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 الطاهرين.احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله 

أما بعد.. فإن فهم الدين يشتمل عىل ركنني.. أحدمها: رؤيته يف شأن أبعاد احلياة وما 

 يتعلق هبا من احلقائق الكربى. وثانيهام: اجتاهه يف اجلوانب املختلفة حلياة اإلنسان. 

من  )حقيقة الدين(وحيث سبق أن تناولنا احلديث حول الركن األول يف كتاب  

بلغ بنا القول يف الكتاب احلارض إىل احلديث عن الركن  )التثبت يف الدينمنهج (سلسلة 

 الثاين.

وينظر هذا الركن إىل أن الدين احلق يشتمل عىل مبادئ حكيمة وتعليامت معقولة 

تناسب احلقائق الكربى التي جاء هبا من جهة وتستجيب حلاجات اإلنسان من جهة أخرى. 

نسان جزء ال يتجزأ من مضمون الدين، ومن ثم جيب عىل وهذه التعاليم يف مناحي حياة اإل

كل من يسعى إىل التبرص يف الدين ـ مضافًا إىل االطالع عىل تلك احلقائق الكربى واالعتقاد 

هبا ـ أن يطلع عىل تلك التعاليم ملعرفة اجتاه الدين وخطوطه العريضة يف التعامل مع تلك 

 املناحي.

 ي يف حماور ..وقد جعلنا الكالم يف هذه املناح

 ـ الدين والعقالنية العامة.١

 الدين والعلم.ـ ٢

 ـ الدين واإلهلام.٣

 ـ الدين واحلكمة. ٤
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 ـ الدين واألخالق.٥

 ـ الدين واإليامن.٦

 ـ الدين والعدالة.٧

 ـ الدين واألبعاد الروحية لإلنسان.٨

 ـ الدين والسعادة.٩

 ـ الدين واحلرية الشخصية.١٠

 ـ الدين والقانون.١١

 ـ الدين والسياسة.١٢

 ـ الدين واملعارصة.١٣

 الدين والعقالنية املعارصة. )١(

 الدين والعلوم املعارصة. )٢(

 الدين واألخالقيات املعارصة. )٣(

    الدين والتقنني املعارص. )٤(
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  حياةالَّـ مناحي  الدين اتجاه

 متهيد

 .سبحانهمن وجود اهللا ـ إن الدين فضًال عن احلقائق الثالث الكربى التي ينبئ عنها 

وهي القضايا األهم يف حياة اإلنسان  ،وبقاء اإلنسان بعد هذه احلياة .ورسالته إىل اإلنسان

يتضّمن بطبيعة احلال مجلة من التعاليم التي ينصح هبا يف ضوء تلك احلقائق،  ـعىل اإلطالق 

هذه  يقع التساؤل عن اجتاه مع أخذ الشؤون العامة حلياة اإلنسان بنظر االعتبار. وحينئذٍ 

 التعاليم، ورؤيتها للجوانب اإلنسانية العامة، ومقدار مؤونة مراعاهتا أو معونتها لإلنسان.

 تأليف الدين من نواة واجتاهات عريضة من حوهلا

 .. نيئتوضيح ذلك: أن الدين يتألف من جز

 .): ما يمثل نواة الدين ومرتكزه، وهو إثبات احلقائق الثالث الكربىاألول(

التي هتّم اإلنسان  مورأخطر األ من وإىل اإلنسان، بل هوهذا اجلزء مهم للغاية بالنسبة 

يف نصوص  ـبحق  ـعىل اإلطالق، والسّيام نبأ بقاء اإلنسان بعد املامت، ومن هنا ُعّرب عنه 

الَِّذي ُهْم  ۞اْلَعظِيمِ َعِن النََّبإِ  ۞َعمَّ َيَتَساَءُلونَ  [: )١(تعاىلقال  ،)النبأ العظيم(القرآن الكريم بـ

  .]ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُمون ۞َكالَّ َسَيْعَلُمونَ  ۞فِيِه ُخمَْتلُِفونَ 

ويف اهتامم  .؛ وذلك خلطورتهاألمروال بّد من تعامل اإلنسان تعامًال جاّدًا مع هذا 

الدين به ما يساعد اإلنسان عىل أخذ هذا املوضوع بنظر االعتبار بالتهيؤ ملا وراء هذه احلياة، 

وذلك بالنظر إىل أن احتاملية حقانية  ـوكان عنده أمرًا حمتمًال  ـحتى وإن مل يبّت بصدق الدين 

 تبار يف حياته العملية.الدين تساعد عىل اهتاممه بالرؤية الدينية املحتملة وأخذها بنظر االع

                                                             

 .٥ـ١) سورة النبأ:١(
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والتنبيه عىل االحتامالت الواردة التي هلا أثر عميل هي فائدة مهمة لإلنسان، مثل 

التنبيه عىل احتامل أن يكون ليشء ما أثر يف العالج من مرض معني حيث يتيح ذلك جتربته 

 ر منه.ما سلبيًا عىل مرض حيث يتيح احلذ ومثله ما لو احتمل تأثري دواءٍ  ،واالنتفاع به

): االجتاهات العريضة للدين يف التعاليم التي يوجه إليها عىل ضوء االلتفات الثاين(

يف حياة اإلنسان يف املحاور املختلفة،  ـنعني احلقائق الثالثة الكربى  ـإىل هذا العنرص اجلديد 

 والعدالة يامنواإل مثل التعامل مع العقالنية العاّمة والعلم واإلهلام واحلكمة واألخالق

. فإىل والسياسة واملعارصة والقانونالشخصية واحلرية والسعادة واألبعاد الروحية لإلنسان 

 أي اجتاه حيّرك الدين حياة اإلنسان يف هذه املناحي يف ضوء إثبات هذه احلقائق؟

 أمهية معرفة االجتاهات العريضة للدين

 .. نيوالواقع أن هذا البعد يف غاية األمهية لإلنسان من وجه

) ـ وهو األهم ـ: أن هذه االجتاهات بنفسها تكون من أدوات معرفة حّقانية أحدمها(

االجتاه  أصل أصل الدين وعدمه؛ من جهة أن هناك قضاء فطرياً ينبعث يف داخل اإلنسان يف

الالئق يف هذه املناحي، وهذا القضاء يف املساحة املركزية هلذه املناحي موقف صلب ال يصّح 

غري دينية ـ يف حياة اإلنسان أن تنسجم مع  وجتاوزه بحال. ومن املفرتض يف أي رؤية ـ دينّية أ

داخيل فال تتجاوز اخلطوط احلمر منه؛ حّتى تتناغم مع التكوين ال ،هذا القضاء الفطرّي 

 لإلنسان، بعد أن كان هذا التكوين بنفسه مؤّرشًا عىل اهلدي الالئق حلياته.

فإن معرفة هذه  ،): أنه يبّني املناحي التي يتعّني عىل اإلنسان املؤمن أن يتوجه إليهاخراآل(و

أنه    املناحي يعني اإلنسان عىل تشخيص هذه التعاليم يف املساحات املتشاهبة والغامضة، كام 

، وبذلك يسّهل له العمل عىل الفاصلة هلانه عىل استيعاب أكرب هلا وتشخيص احلدود يعي

 وفقها.
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أنه ال ملزم بحسب  املشككني يف الدين بعض الباحثني أشار قديضاف إىل ذلك: أنه 

العقل بالعناية باحتامل حقانية الدين؛ ملؤونته الثقيلة عىل اإلنسان؛ بالنظر إىل آثاره يف املجتمع 

أن هذا االعتذار غري واٍف يف من غم بالرالبرشي، مثل هتديد التعايش السلمي بني الناس. و

وفق القواعد  ـالحتامل بااللتفات إىل شّدة خطورة املحتمل املوجبة لفاعلّية ا ،حّد نفسه

فإن يف وضوح جري الدين عىل اجتاه معقول يف هذه  ـ الفطرّية العامة للسلوك اإلنساين

 النواحي ما يبّني عدم صحة هذا االعتذار بحال.

 وعليه يقع السؤال عن اجتاه الدين يف هذه املناحي.

 ؟املناحي هذهما هو اجتاه الدين فعًال يف 

يف  وينطلق منهيف هذه املناحي كلها،  جود اجتاه فطرييثبت وأن الدين  والصحيح

اهلدي الداخيل املغروس يف اإلنسان متهيدًا الستقبال هو  أن هذا االجتاهإثبات حقانيته، ويرى 

 اهلدي التفصييل من خالل الدين بام يتضمنه من تعاليم مفصلة.

املناحي جمرد عدم وعليه فليست العالقة بني الدين واالجتاهات الفطرية يف هذه 

 املنافاة أو املالءمة بل إن الدين يرتكز عىل هذه االجتاهات كقاعدة لرؤيته يف شأن اإلنسان.

 .. وهناك طرحان آخران حمتمالن بدواً 

ال  ناحيأية حدود فطرية صلبة يف هذه املـ وفق املنظور الديني ـ وجد هناك ت. أّنه ال ١

 .منحى من املناحييف أي  ديةين خطوط حلدأن لأن يتجاوزها، فال يذعن له يصح 

وعىل هذا الطرح جيعل  . أّن الدين جيايف املساحة الفطرية املشهودة يف هذه املناحي.٢

 هذا املعنى حجة عىل التشكيك يف حقانية الدين.

كال هذين الطرحني غري بالتأمل اجلامع يف نصوص الدين الثابتة وتعاليمه نجد أن و

 .وتفريط دقيق بل مها بني إفراط
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ذين الطرحني ورفع االلتباس وقف الصحيح املتقدم، ثم نتعرض هلولنوضح امل

   .املوجب هلام

 انطالق الدين من االجتاه الفطري يف تلك املناحي

فالنصوص الدينية ـ من خالل القرآن الكريم ـ تفي بانطالق الدين من املناحي 

 دائامً  يؤكدرضوري يف أية رؤية كونية وفكرية سليمة؛ حيث إّنه رشط السليمة والفطرية ك

يف تكرر ويف القرآن املجيد ه من حتفيزها، عىل العقالنية العامة، وينطلق يف إثبات حقانيت

 .]لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ [، ]َتْعِقُلونَ  َأَفَال [: قوله تعاىلموارد عديدة 

البدهيية للعلم، كداللة كل حادث عىل سبب كام أنه ينطلق يف أدلته من املعطيات 

ٍء َأْم ُهُم  [: )١(موجب له، وداللة النظم عىل سبب عاقل، قال تعاىل َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْريِ َيشْ

الُِقونَ  ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ألُوِيل [ :)٢(، وقال]اْخلَ َامَواِت َواألَْرِض َواْختِالِف اللَّ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ

 .]األَْلَباِب 

والدار اآلخرة مع تطلعات اإلنسان تبارك وتعاىل ه عن وجود اهللا ئإنبا عىل توافقالدين ينّبه و

يف املجتمع اإلنساين غايًة  )زكاة النفس(الفطرية، وجيعل نرش احلكمة واألخالق الفاضلة 

نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه ُهَو الَِّذي َبَعَث ِيف [: )٣(عليا للرسالة اإلهلية، قال تعاىل يَِّني َرُسوًال مِّ اْألُمِّ

ْكَمةَ  ُمُهُم اْلكِتَاَب َواْحلِ يِهْم َوُيَعلِّ ، ويؤكد عىل موافقة سلوك اخلالق وترشيعاته ]َوُيَزكِّ

  حيث يتصف سبحانه يف أفعاله التكوينية بالعدل واملودة والرمحة  ،الفاضلة لألخالق

                                                             

 .٣٥) سورة الطور:(١

 .١٩٠) سورة آل عمران:(٢

 .٢) سورة اجلمعة:(٣
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ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  َيْأُمرُ  اهللاََّ إِنَّ [ :)١(ي القرآن الكريمفف، واملغفرة والعفو  اْلُقْرَبى ذِي َوإِيَتاءِ  َواْإلِ

 .)٢(]بِاْلَفْحَشاءِ  َيْأُمرُ  َال  اهللاَّ إِنَّ [و، ]َواملُْنَْكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َوَينَْهى

وجيعل من موافقة الرسالة التي جاء هبا األنبياء للهدي األخالقي الفطري دليًال عىل 

ُم [صدق تلك الرسالة؛ إذ  رِّ ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ َيْأُمُرُهم بِاملَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُنَكِر َوُحيِلُّ َهلُ

  .)٣(]َعَلْيِهُم اَخلَبائَِث 

مقومات السعادة يف هذه احلياة من غري تقييد  وحيث اإلنسان عىل االستفادة من

من  وتضييق، بل مع مراعاة احلقائق املاثلة واحلكم الالزمة واألخالق الفاضلة. قال عزّ 

ُفوا [: )٤(قائل ُبوا َوَال ُتْرسِ فِنيَ َوُكُلوا َواْرشَ َم ِزينََة اهللاَِّ الَّتِي َأْخَرَج  ۞ إنَُّه ال ُحيِبُّ املُْرسِ  ُقْل َمْن َحرَّ

ْزق اِت ُجنَاٌح فِيَام [:)٥(، وقال]لِِعَبادِهِ َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ اِحلَ َلْيَس َعَىل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

َأْحَسنُوا َواهللاُ آَمنُوا ُثمَّ اتََّقوا وَّ اِت ُثمَّ اتََّقوا وَّ اِحلَ آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ُحيِبُّ  َطِعُموا إَِذا َما اتََّقوا وَّ

 .]املُْحِسنِنيَ 

كام يبني القانون عىل وفق املقومات السابقة ـ من احلقائق الكربى، والعقالنية العامة، 

ويلزم  ـ نشودةم املرعية، واألخالق احلسنة، والسعادة املكَ واملعطيات العلمية البدهيية، واحلِ 

بمراعاة القواعد املوضوعة يف املساحات املتحركة للترشيع اإلنساين وفق العقود واملواثيق 

 االجتامعية، اجلارية وفق االجتاهات احلكمية العامة ما مل ينقض قيمة حمكمة أو ما بحكمها.

                                                             

 .٩٠) سورة النحل:(١

 .٢٨األعراف:) سورة (٢

 .١٥٧) سورة األعراف:(٣

 .٣٢ـ٣١) سورة األعراف:(٤

 .٩٣) سورة املائدة:(٥
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فإن الدين يضمن لإلنسان سعادة الدنيا واآلخرة، يف تناغم بديع بني اإلنسان  وبذلك

مضافًا إىل ـ وبني مقومات السعادة الدنيوية التي تعتمد  ،تكوينه العقيل والنفيس والبدينيف 

 ،عىل توفري الرغبات االعتيادية واحلاجات النفسية والروحيةـ العقالنية واحلكمة والفضيلة 

ألن هذه الرعاية بدورها  ؛الثالثة الكربى قائقوبني مقومات السعادة األخروية من رعاية احل

 أيضًا إنام حتصل بمالحظة مقتىض العقالنية واحلكمة واألخالق.

نعم، ينبغي االلتفات إىل أنه ليس من مقتىض ذلك أن يتمكن كل امرئ من ختريج أي 

تعليم من تعاليم الدين عىل ما يستوضحه من مقتضيات العقالنية واحلكمة واألخالق؛ إذ أن 

كام أن الناس ال  ،بحسب الفهم اإلنساين العام حتتاج إىل أفق أوسعهناك مناطق رمادية 

هناك من ف ،احلكمة من كل مادة دستورية أو ترشيعية يف القوانني الوضعية يدركون بالرضورة

 ،املساحات القيمية مناطق ال يدركها الفهم اإلنساين اخلاص أيضًا، بل يعلم هبا اهللا سبحانه

 ة واالجتامعية، وسري حركة احلوادث فيها.العامل بسنن احلياة النفسي

 الدين يف مناحي احلياة من مؤرشات حقانّيته منطلق

بام  ـللدين ـ وهو حتّري العقالنية واحلكمة والفضيلة واحلقيقة  نطلقوالواقع أن هذا امل

املضيئة يمثل يف الوجدان اإلنساين العام دليًال عىل حقانية الدين  الساطعة فيه من النقاط

والرسالة؛ إذ كان ذلك متقّدمًا عىل اإلدراك اخلاص والعام يف املجتمعات التي ظهر فيها 

لرسالة أن جيعل هذه املبادئ هي األساس يف الدين، ويوجه باالدين، بل ال يمكن ملدٍع كاذب 

طواته، وجييب بانفتاح بالغ عىل أسئلة الناس بشأهنا. كام نالحظ الناس إليها، ويتحراها يف خ

أن عامة األديان الباطلة تسعى إىل غض النظر عن بعض هذه املقومات، وتركز عىل اخلوارق 

أو التقليد لألجيال السابقة، أو حتذر من احلقائق التارخيية املتعلقة بنشأهتا، وال تسمح 

فطرة اإلنسانية، بل تؤكد عىل عنرص اإلذعان والتسليم بالسؤال عن مصادمة اجتاهها مع ال

 واالتباع فحسب.
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جاذبية بعض األديان للناس وجد يف السلوك العقالين احلكيم  ومن تأمل ّرس  

والفاضل لقادهتا عامًال رئيسًا يف اإلذعان هبا ومعايشتها. كام نالحظ عىل سبيل املثال أن 

يف إيامن املسيحيني هبذا  كانت عامًال أساساً  شخصية السيد املسيح وأمه مريم الصديقة 

يف اإليامن به  واإلمام عيل  وهكذا نجد يف اإلسالم دور شخصية النبي  .الدين

 واليقني بصدقه.   

االستدالل عىل حقانية  قسموإنام ذكرنا هذا املعنى عرضًا؛ إذ ليس املقصود هبذا ال

املبني عىل  ،الدين، وإنام املراد به بيان االجتاهات العريضة للدين عىل سبيل التوصيف

 مالحظة النصوص الدينية، واستنطاقها بشأن املناحي املذكورة.

 مناقشة الطرحني اآلخرين

 وبذلك يظهر النظر يف الطرح األّول ـ من الطرحني اآلخرين ـ الذي يبني عىل عدم

يف إدراك الدور األساس لألحكام  هيلتزم هبا الدين وينطلق منها، إلخفاقوجود أسس 

 العقلية الساطعة يف مباين الدين واملعرفة الدينية.

عىل الدين من املناحي  الذي يلقي باللوم سبق ذكره ـوقد الطرح الثاين ـ وأّما 

 ويرى مصادمته مع الثوابت العقلية فيها فهو أيضًا غري دقيق. املذكورة

بني الدين وبني السلبّيات املفَرتضة يف تلك  افرتضهيالعالقة التي بيان ذلك: أّن 

 .. املناحي يمكن أن تكون عىل أحد وجهني

بمعنى أّن التعاليم الدينّية بنفسها تتضّمن  ،): أن تكون عالقة مضمونّيةاألّول الوجه(

 ا خيالف االّجتاه الفطرّي يف هذه املناحي.م

بعد الفهم  ،وهذا الوجه يتوّقف إثباته عىل االستشهاد بنصوص دينّية تفيد ذلك

 ويف املنظومة الفكرّية املظّللة عليها. ،الصحيح هلا بالتدقيق فيها
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ٍل جامٍع يف ثوابت النصوص الدينّية عدم وجود شواهد عىل  ولكّن الذي الحظناه بتأمُّ

 ذلك يف النصوص يف حال مالحظتها وتبنيُّ مداليلها يف ضوء أصول فهم النّص املنطقّية.

 عىل أّن من الرضورّي أن ُيعرف أّن االّجتاهات املكتسبة للدين ممّا حيدث يف أثر

ال يتحّمل الدين  واألعراف الطارئة االجتهادات املختلفة الرتاكامت الزمنية من جهة

دين باملستوى املتمّثل يف ثوابته وإّنام يقّيم ال ،ن طرّو اخلطأ فيهامسؤولّية صواهبا، إلمكا

 .بشكل واضح وأصوله

ويمكن تشبيه اّجتاهات التعاليم الدينّية بالدوافع اإلنسانّية الفطرّية كاألكل والرشب 

ولكنّها تتوّجه  ،أّن هذه الدوافع يف أصلها دوافع فطرّية ُعلِمَ حيث  ،والزواج والراحة وغريها

 مقام االستجابة هلا والتعامل معها إىل مناحي تفصيلّية مكتَسبة، فالدافع إىل أصل النكاح يف

ن األذواق وامليول  ،فطرّي ويكتسب اّجتاهات خمتلفة يف أثر العوامل احلادثة ممّا يوجب تكوُّ

 واإلمكانات والعادات املختلفة.

فاوتة حسب هذه العوامل، ومن َثّم تدفع هذه احلاجة اإلنسان إىل االستجابة بطرق مت

ولكن من غري أن  ،وقد تكون بعض أساليب االستجابة خاطئًة جمافيًة ألصل الدافع الفطرّي 

ه إىل منحى صحيح إّال أّن  تدّل عىل خطأ يف أصل هذا الدافع، فهذا الدافع يف أصله يوجَّ

 العوامل الطارئة قد تؤّدي إىل حتريفه عن مساره الصحيح.

ري حال الدين، فللدين وفق مبادئه الفطرّية الضاربة يف جذور وعىل هذا املثال جي

إّال أّن امتداداته التي  ،معنيَّ  واإلسعاف اإلهلي من خالل نصوصه اليقينية اجتاهاإلنسان 

من جهة عوامل خمتلفة، مثل األخطاء  ة العملّية قد تؤّدي إىل انحرافهكتسبها عىل الساحي

تؤّدي إىل انحرافها التي يول املؤّثرة عىل اإلدراك اإلنساّين الفكرّية واحلواجز النفسّية وامل

 بعض اليشء عن مسارها. وسوف نالحظ تفصيًال مؤّدى النصوص الدينّية يف تلك املناحي.
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: أن تكون العالقة بني الدين وتعاليمه وبني السلبّيات املفَرتضة عالقة الوجه الثاين)( 

بمعنى أّن التعاليم الدينّية وإن مل يكن يف نفس مضموهنا ما يمّثل هذه  ،نفسّية واجتامعّية

السلبّيات إّال أّهنا توّجه إليها وفق سنن العالقة بني املبادئ التي يبني عليها اإلنسان واملجتمع 

 وبني السلوكّيات واآلثار الناجتة عنها.ـ  بتلقني أو غريه من أسباب التبنّيـ 

أّن هذه االّجتاهات  ـ بعد التأّمل يف شأن الدين ومضاعفاتهـ  يثبت : أّنه ملولكّن الواقع

بل الظاهر أّن كثريًا منها ناشئة عن عوامل أخرى مرافقة  ،حادثة يف أثر طبيعة املبادئ الدينّية

لالعتقاد الدينّي يف نفوس بعض أهله، مثل املزاجّيات والعادات واملصالح اخلاّصة وغريها 

 ة.من العوامل املختلف

بالنظر يف مضمون التعاليم الدينّية  ،فإّن احلديث يقع عن حتقيق الوجه األّول وعليه

 من خالل القرآن الكريم.

اجتاه الدين يف كل من املحاور ومن الرضوري أن نذكر نبذة أكثر تفصيًال حول  ،هذا

 .. املتقدمة
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  اِّـحور األول

  الدين والعقالنية العامة
 

 

k  الدين جتاه العقالنية العامة؟ما هو اجتاه 

k  الدين عىل العقالنّية العاّمةارتكاز 

k تلخيص موقف الدين من العقالنية العامة 

k الطرح القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده 

k الطرح القائل بمجافاة الدين للعقل ونقده 

 
مة العا عقالنية  وال  /الدين 
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  العامةالدين والعقالنية   

الدين  حول :ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ)املحور األول(

 .والعقالنية العامة

حيث يمّثل اخلطوط األساسّية  العقالنية العامة التوازن اإلدراكي لإلنسان؛بواملراد 

للوعي اإلنساين. وهي ختتلف عن العلم باملعنى السائد؛ ألهنا تعني مطلق املعلومات 

، أو يطلع املخزونة يف ذهن اإلنسان بام يشمل ما يقف عليه باإلحساس، أو يفيض إليه تفكريه

 .عليه من أفكار اآلخرين

 ما هو اجتاه الدين جتاه العقالنية العامة؟

 ؟فام هو دور الدين يف شأهنا

الصحيح بالنظر اجلامع يف اخلطاب الديني والتعليامت الدينية أّن الدين ـ وفق إن 

 ويساعد عىل تنميتها. ،ويعتمد عليها ،ور الديني نفسه ـ يتقّوم بالعقالنية العامةاملنظ

هناك استنادًا إىل جمموعة من األسئلة حول نصوص الدين وتعاليمه فإن ولكن 

 ..يف املوضوع  نيحمتمل نيطرح

درك إال من خالل املشاعر فال يُ  ،العقلمستوى فوق  الدين مضمونأن : الطرح األول

 .، فال حمل إلعامل العقالنية يف شأنهوال يمكن خترجيه عىل أساس عقيل ،والوجدانية القلبية

ألنه يطلب اإلذعان بأمور خمالفة ؛ معطياتهأن الدين جيايف العقل و :الطرح الثاين

للعقل من قبيل التسليم بأمور متناقضة، أو خمالفة للبدهية واإلحساس، أو افرتاض أمور 

  .ايمكن الوثوق هبغريبة ال 

  بالنظر اجلامع يف ثوابت النصوص الدينية وتعاليمها. ،وكال هذين الطرحني غري دقيق
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ولنوضح أوالً املوقف الصحيح املتقدم، ثم نتعرض لرفع االلتباس املوجب للطرحني 

 املذكورين.

 عىل العقالنّية العاّمةالدين ارتكاز 

فالنصوص الدينية وأسلوب اخلطاب فيها ـ املتمثل يف القرآن الكريم ـ يبني بجالء أن 

يستند يف طلب اإلذعان به عىل هذه و، العقالنية العامة لدى اإلنسانالدين يرتكز عىل 

ويّتضح  تحفيزها وإعانتها للبّت يف شأن احلقائق الكونية الكربى الثالث.بالعقالنية؛ وذلك 

 .. أيتي ذلك بمالحظة ما

ورفض األساليب  ،واتباع الربهان ،. لقد حّث الدين عىل التعقل والتفكري والتدبر١

، مثل التقليد والتأثر بالرغبات يف شأن الدين وسائر اهتاممات احلياة غري املوضوعية للفكر

واألهواء. وبذلك نّبه عىل انحصار احلّجة باإلدراك املوضوعي الناشئ عن رصد مؤرشات 

 .)الناشئ عن رغبات مسبقة(وعدم حجّية اإلدراك االرتغاّيب الواقع، 

 .. اآليات يف القرآن الكريمكثري من وقد ورد التنبيه عىل هذا األمر يف 

يِي اهللاَُّ املَْْوَتى َوُيِريُكْم َآَياتِِه [: )١(): ما هو بلسان العقل، كقوله تعاىلمنها( َكَذلَِك ُحيْ

ُكْم َتْعِقُلونَ  َذلُِكْم [: )٣(، وقوله]َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اْآلََياِت إِْن ُكنُْتْم َتْعِقُلونَ [: )٢(، وقوله]َلَعلَّ

ُكْم َتْعِقُلون اُكْم بِِه َلَعلَّ  .]َقْد َأْنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتاًبا فِيِه ذِْكُرُكْم َأَفَال َتْعِقُلونَ [: )٤(، وقوله]َوصَّ

                                                             

 .٧٣) سورة البقرة:(١

 .١١٨) سورة آل عمران:(٢

 .١٥١) سورة األنعام:(٣

 .١٠) سورة األنبياء:(٤
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َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة [: )١(كقوله تعاىل ،)أويل األلباب(): ما هو خماطبة لـمنهاو(  

ُر إِالَّ ُأوُلو اْألَْلَباِب [: )٢(، وقوله]َيا ُأوِيل اْألَْلَباِب  كَّ َقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم [: )٣(، وقوله]َوَما َيذَّ

ٌة ِألُوِيل اْألَْلَباِب   .]ُهًدى َوذِْكَرى ِألُوِيل اْألَْلَباِب [: )٤(، وقوله]ِعْربَ

َا النَّاُس َقْد [: )٥(): ما ورد يف التنبيه عىل منطق الربهان، كقوله تعاىلمنهاو( َيا أَهيُّ

ُكمْ  : )٧(، وقوله]ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكنُْتْم َصادِقِنيَ [: )٦(، وقوله]َجاَءُكْم ُبْرَهاٌن ِمْن َربِّ

ًة ُقْل َهاُتوا [ ُذوا ِمْن ُدونِِه َآِهلَ َ  .]ُبْرَهاَنُكمْ َأِم اختَّ

َ لِلنَّاِس [: )٨(عزَّ وجل ): ما هو بلسان التفكر، كقولهمنهاو( ْكَر لُِتَبنيِّ َوَأْنَزْلنَا إَِليَْك الذِّ

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ ُرونَ [: )٩(، وقوله]َما ُنزِّ : )١٠(، وقوله]إِنَّ ِيف َذلَِك َآلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

ُرونَ  َوتِْلَك [ ُهْم َيَتَفكَّ ُهبَا لِلنَّاِس َلَعلَّ ُروا َما بَِصاِحبِِهْم ِمْن [: )١١(، وقوله]اْألَْمَثاُل َنْرضِ َأَوَملْ َيَتَفكَّ

 .]ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ َنِذيٌر ُمبِنيٌ 

                                                             

 .١٧٩) سورة البقرة:(١

 .٧. سورة آل عمران:٢٦٩) سورة البقرة:(٢

 .١١١) سورة يوسف:(٣

 .٥٤غافر:) سورة (٤

 .١٧٤) سورة النساء:(٥

 .١١١) سورة البقرة:(٦

 .٢٤) سورة األنبياء:(٧

 .٤٤) سورة النحل:(٨

 .٤٢. سورة الزمر:٢١. سورة الروم:٣) سورة الرعد:(٩

 .٢١) سورة احلرش:(١٠

 .١٨٤) سورة األعراف:(١١
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ُروا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك ُمَباَرٌك [: )١(): ما هو بلسان التدبر، كقوله تعاىلمنهاو( بَّ لَِيدَّ

َر ُأوُلو اْألَْلَباِب  ا[: )٢(، وقوله]َآَياتِِه َولَِيَتَذكَّ ُروَن الُْقْرَآَن َأْم َعَىل ُقُلوٍب َأْقَفاُهلَ ، ]َأَفَال َيَتَدبَّ

لِنيَ [: )٣(وقوله ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما َملْ َيْأِت َآَباَءُهُم اْألَوَّ بَّ  .]َأَفَلْم َيدَّ

 َفْقَر  وَال  َكاْلَعْقِل، ِغنَى َال ((: )٤(يف أمهية العقل قوله إلمام عيل ومن كلامت ا

 َيُغشُّ  َال ((: )٦(وقوله ،))اْحلُْمُق  اْلَفْقرِ  وَأْكَربَ  اْلَعْقُل، اْلِغَنى َأْغنَى إِنَّ ((: )٥(، وقوله))َكاْجلَْهلِ 

 وَأَماَت  َعْقَله َأْحَيا َقدْ ((ـ يف وصف سالك الطريق إىل اهللا ـ:  )٧(، وقوله))اْسَتنَْصَحه َمنِ  اْلَعْقُل 

 .))بَِعْقلِه َناظِرٌ  َفْلَينُْظرْ ((: )٨(، وقوله))َنْفَسه

الدين عىل القضايا الفطرية التي متثل بدهييات اإلدراك البرشي، مثل عدم صلوح  اعتامد. ٢

ُكْم [ البرش واألصنام لأللوهية ُأفٍّ َلُكْم  ۞َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َما ال َينَْفُعُكْم َشْيًئا َوَال َيُرضُّ

َِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َأَفَال َتْعِقُلونَ  َأَفَلْم َيِسُريوا ِيف [ ، وداللة احلوادث عىل أمثاهلا)٩(]َومل

ْم ُقُلوٌب  ااْألَْرِض َفَتُكوَن َهلُ ا َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن ِهبَ ُيِعيُدَنا ُقِل  َفَسَيُقوُلوَن َمْن [، )١٠(]َيْعِقُلوَن ِهبَ

                                                             

 .٢٩) سورة ص:(١

 .٢٤) سورة حممد:(٢

 .٦٨) سورة املؤمنون:(٣

 .٥٤احلكمة  ٤٧٨ص:) هنج البالغة (٤

 .٣٨احلكمة  ٤٧٥) هنج البالغة ص:(٥

 .٢٨١احلكمة  ٥٢٥) هنج البالغة ص:(٦

 .٣٣٧) هنج البالغة ص:(٧

 .٢٢٨) هنج البالغة ص:(٨

 .٦٧ـ٦٦) سورة األنبياء:(٩

 .٤٦) سورة احلج:(١٠
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ةٍ  َل َمرَّ ٍء َأْم ُهُم [، وحاجة كل أمر حادث إىل سبب )١(]الَِّذي َفَطَرُكْم َأوَّ َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغْريِ َيشْ

الُِقونَ  َامَواِت [ب عاقل له ، وداللة نظم اليشء عىل حدوثه ووجود سب)٢(]اْخلَ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ

ْيِل َوالنََّهاِر َآلََياٍت ِألُوِيل اْألَْلَباِب   .)٣(]َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ

عىل أن هذه اإلدراكات ربام يطرأ عليها السبات يف مساحة من  تنبيه الدين. ٣

مواردها؛ ممّا حيتاج إىل حتفيز، مبّيناً من خالل ذلك أن اإلنسان ال حيتاج يف اكتشاف وجود 

خالق للحياة إال لتحفيز الشحنات الداللية الكامنة فيام جيده حوله من الكائنات؛ مما يقتيض 

 هبا ومالحظة بدائعها وعجائبها لالنتقال إىل مدلوالهتا.اكتناهها واستنطاقها والوعي 

 .. ومن األساليب التعبريّية يف القرآن الكريم يف مقام التنبيه عىل ذلك

َملْ َيَرْوا إَِىل اْألَْرِض َكْم َأنَبْتنَا فِيَها ِمن  َأوَ [: )٤(قال عّز من قائل ،)مل يروا أوَ (أ. التعبري بـ

َامِء َواْألَْرِض إِْن [: )٥(وقال، ]ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ  َأَفَلْم َيَرْوا إَِىلٰ َما َبْنيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم ِمَن السَّ

لَِك َآلَيًة لُِكلِّ َعْبٍد مُ  َامِء إِنَّ ِيف َذٰ ، ]نِيٍب َنَشْأ َنْخِسْف ِهبُِم اْألَْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم كَِسًفا ِمَن السَّ

ا [: )٦(ـعبادة ما سوى اهللا يف إنكار  ـوقال  ْم َرض� َأَفَال َيَرْوَن َأالَّ َيْرِجُع إَِلْيِهْم َقْوًال َوَال َيْملُِك َهلُ

 .]َوَال َنْفًعا

 

                                                             

 .٥١) سورة اإلرساء:(١

 .٣٥) سورة الطور:(٢

 .١٩٠) سورة آل عمران:(٣

 .٧الشعراء: سورة) (٤

 .٩سبأ: سورة) (٥

 .٨٩طه: سورة) (٦
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ْلنَا اآلَياِت لَِقْوٍم [: )١(قال عّز من قائل ،)الذكرى(و )التذكري(ب. التعبري بـ َقْد َفصَّ

ُرونَ  كَّ كَّ َوَمن ُيْؤَت [: )٢(، وقال]َيذَّ ا َكثًِريا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد ُأوِيتَ َخْريً ، ]ُر إِالَّ ُأولُو اْألَْلَباِب اْحلِ

َر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا[: )٣(وقال كَّ ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة ملَِّْن َأَراَد َأن َيذَّ : )٤(، وقال]َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّ

َذا [ ْفنَا ِيف َهٰ ُرواَوَلَقْد َرصَّ كَّ ُب اهللاُ[: )٥(، وقال]اْلُقْرآِن لَِيذَّ  اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم َوَيْرضِ

ُرونَ  َوَلَقْد َآَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب ِمْن َبْعِد َما َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن اْألُوَىل َبَصائَِر [: )٦(، وقال]َيَتَذكَّ

ُهْم يَ  ًة َلَعلَّ ُرونَ لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرْمحَ ًة َوذِْكَرى لُِكلِّ َعْبٍد ُمنِيٍب [: )٧(، وقال]َتَذكَّ ، ]َتْبِرصَ

َا َتْذكَِرٌة [: )٨(وقال  .]َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ  ۞َكالَّ إِهنَّ

ومن أهم مفاصله عالقة العلم  ،أيضًا عىل املنطق الفطري لإلدراك تنبيهه. ٤

وحاجة اإلدراك الصحيح إىل تطبيق القيم الفاضلة ـ مثل الصدق واألمانة  ،باألخالق

يف جمال املعرفة كام تطّبق يف جمال السلوك؛ ألهنا تنري  ـوالتواضع واإلنصاف والعدل وغريها 

 عقل اإلنسان، وحتول دون حيلولة احلواجز النفسية عن إدراكه لألشياء عىل نحو سليم.

ُصمٌّ [ :)٩(قال عّز من قائل ،لكريم بأساليب بيانّية متنّوعةوقد عّرب عن ذلك القرآن ا

 .]ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْعِقُلونَ 

                                                             

 .١٢٦االنعام: سورة) (١

 .٢٦٩البقرة: سورة) (٢

 .٦٢الفرقان: سورة) (٣

 .٤١اإلرساء: سورة) (٤

 .٢٥إبراهيم: سورة) (٥

 .٤٣القصص: سورة) (٦

 .٨ق: سورة) (٧

 .١٢ـ١١عبس: سورة) (٨

 .١٧١البقرة: سورة) (٩
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: )٢(، وقال]ِغَشاَوةٌ  َخَتَم اهللاُّ َعَىل ُقُلوِهبْم َوَعَىل َسْمِعِهْم َوَعَىل َأْبَصاِرِهمْ [: )١(وقال

ا الَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما [: )٣(وقال، ]اً َرٌض َفَزاَدُهُم اهللاَُّ َمَرضِيف ُقُلوِهبِم مَّ [ َفَأمَّ

إِنَّ [: )٥(، وقال]َوَجَعْلنَا َعَىل ُقُلوِهبِْم َأكِنًَّة َأْن َيْفَقُهوُه َوِيف آَذاِهنِْم َوْقًرا[: )٤(، وقال]َتَشاَبَه ِمنْهُ 

لَِك َلِذْكَرٰى ملَِن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َألْ  ْمَع َوُهَو َشِهيٌد ِيف َذٰ َبَع الَِّذيَن [: )٦(، وقال]َقى السَّ َبِل اتَّ

َن َلُه ُسوُء َعَملِِه [: )٧(، وقال]َظَلُموا َأْهَواَءُهْم بَِغْريِ ِعْلمٍ  ِه َكَمن ُزيِّ بِّ ن رَّ َأَفَمن َكاَن َعَىلٰ َبيِّنٍَة مِّ

َبُعوا َأْهَواَءُهم َفَال [: )٩(، وقال]لَُّيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهم بَِغْريِ ِعْلمٍ َوإِنَّ َكثًِريا [: )٨(، وقال]َواتَّ

َوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اهللاََّ َكاَن بَِام َتْعَمُلوَن َخبًِريا : )١٠(، وقال]َتتَّبُِعوا اْهلَ

يُّوَن ال َيْعَلُموَن اْلكِتَاَب إِالَّ َأَماِينَّ [ َولَٰكِنَُّكْم َفَتنُتْم َأنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم [: )١١(، وقال]َوِمنُْهْم ُأمِّ

ْتُكُم اْألََماِينُّ  نََّة إِالَّ َمن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى [: )١٢(، وقال]َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ َوَقاُلوا َلن َيْدُخَل اْجلَ

 .]َصادِقِنيَ  تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتمْ 

                                                             

 .٧البقرة: سورة) (١

 .١٠البقرة: سورة) (٢

 .٧آل عمران: سورة )(٣

 .٢٥األنعام: سورة) (٤

 .٣٧ق: سورة) (٥

 .٢٩الروم: سورة) (٦

 .١٤حممد: سورة) (٧

 .١١٩االنعام: سورة) (٨

 .١٣٥النساء: سورة) (٩

 .٧٨البقرة: سورة) (١٠

 .١١٤احلديد: سورة) (١١

 .١١١البقرة: سورة) (١٢
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: )١( قوال كثرية تنّبه عىل ذلك، كقولهأ عن اإلمام عيل  )هنج البالغة(ويف 

َهَواُت  َخَرَقِت  َقدْ ((: )٢(، وقوله))اْلَعْقَل  ُيْسِهي األََمَل  َأنَّ ((  ُعْجُب ((: )٣(، وقوله))َعْقَله الشَّ

ادِ  َأَحدُ  بِنَْفِسه املَْْرءِ  َت  اْلُعُقولِ  َمَصاِرعِ  َأْكَثرُ ((: )٤(، وقوله))َعْقِله ُحسَّ  ،))املََْطاِمعِ  ُبُروِق  َحتْ

َت  َأِسريٍ  َعْقلٍ  ِمنْ  وَكمْ ((: )٥(وقوله  .))َأِمريٍ  َهَوى َحتْ

وإن الناظر يف القرآن الكريم ليجد أن أسلوب اإلقناع فيه ينطلق من موقف عاٍل 

 ـمن التحفيز واالستنطاق واالطالع واملتابعة  ـمرشٍف عىل موازين املعرفة والتعقل وأدواهتا 

واستخدام هذه املوازين يف شأن اكتناه الكون واحلقائق الكربى فيه، وصدق الرسالة التي 

 .)٦(جاء هبا األنبياء عن اهللا سبحانه

العقل اإلنساين هتامم الدين بوقار المظاهر جيد اإلنسان يف الترشيعات الدينية و

 َفَرَض ((: )٧(قال اإلمام عيل  ،اختالل التوازن العقيل ي تؤدي إىلاملرشوبات التتحريم ك

ِب  َتْركَ .. اهللاَّ ِصيناً  اْخلَْمرِ  ُرشْ  .))لِْلَعْقلِ  َحتْ

 

 

                                                             

 .٨٦اخلطبة  ١١٨) هنج البالغة ص:(١

 .١٠٩اخلطبة  ١٦٠) هنج البالغة ص:(٢

 .٢١٢احلكمة  ٥٠٧) هنج البالغة ص:(٣

 .٢١٩احلكمة  ٥٠٧) هنج البالغة ص:(٤

 .٢١١احلكمة  ٥٠٦) هنج البالغة ص:(٥

الفطرية رشح القواعد  )منهج التثبت يف الدين(من سلسلة ) وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف القسم الرابع (٦

بالتأمل يف نصوص الكتاب الكريم يف مقام االستدالل العامة للمعرفة اإلنسانية عىل ضوء ما ُيستفاد 

 واإلقناع.

 .٢٥٢احلكمة  ٥١٢) هنج البالغة ص:(٧
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 تلخيص موقف الدين من العقالنية العامة

 وعىل ضوء ذلك يمكن القول:

الدين ـ وفق اخلطاب الديني نفسه ـ وتبتني  مرتكزإن العقالنية العاّمة هلي ): أوالً ( 

إلدراك احلقائق  أدوات إثباته عىل حتفيزها وحتريكها وإثارة مواضع السبات واخلمول فيها

 .واستيعاهبا

العقالنية العامة لدى اإلنسان؛ حيث أشاد  روح ): إن الدين قد اهتم بتقويةثانياً (و

الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه [: )١(بالعقل واملوازين العقلية العامة، كقوله تعاىل

هنج (، وقد جاء يف السنة النبوية و]ُأوَلٰئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللاَُّ َوُأوَلٰئَِك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَباِب 

والتعقل والعنارص املختلفة  وسائر اآلثار املعتربة تأكيد كبري عىل أمهية العقل )البالغة

 الدخيلة فيه.

فإن العلم  ،وبذلك خيتلف اهتامم الدين جتاه العقالنية العامة عن اهتاممه جتاه العلم

مثل القواعد الفيزيائية  ـاكتشاف للسنن التفصيلية يف احلياة والظواهر الكامنة خلفها 

حيث أريد له أن يكتشف هذه احلياة بنفسه عرب  ،وهو مرتوك للجهد اإلنساين ـوالكيميائية 

ذاته، وأما العقالنية العامة  د به من الدوافع والرغبات العامة، وال شأن للدين به يف حدِّ ما زوِّ 

فهي قاعدة احلياة ومرتكزها فيام يشهد أو يغيب منها، والتي ينطلق منها اإلنسان الكتشاف 

ولذا اعتنى  ،ياة اإلنسانية وحيّدد مصريها ومآهلااحلقائق الكربى التي خيتلف هبا معنى احل

 الدين ببياهنا وإيقاظ اإلنسان بشأهنا.

هذا، وملّا كان اخلطاب الديني خطابًا عامًا، غري موّجه إىل فئة معّينة ُختاطب هبا دون 

أن ينرش العقالنية يف  ـبطبيعة احلال  ـفإن من شأن مثل هذا اخلطاب  ـغريها ـ كالنخب 

 إلنساين عمومًا.الوسط ا

                                                             

 .١٨الزمر: سورة )١(
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عام؛ فيجعله يعترب  بشكليقوي عقل اإلنسان  ـيف املنظور الديني  ـإن الدين  ):ثالثاً (

إىل غري ذلك من وجوه  باحلوادث، وال تتكرر منه األخطاء، ويتأمل القول قبل أن يطلقه،

يف وصف املؤمن  وقد روي عن رسول اهللا  ترشيد الفكر واالستجابة والقول والعمل،

 َوَراءِ  ِمنْ  املُْْؤِمنِ  لَِسانَ  إِنَّ ((: )٢(عن اإلمام عيل ، و))ال يلدغ.. من جحر مرتني((: )١(أنه

 .))َقْلبِه

 )هنج البالغة(ومن الحظ صفات املتقي واملؤمن يف القرآن الكريم والسنة النبوية و

 ـالحظ أهنا تقتيض أن املؤمن املتقي ـ مع ما فيه من صفاء النفس واإلعراض عّام ال يعنيه 

ليس غافًال وال ساذجًا وال مغفًال، بل هو كّيس فطن، يقيس األمور بمقاييسها، ويزهنا 

هذا ما يتعلق بتوضيح املوقف الصحيح حول عالقة الدين والعقالنية العامة من  بموازينها.

 دين عليها وتقويته هلا.ارتكاز ال

 .. ويبقى التعليق عىل الطرحني اآلخرين املحتملني يف املوضوع

 القائل بعدم إدراك حقيقة الدين بالعقل ونقده الطرح 

فهو أيضًا  أن حقيقة الدين ال تدرك بالعقل بل بالقلب الذي يرى الطرح األولأما 

إىل شقني: نفي إدراك العقل لتلك  مضمونهينحل  انطباع غري صائب بالتأمل فيه؛ وذلك ألنه

 احلقائق، وإثبات إدراك القلب هلا..

 املقصود به جتاوز الدين للعقالنية العامة يف حدودها فإن كان: الشق األول. أما ١

   الصائبة والراشدة فذلك خطأ ظاهر.

ال يتأتى للعقل احلدس هبا أو التوصل إليها؛ إضافية أن هناك حقائق  به املقصودوإن كان 

 ألنه ال يملك األدوات املوصلة إليها أو النافية هلا، وال ينبغي لإلنسان أن ينطلق من 

                                                             

 . ٣٤٦ص: ١٩) بحار األنوار ج:(١

 .١٧٦اخلطبة  ،٢٥٣) هنج البالغة ص:(٢
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آفاق احلقيقة أوسع من أن يستوعبها فهذا معنى صائب، ألن ،استبعادات بدائية إىل نفيها

وِح [: )١(العقل، قال تعاىل ن اْلِعْلِم إِالَّ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ ُقِل الرُّ

الذين هبرهتم القواعد )٢(. وقد صدر مثل هذا الكالم من بعض علامء الطبيعة]َقلِيالً 

الفيزيائية للكون، واجلوانب الغامضة التي ال يتيّرس رصدها بالعني حتى مع االستعانة

ا اكُتشفت من خالل الوقوف عىل ما يؤّرش عليها؛ فذكروا أن ماباآلالت املتطّورة، ولكنّه

علمناه من هذا الكون الواسع يشء يسري، وليس باستطاعة اإلنسان أن يدرك حجم احلقائق

البحث والتفتيش.من رغم عىل الالتي يمكن أن تكون قد خفيت عليه 

ا ال ينفي اعتبارفهو مم ــ وهو إدراك القلب لبعض احلقائق  الشق الثاين. وأما ٢

العقالنية العامة أيضًا، بل يقتيض التنبيه عىل أنه ال يصّح للمرء أن ينفي ما ال جيد سبيًال إىل

إدراكه بالعقل املحض.

ليس آلة اإلدراك بنحو ـن الظاهر أن القلب ـ الذي يرمز إىل مشاعر اإلنسان إوحيث 

..مبارش، فينبغي أن يكون املراد من إدراك القلب أحد أمرين

): أن هناك أشياء غامضة يالمسها الشعور اإلنساين من غري أن يكون للعقلاألول(

فهو ال جيد هلا صورة عنده، وال تزيد معلوماته بشأهنا عن هذه ،سبيل إىل إدراكها تفصيالً 

لداخيل. وبذلك قد ُيفرسَّ كيفية تواصل اإلنسان مع ما وراء الطبيعة؛املالمسة واإلحساس ا

هي عىل حد قوى ـحيث ُيذكر أن هذا التواصل حيصل بقوة روحية يف داخل اإلنسان 

.٨٥اإلرساء: سورة) (١

للروح املتفوقة الالهنائية التي تظهر نفسها  تدّيني يتضمن تقديرًا متواضعاً () كام عن آينشتاين أنه قال: ٢(

يف أدق التفاصيل التي نستطيع إدراكها بعقول واهية وضعيفة. هذه القناعة العاطفية العميقة بوجود القوة 

. أنتوين)املنطقية املتفوقة التي تبتدى يف الكون الذي ال يمكن اإلحاطة به هو الذي شّكل فكريت عن اإلله

.١٢١ترمجة د.صالح الفضيل ص: )إله هناكس ــــلي(فلو  x
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يتأتى هلا أن تالمس الكائنات غري املادية،  ـاإلحساس اخلمس التي يدرك هبا األشياء احلسية 

 .))اِإليَامنِ  بَِحَقائِق  اْلُقُلوُب  ُتْدِرُكه وَلكِنْ ((: )١(م عيل وربام ُيستشهد عىل ذلك بقول اإلما

وإن تعّذر له إدراكها  ـ): أن هناك أشياء يستدل عليها اإلنسان بالشعور الثاينو(

مشاعر اإلنسان ذات داللة عىل وجود ما تعّلقت به، نظري داللة شعور أصول فإن  ـبالعقل 

وداللة شعور اإلنسان باحلاجة  ـوفق سنن التكوين  ـالطفل باحلاجة إىل األم عىل وجود أم له 

وهكذا. وعىل هذا يمكن القول: إن هناك  ..إىل الزواج عىل وجود طرف آخر يتزوج به

لكن ال بد يف إثبات كون  ال جيد العقل سبيًال إىل إثباهتا.مشاعر لإلنسان هتدي إىل حقائق قد 

الشعور الذي جيده اإلنسان من هذا القبيل من حتكيم امليزان العقيل ورعاية خطوطه 

 العريضة.

 الطرح القائل بمجافاة الدين للعقل ونقده

 قد يتحّدث عن فهم يف احلقيقة الدين للعقل فهو القائل بمجافاة الطرح الثاينوأما 

آخر للدين غري الفهم الذي ذكرناه ـ الذي متّثل العقالنية العامة واإلذعان باإلدراك العقيل 

أمور مل يثبت نسبتها إىل  أساس خاطئ باالعتامد عىل يعّول عىلوالواضح ركيزته األساسية ـ 

  الدين، أو ينسب إىل العقل نظريات غري حمسومة علميًا.

تضح يف نفسه عىل يكام س املباحث املقبلة. طيِّ  وسوف يأيت نامذج من هذه األمور يف

املتضمن لتوصيف  )منهج التثبت يف الدين(سلسلة من رابع وجه أكثر تفصيًال يف القسم ال

 القواعد الفطرية العامة للمعرفة الدينية واإلنسانية.

   

                                                             

 .١٧٩، اخلطبة ٢٥٨) هنج البالغة ص:(١
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   اِّـحور الثاني

  والعلمالدين 
 

 

k املراد بالعلم 

k ما هو موقف الدين من العلم؟ 

k عالقة الدين والعلم 

k  تكامل الدين والعلم ببيان العالقة بينهام من جانبني 

k تلخيص العالقة بني الدين والعلم 

k ضوابط جيب رعايتها يف التفسري العلمي لنصوص الدين 

k عدم حسن التكلف يف ختريج النصوص عىل احلقائق العلمية 
  / والعلمالدين 
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  والعلمالدين 

 الدين والعلم.حول : ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ)املحور الثاين(

 املراد بالعلم

واملراد بالعلم هو معرفة اإلنسان بالكون والكائنات واطالعه عليها واكتناهه هلا 

 وتبّرصه يف شأهنا.

خمتلفة وتنقسم املختلفة املوزعة عىل علوم ويشمل العلم طيفًا واسعًا من املعلومات 

 إىل أقسام ثالثة:

 : العلوم الفكرية كالفلسفة والرياضيات واهلندسة.األول

 : العلوم اإلنسانية مثل علم النفس واالجتامع والتاريخ واألدب وغريها.الثاين

: العلوم الطبيعية مثل علم الكونيات واألحياء والفيزياء والكيمياء والثالث

 واجلغرافيا.

 .. ىل العلمولإلنسان حاجتان إ

أ. حاجة ذاتية ونفسية، منشأها أن من مجلة الغرائز العامة الفطرية لإلنسان هو حب 

 عىل األشياء واكتناهها ومعرفة أرسارها.االطالع 

ب. وحاجة عملية ألجل تسيري أموره من خالل العلم عىل وجه يسعد هبا ويراعي 

 مقتضيات الصالح واحلكمة.

 ما هو موقف الدين من العلم؟

 وعليه يقع الكالم عن عالقة العلم والدين.

يف جمال اهتاممه، وإعانته عليه؛ هو منطلق الدين العلم الصائب أن  املوقف الصحيحو

فيه ثناء كبريًا عىل العلم، أن  ـمن خالل القرآن الكريم  ـالناظر يف النص الديني ومن َثّم جيد 
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ُقْل [: )١(وتقديرًا للعامل، قال عّز من قائلوتشويقًا للناس نحو االستزادة منه ورفع اجلهل، 

ُر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب  َام َيَتَذكَّ ، وقال اإلمام ]َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَّ

ْهُر، َأْعَياُهنُمْ  َبِقَي  َما َباُقونَ  واْلُعَلَامءُ ((: )٢(عيل  اْلُقُلوِب  ِيف  وَأْمَثاُهلُمْ  َمْفُقوَدٌة، الدَّ

ممّا يعطي انطباعًا عن تكامل الدين والعلم يف دورمها يف حياة اإلنسان، وإعانة  ،))َمْوُجوَدةٌ 

 كل منهام لآلخر يف احلقل الذي هيتم به.

بل تؤكد النصوص الدينية عىل أن اإلنسان إنام ُخلق ملكان امتيازه يف القدرة عىل 

فهو الغاية املنظورة من خلق هذا العامل املادي كام جاء ذلك يف  ،واالطالعالتعلم والتفكري 

  : )٣(قصة خلق آدم يف القرآن الكريم حيث أبان اهللا سبحانه للمالئكة رس خلق آدم حيث قال

َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَىل املََْالئَِكِة َفَقاَل أَنبُِئوِين بَِأْسَام [ ء َهُؤالء إِن ُكنُتْم َوَعلََّم آَدَم األَْسَامء ُكلَّ

                                                             

 .٩) سورة الزمر:(١

 .٤٩٦) هنج البالغة ص:(٢

لكن ينبغي االلتفات إىل أن مدح العلم يف النصوص عمومًا إنام كان النظر فيه إىل العلم األهم لإلنسان، 

فهم احلقائق الكربى يف احلياة واستحقاقاهتا، وهتذيب وهو العلم بآفاق هذه احلياة والتبرص فيها من خالل 

 السلوك اإلنساين باألساليب الرتبوية احلكيمة.

عىل أنه ليس املقصود به جمرد معلومات ذهنية يذعن املرء هبا، بل وقع هذه املعلومات يف قلب اإلنسان 

َام َخيَْشى اهللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَامء[ ومشاعره بام يتجىل به يف انتظام السلوك العميل لإلنسان، كام قال تعاىل:  ]إِنَّ

، وهذا العلم هو الذي جيب عىل كل إنسان حتصيله واالعتبار به يف هذه احلياة من املنطلق )٢٨فاطر:سورة (

 ـ.)منهج التثبت يف الدين(من سلسلة الفطري ـ الذي سيأيت رشحه يف القسم الثالث 

النظر فيها إىل هذا العلم ـ قد تضمنت هبذه املناسبة مدح العلم من رغم بالنعم بعض هذه النصوص ـ 

فالعامل بالطب  ،مطلقًا، ولفتت النظر إىل الفرق بني العامل باليشء واجلاهل به فيام يرتتب يف شأهنام من اآلثار

 يضمن صحته وينقذ حياته وكذلك يفعل مع اآلخرين، ولكن اجلاهل به ال يتمكن أن يفعل ذلك، ولو خيل

 وحده ملرض ومات بعلة كان عالجها يسريًا. فكذلك يكون احلال يف سائر ميادين احلياة.

 .٣١) سورة البقرة:٣(
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، ومن َثّم اعترب اإلنسان خليفة اهللا سبحانه عىل األرض يف هذه احلياة كام قال ]َصادِقِنيَ 

 .]َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفةً [: )١(تعاىل

لوم املختلفة لذاهتا، مثل ببيان احلقائق العلمية يف العوعىل ذلك فإن الدين ليس معنيًا 

قواعد األحياء أو الكيمياء أو الفيزياء؛ ألن ذلك ليس من شأنه، فإن اإلنسان زّود بالرغبات 

املحفزة له عىل السعي الكتشاف سنن الكون واستثامرها يف توفري رغباته، كام زّود بحب 

ون فيطلع االستطالع والفهم والتفسري بنحو عام حتى يبحث عن كل يشء غامض يف الك

عليه. وإنام شأن الدين أن يبلغ اإلنسان باحلقائق الكربى للحياة، وينبهه عىل شواهد ذلك 

 ومظاهره، ويقوي العقالنية العامة إلعانته يف هذا السياق. 

 عن عالقة الدين والعلم طروح ُأخر

 .. خر متفاوتة يف العالقة التفصيلية بينهاموهناك طروح أُ 

وال  ،وال انتفاع ألحدمها باآلخر ،ال عالقة بني الدين والعلمأنه يرى  طرح. فهناك ١

وهو خارج عن حدود العلم والبحث  ،ألن الدين يتحدث عام وراء الطبيعة ،شأن له به

 ولكنوجود الكون والكائنات والظواهر الكونية  كان الدين من قبل يفّرس  ،نعم .العلمي

 واستغنى عن التفسري الديني. ّكن من تفسري ذلك كّلهمتالعلم احلديث 

أنه يدعو إىل اإليامن  جيايف العلم من جهات عّدة، منها آخر أن الدين ويرى طرح. ٢

 .للمعطيات العلميةبأمور وردت فيه خمالفة 

العلم جزء من رسالة الدين، وقد تضمن الدين بيان كثري من ثالث أن  طرح. ويرى ٣

قيل: إن للقرآن الكريم باطنًا حيتوي عىل مجيع العلوم  لاحلقائق العلمية يف العلوم املختلفة، ب

 ، وإن الواقفني عىل أرسارها يّطلعون من خالله عليها.اإلنسانية وغريها

 وهذه الطروح الثالثة كلها جمافية للصواب بالتأمل اجلامع يف عالقة الدين والعلم.

                                                             

 .٣٠) سورة البقرة:١(
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لثالثة األخرى ولنوضح أوالً املوقف الصحيح املتقدم ثم نتعرض ملناشئ الطروح ا

 ونوضح االلتباس املوجب هلا.

 توضيح تكامل الدين والعلم

بمعنى االنتفاع املتبادل بينهام من  ،تكامل الدين والعلمكام قلنا ـ الصحيح ـ وقف فامل

 النواحي املختلفة.

): نفع الدين للعلم. أحدمها: (أن للعالقة بني الدين والعلم جانبني :بيان ذلك

 .الدين بالعلم): انتفاع اآلخرو(

 تحفيز العقالنية العامةبنفع الدين للعلم 

 .. من وجهني هإن الدين نافع لف نفع الدين للعلممن  اجلانب األولأما 

كام  ـن الدين إ): عنايته بتحفيز العقالنية العامة يف اإلنسان؛ حيث الوجه األول(

يعتمد عىل املنطق الفكري الصايف والسليم وحياجج به؛  ـنالحظ من خالل القرآن الكريم 

فهو يلقن املرَء االعتامَد عىل الربهان واحلجة املقنعة للعقل، ويوجهه إىل التأمل يف الكائنات 

واألشياء، ونبذ اخلرافات التي ال برهان عليها، ويشّوق إىل أدوات العلم من املالحظة 

 واالستقراء والتفكري. 

أن يؤدي إىل تقوية املنطق العلمي وتقّدم العلم  ـبطبيعة احلال  ـشأنه  وهذا األمر من

وما  ـحيث ُلوحظ ما حتقق بفضل اإلسالم  ،يف احلقول املختلفة. وقد وقع ذلك بالفعل

، من النهضة العلمية يف املجتمع العريب واإلسالمي ـتضّمنه من توجيه إىل العقل واملعرفة 

يف وقت كانت البالد األوربية تعاين انحطاطًا علميًا. ويكفي يف ى صار الرائد يف العلوم تّ ح

الوقوف عىل أبعاد هذه النهضة مالحظة التفاوت يف حال املجتمع العريب قبل اإلسالم وبعده 

 يف مستويات العلم واملعرفة والفلسفة والقانون وما إىل ذلك.
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وما يستوجبها من االهتامم   العقالنيةعىلفاظ الظريفة الهتامم الدين باحل بعادومن األ 

 .. أمرانبالعلم 

 عدم اعتبار الدين اإليامَن بدالً عن العلم

يف  ـبّد للمؤمن  فال ،): أنه مل يعترب اإليامن بديًال للعلم يف أي حالاألولاألمر (

 ـمن التوسل بأسباهبا، فإن مل يفعل ـ تكاسًال  ـالتوصل إىل املقاصد الصحيحة يف هذه احلياة 

فربام أسعفه اهللا سبحانه، ولكن يف  ـمل يسعفه إيامنه، وإن أخطأ ما ظنه علًام ـ من غري تقصري 

فإذا مرض وجب عليه أن  ،حدود ما تسمح به مقادير احلياة، وال يكون حاله كحال العامل

يتعالج، وإن مل يفعل بقي مريضًا، وإن ظن ما ليس بعالج عالجًا خطأ فقد يسعفه اهللا سبحانه 

 بام تتسع له قواعد احلياة وسننها. ـال سيام إذا رجاه وأمل فيه ـ 

وهذا جاٍر حتى فيام كان املقصود نرصة الدين، ومن هنا فقد أوىص سبحانه الناس 

َباِط [: )١(باالستعداد للعدو واحلذر منه، قال تعاىل ةٍ َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وْا َهلُ َوَأِعدُّ

ْيلِ  َا الَِّذيَن آَمنُوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ُثَباٍت َأِو انِفُرواْ َمجِيًعا[: )٢(وقال، ]اْخلَ ، ودعا ]َيا َأهيُّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم [: )٣(قال تعاىل ـت ن التثبم ـإىل استخدام أدوات العلم وسننه  َ َيا َأهيُّ

: )٤(، وقال]ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَىل َما َفَعْلُتْم َنادِِمنيَ َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبيَّنُوا َأن 

ٌة بَِغْريِ ِعْلمٍ [ َعرَّ نُْهم مَّ : )٥(، وأوجب عىل املؤمنني التمسك بأدوات املعرفة، قال]َفُتِصيَبُكم مِّ

باملشورة ووعده بالنرصة مع بذل جهده يف ما  كام أمر نبيه  ،]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ [

                                                             

 .٦٠) سورة األنفال:(١

 .٧١) سورة النساء:(٢

 .٦) سورة احلجرات:(٣

 .٢٥) سورة الفتح:(٤

 .٣٨) سورة الشورى:(٥
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ْل َعَىل اهللاِ َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمِر َفإَِذا[: )١(قال تعاىل يتأتى له من األسباب، . وقد ]َعَزْمَت َفَتَوكَّ

بحفر  )رضوان اهللا عليه(أصحابه يف يوم األحزاب، فأشار عليه سلامن  استشار 

 اخلندق.

 إيامين باعثتفريق الدين بني من أصاب احلقيقة ومن أخطأها ولو عن 

بني من أصاب احلقيقة  ـبالنسبة إىل اجلانب األخروي  ـ): أن الدين فّرق الثايناألمر (

يف مسعاه إىل السلوك احلكيم والفاضل ومن مل يصبها، سواء يف جانب املعصية أم يف جانب 

 الطاعة..

فإذا ارتكب شخصان عمًال بداعي املعصية، فاتفقت املعصية . أما يف جانب املعصية ١

من أحدمها دون اآلخر، فإنه يعاقب العايص دون اآلخر، وهذا يف اجلزاء الدنيوي واضح؛ 

من  ،ألنه مل يرتكب خمالفة قانونية. إال أنه قد ُيتوقع متاثل حاهلام بالنسبة إىل اجلزاء األخروي

وأما اإلصابة فهي خارجة عن خروي هو النية واجلهد، جهة توقع أن يكون مالك اجلزاء األ

 .حدوده

للعايص دون اآلخر؛ لعدم تطابق ما  إنام يكون ولكن ال شك يف أن اجلزاء األخروي

وإن كان ما سعى إليه من اإلثم ممّا يستوجب نقصان  ،فكان اعتقاده جهالً  ،اعتقده مع الواقع

 درجته، وال ينال ما يناله السامل عن مثل هذا املسعى بطبيعة احلال.

. وأما يف جانب الطاعة فإذا ارتكب شخصان عمًال بداعي الطاعة، فأصاب أحدمها ٢

يتوقع اإلنسان أنه قد من رغم بالدون اآلخر مل يتساَو تقدير اهللا لعملهام ومكافأته هلام، 

التسوية بينهام من جهة تساوهيام يف النية واجلهد، وأما إصابة الواقع فخارجة عن حدود 

فلم يكن ليسعف هذا  ،منزلته ل كال� ز املصيب عن املخطئ ونزَّ ولكن الشارع ميَّ  ،اختيارمها

                                                             

 .١٥٩) سورة آل عمران: (١
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إذا حكم احلاكم فاجتهد ((: )١(مساواته لألول يف نيته وجهده، وقد روي عن النبي 

   .))فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد

هو االجتهاد الصادق الذي  ـعىل تقدير صدوره  ـواملقصود باالجتهاد يف احلديث 

ُيتحّرى به الوصول إىل الواقع حتريًا تامًا، دون تساهل، كام يف حاالت القول بغري علم 

، عىل ))ةنَّ وال عمل وال نية إال بإصابة الُس ال قول (( :)٢(واالعتداء؛ ومن ثم ورد يف احلديث

أنه إنام يكون األجر عىل االجتهاد اخلاطئ إذا كان قد بذل جهدًا مل يترضر به أحد، وأما إذا 

فقد جهل جهًال قبيحًا وكان عليه الكفارة. فمن  ـكام لو قتل إنسانًا خطأ  ـترضر به أحد 

 فهو مأجور فقد ارتكب خطأً  خطًأ واشتباهاً  هللاأنه إذا قتل مجاعة من الناس  ـاعتقد ـ مثًال 

 وكان وامهاً. عظيامً 

 إثراء الدين للعلوم اإلنسانية املتعلقة بمجال اهتامم الدين

: أن العالقة الوثيقة بني جمال اهتامم ـ) ـ من وجوه نفع الدين للعلم الوجه الثاين(

واهتاممات مجلة من العلوم أدى إىل  ـالدين ـ وهو معرفة احلقائق الكربى والسلوك الفاضل 

 إثراء تلك العلوم اإلنسانية يف نقاط مهّمة..

 .. ة من املعلومات ذات االهتامم املشرتكأربعأنواعًا  ـعىل سبيل املثال  ـونذكر ههنا 

 التي تفرس نشأة الكون والكائنات الفلسفة وسائر العلومأثر الدين عىل 

وهو  ،الكون والكائنات والظواهر املشهودة فيها): ما يتعلق بنشأة النوع األّول(

كعلم األحياء والفيزياء والكيمياء  ـيندرج يف علم الفلسفة، كام تعنى هبا علوم أخرى 

 من جهة اهتاممها بتحّري ذلك. ـوالكونّيات 

                                                             

 .٧ص: ٦العامل ج:) كنز (١

 .٩٠ص: ١ج:) الكايف (٢
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ومع أن العلم فّرس كثريًا من الظواهر الكونية وفق سنن جارية وموازين قائمة يستتبع 

بعض حلقاهتا بعضًا ـ وهو أمر دّلت عليه النصوص الدينّية أيضًا؛ حيث أرشد اإلنسان إىل 

االطالع عىل القواعد والسنن الكونية ذات العالقة يف األنفس واآلفاق وتعقلها ومعرفة 

 .. أنه مل تزل هناك مشاكل ُيناط حلها بالرؤية الدينية إّال  ـتثامرها أسباهبا ألجل اس

بناء عىل ما  ـ): أصل وجود العامل املادي، فإنه حيتاج إىل تفسري، وال تفسري له منها(

 إال وجود خالق للحياة.  ـُيرّجح من حدوثه 

 ،إىل حدوثها )١(إذ يميل عامة علامء الطبيعة ،): ظاهرة احلياة يف العامل املاديمنهاو(

وبذلك فهي حتتاج إىل تفسري أيضًا، وال تفسري هلا إال وجود خالق للحياة، وأما التفسريات 

 املادية فال يوجد ليشء ممّا ُطرح منها شواهد قريبة. 

): تفسري الظواهر التارخيية اخلارقة، مثل الوحي، ومعاجز األنبياء وكرامات منهاو(

 ـر أب ـمن غي ووالدة املسيح عيسى بن مريم  األولياء، كانفالق البحر ملوسى 

فالدين يفرس هذه األمور  ـام يؤمن به كثري من الناس ويعتربونه من احلقائق التارخيية ك

 بتدخل مما وراء الطبيعة.

حتى يف حال عدم اجلزم  فائدة الدين يف تفسري هذه األمور تتحققوُيالحظ أن  

احتامل معتدٌّ به تقوم عليه  ـ عىل كل حال ـ هو بحقانيته؛ ألن احتامل صدق الرؤية الدينية

 .فيدخل ذلك يف جمال اهتامم العلوم بطبيعة احلال ،مؤرشات ذات قيمة علمية

م بتفسري الظواهر الغامضة، فيحاول أن جيد هلا من املعلوم أن العلم هيت وذلك إنّ 

   .. حلوالً عىل مستويات ثالثة

 .التي تعترب من قبيل احلقائق الثابتة التي ال شك فيها ،): مستوى احللولأحدها(

                                                             

أصل (داروين الذي رجح تفسري أشكال احلياة عىل أساس سنن التطور التدرجيي. الحظ ) ومنهم (١

 .)ترمجة: إسامعيل مظهر ٥١٠األنواع ص:
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 .وهي رؤى مدعومة بشواهد لكنها غري حاسمة ،): مستوى النظرياتثانيهاو(

 وهي احتامالت واردة مل تزل حمل اختبار وبحث. ،): مستوى الفرضياتثالثهاو(

وعليه فإن العلم كام هيتم باحلقائق الثابتة فإنه ينظر يف غياهبا إىل النظريات 

 .والفرضيات

يف منظور فئة من الباحثني  ـالرؤية الدينية إْن مل ترتق إىل احلقيقة الثابتة ومن املعلوم أّن 

فهي ال خترج عن حّد النظريات أو الفرضيات التي يمكن أن تطرح ويكون هلا شأن كخياٍر  ـ

 وارد يف التفسري العلمي.

 تأثري الدين يف املعرفة اإلنسانية وقواعدها

 .رج ذلك يف علم املعرفة اإلنسانية): املعرفة العاّمة وقواعدها، ويندالنوع الثاين(

وهي معرفة  ـة الفطرية يف بعدهيا النظري والعميل فقد تضمن الدين االهتامم باملعرف

ه الدين عىل أن غفلة اإلنسان عن مجلة من تلك املعلومات ناشئ عن وقد نبَّ  ـواضحة عامة 

االعتياد عليها، بام يوجب خفاء الشحنات الداللية واألخالقية هلا، وسيأيت توضيح ذلك يف 

 إن شاء اهللا تعاىل. )منهج التثبت يف الدين(سلسلة  من رابعالقسم ال

وقد ُيّدعى فيام يتعّلق هبذا احلقل أن الدين ساهم يف نرش أمور غري واقعية تبّعد 

وإثبات وجود اجلن  من قبيل اخلرافات واألوهام والتخيالت ،اإلنسان عن حقائق احلياة

وذلك أدى إىل ضعف املستوى  وبعض القصص الغريبة الرائجة يف شأن أنبياء سابقني،

 العلمي يف املجتمع. الثقايف

وهذه الدعوى ال تثبت بعد التثّبت فيها؛ ألننا نجد أن الدين عارض كثريًا من 

اخلرافات الشائعة مثل ألوهية األصنام والبرش واحليوانات والنجوم، كام عارض وجوه 

واعتربه رضبًا من التخييل ليس  ـة للسحر عينيالتشاؤم والتفاؤل كافة، ونفى وجود حقيقة 
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وقد عارض ممارسته واالرتزاق به، وكذلك نفى مجلة من األساطري التي كانت رائجة  ـإال 

 من قبل.

من قصص األنبياء السابقني  قّص أن ينفي وجود اجلن، وبعض ما يُ  الدين ولو شاء

لنفاها ومل يوجب حمذورًا، ولكنه رأى وجود اجلن ككائن فاقد للكثافة املادية، كام رأى 

 .ـعىل تصحيح هلا  ـائجة حقانية بعض القصص الر

وما يالحظ من مظاهر اخلرافات واألوهام يف املجتمعات الدينية إنام نشأ من جهة 

عوامل أخرى، من قبيل سعي اإلنسان يف تفسري حوادث وظواهر مل تسعفه أدواته لفهم 

 أسباهبا احلقيقية؛ فالتجأ إىل األوهام والتخيالت مللء هذا الفراغ.

 ـبل بعض من يتمسك بالدين ترويج األوهام واخلرافات من قِ عوامل الومن مجلة 

سعيًا لالرتزاق به، أو لكي يصوروها خوارق إهلية حاصلة هلم عىل  ـوربام يدعي الريادة فيه 

حّد ما كان حيصل لألنبياء واألولياء، فيربروا بذلك ما هلم يف املجتمع من مقام وامتياز عن 

 عامة الناس.

رافات هو من إفرازات املزاج اإلنساين حتى كأنه ال يكاد ينفك كام أّن قسًام من اخل

 وصلة إليها، وإن مل يوجد الدين متسك هبا بطريق آخر. جعل الدينَ  الدينُ  عنها، فإْن وجدَ 

علًام أن هناك مجلة من األوهام واخلرافات منترشة يف املجتمعات األوربية، مثل  

 بكون مكان ما مسكونًا وغري ذلك.، أو االعتقاد )١٣(التشاؤم من العدد 

 أثر الدين يف معرفة النفس اإلنسانية وكوامنها

): حتليل االقتضاءات واالستعدادات العامة يف النفس اإلنسانية ومدى النوع الثالث(

ه وينتمي ذلك إىل علم النفس. وقد نبَّ  ـبام يتفّرع عليه قواعد التعامل الصحيح معها  ـعمقها 

 .. قل عىل أمور منهاالدين يف هذا احل
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بحسب الرؤية  ـ: أصول القوى النفسية لإلنسان، وقد تقدم أن النفس اإلنسانية أوالً 

تتمتع بالعقل ونوازع احلكمة والضمري األخالقي والرغبات االعتيادية واالختيار  ـالدينية 

 بينها.

الكربى  : كون البنية الذهنية والنفسية لإلنسان مصوغة للتعامل مع احلقائقثانياً 

 ه، مثلللحياة التي جاء هبا الدين، حيث تفّرس تلك احلقائق مجلة من مشاعر اإلنسان وتطلعات

تطلع اإلنسان إىل كائن أعىل مهيمن عىل احلياة وسننها، وتطلعه إىل البقاء يف هذه احلياة، 

 وجوانب أخرى يف النفس اإلنسانية، ويف مقابل ذلك اجتاه يفرس هذه املشاعر عىل وجه آخر.

 وستأيت توضيحات إضافية لذلك يف طّي املباحث املقبلة.

 نيةأثر الدين يف املعرفة اإلنسانية القانو

): توجيه اإلنسان إىل املسار القانوين الصحيح يف املساحات القانونية النوع الرابع(

فإن من غايات الدين إصالح سلوك اإلنسان وهتذيبه، وهذا يقتيض بطبيعة احلال  ،املركزية

وفق املنظور الفطري  ـإبداء املسار القانوين الصحيح لإلنسان، خصوصًا مع كون هذا املسار 

 قسممودعًا يف نفس اإلنسان وفطرته من خالل قّوة الضمري اإلنساين. وقد مّر يف الأمرًا  ـ

 ما يوضح ذلك. )منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(من سلسلة  األول

العلمي؛ فهو يفرس  يف الشأنومما تقدم يتضح: أن للدين دورًا مهًام يف توعية اإلنسان 

له حقيقة النفس واآلفاق وأبعاد الكون واحلياة، وهو بذلك يمثل ثراًء يف جمال علم الفلسفة 

 والنفس والقانون وغريها.

 انتفاع الدين بالعلم يف مسعاه 

 وذلك من مسعاهالعلم يف الدين بانتفاع  ـ من تكامل الدين والعلم ـ هو اجلانب الثاين

 .. وجوه كثرية، ومنها
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. أن العلم ينتهي يف مسعاه الكتشاف سنن احلياة إىل البحث عن نشأة الكون واحلياة ١

 والظواهر اخلارقة، ويلتقي يف هذه النقطة بالدين التقاًء واضحًا.

. أن العلم كلام تطور كشف عن إبداع ونظم أكرب يف الكون؛ مما يثري انبهارًا كبريًا ٢

كام أنه يتابع سري احلياة والكائنات  ـء وعلامء األحياء خاصة لدى علامء الفيزيا ـبالصانع 

وأنواعها، واتساع الكون وآفاقه، ويبني أن كل ذّرة يف الكون ليست شيئًا ساكنًا، بل هي يف 

حركة دائمة منضبطة بقوانني معينة. وذلك كله جيعل اإلنسان يشعر فعًال بصدق قوله 

َامَواِت َواْألَْرضِ َوهللاَِِّ يسجد من ِيف [: )١(تعاىل ، واملراد بالسجود خضوع الكائنات ]السَّ

 ها اهللا سبحانه هلا.للسنن التي سنَّ 

. أن العلم يفند مجلة من اخلرافات واألوهام التي حاولت تفسري بعض الظواهر يف ٣

 تقويًة للعقالنية العامة والسلوك ـحياة اإلنسان، وهذا األمر يساعد الدين يف مسعاه إلزالتها 

كام أنه يساعد بذلك عىل نفي انتساب هذه اخلرافات إىل الدين واملنع من إلصاقها  ـاحلكيم 

 .)٢(به

أن العلم أزاح تلقي انحصار املوجودات باملادة الكثيفة التي يراها وحيّس هبا . ٤ 

من خالل آثارها،  اإلنساناإلنسان، حيث أذعن بوجود أمور غري قابلة للرؤية وإنام يشعر هبا 

.. إىل أمور أخرى. وهذا من ملادة املظلمة التي حيدس بوجودهاوااجلاذبية كام هو احلال يف 

ملجرد  ـ عىل ما جاء يف الدين ـ شأنه أن خيفف االستبعاد عن وجود املوجودات الروحانية

 عدم إحساس اإلنسان هبا بنحو مبارش.

                                                             

 .١٥) سورة الرعد:(١

ومن ثّم ذكرنا يف املحور السابق نفي العقالنية  ،) إّن اخلرافات عىل قسمني: قسم تطرده العقالنية العامة(٢

 .ومن ثم جرى ذكرها هنا ،العامة للخرافة، وقسم تطرده معطيات العلم وقواعده
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سائل االتصال والتصوير وغريها يدفع . أن نتاج العلم من اآلالت البديعة مثل و٥

االستبعاد عن كثري من األمور التي ورد هبا الدين يف ما يتعلق بالنشأة األخرى مما كان بعيدًا 

 من قبيل ثبت األعامل. عام كان مشهودًا لإلنسان يف العصور السابقة

إلقناع هبا يف أن العلم يوفر الغطاء الفني ملعطيات العقالنية العامة بام يساعد عىل ا. ٦

 الوسط الفني ودفع الشبهات حوهلا.

يوفر النظريات املناسبة  ـبوحي من العقالنية العامة والضمري اإلنساين  ـ. أن العلم ٧

 ،يف املجاالت االجتامعية والسياسية بام يساعد عىل تشخيص مقتىض احلكمة والصالح العام

 والذي هو من مجلة املقاصد األصلية للدين.

العلم يوفر مجلة من أسباب السعادة املادية واملعنوية بتطوير أدوات استثامر . أن ٨

الطبيعة بالصناعة والزراعة، وهو بذلك يساعد عىل حتقيق السعادة التي هي من مجلة مقاصد 

 الدين يف احلياة.
لعاملة هي الوعاء األمثل للدين  ولفهمه أن احلاضنة ا

 ؛ وذلك جلملة من األسباب..ولفهمه . أن احلاضنة العاملة هي الوعاء األمثل للدين٩

أن ينري اإلنسان بام يؤدي  ـت مراعاة أصوله وغاياته إن متَّ  ـأن من شأن العلم ): منها(

 . وحّقه املكّون بعظمةإىل تقدير أكرب للدين، واإلنسان العامل أكثر عرفانًا 

 ،ومهةتمعاين م لْت التي ُمحِّ  الدين لعلم يساعد اإلنسان عىل فهم نصوص): أن امنهاو(

 بالنظر إىل املستوى الضعيف للعلم يف األزمنة السابقة.

نتيجة المتزاجه بأفكار  ،): أن العلم ينفي عن الدين أمورًا خرافية ألصقت بهمنهاو( 

 احلاضنة الدينية املتضمنة لبعض وجوه االختالل.

لتشخيص املوقف الديني يف املساحات  أدوات ذات قيمةر ): أن العلم يوفّ منهاو(

 ة، ويف املساحات التي حتتاج إىل تشخيص للواقع.املتشاهب
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 تلخيص العالقة بني الدين والعلم

الذي هو يف حقيقته كشف للواقع وتبرص يف  ـويتضح من ذلك: أن من شأن العلم 

 وسلوكًا. ،وتذوقاً  ،وقبوالً  ،وتلقياً  ،أن يكون عونًا للدين فهامً  ـالتعامل معه 

نتيجة لنقص األدوات اإلدراكية  ،هناك عوارض سلبية تقع يف املجتمع العلمي نعم

، أو لطرّو آفات إدراكية يف فكر اإلنسان يف مقام مما يؤدي إىل كونه عرضة للخطألإلنسان 

تقعيد قواعد احلياة، مثل اإليغال يف الشك، أو لتأثري الدواعي اخلاطئة يف حتريف اإلدراك 

ك إىل مضاعفات سلبية عىل فهم الدين أو قبوله أو تطبيقه، إال أن ذلك وتؤدي بذل ،اإلنساين

فال يكون االعتقاد الزائغ  ،إذ حقيقة العلم هو التبرص واالهتداء ـليس متعلقًا بالعلم نفسه 

وإنام هي عوارض مصاحبة للعلم يف املجتمع العلمي،  ـعن الواقع علًام بل جهًال مركبًا 

وهذا األمر جاٍر يف عامة األشياء النافعة يف احلياة؛ حيث تصاحبها بعض املضاعفات السلبية 

مما يقتيض ترشيد كيفية االنتفاع هبا، وتوفري اآلالت  ،التي ال تكون ناجتة عنها، بل مرافقة هلا

 واألدوات الالزمة لذلك.

ما يظن من أن من شأن العلم أن حيّل  فال يصحتقدم: تكامل العلم والدين، ويظهر مما 

 حمل الدين، وأن نموه يؤدي إىل تقلص مكانة الدين يف العقول والقلوب.

 األخرى عن عالقة الدين والعلم ونقدهاالطروحات 

ـ غري ما ذكرناه  الدين والعلم الرابطة بني عالقةاليف  حمتملة خرىأُ  اً طروحهناك  إنّ 

سبق ذكرها إمجاالً، وينبغي الوقوف عندها بعض اليشء  من تكامل العلم والدين ـ قد

 .. لتقييمها

 ونقده الطرح النايف ألية عالقة بني الدين والعلم

ال عالقة بني الدين والعلم، ألن العلم ناظر إىل تفسري  هأنمن  )الطرح األول(أما 

وقد استطاع العلم ـ ال سيام يف العرص  ،امل الدخيلة فيهااألشياء وتبيني منشئها والعو
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وجود الكون من خالل االنفجار ل ه، مثل تفسرياهر الوجودمجيع ظو احلديث ـ من تفسري

، فلم يعد بحاجة إىل التفسري وجود الكائنات عىل أساس قانون التطّورل هالعظيم، وتفسري

 الديني لكل ذلك بام وراء الطبيعة.

 .. األمر مبالغ فيه بدرجة كبرية ؛ وذلكولكن هذا 

 نشأة الكون إىل نتيجة حمددة، وإن): ملا ذكرناه من عدم وصول العلم يف تفسري أوالً (

كان هناك اجتاه يرجح الرتتيب الفعيل للكون من خالل االنفجار العظيم. ولكن الواقع أن 

 تفسري للثاين إّال الصانع ، فالالرتتيب الفعيل للكون أمر، ونشأة املادة وحدوثها أمر آخر

 القدير.

غري قادر عىل تقديم تفسري مقنع مل يزل العلم إن وكذلك احلال يف شأن نشأة احلياة ف 

 هلا، نعم ذكرت بعض االفرتاضات التي مل يقم شاهد عليها. 

من خالل خلية  ـ): ألن تفسري حدوث الكائنات عىل أساس التطور الطبيعي ثانياً (و

ليس  ـواحدة أو خاليا وهبت هلا احلياة فتطورت إىل هذه األشكال من النباتات واحليوانات 

تفسريًا راجحًا؛ لعدم وجود شواهد تدّل عىل إمكان التطور يف هذا املستوى اهلائل، 

والشواهد املقامة إنام تدل عىل تطورات جزئية، مثل اختالف نوع واحد من الطري إىل عدة 

ختتلف اختالفًا بسيطًا، كاالختالف بني أفراد الناس  ـبيئية وغري بيئية  ـصناف يف إثر عوامل أ

 الذين يرجعون إىل أصل واحد.

وأما أن ينشأ من خلية واحدة نباتات وحيوانات بحرية وبرية وإنسان هبذا التنّوع 

 والتفصيل فهو أمر مستبعد، ال دليل جتريب عليه بحال.

ونعني به  ـة التي تّم فيها هذا التطّور ال يعالج مشكلة الكيف وافرتاض طول املد

فإن هذه مشكلة بذاهتا، وليست مشكلة  ـمستوى االختالف الذي يمكن أن حيدثه التطّور
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سوف نوضح هذا و ـبفرض االمتداد السحيق للكون  ـزمنية كي تكون قابلة للحل 

 .)الدينمنهج التثبت يف (سلسلة املوضوع يف القسم اخلامس من 

وعليه فليس من املمكن اّدعاء أن العلم قام بفك ألغاز احلياة بالكامل بحيث ال حاجة 

 .ـولو عىل سبيل االحتامل  ـإىل الرؤية الدينية 

 الطرح الذي يلقي باللوم عىل الدين يف التأخر العلمي ونقده

يلقي باللوم عىل  يف شأن عالقة الدين والعلم ـ فهو طرحـ املتقّدم ) الطرح الثاينوأما (

عىل أساس أحد وجوه ال  وهو مبني الدين يف احليلولة دون تقدم العلم واكتشاف سنن احلياة

 يصّح يشء منها..

 كل األشياء والظواهر التي جيهل اإلنسان أسباهبا بأهنا من فعل اهللا . إن الدين فرسَّ ١

من خالل  ،سباب الطبيعيةسبحانه؛ فاسرتاح أهل الدين إىل هذا التفسري، بدل البحث عن األ

الذي هو املنهج العلمي املوجب الستكشاف السنن  ،منهج التتبع واالستقراء والتجربة

 الكونية واستثامرها يف منفعة اإلنسان.

والصواب: أن نسبة الكون والكائنات والظواهر املختلفة إىل اهللا سبحانه ـ يف النّص 

املعاجز التي اتفقت لألنبياء، بل كان  عىل حدِّ  الديني ـ مل تكن عىل أساس أهنا ظواهر خارقة

، تلك الشحنات تبارك وتعاىلعىل أساس حتفيز ما فيها من شحنات داللية عىل وجود اهللا 

التي ضعفت يف شعور اإلنسان باالعتياد عليها. وهذا أمر واضح بتأمل آيات القرآن الكريم، 

التدرجيية للوضع القائم يف الساموات  كام يناسب ذلك ما نجده من التأكيد فيها عىل النشأة

 .قسم الحقذلك يف لإيضاح مزيد واألرض. وسيأيت 

. إن الدين أغرى اإلنسان بالتوغل يف االستدالل العقيل الفلسفي الذي يؤدي إىل ٢ 

حيث احتج عىل وجود ما وراء  ،الوقوع يف األوهام والذهاب بعيدًا عن حقائق احلياة املادية
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يف حال أن اإلنسان بفهمه العام ال ينتقل إىل ذلك. وبذلك ، وجود الطبيعةالطبيعة من خالل 

 تطور العلوم الطبيعية. عليهأسهم يف تقلص املنهج التجريبيي واالستقرائي الذي يبتني 

والصواب: أن الدين اعتمد عىل البدهييات العقلية الفطرية التي ال حتتاج إىل بحث 

ا، مثل حاجة كل حادث إىل سبب، وداللة كل نظم عىل واستدالل نظري يف قناعة اإلنسان هب

سبب عاقل. ومل يعتمد عىل املنهج االستداليل النظري؛ لعدم احلاجة إليه بل إن يف تراثه ما 

 .)١(يدل عىل انتقاد التوغل يف هذا املنهج

 وجوابهاّدعاء وجود أمور خمالفة للعلم يف مضامني النصوص الدينية 

لدينية تتضمن أمورًا خمالفة ملا يكشف عنه العلم فيام يتعلق . إن مضامني النصوص ا٣

باحلقائق الكونية والتارخيية والنفسية واالجتامعية، مثل ادعاء كون األرض مسطحة، 

ومركزية األرض للكون، ونشأة الكون منذ بضعة آالف سنة إىل غري ذلك. وهذا بنفسه 

 .)٢(ب البحث العلمي حول تلك األموربا جمافاة للدين مع العلم، عىل أنه يؤدي إىل سدِّ 

                                                             

 إن شاء اهللا تعاىل. )منهج التثبت يف الدين(من سلسلة ) وسيأيت مزيد توضيح لذلك يف القسم الرابع (١

أوروبا بني العلم وبني الدين يف قرون سابقة، والذي  ) وكان هذا األمر أساس املواجهة التي وقعت يف(٢

  اضطهد ألجله العلامء من قبل رجال الكنيسة.

من اخلطأ العلمي أن نحسب تعامل رجال الكنيسة مع العلم يف القرون الوسطى عىل الدين، وقد  لكن

َلْوالَ َينَْهاُهُم [ورد يف الدين نفسه ذم فئة ممن يدعي متثيله بإغواء الناس وأكل املال بالباطل، كقوله تعاىل: 

ُم اِإلْثَم َوَأْكلِ  انِيُّوَن َواألَْحَباُر َعن َقْوِهلِ بَّ ْحَت َلبِْئَس َما َكاُنوْا َيْصَنُعونَ الرَّ  .)٦٣سورة املائدة:( ]ِهُم السُّ

نعم، من املؤسف أن هذا األمر أصبح جزءًا من الذاكرة التارخيية لإلنسان يف الغرب؛ مما أدى إىل سقوط 

عرفية الثقة بالدين من غري أساس موضوعي؛ فإن للحوادث املريرة التي تقع يف إثر االختالفات الفكرية وامل

وتعلق يف ذاكرة اإلنسان آثارًا سلبية ملحوظة عىل موقفه جتاه قضايا ذات صلة هبا. وقد يكون من امللفت أن 

يرسي هذا الشعور جتاه الدين ـ بمعارضته للعلم ـ إىل فئة من املسلمني، يف حني أنه مل تقع مثل هذه التجربة 

يف اعتامد النص أو إثبات داللته عىل املعنى ال يزال يف التاريخ اإلسالمي. وإن كان هناك بعٌض ممن يتوسع 
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أن األمر فيها ال خيلو ـ بعد تتبع تلك املوارد والتأمل فيها ـ والصواب: أن املالحظ 

   .. عن إحدى حالتني

: عدم بلوِغ الفكرة املنسوبة للعلم حدَّ احلقائق الثابتة لتدل عىل خطأ مضمون األوىل

 النص. 

 ..، وذلك ألحد أمرين للعلم يف الدين أصالً : عدم ثبوت املضمون املجايف والثانية

أن يكون النص غري قطعي ـ ولو من جهة نقله يف نفسه وذلك ب هعدم ثبوت :)األول(

 ،بمعناه ـ فيحتمل إضافة بعض الناقلني له جزءًا من املعلومات التي كانوا يعتقدون بحقانيتها

كام يقع ذلك يف مقام نقل اإلنسان للحكايات والقصص؛ حيث يمأل بعض الفراغات التي 

يشعر هبا أو التي نيس ما كان يملؤها، ويرفع بعض وجوه اإلهبام بتوضيحات من نفسه 

تتضمن معلومات تفصيلية مل ترد يف القصة، إىل غري ذلك مما هو ظاهر بالتأمل واملامرسة 

يف الكالم عام يطرأ عىل املحفوظات الذهنية  ،م النفس احلديثومرصود بشكل واضح يف عل

  .يف مقام استحضارها

وهذا هو احلال يف بعض نصوص التوراة واإلنجيل ـ حسب ما يدل عليه مالحظة 

ريخ، وتعدد األناجيل املعروفة وغريها ـ ومثله احلال يف كثري من اأزمان وجودها عرب الت

 هنا ال تبلغ درجة التواتر.إنصوص السنة النبوية عند املسلمني حيث 

غائمة كام لو كانت هذه الداللة داللة النص عىل املعنى املجايف للعلم عدم  :)الثاين(

عىل ثقافتهم وأدواهتم  ةً بقة مبنياملفرسين للنص يف العصور السا قناعةكون تنة، ووغري بيّ 

 .فعالً  العلمية، فُتُلقَي ذلك جزءًا من املعنى املنصوص من غري أن يكون كذلك

                                                                                                                                                          

يعتقد بعدم كروية األرض ـ مثًال ـ أو بثبوت هالل رمضان بشهادة الشهود، وإن ثبتت استحالة رؤيته 

باألدوات العلمية، وكل هذا ينشأ عن ضعف االطالع عىل احلقائق العلمية أو نحو من ذلك مما ال يصح أن 

 حيسب معه عىل الدين.
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 الطرح الذي يرى عموم عناية الدين بالعلم جلميع العلوم

) ـ حول عالقة الدين والعلم ـ يرى أّن العلم جزء من رسالة الطرح الثالث(أما و

 .ببيان احلقائق العلمية لإلنسانومن َثّم فإّن الدين معنّي  ،الدين يف احلياة

 .. عىل أحد مستويني وهذا املعنى ُيطرح

 .): اّدعاء عناية الدين ببيان مجيع احلقائق العلمية لإلنساناملستوى األول(

وهذا الطرح خمالف للبدهية الواضحة؛ إذ مل يقع ذلك يف اإلسالم وال يف غريه من 

، كام أنه خارج عن شأن الدين؛ ألن الدين ليس إال رسالة اهللا سبحانه إىل األديان السابقة

العباد لتنبيههم عىل احلقائق الكربى، وبيان أن طريق سعادة اإلنسان فيام بعد هذه احلياة إنام 

 ـبالعمل باهلدي احلكيم والفاضل الذي أودع يف باطنه  ـهو من خالل االعتبار هبذه احلقائق 

وهو ممّا ال يقتيض تنبيه اإلنسان عىل العلوم وقواعدها. وهذا املعنى واضح بمالحظة آيات 

 .)١(القرآن الكريم

ل الدين ـ وهو اهللا سبحانه  حميطًا  ـومن الرضوري أن يفرز اإلنسان بني كون منزِّ

لتلك احلقائق وبني أن يكون معنيًا بتعليم اإلنسان  ـكام يقتضيه خلقه هلا  ـبحقائق احلياة كلها 

 يف رسالته التي بعثها إىل خلقه.

                                                             

ءٍ [) نعم قد حيتج عىل هذا االنطباع بقوله عزَّ من قائل: (١ . وليس )٨٩النحل: سورة( ]تِْبَياًنا لُِّكلِّ َيشْ

ذلك صحيحًا بوضوح؛ ألن املفهوم منه كل يشء يليق بيانه برسالة إهلية، وليس كل حقيقة من حقائق الكون 

من السنن األحيائية والفيزيائية والكيميائية وأنواع الكائنات احلية وغري احلية وعدد املجرات ومساحاهتا وما 

اآليات الرشيفة، واملناسبات العامة احلافة هبا، إىل ذلك. وهذا ظاهر بمالحظة سياق اآلية ذاهتا، وسائر 

ءٍ [ويقرب من هذه اآلية قوله تعاىل عن التوراة:  ، )١٤٥األعراف: سورة( ]َوَكَتْبنَا َلُه ِيف اْألَْلَواِح ِمن ُكلِّ َيشْ

 ومن املعلوم أن التوراة ال تتضمن كل يشء من املعلومات، وال بعضًا من كل يشء.
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َد بام يضمن اندفاعه إىل الدين من خالل القرآن الكريم أن اإلنسان ُزوِّ  منواملفهوم 

 .. حاجاته يف مناحي احلياة كلها، ولكنه حيتاج إىل اإلسعاف يف حمورين

، واضحاً . حمور احلقائق الكربى؛ من جهة بعده عن إدراكها بنحو مستقل إدراكًا ١

 فيحتاج إىل رضب من التنبيه والتذكري واإليقاظ.

. حمور الفضائل؛ حيث حيتاج إىل تقوية داعي الفضيلة فيه، ورسم مقتضاها يف ٢

النافعة التي يضمن  )النفسية واالجتامعية(من خالل الوصايا الرتبوية  املساحات املتشاهبة

 تطبيقها حياة راشدة وعادلة لإلنسان.

فهو مزود بام  ـ امن اللغة والطب ومعرفة الكائنات واستثامره ـوأما ما عدا ذلك 

 يدفعه إليه.

يف بداية اخللق  أن اهللا سبحانه أسعف آدم قد ورد يف النصوص الدينية  نعم 

مل يكن ذلك إالّ بمقدار ما ربام إسعافًا خاصًا؛ من جهة كونه حديث عهد هبذه احلياة، ولكن 

 االنطالق. حيتاج إليه يف

 القول بإنباء الدين ببعض احلقائق العلمية

): ما قيل من إنباء الدين ببعض احلقائق العلمية غري املعروفة كدليل املستوى الثاين(

، )اإلعجاز العلمي(إعجازّي مّدخر للحقب الالحقة عىل صدقه وحقانيته، وُيعّرب عن ذلك بـ

إن فيها داللة عىل حقائق علمية مل  :قيل وقد احُتّج له بجملة من اآليات القرآنية التي

فيام يتعلق بعلوم الفلك واألحياء والفيزياء  ـيكتشفها اإلنسان إال يف األزمنة األخرية 

يف ذلك، حتى عرف  ـيف مقام تفسري القرآن  ـوقد توسع بعض الباحثني  ـوالكيمياء والطب 

ذلك من وجوه اإلعجاز الذكية  منحاه باالجتاه العلمي يف تفسري القرآن الكريم، ورأى أن

 التي ُقصد هبا توفري ما يعزز اإليامن يف عرص العلم.
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 ضوابط جيب رعايتها يف التفسري العلمي لنصوص الدين

بل هناك نصوص  إذا متت احلجة عليه فعًال، الطرحوالواقع أنه ال حمذور يف أصل هذا 

ولكن ينبغي االلتفات يف شأنه إىل مجلة  عديدة قد متثل كشفًا خارقًا عن أمور غري معروفة،

 .. أمور

يف  ـيف أن ُتشري بعض اآليات القرآنية  ـ): أنه ليس هناك استبعاد ـ مبدئيًا أوالً (

إىل نظِرها لبعض احلقائق التي مل تكن معروفة آنذاك، بل قد ُيتلقى ذلك  ـأسلوب تعبريها 

وكّلام حتّدث بتلك احلقائق،  ـشئ للنص القرآين أمرًا طبيعيًا بالنظر إىل إحاطة اهللا تعاىل ـ املن

كان من الطبيعي أن نشهد مالمَح  املتكّلم العامل بحقائق ما عن أمور ذات صلة بتلك احلقائق

 من تلك احلقائق بني ثنايا تعابريه.

ملا تقّدم  ـبلحاظ طبيعة مضمونه  ـولكن الظاهر أن هذا املعنى بنفسه ليس غاية للدين 

دين هداية الناس إىل أبعاد احلياة، وتذكريهم بالسلوك الصحيح فيها، نظري من أن شأن ال

من حيث سعيهام يف حسن تربيتهم؛ بإلفات نظرهم إىل  ،شأن الوالدين بالنسبة إىل األوالد

من  ،األبعاد االجتامعية واآلفاق املستقبلية التي ينبغي أخذها من قبلهم يف السلوك العميل

قبيل تنبيههم إىل املعاين االجتامعية للسلوك الصادر منهم يف املجتمع العام، ورضورة 

استعدادهم لتكوين مستقبل زاهر، بتوفري مقّومات االعتامد يف االرتزاق عىل النفس، والتأهل 

لتكوين األرسة، وحتصيل القدرة عىل االرتباط باملجتمع العام، وكسب االحرتام الالئق يف 

 ورصف الوقت يف تعلم فن أو مهنة، وغري ذلك. ،ورعاية الوقار يف السلوكالناس،  أوساط

علًام أن السياق العام الذي ذكرت فيه الظواهر الكونية واإلنسانية يف القرآن الكريم 

جاء يف مقام إلفات النظر إليها؛ لالعتبار هبا، أو إلثارة داللتها يف شأن احلقائق الكربى يف 

هنا آيات ناطقة عىل وجود اهللا سبحانه وقدرته وتدبريه، ونفي استبعاد إحيائه احلياة، مثل كو
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لإلنسان بعد مماته ونحو ذلك. ومن املعلوم أن مقتىض هذا السياق أن تكون تلك احلقيقة 

 معلومة يف املجتمع املخاطب بالنص حتى يتأتى للنص االستشهاد هبا.

عىل الظواهر البديعة يف احلياة تنطلق  املنبهة)١(بل صياغة كثري من اآليات القرآنية

  .رصحيًا من معلومية تلك الظواهر لدى املخاطبني

 عدم حسن التكلف يف ختريج النصوص عىل احلقائق العلمية

): أنه ال ينبغي للباحث يف شأن الدين أن يتكّلف حماولة تفسري نصوصه عىل ثانياً و(

ما اسُتخرج بالتكلف ال تقوم به حجة، وجه تشري به إىل حقائق غري معهودة آنذاك؛ فإن 

ى عن مثل ذلك، بل قد يوجب مثل ذلك وهن الدين يف الوسط العلمي وحقانية الدين يف غنً 

والثقايف العام؛ فإن من احلجج الضعيفة ما يوهن الدعوى احلقة بضعفها بدالً من تقويتها 

 وإثباهتا.

ًا للحقب الالحقة التي حتسب ـوأما نظر الدين إىل االحتجاج باإلعجاز العلمي 

بشكل رصيح من قبل الدين  غري مطروح أمرفهو  ـتنكشف فيها كثري من احلقائق العلمية 

بمالحظة مدلول النص يف ضوء األدوات  ـإلقناع الناس؛ فإن وجد الباحث ما يفيد ذلك 

ام ك اللغوية املستخدمة فيه، بام ال خيرج عن مقتضيات األداء الراقي والبليغ واملسرتسل

 فال ضري فيه. ـ الحظنا ذلك يف عدة موارد

إىل دعوى  ـال ينبغي ترسع الباحث ـ يف مقام إثبات اإلعجاز العلمي للقرآن و ،هذا

عدم معهودية بعض احلقائق املذكورة يف القرآن الكريم يف املجتمع الذي نزل فيه؛ فإن هناك 

 ـكام يظهر باالطالع عىل تاريخ العرب قبل اإلسالم  ـأمورًا كانت معروفة يف ذلك املجتمع 

إّال وأمورًا أخرى ال سبيل إىل إثبات اطالعهم عليها، ولكن ال يمكن نفي ذلك أيضًا 

 بمؤرشات ظاهرة أو حجة واضحة.

                                                             

لَِك َلِذْكَرىٰ  ِيف  إِنَّ و[، ]إِنَّ ِيف َذلَِك َآلََيًة..[و ،]َأَملْ َيْعَلُموا..[) كام يف قوله: (١  .]َأَملْ َتَر..و[، ]َذٰ
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 املجافية للحقائق العلميةالسائدة االنطباعات مدى تعليق الدين عىل 

): أنه ينبغي أن يلتفت الباحث إىل أن من غري الوارد أن يكون النص القرآين ثالثاً و(

ناظرًا إىل بيان حقائق ختالف االنطباع املستقر يف حميط نزوله خمالفة واضحة؛ ألن من شأن 

 ـمن حيث مواجهة االنطباع املستحكم عندهم  ـهذا األمر أن يثري شبهة يف أذهان املخاطبني 

هو الغرض من هدايتهم. كام أنه خيالف منهج الدين من التعويل يف اإلقناع  فيكون خمالفًا ملا

وهو منهج يأيت إيضاحه إن شاء اهللا  ،به عىل احلجج الفطرية التي هي يف متناول الفهم العام

 .)منهج التثبت يف الدين(سلسلة من  رابعالقسم اليف تعاىل 

ومن ذلك يعلم أنه ال يصح أن يستفاد من سكوت النص عن ختطئة بعض 

داللٌة عىل إقرار النص هبا، حتى  ـاملجافية للحقائق العلمية  ـاالنطباعات الرائجة يف عرصه 

 يكون ذلك مأخذًا عليه.

بل هناك من يرى أنه ال مانع من أن يعّرب النص الديني أحيانًا عن بعض املعاين 

من قبيل تعبريه  ـحتى وإن مل تكن دقيقة بحسب احلقائق العلمية  ـائدة آنذاك بالتعابري الس

 باألبناءعن األوالد الذين أولدهم اإلنسان بنفسه ومل حيصل عليهم بالتبني أو الرضاعة 

كون هذا التعبري مبنيًا عىل ما من رغم عىل الفإنه  ،جريًا عىل التعبري السائد آنذاك)١(الصلبيني

، إال أنه ليس يف استخدام النص له أي )٢(أن ماء الرجل إنام ينزل من صلبه كان يتصور من

 داللة عىل اإلقرار به، وإنام هو من جهة كونه السبيل األمثل ألداء املعنى.

                                                             

 ]الَِّذيَن ِمْن َأْصَالبُِكمْ  َوَحَالئُِل َأْبنَائُِكمُ [) قال تعاىل يف ذكر النساء الاليت حيرم عىل الرجل الزواج هبن: (١

 .)٢٣لنساء:سورة ا(

هذا االنطباع أهنم الحظوا أن الرجل إذا انكرس صلبه ـ وهو عموده الفقري ـ مل يتحقق ) ولعّل سبب (٢

لديه اإلنزال، ولكن من املعلوم أن األمر ليس كذلك، وأن العلة يف تسبيب انكسار الصلب لتعطيل اإلنزال 

 هو تأثر األعصاب التي متر هبذه املنطقة وتربط بني الدماغ واألعضاء السفىل للجسم.
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فتبني مما تقدم: أنه ال يمكن أن ننفي مبدئيًا تضمن نصوص الدين أحيانًا اإلنباء 

بل ذلك أمر واقع يف  بقول مطلق، ـستقبًال التي سوف تنكشف م ـببعض احلقائق العلمية 

مفاده حتى يفيد حتميل يشء عىل النص وعدم لّيه  عن جنبولكن ينبغي التبعض املوارد، 

 .املكتشفة الحقاً  بعض احلقائق العلمية
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   اِّـحور الثالث

  الدين واإللهام
 

 

k وذلك من جهتني دور الرؤية الدينية يف توفري اإلهلام ، 

k  التطلعات امللهمة لإلنسان فطرية أو مكتسبة؟هل 

k انقسام الدوافع إىل فطرية ومكتسبة 

k  اإلهلام حاجة فطرية أو مكتسبة؟يرتجح كون هل 

k  ًترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصانع فطريا 

k مدى داللة توفري الدين لإلهلام عىل صواب الرؤية الدينية 

ام واإلله  / الدين 
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  واإللهامالدين 

الدين  ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ حول )املحور الثالث(

 واإلهلام.

تطّلعات بأصول اإلهلام يف هذا البحث وفاء الرؤية الكونّية واإلنسانية بواملراد 

 حافزًا قويًا للنشاط يف احلياة. اإلنسان، ممّا يعطيه

 ـوإن كان أرقاها  ـسائر الكائنات احلّية  حدِّ فإّن من الرؤى ما جتعل اإلنسان عىل 

كوم بغرائزه مسّخر هلا، زائل باملامت مثلها؛ فتجعل املرء يشعر جتاه نفسه بالضآلة حم

 واإلحباط. 

عطي لإلنسان قيمة عالية، كالرؤية التي ترى فيه كائنًا متمّيزاً بالضمري، تومنها ما 

رًا من قِ  بل السامء بتقدير خاّص، غري منعدم باملامت. وذلك ما خمتّصًا باالختيار الواعي، مقدَّ

 يوافق تطّلعات اإلنسان.

 .. وهنا أسئلة ثالثة حول اإلهلام

): ما هو الدور الذي يؤديه الدين يف اإلهلام؟ وهل تعّوض الرؤى غري الدينية األول(

 عن الدين يف ذلك، وتوّفر مصدرًا آخر لإلهلام؟

 ة أو مكتسبة لإلنسان؟):هل اإلهلام حاجة فطريالثاين(

 الرؤية الدينية؟ ةحقانيّ ):وما هو مدى داللة توفري الدين لإلهلام عىل الثالث(

 دور الرؤية الدينية يف توفري اإلهلام

إن للرؤية الدينية دورًا مهًام وكبريًا ومشهودًا يف  ويف اجلواب عن السؤال األول نقول:

بنحو واضح يف الدراسات النفسية واالجتامعية هذا الدور رصد وقد اإليفاء هبذه التطلعات، 
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وسعته يف املجتمع اإلسالمي باحثون من اجتاهات غري دينية؛ وذلك  هوالتارخيية، وأقّر بشيوع

 .. من جهتني

 دور اإلنباء عن عدم فناء اإلنسان باملامت يف اإلهلام

فإن هذا املعنى  ،احلياةنته الرؤية الدينية من بقاء اإلنسان بعد ): ما تضمّ اجلهة األوىل(

مما ُيريض تطلعات اإلنسان، ويوجب له نشاطًا وحيوية؛ لشعوره باخللود. وأما البناء عىل فناء 

اإلنسان باملامت فهو ممّا يوجب خواًء يف داخل اإلنسان، وشعوره بتفاهة وجوده؛ إذ هو برق 

 ًا مطلقًا.خاطف يف مسرية احلياة اخلالدة، رسعان ما خيتفي وينعدم باملوت عدم

ويالحظ هذا الشعور بنحو أجىل عندما يتأمل اإلنسان يف هناية حياته يف حلظة صادقة 

ال  ـويفرتض انعدامه املطلق باملامت، أو عندما يتأمل كذلك يف هناية حياة الذين من حوله 

كام يتحفز هذا الشعور بتأمل حال العلامء  ـسيام من يتعلق هبم من آباء وأوالد وأصدقاء 

ذين أسدوا خدمات إىل اإلنسانية؛ فإن اإلنسان يف كل ذلك يالحظ تطلعًا له إىل بقائهم ال

ويرجو هلم السعادة والرسور، وإن املرء ليجد بوجدانه مدى كون احلياة كئيبًة ومملًة وموجبًة 

 للسأم إذا قّدر انعدامه باملامت متامًا.

وقد أذعن مجع من الباحثني غري املؤمنني بالدين هبذه احلقيقة وبام هلا من اآلثار عىل 

إىل توفري اإلهلام لإلنسان من خالل مقوالت أدبية،  سعى بعضهمالنفس اإلنسانية. ولكن 

ا حمظوظون بالقياس إىل اآلالف من النطف التي مل تولد أصًال، ولو ادعينا الفراغ ن: بأنكالقول

وبعضهم صور روعة احلياة  .فلعلنا ارتكبنا ظلًام بحق الذين مل حيصلوا عىل احلياة أصالً وامللل 

وقال بعض آخر: إنه يمأل هذا الفراغ وهذا اخلأل  .بأهنا حياة واحدة وكل حلظة فيها ال تعود

 يف شعوره من خالل االشتغال العلمي.

فهي غري  ـين ذكروها كام أقر هبا بعض الذ ـولكن الواقع أن هذه البدائل خطابية 

وذلك أن التطلع إىل  ،ناجعة وال صاحلة ألن تكون بديًال عن التطلع إىل البقاء بعد هذه احلياة
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 البقاء بعد املامت تطّلع عميق وراسخ إىل حقيقة عظيمة وهي االستمرار واخللود. فكيف حيّل 

حال سائر املعاين  ه ختيالت أدبية وشعرية يفرتضها هذا الباحث أو ذاك، ال تزيد عىلحملّ 

كالفاقد  ـاألدبية التي يبدعها األدباء؟ وما أشبه هذا التعويض بتهدئة املصاب بمصيبة 

 ببعض املعاين األدبية. ـإلنسان عزيز عليه 

وأما ما قيل من ملء الفراغ احلادث باعتقاد الفناء املطلق باملامت من خالل االشتغال  

العلمي فيالحظ عليه أن هذا ليس مًأل للفراغ يف احلقيقة، وإنام هو تشاغل وإهلاء للنفس عنه؛ 

 ـختفيفًا ملرارته عىل النفس اإلنسانية. عىل أن ذلك ليس بديًال نوعيًا لإلنسان، وإنام قد ينفع 

 الناس. بعض ـ إىل حدٍّ ما

 دور اإلنباء عن وجود اهللا يف اإلهلام

 .): ما تضمنته الرؤية الدينية من وجود اهللا سبحانه وعنايته باإلنساناجلهة الثانية(

ة احلياة، ويعيش هو يف فإن اإلنسان يتطلع إىل وجود كائن أعىل منه، قدير، يملك أزمَّ 

ل إذعان اإلنسان بالدين منذ عمق التاريخ من غري كنف رعايته. وهذا األمر هو الذي سهّ 

 ذلك يف الدراسات النفسية واالجتامعية كام يتبّني  ،فرق بني األقوام وامللل املتباعدة

 والتارخيية، وما جاء فيها من رصد وحتليل لظاهرة الدين يف احلياة اإلنسانية.

الت إىل اإلذعان ببدائل لكن متسك اإلنسان باملشاعر احلسية أدى به يف مجلة من احلا

وهو أشبه بالطفل الذي ال جيد أمه،  ـكاألصنام والكواكب والبرش  ـموهومة وخرافية 

 فيتمسك بامرأة أخرى عىل أهنا أمه.

واحلاصل: أن هذا البعد من مجلة األبعاد التي رصدت بوضوح يف احلياة اإلنسانية، 

فهل هو رسالة من اخلالق، أو هو  ـ انومهام وقع البحث يف أساس نشأة الدين يف حياة اإلنس

من صناعة فئة طموحة يف توجيه الناس إىل مسار الفضيلة أو أي مسار آخر، أو هو نتيجة 

التخيالت الطارئة عىل اإلنسان يف حاالت معينة تطورت حتى صارت عقيدة مجعية بالتلقني 
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سان هلذه الفكرة، وشعورًا ًال واسعًا وعميقًا من اإلنفال إشكال يف أن هناك تقبّ  ـوالتأثري؟

 بالتعلق باإلله والطمأنينة يف كنفه.

ولئن كانت اإلمكانات املادية  ،وليس هناك من بديل عن هذا التطلع يف حياة اإلنسان

؛ إذ هعن هذا التطلع، فإهنا مل حتل حمله يف إعطاء السكينة ل ـبعض اليشء  ـأهلت اإلنسان 

يشري إىل ذلك قد كام له  اً أنَّ طمَ م يكون كنفًا وكائن أعىلمن  توليس تهمن صنيعهي كانت 

انتشار القلق النفيس يف املجتمعات املرفهة؛ فإن هلذه الظاهرة عوامل يرجح أن من مجلتها 

 ضعف اإليامن باخلالق الراعي لإلنسان.

 هل التطلعات امللهمة لإلنسان فطرية أو مكتسبة؟

فطرية أو هل هي هذه التطّلعات امللهمة لإلنسان من أن كون وأما السؤال الثاين 

 مكتسبة له؟

 انقسام الدوافع إىل فطرية ومكتسبة

إلفات النظر إىل هذا التقسيم للصفات والدوافع  ـأوالً  ـيقتيض ه اجلواب عنف

 .. اإلنسانية

: وهي دوافع مركوزة يف خلقة اإلنسان، وليست طارئة عليه وال الصفات الفطرية. ١

والزواج واألمومة  واالطالعمن قبيل دافع األكل والرشب والتخيل والراحة  ـمتجددة له 

  .. وهي عىل رضبني ـوغريها 

  .زة، مثل األكل والرشب): صفات منجّ أحدمها(

اإلنسان، مثل دافع النكاح الذي  د هباوِّ ): صفات كامنة تنتظر حتفيزها بآلية زُ اآلخرو(

ينتظر نمو اجلسم إىل عمر معني، وقد ينتظر بعضها اكتامل الرشد العقيل أو مالحظة آخرين 

 أو وقوع حوادث لإلنسان.
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وختتلف القوة الذاتية للدوافع الفطرية يف اإلنسان بحسب ما يالئم التكوين البدين 

دافع قوي جدًا، بخالف دافع النكاح  ـ والنفيس؛ فدافع األكل والرشب والتخيل ـ مثالً 

 واألمومة.

األمومة  إشباع حّس  فطري بغري ما هو مدفوع إليه، مثلوقد يتم إشباع الدافع ال

للمرأة بتبني طفل، أو بأن تعتقد خطأ أهنا أم الطفل كام لو مات طفلها بعد الوالدة وجيء هلا 

وقد ُيشاغل نفسه عن الدافع  بطفل آخر عىل أنه طفلها، فتتعلق العواطف الفطرية به.

الفطري يف حينه فيفتقد ما تركه بعد ميض أوانه، كاملرأة تتشاغل عن الزواج واألمومة 

 بالوظيفة ثم تندم بعد انقضاء أواهنام.

 .: وهي دوافع يكتسبها اإلنسان من خالل العوامل املتجددةالصفات املكتسبة .٢

والذي تفيده الدراسات النفسية أن هذه الصفات ليست صفات مغايرة للصفات 

الفطرية يف أصوهلا، بل هي يف حقيقتها نحو اجتاه لالقتضاءات الفطرية إىل مناٍح معينة، 

إىل أصل الطعام، ولكّن اإلنسان قد يتوجه إىل طعام  ـبالفطرة  ـفاجلوع يدعو اإلنسان 

ل اعتياده عليه، أو كونه جديدًا له، أو منافسة مع آخر خمصوٍص من جهِة سبب طارئ، مث

 يأكله، أو غري ذلك.

متناسبًا مع الدافع الفطري؛ حيث يتوجه إىل ما يساعد  )تارةً (واملسار املكتسب يكون 

 .فهو نمّو مستقيم هلذا الدافع ،انعليه التكوين النفيس والبدين لإلنس

 يف اجتاهه املستقيم، بل يسري به إىل مسار ال يكون متناسبًا معه؛ فهو ال يسري )أخرى(و

ويؤدي حينئٍذ إىل اضطرابات  ،مثالً  تيّرس إشباعه يف املسار املستقيممنحرف؛ من جهة عدم 

فدافع النكاح دافع فطري يدعو اإلنسان إىل عالقة ثنائية بني الرجل  ،سلوكية وأخالقية

 ،ولكن قد ينحرف إىل اجتاه شاذ إما يف ترصف مفرد ـبدليل التكوين اجلسدي هلام  ـواملرأة 
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املسار ، للوقوع يف أو يف إرساء اجتاه منحرف ،من جهة عدم تيّرس السبيل الطبيعي الفطري

 املنحرف مبكرًا وتوفر ظروف التفاعل معه ابتداًء.

 .نقسام الدوافع إىل فطرية ومكتسبةهذا توضيح رضوري موجز ال

 ة فطرية أو مكتسبة؟اإلهلام حاجيرتجح كون هل 

هل ، وهو وبعد اّتضاح انقسام الدوافع إىل فطرية ومكتسبة نرجع إىل السؤال املذكور

أن التطلعات اإلنسانية إىل البقاء بعد املوت واالستمداد من اخلالق تطلعات فطرية ضاربة يف 

 جذور اإلنسان أوهي مكتسبة؟

التطلع إىل البقاء يف  عىل حدِّ  ـاملوت قد يرجح الثاين، ويّدعى أن التطلع إىل البقاء بعد 

تطلع مكتسب عن صفة حب البقاء يف اإلنسان، وهذه صفة فطرية  ـهذه احلياة وعدم املوت 

ثابتة، وهي الدافع إىل اهتامم املرء بحياته وعدم تفريطه هبا؛ ومن ثم ال جتيز القوانني قتل 

املوت (ما يطلق عليه بـإال ما استجد أخريًا من جتويز بعضها  ـالشخص ولو كان بطلب منه 

ل له توفريًا ألمل يف النجاة واإلغاثة يف كام أن صفة التعّلق بكائن أعىل شعور حيصِّ  ـ )الرحيم

 حاالت الضعف واالبتالء.

ولكن الواقع أن جمرد إمكان ختريج دافع ما عىل أساس دافع فطري أعم وأشمل ال 

. ومن هنا فال يصح أن يرجع دافع األكل ليس دافعًا فطرياً بنفسه يكفي يف البناء عىل أنه 

ود هبام بل مها داعيان بنفسهام، وإن ز ـمن جهة مسامهتهام يف البقاء  ـوالرشب إىل حب البقاء 

، وذلك ألن هناك فرقًا بني غايات الدوافع الفطرية ومضامينها، وينه ليبقىاإلنسان يف تك

تبني أعشاشها يف مكان عاٍل حسب غرائزها، وليس من الواضح أهنا تريد  ـمثًال  ـفالطيور 

 .صغارهاا وبذلك اإلبقاء عىل نفسه

التي جتري يف علم  ـوهذا أمر معروف يف الدراسات الباحثة حول سلوكيات الكائنات احلية 

الكائنات  حيث تبّني هذه الدراسات أن كثريًا من املشاعر الطبيعية يف  ـاألحياء وعلم النفس 
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وإن مل  ،احلية ترمز إىل مصاحلها يف جممل خلقتها؛ فهي أشبه بشفرات مؤرشة إىل غايات حمّددة

، من تّرصفات وأعامليشعر الكائن احلّي عند اندفاعه بحسب تلك املشاعر إىل ما تسوقه إليه 

بحسب املتابعة  ـلوحظ يف الطيور أن هلا تّرصفات خاصة يف حركاهتا وسكناهتا تقع  مثالً 

يف مصلحة تكاثرها وبقائها وصيانتها، من غري أن تكون بالرضورة عاملة بتلك  ـوالتأمل 

 الغايات وقاصدة هلا، ولكنّها جمبولة عليها.

؛ فإن بعض ما يندفع إليه بالغريزة ناظر إىل غاية وهذا األمر ينطبق عىل اإلنسان أيضاً 

فَق و ـمعّينة، مثل اندفاع األنثى إىل سلوكيات ومظاهر توجب جلب الذكر إليها. فإن ذلك 

تناسِب السلوك والغايات يف الكائن احلّي، وهي قاعدة معروفة عند علامء األحياء قديًام 

ل واحلفاظ عىل النوع اإلنساين، حّتى وإن مل إنام كان يف األصل ملصلحة إغراء الرج ـوحديثًا 

تقصد األنثى إغراء الرجل هبذا التّرصف فعًال من حيث حتتسب وتشعر، إالّ أهنا من حيث ال 

الدين ظهور املرأة بمظهر اإلغراء أمام الرجال؛  منعحتتسب معّللة هبذه الغاية. وألجل ذلك 

 كي ينسجم السلوك مع الغاية العقالنية التي ينبغي أن تكون منظورة به. 

فتبني أنه ال يكفي لعّد الدافع مكتسبًا أن حيقق الكائن به غاية أعىل تكون دافعًا فطريًا، 

 ك.فطريًا كذل ـاملنبعث عن دافع فطري  ـبل قد يكون هذا الدافع 

 .غاية للكائن يف أفعاله ودوافعه دافعًا فطرياً  كل كام أنه ال يصح عدّ 

إن الدوافع الفطرية تعرف عادة بتجذرها وسعتها وعمومها، وصالحها  والواقع

 النوعي ملنفعة الكائن املزود هبا، وردود األفعال املتولدة من عدم االستجابة هلا.

 ترجيح كون الشعور بالبقاء وبالصانع فطرياً 

فإّن من  عىل فطرّية الداعي ماتوالعال املؤرشات هذا الضابط وما تضّمنه منووفق 

وليس  ـالوارد أن يكون تطلع اإلنسان للبقاء بعد املوت امتدادًا فطريًا لصفة حب البقاء 

وذلك بقرينة مؤرشات وجدانية وتارخيية واستقرائية عىل جتذر هذا التطلع يف  ـمكتسبًا 
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 ـوسعته، كام أن فيه صالحًا للنوع اإلنساين بام خيلقه فيه من معنى لوجوده النفس اإلنسانية 

 .ـعىل ما سبق توضيحه 

 البقاء بعد املامت. إىلهذا عن مدى فطرية التطلع 

وأما تطلع اإلنسان إىل وجود كائن أعىل يكون يف كنفه فلقد دّلت شواهد ومؤرشات 

مما جيعل احتامل فطريته أمرًا واردًا ال  ،عىل جتذره وسعته ـوجدانية وتارخيية واستقرائية  ـعدة 

 .)١(يمكن نفيه بحالٍ 

فإن من يف اإلنباء بوجود اهللا وعنايته باإلنسان وبقاء اإلنسان وإذا ثبتت الرؤية الدينية 

النص  الوارد تلقي هذه الشواهد كإرهاصات مؤرشة عىل فطرية هذا التطّلع. ولو دلَّ 

 عىل أمر جائز يف نفسه، وال مانع من البناء عليه مع اعتبار النص. دلَّ  الرشعي عىل ذلك فقد

                                                             

وممّا ينبغي االلتفات إليه يف هذا السياق أّن كثريًا من التطّلعات اإلنسانّية الفطرّية ال تظهر لدينا بنحٍو  )(١

بل إذا أمكن اختبار بيئٍة جديدٍة من ُصنعنا الحظنا انبثاقها من النفس  ،واضٍح ال من جهة غموضها يف نفسها

عمقها وارتكازها يف النفس اإلنسانّية؛ إذ يشتبه الباحث يف ولكّن التلقني املبّكر بمقتضياهتا يغّطي  .اإلنسانّية

: اللغة ممّا يتلّقاه اإلنسان بالتلقني من ِقَبل مثالً نشأهتا عن الفطرة اإلنسانّية أو عن التلقني االجتامعّي، 

ل يف السل ، مع أّن من الظاهر بالتأمُّ وك اللغوّي األبوين، حّتى قد خييَّل إىل الباحث أّن اللغة أمٌر تلقينيٌّ

، وهو  لإلنسان ـ الذي تؤّكده الدراسات النفسّية اللغوّية ـ أّن دافع اإلنسان إىل التعبري والنطق دافٌع فطريٌّ

ٍم عن تلك املقاصد تدرجيًا، وهو ما ُيسّمى بـ ٌز ذهنّيًا ونفسّيًا وبدنّيًا النبثاق تعبٍري منظَّ . وقد لوحظ )اللغة(جمهَّ

ن لغٍة مشَرتكٍة بينهم تدرجياً يف بعض التجارب عند عزل عدّ  ولكن التعليم  ،ة أطفال منذ البداية ابتداًء ُتكوَّ

 املبّكر للغة جاهزٍة إليهم يمنع من توّجه الدافع اللغوّي نحو لغٍة أخرى.

فإّن دافع االلتجاء إىل اخلالق والنزوع إىل البقاء قد ال يظهر للباحث من جهة سبق التلقني املبّكر  وعليه

ولكن لو  .و التلقني بخالفه يف جمتمعاٍت أخرى، أو حدوث شبهاٍت فنّّيٍة مانعة من االستجابة لهبذلك، أ

 تيّرست جتربة عدٍد من الناس يف جمتمٍع منعزٍل لعّدة أجياٍل فإّننا قد نجد وضوح هذا التطلُّع لدهيم.



�����������������������������������������������������������������    .......................    ٦٩ 

وامللخص ممّا سبق يف اجلواب عىل السؤال الثاين: أن من الوارد أن يكون تطلع  

خالق للكون واحلياة يملك مفاتيح الترصف  ـاإلنسان إىل البقاء بعد املامت وإىل كائن أعىل 

 تطّلعًا فطريًا منبعثًا من عمق اإلنسان. ـفيها 

 مدى داللة توفري الدين لإلهلام عىل صواب الرؤية الدينية

عن مدى داللة هذه التطلعات اإلنسانية عىل حقانية الرؤية  ـوأما السؤال الثالث 

فقد يظن أن ال داللة للمشاعر عىل صدق مقتضاها، كام نالحظ ذلك يف كثري من  ـالدينية 

   واملشاعر التي ال جتد هلا خارجًا ما يفي هبا.اآلمال 

ولكن ال يبعد كون هذه التطلعات مؤرشًا عىل حقانية الدين؛ بالنظر إىل قاعدة جارية 

وهي أهنا تدل عىل وجود تأمني  ـوفق الدراسات النفسية الفطرية  ـيف التطلعات والدوافع 

يدل عىل أن  ـوكذا يف احليوانات  ـنوعي ملقتضاها، مثًال دافع اجلوع والعطش يف اإلنسان 

املشهد الذي يعيش فيه قد ُعبِّئ فيه نوعًا ما يرفع اجلوع والعطش، ودافع الزواج يدّل عىل 

وجود ما يتزّوج اإلنسان معه نوعًا، ودافع األمومة واألبّوة يدّل عىل توّفر أدوات اإلنجاب 

ًا مقّدرة له وفق سنن وجود الطفل، مّ لإلنسان، وتعّلق الطفل الوليد باألم يدّل عىل أن هناك أ

 ستجيب لتعّلق الطفل هبا وعطفها عليه.توعىل أن نفسية األم صيغت عىل نحو 

ال ينطبق ذلك يف شأن الدوافع  . نعمع الفطرية املعتدلة العامةوهذا شأن كل الدواف

 ضية.النفسية املكتسبة والشاّذة واملرَ 

وليس اكتسابياً  ـات تطّلع فطري ـالبقاء بعد املموعليه فإذا قّدر أن تطّلع اإلنسان إىل 

فإن ذلك يؤّرش عىل حتّقق ما يتطّلع إليه بالفعل. كام أنه متى كان قد تطلع اإلنسان فطريًا إىل  ـ

بل  ـوهو اهللا سبحانه وتعاىل  ـكائن أعىل يرعاه كان ذلك بنفسه دليًال عىل وجود هذا الكائن 

يف اإلنسان قد يؤّرش بنحٍو عىل عنايته باإلنسان، وإبالغه  إن وجود مثل هذا التطّلع الفطري
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إياه قواعد ذاك البقاء؛ حلاجة اإلنسان إىل العلم واالطالع عىل جمريات األمور يف احلياة 

 األخرى.

 تلخيص ما تقدم

 .. فاّتضح من جمموع ما تقّدم يف هذا املحور

لبقاء بعد املوت، وعناية كائن ): أن الدين ملهم لإلنسان، موافق لتطّلعاته يف اأوالً (

 أعىل به.

): أن من الوارد أن يكون هذا التطلع فطرّيًا منبهًا عىل وفاء الوجود بام يتطلع ثانياً (

حيث يوجب له خماوف  ،إليه، علًام أن هذا التطلع يدعم التوّجهات اجلاّدة والفاضلة لإلنسان

 من ترتب أثر عىل أعامله ، وهو الذي تؤكد عليه الرؤية الدينية.
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  اِّـحور الرابع

 الدين والحكمة

k حقيقة احلكمة والفرق بينها وبني العلم

k  باحلكمةالدين اهتامم

k أركان السلوك احلكيم ودور الدين يف شأهنا

k وهي عىل نوعني الركن األول: مقّومات الواقع احلكيم

k اإلدراك العقّيل السليم :الركن الثاين

k وتقوية الدين إياه النزوع إىل احلكمة :الركن الثالث

k ودور الدين فيه املشاعر العائقة للحكمة : رفعالركن الرابع

k التي ختتار السلوك احلكيم اإلرادة احلكيمة :الركن اخلامس

k انتفاع الدين باالجتاه احلكيم  

مةالدي والحك  / ن 
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الدين والحكمة

الدين ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ: حول )املحور الرابع( 

واحلكمة.

إن مفهوم احلكمة حيظى يف شعور اإلنسان باملقام األول واملكانة املثىل، وحقيقته:

آثار السلوك ومضاعفاتهالصالح يف سلوكه عىل وجه شامل؛ ممّا يقتيض نظره إىل  رعاية املرء

فمن أويت احلكمة تأّتى له استثامر ،وتوابعه، ثّم اإلقدام عليه أو اإلحجام عنه عىل ضوء ذلك

ْكَمَة َفَقْد[: )١(سنن اخلري والسعادة يف احلياة، ومن فقدها أخفق فيها، قال تعاىل َوَمن ُيْؤَت اْحلِ

ا َكثًِريا .]ُأوِيتَ َخْريً

وأما احلكمة فهي .واحلكمة أن العلم انكشاف الواقع لإلنسانومن الفرق بني العلم 

أن عمًال ما ـمثًال  ـفمن علم  ،َوْقُع هذا االنكشاف يف نفسه، حّتى يكون مندفعًا إىل رعايته

وقد يضّمن العلم معنى احلكمة ًام.يّرضه ومل جيتنبه فهو وإن ُوِصف بأنه عامل إال أنه ليس حكي

،]إِنََّام َخيَْشى اهللاََّ ِمْن ِعَبادِهِ اْلُعَلَامءُ [: )٢(من قائل ومنه قوله عزَّ  فيوصف به احلكيم خاّصة،

إنام هو نور يقع يف قلب من يريد اهللا تبارك((: من أن العلم ليس بالتعلم)٣(يف األثركذلك ما و

.))وتعاىل أن هيديه

.٢٦٩البقرة: سورة) (١

.٢٨فاطر: سورة) (٢

.٢٢٥ص: ١ج:األنوار بحار ) (٣

وربام فرسِّ هذا احلديث باالستغناء عن التعلم، وليس صحيحًا، فإن املراد أن التعلم ليس كافيًا يف نيل

.عه املناسب يف نفس اإلنسانقحقيقة العلم ونورانّيته، بل ال بد يف ذلك من و
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 باحلكمةالدين اهتامم 

جيد عىل اإلمجال اهتاممًا كبريًا  ـمن خالل القرآن الكريم  ـوالناظر يف نصوص الدين 

ِل ذلك يف مطلق أفعاله تعاىل سواء ىل اتصاف اهللا سبحانه هبا، وَمتثُّ ع تفقد نّبه ،باحلكمة

وهي خلقه لألشياء عىل سنن حكيمة عىل ما يتبّني عند تأمل نظامها وقوانينها  ـ التكوينية منها

عه لإلنسان، فإن ذلك مل يكن حتّكًام بحتًا يف شأن اإلنسان، به ورشَّ أو الترشيعية فيام أوىص  ـ

ذكر أمور بعد نجد يف كثري من آيات القرآن الكريم بل توجيهًا له إىل املسار احلكيم؛ ومن ثّم 

 .)كيماحل(: توصيفه تعاىل بأنهاخللق والترشيع 

كام أنه جعل احلكمة غاية لبعث األنبياء، وجزءًا من مضمون رسالتهم، واعترب 

: )١(قال عّز من قائل عن آل إبراهيم ـكام هو احلال يف تعليم الكتاب  ـتعليمها من وظائفهم 

ْلًكا َعظِيًام [ ْكَمَة َوآَتْينَاُهم مُّ  ، وحكى عن إبراهيم ]َفَقْد آَتْينَا آَل إِْبَراِهيَم اْلكَِتاَب َواْحلِ

ْكَمَة [: )٢(قوله ُمُهُم اْلكِتَاَب َواْحلِ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوًال مِّ َربَّ

كِيمُ  يِهْم إِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْحلَ ُمُه اْلكَِتاَب [: )٣( ، وقال عن عيسى بن مريم ]َوُيَزكِّ َوُيَعلِّ

َوَأنَزَل اهللاَُّ َعَلْيَك اْلكِتَاَب [: )٤(، وقال عن نبي اإلسالم ]ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواِإلْنِجيَل َواْحلِ 

ْ َتُكن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللاَِّ َعَلْيَك َعظِيًام  َمَك َما َمل ْكَمَة َوَعلَّ ُهَو الَِّذي [: )٥(، وقال أيضاً ]َواْحلِ

يَِّني  ْكَمةَ َبَعَث ِيف اْألُمِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواْحلِ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ  .]َرُسوًال مِّ

                                                             

 .٥٤النساء: سورة) (١

 .١٢٩البقرة: سورة) (٢

 .٤٨آل عمران. سورة) (٣

 .١١٣النساء: سورة) (٤

 .٢اجلمعة: سورة) (٥
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َك [: )١(باتباع األسلوب احلكيم يف الدعوة، قال وأمر نبيه  اْدُع إَِىلٰ َسبِيِل َربِّ

م بِالَّتِي ِهيَ  َسنَِة َوَجادِْهلُ ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة اْحلَ ـ الذي حكم بني  داود ومدح ، ]َأْحَسنُ  بِاْحلِ

ْكَمَة َوآَتاُه اهللاُ[: )٢(فقال، منّبهًا عىل أمهية اتصاف احلاكم هباإرسائيل ـ باحلكمة،   املُْلَك َواْحلِ

َّا َيَشاءُ  َمُه ِمم َوَلَقْد آَتْينَا ُلْقَامَن [: )٣(، كام رضب مثًال ببعض احلكامء الصاحلني، فقال]َوَعلَّ

ْكَمَة َأِن   .]اْشُكْر هللاِاْحلِ

وبذلك كّله يتجّىل أن احلكمة يف املنظور الديني هي روُح هذا الوجود ونظاُمه يف كّل 

 ،من وجود اهللا سبحانه الذي هو خالق الكون واحلياة إىل الكائنات كلها بتفاصيلها ،مفاصله

وهي أساس اهلدي املحّدد لإلنسان الذي ينبغي أن يعمر به قلبه، وجيري عليه يف سلوكه يف 

يصف  هذه احلياة، ويضمن صالحه فيها وفيام بعدها، وقد جاء يف كالم لإلمام عيل 

ْمآِن َحَياٌة لِْلَقْلِب املَْيِِّت َوَبَرصٌ لِْلَعْنيِ اْلَعْمَياِء َوَسْمٌع ((: )٤(احلكمة بأهنا ِء َوِريٌّ لِلظَّ امَّ لِْألُُذِن الصَّ

َالَمةُ  ُه َوالسَّ  .))َوفِيَها اْلِغنَى ُكلُّ

 أركان السلوك احلكيم ودور الدين يف شأهنا

 .. إن السلوك احلكيم يبتني عىل أركان مخسة، وهي

 مقّومات الواقع احلكيم يف نفسه. .١

 اإلدراك العقّيل السليم. .٢

 النزوع إىل احلكمة يف الفطرة اإلنسانية. .٣

 املشاعر العائقة عن السلوك احلكيم. رفع .٤

                                                             

 .١٢٥النحل: سورة) (١

 .٢٥١البقرة: سورة) (٢

 .١٢لقامن: سورة) (٣

 .١٣٣اخلطبة  ،١٩٢:ص ) هنج البالغة(٤
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 اإلرادة احلكيمة التي ختتار السلوك احلكيم. .٥

مي لدى اإلنسان بأركانه كَ يساعد عىل تنمية االجتاه احلِ  ـوفق منظوره  ـوالدين 

 ن يف شأهنا..توضيح هلذه األركان، وبيان لدور الدي أيتاخلمسة، ويف ما ي

 مقّومات الواقع احلكيم

 .. وهي عىل نوعني ،مقّومات الواقع احلكيم يف نفسه :)الركن األول(

 لة التي يقيض هبا الضمري األخالقي.ضاالفاخلصال أ. 

 يف احلياة. ـالرابطة بني األعامل ومقّدماهتا  ـمقتضيات سنن اإلنتاج سائر ب. 

 .. بكال النوعني تعليًام وتشجيعاً  ـه وفق منظور ـوقد التزم الدين 

 العالقة بني الفضائل واحلكمة

فالوجه يف كون العمل هبا عمًال حكيًام هو  ـ ةضلاالفاخلصال وهو  ـ النوع األولأما 

ولكن  ،معّلًال يف النفس اإلنسانية وإنام هو نزوع مطلقوإن مل يكن  ةليأن النزوع إىل الفض

ـ كام ذكرنا من من أهم سنن اإلنتاج؛ ألن املشاعر األخالقية  ـيف حقيقتها  ـاألعامل الفاضلة 

 .. من وجوه ثالثة، هي ضامن للمصالح النوعية يف احلياةـ  قبل

فالعدل أبقى للنوع  ـبمعنى أهنا أنفع للنوع اإلنساين  ـ. املصلحة النوعية فيها ١

وهذا الوجه واضح وهكذا.  ..اإلنساين، والظلم أفنى له، والصدق يف القول أنفع حلياته

 للفهم العام.

. املصلحة الشأنية فيها للفرد؛ إذ من شأن العدالة أن تقع يف صالح من يراعيها، ومن شأن ٢

 ـهو بغريه  كام يرض  ـالفضيلة أن تعود بالربكة عىل فاعلها، ومن شأن الظلم أن يرض بصاحبه 

 ومن شأن الصدق أن يكون أنجى لصاحبه. وذلك كّله من حيث حيتسبه املرء أو ال حيتسبه.

وهذا الوجه مما يتلّمسه احلكامء من الناس بتجارهبم وخربهتم، ومن خالل التأمل يف  

وإىل ذلك يرجع  ،سنن احلياة االجتامعية، ومضاعفات السلوكيات الصحيحة واخلاطئة
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والصدق أنجى يف القول، والتهمة أرض بصاحبها. فاملراد أن من  قوهلم: العدل أبقى للحكم،

 شأهنا أن تكون كذلك.

فكم من حاكم ظامل أراد  ،وكم يالِحظ املرء يف احلياة مصاديق واضحة هلذه األقوال

بظلمه ضامن بقائه فكان ظلمه سببًا لزواله، وكم من إنسان جتنب الصدق باعتقاد أنه أنفع له 

 فكان أّرض به.

وابع العمل فيام بعد هذه املصلحة الفردية يف العمل العادل والفاضل، بالنظر إىل ت. ٣

 .احلياة

موته، وانتقاله إىل نشأة  ه عليه الدين يف ضوء إثبات بقاء اإلنسان بعدوهذا الوجه مما نبَّ 

 وشقائه حينذاك بالعدل والفضيلة. أخرى ، وبيان إناطة سعادته

فرات ترمز إىل مقتىض تلك املصالح، املشاعر أشبه بشن القول: إن هذه وبذلك يمك

 ومثل هذا املعنى أمر معروف يف مشاعر الكائنات احلية ـ كام سبق ـ.

 وأما دور الدين يف شأن الفضائل فقد اشتمل عىل أمرين ..

إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر بِالَْعْدِل [: )١(تضمني الفضائل يف الترشيع الديني كام قال تعاىل .١

 .]َوالَ َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْينَُكمْ [: )٢(وقال، ]ْحَسانِ َواإلِ 

التأكيد عىل استتباع الفضائل للصالح وموافقتها للحكمة، كام جتد النصوص  .٢

   الدينية مليئة بذكر اآلثار اإلجيابية للفضائل، وقد ذكرنا بعض األقوال الواردة فيها.

  .. ع الدين عىل هذا األمروقد فرَّ 

ء من جزاء عمله حّتى وإن استطاع اإلفالت ): أوالً ( عدم أمن صاحب السلوك اليسِّ

فهو  ،ألنه إذا مل يبتِل بآثار عمله يف هذه احلياة وقع أسريًا هلا فيام بعدها ؛منه يف هذه احلياة

                                                             

 .٩٠النحل: سورة )١(

 .٢٣٧البقرة: سورة) ٢(
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ي باب األمل لصاحب كام أنه يقوّ  ـإن عاجًال أو آجًال  ـسوف يلقى نتيجة أعامله السّيئة 

إن  ـبل إنه يبلغ به درجة اليقني يف أنه سوف جيد نتيجة حسن سلوكه السلوك الصائب، 

 ما دام أنه يندفع من داعي الفضل. ـعاجًال أو آجًال 

): ضامن مستوى عاٍل من العدالة يف سنن هذه احلياة؛ فلن يفلت الظامل من أثر ثانياً (

املظلوم تدارك  جريمته مهام سعى يف إخفائها عن ناظر الناس يف هذه احلياة، ولن يفوت

 ظالمته إذا مل حيصل عليها يف هذه احلياة.

 سنن اإلنتاج العاّمة وتثقيف الدين هباسائر 

فاملراد هبا السنن الفردية  ـوهي سنن اإلنتاج العامة يف هذه احلياة  ـ النوع الثاينوأما 

ت إىل فإن استعملت يف اخلري أدَّ  ،والنفسية واالجتامعية والتارخيية التي تؤدي إىل نتائج معينة

 ت إىل الرش.اخلري، وإن استعملت يف الرش أدَّ 

ة نفسية، نَّ فإنه يشري إىل ُس  ،ومثال ذلك: القول املعروف من أن اخلري عادة والرش عادة

فمن أراد االستكثار من اخلري كان عليه  ،عىل اإلنسان سهالً عل فعله وهي أن تكرر العمل جي

 رتكابهى تكون عادة له، ومن حذر االستكثار من الّرش كان عليه أن يتجنّب ااإلكثار منه حتّ 

 يصري عادة له.ال حّتى 

: )١(وكذلك ما ورد من أن تغري أحوال املجتمع تابع لتغيريهم ألنفسهم، قال تعاىل 

وا َما بَِأنُفِسِهمْ [ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ ، وهذا ينطبق يف شأن كل من التغري إىل ]إِنَّ اهللاََّ ال ُيَغريِّ

 .)االنحدار االجتامعي(ىل األسوأ ، والتغري إ)الرقي االجتامعي(األفضل واألمثل 

من خالل الكتب اإلهلية وال سيام القرآن الكريم، ووصايا  ـويتضمن النص الديني  

ًام كَ حِ  ـ  واإلمام عيل  ونبي اإلسالم  أئمة الدين كاملسيح عيسى بن مريم

، كام البنه احلسن كثرية يف احلياة. ومن جوامع احلكم العامة ما جاء يف وصية اإلمام عيل

                                                             

 .١١) سورة الرعد:(١
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أن من جوامع احلكم املتعلقة بالعمل السيايس ما جاء يف عهده إىل مالك األشرت. ويف قسم 

 . مية لهكَ بديعة من األقوال احلِ جمموعة  )هنج البالغة(م من كَ احلِ 

بل لو تتبعنا مواريث احلكمة  ،م الصادقةكَ منبع ثري للحِ وبذلك ُيعلم أن الدين 

نجد أن أغلبها ينتمي إىل قادة الدين، وقد يكون الدين ذا  فقد والفضيلة يف املجتمع البرشي

من خالل التأثري الثقايف عليهم.  م الصادقةكَ من احلِ  دور حمفز لكثري ممّا صدر من غري أهله

بام فيها  ـلة باألخالق والسلوك يف املجتمعات املختلفة م املتمثكَ وال تزال طائفة من احلِ 

من مجلة مواريث الدين، ومظاهر هتذيبه لألخالق والسلوك، وتوصيته  ـاملجتمع الغريب 

 باملحّبة واملوّدة بني الناس.

 )بوذا(مثل  ـبل من اجلائز أن يكون بعض احلكامء املعروفني يف األمم املختلفة 

نبياء إهليني، ولكن ُحّرفت تعاليمهم تدرجيًا حتى أصبحت أديانًا يف األصل أ ـ )دشتازر(و

 .)١(وثنية

م الفردية واالجتامعية والتارخيية تذكر يف النصوص الدينية كَ ولئن كانت مجلة من احلِ 

أهنا السنن التي بنيت عليها احلياة،  ـيف احلقيقة  ـبعنوان أهنا أفعال اهللا تعاىل، فإن ذلك يعني 

                                                             

دين ) وقد ُعلم تارخييًا أن بعض األديان التوحيدية رسى إليها الرشك، نظري رسيان الرشك إىل (١

كان موحدًا، كام رسى الرشك إىل دين املسيح   لدى قريش، مع أنه ال شّك أن إبراهيم إبراهيم

 بجعله مع أمه إهلني. 

ومن علم كيفية التغيري الطارئ يف املواريث غري املدونة واملحفوظة بنصوصها يف العصور السابقة مل 

انحفاظ كتابه ـ من رغم عىل الفة يف اإلسالم ـ يستبعد ذلك، ويكفي للناظر أن يقف عىل بعض الفرق املنحر

إىل مقام األلوهية، أو أسقطوا التكاليف العملية لإلسالم   وأهل بيته  كالغالة الذين رفعوا النبّي 

ـ كالصالة والصيام واحلج ـ أو ادَّعوا نبوة أشخاص عىل أساس دعاوى غريبة وغري الئقة، وأقوال ليس هلا 

 أي مضمون أو شكل ممّيز، بل كثري منها أقرب إىل املهمالت التي ال معاين هلا.
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هو الذي أوجد هذه القواعد سننًا للحياة،  ـوفق املنظور الديني  ـن اهللا تعاىل إولكن حيث 

 فقد عّرب عنها عىل هذا الوجه. 

 اإلدراك العقّيل السليم

اإلدراك العقيل السليم  م ـ هويكسلوك احلـ من األركان اخلمسة لل )الركن الثاين(و

ويتّم  ،بتأمل العمل ومضاعفاته وآثاره، من دون حواجز نفسية حتول دون سالمة اإلدراك

 .. ذلك بأمرين

. تشخيص مقتضيات العدالة والفضل من خالل الضمري األخالقي، وهو يقتيض ١

 تشخيص سنن العدالة العاّمة، وتطبيقها يف احلالة املبتىل هبا.

م األمور وملزوماهتا يف حارضها وعاقبتها وفق ما تؤّدي إليه سنن . مالحظة لواز٢

وهو يقتيض تشخيص تلك  ـحسب السنن النفسية التكوينية واالجتامعية  ـاإلنتاج يف احلياة 

 السنن عىل وجه عام، وتطبيقها يف احلالة املنظورة أيضًا.

التي  ـق الكريمة ومن خالل هذا الركن َتستمد احلكمة من العقالنية العامة واألخال

 .ـحتول دون فاعلية احلواجز اإلدراكية 

وقد مّر يف حمور العقالنية العامة اإلشارة إىل دور الدين يف توضيح اإلدراك السليم،  

من  الرابع قسمواإلرشاد إىل احلواجز النفسية التي حتول دونه، وسيأيت تفصيل ذلك يف ال

 .)منهج التثبت يف الدين(سلسلة 

 وتقوية الدين إياه إىل احلكمةالنزوع 

وهو نحُو  ،النزوع إىل احلكمة ـ من األركان اخلمسة للسلوك احلكيم ـ )الركن الثالث(و

من  فاإلنسان ال يدرك السلوك احلكيم وحسب بل جيد  ،شعوٍر فطري جتاه العمل احلكيم

حاجته إىل الطعام فقط، بل يشعر باحلافز نحو  ـمثًال  ـنفسه حافزًا إليه أيضًا، كام أنه ال يدرك 

 توفري هذه احلاجة.
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 .. وينتفع هذا النزوع بدوافع ونزعات فطرية أخرى

مّية يف كَ وهي توّجهات حِ  ،): الضمري اإلنساين، فإنه ينزع إىل القيم األخالقيةمنها(

 غاياهتا.

 ـمثل الرغبة إىل الطعام والرشاب والنكاح والراحة  ـ): الرغبات االعتيادية منهاو(

وهي بذلك ُمساعدة عىل السلوك  ،فإن االستجابة املعتدلة هلا نافعة لإلنسان وموجبة لسعادته

 ن هذه الرغبات غري حمّددة يف نفسها باحلكمة فالبّد من حتديدها هبا.إاحلكيم. نعم، حيث 

 .. ية روح احلكمة يف اإلنسان، وذلكإىل تقو ـمن خالل نصوصه  ـوقد أدى الدين 

َوَمن [: )١(عىل وجه عام، مثل قوله عّز من قائل طوراً .. ا): بالتأكيد عىل أمهيتهأوالً (

ا َكثًِريا ْكَمَة َفَقْد ُأوِيتَ َخْريً َواْذُكْرَن َما ُيْتَىلٰ ِيف [: )٢(، وقولِه يف نساء النبي ]ُيْؤَت اْحلِ

ْكَمةِ ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آَياِت  : )٣(يف وصّيته البنه احلسن  ، وقوِل اإلمام عيل ]اهللاَِّ َواْحلِ

ْكَمةِ (( ْرُه بِاْحلِ م التي كَ عىل وجه خاص من خالل احلِ  وطوراً ، ))َأْحِي َقْلَبَك بِاملَْْوِعَظِة .. َوَنوِّ

ي اجتاه احلكمة يف ما يقوّ  ـفضالً عن مضموهنا اخلاص  ـفإن يف كل حكمة  ،ها الدينيبثّ 

 داخل اإلنسان. 

من جهة أن الدين خياطب الفهم العام مبارشة  ،ويكتسب هذا التأكيد أمهية كبرية

فهو يساعد  ،وبذلك يكون خطابه من عوامل التثقيف والرتبية االجتامعية العامة .ويؤثر فيه

 م النافعة يف أوساطهم.كَ احلِ  عىل نمّو روح احلكمة يف الناس، وبّث 

                                                             

 .٢٦٩) سورة البقرة:(١

 .٣٤حزاب:األ سورة) (٢

 .٣١الوصية  ،٣٩٢) هنج البالغة ص:(٣
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عىل عالقة اإليامن واحلكمة كام تفيد ذلك اآليات املتقّدمة، ويف كالم بالتأكيد ): ثانياً و(

َىل بِالتَّنِْزيِل ((: )١(يقولفوم من املؤمنني يف الفتن االجتامعّية يصف حال ق لإلمام عيل  ُجتْ

ُبوِح  َأْبَصاُرُهْم، َوُيْرَمى بِالتَّْفِسِري ِيف َمَساِمِعِهْم، َوُيْغَبُقوَن َكْأَس  ْكَمِة َبْعَد الصَّ ، ويصف ))اْحلِ

ْقَباِل ((: )٢(فيقول بعض أهل اإليامن ا، ِمَن اْإلِ َقْد َلبَِس لِْلِحْكَمِة ُجنََّتَها، َوَأَخَذَها بَِجِميِع َأَدِهبَ

تِي َيْطلُ  ُتُه الَّ ِغ َهلَا، َفِهَي ِعنَْد َنْفِسِه َضالَّ تِي َيْسَأُل َعَليَها، َواملَْْعِرفِِة َهبا، َوالتََّفرُّ ُبَها، َوَحاَجُتُه الَّ

ْكَمَة َوَلْو ِمْن َأْهِل النَِّفاِق ((: )٣(يقول، و))َعنَْها ُة املُْْؤِمِن؛ َفُخِذ اْحلِ ْكَمُة َضالَّ : )٤(لوقي، و))اْحلِ

ْكَمَة َتُكوُن ِيف َصْدِر املُْنَافِِق َفَتَلْجَلُج (( ْكَمَة َأنَّى َكاَنْت؛ َفإِنَّ اْحلِ ُرَج ُخِذ اْحلِ ِيف َصْدِرِه َحتَّى َختْ

 .))َفَتْسُكَن إَِىل َصَواِحبَِها ِيف َصْدِر املُْْؤِمنِ 

): إن الدين يرضب األسوة الصاحلة لالتصاف باحلكمة وطلبها من خالل ثالثاً و(

ْكَمَة َوَفْصَل [: )٥(اختيار قيادات تتصف بذلك، كام قال تعاىل عن داود  َوآَتْينَاُه اْحلِ

َطاِب    لعامة الناس بطبيعة احلال.   وهذا ما يكون ملهامً  ،]اْخلِ

بعد توصيف ابتناء الكون من خالقه إىل مجيع الكائنات فيه عىل نظام  ـ): إن الدين رابعاً و(

اإلمام  دعا اإلنسان إىل تأّمل حكمة اهللا سبحانه واستنطاق املوجودات عنها، كام قال  ـحكيم 

، وقال يف ))َمَلُكوِت ُقْدَرتِِه وَعَجائِِب َما َنَطَقْت بِِه آَثاُر ِحْكَمتِهِ وَأَراَنا ِمْن ((: )٦(عيل 

                                                             

 .١٥٠اخلطبة  ٢٠٨) هنج البالغة ص:(١

 .١٨٢اخلطبة  ٢٦٣) هنج البالغة ص:(٢

 .٨٠احلكمة  ٤٨١) هنج البالغة ص:(٣

 .٧٩احلكمة  ٤٨١) هنج البالغة ص:(٤

 .٢٠) سورة ص:(٥

 .٩١اخلطبة  ١٢٤) هنج البالغة ص:(٦
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ْكَمِة ِيف َهِذِه ((: )١(خلقة اخلّفاش َوِمْن َلَطائِِف َصْنَعتِِه َوَعَجائِِب ِخْلَقتِِه َما َأَراَنا ِمْن َغَواِمِض اْحلِ

َياُء اْلَباِسُط  تِي َيْقبُِضَها الضِّ  .))ٍء، َوَيْبُسُطَها الظََّالُم اْلَقابُِض لُِكلِّ َحيٍّ  لُِكلِّ َيشْ اْخلََفافِيِش الَّ

 ودور الدين فيه املشاعر العائقة للحكمة رفع

املشاعر العائقة عن  رفع ـ من األركان اخلمسة للسلوك احلكيم ـ )الركن الرابع(و

 .. أحد أمرين ـعمومًا  ـيعيق السلوك الفاضل ما  فإن ،السلوك احلكيم

): غلبة الرغبة احلارضة عىل رعاية العواقب املنظورة؛ ذلك أن الرغبة تكسب أحدمها(

زمخها من اإلحساس الفعيل هبا وامتالء النفس بحضورها، بينام العاقبة املتوّقعة تكتسب 

والعقل بطبيعته قّوة هادئة؛ فلذلك هتيمن الرغبة عىل مركز القرار  ،زمخها من إدراك العقل هلا

وإن كان صالح العاقبة املتوقعة أكرب بكثري من  ـتزيح العقل عن موقع التأثري يف النفس، و

 .ـاالستجابة لتلك الرغبة 

 ـفيرتك املرء  ،): غلبة حّب الراحة احلارضة عىل رعاية العواقب اآلجلةاآلخرو(

الراحة  ما يقيض العقل اإلتيان به تقديرًا للعاقبة احلميدة. وحبُّ  ـتكاسًال وخلودًا إىل الراحة 

 من الرغبات اهلادئة، إال أن كوهنا راحة حارضة يؤدي إىل تقديمها عىل الراحة املستقبلّية.

وقد يقول قائل: إن تقديم العاجل عىل اآلجل أمر فطري حكيم؛ ألن العاجل من 

وللنقد قيمة تزيد عىل النسيئة بطبيعة احلال. ومن ثّم  ،قبيل النقد واآلجل من قبيل النسيئة

تعويضًا عن القيمة املعنوية  ليشء نقدًا بمبلغ، بينام ُيباع نسيئة بضعف ذلك املبلغُيباع ا

 اإلضافية للنقد.

واجلواب: إن أصل تقدير اليشء عاجًال بأكثر منه آجًال موافق للفطرة، ولكّن ذلك يف 

حلكيم فال جيوز يف قضاء العقل ا ،حال متاثل اليشء يف احلالني، أو كون التفاوت بينهام مقبوالً 

 تقديم منفعة عاجلة عىل مّرضة خطرية آجلة، وإىل ذلك ُيشار باِحلكم التي تذّم املتعّجل.

                                                             

 .١٥٥اخلطبة  ٢١٧) هنج البالغة ص:(١
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وبذلك يظهر أن تقديم املشاعر العاجلة عىل التقديرات اآلجلة هو االجتاه املقابل 

 للسلوك احلكيم.

 وهذه املشاعر قد يقترص دورها عىل تنفيذ مآرهبا فتمنع حتقق اإلرادة احلكيمة، وقد

الركن الثاين يف  تتعّدى ذلك، وتكون حواجز حتول دون اإلدراك الصحيح. وبذلك خيتّل 

وباختالل اإلدراك قد تسيطر الرغبة عىل فاعلية  ـوهو سالمة اإلدراك  ـ عملّية احلكمة

النزوع الفطري إىل احلكمة؛ ألن اختالل اإلدراك يؤّدي إىل أن يزّين اإلنسان لنفسه مآرهبا 

وهذه هي احلالة الغالبة يف اإلنسان  .فيلّبسها لبوس احلكمة، ويكّون إرضاًء كاذبًا هلذا النزوع

شّبه األمر عىل نفسه وجيعل لسلوكه عنوانًا حكيًام؛ عند ارتكابه ملا خيالف احلكمة؛ فإنه ي

 فينطفئ هاجس احلكمة والنزوع إليها يف النفس اإلنسانية.

 .. الركن فإن الدين بدور الدين جتاه هذاوفيام يتعّلق  

ث يف مقام اختاذ القرار، وهنى عن العجلة  والرتيّ ): نّبه عىل رضورة التأّين أوالً ( 

بُّوَن اْلَعاِجَلةَ [: )١(اىلواالسرتسال فيه، قال تع
: )٢(، وقوله]َوَتَذُروَن اْآلِخَرةَ  ۞ َكالَّ َبْل ُحتِ

نَساُن َعُجوًال [  .]َوَكاَن اْإلِ

): حّذر اإلنسان من أن يزّين لنفسه السلوكيات اخلاطئة بصورة السلوك احلكيم، ثانياً (

َن َلُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآُه [: )٣(قال تعاىل  .]َحَسناً َفَمن ُزيِّ

 

 

 

                                                             

 .٢١ـ٢٠القيامة: سورة) (١

 .١١اإلرساء: سورة) (٢

 .٨فاطر: سورة) (٣
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 التي ختتار السلوك احلكيم اإلرادة احلكيمة

هو اإلرادة احلكيمة التي ـ من األركان اخلمسة للسلوك احلكيم ـ  )الركن اخلامس(

ح كّفة النزوع احلكيم يف مقابل الرغبات األخرى وهي املوجبة لصدور السلوك احلكيم  ،ُترجِّ

 من اإلنسان؛ فإن السلوك االختياري تابع لإلرادة.

السّيام أن النزوع إىل احلكمة  ،واإليفاء هبذا الركن هو املهّمة الكربى لإلنسان يف احلياة

ًا، وال مهيمنًا عىل النفس اإلنسانية ومراكز القرار فيها، بل النزعات يليس نزوعًا غالب

ذات شحنة تأثريّية مماثلة يف النفس، بل هي أكرب شحنة من النزوع إىل احلكمة يف األخرى 

كثري من األحوال. ومن هنا نجد أن اإلنسان كثريًا ما يرى الصالح يف يشء، ولكنّه ال ينبعث 

 مع ذلك. تعاطاهاضاّر له، لكنّه ي )ئرجاالس(تدخني عنه وال يفعله، كمن يعلم أن 

هذا الركن من السلوك احلكيم يكون من خالل تأثريه يف األركان هذا، ودور الدين يف 

السابقة بطبيعة احلال؛ ألن التأثري عىل الفاعل املختار إنام يكون بنحو غري مبارش من خالل 

 التأثري عىل اإلدراك واملشاعر والدوافع الباعثة عليه.

ًا يف إشاعة روح دورًا كبري ـوفق منظوره  ـومن خالل هذا البيان نالحظ أن للدين 

ف موانعها؛ سواء يف احلياة الفردية أو األرسية اضعإم والتثقيف هبا، وكَ احلكمة، وانبثاق احلِ 

 أو االجتامعية العامة أو احلياة السياسية.

 هذا عن نفع الدين لالجتاه احلكيم يف احلياة.

 انتفاع الدين باالجتاه احلكيم

فهًام واقتناعاً وتذّوقًا وسلوكًا عىل نحو ما سبق يف  ،وهناك انتفاع للدين هبذا االجتاه

حمور العقالنية العامة والعلم؛ فاحلاضنة احلكيمة تساعد عىل فهم الدين والنص القرآين فهًام 

واضحًا، كام تساعد عىل االقتناع به وتذوقه واجلري وفق تعاليمه احلكيمة، وقد استفاد الدين 
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أماثل اخللق، إذ كانت حكمة الرسول عامًال مساعدًا يف يف إيصال رسالته من حكمة فئة من 

 فهمه للرسالة احلكيمة، وانتقاهلا إىل مقتضياهتا، وأدائه إياها عىل وجه حكيم، كام قال القائل:

ـــــالً  ـــــت يف حاجـــــة مرس   إذا كن
 

ـــــه  ـــــيًام وال توص ـــــل حك   فأرس
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  خامس اِّـحور ال

  الدين واألخالق
 

 

k  مستويان لألخالق: العدل والفضل 

k ما هي عالقة الدين باألخالق؟ 

k  الدين باألخالقاهتامم توضيح 

k  امتياز الدين يف االهتامم باألخالقوجوه 

k  انتفاع الدين بدوره باألخالق 

k طروح بشأن عالقة الدين واألخالق  
  / الدين واألخالق
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  الدين واألخالق  

   .: الدين واألخالقـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ )امساملحور اخل(

فهي جزء ال يتجّزأ من الكيان الداخيل  ،ة كبريةإن األخالق الفاضلة ذات قيمة فطريّ 

، وهو يمّثل أساس السلوك اإلنساين فيام )الضمري والوجدان(ـ عنه بُيعربَّ والذي لإلنسان، 

اآلخر، بل مع سائر الكائنات احلّية بل وغريها، فكل إنسان يرتبط بني اإلنسان مع اإلنسان 

مع غريه بواجبات وحقوق، ففي داخل األرسة تنتظم العالقة بني الزوجني بحدود وحرمات 

أخالقية مثل اإليفاء بعقد الزوجية والتزاماهتا وجمازاة اإلحسان باإلحسان وجتنب اإليذاء 

يوانات ينهي الضمري عن إيذاء احليوان واإلرضار به من واإلساءة، ويف عالقة اإلنسان مع احل

الضمري عن التخريب العبثي للبيئة بقطع  يغري غرض عقالين، ويف التعامل مع البيئة ينه

 .األشجار وتلويث املياه من دون موجب يقتضيه

ولذا كان إنكار القيم األخالقية من قبل بعض الباحثني الغربيّني خروج عن االعتدال 

ر يف عالقته مع ذويه من وخمالف للسلوك العميل هلذا املنكِ  ،ستقامة والسالمة الفكريةواال

زوجة وأوالد وأصدقاء وزمالء ورّب عمل وجريان وموظفني ومسؤولني، فإذا تأمل تعامله 

مع هؤالء انتبه إىل أنه يراعي حدودًا ولياقات أخالقية عديدة سواء فيام يتوقعه من اآلخرين، 

 جيب فيه لتوقعاهتم.أم فيام يست

 .. عىل مستوينيواألخالق 

): إلزامي يتوقف عليه النظم العام، وهو الذي ترجم إىل القانون. ويمكن األول(

 .)مستوى العدل(بـ تغليباً  التعبري عنه
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): غري إلزامي تكون رعايته فضيلة إنسانية، مثل التربع للفقراء واملعوزين. الثاين(

 .)مستوى الفضل(ويمكن التعبري عنه بـ

 ؟مدى الرتابط بني الدين واألخالق وعليه يقع السؤال عن

 ؟عالقة الدين باألخالق يما ه

فالذي يظهر بمالحظة النصوص الدينية من خالل القرآن الكريم أن الدين يبتني يف 

أصله عىل منظومة األخالق الفاضلة التي ُفطر عليها اإلنسان، ويقّوهيا ويعّمقها وينتفع هبا؛ 

باألخالق والقيم الفاضلة، من قبيل العدل من َثّم نالحظ التوصية يف تلك النصوص دائًام و

 واإلنصاف واإلحسان والعفو والعفاف وعدم االعتداء والوفاء وسائر القيم النبيلة األخرى،

وذّمه لألخالق السيئة، مثل الظلم واالعتداء واخليانة والفحشاء وغريها؛ ومن ثمَّ جاء أن 

يَِّني َرُسوًال [: )١(، قال تعاىل)والتزكية ،التعليم(: ين أمرانهدف الد ُهَو الَِّذي َبَعَث ِيف اْألُمِّ

ْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي  ُمُهُم اْلكَِتاَب َواْحلِ يِهْم َوُيَعلِّ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ َضَالٍل مِّ

بِنيٍ   .]مُّ

 باألخالق الديناهتامم توضيح 

 .. لعالقة الدين باألخالق الفاضلة جانبنيو

 ألخالق الفاضلة.نفع الدين ل): أحدمها(

 هبذه األخالق. الدين ): انتفاعاآلخرو(

 .. تنقسم إىل شقني الفاضلة وجوه اهتامم الدين باألخالق فإنّ  :اجلانب األّولأّما 

بعض املناهج غري املبنية عىل الدين،  هو، و: ما يمكن أن يشارك الدين فيهالشق األول

 .. يأيتمن قبيل ما 

                                                             

 .٢اجلمعة:سورة ) (١
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. بناء الترشيع االجتامعي عىل أساس حتري السلوك الفاضل بمقدار ما تقتضيه ١ 

وهو من مجلة  .احلكمة، وهذا أمر تسعى إليه الترشيعات العقالئية عامة وإن كانت وضعية

مل يكن مستوفيًا هلذه الصفة إن أي ترشيع  األمور الفطرية التي تقتضيها العقالنية العامة؛ فإن

وكل رؤية دينية أو غري دينية ختالف ثوابتها حمكامت  ،جمانبًا للصوابومراعيًا هلذه الغاية كان 

 الفطرة وواضحاهتا تكون معرضًا للرتديد والريبة وإن قوي ما يستدل به حلقانيتها.

م ـ عىل هذا التأصيل بشكل وقد نّبه الدين ـ كام يالحظه الناظر يف القرآن الكري

واضح؛ حيث كّرر ابتناء الدين عىل رعاية املعروف وجتنب املنكر، ومها ـ بحسب الفهم العام 

ـ ما يعرفه الناس ويستأنسون به، أو يستنكرونه وال يستسيغونه بحسب ضامئرهم، بل جعل 

يف )١(سبحانه هذا املعنى من مجلة مؤرشات صدق الرسالة التي جاء هبا األنبياء، كام قال

ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ [وصف نبيه:  ُم َعَلْيِهُم اَخل َيْأُمُرُهم بِاملَْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُنَكِر َوُحيِلُّ َهلُ َبآئَِث رِّ

ُهْم َواألَْغَالَل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهمْ  وقد سبق توضيح ذلك مرشوحًا يف  .]َوَيَضُع َعنُْهْم إِْرصَ

 .)منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(من سلسلة  األول القسم

وعليه فإن الدين يوافق املذاق العقالين العام من أن البنية الصحيحة للترشيع هي 

القيم الفطرية، بل الدين ـ وفق منظوره ـ هو الذي رفع لواء العدالة منذ نشأة املجتمع 

ن وأتبعهم باألوصياء ليقوم الناس بالقسط، البرشي؛ فقد بعث سبحانه رسله بالبّينات وامليزا

َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس [: )٢(قال تعاىل

يمأل الدنيا قسطًا   صطفى من آل حممدمُ  ، وقد وعد بإهناء هذه احلياة بإمامٍ ]بِاْلِقْسطِ 

وعدالً، كام ملئت ظلًام وجورًا. وبذلك فإن إقامة العدل هو الغاية املنظورة للدين يف احلياة 

 الدنيا، كام كانت غايته يف احلياة اآلخرة إسعاد اإلنسان فيها.

                                                             

 .١٥٧األعراف:سورة ) (١

 .٢٥احلديد:سورة ) (٢
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فالعدل أبقى  ،. التنبيه عىل كون الفضيلة أحسن مآالً وأمجل عاقبة لصاحبها نوعاً ٢

 .دق أقرب إىل النجاة، والوفاء أقرب إىل السالمةكم، والصللحُ 

وهذا األمر من مجلة وجوه احلكمة التي يلتفت إليها كل إنسان ينظر إىل جمريات احلياة 

من عٍل ويرصد السنن العاّمة فيها، وللدين دور مهم يف إشاعة ذلك، كام تشري إليه احلكم 

 املبثوثة يف نصوصه.

 باألخالق امتياز الدين يف االهتامموجوه 

: ـ من دور الدين يف االهتامم باألخالق الفاضلة ودعمها ـ ما خيتص به، والشق الثاين

 ..أمور عّدة وال يتحقق يف الرؤى الفكرية غري الدينية، وهو يتمثل يف 

القادر عىل استكشاف األشياء (والعقل  ـ أيالقّوتني املودعتني  . بيان الدين أن١

ـ يف داخل  )لسلوك اإلنسان ورغباته بني خياراته يف احلياةالضابط (الضمري ، و)بالفكر

حتى يتعّرف اإلنسان بعقله عىل اهللا  ،بل اهللا سبحانهمها الباعث خللق اإلنسان من قِ اإلنسان 

فيبادله  ،لق اجلميل ِمن الشكر والعرفان والتقديروجل باخلُ  تعاىل، ويتعامل بضمريه معه عزَّ 

ْلنَاُهْم ِيف [: )١(قال عّز من قائل ،ودةسبحانه بمزيد من الرعاية وامل ْمنَا َبنِي آَدَم َوَمحَ َوَلَقْد َكرَّ

َّْن َخَلْقنَا َتْفِضيالً  ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ممِّ َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ إِنَّا [: )٢(، وقال]اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ

ا َشاكًِرا  بِيَل إِمَّ ا َكُفوًراَهَدْينَاُه السَّ اَها [: )٣(، وقال]َوإِمَّ َمَها ُفُجوَرَها  ۞َوَنْفٍس َوَما َسوَّ َفأَْهلَ

 .]َوَتْقَواَها

من كونه كائنًا خالدًا يسعد  ،. تعميق الدين لقيمة الفضيلة من حيث طبيعة رؤيته لإلنسان٢

عىل الفضيلة   فإن هذا البعد يضفي  ،بالبناء الفاضل لنفسه يف هذه احلياة ويشقى بخالفه

                                                             

 .٧٠) سورة اإلرساء:(١

 .٣) سورة اإلنسان:(٢

 .٨ـ ٧) سورة الشمس:(٣
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سواء يف تذوق اإلنسان هلا وشعوره باحتياج كيانه إليها، أو من حيث ما يرجوه  ،عمقًا كبرياً 

وحيذره لنفسه يف ما بعد هذه احلياة، أو من حيث ما تقتضيه من جتنب اخلطيئة حتى يف خلواته 

 وإن أمن عواقبها يف هذه احلياة.

 .. إلنسانية حيث نرى. اهتامم الدين بالرتبية األخالقية للنفس ا٣

): أن الدين يؤكد عىل التهيؤ ملراعاة تعاليمه باألخالق الفاضلة، مثل اليقني أوالً (

ومن ثّم فقد ُوصف املؤمن واملتقي يف اآليات  ،واحللم والصرب والشكر والعفاف ونحوها

 أنواع الفضائل.بالكريمة واألحاديث الرشيفة 

إنَّ اإلسالم عريان، لباسه التقوى، ورياشه ((: )١(ومن اآلثار الطريفة يف ذلك ما ورد

أفاضلكم أحسنكم أخالقًا، املوطئون أكنافًا، الذين ((: )٢(، وورد أيضاً ))اهلدى، وزينته احلياء

 .))يألفون ويؤلفون وتوطأ رحاهلم

ترد بني ظهراين املفاهيم األخالقية؛ حيث  الدين ): أن الترشيعات يف نصوصثانياً و(

فلم يقترص يف أحكامه عىل بيان املضمون  ،ينبه عىل أهنا مستمدة منها ومبنية عليها ومتعلقة هبا

ـ )٣(تعاىلالترشيعي بل وّجه الناس إىل تفهم أساسه بام ينمي الشعور األخالقي فيهم، كقوله 

، وقال أمري ]ُهْم ِآلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اهللاِاْدُعو[يف إبطال تغيري االنتساب بالتبني ـ: 

َكاَة (( :)٤(املؤمنني  ، َوالزَّ َالَة َتنِْزهيًا َعِن اْلِكْربِ ِك، َوالصَّ ْ يَامَن َتْطِهريًا ِمَن الرشِّ َفَرَض اهللاُ اْإلِ

َهاَد ِعّزًا لِ  يِن، َواْجلِ ْخَالِص اْخلَْلِق، َواْحلَجَّ َتْقِرَبًة لِلدِّ َياَم اْبتَِالًء ِإلِ ْزِق، َوالصِّ ْإلِْسَالِم، َتْسبِيبًا لِلرِّ

ِحِم َمنَْامًة َواْألَْمَر بِ  َفَهاِء، َوِصَلَة الرَّ ، َوالنَّْهَي َعِن املُْنَْكِر َرْدعًا لِلسُّ املَْْعُروِف َمْصَلَحًة لِْلَعَوامِّ

                                                             

 .١٠٥ص: ١٢) كنز العامل ج:(١

 .١٠٢ص: ٢) الكايف ج:(٢

 .٥األحزاب:سورة ) (٣

 .٢٥٢احلكمة  ٥١٢) هنج البالغة ص:(٤
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ِب اْخلَْمِر َحتْ  َماِء، َوإَِقاَمَة اْحلُُدوِد إِْعَظامًا لِْلَمَحاِرِم، َوَتْرَك ُرشْ ِصيناً لِْلَعَدِد، َواْلِقَصاَص َحْقنًا لِلدِّ

َواِط َتْكثِريلِلْ  ِصينًا لِلنََّسِب، َوَتْرَك اللِّ َنى َحتْ ِة، َوَتْرَك الزِّ َقِة إَِجيابًا لِْلِعفَّ ِ ًا لِلنَّْسِل، َعْقِل، َوُجمَاَنَبَة الرسَّ

َالَم َأَماناً  ْدِق، َوالسَّ يفًا لِلصِّ َهاَداِت اْستِْظَهارًا َعَىل املَُْجاَحَداِت، َوَتْرَك اْلَكِذِب َتْرشِ ِمَن  َوالشَّ

َماَمةِ  اَعَة َتْعظِيًام لِْإلِ ِة، َوالطَّ ، وغري ذلك من النامذج التي مّر ))املََْخاِوِف، َواْألََماَنَة نَِظامًا لِْألُمَّ

ال جتد مثل هذا املنهج البياين ـ املهتم بالرتبية األخالقية لعامة الناس  بينام ذكر مجلة منها.

 ـ يف الترشيعات األخرى. وخماطبتهم هبا كجزء من اخلطاب الترشيعي

. تعزيز الدين ملراعاة الفضيلة يف اجلانب الفردي، وعدم اقتصاره عىل اجلانب ٤

، سواء أوجب الرضر عىل اآلخرين فهو يتضّمن يف ترشيعه حظر األفعال املشينة، االجتامعي

فال جيوز الكذب واالهتام والسخرية وسوء الظن وكتامن الشهادة وغري ذلك من أو ال، 

َوَمن [يف كتامن الشهادة: )١(السلوكيات السلبية؛ ألهنا أمور آثمة جمافية للفطرة، قال تعاىل

ُه آثٌِم َقْلُبهُ   .]َيْكُتْمَها َفإِنَّ

عىل أن من شأن تقوية األخالق الفردية دعم األخالق االجتامعية؛ ألن اخللق 

 االجتامعي للفرد نتاج اخللق الفردي.

فإن القوانني  ،مستواها غري اإللزامي كاملّربات واخلريات . تعزيز الدين للفضيلة يف٥

استحبابيًا أو كراهّيًا يف القانون؛  العقالئية إنام هتتم باملساحة اإللزامية. ومن َثمَّ ال جتد حكامً 

لعوامل منها أهنا ال تستطيع تقدير جزاء مادي عىل كل ترصف حسن. وأما الدين فهو يرّغب 

ر إىل أن األثر املقّدر فيه لألعامل ال ينحرص باجلزاء الدنيوي، بل يشمل إىل هذا املستوى؛ بالنظ

 اجلزاء األُخروي.

وال يقترص عىل طبقة معّينة أو فئة  ،. إن اخلطاب الديني خطاب عاّم موّجه إىل مجيع الناس٦

الثقافة اإلنسانية   بام يؤدي إىل جعل الفضيلة من  ،خاّصة كنخب النبالء والفضالء والعلامء

                                                             

 .٢٨٣) سورة البقرة:(١
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العامة، ويستتبع السعي الرتبوي العام يف داخل األرسة واملجتمع عىل تربية الناشئني يف هذا 

االجتاه. ومل يزل املرء يشهد أثر الدين يف كثري من األعامل التي تتضمن التكافل واإليثار 

  .)١(واإلعانة والتضحية مما يعجز عن إجياده أي دافع غري ديني

ر تبنّي الدين لتقوية روح األخالق والفضيلة، بل وتعميقه لألخالق بام وبذلك ظه

يقتضيه من أن سعادة اإلنسان منوطة باملعرفة واألخالق الفاضلة، كام أن شقاءه ينتج عن 

 .وإن رشًا فرشٌّ  اجلهل واألخالق السقيمة، وليس اإلنساُن إال أخالَقه إن خريًا فخريٌ 

يم الدينية أن تؤدي دورًا كبريًا يف املدنية والصالح وهكذا اتضح: أن من شأن التعال

االجتامعي؛ ألهنا تدعو اإلنسان إىل مراعاة القيم اإلنسانية املتقدمة ـ من ترك العدوان 

مما  ،واإلحسان والصدق والوفاء والعفاف ونحوها ـ وتوجهه نحو التضحية واإليثار ألجلها

 األخطار اجلليلة. منحيفظ املجتمع اإلنساين 

 انتفاع الدين بدوره باألخالق

 وهو يف انتفاع الدين باألخالق ففيه أمران ..اجلانب الثاين: وأّما 

فكلام كانت  ،الفاضلة فهًام وتذوقًا وسلوكاً انتفاع الدين باألخالق  األمر األول:

 احلاضنة اإلنسانية املستقبلة للدين أكثر اتصافًا باألخالق الفاضلة كانت وعاًء أنسب للدين

، وكلام كانت هذه احلاضنة أكثر مزاجية من حيث الفهم له ولتعاليمه، ومن حيث العمل به

 ،وانفعاالً وترسعًا كانت أقرص عن الوفاء باستيعاب الدين وعن االندفاع إىل مراعاته عمالً 

 بل يؤدي ذلك إىل تشّوه الدين يف فهم صاحبها، ووقوعه يف الشبهات يف تفقهه والعمل به.

فكام أن عقالنية احلاضنة املستقبلة للدين والعقالنّية صنوان متامثالن، فاألخالق 

 وعلمها هييئ بيئة مناسبة لتلقي الدين والعمل به فكذلك األخالق الفاضلة فيها.

                                                             

من  ،) ونحن نشهد يف الوقت احلارض ما كان لِديِن الناس من أثر يف درء خماطر اجلامعات املتشددة(١

 خالل وجوه رائعة من التضحية بالنفس والنفيس.
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ومن ثّم اختار اهللا سبحانه لرسالته إىل العباد أمثل الناس يف األخالق والتبرص 

َوإِنََّك َلَعَىل ُخُلٍق [: )١(وسالمة الفطرة، كام نالحظ ذلك يف وصفه لنبي اإلسالم 

 .]َعظِيمٍ 

لق الفاضل يف طول التاريخ منبهًا فطريًا عىل ة الدين باخلُ لَ وهكذا كان اتصاف محَ 

، يف نفوس الناس، كام جيده املسيحيون يف شخصية السيد املسيح  حقانية الدين

 .)عليهمصلوات اهللا (املسلمون يف شخصية النبي وعرتته و

 ،وإنا لنجد يف متابعة أحاديث هذه الصفوة مدى تذوق الفضيلة واألخالق العالية

 ،الكتاَب الذي تشّبع بروح القرآن الكريم )هنَج البالغة(ومن ذلك ما جيده املرء وهو يطالع 

يف صوٍر مثىل مليئٍة باحلكمة والروعة واإلبداع، والذي كان فيه  آياته غت مضامنيفرِ أُ وقد 

كام ذكر ذلك يف ـ  يف تعلمه وتربيته وسلوكه ربيَب النبي  نِشُئه أمُري املؤمنني مُ 

 .ـ بعض خطبه

ومن ألطف تذوق قادة الدين لألخالق متثيالهتم احلسية للخلق الفاضل وضده، كقول النبي 

)لقًا ُيرى ما كان ممّا خلق اهللا يشء أحسَن منهلو كان الرفق َخ ((: )٢((قوله، و )٣( :

الكريم، كام ورد   وهو اقتفاء ألسلوب القرآن  ،وما إىل ذلك ))إن العدل أحىل من العسل((

َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ [: )٤(النهي عن الغيبة يف آية  .]َأُحيِبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َحلْ

الدين ـ من جهة سوء املزاجيات واجلهل يف حاضنته ـ ما يف نحراف االومن أمثلة 

الذين استباحوا حرمات الناس بشكل فظيع يدل عىل  ،وقع من اخلوارج يف صدر اإلسالم

                                                             

 .٤القلم:سورة ) (١

 .١٢٠ص: ٢الكايف ج:) (٢

 . ٥٤٢ص: ١) الكايف ج:(٣

 .١٢) سورة احلجرات:(٤



�����������������������������������������   ........................................................   ٩٧ 

حرمة القتل والتعدي ـ ولو كانوا كأهنم مل يكونوا جيدون من أنفسهم احلرمات الفطرية ـ 

 جيدوهنا لساعدهم ذلك عىل التفقه يف الدين بنحو أمثل.

وهكذا اتضح بام ذكرنا أن الدين يقوي منظومة األخالق الفاضلة وينّميها ويتكامل 

 معها.

إّن لألخالق يف وجود اإلنسان دالالت مؤكدة للرؤية الدينية من جهات  :األمر الثاين

 .. متعددة

ني روحاين ئ. أّن اتصاف اإلنسان باألخالق يؤكد أن اإلنسان كائن مؤلف من جز١

ومادي كام جاء يف الرؤية الدينية لإلنسان، وليس ماديًا حمضاً، ألن القيم األخالقية هي أمور 

فالتغيريات املادية يف الدماغ ال تصلح  ،)كيميائية وفيزيائية(دية معنوية وليست ظاهرة ما

  تفسريًا للمشاعر األخالقية بحاٍل.

ري حمفوف بعناية غليس من املعقول تفسري نشأة اإلنسان بتفسري مادي عىل هذا فإنه و

 روحانية أصًال، كام بنى عليه بعض القائلني بنظرية التطّور الطبيعي.

أّن اتصاف اإلنسان باألخالق يقتيض وجود كائن روحاين خالق  . ويتفّرع عىل ذلك٢

وعليه ففي ذلك داللة عىل وجود  .بعد عدم إمكان تفسري نشأة اإلنسان بنشأة مادية حمضة ،له

بل من أهل العلم من رأى أن يف ذلك ما يشري إىل اتصاف اخلالق باألخالق،  ،اخلالق للحياة

ألن خلق أي كامل يف املخلوقات يقتيض اتصاف اخلالق هبذا الكامل حتى يمكن أن يوجده 

 فيام خيلقه.

. ويتفرع عىل ذلك أيضًا أن اإلنسان يمكن أن يبقى بعد املامت بالنظر إىل وجود ٣

 ادة، وهو ما يمّهد للتصديق بوجود النشأة األخرى كام جاء يف الدين.كيان روحاين له وراء امل

بل يف هذا األمر ما يقّرب وجود تلك النشأة، ألن بتلك النشأة وفق املنظور الديني 

تكتمل صورة العدل يف النشأة الدنيا، فهي بذلك متّمم أخالقي هلذه النشأة، بمعنى أن أعامل 
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ويلقى درجته هبا حسب استحقاقاته األخالقية، فمن عدل يف  اإلنسان يف هذه احلياة ُتقيَّم

هذه احلياة رأى حالوة العدل يف النشأة األخرى، ومن ظلم فيها آخر رأى مرارة الظلم فيها 

وكان ذلك مكافأًة لظلمه، ومن ُظلَِم فيها من قبل آخر وجد تدارك ظالمته هناك، ففي النشأة 

ا أعامل اإلنسان، فلن ُيعَدم املحسن جزاء إحسانه األخرى تنصب موازين القسط وتوَزن هب

َامَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض [: )١(ولن يفلت امليسء من تبعات إساءته كام قال تعاىل َوهللاِ َما ِيف السَّ

ْسنَى ِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاْحلُ َوَنَضُع [: )٢(، وقال سبحانه]لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأَساُؤوا بَِام َعِمُلوا َوَجيْ

ْن َخْرَدٍل َأتَ  ا َوَكَفى املََْواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفَال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوإِن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ ْينَا ِهبَ

 .]بِنَا َحاِسبِنيَ 

 ران مهامن جدًا ..أمومن املظاهر األخرى ألمهية األخالق يف الدين 

 األخالق خلالق الكونتعميم الدين مبدأ 

مبدأ األخالق خلالق هذه احلياة، ولسائر الكائنات  ): تعميم الديناألمر األول( 

العاقلة التي خيرب الدين عنها كاملالئكة؛ ممّا يعني أن اجلانب العاقل من الوجود يبتني عىل 

 النظام األخالقي.

املبادئ العادلة والفاضلة يف الدين عىل أن اهللا سبحانه اخلالق للحياة جاٍر عىل  فقد دلَّ 

فهو متصف بالعدل والعفو والرمحة والرأفة  ،تعامله مع الكائنات عامًة واإلنسان خاصةً 

فيعدُّ إنفاقه عىل بني نوعه  ،والفضل واملغفرة واملودة، يقّدر جهد اإلنسان يف هذه احلياة

إلحسان باإلحسان، إقراضًا له، ويشكره عىل هذا اإلحسان بإضعاف األجر له. فهو يقابل ا

 والشكر بالشكر، والتقدير بالتقدير، واألدب باألدب، والتواصل بالتواصل.

                                                             

 .٣١النجم:) سورة ١(

 .٤٧سورة األنبياء:) ٢(
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فمن أسدى منهم إىل  ،والقّيم عليها كام أنه سبحانه راعي القيم الفاضلة فيام بني الناس

غريه معروفًا شكره وقّدره ونّامه، ومن انتهك حّق غريه حّط ذلك من مرتبته عنده ودرجته 

يله ألفضاله. وسوف يضع سبحانه املوازين القسط ليوم القيامة؛ لينال كل ذي حق لديه ون

 حقه، ويلقى كل امرئ نتاج عمله.

من  ،إنام أحب اإلنسان حمبة خاصة، واعتنى به عناية مميزة تبارك وتعاىله أنّ )١(وقد مرَّ 

جهة متيزه بالضمري احلاجب له عن مقتىض الرغبات والنوازع االعتيادية؛ ألنه من خالل 

 ضمريه حيب العمل الفاضل ويؤديه لفضله وليس رجاًء ملصلحته.

لكن ينبغي االنتباه إىل أّن اتصاف اهللا سبحانه باألخالق الفاضلة لن يقتيض متاثل 

ان متامًا، فإنه تعاىل من حيث موقعه يف الوجود السلوك الالئق به مع السلوك الالئق باإلنس

كمكّون حتيط بفعله بطبيعة احلال اعتبارات ال علم لنا هبا، وقد ال يمكن لنا توقع كثري منها، 

ال سيام مع عدم بروز الوجه األخري للكون وهي النشأة األخرى التي تتبلور فيه نتائج األمور 

فرتاض لياقات ترتاءى لإلنسان قياسًا بام جيده يف شأن وغاياهتا؛ ومن َثّم ال يصح الترسع يف ا

 نفسه، وهذا أمر واضح بالتأمل.

 رضورة ختّلق اإلنسان باألخالق الالئقة جتاه اخلالق

): تنبيه الدين عىل أن من الرضوري لإلنسان أن يتصف باألخالق األمر الثاين(

بينهام روابط اخللق واإلنعام من  الفاضلة جتاه خالق احلياة، ألن كًال منهام ذات عاقلة، تربط

جهة اهللا سبحانه وتعاىل، ويتأتى التواصل بينهام وفق الدين، فاهللا سبحانه واقف عىل أحوال 

اإلنسان مّطلع عليها يوّجهه من خالل اإلحياء واإلهلام إىل حيث يشاء ويستجيب له إن سأله 

                                                             

مظاهر العناية اإلهلية اخلاصة (منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين (من سلسلة  يف القسم األول) ١(

 .))باإلنسان
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ه ويستخريه يف أموره ويستهديه ودعاه، كام أن اإلنسان يمكن له أن يشكر اهللا سبحانه ويدعو

 يف مسريته.

ل  ثم كلٌّ منهام معنيٌّ باآلخر، فاهللا سبحانه وتعاىل معنيٌّ باإلنسان فهو صنيعته واملفضَّ

من خلقه بني الكائنات املادية، وهو غاية خلق عامل املادة من حيث ما جهزه به من أدوات 

رها واالنتفاع هبا. وقد جهزه بالعقل االطالع عىل كوامنها وقوانينها والقدرة عىل استثام

والتفكري ومنحه الضمري الوازع والوجدان الشاكر، وسّن سنن وجوده عىل السعادة إن 

استجاب لضمريه، والزيادة إذا قام مقام الشكر للمنعم عليه. وبخالفها يقع يف غياهب العناء 

و الصانع هلذا املشهد الذي ووجوه الشقاء. كام أن اإلنسان أيضًا معنيٌّ باهللا سبحانه، إذ ه

يعيش فيه وسائق له إىل غاياته، فكل ما يف الوجود من جنوده، وخزائن األشياء كلها بيده، 

يملك من أمور اإلنسان ما ال يملكه ويعلم من صالحه وخريه ما ال يعلمه، ويّطلع عىل 

 غايات وعواقب ال حييط هبا.

سبحانه ومراعاة األدب معه مفهومًا  ومن َثّم كان مبنى إجياب الدين ملعرفة اهللا  

بِيَل [: )١(أخالقيًا، وهو الشكر عىل اإلنعام، والتقدير لإلحسان كام قال سبحانه إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ

ا َكُفوًرا ا َشاكًِرا َوإِمَّ  إِن َتْكُفُروا َفإِنَّ اهللاَ َغنِيٌّ َعنُكْم َوَال َيْرَىض لِِعَبادِهِ [: )٢(، وقال تعاىل]إِمَّ

جّل  وقال ،]َلئِن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكمْ [: )٣(، وقال عّز وجّل ]اْلُكْفَر َوإِن َتْشُكُروا َيْرَضُه َلُكمْ 

ارٌ [: )٤(وعال ُصوَها إِنَّ اِإلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ واْ نِْعَمَت اهللاِ الَ ُحتْ  .]َوإِن َتُعدُّ

                                                             

 .٣اإلنسان:سورة  )١(

 .٧الزمر:سورة  )٢(

 .٧إبراهيم:سورة  )٣(

 .٣٤إبراهيم: سورة )٤(
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اهتا، فاملفروض رعايتها يف إّن قيمة األخالق والقيم األخالقية وآثارها تنبعث من ذ

مجيع جماالهتا. وإذا كان اإلنسان املعارص معنّيًا بحقوق اإلنسان، فإن من املفرتض به أن يكون 

معنيًا بحقوق اهللا سبحانه، ألن وجود قيمة أخالقية للحق لن خيتلف باختالف صاحب هذا 

ال، وإذا كان حق اهللا احلق، بل إذا كان احلق آكد كانت قيمته األخالقية أكرب بطبيعة احل

سبحانه عظيًام مؤكدًا ملكان أنه اخلالق لإلنسان وهلذا املشهد الذي يعيش فيه اإلنسان بكل 

إمكاناته وقواعده فإن رعاية هذا احلق ومقتضياته يكون كذلك أمرًا مهًام ومؤثرًا، وتكون آثار 

ائه يف هذه احلياة رعايته وعدمها أخطر، لتأثري ذلك بشكل أعمق عىل سعادة اإلنسان وعن

 الدنيا وفيام بعدها بحسب السنن التي ُسّن وجوده عليها.

 هذا عن اعتامد الدين عىل األخالق، وتأكيده عليها.

عىل ضوء  بشأن عالقة الدين واألخالق فهذا هو املوقف الصحيح بالتأمل اجلامع

 النصوص الدينية ـ من خالل القرآن الكريم.

 واألخالق طروح أخرى بشأن عالقة الدين

 .. وهناك طروح أخرى حمتملة يف شأن عالقة الدين واألخالق

 ونقده عل األخالق مرهونًة بالدينالطرح الذي جي

فال  وهي نتاجه القائل بأن األخالق مرهونة بالدين الطرح ): هواألول الطرح(

 .أخالق من دون الدين

من هذا  رى صدق الدين؛ فيجعلمنهم من ي :وأصحاب هذا الطرح عىل فئتني

من جهة وضوح عدم استغناء املجتمع اإلنساين عن األخالق.  ،االنطباع حجة حلقانية الدين

من ال يقّر بالرؤية الدينية، وال يرى حمذورًا يف االلتزام بأن ال قيمة حقيقية  كام أّن منهم

 لألخالق.
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و إنام من طبيعة اإلنسان طلب السعادة وجتنب الشقاء، وهويستند هذا الطرح إىل أّن 

يسعد بام ينفعه ويشقى بام يرضه، وإذا مل يكن هناك ثواب وعقاب متوقع لألفعال فال رادع 

وإنام القيم  ،عن حماولة حتصيل السعادة وجتنب الشقاء بأي ثمن ولو كان ذلك بظلم اآلخرين

ن هبا اإلنسان وفق الغايات االجتامعية املنظورة هبا من  حتصيل األخالقية معاٍن ختّيلية، ُيلقَّ

منافٍع، ودفع مضاّر. وقد حكي عن بعض من أنكر الدين أنه أنكر حقانية األخالق، 

 واعتربها كذبة يقنع هبا اإلنسان نفسه.

أثرًا كبريًا يف تعميق األخالق وتفعيلها فهو ـ كام تقدم بيانه ـ والصحيح أن للدين 

 ظهري قوي لألخالق.

ول، وجمافاة مع الوجدان والعلم؛ فإن مبالغة يف القولكن مع ذلك فإن يف هذا الطرح 

كل إنسان عاقل جيد من نفسه ـ ما مل يبتِل باملبالغة يف الشك، أو يواجه أسئلًة ال هيتدي إىل 

د باهلدي األخالقي كذوق رفيعسبيل حلها ـ أنه م . وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية زوَّ

 املبنية عىل دراسة السلوك اإلنساين ودوافعه وغاياته.

عىل العموم  كائنٍ  د به كلُّ وّ ما زُ  وقد ُعلم يف العلوم الباحثة حول الكائنات احلية أنّ   

الشعور  فإذا كان اإلنسان جيد من نفسه، من إمكانات وِصفات يناسب الغاية التي رسمت له

ه كذبة نافعة له بل هو من مجلة اهلدي الداخيل الذي ُأهلَمه  ،األخالقي بالوجدان فال معنى لَعدِّ

 بحسب تكوينه النفيس.

الذوق األخالقي الذي زّود به اإلنسان ليس بتلك الدرجة من القوة، بحيث  ،نعم 

بل تنازعه دومًا يف التأثري عىل قرارات املرِء الرغباُت املادية.  ،يكون سائقًا له دومًا إىل مقتضاه

 يف اإلنسان عىل العموم أكثر من قوة الضمري األخالقي. ولعل قوة الرغبات املادية 

وال يصح بناء أصلها عىل أساس  ،القيم الفاضلة والنبيلة هي َهْدٌي زود به اإلنسان اً إذ

وإن ادَّعى ذلك بعض املتوّقفني يف شأن حّقانية الدين، وليس هناك من حاجة يف الدين، 
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بل يكفي التذكري  ن ما ال يبتني عليه فعًال،إثبات حقانية الدين إىل أن يبني عليه اإلنسا

 الصادق بموقعه ودوره يف احلياة.

 ونقده مبالغة الدين يف االلتزام باألخالقالطرح القائل ب

بمعنى أنه هيتم بالقيم  ،): إن الدين ينحو منحى املثالية يف األخالقالثاين الطرح(

 .. حد وجهنيوذلك ألاألخالقية فوق ما تستوجبه، 

: أنه هيتم ببعض القيم األخالقية غري امللزمة فيجعلها ملزمة، لتكون األولالوجه 

ويرتب استحقاق العقوبة عىل خمالفتها، مثل حتريم  ،جزءًا من القانون اإللزامي الرشعي

 الكذب غري الضار، أو فرض بعض القيود ألجل العفاف.

درجة العناية بتنفيذها : أنه هيتم ببعض القيم األخالقية اإللزامية إىل الوجه الثاين

باألدوات املحّددة لتنفيذ الترشيعات القانونية، مثل الصد العميل عن خمالفتها، وجعل احلكم 

اجلزائي الدنيوي عليها. بينام املفروض أن ُيقتَرص عىل اإللزام الترشيعي هبا من غري متابعة من 

 خالفها ما دامت ال توجب رضرًا اجتامعيًا.

 .. حًا أيضاً ليس صحي الطرحوهذا 

ي املنظور ـفـ  أن اهتامم الدين بالقيم والفضائل :أما الوجه األول فيالحظ عليه

إنام جاء بام يناسب أمهيتها يف الفطرة اإلنسانية واستتباعاهتا يف عامل اآلخرة، ويوافق ـ  الديني

 مقتضيات الرتبية النفسية واالجتامعية.

أنه ليس هناك عقوبة دنيوية رشعًا عىل خمالفة كل  :وأما الوجه الثاين فيالحظ عليه

ومن ثّم فال عقوبة عىل جمرد الكذب أو الغيبة أو السخرية أو كتامن الشهادة أو  ،حكم إلزامي

وغري ذلك، كام أنه ال عقوبة دنيوية عىل ترك بعض الفرائض عمدًا ـ مثل الصالة  السبِّ 

وعليه فإن ما جاء يف الرشِع العقوبُة  .اإلسالمأهنا من دعائم من رغم عىل ال والصيام واحلج ـ
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عليه إنام هو فيام إذا كان هناك هتك اجتامعي للدين ـ كاإلفطار املعلن يف شهر رمضان ـ أو 

 كان هناك إرضار أو إيذاء عميل لآلخرين مما يقتيض الردع عنه.

حال نقضها من القيم ما مل جتعل العقوبة عىل نقضها عىل وجه اإلطالق بل يف  عىل أنّ 

فال تكفي سائر األمارات العقالئية ـ  ،برضب من اإلعالن بحيث يقوم شهود عدول عليه

 التي يكتفي هبا العقالء يف إثبات املخالفات القانونية ـ يف ترتب العقوبة عليها.

وهذا املعنى ينطبق عىل كل جريمة اشُرتط يف استحقاق املجازاة الدنيوية عليها 

اصة، وال يكفي إحراز وقوعها من قبل القايض باألمارات املقبولة لدى الثبوُت بالشهادة اخل

 العقالء. ويندرج يف هذا القسم كثري من الكبائر.

 مدى وقوع يضاف إىل ذلك: أن الشارع هنى عن التجسس عىل حال اآلخرين لتبّني 

ُسوا[: )١(املخالفات الرشعية منهم، كام قال عّز من قائل ويف ذلك تقليص  .]..َوَال َجتَسَّ

 لطرق إثبات وقوع املخالفة.

فهذه سبل عديدة ملحدودية احلكم اجلزائي يف الرشع، وهو نظام تبدو عليه مالمح  

 احلكمة والتسهيل واألناة.

بل املتأمل يف تعاليم  ،ه الدين يف األخالق إىل املثالية املفرطةوعليه فلم يثبت توّج 

 الرشع جيد فيها وسطية واعتداالً ملحوظًا.

 من مقتضيات األخالق مع املختلف يف الدين خيرجأّن الدين الطرح الذي يفرض 
الدين لف يف  ضيات األخالق مع املخت الدين خيرج من مقت  أّن 

): أّن الدين خيرج عن فرض مقتضيات األخالق والتوصية هبا مع الطرح الثالث(

توصيتها عىل العموم باألخالق من رغم بالاآلخر املختلف يف الدين، ألّن التعاليم الدينّية 

خيرج عن هذا التأصيل يف التعامل مع اآلخر املختلف يف الدين، فال يفرض التعامل معه 

 باألخالق الالئقة بل يّربر التعامل معه بجفاء.

                                                             

 .١٢احلجرات:سورة ) (١
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يف الدين عام وال ختصيص له  وهذا الطرح ليس دقيقًا أيضًا، فتأصيل اخللق احلسن

يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي [: )١(كام قال تعاىل لنبيه  ،باملشارك يف الدين َسنَُة َوَال السَّ َوَال َتْسَتِوي اْحلَ

ُه َوِيلٌّ َمحِيمٌ   ، وقال سبحانه للمؤمنني بعد هنيهم]ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ

َال [: )٢(عن االسرتسال يف التعامل مع الذين يكرهوهنم ملكان دينهم ويبغون هبم الغوائل

وُهْم َوُتقْ  ن دَِياِرُكْم َأن َتَربُّ ِرُجوُكم مِّ ْ ُخيْ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ِسُطوا َينَْهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َمل

 .]طِنيَ إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْقِس 

نعم هناك عوارض واقتضاءات يف حاالت خمتلفة تفرض رضورة احلياة األخذ هبا 

 .)الدين والعدالة(حياطة من اإلنسان لدينه كام قد يأيت طرف من القول فيه يف حمور 

 أصول تزكية(كتاب  هذا وقد أوضحنا عالقة الدين واألخالق بشكل أكثر تفصيًال يف

 .)النفس وتوعيتها

                                                             

 .٣٤فصلت: سورة  )١(

 .٨املمتحنة: سورة  )٢(
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  اِّـحور السادس 

  الدين واإليمان
 

 

k  املراد باإليامن والعنارص املطلوبة فيه 

k رضورة اإليامن لإلنسان ودوره يف حياته 

k مرحلتان لإليامن: البحث عن حقانية الدين ولزوم إذعان اإلنسان باحلق 

k  عرض أسئلة تتعلق برضورة اإليامن لإلنسان واإلجابة عليها 

k  ملاذا ينظر الدين بنظرة سلبّية إىل سائر العقائد واألفكار؟ 

k تشابه أبعاد احلياة 

k  املطلوب يف الدين 

 / الدين واإليمان
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  الدين واإليمان

 .الدين واإليامن: ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ )املحور السادس(

سبحانه وبرسالة صادرة منه إىل العباد يوّضح فيها واملراد باإليامن هو اإليامن باهللا 

 احلقائق الكربى يف الكون واحلياة وقواعد السلوك اإلنساّين السليم.

 عنارص ثالثة مطلوبة يف اإليامن

 إّن املطلوب يف اإليامن ـ بحسب الرؤية الدينية ـ عنارص ثالثة ..

فالعلم هبذه احلقائق هو من التبرص اكتشاف احلقائق الدينّية حّتى حيصل العلم هبا،  .١

والعلم الواجب عىل كل إنسان يف هذه احلياة، املؤثر ـ بنظر الدين ـ يف مستقبله اخلالد. 

فبالعلم حيصل اإلنسان عىل الصورة الكاملة للوجود، ويعرف سري األمور فيها، ومصريه 

 وعاقبته بعد املامت.

احلقيقة التي يعلم هبا، وال يّتخذ منها يف اإلذعان القلبّي هبا، بأن يذعن اإلنسان ب .٢

 ذات نفسه موقف اجلاحد واملكابر.

 وذلك أّن اجلحود عىل رضبني ..

جحود ظاهرّي يف مقام اإلبراز اخلارجّي مقرون باإلذعان الداخّيل من اجلاحد 

 للحقيقة التي جيحدها.

 التي وقف عليها.وجحود داخيل، بمعنى أن ال يسّلم اإلنسان بينه وبني نفسه باحلقيقة 

وهذا أمر معقول ومتحّقق خارجًا، فكثريًا ما يّتفق أن يكابر اإلنساُن نفَسه داخلّيًا يف 

، أو لغري ذلك  تقّبل تلك احلقيقة بكوهنا أمرًا مّراً ومؤملًا، أو لكونه يف اعتقاده خضوعًا وذال�

 من األسباب، وهذا أمر معروف.



١١٠   ......................................................................................  �������������������������  

بّي باحلقائق الكربى، وال يكفي العلم هبا عن فمن الواجب عىل اإلنسان اإلذعان القل

 اإلذعان القلبي.

اإلقرار الظاهري هبا، بأن يعرتف باحلقيقة التي علم هبا وأقّر هبا يف نفسه، فال يكفي  .٣

 العلم واإلذعان القلبّي عن اإلقرار الظاهرّي.

 موضوعات عّدة جيب إيضاحها

 .. توضيحهاوهناك عّدة موضوعات تتعّلق هبذا املحور ينبغي 

 رضورة اإليامن لإلنسان ودوره يف حياته؟ مدىما  .١

ملاذا ينظر الدين نظرة سلبية لسائر األديان واالعتقادات األخرى وينيط النجاة  .٢

 باإلذعان به؟

كيف جيب يف الدين اإليامن بالدين احلق عىل مجيع الناس مع عدم تكافؤ فرصهم  .٣

 يف االّطالع عليه؟

يف الدين هو اإليامن الواعي، أو يكفي اإليامن الناشئ عن التقليد هل املطلوب  .٤

 والتلقني؟

 هل ينفع اإليامن الظاهري بالدين من غري إذعان قلبي؟ .٥

وهل  أو يقبل فرضه عىل الناس باإلكراه؟هل املطلوب يف الدين اإليامن الطوعي،  .٦

  ؟حيظر الدين الرتاجع عنه

 رضورة اإليامن لإلنسان 

أّن من مجلة تعاليم الدين رضورة اإليامن  هال شّك فيمما فإنه  وضوع األّول)امل(أما 

بالدين احلّق لإلنسان يف هذه احلياة، ولكن قد يقع السؤال عن مدى رضورة ذلك وأّمهّيته 

 لإلنسان.
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واجلواب عن هذا السؤال يظهر بااللتفات إىل أن املراد بالدين هو البّت باملوقف   

 .. ئق الثالثة الكربىالصحيح يف احلقا

 ): وجود اهللا سبحانه وتعاىل كصانع ومدّبر للكون والكائنات.(األوىل

): بعث اهللا سبحانه وتعاىل رسالة إىل العباد تتضّمن إرشاده إىل آفاق احلياة ةالثاني(

 وسننها واملنهج الذي جيب عليه العمل وفقه.

بأعامله فيها إن خريًا فخري وإن ّرشًا ): بقاء اإلنسان بعد هذه احلياة مرهونًا ةالثالث(

 فّرش.

مرتابطة بعضها مع بعض؛ وذلك ألّن اإلنسان ـ بحسب الدين  قائق الثالثوهذه احل

ماّدّي، وُوهب له العقل والضمري واالختيار  موجودـ كائن ُخلق يف األصل كأفضل 

يض به املعرفة فواملشاعر املختلفة، لتكون هذه احلياة مضامرًا له بحسب سنن وجوده، فت

الصائبة والسلوك الصحيح يف احلياة إىل السعادة البالغة، ويفيض به اجلهل واخلطيئة إىل العناء 

 والشقاء.

 .. عدان مرتابطانوبذلك يكون لإليامن بُ 

): أخالقي، وهو اإليفاء بحّق اهللا سبحانه يف معرفته واإلذعان به البعد األّول(

 إىل العباد وبمضامينها.والتصديق بالرسالة التي بعثها 

): صالح اإلنسان، وذلك بالنظر إىل تعّرض اإلنسان لالختبار املعريف البعد الثاين(

 واألخالقي يف هذه احلياة، وانعكاس ذلك عىل مدى سعادته وعنائه يف هذه احلياة وما بعدها.

به وَمَثُل اهللا سبحانه بالنسبة إىل اإلنسان بمقتىض مقتضيات خلقته له وعنايته 

تبارك وتعاىل إىل أوالده، فهو بالنسبة األب يف األرسة  َمَثلواالستعدادات التي وهبها إّياه 

 معنّي هبم ناظر إىل أحواهلم مقّدر ألوضاعهم بمقدار تعّرفهم عليه ومطاوعتهم له.
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فاإليامن حاجة إنسانّية داخلّية من جهة طبيعة خلقته وتكوينه  وعىل هذا التقدير

مأل خًأل يف نفسه ـ كام يمأل اآلباء خًأل يف نفوس أوالدهم ـ وهو حاجة تربوّية النفّيس، فهو ي

رضورّية كحاجة األوالد إىل تربية اآلباء واملعّلمني، وهو فوق ذلك رضورة قصوى ملعرفة 

قواعد احلياة وآفاقها ومعرفة أسباب السعادة الكربى والعناء الكبري، مثل رضورة معرفة 

 .)١(األشياء النافعة والالزمة واألخرى اخلطرة والسّيئة واملهلكةالناشئني باألعامل و

ومن املعلوم: أّن وجوب حتّقق اإلنسان يف شأن هذه املوضوعات اخلطرية أمر سليم 

وعادل، كام هو احلال يف لزوم معرفته باملوقف الصحيح يف شأن سائر املبادئ اخلطرية 

 واملهّمة.

 مرحلتان لإليامن

 .. اإليامن بالدين يشمل مرحلتنيوتوضيح ذلك: أّن 

 : البحث عن حقانّية الدين وحتّري الدين احلّق.(املرحلة األوىل)

ووجوب هذا األمر عىل اإلنسان أمر واضح وفق اإلدراك العقالئّي العاّم، بعد 

االلتفات إىل خطورة احلقائق الثالث الكربى التي يتضّمن الدين البّت يف شأهنا، فإذا كان من 

ل أن يكون مشهد احلياة كام يصفه الدين من حيث آفاقها الغائبة واملستقبلّية، وكان اهللا املحتم

سبحانه قد بعث برسالة منه إىل عباده ينّبه فيها عىل ذلك، وكان اإلنسان يعيش هذه احلياة 

كفرصة اختبار ـ يكون حاله بعدها مرهونًا بأعامله ـ فمن الواجب عىل كّل إنسان أن يتحّقق 

 ك ويتحّراه دون تكاسل وإمهال.من ذل

): لزوم إذعان اإلنسان باحلّق بعد الوقوف عليه، فال يتعامل معه املرحلة الثانيةو(

 بالتشكيك واجلحود.

                                                             

) هذا مع فرق يف األدوات واألبعاد واآلفاق بني اإلنسان جتاه اهللا سبحانه واحلقائق الكربى وبني األمثلة ١(

 واحلياة.املتقّدمة، ولكن تلك األمثلة حالة مقّربة ومصّغرة مع فوارق تقتضيها سنن اخللقة 
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ومن َثّم نجد العقالء يؤّنبون أصحاب  ،وهذا أيضاً أمر رضورّي بإدراك العقل   

احلّجة عىل خالفها، مثل َمن وضوح من رغم بالالعقائد اخلاطئة عىل إرصارهم عىل عقائدهم 

ف وظلم بّني عىل اآلخرين.  يعتقد بام يكون فيه تعسُّ

بعد  ومن املعلوم أّن إذعان اإلنسان باحلقيقة أّول خطوة يف املسرية الصحيحة يف احلياة

، وهو أساس هذه املسرية، فَمن مل يتعامل مع ما اكتشفه يف شأن حّقانّية الدين تعامًال إدراكها

إلذعان به كان ذلك خطًأ منه بل خطيئًة يف ما يقع منه من االنحراف عن املنهج جاّدًا با

 الصحيح.

احلقائق الكربى يف احلياة وإذًا يظهر بام ذكرنا أّن اإللزام الترشيعّي بالتبرصُّ يف شأن 

كي يكون حمّفزًا  ؛كجزء من الثقافة البرشّية العاّمة الالزمة أمر عقالئّي ورضورّي ومعرفتها 

  .)١(وعدم التساهل بشأهنا ،نسان عىل البحث عن احلقيقةلإل

وقد أّدى هذا املبدأ يف الدين دورًا فاعًال يف هذا الشأن، حيث كان حافزًا لبحث الناس 

  عن احلقيقة واإليامن باهللا وبرسله وباحلياة اآلخرة.

 .. وهناك عّدة أسئلة تتعلق برضورة اإليامن لإلنسان نعرضها ونجيب عليها

 ؟يصّح تعّلق التكليف باعتقاد اإلنسان وقناعتههل 

ألّن االعتقاد . ): إّن التكليف عند العقالء ال يصّح أن يتناول االعتقادالسؤال األّول(

 .هو قناعة اإلنسان بام يعتقد به

                                                             

إن قيل: كيف يكون هذا اإللزام بالتبرص حمفزًا عىل البحث، وهو ال يكون إال بعد اإلذعان املتأخر عن ) ١(

البحث؟ قيل: إن وضوح هذا اإللزام يف الدين يوجب تأكد احلجة عىل من حيتمل حقانية الدين قبل البحث 

د اهللا ورسالته إىل العباد ـ ولكن قد ال يكون عنها، مضافًا إىل أن من الناس من يؤمن بأصل الدين ـ من وجو

متحققًا يف الرسالة األخرية وهي رسالة اإلسالم، ومثله يمكن أن يتحفز من اإللزام الترشيعي املذكور؛ ألنه 

 .من التعاليم املتفق عليها يف األديان اإلهلية
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والقناعة تنشأ عن مبادئ داخلّية ال سلطان لإلنسان عليها فال يمكن لإلنسان أن 

 االعتقاد الصحيح أمرًا غري عادل.يتكّلفها، فيكون تكليفه ب

بل هو أمر  ،): إّن االعتقاد ليس حالًة قهرّية ومفروضة عىل اإلنساناجلوابو(

 يكون عرضة للخطيئة، كام هو عرضة للخطأ.اختيارّي 

واملراد باخلطيئة أن تكون القناعة ناشئة من مبادئ ذميمة ال يعذر معها اإلنسان. كام 

من قصور يف اإلنسان، ومن غري اختيار له. ومن املبادئ الذميمة أّن املراد باخلطأ ما نشأ 

فإّهنا حتّرف الواقع، وتكون  ،للقناعة العصبّيات واالنفعاالت واالنحيازات غري العادلة

 حواجز حتول دون اإلدراك السليم. وذلك أمر مشهود للفهم العاّم.

م يف موضوع ما عىل وال شّك يف أّنه ال مانع من تكليف الناس بأن يكون اعتقاده

فالقايض مثًال مكّلف بتشخيص الواقع من  ،وجه حتّري الواقع من دون تأّثر بامليول واألهواء

إىل بعض  انحيازه مليول ورغبات شخصّيةخالل األدوات املوضوعية للتحّري، وال يعذر يف 

نفعة مثًال ـ أطراف النزاع؛ ومن ثمَّ لو ثبت عليه أّنه مال إىل بعض األطراف ـ لقرابة أو م

صّحت مؤاخذته. ولو مل يصّح ذلك مل تصّح معاقبة املرء عىل األفعال التي اندفع إليها يف أثر 

 اعتقاده اخلاطئ.

ولو يف حال  وعليه فمتى كانت األدلة املوضوعّية متوّفرة لدى املرء عىل حقيقٍة ما

فيجب عىل املرء أن  ،ةفال مانع من إلزامه باالعتقاد بام تقوم عليه تلك األدل الفحص عنها

يراجع نفسه ويصّحح رأيه وينصف خصمه، وإن مل يفعل كان اعتقاده اخلاطئ خطيئة تصّح 

 مؤاخذته به.

 يف الدين القلبي بعقاب دنيوي باإليامنتنفيذ اإللزام عدم 

، بمعنى معاقبة تنفيذ هذا اإللزام بعقوبة دنيوية نعم قد يكون موضع االستبعاد هو

؛ ألّن عدم االعتقاد فإّنه قد ُيعّد أمرًا غري مقبول وال عادل ،عدم اعتقاده غري املعتقد عىل
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مثل إدراكها. وحيول دون القلبي بام ُيفرض كونه حقيقة يمكن أن يكون عن عذر حقيقي 

. وعليه فإن تنفيذ اإللزام يمكن إثباته بحّجة قانونّية كافية نوعاً  ال أمر داخيلالعذر هذا 

 يف أوروبا اعتقاداته احلقيقية ـ كام وقع يعّرض املرء إىل الظلم وتفتيش يبالعقيدة بعقاب دنيو

 .يف القرون الوسطى ـ

، فهو قبيح عرضة للتعّسفالقلبية عىل العقيدة جعل العقوبة الدنيوية أّن اصل: واحل

 . عقالً 

 .. ولكن يالَحظ بشأن ذلك

بل قد يكون املوضوع تابعًا ملدى  ،): أّن هذا القول قد ال يصّح عىل إطالقهأّوالً (

وضوح احلّجة عىل االعتقاد احلّق ووجود الشبهة التي تكون مظنّة إلجياد فهم خاطئ ملن مل 

يعتقد باحلقيقة، فإذا كانت احلّجة واضحًة وجلّيًة بحيث يثق العقالء بعدم انبعاث هذا 

 .. برشطني اإلنكار عن أّية شبهة حمتَملة فال استبعاد لدى العقالء يف ردعه

 أن يكون هلذا اإلنكار مضاعفات ضاّرة وخطرية للمنكر. .)١(

 أن يكون يف ترشيع املؤاخذة عىل اإلنكار ردعًا نوعيًا هلذا اإلنكار. .)٢(

مل يكن معتقدًا بالدين بقلبه  : أنه ال مؤاخذة يف الدين من الناحية العملية ملن(ثانيًا)و

 .ولكن مل يبِد ذلك

مالزمة يف الدين بني وجود حظر قانوّين عىل يشء يف الدين ولكن وليس هناك من 

من غري معاقبة عىل خمالفة احلكم الرشعّي فيه؛ ألّن احلكم الرشعّي ليس عىل حّد احلكم 

، فهو من حيث الوضعّي يتوّقف صّحة جعله عىل جعل حكم جزائّي دنيوّي عىل خمالفته

ترتك آثارًا عىل املرء يف  ،ميقة مهّمة عىل كّل حالمصّححه ينظر إىل أبعاد تربوّية وأخالقّية ع

عة ليست حمصورة هبذه احلياة  هذه احلياة وما بعدها، ومن حيث آثاره فإّن آثاره السلبّية املتوقَّ

بل تثبت يف اآلخرة، وذلك يمكن أن يكون رادعًا بعض اليشء عن املخالفة؛ ومن َثّم نالحظ 
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ك تّرصفات ختدش فطرة اإلنسان، مثل سوء الظن إلزامات قلبية؛ برت اشتامل الدين عىل

 ،وهي بذلك تستتبع آثارًا أخروّية بطبيعة احلال ،باآلخرين، الناشئ عن احلّساسّيات النفسّية

 إال أّنه ال ينّفذ هذه اإللزامات بأحكام جزائّية دنيوّية.

اإلسالمّي ، وقد لوحظ عمًال يف اإلسالم أّن املنافقني كانوا موجودين يف املجتمع هذا

وكان نفاق كثري منهم معلومًا ومعروفاً للمجتمع العاّم؛ ألّهنم وإن كانوا  يف عرص النبّي 

يبدون اإلسالم ولكنّهم كانت هلم اجتامعات وحركات وممارسات تدّل عىل عدم إذعاهنم به، 

كام كانت اآليات القرآنّية تكشف عن جماميع منهم يقومون بأعامل هتدف إىل اإلرضار 

 .)١(باملسلمني

                                                             

اِدُعوَن اهللاَ َوالَِّذيَن آَمنُوا  ۞َيْوِم اآلِخِر َوَما ُهم بُِمْؤِمنَِني َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللاِ َوبِالْ [) قال تعاىل: ١( ُخيَ

َدُعوَن إِالَّ َأنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرونَ  َفَهاء َأال ۞ َوَما َخيْ ْم آِمنُوْا َكَام آَمَن النَّاُس َقاُلوْا َأُنْؤِمُن َكَام آَمَن السُّ .. َوإَِذا ِقيَل َهلُ

َفَهاء َوَلكِن الَّ َيْعَلُموَن  ُْم ُهُم السُّ ا َمَعْكْم َوإَِذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوْا إَِىل َشَياطِينِِهْم َقاُلوْا  ۞إِهنَّ إِنَّ

َام َنْحُن ُمْسَتْهِزُؤونَ  ْم َتَعاَلْوْا إَِىل َما َأنَزَل اُهللا َوإَِىل [، وقال تعاىل: )١٤ـ٩،١٣ـ ٨البقرة: سورة ( ]إِنَّ َوإَِذا ِقيَل َهلُ

وَن َعنَك ُصُدوًدا ُسوِل َرَأْيَت اْملُنَافِِقَني َيُصدُّ الَِّذيَن [نافقني: ، وقال سبحانه يف ذكر امل)٦١النساء:سورة ( ]الرَّ

َعُكْم َوإِن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب  َن اِهللا َقاُلوْا َأَملْ َنُكن مَّ بَُّصوَن بُِكْم َفإِن َكاَن َلُكْم َفْتٌح مِّ  َقاُلوْا َأَملْ َنْسَتْحِوْذ َيَرتَ

ُكُم َبْينَُكْم َيْومَ  َن اْملُْؤِمنَِني َفاهللاُ َحيْ  ]اْلِقَياَمِة َوَلن َجيَْعَل اهللاُ لِْلَكافِِريَن َعَىل اْملُْؤِمنَِني َسبِيالً  َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكم مِّ

ْن [، وقال تعاىل: )١٤١النساء:سورة ( اًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْنيَ اْملُْؤِمنَِني َوإِْرَصاًدا ملَِّ ُذوْا َمْسِجًدا ِرضَ َ َوالَِّذيَن اختَّ

ُْم َلَكاِذُبونَ َحاَرَب اهللاَ َوَرُسوَلُه ِمن َقبْ  ْسنَى َواُهللا َيْشَهُد إِهنَّ ، )١٠٧التوبة: سورة ( ]ُل َوَلَيْحلُِفنَّ إِْن َأَرْدَنا إِالَّ اْحلُ

ا َوَعَدَنا اهللاُ َوَرُسوُلُه إِالَّ ُغُروًرا[وقال عّز من قائل:  َرٌض مَّ سورة ( ]َوإِْذ َيُقوُل اْملُنَافُِقوَن َوالَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِم مَّ

ْن [، وقال سبحانه: )١٢األحزاب: ْخَواِهنُِم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلئِ َأَملْ َتر إَِىل الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن ِإلِ

ُكْم َواهللاُ  نَّ ُْم َلَكاِذُبونَ  ُأْخِرْجُتْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَال ُنطِيُع فِيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوإِن ُقوتِْلُتْم َلنَنُرصَ سورة ( ]َيْشَهُد إِهنَّ

َك َلَرُسوُلُه َواُهللا [، وقال جّل وعال: )١١احلرش: َك َلَرُسوُل اهللاِ َواهللاُ َيْعَلُم إِنَّ إَِذا َجاءَك اْملُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنَّ

ُذوا َأْيَامَهنُْم ُجنَّ  ۞َيْشَهُد إِنَّ اْملُنَافِِقَني َلَكاذُِبوَن  َ ُْم َساء َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ اختَّ وا َعن َسبِيِل اهللاِ إِهنَّ .. ُهُم ۞ ًة َفَصدُّ

َامَواِت َواْألَْرضِ  وا َوِهللا َخَزائُِن السَّ نَافِِقَني الَِّذيَن َيُقوُلوَن َال ُتنِفُقوا َعَىل َمْن ِعنَد َرُسوِل اهللاِ َحتَّى َينَفضُّ  َوَلكِنَّ اْملُ
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 ؟يف باالعتقاد بصواب عقيدة معّينةهل يصح التكل

): هب أّن التكليف جيوز أن يتناول البحث عن احلّق يف شأن السؤال الثاين(

ولكنّه  ،املوضوعات الكربى الثالثة املتقّدمة واإلذعان به بعد تشخيصه هبذه الصيغة العاّمة

؛ ألّنه ينطلق من فرض صّحة ذاك اال عتقاد مسبقًا، وهو ال يصّح أن يتناول االعتقاد املعنيَّ

 لإلنسان يف البداية، وقد ال يصل إليه يف بحثه عن احلقيقة حّتى النهاية. غري واضح

لزوم البحث عن (: أّن توّجه التكليف االعتقادّي إىل اإلنسان بصيغة بعبارة أخرىو

ة ولكن توّجه التكليف إىل عقيدة معّين ،أمر معقول وعقالئّي دون شّك  )احلقيقة واإلذعان هبا

أمر غري  )جيب عليك اإليامن بوجود اهللا سبحانه وبرساالته وبالدار اآلخرة(بأن ُيقال مثًال: 

 .معقول

الكربى الثالثة  األنباء واحلقائق: إّن التكليف باإليامن يف شأن )اجلواب عن ذلك(و

لإلنسان يف هذا إسعافًا إّنام هو عىل وجه اإلرشاد إىل احلقيقة والتنبيه عىل دالئلها ومؤّرشاهتا، 

كام هو احلال يف تعليم أهل العلم سائر املعلومات الرضورّية لإلنسان لعاّمة ، األمر اخلطري

من اآلداب الالزمة والسلوكّيات الصحيحة واملعلومات الطّبّية العاّمة وغريها، فإّن  ،الناس

هو إرشاد إىل تلك احلقيقة  ما جيب أّوالً إّنام هو معرفة احلقيقة، وما ُيذكر يف مقام التعليم إّنام

 التي يلزم معرفتها. 

 وجه تكليف اهللا سبحانه لإلنسان وهو يف غنى عن طاعته

): ملاذا خلق اهللا اإلنسان عىل نظام َيسعُد إن عرفه وصّدق برسالته السؤال الثالث(

 وعمل للنشأة األخرى ويعاين إن مل يفعل ذلك، فيلقى باملعرفة واخلري خريًا وباجلهل والّرش 

 ّي عن اإلنسان وطاعته وحسن سلوكه.عناًء وّرشًا، مع أّنه غن

                                                                                                                                                          

ُة َولَِرُسولِِه َولِلْ َيقُ  ۞ َال َيْفَقُهونَ  َجْعنَا إَِىل اْملَِدينَِة َلُيْخِرَجنَّ اْألََعزُّ ِمْنَها اْألََذلَّ َوهللاِ اْلِعزَّ نَّ وُلوَن َلئِن رَّ
ُمْؤِمنَِني َوَلكِ

 .)٨ـ ٧، ٢ـ١املنافقون: سورة ( ]اْملُنَافِِقَني َال َيْعَلُمونَ 
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واجلواب عن ذلك: إّن النظام الذي ُخلق عليه اإلنسان هو مقّوم هلذا الكائن اخلاص، 

 فلواله مل يكن اإلنسان إنسانًا.

فاإلنسان خملوق عىل نظام حيتاج إىل الشعور باهللا سبحانه ويمّثل ذلك ُبعدًا من أبعاد 

وقد غرز فيه هذا الشعور، وإذا مل يستجب هلذا الشعور فقد اعتداله وسالمته ووقع  وجوده،

يف ختّيالت وأوهام زائفة، كام أّنه لو أخطأ فعبد كائنات غري مؤهلة أو ومهية فإنه يقع يف مثل 

 تلك التبعات السلبية.

بأن يّتصف  كام أنه حيتاج إىل العمل بالقيم الفاضلة والنبيلة سواء كان ذلك مع اخلالق

جتاهه بروح االمتنان والشكر واألدب، أم مع اخللق بأن يراعي حقوقهم الفطرية ويؤدي 

 وظائفه جتاههم.

ىل السؤال عن أنه ملاذا خلق اهللا سبحانه إوعليه فإّن مرجع هذا السؤال يف احلقيقة 

بالقيم الفاضلة  اإلنسان ومل خيلق بدالً عنه كائنًا آخر ال يكون الشعور واإليامن باهللا والعمل

 جتاهه وجتاه خلقه دخيًال يف سعادته.

ومن املعلوم أن السؤال هبذه الصيغة سؤال نظري بحت، ال يساعد عىل استكشاف 

ة حقيقة جديدة، فاملهم أن اهللا سبحانه قد خلق الكون واإلنسان وفق تلك السنن اخلاصة أيّ 

 حسب إدراك العقل وشواهد الرساالت.

وال  ،ن أن يتأمل الشواهد واألدلة املوضوعية ويذعن بمقتضاهاوعليه فينبغي لإلنسا

هذا متام الكالم يف و .جدوى يف التمسك باستبعادات أولية، أو اقرتاحه قواعد أخرى للحياة

 املوضوع األول وهو مدى رضورة اإليامن لإلنسان ودوره يف حياته.

 عان بهوإناطة النجاة باإلذ الدين إىل سائر العقائد واألفكار ةنظر

 فإنه يتضمن يف واقعه أسئلة ثالثة .. )املوضوع الثاين(وأما 
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م أتباعه عىل أن وال ُيعلِّ  ،جازم نحوباألخرى غريها العقائد الدين ُخيّطئ ملاذا : األّول

 ؟وما يعتقده اآلخرون خطأ حيتمل الصواب ،يقّدروا أّن ما يعتقدونه صواب حيتمل اخلطأ

من مل يؤمن به ويّتهمه باإلعراض عن احلق واحلقيقة، مع الدين ال يعذر ملاذا : الثاين 

 ؟أّن كثريًا ممّن ال يصل إىل الدين احلق يكون معذورًا بالوجدان

: ملاذا ينيط الدين النجاة باإلذعان به وال يتقّبل سائر األديان واالعتقادات ثالثال

 ـوال يقّدر مسعاها يف سبيل احلقيقة مع اشتامهلا عىل بعض احلقيقة  ،الباحثة عن احلقيقة

 ؟وتوجيهها إىل أعامل صاحلة وحسنة ـبطبيعة احلال 

 ؟ملاذا ُخيّطئ الدين العقائد األخرى غريها بنحو جازم

جازم، وال  نحوسائر العقائد واألفكار بخيطئ الدين ـ من أن  )السؤال األول(أما 

وعقيدة اآلخرين خطأ حيتمل  ،عتقدوا بأن عقيدهتم صواب حيتمل اخلطأيثّقف أهله عىل أن ي

ّن من إ: هاجلواب عنف ـ ولو فعل ذلك لكان أساسًا متينًا للسلم االجتامعي ،الصواب

الطبيعّي يف الدين بعد افرتاض حّقانّيته أن يوّجه الناس توجيهًا جازمًا إىل أصول تلك 

واملجعولة واملبتدعة واّتباعها، فتلك رضورة معرفّية احلقائق، ويمنع من العقائد املصطنعة 

 وتربوّية يف مقام توجيه الناس.

ع أن يذعن الدين يف خطابه وتعاليمه بكّل طريقة واعتقاد حّتى يتفنّن  وليس من املتوقَّ

الناس يف جعل عقائد يبتدعوهنا ويكونون رأسًا يف الدعوة إليها، أو أن يثّقف الناس عىل أن 

طأ فيام يبّلغه الدين أو الصواب يف ما يكون ضّد ذلك؛ فإّن ذلك أدعى للخطأ حيتملوا اخل

 والتفرقة.

بل من شأن الدين أن يدعو إىل البحث اجلاّد عن احلقيقة ثّم اإليامن اجلازم هبا كام هو 

شأن العقالء يف سائر احلقائق التي يشهدوهنا مثل التعليامت املتضّمنة لقواعد السلوك 

 ئب يف خمتلف نواحي احلياة.الصحيح والصا
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وأما السلم االجتامعي العادل فهو من مجلة وصايا الدين وأصول تعاليمه، ومل خيرج 

عنه إال يف حاالت استثنائية رعايًة ملقتضيات عادلة وحكيمة كام سيأيت توضيح ذلك يف حمور 

  .)الدين والعدالة(

ن سّببته مزاجّيات اإلنسان وأما الشحناء والبغضاء بني الناس فلم يسّببه الدين ولك

واستغالله للدين إلشباعها، أو إمهاله وتفريطه يف البحث عن احلقيقة، أو إمعانه يف مضاّدهتا، 

وإّن سوء استغالل أّية حقيقة أو تعليم ال يقتيض التقاعس عن بياهنا وال اإلعراض عن ذكر 

فهي صائرة إىل غاياهتا  ،حوالصواهبا ما دام أّن سنن احلياة وحقائقها لن تتغّري يف مجيع األ

 سائرة إىل هناياهتا.

 من مل يؤمن به وإن كان معذوراً؟الدين ال يعذر ملاذا 

إىل كل من مل يعتنقه بعني ارتكابه للخطيئة ينظر الدين ـ من أن  )السؤال الثاين(وأما 

ج املقنعة فإّن أّنه يمكن أن يكون معذورًا، إذ مهام كان الدين حقًا وثابتًا باحلجمن رغم عىل ال

 هناك من الناس من ال يستطيع أن يصل إىل ذلك بعد طرّو الشبهات وتعّدد العقائد واألفكار

: إّن الدين ال ينفي معذورّية كّل من مل يعتقد به؛ فإّن من املبادئ البدهيّية يف هاجلواب عنفـ 

 أنه قيقة كام جاءالدين كون التكليف منوطًا بمقدرة اإلنسان واستطاعته من الوصول إىل احل

 .)١(]الَ ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها[

ولكن الدين يبّني أّن من أخطأ احلقيقة ال يكون كمن وقف عليها حّتى وإن كان 

ل كّل امرئ معذورًا، وذلك أمر ال ظلم فيه بل هو جزء من روعة احلياة وجّدّيتها يف أن ينزَّ 

 وقد تقّدم بيان ذلك. ،منزلته

                                                             

 .٢٨٦:البقرةسورة ) ١(
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كام أّن الدين حيّذر حتذيرًا شديدًا من التقاعس يف طلب احلقيقة؛ ألّن للتقاعس دورًا   

كبريًا يف عدم توّصل الناس إىل الدين احلق، وقناعتهم بعقائد بيئاهتم وآبائهم أو تأّثرهم فيها 

 بعوامل غري موضوعّية.

ة، حّتى ال يزّين ومن َثّم جاء اخلطاب الدينّي حذرًا يف ذكر معذورّية من أخطأ احلقيق

: )١(اإلنسان لنفسه اخلطأ، ويتساهل يف طلب احلّق ومعرفته، كام نلحظ ذلك يف قوله تعاىل

اُهُم املَْآلئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِيَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف ا[ ألَْرِض إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ

ْ َتُكنْ  إِالَّ  ۞ اً اُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصريَأْرُض اهللاِ َواِسَعًة َفتَُهاِجُروْا فِيَها َفُأْوَلئَِك َمأْوَ  َقاْلَوْا أََمل

َتُدوَن َسبِيالً  َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَ َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوالَ َهيْ َفأُْوَلئَِك  ۞ املُْْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّ

ا َغُفوًراَعَسى اهللاُ َأن   .]َيْعُفَو َعنُْهْم َوَكاَن اهللاُ َعُفو�

 ؟ملاذا ينيط الدين النجاة باإلذعان به

بسائر  ارضعدم الالدين باإلذعان به و ة النجاة يفطانـ من إ )السؤال الثالث(وأما 

: إّن هذا ممّا تفرضه طبيعة احلقائق التي بّلغ هجلواب عنفاـ  االعتقادات الناقصة أو اخلاطئة

الدين هبا، ودوره يف إرشاد اإلنسان بشكل عاّم إىل تلك احلقائق ومقتضياهتا، فإّن ذلك 

يقتيض أن يردع اإلنسان عن اخلرافات واألوهام والتمنّيات اخلاطئة، ويوّجهه بخطاب واحد 

عىل تشخيص احلقيقة والتصادم بينهم  عن االختالفـ لو حتّروه وأخذوا به ـ وعاّم يصوهنم 

 يف أثر ذلك.

ع أن يقتنع الدين بإيامن اإلنسان بصانع غري  ـبعد افرتاض حّقانّيته  ـ فليس من املتوقَّ

اهللا سبحانه؛ ألّنه حديث خرافة ووهم، وال بأن يؤمن برشكاء هللا سبحانه من برش وحيوانات 

 .وأصنام ونحوها؛ ألّهنا أيضًا أوهام خاطئة جّداً 

                                                             

 .٩٩ـ٩٧:النساءسورة ) ١(
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كذلك ليس من املتوقَّع من الدين بأن جيعل اإلنسان يف سعة من اإليامن بالرسالة التي 

وتنقذ  ،الصحيحة للحياة )البوصلة(بعثها اهللا سبحانه إىل اخللق؛ ألّن هذه الرسالة هي 

اإلنسان من التيه والتحّري والتظنّي والتعّلق باألماين الكاذبة واالفرتاضات الوامهة، وتكشف 

اء عن آفاق احلياة وأبعادها بشكل سليم وواضح، بعيدًا عن االجتهادات اإلنسانّية الغط

البحتة التي هي مظنّة الوقوع يف األخطاء الكبرية والتخّيالت البعيدة، وتوقعه يف اإلفراط 

 والتفريط.

ع من الدين أن يتساهل يف أمر اإليامن بالنشأة اآلخرة؛ ألّن هذه  وكذلك ليس من املتوقَّ

شأة هي التي تعطي حلياة اإلنسان معنًى جوهرّيًا مغايراً حيث يكون كّل أعامله وسلوكّياته الن

 مبادئ سعادة أو عناء.

 فهذه هي األصول الثالثة للدين، وال زيادة عليها.

وليس من املتوقَّع من الدين أن يقبل باعتقاد ال يتضّمن هذه األصول الثالثة 

 حلالة أدنى مقّومات الرؤية السليمة.وحمققاهتا؛ ألّهنا تفقد يف هذه ا

 تشابه أبعاد احلياة

وما أشبه مشهد هذه احلياة من البعد املنظور يف الدين إىل سائر أبعاد احلياة، ففي البعد 

وُرّب إنسان  ،تعاليم طّبّية صحيحة تقي من اجلراثيم واألمراض وتعاجلها ـ مثالً ـ الصّحّي 

من جهة عدم البحث اجلاّد عن الطبيب املوثوق واخلبري، ُيبتىل بمرٍض مؤٍذ أو يستمّر مرضه 

وُرّب طبيب يستغّل هذه التعاليم عىل أبشع الوجوه مثل رسقة األعضاء البرشّية واالعتداء 

ولكن ال حميص من أن يسعى اإلنسان إىل حتصيل  .عىل املرىض والدعاوي الكاذبة وغري ذلك

فئة تعتني بتلك التعاليم، وتروجيها والتثقيف وأن يكون هناك  ،املعلومات الطّبّية الصحيحة

 وتسعى إىل احلّد من استغالهلا وإيذاء اآلخرين من خالهلا. ،هبا
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، ويف الُبعد القانوّين هناك قوانني فطرّية يضمن تطبيقها العدل والعفاف والسالمة  

كايف ولكن هناك من جيهل هذه القوانني الضامنة للصالح والسعادة من جهة عدم البحث ال

عنها، كام أّن هناك َمن يستغّل هذه القوانني ـ باسم حقوق اإلنسان مثًال ـ لألغراض 

السياسّية واالقتصادّية، ويزّيف العناوين القانونّية، أو يّربر هبا األفعال املشينة والظاملة كام 

ولكن ال حميص للنوع اإلنساّين من البحث عن القوانني  ،نجد ذلك يف املشهد الدويل

 صاحلة يف السعي يف التثقيف هبذه القوانني وتنفيذها والكشف عن وجوه استغالهلا.ال

 وهكذا احلال يف سائر أبعاد احلياة.

فطبيعة احلياة اإلنسانّية يف كّل أبعادها مظنّة للصواب واخلطأ، وللصحيح واخلاطئ، 

حسب وللحكمة واجلهل، وللجّد والتكاسل، وليس يف ذلك ما يلغي حاجة اإلنسان ـ ب

 طبيعة وجوده وأبعاده املختلفة ـ إىل ما يفي بسالمة تلك األبعاد.

 مع عدم تكافؤ فرصهم يف االطالع عليه مدى عدالة الدين يف فرضه عىل الناس

الدينية وجوُب الدين احلّق عىل مجيع  التعاليمّن مقتىض وهو أ )املوضوع الثالث(أما 

من الناس من  الدين؛ ألنّ هذا الناس، مع أّن فرص الناس غري متكافئة يف االطالع عىل 

فيسهل عليه اإليامن به، ومنهم من ال يعيش يف بيئة الدين فال يؤمن به.  يعيش يف بيئة الدين

دين احلّق مل يؤمن بالدين، كام أّن  كان األّول يف بيئة غري بيئةبأن ولو فرضنا األمر بالعكس، 

كان يف بيئة الدين احلّق آلمن به. فكيف ُحيمد األّول عىل دينه احلّق، ويذّم الثاين عىل  لو الثاين

 عدم ديانته هبذا الدين؟

 جريان هذا السؤال يف شأن القانون أيضاً 

في عند التأّمل بام يك وهذا الطرح وإن كان يغري الباحث ابتداًء، إال أّنه ليس دقيقاً 

 اجلامع يف املوضوع.
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عدم صّحته عىل اإلمجال: أّن هذا السؤال ال خيتص بشأن الدين بل  ُينّبه عىلوالذي 

جيري يف شأن املخالفات القانونية أيضًا. فإّن من الناس من يعيش يف بيئة مساعدة عىل 

رى يف بيئة تشّجع عىل االعتقاد بالقانون واخلضوع له واحلذر عن خمالفته، بينام تعيش فئة أخ

ر األول ويثنى عىل موقفه يف احرتام القانون، بينام  ،خمالفة القانون وارتكاب اجلريمة فلامذا ُيقدَّ

 ؟هلام ُيذّم الثاين ويعاقب عىل خمالفاته للقانون، مع عدم تكافؤ الفرص

ويمكن أن جياَدل يف هذه املقارنة بأّن اجلزاء الدنيوي يف حقيقته هو أسلوب للرتبية 

والردع؛ صيانًة للناس عن التعّرض النتهاك حقوقهم. فمن نشأ يف أوساط العصابات 

املجرمة فامرس اإلجرام فإّنه يعاقب بالسجن واألذى؛ ألجل تربيته حتى يقلع عنها بام جيده 

وقاية املجتمع عن الوقوع يف مثلها. وهذا أمر ال حميص عنه؛ فإّن  من مضاعفاهتا، وألجل

للناس احلّق يف إيقاف املجرم عن اجلريمة ـ أّيًا كان سبب جريمته وتعّديه عىل الناس ـ ومثل 

هذا االعتبار ال يرد يف شأن عدم االعتقاد بالدين احلّق؛ ألّن عقابه يف اآلخرة ليس عىل سبيل 

عىل  السعادة والعناء يف احلياة األخرىال تكليف بعد هذه احلياة. فبناُء الردع والرتبية؛ إذ 

 االعتقاد بالدين احلّق مع عدم تكافؤ الفرص أمٌر غري عقالين.

ولكّن هذا اجلدال غري واٍف؛ وذلك ألّننا نجد أّن العقالء يقّدرون من يّتصف بصفة 

تلك الصفة وإن مل تتهّيأ له مثل  كامل وإن ساعدت بيئته عىل ذلك، وال يقّدرون من خيلو عن

. فألهل العلم والفضيلة والسجايا الكريمة تقدير ال يناله الفاقد هلذه الصفات، تلك البيئة

كام أّننا نجد أّن العقالء يذّمون صاحب املامرسات اخلاطئة والصفات الوضيعة حتى وإن كان 

ملالمة وإن مل يكن من قبيل اجلزاء يف بيئة أّثرت يف حدوثها. وهذا التقدير والثناء والذّم وا

 القانوين عىل العمل، إال أّنه عىل كل حال يبتني عىل حتميل كل فرد مسؤولّية أعامله وصفاته.
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 تنظيم اهللا سبحانه هلذه احلياة وفق النصوص الدينية 

وقد دّلت النصوص الدينية عىل أّن اهللا سبحانه وتعاىل َخطَّ هذه احلياة لإلنسان عىل أن 

بحسب اتصافه بمعرفة حقيقة هذه احلياة،  ،كون مضامرًا بني الناس؛ لينال كل امرئ درجتهت

ُكْم [: )١(وسلوكه احلكيم والفاضل فيها، قال تعاىل َياَة لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ الذي َخَلَق املَْْوَت َواْحلَ

 .]َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ 

عند اهللا سبحانه ويف الدار اآلخرة حسب جهده وعنائه  فيكون لكّل من الناس حّظه

يف هذا املسار، من غري أن ُيظلم أحد مثقال ذرة. ولكن ال يستوي بحسبها العامل واجلاهل، 

وال املصيب واملخطئ، وال املقّر واملعاند، وال املهتّم واملتساهل، وال املتبّرص والغافل، وال 

: )٢(قال عّز من قائل ، وراءها من األرسار والعواقباملنهمك يف هذه احلياة والباحث عّام 

ْلنَا َبْعَضُهْم َعَىلٰ َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلََّم اهللاَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت [ ُسُل َفضَّ ، ]تِْلَك الرُّ

َل اهللاُ املُ [: )٤(، وقال]ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَْد اهللاَِّ َواهللاَُّ َبِصٌري بَِام َيْعَمُلونَ [: )٣(وقال َجاِهِديَن َوَفضَّ

ِحيًام  ۞َعَىل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِيًام  ًة َوَكاَن اهللاُّ َغُفوًرا رَّ نُْه َوَمْغِفَرًة َوَرْمحَ : )٥(، وقال]َدَرَجاٍت مِّ

َّا َعِمُلوا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلونَ [ َّا [: )٦(، وقال]َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ِمم َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ممِّ

ْم َوُهْم الَ ُيْظَلُمونَ  َيُهْم َأْعَامَهلُ َيْرَفِع اهللاَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن [: )٧(، وقال]َعِمُلوْا َولُِيَوفِّ

                                                             

 .٢سورة امللك: )١(

 .٢٥٣سورة البقرة: )٢(

 .١٦٣سورة آل عمران: )٣(

 .٩٦ـ٩٥سورة النساء: )٤(

 .١٣٢سورة األنعام: )٥(

 .١٧سورة األحقاف: )٦(

 .١١سورة املجادلة: )٧(
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الَِّذيَن َيْعَلُموَن ُقْل َهْل َيْسَتِوي [: )١(، وقال]ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللاَُّ بَِام َتْعَمُلوَن َخبِريٌ 

ُر ُأْوُلوا األَْلَباِب  َام َيَتَذكَّ ُكْم لِلَِّذيَن  ۞ َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن إِنَّ ُقْل َيا ِعَبادِ الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا َربَّ

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْريِ ِحَسا ْنَيا َحَسنٌَة َوَأْرُض اهللاَِّ َواِسَعٌة إِنََّام ُيَوىفَّ الصَّ ، ]ٍب َأْحَسنُوا ِيف َهِذهِ الدُّ

ْلُق ال[عن الذين يستبعدون احلياة األخرى لإلنسان: )٢(وقال َامَواِت َواْألَْرِض َأْكَربُ ِمْن َخلَ سَّ

َوَما َيْسَتِوي اْألَْعَمٰى َواْلَبِصُري َوالَِّذيَن آَمنُوا  ۞ َخْلِق النَّاِس َوَلٰكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ 

ُرونَ  ا َتَتَذكَّ اِت َوَال املُِْيسُء َقلِيًال مَّ اِحلَ اَعَة َآلتِ  ۞ َوَعِمُلوا الصَّ َيٌة ال َرْيَب فِيَها َوَلٰكِنَّ َأْكَثَر إِنَّ السَّ

ى لِنَْفِسِه َوإَِىل اهللاَِّ املَِْصُري [: )٣(، وقال]النَّاِس ال ُيْؤِمنُونَ  َام َيَتَزكَّ َوَما َيْسَتِوي  ۞َوَمن َتَزكَّى َفإِنَّ

ُرورُ َوال الظِّلُّ َوال  ۞َوال الظُُّلَامُت َوال النُّوُر  ۞األَْعَمى َواْلَبِصُري  َوَما َيْسَتِوي األَْحَياء َوال  ۞ اْحلَ

ن ِيف اْلُقُبورِ   .]األَْمَواُت إِنَّ اهللاََّ ُيْسِمُع َمن َيَشاء َوَما َأنَت بُِمْسِمٍع مَّ

ويف هذه الرؤية كثري من الروعة واجلامل، كروعة النظام املادي للحياة وفق قوانني 

من اجلّد واخلطورة والعمق، كام هو احلال يف  الفيزياء والكيمياء واألحياء. نعم، فيها كثري

تلك القوانني املادية التي تؤدي إىل ممات اإلنسان يف حال رشب السّم، وعند االصطدام 

 باألرض، وابتالئه باألوبئة واألمراض.

 هذا عىل اإلمجال.

 تفصيل اإلجابة عن السؤال املتقدم

من افرتاض عدم وجود اختيار لإلنسان  فهو أّن هذا السؤال قد ينطلق البيان التفصييلوأما 

اعتقد به أو مل   وقد ينطلق من قبول وجود اختيار لإلنسان فيام  فيام يعتقد به متأّثرًا فيه ببيئته.

                                                             

 .١٠ـ٩سورة الزمر: )١(

 .٥٩ـ٥٧سورة غافر: )٢(

 .٢٢ـ١٨سورة فاطر:  )٣(
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يعتقد يف كثري من احلاالت، ولكنّه مع ذلك يرى عدم موافقة التفريق بني الناس يف اآلخرة 

 تكافؤ الفرص فيام بينهم.للعدالة ـ حتى فيام اتصف باالختيار ـ لعدم 

 .. وعليه ال بّد من توضيح أمرين

 ): هل أّن عقائد اإلنسان وسلوكياته اختيارية له أو ال؟األول(

): هل أّن تفضيل صاحب االعتقاد والسلوك الصحيح عىل صاحب االعتقاد الثاين(

 والسلوك اخلاطئ خمالف للعدالة، سواء كان ذلك اختياريًا له أو ال؟

 عقائد اإلنسان اختيارّيةبيان كون 

وسلوكّياته له فيام  يف عقائده أّنه ال يصّح ادعاء عدم اختيار اإلنسانف) األمر األولأما (

تأّثر فيه ببيئته؛ وذلك أّن من البدهيّيات الوجدانية التي يذعن هبا الفهم العام أّن اإلنسان خمتار 

فلة أو إكراه ونحوها ـ فال يمكن نفي يف أعامله وسلوكّياته وأفكاره ـ إال ما كان عن سهو وغ

دور الشخص نفسه فيام ساعدته بيئته عىل الوصول إليه. فمن عاش يف بيئة وّفرت له 

موجبات التمّيز والفضيلة مل يمكن نفي دخل إرادته واختياره يف السلوك املتمّيز والفاضل، 

كن نفي دخل إرادته واختياره يف كام أّن من أّثرت بيئته تأثريًا سلبيًا يف ارتكابه للخطيئة مل يم

 السلوك اخلاطئ.

 ،وعىل هذا املعنى يعتمد حتميل اإلنسان مسؤولّية ممارساته وسلوكّياته عند العقالء

فمن اعتقد يف شخص اعتقادًا مسيئًا إليه ـ كارتكابه لبعض اخلطيئات الكبرية ـ أو تعّدى عليه 

فإّنه ُيرى مسؤوالً عن هذا االعتقاد والتعّدي غري الناشئ عن سبب  ،من غري سبب يستوجبه

وجمّرد تأثّره ببيئته يف هذا االعتقاد والتّرصف ال يعفيه من املسؤولّية  موضوعي يستوجبه.

 فيهام.
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والّرس يف ذلك: أّن البيئة وغريها من العوامل النفسية واالجتامعية وإن كانت جتتذب 

أّن هذا اجلذب عمومًا ليس عىل نحو قاهر بحيث ال يقدر املرء عىل النفس نحو منحاها، إال 

 .. االمتناع من االستجابة إليه؛ فال ينبغي اخللط بني التأثري الشأين والتأثري احلاسم

  أن يؤدي إىل كذا. فالتأثري الشأين: أن يكون من شأن هذا العامل

 ًا إىل ذاك األمر ال حمالة.والتأثري احلاسم: أن يكون هذا العامل برشوط معينة مؤدي

يف  والعوامل النفسية واالجتامعية من شأهنا أن تؤدي إىل غاياهتا، ولكنّها ليست مؤّثرة

يف بلوغ املرء إىل تلك الغايات تأثريًا قاهرًا وحاسًام. وهذا أمر جيده كل  كثري من احلاالت

عندما حيّمله مسؤولّية إنسان من نفسه بالوجدان، كام حيكم عىل غريه بام يبتني عىل ذلك 

أعامله، وجيد شواهد عليه يف احلياة، من خالل املوارد التي جيد فيها املرء خارجًا عن بيئته يف 

 عقائده وسلوكياته.

 تعّدد مراتب االختياربيان 

وممّا يساعد عىل استيعاب ذلك: االلتفاُت إىل وجود مراتب متعّددة لالختيار؛ فقد 

رء جتاه فعٍل ذا مرتبة ضعيفة، ولكنّه ال يمكن نفي أصل وجوده. يكون االختيار احلاصل للم

وإذا مل يلتفت الباحث إىل هذه الفكرة َحَرصَ االختيار بحالة االختيار القوي، ونفى وجوده 

 يف حالة االختيار الضعيف.

 اعتامد االختيار عىل عنارص ثالثة

وهو يعتمد عىل عنارص  توضيح ذلك: أّن االختيار اإلنساين قرار نفيس بسلوك معّني،

 .. ثالثة

فال  ،فأّي اختيار إنساين ال ينفّك عن تأّثر بداٍع ما ،. الدواعي واملؤّثرات النفسية١

يمكن أن خيتار اإلنسان ما ال داعي له إليه أصًال؛ فالداعي رضوري يف االختيار، ولكنّه ليس 

 كافيًا بل حيتاج إىل اختاذ املرء قرارًا نفسيًا وفق ذلك الداعي.
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بأن يلتفت املرء إىل خيارين له، ويلتفت ـ ولو  ،)الرشد الفكري( أو . الوعي٢   

  من كونه نافعًا أو ضارًا، خريًا أو رشًا.ارتكازًا ـ إىل صفة كلٍّ منهام

مسؤولّيته إال إذا بلغ  حتميلهوعليه فال يّتصف سلوك اإلنسان بكونه اختياريًا بمعنًى 

مستوى مقبوالً من الوعي والرشد، وال يكفي وجود قرار نفيس بمبارشة عمل من خالل 

 يتصف بكونه اختياريًا هبذا فإّن عمل الطفل أيضًا ال خيلو عن إرادة، ولكنّه ال ،إرادته له

 املعنى. وكذلك احلال يف احليوانات.

وهذا هو الركن األساس  ،. القدرة عىل املباعدة عن التأّثر بالداعي وإن كان قوياً ٣

فلو كان الداعي يعمل يف اإلنسان كعمل القوى الطبيعّية لكان حصول الداعي  ،لالختيار

ّن وجود النار يساوق اشتعال ما جاورها، ورشب مساوقًا حلصول الفعل من اإلنسان، كام أ

السّم يساوق ممات الشارب له. ولكّن الداعي النفيس ال يؤدي إىل حصول الفعل نوعًا ـ وإن 

 كان قويًا ـ بل تبقى للمرء القدرة عىل مباعدته وعدم االنسياق وراءه.

االستجابة هلا؛ ومن ثمَّ وهذه القدرة قابلة للتنمية يف اإلنسان يف حال عدم تعّوده عىل 

كان أهل الصالح واحلكمة هيتّمون بعدم مطاوعة النفس يف مجيع األحوال، واخلروج عن 

وهذا جزء من املقصد الصحيح  سلطاهنا؛ إمساكًا بلجامها، وتنميًة للقدرة عىل املباعدة عنها.

 لرياضة النفس ومشاّحتها.

الثة: الداعي، والوعي، والقدرة عىل وعليه فإّن مقّومات اإلرادة هي هذه العنارص الث

 املباعدة عن الداعي.

ّن لكلٍّ من هذه العنارص مراتب متفاوتة شدًة وضعفًا، فإنَّ االختيار ـ بطبيعة إوحيث 

 احلال ـ خيتلف قوة وضعفًا..
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أما الداعي فيمكن القول ـ عىل اإلمجال ـ: إّنه كّلام كان الداعي أضعف كان االختيار 

 .)١(ه أقوى؛ ألّن الفاعل يتمّكن حينئٍذ من التباعد عن التأّثر بالداعياجلاري عىل وفق

وأما الوعي والرشد الفكري فهو عىل مستويات خمتلفة ـ بطبيعة احلال ـ فإّن اإلنسان 

ُيوَلد واجدًا لقّوة الوعي ولكْن من غري وعي فعيل، ثّم تنمو قواه الذهنية وتبدأ فيه إرهاصات 

يشء ويبلغ النصاب الذي يؤهله للتكليف عند بلوغ العمر الوعي، ثم ينضج بعض ال

 . خالل اطالعاته وجتاربه يف احلياةاملحّدد، ثّم تنمو هذه القّوة عند تقّدم العمر وحتفيزها من 

 

                                                             

 .. نذكر بعضهاتفصيل ذلك: أّن قّوة الداعي تقاس بمقاييس  )١(

فإّن االنفعال يف أوّجِه قويُّ  ،هيجان الداعي، ويتحّقق ذلك يف حال وجود انفعال غاضب :األول

االندفاع؛ فهو ال يدع جماًال للوعي الكايف، ويؤدي إىل ضعف قدرة الفاعل عىل املناورة واالبتعاد عن التأّثر 

من القاتل يف حال انفعال طارئ؛ إذ أّن فعله يدّل عىل جتّذر  بالداعي؛ ومن َثمَّ ُيعّد القاتل بدم بارد أشدَّ جرماً 

 اإلجرام يف داخله.

اقرتان الداعي بالتفكري يف املسألة؛ وذلك باستحضاره تفصيًال وموافقته عن فكر وتأّمل. فإّن هذا : الثاين

سان من استنباط داٍع من شأنه أن يقّوي اختيار اإلنسان، من جهة كون الوعي فيه وعيًا تفصيليًا، ومتّكن اإلن

آخر واملباعدة من الداعي النفيس اجلاهز. وهذا بخالف الداعي الذي يؤّثر يف اإلنسان بنحو ارتكازي من 

 ـكام هو احلال يف أغلب أفعال اإلنسان االعتيادية؛ حيث جتري عىل دواٍع عاّمة مربجمة  ـ دون مكث وتوّقف

ة الوعي بالداعي، وصعوبة املباعدة عنه، بعد أن كان فإّن من شأن ذلك أن يضعف االختيار؛ من جهة قل

 تأثريه عىل وجه ارتكازي ال التفات إليه عىل نحو التفصيل.

فإّن التعارض بني الدواعي  ،اقرتان الداعي بالداعي املعارض وترّدد الفاعل بني اخليارين: الثالث

يمّثل وعيًا أكرب، ويفتح املجال للتأّثر بكلٍّ من واستتباعه لتأّمل الفاعل وترّدده يقّوي اختيارّية الفاعل؛ ألنه 

فإّن الفعل يكون أقّل  ،بخالف ما لو مل يستحرض املرء إال داعيًا واحدًا فانساق وراء هذا الداعي ،الدواعي

 وعيًا، وأبعد عن إعامل املناورة جتاهه.
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ومن ثمَّ ُيستقبح القبيح من األكرب عمرًا أكثر منه من األقل عمرًا؛ ألّن املقّدر يف شأن   

 .)١(الكبري أن يملك وعيًا أكرب

وأما القدرة عىل املباعدة عن العوامل اجلاهزة والقوّية واملربجمة ارتكازًا فهي أيضًا 

ذات مراتب متفاوتة جّدًا، بحسب مقدار سيطرة املرء عىل نفسه ورغباته، ومتّكنه من 

 مقاومتها.

 ضعف االختيار عند االقرتاب من العمل

اختيار اإلنسان ومقّوماته ومبادئه ـ أّن وممّا ينبغي االلتفات إليه يف هذا السياق ـ حول 

اختيار اإلنسان جتاه عمل ما قد يكون اختيارًا قويًا من ُبعد، لكنّه يصري ضعيفًا عند االقرتاب 

وذلك ألّن سيطرة اإلنسان عىل كثري من أفعاله وسلوكّياته تقتيض مراجعاٍت فكرية  ؛همن

، ثّم يعمل )العادات(والسلوكية  )اهاتاالجت(وسلوكية، يستنطق فيها املرء براجمه الفكرية 

وأما عندما  ،عىل ترشيدها وإصالحها. وهذا يتأّتى لإلنسان قبل االقرتاب من موعد العمل

 ،فإّن انطالقه إىل العمل يكون مطاوعة شبه تلقائّية لتلك االجتاهات والعادات هحيني موعد

 فيكون عنرص االختيار فيه ضعيفًا.

كّله: أن يّتضح للباحث الفرُق بني انتفاء االختيار وبني واملقصود من هذا العرض 

 االختيار الضعيف.

                                                             

 .. أّن الوعي والرشد الفكري ُيطلق عىل وجهني ولُيعلْم: )١(

وهو ما يصل إليه اإلنسان بالبلوغ، ويزداد بتقّدم العمر  ،ما يؤّهل املرء للعمل الواعي والراشد أحدمها: 

 وزيادة التجربة، كام يقال: إّن فالنًا بلغ الرشد. 

وهو الذي يراد عرفًا حيث يقال: إّن فالنًا عاقل  ،ما يبعث املرء عىل العمل الواعي والراشد ثانيهام:و

ه: إّنه فيينبعث من احلكمة ويطاوعها، وأما من مل ينبعث منها وإن كان كبريًا فإّنه يقال املراد أّنه ووحكيم. 

 عاقل.ال ليس بحكيم و

 .واملقصود هنا طبعًا من الوعي الوجُه األول دون الثاين؛ ألّن الثاين يساوق العقل الراشد
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 تأكيد اختيارية اإلنسان يف أعامله وسلوكياته

وبذلك يظهر: أّنه ال شّك يف كون اإلنسان خمتارًا يف كثري من أفكاره وسلوكّياته 

وتثبّته وسائر صفاته برضب من االختيار ـ وإن كان ضعيفًا ـ فإّن مقدار إنصافه وعدالته 

وسلوكّياته املؤّثرة يف مقدار اهتاممه باحلقيقة وبحثه عنها واستجابته هلا. كّل ذلك يؤّثر يف 

 عقائده كام يؤثر يف أفعاله.

ولكنّنا مع ذلك ال ننكر ـ بطبيعة احلال ـ أّنه قد ال يكون لإلنسان دخٌل يف وصوله إىل 

فقد تكون احلقيقة حارضة ومتمّثلة أمام اإلنسان فيقف عليها دون  ،احلقيقة أو ضياعها منه

بحث عنها، وإن كان يذعن هبا عن اختيار ومطاوعة. كام أّهنا قد تكون بعيدة عنه؛ بحيث 

 يكون غري قادر ـ وفق قابلّياته الذهنية والنفسية ـ عىل توّقعها والوصول إليها.

 مع مقتضيات العدالة مدى تناغم تفضيل املصيب عىل املخطئ مطلقاً 

هل جيوز تفضيل صاحب االعتقاد والسلوك الصحيح عىل  وهو أّنه ):األمر الثاين(أما 

صاحب االعتقاد والسلوك اخلاطئ، يف حال خطأ الثاين خطًأ غري ناشئ من اختياره أصًال، 

أو ناشئاً من اختياره ولكن من غري أن تكون فرصته لالعتقاد والسلوك الصحيح عىل حّد 

 فرصة األول؟

والبحث  وقد جياَدل يف كون هذا التفضيل لبعض الناس عىل بعض آخر أمرًا عادالً.

 .. يقع يف حالتني

): أن يكون االعتقاد والسلوك اخلاطئ قد حدث من دون اختيار من احلالة األوىل(

صاحبه؛ ألّن بيئته وظروفه كانت قاهرة يف حجب احلقيقة عنه بالقياس إىل قدراته، فهل 

 صّح أن يؤخذ عليه ما فات عنه عىل هذا األساس؟ي

، وهنا )أن يؤخذ عليه ما فات عنه(والواقع: أّنه ال بّد من التدقيق فيام يراد بـ  

 ..احتامالن
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هذا أمر غري جائز وأن يراد به حتميُله مسؤولّية خطئه ومعاقبته عليه.  األول:االحتامل 

مل يعاقب عىل ذلك، كام قال  عن قصور الدين احلّق قطعًا، وال شّك يف الدين يف أّن من أخطأ 

ـ بعد ذكر مؤاخذة من ِحيَل بينه وبني أن يدين بدين احلّق، ومل هياجر إىل بلد يدرك به )١(تعاىل

َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن ال َيْسَتطِيُعوَن ِحيَلًة َوَال [هذا الدين ـ:  َتُدوَن إِالَّ املُْْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّ َهيْ

ا َغُفوًرا ۞ َسبِيًال  وعفو اهللا سبحانه حتمّي  ،]َفُأوَلٰئَِك َعَسى اهللاَُّ َأن َيْعُفَو َعنُْهْم َوَكاَن اهللاَُّ َعُفو�

متى كان املرء معذورًا فعًال، إال أّن املقصود باستعامل لفظ الرتّجي: التحذير عن اصطناع 

 ر يف بحث سابق.املرء العذر لنفسه وتربيره لتقاعسه، كام م

هذا وأن يراد أّنه ال يثاب ثواب من بلغ االعتقاد والسلوك الصائب.  الثاين:االحتامل 

أمر جائز بل حكيم؛ ألّن هذا االعتقاد والسلوك بعد أن كان اختياريًا وكان عمًال صائبًا 

 وفاضًال فهو بطبيعة احلال يستوجب التقدير.

فهل تقدير الطالب املؤّدب والفاضل تقديرًا ممّيزًا، ملكان أدبه وفضله وفضيلته بام ال 

يناله الطالب اآلخر الذي ال يتمّيز هبذا األدب والفضيلة والفضل ـ ولو كان لعدم توّفر بيئة 

مساعدة له عىل ذلك ـ يعّد خالفًا للعدالة؟ كّال ليس كذلك؛ فمكافأة الفاضل لفضله جاٍر 

 . وهو حقيقة احلكمة ونظامها.)تقدير كل يشء بقدره(اعدة: عىل ق

ّنه نظام إحيث  ،ويتأّكد ذلك بااللتفات إىل نظام اإلنتاج الرابط بني الدنيا واآلخرة

الزرع واحلصاد. فالعمل الفاضل ينتج نتاجاً رائعًا، وغياب هذا العمل ال ينتج مثل هذا 

 النتاج ـ بطبيعة احلال ـ مهام كان سببه.

سواء كان  ،): أن يكون االعتقاد والسلوك اخلاطئ قد نشأ عن اختيارهحلالة الثانيةا(

يف هذه احلالة أن ال ينال املخطئ مكافأة ومن الطبيعي هذا االختيار تساهًال أو عنادًا. 

 املصيب، وفق ما بيناه يف احلالة السابقة.

                                                             

 .٩٩ـ٩٨سورة النساء: )١(
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 ؟فرص املصيب واملخطئ يف هذه احلياة ينايف العدالة ؤهل عدم تكاف

كون من رغم بال ولكن قد جيادل بعض الباحثني يف حتميل املخطئ مسؤولّية خطئه

ممّا جيعل منه خطيئة وليس خطأ حمضًا. وذلك عىل أساس عدم تكافؤ الفرص  ،خطئه اختيارياً 

كان حماطًا ببيئة مساعدة عىل للمصيب وللمخطئ يف هذه احلياة؛ من جهة أّن املصيب مثًال 

 االجتاه الصائب، بينام كان املخطئ حماطًا ببيئة مساعدة عىل االجتاه اخلاطئ.

بالنظر إىل أّن اختالف فرص النجاح واإلخفاق ال  ،إال أّن هذا القول ليس صحيحاً 

 .. يكون خمالفًا للعدالة؛ وذلك بااللتفات إىل جمموع أمور

يف األحوال كلها وإن ُقّدر أّنه كان أصعب يف بعض احلاالت إّن النجاح كان متاحًا  .١

 بالنسبة إىل بعض آخر.

إّن اختالف فرص الناس يف هذه احلياة مل يكن أمرًا اعتباطيًا بل هو جزء من املشهد  .٢

الذي ُبنيت عليه هذه احلياة. فهذه احلياة مضامر يعتمد عىل مواقع وأدوار متعّددة، يتكامل 

 مشهد واحد، ومل يعمد اهللا سبحانه إىل جعل شخص يف موقع دون آخر بعضها مع بعض يف

 إال بمقدار ما تفيض إليه السنن العامة والنظام الكّيل الذي رسمه هلذه احلياة.

ويمكن تشبيه هذه احلالة بام نجده من اختالف استعداد الناس وأذواقهم ومواقعهم 

هندس واألديب والرياّيض والعامل بالفيزياء يف هذه احلياة الدنيا، حتى كان فيهم الطبيب وامل

والكيمياء واألحياء والعامل وغري ذلك من املهن والعلوم التي يبتني عليها نظام هذه احلياة، 

ولو كان كّل الناس قد خلقوا عىل وجه واحد الختلفت احلياة عّام هي عليه من التكوين 

 الرائع.

إىل احلقيقة حسب مواقعهم يف احلياة  فاحلاُل يف اختالف فرص الناس يف الوصول   

 أمٌر تفرضه اخلريطة التي بنيت عليها احلياة وسننها.
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وليس من الصحيح لإلنسان أن يقع يف موقع االقرتاح لنظام آخر هلذه احلياة، ويتعّمق 

يف مبانيها وأرسارها هلذه الغاية؛ فإّن ذلك خوض يف املجهول الذي ال يملك املرء أدوات 

 ، وال تؤدي إثارة السؤال فيه إىل اكتشاف أّية حقيقة من حقائق الكون والوجود.التفكري فيه

إّن من وقع يف موقع أقرب إىل اخلطيئة ُحيسب له ذلك؛ بمعنى أّنه إذا اختار منحى . ٣

الصواب تلّقى تقديرًا أكرب ممّن مل يكن هبذا القرب من اخلطيئة. فكلُّ من كان امتحانه أصعب 

ت  درجُته أعىل إذا نجح يف هذا االمتحان، كام تنّبه عىل ذلك النصوص الدينية. يف احلياة ُعدَّ

ّن اهللا سبحانه ـ وفق النصوص الدينية ـ ال هيمل مثقال ذّرة يف حتديد ما يستوجبه إ. ٤

الشخص يف أثر اعتقاده وسلوكّياته؛ ومن ثّم يالِحظ األدوات التي ُجّهز هبا الشخص، 

 استثامرها جلهة النجاح.ومقدار تفريطه يف 

وال  ،وعىل الباحث أن يتأّمل هذه املواضيع تأّمًال مبارشًا حتى يصل إىل رؤية ناضجة

يتوّقف عند طرح السؤال، أو يقتنع رسيعًا بام يرتاءى له بدوًا من بعض الرتجيحات 

 واالستحسانات واالقرتاحات.

 تلخيص القول يف تفاضل املصيب واملخطئ

  .. ناويتلّخص ممّا ذكر

): إّن من املفهوم جّدًا أن ال يتساوى من عرف اهللا سبحانه، وآمن به، وأحّس أوالً (

بأّنه يعيش يف نعامئه؛ فشكره وأثنى عليه، وامتأل ضمريه باالمتنان له، ورجاه فيام انكشف له 

فلم يؤمن، وال راعى األدب الالئق، وال أبدى شكرًا وامتنانًا،  هومن جهل من أبعاد احلياة.

 وال وجد إليه سبحانه حاجة.

إذا بعث برسالة إىل العباد فإّنه يقّدر من وقف تبارك وتعاىل ومن املفهوم أيضًا أّن اهللا 

 عليها، واعترب هبا بام ال يناله من مل يفعل ذلك.
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ل فيام وعده اهللا اآلخرة، ورجاها يف أعامله، وأمَّ ومن املفهوم أيضًا أّن من اّطلع عىل 

سبحانه إّياه ينال فيها ما ال يناله من مل ينظر إىل أن يزرع لتلك احلياة، ومل يصّدق هبا. وال 

إذ الوعد بطبيعته ناظر إىل من وقف عليه وصّدق به  ،يقتيض الوفاء بالوعد مكافأته فيها

 وعمل له، كام هو ظاهر.

ال يصّح ادعاء أّن التفاضل بني الناس يف القبول بالدين احلّق، والعمل  ): إّنهثانياً و(

عىل أساسه أو عدمه يكون خالفًا للعدالة، سواء كان هذا االدعاء عىل أساس عدم اختيار 

املخطئ يف خطئه، أو كان عىل أساس أّن من وقع يف اخلطأ باختيار منه مل تتكافأ فرص النجاح 

الصائب ونجح يف ذلك. فإّن اإلنسان خمتار ـ عىل العموم ـ يف له مع من سار يف املسار 

اعتقاده وعمله، ولكّل إنسان اختباره يف هذه احلياة حسب موقعه؛ فإن أحسن جوزي بام 

 يناسبه، وُقّدر له ما عاناه، وال ُيظلم أحد مثقال ذرة؛ فإّن اهللا سبحانه عدل حكيم.

 هل املطلوب يف الدين اإليامن الواعي؟

هل املطلوب يف الدين هو اإليامن الواعي أو يكفي وهو أنه  ـ )املوضوع الرابع(وأما 

إذا كان املطلوب هو اإليامن الواعي، فلامذا تتضّمن وـ  ؟اإليامن الناشئ عن التقليد والتلقني

التعاليم الدينّية استعامل األدوات التلقينّية يف تبليغه وتوجيه الناس والسّيام الناشئني إليه؟ 

فهّال ثّقف الناس عىل أن يتأّملوا املوضوع من ذوات أنفسهم، حّتى يقّرروا ما يصلون إليه 

 .عن بصرية واّطالع

ال شّك أّن املطلوب يف الدين هو اإليامن الواعي؛ ومن َثّم نالحظ أنه  :عنه اجلوابف   

يعرض احلقائق والتعاليم الدينّية بلغة مبّسطة  ـ من خالل القرآن الكريم ـ أّن النّص الديني

 وميّرسة، ويكّرر بياهنا بوجوه خمتلفة، لرتشيد عاّمة الناس وحتفيز إدراكهم.
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رضورة التعّقل والتفّكر  ـمن خالل القرآن ـ فتأّمل كيف يوصل النّص الدينّي 

ول واإليامن بغري والوعي والتأّمل ومراجعة النفس والتعويل عىل احلّجة والربهان وعدم الق

 علم ورفض التقليد والعصبّية لآلباء، فهذا هو األسلوب العاّم يف اخلطاب القرآّين.

 )أفال تعقلون( :ومن َثّم تراُه مليئًا بمخاطبة عاّمة الناس وبذكر اآليات واألدّلة بلسان

ادق ، كام أّنه يوقظ الشعور واإلحساس الص)أفال يرون( )أفال ينظروا( )أفال تتفّكرون(

 .)ملن كان له قلب(والصايف بلسان 

ويمكن القول حّقًا إّن اخلطاب القرآّين هو أبلغ القول وأروعه يف إثارة الفكر والتعّقل 

 والوجدان.

وهو يستثري العقل لالنتباه إىل داللة النظم الكوّين عىل اخلالق: )١(فتأّمل قول اهللا تعاىل

َامَواِت [ ِري ِيف اْلَبْحِر بَِام َينَفُع إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ

ا َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّ  اء َفَأْحَيا بِِه األْرَض َبْعَد َمْوِهتَ َامء ِمن مَّ ٍة النَّاَس َوَما َأنَزَل اهللاُ ِمَن السَّ

َياِح وَ  يِف الرِّ َامء َواألَْرِض آلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلونَ َوَتْرصِ ِر َبْنيَ السَّ َحاِب املَُْسخِّ  .]السَّ

ل قوله سبحانه ا [وهو ُيبطِل عبادة األصنام: )٢(وتأمُّ َقاُلوا َنْعُبُد َأْصنَاًما َفنََظلُّ َهلَ

ونَ َأْو َينَفُعوَنُكْم أَ  ۞ َقاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم إِْذ َتْدُعونَ  ۞ َعاكِِفنيَ  َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا  ۞ ْو َيُرضُّ

 .]َكَذلَِك َيْفَعُلونَ 

ل قوله سبحانه َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمن [وهو ُيبطِل العصبّية والتقليد لآلباء: )٣(وتأمُّ

ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَىل  ُفوَها إِنَّ ن نَِّذيٍر إِالَّ َقاَل ُمْرتَ ْقَتُدونَ َقْبلَِك ِيف َقْرَيٍة مِّ ا َعَىل آَثاِرِهم مُّ ٍة َوإِنَّ  ۞ ُأمَّ

ْم َعَلْيِه آَباءُكْم َقاُلوا إِنَّا بَِام ُأْرِسْلُتم بِِه َكافُِرونَ  َّا َوَجدتُّ ، وقوله ]َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم بَِأْهَدى ِمم

                                                             

 .١٦٤) سورة البقرة: ١(

 .٧٤ـ٧١سورة الشعراء: )٢(

 .٢٤ـ٢٣سورة الزخرف: )٣(
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َواهللاُ َأَمَرَنا ِهبَا ُقْل إِنَّ اهللاَ الَ َيْأُمُر َوإَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلواْ َوَجْدَنا َعَليَْها آَباءَنا [: )١(تعاىل

 .]بِاْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَىل اهللاِ َما الَ َتْعَلُمونَ 

ل قوله سبحانه وُبعده عن السحر  وهو يبّني اعتدال شخصّية النبّي )٢(وتأمُّ

ن ِجنَّةٍ [والشعر والتزوير:  ُرواْ َما بَِصاِحبِِهم مِّ بِنيٌ  َأَوَملْ َيَتَفكَّ : )٣(، وقال تعاىل]إِْن ُهَو إِالَّ َنِذيٌر مُّ

ْرَتاَب املُْْبطُِلونَ [ طُُّه بَِيِمينَِك إًِذا الَّ وقال عّز من ، ]َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبلِِه ِمن كَِتاٍب َوَال َختُ

ْلنَا َعَىل َعْبِدَنا َفْأُتواْ [: )٤(قائل َّا َنزَّ ن َوإِن ُكنُتْم ِيف َرْيٍب ممِّ ْثلِِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّ ن مِّ بُِسوَرةٍ مِّ

 .]ُدوِن اهللاِ إِْن ُكنُْتْم َصادِقِنيَ 

 وهناك تفاصيل رائعة تقتيض بعض اإليضاح ليس هذا املوضع مناسبًا لذكرها.

ولكن عىل العموم: فإّن املطلوب يف الدين هو اإليامن الصائب، وال ضامن لإلصابة 

 أّمل.إال بتحصيل الوعي والت

 جواز استعامل األدوات الرتبوّية يف اإلقناع بالدين 

لكّن ذلك ال يمنع من قبول إيصال الدين إىل اآلخرين من خالل األدوات الرتبوّية، 

نظري تربية األوالد والتالميذ وعاّمة املجتمع عىل الدين واملبادئ الدينّية، عىل حّد ما يعتمده 

 ي تعّلمها واالّطالع عليها.التي ينبغ سائلالعقالء يف سائر امل

بل هذا األمر أمر الزم ومقبول بعد أن كنّا ننطلق يف املوضوع من افرتاض حّقانّية 

 الدين، ونتحّدث عن الدين احلّق خاّصًة وليس عن اعتقاد دينّي جلامعة معّينة.

                                                             

 .٢٨سورة األعراف:  )١(

 .١٨٤سورة األعراف:  )٢(

 .٤٨سورة العنكبوت:  )٣(

 .٢٣سورة البقرة:  )٤(



��������������������������������������������������������������������������������    ......    ١٣٩ 

نسان ّن من القواعد الفطرية املّتبعة لدى كاّفة العقالء أّنه حيسن باإلوالوجه يف ذلك: أ

بل قد  ويتأّكد هذا احلسن ،للخفاء عنهمأن يرشد اآلخرين إىل احلقيقة التي تكون عرضة 

يبلغ درجة اإللزام كّلام كانت تلك احلقيقة أكثر خطورة؛ ومن ثمَّ جيري تعليم األطفال 

 والتالميذ وعاّمة املجتمع السلوكّيات العاّمة والصحّية التي تقي اإلنسان من األخطار.

 .الطبيعّي أن تنطبق هذه القاعدة يف شأن الدينومن 

وعليه فليس هناك مانع من تبليغ احلقائق والتعاليم الدينية لآلخرين، واالنتفاع هبا يف 

بّث روح احلكمة واألخالق فيهم بل هذا أفضل رسالة يؤدهيا اإلنسان يف احلياة، متى عمل 

ليس من جهة العصبّية ونحوها من هبا وفق ضوابطها، واندفع واقعًا من داعي احلقيقة، و

 الدواعي اخلاطئة.

نعم ينبغي لإلنسان أن يّتبع األساليب احلكيمة والالئقة التي توجب قناعة واقعية 

للمخاطب، وال ترتّتب عليها مضاعفات سلبّية من جهة أخرى. ومن مجلة تلك األساليب: 

ه يف سلوكه بمقتضاها؛ ألن لذلك أن يبدو عليه نفسه اعتقاُده باحلقيقة التي يبّلغها، ووفاؤُ 

دخًال يف اقتناع املخاطب باالعتقاد، وحيوّية العقيدة يف نفسه؛ بمعنى واجدّيتها بالشحنات 

 الالئقة هبا.

 اّدعاء أّن استعامل األدوات الرتبوّية يف إجياد االعتقاد أمر خاطئ ونقده

األدوات الرتبوّية ال  من خاللورّبام جادل بعض الباحثني بأّن إجياد اعتقاد لآلخرين 

ال جيدي؛ من جهة  يؤّدي إىل حدوث االعتقاد عن تبّرص ووعي بل عن تقليد وتلقني، وهو

 أّن املطلوب يف الدين هو اإليامُن الناشئ عن إدراك احلقيقة، وال جدوى يف التلقني هبا.

  .. هاتجلليس دقيقًا،  القولوهذا 
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 كان منشأها أّمهّية القناعة باحلقيقة يف نفسها مهام

بعض  ّن من اقتنع باحلقيقة الدينية، وراعاها يف عمله وسلوكه، فقد انتفع هباأ): منها(

، حتى لو كان ذلك عن تقليد واتباع، كام هو احلال يف احلقائق األخرى يف هذه احلياة اليشء

ن اإلنسان هبا من قبل اآلباء واملعلمني ووسائل اإلعالم اهلادف ة احلياة يف ، وتلك سنّ التي يلقَّ

 شؤوهنا كّلها.

  .. نعم هناك مالحظات خاّصة يف شأن التقليد يف أمر الدين

أّن التقليد فيه ال خيلو من خطورة؛ من جهة أّنه إذا تبّني اخلطأ فيه مل يعذر املرء إذا  .١

 كان له سبيل إىل التحقيق املبارش.

إّن القبول بالدين عىل سبيل التقليد وإن كان يفي بالغرض إال أّنه قد ال يكون  .٢

أمران:  الفقهي املشهور اهامتثاالً لتامم ما هو الواجب رشعًا؛ ألّن الواجب يف الدين وفق االّجت 

 ملن يتّيرس له ذلك ـ. ـاالعتقاد باحلق، وكون هذا االعتقاد عن استدالل 

عن معرفة حيظى بتقدير أكرب من قبل اخلالق بالقياس إىل االعتقاد إن االعتقاد بالدين  .٣

 ،الناشئ عن التقليد؛ فإّنه سبحانه سّن سنن حياة اإلنسان عىل قيمة املعرفة والعمل الفاضل

ومن ثمَّ كانت املعرفة التي تكون عن تبرصُّ أكثر تقديرًا من املعرفة الناشئة عن تقليد، كام أن 

ر بتقدير أكرب ممن يعلم معلوماهتم ولكن عن تقليد هلم العامل بسائر العلوم بل  ،كاألطباء يقدَّ

الذي ينظر إليها   كّلام كان تبرصُّ اإلنسان باحلقائق الكربى أكثر لقي تقديرًا أكرب؛ فاملوقن هبا 

حتى كأّنه يراها رأي العني أفضُل من العامل املعتقد هبا من دون يقني، كام جاء ذلك يف 

 .)١(ينيةالنصوص الد

 

                                                             

فضل باب:  ٦٠ـ٥٧ص: ٢ج: الحظ الكايف(إشارة إىل النصوص التي تتضّمن ذكر فضيلة اليقني  )١(

 .)اليقني
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 بيان دور التعليم الرتبوّي للوصول املبارش إىل احلقيقة

باألسلوب  احلقائق امليّرسة ـ التي تكفي يف فهمها العقالنّية العاّمة ـ تعليم): إّن منها(و

يمّهد للوصول املبارش إليها؛ لسهولة مداركها، كام نجد ذلك يف كثري من وجوه  الرتبوّي 

ن هبا األطفال والناشئون فإّهنم عند الرشد سوف يستيقنون  ،احلكمة والفضيلة التي يلقَّ

 بصواهبا بنحو مبارش، وليس عىل سبيل التقليد.

أمر  ـ املنظور الدينيوفق ـ وهذا ينطبق يف شأن الدين؛ فوجود اهللا سبحانه مثًال  

متمّثل يف مجيع الكائنات البديعة كتمّثل الفنّان يف اللوحات التي يرسمها؛ فالتلقني به ليس 

من سلسلة  الرابع القسمكام سيأيت توضيح ذلك يف  ـإال إثارًة للشحنة الداللية الصامتة فيها 

 ـ. )منهج التثبت يف الدين(

ن خالل املعلومات التارخيّية التي يتداوهلا وصدق الرسالة يمكن أن يثبت لإلنسان م

آباؤه؛ من جهة كوهنم امتدادًا تارخيّيًا لتلك البيئة؛ فإذا كانت صحيحة فعًال فإّن تلك 

أّنه يف  ـ)١(ـ كام سيأيت بتفصيلا بّيناملعلومات تكون من آثار احلقائق التي أخربت عنها. وقد 

، فإن املؤّرش يف هذه احلالة يكون قد انعقد حال مصادفة املؤّرش عىل يشء لوجود ذلك اليشء

فإذا قامت مؤّرشات عىل جميء زيد من السفر،  ،عىل أساس وجود ذلك اليشء، وليس زائفاً 

وبان جميُء زيد واقعًا، فإّن املتوّقع أن تلك املؤّرشات قد نشأت عن جميء زيد واقعًا، ومل 

 تنعقد صدفة من غري عالقة بمجيء زيد.

  .. فإّن التلقني يؤدي دورين خمتلفنيوعىل اإلمجال: 

. وهذا هو الدور الذي ُيتلّقى لدليل واحلّجة ويكون بديًال عنهاأن يقوم مقام ا األول:

 سلبيًا، فيام كان املطلوُب االعتقاَد الناشئ عن دليل وحّجة.

                                                             

 .)منهج التثبت يف الدين(القسم الثالث من سلسلة ، وهو )رضورة املعرفة الدينية(يف  )١(
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 أن يمّهد لإلذعان عند قيام الدليل واحلّجة، وال يكون بديًال عنهام؛ وذلك بأن الثاين:

يقوم بدور األنس بالفكرة، وتذليل النفس يف مقابل احلواجز النفسّية املحتملة املانعة عن 

فإّن اإلنسان كثريًا ما يتوّقف عن اإلذعان ببعض احلقائق من جهة استغراهبا، أو  ،اإلذعان هبا

 وجود حواجز نفسّية جتاهها. وهو أمر معروف للفهم العام.

وهو الدور املنظور للتلقني يف  ،يب من دون شّك وهذا الدور للتلقني هو دور إجيا

 الدين؛ فال يصّح أن يكون مذمومًا متى افرتضنا كون الدين حّقًا وصائبًا.

 ال بد أن يكون التوجيه والرتبية يف احلدود املقبولة دون إفراط ومبالغة وتعّسف. ،نعم

ة ألوالدمها من منطلق وعليه ال حمذور يف القبول بدور األبوين مثًال يف الرتبية الدينيّ 

 عىل أن يكونا قد عمال بوظيفتهام وفق ضمريمها ،جتربتهام يف احلياة، واعتقادمها يف شأن الدين

. وعىل هذا األساس ُيبنى يف عاّمة القوانني السائدة عىل اعتبار دين يف حتّري الدين احلق

 .)١(الطفل تابعًا ألبويه

 ؟إذعان قلبّي به هل ينفع اإليامن الظاهري بالدين من غري  

ينفع اإليامن الظاهري بالدين من غري إذعان ـ من أنه هل  )املوضوع اخلامس(أما 

يه الداخيل ال شّك يف أّن املطلوب يف الدين هو اإليامن باحلقائق الكربى بعنَرص ـ و قلبّي؟

 والقويل، فال يكفي اإليامن الداخيل عن القويل وال العكس.

                                                             

عىل هذا األمر عىل أساس أّن الطفل ال دين له، وال معنى العتباره ذا دين معّني  وهناك من اعرتض )١(

 تبعًا لوالديه. ـكاألوصاف املهنّية  ـفإّنه بمثابة أن يوصف بأي وصف آخر  ،عىل أساس دين والديه

أّن من الواضح أّن الطفل الرضيع مثًال ليس متدّينًا ـ بمعنى االعتقاد بالدين ـ وهذا ليس أمرًا  والواقع:

خافيًا، ولكّن هذا التوصيف هو توصيف اعتبارّي، مغزاه اإلذعان بحّق الرتبية الدينّية للعائلة؛ بام ينطوي 

 .وحكمة وقيم إنسانّية ،عليه الدين من رؤية كونّية
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: إّنه هل ينفع اإليامن الظاهرّي بالدين بعض الشأن ولكن السؤال الذي يقع هبذا

 اليشء إذا مل يكن مقرونًا باإليامن القلبي أو ال؟

عدم اإليامن القلبي يمكن أن يكون أمورًا من رغم بالوالباعث عىل اإليامن الظاهري 

 .. من مجلتها

باُء الدين حقيقًة . أن يكون الباعث هو التحّوط واحلذر؛ ألّن املرء َحيَتِمُل أن يكوَن إن١

 واقعة؛ ومن َثّم خيشى من أن يكون مقّرصًا وآثًام يف عدم اإلذعان به.

. أن يكون الباعث من قبيل الدواعي االجتامعّية، مثل مداراة أهل الدين ٢

 ومسايرهتم، أو التعصب لعقائد اآلباء، أو خمافة حلوق أذى به.

ه، حيث يتأتى للمرء يف حال . أن يكون الباعث عليه قصد املكيدة بالدين وأهل٣

 إظهار اإليامن من النفوذ إىل داخل املجتمع املؤمن وإثارة الشّك والرتديد يف أوساطه.

واإلذعان الظاهرّي يف مورد العاملني األّولني أمر إجياّيب مبدئّيًا وإن مل يكن كافيًا من 

 حيث افتقاد اإلذعان القلبّي.

 ألخالقّي املنظور يف الدينمدى وفاء اإليامن الظاهرّي بالُبعد ا

 .. بعدان لإلذعان باحلقائق الكربى الثالث والوجه يف ذلك: أّنه قد تقّدم أنّ 

): البعد األخالقّي، واملراد به اإليفاء بحّق اهللا سبحانه يف معرفته واإلذعان به األّول(

 والتصديق بالرسالة التي بعثها إىل العباد.

باإلذعان وإن كان عن إكراه بحسب طبيعة األمر يف وهذا الُبعد يتأّدى بعض اليشء 

باب احلقوق االجتامعّية، فإذا كان من الواجب عىل مجيع الناس اإلذعان الرسمي بنظام 

الدولة ـ مثًال ـ فإّنه يكفي أن يكون هذا اإلذعان من جهة عوامل ضاغطة، وليس لقناعة 

بأبّوة أبيه وال ينكرها نظرًا حلّقه، فإّنه  وجدانّية، كام إذا كان من الواجب عىل اإلنسان أن يقرّ 

 يكفي أن يقّر بذلك اجتامعّيًا ملقتضيات ضاغطة تضطّره إىل ذلك وإن مل يذعن هبا قلبًا.
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يف شأن اهللا سبحانه البّد من اإلذعان القلبّي أيضًا وأن يكون هذا اإلذعان  نعم

نّب عن اإلساءة إليه بالقول، ذلك فإّن يف اإلذعان القويل بذلك جتمن رغم باللكن  .طوعّياً 

ومراعاة ملقتضيات حّقه سبحانه واألدب معه بعض اليشء، ممّا جيعل املذعن له بظاهر من 

 القول أحسن حاالً من هذه اجلهة ممّن ال يفعل ذلك.

فإّن يف عدم املعرفة باهللا سبحانه واإلذعان به وبرسالته التي بعثها إىل  وعىل اإلمجال

فران، ومن أذعن قلبًا أو لسانًا كان أبعد عن الظلم والكفران بالنسبة إليه العباد نحو ظلم وك

 ممّن مل يذعن بذلك وجاهر بإنكاره متنّكرًا حلّقه.

ومن ترك خطوًة ظاملة جتاه غريه فإن ذلك خطوة سليمة منه يف حّد ذاته، وإن كان ظاملًا 

 لذلك الغري من جهة عدم إيفاء حّقه كامًال.

ا ورد من تسوية املنافقني بالكّفار بل جاء أّن املنافقني يف الدرك وال ينايف ذلك م

األسفل من النار، ووجه عدم املنافاة: أّن املنافقني مل يكونوا مقترصين عىل اإلذعان الظاهرّي 

بل كانوا جيعلون هذا اإلذعان سبيًال إىل املكيدة بأهل اإليامن نظري  باهللا وبرسوله 

تفريقًا بني املؤمنني.. إىل غري ذلك من خطواهتم املسيئة والضاّرة  اّختاذهم مسجدًا رضاراً 

 باإليامن.
 

 مدى وفاء اإليامن الظاهرّي بالبُعد املصلحّي املنظور يف الدين 

املصلحي، واملراد به خطورة األنباء الثالثة وأّمهّيتها يف شأن اإلنسان، البعد ): الثاين(

 التبّرص يف شأهنا.فهذا األمر أيضًا اقتىض إجياب 

: إّن هذا الُبعد يرتّتب عىل الُبعد األخالقّي، فإذا كان املذعن أقّل انتهاكًا حلّق والواقع

 اهللا سبحانه فيكون أقّل تّرضرًا من املنكر بطبيعة احلال.



��������������������������������������������������������������������    ..................    ١٤٥ 

: أّن لإلذعان الظاهري بالدين وإن حصل ال عن إيامن باطنّي أداًء وبذلك يظهر 

كان يبقى عىل صاحبه أّن املفروض به أن يذعن باهللا سبحانه  للتكليف بعض اليشء، وإن

 وبرسالته إيامنًا به ويقينًا بألوهّيته.

 ؟اإليامن باإلكراه أوهل املطلوب يف الدين هو اإليامن الطوعّي 

 أن هل املطلوب يف الدين اإليامن الطوعّي به، أو ـ وهو أنه )املوضوع السادس(وأما 

وهل يرشع يف الدين اإلجبار العمّيل عىل قبول  ؟املهّم هو االعتقاد به ولو كان عن إكراه

ينبغي قبل احلديث عن هذا املوضوع من تقديم مقّدمة حول مدى معقولّية ـ ف الدين أم ال؟

إكراه اإلنسان عىل اإليامن بيشء، ومدى كونه أمرًا عقالنّيًا وسائغًا ولو يف بعض احلاالت، 

 ..أمور ثالثة ـ كام تقّدم ـ ّك يف أن املطلوب يف الدين فال ش

 . االّطالع عىل ثبوت احلقائق الدينّية الكربى؛ بمعنى حتصيل العلم هبا.١

 . اإلقرار الظاهرّي هبا.٢

 . اإلذعان القلبّي هبا.٣

 .. وهذه األمور الثالثة منها ما يقبل اإلكراه، ومنها ما ال يقبله

عرض عىل تُ بمعنى أن  ،وهو العلم ـ فإّنه يقبل اإلكراه يف اجلملةـ  األمر األّولفأّما 

 املرء جمربًا معلومات تؤّدي به إىل العلم بتلك احلقائق.

والتعليم اإلجبارّي أمر شائع لدى العقالء، فالتعليم العاّم لألطفال يف كثري من الدول 

نحٍو من إجبارهم عىل تعّلم هو تعليم إجباري، وتعامل الوالدين مع األوالد قد ينطوي عىل 

بعض اللياقات واآلداب واملناهج احلكيمة يف منظورهم، كام أّن بعض السجناء من ذوي 

 العقائد اخلاطئة يعَرضون حللقات تعليمية وتثقيفّية إجبارًا.

فكّل أمٍر كان مهّامً وخطريًا يمكن اإللزام العمّيل بتعّلمه واالّطالع عليه عند العقالء 

  تعّسف وظلم.ولكن من غري
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ـ وهو اإلقرار الظاهرّي بالدين ـ فهو أيضًا أمر يقبل اإلكراه، بإجبار  األمر الثاينوأّما 

 املرء عىل اإلقرار بيشء يؤمن به يف قرارة نفسه أو عىل يشء ال يؤمن به أصًال.

 وقد يسأل أّنه هل يصّح عند العقالء إجبار اإلنسان عىل اإلقرار بيشء؟

تفصيًال، فقد جيوز نحو من إجبار املرء عىل اإلقرار بيشء يف حال  واجلواب: إّن فيه

علمه به، يف حال خطورته وترّتب مفسدة عىل كتامنه لذلك، كام يّتفق ذلك يف التحقيقات 

األمنّية حول احلوادث اخلطرية، عىل اختالف بني الدول يف مستوى اإلجبار املرشوع وأدواته 

 شأهنا.واملوضوعات التي جيوز اإلجبار ب

ومن موارد وجوب اإلقرار باليشء هو إقرار اإلنسان بانتامء أوالده إليه، فال يصّح له 

 إنكار انتساهبم إليه ملا يف ذلك من املفاسد املرتتبة يف حقهم نفسيًا واجتامعيًا.

وأّما إقرار املرء بام ال يؤمن به يف نفسه فهو أيضًا أمر قد جيّوزه بعض العقالء فيام كان 

مفسدة يف عدم اإلقرار به، السّيام إذا كان هناك أدّلة واضحة عىل احلقيقة وكان اإلنكار هناك 

وفق التوّقع العاّم ناشئًا عن املكابرة؛ ومن َثّم جيب عىل املرء اإلقرار بانتساب أوالده إليه وإن 

ر عدد شّك يف ذلك ملكان املفسدة فيه، إّال أن جيد حّجًة عىل ذلك، ويقرب من هذا املعنى حظ

من الدول إنكار املحرقة اليهودّية من قبل النازّيني؛ ألّن هذا اإلنكار يفرسَّ عىل أّنه جيري 

 بدواع عنرصّية.

ـ وهو اإلكراه عىل اإلذعان النفّيس باليشء ـ فاإلكراه عليه أمر غري  األمر الثالثوأّما   

 .. معقول غالبًا، لوجهني

بل البّد من  ،عىل نفسه بأن يذعن بيشء ما فجأة ): إّن اإلنسان ال يسيطرالوجه األّول(

 وجود مقّدمات نفسّية متّهد لذلك.

): إّن اإلنسان يستطيع عند تعّرضه لإلجبار أن يقّر إقرارًا ظاهرّياً بام الوجه الثاين(

 ُطلب منه؛ إذ ال يّطلع املكره عىل ما يعتقده يف قرارة نفسه.
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ن اإلكراه عىل اإلذعان الداخّيل بل ولكن مع ذلك ال يمكن إنكار أّن باإلمكا 

 .. وبوجوده لدى العقالء يف بعض احلاالت، وذلك بأحد أنحاء

إذا ف ،هيملها ويتنّكر هلاقد ولكنّه  ،): إّن اإلنسان قد جيد مؤّرشات يشءالنحو األّول(

فكثٌري من إذعانات بعض الناس  .واجه ضغوطًا أذعن نفسّيًا بام تقتضيه تلك املؤّرشات

لكها الطرف اآلخر، تعن القّوة التي يم ءواملسؤولني والدول بحقوق بعٍض آخر ناش

 والواقعّيات احلاكمة عىل األرض، ولوال ذلك لوقع التشكيك فيها ومل تقع موردًا لإلذعان.

ل الدوّيل، وهذا أمر حيصل يف مجيع املستويات، ابتداًء من األرسة وانتهاًء إىل التعام

فالتأّمل يف املواقف الثابتة واملتغّرية واملقارنة بني احلاالت واملوارد يشهد بوضوح بأن اإلذعان 

 الواقع من بعض بحقوق بعض يتأّثر بعنارص الضعف والقّوة والتحّكم.

): إّن لإلكراه الناعم تأثريًا عىل تغّري قناعة اإلنسان تدرجيًا إىل االعتقاد النحو الثاين(

ذي ُيكره عليه؛ وذلك بأن يتعّرض اإلنسان لضغوط غري مبارشة عىل عدم اعتقاده بعقيدة ال

معّينة، ويرهن مصاحله بأن يصري معتقدًا هبا فرتاه يغّري من اعتقاده شيئًا فشيئًا، فيصبح اليشء 

أن يتغّري لديه حمتمًال بعد أن كان بعيدًا، ثّم ينمو شيئًا فشيئًا ويتلّمس له الشواهد والدالئل إىل 

 اعتقاده إىل االعتقاد الذي تكون حياته أفضل معه.

فهذا النحو من اإلكراه ال يثري النفس دفعًة واحدًة حّتى تأخذ حالة املجاهبة معه 

ويتعّذر عليها القبول به، وجيد الباحثون يف الدراسات االجتامعّية واألمنّية أمثلًة كثريًة هلذه 

 إىل البالد الغربّية من تغيري الدين بغرض احلصول عىل احلالة منها ما يقع بني الالجئني

 اللجوء اإلنساّين.

منعه من إظهار  ): إّن اإلكراه عىل التسليم الظاهرّي لعقيدة معّينة أوالنحو الثالث(

ف االعتقاد املخالف هلا وزواله تدرجيًا لصالح العقيدة املكَره عليها، خالفها يؤّدي إىل إضعا

 ديد وفق تلك العقيدة.وقد ينشأ اجليل اجل
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وهذه األنحاء الثالثة من اإلكراه كّلها ُتَعّد ذميمًة يف حاالت وحممودًة يف حاالت 

 .. أخرى، وذلك تابع لعنارص

 . مستوى حّقانّية املبدأ وخطورته ورضورته للمكره عليه وللمجتمع العاّم.١

 لسالمة االجتامعّيني.. مضاعفات إنكار املبدأ املفَرتض وأثره السلبّي عىل السلم وا٢

 . سالمة األدوات الضاغطة وُبعدها عن التعّسفات الشديدة والقاسية.٣

وعليه، يمكن أن يكون اإللزام القانوين بإظهار حقيقة معّينة أو الردع القانوّين عن 

نظري منع إبراز العقائد العنّرصية من جهة أثرها السلبي  إظهار أمر خاطئ خطري أمرًا حكيًام،

أو يمنع إبراز عقيدة ما؛ لكوهنا عقيدة خرافّية واضحة البطالن؛ فيكون  ،ربية املجتمععىل ت

أو من جهة عدم حتّمل أصحاب هذا االعتقاد  ،من جهة معارضة اخلرافة يف املجتمع

لآلخرين وتعّدهيم عليهم. وهذه املربّرات قد تصلح وجهًا حكيًام لإللزام مع قيامها يف شأن 

 ما ألزم به.

فليس هناك استبعاد يف اإللزام بإظهار احلّق واحلقيقة متى كانت املسألة مهّمة  وعليه

 وخطرية، رعايًة لسالمة اإليامن هبا يف املجتمع العاّم. 

وبذلك يّتضح أّن اإلكراه عىل االختيار الصحيح ليس حالًة ذميمًة يف مطلق   

لذي يؤّدي إىل الشعور بكونه ولكّن ا ،بل قد يكون حكيًام وناصحًا برشوط حمّددة ،األحوال

 مذمومًا هو التطبيق اخلاطئ له، بام يكون تعّسفًا وظلًام.

إذا اّتضحت هذه املقّدمة رجعنا إىل احلديث عن املوضوع املتقّدم، وهو يشتمل عىل 

 .. جانبني

: أّن املطلوب يف الدين هل هو اإليامن الطوعّي أو اإليامن بالدين )اجلانب األّول(فـ 

  ؟عن جرب وإكراه وإن كان
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رصيه من اإلذعان القلبي ال شّك يف أّن املطلوب يف الدين هو اإليامن الطوعّي بكال عن

 ، فالبّد من أن يكون هذا اإلذعان بكال مستوييه طوعًا ال كرهًا باإلجبار والتهديد.والقويل

ما وهو أّن اإلنسان لو حصل له هذا اإلذعان عن إجبار فهل سؤال  هنايرد ولكن 

 ال قيمة له بتاتًا؟و لتكليف الرشعّي وفق منظور الدين أامتثاالً لأيت به وفق هذا اإلذعان يعّد ي

وع يف احلديث عن املوضــ ما تقّدم  :ذلك ه يف: باإلجياب، والوج)ن ذلكاجلواب ع(و

من أّن اإلذعان الظاهرّي باهللا سبحانه ورسالته ومضموهنا وإن مل يكن إيفـاًء بـتامم ـ اخلامس 

تبّرصـ  عـن هو الواجب يف مقام األدب جتاهه تعاىل؛ ألّن الواجب أن يكون هـذا اإلذعـانما 

 ولكنّه عمل ببعض الواجب بام جيعل وجوده خريًا من عدمه عند العقالء. ،وإذعان قلبّي 

وهذا ينطبق عىل نشأة اإلذعان عن دافع غري طوعّي، فهذا اإلذعان أخذ من صاحبه 

  اًء بتاممه.ببعض الواجب وإن مل يكن إيف

 ): يف أّنه هل يرشع اإلجبار عىل اإليامن بحسب تعاليم الدين؟اجلانب الثاين(

الظاهر أّن التأصيل العاّم يف الدين جريان الدعوة إليه عىل النسق العقالّين العاّم من 

 التوجيه إىل اإليامن باحلق طوعًا ال عن جرب وإكراه.

الدينّية ُأمروا بأن يبّلغوا الدين ويطلبوا من الناس فاألنبياء الذين هم قادة الدعوة 

 وليس عىل وجه اإلكراه. ،وباحلكمة واملوعظة احلسنة ،اإلذعان به بالبشارة واإلنذار

كام يظهر ذلك بمالحظة ما ُقّص من سريهتم يف القرآن الكريم يف املجتمعات التي 

 رغمعىل الين مل يستجيبوا لدعوهتم ـ حيث نالحظ أّهنم مل يسعوا إىل مقاتلة الذ ،ُبعثوا إليها

وضوح حّجتهم عىل هؤالء ـ بل اقترصوا عىل بيان احلّق ودالئله مقرونًا بالبشارة  من

واإلنذار، وإّنام كان اآلخرون هم الذين يبدؤون باضطهاد املؤمنني وقتلهم وتعذيبهم، ورّبام 

م وإثباتًا لصدق كون الرسالة أذن اهللا سبحانه ملبعوثيه بحاالت من اإلعجاز تأكيدًا حلّجته

من اهللا تعاىل القادر عىل اإلعجاز، ويف هذه احلالة إذا أّرصوا عىل عدم اإليامن بعد متام احلّجة 
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البالغة عليهم واستمّروا عىل تكذيب الدعوة تعّسفًا واضطهاد املؤمنني نزل عليهم عذاب 

 خارق من اهللا سبحانه وتعاىل.

نشهدها يف سرية األنبياء املربزين مثل نوح وإبراهيم  فهذه هي احلالة العاّمة التي

 .)صلوات اهللا عليهم(وموسى وعيسى وهود وصالح ويونس وغريهم 

ة سنثالث عرشة فقد ُبعث يف مّكة وبقي فيها  وعىل ذلك جرى نبّي اإلسالم 

مل وه عن احلاميوعمه النارص له بعد فقد ويدعو إىل توحيد اهللا سبحانه وترك عبادة األصنام، 

قتل هاجر إىل املدينة، وعقد بني أهلها وَمن حوهلا من املسلمني وغريهم معاهدة اليأمن 

 ه أحد يف املدينة عىل ترك دينه.حقوق اجلميع، ومل ُيكرَ هبا يضمن 

، دخل مجاعة يف اإلسالم ظاهرًا من غري إيامن حقيقي به انسجامًا مع احلّجة الظاهرة نعم

هرون اإلسالم ويبطنون الكفر، عىل أّن نفاق كثري منهم كان واضحًا واجلّو الغالب، فكانوا ُيظ

يصدر منهم    يف حتركاهتم وخطواهتم ومساعيهم، وكان اهللا سبحانه يكشف عن نواياهم وما 

ولكن مع ذلك مل ُيمّسوا بأذى وأثبت هلم من االستحقاق باإلسالم  ،يف اجتامعاهتم الداخلية

جيادهلم من خالل القرآن الكريم بالتي  إّنام كان النبّي و ،ما كان يثبت لسائر املسلمني

هي أحسن، كام كان يدارهيم ويؤّلف قلوهبم بالعطاء حّتى ُذكروا يف مجلة من يستحق الزكاة 

 .املفروضة

يغزوهنم ويسعون إىل القضاء  بل كانوا رشكي مّكة مل يكّفوا عن املسلمنيلكن م 

فغلبهم املسلمون وحظروا  ،حّتى ضعف املرشكونعليهم، فيدافع املسلمون عن أنفسهم 

 عن املعتدين يف حال إذعاهنم باإلسالم. الرشك يف مّكة، وعفى النبّي 

 .. ولكن هنا أمران يثريان السؤال
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رت يف عهد ـن يف احلروب التي جـن مع غري املسلميـ: إّن تعامل املسلمي(األّول)

وما بعده كان مبنّيًا عىل إجبار غري املسلمني عىل اإلسالم؛ إذ كانت ُتستَحّل   النبّي 

 حرماهتم من ِقَبل املسلمني لوال دخوهلم يف اإلسالم.

عن هذا السؤال حيتاج إىل إيضاحات كثرية يأيت احلديث عنها يف بحٍث  اجلوابو

 .الحق

 .. ذكر عىل سبيل اإلمجال أمورتولكن قد 

 إنام هو نصوص والعقائد سائر األديان أهل ت من التعامل معما هو ثاب . إنّ ١

واردة يف حاالت وظروف خاّصة، وتعميم ما جاء فيها إىل سائر احلاالت عىل وجه  وحوادث

ته ـ عابر للمكان والزمان من غري حتديٍد له رضٌب من االجتهاد، الذي هو ـ عىل تقدير حقانيّ 

حيث يكون الزمًا لذات الدين، حتى يكون ليس بذلك الوضوح والقطعّية من الدين ب

عىل تقدير كونه شعورًا متثّبتًا ـ متوّجهًا إىل أصل الدين، كام  ـ الشعور بعدم موافقته للعدالة

 .)منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(من سلسلة  األول القسمسبق بيان ذلك يف 

ن مل تكن حروب دعوة إىل واملسلمخاضها . يمكن القول: إّن احلروب التي ٢

ومل يكن التعامل فيها مبنّيًا عىل أساس  ،النظماألمن واإلسالم بل حروبًا لتأمني وفرض 

 .الدعوة إىل اإلسالم بالسيف

من جهة حرمة املسلم ـ  ،من أسلم كان خيرج عن التعامل وفق قانون احلرب ،نعم

الدين وشيجة بني أتباعه بل هو عىل  وذلك ألّن اإلسالم يعترب؛ ولو كان منافقًا ـ يف اإلسالم

ميثاق بينهم بالسلم واألمن ال حيّق ألحٍد منهم نقضه، وهذا امليثاق يشمل من مل يكن  حدِّ 

مذعنًا بالدين قلبًا ألحد العوامل الثالثة، فال جيوز استحالل حرمات املسلم حّتى وإن مل 

فاته كام نالحظ ذلك يف اآليات بل وإن بدا ذلك عىل بعض سلوكّياته وتّرص  ،يكن مؤمنًا بقلبه

 التي توّبخ املنافقني.
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األديان اإلبراهيمّية كاليهودّية  غري املسلم متى كان معتقدًا بأحد. أّنه ال شّك يف أّن ٣

 .باإلسالم هواملسيحّية فال إشكال يف عدم مرشوعّية إلزام

بتأليه املسيح أن املسيحّية يف املنظور اإلسالمي وقعت يف الرشك، من رغم وعىل ال

َرب ـحيث مل ُجي  ـ رة التعامل كذلك مع املجوسـبل ثبت يف السي ، مريم عيسى وأّمه

عىل اإلسالم، وكذلك احلال يف املجوس الذين كانوا يف العراق ويف بالد  )هجر(جموس 

 امب مع الدولة املسلمة هو التعاقد االقرتاح األّولإّال أن  ـ  فارس بعد فتحها من قبل املسلمني

يضمن مراعاة كّل من الطرفني حلرمات اآلخرين، مع دفعهم رضيبة مالية ـ ملّربرات 

 ـ. أوضحناها

بل ُيناط  ،عليه هبألوهّية األصنام فاملشهور عدم إقرار معتقداً وأّما إذا كان غري املسلم 

مع مرشكي مّكة ـ وفق ما ُأمر به يف اآليات  كام فعل النبّي  ،باإليامن بالتوحيد السلم معه

 القرآنّية الكريمة يف سورة التوبة ـ.

وهلذه احلالة خصوصّيات خاّصة جتعل احلكم فيها حمتمًال لوجوه عديدة ال سبيل إىل   

 .)الدين والعدالة(التعميم فيها. وسيأيت مزيد كالم يف ذلك يف حمور 

نسان لدينه ويعاقب عىل ذلك، وهذا يمثل إكراهًا إّن الرشيعة حتظر تغيري اإل الثاين):(

 عىل استمرار اإلنسان عىل الدين.

عن ذلك: إّن املقدار الوارد يف القرآن الكريم ذّم االرتداد من غري املعاقبة  اجلوابو 

 .ُأثر ذلك يف السنّة عن النبّي  نعم ،عليه عمالً 

 .. حول هذا احلكم من عّدة جهات هناك حديثولكن 

 .أّن هناك بحثًا يف مدى كون هذا احلكم يقينّيًا أو اجتهادّيًا يف أصله .١
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وقد تقّدم أّن احلكم االجتهادّي متى اعتقد فيه املرء منافاته مع حكم عقّيل واضح كان 

بل احلكم الذي يستيقن به يف  ،مقتضاه تزلزله يف ثبوت ذلك احلكم وليس يف حّقانّية الدين

 ثابت أشّد يقينًا منه يزول اليقني به بمصادمته لذلك األصل.نفسه لوال مصادمته ألصل 

وال شّك أّن اليقني بأصل العدل يف الدين فوق أمثال هذا احلكم، فيزول اليقني به عند 

 مصادمته إّياه.

ودائم يف الرشيعة أو ونافذ يف أّن هذا احلكم هل هو حكم ثابت آخر أّن هناك بحثًا  .٢

باقتضاء املصلحة يف حينه، ويتأّتى ختفيفه وحتديده وتعليقه باقتضاء أّنه حكم والئّي جمعول 

 ؟الزمان واملكان

وهناك بحث ثالث يف أن هذا احلكم هل هو عام أو خيتص بمن ارتدَّ جاحدًا من  .٣

 ؟)١(غري حجة أو شبهة حقيقية

يف احتامل وجود استثناء ملثل هذا احلكم يف بعض احلاالت عىل  رابعبحث ك وهنا .٤

ّد ما ورد من رفع حّد الرسقة يف عام املجاعة، فقد ُحيتمل فقهّيًا جريان مثل ذلك يف شأن ح

الشبهة سقط باالرتداد؛ بمعنى أّنه إذا كان هناك باعث عاّم يوجب وقوع كثري من الناس 

 احلّد عن صاحبها.

هذا احلكم عىل تقدير ثبوت عمومه أشبه بأن يكون حظرًا لإلظهار الرصيح أن  .٥

لالرتداد من أن يكون حظرًا ألصل االرتداد، بدليل أنه ال عقوبة عىل الرجوع القلبي عن 

                                                             

وذلك بالنظر إىل أن جمازاة املرتد عقوبة، وحمل العقوبة ما ال يكون املكلف معذورًا فيه. وال شك بني  )١(

علامء اإلسالم يف أن غري املسلم معذور يف عدم إسالمه إذا مل تبلغه احلجة املناسبة مع مداركه، فيكون احلال 

لشبهة مناسبة مع مداركه، بل قد يكفي اّدعاؤه يف املرتد كذلك طبعًا، فهو يكون معذورًا يف ارتداده إذا كان 

 .لذلك إذا كان أمرًا حمتمًال يف حّقه ملا ثبت من درأ احلدود بالشبهات
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ما مل ينكر علنًا احلقائق  ،الدين حتى لو بدت دالئله ومؤرشاته عىل سلوكيات املرء وترصفاته

 حيًا.الثالث الكربى إنكارًا رص

وبناًء عىل ذلك: فإّن مؤاخذة املرتّد ـ حسب فتوى املشهور ـ وإن كانت من الناحية 

االرتداد  من الناحية العملّية ليست مؤاخذًة عىل جمّرد النظرية مؤاخذة عىل االرتداد لكنّها

عىل يؤاخذ  اً يعمل يعلن عنه الشخص يف املجتمع، بل هو حّتى إذا مل الداخيلّ  الفكرّي 

غري ـ بدليل أنه لو ثبت ارتداد الشخص بوسائل أخرى مقبولة قضائّيًا  ،ن عن االرتداداإلعال

 مل يرتّتب عليه أّي جزاء قانوّين. ـ إعالنه عن ذلك

حمرتم الدم والعرض واملال  ـوهو َمن أظهر اإلسالم وأبطن الكفر  ـولذا فإن املنافق 

ولقد . يف اإلسالم، حتى وإْن دلت أفعاله عىل كيده باإلسالم وكذبه يف إظهاره االعتقاد به

 من رغمعىل الرشحية مصونة يف جمتمع املدينة اإلسالمي  كان املنافقون يف عهد النبي 

ل، وقد جاء أفعاهلم الكيدية، وافرتاقهم عن املؤمنني يف كثري من الترصفات واألفعا

االحتجاج معهم والسعي هلدايتهم يف كثري من آيات القرآن الكريم من غري أن ُهيدر دمهم يف 

 ما َعلِمه سبحانه من نواياهم وظهر من أعامهلم، مثل بناء مسجدٍ من  غمبالريشء منها، 

 رضارًا وتفريقًا بني املسلمني.

يف املجتمع  بعد اإلسالمربام كان املنظور يف هذا الترشيع أن إظهار االرتداد و

 .يعني الشهادة ببطالن اإلسالم من بعض أهله اإلسالمّي 

فيوجب  ،وهذا يثري شكاً يف عقائد املجتمع املسلم وتزلزالً يف أخالقياته وسلوكياته 

انتشار الشبهة واشتعال الفتنة يف األوساط العامة، وقد يؤّدي إىل قتل نفوس كثرية بإثارة 

فكان ، من جهة دور األفعال الغاضبة التي تصدر من بعضها ،ملجتمعالعصبيات بني فئات ا

 من الواجب محاية املجتمع عن هذا الترصف اخلاطئ واخلطري.
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فَمن رجع عن اإلسالم يف ذات نفسه وبقي حمافظًا عىل إظهار اإلسالم مل يؤخذ 

 .برسيرته
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  اِّـحور السابع 

  الدين والعدالة
 

 

k  حقيقة العدالة واهتامم الدين هبا كأساس يف السلوك السليم 

k إيضاحات بشأن تطبيقات العدالة 

k الفرق بني العدالة واملساواة 

k الفرق بني العدالة والرمحة 

k تأصيل العدالة بني اخللق يف نصوص الدين 

k عدم التمييز القومي بني اخللق يف الدين 

k عدم التمييز بالنسب يف الدين 

k عدم التمييز بني الذكر واألنثى يف الدين 

k ترشيعات الدين يف شأن الرجل واملرأة 

الة العد  / الدين و
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  الدين والعدالة 

 ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ: الدين والعدالة. )املحور السابع(

الضمري اإلنساين، وترجع إّن العدالة هي أحد أهم املفاهيم األخالقّية بحسب إدراك 

حقيقتها إىل اإليفاء باحلقوق الفطرّية وسائر االستحقاقات املقّررة عىل أساس حتّري الصالح 

 واحلكمة.

 وقد وقع االهتامم بالعدل يف الدين كأساس يف السلوك السليم ..

. فقد ُجعل هذا الوصف من مجلة اخلُلق اإلهلي يف التعامل مع اخلَلق، وأّكد عىل ١

ممارسته سبحانه الظلم بأّي حال، يف حني كان انطباع الناس عن اآلهلة أّن هلم أن يفعلوا  عدم

ُه الَ إَِلَه إِالَّ [:)١(ما شاءوا وليس هناك حدود أخالقية ينبغي هلم رعايتها، قال تعاىل َشِهَد اهللاُ َأنَّ

إِنَّ اهللاَ الَ َيْظلُِم النَّاَس َشْيًئا َوَلكِنَّ النَّاَس [:)٢(وقال، ]ُهَو َواملََْالئَِكُة َوُأْوُلوْا الِْعْلِم َقآئَِامً بِاْلِقْسطِ 

  .]َأنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 

. وقد جعل العدل من غايات بعث األنبياء ووصايا اهللا سبحانه إليهم كام قال ٢

َب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتا[: )٣(سبحانه

 .]َوُقْل آَمنُت بَِام َأنَزَل اهللاُ ِمن كَِتاٍب َوُأِمْرُت ِألَْعِدَل َبْينَُكمُ [: )٤(، وقال]بِاْلِقْسطِ 

إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر [: )١(. وجعل العدل هو العنوان العام للترشيع يف الدين كام قال تعاىل٣

 .]َوإِيَتاء ذِي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواملُْنَكِر َواْلَبْغِي بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن 

                                                             

 .١٨آل عمران:  سورة )١(

 .٤٤يونس:  سورة )٢(

 .٢٥احلديد:  سورة )٣(

 .١٥الشورى:  سورة )٤(
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َوإَِذا َحَكْمُتم [: )٢(. وجعل العدل العنوان العام للقضاء بني الناس فقال عزَّ وجل٤

ُكُموْا بِاْلَعْدلِ  بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهْم [: )٣(، وقال]َبْنيَ النَّاِس َأن َحتْ

 .]املُْْقِسطِنيَ 

. واّتبع امليزان العادل يف إثبات احلقوق واجلرائم؛ ومن َثّم اعترب يف الشهادة التي ٥

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل [: )٤(عليها مدار ثبوت احلقوق يف القضاء عدالة الشاهد، كام قال تعاىل

َهاَدةَ  نُكْم َوَأقِيُموا الشَّ  .]هللاِ مِّ

. وألزم اإلنسان بأن جيري عىل مقتىض العدل حتى يف حال القتال بني املجموعات ٦

املختلفة، بأن يسعى إىل اإلصالح بني الطرفني بالعدل، ويكون عونًا للمظلوم عىل الظامل يف 

ا َعَىل اْألُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّتِي [: )٥(حاالت كام قال تعاىل َتْبغِي َحتَّى َتِفيَء إَِىل َفإِن َبَغْت إِْحَداُمهَ

 .]َأْمِر اهللاِ َفإِن َفاءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهَام بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ 

. وجعل العدل هو السلوك السليم يف التعامل االجتامعي بني الناس بعضهم مع بعض، كام ٧

ا الَّذِ [: )٦(قال تعاىل َ اِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداء هللاِ َوَلْو َعَىل َأنُفِسُكْم َأِو َيا أَهيُّ يَن آَمنُوْا ُكوُنوْا َقوَّ

َوى َأن  بُِعوْا اْهلَ ، وقال ]َتْعِدُلواْ  اْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربَِني إِن َيُكْن َغنِي�ا َأْو َفَقًريا َفاهللاُ َأْوَىل ِهبَِام َفَال َتتَّ

اْلَكْيَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط الَ ُنَكلُِّف َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلواْ َوَلْو َوَأْوُفواْ [: )٧(سبحانه

 .]َكاَن َذا ُقْرَبى

                                                                                                                                                          

 .٩٠النحل:  سورة )١(

 .٥٨النساء:  سورة )٢(

 .٤٢املائدة:  سورة )٣(

 .٢الطالق:  سورة )٤(

 .٩احلجرات:  سورة )٥(

 .١٣٥النساء:  سورة )٦(

 .١٥٢األنعام:  سورة )٧(
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َيا [: )١(. وألزم املؤمنني بمراعاة العدل حّتى مع من يبغضونه ويعادونه كام قال تعاىل٨

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكوُنوْا َقوَّ  َ ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوْا َأهيُّ اِمَني هللاِ ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوالَ َجيْ

 .]اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوْا اهللاَ إِنَّ اهللاَ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ 

َال [: )٢(بحانه. وأمر املؤمنني أيضًا بالتعامل مع غري أهل الدين بالقسط كام قال س٩

وُهْم َوُتقْ  ن دَِياِرُكْم َأن َتَربُّ ِرُجوُكم مِّ ْ ُخيْ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ِسُطوا َينَْهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َمل

 .]إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ 

َوَأن [: )٣(ال. وأمر سبحانه بتحّري العدل مع الفئات املستضعفة كاليتامى فق١٠

 .]َتُقوُموْا لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسطِ 

. وأوجب القسط يف التعامل األُرسّي حّتى أّن الرجل إذا مل يأمن يف حال الزواج ١١

من امرأٍة ما أن يعدل معها ملكان ُيتمها كان عليه أن ال يتزوجها، وإذا مل يأمن فيام لو تزوج 

َوإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِيف [: )٤(زواج هبا، كام قال تعاىلبأخرى أن يعدل بني امرأتيه مل جيز له ال

َن النَِّساء  .]َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدةً .. اْلَيَتاَمى َفانكُِحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ

. وطلب من الناس التعامل مع اهللا سبحانه بالعدل باإلذعان به وبمعروفه، قال ١٢

ِه َفَأْعَرَض َعنَْها[: )٥(سبحانه َر بِآَياِت َربِّ َِّن [: )٦(، وقال]َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ُذكِّ َوَمْن َأْظَلُم ِمم

ْسَالمِ  ى َعَىل اهللاِ اْلَكِذَب َوُهَو ُيْدَعى إَِىل اْإلِ وْا نِْعَمَت اهللاِ الَ [: )٧(، وقال]اْفَرتَ َوإِن َتُعدُّ

                                                             

 .٨املائدة:  سورة )١(

 .٨املمتحنة:  سورة )٢(

 .١٢٧النساء:  سورة )٣(

 .٣النساء:  سورة )٤(

 .٥٧الكهف:  سورة )٥(

 .٧الصف:  سورة )٦(

 .٣٤إبراهيم:  سورة )٧(
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ُصوَها إِنَّ اِإلنَساَن َلَظُلو ارٌ ُحتْ نََع َمَساِجَد اهللاِ َأن ُيْذَكَر فِيَها [: )١(، وقال]ٌم َكفَّ َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ

ا  .]َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن اهللاِ[: )٢(، وقال]اْسُمُه َوَسَعى ِيف َخَراِهبَ

 يف حال إمعاهنم يف . ومل ُينزل اهللا سبحانه العذاب عىل قوم يف احلياة الدنيا إّال ١٣

َك [: )٤(، وقال]َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي اْلُقَرى إِالَّ َوَأْهُلَها َظاملُِونَ [: )٣(الظلم، قال تعاىل َوَما َكاَن َربُّ

 .]لُِيْهلَِك اْلُقَرى بُِظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصلُِحونَ 

َوَنَضُع املََواِزيَن [: )٥(. وذكر تعاىل أن موازين يوم القيامة جتري بالقسط، كام قال تعاىل١٤

اِت بِاْلِقْسطِ [: )٦(، وقال]اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمةِ  اِحلَ ، وقال ]لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الصَّ

األخرى دار يتلّقى الظامل  ، فاحلياة ]َوُقِيضَ َبْينَُهم بِاْلِقْسِط َوُهْم الَ ُيْظَلُمونَ [: )٧(سبحانه

ِمْ [: )٨(ظلوم تدارك ظلمه كام قال تعاىلجزاءه وامل ، ]َوَلْو َتَرى إِذِ الظَّاملُِوَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد َرهبِّ

ُسوِل َسبِيًال [: )٩(وقال ْذُت َمَع الرَّ َ ُ َعَىل َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتنِي اختَّ ، وقال عّز ]َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِمل

 .]ِمْن َأنَصارٍ َوَما لِلظَّاملَِِني [: )١٠(من قائل

 ولكن مع ذلك فقد يقع التساؤل عن مدى توافق أنباء الدين وتعاليمه مع العدالة.

                                                             

 .١١٤البقرة:  سورة )١(

 .١٤٠البقرة:  سورة )٢(

 .٥٩القصص:  سورة )٣(

 .١١٧هود:  سورة )٤(

 .٤٧األنبياء:  سورة )٥(

 .٤يونس:  سورة )٦(

 .٥٤يونس:  سورة )٧(

 .٣١سبأ:  سورة )٨(

 .٢٧الفرقان:  سورة )٩(

 .٢٧٠البقرة:  سورة )١٠(



����������������������������������������������   ....................................................  ١٦٣ 

 بشأن تطبيقات العدالة إيضاحات

وقبل التعّرض لنامذج من هذه املوارد نذكر مقّدمة حول مفهوم العدل يتضّمن 

 إيضاحات ..

 احتني ملفهوم العدل واضحة وغامضةوجود مس

إّن مفهوم العدل كسائر املفاهيم العاّمة ذو مساحتني: مساحة ): اإليضاح األول(

يصدق فيها صدقًا بّينًا وواضحًا وبدهيّيًا. ومساحة أخرى ليس بذلك الوضوح، ألحد 

 عوامل منها ..

. أن حيتاج إدراك احلّق فيه إىل إحساس فطرّي مرَهف؛ ألّن االستحقاقات الفطرّية ١

 ًا ملستوى العنارص املتحّققة يف املورد.ختتلف يف درجة وضوحها وجالئها تبع

. أن يتوّقف تشخيص االستحقاق عىل معرفة مضاعفات اليشء ولوازمه من خالل ٢

جتارب واستقراءات متعّددة، فكم من يشء يعتقده اإلنسان عدالً واستحقاقًا؛ لكنّه بعد أن 

 جيّربه عمًال وتبدو له مضاعفاته يرتاجع عن ذلك.

الثانية اختالف القوانني الوضعّية، حيث نجد إّهنا رغم ما  ويمّثل وجود املساحة

ُيفرتض يف مجيعها من حتّري العدل فيام تثبته أو تنفيه من احلقوق والواجبات ختتلف يف شأن 

ذلك كثريًا، فريى البعض تلك القوانني كعقوبة اإلعدام مثًال هي رضب من العدالة الواجبة 

 بينام ال يراها البعض اآلخر كذلك.

 بني مفهوم العدالة ومفاهيم أخرى رضورة الفرز

بني مفهوم العدالة وبني مفاهيم أخرى يشعر اإلنسان  ): إّن هناك فرقاً اإليضاح الثاين(

ليس مطلقًا؛ فالعدالة مفهوم  ـعند التدقيق  ـجتاهها بشعور إجياّيب، ولكّن حسَنها ولزوَمها 

ينطوي عىل رعاية مجيع العنارص التي يكون من املناسب رعايُتها يف السلوك املوصوف هبا، 
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لنظر إىل بعض فهي تنطوي عىل ا ـكمفهوم املساواة ومفهوم الرمحة  ـوأما املفاهيم األخرى 

 تلك العنارص خاّصة.

ح القول يف املفهومني املذكورين عىل سب  .. يل املثالولنوضِّ

 الفرق بني العدالة واملساواة

 ـبدوًا  ـ فإّن املرء يشعر جتاهه بشعور إجياّيب، وينظر إىل التفضيل مفهوم املساواةأما 

من  ـمن املنطلق األخالقي والرتبوّي  ـبنظرة سلبّية، ولكن عند التدقيق نرى أّنه ال بّد 

فتهم، ليكون لكلٍّ درجٌة وكياهتم ومعرالتفريق يف التعامل بني الناس، بحسب الفرق بني سل

 بحسبها.

ال خيالف العدالة بل يوافقها، وال خيلو إنسان عن ممارسته، كام نجد من أنفسنا  وهذا املعنى

العمَل بذلك يف التعامل مع األوالد والتالميذ وأهل العلم والصناعة والفن وعاّمة املجتمع. 

ا كان امليسء قد تعّرض لظروف خاصة كانت فال يصّح أن نساوي املحسن بامليسء، حتى إذ

داعيًة له إىل اإلساءة، كام ال يمكن تسوية الناس الذين خيتلفون يف درجات اإلحسان 

ر كلٌّ بقدره. وهذا األمر رضورة تربوّية حتى يكون حافزًا عىل التنافس من  ،واإلساءة بل يقدَّ

حاز عىل كامٍل كان جديرًا بأن يقّدر فإّن من  ،رضورة أخالقّية أنهجهة الرقّي والكامل. كام 

بل قد يكون   ـال عدالً  ـكامُله، وليس من َخَال عنه جديرًا بمثل ذلك التقدير إال تفّضًال 

سن بأّن للتمّيز قيمًة التفّضل منافيًا للحكمة وموجبًا لسوء الرتبية بتضعيف شعور املح

 وتقديرًا.

فقدان املفضول ملا فقده إىل تقصري منه، قد جيري حتى يف حال عدم استناد  وهذا املعنى

بل كان ذلك عن قصور فيه أو يف ظروفه؛ فبعض التالميذ مثًال أقّل ذكاًء من بعض، أو 

فإّن هذا ال يّربر تسويته بالتلميذ الفاضل املتمّيز،  ،يتعّرض لظروف قاسية تؤّثر عىل دراسته

 لظروفه.م بالعطف عىل التلميذ املفضول حتى وإن شعر املعلِّ 
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 ـهذا، وليس يف ذلك ظلم. أما يف حال كون موقف املفضول اختياريًا، فألّنه يتحّمل 

مسؤولّية عمله بحسب القانون الفطري. وأما يف حال عدم كون موقفه اختياريًا  ـرغم ظرفه 

فألّن الظلم إنام يقع لو ُأريد معاقبُة املفضول عىل ما نشأ عن قصور فيه من غري اختياٍر له. 

فليس فيه ظلم   اجتاه الفضيلةأما ختصيص الفاضل بمزيد عناية من جهة جهده يفو

 بل قد يكون تركه جفاًء للفاضل. وهذه نكتة جديرة بالتأّمل. ،للمفضول

 الفرق بني العدالة والرمحة

حتى جتنَّب بعض  ـفهو أيضًا مفهوم يستهوي اإلنسان بفطرته  مفهوم الرمحةوأما 

ولكن يتبّني عند التأّمل أّنه ليست  ـللشعور بالقسوة عليها يف قتلها الناس أكل احليوانات؛ 

كلُّ رمحٍة موافقًة للحكمة أو موصوفًة بالفضل؛ فاحلكمة والفضيلة يعتمدان عىل ثنائّية الّلني 

فمن أفرط يف الشعور الرحيم بالطفل أو التلميذ يف مقام تربيته،  ،واحلزم، ولكلٍّ موضُعه

تقصريه، كان لذلك مضاّر تربوية عىل هذا الطفل أو التلميذ نفسه  وتغاىض عن بعض وجوه

وعىل سائر األطفال والتالميذ من حيث انطفاء داعيهم إىل  ـمن حيث إغرائه بسلوكه  ـ

َل سنن  التميز يف السلوك الصحيح. ومن هذا القبيل جتنّب أكل احليوانات رمحة هبا؛ فإّن تأمُّ

لتكون طعامًا للبعض اآلخر. نعم، هذا ال ينايف جتّنب  اخللقة هيدي إىل أّن بعضها خلقت

اإلنساِن القسوَة يف مقام ذبحها واالنتفاع هبا، كام هو غاية مجلة من اآلداب الرشعية الواردة 

 لذبح احليوان.

 توقف إدراك العدالة أحياناً عىل اإلرشاف عىل احلياة

اإلنسان غالبًا إدراكه، ما مل يتأمل ): إّن من العدالة ما ال يستطيع اإليضاح الثالث(

فيها،  أصيلهاملوضوع من موقع مِرشف عىل احلياة وسننها وغاياهتا؛ حتى يلتفت إىل ما ينبغي ت

بالنظر إىل لوازم األمور وملزوماهتا، ونتائجها ومضاعفاهتا. وأما إذا نظر إىل املوضوع من 

ص مقتضيات العدالة؛ ألّنه ال يقّدر خالل جتربة معّينة وحالة مفردة، فإّنه يشتبه يف تشخي
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اآلثار املتوقعة للسلوك اخلاص، وال يلتفت إىل اجلوانب املزامحة التي ينبغي أخذها بنظر 

 . ـيف التمييز بني العدالة وبني املساواة والرمحة  ـاالعتبار، كام هو احلال فيام تقدم من األمثلة 

وإنام يتوقف  ،حض التأّمل الكّيل العامبل من العدالة ما ال يستطيع اإلنسان إدراكه بم

يف موضع  والكون ،عىل أن يتأّمل األمور عن قرب، من خالل املامرسة والتطبيق العميلّ 

املسؤولية وحتّمله هلا. فالتنظري البحت يغري الباحث باملثاليّة املفرطة، بعيدًا عن سنن احلياة 

 وقواعدها التي جيدها يف مقام املامرسة والتطبيق.

يف موقع اإلدارة ملجموعة من الناس جيد من النكات التي  كونن ثمَّ نرى أّن من يوم

أمورهم؛ من جهة عدم  ونيلزم رعايتها ما ال يمكن أن يقتنع به آحاد األشخاص الذين يدير

 ابتالئهم العمّيل هبا. وهذا أمر ظاهر للمامرس.

 مدخلّية القصد يف اعتبار العمل عادالً أو غري عادل

: إّن من العنارص الدخيلة يف تصنيف العمل واعتباره عادالً أو ال هو )اح الرابعاإليض(

فهذا التأنيب ظلم  لون برشته أو شكله،فقد يؤنِّب املرء طفًال منطلقًا من  ،القصد من العمل

توجيه  قبيح. وقد يؤّنبه منطلقًا من تشجيعه عىل هتذيب تّرصفاته وسلوكه وإتقان دراسته، أو 

ـ  ًا للحكمةـمتى كان موافقـ  هذا التأنيب أمر حسن والئقيكون ف ، مثل هذا املعنىإىل أقرانه

 ه.أقرانبل يكون إحسانًا إىل الطفل و

وليس املقصود بام ُذكر أّن القصد يكفي يف توصيف العمل بالعدالة، من دون مالحظة 

 ،إىل تلك الغاية نوع العمل، وال مناسبة العمل والغاية، وال مقدار نجاح العمل يف الوصول

دخًال يف الوصف الذي يستحّقه العمل عىل اإلمجال.  لقصد الفاعل ـ أحيانًا ـبل املقصود أّن 

 وهو أمر مشهود.
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مل يكن منطلقاً من  ترشيع يف الدينهذا، وال شّك بمالحظة النصوص الدينية أّن أي 

ومقتضياهتا والتمّثل األنسب بقواعد احلياة وسننها احتقار اآلخرين؛ وإنام ينطلق من االهتامم 

 هلا يف الترشيع.

 رد ممّا جاء يف الدين مع العدالةالتساؤل عن مدى مطابقة موا

إذا اّتضحت هذه املقّدمة نرجع إىل ذكر نموذج من املوارد التي وقع التساؤل عن 

 مدى تطابق ما جاء يف الدين وتعاليمه مع العدالة، وهي عىل نحوين ..

ق بالفعل التكويني هللا سبحانه يف هذه احلياة الدنيا من قبيل وجوه ): ما يتعلّ األّول(

الّرش واملرض واخلراب التي حتصل وفق السنن التي سّن عليها الكون والكائنات. وما يتعّلق 

 باحلياة األخرى ممّا جاء يف الدين من جزاء شديد لألعامل. 

عند  )التثبت يف الدينمنهج (وسوف نوضح القول فيه يف القسم اخلامس من سلسلة 

 النظر يف أدّلة األنباء واحلقائق الثالثة.

): ما يتعّلق بالترشيع الديني، حيث إّن هناك جمموعة من األحكام تتضّمن الثاين(

اختالف الناس يف االستحقاقات واحلقوق إّما عىل أساس االختالف يف اخللق كالذكورة 

 .واألنوثة. وإّما عىل أساس االختالف يف الدين

وعليه قد ُيطرح أّن هذه األحكام ختالف العدالة؛ ألّن مقتىض العدالة التسوية بني 

الناس يف احلقوق واالستحقاقات كّلها، فأّي تفاوت ترشيعّي بينها يكون متييزًا غري مستساغ 

 بحكم الضمري اإلنساين.

تصادم عموم  وينبغي االلتفات إىل أننا رغم املوافقة عىل التقدير العام للفقهاء من عدم

الترشيعات الثابتة واليقينية وفق األدوات املوثوقة مع عدالة الترشيع إال أننا نؤكد عىل أمر 

، وهو أن يقيننا )منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(أوضحناه يف القسم األول من سلسلة 

ق يقيننا بثبوت بعدالة اهللا سبحانه مع خلقه وبتحّريه للعدالة حسبام يتاح يف ترشيعاته هو فو
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أي ترشيع يكون ثبوته أو استمراره منوطًا برضب من االجتهاد مهام كان بعيدًا أو نادرًا، وإن 

حقيقة الدين وقداسته وأنباؤه الكربى واجتاهاته العامة يف احلياة هلي أعمق وأوسع وأكرب 

أن تكون بكثري من عدة مفردات ترشيعية حتتمل يف حال افرتاض مصادمتها حلركة العدالة 

مرحلية ومسايرة ملقتضيات التوجيه نحو الرشد والعقالنية واالعتدال، وليس هناك من 

ترشيع ديني يكون ثبوته يف الدين قطعيًا عىل حدٍّ يوازي ثبوت أصل الدين، ألنه ال يتفق إال 

كل  يف حال وروده يف القرآن الكريم مثًال ويكون أصل ثبوته يف ظرفه أمرًا خمالفًا للعدالة، بل

ترشيع يرتاءى اليوم خمالفًا للعدالة ال يمكن نفي كونه مقبوالً يف التحرك إىل جهة العدالة وفق 

 ما كان متاحًا يف ظروف إنشاء الترشيع.

وهذا النوع من املوازنة بني القضايا وتقييم مستوى اليقني هبا واألخذ بأشدها يقينًا 

لفطرة يف مجيع جماالت احلياة، كام سيأيت مبدأ منطقي واضح جيري عليه اإلدراك اإلنساين با

 .)منهج التثبت يف الدين(توضيحه يف القسم الرابع من سلسلة 

كام إن قداسة الدين ال تنفي وجود ترشيعات تتغري نحو األمثل وفق ما يتاح بحسب 

الرشد العام، ومن ثم وجدت ظاهرة نسخ األحكام يف الرشيعة اجلديدة بل يف داخل الرشيعة 

 نفسها.

ونحن نتأّمل هنا املوردين املذكورين بمقدار ما يسعه هذا البحث من غري مناقشة يف  

ثبوت احلكم أو استمراره منطلقني من افرتاض ثبوت األحكام املذكورة يف الدين ثبوتًا يقينيًا 

 بمستوى اليقني بأصل الدين وحقائقه الكربى.

 اخللقأن االختالف بني الناس يف مدى عدالة الدين يف ش

 .(املورد األّول): االختالف يف اخللق

ال شّك يف أّن انتقاص أّي إنسان عىل أساس وصٍف ُخِلَق عليه أمر خمالف للعدالة؛ إذ 

ال خيار لإلنسان يف صفاته التي ُخلق عليها عمومًا، عىل أّن العقل السليم يشهد بأّن اإلنسان 
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ية حسب مستواه من املعرفة ودرجته يف ينبغي أن يقّدر بالنظر إىل سلوكه وسريته االختيار

رعاية القيم الفاضلة، وعليه فإّن االختالف يف اخللق حّتى لو كان اختيارّيًا ـ بأن استطاع 

 اإلنسان من تغيري بعض خلقته ومل يفعل ـ ليس فيه ما يوجب انتقاصه واإلعابة عليه.

 وينايف العدالة؟ ولكن هل يف ثوابت تعاليم الدين وتوجيهاته ما خيالف هذا األصل

: هل يمّيز الدين الناس بعضهم عىل بعض عىل أساس التمييز القومي وبعبارة أخرى

أو الطبقي أو اجلنيس، كام نجد أّن بعض العقائد جتاهر بوجوه من التمييز، فتقسم الناس إىل 

أقسام بعضها أفضل من بعض، فتعترب قومًا أفضل من قوم، وطبقة أفضل من طبقة والرجل 

 من األنثى. أفضل

 لعدالة بني اخللق يف نصوص الدينتأصيل ا

وقد ذكرنا من قبل أّن تأّمل أّي موقف يف منظومة فكرّية وتبّني خمارجه بالدّقة يقتيض 

تأّمل اآلفاق العليا واملبادئ األساس يف تلك املنظومة حّتى يتبّني املخرج املنظور للموقف 

 املفَرتض.

القرآن الكريم ـ جياهر بأّنه ينطلق من العدالة املطلقة والواقع: أّن الدين ـ من خالل 

بني اخللق كّلهم، وأّن املعيار الوحيد للتفاضل هو الفضيلة والتبّرص يف احلياة، وقد مّرت 

نصوص تأصيل العدل يف مجيع شؤون الوجود واحلياة كمبدأ فطرّي رضورّي ال حميص عنه، 

َا [الذي كان مليئًا بالتمييز بوجوه خمتلفة:  خماطبًا املجتمع اجلاهيلّ )١(قال عّز من قائل َيا َأهيُّ

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  ا َخَلْقنَاُكم مِّ اهللاِ  النَّاُس إِنَّ

 .]َأْتَقاُكمْ 

                                                             

 .١٣احلجرات:  سورة )١(



١٧٠   .....................................................................................  �������������������������  

ن يمتييزوينفي الدين عىل اخلصوص التمييز القومّي والنَسبي والتمييز باجلنس كوهنام 

يف ثقافة اجلزيرة العربّية التي كانت مهد الدين اإلسالمي وعاّمة املجتمعات  نيسائد

 القديمة.

 مييز القومّي بني اخللق يف الدينعدم الت

اإلسالم ممّيزاً لقوم ملّيز العرب  أّما عدم التمييز القومّي فهو أمر ظاهر، ولو كان دين

عىل غريهم، استاملًة هلم إىل اإلسالم، وموافقًة مع العصبّية القومّية يف أوساطهم؛ إذ كان 

 موطنهم مهد هذه الرسالة اجلديدة، وبطبيعة احلال صاروا هم محلة اإلسالم.

ت آنفًا آية ولكن دين اإلسالم مل يتعّصب للعرب وال فّضلهم عىل سائر األقوام، وقد م رَّ

التسوية بني اخللق عىل اختالفاهتم ومنها االختالف بينهم بكوهنم من شعوب متعّددة، كام 

، بل ذّكر القرآن ))ليس لعرّيب عىل أعجمّي فضل إّال بالتقوى((: )١(اشتهر قول نبّي اإلسالم

: )٣(سبحانه ، وقال )٢(الكريم العرب بفضل اهللا سبحانه عليهم بجعل هذه الرسالة بلغتهم

ْلنَاُه َعَىل َبْعِض اْألَْعَجِمنيَ [ ا َكاُنوا بِِه ُمْؤِمنِنيَ  ۞ َوَلْو َنزَّ َوَلْو [: )٤(، وقال تعاىل]َفَقَرَأُه َعَلْيِهم مَّ

َلْت آَياُتُه َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ  ا لََّقاُلوا َلْوَال ُفصِّ  .]َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َأْعَجِمي�

؛ ]َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكًام َعَربِي�ا[: )٥(كونه عربّيًا، فقال سبحانهوورد توصيف احلكم ب

لكن كان من الواضح أّنه ال يعني املضمون العاّم للدين، بل إّما أن يكون املراد ما جاء فيه من 
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الذي كان اجلد األعىل لقسم من القبائل العربية ومنهم قريش التي  اقتفاء آثار إبراهيم 

هو وآثاره وال سيام البيت الذي بناه حيظى  أصبحت سيدة هذه القبائل. وكان 

باالحرتام عند عامة العرب وإليه حتج. أو يكون النظر إىل اللغة فوصف احلكم بكونه عربّيًا 

 يف آيات عديدة بكونه عربّيًا.نظرًا إىل املعّرب عنه، كام وصف القرآن 

 الدين عدم التمييز بالنسب يف

وأّما عدم التمييز النسبي فهو أيضًا مبدأ واضح يف القرآن الكريم وسائر النصوص 

وِر َفَال [: )١(الدينّية املعتربة، فقال سبحانه عن تقييم الناس يوم القيامة َفإَِذا ُنِفَخ ِيف الصُّ

ْت  ۞ َفَمن َثُقَلْت َمَواِزينُُه َفُأْوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ  ۞ َيْوَمئٍِذ َوَال َيَتَساءُلونَ َأنَساَب َبْينَُهْم  َوَمْن َخفَّ

وا َأنُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخالُِدونَ  ، وقال عّز من قائل ـ يرّد اّدعاء ]َمَواِزينُُه َفُأْوَلئَِك الَِّذيَن َخِرسُ

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َنْحُن [: )٢(نسل الرسل اإلهلّيةأهل الكتاب امتيازهم بكوهنم من 

َّْن َخَلَق  ُبُكم بُِذُنوبُِكم َبْل َأنُتم َبَرشٌ ممِّ  .]َأْبنَاء اهللاِ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم ُيَعذِّ

ورّبام يرتاءى للناظر يف النصوص اعتامد التمييز النسبّي يف شأن السالالت املصطفاة 

إِنَّ اهللاَ اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَىل [: )٣(هم حيث قال سبحانهوأقوام

ائِيَل اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي الَّتِي َأْنَعْمُت [: )٤(، وقال تعاىل عن بني إرسائيل]اْلَعاملَِنيَ  َيا َبنِي إِْرسَ

ْلُتُكْم َعَىل اْلعَ  : )٥()صلوات اهللا عليهم(، وجاء يف شأن أهل بيت النبي ]املَِنيَ َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّ

َرُكْم َتْطِهًريا[ ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َام ُيِريُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ، وقال تعاىل يف آية ]إِنَّ
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َونَِساءُكْم َوَأنُفَسنَا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ ُقْل َتَعاَلْواْ َنْدُع َأْبنَاءَنا َوَأْبنَاءُكْم َونَِساءَنا [: )١(املباهلة

ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إِالَّ [: )٢(يف مواضع كام قال تعاىل ، ومّيز قرابة النبّي ]َنْبَتِهْل 

َة ِيف اْلُقْرَبى ٍء َفَأنَّ هللاِ[: )٣( ، وقال تعاىل]املََْودَّ ن َيشْ ُسوِل  َواْعَلُموْا َأنََّام َغنِْمُتم مِّ ُمخَُسُه َولِلرَّ

 .]..َولِِذي اْلُقْرَبى

ولكّن التأّمل اجلامع يف النصوص يرفع هذا االنطباع، بل هناك اهتامم يف الدين ببيان أّن جمّرد 

كون املرء من ساللة األنبياء ال يضمن له صالحًا وال قربًا، وما اصطفاء بعض ذراري األنبياء 

والفضيلة يف اختبارات احلياة؛ ومن َثّم كان املقّرصون يف هذا إّال من جهة ثباهتم عىل اإليامن 

: )٤(الشأن عىل حدِّ اآلخرين، بل أكثر مذّمة ومالمة ألّهنم كانوا يف بيئة صاحلة. قال سبحانه

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما قَ [ ُه بَِكلَِامٍت َفَأَمت تِي َقاَل الَ  اَل َوإِذِ اْبَتَىل إِْبَراِهيَم َربُّ يَّ َوِمن ُذرِّ

ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَبادَِنا َفِمنُْهْم [: )٥(، وقال تعاىل]َينَاُل َعْهِدي الظَّاملِِنيَ 

اِت بِإِْذِن اهللاِ  ْريَ ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْخلَ ٌ لِّنَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ ل سبحانه بعد ذكر بني ، وقا]َظاِمل

وا َوَكاُنوا بِآَياتِنَا ُيوقِنُونَ [: )٦(إرسائيل ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا ملََّا َصَربُ  .]َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

وأّما ما جاء من تفضيل بني إرسائيل عىل العاملني فاملراد به موقع فضل اهللا عليهم 

واحٍد منهم هو أفضل من سائر الناس، ولكّن مجعًا  وإنعامه يف أن جعل منهم أنبياء، ال أّن كّل 

منهم أخرجوا هذه النعمة إىل هذا املُخَرج الكاذب وبنوا عليه العصبّيات الذميمة 
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يُّوَن الَ َيْعَلُموَن اْلكَِتاَب إِالَّ أََماِينَّ َوإِْن ُهْم [: )١(واالّدعاءات الوامهة كام قال سبحانه َوِمنُْهْم أُمِّ

 .]ونَ إِالَّ َيُظنُّ 

ومن َثّم كان أحّق الناس باألنبياء والصاحلني من اّتبعهم وليس ذّرّيتهم، كام قال 

َبُعوُه َوَهَذا النَّبِيُّ [: )٢(تعاىل  .]..إِنَّ َأْوَىل النَّاِس بِإِْبَراِهيَم َللَِّذيَن اتَّ

 )(مغزى ما جاء من امتياز أهل بيت النبّي 

  أمران ..وأّما ما جاء عن آل النبّي  فهو 

): وجود مجاعة مصطفاة منهم ملا امتازوا به من إيامن وثبات ونبل وزكاة أحدمها(

أسوًة باملصَطفني من السالالت السابقة، كام جاء يف حديث الثقلني، وأحاديث وردت يف 

 .شأن كلٍّ من اإلمام عيل وفاطمة الزهراء واحلسنني 

من بني هاشم وبني عبد املّطلب ترشيفًا دنيوّيًا،  ): ترشيف قرابة النبّي ثانيهامو(

يف أداء الرسالة يف وقت حاربه سائر قريش والعرب حّتى استقّر  بالنظر إىل محايتهم له 

 هذا الدين، وربام كانت الغاية من هذا الترشيف ـ فضًال عن كونه عرفانًا بجهود النبي 

وعطره حّتى ال  س فيهم قرب النبّي بإكرامه يف ذريته وقرابته ـ هو أن يستشعر النا

يغيب عنهم ذكره، ويكون ذلك باعثًا عىل وجود معَلم عنه بني الناس، فيكون ذلك سبيًال إىل 

تشويق هؤالء والناس من حوهلم إىل الدين احلّق، ويتعارف إىل الوقت احلارض رضب من 

 الترشيف للعوائل املالكة يف الدول األوروّبّية. 

 َأْسَأُلُكمْ  َال  ُقْل [ :)٣(ودة لذي القربى عىل املسلمني يف قوله تعاىلوقد جاء فرض امل

ةَ  إِالَّ  َأْجًرا َعَلْيهِ  حت بنفي سؤاله ]اْلُقْرَبى ِيف  املََْودَّ وسؤال سائر  ، ويف آيات أخرى رصَّ
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أجرًا من أقوامهم مطلقًا دون استثناء. ولعل الوجه فيه: أن  )صلوات اهللا عليهم(األنبياء 

: )١(الغاية من طلب املودة لذي القربى إنام هو ملصالح راجعة للناس يف ذلك كام قال تعاىل

ْن َأْجٍر َفُهَو َلُكمْ [  .]ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ

ن أصل تفاضل فلم يكن هذا الترشيف مزيد كرامٍة لذاته عند اهللا سبحانه واستثناء م

 الناس بالصالح والتقوى.

 بني الذكر واألنثى يف الدينعدم التمييز 

وأّما التمييز باجلنس ـ واملراد به تفضيل الذكر عىل األنثى ـ فقد نفاه الدين، وبّني أّن 

اهللا سبحانه جعل من اإلنسان ذكرًا وأنثى للتعارف والتكامل، فاألنثى صنو الذكر وكفؤه، 

كال� منهام بالعقل املمّيز والضمري الواعي واملشاعر املؤّثرة واإلرادة احلّرة. وقد زّود اهللا 

 ويتحّمل كلٌّ مسؤولّية عمله وتكون درجته بحسبه، فهام يتفاضالن بالفضيلة والتقوى.

َيا [: )٢(وهذا هو األصل العاّم والثابت والرصيح يف اخلطاب الديني، قال سبحانه 

ا  ا النَّاُس إِنَّ َ ن َذَكٍر َوُأنَثىَأهيُّ نُكم [: )٣(، وقال تعاىل]..َخَلْقنَاُكم مِّ أَينِّ الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى اَت ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلئَِك [: )٤(، وقال]مِّ اِحلَ َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

نَّةَ  ن َذَكٍر َأْو ُأنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة [: )٥(، وقال]َيْدُخُلوَن اْجلَ ا مِّ َمْن َعِمَل َصاِحلً

إِنَّ املُْْسلِِمَني [: )٧(، وقال]َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولِيَاء َبْعضٍ [: )٦(، وقال]َطيَِّبةً 
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ابِِريَن َواملُْْسلَِامِت َواملُْْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَاِت  ادَِقاِت َوالصَّ ادِقَِني َوالصَّ َواْلَقانِتَِني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ

ائَِامِت  ائِِمَني َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ِقَني َواملَُْتَصدِّ اِشَعاِت َواملَُْتَصدِّ اِشِعَني َواْخلَ ابَِراِت َواْخلَ َوالصَّ

اكِرِ  افَِظاِت َوالذَّ افِظَِني ُفُروَجُهْم َواْحلَ ْغِفَرًة َوَأْجًرا َواْحلَ م مَّ اكَِراِت َأَعدَّ اهللاُ َهلُ يَن اهللاَ َكثًِريا َوالذَّ

: )٢(، وقال]َيْوَم َتَرى املُْْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَاِت َيْسَعى ُنوُرُهم َبْنيَ َأْيِدهيِمْ [: )١(، وقال تعاىل]َعظِيًام 

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَوا[ ةً َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ ًة َوَرْمحَ َودَّ  .]ًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ

وقد اصطفى اهللا سبحانه من اإلناث نساًء كام اصطفى من الذكور رجاالً، كام جاء عن 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَىل نَِساء [: )٣(قوله تعاىل مريم  ، ]اْلَعاملَِنيَ َيا َمْرَيُم إِنَّ اهللاَ اْصَطَفاِك َوَطهَّ

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم [: )٤(وقال تعاىل َام َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ا ُكلَّ َلَها َزَكِريَّ َوَكفَّ

ا  ُهنَالَِك  ۞ َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللاِ إنَّ اهللاَ َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْريِ ِحَساٍب  َدَعا َزَكِريَّ

هُ   .]َربَّ

: )٥(ورّبام أصابت امرأة وأخطأ رجل ويقع العكس كام وصفه تعاىل يف القرآن بقوله

َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَبادَِنا َصاِحلَ [ َب اهللاُ َمَثًال لِّلَِّذيَن َكَفُروا اِْمَرأََة ُنوٍح َواِْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َحتْ ْنيِ َرضَ

ا َفلَ  اِخلَِني َفَخاَنَتاُمهَ َب اهللاُ َمَثًال  ۞ْم ُيْغنَِيا َعنُْهَام ِمَن اهللاِ َشْيًئا َوقِيَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّ َوَرضَ

نِي ِمن فِْرَعوْ  نَِّة َوَنجِّ َن َوَعَملِِه لِّلَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرَأَة فِْرَعْوَن إِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعنَدَك َبْيتًا ِيف اْجلَ

نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّاملِِنيَ َونَ  . ومن ذلك موقف ملكة سبأ الصائب يف عدم املقابلة مع سليامن ]جِّ

                                                             

 .١٣احلديد:  سورة )١(

 .٢١الروم:  سورة )٢(

 .٤٢آل عمران:  سورة )٣(

 .٣٨ـ  ٣٧آل عمران:  سورة )٤(

 .١١ـ ١٠سورة التحريم:  )٥(
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 عنها أهنا:  )١(بالقّوة بينام لّوح الذين استشارهتم من الرجال بالقّوة كام حكى القرآن

 .]..َقاَلْت إِنَّ املُُْلوَك إَِذا َدَخُلوا[

الدين ـ رغم أّنه جاء يف جمتمعات تنتقص املرأة وهكذا نالحظ أّن املنطلق األساس يف 

يف ثقافتها وخطاهبا ـ مساواة املرأة بالرجل يف اإلنسانّية ومقّوماهتا. وهي متثل تقدمًا نوعيًا 

  عىل الترشيعات املتعلقة باملرأة يف احلضارات الكربى املعارصة لنشأة اإلسالم.

وعي ـ متاثلهام التاّم يف القابلّيات ولكن مع ذلك فإّن هذا ال يعني ـ وفق املنظور الن

والطاقات التي ُزّود هبا كلُّ واحٍد منهام، بل مها خمتلفان بعض اليشء، فلكلٍّ خاصته وصفته 

 وإمكاناته التي يكتمل هبا مع اآلخر، كام هو الرؤية العقالئّية العاّمة الراشدة.

 عة تكامل الرجل واملرأة يف الدينطبي 

طبيعة العالقة بني الرجل واملرأة هي التكامل. نعم إّن تكامل شيئني ونظرة الدين إىل 

 بعضهام مع بعض عىل صنفني ..

): أن يكون من خالل أدائهام دورًا متامثًال متامًا لدور اآلخر، كمرصاعني األول( 

 .)تكامل املتامثلني(متامثلني يكّونان بابًا واحد كامًال، ونعّرب عن ذلك بـ

ن من خالل دور متفاوت هلام وفق خصائصهام كمرصاعني خمتلفني ): أن يكوالثاين(

 .)تكامل املختلفني(يكمل أحدمها اآلخر وال يصلح كلٌّ منهام إال بذلك، ونعرب عن ذلك بـ

والدين يرى أّن الرجل واملرأة من الصنف الثاين فهام خيتلفان يف خصائصهام اختالفًا 

الختالف يف حقيقته من السامت الرائعة واجلميلة اقتضته سنن اخللقة وتنظيم احلياة، وهذا ا

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا [: )٢(والبديعة يف احلياة كام قال تعاىل َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ةً  ًة َوَرْمحَ َودَّ  .]إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ

                                                             

 .٣٤النمل:  سورة )١(

 .٢١الروم:  سورة )٢(
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ومن َثّم فإّن من اخلطأ الذهاب بمذهب التساوي بني الرجل واملرأة يف اإلنسانّية إىل 

نفي أّي تفاوٍت بينهام. ومن اخلطأ أيضًا أن يستغني الرجل عن املرأة يف احلياة أو تستغني املرأة 

حٍد عن الرجل فيها، فاحلياة قائمة بثنائّية الرجل واملرأة عىل تفاوت بينهام يكّمل به كّل وا

 منهام اآلخر. 

وللمرأة ـ نوعًا ـ خصائصها املعروفة ومن أبرزها قّوة العاطفة واإلحساس لدهيا 

بالقياس إىل الرجل، كام يتمّثل بمقارنة بسيطة بني موقف األبوين جتاه األوالد حيث يتأّثر 

 موقف األّم بالعاطفة واللني ويتميّز موقف األب باحلزم والقّوة.

كامل هذه الثنائّية ودورها يف التوليد والرتبية. وهي صفة وتلك صفة اقتضتها ت

ملحوظة عىل وجه الغلبة، وإن أمكن ختّلفها يف كلٍّ من الرجل واملرأة بعوامل إضافّية؛ ولكن 

ال يمكن إنكار أن هناك اقتضاًء طبيعّيًا يف املرأة جتاه اللني والعطف وللرجل جتاه احلزم 

النساء يف األعامل الشاّقة كالقتال والرياضات اخلطرة عىل حّد والقّوة؛ ومن َثّم ال ترغب نوع 

 ما يرغب فيه الرجال.

وللعاطفة ـ بطبيعة احلال ـ تأثري عىل إدراكات اإلنسان وقراراته بالنظر إىل أن اإلنسان 

 كلٌّ ال يتجّزأ، فتؤّثر بعض قواه أو تتأثر من بعضها اآلخر.

اكات العلمّية البحتة، مثل اإلدراكات الرياضّية نعم، زيادة العاطفة لن تؤّثر عىل اإلدر

واهلندسّية لإلنسان ونتائجها؛ ومن َثّم ال يتفاوت الرجل واملرأة فيها، ولكنّها تؤّثر عىل 

القرارات العملّية واإلدراكات املتعّلقة هبا، فرتى أّن األم تندفع إىل ترجيح املوقف األلني ـ 

األب قد ينظر إىل املوقف األصعب ـ الذي يوافق  باملنظور احلارض ـ جتاه الطفل، ولكنّ 

 صالح الطفل بحسب عاقبته ـ وفق تقديره.

ومن نقاط تفاوت الرجل واملرأة هو شعورمها جتاه اآلخر، فإّنه وإن كانت هناك 

جاذبّية لكلٍّ منهام يف نفس اآلخر بام ينّظم سلوكّياته جتاهها؛ ولكّن املرأة هي صاحبة اإلغراء 
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العاطفي يف غطاء من احلياء بام ال نجد مثله عند الرجل، كام يتمّثل ذلك  واالستجالب

بوضوح يف الزي الذي يميل كلٌّ منهام للبسه والظهور به أمام اآلخرين؛ ويتمّيز الرجل 

 بوقوعه يف موقع االنجذاب الرسيع واالستجابة املعلنة هلذا اإلغراء .

ّلدة للجنس البرشّي بام اقتىض رعايَة مزيٍد ومن نقاط تفاوهتام أيضًا أّن املرأة هي املو

من التحّوط يف ارتباطاهتا، حفاظًا عىل االنتساب واستحقاقات األطفال؛ ألّن البيئة الطاهرة 

 واملصونة هي األساس األّول واألعمق لسالمة الرتبية.

وإثبات هذه الفروق بني الرجل واملرأة ال يعني بالرضورة كامالً للرجل وانتقاصًا 

 مرأة بقدر ما يقتيض جتهيز كلٍّ منهام بحسب سنن احلياة بام يكّمل اآلخر.لل

 ل تفاوت املرأة والرجل يف الترشيعاتمتثّ 

ومن الطبيعّي أن يتمّثل مثل هذه الفروق يف الترشيعات التي تتعّلق بالرجل واملرأة يف 

ع ألجل ضامن العفاف يف املجتمع ك ع املجاالت املختلفة للحياة، فيام ُرشِّ السرت أو ما ُرشِّ

لتنظيم احلياة الداخلّية لألرسة أو املجاالت األخرى، فالترشيع املبني عىل تقدير هذه الفروق 

بنحٍو مالئم ومعتدل من دون تفريط وإفراط أسعد لكلٍّ من الرجل واملرأة يف هذه احلياة 

 باملنظور النوعّي العاّم؛ ألّنه يستمّد من التكوين النفّيس لإلنسان.

ن املمكن ترتيب احلياة العملّية لإلنسان عىل أساس عدم الفرق بني اجلنسني ـ كام وم

جتري عليه الثقافة الغربّية ـ إّال أّن أرضار ذلك عىل احلياة األرسية وعىل واقع حال الرجل 

واملرأة وأوالدمها أكثر من نفعه، ال سّيام إذا لوحظت نتائج هذه التجربة ومضاعفاهتا يف مّدة 

 صرية.غري ق

فالترشيع األمثل للحياة ما كان أوفق بخلقة اإلنسان وفطرته عىل وجه معتدل وراشد 

يعترب باحلقائق عىل مشهد احلياة، وال يتنّكر هلا عىل أساس بريق عناوين جاذبة كاملساواة، أو 

عىل أساس دراسات غري دقيقة تتأّثر يف منحاها بالرغبات العاّمة واألجواء احلاكمة وتنتفع 
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دوات علمّية مل تستوِف رشوطها املنطقّية وتسعى للتنّكر إىل الفوارق املشهودة بني اجلنسني بأ

 وإسنادها إىل الرتبية األرسّية والبيئّية واالجتامعّية.

 أةتعّرض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل عىل املر

ًا يف وقد تعّرض القرآن الكريم للتساؤل عن تفضيل الرجل عىل املرأة تلوحي

 موضعني..

َّا [: )١(فقال تعاىل َجاِل َنِصيٌب ممِّ َل اهللاُ بِِه َبْعَضُكْم َعَىل َبْعٍض لِّلرِّ َوالَ َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ

ٍء َعلِيًام  َّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوْا اهللاَ ِمن َفْضلِِه إِنَّ اهللاَ َكاَن بُِكلِّ َيشْ  .]اْكَتَسُبوْا َولِلنَِّساء َنِصيٌب ممِّ

َل اهللاُ َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوبَِام [: )٢(وقال سبحانه اُموَن َعَىل النَِّساء بَِام َفضَّ َجاُل َقوَّ الرِّ

مْ   .]َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِهلِ

وال تتمنّوا ما (فنالحظ يف اآلية األوىل أّهنا مل جتعل الفضيلة للرجال دومًا بأن تقول: 

، بل عّربت بتفضيل البعض عىل البعض إشارًة إىل أّن )فّضل اهللا به الرجال عىل النساء

للفضل نواحي متعّددة، فقد يكون لكلٍّ من الرجل واملرأة فضل ومتّيز من جهة غري ما يكون 

 لآلخر.

وكأّن يف إسناد التفضيل إىل اهللا سبحانه إشارًة إىل أّن هذا التاميز أمر يتعّلق باخللقة 

رك وتعاىل، وال يستطيع اإلنسان تغيري خلقته، كام ال حميص التكوينّية حسب ما سنّه اهللا تبا

من متّثل مقتضيات هذا االختالف ـ بطبيعة احلال ـ يف الترشيع؛ ألّن الترشيع احلكيم هو ما 

وافق مقتضيات التكوين، وهذه املقتضيات متيل نوعًا من توزيع األدوار بينهام يف احلياة، 

 ب من خالله املوقع الالئق به يف احلياة.فلكّل واحٍد دور يؤّديه فيها ويكتس

                                                             

 .٣٢النساء:  سورة )١(

 .٣٤النساء:  سورة )٢(
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وكأّن يف التعبري عن الرغبة إىل دور اآلخر يف احلياة بالتمنّي ـ الذي هو طلب املستحيل 

ـ إشارة إىل أّنه إذا أّمل أحدمها الدور الالئق باآلخر باعتقاد أّنه دور أفضل كان ذلك رضبًا 

لنهاية إىل وضع سليم ومطمئن ومستقّر، من طلب املستحيل، بمعنى أّنه سوف لن يؤّدي يف ا

بل تؤّدي إىل مضاعفات وارتدادات نابعة عن سعي اإلنسان إىل تغيري بنية احلياة وقواعدها، 

وذلك أمر غري مقدور لإلنسان، نعم يستطيع اإلنسان من االستزادة من الفضل فيام يناسبه، 

 وقد يّرس اهللا سبحانه له ذلك بحسب سنن احلياة.

ية الثانية فهي فرضت القوامة للرجل يف احلياة األرسية، والقوامة هي من وأّما اآل 

القيام عىل اليشء، واملراد أّن الرجل هو من يقوم عىل األرسة برعايتها وحياطتها، نظرًا إىل أّنه 

ال غنى ألّي جمتمع ولو كان صغريًا أن يكون الرجوع إىل رأي واحد معّني من أهله يف حال 

يف النظر ليكون ذلك مرجعًا رافعًا للتشويش واخلالف، ال عىل أن يامرس  طرّو االختالف

سلطًة مطلقًة كام يشاء بل رعايًة للنظم والصالح، وطبيعة الرجل بحسب خلقته وتكوينه 

النفيس أنسب بذلك ملا يتضّمنه نوعًا من عنارص احلزم يف اّختاذ القرار، والثبات فيه، والُبعد 

األحاسيس واالنفعاالت العاجلة وامتالك القّوة التي تقتضيها محاية عن التأثُّر بكثري من 

األرسة عن االعتداء من قبل اآلخرين، وذاك أمر ُمعاش عىل اإلمجال، وتؤّيده مجلة من 

الدراسات االجتامعّية، والتي أوردت بعضها أّن املرأة نوعًا أكثر رغبة إىل الرجل القوّي منها 

 إىل الرجل الضعيف املطاوع.

وقد أشارت اآلية الكريمة إىل ذلك بام ذكرته من التفاضل، إّال أّن من اللطيف يف 

 تعبريها أّهنا مل تعّرب بتفضيل الرجل عىل املرأة بل عّربت بتفضيل بعض عىل بعض.

وكأّن يف هذا التعبري إشارة إىل أّن ذلك مقتىض تفاضل الرجل واملرأة وامتياز كلٍّ عىل 

ان امتياز الرجل يقتيض اعتبار القوامة له، وإن كان للمرأة فضيلة اآلخر كلٍّ يف جهة، فك

 وامتياز من جهات أخرى.
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وقد أضافت اآلية تعليًال آخر يقع يف الرتبة الثانية، وهي التكّفل املاّيل من الرجل 

لألرسة؛ فإّن تكليف الرجل باستحصال النفقة واإلنفاق عىل األرسة يناسب إناطة القوامة به 

ّلق باجلوانب املالّية. والقرار االقتصادي يف األرسة خاّصًة. ويف سائر شؤون إدارة فيام يتع

األرسة بشكٍل عاّم عىل أّنه قد أخذ الدين عىل الرجل أن يعارش املرأة باملعروف، وال جيوز له 

 أن يستغّل موقعه للتعّسف والظلم.

وار الرجل واملرأة؛ إّال أّن وإّن هذا التعليم هلو تعليم حكيم وواٍع يف نفسه يف توزيع أد

سوء تطبيقه واستغالله عىل وجه خاطئ هو الذي جيعل له إحياًء سلبّيًا يف نفس اإلنسان 

بتوّهم أّنه يؤّسس لظلم املرأة، ولو وعاه الزوجان وفق سياقه الفطرّي ويف ضوء جتارب احلياة 

حلياة األرسّية الرجل لوجدا أّنه أحسن الترشيعات املمكنة يف تنظيم العالقة بني ركني ا

واملرأة. وقد يعرف الكثري منّا ُأرسًا ملتزمة تعيش السعادة بااللتزام هبذه احلدود، بعد أن 

 اقتنعت بصواهبا وسدادها.

 يعات الدين يف شأن الرجل واملرأةترش

ولو تأّمل املرء بروح احلكمة واقتضاء الفطرة مدعومًا بتجارب احلياة ومنّبهاهتا 

ختلفة يف شأن الرجل واملرأة لوجد تعامًال حكيًام وكريًام مع املرأة كالرجل، والترشيعات امل

 يبتني جوهره عىل فكرة تكامل املختلفني وليس تكامل املتامثلني متامًا.

. ففي شأن اجلهاد نجد أن الرجل هو املكلَّف به، فهو بذلك العنرص املضّحي بنفسه ١

ض عمومًا لألرس واألذى ونقص  ودمه محايًة للمجتمع عاّمًة والنساء خاّصًة، وهو املعرَّ

العضو وسائر عوارض احلرب، بل ُيناط بالرجل عمومًا محاية العائلة واألرسة عن األخطار 

ّرض هلا، كام جتري عليه احلياة العملّية يف املجتمعات املختلفة؛ ألّن الرجل الشخصّية التي تتع

أكثر تأّهًال عمومًا من حيث التكوين البدّين والنفّيس بام يقتضيه احلرب من عنارص الشجاعة 
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والبسالة واحلزم والثبات والتضحية بالنفس ألجل حفظ الرشف والِعرض، وذلك تقديرًا 

 ا واملحافظة عىل رشفها وعفافها ونسلها.لرّقة املرأة وظرافته

. ويف شأن اآلداب االجتامعّية العاّمة نجد إجياب مبدأ العفاف عىل كال اجلنسني يف النظر ٢

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيَْفُظوا [: )١(واملظهر والسلوك، كام قال تعاىل  ُقل لِّْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ

َفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوُقل لِّْلُمْؤِمنَ  ..ُفُروَجُهمْ  ؛ إّال أّن املرأة حيث ]اِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَحيْ

ُطبعت بطابع اإلغراء ـ من حيث خلقها البدين وتكوينها النفّيس من دون تكّلف وسوء قصد 

منها بالرضورة ـ بينام ُطبع الرجل عىل االستجابة الرسيعة هلذا اإلغراء، فلذلك فرض عليها 

 ما يسرت إغراءاهتا يف املشهد العام حّتى تعتدل احلياة االجتامعّية بينهام. ولن يتأّتى من السرت

ملجتمع عمًال أن يعيش حالة العفاف ومقتضياته ـ من رشعّية النسل، وحّق املولود يف أن 

يولد يف بيئة طاهرة وسليمة ـ متى جاز للنساء أن يلَبسن أي ملبس ترغبن فيه من دون حتديد 

ذل من جهد ورصف من طاقات؛ ومن َثّم تنازلت املجتمعات الغربّية عن االهتامم هبذا مهام ب

 اجلانب منذ حني؛ ألّهنا يف تقديرهم ليس أمرًا عملّيًا وال مرغوبًا لكال اجلنسني يف تلك البالد.

. ويف أمر النكاح نجد ختصيص املرأة البكر ـ وفق أغلب املذاهب اإلسالمّية ـ ٣

بموافقة وّيل أمرها، وذلك حلساسّية املرأة البكر وخطورة أمرها وشّدة بإناطة زواجها 

تّرضرها بالعالئق غري الناجحة ورسعة تصديقها ملن يبدي الرغبة إليها من الرجال ممّا يوقعها 

يف معاناة كبرية ومستمّرة طوال حياهتا، ويتأذى والداها بذلك شفقًة عليها، وقد لوحظ يف 

عّية أّن معظم الفتيات يرغبن يف تعّلق الرجل هبّن من منطلق الرغبة بعض الدراسات االجتام

يف الزواج من الرجل املناسب، بينام معظم الشباب يبحثون عن العالقة استجابًة للغريزة 

وليس انطالقًا من الرغبة يف الزواج وتكوين األرسة، وبذلك تكون الفتاة مغررًا هبا يف أية 

 عالقة غري مدروسة جيدًا.

                                                             

 .٣١ـ  ٣٠النور:سورة  )١(
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ن َثّم كان هناك حاجة إىل أن تكون التجربة األوىل للمرأة جتربًة ناضجًة ومدروسًة، وم

ومعلنًة وواضحًة؛ ألّهنا التجربة التي ُيرجى فيها أن تكون حالًة مستمّرًة وموجبًة لسعادهتا، 

 فإذا فشلت هذه التجربة ـ ال سمح اهللا ـ فقد أوكل أمرها إليها. عىل أّن والية األب إّنام جعل

ملكان شفقته جتاهها وغريته عليها، وخربته يف احلياة ونصحه لكريمته نوعًا، فهو مؤمتَن عىل 

 مصلحتها، فلو ثبت أّنه عضلها وتعّسف يف منعها سقطت واليته وكانت حّرًة يف قرارها.

وجتد العديد من الطالبات يف اجلامعات بام يالحظنه من أحوال بعض زمالئهّن 

 هذا الترشيع، والصيانة النوعّية التي توجبها للفتيات.احلكمة الكبرية يف 

وقد أّرص اإلسالم عىل متكني الزوجة ـ بعد جتربتها األوىل ـ سواء كانت مطّلقة أم 

أرملة من أن تتزّوج بَمن تشاء بمعروف، وهنى عن عضلها واملامنعة من زواجها، ومل جيعل 

ًال عن األخ والعّم وغريمها من القرابة، وكان ألحٍد واليًة عليها حّتى أبيها وجّدها ألبيها فض

ذلك يف جمتمع عشائرّي ال تقبل وال تستسيغ أعرافه مثل هذه األحكام حّتى بعد أربعة عرش 

 قرنًا.

وإذا كان اإلسالم قد أجاز التعّدد للرجل فقد اشرتط فيه رشطًا شديدًا وهي رعاية 

د املرأة، بل نظر يف ذلك إىل مقتضيات العدل بني النساء، ومل جيعل ذلك انحيازًا للرجل ض

خلقة كل من الرجل واملرأة، وذلك بتقدير أن حْجر الرجل عىل العالقة الرشعية مع امرأة 

واحدة مهام كانت ظروفها أمر غري عمّيل عىل العموم، بل يعّد نحو إجبار وقهر له عىل خالف 

طيئة، وَمن انجّر إىل اخلطيئة طبعه وقواه البدنية والنفسية، وبذلك ينجّر إىل ارتكاب اخل

وانفتح باهبا يف نفسه انكرس احلاجز النفّيس فيها. وهذا أكثر تدمريًا للحياة الزوجّية بالنظر 

 النوعّي اجلامع والبعيد. عىل أّن يف ذلك ما يؤّدي إىل عدم اضطراره إىل طالق األوىل.

طّلقات، ودوره يف فضًال عن موافقة هذا التعّدد مع مصلحة األرامل والعوانس وامل

صيانتهّن عن اخلطيئة أو إجبارهّن عىل قمع غريزة فطرّية هي حاجة أساسّية من حاجات 
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اإلنسان تكون املطالبة بقمعها تكليفًا تعّسفّيًا وغري عمّيل يؤّدي إىل انتشار اخلطيئة قهرًا، كام 

 من املجتمعات يف كثري أّن زواج الرجل من امرأة أخرى ال يعّد من منظور الزوجة األوىل

تعسفًا يف حقها، وأما املجتمعات التي جيري عرفها عىل خالف ذلك فإن هذا العرف نفسه 

 حيول دون حصول ذلك فيها.

عىل أّن اإلسالم حَظر هذا الزواج يف حال عدم قدرته عىل اإلنفاق عىل زوجتني، أو 

ملعروف فضًال عن حّق تعّسفه يف حال زواجه من الثانية وعدم رعايته مقتضيات املعارشة با

 األوىل يف اشرتاط عدم الزواج بثانية يف ضمن عقد الزواج.

وعمومًا فإن تأصيل عدم رشعية عالقة الرجل بأكثر من امرأة واحدة كأصل عام عابر 

للزمان واملكان الشامل للمجتمعات املختلفة، ومهام كانت ظروف املرأة والرجل واملجتمع 

نظر إىل املوضوع بنظرة شاملة، وحينئٍذ فال يبقى إال حتديد ذلك  أمر غري حكيم، كام يظهر ملن

برعاية العدل، وإثبات حق املرأة يف اشرتاط عدم التعدد يف العقد، والتعويل يف تقّبل الرجل 

 للزواج من واحدة عىل العرف االجتامعي املانع منه حيث يوجد مثل هذا العرف خارجًا.

مبنيًا عىل تقدير كون هذا التجويز يف أصله استجابة وإذا كان الترشيع الرشعي للتعدد 

رضورية لطبيعة الرجل يقيه من اخلطيئة ومضاعفاهتا األرسية واالجتامعية، وهو أقرب إىل 

صالح احلياة األرسية ودوامها، حيث ال يضطر الرجل يف حال الرغبة يف امرأة أخرى من أن 

اء كام هو أصلح للرجل، ويف ضوء ما يطلق األوىل، وهي بذلك أصلح للزوجة ولسائر النس

 تقدم ال يملك املرء أن جيزم بخطأ هذا الترشيع بعد االرتقاء إىل التأمل اجلامع يف املوضوع.

هذا ومل يكن من املتوّقع طبعًا جتويز التعّدد للمرأة مع دورها يف اإلنجاب وخصائصها 

  هدم احلياة املشرتكة.العاطفّية، وما طبع عليه الرجل من عدم تقبل ذلك، فيؤّدي إىل

فالناظر املتأّمل بعمق يف أحكام الزواج يف اإلسالم جيد بصدق أّن اإلسالم مل ينحز إىل 

الرجل وال احتقر املرأة ومل يرشع ترشيعًا يف موضوع يتعّلق هبام إال وقد حتّرى فيه ويف آثاره 
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لرجل كان كذلك للمرأة ومضاعفاته الصالح النوعي لكال اجلنسني، فام كان صالحًا نوعّيًا ل

ويصدق العكس؛ ولكن قد حتل العاطفة حمّل احلكمة فتؤّدي إىل اجلزم بأمور وتعميامت ال 

 يصّح التّرسع باجلزم فيها.

. ويف تنظيم احلياة األرسّية جعل لكّل من الطرفني حقوقًا ووظائف باملعروف مع ٤

القرآن الكريم تعبري لطيف عن  ، ويف)١(جعل الرجل هو القّيم عىل األرسة حلكمة سبق ذكرها

 االرجوع إىل املرأة بعد الطالق يف العّدة إن أراد الزوج جيوز له أنّ هذا املعنى، فإنه ـ بعد ذكر 

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللاُ َعِزيٌز [: )٢(ـ قال إصالحاً  نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف َولِلرِّ َوَهلُ

ومعنى ذلك أّن اإلرجاع البّد أن يكون عىل أساس اإلصالح دون اإلرضار ، ]َحُكيمٌ 

وهي متامثلة عدا كون الرجل قّيًام  ،واإليذاء، ويف حال حتّقق الرجوع تعود حقوق الطرفني

 عىل األرسة يف إطار املعروف دون ظلم وأذى.

                                                             

الرجل للمرأة متى نشزت عن أداء حّقه وممّا ُأثري حوله السؤال من األحكام األرسّية جتويز رضب ) ١(

اخلاّص. والواقع أّن هذا التجويز إّنام جاء بحدود حمّددة جدًا يساعد عىل استئصال مشكلة يمكن أن هتدد 

هبا؛ وذلك أّن النشوز ليس امتناع الزوجة عن االستجابة  العالقة الزوجّية التي ُيفرتض متّسك الطرفني بعدُ 

ر، بل ممانعة تعسفية عن هذه االستجابة، وتفيد اآلية أّنه يتعّني عىل الرجل أن تعّذرًا بعذر كاحلرج والرض

فإّن ذلك وثانيًا آلّية اهلجر يف املضاجع، فإن مل ينفع  ،يستعمل أّوالً آلّية الوعظ تذكريًا بحّقه وفق عقد الزوجّية

والتوّجه إىل إنشاء عالقة  ،من قبيل عدم اإلنفاق ،أن يؤّدي بالرجل إىل اّختاذ خطوات ضاّرة باملرأة همن شأن

يوجب تراجع ـ بحسب ثقافة املجتمع ـ اخلفيف الرضب ، فإذا ُقّدر أّن ته هباأخرى واالستغناء عن عالق

لو فرض و .املرأة عن هذا التعسف ويندفع به املفاسد املذكورة وغريها فقد ُأجيز إجازة حمدودة يف هذه احلالة

ع وشائع يف بيئة النّص ألمر  مل عدم تأثري الرضب يصّح للرجل ارتكابه، فام ُأجيز فيه يشء حمدود كعالج متوقَّ

يمكن أن يوجب معضلة أرسّية تؤّدي إىل هتديد احلياة األرسّية، وخروج األرسار الزوجّية إىل العلن، عىل ما 

 عن االستجابة لزوجها.تؤّكده الدراسات االجتامعّية حلاالت اخلالف الزوجّي من جهة نشوز املرأة 

 .٢٢٨البقرة:سورة  )٢(
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هذا احلكم  . ويف أمر الطالق نجد أن الرشع أناطه بالرجل، ويرد السؤال هنا عن أنّ ٥

يتيح كًال من الطالق الظامل واإلمساك الظامل من الرجل للمرأة، فلو أنيط األمر باّتفاقهام 

 كالزواج أو بمحكمة عادلة كان ذلك أقرب إىل العدالة.

أّما عن متكني هذا احلكم الرجل من الطالق الظامل فالواقع أّنه ال يبعد أن يكون 

ت العالقة بني الرجل واملرأة بحيث استقّر األمر عىل املنطلق يف هذا احلكم أّنه متى ضعف

تباعدمها ال يتأّتى عملّيًا إجبار الرجل عىل أن يتعامل كزوج مع املرأة التي ال يرغب فيها، فال 

يكون إمساكها إّال مزيد رضر عليه وعليها مجيعًا، ولئن يتفّرقا فقد يغني اهللا كال� من سعته بام 

نات خمتلفة ورغبات متفاوتة؛ ولكن مع ذلك نالحظ أّن الرشيعة ـ أودعه يف احلياة من إمكا

ـ حّددت صّحة الطالق ونفوذه بجملة قيود ـ حّتى ال )١(حسبام يدّل عليه القرآن الكريم

 يكون الطالق انفعاالً وقتّيًا بل قرارًا متعّقًال ومدروسًا ـ من مجلتها ..

                                                             

ِهتِنَّ [يف قوله تعاىل: ) ١( ُقوُهنَّ لِِعدَّ ْقُتُم النَِّساء َفَطلِّ ا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َ نُكمْ ..َيا َأهيُّ سورة ( ]َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ

، فإّن األمر بالطالق للعّدة بشاهدين إرشاد إىل فساد الطالق من دون ذلك كام ورد يف فقه )٢ـ١الطالق:

 . الباقر والصادق وسائر أئمة أهل البيت 

سائر مذاهب املسلمني خطًأ فاحشًا وبّينًا إذ محلوا اآلية عىل أّن هذا إجياب للطالق للعّدة  وقد أخطأت

النهي يف بيشء حمدد أو أّنه ال شّك يف أّن األمر  :ووجه اخلطأ .طالقه فيأثم من طّلق لغري العّدة ولكن يصّح 

 )عن بيع الغرر هنى النبّي (أبواب األمور اإلنشائّية من العقود واإليقاعات إرشاد إىل الفساد، فلو قيل: 

كان مفاده فساد هذا البيع باّتفاق فقهاء املسلمني وليس جمّرد اإلثم فيه مع احلكم  )ال تبع ما ليس عندك(أو 

 بصّحته. 

ـ خطًأ كبريًا آخر يف  كام أخطأ املشهور من مذاهب املسلمني ـ عدا مذهب األئمة من أهل البيت 

َتاِن فَ [جتويز وقوع الطالق الثالث يف مرة واحدة، وقد قال سبحانه:  يٌح الطََّالُق َمرَّ إِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ

، عىل أن الطالق يعني الفراق، وال معنى عقالئي إلنشاء ثالث فراقات معًا، )٢٢٩البقرة:سورة ( ]بِإِْحَسانٍ 
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ىل الزوجني املعارشة فيه، أو يف طهر أ. إبطال الطالق إذا كانت املرأة يف حال حيظر ع

متّت املعارشة فيه بينهام، وذلك ألجل أن يدّل عىل تباعٍد فعيلٍّ بني الطرفني، وال يكون قوالً 

 انفعالّيًا من الزوج يف حلظة غاضبة.

وهذا الرشط يؤدي إىل إبطال كثري من الطالقات التي تصدر من األزواج حتى قد 

 موع نسبة الواحد إىل املائة أو دون ذلك يف مثل املجتمع العريب.تكون نسبة ما يصح إىل املج

ب. تعليق نفوذ الطالق إىل انقضاء العّدة (والتي تكون عادًة ثالثة أشهر عىل األقّل)، 

واستمرار استحقاق الزوجة للسكنى والنفقة. فإذا رجع الزوج عن قراره بالطالق مل ينفذ 

 طالقه.

ن الطرفني عن اآلخر يف هذه املّدة، حّتى يدّل عىل كون وذلك ألجل اختبار صرب كلٍّ م

 القرار بالطالق قرارًا مستقّرًا ومدروسًا.

وهذا الرشط أيضًا يؤدي إىل تراجع الزوج عن قرار الطالق يف أكثر املوارد إما من 

ذات نفسه، أو من جهة توّدد الزوجة إليه، ال سّيام مع سكنى الزوجة يف الدار نفسه وانتهاء 

 عول الدواعي املتوسطة األمد للطالق هبذه املدة الطويلة.مف

وهبذا نالحظ أن الشارع سعى إىل ترشيد الطالق بتصنيف أسباب طالق الزوج إىل 

 ثالثة أقسام ..

                                                                                                                                                          

وكيف يسمح الشارع بوقوع طلقات ثالث معًا دون رجوع يتخللها، وهو الذي حّدد صّحة الطالق حتديدًا 

 كبريًا بإجياب كوهنا للعدة.

ـ أدى إىل  ر الفقهاء ـ غري مذهب أهل البيت من قبل مجهو وردينالطالق يف هذين امل صحيحإّن ت

كام  الفقه عن مسار الترشيع واستتبع مفاسد كثرية بقبول الطالقات املتعجلة اهلادمة للحياة األرسية. فانحرا

 قرآنية.يف فهم النصوص ال أنه من املواضع املنبِّهة عىل متّيز فقه أهل البيت 
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أ. قسم يكون انفعاالً عاجًال، وهذا قد أبطله متامًا باشرتاط صدور الطالق يف حال 

طالق الناشئ عن انفعال عاجل ال يكون مسبوقًا تباعد مسبق لفرتة ما بني الزوجني، ألن ال

 بتباعد فعيل طويل بني الزوجني.

ب. وقسم يكون عىل أساس دواٍع متوسطة ال عاجلة، كالطالق الصادر عن تباعد 

فعيل، فإن التباعد يدل عىل وجود داٍع فاعٍل ملدة يف نفس الزوج، فهنا أناط نفوذ الطالق 

حتى خيترب بذلك مدى وجود دواٍع طويلة مؤكدة  )ثة أشهرأقلها عادًة ثال(بمرور مدة طويلة 

للزوج. وكذا للزوجة حيث يتأتى هلا تدارك تقصريها إن كانت هي املقرصة والباعثة عىل هذا 

 األمر.

ج. وقسم يكون عىل أساس دواٍع مستقرة وثابتة وطويلة األمد من الزوج والزوجة، 

 تى معه الرتاجع إال بعقد جديد.فهنا نفذ الطالق، وألزم به الطرفني فال يتأ

وأّما اإلمساك الظامل من الزوج للزوجة من غري أداء حقوقها فقد عاجله القرآن الكريم 

بإلزام الزوج بأحد أمرين ال حميص عنهام: إّما املعارشة باملعروف أو الترسيح بإحسان، فإن 

األمرين، فينذره القايض امتنع منهام حّق للزوجة الشكاية إىل القايض، بمطالبة أحد 

 باالستجابة لطلبها، فإن امتنع منهام طّلقها احلاكم، وكانت يف حلٍّ منه.

ومن وجوه اإلمساك الظامل من الزوج أن ال يعارش املرأة بمعروف حّتى يضطّرها إىل 

بذل الفدية ألجل الطالق. وقد سّد الشارع عليه هذا باحلكم بفساد هذا الطالق وعدم متلك 

 للفدية، إّال أن تكون املرأة هي الكارهة للزوج فتدفع مهرها للزوج لكي خيّيل سبيلها.الزوج 

وهبذا نالحظ أّن الشارع رغم إناطة الطالق بالزوج فإّنه سعى إىل توجيهه إىل منحى 

 أكثر عدالة بالنسبة إىل الزوجة.

ضاّدة يف حال سوء ومل ير الشارع أن من املعقول إناطته بموافقتهام؛ ألّنه يعود سببًا للم

العالقة بينهام، وهو أمر واضح، كام أّن إناطته باملحكمة حتى تنظر يف دواعي الطالق وأسبابه 
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ليس سبيًال أمثل؛ ألّن الرشع إّنام حيكم من منطلق فطرّي عاّم فوق الزمان واملكان، وال 

، فضًال عام يف إناطة  األمر باملحكمة من توجد هناك حمكمة يمكن إناطة األمر هبا بشكٍل عامٍّ

وجوه العناء والشقاء بنرش األرسار الزوجية واالهتامات املتبادلة يف شأهنا يف جوٍّ واسع، وهو 

ال يساعد عىل تقليل كبري حلاالت الطالق يف حال وجود ما يدعو إليه كام يشري إىل ذلك 

 االّطالع عىل األوضاع االجتامعّية.

بمبدأ املعارشة باملعروف مع الزوجة مجلًة من  ـ من ناحية الزوج ـوقد عالج الشارع 

 الظواهر التي كانت شائعة يف املجتمع العرّيب ..

قة منها( ): الظهار، وهو حتريم مؤّبد من الرجل لزوجته عىل نفسه جيعل الزوجة معلَّ

طول عمرها، فقد شنّع عليه واعتربه منكراً من القول وزوراً وأوجب عىل الزوج إّما الرجوع 

طالق الزوجة، وزاد عىل ذلك أّنه إن أراد الرجوع إليها وجب عليه دفع كّفارة كبرية  عنه أو

 عن هذه الفعلة الذميمة.

): إيالء الزوج من زوجته، بمعنى يمينه عىل أن ال يعارشها، فأوجب عىل منهاو(

 الزوج أن يكّفر عن يمينه ويؤّدي حّق زوجته ما بينه وبني أربعة أشهر، وإّال حّق لزوجته

 املطالبة بطالقها.

. ويف أمر حضانة األطفال يف حال فراق الزوجني جاء يف الُسنَّة إناطتها يف حال كون ٦

عمر الطفل سنتني فأكثر باألب، وهو ما قد يقّدر أرضارًا بالزوجة، ألهنا بعاطفتها أكثر متسكًا 

القّيم عىل األرسة باألطفال من الزوج، ولكن ربام كان امللحوظ يف هذا الترشيع أن األب هو 

ل هذه املسؤولية.  واملسؤول عليها، فهو أوىل بأن ُحيمَّ

ومن املعلوم أّن احلضانة مسؤولّية ثقيلة ال يرغب فيها كثري من اآلباء؛ إذ الطرفان 

املفرتقان عادًة يرغبان يف زواٍج جديد، بل ربام كان الترشيع ناظرًا إىل دفعهام هبذا االجتاه سرتًا 

مسؤولّية األطفال بأّي واحٍد يصادم هذه الرغبة، وهو أكثر صدودًا للمرأة عن  هلام، وإناطة
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الزواج مرة أخرى منه للرجل، ال سّيام أّن الرجل أقدر عىل فرض رعاية األطفال يف األرسة 

 اجلديدة من فرض املرأة رعايتهم مع الزوج اجلديد.

وريث املرأة. فقد كان املرياث يف . ويف أمر املواريث أوجد اإلسالم انقالبًا عظيًام يف ت٧

العرف العرّيب ـ وأعراف كثرية أخرى ـ لرجال العشرية األقربني خاّصًة ومل يكن للنساء فيه ـ 

سواء كانت أّمًا أو بنتاً أو زوجة ـ أي سهم، ومل يكن هذا احلكم أمرًا اعتباطّيًا بل كان يف 

موال عنها، فإّن رجال العشرية هم تقديرهم أنه صيانة ملصلحة العشرية حّتى ال خترج األ

احلامة الذين يدافعون عنها ويتحّملون األخطار يف محايتها ويضّحون يف هذا السبيل، ومن 

 اإلنصاف والعدل يف تقديرهم أن يكون الُغنم ملن عليه الغرم.

وقد كان جتّذر ذلك يف املجتمع العريب بدرجة مل جيد اإلسالم ـ بعد تكّون املجتمع 

يف املدينة ـ املصلحة يف مواجهته، فمّهد إلصالح األمور من خالل إجياب الوصّية  اإلسالمّي 

، وكان ذلك فيام ُيَتوقَّع يف السنة األوىل للهجرة، فأدرج الوالدة مع )١(للوالدين واألقربني

ـ وهو يعني بطبيعة  )األقربني(الوالد ـ الذي مل يكن توريثه بحاجة إىل عناية إضافّية ـ وذكر 

 ال ما يشمل الذكر واألنثى ـ وأمر بالصلح عىل تقدير حيف املويص. احل

ع أن يكون  ثّم أنزل بعد مّدة توصيات عاّمة يّرصح باستحقاق املرأة من املرياث، وُيَتوقَّ

َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن [: )٢(ذلك يف حدود السنة اخلامسة للهجرة، قال سبحانه َجاِل َنصيٌِب ممِّ لِّلرِّ

َّا َقلَّ ِمنُْه َأْو َكُثَر َنِصيًبا مَّ  َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن ِمم  . ]ْفُروًضاَواألَْقَرُبوَن َولِلنَِّساء َنِصيٌب ممِّ

ثّم حّدد الفرائض حتديدًا مؤّكدًا معتربًا إّياها وصّيًة من اهللا سبحانه ومن يتعّد حدوده 

الك االستحقاق وشيجة الرحم دون العصبة، فقد جازف باستحقاق العقاب، وجعل م

                                                             

ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِنيَ [قال تعاىل: ) ١( سورة ( ]ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم اْملَْوُت إِن َتَرَك َخْريً

 ، علًام أّن سورة البقرة هي أّول سورة نزلت يف املدينة.)١٨٠البقرة:

 .٧النساء:  سورة )٢(
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فجعل لألّم والبنت واألخت والزوجة كّلهن حصصًا غري قليلة حّتى إّنه جعل لإلخوة 

واألخوات لألّم حّصًة يف تركة أخيهم وأختهم ـ وزاد عىل ذلك أّنه سّوى بني حّصة الذكور 

واإلخوة لألبوين )٢(صبة كاألوالد. نعم مّيز الع)١(واإلناث من جهة األّم كام يف آية كاللة األم

بأّن الذكور هلم ضعف حّق اإلناث من جهة دورهم يف احلامية وتضحيتهم يف  )٣(واألب

الدفاع عنهم وفق طبيعة احلياة العاّمة يف تكاتف األقرباء وتوّيل الرجال دور التضحية لألمن 

 األرسّي والعشائرّي.

ته  )٤(امثلة حّتى تبلغ الثلث. ويف باب الديات جعل دية املرأة والرجل مت٨ فجعل ديَّ

ضعف دية املرأة؛ إذ مل تكن الدية من أدوات التكريم بل رعاية لطبيعة الدور األرسّي 

واالجتامعّي املفروض للرجل من قيامه باإلنفاق عىل األرسة والعائلة، ومن محايته لألرسة 

 ه.والقرابة والبلد؛ ممّا يؤّدي فقدانه عوزًا أكرب يفرتض جربان

. ويف باب الشهادات ُجعلت شهادة امرأتني بمثابة شهادة رجل واحد، وعّلل ذلك ٩

ا األُْخَرى[بـ)٥(يف اآلية الكريمة َر إِْحَداُمهَ ا َفُتَذكِّ ، ولعّل املقصود أن تأخذ ]َأن َتِضلَّ ْإْحَداُمهَ

 إحدامها العاطفة املانعة عن أداء الشهادة بحّقها فتذّكرها األخرى.

                                                             

 .١٢النساء:  سورة )١(

 .١١النساء:  سورة) ٢(

 .١٧٦النساء:  سورة )٣(

أن ما يستوجب الثلث  مساواة الدية فيهام قبل بلوغ الثلث وتفاوهتا عند بلوغهقد تكون احلكمة يف ) ٤(

معطل ـ نوعًا ـ تعويض عن األذى، والرجل واملرأة سّيان يف الشعور باألذى، وما زادت ديته عن الثلث 

من تعطيل املرأة بحسب احلالة النوعية  لرجل يف األرسة واملجتمع أّرض بهه نوع عطٍل، وتعطيل اليع يللمجن

 الغالبة.

 .٢٨٢البقرة:  سورة )٥(
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الفتاوى عدم قبول شهادة املرأة يف بعض املوارد كاهلالل، وكأّن املقصود  وقد ورد يف

من وراء احلكم عدم تشجيع املرأة عىل الدخول يف وادي االستشهاد والشهادة يف تلك 

املواضع، لكوهنا بعيدة عن االهتاممات املناسبة هلا أو ملا يوجبها من االختالط املؤّثر بدوره 

 فّية التي يمكن أن تكون آفًة ضاّرًة بصدق الشهادة وموضوعّيتها.من خالل اإلثارات العاط

. ولكن )١(هذا، وقد ترد يف النصوص تعبريات جمازّية عن املرأة ُفِهم منها انتقاص املرأة

من الرضورّي للباحث الفرز بني صلب الفكرة التي يشري إليها النّص وبني أسلوب التعبري، 

                                                             

 ومن أمثلة لتلك التعابري ما ورد يف بعض اآلثار من نقصان عقل املرأة أو أّن املرأة عورة. ) ١(

العاّم واملوّجه لعاّمة املجتمع، ولكن وكال التعبريين املذكورين مل يردا يف القرآن الكريم الذي هو النّص 

ورد يف بعض اآلثار ـ التي ينبغي التأكد من مدى الوثوق هبا ـ يف مقامات خاّصة كأسلوب لتفّهم املعنى يف 

 مقام يقتضيه.

لغًة، أّهنا مظنّة لتأثري عاطفتها عىل قرارها، فالعقل ليس هو  )نقصان عقل املرأة(واملفهوم من النّص األّول 

ة املدركة يف حّد نفسها ـ كام هو االصطالح اجلاري ـ وإّنام هو القّوة الضابطة، ألّنه مأخوذ من عقال القوّ 

 البعري، وهو الذي يضبط البعري عن الرشود، ففي قّوة عاطفة املرأة مظنّة التأثري عىل قرارها.

إّنام هي تعبري تنزيّيل مل يرد هبا إنكار كون املرأة مظهر اللطف واجلامل  )املرأة عورة(كام أّن النّص الثاين 

بل وردت بأحد منظورين وفق شأن  ،والظرافة يف إحساس الرجل، كيف وتلك بدهية واضحة ال جدال فيها

ل له.  صفة باعتبارها موضعًا للقذارة، وصفة باعتبارها أداةً .. إّن عورة اإلنسان هي ذات صفتنيف املنزَّ

والظاهر نظر هذا النص ـ إىل الصفة الثانية، فاملراد  ة الناظر وإغرائه، فيقبح إظهارها.ملامرسة اجلنس وإثار

بل هي يف كّل تركيبتها ومفاتنها مظهر  ،بذلك أّن مصدر اإلغراء يف املرأة ليس هو املوضع اخلاص فحسب

 سالة من خالل هذا التنزيل.لإلغراء واجلاذبّية، فأريد بإطالق العورة عليها إيصال هذه الر

بل هو يستبطن اإلذعان بظرافتها  ا النص ال هيدف إىل حتقري املرأةوعىل كل تقدير فال شك يف أّن هذ

 ك املفاتن.لومجاهلا؛ ولكن رسالة النّص تقبيح إظهارها ملفاتنها أو نظر الرجل إىل ت

 )هذا كخ( :إىل غاية تربوّية فيقال للطفل وقد يستخدم اإلنسان من املنظور األدّيب أداة االستقباح توصالً 

 جتاهه. هوإن مل يكن كذلك للتأثري عىل إحساس
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حلقائق العينّية واملتطّلبات الفطرّية واإلدراكات فصلب الفكرة يفرتض أن ينشأ عن ا

الراشدة؛ ولكن أسلوب التعبري عن الفكرة يرد وفق اآلليات التعبريّية املوصلة لرسالة النّص 

إىل املخاطبني املناسب لألساليب السائدة عندهم، وقد عرفنا أّن النظر اجلامع يف النصوص 

جتاه الرجل واملرأة أّهنام متامثالن يف اإلنسانّية ومقّوماهتا؛ الدينّية يؤّدي إىل أّن الرؤية الدينّية 

ولكن هناك تفاوت بينهام اقتضتها سنن اخللقة واحلياة، وهو الذي يرمي إليه االختالفات 

الواردة جتاه الرجل واملرأة يف مقام الترشيع ويف مقام التوصيف يف النصوص الدينّية، رغم أّن 

لوثوق ببعضها الحتامل تّرسب مزاجّيات الرواة إىل اآلثار غري من املهّم التدقيق يف مدى ا

 املوثوقة.

وإّن التعابري اللغوّية والبالغّية قد ختتلف يف إحياءاهتا والرسالة املتمّثلة فيها كام هو 

مثًال يف العرص األّول مل يكن متجّذرًا يف متثيل  )احلامر(معروف يف األدب؛ ومن َثّم قيل إّن 

ة يقبح التعبري به، بل كان فيه ُبعد آخر وهو صفة الصرب، فكان اإلنسان الصبور البالدة بدرج

يشّبه به من هذا املنطلق ـ ورّبام خرج عليه التعبري عن آخر احلُّكام األموّيني بمروان احلامر ـ 

لكن أصبح اإلحياء السلبّي له متجّذرًا يف املجتمع العرّيب بحيث يكون استعارته للصرب غري 

يف صدور املعروف عن ممدوحه بال روّية حيث  )اهلذيان(فيكون كاستعارة أيب تـّامم  حسنة،

 قال:

                                                                                                                                                          

نعم، قد يكون للنص إحياء سلبي يف هذا الزمن السّيام يف حال إلقائه كنّص عاّم من جهة تفاوت األدوات 

 الثقافّية واألدبّية باختالف األزمنة.

قد اكتسبت صفة القبح يف مثل هذه األزمنة، بينام مل تكن يف السابق تعني أكثر من  )العورة(ولعّل كلمة 

 قبح اليشء.

ومن الصحيح منطقّيًا أن يكون املنهج يف رصد فكرة يف منظومة من التعاليم والنصوص من منظور 

 جامع.
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ـــىل ـــارم والع ـــذي باملك ـــا زال هي   م
 

ـــــوم  ـــــه حمم ـــــا أّن ـــــى ظنن   حت
 

وعىل هذا يمكن القول بأّن الترشيعات اإلسالمّية يف شأن املرأة والرجل ثورة يف اّجتاه 

الفطرّية، ومل تتأّثر باألعراف العشائرّية رغم العدالة واإلنصاف واإليفاء باالستحقاقات 

نزوهلا يف مثل تلك البيئة ولكنّها كانت ترسم معامل ترشيع عادل وحكيم وموافق مع الفطرة 

 اإلنسانّية العاّمة.

ويف هذه الترشيعات ذاهتا عالمة خارقة عىل أصل فوق إنساين هلذا الدين بام يتمثل 

 باملبادئ الفطرية.فيها من احلكمة واجلرأة يف األخذ 

ولكن هناك من يرى أّن املفروض التسوية املطلقة بني الرجل واملرأة، فال يتقّبل أّي 

تفريق بني اجلنسني مهام كانت حّجته؛ ألّنه يرى فيه انتقاصًا للمرأة، وذلك خطأ بّني ملن نظر 

 إىل مشاهد احلياة بوعي وروّية.

يعّي وييسء بذلك إىل صورة الترشيع كام أّن هناك من يتعّسف مع املرأة بغطاء ترش

الديني ويؤّدي إىل الغفلة عن نقاط احلكمة واحلسن فيه. وكم من ترشيع صائب يشّوهه 

التطبيق اخلاطئ واالستغالل الذميم وفقدان الثقافة املناسبة يف حاضنته االجتامعّية. كام قد 

من خالل ُرشد احلاضنة التي يّتفق أن يكون القانون غري صائب، ولكنّه يكتسب ثوبًا مجيًال 

 تعمل به، فيسرت ذلك معايبه ونواقصه.

إّننا نرى أّن من التّرسع أن جيزم الباحث بوجود تعّسف يف هذه الترشيعات جتاه املرأة 

 متى كانت النظرة واسعة وعميقة وناضجة.

عىل أّنا ذكرنا من قبل ما حيتمله بعض الترشيعات من النظر االجتهادّي اآلخر، أو 

 لتغّري باختالف الظروف الدخيلة.ا

هذا ما يتعلق باملورد األول ـ من االختالف يف اخللق ـ ومدى عدالة الدين يف شأن 

 هذا االختالف.
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 عدالة مع اآلخر املختلف يف الدينال

  (املورد الثاين): االختالف يف الدين.

 ه اآلخرين.إّن من األمور الذميمة واملرفوضة من املنطلق الفطري هو العصبية جتا

 قسام العصبّية إىل ذميمة ومرجوحةان

عصبّية ذميمة حتول دون العدل. ويمكن تقسيم العصبّية بنحٍو عاّم إىل قسمني: 

 وأخرى مرجوحة متنع من الفضل ..

فهي عصبّية تؤّدي إىل منع اآلخر من استحقاقاته الفطرّية الواجبة له، مثل  األوىلأّما 

مراعاة حرمة نفسه وعرضه وماله وما إىل ذلك، وهي ذميمة كام ذكرنا؛ ألّهنا انتهاك حلقوق 

 اآلخرين الفطرّية.

فهي عصبّية متنع من اإلحسان إىل اآلخر بام ال جيب عىل املرء بحسب  الثانيةوأّما 

ولكن تكون ممارسته فضيلة ونبًال، كالتصّدق غري الواجب عىل الفقراء وإعانة  الفطرة؛

املعوزين ومثل ذلك. وهذه العصبّية ليست ذميمة تستوجب تقريعًا ومؤاخذًة، ولكنّها 

 مرجوحة قد توجب عند العقالء مالمًة وعتبًا.

 موقف الدين يف ذلك

تنظر التعاليم الدينّية يف هذا  فام هو موقف الدين من اآلخر املختلف يف الدين؟ هل

الشأن بنظرة عادلة إىل اآلخر، أو تتعامل معه بعصبية وانتقاص عىل أساس اختالفه يف 

 الدين؟

والواقع: أّن التأّمل اجلامع يف نصوص الدين وتعاليمه يؤّدي إىل إحراز أّن التأصيل  

ورفض أّية عصبّية جتاه  العاّم يف الرشع هو التعامل مع اآلخر يف إطار القسط بل اإلحسان

 اآلخر حّتى ولو كان يف الدين.
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ولكن شاَب هذا املوضوع إهبام والتباس كثري، حيث إّن هناك من ظّن أّن الدين يّرشع 

التعامل مع اآلخر املختلف يف الدين بعصبّية شديدة حيث يقوي الشعور باألنانّية يف نفوس 

قدرهم بل قد يستبيح حرماهتم استباحة أهله، ويوّجههم إىل احتقار اآلخرين واستصغار 

مطلقة، وهذا ما سّبب مآٍس كبرية استبيحت فيها النفوس واألعراض واألموال من جهة 

 االختالف يف الدين.

 وهذا الطرح ليس دقيقًا، وإّنام ينشأ عن األخذ ببعض النصوص واحلوادث املومهة.

 هني الدين عن العصبّية الدينّية

نصوص الدين يف أن تعاليمه تتضّمن النهَي عن بحسب  توضيح ذلك: أّنه ال شك

ومن  ،من القومّية والقبلّية، والذكورة واألنوثة، وغريها أنحاء العصبية ضّد اآلخرين كلِّها

مجلتها العصبيات الدينية التي تتذرع بالدين يف جتاوز القيم األخالقية، سواء يف مرحلة تقييم 

 النفس أو يف مقام التعامل مع اآلخرين.

معرفة احلقيقة واإلذعان هبا  وتؤكد تلك النصوص عىل أن املناط يف النجاة هو

َ [: )١(والفضيلة والعمل الصالح، قال عّز من قائل ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َيا َأهيُّ ا النَّاُس إِنَّ

: )٢(، وقال ]َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاََّ َعلِيٌم َخبِريٌ 

اِمَني ِهللاَِّ ُش [ ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َعَىل َأالَّ َتْعِدُلوا َيا َأهيُّ َهَداَء بِاْلِقْسِط َوَال َجيْ

َا الَِّذيَن آَمنُوا [: )٣(، وقال]اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ  َيا َأهيُّ

ا  َساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخْريً ن نِّ نُْهْم َوَال نَِساء مِّ ا مِّ ن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْريً َال َيْسَخْر َقوٌم مِّ

                                                             

 . ١٣:احلجرات سورة) (١

 .٨:املائدة سورة )(٢

 .١١:احلجرات سورة )(٣
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نُْهنَّ َوَال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوَال َتنَاَبُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم الُْفُسوُق َبعْ  ْ َيُتْب مِّ يَامِن َوَمن ملَّ َد اْإلِ

 .]َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ 

َنْحُن َأْبنَاُء اهللاَِّ [: )١(قوَل بعض أهل الكتاب القرآن الكريم ومن َثمَّ استهَجن 

اُؤهُ  اًما َمْعُدوَدةً [: )٢(وقوَهلم ،]َوَأِحبَّ نَا النَّاُر إِالَّ َأيَّ املسلمني من نسج ، وحّذر ]َوَقاُلوا َلْن َمتَسَّ

مثل هذه العصبيات ألنفسهم؛ بأن يزعموا قرهبم إىل اهللا سبحانه ونجاهتم من دون سائر 

الناس ملجّرد إسالمهم، رغم األمهية البالغة إلذعاهنم هبذه الرسالة اإلهلية اجلديدة، قال 

ابِئَِني َمْن َآَمَن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلَِخِر إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ [: )٣(تعاىل

َزُنونَ  ِْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْ ا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ إِنَّ [: )٤(، وقال]َوَعِمَل َصاِحلً

ابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن َآَمَن بِ  ا َفَال الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ اهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلً

َزُنونَ  ابِئَِني [ :)٥(، وقال]َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْ إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

ُكوا إِنَّ اهللاََّ َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْو  ٍء َوالنََّصاَرى َواملَُْجوَس َوالَِّذيَن َأْرشَ َم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللاََّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

 .]َشِهيٌد 

 ـوقد بلغ بعض النصوص مبلغًا كبريًا يف هذا التحذير، حتى َجَعل مثل هذه العقائد 

: )٦(عىل حّد أماّين أهل الكتاب، فَذَكَرها يف سياٍق واحد، قال تعاىل ـعىل فرض حدوثها 

                                                             

 .١٨:املائدة سورة )(١

 .٨٠:البقرة سورة )(٢

 .٦٢:البقرة سورة )(٣

 .٦٩:املائدة سورة )(٤

 .١٧:احلج سورة )(٥

 .١٢٣:النساء سورة )(٦
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َز بِِه َوَال َجيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َولِي�ا َوَال َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوَال [ َأَماِينِّ َأْهِل اْلكِتَاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيْ

 .]َنِصًريا

حتديُد املؤمن واملسلم  ـ كثرياً  ـوملثل هذه الغاية جاء يف ألسنة النصوص الدينية 

م عّمن انتهكها وتنّكر هلا، قال واملّتقي بمن راعى القيم الفاضلة، ونفُي اإليامن واإلسال

ْ [: )١(تعاىل ُكْم بَِام َأْنَزَل اهللاَُوَمْن َمل َوَمْن [: )٢(، وقال أخرى يف ذلك] َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ  َحيْ

 ْ ُكْم بَِام َأْنَزَل اهللاَُمل من أصبح ال هيتّم ((: )٣(، ويف احلديث النبوي] َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  َحيْ

املسلم من سلم الناس من لسانه (( :)٤(عن الصادق ، و))بأمور املسلمني فليس بمسلم

 .)٥())ويده

 إذًا فإّن العصبّية الدينّية أمر ذميم ومرجوح كام هو احلال يف العصبّية القومّية وغريها.

                                                             

 .٤٤:املائدة سورة )(١

 .٤٥:املائدة سورة )(٢

 .١٦٣ص: ٢ج:الكايف ) (٣

 .٣٧٩ص: ٢ج:مسند أمحد  .٢٣٩ص:للصدوق  معاين األخبار) (٤

أن يظّن بعض الناظرين يف مثل هذه النصوص أن املراَد نفُي اإليامن واإلسالم حقيقة،  ومن العجيب) (٥

زيد ليس رجًال؛ ألنه (ومل يلتفت إىل أنه جاٍر عىل نحو إرشاب اجلنس ملعنى كامّيل، فينفى هبذا االعتبار، مثل: 

 .)ليس شجاعًا أو غيوراً 

ي يف بعض األوساط املتصدية لتدريس العلوم وهذا ناشئ من تدّين احلس األديب وضعف الشعور البالغ

الدينية. ومن املؤسف أن تبلغ أمور املسلمني إىل هذا احلّد، ويرتّتب عليه تكفُري أهل اإلسالم، ُثم استباحة 

 حرماهتم، بام ال حيّل حتى يف حق املحاربني للدين.

َام ُيَبايُِعوَن اهللاََّ َيُد اهللاَِّ َفْوَق إِنَّ الَِّذيَن يُ [: قوله تعاىل يف مثلالتزام البعض  ومن هذا القبيل َبايُِعوَنَك إِنَّ

ن مفادها إثباُت يد هللا بأ )٦٤املائدة: سورة( ]َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتانِ [ قوله: ، أو)١٠الفتح: سورة( ]َأْيِدهيِمْ 

املعارص لنزول سبحانه ولكن ال كأيدي الناس. مع أن من البدهيّيات التي كانت واضحة للمجتمع العريب 

 القرآن أن مثل ذلك ال يعدو أن يكون رضبًا من التعبري األدّيب عىل سبيل االستعارة.
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 وتفيد النصوص الدينّية املتعّرضة لتأصيل القيم الفطرّية النهي عن العصبّية بنوعيها..

أّما العصبّية الذميمة املانعة من العدل فقد تقّدم طرف من النصوص اآلمرة بمراعاة 

العدل حّتى مع املختلف يف الدين، فإن مل يملك املرء نفسه أن يبغضه لبعض ممارساته جتاهه 

فليملك سلوكه وتّرصفه فال يؤّدي به إىل ظلمه والتجاوز عليه، وقد تواترت النصوص 

 ديقه مثل الوفاء بالعهد جتاه اآلخرين.اآلمرة بالعدل ومصا

وأّما العصبّية املرجوحة املانعة من الفضل واإلحسان فهي أيضًا ممّا ورد النهي عنها، 

َال َينَْهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َملْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف [عقيب التحذير ممّن يكيد باملسلمني: )١(كام قال تعاىل

ِرُجوكُ  يِن َوَملْ ُخيْ وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ الدِّ ن دَِياِرُكْم َأن َتَربُّ  .]م مِّ

بل جعلت النصوص الدينّية التأصيل العاّم مع العدّو ـ أّيًا كانت عداوته حّتى ولو كان يف 

َوَال َتْسَتِوي [: )٢(تعاىلالدين ـ التعامل اخلايل عن روح العداء بل بروح املحّبة والوّد، كام قال 

ُه َوِيلٌّ  يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ َسنَُة َوَال السَّ  ؛] َمحِيمٌ اْحلَ

ليس مستثنى من هذا  ـ مع أهل الدين حتى لو بلغ درجة العداوة ـواملخالف يف الدين 

هو  الدين، كام  ر ما يقي املرء من عدوى التضليل والتشكيك والوهن يفاألصل إال بمقدا

َوَأِن اْحُكم َبْينَُهم بَِام َأنَزَل اهللاَُّ َوَال َتتَّبِْع [: )٤(، وقال تعاىل)٣(املمتحنة سورة واضح يف آيات

َا الَِّذيَن آَمنُوا [: )٥(، وقال]إَِلْيَك َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْفتِنُوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل اهللاَُّ  َيا َأهيُّ

                                                             

 .٨:املمتحنة سورة )١(

 .٣٤:فصلت ) سورة(٢

 .٩ـ١) الحظ اآليات:(٣

 .٤٩:املائدة ) سورة(٤

أن الظاهر نظرها إىل العداوة يف الدين، كام يشري إىل ذلك : ووجه داللة اآلية .١٤:التغابن ) سورة(٥

فإنه يفيد أهنم يعادوهنم بام أهنم مؤمنون. وهو يوافق ما ذكره غري واحد من  ،)الذين آمنوا(لـ )العداوة(فرض 

 .)امليزان يف تفسري القرآن( املفرسين، الحظ
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ا لَُّكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اهللاََّ   إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدو�

ِحيمٌ  كَ [: )١(سبحانه ال، وق]َغُفوٌر رَّ ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال  َوإِْن َجاَهَداَك َعَىلٰ َأْن ُتْرشِ

ْنَيا َمْعُروًفا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إَِيلَّ ُثمَّ إَِيلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأنَ  بُِّئُكْم بَِام ُكنُْتْم ُتطِْعُهَام َوَصاِحْبُهَام ِيف الدُّ

 .]َتْعَمُلونَ 

من آثار وعىل ضوء ذلك يظهر أّن من غري الوارد أن ُتَعّد احلروب واملآيس الدينّية 

توجيهات الدين وتعاليمه، مع أن كثريًا منها وقعت بني الطوائف املتعددة يف الدين الواحد؟ 

 يفرض مراعاة حرمات أهله بعضهم عىل بعض. ـمثًال  ـوال شك يف أن الدين اإلسالمي 

ه من الرضوري الرجوع يف حتقيق املوضوع إىل تعاليم الدين نفسها بنحو فهذا منّبه عىل أن

 مبارش.

 لعصبّيةحقيقة ا

ولكن قبل تفصيل القول يف املوقف الديني من اآلخر حسب تعاليمه ينبغي بذل مزيد 

من االهتامم لفهم حقيقة العصبّية رفعًا لاللتباس يف شأهنا وحدودها وذلك من خالل 

 إيضاحات ثالثة ..

): إّن حقيقة العصبّية هي أن يقّدر املرء ما يّتصف به بأكثر من تقديره، اإليضاح األّول(

 أو يقّدر ما لدى اآلخرين بأقّل من استحقاقه، بحيث يّربر به سلوكًا خاطئًا.

فالعصبّية القومّية ـ مثًال ـ هي أن يعتقد اإلنسان أّن قومه أرقى وأعىل وأفضل من قوم 

ّرب عليهم واحتقارهم وهضم حقوقهم. ولكن ليس من هذه العصبّية آخرين بام يوجب التك

أن يشعر اإلنسان جتاه قومه بمزيد من الوّد واملحّبة تقديرًا للجهة املشرتكة من غري أن حيتقر 

 اآلخرين وهيمل ما يستوجبونه بجامع األخّوة اإلنسانّية.

                                                             

 .١٥:لقامن ) سورة(١
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من غريها بام يؤّدي إىل  والعصبّية العشائرّية هي أن يعتقد اإلنسان أّن عشريته أرقى

احتقار العشائر األخرى وهضم حقوقهم. ولكن ليس من هذه العصبّية أن يشعر جتاه 

عشريته بخصوصّية إضافّية من الوّد واملحّبة ملكان كوهنم أرحامًا له يستوجبون ملزيد من 

ة من التفاعل، ويرغبون بحسب تلك الوشيجة إىل مزيد من التعاون، لضامن املصالح املشرتك

 غري ظلم لآلخرين وتعّسف جتاههم.

ويتفّرع عىل هذا األصل أّنه ليس من العصبّية شعور اإلنسان بمزية يّتصف هبا ونعمة 

كان واجدًا هلا، إذا مل خيرج هبا خمارج التعّصب واالزدراء لآلخرين، بل من الرضورّي أن 

ك هبا وال هيملها فيكون يكون اإلنسان واجدًا هلذا الشعور حّتى يعرف قدر النعمة فيتمّس 

 مظنّة الفتقادها.

 حدود العصبّية الدينّية

لنفسها؛ فإّن ذلك أمر وعليه فليس من عصبّية الدين أن تّدعي الرؤية الدينّية احلّقانّية 

طبيعّي لكّل رؤية يف أّي جمال من جماالت احلياة بل تتقوم الرؤية باّدعائها احلّقانّية لنفسها، 

اجحة أو افرتاضًا حمتمًال؛ وإنام الذي خيّل بالعدالة نفُي وجود حرمات وإال كانت نظرّية ر

 ّنه جيايف القانون الفطري.إلآلخرين عىل سبيل التأصيل العام؛ حيث 

كام إّنه ليس من العصبّية للدين احلّق املبني عىل معرفة ثاقبة بحقائق احلياة وآفاقها أن 

فإّن مثل هذا الدين هو واعية احلقيقة يف احلياة يعتقد املرء بحّقانّية هذا الدين وصوابه؛ 

وندائها، ولن يستطيع املرء احلفاظ عليه إّال بمعرفة قدره واالقتناع بصوابه والتمّسك به، 

وهذا شأن سائر العلوم الصائبة واخلطرية؛ فإّن من الطبيعّي أن يعتقد أصحاهبا بحّقانّيتها 

 ويشعرون باملزية من حيث االّطالع عليها.
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الدين الراشد أيضًا يشعر صاحبه بأّن له مزية من جهة استكامله للرؤية الصحيحة ف

والثاقبة للحياة واإلذعان هبا، وله فرصة متاحة للعمل الصحيح والصالح وفق مناحي تلك 

 الرؤية واّجتاهاهتا.

وليس يف ذلك تقديرًا لألمور بفوق ما يستحقها ويستوجبها وال تعّسفًا يف حّق من مل 

 د هبذا الدين كام هو واضح.يعتق

وعىل ضوء ذلك: ينبغي أن يفّرق يف منحى التعليامت الدينية ذات العالقة بذلك بني 

وهو أمر  ـ أن يكون منحى التعليم تذكَري من أدرك العقيدة الصحيحة بأمهّية هذا االعتقاد

 ينرصف عنه لزرع الثقة يف نفسه باعتقاده، ولئّال  ـهاّم وخطري يف املنظور الديني طبعًا 

 وهدَر حقوقهم. كون منحى التعليم حتقَري اآلخرينوبني أن ي ،بشبهات ضعيفة

 ـيف اعتقادها  ـوال شّك يف أّن مثل هذا التفريق ممّا جتده كل جهة عاّمة تثّقف املجتمع 

كام جتده أيضًا كلُّ جهة  ـوليكن مثًال قوانُني حقوق اإلنسان واملواطنة  ـباملبادئ الصحيحة 

فهم يزرعون الثقة  ،لتالميذخاّصة كالوالدين يف تربيتهم لألوالد، واملعلمني يف تربيتهم ل

 بمقتضيات الرتبية الصحيحة. فيهم

 ال يندرج يف العصبّية ما يمكن أن يّربره حّقانّية الفكرة ورشدها

يمكن أن تّربره  أو سلوك إّنه ليس من مظاهر العصبّية أّي تعليم): اإليضاح الثاين(

 .إذا كان هذا املبدأ حقًا فعالً  حّقانّية املبدأ الذي ينطلق منه

بيان ذلك: أّن النظر إىل الرؤية التي ينطلق منها السلوك الدينّي يمكن أن يكون من 

 .. منظورين

 أّنه اعتقاد جلامعة من الناس، بغضِّ النظر عن صحة هذا االعتقاد وفساده. األول:

 .أّنه الرؤية الصحيحة يف احلياة :الثاين
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التي ال يمكن  التحّوطاتومن شأن هذا املنظور أن يّربر القبول بمرشوعّية كثري من 

أن يربّرها املنظور األول؛ فإّن ما تربّره الرؤية الصحيحة من سلوكّيات يف مقام رعايتها ال 

تربّره رؤيٌة ال يزيد حاهلا عىل كوهنا جمّرَد اعتقاٍد جلامعة من الناس. ومن َثمَّ جتد أّن الدول التي 

قوق اإلنسان تّربر كثريًا من عىل القوانني احلامية للديمقراطّية وح ـيف اعتقادها  ـتبني 

 تّرصفاهتا من منطلق مرشوعّية هذه القوانني، وال تّربر مثلها حلامية قوانني ليست كذلك.

منطلق افرتاض كون الرؤيِة الدينية هي الرؤيَة  منْ  ،وعليه فلو نظرنا إىل سلوك ديني ما

مية هلا يف ترشيعاهتا. فال ينبغي الصائبة يف احلياة، فإّن يف ذلك ما يّربر مجلة من السلوكّيات احلا

النظر إىل كل ما يسّمى بالدين عىل وجه واحد، وافرتاض أّنه اعتقاد كوّين جلامعة من الناس 

 .)١(فحسب؛ فإّن من شأن هذا املقدار أن يقّلص من األساليب املرشوعة حلاميته

هبا دون شّك يف أن الدين يعترب الوقوف عىل احلقيقة واإلذعان فاحلاصل: أّنه ال 

تساهل أو عناد ميزًة لصاحبه؛ من جهة ما يمّثله ذلك من تبّرص يف قواعد احلياة. ومن ثمَّ 

يوّجه أهله إىل احلذر عن افتقاد تلك احلقيقة اخلطرية بتأثري مقصود من اآلخرين، ال سيام جتاه 

                                                             

لنفسه احلّقانّية بطبيعة احلال، فلو جاز تربير تعليامت ما يف الدين ) وقد يقول قائل: إّن كّل دين يّدعي ١(

عىل أساس أّهنا محاية للحّقانّية الرضورّية لكّل إنسان يف احلياة كان الزم ذلك أن ُيعذر أصحاب كّل دين فيام 

دئ العقالنّية حتديد التعامل املرشوع بأطر عاّمة وفق املباوعليه فالصحيح  يعملون به حتّوطًا العتقاداهتم.

ويمّثل الرشد الذي ينبغي أن يّتصف به الناس مجيعًا بغّض النظر عن  ،العادلة التي يدركها العقل العامّ 

 أدياهنم.

ولكن هذا القول تعّسف، فإّن من غري الوارد أن ُيبنى عىل التسوية بني األديان كّلها بال فرق بني عقائد 

 عقيدة صائبة تكشف أبعاد احلياة ومتّثل اإلرادة اإلهلّية حّقًا.جعلها شخٌص ما لغرض الرئاسة مثًال وبني 
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ن يف نظر مما قد يؤدي إىل هوان قيم الدي ،األساليب الناعمة التي يمكن أن يستعملها اآلخر

 .)١(أهله، ويضعف متّسكهم بتعاليمه وعقائده

 ا ليس عصبيّة ضّد اخلارجني عنهااالّتفاقات الثنائّية ومراعاهتعقد 

العصبّية الذميمة وال املرجوحة يف املنظور الراشد ): إّنه ال يندرج يف اإليضاح الثالث(

عىل التعاون يف مصالح مشرتكة االّتفاقات الثنائّية للمرء مع من تربطهم به وشيجة إضافّية 

من غري ظلم وإجحاف بحّق اآلخرين، كام يف االّتفاقات الثنائّية التي تقع بني األرحام 

واألصدقاء واجلريان واملوظفني لتحقيق مصالح مشرتكة، فإّن عقد مثل هذه االّتفاقات 

تكامل والتعاضد ومراعاهتا هي من مجلة السنن العاّمة للحياة اإلنسانّية يف احلاجة إىل ال

 لتحقيق الغايات املشرتكة.

 

 

                                                             

ومن ثمَّ كثر يف اآليات الرشيفة تعليل مجلة من التعليامت والترشيعات اجلهادية وغريها بعدم فتنة ) (١

يُن هللاَِِّ[املؤمنني عن دينهم، قال تعاىل:  ، )١٩٣:البقرة سورة( ]َوَقاتُِلوُهْم َحتَّٰى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

قُّ َوَظَهَر َأْمُر [، )٣٩:األنفال سورة(ويقرب منها  ُبوا َلَك اْألُُموَر َحتَّٰى َجاَء اْحلَ َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتنََة ِمن َقْبُل َوَقلَّ

، )٧٣:األنفال سورة( ]َوَفَساٌد َكبِريٌ إِالَّ َتْفَعُلوُه َتُكن فِْتنٌَة ِيف اْألَْرِض [، )٤٨:التوبة سورة( ]اهللاَِّ َوُهْم َكاِرُهونَ 

ا الَِّذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَةِ [ َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه [، )٧:آل عمران سورة( ]َفَأمَّ

. وقد أشارت اآليات الكريمة يف حتذير املسلمني )٢١٧:البقرة سورة( ]َأْكَربُ ِعنَد اهللاَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمَن اْلَقْتلِ 

 ،١٣ :البقرةسورة (الحظ:  ـ من املرشكني واملنافقني وأهل الكتابـ إىل مشاعر وسلوكيات الطرف اآلخر 

، ٦٩،  ٧:آل عمرانسورة ، و٢٢١، ٢١٧، ١٩٤ـ١٩٠، ١٧٤، ١٤٢، ١٢٠، ١١٤، ١٠٨، ٧٩ـ٧٥، ٢٦

، ٩١، ٨٩، ٥٤ـ٥١، ٤٦ـ٤٤ :النساءسورة ، و١٤٩، ١٢٠ـ١١٨، ١١١، ١٠١ـ١٠٠، ٧٨، ٧٥، ٧٣ـ٧٢

، ١٣، ١٢، ١٠، ٨:التوبةسورة ، و٦٢، ٥٦، ٤٩، ٣٩، ٣٦ ،٣٠:األنفالسورة ، و١٦٧، ١٤٤، ١٤١، ١٠١

 .)١٠٧، ٧٩، ٧٤، ٦٧، ٥٢ـ٤٥، ٣٤ـ٣٢
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 توضيح أصول التعامل مع اآلخر يف الدين

وبعد هذه املقّدمة وإيضاح حقيقة العصبّية وبعض حدودها نرجع إىل مالحظة موقف 

الدين يف التعامل مع اآلخر املختلف يف الدين واالعتقاد، وهو ينتظم يف الدين من خالل 

 الدين ..أصول ثالثة عاّمة يف 

. أصالة حرمة اإلنسان، وهي تأصيل عاّم ينّظم العالقة مع اآلخر أّيًا كان حّتى ولو ١

 كان مغايرًا يف الدين أو االعتقاد.

، وهي تأصيل خاّص ينّظم العالقة مع اآلخر املّتفق يف الدين . أصالة حرمة املسلم٢

 واملختلف يف االعتقاد.

 خاّص ينّظم العالقة مع املختلف يف الدين.، وهي تأصيل املعاهدة . أصالة حرمة٣

 أصالة حرمة اإلنسان يف الدين

: فهو أصل ثابت يف اإلسالم بعنوانه، وال يصح ما ُيظّن من انحصار األصل األولأما 

 يف اإلسالم اإلنسان بنفسه مستوجب لالحرتامفاالحرتام يف اإلسالم باملسلمني واملعاهدين؛ 

فهو حيظر  اختصاص لذلك بخصوص املسلمني أو املعاهدين ــ بال  ما مل يعَتِد أو يفسد

بل جيب الدفاع عنه يف مقابل ما  ،ظلمه، واالعتداء عليه، وإحلاق األذى به، ومضاّرته

يتعرض له من الظلم. وال خمرج عن هذا األصل إال جمازاة االعتداء باملثل، أو اإلفساد يف 

 تامعي عىل النفوس واألعراض واألموال. األرض، من قبيل ما يؤدي إىل فقدان األمن االج

 .. وينبه عىل هذا األصل

من غري حتديد باملؤمن  ـ): نصوص كثرية تفيد حرمة اإلنسان عىل وجه عام أوالً (

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْريِ [: )١(مثل قوله تعاىل ـواملسلم  ائِيَل َأنَّ ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعَىل َبنِي إِْرسَ

َام َأْحَيا النَّاَس َمجِي َام َقَتَل النَّاَس َمجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ . ]ًعاَنْفٍس َأْو َفَسادٍ ِيف اْألَْرِض َفَكَأنَّ

                                                             

 .٣٢:املائدة سورة )(١
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 هوإشارة إىل حادثة اعتداء أحد ابني آدم عىل اآلخر؛ و ]ِمْن َأْجِل َذلَِك [: ويالحظ أن قوله

د الترشيع الديني منذ نشأته بخلق اإلنسان، وقد يدل عىل أن هذا الترشيع هو من مجلة موا

  نبّي اإلسالم، وحفظه يف رشيعة كم التي أنزهلا عىل موسى أكده سبحانه يف احلِ 

 .فهو من مجلة مواد اإلسالم اجلامع بني األديان ،أيضاً 

َتاًنا َوإِْثًام  امً َوَمن َيْكِسْب َخطِيَئًة َأْو إِثْ [: )١(وقال أيضاً  ُثمَّ َيْرِم بِِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُهبْ

بِينًا ِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَىلٰ َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوىٰ [: )٢(، وقال]مُّ  .]َوَال َجيْ

 َعِن اهللاَُهاُكُم ال َينْ [: ـبعد النهي عن مواالة من يكيد باملسلمني من غريهم  ـ)٣(وقال

وُهْم َوتُ  ِرُجوُكْم ِمْن دَِياِرُكْم َأْن َتَربُّ يِن َوَملْ ُخيْ  ُحيِبُّ ْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاَالَِّذيَن َملْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

 .]املُْقِسطِنيَ 

وربام ُوّجه اخلطاب يف النصوص امللزمة بالقيم اإلنسانية إىل خصوص املؤمنني؛  

بالنظر إىل أهنم الذين يعنيهم اخلطاب القرآين، وليس الختصاص احلكم أو مورده بخصوص 

إىل مالك األشرت حني واله  ويتجىل هذا املبدأ أيضًا يف عهد اإلمام عيل  من آمن بالدين.

َة ((: )٤(حيث يقول ـأهلها غري مسلمني، كاألقباط وكان كثري من  ـمرص  ْمحَ َوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ

ِعيَِّة، َواملََْحبََّة َهلُْم، َواللُّْطَف ِهبِْم، َوَال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريا،ً َتْغَتنُِم َأْكَلُهمْ  ُْم لِلرَّ ؛ َفإِهنَّ

ا َنظٌِري َلَك ِيف اْخلَْلِق.. َيْفرُ  يِن، َوإِمَّ ا َأٌخ َلَك ِيف الدِّ َلُل، َوَتْعِرُض َهلُُم ِصنَْفان:ِ إِمَّ ُط ِمنُْهُم الزَّ

ِذي ُحتِبُّ   اْلِعَلُل، َوُيْؤَتى َعَىل َأْيِدهيِْم ِيف اْلَعْمِد َواْخلََطأ.. َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثِل الَّ

َك َفْوَقُهْم، َوَوا ِيل اْألَْمِر َعَلْيَك َفْوَقَك، َواهللاَُّ َوَتْرَىض َأْن ُيْعطَِيَك اهللاَُّ ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه؛ َفإِنَّ

                                                             

 .١٢:النساء ) سورة(١
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 .٨:املمتحنة سورة )(٣

 .٥٣:الكتاب ،٤٢٧ص: هنج البالغة) (٤
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َك، َوَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم، َواْبَتَالَك ِهبِْم.. َوَال َتْنِصَبنَّ َنْفَسَك ِحلَْرِب اهللاَِّ؛ َفإِ  ُه ال َفْوَق َمْن َوالَّ نَّ

 .))َيَد َلَك بِنِْقَمتِِه، َوَال ِغنَى بَِك َعْن َعْفِوِه َوَرْمحَتِهِ 

): لزوم حفظ حرمة من مل يكن بينه وبني أهل الدين ميثاق يلزم حفظ حرمته؛ ثانياً و(

يف حق مجاعة  ـ)١(فال جيوز التعدي عىل حرماته ما مل يكن معتديًا عىل اآلخرين، كام قال تعاىل

َفإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم [: ـغري مسلمة تريد اعتزال القتال؛ فال يقاتلون قومهم وال املسلمني 

َلَم َفَام َجَعَل اهللاَُّ َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِيًال  سبحانه بحفظ  وقد أوىص ،]ُيَقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا إَِلْيُكُم السَّ

 حرماهتم، رغم عدم وجود عهد سابق معهم.

ويف آية أخرى يويص سبحانه بعدم التعرض ملن استجار من املرشكني باملسلمني، 

الطرفني، والذي كان ممتدًا لسنوات طويلة؛ قام فيها  رغم التوتر الشديد والعميق بني

طمعًا يف  ـاملرشكون باضطهاد املسلمني، وهتجريهم من ديارهم، وإثارة احلروب ضدهم 

كَِني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى [: )٢(فيقول ـإزالة كياهنم واستئصال دينهم  َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْملُْرشِ

ُْم َقْوٌم ال َيْعَلُمونَ  َيْسَمَع َكَالَم اهللاَِّ  .]ُثمَّ َأْبلِْغُه َمْأَمنَُه َذلَِك بَِأهنَّ

 إذًا فلإلنسان مطلقًا حرمة يف الدين أّيًا كان دينه ومذهبه.

نعم، هذه احلرمات تتأكد يف حق املسلمني؛ من جهة أن اإلسالم بنفسه يستبطن ميثاقًا  

أن يعني ذلك مساحمًة وتساهًال يف االعتداء  اجتامعيًا بني أهله برعاية حرماهتم، ولكن من غري

 عىل اآلخرين.

كام تتنّجز تلك احلرمات يف حق غري املسلمني باملعاهدة الثنائية؛ حيث َيلزم تنظيم 

التعاهد مع غري أهل الدين من املجموعات والدول عىل أساٍس من العدل، وجتنب التعسف 

ومن اعتدى منهم أو من املسلمني عىل  واإليذاء واملضارة، حتى يف حال القدرة عىل ذلك،

                                                             

 .٩٠:النساء سورة )(١

 .٦:التوبة سورة )(٢
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آخر فإنام يؤاخذ نفسه باعتدائه، وال يعتدى عىل غريه من ذويه وأهل نحلته. نعم، يف حال 

ثبوت االعتداء اجلامعي من قوم متكاتفني عىل االعتداء تراعى قواعد االعتداء اجلامعي 

 ومقتضياهتا.

عي والسيايس مع اآلخر عىل مراعاة إذًا التأصيل األّول يف الدين يف التعامل االجتام

القيم وحفظ احلرمات واملصداقية يف التعامل وااللتزامات. ولو أّن الدول تكاتفت للعمل 

عىل مبدأ عوملة القيم وحفظ احلرمات، والتكافل اإلنساين العام بنحو حقيقي، لرتفع مشاكل 

دئ الدين ـ لسعدت الدول الفقرية والضعيفة، وتكون ناصحة هلا ـ كام توّجه إليه مبا

اإلنسانية، وكان ذلك أقرب وأقّل مؤونة، وأوجب للسلم العام من الوضع احلارض، بام فيه 

من إنفاقات باهظة وحوادث خطرية تستوجب بدورها ردود أفعال أخطر منها، وبذلك 

 تتسلسل األفعال وردودها من غري انتهاء، كام نالحظه يف واقعنا احلايل.

  الدين وبيان مغزاهاأصالة حرمة املسلم يف

 أصل خاّص ذا ُبعَدين .. فهو: ـوهو أصالة حرمة املسلم  ـ األصل الثاينوأما 

 .ألصل حرمة اإلنسان يف حق املسلممؤكد  : ُبعد عامّ األّول

: ُبعد إضاّيف خاّص يتضّمن مجلًة من االلتزامات اإلضافّية املتبادلة بني املسلمني والثاين

ة الناس بعضهم جتاه بعض من جهة كونه رضبًا من الفضل غري الالزم ممّا ال يلتزم هبا عامّ 

 بحسب الفطرة يف غري حال االلتزام به من قبل الطرفني.

عىل أساس هذا املسلمني  مجيع حيث كانأصل بدهيي يف الدين؛ وهذا األصل هو 

بل جعل علقة بعضهم بالبعض اآلخر بمثابة قرابة  ،يف قوة أفراد العشرية الواحدةاألصل 

 األخ من أخيه، ومل جيعلها بمثابة مطلق القرابة.

ومل يرد اإلسالم هبذا الوالء أن جيعل الوالء سورًا لالستحقاقات الفطرّية اإلنسانّية 

ق بمعنى عدم ثبوهتا إّال للمسلم وإسقاطها يف حّق اآلخرين، ولكن هذا الوالء يؤّدي إىل حتقّ 
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تلك االستحقاقات يف حّق املسلم ـ كتأّكد مقتضيات العدالة باملعاهدات التي يعقدها 

الطرفان وتأّكد تلك احلقوق يف حّق األرحام واجلريان ونحومها من أصحاب الوشائج 

دة.  اخلاّصة املؤكَّ

املجتمع اإلسالمي بذلك عن العصبيات  من خالل هذا التأصيلاإلسالم  وقد وقى

ومية والوطنية، وعن احلروب التي كانت تتفق من قبُل عىل أساس الوالءات القبلية والق

 .الضيقة مثل الوالء للقبيلة والقومية والبلد

وشيجًة  مثالً  فجعل القرابةَ  ،الفطرية يف وجدان اإلنسان الوشائجه مل يلِغ قيمة هذه عىل أنّ 

ن عصبية ضد سائر مؤِكدة لرعاية احلرمات، وموِجبة للصلة والتكامل من دون أن تكو

جاء يف النصوص اإلسالمية ما يدل عىل االعتبار باالشرتاك يف الوطن، كام ورد  كاماملسلمني. 

يقول يف الرجل يموت ويرتك ماالً وليس له أحد:  كان عيل ((: )١(أنه ـيف باب املرياث  ـ

ماله ألهل   واملقصود: أنه إذا مات الشخص ومل يكن له قرابة ُجعل  ))أعط املرياث مهشارجيه

البلد الذي مات فيه؛ حيث كان يف الكوفة آنذاك جاليات من أقوام  وطنه، ممن يعيش يف

 متعددة غري العرب.

 ء االهتامم هبذا اجلامع املشرتكإيال ومن أبعاد هذا الوالء اخلاّص بني أهل الدين أنّ 

يف  املجتمع املامثل له بني أهله ممّا يؤّدي تقدير إيامن املؤمن يف داخلرابطًة وشيجًة جيعل منه 

، وتتكّون هبذه الصلة بيئٌة تساعده عىل حفظ دينه وثقافته الدينية، وتكون محايًة له االعتقاد

 ضد األخطار الناشئة من التعصبات الدينية من قبل اآلخرين.

، بعد أن عىل االعتقاد به يف نفوس معتنقيهفاظ الدين باحل هذا، ومن الطبيعّي أن هيتمّ 

هو الرؤيَة الثاقبَة للحياة يف أخطر مسائلها التي هتم اإلنسان عىل  ـوفق منظوره  ـكان 

 اإلطالق. عىل أنه مل حيدد القيم اإلنسانية بأهل الدين؛ فيسقط حرمات اآلخرين، كام بّيناه.

                                                             

 .١٦٩ص: ٧ج:الكايف ) (١
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من أسلم بلسانه ومل يؤمن ـ  لدين حّقاً وقد شمل هذا الوالء ـ مضافًا إىل املؤمنني با

هلم اقوأاطنهم من وظهور كفرهم يف بمن رغم بال ـ )املنافقني(ـوهم املسّمون ب ـبقلبه 

 وفق نصوص القرآن الكريموترصفاهتم وكيدهم باملسلمني. وهذا احلكم مما ال شك فيه 

ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َقاَلِت اْألَْعَراُب َآَمنَّا [: )١(قال تعاىل ،والسرية النبوية ُقْل َمل

يَامُن ِيف ُقُلوبُِكمْ   .]َيْدُخِل اْإلِ

 عدم استناد هتك احلرمات بني أهل الدين إىل الدين

د يف الدين نالحظ كثرة القتال الداخّيل  هذا، ولكن رغم هذا األصل الواضح املؤكَّ

 آلن.بني املسلمني منذ صدر اإلسالم حّتى ا

وال شّك يف أّن هذه االقتتاالت واحلروب الدينّية الداخلّية مل تكن تستند بحاٍل إىل 

 ق املسلمني، وإسقاطه حلرماهتم.الدين إىل التعّصب بني فرتوجيه 

أن الدين هو الذي وّجه اخلوارج يف صدر فهل من املعقول ـ مثًال ـ أن يّدعي أحد 

وكذا قتل كثري من  ـمع موقعه وسابقته يف اإلسالم  ـ اإلسالم لقتل اإلمام عيل 

حتى احتج  ،وبقر بطون نسائهم ـعىل أساس تكفريهم بدعوى ارتكاهبم للكبائر  ـاملسلمني 

 .)٢(بكون ذلك خمالفة واضحة لسرية النبي يف بعض خطبه  عليهم اإلمام عيل 

                                                             

 .١٤:احلجراتسورة  )(١

ٍد صىل اهللا((: قال  )(٢ ِة ُحمَمَّ َة ُأمَّ ُلوَن َعامَّ  َفإِْن َأَبْيُتْم إِالَّ َأْن َتْزُعُموا َأينِّ َأْخَطْأُت َوَضَلْلُت، َفلَِم ُتَضلِّ

ُروَهنُْم بُِذُنوِيب.. ُسُيوُفُكْم َعَىل َعَواتِِقُكْم، َتَضُعوَهنَا مَ  عليه َواِضَع وآله بَِضالِيل، َوَتْأُخُذوَهنُْم بَِخَطئِي، َوُتَكفِّ

لُِطوَن َمْن َأْذَنَب بَِمْن َملْ ُيْذنِْب.. َوَقْد َعلِْمُتْم َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ صىل اهللا ْقِم، َوَختْ ِء َوالسُّ اِينَ  اْلُربْ عليه وآله َرَجَم الزَّ

َث ِمَرياَثُه َأْهَلُه، َوَقَطَع ال َثُه َأْهَلُه، َوَقَتَل اْلَقاتَِل، َوَورَّ اِينَ َغْريَ اْملُْحَصَن، ُثمَّ َصىلَّ َعَلْيِه، ُثمَّ َورَّ اِرَق، َوَجَلَد الزَّ سَّ

اْملُْسلَِامِت.. َفَأَخَذُهْم َرُسوُل اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله بُِذُنوِهبِْم، ِء، َوَنَكَحا  اْملُْحَصِن، ُثمَّ َقَسَم َعَلْيِهَام ِمَن اْلَفْي 

ِرْج َأْسَامَءُهْم ِمْن َبْنيِ أَ  ْسالِم، َوَملْ ُخيْ اُر َوَأَقاَم َحقَّ اهللاَِّ فِيِهْم، َوَملْ َيْمنَْعُهْم َسْهَمُهْم ِمَن اْإلِ ْهلِِه.. ُثمَّ َأْنُتْم ِرشَ

َب بِِه تِيَههُ النَّاِس، َوَمْن رَ  ْيَطاُن َمَراِمَيُه، َوَرضَ  .١٢٧:اخلطبة ،١٨٤ص: هنج البالغة ))َمى بِِه الشَّ
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؛ عىل أساس التوّسع يف تكفري املسلمني، يف هذا الزمان من قومٍ  ذلك ما وقع ومثل

بأساليب  ـمن نساء وأطفال وشيوخ  ـحتى استباحوا دماء اآلمنني من املسلمني وغريهم 

 :)١(شائنة، تنفر منها الفطرة، وينكرها الدين، وكأهنم مل يسمعوا كالم اهللا سبحانه حيث يقول

َام َقَتَل النَّاَس َمجِيًعا َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغْريِ َنْفٍس َأْو َفَسادٍ ِيف [  .]اْألَْرِض َفَكَأنَّ

وقد وقع مثل هذه االقتتاالت يف داخل أديان أخرى غري اإلسالم كاملسيحّية عىل ما 

 هو معروف يف التاريخ.

 .وعليه: فليس هناك من دخٍل للدين يف حدوث هذه املآيس بحالٍ 

 أسباب املآيس الواقعة بني أهل الدين 

من خليٍط: من عدم  ـ التي اتُّفقت بني أهل الدين الواحد ـ املآيسوإنام نشأت هذه 

 .. العلم، وضعف التعّقل، وعدم هتذيب األخالق

قراءة النصوص القرآنية وتفسريها بغري وجهها؛ وما ذلك إال لعدم  :فمن عدم العلم

املحاربني  امتالك أدوات فهمها وتفقهها؛ مما أدى إىل تطبيق اآليات الواردة يف شأن املرشكني

 للمسلمني عىل املسلمني.

ومن العجب أن يتنّزل مستوى الفهم والتفّطن األديب للنصوص القرآنية والنبوية إىل 

هذا املستوى يف وسط قسم من املسلمني؛ حتى فهموها عىل وجه يسّوغ هلم هذه الترصفات 

 الشائنة وغري املسبوقة يف تاريخ الدين.

هذه السلوكيات واألعامل يمكن أن تؤدي إىل ومن ضعف التعقل: االعتقاد بأن 

وجود دولة مستقرة، تشمل مجيع بالد املسلمني، ليعود جمد اإلسالم واملسلمني إىل ما كان 

عليه يف العهد األول. مع أن من الواضح أن هذه األمور لن تؤدي إال إىل زيادة الفتن، 

 هتم يف القتال فيام بينهم.وانتشار الشبهات يف بالد املسلمني، ورصف طاقاهتم وإمكانا

                                                             

 .٣٢:املائدة سورة )(١
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ولقد كان تقدم اإلسالم قبل أربعة عرش قرنًا يف اجلزيرة العربية التي كانت مليئة 

عىل أساس خطاب فطرٍي عقالٍين، حيفز  ـعىل صفاٍء يف نفوس أهلها  ـباخلرافات والتعّسف 

بأنه  ي يف الناس روح العقل، ويوقد فيهم مشاعر الفطرة، ويستشهد هلم عىل حقانية النب

يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويدعوهم إىل التأمل والتفكري يف الكون واحلياة، ويوجههم 

 ـإىل التّرصف احلكيم والعمل الفاضل برفق وأناة. فكيف يمكن الدعوة إليه يف هذا العرص 

 !هبذه األفكار والسلوكيات املجافية للعقل والفطرة؟ ـمع نمّو الفكر والشعور اإلنساين 

والتوجيه نحو الفضيلة، وليست  ة يف اإلسالم وسيلة إلشاعة العدلوبعد، فاحلكوم

فهل هذا إالّ من قبيل لبِس اإلسالِم  !غاية لذاهتا. فكيف يضحي املرء بالغاية ألجل الوسيلة

 .)١(األثرلبَس الفرو مقلوبًا كام ورد التنبؤ به يف 

فرطة اخلارجة عن االعتدال ومن عدم هتذيب األخالق: الوقوع يف املزاجيات امل

 ـاإلنساين، وطغيان املشاعر الناشئة عن حب الرئاسة واجلاه، أو الشعور بالتحقري والتهميش 

أو ردود أفعال مبالغ فيها عىل ضغوط  ـمما يؤدي إىل احلقد عىل اآلخرين والنكاية هبم 

 اقتصادية واجتامعية وسياسية.

فسوف جيعل أي مبدأ وعقيدة سبيًال إلرضاء ومن املعلوم أن اإلنسان ما مل يتهذب 

 سواء كان هذا املبدأ هو الدين، أو الدولة ،مزاجياته، ويتخذ من املبادئ غطاًء لتوجيهها

. ولقد شهدنا يف هذا العرص سلوكيات من دول تنادي املدنية، أو قانون حقوق اإلنسان

دئ بل بعضها ال تناسبه بمبادئ، مع أن سلوكها ليس السلوك األمثل يف تطبيق تلك املبا

 أصًال؛ ملا فيها من التعسف وجمانبة اإلنصاف.

                                                             

 اْلَفْروِ  ُلْبَس  اِإلْسَالمُ  وُلبَِس . .َمآِخَذه اْلَباطُِل  َأَخذَ  َذلَِك  َفِعنْدَ ((يف فتنة بني أمية:  ) قال اإلمام (١

 .١٠٨:اخلطبة، ١٥٨ـ١٥٧ص: هنج البالغة ))َمْقُلوباً 
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وعىل العموم فإن املبادئ احلقة ال تكفي يف تصحيح السلوك اإلنساين بل حتتاج يف 

لعدم استكامل العقل،  ـإىل حاضنة سليمة؛ فإذا مل تسلم احلاضنة  ـفضًال عن تطبيقها  ـفهمها 

فإن هذه احلاضنة سوف تشّوه تلكم املبادئ،  ـعتدال واستحكام اجلهل، واخلروج عن اال

 وحتّور نصوصها، لتوجيه ترصفاهتا، ويستحيل عليها فهمها وتطبيقها عىل وجهها.

 .توضيح أصالة احرتام املسلم يف الدينالكالم يف  وهبذا يتمّ 

 املعاهدة ولو مع غري املسلم احرتامأصالة  

أصالة الحرتام اآلخرين يف الدين ـ وهو  ـ من األصول الثالثة األصل الثالثوأما 

 ، سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني، حتى لو كانوا حماربني.احرتام املعاهدة مع اآلخرين

فإنه أصل يف غاية األمهية يف القانون الفطري، وعليه يبتني السلم الداخيل يف 

والدول األخرى، وهو املجتمعات كلها، كام يبتني عليه السلم اخلارجي مع املجتمعات 

أساس النظام احلديث يف تكوين الدولة حيث يمثل القانون يف الدولة ميثاقًا اجتامعيًا بني 

املواطنني جيب عىل مجيعهم رعايتها، وحفظ حرمات بعضهم لبعض عىل أساسها، كام هو 

 .أساس االحرتام املتبادل بني الدول املختلفة من خالل االتفاقيات الثنائية والدولية

مًال، ويضمن حفظ هذا األصل ينظم العالقة بني املسلمني وغريهم تنظيًام متكاف

سواء كان جاريًا بني الناس بصفتهم الدينية كاتفاق املسلمني مع غريهم  حرمات الطرفني

بشأن االحرتام املتبادل، أو كان بني الناس بصفة أخرى كاملواطنة التي يشرتك فيها املسلم 

 من خالل االنتامء إىل الوطن ميثاقًا اجتامعيًا بني أهله. وغري املسلم ويلتزم

 أمرًا متداوالً  ـرمات الطرفني عقد معاهدة مع اآلخر حلفظ ُح  من ـوكان هذا األصل 

، فكانت العشرية نحو جمتمع قبيل مبني عىل عقد اجتامعي بني يف املجتمع العريب قبل اإلسالم

عاقدات مع سائر العشائر عىل أساس التعاهد املنتمني إليها، كام أهنا كانت تنظم الت

وكان الغدر ُسّبًة عىل صاحبه،  ،هموقد كان الوفاء بالعهد أمرًا حمرتمًا جدًا عندوالتحالف، 
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الغادر باملتحالفني معه يف نفوسهم وأعراضهم وأراضيهم  حتى كان وضعًة بالغة فيه،

هبم، كرضٍب من املقابلة باملثل؛ بل الذين غدر وأمواهلم مستوجبًا لسقوط حرماته هذه من قِ 

 لسقوط الثقة به متامًا، وعدم األمن من جهته يف حال من األحوال.

وفد عىل املدينة، وأذعن له أهلها عندما  وعىل هذا األصل جرى نبي اإلسالم 

، وضمن عىل أساسها حفظ حرمات ن حفظ حرمات املسلمني فيام بينهمكتب وثيقة تضمف

 ن كانوا يعيشون حوهلم.اليهود والنصارى الذي

سواء يف البالد وهذا األصل يضمن يف العرص احلارض مراعاة حرمات غري املسلمني 

 .. اإلسالمّية أو غريها

. أما غري املسلمني يف بالد املسلمني فال يصّح هتك حرماهتم بحاٍل، سواء القاطنني ١

 فيها أو الوافدين عليها..

عىل  ك البالد مع املسلمني عىل طول احلقب املمتّدةأما القاطنون فيها فألّهنم سكنوا تل

فلو تعّرض بعضهم حلرمات بعض كان ذلك غدرًا أساس األمان واالحرتام املتبادل، 

عىل أن قوانني الدولة املعمول هبا ـ التي ينتمي إليها اجلميع ويتمسك هبا يف ضامن  وخيانة.

عي بمثابة عقد اجتامعي بني مجيع األفراد حقوقه واإليفاء هبا ـ هي من املنظور العقالين والرش

التي تعيش فيها عىل رعاية بعضهم حلرمات بعض وفق القانون، ويتأكد هذا امليثاق من 

 خالل املشاركة يف االنتخابات الختيار القوى احلاكمة واملّرشعة.

وأما الذين وفدوا عىل بالد املسلمني فهم إنام دخلوا عىل أساس األمان، وقد أذن هلم 

فأّي تعّرض حلرماهتم  ،فهم بمثابة ضيوف املسلمني ،أولياء األمور يف الدول اإلسالمية

 يكون غدرًا قبيحًا وجرمًا خطريًا..

وال أمهّية لكون النظام القائم يف البالد اإلسالمية مرشوعًا وفق مقاييس مرشوعّية 

أو يف  مسلمة ونافذة النظام يف الفقه اإلسالمي السيايس؛ فإّن املهّم أّن هذا النظام جهة
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ّق لسائر ، وقد أذنت بدخول غري أهل الدين عىل أساس األمان؛ فال حيأوليائها من هو كذلك

 .املسلمني التعّدي عليهم

العام أّنه ال حيق للمسلمني التعدي عىل  الرشعي ومن ذلك ُيعلم: أّن التأصيل

البعثات الدبلوماسّية للدول غري املسلمة يف بالدهم فضًال عن الدول املسلمة؛ فمن اعتدى 

 إثّام مبينًا. بحسب تعاليم الدين عليهم فقد أثم

املسلمني يف غري بالد اإلسالم فإّن وجوب حفظ حرماهتم أجىل  غري . وأما حال٢

حة يف مراعاة حرماهتم؛ إما من جهة املعايشة ـوأوضح؛ ألّن هناك مواثيق ضمنّية ورصي

أو من جهة استئذاهنم يف  ـعىل أساس احرتام حرماهتم، كام هو حال القاطنني فيها  ـمعهم 

فإّهنم بمثابة الضيوف عليها، وأقبح يشء  ـليها كام هو حال الوافدين ع ـدخول تلك البالد 

بأّية شبهة، حتى اآلمن يف الفطرة والدين واإلسالم تعّدي الضيوف عىل حرمات املضيف 

ولو كانت وجوَد حرب بني مجاعة الضيف وبني املضيف. يضاف إىل ذلك كّله املواثيُق 

 الدولّية القائمة بني البالد اإلسالمّية وغريها.

التأصيل العام مع مجيع غري أهل الدين املساملني حفُظ حرماهتم يف  وعليه: فإنّ 

 نفوسهم وأعراضهم وأمواهلم، وال يستباح يشء منها بالشبهات واملعاذير.

عىل أّن  ـبطبيعة احلال  ـاهتا يوأما املحاربون مع املسلمني بغري حّق فإّن للحرب مقتض

ورّبام جاز ألهل الدين امة ال خمرج عنها، اإلسالم الحظ يف أحكام احلرب آدابًا إنسانية ع

لكون ذلك  التعامل بمثل ما يتعامل به اآلخرون معهم أو بحسب قواعد االشتباك السائدة؛

 حزمًا ال حميص عن مثله يف احلروب. 

ّن الدين ال يستبيح حرمات اآلخرين بحاٍل، وال يدعو إىل إ: ومن ثم يمكن القول

حتى  ـويوجب مراعاة االلتزامات معهم من غري لّف ودوران التعّصب الظامل ضّد غري أهله، 

 وما خالف ذلك فليس بمستنٍِد إىل الدين يف يشء. ـلو كان املسلمون هم اجلهة األقدر 
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 .. اإلسالم عىل املنحى الفطري فيه من خالل أمرين قد أّكدو

امعي ): رضورة عقد املعاهدة مع اآلخرين بام يضمن األمن الداخيل واالجتاألول(

 للطرفني عىل أساس عادل.

 ): قداسة املعاهدة وعدم جواز نقضها وااللتفاف عليها عند اهللا سبحانه.الثاين(

: إّن من التأصيالت الدينية يف التعامل مع اآلخر ـ انطالقًا من أصالة فاألمر األّول

حرمة اإلنسان املتقدمة ـ لزوم عقد املعاهدة مع اآلخرين بام يضمن األمن والسلم الداخيل 

فمن كان مستعّدًا من غري املسلمني إلبرام اتفاق عادل معهم، حتفظ فيه واخلارجي للطرفني، 

َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل [: )١(هم إبرامه معه، كام قد يستفاد من قوله تعاىلحرمات الطرفني، كان علي

ُرَماُت قَِصاٌص [: )٢(، وقولِه]اهللاَِّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاََّ ال ُحيِبُّ املُْْعَتِدينَ  َواْحلُ

اْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َمَع َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَُّقوا اهللاََّ وَ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثلِ 

 )٣(.]تَِّقنيَ املُ 

 وهذا التأصيل ينحل إىل جزئني ..

): لزوم عقد املعاهدة الضامنة لألمن مع اآلخر، وقد ُخيّرج عىل ذلك ما يف اآلية أحدمها(

ْلِم [: )٤(الرشيفة اَوإِن َجنَُحوْا لِلسَّ  يف عهده ملالك  ، وقال اإلمام عيل ]َفاْجَنْح َهلَ

                                                             

 .١٩٠:البقرةسورة  )(١

 .١٩٤:البقرة سورة )(٢

داللتهام عىل أن الذي يقاتل املسلمني ويعتدي عليهم جتوز للمسلمني  ووجه االستفادة من اآليتني: )(٣

جماهبته باملثل دون زيادة؛ فإن الزيادة تكون اعتداء وظلًام، وإن اهللا سبحانه ليحّب مراعاة التقوى مع اخلصم، 

 وال حيب االعتداء عليه بحال.

 .٦١األنفال: سورة )٤(
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ْلِح َدَعةً ْلحًا َدَعاَك إَِلْيِه َعُدوُّ َوالَ َتْدَفَعنَّ ُص ((: )١(األشرت ِجلُنُوِدَك،  َك هللا فِيِه ِرًىض، فإِنَّ ِيف الصُّ

 .))َوَراَحًة ِمْن ُمهُوِمَك، وَأْمنًا لِبَِالِدكَ 

املعاهدة عىل أساس عادل، فال يصح للمسلمني حتى يف ): رضورة بناء هذه ثانيهامو(

ظروف قوهتم التعسف من خالل املعاهدة بفرض رشوط ظاملة عىل اآلخرين فيها وفق 

 النصوص الدينية التي تقدم بعضها بام تتضمنه من مبادئ عامة وحاالت تطبيقية.

 وجه احلاجة إىل املعاهدة مع اآلخرين

ىل املعاهدة مع اآلخرين يف حفظ حرماهتم، إذا كان وجه احلاجة إ عن وقد يسأل سائل

 التأصيل العام يف اإلسالم حفظ احرتام اإلنسان؟

: إن الباعث األساس عىل تنظيم احلقوق واالستحقاقات عن هذا السؤال اجلوابو

اجلميع بشكل الفطرية عىل أساس العهد وامليثاق مع اآلخرين هو ضامن مراعاهتا يف حق 

التعامل مع الطرف اآلخر يف حال نقضه بام يستحّقه الغادر يف العرف ، وحّقهم يف عادل

. وهذا أسلوب جاٍر ومتعارف عىل املستوى الدويل؛ حيث يبنى حفظ احلرمات بني والقانون

 الدول عىل أساس املعاهدة الثنائية بينها. 

نية العالقة مع اآلخرين عىل أصل احرتام الوشيجة اإلنسا ويف غري هذه احلالة تبتني

جيعله عرضة لالنتقاض من الطرفني ما مل يوّثق بمعاهدة  وهذا ،العامة من طرف واحد

دة لذلك، بل ال تتحقق معه العدالة املأمولة يف كثري من األحيان. فاملناسب تنظيم  مؤكِّ

ثنائّي بني الطرفني، مبنّي عىل رعاية تلك  عاّم أو العالقة بشكل عام عىل أساِس تعاقد

 ن حفظ حرمات الطرفني معًا.احلرمات؛ ليضم

                                                             

 .٥٣الكتاب: ،٤٤٢ص: هنج البالغة) ١(
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دخول شخص غري معاهد يف بالد املسلمني كنعم، متى ابُتيل أهُل الدين بحالة مفردة 

عىل  فإن عليهم التعامَل معه بحفظ حرماته، وال جيوز هتك حرماته ،من دون مكيدة هبم

 . أساس عدم وجود معاهدة مسبقة

ثنائّي متكامل،  عقد بنحو أن ينتظم املختلفة ال بدالكيانات االجتامعية  فالتعامل بني

حلرمات الطرفني. وتنظيم التعامل مع اآلخر هبذا األسلوب أسلم  متبادالً  اً يضمن حفظ

 ياس إىل أسلوب االسرتسال املطلق.للطرفني وأبعد عن املحاذير، بالق

فمن إجيابّيات أسلوب املعاهدة أنه يكون أكثر تطمينًا لكل طرف جتاه هواجس 

الطرف اآلخر؛ مما يقيهام عن كثري من العناء الذي تقتضيه اجلهوزية الدائمة للدفاع عن 

 احلرمات. 

وكيُد ، أنه يسّهل املكيدة بني الطرفني يف التعامل دون استيثاقومن حماذير االسرتسال 

يرضُّ بالطرف  ـبغضِّ النظر عن رضره عىل الطرف املكيد به  ـتمع ببعٍض بعِض فئات املج

أيضًا؛ ألنه هيّدد السلم االجتامعي. وكم ُتالَحظ يف التاريخ  ـبحسب املآل والعاقبة  ـالكائد 

 أمثلٌة لذلك.

فساد القيم األخالقية يف الوسط االجتامعي للطرفني؛ إذ ال  يؤدي إىلاالسرتسال  كام أنّ 

ممّا يؤدي إىل انعدام الصدق، وزوال مصداقّية  ـعادًة  ـ ان يبّيتان لبعضهام املكائد اخلفيةينفكّ 

املبادئ املعلنة، وصريورهتا شعارات حمضة، وانتشار الغدر واخليانة بني الطرفني. ولو أن هذه 

و الدول وغَريها عملت عىل مبدأ عوملة القيم، وحفظ احلرمات، والتكافل اإلنساين العام بنح

 ـلرتفع مشاكل الدول الفقرية والضعيفة، وتنصح هلا، كام توّجه إليه مبادئ الدين  ـحقيقي 

لسعدت اإلنسانية، وكان ذلك أقرَب وأقلَّ مؤونة، وأوجب للسلم العام من الوضع 

ردود أفعال أخطر  احلارض، بام فيه من إنفاقات باهظة، وحوادث خطرية تستوجب بدورها 

 األفعال وردودها من غري انتهاء، كام نالحظه يف واقعنا احلايل.منها؛ وبذلك تتسلسل 
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تنظيم احلق مع اآلخرين يف اإلسالم، عىل سبيل املعاهدة فإن إجياب وعىل اإلمجال: 

 ـالتي يكون أساسها القيم اإلنسانية، مع أخذ تعامل الطرف اآلخر بنظر االعتبار  ـالعادلة 

الباحث يف هذا السياق أّن هذا التوجيه يمثل تأصيًال  ، ال سّيام إذا استحرضأمر حكيم وعادل

ُعلم من خالل التاريخ  حيثعابرًا للزمان واملكان، وهو ما يقتيض أخَذ احلذر بنظر االعتبار، 

نظُر أصحاب األديان واالجتاهات الدينية املختلفة يف كثري من احلاالت بعني العصبية 

ك من توجيه الدين. ومن املعلوم أن دينًا جديدًا واملكيدة للطرف اآلخر، حتى وإن مل يكن ذل

كاإلسالم، حني يفد عىل املجتمع وعقائده السابقة، يواجه مقاومة شديدة لفئات نافذة 

حيث يعتربون ذلك هتديدًا لكياهنم ومصاحلهم كام هو احلال مع أي دين  ومؤّثرة يف املجتمع؛

 جديد.

اآلخرين عىل أساس املعاهدة ال يعني وعليه: فإن بناء اإلسالم يف حفظ احلرمات مع 

أن ليس هناك حرمات فطرية ينبغي مراعاهتا يف حّد نفسها، وأن املعاهدة هي التي تؤّسس هلا 

بل املعاهدة آلّية لضامن حفظ احلرمات الفطرية من قبل الطرفني، وتثبيت االلتزام املقابل هبا، 

لصلح بني الفئتني املتقاتلتني منهم، وقد كام يف املعاهدات التي تقع بني املسلمني أنفسهم، كا

 تقّدمت يف (أصل حرمة اإلنسان يف الدين) بعض النصوص الدينية املتعلقة بذلك.

 داسة العهد وااللتزام يف اإلسالمق

د عىل قداسة اإلسالم أكّ  أنّ  بيانهف ـ وهو قداسة املعاهدة يف اإلسالم ـ الثايناألمر وأما 

كقيمة إنسانية ودينية كربى، ينبغي أن يدين هبا  ـبعد إبرامه  ـالعهد وااللتزام مع اآلخرين 

اإلنسان املسلم فيام بينه وبني اهللا سبحانه، وال حيق له نقضها، وال االلتفاف عليها، بتأويل 

 مدلوهلا، وحتوير مضموهنا.

 .. ورين خمتلفنيوتوضيح ذلك: أن العهد يمكن أن ُينظر إليه بمنظ
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): أن ُيتلّقى كأداة سياسية بحتة حلفظ مصلحة الطرف يف ظروف ضعفه وعدم األول(

وعليه: إذا شعر بالقوة، ووثق بالقدرة عىل اإلرضار  .قدرته عىل مواجهة الطرف اآلخر

بالطرف اآلخر مل يلتزم به ونقضه. إما نقضًا جزئيًا بالتخلف عن بعض حدوده وتطبيقاته أو 

نقضًا كليًا بعدم مراعاته أصًال. وهذا هو الطابع امللحوظ يف كثري من املعاهدات بني الدول يف 

 العرص احلارض.

يه كقيمة إنسانية خطرية، جيب عىل اإلنسان رعايتها والوفاء ): أن ُينظر إلالثاين(

ما دام الطرف اآلخر يلتزمه؛ ألن من التزم بيشء فقد ربط كل وجوده  ـأيًا كان  ـبمقتضاها 

 وإنسانيته بالوفاء هبذا اليشء، فإْن نَقَضه فقد نقض إنسانيته، وارتكب خطيئة كبرية.

 تزامات بأنواعها.وهذه هي النظرة العامة للدين إىل االل

 عىل الوفاء بالعهد تأكيد القرآن الكريم

: )١(وقد ُكّرر وجوب الوفاء بالعهد وأداء األمانة يف آيات كثرية يف القرآن الكريم، قال تعاىل

َا الَِّذيَن َآَمنُوا أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ [ ، ]َمْسُئوًال َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ الَْعْهَد َكاَن [: )٢(، وقال]َيا أَهيُّ

وا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلَِها[: )٣(وقال : )٤(، ويف احلديث عن النبي]إِنَّ اهللاََّ َيأُْمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

، فقال جل اإلهلية من مجلة األخالق  الوفاء بالعهد بل قد جعل، ))املسلمون عند رشوطهم((

ْذُتْم ِعنَْد اهللاَِّ[: )٥(شأنه َ لَِف اهللاُ  َعْهًداُقْل َأختَّ ، بل إنه أوىف املعاهدين، قال ] َعْهَدهُ َفَلْن ُخيْ

                                                             

 .١:املائدة سورة )(١

 .٣٤:اإلرساء سورة )(٢

 .٥٨:النساء سورة )(٣

 .١٨٨ص: ٦يف الكايف ج:  . وروي عن اإلمام الصادق٤٠٤ص: ٥:الكايف ج )(٤

 .٨٠:البقرة سورة )(٥
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  .]َوَمْن َأْوَىف بَِعْهِدهِ ِمَن اهللاَّ[: )١(تعاىل

كام يظهر بمالحظة  ـوقد طبق الدين هذه النظرة يف شأن االلتزام مع اآلخرين متامًا 

فأّكد عىل املسلمني االلتزاَم بعهودهم مع اآلخرين، وعدم االعتداء عليهم،  ـالقرآن الكريم 

 ـوإن شعروا بالقوة، وأمنوا من ترضرهم باخليانة. كام هو احلال يف السنة السابعة للهجرة 

حيث قويت شوكة املسلمني، وكان بإمكاهنم نقض العهد مع املرشكني الذين  ـقبيل فتح مكة 

حيفزهم عىل ذلك سوء معاملة هؤالء املرشكني للمسلمني من قبل، كانوا بمكة، وقد كان 

 ـ اآليات الرشيفة يف هذه املناسبة فجاءت ،واضطهادهم من جهة دينهم، وإخراجهم عنها

قال . تؤكد عىل رضورة االلتزام بالعهد معهم، وعدم االعتداء عليهم بحالٍ  ـوغريها 

ْ ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُتْم [: )٢(تعاىل ْ َينُْقُصوُكْم َشْيًئا َوَمل كَِني ُثمَّ َمل ِمَن املُْْرشِ

ِهتِْم إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُتَِّقنيَ  ُّوا إَِليِْهْم َعْهَدُهْم إَِىل ُمدَّ إِالَّ الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِعنَْد [: )٣(وقال ،]َفَأِمت

َراِم َفَام اْس  ْم إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ املُْتَِّقنيَ املَْْسِجِد اْحلَ  .]َتَقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا َهلُ
د من النبي  الشدي زام  لعهدااللت  با

 بالعهد االلتزام الشديد من النبي 

يف  بالوفاء بالعهد وجتنب الغدر أمرًا عينيًا ملحوظاً  كانت عناية النبي ولقد 

رغم أهنم مل يكونوا  ـكام يظهر بمالحظة ما ورد يف التاريخ  ـتعامله مع املرشكني واملنافقني 

 .)٤(حتى كثر التّربم منهم يف اآليات الرشيفة ،يلتزمون به

أبا بصري  فقد حث النبي  ،ويف السرية النبوية مواقف عديدة متثل اهتاممه بالوفاء

                                                             

 .١١١:التوبة سورة )(١

 .٤:التوبة سورة )(٢

 .٧:التوبة سورة )(٣

 ،)١٥٥:اءسـالن( ، و)٢٥، ٢٠:الرعـد(و، )٥٦:األنفال(، و)١٠٠، ٢٧:البقرة(سور الحظ ذلك يف ) (٤

 .)١٠٢:األعراف(و ،)٧٧:آل عمران(، و)١٢، ٧ ،١:التوبة(، و)١٣:املائدة(و
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عىل الرجوع إىل املرشكني؛ من  ـوكان قد أسلم، وحبس يف مكة، ثم فّر منهم  ـعتبة بن أسيد 

يا أبا بصري.. إّنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت، وال ((: )١(ال لهفق ،جهة معاهدته معهم

 .))يصلح لنا يف ديننا الغدر، وإّن اهللاَ جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجًا وخمرجاً 

 يف التشديد عىل الوفاء بالعهد كلامت اإلمام عيل 

واهللاَّ َما ُمَعاِوَيُة بَِأْدَهى ((: )٢(في كالم له يف معاويةف؛ كان اإلمام عيلوكذلك 

ِمنِّي، وَلكِنَّه َيْغِدُر وَيْفُجُر، وَلْوَال َكَراِهَيُة اْلَغْدِر َلُكنُْت ِمْن َأْدَهى النَّاِس، وَلكِْن ُكلُّ ُغَدَرٍة 

 .))ُفَجَرٌة، وُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرٌة، ولُِكلِّ َغاِدٍر لَِواٌء ُيْعَرُف بِه َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

وإِْن َعَقْدَت َبْينََك وَبْنيَ ((: ـبعد حتذيره من األعداء  ـيف عهده ملالك األشرت  )٣(قال و

َتَك بِاألََماَنِة، واْجَعْل  ًة، َفُحْط َعْهَدَك بِاْلَوَفاِء، واْرَع ِذمَّ َك ُعْقَدًة، َأْو َأْلَبْسَته ِمنَْك ِذمَّ  َعُدوِّ

ٌء، النَّاُس َأَشدُّ َعَلْيه اْجتَِامعًا، َمَع َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعَطْيَت؛ فَ  إِنَّه َلْيَس ِمْن َفَرائِِض اهللاَّ َيشْ

ُكوَن فِ  ِق َأْهَوائِِهْم، وَتَشتُِّت آَراِئِهْم، ِمْن َتْعظِيِم اْلَوَفاِء بِاْلُعُهوِد، وَقْد َلِزَم َذلَِك املُْْرشِ يَام َبْينَُهْم َتَفرُّ

تَِك، وَال َختِيَسنَّ بَِعْهِدَك، وَال  ُدوَن املُْْسلِِمَني؛ ملَِا اْسَتْوَبُلوا ِمْن َعَواِقِب اْلَغْدِر؛ َفَال َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ

َته َأمْ  ، وَقْد َجَعَل اهللاَّ َعْهَده وِذمَّ ُئ َعَىل اهللاَّ إِالَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ َرتِ ه ال َجيْ َك؛ َفإِنَّ تَِلنَّ َعُدوَّ نًا َأْفَضاه َختْ

اِد بَِرْمحَتِه، وَحِريًام َيْسُكنُوَن إَِىل َمنََعتِه، وَيْسَتِفيُضوَن إَِىل ِجَواِره؛ َفَال إِْدَغاَل، وَال َبْنيَ اْلِعبَ 

َلنَّ َعَىل َحلِْن َقْوٍل َبْعَد  ُز فِيه اْلِعَلَل، وَال ُتَعوِّ وِّ التَّْأكِيِد ُمَداَلَسَة، وَال ِخَداَع فِيه، وَال َتْعِقْد َعْقدًا ُجتَ

؛والتَّوْ  َفإِنَّ  ثَِقِة، وَال َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمٍر َلِزَمَك فِيه َعْهُد اهللاَّ إَِىل َطَلِب اْنِفَساِخه بَِغْريِ اْحلَقِّ

اُف َتبَِعَته، وَأْن ُحتِيَط بَِك  َك َعَىل ِضيِق َأْمٍر َتْرُجو اْنِفَراَجه وَفْضَل َعاِقَبتِه َخْريٌ ِمْن َغْدٍر َختَ َصْربَ

 .))فِيه طِْلَبٌة، ال َتْسَتْقبُِل فِيَها ُدْنَياَك وَال آِخَرَتَك  ِمَن اهللاَّ

                                                             

 .٢٨٤ص: ٢ج:تاريخ الطربي  .٧٨٧ص: ٣ج:السرية النبوية البن هشام ) (١

 .٣١٨ص: هنج البالغة )(٢

 .٥٣:الكتاب ،٤٤٣ـ٤٤٢ص: هنج البالغة )(٣



����������������������������������������������������������������   ........................    ٢٢٣ 

ْدِق، وَال َأْعَلُم ُجنًَّة َأْوَقى ((: )١(يف خطبة له وقال   َا النَّاُس إِنَّ اْلَوَفاَء َتْوَأُم الصِّ َأهيُّ

َذ َأْكَثُر َأْهلِه اْلَغْدَر َكْيسًا، ِمنْه، وَما َيْغِدُر َمْن َعلَِم َكْيَف املَْْرِجُع.. وَلَقْد َأْصَبْحنَا ِيف زَ  َ َماٍن َقِد اختَّ

ُل اْلُقلَُّب وَ  يَلِة، َما َهلُْم؟ َقاَتَلُهُم اهللاَّ! َقْد َيَرى اْحلُوَّ ْجه وَنَسَبُهْم َأْهُل اْجلَْهِل فِيه إَِىل ُحْسِن اْحلِ

يَلِة، وُدوَهنَا َمانٌِع ِمْن َأْمِر اهللاَّ وَهنْيِه، َفَيَدُعهَ  ا َرْأَي َعْنيٍ َبْعَد اْلُقْدَرِة َعَلْيَها، وَينَْتِهُز ُفْرَصَتَها َمْن اْحلِ

ينِ   .))ال َحِرَجيَة َله ِيف الدِّ

: )٢(ـيصف فظاعة رسقة زينة املرأة املعاهدة يف غارة عىل بالد املسلمني  ـ وقال 

ُجَل ِمنُْهْم، َكاَن َيْدُخُل َعَىل (( املَْْرَأِة املُْْسلَِمِة، َواْألُْخَرى املَُْعاِهَدِة، َفَينَْتِزُع َوَلَقْد َبَلَغنِي َأنَّ الرَّ

َحاِم، ُثمَّ  َجاِع َواِالْسِرتْ ُفوا ِحْجَلَها، َوُقُلَبَها، َوَقَالِئَدَها، َوُرُعَثَها، َما َمتَْتنُِع ِمنُْه إِالَّ بِاِالْسِرتْ اْنَرصَ

 ُأِريَق َهلُْم َدٌم.. َفَلْو َأنَّ اْمَرًأ ُمْسلًِام َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َوافِِريَن، َما َناَل َرُجًال ِمنُْهْم َكْلٌم، َوَال 

  .))َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديراً  ،َما َكاَن بِِه َمُلوماً 

 ترشيعات إسالمية تؤكد حجم االهتامم بالوفاء بالعهد

 االهتامم بالعهد ..وهناك ترشيعات وتعليامت ذات مغزى كبري يف تأكيد وجوب 

إجياُب الكفارة عىل ـ من ألطف ما يدل عىل احرتام العهد يف اإلسالم منها: ـ وهو 

إذا قتل خطًأ رجًال من قوم بينهم وبني املسلمني ميثاق، بمثل ما  ـمضافًا إىل التوبة  ـاملسلم 

ِمْن َقْوٍم  ـي املقتول أ ـ َكانَ َوإِْن [: )٣(جيب إذا قتل مسلًام خطًأ، كام قال تعاىل يف آية قتل اخلطأ

ْ َجيِْد َفِصيَ  ِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن َمل َمٌة إَِىل َأْهلِِه َوَحتْ اُم َشْهَرْيِن َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاٌق َفِدَيٌة ُمَسلَّ

عىل مدى قيمة االلتزام والعهد  . وهذا يدل]ُمَتَتابَِعْنيِ َتْوَبًة ِمَن اهللاَِّ َوَكاَن اهللاَُّ َعلِيًام َحكِيًام 

ورعاية حرمته، حتى مع األعداء؛ حيث مل تكتف اآلية بدفع الدية إليهم بل أوجبت عىل 
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فيام بينه وبني اهللا سبحانه  ـ الذي هو أشبه باخلطيئة ـاملسلم أن يكّفر عن هذا اخلطأ اخلطري 

 بالعتق أو الصيام؛ حتى يقبل اهللا توبته.

ما جاء من أنه متى خاف املسلمون من ـ اقف النبيلة يف ذلك من املوهو وومنها: ـ 

لتحركات مريبة  ـخصومهم الذين عاهدوهم عىل السلم وعدم االعتداء أن خيونوهم 

مل جيز هلم أن يباغتوهم باهلجوم، ما داموا ملتزمني بالعهد؛ فإنه خيانة يرفضها  ـجيدوهنا منهم 

م عن إلغاء املعاهدة معهم؛ حتى يعيش اخلصم حالة اهللا سبحانه. ولكن جيوز هلم أن يعلنوا هل

اَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة [: )١(قال تعاىل ،احلذر والرتقب دون األمن كام يعيشه املسلمون ا َختَ َوإِمَّ

ائِنِنيَ   .]َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعَىل َسَواٍء إِنَّ اهللاََّ ال ُحيِبُّ اْخلَ

فإذا  ،واستهجانه يف اإلسالم هنيه عن القتال مع الغادرما يبني حجم كراهة الغدر ومنها: 

غدرت فئة من غري املسلمني بفئة أخرى منهم مل يصح للمسلمني أن يقاتلوا مع الفئة األوىل 

احلديث عن   كام ورد يف  ،ضد الثانية، وإن مل تربطهم بالثانية معاهدة تقتيض عدم التعرض له

للمسلمني أن يغدروا، وال يأمروا بالغدر، وال يقاتلوا ال ينبغي ((: )٢(اإلمام الصادق 

  .))مع الذين غدروا

ومنها: ومن مصاديق الغدر يف اإلسالم حصول اآلخر عىل أمان من بعض املسلمني 

فإنه جيب عىل سائر املسلمني احرتام هذا األمان، فلو أن أحد جنود املسلمني أعطى األمان 

لسائر اجلنود التعرض له بسوء بدعوى أهنم مل يكونوا هم  ملحارب له من غري املسلمني مل حيق

الذين أعطوه األمان، ألن هذا اجلندي الذي أعطى األمان حمسوب عليهم وقد أعطى األمان 

من جهتهم مجيعًا، كام أن الدولة املسلمة إذا أعطت أمانًا لقوم مل حيق ألفرادها أن يعملوا عىل 
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يسعى بذمتهم ((: )١(قوله عن املسلمني النبي خالفه بطبيعة احلال، وقد اشتهر عن 

ه ، و))أدناهم لو أن جيشًا من املسلمني حارصوا قومًا ((: )٢(بقوله اإلمام الصادق فرسَّ

من املرشكني، فأرشف رجل، فقال: أعطوين األمان، حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه 

 .))أدناهم األمان، وجب عىل أفضلهم الوفاء به

بمعنى أنه إذا أخطأ من حيارب املسلمني يف فهم  ،حظر ما فيه شائبة الغدر بل امللحوظ

كالمهم، وظنوا فيه أمانًا فاسرتسلوا، مل تصح مباغتتهم باهلجوم عليهم. كام ورد عن اإلمام 

قومًا حارصوا مدينة، فسألوهم األمان،  لو أنّ ((: أنه قال )٣( الصادق أو ابنه الكاظم

 .))فنزلوا إليهم، كانوا آمنني )نعم(، فظنوا أهنم قالوا: )ال(فقالوا: 

ل ُيتلقى يف اإلسالم أن كل مجاعة عاشوا مًعا أو متجاورين، وأمن بعضهم بعضًا، ب

فذلك يستبطن تعهدًا فيام بينهم والتزامًا بعدم تعرض أحد الطرفني لآلخر، ورعايته حلرماته؛ 

أيًا كان هذا  ـة بعض أفراد املجتمع لبعض آخر فإْن فعل كان غادرًا. وعىل ذلك تكون مباغت

باالعتداء عليه، أو رسقة ماله، أو التجسس عليه، خيانًة  ـاآلخر مسلًام أو مرشكًا أو غري ذلك 

 لألمانة؛ من جهة التعايش السلمي بينهم.

 ويشمل حرمة الغدِر الغدُر باخلصوم واألعداء كام يشمل األخّالء واألصدقاء.

إىل  عن مسلم بن عقيل، رسول اإلمام احلسني بن عيل )٤(ومن ذلك ما ورد

 ـوايل الكوفة  ـالكوفة، والذي كان متخفيًا عند هاين بن عروة، فوفد عبيد اهللا بن زياد بن أبيه 

ال سيام بعد  ،عىل هاين، يزور رشيك بن األعور، وكان يتعقب مسلًام لقتله وإجهاض حركته
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د عرض رشيك عىل مسلم أن يباغت ابن زياد باهلجوم مبايعة كثري من أهل الكوفة له، وق

عليه وقتله؛ فامتنع مسلم من ذلك، ثم ملا انرصف ابن زياد قال له رشيك: ما منعك من قتله؟ 

أن اإليامن قيد ((: فكان جوابه: أن من مجلة ما منعه حديث حدثه الناس عن النبي 

الحقًا مع مسلم من قتلِه عىل أبشع . وقد ُعلم ما فعله ابن زياد ))الفتك، وال يفتك مؤمن

 وجه، بعد إعطاء مجاعته األمان له. وهو أمر كان يتوقعه مسلم بطبيعة احلال.

يف سرية أئمة املسلمني ما ورد من أن اإلمام  واخليانة ومن لطيف أمثلة تقبيح اإلسالم للغدر

اء األمانة، فو عليكم بأد((: )١(كان يقول لشيعته عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 

ائتمنني عىل السيف الذي  الذي بعث حممدًا باحلق نبيًا لو أن قاتل أيب احلسني بن عيل 

وجوب رّد   البيت أهل ، وقد تكرر يف األحاديث عن األئمة من ))يته إليهقتله به ألدَّ 

 .)٢(ن ـًا واحلسيـن عليـل اإلماميـن قتـومر، حتى قتلة األنبياء، ـر والفاجـة للبـاألمان

 بعض موارد تأكد قبح الغدر يف اإلسالم

هذا، وكلام كانت العالقة مع الطرف اآلخر آكد، وأجواء الثقة أعمق، كان الغدر به 

 .. أقبح. ومن املوارد التي يتأكد فيها قبح اخليانة والغدر

. الغدر باآلخرين بعد إعطاء األمان هلم، وأمنهم عىل أنفسهم؛ فإن هذا من أقبح ١

حتى جاء يف اإلسالم: أن مقاتًال من املسلمني إذا أعطى األمان ملقاتل ممن  ،الغدروجوه 

 حيارهبم، حرم عليه قتله، وإن مل يكن قد استأذن القائد فيه.

 . غدر املسلمني بعضهم ببعض، وهو قبيح من جهة امليثاق بينهم بموجب الدين.٢
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ويتنارصوا يف مواجهة . الغدر بمن حتالفوا معهم عىل أن حيمي بعضهم بعضًا، ٣

التحديات والتهديدات اخلارجية، كام وقع من بعض اليهود الذين كانوا يف املدينة وحوهلا 

 .جتاه النبي 

. الغدر باملعاهدة مع اجلامعات والدول املجاورة املساملة؛ فإنه قبيح للغاية؛ من جهة ٤

 وثوقهم وشعورهم باألمن من جهة جرياهنم.

كّلام ازداد عنرص املباغتة فيه، وكلام كان  ـّتى مع اخلصوم ح ـويتأكد قبح الغدر 

الطرف اآلخر أكثر اسرتساالً يف االعتامد عىل العهد، ومل يكن قد أخذ حذره باالستعداد 

 للمواجهة.

وُيعّلل بعض العقوبات اجلزائية الشديدة عىل اجلرائم التي توصف بصفة الغدر 

 كام يف عقوبة الرسقة وقطع الطريق.واخليانة بشدة قبح هذا العمل من فاعله 

ولو مع  ـوعىل اإلمجال: فإن أصالة الوفاء بالعهد واألمانة، وحرمة الغدر واخليانة 

 أصل عميق وراسخ، ومن أهم أصول التعامل مع اآلخرين يف اإلسالم. ـاألعداء 

عىل مبادئ هذا كّله يف توضيح معامل الرؤية الدينّية يف التعامل مع اآلخر وبيان ابتنائها 

 العدل والفضل.

 تفسري إمجايل للنصوص واحلوادث التارخيية املريرة بني أهل الدين واآلخرين

النصوص الشديدة، واحلوادث  يبقى الكالم حول ما جاء يف الدين وتارخيه من

هذه النصوص واحلوادث  ختريجوكيف يمكن  ،التارخيية املريرة بني أهل الدين وغريهم

 م من أصالة حرمة اإلنسان وعقد املعاهدات العادلة مع اآلخرين.وتوجيهها مع ما تقد

 توضيحات رضورية

 وتوضيح اجلواب عن ذلك يقتيض بيان أمور أربعة ..

 . توضيح املنهج الفني يف كيفية تأمل النصوص واحلوادث املحكمة واملتشاهبة.١
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وبني كّل من الفقه االجتهادي والعمل  )الرشيعة(. رضورة التمييز بني واقع ٢

 السيايس من ِقبل احلّكام بعد عرص النص أو التعامل االجتامعي من ِقبل عامة الناس.

 . رضورة التثبت يف االستبعادات املدعاة والوقوف عىل االعتبارات الصائبة.٣

 .رضورة التثبت حول احليثيات احلافة باحلوادث اخلارجية. ٤

 لك النصوص واحلوادثنهج يف تأمل تامل

ل النصوص واحلوادث التي تتعلق بالتعامل بني أهل )األمر األول( : أن املنهج الفني يف تأمُّ

يف  ُكلّيةاملتضمنة للمبادئ واالجتاهات ال العامةالنصوص  يفل تأمّ بدأ بالالدين وغريهم ي

وما يوافقها من النصوص واحلوادث اخلاصة، ُثّم  ـالتي متثل الدستور اإلسالمي  ـالرشيعة 

ج سائر النصوص واحلوادث اخلاصة التطبيقّية يف ضوء ذلك؛ لكي يتبّني املخرَ الباحث تأّمل ي

اخلاصة،   أن ينطلق الباحث من النصوص واحلوادث  ـفنياً  ـ فيها. وليس من الصحيح

ن سالمي؛ ألن احلاالت اخلاصة تكووينتزع منها أصوالً عاّمة، يعتربها قواعد للدستور اإل

 متشاهبة، وذات وجوه واحتامالت.

 .. وبيان ذلك: أن النصوص واحلوادث الدينية عىل قسمني

): نصوص عامة تبّني األصول العامة يف الرشيعة، مثل أصل مراعاة العدل أحدمها(

 ة.أصل جتنّب العدوان واإلساء سان والوفاء والصدق ونحوها، ومثلواإلنصاف واإلح

َلة  ُل احلكم الذي يرد فيها  ـويف حكم ذلك النصوُص املعلِّ وهي النصوص التي تعلِّ

 فإن النصَّ املعلَِّل يفيد التعميم. ـبتلك األصول واملعاين العامة 

د عىل مبادئ العدالة بنحو مطلق، وهي بطبيعة احلال  وهذا القسم من النصوص يؤكِّ

 مفاهيم فطرية كالعدالة. ومن املالحظ أن هذه غري قابلة للتخصيص؛ من جهة استنادها إىل

املعروف واإلحسان والوفاء واالعتداء، والقسط والنصوص تستخدم مفاهيم مثل العدالة 
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املفهوم العرّيف، وليس بمنظور خاص واملقصود هبذه األلفاظ مجيعًا معانيها بام هلا من  .املنكرو

 عن الفهم العام. ّدقي

، وردت يف حاالت ميدانّية تطبيقّية خاّصة وحوادث): نصوص القسم اآلخرو(

 للتعامل بني أهل الدين واآلخرين.

 .. وهذا القسم من النصوص واحلوادث فئتان

): ما يوافق مبادئ العدالة بوضوح؛ فهي توحي بمراعاة القسط والعدل الفئة األوىل(

إىل  ـ)١(ة املمتحنةكآيات سور ـوالوفاء واإلحسان حتى مع غري أهل الدين، وحيّذر بعضها 

جانب ذلك من االسرتسال يف العالقة مع الذين يضمرون أذى وكيدًا باملسلمني، مع تعقيب 

بالتنبيه عىل أن مجيع اآلخرين ليسوا هبذه الصفة؛ وإنام هم مجاعة منهم يظهرون  )٢(ذلك

 للمسلمني.

انسجامها مع مبادئ العدالة : ما يتضّمن مواقف متشاهبة قد يرتاءى عدم )الفئة الثانية(

 العامة.

وهذه الفئة تعالج ـ بطبيعة احلال ـ يف ضوء الفئة األوىل محًال للمتشابه عىل املحكم. 

 وذلك بأحد وجهني ..

. إما أن يكون القول أو املوقف أو الفهم املتوقع هلام غري ثابت ثبوتًا يقينياً واضحًا ١

 بحجم وضوح التأصيالت املتقدمة.

أن يكون هناك اعتبار ملحوظ فيه ال ينايف مقتضيات العدالة بالنظر اجلامع، . وإما ٢

 أو يكون النص حمدودًا بحدود يرتفع معها االستبعاد.

 وذلك كله ما يأيت بيانه يف األمرين الالحقني.

                                                             

 .٩، ٧ـ١اآليات:الحظ ) (١

 .٨:املمتحنة سورة الحظ) (٢
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 التفريق بني الرشيعة والفقه االجتهادي والعمل اخلارجي

والفقـه االجتهـادي والعمـل اخلـارجي،  ): رضورة التفريق بني الرشيعةاألمر الثاين(

 وهو يشتمل عىل عّدة نقاط ..

إّنه ال بّد من التفريق بني الدين وبني رأي املجتهدين يف الدين؛ فإّن االجتهاد يف  .١

 الدين يعتمد عىل ما يتيّرس للفقيه من أدوات اجتهادية، وهي بطبيعتها ممّا ال يؤدي بالرضورة 

  .)١(إىل البداهة واليقني 

وعليه: فال يمكن أن ُحيتسب أّي موقف اجتهادّي ُيعتقد بمخالفته ملبادئ العدالة عىل 

 متثيًال تامًا وقاطعًا. أّنه يمّثل الدين وخطوطه العريضة

                                                             

 .. ويتمّثل ذلك يف عّدة أمور )(١

ح وثاقَته وفق ظاهر احلال، مع  (أوالً): االعتامد يف ثبوت النص التارخيّي والروائّي عىل أخباِر من ُيرجِّ

احتامل مثله للخطأ، ال سّيام مع عدم تدوين السرية النبوّية ملدة طويلة. وقد ُعلم وقوع اخلطأ يف نقل الرواة يف 

 أهل العلم من يتوّسع يف توثيق الرواة، موارد متعددة، باملقارنة بني اآلثار أو قرائن أخرى. عىل أن يف

 ويكتفي بكون الرجل من الصحابة، أو عدم ظهور ما ينَكر يف روايته، وغري ذلك. 

 .. االعتامد يف استنباط داللة النص عىل آلّيات عديدة ظنّية(ثانيًا):و

حوادث خارجية،  ما يتعلق بإلغاء خصوصّية مورد النّص اخلاّص؛ فإّن النصوص اخلاّصة ترد يف (منها):

 متضّمنًة معاجلة املوقف فيها؛ فيستخرج املجتهد موقفًا عامًا، وفق تشخيصه للعنارص الدخيلة يف احلكم. 

ما يتعلق باستظهار كون احلكم أصليًا ومن مجلة بنود الرشيعة، ال حكًام والئيًا اختذه الوايل  (منها):و

 غري ذلك من اآللّيات الظنية. ملصلحة فيه، بحكم واليته عىل إدارة األمور.. إىل 

إن بعض املدارس الفقهّية يرى حجّية أمور من قبيل االستحسان والقياس واملصالح املرسلة.  (ثالثًا):و

ومن ثمَّ قد َيعتِمد يف التعامل مع اآلخر عىل ما يرى فيه مصلحة لإلسالم، أو يقتفي أثر موارد منصوصة عىل 

تطبيق فيه بام ل مأخذًا قاطعًا بحاٍل، فضًال عن عدم وضوح صّحة الأساس القياس ونحو ذلك، ممّا ال يمثّ 

 .يعّم األزمنة كلها
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علامء املسلمني مع األقلّيات غري العميل لسلوك العىل أّن الواقع: أّن من يقف عىل 

 كريمال تعاملأمثلة كثرية لل جيد فيه ـالتي ال جيدون منها مكيدة بأهل اإلسالم  ـاملسلمة 

ن [: )١(عىل قوله تعاىل ارياجل ِرُجوُكم مِّ ْ ُخيْ يِن َوَمل ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ال َينَْهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َمل

وُهْم َوتُ  وحتتفظ تلك األقليات يف ذاكرهتا . ] ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ اهللاَْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ دَِياِرُكْم َأن َتَربُّ

يف القرن السابق مع األقلية  ـ من بالد إيران ـ تعامل بعض علامء يزدكبأمثلة رائعة من ذلك، 

 الزردشتّية، وتعامل املرجعّيات املعارصة يف العراق مع النازحني من املسيحّيني واإليزيدّيني. 

 ـلتفريق بني الدين وبني عمل من توىل أمور أهل الدين باسم الدين كام ال بد من ا .٢

فإّهنم وإن استندوا إىل الدين يف سلوكّياهتم السياسّية إال أّن من  ـمثل أغلب حكام املسلمني 

 دخول مآرب خاّصة هلم فيها.ل وجود أخطاء يف فهم الرشيعة أو تطبيقها الوارد

عىل أّن من يتتّبع تعامل احلكام املسلمني مع سائر األمم التي فتحوا مدهنا، ويقارنه مع 

نوعًا تعامل احلكام الغربّيني يف اهلند وأفريقيا، جيد أن احلكام املسلمني كانوا أرحم من غريهم 

وهذا من شأنه أن يكون متأّثرًا بتوجيهات اإلسالم يف حفظ  ـال سّيام مع أهل الكتاب  ـ

 رمات اآلخرين بل هو كذلك يقينًا يف شأن أهل الكتاب.ح

وكذلك ال بّد من التفريق بني الدين وبني تّرصفات عاّمة أهل الدين؛ إذ رّبام نشأ  .٣

وربام ال  مثل ذلك عن عصبّيات ذميمة؛ من جهة التوّترات االجتامعية وعوامل أخرى.

ه وثقته البالغة بحقانيتها وبني أن ينحو يستطيع عامة الناس من الفرز بني اعتزاز املرء بعقيدت

 بعقيدته مناحي العصبية فيلحق األذى باآلخرين من جهة عدم إيامهنم هبا.

عىل أّننا نجد بني أهل الدين سلوكّيات رائعة؛ ممّا ال ُيبعد انطالَقها من أصل اإلحسان 

املهّجرين من  إىل اآلخرين يف الدين، كام يف تعامل املسلمني يف جنوب العراق ووسطه مع

 املسيحّيني واإليزيدّيني وغريهم.

                                                             

 .٨:املمتحنة) سورة (١
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فإّنه  ،فإّن معامل الدين إنام تؤخذ عن كتابه الثابت فيه وهو القرآن الكريم وعىل العموم

بمثابة دستور اإلسالم، وأصول تعاليمه وترشيعاته. ويلحق به ثوابت آثار الرسول الكريم 

 أوصيائه من أهل بيته وهادات وظنون وآراء حتتمل . وما عدا ذلك فهو اجت

 الصحة واخلطأ.

 هبا رضورة التثبت من مقتىض قواعد العدالة واالستبعادات ذات العالقة 

): يف رضورة التثّبت يف االستبعادات املّدعاة والوقوف عىل االعتبارات األمر الثالث(

 الصائبة الدخيلة يف رسم املسار العادل.

من مجلة مقتضيات العدالة يبتني عىل عدم االلتفات فإّن كثريًا ممّا يرتاءى لإلنسان  

جّيدًا إىل مجيع العنارص الدخيلة يف رسم املوقف العادل، والتأّمل بروح املثالّية املفرطة البعيدة 

 عن الواقعّية واحلكمة وتأّمل عواقب األمور وتوابعها يف الظروف واحلاالت املختلفة.

 الة مع حفظ األمناإلشكالّية يف حالة اشتباك رعاية العد

ومن أهّم املواضع التي تّتفق فيها هذه اإلشكالّية حالة اشتباك رعاية العدالة مع 

احلفاظ عىل األمن الداخّيل واخلارجّي وما يتعّلق بذلك من نظام السلم واحلرب، وهي احلالة 

بعضًا مع  التي تعاجلها النصوص واحلوادث املشتبهة املتعّلقة بتعامل املسلمني وغري املسلمني

 بعض.

ويصف علامء أصول الفقه مثل هذه احلالة بدوران األمر بني املحذورين، واملراد هبا 

أّن اإلنسان يقع بني خيارين كالمها مّر، ولكن ال بّد له من أن خيتار اخليار األقّل حمذورًا، 

تيض حينئٍذ ومثال ذلك ما لو دار األمر بني احلفاظ عىل النفس وإنقاذ اآلخر، فهل العدالة تق

إنقاذ اآلخر أم احلفاظ عىل النفس أم ال بّد من املوازنة بني احتامالت اخلطورة عىل املنِقذ 

واحتامالت هالك اآلخر؟ وهل خيتلف احلال يف حال احتامل سعي اآلخر بعد إنقاذه إىل 

 القضاء عىل من أنقذه؟
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دفاع عن النفس أمر إّن تشابه مقتىض العدالة مع اآلخر يف حال احلفاظ عىل األمن وال

معروف، فدائًام جتد اخلالف الشديد بني الناس يف هذا الشأن، فمن الناس من يرى أّن حفاظ 

اإلنسان عىل أمنه والدولة عىل أمن مواطنيها أهّم من رعاية حقوق أّولّية لآلخر، كام إّن منهم 

 من يرى عكس ذلك.

 أمثلة معارصة هلذه اإلشكالّية

 اضحًة لذلك يف املشهد التارخيّي القريب واملعارص ..وجيد اإلنسان أمثلًة و

أّما يف شأن األمن الداخّيل فقد الحظنا اخلطاب التعميمّي والتعامالت الشديدة من 

قبل بعض الدول مع املسلمني يف حوادث اإلرهاب التي تّتفق فيها بالرغم من علمهم بأّن 

ويقّدرون جهد تلك الدول وجمتمعها  كثريًا من املسلمني أو عاّمتهم ينكرون هذه احلوادث،

هلم يف استقباهلم ومحايتهم وعوهنم بعد ما اضطّروا للهجرة أو النزوح إليها من أوطاهنم، 

ولكن من حيث انتامء هؤالء اإلرهابّيني إىل هذه الفئة واعتبارهم مظنًّة لنشأة هؤالء 

ا التعامل للحفاظ واحتضاهنم رأت تلك الدول وكثري من أهلها رشعّية هذا اخلطاب وهذ

 عىل النفس والدفاع عنها.

وقد كان ذلك رغم تطّور أدوات الرقابة والرصد والتجّسس يف العرص احلديث 

تطّورًا بالغًا حيث يتأّتى من خالله رصد أصحاب الفكر املتطّرف أو إرهاصات السلوك 

بروز مثل هذه  املتطّرف بشكل كبري. وكذلك تطّور أدوات املامنعة وآليات املجاهبة يف حال

احلوادث، ولكن مع ذلك اعترب اخلطاب والتعامل املذكور ُجمازًا ورضورّيًا ألجل إجراء 

 العدالة.

وهذا كّله رغم أّن عالقة الدولة بمواطنيها أصبحت حسب قوانينها مبنّية عىل أساس 

نّظم حقوق املواطنة املتكافئة وما يستبطنها من احلقوق املتساوية، كام إّن قوانني اإلقامة ت

املقيمني يف البالد بشكل واضح، فضًال عن قوانني حقوق اإلنسان الدولّية التي تنّظم وتؤّكد 
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 االستحقاقات البرشّية بغّض النظر عن الدين والعرق واللون وغري ذلك، كام إّن هناك 

وثائق واضحة توّثق الداخل واخلارج إىل البالد، ولكن اقتضاءات األمن حددت مقتضيات 

 دالة واحلقوق العاّمة.الع

وأّما يف شأن األمن اخلارجّي ورعاية السلم واحلرب، فإّننا نالحظ كيفّية محاية الدول ألمنها 

يف مقابل احتامل اهلجوم من الدول املجاورة هلا أو غريها، ومستوى االستعدادات التي 

قد  الدول  تّتخذها ألجل الردع عن اهلجوم قبل حدوثه. ويف حال حدث اهلجوم فإّن هذه

تسعى إىل احتالل الدولة املهامجة التي هتّدد كياهنا، وقد حتظر فيها العقيدة املوجبة للتهديد 

 . )١(كالعقيدة النازّية. وقد تفرض لنفسها وصاية طويلة وتؤّلف حكومة تأمن جانبها

وهذا كله رغم ثبوت حدود الدول يف العامل بشكل رسمي تقريبًا وااللتزام الدويل 

برعاية حرمة الدول وعدم التجاوز عليها، واستقرار هذه الثقافة يف املستوى الدويل  العام

 بشكل عام، وهذا خيتلف كثريًا عن الوضع السابق.

 أسباب التشابه يف املوقف العادل يف موارد التحديات األمنّية

ة أو والّرس يف طرّو التشابه عىل مقتضيات العدالة يف حالة وجود حتّديات أمنّية مؤذي

 وجودّية من املنظور القانوين هو أمران ..

. إّن هذه احلالة ُتعترب من قبيل حاالت التزاحم بني احلقوق يف مقام مراعاهتا. بمعنى ١

أّن هناك استحقاقات متعّددة ال يمكن اإليفاء بجميعها، كام لو توّقف إنقاذ غريق عىل 

حيث ال يمكن اإليفاء بحّق الغريق يف الدخول يف ملك الغري بغري إذنه ألجل إنقاذ الغريق، 

إنقاذه وحّق املالك يف عدم التّرصف يف ملكه بغري إذٍن منه، وال بّد حينئٍذ من تقدير األهّم 

 واملهّم ومراعاة األهّم من احلقوق.

                                                             

وما بعدها من حروب الواليات املّتحدة والتحالف  ،وجيد اإلنسان مثًال من ذلك يف احلروب العاملّية) (١

 معروفة.ق مع ما عليها من مالحظات الدويل يف أفغانستان والعرا
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ففي حاالت هتديد األمن الداخّيل أو اخلارجّي يقع التزاحم بني احلقوق األّولّية لفريق 

ألمن وما يستبطنه من حّق احلفاظ عىل النفس والعرض واملال والشعور من الناس مع حّق ا

 بالطمأنينة.

علًام أّنه يبتني تقدير األهّم يف احلوادث االجتامعّية الكبرية عىل عنارص غامضة مثل 

عة ومضاعفات احلوادث وسريها ومعرفة التجارب السابقة والِعَرب  قراءة العواقب املتوقَّ

ذلك ممّا قد ال يتيّرس إدراكه للجمهور الناظر خاّصًة إذا مل يكن هذا  املستخلصة منها ونحو

اجلمهور طرفًا للتحّدي كام يف نظر اجلمهور من دولة يف أمر خطر ال يتوّجه إليهم وإّنام إىل 

مجهور الناس يف دولة أخرى فإّهنم قد يميلون إىل ترجيح كّفة احلقوق األّولّية ولكن َمن 

وفقدان الطمأنينة قد يرّجح كّفة حّق األمن للجمهور وتثبيت قواعد  عاش يف جّو من الرعب

 السلم االجتامعّي الداخّيل واخلارجّي.

واحلاصل: أّن تشخيص املوقف العادل يف هذه احلاالت حيتاج إىل إجراء معادلة دقيقة 

حال التساهل يف بمالحظة احلقوق األّولّية التي ال بّد من رفع اليد عنها واملحاذير املتوّقعة يف 

إجياد اجلّو اآلمن. وتقدير درجة االحتامل يف الطرفني ليخلص صاحب القرار إىل موقف 

 عادل.

. إّن صاحب القرار يسوغ له يف هذه احلالة أن يسري يف احلفاظ عىل مقتضيات األمن ٢

 ُيباح إىل أقىص الدرجات التي يمكن أن تسوغها العدالة، وليس ملَزمًا باالحتياط هلا بل قد ال

 له ذلك من جهة دوران األمر بني املحذورين.

ومن املعلوم أّن احلدود اللصيقة يف مساحة العدالة ملنطقة الظلم تكون حدودًا رمادّية 

دة واضحة وبّينة ولكنّهام خيّفان تدرجيًا  ودقيقة. فلكلٍّ من العدل والظلم مساحة مؤكَّ

دود املتجاورة منهام خفيفة ومتشاهبة حّتى ويمتّدان يف مساحتهام حّتى يتجاوران، فتكون احل

أنه قد ال ُيفصل أحدمها من اآلخر إّال بمقدار شعرة، فيحتاج متييز املوقف العادل عن الظامل 
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إىل مقّومات أكرب سواء من حيث االّطالع عىل ما يتوّقع وما ال يتوّقع يف احلال واالستقبال، 

أو من حيث االعتدال النفيس الذي يشتمل عىل وعىل ما كان وما مل يكن يف الزمان املايض، 

الصفات املتضاّدة كل يف موضعها من الشجاعة واحلذر، ومن الرمحة واحلزم، ومن الثبات 

 والتكّيف، ومن اإلنصاف للنفس واخلصم.

 أنواع التهديدات األمنّية ودرجة خطورهتا

ازون يف قومّية أو ويزيد مرشوعّية إجراءات احلذر يف حال تعّرض جمموعة معّينة ـ يمت

عقيدة خاّصة ـ لتهديد وجودّي، فإّن التهديدات التي يمكن أن تتعّرض هلا دولٌة ما عىل أنواع 

 عديدة ..

 ): أن يكون أذًى حمدودًا من قوى داخلّية أو خارجّية جماورة.األول(

 ): أن يكون إزالًة لكيان الدولة احلاكمة من أصلها الساعية يف املحافظة عىلالثاين(

 مصالح أهلها.

): أن يكون إزالًة لكيان عقائدّي من أصله، بحيث يصّفى هذا الكيان متامًا، الثالث(

 ويمنع اإلذعان بتلك العقيدة.

): أن يكون إزالًة لكيان قومّي من أصله، بحيث ُيستأصل هذا الكيان الرابع(

 وينقرض أو يذوب يف الكيان اآلخر.

أكرب تكون اإلجراءات احلذرة السائغة أوسع  ومن املعلوم أّنه كّلام كان التهديد

 بحسب اقتضاء احلياة.

 رضورة احلذر واحلزم جتاه األخطار

يف بعض احلاالت الشائكة من وإّن الناظر املتفّحص يف األمور جيد أّنه ال سبيل 

ك احلفاظ عىل األمن إال بالعمل وفق القواعد احلازمة السائدة يف البيئة املحيطة هبا يف أمثال تل

احلالة؛ لكوهنا العرَف احلاكَم الذي ال حيصل األمن إال باجلري عليه، كام هو احلال يف 
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هذه األعراف قد ال تكون املثىل يف املوضوعات التي إن األعراف الدولية اجلارية اآلن. ف

فليس هناك من حميص عن  ،تعاجلها، ولكنَّها هي األدواُت املتّيرسة حلفظ األمن العادل

 عدم كوهنا مثالّية بشكل مطلق.من رغم بال ظروفها، اتباعها يف

وقد يّتفق أن تبيح قواعد العدالة إزالة كيان الدولة املعتدية أو العقيدة التي هي منطلق 

االعتداء إذا توّقف دفع اخلطر عىل ذلك، كام لو امتنع بعض القوى من التزام السلم مع 

 ويشّن دائًام هجومات عىل تلك الدولة.الدولة املرشوعة، ويّرص عىل إزالة هذا الكيان 

 دور قواعد االشتباك السائدة يف حينه يف تربير اخلطوات الوقائيّة والدفاعيّة

ومن مجلة العنارص الدخيلة يف رسم حدود العدالة التي حيظر جتاوزها مالحظة قواعد 

ي يعمل االشتباك العاّمة يف حاالت احلرب والسلم وفق األعراف والضوابط احلاكمة الت

اخلصم بموجبها، فقد ال جيد احلاكم يف ظروف التحديات الوجودّية مناصًا من اّتباع تلك 

الضوابط نفسها يف التعامل مع اآلخر التي يقّر ويعمل هبا، وال جيد التنازل عنها ال سّيام يف 

بأكمله احلاالت احلرجة إّال رضبًا من املثالّية املفرطة التي يمكن أن تؤّدي إىل تدمري وضع 

 ووقوع مفاسد عظيمة تذهب فيها من النفوس واألموال أضعاف ما حيذر منه.

بل قد تتيح العدالة املقابلة باملثل مع اخلصم يف احلدود التي يراعيها واآلليات التي 

يستسيغها ويلتزم هبا، إذ جيد حرجًا بالغًا يف االلتزام باالستحقاقات خلصم ال يراعي مثلها يف 

 نسان.تعامله مع اإل

 رضورة التثبت حول احليثيات احلافة باحلوادث اخلارجية

التثّبت حول العنارص واحليثّيات احلاّفة باحلوادث اخلارجّية  يف رضورة ):األمر الرابع(

الدخيلة يف املوقف املّتَخذ هبا. فإّن من شأن احلوادث اخلارجّية أن حتكَمها ظروف 

من جهة اقرتاهنا بخصوصّياٍت توجب  ـومالبسات حميطة هبا، وتتأثَر باعتبارات عديدة 

 ن تكون حاالٍت متشاهبًة، حيتاج فرُز حيثّياِهتا ممّا يؤدي إىل أ ـتداخَل العوامل املختلفة 
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إىل نباهة واّطالع وسعة أفق،  ـالستخالص مواقف عاّمة عابرة للزمان واملكان  ـوتفكيُكها 

 سواء يف مستوى علوم الرشيعة، أو يف مستوى علوم السياسة واالجتامع والتاريخ..

حتليًال دقيقًا، أن ُحيسَن اكتناَه  فينبغي للباحث إذا أراد أن يكون حتليله لتلك احلاالت 

َن يف  املشهد الذي يتناوله ويستنطقه، وال هيمَل احليثّيات الطريفة واجلوانب الذكّية فيه، ويتمعَّ

َل التعاليم العاّمة واألصول الترشيعّية املختلفة التي  املوقف ووجوِهه املتعّددة املحتملة، ويتأمَّ

ا، ويدرَس تكييف تلك احلالة يف ضوئها، ويتنّبَه إىل يمكن أن ترتبط باحلالة املبحوث عنه

 اخلصوصّيات اليقينّية أو املحتملة احلاّفة هبا ودوِرها يف املواقف الصادرة.

 أّمهّية استحضار التاريخ يف األبحاث التارخيّية

ومن األمور التي ينبغي االلتفات إليها يف هذا الشأن هو أّمهّية اجلوانب التارخيّية يف 

تأّمل اإلنسان حلوادث هي جزء من املايض وإىل نصوص تارخيّية كانت تسعى إىل حال 

 معاجلة تلك احلوادث، فهناك حاجة يف مثل هذه احلالة إىل أمرين إضافّيني ..

. استحضار تلك احلوادث بشكٍل حّي، من أجل اإلحاطة بجميع جوانب املشهد ١

الزمان، ممّا يؤّدي إىل تأّمل احلوادث بشكٍل فيها، فإّن كثريًا من اجلوانب ممّا ختفى بمرور 

معزول عن حميطها وبيئتها وخصوصّياهتا، حّتى كأّهنا وقعت يف الزمان احلارض والبيئة التي 

يعيشها الباحث واستحضار خصوصيات احلوادث يؤّدي إىل فهم أصّح وأدّق للنّص؛ ألّن 

 تلك النصوص إّنام تعالج تلك احلوادث اخلاّصة.

ط األعراف والقواعد العاّمة التي كانت حاكمة يف حينها كقواعد سائغة . استنبا٢

للتعامل؛ ألّن الطرف املتمسك بالعدالة لن يستطيع أن يفرض قواعده وترشيعاته عىل 

الطرف اآلخر، لعدم إذعانه هبا. ومن َثّم فرّبام يضطّر إىل النزول عىل قواعد االشتباك التي 

 بمقتضياهتا. جيري عليها الطرف اآلخر ويأخذ
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هذه أمور أربعة كان من الرضوري تقديمها قبل أن نتحدث عن النصوص واحلوادث 

 املتشاهبة يف أول اإلسالم.

 إجياز عن صورة احلوادث يف أول اإلسالم

وال يسع هذا البحث تفصيل ما وقع يف أّول اإلسالم من احلوادث، إّال أّننا نذكر 

 ة ..إجيازًا عن صورة احلوادث يف تلك الفرت

 نشأة دولة اإلسالم عىل أساس عادل

؛ فقد كان وعادل أساس مّربر عقالئي ومرشوع. إّن دولة اإلسالم إنام نشأت عىل ١

يؤدي رسالته يف مكة بني الناس، فاضُطهد حتى اضطّر للخروج، وجلأ إىل بيئة  النبي 

املدينة التي آمن به أهلها، وتوّلد كيان جديد وفق هذا االعتقاد، مل يكن يفي النظاُم العشائريُّ 

 .فاظ عىل نفسهابمقتضيات األمن فيه، ومل يكن هناك بدٌّ من سعي هذه اجلامعة إىل احل

فقد كانت منبثقة عن مجهورها،  ،لدولة وفق ضوابط احلكم العادلهذه ا وقد قامت

ومل يكن انعقادها عىل أساس القهر والغلبة واإلكراه، راعيًة ملصاحلهم، غَري مهّددة ملن حوهلا. 

 بل عىل أساس االستجابة الطوعّية للناس. والتعاقد االجتامعّي بني اجلمهور.

 يدهتامواجهة هذه الدولة للتهديد الوجودي لعق

ذه الدولة مل يكن يستهدف التغّلب عىل احلكم فحسب بل كان هتديد هلإّن أّي  .٢

يستهدف متام أفرادها؛ ألّهنم كانوا قد آمنوا بعقيدة جديدة مغايرٍة للبيئة التي كانوا فيها، وهي 

عقيدة التوحيد والرسالة؛ حيث كانت البيئة يف اجلزيرة العربية بيئًة مرشكة تعبد األصنام، 

 .ـبطبيعة احلال  ـوكان فيها قوم من اليهود والنصارى ممّن ال يؤمن بالرسالة 

 ارتكاز اإلسالم يف حتقيق األمن والسلم عىل التعاقد 

وقد كان املبدأ اإلسالمي يف حتقيق األمن والسلم مرتكزًا عىل أساس التعاقد وفق ما 

 كان جاريًا يف املجتمع اإلنساّين.
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يف  إلنسان لألمن االجتامعي واحلامية االجتامعية كان مبنّياً إّن حتقيق ابيان ذلك:  

عىل رضٍب من العقد االجتامعي  ـفيام ُيتوّقع  ـمنذ تكّون االجتامع البرشي  أغلب احلاالت

بني األشخاص املرتابطني حلامية بعضهم لبعض، وفق ما توجبه الظروف الثقافية واالجتامعية 

ألحد أن يكتفي بحامية نفسه جتاه األخطار املحدقة به،  والسياسية يف املجتمع؛ إذ مل يكن

 .نفسه وعرضه وماله عن اآلخرينويصون 

كان مبنّيًا عىل نحو من امليثاق االجتامعي  السائد يف اجلزيرة العربّية فالنظام القبيلّ 

عدم الداخّيل بني أهل القبيلة. ونظام التعامل بني القبائل كان تارة مبنّيًا عىل االتفاق عىل 

التعرض واالعتداء، وأخرى مبنّيًا عىل التنارص والتعاون والوالء. ونظام التعامل بني الدول 

يف حال سعي بعضها إىل حتقيق األمن من جهة الدول األخرى املجاورة كان يعتمد أيضًا عىل 

 نحو من التعاقد معهم.

هو اخليار األمثل بشكل عام يف ضامن كلٍّ من األمن الداخّيل  )التعاقد(فكان 

 واخلارجّي. وعليه اعتمد اإلسالم أّوالً يف حتقيق األمن ..

 كيفّية تأمني اإلسالم لألمن الداخيل وحتدياته

أّما األمن الداخّيل فقد تّم توفريه فيام بني املسلمني أنفسهم عىل أساس االشرتاك يف 

ا ؛ ممّ بني املسلمنياإلسالم بمثابة وثيقة أخّوة التعاليم الدينّية باعتبار  اإلسالم، حيث جاءت

 يقتيض عدم اعتداء بعضهم عىل بعض بل محايته يف مقابل األخطار. 

دًا سواء من قبل الفئات غري املسلمة يف الداخل أو  ولكن كان الكيان املسلم كيانًا مهدَّ

 يف خارج املدينة حّتى الذين تعاقدوا معهم.

فقد كان غري املسلمني يف العرص األّول عىل العموم ينظرون إىل الكيان املسلم بنظرة 

غاضبة، ويشعرون جتاهه بالكثري من احلساسّية، كام تعترب اإلسالم دينًا مبتدعًا ووافدًا 

يفرتض بذل أي جهد ميّرس لتشكيك أهله به من خالل األساليب اخلطابّية واإلحساسية. 
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ّن اإلسالم وفق منظوره أبان عن حجج معقولة وعقالنّية وافية بمدارك وهذا بالرغم من أ

عاّمة الناس أّنه ليس دينًا مبتدعًا لغاية سياسّية أو شخصّية وإّنام هو دين حّق وفرصة نادرة 

رت  ل من قبل، ورسالة هي كام قدِّ أتاحها اهللا سبحانه لإلنسانّية يف أّمة مل تكن ذات كتاب منزَّ

 لرساالت اإلهلّية.رسالة خامتة ل

ويف ضوء ذلك مل يكن بّد من االحتياط حلفظ هذه الرسالة وثباهتا واستقرارها 

واألخذ باحلزم، لفرض هيبة واستقرار موقعها يف نفوس أهله بام تسمح به العدالة يف ظروف 

 اخلطورة.

 اهلواجس األمنية للمسلمني جتاه سلوك اآلخرين داخل الدولة املسلمة

اآليات القرآنية عىل اهلواجس املتقّدمة بشكل واضح، وتنبّه املسلمني  وتدّل كثري من

إىل رضورة التعامل احلِذر مع غري املسلمني وعدم االسرتسال يف شأهنم بام يؤّدي إىل التأثري 

السلبّي عىل اعتقادهم وكياهنم، مع التأكيد عىل رعاية العدل يف كّل حال بل ورعاية الفضل 

 هذا الدين.مع من ال يكيد بأهل 

وإّن مجلًة من النصوص التي تذكر هذه اهلواجس تنّبه عىل أّن املخاطبني من املسلمني 

األخالق كانوا يتساهلون مع من يكيد هبم وباعتقادهم تساهًال ال ينشأ عن االتصاف ب

جتاه اآلخرين حتى كان يستغفر  بنحٍو عاّم كام كان النبي الفاضلة والسجايا الكريمة 

باهلداية، بل من جهة قلة املباالة باحلفاظ عىل دينهم ومبادئهم بخالف اهتاممهم  ويدعو هلم

وحرصهم بسائر شؤوهنم املتعلقة باألموال واألوالد والعشرية، وبالرغم من كون هذا الدين 

غضًا جديدًا معتمدًا عىل احلجة الواضحة والدليل الساطع الذي تناله مداركهم بسهولة 

 ظى بالقدر األكرب من االهتامم.وُيْرس، فينبغي أن حي
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 تأصيل ثنائية احلذر واإلحسان جتاه اآلخر

كال األمرين، ومها احلذر مع من يكيد باملسلمني يف داخل  )املمتحنة(وتوّضح سورة 

املجتمع اإلسالمّي، واإلحسان إىل اآلخرين ممّن ال يعادي املسلمني وال يسعى إىل اإليقاع 

 هبم. 

ُكْم َأْولَِياء ُتْلُقوَن إَِلْيِهم [: )١(قال سبحانه ي َوَعُدوَّ َا الَِّذيَن آَمنُوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َيا أَهيُّ

اُكْم َأن ُتْؤِمنُوا بِاهللاِ َربِّكُ  ُسوَل َوإِيَّ ِرُجوَن الرَّ قِّ ُخيْ َن اْحلَ ةِ َوَقْد َكَفُروا بَِام َجاءُكم مِّ ْم إِن ُكنُتْم بِاملََْودَّ

ةِ َخَرْجُتْم ِجهَ  وَن إَِلْيِهم بِاملََْودَّ إِن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم  ۞..اًدا ِيف َسبِيِيل َواْبتَِغاء َمْرَضاِيت ُتِرسُّ

وا َلْو َتْكُفُرونَ  وِء َوَودُّ ْم َوَأْلِسنََتُهم بِالسُّ ، فرتى هذه اآليات ]َأْعَداء َوَيْبُسُطوا إَِلْيُكْم َأْيِدَهيُ

املوّدة والركون إىل الكّفار الذين يكيدون باملسلمني من أجل النهي عن االسرتسال يف 

إيامهنم، ولو متّكنوا منهم تعاملوا معهم معاملة األعداء، وتعّدوا عليهم وأساؤوا إليهم، 

وسعوا إىل إعادهتم إىل الكفر، فمن الرضورّي يف هذه الظروف عدم االسرتسال يف املوّدة 

 والوثوق هبم والركون إليهم.

أشار إىل أّنه قد ختتلف هذه الظروف وذلك بقّوة املسلمني واستقرار اإلسالم بام ثّم 

: )٢(يردعهم عن اخلصال السابقة وتتغّري روح العداوة إىل روح املوّدة بني الطرفني، قال تعاىل

ًة َواهللاُ[ َودَّ نُْهم مَّ َعَل َبْينَُكْم َوَبْنيَ الَِّذيَن َعاَدْيُتم مِّ ِحيمٌ  َعَسى اهللاُ َأن َجيْ  .]َقِديٌر َواهللاُ َغُفوٌر رَّ

ثّم ذكر أّن النصيحة املتقّدمة باحلذر وعدم االسرتسال ال يعّم مجيع الكّفار بل خيتّص 

َال َينَْهاُكُم [: )٣(بالذين كادوا باملسلمني عمًال وأخرجوا املسلمني من ديارهم، فقال سبحانه

ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِيف ال وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اهللاُ َعِن الَِّذيَن َمل ن دَِياِرُكْم َأن َتَربُّ ِرُجوُكم مِّ ْ ُخيْ يِن َوَمل دِّ
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ن دَِياِرُكْم  ۞اهللاَ ُحيِبُّ املُْْقِسطَِني  يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّ َام َينَْهاُكُم اهللاُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِيف الدِّ إِنَّ

ْم َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ أَ  َوَظاَهُروا َعَىل إِْخَراِجُكمْ   .]ن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَوهلَُّ

ـ يشري إىل مظاهر الكيد من أهل الكتاب ويويص املسلمني بالعفو )١(وقال تعاىل

ارًا َحَسًدا [ـ:  والصفح ن َبْعِد إِيَامنُِكْم ُكفَّ وَنُكم مِّ ْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ ْن ِعنِد َودَّ َكثٌِري مِّ مِّ

قُّ َفاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحتَّى َيْأِيتَ اهللاُ بِأَْمِرهِ إِنَّ اهللاَ َعَىل  ُم اْحلَ َ َهلُ ن َبْعِد َما َتَبنيَّ ٍء َأنُفِسِهم مِّ  ُكلِّ َيشْ

 .]َقِديرٌ 

ـ يشري إىل فئة من غري املسلمني يكيدون باملساجد ويمنعون ذكر اهللا )٢(وقال سبحانه

ا ُأْوَلئَِك َما َكاَن  َوَمنْ [ـ:  فيها َنَع َمَساِجَد اهللاِ َأن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى ِيف َخَراِهبَ َأْظَلُم ِممَّن مَّ

ْم ِيف اآلِخَرةِ َعَذاٌب َعظِيمٌ  ْنَيا ِخْزٌي َوَهلُ ْم َأن َيْدُخُلوَها إِالَّ َخآئِِفَني ُهلْم ِيف الدُّ  .]َهلُ

َكْيَف َهيِْدي اُهللا [: )٣(حانه ثم يكفرون كام قال تعاىلوتكّرر ذكر أقوام يؤمنون باهللا سب

ُسوَل َحقٌّ َوَجاءُهُم اْلَبيِّنَاُت َواهللاُ الَ َهيِْدي اْلَقوْ  َم َقْوًما َكَفُروْا َبْعَد إِيَامِهنِْم َوَشِهُدوْا َأنَّ الرَّ

 .]الظَّاملِِنيَ 

الدين بإظهار اإليامن  ـ يذكر سعي مجاعة يف إرجاع املؤمنني عن)٤(وقال تبارك وتعاىل

ْن َأْهِل اْلكَِتاِب آِمنُوْا بِالَِّذَي ُأنِزَل َعَىل الَِّذيَن آَمنُوْا [ـ:  ثّم الرجوع إىل الكفر آئَِفٌة مِّ َوَقاَلت طَّ

ُهْم َيْرِجُعونَ   .]َوْجَه النََّهاِر َواْكُفُروْا آِخَرُه لََعلَّ
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ا الَِّذيَن [ـ:  فيام يتعّلق بالدينـ حيّذر املؤمنني من الثقة بغريهم )١(وقال سبحانه َ َيا َأهيُّ

وُكم َبْعَد إِيَامنُِكْم َكافِِرينَ  َن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلكَِتاَب َيُردُّ : )٢(، وقال تعاىل]آَمنَُوْا إِن ُتطِيُعوْا َفِريًقا مِّ

وُكمْ [ َا الَِّذيَن آَمنَُوْا إِن ُتطِيُعوْا الَِّذيَن َكَفُروْا َيُردُّ ينَ  َيا َأهيُّ  .]َعَىل َأْعَقابُِكْم َفَتنَقلُِبوْا َخاِرسِ

 ـ يصف مجاعة من املنافقيـن والكّفار يتسّللون بيـن املؤمنني ليكيدوا هبم)٣(وقال تعاىل

وْا َما َعنِتُّ [ـ:  ن ُدونُِكْم الَ َيْأُلوَنُكْم َخَباالً َودُّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ َتتَِّخُذوْا بَِطاَنًة مِّ َ ْم َقْد َبَدِت َيا َأهيُّ

ِفي ُصُدوُرُهْم َأْكَربُ َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اآلَياِت إِن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن  َهاَأنُتْم  ۞اْلَبْغَضاء ِمْن َأْفَواِهِهْم َوَما ُختْ

ِه َوإَِذا َلُقوُكْم َقاُلواْ  بُّوَهنُْم َوالَ ُحيِبُّوَنُكْم َوُتْؤِمنُوَن بِاْلكَِتاِب ُكلِّ
وْا  ُأْوالء ُحتِ آَمنَّا َوإَِذا َخَلْوْا َعضُّ

ُدوِر  إِن َمتَْسْسُكْم َحَسنٌَة  ۞َعَلْيُكُم األََناِمَل ِمَن اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوْا بَِغْيظُِكْم إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

وْا َوَتتَُّقوْا الَ  ا َوإِن َتْصِربُ ُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا إِنَّ اهللاَ بَِام  َتُسْؤُهْم َوإِن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوْا ِهبَ َيُرضُّ

يطٌ   .]َيْعَمُلوَن ُحمِ

ـ بعد ذكر خمادعة املنافقني ـ يف النهي عن توّيل الكّفار عىل حساب )٤(وقال سبحانه

َا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ َتتَِّخُذواْ اْلَكافِِريَن أَْولَِياء ِمن ُدوِن [املؤمنني:  َعُلوْا َيا َأهيُّ املُْْؤِمنَِني َأُتِريُدوَن َأن َجتْ

بِينًا  .]هللاِ َعَلْيُكْم ُسْلَطاًنا مُّ

وهكذا نالحظ هواجس اإلسالم يف عمل بعض الفئات غري املسلمة يف داخل 

 املجتمع وكيدها باملسلمني وسعيها يف تشكيكهم يف عقائدهم وافتتاهنم عن دينهم.
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هواجس وجودّية للمجتمع املسلم، فقد كان وكانت هذه اهلواجس ـ بطبيعة احلال ـ 

هذا املجتمع الصغري قد نشأ حديثًا يف بيئة معادية هلا ساعية إىل حموها، وهي تكافح وجتاهد 

 من أجل البقاء واالستمرار والثبات وجتاوز التحديات املختلفة.

مل  ماملسل املجتمعّن التعامل مع غري أهل الدين الذين كانوا يعيشون يف ومع ذلك فإ

بل  ،يتجاوز احلّد املسموح، بعد االلتفات إىل األخطار واملحاذير احلاّفة هبا بحسب ظروفها

 تعامًال كريًام أدى إىل دخول بعضهم تدرجيًا يف اإلسالم. ـيف كثٍري من أبعاده  ـكان 

رعايًة ورّبام رّد املسلمون عىل الذين كانوا حيتقروهنم ويكيدون هبم باملثل بعض اليشء 

املسلمني بالوهن يف داخلهم؛ فيؤدي إىل وهن  عاّمة حلكم اجتامعية، من قبيل عدم شعور

اعتقادهم باإلسالم، كام يوّضح ذلك آيات أول سورة املمتحنة، وعىل مثله قد خيّرج مثل قوله 

ْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ [: )١(تعاىل هبذه الصفة  أّما إذا مل يكن اآلخرون. ]َحتَّٰى ُيْعُطوا اْجلِ

 احرتموهم وبّروا هبم، كام وّىص بذلك يف آية أخرى.

 الدين داخل الدولة املسلمةالتأصيل اإلسالمي يف التعامل مع غري أهل تلخيص 

ّن التأصيل اإلسالمي يف التعامل االجتامعي مع اآلخرين هو اإلحسان إليهم وبذلك يظهر أ

احلذر ممّن يكيد بأهل الدين ويسعى إىل أن والقسط معهم ال معاداهتم، مع التوصية بأخذ 

التحذيُر من  ـ أول سورة املمتحنة كام الحظنا ـ يف ،يضاّرهم أو يرصفهم عن دينهم

مومهًا  االسرتسال يف املوّدة مع غري املسلمني الذين هم عىل هذه الصفة، وملّا كان ذلك 

لذين يكيدون باملسلمني بتخصيص ذلك با كّل غري املسلمني استدرك سبحانهللتعميم جتاه 

 دون غريهم.

جتاه  ـالتي تّضمنها القرآن الكريم  ـوهكذا نالحظ أّن التعاليم الدينّية يف اإلسالم  

فقد أبانت ثنائّية العدل واالتفاق الثنائي، ومل ختِف  ،غري املسلمني تعاليم واضحة ورصحية
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ن يفتنهم يف دينهم من غري أن لزوم احلذر مع من يعادي املسلمني منهم، ويكيد هبم، ويسعى أ

تستبيح هدر حرماهتم، ما مل هيدروا هم حرمات املسلمني، ويلغوا االتفاق املربم بني الطرفني. 

 وأما من ال يصيب املسلمني بأذًى فقد حّبذ الّتواد معهم، باإلحسان والرب إليهم.

والنفاق  ءا صدٌق بالغ، وابتعاد عن املراويف إيضاح اإلسالم هلذه املبادئ كلِّه

واالزدواجّية، وما فيها من شوائب الغدر واخليانة واإلغراء، من أعامٍل يبغضها اإلسالم 

 للغاية، وال يستبيح التعامل هبا حتى مع األعداء املحاربني معه رصحيًا.

 كيفية تأمني الدولة املسلمة جتاه اخلطر اخلارجي وتعاملها مع القوى املهددة هلا

امل املسلمني مع الدول واجلامعات املتجاورة مع الدولة املسلمة وأّما بالنسبة إىل تع

فهو ـ عىل العموم ـ حمكوم بقواعد السلم واحلرب، وهذه القواعد ـ كام ذكرنا ـ ختتلف كثريًا 

باختالف األزمنة، واألعراف العاّمة احلاكمة فيها بحسب اقتضاء التحديات وسبل عالجها 

 وحسمها.

 املسلمة لنفسهاحّق تأمني الدولة 

 وتوضيح ذلك يقتيض بيان أمور ..

لكلِّ دولة مرشوعة توفري األمن لنفسها ومن يعيش فيها، . أّن من احلقوق الفطرّية ١

يف مقابل التحدّيات واألخطار احلاّفة هبا. وليس من املعقول مطالبُتها بالتساهل يف ذلك عىل 

 د وجودها.أساس رعاية استحقاقات الكيانات األخرى التي هتدّ 

من املعقول أن تعمل الدولة املسلمة عىل وجٍه يضمن أمنها يف مقابل  يكونوعليه: 

األخطار والتحدّيات املتوقعة، بعد افرتاض مرشوعّية هذه الدولة؛ من حيث مقّومات 

، وقد تقّدم من قبل أفرادها عىل بقائها بل وجودِ  وجودها، ونظام احلكم فيها، وتوّقف أمنِ 

بل كان يستهدف  ،هجوم عىل هذه الدولة مل يكن يستهدف التغّلب عىل احلكم فحسبّن أّي أ
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واعتقادهم اجلديد الذي كان يتلقى هتديدًا لألفكار السائدة، وهي الرشك  هامتام أفراد

 واليهودية والنرصانية.

فإّن من  ـكام هي يف املنظور اإلسالمي  ـوإذا كانت هذه العقيدة عقيدة حّقة فعًال 

قول أن خياف هؤالء من أْن ُيفتنوا عن دينهم، ويفنى هذا الكيان من أصله، وهو كيان املع

عزيز نادر؛ إذ أّنه كان حيمل رسالة جديدة من اهللا سبحانه إىل خلقه، يف بيئة أّمية، ال عهد هلا 

 بكتاب أو رسالة إهلّية.

ا فيها عىل وقد هاجر املسلمون من مّكة إىل هذه البيئة اجلديدة، بعد أن اضُطهدو

فلم يكن من  ـمن جهة العمل هبا  ـأساس اعتقادهم؛ حتى يتمكنّوا من تعّلم دينهم وتعاليمه 

 املعقول ترُك تأمينهم عىل أنفسهم يف مقابل األخطار املتوجهة إليهم.

وعىل هذا األساس فليس من املنطقّي بأّي مقياس أن ُيطاَلب املسلمون بالتفريط يف 

  مقابل القوى املجاورة هلم.حفظ كياهنم وأنفسهم يف

 حفاظ عىل أمنهالاحلقوق األولية للدولة ل

 .. إن حّق الدولة يف حفظ أمنها ينطوي عىل حقوق أولّية ثالثة. ٢

عدم االعتداء، عىل أن عىل اتفاق مشرتك بحّقها يف مطالبة الدول واجلامعات املجاورة  أ.

دليًال وعينًا ومعينًا ألّي جهة بعيدة تريد  يتضّمن هذا االتفاُق أن ال يكون هؤالء املجاورين

. وهذا ما ـوهي قريش ومن واالها يف أول انعقاد الدولة اإلسالمّية  ـإزالة الكيان اجلديد 

اليهود  وفق وثيقة املدينة املعروفة؛ حيث اتفق مع من حوله من  أقدم عليه النبي 

بنحو متكافئ، وهذه الوثيقة حمفوظة يف السرية  والنصارى عىل تعاقٍد يضمن أمن اجلميع

 النبوّية.
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حّق الدفاع عن النفس يف مقابل اهلجامت الوافدة عليها من القوى املجاورة ومن  ب. 

واالها. وهذا أيضًا من مجلة ما قامت به الدولة املسلمة يف املدينة؛ حيث دافعت عن نفسها 

 .ـن قريش وَمن واالها مِ  ـيف مقابل هجوم القوى التي اعتدت عليها 

ر عنها عىل وجه االضطهاد؛ ومن ثمَّ كان  ج. حّق الرجوع إىل البالد األصلية ملن ُهجِّ

واملسلمني املهاجرين من مكة العودُة إليها، بعد أن اضُطهدوا وُأخرجوا  حيّق للنبي 

يف  اً يها، وأحرارالرجوع إليها آمنني ف ـبطبيعة احلال  ـمنها؛ إذ كانت مّكة وطنَهم، وحيّق هلم 

إبراز عقيدهتم بالتوحيد ورفضهم لعبادة األصنام التي مل يكن ليخفى بطالن االعتقاد هبا عىل 

 الفهم العام، بعد تنبيه اإلسالم عىل ذلك.

س عىل أساٍس عادل.  فهذه حقوق ثالثة أّولّية ثابتة ألّي كيان مؤسَّ

 عهجواز إزالة الكيان املعتدي يف حال استحالة التعايش م

الدولة املعتدية  كيان . وقد تؤّدي هذه احلقوق إىل جتويز سعي هذا الكيان إىل إزالة٣

دفع  ، من غري منافاة مع قواعد العدالة، كام لو توّقفالتي هي منطلق االعتداء أو العقيدة

 مان معهاممّا ال سبيل إىل الثقة هبا واأل لو ُقّدر أّن القوى املجاورة مثلاماخلطر عىل ذلك، 

مع ـ  واملعايشة بجوارها، بمالحظة تّرصفاهتا وسلوكّياهتا واعتداءاهتا. فال تأمن الدولة

متأّهبًة للحرب مع جرياهنا دائًام  آنذاك ـ إّال إذا بقيت حمدودّية أدوات االستطالع والقتال

 ّن محايتها لنفسها بعد اهلجوم عليها ممّا ال يكفي يفأل ،بحيث حتمي نفسها يف حال مباغتتها

 صيانتها؛ ألّهنا تستنزف قواها وإمكاناهتا. وهذا أمر غري متيّرس عمومًا.

فال حميص من السعي إلزالة الكيان املعتدي يف هكذا حالة، واالعتداء املسّوغ لإلزالة 

  وجوه ..عىل 

أن تنقض القوى املجاورُة املعاهدَة نقضًا مباغتًا؛ فتدّبر املكيدة للدولة املرشوعة،  أ.

وتّتفق مع أعدائها، كام فعل ذلك مجاعة من أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون يف جوار 
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املدينة، مثل بني النضري وبني قريظة. ويف هذه احلالة تبطل الثقة هبذه القوى؛ بحيث ال يكون 

أمن مع جماورهتا، بعد أن مل تّتصف بأدنى درجات احلكمة والعقالنّية بالوفاء هناك أّي 

 بااللتزام.

تنع بعض القوى من التزام السلم مع الدولة املرشوعة، ويّرص عىل إزالة هذا متأن  ب.

الكيان واالعتقاد الذي يبنى عليه، ويشّن دائًام هجومات عىل تلك الدولة، كام فعلت قريش 

 ع الدولة املسلمة.ومن واالها م

 ـمثًال  ـ يضطهَد ذلك الكياُن فئًة كبرية من أهل البلد عىل أساس العقيدةأن  ج.

هم إىل اخلروج منه، وحيظر تلك العقيدة يف ذلك البلد، كام فعلت قريش ومن واالها  ويضطرَّ

ومن آمن به؛ حيث خلعتهم من عشائرهم واضطهدهتم، حتى  يف مّكة مع النبي 

روج إىل املدينة؛ ألهنم آمنوا بالتوحيد، وخرجوا عن الرشك الذي كان هو اضطّروا للخ

مسقِط  ـاالعتقاد السائد آنذاك. فلذلك كان هلؤالء املسلمني احلقُّ يف أن يرجعوا إىل مّكة 

ويامرسوا احلرّية يف عقائدهم، وإن اضطّرهم ذلك إىل هدم الكيان املرشك احلاكم  ـرأسهم 

 فيها.

ث يف استبعاد مرشوعّية ذلك من مالحظة الوضع الدوّيل احلارض، وقد ينطلق الباح

الذي تكون احلالُة العامة فيه عدَم اعتداء دولة عىل أخرى، أو عدَم بلوغ االعتداء حدَّ السعي 

 إىل إزالة كيان الدولة األخرى، أو إزالة العقيدة الرائجة فيها بالقهر.

ل قواعد السلوك ب ني الدول والقوى املتجاورة يف األزمنة السابقة؛ ولكْن عىل املرء أن يتأمَّ

 ـكلَّ كيان  حيث جيد بوضوح أّن هناك تنازعًا حقيقيًا عىل البقاء يف الكيانات املتجاورة، وأّن 

ال يتجنّب حماولَة السعي إلهناء كيان جماور بالقهر واالستيالء والغلبة،  ـال سّيام إذا كان كبريًا 

 أو حتركت فيه العصبّية ضّده. متى شعر بالقدرة عىل ذلك،
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وقد ُعلم أّن البيئَة التي ظهر فيها اإلسالم كانت ال تستسيغ هذا الكيان اجلديد؛  

عىل القاطنني يف ـ وهو عقيدة الرشك ـ لكونه مبنّيًا عىل عقيدة جديدة تسّفه االعتقاد الغالب 

بإزالة هذا الكيان؛ لتهديده ترى يف نفسها أّهنا هي املعنّية  ـخاّصة ـ  وكانت قريش ،اجلزيرة

بيت الملصاحلها؛ فإّهنا كانت بمثابة عاصمة اجلزيرة العربية، وكانت القبائل كلُّها حتّج إىل 

ـ  بموجب اتفاق سابق مع قريشـ  يف مكة، بعد وضع أصنامهم فيها إبراهيم الذي بناه 

  فإذا برجٍل منها من أحفاد إبراهيم ،ممّا كان يعود عليها بالنفع الكبري يف اجلاه واملال

 .خيرج عن سلطاهنا، ويسّفه عبادة األصنام، ويوّجه الناس إىل العودة إىل إله إبراهيم 

 الذي ال يمكن التعايش معه األدوات املرشوعة إلزالة الكيان

األدوات املرشوعة إلزالة الكيان املعادي الذي ال يمكن  . وقد يقع التساؤل عن٤

 والوثوق بجواره؟ ،التعايش معه

لقد وجدت يف األزمنة السابقة أدوات سائدة مّثلت قواعد للحرب والسلم آنذاك؛ بام 

فكان من الطبيعي أن جيري عليها كّل من الطرفني، ، لدويل حالياً يشبه قواعد السلوك ا

واالشتباك، يشرتك الطرفان يف اإلذعان هبا والعمل عىل وفقها،  كضوابط للحرب والسلم

 من غري أن يعترب ظلًام واعتداًء من قبل الطرف اآلخر.

 .. ومن هذه األدوات

إهناء حكم اجلهة احلاكمة فحسب؛ ليكون املجتمع املحكوم هلا حتت سلطة اجلهة  أ.

م كيان املجتمع املفروض، ما أمكن املعتدى عىل كياهنا وعقيدهتا؛ فال يصّحح هذا املقدار هد

العيش معه بإبرام اتفاق يفرض عليه رشوطًا معلنة حتّذره من اإلخالل باألمن، واملكيدة 

 باملجتمع العاّم. 

وهذه األداة كانت تستخدم فيام إذا كانت عمدُة املشكلة كامنًة يف اجلهة احلاكمة ذاِهتا، 

 دها.ع املحكوم هلا، وال يف اعتقاوليس يف املجتم
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هذا، وقد ُيفَرض التعايُش مع املجتمع املحكوم لتلك اجلهة املعتدية أمرًا صعبًا؛ 

بالنظر إىل تعّذر اكتساب والء ذلك املجتمع بشكل حقيقي؛ من جهة بنائه العقائدي 

تفيض إىل  ـبطبيعة احلال  ـجتاه عقيدة اجلهة احلاكمة. وهذه احلالة  ـعىل العموم  ـوحّساسّيته 

هة احلاكمة عىل كياهنا وعقيدهتا من تلك اجلامعة، ولكّن هذا املقدار ال يّربر السعي ختّوف اجل

يف إزالة كيان تلك اجلامعة، ما أمكنت املعايشة معها بإبرام اتفاق يفرض عليها رشوطًا معلنة 

 حتّذرها من اإلخالل واملكيدة باملجتمع العاّم.

هل الكتاب؛ حيث اكتفوا وعىل هذا األساس جرى املسلمون يف التعامل مع أ

بالسيطرة عىل بيئتهم، ومل يبطلوا مرشوعيّة اعتقادهم، وال سعوا يف إهناء كيان املجتمع نفسه 

 بالقتل واألرس والتهجري.

 ـمنع االعتقاد الذي يكون أساس االعتداء، وذلك متى كان االعتداء نابعًا  ب.

ّن من آمن به ال يطيق إعن هذا االعتقاد لذاته؛ بحيث  ـبحسب البيئة االجتامعّية اخلاّصة 

الكيان املعتدى عليه واعتقاده، ويسعى إىل إزالته والكيد به. ولذلك أمثلة يف التاريخ 

 ـبحسب مبادئها وجتربتها  ـاملعارص؛ حيث ُمتنع بعُض األحزاب املتطرفة التي يكون طابعها 

 عًا وقاسيًا.وطابعًا مر

ج عىل ذل ك تعامُل النبي مع املرشكني بمّكة، بعد فتحها وانتهاء معاهدة وقد خيرَّ

الصلح معهم؛ فقد كان املرشكون قد عملوا عىل اضطهاد املسلمني يف وطنهم، وفتنوهم عن 

الذي كان هو العقيدة احلاكمة عىل  ـدينهم بالقتل والتهديد الدائم؛ ليلزموهم بالرشك 

ن إىل اهلجرة عن ديارهم إىل املدينة املنّورة، ولكن مع فاضطّر املسلمو ـاجلزيرة العربية آنذاك 

ذلك مل يرتكهم املرشكون آمنني فيها بل كانوا يغزوهنم ويكيدون هلم؛ ليطفئوا شعلة هذه 

عقائَد آبائهم ومباين أجمادهم يف ذلك  ـيف تقديرهم  ـالعقيدة اجلديدة، والتي كانت تنايف 
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هو عقيدة الرشك، فكانت هي األساس الذي  املجتمع. وقد كان األصل يف هذا التعامل

 يوجب اندفاعهم إىل هذه السلوكّيات كّلها.

وضوح بطالن هذه العقيدة، وعدم وجود كمع اعتبارات أخرى،  ـوبناًء عىل ذلك 

بشكل رسمّي حقَّ االعتقاد بالرشك يف مكة أو  ألغى النبي  ـحّجة موجبة للشبهة فيها 

فيام اقرتفوه طوال املدة السابقة يف حّق  ـط العفو عن املرشكني اجلزيرة العربّية عاّمة، وأنا

بإظهار اإلسالم رفقًا هبم؛ فاستجاب املرشكون لذلك؛ حفاظًا عىل وجودهم،  ـاملسلمني 

وفق القواعد العاّمة املتعارفة واملشرتكة للسلوك  ـ وكانوا يعّدون هذا التعامل من النبي 

 كريًام.تعامًال  ـيف أمثال هذه احلالة 

وذلك فيام إذا كان  بقتل املقاتلني منهم،تصفية اجلامعة املُْمِعنَة يف االعتداء واخليانة؛  ج.

هذا املجتمع ال ُيْؤَمن جانُبه يف حال من األحوال ما دام قائًام؛ من جهة اخليانة واملكيدة من 

فال حميص ألجل ، واحداً قبل قادته، ومتاسكه الداخيل الناشئ عن بنائه بناًء اعتقاديًا عشائريًا 

 .)١(الشعور باألمن من إزالة هذا التهديد من جذوره

                                                             

وعىل ذلك قد خيرج ما جاء يف السرية يف شأن بني قريظة، الذين كانوا متحالفني مع املسلمني يف  )١(

فإذا هبم يكيدون هبم من وراء ظهورهم، ويتفامهون مع أعداء املسلمني من قريش ومن  ،معاهدة ثنائّية

بعد هذا الغدر اخلطري. وكان هذا العقاب للغادر  واالهم؛ ممّا أدى إىل انعدام شعور املسلمني معهم باألمن

أمرًا جاريًا عىل أصوهلم وترشيعاهتم املذكورة يف التوراة ـ وكان أمرًا مقبوالً يف املجتمع آنذاك، ورّبام كان 

جتنّب األخذ هبذا املبدأ ـ الذي كان من ضمن ضوابط االشتباك واحلرب يف حينه ـ مغامرًة كبرية؛ إذ مل يكن 

مكن حتقيق األمن من دون هذه العقوبة ـ عىل الغدر باملتحالفني ـ البتناء األمن االجتامعي جتاه سائر من امل

القوى عىل العهود والتحالفات؛ بالنظر إىل تعّذر االستعداد الدائم هلجوم اآلخرين. فمتى ضعف الرادع عن 

 نقض املعاهدة اهنار أساس األمن متامًا.



�������������������������������������������������������������������    ...................    ٢٥٣ 

هتجري اجلامعة التي ُحيذر منها حذرًا أمنياً شديدًا، وتقطن يف أماكن حّساسة ومهّمة  د.

اعتقاديًا  ـ أو قريبة منها، وال يمكن كسب والئها وال األمن من مكيدهتا؛ من جهة بنائها

 .)١(يرًا للعقيدة الرسمية يف الدولةبناًء مغا ـوجمتمعيًا 

ويف ضوء ذلك فإّننا نؤّكد أّن من الرضوري يف دراسة النصوص واحلوادث املتشاهبة 

مقتىض قواعد العدالة؛ فإّن هذا التثّبت أمر  منحدود مدلول النص أو احلادثة  التثّبت من

ا وظروفها وحتكمها العوامل فإّن احلوادث حاالت جزئّية حمفوفة بمالبساهت مهّم جدًا؛

الكامنة يف موردها مما ال يسع الباحث املتأمل انتزاع قاعدة عامة منها كثريًا ال سيام يف ضوء 

التأصيالت العامة التي تقدم ذكرها، كام أن النصوص هي بدورها إنام تعالج تلك احلوادث 

رضية خاصة، وال يصح وتكون ناظرة إليها فهي أشبه بالوصفات الطبية التي تعالج حالة م

 تعميمها عىل مجيع احلاالت وإن تشاهبت بعض اليشء.

 التأصيل اإلسالمي يف التعامل مع املجاورين للدولة املسلمة

  .. ضحا تقّدم يتّ وممّ 

): أّن البناء العام يف اإلسالم هو حتقيق األمن اخلارجي، بإبرام املعاهدات الثنائّية أّوالً (

الطرفني، يف حال األمن من اعتداء الطرف اآلخر بعد املعاهدة، أو الضامنة للسلم بني 

 ضعف املسلمني عن إزالة بؤر التوّتر يف أطراف بالدهم.

): أّن هناك عوامل منطقّية قد تدعو احلاكم الختاذ قراراٍت، تبدو شديدة يف ثانياً (و

 ،حفاظ الدولة عىل كياهنااملنظور العام، إال أّهنا ال حميص عنها، كجزء من احلزم الرضورّي يف 

 فال تكون بالتايل خارجة عن حدود العدالة.

                                                             

 وعىل هذا األساس قد خيّرج تعامل املسلمني مع بني النضري، وكذلك ما روي من أمر النبي  )١(

بإخراج غري املسلمني من اجلزيرة العربية، فُيجعل هذا األمر ناظرًا إىل أمهّية اجلزيرة العربية التي أصبحت 

 كيان االعتقادّي اجلديد.مركز ثقل اإلسالم، مع ما كان يبديه غري املسلمني من حّساسّية جتاه هذا ال
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  طبيعة حروب النبي  

عىل  ـكانت  أّن حروب النبي  ويف ضوء ما تقّدم أذعن غري واحد من الباحثني

حروباً دفاعية. منها ما كان دفاعًا واضحًا، كام يف حاالت تعّرض املسلمني للغزو  ـالعموم 

من قبل خصومهم؛ بغية القضاء عليهم وفتنتهم عن دينهم. ومنها ما تبدو مبادرة من 

حقيقتها وظروفها وتبّني  ولكنها ـ وبعد استحضار أحوال القوى املجاورة هلماملسلمني 

 .ّيةكانت دفاعـ  وغاياهتا

هذا ومل يكن يشء من تلك احلروب ألجل إدخال اآلخرين يف الدين باإلكراه، بل كان 

 الغرض منها الدفاع عن النفس وفرض األمن وضامن حرّية االعتقاد باإلسالم.

 التعامل مع أهل الكتاب واملجوس

كاليهودّية واملسيحّية ومن املعروف جدًا تعامل املسلمني مع أهل األديان اإلبراهيمّية 

رغم أن املسيحّية يف املنظور  بحفظ حرماهتم يف حال مراعاهتم حلرمات املسلمني، وهذا

 .أليه املسيح عيسى بن مريم وأّمه اإلسالمي وقعت يف الرشك، بت

بل ثبت يف السرية التعامل كذلك مع املجوس؛ حيث مل ُجيَرب جموس هجر عىل 

راق ويف بالد فارس بعد فتحها من اإلسالم، وكذلك احلال يف املجوس الذين كانوا يف الع

قبل املسلمني؛ فكان االقرتاح األّول مع الدولة املسلمة ما يضمن مراعاة كّل من الطرفني 

 .ـملّربرات سبق بياهنا  ـحلرمات اآلخرين، مع دفعهم رضيبة مالية 

 التعامل مع مرشكي مكة ومنشأ دخوهلم يف اإلسالم

وفق ما ُأمر البقاء عىل الرشك عند فتحها ـ مرشكي مكة عىل  نعم مل يقّر النبّي 

  ـ.)١(به

                                                             

 .القرآنية الكريمة يف سورة التوبةيف اآليات ) كام ورد (١
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لكن مل يكن ذلك بالرضورة إلكراههم عىل اإلسالم بل رّبام كان ذلك من جهة حظر 

الرشك يف مكة خاصًة أو اجلزيرة العربية، نظرًا إىل خصوصية هلا اقتضت هذا الترشيع، أو 

املسلمني واملكيدة هبم وقتلهم، فجعل بعض جمازاًة ملن ال يسلم بام ارتكبه من االعتداء عىل 

املرشكني ذلك حيلًة للحفاظ عىل أنفسهم بإعالن اإلسالم، إذ كانوا يعلمون أن من أسلم 

ولو بلسانه مشمول ألصالة حرمة املسلم يف هذا الدين من غري تدقيق يف إيامنه به قلبًا. هذا إىل 

لة، والتأصيل الرشعي يف التعامل مع غري ذلك من االحتامالت الواردة يف تفسري هذه احلا

 .)١(اآلخر

                                                             

 ..بيان ذلك: أن يف التأصيل الرشعي يف التعامل مع غري املسلم احتامالت فقهية عديدة ) ١(

واجلزيرة أن يكون األصل العام هو املساملة مع كّل ذي اعتقاد، وأما التعامل مع مرشكي العرب يف مكة  أ.

 ..  أو مجيعهأيتالعربية فكان العتبار خاّص، وهو بعض ما ي

ما تقّدم من قبل من أّن مرشكي العرب من قريش ومن واالها هم الذين اضطهدوا املسلمني يف أوالً: 

الذي كان هو العقيدة  ـ مّكة، وفتنوهم عن دينهم بالقتل والتهديد الدائم؛ عىل أساس إلزامهم بالرشك

ثم مل يكّفوا عنهم فيها بل كانوا  ،حتى اضطّر املسلمون للهجرة إىل املدينةـ  ىل اجلزيرة العربية آنذاكاحلاكمة ع

عقائد آبائهم ومباين أجمادهم  ـ يف تقديرهم ـيكيدون هبم ويغزوهنم؛ إلطفاء هذه العقيدة، التي كانت تنايف 

يف اجلزيرة العربية؛ إذ أّنه يوجب احلنني إىل  يف ذلك املجتمع. ومن ثمَّ كان بقاء عقيدة الرشك أمرًا خطرياً 

بشكل رسمّي حق  إحيائها؛ ويرتّتب عىل ذلك مفاسد دينّية واجتامعّية ّمجة. وبالتايل ألغى النبي 

 االعتقاد بالرشك يف مّكة وما واالها. 

كان يف األصل  ـالذي هو أساس وجود مكة املرشفة بني جبال ووديان قاحلة  ـإّن البيت احلرام  :نياً ثاو

مقّرًا للتوحيد واالعرتاف باهللا الواحد األحد، وهو أمر تارخيّي يبدو أّنه كان معلومًا لقريش وعموم العرب 

يف اجلزيرة آنذاك. ثّم عمدت رجال من قريش إىل جعلها مقّرًا للرشك، عىل أن تضع العرب آهلتها يف بيت إله 

 آلهلة، ويكون هلم مع ذلك آهلتهم التي حيّجون إليها.إبراهيم، فيعرتفوا إلله إبراهيم بأّنه إله ا

 وهي النبي  ـ الذي كان مبنّيًا عىل التوحيد كانت الفئة الثابتة عىل اإليامن بدين إبراهيم  وعليه:

أحّق هبذا البيت من املرشكني، وهذا اعتبار اجتامعّي تارخيّي مقبول لدى العقالء يف  ـ وتابعوه من قريش
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أوىل  ورّبام يكون هذا املعنى ممّا ينطوي عليه ما ورد يف القرآن الكريم من أّن النبي  أمثال املورد،

 . هذا حال مكة املكّرمة.)٦٨:آل عمرانسورة الحظ: (من املرشكني  بإبراهيم 

فكانت حمفوفة باعتبارات تبعًا هلا، وكان اإلذن  ـالتي كانت مكة بمثابة عاصمتها  ـأما اجلزيرة العربية 

مغامرة كبرية وتفريطاً يف احلفاظ عىل كيان اإلسالم؛ فال  ـوفق منطق العرص وروحه  ـاء الرشك فيها ببق

يكون املوقف من الرشك وسائر األديان فيها دليًال عىل مثل هذا املوقف يف سائر البالد. ولذلك كّله ُألغي يف 

فيام اقرتفوه طوال املدة  ـاإلسالم بشكل رسمّي حّق االعتقاد بالرشك يف مكة، وُأنيط العفو عن املرشكني 

بإظهار اإلسالم رفقًا هبم؛ فاضطّر املرشكون إىل التظاهر باإلسالم حفاظًا عىل  ـلسابقة يف حّق املسلمني ا

وجودهم هبا. وذلك كلُّه يف مالبسات وظروف حمفوفة باعتبارات خاصة ال يسع مقامنا رشحها، وليس يف 

 وقاس األمور بمقاييسها.يشء من ذلك تعّسٌف، ملن اّطلع عىل نظائر هذه احلالة قديًام وحديثًا، 

. املناسب معها عند العقالء تعذيرهأن يكون املالك يف املوقف املسامل مع اآلخر وجود شبهة له يكون  .ب

وأما الذين يعبدون اهللا سبحانه ويعبدون معه األصنام فإّنه ليست هناك أّية شبهة يعذرون هبا؛ لوضوح أّن 

لوهّيتها بدهية واضحة، السّيام بعد تنبيه اإلسالم عىل ذلك هذه األصنام هي صناعة يد اإلنسان؛ فعدم أ

 لسنني طويلة، قبل أن يتخذ هذا املوقف من املرشكني. 

ّن اعتقادهم بالرشك كان مبنّيًا عىل وهذا املالك ينطبق يف شأن مرشكي العرب يف مكة واجلزيرة العربية، أل

فهذه العقيدة كانت يف حّد نفسها عقيدة ال يصعب فهم  ـ وهو ألوهيّة األصنام ـأساس غري معقول جدًا 

فام معنى أّن قطعة حجارة أو خشب مثًال إله ، بطالهنا عىل عموم الناس، وال شبهة يمكن أن تنطيل عليهم

بعدم صّحة هذه العقيدة لسنني ا بتذكري النبي ـى أهلهـمع اكتامل احلّجة عل !تطلب منه احلوائج؟

بحجج مفهومة ومقنعة لعاّمة الناس، من خالل  ـ ظروف االضطهاد فيهامن رغم بال ـ طويلة يف مّكة املكرمة

ما جاء يف القرآن الكريم. واستمّر عىل ذلك دهرًا بعد هجرته إىل املدينة؛ بحيث ال تبقى أّية شبهة حمتملة يف 

 . فال يكون عدم ترك هذا االعتقاد إال استكبارًا وجحوداً  ،تلك البيئة ألّي إنسان عاقل

. وُيدرج يف مجلة هؤالء تقاد مبني عىل شبهة تناسب تعذيرهيعّم املوقف املسامل كّل اع املالك وبناء عىل هذا

 .ده بأنه وإن ُوجد مل يطلب عبادتهمن ال يعبد إهلًا أصًال؛ من جهة عدم ثبوت اإلله لديه، أو اعتقا
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نظرًا إىل عدم اّطالعه عىل وجود اهللا سبحانه؛  من يعبد غري اهللا ولو كان صنًام،هذا، وقد ُيدَرج فيه أيضًا 

فإّن عبادته للصنم وإن كان ممّا ال شبهة يف بطالنه إال أّن له شبهة يف عدم عبادة اهللا. وهبذا خيتلف عن مرشكي 

العرب؛ ألّهنم عمومًا كانوا يعبدون اهللا تعاىل ويرشكون معه أصنامًا؛ فإذا مل يكن هلم عذر يف عبادة األصنام 

 هبم ذلك إىل عبادة اهللا سبحانه وحده. أدى

هذا، وينبغي االلتفات إىل أّن ظروف الشبهة تقوى كلام ابتعد الناس مكانًا وزمانًا عن مركز الرسالة 

وزمان بعثها؛ فهذه الرسالة يف املنظور الديني أقامت احلّجة الواضحة والبالغة عىل مجيع الناس يف تلك البيئة 

بحيث مل يكن إحراز حّقانّية الدين بحاجة إىل مزيد بحث وعناء  ـكني أو أهل الكتاب سواء املرشـ وما حوهلا 

حركة دينّية عظيمة عىل  بحسب مداركهم، وكان حدثًا عظيًام يف ذلك املحيط والبيئة؛ حيث قاد النبي 

البعثة مع عكس مقتضيات البيئة، بل رغم املقاومات الشديدة هلا، بأسلوب خارق مل تعهد مالحمه فيه قبل 

، وقد علمت أحواله قبل البعثة يف تلك البيئة، لتمّيز حسبه ونسبه وقبيلته الرشيف بلوغه األربعني من عمره

 فيها. 

فقد كان اإلسالم غّضًا جديدًا بالغ احلّجة بحسب مدارك الناس، وكان الرشك اعتقادًا  وعىل اإلمجال:

املسلمني حتى يتحقّقوا من احلّجة كان الواجب خاطئًا بوضوح ال تبقى معه شبهة. ولو استجار مجع ب

يف اإلبالغ  ـبحسب العرف املعقول يف حينه  ـإجارهتم وإمتام احلّجة عليهم؛ فكان يف ذلك ما يكفي 

 نظري ما يتحّقق يف العرص احلارض من منطلق البناء عىل حقوق اإلنسان. ،الواجب، وترتيب اآلثار وفقه

أن يكون املالك يف املوقف املسامل عبادة الطرف اآلخر هللا سبحانه من دون صنم ُيعبد معه تعاىل. فكّل  .ج

رأت ، لشبهة طاعتقاد كان كذلك ُيَقرُّ أهله عليه يف اإلسالم، حتى وإن عبدوا عبدًا صاحلًا كاملسيح 

ج إحلاق املجوس بأهل ال عليهم كام وقع فيه النصارى. رَّ كتاب، بالبناء عىل أّن املجوس إنام وعىل هذا ُخيَ

، )الذي هو قريب من فكرة الشيطان يف األديان اإلبراهيمّية(يعبدون إله اخلري حرصًا، وال يعبدون إله الّرش 

 وإنام حيذرونه فحسب.

 ال يعّم هذا املوقف املسامل الذين ال يذعنون بإله أصًال، أو يؤمنون باهللا سبحانه وإنام :وعىل هذا التقدير 

 يعبدون أشياء أخرى من دونه، أو يؤمنون باهللا سبحانه ويعبدون معه األصنام كمرشكي العرب.

بل اهللا سبحانه، وإن كان قد عن اتباع نبي مرسل من قِ  الدين ناشئأن  أن يكون املالك يف املوقف املسامل .د

ُحّرف دينُه. وهذا ينطبق عىل اليهود والنصارى، وقد يطبق عىل املجوس أيضًا؛ ملا ورد يف بعض اآلثار من أّنه 
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 فإّن ما هو ثابت من موقف دين اإلسالم يف التعامل مع سائر األديان ذلكبالنظر إىل و

إنام هو نصوص واردة يف حاالت وظروف خاّصة، وتعميم ما جاء فيها إىل سائر  والعقائد

ال يبلغ مستوى ثوابت الدين،  ـ من غري حتديٍد له ـاحلاالت، عىل وجه عابر للمكان والزمان 

 .رضٌب من االجتهاد بل هو

فيكون التعويل يف موارد الشّك عىل املبادئ العاّمة املنطلقة من إجياب العدل 

 والرتغيب إىل الفضل مع اآلخر.

يتلقى جريًا عىل قواعد  )القتل لرجال العدو املحارب وسبي ذرارهيم ونسائهم(كام إّن 

االشتباك آنذاك، والسبيل املتاح للتعامل مع إمعان العدّو بحيث ال أمن من جهته مع بقاء 

كيانه، ولو كان العرف العام رعاية حرمة األعداء وذوهيم بحيث يعمل العدو بمثله فليس 

اّصة ممّا تقّدم من املتوقع أن تتعامل الدولة املسلمة مع العدو ـ وفق مبادئها العاّمة واخل

 توصيفها ـ إّال عىل أساس حفظ احلرمة.

   

                                                                                                                                                          

 ٩، سنن البيهقي ج:٥٦٧ص: ٣:الكايف ج(كان هلم نبي ذو كتاب ولكن حّرف دينه. الحظ عىل سبيل املثال 

 .)١٨٨ص:

مل ينتسب انتسابًا ُمَقّرًا به يف اإلسالم إىل نبي مرسل، حتى وإن كان يوّحد اهللا  فال تسامل مع أّي دين :وعليه

 سبحانه.

هذه مجلة من التخرجيات املحتملة فقهيًا يف التعامل الرشعي مع أهل سائر االعتقادات واألفكار، 

بام يبّني أّن مستند االنطباع السلبي  ،والغرض هنا جمّرد التنبيه عىل املحتمالت الواردة يف حقيقة هذا التفصيل

 ال يرتقي بحاٍل إىل درجة وضوح احلّجة عىل الدين، حتى يوجب شّكًا به. واهللا العامل.
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  اِّـحور الثامن 

  الدين واألبعاد الروحية لإلنسان
 

 

k املراد باألبعاد الروحية 

k  يف النظرية العامة لألبعاد واالهتاممات الروحية لإلنسان 

k وجود ُبعد روحي لإلنسان 

k أقسام النشاطات الروحية واملنظور العقالين والديني يف شأهنا 

k النشاطات الروحية اخلارجية والتواصل مع ما وراء املادة 

k أدوات النشاطات الروحية من املنظور الديني 

k غايات النشاطات الروحية يف العقائد واملناهج املختلفة وآثارها 

k  سبحانه بني اإلنسان وبني اهللامعامل العالقة 

ن روحية لإلنسا اد ال     / الدين واألبع
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  الدين واألبعاد الروحية لإلنسان

 لإلنسان : الدين واألبعاد الروحّية)املحور الثامن(

واملراد باألبعاد الروحية مطلق النشاطات التي يبذهلا اإلنسان ويسعى فيها إىل تنمية 

 اجلوانب الروحية.

 النشاطات ..وتشمل هذه األبعاد نوعني من 

. النشاطات الداخلية، ونعني هبا ما جيري يف داخل اإلنسان حمضًا من غري تواصل ١

 مع الكائنات غري املادية والعامل غري املادي.

، ونعني هبا ما يكون اتصاالً بام وراء املادة من عوامل )املاورائية(. النشاطات اخلارجية ٢

ا مساعي االتصال باملالئكة واجلن والشيطان وذوات، كام يف االتصال باهللا سبحانه، وكذ

 وأرواح املوتى.

 أمهية املوضوع

وهذا املوضوع هو من مجلة املوضوعات الغامضة املتعلقة باإلنسان وأبعاده 

 الوجودية. 

وقد شاَبُه كثري من اإلهبام حتى يف أوساط املعنيني به عىل املستويني النظري والعميل، 

فاصيله بكثري من األمور املوهومة واخلاطئة، بل اخلرافية أحيانًا، حتى امتزج يف امتداداته وت

 مما أدى إىل إعطاء نظرة سلبية عن الدين واملعرفة الدينية يف بعض األوساط املعنية هبا. 

وقد أفرزت املجتمعات الدينية ـ وخاصًة يف أوساط أهل العلم الديني فيها ـ يف كافة 

، وأبرزت )العرفان(و )التصوف(يف هذا السياق تعرف بـ األديان والعقائد اجتاهات خمتلفة

رجاالً عىل أهنم الغاية والقدوة واملثل األعىل لإلنسان األمثل بالنظر إىل اجلوانب الروحية 

 واملعنوية التي توجب قداسة صاحبها.



٢٦٢   ....................................................................................  �������������������������  

وعليه يقع السؤال عن الرؤية الفطرية والعقالئية الراشدة يف هذا املوضوع، وعن 

ني يف التعامل معه والتعليامت الدينية بشأنه، وما مدى صحة املناهج والطرق املنهج الدي

 املختلفة ذات العالقة به التي ُتنَسب إىل الدين.

 إمجال املنظور الفطري والديني يف شأن ذلك

والذي يظهر بالتأمل اجلامع يف األمور من خالل مالحظة القدرات اإلنسانية 

وبالنظر يف النصوص الدينية الثابتة تطابق املنظورين الفطري واملناهج املختلفة ومضاعفاهتا 

 والديني عىل أنه ينبغي لإلنسان العناية بتنمية اجلوانب الروحية يف اجتاهني ..

 ، ويشتمل عىل أنواع ثالثة من النشاطات الروحية ..أ. االجتاه العام

 . النشاط الروحي ألجل مزيد من العقالنية والرشد.١

 روحي ألجل تنمية الضمري والشعور بالقيم األخالقية.. النشاط ال٢

. النشاط الروحي لتنمية القدرات النفسية عىل املواقف الصحيحة والالئقة يف ٣

 احلياة.

العقالين، واألخالقي، (، وهو تنمية النشاطات الثالثة املتقدمة ب. االجتاه اخلاص

جتاه اخلالق سبحانه بشكل خاص، إذ فطر اإلنسان عىل الشعور به والبحث عنه  )والنفيس

واالنجذاب إليه واخلضوع له، فيكون يف تلك النشاطات جتاهه استجابة للفطرة التي غرست 

 يف داخل اإلنسان.

وال يصح لإلنسان السعي إىل مناح غريبة وغري مألوفة من اجلوانب الروحية، ألهنا 

 يبرص املرء نورًا بالتوغل فيها، وال غاية حكيمة تدعو إىل العناية هبا. مناح غامضة، ال

وبذلك يظهر أن موقف الدين من االهتاممات الروحية موقف حكيم وراشد وسليم، 

 ولو استجاب له الناس مل يقع يف املحاذير التي وقعوا فيها.
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ني العام ولتوضيح ذلك ال بد من تقسيم احلديث إىل قسمني حول كل من االجتاه

 واخلاص.

يتناول احلديث عن النظرية العامة لألبعاد واالهتاممات الروحية  فالقسم األول:

 لإلنسان.

يتناول النظرية اخلاصة للبعد الروحي يف االرتباط مع اهللا سبحانه  والقسم الثاين:

 وتعاىل.

   



٢٦٤   ....................................................................................  �������������������������  

 

 القسم األول 

 النظرية العامة لألبعاد واالهتاممات الروحية لإلنسان

 ههنا موضوعات مخسة جيب بحثها ملعاجلة األسئلة الواردة بشأهنا ..إن 

 : هل هناك أبعاد روحية حقيقية لإلنسان وراء الغرائز املعروفة؟األول

: حول النشاطات الروحية الداخلية، فام هي طبيعة هذه النشاطات وأنواعها، الثاين

 ي.وما هو املحمود واملذموم والالغي منها وفق املنظور الدين

: حول النشاطات الروحية اخلارجية لإلنسان والتي يسعى فيها إىل االتصال الثالث

 بكائنات أخرى غري مادية والتفاعل معها، وما هو السليم واحلكيم منها وفق املنظور الديني.

 : حول أدوات النشاطات الروحية من املنظور الديني.الرابع

 ها من املنظور الديني.: حول غايات النشاطات الروحية وآثاراخلامس

 وجود ُبعد روحي لإلنسان

 : فهنا سؤاالن فيه ..)املوضوع األول(ا أمّ 

 : إنه هل اإلنسان ذو بعد روحي غري مادي مضافًا إىل بعده املادي.السؤال األول

فهناك طرح يف العلوم الطبيعية يذهب إىل أن اإلنسان كائن مادي حمض، فكل 

سان والنشاطات التي يقوم هبا تنّظمها قوانني فيزيائية الظواهر التي نشهدها لدى اإلن

وكيميائية، وليس هناك أي أمر خارج عن نطاق هذه القوانني وقدرهتا التفسريية لشؤون 

 اإلنسان.

ويف مقابل ذلك اجتاه آخر يرى أن لإلنسان فضًال عن بعده املادي بعد روحي  

اإلنسان صاحلًا للبقاء بعد املامت،  متداخل مع البعد املادي، ومن خالل هذا البعد يكون

 وعىل هذا االجتاه يرتكز الدين.



�����������������������������������������������������  .......................................    ٢٦٥ 

 وهذا االجتاه هو الصحيح املناسب ملعطيات العلم احلديث ببيان مبني عىل مقدمتني..

): إن الوجود املادي أمر معروف ذو صفات كيميائية وفيزيائية خاصة املقدمة األوىل(

وفيزيائية بحتة، كام هو احلال يف العنارص األولية من  ينّظم نشاطه وفعالياته قوانني كيميائية

 املعادن وغريها، وكذلك ما يتألف منها.

): إن من املتعذر وفق ما تؤكده معطيات العلم احلديث تفسري كثري من املقدمة الثانية(

الظواهر والنشاطات امللحوظة يف احليوانات عامة ويف اإلنسان خاصة بقوانني فيزيائية 

وكيميائية حمضة كام هو احلال يف التفكري واألخالق والغرائز وغريها. وقد أوضحنا ذلك 

 .)١(بعض اليشء يف موضع من هذه األبحاث

وقد حيتّج صاحب الطرح األول: بأننا نجد أن أي خطرات وهواجس ونشاطات 

ما جيده حتى ما كان من قبيل التفكري واألخالق والغرائز هي مصحوبة بتغيريات مادية عىل 

 أطباء األعصاب والدماغ.

بل من املالحظ تأثري اجلوانب املاّدية والعضوّية مثل نشاط الغدد واألدوية الكيميائية 

عىل اجلوانب النفسية والذهنية، نظري التحكم يف أخالق اإلنسان والتأثري عىل خواطره من 

 خالل األدوية النفسية.

انية مقرون ومتداخل مع البدن عىل وهذا االحتجاج غري صحيح، ألن الروح اإلنس

وجه يكون كل نشاط روحي متمثالً يف نشاط بدين، كام أن النشاط البدين عمومًا مقرون 

بالنشاط الروحي، ومن ثم نجد أن النشاطات املزدوجة قد تبدأ باجلانب اجلسدي وتنتهي إىل 

فيؤدي إىل تقلص التفكري اجلانب الروحي، كام يف تناول اإلنسان دواًء للتهدئة النفسية مثًال 

واالستقرار النفيس، وقد تبدأ باجلانب الروحي فتنتهي إىل اجلانب اجلسدي، كام يالحظ تأثري 

                                                             

احلديث عن حقيقة اإلنسان يف مقدمة يف  )منهج التثبت يف الدين(من سلسلة  القسم اخلامسالحظ ي) ١(

 .)بحث املعاد(
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ُسامع خرب مؤمل عىل جسم اإلنسان من ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى السكر فيه 

 أن وزيادة نبضات القلب وغري ذلك. وعليه فال داللة لتأثر الروح باجلانب اجلسدي عىل

 احلاالت الروحية أمور مادية بحتة.

 اشتامل الُبعد الروحي عىل أبعاد إضافية غري الغرائز والتفكري واألخالق

: إّن البعد الروحي لإلنسان هل هو مقصور عىل اجلوانب الثالثة املألوفة السؤال الثاين

 ية لإلنسان.يف شخصية اإلنسان: الغرائز والتفكري واألخالق، أم هناك أبعاد روحية إضاف

فهنا أيضًا انطباع يبني عىل قرص اجلوانب الروحية لإلنسان عىل األمور الثالثة 

 املتقدمة، ويرى أن أية توسعة فيها زيادة عىل هذه األمور رضب من الوهم والتخّيل.

ولكن هناك اجتاه آخر يرى أن اجلانب الروحي لإلنسان ينطوي عىل أبعاد إضافية ال 

، وال يصح قرص أبعادها عىل األمور الثالثة، وعىل هذا االجتاه خيلو بعضها عن غموض

 يرتكز املنظور الديني.

 وهذا االجتاه هو الصحيح بالتأمل اجلامع. ومن شواهده ..

. الشعور باخلالق، فإن استقراء أحوال اإلنسان قديًام وحديثًا يقّرب إىل الذهن أن ١

اإلنسان وعقله الباطن، وهذا يعّرب  هذا الشعور هو شعور فطري عميق مغروس يف الوعي

 عن بعد إضايف يف اجلانب الروحي لإلنسان.

. املنامات الصادقة، وهي منامات خترب عن حوادث مستقبلية بخصوصيات دقيقة موافقة ٢

هلا، نظري رؤيا امللك التي قّصها اهللا سبحانه يف القرآن الكريم وذكر تأويلها النبي يوسف 

 الناس  ، وقد اطلعُت شخصيًا عىل نامذج معارصة من هذه املنامات، وقد ال يفقد عامة

أمثلة شخصية هلا مما اتفق هلم أو سمعوها من غريهم قبل وقوع تأويلها، وقد أذعن هبا 

باحثون من غري علامء الدين، حيث يتعني بحساب االحتامالت أن تكون استيحاءات روحية 

 نسانية.غري مادية من النفس اإل
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. أن ما اتفق يف األديان من ختاطب األنبياء مع كائنات غري مادية بأخبار غيبية، ٣

 نسان للتواصل مع عامل الغيب.ونشاطات خارقة ُيمّثل شواهد عىل قابليات روحية لإل

فبالنظر إىل جمموع هذه الشواهد يثق اإلنسان أن األبعاد الروحية لإلنسان ال تنحرص 

بالنشاطات الفكرية واألخالقية والنفسية املألوفة، بل هناك أبعاد أخرى قد يشوهبا بعض 

 الغموض واإلهبام يف تفصيلها ولكن ال سبيل إىل إنكار أصلها.
لروحيةأقسام النشاط  ات ا

 أقسام النشاطات الروحية واملنظور العقالين والديني يف شأهنا

: حول النشاطات الروحية الداخلية لإلنسان وأقسامها واملنظور )املوضوع الثاين(

 العقالين والديني يف شأهنا.

واملراد بالنشاطات الداخلية كام تقدم هي النشاطات التي متّثل نشاطًا ذاتيًا لإلنسان، 

 ري أن يسعى فيها اإلنسان إىل االطالع أو التواصل مع كائن غري مادي.من غ

 وهناك اجتاهات خمتلفة يف شأن هذه النشاطات ..

منها: اجتاه يرى ممارسة اإلنسان الرياضة لالستغناء عن احلاجات املادية ما أمكن، ألن 

ن أن يستطيع هذه احلاجات متّثل نقصاناً لإلنسان وضعفًا. فمن القوة الروحية لإلنسا

 االستغناء عنها واالرتقاء بنفسه عن موجباهتا.

ومنها: اجتاه يرى أن يامرس اإلنسان رياضات بدنية شديدة لتنمية القدرات الروحية 

التي يستطيع من خالهلا عىل ممارسات ال يستطيع منها عامة الناس، وذلك ألن للنفس 

قبل الناس عمومًا، وإنام تبدو وتتفعل اإلنسانية أبعاد عميقة غري منكشفة وال مستثمرة من 

 بالرياضة، فتنفتق فاعليتها عن القدرة عىل ممارسات ال يستطيع اإلنسان العادي منها.

هذا، ولكن االجتاه الراشد والعقالين الذي يوافق عليه املنظور الديني هو أن الصحيح 

 واألخالقي من الرياضات الروحية هو خصوص ما كان يؤدي إىل نمو اجلانب العقالين



٢٦٨   ...................................................................................  �������������������������  

واالستقامة النفسية عىل احلوادث والقيم الفاضلة، وال يصح الرياضة ملجرد اكتساب 

 قابليات غريبة أو االستغناء عن حاجات فطرية وطبيعية.

 سام النشاطات الذاتيةأقذكر 

 وتوضيح ذلك بأن النشاطات الذاتية تنقسم إىل رضبني ..

 . نشاطات مأنوسة ومتعارفة لدى عامة الناس والعقالء.١

. ونشاطات أخرى غريبة وغري مألوفة يتميز هبا بعض الناس بخصائص روحية أو ٢

 مكتسبة.

 النشاطات املتعارفة وأنواعها ومقبوليتها

فهو عدة أنواع كلها حممودة يف أصوهلا واجتاهها بحسب املنظور  الرضب األولأما 

 العقالين والذهني، وهي ..

 النشاطات الروحية املعرفية

 . نشاطات معرفية وفكرية متعارفة.١

ومن مجلتها أن يكثر التفكري والتأمل يف سنن الوجود وأبعاده وآفاقه، ويتحىل باحلكمة 

 يعترب بحوادث احلياة قبل أن جيّرهبا.والبصرية وعمق النظر وسعة األفق، و

وهذه النشاطات عمومًا هي سائغة والزمة ورضورية لإلنسان. وهي وفق املنظورين 

العقالين والديني جزء من السلوك الطبيعي والسليم والراشد، ويكون أمهيتها بدرجة أمهية 

 اآلثار املرتتب عليها.

عًا ما كان مساعدًا عىل تصوير متكامل عن ومن َثّم فإن األهم منها وفق هذين املنظورين م

وجود اهللا  الوجود واملوجودات من خالل البّت يف شأن احلقائق الكربى الثالث وهي 

سبحانه ورسالته إىل اخللق وبقاء اإلنسان بعد هذه احلياة مرهونًا بعمله فيها، وذلك لكي 
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نسان يف هذه اجلهة بام جيعله ينّظم اإلنسان عمله مع جهتها، فمن املهم جدًا اتساع مدارك اإل

 قادرًا عىل استيعاب الواقع.

وهذا هو غاية الدين ومضمونه األساس، وهو مغزى مجيع رساالت اهللا سبحانه إىل 

اخللق، فإن املراد هبا توجيه فكر اإلنسان إىل هذا االجتاه لتحصيل الوعي الالزم والرضوري 

 يف شأنه. 

ىل النظر والتدبر والتفكري والتذكر والتعقل ومن ثم كثر يف نصوص الدين الدعوة إ

َوابِّ [: )١(والوعي وأثنى عىل العقالء كثريًا كام ذّم اجلهالة والعصبية كام قال تعاىل إِنَّ َرشَّ الدَّ

مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن الَ َيْعِقُلونَ  ُ اهللاُ َلُكْم [: )٢(، وقال سبحانه]ِعنَد اهللاِ الصُّ آَياتِِه َلَعلَُّكْم َكَذلَِك ُيَبنيِّ

ْيِل َوالنََّهاِر [: )٣(، وقال عزَّ وجّل ]َتْعِقُلونَ  َامَواِت َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ

اء َفَأْحَيا بِهِ  َامء ِمن مَّ ِري ِيف اْلَبْحِر بَِام َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اهللاُ ِمَن السَّ األْرَض  َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ

َامء َواألَْر  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب املَُْسخِّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتْرصِ ا َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّ ِض َبْعَد َمْوِهتَ

 .]آلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلونَ 

 النشاطات الروحية األخالقية

اإلنساين جتاه  . نشاطات أخالقية: وهي املشاعر النفسية التي تنبعث من الضمري٢

نفسه، واآلخرين، وهي أيضًا وفق املنظورين العقالين والديني نشاطات حممودة ورضورية 

 لإلنسان يف التعامل مع اآلخرين، فإهنا مصدر اللياقات واآلداب، وكيفية التواصل.

ويشتمل النشاط األخالقي عىل هتذيب اإلنسان لنفسه بسعيه إىل االتصاف بكل 

دق والصفاء والعفاف والوفاء والعدالة واإلحسان وجتنب كل خصلة خصلة فاضلة من الص

                                                             

 .٢٢األنفال: سورة ) ١(

 .٢٤٢البقرة:  سورة )٢(

 .١٦٤البقرة:  سورة) ٣(
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ذميمة أو وضيعة كالكذب والنفاق والرياء والظلم واخليانة واإلساءة واالعتداء والقول بغري 

 علم.

ومن هتذيب النفس أن يقتنع من شؤون الدنيا لنفسه بقليل مما يستطيع االقتصار عليه، 

 ويرّد فضل ذلك عىل أهل احلاجة.

وأن حيب االقتصاد ويكره الرتف، وأن ال يزكي نفسه وال يرغب يف إظهار ذاته، 

ويكره أن يكون رأسًا إال أن يكون قدوة يف فضيلة أو صالح لتحفيز اآلخرين عليها، وأحب 

يشء إليه أن يكون عامًال مغمورًا يعمل يف جهة الفضيلة واخلري إال ما توقف عمله عىل 

 معرفة الناس به.

هم وفق هذين املنظورين معًا التعامل وفق هذه األخالق مع اخلالق الذي ومن امل

 تربط اإلنسان به وشيجة اخللق واإلنعام والرعاية، بل ذلك هو الشأن األهم عىل اإلطالق.

وجتمع ُجّل هذه اخلصال صفة اإلحسان التي وردت اإلشادة هبا والثناء عليها يف 

، ]إِْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم ِألَنُفِسُكْم َوإِْن َأَسْأُتْم َفَلَها[: )١(نصوص الدين كثريًا، قال سبحانه

ْنَيا َحَسنٌَة َوَلَداُر اآلِخَرةِ َخْريٌ [: )٢(وقال عزَّ وجل إِنَّ [: )٣(، وقال]لِّلَِّذيَن َأْحَسنُوْا ِيف َهِذهِ الدُّ

ْحَساِن إِالَّ [: )٤(، وقال]اهللاَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِيَتاء ذِي اْلُقْرَبى َهْل َجَزاء اْإلِ

ْحَسانُ  َفاْعُف [: )٦(، وقال عزَّ وجل]َوَأْحِسنَُوْا إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ [: )٥(، وقال]اْإلِ

                                                             

 .٧اإلرساء: سورة ) ١(

 .٣٠النحل:  سورة )٢(

 .٩٠النحل:  سورة )٣(

 .٦٠الرمحن: سورة  )٤(

 .١٩٥البقرة:  سورة )٥(

 .١٣املائدة: سورة  )٦(
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، ]نيَ إِنَّ اَهللا الَ ُيِضيُع َأْجَر اْملُْحِسنِ [: )١(، وقال]َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْْحِسنَِني 

إِنَّ [: )٣(، وقال]َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللاَ ملَََع املُْْحِسنِنيَ [: )٢(وقال

َن املُْْحِسنِنيَ   إىل غري ذلك وهو كثري. ]َرْمحََت اهللاِ َقِريٌب مِّ

، ((: )٤( يف ميزان اإلحسان يف وصيته البنه احلسن  وقال اإلمام عيل  َيا ُبنَيَّ

َك َما ُحتِبُّ لِنَْفِسَك، َواْكَرْه َلُه مَ  َك، َفَأْحبِْب لَِغْريِ ا َتْكَرُه اْجَعْل َنْفَسَك ِميَزانًا فَِيام َبْينََك َوَبْنيَ َغْريِ

َواْسَتْقبِْح ِمْن َنْفِسَك َما  َهلَا، َوالَ َتْظلِْم َكَام الَ ُحتِبُّ َأْن ُتْظَلَم، َوَأْحِسْن َكَام ُحتِبُّ َأْن ُحيَْسَن إَِلْيَك،

َك، َواْرَض ِمَن النَّاِس بَِام َتْرَضاُه َهلُْم ِمْن َنْفِسَك، َوالَ َتُقْل َما الَ َتْعَلُم َوإِْن  َقلَّ َتْسَتْقبُِح ِمْن َغْريِ

 .))َما تْعَلُم، َوالَ َتُقْل َما الَ ُحتِبُّ َأْن ُيَقاَل َلَك 

اخلري ويتصف جتاههم بالعطف والرمحة، يسوؤه ما ومن اإلحسان للخلق أن حيب هلم 

يسوؤهم ، وينرشح بام ينرشحون به، ال يتواصل معهم لطمع أو رياء، وينظر إىل حماسن 

صفاهتم ويغبطهم عليها، ويتصف جتاههم بالتواضع، ويكره اجلاه والتميز والرتفع والكربياء 

 والشهرة. 

   

                                                             

 .١٢٠التوبة:  سورة )١(

 .٦٩العنكبوت: سورة  )٢(

 .٥٦األعراف:  سورة )٣(

 .٣١، الوصية ٣٩٧ص: هنج البالغة) ٤(
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 النشاطات والقدرات النفسية اإلجيابية

قدرات نفسية متعارفة، يستطيع اإلنسان هبا الثبات والصرب يف احلاالت الصعبة . ٣

والشديدة التي يتعرض هلا يف احلياة وحتول دون ترضره النفيس والبدين هبا كبعض املهارات 

العسكرية، وهي نشاطات حممودة باملنظورين العقالين والديني حيث تكون لغاية عقالنية 

درات واالستعانة هبا لنجاح اإلنسان يف اختباره املعريف وفاضلة. وحتصيل هذه الق

 واألخالقي يف هذه احلياة من الغايات الفاضلة.

، ألن هذه الصفة تصنع العادات احلسنة )الصرب(وجتمع جّل هذه القدرات صفة 

وحتول دون العادات السيئة، وتتيح حتمل املصاعب والتحديات يف احلياة دون انكسار 

 قامة والعدالة. فهي بذلك أم الفضائل.وخروج عن االست

َوملََن َصَربَ َوَغَفَر إِنَّ [: )١(ومن ثم أثنى عليها كثريًا يف نصوص الدين، قال سبحانه

َالةِ إِنَّ اهللاَ [: )٢(، وقال تعاىل]َذلَِك ملَِْن َعْزِم اْألُُمورِ  ْربِ َوالصَّ َا الَِّذيَن آَمنُواْ اْسَتِعينُوْا بِالصَّ َيا َأهيُّ

ابِِرينَ مَ  ابِِرينَ [: )٣(، وقال عّز من قائل]َع الصَّ : )٤(وقال جّل وعال، ]َواهللاُ ُحيِبُّ الصَّ

ابِِرينَ [ َوَلنَْجِزَينَّ [: )٥(وقال جّلت آالؤه، ]َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ

وْا َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما     .]َكاُنوْا َيْعَمُلونَ الَِّذيَن َصَربُ

                                                             

 .٤٣الشورى: سورة  )١(

 .١٥٣البقرة:  سورة )٢(
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 النشاطات الغريبة وأنواعها  

فهو نشاطات غريبة وغري مأنوسة يتصف هبا اإلنسان عىل العموم  الرضب الثاينوأما 

يف أثر حاالت غري اعتيادية حتدث يف أثر ضغوط نفسية إما حادثة يف أثر حادث مفاجئ أو يف 

اضات النفسية والبدنية الشاقة، وهي أيضًا أثر الضغوط املستمرة ال سيام ما كان يف أثر الري

 عىل أنواع ..

. نشاطات فكرية غري مألوفة، حيث يراود اإلنسان أفكار شاذة وغريبة، وتوجب ١

يف كثري من األحيان ترصفات سلوكية عجيبة وملفتة. وكثريًا ما تشتبه هذه النشاطات عند 

 أصحاهبا بظواهر ماورائية حممودة مثل اإلهلام والوحي.

. ترائيات غري مألوفة مثل اهلالوس السمعية والبرصية التي ترتاءى لإلنسان يف مجلة ٢

من احلاالت املرضّية العقلية والنفسية، وهي ظاهرة معروفة يف الطب النفيس، وهي أمور 

خادعة ال حقيقة هلا، وقد ُذكر رشح أسباب حدوثها يف الطب. وتشتبه كثريًا لدى عامة 

 ورائية املحمودة، مع أهنا عىل العموم حاالت داخلية.الناس باحلاالت املا

. قدرات نفسية خاصة يكتسبها املرء ببعض الرياضات واألعامل الشاقة، مثل ٣

القدرة عىل التأثري عىل إدراك الغري وإجياد هالوس سمعية وبرصية له وهو ما يعرف بالسحر، 

 املغناطييس.أو اإلحياء إليه بأفكار معنية كام يف التنويم 

ومن أصناف ذلك اكتساب القدرة عىل أمور خارجية بقوة الرتكيز واإلرادة مثل 

حتريك يشء بالرتكيز اخلاص عليه، وذلك أمر معروف بني املرتاضني من املذاهب كافة ومن 

أشهرها ما يقع من مرتايض اهلند. ومن هذا القبيل ممارسات بعض فرق الصوفية الذين 

  ر أمورًا خارقة، مثل اّدخال السّكني يف البدن من دون أذى.يعرضون أمام اجلمهو
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 عن النشاطات الغريبة الدينيالرتغيب 

وهذا القسم بجميع أنواعه نشاطات روحية مرضّية أو ذميمة أو الغية ال جدوى منها 

وفق املنظورين العقالين والديني، وال يتصل بالدين والتعاليم الدينية بصلة وال داللة فيها 

 حقانية أو كرامة أو صالح وفق املنظور الفطري والديني. عىل

وذلك أّن التأّمل العقالّين واجلامع واالّطالع عىل هذه احلاالت ومضاعفاهتا هيدي 

الباحث إىل أّن هذه املامرسات املؤّدية إليها كّلها ممارسات ضاّرة بفاعلها وباملجتمع العاّم؛ 

ا يؤّدي إىل خروجه عن حّد االعتدال الفكري والنفيس ألّن ممارستها توجب كبتًا لفاعلها ممّ 

واألخالقي العاّم، ويوجب بروز ممارسات شاّذة وغريبة منه وكثريًا ما يكون الداعي إليها 

طلب التمّيز بني الناس وكسبهم وإخضاع اآلخرين، أو إهيامهم االّتصال باهللا سبحانه 

مجاعة جديدٍة أو دين جديٍد يكون هذا  والعوامل الروحّية والتحّكم فيها؛ ومن َثّم خلُق 

اإلنسان رأسًا له وُينسب إليه، أو يكون الغرض هبا االطالع عىل ما وراء املادة وعواملها كام 

عى يف مثله.  ُيدَّ

كام أّن املجتمع يتّرضر كثريًا هبذه الفئة من جهات عديدة من أبرزها تّرسع فريق من 

وصواب منحاه واّتصاله بالعوامل الروحّية وقدرته عىل الناس بالتصديق بأّمهّية هذا اإلنسان 

 حّل مشاكلهم بام يوجب إرضارًا كبريًا بسعادة الناس وسالمة تفكريهم وعقائدهم.

إّن املنطق الفطرّي والتأّمل الصائب يقتيض أن يكون السلوك اإلنساّين سلوكًا نقّيًا يفي 

الغايات، ألّن هذه األمور فعًال أمور  بحاجاته بعيدًا عن الكبت والقمع الذي يقع ملثل هذه

 زائفة وخادعة ووامهة بل وسخيفة يف كثري من احلاالت.

وما من جمتمع نفذت فيه هذه األفكار وكان ألصحاهبا مكانة فيه إّال ابُتيل باجلهل 

 واخلرافة والفقر والذّل.
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فإّن من الصحيح لإلنسان أن يرّوض نفسه عىل الصعاب لغايات أخالقّية تربوّية  

وزاكية مثل اإليثار عىل النفس ـ بام تطيقه ـ وهتيئتها للنجاح يف االختبارات األخالقّية يف 

لكن ليس من الصحيح أن يمنع اإلنسان نفسه احلياة، واالنرصاف إىل املقاصد الفاضلة، و

حاجات فطرّية لغري معنى وأن يامرس الرياضة الشاّقة لذاهتا ألجل الدخول يف عوامل غامضة 

 ال يبرص اإلنسان نورًا فيها، فُيبتىل بالتوّمهات واخلرافات ويوقع اآلخرين فيها.

بيل، والدخول يف مثل ومن هذا املنطلق ال يرّغب الدين يف أّية ممارسات من هذا الق

 هذه املداخل.

الدين ما كان الغرض به التأثري عىل اإليامن الدينّي للناس، ملا فيه من الغّش  بل حيظر

واخلداع ، حّتى ما كان منها يفيض إىل قدرات فعلّية استثنائّية ـ كقدرات الساحر ـ ألّن هذه 

لصاحبها وإّنام هو يّتجه وفق قوانني  القدرات ال تعّرب عن صلة ممّيزة باهللا سبحانه وتكريم منه

طبيعّية حتكم هذا القسم من األمور النفسّية، حّتى ُحظر السحر يف التعاليم الدينّية، واعتربت 

هذه املناهج ـ بالرغم مما قد ُيّدعى فيها من أّهنا روحانّية يف طابعها ـ من مجلة املناهج الضاّلِة 

 املوغلة يف األمور املاّدّية واملنكرة لألمور الروحانّية.واملظلمِة واخلاطئة، عىل حّد املناهج 

وعليه فإّن الدين ال يشّجع اإلنسان عىل االهتامم بأن يّتصف بقوى ذاتية خارقة يتمكن 

من خالهلا من ممارسة أمور غري اعتيادّية واالّطالع عىل بعض املغيَّبات، وإن سلِّم ذلك فهو 

 ال جيدي نفعًا لإلنسان.

ا ذكرنا: أن التنمية الروحية للنفس وترويضها أمر مطلوب وفق واملحصل مم

املنظورين العقالين والديني ولكنه يف أحد اجتاهات ثالثة: إذكاء املرء لعقله. وهتذيبه لنفسه. 

وتنميته لقدراته يف جهة الصالح والثبات عىل اخلري والفضيلة. وال يشجع العقل وال الدين 

الروحية مما يكون من جهة كسب قدرات روحية جديدة  عىل سائر النشاطات والرياضات

 وغريبة، وال يرى يف مثلها سموًا روحيًا يستوجب العناء واالهتامم.
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 ية اخلارجية والتواصل مع ما وراء املادةالنشاطات الروح

: حول النشاطات الروحية اخلارجية، واملنظور العقالين والديني )املوضوع الثالث(

 يف شأهنا.

واملراد بالنشاطات اخلارجية ـ كام تقّدم ـ مساعي اإلنسان يف التواصل مع الكائنات 

 غري املادية.

 وتنقسم هذه الكائنات إىل قسمني ..

اخلالق سبحانه وتعاىل، وهو موجود متميز يف سنخ وجوده عن سائر الكائنات : األول

 كلها، ليس له حمدوديات زمانية وال مكانية وال جسامنية.

: سائر الكائنات غري املادية، وذلك كاملالئكة واجلّن وأرواح املوتى. وهذه الثاين

مما حيمل خصائص فيزيائية الكائنات وإن مل تكن هلا مادة باملعنى الذي نفهمه من املادة 

وكيميائية إال أهنا ذات حمدوديات زمانية ومكانية، غري بعيدة عن سنخ وجود األجسام، وال 

 تسانخ وفق املنظورين العقيل والديني وجود اخلالق سبحانه بحاٍل.

ولقد ُعني اإلنسان منذ القدم باالتصال بام وراء املادة، ووجد يف بقايا كل حضارة 

من األمور الروحية واالهتامم بكائن وراء املادة، إال أن هناك التباسات كبرية  قديمة آثاراً 

طرأت يف املوضوع من جهة عدم وجود أدوات كافية لإلنسان مساعدة عىل استجالء هذا 

 العامل بصورة واضحة مما أدى إىل وقوعه يف كثري من األوهام حول ذلك.

الغايات احلكيمة والراشدة للدين  والواقع أن رفع هذه االلتباسات هو من مجلة

 والرسائل اإلهلية إىل اخللق من خالل األنبياء املبعوثني.

 وهناك أسئلة عّدة يف هذا املوضوع ..

 مدى وجود عامل غري ماّدي وكائنات غري مادية 

 ): إّنه هل يوجد هناك عامل غري مادي حقيقة، أم ال؟السؤال األّول(
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لنقطة وُيشكك فيها وُيدعى أّن هذا العامل هو خملوق فقد ُيثار التساؤل حول هذه ا 

لوهم اإلنسان، وخياله الواسع يف مسعاه للبحث عن أسباب األشياء والظواهر التي جيدها، 

أو يف سعيه لتحصيل مأمن ومتنفس ومرجّو عندما تضيق به احلياة، وأّنى لإلنسان أن 

ّطالع واالستطالع عن األمور غري يكتشف ما وراء املاّدة يف حني أّنه ليس له أدوات اال

املادّية؟ أليس فيام وقع فيه اإلنسان من األوهام يف هذا املجال ما يوجب الشك يف أصل 

 صواب قناعته بوجود هذا العامل غري املاّدي؟

: إّننا عرفنا من قبل أّن لإلنسان مضافًا إىل ُبعده املاّدي ُبعدًا روحّيًا، تنتمي واجلواب

 لفكرية والنفسية واألخالقية.إليه النشاطات ا

وهذا البعد الروحي يف اإلنسان جيعله قادرًا عىل اكتشاف وجود كائن غري مادي من 

 خالل أداتني يتطابق بشأهنام املنظوران العقالين والديني ..

. أداة جاهزة، وهو الفطرة اإلنسانية الصافية، حيث زرع يف اإلنسان الشعور بوجود ١

 له ميًال نوعيًا مشهودًا إىل اإليامن بوجود هذا الكائن واالستمداد منه.كائن غري مادي جيعل 

إّن اإلنسان يشعر بالتأّمل يف ذات نفسه فراغات ال ُمتأل إّال من خالل الشعور بكائنات 

أخرى، فهو جيد يف شأنه حاجة نفسية إىل األبوين، وجيد حاجة إىل جمتمع يتواصل معه بوجوه 

ة واجلوار وغريها، وجيد حاجة إىل عالقة وثيقة وشخصية من خالل خمتلفة كاللقاء والصداق

الزواج، ومن مجلة ما يشعر به لفطرته هو احلاجة إىل كائن قدير ومهيمن عىل املادة، يرجوه 

 ويبث إليه مهومه ويلتجئ إليه حيث ال ملجأ سواه.

دية أو ومن اجلائز عىل بعض املشاعر الفطرية أن ختفى عىل اإلنسان بالنظرة الفر

املحدودة إال أّهنا نوعًا تتضح بالنظرة االجتامعية والتارخيية، وهو ما يصدق يف شأن هذا 

الشعور، ملا ذكرناه من أن تتبع أحوال األقوام يكشف عن وجود هذا الشعور بشكل واضح 

 لدهيم يف عمق التاريخ اإلنساين.
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بام يوجب غياهبا وعدم  كام أن من اجلائز أن يطرأ التشويش عىل بعض املشاعر الفطرية

الشعور الواضح هبا يف مرحلة الوعي ملوانع حتول دوهنا، إال أهنا عىل العموم مما ال يمكن 

استئصاهلا من منبعها ـ الذي هو العقل الباطن ـ فاحلاجة إىل الزواج مثًال أمر فطري، ولكن 

داخله أو مقاومة  يف حال غيابه عن حياة اإلنسان من جهة عدم وجود املحفزات الطبيعية يف

الرغبة فيه لن يستأصل نزوع الفطرة إليه ولكن كبت هذا النزوع من شأنه أن يوجب يف 

 داخل اإلنسان تعقيدات نفسية تتمظهر يف سلوكيات معربة عنها بنحو غري مبارش.

إّنني أشعر أّن تقّلص اإليامن وضعفه يف العامل املعارص يمكن أن يؤّدي تدرجيًا إىل آثار 

متفاقمة بام يؤّثر عىل الشعور بالسكينة والطمأنينة والسعادة يف املجتمع اإلنساين  سلبّية

ويوجب تقّلص االستقامة والسالمة النفسّية فيه، كام نجد إرهاصات من ذلك ـ وفق عىل 

 بعض الدراسات ـ يف املجتمعات الغربية املعارصة كاملجتمع الربيطاين.

ستطيع اإلنسان من خالل ما يشهده يف الكون . أداة استنباطية وهي العقل، حيث ي٢

 من مظاهر وأشياء من اكتشاف خالق غري مادي للكون واحلياة.

وهذه أداة وثيقة ال يمكن جتاهلها، إال أن غبار االعتياد واملعايشة قد يوجب احتياجها 

 إىل حتفيز وإثارة ومقارنة.

عن العامل غري املادي متامًا، بل  ومن ثم يتبني أن اإلنسان ليس معزوالً شعوريًا وال فكرياً 

هذا  هناك نافذة يف وجدانه ومشاعره وعقله يمكن أن تنفد إليه، وقد يكون باستطاعته تنمية 

اجلانب حتى يرقى إىل مراقي ال يتوقعها ابتداًء كام هو احلال يف ترّقيه يف سائر مناحي حياته 

 عىل ما نشهده خارجًا.

 همدى رضورة االرتباط باهللا سبحان

): عن رضورة االرتباط باهللا سبحانه، فقد يتساءل عن ذلك بالقول: إن السؤال الثاين(

اإلنسان وإن استطاع أن يكتشف وجود اخلالق، ولكن ليس يف ذلك ما يقتيض أن يسعى إىل 
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التواصل معه أو االستمداد منه. فاخلالق قد خلق اإلنسان كسائر الكائنات املادية عىل سنن 

جه لغاياهتا حسب قواعد نشأهتا، واإلنسان إنام يعيش وفق تلك السنن التي تعمل عملها وتتّ 

يعيشها ويمكن له أن يكتشفها، وال شأن له بعامل يغيب عنه وال يسانخه وال يعلم بنظام 

 االرتباط به والتعامل معه، ليقع يف األوهام.

رفنا بل له بعد : إّن اإلنسان ليس كائنًا ماديًا حمضًا كام عواجلواب عن هذا السؤال

 روحاين، ويمتاز بني الكائنات املادية بميزتني ..

): إّنه جمّهز بالشعور الذي يشّده إىل ما وراء املادة عىل ما وصفناه، فهذا الشعور األوىل(

 كام قلنا نافذة لنحو من االرتباط مع هذا العامل غري املادي.

التعّلم واالستكشاف. وهذه صفة ): إّنه جمّهز بالعقل والتفكري والقدرة عىل الثانية(

ل يف خلقة اإلنسان عىل هذه الصفة كثريًا، حيث إّننا  واضحة يف اإلنسان، ويبدو أّنه قد ُعوِّ

نجد أّن اإلنسان يف نشأته يفتقد كثريًا من املهارات التي حيتاج إليها باملقارنة مع سائر 

ها يف شكل غرائز ُجبلت عليها احليوانات، حيث إّن احليوانات ختتزن تلك املهارات يف داخل

وهي رسيعة التعّلم حلاجاهتا بالرغم من تعقيدها، ومن َثّم تستقّل وتستغني عن أمهاهتا 

رسيعًا. وأّما اإلنسان فهو يبقى حمتاجًا حتى يزداد لديه الوعي ويتعلم بالتعليم والتفكري 

قوة التفكري والتفّهم  وليس بمحض الغريزة. وعليه فإن هناك رهانًا يف اكتامل اإلنسان عىل

 واالستكشاف واالستطالع.

وهذه نافذة عقلية لإلنسان عىل ما وراء املادة، يستطيع من خالهلا اكتشاف وجود 

كائن خالق للكون املادي متصف بمواصفات خمتلفة عن املادة ومؤهالت عظيمة من حيث 

لع واالطالع واالستطالع القدرة والعلم واإلبداع. وقد جهز اإلنسان فعًال بالداعي إىل التط

 ملا وراء املادة كام يمثله تاريخ الفكر اإلنساين واحلضارة اإلنسانية.
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وعليه يمكن أن تزداد معلومات اإلنسان عام وراء املادة من خالل تزويده بمعلومات 

 إضافية عن طريق رسالة من اخلالق تصل إىل اإلنسان.

 نظام االرتباط مع اخلالق

عن نظام االرتباط مع اخلالق، فقد ُيطرح بشأنه سؤاٌل مضمونه أّن ): السؤال الثالث(

وجود اإلنسان ال يتضمن نظامًا للتواصل مع اخلالق، كام جيد نظامًا مثًال للتعامل مع الطبيعة 

من خالل تنميتها واستيفاء حاجاته منها. وجيد نظاما للتعامل مع بني نوعه من خالل 

لة، فذلك كله َهْدي مغروس يف داخل اإلنسان. ولكن ليس احلاجات املتبادلة والقيم الفاض

 هناك هدي ونظام للتعامل مع اخلالق مغروس يف داخل اإلنسان وفطرته.

: إّن نظام االرتباط مع اخلالق سبحانه ليس نظامًا خاصًا به وإنام هو عني واجلواب

، ومها نظام االحتياج النظامني العاّمني الرتباطات اإلنسان مع األشياء ومع الذوات العاقلة

 القائم، ونظام الضمري اإلنساين والقيم الفاضلة ..

فألن اإلنسان حيث يكتشف وجود خالق عامل وقدير هلذا الوجود،  نظام احلاجة:أّما 

فهو بفطرته يتوقع قدرته عىل حل مشاكله وقضاء حوائجه من حيث يسيطر عىل مفاتيح 

بفطرته اتصاف هذا اخلالق ـ بعد كونه مّتصفًا بالعقل الكون وكوامن األشياء، كام أّنه يتوّقع 

والعلم ـ بالرأفة والرمحة التي توجب استجابته لإلنسان يف ضمن املقادير التي قّدرها، فهذه 

احلاجة نظام لالرتباط مع اخلالق، كام ينتظم ارتباط اإلنسان مع بني نوعه مثًال باحلاجة إىل 

 واألمومة والصداقة وغريها.التكافل والتكامل بالبنوة واألبوة 

فألن اهللا سبحانه وتعاىل كام أودع يف اإلنسان منظومة  نظام الضمري اإلنساين:وأما  

القيم الفاضلة وحرية االختيار فإنه وفق النصوص الدينية حيمي هذه القيم وهيتم بمراعاة 

نعم األخرى بعد اخللق اإلنسان هلا، كام أّنه سبحانه بعد أن كان منعًام عىل اإلنسان باخللق وال
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فهو مستوجب للشكر والتقدير واالمتنان، فيليق باإلنسان مراعاة األدب جتاهه، بالبحث عنه 

 واإليامن به وبرسالته والتعامل معه وفق أصول اآلداب واللياقات املناسبة.

وعليه فال حاجة إىل نظام جديد للتعامل مع اهللا سبحانه، وإّنام يقع التواصل معه وفق 

تضيات احلاجة إليه وموجبات الضمري اإلنساين يف حقه، فهو سبحانه القّيم عىل الكون مق

وعىل اإلنسان، فمثله بالنسبة إىل الكون مثل رّب األرسة بالنسبة إىل أفرادها حيث إّن موقعه 

فيها موقع اإليفاء بحاجات أفرادها والريادة والرعاية للحقوق واالستحقاقات بني هؤالء 

 ع فوارق معلومة يف هذه املقارنة، وإنام الغرض منها التقريب.األفراد، م

 جدوى مساعي اتصال اإلنسان بام وراء املادة

): إّن السنن الفاعلة يف شأن اإلنسان إّنام هي السنن املادية فحسب، السؤال الرابع(

 وليس هناك تأثري وتأثر فيه من فاعل غري مادي، فام هو جدوى مساعي االتصال بام وراء

 املادة لإلنسان وفلسفتها؟

 ..  واجلواب عن ذلك

: أّن املّربر األخالقي يكفي فيام يلزم اإلنسان مراعاته يف شؤونه كلها، وهذا املربر أوالً 

وفق املنظور الديني والعقالين قائم يف شأن اهللا سبحانه من جهة إنعامه عىل اإلنسان باخللق 

 والنعم كلها.

كلها وفق املنظور الديني ذات آثار خالدة بعد هذه احلياة  : أّن أعامل اإلنسانوثانياً 

فيلقى اإلنسان بالعمل احلسن حسنة وبالعمل اليسء سيئة مثله، ويف هذه احلالة فمن 

الرضوري لإلنسان أن يتعامل وفق القيم الفاضلة يف أبعاد احلياة كلها ومنها بعد التأمل مع 

 اخلالق، النعكاسه عليه يف النشأة األخرى.

: أّن اهللا سبحانه يستجيب لإلنسان يف هذه احلياة الدنيا أيضًا بام يسمح به من وثالثاً 

 مقادير احلياة وسننها الثابتة، كام سنوضح ذلك يف القسم الثاين من هذا البحث.
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 ية غري اهللا سبحانهاالرتباط مع سائر الكائنات غري املادّ 

ة ـ عدا اخلالق سبحانه ـ: فقد أثبت ): حول سائر الكائنات غري املاديالسؤال اخلامس(

الدين نوعني آخرين من الكائنات الروحية املحضة، هلا خلقتها ونظامها، ومها املالئكة 

 واجلن.

 وهناك إهبامات عديدة يف هذا الشأن ..

: حول أصل اإلذعان هبذه الكائنات مع ما يواجهه من االستبعاد، حيث ال يشهد أوالً 

 وجودها وفاعليتها. املرء أي دليل ملموس عىل

 : حول التعامل معها، فقد أدى اإلذعان هبا إىل تولد هواجس وأوهام لإلنسان.وثانياً 

فقد يسعى بعض الناس إىل االرتباط هبذه الكائنات ال سيام اجلن، ويامرس رياضات 

مضنية للوصول إىل ذلك رغبًة يف قدراهتم املتميزة عن اإلنسان فيحاولون تسخري بعض اجلن 

 نتفاع بقدراته اخلارقة بالقياس إىل اإلنسان.واال

واجلواب عن هذا السؤال: إّن النشاطات املعنوية باخلطاب والدعاء واالستعانة 

تنحرص وفق املنظور الديني باهللا سبحانه وتعاىل حرصًا، لكون اإلنسان قد ُفطر عىل التوجه 

اين كاملالئكة واجلن، بل ال إليه واالستمداد منه، وال يصح ممارسة ذلك جتاه أي كائن روح

 جدوى يف ذلك.

ويرجح من منظور علم النفس الطبي وعلم الطب النفيس أن يكون كل ما ُيَعّد من قبيل 

املحضة،  ارتباط اإلنسان هبا ورؤيته هلا رضبًا من اهلالوس البرصية والسمعية والتخيالت 

ام. فهي قد حتدث يف اليقظة وهي نشاطات غريبة للعقل الباطن كالتي حتدث لإلنسان يف املن

 من جهة اختالل يف الوعي عندها من جهة خلل عضوي أو عقيل أو نفيس. 
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 املالئكة وحكم االرتباط هبمطبيعة 

أما املالئكة فهم كائنات خّرية روحانية تعبد اهللا سبحانه، بعضها تتفّرغ لعبادته، وتقوم 

تة إىل أحوال اإلنسان بحسب طبيعة بعضها اآلخر بأدوار ُوّظفت هلا. وهي أو بعضها ملتف

وجودهم بالقياس إىل وجود اإلنسان تستأنس بالعمل الفاضل واخلري، وقد تدعو وتستغفر 

 .)١(لإلنسان كام جاء يف القرآن الكريم

وقد تقوم املالئكة بأدوار يف شأن اإلنسان كاإلحياءات اإلجيابّية الداعية إىل اخلري 

أّهنم يف كّل ذلك أدوات حمضة لإلرادة اإلهلّية، كام هو احلال يف واملثّبتة عىل الفضيلة، إّال 

السنن الطبيعّية للحياة والتي كّلها جنود هللا سبحانه بنحو أو آخر، فليس من شأن ذلك أن 

يوجب سعي اإلنسان إىل االرتباط هبم وااللتجاء إليهم، وإّنام الصحيح أن يتوّجه اإلنسان إىل 

 ه ما شاء.اهللا تعاىل فيسّخر منهم ل

عىل أّن اهللا سبحانه إذا سّخرهم لعون اإلنسان فليس ذلك إّال ملا اقتضته السنن التي 

، وليس لتوّقف عون اإلنسان عىل ذلك، كام قال  سنّها من إحالل كّل يشء يف حملٍّ معنيَّ

ى َلُكْم َولَِتْطَمئِنَّ َوَما َجَعَلُه اهللاُ إِالَّ ُبْرشَ [ـ بعد أن ذكر إمداد املؤمنني باملالئكة ـ: )٢(سبحانه

كِيمِ   .]ُقُلوُبُكم بِِه َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللاِ اْلَعِزيِز اْحلَ

رة هللا سبحانه لوظائف من مجلتها اإلحياء اإلجيايب  وعىل اإلمجال فاملالئكة أدوات مسخَّ

والعون لإلنسان يف احلاالت التي يأذن اهللا سبحانه بذلك، ولكن عىل اإلنسان أن يتوجه إىل 

                                                             

ِذي[قال تعاىل: ) ١( ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَّ ِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ َن الَِّذيَن َحيْ

َبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذا ِذيَن َتاُبوا َواتَّ ًة َوِعْلًام َفاْغِفْر لِلَّ ْمحَ ٍء رَّ نَا َوِسْعَت ُكلَّ َيشْ ِحيِم َب آَمنُوا َربَّ نَا  ۞اْجلَ َربَّ

َك َأن اِهتِْم إِنَّ يَّ ُم َوَمن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ كِيُم َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدهتَّ  ۞َت اْلَعِزيُز اْحلَ

َتُه  َئاِت َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِمحْ يِّ يَِّئاِت َوَمن َتِق السَّ  .)٩ـ٧غافر:(سورة  ]َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ َوِقِهُم السَّ

 .١٢٦آل عمران:سورة  )٢(
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اهللا سبحانه ويسأله ويناجيه، ويفيض إليه بحاجاته وال تعليم ديني يقتيض توجهه إىل املالئكة 

 قالالً والسعي إىل االرتباط هبم يف أنفسهم كام يرتبط اإلنسان ببني نوعه مثًال.است

 وحكم االرتباط هبم طبيعة اجلن

وأّما اجلّن فهم كائنات روحانية يعرتهيم اخلري والرش كاإلنسان، وقد يتمّيزون عن 

جاز أعامل اإلنسان ببعض القدرات كاالّطالع عىل أمور بعيدة أو مستقبلّية أو التمكن من إن

يعجز عنها اإلنسان من جهة لطافة وجودهم. وهم أيضًا يشهدون وجود اإلنسان كاملالئكة 

بحكم كون طبيعة وجودهم ألطف من وجود اإلنسان، إّال أّن اإلنسان عمومًا معزول عن 

 عاملهم وهو ما يؤّدي إىل عدم كون االرتباط هبم أمرًا عملّيًا ونافعًا لإلنسان.

م ال يزيد اإلنسان خريًا وال سعادًة بل يوجب له زيادًة يف العناء فااللتجاء إليه

والشقاء كام يظهر بمالحظة أحوال املعنّيني باالرتباط هبم يف املجتمعات املختلفة، فلن جتد أّن 

: )١(أحدهم أثرى أو سعد أو اكتسب شيئًا ذا بال هبذا املسعى؛ ومن َثّم جاء يف القرآن الكريم

ُه َكانَ [ نِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا َوَأنَّ َن اْجلِ نِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ َن اْإلِ  .]ِرَجاٌل مِّ

عىل أّن اجلّن بحكم كوهنم صنو اإلنس فإن فيهم من يشعر حسب ما يظهر من النصوص 

النفّيس الّيسء  الدينية بالغرية جتاه اإلنس، ويسعى للتأثري السلبّي عليهم من خالل اإلحياء 

االعتدال العقّيل والنفّيس واملعرّيف واألخالقّي؛ ومن َثّم ُأمر اإلنسان بالتعّوذ من املثّبط عن 

                                                             

مع اجلّن فإّنام كان بتسخري اهللا  . وأّما ما قّصه اهللا سبحانه من حديث سليامن النبّي ٦اجلن:سورة  )١(

وهيمنته عىل  احلكمة فيه انطباع ذلك املجتمع عن عظمة اجلّن وجربوتهأن سبحانه اجلّن له، وقد حيتمل 

اإلنس فأراد اهللا تعاىل استجابًة لطلب سليامن أن ُيشعرهم بتسخري بعض اجلّن لإلنس حّتى يقلع الناس عن 

 هذا الوهم، واهللا أعلم.
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نَّاِس  ..ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ [: )١(أرشارهم كام قال تعاىل الَِّذي  ۞ِمن َرشِّ اْلَوْسَواِس اْخلَ

نَِّة َو النَّاسِ  ۞ُيَوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس   .]ِمَن اْجلِ

َثّم فإّن التعليم العاّم يف الدين: أن ال يلتفت اإلنسان أصًال إىل عاّمة اجلّن وال ومن 

يعتني هبم وإذا التفت إليهم فيتعّوذ من رشور أرشارهم، فإّن اهللا سبحانه كفيل بدفع ّرشهم 

ملن وثق به واطمأّن إىل نصيحته، وَمن اعتنى هبم فقد فتح هلم مسارب يف نفسه وخلق أرضّية 

م حوله باإلحياء الّيسء إليه، وليس من شأن املؤمن باهللا سبحانه أن يدخل هذه لنشاطه

املداخل واملزالق ويلتفت إليها، بل عليه أن يكون مطمئنّاً بنفسه وقدراته واثقًا باهللا سبحانه 

متمّسكًا باألسباب املعروفة له يف هذه احلياة يف عالج األمراض واألعراض، ونيل سبل 

 بل الشقاء.السعادة ودفع س

لقد كان الناس يف اجلاهلية ومل يزالوا حيوكون أمورًا موهومة كثرية حول اجلن 

وقدراهتم وتدخلهم يف شؤون اإلنسان وينسبون مجلة من األمراض العقلية والنفسية 

 واجلسدية إىل اجلن، ويعتقدون أنه قد يرتاءى لبعض أهل الرياضة.

سلبية هلم يف داخل اإلنسان بام يؤدي إىل هذا، ومل ينف الدين وجود قدرات إحيائية 

يشء من االضطراب ولكنه حيتاج إىل أرضية يف داخل الشخص، إّال أّنه ردع الناس عن 

التفكري يف هذا األمر وأمرهم باالقتصار عىل التعوذ منهم عند وجود هواجس منهم والثقة 

واألوهام العالقة يف باهللا سبحانه يف دفع رشورهم لتخليص الناس عن أرضية التأثر هبم 

أذهاهنم بشأن تدخل األجنة يف حياهتم، وما زاد عىل ذلك فهو ظنون وأوهام وخرافة ال 

جدوى منها غري االضطراب الفكري والنفيس والوقوع يف حبالة املدعني الكذبة الذين 

 يرتزقون من هذا السبيل ويموهون عىل عامة الناس.

                                                             

 .٦ـ٤، ١الناس:سورة  )١(
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اهللا سبحانه والتعوذ به عند طرّو هذه اخلواطر، إن إرشاد الدين إىل االقتصار عىل ذكر 

 والثقة به هو السبيل الصائب واحلكيم يف التعامل مع هذا املوضوع.

 هذا عن عاّمة اجلن.

 الشيطان وتأثريه السلبي عىل اإلنسان

وأّما الشيطان فهو كائن ّيسء معنّي باإلحياء السلبّي إىل اإلنسان وسوقه إىل الوهن 

قّي، لكونه بحكم لطافته وطبيعة وجوده واقفًا عىل أحوال اإلنسان وذهنّياته املعرّيف واألخال

 ونفسّياته وقادرًا عىل رضٍب من التأثري عليها.

هذا، وليس لإلنسان عىل العموم سبيل واضح إلدراك وجود املالئكة أو اجلّن 

طن عىل العموم والشيطان؛ ألّن قابلّيات النفس اإلنسانّية وإمكاناهتا يف مساحة العقل البا

جتعل من املحتمل انبثاق عموم اإلحياءات اإلجيابّية والسلبّية منها هي وليس من كائن 

، ولوال ورود نصوص الدين بإثباهتام رّبام احتمل املرء أن يكون ذلك كّله أوهامًا )١(خارجّي 

 أن الشعراء، من اإلنسان، فهو يتخّيل كائنًا آخر يوحي إليه كام توّمهه املجتمع اجلاهّيل يف ش

بعد إقرار )٢(وهذا باٌب معروف يف علم النفس، ولكن ال سبيل إىل نفي وجودمها واقعاً  

الدين هبام، ولو شاء الدين لفّند وجودمها كام فنّد خرافات كثرية. لكنّه هو الذي عّرف 

                                                             

عىل أّن بعض أهل العلم من قبل كان يرى يف بعض حاالت اإلنسان دليًال عىل تأثري اجلن كام فيام ) ١(

بعض الناس من طرّو حالة غريبة عليهم فجأًة لعّدة دقائق يصدر منهم أصوات وانفعاالت خميفة  نجده يف

وغري مألوفة وغري مناسبة ملا ُيعلم من شخصيتهم وأحواهلم عىل العموم قبل طرو تلك احلالة وبعدها، 

الة ال سبب مادي ويذكرون أهنم رأوا فجأًة كائنات غريبة وخميفة أّدى هبم إىل ذلك، فُيدعى أن هذه احل

 تل النشاطات الذهنية االعتيادية، إال أن هذا االختالل املفاجئ مسّبب وليس سببًا.لطروها، نعم بطروها خت

ومن الناس من يستبعد وجود املالئكة أو اجلن أصًال ويزعم أن ذلك وهم، وقد يدعي بعضهم أن  )٢(

 ورود الدين به إنام هو مسايرة مع الناس.
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سبحانه إىل اإلنسان بوجود املالئكة وأدائهم أدوارًا خمتلفة يف احلياة منها كوهنم رسًال من اهللا 

اإلنسان. وعّرفه بوسوسة الشيطان لإلنسان منذ خلقته، ورّبام كان بعض أهل الرياضة ـ ال 

سّيام يف العصور الغابرة ـ قادرًا عىل نوٍع من الشعور الواضح باجلّن ورصده بشكٍل خاّص بام 

ف الروح ال يستطيعه عاّمة الناس، وذلك كقدرة استثنائية نامية بنوع من الرياضات التي تلط

اإلنسانية، وتسمح هلا ببعض التوسع يف إدراكاهتا، ولكن ليس ذلك بمهّم بحسب املنظور 

 الديني.

                                                                                                                                                          

فإنه ال استبعاد يف أصل وجود اجلن، ألن هذا االستبعاد ليس له منشأ موضوعي، وال  وهذا أمر خاطئ

سيام يف هذا العرص الذي تبني فيه أن اإلنسان جيهل كثريًا من شؤون املادة مثل ما يسمى باملادة املظلمة التي 

ود أكوان كثرية حيتمل أن تكون هي اجلزء الغالب من مكونات الكون، بل احتمل بعض علامء الطبيعة وج

متداخلة مع هذا الكون املادي لتفسري نشأة هذا الكون بشكل تلقائي، وإرصار اإلنسان عىل نفي ما ال حجة 

لنفيه، وقد قال سبحانه:  عليه خمالف للسنن العلمية، وليست غرابة يشء يف ذهن اإلنسان مبدأ علمي كاٍف 

وُح ِمْن [ وِح ُقِل الرُّ ن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِيالً َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ  .)٨٥اإلرساء:سورة ( ]َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتم مِّ

ولو كان باطًال من أصله مل يرد اإلذعان به يف النصوص املقدسة كالقرآن الكريم، فإن من غري املعقول أن 

ام يف األمور الروحانية يرد الدين بيشء ملجرد املسايرة، فإن الدين إنام جاء لرتشيد إدراكات اإلنسان ال سي

التي يتوسع اإلنسان فيها يف التخيل والوهم، وال توجد لديه أدوات راشدة وواضحة لإلدراك. ولو أن 

الدين أنكر يف ثورته ضد األمور اخلرافية والوامهة وجود املالئكة واجلن ألمكن له ذلك وفق أسلوبه الراشد 

 ال حجة وال برهان عليه، ومل يلزم منه أية مضاعفات.يف رفض االعتامد عىل غري العلم واإلذعان بام 

عىل أن اإلذعان باملالئكة أو باجلن لو كان عىل سبيل املسايرة إنام يقتيض ذكره يف سياق بيان عجز املالئكة 

واجلن عن التأثري عىل اإلنسان ونحو ذلك من املعاين التي تساعد اإلنسان عىل التخلص من تبعات اإلذعان 

، ومل يكن موجب لتوسع اإلذعان به وخلق قصص يف شأنه كام جاء يف سورة اجلن ونصوص باجلن مثالً 

 قرآنية أخرى.

ولكن الدين وّجه اإلنسان إىل اهللا سبحانه كام أوىص باالبتعاد عن اجلن وأبان عن عدم نفع له عىل العموم 

 كرنا توجيه راشد وحكيم.لإلنسان، وعلم أهله االقتصار عىل التعوذ من رشوره وإحياءاته، وهو كام ذ
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 ة التعامل معهاأرواح املوتى وكيفيّ 

): حول أرواح املوتى، ووجودها بطبيعة احلال من مجلة ما يعرتف السؤال السادس(

اس، حيث يعتقد أن هذه به الدين، وقد أصبح ذلك بابًا للنشاطات الروحية لبعض الن

األرواح من جهة حتررها عن اجلسم اكتسبت نشاطًا مضاعفًا وتتصف بقابليات مميزة عنها يف 

حال احلياة، وتستطيع إعانة اإلنسان يف االطالع عىل املغيبات وفعل اخلوارق، ويرى بعض 

وصياء من يسعى إىل الصالح أنه يستطيع حتقيق ذلك من خالل رؤية أرواح األنبياء واأل

 والصاحلني وسؤاهلم عن بعض األمور العقيدية والغائبة.

وهناك اعتقادات عديدة للملل والنحل يف شأن أرواح املوتى، ومن مجلتها: انتقال 

هذه األرواح إىل أجسام املواليد اجلدد لتعيش هذه احلياة مرة أخرى، أو إىل أجسام حيوانات 

عانة هذه األرواح يف حال االستعانة هبا وفعلها كاألنعام والفئران عند بث احلياة فيها، وإ

 للخوارق.

 املنظور الديني يف التعامل مع أرواح املوتى

أّن الدين يذعن بوجود أرواح املوتى، وهو أمر طبيعي بعد اإلذعان بالبعد  واجلواب

الروحي لإلنسان وبقاء اإلنسان بعد املامت، وتكون حمفوظة يف نشأة خمتلفة عن هذه النشأة 

 ملادية.ا

ولكن جّل االعتقادات املذكورة ونظائرها خاطئة، فال انتقال لألرواح إىل أجساد 

 أخرى يف هذه احلياة، وال فعالية لعامّتها يف هذه النشأة املادية بفعل خارق.

نعم تدل النصوص الدينية أن هذه األرواح خمتلفة من حيث شعورها وإدراكها  

ذه األرواح يكون يف سبات تام حتى يوم القيامة كام وتفاعلها مع عامل اإلنسان، فبعض ه

ينَ [: )١(عن الكفار اجلاحدين)١(جاء ، وبعضها ]َقاُلوا َلبِْثنَا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َفاْسَأْل اْلَعادِّ

                                                             

 .١١٣املؤمنون:سورة  )١(
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اآلخر يبقى ذا حيوية ونشاط ويكون مّطلعًا عىل عامل اإلنسان، وقد يسمع بعضها ما خياطب 

 به من قبل األحياء.

عن )٢(وقد خياطب اإلنسان من وحي ما جيده وإن مل يطلع اإلنسان عليه كام جاء

ِْم ُيْرَزُقوَن [الشهداء:  َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوْا ِيف َسبِيِل اهللاِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِّ َفِرِحَني  ۞َوالَ َحتْ

وَن بِ  ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم بَِام آَتاُهُم اهللاُ ِمن َفْضلِِه َوَيْسَتْبِرشُ الَِّذيَن َملْ َيْلَحُقوْا ِهبِم مِّ

َزُنوَن  َن اهللاِ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللاَ الَ ُيِضيُع َأْجَر املُْْؤِمنِنيَ  ۞َحيْ وَن بِنِْعَمٍة مِّ  .]َيْسَتْبِرشُ

ا ((: )٣(يتحدث عن مقام أهل البيت املصطفني وجاء يف كالم لإلمام عيل  َ َأهيُّ

ُه َيُموُت َمْن َماَت ِمنَّا َوَلْيَس بَِميِّت، َوَيبَْىل َمْن َبِيلَ  : النَّاُس، ُخُذوَها َعْن َخاَتِم النَّبِيِّنيَ  إِنَّ

َة َتْعِرُفوَن، َفإنَّ َأْكَثَر اْحلَقِّ فَِيام ُتنْكُِروَن،  ِمنَّا َوَلْيَس بَِبال، َفَال َتُقوُلوا بَِام الَ  َواْعِذُروا َمْن الَ ُحجَّ

َقِل االْ َْكَربِ هَو َلُكْم َعَلْيِه ـ وَ  َوَرَكْزُت فِيُكْم  ،َوَأْتُرْك فِيُكُم الثََّقَل االْ َْصَغرَ  َأَنَا ـ َأَملْ َأْعَمْل فِيُكْم بِالثَّ

 ُتُكُم اْلَعافَِيَة ِمْن َعْدِيل، َوَفَرْشُتُكمُ َراَيَة االْ ِيَامِن، َوَوَقْفُتُكْم َعَىل ُحُدوِد اْحلََالِل َواْحلََراِم، َوَأْلَبْس 

ْأَي فَِيام الَ   املَْعُروَف ِمْن َقْويل َوفِْعيل، َوَأَرْيُتُكْم َكَرائَِم االَْ ْخَالِق ِمْن َنْفِيس؟ َفَال َتْسَتْعِمُلوا الرَّ

، َوالَ َتَتَغْلَغُل إَِلْيِه اْلِفَكرُ   .))ُيْدِرُك َقْعَرُه اْلَبَرصُ

َالُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهللاِ َعنِّي، َوَعِن ((: )٤(د دفن الزهراء عن وقال  السَّ

يَعِة اللََّحاِق بَِك  ِ تَِك َعَىل .. اْبنَتَِك النَّاِزَلِة ِيف ِجَواِرَك، َوالرسَّ َوَسُتنَبِّئَُك اْبنَُتَك بَِتَضاُفِر ُأمَّ

َها  َؤاَل، َواْسَتْخِربْ ْكرُ َهْضِمَها، َفَأْحِفَها السُّ  .))اْحلَاَل، هَذا َوَملْ َيُطِل اْلَعْهُد، َوَملْ َخيُْل ِمنَْك الذِّ

                                                                                                                                                          

 .١١٣املؤمنون:سورة  )١(

 .١٧١ـ١٦٩آل عمران: سورة )٢(

 .٨٦اخلطبة: ،١٢٠ص: هنج البالغة) ٣(

 .٢٠٢اخلطبة: ،٣١٩ص: هنج البالغة) ٤(



٢٩٠ .....................................................................................  �������������������������  

ي، َلَقِد اْنَقَطَع ((: )١(وجتهيزه عند غسل رسول اهللا  وقال  بَِأِيب َأْنَت وُأمِّ

ِة َواإلِ  َك ِمَن النُُّبوَّ ْ َينَْقطِْع بَِمْوِت َغْريِ امءِ بَِمْوتَِك َما َمل َت ْنَباِء وَأْخَباِر السَّ ، َخَصْصَت َحتَّى ِرصْ

ْربِ َوَهنَْيَت  َك َأَمْرَت بِالصَّ ْن ِسَواَك، َوَعَمْمَت َحّتى َصاَر النَّاُس فِيَك َسواًء، َوَلْوالَ َأنَّ يًا َعمَّ ُمَسلِّ

اُء ُممَاِطًال، َواْلَكَمُد ُحمَالِ  ْنَفْدَناَعِن اْجلََزِع، ألَ  ُؤوِن، َوَلَكاَن الدَّ َولكِنَُّه  ،فًا، َوَقالَّ َلَك َعَلْيَك َماَء الشُّ

 .))بَِأِيب َأْنَت َوُأّمي اْذُكْرَنا ِعنَْد َربَِّك، َواْجَعْلنَا ِمْن َبالَِك ، ُه، َوالَ ُيْسَتَطاُع َدْفُعهَما الَ ُيْمَلُك َردُّ 

وبحسب هذه النصوص وغريها تستجيب أرواح األنبياء واألولياء ملا خياطبون به، 

 ُيذكروا عند اهللا سبحانه ويسألوا هلم الرمحة واملغفرة والتسديد.ويصح الطلب منهم أن 

 أدوات النشاطات الروحية من املنظور الديني

 ): حول أدوات النشاطات الروحية من املنظور الديني.املوضوع الرابع(

إّن النشاطات الروحية إنام تتحقق من خالل أعامل وسلوكيات يؤدهيا اإلنسان إما 

 والتأمل، أو عملية مثل األقوال واألفعال والرتوك اخلاصة. داخلية كالتفكري

 أساليب شائعة

لقد شاع يف النشاطات الروحية اجلارية يف العقائد املختلفة استخدام أدوات عديدة 

 خمتلفة هلذه الغاية من مجلتها..

. كبت الرغبات الفطرية الطبيعية مثل األكل والرشب والزواج واألمومة ١ 

 احة وغريها.واالطالع والر

. إيراد األذى عىل النفس بتعذيبها من قبيل قطع بعض األعضاء وتعريض اجلسم ٢

 لظروف قاسية وشديدة.

. ارتكاب ما تكرهه النفس من قبيل أكل اخلبائث والقاذورات وارتكاب األعامل ٣

 الوضيعة بل واملحظورة ألجل دفع طلب السمعة واجلاه أمام الناس.

                                                             

 .٢٣٥اخلطبة: ،٣٥٥ص: هنج البالغة) ١(
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 البرشية للتقرب إىل اإلله وكسبًا للطفه وجتنبًا عن غضبه وسخطه.. تقديم القرابني ٤

. ممارسة األساليب املوجبة إلثارة املشاعر من خالل التجربة، بناًء عىل أّن إثارة ٥

املشاعر الراقية دليل عىل سالمة األسلوب، ومن أمثلتها الدوران حول النفس والرقص 

 والغناء وغري ذلك.

 رشوعة يف الدينمواصفات املامرسات امل

هذا ولكن االجتاه الديني يف املامرسات والنشاطات الروحية يبتني عىل أصول راشدة 

 حيث اعترب فيه مواصفات ثالثة ..

. أن تكون آليات النشاط الروحي آليات نظيفة غري جمافية للفطرة اإلنسانية، فإن ١

رة حالة معيبة ينبغي للمرء الفطرة بوصلة لالستقامة والسالمة، وليس يشء مما أودع يف الفط

 التخلص منها بحاٍل.

. أن تكون هذه اآلليات حكيمة يلحظ فيها مضاعفاهتا ونتائجها فال ترشع اآلليات ٢

 الشديدة مثًال التي توجب ردود أفعال ومضاعفات مّرضة وموجبة النحراف املسرية.

داث كل . أن تكون هذه اآلليات موافقة للتوجيهات الرشعية، حذرًا من استح٣

شخص أو فريق أدوات خيتّصون هبا فيوجب تّرسب األنانيات الشخصية إىل الدين ويؤدي 

 إىل التفرقات اخلاطئة والعصبيات الذميمة، كام وقع فيها فريق ممن ينسب إىل التصوف.

 حظر املامرسات املنتهكة للحرمات الفطرية والذوق اإلنساين

سات تنتهك األخالق اإلنسانية واحلرمات ): حظر أية ممارأّوالً ويرتتب عىل ذلك.. (

الفطرية مثل صفة العفاف واحلياء والظلم والكذب والتمويه والتدليس. فال يصح ممارسة 

النشاطات املبتنية عىل الكذب والتدليس واملخادعة توصًال إىل إقناع الناس بطريقة ما، كام ال 

كام ترتكبه بعض الفرق  يصح ارتكاب أمور حمظورة أمام الناس لطلب اجلاه والشهرة

 املنسوبة إىل التصوف.
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ومن أمثلة ردع الدين عن ذلك إلغاء ظاهرة القرابني البرشية املنترشة يف املجتمعات 

الوثنية. ومن ألطف ما جاء يف ذلك يف الدين أن اهللا سبحانه أرى إبراهيم أنه جيعل من 

اهللا سبحانه ومل يعمل آلة الذبح، إسامعيل قربانًا هللا سبحانه، فصار بصدد تنفيذ ذلك فأعاقه 

وفدى إسامعيل بحيوان ضحى به. وبذلك أفهم املجتمع الديني بمقدار ما يتعقل أنه ال 

ينبغي أن يكون القربان إنسانًا، بل ينبغي أن يكون حيوانًا، وذلك للردع عن تلك العادة 

 الذميمة.

اخلبائث والقاذورات ): حظر أية ممارسات تنايف الذوق اإلنساين مثل أكل ثانياً و(

وعدم التجنب عن القذرات واألوساخ، فليس من الزهد واالقتصاد املحبوب معايشة 

 الوساخة وال أكل القاذورات.

 حظر كبت الرغبات الفطرية

): حظر أية ممارسة ُتعنى بكبت الرغبات الفطرية من قبيل تناول الطعام ثالثاً و(

، ألن هذه الرغبات ليست مكتسبة بالبيئة والزواج واألمومة والراحة واالطالع وغريها

والرتبية وإنام هي متجذرة يف ذات اإلنسان، واالستجابة هلا يوجب هدوء النفس وسكينتها، 

 وقمعها أمر خاطئ متامًا لوجهني .. 

: إّنه أمر الٍغ ال موجب له، فإن هذا الكون وإمكاناته إنام خلق وسخر لإلنسان األّول 

 حلرمان االنتفاع من هذه اإلمكانات يف حد نفسه. كي ينتفع به، وال مغزى

: إّن هذا القمع والكبت يوجب حماذير نفسية لإلنسان مثل خروجه عن والثاين

االعتدال النفيس واألخالقي والفكري وخيّل ذلك بإدراكه للحقائق وتربيته لنفسه عىل القيم 

د تواترت النصوص الدينية يف الفاضلة وهذا إرضار بالغاية التي يرغب يف أن يسمو إليها، وق

الرتغيب العام إىل االستجابة هلذه احلاجات املادية كالزواج وتناول الطيبات وسيأيت ذكرها 

 يف حمور السعادة املادية إن شاء اهللا تعاىل.
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وليس فيام ذكرنا ما ينايف ما جاء يف الدين من الدعوة إىل الزهد والقناعة واالقتصاد، 

يد هذه الرغبات يف املساحات املكتسبة منها وليس مواجهتها يف فإن ذلك دعوة إىل حتد

املساحات الفطرية هلا وذلك لغايات حكيمة وفاضلة من قبيل احليلولة دون استفحاهلا يف 

النفس وصريورهتا الشغل الشاغل له، واملامنعة من اخللود إىل هذه احلياة والغفلة عن احلياة 

ة ما يوجب الغفلة، ومن تلك الغايات إيثار اآلخرين األخرى، فإن يف بعض التنعم والراح

 عىل النفس واإليفاء بحاجاهتم.

إىل عامله عىل البرصة  ولتوضيح ذلك نذكر أمثلة تضمنها كتاب اإلمام عيل 

 عثامن بن حنيف األنصاري ..

َوَلْو ِشْئُت ((بعد ذكر سريته: )١( : ما يمثل زهد احلاكم، حيث قال األول

، َولكِْن  الَْهَتَدْيُت  ى هَذا اْلَعَسِل، َوُلَباِب هَذا اْلَقْمِح، َوَنَسائِِج هَذا اْلَقزِّ ِريَق، إَِىل ُمَصفَّ الطَّ

َجاِز َأِو اْلـَيَامَمِة َمْن الَ  َهْيَهاَت َأْن َيْغلَِبنِي َهَواَي، َوَيُقوَدِين َجَشِعي ِ االَْ ْطِعَمِة َوَلَعلَّ بِاْحلِ  إَِىل َختَريُّ

َبعِ  اْلُقْرصِ َطَمَع َلُه ِيف  ى َأْو َأبِيَت ِمْبَطاناً َوَحْوِيل ُبُطوٌن َغْرَثى ، َوالَ َعْهَد َلُه بِالشِّ َأْو  ؟َوَأْكَباٌد َحرَّ

 :َأُكوَن َكَام َقاَل اْلَقائُِل 

ــــة ــــَت بِبِْطنَ ــــُبَك َداًء َأْن َتبِي   َوَحْس
 

ـــدِّ   ـــنُّ إَِىل اْلِق ـــاٌد َحتِ ـــَك َأْكَب   َوَحْوَل
 

ْهِر، َأْو َأُكوَن ُأْسَوًة  َنْفِيس بَِأْن ُيَقاَل: َأِمريُ َأَأْقنَُع ِمْن  املُْْؤِمنَِني، َوالَ ُأَشاِرُكُهْم ِيف َمَكاِرِه الدَّ

َها َعَلُفَها، َأِو  َهلُْم ِيف ُجُشوَبةِ  يَِّباِت، َكاْلَبِهيَمِة املَْْرُبوَطِة َمهُّ اْلَعْيِش! َفَام ُخلِْقُت لَِيْشَغَلنِي َأْكُل الطَّ

ُش املُْ  ُمَها، َتْكَرتِ  .))ِمْن َأْعَالفَِها، َوَتْلُهو َعامَّ ُيَراُد ِهبَا ْرَسَلِة ُشُغُلَها َتَقمُّ

                                                             

 .٤١٧ص: هنج البالغة) ١(
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ْيُم اِهللا أوَ ((: )١( : ما يمّثل زهد اإلنسان األمثل يف حياته الشخصية، قال الثاين

َمَعها إَِىل اْلُقْرِص إَِذا َقَدرْت َعَلْيِه  َهتشُّ  وَضنَّ َنْفِيس ِرَياَضةً رَ َألُ  ،َيِمينًا أْسَتْثنِي فِيَها بَِمِشيَئِة اهللاِ

 .َمِعينَُها، ُمْسَتْفِرَغًة ُدُموَعَها َكَعْنيِ َماء َنَضَب  ُمْقَلتِي َدَعنّ َألَ وَ ، َمْطُعومًا، َوَتْقنَُع بِاملِْْلِح َمْأُدوماً 

ائَِمةُ  ُئ َأَمتَْتلِ  كَ  ِمْن ِرْعِيَها السَّ بِي ،َفَتْربُ بَِض  َضةُ َوَتْشَبُع الرَّ َوَيْأُكُل َعِيلٌّ ِمْن  ،ِمْن ُعْشبَِها َفَرتْ

ْت إِذًا َعْينُهُ  ائَِمِة  َزاِدِه َفَيْهَجَع؟ َقرَّ نَِني املَُْتَطاِوَلِة بِاْلَبِهيَمِة اْهلَاِمَلِة، َوالسَّ إَِذا اْقَتَدى َبْعَد السِّ

 .))املَْْرِعيَّةِ 

ْت إَِىل ((: )٢( ثم قال  ا َفْرَضَها، َوَعَرَكْت بَِجنْبَِها ُبْؤَسَها، ُطوَبى لِنَْفس َأدَّ َ َرهبِّ

ْيِل ُغْمَضَها، َحتَّى إَِذا َغَلَب اْلَكَرى َها،  َوَهَجَرْت ِيف اللَّ َدْت َكفَّ َشْت َأْرَضَها، َوَتَوسَّ َعَلْيَها اْفَرتَ

اَفْت وِيف َمْعَرش َأْسَهَر ُعُيوَهنُْم َخْوُف َمَعاِدِهْم،  َهَمْت  مْ َعْن َمَضاِجِعهِ  َجتَ ْم، َوَمهْ بِِذْكِر  ُجنُوُهبُ

َعْت  ِم ِشَفاُهُهْم، َوَتَقشَّ ُأولئَِك ِحْزُب اهللا، َأالَ إِنَّ ِحْزَب اهللاِ ُهُم [ بُِطوِل اْستِْغَفاِرِهم ُذُنوُهبُمْ  َرهبِّ

 .))]املُْْفلُِحونَ 

 رضورة رعاية الرفق بالنفس يف الدين

الرياضة والنشاط، سواء يف الواجبات أم يف ): رعاية الرفق بالنفس يف مقام رابعاً (

 املستحبات والنوافل.

أما يف الواجبات: فإن الدين أكد عىل رعاية اليرس وعدم احلرج يف فروضه وواجباته 

يِن ِمْن َحَرٍج [: )٣(كام قال تعاىل ُيِريُد اهللاُ بُِكُم اْلُيْرسَ َوالَ [: )٤(، وقال]َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

، وقد حدد الشارع الواجبات بعدم لزوم الرضر أو احلرج عىل املكلف فلو ]ُد بُِكُم اْلُعْرسَ ُيِري

                                                             

 .٤١٩هنج البالغة ص:) ١(

 .٤٢٠ص: البالغةهنج ) ٢(

 .٧٨احلج:سورة  )٣(

 .١٨٥البقرة:سورة  )٤(
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كان الصيام رضريًا أو حرجيًا سقط عن املكلف مع أنه من دعائم اإلسالم وأما يف 

املستحبات فقد وردت النصوص بالرفق فيها وعدم إثقال النفس هبا كام بّينّاه يف موضع آخر 

 من هذا البحث.

 حظر استحداث طرق جديدة للعبادة

): عدم مرشوعية استحداث أّية طريقة للعبادة خارجة عن املعهود يف خامساً و(

الدين، ألن يف األدوات التي تم ترشيعها استيفاء للحاجات الروحية لإلنسان، وقد اختار 

الدين أسلمها وأنسبها إىل فطرة اإلنسان، فليس من احلكمة فتح باب ترشيع طريقة جديدة 

ىل تفرق الناس يف الدين، وحماولة كل فريق أن جيعلوا حسب ما يشاء املرء، عىل أنه يؤدي إ

ألنفسهم بصمة خاصة يف طرق العبادة والنشاط الروحي، وبذلك تتعدد األديان واملذاهب 

إّن (وتفسد بالتعددات الكاذبة. وهذا تأصيل مهم يف الدين ويعرب عنه فقهاء الرشيعة بقوهلم: 

 .)العبادات أمور توقيفّية

 إثر املامرسات املبتدعةية املشاعر الناجتة عدم حّج 

ومن َثمَّ كان من اخلطأ ما ارتكبه بعض الطرق الصوفّية من رياضات مبتدعة مثل 

الدوران حول النفس مثًال. وال حّجة يف ما حيدث من املشاعر الروحية يف أثر ذلك، فإّن 

غري أن تعرب عن واقع  هيجان املشاعر وسيلة وليست غاية لذاهتا، وربام هاجت املشاعر من

أخالقي وروحي مالئم بدرجتها، فتكون موجبة النطباعات خاطئة لإلنسان عن نفسه، 

 واعتقاده بالبلوغ إىل مبالغ عالية اغرتارًا بتلك املشاعر اهلائجة، وذلك خلل كبري ومهلك.

ومن َثمَّ نالحظ كثرة مثل هذه الدعاوى بني املنتسبني إىل التصوف واالختالف بني 

جاهلم وختطئة بعضهم لبعض. عىل أّن يف من ينتسب إىل التصوف صفات حسنة ر

 وسلوكيات سليمة وقلوب رقيقة، نسأل اهللا اهلداية لعباده مجيعًا.



٢٩٦   ....................................................................................  �������������������������  

وقد يزعم بعض الناس أن النشاطات هي مطلوبة ملا توجبها من مشاعر راقية، 

 فاملفروض مرشوعية كل نشاط يؤدي إىل هذه املشاعر من دون حتديد.

هذا احتجاج خاطئ، ألن املشاعر اإلنسانية عىل رضبني: رضب تكون صادقة و

 وناشئة عن مبادئ عميقة. ورضب تكون زائفة وملهية.

وهذا التقسيم أمر بدهيي ومشهود لإلنسان بشكل عاّم، وليس من البعيد كون بعض 

منها عن رسوخ املامرسات ـ التي هي أرسع وأكثر إثارة للمشاعر ـ ال تعّرب املشاعر النامجة 

مبادئ مناسبة هلا، بل هي توقع املرء يف الغلط بتوهم بلوغه رسيعًا إىل مبلٍغ راٍق من املحبة 

واألنس ونحو ذلك، وهذا يؤدي إىل اختفاء النواقص والعيوب النفسية حتتها، ويعيق أصل 

 عملية تزكية النفس وهتذيبها.

 ة لغايات حقيقية وصحيحةرضورة كون النشاطات الروحيّ 

): لزوم أن تكون النشاطات الروحية لغايات حقيقية وصحيحة، وليست لغايات سادساً و(

الرقي  موهومة وخمتلفة؛ وذلك أن من الناس من يزعم أّن املهم يف الغاية من الدين هو 

الروحي، وهذا الرقي يمكن أن حيصل من خالل أّية طريقة توجب نمو القابليات الروحية 

 وال ينحرص ذلك بمراعاة العقائد والترشيعات يف أي ديٍن خاص. املعروفة لدى اإلنسان،

وهذا الزعم خاطئ، ألّن النشاطات الروحية وإن كانت ُتعنى بغاية عامة وهي تزكية 

النفس اإلنسانية وهتذيبها لرتبيتها عىل القيم الفاضلة، إّال أّهنا جيب أن تكون ناظرة إىل 

يتحّرك اإلنسان يف ضمنها، فتتعامل مع اهللا سبحانه  احلقائق الكربى واألجواء احلقيقية التي

القّيم عىل هذه احلياة وعىل اإلنسان، وقد بعث إىل اإلنسان برسالة يوضح فيها خريطة 

الوجود واجتاه اإلنسان يف ضمنها، وكذلك تلتفت إىل النشأة األخرى لإلنسان التي يتجه 

مها الركنان ألّية صورة حقيقية وغاية صائبة  إليها ويلتقي باهللا سبحانه فيها، فهاتان احلقيقتان
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يعمل هلا اإلنسان، ومن دوهنام يكون املشهد زائفًا والغاية مشوبة بالوهم والتخّيل، واألجواء 

 املنظورة هي أجواء افرتاضية حمضة.
ان  تغناء اإلنس دينيّةعدم اس رائض واآلداب ال  عن الف

 عدم استغناء اإلنسان أّيًا كان عن الفرائض واآلداب الدينّية

لدينية أو إسقاطها، ): أّنه ال يصح ألحٍد االستغناء عن الفرائض واآلداب اسابعاً و(

فقد يزعم بعض الناس أّن النصوص الدينية ـ كالقرآن الكريم ـ إرشاد لعامة الناس للوصول 

إىل احلقيقة، فإذا ارتقى اإلنسان روحيًا سقطت عنه احلاجة إليها وحصل عىل ميزان الرقي يف 

 ذات نفسه، ومل حيتج إىل تعاليم خارجية يستقبلها ويعمل عليها.

أّن األنبياء إّنام مل يستغنوا عن العمل هبذه الترشيعات من جهة وقوعهم  ويزعم هؤالء

 يف موضع القدوة لعامة الناس، فكانوا مضطرين إىل مراعاهتا ألجل الناس.

وهذا الزعم خاطئ جدًا، ألّن سنن حدوث الرتقي هي بعينها سنن بقائه ودوامه، ولن 

ار ما يضمنه من البقاء عىل موجباته، وقد يأمن املرء من البقاء عىل ما حصل عليه إال بمقد

نّص يف القرآن الكريم عىل وجوب التزام األنبياء واألوصياء بالترشيعات واآلداب الدينية 

َكاةِ َما ُدْمُت [: )١(دفعًا ملثل هذه األوهام كام جاء عن عيسى بن مريم َالةِ َوالزَّ َوَأْوَصاِين بِالصَّ

َالةِ َواْصَطِربْ َعَلْيَها[: )٢(، وقال سبحانه لرسوله ]َحي�ا . واّدعاء ]َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 أّهنم إّنام كانوا يعملون هبا ألجل إراءة الناس كالم غري الئق كام ما هو واضح.

 حتذير الدين عن تزكية النفس واألمن من التنازل الروحي

سني بشكل ): قد تضمن الدين توصية اإلنسان باستحضاره لتعليَمني رئيثامناً و(

 دائم..

                                                             

 .٣١مريم: سورة  )١(

 .١٣٢طه: سورة  )٢(
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): أن يتجنب املرء مهام بلغ تزكية نفسه؛ ألنه ال يأمن تّرسبات األهواء أحدمها(

وا [: )١(والرغبات إىل قلبه وسلوكه، ومن َثمَّ ورد النهي عن ذلك يف القرآن الكريم َفَال ُتَزكُّ

وَن َأنُفَسُهْم َبِل اهللاُ ُيَزكِّي َمن َيَشاء َوالَ [)٢(، ]َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى َأَملْ َتَر إَِىل الَِّذيَن ُيَزكُّ

ُهمَّ إِنََّك َأْعَلُم ((: )٣(إذا مدحه قوم يف وجهه يقول ، وكان اإلمام عيل ]ُيْظَلُموَن َفتِيالً  اللَّ

ْجَعْلنَا َخْريًا ِممَّا َيُظنُّوَن، َواْغِفْر َلنَا َما الَ ِيب ِمْن َنْفِيس، َوَأَنا َأْعَلُم بِنَْفِيس ِمْنُهْم، اللَُّهمَّ ا

ا من صفات املتقني كام يف النهج ، وقد ذكرها ))َيْعَلُمونَ   .)٤(أهنَّ

): أن حيذر املرء من التنازل الروحي واملعنوي، فإنه ال ضامن للمرء يف هذه احلياة أن ثانيهامو(

كام قال   يبقى عىل ما أحرزه، فربام اغّرت بنفسه وسقط يف بعض االختبارات املقبلة يف احلياة، 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ َواْتُل َعَليِْهْم َنَبَأ الَِّذَي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفانَسَلَخ ِمنَْها [: )٥(تعاىل  .]َفَأْتبََعُه الشَّ

 توصيف أدوات النشاط الروحي يف ضوء ما تقّدم

 ويف ضوء ذلك كّله كانت أدوات النشاط الروحي عىل رضبني ..

أ. أدوات فطرية ال شبهة فيها من قبيل األقوال التي تبدي احلمد والثناء والشكر عىل 

 إلنسان حاجاته من اهللا وأمله يف اهللا سبحانه.اهللا سبحانه، أو متثل سؤال ا

نعم، ال يصّح تقنني عدد منها كورد خاصٍّ ألشخاص معّينني وحلالة معّينة بغري نّص 

رشعي، وال حّجة يف التجارب واالختبارات يف باب األمور املعنوية، ألّن تأثريها نوعًا يعتمد 

                                                             

 .٣٢النجم:سورة  )١(

 .٤٩النساء:سورة  )٢(

 .٤٨٥هنج البالغة ص:) ٣(

 .)وصف املتقني(يف  ١٩٣، اخلطبة:٣٠٤هنج البالغة ص:) ٤(

 .١٧٥األعراف:سورة  )٥(
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عىل عنارص خمتلفة من قبيل درجة االضطرار واإلخالص والتقوى وهتذيب النفس، وغري 

 ذلك.

ب. وأدوات أخرى مناسبة مع الفطرة اإلنسانية ولكن حيتاج البت بمقبوليتها إىل 

سالته إىل العباد مثل الصالة والصيام توجيه رباين، وهو ما حدده سبحانه من خالل ر

 واالعتكاف واحلج وقراءة الكتاب (القرآن الكريم).

وبذلك كّله يظهر أن أدوات النشاطات الروحية يف الدين متّثل روح االعتدال 

 واحلكمة يف التعاليم الدينّية.
اطات الروحية  رهاغايات النش  وآثا

 وآثارهايف العقائد واملناهج املختلفة غايات النشاطات الروحية 

 ): يف غايات النشاطات الروحية وآثارها.مساملوضوع اخلا(

إّن الناظر يف أحوال املعنيني بالنشاطات الروحية من أهل العقائد املختلفة يف األديان 

 وغريها جيد هلم غايات متعددة، من مجلتها ..

 . أن يستطيع اإلنسان من ممارسة أمور معقدة وخارقة ال يستطيع عامة الناس منها.١

نسان من أن يتخذ من املامرسات الغريبة وسيلة لتقوية العقائد . أن يستطيع اإل٢

الصحيحة كام يقوم بعض من ينتسب إىل بعض الطرق الصوفية بمامرسات غريبة وخارقة 

أمام الناس استدالالً عىل صحة عقيدهتم وطرقهم من قبيل إدخاهلم السكني يف أجسادهم 

 من غري أن يصابوا بأذى.

خالل تلك املامرسات التوصل إىل حاالت روحية راقية  . أن يستطيع اإلنسان من٣

تسمى باملكاشفات لتنكشف لديه العوامل الروحية العليا وكائناهتا، ويّطلع مبارشة عىل حقائق 

الكون وما يمثلها من العقائد الصحيحة يف شأن اهللا سبحانه وصفاته وإرسال الرسل 

 واألوصياء والترشيعات الصائبة.
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ومن هذا القبيل جعل الغاية أن يستطيع اإلنسان أن يلتقي يف املنام أو يف اليقظة أيضًا 

ياء والصاحلني، ويتلقى منهم تعاليم وأفكار باألرواح يف العامل األعىل من األنبياء واألوص

 وتوجيهات يف شؤون العقائد الصائبة وغريها.

. أن يستطيع اإلنسان من خالل الرياضات الروحية التوّصل إىل تنظريات مهمة يف ٤

 شأن اهللا سبحانه والكون، ومن حّل مسائل معقدة فلسفية وفكرية يف ضوء ذلك.

رىض معاجلة روحانية بقدراهتم اخلاصة كبديل عن . ادعاء أشخاص أهنم يعاجلون امل٥

 العالج املادي والنفيس املتعارف عند الناس.

. أن يستطيع اإلنسان من خالل الرياضة أن يرتقي إىل درجة النبوة ـ وإن مل يرص نبياً ٦

ـ وذلك عىل أساس أن النبوة إنام هي جتربة روحية راقية جارية عىل  خلتم األنبياء بالنبي 

االرتقاء الروحي باجلهد والرياضة والرتكيز عىل العوامل العليا، وأن هذا املسار مفتوح  سنن

 لكل إنسان حسب درجات الناس يف مؤهالهتم وجهدهم وعزيمتهم.

. أن يرتقى اإلنسان ـ كام يّدعي فريق من أهل الرياضات ـ من خالل الرياضة ٧  

أعىل كالفناء يف اهللا سبحانه باحللول أو والعروج الروحي من املستوى اإلنساين إىل مستوى 

 االحتاد، كام اُدعي ذلك لألنبياء واألوصياء وبعض َمن ُوصف باملعرفة من أهل العلم.

فهذه نامذج شائعة بني فريق من أهل النشاطات الروحية أو املدعني هلا. وهي خاطئة 

 بل وخطرية مجيعًا من املنظور العقالين والرشعي.

 من املنظور العقالين والدينيالغايات الصائبة 

إّن الغايات الصائبة ألعامل اإلنسان عامة والنشاطات الروحية خاصة هي غايات 

عقالنية وفاضلة ومنسجمة مع الفطرة اإلنسانية، جتري عىل أصول معقولة وسنن علمية 

 وأخالقية راشدة.

 وترجع أصوهلا إىل ثالث غايات ..
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باألخالق الفاضلة بشكل عام ومع اهللا سبحانه ، وهي االتصاف الغاية األخالقية. ١

بشكل خاص، فالنشاطات الروحية تنحو منحى االرتقاء باإلنسان يف سّلم الفضائل 

األخالقية من العدالة والشكر واإلنصاف والصدق والوفاء واإلحسان، وجتنب اخلصال 

 ين.الذميمة من قبيل اإليذاء واإلرضار والكذب واخليانة والالمباالة باآلخر

، وهي احلصول عىل الراحة والسالمة من األذى سواء كان يف هذه الدنيا السعادة. ٢

أم يف النشأة األخرى اخلالدة، فالسعادة مطلب إنساين فطري ال حميص لإلنسان عنه، وإذا كنّا 

نجد أن اإلنسان يعرض نفسه متعمدًا ألذى فهو يف احلقيقة يبحث ـ وفق منظوره ـ عن 

 ألذى من وجه آخر.سعادته يف هذا ا

، فالكامل يف حد ذاته غاية إنسانية، فاإلنسان العاقل واملتبرص والعامل الكامل. ٣

واحلكيم والفاضل أكمل وفق املنظور اإلنساين الفطري من اإلنسان الفاقد للعقالنية والعلم 

واحلكمة والفضيلة، ومن ثم يسعى اإلنسان إىل أن يتصف هبذه الصفات، ال من منطلق 

 خالق والسعادة فحسب، بل من حيث إنه جيد اكتامله هبذه الصفات.األ

 أمثلة للغايات الصائبة وتبّرص اإلنسان للحياة

ومن نواحي الكامل كام ذكرنا ارتقاء اإلنسان إىل مستوى من العقالنية والتبرص يف هذه 

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاَ [: )١(احلياة، قال سبحانه َ تِِه َيا َأهيُّ ْمحَ َوآِمنُوا بَِرُسولِِه ُيْؤتُِكْم كِْفَلْنيِ ِمن رَّ

ِحيمٌ  َعل لَُّكْم ُنوًرا َمتُْشوَن بِِه َوَيْغِفْر َلُكْم َواهللاُ َغُفوٌر رَّ يف كالم له  ، وقال اإلمام عيل ]َوَجيْ

ى َدقَّ َجلِيُلُه، َوَلُطَف َقْد َأْحَيا َعْقَلُه، َوَأَماَت َنْفَسُه، َحتَّ ((: )٢(يف وصف السالك الطريق إىل اهللا

بِيَل، َوَتَداَفَعْتُه األَ  ِريَق َوَسَلَك بِِه السَّ ِق َفَأَباَن َلُه الطَّ إَِىل  ْبَواُب َغلِيُظُه، َوَبَرَق َلُه الَِمٌع َكثُِري اْلَربْ

                                                             

 .٢٨احلديد:  سورة )١(

 .٣٣٧ص: البالغةهنج ) ٢(
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َالَمِة َوَداِر اإلْ  اَحِة، بَِام اْسَتْعَمَل  َقَراِر األَ َقاَمِة، َوَثَبَتْت ِرْجَالُه بُِطَمْأنِينَِة َبَدنِِه ِيف  ِ َباِب السَّ ْمِن َوالرَّ

 .))َقْلَبُه َوَأْرَىض َربَّهُ 

 والية اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان

إّن من مجلة الغايات األخالقية واآلثار احلميدة للمامرسات العبادية قرب اإلنسان من 

 وسالمته وإقباله عليه.اهللا سبحانه وتوليه له يف أمور بمقدار صالحه وسداده وتواضعه 

وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل إنام خلق اإلنسان ملعنى يتميز به اإلنسان ـ كام تؤكد عليه 

النصوص الدينية ـ فإذا سار اإلنسان يف املسرية الصحيحة والالئقة به كان من أحّب خلق اهللا 

ئقة يف ارتقاء فكر سبحانه وأوجبهم لرعايته وتوّليه، وتتلخص املسرية الصحيحة والصفة الال

الذميمة  اإلنسان إىل الشعور باهللا سبحانه واستحضاره، وهتذيب نفس اإلنسان من الصفات 

واتصافه بالصفات الفاضلة واحلميدة، وتبّرص اإلنسان لآلفاق الغائبة والصائبة للوجود 

 ولإلنسان.

املرّيب من فاهللا سبحانه حيب من خلقه أنبههم وأنبلهم وأبرصهم، كام حيب املعّلم و

تالميذه واحلضور عنده أكثرهم وثوقًا به واستيعابًا لنصائحه وتبّرصًا ملقتضيات التعلم 

 والرتبية واتصافًا باألخالق الفاضلة واخلصال احلميدة.

 االصطفاء اإلهلي لإلنسان

وقد يبلغ اإلنسان باالرتقاء إىل درجة االصطفاء اإلهلي، فريعاه اهللا سبحانه بعني 

رعايته وخيتاره ألداء مهمة إهلية بني اخللق ويبارك فيه للناس، فمنهم من يبعثه رسوالً إىل 

، أو يبارك فيه الناس أو جيعله وصّيًا للرسل، أو عبدًا صاحلًا مغمورًا كصاحب موسى 

َرِك [: )١(للناس كام جاء يف شأن مريم الطاهرة يف ذات نفسه و إِنَّ اهللاَ اْصَطَفاِك َوَطهَّ

 .]َواْصَطَفاِك َعَىل نَِساء اْلَعاملَِنيَ 

                                                             

 .٤٢آل عمران: سورة  )١(
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 آثار معنوية للنشاطات الروحية

 وقد ترتتب عىل العلو الروحي والصفاء املعنوي آثار عديدة ..

للتبّرص والتنّبه إىل املنحى . اإلحياءات الذهنّية والنفسّية واألخالقّية املوجبة ١

 .)١(األمثل

. األحاسيس الروحية من قبيل ترائي املوجودات غري املادية كاملالئكة أو الشيطان، ٢

َوَلَقْد َسِمْعُت ((: )٢(قوله يصف نفسه أو سامع ما يصدر منهم كام جاء عن اإلمام عيل 

ْيَطاِن ِحَني َنَزَل اْلَوْحُي َعَلْيهِ  َة الشَّ نَُّة؟ َفَقاَل: هَذا   َرنَّ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللاِ َما هِذِه الرَّ

َك َلْسَت بِنَبِّي،  ْيَطاُن َقْد َأيَِس ِمْن ِعَباَدتِِه، إِنََّك َتْسَمُع َما َأْسَمُع، َوَتَرى َما َأَرى، إِالَّ َأنَّ الشَّ

 .))َوِزيٌر، َوإِنََّك َلَعَىل َخْري لَولكِنََّك 

                                                             

َوَأْوَحْينَا إَِىلٰ ُأمِّ ُموَسٰى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا [املراد باإلحياءات الذهنية: اخلواطر امللهمة، كام قال سبحانه: ) ١(

وُه إِلَ  ا َرادُّ َزِين إِنَّ اِيف َوَال َحتْ  .)٧القصص: (سورة  ]ْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْملُْرَسلِنيَ ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َوَال َختَ

َك إَِىل [ومن اإلحياءات النفسية حاالت من الصرب والثبات واالستقامة، كام قال سبحانه:  إِْذ ُيوِحي َربُّ

ُبوا اْملََالئَِكِة َأينِّ َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمنُوا َسُأْلِقي ِيف ُقُلوِب الَِّذيَن  ُبوا َفْوَق اْألَْعنَاِق َواْرضِ ْعَب َفاْرضِ َكَفُروا الرُّ

 .)١٢األنفال: (سورة  ]ِمنُْهْم ُكلَّ َبنَانٍ 

عن  اإلحياءات األخالقية تقوية املشاعر األخالقية يف داخل اإلنسان، كام قال اإلمام عيل  ومن

َكاَن َفطِيًام َأْعَظَم َمَلك ِمْن َمَالئَِكتِِه َيْسُلُك بِِه  ُدْن َأنْ ِمْن لَ   َوَلَقْد َقَرَن اهللاُ َتَعاَىل بِهِ ((: رسول اهللا 

َباَع اْلَفِصيلِ  بُِعُه اتِّ ِه، َيْرَفُع يل ِيف ُكلِّ َيْوم َطِريَق اْملََكاِرِم، َوَحمَاِسَن َأْخَالِق اْلَعاَملِ، َلْيَلُه َوَهنَاَرُه، َوَلَقْد ُكنُْت َأتَّ  َأَثَر ُأمِّ

 .٣٠٠ص: هنج البالغة ))أْخالِقِه، َوَيْأُمُرين بِاالْقتَِداِء بِهِ  ِمنْ  َعَلامً 

 .٣٠١ص: هنج البالغة) ٢(
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من وجوه الربكات والعنايات اخلاصة، كام جاء يف القرآن الكريم  . الوقائع اخلارقة٣

ا املِْْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم [: )١(عن مريم الطاهرة  َام َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ ُكلَّ

 .]بَِغْريِ ِحَساٍب َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللاِ إنَّ اهللاَ َيْرُزُق َمن َيَشاء 

 . املنامات الروحانية، وهي منامات يرى املرء فيها أمورًا مستقبلية مل تتحقق بعد.٤

 آثار مشاهبة بعض اليشء لنشاطات نفسية أو شيطانية

لكن ينبغي االنتباه يف شأن ما تقدم إىل أّن من املالحظ من خالل االستقراء واالطالع 

ها كام تكون ربانية عىل ما عرضناه فإّهنا قد حتدث يف أثر واملامرسة أن هذه الظواهر يف أصل

 أسباب نفسية أو شيطانية.

أما األسباب النفسية، فإن النفس اإلنسانية قادرة عىل مجلة من النشاطات الغريبة كام  

رصد بوضوح يف علم النفس قديًام وحديثًا، ويكفي يف الوقوف عىل ذلك االطالع عىل 

 ىض من األمم املختلفة.أحوال املرتاضني واملر

 وتشمل هذه النشاطات األقسام املتقدمة ..

. ختّيل استقبال معلومات من كائنات ما ورائية، ويتوقع املرء يف الغالب أن يكون ١

ذلك وحيًا وإهلامًا، بينام هي إفرازات داخلية للمبادئ واالهتاممات املوجودة يف مرحلة 

يشتمل عىل قدرات وقابليات كثرية كام يتمثل ذلك  الالوعي والعقل الباطن، فالعقل الباطن

يف نشاطاته يف املنام حيث يغيب الوعي اإلنساين، فتتحرر قوة اخليال لدى اإلنسان ويصطنع 

 قصصًا ومشاهد هي أشبه باألفالم، منطلقة يف ذلك من مبدأين ..

عقل الباطن : هو االجتاهات والرغبات وامليول واالنفعاالت الكامنة يف الاملبدأ األول

وقد ال يستطيع اإلنسان من استحضار كثري منها يف اليقظة، فيظّن أّن هلا مبدًأ روحانيا� 

 خارجيا�.

                                                             

 .٣٧آل عمران: سورة  )١(
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: أدوات التخيل من املفردات التي أنس هبا والتشبيهات التي وقف عليها املبدأ الثاين

 للتخّيل. والظواهر التي عايشها، فذلك كّله تكّون أمورًا مركوزة يف الذهن وتصبح أدوات

 وهذا كله يف أصله أمر بدهيي وواضح للغاية.

. هالوس سمعّية وبرصّية تراود اإلنسان وتنشأ غالبًا من جهة اهتاممات مرتكزة يف ٢

مرحلة الالوعي لتشبث النفس هبا تشبثًا شديدًا فيوجب مثل هذه اهلالوس. وطرو اهللوسة 

 يكون مرضّيًا إذا كان كثريًا وأدى إىل عىل اإلنسان أحيانًا أمر طبيعي وليس مرضّيًا، وإنام

 افتقاد اإلنسان لالعتدال اإلدراكي.

. قدرات غريبة يكتسبها املرء، بعضها ينشأ عن االعتياد فيرتاءى ما ينتج عنها عمًال ٣

 خارقًا. وبعضها قد يكون عمًال طبيعيًا ولكن ذات أسباب غامضة.

 وهي عىل نوعني ..

دراك الغري وتصوراته، باإلحياء ببعض األفكار إليه، أو إجياد أ. القدرة عىل التأثري عىل إ

هالوس سمعية وبرصية له. ويتوقع أن يكون ذلك عىل أساس إجياد أمواج يف الدماغ يستتبع 

 إدراكات معينة.

ب. القدرة عىل فعل يشء بمجرد التفكري والرتكيز، وذلك مثل حتريك يشء ورفعه، 

 اد أمواج خاصة بالرتكيز قادرة عىل إجياد هذه اآلثار.ويتوقع أن يكون ذلك عىل أساس إجي

. منامات غريبة خارجة عن املألوف تنشأ عن صور ومبادئ واهتاممات مرتكزة يف ٤

 مرحلة الالوعي.

إّن كثريًا من الناس ال يعلمون عن القابليات النفسية الغريبة لإلنسان ونتائجها، 

ويشتبهون ما ينتج منها من قبيل النشاطات املتقدمة بمعاجز األنبياء وكرامات األولياء، مما 

يتولد عن ذلك خلق فرق دينية باطلة، يف حني أن هذه األمور واضحة ألهل االطالع 

الناس من خمتلف امللل والنحل وأصحاب الدعاوي منهم، كام أن فن  واملتابعة عىل أحوال
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العلوم الغريبة وفق ما كانت توصف به يف األوساط العلمية يسعى إىل توضيح مبتنياهتا 

وأسسها وطرق الوصول إليها، وقد بّينت احلاالت املرضية منها باخلصوص يف علم الطب 

يس املعارص يرشح كثريًا من هذه الظواهر بشكل منذ العصور القديمة، كام أن علم الطب النف

 واضح.

وأّما األسباب الشيطانية فاملراد هبا تسلل الشيطان أو اجلن إىل النفس اإلنسانية من 

أو أمور أخرى والتي هي طبيعية بالنسبة إىل )١(خالل اإلحياءات الرشيرة أو املوهنة أو الكاذبة

 اجلن وفق نظام خلقها.

مما يطرح بعنوان القدرات الروحانية لدى مّدعيها هي دعاٍو كاذبة  هذا، عىل أن كثرياً  

كذبًا متعمدًا يتوسل إىل إقناع عامة الناس فيها بأساليب اخلداع والتمويه والغّش، وهو أمر 

 واضح ملن تتّبع هذه الدعاوى خاصة الذين يامرسون الطبابة الروحانية للمرىض.

ها يمكن أن تكون ذات أسباب ربانية وبذلك يظهر أن بعض الظواهر هي يف أصل

  خرية أو نفسية بحتة أو شيطانية رشيرة؛ ألجل تضليل اإلنسان.

 اإلنسان الروحية فيام جيده أو يصفه تشابه األمر يف بعض األمور

وبالنظر إىل ما تقدم حيدث التشابه أحيانًا فيام جيده أو يصفه اإلنسان خصوصًا الساعي 

ض لنفسه هبا، فهل ما جيده يكون أمرًا ربانيًا أو نفسيًا أو  يف النشاطات الروحية واملروِّ

 شيطانيًا. 

 ويالَحظ أن هذا التشابه ال يشمل ما جيده األنبياء، فإهنا ذات منشأ رباين قطعًا.

لوجه فيه: أّن سقف تلك احلوادث هو فوق سقف األفعال الغريبة املعهودة التي وا

وإبراء األكمه  هي ذات منشأ إنساين أو شيطاين، فحوادث مثل فلق البحر ملوسى 

                                                             

 قضيـةيدعيها اجلن، ومن ثم قال تعاىل يف  صادقةباملغيبات، وهي دعوى غيـر  العلممثل اّدعاء ) ١(

نُّ  َتَبيَّنَِت ..[: سليامن   .)١٤(سورة سبأ: ]اْملُِهنيِ  اْلَعَذاِب  ِيف  َلبُِثوا َما اْلَغْيَب  َيْعَلُمونَ  َكاُنوا َلوْ  َأنْ  اْجلِ
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ال  والقرآن الكريم من قبل النبي حممد  واألبرص وإحياء املوتى من قبل عيسى 

 دة لدى املرتاضني والسحرة والكهنة.تشبه مستوى األمور الغريبة التي هي معهو

عىل أّن القابليات املكتسبة بالرياضة إّنام هي أمور تدرجيية ناشئة عن رياضات شديدة 

عىل حدِّ سائر األمور الناشئة من األسباب الطبيعّية، وأما األنبياء فلم ُيعهد منهم قبل ادعاء 

 النبوة أّي مسعى من هذا القبيل.

عّام يقع يف سقف مشابه ملا يقع باألسباب غري الرّبانّية مثل  وعليه فإّن الكالم هنا

 األسباب النفسّية املحضة.

 دة يف هذا الشأنمساحات متعّد 

 والواقع أن هناك مساحات متعددة ملعطيات النشاطات الروحية ونتائجها ..

 : ما ينبغي اجلزم بخطأ تلك املعطيات فيها.املساحة األوىل

مكن اجلزم بوجود خطأ يف النشاطات والسلوكيات الروحية مما : ما ياملساحة الثانيةو

 يؤدي إىل زوال الثقة هبا وبنتائجها.

 : ما يبقى حالة متشاهبة يكون املرء فيها بني حذر ورجاء.املساحة الثالثةو

 املساحة التي جيزم بخطأ النتائج املوصوفة هبا

 ): فتندرج حتته حاالت ثالث ..املساحة األوىلأما (

: أن تكون تلك املعطيات مصادمة لثوابت العقل واإلدراك اإلنساين لة األوىلاحلا

وبدهيياته العامة. فأي معطيات للرياضات واحلاالت الروحية تصادم تلك الثوابت فهي 

ليست إال ختّيالت وأوهام حمضة، من قبيل دعاوي حلول اهللا سبحانه يف الكائنات واحتادها 

تى يف املواليد اجلدد من الناس أو احليوانات، فال قيمة ملثل معه، ودعاوي حلول أرواح املو

هذه الدعاوى بتاتًا، حتى إذا كان َمن يصف تلك املعطيات جيد شعورًا وجدانيًا هبا؛ فإنه ال 
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قيمة للمشاعر الوجدانية بمجردها يف الكشف عن احلقائق، وقد الحظنا ابتناء الرساالت 

 واستنطاقها والتعويل عليها يف إثبات الرسالة.اإلهلية عىل احرتام بدهييات العقل 

: أن تكون تلك املعطيات خمالفة لثوابت الضمري اإلنساين والقيم احلالة الثانية

األخالقية، فأّية معطيات تتضمن نفي تلك القيم وتسويغ ما يضادها من قبيل الكذب 

 نشأ رباين قطعًا.والتدليس والظلم ونحوها فإهنا حاالت موهومة وخاطئة، ولن تنشأ عن م

وقد الحظنا من قبل أيضًا ابتناء الرساالت اإلهلية عىل احرتام ثوابت األخالق بل 

النبي  واستنطاقها والتعويل عليها يف إثبات الرسالة كام يف قوله تعاىل استشهادًا عىل حقانية 

)ُم َعَلْيِهُم َيْأُمُرُهم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَكِر َوُحيِلُّ [: )١ رِّ ُم الطَّيَِّباِت َوُحيَ َهلُ

َبآئَِث   .]اْخلَ

: أن تكون تلك املعطيات خمالفة لثوابت الرساالت اإلهلية، من قبيل نفي احلالة الثالثة

ـ )٢(وجوب الفرائض عىل من أدرك احلقيقة ـ حسب مزاعم بعض من ينتسب إىل التصوف

ن ثوابت الرساالت اإلهلية كلها، فمن أتى فإن فرائض الدين من قبيل الصالة والزكاة هي م

 بيشء خيالف ذلك فقد صادم األمور اليقينية الواضحة بأمور مشكوكة ومريبة فال حجة فيها.

ومن َثّم نالحظ يف الرساالت اإلهلية عمومًا استشهاد الالحق منها عىل أصول 

ينِ [: )٣(التعاليم السابقة كام قال سبحانه َن الدِّ َع َلُكم مِّ  .]َما َوىصَّ بِِه ُنوًحا َرشَ

                                                             

 .١٥٧األعراف: سورة ) ١(

، ألن فيمن ُوصف هبذا الوصف قومًا من )ينتسب إىل التصوف نم(بـنعرب دائًام يف مثل هذه املقامات ) ٢(

ال ترقى إىل درجة الضالل. وقد أهل الصالح والسداد، وقد يكون لبعض الصاحلني بعض األخطاء التي 

وجتنبًا ملا فيه من  ،ملا هنى عنه يف القرآن الكريم من النهي عن النبز باأللقاب )الصوفية(كرهت أن أعّرب بـ

 احلزازة وإثارة سوء الظن.

 .١٣الشورى: سورة ) ٣(
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وقد يتعجب الناظر يف هذه احلاالت من أصل ذكرها فهل هناك موارد اّدعى فيها 

أصحاب النشاطات والرياضات الروحّية ـ ال سّيام ما كان مقرونًا بذكر اهللا سبحانه ويف 

 اذا؟الدين احلق ـ ما خيالف ثوابت عقالنية وأخالقية ودينية، وكيف يمكن أن يتفق ذلك؟ ومل

وهذا التعجب يف حمله من عامة الناس وطالب احلقيقة، ولكن واقع احلال هو وقوع 

موارد من هذا القبيل فعًال كام هو واضح وبدهيي ملن اطلع عىل تاريخ األديان واملذاهب 

 والفرق والطرق بل وعىل الواقع املعارص هلا، وقد أرشنا يف ضمن الكالم إىل تلك املوارد.

 بة خللل يف النشاطات املبذولةاملساحة املري

): ما يمكن اجلزم بخطأ يف النشاطات والسلوكيات الروحية مما املساحة الثانيةو(

يؤدي إىل زوال الثقة بنتائجها ومعطياهتا، وذلك يف املوارد التي كانت النشاطات التي متّت 

ا وصفناه يف البحث ممارستها يف نفسها خمالفة للبدهييات العقلية واألخالقية والدينية عىل م

 عن األدوات الصحيحة للنشاطات الروحية، فإّن ذلك بنفسه كاٍف يف نفي الثقة بنتائجها.

 املساحة املتشاهبة التي ُحيذر وُيرجى فيها

): ما يكون األثر املنظور للنشاط الروحي حالة متشاهبة يكون املرء املساحة الثالثةو(

ء قد وقع له ما وقع يف أثر سنن معنوية راشدة فيها بني رجاء وحذر: رجاء أن يكون املر

تكريًام له من اهللا سبحانه. وحذر أن يكون ما اتفق له عىل وجه آخر من أثر وضعي للرياضة 

 يرتتب عليها حقًا كانت أو باطًال، وخطًأ كانت أو صوابًا، أو إلقاء شيطاين.

وهذه املساحة هي احلالة العامة عند عاّمة العقالء وعموم أهل العلم يف األديان، 

بمعنى أهنم حتى يف حال عدم خمالفة آثار النشاط الروحي ونتائجه لثوابت يقينية، وال كون 

سنخ تلك النشاطات وأدواهتا خمالفة أيضًا ألمور يقينية وثابتة، فإهنم ال يبّتون بتًا قاطعًا 

وإن كان قد حيسنون الظن يف موارد حمددة وقد يشّكون يف موارد أخرى، لكن باإلصابة 

 حسن الظن غري اليقني والثقة املطلقة.
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 ـ عىل أحد أمرين .. )١(وإّنام يقترص دور هذه الطرق الروحية ـ يف املستوى العامّ 

 . دعم اإليامن باألمور الثابتة واليقينية يف داخل اإلنسان.١  

اإلنسان عىل مؤرشات ألمر ما لكي يالحظها ويعمل بموجبها، وليس ذلك . تنبيه ٢

إال ألهنا ال توجب اليقني بطبيعتها من حيث تشاهبها وغموض منشئها. وربام شّذ بعض أهل 

 العلم باالعتامد عىل يشء منها، فثبت خطأ ما أثبته بأدلة ملموسة وواضحة.

ًا من الناس يظنون ـ بدوًا ـ أنه ينبغي أن وهذه النقطة حتتاج إىل مزيد إيضاح، ألّن كثري

حيصل البّت بنتائج النشاطات الروحية بعد توّفر الرشطني املتقدمني فيها، ومها عدم خمالفة 

 تلك النشاطات أو نتائجها للثوابت اليقينية.

ويتضح ذلك بطرح سؤال واحد وهو أنه هل يصّح إثبات األمور العقيدية الترشيعية 

 دنيوية عن طريق الرياضات الروحية ومعطياهتا.وسائر األمور ال

واجلواب إّنه ال شك يف عدم ثبوت األمور العقيدّية هبذا الطريق، فإن هذه األمور ال 

يصح إثباهتا إال بإدراكات واضحة وراشدة من العقل ودالئل النقل اليقينية ال غريها، فال 

ك من معطيات إهلامات يصح المرٍئ أن يثبت صحة ديانة واعتقاد عىل أساس أن ذل

حصلت له بالرياضة الروحانية أو خوارق اتفقت له بمامرسات مرشوعة يف ذلك الدين أو 

نحو ذلك، ولعل هذا أمر بدهيي بني أهل العلم يف األديان، وإال تعارضت دالئل حقانّية 

 األديان والعقائد بادعاء كل قوم وقوع ما يؤيد اعتقاده، وهذا أمر واضح.

بت الترشيعات الدينية من هذا الطريق بالرغم من أهنا تثبت بطرق غري وكذلك ال تث

يقينية مثل أخبار الثقات وظواهر النصوص الثابتة، فال يصح ألحٍد مهام كان حمله يف العلم 

والقداسة أن يثبت ترشيعًا هبذه الطريقة. وهذا أمر بدهيي يف أصله بني علامء اإلسالم، ومن 

 نام أو حالة روحانية عىل إثبات ترشيٍع ما.ثم ال جتد أحدًا حيتج بم

                                                             

 هذا التقييد احرتاز عن املستوى اخلاص الذي نشهده يف األنبياء.) ١(
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وكذلك ال يرتتب أي أثر دنيوي عىل معطيات هذه الطرق، بمعنى ال سبيل إىل إثبات 

نسب أو استحقاق أو قرب أو هتمة جنائية أو حادث مستقبيل إىل غري ذلك هبذا الطريق، وال 

 أظن خالفًا بني علامء اإلسالم يف ذلك.

ذه الطرق لن تثبت يف املنظور العقالين والديني شيئًا، ولن ويف ضوء ذلك يّتضح أن ه

تقوم حجة عىل أمر ما، وإّنام يقترص دورها كام قلنا عىل زيادة اليقني واإلحساس املتزايد بام 

قامت عليه األدّلة املوضوعّية الراشدة، أو التنبيه عىل مؤّرشات قائمة يمكن االنطالق الراشد 

 راء ذلك.منها، وهي متشاهبة فيام و

لقد شاء اهللا سبحانه أن يكون نظم احلياة عىل وجه نجد بني احلق والباطل، وبني 

الصحيح والسقيم، وبني الصائب واخلاطئ دائًام حاالت متشاهبة حمتملة؛ لتكون هذه احلياة 

حقًا يف جمملها اختبارًا معرفيًا ـ كام هي اختبار عميل ـ لإلنسان، وإّنام يصل إىل احلقيقة َمن 

استنار بالعقل، ونظر بعني التبّرص، وحّكم املوازين، ووعى األمور، ومل يتّرسع بالقبول بكّل 

ما تراءى له دون نقد ومتحيص، وال أوغل يف الشك حتى تعّذر عليه اليقني، بل سلك سبيًال 

 متوسطًا ومعتدالً ومستقيًام بني هذا وذاك.

 له اخلوارق أن يتفق يفال ترغيب يف الرشيعة إىل سعي اإلنسان 

فمن الرضوري انتباه اإلنسان إىل أّنه ليس هناك أي ترغيب يف الرشيعة إىل سعي 

اإلنسان يف أن يتفق له اخلوارق، ويأيت بالعبادات واألعامل الصاحلة هلذه الغاية. نعم قد يكون 

وتعاىل  لإلنسان حاجة فيلّح عىل اهللا سبحانه يف أن يقضيها له بأي سبيل شاء، كام أن اهللا تبارك

 قد يكرم بعض خلقه بيشء ييّرسه له من غري أن يطلب اإلنسان ذلك.

 ومساٍع شائعة وخاطئة للنشاطات الروحّية نامذج من غاياٍت 

 وحيث اّتضح ذلك فلنالحظ الغايات السبع املتقدمة ووجه اخلطأ فيها ..

 



٣١٢   ....................................................................................  �������������������������  

 خطأ السعي إىل اكتساب القدرة عىل فعل أمور خارقة

وهي أن يستطيع اإلنسان فعل أمور خارقة ال يستطيع عامة الناس  : ـالغاية األوىلأّما 

منها ـ فينبغي االلتفات بشأهنا إىل أّن كسب القابليات الروحية النادرة بالرياضة ال يعّرب عن 

قرب إىل اهللا سبحانه حتى لو كان ذلك بذكر اهللا تعاىل؛ ألن ذلك كله يف احلقيقة جيري عىل 

ال صلة رضورية بينها وبني الكرامة عىل اهللا سبحانه وتقواه،  أساس عوامل طبيعية مكتسبة

ولكن صعوبة تلك الرياضات ورشوطها جيعل نيلها أمرًا حمدودًا نظري بعض األلعاب 

الرياضية البدنية، كام أّن القدرة عىل استخدام اجلّن وتسخريه ـ لو ُفرض حصوله ـ ال يدّل 

يه؛ ألهنا أيضاً مبتنية عىل عوامل طبيعية ولكن كذلك عىل قرٍب من اهللا سبحانه وكرامٍة عل

 نادرة، وليس مرشوطًا بتحّيل املرء باإليامن األكيد والنفس الزاكية والقيم الفاضلة.

 وهذا األمر مما يتبني باالطالع عىل وجود هذه املامرسات يف خمتلف العقائد واألديان.

بعيدون يف هذه املامرسة عن بل يمكن القول: إّن الذين يشهرون أنفسهم هبذه األمور 

املقاصد الرشعية ومناهج الصاحلني. ولو ادعى أحد من هؤالء أن ما يفعله مبني عىل الكرامة 

 من اهللا تعاىل كان ذلك متوهيًا وخطيئًة يف املنظور الرشعي.

 خطأ إثبات حّقانّية االعتقاد عن طريق املامرسات الغريبة

قانية الدين والعقيدة عن طريق املمـارسات الغريبة : ـ وهي إثبات حالغاية الثانيةوأّما 

ـ فهي أيضًا أمر خاطئ، فإّن الطريقة الصائبة يف إثبات حقانية الدين هي الطرق العقلية 

الراشدة، وليس من الراجح يف غري حاالت النبوة االلتجاء إىل طريقة اخلوارق إلثبات صحة 

مثل هذه السبل تؤدي إىل تعارض حجج العقيدة، ومن ذلك أن املتشاهبات التي تتفق يف 

 األديان والعقائد وانتشار الدعاوي اخلاطئة واخلرافية.

وأّما يف حاالت النبوة فقد اقتىض احتجاج الناس عىل الرسول بأنه لو كان مرسًال من 

ِقبل اهللا سبحانه الستطاع أن يسأله بأن ُيمّده بخوارق يعجز عنها الناس ـ ليكون دليًال عىل 
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باخلالق ـ اقتىض ذلك استجابة اهللا سبحانه هلذا االحتجاج والتحّدي، بعد أن كان  اتصاله

أصل الدعوة مبنيا� عىل ثوابت املنطق وأصول اإلدراك السليم ومقتضيات األخالق والقيم 

الفاضلة، وبدهييات الواقع اخلارجي، كام نشهد ذلك يف ما ُذكر يف القرآن الكريم من سرية 

 األنبياء.

 أّننا نجد عدم استجابة من اهللا تبارك وتعاىل هلذه الطلبات يف حاالت عديدة هذا عىل

بالرغم من رغبة األنبياء فيها عسى أن يؤمن قومهم ويذعنوا باحلق، كام جاء ذلك يف مواضع 

 عديدة من القرآن الكريم. 

سالة من ومن املعلوم أّن مثل هذا الداعي ال يرد يف شأن غري األنبياء ألهنم ال يأتون بر

السامء، وال يّدعون كوهنم مبعوثني من ِقبله سبحانه، وإنام يتفق ما يتفق هلم عىل سبيل 

 التكريم منه سبحانه وتعاىل أحيانًا.

 خطأ السعي إىل اكتشاف احلقائق والترشيعات من خالل احلاالت الروحّية

روحية راقية : ـ وهو استطاعة اإلنسان من التوصل إىل حاالت الغاية الثالثةوأّما 

تنكشف به احلقائق والترشيعات املعتقد هبا بشكل مبارش أو تلّقيًا من األنبياء والصاحلني يف 

 اليقظة أو املنام ـ فهي ليست صائبة.

وذلك ملا ذكرنا من قبل من أن املقدار املتاح يف هذه املناحي لإلنسان عىل العموم إنام هو حالة 

 حقيقة أو عقيدة أو رشيعة عىل وجه واضح وإنام متشاهبة لن تصلح حجة ألي إنسان عىل

يصلح للتذكري والتنبيه والتأكيد فحسب، ولو جعل ذلك معيارًا لتصادمت احتجاجات 

العقائد واألديان واملذاهب املختلفة كام هو ظاهر ألهل االطالع عىل االحتجاجات التي هي 

يف القرآن الكريم هو  نية ونشهده من هذا القبيل، وإّنام احلجة كام ترّكز عليه النصوص الدي

العقل الراشد والتفكري السليم واحلجة الواضحة واملوازنة الصحيحة، وليس باألمور الباطنة 

 وال الغامضة وال امللتبسة وال املتشاهبة.
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 عدم حّجية املنامات واملكاشفات عىل احلقائق والعقائد والترشيعات 

عًا من احلاالت املتشاهبة ففيها أمور ربانية، وأّما املنامات فهي تعترب عىل العموم رش

وأخرى شيطانية، وثالثة نفسانية تنبعث من مبادئ مرتكزة يف مرحلة الالوعي اإلنساين، 

ومن ثم ال شك ـ كام ذكرنا من قبل ـ بني علامء الدين يف أنه ال تتلقى أية عقيدة وال رشيعة أو 

رشيعة عىل أساس املنام فهو خارج عن حقيقة من خالل املنامات، ومن اّدعى عقيدة أو 

 االعتدال والطريقة الرشعية، ومل يكن قوله حجة عند أحد من أهل العلم.

وإّنام يتبع يف العقيدة والرشيعة يف الدرجة األساس عىل اإلدراكات العقلية الراشدة 

الرشيعة  والواضحة ثّم عىل الرساالت اإلهلية اليقينّية كالقرآن الكريم، ويعّول بعد ذلك يف

 عىل قواعد معروفة يف أصول الفقه، وليس للمنام أي اعتبار يف البني.

نعم يصلح املنام حافزًا عىل اخلري ومشجعًا عىل الفضيلة فيام كان يف حدود العقل 

 واملنطق والرشيعة بقسميها اليقيني واالجتهادي.

ما يراه  وكذلك احلال يف املكاشفات ـ وهي األمور التي ترتاءى لإلنسان خارج

ويدركه الناس ـ فهي عمومًا عىل حدِّ املنامات ذات مناشئ خمتلفة وال يعّول عليها يف إثبات 

 أّية عقيدة أو رشيعة، ومن استند إليها فقد أخطأ خطًأ كبريًا.

 خطأ السعي إىل الوصول لتنظريات يف العلوم من خالل الرياضات الروحّية

اإلنسان من خالل الرياضات الروحية الوصول : ـ وهو استطاعة الغاية الرابعةوأّما 

إىل تنظريات مهمة يف شأن اهللا سبحانه والكون وسائر األبعاد الغامضة ـ فقد ظهر وجه اخلطأ 

فيها؛ ذلك أّننا ال ننفي حصول اإلنسان عىل دعم ومساعدة من اخلالق سبحانه حسب 

 قابلياته، ولكن ذلك ال يعني ضامن اإلصابة عىل نحو جازم.
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بيان ذلك: أّنه قد يظّن بعض الناس أو أهل العلم أّنه إذا دعا اهللا سبحانه يف أن يوجهه 

إىل الصواب ثم خطر يف ذهنه يشء فقد ضمن اإلصابة يف تلك اخلواطر واألفكار 

 املعاين وتلقيها إهلامًا من اهللا تعاىل.والتنظريات العلمية، ومن ثم شاع بينهم تقديس تلك 

وهذا خطأ فاحش؛ إذ لو صّح ذلك لزم أن يفرتض كّل امرٍئ أّنه يف كّل مسريته 

العملية وأفكاره العلمية واالجتامعية قد أصاب، مع االختالف املشهود بني الناس يف كل 

 ذلك، وال شك أن هذا أمر غري حمتمل.

وإن رجى عباده يف اإلجابة، إّال أّن ذلك ال يعني والوجه يف ذلك: أّن اهللا سبحانه 

حتققًا جازمًا ملا رجاه بعينه عىل الوجه الذي يتوقعه املرء، وإّنام توجب حسن ظّن املرء باهللا 

 سبحانه.

عىل أّن اهللا سبحانه قد ُيعني العبد بعض اليشء حسب ما يناسب إمكاناته وقدراته 

ون احلياة من شؤون العلم والعمل من منطلق اجلزم وحتّمله، فال يصح البناء يف يشء من شؤ

 باستجابة الدعاء عىل الوجه املرجو حتديدًا.

 خطأ ضامن شفاء املرىض عىل أساس اّدعاء قدرات روحانّية ممّيزة

وهو من يفتح بابًا لشفاء املرىض عىل أساس  الغاية اخلامسةوبذلك يتبني اخلطأ يف 

اهللا سبحانه والسؤال منه، فإّن ذلك باب للرجاء  قدرات روحانية، وقراءة يشء من كتاب

واألمل وليس هناك ضامن رشعي مهام خلص داعي املرء، ومن ادعى ضامنًا فقد ارتكب 

خطيئة بل كان مبتدعًا، ومن أخذ ماالً عىل هذا الضامن فقد كسب الدنيا بدعاٍو دينية خاطئة، 

 وذلك سحت بل هو من رش أنواع السحت احلرام.
وّهم أ ت رتقاء خط روحيّة ا ياضات ال لر نبّوة با  درجة ال

 ارتقاء اإلنسان درجة النبّوة بالرياضات الروحّية خطأ توّهم

: ـ وهي أن اإلنسان يستطيع من خالل الرياضة االرتقاء إىل درجة الغاية السادسةوأما 

أهل  النبوة ـ فهي غاية خاطئة من جهات متعددة، من مجلتها أنه يبتني عىل ما يظنه بعض 
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تنمية القدرات الذاتية بالرياضة وارتقائهم العلم أّن ما يتفق لألنبياء من اخلوارق يبتني عىل 

 يف سّلم العروج الروحاين إىل درجة تستجيب األشياء كلها ألوامرهم.

وهذا الظن خاطئ من املنظور العلمي والديني، وإنام الصحيح أّن ما تيّرس هلم إّنام كان 

بارش. فاألنبياء قبل هو بإقدار اهللا سبحانه إياهم عىل ذلك أو فعله تعاىل ملا يطلب منهم بنحو م

النبوة مل يكونوا موصوفني بأي قدرة خارقة، وال عرف عنهم ممارسات من هذا القبيل كام 

يعرف ذلك من السحرة والكهنة واملرتاضني وغريهم، وهذا أمر كان مشهودًا من أحواهلم 

عرفوا قبل البعثة والرسالة، وبذلك متت احلجة هلم عىل أقوامهم وسائر الناس من حوهلم، إذ 

 أّن ما حتّقق منهم من األمور اخلارقة مل يكن مقدورًا وال معهودًا هلم من قبله.

كام أّن ما اّتفق لألنبياء كّامً وكيفًا هو أرقى ممّا يّتفق بالرياضات بشكل نوعي ومتميز 

بحيث يكون الفرق بينه وبني ما يقع بالرياضات أمرًا مشهودًا للناس مجيعًا، علًام أن اخلوارق 

اإلنباء بالغيب مل تكن هي احلجة األصلية للرساالت عىل صدق الرسالة واإلقناع و

 بمضامينها.

بل كانت املحاجة األصلية مع قومهم عىل أساس البداهات العقلية الواضحة من 

قبيل إبراز دالالت األشياء عىل اهللا تعاىل ونفي ألوهية البرش واألصنام ونحوها. وكذلك 

ن جهة قبح الفواحش والظلم واالضطهاد ونحو ذلك. وهذا األمر اللياقات الضامئرية م

 يظهر بمالحظة احتجاجات األنبياء مع أقوامهم عىل ما جاء يف القرآن الكريم.

 ة للفناء يف اخلالقي بالرياضة الروحيّ الوجودي املادّ  ىستواملرتقاء عن االتوّهم 

ل الرياضة إىل الرتّقي يف : ـ وهي أن يستطيع اإلنسان من خالالغاية السابعةوأّما 

مستواه الوجودي عن هذا الوجود املادي إىل أن يفنى يف اخلالق سبحانه ـ فهي أمر خاطئ 

 مناٍف للعقل وللدين بوضوح ..
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أّما منافاته للعقل فألّن ذات اهللا سبحانه منزه عن الزيادة والنقصان، فال معنى للحوق 

كائنات كلها مغاير لسنخ وجود اهللا سبحانه، يشء به أو انفصاله عنه، كام أن سنخ وجود ال

ألن وجودها بطبيعته وجود فقري وحمتاج إىل من يوِجده، ولو كان مستغنيًا بنفسه مل يكن 

حادثًا ومل حيتج إىل خلقه من قبل كائن آخر، وأما وجود اهللا سبحانه فهو سنخ وجود مستغٍن 

 ئن آخر.بنفسه ال حاجة به إىل غريه ويستحيل إجياده من قبل كا

وأما منافاته للنقل فألن النصوص الدينية واضحة يف أن اهللا سبحانه ال يشبه شيئًا وال 

 يشبهه يشء كام مر ذكر بعضها. وهذا أمر واضح.

 وإّنام نشأت تلك املقولة عن أحد أسباب ثالث ..

 .وأّمه الطاهرة مريم  . الغلّو يف األنبياء كغلّو النصارى يف املسيح عيسى ١

ملشاعر اهلائجة بالرياضات الروحية الغالبة عىل اإلدراك العقيل، حيث يشعر املرء . ا٢

من كثرة ذكر اهللا سبحانه أنه تعاىل قائم يف ذات نفسه، فال مغايرة بينه وبني اهللا سبحانه. وهذا 

 ختّيل باطل تعاىل عنه اخلالق.

شبه باملنام، . املكاشفات الروحية، وهي مشاهد ترتاءى لإلنسان يف حاالت هي أ٣

فريى مثًال الوجود كله نورًا واحدًا ال جتّزؤ له، فيظن أّن هذا املشهد كاشف عن باطن 

الوجود، وأّن األشياء كّلها نور واحد ترتاءى بحدود وأشكال خمتلفة لإلنسان الغافل، ولو 

 ُكِشَف له الغطاء وأبرص حقيقة األمر لوجد أمرًا خمتلفًا.

وضوح ملن كان مّطلعًا عىل أنواع املكاشفات ومداخلها وهذا السبب أيضًا خاطئ ب 

 وخمارجها، وتفاوت عقائد املّدعني هلا، واختالف ما يرتاءى لكلٍّ بحسب عقائده يف حاالهتا.

 تلخيص ما تقّدم

وبام ذكرنا حول غايات النشاطات الروحّية وآثارها يظهر أّن هذه الغايات واآلثار يف 

نّية راشدة تقع يف ضمن حدود املنطق والعقل والقيم املنظور الديني هي غايات عقال
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األخالقّية وتنظر نظرًة عميقًة إىل ظاهر احلياة وباطنها، وهي بعيدة عن األمور املتشاهبة 

واملزاعم الوامهة واألوهام اخلاطئة والسلوكّيات السخيفة التي يامرسها فريق من أهل الدين 

 أو أهل العلم باسم الدين والعقيدة.

متام الكالم يف القسم األول من هذا املحور حول النظرية العامة لألبعاد الروحية  هذا

 لإلنسان بحسب املنظورين العقالين والديني.
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 معامل العالقة بني  القسم الثاين

 وأساسها يف الدين اإلنسان وبني اهللا سبحانه

يف فطرة اإلنسان، إّال أن إن للعالقة بني اإلنسان وبني اهللا سبحانه ـ كام تقدم ـ أصًال 

هذه العالقة قد تبدو عالقة غامضة، ألن اإلنسان كائن ال يشهد بطبيعة وجوده العامل غري 

املادي وإن أمكن أن يستشف أمورًا ما حوهلا بالعقل والتفكري، كام أّن اهللا سبحانه كائن غري 

قة وطبيعتها ونظامها ماّدي وفق الزمان واملكان واملحدوديات كلها، فكيف تكون هذه العال

 وأسسها.

وقد ذكرنا إمجاالً أن هذه العالقة ال حتتاج إىل نوع آخر من النظام يف داخل اإلنسان 

وال زيادة يف املعلومات التي ُأّسس عليها الوجود اإلنساين، بل هي تنتظم وفق نظامني ينظامن 

نه واالستجابة هلا من ِقبله. سائر عالئق اإلنسان وارتباطاته، ومها نظام احلاجة إىل اهللا سبحا

ونظام القيم األخالقية حيث إنه ينطبق يف شأن اخلالق واإلنسان من جهة وشيجة اخللق 

 واإلنعام. هذا من جانب اإلنسان.

وأما من جانب اهللا سبحانه فإنه تبارك وتعاىل وإن مل يكن حمتاجًا إىل خلقه كام هو 

ـ عناية هبم ووّدًا، نظري ما نجده يف حب الوالدين واضح إال أّن له ـ ملكان كوهنم خملوقني له 

لألوالد حتى وإن مل يكن هلام أية حاجة إليهم، كام أنه سبحانه أيضًا متصف بالقيم األخالقية 

كام تؤكده اآليات القرآنية، فهو جلَّ وعال متصف بالعدل والصدق واإلحسان والشكر 

ته عىل األشياء كلها يملك االستجابة وسائر اخلصال احلسنة. كام أنه سبحانه بحكم هيمن

لإلنسان ورعايته يف حاجاته كلها، وبذلك يوجد يف كال طريف هذه العالقة مؤهالت 

 التواصل والتعارف كلها.
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واملقصود هبذا القسم زيادة إيضاح هلذا الشأن فنقول: إّن للعالقة بني اإلنسان وبني  

 اهللا سبحانه وفق املنظور الديني ُبعدين ..

 قة اإلنسان باهللا سبحانهعال

 عالقة اإلنسان باهللا سبحانه

 .(البعد األول): عالقة اإلنسان باهللا سبحانه

فإّن من أهّم خصائص اإلنسان وفق رؤية الدين هو أّنه باستطاعته ـ من خالل ما ُفطر 

 عليه وُجّهز به من إمكانات ومن خالل اهتامم اخلالق به من جهة أخرى ـ االرتباط الروحاينّ 

بخالق احلياة والشعور به والتواصل معه واالستمداد منه، فريتقي يف أثر ذلك إىل درجة من 

التعقل واإلرشاف عىل احلياة وعاقبتها ورعاية قواعدها وقيمها حتى كأنه عىل مثل ضوء 

الشمس بالنسبة إىل الكون واحلياة وقواعدمها وسننهام، كام نشهد مثاالً لذلك يف اإلمام عيل 

 )١(. 

وإّن موقع اهللا سبحانه من الوجود والكون موقع القّيم عليه، ومن املمكن تقريبه 

للذهن بموقع رّب األرسة القّيم عليها املويف بحوائجها، املراعي لرتبية آحادها، احلامي للقيم 

والسلوك الصحيح فيام بينهم. فإّن وجود القّيم عىل األرسة واستحضاره من قبل أفرادها 

نظامها وروعتها، وإّن غيابه عنها ـ بافتقاد األبوين أو أحدمها ـ وبقاء األوالد يعطي لألرسة 

 فيها وحدهم جيعل األرسة معرضة لعوارض سلبية عديدة.

فكذلك استحضار اإلنسان لوجود اهللا سبحانه بقدرته وعظمته وحكمته وعدالته 

هللا سبحانه عن ذهن استكامل لصورة الوجود كام هو بجميع أجزائه ومكوناته، وإّن غياب ا

اإلنسان وغفلته عنه غياب لرأس هذا الوجود وقاعدته واجتاهه ونظامه، وإّن حياة اإلنسان 

                                                             

 .)هنج البالغة( كتاب يف خطبه ورسائله وحكمه املذكورة يفويتمثل ذلك  )١(
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تكسب معنى متفاوتًا باستحضار اهللا سبحانه وما يستتبعه من مشاعر فيه من حمبة ومحد 

 وشكر وأدب وحذر ورجاء.

 لإلنسان الذاكر هللا سبحانه )هنج البالغة(صورتان من 

أوالً نموذجًا عن الصورة التي يمكن أن يبلغها اإلنسان باستحضاره اهللا  ولنذكر

، لنوّضح عىل ضوئه هذه )هنج البالغة(يف  سبحانه كام جاء يف كلامت اإلمام عيل 

 العالقة بنحو أكثر تفصيًال:

َعْبدًا َأَعاَنُه اُهللا  ِعَباَد اهللاِ، إِنَّ ِمْن َأَحبِّ ِعَباِد اهللاِ إَِلْيهِ ((: )١( ): قال الصورة األوىل(

ْلَبَب اْخلَْوَف، َفَزَهَر ِمْصبَاُح اْهلَُدى  ِيف َقْلبِِه، َوَأَعدَّ اْلِقَرى َعَىل َنْفِسِه، َفاْسَتْشَعَر اْحلُْزَن، َوَجتَ

، ِديَد، َنَظَر َفَأْبَرصَ َن الشَّ َب َعَىل َنْفِسِه اْلَبِعيَد، َوَهوَّ َوَذَكَر َفاْسَتْكَثَر،  لَِيْوِمِه النَّاِزِل بِِه، َفَقرَّ

َب َهنًَال، َوَسَلَك َسبِيًال َجَدداً  َلْت َلُه َمَواِرُدُه، َفَرشِ  .َواْرَتَوى ِمْن َعْذب ُفَرات ُسهِّ

ًا َواِحدًا اْنَفَرَد بِِه، َفَخَرَج ِمْن ِصَفِة  َهَواِت، َوَختَىلَّ ِمَن اْهلُُموِم، إِالَّ َمهّ ابِيَل الشَّ َقْد َخَلَع َرسَ

َدىاْلعَ   .َمى، َوُمَشاَرَكِة َأْهِل اْهلََوى، َوَصاَر ِمْن َمَفاتِيِح َأْبَواِب اْهلَُدى، َوَمَغالِيِق َأْبَواِب الرَّ

، َقْد أْبَرصَ َطِريَقُه، َوَسَلَك َسبِيَلُه، َوَعَرَف َمنَاَرُه، َوَقَطَع ِغَامَرُه، َواْسَتْمَسَك ِمَن اْلُعَرى بَِأْوَثِقَها

َبا ْمِس، َقْد َنَصَب َنْفَسُه هللاِ ـ ُسْبَحاَنُه ـ ِيف َوِمَن اْحلِ ِل بَِأْمَتنَِها، َفُهَو ِمَن اْلَيِقِني َعَىل ِمْثِل َضْوِء الشَّ

اُف  ِمْصَباُح  .ُموِر، ِمْن إِْصَداِر ُكلِّ َواِرد َعَلْيِه، َوَتْصيِِري ُكلِّ َفْرع إِىل َأْصلِهِ َأْرَفِع األُ  ُظُلَامت، َكشَّ

َقْد  ْفَتاُح ُمْبَهَامت، َدفَّاُع ُمْعِضَالت، َدلِيُل َفَلَوات، َيُقوُل َفُيْفِهُم، َوَيْسُكُت َفَيْسَلمُ َغَشَوات، مِ 

 .َأْخَلَص هللاِ َفاْسَتْخَلَصُه، َفُهَو ِمْن َمَعاِدِن ِدينِِه، َوَأْوَتاِد َأْرِضهِ 

َل َعْدلِِه َنْفُي  اْهلََوى َعْن َنْفِسِه، َيِصُف اْحلَقَّ َوَيْعَمُل بِِه، الَ  َقْد َأْلَزَم َنْفَسُه اْلَعْدَل، َفَكاَن َأوَّ

َها، َوالَ َمظِنَّةً  إِالَّ َقَصَدَها، َقْد َأْمَكَن اْلكَِتاَب ِمْن ِزَماِمِه، َفُهَو َقاِئُدُه  َيَدُع لِْلَخْريِ َغاَيًة إِالَّ َأمَّ

 .))ُث َكاَن َمنِْزُلهُ َوإَِماُمُه، َحيُلُّ َحْيُث َحلَّ َثَقُلُه، َوَينِْزُل َحيْ 

                                                             

 .٨٧اخلطبة:  ،١١٨ص: هنج البالغة) ١(
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اَرٌة َوَال [: )٢(عندما تال قوله تعاىل)١(): ما قاله الصورة الثانية( ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِجتَ

ْكرَ ((: ]َبْيٌع َعن ذِْكِر اهللاِ لِْلُقُلوِب، َتْسَمُع بِِه َبْعَد اْلَوْقَرِة، َوُتْبِرصُ  ِجَالءً  إِنَّ اهللاَ ُسْبَحاَنُه َجَعَل الذِّ

َهِة َبْعَد الْ بِ  ْت آالَؤُه ـ ِيف اْلُربْ َهِة، َوِيف ِه َبْعَد اْلَعْشَوِة، َوَتنَْقاُد بِِه َبْعَد املَُْعاَنَدِة، َوَما َبِرَح هللا ـ َعزَّ ُربْ

اِت، ِعَباٌد َناَجاُهمْ  ْم، َفاْسَتْصَبُحوا ِيف  َأْزَماِن اْلَفَرتَ َمُهْم ِيف َذاِت ُعُقوِهلِ نُوِر َيَقَظة بِ  فِْكِرِهْم، َوَكلَّ

ُفوَن َمَقاَمُه، بَِمنِْزَلِة األَ ْبَصاِر َواألَ ْسَامِع َواألَ ِيف األَ  اِم اهللاِ، َوُخيَوِّ ُروَن بَِأيَّ ةِ ْفئَِدِة، ُيَذكِّ ِيف  ِدلَّ

وُه بِالنََّجاِة، َوَمْن َأَخَذ َيمِ  اْلَفَلَواِت، َمْن َأَخَذ اْلَقْصدَ  ُ وا َمحُِدوا إَِلْيِه َطِريَقُه، َوَبرشَّ ينًا َوِشَامالً َذمُّ

َة تِْلَك  ُلَامِت، َوَأِدلَّ ُروُه ِمَن اْهلََلَكِة، َفَكاَنوا َكذلَِك َمَصابِيَح تِْلَك الظُّ ِريَق، َوَحذَّ إَِلْيِه الطَّ

ُبَهاِت   .الشُّ

ْكِر أل اَرٌة َوالَ َوإِنَّ لِلذِّ ْنَيا َبَدالً، َفَلْم َتْشَغْلُهْم ِجتَ َبْيٌع َعنُْه، َيْقَطُعوَن بِِه  ْهًال َأَخُذوُه ِمَن الدُّ

اَم اْحلََياِة، َوَهيْتُِفونَ  َواِجِر َعْن َحمَاِرِم اهللاِ، يف َأْسَامِع اْلَغافِِلَني، َوَيْأُمُروَن بِالِقْسطِ  َأيَّ َوَيْأَمتُِروَن  بِالزَّ

َام َقَطُعوا ا ْنَيا إَِىل اآلبِِه، َوَينَْهْوَن َعِن املُنَكِر َوَيَتنَاَهْوَن َعنُْه، َفَكَأنَّ  ِخَرِة َوُهْم فِيَها، َفَشاَهُدوا َمالدُّ

َزِخ ِيف طوِل اإلِ  َلُعوا ُغُيوَب َأْهِل اْلَربْ َام اطَّ َقِت اْلِقَياَمُة َعَلْيِهْم َوَراَء َذلَِك، َفَكَأنَّ َقاَمِة فِيِه، َوَحقَّ

ا، َفَكَشُفوا ِغَطاَء ذلَِك ألَ  ْنَيا، َحتَّى َكأَ ِعَداِهتَ ُْم َيَرْوَن َما الَ َيَرى النَّاُس، َوَيسَمُعوَن َما الَ ْهِل الدُّ هنَّ

 .َيْسَمُعونَ 

وا َدَواِوينَ  َفَلْو َمثَّْلَتُهْم لَِعْقِلَك ِيف َمَقاِوِمِهمُ   اْلـَمْحُموَدِة، َوَجمَالِِسِهُم املَْْشُهوَدِة، َوَقْد َنَرشُ

ْم، َوَفَرُغوا لِـُمَحاَسَبِة َأْنُفِسِهْم،  وا َعنَْها، َأْو ُهنُوا َأْعَامِهلِ ُ ا َفَقرصَّ َوَعَىل ُكلِّ َصِغَرية َوَكبَِرية ُأِمُروا ِهبَ

ُطوا فِيَها، َوَمحَُّلوا ثَِقَل َأْوَزاِرِهمْ  ا، َفنََشُجوا َعنَْها َفَفرَّ  ُظُهوَرُهْم، َفَضُعُفوا َعِن االْْستِقَالِل ِهبَ

ونَ  اَوُبوا َنِحيبًا، َيِعجُّ اف، َلَرَأْيَت َأْعَالَم ُهدًى، إَِىل  َنِشيجًا، َوَجتَ ِْم ِمْن َمَقاِم َنَدم َواْعِرتَ َرهبِّ

كِينَُة، َوُفتَِحْت َهلُْم َأْبَواُب ال َلْت َعَلْيِهُم السَّ ْت ِهبُِم املََْالئَِكُة، َوَتنَزَّ امِء، َوَمَصابِيَح ُدجًى، َقْد َحفَّ سَّ

                                                             

 .٣٤٢ص: هنج البالغة) ١(

 .٣٧النور:سورة  )٢(
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ْت َهلُْم َمَقاِعُد اْلَكَراَماِت، ِيف َمقْ  َلَع اهللاُ َعَلْيِهْم فِيِه، َفَرِيضَ َسْعَيُهْم، َوَمحَِد َمَقاَمُهْم، َوَأِعدَّ َعد اطَّ

ُموَن بُِدَعائِِه َرْوَح  ة لَِعَظَمتِِه، َجَرَح ُطوُل  َيَتنَسَّ التََّجاُوِز، َرَهائُِن َفاَقة إَِىل َفْضلِِه، َوُأَساَرى ِذلَّ

ْم، َوُطوُل اْلُبَكاِء ُعُيوَهنُ  االْ ََسى لُِكلِّ َباِب َرْغَبة إَِىل اهللاِ ُسبحاَنُه ِمْنُهْم َيٌد َقاِرعٌة،  .مْ ُقُلوَهبُ

اِغُبونَ  َفَحاِسْب َنْفَسَك لِنَْفِسَك، َفإِنَّ  .َيْسَأُلوَن َمْن الَ َتِضيُق َلَدْيِه املَْنَاِدُح، َوالَ َخيِيُب َعَلْيِه الرَّ

َها ِمَن األ كَ َغْريَ  .))ْنُفِس َهلَا َحِسيٌب َغْريُ

نموذجان من صورة اإلنسان املستحرض هللا سبحانه، الذاكر له، املنتبه إىل  هذان

الصورة الكاملة للوجود واحلياة، الناظر إىل أعامق هذه الصورة وغاياهتا، واملتأمل لسنن 

الكون واحلياة يف ضوئها واجتاهها، وعىل الرغم من أن هذه الصورة يمكن أن تبدو مثالية 

الناس، إّال أهنا فعًال غاية بلغها األماثل من الصاحلني والربانيني بعض اليشء يف تقدير بعض 

وفاطمة الزهراء  واإلمام عيل  كسيدنا املسيح عيسى وأّمه الطاهرة، وسيدنا حممد 

. 

 ولنتأمل هذا املوضوع بتفصيل أكثر.

تي فالسؤال املطروح ـ كام تقّدم ـ هو كيفية تعامل اإلنسان مع اهللا سبحانه واألصول ال

جيري عليها هذا التعامل ونظامه، بالرغم من أن اإلنسان حمجوب بطبيعة وجوده عن اهللا 

تبارك وتعاىل، كام أنه سبحانه يف سنخ وجوده متعاٍل عن املادة وعوارضها، فكيف يمكن أن 

حيصل التواصل والتعارف بني اإلنسان وبينه تعاىل؟ أليس مسعى اإلنسان يف هذا السبيل 

مل جيّهز بأدواته وال ذّللت له سبله وطريقته، وهو مظنة الوقوع يف الوهم سعيًا يف أمر 

 والتخّيل؟

واجلواب: أّنه ال شّك يف أّن اإلنسان وبالرغم من إمكان اهتدائه إىل وجود كائن أعىل 

بفطرته وعقله حيتاج إىل إسعاف من قبل اخلالق نفسه يف أن يكون عىل بصرية ووضوح جتاه 
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ا قام به سبحانه من خالل بعثة األنبياء، ولكنه مع ذلك واجد بحسب هذا األمر. وهذا م

 مؤهالته للتواصل والتعارف مع اخلالق.

وتوضيح ذلك: إّن لإلنسان ـ مضافًا إىل قّوة االختيار وحّرية اإلرادة ـ قوى متعددة، 

 وهي ..

دالل . قوة التعقل والتفكري والتعلم، والتي تساعده عىل استكشاف األشياء واالست١

 عليها، وتلّمس آثار ما غاب عنها، ونظمها وقوانينها.

. احلكمة، وهي موازنة النفع والرضر لألشياء، واختيار القرار املناسب يف التعامل ٢

 معها.

 . الضمري، وهو جمموعة القيم األخالقية املركوزة يف داخل اإلنسان.٣

، فهي من جهة تساعد . املشاعر، وهي حاالت داخلية لإلنسان هلا وظائف خمتلفة٤

عىل إدراك بعض األشياء، ومن جهة أخرى تساعد عىل استيفاء حاجاته الداخلية، ومن جهة 

 ثالثة يستويف هبا املرء حاجاته الفطرية والغريزية، اجلسمية والنفسية والروحية.

فهذه القوى األربعة هي األصول والقواعد التي تنّظم اآلفاق املعرفية والسلوكية 

 يف داخله ويف تعامله مع سائر األشياء ومع بني نوعه. لإلنسان

مثًال: إذا تأّملت تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان، فهو ينطلق من هذه القوى األربعة، 

فهو من خالل العقل يدرك وجوده وخصاله ونفسياته، ومن خالل احلكمة يسعى أن يكون 

ى واملشّقة. ويشعر من خالل الضمري تعامله معه بام يضمن سعادته ويدفع عنه العناء واألذ

باهلدي الذي ينبغي أن يعمل عليه فينبغي له جتنب اإلساءة والعدوان والكذب واخليانة 

والفواحش، كام ينبغي له التزام اإلحسان والشكر والصدق والوفاء والعفاف، وبذلك يكون 

شيجة اإلنسانية له استحقاقات ووظائف جتاه اآلخرين حسب الوشائج الرابطة بينهم، من و

والبنّوة والقرابة واجلوار والصداقة وغري ذلك. وجيد اإلنسان يف خمتلف املشاعر التي ُجّهز هبا 
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معونًة عىل استيفاء حاجاته واالرتباط بام حوله يف إطار العالئق االجتامعية، فهو من خالل 

عور باألنس يسعى حب االطالع يّطلع عىل ما ينّمي عقله وحكمته وضمريه، ومن خالل الش

إىل توفري االرتباطات االجتامعية واألرسية التي حيتاج إليها، ومن خالل األمل ُيسعف يف 

توفري رضب من السعادة املعنوية التي حيتاج إليها.. إىل غري ذلك، فهذه أنظمة تعايش 

ان من اإلنسان وتواصله وتعارفه مع أبناء نوعه، وال شك يف أن االستجابة التي جيدها اإلنس

 بني نوعه دخيل يف فاعلية هذه األنظمة وحتقيقها لغاياهتا.

وإذا تأّملت نظام العالقة مع اخلالق وفق املنظور الديني ـ حسبام جاء يف القرآن الكريم 

 ـ فإّنك جتد أّنه يعتمد عىل نفس هذه القوى وتطبيق مقتضياهتا يف شأن اخلالق سبحانه.

سبحانه وذلك بالتفكر والتأمل يف األشياء  فهو من خالل العقل هيتدي إىل اهللا

ودالالت وجودها ونظمها، ويسعفه يف ذلك الرسائل اإلهلية إليه التي تثري فيه هذا االنتباه، 

وتوضح له أبعاده الوجودية وآفاقه املستقبلية وتبّني له بدايات اخللق وغاياته وصفات الذات 

 اإلهلية.
عرفية اآلفاق تنظم التي اإلنسان وىق  والسلوكية امل

ه مع اهللا سبحانه، ومع السنن التي سنّها عىل ومن خالل احلكمة ينّظم اإلنسان تعامل

الوجه الذي حيّقق له الصالح والسعادة باملنظور األوسع الذي يناسب اآلفاق التي دّلت عليه 

 الرسائل اإلهلية، فهو يستثمر العالقة به سبحانه يف االجتاه احلكيم.

جهة اخللق ومن خالل الضمري هيتدي اإلنسان إىل حق اهللا سبحانه عىل العباد من 

واإلنعام، وجيد يف معرفته سبحانه واإلذعان به مراعاة األدب معه واالستجابة لنصائحه 

 والتسليم إلرادته بعض الوفاء هلذا احلق.

ومن خالل املشاعر التي ُجّهز هبا جيد ما يربطه باهللا تبارك وتعاىل عىل وجوه متعددة، 

مما يسوقه إىل االرتباط به واالتصال معه،  فهو جمّهز بشعور فطري باهللا سبحانه والتوجه إليه

ثم هو جيد يف ذكره تعاىل واستحضاره استجابًة حلاجته إىل األنس، وجيد يف قدرته جلَّ وعال 
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ملجًأ حلاجاته التي تعجز عنها األسباب املذللة له، ورضبًا من األمن عىل املستقبل املجهول، 

عليه.. إىل غري ذلك من املشاعر التي وجيد يف عظمة اهللا سبحانه ما يوجب شعوره بالثناء 

 تثريها الذات اإلهلية يف قلب اإلنسان وداخله.

وهللا سبحانه كام ذكرنا تقدير واستجابة لإلنسان وخطواته جتاه خالقه يف كل ما اندفع 

فيه من عقل وحكمة وضمري ومشاعر كريمة، فقد خلق اهللا سبحانه ابتداًء اإلنسان ملميزات 

هبا لكونه خليفًة له عىل األرض، فهو حيّبه ويوّده ويرأف به، ويقّدر تنّبهه قّدرها فيه، مّهد 

 واستحضاره للخالق، ويشكر له ثناءه عليه وامتنانه لنعمه، ويكره له املساءة واألذى.

لكنه سبحانه ـ حيث أعطى لإلنسان حرية االختيار ـ خلق هذا اإلنسان وفق نظام 

 ذي مرحلتني ..

كون نظم حياته وفق قواعد االختبار وسنن االمتحان، ويتعرض . مرحلة اختبارية ي١

فيها اإلنسان الختبارين: اختبار معريف يف االهتداء إىل اهللا سبحانه ورساالته إىل الناس. 

واختبار سلوكي يف عمله بالقيم الفاضلة جتاهه سبحانه وجتاه اخللق. فلإلنسان يف هذه 

 ل مسؤولية ترصفاته وأعامله.املرحلة أن يامرس حريته واختياره ويتحم

. ومرحلة هنائية تظهر فيها نتائج هذا االختبار فيلقى كل امرٍئ ما لقيه وحيّل باملحل ٢

 الالئق بسعيه، وهو دار جزاء اهللا سبحانه.

ونحن نصف هنا مجلًة من النشاطات الروحية اإلنسانية جتاه اهللا سبحانه فيام ينتمي إىل 

وف يالحظ املتأمل فيها أهنا متّثل العقالنية املتوقدة واحلكمة القوى األربعة املتقدمة. وس

 الراشدة والضمري احلي واملشاعر الكريمة، وذلك من خالل أمور ..
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 عىل وجود اهللا سبحانه االطالع

 االطالع عىل وجود اهللا تعاىل. األّول):األمر (

ظور الدينّي قادرًا عىل قد عرفنا من قبل أّن الُبعد الروحّي يف اإلنسان جيعله من املن

 اكتشاف وجود كائٍن هو اهللا سبحانه من خالل أداتني: مها الفطرة الصافية والعقل الراشد.

فاإلنسان يستطيع من خالل عقله االّطالع عىل وجود اهللا سبحانه بالنظر إىل كّل 

ال جانب من جوانب هذا املشهد الكوّين الرائع إذا نفض غبار االعتياد عن ذهنه، كام ق

ِري ِيف [: )١(تعاىل ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ َامَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ

ا َوَبثَّ فِ ُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اهللاُاْلَبْحِر بَِام َينفَ  اٍء َفَأْحَيا بِِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ َامِء ِمن مَّ يَها ِمن  ِمَن السَّ

َامِء َواْألَْرِض َآلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلونَ  ِر َبْنيَ السَّ َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتْرصِ  .]ُكلِّ َدابَّ

: )٢(إّن اإليامن باهللا سبحانه حقًا هلو مقتىض الرؤية الراشدة يف احلياة، كام قال سبحانه

يِن َقد تَّ [ ْشُد ِمَن الَْغيِّ َفَمن َيْكُفْر بِ َال إِْكَراَه ِيف الدِّ َ الرُّ َفَقِد اْسَتْمَسَك  الطَّاُغوِت َوُيْؤِمن بِاهللاَبنيَّ

ا َواهللاُبِاْلُعْرَوةِ اْلُوثْ   .] َسِميٌع َعلِيمٌ َقٰى َال انِفَصاَم َهلَ

فالكون كّله أشبه بكتاب مفتوح هللا سبحانه أمام ناظر اإلنسان، وحّقًا عّرب بعض علامء 

البرشّي بأّنه كتّيب تعليامت اإلله. وحماوالت اإلنسان يف فهم الكون  )اجلينوم(عة عن الطبي

وقواعده ليست إّال مساعي يف قراءة هذا الكتاب اإلهلّي وفّك شفراته ولغته وفهم قوانينه 

: )٣(الطاووس  يف خطبة له يصف روعة خلق  ومبانيه ومعلوماته، يقول اإلمام عيل 

 َأْقَواُل  َوْصَفه َتْسَتنْظِمُ  َأوْ  اْلُعُقولِ  َقَراِئُح  َتْبُلُغه َأوْ  اْلِفَطنِ  َعَامئُِق  َهَذا ِصَفةِ  إَِىل  َتِصُل  َفَكْيَف ((

ِذي َفُسْبَحانَ  .َتِصَفه َأنْ  واألَْلِسنَةَ  ،ُتْدِرَكه َأنْ  األَْوَهامَ  َأْعَجزَ  َقدْ  َأْجَزاِئه وَأَقلُّ  ،اْلَواِصِفنيَ  َر  الَّ  َهبَ

                                                             

 .١٦٤البقرة: سورة )١(

 .٢٥٦البقرة: سورة )٢(

 .٢٣٨ص: هنج البالغة) ٣(
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ه َخْلٍق  َوْصِف  نْ عَ  اْلُعُقوَل  ناً  َحمُْدوداً  َفَأْدَرَكْته ،لِْلُعُيونِ  َجالَّ فاً  ُمَكوَّ ناً  وُمَؤلَّ  األَْلُسنَ  وَأْعَجزَ  ،ُمَلوَّ

ا وَقَعدَ  ،ِصَفتِه َتْلِخيصِ  َعنْ   . ))َنْعتِه َتْأِدَيةِ  َعنْ  ِهبَ

بكنهه، كام فإّن خلق الكائنات كلها يمّثل إبداعًا بالغًا ال حّد له، وال توصيف حييط 

َذ ا[: )١(قال سبحانه َ مَ  هللاَُوَقاُلوا اختَّ  اَواِت َواْألَْرِض ُكلٌّ لَُّه َقانُِتونَ ـَوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبل لَُّه َما ِيف السَّ

َام َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ  ۞ َامَواِت َواْألَْرِض َوإَِذا َقَىضٰ َأْمًرا َفإِنَّ  .]َبِديُع السَّ

يصف مجيع املعلومات املتمثلة يف خلق الكائنات جلاء جمموعها  ولو أراد املرء أن

عجبًا، فانظر إىل جمموع املعلومات املستخدمة يف خلق النمل أو النحل أو اإلنسان أو أي 

: )٢(كائن آخر ثم تأّمل ما عسى أن يبلغه جمموع املعلومات، وحقًا ما جاء يف القرآن الكريم

اًدا لَِّكلَِامِت َريبِّ َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكلَِامُت َريبِّ َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَد [

ُه ِمن َبْعِدهِ َسْبَعُة [: )٣(، وقال سبحانه]َمَدًدا َوَلْو َأنََّام ِيف اْألَْرِض ِمن َشَجَرةٍ َأْقَالٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

ا َنِفَدْت َكلِ َأْبُح   .] َعِزيٌز َحكِيمٌ إِنَّ اهللاَ َامُت اهللاٍر مَّ

 تعميق الشعور باهللا سبحانه يف عقل اإلنسان وقلبه

ويستطيع اإلنسان وفق املنظور الديني العقالين من أن يعّمق هذا اإلدراك يف داخله 

بحيث يشهد اهللا سبحانه يف كّل ما يراه فيكون حاله جتاه الكائنات كّلها ـ ومنها اإلنسان نفسه 

حال من يدخل يف معرض لصناعات رشكٍة، فريى كّل يشء فيه مقرونًا بااللتفات إىل أّهنا  ـ

من إنتاج تلك الرشكة. فهذا االستحضار وعٌي دائٌم ومستمرٌّ بحقيقة متّثل قدرات الصانع 

 وفاعلّيته يف آثاره.

                                                             

 .١١٧ـ١١٦سورة البقرة: )١(

 .١٠٩الكهف:سورة  )٢(

 .٢٧لقامن:سورة  )٣(
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هبذه ومن َثّم فإّن من وعي اإلنسان أن ينظر إىل الكون والكائنات يف كّل تفاصيلها 

 النظرة، ويشهد آيات اهللا سبحانه يف األنفس واآلفاق.

وقد جاء يف نصوص القرآن الكريم مدح هذا الوعي واالنتباه يف اإلنسان، كام نجد يف 

يف هنج البالغة ـ ما يعّرب عن شعور  نصوص األنبياء واألولياء ـ كخطب اإلمام عيل 

بموجبه. فام ُمحد يشء يف الكون إّال ورجع إىل  بالغ هبذا املعنى واإلعجاب به والثناء هللا تعاىل

محد اهللا سبحانه وتعاىل. وما ُأعجب عامل باكتشاف قانون من قوانني الكون يف أّي منحى من 

 املناحي إّال ورجع إىل اإلعجاب بصنيع اهللا سبحانه وقدرته وعظمته، وقد قال القائل:

ـــــــةٌ  ـــــــه آي ـــــــّل يشء ل   ويف ك
 

  تـــــدّل عـــــىل أّنـــــه واحـــــد 
 

فإّن عقالنّية اإلنسان ورقّي مستواه العقّيل يمّد اإلنسان هبذا الشعور بشكل  وعليه

دائم، ال سّيام أّن اإلنسان بحسب الدين مقصود بالتفهيم من هذا العرض من قبل اهللا 

سبحانه، فهو خالصة هذا الكون املادي واحلياة، وهو منظور هبذا االستعراض اإلهلّي 

 اجلميل.

 واليقني به استحضار اهللا سبحانه

إّن من شأن اإلنسان ـ وفق املنظور الديني العقالين ـ يف حال وعيه أن يصل باعتقاده 

باهللا سبحانه إىل درجة استحضاره واليقني به حتى كأنه يراه، فاإليمـان بيشء غري مشهود 

حسًا ـ كالعوامل واملوجودات غري املحسوسة من األمراض والكائنات الصغرية من اجلراثيم 

 لفايروسات واجلاذبية والطاقات الفاعلة يف الكون ـ عىل رضبني ..وا

 : االعتقاد باليشء بمعنى إحراز وجوده والبناء عليه.األول

: استحضار ذلك اليشء واليقني به، حتى يقّدره جزءًا من الواقع الذي يعيشه، الثاين 

 وهذا أمر ميسور لإلنسان متى شهد آثار ذلك اليشء.
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لكون كله معرض إهلي يمّثل قدرة اهللا سبحانه وصنيعه وإبداعه، وقد علمنا أّن ا

فاإلنسان وإن مل يدرك اهللا سبحانه إدراكًا حسيًا إال أنه بعلمه وقدرته سبحانه وتعاىل متمّثل 

  يف مجيع أجزاء هذا املشهد.

إن هذا االستحضار يمكن أن يبلغ يف احليوية والتوقد إىل درجة يلحق الشعور باليشء 

 ر احليس، فيجد اإلنسان اهللا سبحانه وتعاىل يف ذات نفسه.بالشعو

ويرتتب عليه ترتب اآلثار الالئقة باستحضار اليشء، فإن من صفات اليقني أن 

صاحبه يتعامل مع ما يستيقن به تعامًال حيًا يوجب ترتيب اآلثار الالئقة به والتقدير املناسب 

واستحضار، فإّنه ال يرتتب عليه التقدير له، وهذا بخالف من اعتقد باليشء من غري إيقان 

 الالئق باليشء املعتقد به.

لرجل سأله: هل رأيت ربك يا أمري املؤمنني؟ فقال )١(وقد قال اإلمام عيل 

 :))أَفأعُبد َما ال َأرى؟(( فقال: وكيف تراه؟ فقال ، :)) بُِمَشاَهَدةِ  اْلُعُيونُ  ُتْدِرُكه َال 

 َغْريَ  ِمنَْها َبِعيدٌ  ،ُمَالبِسٍ  َغْريَ  األَْشَياءِ  ِمنَ  َقِريٌب  .اِإليَامنِ  بَِحَقائِِق  اْلُقُلوُب  هُتْدِركُ  وَلكِنْ  ،اْلِعَيانِ 

 .))ُمَبايِنٍ 

وهبذا التنبيه يف الدين عىل املدى الذي يمكن أن يبلغه اإلنسان يف ذكر اهللا سبحانه 

ة ال غنى للربانيني واستحضاره ينفتح لإلنسان آفاق واسعة لنشاطات روحية زاكية وراشد

 والصاحلني عنها.

 عجز اإلنسان عن إدراك كيفية وجود اهللا سبحانه

إّن اإلنسان وبالرغم من أنه يشهد وجود اهللا سبحانه فإن كيفية وجوده حيث خيتلف 

عن سنخ وجود الكون والكائنات بطبيعة احلال ال يمكن لإلنسان أن يدركه ويعرف كيفيته، 

وأهل العلم يف التعامل مع هذا املبدأ حيث إّن فريقًا منهم شّبهوا وقد أخطأ مجع من الناس 

                                                             

 .٢٥٨ص: هنج البالغة) ١(
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، وفريقًا آخر أطلقوا لفكرهم العنان يف التنظري يف شأن اهللا سبحانه )١(اهللا سبحانه بمخلوقاته

 كام يف بعض مدارس التصوف والعرفان النظري.

واملتعّبد والعارف أن يتجنب التفكري والتخيل يف إّن من الرضوري لإلنسان املتفّكر 

خصائص الذات اإلهلية وتفاصيلها ويلتفت إىل تعّذر اكتناهها، فإن مثل ذلك ليس من قبيل 

التفكري السليم وال العبادة املرغوبة وهو تطّلع إىل معرفة يشء ال يملك اإلنسان أدوات 

 إدراكه واكتناهه.

 حول ذلك )البالغةهنج (يف  كالم عن اإلمام عيل 

أّن رجًال أتى أمري  عن الصادق جعفر بن حممد  )هنج البالغة(وقد جاء يف 

فقال له: صف لنا ربنا مثلام نراه عياناً فنزداد له حبًا وبه معرفة، فغضب ونادى  املؤمنني 

َا ((: )٢(الصالة جامعة، فاجتمع الناس فخطب فيهم خطبًة جاء فيها ائُِل:َفاْنُظْر َأهيُّ َفَام  السَّ

َك اْلُقْرآُن َعَلْيِه ِمْن ِصَفتِِه َفاْئَتمَّ بِهِ  ْيَطاُن ِعْلَمُه ِممَّا  ئَواْسَتِض  َدلَّ   بِنُوِر ِهَداَيتِِه، َوَما َكلََّفَك الشَّ

ِة اْهلَُدى َأَثُرُه  َلْيَس ِيف اْلكَِتاِب َعَلْيَك َفْرُضُه، َوالَ ِيف ُسنَِّة النَّبِيِّ  مَّ
إَِىل اِهللا  َفكِْل ِعْلَمهُ َوَأئِ

 ُسْبَحاَنُه، َفإِنَّ ذلَِك ُمنَْتَهى َحقِّ اهللاِ َعَلْيَك.

َددِ  ِذيَن َأْغنَاُهْم َعِن اْقتَِحاِم السُّ اِسِخَني ِيف اْلِعْلِم ُهُم الَّ وَبِة ُدوَن  َواْعَلْم َأنَّ الرَّ املَْْرضُ

اَفُهْم ِسَريُه ِمَن اْلغْيِب املَ ا َتفْ ْقَراُر بُِجْمَلِة َما َجِهُلواْلُغُيوِب، اإلِ  ْحُجوِب، َفَمَدَح اهللاُ َتَعاَىل اْعِرتَ

                                                             

 .. الذين شبهوا اهللا سبحانه بخلقه فئتان) ١(

من عّول عىل النقل ملا جاء يف النصوص الدينية من ذكر أعضاء يف شأن اهللا سبحانه كقوله تعاىل:  األوىل:

بالنظر إىل أن هذه النصوص إنام جاءت عىل  ،واضح، وهو خطأ )١٠الفتح:سورة ( ]َيُد اهللاِ َفْوَق َأْيِدهيِمْ [

 رضب من االستعارة.

 وهؤالء هم املنظورون بام ُذكر هنا. ،)املكاشفات(ـمن عّول عىل مشاهد روحية تسمى ب والثانية:

 .٩١هنج البالغة. اخلطبة:) ٢(
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ْفُهُم اْلَبحْ  َق فَِيام َملْ ُيَكلِّ ى َتْرَكُهُم التََّعمُّ َث َعْن ُكْنِهِه بِاْلَعْجِز َعْن َتنَاُوِل َما َملْ ُحيِيُطوا بِِه ِعْلًام، َوَسمَّ

ْر َعَظَمَة اهللاِ ُسْبَحاَنهُ  ُرُسوخًا، فاْقَتِرصْ َعَىل َذلَِك، َوالَ   َعَىل َقْدِر َعْقلَِك َفَتُكوَن ِمَن اْهلَالِكَِني. ُتَقدِّ

ِذي إَِذا اْرَمتَِت األ أُ  لُِتْدِرَك ُمنَْقَطعَ  ْوَهامُ ُهَو اْلَقاِدُر الَّ ِمْن  ُقْدَرتِِه، َوَحاَوَل اْلِفْكُر املَُْربَّ

َِت اْلُقُلوُب إَِلْيهِ  َخَطَراِت اْلَوَساِوِس َأْن َيَقَع َعَلْيِه ِيف َعِميَقاِت ُغُيوِب َمَلُكوتِِه، لَِتْجِرَي ِيف  َوَتَوهلَّ

َفاُت لِتناَل ِعْلَم َذاتِِه، َرَدَعَها َكْيِفيَِّة ِصَفاتِِه، َوَغَمَضْت   َمَداِخُل اْلُعُقوِل يف َحْيُث الَ َتْبُلُغُه الصِّ

َصًة إَِلْيِه ُسْبَحاَنُه فَ  ُسَدِف  َوِهَي َجتُوُب َمَهاِوَي  ُه الَ اْلُغُيوِب، ُمَتَخلِّ َفًة بَِأنَّ َرَجَعْت إِْذ ُجبَِهْت، ُمعَرتِ

اِت  ُينَاُل بَِجْوِر االْعتَِساِف  ِويَّ ُطُر بَِباِل ُأوِيل الرَّ َخاطَِرٌة ِمْن َتْقِديِر َجَالِل  ُكنُْه َمْعِرَفتِِه، َوالَ َختْ

تِِه.  ِعزَّ

ِذي اْبَتَدَع اْخلَْلَق  ِمْقَدار اْحَتَذى َعَلْيِه، ِمْن َخالِق َمْعُبود َكاَن َعَىل َغْريِ ِمَثال اْمَتَثَلُه، َوالَ  الَّ

اِف اْحلَاَجِة ِمَن  َقْبَلُه، َوَأَراَنا ِمْن َمَلُكوِت ُقْدَرتِِه، َوَعَجائِِب َما َنَطَقْت بِِه آثاُر ِحْكَمتِِه، َواْعِرتَ

نا بِاْضطَِرارِ  اْخلَْلِق إَِىل َأْن ُيِقيَمَها بِِمَساكِ  تِِه، َما َدلَّ ِة َلُه َعَىل َمْعِرَفتِِه، َوَظَهَرِت  ُقوَّ ِقَياِم اْحلُجَّ

ًة َلُه َوَدلِيًال عَ  تِي أْحَدَثها آَثاُر َصنَْعتِِه، َوَأْعَالُم ِحْكَمتِِه، َفَصاَر ُكلُّ َما َخَلَق ُحجَّ َلْيِه، اْلَبَدائُِع الَّ

ُتُه بِالتَّْدبِِري َناِطَقةٌ   .))، َوَدالََلُتُه َعَىل املُْْبِدِع َقائَِمةٌ َوإِْن َكاَن َخْلقًا َصاِمتًا، َفُحجَّ

ومن خالل هذا التنبيه العقالين يبني الدين خطأ منهج مجع من أهل التصوف 

والرياضة والعرفان النظري يف إطالق العنان ألفكارهم يف التنظري حول اهللا سبحانه وتعاىل 

ليها ويبتني بعضها عىل وهي توقعات وافرتاضات وظنون يف أمور ال سبيل إىل االطالع ع

 حاالت روحية غري موثوقة.

 املخلوقني صفاتتنزه اخلالق عن 

لقد بّني الدين أن اهللا تبارك وتعاىل ال يشبه املخلوقني يف طبيعة وجوده، كام قال 

ِميُع الَبِصريُ [: )١(سبحانه ٌء َوُهَو السَّ ، وهذا أمر يشهد به العقل، فإن اخلالق ]َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

                                                             

 .١١الشورى:سورة  )١(
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لو كان عىل حد املخلوقني يف طبيعة وجوده مل يكن مستغنيًا عن علة توجده، ومل يكن صانعًا 

 غري مصنوع.

وأوضح ذلك الربانيون من أئمة الدين، حيث بّينوا أن صفاته سبحانه كعلمه وقدرته 

نية ليست أمورًا إضافية زائدة عىل ذاته كام يف املخلوقات، كام أّنه ال يّتصف بأية حمدودية زما

يِن َمْعِرَفُتُه، ((: )١( ومكانية ووجودية كام يتصف به املخلوقون، قال اإلمام عيل  ُل الدِّ َأوَّ

ْخالُص َلُه، َوَكَامُل َوَكَامُل َمْعِرَفتِِه التَّْصديُق بِِه، َوَكَامُل التَّْصِديِق بِِه َتْوِحيُدُه، َوَكَامُل َتْوِحيِدِه اإل

فَ اإل ا َغْريُ املَْوُصوِف، َوَشَهاَدِة ُكلِّ َمْوُصوف ْخالِص َلُه َنْفُي الصِّ اِت َعنُْه، لَِشَهاَدِة ُكلِّ ِصَفة َأهنَّ

َفِة، َفَمْن َوَصَف اهللاَ ُسْبَحاَنُه َفَقْد َقَرَنُه، َوَمْن َقَرَنُه َفَقْد َثنَّاُه، ُه َغْريُ الصِّ َأُه،  َأنَّ َوَمْن َثنَّاُه َفَقد َجزَّ

َأُه َفَقدْ  ُه َفَقْد )َوَمْن َجِهَلُه َفَقْد أَشاَر إَِلْيهِ (َجِهَلُه،  َوَمْن َجزَّ ُه، َوَمْن َحدَّ ، َوَمْن أَشاَر إَِلْيِه َفَقْد َحدَّ

ُه، َوَمْن َقاَل:  نَُه، َوَمْن َقاَل: » فِيمَ «َعدَّ  َفَقْد َأْخَىل ِمنُُه.» َعَالَم؟«َفَقْد َضمَّ

ء الَ بُِمَقاَرَنة، َوَغْريُ ُكلِّ يشء ال ، َمْوُجوٌد الَ َعْن َعدَ كائٌِن الَ َعْن َحَدث م، َمَع ُكلِّ َيشْ

ٌد إْذ الَ   بُِمَزاَيَلة، َفاِعٌل ال بَِمْعنَى اْحلََرَكاِت َواآللِة، َبِصٌري إْذ الَ َمنُْظوَر إَلْيِه ِمْن َخْلِقِه، ُمَتَوحِّ

 .))َسَكَن َيْسَتْأنُِس بِه َوالَ َيْستْوِحُش لَِفْقِدهِ 

 ي احللول واالحتاد والبنوة هللا من املنظور الدينيختطئة دعاو  

إّن من األخطاء التي نّبه عليها الدين بكل تأكيد ـ كام ذكرنا من قبل ـ الغلو يف 

املخلوقات اإلهلية، بدعوى حلول اهللا سبحانه فيهم أو احتاده معهم أو بنّوهتم له، وهي دعاٍو 

بيعته مع وجود الناس، وال معنى لالحتاد ينفيها العقل؛ لوضوح عدم تسانخ وجود اخلالق بط

معه، ومن ثم مل يزل خطاب األنبياء واألوصياء والصاحلني وفق اآلداب الدينية إبداء 

 التصاغر أمام اهللا سبحانه واالفتقار إليه وتنزهيه عن صفات املخلوقني قاطبة.

                                                             

 .١اخلطبة: ،٣٩ص: هنج البالغة) ١(
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ون النصوص ولكن كّلام أغلقت األديان بابًا من الغلو فتح الغالة خمرجًا آخر، يؤول

 الدينية عىل وجه يكون خارجًا عنها.

َام [: )١(قال سبحانه قِّ إِنَّ َيا َأْهَل اْلكَِتاِب الَ َتْغُلواْ ِيف دِينُِكْم َوالَ َتُقوُلوْا َعَىل اهللاِ إِالَّ اْحلَ

نُْه َفآِمنُوْا بِاهللاِ َوُرُسلِِه َوالَ  املَِْسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللاِ َوَكلَِمُتُه َأْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح  مِّ

ا لَُّكْم إِنََّام اهللاُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِيف  َامَوات َوَما َتُقوُلوْا َثَالَثٌة انَتُهوْا َخْريً  السَّ

ْمحَُن َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد َوَقاُلو[: )٢(، وقال تعاىل]ِيف األَْرِض َوَكَفى بِاهللاِ َوكِيالً  َذ الرَّ َ ا اختَّ

ْكَرُموَن  َيْعَلُم َما َبْنيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال  ۞ ِل َوُهم بَِأْمِرهِ َيْعَمُلونَ َال َيْسبُِقوَنُه بِاْلَقوْ  ۞مُّ

ْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقونَ   .]َيْشَفُعوَن إِالَّ ملَِِن اْرَتَىض َوُهم مِّ

ٌه [يف ذكر األنبياء: )٣(وقال سبحانه َام إَِلـُٰهُكْم إَِلـٰ ْثُلُكْم ُيوَحٰى إَِيلَّ َأنَّ َام َأَنا َبَرشٌ مِّ ُقْل إِنَّ

ـِه َوَال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَال َأُقوُل [: )٤(، وقال تعاىل]..َواِحٌد  ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزائُِن اللَّ

  ُهَو املَِْسيُح اْبُن َمْرَيمَ َر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللاَلََّقْد َكفَ [: )٥(، وقال عّز من قائل]..ٌك َلُكْم إِينِّ َملَ 

ُه َومَ  ُقْل َفَمن َيْملُِك ِمَن اهللاِ  ن ِيف اْألَْرِض َمجِيًعا َوهللاِِ َشْيًئا إِْن َأَراَد َأن ُهيْلَِك املَِْسيَح اْبَن َمْرَيَم َوُأمَّ

َام  ُلُق َما َيَشاُء َواهللاَُواِت َواْألَْرِض َوَما َبْينَهُ ُمْلُك السَّ ٍء َقِديرٌ َام َخيْ ، وقال جّلت ] َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ

ا إِالَّ َما َشاَء اهللاُُقل الَّ َأْملُِك لِنَْفِيس َنْفًعا َوَال [: )٦(آالؤه  َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب  َرض�
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ْريِ َومَ  َقْوٍم ُيْؤِمنُونَ َالْسَتْكَثْرُت ِمَن اْخلَ وُء إِْن َأَنا إِالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌري لِّ نَِي السُّ إىل آيات أخرى  ..]ا َمسَّ

 كثرية جدًا.

 استحضار كونه تعاىل قّيًام عىل الكون

 واإلنسان. ): استحضار كونه تعاىل قّيًام عىل الكون(األمر الثاين

و القّيم عىل اإلنسان والكون والكائنات إّن من شأن اإلنسان أن يلتفت إىل أّن اهللا سبحانه ه

كّلها، واملجري هلا إىل غاياهتا، فهو سبحانه مل خيلق هذا الكون ليرتكه سائبًة موّكًال إّياه إىل 

سنن فاعلة ينتهي إىل ما ينتهي إليه، بل هو حمدثها ومبقيها بإرادته واختياره، فهو مدّبر هلا 

لكون أدواته وجنوده وخزائن األشياء عنده وهو العامل خمّطط هلا إىل غاية منظورة هبا، فسنن ا

َامَواِت َوَما ِيف [: )١(بغايات احلياة وهناياهتا وله اإلرادة فيها، كام قال تعاىل ُيَسبُِّح هللاِ َما ِيف السَّ

كِيمِ  اْألَْرضِ  وِس اْلَعِزيِز اْحلَ َاموَ [: )٢(، وقال سبحانه]اْملَلِِك اْلُقدُّ ْبُع ُتَسبُِّح َلُه السَّ اُت السَّ

ٍء إِالَّ ُيَسبُِّح بَِحْمَدهِ َوَلكِن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهمْ  َواْألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ  ن َيشْ ، وقال عز ]َوإِن مِّ

َامَواِت َواألَْرضِ [: )٣(من قائل م بِاْلُغُدوِّ  َوهللاِ َيْسُجُد َمن ِيف السَّ ، وقال ]َواْآلَصالِ   َوظَِالُهلُ

ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َأَملْ َتَر َأنَّ اهللاَ[: )٤(تعاىل َامَواِت َوَمن ِيف اْألَْرِض َوالشَّ  َيْسُجُد َلُه َمن ِيف السَّ

َن النَّاسِ  َوابُّ َوَكثٌِري مِّ َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ  .]َواْجلِ

ية ومن َثّم فإّن عىل اإلنسان أن يستحرض دائًام هذا املشهد املهيب ويرتّقب الغا

املنظورة، ويتأّمل حكمة اهللا سبحانه يف هذه احلياة وسوقه هلا وتدبريه لألمور، ويكون يف 

 تفكري وترّقب دائم.
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ُروَن ِيف َخْلِق [: )١(قال تعاىل الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللاَ قَِياًما َوُقُعوًدا َوَعَىلَ ُجنُوِهبِْم َوَيَتَفكَّ

نَا َما  َامَواِت َواألَْرِض َربَّ  .]َخَلْقَت َهذا َباطًِال ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّارِ السَّ

وهذا باب آخر من النشاطات الروحية املرشوعة يف الدين يفتح لإلنسان آفاقًا واسعة 

 للتأمل والتفكري والذكر هللا سبحانه.

 معرفة اإلنسان بأنه حمل عنايته سبحانه

 .ة اهللا سبحانهمعرفة اإلنسان بأّنه حمّل عناي): األمر الثالث(

 وعنايته تعاىل باإلنسان يشتمل عىل جانبني ..

 ينختبارالاإلنسان أوجد اهللا تعاىل 

 أّنه أوجده سبحانه يف هذه احلياة الختبارين .. األول: انباجل

 . اختبار معرّيف بمدى تفّطنه هللا سبحانه وتنّبهه إىل آثار عظمته وقدرته.١

 ضيات الفضيلة والنبل فيه.. واختبار أخالقي يف مدى عمله بمقت٢

فاهللا سبحانه منح اإلنسان العقل واإلدراك وزّوده بالضمري وأتاح له حّرّية االختيار، 

حّتى حيّل املحّل الالئق بحسب نتائج هذا االختبار، فيكون لكلٍّ درجته بحسب موقعه 

 وإمكاناته ومساعيه.

 يف هذا الكون عن جدارة إن فاإلنسان مل ُخيلق عبثًا ومل ُيرتك سدى، بل هو خليفة اهللا

أدرك حمله وموقعه ووظيفته يف هذه احلياة. وهذا جيعل القلوب خائفًة ووجلًة عند استحضار 

 هذا املعنى.

ٍء َقِديٌر [: )٢(قال تعاىل الَِّذي َخَلَق املَْْوَت  ۞َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ املُْْلُك َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ

َياَة لَِيْبلُ  ُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ َواْحلَ َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى [: )١(، وقال سبحانه]َوُكْم َأيُّ
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ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ  ا َجَعْلنَا َما َعَىل [: )٢(، وقال عز من قائل]َنْعَلَم املَُْجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ إِنَّ

ْم َأْحَسُن َعَمًال اْألَْرِض ِزينًَة هلََّ  ُ َن [: )٣(، وقال جّل وعال]ا لِنَْبُلَوُهْم َأهيُّ ٍء مِّ َوَلنَْبُلَونَُّكْم بَِيشْ

ابِِرينَ  ِ الصَّ َن األََمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ وِع َوَنْقٍص مِّ وِف َواْجلُ : )٤(، وقال تعاىل]اْخلَ

َك ُسًد [ نَساُن َأن ُيْرتَ  .]ىَأَحيَْسُب اْإلِ

ْنَيا َقْد َأْدَبَرْت، ((يصف هذه احلياة الدنيا: )٥( وقال اإلمام عيل  ا َبْعُد، َفإِنَّ الدُّ َأمَّ

َفْت بِاطَِّالع، َأالَ َوإِنَّ الَيْوَم املِْضامَر، َوَغدًا بَِوَداع، َوإِنَّ اآل َوآَذَنْت  ِخَرَة َقْد َأْقَبَلْت، َوَأْرشَ

َبَقُة اجلَنَّ  َباَق، َوالسَّ َأالَ َعاِمٌل لِنَْفِسِه َقْبَل ! َأَفَال َتائٌِب ِمْن َخطِيَئتِِه َقْبَل َمنِيَّتِهِ  ،ُة، َوالَغاَيُة النَّارُ السِّ

اِم َأَملِه َقْبَل ُحُضوِر َأَجلِِه  !َيْوِم ُبْؤِسهِ  اِم َأَمل ِمْن َوَراِئِه َأَجٌل، َفَمْن َعِمَل يف َأيَّ َأالَ َوإِنَُّكْم يف َأيَّ

اِم َأَملِِه َقْبَل ُحُضوِر َأَجلِِه، َفَقْد َخِرسَ َعَمَلُه،  ؛َعُه َعَمُلُه، َوَملْ َيُرضْرُه َأَجُلهُ َفَقْد َنفَ  َ يف َأيَّ َوَمْن َقرصَّ

ْهَبِة، َأالَ  ْغَبِة َكَام َتْعَمُلوَن ِيف الرَّ ُه َأَجُلُه، َأالَ َفاْعَمُلوا ِيف الرَّ ْ َأَر َكاجلَنَِّة نَ  َوَرضَّ اَم َطالُِبَها،  َوإِينِّ َمل

ُه َمْن الَ  ا، َأالَ َوإنَّ رُّ  َوالَ َكالنَّاِر َناَم َهاِرُهبَ رُه الَباِطُل، َوَمْن ال يستقم بِِه اهلَُدى َجيُ َينَْفُعُه احلقُّ َيْرضُ

ادَ  ُكْم َقد ُأِمْرُتْم بِالظَّْعِن، َوُدلِْلُتْم َعىل الزَّ َدْى، َأالَ َوإِنَّ َالُل إَِىل الرَّ  .بِِه الضَّ

َباُع اهلََوى، َوُطوُل األَ  ْنَيا َوإِنَّ َأْخَوَف َما َأخاُف َعَلْيُكُم: اتِّ ْنَيا ِمَن الدُّ ُدوا ِيف الدُّ َمِل، َتَزوَّ

وُزوَن بِِه َأْنُفَسُكْم َغداً   .))َما َحتُ

إن كون هذه احلياة مضامرًا للسباق يف املعرفة والسلوك ورقابة اهللا سبحانه عىل 

ملسرية يؤدي بطبيعة احلال إىل حماسبة اإلنسان املتبرص لنفسه وأفكاره وسعيه اإلنسان يف هذه ا
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َك [: )١(الدائم إىل االستزادة من الرب واخلريات، كام قال تعاىل َّا َعِمُلوْا َوَما َربُّ َولُِكلٍّ َدَرَجاٌت ممِّ

ْلنَا بَ [: )٢(، وقال سبحانه]بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلونَ  ْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوَلآلِخَرُة َأْكَربُ انُظْر َكْيَف َفضَّ

َيْرَفِع اهللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا [: )٣(، وقال عّز وجّل ]َدَرَجاٍت َوَأْكَربُ َتْفِضيالً 

 .]اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

إّن يقني اإلنسان هبذا األمر يوجب أن يستحرض اإلنسان يف كلِّ خطوة وحركة سلوك 

وهاجسة أن ذلك مفردة من مفردات اختباره يف احلياة، كام أّن كّل ما يتفق لإلنسان وحوله ـ 

من أحداث مفرحة أو مؤملة ـ هو يف واقعه نحو اختبار لإلنسان، وذلك ملعرفة كيفية استجابته 

هلذه احلوادث ورد فعله عليها، فهل ُتبّطره النعمة والراحة وامللذات وُيلهيه عن مقتضيات 

عرفة واألخالق أم يعرف موضع إنعام اهللا عليه ويشكره ويتخذ منها سبيًال لتقديم العون امل

واإلحسان إىل اآلخرين. وهل يواجه احلوادث املؤملة بالصرب وحيتسب فيها األجر، أم خيرج 

 عن طوره ويصدر منه سلوكيات خاطئة.

 والية اهللا سبحانه لإلنسان

 وّيل اإلنسان. أّنه سبحانه وتعاىل الثاين: انباجل

ال شّك يف أّن من شأن اإلنسان بحسب الرؤية الدينّية أن يعي بأّن اهللا سبحانه هو 

القّيم عليه ـ كام هو قّيم عىل الكون والكائنات كّلها ـ فهو سبحانه مربٍّ لإلنسان ناظر إليه 

ده مّطلع عىل أحواله وهواجسه مستجيب هلا، جيري كّل أموره بمحٍرض منه ونظره، كام جي

ُذوا ِمن ُدونِهِ [: )٤(اإلنسان بعض اليشء من الوالدين جتاه األوالد، قال تعاىل َ  َأْولَِياَء َفاهللاُ  َأِم اختَّ
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ٍء َقِديرٌ  يِي املَْْوَتٰى َوُهَو َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ ن ُدوِن [: )١(، وقال سبحانه]ُهَو اْلَوِيلُّ َوُهَو ُحيْ َوَما َلُكم مِّ

 .]ِصريٍ  ِمن َوِيلٍّ َوَال نَ اهللاِ

ومن شأن اإلنسان أن يكون مليئًا هبذا الشعور يف مجيع أحواله مأنوسًا باهللا سبحانه 

يشكو إليه مهومه وحوائجه ويرجوه فيها ويستحرضه يف ذات نفسه لقربه منه ووجوده معه 

و[: )٢(يف كّل أحواله، قال سبحانه ن ُجيِيُب املُْْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ َعُلُكْم َأمَّ َء َوَجيْ

ُرونَ  ا َتَذكَّ َع اهللاِ َقلِيًال مَّ َوإَِذا َسَأَلَك ِعبَادِي َعنِّي َفإِينِّ [: )٣(، وقال تعاىل]ُخَلَفاء اْألَْرِض َأإَِلٌه مَّ

ُهْم َيْرُشُدونَ  اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْلُيْؤِمنُوا ِيب لََعلَّ  .]َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

وهذا باب آخر للنشاط الروحي املرشوع يفتح لإلنسان آفاقًا واسعة للتأدب والتوسل 

 والتفكري واحلديث مع اهللا سبحانه وتعاىل.

 شاعر احلمد هللا تعاىلم

 مشاعر احلمد هللا تعاىل. ):األمر الرابع(

فيه ال شّك أيضًا ـ وفق الرؤية الدينّية ـ أّن من شأن اإلنسان بحسب طبيعة ما ُغرس 

من املشاعر والتذّوق واإلحساس أن يستتبع إدراكه للحقيقة املتقّدمة مشاعر احلمد والثناء 

والتمجيد واألدب واخلضوع جتاه اهللا سبحانه كام يصنعه بالنسبة إىل املبدعني من بني نوعه، 

فنحن مجيعًا كبرش نشعر جتاه املخرتعني واملكتشفني والعلامء النابغني باخلضوع والتقدير 

 والثناء واإلعجاب، كام يعربَّ عن ذلك بأساليب تعبريّية وفنّّية خمتلفة.

والواقع: إّن اإلنسان بطبيعته وفطرته ُيعجب بالكامل والعلم والقدرة واإلبداع 

ويشعر جتاه صاحب هذه الصفات باالحرتام واألدب ويذكره بالثناء اجلميل واإلشادة، 

                                                             

 .١٠٧البقرة: سورة )١(

 .٦٢النمل:سورة  )٢(

 .١٨٦البقرة:سورة  )٣(
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قّرب منه ويألفه ويأنس به، بل يعقد معه عالقًة وحيب ـ لو استطاع ـ أن يتعّرف عليه ويت

 شخصّية.

وبناًء عىل ذلك فإّن وجود مثل هذه املشاعر يف اإلنسان جتاه اهللا سبحانه يدّل عىل نبل 

 وسالمة وحيوّية وسعة أفق.

وعليه، فمن الطبيعّي أن يكون اإلنسان مليئًا بالثناء عىل اهللا سبحانه كام يكون مليئًا 

 ذا الكون اجلميل الرائع واملهيب.بإدراك مصدر ه

فام ُمحد يشء يف الكون إال ورجع احلمد إىل اهللا سبحانه والثناء عليه كام جاء التذكري 

ْمُد هللاِ َربِّ اْلَعاملَِنيَ [: )١(بذلك يف الرساالت اإلهلية إىل اخللق، قال تعاىل َلُه [ :)٢(، وقال]اْحلَ

ْمُد ِيف اْألُوَىل َواْآلِخَرةِ وَ  ْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ اْحلَ َامَواِت [ :)٣(، وقال]َلُه اْحلُ ْمُد َربِّ السَّ َفللِه اْحلَ

 .]َوَربِّ اْألَْرِض َربِّ اْلَعاملَِنيَ 

ومن ثم نجد أن كلامت األنبياء واألوصياء مليئة باحلمد والثناء هللا سبحانه كام متثل 

هنج (يتمثل يف آثاره خاصًة يف حسبام  كاإلمام عيل  ذلك يف كلامت أهل بيت النبي 

، وحفيده اإلمام عيل بن احلسني بن علـي بن أبـي طالب كمـا جاء يف ما ُأثر عنه )البالغة

  الصحيفة السجادية(من(. 

احلَْمُد هللاِ الََّذي الَ َيْبُلُغ ِمْدَحَتُه الَقاِئُلوَن، َوِال ُحيِْيص َنْعَامَءُه ((: )٤( قال اإلمام عيل 

و ِذي الَ ُيْدرُكُه ُبْعُد اِهلَمِم، َوالَ َينَاُلُه َغْوُص الِفَطِن، الَعادُّ ُه املُْجَتِهُدوَن، الَّ َن، والَ ُيَؤدِّي َحقَّ

                                                             

 .٢الفاحتة:سورة  )١(

 .٧٠القصص:سورة  )٢(

 .٣٦اجلاثية:سورة  )٣(

 .١اخلطبة: ،٣٩ص: هنج البالغة) ٤(
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ِذي َلْيَس لِِصَفتِِه َحدٌّ َحمُْدوٌد، َوالَ َنْعٌت َمْوُجوٌد، َوال َوْقٌت َمْعُدوٌد، َوال َأَجٌل َممُْدوٌد. َفَطَر  الَّ

َياَح بَِرْمحَتِِه، َوَوتَّدَ بُِقْدَرتِ  اخلَالئَِق  ُخوِر َمَيَداَن َأْرِضهِ  َه، َوَنَرشَ الرِّ  .))بِالصُّ

ِرَبة اْسَتَفاَدَها، َوالَ ((وقال:  ة َأَجاَهلَا، َوالَ َجتْ َأْنَشَأ اخلَْلَق إْنَشاًء، َواْبَتَدَأُه اْبتَِداًء، بَِال َرِويَّ

اَمِة َنْفس ا، َوألشياَء ألَ َأَحاَل األ فِيَها. باضطر َحَرَكة َأْحَدَثَها، َوالَ َمهَ ا،  مَ ْوَقاِهتَ َبْنيَ ُخمَْتلَِفاِهتَ

يطًا بُِحُدوِدها َواْنتَِهائَِها، عَ  َز َغرائَِزَها، َوَألَزَمَها أْشَباَحَها، َعاملًِا ِهبَا َقْبَل اْبتَِدائَِها، ُحمِ ارفًا َوَغرَّ

 .))بَِقَرائِنِها َوَأْحنَائَِها

 حانهشاعر الشكر هللا سبم

 .الشكر هللا تعاىل مشاعر ):األمر اخلامس(

وال شّك أيضًا أّن شأن اإلنسان بام حيتوي عليه من الضمري أن يكون مليئًا بالشكر 

واالمتنان هللا سبحانه يف ما أنعم عليه من نعمة اخللق وشاكرًا له يف مجيع أحواله فيبدأ أعامله 

 عىل هذا الشعور يف مجيع أحواله. بذكر اهللا سبحانه وينهيها بشكره، ويكون منطوياً 

إن الشعور بالشكر جتاه اجلميل من أروع املشاعر اإلنسانية وأمجلها وألصقها بطبيعة  

اإلنسان، فمن ال يشعر جتاه اإلنعام واإلحسان بالتقدير واألدب فإنه يفتقد جزءًا كبريًا من 

ِذي هللاَِّ واْحلَْمدُ ((: )١( ن اإلنسانية، كام جاء يف دعاء لإلمام عيل بن احلسني زين العابدي  الَّ

 نَِعِمه ِمنْ  َعَلْيِهمْ  وَأْسَبغَ  املَُْتَتابَِعِة، ِمنَنِه ِمنْ  َأْبَالُهمْ  َما َعَىل  َمحِْده َمْعِرَفةَ  ِعَباِده َعنْ  َحَبَس  َلوْ 

ُفوا املَُْتَظاِهَرِة، َمُدوه، َفَلمْ  ِمنَنِه ِيف  َلَتَرصَّ ُعوا َحيْ  َكَذلَِك  َكاُنوا وَلوْ . َيْشُكُروه َفَلمْ  ِرْزِقه ِيف  وَتَوسَّ

إِْن ُهْم إِالَّ [: كَِتابِه ُحمَْكمِ  ِيف  َوَصَف  َكَام  َفَكاُنوا ،اْلَبِهيِميَّةِ  َحدِّ  إَِىل  اِإلْنَسانِيَّةِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َخلََرُجوا

 .))]َكاْألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيًال 

                                                             

 .١الدعاء: ،٢٨ص: الصحيفة السجادية) ١(
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سبحانه واإلذعان به وقد جعله سبحانه ـ  والشكر هو املدخل لوجوب معرفة اهللا

َلئِن َشَكْرُتْم [: )١(بحسب السنن املعنوية ـ موجبًا لنمو النعمة والربكة فيها كام قال تعاىل

 .]ألَِزيَدنَُّكمْ 

إّن من الالئق باإلنسان أن يشعر بنعم اهللا سبحانه وبإحسانه يف كل ما يتنعم به من 

احلرة والضمري اإلنساين وكذا أعضائه وجوارحه  أصل وجوده وقدرة التفكري واإلرادة

والكائنات املسخرة له من حوله وما أعطي من فرصة استثامر هذه احلياة للحياة األخرى، 

ْزقِِه َوإَِلْيِه [: )٢(قال تعاىل ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال َفاْمُشوا ِيف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمن رِّ

نَّاُكْم ِيف األَْرِض َوَجَعْلنَا َلُكْم فِيَها َمعَ [: )٣(، وقال سبحانه]النُُّشورُ  ا َوَلَقْد َمكَّ ايَِش َقلِيالً مَّ

ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلنَا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إِالَّ إِْبلِيَس  ۞ َتْشُكُرونَ  َوَلَقْد َخَلْقنَاُكْم ُثمَّ َصوَّ

نَ  اِجِدينَ  َملْ َيُكن مِّ ا [: )٤(، وقال عّز من قائل]السَّ ًام َطِري� َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوْا ِمنُْه َحلْ َوُهَو الَِّذي َسخَّ

 َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَهنَا َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكمْ 

َهاتُِكْم الَ َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل [ :)٥(ّل وعال، وقال ج]َتْشُكُرونَ  ن ُبُطوِن ُأمَّ َواهللاُ َأْخَرَجُكم مِّ

ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ُم اْألَْرُض [ :)٦(، وقال جّلت آالؤه]َلُكُم اْلسَّ َوآَيٌة هلَُّ

َوَجَعْلنَا فِيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعنَاٍب  ۞نَْها َحب�ا َفِمنُْه َيْأُكُلونَ املَْْيَتُة َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا مِ 

ْرَنا فِيَها ِمْن اْلُعُيونِ   .]لَِيْأُكُلوا ِمن َثَمِرهِ َوَما َعِمَلْتُه أَْيِدهيِْم َأَفَال َيْشُكُرونَ  ۞ َوَفجَّ

                                                             

 .٧إبراهيم:سورة  )١(

 .١٥امللك: سورة  )٢(

 .١١ـ١٠األعراف:سورة  )٣(

 .١٤النحل:سورة  )٤(

 .٧٨النحل:سورة  )٥(

 .٣٥ـ٣٣يس:سورة  )٦(
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 بنعم اهللا سبحانه ويعيشون لذلك نجد أن الصفوة من أولياء اهللا سبحانه يشعرون دائامً 

َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي [: )١(دائًام روح االمتنان له ولفضله كام جاء يف القرآن الكريم عن سليامن

ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَ  ِيف  تَِك َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلً

نيَ  اِحلِ  .]ِعَبادَِك الصَّ

ْكُر، َوُيْصبُِح ((: )٢(يف وصف املتقني وجاء يف كلامت اإلمام عيل  ُه الشُّ ُيْمِيس َوَمهُّ

ْكرُ  ُه الذِّ  .))َوالَ َتنَْسْوا ِعْنَد النَِّعِم ُشْكَرُكمْ ((: )٣(. وقال ))َوَمهُّ

 ُشْكِركَ  ِمنْ  َيْبُلغُ  َال  َأَحداً  إِنَّ  ُهمَّ اللَّ ((: )٤(ويف دعاء اإلمام عيل بن احلسني بن أيب طالب 

 إِالَّ  اْجَتَهدَ   وإِنِ  َطاَعتَِك  ِمنْ  َمبَْلغاً  َيْبُلغُ  وَال ، ُشْكراً  ُيْلِزُمه َما إِْحَسانَِك  ِمنْ  َعَلْيه َحَصَل  إِالَّ  َغاَيةً 

اً  َكانَ  ٌ  وَأْعَبُدُهمْ  ، ُشْكِركَ  َعنْ  زٌ َعاجِ  ِعَباِدكَ  َفَأْشَكرُ  .بَِفْضِلَك  اْستِْحَقاِقَك  ُدونَ  ُمَقرصِّ  ُمَقرصِّ

 .))َطاَعتَِك  َعنْ 

 شاعر املحبة هللا تبارك وتعاىلم 

 .مشاعر املحبة هللا سبحانه): األمر السادس( 

 إّن ملحبة اإلنسان ليشء أسبابًا عديدة ..

 : اإلعجاب باليشء ملا فيه من صفات رائعة ومجيلة.منها

 إنعامه عليه.: إحسان ذاك إىل اإلنسان وومنها

 : أنس اإلنسان بذلك اليشء ومعايشته له.ومنها

 : حاجة اإلنسان إىل اليشء وافتقاره إليه.ومنها

                                                             

 .١٩النمل:سورة  )١(

 .٣٠٥ص: ج البالغةهن) ٢(

 .١٠٦ص: هنج البالغة) ٣(

 .٣٧الدعاء:  ،١٦٢الصحيفة السجادية ص: )٤(
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وهذه األسباب كلها جمتمعة يف شأن اهللا سبحانه، فهو صاحب هذا الكون ومبدعه، 

وخالق اإلنسان واملتفضل عليه وهو أنيس اإلنسان الذي يتسّىل به وبذكره عند االضطرار 

ضعف، وهو موضع حاجة اإلنسان يف األحوال كلها، فمن أدرك اهللا سبحانه بام له من وال

الصفات الرائعة واجلميلة وأدرك عظمته وقدرته وعنايته باإلنسان أحّبه سبحانه ال حمالة، ال 

 َوِمَن النَّاسِ [: )١(سيام إذا علم أن اهللا يبادل املحبة الصادقة بمثلها بل بأضعافها، كام قال تعاىل

: )٢(، وقال سبحانه]َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهللاِ َأنَدادًا ُحيِبُّوَهنُْم َكُحبِّ اهللاِ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َأَشدُّ ُحب�ا هللاِ

بُّوَنهُ [
بُّوَن اَهللا [: )٣(، وقال عّز من قائل]َفَسْوَف َيْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم ُحيِبُُّهْم َوُحيِ

ُقْل إِن ُكنُتْم ُحتِ

بِ  بِْبُكُم اهللاَُفاتَّ  .]ُعوِين ُحيْ

لكن حمبة اهللا سبحانه ليست مشاعر حمضة، فقد تكون املشاعر زائفة وإنام خيترب صدقها 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ [: )٤(باملواقف العملية كام قال تعاىل لَّْيَس اْلِربَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم قَِبَل املَْْرشِ

َواْلَيْوِم اآلِخِر َواملَْآلئَِكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيَِّني َوآَتى املَْاَل َعَىل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى  اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاهللاِ

َكاَة َواملُْ  الَة َوآَتى الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ آئِلَِني َوِيف الرِّ بِيِل َوالسَّ وُفوَن َواْلَيَتاَمى َواملََْساكَِني َواْبَن السَّ

اء َوِحَني اْلبَْأِس ُأوَلئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا بَِعْهدِ  َّ ابِِريَن ِيف اْلَبْأَساء والرضَّ ِهْم إَِذا َعاَهُدوْا َوالصَّ

 .]َوُأوَلئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ 

 مشاعر األدب مع اهللا سبحانه

 .مشاعر األدب مع اهللا سبحانه): األمر السابع(

                                                             

 .١٦٥البقرة: سورة )١(

 .٥٤املائدة:سورة  )٢(

 .٣١آل عمران:سورة  )٣(

 .١٧٧البقرة:سورة  )٤(
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وبني غريه ممن يتصف بالتعقل واإلدراك،  إّن األدب هو لياقات التواصل بني اإلنسان

وهو جزء مهم من السلوك اإلنساين، ولإلنسان مع بني نوعه آداب يراعيها، بعضها عامة 

وبعضها خاصة بمن يعرفه عىل تفاوت فيمن يعرفه بحسب درجات املعرفة وأسباهبا، 

 سنني.وبعضها الثالث خيتص بمن يكون له حق عليه كالوالدين واألرحام وسائر املح

ولتعامل اإلنسان مع اهللا سبحانه آداب الئقة بعظمته وعظمة آثاره وبحقه عىل 

اإلنسان، فكل سلوك إنساين ذو داللة أدبية جتاهه سبحانه وتعاىل من حيث وقوعه يف حمرضه 

 من التفات وغفلة، وإقبال أو إدبار، واستجابة أو متنّع، واستحياء أو اسرتسال أو غري ذلك.

 سبحانه والتأّدب معه والتواضع أمامه أهم اآلداب واللياقات التي إّن معرفة اهللا

يراعيها اإلنسان عىل اإلطالق نظرًا ملوقع اهللا سبحانه بالنسبة إليه وملوقعه هو جتاهه تعاىل، كام 

َالَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواملُْنَكِر َوَلِذْكُر اهللاِ َأْكَربُ [: )١(قال تعاىل  .]إِنَّ الصَّ

وال خيتص األدب والدالالت األدبية بالسلوك الظاهري لإلنسان جتاهه سبحانه ـ كام هو  

 احلال يف غريه ـ بل يشمل السلوك القلبي من خالل اخلواطر واهلواجس والعزائم 

واالعتقادات، ألن داخل اإلنسان صفحة مكشوفة أمام اهللا تعاىل، فكل ما كان فيها فهو 

اهللا سبحانه، ومن ثم صح لإلنسان أن يستحي من خواطر  بمثابة الفعل والكالم جتاه

إِن ُتْبُدواْ َما ِيف َأنُفِسُكْم َأْو [: )٢(وهواجس غري الئقة يف حمرض اهللا سبحانه، كام قال تعاىل

ُفوُه ُحيَاِسْبُكم بِِه اهللاُ ُفوُه َفإِنَّ اهللاَ َكاَن بِ [: )٣(، وقال سبحانه]ُختْ ٍء إِن ُتْبُدوا َشْيًئا َأْو ُختْ ُكلِّ َيشْ
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َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوالَ َيْسَتْخُفوَن ِمَن اهللاِ َوُهَو َمَعُهْم إِْذ [: )١(، وقال عز من قائل]َعلِيًام 

 .]ُيَبيُِّتوَن َما الَ َيْرَىض ِمَن اْلَقْولِ 

إّن اإلنسان قد ال يستطيع اإليفاء بمقتضيات األدب والشكر مع اهللا سبحانه بام يليق 

اإلنسان بني يدي اهللا سبحانه يكاد يشبه الطفل بني يدي الكبار حيث ال ينفّك يصدر منه به، ف

ترصفات وسلوكيات معيبة، ألنه ال يستطيع أن يرتقي إىل مستوى الكبار يف االنتباه إىل املعاين 

النبيلة ومقتضياهتا، ولذا جتد األولياء ال يزالون يتصاغرون ويتواضعون أمام اخلالق سبحانه 

يرون أعامهلم قارصًة عن اللياقة بمقامه، وهو شعور صادق، ولكن اهللا سبحانه يكتفي من و

عباده بام يتيّرس هلم وينيط ما زاد عىل ذلك بمقدار قابلياهتم وطموحهم، وقد قال اإلمام عيل 

 َها َأْوَعاَها((: )٢(يف كالم له يف النهج  .))إِنَّ هذِه اْلُقُلوَب َأْوِعَيٌة، َفَخْريُ

ّن اهللا سبحانه ال حيتاج إىل أدب اإلنسان وشكره له وإطاعة أوامره، ولكن طبيعة إ

موقع اهللا تبارك وتعاىل يف عامل الوجود والكون عامة ومن اإلنسان خاصة جتعل سالمة 

اإلنسان وسعادته منوطًة بالتأدب جتاه اخلالق، واالستجابة لنصائحه واإلذعان ملا أنبأ عنه من 

 قواعد احلياة.

ال يبعد ذلك عن موقع الوالدين يف األرسة، فهام وإن استغنيا عن معارشة األوالد و

وأدهبم، إال أن من سالمة األوالد أن يعرفوا هلام موقعهام يف األرسة ويتصفوا جتاههام 

 باألدب، ويستجيبوا دون مشاكسة ملا يوضّحونه من مقتضيات احلياة األرسية واالجتامعية.

ن أبواب النشاط الروحي السليم مع اهللا سبحانه وتعاىل حيث وهذا باب آخر واسع م

يستطيع اإلنسان أن يسعى أن يكون مليئًا باألدب مع اهللا تعاىل باطنًا وظاهرًا، مكثرًا من 

 العبادة واخلضوع له بام ال يليق ألحد دونه.
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ع ومن لطيف ما يندرج يف هذا الباب ما يثريه األدب مع اهللا سبحانه من روح التواض

أّن رجًال من أصحابه ذكر كالمًا  يف اإلنسان وال سيام احلّكام، وقد جاء عن اإلمام عيل 

 وَجلَّ  ،َنْفِسه ِيف  ُسْبَحاَنه اهللاَّ َجَالُل  َعُظمَ  َمنْ  َحقِّ  ِمنْ  إِنَّ ((: )١(طويًال يف الثناء عليه فقال 

 ملََنْ  َكَذلَِك  َكانَ  َمنْ  َأَحقَّ  وإِنَّ  ،ِسَواه َما ُكلُّ  َذلَِك  لِِعَظمِ  ِعنَْده َيْصُغرَ  َأنْ  َقْلبِه ِمنْ  َمْوِضُعه

ْ  َفإِنَّه .إَِلْيه إِْحَساُنه وَلُطَف  ،َعَلْيه اهللاَّ نِْعَمةُ  َعُظَمْت   اهللاَّ  َحقُّ  اْزَدادَ  إِالَّ  َأَحدٍ  َعَىل  اهللاَّ نِْعَمةُ  َتْعُظمْ  َمل

 ،اْلَفْخرِ  ُحبُّ  ِهبِمْ  ُيَظنَّ  َأنْ  النَّاسِ  َصالِِح  ِعنْدَ  َالةِ اْلُو  َحاَالِت  َأْسَخِف  ِمنْ  وإِنَّ  ،ِعَظامً  َعَلْيه

 واْستَِامعَ  ،اِإلْطَراءَ  ُأِحبُّ  َأينِّ  َظنُِّكمْ  ِيف  َجاَل  َيُكونَ  َأنْ  َكِرْهُت  وَقدْ  .اْلكِْربِ  َعَىل  َأْمُرُهمْ  وُيوَضعَ 

ْكُته َذلَِك  ُيَقاَل  َأنْ  ُأِحبُّ  ُكنُْت  وَلوْ  .َكَذلَِك  اهللاَّ بَِحْمدِ  وَلْسُت  ،الثَّنَاءِ   ُسْبَحاَنه هللاَِّ اْنِحَطاطاً  َلَرتَ

َياءِ  اْلَعَظَمةِ  ِمنَ  بِه َأَحقُّ  ُهوَ  َما َتنَاُولِ  َعنْ   .))واْلكِْربِ

 حتديد اآلداب يف الدين

لقد اختار الدين لألدب مع اهللا سبحانه قوالً وفعًال اآلداَب الالئقة واملالئمة مع فطرة 

والشكر  تبارك وتعاىل، فمنها آداب قولّية مثل التسبيح والتحميد والتكبري  اإلنسان جتاهه

 ونحوها، وآداب أخرى فعلّية يمتزج بعضها باألقوال كالصالة والصوم واالعتكاف واحلج.

كام حظر االبتداع يف اآلداب، حتى يكون للناس كلها آداب جامعة، وال تتعدد الطرق 

ون موضوع األدب مظنّة لالختالق واالختالف، وال واجلامعات بتعدد اآلداب، وال يك

يتأتى ألصحاب األنانيات وضع آداب وأعامل جديدة لتكون بصمة هلم عىل السلوك الديني، 

 وهذا أمر راشد وحكيم.

 وبذلك سّد الدين بابًا من أبواب الزلل واخلطأ واخلطيئة يف النشاط الروحي لإلنسان.

اليب املبتدعة يف بعض من ينسب إىل التصوف وبذلك يتضح اخلطأ يف مجلة من األس

أو العرفان من حيث إنشاء أساليب جديدة يف كيفها أو كمها مل تؤثر يف النصوص املوثوقة، 
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وقد أدى ذلك إىل وجود طرق متعددة عىل كل واحد بصمة من رجال سلكوها وعّلموها 

 لتالمذهتم، وهذا خطأ كبري.

 مشاعر احلياء من اهللا سبحانه

 تبارك وتعاىل.اهللا  نم ياءمشاعر احل: )الثامناألمر (

 إن احلياء هو شعور اإلنسان باحلزازة والضيق من اطالع الغري عىل أحد أمرين ..

ما ال حمذور يف وجوده أو صدوره من اإلنسان، ولكن ينبغي سرته من اطالع  األول:

اب بعض املامرسات اآلخرين، مثل حياء اإلنسان من الظهور عاريًا أمام اآلخرين، أو ارتك

 التي ال حميص له عنها مثل قضاء احلاجة بمحرضهم.

وهذا األمر من مجلة املشاعر الفطرية والراقية والرشيفة لإلنسان الذي يساعد عىل 

 استقامته وسالمته النفسية والسلوكية.

ما ال ينبغي صدوره من اإلنسان ملكان قبحه، ومن َثّم فإنه يرتك ممارسته إذا  الثاين:

لم حضور اآلخرين عنده، أو اطالعهم عليه الحقًا. وبالرغم من أن املفروض باإلنسان أن ع

يرتك مثل ذلك ملكان قبحه، لكن مع ذلك فإن استحياء اإلنسان من ارتكاب القبيح أمام 

اآلخرين يمّثل صفًة نبيلًة، ألنه ينطوي عىل رضٍب من اإلذعان هبذا القبح، واحرتام اجلو 

احلياء من ((أّن: )١(ن اجلهر باألمور املنكرة والقبيحة، ومن َثّم جاء يف احلديثالعام وصيانته ع

 .))اإليامن

ُيضاف إىل ذلك أنه متى كان احلياء باعثًا لرتك العمل القبيح متامًا أو التقليل منه فإنه 

يعود باخلري إىل صاحبه، من حيث إنه ترك ممارسة ذميمة أيًا كان الداعي إىل تركها فال 

 وجب جزاء من ارتكبها.يست
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ومن املشاعر النبيلة لإلنسان جتاه اهللا سبحانه هو الشعور باحلياء منه يف ارتكاب ما ال 

ينبغي ارتكابه بمحرض منه ومشهد، فإّنه تبارك وتعاىل حارض مع اإلنسان، ثم هو مؤسس 

قبيح يف نظام القيم يف داخل اإلنسان وحاميه، فمن الالئق باملرء أن يستحي من ارتكاب ال

َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن [: )١(حمرضه تعاىل، وقد ذّم اهللا سبحانه قومًا فقال

يًطا ـُه بَِام َيْعَمُلوَن ُحمِ ـِه َوُهَو َمَعُهْم إِْذ ُيَبيُِّتوَن َما َال َيْرَىضٰ ِمَن اْلَقْوِل َوَكاَن اللَّ  .]اللَّ

أمام الغري،  )املحظور(رّق وأظرف من ارتكاب القبيح بل من رضوب احلياء ما هو أ

فاإلنسان يستحي من ترك اآلداب الالئقة واألخطاء غري املتعمدة بشأن اآلخرين ويعتذر 

 منها لآلخرين بشأهنا.

وَمن جرى عىل مثل ذلك يف شأن اهللا سبحانه فقد جرى عىل معنى صحيح ومعقول  

  دير واألدب والتوقري.والئق، وقّدر اهللا سبحانه منه هذا التق

 مشاعر األنس واملعّية مع اهللا سبحانه 

 (األمر التاسع): مشاعر األنس واملعية مع اهللا جلَّ وعال.

إّن للصحبة واملعية ظالل عديدة عىل النفس اإلنسانية، فاإلنسان عندما يكون مع 

حتشام اآلخرين يف مكان واحد يستأنس هبم وُيَرسّ بوجودهم، وهو مع ذلك يّتصف باال

 والوقار معهم.

وإّن اهللا سبحانه هلو مع اإلنسان يف مجيع أحواله ـ كام هو مع سائر الكائنات ـ ال 

يفارقه وال حيتجب اإلنسان عنه، فمن اختذ اهللا سبحانه أنيسًا كان سّد فراغًا يف نفسه وحياته، 

 بَِام َن َما ُكنُتْم َواهللاُُكْم َأيْ َوُهَو َمعَ [: )٢(باستحضار ربٍّ كريٍم وساتر ورفيق، قال سبحانه
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َامَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َما اهللاَ َأَملْ َتَر َأنَّ [: )١(، وقال عز من قائل]َتْعَمُلوَن َبِصريٌ   َيْعَلُم َما ِيف السَّ

ْجَوٰى َثَالَثٍة إِالَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوَال َمخَْسٍة إِالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأدْ  لَِك َوَال َأْكَثَر َيُكوُن ِمن نَّ َنٰى ِمن َذٰ

ٍء َعلِيمٌ َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ اهللاَإِالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمَّ ُينَبُِّئُهم بَِام َعِمُلوا   .] بُِكلِّ َيشْ

 حتري رضوان اهللا سبحانه

 (األمر العارش): مشاعر البحث عن رضوان اهللا سبحانه.

سية والروحية لإلنسان هو البحث عن رضا اهللا سبحانه عن إّن من احلاجات النف

 اإلنسان، وكرامته عنده.

وهذه جهة مهمة لذاهتا بغض النظر عن الرهبة والرغبة، ألن اهللا سبحانه هو صاحب 

هذا املشهد الكوين كله ومبدعه وهو خالق اإلنسان وموجده، فحال اإلنسان بالقياس إليه ـ 

األوالد بالقياس إىل الوالدين، ومن املشهود أّن األوالد  عىل سبيل التقريب ـ هو حال

يرغبون بفطرهتم يف رضا والدهيم عنهم، بل يرغب األصدقاء ـ بالصداقة املؤكدة ـ رضا 

 بعضهم عن بعض.

ومن َثمَّ فإنَّ من فطرة اإلنسان بعد التفاته إىل وجود اخلالق سبحانه ونسبته إليه أن 

ر إليه وإىل باطنه وسلوكه وأفعاله بعني الرضا والتقدير يكون اخلالق راضيًا عنه وينظ

والتكريم، وهذا املعنى لو تيّرس الوصول إليه لإلنسان فهو غاية مثىل أكرب من الطاعات 

َوِمَن النَّاِس [: )٢(لذاهتا، ومن ثم جعل القرآن الكريم مرضاة اهللا غاية لطاعة الصاحلني فقال

ي َنْفَسُه اْبتَِغاء مَ  ُم اْبتَِغاء [: )٣(، وقال]ْرَضاِت اهللاَِمن َيْرشِ َوَمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَهلُ
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َوِيف اْآلِخَرةِ َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة [: )١(، ووعد الصاحلني بمرضاته تعاىل، فقال]َمْرَضاِت اهللاِ

َن اهللاِ َوِرْضَوانٌ  َن اهللاِ َأْكَربُ َوَمَساكَِن َطيَِّبًة ِيف َجنَّاِت عَ [: )٢(، وقال]مِّ َذلَِك ُهَو  ْدٍن َوِرْضَواٌن مِّ

إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا [: )٣(، كام جاء أن سخط اهللا سبحانه أكرب من كل يشء]اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

يَامِن َفَتْكُفُرونَ  ْقتُِكْم َأنُفَسُكْم إِْذ ُتْدَعْوَن إَِىل اْإلِ  .]ُينَاَدْوَن ملََْقُت اهللاِ َأْكَربُ ِمن مَّ

  وهذا األمر أيضًا باب من أبواب النشاط الروحي السليم لإلنسان مع اهللا سبحانه.

 عزَّ وجلمشاعر الرغبة والرهبة جتاه اهللا 

 .): مشاعر الرغبة والرهبة جتاه اهللا سبحانهاحلادي عرش(األمر 

األمور  إّن اهللا سبحانه هو القّيم عىل هذه احلياة والكون، فاألشياء كلها جنوده، وعواقب 

سبحانه يف  صائرة إليه، وخزائن األشياء كلها عنده، واإلنسان كسائر الكائنات حمتاج إىل اهللا 

كل ما عنده ويف كل ما يرجوه أو حيذره يف العاجل واآلجل، ومن ثم تتوجه رغبات اإلنسان 

فل جتاه وحذره يف جماميع أموره كلها إىل اهللا سبحانه، فاإلنسان جتاه اهللا سبحانه أشبه بالط

أبويه، حيث إن كل ما يرجوه الطفل من يشء فإنام يرجوه منهام، كام أن ما حيذره يتوجه حذره 

إليهام، ألهنام مصدر العطاء واملنع، وهكذا احلال يف سائر احلاالت التي يكون ما يرجوه املرء 

 جتاه املدير.وحيذره ـ ولو يف جانب حمدد ـ مرهونًا بآخر، كالتالميذ جتاه األستاذ واملوظفني 

إّن تذّكر اهللا سبحانه يتمّثل باستحضار حقيقة هذه احلياة وعنارص اجلدِّ مما يؤدي إىل 

ْم َن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاُإِنََّام املُْْؤِمنُو[: )٤(شعور بالرهبة واملهابة كام قال سبحانه  َوِجَلْت ُقُلوُهبُ
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 .٧٢التوبة: سورة )٢(

 .١٠غافر:سورة  )٣(

 .٢األنفال: سورة  )٤(
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ُلونَ َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْهتُ  ِْم َيَتَوكَّ َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما [: )١(، وقال تعاىل]ْم إِيَامًنا َوَعَىلٰ َرهبِّ

ا َس  اِت َوُهْم َهلَ ْريَ ِْم َراِجُعوَن أُوَلـٰئَِك ُيَساِرُعوَن ِيف اْخلَ ُْم إَِىلٰ َرهبِّ ُقُلوُهبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ ابُِقوَن َوَال آَتوا وَّ

قِّ َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ  ُنَكلُِّف َنْفًسا إِالَّ   .]ُوْسَعَها َوَلَدْينَا كَِتاٌب َينطُِق بِاْحلَ

ولكن يف نفس احلال فإّن ذكر رمحة اهللا سبحانه وعطفه ورأفته بالناس يثري يف النفس 

َثاِينَ اهللاُ[: )٢(السكينة واالطمئنان كام قال تعاىل ا مَّ َتَشاِهبً ِديِث كَِتاًبا مُّ َل َأْحَسَن اْحلَ  َتْقَشِعرُّ ِمنُْه  َنزَّ

ـِه  لَِك ُهَدى اللَّ ـِه َذٰ ْم إَِىلٰ ِذْكِر اللَّ ْم ُثمَّ َتلُِني ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُهبُ ُ َشْوَن َرهبَّ َهيِْدي بِِه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيْ

 ُقُلوُهبُم بِِذْكِر اهللاِ  ئِنُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطمَ [: )٣(، وقال] َفَام َلُه ِمْن َهادٍ ن َيَشاُء َوَمن ُيْضلِِل اهللاُمَ 

ـِه َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب   .]َأَال بِِذْكِر اللَّ

وهذا باب واسع ال ينفد للنشاطات الروحية والسلوكية، حيث إن باستطاعة اإلنسان 

أن يعمل ما شاء من الّرب واخلري رغبًة إىل كرامة اهللا سبحانه ورضوانه وثوابه كام أن عليه أن 

الرش واإلثم حذرًا من اهلوان عىل اهللا سبحانه وسخطه وحمذور جزائه، فكل حيذر ما شاء من 

قدرات اإلنسان ونشاطاته وخصاله وأوقاته هي جمال استثامر ملزيد من اخلري، يكون اإلنسان 

 بإمهاهلا مفرطًا يف حق نفسه ومضّيعًا لفرصة ال تعوض فيام يرجوه وحيذره.

 التصّوف طرح عدم املباالة بالنعيم املرجو إن من اخلطأ يف منهج بعض املنسوبني إىل

والعقاب املحذور عىل أساس أن املهم هو لقاء اهللا سبحانه، فإن بعض املعاين وإن كان أنبل 

من بعض ولكن اإلنسان أيًا كان فقري إىل كل ما كان حمتاجًا إليه بحسب خلقته جيد فيه رخاًء 

 بأنبلها وأرقاها.وراحًة وسعادة، فإن تعارضت األمور لزم التمسك 
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 هؤالرجوع إىل اهللا سبحانه ولقا

 (األمر الثاين عرش): استحضار الرجوع إىل اهللا سبحانه ولقائه بعد هذه احلياة.

إّن ممات اإلنسان وفق منظور الدين ليس انعدامًا لإلنسان ولكنه انتقال من نشأة إىل 

والدار اآلخرة إىل درجة اليقني  أخرى، وهبذا االنتقال خيرج من جمرد االعتقاد باهللا سبحانه

واملعاينة، حيث يشهد نفسه موجودًا وقد مات، فيستيقن ببقائه بعد املامت، وكأنَّ لذلك عّرب 

عن املوت باليقني، ثم تكون من بعد ذلك النشأة اآلخرة التي حييي فيها اهللا سبحانه الناس 

جد اإلنسان اهللا سبحانه للحساب والقضاء وبلوغ الغايات املوعودة حسب استحقاقهم، في

كاملعاينة بام يقف عليه من تنجيز عدته وحتقيق ما أنبأه به وكأّن لذلك ُعّرب عن القيامة بلقاء اهللا 

َفَمن َكاَن َيْرُجو [: )٢(، وقال تعاىل]َمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء اهللاِ َفإِنَّ َأَجَل اهللاِ َآلٍت [: )١(سبحانه

ِه َفْلَيْعَمْل عَ  الَِقاء َربِّ ـِه [: )٣(، وقال عّز من قائل]َمًال َصاِحلً َىل اللَّ تُّْم َأْو ُقتِْلُتْم َإلِ َوَلئِن مُّ

ونَ  َرشُ  .]ُحتْ

إّن وجود اآلخرة بعد هذه احلياة هو الذي حيقق كون هذه احلياة مزرعة واختبارًا 

ي خلود لإلنسان، ويعطي حلياة اإلنسان يف هذه الدنيا بعدًا مضاعفًا بام ال حيىص ألهنا تعن

اإلنسان بعد هذه احلياة متلقيًا درجته التي اكتسبها يف هذه احلياة من خالل سلوكياته وأعامله، 

ويؤدي إىل سعي اإلنسان إىل االستثامر األمثل لكل طاقاته وحلظاته وجوانحه وجوارحه، كام 

دٍ  َعَىل  َفَصلِّ  اللَُّهمَّ ((: )٤(جاء يف دعاء لإلمام عيل بن احلسني  َساِت  واْجَعْل  وآلِه، ُحمَمَّ  َمهَ
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 َال  َحتَّى ،َثَوابَِك  ُموِجَباِت  ِيف  َأْلِسنَتِنَا وَهلََجاِت  َأْعُينِنَا، وملَََحاِت  َأْعَضائِنَا وَحَرَكاِت  ،ُقُلوبِنَا

ا َنْسَتِحقُّ  َحَسنَةٌ  َتُفوَتنَا ا َنْسَتْوِجُب  َسيَِّئةٌ  َلنَا َتْبَقى وَال  َجَزاَءَك، ِهبَ  .))ِعَقاَبَك  ِهبَ

إّن من شأن اإلنسان املؤمن بالدين أن ال يكتفي باالعتقاد هبذا األمر فحسب، بل 

يستحرض تلك العاقبة اخلطرية وتوقن به كام لو أنه قد عاينه وشهده، فيتمّثل لديه مشاهد 

تلك النشأة املهيبة، وتكون نصب عينيه، نظري ما جيده اإلنسان املتبرص لسنن هذه احلياة يف 

َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن [: )١(واقب األشياء ونتائجها املريرة أو السليمة. كام قال تعاىلالوقوف عىل ع

ِحيمَ  ۞ ِعْلَم اْلَيِقنيِ  ُونَّ اْجلَ َا َعْنيَ اْلَيِقنيِ  ۞ َلَرتَ ُوهنَّ يف خطبة  ، وقال اإلمام عيل ]ُثمَّ َلَرتَ

ُموَن، َوُهْم َوالنَّاُر َكَمْن َقْد َرآَها، َفُهْم فِيَهاَفُهْم َواْجلَنَُّة َكَمْن َقْد َرآَها، َفُهْم فِ ((املتقني:   يَها ُمنَعَّ

ُبونَ   .))ُمَعذَّ

بل من شأن هذا االعتقاد أن جيعل حياة اإلنسان تنبض باحليوية والرتقب واالنتظار 

حتى يوقظ ليله ويشغل باله يف هناره كام يغلب عىل الناس مهومهم يف آناء الليل وتشغل 

ًدا [: )١(، قال اهللا تعاىل)٢(اء النهارقلوهبم يف آن وا ُسجَّ ا َخرُّ ُروا ِهبَ َام ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ إِنَّ

                                                             

 .٧ـ٥التكاثر:سورة ) ١(

 ناس الصبح، فنظر إىلصىل بال إّن رسول اهللا ((أنه قال:  ويف األثر عن أيب عبد اهللا الصادق ) ٢(

 له فقال رأسه، يف عيناه وغارت جسمه نحف قد ، لونه مصفراً  ، برأسه وهيوي خيفق وهو املسجد يف شاب

 من  اهللا رسول فعجب موقنًا، اهللا رسول أصبحت يا: قال فالن؟ يا أصبحت كيف:  اهللا رسول

 وأسهر أحزنني الذي هو اهللا رسول يا ينييق إنّ : فقال يقينك؟ فام حقيقة حقيقة يقني لكل إنّ : وقال ،قوله

 نصب للحساب وقد ريب عرش إىل أنظر كأين حتى فيها وما الدنيا عن نفيس هواجري فعزفت وأظمأ لييل

 األرائك وعىل ،ويتعارفون اجلنة يتنعمون يف اجلنة أهل إىل أنظر وكأين فيهم أنا و ،لذلك اخلالئق وحرش

 يف يدور النار زفري أسمع اآلن وكأين ،مصطرخون فيها معذبون وهم النار أهل إىل أنظر وكأين ،متكئون

 أنت عليه، ما الزم: له قال ثم باإليامن، قلبه اهللا نّور عبد هذا: ألصحابه  اهللا فقال رسول ، مسامعي
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ُْم َخْوفً  وَن َتَتَجاَىفٰ ُجنُوُهبُْم َعِن املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ ِْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُ ا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ

 َّ  .]ا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ َوَطَمًعا َوِمم

إّن بلوغ اإلنسان إىل درجة اليقني باهللا سبحانه وبالدار اآلخرة يوّسع مدارك اإلنسان 

لتتسع للمشاهد املقبلة، واآلفاق الغائبة، بحيث إنه قد يتعّذر عليه االستمرار يف حياته 

 االعتيادية إّال إذا أويت سكينة بالغة.

و يوم مهيب حيث جيازى اإلنسان بأعامله ومساعيه يف احلياة إّن يوم القيامة حقًا هل

َيْوَم َال َينَفُع َماٌل َوَال [: )٢(الدنيا ويوكل إليها، ال يملك ألحد نفعًا وال رضًا، كام قال سبحانه

 .] بَِقْلٍب َسلِيمٍ إِالَّ َمْن َأَتى اهللاَ ۞َبنُوَن 

ل آٍن خطوة إىل لقاء اهللا سبحانه إّن اإلنسان من خالل هذا النبأ جيد نفسه خيطو يف ك

واستحقاق درجة قطعية بموجب أعامله، فينظر إىل الدنيا بعني الزائل وإىل اآلخرة بعني املقبل 

الباقي، فتهدأ نفسه جتاه اضطرابات احلياة ويكتسب سكينة ووقارًا يف خضّم شدائدها 

ْنَيا [: )٣(تعاىلوزواهلا وجيد هذه احلياة ظًال زائًال وغرورًا خادعًا، كام قال  َياُة الدُّ اْعَلُموا َأنََّام اْحلَ

ٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالدِ َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّ  اَر َنَباُتُه َلِعٌب َوَهلْ

ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما َوِيف  اُه ُمْصَفر� َن اهللاِ َوِرْضَواٌن َوَما ُثمَّ َهيِيُج َفَرتَ اْآلِخَرةِ َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِّ

ْنَيا إِالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ  َياُة الدُّ ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ [: )٤(، وقال سبحانه]اْحلَ ْنَيا إِالَّ َهلْ َياُة الدُّ َوَما َهِذهِ اْحلَ

                                                                                                                                                          

 خرج أن يلبث فلم  اهللا له رسول فدعا معك، الشهادة ُأرزق أن اهللا رسول يا يل اهللا ادع: الشاب فقال

 .٥٣ص: ٢ج: الكايف ))العارش هو وكان تسعة نفر بعد فاستشهد  النبي غزوات عضب يف
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َيَواُن َلْو َكاُنوا  َي اْحلَ اَر اْآلِخَرَة َهلِ الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاُ َوِجَلْت [: )١(، وقال عّز وجّل ]َيْعَلُمونَ الدَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ ْم إِيَامًنا َوَعَىل َرهبِّ  .]ُقُلوُهبُْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْهتُ

ْنَيا َكَرْكب ُيَساُر ِهبِْم َوُهْم نَِيامٌ ((: )٢(وقال اإلمام عيل  : )٣(، وقال ))َأْهُل الدُّ

عٍ  وُكلُّ  ُمنَْقضٍ  َمْعُدودٍ  ُكلُّ ((: )٤(، وقال ))َأَجلِه إَِىل  ُخَطاه املَْْرءِ  َنَفُس ((  ، ويف))آٍت  ُمَتَوقَّ

 لقد فأشهد: قال ،املؤمنني أمري عن له ومسألته معاوية عىل دخوله عند)٥(محزة بن رضار خرب

 ،حليته عىل قابض ،حمرابه يف قائم وهو ،سدوله الليل أرخى وقد مواقفه بعض يف رأيته

ْضِت  َأِيب  ،َعنِّي إَِلْيِك  ،ُدْنَيا َيا ُدْنَيا َيا((: ويقول احلزين، بكاء ويبكي ،السليم متلمل يتململ  َتَعرَّ

ْقِت  إَِيلَّ  َأمْ  ي َهْيَهاَت  .ِحينُِك  َحانَ  َال  ،َتَشوَّ ي ُغرِّ ْقُتِك  َقدْ  ،فِيِك  ِيل  َحاَجةَ  َال  ،َغْريِ  َال  ثاً َثَال  َطلَّ

ادِ  ِقلَّةِ  ِمنْ  آه .َحِقريٌ  وَأَمُلِك  ،َيِسريٌ  وَخَطُركِ  ،َقِصريٌ  َفَعْيُشِك  ،فِيَها َرْجَعةَ  ِريِق  وُطولِ  ،الزَّ  ،الطَّ

َفرِ  وُبْعدِ   ليلة ذات  املؤمنني أمري رأيت قال)٦(، وعن نوف البكايل))املَْْوِردِ  وَعظِيمِ  ،السَّ

اِهِدينَ  ُطوَبى َنْوُف  َيا..((: يل فقال النجوم، يف فنظر فراشه من خرج وقد ْنَيا ِيف  لِلزَّ  الدُّ

اِغبِنيَ  َُذوا َقْومٌ  ُأوَلئَِك  ،اآلِخَرةِ  ِيف  الرَّ  واْلُقْرآنَ  ،طِيباً  وَماَءَها ،فَِراشاً  وُتَراَهبَا ،بَِساطاً  األَْرَض  اختَّ

َعاءَ  ،ِشَعاراً  ْنَيا َقَرُضوا ُثمَّ  ،ِدَثاراً  والدُّ  .))املَِْسيِح  ِمنَْهاِج  َعَىل  َقْرضاً  الدُّ
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 ثريها استذكار الرجوع إىل اهللا سبحانهيمشاعر 

إّن الشعور بالرجوع إىل اهللا سبحانه يف اآلخرة يثري يف اإلنسان بفطرته مشاعر شتى 

َذا كَِتاُبنَا [: )١(كاجلّد والرهبة والرتّقب واالنتظار، ملا ينتظره من مشاهدها، قال سبحانه َهٰ

ا ُكنَّا َنْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَمُلونَ َينطُِق َعلَ  قِّ إِنَّ ُفوا [: )٢(، وقال عّز من قائل]ْيُكم بِاْحلَ ُقْل إِن ُختْ

َاموَ َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهللاُ َما ِيف ُصُدوِرُكمْ  ٍء اِت َوَما ِيف اْألَْرِض َواهللاُ َوَيْعَلُم َما ِيف السَّ  َعَىلٰ ُكلِّ َيشْ

ا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َوَبْينَُه َيوْ  ۞َقِديٌر  َْرضً ا َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ حمُّ َم َجتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ

ُرُكُم اهللاُ َنْفَسُه َواهللاُ َأَمًدا ُفَراَدٰى  َلَقْد ِجْئُتُموَنا [: )٣(، وقال تعاىل] َرُءوٌف بِاْلِعَبادِ َبِعيًدا َوُحيَذِّ

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم َوَما َنَرٰى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذي َكَام  ا َخوَّ ةٍ َوَتَرْكُتم مَّ َل َمرَّ َن َخَلْقنَاُكْم َأوَّ

ا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ  َكاُء َلَقد تََّقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّ ُْم فِيُكْم ُرشَ  .]َزَعْمُتْم َأهنَّ

اعر هو الثبات واالستقامة عند املصائب يف اإلسالم، كام قال ومن مجلة تلك املش 

َن اْألَْمَواِل َواْألَنُفِس َوالثََّمَراِت [: )٤(تعاىل وِع َوَنْقٍص مِّ ْوِف َواْجلُ َن اْخلَ ٍء مِّ َوَلنَْبُلَونَُّكم بَِيشْ

ابِِريَن  ِ الصَّ ِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ  ۞َوَبرشِّ ا إَِلْيِه َراِجُعوَن الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ ـِه َوإِنَّ ُأوَلـٰئَِك َعَلْيِهْم  ۞ا لِلَّ

ٌة َوُأوَلـٰئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  ِْم َوَرْمحَ هبِّ ن رَّ  .]َصَلَواٌت مِّ

ومن مجلة ما تثريه اآلخرة يف نفس اإلنسان إذا تأّمل األمور بصفاء الشعور بالشوق إىل 

َجُل الَِّذي َكَتَب اهللاُ َعَلْيِهُم َملْ َتْسَتِقرَّ َلْوالَ األَ ((ملّتقني: عن ا)٥(اخلالق، كام قال اإلمام عيل 

َعُظَم اْخلَالُِق ِيف  َأْرَواُحُهْم ِيف َأْجَساِدِهْم َطْرَفَة َعْني، َشْوقًا إَِىل الثََّواِب، َوَخْوفًا ِمَن اْلِعَقاِب.
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 َلنَا واْجَعْل ((: )١(دعاء اإلمام عيل بن احلسني  ، ويف))أْنُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِيف َأْعُينِِهمْ 

 ،بَِك  اللََّحاِق  َوْشِك  َعَىل  َله وَنْحِرُص  إَِلْيَك، املَِْصريَ  َمَعه َنْسَتْبطُِئ  َعَمًال  األَْعَاملِ  َصالِِح  ِمنْ 

ِذي َمْأَنَسنَا املَْْوُت  َيُكونَ  َحتَّى ِذي وَمْأَلَفنَا بِه، َنْأَنُس  الَّ َتنَا إَِلْيه، َنْشَتاُق  الَّ تِي وَحامَّ ُنوَّ  ُنِحبُّ  الَّ  الدُّ

 .))ِمنَْها

 رعاية اهللا سبحانه يف خلقه

 .): رعاية اهللا سبحانه يف خلقهالثالث عرش(األمر 

إّن من أحّب األمور إىل اهللا سبحانه هو رعايته يف خلقه، وهو يشتمل عىل أساس 

املعنوي لذلك: أن يكون اإلنسان معنوي روحاين يتفّرع عليه سلوكيات عملية، واألساس 

معنيا� باآلخرين كعنايته بنفسه ما استطاع، فيحّب هلم مثل ما حيّب لنفسه، ويكره هلم مثل ما 

يكره لنفسه، وحيذر يف شأهنم ما حيذر هو منه، فيتصف جتاههم بمشاعر الرمحة واللطف 

 اآلالم. ويتمنى هلم الصالح والسعادة ويتأمل بام جيده فيهم من املعاناة و

فإّن من اّتصف هبذه الصفة نظر إليه اهللا سبحانه بعني اإلكبار والتقدير، وكان له يف 

ظهر الغيب من حيث ال حيتسب، ملكان كرب نفسه التي مل تنغلق عىل صاحبها بل وسعت 

بُّوَن َأن َيْغِفَر اهللاَُوْليَْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال [: )٢(اآلخرين، قال سبحانه
: )٣(، وقال تعاىل]مْ  َلكُ  ُحتِ

ُحوا َوإِن َتْعُفوا َوَتْصفَ [: )٤(، وقال عّز من قائل] ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللاَ َفاْعُف [

ِحيمٌ َوَتْغِفُروا َفإِنَّ اهللاَ ، وقال ] إَِلْيَك َوَأْحِسن َكَام َأْحَسَن اهللاُ[: )٥(، وقال جّل وعال] َغُفوٌر رَّ
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ُقل لِّلَِّذيَن آَمنُوا َيْغِفُروا [: )٢(، وقال تعاىل] ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللاَ[: )١(سبحانه

ـهِ  اَم اللَّ اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك [: )٣(، وقال جّلت آالؤه]لِلَِّذيَن َال َيْرُجوَن َأيَّ

 .]ُه َوِيلٌّ َمحِيمٌ َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ 

وهذا باب آخر من النشاط الروحي والسلوكي لإلنسان جتاه اهللا سبحانه وجتاه 

 اآلخرين.

ومن اخلطأ يف بعض املناهج إغفال هذا البعد املهم يف الرتقي الروحي لإلنسان، 

 واالقتصار عىل ما يتعلق بذكر اهللا سبحانه وعبادته، وال شّك يف أّن أصل الذكر واخلضوع هللا

سبحانه هو أهم عمل أخالقي يف احلياة، إّال أنه قد يدور أمر املرء بني أن يبقى مشغوالً بالذكر 

واخلضوع أو االنرصاف إىل ممارسة اإلحسان إىل اآلخر ويف هذه احلالة دّلت النصوص 

الدينية عىل أّن اإلحسان أفضل عند اهللا سبحانه من الذكر املندوب، بل من اإلحسان ما 

 ىل الذكر الواجب مثل اإلنقاذ من املخاطر وضامن سالمة اآلخرين.يتقدم ع

 فهذا توصيف النشاطات الروحانية التي دعي إليها اإلنسان يف الدين.

وبذلك نالحظ أن مجيع النشاطات الروحانية التي وردت يف الدين جتاه اهللا هي 

مومًا تطبيقات نشاطات معقولة وحكيمة وسليمة من املنظور العقالين والفطري، فهي ع

 للمشاعر الفطرية الراقية التي هي أصول التواصل واألخالق يف شأن اهللا سبحانه وتعاىل.

 .)عالقة اإلنسان باهللا تبارك وتعاىل(هذا عن البعد األول وهو 

   

                                                             

 .١٩٥البقرة: سورة  )١(

 .١٤اجلاثية: سورة  )٢(

 .٣٤فصلت: سورة  )٣(



٣٦٠   ....................................................................................  �������������������������  
ن نه باإلنسا  عالقة اهللا سبحا

 عالقة اهللا سبحانه باإلنسان

 (البعد الثاين): عالقة اهللا سبحانه باإلنسان.

شك يف املنظور الديني يف أن هللا سبحانه عالقة باإلنسان كام فطر اإلنسان عىل  ال

 التعلق باهللا سبحانه، فهو حيب اإلنسان ويرعاه ويستجيب له.

 وهذه العالقة ترجع إىل عالقتني ..

: عالقة موّدة قبل خلق اإلنسان كانت الباعث عىل خلقه وإبداعه، العالقة األوىل

ادي ألجله، فكان اإلنسان صفوة الكائنات املادية. وقد بدأ خلقه بإكرامه وخلق هذا العامل امل

وأبدى ملالئكته امتيازه وأمرهم باخلضوع له، وسّخر له سبحانه سائر الكائنات املادية، قال 

عَ [: )١(سبحانه ُل فِيَها َمن ُيْفِسُد َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخلِيَفًة َقاُلوا َأَجتْ

ُس َلَك َقاَل إِينِّ َأْعَلُم َما َال َتْعَلُمونَ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ  .]فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ

: عالقته بعد خلقه وتعقله ووعيه، حيث إّنه سبحانه أرسل له رسائل والعالقة الثانية

ن خمتار وعاقل وصاحب ضمري، يمكن أن هيتدي إىل من خالل أفراد منه، وتعامل معه ككائ

اهللا تعاىل ويرد إنعامه األول عليه بخلقه وتسخري ما حوله بالتقدير والشكر واالمتنان، 

 ويتعامل معه بام يليق من أدب مع اإلله اخلالق.

فإذا اهتدى إليه وقّدر إنعامه وعمل عىل وفق ما غرسه يف فطرته عاد سبحانه وتعاىل 

يد من اإلكرام والتقدير والعناية، فإذا محده استمع إليه، وإن شكر اهللا سبحانه رّده إليه بمز

: )٢(بمزيد من اإلنعام، وإن سأله مضطرًا استجاب له وإذا توّكل عليه كفاه، قال اهللا سبحانه

ن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللاَ[  َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه اهللاُُه َأْضَعاًفا َكثَِريًة وَ  َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه لَ مَّ
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ـِه َكَمَثِل َحبٍَّة [: )١(، وقال عّز من قائل]ُتْرَجُعونَ  ْم ِيف َسبِيِل اللَّ َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَهلُ مَّ

اَئُة َحبٍَّة َواهللاَُأنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل ِيف ُكلِّ ُسن  .] َواِسٌع َعلِيمٌ ُيَضاِعُف ملَِن َيَشاُء َواهللاُ ُبَلٍة مِّ

بُّوَن اهللاَ ُقْل إِن كُ [: )٢(وإّن اهللا سبحانه يبادل عباده املحّبة، كام قال جّل وعال
 نُتْم ُحتِ

بِْبُكُم اهللاُفَ  بُِعوِين ُحيْ ِحيمٌ ِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاُ َوَيغْ اتَّ َواْسَتْغِفُروا [: )٣(، وقال تعاىل] َغُفوٌر رَّ

ِزْد [: )٤(، وقال عّز من قائل]وُبوا إَِلْيِه إِنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدودٌ َربَُّكْم ُثمَّ تُ  ْف َحَسنًَة نَّ َلُه َوَمن َيْقَرتِ

 .] َغُفوٌر َشُكورٌ فِيَها ُحْسنًا إِنَّ اهللاَ

يَك  َوُكْن هللا ُمطِيعًا، َوبِِذْكِرِه آنِسًا، َوَمتَثَّْل ((: )٥( وقال اإلمام عيل  ُه َعنْ  ِيف َحاِل َتَولِّ

ُدكَ  هِ  إِْقَباَلُه َعَلْيَك، َيْدُعوَك إَِىل َعْفِوِه، َوَيَتَغمَّ  َفَتَعاىل ِمْن َقِويٍّ  .بَِفْضلِِه، َوَأْنَت ُمَتَولٍّ عنُْه إَِىل َغْريِ

ِه ُمقيٌِم، ،َما َأْكَرَمهُ  َوِيف  َوَتَواَضْعَت ِمْن َضِعيف َما َأْجَرَأَك َعَىل َمْعِصَيتِِه َوَأْنَت ِيف َكَنِف ِسْرتِ

ُه، َبْل َملْ َختُْل ِمْن ُلْطِفِه َمطْ  ٌب، َفَلْم َيْمنَْعَك َفْضَلُه، َوَملْ َهيْتِْك َعنَْك ِسْرتَ  ِرَف َعْني َسَعِة َفْضلِِه َمَتَقلِّ

ُفَها َعنَْك، َفَام َظنَُّك  يَّة َيْرصِ
َها َعَلْيَك، َأْو َبلِ ِدُثَها َلَك، َأْو َسيَِّئة َيْسُرتُ  .بِِه َلْو َأَطْعَتهُ  ِيف نِْعَمة ُحيْ

ِة، ُمَتَواِزَيْنيِ ِيف اْلُقْدرَ أوَ  َفَة َكاَنْت ِيف ُمتَِّفَقْنيِ ِيف اْلُقوَّ َل َحاكِم ةِ ْيُم اهللاِ َلْو َأنَّ هِذِه الصِّ ، َلُكنَْت َأوَّ

 .))َعْاملِ األَ  ئْخَالِق، َوَمَساوِ َعىل َنْفِسَك بَِذِميِم األ

 َتْشُكُر ((: )٦(يف الثناء عىل شكر اهللا سبحانه ويف دعاء اإلمام عيل بن احلسني 

 َعَلْيه َأْوَجْبَت  الَِّذي ِعَباِدكَ  ُشْكرَ  َكَأنَّ  َحتَّى ،فِيه ُتَطاعُ  َما َقلِيلِ  َعَىل  وُتثِيُب  َشَكْرَته، َما َيِسريَ 

                                                             

 .٢٦١البقرة: سورة  )١(

 .٣١آل عمران:  سورة )٢(

 .٩٠هود: سورة  )٣(

 .٢٣الشورى:  سورة )٤(

 .٣٤٤ص: هنج البالغة) ٥(

 .٣٧الدعاء:  ،١٦٢ص: الصحيفة السجادية) ٦(
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ْ  َأوْ  َفَكاَفْيَتُهْم، ُدوَنَك  نْهمِ  اِالْمتِنَاعِ  اْستَِطاَعةَ  َمَلُكوا َأْمرٌ  َجَزاَءُهمْ  َعنْه وَأْعَظْمَت  َثَواَهبُمْ   َيُكنْ  َمل

 .))َفَجاَزْيَتُهمْ  بَِيِدكَ  َسَبُبه

 ءبيش عبد إيلَّ  تقرب ما((عن اهللا سبحانه:  عن النبي )١(وقد جاء يف احلديث

 سمعه كنُت  أحببته فإذا ه،أحبَّ  حتى بالنافلة إيلَّ  ليتقرب وإنه ،عليه افرتضت مما إيلَّ  أحبَّ 

 دعاين إن هبا، يبطش التي ويده ،به ينطق الذي ولسانه ،به يبرص الذي وبرصه ،به يسمع الذي

 .))أعطيته سألني وإن ،أجبته

 إمداد اهللا سبحانه لإلنسان

وعليه فإّن هناك إمدادًا خاصًا من اخلالق لإلنسان وإعانة خاصة له، وليس ما يناله 

 من اإلنسان والكائنات احلية وغريها.اإلنسان رهنًا بالسنن الكونية العامة شأن األشياء كلها 

 وهلذا اإلمداد بطبيعة احلال نظام خاص من حيث أسبابه وأنحائه وحدوده.

 أما أسبابه فهي نوعان: عام وخاص.

 لإلمداد عنايته بإرسال رسالة إىل خلقه السبب العام

جود فهو عنايته تعاىل بإرسال رسالة إىل عباده يوضح هلم أبعاد الو السبب العامأما 

وآفاقه وينبه عىل وجود اهللا سبحانه وبقاء اإلنسان بعد هذه احلياة مرهونًا بأعامله وسلوكه 

فيها، فيؤدي ذلك إىل وحيه إىل بعض عباده بشكل واضح مسندًا هذه الرسالة بخوارق 

 خارجة عن قدرة اإلنسان يثبت أن الرسول صادق يف إبالغه عن اهللا تعاىل.

هتيؤ هذا الرسول حلمل هذه الرسالة من خالل عقالنيته وزكاة  واختيار الرسول وإن اقتىض

الوحي واإلمداد  نفسه وخضوعه هللا سبحانه لكن تلك املؤهالت ليست هي املوجبة لوقوع 

اإلهلي بل هي متثل وجود أرضية مناسبة للوحي إليه فحسب وإنام يكون هذا اإلمداد عن 

 عنايته تعاىل بإرسال تلك الرسالة.

                                                             

 .٣٥٢ص: ٢ج: الكايف) ١(



�������������������������������������������������������������    .......................   ٣٦٣ 

 إلمداده تعاىل اإلنسان صاالسبب اخل

 إلمداد اهللا سبحانه خللقه فهي أمور .. السبب اخلاصأما 

حيب العقالء من خلقه كام )١(: تعقل اإلنسان، فإن اهللا سبحانه كائن عاقلاألمر األول

حيب املعّلم التلميذ النابه وذلك ألن هذا الكون واحلياة مبني عىل نظم تفيض فيها األشياء إىل 

، وهذا هو احلال سواء يف هذه احلياة الدنيا أم يف العوامل الروحانية والنشأة نتائج حمددة

اآلخرة، ومن ثم كان الدين يف حقيقته إرشادًا لإلنسان إىل القواعد العامة للكون والسنن 

الرابطة بني الدنيا واآلخرة، وهو ما عرب عنه يف النصوص الدينية بالرصاط املستقيم، كام قال 

اَط املُسَتِقيَم ا[: )٢(تعاىل َ اَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  ۞هِدَنا الرصِّ ِرصَ

الِّنيَ  ْسَتِقيمٍ [: )٣(، وقال]الضَّ اٍط مُّ َوَهَذا [: )٤(، وقال]َوَمن َيْعَتِصم بِاهللاِ َفَقْد ُهِدَي إَِىل ِرصَ

اُط َربَِّك ُمْسَتِقيًام  ْسَتِقيٍم دِينًا قَِيًام قُ [: )٥(، وقال]ِرصَ اٍط مُّ نِي َهَداِين َريبِّ إَِىل ِرصَ ، ]ْل إِنَّ

َق بُِكْم َعن َسبِيلِِه َذلُِكْم [: )٦(وقال ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوْا السُّ اطِي ُمْسَتِقيًام َفاتَّ َوَأنَّ َهَذا ِرصَ

ُكْم َتتَُّقونَ  اُكم بِِه َلَعلَّ ْسَتِقيمٍ  إِنَّ [: )٧(، وقال]َوصَّ اٍط مُّ َفَسَتْعَلُموَن [: )١(، وقال]َريبِّ َعَىل ِرصَ

                                                             

هذا اإلطالق جاء عىل سبيل املشاكلة جتّوزًا. وال ُتطلق هذه اللفظة يف شأنه سبحانه حقيقًة، ألّن ) ١(

 ،إحياءات من أصلها اللغويأهنا تعّرب عن معنى إجيايب لكن ال يزال يظّلل عليها من رغم عىل الالعقالنية 

والتي متنعها من االنفالت، فاملراد هبا القوة التي متسك اإلنسان عن االسرتسال  ،الذي هو من عقال البعري

 اخلاطئ، وأّن اهللا سبحانه أجّل من أن تكون فيه اقتضاءات سلبية يكون العقل حائًال دوهنا.

 .٧ـ٦الفاحتة:سورة  )٢(

 .١٠١آل عمران:سورة  )٣(

 .١٢٦األنعام:سورة  )٤(

 .١٦١األنعام:سورة  )٥(

 .١٥٣األنعام:سورة  )٦(

 .٥٦هود:سورة  )٧(
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ِويِّ َوَمِن اْهَتَدى اِط السَّ َ َوإِنَّ الَِّذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرةِ َعِن [: )٢(، وقال]َمْن َأْصَحاُب الرصِّ

اِط َلنَاكُِبونَ  َ  .]الرصِّ

َفَلن َجتَِد [: )٣(ل عّز من قائلإذًا كل يشء يف الوجود مبني عىل قواعد وسنن وقد قا

ِويًال  ُسنََّة اهللاِ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن [: )٤(، وقال سبحانه]لُِسنَِّت اهللاِ َتْبِديًال َوَلن َجتَِد لُِسنَِّت اهللاِ َحتْ

ْقُدوًرا  . ]َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اهللاِ َقَدًرا مَّ

عد ويستثمرها يف االجتاه األمثل، وعليه فإن اإلنسان العاقل هو الذي يدرك هذه القوا

ومن ثم كثر اإلشادة بالعقل والتعقل واحلكمة يف القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار أهل 

ا َكثًِريا[: )٥(، كام قال تعاىلالبيت  ْكَمَة َفَقْد ُأوِيتَ َخْريً  .]َوَمن ُيْؤَت اْحلِ

ْكَمةُ ((: )٦(وقال اإلمام عيل  ةُ  اْحلِ ْكَمةَ  َفُخذِ  نِ املُْْؤمِ  َضالَّ  .))النَِّفاِق  َأْهلِ  ِمنْ  وَلوْ  اْحلِ

 والعقل هو نظام التفكري وخطوطه العريضة، وهو اثنان ..

. عقل موهوب، وهو ما منح لكل إنسان من قوة التعقل، وهو من أبدع خملوقات ١

الصانع سبحانه، حيث يستطيع اإلنسان من خالل هذه القوة إدراك نظام الكون واالرتباط 

 بني األشياء.

 . عقل مكتسب، وهو ما يكتسبه اإلنسان من خالل ما جيده وجيّربه يف احلياة.٢

                                                                                                                                                          

 .١٣٥طه:سورة  )١(

 .٧٤املؤمنون:سورة  )٢(

 .٤٣فاطر:سورة  )٣(

 .٣٨األحزاب:سورة  )٤(

 .٢٦٩: البقرةسورة  )٥(

 .٨٠احلكمة:  ،٤٨١ص: هنج البالغة) ٦(
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وقد حّث اإلنسان يف النصوص عىل تنمية العقل واالعتبار بالوقائع واحلوادث 

التارخيية واملعارصة، فبالتعقل يقي اإلنسان نفسه وغريه عن املفاسد وحيرز به مقتضيات 

ْ ِعبَادِ [: )١(بحانهاحلكمة والصالح، قال س ُه  ۞َفَبرشِّ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَ

 .] َوُأوَلـٰئَِك ُهْم ُأوُلو اْألَْلَباِب ئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم اهللاُُأوَلـٰ

وإذا مل يتعقل اإلنسان فإنه يستخدم التعاليم احلكيمة والراشدة يف غري مواضعها حتى  

ه النسل واحلرث، أال ترى أن بعض أهل الدين القارصين كاخلوارج ومن أشبههم يف هيلك ب

هذا الزمان يفسد يف األرض ويسفك الدماء وهيتك األعراض وهيدر األموال وخيّرب البالد 

 باسم الدين جهًال بتعاليم الدين ومقتضياته.

الطاهرة بام ال يقدر زكاة نفس اإلنسان، فإن اهللا يقدر النفس الزاكية و األمر الثاين:

غريها ويقدر اخلطوة الصادرة من النفوس الزكية بام ال يقدر مثلها الصادرة من النفوس غري 

َام َيَتَقبَُّل اهللاُ ِمَن املُْتَِّقنيَ [: )٣(، وقال]إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املُْتَِّقنيَ [: )٢(الزكية، كام قال تعاىل ، ]إِنَّ

َيْوَم َال َينَفُع [: )٤(زكاة نفس صاحبها، وقال سبحانه والتقوى تنطوي عىل خصال من أمهها

 .] بَِقْلٍب َسلِيمٍ َتى اهللاَإِالَّ َمْن أَ  ۞ َماٌل َوَال َبنُونَ 

إّن قيمة اإلنسان مرهونة بمقدار تضحيته برغباته الشخصية يف سبيل قيمه ومبادئه 

بُّونَ َلن َتنَاُلوا اْلِربَّ َحتَّٰى ُتنفِ [: )٥(احلقة، كام قال سبحانه
َّا ُحتِ ٍء َفإِنَّ اهللاََوَما تُ  ُقوا ِمم  بِِه نِفُقوا ِمن َيشْ

 .]َعلِيمٌ 

                                                             

 .١٨ـ ١٧الزمر: سورة  )١(

 .٤التوبة:سورة  )٢(

 .٢٧املائدة:سورة  )٣(

 .٨٩ـ  ٨٨الشعراء: سورة  )٤(

 .٩٢آل عمران: سورة  )٥(
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رعاية مقتضيات األدب والشكر مع اهللا تعاىل من خالل مشاعر  األمر الثالث:

االمتنان واملحبة والتقدير لنعمه سبحانه ووجوه إحسانه واالستقامة عليه والتصديق لرسله، 

َكَام َأْرَسْلنَا فِيُكْم [: )٢(، وقال عّز من قائل]ن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَُّكمْ َلئِ [: )١(كام قال سبحانه

 ْ ا َمل ُمُكم مَّ ْكَمَة َوُيَعلِّ ُمُكُم اْلكَِتاَب َواْحلِ يُكْم َوُيَعلِّ نُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا َوُيَزكِّ  َتُكوُنوا َرُسوًال مِّ

إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا [: )٣(، وقال تعاىل]ْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُرونِ َفاْذُكُروِين َأْذُكْركُ  ۞َتْعَلُموَن 

وا بِاْجلَ  َزُنوا َوَأْبِرشُ اُفوا َوَال َحتْ ُل َعَلْيِهُم املََْالئَِكُة َأالَّ َختَ نَا اهللاُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ ِة الَّتِي ُكنُتْم نَّ َربُّ

ْنَيا َوِيف اْآلِخَرةِ َنْحُن َأْولَِيا ۞ ُتوَعُدونَ  َياةِ الدُّ  .]ُؤُكْم ِيف اْحلَ

اإلحسان إىل اخللق بالرب واإلعانة واخللق احلسن، فإن اخللق عيال اهللا  األمر الرابع:

سبحانه، فاإلحسان إليهم يوجب رده سبحانه باإلحسان إليه أضعافًا مضاعفة، وقد كثر يف 

: )٤(ذكر حمبته تعاىل للمحسنني، قال سبحانه القرآن الكريم الثناء عىل اإلحسان، وتكرر فيه

إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِيتَاء ذِي اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواملُْنَكِر َواْلَبْغِي [

ُرونَ   .]َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

: )٥(لق، كام قال سبحانهإّن للدين نصوصًا رائعة يف بيان أمهية اإلحسان إىل اخل

ْت لِْلُمتَِّقَني [ َامَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّ بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ ن رَّ الَِّذيَن  ۞َوَساِرُعوا إَِىلٰ َمْغِفَرةٍ مِّ

اِء َواْلَكاظِِمَني اْلَغْيَظ َوالْ  َّ اِء َوالرضَّ َّ  .]ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ  َعافَِني َعِن النَّاِس َواهللاُُينِفُقوَن ِيف الرسَّ

                                                             

 .٧إبراهيم:سورة  )١(

 .١٥٢ـ ١٥١البقرة: سورة  )٢(

 .٣١ـ٣٠فصلت:سورة  )٣(

 .٩٠النحل:سورة  )٤(

 .١٣٤ـ ١٣٣آل عمران:  سورة )٥(
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وال خيتّص هذا األصل بدين اإلسالم، بل هو من أصول الدين اإلهلي اجلامع، كام قال 

ائِي[: )١(سبحانه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا َوذِي اْلُقْرَبٰى َل َال َتْعُبُدوَن إِالَّ اهللاََوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبنِي إِْرسَ

َكاَة ُثمَّ َتَولَّْيُتْم إِالَّ َقلِيًال َواْلَيَتاَمٰى َواملَْ  َالَة َوآُتوا الزَّ َساكِِني َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َوَأقِيُموا الصَّ

ْعِرُضونَ  نُكْم َوَأنُتم مُّ  .]مِّ

الثقة باهللا سبحانه وحسن الظن به يف مصاعب احلياة وشدائدها.  األمر اخلامس:

نسان، فمن متسك يف حتديات احلياة باألمل باهللا وحسن واالنتباه إىل حكمته فيام يقدره لإل

الظن به وتوكل عليه وجد أثر ذلك، وقد كثر يف القرآن الكريم بشارة الصابرين، فقال 

، وقال عز من ]َوَكَفى بِاهللاِ َوكِيالً [: )٣(وقال تعاىل ]َأَلْيَس اهللاُ بَِكاٍف َعْبَدهُ [: )٢(سبحانه

ُلونَ َوَعَلْيِه َفْلَيتَ [: )٤(قائل ِل املَُْتَوكِّ َوملََّا َرَأى املُْْؤِمنُوَن اْألَْحَزاَب [: )٥(، وقال جل وعال]َوكَّ

 .]َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا اهللاُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللاُ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم إِالَّ إِيَامًنا َوَتْسلِيًام 

ه يف األمور واالستجارة يف امللامت، الدعاء بالسؤال من اهللا واستخارت األمر السادس:

ن ُجيِيُب [: )٦(فإنه سبحانه جميب للمرء أو مقّدر له ما هو خري له مما رجاه وسأله، قال تعاىل َأمَّ

وءَ  َوإَِذا َسَأَلَك ِعَبادِي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب [: )٧(، وقال سبحانه]..املُْْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

ُهْم َيْرُشُدونَ ُأِجيُب دَ  اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْلُيْؤِمنُوْا ِيب َلَعلَّ  .]ْعَوَة الدَّ

                                                             

 .٨٣البقرة:  سورة )١(

 .٣٦الزمر:سورة  )٢(

 .٣،٤٨سورة األحزاب:  .١٧١، ١٣٢، ٨١النساء:سورة ) ٣(

 .٦٧يوسف:سورة  )٤(

 .٢٢األحزاب:سورة  )٥(

 .٦٢النمل:سورة  )٦(

 .١٨٦البقرة:سورة  )٧(



٣٦٨   ...................................................................................  �������������������������  

ِذي َأنَّ  واْعَلمْ ((: )١(البنه احلسن  وجاء يف وصية اإلمام عيل   َخَزاِئنُ  بَِيِده الَّ

َامَواِت  َعاءِ  ِيف  َلَك  َأِذنَ  َقدْ  واألَْرضِ  السَّ َل  ،الدُّ  ،لُِيْعطَِيَك  َتْسَأَله َأنْ  وَأَمَركَ  ،بِاِإلَجاَبةِ  َك لَ  وَتَكفَّ

ِمحَه َمحََك  وَتْسَرتْ ْ  ،لَِريْ ْ  ،َعنْه َحيُْجُبَك  َمنْ  وَبْينَه َبْينََك  َجيَْعْل  وَمل ، إَِلْيه َلَك  َيْشَفعُ  َمنْ  إَِىل  ُيْلِجْئَك  وَمل

 ْ ْ  ،التَّْوَبةِ  ِمنَ  َأَسْأَت  إِنْ  َيْمنَْعَك  وَمل ْ  ،بِالنِّْقَمةِ  ْلَك ُيَعاجِ  وَمل كَ  وَمل ْ ْ  ،بِاِإلَناَبةِ  ُيَعريِّ  َحْيُث  َيْفَضْحَك  وَمل

ْ  ،َأْوَىل  بَِك  اْلَفِضيَحةُ  دْ  وَمل ْ  ،اِإلَناَبةِ  َقُبولِ  ِيف  َعَلْيَك  ُيَشدِّ ْ  ،بِاْجلَِريَمةِ  ُينَاِقْشَك  وَمل  ِمنَ  ُيْؤيِْسَك  وَمل

ْمحَةِ  نْ  َعنِ  ُنُزوَعَك  َجَعَل  َبْل ، الرَّ  َحَسنََتَك  وَحَسَب  ،َواِحَدةً  َسيَِّئَتَك  وَحَسَب  ،َحَسنَةً  ِب الذَّ

 َعلِمَ  َناَجْيَته وإَِذا ،نَِداكَ  َسِمعَ  َناَدْيَته َفإَِذا ،اِالْستِْعَتاِب  وَباَب  املََْتاِب  َباَب  َلَك  وَفَتَح  ،َعْرشاً 

وَمَك  إَِلْيه وَشَكْوَت  ،َك َنْفِس  َذاَت  وَأْبَثْثَته ،بَِحاَجتَِك  إَِلْيه َفَأْفَضْيَت  ،َنْجَواكَ   واْسَتْكَشْفَته ،ُمهُ

تِه َخَزائِنِ  ِمنْ  وَسَأْلَته ،ُأُموِركَ  َعَىل  واْسَتَعنَْته ،ُكُروَبَك  ه إِْعَطائِه َعَىل  َيْقِدرُ  َال  َما َرْمحَ  ِمنْ  ،َغْريُ

ةِ  ،األَْعَامرِ  ِزَياَدةِ   .األَْرَزاِق  وَسَعةِ  ،األَْبَدانِ  وِصحَّ

َعاءِ  اْسَتْفَتْحَت  ِشْئَت  َفَمَتى ،َمْسَأَلتِه ِمنْ  فِيه َلَك  َأِذنَ  بَِام  َخَزائِنِه َمَفاتِيَح  َيَدْيَك  ِيف  َجَعَل  ُثمَّ   بِالدُّ

يَّةَ  َفإِنَّ  ،إَِجاَبتِه إِْبَطاءُ  ُيَقنَِّطنََّك  َفَال  ،َرْمحَتِه َشآبِيَب  واْسَتْمَطْرَت  ،نِْعَمتِه َأْبَواَب 
 َقْدرِ  َعَىل  اْلَعطِ

َام  .ةِ النِّيَّ  َرْت  وُربَّ ائِلِ  ألَْجرِ  َأْعَظمَ  َذلَِك  لَِيُكونَ  اِإلَجاَبةُ  َعنَْك  ُأخِّ  .اآلِملِ  لَِعَطاءِ  وَأْجَزَل  ،السَّ

َام  ءَ  َسَأْلَت  وُربَّ ْ َف  َأوْ  ،آِجًال  َأوْ  َعاِجًال  ِمنْه َخْرياً  وُأوتِيَت  ،ُتْؤَتاه َفَال  اليشَّ  َخْريٌ  ُهوَ   ملَِا َعنَْك  ُرصِ

 ،َمجَاُله َلَك  َيْبَقى فِيَام  َمْسَأَلُتَك  َفْلَتُكنْ  ،ُأوتِيَته َلوْ  ِدينَِك  َهَالكُ  فِيه َطَلْبَته َقدْ  َأْمرٍ  َلُربَّ فَ  ،َلَك 

 .))َله َتْبَقى وَال  َلَك  َيْبَقى َال  َفاملَْاُل  ،َوَباُله َعنَْك  وُينَْفى

 هذا عن األسباب اخلاصة إلمداد اهللا سبحانه لإلنسان وعونه له.

 عىل رضبيـن ستجابة اهللا سبحانه لإلنسانا

 واستجابة اهللا تبارك وتعاىل لإلنسان عىل رضبني ..

                                                             

 .٣٩٨:ص البالغة هنج )١(
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ما يكون عىل وجه غري معلن وظاهر، فهو ترصف من اهللا سبحانه يف األمور  األول:

من حيث توجيه دفتها إىل حيث يشاء، سواء كان ذلك من خالل نحو من اإلحياء النفيس إىل 

تطيع اإلنسان حتديد نشأته بعناية إهلية خاصة، أو بمقتىض السنن النفسية اإلنسان مما ال يس

العامة. فقد يضّيع شيئًا وكلام بحث عنه مل جيده، ثم يسأل اهللا سبحانه مضطرًا أن يوجده له 

وبعد وقت خيطر يف باله أن يبحث يف املوضع الفالين فيجده فيه. أو كان من خالل الترصف 

نسان املريض اهللا سبحانه يف أن يشافيه، وإذا به يتجه نحو العافية، اخلارجي، كام يسأل اإل

 ومن املحتمل أن يكون ذلك توجيهًا من اهللا سبحانه حاله إىل العافية بنحٍو ما.

ما يكون عىل وجه خارق وواضح، نظري اخلوارق التي تتفق لألنبياء، مثل  الثاين:

وإنزال مائدة من  وسالماً وجعل النار بردًا  إحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص وفلق البحر

 السامء والكتب املرسلة بتوسط األنبياء، وكذلك كرامات األولياء مثل إطعام مريم 

 وغري ذلك. 

 قواعد االستجابة ونظامها

هذا ولكن ليس من شك أيضًا يف أن هذه االستجابة واإلمداد حمكوم كسائر شؤون 

حلكمة، فإن عمل احلكيم ال خيتلف وال يتباين، بل الوجود بنظم ونسق، وفق مقتضيات ا

جيري عىل نسق حمدد ومثال واحد مع تقدير كل حالة بحسبها. وهناك عنارص دخيلة يف هذا 

األمر منها صالح اإلنسان وتقواه ومنها صدق سؤاله من اهللا تعاىل والشعور باالضطرار يف 

 مقام الدعاء والسؤال.

ليست يف مستوى تغّري طابع هذه احلياة من االختبار ومن حدود هذه االستجابة أهنا 

املعريف واألخالقي لإلنسان من خالل احلوادث واالبتالءات، ومن ثم نجد أن األنبياء الذين 

كانوا عىل صلة باهللا سبحانه مل خيلوا عن عوارض وابتالءات صعبة، فاالختبار واالبتالء من 

يها. ومن ثم فال داللة للتوسعة عىل اإلنسان يف هذه مقادير هذه احلياة وسننها التي ال تغيري ف
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ا [: )١(احلياة عىل كرامته عىل اهللا تعاىل وال يف ضيقه داللة عىل إهانته، كام قال تعاىل َفَأمَّ

َمُه َفَيُقوُل َريبِّ َأْكَرَمنِ  ُه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ نَساُن إَِذا َما اْبَتَالُه َربُّ ا إَِذا َما ا ۞ اْإلِ ْبَتَالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َوَأمَّ

 .]َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَننِ 

عىل هذا تكون استجابة اهللا سبحانه لإلنسان فيام تسمح به مقادير احلياة وقواعدها 

الثابتة. فإن اإلنسان وإن علم بوجود اهللا وصفاته، إال أن اإلنسان املؤمن ال يزال يكتشف اهللا 

ألن هذه التفاصيل متّثل كلها عنايًة من اهللا سبحانه ينبغي شكرها  سبحانه يف تفاصيل احلياة،

أو حمذور متوقع يرجى تعاىل فيه دفعه أو مصيبة واقعة يرىض لقضاء اهللا فيها ويسأله سبحانه 

الصرب عىل آثارها. فأحداث احلياة كلها بني أقدار جتري عىل سنن ثابتة وقضاءات وقعت 

ذن من اهللا سبحانه، ما يعطي لإلنسان انطباعًا حيويًا عن سنن تفريعًا عىل اختيار اإلنسان بإ

احلياة وقواعدها واجتاه اإلرادة اإلهلية، ولكل منها داللة ورسالة إىل اإلنسان يف منحى معني، 

 كام أن يف كل منها ورقة اختبارية لإلنسان.

 تلخيص ما تقدم

نسان وبني اهللا سبحانه مبنية لقد اتضح مما تقدم أن الرؤية الدينية يف العالقة بني اإل

عىل أسس متينة وراشدة توافق التطلعات الفطرية لإلنسان، فاإلنسان يستكشف اهللا سبحانه 

بفطرته وبعقله، ويثريه يف االرتباط باهللا سبحانه مشاعر احلمد والشكر واملحبة واألدب 

ه، ومقّدٌر ما فيه من واحلاجة، كام أّن اهللا سبحانه وتعاىل أيضًا معنيٌّ باإلنسان، وحمّب ل

 اخلصال الراقية، ومساعيه يف املعرفة والسلوك الفاضل.

   

                                                             

 .١٦ـ ١٥الفجر:سورة ) ١(
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  تاسع اِّـحور ال

  الدين والسعادة
 

 

k حقيقة السعادة 

k انقسام السعادة إىل مادية ومعنوية 

k عالقة الدين بالسعادة 

k  أسباب السعادة املعنوية 

k وجوه حاجة اإلنسان إىل األمل 

k  إثارة اآلمال النافعة يفدور الدين 

k واألمل فيها نافذة اإليامن باآلخرة 

k وجوه األنس الفطرية  

والسعادة  / الدين 
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 الدين والسعادة

الدين حول : ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ )تاسعاملحور ال(

 .والسعادة

 حقيقة السعادة

فهي غاية يعمل  ،اإلنسان لنفسه يف هذه احلياةإّن السعادة هي عنوان إمجايل ملا يرجوه 

 الراحة النفسية وااللتذاذ باألشياء. ـ يف الواقع ـوجيهد كّل فرد يف سبيل حتقيقها. وحقيقتها 

فكّل إنسان بام أّنه يتأّمل من بعض األشياء ويلتّذ ببعض آخر، فمن الطبيعي أن يطلب 

 .كائنات احلية التي متلك إحساساً ن عاّمة الما يلتّذ به وحيذر ممّا يتأّمل منه. وهذا هو شأ

ـ يمتاز بأّنه يستطيع  من خالل ما ُجّهز به من قّوة التعّقل والتفكري ـإال أّن اإلنسان 

فيتمّكن بالتايل من ضبط سلوكّياته وأفعاله بام حيّقق له مزيدًا من السعادة  ،توّقع املستقبل

ناًة يف حارضه ليدفع أملًا أكرب يف مستقبله. كام يمتاز فرّبام جتده يقايس أملًا ومعا ،بالنظر الكيل

مثل  ،بتمّكنه من استنباط طرٍق لكسب الراحة واللذة ودفع النكد والعناء، والتفنّن يف ذلك

 ما يصنعه من األطعمة واأللبسة واألبنية واآلالت واألدوات.

 انقسام السعادة إىل مادية ومعنوية

 .. السعادة عىل رضبني وينبغي أن يلتفت الباحث إىل أنّ 

: السعادة املادية، وهي حتصيل الرغبات الفطرية االعتيادية التي ُفطر عليها األول

اإلنسان ِمن الطعام والرشاب، والنوم، والزواج، واألمومة واألبوة، واالطالع، واجلاه، 

 والراحة، والصحة، والشغل، والبقاء، والتجّمل.

األمل، واألنس،  صل بأمور وجدانّية ونفسّية، مثل: السعادة املعنوية، وهي حتالثاين

 والقناعة، وغريها. 
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لتنحرص سعادته يف إرضائها  ؛بمجموعة من الغرائزوذلك ألّن اإلنسان ليس حمصورًا 

بل إّن له أبعادًا وجدانية وروحية عميقة، متى عاش االستقرار من جهتها شعر  ،ةستجابالوا

بل مساعدًا عىل مزيد  ،ذلك أسعد له يف ذات نفسه بالراحة والطمأنينة والسكينة. فكان

شعوره بالسعادة املادية فيام جيده من إمكانات حياته، بام ال جيده اآلخرون ممّن يملك أضعاف 

 تلك اإلمكانات. 

مثًال ـ أّن عائلة ريفّية قد تعيش السعادة البالغة بمقّوماٍت مادية قليلة،  ـ فنحن نرى

عيش اهلموم والنكد واالضطراب والقلق رغم كثرة إمكاناهتا. وقد بينام هناك عوائل مرتفة ت

جاء يف تقريٍر يقارن بني السعادة املعنوية يف اهلند وبعض البالد الغنية أّن كثريًا من الفقراء يف 

 اهلند يعيشون سعادة نفسية أكرب من سعادة بعض الطبقات املرّفهة يف الدول الغنية.

 ومات السعادة باألسباب املادية.وعليه: فال يصح أن ُحترص مق

 ،يضاف إىل ذلك: أّن السعادة املعنوية بنفسها تستتبع كثريًا من وجوه السعادة املادية

من حيث درئها ملخاطر مجة عن اإلنسان، وتأثريها عىل الصحة النفسية، والتي تساعد 

 بدورها عىل الصحة اجلسدية عىل ما سنوّضحه.

سعادة حالة نفسية وروحية فحسب؛ ألّهنا ال تزيد عىل بل يمكن القول: إّن حقيقة ال

نحٍو من الشعور بالراحة واللذة. إال أّن لألمور املادية دورًا غري مبارش من حيث تأمني 

السعادة النفسية. ومن هنا لو توّهم اإلنسان واقعًا ماديًا سعيدًا من غري أن يوجد هذا الواقع 

أّنه سوف يبقى حّيًا رغم ابتالئه بمرض عضال ال  يف اخلارج لكان سعيدًا، مثل من يعتقد

يعلمه، أو يعتقد أّنه يأكل الطعام الذي يشتهيه خطأ، أو يعتقد أّنه يرشب الدواء الذي حيتاجه 

 بينام ال يكون ما يرشبه ذاك الدواء.. وهكذا.

ويصدق العكس أيضًا؛ فيشقى من يعتقد أّنه مبتىل بمرض عضال، أو أّن أمواله قد   

 ، أو أّن ما يتناوله سّم حتى لو كان ذلك كّله خطأ.تلفت
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 عن عالقة الدين بالسعادة نانطباعا

 ونأيت هنا لنتساءل عن عالقة الدين بالسعادة يف هذه احلياة.

إّن الناظر يف النّص الديني القرآين يالِحظ أّن الدين ال يقف أمام حتصيل اإلنسان ف

اهللا سبحانه قد استخلف اإلنسان يف األرض،  بل إّن هذه النصوص تدّل عىل أنّ  ،للسعادة

وسّخر له ما فيها وما عليها وما حوهلا، لينتفع بإمكاناهتا، ويستكشف قوانينها؛ فيستثمرها، 

َامَواِت [: )٢(، وقال]َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفةً إِينِّ [: )١(قال عّز من قائل َر َلُكْم َما ِيف السَّ َوَسخَّ

 .]َمجِيًعا ِمنْهُ  َوَما ِيف اْألَْرضِ 

ولكن قد ُيظّن ـ يف مقابل ذلك ـ أّن الدين َحيرم اإلنسان من السعادة يف هذه احلياة، 

عىل أساس كسب السعادة يف احلياة األخرى؛ وذلك لشواهد كثرية يف النصوص الدينية من 

 أيت ..مجلتها ما ي

 شواهد مدعاة عىل ترغيب الدين عن طلب السعادة

يب اإلنسان عن احلياة الدنيا؛ بذّمها، والتزهيد فيها، والتأكيد عىل . ما جاء من ترغ١

اِن ُمَتَفاِوَتاِن َوَسبِيَالِن ُخمَْتلَِفاِن؛ ((أّن الراحة فيها عناء يف اآلخرة؛ إذ أّن  ْنَيا َواْآلِخَرَة َعُدوَّ الدُّ

َها َأْبَغَض اْآلِخَرَة َوَعاَداَها. ْنَيا َوَتَوالَّ ِق َواملَْْغِرِب َوَماٍش َفَمْن َأَحبَّ الدُّ ا بَِمنِْزَلِة املَْْرشِ . َوُمهَ

َتانِ  ،َبْينَُهَام  ا َبْعُد َرضَّ َام َقُرَب ِمْن َواِحٍد َبُعَد ِمَن اْآلَخِر.. َوُمهَ ْت  اْجلَنَّةَ  إِنَّ ((، و)٣())ُكلَّ  ُحفَّ

َيَوانُ [، )٤())بِاملََْكاِره َي اْحلَ اَر اْآلِخَرَة َهلِ  .)٥(]َوإِنَّ الدَّ

                                                             

 .٣٠:البقرة) سورة ١(

 .١٣:اجلاثية) سورة ٢(

 .١٠٣احلكمة  ،٤٨٦ص:  هنج البالغة) ٣(

 .١٧٦، اخلطبة ٢٥١) هنج البالغة ص:٤(

 .٦٤:العنكبوت) سورة ٥(
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كاألرزاق واآلجال ـ  ـ . ما جاء يف النصوص ممّا يفيد أّن مقّومات السعادة املادية٢

أمور مقّدرة ال تأثري لسعي اإلنسان فيها. وهذا األمر من شأنه أن يوجب استهانة اإلنسان 

 بحفظ النفس وحتصيل الرزق.

واحلدود  إثقال التكاليف الدينية لكاهل اإلنسان من قبيل االلتزامات العبادّية،. ٣

 املوضوعة عىل املامرسات التي يسعد اإلنسان هبا، مثل املحظورات األخالقية.

 االنطباع الصحيح عن اهتامم الدين بسعادة اإلنسان

بل هو ناشئ عن النظر إىل بعض النصوص والتعاليم  ،ولكّن هذا االنطباع ليس دقيقاً 

جمموع النصوص، الستنباط الرؤية  الدينية من دون فهٍم ملقاصدها، فال بّد من االلتفات إىل

 الدينية اجلامعة يف هذا املجال.

والنظر اجلامع يف النصوص الدينية يقيض بأّن الدين جيعل اإلنسان طليقًا يف االنتفاع 

بل يشّجعه عليها مع االعتدال فيها كي ال تكون عىل حساب املبادئ  ،باحلياة وإمكاناهتا

احلاضنة السعيدة أسهُل استجابًة لتعاليمه من احلاضنة  احلكيمة والفاضلة. بل يرى الدين أنّ 

التي تعيش املعاناة؛ لدخالة املعاناة يف إغراء اإلنسان بنقض املبادئ السامية وجتاوزها. بل 

متى كان تدّينًا صحيحًا فإّنه أدعى وأوجب للسعادة يف  يزيد الدين عىل ذلك بأّن تدّين املرء

ل اجلا  مع يف سنن السعادة وعالقة الدين هبا.هذه احلياة، عند التأمُّ

توضيح هلذا االنطباع، ونتطّرق خالله إىل التفسري الصائب ملا ذكر يف  أيتويف ما ي 

 ، وينقسم البحث إىل قسمني ..الشواهد الثالثة املتقّدمة

 : حول الدين والسعادة املادية. األول

 : حول الدين والسعادة املعنوية.واآلخر
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 جتاه السعادة املادية املنظور الديني

فنوّضح يف شأهنا من املنظور الديني املتمّثل يف القرآن الكريم أمورًا  القسم األولأما 

 .. أربعة

 . الرؤية الدينية جتاه توفري اإلنساِن السعادَة املادية لآلخرين.١

. الرؤية الدينية جتاه حتصيل اإلنسان السعادة املادية لنفسه، من خالل األسباب ٢

خالل هذا األمر لتوضيح القول يف الشواهد الثالثة املذكورة من بارشة هلا. ونتعّرض امل

 لالنطباع السلبي املتقدم.

 . الرؤية الدينية حول العالقة بني املادة والسعادة.٣

 . الرؤية الدينية حول دور السعادة املعنوية يف السعادة املادية.٤

 رينتوفري أسباب السعادة لآلخبالدين  هتامما

): يف الرؤية الدينية جتاه توفري اإلنسان أسباب السعادة املادية األمر األول(أما 

فإّن من الواضح أّن الدين هيتّم بذلك وحيّث عليه حّثًا أكيدًا. والنصوص الدينية  ،لآلخرين

مليئة باحلّث عىل اإلنفاق، واإلحسان، والّرب باآلخرين، وتفريج الكربة عنهم، واالستجابة 

 غاثتهم، وقضاء حوائجهم.الست

وقد جاء يف النصوص ما يفيد أّن من أحسن إىل غريه فقد أقرض اهللا سبحانه، وأن اهللا 

تعاىل يتلقى اإلحسان إىل اآلخرين قبل من أحسن إليه، إىل غري ذلك من املعاين النبيلة املشّوقة 

 .)١( لإلحسان

                                                             

ن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللاََّ َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثَِريةً [قال تعاىل: ) ١( ، )٢٤٥البقرة:سورة( ]مَّ

 (رة ]نِنيَ َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ اْملُْحِس [، وقال: )٨٣:البقرة(سورة  ]َوُقوُلوا لِلنَّاس ُحْسنًا[: وقال

آل (سورة  ]َواْلَكاظِِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعافَِني َعِن النَّاِس َواهللاَُّ ُحيِبُّ اْملُْحِسنِنيَ [وقال: ، )١٩٥:البقرة

 ]َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا[وقال: ، )٩٠:النَّحل(سورة  ]إِنَّ اهللاَّ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ [، وقال: )١٣٤:عمران
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 .. إضافيةوهذا كلُّه واضح ال ريب فيه. ولكن نشري إىل عّدة أمور 

): إّن الدين مل يقترص عىل احلّث عىل إسعاد اآلخرين بل أوجب ذلك يف موارد أوالً (

: )١(ففرض حّقًا عاّمًا يف أموال اإلنسان للفقراء واملّضطّرين ـ كام يف الزكاة ـ قال تعاىل ،كثرية

ائِِل َواملَْْحُرومِ [ ْعُلوٌم لِّلسَّ ْم َحقٌّ مَّ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء [: )٢(، وقال تعاىل]َوالَِّذيَن ِيف َأْمَواِهلِ إِنََّام الصَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اهللاَِّ  بِيِل  َواملََْساكِِني َواْلَعاِملَِني َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُهبُْم َوِيف الرِّ َواْبِن السَّ

َن اهللاَِّ َواهللاَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ  َام [: )٣(لك احلال يف اخلمس، قال تعاىل، وكذ ]َفِريَضًة مِّ َواْعَلُموْا َأنَّ

بِي ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِني َواْبِن السَّ ٍء َفَأنَّ هللاِِّ ُمخَُسُه َولِلرَّ ن َيشْ  .]لِ َغنِْمُتم مِّ

 ،متعددة ): أّنه جعل اإلحسان إىل اآلخرين كّفارة واجبة عن أخطاء أو خطاياوثانياً (

مثًال ـ أّن كفارة القتل اخلطأ، والظهار، وحنث اليمني، والصيد يف حال اإلحرام أحُد ـ  فنجد

كام جعل اإلحسان ـ عىل نحو عاّم ـ كّفارة عن  ،ثالثة: العتق، واإلطعام أو اإلكساء، والصيام

َق بِِه َفُهَو َكفَّ [ـ بعد ترشيع القصاص ـ: )٤(الذنب، قال تعاىل  .]اَرٌة لَّهُ َفَمن َتَصدَّ

من جهة الوشائج التي تربط  ،): أّنه جعل اإلحسان إىل فئات خاصة واجباً ثالثاً (و

اإلنسان هبم مثل اآلباء، واألوالد، واألقارب، واألزواج، واجلريان، وغريهم. ويتمّثل ذلك 

يف أحكام كثرية، منها وجوب اإلنفاق عىل مجلة من هؤالء، وحظر حرمان األقارب 

 من املرياث بالوصّية بتامم املال.واألزواج 

                                                                                                                                                          

وليس يشء أثقل عىل الشيطان من الصدقة عىل املؤمن، وهي تقع يف يد ((وورد: ، )٢٣اإلرساء:سورة (

، إىل غري ذلك من )باب فضل الصدقة ٣ص: ٤ج: الكايف( ))الرّب تبارك وتعاىل قبل أن تقع يف يد العبد

 الشواهد الكثرية.

 .٢٥ـ٢٤:املعارج) سورة ١(

 .٦٠التوبة: ) سورة ٢(

 .٤١:الاألنف) سورة ٣(

 .٤٥:املائدةسورة  ٤)(
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 ..  ): أّنه حّث عىل أنواع رائعة من اإلحسانرابعاً (و

: )١(قال تعاىل ،والذي هو تفضيل الغري عىل النفس مع حاجتها ،): اإليثارمنها(

 .]َوُيْؤثُِروَن َعَىل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِهبِْم َخَصاَصةٌ [

نسان النعم التي يتمّتع هبا، مراعاة للمحرومني وهو أن حيّدد اإل ،): املواساةمنهاو(

كانوا  وقد ورد يف األثر: أّن أئّمة أهل البيت  ،منها، من: جريان وأقارب وعاّمة الناس

 )٢(يبيعون ما حيصدونه من زرعهم عند ضيق الناس، ثّم يشرتون معهم؛ حتى يكونوا مثلهم

: )٣(أنه قال غة عن أمري املؤمنني بل ورد إجياب ذلك عىل أئمة العدل، كام يف هنج البال

ُروا َأْنُفَسُهْم بَِضَعَفِة النَّاِس؛ َكْي (( ِة اْلَعْدِل َأْن ُيَقدِّ مَّ
َال َيَتَبيََّغ بِاْلَفِقِري  إِنَّ اهللاََّ َتَعاَىل َفَرَض َعَىل َأئِ

ى َوَلْو ِشْئُت َالْهَتَديْ ((يف رسالته إىل عثامن بن حنيف ـ:  ـ)٤(، وقال))َفْقُرهُ  ِريَق إَِىل ُمَصفَّ ُت الطَّ

.. َوَلكِْن َهْيَهاَت َأْن َيْغلَِبنِي َهَواَي،  َهَذا اْلَعَسِل، َوُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح، َوَنَسائِِج َهَذا اْلَقزِّ

َجاِز َأْو اْلَيَامَمِة َمْن ال َطَمعَ  ِ اْألَْطِعَمِة.. َوَلَعلَّ بِاْحلِ َلُه ِيف اْلُقْرِص، َوَال  َوَيُقوَدِين َجَشِعي، إَِىل َختَريُّ

ى.. َأْو َأُكوَن َكَام َقاَل الْ  َبِع.. َأْو َأبِيَت ِمْبَطانًا، َوَحْوِيل ُبُطوٌن َغْرَثى َوَأْكَباٌد َحرَّ َقائُِل: َعْهَد َلُه بِالشِّ

.. َأأَ  ..َوَحْسُبَك َداًء َأْن َتبِيَت بِبِْطنٍَة  نُّ إَِىل اْلِقدِّ
ْقنَُع ِمْن َنْفِيس بَِأْن ُيَقاَل: َهَذا َوَحْوَلَك َأْكَباٌد َحتِ

ْهِر، َأْو َأُكوَن ُأْسَوًة َهلُْم ِيف ُجُشوَبِة اْلَعْيشِ   .))َأِمُري املُْْؤِمنَِني، َوَال ُأَشاِرُكُهْم ِيف َمَكاِرِه الدَّ

 حتصيل أسباب سعادته املاديةيف  اإلنسانَ ترغيب الدين 

 صيل اإلنسان السعادة املادية لنفسه..): الرؤية الدينية جتاه حتاألمر الثاين(

                                                             

 .٩:احلرشسورة  ١)(

 .١٦٦ص: ٥ج: الكايف ٢)(

 .٢٠٩اخلطبة  ،٣٢٥ص: هنج البالغة ٣)(

 .٤٥الكتاب  ،٤١٧ص:  هنج البالغة) ٤(
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والذي ُيفهم من جمموع النصوص الدينية: أّن التأصيل العام هو ترغيب الناس إىل 

االنتفاع بنعم احلياة، واالستجابة إىل الرغبات الفطرية التي ُسّن وجود اإلنسان عليها، ولكن 

َم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َيا َبنِي آدَ [: )١(من غري إرساف وال تقتري، قال اهللا سبحانه

فِنيَ  ُفوا إِنَُّه ال ُحيِبُّ املُْْرسِ ُبوا َوَال ُتْرسِ ُفوا َوَملْ [: )٢(، وقال ]َوُكُلوا َواْرشَ َوالَِّذيَن إَِذا َأنَفُقوا َملْ ُيْرسِ

لَِك َقَواًما وا َوَكاَن َبْنيَ َذٰ  ..]َيْقُرتُ

بالغة واإلفراط الذي يؤدي إىل تضييع النعمة، أو واملراد من اإلرساف: رضب من امل

التلّهي هبا عن احلقائق الكربى يف احلياة، وعن رعاية املبادئ احلكيمة والفاضلة ـ وقد لوحظ 

ذلك يف بعض املرتفني من أويل النعمة ـ كام أّن املراد بالتقتري: مبالغة اإلنسان يف حرمان نفسه 

 بام يرتك مضاعفات سلبية.

فإّن الدين ال يدعو إىل التضييق عىل النفس ألجل التضييق، وال للتقليل من وعليه:  

بل يدعو اإلنسان إىل اإلمساك بزمام االستجابة هلذه  ،استعامل النعمة ألجل التقليل ذاته

من  ءن عاّمة الظلم والتعّسف ناشإالرغبات؛ حتقيقًا للصالح العام يف هذه احلياة ـ حيث 

ّهنا إحيث  ،ًال مع هذه احلياة بام يالئم موقعها يف الرؤية الكونية الدينيةاالندفاع فيها ـ وتعام

: )٣(َمعُرب لآلخرة، وحملٌّ للزرع دون احلصاد، وهو ما ُعّرب عنه تعبريًا بليغًا ووافيًا يف قوله تعاىل

اَر اْآلَِخَرَة َوَال َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ [  .]ْنَياَواْبَتِغ فِيَام َآَتاَك اهللاَُّ الدَّ

 .. فتحّصل: أّن للرؤية الدينية ـ جتاه حتصيل اإلنسان السعادة املادية ـ جوانب ثالثة

 ):حّث الدين عىل التمّتع باحلياة ونعمها األول(

 ): هني الدين عن التقتري عىل النفس فيهاالثاين(

                                                             

 .٣١األعراف: ) سورة ١(

 .٦٧الفرقان: ) سورة ٢(

 .٧٧:القصص) سورة ٣(
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 ):هني الدين عن اإلفراط فيها.الثالث(

 ةة املختلفته الفطريتوجيه الدين اإلنسان إىل اإليفاء برغبا

نجد أّن فإننا حّث الدين عىل التمّتع باحلياة ـ من ) ـ اجلانب األولففيام يتعّلق بـ (

 الدين يوّجه اإلنسان إىل اإليفاء برغباته الفطرية..

): الطعام والرشاب، وقد ذكرنا احلّث عىل تناول الطيبات من غري إرساف، منهافـ(

ُفواْ وُكُلوْا َواْرشَ [: )١(وقال تعاىل  .]ُبوْا َوالَ ُتْرسِ

): الزواج، وقد ورد احلّث عليه مكّررًا وإن كان املرء فقريًا؛ تعليًال بأّن اهللا منهاو(

َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم [: )٢(سبحانه جعل يف الزواج من الرزق ما ال حيتسبه اإلنسان، قال

َني ِمْن ِعَبادُِكْم َوإَِمائُِكْم إِْن َيُكوُنوا َوَأْنكُِحوا اْألََياَمى مِ [: )٣(، وقال]ِمَن النَِّساءِ  اِحلِ نُْكْم َوالصَّ

 ، وقد ورد احلّث الشديد عىل الزواج يف اآلثار النبوية. ]ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهللاَُّ ِمْن َفْضلِهِ 

: )٤(): األبّوة واألمومة، ويف احلّث عىل الزواج تسبيب إليهام، وقال اهللا تعاىلمنهاو(

ُموْا ألَنُفِسُكمْ نَِسآؤُ [ ، وورد يف السنن النبوية ]ُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتوْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ

 آثار كثرية يف احلّث عىل اإلنجاب.

): البقاء، وقد دعا الدين إىل حفظ النفس، حتى منع من اندفاع املقاتلني يف منهاو(

َوَأْنِفُقوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَال ُتْلُقوا [د آيات يف اجلهاد ـ: ـ بع )٥(اجلبهات دون حذر، كام قال تعاىل

                                                             

 .٣١:األعراف) سورة ١(

 .٣:النساء) سورة ٢(

 .٣٢:النور) سورة ٣(

 .٢٢٣:البقرة) سورة ٤(

 .١٩٥:البقرة) سورة ٥(
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َا الَِّذيَن َآَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروا [: )١(، وقال]بَِأْيِديُكْم إَِىل التَّْهُلَكةِ  َيا أَهيُّ

 .]َمجِيًعا

َبنِي َآَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد  َيا[: )٢(): التجّمل، وقد قال اهللا تعاىلمنهاو(

فَِني  ُفوا إِنَُّه ال ُحيِبُّ املُْْرسِ ُبوا َوَال ُتْرسِ َم ِزينََة اهللاَِّ الَّتِي َأْخَرَج لِِعَبادِهِ  ۞َوُكُلوا َواْرشَ ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق  ،  ))إّن اهللا مجيل حيب اجلامل((: )٣(، ويف األثر عن اإلمام عيل ]َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

إّن اهللا عّز وجّل حيب اجلامل والتجّمل، ويبغض البؤس ((: )٤( وعن الصادق

 .))والتباؤس

وقد ُحّث عليها كثريًا، حتى ُجعلت من ، ومن شؤون التجّمل النظافة والطهارة

ْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد َما ُيِريُد اهللاَُّ لَِيْجَعَل َعلَ [: )٥(رشوط الصالة، وقد قال عّز من قائل

َرُكمْ  ِرينَ [: )٦(، وُفّرس بذلك قوله تعاىل]لُِيَطهِّ ابَِني َوُحيِبُّ املَُْتَطهِّ ويف بعض  ،]إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ التَّوَّ

: )٨(، ويف األثر عن اإلمام عيل ))اإلسالم نظيف فتنّظفوا((: )٧(اخلرب عن النبي 

وجل يبغض من  لنتن الريح الذي يتأذى به.. تعّهدوا أنفسكم؛ فإّن اهللا عزَّ تنّظفوا باملاء من ا((

 .))عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه

                                                             

 .٧١:النساء) سورة ١(

 .٣٢ـ ٣١:األعراف) سورة ٢(

 .٤٣٨ص: ٦ج: الكايف) ٣(

 .٤٤٠ص: ٦ج: الكايف) ٤(

 .٦:املائدة) سورة ٥(

 .٢٢٢:البقرة) سورة ٦(

 .١٣٢ص: ٥ج: جممع الزوائد) ٧(

 .٦٢٠ص: اخلصال) ٨(
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به كثريًا، وحّث الناس  ومن شؤون التجّمل الطيب، وقد وردت عناية النبي 

 عىل استعامله، كام هنوا عن أكل الثوم والبصل عند إرادة اخلروج إىل الناس.

وقد حّث اإلسالم عىل  ،): الشغل بمعنى أن يكون اإلنسان مشغوالً بأمر نافعمنهاو(

تكّسب اإلنسان، وهو ـ مضافًا إىل كونه شغًال ـ يوّفر املال له لسائر حوائجه؛ حتى ورد 

من ((: )٢( رسول األكرمويف احلديث عن ال ،)١(ترجيحه عىل االشتغال الدائم بالعبادة

رج يف ـخي(كان  أّن اإلمام عليًا  )٣(كام ورد ،))الل بات مغفورًا لهبات كاال� يف طلب احل

 )٤(أنّ و، )اهلاجرة يف احلاجة قد ُكِفيها، يريد أن يراه اهللا تعاىل يتعب نفسه يف طلب احلالل

كان جيهد نفسه يف الزراعة، فقيل له: أصلحك اهللا، شيخ من أشياخ قريش  اإلمام الباقر 

احلال يف طلب الدنيا؟ أرأيت لو جاء أجلك وأنت عىل هذه احلال ما  يف هذه الساعة عىل هذه

لو جاءين املوت وأنا عىل هذه احلال جاءين وأنا يف [طاعة من] طاعة ((كنت تصنع؟ فقال: 

وجل، أكّف هبا نفيس وعيايل عنك وعن الناس.. وإنام كنت أخاف أن لو جاءين  اهللا عزَّ 

 .))املوت وأنا عىل معصية من معايص اهللا

وكام حّث اإلسالم عىل الشغل والتكّسب فقد هنى عن الكسل؛ ففي األثر عن 

من كسل عن طهوره وصالته فليس فيه خري ألمر آخرته، ومن كسل عام ((: )٥(الصادق 

                                                             

أّنه سأل عن رجل، فقيل له: أصابته احلاجة، قال:  الصادق ففي بعض األثر عن أيب عبد اهللا ) ١(

قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو  ))فمن أين قوته؟((قال:  ،قيل: يف البيت يعبد ربه ))فام يصنع اليوم؟((

 .٧٨ص: ٥ج: الكايف ))واهللا للذي يقوته أشّد عبادة منه((: عبد اهللا 

 .٣٦٤ص: أمايل الصدوق) ٢(

 .١٦٣ص: ٣ج: رضه الفقيهمن ال حي) ٣(

 .٧٣ص: ٥ج: الكايف) ٤(

 .٨٥ص: ٥ج: الكايف) ٥(
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وال تكسل عن معيشتك ((: )١(، وعنه ))يصلح به أمر معيشته فليس فيه خري ألمر دنياه

، وعنه ))عدّو العمل الكسل((: )٢(، وعنه )) أهلك]فتكون كال� عىل غريك [أو قال: عىل

)ال تستعن بكسالن وال تستشريّن عاجزاً ((: )٣(( وعنه ،)٤( :)) ال تكسلوا يف طلب

إّن ((: )٥(ر املؤمنني ـ، وعن أمي))هاـمعايشكم؛ فإّن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبون

 .))ينهام الفقراألشياء ملا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز؛ فنتجا ب

): العافية والصحة، فقد وردت التوصية بالعالج مكّررًا يف أحاديث وآثار منهاو(

كثرية، مجعت يف كتاب األطعمة واألرشبة من كتب احلديث، وأّلف عىل أساسها مجاعة يف 

. كام جاء حتديد األحكام الرشعية بعدم استلزامها وأهل البيت  طّب النبي 

الصيام واجلهاد، ورفُع الطهارة املائية ترصيح بإعفاء املرىض من الكريم في القرآن ف ،للرضر

م بل منهم من حرَّ ، عنهم رفقًا هبم. وقد حظر الفقهاء يف الفقه إيراد أّي رضر بليغ بالنفس

 اإلرضار هبا مطلقًا. 

وكم حّفزت هذه التوجيهات الرشعية الناس ـ يف املجتمع اإلسالمي ـ عىل االستمتاع 

فكم من شاّب يتزّوج برتغيب الدين، وكم من مريض يتعالج من مرضه دفعًا  ،لنعمهبذه ا

للرضر عىل أساس الوظيفة الرشعية، وكم من إنسان يسعى يف الكسب عمًال باستحبابه 

 وإىل غري ذلك. ..واحلث عليه

                                                             

 .٨٧ص: ٥ج: الكايف) ١(

 .٨٥ص: ٥ج: الكايف) ٢(

 .٨٥ص: ٥ج: الكايف) ٣(

 .١٥٧ص: ٣ج: من ال حيرضه الفقيه) ٤(

 .٨٦ص: ٥ج: الكايف) ٥(
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): الراحة، وسيأيت ما جاء من التوصية بعدم إرهاق النفس بالعبادة والرفق هبا، منهاو(

 .]إِالَّ َتْذكَِرًة ملَِّن َخيَْشى ۞ َما َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لِتَْشَقى[: )١( قيل أّنه املراد بقوله تعاىلكام

إين ألبغض الرجل ـ ((: )٢(نعم، ورد ذّم التكاسل، كام ورد يف األثر عن أيب جعفر الباقر 

عن أمر دنياه فهو عن أمر أو أبغض للرجل ـ أن يكون كسالنًا عن أمر دنياه.. ومن كسل 

 .))آخرته أكسل

ويف احلديث عن أيب عبد اهللا الصادق  ،): النوم، وهو من أسباب الراحةمنهاو(

)وعنه ))النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل((: )٣ ،

)لك من بات ساهرًا يف كسب ومل يعط العني حّظها ـ حّقها ـ من النوم فكسبه ذ((: )٤

وكان يقوم الليل ويصوم  ـ لعثامن بن مظعون)٥(أّنه قال ، وقد روي عن النبي ))حرام

فاتق اهللا يا عثامن؛ فإّن ألهلك عليك حقًا، وإّن لضيفك عليك ((النهار وال يعارش زوجته ـ: 

مّر  أيضًا: أّن النبي )٦(، وجاء))حقًا، وإّن لنفسك عليك حقًا.. فصم وأفطر، وصّل ونم

ء بنت تويت، فقيل له: يا رسول اهللا إّهنا تصىل بالليل صالة كثرية، فإذا غلبها النوم باحلوال

فلتصّل ما قويت عىل الصالة، فإذا ((: ارتبطت بحبل فتعّلقت به، فقال رسول اهللا 

 .))نعست فلتنم

                                                             

 .٣ـ٢:طه) سورة ١(

 .٨٥ص: ٥ج: الكايف) ٢(

 .٥٢٦ص: أمايل الصدوق) ٣(

 .١٢٧ص: ٥:ج الكايف) ٤(

 .٢٩٧ص: ٢ج: والحظ التذكرة للعالمة احليل ،٢٦٨ص: ٦ج: مسند أمحد) ٥(

 .٢٦٨ص: ٦ج: مسند أمحد) ٦(
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ووردت التوصية بالنوم للصائم خاّصة ـ لتخفيف الصيام عليه ـ ففي احلديث عن 

، ووردت التوصية بالسحور جتنّبًا عن ))نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح((: )١(النبي 

تعاونوا بأكل السحور عىل ((: )٢(الضعف يف الصوم، كام ورد يف احلديث عن النبي 

 .))صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة عىل قيام الليل

وجل  إن اهللا عزَّ ((: )٣(نعم، ورد ذّم اإلفراط فيه، كام ورد يف األثر عن أيب عبد اهللا 

 .))كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا((: )٤(، وعنه ))وجل يبغض كثرة النوم وكثرة الفراغ

): اجلاه، وقد دعا الدين اإلنسان إىل أن يعمل عىل نحو يكون عزيزًا؛ فلم حيّبذ منهاو(

ة، أو كشف اإلنسان عيوبه للناس، وإذالله لنفسه فيهم بحركات وتّرصفات مريبة وغري الئق

استغناؤه ـ  أي املؤمنـ  وعّزه((: )٥(ففي األثر عن أيب عبد اهللا  ،إظهار االفتقار إىل الناس

طلب احلوائج إىل الناس استالب للعّز ومذهبة للحياء، ((: )٦(وعنه  ،))عن الناس

 ، وعن اإلمام عيل))واليأس ممّا يف أيدي الناس عّز للمؤمن يف دينه، والطمع هو الفقر احلارض

)ليجتمع يف قلبك االفتقار إىل الناس واالستغناء عنهم؛ فيكون افتقارك إليهم يف ((: )٧

، ويف ))رشك، ويكون استغناؤك عنهم يف نزاهة عرضك وبقاء عّزكلني كالمك وحسن بِ 

                                                             

 .٦٤ص: ٤ج: يف الكايف ، وعينه عن الصادق ٥١ص: ثواب األعامل) ١(

 .١٣٦ص: ٢، من ال حيرضه الفقيه ج:١٩٩ص: ٤األحكام ج: هتذيب) ٢(

 .٨٤ص: ٥ج: الكايف) ٣(

 .٨٤ص: ٥ج: الكايف)٤(

 .١٤٨ص: ٢ج: الكايف) ٥(

 .١٤٨ص: ٢ج: الكايف) ٦(

 .١٤٨ص: ٢ج: الكايف) ٧(
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إّن اهللا تبارك وتعاىل فّوض إىل املؤمن كّل يشء إال إذالل ((: )١(األثر عن أيب عبد اهللا 

 .))نفسه

): االّطالع، فقد حّث الدين عليه استجابًة للفطرة، كام جيد اإلنسان يف أحوال امنهو(

يدّل  )٢(يصف الطاووس واجلرادة وصفًا بديعاً  أئمة الدين أمثلة عليه. فهذا اإلمام عيل 

. لكّن الدين حّث )٣(بل ّرصح يف األّول أّنه يذكر ما يذكره معاينةً  ،يف أحواهلام عىل تأّمله 

إِنَّ َهِذِه ((: )٤(كون توّجه اإلنسان إىل العلم النافع، كام جاء عن اإلمام عيل عىل أن ي

َكمِ   .))اْلُقُلوَب َمتَلُّ َكَام َمتَلُّ اْألَْبَداُن َفاْبَتُغوا َهلَا َطَرائَِف اْحلِ

 وبذلك كّله ظهر: أّن الدين يوّجه اإلنسان إىل اإليفاء بعاّمة رغباته الفطرية..

 لحوظة للدين يف احلّث عىل حتصيل السعادة املاديةامل االعتبارات

وقد كان هذا التوجيه عىل أساس اعتبارات متعّددة منبعثة من مقّومات الرؤية 

 .. الدينية، وقد ُنّبه عليها يف تلك النصوص ـ ترصحيًا أو تلوحيًا ـ

                                                             

 .٦٣ص: ٥ج: الكايف) ١(

 .١٨٥ ةاخلطب، ٢٧١، ص:١٦٥، اخلطبة ٢٣٦ص: الحظ هنج البالغة) ٢(

 .))يُل َعَىل َضِعيٍف إِْسنَاُدهُ ُأِحيُلَك ِمْن َذلَِك َعَىل ُمَعاَينٍَة، ال َكَمْن ُحيِ ((: حيث قال ) ٣(

يف رشح  )٢٦٩ص: ٤ج: يف ظالل هنج البالغة(. وجاء يف كتاب ٩١احلكمة ، ٤٨٣ص: هنج البالغة) ٤(

كّل ما يف الطبيعة من روعة ومجال هو من حكمة اهللاَّ اخلالدة التي أعطت الكون واإلنسان ما (هذه الفقرة: 

كام فهم ابن أيب  ـى أعطت، وال تنحرص احلكمة بخصوص األمثال والكلامت القصار يف مدح الزهد والتقو

كم هنا: ما يذهب عن القلب امللل والسأم. وعليه فمطلع ألّن اإلمام أراد باحلِ  ـاحلديد وغريه من الشارحني 

النهر، وكّل ما فيه عظمة اإلعجاز اإلهلي، ويريض النفس،  الفجر، وحدائق الزهر، والصفصاف عىل ضفاف

لينا أن ننشده ونتمّتع به كّلام أحسسنا بالتعب والفتور؛ ويوقظ فيها احلياة واألمل.. فهو من احلكمة، وع

فإّن علامء (: )٣٣٨ص: ٤ج:(يف موضع آخر ، وقال )ليعود إلينا النشاط واألمل، ونستأنف اجلهاد والنضال

 .)النفس يف عرص العلم يداوون مرضاهم هبذا الدواء الذي وصفه اإلمام منذ عهد بعيد
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هذا  . إّن انتفاع اإلنسان بالنعم املادية يف هذه احلياة هو مقتىض غاية خلقه وسط١

املشهد امليلء بالنعم واإلمكانات؛ إذ كان املراُد انتفاَعه هبا، فلَِم يزهد فيها؟ قال عّز من 

ْزِق [: )١(قائل َم ِزينََة اهللاِّ الَّتَِي َأْخَرَج لِِعبَادِهِ َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ  .]ُقْل َمْن َحرَّ

لة يف أنفسها أيضًا؛ ألّن . كام أّن ذلك من غايات خلق تلك النعم واإلمكانات اهلائ٢

فاحلكمة من خلقها انتفاُع الكائنات هبا ـ  ،اهللا سبحانه ال حيتاج إىل هذه األشياء لنفسه

 وخاّصة اإلنسان ـ ولوال ذلك لكان خلقها عبثًا. 

وامللحوظة يف ميزان العدل ـ  . إّن لإلنسان بطبيعة سنن الفطرة التي فطر عليها٣

يف االنتفاع بالنعم يف هذه احلياة؛ ألّنه ُخلق حمتاجًا إليها وراغبًا  اإلهلي بطبيعة احلال ـ احلقَّ 

فيها، وقد ُمّكن منها؛ فال يصّح يف ميزان احلكمة والعدل حظر االنتفاع هبا عليه حظرًا 

 مطلقًا.

. اضطراب السلوك اإلنساين عند املامنعة غري اهلادفة منها، وخروجه عن حدود ٤ 

من تزّوج ((: )٢(مناحي حياته. ومن هنا فقد ورد عن النبي  احلكمة والفضيلة يف سائر

 .))أحرز نصف دينه

فهو تعاىل يّتصف جتاههم باللطف والوّد  ،. لطف اهللا سبحانه بخلقه وعنايته هبم٥

والرمحة والرأفة واملحّبة؛ فيعنيه من أمورهم ما يعني الوالدين من أمور أوالدهم؛ ومن ثمَّ 

. وإذا كان اإلنسان جيد يف هذه احلياة ّرضًا وشّدة فهو )٣(الرامحنيورد توصيفه بأّنه أرحم 

 بحكم كوهنا مضامرًا للسباق ـ سننًا تقتيض احلكمة رعايتها.ـ  ناشئ من أّن هلذه احلياة

                                                             

 .٣٢:األعراف) سورة ١(

 .٣٢٩ص: ٥ج: الكايف) ٢(

 .٨٣:األنبياءسورة  . ٩٢،  ٦٤:يوسفسورة  .١٥١:األعرافسورة الحظ ) ٣(
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يف  انب األولاجلهو هذا ما يتعّلق بحّث الدين عىل إيفاء اإلنسان برغباته الفطرية. و

 .لسعادته املاديةرؤية الدين جتاه حتصيل اإلنسان 

 هني الدين عن حرمان النفس من الرغبات املادية ولو كان بداٍع قريبّ 

ـ املتعلق بالرؤية الدينية جتاه حتصيل اإلنسان السعادة املادية لنفسه ـ:  )الثاين انباجل(

 . هني الدين عن حرمان النفس من الرغبات املاديةيف 

ُر النهي يف الكتاب والسنَّ فإّن املرء ليجد تك وهذا النهي أمر مشهود، ة عن ترك رُّ

ولو كان تقّربًا إىل اهللا سبحانه وتفضيًال لتحّمل العناء يف سبيله. وعاّمة  ،االنتفاع بالنعم اإلهلية

ّن مجاعة كانوا إالنهي الوارد فيهام عن ترك الطيبات ونحوها إنام جاء يف هذا السياق؛ حيث 

من قبل ذكر بعض اآليات الكريمة التي تدّل عىل يتكّلفون حرمان أنفسهم منها، وقد مّر 

 .ذلك

بلغه امتناع بعض الصحابة عن بعض  كام جاء يف التاريخ النبوي أّن النبي 

جاءت امرأة ((: )١(قالأنه  ففي احلديث عن اإلمام الصادق  ،الطّيبات فنهى عن ذلك

النهار ويقوم الليل،  ، فقالت: يا رسول اهللا إن عثامن يصومعثامن بن مظعون إىل النبي 

مغضبًا حيمل نعليه حتى جاء إىل عثامن فوجده يصيل، فانرصف عثامن  فخرج رسول اهللا 

يا عثامن مل يرسلني اهللا تعاىل بالرهبانية، ولكن بعثني  :، فقال لهحني رأى رسول اهللا 

تي، ومن باحلنيفة السهلة السمحة؛ أصوم وأصّيل وأملس أهيل، فمن أحّب فطريت فليستّن بسنّ 

 .))سنّتي النكاح

دخل بالبرصة عىل العالء بن زياد  أّن اإلمام عليًا )٢()هنج البالغة(وجاء يف 

ؤِمنَني َأْشُكو إَِلْيَك َأِخي َعاِصَم احلارثي ـ وهو من أصحابه ـ يعوده، فقال له العالء: يا َأمري امل

                                                             

 .٤٩٤ص: ٥ج الكايف) ١(

 .٣٢٤ص: هنج البالغة) ٢(
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ْنَيا، َقاَل: َقاَل: َلبَِس اْلَعبَ  ،))وَما َله؟((ْبَن ِزَياٍد، َقاَل:  ، َفَلامَّ َجاَء ))َعَيلَّ بِه((اَءَة وَختَىلَّ َعِن الدُّ

َيا ُعَديَّ َنْفِسه، َلَقِد اْسَتَهاَم بَِك اْخلَبِيُث، َأَما َرِمحَْت َأْهَلَك وَوَلَدَك؟ َأَتَرى اهللاَّ َأَحلَّ َلَك ((َقاَل: 

يَِّباِت وُهَو َيْكَره َأْن َتْأُخَذَها؟ َأْنَت َأهْ  . َقاَل: َيا َأِمَري املُْْؤِمنَِني، َهَذا ))َوُن َعَىل اهللاَّ ِمْن َذلَِك الطَّ

َوْحيََك إِينِّ َلْسُت َكَأْنَت، إِنَّ اهللاَّ َتَعاَىل َفَرَض ((َأْنَت ِيف ُخُشوَنِة َمْلَبِسَك وُجُشوَبِة َمْأَكلَِك، َقاَل: 

ُروا َأْنُفَسُهمْ  ِة اْلَعْدِل َأْن ُيَقدِّ مَّ
 .))َال َيَتَبيََّغ بِاْلَفِقِري َفْقُره بَِضَعَفِة النَّاِس؛ َكْي  َعَىل َأئِ

 )١(وورد يف النصوص الدينية مكّررًا احلثُّ عىل الرفق بالنفس يف العبادة، قال تعاىل

هذه ، وقد نزلت  ]َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرَآَن لَِتْشَقى إِالَّ َتْذكَِرًة ملَِْن َخيَْشى[: خماطبًا نبيه 

 يف العبادة حتى توّرمت قدماه؛ استعظامًا ملا نزل  اآلية ـ فيام قيل ـ عند مبالغة النبي 

 

َيا َعِيلُّ إِنَّ َهَذا ((: )٢(أّنه قال عليه من القرآن الكريم.. وجاء يف احلديث عن النبي  

ْض إَِىل َنْفِسَك عِ  يَن َمتٌِني، َفَأْوِغْل فِيه بِِرْفٍق، وَال ُتَبغِّ َك؛ َفإِنَّ املُْنَْبتَّ ـ َيْعنِي املُْْفِرَط ـ الدِّ َباَدَة َربِّ

ال َظْهرًا َأْبَقى وَال َأْرضًا َقَطَع.. َفاْعَمْل َعَمَل َمْن َيْرُجو َأْن َيُموَت َهِرمًا، واْحَذْر َحَذَر َمْن 

ُف َأْن َيُموَت َغداً  ْلُقُلوِب إِْقَباًال إِنَّ لِ ((: )٣(، ويف هنج البالغة عن اإلمام عيل ))َيَتَخوَّ

ا َعَىل اْلَفَرائِضِ  وا ِهبَ  .))وإِْدَبارًا، َفإَِذا َأْقَبَلْت َفاْمحُِلوَها َعَىل النََّوافِِل، وإَِذا َأْدَبَرْت َفاْقَتِرصُ

ومل يرّغب الدين اإلسالمي يف أّي حال إىل رياضة النفس وحرماهنا عن حوائجها، 

ّطالع عىل آفاق غائبة، كام ُيرتكب ذلك يف بعض ألجل كسب بعض القدرات اخلارقة، أو اال

 الطرق املنسوبة إىل التصّوف فإّهنا من قبيل البدع املحظورة يف الدين.

 

                                                             

 .٣ـ٢:طه) سورة ١(

 .٨٧ص: ٢ج: الكايف )٢(

 .٥٣٠ص: هنج البالغة )٣(
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 هني الدين عن اإلفراط يف االستجابة للرغبات املادية

هني الدين ـ من جوانب رؤية الدين جتاه حتصيل السعادة املادية ـ:  )اجلانب الثالث(

املراد باإلفراط: املبالغة يف السعي وراءها بام ال . ولتعّلق باألمور املاديةعن اإلفراط يف ا

ينسجم مع موقع هذه احلياة يف الوجود اخلالد لإلنسان، ويتجاوز به املرء حدود احلكمة 

والفضيلة من أجلها. وهذا أمر طبيعي وفق الرؤية الكونية الدينية إىل احلياة والوجود 

 .. ؤية بطبيعة احلال تقتيضفإّن هذه الر ،واإلنسان

): أن يالحظ اإلنسان اجلوانب الرتبوية لالستجابة للرغبات؛ ألّن اإلفراط يف أوالً (

االستجابة هلا قد يلهيه عن استذكار اهللا والدار اآلخرة، ويزّين احلياة الدنيا، حتى كأّهنا هي 

أمر ملحوظ بتأّمل أحوال احلياة الوحيدة، وليست احلياة العابرة إىل احلياة اخلالدة. وهذا 

 املرتفني؛ إذ كم أهلاهم ذلك عن التهيُّؤ لآلخرة وأداء حّق اهللا سبحانه.

): أّن هذه الرغبات يف اإلنسان غري حمدودة بحدود احلكمة والفضيلة؛ فهي ثانياً و(

بام  تنزع إىل غاياهتا نزوعًا مطلقًا. ومن َثمَّ فعىل املرء أن يراعي عدم اإلفراط يف هذه الرغبات

 ينقض احلكمة والفضيلة.

وهذا املعنى ـ كام هو مقتىض مصلحة اإلنسان يف احلياة اآلخرة ـ فإّنه مقتىض مصلحته 

يف هذه احلياة أيضًا؛ فإّن عامة املآيس التي تعاين منها احلياة البرشية ترجع إىل ظلم اإلنسان 

 واضح.ألخيه اإلنسان؛ اندفاعًا من االستزادة يف هذه الرغبات، كام هو 

): أّن كل نعمة جيدها اإلنسان يف هذه احلياة يتاح له أن يتنّعم هبا فيها أو أن ثالثاً و(

مثًال ـ يمكن أن ينتفع به يف االسرتاحة والتلّهي، كام  ـ فوقت اإلنسان، يستثمرها لآلخرة

له أن  يمكن أن يرصفه يف االستزادة من الطاعات بالعبادة وإعانة الناس. وكذا املال؛ إذ يتأّتى

 يرصفه عىل نفسه، وأن ينفقه عىل اآلخرين.
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وهذا املعنى بطبيعة احلال يؤدي باإلنسان الَطموح إىل أن يسعى إىل استثامر ما يتأّتى له 

من النعم التي أوتيها لآلخرة؛ فيكون تضييقه عىل نفسه ليس للتضيق ذاته بل للتفّرغ للعبادة 

 وإعانة اآلخرين.

تي جاءت يف النصوص الدينّية عن االستجابة للرغبات. هذه هي احلدود الثالثة ال

عليها، كام مىض طرف من وأما ما عدا ذلك فقد دعا الدين إىل االستجابة املعتدلة هلا بل حّث 

 .شواهد ذلك

ـ يف كتاب له إىل )١(ومن لطيف ما جاء يف توصيف انتفاع املؤمن بالدنيا قوُل اإلمام عيل

ْنَيا وآِجِل ((رص ـ: حممد بن أيب بكر حني قّلده م واْعَلُموا ِعَباَد اهللاَّ َأنَّ املُْتَِّقَني َذَهُبوا بَِعاِجِل الدُّ

ْنَيا ِيف آِخَرِهتِْم،  ْ ُيَشاِرُكوا َأْهَل الدُّ ْنَيا ِيف ُدْنَياُهْم، وَمل ْنَيا   اآلِخَرِة، َفَشاَرُكوا َأْهَل الدُّ َسَكنُوا الدُّ

ُفوَن، بَِأْفَضِل َما ُسكِنَْت، وَأَكلُ  ْنَيا بَِام َحظَِي بِه اْملُْرتَ وَها بَِأْفَضِل َما ُأكَِلْت، َفَحُظوا ِمَن الدُّ

ِغ واملَْْتَجرِ  اِد املَُْبلِّ وَن، ُثمَّ اْنَقَلُبوا َعنَْها بِالزَّ ُ ابِِح وَأَخُذوا ِمنَْها َما َأَخَذه اْجلََبابَِرُة املَُْتَكربِّ  .)) الرَّ

 .. ثة املتقّدمة عىل استهانة الدين بالسعادة املاديةيبقى احلديث عن الشواهد الثال

): ترغيب اإلنسان عن احلياة الدنيا، بذّمها والتزهيد فيها، قال عّز من الشاهد األّول(

ٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم َوَتَكاُثٌر ِيف اْألَ  اِْعَلُموا[: )٢(قائل ْنَيا َلِعٌب َوَهلْ َياُة الدُّ ْمَواِل َأنََّام اْحلَ

ا ِيف اْألَْرِض َوَال [: )٣(، وقال]َواْألَْوَالدِ  اُر اْآلَِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلو� تِْلَك الدَّ

ك النبي ـ، وكذلمسيح ـويالحظ ذلك أيضًا يف زهد السيد ال .]َفَساًدا َوالَْعاقِبَُة لِْلُمتَِّقنيَ 

 واإلمام عيل ،ني الذين كانوا يعّودون أنفسهم عىل الرياضات ، وكثري من الصاحل

يف خطبه من التزهيد يف الدنيا وحتقريها وذّمها،  البدنية القاسية. ولقد أكثر اإلمام عيل 

                                                             

 .٢٧الكتاب ، ٣٨٣ص: هنج البالغة) ١(
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مقتفيًا يف ذلك أثر ما جاء يف القرآن الكريم، ولقد كان يضّيق عىل نفسه كثريًا، حتى قال يف 

َأْسَتْثنِي فِيَها بَِمِشيَئِة اهللاَّ ـ ألَُروَضنَّ َنْفِيس ِرَياَضًة َهتِشُّ َمَعَها  ْيُم اهللاَّ ـ َيِميناً أو((: )١(بعض كالمه

 .))إَِىل اْلُقْرِص إَِذا َقَدْرُت َعَلْيه َمْطُعومًا، وَتْقنَُع بِاملِْْلِح َمْأُدوماً 

 مغزى ما ورد يف ذّم احلياة الدنيا والتزهيد فيها

بل بداعي  ،ي الرتغيب إىل اإلعراض املطلق عنهاواجلواب: إّن هذا الذّم مل يكن بداع

احلّث بام يناسب كوهنا معربًا ال مقصدًا، فينبغي عىل اإلنسان ـ ما استطاع ـ أن ال يتلّهى هبا، 

 وجيهد يف استثامرها، وهيتّم اهتاممًا بليغًا بالسلوك احلكيم والفاضل فيها.

لدنيا ـ قد وصف بنفسه طلب األنبياء كام ينّبه عىل ذلك: أّن القرآن الكريم ـ الذي ذّم ا

، وعن )٢(هلذه املطالب الفطرية، واستجابة اهللا تعاىل هلم، كام حكى عن بعضهم طلب الذرية

 ، إىل غري ذلك.)٣(بعضهم طلب العافية والسالمة من املرض

ْنَيا َداُر ِصْدٍق ملَِ ((ـ وقد سمع رجًال يذم الدنيا ـ: )٤(وقال اإلمام عيل  ْن إِنَّ الدُّ

َعَظ ِهبَ  َد ِمنَْها، وَداُر َمْوِعَظٍة ملَِِن اتَّ ا.. َصَدَقَها، وَداُر َعافَِيٍة ملَِْن َفِهَم َعنَْها، وَداُر ِغنًى ملَِْن َتَزوَّ

فِيَها  َمْسِجُد َأِحبَّاِء اهللاِ، وُمَصىلَّ َمَالئَِكِة اهللاِ، وَمْهبُِط َوْحِي اهللاِ، وَمْتَجُر َأْولَِياِء اهللاِ.. اْكَتَسُبوا

ْمحََة، وَربُِحوا فِيَها اْجلَنَّةَ   .))الرَّ

): ما ورد من تقدير نصيب اإلنسان من موجبات السعادة املادية ـ كالرزق الشاهد الثاين(

َفإَِذا َجاَء [: )٥(والعمر ـ مسبقًا. وهذا يثّبط املرء عن العمل واحلذر ـ بطبيعة احلال ـ قال تعاىل
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ُر َلْو [: )١(، وقال]َن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُرو إِنَّ َأَجَل اهللاَِّ إَِذا َجاَء ال ُيَؤخَّ

ْرَتنَا إَِىلٰ َأَجٍل َقِريٍب ُقْل [: )٢(، وقال]ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ  َ َكَتْبَت َعَلْينَا اْلِقَتاَل لَْوَال َأخَّ نَا ِمل َوَقاُلوا َربَّ

ْنَيا َقلِيٌل  أَْينََام َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم املَْْوُت َوَلْو  ۞َواْآلِخَرُة َخْريٌ ملَِِّن اتََّقٰى َوَال ُتْظَلُموَن َفتِيًال  َمَتاُع الدُّ

ٍة ِيف اْألَْرِض إِالَّ َعَىل اهللاَِّ ِرْزُقَها[: )٣(، وقال]ُكنُْتْم ِيف ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ  : )٤(وقال ، ]َوَما ِمن َدابَّ

ْزَق ملَِن َيَشاُء َوَيْقِدرُ إِنَّ َربََّك يَ [ ْحُن [: )٥(، وقال]ْبُسُط الرِّ َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم َخْشَيَة إِْمَالٍق نَّ

اُكمْ  َني ِمْن ِعَبادُِكْم َوإَِمائُِكْم إِن [: )٦(، وقال]َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ اِحلِ َوَأنكُِحوا اْألََياَمٰى ِمنُكْم َوالصَّ

 .]ْغنِِهُم اهللاَُّ ِمن َفْضلِهِ َيُكوُنوا ُفَقَراَء يُ 

 مغزى ما ورد من حتديد األرزاق واآلجال

ولكّن الواقع: أّن فهم التزهيد عن العمل واحلذر من هذه النصوص ناشئ عن فهمها 

 .. عىل غري وجهها

أّن رزق املرء مكفول من دون حاجة إىل  أما ما ورد من حتديد األرزاق فلم ُيقصد به .أ

عىل حثًا شديدًا يف األحاديث إذ لو كان األمر كذلك ملا ُحّث الناس العمل والتكّسب؛ 

كيف؟! وقد ُهني يف اإلسالم عن ترك األسباب الطبيعية يف التوصل إىل  ،التكّسب والعمل

ر قول النبي ـد اشتهـوق ل عىل اهللا سبحانه ــة التوكّ ـن جهان مـة ـ ولو كـد الصحيحـاملقاص

)اعقل وتوّكل((توّكًال عىل اهللا تعاىل ـ:  مل يربطه ـلرجل ضاع بعريه؛ ألّنه )٧((. 
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بل املراد هبذه النصوص الدينية أّن اهللا سبحانه قد جعل يف نفس اإلنسان من الرغبات 

ما يدفعه إىل البحث عن أسباب الرزق، وجعل يف احلياة من اإلمكانات ما جيد به املرء رزقًا 

ٍة ِيف اْألَْرِض إِالَّ َعَىل اهللاَِّ [: )١(من قائل إذا طلبه وبحث عنه، وهو املراد بقوله عزّ  َوَما ِمْن َدابَّ

اُهمْ [: )٢(، وقوله]ِرْزُقَها  .]َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم ِمْن إِْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِيَّ

 .. وكان الباعث عىل التذكري بذلك

ن الزواج أو العمل عىل ): تقوية روح األمل يف اإلنسان؛ حتى ال يعرض عأوالً (

له رزقًا مقّدرًا وفق سنن احلياة؛ إذ  دَ فُأريد تفهيمه: بأّنه إذا تزّوج وَج  ،أساس أنه ال جيد رزقاً 

تنفتح له بالزواج أسباب االرتزاق من حيث زيادة الدافع النفيس عىل اجلّد يف البحث 

ممّا يساعده عىل حتصيل والعمل، وارتفاع اإلمهال والتكاسل، وتوّسع ارتباطات اإلنسان ـ 

مدخل لالرتزاق من خالهلا ـ إىل غري ذلك من العوامل النفسية واالجتامعية لتحصيل 

 الرزق، والتي تتحّفز بالزواج.

): إصالح روح احلرص يف اإلنسان؛ حتى ال يبالغ يف طلب الرزق؛ فيسلك يف ثانياً و(

هاجسه األول يف هذه احلياة، حتصيله الطرق املحظورة والوضيعة، أو يغلب عليه حتى يصري 

ويتشاغل به عن اهلاجس احلكيم الذي ينبغي أن يكون هو اهلّم األول يف حياته من خالل 

حتّري الفضيلة، وأداء احلقوق، وتذّكر اهللا سبحانه وتعاىل والدار اآلخرة. ومن تأّمل يف سياق 

 تلك النصوص ظهر له هذا املعنى.

ص يرى أّهنا تفيد نكتة ظريفة يف شأن النفس وبتعبري آخر: الناظر يف هذه النصو

اإلنسانية؛ وهي أّن اإلنسان ُزّود نوعًا بام حيّثه عىل حتصيل رغباته بأكثر من كفافه منها، ولكنّه 

 مل ُيزّود باحلافز إىل مراعاة احلكمة والفضيلة بدرجة حاجته إليهام.
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ك الرغبات واالزدياد منها وعليه: فال ينبغي لإلنسان أن جيعل ّمهه يف احلياة حتصيل تل

ـ ألّن كفافه منها مضمون نوعًا بقّوة احلافز إليها ـ بل ينبغي أن جيعل ّمهه األّول مراعاَة 

احلكمة والفضيلة؛ الحتياج هذا احلافز إىل التنمية والرعاية ليفي بكفاف اإلنسان. ولكّن 

السعادة املادية،  املالحظ يف حال اإلنسان العكُس؛ فهو قلق دؤوب جتاه حتصيل أسباب

 وزاهد مطمئّن جتاه حتصيل موجبات احلكمة والفضيلة.

َقْد تكّفَل َلُكْم ((: )١(ومن النصوص الواضحة فيام ذكرناه قوُل اإلمام عيل

ْزِق، َوُأِمْرُتْم بِاْلَعَمِل؛ َفَال َيُكوَننَّ املَْْضُموُن َلُكْم َطَلُبُه َأْوَىل بُِكْم ِمَن املَْْفُروضِ  َعَلْيُكْم  بِالرِّ

ِذي ُضِمَن َلُكْم َقْد ُفرِ  كُّ َوَدِخَل اْلَيِقُني، َحتَّى َكَأنَّ الَّ َض الشَّ ُه َواهللاِ َلَقِد اْعَرتَ َض َعَمُلُه.. َمَع َأنَّ

 .))َعَلْيُكْم، َوَكَأنَّ الَِّذي ُفِرَض َعَلْيُكْم َقْد ُوِضَع َعنُْكمْ 

ّن للمرء ـ بحسب ما تفيض إليه سنن وأما ما ورد من حتديد اآلجال فاملقصود به أ .ب

هذه احلياة ـ أجًال ال يعدوه. وال يطول نوعًا باحلرص الذميم عىل البقاء، كام ال يقرص نوعًا 

بالعمل الفاضل فيه ـ الّلهم إال نزرًا يسريًا ـ فإّن اتصاف اإلنسان باإلقدام والشجاعة يف 

ومن َثمَّ جاءت هذه املضامني يف آيات  ؛مواضعها أبقى له نوعًا من اجلبن والفرار من املوت

اجلهاد، ونصوص األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وقد ُنّبه يف بعض اآليات عىل أّن الفرار 

ُقْل َلْن َينَْفَعُكُم اْلِفَراُر [: )٢(من املوت قد ينتج بقاًء قليًال، كام جاء يف آيات القتال يف األحزاب

 .]َأِو اْلَقْتِل َوإًِذا ال ُمتَتَُّعوَن إِالَّ َقلِيًال  إِْن َفَرْرُتْم ِمَن املَْْوِت 

): وضع القيود الشديدة عىل الرغبات املادية من خالل الترشيع الشاهد الثالث(

 الديني..
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 التعسري عىل اإلنسان بالتكليفعدم اهتامم الدين ببيان 

وهذا الشاهد أيضًا غري صحيح؛ ألّن تلك القيود مل توضع عىل أساس التضييق عىل 

بل ألجل حتديد رغباته املادية بحدود احلكمة والفضيلة، وهي أضمن لتوفريها  ،اإلنسان

 بالنظرة الثاقبة.

 التكاليف ـ بام فيها فرائض الدينومما ينّبه عىل ذلك َوْضع حّدين مّطردين جلميع 

حيث دّلت النصوص الدينية  ؛حلّج ـ ومها أالّ يكون التكليف رضريًا أو حرجياً كالصيام وا

عىل مراعاة الدين يف أحكامه هلذين األمرين، وقد ُحّدد كّل حكم رشعي بأن ال يلزم منه 

حرج أو رضر؛ فإذا لزم من احلكم رضر أو حرج عىل الناس ارتفع عنهم، كام سيأيت توضيح 

 ون إن شاء اهللا تعاىل.ذلك يف حمور الدين والقان

وبذلك كّله ظهر أّن الدين ال يقّلص من السعادة املادية لإلنسان، وال يوجب له شقاًء 

يف التمّتع بنعم احلياة ـ وإالّ مل حيّث عىل توفريها لآلخرين بالتّربع واإلنفاق والرعاية ـ ولكنّه 

لتهالك الذميم، الذي يكون يسعى إىل اعتدال السلوك اإلنساين يف طلبها؛ متجنّبًا احلرص وا

 عىل حساب االهتاممات احلكيمة والفاضلة الالئقة باإلنسان يف هذه احلياة وما بعدها.

 رؤية الدين حول عالقة املادة بالسعادة

 العالقة بني السعادة واملادة وفق املبادئ احلكيمة.رؤية الدين يف ): حول األمر الثالث(

 .. وهلذه العالقة جانبان

 ل أّن كّل سعادة فهي سعادة مادية؟: هاألول

وهذا اجلانب حتدثنا عنه من قبل وقلنا: إّن السعادة ليست مقصورة عىل السعادة 

بل هي حقيقة السعادة بدليل أّن الشعور السعيد إذا حصل مل  ،املادية بل منها سعادة نفسية

 يّرض اإلنساَن فقداُن املبدأ املادي هلذا الشعور.

 متعة مادية فهي توجب السعادة؟ : هل أّن كّل والثاين
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فقد يرتاءى لإلنسان بدوًا أّن كّل ممارسة مادية تعطي شعورًا باللذة والراحة فهي متّثل 

سعادة لإلنسان. ويرتّتب عىل ذلك: أّن ما ينبغي لإلنسان هو أن يسعى إىل االستزادة من 

 املادة ما تيّرس له حتى ينال درجة أكرب من الراحة واللذة.

هذا االنطباع عىل عدم صّحة )١(كّن الذي هتدي إليه املتابعات النفسية واالجتامعيةول   

كّل مادة تورث السعادة، وال كّل سعي إىل حتصيل املادة سعي مصيب  يسإطالقه؛ فل

 وحكيم.

فقد لوحظ أّن التمّتع باملادة ـ وال سّيام بام يزيد عىل كفاف اإلنسان ـ قد يوجب 

 اء.عوارض تعود عليه بالشق

وتنشأ تلك العوارض ـ عىل العموم ـ عن التأثري السلبي لالستمتاع املادي يف أحد 

مناٍح ثالثة: إما يف إدراكه السليم للحقائق، أو يف رعايته ملقتضيات احلكمة، أو يف استجابته 

لقضاء الضمري األخالقي. وكّل ذلك يؤدي إىل وجوه من الشقاء ـ عىل ما سيأيت توضيحه يف 

ب السعادة املعنوية ـ ويف هذه احلاالت تعود النعمة نقمة عىل اإلنسان، وهذا التأثري ذكر أسبا

قد يكون تأثريًا غري حمسوس لإلنسان بشكل واضح؛ جلريانه يف مرحلة الالوعي من العقل 

 اإلنساين.

 .. وحاالت تأثري النعمة يف عدم إدراك احلقيقة عديدة

قد جاء يف القرآن الكريم أّن املرتفني من األمم و ،):التهاء اإلنسان املرتف هبامنهافـ(

التي بعث إليهم األنبياء مل يستجيبوا لنصحهم، رغم أّن مضمون رسالتهم كانت يف غاية 

الوضوح ـ وهي عدم صالحية األصنام فعًال للعبادة ـ وقد دعمهم اهللا سبحانه بخوارق كان 

                                                             

ع من التحّريات التي توجب الوعي من املالحظ للمتابع أّن الدراسات احلديثة ال هتتّم بمثل هذا النو )١(

 اإلدراكي واحلكمي والقيمي يف املجتمع اإلنساين.
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نوا قد عاشوا يف تلك املجتمعات من الواضح عدم قدرة األنبياء عليها من أنفسهم؛ إذ كا

 .)١(زمنًا من قبل، ومل يعرف عنهم أي يشء من هذا القبيل

): أن يعجب املرء بنفسه فيام يتمّتع به من اإلمكانات املادية، وال يقّدر سائر منهاو(

العوامل املساعدة عىل حصوله عليها؛ فيوقعه هذا العجب يف الغفلة عن مكامن الضعف، 

َوَيْوَم ُحنَْنيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم [: )٢(ة والشقاء، كام قال تعاىلويقع يف املعانا

 .]َشْيًئا

وقد ُيتوّقع أن يكون ضعف اإليامن يف هذا العرص يف بعض املجتمعات ناشئًا ـ بعض 

فق فقدان تلك اليشء ـ عن حالة الرتف التي تعيشها باإلمكانات اهلائلة احلديثة. ولو ات

 اإلمكانات فجأة لعادوا إىل ما أعرضوا عنه من اإليامن رسيعًا.

): أن يستغرق املرء بام يعيشه من أجواء الراحة املادية؛ فال يدرك األخطار منهاو(

املحدقة به، وال يلتفت إىل مؤرشاهتا؛ فيؤدي ذلك باملرء إىل الوقوع يف شقاء كبري يوّد معه لو 

ضعة. وهذه حالة شائعة، ومن أبرز مصاديقها بعض الرؤساء املستبّدين أّنه عاش عيشة متوا

الذين خيلدون إىل الراحة، وال يلتفتون إىل اخلطر املتوّقع، من جهة تراكم املظامل وانفجار 

 الوضع.

): أن ال يعرف املرء قيمة املادة، فيفّرط يف حفظها وصيانتها من جهة االعتياد منهاو(

عىل النعمة يطفئ الشعور بتقديرها وقيمتها؛ فيؤدي إىل التفريط يف  عليها. فإّن االعتياد

 وافتقادها يف النهاية. شأهنا،

ما يتفق يف احلاالت السابقة نفسها؛ حيث  ثري النعمة يف عدم األخذ باحلكمةومن تأ

تكون احلقيقة واضحة لإلنسان، ولكنّه يتكاسل يف االعتبار هبا، واحلذر من املخاطر التي 

                                                             

ن َقْبلِِه َأَفال َتْعِقُلونَ [الحظ مثًال قوله تعاىل:  )١(  ).١٦:يونسسورة ( ]َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا مِّ

 .٢٥:التوبة) سورة ٢(
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فرتى املرء الذي يتمتع بصّحة جهازه التنفيس ال هيتّم بخطر رشب السجائر  ،إمهاهلا يسببها

وإن كان يعلم به ـ من جهة اطالعه عىل اإلحصاءات ذات العالقة ـ فيغريه ذلك باالستمرار 

املهلك له. ولكنّه لو كان يعاين من مشاكل يف جهازه التنفيس العترب هبذا اخلطر وجتنّبه وصان 

 اهلالك.نفسه من 

ومن تأثري النعمة يف عدم العمل بالعدالة أن ال هيتّم املرء بمعاناة اآلخرين الذين  

كام يف احلكام الذين يعيشون  ،يتحّمل مسؤولّيتهم، فال يؤدي وظيفته اإلنسانية جتاههم

الراحة والدعة مع ما حييط هبم من الفساد والظلم، من غري التفات إىل األمانات التي 

 ـ بموجب العقد االجتامعي بينهم وبني الناس ـ واليمني التي أّدوها عند التصدي.احتملوها 

وهكذا نالحظ: أّن املادة قد تؤدي إىل اإلرضار باإلنسان، وانطفاء الشحنات العقالنية 

 واحلكمية واألخالقية يف نفسه.

وللسعي هذا عن حاالت التأثري السلبي لالستمتاع باملادة عىل املسار السعيد للحياة. 

إىل االستمتاع باملادة أيضًا عوارض سلبية عىل غرار ما تقّدم، كام سيأيت بيانه يف ذكر دور 

 القناعة يف سعادة اإلنسان.

 رؤية الدين حول دور السعادة املعنوية يف السعادة املادية

 ية.نفسوالسعادة الاملادية رؤية الدين يف العالقة بني السعادة حول ): األمر الرابع(

عند اإلمعان فيها ويف آثارها تساعد مكن القول: إّن مطلق أسباب السعادة النفسية يو

، فمن أسباب السعادة املعنوية االتصاف بالعقالنية العامة والفضيلة السعادة املاديةعىل 

 ذكرسيأيت واحلكمة والقناعة واألمل واألنس. وقد حثَّ الدين عىل هذه األمور كّلها، كام 

عليها. كام أن كلها تساعد عىل السعادة املادية لإلنسان وحتقق له مصالح  ذلك يف الكالم

 يف ذكر تلك األسباب.مادية، وسنوضح ذلك يف الكالم 

 هذا توضيح الرؤية الدينية العامة يف التعامل مع السعادة املادية.
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 السعادة املاديةيف شأن رؤية الدين تلخيص 

السعادة املادية مع مراعاة االعتدال، منّبهة  وقد ظهر أّن هذه الرؤية حّثت عىل حتصيل

عىل نكات تربوية وحدود حكمية هلا. وهذا كّله من أبعاد التزهيد يف الدنيا يف النصوص 

 الدينية، عىل ما يظهر بمالحظتها يف ضوء ما تقّدم.

فهو حيّث عىل الزواج؛ ألّن  ،بل ظهر مما ذكرنا: أّن الدين يستعني بتوفري هذه الرغبات

أن ((سالمة لإلنسان عن التّرصفات الالأخالقية، وحيّث عىل كسب املال؛ ألّن الفقر كاد  فيه

 ، وحيّث عىل الراحة؛ ألّن الضغط عىل النفس يؤدي إىل سأمها ومللها.)١())يكون كفراً 

 السعادة املعنوية ودور الدين فيها

 . دة املعنويةالسعاـ حول السعادة والدين ـ من البحث يف حمور  القسم الثاينأما 

إّن للسعادة املعنوية أسبابًا يساعد الدين عىل حتقيقها مساعدة كبرية ـ لوحظت يف ف

  اعد عىل حتقيق السعادة املادية..املتابعات والدراسات النفسية واالجتامعية ـ وهي بدورها تس

وهذه األسباب ـ عىل اإلمجال ـ هي: العقالنية العامة، واألخالق الفاضلة، ورعاية 

 .. احلكمة، والقناعة، واألمل، واألنس

 أسباب السعادة املعنوية 

كام سبق  ـ ): العقالنية العامة. وللدين دور كبري يف إيقاظها وتنشيطهاالسبب األول(

توضيح ذلك يف املحور األول من هذا الفصل ـ وهي تؤّثر يف توفري السعادة املادية واملعنوية 

 .. لإلنسان؛ وذلك

ال  ،هذه العقالنية ـ كسائر احلاجات اإلنسانية ـ حاجة نفسية داخلية لإلنسان): ألّن أوالً (

ولذلك ، يقترص حاله عىل إدراكها بل جيد نزوعًا فطريًا إليها، واستكامالً روحّيًا ونفسّيًا هبا

نرى أّن اإلنسان حني جيري عىل مقتىض هذه العقالنية ـ ولو بنحو غري واٍع ـ فإّنه يشعر بنحو 

                                                             

 .٣٠٧ص: ٢ج: الكايف) ١(
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النفسية لإلدراك  وحني يتجاوزها ويتأّثر باحلواجز ،مئنان الداخيل والثقة بالنفسمن االط

ثّم ال يشعر باالنسجام  ومن ،السليم فإّنه حيّس كأّنه قد أخفى عن نفسه شيئًا ُدّس يف أعامقها

 الداخيل.

فشعور اإلنسان عند جريه عىل مقتضيات العقالنية أشبه بشعوره يف حال الصدق 

جيد انسجامًا مع نفسه. كام أّن شعوره عند التخّلف عنها والتفريط هبا أشبه  والوفاء؛ حيث

  بشعوره حال الكذب واخليانة؛ حيث جيد حزازة يف نفسه ونكدًا.

ونقض العقالنية  .هو صدق اإلنسان مع نفسه ،فالعقالنية العامة صدق داخيل

أمر مشهود يف الوجدان اإلنسان يكذب معه عىل نفسه. وذلك  ازدواج وتناقض داخيل، كأنّ 

 اإلنساين.

): ألّن العقالنية هي العامل األساس يف وجود سائر أسباب السعادة ـ مادية ثانياً و(

 كانت أو معنوية ـ ألّن اإلنسان يعتمد عليه يف إدراكها وبلوغها.

حسن اخللق والتواضع والصدقة واإلحسان  نم .األخالق الفاضلة (السبب الثاين):

للدين دورًا كبريًا يف تقويتها وتنشيطها ـ كام سبق ـ وهي من مجلة العوامل والعفاف؛ فإّن 

 .. املوجبة إلسعاد اإلنسان سعادًة معنوية ومادية ملحوظة

أما دورها يف السعادة املعنوية فيتجّىل فيام تؤدي إليه األخالق الفاضلة من الشعور  

التكرب واحلسد واحلقد والعصبية  بالراحة والسكينة النفسية، عىل عكس أضدادها ـ من قبيل

وسوء اخللق ورسعة االنفعال ـ فإّهنا تؤدي إىل القلق والتوّتر واالضطراب وهي رضوب من 

الشقاء. مضافًا إىل هذا فإّن ارتكاب اخلطيئة من شأنه أن جيعل صاحبها يف قلق من انكشافها، 

املادية ـ من كسب ومكانة  وما يرتّتب عىل هذا االنكشاف من آثار تنعكس سلبًا عىل سعادته

  وجاه ـ.
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ـ من  سبق ذكرمها من قبلـ وإن يف السعادة املادية فهو  وأما دور األخالق الفاضلة

 ..وجهني 

. أّن فيها سعادة النوع اإلنساين، سواء يف املستوى اإللزامي من األخالق أو غري ١ 

 .. اإللزامي؛ ألّهنا سنن العدل والفضل يف حياة اإلنسان

يف املستوى اإللزامي فألّن هذه اخلصال ـ التي متّثل سنن العدل يف احلياة ـ تشّكل أما  

من جهة أّهنا تسعى إىل استنباط اهلدي  ،املصدر األّم جلميع القوانني التي تضبط حياة اإلنسان

الفطري املبنّي عليها، وترمجتِه يف ضمن قانون مدّون، والدين ـ يف منظوره ـ أقرب القوانني 

: )١(حقيقة الفطرة، وأدّقها يف حتّسس هواجسها وتبّني مسارهبا، كام جاء يف القرآن الكريمإىل 

 .]َوَلَقْد َخَلْقنَا اإلنسان َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ [

فضل بني الناس. واملراد وأما يف املستوى غري اإللزامي فهذه اخلصال هي مبادئ ال

بالفضل: ما يزيد عىل مقتضيات العدل ـ من وجوه اإلحسان والّرب واإلعانة لآلخرين ـ ممّا ال 

موجب لإللزام به واملعاقبة عىل تركه. ومن املعلوم أّن الفضل من موجبات سعادة الفئات 

بينهم بالسعادة وإن  املحتاجة، كالفقراء واأليتام واملرىض بل هو من مبادئ شعور الناس فيام

 مل يكونوا حمتاجني، كام يف حال الضيافة واإلطعام واإلهداء وغريها.

 ،. أّن فيها سعادة الشخص نفسه نوعًا؛ فإّهنا غالبًا ما تصّب يف مصلحة الشخص٢

  .)٢(وإن غضضنا النظر عن مصلحة النوع اإلنساين

                                                             

 .١٦:ق) سورة ١(

 هذا الوجه وسابقه يتلّخص يف أّن الوجه السابق ناظر إىل أثر هذه اخلصال عىل أغلب أفراد الفرق بني) ٢(

 ،النوع اإلنساين، وأما هذا الوجه فهو ناظر إىل أثرها يف أغلب أحوال الفرد الواحد؛ فلو أخذنا الرسقة كمثال

اآلخرين والتعدي عليهم. فهذا هو  فـ(تارًة) نقول: إّن الرسقة تّرض بالنوع اإلنساين؛ ملا فيها من سلب حقوق
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 تأثري الفضائل يف سعادة اإلنسان

ليست عىل العموم ملنفعة الشخص امللتزم هبا؛ ألّهنا تقّيده  وقد ُيَظنُّ أّن الفضائل

فهو إنام يندفع إىل مراعاهتا من جهة فضلها، ال من جهة  ،ومتنعه عن التوّصل إىل رغبته

ومن ثمَّ ترى أّن اإلنسان إذا مل يكن له توّجهات فاضلة مل يراِع مقتضيات  ،مصلحتها

عن ظلم الناس للوصول إىل مآرهبم، واملعوزون أو مثًال ـ ال يمتنعون  ـ الفضيلة. فاحلّكام

الراغبون يف مزيد من اإلمكانات واألموال ال يمتنعون عن الرسقة للوصول إىل رغباهتم، 

 وهكذا.

بل الفضائل أسباب للصالح النوعي ملن رعاها يف  ،ولكّن هذا الظن ليس صحيحاً 

كّرر نوعًا من صاحبها؛ فيكون عرضة هذه احلياة؛ بالنظر إىل أّن اخلطيئة تستتبع أخواهتا وتت

النكشافها ولو يف مستوى الظّنة واالحتامل املوجب الهتام من صدرت منه والريبة فيه، حتى 

تامعية وإن مل تكن معلنة من قبل صاحبها ـ كام يظهر ذلك بمالحظة سري احلياة االج

ردود أفعال مل  وكّل خطيئة وجرم انكشف فمن شأنه أن يستتبع واالطالع عىل جمرياهتا ـ

 يتوّقعها صاحبه يوجب له كدرًا وشقاء.

 .. وردود األفعال عىل اخلطيئة عىل أنواع

): احلكم اجلزائي الذي جتريه اجلهة النافذة بعد شكاية املجنّي عليهم كالدولة منهافـ(

 أو من دوهنا.

ىل ): ما يمكن أن يصدر من التعّرض للجاين من قبل من وقع اجلرم عليه أو عمنهاو(

 ذويه، ومن هذا القبيل: ما يمكن أن يصدر من عامة الناس جتاه احلاكم الظامل.

                                                                                                                                                          

املراد بالوجه السابق، و(أخرى) نقول: إّن الرسقة تّرض غالبًا بالسارق نفسه؛ بحيث لو وعى ما قد تؤدي إليه 

 من عواقب حقَّ الوعي لرأى أّن مقياس احلكمة يقتيض التجنب عنها. وهذا هو املراد هبذا الوجه.
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): ثبوت اجلريمة يف سجل الفاعل لدى أرسته واملجتمع العام بام يرتّتب عليه منهاو(

نزول قيمته، وسقوط الثقة به يف نفوس اآلخرين. وهو ما يؤدي إىل نكد اجتامعي، وقّلة 

 إىل غري ذلك من اآلثار. فرص العمل والكسب لصاحبها،

وتشري التأّمالت االجتامعية والسياسية يف أحوال مرتكبي اخلطايا ـ من عاّمة الناس أو 

من احلّكام واملتوّلني ألمور العامة ـ إىل أّن أكثر من انكشفت خطيئته من هؤالء مل يكن يتوّقع 

بل  ،ضوعية قائمة عىل ذلكانكشافها واالبتالَء بآثارها، ال عىل أساس النظر إىل مؤّرشات مو

عىل أساس غلبة الرغبة إىل اخلطيئة عليهم. وكثري منهم يعرتف بأّنه مل يكن واقعيًا يف تقدير 

 األمور، وأّنه لو استقبل من أمره ما استدبر لتجنب اخلطيئة.

وتفريعًا عىل ذلك فإّن من مقتىض احلكمة ـ بمعنى حسن تقدير املرء ملا ينفعه أو يّرضه  

َب اإلنسان للخطايا، بعد أن كانت ال ختلو نوعًا من مضاعفات وآثار يرتّتب بعضها ـ جتنّ 

 تدرجيًا، ويؤدي إىل نكد وشقاء أكثر من السعادة التي يبحث عنها صاحبها. 

وذلك ألّن اإلنسان إذا تأّمل بموضوعية ما يمكن أن يرتّتب عىل تلك اآلثار من 

صالحه ـ فإّن عاّمة ما يقدم عليه اإلنسان يف حتّري مضاعفاٍت كان جديرًا بتجنبها ـ رعايًة ل

املنفعة لنفسه وجتنّب اإلرضار هبا ـ كالتجارة والسفر والزواج ـ إنام يعتمد عىل أن العمل 

الفالين من شأنه أن يكون نافعًا، والعمل الفالين من شأنه أن يكون ضاّرًا؛ فهو يأخذ 

طمئنان برتّتب النفع أو الرضر االرد عىل أساس ، وال يسري يف كثري من املوا)قضايا شأنية(بـ

 فعًال.

أّن النجاة ( :م الشائعة يف املجتمعات املختلفة، مثلكَ ويشري إىل هذا املعنى كثري من احلِ 

أّن تواضع املرء يزيد من (، و)أّن احلكم يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم(، و)يف الصدق

 وغري ذلك...  )عّزته
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خالق الفاضلة من األسباب العقالئية للسعادة املادية، وأّن املانع وهكذا يظهر أّن األ

 من االلتفات إىل هذا البعد فيها غلبة االندفاع إىل الرغبات العاجلة.

 هذا توضيح دور األخالق الفاضلة يف سعادة اإلنسان معنويًا وماديًا.

احلكمة والتوجيه  ): حتّيل اإلنسان باحلكمة. وللدين دور مهم يف تبلورالسبب الثالث(

 إليها ـ كام ذكرنا من قبل ـ.

وقد يبدو للوهلة األوىل أّن احلكمة سبب للسعادة املادية خاصة؛ وذلك ألّهنا تعني  

تقدير النفع والرضر يف األعامل بالنظر إىل كّل آثارها ومضاعفاهتا يف األمد املنظور والبعيد؛ 

فهي  ،ن اجلوانب غري احلسية واملستقبليةفال يستغرق اإلنسان يف احلارض املحسوس ويغفل ع

 . عىل وجه أمجع عادة املاديةحينئذ سبب للس

 ..ولكّن احلقيقة أّن احلكمة تساعد أيضًا عىل حتقيق السعادة املعنوية؛ وذلك من وجوه

): إّن يف اإلنسان نزوعًا وتطّلعًا فطريًا إىل احلكمة كام أّن له نزوعًا إىل الفضيلة؛ أوالً (

. فاحلكمة ون أرىض عن نفسه يف حال مراعاهتافإّنه يتذّوق احلكمة عند سامعها، ويك ومن ثمَّ 

ـ بام تعنيه من حتّري النفع وجتنّب الرضر ـ وإن كانت حاجة إنسانية إالّ أن شعور اإلنسان 

بل إّن هناك حتفيزًا داخليًا عقليًا إليها ونزوعًا نحوها.  ،جتاهها ليس بمجّرد إدراك احلاجة

اإلنسان جتاه احلكمة عىل حّد شعوره جتاه حاجاته املادية ـ كالطعام والرشاب ـ فهو فشعور 

وإن كان يدرك احتياجه للبقاء معاىف إىل تلك احلاجات إالّ أنه مع ذلك جيد حتفيزًا داخليًا 

نحو اإليفاء هبا بل يكون التحفيز منّبهًا له عىل احلاجة. ولوال ذلك لوجب عىل اإلنسان أن 

مدى حاجته، ويندفع بحسبها؛ فلو سها عن ذلك مات أو مرض من غري أن  يبحث عن

 يشعر باحلاجة.
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فهو ـ مضافًا إىل إدراكه لتلك  ،وحاجة اإلنسان إىل احلكمة أيضًا من هذا القبيل

احلاجة ـ جيد نزوعًا فطريًا نحوها. ومن ثمَّ يكون اإلنسان املتذّوق للحكمة العامل هبا فعًال 

 ورضًا عن نفسه بالقياس إىل غريه ممّن هيملها وال يراعيها.أكثر استقرارًا 

: إّن حتّري املرء للسعادة املادية برؤية واقعية شاملة ـ فضًال عن أّنه سبيل إىل )ثانياً (و

من  ،حتقيق تلك السعادة عىل النحو األمثل ـ يعطيه ثقة واستقرارًا نفسيًا وروحيًا يف احلياة

احلرص والقلق واألسف والندم واهلّم جتاه أمور غري مقدورة له ّنه جينّبه الكثري من إحيث 

 أصًال وفق سنن احلياة، أو ال متّثل مصلحة له يف نتائجها، أو توجب مّرضة له يف عواقبها.

فاإلنسان احلكيم واقعّي يف احلياة، يفهم سننها ويعيش واقعها عىل نحو متناسب 

وال يأسف عىل فوات يشء ال ينبغي التأّسف عليه؛  معها، وال هيتّم بيشء ال يليق االهتامم به،

 إذ أّنه يعلم أّنه ال جدوى يف ذلك. وعليه: فهو يعيش عيشة أكثر طمأنينة واستقرارًا.

فإّهنا توجب كثريًا من السعادة، وُختلّص املرء من كثري من  القناعة. (السبب الرابع):

 تها يف داخل اإلنسان.النكد والعناء. وللدين تأثري كبري يف إجيادها وتنمي

 حقيقة القناعة

 .. بيان ذلك: أّن القناعة عىل رضبني

  .): الرضا بالكفاف من الرغبات املاديةأحدمها(

وذلك يف حال عدم تيرس ـ ): االستغناء النفيس، وهو الرضا بام دون الكفاف ثانيهامو(

 حتصيله ـ.

 .بحسب خلقة اإلنسان رغبات الفطريةواملراد بالكفاف: املقدار الذي تقتضيه ال 

توضيحه: أّن الرغبات االعتيادية املادية ـ من الطعام و الرشاب واجلاه والزواج واإلمكانات  

ـ وإن كانت يف أصلها ممّا ُفطر عليه اإلنسان، إالّ أّن ما حيتاج إليه اإلنسان بفطرته إنام هو 

اإلنسان    تنمو يف  وهي رغبات ،مستوى منها، وما زاد عليه فهو من الرغبات املكتسبة
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بسبب عوامل ثانوية تتوّلد يف إثر الظروف واملالبسات، كعوامل التنافس أو االعتياد أو مزيد 

وهوما  ،فالذي حيتاج إليه اإلنسان من الطعام والرشاب إنام هو حّد خاّص كّامً وكيفاً  ،الّلذة

فيكثر  ،بمقدار حاجة جسمه ولكّن العوامل الثانوية تؤدي إىل عدم قناعته ،يعربُّ عنه بالكفاف

 وينّوع ما يتناوله منهام.

وهو املقدار الذي حيتاج إليه ـ وال جتمح به  ـ فالقناعة هي أن يرىض اإلنسان بالكفاف

الرغبات إىل الزيادة عليه. وإذا مل يتيّرس له مقدار الكفاف يتكّيف مع ما يتيّرس له ويرىض به 

 .)١(دون نكد وسخط. فهذه حقيقة القناعة

 دور القناعة يف السعادة املعنوية واملادية

وأما دور القناعة يف السعادة املعنوية لإلنسان، بل واملادية فهو دور كبري يتمّثل يف 

 ..وجوه متعددة، منها 

أّن القناعة تساعد اإلنسان عىل التحّيل باألخالق الفاضلة؛ حيث تسّهل له عدم  .١

ها، بل وإذا مل حيصل عليه أيضًا. وقد عرفت جتاوزها إذا حصل عىل الكفاف من دون نقض

 دور األخالق الفاضلة يف السعادة املعنوية واملادية.

أّهنا تساعد اإلنسان عىل رعاية مقتىض احلكمة ـ بمعنى أن يقيس النفع والرضر  .٢

بمقياس موضوعي ـ فال يبالغ يف االستزادة من األمور املادية والسعي إليها، وال خيطو 

حمسوبة ألجلها؛ ليقع يف املخاطر التي قد تفقده ما كان واجدًا له من أسباب خطوات غري 

السعادة، وتوجب له النكد والشقاء. وقد سبق أن احلكمة توفّر لإلنسان سعادة مادية 

 ومعنوية ال غنى عنها.

أّهنا تقي اإلنسان من كثري من االنفعاالت التي ختّل بشعوره بالسعادة، مثل مشاعر  .٣

واإلحباط والقلق والكآبة واحلسد من املتمّيزين يف اإلمكانات املادية أو احلقد  احلرمان

                                                             

 تيّرس توسعًا، ولكن ال هيمنا هنا لفظها بل املهّم املعنى املنظور هبا.ولعّل يف إطالقها عىل الرضا بام ) ١(
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عليهم. وعىل اإلمجال فالقناعة حتصيل للسعادة بثمن قليل، فالسعادة احلاصلة هبا عىل حد 

 .)١(الغنيمة الباردة

وما أكثر حاجة اإلنسان يف هذا العرص إىل القناعة للحفاظ عىل سالمته النفسية 

نانه الروحي؛ حيث يالَحظ ـ رغم ما استجّد له من اإلمكانات املادية ـ تصاعُد واطمئ

اإلصابة بعوارض القلق والكآبة واالنفعال. ومن أهّم العوامل املسببة لذلك هو فقدان روح 

 القناعة، وجعل االستزادة واملنافسة يف األمور املادية غاية ال شعور باالستقرار من دوهنا.

 ىل القناعةمساعدة الدين ع

وأما مساعدة الدين عىل رعاية القناعة فهي من خالل مجلة من أصوله وتعاليمه، 

 ..منها

تبنّي بث روح القناعة يف الناس، واإلشارة إىل فوائدها يف سعادة اإلنسان، ورضب املثل  .١

نَّ َعْينَْيَك إىل َما َمتَّْعنَا[: )٢(فقد قال اهللا تعاىل، الصالح هلا َياةِ  َوالَ َمتُدَّ بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة اْحلَ

نَيا َل اهللاَُّ بِِه َبْعَضُكْم َعَىل َبْعضٍ [: )٣(، وقال]الدُّ : )٤(، وعن النبي ]َوالَ َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ

َوَعِمَل   ُطوَبى ملَِْن َذَكَر املََْعاَد، ((: )٥(وقال اإلمام عيل  ،))القناعة مال ال ينفد((

َكَفى بِاْلَقنَاَعِة ُمْلكًا، َوبُِحْسِن اْخلُُلِق ((: )٦(، وقال))ِب، َوَقنَِع بِاْلَكَفاِف، َوَرِيضَ َعِن اهللاَِّلِْلِحَسا

، ))ِهَي اْلَقنَاَعةُ ((َفَقاَل:  ]َفَلنُْحيَِينَُّه َحياًة َطيَِّبةً [: )٧(َعْن َقْولِِه َتَعاَىل  َوُسئَِل ، ))َنِعيامً 

                                                             

 تطلق الغنيمة الباردة عىل االغتنام من العدو من غري جهد وعناء وخسارة. ١)(

 .١٣١:طه) سورة ٢(

 .٣٢:النساء) سورة ٣(

 .٥٧ احلكمة، ٤٨٧ص: يف هنج البالغة وعينه عن أمري املؤمنني  .٣٨٩ص: ٣ج: كنز العامل) ٤(

 .٤٤احلكمة  ،٤٧٧ص: هنج البالغة) ٥(

 .٢٢٩احلكمة  ،٥٠٨ص: هنج البالغة) ٦(

 .٩٧:النحل) سورة ٧(
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َىض بِاْلُقوِت، َوَمِن اْقَتَرصَ  َوَال َكنْزَ (( :)١(وقال َأْغنَى ِمَن اْلَقنَاَعِة، َوَال َماَل َأْذَهُب لِْلَفاَقِة ِمَن الرِّ

يَّ 
ْغَبُة ِمْفَتاُح النََّصِب َوَمطِ َعِة، َوالرَّ َأ َخْفَض الدَّ اَحَة َوَتَبوَّ ُة َعَىل ُبْلَغِة اْلَكَفاِف َفَقِد اْنَتَظَم الرَّ

ْرُص  ُّ َجاِمُع َمَساِوِئ  التََّعِب، َواْحلِ ُنوِب، َوالرشَّ ِم ِيف الذُّ َواْلكِْربُ َواْحلََسُد َدَواٍع إَِىل التََّقحُّ

الّلُهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن ((: )٢(، ويف دعاء مكارم األخالق لعيل بن احلسني ))اْلُعُيوِب 

ِة الَقناَعِة، َوَشكاَسِة َهَيجاِن اِحلْرِص، َوَسْوَرِة الَغَضِب، َوَغَلَبِة احلََسِد، َوَضعْ  ، َوِقلَّ ْربِ ِف الصَّ

 .))..اخلُُلق

ونبي اإلسالم  وأما رضب املثل الصالح هلا ففي أحوال املسيح عيسى بن مريم 

  واإلمام عيل وقد جاء عن النبي  ،مثل من ذلك عرضت عيلَّ ((: )٣(أّنه قال 

أجوع يومًا.. فإذا شبعت محدتك بطحاء مكة ذهبًا، فقلت: يا رّب ال، ولكن أشبع يومًا و

 . ))وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك

  الدين من خفة احلساب للمحرومنيما ورد يف

أّن كّل من كان  ة بني هذه احلياة وما بعدها، وهيبيان سنّة مهّمة من السنن الرابط .٢

م من نعمة يف رِ أقّل نصيبًا من نعم احلياة الدنيا كان أخّف حسابًا يف احلياة األخرى؛ فمن ح

هذه احلياة إما لعجز أو لرعاية حكمة أو فضيلة ُحسب له ذلك يف اآلخرة. وليس ذلك 

تزهيدًا للناس يف هذه احلياة، ولكنّه معادلة بني عليها حساب اإلنسان يف اآلخرة؛ فال يستوي 

حلياة غدًا الغني والفقري، وال القادر والعاجز، وال الواجد والفاقد. فحساب اإلنسان يف ا

األخرى جيري عىل أساس ما أعطي وما عمل مجيعًا، وتتعّني درجته عىل ضوء ذلك، حيث 

                                                             

 .٣٧١احلكمة  ،٥٤٠ص: هنج البالغة) ١(

 .٨الدعاء ، ٥٦ص: الصحيفة السّجادية) ٢(

 .١٣١ص: ٨ج: الكايف )٣(
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، وورد عن  ]ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعْن النَِّعيمِ [: )١(تقام موازين القسط ليوم القيامة، قال تعاىل

 زمرة اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحرشين يف((: )٢(أّنه قال النبي 

قمت عىل باب اجلنة، فإذا عاّمة من دخلها ((: )٣(، وروي أيضًا يف حديث أّنه قال))املساكني

نجا ((: )٤(، وروي عنه ))[أي الغنى] حمبوسون.. املساكني، وإذا أصحاب اجلدّ 

ُفوا َتْلَحُقوا((: )٥(، وجاء عن اإلمام عيل ))املخّفون  أيضًا يف وصف الدنيا:)٦(، وعنه))َختَفَّ

 .))ِيف َحَالِهلَا ِحَساٌب، َوِيف َحَراِمَها ِعَقاٌب ((

من ريض من اهللا باليسري من املعاش ريض اهللا منه ((: )٧(وعن اإلمام الصادق 

من مل يقنعه من الرزق إالّ ((: )٨(أّنه قال ، وجاء عن اإلمام الرضا ))باليسري من العمل

من الرزق القليل فإّنه يكفيه من العمل  الكثري مل يكفه من العمل إالّ الكثري، ومن كفاه

 .))القليل

وكأّن الوجه يف ذلك: أّنه حيث كانت وظيفة اإلنسان جتاه اهللا سبحانه هو الشكَر عىل   

كام أّننا  ،إنعامه فإّن مقدار ما يناله من نعمه تعاىل يكون ملحوظًا بطبيعة احلال يف تقييم سلوكه

لد من أبيه، ومدى حسن تعامله معه أو عقوقه إياه نرى أّن العرف عندما يقّيم موقف الو

                                                             

 .٨:التكاثرسورة  ١)(

 .٣٢٢ص: ٤عىل الصحيحني ج: ومثله يف املستدرك ،٢٠٣ص: ٧ج: مستدرك الوسائل )٢(

 .٨٨ص: ٨ج: مسلم) صحيح ٣(

 .٣٦٤ص: ٤ج: من ال حيرضه الفقيه) ٤(

 .٢١اخلطبة  ،٦٢ص: هنج البالغة) ٥(

 .٨٢اخلطبة  ١٠٦ص: هنج البالغة) ٦(

 .١٣٨ص: ٢ج: الكايف) ٧(

 .١٣٨ص: ٢ج: الكايف) ٨(
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ينظر يف مدى إحسان األب إليه، ومقدار انتفاعه به، وذلك أمر طبيعي يف التقييم األخالقي. 

 فاحلال مع اهللا سبحانه كذلك مع عظيم الفرق بني املوردين.

 وهذه القاعدة تسّيل الفئات التي تتمّتع بإمكانات أقّل، وتعّوضها عن الشعور

فمن  ،باحلرمان والفقدان؛ حيث جيدون يف ذلك مصداقًا من مصاديق العدل يف هذه احلياة

 عاش حمدودية أو بؤسًا يف هذه احلياة ُحسب له ذلك يف احلياة األخرى.

 ما ورد يف الدين من حماسبة واجد النعمة عليها

أّن من  قاعدة دينية أخرى من قواعد السنن الرابطة بني الدنيا واآلخرة، وهي: .٣

أويت نعمة يف هذه الدنيا لوحظ عليه مدى إرشاك اآلخرين فيها، وكان ذلك من حدود 

املعادلة التي حياسب عىل أساسها يف هذه احلياة. فمن كان ثرّيًا ـ مثًال ـ لوحظ عليه مدى 

عنايته بمن يّطلع عليه من الفقراء واملعوزين واأليتام؛ فإن أنفق عليهم احتسب ذلك له، وإن 

 يفعل احتسب ذلك عليه. مل

وال ينحرص ذلك بموارد وجوب اإلنفاق عىل اآلخرين يف الرشيعة بعنوان الزكاة أو 

وذلك ألّن اخللق عيال اهللا، وهو حيّب  ؛بل جيري يف موارد اإلنفاق املستحب أيضاً  ،غريها

اده ال حلاجته أو عجزه عن توفري مثله للمحروم؛ ولكنّه ابتىل عب ،إحسان بعضهم إىل بعض

فمن تعامل مع اآلخرين بالفضل جازاه اهللا سبحانه  ،لينظر كيف يعملون ؛بعضهم ببعض

بمزيد من الفضل، ومن تعامل مع اآلخرين بالّالمباالة مل ينل من الفضل ما يناله أهله. فتلك 

 ن مظاهر العدل يف السنن الكونية.سنّة من السنن املعنوية يف هذه احلياة، هي مظهر آخر م

عىل هذه القاعدة نصوص كثرية يكفي فيها ما دل من القرآن الكريم عىل مدح وتدّل  

اخللق عيال اهللا؛ فأحّب اخللق إىل ((: )١(وعن رسول اهللا  ،يثارإلاإلحسان واإلنفاق وا

                                                             

 .١٦٤ص: ٢ج: الكايف )١(
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: أّنه ُسئل من أحب )١(، وعنه ))اهللا من نفع عيال اهللا وأدخل عىل أهل بيت رسوراً 

قال اهللا عز وجل: ((أيضًا: )٢(، ويف احلديث))الناس للناس أنفع((الناس إىل اهللا؟ فقال: 

ي احلديث عنه ـ، وف))هم، وأسعاهم يف حوائجهمـي؛ فأحّبهم إّيل ألطفهم بـق عيالـاخلل

)الرامحون يرمحهم الرمحن.. ارمحوا ((: )٤(، ويف حديث آخر))َمن ال َيرحم ال ُيرحم((: )٣

 .))من يف األرض يرمحكم من يف السامء

و وقف الناظر عىل ما ذكره الدين من آثار لصلة الرحم، والّرب بالوالدين، واالهتامم ول 

آلخرين، وقضاء ابأمور اآلخرين، والنصح هلم، والرتاحم والتعاطف، وإدخال الرسور عىل 

حوائجهم، والسعي فيها، وتفريج كرهبم، وإطعامهم وإكسائهم، واإلصالح بينهم.. لوجد 

 ذلك.اهتاممًا كبريًا منه ب

 ما ورد يف الدين يف كل عناء ختفيفاً 

ـ مفادها: أّن يف كّل عناء ختفيفًا، ويف كّل  )٥(وهناك قاعدة دينية أخرى ـ يأيت ذكرها .٤

احتساب أجرًا. وهي تنطبق يف حّق من عانى احلرمان املايل، أو أي وجه آخر من وجوه 

 املعاناة.

سكينة وطمأنينة وتعويضًا، ويعترب وهكذا نالحظ: أّن الدين يعطي اإلنسان القانع  

القناعة نقطة إجيابية يف سجل املرء خيّف هبا محله، ويسهل هبا حسابه، ويكون اهللا أعذر خلطِئه 

 إن أخطأ يف هذه احلياة.

                                                             

 .١٦٤ص: ٢ج: الكايف )١(

 .١٩٩ص: ٢ج: الكايف) ٢(

 .٧٥ص: ٧ج: صحيح البخاري. ٣٢ص: ٢ج: هتذيب األحكام )٣(

 .٢١٧ص: ٣ج: ومثله يف سنن الرتمذي، ٣٦١ص: ١ج: الآللئعوايل ) ٤(

 الحظ السبب اخلامس اآليت. )٥(
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 هذا متام الكالم يف القناعة التي هي السبب الرابع من أسباب السعادة املعنوية. 

ن التسلية والعزاء. فإّن األمل يعطي ): األمل وما ينتج عنه مالسبب اخلامس(

لإلنسان القّوَة يف الروح والثباَت واالستقامَة، ويزّوده بالسكينة والطمأنينة، ويوجب له 

الصرب والتسلية والعزاء يف مصائب احلياة وشدائدها. وبذلك َيسلم عن كثري من النكد 

إّن األمل (قد يصّح القول: فدور األمل يف حتقيق السعادة كبري جدًا؛ ومن ثمَّ ف والشقاء.

 .)نصف السعادة

 وجوه حاجة اإلنسان إىل األمل

 .. بيان ذلك: أّن لإلنسان حاجة نفسّية ملّحة إىل األمل من وجوه عديدة

): حاجة عاّمة إىل األمل يف املستقبل البعيد. وهذا األمل ممّا يتمّتع به اإلنسان األول(

 اآلمال واألماين، ولواله لعاش نكدًا يف حارضه، عىل العموم؛ فهو ينظر إىل املستقبل بعني

 حتى وإن أويت من النعم شيئًا كثريًا.

): احلاجة إىل األمل يف حتصيل معظم الرغبات؛ لينشط يف العمل ألجلها، الثاين(

 ويطوي اخلطوات التي البّد منها.

 .. توضيح ذلك: أّن رغبات اإلنسان عىل أنواع ثالثة

نسان، مثل حتصيل احلوائج املادّية. ويؤّدي األمل إىل تنشيط رغبات اعتيادّية لإل .١

 العمل باّجتاهها.

رغبات حكيمة، وهي رغبات تدفع اإلنسان إىل السلوك احلكيم يف احلياة. ويثّبت  .٢

 األمُل اإلنساَن عىل هذا السلوك.

رغبات فاضلة تدفع اإلنسان إىل السلوك الفاضل يف احلياة. وهذه الرغبات متى  .٣

 كان الداعي فيها حمَض الفضيلة مل ُينظر فيه إىل أمل مستقبّيل.
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): احلاجة إىل األمل لتخفيف اإلنسان عن نفسه وجوه الفقدان واحلرمان الثالث(

واملعاناة ـ التي يعيشها يف حارضه ـ باألمل يف انقضائها، أو ترّتب املصلحة عليها من جهات 

مضاعفًا، ومن شأن ذلك أن يؤّدي إىل مضاعفات  أخرى. ولوال األمل لكان النكد باملعاناة

 .)ما أضيق العيش لوال فسحة األمل(سلبّية، روحّية وجسمّية. وحّقًا قيل: 

وبذلك يظهر: أّن اإلنسان حيتاج إىل األمل احتياجًا ُملّحًا ـ بنحو عام ـ ويف حال 

لشعور بالسعادة الروحّية الشعور باحلرمان واألمل ـ بنحو خاص ـ وأّن لألمل دورًا إجيابيًا يف ا

بشكل مبارش، كام أّن له دورًا إجيابيًا يف الثبات عىل العمل احلكيم والفاضل الذي هو من 

 أسباب السعادة يف حّد نفسه من جهة أخرى. فهذه أنواع من األمل نافعة لإلنسان.

 آمال ضارة باإلنسان 

  .. وهناك أنواع ثالثة من األمل ضاّرة باإلنسان، وهي

 اآلمال التي توجب اخلطأ بشأن احلقائق.  .١

اآلمال التي تؤّمن اإلنسان عند ارتكاب خالف ما تقتضيه احلكمة والفضيلة، مثل  .٢

 وهو أمل يساعد عىل ارتكاهبا. ،األمل يف عدم ترّتب آثار سلبّية عىل ارتكاب اخلطيئة

 واآلمال التي تضعف الشعور بالفضيلة؛ فتساعد عىل نقضها. .٣

توصيف ألنواع األمل، وأدوارها اإلجيابّية والسلبّية من األمور الواضحة وهذا ال

للفهم العام. وقد ُرصد ما يؤّكده يف الدراسات النفسّية واالجتامعّية من خالل استقراء 

أحوال الناس، واختبار تأثري األمل واليأس يف الصّحة والسالمة واالستقامة واالتزان وسائر 

 .اإلجيابيةاآلثار 
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 يف إثارة اآلمال النافعةر الدين دو

وأّما دور الدين يف شأن األمل فهو تقوية اآلمال النافعة لإلنسان، وتضعيف الضاّرة 

 .منها

 .. من وجهنيأما تقوية اآلمال النافعة ف

): أّنه يؤّكد عىل تقّلبات احلياة واآلثار اإلجيابّية للصرب فيها؛ سواء كان صربًا األول(

: )١(املعاناة، أم كان صربًا عىل األعامل احلكيمة والفاضلة، كام قال تعاىل عىل الشدائد ووجوه

 .]َوملََْن َصَربَ َوَغَفَر أن َذلَِك ملَِْن َعْزِم اْألُُمورِ [

): أّنه يفتح نافذتني لألمل، ومها: نافذة اإليامن باهللا سبحانه وتعاىل، ونافذة الثاين(

 .. اإليامن بالدار اآلخرة

 واألمل به باهللا عّز وجّل  نافذة اإليامن

أّما نافذة اإليامن باهللا سبحانه وتعاىل وعنايته باخللق: فإّنه يبعث يف اإلنسان آماالً 

 .. تسعده

فهو يأمل بعناية اهللا سبحانه به؛ بتخليصه من الشدة التي وقع فيها ـ كاألمراض ـ  .أ

يف إعانته إّياه من حيث امتالكه فإّن اإلنسان املؤمن باهللا سبحانه يناجي اهللا ويدعوه، ويأمل 

 لناصية األشياء كلها؛ فيوّجهها حيث يشاء.

وقد ُيظّن: أّن هذا األمل شعور عابث؛ ملا ُعلم من: أّن للكون سننًا ومقادير جيري 

سعفه به عليها، ومل يكن اهللا سبحانه لينقض هذه السنن العامة؛ فريزق أحدًا أو يعافيه فيام مل ت

  .عامةالسنن الكونّية ال

ولكّن هذا الظّن غري صائب؛ فإّن التدّخل اإلهلّي اخلاص يف جمريات احلوادث يف هذه 

 .. كام تقّدم توضيحه ـ عىل رضبنيـ احلياة 

                                                             

 .٤٣:الشورى) سورة ١(
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): تدّخل خارق جاٍر عىل خالف األسباب الطبيعّية، كوالدة املسيح من دون أحدمها(

 .ملوسى أب، ونزول مائدة عىل احلواريني من السامء، وانفالق البحر 

جيري من خالل توجيه األشياء إىل منحى معّني توجيهًا  هادئ): تدّخل اآلخرو(

عند  نّية، مثل ما خطر يف بال أم موسىظريفًا؛ فال يتمّثل فيه خرق واضح للسنن الكو

والدته: من طريقة صيانته عن القتل، أو سوق السحاب إىل األرض اليابسة يف أثر صالة 

 وهللا يف األمور مداخل وخمارج ال حيتسبها اإلنسان. ه املسلمون مكررًا ـء ـ كام جّرباالستسقا

وعليه: فإّن اإلنسان إذا مل يكن حيتمل إعانة إهلّية بنحو التدّخل اخلارق فإّنه ال يعدم 

الناعم، وتوجيه األمور إىل ما يضمن سعادة اهلادئ األمل يف إعانته تعاىل له بنحو التدّخل 

 املرء.

 يةالدينالنصوص ـ وفق ما جاء يف ووعده سبحانه يف رسالته إىل اإلنسان  وقد ذكر اهللا

ولكن يف  .أّنه وّيل من آمن به واعتمد عليه ورجاه ودعاه، وُمعينه إذا استعان بهوعدًا جازمًا ـ 

وإذا مل  ،حدود ما تسمح به مقادير احلياة، ويكون أصلح للسائل بحسب عواقب األمور

 مة بذلك فإّنه سوف يقّدر له خريًا ممّا سأله ـ إن عاجًال أو آجًال ـ.تسمح هذه املقادير العا

 ،وعليه: فإّن من يؤمن باهللا تعاىل يأمل أن يبدله بعد العرس يرسًا، وبعد الشّدة فرجاً 

 ،ويرى عطفه سبحانه به عىل حّد عطف الوالدين ـ بل وآكد منه ـ يف تقدير ما هو صالح له

جيابّية لإلنسان، كام لوحظ ذلك يف بحوث ودراسات ّطبّية ويف هذا األمل نفسه نتائج إ

 عديدة. وهو أمر معروف يف الزمان احلارض.

ويأمل اإلنسان أيضًا يف أّنه سبحانه إذا مل خيّلصه من الشّدة التي هو فيها فإّن ذلك  .ب 

فُربَّ  ملصلحة له يف هذه احلياة ـ عاجًال أو آجًال ـ ألّن مضاعفات األمور جمهولة لإلنسان؛

َفَعَسى أن [: )١(خري نتج من رحم ّرش، وُربَّ ّرش نتج من رحم خري، وقد قال سبحانه

                                                             

 .١٩:النساء) سورة ١(



٤١٨  ....................................................................................  �������������������������  

ا َكثًِريا َعَل اهللاَُّ فِيِه َخْريً َخْريٌ َلُكْم  َوَعسى أن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهو[: )١(، وقال ]َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيْ

بُّوا َشْيًئا َوُهو
 .]َواهللاَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم الَ َتْعَلُمونَ  َرشٌّ َلُكمْ  َوَعَسى أن ُحتِ

ّن إغري األمل ـ وذلك من حيث  ـعىل أّن يف اإليامن أثرًا إجيابيًا آخر لإلنسان  .ج

اإليامن ينّبهه عىل أّن للحياة مقادير وسنن ال يتجاوزها، وأّن ما أصاب اإلنسان ال بسوء 

إىل ختفيف تأّسف اإلنسان عىل ما فاته من  اختياره مل يكن ليخطئه. وهذا من شأنه أن يؤّدي

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف األَْرِض َوالَ ِيف َأْنُفِسُكْم إِالَّ ِيف كَِتاٍب [: )٢(وجوه السعادة، قال تعاىل

َأَها أن َذلَِك َعَىل اهللاَِّ َيِسٌري  ، ]َتْفَرُحوا بَِام آَتاُكمْ  لَِكْيَال َتْأَسْوا َعَىل َما َفاَتُكْم َوالَ  ۞ِمْن َقْبِل أن َنْربَ

واملقصود بعدم الفرح: عدم االغرتار؛ بام يؤّدي إىل البطر والغرور، ويستتبع االندفاع خارج 

 حدود احلكمة والفضيلة.

 واألمل فيها نافذة اإليامن باآلخرة

 .. وأّما نافذة اإليامن باآلخرة فهي أيضًا متّد اإلنسان بآمال عّدة

بل بعد املامت؛ ألّن اآلخرة هي ضامن اخللود لإلنسان وعدم فهو يأمل باملستق .أ

انعدامه باملامت؛ فهي تعطي فسحة كبرية من األمل ال جيدها من ال يؤمن بالدين ـ كام سبق 

 ذكر ذلك يف حمور اإلهلام ـ.

وهو يأمل ـ من خالل ما جاء يف الدين ـ بأن يستتبع ما يلقاه من شّدة يف هذه  .ب

 احلياة األخرى. وذلك بالنظر إىل قاعدة دينّية ـ هي من مجلة السنن الرابطة بني احلياة ختفيفًا يف

الدنيا واآلخرة ـ ومضموهنا: أّن بإزاء كّل عناء جيده اإلنسان يف هذه احلياة ختفيفاً يف احلياة 

بل  )أّن عىل كّل نعمة يف احلياة رضيبة(وهي قريبة من قاعدة ذكرناها من قبل وهي:  ،األخرى

اعدتان تنطلقان من روح واحدة، وإن اختلفتا يف أّن تلك القاعدة ناظرة إىل رضيبة النعمة الق

                                                             

 .٢١٦ :البقرة) سورة ١(

 .٢٣ـ٢٢:احلديد) سورة ٢(



�����������������������������������������������    ....................................................    ٤١٩ 

وإن مل يكن فقدها مؤملًا، وأّما هذه القاعدة فموضوعها املعاناة التي جيدها اإلنسان يف احلياة ـ 

كالفقر واملرض ونحومها ـ وتفيد أّهنا تستوجب التخفيف عن العناء يف احلياة األخرى، 

 لقياس إىل من مل جيد تلك املعاناة.با

وهذه القاعدة هي من مظاهر العدل يف ترتيب أمور هذه احلياة وما بعدها والسنن 

الرابطة بينهام. وبحسب هذه القاعدة يستيقن املرء أّنه ال يستوي يف احلياة األخرى املُكابِد يف 

ي ـ كاإليامن والفضيلة واحلكمة هذه احلياة مع املسرتيح فيها، حتى وإن متاثال يف سائر النواح

 ـ فإّن للُمكابد ختفيفًا خيتّص به بإزاء ما كابده، ال يناله اآلخر.

وقد وردت يف الدين نصوص كثرية تدّل عىل أّن املرض يوجب ختفيفًا عىل اإلنسان؛ 

 .)١(بمحو بعض خطاياه يف احلياة األخرى

نسان فحسب بل يمّثل حقيقة واقعة والواقع: أّن هذا اجلانب ال يمّثل أمًال حمتمًال لإل

 ال حمالة.

ويأمل اإلنسان أيضًا يف األجر لقاء الشّدة التي يلقاها إذا صرب عليها، واحتسب  .ج

األجر فيها، وريض بقضاء اهللا وقدره، وأحسن الظن به. وقد وردت يف ذلك نصوص كثرية، 

ابُِروَن َأْجَرُهم بِ [: )٢(كام قال تعاىل  .]َغْريِ ِحَساٍب إّنام ُيَوىفَّ الصَّ

عىل أّن يف انقضاء هذه احلياة وقرصها بالقياس إىل اآلفاق املستقبلّية للحياة ما  .د

ابِِريَن [: )٣(يوجب ختفيف اهلّم املتعّلق هبا عن اإلنسان، قال تعاىل ِ الصَّ الَِّذيَن إَِذا  ۞َوَبرشِّ

                                                             

َجَعَل اهللاَُّ َما َكاَن ِمْن َشْكَواَك ((: ـ يف عّلة اعتّلها ـ لبعض أصحابه نني الحظ مثًال قول أمري املؤم) ١(

تَُّها َحتَّ اْألَْوَراِق  يَِّئاِت، َوَحيُ ، ٤٧٦ص: هنج البالغة ))َحّطًا لَِسيَِّئاتَِك؛ َفإِنَّ اْملََرَض ال َأْجَر فِيِه؛ َوَلكِنَُّه َحيُطُّ السَّ

 .٤٢احلكمة 

 .١٠:الزمر) سورة ٢(

 .١٥٧ـ١٥٥:البقرة) سورة ٣(
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ا إِلَ  َأَصاَبْتُهم ا هللاِِّ َوإِنَّ ِصيَبٌة َقاُلواْ إِنَّ ٌة  ۞يِْه َراِجعوَن مُّ ِْم َوَرْمحَ هبِّ ن رَّ أُوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

ْنَيا ِيف اْآلِخَرةِ إِالَّ َقلِيٌل [: )١(، وقال]َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  َياةِ الدُّ َوَما [: )٢(، وقال]َفَام َمَتاُع اْحلَ

ٌو َوَلِعٌب  ْنَيا إِالَّ َهلْ َياُة الدُّ َيَوانُ َهِذهِ اْحلَ َي اْحلَ اَر اآلِخَرَة َهلِ  .]َوإِنَّ الدَّ

فاإلنسان املؤمن باهللا سبحانه يرى أّن ما جيده يف هذه احلياة من الشدائد  هـ. وبعدُ 

واالبتالءات إّنام هو أوراق امتحانّية؛ إذا أحسن التّرصف فيها فقد نجح وفاز بكثري من اخلري 

َُّهنَّ َقاَل إِينِّ [: )٣(والسعادة يف هذه احلياة، قال سبحانه ُه بَِكلَِامٍت َفَأَمت َوإِذِ اْبَتَىل إِْبَراِهيَم َربُّ

ًة َهيُْدوَن بَِأْمِرَنا ملََّا [ـ بعد ذكر األنبياء ـ:  )٤(، وقال ]َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َوَجَعْلنَا ِمنُْهْم َأئِمَّ

وا نَ [: )٥(، وقال]َصَربُ ٍء مِّ َن األََمَواِل َواألنُفِس  َوَلنَْبُلَونَُّكْم بَِيشْ وِع َوَنْقٍص مِّ وِف َواْجلُ اْخلَ

ابِِرينَ  ِ الصَّ ابِِريَن [: )٦(، وقال]َوالثََّمَراِت َوَبرشِّ َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم املَُْجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ

 .]َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ 

 نسان.هذا عن دور الدين يف إثارة اآلمال النافعة لإل

 دور الدين يف احلّد من اآلمال الضاّرة

ينّبه عىل زيفها  هفإنّ  اآلمال الضارة باإلنسان وسلوكه الصحيحدور الدين جتاه وأّما 

 ، وذلك ألن تلك اآلمال عىل أقسام ثالثة ..وحيّد منها

): اآلمال التي توجب اخلطأ يف تشخيص احلقائق، من قبيل األمل يف القسم األول(

                                                             

 .٣٨:التوبة) سورة ١(
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لَّْيَس [: )١(قد نّبه الدين عىل زيفها، كام قال سبحانهويف اآلخرة من دون عمل. السعادة 

َز بِهِ  يُّوَن الَ [: )٢(، وقال تعاىل]بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَماِينِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمن َيْعَمْل ُسوًءا ُجيْ َوِمنُْهْم ُأمِّ

 .]َيْعَلُموَن اْلكَِتاَب إِالَّ َأَماِينَّ 

هذه اآلمال: أن يأمل املرء يف إعانة اهللا سبحانه إياه من غري أن يتمسك  ومن أمثلة

باألسباب التي جعلها اهللا سبحانه يف هذه احلياة؛ فيتهاون يف حفظ ماله توّكًال عليه سبحانه 

أو يتجنّب العمل اجلاّد يف احلياة توّكًال عىل اهللا سبحانه عىل أّنه هو  ،عىل أّنه هو احلافظ

 الرازق.

نّبه الدين عىل اخلطأ يف هذا األمل؛ فإّن اهللا سبحانه حيث خلق هذه احلياة وسننها  وقد

 .صّح له أن يعتمد عىل اهللا سبحانهأراد أن يتمّسك اإلنسان هبا؛ فإذا مل يتيّرس 

أّنه االعتامد عليه تعاىل مع ترك السبب تواكٌل وليس توّكًال، وقد ورد عن النبّي و

 .))اعقلها وتوكل((غري أن يعقله توكًال عىل اهللا:  ملن ترك بعريه من)٣(قال

): اآلمال التي حتول دون إدراك وجه احلكمة يف العمل وحتّري النفع القسم الثاين(

وجتنّب الرضر عىل وجه جامع، من قبيل األمل يف االنتفاع بالسحر والشعوذة والكهانة 

 وااللتجاء إىل األرواح. 

اِحُر َحْيُث َأَتى[: )٤( قال سبحانه، كامهذه اآلمال قد عارض الدينو ، ]َوَال ُيْفلُِح السَّ

نِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا[: )٥(وقال َن اْجلِ نِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل مِّ َن اْإلِ  .]َوَأنَُّه َكاَن ِرَجاٌل مِّ
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): اآلمال التي حتول دون السلوك الفاضل يف احلياة، مثل األمل يف القسم الثالث(

جب مجع املال بأّية طريقة كانت ولو باالعتداء عىل اآلخرين، أو يوجب البقاء، حيث يو

جتنّب اإلنسان عن اختاذ املواقف التي تتطّلب الشجاعة بالدفاع عن احلرمات التي ال بّد أن 

 حيميها.

قد فّند الدين هذه اآلمال يف نصوص كثرية، من مجلتها: النصوص الذاّمة للدنيا و

فإّن املراد هبا إلفات النظر إىل انقضاء هذه احلياة الدنيا؛ فلكّل امرئ  ،واملنّبهة عىل انقضائها

أجل ال يعدوه، واخلطيئة تنتج املرارة إن عاجًال أو آجًال، ولن يفلت املرء من سنن العدل يف 

َن اْملَْوِت َأوِ [: )١(الكون واحلياة، كام قال سبحانه اْلَقْتِل َوإًِذا  ُقل لَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر إِن َفَرْرُتم مِّ

ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا [ :)٢(وقال ،]ال ُمتَتَُّعوَن إِالَّ َقلِيًال 

ْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ [ :)٣(وقال ،]َوُهَو َخْريٌ لَُّكمْ  اُكم إنَّ َقْتَلُهْم َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق نَّ

 .]َكاَن ِخْطًئا َكبًِريا

ومن أمثلة هذه اآلمال األمل يف النجاة يف اآلخرة بالعفو والتوبة والشفاعة يف مقام 

متادي اإلنسان يف ارتكاب اخلطيئة. وهو أمل قد يزّينه اإلنسان لنفسه بالتمّسك بوعود اهللا 

 بالشفاعة. سبحانه بالعفو، ووعد نبيه 

ه يف الدين عىل اخلطأ يف هذا األمل؛ فإّن هذه الوعود إّنام صدرت ملن يريد أن وقد ُنبّ 

يقلع عن اخلطيئة وخيشى عدم قبول توبته بعد ما سبق له من ارتكاهبا، وليس ملن يريد أن 

خيلد إىل اخلطيئة. وسنن اآلخرة وقوانينها ليست عىل حّد القوانني الترشيعّية يف هذه احلياة؛ 

تحايل عليها من خالل ثغرات يمكن سلوكها لوصول املرء إىل غرضه. فمن التي يمكن ال
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حتايل يف شأن اآلخرة فإّنام خيادع نفسه. مثًال: ما ورد من الوعود بالتوبة إّنام كان النظر فيه إىل 

: )١(قال تعاىل ،من تاب لإلقالع عن اخلطيئة دون من يستوفيها عىل أن يتوب عنها الحقاً 

َوَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن َقِريٍب َفُأْوَلئَِك َيُتوُب اّهللاُ إّنام التَّْوبَ [ ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ ُة َعَىل اهللاِّ لِلَّ

يَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحَرضَ َأَحَدُهُم  ۞َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللاُّ َعلِيًام َحكِيًام  ْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ َوَلْيَسِت التَّ

 .]ملَْْوُت َقاَل إِينِّ ُتْبُت اآلنَ ا

 اّدعاء أن اآلمال اإلجيابية فائدة االعتقاد بالدين ال واقع الدين ونقده

ورّبام يقول قائل: إّن فوائد األمل ترتّتب يف حال وجوده يف النفس اإلنسانّية ـ سواء 

فوائد الدين بل هو من كان ما يأمل فيه موجودًا فعًال أو ال ـ فال يمكن أن ُيعّد هذا األمل من 

 فوائد االعتقاد بالدين.

ولكّن هذا القول ال عالقة له بسياق احلديث هنا؛ ألّن احلديث هنا إّنام هو عن معونة  

الدين لإلنسان؛ بتوفريه مصدرًا كبريًا لألمل لديه، وإيفائه ـ بذلك ـ بحاجاته النفسّية؛ 

د عىل حّقانّية الدين. وهذه املعونة يف املوجب لشعوره بالسعادة. وليس الكالم عن االستشها

نفسها واضحة، كام هو معروف يف الطّب النفّيس؛ حيث تؤّكد الدراسات الطّبّية دور األمل 

 يف شفاء املرىض وحتّسن حالتهم الصحّية.

 ؛ملالحظات عّدة ترد عليه ،يضاف إىل ذلك: أّن القول املذكور غري صحيح يف نفسه

 .. وذلك

ري األمل املفيد لإلنسان من خالل الدين أمر متعّذر يف حال نفي حّقانّية ):إّن توفأّوالً (

بل يّرض به التشكيك يف حّقانّيته أيضًا؛ إذ ال يمكن إجياد االعتقاد  ،الدين برضس قاطع

بالدين يف نفوس الناس عند طرّو احلاجة إىل األمل يف حينها، ثّم يزول هذا االعتقاد بعد 

 وهكذا. .. ة أخرى عند جتّدد احلاجةث مرّ انقضاء احلاجة، ثّم حيد

                                                             

 .١٨ـ ١٧:النساء) سورة ١(
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عىل أّن كثريًا من أهل الدين إّنام يأملون يف اهللا سبحانه ـ يف منظورهم ـ من جهة 

فهم  ،بمعنى: استجابة اخلالق ألملهم ،مالمستهم جدوى الدين يف حتقيق ما أملوه بالفعل

انه هلم يف العديد من احلاالت يعتقدون أّهنم ملسوا يف ضمن جتارهبم يف احلياة إعانة اهللا سبح

الصعبة، وإن كان ذلك بأسلوب لطيف وغري صارخ. نظري ما جيده األوالد الناهبون من 

 وجوه رعاية األبوين هلم بااللتفاتات الذكّية.

وعليه: فهم ال ينطلقون يف هذا األمل من أمنيات بحتة بل من معطيات خارجّية 

اتفق للشخص اآلِمل أو لآلخرين ممن اّطلع عىل  ممّا ،يعتقدون هبا توجب مثل هذا األمل

 أحواهلم، ال سيام ما جاء يف الكتب املقّدسة والتاريخ الدينّي من حاالت إسعاف اهللا سبحانه.

ومن املعلوم أّنه يف حال نفي حّقانّية الدين، وختطئة االعتقاد بكون اهللا سبحانه َمعنّيًا 

 ه ال يمكن إجياد األمل يف نفوس الناس.باإلنسان وُمعينًا له ـ بنحو عاّم ـ فإنّ 

): أّن نفَي كوِن الواقع املأمول دخيًال يف هذه الفوائد يصّح يف حال البّت بعدم ثانياً (

حّقانّية الدين خاّصة، وأّما لو ُفرضت حّقانّية الدين فإّن هذا األمل ـ بطبيعة احلال ـ يكون 

 ناجتًا عن شواهد هذه احلّقانّية ومؤّرشاهتا.

فصح هذا املعنى عن قاعدة لطيفة يسهل االلتفات إليها، وهي: أّننا كّلام احتملنا ويُ 

شيئًا احتامالً مبنّيًا عىل شواهد ومؤّرشات فإّنه يف حال تبّني وجود الواقع املحتمل فإّن تلك 

 املؤّرشات تكون ـ عىل العموم ـ ناشئة من وجود ذلك الواقع.

قد نحتمل أن يكون زيد قد ذهب إىل السفر، بالنظر تأّمل مثًال هذا املوقف: وهو أّننا 

إىل مؤّرشات مثل خرب ورد بذلك، وقّلة ترّدد الناس عىل بيته، وسفره يف هذا الوقت من 

 السنة عادة، ونحو ذلك..

ويف هذه احلالة فإن مل يكن زيد قد سافر واقعًا كانت هذه املؤّرشات ناشئة عن أمور 

ترّدد الناس عىل بيته ناشئًا عن عدم استقباله للناس ـ لعمل  أخرى غري سفره. كأْن يكون قّلة
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أو مرض أو انشغال آخر ـ ويكون عدم جريه عىل عادته يف السفر لإلقالع عن تلك العادة أو 

عتياد مانع خاص من اجلري عليها، ويكون اخلرب املنقول عن سفره جمّرد حدس نشأ من اال

 املعهود منه ونحو ذلك.

د مسافرًا فعًال فإّن املؤّرشات املذكورة تكون قد نشأت ـ بنحٍو ما ـ ولكن إذا كان زي

فاخلُرب املحكّي  ،عن صدق هذا النبأ؛ إّما بنحو مبارش أو من خالل مقّدمات أفضت إىل ذلك

عن سفر زيد يكون قد نشأ ـ عىل األغلب ـ عن كونه قد سافر فعًال، وعادُته يف السفر من قبل 

علة يف سفره هذه املرة أيضًا، وقّلة ترّدد الناس عىل بيته تنشأ ـ عىل كانت ـ عىل األغلب ـ فا

 األرجح ـ من كونه قد سافر.

ومن البعيد ـ يف األغلب ـ أن يكون زيد قد سافر حّقًا ولكن تكون هذه املؤّرشات 

كاذبة مجيعًا؛ بأن يكون اخلرب ناشئًا عن كذبة كذهبا شخص ملصلحته، وعادُته يف السفر يف مثل 

ذا الوقت قد أقلع عنها وإّنام سافر هذه املرة لسبب خاص، وقّلُة ترّدد الناس عىل بيته مل يكن ه

 قد نشأ عن سفره بل من جهة مانع آخر.

وعليه: فالغالب ـ يف حال اعتامد االحتامل عىل مؤّرشات قائمة عىل املحتمل وحتّقق 

ًال عن وجود ذلك الواقع. اليشء املحتمل بالفعل ـ أن تكون تلك املؤّرشات قد نشأت فع

وهذا املعنى رغم ظرافته أمر بسيط يدركه الفهم العام بارتكازه وبسهولة، وال حيتاج فهمه إىل 

 دّقة فلسفّية.

 هذا يف حال حتّقق اليشء املحتمل بالفعل.

بمعنى: أّنه ما دام  ،وينطبق هذا املعنى الذي وصفناه يف حال احتامل حتّقق ذلك اليشء

مُل حمتمَل الوقوع فعًال فإّنه ال سبيل إىل أن نجعل آثار االحتامل املعتِمِد عىل اليشُء املحت

 بل جيوز أن تكون آثارًا لليشء املحتمل. ،مؤّرشات معّينة آثارًا لذات االحتامل

 قاعدة عاّمة ميّرسة للفهم العام.فهذه 
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انّيته. فال يصّح وهذه القاعدة العاّمة تنطبق يف شأن الدين واملؤّرشات القائمة عىل حقّ 

أن نحّلل اآلثار اإلجيابّية لألمل باهللا سبحانه والدار اآلخرة عىل أّهنا آثار لألمل نفِسه وليس 

مؤّرشات  لليشء املأمول. إّال إذا ثبت عدم حتّقق اليشء املأمول؛ ألّن هذا األمل يعتمد عىل

 ،ٍل من اهللا تعاىل إىل اخللقدالالت يف الكون، وأخبار تارخيّية عن رس من ،عىل حّقانّية الدين

فأنقذت بني  ،بام تتضّمنه تلك األخبار من خوارق رائعة غّريت مسرية احلياة اإلنسانّية

، وَخَطت إرسائيل من حكم فرعون، ونرشت السالم واملحّبة من خالل السيد املسيح 

 باملجتمع العرّيب واملجتمعات التي كانت حتيط به خطوات يف العلم واملعرفة.

عليه: فإذا انبعث اإلنسان يف أمله من اعتقاده بحّقانّية الدين ـ وقّدرنا حّقانّية الدين و

واقعًا ـ فإّن تلك احلّقانّية هي التي أّدت إىل تكّون تلك الدالئل عليها؛ املؤّدية بدورها إىل 

 انعقاد هذا األمل. وإذا انطلق اإلنسان يف أمله من احتامله حلّقانّية الدين عىل أساس

املؤّرشات املتقّدمة ـ مثًال ـ فإّنه يمكن القول: إّنه ال يصّح نفي احتامل كون حّقانّية الدين هي 

 التي أّدت إىل حتّقق هذا األمل.

ال يصّح ـ من املنطلق العلمّي ـ أن نّدعي أّن اآلثار اإلجيابّية لألمل هي آثار لألمل  اً إذ

 إطالقًا ـ سواء وجد هذا الواقع أو ال ـ.نفِسه، وال عالقة هلا بتحّقق الواقع املأمول 

): ليس من الصحيح نفُي العالقة بني أمل اإلنسان باخلالق وبني وجود اخلالق ثالثاً (

ملا دّل عليه تأّمل أحوال الكائنات احلّية من أّن مجلة  ؛حقيقة بل اجلزم هبذا النفي جمازفة قطعاً 

اجات حقيقّية تكون مؤّرشة عىل وجود من اآلمال املتجّذرة يف نفس اإلنسان ُتعِرب عن ح

الواقع املأمول بنحو نوعّي، كأمل الطفل يف إسعافه يف حوائجه من قبل أّمه. وقد تقّدم 

 توضيح ذلك يف حمور اإلهلام.

السبب األمل وما يتعلق به من التسلية والعزاء، وكان هو  هذا متام الكالم حول

 اخلامس من أسباب السعادة املعنوّية.
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إّن اإلنسان بطبعه موجود اجتامعي حيتاج إىل األنس، ف ،): األنسالسادس السبب(

 وجيد يف الوحدة مرارة وغربة وأملًا.

 وجوه األنس الفطرية 

وما يستأنس به أمور عّدة، كّل منها يوجب له نحوًا من األنس خيتلف عّام يوجبه له 

 .. اآلخر؛ فهو

ن مشاهد بديعة ِمن املياه، واجلبال، بام فيها م ،)الكائنات غري احلّية(يأنس بـ .١

 واألهنار، واألبنية، وغريها. وِمن ذلك ُأنسه بالبيت الواسع، واملكان اجلميل.

ملا جيد  ؛من أنواع األشجار، واخلرضوات )النباتات(ويأنس أكثر ـ يف الغالب ـ بـ .٢

ثامر بام هلا من األشكال فيها من ظواهر ممّيزة عن الكائنات غري احلّية ِمن النمّو، والتكاثر، واأل

 واأللوان البديعة.

ِمن الطيور،  )صنوف من احليوانات(ويأنس أكثر من ذلك ـ يف الغالب ـ بـ .٣

ملا جيد فيها من ظواهر ممّيزة عن النباتات ِمن احلركة والتفاعل  ؛والثدّييات، واألسامك

 واإلعانة. وهي أقرب إىل اإلنسان من النباتات.

إّما عىل وجه األنس  )الكائنات العاقلة(ذلك ـ يف الغالب ـ بـويأنس أكثر من  .٤

أو عىل وجه  ،اخلاص، كام يف أنسه بأصحاب الوشائج الفطرية معه كالوالدين واجلريان

أنسه بعامة أفراد املجتمع؛ إذ جيد فيهم قربًا من نفسه؛ لتامثله معهم، ومتّكنهم كاألنس العام، 

 فاعل معهم؛ إذ خياطبهم، ويبّث مهومه إليهم.من إدراك حاله ووصفه، وإمكان الت

 ، من قبيل القصص واحلكايات.)الفن واألدب(ويأنس بـ .٥

كاألنبياء  )املميَّزين من الناس(و ،مثل آبائه )ذكرى السابقني من أصوله(ويأنس بـ .٦

 واألخيار واألبطال. وهو منشأ تعّلق اإلنسان بالتاريخ واآلثار التارخيّية.
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. وهو منشأ عالقة )االّطالع عىل قواعد احلياة واكتشاف سننها وأحواهلا(ويأنس بـ .٧

 اإلنسان بالعلم؛ فإّنه يلّبي غريزته يف حّب االطالع واالستطالع.

؛ يعلم ّرسه ونجواه، يكون معه يف )االرتباط بكائن مهيمن عىل احلياة(ويأنس بـ .٨

اعيه. وهذا هو منشأ تعّلق اإلنسان مجيع أحواله، مّطلع عليه، معنّي به، هو أصله وخالقه ور

 بالدين.

يف أصله ـ أمر إجياّيب وفطرّي ينبغي أن يفي بمرشوعيته كل نظام  واألنس بذلك كلِّه ـ

 ترشيعّي واجتامعّي حكيم.

 أنحاء اختالل األنس الفطريّ   

 .. ولكّن األنس اإلنساّين عرضة لالختالل من وجهني

 .. هي عىل نوعني): األنس باألمور الضاّرة، واألّول(

أمور خترق الفضيلة كأنسه بالتجسس عىل اآلخرين، واالّطالع عىل خصوصّياهتم  .١

 وأنسه بالعالقات الشاّذة بدالً عن العالئق الفطرّية .وعيوهبم ومثالبهم، ونرشها وحكايتها

سالمة وأنسه باالطالع عىل املشاهد اخلادشة للحياء والعفة، واملحادثة هبا مما يرض ب .كالزواج

 التوجهات الفطرية لإلنسان.

أمور تشّوش عىل احلقيقة مثل االهتامم باخلوارق اإلنسانية؛ كالسحر واألرواح  .٢

فهذه األمور كلها أمور ضارة باإلنسان ومضِعفة لوقع  والسعي إىل التواصل معها. )اجلن(

 القيم النبيلة، ومشوشة إلدراكه للحقائق الصحيحة .

أدوات التجّسس،  من األنس يف هذا العرص لتوّفر إمكاناته مثلوقد ازداد هذا النحو 

 واالّطالع عىل املشاهد غري الالئقة.



�����������������������������������������   .........................................................    ٤٢٩ 

): اإلخالل بجملة من وجوه األنس الطبيعية التي تلّبي احلاجات الفطرّية الثاين(

لإلنسان، ال سّيام أنس اإلنسان باإلنسان؛ حيث وقع اإلخالل به من وجوه تنامت يف العرص 

 .. خاّصةاحلارض 

من جهة ازدياد خصوصّيات املرء التي ُحيّب  ،. تناقص هذا األنس كّامً وكيفاً ١ 

إخفاءها عن غريه ـ بعد توّفر اإلمكانات املادية املساعدة عيل كتامهنا ـ وزيادة احلّساسّيات بني 

دة الناس، وضعف البواعث الفطرّية عىل التواصل ـ مثل صلة الرحم، والّرب بالوالدين ـ وزيا

االستغناء زادت من االنشغال باألعامل الفردّية. كام استجّدت أسباب عديدة أخرى مؤّخرًا 

احلديثة ووسائل التواصل باالطالع عىل وسائل اإلعالم  ،عن الوجوه الطبيعية من األنس

 تصّفح اإلنرتنت.عرب 

سان الذي كان أهم أنواع أنس اإلن ،. تناقص األنس بأصحاب الوشائج اخلاّصة٢     

 باإلنسان؛ ألنه يلّبي النوازع الفطرّية اخلاّصة.

ذين جيد معهم وشيجة التفّرع عنهم لال ،فكان اإلنسان فيام سبق يستأنس بوالديه

وباألزواج الذين  ،الذين جيد فيهم وشيجة الرحم ،وإخوته وأخواته وأقاربه ،والوالدة منهم

الذين جيد فيهم وشيجة  ،وباجلريان ،جيد معهم وشيجة التكامل الثنائّي بني الرجل واملرأة

وبأصدقاء العمر الذين تنشأ  ،القرب املكاين، وهي ُأخت وشيجة التعايش يف بيت واحد

 معهم عالقات مَؤّكدة وطويلة وصادقة.

ولكن قّلت نسبة األنس هبؤالء وغريهم من أصحاب الوشائج اخلاصة يف هذا 

لعام العابر؛ كالصداقات القصرية العرص، وأصبح أكثر أنواع التواصل هو التواصل ا

 واللقاءات الرسيعة ونحوها.

 ،وهو التواصل احلضوري . تناقص وجوه التواصل احلّي األكثر نفعًا لإلنسان٣

حيث اسُتبدل بالتواصل السمعّي أو البرصّي من خالل اهلاتف. وهذا النحو من التواصل 
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مستوى حيوّية التواصل التواصل احلضورّي.  وإن كان تواصًال حّيًا إالّ أّنه ال يبُلغ يف حيوّيته

 .حيوياً  عىل أّنه قد يكتفى بمثل الرسائل الكتبية التي ال حتقق تواصالً 

. االستغناء عن األنس باإلنسان بالتواصل مع احليوانات األليفة كالكالب، أو ٤

 بعض األجهزة التفاعلية كالروبوتات.

 ،ة وفكرّية واجتامعّية وأخالقّية عىل اإلنسانهذا، وقد ترك ذلك كّله آثارًا سلبّية نفسيّ 

من جهة عدم تلبية هذه األنواع حلاجاته النفسّية بنحو تام، وضعف التكافل والتعاون يف 

حّتى ُجعل الكبار يف  ،ممّا يؤّدي إىل اإلخالل باحلقوق األخالقّية الفطرّية ،أثرها بني الناس

خوة وسائر القرابة واألزواج بروضة األطفال دار العجزة، واسُتبدلت األمهات واآلباء واإل

حّتى أن اجلار قد يموت يف بيته  ،وبأصدقاء العمل واملدرسة، واسُتغني عن االرتباط باجلريان

 ألّيام فال يّطلع عليه اآلخرون من جريانه.

 إىل األنس الفطريّ ة اإلنسان توجيهات الدين يف شأن إشباع حاج 

ىل توفري األنس الذي حيتاج إليه اإلنسان؛ عرب وللدين توجيهات هادفة ُتساعد ع

 توجيه أنسه إىل املناحي املالئمة مع احلقيقة واحلكمة واحلقوق والفضيلة.

فقد جاء يف الدين والنصوص الدينّية ما ُيفيد دخالة األنس بالكائنات يف سعادة 

 يف حمّله وحسب اإلنسان، واحلّث عىل حتصيل وجوه األنس الثامنية ـ التي تقدم ذكرها ـ كال� 

 .. ومن ذلك ،أمهّيته لإلنسان ـ بحسب ُسنن ِخلقته مع استثناء الوجوه الضاّرة منه

وقد  ،. االهتامم باألنس العام لإلنسان بام حوله مثل التأّمل يف بدائع الكون وآفاقه١

اء يف ، كام ج)١(به يف اآليات الرشيفة يف مقام حّثه عىل استنطاق الكون عن اهللا سبحانه أويص

                                                             

ِري ِيف اْلَبْحِر بَِام [قال تعاىل:  )١( ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َجتْ َامَواِت َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ  إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ

يِف َينَفُع النَّاَس َوَما  ٍة َوَتْرصِ اء َفَأْحَيا بِِه األْرَض َبْعَد َمْوِهتَا َوَبثَّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّ َامِء ِمن مَّ  َأنَزَل اهللاُّ ِمَن السَّ

َقْوٍم َيْعِقُلونَ  َامء َواألَْرِض آلَياٍت لِّ ِر َبْنيَ السَّ َحاِب اْملَُسخِّ َياِح َوالسَّ  .)١٦٤:البقرة(سورة  ]الرِّ
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يف هنج البالغة ـ ومنها اخلطبة األوىل ـ االهتامم بتفاصيل ملفتة عن  خطب اإلمام عيل 

 وِخُري األنس ما مجع عقالنية وأنسًا.  ،نشأة الكون ومراحله

من هذا املنطلق القرآين بتأّمل أحوال الطاووس واخلّفاش  وقد اهتّم اإلمام عيل 

 وبيان عجيب خلقهام.

 .)١(م باألشجار؛ باحلث عىل زراعتها ورعايتها والنهي عن قطعها. وجاء االهتام٢  

. وجاء االهتامم باحليوانات األليفة املالئمة لإلنسان؛ فقد ورد احلّث عىل االستئناس ٣

، وهني عّام ال يليق من )٢(ببعض احليوانات ـ خاّصة الطيورـ للطِفها وسهولة تدبري أمرها

 و تعذيبها ، واالحتفاظ هبا من غري إنفاق عليها.ذلك؛ كالتحريش بني احليوانات ، أ

ما يدلُّ عىل النُصح بعدم االستئناس بالكلب يف احلياة  )٣(نعم، ورد يف احلديث

الشخصّية، واالكتفاء به لسائر جهات املنفعة األخرى ـ كاحلراسة والصيد ونحومها ـ ومن 

اعتبار يشء نجسًا ال يعني أّنه قذر  ثّم اعترب ـ وفق رأي مجع من فقهاء املسلمني ـ نجسًا؛ فإنّ 

                                                             

أحل  ازرعوا واغرسوا؛ فال واهللا ما عمل الناس عمالً ((يف حديث أنه قال :  د اهللا أيب عب عنف )١(

أي املال خري؟ قال:  سئل النبي ((قال:  أيضاً  وعنه  ،٢٦٠ص: ٥ج: الكايف ))وال أطيب منه..

يف ذكر  ـ  عنهو ،٢٦٠ص: ٥ج:٥الكايف  ))وأدى حقه يوم حصاده.. ،الزرع زرعه صاحبه وأصلحه

 .٢٧ص: ٥ج: الكايف ))إال أن تضطروا إليها وال تقطعوا شجراً ((: ـللمقاتلني  بي وصايا الن

الوحشة؛ فأمره أن  شكا رجل إىل رسول اهللا ((قال:  ففي بعض احلديث عن أيب عبد اهللا ) ٢(

عن أبيه  د الصادق ـر بن حممـث عن جعفـ، ويف احلدي٥٤٦ص: ٦ج: الكايف ))اميتخذ يف بيته زوج مح

 :))٤٥:ص قرب اإلسناد ))..انوا حيبون أن يكون يف البيت اليشء الداجن مثل احلامم أو الدجاج ك. 

يكره أن يكون يف دار الرجل املسلم ((قال:  ففي احلديث الصحيح عن أيب عبد اهللا الصادق ) ٣(

 ال((:  عن أمري املؤمنني  ويف حديث آخر عن أيب جعفر الباقر  ،٥٥٢ص: ٦ج: الكايف ))الكلب

 ويف حديث ثالث عن أيب عبد اهللا الصادق  ،٥٥٢ص: ٦ج: الكايف ))خري يف الكالب إال كلب ماشية

 .٥٥٢ص: ٦ج: الكايف ))ال متسك كلب الصيد يف الدار إال أن يكون بينك وبينه باب((قال: 
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حقيقة بل هو سبيل غري مبارش لفرض االجتناب عنه، واملامنعة من االختالط معه واألنس 

 .)١(به

. وورد يف الدين بشكل خاص االهتامم بأنس اإلنسان باإلنسان؛ حتى إّنه قد ُهني ٤

وقد شمل احلّث األنس  ـ)٢(عن أن يعيش اإلنسان لوحده ما استطاع ـ وال سّيام يف حال النوم

 .. بقسميه، ومها األنس املبني عىل الوشائج اخلاصة، واألنس العام

فمن موارد األنس اخلاّص ما ورد يف شأن الوالدين من األمر بالّرب هبام، واإلحسان 

إليهام، ومصاحبتهام باملعروف. ومن ثّم َترى أّن األوالد يف املجتمع اإلسالمي هيتّمون بآبائهم 

 وجدوا عناًء ومل يأملوا نفعًا. وإن

وورد يف شأن األوالد توصية الوالدين باالهتامم هبم، وبحضانتهم، وتربيتهم تربية 

 سليمة، واحلّث عىل مظاهر العطف هبم واللعب معهم.

باملعارشة باملعروف  ،وورد يف شأن األزواج التوصية األكيدة لكّل منهام باآلخر

 م التعسف يف استعامل احلق.وحسن اخللق، وأداء احلقوق وعد

وحظر قطيعتهم، والتوصية بإعانتهم يف  ،وورد يف شأن سائر األقارب األمر بصلتهم

 .]َوُأْوُلوْا األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَىل بَِبْعٍض ِيف كَِتاِب اهللاِّ[: )١(الشدائد، قال عّز من قائل

                                                             

والتكّيف  ومن اجلائز أن يكون الوجه يف ذلك: أّن الكلب من جهة متّيزه بالذكاء وقدرته عىل التعلم) ١(

مع اإلنسان ُيمكن أن حيّل حمّل اإلنسان يف األنس كام وقع ذلك يف املجتمعات التي تعودت عىل األنس 

بالكالب. ويرتّتب عىل ذلك إزاحة اإلنسان عن موقع فطرّي؛ يف كونه هو األنيس املفّضل واخلاّص لسائر 

 بني نوعه.

يف ما ينايف األخالق. به ّور ويؤّدي إىل االنتفاع وقد يضاف إىل ذلك: إّن األنس بالكلب من شأنه أن يتط

 وذلك أمر معروف.

ال تنم وحدك؛ فإن أجرأ ما يكون الشيطان عىل اإلنسان إذا ((: ففي األثر عن أيب جعفر الباقر  )٢(

 .٥٣٣ص: ٦ج: الكايف ))كان وحده
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عوزهم، وجتنّب إيذائهم، وورد يف شأن اجلريان التوصية األكيدة بالّرب هبم، ورفع 

 ومنع التعّسف يف استعامل امللك بام يّرض هبم.

أّهنم بمثابة اإلخوة؛ فينبغي مراعاهتم مراعاة خاّصة  وورد يف شأن األصدقاء املمّيزين

حّب أحدكم صاحبه أو أخاه إذا أ((: )٢(ويف احلديث عن النبي  ،تقديرًا للعالقة معهم

َأْعَجُز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن اْكتَِساِب ((: )٣(نه قالأ ، وعن اإلمام عيل ))فليعلمه

ْخَوانِ  وّطن نفسك ((: )٤(، وعن الصادق ))َوَأْعَجُز ِمنُْه َمْن َضيََّع َمْن َظِفَر بِِه ِمنُْهمْ  ،اْإلِ

عىل حسن الصحابة ملن صحبت يف حسن خلقك، وكّف لسانك، واكظم غيظك، وأقل 

إذا ((: )٥(قال ، وعن أيب عبد اهللا الصادق  ))كلغوك، وتفرش عفوك، وتسخو نفس

 .))أحببت رجًال فأخربه بذلك فإنه أثبت للمودة بينكام

وأما األنس العام فقد ورد ما يفيد حسن األلفة مع الناس عاّمة، وحظر هجرهم، 

أفاضلكم أحسنكم ((: )٦(كام جاء عن النبي  ،واستحباب إطعامهم، وقضاء حوائجهم

، عن أيب عبد اهللا الصادق ))ئون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، وتوطأ رحاهلمأخالقا، املوطّ 

 قال أمري املؤمنني ((: )٧(قال املؤمن مألوف، وال خري يف من ال يألف وال :

ورٌع  ،: ثالثٌة َمن مل يكن فيه مل يتّم له عملقال رسول اهللا ((: )٨(، وعنه ))يؤلف

                                                                                                                                                          

 .٧٥األنفال: ) سورة ١(

 .٢٦٦ص: ١ج: املحاسن )٢(

 .١٢كمةاحل ،٤٧٠:ص هنج البالغة )٣(

 .٢٨٦ص: ٤ج: الكايف) ٤(

 .٦٤٤ص: ٢ج: الكايف )٥(

 .١٠٢ص: ٢ج: الكايف) ٦(

 .١٠٢ص: ٢ج: الكايف) ٧(

 .١١٦ص: ٢ج: الكايف) ٨(
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وعن اإلمام  ،))اري به الناس، وحلٌم يرّد به جهل اجلاهلحيجزه عن معايص اهللا، وخلٌق يد

، ))َخالُِطوا النَّاَس ُخمَاَلَطًة إِْن ِمتُّْم َمَعَها َبَكْوا َعَلْيُكْم، َوإِْن ِعْشُتْم َحنُّوا إَِلْيُكمْ ((: )١(عيل 

اس حتّبب إىل الن((فقال له: أوصني.. فكان ممّا أوصاه:  بيًا أتاهاأّن أعر)٢(وعن النبي 

 .))التوّدد إىل الناس نصف العقل((: )٣(، وعنه ))حيّبوك

ا عن أيب عبد اهللا ـه، كمـمن يصاحبـووردت التوصية بحسن ُصحبة اإلنسان ل

ما اصطحب اثنان إال كان أعظمهام أجرا وأحبهام إىل اهللا ((: )٤(عن النبي  الصادق 

: )٥(قالأنه  الصادق ، ويف احلديث عن أيب عبد اهللا ))عز وجل أرفقهام بصاحبه

أوصيك بتقوى اهللا، وأداء األمانة، وصدق احلديث، وحسن الصحابة ملن صحبت، وال ((

 .)٦(إىل غري ذلك من اآلثار.. ))قوة إال باهللا

                                                             

 .١٠احلكمة  ،٤٧٠:ص هنج البالغة )١(

 .٦٤٢ص: ٢ج: الكايف )٢(

 .٦٤٢ص: ٢ج: الكايف )٣(

 .١٢٠ص: ٢ج: الكايف )٤(

 .٦٦٩ص: ٢ج: الكايف) ٥(

َصاَحَب  َأنَّ َأِمَري اْملُْؤِمنَِني ((: ر يف ذلك ما روي َعْن َأِيب َعْبِد اهللاَّ َعْن آَبائِه من لطيف اآلثا) ٦(

ّياً  يُّ  ،َرُجًال ِذمِّ مِّ يِّ َعَدَل َمعَ  .ُأِريُد اْلُكوَفةَ  :َفَقاَل  ؟َأْيَن ُتِريُد َيا َعْبَد اهللاَّ :َفَقاَل َله الذِّ مِّ ِريُق بِالذِّ ه َأِمُري َفَلامَّ َعَدَل الطَّ

يُّ ،  اْملُْؤِمنِنيَ  مِّ يُّ  .َبَىل  :َفَقاَل َله ؟أَلْسَت َزَعْمَت َأنََّك ُتِريُد اْلُكوَفةَ  :َفَقاَل َله الذِّ مِّ َفَقْد َتَرْكَت  :َفَقاَل َله الذِّ

ِريَق  َهَذا ِمْن :  اَل َله َأِمُري اْملُْؤِمنِنيَ َفقَ  ؟َفلَِم َعَدْلَت َمِعي وَقْد َعلِْمَت َذلَِك  :َقاَل  .َقْد َعلِْمُت  :َفَقاَل َله .الطَّ

ُجُل َصاِحَبه ُهنَْيَئًة إَِذا َفاَرَقه ْحَبِة َأْن ُيَشيَِّع الرَّ : َهَكَذا . وَكَذلَِك َأَمَرَنا َنبِيُّنَا  ،َمتَاِم ُحْسِن الصُّ يُّ مِّ َفَقاَل َله الذِّ

يُّ  ،َقاَل: َنَعمْ  ؟َقاَل  مِّ وَرَجَع  ،َفَأَنا ُأْشِهُدَك َأينِّ َعَىل ِدينَِك  ،َام َتبَِعه َمْن َتبَِعه ألَْفَعالِه اْلَكِريَمةِ ال َجَرَم َأنَّ  :َقاَل الذِّ

يُّ َمَع َأِمِري اْملُْؤِمنِنيَ  مِّ  .٦٧٠ص: ٢ج: الكايف ))َفَلامَّ َعَرَفه َأْسَلمَ   الذِّ
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وورد يف الدين ـ يف ما يتعّلق بأنس اإلنسان بأخيه اإلنسان ـ ما يؤّكد املعارشة 

َيا [ :)١(كام قال تعاىل ،بة وسوء ظّن وسخريةباملعروف من غري إيذاء واعتداء وجتّسس وغي

ن نَِّساء َعَس  نُْهْم َوَال نَِساء مِّ ن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْريًا مِّ ا الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر َقوٌم مِّ َ ى َأن َأهيُّ

نُْهنَّ َوَال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوَال َتنَاَبُزوا بِاْألَلْ  يَامِن َيُكنَّ َخْريًا مِّ َقاِب بِئَْس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْإلِ

ْ َيُتْب   .]َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ َوَمن ملَّ

َوَال َتْسَتِوي [: )٢(وقد جاء األمر باملعارشة باحلسنى حتى مع املخالفني، كام قال تعاىل

يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن فَ  َسنَُة َوَال السَّ ُه َوِيلٌّ َمحِيمٌ اْحلَ ، ويف ]إَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ

 .))وإن جالسك هيودّي فأحِسن جمالسته((: )٣(احلديث عن أيب عبد اهللا الصادق 

الذي ال يؤّدي  ،. وجاء يف الدين توجيه اهتامم اإلنسان بالفّن إىل الفّن الوقور واملتني٥

الذي يرتك آثارًا  ،يف السلوكّيات اخلاطِئة. وذّم اهتاممه بالفّن اهلابطباإلنسان إىل االنزالق 

، مثل قراءة املضامني الالهية نوعاً  ضاراً  تربوّية سّيئة عىل اإلنسان، وهييج فيه الغرائز هتيجاً 

 باألحلان املثرية ، أو الفّن الذي يشوش عىل احلقائق، مثل التامثيل التي تكون عرضة للعبادة.

بام يؤّدي إىل زيادة التبّرص واحلكمة،  يف الدين توجيه اهتامم اإلنسان بالتاريخ . وجاء٦

باالّطالع عىل أحوال الصاحلني واحلكامء الذين يكون سلوكهم  ،ويقّوي روح الفضيلة

وأحوال الطغاة واملستكربين الذين يكون سلوكهم اليسء  ،الفاضل أسوة لإلنسان

 ومصريهم عربة وعظة.

                                                             

 .١١:احلجرات) سورة ١(

 .٣٤فصلت: ) سورة ٢(

 .٧٢٨ص: أمايل الصدوق) ٣(
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َنْحُن َنُقصُّ [: )٢(، وقال]ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللاُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ [: )١(ئلقال عّز من قا

ْ َيُكن َشْيًئا [: )٣(، وقال]َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِ  ْهِر َمل َن الدَّ نَساِن ِحٌني مِّ َهْل َأَتى َعَىل اْإلِ

ْذُكوًرا  .]مَّ

عصبّية، واالفتخار باآلباء ـ ولو كانوا وذّم يف الدين استحضار التاريخ من أجل ال

َقاُلوْا [: )٥(، وقال]َوإَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا[: )٤(صاحلني ـ قال تعاىل

ٍة َوإِنَّا َعَىل [: )٦(وقال ،]َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا ا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَىل ُأمَّ  آَثاِرِهم إِنَّ

ْقَتُدونَ   .]َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذلَِك َيْفَعُلونَ [: )٧(،وقال]مُّ

. وجاء يف الدين توجيه اهتامم اإلنسان إىل العلم؛ باالّطالع عىل قواعد احلياة ٧

 واحلقائق الكربى فيها، والتأّمل يف آفاق الساموات واألرض.

إلنسان باهللا سبحانه؛ فإّنه جزء ممّا ُجبل عليه اإلنسان، . وجاء يف الدين االهتامم بأنس ا٨ 

ينتفع به يف مجيع أحواله ـ ال سّيام يف حاالت الوحدة، والغربة، وجفاء الناس، وشدائد احلياة 

حيّب خلقه،  كام جاء ما يفيد أّن اهللا سبحانه  ،ـ ويبّث إليه مهومه، ويناجيه يف أمر ما يعانيه

خليًال،  له وذكرهم إياه، حّتى جاء أّنه اّختذ إبراهيم ويأنس هبم، وحيّب شكرهم 

 .]َفاْذُكُروِين َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا ِيل َوالَ َتْكُفُرونِ [: )٨(وجاء

                                                             

 .٩٠األنعام: سورة ) ١(

 .٣يوسف: ) سورة ٢(

 .١اإلنسان: ) سورة ٣(

 .٢٨األعراف) ٤(

 .١٠٤:املائدة) سورة ٥(

 .٢٣ :الزخرف) سورة ٦(

 .٧٤:الشعراء) سورة ٧(

 .١٥٢البقرة: ) سورة ٨(
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ملا يتعلق بالتوجيه إىل األنس السليم واحلكيم  حمدوداً  ال نموذجاً إوما تقدم ليس 

 .ع يف ذلك جلاء البحث مفصالً والفاضل من املواضيع والنصوص واآلثار. ولو أريد التوّس 

وهكذا نجد أّن للدين دورًا كبريًا يف التأكيد عىل توفري األنس الّالزم لإلنسان، 

املناحي الضاّرة من املنطلق الرتبوي  نوترشيده إىل مناٍح حقيقّية وحكيمة وفاضلة، وإبعاده ع

 والتعليمي. 

 .. نويف هناية حمور (الدين والسعادة) ينبغي التذكري بأمري

 ): يف مصدر العناء احلقيقّي لإلنسان يف هذه احلياة.األّول(

): يف مدى زيادة عناء اإلنسان بالتزام الدين. ويتضّمن ذكر أسباب طارئة الثاين(

 للعناء ـ يف بعض أوساط أهل الدين ـ ال يوجبها الدين.

 مصدر العناء احلقيقّي لإلنسان يف هذه احلياة

): فإّن الناظر إىل هذه احلياة من عٍل ـ من خالل التأّمل ّولاألمر األأّما بالنسبة لـ(

الفوقاّين يف تاريخ اإلنسانّية قديمه وحديثه، والوقوف عىل جمرياته وحوادثه، والتفّكر يف علل 

 .. األشياء وآثارها ـ جيد أّن هلذا العناء سببني رئيسني

 ):يعود إىل تكوين احلياة وسننها.أحدمها(

ىل السعي الذي يبذله اإلنسان لتحّري احلكمة والفضيلة وفق قواعد ): يعود إاآلخرو(

 السلوك فيها.

 استيجاب تكوين احلياة بطبيعتها للعناء 

): ذات احلياة ومقاديرها؛ فإّن هذه املقادير ليست مرحية لإلنسان يف السبب األّول(

ن املمّيزة، واإلمكانات مجيع األحوال بل تتضّمن جانبًا من السعادة يتمّثل يف قابلّيات اإلنسا

 كام تتضّمن جانبًا من العناء. ،املتاحة له من خالل الكائنات الرائعة من حوله
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واالهنيارات األرضّية، واحليوانات  فمن العناء الطوارئ الكونّية مثل الزالزل

 الضاّرة، واألمراض الفّتاكة، وغريها.

) أيضاً: أّن اإلنسان ال يصل إىل كثري ممّا يأمله ويرجوه، وال حيصل عىل كّل ما منهو(

 يرغب إليه.

بل فيه نوازع للخري ونوازع أخرى مغرية له  : أّن اإلنسان ليس مالكًا طاهراً )منهو(

 ي إىل أن يكون بعض أفراد اإلنسان ظاملًا والبعض اآلخر مظلومًا.بالّرش؛ ممّا يؤدّ 

): أّن الناس مل ُيزّودوا بالنعم يف هذه احلياة عىل مثال واحد بل خيتلفون يف منهو(

القابلّيات الذهنّية والنفسّية والبدنّية، كام خيتلفون أيضًا يف النعم املحيطة هبم كالوالدين، 

 زواج، وغري ذلك.واألوالد، واملجتمع، واأل

وهذا العناء ـ عىل اإلمجال ـ هو مقتىض مقادير احلياة وسننها التي ال مفّر لإلنسان 

 منها.

 الشقاء قبيان أن العناء ال يساو

كام لو استتبع ختفيفًا  ،ولكن ينبغي االلتفات إىل أّن العناء ال ُيساوق الشقاء بالرضورة

 قق ..يتح يف عناء آخر أو سعادة. وهذا االستتباع

وفق سنن هذه احلياة؛ حيث إّننا نجد أّن من العناء ما تنبع عنه السعادة، كام أّن من  :)طوراً (

السعادة ما ينبع عنه الشقاء؛ فُربَّ حادث مرير يف حياة اإلنسان أوجب يقظة وتنّبهًا وحذرًا، 

أوجب   ووقاه عن كثري من الرضر والشقاء؛ فكان سببًا للسعادة. وُربَّ حادث سعيد فيها

غفلًة واسرتساالً، أو إعجابًا وخيالًء؛ فأّدى بصاحبه إىل حدث جلل ومؤسف. وهذا بنيِّ ملن 

 .وخاض جتارهبا، ووقف عىل أحداثها خرب هذه احلياة،

 .. بالنظر إىل الرؤية الدينّية؛ لوجهني :)طورًا آخر(و
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إزائه ختفيفًا فيام ): أّن كّل عناء مفروض عىل اإلنسان يف هذه احلياة سوف جيد باألّول(

 .)١(وبذلك يكون أنفع لصاحبه بالنظرة الشاملة ،بعدها

): أّن ما يكون عناًء بالنظر إىل ذاته قد يكون منشًأ للسعادة بالنظر إىل أّنه يمّثل الثاين(

فرصة امتحانّية لصاحبه، يمكن أن يسعد بالنجاح فيها إذا ثبت عىل احلكمة والفضيلة. وهي 

 ملن ال يالقي هذا العناء. فرصة ليست مهيَّأة

إّنام املؤمن بمنزلة كّفة امليزان؛ كّلام زيد ((: )٢(وهذا هو مغزى ما تفيده بعض األحاديث

فاملراد بذلك: أّن اإلنسان كّلام كان أكثر فضيلة وإيامنًا كان أكثر ابتالء  ))يف إيامنه زيد يف بالئه

بام  ،، وحتّديات الفضيلة واإليامن فيهامن جهة االلتزامات التي يرى لزومها ،يف هذه احلياة

 يؤّدي ـ يف حال ثباته ـ إىل نيله لدرجة أعىل.

وعليه: فإن حتّرى اإلنسان مسار احلكمة والفضيلة كان عناؤه سعادة له، وإن تنّكب 

 عنه وأخطأ استتبع عناؤه شقاًء.

بالنظر الشامل،  وبناء عىل ذلك: فليس كّل ما يرتاءى عناًء بالنظر األّويل عناًء حقيقّياً 

 كام أّنه ليس كّل ما يرتاءى سعادة بالنظر البدوّي سعادًة حقيقة بالنظرة الفاحصة.

 

 

                                                             

وهو ممّا ال شّك فيه بحسب النصوص واآلثار الدينّية يف حّق من آمن باهللا سبحانه وبرسالته إىل  )١(

فيحسب لكّل إنسان ما القاه يف هذه احلياة من معاناة ُفرضت عليه من غري أن  ،خلقه. وهل يعّم سائر الناس

 ؟يلقى ختفيفًا ال يناله من كان سليم اجلسم ـ مثالً ـ ًا دخل يف إجيادها، فاملعّوق والدي يكون له

فبعض اآلثار يذكر ذلك يف حّق املؤمن، وبعضها اآلخر مطلق. ومتابعة  ،هناك احتامالن يف املوضوع

 البحث موكول إىل الدراسات التخّصصّية.

 .٢٥٤ص: ٢ج: ) الكايف(٢
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 ال ظلم عىل اإلنسان يف عنائه

كام وليس يف اختالف حال الناس يف العناء ما يكون ظلًام لبعض بالقياس إىل بعض؛ 

سان، وقد اقتضت ُسنن خلقه فإّن سنن املعاناة والسعادة مرتبطة ببعضها البعض يف خلق اإلن

 ،أن ُيمتحن الناس بامتحانات خمتلفة كلٌّ حسب موقعه وحمّله الذي حّل فيه يف هذه احلياة

وكلُّ من لقَي عناًء زائدًا كان له منه ختفيف، عىل نحو خيتاره سبحانه يوم توضع موازين 

 القسط يف احلياة األخرى.

 رة احلكيمة والفاضلة للعناءـاقتضاء املسي

الذي البدَّ أن يبذله اإلنسان يف مسريته  هد: هو اجلـ ـ من سببي العناء)السبب الثاين( 

 .لثبات عىل السلوك احلكيم والفاضليف هذه احلياة ل

 ـ حّتى وهذا عناء ال حميص لإلنسان من حتّمله ـ سواء بنى عىل الرؤية الدينّية أم ال

 .تستقيم حياته ويسعد هبا

ة عىل اإلنسان أن يتحّمل عناء الوقوف أمامها؛ حتّسبًا من فكم من لّذة ورغبة عارم

الرضر املتوّقع من االستجابة هلا. وكم من انفعال وغضب هادر جيب إيقافه؛ خشية أن يؤّدي 

ربَّ أكلة منعت (، و)ربَّ كلمة سلبت نعمة(وقد قيل قديًام:  ،إىل مضاعفات أّرض بصاحبه

 . هذا يف شأن مراعاة احلكمة.)أكالت

فكم من سلوك خاطئ يرغب اإلنسان إليه ـ من  ،لك احلال يف مراعاة الفضيلةوكذ

جهة لّذة أو متعة جيدها فيه ـ ولكن ضمريه ُيميل عليه أن يكفَّ عنه ويرتّفع عن فعله واإلقدام 

 عليه، حّتى وإْن أمن رضره وعواقبه.

سان يف هذه وهكذا يّتضح أّن يف السلوك احلكيم والفاضل عناًء مقّدرًا عىل اإلن  

من حيث ما يقتضيه من صّد الرغبات اجلاحمة واالنفعاالت اهلائجة. وال مفّر له منه  ،احلياة

 سواء كان مؤمنًا أم ال.
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 فهو أوفق بالسعادة وأجلب للراحة. ،ولكنّه ليس شقاًء؛ ألّنه أمحد عاقبة وأسلم نتاجاً 

 يةاالندفاع عن داعي الفضيلة ليس عناًء حمضًا آلثارها اإلجياب

وقد يقول قائل: إّن يف االندفاع عن داعي الفضيلة ـ حمضا ـ عناًء كبريًا لإلنسان؛ ألّنه 

يرجع يف احلقيقة إىل التضحية؛ فإّنه يتجاوز عّام يعتقده موجبًا لسعادته وراحته، من دون أن 

 يكون له أمل يف بديل عنه؛ وإّنام يفعل ذلك ملجّرد فضله.

بمعنى أّنه أوفق  ،العمل الفاضل يوافق احلكمة دائامً وهذا القول ليس دقيقًا؛ ألّن 

ـ فيكون داعي احلكمة قرينًا للفضيلة وداعًام هلا ـ  بصالح الشخص وسعادته ـ ولو مستقبالً 

 .. ـ سواء يف هذه احلياة أم يف احلياة األخرى غري مؤمن ومؤمنًا كان اإلنسان أ

 واخلاطئ فيها. أّما يف احلياة األخرى فمن جهة آثار العمل الفاضل

وأّما يف هذه احلياة فِلَام تقّدم من أّن النظرة الثاقبة إىل احلياة تقتيض أّن صاحب اخلطيئة 

 .. فهو ُيبتىل بآثارها يف هذه احلياة، إالّ أّن تلك اآلثار ،لن يأمن من نتائجها نوعاً 

أو  قد تكون بّينة يف نظره، مثل من قتل نفسًا فانكشف أمره، وعوقب بالقصاص .أ

 السجن؛ فإّن ذلك أشقى له ممّا لو كان قد جتنّبه. 

وقد تكون آثارًا خفّية من حيث ما تؤّدي إليه من نتائج سلبّية يف سلوكه الفردّي  .ب

ومضاعفاته االجتامعّية؛ ألّن كّل خطوة خاطئة يامرسها اإلنسان فإّهنا ـ وفق ما هيدي إليه تتّبع 

فهي  ،ده الرؤية الدينّية ـ لبنة عرجاء يف النفس اإلنسانّيةحوادث احلياة والسنن النفسّية، وتؤكّ 

 وهو ما يرتك آثارًا سلّبية يف سلوك اإلنسان. ،توجب انزالق النفس إىل جهتها ومنحاها

ومن ذلك الكذب؛ فإّن املرء قد يكذب مّرة ويظّن أّنه يسلم عن أن ينكشف كذبه، 

حيث ينكشف ذلك يف بعض املوارد فإّنه لكّن ذلك يغريه إىل أن يكذب مّرة أخرى وهكذا. و

يوجب سقوط يشء من قيمته ومكانته لدى من اّطلع عىل كذبه، وهو ما يوجب نكدًا للمرء 

وهوانًا له عىل اآلخرين. عىل أّن االنطباع الّيسء لآلخرين عن اإلنسان يؤّثر سلبًا عليه؛ ملا 
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عىل ذلك من اجلدال واالّهتام والريبة يستتبعه من زوال الثقة به، وإساءة الظّن به، وما يرتّتب 

 فيه.

وقد ال ُيبتىل املرء نفسه بآثار سلبّية لعمله بنحو مبارش، ولكن ُيعاين ِمن آثاره َمن يعّز 

عليه، مثل أوالده الذين جيد فيهم بقاًء لنفسه، وجيد أّن الرضر الواقع عليهم عىل حّد الرضر 

 أثري اخلطيئة يف حياة صاحبها.تأّمل ت نالواقع عليه. كام يعلم ذلك كلُّ م

وقد أّكدت النصوص الدينّية عىل هذا املعنى؛ فهي تفيد أّن العمل اخلاطئ لن ينتج 

لصاحبه سعادة مادّية معتّدًا هبا نوعًا؛ فلكّل امرئ حّظ من السعادة يف هذه احلياة لن يعدوه، 

نّه خيطئ؛ فيسلك واملرء يستطيع أن حيصل عىل هذه السعادة نوعًا بالعمل الصائب، ولك

 طريق اخلطيئة يف الوصول إليها. وهذه هي احلالة الغالبة يف هذه احلياة عند اإلمعان فيها.

وإىل ذلك تشري مجلة من النصوص التي تتضّمن أّن اآلجال واألرزاق مقّدرة، ولن 

ه يستحّق أن يستزيد املرء بالتمّسك الزائد باحلياة أو بسلوك السبل امللتوية للرزق شيئًا معتّدًا ب

 يرتكب من أجله العمل اخلاطئ، ولو نظر إليه اإلنسان من منظور دنيوّي فحسب.

وممّا تقّدم ظهر: أن ال حميص لإلنسان من حتّمل عناء السلوك احلكيم والفاضل حّتى 

وبذلك يتم الكالم حول تشخيص السبب احلقيقي املهم لعناء  وفق الترشيعات العقالئّية.

 ، وكان هو األمر األول من خامتة حمور الدين والسعادة.اإلنسان يف احلياة

 لعناء اإلنسانمدى استيجاب الدين   

 .. ): مدى استيجاب االلتزام بالدين للعناء. وللبحث فيه جانبانلثاينألمر اا(

 تضّمن الدين يف نفسه ملزيد من العناء وعدمه. .١

 شئة منه حقيقة.يف أسباب طارئة للعناء حمسوبة عىل الدين، وليست نا .٢
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 يزيد الدين من عناء اإلنسان يف احلياة ال

من جهة تكليف اإلنسان بتكاليف  ،): يف أّن الدين هل يزيد هذا العناءاجلانب األّول(

إضافّية زائدة عىل ما تستوجبه موازين احلكمة ومقاييس الفضيلة التي يسعى عاّمة العقالء 

 إىل مراعاهتا؟

ّن التكاليف الرشعّية ليست إالّ حتّريًا ملقتضيات الفطرة واجلواب عن ذلك: بالنفي؛ أل

اإلنسانّية، حّتى أّن ما يمتاز به الدين من أنواع التكاليف ـ وهي التكاليف العبادّية، والتي 

هي أشبه باحلّق الشخّيص هللا سبحانه؛ ملا فيها من مراعاة األدب معه، والشكر لنعمه ـ تعود 

وجود اإلنسان؛ فال التي يرتبط هبا  بعادأهم األهللا سبحانه ُبعٌد من باملنفعة عليه؛ ألّن وجود ا

يستكمل املرء ما يليق به ـ يف مقياس الفطرة ـ إالّ بمراعاة هذا البعد. عىل أّن فيها عونًا ملسار 

حقيقة ( القسم األول يف يفبيانه احلكمة والفضيلة يف سائر أبعاد حياة اإلنسان ـ كام مّر 

ـ بل الدين الصحيح يكون عونًا )الدين والقانون(زيادة توضيح له يف حمور  ، وسيأيت)الدين

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُواْ َواتََّقوْا َلَفَتْحنَا َعَليِْهم [: )١(لإلنسان يف هذه احلياة كام قال سبحانه

ُبوْا َفَأَخْذَناُهم بِ  َامء َواألَْرِض َوَلكِن َكذَّ َن السَّ ، وقال اإلمام عيل ]َام َكاُنوْا َيْكِسُبونَ َبَرَكاٍت مِّ

)ِْم؛ بِِصْدٍق ِمْن ((: )٢ َوَلْو َأنَّ النَّاَس ِحَني َتنِْزُل ِهبُِم النَِّقُم َوَتُزوُل َعنُْهُم النَِّعُم َفِزُعوا إَِىل َرهبِّ

 .))َلَح َهلُْم ُكلَّ َفاِسدٍ نِيَّاِهتِْم، َوَوَلٍه ِمْن ُقُلوِهبِْم.. َلَردَّ َعَلْيِهْم ُكلَّ َشاِرٍد، َوَأْص 

ـ ليس  متى فهم اإلنساُن الديَن فهًام جّيداً ـ  وعىل اإلمجال: فإّن عناء التكاليف الدينّية

يه للحكمة والفضيلة ومراعاهتام. وهو عناء ال حميص لإلنسان عنه؛ فإّن احلكمة  إالّ عناَء حترِّ

 والفضيلة روح مجيع التكاليف الدينّية.

                                                             

 .٩٦األعراف:  ) سورة١(

 .١٧٨اخلطبة  ،٢٥٧:ص ) هنج البالغة٢(
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نعم، البّد من اإلذعان بأّن االّتصاف بروح احلكمة والفضيلة حيتاج إىل عناٍء من 

الدواعي الفطرّية، لتكون اإلنسان؛ ملا تقتضيه من ترويض النفس وهتذيب األخالق؛ بتنمية 

 اّجتاهات وملكات مستقّرة للنفس اإلنسانّية؛ فال ينحرف عنها باألهواء والرغبات.

ولكّن هذا العناء ال خيتّص بمراعاة التكاليف الدينّية بل إّن مراعاة التكاليف العقالئّية 

 نسان لنفسه.ـ املتمّثلة يف القوانني املجعولة من قبل العقالءـ تقتيض أيضًا تزكية اإل

نعم، حيث إّن الرؤية الدينّية تكشف لإلنسان عن بقائه بعد هذه احلياة، وارهتان 

 .. فإّن ذلك من شأنه ،سعادته وشقائه بأعامله احلكيمة والفاضلة وأضدادها فيها

): أن يؤّكد الدواعي احلكيمة والفاضلة؛ خلطورة اآلثار اإلجيابّية والسلبّية أّوالً (

 لعمل الصائب واخلاطئ فيام بعد هذه احلياة. املرتّتبة عىل ا

): أن يوجب انبثاق الداعي إىل األعامل الفاضلة غري اإللزامّية ـ كالتّربعات ثانياً و(

والصلوات ـ بشكل غري حمدود؛ ألّن هذه احلياة فرصة استثامر لإلنسان؛ فكّل ما فعله من 

جيد اإلنسان نفسه خمّريًا يف كّل نعمة سلوك فاضل وحكيم فقد اّدخره حلياته اخلالدة. ومن َثّم 

بني استهالكها واّدخارها؛ ممّا يوجب بذله مزيدًا من العناء لالستزادة من هذا النوع من 

 الفضائل، ويشعره دائًام بالتقصري.

ل لسان النصوص الدينّية جيد أّهنا حيث حتّدثت عن التكاليف تضّمنت  وَمن تأمَّ

يِن ِمْن َحَرٍج [: )١(ّز من قائلتسهيل األمر عىل اإلنسان، قال ع ، ]َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق [: )٣(، وقال]ُيِريُد اهللاُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوالَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ [: )٢(وقال

َّا آَتاُه اهللاَُّ ال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ َما آ  .]َتاَهاِمم

                                                             

 .٧٨احلّج: سورة ) (١

 .١٨٥البقرة:  سورة )(٢

 .٧الطالق:  سورة )(٣
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وإذا حتّدَثْت عن روح احلكمة واخلُلق الفاضل ـ الذي هو أساس رعاية التكاليف 

الفطرّية ـ أّكدت عىل احلاجة إىل تزكية النفس وهتذيبها، والنظر إىل آفاق الوجود فيام وراء 

، ]ْملُْفلُِحونَ َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهُم ا[: )١(هذه احلياة واالعتبار هبا، قال تعاىل

ُه َهَواهُ [: )٢(وقال َذ إَِهلَ َ اَها [: )٣(، وقال]َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ َمَها ُفُجوَرَها  ۞َوَنْفٍس َوَما َسوَّ َفَأْهلَ

اِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداء هللاِِّ[: )٤(، وقال]َوَتْقَواَها ا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكوُنوْا َقوَّ َ  .]َيا َأهيُّ

 ..عناء الذي يبذله اإلنسان يف مقام العمل بالتعاليم الرشعّية عىل رضبنيوعليه: فإّن ال

رضب الزم، وهو االّتصاف بروح احلكمة، واكتساب األخالق الفاضلة،  .١

من خالل تربية النفس عىل السلوك الصحيح. فإذا متّكن  ،والتحّرز عن األخالق الوضيعة

من التكاليف الرشعّية اإللزامّية يف نفسها  ذلك يف نفسه مل جيد فيام يتوّجه إليه ترسيخمن 

 عناًء.

عناء ابتداًء، ولكنّه ليس عناًء من جهة من النعم، قد جيد من مل يتعّود عىل بعضها 

 مشّقتها بل لكوهنا جديدًة عىل نفس فاعلها.

ورضب غري الزم وإّنام يبذله اإلنسان طوعًا؛ ازديادًا من األعامل الراجحة،  .٢

 صته يف هذه احلياة.واستثامرًا لفر

وإذا تأّمل املرء اآليات القرآنّية وجد أّهنا ـ عىل العموم ـ ترّكز عىل األخالق واحلكمة، 

وتستحرض احلقائق الكربى التي متّثل آفاق تأثري العمل الفاضل واحلكيم، وتصف املؤمن 

ـ أّن  مثالً ـ  جدواملّتقي بام يتعّلق بذلك. وكذلك احلال يف كلامت األنبياء والصاحلني؛ حيث ن

                                                             

 .٩احلرش: سورة ) (١

 .٢٣اجلاثية: سورة ) (٢

 .٨ـ ٧الشمس: سورة ) (٣

 .١٣٥النساء: سورة ) (٤
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ـ التي خاطب هبا عموم الناس ـ تسعى يف عاّمة  واإلمام عيل  خطب النبّي 

مضامينها نحو إرساء األصول األخالقّية الفاضلة، وإحضار احلقائق الكربى املاثلة؛ ليعرف 

خطبة وال َيذكران األحكاَم الرشعّية التعّبدّية إّال نادرًا. ويف  ،املرء مدى جدّية هذه احلياة

 يف وصف املّتقني مثاٌل عىل ذلك. اإلمام عيل 

وإذا تأّملنا أحوال الصاحلني يف مقام الدعاء وحماسبة النفس نجد أّن ّمههم دائًام تربية 

النفس، وهتذيبها عن األخالق السّيئة، واالستزادة من األعامل الصاحلة. كام نجد مثاالً لذلك 

ويف  ،واملجموعة يف الصحيفة السّجادّية احلسني  يف األدعية املروّية عن اإلمام عيل بن

 دعائه يف مكارم األخالق مثال رائع لذلك.

ومن ذلك ُيعلم: أّن ما نجده يف أوساط بعض أهل الدين من إمهال التحّيل بروح 

احلكمة واألخالق، وَقرص العناية عىل طرف من األحكام الرشعّية التعبدّية ـ عىل مبالغة فيها 

 ًا لتوجيه الدين بحاٍل.ـ ليس موافق

واحلاصل: أّن أساس العناء الذي البّد أن يبذله اإلنسان يف هذه احلياة إّنام جيده يف 

كبَري عناٍء يف امتثال  فإْن فعَل ذلك مل جيد ،مقام تربية النفس وفق األصول والقواعد الفاضلة

 .التكاليف

 ،نحو من املالءمة واالنسجام والّرس يف ذلك: أّن عالقة الدنيا واآلخرة مع بعضهام عىل

بذل مزيد   بحيث إّن من أراد الدنيا الفاضلة وعمل هلا فقد نال الدنيا واآلخرة، ومل يلزمه 

عناء ليسلم يف اآلخرة. ومن ذهب يف حتصيل الدنيا كّل مذهب وأعرض عن السلوك 

 الفاضل فإّنه خيرس الدنيا واآلخرة.

نفي لزوم مراعاة التكاليف الرشعّية؛ ألّن العربة وقد يقول قائل: إّن يف هذا املعنى ما ي

ـ فهي أمور  بسالمة القلب ونقاء الضمري. وأّما التكاليف الرشعّية ـ كالصالة واحلجاب

 شكلّية ال أمهّية ملراعاهتا، وأّن اهللا سبحانه إّنام ينظر إىل القلب السليم.
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واألخالق ـ كام ذكرنا وهذا القول ليس صحيحًا؛ ألّن هذه التكاليف تتحّرى احلكمة 

ـ فهام بالنسبة إىل التكاليف بمثابة الروح من اجلسد، وليس هناك من طريق إىل )١(من قبل

خ دواعي الفضيلة والصالح يف  تربية الروح إالّ من خالل السلوك اجلسدّي؛ الذي ُيرسِّ

 النفس، ويضعف الصفات املضاّدة هلام. وذلك ظاهر.

مة القلب حّقًا ثقة غري موضوعّية؛ ألّن كثريًا من ُيضاف إىل ذلك: أّن الثقة بسال

الدواعي والنوايا كامنة يف العقل الباطن؛ بحيث ال تّتضح لصاحبها يف حينها، ولكن جيدها 

 اإلنسان بعد النضج يف احلياة من خالل معرفة طبيعة النفس اإلنسانّية وتوّجهاهتا.

كن بعض االلتزامات تقي اإلنسان من عىل أّن توّجه املرء قد يكون سليًام يف حينها، ول

افتقاد السالمة واالنزالق إىل اخلطأ واخلطيئة. وثقُة املرء بعدم انزالقه إىل اخلطيئة ليست ثقًة 

موضوعّية بل تنشأ كثريًا عن االندفاع والرغبة، كام تنّبه عليه مالحظة أحوال اآلخرين ممّن 

 نوه تدرجيًا.وثقوا يف مثل هذا املوقف ثّم انزلقوا إىل ما أم

 اخلطأ الواقع يف إسناد العناء الالزم للسلوك احلكيم والفاضل إىل الدين

ومن التوضيح املتقّدم يظهر أّن من العناء املنظور ما ينشأ ـ يف احلقيقة ـ عن مقتضيات 

فُيظّن أّن ذلك ناشئ من الدين. مثًال: ظهور املرأة أو الرجل أمام اآلخر  ،احلكمة والفضيلة

إلغراء أمر قبيح باملنظور الفطرّي، ومناٍف ألصل العفاف ـ الذي هو من األصول بمظهر ا

 الفطرّية املرتكزة يف األذهان ـ ومع ذلك قد ُحيسب عناًء اقتضاه الدين.

 .. ومثُل هذا الظّن ينشأ عن أسباب فكرّية وسلوكّية خمتلفة

إىل املامرسات  ): عدم النضج الكايف لإلنسان، من جهة االندفاع الذي جيدهمنها(

املختلفة يف حال الشباب؛ فإّنه يضّعف الشعور ببعض وجوه احلكمة والفضيلة. وإذا جتاوز 

                                                             

 .)الدين واألخالق(و )الدين واحلكمة() مّر ذلك يف حموري ١(
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املرء هذه املرحلة فإّنه جيد وجه احلكمة ظاهراً يف الترشيع الذي تساءل عن احلكمة فيه بعد 

 جتاربه يف احلياة.

فإّنه سوف جيده وإذا كان بعض الشباب َيضُعف لديه الشعور هبذا األصل اليوم 

واضحًا بعد اختباره للحياة واّطالعه عىل جمرياهتا، ووقوعه يف موضع الرتبية ألوالده؛ فيجد 

نفسه قلقًا جتاه بعض سلوكّياهتم؛ التي كان يندفع إليها يف حالة الشباب، وال يتفّهم نصائح 

ى يف املجتمعات اآلباء بشأهنا. وهذه حالة معروفة، يسهل رصدها باملتابعة االجتامعّية، حتّ 

الغربّية؛ فإّن اآلباء واألّمهات أكثر قلقًا عىل عفاف األوالد ـ وال سّيام الفتيات ـ من قلقهم 

 عىل أنفسهم عندما كانوا يف طور املراهقة.

): الوسواس النظرّي، واملراد به: أّن جيري املرء يف سلوكه عىل أساس مبادئ منهاو(

رّيًا يف وجود مسّوغ للجري عليها. وهذا أمر واقع؛ حيرتمها، ولكنّه رغم ذلك يناقش نظ

حيث ُيالِحظ الباحث أّن من الناس من يتساءل عن احلكمة يف أحكام ترشيعّية دينّية يف 

املجتمع الدينّي، من قبيل آداب األرسة، وموقع الرجل واملرأة فيها. ولكنّه يف نفس احلال 

ف احلامية هلا؛ بام تثبته له من حقوق، يتمّسك يف سلوكه العمّيل بتلك األحكام واألعرا

ولآلخرين جتاهه من واجبات؛ وبذلك يشّكك نظرّيًا فيام ال جيد حميصًا عنه سلوكًا وعمًال. 

ولو ُطرح مثل هذا التشكيك ممّن جيري عىل ثقافة مغايرة يف شأن آداب األرسة ولياقات 

 عمله وثقافته.الرجل واملرأة فيها لكان ذلك منه طرحًا صادقًا منسجًام مع 

): عدم اخلربة الكافية؛ فإّن هناك أحكامًا ترشيعّية مبنّية عىل ِحكم تربوّية منهاو(

واجتامعّية ُيْمكن أن يتلّمسها الباحث االجتامعّي املامرس، ولكن قد يشّكك فيها من ال 

الرتبية من جهة بعده عن فهم ُسنن  ،يعرف اآلثار اإلجيابّية الرتبوّية لتلك القيم يف املجتمع

والتأثري االجتامعّي، والعالقة بني تلك األحكام وبني ما جيده يف جمتمعه من السلوكّيات 

احلكيمة والفاضلة ويعرتف هو برضورهتا وصالحها؛ فيتساءل عن احلكمة يف عناء االلتزام 
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هبا. ولوال الُعرف املُلِزم برعاية تلك األحكام حلدث خلٌل كبٌري أو اهنياٌر خطٌري يف القيم التي 

يعرتف بلزوم مراعاهتا؛ فإّن بني األحكام والقيم عالقة وثيقة، وإّن بعضها ليحمي بعضًا، كام 

 .]َالَة َتنَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواملُْنَكرِ إِنَّ الصَّ [: )١(جاء يف القرآن الكريم

وهذا املعنى ممّا جيده الباحثون الرتبوّيون يف املدارس واجلامعات يف هذا العرص بشكل 

ملموس؛ حيث يالحظون ـ بوضوح ـ دور األجواء التي توجبها رعاية األحكام يف الرتبية 

 السليمة للناشئني والشباب.

بعد الشخّيص للسلوك والبعد االجتامعّي له؛ كام ُيالَحظ يف ): عدم الفرز بني المنهاو(

اعتقاد بعض الناس أّنه ال ُملِزم ملراعاته حلكٍم ما كاحلجاب ـ مثال ـ ألّنه ال يفّكر يف اخلطيئة 

 فال أّمهّية ملراعاة احلكم مع حتّقق غايته. ،ولن يبتىل هبا

ـ بل ألّن السلوك  س فحسبوهذا العذر خطأ ـ ال ملا فيه من الثقة املفرطة بالنف

االجتامعّي حالة اجتامعّية تربوّية نوعّية فال ُيقّدر بحاالت شخصّية. وهذا أمر واضح يف 

الدراسات االجتامعّية والقانونّية، وهو ممّا جيده اآلباء واملعّلمون يف مقام تربية األوالد 

لغاية معّينة بتحّقق تلك  والتالميذ. فال معنى ألن يعتذر الفرد عن ارتكاب سلوٍك ُيوىص به

الغاية يف حّقه؛ ألّن احلالة االجتامعّية ـ من املنظور الفطري ـ تستوجب مراعاة سلوكّيات 

نوعّية سليمة من حيث آثارها االجتامعّية كالفردّية. وهذا من مجلة ما ينطوي عليه احلّق العاّم 

َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم [: )٢(لبعض الناس عىل بعض؛ ومن َثّم جاء يف النّص القرآينّ 

  .))كّلكم راٍع وكّلكم مسؤول عن رعّيته((: )٣(، وجاء يف األثر]َأْولَِياء َبْعضٍ 

    

                                                             

 .٤٥العنكبوت:  ) سورة١(

 .٧١التوبة: سورة ) (٢

 .١٤٩:ص الرسالة السعدّية للعّالمة. ٨ص: ٦ج: صحيح مسلم. ٣٨ص: ٧٢األنوار ج: بحار) (٣
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 للعناء حمسوبة عىل الدين، وليست ناشئة منه حقيقةوخاطئة أسباب طارئة 

بها ): يف أسباب طارئة للعناء يف بعض أوساط أهل الدين ال يوجاجلانب الثاين(

 .. ويقع ذلك عىل نوعني الدين.

 العناء الناشئ عن ضعف يف فهم الدين. .١

 والعناء الناشئ عن سوء تطبيق الدين. .٢

 .. وله أمثلة عديدة نذكر بعضها

 السبب األول: األعراف املبالغ فيها

ما تنشأ نسبُة العناء فيه عن األعراف االجتامعّية املُباَلغ فيها، وليس من أحكام  .١

 .. فإّن األعراف االجتامعّية عىل قسمني ،دينال

فإّن من الطبيعي أْن حيتاج كّل حكم ترشيعّي  ،): ما يكون حاميًا ألحكام الديناألّول(

إىل عرف حيميه، وبيئة ثقافّية ُتساعد عىل احرتامه ورعايته؛ حّتى ُتعّد خمالفُته قبيحًة وغري 

 الئقة.

طًا جتاه أحكاٍم أخرى؛ فيوجب عناًء ): ما يكون ُمفِرطًا جتاه أحكاالثاين( ٍم، وُمفرِّ

كام يّتفق يف بعض االنفعاالت القبلّية التي  ،ألفراد املجتمع، وينسب هذا العناء إىل الدين

 .)الغرية واحلمّية(حتصل بعنوان 

ينتقد فيه وجوهًا غري حكيمة من  ـ)١(يف بعض كالمه وقد قال اإلمام عيل  

ِة ((ي ليس هلا أّي أساس أو جدوى ـ: العصبّيات االجتامعّية الت َفإِْن َكاَن َالُبدَّ ِمَن اْلَعَصبِيَّ

تِي َتَفاَضَلْت فِيَها َصاِل، َوَحمَاِمِد اْألَْفَعاِل، َوَحمَاِسِن اْألُُموِر؛ الَّ ُبُكْم ملََِكاِرِم اْخلِ  َفْلَيُكْن َتَعصُّ

ِغيَبِة، َواْألَْحَالِم املَُْجَداُء َوالنَُّجَداُء ِمْن ُبُيوَتاِت اْلَعَرِب وَ  َيَعاِسيِب الَقَبائِِل: بِاْألَْخَالِق الرَّ

ْفِظ لِلْ  َالِل اْحلَْمِد ِمَن اْحلِ ُبوا ِخلِ ِجَواِر، اْلَعظِيَمِة، َواْألَْخَطاِر اْجلَلِيَلِة، َواْآلَثاِر املَْْحُموَدِة.. َفَتَعصَّ

                                                             

 .١٩٢اخلطبة  ،٢٩٥:ص ) هنج البالغة(١
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، َوا اَعِة لِْلِربِّ َماِم، َوالطَّ ، َواْألَْخِذ بِاْلَفْضِل، َواْلَكفِّ َعِن اْلَبْغِي، َواْلَوَفاِء بِالذِّ ملَْْعِصَيِة لِْلكِْربِ

ْنَصاِف لِْلَخْلِق، َواْلَكْظِم لِْلَغْيِظ، َواْجتِنَاِب اْلَفَساِد ِيف اْألَْرضِ  ْعَظاِم لِْلَقْتِل، َواْإلِ  .))َواْإلِ

للسلوك  وقد يكون العرف املتعّلق بموضوع واحد يف جزء منه صحيحًا وحامياً 

احلكيم والفاضل، ولكن يكون اجلزء اآلخر منه خاطئًا. كام هو احلال يف بعض األعراف 

احلامية للعفاف؛ فإّهنا قد تصّح يف مستوى استقباح بعض السلوكّيات التي من شأهنا 

ر من رّد الفعل جتاهها. وعليه: فال يصّح توجيه  اإلخالل به، ولكنّها تكون خاطئًة فيام تقرِّ

 عىل أصل العرف بام يؤّدي إىل تضعيف اجلزء الفاضل واحلكيم منه. النقد

 السبب الثاين: التوسل بالوسيلة القاسية للغايات احلميدة

ما ينشأ العناء فيه عن اخللط بني الغاية والوسيلة؛ فقد تكون الغاية حكيمة  .٢

ة وقاسية؛ بحيث وفاضلة، وينبغي توجيه اآلخرين إليها. ولكن تكون الوسيلة املّتخذة شديد

َتنتهك قيمة أخرى ال مّربر النتهاكها، بعد وجود وسائل ِحكمّية وتربوّية أنسب للوصول إىل 

 تلك الغاية.

عىل أّنه قد ال يصّح استعامُل بعض الوسائل واألدوات، حّتى يف حال تعّذر الوصول 

أو لكون الوسيلة قبيحة إىل الغاية بوسيلة أخرى؛ إّما ملضاعفات سلبّية للوسيلة ينبغي جتنّبها، 

 جّدًا. ويف مثل ذلك يقال إّن الغاية ال تّربر الوسيلة.

مثًال: ال يصّح للحاكم اّختاذ كّل أسلوب من أجل الوصول إىل ما يعتقده من الغايات 

الصحيحة بل عليه أن حيّمل املجتمع جزءًا من املسؤولية يف األمر العاّم، كام قال اإلمام عيل 

 ُكْم َواهللاَِّ َلَكثٌِري ِيف اْلبَاَحاِت، ((يشكو تقاعس الناس عن القتال ـ:  ـ)١(يف بعض كالمه إِنَّ

ٌ بَِام ُيْصلُِحُكْم، َوُيِقيُم َأَوَدُكْم.. َوَلكِنِّي ال َأَرى إِْصَالَحُكْم  اَياِت. َوإِينِّ َلَعاِمل َت الرَّ َقلِيٌل َحتْ

 .))بِإِْفَساِد َنْفِيس 

                                                             

 .٦٩اخلطبة  ،٩٩:ص ) هنج البالغة١(



٤٥٢  ....................................................................................  �������������������������  

 اد يف الدينالسبب الثالث: عملية االجته

ما ينشأ العناء فيه عن بعض املواقف االجتهادّية يف فروع الدين ـ وليس من أصل  .٣

ـ من جهة أّن االجتهاد سعي يف إدراك احلقيقة  الدين ـ وهذا املعنى أمر طبيعّي ـ بعض اليشء

 واالنطباع املتيّرس عنها، وليس احلقيقة بعينها بالرضورة.

كام ُنالحظ ذلك لدى العقالء يف  ،م االجتهاد كتأصيل عامّ وهذا ال ُينايف رضورة احرتا

سائر جماالت احلياة ـ كالطّب واهلندسة والبناء وغريها ـ فاإلنسان ال ينطلق من احلقيقة 

بل قد ينطلق من احرتام االجتهاد املتيّرس له جتاهها. نعم، ينبغي ألهل الفقه يف  ،الثابتة دائامً 

وصفاته املحافظُة عىل الطابع العاّم له يف التسهيل والتيسري وفق مقام استنباط مقّومات الدين 

 توّجهه.

 السبب الرابع: التعامل مع الرجحان عىل أساس اللزوم

ما ينشأ العناء فيه عن اخللط بني اإللزام والرتجيح؛ فإّن ملقتضيات احلكمة  .٤

 .. والفضيلة مستويني

 اله بحاٍل.): إلزامّي جتب مراعاته، وال يصّح إمهأحدمها(

 ): غري إلزامّي يناط برغبة اإلنسان وطموحه وتطّوعه.اآلخرو(

وكام أّن التعامل مع املستوى اإللزامّي وكأّنه أمر راجح فحسب غُري صحيح؛ لعدم 

فإّن التعامل مع املستوى الراجح منه كام لو كان إلزامّيًا  ،مناسبته مع ثقل احلكمة والفضيلة

 ائب أيضًا بل هو نقيض احلكمة والفضيلة.قد يكون بنفسه أمرًا غري ص

 السبب اخلامس: االهتامم باليشء بأكثر مما يليق به

ما ينشأ العناء فيه عن االهتامم باليشء بأكثر من املستوى الالئق به أو املطلوب فيه؛  .٥

ممّا يؤّدي إىل سلوك غري حكيم؛ بالنظر إىل درجة التكّلف له، ونقض األولويات احلكيمة يف 

 مورده. وقد خيتلف احلال يف مثل ذلك بني الناس حسب أحواهلم وطاقاهتم.
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ومن هذا القبيل: االهتامُم باالحتياط يف صّحة األعامل وااللتزامات، وحّلّية األطعمة، 

وحصول الطهارة؛ بام يزيد عىل ما يستوجبه رشعًا، السّيام من عموم الناس. وقد جعل 

ة؛ انطالقًا من تقدير االهتامم الالزم هبا، ومل ُيرّغب يف الشارع قواعد سهلة يف أبواب عديد

فال ينبغي إجياد جّو ُملِزم أو شبه ُملِزم باالحتياط يف  ،التثقيل عىل الناس بالتحّوط فيها

 .)١(شأهنا

                                                             

ونذكر هنا أمثلة لبعض األصول والقواعد الترشيعّية املسّهلة التي جاءت يف موارد بعض األحكام ) (١

 .. اإللزامّية

ل فيه، وهوفمن األ .١ أصالة ( حكام اإللزامّية وجوب االجتناب عن النجس. وقد ُجعل أصل ُمسهِّ

 وتعني: أّن كل يشء مشكوك يف نجاسته فهو حمكوم بالطهارة. ،)الطهارة

أصالة (ومن األحكام اإللزامّية ما يتفّرع عىل عمل اآلخرين بوظائفهم، ومن األصول املسّهلة فيه  .٢

؛ بمعنى: أّنه إذا أتى شخص آخر بعمل أو عقد وشّك اإلنسان يف صّحته وعدمها يف عمل اآلخرين )الصّحة

بنى عىل صّحته. فمن استناب عن نفسه يف احلّج أو وّكل آخر يف إجراء معاملة عنه، ثّم شّك يف اإلتيان به 

 عىل وجهه حكم بصّحته، ومل جيب عليه الفحص عن ذلك.

إحراز اإلنسان لعمله باحلكم بعد يقينه بكونه مشموالً للحكم؛ ومن األحكام اإللزامّية العاّمة لزوم  .٣

فال يصّح أن يكتفي بعمل يشّك يف وفائه باملطلوب بحدوده الترشيعّية. ومن األصول الترشيعّية املسّهلة يف 

ففي باب العبادات جتري  .يف كّل عمل ذي رشوط، يف ترتيب األثر عليه بعد الفراغ )أصالة الصّحة(ذلك 

أّن الشارع حكم بصّحة العبادة  :بمعنى ،صّحة العبادة بعد الفراغ منها، وبعد جتاوز املحّل املشكوكأصالة 

عند الشّك يف صّحتها بعد اإلتيان هبا، ومل حيّبذ إعادة العمل كالصالة والصيام واحلّج يف حال الشّك يف 

 صّحته بعد انقضائه وإن مل ُيكمل صّحتها بعد االنتهاء منها. كام حكم بصّحة ما سبق من العمل إذا شّك يف

العمل بعد، كام لو شّك يف اإلتيان بتكبرية اإلحرام يف الصالة بعد الرشوع بالقراءة. ويف باب العقود أيضًا 

 حكم الشارع بصّحة العقد متى شّك يف صّحته بعد إيقاعه.

 ،)أصالة احلّل ( ةومن األحكام اإللزامّية حرمة بعض األطعمة، وقد ُجعل من األصول املسّهل .٤

مشكوك يف حرمته وحّلّيته فهو حالل، ويف باب اللحوم: حيّل كلُّ ما  ـ غري اللحمـ ومعناها: أّن كّل طعام 
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والفرق بني هذا املثال واملثال السابق: أّن املثال السابق كان يتناول تلّقي اليشء 

هذا املثال فهو يتناول توّهم الرجحان يف اليشء من غري وجود الراجح إلزامّيًا. وأّما 

للرجحان فيه؛ إّما يف نفسه أو بلحاظ أّن رعايته تؤّدي إىل إمهال أمور أوىل بالرعاية، أو 

 مضاعفات أجدر بتجنّبها.

 السبب السادس: الوسواس النفيس يف امتثال األحكام

لنفّيس يف مقام رعاية ُحكم ما. كام يّتفق ما ينشأ العناء فيه عن االبتالء بالوسواس ا .٦

ذلك يف بعض أوساط أهل الدين جتاه الصالة والطهارة بام يؤّدي إىل تشاغله بأدائهام عىل 

وجه يستغرق وقتاً كبريًا، مع أّهنام ـ يف طبيعتهام ـ ممارسات سهلة جدًا، كام يعلمه من الحظ 

 يف مقام السلوك وتعليم املسلمني. سرية النبّي 

وبذلك كّله يظهر: أّن الدين ال يوجب شقاًء أو عناًء للحياة نوعًا، وأّن املصدر 

األساس للعناء هو طبيعة احلياة وسننها، ُثّم مقتضيات املسرية السليمة واحلكيمة والفاضلة 

  فيها. وليس الدين إّال صيغة حكيمة هلذه املقتضيات.

 .)الدين والسعادة(هذا متام الكالم يف حمور 

   

                                                                                                                                                          

ُأخذ من يد املسلم أو سوق املسلمني إذا احتمل ذبحه عىل الوجه الرشعّي. وقد ورد يف بعض األحاديث: 

 هنُي بعض السائلني عن التحّوط فيها.
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  عاشر اِّـحور ال    

  الدين والحرية الشخصية
 

 

k  حدود احلرية وحتديداهتا 

k ة حقيقةـ األمور غري السالبة للحري احلدود الذاتّية للحّرّية 

k  السالبة للحّرّيةغري التأثريات السلوكّية 

k النظرة اجلامعة للحّرّية 

k وهي ثالثةاحلدود الفطرّية للحّرّية ، 

k حمدودّية املستوى الفطرّي من احلّرّية 

k حتديد احلّرّية بحقوق اآلخرين 

k حتديد احلّرّية بمقتضيات احلكمة 

k حتديدات متومهة وخاطئة للحرية  

صيةالدين و ة الشخ  / الحري
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  الدين والحرية الشخصية  

الدين حول : ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ)عارشاملحور ال(

 .واحلّرّية الشخصّية

وهذا املحور ممّا يّتصل باملحور السابق ـ حمور الدين والسعادة ـ ألّن شعور اإلنسان 

حّتى أّن  احلياة من مجلة أهّم عوامل الشعور بالسعادة.باحلّرّية الشخصّية يف ممارساته يف 

اإلنسان قد ال يتأّذى بالوقوع يف بعض األرضار إذا كانت نتيجة خياراته هو كام يتأّذى 

باحلَْجر عليه يف تلك التّرصفات ومنعه منها؛ ولذا نجد أّن الوالدين قد يرتكان الولد ُحّرًا وإن 

جهة عدم خربته يف أمور احلياة ـ حّتى ال يشعر بالضيق،  علام بوقوعه يف بعض األخطاء ـ من

فإّنه ال حميص لكّل امرئ يف هذه  ـ وحّتى جيّرب بنفسه األمور ـ يف غري ما يكون خطريًا جّداً 

 احلياة من أن جيّرب بعض األمور بنفسه.

 .عالقة الدين باحلّرّيات الشخصّيةوعليه: يقع السؤال عن 

 ت الشخصّية بام ينايف القانون الفطريّ مدى حتديد الدين للحّرّيا

من  وقد ُيظّن أّن املنهج الترشيعّي يف الدين خيالف القانون الفطرّي؛ وذلك ألنّ 

املفرتض ـ بحسب هذا القانون ـ أن ُيرتك املرء حّرًا يف هذه احلياة من حيث اختياراته 

 ب.الشخصّية، وُيقترص فيام ُيلزم به عىل عدم جتاوزه عىل اآلخرين فحس

فيام ال مساس له  ولكنّنا نجد أّن الدين يقّيد احلّرّيات الشخصّية لإلنسان كثرياً 

 .. باإلخالل بحقوق اآلخرين؛ وذلك بمالحظة أمرين
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مثل مقتضيات  إلزامه بأمور عديدة ال مساس يف تركه هلا بحقوق اآلخرين .١

منع العالقة غري املرشوعة العفاف، كمنع املرأة من أن تظهر بمظهر اإلغراء أمام الرجال، أو 

 بينهام ولو كان عن رىض منهام.

بل جعله إلزامًا قانونّيًا مقرونًا  ،إّنه مل جيعل هذا اإللزام إلزامًا أخالقّيًا حمضاً  .٢

 باإلجبار العمّيل عىل مراعاته.

وإذا ُقّدر أّن هناك موجبًا لإللزام الرشعّي باالّجتاه الصائب يف جمال تلك األمور فإّنه 

بل ُيقترص  ،يمكن االقتصار عىل تكليفه هبا من دون إجباره العمّيل عىل مراعاهتا يف هذه احلياة

 عىل ما يلقاه من تبعات عمله يف عامل اآلخرة.

وهذا االنطباع ليس دقيقًا؛ وذلك أّنه ال شّك يف أّن احلّرّية ـ عىل اإلمجال ـ حاجة 

ن حدودها، وموقف الدين منها ـ إىل أمور فطرّية إنسانّية، ولكن ينبغي االلتفات ـ يف شأ

 .. ثالثة

 حدود احلرية وحتديداهتا

واملراد هبا: ما يّتضح بالتأّمل الواعي يف مفهوم  ): احلدود الذاتّية للحّرّية.األّول(

 احلّرّية ذاهتا.

 احلدود القانونّية للحّرّية التي يفرضها واملراد هبا: ): احلدود الفطرّية للحّرّية.الثاين(

 القانون الفطرّي، مثل حمدودّيتها بمقتضيات احلكمة وحقوق اآلخرين.

 ): التحديدات اخلاطئة للحّرّية ممّا يقع باسم الدين.الثالث(

 أيت ..وتفصيل هذه األمور كام ي

 ـ األمور غري السالبة للحرية حقيقة احلدود الذاتّية للحّرّية

 ر حتديدًا للحّرّية، مع أّنه ليس كذلك.: فقد ُيظّن أّن يف بعض األمواألمر األّولأّما 

 .. ونحن نتعّرض هنا حلاالت ثالث
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 التأثريات السلوكّية غري السالبة للحّرّية. .أ

 دون جمازاة ـ للحّرّية. عدم سلب اإللزام الترشيعّي ـ .ب

 إىل احلّرّية. )غري املُجّزأة(النظرة اجلامعة  .جـ

 ةالسالبة للحّريّ غري التأثريات السلوكّية  

فبياهنا: أّن احلّرّية قد ُتطلق عىل ما يقابل اإلجبار العمّيل لإلنسان عىل  احلالة األوىلأّما 

عمل ما. وقد ُتطلق بمنظور أوسع بحيث تقتيض أن يتجنّب من يقدر عىل التأثِري عىل اآلخر 

 أحد التأثَري العميلَّ عىل اختيار ذاك اآلخر، ولو كان غري مقرون باإلجبار. ويكون ذلك عىل

 .. وجوه

أن ال يبدي له أّي موقف؛ ال عىل سبيل الطلب وال عىل سبيل اإلرشاد؛ ألّنه قد  .١

 ينزعج ويتضايق من النصيحة.

أن يبدي موقفًا عىل سبيل النصح واإلرشاد ال عىل سبيل الطلب أو الفرض. فإن  .٢

لنصيحة الحقًا كان يف أخذ بالنصيحة فقد انتفع، وإن مل يفعل وتبّني له سلبّيات عدم األخذ با

 ذلك عظة له.

أن يبدي موقفًا عىل سبيل الرتغيب من غري إلزام. فإن استجاب فهو، وإن مل  .٣

 يستجب مل يتعامل معه بجفاء وامتعاض.

أن يبدي موقفًا عىل سبيل اإللزام ـ من حيث الشكل ـ ولكن إذا مل يستجب  .٤

 يًا عن احلكم اجلزائّي.فيكون اإللزام صوريًا خال ،أغمض ومل يرّتب أثراً 

 هذا، واحلّرّية التي ُتذكر منافاهتا للقانون الفطرّي إّنام هي ما يقابل اإلجبار العمّيل.

 ،والّرس يف ذلك: أّن قيمة احلّرّية نابعة من قيمة الشعور الفطرّي لإلنسان باحلاجة إليها

يق والعناء بام يبلغ وهي بذلك تقتيض عدم مواجهة هذا الشعور بام يؤّدي إىل إحساسه بالض
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حّد اإلكراه واإلجبار. ولكّن هذا الشعور الفطرّي ال يمنع من عناية اإلنسان بالتوّصل إىل 

 .. العمل األمثل بام ال يقود إىل ذلك. وذلك من خالل أساليب كثرية، منها

سواء كانت الرتبيَة األرسّية من قبل الوالدين  ،الرتبية الصاحلة باألدوات السليمة .١

أم الرتبيَة االجتامعّية برعاية أفراد  ،أم الرتبيَة التعليمّية من قبل املعّلمني للتالميذ ،ألوالدل

 املجتمع للسلوكّيات الالئقة يف املنظر االجتامعّي العام.

فإّن جّل  ؛التشويق إىل العمل الصائب من خالل أدوات الفضل واإلحسان .٢

سواء يف داخل  ل، بعض آخر إّنام هو بالفضالتعامل بني الناس فيام حيسن به بعضهم إىل

األرسة بني الزوجني والوالدين واألوالد واألقارب أم يف املجتمع العاّم ـ من جهة اجلوار 

والصداقة وسائر العالقات االجتامعّية ـ فلو شاء أحد أن يمتنع من بعض ما يسديه إىل 

 اآلخرين من الفضل واإلحسان مل يكن حمظورًا.

فإّن النقد والتمحيص من األدوات العاّمة للتأثري  ،جتامعّي اهلادفالنقد اال .٣

االجتامعّي. واملفروض أن يكون املرء حّرًا يف متحيص السلوكيات والظواهر االجتامعّية بام 

يؤّدي إىل ترشيدها وإنضاجها. وليس يف ذلك نقض حلّرّية اآلخرين يف ممارستها وإن أّدى إىل 

 ن هبا؛ جتنّبًا الستهجاهنا وتقبيحها.إلعالإىل اتركهم هلا أو 

وعليه: يمكن للمرء أن يدعو إىل العمل الصحيح؛ بالتعامل الفاضل مع صاحبه، 

ويرّغب عن العمل اخلاطئ؛ باإليعاز باالنقطاع عنه، أو النقد البنّاء واهلادف. وليس يف مثل 

 .ذلك انتهاك حلّق احلّرّية يف القرار، ولكّن بعض الناس خيطئ يف ذلك

فهذه األساليب أمثلة لكيفّية التأثري والتعاون االجتامعّي عىل نرش الفضيلة وجتنّب 

وقد حّث الدين عىل ممارستها وفق ما جيري عليه  من غري سلب حلرّية اآلخرين.اخلطيئة، 

 العقالء يف حفظ املقاصد العقالئّية.
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 عدم سلب اإللزام ـ دون جمازاة ـ للحّرّية    

عدم سلب اإللزام دون جمازاة للحّرّية ـ فإّن وجود وهو ـ  لحالة الثانيةلوأّما بالنسبة 

احلكم اإللزامّي يف الرشع جتاه يشء ـ كتحريم الكذب مثًال ـ ال يقتيض إجبار الناس عمًال 

 .ل حكم جزائّي دنيوّي عىل خمالفتهعىل مراعاته بجع

جعل احلكم الترشيعّي يف  وال يلزم من عدم محاية احلكم املجعول بجزاء دنيوّي لغوّيةُ 

 .. هذه احلياة؛ وذلك

): إّنه يكفي يف احلامية اجلزائّية التي ينبغي أّال خيلو عنها حكم إلزامّي ما يوعد أّوالً (

 بوقوعه يف احلياة األخرى ـ بعد أن كان اإلنسان باقيًا بعد هذه احلياة ـ.

ـ أشبه هبوّية  العلم): إّن هوّية احلكم الرشعّي ـ بحسب ترجيح بعض أهل ثانياً (

  القانون الفطرّي الذي حيكم به الضمري اإلنساّين منها هبوّية القانون الوضعّي.

ومن املعلوم: أّن القانون الفطرّي ـ وهو ما يقيض به الضمري اإلنساّين من حتسني 

بعض املامرسات وتقبيح بعضها ـ ليس منوطًا بوجود حكم جزائّي ترشيعّي؛ فالضمري 

حيكم بقبح إيذاء الناس بالسخرية والنميمة واالنتقاص وغري ذلك، وإن مل تكن اإلنساّين 

ُجعل يف داخل اإلنسان يليق أن جيري عليه،  هناك عقوبة حمتملة عىل ممارسة ذلك؛ فهذا هدٌي 

 ويسعى إىل رعاية اآلخرين له بمقدار ما تقتضيه احلكمة.

ّنه يمّثل احلكمة الالزمة وعليه: يصّح جعل احلكم الرشعّي عىل وجه اإللزام؛ أل

فيمكن أن يندفع املرء ملراعاته إذا كان متحّريًا ملثل ذلك، كام يشّجع  ،والفضيلة الواجبة

بل يدخل ذلك يف مجلة   تربية األطفال والناشئني عليهااآلخرين كاآلباء واملعّلمني عىل

 اإللزام.وظائفهم الرشعّية. وهو ما ال يتحقق فيام لو مل جيعل احلكم يف مستوى 

وإذا الحظنا األحكام الرشعّية نجد أّهنا ختتلف يف مدى اإلجبار العمّيل، كام يف 

 .. ةتياحلاالت اآل
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عدم اإلجبار العمّيل عىل مراعاة احلكم أصًال؛ فيكون احلكم حينئٍذ أشبه باحلكم  .١

غري األخالقّي. ومن َثّم ال يعاقب عىل الكذب، والغيبة، والنميمة، وترك الفريضة من 

 جماهرة عقابًا دنيوّيًا.

عدم حتّري مدى وقوع املخالفة للحكم ّرسًا، فيام توّقف الوقوف عىل مراعاته أو  .٢

خمالفته عىل انتهاك خصوصّية الناس والتجّسس عليهم، كي يعاقبوا عليها. وهذا حال أغلب 

 األحكام الرشعّية.

د ـ سواء للحاكم أو للمجتمع بل حيّرم الدين التجّسس عىل اآلخرين يف مجلة من املوار

نعم، قد يكون ذلك سائغًا يف بعض األمور اخلطرية، مثل ما هيّدد األمن العاّم هتديدًا  العام ـ

 كبريًا.

وقد ال يشّجع الدين عىل الفحص والتحّري ـ ولو فيام ال يتوّقف عىل انتهاك 

ا ُشّك يف رشعّية فإذ ،اخلصوصّيات الشخصّية ـ بل يبني عىل حسن الظّن وأصالة الصّحة

العالقة بني رجل وامرأة ـ الحتامل وجود زوج آخر للمرأة ـ اكُتفَي بقوهلا: إّهنا ال زوج هلا، 

 وال يتعّني التحقيق يف حاهلا للتوّصل إىل مدى ارتكاهبا للخطيئة من عدمه.

عدم العقوبة عىل خمالفة احلكم إّال يف حال ثبوت املخالفة هلا عىل وجه مؤّكد  .٣

 .)١(، حّتى كأّن الشارع إّنام يعاقب عىل اإلعالن هباخاّص 

                                                             

أّن يف مغزى حتديد األحكام اجلزائّية بثبوهتا بمثبتات اجتامعّية ـ مثل شهادات حضورّية  ويالَحظ:) ١(

 متعّددة ـ وجهان ..

حظ فيه وقوع اخلطيئة بنحو معلن ـ وإن مل يقصد اإلعالن عنها ـ وذلك بقرينة عدم أّنه قد لو (أحدمها):

 اعتبار أّية حّجة أخرى وإن كانت مؤّكدة جّدًا.

من جهة شّدة اجلزاء أو تأثريه السلبّي  ،: أّن هذا التحديد إّنام هو رضب من التأّكد يف اإلثبات(اآلخر)و

 إىل الدراسات التخّصصّية. تابعة البحث موكول املجتمع. ومعىل سمعة الشخص املّتهم يف
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وتوضيح ذلك: أّن محاية احلكم بحكم جزائّي عىل وجه مطلق يقتيض املجازاة عىل 

خمالفته يف حال ثبوته بأّية وسيلة قضائّية مقبولة لدى العقالء. ولكّن امللحوظ أّن الرشع مل ُجيِْز 

ّية إذا ثبتت من خالل علم القايض وفق املؤّرشات املعاقبَة عىل خمالفة بعض األحكام الرشع

بل حيّدد ذلك بثبوت اخلطيئة بشهود ملتزمني يشهدون عليها شهادة  ،العقالئّية فحسب

 حسّية.

ـ ال يعاقب عىل عدم اإليامن باطنًا إذا مل ُيربزه صاحبه، وال يعاقب عىل  فهو ـ مثالً 

وفق تفاصيل مذكورة يف النصوص  إحراز الفواحش إالّ بشهوٍد عدول يقومون عليها ـ

 الدينّية ـ ممّا يؤّدي إىل ندرة ثبوهتا واملعاقبة عليها.

عدم العقوبة عىل خمالفة احلكم يف حال ثبوت اخلطيئة عىل الشخص بعد إقالعه  .٤

 عنها وتركه هلا.

التعامل يف مجلة من املوارد مع ثبوت املعصية بيشء من التغايض وحسن الظّن، كام  .٥

كام يف احلديث املروّي عن النبّي  ،بوجود الشبهة لصاحب اخلطيئة يف درء العقاب عنه اكتفى

)فمن اّدعى ُعذرًا ُحمتمًال يف حّقه فإّنه ُيعذر وُيرفع عنه  ،))ادرأوا احلّد بالشبهات((: )١

وهذا مبدأ معروف فقهّيًا يف أبواب األحكام  ـ ف الظاهر بعض اليشءالعقاب ـ وإن كان خال

 ئّية الرشعّية.اجلزا

إّن الدين قد يسمح بإلغاء العقوبات املقّررة يف ظروف وجود منشأ موضوعّي .٦

أهل البيت  اء عنكام ج ،يوجب انتشار اخلطيئة، نظري إلغاء حّد الرسقة يف ظروف املجاعة

 الصحابة.جرى عليه و 

                                                             

، وُروي مسندًا وبسند ضعيف مرفوعًا عن النبّي )٧٤ص: ٤ج:( ) ورد مرسًال يف من ال حيرضه الفقيه١(

  الحظ (من طريق ابن عّباس، وُروي هبذا اللفظ أو ما يقرب منه أيضًا موقوفًا عىل عدد من الصحابة

 .)١٢٩ص: ٤ج: يلعييف مصادر احلديث نصب الراية للز
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حّيات قد يكون اإلجبار العمّيل عىل مراعاة احلكم يف كثري من األحكام من صال .٧

 احلاكم، الذي ينبغي عليه ـ بطبيعة احلال ـ حتّري مقتىض احلكمة بمالحظة جمموع اجلهات.

هذه ملحة عن العالقة بني الترشيع واحلامية اجلزائية ـ التي متّثل اإلجبار العمّيل عن 

 ـ بحسب النصوص الدينّية. مراعاة الترشيع والتنفيذ

رشيع اإللزامّي ليس مقرونًا باإلجبار العمّيل وقد ظهر بذلك ـ عىل اإلمجال ـ: أّن الت

 املطلق ـ من خالل الوعيد باحلكم اجلزائي عىل املخالفة ـ دائًام.

املنظور يف وال يسع املقام اخلوض يف النظرّية العاّمة ألبعاد هذه العالقة، والضابط 

قاصد عىل ضوء النصوص الرشعّية، واملناسبات الفطرّية، وامل الترشيع الدينّي فيها

 واألساليب العاّمة املعتمدة يف الدين.

 النظرة اجلامعة للحّرّية

ـ النظرة اجلامعة للحّرّية ـ فاملراد بذلك: أّننا نجد أّن  للحالة الثالثةوأّما بالنسبة 

إحساس املرء باحلاجة إىل تركه حّرًا قد يكون إحساسًا مؤّقتًا؛ فإذا وقعت له مضاعفات سلبّية 

 ك حّرًا يف حينه.متنّى لو مل ُيرت

ولذا نجد أّن كثريًا من األوالد يف البيئات املحافظة قد ُيبدون تضايقًا من احلدود اّلتي 

 ُيوَصْون هبا، ولكنّهم يف مرحلة النضج حيمدوهنا ويّرسون هبا.

وهذه حالة مشهودة يقف عليها اإلنسان فيام لو سأل الناَس عن احلدود الرتبوّية التي 

ء يف شباهبم؛ فإّنه جيد كثريًا منهم سعيدًا هبا، ويرغب يف مراعاة أوالده كان يفرضها اآلبا

ملثلها، ويرى أّن امتعاضه بعض اليشء منها يف شبابه كان بالنظر إىل االندفاع يف حينه، وهو 

 يدرك بعد النضج واخلربة مدى احلكمة فيها.

وكه العمّيل يف ضوء ومن الرضورّي أن ُيقّيم شعور املرء باحلاجة إىل احلّرّية يف سل

 شعوره املستقبّيل املتوّقع؛ بأّن حتديد سلوكه كان أجدى له وأمحد عاقبة.
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وبذلك يتم احلديث  فهذه حدود ثالثة للحّرّية يفرضها التمّعن الواعي يف مفهومها. 

 حول احلدود الذاتية للحرية، وهو األمر األول حول الدين واحلرية الشخصية.

 ّيةاحلدود الفطرّية للحرّ 

: حول احلدود الفطرّية للحّرّية، ـ يف حمور الدين واحلرية الشخصية ـ )األمر الثاين(

 .. وهي ثالثة

 حمدودّية اقتضاء الفطرة يف حّد ذاهتا. .١

 .)حقوق اآلخرين(حدود العدالة  .٢

 حدود احلكمة. .٣

 حمدودّية املستوى الفطرّي من احلّرّية

فطرة يف حّد ذاهتا، وتوضيحه: أّن الدواعي الفطرّية ): حمدودّية اقتضاء الاحلّد األّول(

عاّمة هي فطرّية يف مستوى منها وتكون اكتسابّية فيام يزيد عىل ذلك كّامً أو نوعًا. مثًال: أصل 

داعي األكل داع فطرّي إّال أّن هذا الداعي يتطّور من حيث الكّم والكيف لدى كّل إنسان 

ادات واّجتاهات غذائّية خمتلفة؛ فهذه العادات وفق ظروفه وأحواله ممّا يؤّدي إىل ع

 واالّجتاهات ليست فطرّية بخصوصّياهتا، وإّنام هي دواٍع مكتسبة وفق العوامل املتجّددة.

واحلال يف احلّرّية كذلك؛ فإّهنا يف أصلها حاجة فطرّية، ولكن امتداداهتا حالة مكتسبة 

األحوال. ومن ثّم ال يكون حتديدها يف وفق العوامل املتجّددة املختلفة باختالف الظروف و

املساحة املكتسبة وفق املقتضيات احلكيمة والفاضلة صدودًا عن االستجابة للفطرة وجمافيًا 

معها. ومن ثّم ينبغي التدقيق يف هوّية املساحة التي يتمّسك املرء هبا هل هي من املساحة 

 الفطرّية أو املكتسبة؟
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 حتديد احلّرّية بحقوق اآلخرين

وهذا التحديد ممّا يقيض به العقل عىل  ):أن ال يصادم حقوق اآلخرين.احلّد الثاين(

اإلمجال؛ فإّن احلّرّية املستحّقة للمرء تتحّدد بعدم كوهنا إرضارًا باحلقوق اخلاّصة أو العاّمة 

ل لآلخرين، وإّال كان تعّسفًا يف استعامل احلّق. ومن املعلوم أّنه ال جيوز التوّسع يف استعام

 احلّق بام يّرض بحقوق اآلخرين.

فهناك حقوق خاّصة وعاّمة ثابتة عىل اإلنسان أو يف املشهد الذي يريد املرء أن 

 يترصف بحرّيته فيه، ينبغي له بحكم العقل وداللة الفطرة مراعاهتا.

 احلقوق اخلاصة لآلخرين

 أّما احلقوق اخلاّصة: فهي مثل حقوق اجلريان والوالدين.. )١

املرء أّن من مقتضيات حرّيته الشخصّية أن يفعل يف بيته ما يشاء من عمل فقد يرى 

 ونشاط وممارسات وال عالقة جلريانه بذلك.

ولكن ال شّك يف أّنه ال يصّح لإلنسان أن يتّرصف يف ملكه بام يّرض باآلخرين، وهذا 

ات الضاّرة أن جيعل من املبادئ القانونّية املسّلمة والتي ال خالف فيها، وقد يندرج يف التّرصف

 الشخص بيته حمال� ألعامل غري الئقة بام هيّدد أخالق الناشئني يف بيوت اجلريان.

أيضا ـ بأّن من حّقه أن يتّرصف يف نفسه ما شاء من غري مالحظة هواجس ـ  وقد يعتقد املرء

عامل معهام أبويه يف حفظه وحفظ أخالقه وال االهتامم باإلحسان إليهام فيام حيتاجان إليه، ويت

كسائر الناس. وهذا أمر خاطئ؛ فإّن لألبوين بإزاء دورمها يف نشأة اإلنسان وتربيته حّقًا يف 

اإلشفاق عليه والرعاية منه، فيجب عىل اإلنسان مراعاة هذا احلّق ما مل يبلغ حّد التعّسف 

ـ يف  )١(سبحانه  منهام؛ ويف حال تعّسفهام ينبغي أن ال يتجاوز اآلداب الالئقة هبام، كام قال 

                                                             

 .١٥لقامن:  ) سورة١(
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َك ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام [ شأن دعوهتام الولد للرشك ـ: َوإِن َجاَهَداَك َعىل َأن ُتْرشِ

ْنَيا َمْعُروًفا  .]َوَصاِحْبُهَام ِيف الدُّ

 احلقوق العامة لآلخرين

 شأهنا..وأّما احلقوق العاّمة: فإّن هناك انطباعات متفاوتة وخمتلفة يف  )٢

فهناك انطباع يتوّسع يف املساحة املتعّلقة باحلّرّية الشخصّية توّسعًا كبريًا، وال يأبه  .١

 هبواجس املجتمع الذي يقع السلوك بمشهد منه.

بينام هناك انطباع آخر يتوّسع يف مساحة حقوق املجتمع، ويرى أّن كّل تّرصف  .٢

 ق قواعد مرضّية حتكم هذا السلوك.للفرد يف املشهد االجتامعّي البّد وأن يكون وف

وهناك انطباع ثالث متوّسط يراعي رضبًا من التوازن بني احلّرّية التي هي من قبيل  .٣

 احلّق الشخّيص ورعاية املجتمع التي هي من قبيل احلّق العاّم.

 وهذا االنطباع هو األقرب إىل الفطرة واملوافق للمنظور الفطرّي.

ّرصف اجتامعّي فإّنه ذو بعٍد ثنائّي بطبيعة احلال ـ أحدمها والوجه يف ذلك: أّن كّل ت

شخّيص واآلخر اجتامعي ـ وكام أّن البعد الشخّيص يوجب حّقًا لإلنسان فإّن البعد 

االجتامعّي للتّرصف يوجب ـ بحسب القانون الفطري ـ حّقًا متقابًال بني الناس بصيانة جّو 

ر الطرف اآلخر به أو جيرح مشاعره من حيث ال االجتامع عّام من شأنه أن يؤّدي إىل تّرض 

 .. ُيريد. وكأّن أساس هذا احلّق االجتامعّي أمران

): أّن اجلّو االجتامعي بنفسه حمّل استحقاق قانوّين مشرتك للمجتمعني أو ملن ِمن أّوالً (

 شأنه أن جيتمع فيه ـ سواء كان يف مكان عاّم أم خاّص تابع ألحد الطرفني ـ.

ممارسة احلّرّية الفردّية فيه بام يالئم الذوق الشخّيص وجيايف الذوق العاّم  وعليه: فإنّ 

تعّسف يف استعامل احلّق، نظري أن ينتفع اإلنسان بداره انتفاعًا يزعج جريانه بدعوى امللك 

اخلاص. وإذا كان اجلوار يوجب يف شعور اإلنسان حّقًا يمنع من أن يتّرصف اإلنسان يف 



٤٦٨ ....................................................................................  �������������������������  

فإّن االجتامع أوىل بأن يوجب ألطرافه استحقاقات متبادلة برعاية الذوق ملكه بكّل ما يشاء 

 العاّم.

): أّن اإلنسان كائن اجتامعّي بالطبع، فهو يأنس باآلخرين وينتفع بالوجود ثانياً (

معهم، وهذا يوجب بحسب الفطرة حّقًا متقابًال بني أفراد املجتمع برعاية الذوق املشرتك بام 

 خر عن أّي رضر وانتهاك.من شأنه أن يصون اآل

وممّا ينّبه عىل أمهيّة هذا احلّق االجتامعّي: التفات اإلنسان إىل أّن كّل حدث شخّيص 

يامرسه اإلنسان عىل أساس حرّيته الشخصّية تفيض وفق السنن االجتامعّية إىل حالة اجتامعّية، 

املشهود حدثًا سّيئًا فإّنه  ولكّل حالة اجتامعّية نتائج تنتهي إليها. فإذا كان احلادث الشخّيص 

 يثلم القيم االجتامعّية ثلمة واسعة، ملا يوجبه من حتريك الغرائز يف نفوس طيف من الناس.

ومن الرضوري أن يلتفت اإلنسان يف مقام تأّمل قواعد احلياة إىل سنن احلياة عىل 

لرتبوّية السلبّية وجهها، وال يستغرق يف حارضها عىل حساب عواقبها؛ فإّن كثريًا من األمور ا

للفرد واملجتمع تبدو ظريفة وناعمة، ولكنّها تؤّدي يف حال تقّبلها إىل اهنيارات قيمّية واسعة 

 يف املجتمع يف فرتة وجيزة؛ بام يؤّدي إىل االضطراب واملعاناة يف آالف املوارد.

وإذا كانت بعض الثقافات توّسع بعض احلرّيات الشخصّية توسعة كبرية فإّهنا يف 

احلقيقة ال ترى حمذورًا يف انتشار املفاسد األخالقّية بني أهلها ذكورًا وإناثًا، بل ترى يف 

ممارستها حّقًا شخصّيًا، كام ال هتتّم بمضاعفاهتا من اختالط األنساب، والوالدات اخلارجة 

 .ومعاناة األطفال املتوّلدين منهاعن الزواج، 

ارًا اجتامعّية، ِمن مصالح راجحة وقيم وعىل اإلمجال: فإّن للسلوك االجتامعّي آث

فاضلة، أو مفاسد الزمة واضطرابات حاصلة وسلوكّيات خاطئة، ممّا يؤّدي إىل سعادة أو 

 شقاء يف الوسط االجتامعّي.
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وعليه: فيكون يف هذا السلوك نحو مسٍّ باآلخرين؛ فالبّد من مراعاة حرّيتهم يف 

 .)١(مقبول لدى العقالء السالمة من معارشة هذا السلوك، وهذا معنًى 

وقد يقول قائل: إّن هذا املقدار إّنام يؤّدي إىل كون التّرصف االجتامعّي استحقاقًا 

 مشرتكًا ألطرافه، فلو ريض األطراف به مل يكن هناك حمذور فيه.

ّن من االستحقاقات العاّمة ما يقتيض بطبيعته أن ينّظم بنحو نوعّي وال أواجلواب: 

الشخّيص لألطراف، فمن تعّرى يف املشهد العام ـ مثال ـ منع من ذلك  يؤخذ فيها باملذاق

 وعوقب عليه وإن أبدى من كان موجودًا يف املشهد بعدم ممانعته من هذا الترصف.

هذا، والذي يظهر بمالحظة الترشيعات الدينّية: أّهنا هتتّم بمراعاة سالمة اجلّو العاّم 

التي هي من مجلة االستحقاقات العاّمة ـ ورّبام يعّد ذلك من  اهتاممًا منها بالرتبية االجتامعّية ـ

أبعاد اعتبار شهادات متعّددة يف عقوبة بعض أنواع اجلرائم ـ مثل اجلرائم األخالقّية ـ حّتى 

 كأّن املطلوب رضٌب من اإلعالن عنها، فال يكفي جمّرد ثبوهتا يف الواقع بأّي نحو كان.

جتامعّي العاّم فلرّبام مل ُيعاقب صاحب اخلطيئة عقوبة ولوال عناية الشارع بالصالح اال

دنيوّية، كام ال ُيعاقب عىل خطايا من قبيل الكذب والغيبة والسخرية ونحوها. الّلهم إّال يف 

حال انطباق عناوين إضافّية يف موردها، مثل الرضر االجتامعّي البليغ بمن وقعت اخلطيئة يف 

 حّقه.

 كمةحتديد احلّرّية بمقتضيات احل

): ما تفرضه مقتضيات احلكمة، وهو: أن ال يرتكب الشخص ما يكون احلّد الثالث(

ضاّرًا به رضرًا بليغًا. وهذا املبدأ ممّا ال خالف يف أصله بني العقالء؛ ومن ثّم ال ُيسمح 

للشخص باالنتحار، ال بمعنى جتريمه، بل بمعنى املامنعة من دونه. وكذلك التّرصفات 

                                                             

) وقد اّتفق أخريًا أّن عمدة بعض املدن الغربّية قد منع اإلعالنات الفاضحة عىل وسائل النقل حلّق ١(

 الناس يف عدم االّطالع القهرّي عليها، وهذا مدخل حكيم لرعاية اآلداب العاّمة.
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ال ينبغي إقدام العاقل عليها ـ مثل إلقاء نفسه من شاهق ـ مثال ـ أو استعامل اخلطرية ـ ممّا 

املواد املخّدرة التي توجب أرضارًا نفسّية وعصبّية بالغة، وكذلك استعامل األدوية األخرى 

 الضاّرة.

واحلدود التي تفرضها مقتضيات احلكمة ختتلف بطبيعة احلال وفق احلقائق 

شهد الذي يقع فيه السلوك اخلاّص؛ ألّن من شأن تلك احلقائق أن والواقعّيات املحيطة بامل

 توجب سلوكّيات مناسبة هلا.

وبناء عىل هذا فمن الطبيعّي أن تكون مقتضيات احلكمة يف مورد القيم الفاضلة أكثر 

من جهة ما تضّمنته هذه الرؤية بشأن سلوكّيات اإلنسان من أّهنا  ،حتديدًا وفق الرؤية الدينّية

 رات خالدة يف كيانه، وسوف تنتج سعادة أو شقاء كبريًا له يف هذه احلياة وما بعدها.مؤثّ 

وعليه: فليست التعاليم الرشعّية التي ُتلزم بجملة من القيم الفاضلة ذات بعد دنيوّي 

ـ بل هي ذات بعد أخروي مهّم  شأن الترشيعات التي يراد هبا تنظيم هذه احلياة فقط حمض ـ

 ها، وهذا ممّا يلزم أخذه بنظر االعتبار.يف شأن من ينتهك

مثًال: من اجلائز أن يعترب كتامن الشهادة الرافعة للظلم عن اآلخرين من مجلة احلرّيات 

الشخصّية يف القوانني الوضعّية، إالّ أّن من كتم الشهادة فإّنه آثم قلبه ـ كام ورد يف القرآن 

وإن  ،ياة األخرى؛ فيكون جديرًا بمنعه عنهالكريم ـ وهذا ممّا يوجب له رضرًا وشقاًء يف احل

ومن  .اقتضت احلكمة عدم إجباره عىل أدائها من جهة أسباب أخرى ترّجح عدم اإلجبار

 هذا القبيل عدم وجوب الّرب بالوالدين وإعانة الفقراء وإنقاذ املرشفني عىل اهلالك وغري 

شعر بوجدانه حزازة يف ترك ذلك، فكل ذلك من شؤون احلّرّية الشخصّية، ولكّن اإلنسان ي

 هذه األعامل من غري عذر.
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 حتديدات متومهة وخاطئة للحرية

حول التحديدات اخلاطئة  :ـ يف حمور الدين واحلرية الشخصية ـ )األمر الثالث(

ّنه قد يّتفق سلب حرّية اآلخرين أو مضايقتهم والتعّدي عليهم استنادًا للحرية الشخصية. فإ

 عىل وجه اخلطأ.إىل تعليامت دينّية 

 .. واخلطأ يف ذلك قد يكون يف الغاية وقد يكون يف الوسيلة

فمن (اخلطأ يف الغاية): التوّسع يف إعامل احلقوق اخلاّصة ـ املرشوعة يف أصلها ـ  .١

توّسعًا متعّسفًا، مثل توّسع الوالدين يف حّقهام عىل األوالد؛ بالتدّخل يف حتديد سلوك األوالد 

مٍة وال صيانة فضيلة يف تقدير العقالء، بل عىل أساس مزاجّيات من غري حتّري حك

 وهواجس مبالغ فيها.

ومن هذا القبيل: تعامل الوّيل مع الوالية املجعولة له لصالح املوّىل عليه عىل أّهنا من 

مجلة حقوقه الشخصّية. مثًال: إلزام البنت باستحصال موافقة أبيها يف الزواج كان عىل أساس 

حة البنت لغرض األخذ بنصح األب الذي يكون عادة أكثر خربة وحنكة رعاية مصل

وحكمة يف احلياة، ولكن من اآلباء من يعتقد أّن ذلك حّق خاّص له؛ فيتعامل مع املوضوع 

 وفق رغباته الشخصّية.

ومن (اخلطأ يف الوسيلة): استخدام أدوات شديدة وخشنة فيام يمكن التوّصل إليه  .٢

مة، بل قد ال جيوز فرض ما يلزم اإلتيان به باألدوات الشديدة بأّي حال، بأدوات خفيفة وناع

فيظّن املرء أّن كون الغاية حّقًا يسّوغ له استخدام أّية وسيلة يف الوصول إليها، وال يستوعب 

يتعّسف يف  و اخلاص ـ أّن عليه أن هيّيئ اجلّو الستخدام هذا احلّق، والأصاحب احلّق العاّم ـ 

 .لطرف اآلخرفرضه عىل ا
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مثًال: جيب عىل األوالد أن حيسنوا إىل الوالدين بتجّنب ما يثري شفقتهام وقلقهام 

وإسعافهام فيام يتيّرس هلم من حوائجهام، ولكن ال يصّح هلام املطالبة بذلك بلغة فّظة وغليظة 

 وأخالق سّيئة وقاسية.

لنظم العاّم وحيّق ومن هذا القبيل: أّن من الواجب عىل مجهور الناس احلفاظ عىل ا

 للحاكم إلزامهم بذلك.

ولكّن هذا احلّق ال يبيح تعّسفه يف مقام ضامن النظم العاّم، فرّبام أمكن أن يتوّصل إليه 

 بأداء حقوقهم، ورعاية مشاعرهم، واإلفصاح عن أعذاره ـ ان كانت ـ وغري ذلك.

ّث عىل املعروف ومن هذا القبيل أيضًا: أن ُيستعمل املرء يف مقام أداء وظيفة احل

والرتغيب عن املنكر أدوات توجب رّد فعل معاكس من قبل املأمور أو املجتمع، من غري 

التفات إىل أّن غاية هذه الوظيفة التأثري عىل اآلخرين يف اجتاه احلكمة والفضيلة، فال جدوى 

املرء أن يتلّطف فيام ال تأثري فيه، بل ال يصّح فيام إذا نتج عنه تأثري معاكس، ومن ثّم جيب عىل 

 يف استعامل أسلوب نافع.

ويستنبط كثري من هذه املعاين بمالحظة املقاصد والنصوص الترشيعّية وإن تركنا ذكر 

 كثري منها رعاية لإلجياز.

 تلخيص القول حول الدين واحلرية الشخصية

 .. وقد حتّصل ممّا تقّدم يف حمور الدين واحلّرّية الشخصّية

 .. ة حدودًا ذاتّية، منها): أّن للحّريّ أّوالً (

أّن احلّرّية ال تنايف استخدام مؤّثرات ال تبلغ حّد اإلجبار يف احلّث عىل مقتضيات  .١

 احلكمة والفضيلة.

أّن اإللزام الترشيعّي ليس عىل اإلطالق فرضًا قهرّيًا عىل املكّلف؛ ألّنه قد ال يقرتن  .٢

 ّرّية.باحلكم اجلزائّي الدنيوّي، ومثل ذلك ال يسلب احل
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أّن من الّالزم يف مالحظة منافاة اإللزام للحّرّية النظرة اجلامعة هلا، بام يشمل  .٣ 

 تقدير املرء بعد بلوغ النضج واخلربة ومقدار سعادته بام وقع يف حينه من عدمها.

 .. ): أّن للحّرّية حدودًا فطرّية من جهاتثانياً (

لك أّن للحّرّية مستويني فطرّي من جهة حمدودّية املستوى الفطرّي منها؛ وذ .١

واملستوى الفطرّي منها ممّا جيب أن يضمنه أّي قانون ينحو املنحى الفطرّي، ولكن  ،واكتسايبّ 

 ُيؤخذ يف مرشوعّية املستوى االكتساّيب بمقتضيات احلكمة والصالح وفق العوامل املتغّرية.

وفق مبادئ  من جهة ما تفرضه مراعاة حقوق اآلخرين اخلاّصة والعاّمة .٢

 االستحقاق الشخّيص واالجتامعّي حسب القواعد الفطرّية والرشعّية.

من جهة ما تفرضه مقتضيات احلكمة التي توجبها مصالح املرء نفسه. وهذه  .٣

املصالح هي التي توجب منع اإلنسان من بعض التّرصفات يف نفسه بام خيالف الرشد العاّم، 

ق الرؤية الدينّية إىل أبعاد أخالقّية إن مل يراعها املرء شعر وتّتسع هذه املقتضيات واملصالح وف

 بوخز يف ضمريه ورأى أّن قلبه آثم.

): أّن من الرضورّي الفرز بني احلّرّية التي تضمنها الرؤية الدينّية للفرد وبني ثالثاً (

ام هي التطبيقات اخلاطئة ملحّدداهتا؛ فإّن تلك التطبيقات ليست ناشئة عن توجيه الدين، وإنّ 

 ناشئة عن عدم التفّقه الكايف يف الدين مع مزاجّيات اإلنسان نفسه.

  .)الدين واحلّرّية الشخصّية(هذا متام كالم يف حمور 
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  حادي عشر اِّـحور ال

  الدين والقانون
 

 

k يالديناملنظور بحسب  ترشيعمبنى ال  

k نه الثالثةبأركا رعاية الدين للموازنة العقالئّية يف جعل األحكام 

k طروح حول مباين القانون الدينّي، ونقدها 

k طروح متعددة حول صفة الترشيع الديني 

k كامل الترشيع الديني 

k قيمة القوانني املعارصة بحسب الدين  

والقانون  / الدين 
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 الدين والقانون

الدين حول  :) ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـادي عرشاملحور احل(

 .والقانون

إّن القانون ركن أساس من أركان حياة اإلنسان؛ ألّن اإلنسان كائن اجتامعّي، بمعنى: 

أّنه معنّي باآلخرين من بني جنسه وبسائر األشياء من حوله، وإذا مل يوجد هناك قانون ينّظم 

ام حوهلا ومع أبناء تّرصفاته فمعنى ذلك أن يتّرصف تّرصفًا غرائزّيًا نظري تّرصف احليوانات في

جنسها. وال شّك أّن هذا خيالف طبيعة التكوين اإلنساّين النفّيس؛ فقد ُزّود اإلنسان مضافًا 

إىل الغرائز بضمري أخالقّي جيد من خالله حرجًا وأذًى يف كثٍري من التّرصفات الغرائزّية. فهذا 

القانون الذي ينّظم احلياة الضمري يتضّمن هديًا ينبغي أن يعمل به اإلنسان، وهذا اهلدي هو 

االجتامعّية لإلنسان. ومن ثّم كان القانون الرضورة األّم للحياة اإلنسانّية بام يضمنه من 

 السلوك السليم واحلكيم للمجتمع اإلنساّين ويضمن بذلك املصالح العاّمة لإلنسان.

 مواضيع أربعة حول اجتاه الدين بشأن القانون

.. يتساءل فيها عن مدى أربعةوالترشيع موضوعات نون ويف اّجتاه الدين بشأن القا

 جريان الدين معه عىل املنهج العقالئي والفطري أو امتيازه بطريقة مغايرة وخمتلفة عنه ..

 ): ما هو مبنى القانون يف الدين؟األّولاملوضوع (

 ): من حيّق له جعل القانون يف الدين؟الثاين(

نّي الثابت؟ فهل هو يستوعب احلاجة الترشيعّية ): ما مدى كامل القانون الديالثالث(

 أو ال؟ وكيف يكون املوقف فيام خال عن القانون الرشعي؟ لإلنسان

القوانني الوضعّية املعارصة احلاكمة يف معظم البلدان من  هي قيمة): ما الرابع( 

 املنظور الدينّي؟
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 يف الرؤية الدينّية ترشيعمباين ال

 :فيهالصحيح ف ـ: يالديناملنظور بحسب  ترشيعمبنى ال لحو) ـ األّول وضوعاملأّما (

وقد مىض ..أّن الدين جيري عىل املذاق العقالئّي العاّم يف بناء الترشيع عىل القانون الفطرّي 

 .)يف حقيقة الدين ـ منهج التثبت يف الدين(من سلسلة  األّول قسمتوضيح ذلك يف ال

لقانون الصائب للحياة اإلنسانّية وفق ّن ا: أهنا عىل وجه جامع وموجز بذلكر ونذكّ 

 الضمري. واحلكمة. واالتفاق العقالئي .. الرؤية الدينّية يبتني عىل أصول ثالثة:

: القواعد العاّمة املودعة يف الضمري اإلنساّين وفق سنن خلقة )ألّولألصل اا(

فلو تأّمل املرء  اإلنسان؛ حيث إّن كّل كائن حّي مزّود باهلدي الذي ينّظم حياته وفق مصاحله،

حال أّي حيوان من احليوانات الحظ أّنه خملوق عىل نظام معّني يسري عليه وفق غرائزه. وال 

شّك أّن َهدي اإلنسان ال ُيامثل َهدي احليوانات؛ فإّنه ـ وإن كانت له غرائز كغرائز احليوانات 

يوانات مسّرية بغرائزها إىل ممّا يقتيض االستجابة هلا ـ إالّ أّنه ليس مسّريًا هبا ـ كام نجد احل

غايات الغرائز ـ بل هناك هدي آخر ُعّبئ يف داخل اإلنسان، يتضّمن نظامًا فطرّيًا من 

 .)الضمري اإلنساينّ (ـاألصول والقواعد العاّمة للسلوك، وهو ما يعربَّ عنه ب

 ..  للسلوك يف داخل اإلنساننيوعليه: فإّن هناك نظام

إىل مقتضياهتا العاجلة، وهو يامثل النظام الذي يسري عليه نظام الغرائز الذي تدفع  .١

احليوانات؛ فلو غلب عىل اإلنسان كان مماثًال معها، يندفع نحو االستجابة لغرائزه ما استطاع 

، من غري فرق بني غريزة األكل والرشب والتزاوج، ويكون تعامله يف حتصيل هذه الرغبات 

وقد جاء يف  رت وحياء أو غري ذلك من املعاين النبيلة. عىل حّد احليوانات من دون رمحة أو س

 .]إِْن ُهْم إِالَّ َكاألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبِيالً [: )١(القرآن الكريم تشبيه بعض الناس باألنعام

                                                             

 .٤٤الفرقان:  ) سورة١(
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نظام الضمري الذي يدفع اإلنسان إىل مسار العدالة والفضيلة، وحيّدد الغرائز يف  .٢

 حلدود السلمّية واحلكيمة والعادلة.مقتضياهتا فيام يتجاوز ا

وهذان النظامان يتقاطعان يف مساحة من مقتضياهتام؛ ألّن الغريزة تطالب بإرضائها 

وال تنطفئ يف مساحات خمالفتها للحكمة والفضيلة، فيكون اإلنسان خمّريًا يف االستجابة ألّي 

ظام الضمري يف حال تقاطعهام؛ منها يف تلك املساحة. لكنّه ُأهلم أّنه ينبغي له أن يعمل وفق ن

 فلو استجاب لغريزته خارج ما يسمح به الضمري وجد نكدًا يف داخله. ،فهو اهلدي الالئق به

هذا، ولكّن هذه القواعد الفطرّية ال تكفي يف تغطية احلاجة الترشيعّية لإلنسان؛ إذ 

م هلا وفق ما يأيت تبقى هناك مساحات متشاهبة ال قضاء واضح للفطرة فيها؛ فال بّد من متمّ 

 يف األصلني اآلخرين.

): تلّمس وجه احلكمة يف املورد؛ وذلك بمالحظة املصالح واملفاسد األصل الثاين(

مورد فإّن  ّهنا ال سبيل إىل ضبطها وتشخيصها يف كّل موردٍ إالعاجلة واآلجلة، وحيث 

، كام جتري عليه مّ يراعيها عىل وجه نوعّي، رعاية للصالح االجتامعّي العااحلكيم الترشيع 

 .سرية العقالء

): االّتفاقات الثنائّية يف موارد االستحقاقات املشرتكة العاّمة. وهذه األصل الثالث(

 .. االستحقاقات عىل نحوين

): ما يمكن توزيع ممارستها عىل أطراف االستحقاق، فيّتفقون عىل صيغة أحدمها(

 لتوزيعها عىل أنفسهم.

ع ممارستها عىل ذوي احلّق، كام هو احلال يف إدارة الشؤون ): ما يتعّذر توزيثانيهام(

العاّمة؛ حيث ال يمكن توزيع إدارة البلد ـ مثال ـ عىل آحاد الناس. وحينئذ: فالبّد يف املجتمع 

اإلنساّين من مرجعّية أعىل يعمل اجلميع عىل وفقها، فيّتفقون عىل من يرتضونه للحكم فيهم 
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 )١(الرأي فيها مبنّيًا عىل حتّري الصالح العاّم كام قال سبحانه ورعاية مصاحلهم، ويكون إعطاء

 .]َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهمْ [ـ يف أوصاف املؤمنني ـ: 

وبذلك  والواقع أّن قيمة االّتفاقات الثنائّية يف هذا األصل مبنّية عىل القانون الفطرّي،

 األصل األّول.إىل ينتهي هذا األصل 

 لدينّية حول املبنى الصحيح للترشيع الالئق باحلياة اإلنسانّية.هذا توضيح للرؤية ا

 بأركانه الثالثة رعاية الدين للموازنة العقالئّية يف جعل األحكام

هذا الفهم للرؤية الدينّية يف مباين القانون مع ما  انسجامولكن قد ُيتساءل: عن مدى 

كاليف العبادّية، واملحظورات يالحظه املرء من العناء يف التكاليف الرشعّية ـ من الت

األخالقّية والتجارّية، وأحكام األحوال الشخصّية وغريها ـ بالقياس إىل سائر القوانني 

آخر يف القانون  اً املجعولة لتحّري القانون الفطرّي. أفليس يف ذلك داللة عىل أّن هناك منظور

 الرشعّي غري الذوق العقالئّي العاّم يستوجب مثل هذا العناء؟

، بداللة ما تقدم مع الرؤية الدينّية فعالً  نسجمواجلواب عن هذا التساؤل: بأّن هذا الفهم م

ذكره من ارتكاز الترشيع الديني عىل القيم الفطرية وفق مئات النصوص الدينية، مضافًا إىل 

ن يقتضيه التكوي بعدم عناء اإلنسان إّال بام تأكيد تلك النصوص عىل العناية يف مقام الترشيع 

بالنظر إىل سنن هذه احلياة ومقتضياهتا ثم آثارها اإلنساّين من رعاية جوانب تربوّية وِحكمّية؛ 

بتنظيم التكاليف ه ونصوصه ـ ـب ترشيعاتــ بحسومن ثّم اهتّم الدين يف النشأة األخرى، 

ثالثة هي:  املبنّية عىل مالحظة أركان ،التي يوّجهها إىل اإلنسان وفق املعادلة الفطرّية الثالثّية

 اإلدراك، واحلكم املُدرك، واملؤونة.

ومعنى هذه املعادلة ـ إمجاالً ـ أنك إذا توقعت أمرًا فإن املوقف احلكيم أن تنظر يف 

مستوى التوقع ومدى أمهية اليشء املتوقع ومدى العناء فيه، ثم تبني قرارك باإلتيان به 

                                                             

 .٣٨الشورى:  ) سورة١(
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ق هذه املعادلة بعينها يف تقدير وعدمه عىل هذا األساس، والترشيع الديني جيري عىل وف

 الترشيع املناسب لإلنسان.

 ولبيان هذه املعادلة تفصيًال نقول:

 ركن درجة أمهية املالك

 .): احلكم املُدَركالركن األول(

إّن األحكام الرشعّية يف املنظور الدينّي ـ عىل ما سبق ـ تنطلق من رعاية الفضائل التي 

اية مقتىض احلكمة يف حدودها. وقد تضّمنت الرشيعة ُغرست يف النفس اإلنسانّية، ورع

تقدير كّل حكم بقدره؛ وذلك بالنظر إىل ثقله القيمّي وآثاره املتوّقعة. ولذلك تبدأ األحكام 

الرشعّية بام فوق نقطة الصفر ـ وهي درجة احلياد التاّم التي تندرج فيها املباحات التي ال 

الرتجيح، ثّم ترتقي يف درجات الرجحان إىل أن  ترجيح فيها ـ فيتكّون بذلك أّول درجات

تصل إىل درجة اإللزام، ثّم ترتقي يف درجات اإللزام حّتى تبلغ ما شاء اهللا. ويمّثل ذلك 

تصنيف الواجبات إىل دعائم وما دوهنا، واملحّرمات إىل كبائر وصغائر، كام أّن املستحبات 

 ن بعض.واملكروهات أيضًا عىل مراتب متعّددة بعضها آكد م

عىل أّن احلكم الواحد قد يكون عىل درجات متفاوتة؛ بالنظر إىل اختالف القيمة 

املنظورة به بحسب املوارد، واختالف مالكه بحسب مضاعفاته؛ فالكذب منه الٍغ ال يرتّتب 

يكون آكد حرمة. برضر إضايف ف، ومنه ضاّر زائدًا عىل قبحه وآثاره السلبية الرتبوية عليه يشء

 ىل مراتب ختتلف درجة احلرمة بحسبها، وهكذا الغيبة والتهمة والنميمة والقتل.والرضر ع

وُيعَرف مستوى احلكم الرشعّي باملناسبات الفطرّية التي ُبنَي احلكم عليها، وما ينبِّه 

 عليها من النصوص الرشعّية.

 ركن مقدار املؤونة

 .): املؤونةالركن الثاين(
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مع النظر إىل ما تستوجبه من جهد وعناء؛ فإذا رأى  إّن الرشع قّدر املقاصد الفطرّية

بل دّلت النصوص القرآنّية عىل أّن الرشع  ،زيادة اجلهد عىل ما يستوجبه املقصد رفع التكليف

من جهة  ،ـ رغم عنايته بمقتضيات احلكمة والفضيلة ـ يّتصف بالرفق والتسهيل جتاه العباد

سبحانه، كام يتمّثل ذلك يف جعل الّرمحة الوصَف  أّن السامحة من مجلة الصفات الكاملّية هللا

العام األساس لذاته املقّدسة، وقد ُيعّرب عنها بتعابري أخرى، مثل كونه سبحانه ودودًا، رؤوفًا، 

 رفيقًا.

هذا، مضافًا إىل عنايته سبحانه بالرفق والتسهيل يف خصوص دين اإلسالم ـ لكونه 

ته للمجتمع اإلنساّين مهام اختلفت أحواله بحسب الدين اخلاتم ـ ممّا يقتيض تقدير مالءم

وإىل ذلك ُأشَري يف بعض النصوص النبوّية؛ بام ورد فيها من رفع  ،اختالف املكان والزمان

  .)١(بعض األمور عن هذه األُّمة

                                                             

ر الرفق والتسهيل مع احلفاظ عىل احلكمة والفضيلة؛ فإّنه متى كان  د يقول قائل:وق )(١ كيف لنا أن نصوِّ

الفعل يستوجب التكليف به ملكان فضله واحلكمة فيه فال يصّح عدم أخذ ذلك بنظر االعتبار تسهيًال عىل 

 املكلف. وإن مل يكن الفعل يستوجب التكليف فال تسهيل يف عدم التكليف به.

 .. ه يمكن تصوير ذلك فنّيًا بوجهنيإنّ  جلواب عن ذلك:وا

إّننا ُنالِحظ أّن لشخصّية املّرشع دورًا يف األدوات التي يفرضها يف الوصول إىل مقصده، كام أّن  (األّول):

اآلباء قد يشرتكون يف السعي إىل وصول الولد إىل مقصد ما، ولكّن منهم من يالحظ الرفق أكثر من بعض 

وليس ذلك بالرضورة ناشئًا من خطأ بعض اآلباء، ـ  وحدة املقصد، ومتاثل النتيجة أو تقارهبارغم ـ آخر 

 ولكن لكلٍّ طريقته التي تالئم عقله وأخالقه وإمكاناته يف َسوق الولد إىل املقصد املنظور.

  .. إّن األحكام الرشعّية عىل رضبني (الثاين):

 .وهو أغلب األحكام الرشعّيةفسهم، ينّظم العالقة بني الناس أن (رضٌب):

ينّظم العالقة بني اإلنسان وبني اهللا، ويتضّمن ذكره وشكره والثناء عليه كالعبادات. واملقدار  (رضٌب):و

الالئق باإلنسان يف مقام األدب مع اهللا سبحانه يف عظمته وعظيم إنعامه يشء كثري، إّال أّن اهللا سبحانه من 
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وتتمّثل عناية الشارع بمالحظة درجة مؤونة املقصد املنظور يف جعل احلكم وحدوده يف 

 .. روفتنيقاعدتني رشعّيتني مع

): قاعدة نفي احلرج؛ بمعنى: أّن كّل تكليف يوجب حرجًا شديدًا القاعدة األوىل(

َما ُيِريُد اهللاَُ [، و ]ال ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها[: )١(عىل املكّلف فهو مرفوع عنه، قال تعاىل

َوَما َجَعَل [، و)٣(]اْلُيْرسَ َوَال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ  ُيِريُد اهللاَُ بُِكمُ [، و)٢(]لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج 

يِن ِمْن َحَرٍج   .)٤(]َعَلْيُكْم ِيف الدِّ

 .. وهلذه القاعدة أبعاد ثالثة

) مالحظة عدم حرجّية أصل التكليف يف مقام جعله؛ بمعنى: أّن املّرشع من ١(

ديد والتعسري عليهم يف الترشيع بل منطلق حمّبته ووّده بالناس الحظ أّال يّتجه اّجتاَه التش

فعدُم املشّقة والضيق أصل راعاه الشارع يف مقام جعل  ،يكون عطوفًا عليهم لطيفًا هبم

 التكليف.

ومن مظاهر ذلك رفع التكاليف يف حاالت تكون مظنّة للحرج، مثل رفع الصيام 

 عن الشيخ والشيخة واملبتىل بداء العطش.والرتخيص يف اإلفطار 

                                                                                                                                                          

اليشء اليسري. كام نجد مثاالً لذلك يف تعامل اآلباء مع األبناء؛ حيث إّن جهة عطفه عىل العباد ريض منهم ب

 من اآلباء من يكتفي بيشء يسري يف أداء حّقه، ومنهم من يطلب ما يزيد عىل ذلك.

علًام أّن اهللا سبحانه يف غنًى عن أداء العباد حلّقه، ولكّن السنن التي ُخلق عليها اإلنسان جتعل من مصلحته 

مثلام يكون وفاء الولد بوالديه جزءًا من ُخلقه  ،بشكره حّتى يّتصف اإلنسان باإلنسانّية فعالً  أداء حّقه

 اإلنساّين.

 .٢٨٦البقرة: سورة ) (١

 .٦املائدة: سورة ) (٢

 .١٨٥البقرة: سورة ) (٣

 .٧٨احلّج: سورة ) (٤
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يد التكاليف بعدم لزوم احلرج من العمل هبا؛ بمعنى: أّن تكليفًا ما لو اّتفق أن ) حتد٢(

 لزم منه احلرج عىل املكّلف فإّنه يرتفع عنه تلقائّيًا..

مثًال: إذا كان الوضوء حرجّيًا عىل املكلف سقط عنه واكتفى بالتيّمم، وإذا كان 

إذا كان احلّج حرجّيًا عىل املكّلف الصوم حرجّيًا عىل املكّلف سقط عنه واكتفى بالقضاء، و

 سقط واكتفى باالستنابة.

أّنه لو طرأ أن كان تكليف ، واملراد بذلك ارتفاع التكليف يف حال احلرج النوعّي ) ٣(

فإّنه يرتفع عن مجيعهم  ، بمعنى أّنه كان بؤرة للوقوع يف احلرج؛ما حرجّيًا عىل املكّلفني نوعاً 

هذا ما ذهب إليه مجع من أجلة تيسريًا عىل املجتمع كّله. و ،حّتى من ال يكون حرجّيًا عليه

 فقهاء املسلمني.

بمعنى: أّن أّي تكليف رشعّي يستلزم رضرًا  ،)١(): قاعدة رفع الرضرالقاعدة الثانية(

وقد ُفهمت هذه القاعدة من نصوص عديدة، منها احلديث  عىل املكّلف فإّنه يرتفع عنه.

ويناسبها ما ورد يف القرآن الكريم من رفع احلكم يف غري  ، ))ارال رضر وال رض((: )٢(النبوّي 

 واحد من املوارد إذا استوجب رضرًا.

 .. ـ وهلذه القاعدة أيضًا أبعاد ثالثة ـ عىل حد ما مّر يف قاعدة نفي احلرج

 عناية الشارع بعدم جعل التكليف الذي يكون فيه بطبيعته رضرًا عىل املكّلفني. )١(

ق التكاليف بعدم لزوم الرضر منها؛ ونعني بذلك: أّن التكليف قد ال حتديد مطل )٢(

يكون بطبعه رضرّيًا، ولكن يّتفق تّرضر املكّلف به أحيانًا؛ فريتفع عنه يف حال التّرضر به أو 

                                                             

صيام بعد رفع الصيام عن ) ال يبعد رجوع هذه القاعدة إىل قاعدة العرس واحلرج، كام ورد يف آية ال١(

، وكذلك احلال يف آية )١٨٥البقرة: سورة ( ]ُيِريُد اهللاُ بُِكُم اْلُيْرسَ َوالَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ [ املريض واملسافر:

 التيّمم. واهللا العامل.

 .٢٩٣ص: ٥ج: ) الكايف٢(
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خوف الرضر منه. فإذا خاف املكّلف رضرًا من وضوء أو صوم أو حّج أو غري ذلك سقط 

 عنه.

حاالت املرض إذا أّرضت بصاحبها أو ِخيف الرضر ومن ذلك رفع التكاليف يف 

عليه منها، كام ُرفع أداء الصيام ـ وهو من فرائض اإلسالم ـ عن املريض بنّص القرآن 

ْن [ :)١(الكريم، قال عّز من قائل ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعَىل َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ اًما مَّ َأيَّ

اٍم ُأَخَر وَ  وتشمل القاعدة ـ فيام نّص عليه مجع من  ،]َعَىل الَِّذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكِنيٍ َأيَّ

 بأن يكون امتثال التكليف جمحفًا بحال املكّلف. ،ـ موارد الرضر املايلّ  الفقهاء

ارتفاع التكاليف يف حال الرضر النوعي كام ذهب إليه مجع من الفقهاء، واملراد  .٣

فإن  وتكون بؤرة لتّرضرهم، يد مطلق التكاليف بأن ال تصري ضاّرة بنوع املكّلفنيحتدبذلك 

 صارت كذلك ارتفعت عنهم مجيعًا؛ تيسريًا عىل الناس.

غري عنوان الرضر  وترجع إىل هاتني القاعدتني نصوص بعناوين خمتلفة أخرى ـ

 .. ـ واحلرج

َفَمِن [ املحّرمات من اللحوم ـ:ـ يف حتريم )٢(): عنوان االضطرار، كام قال تعاىلمنها(

 .]اْضُطرَّ َغْريَ َباٍغ َوَال َعادٍ 

 ـ يف جتويز إظهار الكفر دفعًا للرضر عن النفس ـ:)٣(): عنوان اإلكراه، كام قالمنهاو(

يَامنِ [  .]إِالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْإلِ

َيتَِّخِذ املُْْؤِمُنوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن  الَّ [: )١(): عنوان التقّية، كام قال تعاىلمنها(و

ٍء إِالَّ َأن َتتَُّقوْا ِمنُْهْم ُتَقاةً   .]املُْْؤِمنَِني َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللاِ ِيف َيشْ

                                                             

 .١٨٤البقرة:  ) سورة١(

 .١٧٣البقرة: سورة ) (٢

 .١٠٦النحل: سورة ) (٣
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 فظهر من جمموع ما تقّدم: أّن هاتني القاعدتني أصالن كّلّيان يف الرشيعة.

 اك للحكمركن مستوى اإلدر

 .): إدراك احلكمالركن الثالث(

ويتمّثل ، لقد أخذ الرشع مستوى إدراك احلكم وشؤونه بنظر االعتبار يف ترشيعاته

 .. ذلك يف قواعد

 .. ):إّن األحكام الرشعّية عىل مستوياتالقاعدة األوىل(

 أحكام يقينّية ال يتخّللها االجتهاد. .١

ة ـغياب اليقني ـ وفق األدوات االجتهاديّ أحكام اجتهادّية ُيرَجع إليها عند  .٢ ة امليرسَّ

 ـ وهذه األحكام ـ بطبيعة احلال ـ ال ترقى إىل درجة األحكام اليقينّية.

أحكام يقينّية أو اجتهادّية متّثل تأصيالت عملّية ُيرَجع إليها عند الشّك، مثل  .٣

 .)االستصحاب(ـب قاعدة التمّسك باليقني باليشء عند طرّو الشّك عليه املعّرب عنه

 وهذه أحكام ليست بدرجة األحكام االجتهادّية أيضًا.

األحكام ـ وفق املعادلة القسمني الثاين والثالث من ونتيجة ذلك: أّنه يكفي يف رفع 

 الثالثّية ـ درجٌة أدنى من احلرج والرضر التي البّد منها يف األحكام اليقينّية.

ّية إذا مل تقم عليها حّجة مقنعة تبقى يف طور ): إّن األحكام الرشعالقاعدة الثانية(

االحتامل، وتكون قيمة االحتامل مرهونة بقّوة املحتمل بدرجة بالغة، وإّال مل يكن االحتامل 

أصل (، ومل يلزم مراعاة احلكم الرشعي املحتمل. ويعّرب علامء األصول عن ذلك بـفاعالً 

رفع عن أمتي ما ال ((النبوي: عن التكليف، وحيتجون عليه باحلديث  )براءة الذمة

. وقد ّرصح بعض األصوليني بأهنا مبنية عىل املوازنة بني أمهية احلكم وقيمة ))يعلمون

 .االحتامل

                                                                                                                                                          

 .٢٨آل عمران:  سورة )١(
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): يكفي يف الرضر الرافع للحكم كونه ُحمتمًال؛ بحيث يوجب املخافة ةالقاعدة الثالث(

ـ من التّرضر  فللمكّلف إذا خاف ـ مثالً  ،منه لدى العقالء، وال ُيشرتط البّت بحدوثه

، وقد دلت عىل ذلك النصوص بالصيام أن يرتكه ثّم يقضيه الحقًا إذا زال خوفه من الرضر

م يف حال خوف الرضر، حيث اقتىض ذلك أن اخلوف يكفي الدينية بام ورد فيها من رفع احلك

 .يف رفع احلكم الرشعي

فظهر بذلك كّله: أّن ما ُيظنُّ من أّن الدين يوجب قّلة السعادة املادّية من جهة ما يف 

 التكاليف الدينّية من التضييق عىل املرء ليس صحيحًا.

ئق باحلياة اإلنسانّية. وقد هذا رشح الرؤية الدينّية حول املبنى الصحيح للترشيع الال

 .)١(ذكرنا من قبل شواهد هذه الرؤية من النصوص الدينّية

 الطروح األخرى حول مباين القانون الدينّي ونقدها

 ويف مقابل ما تقدم هناك طرحان آخران يف مبنى الترشيع يف الدين ..

 طرح ابتناء الدين عىل التحكم املحض وطلب التسليم ونقده

اهللا  ليالحظ يف حياة اإلنسانعىل حمض التحّكم ابتناء الترشيع الديني ): الطرح األول(

 .. من يطيعه ومن يعصيه. وُيستشهد عىل هذا املعنى سبحانه

): بَسْرب الترشيعات الدينّية؛ حيث نجد أّن كثريًا منها أحكام تعّبدّية، ال يتبّني أّوالً (

 وجه احلكمة والصالح فيها.

ص الدينّية تؤّكد عىل أّن القبول بالرشع وأحكامه يبتني عىل ): بأّن النصوثانياً و(

إّن دين اهللا عّز وجّل ال ((: )٢(ومن َثّم ورد ،أساس التسليم، وليس التعّقل وتبّني وجه احلكمة

 .))ُيصاب بالعقول..

                                                             

 .)منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(القسم األول من سلسلة ) يف ١(

 .٣٢٤:ص ) كامل الدين ومتام النعمة٢(
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): بأّن لسان اآليات القرآنّية يف مقام الترشيع َييش هبذا االنطباع؛ إذ جاء فيها ثالثاً و(

يث عن أحكامه سبحانه بأسلوب يعطي انطباعًا عن حتّكمه تعاىل بعباده كام يشاء، احلد

 ورضورة تسليم الناس له يف ذلك..

َفَمن [ـ بعد حكاية السؤال عن وجه الفرق بني البيع والربا:  )١(فقد جاء يف بعض اآليات

ِه َفانَتَهٰى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمرُ  بِّ ن رَّ ُه إَِىل اهللاَِّ َوَمْن َعاَد َفُأوَلٰئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّ

يف أّول سورة املائدة ـ بعد ذكر عدد من األحكام الترشيعّية، )٢(، وقال تعاىل]فِيَها َخالُِدونَ 

بعد ذكر  ـ )٣(، وقال]إِنَّ اهللاَّ َحيُْكُم َما ُيِريُد [مثل حرمة الصيد عىل املحرم لزيارة البيت ـ: 

ْ َحيُْكم بَِام َأنَزَل اهللاُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ [أحكام أخرى ـ:  ْ َحيُْكم [: )٤(قال، و]َوَمن ملَّ َوَمن ملَّ

ُكم بَِام َأنَزَل اهللاُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم [: )٥(قال، و]بَِام أنَزَل اهللاُّ َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ  ْ َحيْ َوَمن ملَّ

ُكُم َبْينَُكْم َواهللاَُّ [أيضًا ـ بعد ذكر بعض األحكام ـ: )٦(، وقال]اْلَفاِسُقونَ  َذلُِكْم ُحْكُم اهللاَِّ َحيْ

 .]َعلِيٌم َحكِيمٌ 

وهذا نظري لسان اآليات القرآنّية يف أفعال اهللا سبحانه؛ حيث جاءت بأسلوب التحّكم 

اٌل ملَِّا ُيرِ [: )٧(املطلق وفق مشيئته وإرادته، كقوله تعاىل   إِنَّ اهللاََّ َيْفَعُل َما [: )٨(، وقال ]يُد َفعَّ

 

                                                             

 .٢٧٥قرة: البسورة ) (١

 .١املائدة: سورة ) (٢

 .٤٤املائدة: سورة ) (٣

 .٤٥املائدة:  ) سورة٤(

 .٤٧املائدة:  ) سورة٥(

 .١٠املمتحنة: سورة  )(٦

 .١٦الربوج:  سورة )(٧

 .١٤احلّج: سورة ) (٨
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 .]ال ُيْسَأُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ [: )١(، وقال]ُيِريُد 

 نقد هذا الطرح وشواهده

ليس دقيقًا؛ ألّن النََفس العاّم يف النّص القرآّين هو التأكيد عىل  الطرحإالّ أّن هذا 

اهللا سبحانه يف الكون واخللق أم يف مقام ذكر  سواء عند ذكر أفعال العقالنّية واحلكمة

اآليات القرآنّية التي تنطلق من هذا املبدأ يف التكوين الكثري من كام هو لسان  ،الترشيع

 والترشيع.

وأّما الشواهد املذكورة؛ فاالستدالل هبا ناشئ عن عدم فهم تلك األحكام 

 والنصوص عىل وجهها..

 املنهج املعقول دون التحكم املحض عىلبيان داللة سرب األحكام الرشعية 

): فهو غري تاّم، ونوّضح ذلك عىل وجه اإلمجال تارًة، الشاهد األّولأّما ( .١

 .. وبالتفصيل تارًة أخرى

أّما عىل وجه اإلمجال فألّن حتّري املقاصد الفطرّية يف الرشع يف أصله أمر ظاهر، حّتى 

إّن مقاصد (ب املعامالت واألحكام؛ فقالوا: صاغها الفقهاء كمقاصد عليا للرشيعة يف أبوا

 .)الرشيعة هي حفظ النفس، والعقل، والعرض، والنسل، واملال

التي أنكرت احلسن والقبح  )٢(وكان من وضوح ذلك أن أذعنت به املدارس الفكرّية

 العقّيل، واعتقدت أّنه ال قاعدة للترشيع جيب التزام الشارع هبا ـ سعيًا يف جتنّب أّي إلزام

 للشارع بيشء ما ـ فُهم مع ذلك قد أذعنوا بتحّري الدين ملثل هذه املقاصد.

وأّما من حيث التفصيل فإّن عدم اّطالع عاّمة الناس عىل احلكمة املنظورة باحلكم ال 

ينفي ابتناءه عليها؛ ألّن كثريًا من اِحلكم املرعّية نكات تربوّية نفسّية واجتامعّية وتارخيّية ممّا 

                                                             

 .٢٣األنبياء: سورة ) (١

 .٤٠١:ص ، واألصول العاّمة للفقه املقارن١٧٤:ص ) الحظ املستصفى للغزايل(٢
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مستوى الفهم العاّم، كام نجد أّن هذا الفهم ال يعلم احلكمة يف كثري من تكون فوق 

 الترشيعات العقالنّية املعارصة.

بل من الوارد أن ال يعلم اخلاّصة من الناس ـ وهم أهل العلم والفضيلة يف املواضيع 

 من تلك الترشيعّية ـ مباين مجلة من األحكام الرشعّية عىل وجه اجلزم واليقني؛ ألّن فهم كثري

النكات حيتاج إىل اّطالع عميق عىل هواجس النفس واملجتمع ممّا ال حييط به اإلنسان إحاطًة 

كاملًة. وال تزال تنكشف يف العلوم النفسّية واالجتامعّية مزيد من السنن واألسباب احلاكمة 

 فيها.

جتامعّية يتلّمس عىل أّن الواقع أّن من كان خبريًا باملناسبات الفطرّية واالرتكازّية واال 

احلكمة يف كثري من الترشيعات ـ حّتى يف باب العبادات ـ وإن مل يستطع تبّينها عىل الوجه 

الكامل. كام جيده الفقهاء عند تأّمل األحكام وأدّلتها وحدودها، وينّبه عىل ذلك ـ عىل وجه 

يسع هذا البحث تفصيل . وال )١(اإلمجال ـ ما تقّدم يف بيان القيم الفطرّية وعالقة األحكام هبا

 ذلك.

وهذا هو الّرس يف شعور اإلنسان بمالئمة مجلة من األحكام ـ كالعبادات ـ لنفسه 

 وانسجامه معها، رغم عدم اّطالعه عىل احلكمة فيها.

نعم، رّبام ُجعل بعض األحكام الرشعّية بداعي تربية الناس عىل االنضباط والتسليم 

فيشبه ذلك األوامر العسكرّية من ِقَبل القادة يف ، ع املؤمنكنكتة تربوّية حيتاج إليها املجتم

 ،مقام تدريب اجلنود؛ حّتى ال يتعّود اجلندّي عىل أّال يطيع األمر ما مل يعرف وجه احلكمة فيه

فالبّد للمجتمع العاّم املؤمن ـ بعد تبّني العدل واحلكمة والصدق يف الرسالة اإلهلّية ـ من 

طون به علًام، كام هو دأب العقالء يف الرجوع إىل أهل اخلربة؛ حيث أّهنم التسليم هلا فيام ال حيي

                                                             

 .)منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(القسم األول من سلسلة  ) راجع١(
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إذا أيقنوا بخربهتم ومصداقّية عملهم سّلموا هلم فيام ال يبدو هلم وجه احلكمة فيه. وسيأيت 

 الرابع. قسمذلك يف اللتوضيح مزيد 

 بيان موضع التسليم يف الدين

ل بالرشع وأحكامه يف النصوص عىل التسليم ) ـ وهو بناء القبوالشاهد الثاينوأّما ( .٢

إّن ما ورد من لزوم التسليم للتعاليم الدينّية مورده : والتعّبد، دون التعّقل ـ فيالَحظ عليه

ونعني باألمور املُحَكمة: األمور الواضحة . خصوص األمور املتشاَهبة دون األمور املُحَكمة

، والّرب بالوالدين، ومراعاة العفاف، للفهم العاّم، مثل أصل قاعدة العدل، واإلحسان

ذلك. كام نعني باألمور املتشاَهبة: احلدود والتطبيقات الرمادّية هلذه نحو والوفاء بالعهد، و

بل يتوّقف عىل االّطالع عىل  ،بام ال يّتضح للمرء بمجّرد اّتصافه بالرشد العامّ  ،القواعد

امل احلكيم معها ـ فنصوص رضورة التسليم السنن النفسّية واالجتامعّية، ومعرفة كيفّية التع

 بالدين إّنام وردت يف شأن الترشيعات املُتشاَهبة دون املُحَكمة.

عىل أّن لزوم التسليم ال ينفي أّن باستطاعة اإلنسان املتفّطن تلّمس احلكمة يف كثري 

 منها، وإن مل يرتق هذا اإلدراك إىل درجٍة من الوضوح بحيث ينفي عنه صفة التسليم.

هذا، ولزوم تسليم املرء ملن استوثق من خربته أمر معروف لدى العقالء يف سائر 

فمن استوثق من طبيب كان عليه أن يلتزم بتعاليمه عىل وجه التسليم، وال  ،حقول املعرفة

 يصّح يف مقياس احلكمة أن يتشّبث بالشّك والرتديد؛ فإّن ذلك وسوسة مذمومة.

فهو إّنام ُذكر يف مقام  ))عّز وجّل ال ُيصاب بالعقول دين اهللا((وأّما ما ورد من أّن 

من األخذ بالقياس واالستحسان  ،ختطئة منهج االستنباط عند بعض فقهاء الرشيعة آنذاك

ُرّدت به بعض األحاديث الثابتة. فُأريد هبذا النّص التذكري بأّن بل  وسائر وجوه القول بالرأي

يعات ممّا ال يبلغ احلدس به عادًة درجة الوثوق حّتى ما يتلّمسه اإلنسان بعقله يف شأن الترش

ُيبنى عليه االستنباط الرشعّي، وعىل تقدير بلوغه إىل درجة الثقة بأصله فإّنه ليس عىل نحٍو 
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تّتضح معامله وحدوده بحيث يصلح مبدًأ الستنباط احلكم الرشعّي، ولو تراءى للباحث من 

لو ُخّيل ونفسه فإّنه ال يبلغ درجة ُيرتك به الفحص عن معامله ما يصّح أن ُيبنى عليه االستنباط 

 األحاديث النبوّية، فضًال عن أن ُترّد به نصوص ثابتة ثبوتًا مقبوالً.

 توضيح استعامل أسلوب التحكم أحيانًا يف النصوص الرشعية

) ـ وهو أداء الترشيعات يف النصوص الدينّية بأسلوب الشاهد الثالثوأّما ( .٣

أّن املنهج الصحيح يف فهم هذه القّلة من النصوص ـ التي وردت  جلواب عنه:التحّكم ـ فا

 ـ هو مالحظتها يف ضوء عاّمة النصوص الدينّية التي وردت بلسان حتّري  هبذا األسلوب

حّتى ُجعل ذلك غاية لبعث  ،العقالنّية، والضمري، والفطرة واحلكمة يف االّجتاه الترشيعي

 .)حقيقة الدين(يف  األّولقسم ا بعضها من قبل يف الاألنبياء مجيعًا. وقد ذكرن

ومن خالل هذا املنهج نقف عىل أّن هذه النصوص القليلة جاءت يف مقام إثارة 

الشبهة يف أسس األحكام الترشيعّية؛ لالستدالل هبا عىل عدم حّقانّية الدين من ِقَبل بعض 

 املشّككني فيها.

 .. يف األحكام يكون عىل أحد وجهنيوتوضيح ذلك: أّن السؤال عن وجه احلكمة 

): أن يكون بداعي التحّري عن احلّق، واالطمئنان باحلكم، ورفع اهلواجس األّول(

النفسّية جتاهه. وقد جاء لسان النصوص يف هذه احلالة بالرفق، والتفهيم، واإلشارة إىل وجه 

 احلكمة.

املرأة، وما ورد يف  ومن ذلك ما ورد يف اإلشارة إىل حكمة كون الرجل قّوامًا عىل

 تفضيل األبناء عىل اآلباء يف املرياث.. إىل غري ذلك من األمثلة املتقّدمة.
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ويف حاالت كثرية أخرى جاء تعقيب الترشيع بالتأكيد عىل حكمة اهللا سبحانه وعلمه 

؛ ليكون ذلك تطمينًا هلواجس )١(، أو بالوصفني معاً )عليم( ، أو إّنه)حكيم(بالقول: إّنه تعاىل 

العرف العاّم جتاه احلكم؛ إذ من املفهوم ـ عىل اإلمجال ـ لعاّمة الناس أّنه ال يتأّتى بيان املبادئ 

الترشيعّية هلم عىل وجه يؤّدي إىل تفهيمهم؛ بالنظر إىل ظرافة كثري من النكات الرتبوّية 

 النفسّية واالجتامعّية.

يف شأن ابتناء الترشيعات ): أن يكون بدافع إلقاء الشبهة يف نفوس املجتمع الثاين(

الدينّية عىل احلكمة. وهذه احلالة ال يمكن عالجها باإلشارة إىل وجه احلكمة يف احلكم؛ ألّن 

إثارة الشبهة حينئذ ال تنطلق من اشتباه فعّيل، وال ُيكتفى بتلّمس وجه احلكمة بل قد يكون 

الناس، كام جاء يف اآلية وجه احلكمة حمسوسًا يف احلكم ـ عىل اإلمجال ـ بام يكفي إلقناع 

ِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللاِّ ُحْكًام لَِّقْوٍم ُيوقُِنونَ [: )٢(الكريمة اِهلِيَّ ؛ وإّنام تكون ]َأَفُحْكَم اْجلَ

ك الفهم العاّم جتاه احلكم، وُيزلزل إيامهنم بمنظومة  إثارة الشبهة مطلوبة لذاهتا؛ حّتى يشكَّ

 الترشيعات وبأصل الدين.

ـ الرّد  )إّن لكل مقاٍم مقاالً (فاملناسب يف هذه احلالة ـ وفق القاعدة البالغّية القائلة: 

عىل الشبهة بلغة احلزم. ومرجعه إىل أّنه إذا ثبتت احلّجة عىل حقانّية الرسالة عن اهللا؛ فإّن هللا 

 سبحانه أن حيكم بام يشاء.

يظهر بمالحظة طبيعة املوضوعني  وهذا ما ينطبق يف آيتْي حتريم الربا والصيد ـ عىل ما

 اآليتني الكريمتني أنفسهام ـ..فحوى ومالبساهتام، و
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 توضيح الرس يف أسلوب آية حتريم الربا

أّما آية حتريم الربا: فقد استعمل النّص القرآين هذا األسلوب فيها من جهة أّن هذا 

اء من الناس، احلكم جاء ضّد أصحاب األموال الذين كانوا ُيقِرضون أمواهلم للفقر

 ويشرتطون عليهم فوائد جمحفة.

ويف ذلك إرضار كبري بالفقراء؛ ألّهنم ال يربحون يف أغلب احلاالت أزيد من الفوائد 

بل كثريًا ما ال يربحون أصًال أو خيرسون يف مقام االّجتار بام اقرتضوه، ومع ذلك  ،املشَرتطة

اج جهدهم وعملهم متامًا إىل كيس جيب عليهم دفع الفائدة إىل أصحاب األموال. فيذهب نت

 بل تنتقل إمكاناهتم املتواضعة أيضًا إليهم يف حال اخلسارة يف التجارة. ،هؤالء

وهكذا يعود ربح العمل التجارّي الذي يامرسه هؤالء الفقراء إىل األغنياء، وتكون 

 اخلسارة عليهم من غري أن يستحّقوا أجرة عىل هذا العمل التجارّي.

ظاملة ومتعّسفة لكسب املال، وفيها إجحاف كبري بالفقراء الذين وهذه طريقة  

 خياطرون باالقرتاض املرشوط بالفائدة.

وهو نوع تعّسف يف اإللزام بااللتزام والتعاقد؛ ومن َثّم استهجن الشارع اإلقراض 

املرشوط بالفائدة جّدًا، وأبطل الرشط؛ ليوّجه أصحاب األموال إىل ختويل طالب القرض 

ار بامله يف مقابل حّصٍة من الربح. ومن شأن ذلك أن تكون اخلسارة يف حال حدوثها باالّجت 

عىل املالك نفسه وال تتوّجه عىل الفقري، كام أّن من شأنه أن جيعل للعامل حّصة مضمونة من 

 الربح كام للاملك. وهذا يوافق العدالة يف املعاملة، وخيرج عن كونه أكًال للامل بالباطل.

مة ُيفرتض هبا أن تكون واضحة يف اجلّو االجتامعّي الذي ورد فيه حتريم وهذه احلك

؛ فإّن يف  ]الَ َتْظلُِموَن َوالَ ُتْظَلُمونَ [: )١(الربا. وقد ُأشري إليها يف اآلية الرشيفة بقوله تعاىل

 إشارة إىل الصفة الظاملة يف هذا االقرتاض الربوّي. ]الَ َتْظلُِمونَ [قوله: 
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وقد كان من شأن هذا أن يلقى صدودًا كبريًا من ِقَبل أصحاب األموال الذين كانوا 

وا عن مرشوعّية هذه يثرون عىل حساب فقر الفقراء ومسكنتهم؛ فإّهنم مل يكونوا ليتنازل

َام [: )١(وهذا ما وقع فعًال؛ فالتجأ التّجار إىل إثارة الشبهة فيه بقوهلم ،املعاملة املربحة هلم إِنَّ

َبا َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهللاُّ اْلَبْيَع َوَحرَّ  . ]اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ

ان الثمن أكثرـ ال وكانت املغالطة يف هذه املقارنة واضحة؛ فإّن البيع باآلجل ـ مهام ك

ائدة يامثل اإلقراض بالفائدة؛ ألّن البيع يقطع عالقة البائع بام باعه، فال يتأّتى له أن يفرض ف

. نعم، يستطيع أن يطلب فائدة عىل تأجيل الثمن الذي يملكه أخرى عىل املشرتي لقاء ماله

 قرض، وليس بيعًا.عىل ذّمة املشرتي، ولكّن هذه معاملة جديدة ربوّية وحمظورة عىل حّد ال

ثّم إّن الزيادة التي جيعلها صاحب املال يف ضمن الثمن يف حال البيع هي ـ بطبيعة 

احلال ـ زيادة حمدودة، ال خترج عن حدود املناسبة مع الثمن. وأّما الزيادة يف اإلقراض 

دة.  املرشوط وما يستتبعه من التأجيالت املرشوطة فهي غري حمدَّ

ال خيفى عىل من يدخل يف خضّم األعامل التجارّية، كالذين كانوا  ومثل هذه املعاين ّمما

 يتمّسكون بمرشوعّية الربا يف أجواء نزول آيات حتريمها.

ومن َثّم جاء التعامل مع هذه الشبهة يف القرآن الكريم بأسلوب احلزم وليس التفهيم؛ 

مل يتشابه عليه احلكم منذ  ألّن ُمثري الشبهة ال يريد أن يتفّهم احلكم بحال، ولو أراد تفّهمه

وإّنام ينطلق يف إثارة هذه الشبهة من معارضة هذا  ،لوضوح احلكمة يف هذا الترشيع، البداية

 احلكم ملنفعته الشخصّية.

ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اهللاَ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن [: )٢(ورغم أّن اآلية تغاضت حيث قالت َ َيا َأهيُّ

َبا إِن ْؤِمنِنيَ  الرِّ ـ يف تسهيٍل منها للحكم عىل أصحاب األموال عّام قبضوه من َقبُل  ]ُكنُتم مُّ
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من فوائد ـ إّال أّهنم كانوا يتمّسكون باستحقاق الفوائد املشَرتطة املتبّقية من غري رأفة 

ْ َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا بَِح [: )١(قال سبحانه ،بالفقراء، حّتى ُهّددوا باحلرب َن اِهللا َفإِن ملَّ ْرٍب مِّ

 .]َوَرُسولِهِ 

ففي مثل هذا السياق يكون إبراز احلزم باألداء أمرًا حكيًام بل ورضورّيًا، وال يوحي 

 بيشء من التعّسف أبدًا.

 بيان الرس يف أسلوب آية حتريم الصيد

 ]َما ُيِريُد  إِنَّ اهللاَّ َحيُْكمُ [وأّما اآلية األخرى ـ وهي آية املائدة ـ: فقد جاءت اجلملة املذكورة: 

شعائر  بعد حتريم الصيد يف حال اإلحرام يف الديار املّقدسة، وقد عّقبه بالنهي عن استحالل 

اهللا سبحانه. وهذا احلكم من شأنه أن يواجه صدودًا وعدم تقّبل من قطاع واسع نافذ من 

 .من جهة أّن الصيد يمّثل الطريق الشائع السهل واملّجاّين لتحصيل اللحم ،املجتمع

وقد حظره اهللا سبحانه يف حال اإلحرام لزيارة البالد املقّدسة، كنوع من األدب ملن 

التزم بزيارة اهللا سبحانه يف بيته؛ فألزمه بالتجنّب عن أّي تّرصف يكون مظهرًا للشّدة ـ سواء 

كان مع النفس، أو اآلخرين، أو احليوانات، أو النباتات ـ ومن شأن من تثقل عليه مراعاة 

آلداب والشعائر ويرى فيها تضييقًا: أن يثري التساؤل عن احلكمة يف هذه املامرسات، بعض ا

عت من جهة  ويلّوح بكوهنا تضييقًا عابثًا، مع أّن الفهم العاّم يمكن أن حيدس بأّهنا آداب ُرشّ

 ومن َثّم جاءت اآلية الرشيفة بلسان احلزم. ،آثارها الرتبوّية يف نفس اإلنسان املؤمن

 القرآين يف ذكر األحكام يف حال وجود هواجس جتاههااألسلوب 

وهكذا نالحظ: أّن األسلوب القرآّين العاّم يف ذكر األحكام والترشيعات فيام إذا 

كانت هناك هواجس للناس جتاه الترشيع هو أسلوب التوضيح والتقريب والبيان، ولكنّه 

 ترشيع بداعي إلقاء الشبهة.يستعمل أسلوب احلزم والتحذير فيام إذا كان ما ُطرح حول ال
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وقد جرى اخلطاب القرآّين عىل هذا األسلوب يف مقام ذكر أفعال اهللا سبحانه يف 

 الكون واخللق؛ فهو:

وذلك  ؛): يستعمل أسلوب التوضيح والتعليل واإلقناع بلطف ورفق وتفهيمتارةً (

: )١(، كام قال تعاىلعندما يكون املخاَطب يف مقام طلب احلقيقة واقعًا ويريد تطمينًا نفسّياً 

يِي املَْْوَتى َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمن َقاَل َبَىل َوَلكِن لَِّيْطَمئِنَّ قَ [  .]ْلبِيَوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتْ

وذلك عندما يكون الطرح مبنّيًا عىل  ؛): يستعمل أسلوب احلزم يف البيانأخرىو(

 إثارة الشبهة يف الدين فحسب.

للرسالة من  مثًال: كانت قريش تثري كثريًا الشبهة يف وجه اختيار نبّي اإلسالم 

ِقَبل اهللا سبحانه؛ ألّنه وإن كان مّتصفًا بالصفاء واألخالق والصدق واألمانة واالعتدال 

واحلسب الرشيف، إالّ أّنه ليس من أصحاب املال واجلاه يف أوساطهم؛ ممّا ُيصّعب اإلذعان 

الوجهاء واألثرياء. ومن الواضح أّن هذا السؤال خاطئ؛ إذ املؤّهالت التي به عىل كبار 

 حتتاج إليها الرسالة هي الصفات املتقّدمة، دون اجلاه واملال واملكانة االجتامعّية.

َوَقاُلوا [: )٢(وقد جاءت اآليات القرآنّية يف ذكر هذه الشبهة ونقدها باألسلوب التايل

َل َهَذا الْ  َن اْلَقْرَيَتْنيِ َعظِيمٍ َلْوَال ُنزِّ ا  ۞ ُقْرآُن َعَىل َرُجٍل مِّ َة َربَِّك َنْحُن َقَسْمنَ َأُهْم َيْقِسُموَن َرْمحَ

ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعضٍ  َياةِ الدُّ ِعيَشَتُهْم ِيف اْحلَ  .]َبْينَُهم مَّ

ار األسلوب ومن املالَحظ ـ من خالل ما ذكرنا ـ روعة القرآن الكريم يف اختي

 املناسب مع املوضوع ومع ذهنّية املخاَطبني بالكالم.
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ومن  ،روائع من هذا القبيل ُيعَجب املتأّمل فيها عند الوقوف عليهامن وكم يف القرآن 

مجلة تلك األساليب الرائعة التذكري بكّل صفة من صفات اهللا سبحانه بام يالئم املضمون 

 ًا يف كثري من املوارد بام ال يسع رشح ذلك ٰههنا.السابق عليه مالءمة ظريفة وبليغة جدّ 

هذا، عىل أّن من املناسب هنا يف سياق احلديث عن استعامل اخلطاب القرآّين ألسلوب 

أّن هللا سبحانه لياقاٍت يف  هي فطرّية وعقالئّية ـوالتحّكم واملشيئة أن نذكر نكتة مهّمة ـ 

ُمنشئ للوجود كّله وللكائنات كّلها الذي صفاته وأدبه متناسبًة مع عظمة ذاته وموقعه، ك

فمثل هذه الذات الئقة حّقًا بالعّزة والكربياء  .سّن سننها، وقنّن قوانينها، ونّظم نظامها

وهذا املعنى  البالغة، ومستوِجبة ألسمى مراتب التقدير واخلضوع واألدب من اإلنسان. 

ق يف هذا الصنع العظيم، كام نجد مثال يعيه األنبياء الرّبانّيون الذين جيدون عظمة هذا اخلال

 . )هنج البالغة(يف  ذلك يف أحاديث اإلمام عيل 

كام يدركه ـ بعض اليشء ـ إدراكًا قريبًا ومناسبًا األماثُل من علامء الفيزياء واألحياء، 

الذين مل يزالوا ُيبدون إعجاهبم بنظام هذا الكون واحلياة من أدنى ذّرة وخلّية فيه إىل أعظم 

لكائنات. عىل أّهنم ُيقّرون بأّهنم تالمذة صغار أمام قواعد هذا الكون العظيم، وأّن مساحة ا

 ما توّصلوا إليه هي حّقًا قليل من كثري دون مبالغة.

القائل بأّن الترشيعات الدينّية مبنّية عىل التحّكم  الطرحفظهر بذلك كّله: أّنه ال يصّح 

 من ِقَبل الذات اإلهلّية.

 اين الترشيعات الدينية أمور باطنة بعيدة عن العقل، ونقدهطرح كون مب

أّن الترشيعات الدينّية ـ بطبيعتها ـ أمور باطنة وعميقة وغامضة، ال  :)الثاينالطرح (

بل وال يناهلا بأدوات العلم والبحث والتنقيب؛  ،يناهلا اإلنسان بالفهم العاّم والعقالنّية العاّمة

اإلدراك اإلنساّين؛ ومن َثّم ال يتأّتى تلّمس وجه احلكمة فيها  فهي ـ يف عمومها ـ بعيدة عن

 باملناسبات الفطرّية واالرتكازّية.
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 .. بشاهدينالطرح وُيستشهد هلذا 

من استقراء األحكام الرشعّية، واإللزام بأدب  يف الطرح السابقما اسَتشهد به  .١

 التسليم والتعّبد جتاه الرشيعة يف نصوصها.

اقشة يف ذلك بأّن استقراء األحكام بتأّمل ومالحظة ما ورد فيها من وقد سبقت املن

 .طرحتعليالت وِحَكم يف األبواب املختلفة يصلح حّجة عىل إبطال هذا ال

كفي يف ذلك مالحظة تعليالت النصوص الدينّية لألحكام املدَرجة ضمن يو

لتسليم جتاه الرشيعة ال يقتيض التعليامت التعّبدّية. وقد ذكرنا سابقًا عّدة أمثلة هلا. وأدُب ا

االبتعاد عن االرتكازات العقلّية والعقالئّية يف الترشيعات الدينّية؛ ألّن اإلنسان وإن حتّسس 

 احلكمة فيها، ولكنّه يبقى غري مهيمن عليها؛ فال ُخيرجه ذلك عن رضورة التسليم هبا.

فتها فينا بعد هذه مالحظة عظيم اآلثار التي ترّتبت عىل مراعاة األحكام وخمال .٢

 احلياة؛ فإّن ذلك يرشد إىل أّهنا تنظر إىل مالكات باطنة، غري ما يرتاءى للعقل اإلنساّين.

وهذا الشاهد ليس تاّمًا أيضًا؛ فإّن منشأ عظمة هذه اآلثار هو أّن سنن إنتاج األعامل 

ة للشجرة املثمرة. الدنيوّية آلثارها فيام بعد هذه احلياة عىل نحو إنتاج الزرع للحصاد والنوا

 وقد سبق بيان ذلك. 

ول حول الدين األ وضوعاملحول مبنى الترشيع يف الدين، وهو الكالم  وهبذا يتمّ 

 .والقانون

 .)١(ن حيّق له الترشيع والتقنني يف الدينيف م :)الثاين وضوعامل(وأما 

 فالذي يقتضيه الدين والتعاليم الدينية عىل اإلمجال ..

                                                             

وحمل البحث هنا هو الترشيعات املختصة دون األمور الترشيعية التي تكون من شؤون األمور ) ١(

اإلجرائية والتنفيذية، فإن ذلك من قبيل الشؤون السياسية وليس من الشؤون القانونية، واحلديث عمن حيق 

 .)الدين والسياسة(ر له ممارسة تلك الشؤون يف املنظور الديني يأيت يف حمو
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ترشيعية مودعة يف داخل اإلنسان تتمثل لديه يف صورة مشاعر  أن هناك مواداً  .١

 نبيلة.

 وأن هناك حاالت متشاهبة يكون املناط فيها حتري مقتضيات الصالح والعدل.. ٢

وأن اهللا سبحانه أو من حيّدده أوىل بتجسيد ذلك ترشيعًا، وإن ترك سبحانه ذلك  .٣

 ترشيع معها أقرب إىل تلك املقتضيات.للناس وجب جرهيم يف ذلك عىل اآللية التي يكون ال

 ولكن قد يدعى يف مقابل ذلك أن مقتىض الفطرة اإلنسانية أو االرتكازات العقالئّية

 .. ؛ لوجهنيبشكل مطلق أن يكون حّق الترشيع يف شأن اإلنسان ثابتًا لإلنسان نفسه

د يف خلقته باهلدي الالئق به، و إنّ  .١  اإلنسان ليس كّل كائٍن يف هذه احلياة ُمزوَّ

استثناًء هلذه القاعدة. وعليه: فإّنه يستطيع التوّصل إىل القانون املناسب له؛ بام ُمنح من 

 طاقات وإمكانات فكرّية ونفسّية، وبام يتعّلمه من خالل احلياة من التجارب واألخطاء.

إّن الترشيع تنظيم لشؤون اإلنسان؛ فهو شأن إنساّين مشرتك بني الناس؛ وبذلك  .٢

ون استحقاقًا ثابتًا لإلنسان مشَرتكًا بني أفراده؛ ممّا يقتيض إناطته به واعتبار اّتفاقهم عليه يك

 بنحٍو من األنحاء؛ فيكون نفي هذا احلّق الثابت هلم بالفطرة خماَلفة أخرى للقانون الفطرّي.

ويف هذا الرأي واالحتجاج يشء من الصواب إال أنه ال خيلو مع ذلك من تعميم 

 شتباه يف طبيعة الدور املنوط بالناس بحسب القانون الفطري.خاطئ وا

 مستويات الترشيع الثالثة

بيان ذلك: أّن الترشيع والتقنني يكون يف مستويات ثالثة ـ قد مّر ذكرها ـ وهي 

 ..إمجاالً 

األصول والقواعد العاّمة، التي هي بمثابة الدستور األساس للقوانني كّلها. وهذا  .١

 .النقّية يف الفطرة اإلنسانّية حيث يثبتمتامًا؛  التأسيّيس  عن اجلعل املستوى مستغنٍ 
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حتديد احلكم يف املساحات الرمادّية واملتشاهبة لتلك األصول والقواعد. وهذا  .٢

ويكون اهللا سبحانه أوىل بجعله ملوقعه يف احلياة؛ حيث إّن األشياء املستوى بحاجة إىل اجلعل، 

 وأخرب هبم.له كّلها، وهو ناصح خللقه 

: فحيث يثبت فيه ترشيع جمعول من قبل اهللا سبحانه فهو املتبع سواء كان ذلك وعليه

 موقفًا تأسيسيًا أم موقفًا إمضائيًا لالرتكازات العقالئية.

وإن مل يثبت يشء عن اهللا سبحانه كان ذلك إحالة إىل االرتكازات العقالئية، فال بد 

حتري هذه االرتكازات وتوفري قانون مناسب هلا،  من سعي املجتمع اإلنساين بمجمله إىل

سبيل احلّق الشخّيص وفق ويكون للناس دور يف التوصل إىل ذلك والتمكني له ال عىل 

 الفطرة والصالح العاّم. مبادئ رغبتهم الشخصّية بل عىل سبيل حتّري األقرب إىل

ق العاّمة. وهذا اّختاذ املوقف من ِقَبل أصحاب احلّق، فيام كان من قبيل احلقو .٣

 فيتّم إعامله بالتفاهم فيام بينهم.املستوى هو من قبيل احلّق الشخّيص آلحاد الناس، 

من منطلق النصح هلم، وحتديد ما  هلم الترشيع املناسب عىل أن اهللا سبحانه أوىل هبم يف

 يصلح ألحواهلم.

 أيت ..وتفصيل املستويات الثالثة وما ذكرناه عنها كام ي

 الضمري اإلنساين الترشيعمن  ى الثابتاملستومصدر 

): فهو اجلانب الثابت يف القانون الذي ال يتغّري بتغّري الزمان املستوى األّولأّما (

 واملكان، كمبدأ العدالة والردع وسائر املبادئ الفطرّية.

وهذا املستوى مغروس يف الفطرة اإلنسانّية يف حّد نفسها، وال حاجة جلعٍل ترشيعيٍّ 

و من اإلنسان نفسه ـ بل لو جعل اإلنسان ترشيعًا ينافيه بوضوح مل يكن هذا الترشيع له ـ ول

انعدام قيمة القوانني  ظري ما ُيقال يف العرص احلارض مننافذًا وال مقبوالً. وهذا املعنى ن



٥٠٢   .....................................................................................  �������������������������  

فال يصّح يف شأن هذا القسم إناطة حق جعل احلكم بعامة  ،املخالفة لقانون حقوق اإلنسان

 ساس االحتجاج املتقدم كام هو واضح.الناس عىل أ

وقد ُيّدعى: أّن هذا املستوى ـ يف احلقيقة ـ إّنام هو مبدأ للقانون، وليس ماّدة قانونّية يف 

 نفسه؛ ألّنه ال حيّدد مضمون القانون؛ وإّنام يعّني اّجتاهه فحسب.

 .. وهذا االّدعاء غري صائب

ضمونه ـ بنحو عام ـ وجمّرد كونه مبدأ لقانون آخر ال ): ألّن حتديد اّجتاه القانون تعيٌني ملأّوالً (

يّرض بكونه قانونًا. وليس هناك من مانع من أن ُتعترب املبادئ العاّمة للترشيع واّجتاهاته 

رعايتها،  بأنفسها مواّد ترشيعّية؛ ألّهنا حتّدد خطوطًا ترشيعّية عريضة ال مناّص للمّرشع من 

فهي ـ يف احلقيقة ـ مواد قانونّية إمجالّية. وبعض ما يرد يف  ،اوليس ُخمتارًا يف تقدير األخذ هب

الترشيع الدستورّي للدول قد يندرج يف هذا النوع، مثل لزوم مراعاة احلّرّية الشخصّية، 

 والتساوي بني الناس يف احلقوق والواجبات، ورعاية اآلداب العاّمة.

ل ـ حتّدد احلكم يف مساحة ترشيعّية من ): ألّن هذه املبادئ العاّمة ـ بطبيعة احلاثانياً و(

 مواردها بشكل خاّص؛ وذلك حيث يكون انطباق تلك املبادئ واضحًا ال التباس فيه.

وعليه: فليست هي بالنسبة إليها مبادئ حمضة للترشيع بل حمّددة للموقف القانوّين 

 فيها.

 مصدر الترشيع يف املساحات املتشاهبة وفق القانون الفطري

): حتديد املوقف يف املساحات املتشاهبة، التي حيتاج البّت فيها إىل الثايناملستوى (

 موقٍف ترشيعيٍّ حاسم.

 .. ويف هذا املستوى يقع الكالم عّمن حيّق له الترشيع، واملبنى املناسب للترشيع فيه

أّن مقتىض القانون الفطرّي أن يكون هذا احلّق لعاّمة الناس  ُيطرح يف هذا القسمفقد 

ألّن ذلك ألهنم جيدون سبيل ذلك بام أودع من إمكانات يف نفوسهم و  يّتفقون عليه؛حسبام
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. واملفروض أّنه ليس هناك قانون فطرّي واضح حيسم املوقف فهم أوىل هبا من شؤوهنم

 الترشيعّي.

 ..وهذا الرأي ليس دقيقًا؛ إذ أّن الصحيح يف املوضوع 

 حق اهللا سبحانه يف الترشيع

يقتيض أن حق الترشيع احلكيم والعادل إنام يثبت هللا سبحانه الفطرّي إّن القانون  .١

 .. ألمرين أوالً، بمعنى أنه تعاىل أوىل بالترشيع عىل هذا النحو لإلنسان من نفسه؛

): أّن اهللا سبحانه أعلم بالنفس اإلنسانّية ومقتضياهتا وسننها من اإلنسان؛ األّول(

وقواعدها، كام ال مصلحة له يف االنحراف عنها. وأّما لكونه هو اخلالق هلا والواضع لسننها 

اإلنسان: فهو ال حييط بتلك السنن والقواعد بل يضطّر إىل معرفتها عن طريق التجربة 

واخلطأ، عىل أّنه قد متنعه احلواجز النفسّية عن أن يدرك مقتضياهتا. وكم جيد اإلنسان يف احلياة 

مل حيتسبوها، ثّم أذعنوا ـ بعد أن لزمتهم  أناسًا سلكوا مسالك جّرت عليهم مضاعفات

 تبعتها، و انقضت عنهم لّذهتا ـ بأّن ما أوىص به اهللا سبحانه كان أهدى وأسعد هلم لو اّتبعوه.

 حياناً أأّن اإلنسان كثريًا ما حيّب أن جيّرب األمور بنفسه، وال يعي ـ  من املالَحظنعم، 

يعفي اإلنسان من األخذ كن مع هذا فإّن ذلك ال ـ قيمة احلكمة الصائبة واخلربة اجلامعة. ول

 بالتعليامت اإلهلية.

ـ بعد التوصية باألخذ بام  البنه احلسن )١(وقد جاء يف وصّية اإلمام عيل 

َفإِْن َأَبْت َنْفُسَك َأْن َتْقَبَل َذلَِك؛ ((أفضت إليه جتارب احلياة آلبائه والصاحلني من أهل بيته ـ: 

ُبَهاِت، َوُعَلِق  ُدوَن َأْن َتْعَلمَ  ِط الشُّ ٍم؛ ال بَِتَورُّ ٍم َوَتَعلُّ َكَام َعلُِموا.. َفْلَيُكْن َطَلُبَك َذلَِك بَِتَفهُّ

 .))اْخلُُصوَماِت 

                                                             

 .٣٩٥:ص ) هنج البالغة(١
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): أّن موقع اهللا سبحانه يف هذه احلياة يعطي له هذا احلّق؛ لكونه هو الذي خلق الثاين(

، وجّهزه بالنزوع إىل احلكمة اإلنسان، وسّن سنن وجوده، وقد وهب له العقل والضمري

وهو معنّي بخلقه،  ،فهو وما حوله من األشياء كّلها صنائع اهللا سبحانه ،والقيم والصالح

 ناصح هلم، مراٍع ملقتضيات خلقتِهم، كام ُيعنى الوالدان بالولد.

وُيَعّد هذا املوضوع بدهيّيًا؛ ولكّن الذي قد يؤّدي إىل الشّك فيه هو االعتقاد بأّن 

ع اهللا سبحانه يكون عىل وجه التحّكم عىل اإلنسان، كالتحّكم يف العبيد يف األزمنة ترشي

السابقة. وأّما إذا عرفنا أّن منحى الترشيع اإلهلّي لإلنسان هو املنحى الفطرّي الناصح له 

 واحلريص عىل مصاحله فال حمّل للشّك يف ثبوت هذا احلّق.

ملوضوع ـ أن يكون ثبوت هذا احلّق له سبحانه بل ال يبعد ـ يف حال التأّمل اجلامع يف ا

فطرّيًا؛ فالفطرة اإلنسانّية ـ بعد تأّمل موقع اهللا سبحانه بالنسبة إىل اإلنسان ـ تذعن هبذا احلّق 

 له، كام تذعن بحّق الوالدين ـ عىل العموم ـ يف توجيه األوالد وتربيتهم وفق املنهج احلكيم.

نظري ما جيده املرء جتاه  ،اإلنسان وبني اهللا سبحانه ولعّل هذا املعنى يف قّوة عهد بني

والديه؛ فكأّن اإلذعان باهللا سبحانه واإليامن به يستبطن اإلذعان بحّقه تعاىل يف هذا الترشيع، 

ُختّرج  قد عىل حّد انطواء اإلذعان بكون شخٍص ما والدًا عىل حّقه يف الرتبية. وعىل ذلك

 .)١(بعض النصوص الدينّية

عّد هذا املعنى استحقاقًا للعباد وفق السنن التي سنّها سبحانه للحياة؛ إذ بعد بل قد يُ 

أن كان تعاىل صانَع اإلنسان وموجَده، وكان اإلنسان عرضة للجهل واخلطأ، وال يستغني 

فال يليق بفضله تعاىل إعراضه عن اإلنسان؛ فإّنه أشبه  ،عن التأكيد والتنبيه واإلسعاف

ّم تركاه من غري ما يتيّرس هلام من العناية به. وقد عّرب بعض متكّلمي بوالدين أولدا طفًال ث

                                                             

ْؤِمنِنيَ [) كقوله تعاىل: (١  .)٨احلديد: (سورة  ]َوَقْد َأَخَذ ِميَثاَقُكْم إِن ُكنُتم مُّ
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أّن ذلك منه تعاىل لطف الئق به جتاه اإلنسان؛ فهو فاعل له ال (املسلمني عن هذا املعنى بـ

 .)حمالة

يعذر الناس جتاهه، ويلزمهم حتّري نعم، إذا َغُمض حكُم يشٍء يف الترشيع اإلهلّي 

من غري حسب ما تفي به مدارك النخبة الراشدة املوثوق هبم فيهم، ـ ة الصالح العاّم واحلكم

 متييز وإجحاف.

 رضورة حتري الفطرة والصالح العام يف موارد الغموض

إّنه وإن مل يكن يف هذا القسم قانون فطري حاسم ولكن هناك ارتكازات  .٢

 واعتبارات جيدها العقالء الناهبني.

ك االرتكازات واالعتبارات، ويكون دور عامة ومقتىض القانون الفطري حتري تل

 الناس يف شأنه التعاون عىل حتكيم الطريق الذي يفيض إىل قوانني جتعل عىل هذا السبيل.

 ،إّن حتديد املوقف يف هذه املساحة ليس مرتوكًا بحسب القانون الفطرّي ملشيئة الناس

 .ح واملفاسد العاّمةبل البّد أن يكون الترشيع متحّريًا لقواعد الفطرة واملصال

عدم وضوح املوقف الفطرّي ال يقتيض عدم وجود اّجتاه ترشيعّي  وعىل اإلمجال: فإنّ 

ينبغي حتّريه بحسب الفطرة ليكون هو النافذ بني الناس. وهذا قد جيده كّل إنسان بالتأّمل 

حتّري  فهو ال يرى أّن احلكم يف احلاالت الغامضة مرتوك لرغبة الناس بل يلزم ،الوجداينّ 

 وجه احلكمة فيها.

أهل الترشيعي يف هذا القسم إنام هو شأن يتفّرع عىل ذلك: أّن حتديد املوقف . ٣

الناس مبارشًة؛ إذ ال يتمّكن عاّمتهم من التدّخل  شأن عاّمةاحلكمة واخلربة يف احلياة، وليس 

 املبارش يف املوضوع.
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ّما بنحٍو مبارش، أو من خالل نعم، يمكن أن ُيناط هبم حتديد أهل احلكمة واخلربة؛ إ

هبؤالء دفعًا ملفاسد األثرة واالستبداد كام يناط بالناس معرفة وسطاء يثقون بمعرفتهم 

 املجتهد العادل الذي يكون مرجعًا له يف املسائل الرشعية.

ال وعىل الناس يف هذه احلالة أن يكون إبداؤهم لرأهيم يف حتديد من هو مؤهل لذلك 

بل يف قّوة الشهادة عىل أّن هذا الشخص أقدر عىل  ،الختيار املحضعىل سبيل إبداء ا

 ـ. تشخيص مسار احلكمة والعدالة ـ مثالً 

 هو الناس احلقوق العاّمةموارد يف صدر الترشيع م  

 ): إعامل احلّق يف موارد احلقوق املشرتكة بني الناس.املستوى الثالث(

م من حقوق ـ أن ُيعملوا حقوقهم أو وهذا أمر منوط باإلنسان؛ فللناس ـ فيام ثبت هل

يرتكوها كيف شاؤوا ورغبوا، ما دام مل ُيتجاوز عىل حقوق اآلخرين. كام حيّق هللا سبحانه 

 وفق ما تقّدم يف املستوى الثاين ـ.ـ  الترشيع الناصح للناس املتحّري لصالحهم

 ممارسة والفرق بني هذا املستوى واملستويني السابقني: هو الفرق بني احلكم وبني

احلّق؛ فاألحكاُم ترشيعاٌت تثبت يف حّق اإلنسان وفق اهلدي الالئق به، واحلقوُق خياراٌت 

سائغة لإلنسان؛ إن شاء مارسها، وإن شاء خّول آخر فيها، وإن شاء تركها. وهي يف أصل 

 ثبوهتا من مجلة اهلدي الفطرّي.

 الثاين وضوعامللدين، وهو حول من حيّق له التقنني والترشيع يف االكالم  وهبذا يتمّ 

 .حول الدين والقانون

فظهر بام ذكرنا: أّن من املبالغة اخلاطئة إناطة الترشيع باختيار أغلبية من يبدي رأيه من 

 ..  وذلك الناس عىل وجه مطلق.

): أن هناك قوانني فطرية ثابتة يكون من اخلطأ بل من اخلطيئة جتاوزها يف مجيع أوالً (

انت األمواج الثقافية واالجتامعية الطاغية يف ظرٍف ما عىل خالفها، ألن األحوال، حتى لو ك
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تلك القوانني جزء من بنية اإلنسان وترشيع ما خيالفها موجب النتشار املفاسد واملظامل 

 االجتامعية.

): أن املنهج الصحيح يف الترشيع يف موارد احلاالت املتشاهبة الرجوع إىل ثانياً و(

جاءت عن اهللا سبحانه، ثم إناطة تشخيص املوقف الترشيعي املناسب إىل تعاليم الدين التي 

نخبة راشدة، ويكون دور اختيار الناس حينئٍذ يف تشخيص هذه النخبة ـ ال عىل سبيل املذاق 

 الشخيص ـ دفعًا لالستبداد واملفاسد الناجتة عنه.

العموم مرجعية إّن من الباحثني من يبالغ يف مرجعية الناس ـ والتي يراد هبا عىل 

أكثرية من يشارك يف إبداء رأيه وإن كانوا أقلية ـ وال يلتفت إىل ما يلحظ يف التاريخ القديم 

واحلديث بل ويف الزمان احلارض من أمواج من التفكريات اخلاطئة التي تغلب عىل املجتمع 

والصالح، تأثرًا بنوع من اخلطاب املعرب عنه باخلطاب الشعبوي والتي ختالف مبادئ العدل 

 وتنذر بعواقب وخيمة.

نعم ال شك يف أمهية دور اجلمهور يف دفع مفسدة االستبداد بوجوهه وعناوينه 

املختلفة، لكن من اخلطأ قبول استبداد اجلمهور أو ميله إىل مواقف غري عادلة وخطرية، فال 

 بد من رعاية اجلوانب املختلفة يف أية معادلة مقبولة.

 يرشعمدى كامل القانون ال

هو أّن القانون الرشعّي هل هو و ـ حول الدين والقانون ـ )الثالث وضوعامل(أما 

بام فيها من جوانب إدارّية وسياسّية  ،قانون كامل يستويف مناحي احلياة املعارصة كّلها

واقتصادّية وغريها، أو أّن فيه نقاط فراغ؟ وعىل التقدير الثاين فكيف جيتمع ذلك مع متام 

 الدين؟

أن الدين عىل اإلمجال من خالل التأمل اجلامع يف نصوصه ومضامينه وغاياته الواقع 

واٍف بام يتوقع منه يف جمال التقنني لإلنسان من حيث اإلرشاد إىل املنحى الفطري يف التقنني، 
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والتنبيه عىل األصول العامة ومجلة من التفاصيل املنبهة عىل االجتاهات الصائبة، واإلحالة يف 

إىل املذاق االرتكازي العقالئي الذي جيده الناس من أنفسهم عند التأمل،  سائر األمور

ويستطيع النخبة منهم من صياغته عىل شكل مواد قانونية، كام يعول عليه الفقهاء يف غري 

 العبادات من األبواب الفقهية.

إىل  ولكن من الباحثني من ظن عدم وفاء الترشيع الديني بحاجات احلياة املعارصة استناداً 

حاجات  ترشيعات تفصيلّية ُمبيَّنة يف مجيع مناحي احلياة املختلفة؛ بام يغّطي عدم وجود 

 اجلوانب اإلدارّية والسياسّية واالقتصادّية وغريها. تفاصيل اإلنسان يف هذا العرص يف

القوى الثالثة ـ الترشيعّية والتنفيذّية  تفكيك فهو ال يتضّمن يف اجلانب السياّيس مثالً 

وال يتضّمن يف اجلانب التنفيذّي نظامًا  ،لقضائّية ـ والكيفّية املرشوعة لكّل واحد منهاوا

وال يتضّمن يف  ،حمّددًا، كالنظام الرئاّيس أو امللكّي، وفصل الوزارات، وعددها وغري ذلك

وال يتضمن يف اجلانب اإلداري ، اجلانب االقتصادّي قواعد للسوق وتداول األموال

 املدن وقوانني البلدية.مقتضيات ختطيط 

ويالحظ عىل هذا الرأي مالحظات عديدة تتضح من خالل تفصيل الرأي األول 

 واالجتاهات التي تنطوي حتته يف بيان إيفاء الدين باحلاجات الترشيعية.

 .. والواقع: أّن هذا االنطباع ليس دقيقاً 

 طروح متعددة حول صفة الترشيع الديني

عىل سبيل التوصيف دون التبنّي، فإن أمر )١(لك الطروحمن تثالثة  ههنا نذكرونحن 

 تبنّي بعضها أو غريها موكول إىل الدراسات التخصصية العليا ..

                                                             

ومن مجلة طروح املقام ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن اهللا سبحانه قد رشع ترشيعًا كامًال وبلغه ) ١(

ما استطاع املجتمع من حتمله وأودع الباقي عند اإلمام املصطفى من   فنرش النبي إىل نبي اإلسالم 

وأعطى له صالحية الترشيع فيام حيق للوايل، ولكن املجتمع اإلنساين مل خيضع إلرادته  أهل بيته 



��������������������������������������������������    ..............................................    ٥٠٩ 

 انقسام الترشيع إىل ثابت ومتغري طرح

): أّن الترشيع عىل رضبني: ثابت ومتغّري. وشأن الدين بيان الثوابت، األّولالطرح (

إرسال الرسالة الدينّية إىل الناس، ويوكل باقي املتغّريات ومجلة من املتغّريات املناسبة لعرص 

لة رشعاً  إىل اجلهة الترشيعّية  يف كّل زمان. املخوَّ

 .. وبيان ذلك يتّم يف ضمن مقّدمتني

 ني: ثابت ومتغّري..ئ): إّن كّل قانون يتأّلف من جزاملقّدمة األوىل(

ّثل االّجتاهات العريضة التي ال أحدمها: مبادئ دستورّية عاّمة، مت ..) قسامنالثابتفـ(

واآلخر: تطبيقات ثابتة لتلك املبادئ ال ختتلف باختالف األزمنة واألمكنة، وال  حميص عنها.

 يؤّثر فيها تفاوت الظروف واألحوال.

): هو أمور تطبيقّية من شأهنا أن ختتلف باختالف الظروف واألحوال، من املتغّري و(

 املتغّرية.قبيل ما يتبع املصالح واملفاسد 

بل يف قواعد السلوك داخل كّل جمموعة  ،وهذا التصنيف أمر طبيعّي فطرّي يف القانون

 هناك ثوابت ومتغّريات فيها. إنسانّية متعايشة، كاألرسة واملدرسة والدائرة وغريها

): إّن الترشيع الدينّي جيري عىل املثال املتقّدم؛ ففيه مبادئ عاّمة ثابتة املقّدمة الثانية(

ّثل املقاصد واالّجتاهات الترشيعّية املتناسبة مع فطرة اإلنسان. كام أّن فيه أحكامًا خاّصة مت

 ثابتة أيضًا مّرصٌح هبا، توّضح تلك املقاصد واالّجتاهات.

                                                                                                                                                          

سبحانه مما أدى إىل غياب مجلة من الترشيعات فتكون الوظيفة يف ظرف غيابه العمل بام أحرز منها بطرق 

 ويتحمل املجتمع وزر غياب الباقي.موثوقة 

والواقع أن هذا القول ال يقع بالرضورة يف مقابل االجتاهات التي وصفناها متامًا ألنه ال ينفي إمكان 

حتصيل حجة ظاهرية مثل ارتكازات العقالء فيام ال نص رشعي فيه، كام ال ينكر وجود مساحة لألحكام 

 ن.الوالئية املختلفة باختالف الزمان واملكا
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 أحكام رشعّية والئّية يف بعضهاقد ورد  ،االجتامعية وهناك مساحة يف الرشع للمتغّريات

 ام عيل ـنظري ما ورد عن اإلمعارصة للترشيع يف حينها، ، ُجعلت باقتضاء البيئة املمؤقتة

البيت  من وضع الزكاة عىل اخليل العتاق، ويبدو أنه كان مؤقتًا ومل يلزم به األئمة من آل 

 فيتأتى للعقالء يف هذه املساحة من األخذ باالرتكازات املوثوقة واالعتبارات .

  ذلك ما جيايف الترشيع الديني.احلكيمة بمقدار ما يتاح هلم من غري أن يكون يف

 طرح ثبات الترشيع الديني وتغري تطبيقاته

): ما يرى أّن الدين يتضّمن قواعد ثابتة حتّدد املوقف الترشيعّي يف مجيع الثاين الطرح(

املوارد ـ وبذلك خيتلف عن االّجتاه السابق ـ وهناك عوامل متغّرية يف مجلة من احلاالت تؤّدي 

. وعليه: فكّل وبذلك تتكّون األحكام املتغّرية نطبق فيها من القواعد الثابتة؛إىل اختالف ما ي

حكم متغّري فهو ينتهي إىل حكم ثابت انطبق يف املورد؛ فأنتج من جهة العنارص املتغّرية حكًام 

 خمتلفًا عن حكم املورد اآلخر.

  .. وتوضيح ذلك: أّن حتديد املوقف القانوّين يكون عىل وجهني

 ): أن يكون استخراجًا واضحًا من القانون. أحدمها(

 ): أن يكون موقفًا مبنّيًا عىل أساس املبادئ القانونّية.اآلخرو(

مثًال: القايض حني ُيصِدر حكًام قضائّيًا.. فتارًة: يطّبق نّصًا قانونّيًا حمّددًا، وأخرى: ال 

، وُيصِدر حكمه عىل هذا جيد نّصًا يعالج املوضوع معاجلًة حمّددة؛ فيستهدي بمبادئ العدالة

األساس. وقد كانت األحكام القضائّية التي صدرت من هذا القبيل هي األساس يف كثري 

من املواّد القانونّية، مثل االعرتاف بحّق التأليف وحّق االخرتاع وغري ذلك. فقد حكم بعض 

 القضاة بإثبات مثل هذه احلقوق منطلقًا من مبادئ العدالة.
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عىل أساس نّص  طوراً .. يبتني املوقف القانوّين الرشعّي كذلك؛ فإّنه واحلال يف حتديد 

وهو االستنباط املتعارف يف عاّمة املدارس الفقهّية يف  ،دينّي يفي بحكم املورد بنحو واضح

 الفقه اإلسالمّي.

عىل استخراج موقف ترشيعّي يالئم األصول واملبادئ الترشيعّية  طورًا آخرويبتني 

 مبادئ العدالة والرتبية االجتامعّية.مثل  ديناملنظورة يف ال

د من السامء ـ كالنبّي  ويف هذه احلالة الثانية يف العرص  إذا ُوجد إنسان مسدَّ

وفق املذهب الشيعي ـ تأّتى إدراك املبادئ احلكيمة والعادلة وفق  األّول، وكذا عرتته 

باملعرفة العقالئّية  مة والصالح العامّ وإّال لزم حتّري العدل واحلكاملنظور الرشعّي بنحو أدّق. 

 املتاحة.

 طرح حمدودية دور الدين يف الترشيع

): ما يرى أّنه ليس من شأن الدين أن يشتمل عىل كّل فكرة ترشيعّية بل الثالث الطرح(

شأن الدين أن يذّكر اإلنسان باملبادئ واملقاصد واالّجتاهات الفطرّية يف احلياة، ويسعفه 

لظروف االجتامعّية والتارخيّية التي جاء الدين فيها. وجيب عىل اإلنسان أن بتفاصيل وفق ا

يسعى بنفسه إىل أن هيتدي إىل التفاصيل املناسبة يف ظّل االّجتاهات الفطرّية الصائبة، وينتفع 

 بمعطيات العلم وأفكار احلكامء وجتارب احلياة.

حمّدد يف املسائل التي يتأّثر  وعليه: ال حاجة بل ال حمّل ملحاولة استخراج موقف دينّي 

ما ُيستنبط وفق مبادئ  حكمها باختالف الظروف واألحوال من النصوص الدينّية؛ ألنّ 

العدالة مثًال ـ بناًء عىل هذا االّجتاه ـ ال يكون موقفًا دينّيًا حقيقًة بل ترشيعًا إنسانّيًا متناسبًا مع 

وإن وجب األخذ به يف الدين من جهة أّن  املبادئ الفطرّية واحلكيمة التي يأخذ هبا الدين،

 . ينتجه األخذ بمبادئ العدالة الواجب يف الدين األخُذ بكلٍّ من الترشيعات الدينّية وما
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ّن ذاك االّجتاه كان يرى أّن ما إوبذلك خيتلف هذا االّجتاه عن االّجتاه السابق؛ حيث 

دار األدوات املعرفّية ُيستنبط وفق مبادئ العدالة هو ترشيعات دينّية، ولكن بمق

 واالستنباطّية املتيّرسة لإلنسان، يف ظّل غياب اإلنسان املسّدد من السامء.

 عدم نقصان القانون الرشعي وفق االجتاهات الثالثة    

وعىل أّي واحٍد منها ال يصّح أن  ،فهذه اّجتاهات ثالثة يف شأن منظومة الترشيع الدينّي 

باملنظور القادح بالدين ـ ألّن احلاجة إىل ترشيعات إضافّية ُيوصف هذا الترشيع بالنقصان ـ 

 ليس نقصانًا هبذا املعنى ألّية منظومة ترشيعّية. 

أّن األصول العاّمة املستنبطة من  ـ مثًال ـ وإّنام يصّح وصفه بالنقصان فيام لو ُفرض

ملّتفق عليها بني الدين هي مبادئ أولّية غائمة جّدًا؛ بحيث ال تزيد عىل املبادئ الفطرّية ا

 العقالء، والباقي تفاصيل جزئّية ال تناسب الزمان احلارض. وهذا الفرض غري واقع.

ويّتضح هذا املعنى جّيدًا ملن اّطلع عىل االّجتاهات الترشيعّية املختلفة ـ قديمها 

ّية ّنه جيد أّن يف الدين تعاليم فطرإوحديثها ـ وتأّمل الترشيعات الدينّية يف ضوء ذلك؛ حيث 

وحكيمة متثّل خطوطًا عريضة للترشيعات املناسبة، يمكن اعتامدها لصياغة مواّد ترشيعّية 

 ومل يزل بعضها ممّا مل ُيتنّبه له يف الترشيعات احلديثة. ،مالئمة ومقبولة

كام أّن فيها أحكامًا خاّصة ذات دالالت لطيفة، يمكن للفقيه واملقنّن استلهامها 

والبلوغ هبا إىل  يبذل اجلهد يف استخراج هذا املوقف عىل ضوئها واالعتبار هبا، وعليه أن

ـ )١(. وإن مل يصّح اعتبار هذا املوقف ـ وفق بعض االّجتاهات املتقّدمةدرجة احلجة املعتربة

                                                             

 ) وهو االّجتاه الثالث.١(
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ترشيعًا دينّيًا بام يعنيه من معنى؛ وإّنام هو ترشيع إنساّين يف ضوء األصول الفطرّية والرشعّية 

 .)١(العاّمة

 ىل الترشيع الدينّي يف اجلانب االقتصاديّ مثال ع

مبادئ عاّمة،  مثًال: يف اجلانب االقتصادّي توجد تعاليم دينّية يف مستويات خمتلفة من

 .. ومقاصد ترشيعّية، وقواعد مهّمة

فمن حيث املبادئ العاّمة: يتحّرى الترشيع اإلسالمّي العدالة بني الناس مجيعًا، كام 

ْحَسانِ إِنَّ ا[: )٢(قال تعاىل َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت [: )٣(، وقال]هللاَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

 .]َوَأنَزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

نالحظ االهتامم برعاية الفقراء  ـ ومن حيث املقاصد ـ التي هي أكثر تفصيالً 

عفني، وعدم انحصار الثروة بفئة خاصة. كام جاء تعليل عدم جعل يشء من الفيء واملستض

 اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعَىل  اهللاَُّ َأَفاءَ  َما[: )٤(فقال تعاىل القرآن الكريمموارد يف للمقاتلني يف 

هِ  ُسولِ  َفلِلَّ بِيلِ  ْبنِ َوا َواملََْساكِنيِ  َواْلَيتَاَمى اْلُقْرَبى َولِِذي َولِلرَّ  اْألَْغنَِياءِ  َبْنيَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  َال  َكيْ  السَّ

 .]ِمنُْكمْ 

  .. ومن حيث القواعد املهّمة نالحظ

                                                             

وهو نظري ما يعتمد عليه فئة من الفقهاء من حجية االرتكازات العقالئية يف حال عدم ردعها وإن مل ) ١(

 يدل ذلك عىل إمضائها.

 .٩٠النحل:سورة ) (٢

 .٢٥احلديد:سورة ) (٣

 .٧احلرش:  سورة )(٤
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وهو ما  ،): حتديد نفوذ االلتزامات املعامالتّية بعدم التعّسف فيها وعقالنّيتهاأّوالً (

مالت التي تكون رضبًا من . وعليه تبطل املعا)١()أن ال يكون أكًال للامل بالباطل(ُعّرب عنه بـ

مة وكذلك تبطل الرشوط التي  ،املجازفة واملغامرة، أو تكون يف مقابل أمور حمظورة وُحمرَّ

 تكون من قبيل االشرتاط بالباطل.

وقد ُطّبق ذلك عىل اشرتاط القرض بالزيادة ـ وهو ما يعّرب عنه بالربا ـ ألّن هذا  

ـ ألّنه يّرض بالصالح العاّم )٢( به يف اآلية الكريمةاالشرتاط غري منصف وظامل ـ كام ورد التعبري

املتمّثل بالطبقة املتوّسطة والفقرية؛ حيث يزيدهم فقرًا وحاجة، ويوجب ذهاب أتعاهبم ملنفعة 

 األثرياء واألغنياء.

إّن مبدأ عدم أكل املال بالباطل مبدأ فطرّي ظريف، يمكن للمقنّن أن يبطل به كثريًا 

خيّطط هلا فريٌق من أصحاب املعامالت ـ وفق الدراسات النفسّية من املعامالت التي 

واالجتامعّية يف العرص احلارضـ ألكل أموال الطبقة املتوّسطة والفقرية: التي تبحث عن 

من  ،حتصيل دخل معتّد به بأّية وسيلة، وتلجأ إىل اإلغراءات الكاذبة واالحتامالت الضعيفة

 منطلق احلاجة واألمل ليس إّال.

د توّقف بعض فقهاء املسلمني يف تصحيح بعض هذه املعامالت، ووقى بذلك وق

َخلقًا كثريًا ممّن يرجع إليه ـ من الطبقة املتوّسطة والفقرية ـ من ضياع أمواهلم يف هذه املداخل 

 املشتبهة، التي هي أشبه بالفّخ للناس منها باملعامالت اجلاّدة.

                                                             

 .)١٨٨البقرة: (سورة  ]بِاْلَباطِلِ  َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم[) قال تعاىل: (١

َبا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني [) قال تعاىل: (٢ ُقوا اهللاََ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ َفإِْن َملْ َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا  ۞َيا َأهيُّ

ـ ٢٧٨البقرة:(سورة  ]ُس َأْمَوالُِكْم ال َتْظلُِموَن َوال ُتْظَلُمونَ بَِحْرٍب ِمَن اهللاِ َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءو

٢٧٩(. 
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هذا مثال يبّني أّن القانون الرشعّي قد يكون أقرب إىل املبنى الفطرّي من الترشيعات 

 املعارصة.

 ،)١(عاّماً  ): َجعل الرشيعة األشياء العاّمة كلها ـ وفق اّجتاه فقهّي مأثورـ ملكاً ثانياً و(

كاألرايض املوات واألماكن احلّساسة، مثل رؤوس اجلبال،  )األنفال(ـوهو ما ُيعّرب عنه ب

 والثروات الطبيعّية من قبيل املعادن وغريها.

وهناك تعاليم ونصوص كثرية يف الشأن االقتصادّي ملِهمة جّدًا ال يسع املقام ذكرها. 

 ها يف ضمن ترشيعات قانونّية راقية.ويمكن لعلامء الرشيعة والقانون جتسيد مغزا

ومثل ذلك ينطبق عىل سائر  ،هذه نبذة عن اجلانب االقتصادّي يف الترشيعات الدينّية

 جوانب احلياة، مثل اجلوانب السياسّية والقضائّية واإلدارّية والدستورّية. 

 املعروف إىل مالك األشرت عندما نصبه واليًا عىل وقد جاء يف عهد اإلمام عيل 

مرص فيام يتعلق هبذه املواضيع ما ال يزال يعترب مثاالً رائعًا يف العقالنية والرشد ومثاليًا 

 بالقياس إىل كثري من املنجزات الوضعية املعارصة.

ـ بعيدًا عن بعض عنارص  نعم، قد يكون نمط االستنباط الفقهّي ـ وفق بعض املناهج

وال يف ممارسة فعلية  استنباطّي بعينههذا التوصيف. ولكّن البحث هنا مل يكن عن منهج 

اّجتاه الدين يف املجال القانوّين  عرضبل كان يف  ،الستنباط املوقف الترشيعي الديني

وحمتمالته، ومالحظة مدى اّتصافه بالعقالنّية واملقبولّية أو جمافاته هلام عىل ضوء ذلك. وهو 

ة الواردة. وسوف نذكر يف حمور ما يقتيض ـ بطبيعة احلال ـ الوقوف عىل املناهج املختلف

 (الدين واحلياة املعارصة) بعض ما يتعّلق بذلك.

   

                                                             

 )وّيل األمر(و )اإلمام(ّية عنوان عاّم، مثل عنوان ) املراد بامللك العاّم: األعّم من ملكّية الناس أو ملك١(

 .)الدولة(و
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 تلخيص البحث يف كامل الترشيع الديني

ل من هذا البحث: أّنه ال نقص يف التقنني الرشعّي، ملجّرد حاجة احلياة إىل  واملحصَّ

 .. ثةتقنينات تفصيلّية يف الزمان احلارض يف املجاالت املختلفة؛ ألحد وجوه ثال

): أّن هذه التقنينات تقع يف املساحة املتغّرية من الترشيع، التي تكون منوطة أحدها( 

لة بالترشيع يف كّل زمان.  باجلهة املخوَّ

): أن تكون هذه التقنينات يف واقعها تطبيقات تقنينّية فحسب، وليست الثاينو(

 مواّدها قانونّية مستقّلة برأسها.

أن الدين أن يشتمل عىل كّل ترشيع تفصيّيل ُحيتاج إليه يف ): أّنه ليس من شالثالثو(

بل شأنه إرساء األصول الفطرّية واالّجتاهات السليمة وامللهمة، وتطبيقها فيام اّتفق  ،احلياة

 االبتالء به، بمقدار ما حيتمله املجتمع يف ظروف البعثة.

حلكمة ـ بحسب الوجوه الثالثة كّلها ال ضري يف زيادة ترشيعات تقتضيها ا وعىل

الظروف واألحوال ـ مع رعاية األصول العقالئّية لالستنباط. وليس يف ذلك ما يصادم 

 نقصاهنا. ما يدّل عىلالرشيعة أو 

وهو املوضوع الثالث يف حمور الدين  ،وهبذا يتّم الكالم حول كامل الترشيع الدينّي 

  .والقانون

 ّدمقيمة القوانني املعارصة بحسب الدين يف ضوء ما تق

هو عن قيمة القوانني الوضعّية املعارصة احلاكمة يف معظم و ):الرابع وضوعامل(وأما 

؟ البلدان من منظور الدين. فهل ينفي الدين اعتبارها؛ فيلزم الفوىض أو يوجب مراعاهتا

 وكيف يكون ذلك؟

 ضوابط مرشوعّية القانون

 .. ويالَحظ: أّن القانون يمكن أن تكون قيمته عىل أحد وجهني
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): القيمة األصلّية، وهي قيمة للقانون من جهة جريه وفق الضوابط األّولالوجه (

 األّولّية للترشيع.

لقانون، من جهة كونه أمرًا جاريًا عمالً كواقع حال، ): القيمة الطارئة لالثاينالوجه و(

الً به وفق القواعد.  كام لو صدر الترشيع ممّن ليس خموَّ

 القيمة األّولّية للترشيع

أّما القيمة األّولّية هلذه الترشيعات فهي منوطة بجريان الترشيع وفق ضوابط 

 .. ه أربعةوقد ظهر ممّا سبق أّهنا عىل أحد وجو املرشوعّية املتقّدمة.

وهي ما يكفي مضموهنا يف مرشوعّيتها؛ وذلك يف  ،): املرشوعّية الذاتّيةاألّول(

فام كان  ،املساحة الفطرّية من القوانني ممّا يقيض به الضمري اإلنساّين عىل وجه إلزامّي وواضح

ل بالترشيع أو  كذلك كان مرشوعًا. بغّض النظر عن صدور صياغته القانونّية عّمن هو خموَّ

 ال.

وهي ما كانت مرشوعّية القانون مستندًة إىل خصوصّية  ،): املرشوعّية اخلاّصةالثاين(

يف اجلاعل، كام هو احلال يف شأن اهللا سبحانه الذي حيّق له بشكّل خاّص الترشيع لإلنسان يف 

 املساحات الترشيعّية املتشاهبة أو موارد احلقوق املشرتكة، وكذا من خّوله سبحانه.

وهي مرشوعّية مكتسبة من الرأي العاّم أو  ،: املرشوعّية العاّمة التشخيصّية)الثالث(

القبول العاّم، ولكن البّد يف قيمة هذا الرأي أو القبول أن يكون عىل سبيل تشخيص مقتىض 

احلكمة والفطرة يف خطوطها التي ال ختلو عن غموض، ولو من خالل اختيار أهل احلكمة. 

 غابت املرشوعّية اخلاّصة. حيث تثبت فياموعّية هذا النحو من املرشمورد و
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وهي مرشوعّية الرأي العاّم يف ممارسة  ،)١(): املرشوعّية العاّمة االختيارّيةالرابع(   

احلّق العاّم؛ حيث يكون املوضوع من ِقَبل احلقوق العاّمة املشرتكة. فإذا ريض اجلميع بأمٍر ما 

 لصاحب احلّق ممارسة حّقه كيفام شاء. ُنّفذ ما اّتفقوا عليه؛ نظرًا إىل أنّ 

وعليه: ُتقاس املرشوعّية األولّية ألّي قانون بمدى واجدّيتها هلذه األنحاء من 

 .. كلٌّ يف مورده املرشوعّية،

فام كان متوافقًا مع القانون الفطرّي كان نافذًا ومرعّيًا، وما كان متوافقًا مع القانون 

 .. وأّما فيام عدا ذلك فاملعترب يف مرشوعّيته أمران. عة احلالاإلهلّي كان احلال فيه كذلك بطبي

): أن ال يكون خمالفًا للقانون الفطرّي والترشيع اإلهلّي الثابت؛ فإّنه ال قيمة أحدمها(

الصلح جائز بني املسلمني إّال ((: )٢(أولّية للتعاقد واالّتفاق فيام كان عىل خالف ذلك، كام ورد

 .))أحّل حراماً إّال صلحًا حّرم حالالً أو 

): أن يكون مبنّيًا عىل الرأي أو القبول العاّم؛ ليكون بمثابة ميثاق اجتامعّي واآلخر(

ّن الرأي العاّم عىل نوعني: تشخيّيص واختيارّي، ويعترب كّل إجتب رعايته من اجلميع. وحيث 

 فالبّد من بناء الترشيع يف كّل موضع عىل ما يليق به. ،منهام يف موضع خاّص 

 يمة الطارئة للترشيعالق

وأّما القيمة الثانوّية الطارئة للترشيعات املعارصة: فهي قيمة يكتسبها الترشيع الذي 

من منطلق كونه أمرًا نافذًا خارجًا جتري عليه احلياة. وهو ما ُيعربَّ  ،ال مرشوعّية له يف نفسه

 .)مرشوعّية األمر الواقع(عنه بـ

                                                             

ذكورة يف الوجه الثالث هو أّن رأي ) الفرق بني املرشوعّية االختيارّية وبني املرشوعّية التشخيصّية امل١(

الناس يف التشخيصّية البّد أن يكون حمتواه حتديد ما هو األصلح. وأّما يف االختيارّية فلهم أن خيتاروا ما 

 شاءوا ولو عىل أساس رغبات شخصّية أو اجتامعّية.

 .٢٢٦ص: ٦. هتذيب األحكام ج:٣٢ص: ٣. من ال حيرضه الفقيه ج:٤١٢ص: ٧ج: ) الكايف(٢
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ذلك ؛ لعقالئّية الطارئة باالعتبار املذكور تفصيلويف موارد اكتساب الترشيع للقيمة ا

 .. أّنه

وفق القاعدة األّولّية ـ من جهة فقدان حّق عىل تكون عدم مرشوعّية الترشيع ـ  :تارةً 

 .الترشيع فحسب

 تكون من جهة اخللل يف مضمون الترشيع أيضًا. :وأخرى

دالً، ولكّن املتصّدي جلعله أّما يف احلالة األوىل فهي كام لو كان الترشيع حكيًام وعا .١

الً بذلك. ففي هذه احلالة قد يوجب الع ودفعًا  مل عىل وفقه؛ أخذًا بمبدأ احلكمةمل يكن خموَّ

 للفوىض. وإن كان املتصّدي للترشيع آثًام يف تصّديه له من غري أهلّية له يف ذلك.

ناك صور وأّما يف احلالة الثانية ـ حيث يكون اخللل يف مضمون الترشيع ـ فه .٢

عديدة، خيتلف حكمها بحسب اختالفها يف انبثاق عنوان اضطرارّي مصّحح وعدمه، وقد 

 .)١(يقع االختالف يف بعضها

                                                             

أّنه ال شّك يف هذه احلالة يف عدم مرشوعّية تصّدي املّرشع يف جعله للترشيع، وإثمه مّرتني:  بيان ذلك:) (١

 مّرة لعدم حّقه يف الترشيع ومّرة ألجل اخللل يف مضمون الترشيع.

 ؟ فيه تفصيل ..الترشيعهذا ولكن قد يقع الكالم يف أّنه هل جيوز أو جيب عىل الناس رعاية 

التغريم  يكون مضمون الترشيع غري الصائب من قبيل أدوات الردع االجتامعّي، مثل إّنه قد .١

 ـ وفق اإلدراك العقالّين العامّ ـ . فإذا مل يكن الترشيع املقنّن ظاملًا بمخالفته للعدالة واحلبس ونحو ذلك

يفاء احلّق واملطالبة فال حمذور يف العمل عليه يف مقام است ،وإّنام كان خطؤه لعدم موافقته للرشيعة مثالً 

من جهة أّنه يف ضوء تعّذر تنفيذ الترشيع األوّيل ال حميص من العمل وفق الترشيع  ،بعقاب املعتدي

 اجلاري؛ توّصًال إىل العدالة، وربام كان ما يأيت يف النقطة الالحقة أيضًا كذلك.

حة التي خيّول املّرشع يف كّل وهي املسا، . قد يكون الترشيع اخلاطئ واقعًا يف مساحة احلكم الوالئّي ٢

ويكون خطأ الترشيع من جهة عدم حتّريه ملبادئ احلكمة والعدالة ، زمان باّختاذ املوقف الترشيعّي فيها

هو السبيل املتاح لتحقيق العدالة وحفظ النظم؛  ـ بعد صدورهـ كام ينبغي. ولكن يكون هذا الترشيع 
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لني للفتيا يف املجتمع الدينّي ـ وهم قّلة ـ  من شأنوعىل أّي حال؛ فإّن  الفقهاء املؤهَّ

الفتيا للمجتمع؛ رعايًة  مضافًا إىل عنايتهم بإنضاج الفتوى أن يراعوا احلكمة يف مقام إبداء

                                                                                                                                                          

رعايًة للنظم العاّم، وإدراكًا ملستوى متيّرس من العدالة واحلكم،  ـ وفق اّجتاه فقهّي حمتملـ فيلزم مراعاته 

 وال ينايف ذلك أن تكون وظيفة املجتمع السعي إىل حتكيم ما هو أقرب إىل احلكمة والعدالة.

. إذا كان املوضوع اجتهادّيًا وخمتَلفًا فيه يف الرشع؛ ومن َثّم رأى بعض املجتهدين عدم صّحة هذا ٣

رؤيته االجتهادّية مع الترشيع. فهناك اّجتاه يرى نفوذ هذا الترشيع يف حّق اجلميع، ما  الترشيع؛ لتفاوت

دام أّنه يمّثل اجتهادًا مقبوالً يف الرشيعة، ويملك أداًة تنفيذّيًة عمًال؛ فيكون ذلك عىل حّد خمالفة حكم 

يوافق القايض عىل هذا  القايض الرشعّي، الذي جيب األخذ به يف املساحات االجتهادّية، حتّى ممّن ال

 االجتهاد.

. قد يصّح التعامل يف الترشيع الدينّي مع من يعتقد بنظام قانوّين آخر وفق أصوله ولو فيام خيالف ٤

ثوابت هذا الترشيع. فإذا تعامل غري أهل الدين بينهم بمعامالت ال توجب استحالل الثمن رشعًا مل 

وا أمرًا ما طالقًا مل يكن مانع من الزواج مع مطلَّقتهم وإن يكن مانع من أخذ هذا الثمن منهم، وإذا اعترب

 .مل يكن واجدًا لرشوط الطالق رشعاً 

وقد ُتنّزل املذاهب املختلفة يف الدين الواحد، التي انفصلت يف قسم كبري من مبادئ االستنباط عىل 

ث روت الشيعة: ؛ حيوالشيعة يف حّجية قول أهل البيت هذا املثال. نظري اختالف أهل السنّة 

 .جواز التعامل مع اآلخر وفق اجتهاداهتم الفقهّية

وقد يرى بعض أهل العلم: أّن االجتهادات املختلفة يف داخل الدين مطلقًا ُتنّزل عىل هذه املنزلة؛ فمن 

فإّن له أن يتعامل عمًال مع من يعمل بذلك ـ  ولو بنحو جازمـ  اعتقد يف اجتهاد فريق آخر خطأه

وال يعّد ضاللة وابتداعًا ـ  عىل العمومـ ق اجتهاده، ما دام أّنه يمّثل اجتهادًا حمتمًال يف الدين االجتهاد وف

 ظاهرًا.

هذه وجوه اجتهادّية يكون البّت يف سالمتها من عدمه موكوالً إىل األبحاث التخّصصّية والفتاوى 

 الفقهّية.
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لعدم اختالل النظام العاّم للحياة، وهو من أهّم املقاصد يف املنظور الرشعّي والفطرّي 

 والعقالئّي. واهللا العاصم.

  فهذه نبذة عن عالقة الدين والقانون.

وقد اّتضح: أّن الدين جيري عىل منطق معقول ومقبول يف املنظور العقالئّي الراشد يف 

سواء يف املبنى العاّم للترشيع أو فيمن يثبت له حّق الترشيع أو يف اإليفاء  ،ط املتقّدمةكّل النقا

 باحلاجة الترشيعّية.

 .)الدين والقانون(هذا متام الكالم يف حمور 
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  ثاني عشر اِّـحور ال

  الدين والسياسة
 

 

k  وفق القانون الفطري ترشيعتنفيذ المن حيق له 

k  عىل أساس تشخيص األصلح ال الذوق الشخّيص ابتناء حّق الناس 

k تعيني احلاكم باالنتخاب ال يعني موافقة األكثرية عليه 

k تلخيص املوقف حول حق الناس يف تنفيذ األحكام 

k  ّمدى موافقة املوقف الترشيعّي السياّيس يف الدين للقانون الفطري 

k رّيةاملؤّهالت الفطعىل أساس ضامن توفر النصب اخلاّص  جريان 

k العاّمة العملّية يف كّل زمان ومكان نطلقاتانطالق الترشيع الدينّي من امل  

 / الدين والسياسة
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 الدين والسياسة

الدين حول : ـ من حماور استبانة اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ)ثاين عرشاملحور ال( 

 .والسياسة

ثة معروفة، هي: الشأن ويشتمل الشأن السياّيس يف اإلطالق العاّم عىل شؤون ثال

 شأن التنفيذّي، والشأن القضائّي.الترشيعّي، وال

حمور الدين  ـوقد تقّدم احلديث عن نظر الدين يف الشأن الترشيعّي يف املحور السابق 

وهو نافع يف استخراج موقفه جتاه الشأن القضائّي والتنفيذّي؛ ألّن أصل النظام  ـوالقانون 

أّنه يندرج يف ضمن النوع األعىل من الترشيع،  ه شأن ترشيعّي إّال والقضائّي بنفسالتنفيذّي 

 .)١(وهو الترشيع الدستورّي 

                                                             

م الترشيع إىل أقسام ثالثة١(  .. ) ُيقسَّ

تورّي: وهو الترشيع املتكّفل لرسم اخلطوط القانونّية األصلّية والعاّمة والعريضة الترشيع الدس .أ

واحلّساسة، ويعترب النوع األعىل من الترشيع، وتكتبه عادًة جلنة متخّصصة من اخلرباء القانونّيني خمتارة من 

ّم وقد ُجيَمع بني قبل اجلمهور، أو ُيعَرض الدستور بعد كتابته عىل اجلمهور من خالل االستفتاء العا

 الطريقتني.

الترشيع القانوّين: وهو املتكّفل لتحديد احلاجات الترشيعّية التفصيلّية يف ضوء الدستور واملصالح  .ب

العاّمة، ويتكّفله عادًة الربملان املنتَخب من قبل الناس، وهو املستوى املتوّسط من الترشيع، وقد خيّص باسم 

 القانون.

ّية والقضائّية: وهي ترشيعات حتتاج إليها القّوة التنفيذّية والقضائيّة يف تنظيم أمورها القرارات التنفيذ .ج

 وفق الوظائف القانونّية هلا. وهو املستوى األدنى من الترشيع.عىل والعمل 
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الذي يتمّثل  ـوسوف ُنسّلط الضوء يف هذا املحور بشكٍل خاّص عىل الشأن التنفيذّي 

 :ـيف نظام الدولة 

ا القانون إىل جهة ُتنّفذ هذ ـفضًال عن القانون  ـال شّك أّن املجتمع اإلنساّين حيتاج 

خارجًا بني الناس؛ وإالّ مل يكن للقانون أّية قيمة، وال يصّح إيكال األمر إىل الناس أنفسهم؛ 

إذ ال يقوى آحادهم عىل فعل ذلك، كام أّن ممارسة آحاد الناس بأنفسهم لذلك يؤّدي إىل 

 الفوىض.

 وعليه: فالبّد من جهة ذات قّوة تفرض هذا القانون عىل الناس مجيعًا.

 ..سؤالن  وهنا

 يثبت له حّق التنفيذ وفق القانون الفطرّي واملذاق العقالّين العام؟َمن ): األّول(

): هل ُيوافق الترشيُع الدينّي املذاَق العقالّين العاّم يف َمن يثبت له حّق التنفيذ، الثاين(

 أو أّنه يذهب مذهبًا خمتلفًا عن ذلك؟

 ريوفق القانون الفط ترشيعتنفيذ الن حيق له مَ 

األّول) فقد ُيذكر أّن مقتىض القانون الفطرّي أن يكون حّق  سؤالال( جواب أّما عن

 .. التنفيذ لعاّمة الناس لوجهني

أّن ذلك من مجلة الشؤون العاّمة املتعّلقة هبم، فهم َأوىل بإدارة شؤوهنم ولو من  .١

ب من ِقَبلهم. وعىل هذا األساس تبتني نظرّية العقد اال جتامعّي التي ُتعّد خالل من ُينصَّ

 األساس الرشعّي للدولة يف العرص احلديث.

إّن تصّدي الناس لنصب احلاكم أقرب إىل حتقيق العدالة االجتامعّية والوفاء  .٢

باالستحقاقات العاّمة واخلاّصة للناس من أّية طريقة أخرى يف تعيني احلاكم. فإذا لزم حتقيق 

عقل فإّنه يلزم إيكال أمر تعيني احلاكم إىل الناس العدالة واإليفاء بتلك احلقوق بحكم ال

 أنفسهم كضامنة لذلك.
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 .. وهذا املعنى صحيح بعض اليشء، ولكن ينبغي االلتفات إىل أمور 

 ثبوت هذا احلّق أّوالً هللا سبحانه

إّن هذا احلّق يثبت أّوالً هللا تعاىل، بمعنى: أّنه إذا عّني شخصًا إلدارة الشأن  .١

ًال  ـبطبيعة احلال  ـله التصّدي لذلك. مع أّنه تعاىل التنفيذّي حّق  ال ُيعّني إّال َمن يكون مؤهَّ

كأن يكون  ـوقع رّية واآلداب الرضورّية هلذا املوفق القواعد الفط ـللّتصّدي هلذا املوقع 

حازمًا يف مواقع احلزم، ورؤوفًا بالناس يف مواقع الرأفة، ناصحًا هلم، خلوقًا معهم، غري فظٍّ 

 ال غليظ وال خشن.و

والوجه يف ثبوت هذا احلّق له سبحانه: كونه خالق اإلنسان، األخرب بام يصلحه، 

ثبوت هذا  ـوفق املناسبات الفطرّية  ـاملعنّي به، املوّجه له يف هذه احلياة؛ فإّن ذلك يقتيض 

 . وقد تقّدم توضيح ذلك يف بيان ثبوت حّق وأولويته بشؤون الناس منهم احلّق له تعاىل

 الترشيع له سبحانه.

وإذا مل يعني سبحانه أحدًا لتويل األمر ثبت هذا احلق للناس أنفسهم وفق التوصيف 

 اآليت.

 س تشخيص األصلح ال الذوق الشخّيص ابتناء حّق الناس عىل أسا

يف حتديد من يتأّهل هلذا املوقع إّنام هو عىل سبيل التشخيص للناس إّن احلّق العاّم  .٢

أّنه البّد من أن يكون مضمون رأي كّل من ُيديل  :الختيار الشخّيص، بمعنىال عىل سبيل ا

وليس عىل أساس  ـوفق املؤّهالت الفطرّية  ـبرأيه الشهادة بأّن من خيتاره هو األكفأ يف أدواته 

 .ـكالِعرق واملذهب والدين وغري ذلك  ـاعتبارات غري دخيلة 

وليس إعامل املرء حلقٍّ شخيصٍّ له وذلك ألّن الغاية هي حتّري الصالح العاّم، 

 .)١(بمشاركته يف نصب احلاكم

                                                             

 .. ّن فيه وجوهاً إ) إّن هناك بحثًا قانونّيًا يف ّرس اعتبار التشخيص العاّم، حيث ١(
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قد ُيفرض أّن لبعض االعتبارات دخالًة يف التأّهل لألداء وإمكان اإليفاء بالصالح  عمن

فالبّد من األخذ به توّصًال إىل الصالح العاّم  ـبحسب الظروف االجتامعية والسياسية  ـالعاّم 

 بار لذاته.وليس من جهة قيمة ذلك االعت

وجيري مثل هذا املعنى يف الشأن الترشيعّي يف إناطة مرشوعّية الترشيع بانتخاب املّرشع من 

احلّق للناس  فإّن ثبوت هذا  ـبحسب الفطرة والدين  ـقبل الناس يف مناطق الفراغ الترشيعّي 

ص بل عىل األخذ بتشخيصه يف َمن هو أنصح للناس، وأحر ،ليس عىل نحو احلّق الشخّيص 

 عىل العدالة، وأوثق يف أداء األمانة.

 

 

                                                                                                                                                          

الواجد  نّ بمعنى أجمّرد سبيل إىل حتديد الواجد للمؤّهالت الالزمة، يص هذا التشخأن يكون  .أ

تشخيص الناس حّجة عىل نعم يكون ، الً عفمستحّقًا للتصّدي يكون واجدًا للمنصب واقعًا وللمؤّهالت 

غري صحيح؛ فإّن جمّرد املؤّهالت ال تكفي يف ثبوت الصالحّية لصاحبها الوجه اّتصافه باألهلّية. وهذا 

 ب االرتكازات العقالئّية العاّمة.بحس

أن يكون تشخيص الناس معتَربًا لذاته، بمعنى: أّنه ال يلزم وجود األهلّية واقعًا، فلو اّتفق عدم  .ب

ب هذا الوجهوجودها مل يمنع ذلك عن اّتصافه بالصالحّية.  : بأّن اعتبار تشخيص الناس لوجود وُيقرَّ

مع نكات أخرى مثل ـ  حتّقق تلك املؤّهالت عىل سبيل احلكمة النوعّيةاملؤّهالت إّنام روعي فيه الوصول إىل 

حكم احلاكم فيام  ذال ينف نعم. ـ صيانة املجتمع عن االستبداد واستحصال الرضا العاّم املانع من إثارة الفتنة

ص.ال حيتاج إىل اجتهاد وخت ـ بحسب العقل أو الرشعـ  جرى عىل خالف أمر يقينّي واضح للفهم العامّ   صُّ

أن يكون كال� من تشخيص الناس ألهلّيته واّتصافه باألهلّية دخيًال يف ثبوت الصالحّية له؛ فلو مل يكن  .ج

: فيكون تشخيص الناس معتَربًا عىل نحو األمارة وعليهأهًال مل تثبت له الصالحّية وإن اختاره الناس. 

 فها.النوعّية التي يصّح التعويل عليها يف حال عدم اليقني بخال

ورد عليه: بلزوم الفراغ يف احلكم إذا اّتفق عدم صالحّية من عّينه الناس للحكم ولو يف اعتقاد يوقد 

 بعضهم. وجياب: بلزوم تطبيق ضوابط املرشوعّية االضطرارّية والظاهرّية الطارئة دفعًا للفوىض.
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 كفاية املقبولّية الطوعّية عند العاّمة يف اإليفاء باحلّق العامّ 

ليس العقد االجتامعّي  ـوفق استحقاقهم الفطري  ـإّن ما يلزم من رأي الناس  .٣

ب املبنّي بل يكفي يف اإليفاء هبذا االستحقاق جمّرد املقبولّية العاّمة والرضا الغال ،بخصوصه

عىل أساس طوعّي. كام رّبام حصل يف التاريخ لبعض امللوك الذين كانوا مقبولني من قبل 

 جمتمعهم؛ من جهة عدالتهم وعنايتهم بالطبقات املتوّسطة واملحرومة.

نعم، العقد االجتامعّي هو الصياغة األكثر وضوحًا من مستوى املقبولّية والرضا 

 العاّم.

 واملقبولّية العاّمة بأساليب خمتلفة حتّقق العقد االجتامعيّ 

قد يظّن الباحث أّن ما ُحيّقق املقبولّية العاّمة والعقد االجتامعّي هو نظام الرتشيح . ٤

 .ـكام هو األسلوب الشائع يف هذا العرص ـاحلّر واالنتخاب من آحاد الناس عاّمة 

عراف التي تّتفق يف بحسب األ ـولكّن الواقع: أّن ذلك يمكن أن يتحّقق يف كّل زمان 

فُرّبام حصل هذا العقد االجتامعّي بني الناس يف بعض األزمنة واألمكنة؛  ـذلك الزمان 

 ـباجتامع شيوخ العشائر يف منطقة ما عىل شخص، وحينئٍذ ال حيتاج ألخذ آراء آحاد العشرية 

واثيق ألّهنم يرضون بام يستقّر عليه رأي شيوخهم؛ بمقتىض امل ـوفق عرف ذلك املجتمع 

 االجتامعّية بني شيوخ العشائر وأفراد عشائرهم. وهذا ما ُيعربَّ عنه باّتفاق أهل احلّل والعقد.

بل احلالة العشائرّية مبتنية عىل العقد االجتامعّي أيضًا بني أفراد العشرية الواحدة؛ 

وعكسها  ولذا يمكن أن يلحقوا شخصًا بالعشرية بضامن اجلريرة مع أّنه ال تربطه هبم قرابة.

وهي أن تتخّىل العشرية عن أحد املنتسبني هلا؛ فال تتحمل عنه شيئًا  ،ظاهرة اخللع العشائرّي 

وباقي املسلمني؛ فاضطّر   وال تطالب أحدًا بدمه. وهكذا فعلت قريش مع النبّي 

 َهدر دمه من ِقَبلها.ـِللهجرة؛ ل

  كّل جمتمع بحسبه.فاحلاصل: أّن العقد االجتامعّي بني الناس يمكن أن يتحّقق يف
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 حمدودية حق الناس يف تعيني احلاكم بعدم التفريط باملبادئ الفطرية

إن من الرضوري االنتباه إىل أن حق الناس يف حتديد احلاكم التنفيذي ال يعني حقهم 

يف جتاوز املبادئ الفطرية من قبيل املبادئ األخالقية والعدالة وتفريعاهتا يف املناحي املختلفة 

 .للحياة

ر عدم وعي األكثرية يف أثر أحاسيس وانفعاالت  وهذا يوجب حتديًا حقيقيًا فيام إذا قدِّ

معينة توّلد حركة شعبوية قد تتجاوز مبادئ أخالقية الزمة واستحقاقات ثابتة لبعض فئات 

املجتمع. وهذا األمر اتفق يف التاريخ مكررًا بل حتى يف الدول الغربية، وقد يصنف ضمنها 

ريًا من تقدم بعض الشخصيات أو األحزاب التي ترفع شعارات شعبوية حترك ما وقع أخ

قد  )هتلر(مكامن اإلحساس يف املجتمع بدل حتفيز عقوهلم بخطاب منطقي وعقالين، فإن 

توىل احلكم يف أملانيا عىل أساس انتخاب شعبي، ولكنه انتهك حقوقًا أولية ملواطنني أملان 

 وللدول املجاورة.  

لبلدان متتلك مؤسسات حقيقية يمكنها أن حتول دون مثل هذه نعم، بعض ا

الترصفات، ولكنها غري موجودة يف دول كثرية. عىل أن هذه املؤسسات وإن كانت حتول دون 

بعض هذه الترصفات، ولكن مع ذلك جيد احلاكم من خالل صالحياته منافذ النتهاك 

 املبادئ واحلقوق التي جيب عليه مراعاهتا.

من مجلة مشاكل النظم الديمقراطية احلديثة، حيث إن املجتمعات يمكن أن  وهذا األمر

الفطري.  تتعرض ألمواج فكرية وثقافية ال تراعي املبادئ التي جيب مراعاهتا وفق املنظور 

ومن املعلوم أنه ال يصح إناطة املبادئ برأي األكثرية وإال أمكن أن متيل األكثرية يف بعض 

 أخالقية أو ظاملة لبعض فئات املجتمع. املجتمعات إىل أمور ال
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 عيني احلاكم باالنتخاب ال يعني موافقة األكثرية عليهت

إن تعيني احلاكم باالنتخاب ال يعني موافقة أكثر املجتمع عليه كام قد يظّن بدوًا، بل 

 قد يكون املنتخبون له أقل من النصف بكثري.

الناس أو أكثر يف االنتخابات، فلو  والوجه يف ذلك: إن من اجلائز أن ال يشارك نصف

كان املتنافسون أكثر من مرشح يكون الفائز من حاز عىل أكثر أصوات املشاركني يف االقرتاع 

 وليكن ربعها مثًال.

ومن املعلوم أن من مل يشارك يف االنتخابات فإنه ال يكون مصدرًا لرشعية احلاكم 

تخبه اآلخرون الشأن العام املتعلق به وهبم املنتخب، إال من جهة عدم ممانعته لتوّيل من ين

 مجيعًا.

هذا وأن انتخاب الناس للحاكم ليس من قبيل الوكالة املتعارفة فقهيًا، ومن ثم ال 

جيري فيه رشائطها وأحكامها، وإنام هو تفويض خاص ذات أحكام خاصة عقالئية ـ يكون 

 ب تناسب مقام احلكم ومالبساته. الزمًا طوال الفرتة املحددة إال يف حاالت استثنائية ـ بحس

 تلخيص املوقف حول حق الناس يف تنفيذ األحكام

وهكذا ظهر بمالحظة جمموع ما ذكرناه أّن القانون الفطرّي يقتيض حّق الناس يف 

 .. حتديد من ينّفذ األحكام يف حّقهم، ولكن

والصالح وفق قواعد احلكمة  ـ): إّن ذلك ال ينفي حّق اهللا سبحانه يف ذلك أّوالً (

 .بل هو أوىل بذلك من الناس ـالعام 

، عىل أساس حتّري َمن يكون أكفأ إلدارة الشأن العامّ إنام هو ): إّن حّق الناس ثانياً و(

 .وليس عىل أساس االنحياز الشخيص

): إّنه يكفي يف اإليفاء بحّقهم املقبولّية العاّمة التي ختتلف باختالف األعراف ثالثاً و(

 ب األزمنة واألمكنة.االجتامعّية بحس
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 يف حتقيق َمن يثبت له حّق احلكم وفق القانون الفطرّي.وهو األّول  سؤالهذا عن ال

 مدى موافقة املوقف الترشيعّي السياّيس يف الدين للقانون الفطريّ 

له تنفيذ  ّق حيفيمن  ياملوقف الترشيعّي الدينـ عن الثاين)  سؤال(الجواب  وأما

الذي يعّول عىل املقبولّية العقالئي لمذاق لاملوقف هذا ّن عدم موافقة ربام ُيظاألحكام ـ فإنه 

 .. العاّمة عند الناس؛ وذلك بدليلني

): أّننا نجد أّن الدين مل َيْسَع إىل توجيه املجتمع العاّم إىل هذا احلّق، وهو مسعى أّوالً (

يف األمور اخلطرية؛ فإّن  البّد منه يف ما هو جزء من رسالته األساسّية من ترشيد اإلدراك العامّ 

 حتديد من حيّق له احلكم أمر خطري جدًا.

مل جيروا عىل   وممّا يمّثل عدم وجود هذا التوّجه: أّننا نجد أّن املسلمني بعد النبّي 

 مبدأ املقبولّية العاّمة يف اختيار احلاكم. وهذا أمر معروف بمالحظة التاريخ.

عطي انطباعات خمتلفة عّمن حيّق له التصّدي ): أّن هناك مؤّرشات عديدة تثانياً و(

 .. للحكم وتنفيذ األحكام

): ما يعطي أّن الدين يعّول عىل آلّية النصب اإلهلّي خاّصة؛ فال مرشوعّية إالّ أحدها(

 ملن نصبه الشارع.

إّن  :وقد قيل ـ): ما يعطي أّن الرشع ليس معنّيًا بتنفيذ القانون الرشعّي أصًال الثاينو(

اسب قول مجع من فقهاء اإلمامّية: بعدم مرشوعّية أّية ُسلطة تقوم يف ظرف غياب ذلك ُين

 .ـ اإلمام من أهل البيت

): ما يعطي أّن الدين ُيذعن بمرشوعّية السلطة القائمة، وإن حصلت بالغلبة الثالثو(

 واالستئثار.
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ليل جتويزه إعامل ): ما يعطي أّن الدين ُحييل تنفيذ القانون إىل آحاد الناس؛ بدالرابعو( 

القّوة يف مقام األمر باملعروف والنهي عن املنكر من ِقَبل آحاد الناس أنفسهم، من غري 

 الرجوع إىل سلطة مركزّية.

 نقد االنطباع املتقدم إمجاالً 

بل التأّمل اجلامع واملنهجّي  ،ولكّن الظّن املتقّدم واملعطيات املوصوفة كّلها غري دقيقة

تعاليم الدين توّجه إىل مقتضيات الفطرة من حّق الناس يف تعيني  يف املوضوع يعطي أنّ 

 .وفق حمددات عقلية وفطرية احلاكم

وفق  ـما سبق من قبل من أّن الدين ينطلق  ـعىل اإلمجال  ـوينبغي أن نستذكر أّوًال 

من مبادئ احلكمة والعدالة والقيم السامية. وهذا ينطبق يف املجال  ـأصوله يف الترشيع 

 سياّيس، كام ينطبق يف سائر املجاالت الترشيعّية.ال

وحينئٍذ فليس من املعقول بحاٍل أن يقبل عىل الدين إذعانه بأّي نظام تنفيذّي يكون 

خمالفًا مع هذه املبادئ يقينًا؛ ألّن تلك املبادئ هي أصول الترشيع وأساسه، ووضوح هذا 

عة عىل خالف ذلك.يزيد عىل ثقل  ـوفق نصوصه  ـاملعنى وثقله يف الدين   أّية حّجة متوقَّ

وعليه: فإّن أّية حّجة مفرتضة يف املوضوع إذا عارضت هذه التأصيالت األساسّية يف الدين 

لة عىل ما يناسبها بمقتىض قانون املوازنة بني املؤّرشات املتعارضة يف  ،تكون حمكومة هلا وُمنزَّ

 هو الذي عربَّ عنه علامء األصول بأنّ املوضوع الواحد، وترجيح الراجح منها. وهذا القانون 

 .)ما حكم به العقل حكم به الرشع(

 ،ألّنه تدّخل يف شؤوهنم ؛فإذا كان تنفيذ األحكام القانونّية حّقًا للناس بنحو مبارش

فال يمكن أن يكون الدين متبنّيًا ملا خيالف  ،ألّنه ضامنة احلكم العادل ؛وبنحو غري مبارش

 ذلك.
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سواء يف مورد  ،فالواقع أّن الدين جيري عىل املقياس الفطرّي العامّ  :وأّما عىل التفصيل

حاكًام عىل األّمة، أم يف مورد النظرّية العاّمة  النصب اخلاّص كام يف نصب النبّي 

 للحكم.

 املؤّهالت الفطرّيةعىل أساس ضامن توفر النصب اخلاّص  جريان

فقد اسُتغني عن اختيار الناس  ـ مورد النصب اخلاّص ـ أي  )املورد األول(أّما يف 

وفق  ـحّق اهللا سبحانه يف االختيار للناس أن مبارشًة؛ من جهة أّن القانون الفطرّي يقتيض 

ممقتضيات احلكمة والصالح العام  كام ذكرنا  ـألنفسهم  عىل حّق الناس يف االختيار ـ مقدَّ

 .ـمن قبل 

تاره واجدًا للمؤّهالت جرى الشارع عىل كون َمن خي فقد ذلكمن رغم بالولكن 

املقبولّية العاّمة ممّن يقبل بتنفيذ الترشيعات  ـبطبيعة احلال  ـممّا يستوجب  ،الفطرّية لإلدارة

 .)١(املنظورة

احرتازًا عّمن مل ينطبق  )من يقبل بتنفيذ الترشيعات املنظورة(وإّنام قّيدنا املقبولّية بـ

من  ـهتامم برأي من ال يقبل االختيار اإلهلي عليه هذا التوصيف؛ فإّن من الطبيعّي عدم اال

ومن َثّم يريد اختيار  ،ويميل إىل اخلروج عنها ـ منطلق معارضته للترشيعات املنظورة أصالً 

ألّن البحث هنا عن تعيني (القّوة التنفيذّية) التي شأهنا تطبيق  ؛من ال ينّفذها وال يلتزم هبا

 ومعارضتها. الترشيعات املنظورة، وليس اخلروج عليها

                                                             

حانه بني الناس؛ ملا أرشنا إليه من اعتبار املقبولّية العاّمة ملن ينصبه اهللا سب :وليس املقصود بام ذكر) ١(

َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إَِذا [االستغناء عن تعيني الناس إذا تصّدى اهللا سبحانه للتعيني، وقد قال سبحانه: 

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  َريَ
ُم اْخلِ أّن اهللا سبحانه  :لكّن املرادو. )٣٦األحزاب: (سورة  ]َقَىض اهللاَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َهلُ

يق أقرب إىل قبول الناس، لو وعوا وحتّروا تطب ـ بطبيعة احلالـ  يكون نإّنام يعّني بمقتىض حكمته م

  الترشيعات التي يراد تنفيذها.
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: ـالتي راعى الشارع وجودها يف مورد النصب اخلاص  ـواملراد باملؤّهالت الفطرّية  

رؤوفاً هبم، صبورًا  والرفق واملداراة، رحيًام بالناس أن يكون املرء متحّليًا بمكارم األخالق

وال يكون فّظًا غليظًا مستبّدًا برأيه؛  ،عىل أخطائهم ساترًا هلا، يشاورهم ويعتني بشؤوهنم

 فينفّض الناس من حوله.

ْم َوَلْو ُكنَت َفظ�ا َغلِيَظ اْلقَ [: )١(قال اهللا سبحانه َن اهللاِ لِنَت َهلُ ٍة مِّ وْا َفبَِام َرْمحَ ْلِب الَنَفضُّ

ْل َعَىل اهللاِ إِنَّ  ْم َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ اهللاَ  ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َهلُ

لِنيَ  ِ [ :)٢(، وقال ]ُحيِبُّ اْلـُمَتَوكِّ ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعن تُّْم َحِريٌص َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيمٌ   .]َعَلْيُكم بِاْلـُمْؤِمنَِني َرُؤوٌف رَّ
از رتك عيني ا وفر عىل اخلاص الت  الفطرية املؤهالت ت

وبذلك نالحظ: أّن الشارع مل يكتف فيمن يولّيه األمر بالنصب اخلاّص بمؤّهالت 

بل اعتنى باّتصافه باملؤّهالت الفطرّية لإلدارة والقيام بالشأن  ،التبليغ أو الترشيع فقط

ة أْن عّني اهللا سبحانه للنبّوة والرسالة شخصًا، وقد اّتفق يف األمم السابق التنفيذّي.

 .)٣(وللحكومة شخصًا آخر

هو ذو وفق املنظور الرشعي ـ ف القاعدة العاّمة يف تعيني احلاكمـ أي  )الثاين املورد( وأما

 .. شّقني

ذ حكمه وجتب طاعته. .أ  ما يتعّلق بمؤّهالت احلاكم الذي ينفَّ

ذ الترشيع  ما يتعّلق بطريقة تعيني احلاكم؛ .ب فهل يأخذ الدين برأي الناس فيمن ينفَّ

  عليهم أو ال؟

  

                                                             

 .١٥٩آل عمران: سورة ) ١(

 .١٢٨التوبة: سورة  )٢(

َإلِ  إَِىل  َترَ  َأَملْ [ كام جاء يف القرآن الكريم: )٣( ائِيَل  َبنِي ِمْن  اْملَ مُ  لِنَبِيٍّ  َقاُلوا إِذْ  ُموَسى َبْعدِ  ِمنْ  إِْرسَ  َلَنا اْبَعْث  َهلُ

مْ  َوَقاَل  ۞.. َملًِكا  .)٢٤٧ـ٢٤٦البقرة: (سورة  ]َملًِكا َطاُلوَت  َلُكمْ  َبَعَث  َقْد  اهللاََّ  إِنَّ  َنبِيُُّهمْ  َهلُ
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 ّهالت احلاكم يف املنظور الدينّي مؤ

شارع اعترب يف َمن حيكم الناس مجيع املؤّهالت التي ): فامللحوظ أّن الالشّق األولأّما (

 يتقّوم هبا صالح أمر الناس، كام مّر ذلك يف َمن نّصبه للحكم بالنصب اخلاّص.

ولنذكر يف هذا السياق بعض كلامت اإلمام أمري املؤمنني يف خطابه العاّم وكتبه إىل 

 الوالة:

َماِء َواملََْغانِِم َوَقْد َعلِْمُتْم َأنَُّه ال َينَْبغِ ((: )١(قال  ي َأْن َيُكوَن اْلَواِيل َعَىل اْلُفُروِج َوالدِّ

ْم َهنَْمُتُه، َوَال اْجلَاِهُل؛ َفُيِضلَُّهمْ  بَِجْهِلِه،  َواْألَْحَكاِم َوإَِماَمِة املُْْسلِِمَني اْلَبِخيُل؛ َفَتُكوَن ِيف َأْمَواِهلِ

َوِل؛ َفَيتَِّخَذ َقْومًا ُدوَن َقْوٍم، َوَال املُْْرَتِيش ِيف َوَال اْجلَاِيف؛ َفَيْقَطَعُهْم بَِجَفاِئِه، وَ  َال اْحلَائُِف لِلدُّ

ةَ  نَِّة؛ َفُيْهلَِك اْألُمَّ ا ُدوَن املََْقاطِِع، َوَال املَُْعطُِّل لِلسُّ  .))اْحلُْكِم؛ َفَيْذَهَب بِاْحلُُقوِق َوَيِقَف ِهبَ

املحكوم، ومنها حّق نصيحة املحكوم للحاكم يذكر احلقوق املتبادلة للحاكم و ـ)٢(وقال أيضاً 

يِن َفِضيَلُتُه  ـَوَلْيَس اْمُرٌؤ ((: ـ َمْت ِيف الدِّ بَِفْوِق َأْن ُيَعاَن  ـَوإْن َعُظَمْت ِيف اْحلَقِّ َمنِْزَلُتُه، َوَتَقدَّ

ِه.. َوالَ اْمُرٌؤ  َرْتُه النُُّفوُس، ـَعَىل َما َمحََّلُه اهللاُ ِمْن َحقِّ بُِدوِن َأْن ُيِعَني  ـَواْقَتَحَمْتُه اْلُعُيوُن  َوإِْن َصغَّ

 َعىل ذلَِك َأْو ُيَعاَن َعَلْيِه. َوإِنَّ ِمْن َأْسَخِف َحاالَِت اْلُوالَِة ِعنَْد َصالِِح النَّاِس: َأْن ُيَظنَّ ِهبِْم ُحبُّ 

.. َفَال ُتْثنُوا َعَيلَّ بَِجمِ  ْخَراِجي َنْفِيس إَِىل اِهللا اْلَفْخِر، َوُيوَضَع َأْمُرُهْم َعَىل اْلكِْربِ يِل َثنَاء؛ ِإلِ

ْ َأْفُرْغ ِمْن َأَداِئَها، َوَفَرائَِض الَُبدَّ ِمْن إِْمضاِئَها؛ َفَال ُتَكلِّ  ِة ِيف ُحُقوق َمل ُموِين َبَام َوإَِلْيُكْم ِمَن التَِّقيَّ

ُظوا ِمنِّي بَِام ُيَتَحفَّ  ُم بِِه اْجلََبابَِرُة، َوالَ َتَتَحفَّ الُِطوِين باملَُْصاَنَعِة، ُتَكلَّ ُظ بِِه ِعنَْد َأْهِل اْلَباِدَرِة ، َوالَ ُختَ

ُه َمِن اْسَتْثَقَل اْحلَقَّ   َأْن ُيَقاَل َوالَ َتُظنّوا ِيبَ اْستِْثَقاالً ِيف َحّق ِقيَل ِيل، َوالَ اْلتَِامَس إِْعَظام لِنَْفِيس؛ َفإِنَّ

وا َعْن َمَقال بَِحّق، َأْو َمُشوَرة  َلُه َأْو اْلَعْدَل َأْن ُيْعَرَض َعَلْيهِ  َكاَن اْلَعَمُل ِهبَِام َأْثَقَل َعَلْيِه.. َفَال َتُكفُّ

فِْعِيل إِالَّ َأْن َيْكِفَي اهللاُ ِمْن  بَِعْدل؛ َفإِينِّ َلْسُت ِيف َنْفِيس بَِفْوِق َأْن ُأْخِطىَء، َوالَ آَمُن ذلَِك ِمْن 

                                                             

 .١٣١، اخلطبة ١٨٩ص: ) هنج البالغة١(

 .٢١٦، اخلطبة  ٣٣٤ص: ) هنج البالغة٢(
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ُه؛ َيْملُِك ِمنَّا َما الَ َنْفِيس َما ُهَو َأْمَلُك بِِه ِمنِّ  َام َأَنا َوَأْنُتْم َعبِيٌد َممُْلوُكوَن لَِربٍّ الَ َربَّ َغْريُ ي.. َفإنَّ

َالَلِة  بِاْهلَُدى، َنْملُِك ِمْن َأْنُفِسنَا، َوَأْخَرَجنَا ِممَّا ُكنَّا فِيِه إَِىل َما َصَلْحنَا َعَلْيِه؛ َفَأْبَدَلنَا َبْعَد الضَّ

 .))اْلبِصَريَة َبْعَد اْلَعَمىَوَأْعَطاَنا 

ه عىل ـه فيام كتبه إىل أمرائـر يف احلاكم وجتب به طاعتـيذكر ما ُيعتب ـ)١(وقال أيضاً 

ُه َعَىل َرِعيَّتِِه َفْضٌل َناَلُه، َوالَ َطْوٌل ُخصَّ بِِه، ((: ـاجليش  َ ا َبْعُد؛ َفإِنَّ َحّقًا َعَىل اْلَواِيل َأالَّ ُيَغريِّ َأمَّ

ي َأالَّ ِزيَدُه َما َقَسَم اهللاُ َلُه ِمْن نَِعِمِه ُدُنّوًا ِمْن ِعَباِدِه، َوَعْطفًا َعَىل إِْخَوانِِه. َأالَ َوإِنَّ َلُكْم ِعنْدِ َوَأْن يَ 

َر َلُكْم  ًا إِالَّ ِيف َحْرب، َوالَ َأْطِوَي ُدوَنُكْم َأْمرًا إِالَّ ِيف ُحْكم ، َوالَ ُأَؤخِّ َحّقًا َأْحَتِجَز ُدوَنُكْم ِرسّ

َعْن َحمَلِِّه، َوالَ َأِقَف بِِه ُدوَن َمْقَطِعِه، َوَأْن َتُكوُنوا ِعنِدي ِيف اْحلَقِّ َسَواًء . َفإَِذا َفَعْلُت ذلَِك 

ُطوا ِيف  اَعُة، َوَأالَّ َتنُْكُصوا َعْن َدْعَوة، َوالَ ُتَفرِّ َوَجَبْت هللا َعَلْيُكُم النِّْعَمُة، َوِيل َعَلْيُكُم الطَّ

. َفإِْن َأْنُتْم َملْ َتْسَتِقيُموا ِيل َعَىل ذلَِك َملْ َيُكْن َأَحٌد َأْهَونَ َصالَ   ح، َوَأْن َختُوضوا اْلَغَمَراِت إَِىل اْحلَقِّ

 َعَيلَّ ِممَّْن اْعَوجَّ ِمنُْكْم، ُثمَّ ُأْعظُِم َلُه اْلُعُقوَبَة، َوالَ َجيُِد ِعنِْدي فِيها ُرْخَصًة.. َفُخُذوا هَذا ِمنْ 

 .))َرائُِكْم، َوَأْعُطوُهْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َما ُيْصلُِح اهللاُ بِِه َأْمَرُكمْ ُأمَ 

يصف ما جيب عىل الوايل من  ـيف عهده املعروف إىل مالك األشرت )٢(وقال 

َلنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتَِك ((: ـ اخلروج للناس ا َبْعُد َفَال ُتَطوِّ َالِة َعِن َفإِنَّ اْحتَِجاَب اْلُو  ،وَأمَّ

يِق  ِعيَِّة ُشْعَبٌة ِمَن الضِّ ُة ِعْلٍم بِاألُُمورِ ، الرَّ واِالْحتَِجاُب ِمْنُهْم َيْقَطُع َعنُْهْم ِعْلَم َما اْحَتَجُبوا . وِقلَّ

ِغريُ  ،ُدوَنه اْحلَقُّ  وُيَشاُب  ،وَيْقُبُح اْحلََسُن وَحيُْسُن اْلَقبِيُح  ،َفَيْصُغُر ِعنَْدُهُم اْلَكبُِري وَيْعُظُم الصَّ

َام اْلَواِيل َبَرشٌ  .بِاْلَباطِلِ  وَلْيَسْت َعَىل اْحلَقِّ  ،ال َيْعِرُف َما َتَواَرى َعنْه النَّاُس بِه ِمَن األُُمورِ  ،وإِنَّ

ْدِق ِمَن اْلَكِذِب  وُب الصِّ ا ُرضُ َام َأْنَت َأَحُد َرُجَلْنيِ  ،ِسَامٌت ُتْعَرُف ِهبَ ا اْمُرٌؤ َسَخْت  ،وإِنَّ إِمَّ

َأْو فِْعٍل َكِريٍم ُتْسِديه َأْو ُمْبَتًىل  ،ُسَك بِاْلَبْذِل ِيف اْحلَقِّ َفِفيَم اْحتَِجاُبَك ِمْن َواِجِب َحقٍّ ُتْعطِيهَنفْ 

                                                             

 .٥٠، الكتاب  ٤٢٤ص: ) هنج البالغة١(

 .٥٣، الكتاب  ٤٤١ص: ) هنج البالغة٢(
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َع َكفَّ النَّاِس َعْن َمْسَأَلتَِك إَِذا َأيُِسوا ِمْن َبْذلَِك  ،بِاملَْنْعِ  َمَع َأنَّ َأْكَثَر َحاَجاِت النَّاِس  ،َفَام َأْرسَ

ويف باقي  ،))ِمْن َشَكاِة َمْظلَِمٍة َأْو َطَلِب إِْنَصاٍف ِيف ُمَعاَمَلةٍ  ،ْيَك ِممَّا ال َمُئوَنَة فِيه َعَلْيَك إِلَ 

 الرسالة معاٍن جليلة حتُسن مراجعتها.

ثّقف املجتمع عىل املطالبة هبذه املؤّهالت توينبغي االلتفات إىل أّن مثل هذه النصوص 

ىل من ينبغي هلم أن يقبلوا به أو يرفضوه من احلّكام، كام أّنه حيّذر رشدهم إتيف والة األمر، و

احلّكام بأّن مرشوعّيتهم وحّقهم يف الطاعة منوطة باّتصافهم هبذه املؤّهالت. وال شّك أّن من 

 شأن ذلك أن يكون قد أّثر فيام جرى من احلوادث السياسّية يف املجتمع اإلسالمّي.

لدين بالنسبة ملؤّهالت احلاكم. وقد الحظنا أّهنا جارية عىل فهذا هو املذاق العاّم يف ا

 القانون الفطرّي.

 تعيني احلاكم يف املنظور الدينيّ آلّية 

فيمكن القول: إّن الدين  ـ وهو طريقة تعيني احلاكم رشعاً  ـ) الشّق الثاينوأّما عن (

ق عليه عّرب عن لزوم من خالل هنيه عن االستبداد يف احلكم، وأمره باملشورة فيه، واالّتفا

ْنَيا َوَما [: )١(قال تعاىل، االعتداد برأي الناس تعبريًا وافياً  َياةِ الدُّ ٍء َفَمَتاُع اْحلَ ن َيشْ َفَام ُأوتِيتُم مِّ

ُلوَن  ِْم َيَتَوكَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعَىل َرهبِّ َتنُِبوَن َكَبائِرَ  ۞ِعنَد اهللاَِّ َخْريٌ َوَأْبَقى لِلَّ ْثِم  َوالَِّذيَن َجيْ اْإلِ

َالَة َوَأْمُرُهْم  ۞َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُروَن  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ

َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن  ونَ  ۞ُشوَرى َبْينَُهْم َوِمم ُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِرصُ  .]َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَهبُ

 اللة آية املشورة عىل اعتبار االتفاق يف احلاكمد 

 ..وبيان داللة اآلية يّتضح بأمور ثالثة

إّن املفهوم من اآلية أّن املراد باألمور ليس األمور الشخصّية بل األمور االجتامعّية  .١

 فال يستبّد هبا بعضهم عىل بعض بل يتشاورون فيها.  ،التي تكون فيام بينهم

                                                             

 .٣٩ ـ٣٦الشورى: سورة  )١(
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وقد أضيف فيه األمر بلفظ املفرد  ـ]َأْمُرُهمْ [ والوجه يف ذلك: أّن الظاهر من قوله:

واألمور  .ه متعّلق باجلميع: أّن هذا األمر يعنيهم مجيعًا؛ فهو أمر واحد ولكنّ ـإىل اجلامعة 

الشخصّية متعّلقة بصاحبها وإن استشار اآلخرين فيها لالنتفاع بتجارهبم. كام أّن االنتصار 

املذكور بعد ذلك ُيراد به االنتصار اجلامعّي ال الشخّيص، واملراد به: حتريض املسلمني عىل رّد 

 املعتدين البغاة عليهم حّتى ينترصوا منهم.

من اآلية وجوب العمل باملشورة، وليس الرتغيب إليه باعتباره صفة  أّن املفهوم .٢

عىل حّد كثري من األحكام  ـكامل فحسب؛ وإّنام ذكر ذلك عىل سبيل توصيف املؤمنني 

رعايًة للبالغة يف القول؛ ألّن توصيف املؤمن  ـ األخرى التي ُتذكر يف اآليات هبذا األسلوب

؛ ألّنه يدّل عىل كون هذا العمل مرتبطًا بوصف اإليامن بعمٍل ما أبلغ من أمره بذلك العمل

املؤمنون (ومن َثّم نجد أّن قولنا:  ،)١(نابعًا منه؛ فُيشِعر بأن ال إيامن ملن مل يعمل ذلك

، واآلية )عىل املؤمنني أن يستشريوا يف أمورهم(أبلغ من أن نقول:  )يستشريون يف أمورهم

 ها قريب منه.وإن مل تكن باللفظ األّول ولكّن معنا

وعليه: فال يّرض بداللة اآلية عىل وجوب املشورة أّهنا مل ترد بصيغة األمر أو الوجوب 

رصحيًا؛ فإّن أداء احلكم اإللزامّي بلسان التوصيف والنصح واإلرشاد شائع يف اآليات 

 .ـكام ُيعلم باملامرسة والتأّمل فيها  ـالقرآنّية 

 

                                                             

صفة للمؤمن، حّتى تدّل عىل  ـ كاملشورةـ  ّن اآلية مل جتعل التوّكل وما بعده من الصفاتإ إن قيل:) ١(

استبطان اإليامن هلذه الصفات بل وصفت اجلامعة املنظورين فيها باإليامن وبالتوّكل واملشورة وغريها معًا؛ 

ُلونَ [ ألّن قوله: ِْم َيَتَوكَّ  اّلِذينَ ) وحده، وليس لـ(اّلِذينَ فًا لـ()؛ فيكون وصآَمنُواعطف عىل ( ]َوَعَىل َرهبِّ

 ) جمموعًا. آَمنُوا

نعم، ولكّن تقديم صفة اإليامن عىل سائر الصفات يعطي أّن املراد كون املؤمن مّتصفًا هبا؛ فُيشِعر بأّن  قيل:

 هذه الصفات نابعة من اإليامن، كام تكّرر ذلك يف اآليات القرآنّية.



٥٤٠   .....................................................................................  �������������������������  

 بيان مفهوم املشورة

معنى أّما مفهوم املشورة يف اآلية فيحتاج إىل بعض التوضيح؛ ألّنه قد يرتاءى  .٣

 .االعتبار برضا الناساملشورة بعيدًا عن إفادة 

 .. باملشورة يمكن أن يكون بأحد اعتبارينأّن األمر  والوجه يف ذلك:

): أن ُينظر إليها كآلة ملزيد من التعّقل؛ إذ يضّم اإلنسان هبا عقول الناس أحدمها(

 وجتارهبم إىل عقله وجتربته.

 أداة إلرضاء الناس من جهة األخذ برأهيم. ا): أّهن اآلخرو(

 ضناه من استبطاهنا لرضا الناس.فإذا ُأريد باآلية االعتبار الثاين كان متناسبًا مع ما افرت

وأّما إذا ُأريد االعتبار األّول فال عالقة له بذلك؛ ألّنه سبيل ملزيد من التحقيق يف 

 املوضوع، ومن اجلائز أن ال يأخذ املشاور برأي من شاوره أصًال كي ينال رضاهم.

النظر إىل  هو ـبنحو عام  ـوعليه فُيقال: إّن املفهوم من مدح املشورة واحلّث عليها 

؛ فإّن املشورة ُعّرفت بأّهنا: انتفاع بعقول الناس وجتارهبم، كام يف أقوال حكيمة ولاالعتبار األ

، كام أّن معناه اللغوّي يساعد عىل ))َمن شاور الناس شاركهم يف عقوهلم(( :مأثورة، مثل

ُت العسل..  أي: استخرجُته من موضعه. ذلك؛ فإّهنا مأخوذة من قول الرجل: ِرشْ

ومن َثّم تكون صالحّية القرار يف مورد املشورة للمستشري نفسه وليس للجميع، كام  

ْل َعَىل اهللاِّ[:)١(قال تعاىل  .]َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وعليه: فيكون املفهوم من جعل املشورة يف اآلية صفًة للمؤمن هو: أّن اإليامن مدعاة 

ليس ألجل حتصيل الوفاق يف األمر الذي تقع فيه املشورة؛ ومن َثّم تشمل اآلية إىل التعّقل، و

ووالة األمصار وقادة  مورد كون الصالحّية للمشاور نفسه، كام هو احلال يف النبّي 

 اجليش.

                                                             

 .١٥٩آل عمران: سورة  )١(
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وعىل أساس هذا البيان فال عالقة لآلية باألخذ باملشورة مع الناس؛ حتصيًال 

 لرضاهم.

ال يبعد أن تنطوي املشورة عىل عناية مقبولة برأي املستشارين؛ ولكّن الصحيح: أّنه 

حّتى يكون ما يتمّخض عنه حمّل قبول اجلميع أو الغالبّية، وليس متّسكًا من املشاور بقناعته 

 فمرجع املشورة إىل إرشاك اآلخرين يف القرار والرأي. من غري موافقة اآلخرين إّياه.

بـ(االئتامر)، وعن رأي اآلخرين بـ(األمر)، كام  ويناسب ذلك: التعبُري عن املشورة

 ؛ أي: ُتشريون عّيل. ]َفَامَذا َتْأُمُرونَ [ :)١(قال تعاىل

ولذلك: ُيعربَّ عّام يقابل املشورة بـ(االستئثار واالستبداد)، وقد جاء يف كتب اللغة: 

اإلمام اخلرب عن (استبّد باليشء: اختّص به، واستأثر باليشء: استبّد به وخّص يف نفسه)، ويف 

مل ننفس عليك خريًا ((: ـمبايعته قد امتنع عن  وكان  ـ)٢(أليب بكرأنه قال  عيل 

 .))ساقه اهللا إليك، ولكنّك استبددت علينا باألمر، وكنّا نرى لقرابتنا من رسول اهللا نصيباً 

ىل إ ـولو كان هو تعيني احلاكم  ـوعليه: فيكون مرجع اإللزام باملشورة يف كّل أمر 

 نحٍو من القرار اجلامعّي.

وإنام  نعم، ال تنطبق املشورة عىل القرار اجلامعّي املبنّي عىل أساس االختيار الشخّيص 

بمعنى: أن يكون اختيار كّل واحد شهادة بأّن من اختاره  ،عىل أساس الرأي التشخيّيص 

لنظام الفطرّي أنصح وأصلح للناس؛ فإن مل يكن حتّرى ذلك فقد خان األمانة. وهذا أوفق با

من بناء قيمة الرأي عىل اخليار الشخّيص، كام قد يكون هو االنطباع عن النظام االنتخاّيب 

احلديث؛ فالفطرة تساعد عىل أن يكون حّق الرأي للجميع عىل أساس النصح للمبادئ 

 الفاضلة واحلقوق الثابتة.

                                                             

 .١١٠األعراف: سورة  )١(

 .٨٣ص: ٥ج: ) صحيح البخاري٢(
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  احلديث عن انطباق مدلول آية الشورى مع ما جرى يف صدر اإلسالم

قد تلّقوا اآلية  ـ مثالً  ـفإن قيل: ولكن من البعيد أن يكون الناس يف صدر اإلسالم 

هبذه الطريقة، وفهموا منها حّق الرأي واالختيار للجميع. ومن َثّم قيل: إّن الشورى التي 

إّنام هي شورى أهل احلّل والعقد، وقد كان هؤالء هم  ـعىل رأي  ـُأخذ هبا يف العرص األّول 

، وأّما األنصار: فألّهنم آووا ين واألنصار؛ أّما املهاجرون: فألّهنم عشرية النبّي املهاجر

ومل يكن لعاّمة الناس غِريهم رأي يف املسألة، كام مل تكن ثقافة املجتمع  ،ونرصوه النبّي 

 حتتمل حّق عاّمة الناس يف املشاركة يف القرار.

حكم بام يعود إليه ليس بعيدًا عن إدراك قيل: إّن الواقع أّن مسألة حّق كّل شخص يف الت

وقد كانت صيغة االّتفاق والتعاهد معروفة يف احلكم العشائرّي الذي  ـعىل اإلمجال  ـالناس 

كان هو أسلوب احلكم السائد يف العشائر العربّية؛ حيث كان هناك عقد بني أفراد العشرية 

نظام مستَمّد من الطابع الفكرّي عىل أن يكونوا يدًا واحدة، وُيعنيَّ شيخ العشرية عىل 

النبّي  للعشرية، ثّم كانت العشائر تتحالف بينها فتكّون بذلك وحدة أوسع. وعندما جاء 

  إىل املدينة عقد بني أهلها املسلمني وما حوهلا من اليهود والنصارى عقدًا اجتامعّيًا وافق

 اجلميع عليه.

ّتبع يف املجتمع اإلسالمّي فلم يكن وأّما جعل املهاجرين واألنصار أصحاب الرأي امل

فلو  ،متنافيًا مع القبول العاّم بل كان ذلك أمرًا مقبوالً وفق عقلّية املجتمع وثقافته آنذاك

اجتمع الناس كّلهم واحتّج األنصار بأّهنم أوىل ِحلّق النرصة، واملهاجرون بأّهنم أوىل ِحلّق 

عىل هذا األساس. ويكفي هذا النمط من لسّلم هلم سائر الناس، وتعاقدوا معهم  القرابة

 املقبولّية العاّمة يف النظام الفطرّي وفق األعراف االجتامعّية آنذاك.

عي حتّقق هذا النحو من االّتفاق باملشورة يف السقيفة؛ فأنتج االّتفاَق عىل أيب  وقد ادُّ

 .. بكر، إّال أّنه قد لوحظت عليه مجلة أمور
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عن  )القرابة والنرصة(اجتمعت فيهم اخلصلتان  ): غياب بني هاشم الذينمنها(

 .)١(، كام تقّدم نّص له رواه مجهور املسلمنياملشورة. وهذا احتجاج معروف لإلمام عيل 

): أّن إرادة املجتمعني مل تكن إرادة سليمة عن العيب؛ بالنظر إىل مباغتة عمر منهاو(

لتهديد يف املجلس. ومن املعلوم أّن للرضب عىل يد أيب بكر للبيعة، وإجياد جّو من اخلوف وا

بحسب الفطرة والقانون  ـإرادة اجلمهور جيب أن تكون إرادة حّرة طوعّية وسليمة، وال قيمة 

 لإلرادة املَعيبة، كام هو احلال يف اإلرادة املعتَربة يف العقود واإليقاعات أيضًا. ـ

وهو  ـوم الغدير يف يوصيًا له  علّيًا  النبّي وقع من تعيني  ): مامنهاو(

قد نعى  حدث اجتامعّي مجاهريّي جلل وقع قبل وفاته بأقّل من شهرين ونصف، وكان 

لألمر من بعده، واإللزام  نفسه إىل املسلمني؛ فال مغزى له لوال قصد تعيني عيل 

 فال يصّح اإلعراض عن هذا التعيني والذهاب إىل املشورة. ـبطاعته ونرصته عند غيابه 

من هذه األمة، وهو  إىل النصوص الدالة عىل اصطفاء أهل البيت  هذا مضافاً 

د عليه اإلمام عيل  هنج (يف خطبه العامة بني الناس، كام متثَّل ذلك يف كتاب  أمر أكَّ

 .)البالغة

وإّنام ، هذا وليس املقصود بام ذكرنا حتقيق ما جرى يف الصدر األّول يف اإلسالم

وفق ثقافته ومبادئ الرفض  ـقبولّية والرضا الطوعّي للمجتمع الشاهد يف ذكر ذلك كّله أّن امل

أمر ليس بعيدًا عن اإلدراك العاّم، وليس أمرًا منبثقًا من خالل نظرّية العقد  ـوالقبول فيه 

 هذا العقد صياغة فنّّية هلذا املبدأ الفطرّي.نعم االجتامعّي؛ 

                                                             

 أّنه قال: ١٩٠، احلكمة ٥٠٣ص:) وجاء يف هنج البالغة ١(

      فإن كنت بالشـورى ملكـت أمـورهم
 

ـــب  ـــريون غي ـــذا واملش ـــف هب   فكي
 

  وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 
  

ـــــرب  ـــــالنبي وأق   فغـــــريك أوىل ب
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 املبدأ من ِقَبل النبّي  وعىل ضوء ذلك: يّتضح أّن عدم توجيه املسلمني إىل هذا

 .أو تعيينه لإلمام عيل  ـعىل اإلمجال  ـبشكل خاّص البّد أن ُيعلَّل بوضوح هذا املبدأ 

 .. ما يعّرض بإبعاده عن احلكم )هنج البالغة(يف  وقد جاء يف كلامت اإلمام عيل 

وهو ما يناسب فكرة  ،يف هذه األّمة من منطلق امتياز أهل البيت  :)تارةً (

 .االصطفاء اإلهلّي، ومضمون حديثي الثقلني والغدير

بغّض النظر عن ذلك؛ عىل أساس أّن املفروض أن يكون األمر شورى،  :)أخرى(و

 .ـكام وقع  ـوال ُيستبّد باألمر دون بني هاشم 

وَرى ((: )١(يف حماّجة معاوية عىل ذلك؛ حيث قال وقد جرى  َام الشُّ وإِنَّ

ْوه إَِمامًا َكاَن َذلَِك هللاَِّ ِرًضا ،َصارِ لِْلُمَهاِجِريَن واألَنْ  َفإِْن َخَرَج ، َفإِِن اْجَتَمُعوا َعَىل َرُجٍل وَسمَّ

وه إَِىل َما َخَرَج ِمنْه َباِعه َغْريَ َسبِيِل  ،َعْن َأْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن َأْو بِْدَعٍة َردُّ َفإِْن َأَبى َقاَتُلوه َعَىل اتِّ

 .))ه اهللاَّ َما َتَوىلَّ وَوالَّ  ،املُْْؤِمنِنيَ 

موافقة الدين يف األسلوب الذي يرتضيه ملبدأ االعتبار برأي الناس  :وهكذا يّتضح

 واملقبولّية عندهم.

هذا ومن مظاهر احليلولة دون استبداد احلاكم داللة بعض النصوص عىل لزوم 

امن متكافئان احتكام احلاكم عند اختالفه مع املحكوم إىل القوانني والقضاء، فيكونان خص

ُسوَل َوأُوِيل [: )٢(أمام القانون، حيث قال تعاىل َا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاََّ َوَأطِيُعوا الرَّ َيا َأهيُّ

ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ  وُه إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ْلَيْوِم اْآلَِخِر َوااْألَْمِر ِمنُْكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

 . ]َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًال 

                                                             

 .٣٦٧ص: ) هنج البالغة١(

 .٥٩سورة النساء:) ٢(
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تنازع الناس وأويل األمر، إذ لو  ]َتنَاَزْعُتمْ [وجه الداللة: إن الظاهر أن املراد بقوله: 

كان النظر إىل تنازع الناس فيام بينهم كان املناسب إرجاعهم إىل أويل األمر، فلو اختلف اثنان 

 القضاة، وإن اختلفا يف أمور تنفيذية رجعوا إىل الوالة وهكذا. يف حقوق معينة رجعا إىل

وعليه يكون مفاد اآلية أنه إذا اختلف الناس مع من ييل األمر وجب الرجوع إىل اهللا 

والرسول. واإلرجاع إليهام إما من جهة أهنام يمثالن الترشيع والقانون. وإما من جهة أن 

هو كل من ويل  )أويل األمر(إلسالمي، واملراد بـهو القايض األعىل يف النظام ا النبي 

قد يعّني والياً إذا خرج من املدينة  أمرًا عىل الناس، فيشمل وايل املدينة ـ وكان النبي 

املنورة للجهاد ـ ويشمل أمري الرسية واجليش، وقد يشمل أيضًا القايض إذا وقع اخلالف بينه 

 وبني بعض الناس.

 مسجد يف قاعداً  كان أن عليًا ((: )١(لباقر ويف احلديث عن أيب جعفر ا

 طلحة درع هذه:  عيل فقال طلحة درع ومعه التميمي قفل بن اهللا عبد به فمر الكوفة

 الذي قاضيك وبينك بيني فاجعل: قفل بن اهللا عبد له فقال ،البرصة يوم غلوالً  خذتأ

 غلوالً  خذتأ طلحة درع هذه:  عيل فقال رشحياً  وبينه بينه فجعل للمسلمني، رضيته

 درع أهنا فشهد  باحلسن فأتاه بينة، تقول ما عىل هات :رشيح له فقال ،البرصة يوم

 شاهد بشهادة أقيض فال ،واحد شاهد هذا: رشيح فقال ،البرصة يوم غلوالً  أخذت طلحة

 فقال البرصة، يوم غلوالً  خذتأ طلحة درع أهنا فشهد قنرباً  فدعى ،آخر معه يكون حتى

 .))مملوك بشهادة أقيض وال ،مملوك ذاه :رشيح

 من يثبت له احلكم انطباعات مغايرة عن الترشيع الدينّي يف

احلديث عن انطباعات مغايرة عن هذا الترشيع ُتبنى عىل مؤّرشات من  يبقى

 .. النصوص الدينّية واملواقف الفقهّية تعطي خالف ما تقّدم

                                                             

 .من أبواب كيفية احلكم من كتاب القضاء ١٤، باب:٢٦٦ص: ٢٧وسائل الشيعة ج:) ١(



٥٤٦   ....................................................................................  �������������������������  

 هلّي للحاكمب اإلينصتاالنطباع القائل بجريان الدين عىل ال

): جريان الدين عىل نظام النصب اإلهلّي يف تعيني احلاكم من غري االنطباع األّول(

 اعتناء برضا الناس وقبوهلم بذلك.

عىل ما تقّدم  ـفُيّدعى أّن هذا األمر ال يناسب احلّق الفطرّي للناس يف اختيار احلاكم 

 .ـاإلقرار به 

 .. وهناك صيغتان هلذا االّدعاء

دعوى منافاة أصل نصب احلاكم من قبل اهللا سبحانه للحّق الفطرّي  األوىل:الصيغة 

د من السامء، كالنبّي   .العاّم، ولو وقع ذلك يف حالة خاّصة يف شأن إنسان مسدَّ

دعوى أّن حرص طريقة تعيني احلاكم بالنصب اإلهلّي مناٍف مع  والصيغة الثانية:   

 احلّق الفطرّي للناس.

 انحصار احلّق يف الرشع بطريقة النصب اإلهليّ ال موضوع لدعوى 

يف الدين ما ينفي حق الناس يف احلكم عىل وجه ألّنه ليس هناك ف: )الصيغة الثانية(أّما 

 اإلطالق، وإنام يمكن أن يظن ذلك عىل أحد أساسني ..

 )ه فحسبتحمّمدًا وعرت(اصطفاء اهللا سبحانه ما عليه الشيعة اإلمامية من ): األّول(

 .القيامةيوم ذه األّمة للحكم حتى من ه

من الواضح أن هذا املبدأ ال ينفي ثبوت احلق للناس يف حال عدم نصب إمام ولكن 

 .املنصوب كام تراه اإلمامية اإلمامحمدد من ِقبل اهللا سبحانه أو غيبة 

ة آل ـل أئمّ ـب الفقيه من قبـض علامء اإلمامّية من نصـ): ما ذهب إليه بعالثاين(

 يف ظرف غياهبم.  البيت 
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ولكّن هذا أحد االّجتاهني عندهم يف املوضوع، عىل أّن االّجتاه القائل بذلك ال يستغني 

 .)١(عن اعتبار املقبولّية العاّمة بقوٍل مطلق

                                                             

للفقيه  مامّية يف شأن نصب أئّمة آل البيت : أّن هناك اّجتاهني فقهّيني بني فقهاء اإلتوضيح ذلك) ١(

ل يف ظرف غياهبم:  املؤهَّ

ما عليه بعض الفقهاء من ثبوت هذا التفويض منهم للفقيه. وال يعني هذا االّجتاه وجود  (االّجتاه األّول):

 .. بل البّد من مراعاة رأي الناس، وذلك بأحد وجهني ،نصب للفقيه بغّض النظر عن آراء الناس مطلقاً 

ًال إلدارة األمورأن يكون الفقيه املنصوب لتنفيذ الترشيع هو الفقيه الذي يشخّ  (األّول): . صه الناس مؤهَّ

يرجع إىل اعتبار الفقاهة فيمن يدير أمور الناس كي يّطلع عىل املقاصد واالّجتاهات  ـ يف احلقيقةـ فهو 

 ال ينفي إناطة املرشوعّية باملقبولّية العاّمة. ـ البطبيعة احلـ  وهذا الوجه واألحكام الرشعّية، فال حييد عنها.

ويكون  ـ بحسب الواقعـ  أن يكون الفقيه املنصوب لتنفيذ الترشيع هو الفقيه األكثر تأّهالً  (الثاين):

تشخيص الناس طريقًا إىل معرفة الفقيه املنصوب فحسب؛ فلو أخطأوا التشخيص مل يكن ملن شّخصوه 

ُحيتاج  وعىل هذا القول:ّح لألكثر تأهًال التصّدي من جهة عدم متكينه من قبل الناس. والية حقيقيّة كام ال يص

إىل املقبولّية العاّمة كسبيٍل لتمكني الفقيه، فمن مل يمّكنه الناس متكينًا يستطيع معه من تنفيذ القانون 

ته من عاّمة الناس بمقدار رّبام صّح له التدّخل ملن يؤمن بأهليّ  نعمله التصّدي. يكن باألدوات العادلة مل 

 فالحظ. ،متشية أمورهم وليس ذلك من قبيل إدارة الشأن العاّم، فهذا اّجتاه يف املوضوع

: ما ذهب إليه مجع آخر من فقهاء اإلمامّية من عدم صدور تفويض من األئّمة من آل (االّجتاه الثاين)و

بل الذي صدر منهم كان جمّرد  ،امة النظم العامّ للفقيه يف ممارسة سلطة تنفيذّية للفقيه يف حّد إق البيت 

معاجلة للخأل احلاصل يف اجلانب الرشعّي للمجتمع اإلمامّي؛ من جهة عدم مرشوعّية الدولة يف املستوى 

 .القضائّي أو الترشيعّي 

ة وبناء عىل هذا االجتاه فيكون املناط يف رشعية احلكم هو املوازين العقلية والفطرية التي تقتيض رعاي

 املقبولية العامة.

 يف شأن فقهاء أصحاهبم فإن مفاده وفق هذا االجتاه أحد أمرين .. وأما ما صدر من أهل البيت 

فقهاء اإلمامّية هو التشخيص القضائّي؛ وذلك  إّن املقدار الذي خّول فيه أّئمة أهل البيت  (األّول):

يف احلقوق واالستحقاقات الرشعّية يف باب املرياث ألّن هناك خالفًا كبريًا بني اإلمامّية وسائر املسلمني 
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وعليه: فاملهّم احلديث عن الصيغة األوىل املتضّمنة منافاة أصل النصب مع الترشيع 

 الفطرّي.

عن ذلك؛ إّال أّننا سنذكر هنا عّدة أمور حول النصب  وقد تقّدم منّا حديث إمجايلّ 

اإلهلّي ووظيفة كّل من املنصوب من ِقَبل اهللا سبحانه واملجتمع الذي حييط به، وظروف 

ب له بام يوضح مدى مالءمة كيفّية النصب اإلهلّي مع الفطرة  تصّدي املنصوب ملا ُنصِّ

 اإلنسانّية السليمة.

 

 

                                                                                                                                                          

م أهل البيت ـا خيالف تعاليـة حكموا عليهم بمـة احلاكمـرى، فلو رجعوا إىل السلطـوارد أخـالق ومـوالط

 فيجب عىل آحاد الناس يف هذا املجتمع أن يرجعوا يف خالفاهتم إىل فقهاء هذا املذهب؛ حّتى يقضوا .

البيت ويعملوا هبا. فيكون حمّل الرجوع خمتّصًا بام يرجع فيه إىل القضاة، وال ختويل  بينهم وفق تعاليم أهل

ألحد بتنفيذ احلكم باألدوات العملّية بل تنفيذ ذلك وظيفة املتخاصمني. ومن ثّم شّدد عليهام يف أن ال 

ا رّد، والراّد علينا الراد فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإّنام استخّف بحكم اهللا وعلين((يتخّلفا عن احلكم: 

 .٤١٢ص: ٧، ج: ٦٧ص: ١ج:الكايف  ))عىل اهللا، وهو عىل حّد الرشك باهللا

إىل الفقيه بالشؤون القضائّية التي ال يقيض فيها القضاة الرسميّون باحلّق  خيتّص إرجاعهم  وعليه:

 .، ويكون حمّل اإلرجاع نفس احلكم القضائّي دون تنفيذهوفق مذهب أهل البيت 

ال خيتّص بالقضاء بني  ـ غري الرجوع إليهم يف الشأن العلمّي ـ  : إّن املقدار الذي خّولوا فيه الفقهاء(الثاين)

بل هو مطلق ما ُحيتاج فيه إىل موقف ترشيعّي ّمما ُيرَجع فيه إىل الدولة، عىل أن يكون تنفيذه  ،املتخاصمني

عملّية من الفقيه أو من الناس ألجل تطبيق هذا التنفيذ،  منوطًا بمن رجع إىل الفقيه نفسه من دون إعامل قّوة

 وليس للفقيه.

 .اإلمامي لفقهت واآلراء املطروحة يف داخل اّجتاهاوصف اال هذا

أحد االجتاهني  البيت  أهل بل أئّمة: ما ذكرناه من أّن نصب الفقيه وتفويضه من قِ وبذلك يظهر

 ني عدم اعتبار املقبولّية العاّمة.فقه اإلمامّية، كام أّنه ال يعاملذكورين يف 
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 مع الفطرةعدم خمالفة النصب اإلهلّي 

): أّن النصب اإلهلّي للحاكم مبدئّيًا ليس خمالفًا للحّق الفطرّي للناس يف األّول(

 .ـكام مّر بيان ذلك من قبل  ـاختيار احلاكم؛ وذلك ألّنه سبحانه أوىل بخلقه 

والواقع: إّن َمن ظّن خمالفة النصب اإلهلّي مع حّق الناس يظّن أّن هذه احلكومة اإلهلّية 

التحّكم املحض عىل الناس ومطالبتهم بالتعّبد والتسليم، ويوجب عليهم اخلضوع تنطلق من 

باسم أّهنا متّثل اهللا سبحانه، فمن خرج عليها فإّنام خرج عىل سلطان اهللا سبحانه وبذلك ينفي 

 الطابع املدّين للحياة.

ه ترشيع وهذا االنطباع غري دقيق بل هو يشبه االنطباع املامثل عن الترشيع الدينّي بأنّ 

فوق برشّي، يسلب احلياة اإلنسانّية مقتضياهتا الطبيعّية والفطرّية، وقد ذكرنا من قبل أّن هذا 

الترشيع الدينّي ينطلق من املبادئ الفطرّية وينظر إىل  ، فإنّ االنطباع عن الترشيع خاطئ

 األبعاد الوجودّية لإلنسان واحلياة كّلها عىل ما رشحناه.

ياّيس كذلك؛ فإنه إذا عّني اهللا سبحانه أحدًا فإّنام يعّني أوىل الناس والقول يف الشأن الس

 بإدارة املجتمع بحسب مؤّهالته الفطرّية والنفسّية واألخالقّية.

يف نفسه يف غاية األخالق الكريمة  مثٌل واضح لذلك؛ فقد كان  ويف النبّي 

بمراعاة اخللق ومداراهتم والفاضلة مع الناس، ومع ذلك تواترت عليه النصائح اإلهلّية 

أمرين رّيب بمداراة الناس كام أمرين بأداء ((: )١(احلديث الرشيف والرفق هبم، وجاء عنه 

، وذلك أمر بّني ملن درس سريته السياسّية يف احلكم بني الناس، وهو أمر نرجو ))الفرائض

 التوفيق لرشحه مستقبًال.

وهو تربية  ـة النصب يف يوم الغديروفق نظريّ  ـ ولو نظرت إىل سرية اإلمام عيل 

الحظت مثل ذلك. فقد أعرض عن التصّدي حيث  ـمنذ صغره  ـوتلميذه  النبّي 

                                                             

 .١١٧ص: ٢ج: ) الكايف١(
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أعرض الناس عنه، ومل يتصّد إّال حني إحلاح الناس عليه، ثّم مل يزل يثّقف الناس عند تصّديه 

ه االجتامعّية بحقوقهم عىل الوالة وحّق الوالة عليهم، ويكفي يف ذلك الوقوف عىل وصايا

والسياسّية يف هنج البالغة مثل عهوده إىل والته والسّيام عهده إىل مالك األشرت، وسائر كلامته 

 عن حقوق الوالة والرعّية.

لوجدت أّهنا تطبيق  ولو نظرت إىل السرية السياسّية لإلمامني احلسن واحلسني 

وفق املنظور  من آل البيت  لنفس املبدأ، ولو نظرت يف املوقف السياّيس لسائر األئّمة

 .رغم تقصريها اإلمامّي جتد تعامًال حكيًام مع واقع األّمة وظروفها

 مسؤولّية احلاكم املنصوب يف العمل عىل نحو يوجب متكني مجهور الناس له 

ل باحلكم الثاين(  كان ختويًال خاّصًا كام يف النبّي حتى إذا ): أّن مسؤولية َمن ُخوِّ

ال يميل وظيفة عىل الناس يف الطاعة  ـرأي الشيعة اإلمامّية وبعض الزيدّية عىل  ـوالعرتة 

بل يميل قبل ذلك وظيفة عىل احلاكم عىل نحٍو يوجب رغبة اجلمهور إىل  ،والتسليم فحسب

اإلذعان هبذا الترشيع والتمكني له من خالل التعامل مع الناس باألخالق الكريمة كالصدق 

النصف من النفس وجتنّب ما يوجب سوء ظّن الناس باحلاكم والصفاء والسكينة وإعطاء 

 مثل تولية األقارب والثراء املجهول السبب وغري ذلك.

يراعي ذلك، كام يبّني ذلك توصيفه يف اآليات بالرمحة  وقد كان نبّي اإلسالم 

 والرأفة باألّمة وُحسن اخلُلق معهم.

عمل كذلك يف فرتة تصّديه  ـوفق نظرّية نصبه اخلاص  ـ كام أّن اإلمام عيل 

 للحكم، فقد جرى عىل قواعد احلكمة واألخالق الكريمة.

ح يف أواخر هو  فقد كان  عثامن الذي كان يميل إليه معظم املهاجرين أيام املرشَّ

وهي القّوة الصاعدة تدرجيًا، وكان رسوهلم إىل عثامن ورسول عثامن  ،واألنصار وعاّمة الثّوار

عًا إىل إليهم، ومع ذلك: فق د جتنّب أن يفعل ما ُيظّن إيقاعًا منه بعثامن ومماالة عليه وترسُّ



���������������������������������������������������   .......................................    ٥٥١ 

ووقف موقفًا رغم إنه كان يرى أن مآخذ الناس عليه هي مآخذ عادلة وسليمة، احلُكم، 

أن . ثّم بعد مقتل عثامن مل يقبل ـكام وصفه يف بعض كلامته  ـوسطًا بينه وبني الثّوار 

كن أن ُيعتَربوا قّوة غوغائّية من ِقَبل أهل احلّل والعقد من وجوه الذين يم ـيبايعه الثّوار 

، ثّم بدأ بتثقيف املجتمع احّتى يبايعه املهاجرون واألنصار، وقد فعلو ـاملهاجرين واألنصار

بالعقائد واملبادئ الفطرّية يف مجيع جماالت احلياة ابتداًء من التوحيد وبدائع اخللق مرورًا 

جتامعّية والسياسّية واِحلَكم الرائعة يف خمتلف جماالت احلياة وانتهاًء باآلداب العاّمة اال

 بوصف املوت والقيامة ومشاهدها.

وقد أثريت فتن عّدة يف وجه ُحكمه تعامل معها وفق قواعد التوجيه والرفق واهلداية، 

 حّتى رجع كثري ممّن عارضه إليه، فلم يتمّسك باألدوات الوضيعة واملحظورة بل هنى عن

جيش عدّوه، ونزل مل يمنع املاء عن و ،وأرفق بمن متّكن منه من خصومه ،تكفري عدّوه وسّبه

وجد خطورة انفالت الوضع من أثر عدم تفّهمهم  إذ ؛ىل رغبة الناس متى كانت جاحمةع

الذي كان قد  ـلألمور السياسّية كام يف قضّية احلكمني، ومل ُيرِجع حّق ذوي القربى وفدك 

حّتى ال ُيساء الظّن به بأّنه كان يبحث عن منفعة  ـهام من أهل البيت بن سلْ شكى مِ 

بالنظر إىل أخطاء القضاة  ـشخصّية يف احلكم أو استغالله له، وأّخر اإلصالح القضائّي 

 حّتى يتمّكن من إصالح الوضع السياّيس. ـاملنصوبني من قبل 

 مسؤولّية املجتمع يف متكني احلاكم املنصوب    

): أّن مسؤولية تنفيذ حق احلكم ملن عّينه اهللا سبحانه ليست هي مسؤولّية الثالث(

ُثمَّ َجَعَل سْبَحاَنه ((: )١(احلاكم املنصوب فقط بل مسؤولّية املجتمع، كام قال اإلمام عيل 

َضَها لَِبْعِض النَّاِس َعَىل َبْعض، َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ ِيف وُ  ُجوِهَها، َوُيوِجُب ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا اْفَرتَ

 َبْعُضَها َبْعضًا، َوالَ ُيْسَتْوَجُب بْعُضَها إِالَّ بَِبْعض.

                                                             

 .٢١٦، اخلطبة ٣٣٣ ص: ) هنج البالغة١(
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ِعيَِّة َعَىل  ِعيَِّة، َوَحقُّ الرَّ َض سْبَحاَنه ِمْن تِْلَك اْحلُُقوِق َحقُّ اْلَواِيل َعَىل الرَّ َوَأْعَظُم َما اْفَرتَ

َعَىل ُكّل، َفَجَعَلَها نَِظامًا ِألُْلَفتِِهْم، َوِعّزًا لِِدينِِهْم،  اْلَواِيل، َفِريضًة َفَرَضَها اهللاُ سْبَحاَنه لُِكّل 

ِعيَِّة. ِعيَُّة إِالَّ بَِصَالِح اْلُوالَِة، َوالَ َتْصُلُح اْلُوالَُة إِالَّ بِاْستَِقاَمِة الرَّ  َفَلْيَسْت َتْصُلُح الرَّ

ُه، َوَأدَّ  ِعيَُّة إَِىل اْلَواِيل َحقَّ ِت الرَّ َها، َعزَّ اْحلَقُّ َبْينَُهْم، َوَقاَمْت َفإِذا َأدَّ ى اْلَواِيل إَِلْيَها َحقَّ

َماُن،  نَُن، َفَصَلَح بِذلَِك الزَّ ُ اْلَعْدِل، َوَجَرْت َعَىل َأْذالَِهلَا السُّ يِن، َواْعَتَدَلْت َمَعاِمل َمنَاِهُج الدِّ

ْوَلِة، َوَيئَِسْت َمَطاِمُع األْعَدا  ِء.َوُطِمَع ِيف َبَقاِء الدَّ

ِعيَُّة َوالَِيَها َأْو َأْجَحَف اْلَواِيل بَِرِعيَّتِِه، اْخَتَلَفْت ُهنَالَِك اْلَكلَِمُة، َوَظَهَرْت   َوإَِذا َغَلَبِت الرَّ

َلِت األْح  نَِن، َفُعِمَل بِاْهلََوى، َوُعطِّ يِن، َوُتِرَكْت َحمَاجُّ السُّ َكاُم، َمَعاِملُ اْجلَْوِر، َوَكُثَر االْ ِْدَغاُل ِيف الدِّ

 .))َوَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوسِ 

ويتفّرع عىل ذلك: أّن املجتمع إذا مل ينرص احلاكم املنصوب فليس من وظيفة احلاكم 

 بل له أن يرتك أمر املجتمع إليه حّتى يستفيق. ،أن يتصّدى لذلك أو يستمّر عليه

وبيعة  يف التصّدي بعد النبّي  وبذلك يعّلل اإلمامّية عدم سعي اإلمام عيل 

 أعرضوا عنه رغم تعيينه؛ فرتك األمر. )املهاجرين واألنصار(أيب بكر؛ ألّنه وجد أّن املجتمع 

أّن املسلمني سئموا احلرب من كثرة القتىل يف احلروب  ثّم وجد اإلمام احلسن 

 ورّبام فّكر املجتمع بأّن الطرفني مسلامن فعىل ماذا يتقاتلون، السابقة يف زمان اإلمام عيل 

 ، فصالح )بني هاشم وبني أمّية(فليس القتال إّال نزاعًا عىل السلطة بني بطني قريش 

أّن بالتجربة العملية ـ وإن كانت مريرة ـ معاوية بعد إقامة احلّجة عليه بام تيّرس حتى يتبّني هلم 

 .كن منافسة يف السلطان عىل األّمةالرصاع مع معاوية إّنام كان من ناحية املبادئ ومل ي

واحلاصل: أّن احلاكم الذي ينّصبه اهللا سبحانه ال يتحّمل متام املسؤولّية يف إقامة احلكم 

العادل، وال جيب عليه أن يسوق الناس بالنار واحلديد قهرًا؛ ألّن غرض األديان ليس هو 

احلكم لذاته بل غرضها توجيه اإلنسان وإقامة العدل، ويتحّمل الناس جزءًا كبريًا من 
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يف ذلك، فمتى مل يؤّد الناس ما عليهم كان للحاكم أن يعتزل احلكم مع إقامة احلّجة  املسؤولّية

 عىل اخللق.

 ثبوت احلق ووجوب تنفيذه أو جوازهالفرق بني 

: أّن ثبوت االستحقاق الترشيعّي نظرّيًا ـوهو يّتضح عىل ضوء ما تقّدم  ـ) الرابع(

بَّ حقٍّ يثبت ترشيعًا ولكن ال جيب أو ال جلهة ال يعني وجوب تنفيذ هذا احلّق أو جوازه، فُر 

جيوز تنفيذه من جهة اشرتاط وجوب تنفيذه أو جوازه بأمور إضافّية كام أّن اإلمام أمري 

وكان هو صاحب احلّق،  كان هو الوّيص لرسول اهللا  ـوفق الرؤية اإلمامّية  ـاملؤمنني 

من  ـالعني قذى ويف احللق شجى ويف  ـأن يصرب  ولكنّه رأى أّن وظيفته بعد وفاة النبّي 

 .جهة عدم متكني الناس له 

ومثل هذا قد يّتفق يف احلقوق اخلاّصة مثل متكني الوايل ويلَّ املقتول من القصاص من 

القاتل؛ فإّنه قد ال جيب أو ال جيوز فيام كان يوجب الفتنة ويؤدي إىل قتل األبرياء وهتك 

 األعراض وتلف األموال.

وت احلّق لإلمام يف نفسه ال ينايف أن يرى هو تعّني صربه عىل الوضع وعليه: فإّن ثب 

 وعدم استساغته للتصّدي بالقهر والغلبة. ـمن جهة عدم رشد املجتمع  ـالظامل القائم بحّقه 

عدم  بون املنّص األئمة اهلداة  املذاق الذي جيري عليه الذي نجده هو أنبل 

 العاّم لتقّبل احلكم ولو بمعونة الرتشيد واإلقناع.التصدي إّال يف حال رضب من االستعداد 

بني ثبوت احلّق  اً ظاهر اً فليس كّل حقٍّ يثبت جيب أو جيوز تنفيذه عمًال؛ ألّن هناك فرق

 .)١(نظرّيًا وبني حكم تنفيذه عملّياً 

                                                             

وهي ال تستتبع  ،) وحيلَّل ذلك فنّّيًا يف علم األصول: بأّن احلّق أو الوالية من قبيل األحكام الوضعّية١(

بع احلكم بوجوب جتنب تناول النجس، يستتدومًا األحكام التكليفّية املناسبة معها؛ فالنجاسة حكم وضعّي 

تّرصف تتبع حرمة وامللكّية حكم وضعّي يس .ولكن جيوز لإلنسان أن يرشب النجس يف حاالت االضطرار
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 تلخيص القول جتاه النصب اإلهلي للحاكم

هذا النصب أمر ال ينبغي  فظهر بمجموع ما ذكرناه حول النصب اإلهلّي للحاكم: أنّ 

، إّال أّن ذلك ال ينفي حّق كام هو احلال يف شأن نبّي اإلسالم  ـعىل اإلمجال  ـالشّك فيه 

الناس يف تعيني احلاكم يف حال عدم النصب أو غياب احلاكم املنصوب، كام أّن النصب جرى 

وبني عىل غاية عىل رعاية مؤّهالت مثالّية يف الشخص املنصوب، كام لوحظ جريان املنص

رعايًة  ـفيام حيّل هلم  ـاحلكمة والنبل يف التعامل مع املجتمع العاّم، حّتى ضّيقوا عىل أنفسهم 

للمجتمع ودفعًا للشبهات والفتن وحذرًا من سوء الظّن باحلاكم فيام ينبغي له أن يتجنّبه؛ ممّا 

ال صعوبة الظروف وعدم يوجب سوء ظّن الناس به، كام أّهنم اعتزلوا التصّدي الفعّيل يف ح

تفّهم الناس ملقتضياهتا وّمحلوهم املسؤولّية يف ذلك، ومثل هذا النصب يصُدق عليه القول: 

 (ُربَّ نصٍب خري ِمن انتخاب).

 الدين بتنفيذ القانون ونقدهنايف لعناية االنطباع ال

 .أّن الدين غري معنّي بتنفيذ القانون: )االنطباع الثاين(

تامدًا عىل أّن ذلك ممّا يقتضيه مذهب اإلمامّية ومجلة من اآلثار التي قد ُيصار إليه اعو

 .البيت أهل رووها عن األئّمة من 

إذ أّن مقتىض هذا املذهب وما روي فيه من اآلثار أّن اهللا سبحانه عّني رجاالً من أهل  

فال يلزم  ّنه مل يتأتَّ هلم التصّدي لذلك فعالً إللتصّدي للشأن السياّيس، وحيث  البيت 

بل ُينتظر ما وعد اهللا به سبحانه من ظهور املهدّي منهم يف هناية  االهتامم بتنفيذ القانون عمالً 

أوِرد بعضها  ـ كام جاء يف خطبة لإلمام عيل  ـوهو نبأ استفاضت به اآلثار ـهذه احلياة 

                                                                                                                                                          

ذلك فيام كان اقتصاصًا عن حق يمتنع املالك عن أدائه قد جيوز من غري إذنه، ولكن املالك اآلخرين يف مال 

 ة لألحكام التكليفيّة املناسبة معها دومًا.، فاألحكام الوضعّية ليست مستتبعطوعاً 
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تُِم ال بُِكمْ ((: ـ)١(نهجاليف   يعني: أّن اهللا سبحانه بدأ بالنبّي ، ))بِنَا َفَتَح ال بُِكْم، َوِمنَّا َخيْ

 وخيتم باملهدّي من أهل بيته. وهو واضح.

وعليه: فقد ُجيعل من ذلك مؤاخذة عىل الدين؛ إذ الزم هذا االنطباع أن يكون تنفيذ 

عدا فرتة يف آخرها. وهذا املعنى  ـوالتي تبلغ قرونًا كثرية  ـالقانون معطًَّال يف باقي مّدة احلياة 

معقوالً؛ ألّن من شأن القانون أن ُيسعى إىل تنفيذه يف املجتمع، وليس من املعقول  ليس أمراً 

وإالّ لزمت الفوىض بل مل يكن قانونًا وإّنام توجيهات  ـأّيًا كان السبب فيه  ـأن ُيعّطل ذلك 

 فيلزم خلّو املجتمع الدينّي عن القانون، وترتُّب الفوىض. ،أخالقّية فحسب

ا أّن ـع عن املذهب اإلمامّي ليس مّتَفقًا عليه بني علامء املذهب، كمولكّن هذا االنطبا  

 .)٢(خترجيًا يراه مناسبًا. وال يسع هذا البحث تفصيل ذلك ـعند من يتبنّاه  ـله 

                                                             

، فيام رواه نقًال عن اجلاحظ عن أيب عبيدة )٢٧٦ص: ١ج:( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد الحظ) ١(

 .عن جعفر بن حمّمد عن آبائه 

 أيضًا يف كالم له ألمري املؤمنني ورد بعضه يف هنج البالغة، ولكن وُرويت هذه الرواية عن النبّي 

تِمُ ((بلفظ:  ورشح هنج ، ٥٦ص: ١ج:( ، أو بام يقرب منه، الحظ: املعجم األوسط للطرباين))بِنَا َفَتَح َوبِنَا َخيْ

يف هذا احلديث  )٢٨٨ص: ٢ج:( ، والحظ كشف اخلفاء للعجلوين)٢٠٦ص: ٩ج: البالغة البن أيب احلديد

 وما بمضمونه.

فق عليه يف هذا املذهب: أّن اهللا سبحانه اصطفى من هذه : أّن املقدار املتَّ بيان ذلك عىل وجه اإلجياز) (٢

، يف استمرار للسنّة اإلهلّية منذ خلق اإلنسان؛ من وجود ارتباط دائم بني األرض األّمة حمّمدًا وآله 

والسامء، وقد مّيزهم يف العلم واحلكم واحلكمة. وقد استند هذا املذهب يف البناء عىل هذا االّجتاه إىل 

حديث الثقلني، والغدير،  مثلمتّثل امتياز عرتته وأهل بيته عن سائر األّمة،  وّية عن النبّي أحاديث مر

الذي جيده ـ ، كالثناء املميَّز : أقوال وردت عن أئّمة أهل البيت يضاف إىل ذلكواملنزلة، وغريها، 

ذكرهم، رغم أّن   يف هنج البالغة كلام تيّرس له عىل أهل البيت يف كلامت اإلمام عيل ـ الباحث 

 . كان بعيدًا عن هذه املعاين ـ والذي يبلغ ربع قرنـ  املجتمع اإلسالمّي يف مّدة خالفة َمن قبله
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إىل تغييب اهللا سبحانه  وقد أّدى عدم استجابة األّمة هلذا التعيني اإلهلّي وهتميشهم ألهل البيت 

كي ترى األّمة مغّبة إعراضها عن  ـ ر بعض أهل العلميف تقديـ لإلمام األخري منهم صيانًة له وعقوبًة لألّمة 

اخليار اإلهلّي، واستبدادها فيام اختارته لنفسها. فهذا املقدار هو الذي اّتفق عليه أهل العلم يف املذهب 

 اإلمامّي.

 .. فهناك رؤى عديدةوأّما ما عدا ذلك 

بام يتيّرس إلقامة العدل واحلّق؛ إذ  فريى بعضها: أّنه يف حال غياب اإلمام من أهل البيت جيب السعي .أ

َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأْنَزلْنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب [كان ذلك من مجلة غايات بعث األنبياء، قال تعاىل: 

من جهة غياب اخليار ـ مًال . وإذا مل تتيّرس إقامة العدل كا)٢٥احلديد:(سورة  ]َواْملِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

 فمن املعقول السعي إىل إقامة ما يتيّرس منه.ـ  اإلهلّي 

وبذلك تكون هناك مرشوعّية ثانوّية اضطرارّية لنظام يتحّرى العدل يف حال غيبة اخليار اإلهلّي عن مشهد 

 احلياة.

عىل تقدير ـ ه فهي وأّما الروايات التي حظرت اخلروج لغرض اإلصالح يف ظروف حضور اإلمام أو غيبت

ناظرة إىل ظروف خاّصة كان السعي فيها عىل ما قيل: إهنا  ـ ثبوت اعتبارها باألدوات التخّصصّية املعتَمدة

 أو نحو ذلك. يوجب حماذير لألئّمة من آل البيت 

اق حّق أهل ـروج عىل احلاكم الظامل عىل أساس إحقـخـى عدم الـرة إلـّن تلك الروايات ناظوقيل: إ

فهو يمنع من هذا النوع من  وعليه:أو تطبيق تعاليمهم، أو رفع االضطهاد عن شيعتهم.  يت الب

 النشاط السياّيس.

يف ـ واحلكمة امللحوظة من وراء ذلك: أّن واقع احلال يف املجتمع اإلسالمّي بعد هتميش أهل البيت 

عواقب األمور؛ فإذا ظهر صاحب الدولة حيول دون فائدة حقيقيّة هلذه اخلطوة ملن تأّمل ـ  املنظور اإلمامّي 

عىل عاّمة املسلمني؛  فإّنه سوف ُيقيم احلّجة عىل مبدأ اصطفاء أهل البيت  اخلامتة من عرتة النبّي 

 حّتى يّتضح هذا احلّق اّتضاحًا عاّمًا ال حمّل فيه اللتباس أو شبهه، وال موضع معه لعذر.

ال الشيعة خاّصة للمشاركة يف احلياة السياسّية بنحو فّعال : أّن املقصود اعتزخريرى بعضها اآلقد و .ب

عة،  : بروز احلّساسّيات املذهبّية يف الوسط العاّم؛ ممّا جيعله منهامطلقًا؛ من جهة مالحظات ومضاعفات متوقَّ
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 االنطباع القائل: بأّن الدين يرى مرشوعّية التسّلط بالغلبة واالستبداد ونقده

القائمة بالغلبة  املستبّدة ): أّن الدين يعرتف بمرشوعّية السلطةاالنطباع الثالث(

 .والقهر، وال يبيح اخلروج عنها
وى رشوعية يرى الدين أن دع  واالستبداد بالغلبة التسلط م

حتّذر عن اخلروج عىل  إىل ما رواه مجهور املسلمني من رواياتهذا االنطباع يستند و 

احلاكم. وعىل أساس ذلك قد ُيعَرتض عىل الرؤية الدينّية؛ بالنظر إىل أّن البناء عىل هذا املبدأ 

 أمر غري عقالئّي وال معقول؛ ألّنه يعني العمل بام ُيعرف بمبدأ (احلّق للقّوة).

احلكمة وهذا االنطباع غري دقيق؛ ألّن َمن تأّمل الروايات الواردة يف ضوء أصول 

وفق  ـينبغي أن تكون ناظرة  ـعىل تقدير ثبوهتا  ـوالعدالة التي أّكد عليها الشارع َيعرف أّهنا 

 ..إىل أحد معاٍن  ـلساهنا وصيغتها 

ق الشخّيص ـم من املنطلـ): التأكيد عىل أّال يكون انتفاض املرء جتاه احلكم القائاألّول(

احلكم حالة اجتامعّية كربى تكون للسعي اجلاّد يف  وذلك ألنّ  ـوإن كان املرء مظلوماً فعًال  ـ

ي حال وجود حدث ـون هذا املسعى إّال فـتغيريها آثار وخسائر كبرية؛ فال ينبغي أن يك

يف  عن اإلمام عيل  )ةـهج البالغـن(اء يف ـاّم. وقد جـل الظلم العـاجتامعّي جلل، مث

                                                                                                                                                          

بعيدًا عن احلكمة بالنظر إىل الصالح العاّم للمسلمني واخلاّص بالشيعة. وال ينايف ذلك وظيفة سائر املسلمني 

 يف إقامة العدل.

: ما ُذكر من تعليق تنفيذ األحكام باإلجبار العمّيل ما مل تذعن األّمة باإلمام ثالثيرى بعضها القد و .ج

 د من أهل البيت، وعليه يبتني االنطباع املذكور القائل بأّن الدين ليس معنّيًا بتنفيذ القانون.املحدَّ 

واضطهادها هلم أّدى  ـوهو العرتة ـ  وتستند هذه الرؤية إىل أّن إعراض األّمة عن االختيار اإلهلّي 

ق كلمتهم واستفحال الفتن بينهم؛ فلم تعد احلكومة العادلة اجلام عة لكلمة املسلمني أمرًا ميسورًا إىل تفرُّ

 ة لكّل ظامل وُمتغلِّب، إىل أن تتهّيأ الظروف إلذعاهنا باخليار اإلهلّي.فيهم بل أصبح احلكم هنبَ 

وليس املقصود بام ُذكر من هذه الرؤى تبنّي يشء منها وإّنام املراد إلفات الباحث إىل وجوه األنظار 

 واألفكار يف املوضوع.
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ي.. َوَواهللاِ ألُْسلَِمنَّ َما ((: )١(خطبة ملّا عزموا عىل بيعة عثامن ا ِمْن َغْريِ َلَقْد َعلِْمُتْم َأينِّ َأَحقُّ ِهبَ

ًة؛ اْلتَِامسًا ألَْجِر ذلَِك َوَفْضلِِه، َوُزْهدًا  َسلَِمْت ُأُموُر املُْْسلِِمَني، َوَملْ َيُكْن فِيِها َجْورٌ  إِالَّ َعَيلَّ َخاصَّ

 .))فَِيام َتناَفْسُتُموُه ِمْن ُزْخُرفِِه َوِزْبِرِجهِ 

(الثاين): تأصيل احلذر من اخلروج غري املدروس عىل احلاكم؛ جتنّبًا للفوىض يف جمتمع 

وتكثر النزاعات واحلساسّيات  عشائرّي يصعب فيه خضوع اجلميع لسلطان دولة جامعة،

رًا  بينهم، وجيري تنافس حمموم عىل اجلاه والرياسة. كام وقع النزاع بني األوس واخلزرج مكرَّ

غداة وفاته. وقد عّرب اهللا  ، وتنافسا مع املهاجرين من عشرية النبّي يف عرص النبّي 

َوَألََّف َبْنيَ ُقُلوِهبِْم َلْو َأنَفْقَت [: )٢(سبحانه عن صعوبة التئامهم يف أّمة واحدة لوال الدين، قال

ُه َعِزيٌز َحكِيمٌ  ا َألََّفْت َبْنيَ ُقُلوِهبِْم َوَلكِنَّ اهللاَّ َألََّف َبْينَُهْم إِنَّ  .]َما ِيف األَْرِض َمجِيعًا مَّ

): أن ُيراد بتلك األحاديث إلفات النظر إىل حالة املرشوعّية الطارئة للحكم الثالث(

  أساس األمر الواقع.أحيانًا عىل

ومرشوعّية األمر الواقع فكرة معروفة يف علم القانون، واملراد هبا: أّن احلكومة وإن مل 

يف غري ما خرجت فيه عن  ـتقم عىل أساٍس مرشوٍع لكن ينبغي جتنّب التعامل السلبّي معها 

 ـناس من حاكم حذرًا من إراقة الدماء واإلخالل بالنظم؛ إذ البّد لل ـحدود احلّق والعدل 

 وهذا أصل عقالئّي حكيم ال غبار عليه. ـ)٣(بّرًا كان أو فاجراً 

                                                             

 .٧٣ ، اخلطبة١٠٣ص: ) هنج البالغة١(

 .٦٣األنفال: سورة ) ٢(

 ال حكم إال(: اخلوارج ّملا سمع قول يف كالم له  )٤٠:اخلطبة، ٨٢:ص() كام جاء يف هنج البالغة ٣(

ُه الَُبدَّ لِلنَّاِس ِمْن َأِمري بَ ((: )هللا نَّ هُؤالَِء َيُقوُلوَن: الَ إِْمَرَة؛ َفإِنَّ
ُه ال ُحْكَم إِالَّ هللاِ، ولكِ ّر َأْو َفاِجر؛ َيْعَمُل ِيف َنَعْم، إِنَّ

ُغ اهللاُ فِيَها االَْجَل،  ، َوَتْأَمُن بِِه إِْمَرتِِه اْملُْؤِمُن، َوَيْسَتْمتُِع فِيَها اْلَكافُِر، َوُيَبلِّ َمُع بِِه اْلَفيُء، َوُيَقاَتُل بِِه اْلَعُدوُّ َوُجيْ

اَح ِمْن َفاِجر ، َوُيْسَرتَ يَح َبرٌّ ؛ َحتَّى َيْسَرتِ ِعيِف ِمَن اْلَقِويِّ ُبُل، َوُيْؤَخُذ بِِه لِلضَّ  .))السُّ
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واملراد باملرشوعّية يف هذه الفكرة: هي درجة اضطرارّية ودنيا من املرشوعّية، ال تزيد 

نع من السعي يف تغيري احلكم باألساليب السلمّية بل متىل ما يقتضيه تسيري األمور، وال ع

 جّيدًا. باألساليب الثورّية متى ُحِسبت املعادلة

وبذلك يظهر ُبعد هذه الفكرة عن فكرة (أّن احلّق للقّوة)؛ وإّنام تكون قريبة منها لو 

قيل بوجود مرشوعّية اعتيادّية للحكم عىل أساس القّوة والقهر والغلبة؛ فال يصّح اخلروج 

 معها عىل احلاكم مطلقًا.

غّض النظر عن التحّري  ـبطبيعة احلال  ـواحلاصل: أّن الروايات املشار إليها ال َتعني 

االجتامعّي للعدالة؛ وإّنام املنظور اعتبار أمر احلكم خطريًا ينبغي حتّري أعىل درجات احلكمة 

 ـوإن كانت ناشئة عن مبادئ حّقة  ـفيه، وعدم االنطالق من انفعاالت فردّية واجتامعّية 

بتالٍء ال حميَص عن ولكن رّبام وجب عىل الفرد أو املجتمع الصرب عىل الوضع القائم، كا

َحتّمله واحتساب األجر فيه يف هذه احلياة؛ ألّن الظروف فيها ليست مهّيأة لإلصالح. كام 

 ُيعلم بمالحظة تاريخ األنبياء واألوصياء والصاحلني.

أمر  ـعىل اإلمجال  ـبل هو  ،وهذا املعنى أمر ال يستبعده العقل وال تدفعه احلكمة

بتالء املسلمني به منذ العرص األّول، وهو كيفّية التعامل مع حكيم ومعقول يف موضوع يكثر ا

وهذه مسألة مهّمة  .السلطة التنفيذّية التي مل تقم عىل أساس مرشوع وفق املنظور الدينّي 

 .)١(وخطرية يكثر اإلفراط والتفريط يف االنطباعات حوهلا

                                                             

): ما يرى لزوم الصرب مع تلك منهافـ( .. املوضوعأّن هناك انطباعات متفاوتة جّدًا يف هذا  بيان ذلك:) (١

): ما يرى لزوم اخلروج عليها ما أمكن، وعدم اعتبار قراراهتا؛ منهاالسلطة، وعدم جواز تضعيفها مطلقًا. و(

 لعدم مرشوعّيتها.

هو اختالف احلكم فيه  ـ وفق تعاليمه ونصوصهـ ولكّن النظر اجلامع واحلكيم واملوافق مع املنظور الدينّي 

 باختالف املوارد واحلاالت.
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: أّننا حيث نفرتض يف احلالة التي ننظر إليها عدم مرشوعّية السلطة التنفيذّية باملرشوعّية وبيان ذلك

االختيارّية فإّن من شأن ذلك أن يتيح لإلنسان السعي يف تصحيح مسار احلكم ليقوم عىل أساس صحيح. 

ة؛ وذلك بمالحظة سائر العنارص التي ينبغي إالّ أّن هذا السعي يف أصله ويف كيفّيته البّد أن يّتصف باحلكم

أخذها بنظر االعتبار. وقد عرفَت أّن العمل احلكيم يتحّدد وفق معادلة ثالثّية ُيالَحظ فيها: أّمهّية العمل، 

 ودرجة احتامل إنجازه، ومقدار املؤونة التي البّد من بذهلا..

ر يف أّن املشكلة يف السلطة التنفيذّية هل هي العمل أن ُينظ أّمهّيةفمّام جتب مالحظته يف شأن مستوى  .أ

لعدم نصب إهلّي هلا أو عدم ـ مشكلة قانونّية بحتة؛ من جهة عدم مرشوعّيتها بحسب أساس انعقادها 

أو هي أعمق من ذلك؛ من حيث  ـ مقبولّيتها لدى عموم الناس، ولكنّها سلطة عادلة يف تعاملها مع الناس

وإمكاناهتا وثرواهتا، وظاملة للناس، ومقّرصة يف اإليفاء بحقوقهم ورعاية إدارة البالد  عنكوهنا قارصة 

وُيتوّقع انحدار  شؤوهنم، أو أّن السلطة وإن كانت عادلة ولكن كحالة اّتفاقّية، وليس عىل أساس متني

 ؟األمور مستقبًال إىل الظلم والتقصري

. ثّم  باحلقوق الفردّية واالجتامعّيةالنظام يف األوىلواحلالة األوىل أهون من احلالتني الثانية والثالثة؛ إليفاء 

إّن احلالة الثانية ذات درجات؛ بحسب درجة ظلم الناس واضطهادهم. وكذلك للحالة الثالثة مراتب أيضًا 

ع يف املستقَبل.  بحسب مراتب املحذور املتوقَّ

 ،من الظروف واألجواء املحيطةب مدى احتاملّية تغيري الوضع ضاهو حس االحتامل بتقدير. وممّا يتعّلق ب

بل البّد أن يكون هذا االحتامل أمرًا ، فال يكفي يف أّية حركة ثورّية نوعًا جمّرد احتامل أّوّيل لتغّري الوضع هبا

واردًا وفق املؤّرشات التي يقّدرها أهل اخلربة والتجربة واالّطالع عىل السنن االجتامعّية والتارخيّية، وليس 

 د األمل أو االنفعال من ضغط الظروف واحلوادث املحيطة باملجتمع.منطلقًا من جمرَّ 

حماسبة البديل املحتَمل وفق املؤّهالت االجتامعّية والظروف السياسّية  وممّا ينبغي تأّمله يف هذا السياق:

َحظ باالّطالع الداخلّية واخلارجيّة؛ فإّنه رّبام كان اخليار املحتمل عند التأّمل أسوأ من الوضع القائم؛ ملا يال

تنطلق من غايات صحيحة وتقّدم تضحيات كبرية،  هاعىل احلركات يف طول التاريخ من أّن كثريًا من

ويشاركها يف ذلك آخرون يبحثون عن مآرب هلم. وعندما حتدث املوجة يف املجتمع خترج األمور عن سيطرة 

النقطة األوىل أو ما قبلها. ومن اّطلع عىل  أصحاب املقاصد الصحيحة، وقد تّتجه إىل اّجتاه آخر، أو ترجع إىل

 احلوادث املختلفة جيد أمثلة عىل ذلك.
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عاليم الدينّية توّجه املجتمع إىل اخلنوع والُذّل وهبذا ظهر أّنه ال يصّح ما ُظّن من أّن الت

بل هي توّجه إىل الواقعّية ورعاية احلكمة والصالح العاّم يف احلركات  ،لالستبداد والغلبة

 التي متّس املجتمع العاّم.

 االنطباع القائل: إّن الدين حييل تنفيذ القانون إىل عاّمة الناس 

 .نلعاّمة الناس تنفيذ القانو أّن الدين يسّوغ: )االنطباع الرابع(

إىل أّن من مجلة فرائض الدين هو: األمر باملعروف والنهي عن هذا االنطباع يستند و

 وهو أمر واجب عىل كل امرئ مسلم. املنكر،

َفبِموجب هذه الفريضة حيّق لكّل إنسان أن يصّد اآلخرين عن ممارسة غري مرشوعة يف 

فإّن لألمر باملعروف مراتب كام ذكر  ـعظ والنصيحة بالقول اذا مل ينفعه الو ـاعتقاده بالقّوة 

 .. الفقهاء

): الكراهة بالفعل، ثالثها): الكراهة بالقول. و(ثانيها): الكراهة بالقلب. و(أّوهلا(

من رأى منكم منكرًا فليغّريه بيده، فإن مل يستطع ((: )١(وعن النبّي  ،وهو أشّد اإليامن

 .))به.. وذلك أضعف اإليامنفبلسانه، فإن مل يستطع فبقل

                                                                                                                                                          

التي البّد من بذهلا فهي أيضًا ممّا يلزم تقديرها يف تغيري الوضع؛ إذ رّبام كانت التضحيات  املؤونةوأّما  .ج

 من حيث النتيجة. االجتامعّية التي البّد من بذهلا ألجل تغيري الوضع أكثر من اإلصالح الـُمرجتى

: خفّية منها): مالحظة األدوات احلكيمة حسب الظروف واملالبسات؛ فإّن األدوات (وممّا يدخل يف ذلك

): أدوات بّينة توجب اضطرابات اجتامعّية منهاحّتى قد ييأس عاّمة الناس من نتيجتها. و( وبطيئة اإلنتاج

ُيتوّقع أن تنتج أرسع، ولكن رّبام ترتك مضاعفات تؤّدي إىل إراقة الدماء وهدر األموال. وهذه األدوات 

السّيام إذا كانت حركة التغيري من بعض الفئات االجتامعّية ال مجيعها؛ فيتوّلد من ذلك تصادم بني  ،كبرية

 تلك الفئات، ويؤّدي أحيانًا إىل كثري من املآيس. واهللا أعلم.

  .٥٠ص: ١ج: ) صحيح مسلم١(
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وعليه: قد يؤخذ عىل الدين يف ذلك؛ ألّن تصّدي عاّمة الناس لتنفيذ القانون أمر غري 

 مقبول؛ إذ يؤّدي إىل حمق القانون وحتّقق الفوىض.

 .. ولكّن هذا االنطباع ليس دقيقًا، وتوضيح ذلك يتوّقف عىل بيان أمرين

 وف والنهي عن املنكر. ): يتعّلق بفطرّية األمر باملعرأحدمها(

 .عّلق بحدود هذه الوظيفة الفطرّية): يتاآلخرو(

 توضيح فطرّية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .): فطرّية األمر باملعروف والنهي عن املنكراألمر األّول(

إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أصله أمر فطرّي؛ فإّن كّل توصيف للفعل 

أو منكرًا ُيميل عىل اإلنسان وظيفتني: وظيفة لإلنسان نفسه بفعل املعروف  بكونه معروفاً 

 وترك املنكر، ووظيفة له جتاه اآلخرين بالتشجيع عىل املعروف والتحذير عن املنكر.

وفق  ـوهذه الوظيفة الثانية ممّا نجده بالوجدان يف كّل جمتمع إنساّين مهام كان صغريًا 

.. ابتداًء من األرسة، ثّم األقارب، ثّم األصدقاء، ثّم أهل ـنكر انطباعاته عن املعروف وامل

 العمل فيام بينهم، وهكذا؛ فكّل إنسان حيّث اآلخرين عىل القيم التي يذعن اجلميع هبا.

وينشأ هذا االندفاع الفطرّي من اإلنسان يف األصل من طبيعة القيم املرتكزة يف 

عىل ل اإلنسان كرغبة داعية إىل السلوك الشخّيص الضمري؛ وذلك: أّن القيم مل ُتزرع يف داخ

 ـكام هو احلال يف احلاجات الطبيعّية لإلنسان كاألكل والرشب والنوم ونحوها  ـوفقها فقط 

بل متّثل اهلدي االجتامعّي الذي ينبغي أن حيكم السلوك اإلنساّين؛ ومن َثّم فإّن لإلنسان رغبة 

 ن هبا.يف حمافظة اآلخرين عىل القيمة التي يؤم

قّوة قانونّية؛ بمعنى:  ـعىل ما سبق بيانه من قبل  ـويوّضح ذلك: أّن الضمري اإلنساّين 

نسان يف احلياة، وهذا أمر أّن اهلدي املرتكز فيه هو القانون الذي ينبغي أن يسري عليه اإل

صدر األّم هو امل ـوُيعّرب عنه أيضًا بالقانون الطبيعّي  ـومن َثّم كان القانون الفطرّي  واضح.



�����������������������������������������������������������   ...............................    ٥٦٣ 

جلميع القوانني؛ وعليه: فمن الطبيعّي أن يقتيض الضمري رغبًة بالعمل العاّم عىل وفقه، وليس 

 ميًال إىل السلوك الشخّيص عىل حّد امليل إىل الرغبات الطبيعّية.

وهذا اجلانب الذي يستبطنه الضمري بمثابة محاية ذاتّية للضمري الشخّيص  

السليم يف مستوى الفرد واملجتمع مجيعًا؛ ألّن انتهاك ما  ، وضامنة للسلوك)١(واالجتامعّي 

يقيض به الضمري من ِقَبل اآلخرين يؤّثر تأثريًا سلبّيًا عىل الوقع النفّيس للقيم يف داخل 

فيكون  ـوالسّيام إذا كان ذلك بحضوره؛ بمعنى: أّن من شأنه أن يؤّدي إىل ختفيفه  ـاإلنسان 

نتهاك القيمة ألجل احلفاظ عىل وقع القيمة يف الضمري هذا النحو من رّد الفعل جتاه ا

 اإلنساّين، وصيانًة هلا عن اإلرضار هبا.

وهذه احلامية عملّية وقائّية قبل وقوع السلوك القادح؛ حيث يكون االعرتاض 

كام أّهنا بعد وقوعه عملّية ترميم وإصالح لرفع أثره السلبّي  ،للمامَنعة من وقوع هذا السلوك

 .عىل الضمري

ويمكن تشبيه دور األمر باملعروف والنهي عن املنكر جتاه ترك اآلخر للمعروف 

: بام جيده اإلنسان جتاه نفسه من اندفاٍع إىل ـبحسب الضمري اإلنساين  ـوارتكابه للمنكر 

املعروف وانزجاٍر عن املنكر، ثّم إذا وقعت منه اخلطيئة شعر باحلزازة ووجد حتفيزًا من 

؛ ترميًام للضمري الشخّيص عن الثلمة التي وقعت )وهي بمعنى الرجوع(ة الضمري عىل التوب

 فيه باخلطيئة. وهذا هو األساس الفطرّي لوجوب التوبة والكّفارة.

ويف ضوء ذلك يمكن القول: إّن األساس الفطرّي حلّق اإلنسان يف االعرتاض عىل 

عّي املنتِهك للقيم يّرض باإلنسان انتهاك القيمة انتهاكًا اجتامعّيًا هو: أّن هذا الفعل االجتام

                                                             

عّي هو: ضامئر الناس مجيعًا؛ ألّن الضمري بطبعه قّوة داخلّية ذات بعد ) املقصود بالضمري االجتام١(

اجتامعّي تّؤثر عليها العوامل االجتامعّية؛ ولذلك تّتصل ضامئر الناس بعضها مع بعض من خالل االجتامع، 

 .ـ حسب قّوة الضمري وضعفه يف أطراف التفاعلـ وتؤّثر بذلك كلٌّ منها عىل األخرى أو تتأّثر منها 
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املعرتض وباملجتمع العاّم إرضارًا معنوّيًا؛ ألّنه يمّس بام ثبت يف ضمري الفرد واملجتمع. 

وعليه: حيّق له االعرتاض عليه؛ دفاعًا عن نفسه، وصيانًة ملجتمعه؛ من جهة حّق املجتمع عىل 

بعدم  ـبحسب الفطرة  ـحمدودة  كّل واحٍد من أفراده؛ ألّن مرشوعّية الفعل االجتامعّي 

والسّيام إذا وقع يف حمرضه  ـبضمري من يقف عليه  إرضارٌ  القيمةِ  اإلرضار باآلخرين، وانتهاكُ 

 وباملجتمع اإلنساّين العاّم أيضًا. ـ

وهذا هو األساس الفطرّي ملنع املجاهرة بالتّرصفات اخلادشة للحياء يف املجتمع عىل 

فإّن حتديد حرّية اآلخرين ليس إّال من جهة  ـعىل اإلمجال  ـالثقافات ما تّتفق عليه القوانني و

تّرضر الطرف اآلخر هبذا التّرصف يف حضوره، وال َيُسوغ إطالع الشخص عىل ما يّرض به 

 من دون اختياره.

وقد يقول القائل: إّن صيانة املجتمع عن هذا اإلرضار من مجلة حقوق املجتمع. ومن 

كن حّقًا له بل مر قابل لإلسقاط، وال ُجيَرب املرء عىل استيفاء حّقه، وإّال مل ياملعلوم أّن احلّق أ

وعليه: فإذا كان املجتمع ال يأبه بانتهاك القيمة مل تصّح مواجهة املنتهك؛ ألّن  كان حّقًا عليه.

 املتّرضر راٍض وقابل بذلك.

ب حفظها وهذا القول غري دقيق؛ والوجه فيه: أّن من احلقوق الشخصّية ما جي

لصاحبها، وإن مل يطالب صاحبها بذلك أو كِره تدّخل اآلخرين يف شأنه؛ من جهة فقدانه 

من أراد أن ُهيلك نفسه؛ حيث يلزم صيانته عنه بحسب  للرشد العاّم. كام هو احلال يف

 الفطرة.

واحلقوق االجتامعّية أوىل بذلك؛ من جهة اآلثار الرتبّوية السلبّية للفعل اخلاطئ عىل 

جتمع. وتزداد خطورة ذلك يف املنظور الدينّي املؤمن باحلياة األخرى؛ فال يكون يف تقبُّل امل

 املجتمع هلذا الرضر ما ينفي لزوم صيانته عنه رعايًة للصالح العاّم.
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هذا، عىل أّن لالعرتاض عىل املنكر ُبعدًا فطرّيًا آخر؛ وهو أّنه يستبطن رضبًا من 

لقيمة اإلنسانّية؛ ألّنه املتّرضر األكرب هبذا االنتهاك، ومن املبادئ اإلحسان إىل اآلخر املنتِهك ل

الفطرّية واحلقوق اإلنسانّية صيانة اآلخر عّام يتّرضر به. نظري ما لو الحظنا تعّرضه خلطر 

 مادّي عىل نفسه أو عرضه أو ماله.

ار، ويتأّكد هذا احلّق باعتبارات أخرى، مثل البنّوة، واألبّوة، والرحم، واجلو 

 والصداقة، وغري ذلك. فّمن وجد شخصًا يف معرض اهلالك ومل يقم بإنقاذه فإّنه آثم قلبه.

التي  ـفتحّصل من جمموع ما تّقدم: أّن صيانة اآلخر واملجتمع عن انتهاك القيم 

فطريٌّ ال شّك فيه؛ ألّن املجتمع من حيث  أمر ث والتحذيرمن خالل احل ـيعرفها ويذعن هبا 

بيئة تربوّية فيكون للناس بعضهم جتاه بعض مسؤولّية تربوّية، من غري أن  ـته بطبيع ـكونه 

 ؛يعني ذلك استعالًء وتكربًا وتزكيًة لبعض باملقارنة مع بعض آخر، ولكّن ذلك وظيفة فطرّية

: )٢(احلديث ، وجاء يف]َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْولَِياء َبْعضٍ [:)١(ومن َثّم جاء يف اآلية

ُكْم َمْسُؤوٌل َعن َرِعيَّتِه(( ُكْم َراٍع َوُكلُّ  .))ُكلُّ

 اآلخرين للقيمة حدود االعرتاض املرشوع جتاه انتهاك

): حدود االعرتاض واملامنعة املرشوعة لإلنسان جتاه انتهاك اآلخرين األمر الثاين(

 للقيمة..

 .. الثةإّن هلذا االعرتاض واملامنعة حدودًا فطرّية من وجوه ث

 ): يف حدود حّق االعرتاض لإلنسان عىل انتهاك القيمة.األّول(

والواقع: أّن هذا احلّق من املنطَلق الفطرّي ليس مطلقًا بل هو حمدود؛ بمالحظة 

جمموعة عنارص البّد من النظر فيها، منها مقدار خطورة القيمة املنتَهكة، ومقدار رضر 

                                                             

 .٧١التوبة: سورة  )١(

 .٨ص: ٦ج: وصحيح مسلم، ٥٤ص: ٢ج: ومسند أمحد، ٢٥٥ص: ١لئ ج:آلل) عوايل ا٢(
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الفاعل، ومدى إمكان إقالع اآلخر عن هذا الفعل  االنتهاك يف املورد عىل املجتمع وعىل

 وتأّثره بالنهي، وسائر اآلثار الرتبوّية ملثل هذا النهي عىل اآلخر.

تأثري معكوس عىل الفاعل؛  ـولو بالنظر إىل نوعه  ـمثًال: إذا كان لالعرتاض واملامنعة 

فإّن ذلك ينقض  ،اً فيؤّدي به ذلك إىل اإلمعان يف الفعل، وجتّذر متّسكه به عنادًا وتكّرب 

اجلوانب الرتبوّية امللحوظة جتاهه، كام نجد ذلك يف شأن األطفال. وذلك ما قد يؤّدي إىل 

 عدم ثبوت حّق االعرتاض للناظر أصًال.

بطبيعة  ـ): األسلوب املرشوع لالعرتاض واملامَنعة. وهذا األسلوب أيضًا الثاين(

الشاهد عىل االنتهاك؛ ألّهنام ملحوظان كعامل لن يكون مطلقًا ألّية كيفّية يراها  ـاحلال 

تربوّي؛ فالبّد أن يكون أسلوهبام مالئًام. وذلك ّمما خيتلف باختالف البيئات واألعراف؛ 

ومن  ـ مهام كان فّظًا وغليظاً  ـفليس مرجع جواز االعرتاض أو وجوبه أّنه جيوز بكّل أسلوب 

 ـل هو حمدود بحدود احلكمة والفضيلة ب ـمهام كان حمّله وموقعه االجتامعي  ـكّل شخص 

 .ـبطبيعة احلال 

وعليه: فال يصّح ما يظنّه بعض الناس من جتويز التعامل الفّظ مع اآلخر؛ فإّن ذلك 

بل رّبام يتعّني أن يفّكر اإلنسان يف  نتهاك القيمة؛ فيكون نقضًا للغرضقد يشّجع اآلخر عىل ا

أو مناَسبًة من بني األساليب الرتبوّية؛ حذرًا من  األسلوب املناسب، وخيتار ما هو أكثر ليناً 

 اإلساءة أو رّد الفعل املعكوس.

 ): من حيّق له االعرتاض واملامنعة.الثالث(

حمدودًا  ـعىل العموم  ـوالواقع: أّن االعرتاض املحض متى كان حكيًام فإّنه ال يكون 

 بجهة معيَّنة.

 .. ختتلف وأّما املامَنعة العملّية بإعامل القّوة فهي
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): بعالقة اآلمر باالنتهاك؛ فإذا كان االنتهاك يف حّقه فرّبام جاز له بعض مراحل أّوالً (

 املامنعة ممّا ال جيوز يف حاالت أخرى كام يف موارد الدفاع عن النفس والعرض.

): بعالقة اآلمر باملنتِهك؛ فإذا كان والدًا أو والدًة فرّبام حيّق هلام بعض مراحل ثانياً و(

برتبية الطفل، مع حتّري احلكمة وعدم نقض  ـبالفطرة  ـ ملامنعة؛ من جهة أّهنام مكلَّفانا

 الفضيلة.

): بحسب الظروف واألحوال؛ فإذا كانت هناك دولة ذات سلطة تنفيذّية ثالثاً و( 

جتنُّبًا عن الفوىض. ولكن قد  ـعىل العموم  ـقوّية فقد يكون من احلكمة إناطة األمر هبا 

مر يف حال ضعفها؛ فيكون للقوى املحّلّية املامنعة يف حدود مقتضيات احلكمة خيتلف األ

 والفضيلة؛ فال جيوز صّد انتهاٍك بانتهاٍك أقوى.

ل يف بعض اجلرائم َمن تقع  وقد يكون للجهة ذات الصالحّية يف التنفيذ: أن ختوِّ

 دولة.اجلريمة يف حمرضه بالتحّرك ملنعها؛ من جهة خطورة اجلريمة أو ضعف ال

وليس هناك  ،ويف النصوص الرشعّية كتابًا وسنّة إشارة إىل عاّمة املعاين التي ذكرناها

ما تكون له داللة مطلقة إذا لوحظت يف ضوء األصول احلكيمة والفاضلة التي نّبهت عليه يف 

 نصوص أخرى.

 لناس.وبناًء عليه: فليس هناك تأصيل مطلق يف إناطة تنفيذ األحكام القانونّية بآحاد ا

 العاّمة العملّية يف كّل زمان ومكان نطلقاتانطالق الترشيع الدينّي من امل

عىل أّن هناك نكتة ينبغي االلتفات إليها؛ وهي: أّن الترشيع الدينّي ينطلق من 

املنطلقات العاّمة العملّية يف كّل زمان ومكان، وتوَكل اخلصوصّيات اإلضافّية إىل توّفر 

 الئمة.الظروف واإلمكانات امل

وهذه قاعدة عاّمة دخيلة يف نسق الترشيع الدينّي يف موضوعنا هذا وسائر املواضيع 

 األخرى.
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 ـكالزواج والبيوع  ـعىل سبيل املثال: جيري الرشع عىل تصحيح االلتزامات املعاملّية 

 بعقدها بني أطرافها، وال يعترب توثيقها لدى جهة رسمّية كام جتري عليه القوانني املعارصة؛

فضًال عن أن  ،ألّن احرتام االلتزام بحسب القانون الفطري نابع من نفسه وليس من توثيقه

 ـعىل العموم  ـوألّن هذا هو األمر العمّيل بالنسبة إىل الناس . يكون هذا التوثيق رسمّياً 

من  ـبالنظرة العابرة للزمان واملكان. وإذا توّفرت الدواعي املوجبة لإللزام بالتوثيق الرسمّي 

وُوجدت اإلمكانات الكفيلة بذلك يف جمتمع خاصٍّ زمانًا أو  ـجهة املفاسد الناشئة من تركه 

د يف حال عدم  ،مكاناً  فإّنه قد يصّح إلزام من له حّق الترشيع بتوثيق االلتزام واّختاذ إجراء حمدَّ

ق  ه قوانني بعض كام جرت علي ـتوثيقه، ولكن ال يصّح إسقاط هذا االلتزام مطلقًا إذا مل يوثَّ

 .ـالدول اإلسالمّية تبعًا للترشيعات الوضعّية 

 ـعىل العموم  ـوكذلك ُيعَمل يف الرشيعة يف إثبات الدعوى بوسائل إثبات مناسبة 

فهذه وسيلة يمكن االعتامد عليها يف كّل زمان  ،مثل الشاهدين العدلني ويمني املّدعي

حلقوق ألصحاهبا بنسبة كبرية. ولكن ومكان، وهي وسيلة عملّية للناس، وتضمن إرجاع ا

عىل عدم متّكن القايض من تبّني احلّق بنحو موثوق يف النزاعات  ـطبعًا  ـيتفّرع االجتزاء هبا 

 َوَجَب. ـدون حرج أو رضر  ـاملتعّلقة بحقوق الناس؛ فإذا أمكن يف ظرف خاّص تبنيُّ ذلك 

املنكر؛ فإّن إناطة املامَنعة  وعىل هذا املثال جيري ميزان األمر باملعروف والنهي عن

العملّية بقّوة مركزّية فاعلة تصل إىل مرسح اجلريمة أو اخلطيئة املرشفة عىل الوقوع أمٌر غري 

عمّيل إن لوحظ عىل وجه عابر للزمان واملكان، ولكن إذا هتّيأ ذلك عمًال يف جمتمٍع ما رّبام 

صيًال ملزيد من االنتظام الذي يكون أقرب خطر املامنعة بالقّوة لغري تلك القّوة؛ حتإسناد صّح 

 للصالح العاّم.
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 ن والسياسةتلخيص ما تقّدم يف شأن الدي

وقد تبّني من جمموع ما ُذكر: أّنه ليس هناك من تعليامت دينّية جمافية للفطرة يف املجال 

ا، ولكن رّبام بل التعليامت الدينّية يف هذا املجال مبادئ قريبة إىل الفطرة مناسبة معه ،السياّيس 

 خيطأ الباحث يف فهمها أو خيطأ العامل يف تطبيقها.

 .ناطة تنفيذ األحكام بعاّمة الناسوبذلك ظهر عدم صّحة لوم الدين عىل إ

واإلنصاف: أّن الترشيع الدينّي جيري عىل احرتام املقتضيات الفطرّية واحلكمّية يف  

ت التي فّرست النصوص واألحكام شأن من حيّق له تنفيذ األحكام، وال تصّح االنطباعا

 الدينّية عىل وجه آخر؛ وإّنام نشأت عن التباسات يف تلّقي النصوص وفهم األحكام.
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   عشرثالث اِّـحور ال

  الدين واِّـعاصرة
 

 

k الدين والعقالنّية املعارصة  .. 

k الدين والعلوم املعارصة 

k العلوم الطبيعّية ومناحي تعزيزها لصدق الدين 

k لعلوم اإلنسانية وعالقة الدين الوثيقة هبا ا 

k نقد التحليل الطبيعّي لنجاح الرساالت وملصدر تعاليمهم 

k الدين واألخالقيات املعارصة 

k ارتكاز الدين عىل األخالق 

k الدين والتقنني املعارص  

ِّـعاصرة وا  / الدين 
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 الدين واِّـعاصرة

حول الدين  اجتاه الدين يف مناحي احلياة ـ:ـ من حماور استبانة )عرشثالث املحور ال(

 .واملعارصة

تقّدم يف املحاور السابقة توضيح وجهة نظر الدين يف خمتلف مناحي احلياة وقد 

وجيري يف هذا املحور  ـوفق النظر اجلامع فيها  ـبحسب ما ُيستفاد من النصوص الدينّية 

 احلارض. توضيح موقف الدين جتاه األسئلة التي استجّدت يف العرص

إّن التطّور اهلائل الذي شهدته احلياة يف العرص األخري يف خمتلف جماالهتا ونواحيها 

أّدى إىل تكّون رؤية جديدة لكثري من أبعادها، وهذه الرؤية بدورها تؤّثر يف اجلوانب املعرفّية 

 وهو ما يوجب إثارة أسئلة جديدة حول الدين. فام هي حقيقة العالقة بني ،واألخالقّية

 .. الرؤية الدينّية وبني هذه الرؤية للحياة

عن جمال  اً فهل هناك متاّس بني الرؤيتني، أو ال؛ بالنظر إىل أّن لكّل منهام جماالً خمتلف .١

 اآلخر؟

 ـوإذا كان هناك متاّس بني الرؤيتني فهل أّن هذا التامّس بنحو التكامل والتعاضد  .٢

 أو أّنه عىل نحو التعارض؟ ـيامن ويؤّكده بمعنى: أّن تطّور العلم إّنام يدعو لإل

وإذا كانت هناك معاَرضة ما بينهام فهل أّن هذا التعارض ثابت بنحو هنائّي وال  .٣

؛ إّما ألّن الرؤية الدينّية تتمّكن من استيعاب احلياة  سبيل إىل عالجه، أو أّن هناك حال�

الرؤية املعارصة وما ينتج عنها  املعارصة وحتتوي عىل عنارص يمكن أن تتكّيف معها، أو ألنّ 

 من ممارسات يمكنها أن تتكّيف مع الدين؟
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ثّم إّنه عىل تقدير ثبات التعارض فهل أّن هلذا التطّور داللة سلبّية عىل أصل حّقانّية  .٤

الدين، أو يقتيض احلاجة إىل رسالة إهلّية جديدة يف هذا الزمان، أو يوجب االستغناء عن 

 أو ماذا؟ ارض،الدين يف الزمان احل

يبتني عىل استنطاق صادق  ـكسائر األبحاث السابقة  ـومنهج البحث يف هذا املحور 

 وواضح لنصوص الدين، من غري تكلُّف أو حتميل عليها.

وينبغي يف مستَهّل هذا البحث االلتفاُت إىل أّن عالقة تطّور العلم واحلياة بالدين 

 .. يمكن أن ُتَتناول بمنظورين

وذلك باملقاَرنة بني مضمون الدين واملعطيات  ،املنظور العلمّي املوضوعّي  ):األّول(

 اجلديدة للعلم؛ ملالحظة مدى االنسجام أو التصادم بينهام.

وذلك بمالحظة أثر تطّور احلياة عىل موقع الدين يف  ،): املنظور االجتامعّي الثاين(

ر احلياة والتكّيف معه؛ حيث قد املجتمع، وكذلك أثر االلتزام بالدين يف التعامل مع تطوّ 

 .ـعىل اإلمجال  ـُيتلّقى ما ُيّدعى من التأثري السلبّي مؤرشًا عىل نحو من اجلفاء بينهام بنحٍو ما 

وحمّط النظر يف هذا البحث هو املنظور األّول، وسوف نتعّرض للمنظور الثاين يف 

 ضمن البحث عرضًا.

جماالت أربعة، وهي: العقالنّية، والعلم، ويالَحظ: أّن التطّور املعارص وقع يف أحد 

واألخالق، والقانون. وأّما التطّور يف اإلمكانات املادّية وسبل املعيشة فهو بذاته ال يمّس 

دة يف تلك املجاالت  الدين، ولكن قد ُيساعد عىل تكّون بنية ثقافّية ذات مواصفات حمدَّ

 بّيًا عليها.بمعنى أّنه يؤّثر تأثريًا إجيابّيًا أو سل ،األربعة

فهل  ،فلنتأّمل يف كّل واحد من هذه املجاالت؛ لنالحظ أّن أّي االنطباعني هو األقرب

االنطباع الذي يرى أّن يف التطّور الطارئ ما يدعم الدين، أو الذي يرى أّنه يتعارض مع 

 الدين وينفيه؟
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 الدين والعقالنّية املعارصة 

 املجال األول

 الدين والعقالنّية املعارصة

وتتمّثل العقالنّية يف املناهج واألدوات العاّمة للمعرفة واإلذعان املعرّيف، فهي يف 

حقيقتها متّثل اخلطوط العريضة للتفكري اإلنساّين، وبذلك ختتلف عن العلم الذي يتضّمن 

 النتائج التفصيلّية للعقالنّية يف املجاالت اخلاّصة.

 .. املعارصة، وهنا انطباعانفيقع البحث عن النسبة بني الدين والعقالنّية 

أّن الدين يستند إىل أصول العقالنّية التي هي مورد إذعان اإلنسان الراشد قديًام  .١

وهي التي يّتفق عليها وعىل معطياهتا  ،وحديثًا، ويمكن أن نعّرب عنها بالعقالنّية اجلامعة

املعتدلة التي ال تبالغ يف خمتَلف املناهج العقالنّية، كام أّنه يوّجه إىل العقالنّية الوسطى 

 التشكيك وال تتّرسع يف القبول.

أّن الدين يستند إىل العقالنّية القديمة التي تعتمد يف إثبات األشياء عىل مناهج  .٢

أشياء  ء موهومة ال حقيقّية، ومن مجلتهاوأدوات ضعيفة وغري موثوقة تؤّدي إىل إثبات أشيا

 ممّا وراء الطبيعة تضّمنها الدين.

 طباع اإلجياّيب عن الديناالن

 .. مؤلَّف من شّقنيأنه فيّتضح ممّا سبق  ـوهو الصحيح  ـ) االنطباع األّولأّما (

 أّن الدين يستند يف إثبات حّقانّيته عىل قواعد العقالنّية العاّمة وأصوهلا الثابتة. .١

نّية قديمة تبالغ إىل منهج وسط يف العقالنّية بني ما ُيعترب عقال . أّنه يوّجه املذعنني له٢

 يف أدوات اإلثبات، وعقالنّية حديثة تبالغ يف التشكيك.

 املّتَفق عليهاالعقالنية  الدين عىل أصولاعتامد 

 .. أّن العقالنّية تنقسم إىل مستويني ه:) فتوضيحالشّق األّولأّما (
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وهي ويمكن أن نعّرب عنه بالعقالنّية اجلامعة،  ،): أصول العقالنّيةاملستوى األّول(

قواعد العقالنّية التي يرتكز أّي منهج عقالّين عليها، وإن أمكن أن ختتلف املناهج يف حتليلها 

 وكيفّية التكّيف معها.

): املناهج العقالنّية التفصيلّية التي تشتمل عىل خصائص معرفّية املستوى الثاينو(

 إضافّية.

 ـن العقالنّية، وهي وافية وعليه: يمكن القول إّن الدين يعتمد عىل املستوى األّول م

 بثبوت حّقانّية الدين. ـيف املنظور الديني 

عىل ما  ـوتوضيح ذلك: أّننا إذا نظرنا إىل الرؤية الدينّية بشأن الكون واحلياة فإّن هلا 

 .. أركانًا ثالثة ـتقّدم 

 ): وجود اهللا، كخالق هلذا الكون واحلياة ومدّبر هلا.األّول(

 ه برسالة إىل العباد من خالل األنبياء.): بعثه سبحانالثاين(

 ): بقاء اإلنسان بعد هذه احلياة، وعدم فنائه بمامته.الثالث(

وهو الرسالة التي بعثها  ـ) فهو إّنام يتّم إثباته من خالل الركن الثاين الركن الثالثأّما (

 تلك احلقيقة د ُتعّد مؤرشات عىلمع إرهاصات يف داخل اإلنسان ق ـاهللا سبحانه إىل اإلنسان 

 .ـعىل ما سبق يف حمور (الدين واإلهلام) ـ

كان مبنّيًا عىل  ـوفق خطابه ونصوصه  ـ) فإّن إثباهتام يف الدين الركنان األّوالنوأّما (

مبادئ العقالنّية العاّمة التي يّتصف هبا اإلنسان ككائن ممّيز بالعقل، بال اختصاص بزمان أو 

 مكان.

: أّن املعرفة اإلنسانّية تعتمد بكاملها عىل مبادئ ـإلجيازعىل سبيل ا ـوتوضيح ذلك  

 بدهيّية واضحة، ال حاجة فيها إىل يشء من االستدالل، ولو جّرهبا اإلنسان مل تزدد وضوحًا.
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 ا البدهييّة واعتامد الدين عليهاالعّلّية وتطبيقاهت أصل

اء ما يكون سببًا ألشياء فمن هذه املبادئ: مبدأ العّلّية والسببّية، بمعنى أّن من األشي

عىل مسّببّية أشياء أخرى تكون هي بدورها مسبَّبة عنها، فالكون كّله واحلياة كّلها مبنّية 

 .. وهلذا املبدأ تطبيقات ثالثة بدهيّية ،ألشياء أخرى

): أّن كّل يشء حادث فهو ناشئ عن سبب يكون قد أوجده. فهذا التطبيق األّول(

العقل؛ فإّنه ال جيوز حدوث يشء من ال يشء؛ ولذلك متى صادف  املبدأ أمر بدهيّي ببداهة

 ـمن عارض مرّيض، أو صوت، أو انكسار يشء، أو غري ذلك  ـاإلنسان أّي حادث جديد 

 فإّنه يفرتض له سببًا يوجبه ويبحث عنه.

بال  ـوعىل هذه القضّية تبتني األبحاث يف العلوم كّلها، كام أّن كّل واحد من الناس 

ينطلق من هذا املبدأ عرشات املّرات يف كّل يوم يف حياته فيام يواجهه من أمور؛ فهو  ـفرق 

يتوّجه إىل أسباهبا أو يتساءل عن السبب فيها. وينطبق ذلك عىل الطفل أيضًا بعد نمّو الوعي 

فيه يف أّول درجاته؛ فهو يبحث عن سبب لكّل يشء. فهذا مبدأ واضح وبدهيّي ال حاجة إىل 

 الختبار إلثباته، وحّتى لو استعان هبا اإلنسان ملا ازداد يقينًا.التجربة وا

): أّن كّل نظم ونشاط منظَّم فيام ال َيْعقل ينتهي إىل كائن عاقل. وهذا التطبيق الثاين(

أمر بدهيّي أيضًا، فكّلام وجدنا أمورًا منظَّمة فإّننا نقّدر هلا فاعًال عاقًال  ـعىل اإلمجال  ـاملبدأ 

استناده إىل أسباب طبيعّية كالعواصف والزالزل والرباكني ونحوها، كام  وال نحتمل

 حضارات وثقافات قديمة مسّببة هلا. ـمثالً  ـاألثرية نكتشف من احلفرّيات 

إىل ): أّن كّل نشاط متعّذر من الكائنات املاّدّية فإّنه البّد أن يستند التطبيق الثالث(

ألّننا فرضنا كون هذا النشاط حادثًا؛ وعليه: فهو حيتاج إىل  . وهذا أمر بدهيّي،كائن وراء املاّدة

سبب يوِجده، ومتى مل تصلح األمور املاّدّية ألن تكون سببًا حلادث فالبّد من أن يكون هلا 

 سبب غري ماّدّي.



٥٧٨   ...................................................................................  �������������������������  

ويعتمد الدين يف إثبات وجود اهللا سبحانه، وصدق األنبّياء فيام جاؤوا به من الرسالة 

  هذه التطبيقات الثالثة..عن اهللا سبحانه عىل

): فهو يؤّدي إىل اكتشاف اخلالق من خالل الكائنات املاّدّية؛ نظرًا التطبيق األولأّما (

إىل أّهنا حادثة مجيعًا؛ وذلك ألّن عامل املاّدة يف تغّري وتطّور دائم، فكّل حالة فيها هي حالة 

ن حمتاجة إىل عّلة وسبب. حادثة وطارئة، فهي مسبوقة وملحوقة بحالة أخرى، وبذلك تكو

كون جمموع احلاالت كّلها بحاجة إىل عّلة وسبب، فيكون ذات املاّدة احلاملة هلا يوعليه: 

كذلك؛ ألّن هذا التغّري ناشئ من ذاهتا. ويمكن تقريب ذلك إىل الذهن بتشبيه عامل املاّدة بِقدر 

وجودها عىل هذا الوضع يغيل، وعني تنبع، وسحاب يتحّرك؛ فإّنه ليس من املعقول افرتاض 

لذاهتا منذ األزل بل البّد أن يكون هناك سبب موجب هلا. وبذلك تنتهي األشياء املاّدّية كّلها 

 إىل سبب وراءها.

): فهو ينتج أيضًا وجود خالق للكون واحلياة؛ ألّن الكائنات كّلها التطبيق الثاينأّما (

 ـوقد ُفّصل يف العلوم ذات العالقة  ـعىل اإلمجال  ـذات نظام عمل مقنَّن. كام هو واضح 

فالبّد أن يكون هذا النظم من صنع كائن عاقل وراء هذه  ـ كالكيمياء والفيزياء واألحياء

 الكائنات املقنَّنة واملنظَّمة، وليس هو إّال اخلالق هلا.

ي وهكذا نالحظ: أّن داللة الكون واحلياة من خالل التطبيقني األّولني ملبدأ العّلّية جتر

 عىل أساس عقالّين سليم وموثوق.

نسان عىل ذه الداللة هو اعتياد اإلهبولكّن الذي رّبام أّدى إىل انطفاء شعور اإلنسان 

عىل التي تعمل يف البيت املنزلية . وهذا نظري انطفاء داللة األجهزة رؤية الكائنات ونظامها

ء التي يشهد حدوثها، مثل ، بينام يتساءل عن السبب يف األشيايف ذهن الطفلأسباب عملها 

 تّغري أماكن لعبه وغري ذلك.
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لك بالرتكيز عىل فالدين َأْلَفَت اإلنسان إىل هذه الشحنة الداللّية، واستعان يف ذ

. ولكّن كثريًا من األبحاث املعرفّية احلديثة مل تنتقل إىل هذه النكتة، ومل تنتِه احلاالت البديعة

بشكل فنّّي؛ ممّا أوجب خطأها يف طريقة تفسري األمور؛  يف مسعاها التحليّيل إىل استيعاهبا

فاعتمدت تلك األبحاث عىل عدم شعور اإلنسان بداللة الكائنات عىل أنه هو األصل الذي 

بذلك يف أصل مبدأ العّلّية أو التطبيقني املذكورين هلا. وهذا  ت، وشّككينبغي االعتامد عليه

   خطأ فنّّي كبري.

: فهو يدّل عىل صدق الرساالت عن اهللا؛ فيؤّدي ـملبدأ العّلّية  ـ )التطبيق الثالثوأما (

بذلك إىل ثبوت وجود اخلالق أيضًا؛ ألّن ما وقع من هذه الرساالت خارج عن النشاط 

 ؛املتأّتى من أصحاهبا الذين كانوا برشًا معروفني بتوّجهاهتم وقدراهتم قبل إتياهنم بالرسالة

 .. وذلك من وجهني

 .. ): اخلوارق التي اّتفقت هلم بنوعيها، ومهالالوجه األوّ (

بمحرض فرعون والسحرة، وانفالق  اخلوارق املاّدّية، مثل آيات موسى . ١

البحر له، وعبوره منه مع بني إرسائيل، وغرق فرعون وَمن معه عند قصد العبور منه، وآيات 

برص، وآيات نبّي من الوالدة من غري أب، وإحياء املوتى، وإبراء األكمه واأل عيسى 

وأبرزها القرآن الكريم الباقي إىل هذا العرص، وهو نثر مميَّز يف نسقه البالغي  اإلسالم 

 ومضمونه الروحّي والفطرّي.

الغيبّية الصادقة التي مل يكن بمقدور البرش االّطالع عليها، كام جاء عن  اتخباراإل. ٢

عن نبّي  تون يف بيوهتم، وجاءيّدخرما إخباره بني إرسائيل بام يأكلون و عيسى 

نباء عن مغيَّبات إيف القرآن الكريم من  وردمشهورة، منها ما  أموراً أيضًا  اإلسالم 

 مستقبلّية حتّققت الحقًا.
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): هو ما يبتني عىل مالحظة شخصّية الرسل وبيئتهم االجتامعّية؛ حيث الوجه الثاين(

مل يكونوا مظنّة ملثل هذا االّدعاء  ـبحسب شخصّيتهم وأفكارهم وبيئتهم  ـيوضح أّهنم 

 بحاٍل..

من قبل فإّننا نجد أّنه دعا فرعون إىل عبادة  مثًال: إذا نظرنا إىل حال النبّي موسى 

 اهللا تعاىل وترك بني إرسائيل، يف وقت مل يكن خيطر يف ذهن أحد أّن باإلمكان إنقاذهم من

مات القدرة، وكان بنفرعون و إرسائيل مستضَعفني حتت سلطته، ومل ؛ إذ كان يملك مجيع مقوِّ

بل كان قد قتل  ،قد أعّد إلنقاذ بني إرسائيل والقضاء عىل فرعون أّية خّطة يكن موسى 

فإذا به يرجع مع أخيه هارون إىل  ،رجًال من قوم فرعون أّدى إىل خروجه من املدينة خائفاً 

 إرسائيل.فرعون، ويدعوه إىل اهللا الواحد األحد وإىل إطالق رساح بني 

ومل يكن هذا أمرًا يمكن اّتفاقه لوال قّوة وراءه تعّده، وتثري فيه العزيمة، وتدفع عنه 

 اخلوف والوجل.

الم سـّي اإلبـال نحـ، وكـذلك  ن مـريمبح عيسى ك حال املسيلد عن ذوال يبع

 كام أرشنا إىل ذلك يف موضع آخر. ،عند تأّمل تارخيه وتاريخ قومه 

هلؤالء األنبياء ِمن أفكار ورؤى واهتاممات وقدرات وغايات كان وعليه: فإّن ما اّتفق 

ناس يف هذا الزمان مل خارجًا عن احلدود املعهودة بكّل املقاييس، ولو اّتفق مثل ذلك أمام ال

 أن يؤمنوا بالدين. يملكوا إّال 

ي وهكذا نالحظ: انطالق الدين يف االستدالل عىل حّقانّيته من املبادئ البدهيّية التي ه

 أصول العقالنّية وقواعدها. وهي التي استقّر العلم عىل اإلذعان هبا.

 وتوجيهه إىل العقالنية الوسطىلدين ل لعقاليناّجتاه اال 

فهو أّن الدين يوّجه ما يسعى  ـاملتعّلق باالّجتاه العقالّين للدين  ـ) الشّق الثاينوأّما (

ط.ىل العقالنّية الوسطى الواإإليه من الرشد العاّم   قعة بني منهجني آخرين: مفِرط، ومفرِّ
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 .. بيان ذلك: أّن للعقالنّية يف اّجتاهها التفصيّيل مناهج ثالثة

العقالنّية القديمة: وهي عقالنّية تتوّسع يف التفكري العقّيل يف مساحات ومواضيع  .١

 غري متاحة لإلنسان، وتبنى عىل تفاصيل موهومة وغريبة.

نّية السطحّية التي جتري عىل عاّمة الناس، والتي تؤّدي إىل ويشبهها يف التوّسع: العقال

 ثبوت اخلرافات واألمور التخّيلّية.

العقالنّية احلديثة: وهي عقالنّية نشأت يف أوساط النهضة العلمّية احلديثة، وتّتسم  .٢

 بأّهنا تتوّسع يف الشّك، وتتبنّى االعتامد عىل التجربة، وترفض مطلق املناهج العقلّية.

العقالنّية الوسطى: وهي عقالنّية وسطّية ال تقترص عىل معطيات التجربة،  .٣

وتعرتف باملستوى الواضح والبدهيّي من اإلدراكات العقلّية. ولكن ال تتوّسع يف أدوات 

التفكري ليشمل التوّغل يف التفكري العقّيل، كام ال تعتمد التفكري السطحّي املؤّدي إىل إثبات 

 وهومة وخرافّية.أمور خيالّية وم

؛ باعتبارها حالة إليها اإلنساّين العامّ  املجتمعَ  وهذه العقالنّية هي التي وّجه الدينُ 

 الرشد اإلنساّين التي ينبغي أن يّتصف هبا كّل إنسان يف هذه احلياة.

بتنمية الوعي العاّم لإلنسان، وسعى إىل  ـالقرآن الكريم من خالل  ـفقد اهتّم الدين 

اإلدراك؛ من خالل التوصية بالتثّبت واّتباع احلّجة الكافية. وفّرع عىل ذلك:  ترشيد أدوات

إلغاء األوهام واخلرافات مثل عبادة األصنام، واالعتقاد بالسحر، والكهانة، والطرية، 

 والفأل، ونحو ذلك. كام سيأيت زيادة تفصيل لذلك يف ذكر االنطباع الثاين.

  العقالنّية القديمةاء الدين عىلاالنطباع الذي يرى ابتن

جمافاة العقالنّية استناد الدين إىل العقالنية القديمة ومن  ـ) االنطباع الثاينوأّما (

فبيانه عىل اإلمجال: أّن املناهج واألدوات القديمة السائدة للمعرفة كانت أدوات  ـاحلديثة 

دس والتظنّي ضعيفة وبعيدة عن كشف الواقع، مثل األدوات العقلّية البحتة، ووجوه احل
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ولذلك أّدت يف مقام تفسري حوادث  ؛التي تنطلق من البيئة الثقافّية واالفرتاضات املسبقة

وبذلك وّسعت رقعة الوجود إىل كائنات إضافّية  ،احلياة إىل إثبات أشياء عديدة غري حمسوسة

وأجرامها كالسامء  ـال سبيل إىل إثباهتا، كام أّهنا بنت يف شأن ما ال تستطيع الوصول إليه 

 عىل أوهام بعيدة ال حّجة عليها. ـوآفاقها 

وهكذا أّدى ذلك إىل إثبات كثري من األمور املوهومة واخلرافّية، مثل اإليامن بألوهّية 

الكواكب، والبرش، واألصنام، واجلّن، وغريها، وفاعلّيتها يف حوادث احلياة أو إحداث 

 خوارق فيها.

ت عليها العلوم بعد النهضة العلمّية املعارصة هي ولكّن املناهج املعرفّية التي ُبني

مناهج وأدوات بحثّية رصينة وراشدة؛ حيث تنطلق من التجربة العلمّية، ومالحظة النتائج 

امللموسة من خالهلا، وال تبتني عىل أّية قضايا عقلّية مسبقة، كام ال تذعن بأّية مصادرات 

حّتى يثبت من خالل التجربة والبحث  تّدعي بداهتها ووضوحها؛ فهي تشّك يف كّل يشء،

 التجريبّي.

وقد ترّتب عىل ذلك بالفعل اكتشاُف ابتناء الكون واحلوادث الكونّية عىل سنن 

وقوانني جتري عليها، من غري حاجة يف تفسري يشء منها إىل قوى كامنة من ورائها. وبذلك 

تفسري احلوادث هبا، كام أّدى إىل أّدى هذا املنهج إىل إزاحة العوامل والكائنات التي كان يتّم 

ثورة يف العلم مل ُيشهد مثيلها؛ نتج عنها سيل هائل من املعلومات، وترّتبت عليها الثورة 

 الصناعّية الكربى التي غّريت من حياة اإلنسان، كام نالحظه يف العرص احلارض.

قواعدها، فلم يكن ذلك كّله إّال باعتامد املنهج التجريبّي يف كشف سنن احلياة و 

 ورفض املبادئ العقلّية واملصادرات املسبقة يف تفسريها.

فانحرس بذلك الوهم واخلرافة، ونام الرشد والوعي هبذه احلياة وقواعدها، وتكاملت 

العقالنّية يف أصوهلا ومنهجها ومنحاها. وال تزال هذه العقالنّية ترفد العلم واألبحاث 



��������������������������������������������    .......................................................    ٥٨٣ 

نات التي ال يمكن احلدس باملدى الذي يمكن أن العلمّية بمزيد من االكتشافات واإلمكا

 تبلغه يف املستقبل.

ووفق هذا التقرير قد ُيّدعى: أّن الدين يف أصله واإليامن به هو وليد العقالنّية القديمة 

وال يمكن إثباته  ،والتي كانت ممزوجة باألوهام واالفرتاضات العقلّية املحضة ،لإلنسان

 .انّية احلديثة ونتائجهواإلذعان به وفق معطيات العقال

 هذا ملّخص االنطباع الذي يرى جمافاة الدين للعقالنّية احلديثة.

 نقد إمجاّيل لالنطباع املتقّدم

كام  ـعىل اإلمجال  ـعديدة وهي ـ أو أمور ـ ويف هذا االنطباع خطأ كبري من وجوه 

 أيت..ي

وفق سائر وجوه العقالنّية؛  ): أّن الدين َيثُبت وفق العقالنّية احلديثة كام يثبتاألّول(

 ملا تقّدم من كفاية املستوى اجلامع من العقالنّية يف إثباته.

وت ـاملعتمدة عىل التجربة والثب ـة باملنظور املذكور ـ): أّن العقالنّية احلديثالثاين(

 موجٌة فكرّية حدثت يف املجتمع العلمّي الغرّيب وجتاوزها هذا املجتمع، وليست حالة ـاملاّدي 

 فكرّية راشدة وناضجة؛ خلروجها عن حّد االعتدال يف التشكيك.

): أّن اخلصائص املّدعاة للعقالنّية احلديثة تثبت للعقالنّية الوسطى التي دعا الثالث(

 إليها الدين ويشهد هبا الرشد اإلنساّين العاّم، وال تتفّرع عىل العقالنّية احلديثة باملعنى املذكور

 .فقط

ناء التطّور العلمّي الطارئ عىل العقالنّية احلديثة باملنظور املذكور خطأ ): أّن بالرابع(

 ،بل له عوامل أخرى مثل جلم احلركات الدينّية املتطّرفة، والوعي بأّمهّية املنهج التجريبّي 

 والطموح العلمّي املتوّلد من مناشئ اجتامعّية.
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 نّية القديمةاستناد الدين إىل العقالنّية املّتَفق عليها دون العقال

إىل معطيات مّتَفق عليها للعقالنّية ال  ـكام تقّدم  ـّن الدين يستند فإ )األمر األّول(أما 

 ختتلف باختالف املناهج فيها، وليس إىل أدوات معتَربة بحسب العقالنّية القديمة فحسب.

له لسببّية وعىل مبدأ العّلّية وا ـعىل ما ذكرناه وأوضحناه  ـبيان ذلك: أّن الدين يعتمد 

 تطبيقات ثالثة.

 .. بيجريالف فيها حّتى عىل املنهج التوهذه التطبيقات الثالثة هي ممّا ال خ

فألّن املنهج التجريبّي أيضًا  ـًا وهو أّن لكّل أمر حادث سبب ـ) التطبيق األّولأّما (

تفسري كّل  يعمل عىل أساس وجود تفسري لكّل حالة حادثة؛ فإّن كاّفة العلوم املعارصة حتاول

حالة حادثة وتتحّرى عن أسباهبا من احلوادث الفيزيائّية والكيميائّية واألحيائّية والنفسّية 

 واالجتامعّية والسياسّية وغريها. 

فألّن املنهج التجريبّي أيضًا  ـوهو أّن لكّل نظم سبب عاقل  ـ) التطبيق الثاينوأّما (

وراءه عّلة عاقلة، كام نالحظ يف كشف اآلثار  جيري عىل أساس أّن كّل نظم ونشاط منظَّم فإنّ 

التارخيّية عن حضارات قديمة، حّتى أّن األوضاع املنظَّمة يف البحار واألهنار ُتعترب آثارًا 

 حلضارات غمرهتا املياه.

من أّن كّل حدث ال تفي به القدرات املاّدّية البّد له من سبب  ـ) التطبيق الثالثوأّما (

عىل أّنه ال يصّح إسناد اليشء  ـبطبيعة احلال  ـبّي أيضًا ُيبنى رياملنهج التج ـ فألنّ غري ماّدي 

 إىل كائن ال قدرة له عىل إجياده، فهذه قضايا متََّفق عليها.

املنهج التجريبّي يقّر بأصل الفكرة يف التطبيقات الثالثة. ولكنّه قد ال يستخدم  اً إذ 

ومًا غري ثابت بالتجربة، وإّنام املقدار الثابت هو مفهوم العّلّية من جهة أّنه قد يعتربه مفه

االستتباع والتقارن، فُيقال مثًال: إّن اجلرثومة تستتبع املرض، بدل أن ُيقال إّهنا عّلة للمرض. 

 ـولكّن هذا املقدار  .واستعامل الدواء يستتبع التعايف من املرض بدل أن ُيقال إّنه عّلة للتعايف
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ال يؤّثر شيئًا يف مسرية البحث واكتشاف اخلالق  ـوالعّلّية وعدمه وهو إثبات وصف السببّية 

 للحياة.

 خطأ العقالنّية احلديثة بمعنى حرص احلّجة بالتجربة وجتاوز العلم هلا

وهو إلغاء قيمة سائر مبادئ  ـّن العقالنّية احلديثة باملعنى املنظور فإ )األمر الثاين(وأما 

موجة فكرّية حدثت يف أوساط الفكر الغرّيب، ولكن  ـاالستدالل واإلثبات غري التجربة 

 إىل اإلذعان بالعقالنّية الوسطى. ـ يف حقيقة األمر ـرجع العلم 

بعد  ـتوضيح ذلك: أّن العقالنّية املوصوفة باحلداثة حرصت أداة إثبات املعلومة 

 ق التجربة.بالتجربة واالختبار العمّيل ورفضت اإلذعان بأّي مبدأ عقّيل خارج سيا ـاحلس 

ء آخر عىل وعىل ضوء هذه القاعدة أنكرت معنى العّلّية؛ بمعنى تأثري يشء يف يش

بي وال مشهود، وذهبت إىل أّن الثابت هو جمّرد التعاقب بني الشيئني، ريأساس أّهنا أمر غري جت

ّما أّن يف مثال تناول الدواء وارتفاع الداء هو تعّقب الرشب باملعاجلة، وأ ـ مثالً  ـفالذي يثبت 

 رشب الدواء كان عّلة الرتفاع الداء فال مثبت له؛ وال يمكن للتجربة أن تنهض عىل ذلك.

وهناك من أنكر يف ضمن هذا االّجتاه العقّيل مبدأ استحالة اجتامع وجود اليشء 

وعدمه ورأى أّنه ال مانع من اجتامعهام، كام أنكر بعض آخر مبدأ استحالة حدوث اليشء من 

ّوز بعض رابع رجوع اليشء إىل الوراء بأن يصغر اإلنسان ويعود إىل الرضاعة غري عّلة، وج

 بعد أن أصبح شاّبًا أو شيخًا كبريًا.

ولكّن القاعدة املذكورة خاطئة؛ فإّن أداة اإلثبات ال تنحرص بالتجربة؛ فإّن من 

 ائها.املعلومات ما تثبت بالبداهة أو بالتأّمل يف القضّية، أو بتجميع الشواهد واستقر

بل القاعدة املعرفّية الصحيحة هي أّن أدوات إثبات املعلومات ختتلف باختالف 

طبيعة تلك املعلومات ونوعها، فاملعلومات اهلندسّية والرياضّية تعتمد عىل استكناه القضّية 

نفسها وال أثر للتجربة فيها، وهناك قضايا تثبت بالبداهة العقلّية، مثل مبدأ العّلّية؛ فإّنه 
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ون احلّقانّية، بال حاجة إىل أّية ممارسة جتّربّية، وهناك معلومات أخرى تتوّقف عىل مضم

التجربة واالختبار العمّيل، كام هو احلال يف كثري من املعلومات التي تتضّمنها العلوم 

 الطبيعّية.

منهج التثبت يف الدين ـ (من سلسلة الرابع  قسموسوف نوّضح هذا يف ضمن ال

 .إن شاء اهللا تعاىل )ة العامةالقواعد املعرفي

وعىل هذه القاعدة جيري عمل الباحثني الغربّيني وغريهم يف العلوم الطبيعّية، فهم 

جيرون عىل البدهيّيات املتقّدمة مثل مبدأ العّلّية وتطبيقاته املتقّدمة، وال يلتفتون إىل الشكوك 

 املطروحة بشأهنا.

ما ذكرنا من إثبات عّلّية بعض األشياء  ومن َثّم جتري اللغة العلمّية احلديثة وفق

 وهذا املرض ينشأ عن كذا. ،إّن هذا الدواء يؤّثر يف كذا :لبعض، فُيقال

ومن تأّمل مجلة من النظرّيات التي حتظى بدرجة واسعة من القبول يف العلوم 

لشواهد من جتميع ل إنامبّية، ويالعلوم الطبيعّية الحظ أّهنا ليست أمورًا جتريف اإلنسانّية بل و

 خالل االستقراء.

ة  ل من ذلك: أّن مساعي تأسيس عقالنّية خاّصة تغاير العقالنّية العاّمة امليرسَّ واملتحصَّ

بل ُعّدت رضبًا من اإلفراط يف التشكيك الذي أّدى إىل ضياع مجلة من قواعد  ،مل تنجح

أمور بدهيّية يف متناول الفهم العقالنّية العاّمة نظرّيًا، وبذلك كانت إخفاقًا عقالنّيًا يف إدراك 

 العاّم، بدل أن تكون تطويرًا لنحو أمثل من العقالنّية.

 .. وإّنام نشأت هذه املقوالت عن أخطاء منهجّية وفكرّية متعّددة

التي ُذكرت يف الفلسفة  ـ): تعميم اخلطأ امللحوظ يف بعض القضايا العقلّية منها(

ًال يف مساحات ال أداة إىل عاّمة القضايا ذات املضمون  ـللعقل للتفكري فيها  اليونانّية توغُّ

 العقّيل مهام كانت واضحة وبدهيّية.
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): اخللط بني العلم والفلسفة؛ فظّن بعض الباحثني يف حقل علمّي كالفيزياء منهاو(

ّنه يتأّتى له اخلوض يف األبحاث ذات الطابع العقّيل الفنّّي من غري ممارسة يف مثل أ واألحياء

 ـني بام يستتبع اختالف املنهج يف حتقيق املعلومات هذه األبحاث، مع الفرق بني احلقل

فالعلم يرصد احلوادث والعالقة اخلارجّية بينها، ِمن اقرتان وتعاقب  ـبحسب طابعها 

واّطراد وانفكاك، وأّما الفلسفة فهي تبحث عن حقيقة العالقة وتفّرسها بانبعاث بعض 

 ممارسة النشاط البدّين وغري ذلك.األشياء من بعض، مثل نشّو الصّحة من استعامل الدواء و
لعلم بني اخللط ريبي ا ة التج  والفلسف

وممّا ذكرنا يّتضح أّن بناء النهضة العلمّية احلديثة يف الغرب عىل العقالنّية احلديثة ليس 

بل إّن منشأها عوامل اجتامعّية مثل حتّفز الطموح العلمّي لتجديد النظر يف  ،صحيحاً 

وقد تأّكد هذا الباعث بمعارضة . الرتاث اليوناّين واإلسالمّي املقّومات املستوَردة من 

): سقوط اعتبار التوّغالت العقلّية منهاالكنيسة للحركة العلمّية، كام أّن هلا عوامل معرفّية (

): الوعي بأّمهّية التجربة؛ فإّن الباحثني منهاالواهنة فيام ال أداة للعقل للتوّغل فيه، و(

ني كانوا ملتفتني إىل التجربة واالستقراء كأداة علمّية ملعرفة األمراض اليونانّيني واإلسالميّ 

ر  ،واألدوية وغريها فهم كانوا يستعملون التجربة واالختبار كغريهم، ولكن رّبام مل تقدَّ

 أّمهّيتها واملساحات التي يمكن أن ُتستعمل فيها بام يليق هبا.

حلديث وعى أمهّية التجربة ورضورة واحلاصل: أّنه ال شّك يف أّن العلم يف العرص ا

االبتعاد عن مصادرات عقلّية نظرّية ال متّثل جزءًا من العقالنّية العاّمة، ولكن أّمهّية التجربة مل 

تكن من نتاج هذه احلركة العلمّية بل الوعي هبا، وهناك فرق بني أن يعي اإلنسان فكرة ما 

نفي قيمة ما عدا التجربة أمر خاطئ ال جيري  وعيًا جّيدًا، وبني أن يبدي فكرة جديدة، كام أنّ 

 عليه العلم يف العرص احلديث.
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 ائص املّدعاة للعقالنّية احلديثةنقد اخلص

يف مقابل العقالنّية التي  ـّن اخلصائص املّدعاة للعقالنّية احلديثة فإ )األمر الثالث(وأما 

يبتني عىل انطباع  ليست صحيحة، لوجوه خمتلفة بحسبها؛ فإّن بعضها ـيبتني عليها الدين 

خاطئ عن الدين، وبعضها من خصائص العقالنّية املتوّسطة التي هي أوسع من العقالنّية 

 احلديثة، وبعضها ناشئ من اخللط بني مساحة العقالنّية ومساحة العلم.

 .. ولنذكر تلك اخلصائص، ونوّضح القول فيها

 اّدعاء نفي العقالنية احلديثة ملا وراء الطبيعة ، ونقده

وفق  ـ): أّن الدين يفّرس حوادث احلياة بكائنات كامنة وراءها اخلصيصة األوىل(

وهو ما تنفيه العقالنّية املعارصة؛ حيث إّهنا وصلت  ـاملستوى املعرّيف الذي كان متاحًا آنذاك 

إىل تفسري حوادث هذه احلياة كّلها بام يمكن فهمها بال حاجة إىل تدّخل أّي كائن وراء هذه 

 .احلياة

ويالَحظ عليها: أّن هذا االنطباع عن الدين غري دقيق؛ ألّن اخلطاب الدينّي مل يفّرس حوادث 

فيام عدا احلوادث التي ال جتري وفق السنن الطبيعّية  ـاحلياة باالستناد املبارش إىل اهللا سبحانه 

اخلوارق التي بحال، مثل نشأة الكون، وقد ُيعّد منها وجود احلياة والكائنات احلّية، وما عدا 

بل  ـالرسالة  اعُتربت يف الدين حالة استثنائّية اقتضتها رضورة إقامة احلّجة لألنبياء عىل 

وّجهت الناس إىل التمّسك باألسباب االعتيادّية، كام يف توجيهاته يف مقام احلرب والسلم 

 وسائر مقاصد احلياة. وذلك ملحوظ بااللتفات إىل سرية الرسل.

ص الدينّية عىل أّن اهللا سبحانه يوّجه دّفة األسباب إىل املقاصد التي نعم، تؤّكد النصو

كام بّينّا ذلك  ـيريدها من خالل مداخل غري حمسوسة لإلنسان، وليس بنظام اإلعجاز املعَلن 

رًا  وهذا األمر ممّا ال ينفيه العلم بل ال سبيل له إىل نفيه، وكثريًا ما يلمس اإلنسان  ـمكرَّ

 ة يف احلياة صدق هذا املعنى.بتجاربه الشخصيّ 
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والسّيام األمور  ـوأّما تأكيد النصوص عىل أّنه سبحانه الفاعل لكّل ما جيده اإلنسان 

بل هي منّبهة عىل أّنه اخلالق  ،فهو مل يكن نفيًا لسنن تؤّدي إليها ـامللفتة يف روعتها وغرابتها 

 املهيمن عليها، وذلك واضح ملن تأّملها.

 قالنية احلديثة بمعارضة اخلرافات، ونقدهدعوى امتياز الع

): أّن العقالنّية احلديثة ُتعارض اخلرافات واألوهام وتؤّسس ملنهج اخلصيصة الثانية(

علمّي رصني؛ من خالل توصيف خطوات البحث العلمّي، وبناء االستنتاج عىل أساس 

عن سنن احلياة  تتيح االعتامد عىل تفسريات بعيدةفهي العقالنّية القديمة أما و دقيق.

 وقواعدها، وتؤّدي إىل إثبات أمور موهومة وغري واقعّية.

التي تقرص احلّجة عىل  ـ: أّن هذه اخلاّصة ال ختتّص بالعقالنّية احلديثة اويالَحظ عليه

بل تثبت للعقالنّية الوسطى التي جرى عليها الدين، والتي  ـبّية ياألدوات احلّسّية والتجرّ 

 ـت: القبوَل بالقضايا الفطرّية التي هي قريبة إىل مدارك اإلنسان العاقل تزيد عىل تلك األدوا

 .ـبنحو عام 

لتحفيز العقل  ـعىل ما نالحظه يف القرآن الكريم  ـومن َثّم سعى الدين سعيًا حثيثًا 

ط؛ كي يأخذ بإدراك عاّمة الناس إىل العقالنّية العاّمة املتاحة هلم؛ فريتقي به  بأسلوب مبسَّ

 ع من التقليد والتلقني.املجتم

كام كان الدين رائدًا أيضًا يف رفض اخلرافات واألوهام، مثل عبادة الكواكب 

 واألصنام والبرش، والتطّري، والكهانة، والشعوذة، والسحر، ونحو ذلك.

وأّما اإلذعان يف الدين بالوحي وخوارق األنبياء فهو ألّن هذه املوارد كانت حاالت 

وعّيتها وكّمّيتها، وممتازة عن سائر احلاالت التي يعرفها املجتمع بخواّصه مميَّزة وواضحة يف ن

معاَرضة الرسل وتفنيد  ـوبام فيهم أرباب األديان السابقة  ـوعواّمه؛ ومن َثّم مل يتأتَّ هلم 

 حّجتهم يف املجتمع العاّم.
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ّقيات الروحّية وعىل اجلملة: فقد اهتّم الدين بتمييز ظاهرة (الوحي) عن سائر التل

التي ينترش طرحها واّدعاؤها بني أهل األديان، كام كانت هناك عناية بالتمييز بني خوارق 

األنبياء وبني سائر ما يّتفق يف املجتمع عىل أساس القابلّيات النادرة والعلوم الغريبة كالسحر 

يف نوعّيته ويف من  والشعوذة والكهانة. فاملستوى الذي اقرتن بالرساالت كان مستوًى متمّيزاً 

وقعت عىل يديه ممّن مل يكونوا بحاٍل من أصحاب التّرصفات الغريبة قبل الرسالة، بالقياس 

 إىل املستوى اآلخر املطروح يف أوساط سائر املعنّيني باألمور املعنوّية والغريبة.

عرص عىل أّنه ينبغي االلتفات إىل أّن بعض ما ُيعّد من قبيل اخلرافات واألوهام يف ال

 ،مل يكن من شؤون العقالنّية يف تلك األزمنة ـممّا كان ُيعتقد به يف الفلسفة وغريها  ـاحلارض 

بل كان تطبيقًا نظرّيًا ملبادئها يف العلوم النظرّية كالفلسفة اليونانّية. وبذلك فهو يندرج يف 

 العلم النظرّي التخّصّيص، وليس يف حدود العقالنّية العاّمة.

 العقالنية احلديثة بعدم قبول التوغل العقيل، ونقده اّدعاء امتياز

 ـعىل العموم  ـ):بعد البناء عىل قبول العلم يف العرص احلديث اخلصيصة الثالثة(

التوغل يمكن القول: إّن العلم ال ُيذعن ب ـعىل ما ذكرنا  ـباملبادئ العقلّية البدهيّية والواضحة 

املرء أدوات قريبة للتفكري فيه وال عىل معطيات فيام ال يملك  يف التفكري العقّيل البحت

 كام هو احلال يف رضب من االّجتاهات الفكرّية الفلسفّية  ،احلاالت الروحّية املحضة

العقالنّية  وأما بل يرى ذلك ممّا يؤّدي إىل مزيد من اجلهل والتوّهم. ،والعرفانّية والصوفّية

يف العلم، وسبيًال إىل الدّقة، ومفتاحًا  ال تأبى ذلك بل ترى يف ذلك غوراً فهي القديمة 

 للحقيقة.

وُيالَحظ عليها: أّن هذا املعنى ليس من مقّومات العقالنّية احلديثة فحسب بل هو 

كام ُيالَحظ  ـجزء من العقالنّية الوسطى التي جيري عليها الدين ويوّجه إليها عاّمة املجتمع 

يعتمد الوضوح والبساطة  ـهذه النصوص بحسب  ـفإّن الدين  ـ ذلك يف النصوص الدينّية
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والرشد العاّم، وال يعّول عىل أّية معلومة غامضة يف اإليامن به، ويرى عدم اخلوض فيام مل 

يؤَت اإلنسان أدوات التحّري فيه، كام هو احلال يف شؤون العوامل غري املادّية، قال عّز من 

وِح ُقِل الرُّ [: )١(قائل ن اْلِعْلِم إِالَّ َقلِيالً َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ  . ]وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ

مثل ، وأّما االّجتاهات التي جعلت سبيل احلقائق الدينّية مرهونًا بالطرق املتقّدمة

التوّغل يف التفكري يف آفاق غامضة، أو االعتامد عىل املنامات وما بحكمها من األمور التي 

 ليقظة، أو اخلواطر الروحّية فهي خمطئة يف فهم الدين.ترتاءى لإلنسان يف ا

وأّما تعويل الرشع يف شأن األنبياء عىل الوحي اإلهلّي فإّنام كان عىل أساس متيُّز هذه 

، ال ُيبقي غموضاً لصاحبه وال لعاّمة العقالء. وليس تعويًال عىل  احلالة وآثارها عىل وجه بنيِّ

 واعتيادّية. خواطر روحّية وأحاسيس قلبّية حمضة

 واقع املجتمعاتخطأ إثبات التنافر بني العلم والدين عىل أساس 

قد ينطلق بعض الباحثني يف إثبات التنافر بني العلم واإليامن الدينّي ): األمر الرابع(

أّننا نجد أّن البيئات الرائدة علمّيًا يف الزمن من مالحظة أحوال املجتمعات املختلفة؛ باعتبار 

يزداد فيها اإلعراض عن الدين اعتقادًا وفكرًا وسلوكًا.  ـملجتمعات الغربّية كا ـاحلارض 

وهذا يبّني التأثري السلبّي للعلم عىل اإليامن. كام أّننا نجد أّن املجتمعات التي هي أكثر متّسكًا 

بعقائدها متأخّرٌة عن اللحوق بركب التطّور العلمّي وإنتاجاته. وهذا يعطي التأثري السلبّي 

دين عىل حركة العلم، ويدّل عىل أّن الدين يثّبط اإلنسان عن اكتشاِف احلياة وسننها لل

 وتطويِرها.

ولكّن الواقع: أّن هذا االنطباع ليس دقيقًا؛ فإّن هناك عوامل أخرى للتقّدم أو التأّخر 

 العلمّي يف املجتمعات املختلفة، وليس ذلك بالرضورة ناشئًا من الدين..

 

                                                             

 .٨٥اإلرساء: سورة  )١(
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 حلديثعوامل التطور العلمي ا

 فإذا الحظنا عوامل التطّور العلمّي يف املجتمع الغرّيب وجدنا أّن من أبرز العوامل فيها

.. 

العامل االجتامعّي؛ من طموح املجتمع بعد التأّخر العلمّي إىل التأّمل يف  .١

سة املعلومات الوافدة من الثقافة اليونانّية واإلسالمّية. ورّبام تأّكد هذا العامل بمعارضة الكني

 مع احلّرّية العلمّية ورجاهلا.

الوعي بأّمهّية التجربة واالستقراء، والتشكيك يف قيمة األفكار العقلّية املبالِغة يف  .٢

 التوّغل يف مساحات عائمة ال أداة لدى املعرفة البرشّية للحكم فيها.

ًا عن يف مقابل االّجتاه املفرط الذي جيعل منه عائق ـرضب من الوسطّية يف الدين  .٣

وعدم كونه مبنّيًا عىل االّجتاه النايف للدين وحّقانّيته أصًال. فمن  ـاملعرفة والبحث والتفتيش 

نظر يف ترمجة العلامء البارزين يف أوروّبا يف جمال العلوم الطبيعّية يف عرص النهضة العلمّية فيها 

 جيد أّن كثريًا منهم كانوا من املؤمنني بالدين.

 يف بعض املجتمعات احلديثةعوامل تراجع الدين 

 .. العوامل املوجبة لرتاجع الدين يف هذا املجتمعأبرز  منو

السجال والرصاع الذي وقع يف العصور الوسطى بني علامء الطبيعة وبني فريق من رجال  .١

والكتب  الدين الذين كانوا ال يتحّملون تشكيك العلم يف بعض انطباعاهتم عن الدين 

يتعّرض هلا العلم بالنقد واملناقشة، ويسارعون إىل تكفري هؤالء العلامء الدينّية يف قضايا 

واضطهادهم؛ ممّا أّدى تدرجيًا إىل نحو من االبتعاد عن الدين يف البيئات العلمّية، والنظر إىل 

بالنظرة املريبة وغري الواثقة عىل وجه مطلق.  ـكالفلسفة  ـمعطيات الدين والعلوم احلامية له 

يف الوسط االجتامعّي  ـالناظر إىل معطيات الدين بالنظرة املريبة  ـنمط التعليم ومع تعميم 

 الغرّيب أّدى ذلك إىل انتشار هذه احلالة يف املجتمع الغرّيب عمومًا.
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خلّو املنهج التعليمّي العاّم للناشئني تدرجيًا عن أّي مبدأ دينّي، حّتى ُحذف ذكر  .٢

اس ومضمون هذه الرسالة من الكتب التعليمّية؛ فكان وجود اهللا سبحانه ورسالته إىل الن

 لذلك أبلغ األثر يف تضعيف الدين يف املجتمع.

حّتى يف أوساط العلامء  ـنمّو النزعة املادّية واحلسّية يف الوسط العلمّي؛ ممّا أّدى  .٣

أّما إىل الفصل ما بني العلم والدين. بدعوى: أّن العلم نتاج العقل، و ـاملعتقدين بالدين 

 ـبمعنى: األدّلة التجريبّية  ـالدين فهو جتربة روحّية حمضة، وال يستند إثباته إىل أدّلة علمّية 

 لعدم تأّيت التجربة يف شأن معطيات الدين.

 وهكذا شاع فصل املبادئ الدينّية عن أن تكون معطى للعقالنّية والعلم.

ب اإلنسان بمنجزاته املادّية؛ ورّبام ساعد عىل نمّو هذه النزعة احلسّية رضٌب من إعجا

اإلحساَس بتصّدره هلذه  ـولو بنحو غري واع  ـفعظمت هذه املنجزاُت يف شعوره، ونّمت 

احلياة، وازداد وثوقه بنفسه وبقدراته عىل اكتشاف اإلمكانات الكامنة يف العامل املاّدي؛ ممّا 

ري ما نجده يف احلياة األرسّية: من أّدى إىل صعوبة إيامنه بآفاق غائبة عنه وجمهولة له متامًا. نظ

أّن رفاه بعض األوالد وتوّفر مجيع اإلمكانّيات هلم يؤّدي إىل امتناعهم بنحو متزايد عن قبول 

 وجوه احلكمة والنصح التي يبدهيا اآلباء هلم.

 وأّيًا كان: فليس يف التطّور العلمّي ذاته ما ينايف احلفاظ عىل اإليامن واإلذعان بالدين.

 ّم نالحظ التمّسك بالدين يف الواليات املّتحدة األمريكّية بالقياس إىل أوروّباومن ثَ 

أّهنا تتصّدر الدول املتقّدمة يف جمال العلم والتقّدم العلمّي، ولكن مل ينترش فيها من رغم عىل ال

 التشكيك يف أمر الدين عىل حّد ما شاع يف أوروّبا.

الدول الغربّية كانوا هم الوسط املحافظ، وأّن وليس ذلك إّال ألّن املهاجرين إليها من 

 مل يزل يتضّمن مبادئ دينّية عاّمة يتعّرف عليها الناشئون. ـفيام ُحيكى  ـاملنهج التعليمي فيها 
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وعليه: فإّن ما وقع تارخيّيًا أّن الدين املتشّدد هو الذي كان ُيعاِرض مناهج البحث 

. وأّما ت ضّيقة، وحيتقره عىل أساس الديناوالتحّري املفتوحة، ويفرض عىل العلم مصادر

الدين الوسطي املعتدل فهو ال حيّد من حرّية البحث والتحقيق يف األمور الطبيعّية وفق 

بل يرى أّن البحث يكشف عن روعة  ـ كام هو دأب عاّمة العلامء ـاألدوات العقالنّية العاّمة 

 الدين.قوانني احلياة وسننها؛ ممّا ُيساعد عىل قبول مبادئ 

وأّما تأّخر بعض األمم املعتقدة بالدين عن ركب التطّور العلمّي فهو مل يكن عىل 

بل كان يف أثر مزاجّيات اجتامعّية وسياسّية يتمرتس بعضها وراء الدين،  ،أساس الدين لذاته

 .من السلسلة الرابعقسم مضافًا إىل عوامل أخرى. وسيأيت مزيد توضيح هلذا املوضوع يف ال

كمؤّرش عىل واقع العالقة  ـ هنا االلتفاُت إىل أّن االحتجاج باجلانب االجتامعّي  واملهمّ 

أمٌر غري دقيق فنّّيًا؛ فإّن لألمور االجتامعّية سننها وعواملها التي  ـ بني الدين وتطّور احلياة

حيتاج اكتشافها إىل دراسات مستفيضة؛ من حيث تداخل األمور والعوامل املؤّثرة فيها 

ها، وتدّخل عوامل وحوادث تارخيّية فيها. وال يصّح ربط كّل ظاهرتني اجتامعّيتني واشتباك

مقرتنتني ببعضهام البعض، وما نجد من تّرسع عاّمة الناس يف عقد هذا النحو من الرتابط 

 بعيد عن املنهج العلمّي.

 تلخيص ما تقّدم   

يثة: أّن الدين يبتني عىل الدين والعقالنّية احلد نفظهر بمجموع ما ذكرناه يف الكالم ع

ويوّجه إىل العقالنّية الوسطى التي تبتعد عن  ـوهي أصول مّتَفق عليها  ـالعقالنّية اجلامعة 

ع يف القبول املؤّدي إىل الظنون واخلرافات الوامهة، وال تنزلق إىل التشكيك املفرط يف  الترسُّ

 األمور البدهيّية التي يدركها العقل اإلنساّين السليم.
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 ـباملعنى املبنّي عىل اقتصار أداة اإلثبات عىل احلّس والتجربة  ـأّما العقالنّية احلديثة و

فهي موجة فكرّية غري ناضجة، ال جتري عليها األبحاث العلمّية احلديثة يف العلوم الطبيعّية 

  واإلنسانّية.
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 الدين والعلوم املعارصة

 املجال الثاين

 الدين والعلوم املعارصة

ر العلم تطّورًا هائًال يف العرص احلديث يف العلوم املختلفة؛ والسّيام العلوم لقد تطوّ 

الطبيعّية، مثل علم الكونّيات، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء. وتوّصلت البحوث العلمّية 

مضافًا إىل نظرّيات مل ُحيسم األمر فيها، وفرضّيات مالئمة  ـإىل حقائق كبرية يف هذه امليادين 

فام هي تداعيات ذلك جتاه الدين والرؤية  ـلة مل تزل يف طور البحث عن شواهد عليها حمتمَ 

 الدينّية؟

بأّية  ـعىل العموم  ـوالذي يرتاءى ابتداًء أّن مقّومات الدين والرؤية الدينّية ال تتقّوم 

دة يف موضوعات هذه العلوم؛ فهي حقائق غري ذات عالقة هبذه العلوم مبارش ة؛ مبتنيات حمدَّ

ألّن شأن الدين يف أصوله بيان حقائق وراء هذه احلياة، ويف فروعه يتعّلق باألخالق وحتقيق 

فذلك  ـألجل مزيد من السعادة  ـالعدالة. وأّما اكتشاف سنن احلياة وقواعدها واستثامرها 

ليس جزءًا من الدين حّتى يكون بديًال عن العلم أو معارضًا له يف منهج البحث وأدواته 

 ئجه.ونتا

ولكن رغم ما تقّدم فإّن هناك وجوهًا من العالقة بني مضامني النصوص الدينّية وبني 

): ما ترى أّن يف تلك منهامعطيات التطّور العلمّي أوجبت انطباعات خمتلفة بشأهنا.. (

): ما ترى أّن فيها ما يصطدم بالنصوص منهااملعطيات ما يقّوي اإليامن بالدين، كام أّن (

 ما تضّمنتها من أنباء وتعاليم.الدينّية و

 .. وألجل التدقيق يف املوضوع ينبغي االلتفات إىل أّن العلوم تنقسم إىل قسمني

 العلوم الطبيعّية، مثل علم الفيزياء والكيمياء واألحياء والكونّيات. .١ 
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علم النفس واالجتامع والتاريخ واألدب واللغة وفهم  العلوم اإلنسانّية، مثل .٢

 النّص.

 لعلوم الطبيعيّة ا

 ومناحي تعزيزها لصدق الدين

فالواقع أّن من شأن التطّور الطارئ فيها أن أي العلوم الطبيعية ) القسم األّولأّما (

يكون مؤّكدًا لصدق الدين؛ لتعزيز املعلومات احلديثة للرباهني الفطرّية املعروفة عىل وجود 

 .. انان: برهان اخللق، وبرهان النظماخلالق املذكورة يف اخلطاب الدينّي، وأصوهلا بره

ّل حادث فهو وك ،يستند إىل أّن الكائنات أمور حادثة الذي ،برهان اخللق :)األول(

 . وعليه: فهي تنتهي إىل كائن غري ماّدّي يكون سببًا هلا.حيتاج إىل سبب يوجده

ِيف َخْلِق إِنَّ [:)١(وهذا برهان معروف يف املنظور القرآّين والفطرّي، كام قال تعاىل

ُْوِيل األْلَباِب  ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ألِّ َامَواِت َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ َأْم ُخلُِقوا [: )٢(، وقال ]السَّ

ٍء َأْم ُهُم اْخلَالُِقونَ   .]ِمْن َغْريِ َيشْ

ون ): أّنه ما املانع من أن يكمنها( وهذا الربهان رّبام كانت ترد عليه أسئلة عّدة من قبل

ولكنّها تطّورت يف مسريهتا وتفاعلت مكّوناهتا فأنتجت أشكال الكائنات  ،أصل املاّدة قديامً 

 ؟كّلها

 ـ كالرتاب واملاء ـوهذا السؤال رّبام كان له حمّل يف النظرة القديمة إىل الكائنات احلّية 

عنارص غري من أّهنا أشياء خامدة ال نشاط وال حركة فيها. وعليه: يمكن أن يكون اختالط ال

احلّية قد وّلد أنواع األشياء، ولكن تبّني يف العلم احلديث أّن كّل ذّرة يف الكون ولو كانت 

                                                             

 .١٩٠آل عمران: سورة  )١(

 .٣٥الطور:  سورة )٢(



٥٩٨   ...................................................................................  �������������������������  

فة من جمموع أجزاء نشطة ومتحّركة، وبذلك يكون النشاط واحلركة الزمني  ترابًا فهي مؤلَّ

بطبيعة  ـلذات املاّدة، وحينئٍذ تكون كّل حركة فيها حالة حادثة ذات سبب، وجمموع حركاهتا 

 .تكون كذلك ـاحلال 

وعليه: يلزم أن يكون أصل املاّدة أيضًا حادثًا؛ إذ ال ينفّك عنها. وهذا ُينتج أن النشاط 

 والتغريُّ ليس وليد اختالط العنارص بل هو الزم لذات املاّدة، فال حمّل هلذا السؤال.

صه: أّنه ال تفسريبرهان خلق احلياةومن فروع برهان اخللق:   حلدوث احلياة . وملخَّ

كون أصل املاّدة غري احلّية أمرًا قديًام؛ فإّنه ال البناء عىل إّال نظرّية اخللق، فإّننا إذا أمكن لنا 

يصّح افرتاض كون الكائنات احلّية عىل وصفها هذا أمرًا قديًام. وعليه: فالبّد من كائن أعىل 

 خلق احلياة.

 .. ُيورد عىل هذا الربهان قدو

 ه ال مانع من افرتاض ِقدم الكائنات احلّية كغريها.): بأنّ أّوالً (

وهذا اإليراد رغم أّنه مل يكن قوّيًا يف نفسه فقد فنّده العلم يف العرص األخري بشكل 

واضح، حيث أّكد عىل أّن الكائنات احلّية كّلها أشياء حادثة بعد زمن طويل من وجود 

 الكائنات األخرى.

ن احلرشات من األطعمة الفاسدة. وهذا يعني أّن ): بانتقاضه بام نجده مثانياً (و ن تكوُّ

 القوانني الطبيعّية تستطيع توليد احلياة ممّا ال حياة له.

وقد أجاب العلم احلديث عن هذا النقض: بأّن تلك احلرشات مل تتوّلد من الطعام بل 

ضعنا من بيوضها التي كانت موجودة عىل الطعام أو وضعته بعد ذلك؛ بدليل أّننا إذا و

الطعام يف مكان ال تنفذ إليه احلرشات مل يؤّد إىل تكّوهنا. وهذا أمر ثبت بالتجربة واملجاهر 

 املتطّورة ثبوتًا يقينّيًا واضحًا.
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 ـهو يتعّزز أيضًا يف ضوء العلم املعارص؛ ألّن هذه العلوم و ،برهان النظم: )الثاين( 

واحلياة ابتداًء من أصغر ذّرة وخلّية فام  ُتبّني دّقة نظام الكون ـوفق التطّور احلاصل فيها 

د؛ بحيث يستيقن اإلنسان أّن هناك خالقًا عاملًِا قديرًا أوجده، ومل ، فوقها بنحو بديع ومعقَّ

 يكن هذا اليشء ليحدث صدفة من غري موجد.

وقد أبدى علامء الطبيعة أنفسهم انبهارهم بقوانني الكون واحلياة عند اكتشاف حقيقة 

وّهنا من ذّرات تدور فيها اإللكرتونات حول النواة عىل نحو دائب، ثّم اكتشاف األجسام وتك

قد يكون ذكرها يف هذا البحث يف العرص  ،اخللّية ونظام عملها وفق قوانني رائعة ودقيقة

 احلارض رضبًا من اإلطناب املمّل.

 وهناك جوانب أخرى ُتذكر لتأكيد العلم عىل صدق الدين، من قبيل: ما ذكره غري

واحد من املفّرسين للقرآن الكريم من إشارة القرآن الكريم يف معرض حديثه عن اآليات 

 اإلهلّية إىل حقائق علمّية عديدة مل تكن معروفة آنذاك، ولسنا هنا يف صدد حتقيق ذلك.

 عّية مع مجلة من النصوص الدينّيةاصطدام العلوم الطبيدعوى 

يات العلوم الطبيعّية تنفي حّقانّية الدين من ولكن يف مقابل ذلك رّبام ُيّدعى أّن معط

 .. نواح عديدة

 اء نفي العلم خلَق اإلنسان ونقدهاّدع

فإّن النصوص الدينّية تّؤكد أّن اإلنسان ُخلق  ،): مسألة خلق اإلنسانالناحية األوىل(

ه، بعناية منه سبحانه؛ لينتفع بإمكانات هذه احلياة، ويكشف قوانينها، ويستثمرها يف معيشت

وليعرف عظمة اهللا سبحانه يف خلقه هلذا الكون املادّي، ويشكر إنعامه عليه. وهذا ما ينايف 

ِمن أّن احلياة بدأت بخلّية أو عّدة خاليا، ونشأ  ـوفق نظرّية التطّور ـُمعطيات علم األحياء 

 عنها تدرجيًا مجيع الكائنات احلّية يف ماليني السنني.

 د وفق سنن كونّية عاّمة، وليس خملوقًا بعناية خاّصة.وعليه: يكون اإلنسان قد ُوجِ 
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والواقع: أّن فكرة التطّور مل تزل نظرّية مطروحة ُأقيمت عليها مؤّرشات متعّددة، ومل

تبلغ درجة الثبوت اجلازم يف املستوى النوعّي الذي يفّرس حدوث مجيع الكائنات احلّية من

ذا املستوى عّدة أسئلة من ِقَبل مجاعة من علامءبل ُطرح بشأهنا يف ه .تطّور خلّية أو خاليا

بّي؛ فلمياألحياء أنفسهم. علًام أّن هذه النظرّية مل تثبت يف املستوى املنظور باملنهج التجر

يتيّرس إنتاج كائن حّي من نوع آخر. وقد تكّرر يف العلوم احلديثة تقديم نظرّيات تفّرس مجلة

عليها، ثّم يتبّني عدم صّحتها، وتكون تلك املؤّرشات من الظواهر واحلاالت فُتعّد مؤّرشات

مل ُيلتفت إليها عند ترجيح تلك النظرّية. وهذا أمر طبيعّي يف ذات تفسري أو تفسريات أخرى

البحوث العلمّية، كام يعلمه املتخّصصون فيها واملّطلعون عىل تارخيها.

ل الواردة يف نشأة خلقوإن كانت قد ُتصادم بعض التفاصي ـعىل أّن هذه النظرّية 

لكّنها ال ُتصادم فكرة خلق اإلنسان بعناية؛ ألّن اخلالق هلذا ـاإلنسان يف النصوص الدينّية 

وقد أكّد ـبطبيعة احلال  ـالكون بنظامه وقوانينه كان يعلم مسار األحداث والتطّورات فيها 

إىل أّهنا كانت تتحّرك إىل أّن مسار خلق الكون واحلياة يشري )١(غري واحد من علامء الطبيعة

إجياد اإلنسان القادر عىل فهم ألغاز احلياة وقوانينها واستثامرها.

من أّن هذه احلياة وكائناهتا كّلها ـوفق ما جاء يف النصوص الدينّية  ـويتأّكد ذلك 

هة من ِقَبله إىل غاياهتا؛ فكأّن مَثلها بالنسبة إىل تستمّد وجودها وبقاءها من خالقها، وموجَّ

وهللا سبحانه املثل األعىل يف ـخالقها مَثل املصباح الكهربائّي بالقياس إىل مصدر الطاقة 

.ـ فلو انقطع عنه النطفأ املصباحعظمته وقدرته وعلمه 

 هل كان الكون يعرف بقدومنا؟ )هناك إله ســلي( ما حكاه انتوين فلو يفـ  عىل سبيل املثالـ الحظ ) ١(

 .، ترمجة د. صالح الفضيل١٣٥ص:

x
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وادث الطبيعّية بالتدّخل اإلهليّ تفسري احل

 أّن ذلك): تفسري احلوادث والظواهر الكونّية؛ فإّن الدين يؤّكد عىلالناحية الثانية(

كّله تّرصفات اختيارّية من اهللا سبحانه يف اخللق، ولكّن العلم يؤّكد عىل أّن لذلك كّله عوامل

طبيعّية ُتفيض إليه، وليس هناك أّي تدّخل من قّوة غري طبيعّية يف حصوله. وعىل هذا ابتنى

ى ذلك إىلالتطّور العلمّي؛ حيث درس العلم احلديث العوامل املؤّثرة يف كّل يشء، وأدّ 

الثورة العلمّية والصناعّية املعارصة.

..وُيالحظ عىل هذا االنطباع

يؤّكد عىل أّن األشياء كّلها جتري عىل نظام وسنن مبنّية عىل ـأيضًا  ـ): أّن الدين أّوالً (

حكمة وإتقان وإبداع بالغ، ويتضّمن أّن من مقّومات هذا النظام ما يمّثل سنناً ثابتة ال جيوز

َفَلْن َجتَِد لُِسنَِّة اهللاِ َتْبِديًال َوَلْن َجتَِد لُِسنَِّة اِهللا[: )١(ها يف ميزان احلكمة، كام قال عّز من قائلختّلف

ِويالً  ، ولكّن هذا ال ينايف أن يكون ذلك كّله فعًال اختيارّيًا هللا سبحانه؛ كام أّن أفعال ]َحتْ

نظم نفسّية واجتامعّية عريضة ال جتوزها.اإلنسان ممارسات اختيارّية له، ولكنّها جتري عىل 

فهي: ـالتي تذكر أّن كّل هذه األشياء هي صنائع اهللا وتدبريه  ـوأّما النصوص الدينّية 

ال تنفي جرياهنا وفق أسس ثابتة ونظام حكيم.

وهو اخلالق املهيمن عىل الكون يف نشأته ـومن الطبيعّي أن تكون أفعال اهللا سبحانه 

أفعاالً منتظمة تعّم الزمان واملكان، وال تكون اختيارات متفّرقة ـوده واستمراره وخل

وتّرصفات غري متناسقة، كام قد يقع من اإلنسان.

): أّن وجود هذا النظام وفق سنن وقواعد ال ينفي وجود منافذ للتدّخل فيها،ثانياً و(

..من غري أن يؤّدي ذلك إىل اإلخالل هبا. ويقع ذلك عىل أحد نحوين

.٤٣فاطر: سورة ) (١
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أن يكون خرقًا واضحاً للسنن الطبيعّية، كام جاء أّن اهللا سبحانه جعل النار بردًا .١

. ، وأحيى األموات لعيسى ، وفلق البحر ملوسى وسالمًا عىل إبراهيم

ـ مثالً  ـأن يكون عىل وجه خفّي غري مشهود؛ من خالل اإلحياء إىل ذهن اإلنسان  .٢

أن ُتلقيه يف البحر للحفاظ عليه. كام جاء أّنه أوحى إىل أّم موسى 

تواتر األخبار بخوارق األنبياء عند أهل ـعىل وجه اإلمجال  ـوينّبه عىل جواز ذلك 

مللهم. وال يزال عاّمة الناس يرجون الربكة ألنفسهم وألوطاهنم وألقوامهم، وليست الربكة

.إّال رعايًة إهلّيًة يف توجيه األمور إىل مسارات يسعد هبا اإلنسان

وليس للعقل قضاء حاسم يف نفي ذلك؛ ألّن كينونة األشياء وكيفّية توليدها آلثارها

وجود عالقة بني شيئني ـعىل اإلمجال  ـليست مشهودة لإلنسان متامًا؛ وإّنام يعرف اإلنسان 

من خالل التجارب.

به وعليه: فمن الوارد أن يكون هناك ارتباط يف كينونة كّل يشء باهللا سبحانه يتحّكم

تعاىل من خالله، ومثل هذا املوضوع ممّا ال سبيل إىل نفيه بالعلم يف أّي حال.

وقد دّلت النصوص الدينّية عىل أّن اهللا سبحانه وإن جعل األشياء عىل سنن مّطردة،

.. طورًاـلتوجيه اإلنسان أو إسعافه عند ترّجيه له وسؤاله منه  ـإّال أّنه يتّرصف بقدرته فيها 

وطورًا عىل نحو غري معلن يسوق فيها ـوهو حاالت استثنائّية  ـرق ومشهود عىل نحو خا

ذو نظام مّطرد يف علم ـيف احلقيقة  ـاألشياء إىل السياق الذي يريده سبحانه. وهذا التّرصف 

اهللا سبحانه أيضًا؛ وهو نظام يتحّكم عىل النظم املادّية، إّال أّنه ال علم لنا هبذا النظام اإلهلّي.

 مواضع عىل معطيات علميّة قديمةعاء جريان النصوص الدينّية يفادّ 

): أّن مجلة من النصوص الدينّية ُتنايف مجلة من معطيات العلوم الطبيعّيةالناحية الثالثة(

احلديثة وجتري عىل االنطباعات القديمة فيها. وهذا ينايف كون الدين رسالة من خالق احلياة؛

..يعلم بواقعها وأرسارها. وُيمثَّل لذلك بأمثلة عديدة ـال بطبيعة احل ـألّن خالقها 
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): ُعْمر الكون؛ حيث جاء يف بعض النصوص أّنه ال يزيد عىل بضعة آالف من منها(

السنني. وهو ما ينفيه علم الكونّيات؛ فإّنه يدّل بوضوح عىل أّن عمر الكون يبلغ ماليني 

 السنني.

د من ماء الرجل، وقد ُعلم بوضوح يف علم ): داللة النصوص عىل خلق الولمنهاو(

 األحياء أّن الولد ُخيلق من حيمن الرجل وبويضة املرأة.. إىل غري ذلك من األمثلة.

فإّن هذه األمثلة ال  ـ)١(كام أرشنا إىل ذلك من قبل ـولكّن هذه النقطة ليست دقيقة 

 .. خترج عن أحد أقسام

بل ُيتوّقع أن  ،دين موثوقًا يف خصوصّياتهففي بعضها ال نجد النّص املنسوب إىل ال .١

يكون قد امتزج معه فرضّيات وأوهام من الُرواة، كام هو احلال يف بعض ما جاء يف التوراة 

  وكذلك بعض الرتاث الروائّي اإلسالمّي. ـوفق الدراسات التارخيّية املعروفة  ـواإلنجيل 

عامل تعبري شائع يف حينه يف ويف بعضها اآلخر ال يزيد ما جاء يف النّص عن است .٢

الداللة إىل حالة معيَّنة، من غري داللة له عىل تصديق مبناه الفكرّي. نظري التعبري عن أوالد 

الذي كان تعبريًا متعاَرفًا يف حينه لإلشارة إىل من أولده  ـ )٢()الولد الصلبّي (الشخص بـ

عىل تصديق نزول ماء الرجل فال يدّل ذلك  ـالشخص، يف مقابل الولد بالتبنّي والرضاعة 

 من صلبه وهو عموده الفقري.

ويف بعضها الثالث: يكون تفسري النّص واردًا بطريقة أخرى ال جتايف العلم من غري  .٣

حتميل عىل النّص، ولكّن املفّرسين القدامى ّفرسوا النّص وفق األدوات املتيّرسة هلم، وجيد 

  للمتأّخرين.الباحث أمثلًة عىل ذلك بمراجعة كتب التفسري

                                                             

 .) الحظ املحور الثاين (الدين والعلم)(١

 .)٢٣النساء: (سورة  ]َأْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالبُِكمْ [) كام يف قوله تعاىل: ٢(
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بأّال يذكر ما يؤّدي إىل الدخول يف ـبطبيعة احلال  ـعلًام أّن النّص الدينّي كان معنّيًا 

نزاع علمّي هاميشٍّ مع ذلك املجتمع بعيٍد عن غاية الدين. كام أّن هذا النّص يتوّسع يف التعبري

وما ـكذات اخلالق واملالئكة  ـاألمور غري املاّدّية  الغامضة، مثل األدّيب فيام يذكره عن العوامل

يتعّلق بنشأة اخللق ومراحله، وما يتعّلق باحلياة األخرى لإلنسان والعوامل املتعّلقة هبا. وهو

، وذلك أمر)١(بذلك يشبه النصوص التي ُتكتب لألطفال لغرض تقريب احلقائق إىل أذهاهنم

لغامضة.طبيعّي؛ بااللتفات إىل بعد اإلنسان عن إدراك تلك العوامل ا

وأّيًا كان: فإّن لذلك كّله توضيحات ال يسع هذا البحث تفصيل القول فيها.

الطبيعّيةوهي العلوم العلوم القسم األول من وهكذا ظهر بمالحظة ما ذكرنا أّن 

بل فيها ما ،املعارصة ال تصادم ثوابت الدين تصادمًا ثابتًا يف أّية ناحية من النواحي املذكورة

ت الدينّية.يؤّكد املعطيا

العلوم اإلنسانية

وعالقة الدين الوثيقة هبا

ـمن قبيل علم النفس واالجتامع والتاريخـ العلوم اإلنسانّية  أي )القسم الثاين(أما و

أّيضًا تطّورت يف العرص احلارض؛ حّتى تفّرع كّل واحد منها إىل علوم عديدة.فإهنا 

يام يتعّلق هبا عىل منهج معتدل وفطريّ عالقة الدين بالعلوم اإلنسانّية وجريه ف

بل ،وللدين عالقة وثيقة بجّل هذه العلوم من نواح ال تبدو فيها منافرة بينه وبينها

جيد أّهنا جتري عىل منهج ناضج ـوفق النصوص الثابتة كالقرآن الكريم  ـاملتأّمل يف تعاليمها 

وفطرّي ومعتدل.

بحاثيف بعض األ ـ )أدب التعمية(ـالذي عّربنا عنه بـ  ) قد ذكرنا توضيحًا هلذا النوع من األدب١(

األدب انقساممبحث  ١٥٤ـ١٥٣ص: ٢ج: مباين األصول( الحظ. األدبّية التي ذكرناها يف علم األصول

.)إىل أدب الكبار وأدب الطفولة
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 .. فمن عالقته بعلم النفس

مضافًا إىل الغرائز  ـ): أّن الدين يتعامل مع النفس اإلنسانّية عىل أّهنا تتمّتع أّوالً (

بقوى أربع، هي: النزوع إىل احلكمة، والضمري  ـالطبيعّية والقدرة عىل التفكري الصائب 

 األخالقّي، والقدرة عىل التأّثر بام وراء املاّدة، واختيارّية القرار املوجب لتحميله للمسؤولّية.

والضعف يف النفس اإلنسانّية، ): يتضّمن الدين رصدًا لكثري من نقاط القّوة ثانياً (و

التأّثر السلبّي لإلدراك بامليول والرغبات، وعدم حّجّية ما يراه اإلنسان يف املنامات إىل  مثل

 غري ذلك من املعلومات املتعّلقة بشؤون النفس اإلنسانّية وخصائصها والظواهر املتعّلقة هبا.

): يتضّمن الدين أيضًا كثريًا من طرائف اِحلكم ولطائف األخالق، كام جاء يف ثالثاً (و

 .واإلمام عيل  القرآن الكريم واألقوال املأثورة عن النبّي 

ومن عالقته بعلم االجتامع: أّن الدين من حيث كونه توجيهًا اجتامعّيًا متفاعًال مع 

ن كثري من السنن االجتامعّية وعوامل التأثري والتأّثر املجتمع واحلوادث االجتامعّية يتضّمن بيا

 يف املجتمع.
وثيقة الدين عالقة  اإلنسانية بالعلوم ال

ومن عالقته بعلم التاريخ اهتامم الدين بنشأة البرشّية وتاريخ األنبياء وما اّتفق هلم من 

 والسلبّي يف األحداث من جهة التعّلق الطبيعّي لإلنسان بالتاريخ ودور التاريخ اإلجيايبّ 

 الثقافة اإلنسانّية وما يتضّمنه من عنارص االعتبار واالّتعاظ.

يمّثل نّصًا أدبّيًا  ـمتمّثًال يف القرآن الكريم  ـومن عالقته بعلم األدب أّن النّص الدينّي 

 متمّيزًا يف نسقه البالغّي والروحّي واملعنوّي، ويكون إدراك ذلك منوطًا باملقدرة األدبّية التي

 .ـالسّيام علوم البالغة  ـهي ذات عالقة بالعلوم األدبّية املختلفة 
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فإّن القانون باعتباره جزءًا من فطرة اإلنسان كان جزءًا  وأّما عالقته بعلم القانون

أساسّيًا من تعاليم الدين، حيث كان الدين يرتكز عىل أساسني: معرفة احلقائق الكربى يف 

 والعمل األمثل يف احلياة للسعادة فيها ويف احلياة األخرى. .احلياة

قته بعلم الفلسفة فإّن الدين يتضّمن التعويل عىل مجلة املبادئ البدهيّية التي وأّما عال

معرفة فلسفّية، مضافًا إىل أّن للفلسفة اهتاممًا بالتحّقق ممّا وراء  ـبحسب نوعها  ـُتعترب 

الطبيعة، ولكن يؤّكد املنهج الدينّي عىل عدم التعويل عىل التوّغالت العقلّية فيام ال أدوات 

 لإلنسان فيه واإلنباء عن احلقائق ذات العالقة من خالل النقل املوثوق فحسب. قريبة

 فهذه أبرز وجوه العالقة بني الدين والعلوم اإلنسانّية.

أّن  ـبعد االّطالع عىل العلوم املعارصة ذات العالقة  ـواالنطباع احلاصل بالنظر فيها 

 ـعىل مجلة من النكات الطريفة  بل يشتمل ،الدين جيري عىل منهج ناضج وفطرّي ومعتدل

كام أوضحنا جوانب تتعّلق بذلك يف طّي املباحث  ـبحسب اقتضاء موضوع اهتاممها 

 السابقة.

 املعارصة مع الدين من عّدة نواحياّدعاء تصادم العلوم اإلنسانّية  

ولكن يف مقابل ما تقّدم انطباع آخر يرى أّن املستوى املعارص من هذه العلوم يؤّدي 

 .. عدم الوثوق بالدين والرؤية الدينّية من نواح متعّددةإىل

 بحسب التقييم املعارص ـومنه الدين  ـاّدعاء عدم قيمة التاريخ القديم 

): أّن إثبات الدين يتوّقف عىل اعتامد التاريخ؛ ألّننا ال نعارص نشأة الناحية األوىل(

خيّية عنه، وطرق التحّقق من التاريخ الدين التي حتتّف بعالئم صدقها، وإّنام نرث روايات تار

القديم ليست موثَّقة بام يكفي؛ كي تصل إىل درجة احلقائق الثابتة، وإّنام هي نظرّيات أو 

فرضّيات حمضة؛ من جهة عدم كوهنا أمورًا حمسوسة وال قابلة لالختبار والتجربة، فهي ال 

 ُتَعدُّ علًام بام للعلم من معنى.
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بل هو حالة قديمة تعتمد عىل ـإّنه ليس حالة معارصة واحلاصل: أّن الدين حيث 

فإّنه ال وثوق به لإلنسان املعارص. ـالروايات التارخيّية قبل مئات السنني 

..إّال أّن هذا االنطباع ليس دقيقًا؛ ألّن املعلومات التارخيّية تنقسم إىل أقسام ثالثة

عىل وجه البداهة وال عىل وجه روايات ال سبيل إىل الوثوق هبا والبناء عليها، ال .١

االستنباط الناضج بالنظر التخّصّيص يف احلوادث وقراءهتا.

وهذا القسم ال شّك يف عدم التعويل عليه عند العقالء.

حوادث بدهيّية يكون االعتامد عليها جزءًا من العقالنّية العاّمة، كام هو احلال يف .٢

أّدت إىل تغيريات اجتامعّية ّمجة وتوجد يف شأهناكثري من أّمهات احلوادث التارخيّية التي 

نصوص تارخيّية وافرة.

وهذا القسم ممّا جيب االعتامد عليه عند العقالء، ويكون التشكيك فيه خروجًا عن

االعتدال اإلدراكّي الراشد وميًال إىل الوسوسة واإليغال يف الشّك.

تابعة واملراجعة والتجميع والتأّملبمعنى أّهنا حتتاج إىل مزيد من امل ،حوادث نظرّية .٣

والتفكري؛ فال يتيّرس العلم هبا إّال ألهل االختصاص.

وهذا التقسيم للمعلومات التارخيّية واضح للفهم العاّم، كام أّن لكّل قسم مصاديق

بتاريخ أرسته ـمثال  ـليست بعيدة عن هذا الفهم يف املجال التارخيّي الذي هيتّم به، فمن هيتّم 

بائه جيد فيها أمورًا بدهيّية ال حاجة يف إثباهتا إىل عناء، وأمورًا ال تزيد عىل االفرتاضوآ

يذكرها بعض القرابة عن تاريخ األرسة، وال سبيل إىل التحّقق منها والوثوق هبا، وأمورًا

أخرى حتتاج إىل مزيد تأّكد ومتابعة وبحث، وال يتيّرس الوثوق هبا باالّطالعات املتوّفرة

كل عاّم دون استنباط وحتقيق.بش

وعليه: فاملفروض االعتامد العاّم عىل املعلومات التارخيّية التي تندرج يف القسم الثاين.

كام ينبغي اعتامد املتخّصصني عىل ما يندرج يف القسم الثالث رشيطة أن يوجب الوثوق عند
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فيه والوثوق به، فيشبه التفكري  العقالء، وال يكون مبنّيًا عىل التوّغل فيام ال أداة تكفي للبّت 

العقّيل املتوّقف عىل مقّدمات غامضة وبعيدة والتي رغب الدين والعلم احلديث عن االعتامد 

 عليه متامًا.

وأّما رفض االعتامد عىل مجيع املعلومات التارخيّية القديمة عىل أساس ُبعدها عن 

ىل الوقائع ال تنحرص باحلّس احلّس وعدم صلوحها للتجربة: فليس بسليم؛ ألّن احلّجة ع

بل قد تكون احلّجة املقنعة لدى العقالء مؤّرشات استقراّئية جتري  ،املبارش والتجربة اخلاّصة

كام هو احلال يف كثري من املعلومات  ـوفق قضايا بدهيّية عقلّية أو جتريبّية  ـعىل نظام ثابت 

 النفسّية والتارخيّية واالجتامعّية.

 ، ونقدهعلومات التارخيّية يف الدين لألدّلة التارخيّية العلمّيةاّدعاء خمالفة امل 

): أّن الدين يشتمل يف مجلة من معلوماته التارخيّية عن الكون الناحية الثانية(

والكائنات واألنبياء والشخصّيات التارخيّية األخرى واحلوادث املهّمة يف التاريخ عىل ما 

 خيالف األدّلة التارخيّية العلمّية:

إّما لوجود مّدَعيات غريبة يف الدين ال تؤّيدها املعلومات التارخيّية املستقّلة، مع أّن 

 املفَرتض أن يكون هناك حّجة مستقّلة عليها.

من خالل اآلثار التارخيّية الباقية التي حصل  ـوإّما لداللة األدّلة العلمّية املوثوقة 

عىل ما خيالف تلك احلوادث أو أجزاء  ـ عليها العلامء من احلفرّيات وغريها من الشواهد

 منها.

وُيالَحظ عىل ذلك: أّننا من خالل مالحظة ما تيّرس من األمثلة املّدعاة للمنافاة بني 

موارد  ـعىل العموم  ـاملعلومات التارخيّية الدينّية الثابتة نقًال واملعلومات األخرى مل نجد 

نظومة الدينّية وقواعدها وبراهينها بكّل ثابتة بشكل يقينّي؛ بحيث يوجب التشكيك يف امل

 ثقلها.
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 .. بل هي عىل أقسام

): ما ال َتثبت فيه املعلومة التارخيّية يف الدين بنّص قطعّي من حيث صدوره منها(

رد يف نصوص ضعيفة، توداللته؛ فكثري من املعلومات التارخيّية الواردة يف الرتاث الدينّي إّنام 

صّح الوثوق هبا إذا مل يكن هناك حّجة معارضة هلا، فإذا ُوجدت وقد يكون بعضها نصوصًا ي

حّجة تارخيّية مستقّلة خمالفة هلا قّوض ذلك حصول الوثوق هبا. كام أّن بعض املعلومات 

وردت يف نصوص موثوقة يف صدورها، ولكّن املعلومة التارخيّية املفَرتضة مبنّية عىل فهم أّوّيل 

بت أمام حّجة أخرى معارضة. ويف هذه احلالة يمكن أن تساعد هلا، وليس عىل فهم هنائّي يث

املعلومات التارخيّية املستقّلة املنافية للفهم األّوّيل املفَرتض عىل فهٍم أمثل للنّص الدينّي 

 الثابت من دون تعّسف وحتميل عليه.

ة عىل عدم ): ما تعتمد فيه املعلومة التارخيّية املغايرة ملا جاء يف النصوص الدينيّ منهاو(

يف بعض املصادر لزال االعرتاض  االدليل عىل املعلومة الدينّية بشكل مستقّل، ولو ُعثر عليه

 عىل النّص الدينّي.

وهذا القسم ال يصّح االعرتاض به عىل النّص الدينّي وما تضّمنه من معلومات 

ل القاطع عىل عدم تارخيّية؛ إذ أّن عدم دليل آخر عىل تلك املعلومات ال يرتقي إىل حّد الدلي

بل املطالبة بنّص تارخيّي مستقّل عن النصوص الدينّية يف احتاملّية صدق ما جاء يف  ،صّحتها

النّص الدينّي تعّسف؛ إذ ال يقّل النّص الدينّي نوعًا عن أي نّص تارخيّي آخر يمكن أن 

 يوجب احتامل وقوع مضمونه فعًال.

 .ملغايرة عىل مؤّرشات غري يقينّيةة ا): ما تعتمد فيه املعلومة التارخييّ منهاو(

وهذا القسم أيضًا ال يصّح أن ُجيعل حّجة عىل عدم صواب املعلومة املذكورة يف 

 النّص الدينّي.



٦١٠   .....................................................................................  �������������������������  

هذا، علًام أّن معظم املعلومات التارخيّية التي ُذكرت يف النصوص الدينّية مل ُتذكر 

ناسبة هلا، ومل يكن للدين غرض يف لذاهتا بل لالعتبار واالّتعاظ ونحو ذلك من املقاصد امل

 مثلها يف معارضة التاريخ اإلنساّين املعهود، فيام مل يقع فيه خطأ ذو دالالت دينّية خاطئة.

وعىل ضوء ذلك كّله: فإّن من الصعوبة بمكاٍن استنباط معارضة املعلومات التارخيّية 

 ّص الدينّي.الدينّية الثابتة ألمور يقينّية تستوجب الوثوق رغم خمالفة الن

 ، ونقدهعن حقيقة اإلنسان مع العلوم املعارصة الديناّدعاء تصادم ما جاء يف     

): أّن العلوم اإلنسانّية تنفي ما ورد يف الدين عن حتليل حقيقة اإلنسان، الناحية الثالثة(

 من قبيل ما جاء يف الدين ِمن:

 ـزاً يف ذلك عن احليوانات متميّ  ـأّن كيان اإلنسان أعمق من هذا اجلسم املادّي  .١

 .وتبقى روحه موجودة بعد فناء جسدهفهو روح وجسد، 

فيقال: إّن العلوم اإلنسانّية املعارصة ال ترى الروح إّال رضبًا من احليوّية والنشاط 

 للبدن؛ فتنعدم بفساده.

ا أّن النفس اإلنسانّية مفطورة عىل الشعور بقّوة خارقة غري مادّية، وهي تستجيب هل .٢

 وتتأّثر منها..

فيقال: إّن العلوم اإلنسانّية املعارصة تنفي ذلك؛ ألّهنا ال جتد مؤّرشًا عىل الشعور 

املذكور، وترى أّنه ليس يف داخل اإلنسان جمّسات ومراكز لالّتصال بام وراء املاّدة؛ حّتى 

 .ـعىل ما يقول به الدين  ـيتلّقى وحيًا وإهلامًا من اخلالق سبحانه 

إلنسان كائن حّر خمتار يف أن يفعل ما يشاء؛ ومن َثّم يتحّمل مسؤولّية سلوكه أّن ا .٣

 وأعامله..

بل ترى أّنه يسري يف مسار  ة ال ترى اإلنسان خمتارًا حقيقةفيقال: إّن العلوم املعارص

د، تعّينه قابلّياته الكامنة يف داخله والعوامل املؤّثرة عليه من خارجه.  حمدَّ
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فهذه مجلة من املسائل التي ختتلف فيها العلوم اإلنسانّية املعارصة عن الدين.

لكن يالَحظ عىل هذا االّدعاء: أّنه ليس دقيقًا أيضًا؛ فإّن رؤية الدين حول اإلنسان ال

املّدعاة.تشتمل عىل أّي يشء ينفيه العلم، بعد التتّبع والتأّمل اجلامع يف املوارد 

..وأّما املوارد املذكورة فهي ال خترج عن إحدى حاالت ثالث
وى لعلوم تنايف دع رؤية املعارصة ا ن حقيقة يف الدينية وال اإلنسا

ففي بعضها يكون ما جاء يف الدين موافقًا مع الوجدان مثل اختيارّية اإلنسان؛ فإّن .١

رى اآلخرين كذلك؛ ومن َثّم حيّملهمكّل إنسان عاقل يشهد أّنه خمتار فيام يسلكه، كام ي

ويف غري ذلك. ـ مثالً  ـمسؤولّية أعامهلم فيام يعتدون به عىل اإلنسان 

وميُل بعض الباحثني يف علم النفس إىل عدم اختيار اإلنسان عىل أساس أّن العوامل

ـل اجلاهزةمبالغٌة يف دور العوام ،اجلاهزة يف داخله وبيئته مؤّثرة بشكل حاسم فيام ُيقدم عليه

ولكّن االطالع عىل العلوم اإلنسانّية التي تفّرس السلوكّيات الفردّية ـكام بّينا ذلك من قبل 

واالجتامعّية لإلنسان يؤّدي أحيانًا إىل تغليب العوامل الوراثّية والبيئّية يف أذهان كثري من

فردّية واالجتامعّية.الباحثني عىل دور االختيار والقيم اإلنسانّية يف حدوث املامرسات ال

وبعضها اآلخر ممّا ال سبيل للعلم إىل نفيه كام ال سبيل له إىل إثباته مثل بقاء روح .٢

اإلنسان بعد املامت؛ فإّن اّدعاء نفي العلم لبقاء اإلنسان بعد املامت مباَلغة وإغراق ال أساس

امت ومتّسكه بذلك يلّمحبل اعترب بعض الباحثني أّن شعور اإلنسان ببقائه بعد امل ،علمّي له

إىل صدق تنّبؤ الدين بذلك؛ بالنظر إىل جتّذر هذا الشعور يف اإلنسان، حّتى إّنه ليجد خواًء يف

ر شعوٍر ما يف اإلنسان عالمة عىل كونه شعورًا فطرّيًا، نفسه إذا َقّدر انعدامه باملامت. وجتذُّ

.)١(عًا. كام سبق توضيح ذلكوالشعور الفطرّي عالمة عىل استجابة حمّققة ملقتضاه نو

أمرًا واردًاالدين نصوص وبعضها الثالث يقيض املنهج العلمّي بكون ما ورد يف  .٣

تبلغ مستوىالعلمّية ال ، فهو بمقدار ما تفي به األدوات نظرّيةيف حدِّ نفسه يف مستوى ال

.)امالدين واإلهل(حمور  ) الحظ١(
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وعليه: ال مانع من القبول  تخيَّلة.املفرضّية احلقيقة اجلازمة، كام أهنا ال تنزل إىل مستوى ال

ه بعض النصوص يقتضتيندرج يف ذلك: ما قد . واجلازم هبا من جهة ورودها يف الدين

غرس التعّلق بكائن أعىل يف نفس اإلنسان؛ فإّن هذا املعنى نظرّية ال خيلو عن  الدينّية من

 هذا الشعور يف النفس اإلنسانية.شواهد تناسب جتّذر 

فإّنه أعلم  ،وعليه: فال مانع من اإلذعان بذلك إذا جاء به الدين عن خالق احلياة 

 بأرسارها.

 ، ونقدهطبيعّيًا لنشأة الدين اّدعاء تقديم العلوم اإلنسانّية املعارصة تفسرياً 

): أّن العلوم اإلنسانّية بتطّورها تقّدم تفسريات طبيعّية لنشأة األمور الناحية الرابعة(

التي تتلّقى حقائق كربى يف الدين من: وجود اخلالق، وبقاء اإلنسان بعد املامت، ورسالة 

واملهّمة التي يثبت الدين عىل اخلالق إىل اإلنسان. وكذلك للشواهد املسوقة واملظاهر اخلارقة 

أساسها، مثل الوحي، واخلوارق، واإلنباء عن الغيبّيات، والتوفيق يف إقناع املجتمع. فهذه 

العلوم تطرح تفسريات نفسّية واجتامعّية وتارخيّية هلذه األمور كّلها؛ بام يسلب داللتها عىل 

 حّقانّية الدين.

 ى ثالث، وتعاليم فرعّية..بيان ذلك: أّن الدين يتأّلف من حقائق كرب

 .. أّما احلقائق الكربى الثالث فيمكن تفسريها عىل النحو اآليت

وهو وجود خالق للكون مهيمن عليه يملك التّرصف فيه كيفام  ـ (احلقيقة األوىل) أما

فيمكن تفسري نشأته بنحو طبيعّي عىل أّنه قد انبثق يف ذهن اإلنسان يف إثر شعور  ـ يشاء

ال الضعف بوجود من يناجيه وخياطبه ويقدر عىل إعانته ومساعدته. وتلك اإلنسان يف ح

حاجة نفسّية له لوحظ يف الدراسات النفسّية وقوعها جتاه غري اخلالق. وقد أوجب إحلاح هذا 

الشعور قبوله بآهلة ال تصلح لأللوهّية بوضوح، ولكن تّم البناء عىل ذلك من وحي إحلاح 

 ام والبرش وغري ذلك.احلاجة، كام يف عبادة األصن
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أّنه ناشئ  اـ فالتفسري الطبيعّي هلوهي بقاء اإلنسان بعد املامت  ـ (احلقيقة الثانية)وأّما 

عن متّسك اإلنسان بالبقاء بعد املامت وأمله يف أن يكون خالدًا؛ فهذا األمل تبّدل تدرجيًا إىل 

الحّية التي انتهجت النهج الغيبّي االعتقاد بالبقاء، ثّم انُتفع هبذا االعتقاد يف الدعوات اإلص

يف ترويج الدعوة واإلقناع هبا؛ فُجعل ما يلقاه اإلنسان بعد هذه احلياة مرهونًا بكون ما يعمله 

 نبيًال، أو عمًال سّيئًا وذميًام.وعمًال صاحلًا 

فإّن  ـ وهي رسالة اهللا سبحانه إىل العباد من خالل األنبياء ـ (احلقيقة الثالثة)وأّما 

 أن ُيقال: افسري الطبيعّي هلالت

إّن األنبياء رجال إصالحّيون متمّيزون طمحوا إىل إصالح جمتمعاهتم؛ ملِا فشا فيها  .١

من الظلم والفساد واخلرافات، كام هو حال سائر رجال اإلصالح اآلخرين الذين ُعرفوا يف 

 هذا الغرض.التاريخ بذلك، إّال أّن األنبياء انتفعوا بأداة الدين يف الوصول إىل 

وأّما ما ذكره األنبياء من الوحي هلم فهو إّما دعوى توّسلوا إليها ورأوا مرشوعّيتها  .٢

أو كان مبتنيًا عىل أساس الشعور باإلهلام، أو  ،لغاية اإلصالح الفكرّي واالجتامعّي مثالً 

 عىل حّد ما ـسامع أصوات وترائي مثال روحّي يف حاالت النوم أو يف حال ضعف الوعي 

ورّبام كان يف حال اليقظة التاّمة، كرضب من اهلالوس اخلطورّية والسمعّية  ـيقع يف املنام 

 والبرصّية التي يمكن أن حتدث أحيانًا ألشخاص أصّحاء من الناحية النفسّية.

ما كان من قبيل األفعال الغريبة، وصدق  يف ـوأّما اخلوارق التي ُحكيت عنهم  .٣

إّنام كانت ترتاءى للناس عىل أساس قوى روحّية نادرة حتصل  ـلعموم عىل ا ـفهي  ـالنقل فيه 

 برياضة النفس، هييمن فيها الشخص عىل وعي اآلخرين؛ فيرتاءى هلم ما يريده.

وأّما ما كان من قبيل اإلنباء باملغيَّبات فهو رضب من احلدس والتظنّي الذي اتَّفق 

وى روحّية نادرة أيضًا، وقد يكون بعضه صدقه، وقد يكون بعضه الّتصاف مّدعي النبّوة بق

 اآلخر رمجًا بالغيب؛ فإن اّتفق صدقه ُعدَّ إخبارًا بالغيب.
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وأّما توفيق تلك احلركات يف مسعاها فإّنام كان من جهة رضٍب من اللباقة والتدبري  .٤

 وفق القواعد العاّمة للتغيري االجتامعّي  ـيف إدارة حركة التغيري الفكرّي واالجتامعّي 

حيث كانت محاية املستضَعفني واملحرومني واملظلومني أساسًا يف نجاح هذه  ـوالسيايس 

الرساالت يف استقطاب عاّمة الناس، مضافًا إىل عوامل االنبهار االجتامعّي بدعاوي 

 االّتصال بعامل الغيب املستور.

د مفاهيم إنسانّية  .٥ كانت ُتنتهك يف وأّما التعاليم التي بّثها األنبياء فهي بني جمرَّ

 جمتمعاهتم، وبني ما تلّقوه ممّا ُأثر عن األنبياء السابقني. وقد تّم تطويره تدرجيًا.

 فهذا هو التفسري الطبيعّي لنشأة الدين والرساالت املّدعاة والظواهر املتعّلقة هبا.

 وقد ُيستشهد عىل هذا التفسري والتحليل حلدوث الرساالت املعهودة بأّن األديان كّلها

بل يف بعض الِفرق من  ،تتامثل يف مثل هذه املّدَعيات ـحّتى ما كان واضح البطالن منها  ـ

الدين الواحد دعاوى من هذا القبيل ال ُيذعن هبا آخرون من أهل الدين نفسه، وخيّرجوهنا 

من عىل أّهنا اّدعاءات كاذبة أو قدرات برشّية نادرة وليست منتمية إىل قدرة غري مادّية. كام أّن 

املتصّوفة من يّدعي أّن مقامات األنبياء جتري عىل أساس ترويض النفس ونمّو قابلّيتها 

 الروحّية، وهو متاح بدرجة وأخرى لعاّمة الناس.

فهذا كّله ُيقّرب جريان احلاالت الروحّية لألنبياء واحلوادث املقرتنة هبا عىل نظام عاّم، 

 حانه إلرسال رسالة إىل اخللق، كام تلّقاه أهل الدين.وعدم كوهنا تدّخًال استثنائّيًا من اهللا سب

هو أبرز سؤال معارص  ـالنفّيس االجتامعي  ـولعّل هذا النحو من التحليل الطبيعّي 

 ُيطرح يف شأن الدين.

ع  ،اً دقيقولكّن الواقع: أّن هذا النحو من التحليل لوقائع الرساالت ليس  بل هو توسُّ

جتامع عىل وجه غري علمّي. وقد شاع يف العرص األخري يف تطبيق مبادئ علم النفس واال
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اقرتان التوّجهات الفكرّية واالجتامعّية والسياسّية بالتحليالت النفسّية واالجتامعّية يف 

 .مستوى ال يزيد عىل رضب من االفرتاض األّوّيل والتوجيه ملبتنَيات مسَبقة

 .. يتّم يف ضمن أمرينبيان ذلك و

عّي لطرح التفسريات النفسّية واالجتامعّية يف نشأة االنطباعات يف الضابط املوضو .١

 واالعتقادات البرشّية.

 يف مدى انطباق هذا الضابط يف شأن نشأة الدين واحلقائق الدينّية. .٢

 للتفسريات النفسّية واالجتامعّيةالضابط املوضوعّي 

البرشّية إىل مناشئ ّن إلسناد نشأة االنطباعات واالعتقادات أل) فاألمر األولأّما (

 .. أربعة أدّلة حقيقّية عىل مضموهنا رشوطنفسّية واجتامعّية بحتة دون مؤّرشات و

 والتفريق بني احلقيقة والنظرّية والفرضّيةفيها اعتبار التثبُّت الكايف 

): التثّبت الكايف؛ فقد جيد الناظر يف خمتلف التفسريات النفسّية الرشط األّول(

ُتطرح يف رشح نشأة القناعات: أّن هناك تّرسعًا يف البناء عليها، مع أّن هذه  واالجتامعّية التي

التفسريات كغريها من األطروحات يف األبحاث الدائرة يف املواضيع العلمّية يمكن أن تكون 

 .. عىل مستويات ثالثة

قنِعة احلقيقة الثابتة: وهي ما كان أمرًا يقينّيًا ال شّك فيه، من جهة قيام احلجج املُ  .١

 عليه.

النظرية: وهي فكرة عليها بعض الشواهد، ولكن ال تبلغ درجة احلسم والبّت  .٢

 بل قد توجد يف مقابلها نظرّية أخرى ذات شواهد مثلها أو أقوى منها. ،القطعّي 

 الفرضّية املحضة: وهي فكرة ال شاهد عليها ولكنّها حمتَملة بدوًا. .٣

أّن التفسريات النفسّية واالجتامعّية بنفسها أمور  إىلوحيسن االلتفات يف هذا السياق 

بمعنى أّن باإلمكان أن ينشأ نوع تفسري الباحث  ،قابلة بدورها للتفسري النفّيس واالجتامعّي 
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لألحداث واالنطباعات عن جوانب نفسّية جتعله يرّكز وُيِربز جهات دون أخرى ويعطي هلا

موضوعّية دخيلة يف األمر الذي تعّرضأكثر من حجمها وهيمل عوامل أخرى نفسّية أو 

لتفسريه.

وهذا ينّبه عىل رضورة التثّبت الكايف يف تبنّي تفسري نفّيس بحت للحوادث.

مة التحليل النفّيس واالجتامعّي اعتبار انتفاء أسباب موضوعّية يف سال

راد): فقدان أسباب موضوعّية حقيقّية لنشأة االنطباع واإلدراك الذي يُ الرشط الثاين(

حتليله عىل أساس نفّيس بحت.

عندما ُتطرح ـتوضيح ذلك: أّنه ُيعترب يف التفسري النفّيس واالجتامعّي لألحداث 

أن ال تكون هناك أسباب موضوعّية وواقعّية لنشأة تلك ـكتحليل لنشأة فكرة أو قناعة ما 

ذا اهلاللالفكرة، مثًال: إذا أحسست بوجود يشء كاهلالل باإلحساس البرصّي وكان ه

موجودًا بالفعل؛ فإّنه ال يصّح أن ُيعلَّل حدوث هذا اإلحساس البرصّي بأّنه من جهة كثرة

التفكري يف اهلالل والسعي إىل إبصاره؛ وإّنام يصّح هذا التعليل إذا قّدرت عدم وجود اهلالل،

أو كنت تشّك يف وجوده بالفعل.

فال يصّح ـثابتة من فالن إىل مجاعة  مثل إتيانه برسالة ـوإذا اّدعى أحد دعوى صادقة 

بأن ُيقال: إّن الباعث عىل هذا االّدعاء هو قصده التأثري عىل ،أن ُحيلَّل ذلك بتحليل اجتامعّي 

تلك اجلامعة، وليس وجود رسالة بالفعل واقعًا، فالواقع يف حال وجوده يكون هو تفسري

اإلدراك احلاصل طبعًا.

النفّيس واالجتامعّي ابتداًء قبل التحّقق من شواهدنعم، ال بأس باحتامل التفسري 

الواقع املشكوك، ولكن ال ينبغي االكتفاء به عن حتّري الواقع، والتساهل يف شأن البحث

عنه؛ حّتى كأّن التفسري املذكور هو األرجح واملعتَمد يف تفسري احلقيقة.



��������������������������������������������������������������������������������    ...    ٦١٧

فالقايض يدرس ـالً مث ـوعىل هذا الذي ذكرناه جيري عمل العقالء كاّفة، كالقضاة 

التفسريات العديدة النفسّية واالجتامعّية للحوادث بالنظر إىل من ينتفع باحلادثة ومن يتّرضر

هبا، وما يمكن أن يكون سببًا يف حدوثها، ولكنّه يعمل مع ذلك بشكل جاّد عىل رصد

الوقائع واألدّلة الدامغة ويقيض بحسبها.

ود سبب موضوعّي لإلدراك واالنطباع البل يمكن القول إنّه يف حال احتامل وج

إلدراك؛ ألّن هذا االحتاملسبيل إىل البّت بالتفسري النفّيس واالجتامعّي البحت لالنطباع وا

ما يساوق احتامل نشأة االنطباع املفَرتض عن هذا املؤّرش املوضوعّي املحتَمل. كثري

نفّيس واالجتامعّي البحتوعليه: فإّن تبنّي رأي يف أّي موضوع عىل أساس التفسري ال

من دون نظر جاّد يف الدالئل املوضوعّية عىل الواقع أو أخذ احتامهلا بنظر ـيف احلادث 

يكون مبنّيًا عىل أساس سطحّي غري متني، وهو ينشأ عادًة عن تأثُّر البحث بعوامل ـاالعتبار

رة.نفسّية بحتة كامليول املسَبقة، واملواقف املنَجزة، والغايات املنظو

ومن أمثلة هذا األسلوب غري املوضوعّي: هو ما يقع بني عاّمة الناس عند االختالف

يف قضاياهم الشخصّية األرسّية وغريها من قضاء كّل واحد فيها عىل أساس سوء الظّن

باآلخرين واّهتامهم عن ُبعد، من غري استعداد لتأّمل الشواهد القائمة يف املوضوع؛ ومن َثّم

برأيه ويّتهم اآلخر بأّن له مآرب وغايات خاّصة يف مّدعياته.يتمّسك كلٌّ 

وقد راج هذا األسلوب يف العرص احلارض يف خمتَلف األبحاث الفكرّية واالجتامعّية

والسياسّية، حيث جتد أّن كّل طرف يعطى األولوّية للتفسري االجتامعّي السلبّي ملوقف اآلخر

مقام البحث أّن من املحتَمل تأّثره بأدّلة اعتقد هبا. من غري أن ينظر يف أدّلته أو يفرتض يف

ومن أمثلة ذلك: ما قيل يف تفسري حدث علمّي وقع أخريًا يف الساحة العلمّية؛ حيث

عن هذا القول، وكان ـبعد نصف قرن من القول باإلحلاد  ـ)١(رجع بعض فالسفة الغرب

.)ليــس هناك إله(وهو أنتوين فلو، وكتابه ) ١( x
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لمّية والفكرّية وأسباب إحلاده موقفه هذا موقفًا جريئًا، وقد أّلف يف رشح مسريته الع

ل فيها.ورجوعه أخريًا عن ذلك كتابًا لطيفًا يتضّمن جتميع عّدة ن  كات فكرّية جيُدر التأمُّ

من  )منهم(فأبدى عدد ممّن كان يعتّز بموقفه السابق تفسريات نفسّية هلذا العدول؛ فـ

كتاباته بعد العدول،  وهو أمر بعيد ملن الحظ أصيب بضعف التعّقل يف آخر عمره. زعم أّنه

والتي كان يؤمن فيها بالدين  ـمن زعم أّن ذلك يرجع إىل أفكاره القديمة يف صباه  )منهم(و

من زعم أّن حتّوله إّنام جاء من جهة رهبة ما قبل املوت. وقد رّد بنفسه  )منهم(و ـاملسيحي 

احلياة األخرى، وقد حيّلل إالّ أّنه ال يقول ب ـوإن آمن باهللا الواحد األحد  ـعىل ذلك: بأّنه 

 مثل ذلك عىل أّنه حّب للربوز وإظهار للجرأة. )رابع(

ولو أّن هذا الرجل مل يعتقد باإلحلاد من األصل ومتّسك بالدين لقالوا: إّن ذلك ناشئ 

عن التلقني، والتقليد، والتمسك بعقائد اآلباء، واخلوف من مفارقتها. ولو أّنه بقي عىل 

رح له من األدّلة اجلّيدة عىل وجود اهللا يف مناظراته مع بعض الفالسفة رغم ما طُ  ـاإلحلاد 

ألمكن أن يقول املؤمنون: إّنه يأنف عن الرجوع إىل احلّق بعد بنائه مّدة نصف قرن  ـاملؤمنني 

 عىل اإلحلاد.

وهكذا نالحظ: كيف ُتستخدم األدوات النفسّية واالجتامعّية استخدامًا متعّسفًا 

ونعني هبا: االنطالق من غاية معّينة تستخدم األدوات العلمّية  ـالغائّية  يغلب عليه طابع

 بعيدًا عن املنهج العلمّي. ـوسيلة للتوّصل إليها 

ولو صّح تفسري بقاء املؤمن بالدين عىل أّنه إّنام بقي عليه عىل أساس التقليد، أو أنفة 

فإّنه يصّح أيضًا  ،واالجتامعّيةعن العدول عن رأي سلفه، أو حفاظًا عىل املصالح الشخصّية 

بأّنه قد حدث  ـبعد إيامن سابق هلم به  ـتفسري موقف اآلخرين الذين رغبوا عن الدين مثًال 

كرّدة فعل منهم جتاه الدين؛ من جهة تعامل الكنيسة مع العلم يف حقبة سابقة، أو تدّخل 

فكان رّد  ،الء باسم الدينالدين يف السياسة يف بعض البالد اإلسالمّية، أو مضايقة بعض هؤ
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فعلهم جتاه تلك املضاَيقة التشكيك يف أصل الدين؛ نكايًة هبؤالء اخلصوم، أو لرغبة يف 

سلمون عن التعّقب عليها ألجل ممارستها، احلرّيات التي تضمن هلم اإليفاء بمشتهياهتم وي

 إىل غري ذلك من الدواعي.

نعم، قد حيسن التحذير من التأّثر بالدواعي غري املوضوعّية، أو ذكر بعض الدواعي 

النفسّية أو االجتامعّية يف ضمن احلديث عن ظواهر فكرّية واجتامعّية ال يكمل فهم الوقائع 

 إّال بااللتفات إليها.

ا ذكرنا يف هذا الرشط: أّن أّي موقف خالّيف حيتمل تفسريًا نفسّيًا فاملتحّصل ممّ 

فقّلام توجد هناك قناعة ال يمكن طرح  ـ سواء كان املوقف حّقًا أو باطالً  ـواجتامعّيًا طبيعّيًا له 

ولو كان رغبة القائل يف اإلتيان برأي جديد يف املوضوع، واألنفة  ،باعث شخّيص نفّيس عليها

 برأي اآلخرين، أو غري ذلك من الدواعي كام هو واضح باملتابعة والتأّمل. من اإلذعان

ولكن إّنام يصّح توجيه حدوث األفكار والقناعات عىل أساس نفّيس واجتامعّي فنّّيًا 

 بعد الفراغ عن عدم وجود منشأ موضوعّي هلا.
وامل مساعدة لع تامعية النفسية ا وامل مع واالج وعية الع  املوض

 وضوعّيةالعوامل امل معمساعدة العوامل النفسّية واالجتامعّية عىل القناعة إمكان 

): التفريق بني تأثري العوامل النفسّية يف تكّون االنطباع بشكل تاّم، الرشط الثالث(

نه، بام ال ي ومن هذه ، نفي القيمة املوضوعّية لالعتقادوبني أنحاء أخرى من مسامهته يف تكوُّ

 .. األنحاء

لعوامل أن يكون العامل النفّيس واالجتامعّي مؤّثرًا يف حصول االنطباع بجنب ا .١

قد نعتقد بكثري من املعلومات املتعّلقة بالعلوم املختلفة بتأّثر من اجلّو  املوضوعّية. كام أّننا مثالً 

 العاّم املذعن هبا، ولكن قد يكون للدالئل املوضوعّية املُقامة عليها أيضًا دوٌر يف إقناعنا هبا.

االنطباع بجنب أن يكون العامل النفّيس واالجتامعّي غري مؤّثر يف حصول  .٢ 

ولكنّه يوّلد أرضّية سليمة وخالية عن احلواجز النفسّية العائقة عن  ،العوامل املوضوعّية
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كمن يعيش يف بيئة علمّية ال توجد فيها حواجز دون اإليامن ببعض  ،واقع ومؤّرشاتهإدراك ال

احلقائق فيساعده ذلك عىل سهولة اكتشافها وقبوهلا. بينام يعيش آخر يف بيئة فكرّية ذات 

اعتقادات وانطباعات جمافية للواقع؛ فيجد حرجًا يف القبول هبا، ولذلك أمثلة ظاهرة يف 

 حياتنا وجمتمعنا.

وعليه: فإّن من اخلطأ يف حال مالحظة تأثري بعض العوامل النفسّية واالجتامعّية يف 

أن ُيعتقد أّن ذلك يعني خلّوها عن أّي مبادئ  ـكاألفكار الدينّية والتارخيّية  ـاإلذعان بفكرة 

 .ـولو بشكل ارتكازّي وإمجاّيل  ـموضوعّية واقعًا، أو مؤّثرة يف نفس املذعن املفَرتض 

 ملشاعر النفسّية الفطرّية مؤّرشات موضوعّية عىل الواقعيّات التي تقتضيهاكون ا

): أن ال تكون اجلوانب النفسّية الباعثة عىل االنطباع مشاعر فطرّية الرشط الرابع(

 تؤّرش عىل تعبئة الكون واحلياة بمقتضياهتا.

 نقاط .. يتّم يف ضمن هبيانو

النفسّية يف اإلنسان أّهنا عىل رضبني:  من األمور الواضحة يف شأن املشاعرإّن  .١

رضب فطرّي مثل الشعور باحلاجة إىل الوالدين، وإىل الطعام والرشاب، والنوم، والراحة، 

واالّطالع، وغريها. ورضب مكتَسب من خالل العوامل الطارئة من البيئات والتقاليد 

د ُذكر يف علم النفس ق ـفضًال عن وضوحه للفهم العام  ـوالعادات وغريها. وهذا املعنى 

 احلديث.

ّن من امللحوظ بمالحظة حال احليوانات عاّمة واإلنسان خاّصة أّن هناك تناسقًا إ .٢

بني املشاعر الفطرّية وبني اإلمكانات املتاحة لصاحبها نوعًا؛ بمعنى أّن املشاعر الفطرّية 

تكوين الطبيعة من عمومًا هي أدوات نفسّية منسجمة مع السلوك اجلسمّي للكائن احلّي، ول

حوله؛ ومن َثّم يمكن أن ُيعترب شعور اإلنسان باحلاجة إىل الزواج دليًال عىل وجود طرف ثاٍن 

يمكن الزواج منه، وشعوره باحلاجة إىل األبوين دليًال عىل ضامن وجودمها يف خلقته نوعًا، 
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تكوينها، وشعور وشعور األنثى باحلاجة إىل األمومة دليًال عىل أّهنا يمكن أن تنجب بحسب 

 الكائن احلّي باحلاجة إىل الطعام والرشاب دليًال عىل تعبئتهام يف الطبيعة من حوله.

فضًال عن عدم نفيه لوجود  ـّن تأثري املشاعر الفطرّية يف اإلذعان بوجود يشء إ .٣

بق وقد تنط ـوفق القاعدة املتقّدمة أعاله  ـيصلح مؤّرشًا موضوعّيًا عىل وجوده  ـذلك اليشء 

 هذه الفكرة يف شأن الشعور باهللا سبحانه.

وبذلك يّتضح املوضع الصحيح فنّّيًا لتفسري نشأة احلوادث والقناعات عىل أساس 

التحليل النفّيس واالجتامعّي. وال يصّح ما جيري عليه بعض الباحثني من املبالغة يف االستناد 

ما أمكن أن يتوّلد من منشأ نفّيس إليها، حّتى كأّهنا ُتبنى عىل قاعدة عاّمة هي: أّن كّل 

واجتامعّي بحت فاملفروض أن يكون قد نشأ منه قبًال؛ فإّن هذه القاعدة خاطئة ال برهان 

 عليها.

) يف النظرّية العاّمة لقيمة التحليالت النفسّية واالجتامعّية األمر األّول(هذا عن 

 .ورشوطها املوضوعّية والفنّّية

 امعّي لنشأة الديننقد التحليل النفّيس واالجت

يف التحّقق من مدى صّحة التحليل النفّيس واالجتامعّي وهو ): األمر الثاين(وأما 

 يف ضوء الرشوط العاّمة املتقّدمة يف األمر األّول.، املتقّدم لنشأة الدين

من جهة عدم استيفائه لتلك  ـبعد التدقيق فيه  ـوالواقع: عدم صّحة هذا التحليل 

اه خالهلا من أّنه ال يكفي يف مقبولّية هذا التحليل جمّرد وجود أسباب نفسّية الرشوط. ملا بّينّ 

بل من املهّم مالحظة مدى وجود أسباب واقعّية  ،واجتامعّية يمكن تفسري حدوث الدين هبا

 يمكن نشأة الدين والعقائد الدينّية منها.

ن باحلقائق وقد تقّدم من قبل بيان وجود أسباب موضوعّية فعًال توجب اإلذعا 

وهي وجود اهللا سبحانه، وبقاء اإلنسان بعد هذه احلياة، ورسالته  ـالدينّية الثالث الكربى 
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وفق السياق العقالئّي الراشد يف اإليامن باألشياء التي ال يشهدها  ـتعاىل إىل اإلنسان 

 اإلنسان.

ة وعليه: فال يصّح تفسري حدوث هذا اإليامن عىل أسس نفسّية واجتامعّية بحت

 بالتوصيف املتقّدم.

ّن التوصيف املتقّدم تضّمن تفصيًال للتفسري النفّيس واالجتامعّي لنشأة إولكن حيث 

الدين، فينبغي أن نعّلق عليه بإجياز بذكر املالحظات التي ترد عىل هذا التوصيف من الناحية 

 املوضوعّية والفنّّية.

 اإلنسانوجود اهللا تعاىل يف حياة حتليل أساس نشأة القناعة ب

 .. فهناك ُبعدان هلا ـوهي وجود اهللا سبحانه  ـ) احلقيقة األوىلأّما عن (

 ُبعد موضوعّي من جهة أدّلة مقنعة قائمة عىل وجوده سبحانه تقّدم توصيفها. .١

ّن اإلذعان به سبحانه يريض حاجة نفسّية يف إوُبعد نفّيس داخّيل؛ من حيث  .٢

 اإلنسان.

 .ـعىل اإلمجال  ـيل إىل إنكارمها وكال هذين الُبعدين ال سب

ولكن يقع الكالم يف ما أوجب إيامن اإلنسان باهللا سبحانه وقناعته تارخيّيًا، حّتى صار 

حيث ترد فيه  ،من مجلة عقائده الراسخة امللحوظة يف األمم وامللل املختلفة بأشكال خمتلفة

 وهي .. ،احتامالت متعّددةبالنظر األوّيل 

بمعنى أّن  ،حدث عىل أساس موضوعّي دون مساعدة خارجّية أن يكون ذلك قد .١

اإلنسان انتقل من تلقاء نفسه إىل االستدالل عىل وجود اهللا سبحانه، بمالحظة الكون 

والكائنات والسّيام عجائب وبدائع األشياء. فكان حال اإلنسان األّول يف ذلك أشبه بحال 

ّية وجوده، فاعتقد أّن له موجدًا ال حمالة. من دخل بستانًا عامرًا، فتساءل يف نفسه عن كيف

وهكذا اإلنسان عندما أبرص هذه احلياة وروائعها انتقل من جهة ما ُطبع عليه من حّب 
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االّطالع عىل أرسار الكون والكائنات إىل السؤال عن كيفّية حدوث هذا املشهد، وانتقل إىل 

، ثّم عّم ورسخ هذا ااده ونّظمه فتمّسك هبإلجي تأّنه البّد أن تكون وراءه قّوة غري ماّدّية تصدّ 

 االعتقاد يف املجتمع اإلنساّين تدرجيًا.

أن يكون ذلك قد حدث عىل أساس موضوعّي ولكن بمساعدة من الرسل  .٢

املبعوثة من قبل اهللا سبحانه وتنبيههم لإلنسان عىل أّن يف الكون والكائنات داللة عىل خالق 

 قدير هلا.

 هذه املساعدة: هو أّن الكائنات وإن كانت عالمة عىل صانع هلا، والوجه يف احلاجة إىل

إّال أّن اعتياد اإلنسان عليها أّدى إىل خفاء الشحنة الداللّية هلا يف عقل اإلنسان ممّا أحوجه يف 

يف خطبة له يذكر احلكمة يف  االنتقال إليها إىل منّبه له عىل ذلك، كام قال اإلمام عيل 

َفَبَعَث فِيهْم ُرُسَلُه، َوَواَتَر إَِلْيِهْم َأْنبِياَءُه، لَِيْسَتْأُدوُهْم ِميَثاَق فِْطَرتِِه، ((: )١(بعث األنبياء

وا َعَلْيِهْم َبالتَّْبلِيِغ، َوُيثُِريوا َهلُْم َدَفائَِن اْلُعُقوِل، َويُ  َتجُّ ُروُهْم َمنِْيسَّ نِْعَمتِِه، َوَحيْ ُروُهْم آَياِت َوُيَذكِّ

يِيِهْم، َوآَجال ُتْفنِيهْم،  املَْْقِدَرِة: َتُهْم َمْوُضوع، َوَمَعايَِش ُحتْ ِمْن َسْقف َفْوَقُهْم َمْرُفوع، َوِمَهاد َحتْ

ِرُمُهْم، َوَأْحَداث َتَتاَبُع َعَلْيِهمْ   .))َوَأْوَصاب ُهتْ

أن يكون ذلك قد حدث عىل أساس شعور نفّيس داخّيل إنساّين من خالل حنني  .٣

ن بكائن أعىل، فاإليامن باهللا سبحانه حاجة نفسّية وعاطفّية يشعر هبا وتعّلق جيده اإلنسا

 اإلنسان نظري شعوره باحلاجة إىل األبوين.

أن يكون ذلك قد حدث من جهة أمل اإلنسان يف وجود خمرج له يف حاالت  .٤

الضعف واالضطرار واخلوف، فاعتقد أّن هناك كائنًا أقدر منه يستطيع إسعافه وإعانته، ثّم 

رّسخ يف ذهنه تدرجيًا رغم االعتقاد به. وهذا االحتامل األخري هو مبنى التفسري النفّيس ت

 املتقّدم النبثاق اإليامن باإلله.

                                                             

 .١، اخلطبة ٤٣ص: ) هنج البالغة١(
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وُيستدّل عىل ترجيح هذا االحتامل عىل االحتامالت السابقة: بام نجده من تقّوي 

 الشعور باخلالق يف حاالت االضطرار واحلاجة.

د وجود شعور نفّيس يف اإلنسان باحلاجة إىل كائن  ولكن ُيالَحظ عىل ذلك: أنّ  جمرَّ

أعىل ال يثبت حدوث اإليامن به عىل هذا األساس فحسب؛ ألّنه ال ينفي وجود هذا الكائن 

فعًال، وال قيام دالئل موضوعّية عىل وجوده، ومساعدة الرسل اإلهلّية عليه، كام أّن شعور 

إليه من شؤون حياهتا من آباء وطعام وسكن وأمان الكائنات احلّية باالفتقار إىل ما حتتاج 

وغري ذلك ال ينفي وجود ما حيتاج إليه املرء فعًال من هذه األشياء، وال يعني أّن إيامنه 

 بوجودها ناشئ عن هذه احلاجة فحسب.

بل تقّدم من قبل إّن باإلمكان أن ُيعترب مثل هذا الشعور مؤّرشًا عىل وجود ذلك 

نسان به؛ ألّن املشاعر النفسّية الفطرّية مؤّرشة عىل وجود مقتضياهتا يف الواقع الذي يشعر اإل

 العامل اخلارجّي.

كام ال  ـوعليه: فإذا كان الشعور باحلاجة النفسّية واخلارجّية إىل كائن أعىل أمرًا فطرّياً 

بل قد يشهد عىل تعّلق ذاك الكائن  ،فهو يصلح مؤّيدًا لوجود هذا الكائن فعالً  ـيبعد 

 اإلنسان كام يتعّلق اإلنسان به سبحانه، كام نجده يف الوالدين جتاه األوالد.ب

والوجه يف عدم استبعاد فطرّية هذا الشعور: أّن الضابط الفاصل بني الصفة الفطرّية 

بشّدة متّسك  امتجّذرة يف اإلنسان، وُيستدّل عىل جتّذرهصفة واملكتَسبة أّن الصفة الفطرّية هي 

يف األمم واألقوام املختلفة،  االعميق يف تاريخ البرشّية، وسعة دائرهت اقهوسب ااإلنسان هب

وليس من البعيد  .قمع هلا نوعًا عىل اعتدال اإلنسان واستقامته وسالمته العاّمةالوارتدادات 

بالنظر إىل انتشاره بني األمم يف عمق التاريخ اإلنساّين،  ،أن يكون الشعور باهللا كذلك

ممّا قد يتجّىل بمرور الزمان أكثر يف املجتمعات  ،العاّم لإلنسان بفقدانهوالشعور السلبّي 

املبتعدة من اإليامن، بل يؤّكد كثري من الباحثني يف هذا العرص أّن اإلنسان املعارص افتقد شيئًا 
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بمالحظة الدراسات النفسّية واالجتامعّية  بنيعىل ما يتّ  ،يف داخله باالبتعاد عن الدين

 املعارصة.

ذلك يّتضح أّن الشعور اإلنساّين باحلنني واحلاجة إىل كائن أعىل أوىل بأن يكون وب

 مؤّيدًا لوجود ذاك الكائن فعًال من أن يكون مفنّدًا له.

 املوت لدى اإلنسان حتليل أساس نشأة القناعة بالبقاء بعد

من متّسك  فام ُذكر عن نشأته ـوهي بقاء اإلنسان بعد احلياة  ـ) احلقيقة الثانيةوأّما (

 اإلنسان بالبقاء وكرهه للفناء أحد االحتاملني فيها.

رجيًا يف و(االحتامل اآلخر): أن يكون ناشئًا من إبالغ الرساالت اإلهلّية وإن ُأمهل تد

وهذا احتامل قائم يف كثري من العقائد الشائعة يف املجتمعات  بعض األديان أو فروعها.

 ن من بقايا الرساالت يف تلك األوساط.ّن من اجلائز أن تكوإاملختلفة؛ حيث 

وعىل كّل تقدير فهنا أيضًا يصّح القول إّن مناسبة هذا االعتقاد مع حّب اإلنسان 

بل إذا كان هذا الشعور متجّذرًا يف  ،للبقاء ال يدّل عىل أّن ذلك هو منشأ هذا االعتقاد

ة خلقته ـحسب طبيع ـامت اإلنسان فهو قد يكون من معامل كون اإلنسان خملوقًا يبقى بعد امل

 كام مّر ذلك من قبل يف حمور (الدين واإلهلام). ـ

 بالرساالت يف املجتمع اإلنساينّ  حتليل أساس االعتقاد    

فام  ـوهي بعث اهللا سبحانه رسالة إىل اخللق من خالل األنبياء  ـ) احلقيقة الثالثةوأّما (

من مالحظة  اتَملة ابتداًء، والبّد يف القبول هبال يزيد يف نفسه عىل فرضّية حم اتقّدم يف حتليله

 مدى انسجام هذه الفرضّية مع واقع الوقائع والواقعّيات يف شأهنم.

وجيدر االلتفات إىل أّن من الرضورّي يف هذا الصدد أْن يقرتب اإلنسان من احلوادث 

بتة عن املشكوكة حّتى يتمّكن من تشخيص املعلومات الثا ،التارخيّية املتعّلقة بتلك الرساالت
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وجيد أّن تلك املعلومات هل تفي بكون ما وقع حالة استثنائّية أو اعتيادّية وفق  ،واملريبة

 ؟العوامل الطبيعّية

ُبعد إىل مواضيع تارخيّية وقعت يف عمق الزمن؛ فإّنه  عنوذلك ألّن اإلنسان إذا نظر 

ّي املتوقَّع لألمور يف شأهنا، يسهل عليه التشكيك فيها، خاّصة إذا مل يوافق السري االعتياد

والسّيام إذا اختلطت احلقائق الثابتة بأمور مريبة وزائفة؛ فإّنه يصعب عىل املرء متييز هذه 

ولكنّه إذا اقرتب منها تأّتى له تصنيفها عىل واقعها، وقد تبقى لديه موارد  ،الفئات الثالث

 رمادّية ال يسهل له البّت فيها.

ئع واحلوادث التي يسمعها اإلنسان، حّتى مثل النزاعات وهذا حال كثري من الوقا

األرسّية واحلوادث االجتامعّية الصغرية التي يعارصها؛ فإّنه متى مل يقرتب منها بعض اليشء 

مل يتمّكن من تصنيف املعلومات إىل درجاهتا، ورسى شّكه إىل مجيع مفاصلها، حّتى ما ُيعترب 

 ئق الواضحة.ملن اقرتب من الواقعة من قبيل احلقا

وبعد االلتفات إىل هذه النقطة نستذكر مفاصل التحليل النفّيس والتارخيّي املتقّدم 

 .. لدعوى الرساالت واملظاهر املقرتنة هبا

 ّية األنبياءنقد جعل الرساالت نتاجًا لشخص

فقد ُذكر أّوالً أّن األنبياء رجال طمحوا إىل إصالح جمتمعاهتم؛ ملا فشا فيها من  .١

 والفساد واخلرافات. الظلم

والصحيح: أّن هذا جمّرد احتامل أّوّيل ال يوافق الشواهد التارخيّية؛ إذ الذي يتمّثل فيام 

جاء يف التاريخ عن أحوال األنبياء أّهنم كانوا مدفوعني من جهة وراءهم، ومل يكونوا 

ئهم للرسالة أّية يتجّرؤون أو خيطر يف باهلم اخلروج عن العقائد املوروثة، ومل يسبق عىل إبدا

 إرهاصات تدّل عىل مثل هذا التوّجه لدهيم، وال كانت بيئاهتم ممّا تساعد عىل ذلك.
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ترى أّنه نشأ بني قوم مستضَعفني مل يكن هلم  فإذا الحظت أحوال النبّي موسى 

لألمل يف إنقاذهم، وقد الحظنا الحقًا أّن إنقاذهم  حول وال قّوة يمكن أن يعّول عليها 

ون إّنام حتّقق بحالة إعجازّية؛ وهي هروهبم من فرعون باّجتاه البحر فتحّققت معجزة من فرع

، وعندما أراد فرعون ورجاله أن يتبعوهم غرقوا يف البحر، من غري قتال هيّرست هلم عبور

 منهم مع فرعون وجنوده أو أّي تدبري آخر.

نذار فرعون وطلبه منه نفسه فلم ُيعرف يف شخصّيته ما يوجب جرأته عىل إ أّما موسى 

أن يرتك بني إرسائيل، وقد ُذكر أّنه كان قد قتل رجًال من القبط فهرب خوفًا من مالحقته من 

ب من قبل فرعون ورجاله، فضًال عن أّنه كان حذرًا يف التعامل مع فرعون؛ إذ كان حمل تعقّ 

ينجيهم ذا الوصف هبمن بني إرسائيل قبله حّتى قبل والدته من جهة ما بلغه من أّن وليدًا 

؛ حّتى أخفت أّمه والدته وعثر عليه رجال فرعون فتبنّاه، وقد جاء أّنه ويقيض عىل ملكه

عندما بعثه اهللا لينذر فرعون ختّوف من ذلك خوفًا شديدًا وطلب أن جيعل أخاه هارون وزيرًا 

هللا سبحانه آية ختّوف حّتى أّنه عندما أراه ا ،السحر واألشياء الغريبة عاطىله، كام أّنه مل يكن يت

اعتيادية وخارقة للعادة  ومل ُتعرف عنه سلوكّيات غري  ـكام جاء يف النصوص الدينّية  ـمنها 

إصالح قومه وهدايتهم فكيف جيعل طموحه يف وبعيدة عن حدِّ االعتدال النفيس والعقيل، 

 !؟م من ظلم فرعون هو منشأ حركتهإىل اهللا سبحانه وإنقاذه

ما ذات طابع إصالحّي رفعًا للظلم والفساد ال يكفي يف أن ُجيعل  وجمّرد كون حركة

 اإلصالح هو الباعث هلا من غري قّوة وراءها.

 لوجدنا احلال كذلك. ولو نظرنا إىل أحوال النبّي عيسى بن مريم 

أّنه  ـبالتأّمل يف ثوابت حياته وسريته  ـفإّننا نجد  وكذلك القول يف نبّي اإلسالم 

أّي طموح يف جاه أو  ـرغم بلوغه األربعني  ـسرتسًال يف حياته، مل ُيعرف عنه كان رجًال م
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اضّية عىل عبادة مال، وكان معنّيًا بالعبادة، معتاشًا عىل التجارة، مل ُتعَهد منه أّية حركة اعرت

 األصنام يف حميطه.

وكان جمد قومه مبنّيًا عىل مركزّية مّكة املكرمة واملسجد احلرام ألصنام العرب، وال 

ُيتوّقع منه أن يكون قد دار يف خلده أن يعارض رساة قومه ومشاخيهم من غري أّية أرضّية 

بّية التي كان الرشك هو اجتامعّية ذات باٍل ناقمة عىل الوضع، وهو يعيش يف اجلزيرة العر

التي كانت  ـحّتى أّن كثريًا من قريش  ،االعتقاد السائد فيها، وكانت القبائل تفتخر بآهلتها

 .صنعوا ألنفسهم صنًام كانوا يعبدونه مع إله إبراهيم  ـتعبد إله إبراهيم يف األصل 

 معارضة يف عىل عناء كبري له  ـبمالحظة شأن نزوهلا  ـوتدّل النصوص القرآنّية 

قومه وعشريته وسائر األقوام العربّية؛ بحيث أّنه لوال دفعه إىل الثبات يف هذه احلركة لرتكهم 

مل أجد  عىل حاهلم. وإّنني كباحث عن احلقيقة لنفيس بعد التأّمل اجلاّد واحلذر يف سريته 

 أّي تفسري اعتيادّي وطبيعّي يبلغ احلّد املقبول هلذا املشهد.

ه قد انتفع يف هذه احلركة باألدوات الطبيعّية االجتامعّية اجلارية عىل وليس من شّك أنّ 

سنن احلياة، ولكّن جوهر احلركة وختطيطها مل يكن حالة اعتيادّية، كام أّن احلركة مل تكن 

 لتنجح لوال أدوات غري اعتيادّية إلقناع الناس.

بالغة يف الكالم، والتي ولقد كانت أهّم ظاهرة يف اجلزيرة العربّية آنذاك هي ظاهرة ال

مل يكن قادرًا من الكالم  كانت حمّل سباق للشعراء آنذاك. وقد ُعلم قبل البعثة أّن النبّي 

البليغ ونسقه إّال ما يقرب ممّا كان متاحًا لفصحاء قومه، فجاء بعد البعثة بالقرآن الكريم 

ال جمال للتشكيك  ـيف آيات كثرية  الذي يمّثل ارتقاًء نوعّيًا يف األداء البالغّي، وحتّداهم بذلك

يّدل سياقها وشواهد تارخيّية أخرى عىل أّن أحدًا منهم مل يستطع معارضته واإلتيان  ـفيها 

 بيشء يامثل بعضه. وهو ال يزال أمرًا مشهودًا لنخبة أدباء اللغة العربّية يف الزمان احلارض.
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 لوحي لدى الرساالتنقد التحليل الطبيعّي لظاهرة ا

وُذكر يف التفسري الطبيعّي لظاهرة الوحي: أّنه إّما كان اّدعاًء من األنبياء لغرض  .٢

التأثري عىل الناس، أو كان إحياءات تراودهم فعًال وأصوات يسمعوهنا عىل نحو هالوس 

 سمعّية. وهي ظاهرة معروفة يف الطّب النفّيس.

يشء من االحتاملني وهذا أيضًا غري صحيح؛ فال ُحيتمل بمالحظة شخصّية األنبياء 

 .. املذكورين: ال احتامل الكذب، وال احتامل التخّيل الواهم

فهو  ـمن وجود اخلالق واالّتصال معه وتبليغ تعليامته  ـأّما احتامل الكذب فيام ذكروه 

ال يناسب شخصّية الرسل؛ فقد كانت شخصّياهتم شخصّية اإلنسان املسرتسل الصدوق، 

عاهتم قبل الرسالة، وكان نزول الوحي عىل بعضهم وهم وكانت سريهتم معهودة ملجتم

جمتمعون بالناس، فلم ُيعرف عنهم مالمح تكّلف وكتامن، وال تصنُّع وإخفاء، مع طول املّدة 

 واختالف األحوال وطرّو الشدائد.

بل هو أشبه بحال بعض الناس ممّن ال يصّدق بأّي  ،فدعوى كذهبم يف كّل ما ُذكر أمر بعيد

مهام   ـإنساّين، وال بكون أّي امرٍئ إنسانًا صاحلًا وخّريًا، ويفّرس كّل سلوك عمل صالح و

من غري أن يلتفت  ،عىل أساس الكذب والدجل والنفعّية وما إىل ذلك ـ كان مستقيًام ورائعاً 

 ويّطلع عىل أحواله عن قريب. ،إىل سمت صاحبه وهديه

هذا االحتامل؛ ألّهنم كانوا  عىل أّن مضامني كتب األنبياء وتعليامهتم تنفي عنهم

فام ُعهد من موسى  ـهم ـهم وقدراتـبحسب اّطالعات ـمعروفني فيام يمكن أن يصدر عنهم 

  يقتيض القدرة عىل إنشاء التعليامت االثني عرش أو احلديث عن الكون  المن قبل

اإلسالم  نبّي وكذلك والكائنات واألنبياء من قبل وغري ذلك ممّا جاء هبا عن اهللا سبحانه، 

  وأحواهلم، وال تلك املنظومة الترشيعّية من السابقني األنبياء أخبار من نه صدر مفإن ما

 .ال يمكن أن تكون منه  األحكام من عبادات ومعامالت وأحوال شخصّية وغريها
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وأّما احتامل شعور األنبياء بالوحي ختّيًال فهو أيضًا غري وارد؛ بالنظر إىل شخصّيتهم 

 .. ومضمون األقوال التي تلّقوها

أّما بالنظر إىل شخصّيتهم فإّن اهلالوس الذهنّية والسمعّية والبرصّية وإن جاز أن تقع 

حاالت طارئة نادرة ألّي إنسان سليم إّال أّن اّتفاقه بام يناسب املقدار الذي حكاه األنبياء ك

 ـعىل نحو ما لوحظ منهم من حزن وفرح وانتظار وصرب وغري ذلك  ـعن الوحي والتأّثر به 

يقتيض أن ال تكون شخصّية صاحبها شخصّية سليمة ومستقيمة بام يقتيض متّثله عىل عموم 

وتّرصفاته. ومن املعلوم بمالحظة ثوابت التاريخ ومسلَّامته أّن شخصّية األنبياء  سلوكّياته

كانت شخصّية مستقيمة معتدلة وسوّية يف املستويني العقّيل والنفّيس؛ فإذا الحظنا شخصّية 

وجدنا أّنه كان رجًال عقالنّيًا اجتامعّيًا معتدالً مسرتسًال طّيبًا خلوقًا سليًام  نبّي اإلسالم 

حمّبًا لآلخرين معنّيًا بالضعفاء والفقراء، وكانت سلوكّياته وعواطفه ومشاعره كّلها واضحة 

ومستقيمة ومعقولة وحكيمة؛ فكان من حيث مؤّهالته االجتامعّية املشهودة أفضل اختيار 

 ليكون رسوالً إىل الناس ممّا وراء الغيب؛ بحيث ال ُيساء به الظّن وال تتوّجه إليه الريبة.

كانت معروفة  ـ أعني اهلالوس الذهنّية والسمعّية والبرصّيةـ أّن هذه الظواهر عىل 

آنذاك، وكانوا يعلمون أّهنا حاالت غري اعتيادّية لإلنسان، ويفّرسوهنا بأّهنا تتحّقق من قبل 

ولكن مل تقع موقع تصديق لسائر الناس؛  ،بأّنه يستعني باجلنّ  اجلّن، وقد اّهتموا النبّي 

 وعن مضامني ما أتى به. عدها عن شخصّية النبّي من جهة بُ 

وأّما بالنظر إىل مضمون الوحي فألّن من الواضح يف الدراسات النفسّية أّن ما يتحّقق 

يف القرآن  ـ مثالً  ـيف مثل هذه احلاالت لن يكون نتاجًا غزيرًا متسلسًال معقوالً، كام نعهده 

 الكريم.

نسوبني إىل التصّوف والعرفان اإلسالمّي وبذلك يظهر عدم صّحة تفسري بعض امل

حاالت األنبياء بأّهنا عىل حّد اخلواطر الروحّية التي كانت تراودهم؛ فإّن تلك اخلواطر منهم 
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وفق السنن  ـكّلها كانت عن رياضات شاّقة وممارسات فكرّية، حّتى تطّورت حاالهتم 

ناية إهلّية يف توجيههم ورعايتهم فهو إىل ما بلغت إليه. وإذا كانت هناك ع ـالطبيعّية العاّمة 

 ـوالتي يرجوها كّل مؤمن يف حياته من اهللا سبحانه  ـمن العناية الدقيقة التي وصفناها 

وليست من قبيل اخلوارق الصارخة التي مل تسبقها مقّدمات مناسبة هلا مفضية إليها نوعًا، فام 

اود سائر الناس، كام هو مفاد النصوص حاالت مميَّزة متامًا عّام يرهي كان ُيراود األنبياء 

الدينّية؛ ومن َثّم صلح أن يكون حّجة بالغة لعاّمة الناس، وليست حاالت نوعّية متعاَرفة يف 

 أوساط الناس أو لدى فئة خاّصة منهم.

يظهر أّن تنزيل بعض من آمن بالدين حلاالت األنبياء عىل ما كان يتّفق آلخرين  كام

عيات الدين نفسه بالنسبة إىل األنبياء واملرَسلني.غريهم خطأ فاحش خمالف مل  دَّ

وفق نظام إنساّين  ـوعىل اإلمجال: فليس من الوارد بحاٍل أن يكون تلّقي الوحي حالة طبيعّية 

فيام يتوارد عىل قلب اإلنسان يف حاالت املنام أو خّفة الوعي يف أثر الرياضات البدنّية  ـعام 

بحسب   ـمل يكن  ـ وحممد  ـ مثل موسى وعيسى ياء والنفسّية؛ فإّن تلّقي األنب

 عىل أساس جهد بذلوه ورياضة شاّقة مارسوها ألجل الوصول إىل ذلك. ـتوارخيهم 

بل كان وحي األنبياء فعًال إهلّيًا خارقًا وعناية إهلّية خاّصة وبارزة عىل حّد اخلوارق 

ى. ومل ُتفِض إليه سنن عاّمة من ، وإحياء األموات بعيسالعملّية، مثل فلق البحر ملوسى 

 خالل أعامل األنبياء ورياضتهم.

لة يف الرسول  ـحسب ما ُيستنبط من القرآن الكريم  ـنعم، ُلوحظ  وجود صفات مؤهِّ

املبعوث، وهي ليست إّال مؤّهالت الصالح الفطرّية والروحّية بأن يكون إنسانًا متواضعًا 

ذلك من الصفات التي نحو حمّبًا هللا سبحانه ولعبادته، و طّيبًا سليًام مستقيًام صدوقًا متحّمالً 

تؤّهل املرء الستقبال الوحي اإلهلّي، وتوجب مصداقّيته لدى الناس فيام يقوله بحسب تارخيه 

 وتّرصفاته.
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كن يمل  ـوإن لوحظ فيه تأّهل الرسول ألداء الرسالة  ـبعث الرساالت الكربى عىل أن 

اقتضاء احلكمة من  ـوفق داللة النصوص  ـبل لوحظ فيه  ،عىل هذا العنرص فحسب اً مبنيّ 

اجة احلل السابق، وطرّو الشبهة بطول املّدة، ووالرسبعث سائر اجلهات، مثل مّيض فرتة عىل 

 لّحة لألّمة إىل ذلك.. وغريها ممّا ال نحيط بتفاصيله بشكل دقيق.امل

 لتحليل الطبيعّي خلوارق األنبياءنقد ا

من أّن اخلوارق التي اّتفقت هلم  ـالتفسري الطبيعّي لنشأة الرساالت  وأّما ما ُذكر يف .٣

إّما غري صادقة، أو كانت عىل أساس قّوة روحّية نادرة حتصل برياضة النفس يستطيع 

فإّن فلق البحر  ـعىل اإلمجال  ـفهو إنكار للبدهية  ـصاحبها من التأثري عىل وعي الناس 

د ترّتب عليه إنقاذ بني إرسائيل من فرعون؛ فكيف حدث خارجّي مشهو ـ مثالً  ـملوسى 

 يمكن أن يكون مثله ومهًا.

حدٌث متواتر ومستمّر إىل  ـالذي هو من معاجز نبّي اإلسالم  ـكام أّن القرآن الكريم 

هذا العرص، وال يمكن تفسري امتيازه بأّي تفسري طبيعّي؛ بحيث يوّجه تربير عدم استطاعة 

 يزال يعجز أّي رجل دين أو شاعر أن يأيت بنّص روحّي معنوّي العرب اإلتيان بمثله. وال

هبذا النسق املميَّز يف مضمونه وبالغته. ولقد صاغ بعض كبار أدباء الصابئة كتاهبم بصياغة 

فلم يامثل القرآن بحاٍل، كام هو حمّل إذعان  ـبطبيعة احلال  ـأدبّية، وقد اقتفى فيه أثر القرآن 

فلم يشبهه من  ـاقتفاًء لنسقه  ـإىل معارضة القرآن  ـقديًام وحديثًا  ـ اجلميع. كام سعى آخرون

 قريب وال بعيد.

الذين هناك تاريخ واضح ملا اّتفق  ـومن غري املقبول: دعوى أّن كّل خوارق األنبياء 

كانت إهيامات لعاّمة الناس، أو أّهنا اّدعاءات كاذبة حدثت الحقًا. وذلك ممّا جيده  ـهلم 

 ن احلقيقة عند املراجعة والتمّعن يف التاريخ.الباحث ع
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 لنجاح الرساالت وملصدر تعاليمهم نقد التحليل الطبيعيّ 

وأّما ما ُذكر من أّن توفيق تلك احلركات يف مسعاها كان من جهة رضب من  .٤

اللياقة والتدبري يف إدارة حركة التغيري الفكرّي واالجتامعّي فهو أيضًا غري دقيق؛ فإّن 

كانت رافضة بشّدة  األنبياء رق دخل كبري يف سقوط حّجة املخالفني، السّيام أّن بيئاتللخوا

 ملا كانوا ُيبدونه، كام هو واضح من خالل النصوص التارخيّية الثابتة كالقرآن الكريم.

فلوال اخلوارق الواضحة مل تنهض تلك الدعوات يف جمتمعاهتا، وُعّدت كذبًا ودجًال 

 م بذلك عاّمة األنبياء من ِقَبل أممهم، والسّيام املَرتفني وأصحاب اجلاه منهم.كام اهتُّ  ،وتزويراً 

وأّما ما ُذكر من أّن تعاليم األنبياء تنشأ يف جزء منها عن مقتضيات الضمري اإلنساّين، ويف  .٥

سائدة يف تلك  جزء آخر اقتفاء أثر الشعائر الدينّية السابقة أو الترشيعات العرفّية التي كانت 

املجتمعات مع بعض التغيري فيها: فهو أيضًا كالم من مل يّطلع عىل تفاصيل تلك التعاليم، ومل 

 ُيمِعن النظر فيها؛ ليقارهنا مع ما سبق من التعاليم.

فليس هناك من شّك يف متاُثل تعاليم األنبياء يف أصوهلا، ويف حتّري مقتىض الضمري 

؛ حيث هتتّم باإلذعان باألنبياء السابقني، وتؤّكد اإلنساّين فيها، كام تؤّكده الرساالت نفسها

لة عليهم مجيعاً  . ولكن هناك زيادات وخصوصّيات غزيرة يف )١(وحدة التعاليم املنزَّ

الرساالت الالحقة مل يكن يستطيع أصحاهبا من اإلتيان هبا من تلقاء أنفسهم وفق ما ُعرف 

 ذلك. عنهم قبل بعثتهم بالرسالة. وهذا البحث ال يسع توضيح

علًام أّن التحليالت النفسّية واالجتامعّية املتقّدمة كّلها يف أصوهلا ممّا ورد ذكر أمثاهلا 

يب الرسل يف عصور الرساالت نفسها، وليست أمورًا جديدة ومنبثقة يف هذا  من ِقَبل مكذِّ

العرص. ولكن ختتلف الصياغات بعض اليشء من زمان آلخر، أو ُيذكر هلا خترجيات حديثة 

 . كام أرشنا إىل ذلك يف بعض ما تقّدم.ـوفق التطّور الطارئ فيها  ـتمدادًا من العلوم اس

                                                             

يِن َما َوىصَّ بِِه ُنوًحاَرشَ [) كام قال تعاىل: ١( َن الدِّ  .)١٣الشورى: (سورة  ]َع َلُكم مِّ
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واملحّصل من احلديث املتقّدم: أّن العلوم اإلنسانّية احلديثة كأخواهتا من العلوم 

الطبيعّية ليس فيها ما يوجب تفنيد الدين، ولكن هناك التباسات حيتاج الباحث يف رفعها إىل 

 ّمل اجلامع يف املوضوع.يشء من التأ

 لدين واألخالقيات املعارصة

 املجال الثالث 

 الدين واألخالقيات املعارصة

م من أّية  ـبحسب إدراك العقل  ـال شّك  أّن املنظومة األخالقّية السليمة هي جزء مقوِّ

 منظومة معرفّية وسلوكّية إنسانّية يمكن القبول هبا؛ فالبّد من اشتامل هذه املنظومة عىل

تأصيل حسن الصدق والوفاء والعفاف والشكر والعدالة واإلحسان وأخواهتا، وكذا قبح 

الكذب واخليانة واإلساءة والعدوان والكفران وأخواهتا، ويكون جتويز كّل تّرصف ُيشتبه يف 

 خمالفته ملا تقّدم مبنّيًا عىل أساس حكمة الزمة أو قيمة فاضلة أخرى.

عان بأّية رؤية معرفّية تفّرط بذلك سواء نشأت عن وعليه: فليس هناك من سبيل لإلذ

 ـأم نشأت عن رؤى يف العلوم اإلنسانّية  ـكنظرّية التطّور األحيائي  ـرؤى يف العلوم الطبيعّية 

اآلراء التي تنفي وجود قّوة تتضّمن هديًا أخالقّيًا لإلنسان ُتسّمى بالضمري، أو التي تنفي  ثلم

 م نشأت عن فهم خاّص لألديان ونصوصها.أ ـحّرّية اإلنسان واختياره 

 ارتكاز الدين عىل األخالق

وقد جرى الدين بوضوح من حيث املبدأ عىل هذا األساس؛ فهو يؤّكد دائًام عىل هذه 

. )باملعروف والنهي عن املنكر األمر(عترب اإلطاُر اجلامع للرشيعة: ّمة؛ ومن َثّم ياملبادئ العا

تأنس به اإلنسان بفطرته، كام أّن املراد باملنكر: ما أنكره واملراد باملعروف: ما عرفه واس

 واستوحش منه بضمريه.
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وال خيرج الترشيع الدينّي عن هذه املبادئ العاّمة إّال بتعليل ما: إّما حكمة منظورة أو  

 .)١(قيمة أخرى، كام ذكرنا بعض شواهد ذلك من قبل

ُمُرُهم بِاْلـَمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن َيأْ [وتعاليمه يف كونه:  بل إّنه جيعل صفة النبّي 

َبآئَِث  ُم َعَلْيِهُم اْخلَ رِّ ُم الطَّيِّبَاِت َوُحيَ  معَلًام من معامل صدق النبّوة.)٢(]اْلـُمنَكِر َوُحيِلُّ َهلُ

 عّام بنى عليه الدين وأمثلة ذلك اّدعاء تطّور األخالق يف هذا العرص

ق اإلنسانّية يف هذا العرص عّام كانت عليه يف وجود تطّور يف األخال ولكن قد ُيّدعى:

العصور السابقة؛ ممّا يؤّدي إىل عدم مالءمة الدين للحياة املعارصة؛ ألّن األخالقّيات القديمة 

التي جتري عليها تعاليم الدين كانت ترّكز عىل: الواجبات والوظائف باملقارنة مع 

يف العرص  اً ستساغمباته، وهذا ما مل َيُعْد االستحقاقات الثابتة للمرء يف ممارسة ميوله ورغ

ّن األخالقّيات املعارصة تتوّجه إىل حتديد الواجبات واحلقوق لصالح إاحلارض؛ حيث 

احلرّيات الشخصّية والرغبات الفردّية، وعدم التدّخل يف شؤون اآلخرين، وعدم إلزامهم بام 

 ال يرونه حّتى لو كان بعنوان النصيحة.

ل األخالقّية وبعَض مصاديقها الرئيسة يف الزمان السابق واحلارض فمن يتأّمل اخلصا

 .. جيد تغّريًا واضحًا فيها، مثالً 

جيد تقّلصًا واضحًا يف مقتضيات العفاف يف الزمان احلارض والسابق؛ من حيث  .١

ومن حيث  ـ غري األزواج ـمستوى تسّرت النساء، ومن حيث كيفّية التعامل بني اجلنسني 

 ت والعالئق املسموح هبا.االرتباطا

                                                             

 .)منهج التثبت يف الدين ـ حقيقة الدين(من سلسلة  األّول قسم) الحظ ما مّر يف ال١(

 .١٥٧األعراف: سورة  )٢(
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وجيد تقّلصًا يف مقتضيات االستحقاق، مثل حّق األبوين عىل األوالد، وحقوق  .٢

فهذه  ـبنحو عام  ـاجلريان بعضهم عىل بعض، وحقوق األرحام واألقارب، وحقوق الناس 

 احلقوق كّلها: إّما زالت أو خّفت لصالح حّرّية الفرد يف اختياراته.

سنة، بينام هو يف الدين  )١٨(يل املسؤولّية للقارصين إىل بلوغهم وجيد تأّخر حتم .٣

وفق  ـسّن البلوغ اجلسمّي أو ما يقرب منه. وهو غري كاٍف يف حصول الرشد للشخص 

 .ـاملنظور املعارص

 ـوجيد أّن العدالة يف هذا الزمان تستوجب التكافؤ بني الناس من دون تبعيض  .٤

وبذلك مل َيُعد من املعقول اختالف التعامل  ـغري ذلك  ألجل قومّية أو دين أو جنس أو

 بل إّن الكّل عىل مستوى واحد. ،العادل بني الرجل واملرأة، وبني أهل الدين وغريهم

عىل أساس  ،وجيد أّنه ال صالحّية ألحد يف التدّخل يف شأن آخر وإلزامه بأمر حمّدد .٥

ىل بعض، وقيمومة األبوين عىل كوالية أهل الدين بعضهم ع ـرضب من الوالية عليه 

حّتى لو كان ذلك لتطبيق املعروف، وَسْوق اآلخر إىل  ـاألوالد، أو الزوج عىل الزوجة 

بل املقدار الذي يتمّثل يف القانون هو الذي تكون الدولة مسؤولة عن  ،الرشد والصالح

 مراعاته وتنفيذه، ال غري.

عًا يف حّق اإلعالن واملجا .٦ هرة بكثري من التّرصفات والسلوكّيات وجيد أيضاً توسُّ

غري الصائبة يف املشاهد العاّمة يف هذا العرص، بام كان ُيستهجن من قبل، وكان ُيعترب منافيًا 

من ترجيح احلّرّية اخلاّصة عىل احلّق  ـيف الواقع  ـللحّق والصالح العاّم. وهذا احلّق ينطلق 

 العاّم.

 يهعاّم لتغريُّ األخالق والّرس فتوصيف 

وعىل اإلمجال: فإّن األخالق تتمّثل يف مقولة احلسن والقبح، ومقولة احلقوق والواجبات. 

السابق قبيحًا، وال  وقد تغّري كثري من األمور يف شأن ذلك؛ فلم يعد اآلن كّل قبيح يف الزمان 
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كّل حسن فيه حسنًا، وُرّب يشء بقي عىل قبحه أو حسنه ولكنّه خّف كثريًا حّتى مل يعد 

زمًا. وكذلك نجد األمر يف شأن احلقوق والواجبات االجتامعّية؛ حيث زال أو خّف كثري مل

 منها.

والّرس يف ذلك: أّن األخالق ليست حالة ثابتة وجامدة حّتى تبقى عىل حالتها األوىل 

بل هي متفاعلة مع سائر جوانب احلياة؛ بام يوجب تطّورها بام يناسب روح العرص. وقد 

الفردّية واالجتامعّية يف أثر تغّري عنارص احلياة العاّمة؛ بالنظر إىل النهضة تغّريت األوضاع 

العلمّية، وانبثاق أساليب جديدة للعيش واالرتباط، وتوّفر اإلمكانات واآلالت والصنائع 

احلديثة، وتطّور أدوات االّطالع واالستطالع حّتى أصبح العامل كقرية صغرية. كّل ذلك 

عىل تطّور القيم الفردّية واالجتامعّية. وهو ما البّد من أخذه بنظر  ـل بطبيعة احلا ـيساعد 

 االعتبار يف أّية منظومة ثقافّية وفكرّية ُيراد تطبيقها يف العرص احلارض.

هذا جممل التوصيف الذي يمكن أن ُيذكر يف مباعدة الدين لتطّور األخالق يف 

 العصور األخرية.

 ق وتغّريهاخالنقد إمجاّيل لدعوى نسبّية األ

بل وقع فيه اخللط بني أمور متعّددة؛ فإّن العنارص  ولكّن هذا التوصيف ليس دقيقاً 

الدخيلة يف املفاهيم األخالقّية متعّددة فيها الثابت واملتغّري، كام أّن التغّري يف موارده عىل أنواع 

بل منه ما هو  ،راً متعّددة بعضها إجياّيب وبعضها سلبّي، وما يطرأ عىل القيمة ليس كّله تطوّ 

 ّفة يف وقعها.سبات للقيمة أو ِخ 

 وبااللتفات إىل ذلك: يظهر املوقف احلكيم والراشد يف مورد األمثلة املتقّدمة.

وتوضيح النظرّية العاّمة للقيم األخالقّية ومدى قبوهلا للتغّري والتطّور يقع يف ضمن 

 .. أمور أربعة
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القّية وبيان الثابت واملتغّري منها؛ ليّتضح ما أنواع العنارص الدخيلة يف القيم األخ .١

وسوف  ـبحسب طبيعة هذه القيم وركائزها  ـهو عرضة للتطّور منها عّام ليس عرضة له 

بل ذلك خيتلف  ،يتبّني من خالل ذلك أّن العنارص األخالقّية ليست قابلة للتغيري مجيعاً 

وأخرى عنارص ثانوّية تطبيقّية فمنها عنارص أصلّية وعاّمة وثابتة،  ،باختالف أنواعها

 واحتياطّية وهي قابلة للتغيري؛ فال يصّح جعل األخالق يف جمملها متغّرية.

 .. بيان أنواع التطّور والتغّري من حيث صفة اإلجياب والسلب فيها .٢

 ): تغّري إجياّيب يقوي الشعور الضامئرّي يف اإلنسان.منهافـ(

 رائزّية يف السلوك.): تغريُّ سلبّي يّتجه إىل الغآخرو(

ات االجتامعّية.ثالثو(  ): تغريُّ حيادّي يقتضيه التكيُّف بني القيم والتغريُّ

بيان الفرق بني تطّور األخالق يف نفسها، وبني سباهتا أو قّلة وقعها؛ لعدم مراعاهتا  .٣

 من جهة تنامي اجلوانب الغرائزّية واألنانّية يف اإلنسان.

ل األمثلة املذكور .٤ ة لتطّور األخالق يف ضوء ما تقّدم، ومالحظة واقع احلال تأمُّ

 فيها؛ فهل هي من موارد تطّور األخالق حّقًا وبشكل إجياّيب مالئم أو ال؟

 أنواع العنارص الدخيلة يف املفاهيم األخالقّية وحتديد الثابت واملتغّري منها

ت أمورًا نسبّية ) فتوضيحه: أّن األصول األخالقّية نفسها ليساألمر األّولأّما (

تدّخل يف انطباقها أو آلية مراعاهتا ومحايتها أمور متغّرية، فتختلف ألجل تولكن قد  ،ومتغّرية

 .ذلك

 .. بيان ذلك: أّن هناك عنارص ثالثة يف شأن القيم األخالقّية

): املفاهيم األخالقّية العاّمة، من قبيل: العدل، والعفاف، والصدق، والوفاء األّول(

 م ونحو ذلك.بااللتزا
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): تطبيقات تلك املفاهيم املحّققة ملصاديقها، مثل ما يكون تطبيقًا للعدالة، الثاين( 

 ورعايًة للعفاف، ووفاًء بااللتزام، وغري ذلك.

 ): األعراف االجتامعّية احلامية لتلك القيم.الثالث(

ون وهذه األعراف تتضّمن حظر أمور تكون بؤرة لنقض القيمة، أو توجب أمورًا يك

 فيها صيانة للقيمة عن نقضها وتوجب احلياطة هلا.

أّما املفاهيم واألصول األخالقّية العاّمة فهي ثابتة ال تغريُّ فيها؛  إذا اّتضح ذلك فنقول:

 .. لوجهني

 ـأّن القيم األخالقّية العاّمة حمفوظة  ـعند التأّمل  ـ، وهو أننّا نجد وجه وجداينّ  .١

كة بني املجتمعات املختلفة، مثل حسن الصدق، وأداء األمانة، ومشرتَ  ـعىل مرور األزمنة 

والوفاء بالعهد، واإلحسان إىل الضعفاء، والعدالة بني الناس، وقبح الكذب، واخليانة، 

واإليذاء، واالعتداء، وغريها. فمن غري املعقول أن يرتفع ُقبح الكذب واخليانة، ويزول 

 ُحسن الصدق وأداء األمانة.

، وهو أّن هذه القيم ليست أمورًا اعتباطّية وال وليدة للبيئة باطيووجه استن .٢

املصلحة النوعّية لإلنسان عىل  ابل هي أمور مغروسة يف النفس اإلنسانّية ُتناط هب ،والرتبية

حّد توّقف مصالح سائر الكائنات احلّية عىل النظام الذي ُطبعت عليه؛ فإذا جار اإلنسان عىل 

 ّما عاجًال أو آجالً إ ـتفحال الغرائز أو غري ذلك أّدى إىل تّرضره وشقائه تلك األمور يف أثر اس

ومن اآلثار السلبّية للتهاون فيها ما ال تّتضح وضوحًا كافيًا إّال عند تراكمها يف أثر مرور  ـ

مّدة عىل جتاهلها ونقضها؛ فتبدو تلك اآلثار السلبّية يف شكل عوارض اجتامعّية، هي أشبه 

 نترشة يف املجتمع.باألمراض امل

وأّما التطبيقات العاّمة للعناوين فهي ختتلف يف قسم من املفاهيم األخالقّية؛ ألّهنا 

 تنطبق عىل أمور خمتلفة باختالف األعراف والبيئات االجتامعّية زمانًا ومكانًا.
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 .. بيان ذلك: أّن املفاهيم األخالقّية العاّمة عىل رضبني

تنطبق عليه، كام هو احلال يف الصدق والكذب؛ فإّن من حيث ما  مفاهيم منضبطة .١

الصدق هو القول املوافق مع الواقع، والكذب هو القول املخالف مع الواقع. وكذا أداء 

 األمانة؛ فإّنه بمعنى إرجاع األمانة املوَدعة إىل صاحبها.

بمعنى: تدّخل عنارص يف صدقها، ختتلف بحسب األعراف  مفاهيم غري منضبطة .٢

وال يمكن  ـولو كان هو القانون العريف  ـئات االجتامعّية، وقد حتتاج إىل ضبط قانوّين والبي

إيكال تطبيقاته وحدوده إىل آحاد الناس مثل مظهر العفاف. فلو ُفرض يف الدين مظهر 

العفاف عىل كلٍّ من الرجل واملرأة، ومل حيّدد ما جيب سرته وما جيوز إبداؤه مل يكن الترشيع 

 وافيًا.

 أّن الواقع: أّن هلذا القسم من املفاهيم أصوالً واضحة ال يصّح االختالف فيها، عىل

 وحدود أخرى غائمة يمكن أن خيتلف صدقها باختالف األحوال واملقامات.

وأّما األعراف احلامية للقيم فهي آليات موضوعة لرعايتها ومحايتها، وهي ممّا جيوز أن 

 .ـام يليق بالوضع االجتامعّي القائم حسب ـختتلف باختالف الزمان واملكان 

وهو أن تؤّدي إىل الغايات املنظورة  ،رشط ثابت ـبطبيعة احلال  ـنعم، ُيشرتط فيها 

هلا؛ لوجوب تناسب الغاية والوسيلة بحسب قانون احلكمة العام. ولكن يمكن أن ختتلف 

ة بحسب اختالف الزمان واملكان.  الوسيلة املناسبة وامليرسَّ

 .. موضوع مثالنيولنذكر لل

 ): ينتمي إىل باب احلُسن والُقبح.أحدمها(

 ): ينتمي إىل باب احلقوق والواجبات..اآلخرو(
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ل تطبيقّي يف قيمة العف   اف ومالحظة الثابت واملتغّري فيهتأمُّ

يف شأنه ): العفاف؛ فإّنه قيمة أخالقّية إنسانّية دون شّك، وهناك املثال األّولفـ(

 ..عنارص ثالثة 

أصل مفهوم العفاف، الذي يعني جتنّب التّرصفات اجلاذبة للطرف اآلخر  .١

 واملامرسات الغرائزّية اخلاطئة. وهو قيمة ثابتة ال ختتلف باختالف البيئة والزمان واملكان.

وهذا املصداق له حّد إمجاّيل واضح وهو السرت الذي يقي  ،مصداق العفاف .٢

 ـحّد هذا السرت طبعًا أن ال يتضّمن إبداء مفاتن البدن اجلنسني من ارتكاب اخلطيئة نوعاً. و

بالزينة  ـوال تزيني السرت  ـباملالبس الضّيقة  ـوال جتسيمها  ـبالعري واملالبس الشّفافة 

ومن امليسور أن يتوّقع كّل باحث من خالل مالحظة احلوادث االجتامعّية  ـاجلاذبة لآلخر

فضًال عن ـ معات واملستشفيات واملدارس وغريها التي تبلغه عن األماكن املختلطة كاجلا

رضورة جتنّب املظهر املغري واملريب والزينة  ـالدراسات االجتامعّية املعنّية بتلك الظواهر 

 امللفتة.

معاٍن يمكن  ـوهي الريبة واإلغراء والزينة  ـولكن مع ذلك: فإّن عنارص هذا التطبيق 

 .الف املجتمعات زمانًا ومكانًا وثقافةـتبحسب اخ أن تنطبق عىل سلوكّيات متفاوتة

احلذر جتاه مداخل انتقاضه ومظاّن جتاوزه، مثل تأخري كأعراف حامية للعفاف،  .٣

 الزواج، واالنفراد واالختالء باآلخر، وغري ذلك ممّا تراعيه املجتمعات املحافظة.

ولكن ال  ،ومن اجلائز أن ختتلف هذه األعراف حسب العادات والتقاليد االجتامعّية

سبيل إىل االستغناء املطلق عنها؛ ألّن هلا دورًا كبريًا يف محاية القيم وصيانتها عن االنتهاك فهي 

 نحو حتّوط هلا.

من رغم بال ـوقد يّتفق عدم انتباه بعض الناس إىل أّمهّية األعراف احلامية للعفاف 

هة ومن َثّم يستثقل مجلة من األحكا ـاإلذعان بأّمهّية أصل العفاف  م العرفّية والرشعّية املوجَّ
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إىل هذه األعراف متأّثرًا يف ذلك باملجتمعات التي ال ُتعري تلك األّمهّية للعفاف، غفلًة عن 

ق يف حال عدم رعاية تلك األعراف أو ما شاهبها، أسوًة بتلك االهنيارات األخالقّية التي تّتف

املجتمعات. ولو التفت إىل دورها مل َيَر االستغناء عنها؛ ومن َثّم ال يرىض بأن يّتفق لرشيكه 

وفق أخالقّياهتا  ـيف احلياة الزوجّية أو والديه أو أقاربه مثُل ما ُيتقّبل يف تلك املجتمعات 

 .ـالواقية عن املحاذير األخالقّية املتحّررة عن األعراف 

ل تطبيقّي  ر أحواهلاتأمُّ  يف احلقوق وأسباب تطوُّ

) فهو احلقوق املختلفة؛ فإّننا نجد أّهنا قد تتقّلص أو تتوّسع من جهة املثال الثاينوأّما (

انتفاء أسباهبا أو حدوث أسباب جديدة هلا، سواء كان احلّق فيام بني الناس بعضهم مع بعض 

 ام بني الناس والشؤون املتعّلقة هبم..أو في

: فألّننا نجد أّن احلقوق ـوالذي يكون بني الناس  ـ) من احلقوق النوع األّولأّما يف (

وهي  ـاالجتامعّية مبنّية عىل اقتضاءات اجتامعّية نوعّية، فإذا خّفت االقتضاءات االجتامعّية 

ق أيضًا. فإذا كان االقتضاء خّفت احلقو ـما يتوّقعه أصحاب احلّق بعضهم من بعض 

 ـاالجتامعّي للرعاية بني اجلريان أخّف يف جمتمٍع ما؛ فإّن ذلك يؤّدي إىل ضعف هذا احلّق 

 .ـبطبيعة احلال 

بل قد يتقّلص بعض املفاهيم التي هي مدار ثبوت احلّق يف أثر الُعرف االجتامعّي 

دار حّق اجتامعّي لبعض األقارب الذي هو م ـونمط املعيشة، مثًال: مفهوم القرابة والرحم 

قد خيتلف يف احلياة املدنّية عنه يف احلياة الريفّية والعشائرّية؛ بمعنى أّنه  ـ بعضهم عىل بعض

 يكون أضيق انطباقًا يف الُعرف املدّين منه يف العرف الريفّي والعشائرّي.

: فإّننا نجد ـياءوهي التي تكون بني الناس واألش ـ) من احلقوق النوع الثاينوأّما يف (

هناك أنواعًا من احلقوق ناشئة عن حدوث اقتضاءات نوعّية متجّددة بتطّور احلياة، مثل حّق 

د مالّية هلذه   الطباعة، وحّق االخرتاع املتجّدد يف هذا العرص؛ حيث قد حيلَّل ذلك بتولُّ
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األشياء يف الُعرف االجتامعّي بعد أن مل تكن ُتعدُّ ماالً. وهو أمر توّلد يف أثر العوامل 

وفق األدوات  ـاملتجّددة، ولعّل من مجلتها: سهولة إجياد نموذج مماثل مع النموذج األّول 

بينام مل يكن هناك شعور هبذا احلّق من جهة اجلهد اليدوّي الذي يقتضيه إجياد  ـة احلديث

 النموذج الثاين.

وهكذا نالحظ: أّن التأّمل اجلامع يف أمر تطّور األخالق يؤّدي إىل أّن األصول 

من  ،ولكن هناك مداخل متعّددة لتضّيقها أو توسعتها بنحو غري مبارش ،األخالقّية أمور ثابتة

 ل التطبيقات املتحّركة هلا أو األعراف احلامية هلا، واألسباب املوجبة الرتسامها.خال

 انقسام التطّور األخالقّي إىل إجياّيب وسلبّي وحياديّ 

): حول تطّور األخالق يف املجتمع البرشّي وأنواعه من حيث صفة األمر الثاين(أما و

ع البرشّي فهو مّتجه إىل التكامل، سواء فقد ُيظّن أّن كّل تطّور يف املجتموالسلب،  اإلجياب

 كان هذا التطّور يف جمال األخالق، أو يف جمال العلم، والفّن، والصناعة، وغريها.

وهذا الظّن ليس صحيحًا؛ فإّن التطّور ليس إّال بمعنى االنتقال من طور إىل طور 

ّتفق يف جمال األخالق آخر، سواء كان ذلك مّتجهًا إىل الكامل أو إىل النقصان، وهو يمكن أن ي

 .. عىل أنواع ثالثة

وضوح القيم األخالقّية وتأّكدها وتثبيتها إىل ): التطّور اإلجياّيب، وهو ما أّدى األّول(

 ـوفق الدراسات االجتامعّية  ـومزيد اإلحساس هبا ورعايتها، وأهّم عامل يؤّدي إىل ذلك 

 هو الدين والبيئات املحافظة عليها.

ر السلبّي، وهو ما مّثل ضعفًا يف مراعاة القيم األخالقّية وانتشارًا ): التطوّ الثاين(

للسلوك االنفعاّيل والغريزّي، وهو ينشأ عن عوامل، منها: استفحال التوّجهات الغريزّية 

 واملاّدّية ووجود البيئات واألدوات املساعدة عليها.
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 ـوفق التغّريات الطارئة  ـ): التطّور احليادّي، وهو تكييف احلالة االجتامعّية الثالث(

مع القيم األخالقّية، وكذا تكييف أدوات رعاية القيم ومحايتها مع الواقع االجتامعّي 

 املعارص. وأّما أصول القيم فهي ثابتة ال جمال للتطّور والتغّري فيها كام ذكرنا أّوالً.

 .. ومن أنحاء التطّور احليادّي حالتان

ؤّدي إىل التزاحم بني مراعاة القيم املختلفة، ومن الواجب ّن تطّورات احلياة رّبام تإ .١

عىل املرء حينئٍذ تقديم القيمة األهّم فيظّن أّن يف ذلك نقضًا للقيمة التي هي أقّل أمهية، وليس 

األمر كذلك. مثًال: رّبام كانت رعاية األبوين ورعاية األرسة عمومًا حالة متاحة يف األزمنة 

حلياة القديمة؛ من حيث قرب األماكن وقّلة اإلمكانات وقّوة السابقة من جهة طبيعة ا

ولكن رّبام وقع التزاحم بني املستوى األمثل منهام لدى بعض الناس بحكم طبيعة  ،الوشائج

 احلياة فوجب عليه العمل وفق معادلة جديدة منصفة للطرفني.

ع يف الُعرس الشديد وبعدم الوقو احمدودة بالقدرة عليه ـطبعًا  ـّن مراعاة القيمة إ .٢

والرضر البالغ، وحينئٍذ قد يرتفع وجوب مراعاهتا للعوامل املتجّددة املؤّدية إىل العجز 

 والعرس والرضر، فُيظّن تطّورًا سلبّيًا للقيم وليس األمر كذلك.

وأصل هذا التقسيم ألنواع التطّور األخالقّي أمر ظاهر للفهم العاّم باملامرسة 

 والتأّمل.

يف احلديث عن سلبّية بعض التطّورات الطارئة يف شأن القيم  ـر االلتفات إليه وممّا جيد

: أّن من اخلطأ أن نعترب معطيات التجربة البرشّية سليمة عن ـاألخالقّية يف العصور األخرية 

األخطاء يف اجلوانب القيمّية واألخالقّية؛ ألّن القيم واألخالق ليست من قبيل العلم؛ وإّنام 

موّجهة للعمل الالئق، ومن اجلائز أن يكون املجتمع متقّدمًا علمّيًا ومتأّخرًا من  هي مشاعر

جهة األخالقّيات الالئقة؛ من حيث طغيان الرغبات، وزيادة اإلمكانات، وتعّذر تربية 

 األجيال وفق املبادئ الصحيحة.
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 بني تطّور األخالق وتطّور العلم املقارنة 

 ..  يف هذا الشأن، ومهاوإليضاح هذا املعنى نطرح سؤالني

عىل  ـفإّن التطّور العلمّي ُيعترب  ؟أّنه ما هو الفرق بني التطّور العلمّي واألخالقّي  .١

حالة إجيابّية، فاملفروض أن يكون التطّور األخالقّي أيضًا كذلك؛ فإّن كال� منهام  ـالعموم 

 تطّور داخّيل نفّيس يف اإلنسان.

وهل يمكن أن نعترب التطّور األخالقّي يف ؟ واألخالق لمعأّنه ما هي الصلة بني ال .٢

 ؟الوسط الذي يتطّور فيه العلم تطّورًا إجيابّياً 

 لم واألخالق يف حقيقتهام ودورمهاالفوارق بني الع

) فاجلواب عنه: إّن مقايسة العلم واألخالق يف هذا الشأن ليست السؤال األولأّما (

الق يف حقيقتهام ودورمها؛ ممّا يوجب اختالفهام يف مقايسة دقيقة، الختالف العلم واألخ

 ، وذلك ..مقاييس التطّور اإلجياّيب بينهام

هو اكتشاف حقائق احلياة وسننها وكيفّية استثامرها، فله قيمة  حقيقة العلمأّن  .١

وقيمة عملّية تابعة لكونه مقّدمة للسلوك النافع واحلكيم، وأّما  ،نظرّية عىل وجه مطلق

يف  اهي قيمة عملّية؛ من حيث دوره ااهلدي الصحيح لإلنسان، وقيمته يفه األخالق:

إصالح السلوك اإلنساّين، فإذا راعى املرء القيم واللياقات األخالقّية يف سلوكه سعد بذلك 

 .ـن عاجًال أو آجًال إ ـالفرد واملجتمع، وإن مل يّتصف هبا أّدى إىل الشقاء للمجتمع والفرد 

ة للغاية التي ُتراد من ورائه وُيتوّسل به إليها، فيمكن أن يكون هو العلم آلأّن و .٢

ومنتجاته آلة للخري والصالح، كام يمكن أن يكون سببًا للّرش والفساد، وأّما األخالق فهي 

 بطبيعتها تسوق إىل اخلري والصالح وُتبعد عن الّرش والفساد.
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ختّصصّية يف احلقل العلمّي  حيتاج إىل جهود ـيف مدياته اخلاّصة  ـالعلم أّن و .٣

العقالنّية العاّمة  ـعىل العموم  ـاملناسب للموضوع املنظور، ولكّن األخالق يكفي فيها 

 والفطرة الصافية، والضمري الواعي، فهي جزء من الثقافة العاّمة.

أبعد عن الشبهة؛ ألّن له  ـخاّصة العلوم الطبيعّية  ـوممّا يتفّرع عىل ذلك: أّن العلم 

دًا، ُيقاس به صدق املعلومة وكذهبا. وأّما األخالق فيسهل اصطناع الشبهة يف هجًا حممن دَّ

شأن كثري من املعلومات الوجدانّية التي يعّول فيها اإلنسان عىل بداهتها. فقد شأهنا مقابلها، 

ُتصطنع الشبهة يف مقابل األخالق الصحيحة من خالل األدوات العلمّية، أو من خالل 

عارضة الكاذبة بني اخلصال األخالقّية، أو من خالل إيقاع املعارضة بني األخالق إيقاع امل

 وبني القانون النافذ. ولذلك كّله أمثلة يف احلياة املعارصة.

الباعث عىل العلم رغبة اإلنسان يف االستطالع والسعادة، وليس هناك أّن و .٤

اعث عىل مراعاة األخالق هو تكليف عقالّين بالسعي يف تطوير العلم لذاته، ولكّن الب

 الضمري اإلنساّين، فكّل امرئ مكلَّف بمراعاة القيم النبيلة.

ومن َثّم لو دار أمر اإلنسان بني أن يكون عاملًا كبريًا يكشف كثريًا من سنن الكون 

 لقيم يف حياته كان األمثل هو اختيار الثاين.يًا لوبني أن يكون إنسانًا نبيًال راع

، فكّلام سار )منهج التثّبت والتجربة واالختبار(املوجب الزدهار العلم  املنهجأّن و .٥

جمتمع ما عىل هذا املنهج أّدى إىل اكتشافه ملزيد من حقائق الكون واحلياة وسننهام، واستثامرها 

للتقّدم الصناعّي، وأدوات الراحة والسعادة املاّدّية باملقدار الذي تساعد عليه القيم املرعّية 

أّما منهج االزدهار األخالقّي: فهو اكتشاف أّمهّية القيم اإلنسانّية والوعي هبا فيها. و

 واالنشداد إليها ورعاية األعراف احلامية هلا والضامنة ملراعاهتا.

العلم لذاته ال يعارض رغبات اإلنسان وميوله وأهواءه، فهو مطلق العنان يف أّن و .٦

 ولكّن  ،ه عناًء من حيث مقاومة الرغبات واألهواءمسريته؛ ومن َثّم ال جيد اإلنسان يف أمر
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األخالق حتّدد الرغبات وامليول اإلنسانّية؛ ومن َثّم يشعر اإلنسان بعنرص التضحية يف العمل 

 هبا ويكابد يف الوقوف عليها السّيام يف حال قّوة املغريات إىل اجلهة املضاّدة هلا.

 من موقع العلم داخل اإلنسان أعىلبيان أّن موقع األخالق يف 

موقع األخالق يف داخل اإلنسان أعىل من موقع العلم؛ بمعنى أّن األخالق أّن و .٧

حاكم عىل العلم؛ ألّن العلم هو من مجلة أنحاء السلوك اإلنساّين التي تنّظمها القيم 

األخالقّية، فإذا تعارضت قيمة أخالقّية وتقّدم علمّي كان الصحيح تقديم القيمة األخالقّية 

عىل التقّدم العلمّي. عىل أّن الغاية النهائّية احلكيمة من التقّدم العلمّي نيل درجة أعىل من 

السعادة، واألخالق الفاضلة أدعى إىل سعادة اإلنسان من التقّدم العلمّي، فلو ُفرض أّن 

 األمر دار بينهام كانت األخالق أحرى بالرعاية من التقّدم يف العلم.

أّن هناك فرقًا كبريًا بني مقولة العلم ومقولة األخالق. فاألخالق  واحلاصل ممّا تقّدم:

يف مقاصدها وأصوهلا أمور وجدانّية، والعلم يف أبعاده وآفاقه أمور اكتسابّية. ومنبع األخالق 

فهي تنبعث من داخل اإلنسان؛ ألّنه اهلدي الذي ُزّود به اإلنسان  ،هو الضمري اإلنساينّ 

فيام بينهم. ومصدر العلم هو التجارب واخلربات املكتَسبة؛ فهي ممّا  ليتعامل من خالله الناس

يتعّلمه اإلنسان، ويستورده من العامل اخلارجّي؛ ومن َثّم فمن الطبيعّي أن ختتلف مقاييس 

 التطّور اإلجياّيب فيهام.

 ألخالق يف الساحة االجتامعّيةعالقة العلم وا

 ـقة العلم واألخالق يف الساحة االجتامعّية عن عال ـ) املتقّدم السؤال الثاينوأّما (

فالواقع: أّنه قد ُيرتاءى لبعض الناس: أّن للعلم والتطّور العلمّي تأثريًا إجيابّيًا عىل القيم 

األخالقّية؛ ومن َثّم ُجيعل التطّور العلمّي للمجتمع دليًال عىل سالمة منظومته األخالقّية يف 

عل التأّخر العلمّي ملجتمع دليًال عىل خلل يف تلك املنظومة كّل اّجتاهاهتا وتفاصيلها، أو ُجي 

 كّلها.
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 ولكّن هذا االنطباع ليس صحيحًا، كام يّتضح يف ضوء ما تقّدم.

وينّبه عىل ذلك: أّن العلم واألخالق قد يتعاضدان؛ فيساعد أحدمها اآلخر، 

عن عالج ملرضهم. كالبحوث العلمّية التي تنطلق من الشفقة عىل املرىض، وجتّد يف البحث 

بمعنى: أّنه رّبام يؤّدي التقّدم العلمّي إىل الضعف األخالقّي من بعض  ،وقد يتناقضان

 اجلهات؛ بالنظر إىل زيادة أدوات انتهاك األخالق، أو املغريات لألخالق الرذيلة.

انتهاك بعض هة دون بعض التطّور العلمّي؛ من ج ةألخالقيّ املبادئ اوقد َحتُول 

األسلحة ، كام هو الغالب يف عمليات تطوير خالقّيةاملوجبة للتطور هلذه املبادئ األقّدمات امل

ِ نواقصها، حيث يتم تطويرها ب مثالً  تجربتها عىل بعض الشعوب املظلومة والفقرية؛ لتبنيُّ

 وتطويرها يف ضوء ذلك.

قدير نعم، هناك أخالقّيات يف التعليم والتعّلم والبحث تساعد عىل تطّور العلم مثل ت

النجاح يف الثقافة االجتامعّية، وتشجيع اإلنسان املتمّيز من دون اهتامم بعرقه وقومه وطائفته، 

وترقيته يف املناصب التي تليق به، إىل غري ذلك. فهذه األخالقّيات إذا ُوجدت يف جمتمع أّدى 

فه. ولكّن هذه األخالقّيات هي سن ن نفسّية حمّفزة ذلك إىل تطّوره العلمّي، وإال أّدى إىل ختلُّ

من قبيل الفضائل األخالقّية التي حتكم السلوك  ـيف حّد ذاهتا  ـعىل البحث العلمّي، وليست 

 اإلنساّين، وإن كانت هناك صلة بينهام.

بل هي خصال متعّددة  ،عىل أّنه ينبغي التذكري بأّن األخالق يف حقيقتها ليست خصلة واحدة

فقد يّتصف فرد  ،ضها دون بعض فيرتّتب عىل كلٍّ أثرهيمكن أن يّتصف الفرد أو املجتمع ببع

أو جمتمع بفضيلة أخالقّية فترتّتب عليه بركاهتا وآثارها اإلجيابّية، ويفقد فضيلة أخرى 

فترتّتب عليه سلبّيات فردّية واجتامعّية. فإذا ُوجد الصدق يف جمتمع فاقد للعفاف ترّتبت عىل 

والرياء. كام  ة النفس، والثقة بني الناس، وقّلة النفاق الصدق آثاره اإلجيابّية من حيث طمأنين
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ترتّتب عىل فقدان العفاف اآلثار السلبّية من عدم الوثوق بني األزواج، وكثرة الطالق، 

 وضياع األطفال، واختالط األنساب، وسائر املحاذير األخالقّية.

أن القيم أمرًا إجيابّيًا فظهر بام ذكرناه: أّن من اخلطأ أن ُيعترب كّل تطّور وتغريُّ يف ش

بل منه ما يكون سلبّيًا جيب معاجلته، ومنه ما  ،وراشدًا ُيفرتض القبول به والتشجيع عليه

 يكون حيادّيًا ال ضري فيه بعد رعاية القيم التي جتب رعايتها يف مورده بصورة أو أخرى.

 الفرق بني تطّور القيمة األخالقّية وبني سباهتا وخّفة وقعها

): يف الفرق بني تطّور القيمة األخالقّية وبني حاالت سبات القيمة ألمر الثالثا(وأما 

 رف انتهاكها واللبوس اخلاطئ هلا.يف الضمري اإلنساّين أو خّفة وقعها الوجداّين من جهة تعا

إّن من الناس من يظّن أّن شيوع بعض املفاسد األخالقّية يف بعض املجتمعات يعني تطّور ف

 ة يف ذلك املجتمع عن أوضاعها السابقة.القيم األخالقيّ 

ويف هذا الظّن نحٌو من اخللط بني انتفاء القيمة رأسًا وبني ابتالئها بنحو من اخلمود 

 والضعف من جهة انتهاكها أو غري ذلك.

بيان ذلك: أّن القيم مرتكزة يف العقل الباطن لإلنسان، ثّم تتحّفز تدرجيًا بنمّو اإلدراك 

ختلفة من السلوك ومالحظة مضاعفاهتا ونتائجها، وقد يتلّقى اإلنسان وجتربة األنواع امل

ولكن ليس التعّلم والرتبية بالتي تؤّسس  ،مبّكرًا تلك القيم بالتعّلم والرتبية من قبل الكبار

لتلك القيم يف داخل اإلنسان بل ترسع يف تبلورها وإنضاجها. ولذلك إذا فرضنا جمموعات 

هتا بعضها عن بعض فإّننا نجد اشرتاك اجلميع ال حمالة يف أصول القيم، إنسانّية مستقّلة يف نشأ

ولكن خيتلفون يف أنواع احلذر وأسلوب  ،مثل الصدق واإلحسان والعفاف ونحو ذلك

 التحّوط واألدوات التي يعتمدوهنا لرعاية هذه القيم ومحايتها.

 .. وهناك حالتان تعرضان للقيم
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قبل  ـمن أصلها، من جهة وقوع اإلنسان منذ صغره ): أن ال تتحّفز القيمة األوىل(

 يف أجواء سلوكّية منافية مع القيمة. ـأوان حتّفز القيمة 

ولكن بمعنى تأّخر حتّفز القيمة يف داخل اإلنسان  ،والواقع: أّن هذه احلالة معقولة

خل بعض اليشء. وأّما عدم حتفيزها أصًال فهو أمر بعيد؛ ألّن من شأن وجود القيمة يف دا

زها بتعّرضه ملغريات احلياة؛ فيشعر بحسن بعض األشياء وقبح  اإلنسان أن يوجب حتفُّ

 بعضها اآلخر.

فتبقى القيمة  ،): أن تفقد القيمة وقعها النفّيس األخالقّي أو يتخّفف ذلكالثانية(

 . وهذه احلالة تعّرضها لإلنكار أحيانًا. معلومة لإلنسان من دون وقع مناسب هلا

أّن هناك فرقًا بني أصل القيمة وبني وقعها املناسب، كام نجد مثله يف  توضيح ذلك:

القضايا اِحلَكمّية التي تتضّمن مقتضيات الصالح والفساد والنفع والرضر. فهذه القضايا 

ولكن قد ال يكون هلا وقع مناسب يف نفس اإلنسان،  ،معلومات متّثل جهة السلوك احلكيم

 نسان هلا من أصلها.وهو ما قد يؤّدي إىل إنكار اإل

القضايا الصّحّية الوقائّية والعالجّية؛ فإّن تلك  ـ مثالً  ـفمن مجلة القضايا اِحلَكمّية 

القضايا تبّني املامرسات الغذائّية والسلوكّية الصحيحة، مثل رضر استخدام السجائر، إّال أّن 

من غري قلق واضطراب  ـمن الناس ممّن يذعن هبذه القضايا َمن ال يأبه هبا ويامرس خالفها 

مليول ورغبات خاّصة، أو عادات شخصّية، أو أعراف اجتامعّية.  ـمن مضاعفات ذلك 

وهكذا ينفّك إدراك القضّية عن الوقع النفّيس املناسب هلا. وقد يّتفق أن ينكر الناس بعض 

رء إىل هذه القضايا، حّتى إذا كان هلا مصدر موثوق، إذا مل يكن بدرجة من الوضوح يضطّر امل

 اإلذعان هبا. فهذا حال القضايا اِحلَكمّية.

ومثل ذلك بعينه يّتفق يف القضايا القيمّية؛ فهي أيضًا قد تفقد وقعها النفّيس املناسب 

 يف أثر انتهاكها وإمهاهلا واإلعراض عنها.
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 تويان لفقد القيمة وقعها املناسبمس 

 .. وافتقاد القيمة لوقعها املناسب عىل مستويني

): أن يشعر اإلنسان بالقيمة شعورًا مناسبًا بعض اليشء، ولكن ال ملستوى األدنىافـ(

ينقاد هلا سلوكًا. وحينئٍذ: جيد حزازة يف سلوكه، ولكن من غري أن يسيطر عىل نفسه. فهذا 

 مستوى أدنى من عدم الوقع املناسب للقيمة يف داخل اإلنسان.

، فيسكت صوت القيمة يف داخله، أو ): أن ال يأبه بالقيمة أصالً املستوى األعىلو(

ألّن املرء يكون فيه مظنّة  ـالثانية  ـيكون خافتًا جّدًا. وهذا املستوى هو املقصود هبذه احلالة 

إلنكار القيمة أو التقليل من أّمهّيتها؛ فإذا كانت الزمة اعتربها يف حّد الرجحان البحت الذي 

 ّون منها وجعلها بدرجة دون ذلك.قيمة كربى ه تال يبلغ درجة اللزوم، وإذا كان

 عوامل فقدان القيمة لوقعها

 .. وما يوجب فقدان القيمة لوقعها املناسب عامالن

َمَثل االنتهاك و ،انتهاك القيمة؛ فإّن من شأن انتهاك القيمة أن ُيضعف القيمة .١

إّال فإن قاومها اجلسم فهو، و ،بالنسبة إىل ضمري اإلنسان أشبه بدخول جرثومة يف جسمه

 كيانه وفتوره.إىل ل لسلل اخلأّدى إىل ت

وانتهاك القيمة عىل ثالثة أنحاء: انتهاك املرء نفسه للقيمة التي يف داخله، وانتهاك 

فردّي هلا من ِقَبل شخص آخر يف حمرض منه، وانتهاك اجتامعّي للقيمة؛ بحيث يصبح عدم 

عاّمة. وهذا النحو األخري هو  االعتناء هبا جزءًا من العرف االجتامعّي ويكتسب مقبولّية

األخطر واألكرب تأثريًا عىل إلغاء الوقع النفّيس للقيمة يف املجتمع الذي نفذ فيه هذا العرف، 

 وهو الذي أشري إليه يف النصوص بصريورة املعروف منكرًا واملنكر معروفًا.

ى املحافظة؛ بل قد يؤّثر بعض مثل هذه املجتمعات تأثريًا سلبّيًا عىل املجتمعات األخر

ع وسائل االّطالع واالّتصال  من جهة توفُّر أدوات الغلبة هلا يف رصاع الثقافات، بعد توسُّ
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التي تسّهل عملّية التأثري والتأثُّر بينها. إّال أّن التأثُّر بالعوامل الوافدة كثريًا ما يؤّدي إىل 

فيها املجتمعات التي  مضاعفات اجتامعّية خطرية يف املجتمعات املحافظة، وال يشبه األمر

 تركت مراعاة تلك القيم من داخلها.

ن االنتهاك، ويصبح عَ عىل انتهاك القيمة؛ وبذلك يرش مّي إجيايبّ يَ تطبيق عنوان قِ  .٢

 هذا االنتهاك بنفسه قيمة إجيابّية؛ من خالل الغطاء القيمّي اخلاطئ.

ان املجتمع قد هجرها، وقد يتساءل املرء عن مدى أّمهّية ترك مراعاة بعض القيم إذا ك

ر منها.  ومل يعبأ هبا، واعتاد عىل التحرُّ

ليست أمورًا اعتباطّية تكون مراعاهتا  ـعىل ما تقّدم  ـواجلواب عن ذلك: إّن القيم 

ملجّرد اإلذعان االجتامعّي هبا؛ وإّنام هي الوضع األسلم للمجتمع اإلنساّين، األضمن 

نه. ومتى أمهل املجتمع اإلنساّين مراعاة القيم لسعادته وسعادة األجيال املستقبلّية م

واستقّرت فيه األعراف التي هيتكها فإّن ذلك يؤّدي إىل آثار سلبّية واسعة عىل السالمة 

النفسّية واالجتامعّية، وهو قد يؤول إىل اهنيارات كبرية بعد فرتة من الزمن. هذا بالنظر إىل 

 هذه احلياة.

فإّن هذه االنتهاكات  ـوفق الرؤية الدينّية  ـذه احلياة ولو الحظنا بقاء اإلنسان بعد ه

 تلّوث باطن اإلنسان، وتكون هلا آثار سلبّية عىل سعادة اإلنسان يف احلياة األخرى.

ل ممّا ذكرنا: أّمهّية الفرق بني تطّور القيم بمعنى زوال قيمة أو حدوث أخرى  واملتحصَّ

وقعها؛ بإعراض اإلنسان واملجتمع اإلنساّين، أو وبني سبات القيم ومخودها وقّلة  ،مغايرة هلا

 تلبيس العمل اخلاطئ بلبوس قيمّي زائف.

 نظرة تطبيقّية الختالف األخالقّيات الدينّية عن األخالقّيات احلديثة    

): يف نظرة تطبيقّية عىل األمثلة السّتة املتقّدمة للفرق بني األمر الرابع(وأما 

ّدعى بناء الرؤية األخالقّية الدينّية عليها وبني األخالقّيات األخالقّيات القديمة التي يُ 
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وتّم حتديد نقاط الثبات  ،لقد اّتضحت ممّا تقدم النظرّية العاّمة يف األخالق، فاملعارصة

 ومداخل التغريُّ فيها.

وعىل ضوء ذلك: يمكن القول إّن للموقف الترشيعّي الدينّي يف كّل مثال من األمثلة 

 صد صحيحة، وفلسفة تربوّية واجتامعّية.. املتقّدمة مقا

): العفاف، فقد قيل باختالف مقتضيات العفاف يف الزمن احلارض عّام املثال األّول(

جرى عليه املجتمع اإلنساّين من قبل وأخذ به الدين؛ من حيث مستوى سرت اجلنسني 

 والتعامل املسموح بينهام.

ثابتة وعنارص تطبيقّية متغّرية كام  والواقع: أّن مقتضيات العفاف تبتني عىل أسس

 .. وصفنا من قبل

. وهذا األصل ن العفاف وُقبح ارتكاب ما خيالفهفمن الثابت يف شأنه أصل ُحس

حمفوظ يف العرص احلديث بني عاّمة العقالء، وال أّمهّية معه لتشكيك بعض أهل التنظري يف 

 العلوم التحليلّية تشكيك بعض أهل شأن فلسفة األخالق والقيم األخالقّية؛ إذ من املعتاد يف

العلم يف بعض البدهيّيات العاّمة من جهة أجواء الشّك والوسوسة أو صعوبة حّل بعض 

منهج (من سلسلة  الرابعالقسم الُعَقد العلمّية وغري ذلك. وسيأيت توصيف هذه الظاهرة يف 

 .)التثبت يف الدين

أّن  ـالذي هو يف متناَول الفهم العام  ـومن الثابت أيضًا: باإلدراك العقالئّي الراشد 

ف اجلنسني يف مظهرمها وسلوكهام عىل نحو يقي املجتمع   ـعىل العموم  ـمقتىض العفاف ترصُّ

عىل رعاية اختالف  ـبطبيعة احلال  ـمن االرتباطات غري الالئقة إىل حّد مقبول، وهو يعتمد 

 عّرض اآلخر لإلغراء أو ال.التكوين النفّيس واجلسدّي بني الرجل واملرأة، وما ي
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ومن املتغّري فيه: بعض العنارص الدخيلة يف السلوك السليم واملظهر املحتَشم، مثل 

عنرص الزينة واإلغراء، وغري ذلك ممّا يمكن أن خيتلف باختالف األعراف واملجتمعات 

 وتطّور األلبسة.

رّيف والوضعّي بام ال وهناك منطقة رمادّية يمكن أن يتحّكم فيها الترشيع الرشعّي والع

 غضاضة فيه لدى العقالء الناهبني.

ات التي نشهدها يف العرف احلديث: فهو ليس تراجعًا عن اإلذعان  وأّما التغريُّ

بالعفاف بمقدار ما هو تراجع عن مراعاته واإلجبار العمّيل عليه يف بعض املجتمعات 

. وينبّه عىل ذلك: أّنا نجد املعارصة من جهة تعرسُّ ذلك أو رغبة اجلمهور عن مراعاته

باستبطان الزواج الختصاص العالقة اخلاّصة  ـمثًال  ـاألعراف يف تلك املجتمعات تذعن 

لكنّها ال تعمد إىل  ـبالطرف اآلخر؛ ومن َثّم يعربَّ عن االرتباط بطرف ثالث باخليانة الزوجّية 

ام ال تعاقب عىل اخليانة هتيئة أجواء تساعد عىل صيانة حّق كّل من الطرفني من النقض، ك

 الزوجّية.

) املتقّدم: هو التقّلص الطارئ يف االستحقاقات اخلاّصة والعاّمة، مثل املثال الثاينو(

 حقوق اآلباء واألقارب واجلريان.

والواقع: أّن موضوع هذه احلقوق وشائج فطرّية ال تنمحي من النفس اإلنسانّية، فهي 

بحسب  ـُتعترب من مجلة عوامل ارتسام املعروف واملنكر مل تزل مؤّثرة يف شعور اإلنسان، و

 .. إّال أّن ما طرأ يف شأهنام يف العرص احلارض أمران ـاملنظور اإلنساّين السليم 

): تقلُّص هذه االستحقاقات بشكل طبيعّي من جهة العنارص املتحّركة األّول(

حم والقرابة يف احلياة املدنّية الدخيلة فيها، من قبيل تقلُّص صدق بعض املفاهيم؛ كمفهوم الر

أو طرّو عناوين ثانوّية معّذرة، مثل احلرج  ـبالقياس إىل غريها  ـغري املعنّية باألنساب 

 والرضر. بالنظر إىل تغريُّ أنامط احلياة املعارصة.
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 )العناية بالنفس(من جهة زيادة األنانّية  ،): اإلمهال العمّيل هلذه احلقوقالثاين(

 وهي ظاهرة مشهودة. .انب املعنوّية يف املجتمع اإلنساّين املعارصوتراُجع اجلو

ولذلك جيد الباحث تضايقًا كبريًا يف داخل املجتمعات املعارصة من عدم مراعاهتا، 

يشكون من جفاء أوالدهم،  ـخاّصة املودعون يف دار العجزة  ـفكثري من اآلباء واألّمهات 

من غري عوض ُيرجى منهام بل جمازاة  ـإلسالمّي وجيدون يف رعاية األبوين يف املجتمع ا

دليًال عىل قيمة أخالقّية وفطرّية كبرية. كام جيدون يف رعاية  ـجلهودمها يف تربية األوالد 

اجلريان بعضهم لبعض وعطفهم عليهم أثرًا من الفطرة الصافية. وجيدون يف استنكاف 

تهم ملا يثري شفقتهم عليهم جفاًء األوالد عن قبول املواقف الناصحة آلبائهم، وعدم رعاي

منهم ونكرانًا حلّقهم يف اإلشفاق عليهم. كام يشكو األقرباء فيام بينهم من تباعدهم، وعدم 

  سؤال بعضهم عن بعض أصًال.

) املتقّدم: تأّخر حتميل املسؤولّية وسّن الرشد يف املنظور العقالّين املثال الثالثو(

العرف القديم الذي وافقت عليه الرشيعة؛ حيث يبدأ عند  املعارص إىل الثامنة عرشة، بخالف

 البلوغ اجلسمّي أو ما يقرب منه.

ويالَحظ بشأن ذلك: أّن الترشيع الدينّي ينطلق يف هذا املوقف من مبنى عقالئّي وهو 

أّن من املفروض إشعار اإلنسان واملجتمع من حوله بالتكليف مبّكرًا قبل تعّرضه لآلفات 

اعتياده عليها. ويف البلوغ اجلسمّي الذي يوجب تغّريات جسمّية ونفسّية األخالقّية أو 

وذهنّية هائلة وفاصلة عّام قبلها وبداية ملا بعدها مناَسبٌة كافية للمخاَطبة بالتكليف؛ لشعور 

الشاّب يف هذا العمر بأّن له كيانه املستقّل، وبلوغِه مبالغ الكبار، فيكون الترشيع يف حّقه 



٦٥٦   ....................................................................................  �������������������������  

وللفتاة حساسّية إضافّية؛ تنشأ عن أّهنا أكثر تّرضرًا بكثري من  .)١(تجابة لهتصديقًا واس

 األخطاء واخلطايا ـ بحسب سنن احلياة النفسّية واالجتامعّية ـ.

ل من رغم بالهذا، مضافًا إىل أّن الترشيع الدينّي  أّنه يثبت الرشد الذهني العاّم املؤهِّ

ه ال يثبت بالرضورة الرشد اخلاّص باملجال املاّيل لتوّجه التكليف نوعًا إىل الشباب، لكنّ 

يف العمر نفسه بل ينظر يف حال الشاّب، ويقّدر صالحّيته بحسب  ـ مثالً  ـوتكوين األرسة 

 ذلك.

تستوجب التكافؤ بني الناس يف  ـوفق املنظور املعارص  ـ): أّن العدالة املثال الرابعو(

 هتم وأعرافهم االجتامعّية.الوطن الواحد عىل اختالف أجناسهم وقومّيا

والواقع: أّن املنظور الدينّي يوافق مبدئّيًا عىل هذا األصل، كام تشري إليه اآلية 

ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ [: )٢(الكريمة َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ َيا َأهيُّ

 .]اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم َخبِريٌ  َأْكَرَمُكْم ِعنَد 

ولكن هنا موارد ثالثة ُيظّن عدم رعاية التكافؤ فيها بني الناس يف الترشيع الدينّي، 

 ، واملواطنة.)األنوثة والذكورة(وهي الدين، واجلنس 

ق حيث يمّيز الترشيع الدينّي أهل الدين عن غريهم يف احلقو ،): الديناملورد األّول(

 من منظور كون هذا عىل حّق وذاك عىل باطل. ،والواجبات

                                                             

بتحّمل  : أّن خماطبة الشاب يف هذا العمر تستجيب لبعض التغّريات اإلجيابّية كالشعوربتعبري آخر) ١(

وتعاكس بعض التغّريات السلبّية التي تبدأ بالربوز من ذلك احلني مثل التمّرد  ،املسؤوليّة وبلوغ مبالغ الكبار

وتقّوم بعض التغّريات املحايدة كالغرائز. فهناك جوانب ثالثة تناسب بداية التكليف من  ،وإظهار النفس

 هذا العمر.

 .١٣احلجرات: سورة ) ٢(
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يضاحات بعض اإل سبق ، وقدوالواقع: أّن هناك التباسات عديدة يف هذا الشأن

 .ابشأهن

ويمكن القول عىل اإلمجال: إّنه متى انعقد عقد اجتامعّي عادل بني الناس من غري 

وفق  ،أطراف التعاقد االلتزاُم به جتاوز للحدود الفطرّية للقيم واآلداب العاّمة وجب عىل

 .املنظور الدينّي يف وجوب العمل بااللتزام واملعاهدة

 .. ولكّن هذا ال ينايف

): اهتامم أهل الدين باحلفاظ عىل الثقافة الصائبة املنظورة هلم، مع حّق اآلخرين أّوالً (

 يف حفظ خصوصّياهتا. وهو أمر جتري عليه القوانني املعارصة.

اّتباعًا لتعاليم  ـأن يرى أهل الدين فيام بينهم حقوقًا لبعضهم عىل بعض  ):ثانياً و(

بام ال ينفيه القانون العاّم، وهو ال ينايف تساوي الناس كّلهم أمام القانون؛ فالدين  ـالدين 

فيام بينهم حقوقًا واستحقاقات ليست مشمولة للعقد االجتامعّي يف  هألهل ـ مثالً  ـيوجب 

 الدولة.

أشبه بالفضل الذي يلتزمه أهل  ـيف املنظور القانوّين  ـا: فإّن هذه االلتزامات وعىل هذ

الدين فيام بينهم؛ عىل أساس التزامات اجتامعّية فيام بينهم، واهتاممًا منهم باشرتاكهم يف 

العقيدة. وال ضري يف مثل ذلك، ما مل يوجب عصبّية هتّدد حرمات اآلخرين. عىل أّن الدين 

 .ـكام تكّرر ذلك  ـحسان إىل اآلخرين ممّن ال يكيدون باملسلمني حيّث عىل اإل

 ،حيث يفّرق الدين بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات ،): اجلنساملورد الثاينو(

 وهو ما ال تستسيغه األخالقّيات املعارصة.

 ة.ولعّل هذه املسألة من أهّم املسائل الثقافّية التي ُتثار يف شأن الدين والعدال

 ،إىل أن ييسء الظّن بالدين ـمن غري أهل الدين  ـوقد بلغ األمر ببعض الباحثني 

 فاعتقد أّن كون نشأة الدين وتبليغه مرتبطًا بالرجال أّدى إىل التمييز ضّد النساء.
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ويف مقابل ذلك: قيل إّن النظرة املعارصة إىل هذا املوضوع مندفعة بعض اليشء عن 

يف ما ُيطرح بعنوان التساوي من تسهيل العالقات غري املرشوعة  رغبات نفسّية جتد استجابة

 بني اجلنسني، أو أّهنا متأّثرة بالالمباالة جتاه تلك العالقات ومضاعفاهتا.

، وذكرنا أّن توجيه التعامل املامثل مع اجلنسني وقد سبق احلديث عن هذا املوضوع

به، وال يندفع من واقعّيات احلياة بعنوان التساوي أسلوب خطاّيب يثري مشاعر املخاَطبني 

 ـالواضحة؛ فالتفاوت بني الرجل واملرأة يف اجلانب الوظيفّي والنفّيس والعاطفّي أمر مفهوم 

 وال حيتاج إىل بحوث ختّصصّية. ـوفق قواعد العقالنّية العاّمة 

فالرشد اإلنساّين يف التعامل مع واقعّيات احلياة هيدي إىل أّن اختالف التكوين 

سمّي لإلنسان بني الرجل واملرأة إّنام هو للتكامل بينهام يف احلياة، والتكاثر احلافظ للنوع اجل

كام نجد ذلك يف احليوانات أيضًا. فااللتفات إىل اخللقة يوّجه اإلنسان توجيهًا  ،البرشّي 

غلبّية ّن أفإواضحًا إىل السلوك املالئم هلا. وهذا ما يدركه كّل إنسان سوّي بفطرته؛ ومن َثّم 

 جتد بفطرهتا قبح السلوك الشاّذ. ـحّتى يف املجتمعات غري املحافظة  ـالناس 

ويف ضوء ذلك: ينبغي اعتبار كّل حالة خمالفٍة ناشئًة من نحو من االنحراف املتوّلد يف 

أثر الظروف البيئّية وسبق التجارب اخلاطئة التي توّجه الغريزة إىل منحى خمالف. واّتفاق 

يوجب تنّفره من اجلنس اآلخر، أو رغبته يف جنسه. كام هيدي إىل ذلك التأّمل حوادث للمرء 

يف حيثّيات هذه احلاالت إّال أّن النظرة املبالغ فيها إىل احلّرّية الشخصّية عىل حساب سنن 

اخللقة والفطرة والصالح االجتامعّي العاّم تسمح باملجاهرة واإلعالن عن تلك التوّجهات 

وهذا من السلبّيات التي ابتيل هبا  الكبري عىل البيئة العاّمة.ع تأثريه السلبّي غري املستقيمة، م

 السلوك اإلنساّين.

أّن االرتباط اخلاّص بني الرجل واملرأة ينبغي أن  وكذلك هيدي الرشد اإلنساّين إىل

يكون مسبوقًا بعقد وتعّهد بني الطرفني؛ فاملامرسة غري املسبوقة بالعقد ليست مرشوعة يف 
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بل هي فاحشة مذمومة بقضاء الفطرة، وليس حال اإلنسان يف ذلك حال  ،حّق اإلنسان

أغلب احليوانات التي ال حمّل فيها لاللتزام بعالقة ثابتة؛ فهي تلتقي يف فصل التكاثر حسبام 

 ُيتاح هلا، وصوالً إىل غاية خلقتها من حفظ نوعها.

احلياة الثنائّية بني الرجل واملرأة ضمن  كام أّن العقالنّية العاّمة هتدي اإلنسان إىل أنّ 

فإّهنا أوىف للمتطّلبات النفسّية لإلنسان،  ـبنحو عام  ـالعقد أقرب إىل حتقيق السعادة له 

 وأوجب استقرارًا له، وأضمن ملصالح األطفال.

إّال أن  ـمن حيث السلوك املرشَعن فيها  ـولكّن املجتمعات غري املحافظة َأَبْت 

ذه األمور عمًال. ورّبام َتشهد نتائجها السلبّية وغري املتوّقعة بعد حني؛ ألّن ختوض جتربة ه

املوجبة إلذعان  ـنقض السنن االجتامعّية الفطرّية إّنام تتبّني مضاعفاته السلبّية اخلطرية 

بعد فرتة من الزمن. وإن كانت معرفة تلك احلقائق عن طريق التجربة واخلطأ  ـاملخطئ فيها 

 تمع اإلنساّين كثريّا.يكّلف املج

ولكّن من اخلطأ يف مجيع األحوال أن ُتعترب تلك التجربة هي النحَو األمثل ممّا ُيتاح 

املجتمعات غري املحافظة. مع أّن للعلم سننًا  لإلنسان؛ نظرًا إىل التقّدم العلمّي يف أغلب

حسبام يتيّرس  ـدين ولألخالق سننًا أخرى. ولو عمل املجتمع بالوصايا احلكيمة الواردة يف ال

 حّتى فيام يأمله من السعادة النفسّية يف هذه احلياة. ،لكان أسعد له ـله 

 جل واملرأة إجحافًا بحّق املرأة.ومن امللفت للنظر: اعتبار االختالف الترشيعّي بني الر

د عند التأّمل اجلامع يف األمور االجتامعّية؛ وذلك ألّن املرأة هي امل تّرضر وهذا أمر غري مؤكَّ

األكرب من العالئق غري املنضبطة؛ من جهة أّهنا أرسع وقوعًا يف فّخ العالئق العابرة من حيث 

غلبة العاطفة عليها. كام أّهنا أكثر تّرضرًا هبذه العالئق نفسّيًا وجسدّيًا واجتامعّيًا. وأنسب 

يع الدينّي يف وهو الذي هيدف إليه الترش ،يشء للمرأة هو العالقة القائمة حتت سقف الزواج

إجياب مراعاة السلوك العفيف للرجل واملرأة عند االلتقاء؛ ولذا جاء يف آية فرض 
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، كام أّن الرجل يشعر بتحديد أكرب لرغباته ]َذلَِك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَال ُيْؤَذْينَ [: )١(احلجاب

بحسب غريزته  ـمللّحة بتحديد سرت املرأة بام قد ال يقّل عن شعور املرأة بذلك؛ وذلك لرغبته ا

 يف ظهور املرأة أمامه بمظهر اإلغراء. ـ

ل املناهج االجتامعّية املتفاوتة يف التعامل مع هذا  وجيدر التفات الباحث يف تأمُّ

فإذا كانت نتائج  ـعىل اإلمجال  ـاملوضوع إىل املضاعفات االجتامعّية لكلٍّ منها، وهي معروفة 

مقبولة ومستساغة ملن اّطلع  ـجه املشهود يف بعض الدول عىل الو ـالثقافة غري املحافظة 

يف  ـوالسّيام الشباب  ـولكّن كثريًا من الناس  .عليها فسوف تكون مرتكزاهتا مقبولة حينئذٍ 

املجتمعات املحافظة يعيشون ضمن قواعدها، ويتعاملون مع ُأَرسهم وأوالدهم وفق 

السائدة يف بيئتهم، ولكنّهم ينطلقون يف املطالبة أعرافها، التي هي من اآلثار الرتبوّية للثقافة 

 بالتسوية التاّمة بني اجلنسني من منظور يؤّدي إىل نتائج خمالفة لتلك القواعد واآلداب.

وقد ذكرنا من قبل: أّن املجتمعات غري املحافظة نفسها تعيش رضبًا من التناقض بني 

بحسب العرف  ـوك االجتامعّي املقدار الذي تبديه من قيمة العفاف وبني قواعد السل

فيها سلوك ذميم؛ ومن َثّم ُيعترب  ـبحسب العرف العام  ـفيها؛ فالعالقة اخلاطئة  ـوالقانون 

م به، وعالقة األزواج خارج إطار الزواج خيانة للطرف اآلخر ولكن مع ذلك:  .ُسّبة ملن اهتُّ

وكأّنه أمر مسموح به، وال  فإّن األجواء االجتامعّية والنصوص القانونّية تتعامل مع ذلك

تّتخذ اإلجراءات املساعدة عىل تكّون األعراف املحافظة لتلك القيم املعَرتف هبا. وليس 

هناك من تفسري لذلك إّال أّن غلبة األهواء والرغبات العارمة حتول دون إجياد حدود قانونّية 

 يف املستوى املُعلن املؤّثر يف وأعراف اجتامعّية تساعد عىل احلفاظ عىل البيئة السليمة، والسّيام

 الرتبية االجتامعّية العاّمة.

                                                             

 .٥٩: األحزابسورة ) ١(
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وعىل اإلمجال: فإّن لكّل منهج ثقاّيف وتربوّي آثاره االجتامعّية؛ ألّن املناهج يف حقيقتها 

سنن اجتامعّية موّلدة آلثار معيَّنة. فمن تبنّى منهجًا عن وعي فإّنه قد ريض بعواقبه وآثاره، 

 من أمور يعتقدها سّيئة وخاطئة لزم أن خيتار منهجًا يناسب ذلك.ومن رغب يف التوّقي 

 ،): املواطنة؛ حيث إّن الدين ال يعتّد باملواطنة واآلثار املرتّتبة عليهااملورد الثالثو(

 عىل خالف املنظور املعارص، الذي يعترب املواطنة أساس احلقوق والواجبات عىل اإلنسان.

امليثاق االجتامعّي ألهل البلد الواحد عىل أمور عقد  نع منوالواقع: أّن الدين ال يم

لكنّه يرى أّن ذلك ال ينفي وجود حقوق إنسانّية عاّمة  ،م هذا امليثاقارتحامعيَّنة، وال ينفي 

وهذه نقطة إجيابّية يف األخالق  ـوإن مل يكونوا من أهل البلد  ـيشرتك فيها مجيع الناس 

املعارصة التي تبالغ يف بناء احلقوق عىل أساس العقد  الدينّية باملقارنة مع األخالقّيات

مع كون تلك احلقوق يف نفسها حقوقًا إنسانّية عاّمة بحسب  ،االجتامعّي املبني عىل املواطنة

 القانون الفطرّي.

 ـوكذلك يرى الدين وجود حقوق ثابتة بني املسلمني، من غري عصبّية ضّد غريهم 

وال مانع من تأّكد هذه احلقوق اإلنسانّية  ـأو غريه سواء كانوا من أهل بلد اإلنسان 

واإلسالمّية يف حّق أهل البلد بامليثاق االجتامعّي القائم بينهم. ولقد كان اإلسالم حيرتم 

التحالفات واملعاهدات املوجودة بني القبائل من قبل اإلسالم، كحلف الفضول كام هو 

 معروف يف التاريخ اإلسالمّي.

): عدم صالحّية أّي امرٍئ للتدّخل يف شأن اآلخرين يف املنظور املثال اخلامسو(

احلديث؛ بخالف املنظور الدينّي الذي يرى الكّل َقّيًام عىل رعاية القيم يف املحيط االجتامعّي، 

 ويعطي للبعض والية عىل البعض اآلخر.

املصالح والواقع: أّن املنظور الدينّي ينطلق من منطلق احلّق العاّم يف حفظ القيم و

العاّمة. وال ضري يف ذلك فيام مل يكن يوجب تعّديًا بدنّيًا عىل اآلخر، وأّما حرص هذه 
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مع قيام  ـعىل اإلمجال  ـالصالحّية بالدولة فيام احتاج إىل التعّدي البدّين عليه فال ضري فيه 

يث احلد)١(وليس يف ذلك ما ينقض ضابطًا من ضوابط الدين. وقد تقّدم ،الدولة بوظائفها

 عن ذلك.

): تقديم األخالق املعارصة للحّرية الشخصّية عىل الصالح املثال السادسو(

االجتامعّي يف السلوكّيات االجتامعّية، بينام جتري األخالقّيات القديمة واملنظور الدينّي عىل 

 خالف ذلك.

ترجيح الصالح االجتامعّي، وضامن سالمة  منوالواقع: أّن املنظور الدينّي ينطلق 

لبيئة االجتامعّية عّام خيدش الرتبية الصحيحة. وتلك منطلقات فطرّية سبق إيضاحها يف ا

 .)٢( بحث سابق

التي قيل  ـهذا حديث موَجز عن األمثلة املذكورة الختالف األخالقّيات القديمة 

 عن األخالقّيات املعارصة. ـببناء الدين عليها 

 يف الدين واألخالقّيات املعارصة يص املوقفخلت

وقد اّتضح من جمموع ما تقّدم يف احلديث عن الدين واألخالقّيات املعارصة أّن 

جارية عىل أسس فطرّية ونفسّية واجتامعّية  ِحَكمٌ  ـوفق املنظور الديني  ـللحدود األخالقّية 

حكيمة يف ترتيب نقاط سّلم األولوّيات والتطبيق بني األدوات والغايات إذا صيغت بلغة 

  عن األساس الذي تستند إليه األخالق يف املنظور املعارص.فنّية مل َتْقُرص 

من جهة كثرة  ـولكّن املسار العمّيل للحياة يّتجه إىل تضعيف التوّجهات املحافظة  

ومن َثّم جتد أّن الثقافة الغربّية نفسها اختلفت يف  ـاإلمكانات الفاعلة يف تضعيف األخالق 

نصف قرن عّام نجدها عليه اليوم، وقد يكون احلال فيها  احلدود األخالقّية املرعّية فيها من

                                                             

 .)الدين والسياسة(يف حمور  )١(

 .)الدين والسياسة() الحظ ما تقّدم يف حمور ٢(
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كذلك من اليوم بالقياس إىل فرتة الحقة. وليس يف ذلك داللة عىل صواب هذا التحّرر عن 

 القيود األخالقّية.

وأّما التوّجهات اإلسالمّية باخلصوص فهي تعاين عناًء إضافّيًا من التأّخر العلمّي 

 ،ممّا يؤّدي إىل شعور املجتمع بالضعف يف كّل املجاالت ،احلياةوالصناعّي يف خمتلف جماالت 

بام فيها املجال الثقاّيف واألخالقّي أمام ثقافة املجتمعات غري املحافظة وأخالقها، وذلك خطأ 

 كبري يتوّلد عن ضعف الثقة بالنفس واخللط بني املجاالت املختلفة.
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 الدين والتقنني املعارص

 املجال الرابع

 والتقنني املعارصالدين 

ال شّك يف أّن القانون ركن أساس يف احلياة اإلنسانّية؛ فإّنه العنرص الضابط للعالقة 

االجتامعّية بني الناس، واملحّدد للحقوق والواجبات، ولن يستغني أّي جمتمع إنساّين عن 

م سلوك األفراد فيه.  قوانني ُحتكِّ

انوّين للمجتمع وفق احلاجات االجتامعّية وال شّك أيضًا يف أّن الدين اهتّم بالوضع الق

لإلنسان، وعّلق عىل القوانني السائدة يف املجتمع فألغى بعضًا وأّكد بعضًا آخر وتّرصف يف 

 اّجتاه احلكمة والعدالة. ـوفق منظوره  ـثالث، متحّريًا 

يرتكز عىل  ـمن منطلق املعارصة  ـولكّن السؤال الذي ُيطرح يف شأن الدين والقانون 

 كيفّية املالءمة بينهام يف العرص احلارض.

ر القانون املال  ئم بطبيعته يف املجتمع اإلنساينّ تطوُّ

ر يف  وذلك بالنظر إىل أّن القانون هو من مجلة اجلوانب التي هي ُعرضة للتغريُّ والتطوُّ

 .. حياة اإلنسان لوجهني

ة واجتامعّية، وقد ُعلم أّن وهو أّن القانون ظاهرة إنسانّية نفسيّ  ـإمجاّيل  ـ :)األّول(

ر  ،الظواهر النفسّية واالجتامعّية لن تستقّر عىل مثال واحد بل هي ُعرضة للتغريُّ والتطوُّ

 بشكل دائم كام يف اآلداب، واللغات، والعادات والتقاليد.

القانون ينّظم احلياة االجتامعّية لإلنسان، ومع تغريُّ وهو أّن  ـتفصيّيل  ـ :)الثاينو( 

وف واألحوال االجتامعّية وحدوث حاجات وعوارض مستجّدة البّد من أخذ هذه الظر

 املتغّريات بنظر االعتبار يف القانون طبعًا.
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وعليه: فإّن هذا األمر يوجب رضورة التكامل يف أّية منظومة ترشيعّية ُوجدت يف 

 .عرص سابق؛ فال يصّح أن يبقى الترشيع بال تغيري وال زيادة طيلة مئات السنني

دًا يف الزمان احلارض؛ ألّن التغّري االجتامعّي الطارئ يف القرن  ويزداد هذا األمر تأكُّ

األخري تغّريٌ هائل يزيد عىل التغّري االجتامعّي الذي طرأ عىل احلياة البرشّية يف جمموعة قرون 

 عديدة، فاقتىض ذلك تكييف القوانني بام يناسبها ويالئمها.

رًا وقد استجابت القوانني يف  املجتمعات البرشّية هلذه الرضورة، حيث تطّورت تطوُّ

هائًال يف مجيع امليادين ذات العالقة بالقانون؛ من: االقتصاد، والسياسة، واالجتامع، 

 والعمران، والثروات الطبيعّية، والرتاث، واحلقوق الشخصّية واالجتامعّية والدولّية.

 واع التطّور الرضورّي يف القانونأن

 .. الرضورّي يف املنظومة القانونّية عىل نوعني: التغيري، والزيادة والتطّور

ف يف القوانني السابقة .١ إّما بإلغائها أو حذف فقرات  ،أّما التغيري فاملراد به: الترصُّ

منها أو حتديدها أو توسعتها. وهذا أمر تقتضيه التغّريات الطارئة عىل احلياة؛ لكي ينسجم 

 القانون معها.

 .. ر يف علم القانون املعارص أّن هناك حاجة إىل ثالثة أنواع من الترشيعاتوقد تقرّ 

): الترشيع الثابت، ويمّثل قوانني حتّدد اخلطوط الرئيسة والقواعد العاّمة األّول(

للترشيع ممّا ينبغي أن يقع كّل ترشيع الحٍق يف إطاره وال يتصادم معه. ويعربَّ عنه 

 القانوّين املعارص من قبل جلنة من اخلرباء. ، وُيوضع يف العرف)الدستور(بـ

): الترشيع املتغّري، ويمّثل تفاصيل ترشيعّية تكون عرضة للتغيري. ويعّرب عنه الثاين(

 .)الربملان(قّوة ترشيعّية منتَخبة  ـيف العرف املعارص  ـ، وتتصّدى له )القانون(بـ
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والعمل به، من قبيل ما  ): الترشيع اخلاّص الواقع يف مقام تطبيق القانونالثالث(

وُيسّمى  ،يصدر عن القوة التنفيذّية أو الترشيعّية أو القضائّية يف مقام اإليفاء بمهّامهتم

 .)القرار(بـ

. وهو أمر لقانوّين املعارص يف عاّمة الدولفهذا النظام هو الذي جيري عليه العرف ا

 جات فيها.تقتضيه طبيعة احلياة بثوابتها ومتغّرياهتا حسب اختالف احلا

وأّما الزيادة التي حيتاج إليها الترشيع القانوّين فتفرضها تطّورات احلياة؛ ألّهنا تفرز  .٢

 .. احلاجة إىل ترشيعات أساسّية ومهّمة يف احلقول املختلفة

لقوانني تنّظم قواعد إدارة السوق، واملؤّسسات  ففي احلقل االقتصادّي تربز احلاجة

 . املالّية كالبنوك والرشكات

ويف احلقل السياّيس هناك حاجة لقوانني تنّظم احلياة السياسّية عىل أساس االنتخاب 

 وفق آلّية حمّددة. 

ويف احلقل االجتامعّي هناك حاجة لقوانني تنّظم السلوك االجتامعّي العاّم واخلاّص 

 باألرسة يف أثر تطّور احلياة االجتامعّية.

ر القانوينّ يع الدينّي اّدعاء عدم وفاء نظام الترش  بالتطوُّ

ويف ضوء ذلك: قد ُيالَحظ يف شأن الترشيع الدينّي أّنه ال يفي باحلاجات القانونّية 

 .. املعارصة؛ جلملة وجوه

بال فرق بني ما يتعّلق  ،): ألّن هذا الترشيع يكاد يكون برّمته ترشيعًا ثابتاً أّوالً (

للتغيري بطبيعتها، بال مساحة يتاح باخلطوط الرئيسة، وما يتعّلق بالتفاصيل التي هي عرضة 

 النقيصة والزيادة فيها.
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): أّن الترشيع الثابت يف اخلطوط الرئيسة إّنام يكون ثباته عند العقالء لفرتة ثانياً و( 

زمنّية وليس ملئات السنني؛ ومن َثّم تكون هناك آلّيات لتغيري الدستور يتضّمنها الدستور 

 عات الدينّية؛ لعدم وجود آلّية لتغيريها.نفسه. وهذا ال جيري يف شأن الترشي

وهو عدم مالءمة الترشيعات القانونّية الدينّية لكّل زمان  ـوقد ُحيتّج عىل هذا املعنى 

قد ُبعث يف نفس  بدليل شاع منذ حني، وهو أّننا لو فرضنا أّن نبّي اإلسالم  ـومكان 

فليس من  ـ أو الروم أو اليونان الُفرسك ـالزمان ولكن يف بيئة أخرى خمتلفة اجتامعّياً وثقافّياً 

والتي  ،املعقول أن يأيت هبذه الترشيعات التي جاء هبا يف األحكام اجلزائّية والشخصّية وغريها

ُبعث لو  أنه ُروعي فيها التناسب مع البيئة االجتامعّية والثقافّية يف اجلزيرة العربّية. كام 

اجتامعّية وثقافّية هائلة يف املجتمع اإلنساّين لكان ما يف هذا الزمان الذي وقعت فيه تغيريات 

يأيت به خمتلفًا بعض اليشء عّام جاء به قبل أربعة عرش قرنًا؛ فإّن للقانون ارتباطًا كبريًا 

 وواضحًا باحلضارة اإلنسانّية والثقافة االجتامعّية.

ع عىل هذه الرؤية بأّنه لو ُأريد أن يكون الدين وافيًا ب جميع ترشيعات احلياة وقد ُيفرَّ

املعارصة لكان مقتىض ذلك إرسال رسالة أخرى جديدة من قبل اهللا سبحانه إىل الناس يف 

هذا الزمان؛ حّتى يأيت بترشيعات تالئم الوضع احلارض، ويقنع املجتمع اإلنساّين بأدوات 

 متناسبة مع تطّور الفكر البرشّي.

عطيات العلمّية يف قبوهلا للتطّور والتغيري امل واحلاصل: أّن املبادئ الترشيعّية عىل حدِّ 

 متامًا.

وإذا كانت العلوم الطبيعّية قد تطّورت يف العرص احلديث تطّورًا إجيابّيًا هائًال فالبّد أن 

 تتطّور املبادئ الترشيعّية أيضًا بام يناسب ذلك.

 .. وعليه: فنحن بني خيارين يف شأن عالقة الدين والقانون
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لترشيع القانوّين جزءًا من الدين أصًال، استنادًا إىل أّن شأن الدين أْن يفيد أّال ُيعترب ا .١

حقائق ثابتة تتضّمنها الرسالة اإلهلّية، وشأن الترشيع أن يكون متغّريًا ومتطّورًا وفق احلاجات 

واالقتضاءات املتجّددة؛ فال يمكن أن حيتوي الدين عىل الترشيع الوايف بحاجات اإلنسان 

 .عيدمنذ أمد ب

تًا من تعاليم الدين؛ وليس جزءًا دائًام  .٢ أْن ُيعترب الترشيع املنصوص جزءًا مؤقَّ

ومقّومًا من الدين؛ وذلك عىل أساس أّن شأن الدين إثبات وجود اهللا سبحانه والدار اآلخرة 

والتوصية بمكارم األخالق، ومل يكن تدّخله يف الترشيع االجتامعّي إّال إلسعاف الناس يف 

الظروف وإعانتهم عىل إجراء العدالة؛ فإذا بلغ املجتمع اإلنساّين درجَة الرشد كان أمر تلك 

الترشيع الذي ينّظم حياهتم موكوالً إليهم. وبذلك ترتفع التساؤالت حول الترشيعات 

 االجتامعّية يف الدين.

يع واحلاصل: أّن وفاء الدين باحلاجة القانونّية املعارصة يقتيض أن يتضّمن الدين مج

الترشيعات التفصيلّية التي حيتاج إليها اإلنسان يف املجاالت املختلفة، وليس هناك من رؤية 

 ترشيعّية سياسّية واقتصادّية وثقافّية يف النصوص الدينّية تفي بحاجات اإلنسان املعارص.

 لدينّي بمقتضيات القانون املعارصبيان إيفاء نظام الترشيع ا

 .. القول ليس دقيقًا؛ لوجهني هذا، ولكّن الواقع أّن هذا

 املبالغة يف حجم التغيري الذي يقتضيه الترشيع القانوّين يف نفسه. .١

. املبالغة يف نفي وجود أدوات التغيري، وسائر العنارص اإلجيابّية يف داخل منظومة ٢

ه الترشيع الدينّي من جهة عدم التأّمل الشامل واالّطالع الكايف عىل الفقه الرشعّي وآفاق

 العاّمة وأبعاده املتعّددة.

 .. أربعة مطالب وسوف نوضح القول يف ذلك بإجياز يف ضمن
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 ين): بيان مساحة الثابت واملتغّري واإلضافة املتاحة يف الترشيع من املنظوراألّول( 

 الفطرّي والدينّي.

 ): يف كيفّية ثبوت التغيري يف االستنباط الدينّي.الثاين(

الترشيع الدينّي يف مجلة من أصوله وقواعده بالقانون الفطرّي  ): بيان أوفقّيةالثالث(

 من القوانني الوضعّية احلديثة.

 ): يف مدى احلاجة إىل رسالة إهلّية جديدة يف العرص احلارض.الرابع(

يف الترشيع بحسب املتاحة ): يف بيان مساحة الثابت واملتغّري واإلضافة األّول طلبامل(

 ينّي.املنظورين الفطرّي والد

إّن طبيعة الترشيع أن يعتمد عىل جزء ثابت وآخر متغّري يقع يف مساحة واسعة مرتوكة 

للمصالح واملفاسد املتغّرية؛ فهو بجزئه الثابت يمّثل الضمري اإلنساّين، وبجزئه املتغّري يواكب 

متغّريات الزمان، وباملساحة املفتوحة للمصالح واملفاسد املتغّرية ينسجم مع مستجّدات 

 احلياة.

 مساحة الترشيع الثابت بحسب املنظور الفطرّي والدينيّ 

 .. والثابت يف الترشيع الدينّي أمران

): أصول الترشيعات العقالنّية؛ فإّهنا أمور ثابتة؛ ألّن حقيقة الترشيع ليست إّال األّول(

دع من اهلدي قيًام أخالقّية َمصوغة بصياغة حمّددة؛ فهي تستمّد من الفطرة اإلنسانّية وما ُأو

 موردين .. تتلّخص يف ـيف احلقيقة  ـاملالئم حلياة اإلنسان فيها. وهي 

 مفاهيم أخالقّية عاّمة، كالعدل والعفاف والوفاء والصدق واحلزم وغريها. .١

كّية عّدة حقوق ثابتة للناس، مثل حّق احلياة والسالمة واحلّرّية واألمن واملل .٢

  والزواج والتعاهد وغريها.

 املعلوم: أّن هذه األصول ممّا ال سبيل إىل التغّري فيها. ومن
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): مجلة من موارد تلك املبادئ العاّمة ومقتضياهتا؛ فإّهنا تكون أيضًا أمورًا ثابتة الثاين(

متى كانت مستجمعة بطبيعتها للعنارص املؤّثرة يف احلكم؛ بحيث ال خيتلف مقتىض املبدأ 

 ملكان.العاّم كالعدالة باختالف الزمان وا

 .. املوارد عىل قسمنيهذه و

قسم يكون استجامع املورد للعنارص املؤّثرة يف احلكم بشكل ثابت ودائم واضحًا،  .١

 مثل حرمة غيبة اآلخرين.

يف املنطقة الرمادّية لتلك األصول واملبادئ وامتداداهتا الغامضة،  همورد وقسم يقع .٢

طًا أو مفّرطًا؛ نتيجة تزامحها مع ا مفرِ قد يكون بعضه كون عرضة ألذواق خمتلفةتبذلك و

مشاعر إنسانّية أخرى، فيبّني الترشيع الدينّي مقتىض املبادئ العاّمة الفطرّية فيها، وقد يساعد 

 عىل مذاق ترشيعّي عاّم. ـداللة موثوقة  ـبذلك عىل رفع اإلهبام يف موارد أخرى بداللته 

جزءًا من القانون الثابت. وهذا أمر  ـبقسميها  ـوبذلك يكون احلكم يف هذه املوارد 

 طبيعّي.

وعليه: فال يصّح دعوى كون مجيع املبادئ الترشيعّية مظنّة للتغيري ولو بعد مرور زمن 

بل مجلة من  ،طويل عليه، كام ال يصّح حرص املساحة الثابتة من الترشيع باملبادئ العاّمة

 هذه املساحة عند العقالء.املوارد الواضحة واملتشاهبة أيضًا يمكن أن تندرج يف 

وأّما ما تقّدم من احلاجة إىل تغيري القوانني قياسًا باختالف املعطيات العلمّية وتطّور العلوم 

الطبيعّية واإلنسانّية يف هذا العرص فهو ليس صحيحًا؛ فإّنه ال جمال للمقارنة بني املبادئ 

رها وتغيريه ا؛ ألّن املعطيات العلمّية تبتني عىل الترشيعّية واملعطيات العلمّية يف نظام تطوُّ

اكتناه سنن احلياة، وهي منوطة بالتجربة واالختبار. وأّما املبادئ الترشيعّية فهي من مقولة 

أكثر  األخالق والعدالة واحلكمة، وهي معان منبثقة من داخل اإلنسان؛ فكّلام كان اإلنسان 

مكن أن يقع املجتمع البرشّي املتحّرض يف صفاًء وحكمًة كان انطباعه أكثر صوابًا؛ ومن َثّم: ي
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أخطاء أخالقّية فظيعة ذات آثار اجتامعّية مدّمرة يف أثر: غلبة الرغبات املادّية، واستضعاف 

األمم املحرومة والفقرية، وهيمنة أصحاب رؤوس األموال، واإلفراط أو التفريط باملصالح 

 ة كاحلّرّية والعدالة وغري ذلك.االجتامعّية يف أثر االنسياق لبعض املفاهيم اجلّذاب

 فهذه مساحة األحكام الثابتة يف القانون الفطرّي والرشعي.

 مساحة الترشيع املتغّري وشبهه يف الدين

 وأّما ما عدا ذلك من مساحات الترشيع فهي مساحات يكون التغيري فيها واردًا.

 .. وللتغيري وما يشبهه من حيث النتيجة أنحاء عديدة

 كم نفسه؛ نظرًا إىل كونه حكًام والئّيًا منوطًا بتقدير الوايل.تغيري احل .١

وثبوت كون احلكم والئّيًا قد يكون عىل أساس داللة الدليل نفسه عىل نوع احلكم، 

. وهذا لفظ ظاهر يف )١(وضع الزكاة عىل اخليل العتاق نظري ما ورد من أّن اإلمام علّيًا 

 .عده احلكم الوالئّي، والظاهر عدم دوامه ب

وقد يكون عىل أساس دراسة النصوص وتوارخيها واملناسبات احلاّفة هبا؛ حيث قد 

: أّن احلكم األصّيل مل يتضّمن حتديدًا معّينًا؛ وإّنام جاء النّص املتأّخر بالتعيني ـ مثالً  ـُيستظهر 

أو بالنظر إىل يف مقام تنفيذ حكم النّص األصّيل من قبل املّرشع؛ بالنظر إىل مقام كونه مّرشعًا، 

فيشبه ذلك ما ورد يف آية كّفارة الصيد من  ،مقام كونه منّفذًا، أو بالنظر إىل مقام كونه قاضياً 

 .)٢(أّنه متى كان الصيد ممّا ليس له قيمة سوقّية حمّددة فإّنه ُحيّكم فيه رجالن عادالن

                                                             

 .٥٣٠ص: ٣ج: ) الكايف١(

ْثُل [) قال تعاىل: ٢( ًدا َفَجَزاٌء مِّ َتَعمِّ ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ ا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْقُتُلوا الصَّ َ َما َقَتَل  َيا َأهيُّ

نُكمْ مِ  ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ  .)٩٥املائدة: (سورة  ]َن النََّعِم َحيْ
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ت استظهار إناطة احلكم بقيد ملحوظ يف النّص ارتكازًا؛ بحسب االعتبارا .٢

واملناسبات احلاّفة بالنّص وبموضوع احلكم فيه؛ ممّا يؤّدي إىل اختالف احلكم بحسب 

 األزمنة، وإن مل يكن هناك حتديد للحكم بزمان خاّص بنحو مبارش.

وهذا النحو من استظهار حمدودّية النّص القانوّين أمر شائع يف شأن القوانني املعارصة، 

لة  بمالحظة انطباق القانون مع الترشيع الدستورّي  ـ الً مث ـحيث نالحظ أّن اجلهة املخوَّ

يف  ـيعّول كثريًا يف تشخيص مفاد الترشيع عىل استظهارات من هذا القبيل، كام أّن القضاة 

كثريًا ما يعّولون عىل مثل ذلك. وهذا أمر معروف يف الوسط  ـمقام تطبيق الترشيعات 

 القضائّي السّيام يف املحاكم الُعليا.

عند مجاعة من  ـاق الروافع العاّمة للحكم، مثل الرضر واحلرج النوعّي انطب .٣

واملراد به: أن يكون امتثال احلكم أمرًا رضرّيًا أو شاّقًا مشّقة ال ُحتتمل عىل نوع  ـالفقهاء

الناس. فقد بنى بعض الفقهاء عىل ارتفاع احلكم عن عاّمة الناس حينئٍذ، وقد استند إىل ذلك 

 بعض أحكام احلّج.بعضهم يف تسهيل 

منوط باألماثل من الفقهاء وليس عاّمة الناس  ـ طبعاً  ـوتشخيص مثل هذه احلالة 

 واملتفّقهني يف الدين.

ومثل ذلك انطباق املثّبتات العاّمة للحكم، ونعني به أّن حالة معّينة قد تكون بؤرة 

 نوعّية فيه.حذرًا من املفسدة ال ـعىل رأٍي فقهّي  ـللمفسدة نوعًا فيجب جتنّبه 

أن يكون املفهوم املأخوذ يف موضوع احلكم بطبعه من قبيل املفاهيم املرنة التي  .٤

، )اإلرضار(، و)اإلغراء(، و)ةزينال(زمنة واألمكنة مثل مفاهيم ختتلف مصاديقها بحسب األ

خيتلف مصداقها بحسب  ـبطبيعتها  ـوغري ذلك؛ فإّن هذه املفاهيم  )اإلهانة(، و)االعتداء(و

 لظروف واألحوال.ا
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أّن للوايل املرشوع أن يقرن احلكم أحيانًا بام ال يكون رشطًا حمّددًا له، ولكنّه يكون  .٥

ولكن يقع التعّسف يف  ،موجبًا ملحدودّيته عمًال؛ وذلك فيام إذا كان احلكم حكيًام يف نفسه

 مقام تطبيقه والعمل به.

ك جيعلها مظنّة لضياع احلقوق األوقاف واألمالتسجيل مثًال: إذا ُقّدر أّن عدم 

بال مؤونة معتّد هبا يف دائرة رسمّية خاّصة، فيجوز للوايل  تسجيلهاواألموال، مع سهولة 

، أو يشّجع عىل ذلك بتقديم تسجيلهاإلزام الواقفني ووالة الوقف ب ـعىل رأٍي  ـاملرشوع 

 تسهيالت قانونّية ملن فعلها.

فقهّي يرى أّن  ء فهم جتاه الدين، بناًء عىل رأيسو تعّذر تطبيق احلكم؛ ملا يوّلده من .٦

وجعل حكم مؤّقت اضطرارّي بديل؛  ـمثالً  ـيف هذا املقدار ما يصّحح تعليق احلكم اجلزائّي 

وذلك بالنظر إىل أّن اخلطاب الدينّي هو خطاب راشد مقنع لعاّمة الناس وفق املبادئ 

عن اإلمام عيل  الكريم وما جاء يف هنج البالغة ا يظهر بمالحظة القرآنـكم ـالعقالنّية العاّمة 

 فإذا كان تنفيذ احلكم خيدش هذه الصورة للخطاب الدينّي، ويوجب حدوث شبهة  ـ

عاّمة بني أهله؛ بام ُيعذر الناس فيه وفق مداركهم جاز تعليق العمل باحلكم من جهة التزاحم 

يام إذا كان احلكم يف نفسه ممّا ال بني املصلحة العليا للدين وبني تنفيذ حكم خاّص، حّتى ف

تنفيذ بعض األحكام يف موارد؛ حّتى ال  جتنَّب  النبّي  أن نم)١(ورد غبار عليه. نظري ما 

 ّن حمّمدًا يقتل أصحابه.أيتحّدث الناس: 

لكن هذا املعنى إذا اّجته يف أصله فالبّد من احلذر من التوّسع فيه بمحض الشبهة 

ن البّت فيه موكوالً إىل األماثل من الفقهاء املوثوقني ممّن ال ُيساء بل البّد أن يكو ،والوهم

 الظّن به ال يف علمه وتثّبته وال يف ورعه لدى أهل الدين.

 فهذه وجوه معقولة يف تغيري احلكم أو ما يشبهه من حيث النتيجة.

                                                             

 .٦٦ص: ٦. ج:١٦٠ص: ٤ج: ) صحيح البخاري١(
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ف يف واقعه وكثري من التغّري والتطّور امللحوظ يف األحكام القانونّية يف حقيقتها ال خيتل

طّية كالذي ذكرناه يف بعض هذه الوجوه.  عن حاالت تطبيقّية وحتوُّ

 هذا كّله عن مساحة التغّري يف الترشيع الدينّي وأدوات التغيري فيه.

 املساحة املتاحة للترشيع اإلضاّيف يف الدين

وأّما مساحة الزيادة يف الترشيع الدينّي فهي ليست حمدودة؛ فإّن باإلمكان تنظيم 

السياسّية واالقتصادّية والعلمّية  ـحلقوق واالستحقاقات املتجّددة يف املجاالت املختلفة ا

بام ال خيرج عن احلدود الرشعّية الواضحة والذوق الرشعّي العاّم،  ـوالثقافّية وغريها 

وتستمّد هذه التفاصيل مرشوعّيتها من مرشوعّية الرؤية العقالنّية العاّمة يف إطار مبادئ 

عة؛ فال مانع من البناء عىل نظام سياّيس واقتصادّي وثقاّيف يبتني عىل مبادئ العدل الرشي

مثل مع االستعانة يف املنهج األ ـوالتي هي موضع تأكيد الرشيعة  ـوسائر القيم النبيلة 

 وليس يف ذلك يشء من املنافاة للمبادئ الدينّية أو روح الدين. بمعطيات املعرفة العقالئّية.

هر إيفاء القانون الرشعّي؛ بااللتفات إىل النظرة الشاملة فيه بمقتضيات وبذلك يظ

 التقنني املعارص واألدوات الالزمة فيه.

 قواعد استنباط الثابت واملتغّري يف الترشيع الدينيّ 

 ت واملتغّري يف الترشيع الدينّي.): يف قواعد استنباط الثابالثاين طلبامل(

ما فيه من الفسحة الترشيعّية الستيعاب متغّريات احلياة إّن نظام الترشيع الدينّي رغم 

فإّن من الرضورّي يف مقام استنباط هذا الترشيع من احلذر واالستيثاق التاّم يف شأنه؛ برعاية 

 االعتبارات التي ينبغي مراعاهتا.

 .. توضيح ذلك: أّن للترشيع الدينّي مرحلتني
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يع بحقيقته وفق املنظور الدينّي. وال شّك ): هي مقام واقع هذا الترشاملرحلة األوىل( 

جيري عىل مقتضيات  ـوفق تأكيد نصوصه  ـبالنظر إىل هذه املرحلة إىل أّن هذا الترشيع 

 احلكمة والصالح والفضيلة وال حييد عنها.

 ـحيث ال يكون من ثوابت الرشع  ـ): هي مقام استنباط هذا الترشيع املرحلة الثانية(

وتكون هناك  ـبطبيعة احلال  ـوهذا مقام يتدّخل فيه الفهم اإلنساّين  ة.باألدوات االجتهاديّ 

 .. قواعد واعتبارات جيب رعايتها

و متغّريًا، أصالة الثبات؛ واملراد به البناء عىل ثبات احلكم كّلام شّك يف كونه ثابتًا أ .١

ء يف مقام ما يوجب تغّريه. وهذا أصل عقالئّي، جيري عليه العقال واستمراره حّتى يثبت

التقنني كام يظهر باالّطالع عىل األبحاث الدائرة يف مقام تغيري الترشيعات السابقة؛ فإّهنا 

 تنطلق من البناء عىل القانون املَُربم إّال يف حال طرّو حاجة مؤّكدة لتغّريه.

التثّبت الكايف؛ وذلك بأن يتجنّب الباحث يف مقام البحث عن ثباِت الترشيع  .٢

ه ا لتّرسَع يف البناء عىل كون احلكم من قبيل املتغّري، وال يعتمد منهج التجربة واخلطأ يف وتغّريِ

املسرية االجتهادّية يف هذا الباب بل جيري عىل منهج متني وموثوق؛ حفاظًا عىل األصول 

والقواعد الدينّية، وجتنّبًا عن وقوع الشبهة واخلالف يف تعاليم الدين باألهواء واالجتهادات 

املنضبطة، السّيام بااللتفات إىل أّن كثريًا من املعطيات واملؤّرشات التي تقوم عىل تغّري غري 

احلكم بدوًا إّنام يوجبها بعض األمواج الفكرّية والثقافّية املؤّقتة، ويفيض التأّمل اجلامع 

ت واملتأّين فيها إىل عدم سالمتها وصواهبا؛ ومن َثّم حيسن التثّبت يف هذا األمر باألدوا

املعروفة واملناسبة، ومن مجلتها االلتفات إىل نظر األوساط العلمّية العليا يف الفقه، املتمّثل يف 

 مواقف األماثل من الفقهاء املوثوق هبم.

  ّححة العتبار احلكم عند العقالء.رعاية االعتبارات الرتبوّية املص .٣
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ىل احلكم الثابت حّتى إذا مل بيان ذلك: أّن هناك اعتبارات تربوّية تساعد عىل اإلبقاء ع

ألّن بقاء الترشيع أحيانًا  ـمن حيث ما يعّرب عنه من مالكات ترشيعّية أّولّية  ـيكن إبقاؤه أمثل 

يرمز إىل تواصل بني حارض املجتمع وتارخيه السابق املهّم الذي يستمّد منه إيامنه وقيمه؛ ومن 

تمع واعتقاداته. وهذا سبب عقالئّي مقبول َثّم يكون له دور كبري يف احلفاظ عىل قناعات املج

يصّحح إبقاء احلكم واألخذ به؛ فإّن َمن تأّمل أحوال املجتمعات املعارصة وجد أّهنا تراعي 

رضبًا من األدب بالنسبة إىل أصوهلا وثقافتها وماضيها، بام يتجّىل يف مجلة من بنود دساتريها 

مل جتعل مثل هذه القوانني. وهذا من  وقوانينها؛ بحيث أّهنا لو كانت ذات ماٍض خمتلف

أسباب االختالف بني الدساتري والقوانني الوضعّية، وهو منّبه عىل أّن هذا املعنى اعتبار 

 عقالئّي.

وعليه: فإّن عىل علامء الفقه والقانون يف املجتمعات الدينّية واملحافظة االلتفات إىل 

 ني املعمول هبا.مثل هذه االعتبارات املقتِضية للحفاظ عىل القوان

 قواعد يف الترشيع الدينّي أقرب إىل القانون الفطرّي من القوانني احلديثة

): يف امتياز الترشيع الدينّي يف مجلة من أصوله وقواعده بكونه أوفق الثالث طلبامل(

 ون الفطرّي من القوانني احلديثة.بالقان

انني الوضعّية احلديثة تؤّدي إىل إّن النظرة املقارنة الدقيقة بني الترشيع الدينّي والقو

مل تبلغها مستوى القوانني  للترشيع الدينيالوقوف عىل مبادئ فطرّية وتطبيقات ظريفة 

 املعارصة.

وقد ُيستغرب ذلك يف بادئ النظر؛ من جهة التطّور البالغ يف العلوم املختلفة يف هذا 

 أصول الرؤية القانونّية ومبانيها. العرص، فيكون املفَرتض فيها بلوغها إىل املبالغ العميقة يف

ولكن ال موضع للغرابة يف ذلك؛ للفرق بني العلوم اإلنسانّية والعلوم الطبيعّية يف منبع 

املعلومات ومبادئها؛ فالعلوم الطبيعّية تبتني عىل اكتناه الطبيعة وقوانينها، وتلك أمور ماّدّية 
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اكتناه  ّما العلوم اإلنسانّية فهي تبتني عىل يكون املنهج املؤّدي إليها التجربة واالختبار. وأ

النفس اإلنسانّية وعواملها، ويعتمد علم القانون خاّصة عىل قراءة الضمري اإلنساّين 

واستشفاف وجه احلكمة؛ فكّلام كان الباحث مّتصفًا بمستوى أزيد من نقاء الفطرة وسالمة 

 كان أكثر توفيقًا يف منحاه الترشيعّي.الضمري ونباهة أزيد يف رصد السنن النفسّية ومالئامهتا 

ولنذكر عددًا من األمثلة التي توضح متّيز الترشيع الدينّي يف قربه من املنحى 

 ..الفطرّي 

الع الشخص املعاَقب عىل طاقبح العقاب من دون (إّن الدين يبني عىل قانون  .١

أّي ترشيٍع منوٌط بالعلم ؛ ومعنى ذلك: أّن استحقاق العقاب عىل خمالفة )احلكم املعاَقب عليه

 طالع الشخّيص عليه.به باال

طالع النوعّي من خالل وهذا يغاير ما جتري عليه القوانني احلديثة من االكتفاء باال

َمن مل يقف عىل هذا اإلعالن مهام كان سبب ذلك.  ـبحسبها  ـاإلعالن املحّدد، وال ُيعذر 

الفطرّي؛ فمن املعقول أن ُيعترب اإلعالن العاّم  ومثل هذا قد ُيعّد تعّسفًا أو ظلًام من املنظور

 ـاذا كان اإلعالن بوسائل مناسبة لثقافة الناس ومداركهم  ـحّجة عىل االّطالع الفعّيل للناس 

 ولكن ليس من املقبول معاقبة من تعّذر عليه االّطالع عىل احلكم لظروف قاهرة.

قدور وما بمثابته ممّا يتعّرس أو قبح العقاب عىل غري امل(ويبني الدين عىل قانون  .٢

ومعنى ذلك: أّن  .]الَ ُيَكلُِّف اهللاُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها[: )١(كام قال تعاىل )يتّرضر به اإلنسان

استحقاق العقاب عىل خمالفة أّي ترشيع منوط بالقدرة عىل تنفيذه بام ال يكون فيه حرج 

 شديد أو رضر عىل املكّلف. 

                                                             

 .٢٨٩البقرة: سورة  )١(
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القوانني املعارصة مكّررًا؛ من قبيل معاقبة املديون يف حال عدم وهذا أمر ينتقض يف 

مهام كان سبب ذلك، وعدم إعذار املخالف ولو يف حال  ،تسديده لدينه وإن كان مبلغًا قليالً 

 الرضر واحلرج الشخّيص عليه يف العمل بالقانون.

 يف مقابل يشء ويبني الدين عىل أّن كّل معاملة تتضّمن بطبيعتها أكَل مال الناس ال .٣

وهذا قد ينطبق عىل  .)أكل املال بالباطل(وختالف بذلك الصالح العاّم فهي باطلة؛ ألّهنا من 

كثري من املعامالت اإللكرتونّية، التي ُخيّطط هلا وفق دراسات نفسّية واجتامعّية؛ هبدف أكل 

عىل مزيد من  أموال الطبقة الوسطى والفقرية الذين يدخلون كّل مدخل يأملون فيه احلصول

املال بأسلوب ميّرس؛ فيقعون يف فّخ اجلهات املخّططة هلا. ولكّن القوانني احلديثة تعرتف 

 بصّحة مثل هذه املعامالت مطلقًا.

وهبذا يظهر: أّن من املبادئ الترشيعّية الدينّية ما هو أقرب إىل العقالنّية والفطرة من 

 املبادئ الترشيعّية املعارصة.

 رسالة إهلّية جديدة يف العرص احلارض ونقده طرح احلاجة إىل

 ة إهلّية جديدة يف العرص احلارض.): يف مدى احلاجة إىل رسالالرابع طلبامل(

إّن هناك سؤاالً مشهورًا، وهو أّن التطّور الذي بلغته البرشّية يف النواحي املختلفة 

جديدة تفي بمتطّلبات  للحياة يف هذا العرص قد يقتيض أن ُتبعث إىل اإلنسان رسالة إهلّية

 العرص يف الترشيع واإلقناع؛ رفعًا لاللتباسات الطارئة، وإيفاًء باالحتياجات املتجّددة.

وقد ُيذكر يف هذا السياق ما تقّدم نقله من قبل من أّن تعاليم األنبياء فيام يّتصل 

ختلفت هذه بالترشيع تنطلق وفق املكان والزمان؛ بحيث لو ُفرض إرساهلم يف بيئة مغايرة ال

 التعليامت عن وضعها الذي جاءت عليه.

: إىل أّنه ال ينبغي أن خيتلط عىل اإلنسان يف مثل ـعىل اإلمجال  ـولكن ينبغي االلتفات أّوالً 

يمكن  هذه املداخل اآلمال واألماين واالقرتاحات بمقتضيات السنن اإلهلّية وقواعدها؛ فال 
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ّرد أمل واقرتاح، ولكن له أن يستنتجها من لباحث موضوعّي أن يستنتج احلقائق من جم

قواعد ثابتة تنطبق يف املورد بوضوح، وليست هناك قاعدة عقلّية واضحة تقتيض رضورة 

إرسال رسالة جديدة كّلام حصل تطّور كبري يف احلياة اإلنسانّية ومقّوماهتا؛ بحيث ُيتلّقى ذلك 

م إرسال هذه الرسالة برهانًا يفنّد السابقة، ويكون عد تالارشطًا يف ثبوت حّقانّية الرس

 حجج تلك الرساالت عن اهللا سبحانه بكّل ثقلها ومؤّرشاهتا.

: أّن ـبالتأّمل اجلامع يف شأن العالقة بني اإلنسان وبني اهللا سبحانه  ـومن املعلوم 

الصحيح أن ُيبنى أصل هذه العالقة عىل مقتضيات سديدة تفيض إىل االهتداء إىل اهللا 

أصل حكمته يف خلقه لألشياء، وعنايته بإرسال الرسل. ثّم يعيش اإلنسان بعد سبحانه، و

ذلك مع اهللا سبحانه وسننه يف خمتلف نواحي احلياة عىل نحو املعايشة مع األمر الواقع، 

ويسّلم بام يّتفق من أفعاله وترتيبه للحياة وإرساله للرسل. وال يسع اإلنسان أن يؤمن بيشء 

يس تفاصيل األمور يف احلياة ممّا يمكن أن هيتدي إليه اإلنسان بالتجربة حّتى يّتضح سببه، ول

واخلطأ؛ فعليه أن يتمّسك باألمر الوثيق القائم، وال خيلق من األسئلة واالقرتاحات واألموال 

 حججًا وامهة.

وأّما عىل التفصيل: فإّن من الوارد أن يكون من اِحلَكم الداعية إىل إرسال الرسول 

دة: إزاحُة األخطاء الكربى يف الدين، مثل الرشك باهللا سبحانه، وعبادة البرش أو برسالة جدي

األصنام، وتشّوه معامل الرشيعة وأصوهلا وأسسها الرامية إىل العدالة والقيم الفاضلة؛ يف أثر 

 ممّا ـبالزيادة فيها أو النقصان أو النقل باملعنى  ـعدم حفظ الكتب اإلهلّية عىل وجهها احلقيقّي 

 ـأدى إىل التشويش عىل أركان الدين. وهو ما مل حيصل يف دين اإلسالم، بعد انحفاظ كتابه 

 وفق الدالئل التارخيّية الواضحة. ـالذي هو القرآن الكريم 

وقد ذكرنا من قبل: أّن منهج الدين ودوره الالئق به يف الترشيع وقواعد احلياة هو 

األزمنة واألمكنة؛ فهو يوقظ الضمري اإلنساّين،  املنهج الفطرّي املالئم عىل العموم جلميع
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وينّبه عىل املبادئ الفطرّية، وحيّدد االّجتاهات الصحيحة، ويعّني املوقف احلكيم يف النقاط 

املتشاهبة، ويرتك مساحة ترشيعّية ملا يتجّدد وفق اقتضاءات احلياة إيكاالً إىل الرشد اإلنساّين، 

فطرّيًا إىل مناحي العدالة والفضيلة بام يالئم البيئة احلادثة وعىل املجتمع أن يّتجه اّجتاهًا 

ليقارب الصواب يف اختياراته، وليس يف ذلك ما يقتيض وجود نقصان يف الدين بخصوص 

 الدور الالئق به يف احلياة.

تناسب ال وما ُيذكر من تأّثر الرساالت يف ترشيعاهتا بالبيئة التي جاءت فيها عىل وجه 

للرسالة ولكن يف بالد أخرى أو معارصة سواء كانت البيئات االجتامعّية سائر الظروف و

فهو اّدعاء مباَلغ تأخرًا يوجب اختالف الثقافة ومبادئها الفكرية واالجتامعية متأّخرة كانت 

 . فيه بمالحظة الدراسات التفصيلّية

 .. من وجوهوذلك 

الترشيعات احلاكمة يف أّننا نقف بمالحظة الترشيعات اإلسالمّية ومقارنتها ب .١

اجلزيرة العربّية قبل اإلسالم عىل مباعدة كبرية بينهام يف مواضع عديدة، من مجلتها ما وقع يف 

مع أقارب األب يف  ـكاإلخوة واألخوات من األم  ـباب املرياث، من توريث أقارب األّم 

نثى يف أقارب ى بني الذكر واألاوبل س ،نفس الطبقة كاإلخوة واألخوات لألبوين أو األب

 األّم.

بينام نقف من جهة أخرى قرب الترشيعات اإلسالمّية من الثقافة السائدة عند العرب 

يف مواضع أخرى كانت قريبة فيها إىل الفطرة، مثل حقوق اجلريان وإطعام الفقراء والتكافل 

 بني األقرباء وغري ذلك.

ن الباحثني َمن يتوّسع يف ربط وقد الحظنا بمتابعة الدراسات النقدّية التارخيّية أّن مِ 

كثري من الترشيعات الدينّية بظروف نشأة الدين، ويعتمد يف ذلك عىل حتليالت اجتامعّية 
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أّولّية ليس هلا شواهد توجب الوثوق هبا؛ حّتى كأّن هؤالء الباحثني جيرون عىل أّن األصل 

 للترشيع. بغّض النظر عن األسباب املوضوعّية ،ربط كّل ترشيع بظروفه وبيئته

أّن بعض الترشيعات املنظورة يف االّدعاء املذكور تندرج ضمن الترشيعات املتغّرية  .٢

ويف مثل هذه احلالة يكون مرجع هذا االّدعاء إىل نقد  ـولو وفق بعض املناهج االجتهادّية  ـ

كان يف هذه املناهج االجتهادّية بأّهنا جتري عىل منهج استنباطّي ال يشّخص دخالة الزمان وامل

 الترشيعات املنصوصة، ولسنا يف هذا البحث يف صدد عرض املناهج االجتهادّية ومتحيصها.

بطبيعة االعتبارات  ـأّن حمورّية حالة اجتامعّية كربى يف منظومة ترشيعّية تقتيض  .٣

االعتباَر بتلك احلالة بعض اليشء يف مقام الترشيع، بجنب سائر  ـ املقبولة يف وجدان العقالء

بل ذلك جزء من االعتبارات اِحلَكمّية يف املنظور القانوّين،  ،لعوامل األخرى الدخيلة فيها

 رشيطة أّال يوجب ذلك جتاوز اخلطوط احلمر للعدالة.

وهذا املعنى ينطبق يف شأن االختالف املكاّين والزماّين؛ فقد جتد تأثُّر القوانني بثقافة 

والثقاّيف يف البلد، كام جيد الناظر يف دساتري  العاصمة؛ من جهة تصّدرها للمشهد السياّيس 

آثارًا من ثقافتها وعقائدها  ـمن الدول الغربّية واليابان والصني وغريها  ـالدول املعارصة 

وأصوهلا يف دساتريها وقوانينها وأعرافها، وهو منّبه عىل قيمة هذه االعتبارات يف تقدير 

 العقالء.

دة أو  وعليه: فمن املعقول أّنه يف حال إرسال رسول من قبل اهللا سبحانه يف بقعة حمدَّ

يف زمن خاّص أن تكون تلك البيئة املثىل ملهًام لترشيعات عاّمة، مع مراعاة سائر مقتضيات 

 احلكمة والفضيلة.

عىل أّنه قد ورد يف تراث األديان: أّن هناك عبدًا صاحلًا سوف يأيت إلنقاذ البرشّية بعد 

لفة يف هذه احلياة، وال شّك يف أّن خطابه سوف يكون فطرّيًا مرورها بالتجارب املخت

بام يوجب وضوح احلّجة عىل  ،وعقالنّيًا ومتناسبًا مع مدارك مجهور الناس املخاطبني له
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دين من السامء من قبل  ،حّقانّيته كام ُعهد ذلك يف شأن سائر العباد الصاحلني الذين كانوا مسدَّ

 .ـّية وفق ما ورد يف النصوص الدين ـ

 هذا آخر ما تيّرس ذكره يف شأن الدين واملعارصة.

 عن اّجتاه الدين يف مناحي احلياة. قسموبذلك يتّم احلديث يف هذا ال

 استنتاج

: أّن املنظومة املعرفّية الدينّية منظومة فطرّية وراشدة وناضجة هوقد اّتضح من خالل

يف مناحي احلياة كّلها، منسجمة مع  ومستقيمة، وهي مبنّية عىل أصول متينة واّجتاهات صائبة

بالرشد العقالئّي العاّم املتصف ما يليق وُيتوّقع من الدين حسب املجّسات املتاحة لإلنسان 

ولن يّرض بذلك التعثُّر يف بعض املناهج  الذي يوجب قيام احلّجة الكافية عىل عاّمة الناس.

 يها بالبيان الكايف.االجتهادّية يف فهمها، أو عدم بيان اجلوانب الراشدة ف

: بأن يكون العرض والبحث يف مستوى يناسب اخلطاب ـعىل العموم  ـوقد اعتنينا 

فني الباحثني عن احلقيقة، ممّن وقفوا  العقالّين الراشد العاّم، والذي يناسب مدارك عاّمة املثقَّ

ه يف شأن مضمون الدين؛ إذ كان من وظيفتهم يف هذه احل الة أن يرتقوا عىل األسئلة التي ُتوجَّ

 يف تأّمل الدين إىل هذا املستوى من اخلطاب لالستقرار عىل رؤية صائبة.

ل يف املساحات التخّصصّية من هذه األبحاث، وإن كان كثري من  ومل نْسَع إىل التوغُّ

األفكار العاّمة التي سبق ذكرها قد توّلدت من خالل تأّمالت مستفيضة يف كثري من 

اسات تفصيلّية يف كثري من املسائل الفقهّية، واملقارنة بني االّجتاهات النصوص الدينّية، ودر

 املحتَملة.املقبولة والترشيعّية املختلفة، ومالحظة األبعاد واآلفاق 

وأرجو أن أكون قد وّفقت يف توضيح الصورة احلقيقية للدين يف املناحي املذكورة، 

ئق هبا يف تأمل هذه املناحي بام يضمن وأحّث عامة الباحثني عن احلقيقة عىل االهتامم الال

إصابتهم إياها أو تعذيرهم جتاهها إذا بلغت األمور خواتيمها وأسفرت احلقيقة من وجهها، 
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كام أسأل اهللا سبحانه أن يوفقهم يف هذه املسرية ويسدد خطواهتم بام يضمن هلم سعادة الدنيا 

 واآلخرة إنه سميع جميب.

   



٦٨٤ ....................................................................................  �������������������������  

  
فهرست   ال

   



���������   ......................................................................................................    ٦٨٥ 

 

 الفهرست

  ٩  ...............................................................................  متهيد

  ٩  ....................................  حوهلا من عريضة واجتاهات نواة من الدين تأليف

  ١٠  .............................................  للدين العريضة االجتاهات معرفة أمهية

  ١١  ............................................  املناحي؟ هذه يف فعالً  الدين اجتاه هو ما

  ١٢  ...................................  املناحي تلك يف الفطري االجتاه من الدين انطالق

  ١٤  .................................  حقانّيته مؤرشات من احلياة مناحي يف الدين منطلق

  ١٥  ......................................................... اآلخرين الطرحني مناقشة

  ١٩  ...............................................  العامة والعقالنية الديناملحور االول / 

  ٢١  ............................................  العامة؟ العقالنية جتاه الدين اجتاه هو ما

  ٢٢  ..................................................  العاّمة العقالنّية عىل الدين ارتكاز

  ٢٩  ..........................................  العامة العقالنية من الدين موقف تلخيص

  ٣٠  ...............................  ونقده بالعقل الدين حقيقة إدراك بعدم القائل رحالط

  ٣٢  ..........................................  ونقده للعقل الدين بمجافاة القائل الطرح

  ٣٣  ..........................................................والعلم الديناملحور الثاين / 

  ٣٥  .......................................................................  بالعلم املراد

  ٣٥  .....................................................  العلم؟ من الدين موقف هو ما

  ٣٧  ................................................  والعلم الدين عالقة عن ُأخر طروح

  ٣٨  ......................................................  والعلم الدين تكامل توضيح



٦٨٦   ...................................................................................  �������������������������  

  ٣٨  ............................................العامة العقالنية بتحفيز للعلم الدين نفع

  ٣٩  ............................................  العلم عن بدالً  اإليامنَ  الدين اعتبار عدم

  ٤٠  ...............  إيامين باعث عن ولو أخطأها ومن احلقيقة أصاب من بني الدين تفريق

  ٤١  ............................  الدين اهتامم بمجال املتعلقة اإلنسانية للعلوم الدين إثراء

  ٤١  ..............  والكائنات الكون نشأة تفرس التي العلوم وسائر الفلسفة عىل الدين أثر

  ٤٣  ...........................................  وقواعدها اإلنسانية املعرفة يف الدين تأثري

  ٤٤  .......................................  وكوامنها اإلنسانية النفس معرفة يف الدين أثر

  ٤٥  ..............................................  القانونية اإلنسانية املعرفة يف الدين أثر

  ٤٥  ......................................................  مسعاه يف بالعلم الدين انتفاع

  ٤٧  .................................  ولفهمه للدين األمثل الوعاء هي العاملة احلاضنة أن

  ٤٨  .................................................  والعلم الدين بني العالقة تلخيص

  ٤٨  ...............................  ونقدها والعلم الدين عالقة عن األخرى الطروحات

  ٤٨  ....................................  ونقده والعلم الدين بني عالقة ألية النايف الطرح

  ٥٠  ........................  ونقده العلمي التأخر يف الدين عىل باللوم يلقي الذي الطرح

  ٥١  ................  وجوابه الدينية النصوص مضامني يف للعلم خمالفة أمور وجود اّدعاء

  ٥٣  ........................... العلوم جلميع بالعلم الدين عناية عموم يرى الذي الطرح

  ٥٤  ..........................................  العلمية احلقائق ببعض الدين بإنباء القول

  ٥٥  ............................  الدين لنصوص العلمي التفسري يف رعايتها جيب ضوابط

  ٥٦  ........................  العلمية احلقائق عىل النصوص ختريج يف التكلف حسن عدم

  ٥٧  ................  العلمية للحقائق املجافية السائدة االنطباعات عىل الدين تعليق مدى

  ٥٩  .......................................................  واإلهلام الديناملحور الثالث / 



���������   ......................................................................................................    ٦٨٧ 

  ٦١  ..................................................  اإلهلام توفري يف الدينية الرؤية دور

  ٦٢  ..................................  اإلهلام يف باملامت اإلنسان فناء عدم عن اإلنباء دور

  ٦٣  ................................................  اإلهلام يف اهللا ودوج عن اإلنباء دور

  ٦٤  ..................................  مكتسبة؟ أو فطرية لإلنسان امللهمة التطلعات هل

  ٦٤  .................................................  ومكتسبة فطرية إىل الدوافع انقسام

  ٦٦  ...................................  مكتسبة؟ أو فطرية حاجة اإلهلام كون يرتجح هل

  ٦٧  ........................................  فطرياً  وبالصانع بالبقاء الشعور كون ترجيح

  ٦٩  ...........................  الدينية الرؤية صواب عىل لإلهلام الدين توفري داللة مدى

  ٧٠  ..................................................................  تقدم ما تلخيص

  ٧١  .......................................................  واحلكمة الديناملحور الرابع / 

  ٧٤  .............................................................. باحلكمة الدين اهتامم

  ٧٥  ........................................  شأهنا يف الدين ودور احلكيم السلوك أركان

  ٧٦  ............................................................  احلكيم الواقع مقّومات

  ٧٦  .....................................................  واحلكمة الفضائل بني العالقة

  ٧٨  .........................................  هبا الدين وتثقيف العاّمة اإلنتاج سنن سائر

  ٨٠  .............................................................  السليم العقيلّ  اإلدراك

  ٨٠  ................................................  إياه الدين وتقوية احلكمة إىل النزوع

  ٨٣  .......................................  فيه الدين ودور للحكمة العائقة املشاعر رفع

  ٨٥  ..........................................احلكيم السلوك ختتار التي احلكيمة اإلرادة

  ٨٥  .......................................................  احلكيم باالجتاه الدين انتفاع

  ٨٧  ....................................................  واألخالق الديناملحور اخلامس / 



٦٨٨   ...................................................................................  �������������������������  

  ٩٠  ....................................................  األخالق؟ب الدين عالقة هي ما

  ٩٠  ....................................................  باألخالق الدين اهتامم توضيح

  ٩٢  ...........................................  باألخالق االهتامم يف الدين امتياز وجوه

  ٩٥  ......................................................  باألخالق بدوره الدين انتفاع

  ٩٨  ...........................................  الكون خلالق خالقاأل مبدأ الدين تعميم

  ٩٩  .................................  اخلالق جتاه الالئقة باألخالق اإلنسان ختّلق رضورة

  ١٠١  ......................................  واألخالق الدين عالقة بشأن أخرى طروح

  ١٠١  ................................  ونقده بالدين مرهونةً  األخالق جيعل الذي الطرح

  ١٠٣  ..........................  ونقده باألخالق االلتزام يف الدين بمبالغة القائل الطرح

  ١٠٤  ..الدين يف املختلف مع األخالق مقتضيات من خيرج الدين أنّ  يفرض الذي الطرح

  ١٠٤  .....................  الدين يف ختلفامل مع األخالق مقتضيات من خيرج الدين هل

  ١٠٧  ...................................................  واإليامن الديناملحور السادس / 

  ١٠٩  ...................................................  اإليامن يف مطلوبة ثالثة عنارص

  ١١٠  ..................................................  إيضاحها جيب عّدة موضوعات

  ١١٠  .........................................................  نلإلنسا اإليامن رضورة

  ١١٢  ................................................................  لإليامن مرحلتان

  ١١٣  ...............................  وقناعته؟ اإلنسان باعتقاد التكليف تعّلق يصّح  هل

  ١١٤  ..........................  الدين يف دنيوي بعقاب القلبي باإليامن اإللزام تنفيذ عدم

  ١١٧  ..............................  معّينة؟ عقيدة بصواب باالعتقاد التكليف يصح هل

  ١١٧  .........................  طاعته عن غنى يف وهو لإلنسان سبحانه اهللا تكليف وجه

  ١١٨  ...................  به باإلذعان النجاة وإناطة واألفكار العقائد سائر إىل الدين نظرة



���������   ......................................................................................................    ٦٨٩ 

  ١١٩  .............................  جازم؟ بنحو غريها األخرى العقائد الدين ُخيّطئ ملاذا

  ١٢٠  ...............................معذورًا؟ كان وإن به يؤمن مل من الدين يعذر ال ملاذا

  ١٢١  ..............................................  به؟ باإلذعان النجاة الدين ينيط ملاذا

  ١٢٢  ................................................................  احلياة أبعاد تشابه

  ١٢٣  ...........................................  الناس عىل فرضه يف الدين عدالة مدى

  ١٢٣  .........................................  أيضاً  القانون شأن يف السؤال هذا جريان

  ١٢٥  ...............................  الدينية النصوص وفق احلياة هلذه سبحانه اهللا تنظيم

  ١٢٦  ...............................................  املتقدم السؤال عن اإلجابة تفصيل

  ١٢٧  ................................................  اختيارّية اإلنسان عقائد كون بيان

  ١٢٨  .......................................................  االختيار مراتب تعّدد بيان

  ١٢٨  .................................................  ثالثة عنارص عىل االختيار اعتامد

  ١٣١  .........................................  العمل من االقرتاب عند االختيار ضعف

  ١٣٢  ......................................  وسلوكياته أعامله يف اإلنسان اختيارية تأكيد

  ١٣٢  ..............  العدالة مقتضيات مع مطلقاً  املخطئ عىل املصيب تفضيل تناغم مدى

  ١٣٤  ...............  العدالة؟ ينايف احلياة هذه يف واملخطئ املصيب فرص تكافؤ دمع هل

  ١٣٥  ......................................  واملخطئ املصيب تفاضل يف القول تلخيص

  ١٣٦  ........................................... الواعي؟ اإليامن الدين يف املطلوب هل

  ١٣٨  ................................  بالدين اإلقناع يف بوّيةالرت األدوات استعامل جواز

  ١٣٩  .............  ونقده خاطئ أمر االعتقاد إجياد يف الرتبوّية األدوات استعامل أنّ  اّدعاء

  ١٤٠  ..................................  منشأها كان مهام نفسها يف باحلقيقة القناعة أّمهّية

  ١٤١  ............................. احلقيقة إىل املبارش للوصول الرتبوّي  لتعليما دور بيان



٦٩٠   ....................................................................................  �������������������������  

  ١٤٢  ......................... به؟ قلبّي  إذعان غري من بالدين الظاهري اإليامن ينفع هل

  ١٤٣  .....................  الدين يف املنظور األخالقّي  بالُبعد الظاهرّي  اإليامن وفاء مدى

  ١٤٤  ......................  الدين يف املنظور املصلحّي  بالُبعد الظاهرّي  اإليامن وفاء مدى

  ١٤٥  ....................  باإلكراه؟ اإليامن أو الطوعّي  اإليامن هو الدين يف املطلوب هل

  ١٥٧  .....................................................  والعدالة الديناملحور السابع / 

  ١٦٣  ................................................  العدالة تطبيقات بشأن إيضاحات

  ١٦٣  ..................................  وغامضة واضحة العدل ملفهوم مساحتني وجود

  ١٦٣  .................................  أخرى ومفاهيم العدالة مفهوم بني الفرز رضورة

  ١٦٤  ......................................................  واملساواة العدالة بني الفرق

  ١٦٥  .......................................................  والرمحة العدالة بني الفرق

  ١٦٥  ..............................  احلياة عىل اإلرشاف عىل أحياناً  العدالة إدراك توقف

  ١٦٦  ...............................  عادل غري أو عادالً  العمل اعتبار يف القصد مدخلّية

  ١٦٧  ......................  العدالة مع الدين يف جاء ممّا موارد مطابقة مدى نع التساؤل

  ١٦٨  ..........................  اخللق يف الناس بني االختالف شأن يف الدين عدالة مدى

  ١٦٩  .......................................  الدين نصوص يف اخللق بني العدالة تأصيل

  ١٧٠  ...........................................  الدين يف اخللق بني ّي القوم التمييز عدم

  ١٧١  ....................................................  الدين يف بالنسب التمييز عدم

  ١٧٣  ....................................  )( النبّي  بيت أهل امتياز من جاء ما مغزى

  ١٧٤  ..........................................  الدين يف واألنثى الذكر بني التمييز عدم

  ١٧٦  ............................................. الدين يف واملرأة الرجل تكامل طبيعة

  ١٧٨  ......................................... الترشيعات يف والرجل املرأة تفاوت متّثل



���������   .......................................................................................................    ٦٩١ 

  ١٧٩  ...................... املرأة عىل الرجل تفضيل عن للتساؤل الكريم القرآن تعّرض

  ١٨١  ...........................................  واملرأة الرجل شأن يف الدين ترشيعات

  ١٩٥  ..............................................  الدين يف املختلف اآلخر مع العدالة

  ١٩٥  .............................................  ومرجوحة ذميمة إىل العصبّية انقسام

  ١٩٥  ............................................................  ذلك يف الدين موقف

  ١٩٦  ...................................................  الدينّية عصبّيةال عن الدين هني

  ٢٠٠  ..................................................................  العصبّية حقيقة

  ٢٠١  ...........................................................  الدينّية العصبّية حدود

  ٢٠٢  ....................  ورشدها الفكرة حّقانّية يّربره أن يمكن ما العصبّية يف يندرج ال

  ٢٠٤  .................  عنها اخلارجني ضدّ  عصبّية ليس ومراعاهتا الثنائّية االّتفاقات عقد

  ٢٠٥  .......................................  الدين يف اآلخر مع التعامل أصول توضيح

  ٢٠٥  ...................................................  الدين يف اإلنسان حرمة أصالة

  ٢٠٨  ........................................مغزاها يانوب الدين يف املسلم حرمة أصالة

  ٢١٠  ...............................  الدين إىل الدين أهل بني احلرمات هتك استناد عدم

  ٢١١  .............................................  الدين أهل بني الواقعة املآيس أسباب

  ٢١٣  .........................................  املسلم غري مع ولو املعاهدة احرتام أصالة

  ٢١٧  .............................................  اآلخرين مع املعاهدة إىل احلاجة وجه

  ٢١٩  ...............................................  اإلسالم يف وااللتزام العهد قداسة

  ٢٢٠  ...........................................  بالعهد الوفاء عىل الكريم القرآن تأكيد

  ٢٢١  ............................................  بالعهد  النبي من الشديد االلتزام

  ٢٢٢  ...............................................................  عيل اإلمام كلامت



٦٩٢   ....................................................................................  �������������������������  

  ٢٢٣  ............................  بالعهد بالوفاء االهتامم حجم تؤكد إسالمية ترشيعات

  ٢٢٦  ..........................................  اإلسالم يف الغدر قبح تأكد موارد بعض

  ٢٢٧  .......  واآلخرين الدين أهل بني املريرة التارخيية واحلوادث للنصوص إمجايل تفسري

  ٢٢٧  ............................................................  رضورية توضيحات

  ٢٢٨  .........................................  واحلوادث النصوص تلك تأمل يف املنهج

  ٢٣٠  .........................  اخلارجي والعمل االجتهادي والفقه الرشيعة بني التفريق

  ٢٣٢  ..........  هبا العالقة ذات واالستبعادات العدالة قواعد مقتىض من التثبت رضورة

  ٢٣٢  ..........................  األمن حفظ مع العدالة رعاية اشتباك حالة يف اإلشكالّية

  ٢٣٣  ....................................................  اإلشكالّية هلذه معارصة أمثلة

  ٢٣٤  ......................  األمنّية التحديات موارد يف العادل املوقف يف التشابه أسباب

  ٢٣٦  ........................................  خطورهتا ودرجة األمنّية التهديدات أنواع

  ٢٣٦  ..............................................  األخطار جتاه واحلزم احلذر رضورة

  ٢٣٧  .........  والدفاعّية الوقائّية اخلطوات تربير يف حينه يف السائدة االشتباك قواعد دور

  ٢٣٧  .........................  اخلارجية باحلوادث احلافة احليثيات حول التثبت رضورة

  ٢٣٨  .....................................التارخيّية األبحاث يف التاريخ استحضار أّمهّية

  ٢٣٩  ........................................  اإلسالم أول يف احلوادث صورة عن إجياز

  ٢٣٩  .............................................  عادل أساس عىل اإلسالم دولة نشأة

  ٢٣٩  ..................................  لعقيدهتا الوجودي للتهديد الدولة هذه مواجهة

  ٢٣٩  ...............................  التعاقد عىل والسلم ألمنا حتقيق يف اإلسالم ارتكاز

  ٢٤٠  .....................................  وحتدياته الداخيل لألمن اإلسالم تأمني كيفّية

  ٢٤١  .............  املسلمة الدولة داخل اآلخرين سلوك جتاه للمسلمني األمنية اهلواجس



���������   ......................................................................................................    ٦٩٣ 

  ٢٤٢  ........................................  اآلخر جتاه حسانواإل احلذر ثنائية تأصيل

  ٢٤٥  ...  املسلمة الدولة داخل الدين أهل غري مع التعامل يف اإلسالمي التأصيل تلخيص

  ٢٤٦  ......هلا املهددة القوى مع وتعاملها اخلارجي اخلطر جتاه املسلمة الدولة تأمني كيفية

  ٢٤٦  .................................................  لنفسها املسلمة الدولة تأمني حّق 

  ٢٤٧  ........................................  أمنها عىل للحفاظ للدولة األولية احلقوق

  ٢٤٨  ..........................  معه التعايش استحالة حال يف املعتدي الكيان إزالة جواز

  ٢٥٠  .....................  معه التعايش يمكن ال الذي الكيان لةإلزا املرشوعة األدوات

  ٢٥٣  ......................  املسلمة للدولة املجاورين مع التعامل يف اإلسالمي التأصيل

  ٢٥٤  .............................................................  النبي حروب طبيعة

  ٢٥٤  ...............................................  واملجوس الكتاب أهل مع التعامل

  ٢٥٤  ...............................  اإلسالم يف دخوهلم ومنشأ مكة مرشكي مع التعامل

  ٢٥٩  ....................................  لإلنسان الروحية واألبعاد الديناملحور الثامن / 

  ٢٦١  ...................................................................املوضوع أمهية

  ٢٦٢  ......................................  ذلك شأن يف والديني الفطري املنظور إمجال

  ٢٦٤  ....................................................................  األول القسم

  ٢٦٤  ............................. لإلنسان الروحية واالهتاممات لألبعاد العامة النظرية

  ٢٦٤  ......................................................  لإلنسان روحي ُبعد وجود

  ٢٦٦  ...........  واألخالق والتفكري الغرائز غري إضافية أبعاد عىل الروحي الُبعد اشتامل

  ٢٦٧  .....................  شأهنا يف والديني العقالين واملنظور الروحية النشاطات أقسام

  ٢٦٨  .....................................................  الذاتية النشاطات أقسام ذكر

  ٢٦٨  ..........................................  ومقبوليتها هاوأنواع املتعارفة النشاطات



٦٩٤   ....................................................................................  �������������������������  

  ٢٦٨  ......................................................  املعرفية الروحية النشاطات

  ٢٦٩  ....................................................األخالقية الروحية النشاطات

  ٢٧٢  ...........................................  اإلجيابية النفسية والقدرات النشاطات

  ٢٧٣  ......................................................  وأنواعها الغريبة النشاطات

  ٢٧٤  ...........................................  الغريبة النشاطات عن الديني الرتغيب

  ٢٧٦  .........................  املادة وراء ما مع والتواصل اخلارجية الروحية النشاطات

  ٢٧٦  ....................................  مادية غري وكائنات ماّدي غري عامل وجود مدى

  ٢٧٨  ..............................................  سبحانه باهللا االرتباط رضورة مدى

  ٢٨٠  .........................................................  اخلالق مع االرتباط نظام

  ٢٨١  .....................................  املادة وراء بام اإلنسان اتصال مساعي جدوى

  ٢٨٢  ............................  سبحانه اهللا غري املاّدية غري الكائنات سائر مع االرتباط

  ٢٨٣  ...............................................هبم االرتباط وحكم املالئكة طبيعة

  ٢٨٤  .................................................  هبم االرتباط وحكم اجلن طبيعة

  ٢٨٦  .............................................  اإلنسان عىل السلبي وتأثريه الشيطان

  ٢٨٨  ................................................  معها التعامل وكيفّية املوتى أرواح

  ٢٨٨  .......................................  املوتى أرواح مع التعامل يف الديني املنظور

  ٢٩٠  ....................................  الديني املنظور من الروحية النشاطات أدوات

  ٢٩٠  ..................................................................  شائعة أساليب

  ٢٩١  .........................................  الدين يف املرشوعة املامرسات مواصفات

  ٢٩١  ......................  اإلنساين والذوق الفطرية للحرمات املنتهكة املامرسات حظر

  ٢٩٢  .....................................................  الفطرية الرغبات كبت حظر



���������   .......................................................................................................    ٦٩٥ 

  ٢٩٤  ............................................  الدين يف بالنفس الرفق رعاية رضورة

  ٢٩٥  ............................................  للعبادة جديدة طرق استحداث حظر

  ٢٩٥  ..................................  املبتدعة املامرسات إثر الناجتة املشاعر حّجية عدم

  ٢٩٦  .......................  وصحيحة حقيقية لغايات الروحّية النشاطات كون رضورة

  ٢٩٧  ..............................  الدينّية واآلداب الفرائض عن اإلنسان استغناء عدم

  ٢٩٧  ....................... الدينّية واآلداب الفرائض عن كان أّياً  اإلنسان استغناء عدم

  ٢٩٧  .........................  الروحي التنازل من واألمن النفس تزكية عن الدين حتذير

  ٢٩٨  ................................  تقّدم ما ضوء يف الروحي النشاط أدوات توصيف

  ٢٩٩  ...................  وآثارها املختلفة واملناهج العقائد يف الروحية النشاطات غايات

  ٣٠٠  .....................................والديني العقالين املنظور من الصائبة الغايات

  ٣٠١  .....................................  للحياة اإلنسان وتبّرص  الصائبة للغايات أمثلة

  ٣٠٢  ................................................  لإلنسان وتعاىل سبحانه اهللا والية

  ٣٠٢  .......................................................  لإلنسان اإلهلي االصطفاء

  ٣٠٣  ..................................................  الروحية للنشاطات معنوية آثار

  ٣٠٤  .............................  شيطانية أو نفسية لنشاطات اليشء بعض مشاهبة آثار

  ٣٠٦  ...................  اإلنسان يصفه أو جيده فيام الروحية األمور بعض يف األمر تشابه

  ٣٠٧  ..................................................  الشأن هذا يف متعّددة مساحات

  ٣٠٧  .....................................  هبا املوصوفة النتائج بخطأ جيزم التي ةاملساح

  ٣٠٩  ........................................ املبذولة النشاطات يف خللل املريبة املساحة

  ٣٠٩  .......................................... فيها وُيرجى ُحيذر التي املتشاهبة املساحة

  ٣١١  .....................اخلوارق له يتفق أن يف اناإلنس سعي إىل الرشيعة يف ترغيب ال



٦٩٦   ....................................................................................  �������������������������  

  ٣١١  ......................  الروحّية للنشاطات وخاطئة شائعة ومساعٍ  غاياٍت  من نامذج

  ٣١٢  .............................  خارقة أمور فعل عىل القدرة اكتساب إىل السعي خطأ

  ٣١٢  ..........................  الغريبة املامرسات طريق عن االعتقاد حّقانّية إثبات خطأ

  ٣١٣  .........  الروحّية احلاالت خالل من والترشيعات احلقائق اكتشاف إىل السعي خطأ

  ٣١٤  ..............  والترشيعات والعقائد احلقائق عىل واملكاشفات املنامات حّجية عدم

  ٣١٤  .......  الروحّية الرياضات خالل من العلوم يف لتنظريات الوصول إىل السعي طأخ

  ٣١٥  ..................  ممّيزة روحانّية قدرات اّدعاء أساس عىل املرىض شفاء ضامن خطأ

  ٣١٥  ...............................  الروحّية بالرياضات النبّوة درجة ارتقاء توّهم خطأ

  ٣١٥  .......................  الروحّية بالرياضات النبّوة درجة اإلنسان ارتقاء توّهم خطأ

  ٣١٦  ....  اخلالق يف للفناء الروحّية بالرياضة املاّدي الوجودي املستوى عن االرتقاء توّهم

  ٣١٧  ................................................................  تقّدم ما تلخيص

  ٣١٩  .................................................... بني العالقة معامل الثاين القسم

  ٣١٩  ......................................  الدين يف وأساسها سبحانه اهللا وبني اإلنسان

  ٣٢٠  ......................................................  سبحانه باهللا اإلنسان عالقة

  ٣٢١  ............................  سبحانه هللا الذاكر لإلنسان) البالغة هنج( من صورتان

  ٣٢٥  ................................  والسلوكية املعرفية اآلفاق تنظم التي اإلنسان قوى

  ٣٢٧  ..................................................  سبحانه اهللا وجود عىل االطالع

  ٣٢٨  ................................  وقلبه اإلنسان عقل يف سبحانه باهللا الشعور تعميق

  ٣٢٩  .................................................  به واليقني سبحانه اهللا استحضار

  ٣٣٠  .................................  سبحانه اهللا وجود كيفية إدراك عن اإلنسان عجز

  ٣٣١  ............................  ذلك حول) البالغة هنج( يف  عيل اإلمام عن كالم



���������   ......................................................................................................    ٦٩٧ 

  ٣٣٢  ................................................  املخلوقني صفات عن اخلالق تنزه

  ٣٣٥  ............................................. الكون عىل قّيامً  تعاىل كونه استحضار

  ٣٣٦  ............................................  سبحانه عنايته حمل بأنه اإلنسان معرفة

  ٣٣٦  ...............................................  الختبارين اإلنسان تعاىل اهللا أوجد

  ٣٣٨  ....................................................... لإلنسان سبحانه اهللا يةوال

  ٣٣٩  ...........................................................  تعاىل هللا احلمد مشاعر

  ٣٤١  ........................................................ سبحانه هللا الشكر مشاعر

  ٣٤٣  ....................................................  وتعاىل تبارك هللا املحبة مشاعر

  ٣٤٤  ....................................................  بحانهس اهللا مع األدب مشاعر

  ٣٤٧  ..........................................................  الدين يف اآلداب حتديد

  ٣٤٨  .....................................................  سبحانه اهللا من احلياء مشاعر

  ٣٤٩  ............................................. سبحانه اهللا مع واملعّية األنس مشاعر

  ٣٥٠  ........................................................  سبحانه اهللا رضوان حتري

  ٣٥١  ..........................................  وجل عزَّ  اهللا جتاه والرهبة الرغبة مشاعر

  ٣٥٣  ...................................................  ولقاؤه سبحانه اهللا إىل الرجوع

  ٣٥٧  ....................................  سبحانه اهللا إىل الرجوع استذكار يثريها مشاعر

  ٣٥٨  ....................................................... خلقه يف سبحانه اهللا رعاية

  ٣٦٠  ......................................................  باإلنسان سبحانه اهللا عالقة

  ٣٦٢  .......................................................  لإلنسان سبحانه اهللا إمداد

  ٣٦٢  ..............................  خلقه إىل رسالة بإرسال عنايته لإلمداد العام السبب

  ٣٦٣  ............................................  اإلنسان تعاىل إلمداده اخلاص ببالس



٦٩٨  ...................................................................................  �������������������������  

  ٣٦٨  ........................................  رضبيـن عىل لإلنسان سبحانه اهللا استجابة

  ٣٦٩  ....................................................... ونظامها االستجابة قواعد

  ٣٧٠  ................................................................  تقدم ما تلخيص

  ٣٧١  ....................................................  والسعادة الدينع / املحور التاس

  ٣٧٣  ..................................................................  السعادة حقيقة

  ٣٧٣  ................................................  ومعنوية مادية إىل السعادة انقسام

  ٣٧٥  ..............................................  بالسعادة الدين عالقة عن انطباعان

  ٣٧٥  ...............................  السعادة طلب عن الدين ترغيب عىل مدعاة شواهد

  ٣٧٦  ...............................  اإلنسان بسعادة الدين اهتامم عن الصحيح االنطباع

  ٣٧٧  ................................................  املادية السعادة جتاه الديني املنظور

  ٣٧٧  ..................................... لآلخرين السعادة أسباب بتوفري الدين اهتامم

  ٣٧٩  ...........................  املادية سعادته أسباب حتصيل يف اإلنسانَ  الدين ترغيب

  ٣٨١  ..........................  املختلفة الفطرية برغباته اإليفاء إىل اإلنسان الدين توجيه

  ٣٨٧  ..................  املادية السعادة حتصيل عىل احلّث  يف للدين امللحوظة االعتبارات

  ٣٨٩  ...............  قريبّ  بداعٍ  كان ولو املادية الرغبات من النفس حرمان عن الدين هني

  ٣٩١  ..............................املادية للرغبات االستجابة يف اإلفراط عن الدين هني

  ٣٩٣  ....................................  فيها والتزهيد الدنيا احلياة ذمّ  يف ورد ما مغزى

  ٣٩٤  ........................................  واآلجال األرزاق حتديد من ورد ما مغزى

  ٣٩٧  ............................  بالتكليف اإلنسان عىل التعسري بعدم الدين اهتامم بيان

  ٣٩٧  ...........................................  بالسعادة املادة عالقة حول الدين رؤية

  ٤٠٠  ...........................  املادية السعادة يف املعنوية السعادة دور حول الدين رؤية



���������   .......................................................................................................    ٦٩٩ 

  ٤٠١  .................................................  فيها الدين ودور املعنوية السعادة

  ٤٠١  ..........................................................  املعنوية السعادة أسباب

  ٤٠٤  .................................................  اإلنسان سعادة يف الفضائل تأثري

  ٤٠٧  ...................................................................  القناعة حقيقة

  ٤٠٨  ...........................................  واملادية املعنوية السعادة يف القناعة دور

  ٤٠٩  .......................................................  القناعة عىل الدين مساعدة

  ٤١٠  ....................................  لمحرومنيل احلساب خفة من الدين يف ورد ما

  ٤١٢  ....................................عليها النعمة واجد حماسبة من الدين يف ورد ما

  ٤١٣  ................................................ختفيفاً  عناء كل يف الدين يف ورد ما

  ٤١٤  ..................................................  األمل إىل اإلنسان حاجة وجوه

  ٤١٥  .............................................................  باإلنسان ضارة آمال

  ٤١٦  .................................................النافعة اآلمال إثارة يف الدين دور

  ٤١٦  .............................................  به واألمل وجّل  عزّ  باهللا اإليامن نافذة

  ٤١٨  ................................................  فيها واألمل باآلخرة اإليامن نافذة

  ٤٢٠  .............................................  الضاّرة اآلمال من احلدّ  يف الدين دور

  ٤٢٣  ...............  ونقده الدين واقع ال بالدين االعتقاد فائدة اإلجيابية اآلمال أن اّدعاء

  ٤٢٧  ............................................................  الفطرية األنس وجوه

  ٤٢٨  ....................................................  الفطرّي  األنس اختالل أنحاء

  ٤٣٠  .................  الفطرّي  األنس إىل اإلنسان حاجة إشباع شأن يف الدين توجيهات

  ٤٣٧  ......................................  احلياة هذه يف لإلنسان احلقيقّي  العناء مصدر

  ٤٣٧  ...........................................  للعناء بطبيعتها احلياة تكوين استيجاب



٧٠٠   .....................................................................................  �������������������������  

  ٤٣٨  ..................................................  الشقاء يساوق ال العناء أن بيان

  ٤٤٠  .....................................................  عنائه يف اإلنسان عىل ظلم ال

  ٤٤٠  .........................................  للعناء والفاضلة احلكيمة املسيـرة اقتضاء

  ٤٤١  ......................  اإلجيابية آلثارها ضاً حم عناءً  ليس الفضيلة داعي عن االندفاع

  ٤٤٢  .............................................  اإلنسان لعناء الدين استيجاب مدى

  ٤٤٣  .......................................... احلياة يف اإلنسان عناء من الدين يزيد ال

  ٤٤٧  ............  الدين إىل والفاضل احلكيم للسلوك الالزم العناء إسناد يف الواقع اخلطأ

  ٤٥٠  .........  حقيقة منه ناشئة وليست الدين، عىل حمسوبة للعناء وخاطئة طارئة أسباب

  ٤٥٠  ..............................................  فيها املبالغ األعراف: األول السبب

  ٤٥١  .........................  احلميدة للغايات القاسية بالوسيلة التوسل: الثاين السبب

  ٤٥٢  .........................................  الدين يف االجتهاد عملية: الثالث السبب

  ٤٥٢  ...........................  اللزوم أساس عىل الرجحان مع التعامل: الرابع السبب

  ٤٥٢  ................................. به يليق مما بأكثر باليشء االهتامم: اخلامس السبب

  ٤٥٤  ............................  األحكام امتثال يف النفيس الوسواس: السادس السبب

  ٤٥٥  ...........................................  الشخصية واحلرية الديناملحور العارش / 

  ٤٥٧  ...................  الفطرّي  القانون ينايف بام الشخصّية للحّرّيات الدين حتديد مدى

  ٤٥٨  .........................................................  وحتديداهتا احلرية حدود

  ٤٥٨  .........................  حقيقة للحرية السالبة غري األمور ـ للحّرّية الذاتّية احلدود

  ٤٥٩  ...........................................  للحّرّية السالبة غري السلوكّية التأثريات

  ٤٦١  .........................................  للحّرّية ـ جمازاة دون ـ اإللزام سلب عدم

  ٤٦٤  ...........................................................  للحّرّية اجلامعة النظرة



���������   .......................................................................................................    ٧٠١ 

  ٤٦٥  ..........................................................  للحّرّية الفطرّية احلدود

  ٤٦٥  .............................................  احلّرّية من الفطرّي  املستوى حمدودّية

  ٤٦٦  ...................................................  اآلخرين بحقوق ّيةاحلرّ  حتديد

  ٤٦٦  ........................................................  لآلخرين اخلاصة احلقوق

  ٤٦٧  .........................................................  لآلخرين العامة احلقوق

  ٤٦٩  .................................................  احلكمة بمقتضيات احلّرّية حتديد

  ٤٧١  ................................................  يةللحر وخاطئة متومهة حتديدات

  ٤٧٢  ....................................  الشخصية واحلرية الدين حول القول تلخيص

  ٤٧٥  ...............................................  والقانون الديناملحور احلادي عرش / 

  ٤٧٧  ....................................  القانون بشأن الدين اجتاه حول أربعة مواضيع

  ٤٧٨  ................................................... الدينّية الرؤية يف الترشيع اينمب

  ٤٨٠  ...................  الثالثة بأركانه األحكام جعل يف العقالئّية للموازنة الدين رعاية

  ٤٨١  .......................................................... املالك أمهية درجة ركن

  ٤٨١  ...............................................................  املؤونة مقدار ركن

  ٤٨٦  ....................................................  للحكم اإلدراك مستوى ركن

  ٤٨٧  ..............................  ونقدها الدينّي  القانون مباين حول األخرى الطروح

  ٤٨٧  ......................  ونقده التسليم وطلب املحض التحكم عىل الدين ابتناء طرح

  ٤٨٩  ........................................................  واهدهوش الطرح هذا نقد

  ٤٨٩  .........  املحض التحكم دون املعقول املنهج عىل الرشعية األحكام سرب داللة بيان

  ٤٩١  ....................................................  الدين يف التسليم موضع بيان

  ٤٩٢  ....................  الرشعية النصوص يف أحياناً  التحكم أسلوب استعامل توضيح



٧٠٢   ....................................................................................  �������������������������  

  ٤٩٤  ...........................................  الربا حتريم آية أسلوب يف الرس توضيح

  ٤٩٦  ............................................  الصيد حتريم آية أسلوب يف الرس بيان

  ٤٩٦  .................  جتاهها هواجس وجود حال يف األحكام ذكر يف القرآين األسلوب

  ٤٩٨  ............ ونقده العقل، عن بعيدة باطنة أمور الدينية الترشيعات مباين كون طرح

  ٥٠٠  ........................................................  الثالثة الترشيع مستويات

  ٥٠١  ..............................  اإلنساين الضمري الترشيع من الثابت املستوى مصدر

  ٥٠٢  .......................  الفطري القانون وفق املتشاهبة املساحات يف الترشيع مصدر

  ٥٠٣  ......................................................  الترشيع يف سبحانه اهللا حق

  ٥٠٥  ..........................  الغموض موارد يف العام والصالح الفطرة حتري رضورة

  ٥٠٦  ................................  الناس وه العاّمة احلقوق موارد يف الترشيع مصدر

  ٥٠٧  ......................................................  الرشعي القانون كامل مدى

  ٥٠٨  ........................................ الديني الترشيع صفة حول متعددة طروح

  ٥٠٩  ............................................  ومتغري ثابت إىل الترشيع انقسام طرح

  ٥١٠  ........................................  تطبيقاته وتغري لدينيا الترشيع ثبات طرح

  ٥١١  .............................................  الترشيع يف الدين دور حمدودية طرح

  ٥١٢  ..............................  الثالثة االجتاهات وفق الرشعي القانون نقصان عدم

  ٥١٣  ...................................االقتصادّي  اجلانب يف الدينّي  الترشيع عىل مثال

  ٥١٦  ..........................................  الديني الترشيع كامل يف البحث تلخيص

  ٥١٦  ............................  تقّدم ما ضوء يف الدين بحسب املعارصة القوانني قيمة

  ٥١٦  .......................................................  القانون مرشوعّية ضوابط

  ٥١٧  ...........................................................ترشيعلل األّولّية القيمة



���������   ......................................................................................................    ٧٠٣ 

  ٥١٨  ..........................................................  للترشيع الطارئة القيمة

  ٥٢٣  ................................................  والسياسة الديناملحور الثاين عرش/ 

  ٥٢٦  ....................................  الفطري القانون وفق الترشيع تنفيذ له حيق َمن

  ٥٢٧  ..................................................  سبحانه هللا أّوالً  احلّق  هذا ثبوت

  ٥٢٧  ................  الشخّيص  الذوق ال األصلح تشخيص أساس عىل الناس حّق  ابتناء

  ٥٢٩  ..........................  العامّ  باحلّق  اإليفاء يف العاّمة عند الطوعّية املقبولّية كفاية

  ٥٢٩  ...........................  خمتلفة بأساليب العاّمة واملقبولّية جتامعّي اال العقد حتّقق

  ٥٣٠  ................  الفطرية باملبادئ التفريط بعدم احلاكم تعيني يف الناس حق حمدودية

  ٥٣١  ............................  عليه األكثرية موافقة يعني ال باالنتخاب احلاكم تعيني

  ٥٣١  ...............................  األحكام تنفيذ يف الناس حق حول املوقف تلخيص

  ٥٣٢  .................  الفطرّي  للقانون الدين يف السياّيس  الترشيعّي  املوقف موافقة مدى

  ٥٣٣  .......................................................  إمجاالً  املتقدم االنطباع نقد

  ٥٣٤  ..................  الفطرّية املؤّهالت توفر ضامن أساس عىل ّص اخلا النصب جريان

  ٥٣٥  ................................  الفطرية املؤهالت توفر عىل اخلاص التعيني ارتكاز

  ٥٣٦  ...............................................  الدينّي  املنظور يف احلاكم مؤّهالت

  ٥٣٨  ...............................................  دينّي ال املنظور يف احلاكم تعيني آلّية

  ٥٣٨  ....................................  احلاكم يف االتفاق اعتبار عىل املشورة آية داللة

  ٥٤٠  ..............................................................  املشورة مفهوم بيان

  ٥٤٢  ............. اإلسالم صدر يف جرى ما مع الشورى آية مدلول انطباق عن احلديث

  ٥٤٥  ........................احلكم له يثبت من يف الدينّي  الترشيع عن مغايرة انطباعات

  ٥٤٦  ....................... للحاكم اإلهلّي  التنصيب عىل الدين بجريان القائل االنطباع



٧٠٤  ....................................................................................  �������������������������  

  ٥٤٦  .................  اإلهلّي  النصب بطريقة الرشع يف احلّق  انحصار لدعوى موضوع ال

  ٥٤٩  .............................................  الفطرة مع اإلهلّي  النصب خمالفة عدم

  ٥٥٠  .......  له الناس مجهور متكني يوجب نحو عىل العمل يف املنصوب احلاكم مسؤولّية

  ٥٥١  ......................................  املنصوب احلاكم متكني يف املجتمع مسؤولّية

  ٥٥٣  ..................................  جوازه أو تنفيذه ووجوب احلق ثبوت بني الفرق

  ٥٥٤  .......................................  للحاكم اإلهلي النصب جتاه القول تلخيص

  ٥٥٤  ..................................  ونقده القانون بتنفيذ الدين لعناية النايف االنطباع

  ٥٥٧  ........ونقده واالستبداد بالغلبة التسّلط مرشوعّية يرى الدين بأنّ : لقائلا االنطباع

  ٥٥٧  ........................ واالستبداد بالغلبة التسلط مرشوعية يرى الدين أن دعوى

  ٥٦١  ......................  الناس عاّمة إىل القانون تنفيذ حييل الدين إنّ : القائل االنطباع

  ٥٦٢  ..................................املنكر عن والنهي باملعروف األمر فطرّية توضيح

  ٥٦٥  ............................  للقيمة اآلخرين انتهاك جتاه املرشوع االعرتاض حدود

  ٥٦٧  ..........  ومكان زمان كّل  يف العملّية العاّمة املنطلقات من الدينّي  الترشيع انطالق

  ٥٦٩  .........................................  والسياسة الدين شأن يف تقّدم ما تلخيص

  ٥٧١  ..............................................  واملعارصة الديناملحور الثالث عرش / 

  ٥٧٥  ........................................ املعارصة والعقالنّية الدين/ األول املجال

  ٥٧٥  ...................................................... الدين عن اإلجيايبّ  باعاالنط

  ٥٧٥  ....................................  عليها املّتَفق العقالنية أصول عىل الدين اعتامد

  ٥٧٧  ...............................  عليها الدين واعتامد البدهيّية وتطبيقاهتا العّلّية أصل

  ٥٨٠  ............................ الوسطى العقالنية إىل هوتوجيه للدين العقالين االّجتاه

  ٥٨١  .............................  القديمة العقالنّية عىل الدين ابتناء يرى الذي االنطباع



���������   .......................................................................................................    ٧٠٥ 

  ٥٨٣  .......................................................  املتقّدم لالنطباع إمجايلّ  نقد

  ٥٨٤  ......................  القديمة العقالنّية دون عليها املّتَفق العقالنّية إىل الدين استناد

  ٥٨٥  ...............هلا العلم وجتاوز بالتجربة احلّجة حرص بمعنى احلديثة العقالنّية خطأ

  ٥٨٧  ..............................................  والفلسفة التجريبي العلم بني اخللط

  ٥٨٨  .......................................... ديثةاحل للعقالنّية املّدعاة اخلصائص نقد

  ٥٨٨  ...............................  ونقده ، الطبيعة وراء ملا احلديثة العقالنية نفي اّدعاء

  ٥٨٩  ........................  ونقده اخلرافات، بمعارضة احلديثة العقالنية امتياز دعوى

  ٥٩٠  ....................  ونقده العقيل، التوغل قبول بعدم احلديثة العقالنية امتياز اّدعاء

  ٥٩١  ..................  املجتمعات واقع أساس عىل والدين العلم بني التنافر إثبات خطأ

  ٥٩٢  ..................................................  احلديث العلمي التطور عوامل

  ٥٩٢  .................................  احلديثة املجتمعات بعض يف الدين تراجع عوامل

  ٥٩٤  ................................................................  تقّدم ما تلخيص

  ٥٩٦  ...........................................  املعارصة والعلوم الدين/  الثاين املجال

  ٥٩٧  ..................................................................الطبيعّية العلوم

  ٥٩٧  ..................................................  الدين لصدق تعزيزها ومناحي

  ٥٩٩  .....................  الدينّية النصوص من مجلة مع الطبيعّية العلوم اصطدام دعوى

  ٥٩٩  .............................................  ونقده اإلنسان خلَق  العلم نفي اّدعاء

  ٦٠١  .........................................  اإلهلّي  بالتدّخل الطبيعّية احلوادث تفسري

  ٦٠٢  ..............  قديمة علمّية معطيات عىل مواضع يف الدينّية النصوص جريان اّدعاء

  ٦٠٤  .................................................................  اإلنسانية العلوم

  ٦٠٤  .........................................................  هبا الوثيقة الدين وعالقة



٧٠٦   ....................................................................................  �������������������������  

  ٦٠٤  ......  وفطرّي  عتدلم منهج عىل هبا يتعّلق فيام وجريه اإلنسانّية بالعلوم الدين عالقة

  ٦٠٥  ............................................ اإلنسانية بالعلوم الوثيقة الدين عالقة

  ٦٠٦  ..................  نواحي عّدة من الدين مع املعارصة اإلنسانّية العلوم تصادم اّدعاء

  ٦٠٦  ............. املعارص التقييم بحسب ـ ينالد ومنه ـ القديم التاريخ قيمة عدم اّدعاء

  ٦٠٨  ..........  ونقده العلمّية، التارخيّية لألدّلة الدين يف التارخيّية املعلومات خمالفة اّدعاء

  ٦١٠  ......  ونقده املعارصة، العلوم مع اإلنسان حقيقة عن الدين يف جاء ما تصادم اّدعاء

  ٦١١  ....................  اإلنسان حقيقة يف الدينية والرؤية املعارصة العلوم تنايف دعوى

  ٦١٢  ..........  ونقده الدين، لنشأة طبيعّياً  تفسرياً  املعارصة اإلنسانّية العلوم تقديم اّدعاء

  ٦١٥  ..............................  واالجتامعّية نفسّيةال للتفسريات املوضوعّي  الضابط

  ٦١٥  .................  والفرضّية والنظرّية احلقيقة بني والتفريق فيها الكايف التثبُّت اعتبار

  ٦١٦  .............  واالجتامعّي  النفّيس  التحليل سالمة يف موضوعّية أسباب انتفاء اعتبار

  ٦١٩  .....................  املوضوعية العوامل مع واالجتامعية النفسية العوامل مساعدة

  ٦١٩  ...  املوضوعّية العوامل مع القناعة عىل واالجتامعّية النفسّية العوامل مساعدة إمكان

  ٦٢٠  ....  تقتضيها التي اقعّياتالو عىل موضوعّية مؤّرشات الفطرّية النفسّية املشاعر كون

  ٦٢١  .....................................  الدين لنشأة واالجتامعّي  النفّيس  التحليل نقد

  ٦٢٢  .......................  اإلنسان حياة يف تعاىل اهللا بوجود القناعة نشأة أساس حتليل

  ٦٢٥  .........................  اإلنسان لدى املوت بعد بالبقاء القناعة نشأة أساس حتليل

  ٦٢٥  ............................  اإلنساينّ  املجتمع يف بالرساالت االعتقاد أساس حتليل

  ٦٢٦  ......................................  األنبياء لشخصّية نتاجاً  الرساالت جعل نقد

  ٦٢٩  .............................  رساالتال لدى الوحي لظاهرة الطبيعّي  التحليل نقد

  ٦٣٢  .............................................  األنبياء خلوارق الطبيعّي  التحليل نقد



���������   ......................................................................................................    ٧٠٧ 

  ٦٣٣  .........................  تعاليمهم وملصدر الرساالت لنجاح الطبيعّي  التحليل نقد

  ٦٣٤  ....................................  املعارصة واألخالقيات الدين/  الثالث املجال

  ٦٣٤  ......................................................  األخالق عىل الدين ارتكاز

  ٦٣٥  ...............  ذلك وأمثلة الدين عليه بنى عّام  العرص هذا يف األخالق تطّور اّدعاء

  ٦٣٦  ...........................................  فيه والّرس  األخالق لتغريُّ  عامّ  توصيف

  ٦٣٧  .......................................  وتغّريها األخالق نسبّية لدعوى ايلّ إمج نقد

  ٦٣٨  ..........  منها واملتغّري  الثابت وحتديد األخالقّية املفاهيم يف الدخيلة العنارص أنواع

  ٦٤١  ........................ فيه واملتغّري  الثابت ومالحظة العفاف قيمة يف تطبيقّي  تأمُّل

ر وأسباب احلقوق يف تطبيقّي  تأمُّل   ٦٤٢  ...................................  أحواهلا تطوُّ

  ٦٤٣  ...............................  وحيادّي  وسلبّي  إجيايبّ  إىل األخالقّي  التطّور انقسام

  ٦٤٥  ..........................................  العلم وتطّور األخالق تطّور بني املقارنة

  ٦٤٥  ...............................  ودورمها حقيقتهام يف واألخالق العلم بني لفوارقا

  ٦٤٧  .....................  العلم موقع من أعىل اإلنسان داخل يف األخالق موقع أنّ  بيان

  ٦٤٧  .....................................  االجتامعّية الساحة يف واألخالق العلم عالقة

  ٦٤٩  ........................  وقعها وخّفة سباهتا وبني األخالقّية القيمة تطّور بني الفرق

  ٦٥١  .............................................  املناسب وقعها القيمة لفقد مستويان

  ٦٥١  .....................................................  لوقعها القيمة فقدان عوامل

  ٦٥٢  ...............  احلديثة األخالقّيات نع الدينّية األخالقّيات الختالف تطبيقّية نظرة

  ٦٦٢  .................................  املعارصة واألخالقّيات الدين يف املوقف تلخيص

  ٦٦٤  ...........................................  املعارص والتقنني الدين/ الرابع املجال

ر   ٦٦٤  .................................  اإلنساينّ  املجتمع يف بطبيعته املالئم القانون تطوُّ



٧٠٨ ....................................................................................  �������������������������  

  ٦٦٥  ............................................... القانون يف الرضورّي  التطّور أنواع

ر الدينّي  الترشيع نظام وفاء عدم اّدعاء   ٦٦٦  .............................  القانوينّ  بالتطوُّ

  ٦٦٨  ........................  املعارص القانون بمقتضيات الدينّي  الترشيع نظام إيفاء بيان

  ٦٦٩  ..........................  والدينّي  الفطرّي  املنظور بحسب الثابت الترشيع مساحة

  ٦٧١  ...........................................  الدين يف وشبهه املتغّري  الترشيع مساحة

  ٦٧٤  ........................................ الدين يف اإلضايفّ  للترشيع املتاحة املساحة

  ٦٧٤  .................................  الدينّي  الترشيع يف واملتغّري  الثابت استنباط قواعد

  ٦٧٦  ...........  احلديثة القوانني من الفطرّي  القانون إىل أقرب الدينّي  الترشيع يف قواعد

  ٦٧٨  .......................  ونقده احلارض العرص يف جديدة إهلّية رسالة إىل احلاجة طرح

  ٦٨٥  .........................................................................  الفهرست

 


	Blank Page
	Blank Page

