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 كلمة في البدء
 

كبيييرام مييي جميييع اليييوت تحييديا حضيياريا  تعيييا اةميية اإلسييالمية

 .الجهات

وبالرغم مي أن التحدي الحضاري ظاهرة الزمة في اةمة وأنه 

لم يأت حيي على المسيلميي سسيتراحوا فييه ميي تحيديات حضيارية  

فإن التحدي الجديد يتخي  اابعيا مختلفيا يكميي فيي تحوليه التيدريجي 

واإلقتصيايية  سلى مواجهية حضيارية مياملة للجوانيي اةيديولوجيية

والسياسية والعسكرية وهي مصيرية ةنها تعتزت اكتساح الحضارة 

 اإلسالمية حتى ال تعوي قايرة على النهوض مرة أخرى.

والمواجهة الحضيارية تبيرز ميي خيالا مظياهر مختلفية  بييد أن 

صييالا اةميية أو فييي  ييالا لنقطيية واحييدة تقييرر مصيييرها النهييا ي 

الحضارية( بالبقاء. فبقدر ما تكون  أعدا ها  تلك هي جدارة )الفكرة

  وبقيدر ميا تبع يه فيي اإلنسيان نصيرالفكرة مليئية بركيا ز التقيدت وال

 المتقمص لها مي اإليمان والمعرفة  سيكون تقدت اةمة وسنتصارها.

م لو لم تملك اة يالة والواقعيية  ولي تغني الفكرة الحضارية ميئا

الحيياة حتيى تصينع ولم تكي قايرة على تحميي  نفسيها عليى كتي    

رجاال  وتصنع بهم بطوالت وتصنع بها حضارة متفوقية. س  بيدون 

التفاع  بيي اإلنسان والفكرة كيي  ييتمكي اإلنسيان ميي تغييير واقيع 
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وبناء حياة! فه  تتقدت أمة تملك تراثا ضخما مي الفكرة الحضيارية 

 لو لم تتحوا فعال سلى عطاء وعم ؟

مية مييئا ميا يات فكيرا تاريخييا ومي هنا فإن اإلسيالت ليي يغنيي اة

في  هنية المسلميي  يون أن يتحوا سلى ماية حضارية تتفاعي  ميع 

اإلنسييان فييي واقعييه الخييارجي. ولييي يقييع هيي ا التحييوا يون ظهييور 

 حتى يقوت بدوره كفكرة حضارية.بك  قوة اإلسالت على المسرح 

 لييك الن اإلسييالت كييديي  واإلسييالت كتيياريي يختليي  ك يييرا عييي 

 كإيمان وعم  وبالتالي كفكرة حضارية. اإلسالت

س  الديي بمفهومه الشا ع سنتماء واقوس  والتياريي عبير وحكيم. 

أما اإليمان  فهو أ الة وكينونة. أما الحضارة فهيي حركية وحيياة. 

 وبيي القسميي فا   كبير.

فالمسلمون  كانوا أمة  وكانوا خير أمة أخرجت للناس  وكّونيوا 

ه ا تاريي ال يمكي أن يحقق ميئا. ولنا أن  حضارة ال م ي  لها؛ ك 

نتساءا عي انه ه  عاي المسيلمون أمية  وهي  هيم الييوت خيير أمية  

وهيي  انهييم بنيياة حضييارة  بيي  هيي  هييم حميياة حضييارة؟ وبكيي  أسيي  

 يجي أن نجيي كال أننا لم نعد أمة ةننا اليوت نفقد الوحدة والتعاون.

العليم واإليميان. وليم نعيد  ولم نعد خير أمة  ةننا ال نملك كفايتنا مي

سياسيية نبني وال نحمي حضيارة  ةننيا وبكي  أسي   نعياني نكبيات 

ان  عسكرية  وتخلفيا اجتماعييا علمييا اقتصياييا. و.. و.. وبالتيالي و

 اسالت أمس ال يغني عي سسالمنا اليوت.

ال بد   سلى اليوت؟ والجواب بسيط ناوالسؤاا هنا كي  نحوا أمس

فصيي  اليييوت عييي أمييس ليتصيي  يومنييا بيييوت مييي اييي الفتييرة التييي ت

 تقدمنا  ونبدأ منه المسير.
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 لك ةننا بحاجة سلى واقعيي  قاعدة بناء ومنطلق مسيرة هما في 

 الواقع أ الة وتفتا. فدون واحد منهما نخسر المعركة الحضارية.

واإلسييييتلهات مييييي الييييديي الصييييحيا يشييييك  القاعييييدة والمنطلييييق 

 يشك  المسير والتفاع .واة الة  والتفتا على الحياة 

فينحي س ا بحاجيية سلييى )تأ يي ( و)تفييتا( والبييد أن نحققهمييا عبيير 

 مراح  ثالثة  

مرحليية التأ يي   وفيهييا نحيياوا اسييتيعاب الفكييرة الحضييارية  -1

 التي تتم   في الديي اإلسالمي سيمانا وعلما.

مرحلة البعث  وفيهيا نتحسيس بيالتخل  ونسيتيق  ميي سيباتنا  -2

 .ىن نحيالعميق  ونريد ا

مرحليية التفييتا  وفيهييا نحيياوا االسييتفاية مييي معطيييات العلييم  -3

 الحديث.

ان هي ا هيو الخيط الواضيا القيويم الي ي ال يمكننيا ان نيينجا يون 

 اإللتزات به والوفاء بمتطلباته.

بيد أن هناك عقبة تعترض الطريق  وبمدى قدرتنا عليى تحيديها 

لحضيييارة لا نييا كييون مييدى جيييدارتنا بحماييية حضييارتنا التلييييدة وبني

الجديييدة. وهييي التطرفييات اليمينييية واليسييارية التييي تريييد بالمسيييرة 

اإلنحيييران عيييي خطهيييا المسيييتقيم. فييياليميي يحييياوا تجمييييدنا عليييى 

اةوضيياا الفاسييدة  واليسييار يريييد تمييعنييا فييي بوتقيية الحضييارات 

المعا رة. اليمييي ييرفا اةخي  بيأي جدييد ويحياوا بنيا االنطيواء 

المهتر ة والتقوقع في توابيته الفكرية المحنطة   على مكليات القديم

غريقيية والبرهميية ويرضى لنفسه أن يكون تابعا أعميى للفلسيفة اإل

وال يقب  االنفتاح على معطيات الحضيارة الحدي ية العلميية  بي  وال 

على معيارن اليديي اإلسيالمي الحيق. ولي لك ال ييزاا يعتكي  عليى 
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وس في عصر المناهج منطق ارسطو وهيئة بطليموس واي جالين

العلمييية الدقيقييية  حيييث يرتييياي الفضييياء وتسييتخدت الييي رة وتسيييتعم  

 اةمعة في مفاء اةمراض.

والييي ي ال رييييي فييييه أن اليمييييي بعييييد عيييي روح اإلسيييالت بعيييد 

م ميع  المشرقيي   لك الن اإلسيالت فلسيفة مياملة أ ييلة متفاوتية كلييا

االسيالت منفيتا غرييق والبراهمية ا الوثنيية المشيركة ا وفلسفات اإل

كليا على معطيات العق  والعلم وال يرضيى التقوقيع ضيمي توابييت 

 القديم.

وال ريييي كيي لك أن اليميييي عقبيية يون بنيياء الحضييارة  البييد مييي 

 تجاوزها.

والتطرن اليساري هيو اخخير عقبية كيؤية يشيكلها االنهزامييون 

الي يي منعييتهم التييارات الغربييية الشيعور بأنفسييهم فراحيوا ينظييرون 

ليييى واقعهيييم وكييييانهم بعييييون مسيييتعارة  فيييال ييييرون اال مصيييالا س

اخخريي. فهم يريدون أن نرفا ك  أ ي  ةنه في زعمهم السبي 

اليميي وميوعة اليسار  تزّمتوالمسلمون ظلوا بيي  المبامر لتخلفنا.

ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سيبيال   ليك ةن المنحيرفيي راحيوا 

يبنييي حضييارة المسييلميي الحدي يية يشييككون فييي قييدرة اإلسييالت أن 

وبميييا أن اليييديي ال ييييزاا يتمتيييع بقاعيييدة ميييعبية واسيييعة  اة ييييلة.

وراسييخة  فييإن المنحييرفيي لييم يقييدروا علييى الهجييوت علييى  ييالحية 

اإلسالت أو سمكانية المسلميي للقيات ببناء حضارة حدي ة  بي  راحيوا 

 ينافقون ا ك  حسي اتجاهه المتطرن ا أيما نفاق.

حيياولوا أن يحصييروا الييديي عنييد النيياس فييي حييدوي  متزمتونفييال

معينيية ميييي السييلوك الفيييريي وبعييا الييينظم االجتماعييية  أميييا فيييي 
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المناهج العلمية واةفكار الفلسفية والقواعد الخلقية فالبيد أن يصيبا 

 تابعا متواضعا للفلسفة التي يختارونها ك  حسي هواه.

لسفة االغريقية ومي هنا قالوا  ان اإلسالت يشجعهم على اتباا الف

و هييي الخييياا ببعضييهم حييد القييوا بييأن أفكييار الفلسييفة القديميية هييي 

بالي ات معطييات اإلسيالت  فيالمنطق الشيكلي ونظريية القيوة والفعي  

 وهيئة بطليموس وما أمبه هي عندهم نظريات سسالمية.

وكانيييت نسيييبتهم هييي ه سليييى اإلسيييالت أميييبه مييييء بنسيييبة رجييياا 

سليى المسييحية  مميا أيت سليى الكهنوت خرافات العصور الوسيطى 

 سرتداي العلماء عي الديي في أوروبا.

أما النصوص الشرعية المخالفة لهم في نسيبتهم هي ه فكانيت فيي 

أيديهم أليي مي الحديد بييي أ يابع ياوي علييه السيالت  حييث أخي وا 

لون فيهييا ويحرفون ويفتييرون علييى هللا الكيي ب وهييم هيياي ون  هييايييأّوو

 مطمئنون.

عيياكس تمامييا كييان اإلنهزاميييون يقومييون بييدور وفييي الطييرن الم

ولكييي مييي منطلييق مختليي   س  كييانوا يحيياولون  متييزمتييمماثيي  لل

تجريييد اإلسييالت مييي روحييه النا ييعة  ومباي ييه الفطرييية الصييا بة  

وتمييييع أحكامييه المحييدية وتوجيييه نصو ييه وفييق )فلسييفات الغييرب 

ات الحدي يية( ناسيييي أو متناسيييي كيي  مييا فييي هيي ه اةخيييرة مييي سييلبي

 وتناقضات.

وقييد بلييج الجهييد ببعضييهم حييدا يعييى المسييلميي سلييى تبنييي فكييرة 

م  وبإسيييم اإلسيييالت  اتيييه  وقيييالوا ال يعيييدو  مناهضييية لمسيييالت تماميييا

اإلسالت أن يكيون سنتمياء قومييا أو قبلييا أو عا لييا  فهيو ينسيجم ا أو 

باةحرى البد ان نجعله بحيث ينسجم ا مع ك  جديد يقتضييه اتجياه 
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حدي ة. ولم يعلموا أنهم بعملهم ه ا انتزعوا عي اإلسالت الحضارة ال

  أهم ما فيه  وهي الروح المبدعة المغيرة وال ا رة.

وضيييياعت اةميييية اإلسييييالمية المرتقبيييية والحضييييارة اإلسييييالمية 

وأ ييبا  المأموليية  ضيياعت فييي زحميية هيي ه االتجاهييات المتطرفيية.

مييع اإلسالت كلمة جوفياء مطاايية كأنهيا ضيباب السيواح  تشيم  ج

المتناقضات  وليس أبدام  لك الديي الواحد ال ي جاء مي رب واحيد 

لتكييويي أميية واحييدة  بيي  انييه أليي  ييييي وأليي  ميي هي وأليي  أميية.. 

وكانت ه ه عقبة تعترض مسييرة المسيلميي الحضيارية وكيان البيد 

 لنا مي تحديها بأمريي 

تجريد اإلسالت مي الفلسفات الجاهلية التي نسبها المنحرفيون  -1

ى اليديي حتيى يعيوي اليديي كميا هيبط ميي هللا سيبحانه فكيرة را عية سل

تحم  نفسها عليى كتي  الحيياة  وتنسيجم وتتفاعي  معهيا. وال يمكيي 

التسيليم لهيا  ة لك يون العوية سلى  ات النصوص الشرعية ومحاول

 يون التأوي  فيها والتحري  لكلماتها.  والتفتا عليها

ت بها مي سلبيات اإلنسان تجريد الحضارة الحدي ة عما ماب -2 

اةوروبي ونظراتيه الضييقة المحيدوية  و ليك بدراسيتها فيي ضيوء 

وعلينا بعيد  ليك  العق  وهدى القرآن يون تقليد منا أو انغالق عنها.

 االعتماي على أ التنا في بناء حضارة قوية وسليمة.

وليس الكتاب ال ي بيي أيدينا اال محاولة متواضعة تهدن تحقيق 

 ية  وهللا الموفق وهو المستعان.ه ه الغا

 

 محمد تقي المدرسي                                                 

 كربالء - العراق                                                 
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 مقدمة الطبعة الرابعة
 .الحمد هلل رب العالميي و لى هللا على محمد وآله الطاهريي

لييي فر يية تصييدير الطبعيية ال ال يية التييي تمييت فييي  ن لييم تييتاس

الكويت  فإني أجدني مسؤوال عي بيان رأيي في الكتاب بعد خمسة 

 عشر عاما مي تأليفه  و لك عبر تقديم الطبعة الرابعة.

ويختص ه ا الرأي بموضيوعات العقا يد اإلسيالمية ميي الكتياب 

 فحسي  ويتلخص فيما يلي  

ية هيييي التيييي تتحيييدى ضيييغط بيييالرغم ميييي ان العقييييدة اإلسيييالم

الشهوات  واةهواء  وسيلبيات المجتميع الفاسيد  وهيي التيي تتفيرا 

 عنها العبايات واةخالق.

اال ان مشييكلة البشيير فيهييا ليسييت عقلييية  س  انهييا مييي ضييرورات 

 العق   التي فطر هللا الناس جميعا عليها.

أمييات تحييديات  بيي  هييي مشييكلة نفسييية  نابعيية عييي ضييع  اإلراية

وضييييغوا الشييييهوة؛ المجتمييييع الييي ي تحيييييط بييييه اجهييييزة  المجتميييع

الطاغوت اإلرهابية  كي  يمكيي ان يعبيد هللا وحيده يون ان يتسيلا 

 بإراية يقهر بها ضعفه البشري؟
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والشيياب اليي ي تعصيي  بييه رييياح الشييهوة العاتييية  كييي  يتحييدى 

 سغراء الحياة  ويعبد هللا وحده يون سراية قاهرة؟

 يمكنه فهم الحياة بفطرته الطياهرة وهك ا الفري المليء بالعقد  ال

 يون خرق حجاب العقد بعزت سيماني راسي.

وربما تشير سليى هي ه الحقيقية  اةحايييث التيي تؤكيد ان اإليميان 

روح  وتبيييي ان اإليمييان عميي   وان علييى كيي  جارحيية مسييؤولية 

 سيمانية خا ة بها 

عي اإلميات أبيي عبيد هللا الصيايق )علييه  1جاء في حديث مري 

اةعمياا ايها العالم! أخبرنيي أي   قلت له   يقوا الراوي )الت( الس

 أفض  عند هللا؟

 قاا  ما ال يقب  هللا ميئا االّ به.

 قلت  وما هو؟

قيياا  اإليمييان بيياهلل اليي ي ال سلييه اال هييو  أعلييى اةعميياا يرجيية 

م.  وأمرفها منزلة واسناها حظا

بييال  قلييت  اال تخبرنييي عييي اإليمييان  أقييوا هييو وعميي   ات قييوا

 عم ؟ 

فقاا  اإليمان عم  كله  والقوا بعا  لك العم  بفرض مي هللا 

بيييّي فييي كتابييه  واضييا نييوره  ثابتيية حجتييه  يشييهد لييه بييه الكتيياب 

 ويدعوه سليه. 

 ثم يضي  الحديث قا ال  

قاا  ةن هللا تبارك وتعالى فرض اإليمان على جيوارح ابيي آيت 

 وقد وكلت مي اإليمان وقسَّمه عليها  فليس مي جوارحه جارحة اال

 (بغيرما وكلت به اختها.. 
                                                

 . 34 33  ص 2الكافي  الجزء  -1
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ومييي هنييا يبييدو لييي ان الميينهج اإللهييي فييي تيي كرة النيياس بييربهم 

ولياته  ؤواعيييدايهم إلسيييتقباا روح اإليميييان  والبيييدء بالعمييي  بمسييي

يختليي  عييي ميينهج يراسيية العقا ييد فييي كتييي الكييالت  أو باةسييلوب 

ا اةسيلوب قيد يكيون المتبع م ال في ه ا الكتاب. وبالرغم مي ان ه 

نافعا  ونجد في كتي اإلحتجاج ان اة مية علييهم السيالت اسيتخدموه 

 .1أيضا

اال انيييه لييييس المييينهج اةم ييي  الييي ي نجيييده فيييي القيييرآن الكيييريم 

 واةحاييث الشريفة. 

ونحي نبيي باختصار مديد بعا جواني المنهج القرآني اةم   

لعلوت الدينية  حفظهم  ا الكتاب لطلبة ايدّرسون هلع  االخوة ال يي 

هللا  يستفيدون منيه فيي أسيلوب التيدريس ويحّوليون حلقيات اليدرس 

سلييى منيييابر توجيهييية هيييدفها سثييارة يفيييا ي الفطييرة وغيييرس مكيييارت 

 ق  وتبصير الطلبة بحقا ق انفسهم والحياة مي حولهم.خالاة

ان العقا ييد ليسييت ميياية يراسييية بقييدر ميياهي تيي كرة سلهييية هييدفها 

ي سباته  وجالء الروح بعد تراكم الريي عليها  وبيث سيقاظ العق  م

الخشوا في القلي بعيد قسيوته. ومعليم يرس العقا يد البيد ان يزكيي 

نفسه  لكي يتحوا سلى قدوة في تصرفاته  ويكون في نبرات حدي ه 

تيي كرة بيياهلل  وترهيييي مييي ع ابييه  وترغيييي فييي  هوقسييمات وجهيي

 عظيم ثوابه.

 

 المنهج القرآني

                                                

م في أبواب التوحيد.في الكتاب ال ي بيي يديك أم لة عديدة على  لك خصو  -1  ا
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ير اليهميا فيي المينهج القرآنيي؛ خيط فيي أسيلوب هناك خطان نشي

 الت كرة باهلل  وخط في ربط  لك بالعم . 

 بالنسبة سلى الخط اةوا البد ان نقوا  

 

 العالمين  رب   بصائر القرآن لمعرفة

ان المنهج القرآني يي كر النياس بيربهم ميي خيالا الحيياة  ولييس 

اهرة بعييييدا وال مجيييريا عنهيييا  حتيييى تتييي كر ربيييك كلّميييا عشيييت ظييي

  ابيعييييية؛ فالشييييمس والقميييير والنجييييوت آيييييات مسييييخرات بييييأمره 

وات والجباا يسبحي بحميد ربهيي  وان ميي مييء اال يسيبا اوالسم

 بحمد ربه.. 

ويقوا ربنا سبحانه  وهو يلفت سنتباهنا سلى السموات التي رفعها 

 بغير عمد نراها  

ييَماَواتو بوغَيمييرو َعَمييد  تَرَ ] ي َرفَييَع السَّ ُ الَّيي و ييتََوى َعلَييى َّللاَّ نََهييا ثُييمَّ اسم وم

يَر  ي ةََج   ُمَسّمىم يُيدَبّوُر اةَمم رو قََمَر ُك ٌّ يَجم َس َوالم َر الشَّمم شو َوَسخَّ المعَرم

قَآءو َربّوُكمم تُوقونُونَ  ُ  االَيَاتو لَعَلَُّكم بولو  . (2 الرعد)[يُفَّصو

وي كرنا بميا فيي اةرض ميي آييات لعلنيا نعيرن ربنيا ميي خيالا 

ليها  واإلعتبار بميا فيهيا ميي سخيتالن وتشيابه  والتي كر لميا النظر س

  فيها مي عالمات الحكمة والقوة

ييي ُكييّ و  ييَي َوأَنمَهييارام َومو َض َوَجعَييَ  فويَهييا َرَواسو ]َوهُييَو الَّيي وي َمييدَّ اةَرم

ي الَّيمَ  النََّهاَر سونَّ فوي  َ  َجيميو اثمنَيميو يُغمشو لويَك الَيَيات  ال َّاَمَراتو َجعََ  فويَها َزوم

ت  يَتَفَكَُّروَن[)الرعد   (.3لوقَوم

 ويالمس السياق القرآني فطرة اإلنسان ويهزها عندما يقوا  

يُل السَّيَحاَب ال ّوقَياَا   ] م َويُنشو م َوَاَمعيا فيا َق َخوم يُكُم المبَيرم ي يُرو هَُو الَّ و

يفَتويييهو وَ  ييييم خو هو َوالمَممَ وَكيييةُ مو يييدو يييدُ بوَحمم عم َق َويَُسيييبّوُا الرَّ يييَواعو يييُ  الصَّ سو يُرم
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يدُ  و َوهُييييَو َمييييدو لُوَن فوييييي َّللاَّ يييييُي بوَهييييا َمييييي يََشييييآُء َوهُييييمم يَُجييييايو فَيُصو

اَحااو   (.13-12الرعد )[الممو

م  فتحييد  يوي الرعييد  عنييدما تييدك جبيياا السييحي بعضييها بعضييا

وتختلط عندك الرغبة بالرهبة  والطمع بالخون  وتأتي الصواعق 

ير  واةهييدان مرسييومة لهييا سييلفا. وهييي مرسييلة مييي لييدن حكيييم قييد

عند يي  تيي كر ربييك وعقوبتييه الشييديدة  فييال تجييايا فيييه  بيي  أسييلم لييه 

 وجهك حنيفا مسلما.

بلى ان ه ا المنهج القرآني ال ي يفسر ظيواهر الكيون وسيني هللا 

فيه تفسيرا سلهيا  انه يجع  الميؤمنيي يتي كرون ربهيم كلميا غشييتهم 

 ة.ظاهرة كونية أو أعقبتهم سنة سلهي

 يقوا ربنا سبحانه عنهم  

توالَنو اللَّيم و َوالنََّهارو الَيَيات   ضو َواخم ]سونَّ فوي َخلمقو السََّماَواتو َواةَرم

مم  م َوقُعُيويام َوَعلَيى ُجنُيوبوهو َ قويَاميا يَي يَي مُكُروَن َّللاَّ لوي اةَلمبَابو   الَّي و وم ُُ الَ

الم َويَتَفَكَُّروَن فوي َخلمقو السَّيماَواتو َواةَ  ضو َربَّنَيا َميا َخلَقميَت هي َا بَيااو رم

َحانََك فَقونَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا َعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َاَب   ُسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبم

 (.191 -190النَّار[)آا عمران 

ان مييينهج القيييرآن يربيييي م ييي  هيييؤالء الميييؤمنيي  ةنيييه يعطييييهم 

وكلمييا   بصييرة سلهييية ينظييرون ميي خاللهييا سلييى العيالم المحيييط بهييم

م. م وتسليما  توغلوا فيه  كلما ازيايوا ايمانا
 

 ئر القرآن في معرفة التاريخبصا

ويعطييي القييرآن الحكيييم المييؤمنيي البصيييرة اإللهييية فييي التيياريي 

لينظييروا مييي خاللهييا سلييى الغييابريي ويعتبييروا بمصيييرهم.  لييك بييأن 

اإلنسيييان تشيييده حيييواي  التييياريي بقيييدرما تسيييت يره ظيييواهر الحيييياة 
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الراهنة  وهو مفطور على النظر سلى الماضي. س ا فلينظر سليه ميي 

الا بصيرة سلهية ليزياي سيمانا بربه وتسليما لسننه وميرا عه كلميا خ

 نظر في أحواا الغابريي.

 يقوا ربنا سبحانه 

يي ] يَي مو ضو فَيَنُظيُروا َكيميَ  َكياَن َعاقوبَيةُ الَّي و ييُروا فويي اةَرم أََولَمم يَسو

َض َوَعمَ  ةم َوأَثَيياُروا اةَرم يينمُهمم قُييوَّ مم َكييانُوا أََمييدَّ مو لوهو ييا قَييبم مَّ ُروَهييآ أَكم َييَر مو

يي َكيانُوا  لوَمُهمم َولَكو ُ لويَظم َعَمُروَها َوَجآَءتمُهمم ُرُسلُُهم بوالمبَيّونَاتو فََما َكاَن َّللاَّ

لوُمونَ   (.9الروت )[أَنفَُسُهمم يَظم

وقد ي كرنا ربنا بمصير قوت نعرفهم في التاريي  ويعطي تفسيرا 

سييمى بالحضييارات التييي سلهيييا للتطييورات التاريخييية العظيميية لمييا ت

سايت ثم يمرت بسبي تخلفهم عي واجي التوحيد ومعرفية الخيالق 

 العظيم 

يييمَطاُن  مم َوَزيَّييَي لَُهييُم الشَّ نوهو ييي َمَسيياكو ]َوَعييايام َوثَُمييويَ َوقَييد تَبَيييََّي لَُكييم مو

يَي   َوقَياُروَن َوفو  يرو تَبمصو َمالَُهمم فََصدَّهُمم َعيو السَّبوي و َوَكانُوا ُمسم َن أَعم َعيوم رم

ضو َوَميا َكيانُوا  بَُروا فوي االَرم تَكم وَسى بوالمبَيّونَاتو فَاسم َوهَاَماَن َولَقَدم َجآَءهُم مُّ

 (.39-38)العنكبوت [َسابوقوييَ 

عبيرة لكي  ملحيد ال ييؤمي  -بيالطبع  -وهيي   ثم ي كرنا بعاقبتهم 

 بربه ويستكبر في اةرض بغير حق. يقوا ربنا سبحانه  

يييم فَُكييالأ أََخيي] يينمُهم مَّ م َومو ييبا ييهو َحا و َسييلمنَا َعلَيم يينمُهم َميييم أَرم بوييهو فَمو  منَا بو َنم

َرقمنَيا َوَميا  نمُهم َميم أَغم َض َومو يم َخَسفمنَا بوهو االَرم نمُهم مَّ يمَحةُ َومو أََخ َتمهُ الصَّ

لوُمونَ  ي َكانُوا انفَُسُهمم يَظم لوَمُهمم َولَكو ُ لويَظم  .(40العنكبوت )[َكاَن َّللاَّ

 ر القرآن في معرفة النفسئبصا

ويتعييرض البشيير لحيياالت الشييدة والرخيياء  المييرض والعافييية  

الفقر والغنى  ويعطيه المنهج القرآني في التوحييد البصيا ر الكافيية 

لتفسير ه ه الحاالت المختلفة  ليريه هللا آياته في نفسه وليت كر ربه 
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ويهدييه سليى العظيم ويقنت له ويتضرا سليه فيكش  ما به مي ضير 

وهكي ا تتحيوا الحياالت المختلفية للينفس البشيرية    يراا مسيتقيم.

سلى مدرسية سلهيية تعليم االبهيا التوحييد بفضي  مينهج القيرآن  لهي ا 

 يقوا ربنا سبحانه  

نميهُ ] نويبويَي سولَيمهو ثُيمَّ سو َآ أَ َاقَُهيم مو ا َربَُّهم مُّ َوسو َا َمسَّ  النَّاَس ُضرٌّ يََعوم

َمةم سو  ُكونَ َرحم رو مم يُشم نمُهم بوَربّوهو يٌق ّمو  (.33الروت )[ َا فَرو

مي خالا تبصير اإلنسان بمواقع ضعفه وعجزه  وت كيره بأييات 

تضرعه سلى ربه  ي ير القيرآن فطيرة التوحييد فيي الينفس البشيرية  

 ويقوا ربنا سبحانه  

رو تَدمُعونَ ] ي ُظلَُماتو المبَّرو َوالمبَحم يُكم مو م َوُخفميَيةم قُ م َمي يُنَّجو عا هُ تََضيرُّ

ي  نمَها َومو يُكم مو يَي   قُ و َّللّاُ يُنَّجو رو َي الشَّاكو هو لَنَُكونَيَّ مو ي َه و َجانَا مو لَئويم أَنم

ُر َعلَيى أَن يَبمعَيَث َعلَييمُكمم  قَيايو ُكوَن   قُي م هُيَو الم يرو يتُمم تُشم ب  ثُيمَّ أَنم ُكّ و َكرم

ي تَحم  قوُكمم أَوم مو ي فَوم م مو يَق بَعمَضُكم َع َابا م َويُ و يَعا ُجلوُكمم أَوم يَلمبوَسُكمم مو تو أَرم

ُن االَيَاتو لَعَلَُّهيمم يَفمقَُهونَ  -63اةنعيات )[بَأمَس بَعما  انُظرم َكيمَ  نَُصّرو

65.) 

وهكييي ا نيييرى المييينهج القرآنيييي اةم ييي  يييي كرنا بييياهلل ميييي خيييالا 

بصييا ره فييي فهييم المخلوقييات  وفييي وعييي التيياريي  وفييي معرفيية 

 النفس.

 وهك ا يحيط بالمؤمي نور التوحيد عبر ك  أفق  فيقوا ربنا  

مم َحتَّى يَتَبَيََّي لَُهمم أَنَّيهُ المَحيقُّ  هو مم َءايَاتونَا فوي اةَفَاقو َوفوي أَنفُسو يهو ]َسنُرو

يدٌ  ء  َمهو  (.53فصلت )[أََولَمم يَكم و بوَربّوَك أَنَّهُ َعلَى ُكّ و َميم
 

 المنهج القرآني
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ي كر المنهج القرآني برب العالميي يبصرنا بأنه اإلليه وال وحيي 

معبوي سواه وان له ا وليس لطغاة السلطة أو الماا أو أيعياء الديي 

 ا الوالية على الناس.

وهكي ا يربيي المينهج اإللهيي الميؤمي الحنيي  الي ي يكفير بجبييت 

الشيييييطان والهييييوى والخرافيييية  كمييييا يكفيييير بطيييياغوت السياسيييية 

عايييية  وييييأمر بالصيييالح والمعيييرون وينهيييى عيييي والرأسيييماا والد

 الفساي والمنكر.

الميينهج القرآنييي يييربط بيييي التيي كرة بالتوحيييد وبيييي مسييؤوليات 

المؤمي باهلل في حق  ال قافة واإلجتماا واةخالق والعبايات. وفيميا 

 يلي نستعرض أم لة على ه ا المنهج 
 

 الثقافة حقلفي 

 يقوا ربنا  

نَييا بوبَنوييي ] ت  يَعمُكفُييوَن َعلَييى َوَجاَوزم ا َعلَييى قَييوم ييَر فَيياَتَوم ييرآ ويَ  المبَحم سوسم

ٌت  م َكَما لَُهمم َءالوَهةٌ قَياَا سونَُّكيمم قَيوم عَ م لَنَآ سولَها نَات  لَُهمم قَالُوا يَاُموَسى اجم أَ م

يٌ  َماَكيانُوا يَعمَملُيوَن   قَي َهلُوَن   سونَّ َهُؤخءو ُمتَبٌَّر َماهُمم فويهو َوبَااو اَا تَجم

ييَ  يلَُكمم َعليى المعَيالَمو م َوهُيَو فَضَّ يُكمم سولَهيا  -138اةعران )[أََغيمَر َّللّاو أَبمغو

140.) 

وآيييات اليي كر التييي تبيييي جهيياي الموحييديي ضييد اة يينات ك يييرة  

وهي ا عليى أي حياا ا تكشي  عيي هويية الموحيديي الجهاييية فيي 

جهي  حق  ال قافة  وتطهير القليوب عيي رجيس الشيك والخرافية وال

 والتبرير.

ويبيييدو ان هييي ا كيييان هيييو الجهييياي اةعظيييم الييي ي رافيييق مسييييرة 

قبيي  أو بعييد سنتصييارهم علييى الكفييار  ءم الموحييديي فييي التيياريي  سييوا
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سياسييييا وعسيييكريا  وسييييبقى هيييو الجهييياي المريييير الييي ي يخوضيييه 

 الموحدون اواا الوقت.
 

 اإلجتماع حقلفي 

سايار الجهياي في حقي  االجتمياا يي كر المينهج القرآنيي بياهلل فيي 

ضييييد العنصييييرية  والطبقييييية  واإلرهيييياب الفكييييري  واإلسييييتكبار  

والطغييان. لنسيتمع سليى القيرآن الحكييم وهيو يي كرنا بجهياي الموحيد 

 العظيم سيدنا معيي ضد كفار قومه. قاا ربنا 

ي] ا تَقُيوُا َوسونَّيا لَنَيَراَك فوينَيا َضيعو مَّ قَهُ َك ويرام مو م قَالُوا يَا ُمعَيمُي َما  نَفم فا

يي  تو أََرهمطو يز    قَاَا يَا قَوم نَاَك َوَمآ أَنَت َعلَيمنَا بوعَزو ُطَك لََرَجمم الَ َرهم َولَوم

م سونَّ َربّويي بوَميا تَعمَملُيوَن  يّيا رو هم و َواتََّخ متُُموهُ َوَرآَءُكمم ظو َي َّللاَّ أََعزُّ َعلَيمُكم مو

َملُوا َعلَى َمَكانَتوُكمم سو  ت  اعم يٌط   َويَا قَوم َن تَعملَُموَن َميي ُمحو ٌ  َسوم نّوي َعامو

تَقوبُوا سونّوي َمعَُكيمم َرقويييٌ  ٌب َوارم يهو َوَميم هَُو َكا و زو هوي )[يَأمتويهو َع َاٌب يُخم

91-93.) 

ويقييوا عييي التمييييز الطبقييي اليي ي جاهييد ضييده اةنبييياء عليييهم 

 السالت لتكريس قيم التوحيد 

م فَقَاَا الضُّ ] يعا و َجمو َّ م َوبََرُزوا ّلِلو بَُروا سونَّا ُكنَّا لَُكمم تَبَعا تَكم يَي اسم لَّ و عَفَآُء لو

 ُ ييي َميييء  قَييالُوا لَييو َهييدَانَا َّللاَّ و مو يييم َعيي َابو َّللاَّ غمنُييوَن َعنَّييا مو فََهيي م أَنييتُم مُّ

يص   يي َمحو نَا َما لَنَا مو نَآ أَتم َ بَرم عم ابيراهيم )[لََهدَيمنَاُكمم َسَوآٌء َعلَيمنَآ أََجزو

21.) 

قيميية التوحيييد فييي مواجهيية أ ييحاب الميياا  يقييوا ربنييا وعييي 

 سبحانه  
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يَي المُكنُيوزو ] مم وَءاتَيمنَاهُ مو تو ُموَسى فَبَغَى َعلَيمهو ي قَوم سونَّ قَاُروَن َكاَن مو

ُمهُ ال تَفمَرحم سونَّ  ةو سو م قَاَا لَهُ قَوم قُوَّ لوي الم بَةو اُوم َمآ سونَّ َمفَاتوَحهُ  لَتَنُوأُ بوالمعُصم

 َ ييَ َّللاَّ حو فَرو يُّ الم  (.76القصص )[ ال يُحو

 سلى ان يقوا ربنا  

يي ]  يي فوئَية  يَنُصيُرونَهُ مو َض فََميا َكياَن لَيهُ مو هو االَرم فََخَسفمنَا بوهو َوبودَارو

ييَ  رو َي المُمنتَصو و َوَما َكاَن مو  (.81القصص )[يُونو َّللاَّ

ويييي كرنا القيييرآن الكيييريم بمصيييير المستضيييعفيي الييي يي أاييياعوا 

 أ حاب النفو  والسياية مي يون هللا فيقوا سبحانه  

يرام ] يَي َوأََعييدَّ لَُهييمم َسييعو َ لَعَييَي المَكييافورو يَي فويَهييآ أَبَييدام الَ   اونَّ َّللاَّ ييدو َخالو

ا  يييرم م َوالَ نَصو ييدُوَن َولويّييا َت تُقَلَّييُي ُوُجييوهُُهمم فوييي النَّييارو يَقُولُييوَن   يَجو يَييوم

 َ ُسييوالَ يَالَيمتَنَييآ أََاعمنَييا َّللاَّ َوقَييالُوا َربَّنَييآ سونَّييآ أََاعمنَييا َسييايَتَنَا    َوأََاعمنَييا الرَّ

َي المعَ َابو َوالمعَنمُهمم   َوُكبََرآَءنَا فَاََضلُّونَا السَّبيالَ  فَيويو مو عم مم ضو َربَّنَآ َءاتوهو

م َكبويرام   (.68-64اةحزاب )[لَعمنا

مييع الجيياهلي عييي وهكيي ا تييأتي قيميية التوحيييد لتفييك أغييالا المجت

النيياس  غييال بعييد غيي   وتشييد النيياس ببعضييهم برابطيية سلهييية لتهييدت 

المؤسسات القا مة عليى أسياس الشيرك  وتكفير بالشيركاء ميي يون 

وليقييوت مقامهييا  -ا ييحاب ال ييروة والقييوة والشييرن المزييي   -هللا 

 تجمعات اإليمان والتقوى والجهاي  وقد قاا ربنا سبحانه  

م َوقَبَآ وَ  ]يَآ أَيَُّها النَّا ي  ََكر  َواُن َى َوَجعَلمنَاُكمم ُمعُوبا ُس سونَّا َخلَقمنَاُكم مو

يييٌم َخبويرٌ  َ َعلو و أَتمقَيياُكمم سونَّ َّللاَّ نييدَ َّللاَّ ييَرَمُكمم عو الحجييرات )[لوتَعَيياَرفُوا سونَّ أَكم

13.) 
 

 السياسة:  حقلفي 
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 حينمييا بعييث النبييي سبييراهيم برسيياالت هللا  توجييه تلقيياء نمييروي 

 ااغوت عصره  يأمره بالتوحيد  وقاا ربنا 

يَم فوي َربّوهو أَنم َءاتَاهُ َّللّاُ المُملمَك سو م قَياَا ] ي َحآجَّ سوبمَراهو أَلَمم تََر سولَى الَّ و

ييُت قَياَا  يوي َواُمو يُت قَاَا أَنَا اُحم يوي َويُمو ي يُحم يُم َربّوَي الَّ و يُم  سوبمَراهو اوبميَراهو

ييَت يَيي فَييإونَّ َّللّاَ  بو فَبُهو ييَي المَمغمييرو قو فَييأمتو بوَهييا مو ييرو ييَي المَمشم سو مو أمتوي بوالشَّييمم

ي َكفََر  ييَ  َوَّللّاُ  الَّ و َت الظَّالومو قَوم ي الم دو  (.258البقرة )[الَ يَهم

وأميير هللا تعييالى موسييى عليييه السييالت أن ييي هي سلييى فرعييون  

 ااغوت عصره  ويأمره بعباية هللا  فقاا 

َن سونَّهُ َاغَى ]ا مَهبَآ سولَى  َعوم م لَّعَلَّهُ يَتَ َكَُّر أَوم     فورم الم لَّيّونا فَقُوالَ لَهُ قَوم

َشى[)اه   (.44-43يَخم
 

 وقاا ربنا سبحانه لداوي  راحة  

َحّقو ] ُكم بَييمَي النَّياسو بويالم ضو فَياحم يَا يَاُويُ سونَّا َجعَلمنَاَك َخلويفَةم فويي اةَرم

يلُّوَن َعيي َسيبوي و  َوالَ تَتَّبوعو المَهَوى يَي يَضو و اونَّ الَّي و لََّك َعيي َسيبوي و َّللاَّ فَيُضو

َسابو  َت المحو يدٌ بوَما نَُسوا يَوم و لَُهمم َع َاٌب َمدو  (.26ص )[َّللاَّ

 

 وبصفة عامة قاا ربنا سبحانه  

يي َرُسيوا  سوالَّ لويَُطياَا بيإو منو َّللّاو َولَيوم أَنَُّهيمم سو  ] َسيلمنَا مو َظلَُميوا َوَمآ أَرم

 َ ُسييوُا لََوَجييدُوا َّللاَّ فََر لَُهييُم الرَّ ييتَغم َ َواسم فَُروا َّللاَّ ييتَغم فَُسييُهمم َجييآُءوَك فَاسم أَنم

م  يما م َرحو ابا ُموَك فويَما َمَجَر بَيمينَُهمم   تَوَّ نُوَن َحتَّى يَُحّكو مو فاَلَ َوَربّوَك الَ يُؤم

يا قَ  مَّ م مو مم َحَرجا هو فُسو دُوا فوي أَنم م ثُمَّ الَ يَجو لويما النسياء )[َضييمَت َويَُسيلّوُموا تَسم

64-65.) 

وفي آية قرآنية أخرى يقارن المنهج التوحيدي بييي اإليميان بياهلل 

 والكفر بالطاغوت  حيث قاا ربنا  
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َوةو الميُوثمقَى ] َسيَك بويالمعُرم تَمم ي بواّلِّلو فَقَيدو اسم مو فُرم بوالطَّاُغوتو َويُؤم فََمي يَكم

يٌع َعلويمٌ الَانفوَصاَت لََها َوَّللّاُ   (256 البقرة)[ َسمو

هكيي ا الميينهج القرآنييي فييي التيي كرة بيياهلل ينمييي روح اإليمييان فييي 

 مواجهة الطاغوت  وليس سيمانا مجريا عي واقع السياسة.

اإليميييان بييياهلل يسييياوي الكفييير بطييياغوت عصيييرك  ميييي يسيييعى 

إلسيتعبايك  أنيى كييان مخصيه وسسيمه ووسييا له. وهكي ا بهي ه القييوة 

 ولية ينبغي ان يدرس التوحيد.وبه ه الشم
 

 األخالق حقلفي 

بالتيالي ميا  ؟ ومي هم عباي اليرحمي؟ وميا هيي مخصيية الميؤمي

هو اإليميان الي ي يربيي عبياي اليرحمي؟ وهي  هيو سيميان بياهلل   ليك 

الييي ي ال يعطييييك سيييالحا ضيييد العقيييد النفسيييية واةهيييواء والتيييأثر 

 يعطيييك  لييك اليي ي ال بيياهلل وهيي  هييو سيمييان ؟بييالظرون الخارجييية

 البصيرة في الحياة؟

 القرآن الحكيم يقوا  

م َوسو َا َخيياَابَُهُم  نييا ُشييوَن َعلَييى االَرضو َهوم يَي يَمم َميو الَّيي و حم بَييايُ الييرَّ ]َوعو

م  م   المَجاهولُوَن قَالُوا َسالَما دام َوقويَاميا مم ُسيجَّ يَي يَبويتُيوَن لويَربّوهو يَي   َوالَّي و َوالَّي و

م يَقُولُوَن َربَّنَيا ا نم َعنَّيا َعي َاَب َجَهينََّم سونَّ َعي َابََها َكياَن َغَراميا يرو سونََّهيا    م

م  تَقَّرام َوُمقَاما فُوا َولَمم يَقمتُيُروا َوَكياَن   َسآَءتم ُمسم رو يَي سو َآ أَنفَقُوا لَمم يُسم َوالَّ و

م  م َءاخَ   بَيمَي  َلوَك قََواما و سولَها يَي الَ يَدمُعوَن َمَع َّللاَّ َر َوالَ يَقمتُلُوَن النَّفمَس َوالَّ و

م  يييَق اَثَاميييا يييَك يَلم نُيييوَن َوَميييي يَفمعَييي م  َلو ُ سوالَّ بويييالمَحّقو َوالَ يَزم َت َّللاَّ   الَّتويييي َحيييرَّ

م  لُدم فويهو ُمَهانا َت المقويَاَمةو َويَخم  (.69-63الفرقان )[يَُضاَع م لَهُ المعَ َاُب يَوم

اهلل  انيييه نيييور يمشيييي ن لنيييا اإليميييان بيييعيييّرو ان الميينهج القرآنيييي ي

 اإلنسان به في الناس. يقوا ربنا سبحانه عي اإليمان  
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ي َجعَلمنَاهُ نُورام  يَماُن َولَكو تَاُب َوالَ اإلو ي َما المكو )الشيورى []َما كُنَت تَدمرو

52.) 

ييييي بوييييهو فوييييي  شو يَيمنَيييياهُ َوَجعَلمنَييييا لَييييهُ نُييييورام يَمم م فَاَحم ]أََوَمييييي َكيييياَن َميمتييييا

[)اةنع  (.122 اتالنَّاسو

وعندما يقص علينا القرآن سيرة معيي  تراه يجع  اإليمان باهلل 

في مواجهة فساي أخالقي كان ما عا في  لك المجتمع  وهو النقص 

م  ]في المكياا والميزان. يقوا ربنا سبحانه   وسولَى َمدميََي أََخاهُمم ُميعَيمبا

يييم سولَيي َ َمييا لَُكييم مو بُييدُوا َّللاَّ تو اعم يَيياَا قَيياَا يَييا قَييوم كم ييُرهُ َوال تَنمقُُصييوا الممو ه  َغيم

ييط       ت  ُمحو يَزاَن سونّوي أََراُكم بوَخيمر  وسونّوي أََخاُن َعلَييمُكمم َعي َاَب يَيوم َوالممو

يَآَءهُمم  طو َوال تَبمَخُسوا النَّاَس  أَمم قوسم يَزاَن بوالم يَاَا َوالممو كم فُوا الممو تو أَوم َويَا قَوم

ا فوي ا ييَ َوال تَعم َوم دو ضو ُمفمسو  (.85-84هوي )[ةَرم

وهكي ا تكيون التي كرة بياهلل فييي المينهج القرآنيي  سيبيال إل ييالح 

 المجتمع واةخالق الفاسدة التي فيه.
 

 في العبادات واآلداب

المييينهج اإللهيييي فيييي التييي كرة بييياهلل يو ييي  البشييير بربيييه عبييير 

 العبايات؛ عبر الصالة واليدعاء والحيج و..ةنيه ييربط بييي التي كرة

نُوَن ]باهلل وبيي السلوك الشخصي. يقوا ربنا سبحانه   مو لََا المُمؤم قَدم أَفم

يييوو  يَي هُيييمم َعييييو اللَّغم يييعُوَن   َوالَّييي و مم َخامو يَي هُيييمم فويييي َ يييالَتوهو   الَّييي و

مم  هو فُييُروجو يَي هُييمم لو لُوَن   َوالَّيي و َكيياةو  فَيياعو يَي هُييمم لولزَّ ُضييوَن   َوالَّيي و ُمعمرو

يييُر َحيييافوُظوَن   سو  يييمم أَوم َميييا َملََكيييتم أَيمَميييانُُهمم فيييإونَُّهمم َغيم هو َواجو الَّ َعلَيييى أَزم

ييَ   (.6-1المؤمنون [)َملُومو

ان هيييؤالء الييي يي ييييدّعون اإليميييان وهيييم يسيييهون عيييي  يييالتهم 

 وعباياتهم  فهم بعيدون عي هللا وعي رحمته. يقوا ربنا سبحانه  
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يَي هُيمم َعي] لمُمَصيلّويَي   الَّي و يَي هُيمم فََويميٌ  لو مم َسياهُوَن   الَّي و ي َ يالَتوهو

نَعُوَن المَماُعونَ   (.7-4الماعون )[يَُرآُءوَن   َويَمم

وبإختصار  المنهج القرآني يسيعى نحيو تنميية روح اإليميان فيي 

اليينفس البشييرية القيياير علييى تحييدي الضييع  البشييري  و لييك بعييد 

ي النفسيية تجاوز مرحلة اإلثبات باةيلة العقلية التي ال تقياوت الحجي

في حالية وجويهيا. فشيخص م ي  فرعيون اسيتبد بيه حيي الر اسية  

 كي  يمكنه ان يسلم وجهه هلل بمجري سري أيلة عقلية؟ 

مهاية عليى  تكفيقشعت عنه الحجي  فإن فطرة البشر نأما س ا ا

 الحقيقة. 

ان البشييير يعييياني ميييي ضيييع  سرايي البيييد ان ينجبييير بيييالمنهج 

اإليمييان اليي ي يتحميي  مسييؤولياته القرآنييي  حتييى يييؤمي بيياهلل  لييك 

 العظيمة.

وفي الختات نستبصر بهدى السنة عبر حديث مفص  نرويه عيي 

السيالت  يبييي االميات فييه ان اإليميان مجموعية االمات الصايق علييه 

  فرا ا ومسؤوليات مب وثة على جوانا البشر وجوارحه

فيياإلقرار والمعرفيية االيمييان فأمييا مييا فييرض علييى القلييي مييي  )

قد والرضا والتسيليم بيأن ال سليه اال هللا وحيده ال ميريك ليه سلهيا والع

واحدا لم يتخ   احبة وال ولدا  وان محمدا عبده ورسوله  لوات 

 هللا عليه وآله  واإلقرار بما جاء مي عند هللا مي نبي أو كتاب.

فيي لك مييا فييرض هللا علييى القلييي مييي اإلقييرار والمعرفيية  وهييو 

يَمانو ]  عمله  وهو قوا هللا عز وج  َمئويٌّ بواإلو هَ َوقَلمبُهُ ُمطم رو سوالَّ َميم اُكم

ي َمَرَح بوالمُكفمرو َ دمرام  ي مَّ  (.106النح  )[َولَكو

َمئويُّ المقُلُوبُ ]وقاا   و تَطم رو َّللاَّ كم  (.28الرعد )[أاَلَ بو و
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يَي قَالُوا َءاَمنَّا بوي]وقاا   َي الَّ و ُعوَن فوي المُكفمرو مو يَي يَُسارو مم الَّ و هو أَفمَواهو

يم قُلُوبُُهمم  مو  (41 الما دة)[َولَمم تُؤم

فويُر ]وقاا   يبمُكم بويهو َّللّاُ فَيَغم فُوهُ يَُحاسو ُكمم أَوم تُخم فُسو َوسون تُبمدُوام َما فوي أَنم

ُب َمي يََشآءُ   (.284البقرة )[لوَمي  يََشآُء َويُعَ ّو

ما عقد على اللسان القوا والتعبير عي القلي بتعالى وفرض هللا 

م ] عليه وأقر به. قاا هللا تبارك وتعالى  ينا لنَّياسو ُحسم  البقرة)[َوقُولُيوا لو

83.) 

َا سولَيمُكمم َوسولَُهنَيا َوسولَُهُكيمم ] وقاا  َا سولَيمنَا َوأُنزو ي اُنزو َوقُولُوا َءاَمنَّا بوالَّ و

لوُمونَ  ُي لَهُ ُمسم دٌ َونَحم  (.46 العنكبوت)[َواحو

 .اللسان وهو عمله فه ا ما فرض هللا على

وفرض على السمع ان ينزه عي االستماا سليى ميا حيرت هللا وان 

واإل يغاء سليى  عنه  ا ال يح  له مما نهى هللا عز وج يعرض عمّ 

 ما أسخط هللا عز وج   فقاا في  لك 

فَيُر بو ] و يُكم عمتُمم َءايَياتو َّللاَّ تَيابو اَنم سو َا َسيمو َا َعلَييمُكمم فويي المكو َهييا َوقَيدم نَيزَّ

يث   َزأُ بوَهييييا فَييييالَ  تَقمعُييييدُوا َمعَُهييييمم َحتَّييييى يَُخوُضييييوا فوييييي َحييييدو ييييتَهم َويُسم

هو   (.140النساء )[َغيمرو

 ثم است نى هللا عز وج  موضع النسيان  فقاا  

تو  كمَرى َمييييَع المقَييييوم ييييدَ اليييي ّو يييييمَطاُن فَييييال تَقمعُييييدم بَعم يييييَنََّك الشَّ ييييا يُنسو ]َوسومَّ

يَي[)اةنعات   (.68الظَّالومو

َسيينَهُ ]وقيياا   َا فَيَتَّبوعُييوَن أَحم قَييوم عُوَن الم ييتَمو يَي يَسم بَييايو   الَّيي و ييرم عو فَبَّشو

لَئوَك هُمم أُولُوام االَلمبَابو  ُ َوأُوم يَي َهدَاهُُم َّللاَّ لَئوَك الَّ و  (.18-17الزمر )[أُوم
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يَي هُييمم فوييي َ ييالَتوهو ]وقيياا عييز وجيي    نُييوَن   الَّيي و مو لَييَا المُمؤم مم قَييدم أَفم

َكياةو   يَي هُيمم لولزَّ ُضيوَن   َوالَّي و يَي هُيمم َعييو اللَّغميوو ُمعمرو عُوَن    َوالَّ و َخامو

لُونَ   (.4-1المؤمنون[)فَاعو

َمالُنَيا َولَُكيمم ]وقاا   َرُضوا َعنميهُ َوقَيالُوا لَنَيآ أَعم عُوا اللَّغمَو أَعم َوس َا َسمو

َمالُُكمم   (.55القصص )[أَعم

وا]وقاا   م  َوسو َا َمرُّ َراما وا كو  (.72الفرقان )[بواللَّغموو َمرُّ

سليى ميا  ىفه ا ما فرض هللا على السمع ميي اإليميان ان ال يصيغ

 ال يح  له  وهو عمله  وهو مي اإليمان.

وفرض هللا على البصر ان ال ينظر سلى ميا حيرت هللا علييه  وان 

يعييرض عمييا نهييى هللا عنييه ممييا ال يحيي  لييه  وهييو عملييه وهييو مييي 

 فقاا تبارك وتعالى  اإليمان. 

فَُظيوا فُُروَجُهمم ] مم َويَحم هو ييم أَبمَصيارو يوا مو نويَي يُغُضُّ مو لمُميؤم  النيور)[قُ  لّو

30.) 

ن ينظروا سلى عوراتهم  وان ينظر المرء سليى فيرج أ مي فنهاهم

 ن ينظر سليه.أ مي أخيه  ويحف  فرجه

هويَّ  يييييم أَبمَصييييارو ييييَي مو نَيييياتو يَغمُضضم مو لمُمؤم ييييَي وقاا ]َوقُيييي  لّو فَظم  َويَحم

[)النور  (31فُُروَجُهيَّ

مييي أن تنظيير أحييداهي سلييى فييرج أختهييا  وتحفيي  فرجهييا مييي أن 

 (1ينظر سليها.
 

 كيف ندرس العقائد؟ 
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لكيي نسيتوحي مييي المينهج القرآنييي فيي تييدريس العقا يد  نو ييي 

 بمالحظة النقاا التالية  

فيي أل   أن نبيدأ بالفيات نظير الطلبية سليى آييات هللا فيي اخفياق و

أنفسييهم مييع التركيييز علييى تلييك اخيييات اةقييرب سلييى سثييارة عقييولهم 

وتجلية فطرة اإليمان فيهم  ومع الت كرة بميا فيي الخليق ميي روعية 

الجماا ولط  الصنع ويقة الحكمة. ان ك  مييء ميي حولنيا يسيبا 

بحمد هللا  ولكي السؤاا  لما ا ال نفقه تسبيحهم  وما هو مفتياح فهيم 

حجوبون عي رؤيية ضيياء الشيمس الي ي يسيجد لغتهم؟ لما ا نحي م

هللا  ويسبا بحمد هللا  ويدعونا سليى ربنيا؟ المعليم التوحييدي النياجا 

هو ال ي يعطي الطالي منهجا للتفكر في المخلوقات  ومفتاحا لفهيم 

 لغة الحياة التي تعتبر أكبر مدرسة لمي يعرن لغتها. 

ة التيي هيو وعلينا أن نبدأ مع الفري ميي حييث هيو  أي ميي النقطي

فيهييا. فقييد ي ييير فييريا مظيياهر الطبيعيية  مييي تعاقييي اللييي  والنهييار  

ونظات السموات واةرض  والرعد والبرق والعوا  ..وقد يعيا 

الفري أزمة نفسية أو وضعا سقتصاييا سييئا  أو مرضيا  أو عالقيات 

 وضعه الخاص.مع سجتماعية ما ة.. وهك ا في يره ما يتناسي 

ي تعجبه الحسابات الدقيقة  وعالم الفضياء ال  ياتوعالم الرياض

ال ي تهزه عظمة المجيرات السيابحة فيي العيالم الالمتنياهي  وعيالم 

 الطي واةحياء و.. و.. 

لكيي  واحييد ميينهم مفتيياح يفييا عقييد نفسييه  ويفييتا آفيياق معارفييه  

وعلى المعلم أن يبدأ مي هناك  ويستمر معه حتيى يطيون بيه عليى 

 وفي النفس البشرية.سا ر آيات هللا في الخليقة 
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يأتي ابيي سلى اإلمات الصايق عليه السالت يهتم بالعقياقير وبييده 

الصييانع؟  وسيييأا االمييات عمييا ي بييت بييهعقييار يسييمى بييا)اةهليلجة( 

ويبييدأ معييه حييوارا  1بهيي ه اةهليلجيية .فيجيبييه اإلمييات عليييه السييالت و

 المعرفة. وفطرةأمات وضوح الحجة  هينتهي بتسليم وجدانيا بناءم 

ويأتي سا ا يجوب البحار فيقيوا  يلنيي عليى ربيي؟ فيجيبيه ميي 

حيث هو  س  يسأله  ه  انكسرت بك السفينة في البحر وتعلق قلبك 

 هناك بمي يقدر على انقا ه؟ فلما قاا بلى  قاا انه ربك.

ان تدريس العقا د يتم عبر التفاع  الوجداني بيي النفس والحياة  

يكيون سالّ عبير المعانياة والتفاعي  بييي بيي العق  والطبيعة  وه ا ال 

 المعلم والطالي  أك ر مي أي يرس آخر.

بيياء  أن يُسييتوحى مييي اخيييات القرآنييية  وخطييي نهييج البالغيية 

فة السيجايية  وأيضيا ميي سيا ر اةيعيية يالتوحيدية  وأيعيية الصيح

 المأثورة في الت كر باهلل.

تهييييا ويسييييتفاي وبغييييزارة مييييي مييييواهد الطبيعيييية  وسختالفهييييا ويق

 وعظمتها وحكمة تدبيرها  وبال ات مي مكتشفات العلم الحديث.

جييم  ان التوحيييد لييس ميياية يراسيية  بيي  بصييرة لفهييم أيية ميياية 

يراسية أخرى  انه  بغة هللا  انه برنيامج المعرفية  سايار التفكير  

سييبي  سلييى العلييم بالحقييا ق  هييدى ونييور وضييياء. وليي لك ال ينبغييي 

وييييية وفصييييله عييييي غيييييره مييييي ر موضييييوا التوحيييييد فييييي زاشييييح

الموضييوعات  بيي  البييد مييي بسييطه علييى كيي  موضييوا يراسييي  

 وجع  ك  ميء يعرن باهلل  ةنه ليس أي ميء أظهر مي هللا.
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جييياء فيييي اليييدعاء الميييأثور عيييي اإلميييات الحسييييي علييييه السيييالت  

)كي  يستدا عليك بما هو في وجيويه  والمعرون با)يعاء عرفة( 

الظهور ما لييس ليك حتيى يكيون هيو  ر اليك  أيكون لغيرك ميفتقم

المظهر لك؟! متيى غبيت حتيى تحتياج سليى يليي  ييدا علييك  ومتيى 

بعدت حتى تكون اخثار هي التي تو   اليك. عميت عيي ال تراك 

م(.  عليها رقيبا  وخسرت  فقة عبد لم تجع  له مي حبك نصيبا

هللا نييور السييموات واةرض  س ام  فهييو الشيياهد علييى السييموات 

   وبه نعرن السموات واةرض وليس العكس.واةرض

البد ان نرفع السيتار حتيى تسيتقب  أفئيدتنا أنيوار معرفتيه.. لييدلنا 

سلى  اته ب اته  البد ان نرفع عي أعيننا غشاوة الظنون والشهوات  

 البد ان نطهر قلوبنا مي رجس ال نوب وريي اةماني.

يي بيياهلل  ن يسييتعأوهكيي ا ينبغييي أن يفعيي  معلييم العقا ييد  وعليييه 

ويتوك  عليه في عمله. وأخيرا أسأا هللا ان ينفعني به ا الكتاب يوت 

 ال ينفع ماا وال بنون سالّ مي أتى هللا بقلي سليم.

 

 يمحمد تقي المدرس                                                  

 ها1404رجي الحرات/ /3                                             
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 منهج البحث
 

كمييي يييدخ  بيتييا يكتنفييه الظييالت فيتحسييس قبيي  كيي  ميييء عييي 

كي لك   المصباح  فإ ا وجده استضاء به في اكتشان سيا ر اةميياء

 حياوا اإلنسيان  أن يجيد فيي البييدء مصيباحا للحيياة  فإتجيه قبي  كيي 

 ميء ناحية نفسه ليجد فيها العلم والعق  فأوالهما ك  اهتمامه.

واإلسيالت بييدء ييي كر اإلنسييان بعقليه  ليتخيي ه مصييباحا يكشيي  بييه 

وتمامييا كمييا أن كيي  ميييء فييي البيييت المظلييم ينكشيي    غيييي الحييياة

  عرن اال بنفسه بعد التوجه سليهبالمصباح اال أن المصباح  اته ال يُ 

عرن  بيد ان معرفته لي تكون اال ق  أوا ما يُ فإن اإلسالت يعتبر الع

ب اتييه. س  ان اإلنسييان كييي  يكشيي  العقيي  وهييو ال يملكييه؟ بيي  كييي  

م ايكون العق  كامفا لمنسان عي ك  ميء وال يكون ك  عي  اته؟ مفا

وهك ا يبدء اإلسالت معالجية أعقيد مشيكلة عنيد البشير ميي زاويية 

يحياوا معرفية  الّ أبي جديدة وبمنهج جديد  و لك حييي ييأمر اإلنسيان

س  انييه سيييُلحد عييي الميينهج القييويم س ا أراي   العقيي  اال بالعقيي   اتييه

 ليك النيه   معرفتيه بالتو يي  أو بالتصيورات والتحلييالت البعييدة

م م ي  الي ي يحياوا التعيرن عليى المصيباح  سيبعده عي العق  تماميا

في اللي  المظلم بتو ييفه أو تصيوره.. يقيوا اإلسيالت  لييس العقي  

مييئا بعيييدا عيي اإلنسييان  ولي ا فالبييد االّ يحياوا معرفتييه اال بكشيي  
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ر البشير بيأن العقي   ليك النيور  ّكو  اتي وتنبه  اتي. ومي هنيا فإنيه يُي

ال ي يجده ك  عاق  في نفسيه بعيد ان ليم يكيي  وحييي يجيده يشيرا 

بمعرفيية الحسييي والقييبا والخييير والشيير.. الييي. وربمييا يفقييد اإلنسييان 

ت نفسه  وتحسير ضي فيرتكي عمال فإ ا أفاق العقله في سورة الغ

عما فعلت.. هك ا توجيه سلى الداخ   عيوية سليى الي ات  عيوية سليى 

 الشعور.

ن ك  ميء ظاهر أن الكش  ال اتي ال ي يملكه العق   نابع مي س

له آية مي آيات وجويه.   بسببه  فك  ما هو منكش  للبشر وظاهر 

ن يسيت ير أكبير كميية أي عقليه ومي هنا كان على اإلنسان الغافي  عي

ممكنة مي معارفه  ليجد انه لم يكي يحيط بها لوال وجوي ااقة لدييه 

تكش  الحقيا ق وهيي )العقي (. ولهي ا فيإن التوجييه سليى آثيار العقي  

وآياتيه هييو الييدلي  القريييي سلييى حقيقتييه وس ا وجييده اإلنسييان وعييرن 

االت حقيقتييه وميييزه عييي الجهيي   وفييرق بيييي أحكامييه الصييا بة وخييي

النفس  وأخيرا س ا استيق  العق  ياخ  ال ات بالت كرة بيه والتوجييه 

سليه استطاا اإلنسان أن يسكي سلى نفسيه وي يق بفكيره ويهتيدي سليى 

 السبي  سلى ك  علم وك  خير.

 ه ا هو المنهج اإلسالمي الفريد.. ويتخلص في ثال  نقاا  

 ك  بحث. الت كرة بأن معرفة العق  بداية ك  معرفة ومنطلق -1

الت كرة بأن معرفة العق  لي تكون اال بالعق   اتيه  أو بآثياره  -2

 مقارنة حالتي وجويه وعدمه ببعضهما.بوآياته و لك 

الت كرة بأن وجدان العق   هيو الطرييق سليى وجيدان الحقيقية  -3

وتميزهييا عييي الباايي . مييي هنييا نجييد النصييوص اإلسييالمية تتظييافر 

ال يقاظييه ياخيي  اليينفس ووجييدان  بالتيي كرة سلييى العقيي  فييي محاوليية

 الحقا ق به. جاء في الحديث  
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    س ا أريت أن تختبير عقي  قاا االمات الصيايق علييه السيالت

الرج  في مجلس واحد فحدثة في خالا حيدي ك بميا ال يكيون  فيإن 

. ه ه ت كرة سلى آيات العق  1أنكره فهو عاق  وان  دقه فهو أحمق

لعقيي   وهييي معرفيية المسييتحي  وسلفييات النظيير سلييى أثيير مييي آثييار ا

 وسنكاره رأسا.

 وسئ  الحسي بي علي عليهما السالت  فقي  له ما العق ؟ قاا  

 .. 2التجرا للغصة حتى تناا الفر ة

 ه ه آية أخرى مي آيات العق  يكتش  بها اإلنسان وجويه. 

  وقاا النبي  لى هللا عليه وآله وسيلم   يفة العاقي  أن يحليم

ميي هيو يونيه  لوز عّميي ظلميه  ويتواضيع عّمي جه  عليه  ويتجيا

وس ا أراي أن يتكلم تيدبر  فيإن كيان   ويسابق مي فوقه في الي البر

وس ا عرضيت ليه فتنية   خيرا تكلم فغنم  وان كان ميرا سيكت فسيلم

ستعصييم بيياهلل  وأمسييك يييده ولسييانه  وس ا رأى فضيييلة انتهزهييا ال س

عيرن اا يُ يفارقه الحياء  وال يبيدو منيه الحيرص. فتليك عشير خصي

 .3بها العاق 

هك ا تتظافر النصوص اإلسالمية على بييان آييات العقي  وآثياره 

لكيي تكيون تي كرة سلييه ويقظية ليه ميي اليداخ   النيه لييس هنيياك أي 

   اتيه  والعقي  ال يمكيي قان تكش  العق  لنا يون الع احقيقة يمكنه

 معرفته اال بالت كرة سلى آثاره..
 

 بين العقل والعلم
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ن اإلنسيان عليى العقي  يسيتطيع أن يمييز العليم عيي وحيث يتعير

الخييياا. فالعقييي  يحكيييم بإسيييتحالة التنييياقا والتضييياي  وقيييبا الشييير 

وانه يقدر على أن يري كي    والظلم  وبصحة محسوسات الجوارح

يقيدر عليى   حاي  سلى سببه وكي  هياجس ا فيي الينفس ا سليى علتيه

ببها  وهيو تمييز ك  فكرة  يحيحة عيي الخاائية بعيد التأكيد ميي سي

م واضحا  بحيث ال  يحكم بأنه لو انكش  الواقع أمات اإلنسان انكشافا

وأما ليو   فال يكون  لك اال علما  حيحا يمكي للنفس التشكيك فيه 

أحي المرء أن يعتقد بفكرة لمصلحة أو هوى في نفسه فال يمكي أن 

 تكون تلك الفكرة اال باالة.

متفاوتية ميي واقيع  هجيم عليى مامية الينفس تصيوراتتفم ال  قد 

واحد  فيرى المرء أن جاره رج  ايي  ثيم ييرى فيي الوقيت  اتيه 

أنييه ميييرير  وييييرى أن القيييات بيييأ اه قبييييا ولكنييه فيييي  ات اللحظييية 

يتييراءى لييه انييه عميي  مييري  وواجييي.. هنييا تتييداخ  التصييورات 

  وتتوتر النفس  ويحتار اإلنسان فيتدخ  العق  ليبرز العلم الصحيا

  عيال عيي الواقيع الخيارجي ويمييزه عيي الخيياا لك الي ي يكشي  ف

فيقييوا محلييال بأنيياة  كييي  عرفييت أن جيياري رجيي  ايييي؟ أبقييوا 

الناس أت بقياس أعماله  أت بطيبة أبييه؟؟ فيإ ا وجيد أن ميا يعياه سليى 

تصور الجار رجال ايبا كان قوا الناس ا م ال ا س ا وجد  لك وق  

أن يكيي بوا وليسييت  ليوجييه سلييى نفسييه سييؤاالم ثانيييا  هيي  يمكييي للنيياس

لديهم أية مصلحة في القوا بصالح جاره؟ فييحكم ويقيوا كيال.. ثيم 

يحاوا التعرن على السيبي الي ي يعياه سليى تصيوره رجيال خبي يا  

وهنيا   فيجيد أن جياره االبيه بحقيه الي ي ال يمكنيه اال االعتيران بيه

يعلم أن السبي في ه ا التصور المشوه عي جاره الطيي يكميي فيي 

والعقي  يحكيم بأنييه ال يمكيي أن يكيون هيي ا   واه اليي اتيمصيلحته وهي
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يليال على أنه رج  مرير.. به ا يفرق بيي تصور خاال وتصيور 

 ييحيا  واةميير ال يعييدو أن يجييري خييالا لحظيية واحييدة اال انييه 

 ينطوي على مجموعة أحكات عقلية  ا بة.

وهك ا يميز العق  بيي حّس  باا  وحّس   حيا.. فحييي يصياب 

يزعم أن الكون يدور مي حوله  ال يشك العقي  فيي ودوار المرء بال

أن حسه باا  ةنه يخال  سا ر أحاسيسه مي جهة وأحاسيس سا ر 

النيياس مييي جهيية ثانييية. وحيييي يغمييس يييديي فييي ميياء واحييد  فييتحس 

هما بأن الماء حيار وال انيية بأنيه بياري  فيإن العقي  ال يتيريي أن اأحد

كانت احدى اليديي  ثفحي  السابقةيحكم فورا بأن اليد تتأثر بحالتها 

كانيت  ثميعرت بيأن هي ا المياء بياري  وحيي -سيابقا-في الماء الحار

فييي الميياء البيياري مييعرت بييأن هيي ا الميياء حييار.  - سييابقا –اةخييرى 

والماء على ه ا ماء فياتر  فهيو بالنسيبة سليى الحيار بياري  وبالنسيبة 

يحكم بأنها ال سلى الباري حار. وحيي نسمع أخبارا متناقضة  فالعق  

يمكي أن تكون جميعها  يحيحة  بي  يبحيث عميا ينبغيي أن يطميئي 

ول لك يقوت بتحلي  الدوافع التي يعت أ يحابها لنقي  اةخبيار   سليه

  المتناقضة  ةن العق  يحكم بأن وراء ك  عمي  يافعيا نفسييا معينيا

فييإ ا وجييد ان يافييع أحييد نيياقلي اةخبييار سييليم  حكييم بصييحة خبييره. 

فيال يمكيي أن   دافع أيضا تدور على محيور أحكيات عقلييةومعرفة ال

منييه الصييدق والوفييياء  نَ رو يكييون يافييع الرجيي  الصييالا  الييي ي ُعيي

واةمانيية والتضييحية والشييجاعة والشييهامة و.. و.. اال يافعييا سييليما. 

وال يمكي أن يكون يافيع ميي يكيون الخبير ضيد مصيلحته واعترافيا 

 منه على نفسه اال يافعا سليما و.. و.. 

مات العلم حسبما جاء في حكمة رميدة لممات اهك ا يصبا العق  

موسى بي جعفير علييه السيالت قياا فيهيا  )نصيي الخليق لطاعية هللا 
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وال نجاة اال بالطاعة. والطاعة بالعلم والعليم بيالتعلم واليتعلم بالعقي  

وفيي  …(1يعتقد  وال علم اال مي عالم رباني ومعرفة العالم بالعقي 

أميييير المييؤمنيي علييييه السييالت يقيييوا  )العقييوا أ مييية حكميية لممييات 

اةفكار  واةفكار أ مة القلوب  والقليوب أ مية الحيواس  والحيواس 

يد اال بهدى العقي   قأليست اةفكار فوضى ال ت …(2أ مة اةعضاء

وبمسبقاته الصا بة؟ أو ليسيت القليوب ا أي النفيوس ا ال يمكنهيا أن 

ا كانت الحواس تعم  وفيق سراية تهتدي بدون اةفكار الصا بة  وا 

اإلنسان فإن سراية اإلنسان نابعة مي نفسه ا أي قلبه ا فتكون القلوب 

 س ن أ مة الحواس وهداتها.
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 ..العق  وتقييم اةفكار
 

 مالحظات أولية

ن أوا ما نستكشفه لدى السير في ضوء المنهج الجديد  هو س -1

اره. وهيي ا مييا يفرقنييا عييي أن لمنسييان نييورا يسييتطيع بييه تقييييم أفكيي

اليي يي رفضييوا االعتييران بوجييوي مسييبقات  يبيييالحسييييي والتجيير

 م بها النفس أفكارها المختلفة.ثابتة تقيّو 

اةحكيات العقليية ال تكيون موجيوية عنيد اإلنسيان مني  واليتيه.  -2

قييياا هللا سيييبحانه  ]وهللا أخيييرجكم ميييي بطيييون أمهييياتكم ال تعلميييون 

ن تكييون تنبيهييا سلييى واقييع العقيي  والعلييم  [ واخييية ال تعييدو أ1ميييئا

وانهما هما النوران الكامفان الل ان لم يكي أحيد منيا يملكهميا حينميا 

  ثيم أ يبا اخن يملكهميا. فالبيد س ا أن يعتيرن هأخرج مي بطي أمي

نهمييا مييي هللا  النييه لييو كييان مييي نفسييه س ا لكييان لديييه منيي  الطفوليية. أ

بصورة مجرية عي المياية وليست اخية تنفي وجوي نور في النفس 

المحسوسة  فهي ال تتنيافى ميع وجيداننا هي ا النيور بصيورة فجا يية 

عنيد البليو .  ليك ةنيه حسيي النظيرة اإلسيالمية انميا يوهيي العقيي  

للنفس بعد البلو  حيث يقوت اإلنسان بالحكم على اةعماا واةفكار 
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ي بالصيحة والفسيياي  وهييي الحاليية التيي ترافييق التميي هي عنييد اةفييرا

أيضا.. وجاء في الحديث عي الرسيوا  يلى هللا علييه وآليه وسيلم  

فيقع   )فإ ا بلج المولوي حد الرجاا أو حد النساء  كش   لك الستر

فيفهم الفريضة والسنة والجيد والرييء.   في قلي ه ا اإلنسان نور

 (.1البيتوسط أال وم   العق  في القلي كم   السراج في 

لية حسبما تظهر لميي تي كر بهيا  ليسيت وليست ه ه اةحكات العق

بمختصة بما يحتاج سليه اإلنسان في حياتيه العمليية ميي نقيد اةفكيار 

حسيياس وتبتييدعها تصيييورات المتناقضيية التييي تسييتقبلها أجهيييزة اإل

اليينفس. بيي  ان العقيي  يهييدي اليينفس سلييى كيي  حسييي وكيي  قييبا وكيي  

محيياا وكيي  ممكييي ومييي كيي  المسييتويات  علييى مسييتوى اةعميياا 

خصييية  وعلييى مسييتوى اةعميياا االجتماعييية  وعلييى مسييتوى الش

الكييون أيضييا حيييث يهييدي البشيير سلييى الحقيقيية الكبييرى فييي الكييون؛ 

حقيقية الخليق والتقيدير وتتجيه بيه سليى اإليميان بياهلل الخيالق المييدبر  

 لك ةن ه ه الحقا ق كلها في    واحد  والعق  هو العق . فم ال 

الشر  فلي يفرق في رؤيته ه ه حيي يبصر العق  حسي الخير وقبا 

بيي الخير الضئي  والخير الجلي   والشر القلي  والشر المسيتطير  

ةن كلييه ينطييوي علييى ابيعيية الخييير وابيعيية الشيير. وحيييي يييرى 

اإلنسان بعقله ان فاع  الخير يُشكر  فلي يفرق بيي أن يكيون فاعي  

بي ات كيال منهميا  شيم الخير العبيد أت المعبيوي.. ان واجيي الشيكر ي

 الرؤية الواحدة والحكم الواحد.
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والخال يية  ان العقيي  يكشيي  الحقيقيية. وكمييا ان الكبييير حقيقيية  

فالصغير أيضا حقيقة  تماما كما تبصر العييي المر ييات  وال فيرق 

 فيها بيي أن تكون  غيرة أو كبيرة.

وبه ا تتبيي ان النظرة اإلسالمية حيوا العقي  نابعية ميي سعطا يه 

كش  الحقا ق الغيبية  خالفيا لتليك النظرييات التيي  ال قة الكاملة في

تحييدي العقيي  بالشييؤون المايييية وتنتييزا منييه حييق الحكييم فييي اةمييور 

الغيبية  وتجع  الديي هو الحاكم المطلق في تلك الحقا ق. ومي هنيا 

عي االمات الصايق عليه السالت   )مي كان عياقالم جاء في الحديث  

عليه السالت   )ال ييي لمي ال عق   ( و عي االمات علي 1كان له ييي

.. وخالفييا أيضييا للحسييييي والتجييريبييي اليي يي حييديوا العقيي  (  2لييه

بحييدوي الميياية المحسوسيية.. س  ليسييت اةحكييات العقلييية حسييي هيي ه 

الرؤية نابعة مي مقتضيات التجربة الخا ة أو الحس المايي حتى 

يجييد  تخييتص بالعييالم المحسييوس  بيي  انهييا نابعيية مييي النييور اليي ي

اإلنسييان كيي  ميييء بييه  حتييى ان التجربيية  اتهييا والحييس نفسييه لييي 

يفيدان ميئا يون وجوي  ليك النيور حسيبما ييأتي تفصيي  القيوا فييه 

 بإ ن هللا.
 

 بين العقل والسابقيات العلمية

  ن السابقيات الفكرية التي تملكها النفس البشيرية  م ي   سوللعلم 

الظلييم والشيير  وسمكييان  وقييبا  العلييم بإسييتحالة التنيياقا والصييدفة

الخلق واإلبيداا  وحسيي العيدا والخيير.. ان هي ه السيابقيات ليسيت 

 اتها العق   بي  انهيا حقيا ق يكشيفها نيور العقي  للينفس كميا يكشي  
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ضوء الشمس ألوان الحقوا.. وكان خطأ اإلنسان اةكبر غفلته عي 

  نهيا هيي حقيقية النيورأمصدر النور وتوجهيه سليى اةحكيات زاعميا 

م بها تلك اةحكات. ولو كيان اإلنسيان قيد ح يبحث عي مصدر يقيّو فرا

تي كر بيأن الي ي يسياعده عليى البحيث لييس اال هي ا النيور  وانيه لييو 

ال يفهمييان أمييرا وال يعلمييان  ثأ ييبا كييالمجنون والنييا م حييي هافتقييد

ا مييتملكه  ييالحرييية اليينييور وانييه أمييبه ميييء بنييور اإلراية و  ميييئا

هما القدرة على االختيار وهي بي اتها قيدرة وتملك ب  النفس البشرية

 اتية ال تعل .. أقوا لو فع  اإلنسان  لك س ا لتخلص عي سلسيلة ال 

تنتهي مي المشاك  العلمية التي أحاات بنظرية المعرفة.  لك ةنيه 

حينيي اك يجييد ان البحييث عنييه ا كمييا سييل  ا ضييرب مييي اإلسييران 

لييى وجييوي قييوة والتييرن الفكييري. س  مييا مييي بحييث اال وهييو يؤكييد ع

لمنسيييان تسييياعده عليييى البحيييث  وهيييي بالتيييالي تنيييير اريقيييه سليييى 

الحقيقة  وتلك القوة هيي العقي   وهيو نيور مقيدس عيي اإلحااية بيه 

مي لدن الي ات.. ميي هنيا كانيت عمليية )كانيت( النقديية التيي سييأتي 

التفصييي  عنهييا سن ميياء هللا  ا والتييي اسييتهدفت نقييد العقيي  ا كانييت 

لجهي  س  ان الغفليية عيي نيور العقي    ليك النييور عمليية موغلية فيي ا

  ال ي لم يستطع )كانت(  اته القيات بعملية النقيد بيدون وجيويه لدييه

ان الغفلة عنه فقط كان السيبي فيي التوجيه سليى السيابقيات ال هنيية  

كتصور الزمان والمكان والعلة و.. و.. لينقدها وينتهي بالتيالي سليى 

. وليييو ان )كانيييت( كيييان يتييي كر نظريييية النسيييبية ومنطقيييه الوضيييعي

ميه هي ا  وان  ليك يبوجوي نور يجعله يقيم اةميياء ويعتميد عليى تقي

النور هو ال ي يكش  له عي الزميان والمكيان والعلية والسيبي  س ا 

لنقد اةمياء به  ولم يزعم انه استطاا نقده هو  غافال عي ان العق  
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ينقيد اإلنسيان ال يمكي اإلحااة به فكي  يتاح ليه نقيده  وبيأي مييء 

عقله؟ أبعقله ات بجهله؟ والعق  ال يشكك فيي  اتيه والجهي  ال يمكنيه 

 نقد العق .. 

ومي هنا أيضا أ اب )ييكارت( يوار عنيي  فيي مسييرته عبير 

العقيوا س  انييه ميكك نفسييه فييي معلوماتيه النظرييية. وحييي زعييم انييه 

تخلص منها قات ليبني  رح العلم على قواعد جدييدة فليم يير تحيت 

يه حجرا ثابتا  وجر سليه سنتقايات كبيرة مي لدن معارضيه مي رجل

الحسييي. ورغم ان )ييكارت( عقلي التفكير فإنه أيضا مخطيل فيي 

 منهجه  وينشأ خطئه مي أمريي  

اةوا  تشكيكه في أن تكون سيابقياته الفطريية ناميئة ميي الينفس 

انمييا هييو فييي  هأو مييي قييوة ميييطانية ياخلهييا. ولييم يعلييم ان تشييكيك

التصييورات الغامضيية التييي لييم تتنييور بعلييم اإلنسييان. أمييا الحقييا ق 

الواضييحة التييي أحيياا بييه علييم البشيير فلييم يمكييي التشييكيك فيهييا أبييدا. 

عترافيه بأنيه سعترن بيالنفس  وعلي  اوله ا عياي )ييكيارت( نفسيه في

 يجدها ظاهرة مميزة أمامه بحيث ال يمكنه اال اإلعتران بها.

ر ال ي كان معه فيي لحظية تشيكيكه ال اني  غفلته عي حقيقة النو

في العق   وسال فكي  استطاا أن يبلج بالتشكيك مرحلة متقدمة منيه 

بترتيييي النتييا ج علييى اةسييباب. كييي  اسييتطاا ان يقييوا  يمكييي ان 

يكييون هنيياك ميييطان مضييل  للفكيير؟.. مييع أن علمييه بإسييتلزات سييبي 

 لألفكار الخاائية انميا هيو نامييء ميي حكيم عقليي مسيبق وهيو  )ال

بديية السيبي لكي  مييء( وان علميه بيأن الشييطان يقيوت باإلضيالا  

يقييوت علييى أسيياس وجييوي ضيياللة وهداييية  وقييبا الضيياللة وحسييي 

الهداية. وك  ه ه اةحكات عقلية. وكان م   )ييكارت( في  لك م   
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ة ءال ي يشكك في وجوي الشمس ثم يرينا الحقوا والواحات المضيا

وية لمييا كانييت لهييا ظييالا بالشييمس ويقييوا لييو كانييت الشييمس موجيي

وارفة. ان مجري رؤية الحقوا والواحات يلي  على وجوي الشمس  

وان  ات الظييالا الوارفيية لهييي يلييي  علييى وجويهييا. فكييي  يسييتدا 

بهما على عدت وجوي الشمس؟ وهك ا القدرة على التشكيك نوا مي 

 سثبات نور العق .

نميا ميكك ن )ييكارت( لم يحاوا التشيكيك فيي عقليه  اسوالواقع  

في ركات الجه  ال ي تجمع فوق النفس البشرية وزعم اإلنسان انها 

علم وعق . ل لك فإن تصوره للعق  يختلي  عيي العقي  الي ي أرميد 

سليه الديي  فإنه زعم ان العق  انما هو ك  ما في النفس البشرية مي 

أمييا اإلسييالت فييرى ان التصييورات ليسييت اال معقييوالت   تصيورات

 عق  وينقدها.يكتشفها نور ال

فمييرة أخييرى رأينييا كييي  اضييطربت وتناقضييت مقيياييس البشيير 

حييي زعمييت ان المسييبقات  اتهيا العقيي   بينمييا العقي  هييو  مييا ينييور 

 للنفس تلك المسبقات العلمية.
 

 خصائص األحكام العقلية

وحيي نت كر العق  ونكتشي  أن حقيقتيه نيور مقيدس عيي سحااية 

اةخرى بصورة  اتية وغيير  اة هان وانه ال ي يكش  لنا الحقا ق

 ممكنة التعلي   حين اك نجد ان اةحكات العقلية تتميز  

بأنهيييا ثابتييية جازمييية ال تقبييي  الرييييي س  ان  اتهيييا الكشييي    -1

الواقيع نسيان والكش  يعني مالمسة الواقع ومهويه. فكيي  يجيد اال

ثييم يشييكك فيييه؟ ومييي هنييا فييإن الحكييم بقييبا الظلييم وحسييي التضييحية 

سيييت أحكاميييا تقبييي  الرييييي  والييي ي يرتييياب فيهيييا يب لوجمييياا اخيا
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يحيياوا الفييرار عنهييا بتغيييير موضييوعاتها بحيييث تصييبا اةحكييات 

ليست هي التيي تغييرت بي  موضيوعاتها فقيط تبيدلت  فمي ال  الي ي 

يقوا  ان الظلم حسي يغير معنيى الظليم حتيى يجعليه يسياوي معنيى 

 العدا ثم يقوا بأنه حسي. 

ال تخصيييص  فييإ ا كانييت الر يلييية  وأن أحكييات العقيي  ميياملة -2

ان تكون  ايرة مي كبير أو  يغير  وفيي يس هناك فرق قبيحة فل

أي عصر وأي زميان. وا ا كانيت الحايثية بحاجية سليى علية محدثية 

وسيبي موجيد  فيال فيرق بييي ان تكيون الحايثية رميي كيرة القييدت أت 

وجوي كرة اةرض. وا ا كانت الصدفة محالة في وجوي ساعة ييد  

محالييية أيضيييا فيييي  ييينع ميييي اإلنسيييان. وس ا كانيييت معايلييية فإنهيييا 

  حيحة  فال فرق ان تكون في أي وقت وأي مكان. 25=5×5

ان أحكات العق  تتفيق عليهيا عقيوا البشير  فالعقي  هيو العقي   -3

في أي رأس عاش وفي أي مي سكي. وما هي فضيلة أو ر يلة هنا 

 لك كانيت فهي في ك  مكان ولدى ك  سنسيان فضييلة أو ر يلية  ولي

ا فلني هي انيى  1الحجة بيي العباي العقي  ا حسيبما جياء فيي الحيديث

مييئنا فسييون ال نجييد الفضيييلة فييي الخيانيية والنفيياق وبيييع اةواييان 

واي ييار اليينفس علييى اخخييريي.. وسييون ال نجييد معيياني التضييحية 

والفداء والشجاعة واإلباء ميي معياني الر يلية. وميي هنيا فيإن االميم 

  وتجع  منهيا مقياسيا يحتجيون بيه وينتهيون سلييه  تتبارى به ه القيم

وترتكز أجهزة سعالمهم على اإليعاء بأنهم يم لون الفضيلة والعدا 

هم يم لون الزي  والباا . وهك ا أ با العق  حجة بيي ءوأن أعدا

ن نتصييور رجييال أاةفييراي ومقياسييا لكيي  أحكييامهم  فييال يمكييي ميي ال 
                                                

 عليى العبياي النبيي   جاء في الحديث عيي االميات الصيايق علييه السيالت    ) حّجية هللا -  1

 . 25  ص 1والحجة فيما بيي العباي و بيي هللا العق  ( الكافي   ج
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دفة أو  ييحة التنيياقا عياقال فييي اةرض يحكييم عقلييه بإمكيان الصيي

)تواجد الوجوي والعدت فيي لحظية( والتشيكيك فيي وجيوي الي ات و.. 

 و.. 

ان أحكات العق  ال تتطور حسي تطور اةوضاا االقتصايية  -4

أو االجتماعية أو الفسيولوجية وما أمبه  ةنها تكش  عيي الحقيا ق 

الخارجييية. تمامييا كمييا ال تتغييير المييرآة وهييي تعكييس  ييور الحييياة 

امطة الحركات.. وهنا تختل  الرؤية اإلسالمية في المعرفة عي الن

النظريات ال اتية والديالكتيكية التي سنتناولها بالبحث بإ ن هللا.  لك 

ان تلييك النظرييييات حسييبت العقييي  وليييدة لييينفس الميياية المتطيييورة  

يعت انها تتطور أيضا. ولم تستطع تلك الفلسفات اكتشان حقيقية اف

و ان تكييون ااقييية مييي نييور زويت بهييا الييينفس العقيي  التييي ال تعييد

للكشيي  عييي الحقييا ق بصييورة مبامييرة. وليي لك فييإن حكمييه مشييهوي 

متيييقي ثابييت وان أي حكييم يتغييير أو يتصييور فيييه التغيييير لهييو ليييس 

انما هيو  يحيا  4=2×2بحكم العق  ومي هنا ال يمكي القوا  بأن 

االوضييياا السياسيييية  الييييوت ويمكيييي ان يتطيييور غيييدا حسيييي تطيييور

س  ه ا القوا مضحك ب اتيه ليدى كي  نفيس عاقلية.  5=2×2صبا في

 ( أن الحيياي  بحاجيية سلييى سييبي ) وأيضييا كييان الييزعم بييأن القييوا

 حيا اليوت أما غدا فحيث يحكم البالي نظيم جدييدة فيي االقتصياي  

كييان هييي ا الييزعم قيييوال   فييإن الحييياي  يمكييي ان يحيييد  بييال سيييبي

 مرفوضا ب اته  وهك ا.

ربعييية تبعيييد عيييي مجييياا حكيييم العقييي  ركيييات ان هيي ه المييييزات اة

التصورات التي حسبها الجياهلون عقيال  فخلطيوا بهيا أحكيات العقي  

 وقعوا في فوضى ال نهاية لها.والصحيحة  
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 خالصة القول: 

ان للعق  أحكاما سيابقة ا ليم تجيرب ا تكيون مقياسيا لمنسيان  -1

 في معرفة الفكر الصحيا.

تليد ميع اإلنسيان فإنهيا ليسيت وبالرغم مي أن ه ه اةحكات ليم  -2

أيضييا وليييدة تطييور  اتييي لييه  أو مييؤثرات مايييية فيييه  بيي  انمييا هييي 

 بة له في فترة البلو . وموه

وان اةحكات ليست  ات العق   ب  العقي  هيو الي ي يكتشي    -3

تلييك اةحكييات لليي ات  وقييد نييتج مييي الجهيي  بهيي ه الحقيقيية ان أخيي  

ا ينقيييدون اةفكيييار )كانيييت( و)ييكيييارت( وك ييييرون آخيييرون أخييي و

النفسية ظنا منهم أنهم ينقيدون العقي  وقيد كيانوا محتياجيي سليى نيور 

العقي  فيي كي  خطيوة خطيوة ميي نقيدهم هي ا. ولي ا فيإن نقيدهم لتلييك 

 اةفكار  كان اعترافا منهم بصحة العق . 

ان لألحكات العقلية أربعة ميزات؛ انها جازمية ال رييي فيهيا   -4

احدة عند ك  عاق   وثابتية ال تطيور فيهيا. وماملة ال تقييد فيها  وو

وسيينرى بييإ ن هللا كييي  تكييون هيي ه الخصييا ص بعييا القيييم التييي 

 يستند اليها النفس في نقد أفكارها.
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 العق  ومصاير الفكرة
 

بعييد ان يجييد اإلنسييان موقييع قييدت ثابييت يسييتقيم عليييه وهييو تيي كرة 

سيكة العق   يشرا في بناء  رح معرفته عليى أسيس ر يينة متما

ت به الفري اعتمايا على عقله في هي ا المجياا ومتوازنة  وأوا ما يق

عملية جري اةفكار  وهي تنطليق ميي القاعيدة التاليية  س ا كانيت  وه

الحايثة بحاجة سلى المصدر  فك  فكرة حايثة بحاجة هيي اةخيرى 

 سلى المصدر؟ فما هي مصدر الفكرة الحايثة؟ 

 مصدرها في ثالثة أنواا  وبكش   اتي لألفكار  يصن  العق  

العقيييي   اتييييه  أو بتعبييييير أيق اةحكييييات العقلييييية والمسييييبقات  -1

 الفكرية.

 النفس وما تنطوي عليه مي هوى وجه .   -2

 الحس بألوانه المختلفة.   -3

وفيما يلي نقوت بالبحث عي ك  واحد مي ه ه اةنواا وكيفية نقد 

 يي العق  والعلم.العق  لها  لكي نتعرن على العالقة الوثيقة ب

يمكي لمنسان تجنيي الخطيأ س ا التفيت سليى عقليه ومييزه عميا قيد 

 يلصق به مي الجه  والضاللة.
 

 و عقل االنسانالفكرة  ألف:



 52 

فيي البييدء البيد أن ن بييت مالحظية عييي معنيى الفكييرة وانهيا تعنييي 

هاجسيية الييينفس  وهيييي ال تعييدو أن تكيييون اسيييتعاية لمحفوظيييات أو 

لي فهي مي عم  النفس ونحي انما نريد هي ا معلومات سابقة. وبالتا

المفهوت حينما نعبر هنا بالفكرة  لكي نسيتطيع أن نميزهيا عيي حكيم 

العقيي . ان حكييم العقيي  يعنييي كشيي  اليي ات للواقييع الخييارجي كشييفا 

واضييحا مييامال وثابتييا. والفكييرة ال يجييي ان تكييون يا مييا واضييحة 

ي فيي  ليك ان ماملة ثابتة  ب  قد تكون ك لك وقيد ال تكيون  والسيب

الفكييرة مييي عميي  اليينفس  وتكييون خاضييعة إلراية اإلنسييان  فهييي 

 الّ سو  بحاجة سلى )اإلنضباا المنهجي( حتى تكون  حيحة  يا بة

تييأثرت بييالمؤثرات المايييية كمييا تتييأثر سراية اإلنسييان بهييا. وبتعبييير 

آخر؛ بما أن الفكرة عمي  ميي أعمياا الينفس البشيرية  وبميا أن كي  

إلراية  فإن الفكرة خاضعة إلراية اإلنسيان  وأي عم  بحاجة سلى ا

ميوعيية فييي سراية اإلنسييان تعنييي عييدت توجيييه الفكييرة وبالتييالي عييدت 

ان  ؟ الجيواب الفكيرة عيي العقي  و السؤاا   كيي  تصيدر حتها. 

النفس قد تستغ  اةحكات العقلية في استخراج أحكات أخرى  فإ ا كان 

كار المستخرجة م ي  حكيم ه ا االستغالا موضوعيا كانت تلك اةف

تعرضيت للخطيأ.. فمي ال قيد  الّ س  وةثابتي لةميام ةالعق  تماما واضح

نستخرج الفكرة التالية ميي حكيم العقي   )الشييء ال يمكيي أن يخليق 

 اته( ونستطيع أن ندل  عليها بإستحالة التناقا س  يجيي أن يكيون 

يا وغييير والشيييء موجييويا قبيي  وجييويه وهيي ا يعنييي أن يكييون موجيي

جوي في لحظة واحدة. وبتعبير آخر؛ كي  يمكي أن يخليق العيدت مو

ميئا  مع ان الخلق عمي  والعمي  ال يصيدر اال ميي مييء موجيوي؟ 

  ن يخلق  اته.أ  الشيء ال يمكي فإ ام 

ففييي م يي  هيي ا النييوا ميييي اةفكييار ال تكييون عملييية التفكيييير اال 

سسيييييتجالء للمعلوميييييات السيييييابقة  واستيضييييياحا لألحكيييييات العقليييييية 
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ان التفكير المعتمد عليى   موجوية. وحسي تعبير بعا المفكرييال

المعلومات العقلية السابقة ان هيو اال فيا الفكير  اتيه.. ولهي ا جياء 

  )ك يرة النظير فيي الميروي عيي الصيايق علييه السيالت في الحيديث

(.. فالعقي  س ا موجيوي ولكنيه منغليق ويحتياج سليى 1العلم يفيتا العقي 

العقي   وفيتا نوافي ه عليى العيالم علييى عمليية الفيا. وعمليية فيا 

 نوعيي  

م قييد يكييون اإلنسييان غييافال تماميي -1 عييي نييور عقلييه متوجهييا سلييى  ا

معلوماتييييه  باح ييييا فيهييييا عييييي الحقيقيييية يون الرجييييوا سلييييى عقلييييه 

واإلستضيياءة بييه  ويكييون م لييه كمييي يغفيي  عييي الشييمس وينشييغ  

سليى بالموجويات المضاءة بها. وهنا يحتاج اإلنسيان سليى ميي ينبهيه 

ضاللته عي النيور الي ي يملكيه هيو الكتشيان الحقيقية  ويقيوت فعيال 

باكتشان بعا الحقا ق به. ولقد ابتعث هللا اةنبياء ا عليهم الصالة 

والسالت ا لكي ي كروا البشر بما يملكه مي نيور العقي   وان يقوليوا 

ارجع سلى نفسيك وعيد سليى عقليك لتجيد فييه الحي  السيريع   لمنسان

ر عقلييه مييع انييه أقييرب ن اإلنسييان ال يمكنييه تيي كّ أس   لكيي  مشيياكلك.

ال يمكنه  لك وهيو يسترسي  فيي ارييق الهبيوا   الحقا ق سلى نفسه

مع ابيعته الجاهلة الضيالة وييزعم بيأن المعلوميات المضياءة بنيور 

ن يتنبيه سليى أا! ان هي ا اإلنسيان ال يمكنيه ميالعلم والعق  هيي حقيقته

يييه الفكير  ويييوق  بداخلييه العقيي . عقليه اال بهيياي مؤيييد بالغييي يهييز ف

التيي يلخصيها اإلميات   ووه ا أولى وأسمى آيات رسالة كي  رسيوا

فيييهم رسييله   وواتيير سليييهم انبييياءه  أمييير المييؤمنيي بييالقوا  )فبعييث 

 ..(. 2لهم يفا ي العقوا ليستأيوهم مي اق فطرته...و ي يروا 

                                                

 . 32  ح  159  ص  1بحار االنوار  ج -  1

 . 1نهج البالغة   الخطبة رقم  -  2
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وهكيي ا ينعييت القييرآن ا وهييو جمليية رسييالة النبييي )ص( ا ينعييت 

َءاَن ]القييرآن نفسييه بأنييه تيي كرة فيقييوا   قُييرم ييَك الم اييه   َمييآ أَنَزلمنَييا َعلَيم

َشيى َرةم لوَميي يَخم يقَى   سوالَّ تَي مكو (. ويجعي  غايية التيي كرة 3-1 اه)[لوتَشم

يُرُكمم ]عوية اإلنسان سليى عقليه فيقيوا   كم م فوييهو  و تَابيا لَقَيدم أَنَزلمنَيآ سولَييمُكمم كو

قولُونَ  ( ويجعي  آياتيه نيورا  النيه يهيدي اإلنسيان 10 بياءاةن)[أَفاَلَ تَعم

ويجعله مقياسا   سلى العق  ال ي يكش  له الحقا ق الكبيرة في العالم

ثابتا ومبينا النه يضع لمنسان منهجيا فرييدا للمعرفية ويجعليه هايييا 

سلييى سييب  السييالت  ونيياقال لمنسييان مييي ظلمييات الجهيي  حيييث يغفيي  

ييَ  ]فيقيوا سييبحانه    التاإلنسيان عييي عقليه ويتيييه فيي الضييال يَيآ أَهم

ييَي  فُييوَن مو ييا ُكنييتُمم تُخم مَّ تَييابو قَييدم َجييآَءُكمم َرُسييولُنَا يُبَيييّوُي لَُكييمم َك ويييرام مو المكو

تَيياٌب  ُمبويييٌي    ييَي َّللّاو نُييوٌر َوكو فُييوا َعييي َك وييير  قَييدم َجييآَءُكم مو تَييابو َويَعم المكو

َوانَهُ  ضم ي بوهو َّللّاُ َميو اتَّبََع رو دو لَُمياتو يَهم يَي الظُّ ُجُهم مو رو  ُسبَُ  السَّالَتو َويُخم

ييتَقويم   ييَراا  ُمسم مم سولَييى  و يهو ييدو (.. 16-15 ما دةال)[سولَييى النُّييورو بإو منوييهو َويَهم

وهيي ا النييوا مييي التيي كرة وظيفيية الهييداة سلييى هللا اليي يي ال يريييدون 

فرض عقيدة عليى اإلنسيان  بي  انميا يرييدون توجيهيه سليى الحقيقية 

ها بعقله  ولي يمكينهم  ليك يون سعياية سيمانيه بعقليه  واسيترياي ليرا

 ثقته بتفكيره.

وقييد تكييون اليينفس واعييية لمييا تملكييه مييي نييور العقيي   ولكنهييا  -2

  تتييريي فييي بعييا المييواري بسييبي تشييابه الموضييوا علييى العقيي   

ال ريي لدى النفس ان الظلم منكر عظيم  ولكنه قد يشك فيي   فم ال

قهيييا ظلييم ليكيييون منكيييرا  أت ليييس بظليييم فلييييس أن سييلي النملييية رز

 بمنكر.. وه ا بدوره على نوعيي  
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ة النملية وميدى عيس  قد ينشيأ هي ا الرييي ميي جهي  البشير بطبي -أ

ضييرورة وجويهييا لحييياة اإلنسييان. فالبييد لكشيي   لييك مييي التفكييير 

المنهجيي  والتيي را بالوسيا   العلمييية. وهنيا يحكييم العقي  عليييه بييأن 

 ليك أن العجلية ميي الجهي   فالتسيرا   الحكيم يت بت وال يعجي  فيي

كبيييرة مييي اةخطيياء. وقييد جيياء فييي النصييوص  ةيجيير سلييى مجموعيي

َوالَ ]فقيياا هللا سييبحانه    القرآنيية توجيييه بيالج الوضييوح سلييى الت بيت

لَئوييَك َكيياَن َعنمييهُ  َع َوالمبََصييَر ُكيي ُّ أُوم ييمم ييٌم سونَّ المسَّ لم تَقمييُ  َمييا لَيييمَس لَييَك بوييهو عو

ُؤو (.. وبحكم العق  بضرورة الت بت الكام  قب  36 سراءاإل)[الم َمسم

الحكم على أي مييء يحيرز العاقي  العليم الصيحيا وال يتيورا فيي 

  عي االمات علي عليه السالت أخطاء التسرا  ولقد جاء في الحديث

 (.1)الت بت رأس العق 

والقسم ال اني مي تريي النفس في اةحكات العقليية  ينشيأ ميي  -ب

الحكييم العقلييي مييع المصييالا اخنييية لمنسييان. وليي لك يبييدو  تنيياقا

انما يرييد   الحكم الواضا غامضا بينما هو في الواقع ليس بغاما

اإلنسييان أن يتصييوره كيي لك ليييتخلص مييي مسييؤولية االعتييران بييه. 

فالرج  القوي ال ي يعيا على حساب المستضعفيي يحاوا تبريير 

 .ظلمه بما يبعده عي توجيه نور العق 

ان ه ا النوا ميي التيريي هيو الي ي يقضيي عليى اا فية ضيخمة  

مي اةحكات الصا بة عند النفس البشرية. وعلى اإلنسان أن يناضي  

مع  اتيه أبيدا ليبعيده عيي التيأثر بياالهواء والشيهوات  وقيد جياء فيي 

(. و) هيياب 2الحييديث  )زواا العقيي  بيييي يواعييي الشييهوة والغضييي
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تضييا لييدينا قريبييا يور هييوى (.. وسي1العقيي  بيييي الهييوى والشييهوة

النفس ومهواتها في امس نور العق   وال ي قد يقضي على العق  

 كله  ويدا النفس في ظلمات ما فوقها ظلمات.

ومي ك  ما سبق نكتش  الجواب الصحيا عي نوعية نقد العقي  

لألفكار الصيايرة عيي المسيبقات العقليية  وكيي  تيتمكي الي ات ميي 

 كتش  زي  النوا اخخر.ال قة بنوا منها بعد ان ت
 

 دور الهوى في تضليل اإلنسانب: 

والمصيييدر ال ييياني للفكيييرة هيييو ميييا بيييالنفس ميييي الجهييي  والغفلييية 

والركون سلى الشهوات.. وينبغي لنا ان نقيدت عيدة مالحظيات أوليية 

لكييي نعييرن بوضييوح تييات كييي  ينقييد العقيي  الفكييرة الصييايرة عييي 

 المصدر ال اني )النفس(.
 

 حب بين العلم وال -1

ان المعرفيية هييي النييور الكاميي  للحقيقيية. ومعنييى  لييك انهييا ال  

تتأثر بالواقع المايي  وال تتطور حسيي تطيوره. ولقيد قلنيا آنفيا  ان 

اةحكات العقلية جازمة ماملة ثابتة وواحدة عند ك  العقالء  وهي ا 

به ه الصفات ا بعيدة عي التأثر بالواقع المايي. وله ا تم   المعرفة 

قييوة فييي اليينفس؛ أي جانييي الكشيي  واالسييتجالء  ال جانييي جانيي ال

الضع  ال ي يتلخص في التيأثر والتطيور واالستسيالت لمقتضييات 

الظرون. فالمعرفة تعطي اإلنسيان قيوة كبييرة إلخضياا الظيرون 

 المحيطة به  وسنما قات اإلنسان بإنجازاته الباهرة بعلمه.
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ة كبيييرة.. واإلنسييان يشييعر عنييدما يكشيي  الحقيقيية انييه أوتييي قييو

)خليق هللا العقي  عي االمات الصايق عليه السيالت وجاء في الحديث 

(. .. 1أربعة أمياء   مي العلم و القدرة و النور و المشية باةمرمي 

وبالمقاب  فإن للنفس البشرية جانبا آخر هو جاني التأثر واإلنفعاا  

جاني الضع  والسلبية. انه جاني الهوى والشهوات  جاني الحي 

الرغبات. ةن ه ا الجاني هو ال ي يدا اإلنسان يخضع للظرون و

 ويتطور حسبها.

 لييك ةنييه متييى مييا أحييي اإلنسييان ميييئا تييأثر بييه بقييدر حبييه لييه  

 ووجي عليه ان يعطي مي  اته تنازالم له.

ابيعيية الحييي تختليي  عييي المعرفيية  النهمييا يميي الن  ن  فييإنس 

 يقيدر عليى تميييز جانبيي مختلفيي في النفس.  حيا ان اإلنسان ال

ن  ليك بحاجية سليى أنيواا ميي التجيري أو حيا    لك في ك  وقت

ال سالموضوعي والنقد ال اتي  كما انه بحاجية سليى التفكير الممينهج. 

نه لدى ممارسة التمييز فترة اويلية يسيه   ليك عليى الينفس حتيى أ

يبدو العلم والحي بعيديي عي أحدهما  مميزيي عي بعضهما.. وفي 

التالية بعا الفوارق العملية التي تعتبر نوعيا ميي التجربية اةم اا 

   ال اتية في حق  التمييز بيي الحي والعق 

تفتييرق المعرفيية عييي الحييي فييي اننييا نحييي ك يييرا مييي اةمييياء  -أ

ونعلم انها غير موجوية فعال. اننا نحي الخلوي حتيى انيه قيد يطغيى 

اننا نعلم بيالخلوي.  علينا ه ا الحي فينسينا العلم بالموت  ونعم  كما

واننا نحي السييطرة ونعمي  فيي ك يير ميي الحياالت ميدفوعيي بهي ا 

الحي  ب  زاعمييي اننيا نمليك السييطرة فعيال  ولكيي العليم الحقيقيي 

 يكش  لنا خالن ه ا الواقع. 
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وتفترق المعرفة عي الحي أيضا حينميا نحيي ان تكيون كي   -ب

انا نواجه في ك يير  معارفنا  حيحة وك  عقا دنا موافقة للحق. بيد

مي اةوقات حقا ق تكرهنا عليى سعياة النظير فيي معارفنيا وعقا يدنا 

 واإلعتران بخطأها كليا أو جز يا. 

المعرفة عي الحي  عندما نحيي ان تكيون  وتفترق مرة ثال ة -ج

ن اا فية أك  أمم اةرض تخيدت مصيالحنا الخا ية. فيي حييي نعليم 

 كبيرة منها تخالفها تماما!..

ال ساةم لية توضيا الفيارق الكبيير بييي الحيي والمعرفية  ن ه ه س

نه رغم وجوي ه ا الفارق يواجيه الفيري غموضيا بالغيا فيي التميييز أ

بينهما. فمي ال حييي يحيي اإلنسيان  اتيه يخيايا نفسيه عيي نقا صيها  

ولية مييا ؤويحيياوا ايجيياي تبريييرات ةخطا هييا ويريييد ان يوقييع مسيي

ه يغميا عينيا ءميرء أبنياتصدر عنها على اخخريي. وحيي يحي ال

عيي كي  ميا فييهم ميي سيييئات حتيى يصيبحوا مجموعية حسينات فييي 

عينيه!.. وهك ا حينما يحي اإلنسان مبدأ يركيز نظيره سليى محاسينه 

حتييى يحيي ن يور عقلييه كليييا فييي نقييد المبييدأ أو حتييى فييي تطييويره 

وينقلييي سلييى سنسييان ممسييوف.. ونعييرن مييي  لييك كلييه  ان اإلنسييان 

كيرة النابعية ميي كشي  الواقيع  والفكيرة النابعية يستطيع ان يميز الف

مييي حييي اليينفس وهواهييا. ةن اةولييى تم يي  جانييي القييوة وال انييية 

 جاني الضع  في اإلنسان. 

 

 بين العقل واإلرادة  -2

ان العق  بم ابية مصيباح منيير تملكيه الينفس البشيرية وتنصيرن 

ا ليم فيه لرؤية الحقا ق وكشفها؛ متيى ميا ترييد وكيي  ميا ترييد؟ فيإ 

واسييييتحالة  يييييري اإلنسييييان رؤييييية جميييياا العييييدا  وحسييييي اخياب 



 59 

التناقا. يمكنه اال يعرن  لك فعال  بأن ال يستعم  المصباح ال ي 

 أوتيه أو يدسه تحت التراب. 

ن مي المؤكد عمليا اننا لسنا فيي أ الّ سوه ه حقيقة قد تخفى علينا  

ريد التعرن ك  لحظة نعلم جميع أحكات العق . وسننا في أي لحظة ن

علينا. وه ه حجة كافيية عليى ان العقي  ييدخ   ىعليها فهي ال تعص

ضمي حرية الفري واختياره فيستخدمه حينا لمعرفة الحقا ق ويدعه 

 عااال حينا آخر.. 

ألست ترى انك قاير في ك  لحظة وفي ك  مكيان ان تفكير فيميا 

بصييورة منهجييية  وتسييتعم  فييي  حولييك مييي اةمييياء واةمييخاص

مقاييسييك العقلييية ال ابتيية؟ كمييا ان بإمكانييك ان تتوجييه سلييى  تفكيييرك

ن س  أمييور أخييرى وال تفكيير منهجيييا وعقالنيييا فييي أي ميييء.. نعييم

كتليك اللحظيات   ن نعرن أحكات العقي أال سهناك لحظات ال يمكننا 

ييفيهييا التييي نقييع  ه روحييي قييوي  أو نشيياهد تجربيية تحييت تييأثير موّجو

وي سلييى حالتنييا السييابقة حيييث عملييية حيياية. اال اننييا سييرعان مييا نعيي

 العق  لتصرفنا وسرايتنا مي جديد.يخضع 
 

 اإلرادة تقرر المصير  -3

ان سراية اإلنسييان قييد تتجييه بمحييا حريتييه نحييو الخييير والحييق 

والخلق الرفيع  وقد تتجه نحو الي ات والمصيلحة والسيجايا السييئة. 

اة. ومي هنا تأتي حريية اإلنسيان التامية فيي اختييار اريقيه فيي الحيي

يا َكفُورام ]قاا هللا سبحانه  رام َوسومَّ يا َمياكو  اإلنسيان)[سونَّا َهدَيمنَاهُ السَّبويَ  سومَّ

3) . 

تجاها خا يا سكراميا سن يفرض على البشر أوهللا سبحانه لم يشأ 

تياح ليه كيي  الفيرص لكيي يختييار ب اتيه ميا يشيياء. أوتفضييال ليه  بيي  

ختيييارت وجييياء فيييي الحيييديث فيييي سيييياق قصييية آيت  وحيييواء حييييي ا
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ن أاةخيييرة اةكيي  مييي الشييجرة المنهييية عنهييا  فييأرايت المال كيية 

انميييا تيييدفعون )  سلييييهم فيييأوحى هللا تعيييالى   تمنعهيييا عنهيييا بحرابهيييا

م بحرابكم مي ال عق  له يزجره. فأما مي جعلته ممكّ  مميزا مختارا  نا

  فكلوه سلى عقله ال ي جعلته حجة علييه  فيإن ااياا اسيتحق ثيوابي

 .1فتركوها (امري استحق عقابي وجزا ي. ن عصى وخال سو
 

 النفس البشرية والقدرة على التمويه -4

وللييينفس البشيييرية مقيييدرة تمويهيييية كبييييرة  تقيييوت بتهد ييية الييينفس 

ن ه ه القوة تحاوا التخفي  سوتسكينها حيي تهجم عليها المصا ي. 

عي النفس بما يدعى في علم النفس )بأحالت اليقظية( فتسيليها بآمياا 

ة وأماني غير ممكنة الوقوا! وحيي يحي اإلنسان ميئا حبا مستحيل

جمييا تحيياوا هيي ه الطاقيية تبرييير كيي  الوسييا   المؤيييية سليييه  حتييى 

ومات التي ال لتخترا النفس معلومات ليست واقعية  أو تفسير المع

تال يم بلييو  مييا أحييي بمييا يال مهييا  وهكيي ا.. ويييدعى هيي ا العميي  فييي 

نا ميي ليم تيراويه حياالت التسيوا ( وليس م2منطق القرآن )بالتسوا

أو أحالت اليقظة بيي فترة وأخرى. فما يحي اإلنسان ميئا اال وتقوت 

 ه ه القوة بنسج أسااير غير  حيحة لتبرير ما يحي.

ولكي ال يعني ك  ه ا ان امعاا العق  ينحسر عيي مجياا الي ات 

س    في ه ه الحاالت  ب  انما النفس ال تستخدت ه ا االميعاا عنيدها

كشي  ي ان بقدرة النفس توجيه نور العق  بعييدا عيي الي ات حتيى ال

 الخبايا البعيدة فيها ويقضي على اةسااير المبتدعة..
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للفكيرة  ام بعد ه ه المالحظات نعيرن ان الحيي قيد يكيون مصيدر

بفعيي  مييا سيييميناه بعملييية التسييوا  اال ان اإلنسيييان ال يضييطر سليييى 

ريقه. وه ه الحرية تحكم اإلنسياق مع هواه ب  هو حر في اختيار ا

جميع قوى اإلنسان والتي منها قوة الكش  عيي الواقيع )أي العقي ( 

وبقدرة   التي تتصرن النفس فيها متى ماءت وقد تتغاف  عنها نها يا

 صدر الفكرة ه  هو العلم ات الحي؟ه ا النور يمكي كش  م
 

 العقل يفضح الشهوات

ا يجد ك  منا م ياال بعد ه ه المالحظات التمهيدية التي سرعان م

ن نضييع أيييدينا علييى رأس أحيييا منهييا فييي حاالتييه الخا يية نسييتطيع 

الخيط لعملية نقيد اةفكيار ال اتيية  والتيي تيتلخص فيي توجييه ثالثية 

   أسئلة سلى النفس في محاولة لجري الحقا ق فيها عي اةهواء

هيي  أحييي االعتقيياي بهيي ه الفكييرة؟ فلييو لييم تكييي هيي ه الفكييرة  -1

من  الطفولة  أو لم تكي تخدت مصلحة ليي.. فهي  كنيت راسخة لدي 

 أعتقد بها؟

مييا هييي اةسييباب التييي حملتنييي علييى االعتقيياي بهيي ه الفكييرة   -2

وه  لو كانت هناك فكرة مشابهة لها فيي تليك اةسيباب كنيت أيضيا 

 عتقد بها؟ أ

ه  ان الناس كلهم ييرون م ي  ميا أرى؟ يعنيي أجعي  نفسيي  -3

انوا فعييال يعتقييدون بمييا اعتقييدت بييه وهييم مكييانهم وأتصييور مييا س ا كيي

 يعيشون في ظرون مختلفة..

وفي الم اا التالي يتضا كيفية توجيه اةسئلة ال الثة سلى النفس  

 وكيفية استخالص النتا ج الصحيحة عنها  
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رج  يعتقد بال الو  المقدس ا اةب واإلبي وروح القدس ا آلهية 

سنني   اا اةوا سلى  اتهجميعا  يتنبه في لحظة حاسمة  فيوجه السؤ

اخن اعتقيد بتعيدي اخلهية. حسينا. هي  أحيي االعتقياي بهيا؟ الفتييرض 

اني كنت في حضي أبويي ملحديي ولم اعتقد من  الطفولة بال الو   

فه  كنت فعال اعتقد بها؟.. وةقارن ه  أعتقد أنا بجماا باريس س ا 

ا يميت ليم توفرت عندي  ات اةيلة المتوفرة في ال الو  المقدس م

ألقي من  الصغر بأنها مدينة جميلة؟ كال.. أفال يكون ه ا يليال عليى 

ان الحي ا حي اةفكار السابقة م ال ا وخدمة المصلحة ال اتية هميا 

أفيييال أسيييتطيع ان  ؟السيييببان الواقعييييان لالعتقييياي بال يييالو  المقيييدس

كي  موليوي يوليد )أتصور نفسي مصداقا لقيوا نبيي اإلسيالت )ص(  

 1(أبواه يهويانه وينصرانهحتى يكون طرة  على الف

ثم يسأا نفسه ثانية  بأيية حجية نيرى عيسيى سلهيا؟ أفيال يمكيي ان 

يكون البشر رسوال ميي اإلليه الواحيد  فيال يكيون سلهيا وال سبيي سليه؟ 

ولنفترض  ان المصيدر لهي ا االعتقياي كيان سيمانيه بالكتياب المقيدس 

السييؤاا ويقييوا  هيي   وانيه قييد كتييي فيييه ان عيسييى ابييي هللا.. فيوجييه

اعتقد بك  ما في الكتاب المقدس أت اننيي أقيوت بتأويي  وتفسيير  انني

أقييوت ال فلمييا ا   اا فيية منهييا وهييي التييي تخييال  عقلييي أو مصييلحتي

 بتأوي  ه ا النص؟ 

وأخيرا يتساءا ويقوا  ةتصور نفسي مكيان رجي  محاييد  هي  

 كنت فعال أرى ك  أقواا الكنيسة علما يقينا؟ 
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امة ه ا المنهج  نكتش  سنحرافات المنياهج البشيرية التيي وبإستق

أبعدت عي حسابها نور العق  المبيي  فمايت مي تحت أرجلهيا كي  

 القواعد الفكرية وتزلزلت  روحها زلزاال.

ان هي ه المنيياهج ليم تشييأ ان تعتيرن بالعقيي   زاعمية ان العقيي  ال 

قية  يعييدو ان يكييون ا كمييا سييبق القييوا فيييه ا مجموعيية أحكييات سيياب

 وليست قبسا مي نور قاير على كش  الحقا ق جميعا.. 

لم تشأ ان تعترن به ا النيور فزعميت ان الينفس هيي التيي تفكير 

وتتصور  وبما ان انصار ه ه الم اهي يعترفون بأن النفس البشرية 

تتأثر بالشيهوات وتتطيور حسيي الحياالت  فيإنهم يقوليون  المعرفية 

ن أالحياالت  فكانيت النتيجية أيضا تتأثر بالشهوات وتتطيور حسيي 

 الشهوات بالضبط. تتطور كمان المعارن تتغير وأزعموا 

وانقسييمت هيي ه المنيياهج علييى نفسييها قسييميي  فطا فيية آمنييت بييأن 

المعارن حين اك ال تعكس الحقا ق الموضوعية اال بصورة نسبية  

؛ ةوقالت  ما يامت النفس هي التي تعرن  وان المعرفة بنتها ال اتي

ت هي في حالة متغيرة  فإن المعرفة تتغير. وبما ان الواقع وما يام

الخارجي ال يمامي ه ا التغير  فإن المعرفة ال تعكس سوى بعيا 

 الواقع فقط. 

وفريق قالوا  ما يات اإلنسان ال يدرك ك  الواقع فما ال ي يحملنا 

على االعتران بك  الواقع. بي  نعكيس ونقيوا ان ميا ال ييدرك فهيو 

 نسلقيد انطيوت هي ه الفلسيفات التيي سينقوت بشيرحها غير موجوي. و

ميياء هللا  انطييوت علييى ضيياللة بعيييدة نشييأت عييي الغفليية عييي نييور 

العق  ال ي يفضا النفس ويكش  تأثراتهيا. ولي لك فهيي ال تسيتطيع 

 ان تحجي عي اإلنسان  الحقيقة بسبي تأثراتها. 
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ييية  ومييي هنييا نعييرن ان النظريييات النسييبية ال اتييية  والنسييبية الفري

في المنهج ابتدأت انحرافات كبيرة والنسبية التطورية  كلها نشأت مي 

مي التركيز على جاني االنفعاا فيي الينفس؛ جانيي الضيع  والسيلبية 

عي جاني الفع  فيها؛ جاني القوة واإليجابية والكش .  ةم والتأثر  غافل

ولقييد اسييتبعد هييؤالء عييي حسييابهم منيي  البييدء قييدرة العقيي  علييى كشيي  

ات الداخليية. وهي ا هيو الضيالا البعييد الي ي قياي )فروييد( أيضيا التأثر

سلى  ياغة نظريتيه عيي الالميعور حييث اسيتبعد قيدرة اإلنسيان عليى 

كش  ما في )ال معوره( وجعليه يا ميا يخضيع لتيأثرات ظروفيه يون 

تليك القيدرة التيي تفضيا لمنسيان  عيي ان يعترن للعق  بقدرة الكشي 

 ه ه التأثرات.

في المنهج بيي اإلسالت والنظريات الحدي ة حوا  وه ا االختالن

 العلم  يتبيي في الم   التالي )علما بأنه مجري م  (  

لنتصييور ان رجييال ماركسيييا نقابيييا  اقتضييت ظروفييه المعامييية 

انضييمامه فييي ه الطبقييي كعاميي   ييغير؛ اقتضييت ؤالمتريييية وانتمييا

ية ا ال ورة ضد البرجوازيية. هنيا ا وعليى رأي كي  المنياهج البشير

ينظر سلى الحقا ق مي الزاوية الخا ة بيه  وييدرك ان البرجوازيية 

بنياء اسيتغاللي مياكر. فييإ ا تطيورت ظروفيه وأ يبا مليييونيرا.. أو 

كان مي قاية الحزب وأ با بيوقراايا محترفا  فالبد انيه ا حسيي 

هييي ه المنييياهج ا يتطيييور تفكييييره  وييييرى وجيييوب اتبييياا سياسييية 

الحييي. فميا ا حيد  بهي ا الرجي ؟ ال البرجوازييي بحق العماا والف

ه  ولكيي هي  ؤريي انه تغيرت نفسيته  وال ريي انه تطيورت أهيوا

المعرفييية العقليييية أيضيييا تطيييورت فييييه؟ هييي  انيييه نسيييي معايالتيييه 

؟ أت انه نسي نظرية فيا ا 25=5×5الرياضية؛ م ال ه  نسي ان 
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القيمة الماركسية بمجري تطور حالته؟ أت انه لم يعد يتحسس بجماا 

 التضحية  وروعة الحق  وحسي العدا..؟؟

ولكيي هي  هيو فعييال ال   انيه ال يرييد ان يعيرن كيي   ليك يحيا 

يستطيع ان يعرفها  وه  انه افتقد  لك النيور الي ي كيان يعيرن بيه 

تلك الحقا ق؟ هناك فرق بيي االّ يريد واالّ يقيدر  وكيم ميي مييء ال 

 يريده المرء وهو قاير عليه..

هت مرة واحدة فوقعت فيي سلسيلة ال تنتهيي ان ه ه المناهج امتب

مي التناقضات  تلك المرة كانت حيي وضعت الينفس مكيان العقي   

وحسبت ان تأثر النفس يعني تأثر العق  أيضا. وكما سيبق فينحي ال 

ننكيير يور الحيياالت المييؤثرة علييى ابيعيية اإلنسييان ولكييي ننكيير ان 

هييا ءن وراأتكيون هي ه الطبيعية كيي  مييء عنيد اإلنسييان. انميا نؤكيد 

 ميء آخر هو نور العق .

ر اإلسالت بدور )االهواء( في تضيلي  اإلنسيان ولكنيه ليم ولقد  كَّ 

يور اإلراية والعقي  ا والي ي يجيي االعتمياي علييه ا فيي  عيي يغف 

نَيا  رو كم فَلمنَا قَلمبَيهُ َعيي  و عم َميم أَغم  ياغة اإلنسان. قاا سبحانه  ]َوالَ تُطو

 (.28 .)الكه [َواتَّبََع َهَواهُ 

في ه ه اخية يبيي القرآن وجوي عالقة بيي الغفلة واتباا الهوى  

اال انييه ال يجعيي  الهييوى مييؤثرا فييي اليينفس اال بييإراية اإلنسييان حيييي 

 يقوا  )واتبع هواه(. فاالتباا عم  وال يحد  بدون سراية. 

لمم  ]ويقوا   يَوآَءهُم بوغَيميرو عو يَي َظلَُميوا أَهم ( 29 وتالير)[بَي و اتَّبَيَع الَّي و

فيي هي ه اخييية  يفصي  القييرآن بييي العليم واتبيياا الهيوى  ويجعلهمييا 

مختلفيي. ويأمر في آية ثال ة المؤمي بمخالفة الهوى ويجعي  ليه فيي 
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يا َمييم َخياَن َمقَياَت َربّويهو َونََهيى الينَّفمَس ] لك ثوابا عظيميا  فيقيوا   َوأَمَّ

َي المَمأمَوى َجنَّةَ هو  (.41-40)النازعات[َعيو المَهَوى   فَإونَّ الم
 

 الفكرة بين العقل واإلحساس -ج

المصييدر ال الييث واةخييير مييي مصيياير الفكييرة  هييو اإلحسيياس 

ويور الحس ال ينكير اال ميي قبي  أولئيك الم يالييي الي يي نسيوا يور 

العق  في توجيه الحس  فيأنكروا يور الحيس أيضيا. وسيون نلتقيي 

 ماء هللا. نسبهم في فصوا قايمة 

 

لى جاني الحس أهمية مناسبة  حيث يعا سلى النظر واالسالت أو

 والسير والتحرك والت بت  في نصوص متظافرة. 

اال انيييه أوليييى اهتماميييا اكبييير ليييدور العقييي  الييي ي يوجيييه الحيييس 

ويمحيص نتا جيه  والي ي ليواله يصيياب الفكير بالشيل  الكامي .  لييك 

ةنييه لنفتييرض اننييا أبعييدنا العقيي  عييي مجيياا الحييس وأ ييبحنا م يي  

الحسييييي اليي يي لييم يعترفييوا بييدور العقيي  فييي توجيييه الحييس  أولئييك 

فسون نرى كي  نتخبط في الضالالت حتى ال نستطيع كشي  أيية 

ن نكران العق  يدعونا سلى سحقيقة مهما ضؤلت بواسطة الحس. ب  

التشكيك فيي وجيوي أيية حقيقية وراء الحيس  وينتهيي باإلنسيان سليى 

ن تكيييون رؤيتنيييا ألممكيييي الم اليييية أو التشيييكيك التيييات. أفلييييس ميييي ا

لألمور أمبه ميء برؤية الحالم فيي مناميه  أولييس ميي الممكيي أن 

يكيييون اإلحسييياس نابعيييا ميييي  ات اةعصييياب ولييييس ميييي الحقيييا ق 

الخارجييية؟ فييإن لييم يكييي هنيياك نييور لييدى اليينفس يحكييم بييأن مصييدر 

اإلحساس حقيقة خارجية بصور جازمة  لو لم يكي هي ا فأيية حجية 

 ؟حقا ق وراء اإلحساستقدر على اثبات ال

 واخن يعنا نسترس  مع ه ا االفتراض لنرى نتا جه. 
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ان أوا مييا يصييدمنا فييي هيي ا الطريييق سيماننييا اليي اتي بعقولنييا  -1

ن أوكلنييا يييؤمي  اتيييا بطا فيية مييي المعلومييات المسييبقة  وال يمكنييه 

ها مهما كلفه اةمر. نحي نؤمي م ال  بأن الفضيلة حسينة ينفص  عن

ونؤمي بأن التناقا )اجتماا العدت والوجوي( محاا  ولم نحس بها 

ولييم نييره  ونييؤمي بمبييدأ العلييية )كيي  حيياي  بحاجيية سلييى سييبي( ولييم 

نشاهده..  حيا اننا ماهدنا بأبصارنا الحجارة تقيع عليى اةرض  

ولكي ما ال ي يعانا سلى البحث عي راميها؟  حيا أيضا اننا رأينا 

اهد ان النار هي التيي أوجيدت الحرارة تندلع مي النار  ولكي لم نش

 الحرارة. س ن فما ال ي يدعونا سلى اعتبار النار سببا للحرارة؟!

و رح العلم ال ي نفتخر به اليوت يقوت على أساس التجربة   -2

والتجربة تقوت على قاعدتي الحس والعق . ان الحيوان ال يمكنه ان 

ى. يكتشيي  مييي تجاربييه ميييئا مييع انييه يحييس  ربمييا أمييد منييا وأقييو

فالكلي  و سمع مديد  والصيقر  و بصير نافي   ولكنهميا ال يملكيان 

التجربيية  ةنهمييا يحسييان فقييط يون ان يعقييال. بيي  حتييى التجربيية ال 

تشك  ك  المعرفة البشرية. فإننا ال نملك في أي قانون ميي قوانيننيا 

العلميية؛ ال نملييك التجربيية الشيياملة لجمييع جز ياتهييا. يعنييا نفتييرض 

ال ي بشير بيه )نييوتي(  هي  جيرب كي  تجيا ب فيي قانون التجا ب 

الكون؟ كال ه ا مستحي ! ان ميا فعليه ليم يعيد سجيراء التجربية عليى 

بضعة حواي  حتى حصلت له قناعة تامة بأن أي حايثة أخيرى ال 

تعدو ان تكون م   تلك التي جربهيا. وهي ه القناعية ميي أييي حصي  

س لحكيم عقليه بها؟ مي ايي استطاا قياس ميا ييأتي بميا مضيى؟ أفليي

 بالمعايلة التالية  

ان التجربة الماضية يلت ا بطريق الحس ا عليى وجيوي تجيا ب 

بيي جسم وجسم مخصو يي  وان ه ا التجا ب ليس  دفة وانميا 

هو بسيبي وجيوي علية فيي اةجسيات. وحسيي عيدة مالحظيات عليى 
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أنواا مي اةجسات تبيي انه ال فرق بيي نوا اةجسات في وجوي ه ه 

 يها  فدا على ان ك  اةجسات  ات قوة تتجا ب بها. العلة ف

 ؟. اعطا نيا هي ا القيانون العلميي  فييترى كم حكما عقليا اميترك 

فإن أحيدا منيا ال ييدعي انيه قيد   ومع اننا ال نرتاب في ه ه اةحكات 

 جربها هي اةخرى  وانه لوال التجربة لم يكي يعترن بها. 

التجربة  اتها  كي  كانت ب  ومي حقنا ان نتساءا عي قيمة  -3

لدينا قيمة للحيس  وكيي  آمنيا بهيا  وكيي   يدقنا بأنهيا ال تخطيل؟ 

ليس لدينا اال الوجدان والحكم العقليي الي ي ال رييي فييه  واال فهي  

 مي المعقوا ان نقوا  ان التجربة  اتها يلت على قيمة التجربة؟ 

وعيية بعد ك  ه ا  ينبغي ان نعوي سلى أنفسنا لنتعيرن عليى ن -4

اإلنطييالق مييي الحييس الجز ييي سلييى أبعيياي أخييرى. فكلنييا يعييرن ان 

الحس ال يعدو عملية انعكاس المؤثرات الخارجية على اةعصاب  

ونق  اةعصاب لها سلى المي. وكلما تصورنا حدوثه في المي  فإنه 

ال يعيييدو أن يكيييون ميييي نيييوا اإلحسييياس. فمييي ال  اإلحسييياس بليييون 

عليى ميبكية العييي  ال يحملنيا الشجرة عي ارييق انعكياس الضيوء 

أبدا على اإليمان بأن ك  مجرة لها  ات اللون   لك ةن اإلحسياس 

مقدر بقدر الشعاا المنعكس على العييي  ولييس بقياير عليى ميموا 

سييا ر اةمييجار فييي العييالم كلييه حتييى يكييون اإلحسيياس المباميير هييو 

كيان الوسيلة لمعرفتنا بلونها الواحد فيي كي  مكيان. فيإ ا علمنيا  ليك 

علينا ان نتساءا ما هو السبي لتعميم نتيجة الحس  والحكم بيأن أي 

سحسيياس آخيير سييون تكييون لييه مييي النتييا ج واةسييباب مييا كييان لهيي ا 

 اإلحساس  حتى يتم بناء قانون علمي مام ؟
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وقب  ان نقوا ميئا في ه ا المجاا البد ان نفرق بييي ليونيي ميي 

الكا ب  وال اني ندعوه  االمتداي في اإلحساس؛ فقسم نسميه االمتداي

 االمتداي الصحيا.
 

 اإلمتداد الكاذب -أ

نتزاا  ييورة جدييييدة ااالمتييداي الكييا ب  هييو ان تقيييوت اليينفس بيي

للحقييا ق التييي أحسييت بهييا. فميي ال  يييرى اإلنسييان رجليييي )لنفتييرض 

م وعلي ام محمد (  ويعيرن بيالحس ان بينهميا أميورا متشيابهة كالجسيم ا

الهيكيي  الضييخم  كمييا يبصيير بينهمييا ي  ويي الكبيييرتياةبيييا والعينيي

 ختالن السي والطوا ولون الشعر. اأمورا مميزة ك

هنا تقوت النفس بعملية التجريد وهي حصير نظرهيا عليى الجوانيي 

المتشابهة وح ن غيرهيا. ونتصيور مي ال )كليي الجميي ( الي ي يشيم  

 محمدا كما يشم  عليا.

ها يبصيير اإلنسيييان تفاحيية لهييا ميزاتهييا وخصا صييي  وم يي  آخيير

فهي تفاحة واحدة  غيرة الحجم على الشيجرة الفالنيية.   الوجويية

ولكيي الينفس تقيوت بعمليية التجرييد وتنيزا عيي التفاحية خصا صيها 

 وتتصور )كلي التفاح( ال ي يشم  ك  تفاحة. 

ان ه ه العملية ال تعتمد عليى العقي   بي  عليى الينفس  وهيي فيي 

ليه. فالجميي  )كفكيرة اةساس ال تزييدنا اال تصيورا كا بيا ال وجيوي 

كليييية( ال وجيييوي ليييه اال ضيييمي محميييد وعليييي  ولييييس ليييدينا )كليييي 

الجمي ( ليشم  كال مي محمد وعليي فيي الواقيع الخيارجي. كميا ان 

 . ي لهالتفاح الكلي ال وجوي خارج

القوة التي تخلق لنا ه ا التصور تسمى بقوة التخي   وهيي ال سن 

تمليك خا يية الكشي  وال تعدو ان تزيدنا بالتصور  ول لك فهي ال 
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تنتق  بنا عي مجاا ال ات سلى الواقع الخارجي. س  ان وجوي  ورة 

متخيلة في مداركنا مييء ووجويهيا فيي الخيارج مييء آخير. وميي 

ال وجوي لها فيي الخيارج أن هنا فنحي نتصور أمورا ك يرة ونؤمي 

أبدا. م ال نتصيور جيبال ميي عقييق  ونهيرا ميي فضية  وحديقية ميي 

 واقع لها أبدا.  الأن علم زبرجد  ون

ولقييد كانييت فلسييفة الحسييييي ا بمختليي  مدارسييها ا تييتهجم علييى 

 حة التعقي   لظنهيا انيه ال يعيدو ان يكيون ركاميا ميي التصيورات 

االنتزاعية. والسبي انهيا ا أي ميدارس الحسيييي ا تكونيت فيي جيو 

مشييبع بالنظريييات االغريقييية وعلييى رأسييها نظرييية أرسييطو التييي 

لقوا بأن أسياس العليم التصيورات السيا جة والمركبية  تعتمد على ا

وان التعقيي  انمييا هييو تركيييي التصييورات واإلنتييزاا منهييا. واليي ي 

يراجع بدقة نصوص الحسييي ينتبه سلى انها تنس  نظرية ارسيطو 

 التي سايت أوروبا قب  عهد ال ورة.

ونحييي نضييم أ ييواتنا سلييى أ ييواتهم  وننكيير ان يكييون مجييري 

والواضا ان اإلنتيزاا  عمي  ميي أعمياا الينفس  ال اإلنتزاا علما. 

يكش  الخارج أبدا. ولكنها بعيدة عي االمتداي الصحيا للمعلومات  

اليي ي هييو القسييم ال يياني  واليي ي ال يرتيياب فييي  ييحته أحييد حتييى 

 ن سلى المدارس الحسية. والمنتم
 

 االمتداد الصحيح -ب 

لحايثية  االمتداي الصيحيا  هيو الي ي يكشي  لنيا السيبي اليواقعي

معينة. فم ال  حيي نجد موت حيوان بصورة فجا ية  نقوت بالتجربة 

ونرى انفجارا في مخه  ونقوت بعد هي ه المالحظية بعمليية تفجيريية 

فيإ ا وجيدنا موتيه هيو اخخير  فيال   ا طناعية في مي حييوان آخير
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نرتيياب فييي أن أي حيييوان فييي م يي  هيي ه الحاليية س ا حييد  فييي مخييه 

ه سييييموت. ونجيييد ان هييي ا العليييم ال يخضيييع انفجييار م ييي  هييي ا  فإنييي

 للتصور ال هني ب  هو انكشان ومهوي للنفس.

ن اليي ي قييات بتجاربييه المحسوسيية فييي حقيي  الكهربيياء وان أييسيي

وحف  الضياء  عرن انه ال منياص ليه ميي الع يور عليى خييط ميي 

الكربون  فكربي ك  ميا وقعيت علييه ييداه بغيية الو يوا سليى فتيي  

ماية مي  1200ضاءة العملية. وبعد تجربة كربوني رفيع يصلا لم

أنييواا المييواي وجييدها أنهييا كلهييا ليسييت مييي الصييالبة بالقييدر الكييافي 

يقا ق  وس ا به فيميا يقيرب ميي الييأس جياء بخييط  8للبقاء أك ر مي 

أزراره وعند   ألهم ان يكربي ه ا الخيط القطني التافه  أحدمي  هفك

كي  ميا جيرب  فقيد ظيي  فيإ ا بيه يبيرهي عليى انيه أايوا عمييرا ميي 

مشيييتعال أربعييييي سييياعة قبييي  ان ينطفيييل. ان هييي ه كانيييت خطيييوات 

ن لكشيييفه العظييييم )المصيييباح الكهربيييا ي(. فيييإ ا أرينيييا تتبيييع وأييسييي

خطواتيييه عرفنيييا ان الحيييس كيييان يلعيييي يورا ثانوييييا  وان كشيييفه 

الحقيقي انما كان ةن سحساسه يفع سلى معرفة السبي. فلو افترضنا 

يملك العق  الكافي  فهي  كيان يعليم حييي يجيرب ن لم يكي وييسأان 

على خيط واحد ان ك  ما يشابه ه ا الخيط هو م له ولو لم يكيي قيد 

 رآه فعال. 

يقييوا الكسيييس كارييي  ا وهييو مكتشيي  قييدير ا  جميييع عظميياء 

الرجيياا وهييبهم هللا بصيييرة  فهييم يعرفييون يون تحلييي  أو تفكييير مييا 

عرفوها. وله ا فإن الزعيم هي اةمياء الهامة التي يجي عليهم ان ي

الحقيقي للرجاا ال يكون بحاجة سلى االختبارات النفسية أو بطاقات 

التو ييية  حينمييا يريييد ان يختييار مسيياعديه. كمييا ان فييي اسييتطاعة 
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القاضييي الفيي  ان يصيييدر حكمييا عييايال يون اليييدخوا فييي تفا يييي  

اا الحجج القانونية  ب  حتى س ا بدأ بح ه بالمقدمات الخاائة )كما ق

كاريوزو(. أما العالم النابغة فيسلك بيالغريزة الطرييق الميؤيي سليى 

 . 1االكتشان

وك  مي يقوت بدراسة حالة العظماء يعرن ان المعرفة لم تحد  

لديهم اال بشك  مي االكتشان المفاجل. ان ه ا االمتداي يحد  بنور 

العق  الخالص يون أية يوافيع نفسيية أو مصيلحية  وهي ا هيو الي ي 

ه عي اإلمتداي الكا ب. س  ان  لك االمتداي يحد  برغبية نفسيية يميز

معينة  اميا هي ا االمتيداي فإنيه هيو الي ي يقيوي البشير سليى االعتيران 

 بصورة جازمة يون أية يوافع. 

والسؤاا هنا كيي  يحيد  هي ا اإلمتيداي  وميا هيي السيب  الكفيلية 

 لسالمته والمحافظة عليه يون يواعي الشهوة البشرية؟ 

بييا علييى هيي ا التسيياؤا البييد ان نعلييم ان العقيي  يقييوت بييدوريي جوا

 أساسييي في تحوي  اإلحساس سلى علم.. 

يييتلخص الييدور اةوا فييي توجيييه الجييوارح  توجيهييا  ييحيحا  

  والمقارنيية بيييي اةحاسيييس المختلفيية. بينمييا اوالت بييت فييي سحساسييه

ة يتلخص الدور ال اني في المقارنية بييي اإلحسياس واةحكيات العقليي

)السيابقية(. كي لك المقارنية بينيه وبييي التجيارب الماضيية. وبالتييالي 

سليى  نشييرتأميي القفزة الصا بة مي اإلحساس سلى العلم. وفيما يليي 

 نوعية قيات العق  به ه اةعماا.. 
 

 نقد العقل لإلحساس

                                                

 (.146)اإلنسان  لك المجهوا ص  -  1
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ان هنيياك مييرواا تمهيدييية للتجربييية يبينهييا العقيي . فمييي ال ال  -1

و له انها مفيرو  ميي  يحتها أو فسيايها  يجرب اإلنسان حقيقة تبد

انييه ال يجييرب ميي ال  ثقيي  الحديييد اليي ي يرسييي بييه سلييى قعيير الميياء. 

وبالفع  حيي قاا رج  لصاحبه تعاا نجرب  نع سفينة مي حدييد 

استخ  به ورمى بقطعة حديد في الماء وقاا  أنظر ييا غبيي كيي  

كانيت  رسبت؟ ولكي الواقع  ان السيفينة قيد تكيون ميي حدييد  وانهيا

مي جهالة الرج  حيي اعتقد انها مستحيلة.. ولو امعنا النظر عرفنا 

ان الرج  كان غا ي العق  حيي قاا ب لك  س  ان العق  الصحيا ال 

 ستحالة م    لك. ايحكم ب

مييي هنييا نعلييم ان هنيياك مييرواا لمرحليية مييا قبيي  التجربيية يجييي 

ميييي أهمهييا وجيييوي منيياف فكييري مناسيييي لهييا عنيييد  توافرهييا سييلفا 

 المجرب  اته  وهو ال ينشأ يون وجوي عق  منفتا. 

ونستطيع تحديد ه ا المناف بالقوا  ان الجه  والغفلة البشرية قد 

تطبع على عق  اإلنسان بحيث ال يوجه سحساسه سلى أقرب اةمياء 

 سليه ليعرن مي خالله الحقيقة  وال يرضى تجربة ما سواه. 

يظي  منفيتا ال هنيية ول لك فإن اإلسالت يوجيي عليى الميؤمي ان 

أبييدا وال يسييارا بييالنفي عنييد سييماا كيي  ميييء جديييد  وانكيير علييى 

أولئك ال يي يرفضون االعتران بيالفكرة لمجيري انهيم ليم يجربوهيا 

يُطييييييوا ]مييييييي قبيييييي . قيييييياا هللا تعييييييالى   بَيييييي م َكيييييي َّبُوا بوَمييييييا لَييييييمم يُحو

هو  لممو  (.39يونس)[بوعو

ون اال مييي واليي يي يحملييون أوزارا فكرييية معينيية  ال ينظيير -2

زاوييية قناعيياتهم الخا يية ولهيي ا فييإن تجيياربهم تبييدو ناقصيية وغييير 

 مفيدة ةنها تفسر بعا الحقيقة فقط.
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فم ال  ال ي يحم  عقيدة معينة بشأن مخصية تاريخية أو حيد  

تيياريخي  فإنييه يحيياوا يراسيية الكتييي التييي تؤيييد وجهيية نظييره يون 

حتييى حييوا  الكتييي المخالفيية لهييا.. وليي لك تصييبا معلوماتييه ناقصيية

عقيدتييه الخا يية  ةنييه ال يدرسييها اال فييي حييدوي معينيية وبترسييبات 

سييابقة. ومييي هنييا نكتشيي  أن العقيي  ضييروري لتوجيييه الحييس سلييى 

اإلحااة بالشيء  والت بت مي التجربة يون الحكم عليى الموضيوا 

بسرعة وقب  اكتماا تجربته وتعميمها على جميع الحاالت التيي قيد 

 تأثير في  حة التجربة. يكون لتغيرها نوا مي ال

وقد سبق القوا منا بأن رأس العق  هو الت بت   لك الن اإلنسان 

علييى ال قيية السييا جة بنفسييه  بحيييث يصييعي عليييه االعتييران   َ بييجُ 

 بجهله  ولئي اعترن فإنه سرعان ما يعوي فيدعي العلم. 

 

والعقييي  المضييييء هيييو الييي ي يحكيييم عليييى الييي ات بأنهيييا جاهلييية  

ا فتضطر سلى البحث عي المعرفة. وهنا فقيط ويكش  لها عي جهله

اللتها السييييابقة وتبييييدء تجييييرب الحقييييا ق بييييروح ضييييتتجييييري عييييي 

 موضوعية. 

الشييرا ال يياني اليي ي يييوفره العقيي  للحييس حتييى يكييون هييو وهيي ا 

موضوعيا. وقد أوحت سلى ه ا اةمر آية قرآنية كريمة حيي قاليت  

ٌم سونَّ ] لم لَئوَك َكاَن َعنمهُ  َوالَ تَقمُ  َما لَيمَس لََك بوهو عو َع َوالمبََصَر ُك ُّ أُوم المسَّمم

ُؤوالم  (.. والمالح  فيي هي ه اخيية ربيط اإلحسياس 36 اةسراء)[َمسم

بالمسييؤولية التاميية  لكييي ال يتسييارا اإلنسييان فييي الحكييم يون ت بييت 

ولقييد عبييرت اخييية بكلميية  تقيي     كاميي  وسحاايية تاميية بمحتمالتييه

يقسم اةمور أمامه سلى خطوات  فيال الدالة على ان البشر يجي ان 
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يخطو خطوة سلى اةميات اال س ا قيايه العليم الي ي ال رييي فييه سليهيا  

 وال يكون متسرعا فيعترن كليا أو يرفا كليا!!

اننا بسرعة نكّون مفهوما خا ا وواحدا عي التفاحة  ميع ان  -3

العملية بحاجية سليى معيارن عقليية مسيبقة تجميع ميتات اةحاسييس 

لنييا  ان الرؤييية التييي نقلييت سلينييا حجييم التفاحيية ولونهييا  وان  وتقييوا

فنييا وزنهييا ومالسييتها  وان اليي وق أو الشييم اليي ي رّ اللمييس اليي ي عَ 

عرفنييا الطعييم والرا حيية.. كيي  هيي ه اةحاسيييس انمييا هييي تعبييير عييي 

 ميء واحد هي )التفاحة(. 

ان ه ه الوحدة النظرية لم نسيتطع الحصيوا عليهيا بيدون وجيوي 

 ي لم يكش  لنا عي وحدة السبي فحسي  ب  وأيضا كش  العق  ال

عييي ان كيي  عييرض )اللييون  الطعييم  الرا حيية و.. و..( ال يطييرأ اال 

علييى مييييء مييا )هيييو اليي ات(. وان لييي ات الشيييء عالقييية بعرضيييه 

 وبالتالي يكش  لنا عي حقيقة التفاحة. 

ان التفاحة ليست ا لدى علمنا ا مجموعية  يور ميي اةحاسييس 

ا ماءت بعا الفلسفات الحسية ان تتصورها  بي  هيي المتفرقة كم

حقيقيية واحييدة متكامليية   ات خصييا ص متصييورة. ومعرفتنييا بهيي ه 

الوحدة انما هي بسبي نوا مي المقارنة اإليجابية تكش  عي وحدة 

 اةحاسيس. 

 ه ه بعا الشروا التمهيدية للتجربة الحسية يوفرها العق . 
 

 المقارنة وسيلة العقل

 ه الشروا لدينا معارن عقلية ا تقيوت بمقارنيات ا والى جاني ه

 نكش  بها خطأ بعا أحاسيسنا  وهي كالتالية  
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المصياب بالييدوار ال يشيك فييي ان حسييه هيو مبعييث اإلحسيياس  -أ

و لك لدى مقارنية حسيه بحيس اخخيريي. س  ان ليدى   بحركة العالم

ك  منا حكما عقليا ال نرتاب فيه  ييتلخص فيي  ان الواقيع يجيي ان 

حس به ك  أحد. فما يات اخخرون ال يحسون به  نكتش  ان ال ي ي

يحييس بييه وحييده البييد ان يكييون خاائييا. وهكيي ا كيي  سحسيياس خيياال 

ه فور مقارنته بإحسياس اخخيريي  أو بإحسياس الرجي  فينكش  زي

  اته في سا ر اةوقات..

وقد تصاب العيي بالمرض فترى اةمياء مقلوبة  ولكي اليد  -ب

اإلحسياس  حيييي تلميس اةميياء لتجيدها سييالمة.  هي ا  تكشي  زيي 

 وهك ا يحكم العق  بيي اةحاسيس المختلفة بمقارنتها ببعضها. 

وقد تبصر العيي رجال قزما فال يتريي العق  مي الحكم بأنه   -ج

اوييي  القاميية  ةنييه يقييارن المسييافة بينييه وبيييي الرجيي   فيقييوا  س ا 

الطوا ا نص  متير  كانت الرؤية مي بعد مي  تظهر الشخص به ا

ا فالبد انيه س ا اقتيرب يظهير  و ايوا قيد يتجياوز المتيريي. وهكي ا 

المسييافة فييي العيييي واة ن وسييا ر اةعضيياء  بيي   يور يقييدر العقيي 

هكي ا يقيدر سيا ر القيوانيي الفيزيا ييية كيوزن الشييء فيي المياء. فييإن 

سياس البسييط ييزعم انيه خفييي  م ي  ميا يتصيور  اال ان العقيي  حاإل

 ا يحكم بخالن  لك. سرعان م

مقارنية سييا ر العيوارض الداخلييية  فقييد تشيعر جميييع أعضيياء  -ي

الجسم بالبروية أو بالحرارة الشديدة  ولكيي العقي  ال يتيريي فيي ان 

 ليك احسيياس باايي  النيه يتقييارن مييع عيوارض المييرض  ممييا يييدا 

علييى زييي  اإلحسيياس. وهكيي ا فييي كيي  مييرض  كفقييدان التييوازن 

 وال وق والشم و.. و..
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تتشابه اةخطاء الحسية الناجمة مي العقاقير المخدرة كياةفيون و

والهييروييي و.. و.. باةخطيياء المرضييية التييي ال يلبييث العقيي  حتييى 

 يفضحها. 

ال ني كرها ةنهيا متشيابهة  وهناك عدة أنواا أخرى ميي المقارنية

ومعروفة ويقوت ك  واحد منا بتجربتها يوميا وبصيورة عفويية  اال 

 بيي هنا حقيقة المقارنة ونقوا  انه ينبغي ان ن

ان ك  مقارنة تنطوي على مجموعة مي اةحكات العقلية التي ليم 

نعد نلتفت اليها لسرعة تحققها ومدة وضوحها. فمي ال  ان المقارنية 

بيييي مييا نحييس بييه وأحاسيييس اخخييريي  انهييا تنطييوي علييى الحكييم 

واقع وهو ان ما أحس به ان كان هو ال  الواضا ال ي ال نرتاب فيه

وجييي اال يختليي  فيييه حييس اخخييريي النهمييا مييي ابيعيية واحييدة  

وتكشفان عي حقيقة واحدة. فالبد ان يكون االختالن بسبي آخر هو 

المرض والخطأ وما أمبه. ويون العق  مي أييي نعيرن ان الحقيقية 

واحدة  أو ان الحقيقة الواحدة ال تبث اال لونا واحيدا ميي اإلحسياس 

ان لمختالن سببا خارجيا. فلما ا ال يكون  عندي وعند اخخريي  أو

 الشيء بال سبي؟ 

فضييا المغالطيية الكبيييرة التييي اسييتند سليهييا  نييتمكي ميييوبهيي ا كلييه 

النسييبيون حيييي قييالوا  ان اإلحسيياس يتييأثر بييالظرون الفيزيولوجييية 

فلهي ا ال تعكييس اال  اتهيا. ونحييي نعتيرن انهييا تتيأثر حينييا  ولكييي ال 

لتشييكيك فييي نتا جييه كيي  مييرة. س  ان العقيي  يحملنييا هيي ا التييأثر سلييى ا

سيحكم بما س ا كان الحس متأثرا بعوام  خارجية ات بعوام  ياخلية 

 فيزيولوجية. 
 

 تمحيص النتائج
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ثم يقوت العق  بدوره ال اني فيي توجييه اإلحسياس وهيو تمحييص 

مواهييي العقلييية  مييي هيي ه الناحييية. الالنتييا ج. وتختليي  النفييوس فييي 

ي الناس فقيط يتمكنيون ميي اإلسيتنتاجات الصيا بة ول لك فإن قليال م

مي تجارب متشابهة. وه ا الدور معقد  ول لك فال يمكننا اال التنبييه 

 بالقواعد العامة  التي تفيدنا في ه ا المجاا  
 

 اإلحساس في محك السابقيات العقلية -1

تييزعم العيييي    حينمييا تييرى العيييي أجنحيية المروحيية وهييي تييدور

  ) ييحي مييدور( ولكييي العقيي  يقييوت بتخطئيية هيي ه بييايا النظيير انهييا

النتيجة  ويقوا  ان الصحي ال يحرك الهيواء. وهي ا الم ياا البسييط 

يدا على ان اإلحساس يقارن باةحكات العقليية المسيبقة. فمي ال ليدينا 

حكم عقلي جازت هو  ان الحد  البد وان ييأتي بعيد سيبي مناسيي  

تشيابهة. وميي هنيا فينحي ول لك فإن اةحدا  الواحدة  ات أسيباب م

ال نرتيياب فييي قييانون التجييا ب  النييه حصيييلة تجاربنييا المحسوسيية 

مضافة سلى أحكامنا العقليية. اننيا نيرى ان الطيير عنيدما يميوت يقيع 

على اةرض  ونعرن ان رفع الحجر على الظهر أ عي مي رفع 

ونالح  ان القمر يدور فيي الفليك  ونعليم ان   القطي ويتطلي جهدا

الجب  أمق مي النزوا منه. ونالح  حقا ق ك يرة ك   ىسلالصعوي 

يييوت ال عالقيية إلحييداها بيياةخرى ظيياهرا  ثييم نتعييرن علييى حقيقيية 

اسييتنبااية هييي قييانون الجا بييية  وهنييا تييرتبط جميييع هيي ه الحقييا ق 

فنعرن للمرة اةوليى انهيا كلهيا مرتبطية سحيداها بياةخرى سرتباايا 

لعنيا الحقييا ق المحسوسيية كيامال ياخيي  النظيات  وكيي لك الحياا لييو اا

مجرية فلي نجد بينها أي ترتيي فهي متفرقة وغير مرتبطة  ولكيي 
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حيييي نيييربط الوقيييا ع المحسوسييية بالحقيييا ق االسيييتنبااية فسنسيييتنتج 

 .1 ورة منظمة للحقا ق

ونرى كي  قات العق  بربط نتا ج اإلحساس بعضها ببعا حتى 

اإلنسيان  حص  منها عليى قيانون علميي سيمي بقيانون التجيا ب. ان

توسيي  إلسييتنباا هيي ا القييانون بعييدة أحكييات عقلييية والتييي كييان أهمهييا 

الحكيم بضيرورة وجيوي السيبي لكي  حياي   وضيرورة تناسيبه ميع 

وأن اةحييدا  المتشييابهة  ات سييبي واحييد وأخيييرا ربييط   المسييبي

نتا ج اةحاسيس المختلفة ببعضها لصياغة قيانون عيات منهيا. وهي ه 

ي لوالها لميا اسيتطاا البشير ميي اسيتنباا اةخيرة كانت السلسلة الت

قييانون موحييد... وليينالح  تجربيية أخييرى هييي تجربيية ييييزا اليي ي 

سميت بإسمه محركات ييزا الضخمة. فإن الشاب اةلماني )يول  

ييزا( يأب على كبس الهواء حتيى و ي  ضيغطه فيي النهايية سليى 

( را  للبو ة المربعية  ورفيع هي ا الضيغط يرجية حيرارة 500)

(. وربط ه ه العملية بقانون عقلي آخر هيو أنيه  1000سلى ) الهواء

( فالبيد ان 450س ا كان الوقوي عاية يبدأ في االحتراق عند يرجية )

يكون ك  ما نحتاج سليه لكي نحص  على االمتعاا بدون ميرارات 

االمتعاا  هو حقي الوقيوي سليى خزانية بهيا هيواء مضيغوا ضيغطا 

 تع  الدهي في المقالة!..مفراا لكي يشتع  في الحاا كما يش

ةوا مييرة انفجيير كلييه  هوهكيي ا فعيي  ولكنييه حيييي اختبيير محركيي

تصور بإستخدامه الحكم  هنسوارح الشاب أرضا فاقد الشعور. بيد 

العقلي انه لو استعم  اسطوانات أقيوى و يمامات أضيبط فإنيه ليي 

ينفجر س  انه عرن بحكم عقلي ان االنفجار كان نتيجية سيبي  وان 
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د ان يكون قوة االنفجار ورخاوة االسطوانات. فلميا اتقيي السبي الب

اسطواناته لم ينفجر المحيرك هي ه الميرة بي  أعطيى الصيناعة يفعيا 

 مات بمحركه. جديدا سلى اة

وما ا لو فقد ييزا مساعدة عقله  ه  كان بإمكانه متابعة تجاربه؟ 

ومييي هنييا نعييرن ان العقيي  ضييرورة لتمحيييص التجربيية بعييرض 

اةحكات العقلية ال ابتة. وه ا أهم القواعد التي تساعد  المالحظة على

 البشر على استنباا الحقا ق مي اإلحساس. 
 

 اإلحساس والتجارب السابقة  -2

لدى أبسط التجارب يحتاج اإلنسيان سليى سيخياا مجموعية كبييرة 

مي تجاربه الشخصية اةخيرى ومعلوماتيه الصيحيحة عيي تجيارب 

ص  على فكرة  ا بة عيي تجربتيه. اخخريي لكي يوازن بينها ويح

فنحي حيي نستعم  الترمومتر )يرجة الحرارة(  ال نعلم كم تجربية 

نستخدت مي تجاربنا الماضية أو تجيارب اخخيريي  ولكننيا نسيتطيع 

 ان نقوا بأنها تجارب ال تحصى عدا. 

فميي ال اننييا بييدون تجييارب المصييرييي فييي الهندسيية ونظييات العييد 

با الرياضية ليم نكيي نسيتطيع ان نعيرن اإلسالمي واكتشافات أورو

أي ميء عي قياس الحرارة.. وله ا فإن أيية تجربية جدييدة ال تنميو 

ميي  كبييراال في منياف  يالا. ونعنيي بالمنياف الصيالا وجيوي عيدي 

تجيارب البشيرية فيي سيا ر الحقيوا تسياندها وتخليق فكيرة  يا بة ال

 عنها. 

الصيايق علييه فم ال  جيابر بيي حييان اةنصياري ا تلميي  اإلميات 

السالت ا قات بصنع اا رة لم ي كر المؤرخون  فاتها بالضبط ةنها 

يفنت تحت ركات الجهياالت التيي كانيت تسيوي عصيره  ولي لك فيإن 
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عصير جيابر ليم ينيتج تجيارب جدييدة ةنهيا كانيت  ىالعصر ال ي تل

 تفقد مناخها المساعد. 

( تجاربهميييا Wright Brothersأميييا حييييي بيييدأ أخيييوان راييييت )

لطا رات الشراعية عليى ك يبيات الرمي  فيي )كتيي هيوك( لمجيري با

واييورا   التمييرن علييى كيفييية الييتحكم فييي اةجنحيية أثنيياء الطيييران

تجاربهمييا ا حينيي اك ا سيياعدهما وجييوي المحييرك ثييم وجييوي المييواي 

الخفيفة الصلبة البناء )التي حصلت البشرية منها على قدرة حصان 

محيرك(  ان هي ه التجيارب واحد مقاب  ك  را  واحد ميي وزن ال

المتنوعة التي سيبقت تجربية أخيوان راييت  أعطيت الطيا رة مناخيا 

مناسبا للظهور  فأ بحت ميزة العصير الحيديث. وهي ا يهيدينا سليى 

 حصها. مان العق  يعرض نتيجة الحس على التجارب الماضية لي

ن يسييتغ  أوليوال وجيوي عقيي  ميوازن عنيد اإلنسييان لميا اسيتطاا 

دا. ان العق  الموازن يحكم بأن ميا فشي  فييه سنسيان تجارب غيره أب

واحد فإنه يسيتحي  ان يينجا فييه اخخيرون  وبيالعكس ميا نجيا فييه 

هو فسون ينجا فيه ك  سنسان. ول لك فإن العيالم الخبيير يقيوت بعيد 

ك  مالحظة بطري آالن اإلحتماالت التي تتيراءى أماميه  لمعرفتيه 

ونسيييتطيع  …رب غييييرهالمسيييبقة بأنيييه قيييد ثبيييت بطالنهيييا فيييي تجيييا

تلخيييص المهميية ال انييية التييي يقييوت بهييا العقيي  عنييد تمحيصييه نتييا ج 

 الحس بأنها  

 )موازنة الحس بترا  البشرية العلمي(. 

ان العق  هو ال ي يهدي سلى ضيرورة هي ه الموازنية وهيو الي ي 

يدلنا على نوا التجارب التي ينبغي ان توازن بها التجربة الجديدة. 

يعطينييا حاسيية الكشيي  عييي أقييرب التجييارب سلييى  وأخيييرا هييو اليي ي
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الحقيقة لدى اختالن التجارب. ترى ما ا يفسر ك   لك الحسييون؟ 

  )العقي  عيي اميير الميؤمنيي علييه السيالت  مي هنا جاء في الحديث

 (.1حف  التجارب
 

  القفزة العلمية -3

أهييم مييا يحصيي  بالعقيي  هييي ا القفييزة العلمييية ا والم يياا التييالي 

 يوضحها 

يقوت الطف  بطرح فلز في الماء  فيستقر في القاا  ورأسا يتنبه  

سلى ان مطلق الفلز ال يستقر فوق المياء ا أي مياء كيان ا. هي ه هيي 

 القفزة العلمية حيث استنبط الطف  مي تجربته حكما عاما.

بييد   ونحي لم نجرب ايلية حياتنيا اال بعيا التجيارب البسييطة 

ن تلك التجارب قفزت بنا سلى مستوى اننا نملك عدة قوانيي عقلية ة

  معرفية قييوانيي عاميية بحيييث ال نرتياب فييي  ييحتها. وهيي ه العملييية

التيييي ال تخضيييع لحسيييياب  هيييي التييييي زويت البشيييرية بالكميييييات 

الضييخمة التييي تملكهييا مييي المعلومييات عييي الكييون. ونحييي نضييحك 

حتى اةعماق حينما تروى لنا قصة جحا الشهيرة  حيي كان جالسا 

مجرة وينشير ا يله  فقياا ليه عيابر سيبي  انيك سيتقع.  فوق غصي

ام  مي أيي عرفت؟ ه  أنت عالم غيي؟ ولكنه سرعان ءفقاا مستهز

ه. فتعقييي الرجيي  وقيياا  ؤمييا سييقط علييى اةرض  وتهشييمت أعضييا

رق في السي اجة. غحقا أنت نبي. نحي نضحك مي ه ا الكالت ةنه م

فة بهيي ا القييوا ولكييي مييا ا لييو قيياا اا فيية مييي المنتميييي سلييى الفلسيي

أبيدا. قيالوا  انيك ال  آخر منكريي مصدرا للمعرفة ال يوزايه مصدر
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تستطيع ان تعرن )ك  رج  يموت( ةنك لم تعلم اال بميوت فرييق 

مييي النيياس  ولعيي  الفريييق اخخيير ال يموتييون!! وهكيي ا فييي سييا ر 

 الحقا ق. 

ان الطفيرة العلميية التيي ليم نسييتطع نحيي البشير ان نعيرن عنهييا 

يرا تشك  أقوى اةيلة على وجوي عق  يكش  لنا عي أبعياي ميئا ك 

الحقا ق  واال فما ال ي يدعونا سلى القوا بأن ك  سنسان يموت  ميع 

 أننا لم نشاهد اال بعا اةموات.. يقوا البروفيسور )ماندير(  

ان الحقييييا ق التييييي نتعييييرن عليهييييا مبامييييرة تسييييمى )الحقييييا ق 

حقيا ق التيي تو يلنا سليى ( بيد ان الFacts Receivedالمحسوسة 

معرفتها ال تنحصر فيي الحقيا ق المحسوسية. فهنياك حقيا ق أخيرى 

ك يرة لم نتعرن عليها مبامرة  ولكننا ع رنا عليها عليى كي  حياا. 

ووسيلتنا في ه ا السبي  هي اإلستبناا. فه ا النوا مي الحقيا ق هيو 

ن ( واةهيم هنيا اInferred Factsه )بالحقيا ق المسيتنبطة يما نسيم

نفهييم ان ال فييرق بيييي الحقيقتيييي  وانمييا الفييرق هييو فييي التسييمية مييي 

نا على اةولى مبامرة  وعلى ال انية بالواسطة. والحقيقة فحيث تعر

 . 1يا ما هي الحقيقة سواء عرفناها بالمالحظة أو باالستنباا

والعق  هو الي ي يمييز بييي الطفيرة العلميية )االسيتنباا( وعمليية 

الخيياا ووسييلته سليى  ليك تجنيي أيية رغبية فيي )انتزاا النفس( أو 

التسييرا أو فييي تييرجيا جانييي علييى جانييي آخيير. بيي  البييد ان يييدا 

  ييياإلنسييان نفسييه مسييلما بنتيجيية تجاربييه  تقييويه كييي  ميياءت ال ك

 يشاء هو. 
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 القسم اةوا عي العلم والفلسفة 
 

 البحث الثاني 
 

 نقد

التصورات 

 البشرية

 

 

 آراء في المعرفة

 مة المعرفةآراء في قي

 )كانت( والنسبية ال اتية

 النسبية التطورية 
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 اء في المعرفةآر -أ
 

أمامنا اخن مجموعة مي التصورات البشيرية حيوا المعرفية  ال 

يخلو ك  واحدة منها عيي جوانيي سيجابيية  اال انهيا بصيفة عامية ليم 

تحيط خبيرا بواقيع العقيي  والعليم والفكير. ولعيي  السيبي الوحييد لهيي ا 

 -العليمأي  –لعجز البشري عي معرفة أقرب الحقا ق سلى اإلنسان ا

ان اإلنسييان حيياوا معرفيية العلييم عييي اريييق الجهيي ؛ أي عييي غييير 

اريق العلم  اته  وهو نوا مي اإلنحران في المنهج  سبق البحث 

 فيه. 

لقييييد حيييياوا البشيييير قييييياس العلييييم والعقيييي  بركييييات التصييييورات 

االنحييران  ميييقيقتييه ومزيييدا والتعيياري   فمييا زايه اال بعييدا عييي ح

تماما كمي حاوا قياس الوجع بالمتر أو الحرارة بالكيلو. وقيد   عنه

سبق القوا في ان مأن العلم مأن اإلراية وسا ر ميا ييرتبط بيالنفس 

 حيث ال يمكي قياسها اال بآثارها. 

ونحي حيي نجد في العصر الحديث انتشيار قيياس حقيا ق الينفس 

ي قياسييها بييالطرق المايييية. فمييا اليي ي بآثارهييا  بعييد ان عجييزوا عيي

يمنعنا مي تطيوير منهجنيا فيي معرفية العليم والعقي  سليى النظير سليى 

 آثارهما كما  نع اإلسالت. 
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ياخيي  نفسييه   فيييان هيي ا الميينهج يجعيي  كيي  فييري يكتشيي  النييور 

وهناك فقط يتبييي ان تصيورات البشير حوليه انميا كانيت انحرافيات 

 بعيدة عي الواقع. 
 

 طون نظرية أفال

 تتلخص نظرية أفالاون في النقاا التالية  

تماما كالصورة التيي تينعكس عليى الميرآة  لهيا حيدوي ولييس  -1

   كي  حقا قهيا  ُيم المُ ك لك يوجد عيالم ييدعى بعيالَ   لها جرت وك افة

 ات حيييدوي ولكيييي يون ك افييية. وهييي ه الم ييي  هيييي  يييور الحقيييا ق 

ض أفرايه أما هيو فاإلنسان م ال  يعيا على اةر  اةرضية جميعا

   وهيو )أي حقيقية اإلنسيان( مييبا  ُيفإنيه واحيد يعييا فيي عيالم المُ 

 هناك يم   ك  الناس في ك  العصور. 

واإلنسان كان قب  تنزله سلى اةرض يسرح في عيالم الم ي    -2

ول لك فقد أحاا علما بك  الصيور )أو الم ي ( التيي كانيت موجيوية 

 اية وهبط سلى عالم الجسد. فيه  ولكنه نسيها عندما تقولي بالم

اال ان أق  تنبه يكفي اإلنسان لت كر ما كان قد نسيه فيي عيالم  -3

الدنيا  فيعيوي يعيرن الحقيا ق التيي عرفهيا فيي عيالم الم ي .. ولي لك 

حسيي هي ه   ةن الفكير (النظريية اإلسيت كارية  بيا )سميت نظريته 

سسيتعاية النظرية  لييس سيوى سسيتعاية المعلوميات  والعليم لييس اال 

 المحفوظات المنسية. 

ان العق  البشري أسمى مي ان يعرن الحقا ق الجز يية  بي   -4

انه يعرن الكليات؛ أي الم   العامة فقط. فم ال  حينما يعرن رج  

زيدا فإنه ال يعرن بعقليه الرجي  المسيمى بزييد  انميا يعيرن بعقليه 

 كلي اإلنسان  أو  ورة اإلنسان بصفة عامة. 
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لنظرية فيما يخص موضوعنا على أمريي؛ اةوا  وترتكز ه ه ا

االعتقيياي بوجييوي اةرواح بصييفة مسييتقلة عييي اةجسييات قبيي  خلييق 

اةجسات. وال اني  ان العليم  يفة أ ييلة فيي  ات اإلنسيان ولسييت 

  فة اار ة على اإلنسان.

بوجوي اةرواح قب  اةبدان بفتيرة اويلية  حييث  قواواإلسالت ي

  )خلييق هللا هللا  ييلى هللا عليييه و آلييهعييي رسييوا  جيياء فييي الحييديث

 (. 1بألفي عات جساياةرواح قب  اة

أمييا ان العلييم  ييفة  اتييية لمنسييان  فهيي ا مييا يرفضييه اإلسييالت  

 والسبي  

لو كيان العليم  يفة الي ات ليم يجيز ان يتخلي  فيي لحظية عيي  -أ

 هي  ال ات   ليك ان الي ات ال يفقيد نفسيه اال سياعة انعداميه. أتيرى 

جه  هللا سبحانه ميئا وهو يملك العلم بصفة  اتيية  أت ان يمكي ان ي

النيييور يمكنيييه ان يتخلييي  عيييي الحركييية واإلميييراق و اتيييه الحركييية 

واإلمراق؟ ه ا مع اننا نالح   ان اإلنسان ال يعلم ثم يعلم ثم ينسى 

 ر به ه الحقيقة الواضحة  ما علم. قاا هللا سبحانه  وهو ي ّكو 

يييينُكم َمييييي يُييييَريُّ سولَيييي] ييييم  َومو لم ييييدَ عو لَييييَم بَعم ى أَرم َاو المعُُمييييرو لوَكييييي الَ يَعم

م   (.70النح )[َميمئا

ونحي نعلم مي أنفسنا  يفة الجهي  ال اتيية  الن العليم ال يحصي  

لنا اال بتعي وسرهاق  ثم يزوا بسرعة مع هبيوب عا يفة النسييان 

 التي تتناوب على أنفسنا فتكنس معها معلوماتنا. 

ي.. ان الجهيي  والعييدت والعجييز مييي ن  اتييي الشيييء ال يحييدس -ب

لم تكي  ن اتنا  ول لك فهي غير محدوية  ةنها س ا كانت محدوية س 

                                                

 . 4 ح 132 ص 58بحار االنوار  ج - 1



 89 

 اتيييية لنيييا. أميييا العليييم واإلراية والوجيييوي والقيييوة فهيييي مواهيييي أو 

 مكاسي  ول لك فهي محدوية. 

وبتعبيير آخير؛ ان التحدييد يعنيي العيدت فيي بعيا الجوانيي. فليو 

فيي لك يعنييي انييه ال يعلييم عييي الييبالي حييدينا علييم رجيي  ببلييده ميي ال 

اةخرى ميئا  وس ا كان  ات الرج  عالما فكيي  ال يعليم مييئا عيي 

الييبالي اةخييرى؟ أفييال يعنييي  لييك ان هيي ا الرجيي  عييالم وجاهيي  فييي 

 لحظة؟ وهو تناقا مرفوض. 

وه  يصا ان نقوا  ان  ات الحرارة هي الحركة )أي ال يمكي 

العكيس بيأن توجيد حركية وال ان توجد حرارة وال توجيد حركية أو 

توجد حرارة( ثم نقوا ان الحرارة يمكنها ان ال توجيد فيي وقيت أو 

 في حالة مع وجوي الحركة؟!

فنظرية أفالاون اإلسيت كارية مرفوضية بسيبي واحيد وهيو  نس 

  انها تدَّعي ان العلم مي  ات اإلنسان. ولو فسرنا هي ه النقطية منهيا

بيالقوا  ان هللا  هاالعليم  فسيرناس ا استطعنا القبيوا بهيا فيميا يخيص 

سييبحانه وهييي اإلنسييان العقيي   ولكييي هيي ا العقيي  محتجييي بالنسيييان 

 وان الت كر به يرجعه سليه. 
 

 نظرية اإلنتزاع 

غريق وفيي اليعيتهم وهي التي  هي سليها فريق مي الفالسفة اإل

وهييي تيي هي   تييبعهم فريييق مييي فالسيفة المسييلميياأرسيطوااليس و

بشيري نيوعيي ميي التصيورات  تصيورات أوليية  ال  هيسلى  ان لل

ميييا مكتصيييور الليييون والحجيييم والطعيييم والرا حييية  وميييا سليييى  ليييك 

وهييي   يتصييوره اليي هي عييي اريييق الحييواس. وتصييورات ثانوييية

التصييييورات التييييي يولييييدها اليييي هي البشييييري منتزعيييية سياهييييا عييييي 
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التصييورات اةولييية  و لييك م يي  الكليييات المجييرية  وتصييور العليية 

 ا أمبه. والمعلوا وم

وتقوا النظرية  ان التصورات اةولية هي اةساس للتصيورات 

ال انوية  وانه يستحي  عليى الي هي القييات بيأي تصيور ثيانوي بيدون 

التصورات اةولية. وبتعبير آخر؛ اإلحسياس أسياس العليم. وتقيوا  

ان اليي هي يقييوت بنمييو  اتييي متييى مييا يييدخ  حريمييه تصييور أولييي  

ونسيتطيع تم يليه بياةرض الصيالحة فيتمخا عي تصور ثيانوي.. 

 فيها النواة.  زراالتي تنمي أمجارا ك يرة بعد ان ت

ر بهيا اليديي والمالح   ان ه ه النظرية تتنيافى وميا سيبق ان  كَّي

 اإلسالمي مي الحقا ق  ونضي  سليها ما يلي  

ان اإلنسان ال يمكنيه اإليميان بيالحس يون وجيوي عقي  يحكيم  -1

ان أكدنا  لك بأك ر مي بينية. وميي هنيا  بصدق اإلحساس  وقد سبق

فإن العق  )وهو ما تسميه النظرية بالتصور ال يانوي( هيو اةسياس 

لمحساس. وقد عكست النظرية فقالت ان اإلحساس هو السبي فيي 

وجوي العق . ولسيت أيري كيي  يمكيي ان يكيون اإلحسياس بشييء 

 وسيييلة سلييى االعتييران بوجييوي علتييه  لييو لييم تكييي فييي اليينفس نييور

 يكش  عي حقيقة العلة؟ 

ان النظرية تعتقد ان الينفس تسيير فيي نميو  اتيي حتيى تصي   -2

سلى العلم  وه ا يشبهها بنظرية أفالاون في أنها تجع  العق  وليدا 

ابيعيا للنفس ضمي حركة جوهرية تكاملية. ومي حقنا ان نسأا س ا 

كانت حركة النفس سلى أعلى بصيورة مسيتمرة فكيي  تنيتكس حتيى 

عرفهيا  وكيي  ال  ءعلم بعد علم ميئا  وكي  ينسيى البشير أميياال ت

 يعلم أمياء يجهلها بصورة ابيعية  ب  يكون محتاجا سلى المعلم؟ 
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والواقييع ان نظرييية أرسييطو اإلنتزاعييية لييم ت بييت للنقييد بعييد ان 

تعرضييت لييه مييي قبيي  الفالسييفة الغييربييي  منيي  روجيير بيييكي وسلييى 

تقاياتهم بعيد ميا سيبق وأن جون لوك. ونحي بغنى عي استعراض سن

 أمرنا سليه في تقرير النظرة اإلسالمية المتوازنة الشاملة. 
 

 النظرية الحسية التجريبية 

هييي النظرييية السييا دة علييى العييالم  (النظرييية الحسييية التجريبييية)

المايي المعا ر  وكيان أوا مبشير بهيا فيي الفتيرة اةخييرة )جيون 

ي جييو مشييبع باةفكييار ليييزي اليي ي ظهيير فييجلييوك( الفيلسييون اإلن

 الديكارتية العقلية. 

ثيم تبنتهيا فلسيفات أخييرى  وبينهيا النظريية الم اليية والماركسييية. 

 يقوا جورج بوليتيريز  

)ما هي نقطة البدء في الشعور أو الفكر؟ ان مصدر اإلحساسات 

ما يعالجها اإلنسان بدافع مي احتياجاتها الطبيعية(. ويقوا ماوتسيي 

 تونج  

كيي  معرفيية يكمييي فييي سحساسييات أعضيياء الحيييس )ان مصييدر 

 الجسمية في اإلنسان  للعالم الموضوعي ال ي يحيطه(. 

 وه ه النظرية تتلخص في نقطتيي  

لييييس للييي هي البشيييري ميييي مميييون سيييوى اإلحسييياس  فهيييو  -1

المصدر الوحيد لك  المفاهيم والتصيورات. وميي هنيا فلييس للي هي 

 سبداا تصورات جديدة. 

هي المصدر الوحيد   وهي نوا مي اإلحساس وان التجربة  -2

عيي  االنسيان عيي االحسياس لتجيري للعلوت اإلنسانية  وأنه لو تجري

 ك  معارفه. 
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ومي هنا  تنفي ه ه النظرية وجوي معلومات سابقة )أو ما نسميه 

بالعق (  ولي لك فهيي تبعيد عيي  اتهيا كي  محاولية لمعرفية ميا وراء 

ييية  ان اإلنسييان ال يمكنييه ان الميياية )الغيييي(.. وتييزعم هيي ه النظر

فليسيت هنياك حقيقية اسيتنبااية   يعرن حقيقة اال بتجربتها مباميرة

يسير فيها الفكير ميي الحقيا ق العامية سليى الحقيا ق الجز يية. فالم ي  

التيالي مسيتبعد كلييا عيي الميينهج التجريبيي  كي  فليز يمتيد بييالحرارة 

رب اإلمتيداي والحديد فلز فالبد ان يمتيد بيالحرارة. بي  يجيي ان نجي

على الحديد بال ات حتى يمكننا ان نقيوا  )الحدييد يمتيد بيالحرارة(. 

وهكيي ا يبعييد هيي ا الميينهج كيي  م يي  متشييابه   لييك ةنييه يسييتبعد العلييم 

الكلي )ك  فلز يمتد بالحرارة( ويقوا  مي أييي عرفنيا هي ا العميوت  

التجربة على الحديد التي كانت بيي التجيارب التيي أجرييت  يه  م

ك  فليز؟ وس ا فيال نسيتفيد ميي الكليي )كي  فليز يمتيد بالتجربية( على 

ةنييه ال يعييدو ان يكييون تكييرارا للمفهييوت السييابق  ات بييدون التجربيية 

على الحديد بيي الفلزات. فمي أيي حصلنا على ه ا المفهوت  ان ليم 

 نكي قد جربنا ك  الفلزات؟ والعلم ال يحص  بدون التجربة. 
 

 الماركسية تتناقض:

 بق القوا في نقد النظرية الحسية  ونلخصه فيما يلي  لقد س

ان قيمة الحس والتجربية ال يمكيي ان ت بيت اال بوجيوي مييء  -1

نها ان تقيّم الحس والتجربة. و لك ما نسيميه بالعقي .  عند النفس يُمّكو

ولو افترضنا عدت وجويها فما ال ي تفيدنا قيمة الحس والتجربية؟.. 

ة  اتهيييا يليييي  تقييمهيييا.. حسييينا؛ فتليييك قيياا فرييييق مييينهم  ان التجربييي

التجربة التي تقيم التجيارب اةخيرى  هي  هيي  ات قيمية أت ال؟ س ا 

 كان لها قيمة فمي أيي عرفنا قيمتها؟ 
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والواقييع اننييا نييؤمي بقيميية التجربيية  وهيي ا اإليمييان نييابع مييي عقولنييا 

 التي تحكم ب لك. 

با  والخيير قُيالكي  يمكننا تفسير العلة والمعلوا  والحسي و -2

الشيير؟ هيي  هيي ه الحقييا ق تييدرك أيضييا بالتجربيية؟ وكييي  مييع انهييا و

معلوميات لهييا مييي القيميية لييدينا كقيمية التجربيية  ولهييا مييي الوضييوح 

 كوضوحها؟ 

ولدى ميء مي التحلي  نكتش  ان التجربة  اتها تعتمد عليى  -3

مجموعة أحكيات عقليية  كيالحكم بإسيتحالة التنياقا والصيدفة. وليو 

 علم بدونها تبخرت معلوماتنا في لحظة واحدة. تصورنا ال

نحييي نييؤمي بحقييا ق غييير مجربيية ونعلييم ان مصييدر سيماننييا  -4

ليسييت هييي التجربيية. وال نييؤمي بحقييا ق مجربيية ةنهييا تخييال  حكييم 

عقولنا. فم ال نرى أجنحة المروحة متال قة  وال نؤمي ب لك. وال 

يماننييا بضييوء نيرى يوران البييروتي فييي اليي رة  بيييد أننييا نييؤمي بهييا س

 الشمس. 

وتتناقا الماركسية مع نفسها في تفسير حقيقة المعرفة فتقوا ا 

)الخطييوة اةولييى فييي عملييية اكتسيياب   علييى لسييان ماوتسييي تونييج 

المعرفة هي اإلتصاا بالمحيط الخارجي.. الخطوة ال انية هي جمع 

المعلومييييات التييييي نحصييييلها مييييي المعلومييييات الحسييييية وتنسيييييقها 

وبالحصييوا  -ة المفيياهيم واةحكييات واإلسييتنتاجاتمرحليي -وترتيبهييا

على معلوميات كافيية كاملية ميي اإليراكيات الحسيية )ال جز يية وال 

ناقصييية( ومطابقييية هييي ه المعلوميييات للوضيييع الحقيقيييي )ال مفييياهيم 

خاائة( عند ه ا فقط يصبا في المسيتطاا ان نصيو  عليى أسياس 

 ه ه المعلومات مفهوما ومنطقا  حيحيي(. 
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النظرييية عليى االعتييران بييدور العقي  اليي ي يقييوت  وتنطيوي هيي ه

بتنسييق المعلوميات وترتيبهيا. س  ميي الواضيا انيه ليوال وجيوي نيور 

يكش  عي ابيعة المعلوميات وموضيعها ميي جيدوا اةفكيار كيي  

يمكي للنفس ان تقوت بعملية التنسيق والترتيي. فلو سفترضينا عيامال 

ومييات وزارة ال يعييرن ميييئا عييي الحسيياب هيي  يمكنييه تنسيييق معل

الدفاا أو المخابرات المعقدة؟ ونحي نجد ان التنسيق يستنزن جهدا 

عظيما منا  وفي خالله نستخدت مئات اةحكات العقليية  فكيي  ننكير 

 فضلها في توجيه معارفنا؟ 

هك ا اعترفت الماركسية مي حيث ال تشعر بدور العق   ولكنهيا 

 تناقا. أنكرته في مواضع أخرى مي فلسفتها  وه ا هو ال

وقيييد أكيييدت الماركسيييية هنيييا ميييا تبنتيييه ميييي تفاعييي  اإلحسييياس 

والتنسيق  والعم  والعلم. ونحي ال ننكير  ليك  بي  ان اإلسيالت أوا 

مي بشر بالتأثير الكبير ال ي يخلفه العمي  عليى الفكير  واإلحسياس 

في العق . ان العلم ضوء في القلي  ينمو بإسيتخدامه كميا تنميو كي  

يتها وسستعمالها. والعق  نور فيي الينفس ييزياي أعضاء اإلنسان بترب

 بطاعته كما تيزياي الفضييلة أو الر يلية بممارسيتها.. وجياء الحيديث

فيإن أجابيه   العلم يهت  بالعمي سن   )عي النبي  لى هللا عليه و آله

 ! (1عنه سرتح  الّ سو
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 آراء في قيمة المعرفة 
 

قبيي  أي نييوا مييي العقيي  حيييث يكشيي  ميييئا  ال يتييريي فيييه وال ي

 التشكيك حوله ةنه يراه واضحا مميزا مشهويا. 

  %  100ومي هنا ال يصدر العق  حكما اال س ا كان موثوقا بيه 

سييكينة. الالقليي علييى  يحصيي وهنياك يصييا اإلامئنييان بيه كييامال  و

والعلم بعيا ميي العقي  وهيو الشيهوي المبامير  والكشي  الواضيا 

تيييه  ويعطيييي للييينفس السيييكينة لألميييياء. وةنيييه كييي لك فإنيييه يقييييم  ا

واإلامئنان وبصورة ال تقبي  الشيك. ونحيي س ا أرينيا ان نقييم العليم 

فه  نقييم بغيير العليم ات بيالعلم  اتيه؟ والعليم س ا تشيككت فييه ال يقييم 

 ال يقيم العلم. -بالطبع -والجه    نفسه

عندما بح نا عي المعرفة فيي مينهج القيرآن  بينيا بيأن العقي  نيور 

 اته ب اته  والعلم ا ةنه وليد العق  ا فإنيه يقييم بالعقي   هاي يكتش  

نسيييبة سلييييه خطييأ  ةنيييه ال يكيييون اال بييه ولكيييي اإلنسيييان الوالتقييييم ب

 وجهه عي عقله  وحاوا سعطاء قيمة للمعرفة بعيدا عنه. ب أعرض

ولتقييم المعرفة تاريي اوي ؛ ففي اليونان سجتاحت الفكر موجية 

ن الخيامس الميياليي  كيان مبيدعوها عارمة مي السفسيطة فيي القير
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ومغ وها اا فة مي السياسييي المحترفيي  جمعوا ك  مي فشي  فيي 

حياتييه الشخصييية ليعلمييوه اريقيية الجييدا  ويقحمييوا بييه فييي حقيي  

السياسة. وهك ا أ بحت المناقشات الالعقالنيية سييدة الموقي  فيي 

 اليونان. 

ألي   وتطورت ه ه الحالة حتى أيت سلى مبيدأ غورغيياس الي ي

كتابيا فييي )عيدت الوجييوي( وحياوا البرهنيية عليى عييدت وجيوي ميييء. 

وحتى لو سفترض وجوي ميء فإن اإلنسان قا ر عي معرفته  ولو 

 حص  ا فرضا ا على معرفته فإنه يستحي  ان يعلمها غيره. 

وأخيي  الفكيير الفلسييفي ينهييار لييوال تحييدي سييقراا اليي ي ضييحى 

الفكييري  ثييم أفالاييون بحياتيه فييي سييبي  سعياية النيياس سلييى تيوازنهم 

تلمي ه ال ي اتبع سيبي  الحيوار السيتعاية ثقية الفكير بنفسيه  وأخييرا 

ارسطو ال ي وضع ا وا منطقه القا   بوجوي مسبقات عقلية هي 

الركييييزة اةوليييى لتقيييييم المعيييارن البشيييرية  وان كانيييت تنشيييأ ميييي 

اإلحساس بعملية االنتزاا. واتجه بيرون ا وهو احد فالسفة اليونان 

اتجه ناحيية التوفييق بييي انكيار الحقيقية واثباتهيا  فيدعا سليى الشيك ا 

واتبعه فريق كبير. اال انه قدر لم هي الشك ان يختفي عيي مسيرح 

الفكير حتيى ابتيداء القييرن السيايس  حييي عيياي بفعي  ال يورة ال قافييية 

التي عصفت بمسلمات القرون الوسطى وجعلتهيا خرافيات ال قيمية 

 لها. 
 

 ديكارت

ارت يور ارسيييطو فيييي سعييياية النييياس سليييى أفكيييارهم ولعيييي ييكييي

وتمامى معهم في فلسيفته حتيى ميكك نفسيه فيي معلوميات قطعيية.. 

وفلسييفة ييكييارت عقلييية تعتمييد علييى وجييوي أحكييات جازميية لليينفس 
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يستطيع اإلنسان ان يحكم بها على سيا ر معلوماتيه  وتعتميد فلسيفته 

 حوا قيمة المعرفة على الحقيقة التالية  

رة واضحة ومميزة لدى النفس بحيث ال يمكي التشكيك ان أية فك

فيها بأية حجة  فإنها فكرة  حيحة و ات قيمة. ويرى ييكارت  ان 

قيمة المعرفة  اإليمان ال ابت بها. فميا وجيد فيهيا هي ا اإليميان أثبيت 

لهييا القيميية. وم يي  لهييا )فكيير اإلنسييان( فإنييه ال يييزياي مييع الشييك اال 

هللا( سيييييييبحانه  و)الحركييييييية(  وضيييييييوحا. و) ات اإلنسيييييييان(  و)

وتنطيييوي فلسيييفة ييكيييارت عليييى أخطييياء  و)االمتيييداي(  و)الييينفس(.

. اال انيه بوجيه عيات اسيتطاا بهيا ان 1منهجية ال يفييدنا انتقايهيا اخن

يقييم المعرفيية بوجيوي العقيي  اليي ي ال يحتياج سلييى تقيييم  ف اتييه قيميية. 

 هك ا يبدو انه أراي ان يعم .  -ال اق  -أو   هك ا أراي
 

 جون لوك

وسار لوك في  ات المسيرة التي سار فيها ييكارت  عندما أراي 

تقييم المعرفة البشرية. وقاا  ان المعرفة قد تكون وجدانيية  كيالعلم 

بأن الواحد أقي  ميي اثنييي. وقيد تكيون تأمليية وهيي التيي ال تحصي  

يون االسيتعانة بمعلوميات وجدانيية. وهي ان النوعيان ميي المعرفيية  

واقعية. أما اإلحسياس فإنيه ال قيمية ليه فيي حقي  الفلسيفة   ات قيمة 

 لك ةنه ناميء مي انعكاسيات قيد ال تتفيق ميع ابيعية اةميياء  بي  

 يحتم  ان تكون انفعاالت  اتية. 

توافييق مييع منطلقييه الفلسييفي اليي ي ينييايي تونظرييية لييوك هيي ه ال 

بالحسيييية  واال فميييا هيييو المميييون للفكييير غيييير الحيييس؟ وبعيييد هييي ه 

                                                

 منطق ييكارت مفصال في كتاب )المنطق اإلسالمي أ وله ومناهجه(. بح نا - 1
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تمكي مي القوا بيأن المعيارن العقليية التيي قسيمها ليوك نة المالحظ

نوعيي  اةحكيات  سلى سلى نوعيي  الفطرية والتأملية  وقسمناها نحي

العقلييية ومييا يصييدر منهييا مييي أفكييار؛ ان هيي ه اةحكييات  ات قيميية ال 

ريييي فيهييا وهييي ياليية علييى نفسييها  ولكييي س ا ميييزت عييي مييوا ي 

 الهوى والغضي. 

لتعقيي  سيييحكم علييى نتيجتييه. فييإن كييان متييأثرا وأمييا الحييس  فييإن ا

بال اتييية  رفضييه واال اامييأن سليييه حسييي مييا سييبق فييي حييدي نا عييي 

 المعرفة في الرؤية اإلسالمية. 

وليي لك فيينحي متفقييون مييع لييوك فييي وجييوي نييوا مييي ال اتييية فييي 

اإلحساس  ولكننا ال نتفق معه في عجزنيا عيي ايجياي مقيياس يجيري 

 !الحقيقة المشوبة بال اتية
 

 المثالية الحديثة

بعيييد ان عرفنيييا قيمييية العليييم عنيييد المييي هي اإلسيييالمي ومييي هي 

ييكييارت ولييوك  يجييدر بنييا ان نبحييث عييي المييدارس الفلسييفية التييي 

 أنكرت ه ه القيمة  وهي تتنوا سلى أربعة أقسات 

اةوا  الم الية  التي انكرت وجوي واقيع خيارج الشيعور. وكيان 

يمية للمعرفية التيي ت بيت وجيوي هي ا سنكارها معتمدا على انكار أية ق

 الواقع. 

ال يياني  ميي هي الشييك  اليي ي أنكيير ان تكييون المعرفيية مضييمونة 

نكر وجوي واقع خارج الشعور اال انه لم يستطع سثباته يالخطأ  ولم 

 أيضا. 
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ال الييث  الميي اهي النسييبية  التييي آمنييت بصييحة المعرفيية  ولكييي 

عدو يكي ما ندرك ال بصورة جز ية. فليست الحقيقة كما ندركها  ول

 كليا جوهر الحقيقة. 

لمعرفيية  ولكييي اة التطورييية  التييي لييم تنكيير قيميية يالرابييع  النسييب

أنكرت ثبوت المعرفة على حالة واحدة  وقالت  بأنهيا تتكامي  مييئا 

 فشيئا..

والم الييية التييي تناولهييا فييي البييدء بالدراسيية هييي اةخييرى  ات 

 الفيزيا ية  والم الية الفسيولوجية. أنواا  الم الية الفلسفية  والم الية 
 

 المثالية الفلسفية ألف :

ان هيي ه الم الييية اسييتندت علييى قواعييد فلسييفية تييتلخص فييي ان 

الوجوي ال يعني سوى التصور  وان يوجد ميء عبارة أخرى عيي 

ك.   ان يدَرك أو ان يدرو

وبط  ه ه الم الية  باركلي  ال ي ايعى انيه ال ينكير العيالم  وال 

يقيية موضييوعية فيييه  اال ان جييوهر فلسييفته هييو الكشيي  عييي أي حق

حقيقيية الكييون.. النيياس يزعمييون ان حقيقيية اةمييياء هييي الوجييويات 

ال تعيدو  االمستقلة عنا  القا مة ب اتها. ولكي هي ا خطيأ س  ان حقيقتهي

ان تكون مجموعة تصورات تتفاع  ياخ  معور ك  منا. وكي  ميا 

اريي واالكتشافات والنشااات يقوا الناس عي العلم والصناعة والت

ولكيي نسيأا عيي معنيى الحقيقية؟ انهيم   المايية حقيقية ال رييي فيهيا

يحسبون ان معناها الوجوي المايي الك ي   ولكني أقوا ان معناهيا 

 الوجوي ال هني اللطي . 

ومي هنا  فلم يكي يجدي باركلي حجيج الماركسيية التيي زعميت 

يسيها عليى بعضيها  تكفيي ان تك ي  كلمات علمية وتسيطيرها وتكد
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فقامييت بسييري اكتشييافات   للقضيياء علييى أييية نظرييية تريييد تحطيمهييا

العلم وحواي  التاريي فيي محاولية ليدحا الم اليية  ولكنهيا غفليت 

عي ان المسألة أعمق مما تتصورها. ان المسألة انما هي في وجوي 

أي واقيع خيارج الميياية. بياركلي يقييوا  كي   لييك  يحيا  ولكنييه ال 

وي واقيييع خيييارج الشيييعور  بييي  ييييدعم القيييوا بأنهيييا كلهيييا يعنيييي وجييي

 تصورات معورية محضة. 

باركلي يرفا االعتران بشخص ماركس وهيج   ب  يقوا قد 

  أؤمي بأفكارهما؟ وحتيى ييكونان مجري مبحيي في تصوري  فك

س ا آمي بهما فإنيه ال ييؤمي بميا يريانيه ويرويانيه ميي وقيا ع الوجيوي 

 لوجوي بالشعور.الخارجي اال بعد تفسير ا
 

 باركلي يشكك

وقد أخ  باركلي يشكك نفسه بالواقع الخارجي عي اريق وجوي 

 تناقا في اإلحساس أو في المعلومات. فقاا  

ان ك  ما يدركه البشر يرتكز على الحس  وس ا اختبرنيا الحيس  

وجييدناه مليئييا بالمتناقضييات. فالبصيير يييرى الشيييء القريييي كبيييرا  

 ن تسييمع الصييوت ضييعيفا س ا  ييغيرا. واالُ وس ا ابتعييد عنييه حسييبه 

كان بعيدا عنها  وس ا اقترب اليها سمعته عاليا ا أو بياةحرى اعتقيد 

انه يسمعه عاليا ا وهك ا اليد تلمس الشيء الواحد حارا مرة وباريا 

أخيييرى. فمييي ال؛ ان أخرجيييت ييييديك عيييي ميييا يي ا بييياري وحيييار ا 

كانيت فييه   وأغمستهما في ماء يافل ميعرت كي  واحيدة بعكيس ميا

 والماء واحد. 

 فإ ا كان اإلحساس يتناقا فكي  نطمئي سليه؟ 

 ثم يتابع استدالله قا ال  
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ثم لدى تحلي  اإلحساس نجده ليس سوى التصور  والتصور ال  

ولكيي ليدى التعميق نجيد   يعدو ان يكون فكرة تعيا ياخ  الشيعور

هاجسية ان ه ه الفكرة قد ال تكون وليدة واقع موضوعي. ب  ولييدة 

نفسيييية أو قيييوة علويييية تبع هيييا فيييي نفوسييينا.. ألسيييتم أيهيييا الواقعييييون 

تعترفون بوجيوي أفكيار ال واقيع لهيا. فلميا ا ال تجعليون كي  اةفكيار 

 بعيدة عي الواقع؟

 وأضان يقوا  

ولندا التصورات السا جة  لندرس المعارن البشرية  ه  هي  

قييوت اال لكييي  ات قيميية بعييد التنيياقا اليي ي نجييده بينهييا؟ فهييي ال ت

فيات. اتنهار. فكم مي قضية كانت مي المسلمات  أ بحت مي الخر

وكم مي فكرة أجمع عليها المفكيرون  وليم تميا عليهيا فتيرة حتيى 

 مهجورة.  ا بحت

فييالواقعيون ال يتمكنييون مييي ايعييياء الصييحة فييي أي جييزء ميييي 

 معلوماتهم ما يامت سا ر االجزاء قد تبخرت مع حرارة الزمي!

باركلي.. وتابعه الفريق الي ي ييدعى بأنصيار الشيك هك ا استدا 

الحديث ال ي قايه )يافيد هييوت(  وكونيوا فلسيفة ال أيريية. قيالوا ميا 

بأيدينا مي وسا   العلم ال تكفي للت بت عيي الحقيقية  فياةولى الشيك 

فيها. ولكنه لم يزي عليى أيلية بياركلي مييئا. فجيوهر أيلتيه التنياقا 

اسييس عليى غيرار ميا استعرضيناه ميي البايي بييي المعيارن واةح

 حجج باركلي. 
 

 نقد النظرية

 والنظرية تنطوي على التباسات عديدة  

ن معرفة أخطاء الحس وتناقضاته بسيطة لمي أوتي نور سفأوال؛ 

العقيي . ومييا يمنييا آمنييا بييدور العقيي  اليي ي ال يخضييع للحييس وانمييا 
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بييالعكس يخضييع الحييس لييه  فييإن بمقييدورنا كشيي  تناقضييات الحييس 

كي  ينقد العق  مدركات الحس.  بَيّنان أبسااة متناهية. ولقد سبق ب

فالعق  ا كما قلنا آنفا ا نور يكشي  الواقيع الخيارجي ويجعي  الينفس 

تطيي  عليييه وتشيياهده مبامييرة. وليييس العلييم تصييورا تنطييوي عليييه 

اليينفس ا كمييا زعييم ارسييطو ا حتييى يييزعم بيياركلي  ان ليييس لييدينا 

 الواقع الخارجي.ضمان كان لتطابق الصورة مع 

فإنتقييايات بيياركلي وتشييكيكاته مركييزة ضييد نظرييية ارسييطو  ام س 

التقليدييية التييي زعمييت ان المعرفيية ليسييت سييوى  ييور فييي اليينفس 

منعكسة عي اةمياء فأنكرها  وقاا  مي يقوا بوجيوي حقيا ق وراء 

الصور؟ أما حسيي تي كرة اإلسيالت لواقيع المعرفية التيي كشيفت لنيا 

اميي  للواقييع مبامييرة  فييإن انتقييايات بيياركلي سييابقا مييي أنهييا نييور ك

ت هي هباء. وقد نوه باركلي  اته به ا اةمر حيث يظهر مي أقواله 

لو كانت المعرفة مهويا للواقيع مباميرة كانيت  يحيحة ولكنهيا  هان

 ليست ك لك. 

ك لك حجة باركلي ال ال ية المرتكيزة عليى ان المعيارن البشيرية 

ي المعرفييية والجهييي   ةن قيييد تخطيييل  فإنهيييا نيييوا ميييي الخليييط بيييي

المعارن ليي تخطيل ةنهيا مشياهدات مباميرة للواقيع. وهنياك فيرق 

كبير بيي تبيي خطأ عقييدة  وبييي تبييي خطيأ عليم. العليم ال يخطيل  

بينمييا تخطييل العقيييدة س  ان ال انييية تخضييع للشييهوات والتطييورات 

 المايية بيد ان العلم النابع مي العق  ليس ك لك. 

المجموعية الضيخمة ميي المعلوميات التييي ال  ويكفينيا حجية  تليك

يتريي أحد فيها وال يحتم  انها قد تخطل فيي ييوت ميا ساالقيا. مي ال  

اإليميييان بوجييييوي حقيقييية الكييييون والسيييني العاميييية فييييه  والقييييوانيي 
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الرياضية التي تحكمه  ال يمكي وال نحتمي  ان تخطيل فيي ييوت ميي 

خطاء فيي الحيس أو اةيات. وباركلي لم يزي على اإليعاء بوجوي اة

في المعلومات. وه ا ال يكيون يلييال عليى عيدت وجيوي واقيع خيارج 

الشعور  انما هو يلي  على م هي الشيك  الي ي يقيوا انيه ال يمكيي 

ان نعتييرن بكيي  مفاهيمنييا الييوارية علينييا مييي قبيي  الحييس. ونحييي ال 

ننكر وجوب التشكيك في اا فة مي اةفكيار اال اننيا حتيى فيي حالية 

ه نستعيي بعقولنا  كما فع  باركلي نفسيه. فكيي  نشيكك التشكيك ه 

أنفسنا يون القوا بإستحالة التناقا التي جعلها باركلي نفسه يلييال 

على بطالن اإلحساس مع انه لو لم نسلم سلفا به ا المبدأ لم يكي لنيا 

ان نستدا بأي يلي  أبدا. س  يمكي ةي معتيرض ان يفحمنيا بيالقوا  

تنيياقا اإلحسيياس و ييحة هيي ا التنيياقا   بأنييه مييا هييو المييانع مييي

 وبالتالي  حة المعلومات المنب قة عنها؟
 

 المثالية الفيزيائية - ب

ما هي ابيعة الماية؟ قاا عليم الميكانييك التقلييدي انهيا مجموعية 

جز يييات أ ييلية ال تتجييزأ. وكييان يبييدو ان  لييك أميير ال مييري منييه  

الفيزيا ي في سحدى  وواقع ال ريي فيه. وله ا قاب  التالمي  استا هم

جامعات المانيا ال ي نايى بإمكانية تفجير الي رة )اوالجيزء الي ي ال 

يتجزأ(  قابلوه باإلنكار الشديد حتى ليم يعيد يتيابع كشيوفاته ال ريية  

 ولو فع  لكان زمي ظهورها العشرينات. 

وحيي تقدت العلم وفجرت ال رة تفجيرا  تفجرت في الوقيت  اتيه 

 الميكانيكي و هبت مسلماته هباء. ثقة اإلنسان بعلمه 
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فأ ابت اةزمة النفسية بعا العلماء  وقيالوا  ميا ياميت المياية 

لم تكي حجرا ثابتا لبناء  رح العلم عليه بينما كنيا نعتقيد نحيي انهيا 

ك لك فمي يضمي لنيا ان ت بيت الي رة مكانهيا. ألييس ميي الممكيي ان 

تقليدي؟ وهك ا اندفعوا يأتي العلم ليقوا لنا يوما ان ال رة أيضا وهم 

سلى الم الية. فقاا )اوزوالد(  ان العصيا التيي تضيرب )سيكايان( ال 

تينها عليى وجيوي العيالم الخيارجي. هي ه العصيا ليسيت موجيوية  

 وليس موجويا اال ااقاتها الحركية. 

 نقد النظرية

فالبييد ان نسييتند علييى مجموعيية كبيييرة مييي   اننييا حيييي نعلييم ميييئا

لعلم بنواة ال رة ا م ال ا مبني على  حة التجربة اةحكات العقلية. فا

وهي مستندة على حكم العق . فيإ ا كانيت عمليية تفجيير الي رة أميرا 

 واقعيا  فال ياعي سلى القوا بأنه ال واقع أمامنا؟ 

والحقيقيية ان الم الييية الفيزيا ييية ال تنكيير وجييوي العلييم وال وجييوي 

قييط ان تكييون الميياية الميياية التييي يكشيي  عنهييا العلييم  وانمييا تنكيير ف

مجموعة جز يات أ لية. ب  تقيوا ان التصيور الجاميد عيي المياية 

غير  حيا. ب  انها حركة وااقة في جوهرهيا. وهي ه حجية قويية 

على وجوي ميء وراء الشعور  وهيو ميا أنكرتيه الم اليية الفلسيفية. 

فاللف  فقط قاسيم مشيترك بييي الم اليية الفلسيفية والم اليية الفيزيا يية 

 فهما متباعدتان جدا.  واال
 

 المثالية الفيزيولوجية - ج

ان اإلحسياس  وهيو المصيدر الوحييد  في وتتلخص ه ه النظرية

للمعرفة لدى هي ه الدراسية  عمليية فيزيولوجيية تيرتبط باةعصياب 

وبناء المي ومروا الزمان والمكان. ولقد اكتش  العليم  ان حقيقية 
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جييدا عمييا نحييس بييه الكييون التييي تحييس بيياةجهزة العلمييية تختليي  

بيييدونها. ولييي لك فيييإنهم قيييالوا  ان اإلحسييياس لييييس أياة أمينييية لنقييي  

 هالمؤثرات الخارجيية  وان الحقيا ق تقيوت بالنسيبة سليهيا بيدور المنبي

 فقط. 

وهيي ه الم الييية لهييا واجهتييان  اةولييى علمييية  وال انييية فلسيييفية. 

فالواجهييية العلميييية هيييي ان اةحاسييييس ال تنقييي  سلينيييا كييي  الحقيييا ق 

فل لك يحتاج البشر في سبي  الحصوا على معلومات   المرتبطة بها

أيق عي الكون  ان يخترا أجهزة جديدة لكش  أكبر قدر ممكي مي 

 الحقا ق. وه ه الواجهة تزيد مي ثقة اإلنسان بعقله. 

والواجهيية الفلسييفية تهييدن عييدت ال قيية بالمحسوسييات بحجيية انهييا 

 تتعرض لمؤثرات  اتية. 

ولى فإنهيا  يحيحة؛ أي ان العليم يكشي  لنيا عيي أما الواجهة اة

حقييا ق فييي محسوسيياتنا ال تبلغهييا حواسيينا اإلعتيايييية.. اال انهييا كمييا 

 نعلم تفيدنا ثقة بمعارفنا وبما تكشفه لنا مي حقا ق. 

اما الواجهة ال انية )أي الفلسفية( فإنها تقيوت عليى أسياس خياال 

و هييو المصييدر هييو ان اإلحسيياس هييو المصييدر الوحيييد لمعارفنييا  أ

اةوا واةهم. أما لو قلنيا بيأن العقي  هيو المصيدر الوحييد أو اةهيم 

اليي ي يزوينييا بالمعييارن الصييحيحة التييي ال ريييي فيهييا  فييإن هيي ه 

الم الية ستفقد قاعدتها. وقد قلنا ا عنيدما تحيدثنا عيي يور العقي  فيي 

نقد المعلومات الوارية عي اريق اإلحساس ا قلنا ان المقارنية بييي 

حاسييييس المختلفييية للشيييخص نفسيييه فيييي أوقيييات متفاوتييية أو بييييي اة

أمخاص متعدييي  وي اتجاهات متعارضة.. ان هي ه المقارنية ميي 

جهة  ومي جهة ثانيية المقارنية بييي المحسوسيات واةحكيات العقليية 
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القااعييية  سيييتكون المقيييياس الييي ي نقييييم بيييه اةحاسييييس ونعيييرن 

 الصحيحة منها عي الباالة. 
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 النسبية ال اتيةكانت و
 

انطلق )كانت( في مسيرته الجديدة مي قاعدة )القلي والنظر سلى 

الحقيقيية( قيياا  حينمييا رأيييت مشيياك  عديييدة تمنييع عييي بلييو  حقيقيية 

المعرفة  فعلت ما فع  غاليلو بالنسبة سلى الهيئة؛ فبدال مي ان يقوا 

اةرض مركيز العييالم والشييمس تييدور حولهيا  قيياا ان الشييمس هييي 

واةرض تيييدور حولهيييا  فييينجا وحليييت مشييياكله العلميييية. المركيييز 

وكي لك نجحييت حيييي قلييت  النيياس حتييى اللحظيية كييانوا يحسييبون ان 

الحقا ق هي المركز والفكر يدور حولها. ولكيي بيدأت أقيوا  الفكير 

هو المركز والحقا ق تدور حوله  وأبسط الحقيا ق هيو اإلحسياس.. 

حقيقة على ال هي  فما يزعمه الناس حوا اإلحساس؟ انه انعكاس ال

ولكي أقوا ب  هو  بغة ال هي للحقا ق. انا أقوا   حيا ان هناك 

حقا ق نحس بهيا  ولكيي ليم يكيي ميي الممكيي اإلحسياس بهيا اال فيي 

حدوي الزمان والمكان. ولدى التعمق أك ر مي ه ا  نرى ان الزمان 

ال يعني سوى نسبة اإلنسيان سليى اةحيدا . وأميا المكيان فهيو نسيبة 

ان )ونعنييي بييه هنييا الفكيير( سلييى اةمييياء. فيياليوت يعنييي  تقييارن اإلنسيي

سحساسييي مييع يورة الشييمس  والمكييان القريييي يعنييي  قربييي سليييه. 

ونسييتطيع تشييبيه الزمييان والمكييان بظييرن بلييور نضييع فيييه الميياء 

فيصطبج الماء بلون الظرن فنعتقد نحي ان اللون مي المياء  ولكيي 
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عم الحقيقية فيي الزميان الظرن فقط واهي الليون. وكي لك نحيي نيز

والمكييان  والواقييع هييو اننييا نحييي نعيييا عبيير المحدويييية الزمانييية 

 والمكانية  ال أن الحقا ق هي التي تعيا.

 

ميييي هنيييا كيييان منطيييق )كانيييت( ميييزج الحقيقييية البسييييطة وهيييي 

اإلحساس )بصبغة  اتية( هي  بغة الزمان والمكان. فقاا  نستنتج 

أو بتعبير آخر كما هي فيي –ها مي ه ا ان الحقيقة كما هي في واقع

ال يمكي ان تعرن ةننا نملك اال أياة محدوية للمعرفة وهي  - اتها 

أياة ال هي التي تعيا ضمي وقيت ومحي  محيدوييي. فالحقيقية انميا 

تعرن بنسبة معينة وهك ا كانت النظرية نسبية وتفرق بيي )الشيء 

 اتيه يختلي   ل اته( و)الشيء لي اتنا(. فالشييء ل اتيه أو كميا هيو فيي

عييي )الشيييء ليي اتنا( أو الشيييء كمييا نتصييوره. ثييم استرسيي  قييا ال  

ول لك فإن بحو  الميتافيزيقييا )الغييي( بعييدة عيي سحااية اإلنسيان 

ةنهييا مجييرية عييي الزمييان والمكييان.. امييا بحييو  الرياضيييات فإنهييا 

أيضييا ال تعكييس الحقييا ق ولكنهييا  ييحيحة حسييي أفكارنييا س  انهييا 

مان والمكان. فالحساب مجموعة أعيداي  والعيدي تكرير لحقيقتي الز

ليس اال انعكاس ال هي على مامة اةمياء. فأنا  يعني عندي واحد. 

( وهكيي ا. وكيي لك الهندسيية 2وأتصييور م ليييي لييا)أنا( فييأكّون فكييرة)

تحديييييد لألميييياكي القريبيييية والبعيييييدة ونييييوا قربهييييا وبعييييدها عنييييي. 

 ت  ان العلوت على أقسا هواستخلص )كانت( مي منهج

الطبيعيييات؛ وهييي التييي تحتييوي علييى ميياية هييي اإلحساسييات  -1

 و ورة هي الزمان والمكان. 



 109 

الرياضيات؛ وهي التي تحتوي على  يورة ا وهيي الزميان  -2

 والمكان ا ولكي بدون ماية. 

اإللهيات )الميتافيزيقييا(؛ وهيي التيي ال تحتيوي موضيوعاتها  -3

 على  ورة وال على ماية. 

عيييييي الطبيعييييييات مزيجييييية ميييييي ال اتيييييية  ويقيييييوا ان معارفنيييييا

والموضوعية وهي ل لك ال تم   اال بعيا الحقيقية. ومعارفنيا عيي 

الرياضيات  اتية بحتة ورغم اننا نعتقد بها النهيا جيزء ميي تركييي 

الغييي  يوأميا معارفنيا عي …هياءأ هاننا فإنهيا ال تعكيس حقيقية ورا

 )ميتافيزيقيا( فإنها ال  اتية وال موضوعية. 
 

 نسبية الذاتية نقد ال

لكيي نكييون واقعييييي ينبغيي ان نتسيياءا مييا هيي الوسيييلة التييي  -1

عيييرن بهيييا كانيييت  ان الزميييان والمكيييان عرضيييان  اتييييان؟ أهيييي 

)كانيييت( ال يتيييريي عيييي القيييوا بأنيييه  نَّ سالمعرفييية أت هيييي الجهالييية؟ 

اكتشيي  بصييورة جازميية ابيعيية الزمييان والمكييان. وهيي ا يعنييي انييه 

ان  وهيييو يعنيييي بيييدوره ان ليييا)كانت( عيييالم بحقيقييية الزميييان والمكييي

كإنسييان نييورا كامييفا يسييتطيع ان يسييلطه علييى نفسييه ويكشيي  فيهييا 

حقيقة الزمان والمكان. ونحيي س  عرفنيا هي ه الحقيقية وهيي  وجيوي 

نيور فيي الينفس يكشي  الحقيا ق ورأينيا أنفسينا نمليك أميد القناعيات 

مقيدار بنتا ج ه ا النور نعلم بأن البشر قاير عليى كشي  اةميياء  و

 ما يكتش  منها يكون واضحا أمامه و ا قيمة تامة لديه.

وه ا  ات ما استهدفناه بالم هي العقليي  وهيو ينطيوي عليى ري 

النسبية ال اتية. س  ان ال ات )ونعني به هنا ما بالنفس ميي عيوارض 

 الجه  والهوى( خاضع لنور العق  الموجوي فيه ومنكش  به. وس ام 
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الت بااليييية ضييييمي المعلومييييات فهييييو يفتضييييا لييييدى ايخيييياا جهييييا

 الصحيحة. 

 ليييك ان التعاقيييي بييييي   والزميييان والمكيييان منكشيييفان بيييالعلم -2

حييدثيي ) وهييو مفهييوت الزمييان عنييد كانييت (  أو بيييي ميييئيي )وهييو 

مفهوت المكان عند كانت (  ان ه ا التعاقي ال يمكيي االحسياس بيه  

زميان  فكي  اعتقدنا به؟ يقوا)كانيت( النيه يسيتحي  العليم بشييء ال

لييه. وهيي ا خطييأ  فالمسييتحي  ميي ال نعلييم بييه بعيييدا عييي قييالبي الزمييان 

 والمكان وك لك الخير والشر والقبا والحسي والفضيلة والر يلة. 

ومييي هنييا نعلييم ان موضييوعات المعييارن الغيبييية )ميتافيزيقيييا( 

معلومات ال رييي فيهيا بيالرغم ميي أنهيا ال تخضيع لظرفيي الزميان 

علومات قناعتنا بها قيد تكيون أميد ميي قناعتنيا والمكان ةنها أوال  م

بنتا ج الحس. فكي  نؤمي به ه ونكفر بتليك؟ وةنهيا ثانييا  تضياهي 

خاضييعة لظرفييي الزمييان  تتلييك المعييارن التييي نييؤمي بهييا وليسيي

والمكيييان م ييي  المعلوميييات العقليييية التيييي آميييي بهيييا )كانيييت( أيضيييا  

يجيية الطبيعييية كإسييتحالة التنيياقا.. وةنهييا ثال ييا وأخيييرا  هييي النت

 لميمان برابطة العلة والمعلوا التي آمي بها )كانت( نفسه. 

والواقييع ان )كانييت( أبعييد عييي منطقييه الوضييعي الحقييا ق الغيبييية 

ةنها ال تخضع لمفهومي )الزمان( و)المكيان(. وهيو ليم ييأت بيدلي  

مقنع في ان يتخ  مي علمنا اليقيي بالغيبيات  حجة عليى ان الزميان 

يعدوان حقيقتيي منكشفتيي بالعق   وليسا أمريي  اتييي ا والمكان ال 

 كما زعم ا. 

وبعييد فيينحي ال ننكيير ان هنيياك مجموعيية مييي الحقييا ق ال يمكننييا 

حقيقية بعييدة عيي الزميان  -م ال–اإلحااة بها علما. فحقيقة الوجوي 
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والمكان ولكننا بعيديي عي معرفتها  ةننيا نعييا فيي سايار الزميان 

تصييعي عملييييا التجييري عنهمييا لالاييالا عليييى والمكييان ومييي المس

جوهر اةمياء.ولكي ه ا ال يزيدنا اال ثقة بعقولنا التي هدتنا سلى ان 

هنييياك حقيييا ق نجهلهيييا وسال فكيييي  عرفنيييا ان هنييياك حقيييا ق وراء 

 مشاعرنا؟!
 

 النسبية الفردية

كييان )كانييت( ييي هي سلييى النسييبية ال اتييية التييي تهييدن سلييى اثبييات 

البشيير علييى المعلومييات التييي تعتبيير عنييده وجييوي سضييافة مييي  ات 

 سضافة المحسوسات سلى ما بال ات مي قالبي الزمان والمكان. 

وكانييت تلييك النسييبية تييرى  ان اليي ات البشييرية واحييدة فييي كيي  

 سنسان  وان الناس سواسية في تفهم الحقا ق. 

وكانت تعترن أيضا بصحة المعارن الرياضية ةنها نابعية ميي 

 اس جميعا وهو الزمان والمكان. أ   ثابت عند الن

 اال انها تطورت لدى النسبية الفريية  فقالت  

ميييا ياميييت الييي ات البشيييرية تخليييق أثيييرا غيييير واقعيييي عليييى  -1

المعارن كقالبي الزميان والمكيان  وال يمليك اإلنسيان نيورا يكشي  

ميا يات اةمير كي لك فيإن   به زي  ه ه الزياية وبُعيدها عيي الحقيقية

ضافات قوا باا   ةن لك  سنسان س سواسية في اإلالقوا بأن النا

مرواا خا ة باإليراك ليست للفري اخخر. ومي هنا فله سضافات 

 اتية مخصو ة به  فك  بشر يدرك على ماكلته. وله ا قالت هي ه 

 النسبية  لك  مخص حقيقة تخصه. 

وعلى ه ا فليس مي الصحيا اإليمان بصيحة الرياضييات س   -2

عنيدي  ولكيي  4=2×2هيي اةخيرى. بي  قيد تكيون  انها غير ثابتية
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عنييد غيييري يسيياوي خمسيية  لمييا ا؟ ةنييه ال يملييك أحييد مقياسييا ثابتييا 

للمعرفيية س  يحتميي  فسيياي معلوماتييه بإقحييات التصييورات النابعيية عييي 

 مرواه الخا ة لميراك. 

ه ه هي النسبية الفريية  وقد فضيلنا ان نسيميها بالفرييية ميع ان 

ل اتيية سنطالقيا ميي قاعيدتها  ان لكي  فيري نوعيا المشهور تسيميتها با

 خا ا مي اإليراك. 

وه ه النسبية ليست اال البنت الشيرعية لنسيبية )كانيت(  بي  هيي 

وليييدة الكفيير بنييور العقيي  الكاميي  لغياهييي اليي ات  والناقييد للحييس 

 بطرقه الخا ة. 

وقييد سييبق القييوا منييا فييي الفصيي  اةوا  كييي  ان العقيي  يحكييم 

تفيياوت بيييي مييخص وآخيير  وقلنييا ت ريييي فيهييا وال أحكامييا ثابتيية ال

كييي  ان اليي ات منكشييفة هييي اةخييرى ومييا تحييس بييه لهيي ا النييور 

 المبيي. 

وبنيياء علييى تلييك الحقييا ق التييي  كرنييا بهييا فييي  لييك الفصيي  يبييدو 

التشييكيك فييي المعرفيية البشييرية ا غييير المتييأثرة بييالهوى والغضييي 

خضع لشروا مخصية  والتسرا ا تافها. س  ان اإليراك العلمي ال ي

 وبالتالي فهو ي بت  امدا أمات مؤثرات الماية.

والواقع ان ج ر الخطأ فيي جمييع مي اهي الشيك والنسيبية كيامي 

فيييي أمييير واحيييد هيييو الخليييط بييييي يور العقييي  ويور الجهييي  اللييي يي 

يتنازعان الينفس البشيرية.. الجهي  )أي ال اتيية والمصيلحية والغفلية 

ان لكيي يعتقيد بفكيرة ولكيي العقي  وما سلى  لك( يضيغط عليى اإلنسي

يحكييم علييى زيفهييا أو  ييحتها ثييم يكييون لمنسييان كاميي  الحرييية فييي 

اختيار أي الطرفيي.. وحيي يصفو العق  )باختيار اإلنسان له( فإنيه 
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ال ييتمكي ميي تشيكيك  أي مييليكش  عيي الواقيع. وا ا كشي  فيإن 

  احبه في حكمه ال ي يعتبره هو الحق. 
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 طوريةالنسبية الت
 

وتابعت النسيبية مسييرتها  منطلقية ميي قاعيدة واحيدة هيي الغفلية 

عي نور العق   ال ي زويت النفس البشرية به حتى جاءت النسيبية 

التطورييية النهاييية الحتمييية لهييا. و لييك ةنييه س ا كانييت الميياية حقيقيية 

اإلحساس  واإلحساس حقيقة المعرفة أو أهم مصايرها  وا ا كانت 

تطييور يا ييم  فلمييا ا ال تكييون المعرفيية هييي أيضييا الميياية فييي حاليية 

 متطورة وال تم   اال بعا واجهات الحقيقة؟ 

ولكييي نعييرن حقيقييية النسييبية التطورييية يجيييي ان نلقييي بعيييا 

اةضييييواء علييييى ييالكتيييييك الفكيييير التييييي هييييي جييييزء مييييي المايييييية 

 الديالكتيكية. 

 كتيكييية جانبييا سيجابيييا وآخيير سييلبيا. فييي الجانيييلان للمايييية الديا

لمنسيان بيإزاء الم اليية  ةاةوا تحاوا الديالكتيكية اثبات معرفة حق

والتشييكيكية.. وتحيياوا فيييي الجانييي ال يياني  اثبيييات  ييفة التطيييور 

 للمعرفة. 

والحقيقييية ان المحييياولتيي متباعيييدتان. يظهييير  ليييك ببييييان كييييال 

 الجانبيي وما قد يتعرضان له مي انتقاي.
  

 الجانب اإليجابي -1
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لديالكتيكية عدة أيلة على تطابق المعرفة مع الواقيع تقيم المايية ا

الخارجي. وينبغي ان نت كر في البدء ان ابيعة اةيلة علمية وغير 

مرتبطيية بمسييألتنا الفلسييفية..  لييك ةن النظرييية الم الييية والتشييكيكية 

التييي تحيياوا النسييبية التطورييية تفنيييدها  نظرييية فلسييفية تسييتند سلييى 

ي كي  مييء وراء عيالم المياية. وان أيية التشكيك في ك  علم  ب  في

حقيقة علميية ال تفييدها ةنهيا ال تشيك فيي تليك الحقيقية العلميية التيي 

احتج بها فقط  ب  وحتى فيي وجيوي قا لهيا  ويكيون أميبه بإسيتدالا 

النا م ا وهو يحلم ا بصحة علمه على انه يسمع ويرى ويتحرك فيي 

بعيييد هييي ه حييييي ال يعتيييرن اليييواعي بسيييماعه ورؤيتيييه وتحركيييه. 

 المالحظة يعنا نستعرض أيلة الديالكتيك 
  

 الدليل األول: 

ان الفكييرة ليسييت اال نتاجييا أعلييى للميياية  حيييث انهييا تتحييوا فييي 

عملية فيزيا ية مي الكتلة سلى الطاقة  وتتحوا بعيد  ليك ميي الطاقية 

سلى اةعصياب فيي عمليية فيزيولوجيية  وتتحيوا بعد ي  سليى عمليية 

 سيكلوجية. 

 

 الفكرة كالتالية  فمسيرة 

 المعرفة..       اإلحساس                اإلحساس                         الماية 

 وبتعبير آخر  

 السيكلوجي.      الفيزلوجي                 الفيزياء                    الماية         
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ة فييإ ا كانييت الميياية لونييا مييي ألييوان الحركيية  فييإن  ات الحركيي

بصفاتها تحولت سلى حركة نفسية عبر حركة في اةعصاب. فل لك 

 ال نستطيع ان نقوا  ان اإلحساس يختل  عي الواقع الموضوعي. 

ونحي واقعيون ونعترن بتوافق اإلحساس والواقيع الموضيوعي 

أوال أقيي  سمكييان هيي ا التوافييق. ولكننييا مييع التجييري عييي هيي ه الصييفة  

نستطيع ان نقتنع به ا الدلي   لما ا؟ وافتراض كوننا م اليي جدالم ال 

ينبغي توضيا نقطتيي لمعرفة السبي ال ي حملنيا عليى رفيا هي ا 

 الدلي !

 ل والتنبيهيبين التحو

البييد مييي الفييرق بيييي مفهييومي التحييوا والتنبييه. ففييي الميكانيييك  

البنزيي يتحوا سلى ااقة محركة  أميا الضيغط الي ي يوليد االنفجيار 

ليييس اال منبهييا؛ أي ليييس هييو اليي ي يحييرك فييي عبييوات الطاقيية فإنييه 

ويشييعلها.. وم يي  آخيير عييي   السيييارة  وانمييا هييو اليي ي ينبييه الطاقيية

الكهربيياء  الطاقيية تتكييون فييي مركييز توليييد الطاقيية  وتسييير عبيير 

االسيالك حتييى تبليج قريييي المصييباح حييث ينقطييع السيير فييي الييزر 

. المختص  ويأتي اإلنسان ليضغط على )اليزر( فيشيتع  المصيباح.

ااقة اإلنسان تحولت فعال سلى الزر ولكنها ليست هي التي أعطيت 

 المصباح الضياء  ب  كانت بالنسبة سليها منبها فقط. 

فتحوي  الطاقة يعني سنتهاء الطاقة مي ميء ووجويها في مييء 

آخيير لييم تكييي فيهييا أييية ااقيية. أمييا التنبيييه فييإن الطاقيية ال تتحييوا مييي 

بي  ان الشييء ال ياني يمليك ااقية الشيء اةوا سليى الشييء ال ياني  

 مي  اتها أو مي مكان آخر  ولكنها تنتظر المنبه. 
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وهنييا نسييتطيع التفرقيية بيييي عملييية اإلحسيياس وعملييية الهضييم. 

فيياةولى منبهييية وال انييية محولييية. اإلحسييياس ال يحييوا الطاقييية ميييي 

الشيء الخارجي بكاملها سلى اةعصاب  ب  حيي أحس بالنور يبقى 

  وال يتحيوا كليه سليى اةعصياب. واةعصياب هيي النور في مكانه

ب اتها حية فيها الحركة والطاقية تماميا كميا هيو موجيوي فيي أسيالك 

الكهرباء  واإلثارة الخارجية ال تعدو ان تكون محركة لتلك الطاقية 

 الموجوية.

ولمزيد مي التوضيا نقارن المنبهات  باإلراية. فينحي جميعيا نعليم  

خيييط االسيييتقباا  وخيييط التوجييييه. بوجيييوي خطييييي فيييي اةعصييياب؛ 

فالمنبهات بالنسبة سلى خط االستقباا تؤثر على اةعصاب حتى تحم  

اإلحساس سلى الدما . أما خط التوجيه فإنه يرسي  بسيببه اةوامير ميي 

اليييدما  سليييى اةعضييياء. فييياإلراية تبعيييث فيييي اةعصييياب ميييا تبع يييه 

ليية التوجييه المؤثرات الخارجية فيها لكي بإتجاه معاكس.. وبميا ان عم

ليست بتحويي  الطاقية سليى اةعصياب س  ان اإلراية باقيية محلهيا  فيإن 

عكسيييه وهييييو خيييط االسييييتقباا ال يحيييوا الطاقيييية ميييي الخييييارج سلييييى 

اةعصاب. وهي بالتالي تشبه المنبهات اخلية الموجوية في الطيا رات 

المزوية بالرايار  حيث انها هيي التيي تنبيه بيالمؤثرات وليسيت عمليية 

 الطاقة تجري فيه كما تجري في محركاتها ونفاثاتها.تحوي  

وه ا ال يجعلنا ننكر أي تحوي . فبالدقة ان هناك جزءام قليال ميي 

الطاقيية تتحييوا مييي المنبهييات سلييى اةعصيياب )كييالجزء القلييي  مييي 

اةميييعة التيييي تييينعكس عليييى ميييبكة العييييي(  ولكيييي ال يعنيييي هييي ا 

 اس بعملية التحوي . )التحوي  المطلق( كما ال يعني تفسير اإلحس

 .وقد خلطت المايية الديالكتيكية بيي التحوي  والتنبيه ه ه مفارقة
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لم تفسر لنا المايية هنا كيي  تيتم عمليية تحيوا و مفارقة اخرى  

الطاقيية مييي فيزيولوجيييا سلييى سيييكلوجيا؛ أي كييي  يعييرن اإلنسييان؟ 

ي وه ا هو السؤاا اةهم في مشكلة المعرفة  واال فتحوي  الطاقة م

الخارج سلى اةعصاب أمر يفهمه اةافاا س ا حدي باإلثارة والتنبيه 

 فقط كما فعلنا آنفا. 

وهك ا سقطت الحجة عي قيمتها في مشكلة المعرفة وكانت أمبه 

 بالفرار مي اإلجابة عي ميء سلى اإلجابة عي ميء آخر. 

 وبعد هاتيي المفارقتيي نقوا 

لواقيع الخيارجي تبيدأ أوال  المشكلة في تقييم المعرفة ومطابقتها ل

بالسؤاا عيي هي ه المعلوميات )تحويي  الطاقية و..  -ييّ وعند الم الي-

و.. و..(  اتهيييا فالم ييياليون ينكرونهيييا رأسيييا فميييا هيييو اليييدلي  عليييى 

  حتها؟ 

ولو افترضنا ا جدالم ا  حة عمليية التحويي  هي ه  فهي  فيي هي ا 

ة.. ميع أنهميا أي يلي  على المطابقية بييي الفكيرة والحقيقية الخارجيي

ميئان حسي اعتران المايية الديالكتيكيية  اتهيا  وهي  ان اةسيالك 

 تعلم بماهية توليد الطاقة حينما تتحوا اليها ه ه الطاقة؟ 

ولنفترض انها تعلم  ولكي العلم ليس مجري اإلحسياس البسييط ا 

كما يعترن ب لك الديالكتيك ا فهناك حسي نظريته المفاهيم العامية. 

تفسييير تكييّون المفيياهيم العاميية؟ مييع انييه يشييبه تكييون  فكييي  يمكييي

ااقات كهربا ية مضاعفة في  ات اةسالك فه  تسمي  لك تحوي  

  ااقة أيضا؟

 

 الدليل الثاني: 

 وقاا الديالكتيك  
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 لييك ةنييه   ان الفكيير يسييتطيع ان يعييرن الطبيعيية معرفيية تاميية

سيوى  يؤل  جزءا منها وهو نتاجها والتعبيير اةعليى. فلييس الفكير

الطبيعة  تعي  اتها في ضمير اإلنسان. يقوا لينيي  )ان الكون هيو 

حركة للماية تخضع لقوانيي  ولميا ليم تكيي معرفتنيا اال نتاجيا أعليى 

للطبيعة ال يسعها اال ان تعكيس هي ه القيوانيي(. ان هي ا اليدلي  لييس 

اال تريييييدا خطابييييا لييي ات اليييدعوى فهيييي مصيييايرة حسيييي تعبيييير 

م الفالسييفة. ان الم مييا معنييى التعبييير؟ ومييا معنييى    الييية تقييوا  حسيينا

الييوعي؟ اللييون تعبييير عييي نييور الشييمس  يعنييي انييه يعيييه ويفهمييه 

ويشعر به. الكلمية تعبيير عيي الواقيع الموضيوعي  يعنيي انهيا تعييه 

وتفهمه وتشعر به. ثم ما ا يعني وعي الطبيعة ل اتها؟ ه  يعني ه ا 

أا أيهما أمد تمازجا المعدة ان هناك تمازجا بيي المي والماية؟ فلنس

أت الدما   ب  أيهميا أميد تمازجيا البنيزيي فيي محركيات الطيا رة أت 

اإلثارات في عملية المي؟ ان التشويا يبيدو واضيحا فيي نصيوص 

المايية الديالكتيكية التي تبغي اثبيات قيمية للمعرفية وهيو اكبير يليي  

  سلى  اته على فش  أية حجة تريد سثبات أية قيمة للعق  يون التوس

والتنور به  ال اإلنحران عنه سلى الماية لتفسير العقي  بميا ال يغنيي 

 عي الحق ميئا.
  

 الدليل الثالث: 

وفييي اليينص التييالي يحيياوا الييديالكتيك اثبييات قيميية تاميية للمعرفيية 

 عي اريق علم الحياة فيقوا  

)ان الفكرة ال تستطيع ان تكون ا وهي فيي مسيتوى االحسياس ا 

جييييا فيييي حفييي  الحيييياة  اال س ا كانيييت تعكيييس الواقييييع نافعييية بيولو

الموضوعي. فإ ا كيان  يحيحا  ان اإلحسياس لييس اال رميزا يون 

وا ا كييان يمكييي بالتييالي تطييابق أمييياء عديييدة   أيمييا مييبه بالشيييء
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متغييايرة أو أمييياء وهمييية وم لهييا تمامييا أمييياء واقعييية عند يي  يكييون 

افترضينا ان الحيواس ال التعّوي البيولوجي على البيئية مسيتحيال. س  

 تتيا لنا تعييي اتجاهنا بيقيي وسط اةمياء(.

ولكي ه ا الدلي  هو اخخر يسقط منهيارا أميات تسياؤالت الم اليية 

والنسييبية الفيزيولوجييية والفريييية أو .. أو.. التييي تقييوا  أفليييس مييي 

الممكي ان يكون الرمز كافيا لتحديد اتجاه البشر في وسط اةمياء  

ن كامفا عما وراءه ميي حقيقية موضيوعية. أفلييس النبيات ثم ال يكو

أيضا يكي   اته وسط الحياة بالرموز ولكنه ال يعلم مييئا  أوليسيت 

الطبيعة كلها تجري وفق رموز متبايلة  ب  أليست الماكنية الحدي ية 

 تسير وفق رموز ولكنها ال تعي الحقيقة؟

ات أيية قيمية مي هنا نعلم ان الماييية الديالكتيكيية عياجزة عيي اثبي

ثابتيية للمعرفيية. والواقييع ان أييية نظرييية تنحييرن عييي ميينهج الحييق  

 وتبتغي السب  الملتوية ال يقدر لها النجاح. 
 

 الجانب السلبي -2

تعتقييييد الديالكتيكييييية بالنسييييبية التطورييييية التييييي تعنييييي ان الفكيييير 

اإلنساني ال يستطيع اال معرفة بعيا الحقيا ق  ولكيي ال بمعنيى ان 

تحس وتدرك ال تم   الواقع وتم   ال ات الشاعرة كما  الحقيقة التي

زعمها النسبية ال اتية والنسبية الفريية؛ ال به ا المعنيى  بي  بمعنيى 

ان المعرفة  اتها تنمو وتتكامي  كيأي مييء ميايي آخير فيي الكيون. 

 ومي هنا يقوا لينيي  

)نستطيع بإنطالقنيا ميي المي هي النسيبي البحيت تبريير كي  نيوا 

السفسطة(. ويقوا كيدرون  )ولكي قيد توجيد ثمية نزعية مي أنواا 

 اتية ليس فقيط حينميا نعمي  عليى أسياس المنطيق الشيكلي بمقوالتيه 
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الساكنة الجاميدة وسنميا أيضيا حينميا نعمي  بواسيطة مقوالتيه المرنية 

والمتحركة. ففي الحالة اةولى نص  سلى الغيبية وفيي ال انيية نصي  

اإلنتقا ييية(. يقيييوا كييييدرون سلييى المييي هي النسييبي والسفسيييطا ية و

أيضا  )أما المنطق الديالكتيكي فهو ال يواجه ه ا الحكيم بأنيه مييء 

مكتم   ب  بو فه تعبيرام عي فكرة قايرة عليى ان تنميو وتتحيرك  

ومهما كانت بسااة حكم ما ومهما بدا عاييا ه ا الحكم فهو يحتوي 

 -قهيا ياخي  نطا -على بي ور أو عنا ير ييالكتيكيية تتحيرك وتنميو 

 المعرفة البشرية كلها(. 

وت هي الديالكتيكية في المعرفة بعيدا لتجع  الحقيقة مزيجة يا ما 

مي الصحيا والباا  ومي السلي واإليجاب. فلو عرفنا م ال  وجوي 

ظاهرة حسي الرأي الشكلي  قلنا انها موجوية. ولكي اليديالكتيك ال 

نهيا موجيوية فيي تقوا أبدا ان ه ا الشيء موجوي وكفى. بي  تقيوا ا

لحظة. فلنستمع سلى م اا كيدرون  )ه  الدا رة المربعة موجيوية؟ 

في المنطق الشكلي يق  اإلنسان عند حد سجابات بسيطة جدا )نعم( 

أو )ال(؛ أي عند حد تمييز نهيا ي بييي الحقيقية والخطيأ لهي ا السيبي 

تواجه الحقيقة بإعتبارها ميئا معطيى سياكنا ثابتيا نها ييا ومتعارضيا 

عارضا مطلقا مع الخطأ ولكي المايية الديالكتيكية تقوا نعم وال في ت

 لحظة..(. 

 خال ة النظرية  انها تدور في ثال  نقاا  

 ان الحقيقة  اتها تتطور.  -1

 بالباا .  ةان الحقيقة يا ما مشوب -2

ان تنامي الحقيقة انما هي خاضعة لوجيوي التنياقا اليداخلي  -3

 فيها. 
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 رية النسبيةمفارقات في النظ

ولكيي نتعيرن عليى واقيع هيي ه النظريية يجيي ان نمهيد لهيا بعييدة 

 نقاا 

في أك ر اةوقات تتجه النفس البشرية سليى جانيي واحيد فقيط  -1

 مي اةمياء وتعتقد انه يم   ك  الجواني. 

رهييا وهيي ا االعتقيياي ينشييأ مييي اسييتكبار اليينفس عييي الحقيقيية وتجبّ 

اإلنسيان ان يكتشي  فيي عليها  حيث تيدعي عليم كي  مييء. وعليى 

 اته ه ه الصفة الناقصة ويحاوا سزالتها باإليحاء اليدا م سليهيا. انهيا 

م ئلم تبلج مي العليم اال ميي قلييال.. ويوجيه اإلسيالت اإلنسيان سليى هي ه  ا

مو سوالَّ قَلويالم[ )االسراء]الناحية ويقوا   لم َي المعو  (. 85 َوَمآ اُوتويتُم ّمو

الجانيييي الييي ي يشييياهده ال يم ييي  وقيييد يفتيييرض اإلنسيييان ان هييي ا 

الحقيقة كلها. ولو كان واثقا مي انها الحقيقة وثوقا  قد يفترض  لك 

لكي يكش  السلبيات ال اتية التيي تمتيزج ميع الحقيقية فيي ك يير ميي 

اةوقات. وقد يكون السبي  سلى  لك افتراض وجوي التناقضات فيي 

قاب . م   تقاب  الحقا ق المايية مريطة ان تفسر كلمة التناقا  بالت

)البيضييية( و)الفروجييية( فيييي محاولييية لكشييي  تطيييورات المسيييتقب  

وحواي  الماضي سلى جاني اإلحااة بحاالت الحاضر التي تكتن  

الحقيقة الواحدة. فم ال في الفرضية السابقة ينبغي لمي مياهد ميكال 

مربعا اال ي ق مبد يا به ه المشاهدة  ب  يغير زاويته  فلعله يكتشي  

 ه هو ال ي أوحى سليه انه يرى مربعا بينما هو مستطي . ان مقام

ولقييد كانييت نظرييية هيجيي  فيمييا يتبيييي بالدراسيية العميقيية ال تعييدو 

حيوارا ميع الي ات  لمحاولية كشي  الحقيقية كاملية. أو حسيي تعبييير 

كانيت محاولية لفيا انهيا بعا الناقديي العيرب عيي هي ه النظريية 

لمييية الناجحيية تعتمييد علييى الفكيير  اتييه سنطالقييا مييي ان الدراسيية الع
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تك ي  اإلحتماالت العقلية حوا الموضوا. فلع  في واحدة منها ما 

 يكش  عي سنة فطرية هامة. هك ا كانت نظرية هيج . 

م سياسييية سيييئة حالييت يون قيييات هيي ا المنطييق بييدوره  اال ان ظروفييا

اإليجييابي واورتييه سلييى أياة سعالمييية ضييد فئييات وأفكييار وقيييم معينيية. 

 نعرن بعا السبي.  وفيما يلي

مييا هييو التنيياقا؟ مييأن كيي  اةلفيياظ يختليي  معنيياه اةيبييي  -2

المشييتهر عييي معنيياه فييي مصييطلا المنااقيية والفالسييفة اةقييدميي. 

التناقا في اةيب العربي يعني )مطليق المقابلية( فيالوجوي والعيدت 

 ةنهمييييا متقييييابالن  وزيييييد وعميييير متناقضييييان ةنهمييييا نمتناقضييييا

ميي يقابلنيا أيضيا متناقضيتان ا  ا ويارايا  ويارنابالن في الرأياامتق

 ه ا في اةيب العربي ا. 

ولكي المنطق والفلسفة يحصران معنى التناقا في التقابي  بييي 

الوجوي والعدت في لحظة واحدة. وهو ا بالطبع ا يختل  ك ييرا عيي 

 المعنى العات الشا ع في اةيب. 

ميراي اةايران وه ا الفرق سبي اختالفا ليس وراءه اال جهي  ب

ميي اللفي .. وقيد كيان نصييي الكتيي المترجمية كبييرا جيدا ميي هيي ا 

االخييتالن والسيييما ان المتييرجميي لييم يكونييوا يا مييا فالسييفة حتييى 

مييأن أك يير  هيتقيييدوا بإ ييطالحات الفلسييفة. ومنطييق هيجيي   مييأن

الم اهي الفلسفية كان  ا ح  وافير ميي أخطياء الترجمية أو أخطياء 

 ية وأخرى علمية. الخلط بيي ترجمة أيب

وواحييد مييي أبييرز اةم ليية علييى  لييك  مسييرحية القييوا بإمكانييية 

التنيياقا. لقييد قييالوا  بإمكييان التنيياقا ولكيينهم انمييا عنييوا بييه )كيي  

 (.…تقاب 
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وقلنا  بإستحالة التناقا وقصدنا ما يكون منه )اجتمياا الوجيوي 

 والعدت( فقط. والبون بعيد  ولكي االختالن قا م على أمده. 

ومييي ورا ييه الماركسيييون قييالوا بإمكانييية التنيياقا وكيي   هيجيي 

أم لتهم تدا على انهم أرايوا منه مطلق تقاب  ميء مع ميء آخير. 

 قالوا  ف

 الدجاجة تتناقا مع الفروجة  وهي تتناقا مع البيضة!   أ

وان الهزيمة واإلنتصار وهما تتعاقبان في الجيا نوا ميي    ب

 اجتماا النقيضيي!

 ة تتناقا مع الشجرة!وان ال مر   ج

واضا ان المقصوي في ك   لك مجري نوا مي التقابي  الي ي ليم 

ينكره أحد مي الفالسفة  وليس معنى التنياقا ليدى هيجي  اجتمياا 

الوجوي والعدت في ميء واحيد ووقيت واحيد. وهي  يمكيي ان يكيون 

هنيياك عاقيي  يعتييرن بإمكانييية اجتميياا وجييوي زيييد وعدمييه فييي  ات 

 حة قانون وبطالنه؟ وسمكانية ان يكون الجييا الزمان؟ وسمكانية 

 في معركة واحدة منتصرا ومنهزما؟!

ومييي هنييا فييإن جانبييا كبيييرا مييي الخالفييات يتهافييت بسييبي تفسييير 

اللفيييي  تفسيييييرا مناسييييبا.. والجييييدير باليييي كر ان هنيييياك فريقييييا مييييي 

الغوغا ييي استغلوا لفظية التنياقا المشيتركة فيي المعنيى ةهيدافهم 

عوا يشنون حربا غير مريفة ضد المنطق الشكلي  اإلعالمية  فشر

زاعميي انه جامد وغير معتيرن بيالفوارق الموجيوية فيي الطبيعية. 

 ه ا عي التناقا  اما عي التطور؟ فنتابع الحديث  

لنفتييرض مييرآة  ييافية سلييى جنييي نهيير جييار  الميياء يتييدفق  -3

و ييورته تيينعكس علييى الشاميية الصييافية. ان ثبييات المييرآة مييرا 
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مانيية الصييور المنعكسيية فيهييا. فلييو جيياء مييخص وأخيي  ة يضييرور

يهزالمرآة  فإنها تتعرض آن اك للتشويا.. وليو فيرض ان مخصيا 

قات فأخ  لقطة عي النهر أو عي المرآة  فالبد ان تم   لقطته لحظية 

معينييه مييي تييدفق الميياء. ولكنهييا  ييورة أمينيية للغاييية  لتلييك اللحظيية 

 فقط. 

 اعتقد أحدا ينكرهيا ليو قيدرت ان ه ه هي حقيقة المعرفة التي ال

له الت كرة بها  فالمرآة هي المعرفة  تعكس واقع اةمياء المتطورة 

)كأنها نهر ال يتوق  سنسيابه(. ولكي لوال ثبات النفس وهدو ها  لما 

كييان اإلنعكيياس سييليما. ومييي هنييا فييإن النفييوس المتييوترة ال تسييتطيع 

 سحراز معرفة  ايقة. 

ميي ال أرينييا   لمييية عييي لحظيية معينييةوفيمييا لييو سلتقطنييا  ييورة ع

التركيز على معرفة حالة النهر في وقت معييي )أو قي  حالية القمير 

في ليلة الخسون ساعة معينة(  فإن ه ه المعرفة ال ترتبط بجريان 

النهير أو يوران القمير  بيي  هيي أميبه ميييء بلقطية فتوغرافيية عييي 

بصييورة حاليية السييي  المتييدفق تعكييس حاليية معينيية  ولكنهييا تعكسييها 

 ثابتة ال تتغير. 

ولو أرينا التقاا  ورة معينية عيي وضيع تياريخي معييي  مي ال 

  فميا ا كيان يعنيي العشيريي عي حيواي  النصي  اةوا ميي القيرن

ه ا؟ يعني تقدت البشرية في غزو الفضاء  واستغالا ال رة لشيؤون 

السلم وتالمي الحياي اإليجابي وبروز الصيي كقيوة عالميية و.. و.. 

اللقطيية جامييدة رغييم ان الحييياة سييتتطور  وال يمكييي لهيي ه  ان هيي ه

اللقطة ان تتغير ان كانت  حيحة وأمينة. ه  يمكي م ال ان يكيون 

حقيقة ثم ال تلبث ان  1969هبوا أوا سنسان على سطا القمر عات 
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تصبا باالة؟ كال ةنها لقطة عي لحظة معينة مي تاريي ه ا النهير 

ميي رحلتيه القمرييية  16لونيا  الجياري  وهي  يمكيي ان يكيون عييوية

 حيحة اليوت  ولكنها تتطور ا كعلم وكحقيقة ا فتصبا باالة غدا؟ 

كال ةنها أيضا لقطة فهي ال تتطيور وان كيان اإلنسيان يتطيور سليى 

 مرحلة أبولو أو ساليوت؟!

والقييوا بييأن المعرفيية تنمييو وتتكاميي  سييخي  تمامييا كييالقوا بييأن 

لفتوغرافيية خاائية النهيا ال المرآة هي التي تتحيرك وان الصيورة ا

 تعكس جميع الحاالت!
 

 نقد النسبية التطورية

 بعد ه ه المالحظات التمهيدية ينبغي ان ننقد النسبية التطورية  

فيي سيبي  نقيد هي ه    والمفهوت اةوا منها يقوا  الحقيقة تتطيور

   الفكرة  نسأا  ما ا تعني ه ه اللفظة؟ انها أمات مقوق مختلفة

ي ان الحقيقة هي معرفة الواقع الموضوعي  وبما ان ه  تعن   أ

الواقييع الموضييوعي يتطييور فالمعرفيية البييد ان تتطييور وفقييه  ةنهييا 

أمينة في سرا تها.. فم ال نحي نعلم اخن بأن الوقت نهار  وفي الليي  

البيد ان نعليم ا ان كنيا حقيقيييي ا ان الوقيت اخن هيو ليي . فالحقيقية 

وه ا أمر موغ  في البسااة يعرفيه تطورت حسي تطور الواقع.. 

 اةافاا وال ياعي ل كره في كتاب فلسفي.

أو انها تعني  ان الحقيقة تتكام  مع  اتها. بمعنيى ان البشير    ب

فميي ال    يسيتطيع بجمييع معلوماتييه وتنسيييقها كسييي معلومييات جديييدة

نحي نعلم بأن القمر في كبد السماء  ونعلم مي جهية ثانيية بأنيه متيى 

ر فيي كبيد السيماء فيإن مياء البحير فيي الميد. فبجميع هياتيي كان القم

المعلومتيي نتعرن على حقيقة ثال ة هي ان اخن ييزامي ميد البحير. 
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هي ا أمير واقيع. بيييد ان المعرفية ال تنميو بيي اتها  بي  البيد ان يسييبقها 

التركيز والتمنهج. أرأيت م ال  ان اإلنسان يتمكي ميي العليم بنتيجية 

 = م ال بدون التمنهج والتركيز. 7×15عملية حسابية بسيطة 

ان الحاجة سلى المنهجة والتركييز تحملنيا عليى االعتيران بيدور 

العقيي  واإلراية فييي اسييتنباا معلومييات جديييدة ورفييا القييوا بييأن 

ابيعيية المعلومييات هييي التصيياعد والقفييز و لييك بسييبي التناقضييات 

المعلومات  الداخلية التي فيها. واالسالت  ّكر اإلنسان بإمكانية تنمية

عي االمات علي  بالعم  والتفكير )اإلراية والعق ( فجاء في الحديث

و اك يروا الفكير اعملوا بيه ا  )س ا رمتم االنتفاا بالعلم فعليه السالت 

(. وقد جاء في الحيديث أيضيا  )الفكير ميرآة 1تعه القلوب هفي معاني

 (. 2 افية

أمييا غييدا اليييوت و 4=2×2وا ا كييان تطييور الحقيقيية تعنييي ان  -ج

(  أو ان العليييم بوجيييوي اليونيييان فيييي التييياريي 5فإنهيييا تنقليييي سليييى )

سييينقلي فييي يييوت سلييى العلييم بعييدمهم  يون أييية مفاجييآت علمييية بيي  

بصورة آلية ياخ  الي ات  فيإن هي ا القيوا لييس سيخيفا فقيط  وانميا 

 أيضا ال نتصور ان أحدا قد تفوه به  أو زعم بإمكان ال هاب سليه. 

مهوي وكش  مبامر  والكش  والشهوي  اتيان له  لك ةن العلم 

وال يمكيي للشيييء ان يفقيد  اتييه. فيال يمكييي ان ينقليي العلييم الحقيقييي 

 الصايق سلى الجه  التات.

وس ا كانت الحركة تنخر في  ات العق  والعلم والفكرة والم هي 

فيييإن نظريييية )النسيييبية التطوريييية( نفسيييها عرضييية لمنهييييار ةنهيييا 

ير ميي اليبطالن. وميي هنيا فلييس لنيا االعتمياي تحتوي على ميء كب
                                                

 . 155  باب   ثمرة العلم و العم  به  ح 45غرر الحكم  ص -  1

 . 328  ص 68بحار االنوار  ج -  2
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عليها  وبالتالي فإنها تتهاوى أمامنا  ريعة  مع ان قاية الماركسية 

 يبالغون في  حتها وحتميتها وبقا ها سلى اةبد!
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تكييويي مفهييوت عييات عييي الكييون أو فييي تعبييير أفضيي  عييي العييالم 

)وهو ك  حقيقة وراء الشعور(  ليس مي اختصا ات العلم بمعناه 

 الضيق ب  هو موضوا الفلسفة بالمعنى الشام . 

عييالم فيزيييا ي أو كيميييا ي أو اجتميياعي عييي هيي ا فييإ ا سييألت أي 

.. بييهالعيالم ميا هيو؟ ةخي  يحلي  ليك ميوايه ويشيرح ليك سيننه وغرا 

ولكنك ترى ه ه اةجوبة ضيئيلة ال تكفيي حاجتيك الملحية سليى تفهيم 

 حقيقة العالم كك  وتكويي نظرة عامة عنه.

ان المفهييوت العييات  هييي القيميية اةساسييية التييي تقييوت عليهييا قا ميية 

لعلييوت البشييرية جميعييا  وهييي الركيييزة اةولييى التييي تييدور حولهييا ا

اليينظم والقيييم والنشييااات كلهييا  وهييي اةايير الكبيييرة التييي تتحييرك 

ضييمنها جز يييات الكييون  وهييي الييروح التييي تعيييا خليي  العييالم 

وتحركييه انييى ميياءت. وليي لك فييإن العلييوت التييي تبحييث فييي بعييا 

ء مفهييوت عييات عييي الجوانييي الظاهرييية مييي الكييون ال يمكنهييا سعطييا

العييييالم. ان اإلنسييييان بحييييث عييييي المفهييييوت العييييات قبيييي  بح ييييه عييييي 

الخصيا ص الجز يية بك ييير وال ييزاا يبحييث عنيه رغييم توسيعه فييي 

سييبق أبييدا تيياريي يحقييوا العلييم جميعييا. فتيياريي اةييييان والفلسييفات 

 حظى عبر جميع اةجياا بأكبر االهتمات. يالعلوت و
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ت حتيى الييوت  وغيدا حتييى وظي  اإلنسيان يبحيث عيي هي ا المفهيو

اةبد. ةن في اإلنسان نهم بالج يدعوه سليى هي ا البحيث أميد ميي أي 

 نهم آخر. 

مي هنا نرى في ك  أمة نهضة فلسفية تعيد سلى النياس ميعورهم 

بمفيياهيم عامييية مسيييتقيمة  ثيييم تبتيييدا مسييييرتها العلميييية. كييي لك فيييي 

كلمة  اليونان  وك لك في أرض اإلسالت  وك لك في أوروبا  سبقت

 الفلسفة منطق العلم.. 

بضييعة أسييئلة  فييي وتييتلخص عنا يير المفهييوت العييات عييي العييالم

 يوجهها اإلنسان سلى نفسه. 

  ما هي الروح التي تيدبر ظيواهر العيالم  أو بتعبيير آخير  ميا

 هو اله ه ا الكون العميق الواسع؟

  وما هيي القييم اةساسيية التيي تعمي  وفقهيا الحيياة  أو بتعبيير

 ي سني الحياة العامة؟ آخر  ما ه

  وميا هييي نسييبة اإلنسييان سلييى الكيون  أو بتعبييير آخيير  مييا هييو

 الديي القويم لمنسان؟ 

وتصدى لصياغة مفهيوت عيات عيي العيالم  اإلنسيان عبير اليزمي. 

فلم يستطع التجنا فوق منطق الك افية الماييية القريبية.. وسبتعيث هللا 

 م عالم الماية ويدبره. رسله ليهدوا الناس سلى عالم الغيي  ال ي يقي

ومي هنا تنيوا المفهيوت العيات سليى مفهيوت ميايي وآخير سيماوي  

 والمفهوت المايي تشعي سلى ثال  مدارس ر يسية  

المدرسيية الم الييية  التييي لييم تبصيير سييوى اليينفس البشييرية   -1

وقيد بح نيا حيوا هي ا -فرفضت اإلعتران بحقيقة ميا وراء الشيعور

 .-ى بح نا عي قيمة المعرفةالمفهوت في الفص  السابق لد
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المدرسة المايية العقالنية  وتيدخ  ضيمنها المدرسية الماييية  -2

الوضيييعية  والماييييية الميكانيكيييية  وفلسيييفة أرسيييطو ال نا يييية  وميييا 

سيواء   ر الكونسيّو أمبهها.. وتجمع بينها فكرة العق  المدبر  ال ي يُ 

 كان العق  خارجا عنها أو ياخال فيها. 

لمايييية الالعقالنييية  وهييي تنطييوي علييى  المايييية المدرسيية ا -3

الديالكتيكيييية وبعيييا الفلسيييفات الرجعيييية التيييي تتوغييي  فيييي عميييق 

 التاريي السحيق. 

هيييو اإلسيييالت  الييي ي نيييزا بيييه أنبيييياء هللا و  المفهيييوت اإللهيييي -4

أجمعيي ا  لوات هللا عليهم ا وأكملها النبيي محميد )ص( وخلفياؤه 

 المعصومون )ا(.

عييييي هيييي ه المييييدارس اةخيييييرة  ونحييييي نمهييييد ولنتحييييد  اخن 

إلسييتعراض العقا ييد اإلسييالمية  التييي هييي مييرح وتبييييي للمفهييوت 

 اإلسالمي العات عي حقيقة الكون. 

ونبدأ الحديث عي المايية الالعقالنيية )اليديالكتيك( لنقتيرب مييئا 

فشيئا عي المفهوت اإلسالمي..  لك ان الماييية العقالنيية تتوافيق ميع 

 سالمي في جاني كبير. المفهوت اإل
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 الديالكتيك فلسفة عامة
 

سلى جاني المنهج اليديالكتيكي الي ي نقيدناه فيي فصي  سيابق عنيد 

الحييييديث عييييي النسييييبية التطورييييية  سلييييى جانبييييه تسييييتقر الفلسييييفة 

الديالكتيكية  وهي وليدة حتمية لنظرية النسبية التطورية التي تبنتها 

 المايية الديالكتيكية. 

تبيييي سييابقا مييدى التنيياقا المنطييوي عليييه ميينهج النسييبية  وقييد

 التطورية  وب لك ينهار بناء الفلسفة الديالكتيكية أيضا. 

وميييع  ليييك فإنيييا نسيييتعرض فيميييا يليييي مالميييا الديالكتيكيييية وميييا 

 . تعرضت لها مي سنتقايات مبامرة

 تزعم الديالكتيكية الفلسفية 

سييوى تيياريي ان كيي  ميييء فييي حاليية تغييير يا ييم  وليييس لييه  -1

مضى ومستقب  يأتي  تماما كالنهر ال ي نراه واحدا ولكنه في حالة 

 تبدا مستمر. 

ك  ميء يرتبط بك  مييء. فيال يمكيي ان نفقيه حقيقية الكيون  -2

 اال بصورة ماملة؛ أي مي زاوية التفاع  المستمر بيي أجزا ه. 

كي  مييء يحتيوي عليى نقيضيه )؟!(. فالبيضية تحتيوي علييى  -3

نقيضها على ة بدورها تنطوي جتي هي نقيضها  والفروة الجالفرو
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وهي الدجاجة. وعليه ففي ك  ميء قوتان متضايتان؛ واحدة تجره 

 سلى البقاء  وال انية تدفعه سلى االمات. 

وبفع  ه ا التناقا الداخلي  يحد  سنقيالب مفياجل فيي كي   -4

 ميء  فالبيضة م ال  تتفاعي  فيهيا القيوى المتضياية حتيى س ا بلغيت

ة  وهيي ا اإلنفييالق يحييد  فيهييا جييمرحليية )القفييز( انفلقييت عييي الفرو

بصييورة مفاجئييية. والميياء يوضيييع علييى النيييار  فينشييأ فييييه تنييياقا 

 ياخلي  ينقلي به بصورة مفاجئة سلى البخار. 

 بنقد ه ه النظرية البد مي عرض مالحظتيي   ءوقب  البد

ان هيجييي  كيييان أوا فيلسيييون وضيييع المنطيييق اليييديالكتيكي  -1

سفته وقد هداه منطقه سلى اإليمان بالديي والدعوة الملحة سليه مي وفل

جهيية. ومييي جهيية أخييرى سلييى القييوا بالم الييية التييي تعتبيير الكييون 

هي ا المنطيق   انعكاسا للروح وليس العكس. وقيد تبنيت الماركسيية 

تعتقييد انييه ال وجييوي للييروح وان كيي  ميييء اليي هي ليييس اال وهييي 

نيا البيد ميي التسياؤا عيي ميدى قيدرة انعكاسا للماية على النفس. وه

هي ه الفلسيفة للبليو  بنيا سليى الحقيقية؟ فيإ ا كانيت قيدرة الفلسيفة هي ه 

كافييية للكشيي  عييي العييالم  فقييد كييان هيجيي  مؤسسييها أحييرى بهيي ا 

الكش . فكي   هي سلى الم الية؟ ات كيي  تنياقا معيه تيابعوه ميي 

أيية  أم اا ماركس وانجلز وميي أميبه؟ فيإ ا بهيؤالء ينكيرون وجيوي

قيمة في الحياة ويجمدون أنفسهم فيي حيدوي المياية الك يفية. والواقيع 

ان الفلسفة الديالكتيكية أثبتت فشلها من  البدء  حييث أنكير مؤسسيها 

وجوي الواقع الموضيوعي الي ي ال رييي فييه  وأنكير تيابعوه حقيقية 

 القيم التي ال تريي في وجويها. 
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للتقييدت العلمييي اليي ي  هيي  الفلسييفة الديالكتيكييية تعتبيير نتيجيية -2

أحرزه اإلنسان؟ هك ا تزعم أجهزة اإلعالت الماركسية! ولكنه زعم 

ينطييوي علييى الخلييط بيييي الفلسييفة والعلييم. هيي ا الخلييط اليي ي تتعمييده 

الماركسيييية بصيييورة مسيييتمرة ميييع أن موضيييوا العليييم )بمفهوميييه 

الخييياص الييي ي يعنيييي كييي  ميييا هيييو خاضيييع للتجربييية( يختلييي  عيييي 

 يخضيع للتجربية. ولي لك فيإن فيي فالسيفة موضوا الفلسفة الي ي ال

القرن العشريي مي  هي سلى آراء فريق ميي فالسيفة القيرن الرابيع 

في الميالي. ولي لك فيإن أي ربيط بييي التقيدت والفلسيفة ينطيوي عليى 

س اجة بالغة في التفكير. أما بالنسيبة سليى فلسيفة هيجي  الديالكتيكيية 

فيمييا يلييي ن بييت قا ميية فييإن هيجيي  لييم يكييي لييه سال يور المجييدي لهييا و

 بأسماء أولئك الفالسفة ال يي سبقوا هيج  في آرا هم الديالكتيكية  

اييالس )أو تييالس( الملطييي كييان يعتقييد بأ يي  التغييير فييي  أليي  

ق.ت( وم لييه فيي هيي ا اإلعتقيياي 400الكيون  وقييد عيياش فيي حييوالي )

 الفيلسون )انكسيمانوس(.

ر ويرى العالم في ق.ت( يم   العالم بنهر جا 500هرقليط ) باء  

التنياقا اليداخلي هيو يرى ان سبي التغيير اليدا م    وتغير مستمر 

فييي اةميييياء. وقيييد قيياا عنيييه لينييييي  )كالمييه ميييرح وتعبيييير كامييي  

 ة وا المايية الديالكتيكية(. 

ق. ت.( كيييانوا  341ييمقيييراايس  وابيقيييور  وليييوكرس ) جييييم 

 يعتقدون بأ   التغير في الكون. 

د مي هؤالء يكفي إلنتيزاا  يفة التقيدت عيي ان وجوي رج  واح

 الفلسفة الديالكتيكية  ب  وابعها بصبغة )الرجعية السحيقة(. 
 

 نقد النظرية الديالكتيكية
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 المبدأ األول: 

ما ا يعني التغيير فيي الطبيعية؟ هي  يعنيي ان المياية  ات المياية  

والسني التي تسيرها وتدبرها  ات السني  وضمي هي ه السيني سينة 

 طور في ك  ميء؟!الت

ان هيي ا ليييس فقييط حقيقيية واضييحة  بيي  انهييا تكاملييت فييي الفكيير 

اإلسالمي حتى أ بحت ركيزة البناء في  رح المعارن اإللهيية  

 وسنبحث عنها مفصال بإ ن هللا.

ات يعني ان ك  ميء في الكون سا ر نحو التغير  حتى القيوانيي 

 الصايقة؟  الطبيعية والسني الكونية والقيم العامة والمعرفة

س ا كانت الماركسية تعني ميي التغيير هي ا المفهيوت الشيام  فإنهيا 

 مخالفة لوجدان ك  سنسان. سننا نعليم بوجوينيا  وان ثالثية فيي ثالثية

سياوي تسيعة  وان الصيدق حسيي والعيدا جميي  والحيق مرغيوب ي

 فيه. ونعلم ان ه ه حقا ق لي تتغير. 

. فكي  القيوانيي ثابتية ثم اننيا ليم نجيرب التغيير فيي السيني الكونيية

 يقوت على أساس ثبوتها  رح العلم العظيم. 

وال تسع الديالكتيك اال ان تعترن ب بيوت القيوانيي الكونيية س  ان 

الماييييية  يالبنيييوي اةربعييية لليييديالكتيك ليسيييت سيييوى قيييوانيي تيييدع

الديالكتيكييية بأنهييا لييي تتغييير أبييدا. وس ا سييحبت فرضييية التغييير سلييى 

 ناء المايية الديالكتيكية قب  ك  بناء. عالم السني انهار ب

خر  عالم ثابت موزون. وقد سيبق القيوا اخ ووعالم المعارن ه

منا في أن القيوا بتغيير الحقيقية أميبه مييء بيالقوا بتغيير الصيورة 

 التي تم   لحظة معينة  وانه مغرق في الس اجة. 
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الوفيياء  هييي اةخييرى ثابتيية   و والقيييم  كقيميية العييدا والصييدق

ان كيي  بشيير انهييا كيي لك.. أتييرى يييأتي حيييي مييي الييدهر ينقلييي لوجييد

 العدا قبيحا عند العقالء والك ب حسنا والغدر خلقا ايبا؟ 

س ا فالمبيييدأ اةوا   يييحيا س ا وضيييع فيييي سايييار الطبيعييية التيييي 

الح  فيها التطور  أميا س ا سيحي سليى عيالم الغييي )الميتافيزيقييا( يُ 

م والعقي  الصييا ي فقييط  بيي  فإنيه يعييوي هييراء ال يمجيه اليي وق السييلي

 ويلفظه حتى أولئك ال يي تشدقوا به. 

وسنبحث قريبا  ان ماء هللا  عي مبدأ التغيير وانيه ركييزة الفكير 

اإلسالمي  وستعرن هناك الك بة الكبرى التي افتراها ستاليي حيي 

 قاا  

)ان الييديالكتيك ا خالفييا للميتافيزيقييية ا ال يعتبيير الطبيعيية حاليية 

حاليية ركييوي واسييتقرار  بيي  يعتبرهييا حاليية حركيية  سييكون وجمييوي 

وتغير يا ميي  حالية تجيدي وتطيور ال ينقطعيان. ففيهميا يا ميا مييء 

يوليييد ويتطيييور ومييييء ينحييي  ويضيييمح . ولهييي ا ترييييد الطريقييية 

بييالنظر سلييى الحييواي  مييي حيييث عالقييات  ىكتفييالديالكتيكييية ان ال يُ 

بلية  بعضها ببعا  ومي حيث تكيي  بعضها بيبعا بصيورة متقا

مييي حيييث تغيرهييا   وبيي  ان ينظيير سليهييا أيضييا مييي حيييث حركتهييا

 مي حيث ظهورها واختفا ها(.   ووتطورها

وبعيييييد  هييييي  بإمكيييييان سيييييتاليي ان يقيييييوا  ميييييي هيييييم أولئيييييك 

)الميتافيزيقيون( ال ي اعتبروا الطبيعة جاميدة؟ بي  سينعلم بيإ ن هللا 

 ان الديالكتيك هو ال ي يم   الجموي!!
 

 المبدأ الثاني:
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عدة التفاع  بيي اةمياء سنّة فيي الخليقية معيا. فكي  مييء يقيع قا

في حلقة معينية ميي سلسيلة اةسيباب والحيواي .. ولييس هنياك ميي 

ينكر هي ا التيرابط. واالسيالت ييرى ان الكيون كليه آيية ميي آييات هللا 

العظيمة  وسسم مي أسما ه الحسنى. فك  ميء يرتبط بك  ميء في 

   ات الخلقة وفي أ   الوجوي.

ولكييي مييي حقنييا ان نسييأا  هييو يمكييي للييديالكتيك ان تييؤمي بمبييدأ 

الترابط العات؟! مي اج  معرفة جواب  لك  ال بد ان نعيرن معنيى 

 الترابط والسبي ال ي يدعونا سلى اإليمان به. 

 ييطفان فييي مسيييرة الوجييوي ال يعنييي التييرابط  التال ييق واإل

 الصاعدة  ب  يعني التأثير واإليجاي والتحوا. 

ل ي يحملنا على اإلعتقاي بالتأثير المتقاب  في اةمياء هو العلم وا

 بأنه يجي ان تحد  اةمور بواحدة مي ثال  فرضيات  

 بسبي خارج  اته.  -1

 بالصدفة.  -2

 بالتفاع  ال اتي.-3

وبنيياء علييى الفرضييية اةولييى  ال بييد لكيي  فعيي  يوجييد مييي سييبي 

 ه.. ي لخارج

التفاعيي  بيييي أجييزاء الكييون وعليييه فييال بييد مييي وجييوي التييرابط و

 ليكون بعضها لبعا سببا وعلة مغيرة. 

ولكي الفرضية ال انية )الصدفة( وال ال ية )التفاعي  الي اتي( تمنيع 

البحييث عييي سييبي خييارجي. فميي ال  لييو رأينييا انفييالق البيضيية عييي 

الدجاجة  هبنا ا نحي اإلسالمييي ا نبحث عي سبي خارج البيضية  

سيببت انفييالق البيضية  ثييم نبحيث عييي وهيي الحييرارة المعينية التييي 
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سبي للحرارة وهو توليد ااقة الكهرباء  ونبحث عي سبي للتوليد. 

وهكيي ا نسييتمر فييي التييدرج مييع اةسييباب وأسييباب اةسييباب سلييى ان 

يحد  التفاع  بيي أجزاء الكون. ولكي القا   بالصدفة ييريا نفسيه 

فييالق. لسيينا بحاجيية سلييى البحييث عييي سييبي االن  منيي  البداييية ويقييوا

وكيي لك الييديالكتيكي اليي ي يييربط االنفييالق بالتنيياقا الييداخلي ينهييي 

 اةمر أيضا  وله ا يجمد العالقات بيي اةمياء بصورة نها ية!

والواقيييع ان هيجييي  كيييان يقصيييد بمبيييدأ التفاعييي  حقيقييية أخيييرى 

سنتطرق اليها في المبدأ ال الث. أما الماركسيون فإنهم اسيتغلوا هي ا 

يي فكييي رحييى المجتمييع. فقيياا قييا لهم )امييي  المبييدأ لسييحق الفييري بيي

 برنز( بعد استعراض ه ا المبدأ   

)وقد يبدو ه ا الترابط بيي اةمياء بديهيا سلى يرجة يظهير معهيا 

أي سيبي اللفييات النظير سليييه عب يا ولكييي الحقيقية هييي  ان النيياس ال 

يدركون الترابط بيي اةمياء يا ميا  وال ييدركون ان ميا هيو حقيقيي 

معينية قيد ال يكيون حقيقييا فيي ظيرون أخيرى.. وخيير  في ظيرون

م   يمكي ان يضرب في ه ا الصدي هو وجهة النظير حيوا حريية 

الكييالت. ان حرييية الكييالت بصييورة عاميية تحييرت الديموقرااييية وتقيييد 

سراية الشعي في التعبيير عيي نفسيها ولي لك فهيي غيير مفييدة مطلقيا 

 . لتطور المجتمع س  انها توق  تطور المجتمع..(

وهكي ا اسيتغ  الماركسييون هي ا المبيدأ بعيد ان حرفيوه  اسييتغلوه 

في سبي  سحق حرية الفري وجعله أياة في الجهياز الحكيومي الي ي 

 يم   المجتمع. 

نعيييت الماركسيييية الفكييير توبعيييد هييي ا  فهييي  ميييي اإلنصيييان ان 

الميتيييافيزيقي بأنيييه )يعتبييير الطبيعييية تراكميييا عرضييييا لألميييياء أو 
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مسيتق  عيي وي بعيا أو أحيدها منعيزا حواي  بعضها منفص  ع

 اخخر( كما قاا ستاليي  ات انه مجري افتراء وخيانة ةمانة العلم؟

 المبدأ الثالث: 

مبييدأ التفاعيي  اليي اتي اليي ي ينشييأ مييي وجييوي تنيياقا ياخلييي فييي 

االمياء بيدفعها سليى التحيوا نحيو اةعليى بصيور مسيتمرة. وينبغيي 

 بدأ  توضيا عدة نقاا  لمعرفة حقيقة ه ا الم

تحدثنا سابقا عي اختالن معنى )التناقا( اةيبي عي معنياه  -1

الفلسفي وان الديالكتيك تستعم  اللف  في مفهوميه العيات الي ي يعبير 

 عي مطلق التقاب  حسبما يظهر مي أم لة فالسفة الديالكتيك. 

كي  تنشيأ الحركية؟ الجيواب بسييط  خي  قضييبا ويحيرج بيه  -2

ينتهي اةمر عند هي ا الحيد  بي  يبقيى حجرا تحد  حركة. ولكي ال 

كيييه؟ يقيييوا رَّ السيييؤاا  لميييا ا حييييي ا يييطدت القضييييي بيييالحجر حَ 

الفيلسييون الميتييافيزيقي  ان السييبي هييو التنيياقا. س  ان القضيييي 

احتي  مكيان الحجير فليم يكييي للحجير اال الفيرار  س  انيه اسييتحاا ان 

يجتمييع ضييدان فييي موقييع واحييد. وحيييي نمعييي النظيير نييرى ان كيي  

ة انمييا تحييد  بهيي ا السييبي. فالحركيية فييي البيضيية تبييدأ بنمييو حركيي

 أجزا ها  وحيي تكبر تضيق البيضة بها فتنفلق. 

وهنييا نضييع أيييدينا علييى رمييز عظيييم  هييو ان كيي  حركيية تحييد  

بسبي وجوي تناقا ولكي ال بسبي اجتماا نقيضيي. وجوي تناقا 

ك والمتحيييرك  ال يمكيييي ان يجتمعيييا فيييي مكيييان فييييدفع بييييي المحيييّرو 

ةقوى اةضع  سلى الخارج. ولكي ال يعني هي ا اجتمياا نقيضييي ا

أي احتييواء المكييان الواحييد للمحييرك والمتحييرك فييي مكييان وزمييان 

معينييي. وبتعبييير آخير  هيي ا تنياقا خييارجي أي وجيوي ميييئيي فييي 
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مكان ك  منهما يقتضي أمرا مختلفا عي اخخر. فيإ ا حياوا التجميع 

مبيييدأ امتنييياا وجيييوي فيييي مكيييان حيييد  التنييياقا  أي حيييد  تحكيييم 

المتناقضيي في مكان فحدثت حركة مي ه ا اةمر. وه ا أمر متفيق 

عليه مي قب  الديالكتيك والميتافيزيقيا  وهو يلي  على ان اللف  فقط 

 كان الحاجز بيي الفلسفتيي. 

ومبدأ عدت التناقا ال ي تبناه الفالسفة الشكليون يشيترا ان  -3

 د ووقت واحد وحالة واحدة.. يكون اإلثبات والنفي في ميء واح

ومي الطبيعي بعد ه ا اال يبقيى فيي اليدنيا عاقي  يصيحا اجتمياا 

النقيضيي ويقوا  ان الم لث في الوقيت الي ي ليه ثالثية أضيالا فليه 

أيضييا أربعييية أضيييالا  وان أمييية اليونيييان فيييي الوقيييت الييي ي كانيييت 

موجييوية فييي التيياريي كانييت أيضييا معدوميية  وان اإلسييالت حييق كلييه 

كله في لحظة ومي جهة واحدة  وهك ا.. وميي هنيا نعليم انيه وباا  

ه  يليس مي التناقا في ميء  تعارض أجزاء الكيون وتنيازا أحيا

علييى البقيياء.. فالفعيي  وري الفعيي  فييي الميكانيييك ليييس بتنيياقا ةن 

زميان الفعيي  ميييء يختليي  عييي زمييان ري الفعيي .  ييحيا )ان لكيي  

اإلتجياه( ولكيي لييس  فع  ري فع  يساويه في المقيدار ويعاكسيه فيي

مييي الصيييحيا ان هييي ا تنييياقا  س  ان الفعييي  يسيييبق ري الفعييي  فيييال 

يجتمعان في الزمان. وةن الفع  يعاكس ري الفع  في اإلتجاه فليسا 

في مكان واحد.. ب  كما سبق لو كان التنياقا ممكنيا لميا كيان لكي  

جمدا في مكانهما.. وكي لك الخيط السيالي  س  انهما س ام   فع  ري فع 

ا يشيغالن  -أوالم  –ةنهميا   والموجي فيي الكهربياء ليسيا متناقضييي

وةنهميا ا ثانييا ا   خطيي مختلفيي ومكانيي فيال اجتمياا فيي المكيان

  ةيتحوالن سلى الحركة لدى اجتماعهما وال تتوليد الحركية سليى يفعي

وال يمكييي ان تحييد  الدفعيية سلييى اةمييات لييو لييم يضييق المكييان بهمييا. 
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امكييان اجتميياا المتناقضيييي س  لييو أمكييي لمييا  وهيي ا يلييي  علييى عييدت

تصارعت القوتان على المكيان وأحيدثتا الحركية  بي  كانتيا تعيشيان 

 جنبا سلى جني في سالت.

هييي ا ميييي جهييية وميييي جهييية ثانيييية كييي  مييييء اخن مييييء  وفيييي 

المستقب  قد يتحوا سلى مييء آخير  وال يتحيوا اال بعيد سمكيان هي ا 

غير  وهيو فيي المسيتقب  سنسيان التحوا. فم ال  الطف  اخن بشر  ي

كبير  وال يصبا سنسانا كبيرا اال بعيد وجيوي سمكانيية  ليك ليه. وميي 

هنا فليس مي الممكي ان تتحوا البعوضة سلى حجم الفيلة ةنها تفقد 

 سمكانية  لك. 

بالفعي  فالشيل . 1ويعبر عي ه ه الحقيقة بلفظي )الفع ( و)القوة(

.. واةم اا على  ليك ك ييرة حجم مختل   و و حجم معيي وبالقوة 

فكيي  حركيية فييي العييالم تعنييي التحييوا مييي الواقييع فعييال سلييى ممكييي 

 مستقبال. 

وك  جسم حي يسير عبر التحوا مي الحياة السا جة سلى الحيياة 

تحوا سلى الميوت والسيكون  وكي لك اإلنسيان يتحيوا يالتامة ومنها 

م مييي الواقييع سلييى المسييتقب   مييي الفعيي  سلييى القييوة. فهييو ال  يعلييم ميييئا

 بالفع  ولكنه يملك سمكانية التعلم وقوته. 

بعد توضييا هي ه النقياا نعيرن حقيقية مبيدأ التنياقا  فهيو عنيد 

الفلسفة الغيبية )الميتافيزيقيا( يختلي  عنيه فيي الفلسيفة الديالكتيكيية. 

)مبييدأ عييدت التنيياقا( الوحييدة الزمنييية  ةفيياةولى تشييترا لموضييوع

 أو مكيانيي مييئان مختلفيان فيي زميانيي والمكانية والفعلية. فلو وجد

                                                

بي    كيال .ال تعني لفظة القوة هنيا وجيوي قيوة ياخليية فيي الشييء تدفعيه سليى التحيوا   - 1

أي مييي الممكييي ان يتحييوا سلييى ميييء آخيير  ولييو بعواميي    االمكانييية  معنييى القييوة هنييا

 ال عوام  الغ اء والهواء لما انقلي سلى ماب.خارجية؛ فالطف  لو
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أو فيييي زميييان ومكيييان  ولكيييي وجيييد اةوا بالفعييي  وال ييياني بيييالقوة 

والفلسييفة  …)الوجيوي حيياال وسمكانييية الوجييوي مسيتقبال( فهييو ممكييي

الغيبية ترى ان الحركة تنشيأ بهي ا السيبي. فالتنياقا الموجيوي بييي 

ع أحييدهما ميييئيي فييي مكييانيي أو زمييانيي أو حييالتيي يكييون سييببا لييدف

التحرك مي المتحقق فعال سلى  هي لمخر سلى الخارج  والحياة كلها

 الممكي مستقبال. 

أما الفلسفة الديالكتيكية فترى ان التنياقا ممكيي بييي مييئيي فيي 

مكانيي متقاربيي)م   السالي والموجي في السلكيي المتقاربيي( أو 

ي  وم يي  ة المتعيياقبيجييفييي زمييانيي متقيياربيي )م يي  البيضيية والفرو

الهزيميية واإلنتصييار المتقيياربيي زمنيييا( أو بيييي ميييء موجييوي فعييال 

العليم فيي ووسمكانية ان يكون ميئا آخير فيي المسيتقب  )م ي  الجهي  

 اإلنسان(.

وترى الفلسفة الديالكتيكية ان التنياقا هيو سيبي الحركية  عييي 

ية ما تراه الفلسفة الغيبية كما سبقت  بيد ان اللغة تختل . فالديالكتيك

تركز على الجاني اإليجابي منه وتقوا  وجيوي تنياقا بييي مييئيي 

)يعني في مكانيي أو زمانيي س ا حاوال اإلقتراب ميي بعضيهما( هيو 

 السبي الوحيد للحركة. 

والفلسييفة الغيبييية تركييز علييى  ات النقطيية )أي امتنيياا اجتميياا 

نقيضيييي مختلفيييي فييي ميييء واحييد فييي مكييان واحييد وحاليية واحييدة( 

 نه هو ال ي يسبي الحركة. وتقوا ا

وال ينكر  احي الديالكتيك ه ه الحقيقة وال يمكنه ان ينكرها س  

 لو أنكر امتناا اجتمياا نقيضييي فيي مييء واحيد ومكيان واحيد  س ام 

هيا المتناقضية ؤلما حدثت الحركة  ب  جمدت الحياة س  تعييا أجزا

 في تحابي وتواي. 
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ديالكتيكية غيرت لفظية وهنا ينبغي االلتفات سلى نقطة وهي ان ال

العليية سلييى لفظيية التنيياقا  فبييدال مييي ان تقييوا  ان المييواي الغ ا ييية 

تسييبي نمييو الجسييم وان الحركيية تسييبي  ييرن المييواي فييي الجسييم 

تسييتعم  لفظيية التنيياقا فتقييوا  تحلييي  المييواي يتنيياقا مييع النمييو  

ونحي في الفلسفة ال نبحث عي قا مية المصيطلحات بي  نبحيث عيي 

تقيوا لنيا ان كي  حركية تحيد  بسيبي تالقيي مييئيي  الحقيقة  وهيي

مختلفيي في مكان واحد ووقت واحد. وهي ا ييدعونا سليى االعتيران 

بوجوي سبي للحركة  ووجوي سيبي لسيببها  ةن التالقيي ال يحيد  

 اال بسبي آخر  و لك السبي بدوره نتيجة لسبي آخر  وهك ا..

ن تفسيير حقيقيية وبهيي ا نعييرن انييه ال يمكييي للمايييية الديالكتيكييية ا

الحركة في الكيون بمبيدأ التنياقا س  انيه ال يعيدو ان يبييي لنيا لميا ا 

يتحرك الشيء بعد تالقيه بنقيضيه  ولكيي ال يقيوا لنيا لميا ا يتالقيى 

 الشيء بنقيضه. 

فالمبدأ الديالكتيكي يفسر لنا حقيقة العلية الموجوية بييي اةميياء  

ميء ب لك ال ي يسيأا وال يمكنه ان يفسر وجوي العلة ويكون أمبه 

عي سبي الخسيون فيجييي بأنيه يسيبي الظيالت فيي ليلية قميراء. أو 

يسأا عي سبي حركة السيارة  فيجيي عي وجوي تناقا بيي يفعة 

المحرك لمايار ويفعية اةرض لمايار سليى أعليى حسيي مبيدأ ان 

 يعاكسه في االتجاه. ولك  فع  ري فع  يساويه في القوة 

عي  ال يفسير لنيا اال نوعيية تسيبي الضيغط ان مبدأ الفعي  وري الف

طليع ن اكني اللحركة  يون سبي الضغط وهو وجيوي المحيرك. وليتني

علييى الجامعييات العلمييية فييي الييبالي التييي تتبنييى الفلسييفة الديالكتيكييية 

ما س ا كانت تكتفي ب كر نوعية التسبي ات تتجاوز  لنعرن عي ك ي

لية أال تفكير فيي  لك سلى معرفة )السيبي(. فحييي ترييد ان تيدفع عج
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وسيلة له ا الدفع ب  تكتفي بمعرفة حقيقة الدفع. في الواقع؛ ال نظي 

بأحد يمكنه ان ينكر حاجة ك  ميء سلى سبي  أو يشك في أن مبدأ 

 التناقا ال يشبع ه ه الحاجة ب  يفسرها فقط. 

وبعيدا عي حق  الفلسفة يستغ  بعيا اةحيزاب السياسيية  مبيدأ 

 يية مسيتمرة ضيد وجيوي البيارا للخليقية التناقا لشي حميالت يعا

 ووجوي قيم ثابتة للحياة. 

والحقيقيية ان هيي ه الحمييالت أعطييت الفلسييفة الديالكتيكييية أبعييايا 

خطيييرة ةنهييا زعزعييت ثقيية اإلنسييان بفكييره وحضييارته ومسييتقبله  

وجعلتييه اعميية سييا غة لجوعيية الشييهوات الطا شيية وخلقييت لييه جييوا 

ا الواقييع بالوضييع الخطييير فييي متييوترا ال تهييدأ ثا رتييه. وييي كرنا هيي 

نهايييية أييييات اليونيييان س  سيييايت بيييينهم السفسيييطة والجيييدا واسيييتغلت 

 الفلسفة أبشع استغالا. 
 

 المبدأ الرابع:

ما ا تعني قفزات التطور بصورة يقيقة؟ لمعرفة  لك نرجع سلى 

 نص ننقله عي ستاليي يقوا فيه  

التطور حركية )ان الديالكتيك خالفا للميتافيزيقية ال تعتبر حركة 

نمو بسيطة ال تؤيي التغييرات الكميية فيهيا سليى تغييرات كيفيية  بي  

عتبرها تطورا ينتق  مي تغيرات كمية ضيئيلة وخفيية سليى تغييرات ت

ظيياهرة وأساسييية أي سلييى تغيييرات كيفييية  وهيي ه التغيييرات الكيفييية 

 ليست تدريجية  ب  هي سريعة فجا ية وتحد  بقفزات(. 

اءا  ما هيو واقيع المفاجيأة  هي  معناهيا في ظالا ه ا النص نتس

أو ليم نفهيم سيببها قبي    أو ليم نتنبيأ بهيا قبي  وقوعهيا  اننا لم نعرفها

؟ س ا كيان اةساسية لك حسبما يركز عليه النص بكلمتي الظاهرة و
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ه ا معنى المفاجأة اتفقنا ولم نختل  فيها س  ك يرا ما نيرى ان المياء 

  ان نكتشيي  انييه حيييي تصيي  يغلييي ويغلييي وفجييأة يتبخيير. فيينحي قبيي

حرارة الماء سلى مئة يرجة يتبخر لم نكي نتنبيأ فعيال بيإنقالب المياء 

 بخارا ولم نعرن سببه. 

ات ان معناها انها تقع  دفة وبدون سيبي  حسيي ميا يظهير ميي 

فإنيه بااي  ينشيز عنيه    س ا كيان كي لكبعا سيحاءات الينص أيضيا

يهيدينا سليى وجيوي العقي  فإن حيي نرى تبخر الماء س  العق  والعلم. 

سبي ما له ا التبخر وان كنا نجهله تماما. كي  انقلبت الماية الميتة 

سلى خلية حية؟ اننا حتى اللحظة نجهي  السيبي  ولكيي ال يعنيي هي ا 

 وقوا اةمر بدون سبي. 

أت يعني ان القفزة تعتبر تطورا أساسيا؛ أي ان الماية تنقليي سليى 

عيي الحقيقية السيابقة  فهي ا أيضيا  حقيقة أخيرى لهيا مييزات مختلفية

 حيا. فللبخار م ال خواص مختلفة عيي المياء الي ي يغليي  س  ان 

امتداي البخار كان لرفعه عيي اةرض وسمتيداي المياء المغليي يكفيي 

 ل لك. 

المبدأ بعد ان فسيرته تفسييرا بعييدا عيي  اوالماركسية استغلت ه 

 مور  اةالعق  والعلم  استغلته الثبات بعا 

ان قفيييزات التطيييور تكيييون بصيييورة ييالكتيكيييية نابعييية ميييي  -1

 تناقضات ياخلية في الشيء!

ولكي سبق ان مبدأ التنياقا اليداخلي فيي الفلسيفة الديالكتيكيية ال 

ينييافي وجييوي أسييباب خارجييية  بيي  انييه ال يعييدو ان يكييون تفسيييرا 

 لحقيقة التسبي ال سغناء عي وجوي سبي. 

كيي يون سيبي خيارجي وهيي كما ان تطور الماء سلى بخيار ليم ي

 الحرارة التي سخنت الماء. 
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ان الحركات االجتماعية تحتوي على قفزات ابيعية  اعدة  -2

لهييا مييي االقطيياا فالرأسييمالية سلييى االمييتراكية يتطييور المجتمييع خال

ةن المجتمييع محكييوت بقييوانيي الطبيعيية تمامييا  بيييد انييه   فالشيييوعية

ان ميياء هللا عقييم هيي ه سيييعلم   لييدى الحييديث عييي المجتمييع  سيييعلم

النظرييية التييي تفسيير المجتمييع اإلنسيياني بالتفسيييرات المايييية التييي 

 تحكمها قوانيي الطبيعة العمياء. 

مضافا سلى  لك نقوا  ان التطورات االجتماعية لي تتحقيق يون 

عوام  معينة  وان اإلنسيان أوتيي قيدرة اليتحكم عليى تليك العوامي  

 سباب الطبيعية. بقدر ما يتمكي مي التحكم على اة

ثم ان التطورات االجتماعية لي تكون  اعدة أبدا  ب  قد تنتكس 

كمييا ينييتكس خييط الطبيعيية. فالميياء ال يتبييدا سلييى بخييار يا مييا بيي  قييد 

 يتحوا البخار سلى مطر غزير. 

مي هنا نعيرن ان القواعيد اةربعية للفلسيفة الديالكتيكيية ال ت بيت 

 سيرات مناسبة. النقد اإليجابي اال س ا فسرت تف تأما
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 الفلسفة الميكانيكية
 

تتلخص فلسفة المايية الميكانيكية في عبارة ييكيارت  ان الكيون 

 مكينة كبيرة.. تفسيرام له ه العبارة يجي ان ن بت عدة نقاا  

ان الميكانيكية ترى ضرورة سبي خيارجي ةيية حايثية  بي   -1

ك  أمر حياي   ان ابيعة ه ه الفلسفة تقتضي وجوي علة خارجية ل

ة  ولهي ا تختلي  الفلسيفة الميكانيكيية عيي الفلسيفة ثايحولك  حركة 

الديالكتيكية ا بصياغتها الماركسية اةخيرة ا في ان الميكانكي يعييد 

كيي   يييرورة سلييى سييبي خييارج اليي ات  والييديالكتيك يرجعهييا سلييى 

 ياخ  ال ات. 

فييي وقييد سييبق القييوا فييي ان الييديالكتيك ال تسييتطيع بيي  ال تريييد 

 ياغتها الصحيحة نس  مبدأ السبي الخارجي  ةنيه مبيدأ فطيري 

يييؤمي بييه كيي  بشيير حتييى أولئييك المنكييريي يقيمييون حييياتهم العملييية 

 والعلمية على أساس ه ا المبدأ. 

 وال تنكر الميكانيكية ابيعة التغير المستمر في مواي الكون. -2

  ه ا وال تنكر أيضا وجوي تفاع  كام  بيي أجزاء الكون  ب -3

مياء هللا. ال تنكير كي   ليك  زة الميكانيكية حسبما ييأتي سنيالمبدأ رك

 به بعا الفلسفات.  ماكما اتهمته

وال تنكييير الميكانيكيييية وجيييوي تنييياقا ظييياهر أو خفيييي بييييي  -4

عوامي  الكيون  ولكييي تفسير التنيياقا حسيي ميا سييبق فيي توضيييا 

مكنيه ان الديالكتيكية؛ تفسره بمعنيى التقابي   وهيو ان كي  مييء ال ي
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يستقر في مكانيه ميع مييء آخير يتحيوا سليى وضيع جدييد. فالعصيا 

ال ي يضرب بها الفالح الحجر ال يمكنها ان تجتمع مع الحجير فيي 

ا النظير عنّ مموقع واحد  فيتحرك الحجر ليعطي مكانه للعصا. ولو ا

وجدنا فيها هي ه الحقيقية أيضيا  لفي التفاعالت الكيمياوية ةية خلية 

ليية تييدفع بييالمواي المتبقييية إلفسيياح المجيياا لهييا ولييوال فييالمواي الداخ

 التناقا إلستقرتا بأمان!

والنقطييية الوحييييدة التيييي نرييييد ان نركيييز عليهيييا ميييي الفلسيييفة  -5

الميكانيكية ا والتي تعتبر جوهر الفلسفة فيما يرتبط بال قافة البشرية 

ا يكميي فيي ان الحركية س ا وجيدت ياميت. وسينبيي قريبيا بيإ ن هللا  

قيية هيي ه الفكييرة بال قافيية  أمييا اخن فينبغييي ان نعييرن معنييى هيي ه عال

 الفكرة وحجتها. 

معنى ه ا المبيدأ  ان للكيون خالقيا قيديرا أوجيده وفصيله أجيزاء  

ويبره بقوانيي يقيقة ومتوازنة  والتي منها قوانيي التفاع  المتبيايا 

ال ي يقضي بيأن تكيون مياية الكيون خاضيعة لعيدة نظيم يقيقية تنقي  

ة مي جزء سلى جزء ثم تعيدها سلى  لك الجزء  وهك ا تتحرك الطاق

 في عمليات يورية مستمرة. 

التيي تتبخير ميي البحيار بفعي   (الميياه)وم   ظياهر لي لك  يورة 

الحرارة  وتتحوا سلى أمطار  ثم تنتق  سلى أنهار  ثم وأخيرا تسي  

الكيون أحيد الفالسيفة الميكانييك   هَ بَّ راجعة سلى البحار  وهك ا.. وَمي

 بساعة آلية الحركة   نعها القدير وجعلها هك ا تتحرك. 

 واحتج هؤالء ل لك بأمريي  

ففييي حقيي  الوجييوي خلييق هللا ميياية الكييون فييال زالييت مسييتمرة    أ

موجييوية سلييى اةبييد. وقييالوا  ان تلييك القييوة التييي حولييت العييدت سلييى 
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وجييوي فييي عملييية مهوليية  جعلييت منييه حقيقيية مسييتمرة لييم نجييد فيهييا 

 ة سلى خلق مستمر. حاج

وظواهر الكون تكش  لنا بوضوح عي  لك  فالبناء الفخم يشيده 

البنيياؤون ثييم يدعونييه ويبقييى. والسيييارة الضييخمة يبييدعها  ييانعوها 

وتبقى مستمرة  وهك ا غيرها.. وه ا يليي  عليى اسيتمرارية وجيوي 

 اةمياء. 

وفيييي حقييي  الحركييية التيييي تحكيييم مسييييرة الوجيييوي  قاليييت    ب

ة  ان اةجسات الساكنة والمتحركة تبقى على وضعها سليى الميكانيكي

ان تؤثر عليها قوة خارجية. والدلي  على  لك اننا نرى بقاء حركية 

ساار السيارة الفيار  عليى أرض مسيتوية  بقياء حركتيه بعيد اليدفع 

بضييييعة لحظييييات. ولييييدى تقلييييي  وزن اإلاييييار وسسييييتواء اةرض 

إلايار ميدة أايوا. وتخفي  الضغط الخارجي أك ر فأك ر يتحيرك ا

وربما نستطيع ان نحص  عليى حركية ال تنتهيي فيي اإلايار بتهيئية 

كيي  الوسيييا   المسييياعدة للحركييية وسزاليية كييي  العوا يييق والضيييغوا 

 المؤثرة فيها. 

تييياريي الفلسيييفة بهييي ه الفكيييرة الفلسيييفية بعالقييية وثيقييية  تصييي وت

اةوروبيييية ولييييس ميييي قبيييي  الصيييدفة ان نيييرى تقميييص الحضيييارة 

بعايهيا عييي نفسيها أيية فكييرة سو   ه الييروح الميكانيكييةاةوروبيية لهي

 فلسفية أخرى. 

 وفيما يلي تطبيق نظريتيي في ه ا المجاا  

حييث اليع نييوتي عليى الحضيارة  ..مي واقع أوروبا الحدي ة -1

بفكييرة ت بييت ان الكييون مييرتبط بقييوانيي ثابتيية  تتحييرك فييي نطاقهييا 

هي ه الفكيرة مجياال  االجرات السماوية  ثم جاء بعده آخرون فياعطوا
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حتى قي  ان ك  ما يحد  في الكون ميي اةرض سليى   علميا أوسع

السماء خاضع لقانون معلوت سموه )قانون الطبيعة( فلم يبق للعلماء 

ما يقوليون بعيد هي ا الكشي  غيير ان اإلليه كيان هيو المحيرك اةوا 

لهييي ا الكيييون. وضيييرب والييييث مييي ال فيييي هييي ا الصيييدي  )ان الكيييون 

ي  انعها آالتها الدقيقة في هيئة خا ية ويحركهيا ثيم كالساعة يرت

تنقطع  لته بها(. ثم جاء هيوت فتخلص مي ه ا اإلله الميت وعليى 

حد قوله  )لقد رأينا الساعات وهي تصنع في المصانع ولكننا لم نر 

. هي ه روح أوروبيا (الكون وهو يصنع فكي  نسلم بأن له  يانعا؟!

 الحدي ة. 

ة حيييث افالاييون وارسييطو وافلييوايي  وأمييا أوروبييا القديميي -2

فييانهم ال ينقصييون قييوال مييي أوروبييا الحدي يية. الوجييوي فييي ميي هي 

افالاييون ابقتييان متقابلتييان  ابقيية العقيي  المطلييق  وابقيية الميياية 

. والقدرة كلها مي العق  المطلق والعجيز كليه ميي )الهيولى( اةولية

 وبيي  لك كا نات على يرجات. ىالهيول

عبييير عيي كلميية المياية ا التيي عبيير بهيا الفلسييفة ان الوجيوي هنيا ت

 الحدي ة ا والعق  هو النظات الموجوي فيها. 

ويقيييوا ارسيييطو  )فالبيييد لهييي ه المتحركيييات ميييي محيييرك والبيييد 

للمحرك مي محرك آخر متقدت عليه  وهك ا حتى ينتهي العقي  سليى 

محرك ب اتيه أو محيرك ال يتحيرك ةن العقي  ال يقبي  التسلسي  فيي 

 لى غير نهاية(. الماضي س

ولكي ال يعني ان يكون المحرك اةوا يا ما في تحريكه  بي  قيد 

يكون قد حرك الشيء ورفع يده عنه  ب  ه ا هو الواقع. س  ان هي ا 

المحييرك سييابق للعييالم فييي وجييويه سييبق العليية ال سييبق الزمييان كمييا 
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تسييبق المقييدمات نتا جهييا فييي العقيي  ولكنهييا ال تسييبقها فييي الترتيييي 

 الزمني.

وقيييد أفيييرا ارسيييطو  حتيييى قييياا  )ان هللا جييي  وعيييال ال يعليييم 

الموجييييويات ةنهييييا اقيييي  مييييي أن يعلمهييييا وانمييييا يعقيييي  هللا أفضيييي  

المعقوالت وليس أفض  مي  اته فهو يعق   اته وهو العاق  والعق  

 والمعقوا و لك أفض  ما يكون(. 

ز ويغلو افالاون أحيانا فيقوا  )ان هللا ال يشعر ب اته ةنه ال يمي

 اته مي  اته فيعرفها  ولكنه لصفاء وجويه يتنزه عيي  ليك التميييز 

 ويتنزه عي  لك الشعور(.

ان ه ه اةفكار تصور هللا سبحانه تصويرام سلبيا مطلقا  وتعتبير 

الوجييوي ومييا فيييه مييي الحركيية يجييري بعيييدا عييي سراية هللا سييبحانه  

 وعييي علمييه وقدرتييه. ولقييد  ييور القييرآن الكييريم فلسييفة هييؤالء 

نُيوا بوَميا قَيالُوا ]بالقوا   مم َولُعو يهو لُولَيةٌ ُغلَّيتم أَيميدو َوقَالَتو الميَُهويُ يَدُ َّللّاو َمغم

 (.64 الما دة)[بَ م يَدَاهُ َمبمُسوَاتَانو 

وفي فالسفة المسلميي مي اتبع افلوايي وعزا الحي القيوت عيي 

مجيياا الكييون ورأى ان الوجييوي حقيقيية ثابتيية والحركيية جييزء مييي 

ه  وان هيي ه الحركيية تسييير قييدما سلييى أعلييى بصييورة  اتييية ابيعتيي

 جوهرية. 

لوهيية والهيمنية عليى ومي نتا ج ه ه الفكيرة عيزا المبيدأ عيي اال

الكون  وعزله عيي التشيريع لمنسيان النيه لييس بقياير سيبحانه وال 

 عالم بطبيعة ما خلق  تعالى هللا عما يصفون!!

اي ليس كما تصفه والمعجزة خرافة  والوحي ايحاء نفسي  والمع

ييانات السماء  وانما الرس  مصلحون. والدعاء واإلنابة والمناجاة 

المبامرة بيي اإلنسان وربه ضرب مي الرجعية المنبو ة.. سلى آخر 
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ما نجده ليدى فالسيفة االغرييق وميي اتيبعهم وفالسيفة أوروبيا وميي 

 قلدهم مي آراء تابعة له ه الفلسفة!
 

 نقد النظرية الميكانيكية

قييد النظرييية الميكانيكييية  أو بتعبييير أيق نقييد نظرييية )العييزا( ون

عزا هللا عي الخلق  التي تكون جوهر الفلسفات الحدي ة والقديمة.. 

ان نقييدها ال يتطلييي جهييدا فكريييا  بقييدر مييا يتطلييي وجييدانا سييليما 

ووعيا مامال. فليس مي المعقوا لمي اعتقد باهلل انه أبدا ه ا الكون 

عليميا  ان يحسيي انيه تجيدي ليه العجيز والجهي   العظيم وكان قايرا

سييبحانه. ان هللا لييم يخلييق الخلييق اال لتمييات قدرتييه عليييه وعلمييه بييه  

 فكي  فقدهما بعد ما خلقه؟!

وا ا كانت الحركة بسبي  فإن الحركية انميا هيي بقيدر اليدفع لهيا 

و لييك ليييس إلننييا نجييد  لييك فييي كيي  مييا نالمسييه فقييط بيي  ةن مييي 

نمييا يسييكي بسييبي وجييوي عجييز  اتييي فيييه عييي الطبيعييي ان الشيييء ا

الحركة ولو كان قايرا عليها لتحرك. وبمقدار ما ينقص ه ا العجز 

 بالدفع توجد الحركة. 

ميع  ليك   ومع ان لحظة ميي التفكيير تكفيي لمعرفية هي ه الحقيقية

 فالواجي ان نتصدى لها علميا وفلسفيا.
  

 النقد العلمي للميكنة

سيييبق ان العليييم اكتشييي  ان  ميييا هيييي حقيقييية الموجيييويات؟ لقيييد

الموجيويات ال تعييدو ان تكيون  رات تتحييرك  وليدى انفييالق اليي رة 

فيالعلم أثبيت  فإ ا بها ال تعدو ان تكون ميحنة ااقية ويفعية نيور. س ام 

 ان حقيقة الماية هي الحركة.
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وب بوت حركية الماية تفتت الكتلة الك يفة التيي ليو خلقيت ليدامت 

 حسي رأي فالسفة الميكانيك. 

إنمييا هييي الحركيية وهييي ليسييت بدا ميية علميييا  س  انهييا تنشييأ مييي ف

والطاقة تفقد حرارتها بصورة مستمرة حسي قانون الطاقة   الطاقة

المتاحيية أو ضييابط التغييير اليي ي ي بييت ان الحييرارة يا مييا تنتقيي  مييي 

والعكييس غييير ممكييي وهييو ان   وجييوي حييراري سلييى عييدت حييراري

  أو عيدت وجيوي حيراري تنتق  ه ه الحرارة مي وجوي حراري قلي

فييإن قييانون الطاقيية المتاحيية يخييال  هيي ا   سلييى وجييوي حييراري أك يير

اإلنتقاا ويقتضي التناسي بيي الحرارة المتاحة وغير المتاحة.ومي 

هنا ن بت ان الحركة في الكون ليست أزلية وال هي يا ما بعيدة عي 

نت المؤثر س  لو كانت الحركة غير محتاجة سلى يوات السبي س ا لكا

تسييتطيع ان تييدوت سلييى اةبييد وهيي ا غييير واقييع حسييي هيي ا الكشيي  

 العلمي. 
 

 النقد الفلسفي

وفي سيبي  اإلحااية بالنقيد الفلسيفي لهي ه النظريية البيد ان ني كر 

 عدة نقاا  
 

 مبدأ الذاتية:  -1

أبسط المبايا الفلسفية التي ال يرتاب فيها أحد ان كي  مييء هيو 

س بحجيير  والجبيي  جبيي  وليييس وليييس بغيييره.. اإلنسييان سنسييان ولييي

 بشجر و.. و.. 

وه ا المبدأ يجعلنيا نقيوا  ال يمكيي ان يتخلي  الشييء عيي  اتيه  

فال اتي ال يمكي تغيييره.. فيالنور مي ال  ال يمكيي ان يتحيوا سليى )ال 

 نور(  والحركة ال يمكي ان تتحوا سلى )ال حركة( وهك ا.. 
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 مبدأ الوجود:  -2

لى عدت ةنه  اته  والعيدت ال يمكيي والوجوي ال يمكي ان يتحوا س

 ان يتحوا سلى وجوي ةنه  اته. 

وقد يبدو ه ا المبدأ غريبا ولكي يعنا نفهم ما هو معنى الوجيوي؟ 

ه  معنياه اةرض والسيماء والجبياا؟ هي  معنياه أنيا أنيت هيو؟ هي  

 معناه الحجر والشجر والحيوان؟ 

لرج  البسيط الفالسفة قالوا نعم ووقعوا في حلقة مفرغة  ولكي ا

الكيون موجيوي ولكنيه لييس بوجيوي.. وهي    يقوا بفطرته ال.. يقوا

؟.. ينبغي ان نرجع قليال سلى ما سبق ءالوجوي ميء والموجوي مي

ونتسيياءا  هيي  العلييم ميييء والمعلييوت ميييء؟ ات هيي  العقيي  ميييء 

والمعقييوا ميييء؟ هنيياك قلنييا نعييم العلييم هييو الكشيي  والمعلييوت هييو 

( ليست بعلم انما هيي معليوت  وليي 25=5×5المنكش . فالمعايلة )

 )علم( بها وهك ا الوجوي والموجوي.. 

وهو كما نقوا ان اإلنسان له عليم    الكون له وجوي ه ا  حيا

 ولكنه ليس بوجوي كما ان اإلنسان ليس بعلم. 

وال يزاا اةمر غامضا فنقوا س ا كان الكون هيو الوجيوي فلميا ا 

 ا هو محدوي  لما ا هيو حياي   لميا ا ينعدت  لما ا يكتنفه العدت  لما

 هو متناقا؟ 

يقرر علم الفلك م ال  ان الكون يتسيع بالتسلسي  اليدا م  وان كي  

مجاميع النجوت واةجرات واةجسيات الفلكيية تتباعيد بسيرعة مدهشية 

بعضييها عييي بعييا. ويمكييي ان تفسيير هيي ه الحاليية تفسيييرا جيييدا س ا 

التركيبية مركزة ومجتمعة سلمنا بوقت للبدء كانت فيه ك  اةجزاء 

مييع بعضييها ثييم بييدأت الحركيية والحييرارة.. ويقييدر العلميياء ان هيي ا 
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وقيييييييع منييييييي   ها ييييييي الكيييييييون قيييييييد وجيييييييد نتيجييييييية )إلنفجيييييييار( 

 . 1سنة( 5000,000,000,000)

هك ا تتباعد االجرات وتدا على انها لم تكي ثم وجدت  والسيؤاا 

  والداللية هنا انه ما يامت ابيعتها ليست بطبيعة الوجيوي والحركية

 اعلى  لك انها لم تكي ثم كانت  فليس مي الممكيي ان تعيوي ابيعتهي

 سلى ابيعة الحركة. وهك ا نستدا على انها ليست بحقيقة الوجوي!

وهنييا يكمييي سيير اةميير  لييو كانييت حقيقيية الكييون هييي الوجييوي لييم 

يصا ان نقيوا ان الكيون كيان معيدوما ثيم وجيد ميع انيه كي لك  فقيد 

التغير فيه عدت مي جهية  ياةزمان  ب  مجر كان معدوما في بعا

 ووجوي مي جهة أخرى. 

 وبتعبير موجز ومركز  

ان الكون كان عدما  فهو  اتي العدت. وال يمكي ان يتحيوا  اتيي 

العدت سلى  اتي الوجوي  فإنما تتحوا اةمياء باإلبداا سليى عرضيي 

 الكيان يحتاج في بقا ه سلى سبي كما يحتاج وجويه سلى سبي. 

وان هيج  قد انحرن عي المنهج حينما تصور ان ما يراه حوله 

ميي سيماء وأرض وبشير هيو الوجييوي. ثيم تصيور انيه لييس بوجييوي 

مطلق فقاا انه معدوت. ثم رأى انه بعييد عيي الفطيرة )أي معدوميية 

الكييون( فقيياا  )انييه  ييا ر مييي الوجييوي سلييى العييدت ومييي العييدت سلييى 

 الوجوي(.

ا أكبر مي قوة المالحظية لعيرن ان وا ا كان هيج  قد أوتي قدر

الوجوي ال يمكي ان يكيون عيدما  وان الكيون موجيوي بيالوجوي؛ أي 

 ان له قدرا مي حقيقة الوجوي. وب لك كان ينفي مشكلته تماما. 

                                                

 .78اإلسالت يتحدى ص  - 1
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وال نريييد االسترسيياا فييي بحييث الوجييوي اليي ي يحتيياج سلييى سييفر 

ضخم.. ولكي نريد ان نضيع أييدينا عليى منطليق الخطيأ فيي نظريية 

يكنية الفلسييفية  وهييو بتطبيييق مبييد ي ال اتييية والوجييوي فييي الكييون الم

 وهو يعرن بالتدبر في حقيقة الخلق.. 
 

 ؟ ما هو الخلق

س ا كان الكون ليس بحقيقة الوجوي وانه كان عدما  فكي  انقليي 

مي العدت سليى الوجيوي؟ وهي  يمكيي ان يتحيوا الشييء عيي ابيعتيه 

ي سليييى مييييء؟ هييي ا ال ال اتيييية  العيييدت يعنيييي ال مييييء فكيييي  ينقلييي

فلييس الكيون قيد انقليي مييي العيدت سليى الوجيوي فيي عملييية   يتصيور

 مجهولة.. كال.. 

بيييي  ان هللا تعييييالى أعطييييى الكييييون الوجييييوي  ويعطيييييه بصييييورة 

. فيالكون قيا م بقييوت وموجيوي بنيور الحيي الي ي ال ييزوا.. ةمستمر

وعلييى هيي ا فليييس الكييون اليي ي نشيياهده ونالمسييه موجييويا بصييورة 

ويا ميية بيي  هييو موجييوي بنييور الوجييوي اليي ي يحفظييه عييي  مسييتقلة

 الزواا. 

ان الوجوي  نور يرش على الكيون فيصيبا موجيويا. وس ا أرينيا 

ان نعبير عييي هيي ا الواقيع بتعبييير علمييي لقلنيا  الكييون حركيية تسييتمر 

 بمحرك خارجي  لو توق  عنه لتوقفت أي زالت. 

ية في حركته خر فكرة الك افة في الوجوي واإلستمراربوهنا ال تت

بيي  وتهييدينا سلييى   ممييا تنسيي  قاعييدة الميكنيية فييي الوجييوي  فحسييي

الخطوا العريضة للفلسفة الواقعية التي تطابق معلوماتنيا المتنياثرة 

 وهي الفلسفة اإلسالمية. 
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 اإلسالت وفلسفة النور
 

تتلخص فلسفة اإلسالت في كلمة واحدة هيي  )هللا نيور السيموات 

 لها عبر النقاا التالية  واةرض(  ونفص

ليس في عالم التحقق اال هللا وميا خليق. فكي  مييء ميا سيوى  -1

 هللا مخلوق له. 

وه ا يعنيي ان هللا سيبحانه نيور وكي  مييء متنيور بيه  وهيو  -2

قيوت وك  ميء قا م به  وهو مدبر وكي  مييء يجيري بيأمره.  ليك 

عة.. ةن ك  ميء في الكيون نيراه خاضيعا لقيوة قياهرة وقيدرة واسي

 وفي  لك آية على يوات التدبير له مي مدبر عليم. 

وهييييي ا يقتضيييييي الواقعيييييية التامييييية لألميييييياء يون الم اليييييية  -3

االفالاونية التي قاا فيها  )فك  ميجرة مي ال فيهيا  يفة أو  يفات 

ناقصة مي نعوت الشجرية. فأيي هي الشجرة التيي ال نقييا فيهيا؟ 

يية الباركليية التيي قياا فيهيا  هيي فيي عقي  هللا مني  القيدت(. وال الم ال

يشيته  ن)الكون  ورة ال هي الخارجي(. وال الم الية التيي قياا بهيا 

 )الموجوي انا اما غير انا فهو وجهة أخرى النا(. 

 كال؛ الكون موجوي فعال في يار التحقق. 
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ولكنيه يقتضييي ميي جهيية أخيرى  الغيرييية فيي الكييون؛ أي ان  -4

ر  متنيور ومتحيرك بيالغير. خالفيا الكون موجوي بالغير  قيا م بيالغي

لنظرية الديالكتيك التيي تعتقيد ان الكيون متحيرك بميا فيي كي  مييء 

مي تناقضات  اتية  أو مقالة الميكانيك التي تيزعم ان الكيون سياعة 

آلية كبيرة  وال مقالة بعا الفالسفة االقدميي بالحركة الجوهرية.. 

 آيات الضع  والعجز. كال! انها واقعية اةمياء بالغير لما فيها مي 

وال يعني ه ا ان الكون يدبر بغير سني فطر عليها. كيال؛ بي   -5

الغرا ز موجوية وك  حاي  له سبي  اال ان وجوي السبي ووجوي 

إلنتزا نور الوجوي مي  المسبي بعده قا م بنور هللا. فلو ماء هللا س ام 

 خخر. السبي فانعدت  أو انتزا نور الوجوي مي المسبي فانعدت هو ا

ميييي هنيييا نعليييم ان هللا واسيييع القيييدرة  واسيييع العليييم  وواسيييع  -6

الرحمة. فك  مييء تحيت رحمتيه وتحيت قدرتيه ومحييط بيه علميه. 

فاهلل قاير على المعجزة؛ أي خرق السني ةن اجراء السني ووجوي 

السني منه أيضا. وقاير على اعدات الكون في الساعة الرهيبية التيي 

قيياير علييى اعايتييه ةنييه يملييك قييوة ال ترسييو فييي نهاييية الوجييوي. و

محدوية  والكون عاجز يون قوته عي أي مييء.. وهيو قياير عليى 

ان يبعث الرس  برحمته ويضع للناس الديي الخالص ويأمر النياس 

باتباعييه  ويراقييي بنفسييه مخييالفتهم لييه أو اايياعتهم اييياه في يييي مييي 

 ته.مقيشاء برحمته  ويغفر لمي يشاء بفضله  ويع ب مي يشاء بن

وهللا ا الخالق المدبر ا رحمي ال تحد رحمته  رحيم ةنه خلق  -7

 اةمييياء وال يييزاا يهييي لهييا الخلييق والهييدى يون ان يكييون محتاجييام 

 سليها أو مضطرا سلى خلقها. 
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وهنيييا تختلييي  النظيييرة اإلسيييالمية عيييي النظيييرة االغريقيييية التيييي 

فيييي تتعامييي  ميييع اخلهييية الشيييهوانية المتعجرفييية المتهيييورة الغارقييية 

تصيور الشهوات  م    )زيوس( و)جوبيتير( وغيرهما مميي كيان يُ 

ليديهم حقيويا ليدويا مشيغوال بشيهوات الطعيات  ال يبيالي ميي ميؤون 

اةرباب والمخلوقات اال ما يعنيه على حفي  سيلطانه والتميايي فيي 

اغيانه  وكان يغضي على )اسقوالب( اله الطي ا بيزعمهم ا ةنيه 

الضريبة على أرواح الموتى الي يي  يداوي المرضى فيحرمه جباية

ينتقلون ميي ظهير اةرض سليى بيااي الهاويية. وكيان يغضيي عليى 

)بروم يوس( اله المعرفة والصناعة ا بزعمهم ا النه يعليم اإلنسيان 

ان يستخدت النار في الصناعة وان يتخي  ميي المعرفية قيوة تضيارا 

 قوة اةرباب. اإلسالت يخال  ك  ه ه اخراء جميعا. 

تبييييي لنيييا النصيييوص الشيييرعية حقيقييية الكيييون  فيقيييوا هللا  هكييي ا

يتَّةو أَيَّيات  ]سبحانه   َض فويي سو ي َخلََق السََّماَواتو َواةَرم سونَّ َربَُّكُم َّللّاُ الَّ و

ييم بَعميدو سو منويهو  يي َميفويع  سوالَّ مو يَر َميا مو شو يُيدَبّوُر االَمم تََوى َعلَيى المعَيرم ثُمَّ اسم

دَ َّللّاو  َلوُكُم َّللّاُ َربُّ  م َوعم يعا عُُكمم َجمو جو بُدُوهُ أَفاَلَ تَ َكَُّروَن   سولَيمهو َمرم ُكمم فَاعم

لُيييوا  يَي َءاَمنُيييوا َوَعمو َي الَّييي و يييزو ييييدُهُ لويَجم يييَق ثُيييمَّ يُعو َخلم يييدَُؤ الم م سونَّيييهُ يَبم َحقّيييا

يم  وَ  يم َحمو يَي َكفَُروا لَُهمم َمَراٌب مو طو َوالَّ و قوسم الوَحاتو بوالم َعي َاٌب أَلوييٌم الصَّ

قََميَر نُيورام  ييَآءم َوالم َس ضو ي َجعَيَ  الشَّيمم فُيُروَن   هُيَو الَّي و بوَميا  َكيانُوا يَكم

ييَك سوالَّ  َسيياَب َمييا َخلَييَق َّللّاُ  َلو يينويَي َوالمحو لَُمييوا َعييدَيَ الّسو َا لوتَعم َوقَييدََّرهُ َمنَييازو

ت  يَعملَُمونَ  قَوم ُ  االَيَاتو  لو َحّقو يُفَّصو  (.5-3 نسيو)[بوالم

فياهلل خييالق السييموات  ولكنييه غييير عيياجز منهييا  بيي  هييو اخن قييد 

استوى على عرش القدرة والعلم يدبر أمور الكون. واةرباب التي 

تصيييورها الفلسيييفات وسيييا ط بييييي هللا والخليقييية  واةربييياب التيييي 

تصييورها الفلسييفة اةوروبييية بإسييم القييوانيي الطبيعييية قييد تكييون لهييا 
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لكنييه تييأثير مييأ ون فيييه. وهييو رحمييي  خلييق تييأثير فييي الحقييا ق و

 اةمياء في مصلحة اإلنسان  ال لكي يضرر بهم. ك لك هللا. 

وفيي آيية أخيرى  كي  ميييء ينسيي سليى هللا حتيى الحيواي  التييي 

تجييري حسييي السييني الكونييية ةنهييا كلهييا تجييري بييأمر هللا وبقدرتييه 

َض َميييدَيمنَاَها]      المباميييرة. قييياا هللا سيييبحانه  قَيمنَيييا فويَهيييا  َواالَرم َوأَلم

ُزون    َوَجعَلمنَييا لَُكييمم فويَهييا  ء  َمييوم ييي ُكييّ و َميييم ييَي َوأَنبَتمنَييا فويَهييا مو َرَواسو

نميدَنَا َخَزآ ونُيهُ  ء  سوالَّ عو يي َمييم قويَي   َوسون ّمو يتُمم لَيهُ بويَرازو َمعَيايوَا َوَميي لَّسم

َسييلم  لُييوت    َوأَرم لُييهُ سوالَّ بوقَييدَر  َمعم ييَي َوَمييا نُنَّزو يَيياَح لَييَواقوَا فَاَنَزلمنَييا مو نَا الّرو

يوييي  ُي نُحم نويَي   وسونَّييا لَينَحم ييقَيمنَاُكُموهُ َوَميآ أَنييتُمم لَيهُ بوَخيازو السَّيَمآءو َميآءم فَاَسم

ثُونَ  ُي المَوارو يُت َونَحم  (. 23-19 الحجر)[َونُمو

 وفي آية أخرى  

َض أَن] يييَماَواتو َواةَرم يييُك السَّ سو َ يُمم تَيييُزوالَ َولَيييئوي َزالَتَيييآ سونم  سونَّ َّللاَّ

هو  دو ي بَعم يم أََحد  مو َسَكُهَما مو  (.41فاار )[أَمم

وسون ]وهللا يقيييوت بتيييدبير أميييور اإلنسيييان أيضيييا.. ففيييي آيييية كريمييية  

يَك بوَخيمير  فَُهيَو َعلَيى  َسسم َ   لَهُ سوالَّ هَُو َوسون يَمم َسسمَك َّللّاُ بوُضّر  فاَلَ َكامو يَمم

ي ء  قَييدو (. وهييو رقيييي مييديد الرقابيية علييى عميي  17 اةنعات)[رٌ ُكييّ و َميييم

يَوى ثاَلَثَية  سوالَّ هُيَو َرابوعُُهيمم ]اإلنسان  ففي آية ميريفة   يي نَجم َميا يَُكيوُن مو

يي  َلويَك َوخ أَكم َيَر سوالَّ هُيَو َمعَُهيمم  ُسيُهمم َوخ أَيمنَيى مو َسة  سوالَّ هُيَو َسايو َوالَ َخمم

يييَي َميييا َكيييانُوا ثُيييمَّ يُنَ  ء  أَيم َ بوُكيييّ و َمييييم َت المقويَاَميييةو سونَّ َّللاَّ لُيييوا يَيييوم بّويييئُُهم بوَميييا َعمو

(. فييالخلق والتقييدير والسييلطان والتييدبير هلل وحييده ال 7 المجايليية)[َعلويمٌ 

مييريك لييه. واالنسييان هييو اخخيير مراقييي مييي قبيي  هللا تعييالى مجييزي 

 بعمله. 

ان ابيعية لصاق أية  فة مايية بياهلل سيبحانه  س  سوال يعني ه ا 

الخلييق تقتضييي المباينيية التاميية بيييي الخييالق والمخلييوق. هكيي ا جيياء 
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القييرآن يصيي  هللا بأحسييي الصييفات وينفييي عنييه  ييفة المخلييوقيي. 

ُك اةَبمَصيارَ ]فيقيوا  ُكيهُ اةَبمَصيياُر َوهُيَو يُييدمرو . (103االنعييات  )[ال تُدمرو

ءٌ ]ويقوا  ةو ُسبمَحاَن رَ ]. (11الشورى )[لَيمَس َكمو ملوهو َميم يزَّ بّوَك َرّبو المعو

فُونَ  ا يَصو  . (180) الصافات [َعمَّ

وفي تفسير اخييات  جياء فيي الحيديث عيي رسيوا هللا  يلى هللا 

(.. وقيياا أمييير 1عليييه وآلييه وسييلم  )مييا عييرن هللا مييي مييبهه بخلقييه

لييس  ..المؤمنيي عليه السالت  )مبايي لجميع ما أحد  في الصفات.

با فتضييييارعه اةمييييباح  وال  بجيييينس فتعايلييييه اةجنيييياس  وال بشيييي

  )توحييده تميييزه عليه السيالت (. وقاا2كاةمياء فتقع عليه الصفات

 (. 3وحكم التمييز بينونة  فة ال بينونة عزلة  مي خلقه

الي ي ليم تسيبق ليه حياا حياال الحميد هلل   ) لوات هللا عليه وقاا

. فيكون أوال قب  ان يكون آخرام  ويكون ظاهرا قب  ان يكون باانيا

ك  مسمى بالوحدة غيره قلي   وك  عزيز غييره  ليي   وكي  قيوي 

غيره ضيعي   وكي  ماليك غييره ممليوك  وكي  عيالم غييره ميتعلم  

  يير ويعجيز  وكي  سيميع غييره يصيم عيي لطقدوك  قاير غيره ي

  وكي  بصيير ه كبيرهيا ويي هي عنيه ميا بعيد منهياصمّ ياة وات و

ت  و كيي  ظيياهر غيييره يعمييى عييي خفييّي اةلييوان  و لطييي  اةجسييا

لييم يخلييق ميا خلقييه لتشييديد غييره بييااي  و كي  بييااي غيييره ظياهر  

 ( ك لك هللا رب العالميي. 4ن مي عواقي زمان..وال تخوّ   سلطان
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 تعاري  البد منها
 

س ا كانيت التعياري  فيي كي  عليم  ات اثير ثيانوي  فإنهيا بالنسييبة 

ةنهييا ليسييت اال  سليى المعييارن الفلسييفية بم ابيية حجير الزاوييية.  لييك

محاولة لتعري  الحقيقة الكبيرى  التيي تتفيرا عنهيا حقيا ق الكيون. 

فهي ب اتها مجموعية تعياري . وميي هنيا تكسيي التعياري  أهميتهيا 

في الفلسفة. والبد لنا ان نقوا بأن تعاريفنا ه ه مطابقة لوجهة نظر 

 اإلسالت التي قد عرفنا انها الحق. 
 

 العقل: -1

ميييز بييه اإلنسييان الرمييد مييي الغييي  والخييير مييي  لييك النييور اليي ي ي

الشر  والممكي مي المستحي   والحق ميي البااي . ان  ليك النيور هيو 

العق .. ويعرفه )الفييروز آبيايي( فيي )القياموس(  )انيه نيور روحياني 

تدرك به النفس العلوت. وجاء في حيديث النبيي )ص(  ان العقي  عقياا 

 إن لم تعق  حارت(. مي الجه   والنفس م   أخبث الدواب  ف

وال يمكننا معرفية العقي  اال ب اتيه وبميا ليه ميي آثيار  أميا حقيقتيه 

فإن القوا فيها نوا مي الغرور. وان مي آثاره  توجيه اإلنسان سلى 

الخيير وتحبيي ه ليه  وريعيه عيي الشير وترغيبيه عنيه. وبهي ا فسيره 

النبييي )ص( س  جعليييه عقييياال للييينفس البشييرية التيييي ميييبهها بأخبيييث 

 واب ان لم تعق  حارت. الد
 



 170 

 العلم: -2

 ليك النييور الي ي تكشيي  الينفس بييه الحقيا ق وقييد كانيت مييي قبلييه 

جاهليية بهيييا غافليية عنهيييا. ولييييس كيي  اعتقييياي علميييا ا فيييي المنطيييق 

اإلسالمي ا س  لييس االعتقياي يا ميا كشيفا عيي الواقيع  بي  قيد تكيون 

لييم اليينفس مطمئنيية بعقيييدة  يون ان يكييون لهييا بهييا علييم. بلييى؛ كيي  ع

عقيدة س  ال تملك النفس التي تنكشي  لهيا الحقيقية بصيورة واضيحة 

ن تطميييئي بهيييا وتعتقيييد أ الّ سال تمليييك   ويون أيييية ريبييية أو غميييوض

 بمضمونها. 
 

 المعرفة: -3

 وأما المعرفة فإنها علم مستجد بالشيء. 
 

 اليقين:  -4

بعدما يحص  العلم  تنشأ  فة في النفس تدعى با)اليقيي(. فاليقيي 

وأميا القطيع فإنيه يعنيي   ئنان ال ات بحصيلة كشفها عي الحقيقةاام

جزت ال ات بأمر سواء كان حقا أت بااال. ورب قطع يوافق الواقع ال 

يكون علما  ةنه يفقد  فة الكش  عي الحقيقة. فليو قطيع )وجيزت( 

فري بوجوي الروح ا ال ةنه عرفهيا بعليم ا بي  ةن القيوا بوجويهيا 

ين هوى في نفسه في لك القطيع لييس بعليم كان في مصلحته أو  ا

 وان كان  حيحا  ةنه ال ينطوي على كش  الواقع كشفا يقينا. 
 

 الحق:  -5

وحيييي يتصييايق مييا بيينفس البشيير مييع مييا فييي الواقييع يكييون هييو 

)الحق( والحق في اللغة يعنيي ال بيوت  والتقيرر  والوجيوي. ولي لك 
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لشيعور ا  ليك فإن للحق معنى آخر ا غير تطابق الشعور وخيارج ا

المعنى  هو الوجيوي سيواء عليم بيه أحيد ات ليم يعليم  اعتقيد بيه ات ليم 

يعتقد. فم ال الجنة حق ةنها موجوية فعال في الخارج فإ ا عليم بهيا 

أحد  كان علمه حقا أيضا. ولو مات رج  في بيتيه وليم يعليم بموتيه 

أحييد أبييدا  فييإن موتييه حييق أي ثابييت.. ولفظيية الحقيقيية تعطييي  ات 

 ت.. انها تعكس اةمر ال ابت في الواقع الخارجي. المفهو

 الروح:  -6

  الييروح هييي اليينفس وهييي التييي تنطييوي علييى نييور الحييياة  والعقيي 

وهيييي محيييدية بيييالطوا   واإلراية. وهيييي حقيقييية ثابتييية وراء الجسيييد

والعييرض مختلفيية بييالقوة والضييع   ومتفاوتيية بيياالهواء والرغبييات. 

يهمنا ا بعيد هي ا التعريي  ا ان نعتبير  وبافتقايها يعوي الجسم ميتا.. وال

الروح ماية لطيفة جيدا  ات نقيوا انهيا مجيرية عيي المياية الك يقية. فيإن 

الهدن واحد هو تفسير حقيقة أرقى مي الماية التي نحيس بهيا  ولكنهيا 

ليست هي الحياة والعلم واإلراية  ب  ان ه ه اةنوار تنشيأ فيهيا.. تزييد 

 وتنقص وهي هي. 
 

 النفس:  -7

أما النفس فهيي كلمية تعكيس ليدى اإلسيالت مفهيوت اليروح تماميا  

ويييراي بهييا مييا يسيياوي كلميية اليي ات والقلييي أيضييا. اال ان اةوسييع 

مفهومييا هييو الييروح ثييم اليينفس ةن القلييي يييوحي غالبييا سلييى مركييز 

العواايي  أك يير مييي سيحا ييه بمبعييث نييور العقيي  واإلراية. ويوضييع 

ه العميى والطبيع والخيتم ةنهيا القلي عاية بإزاء العق .. وينسيي سليي

 رمز الشهوات في اللغة العربية  كما هي ك لك في سا ر اللغات. 
 

 الشهوة:  -8
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ان الشييهوة هييي انجيي اب اليينفس سلييى ميييء أو مييخص  ومبعييث 

الشهوات هي ابيعة الحياة. فالحياة تتطلي ضيروراتها التيي تشيك  

 فيييي الغاليييي ميييهوات اإلنسيييان. وقيييد يخطيييل اإلنسيييان فيييي تميييييز

الضرورة عما سواها فتحيد  فييه الصيفات الر يلية التيي هيي نيوا 

مي انحران حي الحياة في النفس.. وغالبا تستعم  كلمة الشيهوات 

 في الصفات الر يلة ه ه. 
 

 الهوى:  -9

ويعني الهوى الحي  ولكنه يستعم  في منطيق القيرآن عياية فيي 

 حي ال ات )هوى النفس(  ولقد جب  ك  مخص على هوى النفس.

وبالعقييي  تيييتمكي الييي ات ميييي تحدييييد الحيييي هييي ا وتوجيهيييه الوجهييية 

 قيمة. تالمس

 الجهل:  -10

والجه   فة في النفس تقاب   فة العق   وتقاب  آثاره ك  آثار 

العق . وال يعني الجهي  فيي منطيق اإلسيالت مجيري افتقياي المعرفية  

 فم ال الجزا والظلم والحسد والحقد كلها مي الجه . 
 

 الفكر:  -11

ان توجه النفس سلى المعلومات السابقة التي احيتف  بهيا لدييه فيي 

محاولييية إلسيييتعايتها واسيييت ارتها ومنهجتهيييا واسيييتخراج معلوميييات 

 جديدة عنها يسمى با)الفكر(. 

عميي  مييي أعميياا اليينفس البشييرية.. هدفييه اسييتخراج  فييالفكر س ام 

 معلومات جديدة مي سثارة المعلومات السابقة. 
 

 الخيال:  -12
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تف  الينفس البشييرية بالصيور التييي تينعكس عليهيا ا ميي نافيي ة تحي

تحتف  بها ثم تبدأ تركي بعضها مع   الحواس ا عي العالم الخارجي

بعا وتجيري بعضيها ميي خصا صيها لتصينع منهيا  يورة جدييدة 

 وه ا يسمى خياال. فالخياا س ا سبداا النفس لصور كا بة. 
 

 اإلنتزاع:  -13

ر معينية. ثيم يعليم بوجيوي يار أخييرى قيد يعليم اإلنسيان بوجيوي يا

وثال ييية ورابعييية و.. و.. وهنيييا تتعيييي الييينفس عيييي االحتفييياظ بعيييدة 

زة عييي بعضييها فتحيياوا ان يمعلومييات عييي الييدور العديييدة المتمييا

تسيييتريا وتجيييد مهربيييا فيييي تجرييييد اليييدور عيييي  يييفاتها الممييييزة 

والتركيز على  فتها الموحدة فتحيتف  الي اكرة بصيورة عيي اليدار 

ي خصا ص الدور التي عرفها اإلنسان وتسمى هي ه عمليية بعيدة ع

 اإلنتزاا. 

 فاإلنتزاا ا س ا ا توحيد المعلومات المختلفة بصبغة واحدة. 
 

 التصور:  -14

حينما يحس الفري بشيء تنعكس  ورته على نفسيه  وقيد تعمي  

ق م يلها. وت كر الصور النفسية أو معرفتها يدعى لالنفس عامدة لخ

 بالتصور. 

ا عليييم الييينفس بميييا فيهيييا ميييي  يييور الحقيييا ق  لتصيييور ا س ام فا

 الخارجية. 
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 الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية 

 القسم الثاني عن: 

 

العقيدة 

 واإليمان
 

 
 

 الدلي  سلى هللا 

 الرسالة 
 الوالية

 الحياة بعد الموت
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 القسم ال اني  عي العقيدة واإليمان 

 البحث األول عن: 
 

 

 

 

 

 سلى هللا الدلي 
 

 

 
 كلمات في البدء 

 أي رب ندعو سليه 

 الدلي  سلى هللا 
 الت كرة باهلل 

 مغالطات مفضوحة 

 اإليمان باهلل 
 معطيات اإليمان 
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 كلمات في البدء
 

 لماذا ندرس العقائد؟

ةن العقا د تبيي مبدأ اإلنسان ومصيره وخط سيره في الحياة  -1

رسييها ببصييرة  سييون يحسيي انييه اةوليى واخخيرة  فييإن ميي ال يد

على  راا النجاة.. بينما هو على  راا الشقاء في الدنيا وسيبي  

النار في اخخرة فيخسير نفسيه فيي العيالميي.. وميي هيو أميقى مميي 

قُيي م َهيي م نُنَبّوييئُُكم ]خسيير نفسييه فييي الييدنيا واخخييرة؟ قيياا هللا تعييالى  

يَي َضيي َّ َسيي َميياالم   الَّيي و يَي أَعم َسييرو َحيَيياةو الييدُّنميَا َوهُييمم بواالَخم عميُُهمم فوييي الم

م  نُوَن ُ نمعا سو َسبُوَن أَنَُّهمم يُحم  (.103/104  )الكه  [يَحم

مييي أوجييده؟ سلييى أيييي ينتهييي؟ ولمييا ا جيياء؟ ومييا هييو سييبيله  -2

اةقوت؟ وكي  يسعد؟ ولما ا خلق الكون؟ وما هي الغاية مي وجوي 

ة يطرحها ك  فيري البشر؟ ولما ا يسعد بعا ويشقى آخرون؟ أسئل

عليييى نفسيييه  ويسيييعى لمعرفييية اإلجابييية الصيييحيحة.  ليييك ةن هييي ه 

اةسئلة ترتبط بكافة نواحي حياته وبدون اإلجابة عنها يفقيد الرؤيية 

السليمة سلى الحيياة فيقيع فيي تناقضيات مسيتمرة وهنيا س ا هيو يرس 

العقا د يراسة عميقة عيرن اإلجابية الصيحيحة  واال فاميا ان تبقيى 

لديه بدون جواب فيصيبه الفرا  والضياا  أو يجييي عنهيا اةسئلة 
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سجابات مرتجلية فيضي   ويشيقى! س  انيه راح يعتقيد بأفكيار خرافيية 

 م   عباية اة نات والحيوانات والنجوت. 

لقد بث أعداء اإلسالت مبهات حوا الديي فلقفتها الشبيبة ةنهم  -3

تمسكوا بالشبهات لم يكونوا قد يرسوا بوعي ما كانوا يعتقدون به  ف

وتركوا حقا ق الديي وأ بحوا يعاة للكفير وجنيويا لألعيداء  فكيان 

البد لنا مي ان ندرس العقا د لنرجع هيؤالء سليى ميا كيانوا علييه ميي 

 عقيدة بالديي والتزات بشرا عه. 

وال قافيية اإلسييالمية التييي نييزا بهييا الييروح اةميييي علييى قلييي  -4

تبييق سييليمة و لييك بفعيي  مييا  الرسييوا  ييلى هللا عليييه وآلييه وسييلم لييم

اخييتلط بهييا مييي اهييواء وأسييااير أملتهييا خرافييات اإلغريييق قييديما  

وفلسفات الغرب حيدي ا. فليم يعيد المسيلم يبصير اريقيه فيي الحيياة  

تلييك الطريييق التييي ضيياعت فييي زحميية الييدعايات اةجنبييية فأ ييبا 

متوتر الفكر  مشوه الكيان  مفقوي ال قة بنفسه واة يالة فيي رأييه  

 قا في بؤرة التناقضات. مغر

ولكي نعيد المسلم سلى واقعه  وننق ه مي سلبيته وتبعيته  البيد ان 

 نعيد سليه ال قافة اإلسالمية الحقة التي ترتكز على العقا د اإلسالمية. 
 

 كيف ندرس العقائد؟

 أمات يارس العقا د ثالثة مناهج مختلفة  

الشييكلي( ميينهج الفلسييفة؛ ويعتمييد علييى المنطييق اةرسييطي ) -1

وفلسييفة االغريييق االلهييييي  وعلييم الكييالت اإلسييالمي المقتييبس منهييا 

وهيييو مييينهج ميييكلي تجرييييدي. ويراسييية العقا يييد وفيييق هييي ا المييينهج 

استعارة نامزة للقالي الفلسفي فيي عيرض العقا يد اإلسيالمية حييث 

تتلييو  بتصييورات البشيير الوثنييية  س  ان اإلسييالت مبييدأ حنفييي جديييد 
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مي الغييي  وليه قاليي يناسيبه  وأي اقحيات  على اإلنسان موحى سليه

لمفاهيم الفلسفة ومناهجها وألفاظها في بنا يه الفكيري يشيوه  يبغته 

 ويخ  بتوازنه ويقضي على وحدته العضوية الداخلية. 

ومييي هنييا فقييد أخطييأ أولئييك اليي يي حيياولوا  ييياغة اإلسييالت فييي 

 قوالييي أجنبييية غريبيية فييي مناهجهييا وألفاظهييا وسيحاءاتهييا عييي روح

الرسالة اإلسالمية  كعلماء الكالت قديما ومقلدي الغرب حدي ا.. وقد 

نعت اإلمات أمير المؤمنيي عليه السيالت أوا ميي قيات بهي ه المحاولية 

( ةنيه بييدا 1الخاائية فيي المسيلميي  نعتيه بأنييه )سيامري هي ه اةمية

عباية هللا اةحد بعباية التوهمات الغريبة عندما أمياب نقياء الحنفيية 

 مية بوثنية االغارقة المشركيي!اإلسال

الميينهج الصييوفي؛ وقييد انب ييق هيي ا الميينهج مييي االغييراق فييي  -2

التقش  وجعي  اإلنسيان رميز الشيرور والخطيئيات ال اتيية  وجعي  

فناء اإلنسان في غياهي العدت والسلبية هو المينهج القيويم المو ي  

 بهييم سلييى الحقيقيية. ونييرى هيي ا التصييور الخيياال بييارزا فييي الفلسييفة

البرهمية والفلسفات اخسيوية البعيدة  وقد ارقت أبيواب المسيلميي 

 في بداية القرن ال اني مع نشاا حركة الترجمة بيي المسلميي.

وه ا المنهج ينكر يور العقي  فيي معرفية حقيا ق الكيون  وييدعو 

سلييى السييلبية ونبيي  اليينظم الدينييية واالكتفيياء بالصييفاء الروحييي اليي ي 

االنطواء أو الالمباالة. والواقع ان ابتعاي ه ا يتحوا ميئا فشيئا سلى 

المنهج عي روح اإلسالت هيو كبعيد اإلسيالت عيي روح الجاهليية. س  

ان ه ا المنهج يعتمد على العم  أك ر ميي اعتميايه عليى العقي ! بي  

ويكفر بدور العق  واالسيتدالا النظيري بتاتيا  ويتصيور ان معرفية 
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مرفوض وباا  كميا تحيدثنا هللا هي فوق مستوى العق . وه ا قوا 

 عنه في القسم اةوا  مي ه ا الكتاب. 

المنهج اإلسالمي؛ ويستوحى مي القيرآن الحكييم ويقيوت عليى  -3

أ وا ثابتة مي الفطرييات المسيلمة والمتمييزة عيي يواعيي الهيوى 

والغضيي  وميزتييه اةساسييية ايقيياظ الييوعي وسثييارة العقيي  والييدعوة 

لييى االنفتيياح علييى الحييياة لمعرفيية سلييى التييدبر والتفكيير والتوجيييه س

أعماقها ومالمسة أغوارهيا ومخاابية روحهيا النقيية الخالصية. وال 

ينسيييى هييي ا المييينهج يور العمييي  كميييا ال يجيييري العقييي  عيييي العمييي   

وأسلوب الحديث في ه ا المنهج الت كرة والتنبيه واالبتعاي ابيدا عيي 

 المراء والجدا والمكابرة على الحق. 

ه التبشيير واالني ار و كير اةم ياا ميي اةميم وركيزة الحيديث فيي

 السابقة  كي  نجى فيها مي نجى وكي  هلك منها مي هلك. 

ونحي نتبع ه ا المنهج ةن اإلسيالت ال يمكيي فهميه اال ميي حييث 

المجموا ةنه بناء متييي ينبغيي ان ييدخ  فييه برفيق وتيدبر.. وةنيه 

ع الفطييرة  ارييق قرييي  واضييا المعيالم  بليييج البينيات  منسييجم مي

 وضرورات الحياة. 

ولقد استوحينا المنهج مي هدى القرآن حيي حاولنيا التلمي ة علييه 

يون ان نحيييياوا التأوييييي  فيييييه  أو مواجهتييييه برواسييييي ال قافييييات 

 . 1الغريبة

 

                                                

 ة الطبعة الرابعة .. في مطلع ه ا الكتابراجع مقدم -  1
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 ؟ أي رب ندعو سليه
 

سلى أي اله ندعو النياس؟ البيد ان نوضيا عيدة نقياا مبد يية لكيي ال 

مشييوبة برواسييي ال قافييات اةخييرى  وبالتييالي تكييون يعوتنييا سلييى هللا 

ترفا ه ه الدعوة بسبي تلك الخرافات التي زعمها اخخرون ونحيي 

منهييا بييراء. والواقييع ان أك يير المشييركيي بيياهلل هييم اليي يي تصييوروا هللا 

بأوهييات بعيييدة عييي الحييق فييأنكروا هللا وهييم لييم ينكييروه فييي الواقييع بيي  

 ميء أكبر مهاية مي هللا؟ أنكروا مي تصوروا انه هللا واال فأي 
 

 القرآن نجاة من األساطير

والبد لنا ان نتبع القيرآن فيي التي كرة بياهلل واليدعوة سلييه  ويكميي 

السييبي فييي ان البشيير عيياجزون عييي بلييو  المعرفيية الصييحيحة اال 

بسييبي مييي هللا تعييالى. وليي لك تخييبط اإلنسييان فييي ظلمييات االوهييات 

قيد بالخرافيات وزعيم  ان هللا حينما ترك االهتداء بنيور القيرآن فاعت

جسم ال نهاية له أو انه جسم محدوي  وقد تنزا فأ با الخلق  فيإ ا 

ارتفع الناس أ بحوا آلهة. وانه بعيد عي خلقه بمباينية  وييده عينهم 
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مغلولة  وانه أوليد عيسيى وعزيير  وان اليهيوي أبنياءه  وانيه تعيالى 

 .1در عليهمعاجز عي سزالة الشر  وانه يبغا البشر ولكي ال يق

ولم يفضا ه ه الخرافات اال القرآن وما  يا ميي تفسييره عليى 

لسييان نبييي االسييالت و أهيي  بيتييه عليييهم جميعييا  ييلوات هللا   فعلينييا 

 االهتداء بهداه واالقتباس مي نوره. 

والواقع ان البشر أثبت عمليا عجزه عي بلو  المعرفة الخالصية 

هم السييالت.. س  ان تيياريي هلل سيبحانه يون التنييور بهييدى اةنبيياء علييي

اإليميان بيياهلل يرمييدنا سليى ان اإلنسييان كييان يتخيبط  حيييي ابتعييد عييي 

منهج هللا تعالى  في ظلمات الجهي  والغفلية. فالنياس كيانوا بييي ميي 

أنكر هللا أو أثبته وأنكر  فاته الحسنى  ومي أثبت له  يفة العجيز 

زعم انه  أو بالج في سلصاق الصفات البشرية حتى -سبحانه–وال ا 

مركي. ومي يطلع على ركات الجهاالت البشيرية هي ه يعيرن ميدى 

الحاجيية سلييى الرجييوا سلييى هللا فييي تعريفييه لنفسييه  و لييك فييي كتابييه 

الكييريم اليي ي تجلييى فيييه لعبييايه لييو انهييم كييانوا يبصييرون. قيياا هللا 

لَُمياتو ]تعالى   يَي الظُّ َج النَّياَس مو يرو تَياٌب أَنَزلمنَياهُ سولَيميَك لوتُخم سولَيى النُّيورو كو

ي لَيييهُ َميييا فويييي  و الَّييي و ييييدو   َّللاَّ ييييزو المَحمو يييَرااو المعَزو يييمم سولَيييى  و بيييإو منو َربّوهو

يييييييم َعيييييي َاب   يَي مو لمَكييييييافورو ييييييٌ  لّو ضو َوَويم ييييييَماَواتو َوَمييييييا فوييييييي اةَرم السَّ

يد    (.2-1ابراهيم )[َمدو
 

 أنواع المعرفة

  والجهيي  ولمنسييان فييي المعرفيية أحييواا ثالثيية  المعرفيية التاميية

 التات والمعرفة البسيطة.

                                                

كانت ه ه بعا خرافيات الفلسيفة وأسيااير مشيركي أهي  الكتياب  وقيد سيبقت اا فية  -1

 منها لدى بيان الفلسفة اإلسالمية.
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 فقد تعرن م ال تفا ي  حد  كا ي غدا. -1

 وقد ال تعرن ميئا مي  لك. -2

وتارة تعرن ان ميئا ما كا ي غدا  ولكي ال تعرن كي  هيو  -3

 وأنى هو؟

فه ه ثالثة أحواا في المعرفية بصيفة عامية  أميا حيوا هللا فلييس 

ي معرفتيه رأسيا  وان لنيا لنا معرفية هللا تفصييال ولسينا عياجزيي عي

بيييي  لييك سييبيال وسييطا وهييو ان نعرفييه بآياتييه يون ان نحيييط علمييا 

بكنهيه و اتييه. وسليييك م يياال نقدمييه عييي معرفيية العلييم )تعييالى هللا عييي 

اةم ياا(  حينمييا تيرى آيييات العليم تييرى أنيك تحيييط بيبعا اةمييياء 

علما وأنت على يقيي بأن علمك ه ا ميء غيرك. عند  لك تصيدق 

ع العليم  ولكيي كيي  عرفيت العليم؟ ات كيي  أحطيت بيه؟ وبيأي بواق

وسيلة؟ أبعلم أحطت به  وال يحيط الشيء بنفسه؟ ات بالجه  عرفت 

العلييم  وكييي  يرمييدك الجهيي  سلييى العلييم؟ وهيي  يكييون الظييالت را ييد 

النور؟ البد لك مي ان تصدق بوجوي العلم وليس لك أمر فوق  ليك 

بعد ان رأيت آياته البياهرات   تصدق به  ةنك ال تستطيع ان تنكره

 وال تحيط به ةنك ال تملك وسيلة سلى  لك. 

حتى ان العلم بوجوي واقع العلم ال يعنيي اننيا ن بيت للعليم وجيويا 

كما ن بت للمعلوت وجويا.  لك ةنه ليس لنا اريق سلى اثبات وجوي 

للعلم  ب  ك  ما يعني  لك اننا نخرج العليم عيي اايار العيدت وننكير 

 كون معدوما. ان ي

فالمعرفة التي يمكننا تحصيلها في هي ا المجياا هيي التيي تجعلنيا 

بيييي النفييي واالثبييات  حيييث ننفييي العييدت  وال يمكننييا ان نشييير سلييى 

الوجييوي.  ييحيا ان انكييار العييدت ب اتييه يلييي  الوجييوي س  ال وسيييط 
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بينهميا  ولكيي ال يمكننيا اإلثبيات الصيريا ةنيه ليم نيؤت وسييلة سلييى 

 ا تكون المعرفة باهلل! لك. وهك 

حينمييا نييرى السييماوات واةرض ومييا بينهمييا مييي مخلوقييات فييي 

غايية الدقيية والنظييات  ال نملييك اال ان نعتييرن بييأن موجييدها وخالقهييا 

ليس عدما. ولكي هيهات لنا ان ندعي له وجويا اال بقدر )ان ك  ما 

ليس بمعدوت فهو موجوي(. وه ا يختل  عيي القيوا ب بيوت الوجيوي 

 سبحانه. –غرار )الوجوي( ال ي نعهده في اةمياء  له على

وحينما نرى في آيات هللا آثار التدبير والتقيدير نعليم بيأن بارءهيا 

يتعالى عي الجه  والضع . وه  يعنيي هي ا اننيا عرفنيا )عليم هللا( 

واحطنييا )بقييدرة هللا(؟ كييال! ال يعنييي هيي ا اال نفييي الجهيي  والضييع  

و  فة المخلوقيي.. وما قولنا ان هللا عنه وان نقوا تعالى هللا عما ه

قدير عليم اال سمارة سليى نفيي الضيع  والجهي  عنيه  ال اننيا علمنيا 

منه )العلم والقدرة( النه قد سبق ان عقولنا اعجز مي ان تص  سلى 

 مستوى الخالق. والى ه ه الحقيقة تشير اةحاييث التالية  

اليرب وهييو  سيأا سيا   اإلميات الصيايق )ا( عيي هللا؟ فقياا  هيو

المعبييوي وهييو هللا  وليييس قييولي )هللا( اثبييات هيي ه الحييرون )اةليي  

والييالت والهيياء( ولكييي أرجييع سلييى معنييى هييو ميييء خييالق االمييياء 

المسمى به هللا والرحمي الرحيم وأمباه –و انعها  وه ه الحرون 

 مي أسما ه  وهو المعبوي ج  وعز. - لك

وقا؟ قاا ابو عبد هللا)ا(  قاا السا    فانا لم نجد موهوما اال مخل

لو كان  لك كما تقوا لكان التوحيد عنيا مرفوعيا  ةنيا ليم نكلي  ان 

نعتقيد غييير موهييوت  ولكننييا نقييوا كي  موهييوت بييالحواس مييدرك بهييا 

تحده الحواس وتم له فهو مخلوق. والبد ميي اثبيات  يانع لألميياء 
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 خييارج مييي الجهتيييي الميي مومتيي؛ أحييدهما النفييي س  كييان النفييي هييو

اإلبطاا والعدت  والجهة ال انية التشبيه ميي  يفة المخليوق الظياهر 

التييييألي  والتركيييييي. فلييييم يكييييي بييييد مييييي اثبييييات الصييييانع لوجييييوي 

المصنوعيي  واالضيطرار مينهم سلييه. ف بيت انهيم مصينوعون وان 

 انعهم غيرهم وليس م لهم. س  لو كان مي لهم لكيان ميبيها بهيم فيي 

ري عليهم مي حدوثهم بعد ان ليم ظاهر التركيي والتألي  وفيما يج

يكونوا  وتنقلهم مي  غر سلى كبر  وسيواي سليى بيياض  وقيوة سليى 

 ضع   وأحواا موجوية ال حاجة لنا سلى تفسيرها ل بوتها.

قاا السا    فقد حديته س ا أثبت وجويه. قاا )ا(  لم أحيده وليي  

سنيييه أثبتييه س  لييم يكييي بيييي اإلثبييات والنفييي منزليية. قيياا السييا    فلييه 

؟. قاا اإلمات )ا(  نعم ال ي بت الشيء اال بانية وما يية. قياا 1وما ية

السا    فليه كيفيية؟ قياا)ا(  ال ةن الكيفيية جهية الصيفة واإلحااية 

ولكيي البيد ميي الخيروج مييي جهية التعطيي  والتشيبيه  ةن ميي نفيياه 

أنكييره ورفييع ربوبيتييه وأبطلييه  ومييي مييبهه بغيييره فقييد اثبتييه بصييفة 

المصنوعيي ال يي ال يستحقون الربوبية  ولكي البيد ميي المخلوقيي 

سثبات  ات بال كيفية ال يستحقها غيره وال يشارك فيها وال يحاا بها 

 وال يعلمها غيره. 

وسييئ  ابييو جعفيير )ا(  يجييوز ان يقيياا هلل انييه ميييء؟ فقيياا  نعييم 

 يخرجه مي الحديي؛ حد التعطي  وحد التشبيه. 

عييرن الخييالق مييي جهيية توجييي وقيياا الصييايق )ا(  ان العقيي  ي

عليه اإلقرار وال يعرفه بما يوجي اإلحااة بصفته. فإن قالوا كي  

يكل  العبد الضعي  معرفته بالعق  اللطي  وال يحيط به؟ قي  لهيم 
                                                

أي ه  ان هللا ميء محقق له  فات خا ية؟ وكلمية انيية مشيتقة ميي حيرن أّن وهيو  -1

 ؟ وهي سؤاا عي  فة الشيء.للتحقق  وكلمة ما ية مشتقة مي لفظة  ما هو
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انما كل  العباي مي  لك ما في ااقتهم ان يبلغوه وهو ان يوقنوا بيه 

)و ليك ةن هللا ويقفوا عند أمره ونهيه ولم يكلفوا اإلحااة بصفته.. 

 ال يرى بعيي الوهم(.
 

 المعرفة فطرة اإلنسان: 

اإلنسان جزء متفاع  مع العالم كله  ييرتبط معيه فيي كي  مييء؛ 

في ميواي جسيمه وسيني حياتيه ومعيارن عقليه وميهوات قلبيه. واي 

محاوليية لفصييله عييي ابيعتييه المتفاعليية المنسييجمة مييع الكييون تكييون 

ع لكش  بعا مناحي ه ا فاملة. والمعارن البشرية سعي متواض

 التفاع  الواسع بيي البشر والكون مي حوله. 

والديي الحق تعبير  يحيا عيي الكيون؛ روحيه وجسيمه  باانيه 

وظاهره. وفي الكون ه ا اإلنسان المتفاع  معه  والكون خليقية هللا 

العظمى ومظهر اسما ه الحسنى فهو أبرز ماهد وأكبر آية على هللا 

إلنسييان مييع هيي ا الكييون  وبحكييم ان الكييون تعييالى. وبحكييم تفاعيي  ا

ماهد على هللا فهو مفطور على اليديي لييس فيي عقليه وروحيه فقيط 

ب  في ك  ميء منه  فهو مرتبط بأك ر ميي خييط بأ يله وابيعتيه. 

ومعوره ال يعدو أن يكون مفطورا عليى معرفية هللا وحبيه واإلنابية 

رى عنيدما سليه  وه ا نوا مي المعرفة الفطريية تأكيدت بمعرفية أخي

بدأ هللا خلق اإلنسان  حيث أمهده على نفسه وعرفه خلقيه. وهناليك 

عرفنييا ربنييا معرفيية تاميية  وعلييق بأنفسيينا مييا يشييبه الظيي  مييي تلييك 

المعرفيية   لييك الظيي  اليي ي يييدفعنا أبييدا سلييى البحييث عييي هللا  فتييارة 

نهتدي سليه وتارة نض  عنه فنتخ  انيدايا ميي يون هللا ونيزعم بأنهيا 

رفنيياه سييابقا. ولييوال هيي ه المعرفيية اةولييية التييي تدغييد  هييو اليي ي ع

ضمير ك  بشر لما بحث النياس عيي سليه  ولميا ابتغيوا سلييه الوسييلة 
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بشتى اةسباب. وه ه الفطرة تساعد اإلنسان على معرفة هللا الحق. 

فليس أمامه سوى ان ينبه به وي كر سليه فإ ا بشيعاا المعرفية يغمير 

يي ]واغيانا.. قاا تعالى  فؤايه  اال ان يجحد عنايا  وسو م أََخي َ َربُّيَك مو

يُت بويَربّوُكمم  مم أَلَسم يهو فُسو َهدَهُمم َعلَى أَنم يَّتَُهمم َوأَمم مم  ُّرو هو ي ُظُهورو بَنوي َءايََت مو

قويَاَمييييةو سونَّييييا ُكنَّييييا َعيييييم َهيييي َا  َت الم دمنَآ أَن تَقُولُييييوا يَييييوم قَييييالُوا بَلييييى َمييييهو

اء فييي الحييديث فييي تفسييير هيي ه اخييية ( وجيي172اةعران )[َغييافولوييَ 

[ انييه سييئ  معاينيية كييان هيي ا؟ قيياا …]وس  أخيي  ربييك مييي بنييي آيت

اإلمات  نعم ف بتت المعرفة ونسوا الموق   وسي كرونه  ولوال  ليك 

لم ييدر احيد ميي خالقيه ورازقيه. وفيي تفسيير قوليه )فطيرة هللا التيي 

لحقيقيية .ان هيي ه ا 1فطيير النيياس عليهييا( قيياا  فطييرهم علييى التوحيييد

 لتهدينا سلى عدة حقا ق  

 ان البشر ال يحتاج لمعرفة هللا سلى أك ر مي التوجيه والت كير. -أ

ان مييا قاليييه المييياييون فيييي تفسيييير توجيييه النييياس سليييى اليييديي  -ب

ورغبتهم الملحة سليى معرفية هللا ان  ليك ميي ضيعفهم وجهلهيم عيي 

يكيي  التفسير الصحيا للحيواي   انميا هيي ضياللة بعييدة  س  ليو ليم

 لديهم فطرة أولية تهديهم سلى هللا لما أظهروا ضعفهم به ا الشك . 

انما السبي في توجه الناس سلى هللا وترك ما كانوا يعبيدون ميي  -ج

الشركاء  و لك حييي تمسيهم الضيراء والبأسياء  انميا السيبي فيي  ليك 

وجييوي معرفيية فطرييية لييديهم بيياهلل  س  تنقشييع عييي أنفسييهم آنئيي  حجييي 

 مصلحة ويتوجهون سلى هللا. الغفلة وال

                                                

هناك مجموعة ضخمة مي الشواهد العلمية الحقيقية واةيلة الفلسيفية تؤكيد الحقيقية اال  -1

ان المجاا ال يسع ل كرها ةننا لسنا اخن في معرض بييان هي ه الحقيقية بي  انميا نرييد هنيا 

 عرض الفكرة اإلسالمية عي التوحيد وتفسير عدة ظواهر وجدانية عنها.
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 دور األنبياء في المعرفة

بما ان اإلنسان مفطيور عليى المعرفية فيي عيالم سيابق عليى هي ا 

العيييالم  وليييم يحيييد  ليييه سال النسييييان والغفلييية عيييي تليييك المعرفييية 

واالحتجاب عنها باتباا الشهوات  فانه ال يحتاج اخن اال  أن يلفيت 

أن ترفع عي وجهيه غشياوة  نظره سلى ما غف  عنه مي المعرفة بعد

الحجييي. ولييم يكييي مييي الممكييي عييوية اإلنسييان الال ييق بيياالرض 

بمباهجها ومشاكلها وأمانيها البعيدة االّ برسوا مبعو  ميي هللا   س  

أن هيي ه العييوية تسييتوجي تناسييي اإلنسييان لعالمييه المييايي القريييي 

لك وتطلعه سلى اخفاق البعيدة حيث الغيي ال ي يدبر أمور الحياة و 

أمييير مستصيييعي ال يال يييم ابيعييية االنسيييان  ولهييي ا بالييي ات بعيييث 

االنبياء)ا( فقد جاءوا لكي ين روا البشر عي التمايي في الغفلة عي 

 معرفة هللا تعالى وي كروهم بربهم ال ي أنعم عليهم بنعم ال تحصى. 

ولقد كانيت هي ه سينة االنبيياء علييهم السيالت. فهي ا القيرآن تي كرة 

القرآن سيورة  بي  وال آيية اال وتي كر بياهلل بصيورة باهلل   فليس في 

مبامرة أو غير مبامرة  ورفع حجي الغفلة مي يونه. وهك ا كانوا 

يصرحون للناس ان الهيدن الر يسيي ميي بعي هم كيان تي كرة العبياي 

بيربهم وتييوجيههم سلييى خييالقهم. قيياا تعييالى )فيي كر انمييا أنييت ميي كر  

مات الصايق )ا( عيي (. وفي الحديث  سئ  اال1لست عليه بمسيطر

الناس  )أضالال كانوا قب  بع ة االنبيياء )ا( أت عليى هيدى؟( فقياا  

)لم يكونيوا عليى هيدى  بي  كيانوا عليى فطيرة هللا التيي فطير النياس 

 عليها ال تبدي  لخلق هللا  ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم هللا(. 

                                                

 22الغامية  -  1
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 الدلي  سلى هللا

 آيات هللا

؟.. تيدبر فيي نفسيك واسيرح ببصيرك فيي ما هو اليدلي  سليى هللا-أ

اخفاق فانظر ما ا ترى؟.. ألست تيرى ميا تعجيز عيي و يفه عالميا 

متوازنا مبدعا مدبرا وأنت فيه  غير يدبر مؤونك ميولى عطيون 

 ويربيك اورا فطورا. 

ويقولييون  ان الكييون جيياء  ييدفة ونظييم  ييدفة ويسييير بغييير -ب

تفسييرها؟ أو ال تعنيي يلي . سبحان هللا  ما هي الصدفة؟ ه  يمكيي 

الصدفة سوى أن حايثتيي وقعتا في حالة واحدة  وكان لكي  واحيدة 

منهما سببها  اال انه كانت في وقوعهما معا حكمة جديدة؟ هي ه هيي 

الصدفة التي نعرفها  وال نعرن الصدفة عمال بغير عام   أو خلقا 

 بدون خالق  أو حايثا بدون سبي. 

يييا. هيي  هيي ا  ييحيا؟ كييال! ان الكييون لييم يحييد  بيي  كييان أزل -ج

جميع مواهده يدا على حدوثه  تطوره  تناميه  تناقصه  تناقضيه  

حاجة بعضه سلى بعضه  تركيي أجزا ه بدقة وتناسيق. ان فيي هي ه 

آيات الحدو .. ب  ك  اكتشافات العلم تهدي سلى ان للوجيوي عميرا 

 محدويا. فالحرارة المتاحة للحياة تتناقص  وعمر النجوت محسوب 
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واةرض لييم تكييي ثييم كانييت  والوجييوي كييان مركييزا ثييم حييد  فيييه 

 . 1انفجار ها   ثم أخ  يتباعد وانه سيرسو في نهاية محدوية

م ] َض َكانَتَيييا َرتمقيييا يييَماَواتو َواالَرم يَي َكفَيييُروا أَنَّ السَّ أََو لَيييمم يَيييَر الَّييي و

 ( وهيي  هيي بحاجيية سليى أك يير ميي لفتيية نظيير 30[)اةنبيياءفَفَتَقمنَاهَُما

حتى نعرن ان هناك مي نحتيار فيي كنهيه وال نعيرن اال انيه مييء 

فوق اةمياء  ميء ال يشبه اةمياء وهو قاير عليم وهو ال ي أبدا 

 الكون سبداعا. 

يقولييون  هييي الصييدفة التييي نسييقت عالقيية اةمييياء ببعضييها.  -ي

فصدفة وبدون أيية حكمية أو تيدبير كانيت حركية كوكبنيا )اةرض( 

تميات  االنضيباا بحييث ال يمكيي ان يحيد   حوا الشيمس منضيبطة

أينى تغير فيي سيرعة يورانهيا حتيى بعيد ميرور قيرن ميي الزميان  

و دفة كيان نظيات القمير الي ي يتبيع فيي حركتيه اةرض ييدور فيي 

 فلك مقرر ومنضبط مع تفاوت يسير يتكرر بدقة فا قة. 

ه  هي  دفة؟. نحي ال نفقه مي لفظة الحكمة اال النظات الدقيق  

هم يفهمون منها ما يراين كلمة الصيدفة.. ان الفضياء الكيوني  فه 

  بحييث ليو أوتييت ا 2فسيا جيدا تتحيرك فييه كواكيي ال حصير لهيا

فرضا ا أجنحة ميي نيور وسيارت بيك الي  ملييون سينة فيي سيرعة 

الضوء لما قدرت ان تحييط بيالكون  ةنيه فيي توسيع مسيتمر يسيبق 

 أجنحتك الخيالية السرعة. 

وروعتييه تبهيران اإلنسييان وهييو يتيدبر فييي آفيياق ان يقية التنسيييق 

 السموات التي تهت  به انها تُدَبَّر مي لدن حكيم عليم. 

                                                

 سبق الحديث حوا  لك عند الحديث عي ابيعة الوجوي. -1

أقوى تلسكوب فيي العيالم يسيتقر فيي )مأونيت بالوميار( فيي الوالييات المتحيدة ويشياهد  -2

 بالييي النجوت.
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ان مواهد العمد والتصيميم السيابق متيوافرة فيي كي  حركية  -ها 

في الكون. فبالرغم مي وجوي سيني كونيية تجيري عبرهيا الكواكيي 

يارة فيي والمنظومات  فإنها ليست كآلة ميكانيكية  بي  انميا هيي كسي

 عراء قد استوى عليها  احبها وسيرها بقدرة وخبرة بالغة. 

فاخلة الميكانيكية تفترق عي السيارة في ان اخلية  ات محدوييية 

ضيييقة  وبييرغم تحركهيييا فهييي ال تتطيييور وال تتوسييع. وسن الكيييون 

يجري لمستقر معلوت. له بداية وله توسع وتناقص وله نهايية. وميي 

تتغيير وتتطيور كالسياعة اةوتوماتيكيية هنا فليست المجيرات وهيي 

التي  نعت ثم جعلت تتحرك ب اتها  ب  هي كالساعة وهي تُصينع 

وتُكم  لحظة بعد لحظة  ةنها فيي  ينع وتقيدير مسيتمريي. فمي ال  

مجرات الكون تسير حينا باتجاه بعضها ولكنها ال تتصايت أبدا  بي  

 بسالت.تتداخ  ثم تتوايا وتتابع ك  واحدة منها مسيرتها 

وهنيياك تكييّون جديييد للنجييوت ولكنييه ال يتكييون فييي أي موقييع كييان 

وفي أي زمان كان  بي  يتكيون فيي لحظية معينية وفيي موقيع معييي 

 ولهدن معيي ليُعرن ان وراء اةمر حكيٌم يدبره تدبيرا. 

وان للصدن مجاال واسعا فيها ولكنها  دن مقصيوية  الشيهي 

حكيمية تنطليق فيي وقيت تقا فها الصدن ولكنها فيي النهايية  يدن 

 معيي ولهدن معيي. سبحان مي ير دها وسبحان مي يرميها. 

وحسي أحيد  النظرييات الكونيية ان فيي آفياق السيماء خلقيا  -و 

 مستجدا يا ما ولكنه خلق مقصوي ومتعمد. 

والميكنة قد تفسر مكال خا يا ميي اةحيدا   ولكيي هي  بإمكيان 

ة فييي لحظيية معينيية؟ المصيينع اليي ي ينييتج السيييارة ان يصيينع الطييا ر

كال! لقد عبر عي ه ه الحقيقية عيالم كبيير بطريقية لطيفية فقياا  انيه 



 195 

يستحي  على مصنع يخرج منه الرج  ان يصنع المرأة ليو ليم تكيي 

هنيياك حكميية بالغيية تييدبر اةميير بالغيييي! وكيي لك قيياا هللا فييي كتابييه  

هو ] رو ُض بوأَمم يم َءايَاتوهو أَن تَقُوَت السََّمآُء َواةَرم َي َومو َوةم مو  ثُمَّ سو َا يََعاُكمم يَعم

ضو ُك ٌّ لَّهُ  ُرُجوَن   َولَهُ َمي فوي السََّماَواتو َواةَرم ضو سو َآ أَنتُمم تَخم اةَرم

َوُن َعلَيمهو َولَيهُ المَم َيُ   يدُهُ َوهَُو أَهم َخلمَق ثُمَّ يُعو دَأُ الم ي يَبم قَانوتُوَن   َوهَُو الَّ و

ييَماوَ  لَيى فوييي السَّ يمُ اةَعم يييُز المَحكو ضو َوهُييَو المعَزو -25الييروت )[اتو َواةَرم

( وفي اةرض آيات للسا ليي. فك  ما في اةرض جاء لمصلحة 27

كي  فييري. وجييدير بنيا ان نسييأا كييي  خلقييت الصيدفة كيي  ميييء فييي 

 ييالا اإلنسييان؟ فحجييم اةرض لييو كييان بحجييم القميير  س ن لقلَّييت 

ليييال والحييرارة نهييارا جا بيتهييا سلييى السييدس وامييتدت البييروية فيهييا 

ولو كان  …ونقصت مياهها  وانهار توازنها واستحالت فيها الحياة

حجمهييا أكبييير منهييا بضيييع  س ن النكمييا غالفهيييا الجييوي واميييتد 

ضييغط الهييواء فيهييا وأثيير فييي اسييتمرار الحييياة عليهييا.. والضييغط 

راال لك  بو ة مربعة ةن ه ا القدر فقط  15الجوي ال يزيد عي 

 سان ونشااه. يفيد حركة اإلن

والضغط مي الجا بية  وقد كش  نيوتي عي وجيوي تجيا ب بييي 

أي جسم وجسم وبقي متسا ال  كيي  ينجي ب جسيم مييت سليى جسيم 

مييت ان لييم تكييي لهمييا أهييدان مشييتركة وراءهمييا  وممسييك عظيييم  

وفيي اةرض اخيتالن الليي  والنهيار واخيتالن المواسيم  وليم يكييي 

بير يقيق جع  اةرض تدور في ممكنا وجوي ه ا االختالن يون تد

يرجة. تصور لو لم يكي فيهيا هي ا التيدبير  أفليم يكيي قيد  33زاوية 

غمر الظالت القطبييي أبيدا وميا بقيي عليى االرض غيير جبياا الي لج 

 والفيافي الجري واستحالت الحياة؟
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فسبحان ميي عليم وقيدر وقضيى ونفي  القضياء بقيوة  بي  يقوليون 

 م.  دفة  بئس ما يخدعون به أنفسه

ان سييمك اةرض لييو كييان أك يير عشييرة أقييدات المتصييت االرض 

اةوكسجيي واستحالت الحياة  ولو كانت البحار أعمق بضعة أقدات 

السييتحالت الحييياة أيضييا   لييك ةنييه كييان قييد انجيي ب ثيياني أكسيييد 

 الكربون واةوكسجيي. 

 أكان ك   لك  دفة؟ سبحان هللا عما يصفون. 

منيافع للنياس جميعيا. فلنتصيور  ان منظر المطر را يع  وفييه -ز

أي تدبير حكيم ه ا ال ي يجع  البحر يتبخر  اعدام وييأمر الريياح 

ان تحملها سلى حيث )يشياء هيو( فيهطي  علييهم بقيدر ميا يصيلحهم  

 ويزيد لهم الرعد والبرق وهما ضرورتان للزراعة. 

وتقوا  يدفة تمطير سينة هنيا وسينة هنياك؟! كيال انميا هيو وفيق 

ي تيدبير الحيياة واالحيياء كميا يناسيي سيا ر قيوانيي نظات يقيق يناس

 الكون. 

يهو   أَنَّيا َ يبَبمنَا المَميآَء ]قاا هللا تعيالى   نَسياُن سولَيى َاعَامو فَلميَنُظيرو اإلو

م    يبا م َوقَضم نَبيا م   َوعو م   فَأَنبَتمنَيا فويَهيا َحبّيا َض َمقّا م   ثُمَّ َمقَقمنَا اةَرم َ بّا

يييالم   م َونَخم م لَُكيييمم  َوَزيمتُونيييا م   َمتَاعيييا َهيييةم َوأَبّيييا م   َوفَاكو َوَحيييدَآ وَق ُغلمبيييا

ُكمم  ييَي السَّييمآءو ](. وقيياا  32-24عبس )[َوةَنمعَييامو ي أَنييَزَا مو َوهُييَو الَّيي و

نميهُ  ُج مو يرو يرام نُخم نميهُ َخضو نَيا مو َرجم ء   فَاَخم نَا بوهو نَبَاَت ُكيّ و َمييم َرجم َمآءم فَاَخم

م  با م ُمتََراكو  (. 99ات االنع )[َحبّا

وحياتنيييا الشخصيييية هييي  تيييدبر بالصيييدفة؟ قليييي  ميييي النييياس  -ح

يستطيع ان يقوا ميا ا سيصيبا فيي المسيتقب   بي  ميا ا يكسيي غيدا 

ومتى يموت. ولو تدبرت قليال لوجدت ان  دفا ما غييرت مسييرة 

حياتييك  وحييواي  مييا جعلتييك تغييير أفكييارك  بيي  انييك فييي لحظييات 
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الك  ب  اخترتيه بصيورة اضطررت ان تختار اريقا مختلفا عي آم

فجا ية لم تسبقك سليه بايرة أبيدا. ولقيد عبيرت عيي هي ه الحقيقية آيية 

ءو َوقَلمبوهو ]مريفة تعبيرا لطيفا  فقاا   االنفاا )[اَنَّ  َّللّاَ يَُحوُا بَيمَي المَمرم

(. وانك تعلم ك يرا  ولكنيك ال تختيار بالضيبط متيى تعليم وكيي  24

م معينة للتعلم فيإن ييدا غيبيية تينظم تعلم. وبالرغم مي ان هناك أسبا با

التعلييييم وتوجهيييه. وأكبييير العلمييياء وأقيييدرهم ييييرى نفسيييه ا حسيييي 

اعترافات فريق عظيم منهم ا تلمي ا متواضعا للغيي يفتا له أبواب 

 العلم بقدر معلوت. 

ولم تتم االكتشافات العظيمة اال في حاالت تشبه الغيبوبة والتنبيه 

سيياها و ييدفة نتيي كرها وحيييي نتييدبر الخيياا . ونعلييم أمييياء ثييم نن

لحظات نرى ان هناك مصيالا عامية عمليت فيي  هولنيا.. وال نعليم 

أمييياء  و ييدفة نعرفهييا ويكييون  لييك فييي  ييالحنا ونسييميه  الحييس 

السايس. هك ا يتقلي البشر بيي أ ابع هللا سبحانه. فإ ا به يجد  اته 

َ ]مدبرا محدوي االختيار. قاا هللا سيبحانه   لميُم السَّياَعةو  سونَّ َّللاَّ نيدَهُ عو عو

ُي َغدام  سو ا َا تَكم ي نَفمٌس مَّ َحاتو َوَما تَدمرو لَُم َما فوي االَرم ُا المغَيمَث َويَعم َويُنَّزو

َ َعلويٌم َخبويرٌ  ض  تَُموُت سونَّ َّللاَّ و أَرم ي نَفمٌس بوأَّي  (.34لقمان )[َوَما تَدمرو

سلييه ان  وقاا اإلمات أميير الميؤمنيي )ا( فيي جيواب سيؤاا وجيه

 ( .1بما عرفت ربك قاا  ) هللا بفسي العزا م ونقا الهمم

وفي حاالت عديدة يرتبط وجداننا بقوة غيبية فنسأا  احبها  -ا

)باسم أو بيآخر( ونتضيرا سلييه بقلوبنيا  فنجيدها  ات اثير فعياا فيي 

توجيه حياتنا نحو اةفض   ونجد الحياة المستصعبة تيسرت  حتى 

مييي  واتنييا بصييورة أ يييلة.. وعنييدما تهجييم نخيياا ان القييدرة كانييت 

علينييا المصييا ي تتوسيي  قلوبنييا بقييوة غيبييية قيياهرة ال نعلييم أيييي هييي 
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وكييي  هييي  بيي  ال نعييرن عنهييا اال انهييا قييايرة علييى انقا نييا. وقييد 

تصييفو اليينفس سلييى يرجيية تحسييي انهييا تييرى هللا  بيي  هييو أمييد مييي 

عيرن ان الرؤية وضوحا آن اك  ولو يت كر اإلنسان تلك اللحظات ل

 هللا ال ريي فيه  فاار السموات واةرض الرؤون الرحيم. 

ييرو ]قيياا هللا فييي كتابييه الكييريم   ي يَُسيييّوُرُكمم فوييي المبَييّرو َوالمبَحم هُييَو الَّيي و

ُحوا بوَهيا َجآَءتمَهيا  يا  َايّوبَة  َوفَرو م بورو كو َوَجَريمَي بوهو
فُلم َحتَّى سو َا ُكنتُمم فوي الم

ٌ  َوَجآ يٌا َعا و يمم رو ييَط بوهو ي ُكيّ و َمَكيان  َوَظنُّيوا أَنَُّهيمم اُحو ُج مو َءهُُم المَموم

يييَي  هو لَنَُكيييونَّي َمو ييييم َهييي و يَي لَيييئويم أَنَجيمتَنَيييا مو ييييَي لَيييهُ اليييدّو لوصو َ ُمخم يََعيييُوا َّللاَّ

ييَ  رو  (.22يونس )[الشَّاكو

وجاء رج  سلى اإلمات الصايق عليه السالت يقوا  يا ابي رسوا 

ييا عبيد هللا     على هللا ماهو؟ فقاا له االميات علييه السيالتهللا! يلّني 

قياا  فهي  كسيرت بيك حييث ال  ه  ركبيت سيفينة قيط؟. قياا  نعيم .

قياا   فهيي  تعلّيق قلبييك  سيفينة تنجييك وال سييباحة تغنييك؟ قيياا  نعيم.

م مييي االمييياء قيياير علييى أن يخلّصييك مييي وراتييك؟  هنالييك أن ميييئا

هيو هللا القياير  ءالت  في لك الشييفقياا الصيايق علييه السي  قاا  نعم

  1مغيث.( العلى اإلنجاء حيث ال منجي  و على اإلغاثة حيث 

وهك ا يعرن هللا نفسه لمنسان مرة بعد أخيرى ويظهير فيي كي  

ميييء ظهييورا  ال تييراه تلييك العيييون التييي تعييويت رؤييية الفقاعييات 

ها وانميا تيراه القليوب البصييرة النافي ة التيي ءالصغيرة يون ما ورا

مم َءايَاتونَا فويي اةَفَياقو َوفويي ]تخترق ظواهر الحياة سلى حقا قها  يهو َسنُرو

مم  هو  (.53فصلت )[أَنفُسو
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 أسماء هللا الحسنى

اننا نجد في أنفسنا وفي الكون المحيط بنيا نقطتييي متقيابلتيي؛  -1

نقطة الضيع  ونقطية القيوة. فإننيا مي ال موجيويون  اال ان وجوينيا 

ان  واننا عيالمون لكيي علمنيا محيدوي بالوقيت محدوي بالزمان والمك

 والكمية  وم   ه ا ك  ميء في العالم.

ليس لنا ان ندعي ان ما بنا مي علم ووجوي هو مي معطييات  -2

 واتنا اةولية  وان  واتنا هي الوجوي والعلم  س  لو كنا نملك بي اتنا 

ليدة ان نوجد أنفسنا س ن ةوجدناها كبيرة قديرة كميا نحيي  باقيية خا

كما نأم   ك لك لو كنا نملك العلم ب اتنا س ن ةعطينا أنفسنا علم ك  

 ميء وبالتالي ما نسينا ميئا أبدا.

فإ ا لم تكي  اتنا بالعلم والوجوي كما هيي الحقيقية  فيال بيد ان  -3

نهتيدي سلييى انهيا مييي ابيعية العييدت والجهي . فنعييرن ان ميا بهييا مييي 

تيات العليم   ليك الي ي ال وجوي وعلم هو مي مصدر كام  الوجوي و

نقييص فيييه وال ضيييع  وال عجييز  و لييك الييي ي ال جهيي  معيييه وال 

نضوب له  وان مالك الوجوي ال ي يعطينا منه قدرا مقدورا ومالك 

العلييم اليي ي يفيييا علينييا منييه قبسييا محييدويا  انييه ال يمكييي ان يُحييدي 

وجييويه بعجييز أو فقيير أو ضييع   وال يجييوز ان يُقييدر علمييه بنييوا 

كي  يون كيي  أو بشييء يون مييء  وسال لكيان م لنيا يون آخر وب

 مخلوقا مملوكا ويكون  اته عدما وجهال كما هي  اتنا. 

ان ه ه الحقا ق تهيدينا سليى ان ميا فيي اخفياق وميا فيي أنفسينا  -4

مي آيات  الكماا والجماا فهي يالة على ما لواهبها مي كماا  اتيي 

ا ميي معيالم الضييع  ال محيدوي وجمياا تيات ال متنياهي  وان مييا فيهي

واليينقص فهييي ياليية علييى تعييالي خالقهييا منهييا وتسيياميه عنهييا وبهيي ا 
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نهتدي سلى ما هلل مي أسماء حسنى وميا هيو منيزه عنهيا ميي  يفات 

 المخلوقيي. 

ُم المغَيمييو َوالشَّيَهايَةو ]قاا هللا تعالى   ي خ سولَهَ سوالَّ هَُو َعيالو ُ الَّ و هَُو َّللاَّ

َمُي الييرَّ  حم قُييدُّوُس هُييَو الييرَّ ييُك الم ي خ سولَييهَ سوالَّ هُييَو المَملو ُ الَّيي و يُم   هُييَو َّللاَّ حو

ييا  و َعمَّ َجبَّيياُر المُمتََكبّوييُر ُسييبمَحاَن َّللاَّ يييُز الم ُي المعَزو ُي المُمَهيييممو مو السَّييالَُت المُمييؤم

ييَمآُء الم  ُر لَييهُ االَسم ُا المُمَصييّوو َخييالوُق المبَييارو ُ الم ُكوَن   هُييَو َّللاَّ ييرو يينَى يُشم ُحسم

يمُ  ييُز المَحكو ضو َوهُيَو المعَزو الحشير )[يَُسبّوُا لَيهُ َميا فويي السَّيَماَواتو َواةَرم

22-24 .) 

وقاا امير المؤمنيي علييه السيالت  )الحميد هلل الي ي ال ميي مييء 

كييان  وال مييي ميييء ُكييّون مييا قييد كييان  المستشييهد بحييدو  اةمييياء 

تيه وبميا اضيطرها على أزليته وبما وسمها به ميي العجيز عليى قدر

سليه مي الفناء على يوامه  لم يخي  منيه مكيان فييدرك بأينيية وال ليه 

 . 1مبا م اا فيو   بكيفية(
 

 األحدية

اةحدية تعني أميريي؛ اةوا ان هللا تعيالى  يمد ال تركييي فييه  

 وال اني  ان هللا واحد ال مريك له. والدلي  على اةوا  

عضييه سلييى بعييا وال يييتم اننييا نالحيي  ان المخلييوق يحتيياج ب -أ

بعضه اال ببعا  ونعلم ميي وجيداننا ان هي ه  يفة الي ا والعجيز  

وان هيي ا يييدا علييى أن المخلييوق ضييعي  و قدرتييه محييدوية. وهيي ا 

سليى ان خالقنيا مقيدس عيي أن يشيارك خلقيه فيي  -بالوجيدان–يهدينا 

الضع  والعجز  س  ان الضعي  لو كان قايرا على الخلق ليم نكيي 

الق ب  كنيا نقيوا  ان كي  مييء قيد خليق نفسيه  فيإ ا بحاجة سلى الخ
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هدانا العق  سلى الحاجة للخلق  هيدانا أيضيا سليى أن الخيالق البيد ان 

يكون منزها مما يجري فينيا ميي الصيفات الناقصية. وبميا ان  يفة 

التركيييي  ييفة مييي  ييفات العجييز والضييع  فإننييا نعييرن ان هللا 

 مقدس عنها وانه غير مركي. 

)مستشيييهد بكليييية اةجنييياس عليييى ربوبيتيييه   جييياء فيييي الحيييديث 

وبعجزهيييا عليييى قدرتيييه  وبفطورهيييا عليييى قدميييه  وبزوالهيييا عليييى 

بقا يييه... تعيييالى عيييي ضيييرب اةم ييياا والصيييفات المخلوقييية عليييوا 

 (. 1كبيرا

ان التركييي يعنيي وجييوي عنصيريي خالييديي يحتياج أحييدهما  -ب

ة ميي سلى اخخر  وان ه ا يعني عدت وجوي اله أبدا   لك ةن الحاج

 فة المخلوق والخالق غني بالي ات عيي غييره س  ليو ليم يكيي غنييا 

بال ات لم يمكي ان يكون أزليا يا ما  ب  كان يحتاج سلى خالق آخير 

 غير محتاج. 

هيي ا هييو المعنييى اةوا لألحدييية. ولمعرفيية الييدلي  علييى المعنييى 

 ال اني البد مي عرض بعا النقاا التمهيدية  

 التوحيد

ان للكون سلهييي اثنييي أحيدهما للخيير وال ياني قالت المجوس  -1

للشر  ويسمون سله الخير بإله النور  وسله الشر بإله الظلمة. وال ي 

أضلهم ه ا الضالا المبيي هو جهلهم بطبيعة الشير وسيبي وجيويه 

في الحيياة  فزعميوا  انيه ال يمكيي ان يكيون خيالق النيور هيو خيالق 

لهم هي ا الجهي  سليى ان الظلمة ورب الخير هو رب الشر. ولقد أض

اإللهيي البد ان يكونا في  راا يا م يم له في الخارج جنوي الخير 
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والشر  والنور والظلمة. ومي هنيا فهيم قيا لون بتعيدي اخلهية ليكيون 

أحدهما مم ال للخير وخالقا له وال اني مم ال للشر وخالقا له  والبيد 

 فقد التعدي معناه.  عندهم مي ان يكون النزاا يا ما بيي اإللهيي  واال

ومييي هنييا فييإنهم يزعمييون  ان كييال مييي سلييه الخييير وسلييه الشيير 

عاجزيي عي التغلي عليى اخخير. فيإن أثبتنيا ا كميا سييأتي ا ان هللا 

الخالق ال يمكي ان يكون عاجزا عرفنيا ان هللا أحيد وهيو سليه الخيير 

والشر  وجاعي  النيور والظيالت  وانيه ال يمكيي ان يكيون هنياك سليه 

 ليس هلل تعالى اريه واإلنتصار عليه. آخر 

ان الفلسييييفة االغريقييييية وروحهيييييا السييييارية فييييي اليهوييييييية  -2

والنصييرانية زعمييت بتعييدي اخلهيية بسييبي زعمهييم بييأن هللا قييد أولييد 

االمياء  فأضيلهم جهلهيم بطبيعية الخليق وزعميوا ان ابيعية الخليق 

ا انما هي والية ميء عي هللا ا سبحانه ا و يدوره عنيه كميا تفيي

 العيون بالماء.

فإ ا ثبت ليدينا ان خليق هللا انميا هيو بنحيو االبيداا )يقيوا ليه كيي 

يَ ال اتي انقلي سلى أمير  فيكون( ةن قدرته  اتية  وعرفنا انه س ا ُحدّو

عرضي  س  معنى  اتية القدرة ان ال ات ال يمكيي ان يكيون عياجزا 

العليم عليم  ب  انه كواقع العلم ال ي ال يمكي ان ينقلي سلى الجه  ب 

باليي ات. أقييوا  س ا ثبييت لييدينا هيي ا ثبييت سييخافة الفلسييفة االغريقييية 

وتابعتها اليهويية والنصيرانية فيي هي ا المجياا  وانهيار بنياء القيوا 

بتعييدي اخلهيية  بنيياء الزريمييتية الشييرقية واالغريقييية الغربييية  هيي ه 

 بعا النقاا التمهيدية  اما تفصي  اةيلة على التوحيد فهي  

  اثنيي ثالث ولك  ثالثة رابع  والسبي انه البد لك  اثنييي لك -1

مي عنصريي أحدهما يميزه عي اخخر وال اني يحقق وجويه  فزيد 
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وعمر يشتركان بعنصر الرجولة ويفترقان بعنصير العمير واليزمي 

 أو الحالة والمكان وما أمبه. 

ولو افترضنا سلها غير  ي العرش ا تعالى ا س ن لكان بينه وبييي 

هللا سييبحانه فارقييا يميييزه عنييه كالمكييان والزمييان و. و.. وس ن لكييان 

الفا   خالدا خلوي اإللهيي ةنه مقوت لهما محقق لوجويهما ولواله 

لما تميز عي اإلله اخخر  ثيم ييأتي الحيديث عيي هي ا الفا ي  الي ي 

يميز بيي اإللهيي وال ي افترض انيه قيديم فنقيوا انيه ليو كيان قيديما 

نفسه وس ا لكان غنيا عي الخلق. س  كي  مييء قيديم  لكان وجويه مي

ال يمكييي ان يكييون مخلوقييا بيي  غنيييا عييي الخلييق وبالتييالي سلهييا  وس ا 

كان ك لك فالبد ان يكون بينه وبيي اإللهيي فارقان ولكيان الفارقيان 

سلهيي أيضا ولكان يجري فيهما ما قد جيرى فيي اخلهية السيابقة ميي 

ما مي اخلهة  وه ا ال يق  عند حيد لزوت الفارق بينهما وبيي غيره

محييدوي  س  كلمييا افترضيينا سلهيييي قلنييا فيهمييا انهمييا يحتاجييان سلييى مييا 

يفرقهميا عييي بعضييهما والبيد ان يكييون الفييارق سلهيا  وهكيي ا نسييتمر 

سلى ما ال نهاية. كي   ليك فيميا ليو افترضينا ان اإللهييي بعييديي عيي 

لمخيير س ا لكييان  بعضيهما امييا ليو قلنييا ان أحييد اإللهييي يكييون حيامال

 المحموا مخلوقا محتاجا  ولم يكي في الكون اال اله واحد. 

ثييم ان وجييوي سلهيييي اثنيييي ال يخلييو مييي ان يكييون واحييدا مييي  -2

أمييريي؛ امييا ان يقييدر أحييدهما علييى يفييع اخخيير عييي موضييعه أو ال 

يقدر  فإن كان قايرا لم يكيي  اك اخخير سلهيا وان ليم يكيي قيايرا ليم 

س  اإلله البد ان يكون قايرا بال ات  وال تكون القيدرة يكي ه ا الها  

ال اتية بمحدوية أبدا  س  كما مر ان ال اتي يعني ان كون القدرة ميي 

 ات الفييري  وال يناسييي القييدرة ال اتييية العجييز عييي ناحييية معينيية. 

فمي ال  يكييون هللا قييايرا باليي ات ثييم ال يكييون قييايرا علييى خلييق نجميية 

ان العجز عي التغليي عليى اإلليه اخخير  مضيئة؟ ه ا تناقا. وبما
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–نييوا ميييي العجييز فإنيييه ال يناسييي القيييدرة ال اتييية  س  انيييا نعيييرن 

ان القييدرة باليي ات ال يمكييي ان تنقلييي سلييى العجييز ولييو  -بالوجييدان

 بالنسبة سلى ميء واحد. 

جاء فيي السينة  سيأا زنيديق  اإلميات الصيايق )ا(عيي قيوا ميي 

 ية فلم يسيتطع التفصيي منهيا اال زعم ان هللا لم يزا ومعه اينة مو

بإمتزاجييه بهييا ويخولييه فيهييا فمييي تلييك الطينيية خلييق اةمييياء؟! قيياا 

اإلمات )ا(  )سيبحان هللا وتعيالى ميا اعجيز سلهيا يو ي  بالقيدرة ال 

يستطيع التفصي مي الطينة  ان كانت الطينة حية أزلية فكانا سلهييي 

ا  فييإن كييان  لييك قييديميي أزلييييي فامتزجييا ويبَّييرا العييالم مييي أنفسييهم

ك لك فمي أيي جاء الموت والفناء  وان كانت الطينة ميتية فيال بقياء 

 . 1للميت مع اةزلي القديم  والميت ال يجيء منه حّي(

س هي ببصرك أنّى مئت مي لدن نفسك حتى تبلج أبعد مجرة  -3

في السماء  فال ترى اال الترابط والتماسك التات  بعضها يحتاج سلى 

اال بييه  وليييس  لييك اال ميياهدا ويليييال علييى وحييدة  بعييا وال يييتم

التقدير والتدبير  والمقدر والمدبر  ال ي يحف  توازنهما ويمسكهما 

ان يتصييييدعا فكمييييا يوجييييد نظييييات تجييييا ب اةجسييييات بيييييي النجييييوت 

والمنظومات والمجرات  فك لك يوجد في ياخ  ال رة الصغيرة مي 

والم الكبيرى نجيده أجسات أو امعاعات. والنظات ال ي يوجيد فيي العي

ابقيا –في  ورته الكاملة فيي أ يغر عيالم عرفنياه. فينحي نعيرن 

ان الييي رة أ يييغر عيييالم وانهيييا قيييد تناهيييت فيييي  -الحيييد  معلوماتنيييا

 غرها حتى ال يمكي ان نشاهدها اال بالمنظار ال ي يكبير االميياء 

مالييييي المييرات. ولكييي هيي ه اليي رة  مييع مييا و ييفناه بهييا تحتييوي 
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ظيات اليدوران الموجيوي فيي النظيات الشمسيي  بصورة را عية عليى ن

 والسؤاا ما ا يدا عليه الترابط والتشابه؟ والجواب  

انييك س ا رأيييت كتابييا قييد أتقنييت فصييوله ونسييقت تنسيييقا قلييت ان 

مؤلفه انما هو فري واحد. وأما س ا رأيت كتابا مختلي  الفصيوا فيي 

 المستوى وفي الموضوا عرفت ان مي ألفه لييس بواحيد. فكيي  ال

يشهد العق  بوحيدة ميدبر الكيون ميي وحيدة تيدبيره وتناسيق أجزا يه 

وترابطهييا؟ ولييو كييان هنيياك آلهيية س ا لكييان يظهيير فييي الكييون آثييار 

 قدرتهما ولكان يختل  تدبيرهما وس ن لكان يفسد الكون بهما. 

ُ لَفََسييدَتَا]قيياا هللا سييبحانه   َمييآ َءالوَهييةٌ سوالَّ َّللاَّ اةنبياء )[لَييوم َكيياَن فويهو

22 .) 

لو كان ميع هللا اليه آخير  لكيان يبعيث سلينيا رسيال نهتيدي سلييه  -4

بهم  س  ان معرفة هللا ال يمكيي اال بيه وبإرميايه  وس  ليم يبعيث سلينيا 

رسال عرفنا انه ال يخلو مي ثال   فاما انه ليس بموجوي  واميا انيه 

عيياجز  أو انييه غييير آبييه بعبييايه. وليييس  لييك كلييه مييي  ييفة الخييالق 

 لغني بال ات. القاير ا

جاء في السنة عي االمات علي عليه السالت  )ليو كيان ميع هللا اليه 

 (. 1ةتتك رسله
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 الت كر باهلل

ان لمعرفيية هللا مييرحلتيي؛ اةولييى تتنيياوا موضييوا معرفيية هللا  

وال انية في انه  كيي  ني كر النياس بياهلل  وكيي  نيدعوهم سلييه  وقيد 

ولى  وها نحيي نعيرض المرحلية استوعبنا الحديث عي المرحلة اة

 ال انية  
 

 مالحظات تمهيدية:

فييي هيي ه المرحليية  يسييعى الييداعي سلييى سثبييات هللا للمنكييريي   -1

وتعتبر ه ه المرحلة بم ابة تمهيد اريق ييؤيي سليى المعيارن التيي 

بينت في المرحلة اةولى   لك ةنه يعرض في البدء اةيلية الم بتية 

ميي الفيري  يعيرض ليه  يفات هللا وكيفيية لوجوي هللا سبحانه  فإ ا آ

 معرفته وما أمبه  مما سبقت اإلمارة اليها في أحايي نا السابقة.

ه  تستطيع العقوا اثبات هللا؟ بالوجدان نرى ان ك   ي لي  -2

يسيتطيع بعيد التوجييه سليى آييات هللا ان يهتييدي سليى وجيوي هللا. وسلييى 

اللييي  والنهييار  هيي ه الحقيقيية تشييير النصييوص التالييية  )وسييخر لكييم

خيات لقيوت –والشمس والقمر والنجوت مسخرات بأمره ان في  لك 
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(. س ن فييي الكييون آيييات لمييي تفكيير وعقيي . فييالفكر والعقيي  1يعقلييون

 يهديان سلى وجوي هللا. 

في الحديث )لم يطلع العقوا على تحديد  فته  ولم يحجبها عي 

 (. 2واجي معرفته

قييان  منكيير متييريي  ومنكيير والنيياس فييي الييدعوة سلييى هللا فري -3

جاحد. وعلى الداعي ان يجاري كال منهميا بميا يناسيبه ميي يليي  أو 

 ت كر. 

 على الداعي ان ي بت وجوي هللا في ثال  مراح    -4

ت لي  الغريزة الجاحدة والتي ينكر الحق أك ر مي ينكره تحت  -أ

 ضغط تلك الغريزة.

النفس بسيبي  ري الشبهات واةفكار الضالة التي ترسبت في -ب

 اوبآخر.

 سضاءة الضمير بالتوجيه سلى آيات هللا الدالة عليه.  -ج

وا ا نجا الداعي في يفع الفري مي مستوى الجحوي سلى مستوى 

الشبهات ومنهيا سليى مسيتوى اخييات فقيد انتصيرت حجتيه ومضيت 

 يعوته. 

وعلى الداعية ان يعرن أوال مستوى  احبه في مجاا الدعوة. 

لّومون للحيق ا بطيبعهم ا ولييس لهييم سيوى الغفليية فيبعا النياس ُمسيي

عنه  وهزة واحدة لهم بالت كير تنقلهم مي الضالا سليى الهيدى  فيي 

حيييي ان لبعضييهم قلبييا أقسييى مييي الحجيير  ال ينفيي  فيييه الهييدى أبييدا.. 

 وسليك اخن بيانا وتفصيال للمراح  ومقتضياتها  

                                                

 . 12النح   -  1

 . 49نهج البالغة   الخطبة  - 2
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 مرحلة الجحود

والتكبير  وعالجيه  ان الجحوي مرض نفسي  نامل مي الطغييان

الوحيييد يكمييي فييي تيي لي  اليينفس وتبييدي  اغيانهييا رضييا وتسييلميا.. 

والطريييق اإلسييالمي سلييى هيي ا التبييدي   توجيييه اليينفس بكيي  عنيي  

 وس رار سلى ثال  نقاا  

 ان الكفر يوجي غضي هللا وع ابه في اخخرة.  -أ

 ان الكفر يؤيي سلى ع اب عاج  في الدنيا.  -ب

 يسيييبي مغفيييرة ميييي هللا وأجيييرا فيييي اليييدنيا ان اإليميييان بييياهلل -ج

 . 1واخخرة

َر على حي ال ات فإنه يستسلم لدى تخويفه  وبما أن البشر قد فُطو

بالع اب ويرجع عي اغيانه عندما يَُرّغي في ال يواب. والنصيوص 

القرآنية تعطينا يرسا بليغا في مجاا يعوة الجاحديي  وتبيي لنا سر 

ي وكييي  أ لييت نفوسييهم الطاغييية نجيياح القييرآن فييي هداييية الجاحييدي

 وأخضعتها للحق. وفيما يلي ن بت نما ج قرآنية ل لك  

سو َا السَّيَمآُء ]    -وهيو يخيون اإلنسيان بالعي اب  –قاا هللا تعالى 

يييَرتم   َوسو َا  يييُي انتَ َيييَرتم   َوسو َا المبوَحييياُر فُّجو انفََطيييَرتم   َوسو َا المَكَواكو

قُبُوُر بُعم وَرتم   َعلو  نَسياُن الم يَرتم   يَيآ أَيَُّهيا اإلو َمتم نَفمٌس َميا قَيدََّمتم َوأَخَّ

اَك فَعَيدَلَكَ  ي َخلَقَيَك فََسيوَّ يمو   الَّي و َك بوَربّويَك المَكيرو -1االنفطار )[َما َغرَّ

7.) 

 وقاا سبحانه  

                                                

وينبغي ان نستفيد ميي الحقيا ق التيي سيون نبينهيا ان مياء هللا عنيد الحيديث عيي فوا يد  -1

مان كما ينبغي ان سنتفيد مي نصوص الكتياب والسينة و ليك فيي أسيلوب تي لي  الينفس اإلي

 البشرية.
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يي] سو مم أَلمييَ  َسيينَة  سوالَّ َخمم ييهو فَلَبوييَث فويييهو مو م سولَييى قَوم َسييلمنَآ نُوحييا يَي َولَقَيدم أَرم

يفوينَةو  يَحاَب السَّ م فَأََخ َهُُم الطُّوفَياُن َوهُيمم َظيالوُموَن   فَأَنَجيمنَياهُ َوأَ م َعاما

َ َواتَّقُيوهُ  بُيدُوا َّللاَّ هو اعم مو قَوم يَم سو م قَاَا لو يَي   َوسوبمَراهو لمعَالَمو َوَجعَلمنَاَهآ َءايَةم لّو

لَُميوَن   سو  ٌر لَُّكيمم سون ُكنيتُمم تَعم م  َلوُكمم َخيم ثَانيا و أَوم يي يُونو َّللاَّ نََّميا تَعمبُيدُوَن  مو

م  قييا زم لوُكييوَن لَُكييمم رو و الَ يَمم ييي يُونو َّللاَّ يَي تَعمبُييدُوَن مو م سونَّ الَّيي و لُقُييوَن سوفمكييا َوتَخم

يييييييهو  يييييييُكُروا لَيييييييهُ سولَيم بُيييييييدُوهُ َوامم َق َواعم زم و اليييييييّرو نيييييييدَ َّللاَّ فَيييييييابمتَغُوا عو

َجعُونَ   (. 17-14العنكبوت )[تُرم

اا هللا تعييالى وهييو يجعيي  لمييي آمييي أجييرا عظيمييا فييي اخخييرة وقي

 ويرغبهم فيها 

دام قَيالُوا َءاَمنَّيا بويَرّبو َهياُروَن َوُموَسيى   قَياَا ] قوَي السََّحَرةُ ُسيجَّ فَأُلم

َر  يييحم ي َعلََّمُكيييُم الّسو يييَ  أَنم َءا ََن لَُكيييمم سونَّيييهُ لََكبوييييُرُكُم الَّييي و َءاَمنيييتُمم لَيييهُ قَبم

قَّطو  ُُ وبَنَُّكمم فوي ُج ُواو النَّخم و فاَلَ
الَن  َوالَُ لّ يم خو ُجلَُكم مو يَُكمم َوأَرم دو عَيَّ أَيم

يَي  ثوَرَك َعلَى َما َجآَءنَا مو م َوأَبمقَى    قَالُوا لَي نُؤم َولَتَعملَُميَّ أَيُّنَآ أََمدُّ َع َابا

ي فََطَرنَا فَاقماو َميآ أَنيَت قَياض  سونََّمي َحيَياةَ المبَيّونَاتو َوالَّ و هو الم يي َهي و ا تَقمضو

ييَي  ييهو مو تَنَييا َعلَيم َرهم ييَر لَنَييا َخَطايَانَييا َوَمييآ أَكم فو الييدُّنميَآ   سونَّييآ َءاَمنَّييا بوَربّونَييا لويَغم

م فَيإونَّ لَيهُ َجَهينََّم الَ  ما رو ُ َخيمٌر َوأَبمقَى   سونَّهُ َمي يَأمتو َربَّهُ ُمجم رو َوَّللاَّ حم الّسو

لَئويَك يَُموُت فويَها َوالَ  الوَحاتو فَاُوم َ  الصَّ م قَدم َعمو نا مو يَى   َوَمي يَأمتوهو ُمؤم يَحم

يَي  توَها االَنمَهاُر َخالويدو ي تَحم ي مو رو لَُهُم الدََّرَجاُت المعُلَى   َجنَّاُت َعدمن  تَجم

 (.76-70اه )[فويَها َو َلوَك َجَزآُء َمي تََزكَّى

 نيا  فيقوا تعالى  كما يجع  لمي آمي أجرا عظيما في الحياة الد

يَي   َوأَيمَخلمنَياهُمم ] يابورو يَي الصَّ فم و ُك ٌّ مو يَس َو َا المكو يَ  َوسويمرو ماعو وسوسم

م فََظييَّ  يبا يَي   َو َا النُّونو او م  ََهيَي ُمغَاضو الوحو َي الصَّ َمتونَآ سونَُّهم مو فوي َرحم

َر َعلَيمهو فَنَايَى فوي الظُّلَُماتو أَن خ دو َحانََك سونّويي أَن لَي نَّقم  سولَهَ سوخَّ أَنَت ُسبم
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ييي  ييَي المغَييّمو َوَكيي َلوَك نُنمجو يمنَيياهُ مو ييتََجبمنَا لَييهُ َونَجَّ يَي   فَاسم ييالومو ييَي الظَّ ُكنييُت مو

ييُر  يام َوأَنييَت َخيم نوي فَييرم يَّييآ سو م نَييايَى َربَّييهُ َرّبو الَ تَي َرم نويَي   َوَزَكرو مو المُميؤم

تََجبم  ثويَي   فَاسم َجيهُ سونَُّهيمم المَوارو نَا لَيهُ َزوم يلَحم يَيى َوأَ م نا لَيهُ َوَوَهبمنَيا لَيهُ يَحم

م َوَكييانُوا لَنَييا  م َوَرَهبييا َخيمييَراتو َويَييدمُعونَنَا َرَغبييا ُعوَن فوييي الم َكييانُوا يَُسييارو

نَيا َوَجعَلمنَاَهيا  وحو ي رُّ نَا فويَها مو َجَها فَنَفَخم َصنَتم فَرم يَي   َوالَّتوي أَحم عو َخامو

يييدَةم َوأَنَيييام َربُُّكيييمم َوابمنَ  يييةم َواحو يييتُُكمم اُمَّ هو اُمَّ يَي   سونَّ َهييي و لمعَيييالَمو َهيييآ َءايَيييةم لّو

بُدُونو   (.92-85اةنبياء )[فَاعم

ومي تيدبر فيي القيرآن يجيد ان أك ير آياتيه تسيير عليى هي ا الينهج 

 لييك ةنهييا تجابييه الملحييديي باإلنيي ار والبشييارة ثييم تييوجههم سلييى هللا 

 الحق. 

صوص السنّة الشيريفة أيضيا نفيس الطرييق. ن بيت فيميا وتسلك ن

يلييي نمو جييا واحييدا منهييا نقتبسييه مييي خطييي اإلمييات أمييير المييؤمنيي 

 عليه السالت حيث قاا 

)الحمد هلل المعرون مي غير رؤية  والخيالق ميي غيير منصيبة. 

خلييق الخال ييق بقدرتييه  واسييتعبد اةربيياب بعزتييه  وسيياي العظميياء 

لييدنيا خلقييه  وبعييث سلييى الجييي واإلنييس بجييويه  وهييو اليي ي أسييكي ا

رسيييله  ليكشيييفوا لهيييم عيييي غطا هيييا  وليحييي روهم ميييي ضيييرا ها  

عليييهم  1وليضييربوا لهييم أم الهييا  وليبصييروهم عيوبهييا  وليهجمييوا

واسييقامها وحاللهييا وحرامهييا  ومييا  2بمعتبيير مييي تصييرن مصيياحها

أعيد هللا للمطيعيييي ميينهم والعصيياة ميي جنيية ونييار وكراميية وهييوان  

لييى نفسيه كمييا اسيتحمد سلييى خلقيه  و جعيي  لكي  ميييء قييدرا أحميده س

ولكي  قييدر أجيال ولكيي  أجي  كتابييا.. واعلميوا انييه ليي يرضييى عيينكم 
                                                

 هجم عليه ... يخ  غفلة ويعني عليه السالت  انهم أثاروهم مفاجئة بالمواع . -1

 مصاحها  بمعنى الصحة والعافية. -2
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بشيء سخطه على مي كان قبلكم  و لي يسخط عليكم بشيء رضيه 

ممي كان قبلكم   وانما تسيرون في أثير بييي وتتكلميون برجيع قيوا 

 قد قاله الرجاا مي قبلكم(. 

 ثم قاا  

لموا انه ليس له ا الجلد الرقيق  بر عليى النيار  فيارحموا )واع

نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصا ي الدنيا  أفرأيتم جزا أحيدكم 

مي الشوكة تصيبه والع رة تدميه والرمضاء تحرقه؟ فكي  س ا كان 

بيييي اييابقيي مييي نييار  ضييجيع حجيير وقييريي ميييطان.. أعلمييتم ان 

ضييها بعضييا لغضييبه  وس ا س ا غضييي علييى النييار حطييم بع 1مالكييا

م مي زجرته  (.2زجرها توثبت بيي أبوابها جزعا

هكيييي ا تحيييياوا اخيييييات والنصييييوص اإلسييييالمية سزاليييية جحييييوي 

الجاحييديي بييالتخوي  والترغيييي وعلييى الداعييية ان يسييتعم  نفييس 

 اةسلوب ليكون ناجحا. 

 مرحلة الجدال

تمهييدا لعيرض اا فية ميي الشيبهات ويحضيها يجيي ان نعليم ان 

يعنييي فييي منطييق القييرآن المناقشيية بصييفة عاميية وهييو علييى  الجييداا

 نوعيي  جداا ممدوح وآخر م وموت  وهما  

 الجداا بالتي هي أحسي. -1

 الجداا بغير التي هي أحسي. -2

والحيديث التيالي يفييرق لنيا بيييي النيوعيي كميا يبيييي حكمهميا لييدى 

 اإلسالت  

                                                

 هو الملك ال ي وكله هللا على النار. -1

 . 183نهج البالغة   الخطبة رقم  -  2
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ييَر عنييد اإلمييات الصييايق عليييه السييالت الجييداا فييي الييد يي وان  ُكو

رسوا هللا واة مة قد نهيوا عنيه  فقياا الصيايق )علييه السيالت(  ليم 

ينه عنه مطلقيا ولكيي نهيى عيي الجيداا بغيير التيي هيي أحسيي  اميا 

تسمعون هللا يقوا  )وال تجايلوا أه  الكتياب اال بيالتي هيي أحسيي( 

وقولييه تعييالى  )ايا سلييى سييبي  ربييك بالحكميية والموعظيية الحسيينة 

أحسييي( فالجييداا بييالتي هييي أحسييي قييد قرنييه  وجييايلهم بييالتي هييي

العلمياء بالييديي  والجييداا بغييير التييي هييي أحسييي محييرت  حرمييه هللا 

على ميعتنا.وكي  يحرت هللا الجيداا جملية وهيو يقيوا  )وقيالوا ليي 

يدخ  الجنة اال مي كان هويا أو نصارى( قاا هللا  )تلك أمانيهم ق  

الصييدق و االيمييان هيياتوا برهييانكم ان كنييتم  ييايقيي( فجعيي  علييم 

 بالبرهان وه  يؤتى بالبرهان سالّ في الجداا بالتي هي أحسي؟!

قي   يا ابي رسوا هللا؛ فما الجداا بالتي هي أحسي والتي ليست 

بأحسييي؟ قيياا )ا(  أمييا الجييداا بغييير التييي هييي أحسييي  أن تجييايا 

مبطال فيوري عليك بااال فال تريه بحجة قد نصبها هللا ولكي تجحد 

تجحد حقا يريد  لك المبط  ان يعيي به بااليه فتجحيد  ليك  قوله أو

الحييق مخافيية ان يكييون لييه عليييك فيييه حجيية ةنييك ال تييدري كييي  

المخلييص منييه  فيي لك حييرات علييى ميييعتنا ان يصيييروا فتنيية علييى 

ضيعفاء اخييوانهم وعليى المبطليييي. امييا المبطليون فيجعلييون ضييع  

حجية لهيم  الضعي  منكم س ا تعيااى مجايلتيه وضيع  ميا فيي يدييه

على باالهم  وأما الضعفاء منكم فتغّم قلوبهم لما يرون ميي ضيع  

 المحق في ري المبط .

وأما الجداا بالتي هيي أحسيي فهيو ميا أمير هللا تعيالى بيه نبييه ان 

يجايا به مي َجَحدَ البعث بعد الموت وسحيا ه له فقاا هللا حاكيا عنه 
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ت وهيي رمييم( )وضرب لنا م ال ونسي خلقه  قاا ميي يحييي العظيا

فقاا هللا تعالى في الري علييه  )قي ( ييا محميد )يحييهيا الي ي أنشيأها 

 (. 1أوا مرة وهو بك  خلق عليم

 نستنبط مي ه ا الحديث ثالثة أمور هي  

عليى الييداعي ان ال ييورا نفسييه بالجييداا ميا يات ال يييرى فييي  -1

 نفسه الكفاءة التامة عليه. 

خيير  بيي  يبيييي الفييارق عليييه ان ال يجحييد حقييا إلثبييات حييق آ-2

بينهما. فلو قاا المبط  للمحق انك تعتقد بأن ليألرض نظاميا فلميا ا 

نعتقييد بيياهلل مييع ان النظييات يكفييي لتفسييير ظييواهر الخلييق  فييال يقيي  

المحق  ليس في اةرض نظيات. فيكيون قيد انكير حقيا. بي  ليقي   )ال 

منافيياة بيييي ان يكييون لييألرض نظييات وان تحتيياج اةرض فييي خلقهييا 

 مها سلى خالق مقتدر(. ونظا

يندب الجداا بيالتي هيي أحسيي بالنسيبة سليى كي  مسيلم قياير.  -3

وه ا الحديث يجعلنا ن بيت ةنفسينا الحيق ا لييس فيي عيرض الفكير 

اإلسالمي ا ب  وحتى في االسيتدالا ليه   ليك ان اليدلي  البااي  ليي 

يهدي اإلنسان سلى الحق. وان تراءى للبسيطاء كي لك وهي ا  ات ميا 

ق ميييي وجييوب اإللتيييزات المطلييق بيييالمنهج الييديني  حتيييى ال قييد سييب

 نعرض الديي في ثياب غريبة عنه. 
 

 مغالطات مفضوحة..

بعد تمهيد الطريق ب كر معنى )الجداا الحسي والجداا السييء( 

نعرض جملة مي مغالطات المايييي ومبهاتهم حوا هللا  نفضيا ميا 

 فيها مي تناقا. 
                                                

 . 2 ح 125  ص2بحار االنوار  ج -  1
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ر(   بمييا اننييا لييم نجييد ظيياهرة يقييوا الييدكتور اةلميياني )بخنيي -1

واحدة في ه ا الكون الرحيي  مي أبعد نقطة اكتشفناها في الفضاء 

سلى أقرب جرت الينا  لم نجدها ما ة عيي النظيات الكيوني  فلييس لنيا 

 الحاجة سلى افتراض وجوي هللا. 

الجواب   ان عدت وجوي م و  في النظات أو ميمولية النظيات فيي 

ى عدت وجوي الخالق  ب  يكون يليال قااعيا الكون ال يكون يليال عل

على وجوي مي خلق النظات وهو هللا الخالق العظيم  وسالّ فمي جع  

ه ا النظات وقَدَّره وأجراه ؟ وبعد ه ا فه  الكون كله خاضع للنظات  

أو هي  اثبيت العلييم الحيديث هي ا النظييات؟ لنسيمع )هيايزنبر ( العييالم 

ا  ان مي المستحي  علينيا ان نقييس الفيزيا ي يقوا ا في نظات ال رة 

بصور يقيقة كمية الحركة التي يقوت بها جسيم بسيط وان نحدي فيي 

الوقييت عينييه موضييعه فييي الموجيية المرتبطيية بييه بحسييي الميكانيكييا 

الموجبيية التييي نييايى بهييا )لييويس يوبروغلييي( فكلمييا كييان مقييياس 

مي موضعه يقيقا كان ه ا المقياس عامال في تعدي  كمية الحركة و

ثم في تعدي  سرعة الجسيم بصورة ال يمكي التنبؤ بها ومهما تعمقنا 

 في تدقيق المقاييس العلمية ابتعدنا أك ر عي الواقع الموضوعي. 

ه ا في ال رة التي سماها البعا بمبدأ النظات في الالنظات. وأميا 

في المجرة وهي أكبر وحدة وجويية فيإن أحيد  النظرييات الفلكيية 

رغم مييي وجييوي نظييات متناسييق فيهييا فييإن فيهييا مجيياال اثبتييت انييه بييال

 واسعا لما نسميه بالصدن.

قياا ايياليس )مييي قييدماء فالسيفة اليونييان(  لقييد كانييت الميياية   -2

 رات أزلية فا طدمت ببعضها وكيان الكيون. وسليى هي ه النظريية 

 هييي بعييا المييايييي الجييدي قييا ليي ان الميياية عبييارة عييي اليي رات 
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ال عييدت فيهييا  انهييا تتكييون بيييي فتييرة وأخييرى الصيغار الخالييدة التييي 

 بشك  أو بآخر ثم تتالمى لتتكون بصورة جديدة. 

ويقيييوا )هكسيييلي(  )ليييو جلسيييت سيييتة قيييروي عليييى آالت كاتبييية 

تضرب على حروفها مالييي السنيي فال نستبعد ان نجيد فيي بعيا 

اةوراق اةخيرة التي كتبوهيا قصييدة ميي قصيا د مكسيبير  فكي لك 

خن نتيجيية لعمليييات عمييياء ظلييت تييدور فييي الميياية كييان الموجييوي ا

 لبالييي السنيي(.

 الجواب  

كي  ومي أييي عيرفتم ان المياية كانيت أزليية ؟ هي  كنيتم ميع  -أ 

الماية في أزلها  أت آمنتم بهيا غيبيا؟ فيإ ا أجبيتم بال ياني قلنيا س ن ميي 

ايييي وكييي  آمنييتم بأزلييية الميياية غيبييا وانكييرتم هللا؟ كييي   ييا ان 

بمييا ال تييروه وال يصييا للموحييديي اإليمييان بمييا لييم يييروه؟  تؤمنييوا

ونسأا أيضا  ه  الماية اةزلية كانت حية؟ فميي أييي جياء الميوت  

أت هيييي ميتييية فميييي أييييي جييياءت الحيييياة؟ وانكيييم تقوليييون ان المييياية 

تصيييايمت ميييع بعضيييها  فميييا الييي ي سيييبي تصيييايت أجيييزاء المييياية؟ 

 بإراية واختيار؟أبالصدفة كما يقوا )االيس( أت بالضرورة أت 

فييإن قلييتم بالصييدفة قلنييا  ألسييتم تقولييون ان للطبيعيية قييوانيي  -ب

معينة ال يخرج عليها وال يشي  عنهيا  فكيي  حيايت عنهيا؟ أت كيي  

تركيت نظامهييا سلييى نظييات جديييد؟ ثييم هيي  تييأتي الصييدفة بهيي ا النظييات 

اليدقيق المتناسيق اليي ي يحيير العقيي  ميي يقتييه وعمقيه واتقانييه؟   ان 

فكي  تصنع العق   -كما يقوا انشتايي  -تصنع ساعة يد  الصدفة ال

المفكر واالجهزة المحيرة للعقوا الموجوية في الدما ؟ وكما يقوا 

أحد العلماء ان القوا بأن الحياة وجدت نتيجة )حاي  اتفاقي( مبيه 

فييي مغييزاه بييأن تتوقييع سعييداي معجييم ضييخم نتيجيية انفجييار يقييع فييي 
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حتمياا ان يكيون الضيرب عليى آلية المطبعة يون فع  فاعي  .. ان ا

كيي   ي ان يشيافىكاتبية عليى يييد أميي سييببا لقصييدة مكسييبير أبعيد ميي

مرضييى العييالم بتنيياوا مييواي تقضييي علييى أمراضييهم  ييدفة كييأن 

ي هي أحدهم سلى الحق  ويتناوا حشيشة و دفة يكون فيها يواؤه  

وييي هي اخخيير الحييالبحر فيتنيياوا  ييدفة سييمكة يكييون فيهييا مييفاؤه  

 الث سلى الصحراء وتلدغه أفعى يكون فيه يواء مرضه  وي هي ال

وهك ا كي  ميريا فيي العيالم وفيي ييوت واحيد يشيفى  يدفة بسيبي 

مجهوا. لو حد  م    لك لما تمالكنا عي القوا بيأن معجيزة سلهيية 

كبيرة قد وقعت. ثم كي  يمكي ان تكون الحياة  دفة مع ان الخلية 

واحتمييياا ان يحيييد   الحيييية تحتيييوي عليييى أجيييزاء منهيييا البيييروتيي 

بروتيي واحد  دفة يتطلي ا حسي نظات االحتمياالت ا مياية يزييد 

مقدارها ال  مليون مرة عي المياية الموجيوية ؟   وأميا الميدة التيي 

 243-1يمكي فيها ظهور نتيجة ناجحة له ه العملية فهيي أك ير ميي 

عاما أي ما تان وثالثة وأربعون  فرا أمات عشر سنيي.. وبعد ه ا 

 يمكي القوا بتكون ك  العالم  دفة؟ ه  

وان قلتم بالضرورة   أي ان الماية مي ابيعتها ومي قانونها  -ج

االجتماا. قلنا فلما ا كان  ليك حايثيا وليم يكيي مني  القيدت كي لك فيإن 

الميياية قديميية )كمييا تييدعون( وقوانينهييا قديميية فيجييي ان يكييون هيي ا 

قديمية   ولييس  العالم مي قيديم ويجيي ان تكيون ميا فيهيا ميي  يور

 الواقع ك لك قطعا. 

وان قلييتم انمييا  ييارت كيي لك بييإراية واختيييار  قلنييا  ممييي كانييت 

اإلراية ؟ مي الطبيعة أت مي الماية أت مي  ات أغلي وأقوى منهما؟ 

س ام يعنيا ننظير  ميا هيي الطبيعية؟! ان هيي اال النظيات )وهي  النظيات 

ت  فهيي  هييي عاقيي ؟(. ومييا هييي الميياية  أليسييت الميياية هيي ه اليي را
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اإلراية؟ ارجعوا سلى عقولكم وفكروا. وثم لما ا بدلت  ورتها بعد 

 ان كانت في  ورة واحدة؟

 الضرورة أت اإلراية أت بالصدفة  وك   لك مي سفه الفكر. 

ويقولون لقد تغلغلنا في أعماق الماية وكشيفنا غورهيا البعييد  - 3

  فلم نر غير الماية ميئا وغير النظات مربيا ومدبرا.

الجييواب  نحييي ال ننكيير النظييات والميياية  ولكييي مييي خلييق الميياية 

والنظات؟ ان العق  يحكم بيأن المياية البيد لهيا ميي خيالق وان النظيات 

البد له مي مدبر عليم  وه  يمكي ان ينكر اإلنسان ميئا بمجري انه 

 ال يراه؟

يقولون  ان اإليمان باهلل نشأ مي ضع  اإلنسيان أميات قيوى  – 4

لقاهرة في تلك الحقي المعتمة مي تاريي البشير  حينميا ليم الطبيعة ا

يكي له ملجأ مي الحر والبري  وال منقي  ميي الميرض والعاهية  وال 

وسييلة ييدفع بهيا عايييية اةعا يير أو يقهير بهييا المسيافات فيي البيير 

واةمييواج فييي البحيير. امييا اليييوت فقييد قهيير اإلنسييان بعقلييه العمييالق 

 جبارة فلم يبق ما يبرر اإليمان باهلل. الطبيعة وأخضعها إلرايته ال

الجيييواب  بيييالرغم ميييي ان هييي ه المغالطييية تشيييغ  فكييير الرجييي  

العصيييري فييييي كييي  مكييييان اعتيييزازا بنفسييييه وغيييرورا بإنجازاتييييه 

ومكاسييبه  فإنهييا تافهيية جييدا. وأوا تسيياؤا نوجهييه سلييى أنصييار هيي ه 

الفكيرة هيو ان البشير هي  تخليص نها ييا عيي أسيباب الضيع  التييي 

ا تيييدعوه سليييى التوسييي  سليييى هللا؟ أو ليسيييت اةميييراض كانيييت قيييديم

تتصييياعد خطيييورة وتتزاييييد عيييديا ؟ أو ليسيييت الوفييياة وهيييي أميييد 

الحواي  هوال ال تزاا تهدت أحالت البشر؟ أو ليست الحروب تشك  

زاوية خطرة في بناء الحياة السعيدة ؟ أو ليست الحيواي  الطبيعيية 

ا لمقليميييية ال تيييزاا تقيييوى عليييى البشيييرية ؟ بييي  ألييييس الخضيييو
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والمصيلحية والطا فيية والعنصيرية ضيع  فيي اإلنسيان ليم يسييتطع 

 معالجته حتى اخن؟ 

والتساؤا ال اني هو انه ه  ان تقدت العليم يقضيي بعيدت اإليميان؟ 

أيزعمييون ان هللا يجيييي ان يعيييرن فييي غرفييية االختيييراا أو تحيييت 

  مجاهر كهربا ية فإ ا لم يوجد وجي سنكياره  أت ان تقيدت العليم يليي

 سلى هللا؟

والحقيقيية ان اتجيياه الحضييارة اليييوت اتجيياه كييافر واال كييان تقييدت  

 العلم سببا لزياية اإليمان ةنه  

يجع  البشر يعتقد بأن وراء أفقه آفاقا  وان ما و   سليه  -أوالم 

 فكره ليس المنتهى اةخير كما كان يعتقد اةولون.

م  ان الصييينع يكشييي  أسيييرار الطبيعييية التيييي تيييدا عليييى اتقييي -ثانييييا

واحكات الخلق  ول لك فإن مشياهير العلمياء أ يبحوا أوا الميؤمنيي 

باهلل. ونكرر ه  العلم يتأثر بتقيدت الكشيوفات؟ فمي ال ليو كيان البشير 

ةن البشيير  5=2×2قبيي  قييرن يجييي ان يقييوا  4=2×2يعتقييد بييأن 

أحرز مكاسي جديدة؟! ان اإليمان باهلل نابع مي فطرة اإلنسان التي 

لتجيارب سالّ جيالء وروعية. فكيي  ننكير ربيا يزييد علينيا ال تزياي با

ك  يوت فضال كبيرا  وكي  نرفا الشكر إلله يلهمنا ك  يوت علما 

 مستجدا و.. و..؟؟ 

ويزعميييون  سن الميييؤمنيي يقوليييون بيييأن هللا  يييانع الخليييق   -4

بمعنى أنه أوجد الشييء ميي ال مييء وهي ا أمير مسيتحي  عقيال فيال 

 ث الوجوي. يمكي ان يكون العدت مبع

 الجواب 
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أوالم  مي أيي عرفتم سستحالة وجوي الشيء مي العدت؟ هي  ةنكيم 

لييم تييروه مييي  ي قبيي ؟ أو أنكييم لييم تييروه فييي المختبييرات وتحييت 

المجاهر؟ وه  عدت الرؤية يلي  على عدت الوجوي؟ كم مي واقع لم 

يكي مر يا ثم أ با معروفا. فه  كانيت اةميعة مر يية حييي كانيت 

ان كانت الشمس  أت كانت الجا بية مر ية؟ ان الفطرة  موجوية من 

 أمضى حكما وأنف  بصيرة مي العيي المجرية. 

ثانيييا  البييد لنييا أن نعتييرن ببداييية الكييون ةنهييا تييدا عليهييا تجاربنييا 

العلمييية ومعارفنييا الفلسييفية  وقييد سييبقت لمحيية مييوجزة مييي أيلتهييا عنييد 

 الحديث عي حقيقة الوجوي.

الحقيا ق نضيطر سليى االعتيران بأنهيا حايثية  ثال ا  ان ك يرا ميي

فميي ال  حاليية االتصيياا واإلنفصيياا ا كم يي  اتصيياا يييد بييأخرى ثييم 

حالييية معدومييية ثيييم يوجيييدها اإلنسيييان  واإلراية كانيييت  -انفصيييالها

 معدومة ثم وجدت. س ن فليس هناك مانع مي وجوي ميء بعد عدت. 

هللا رابعييا  ان اسييتحالة وجييوي ميييء مييي العييدت ال يييرتبط بخلييق 

سييبحانه لألمييياء    لييك ةن هللا هييو اليي ي وهييي الخلييق لألمييياء   

فاةمياء جاءت مي خلق هللا ال مي العدت   وهللا أبدعها بعد عدت ولم 

ء  ]يخلقها مي العدت.. قاا هللا تعالى   َطيى ُكي َّ َمييم ي أَعم قَاَا َربُّنَيا الَّي و

قَهُ ثُمَّ َهدَى ن االمياء ال ميي  ( . وفي الحديث  )و أنه50)اه [َخلم َكوأ

 (.  1ميء

لقييد ثبييت بالتجربيية العلمييية ان كيي  ميييء يحتيياج سلييى مكييان  -5

وزمان  فإ ا آمنا باهلل فالبيد ان نعتقيد بوجيوي مييء ال مكيان ليه وال 

 زمان   وه ا أمر غير ممكي. 
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الجواب  البد ان نسأا أوال  مي أيي اكتشفتم أن ك  ميء يحتاج 

وزمان لوال انكم رأيتم الماية في زمان سلى حيز يستوعبه مي مكان 

ومكييان فحسييبتم ان كيي  ميييء البييد ان يكييون مقولبييا بهمييا موجييويا 

فيهما ؟ ولقد اكتشي  اإلنسيان ان بعيا الحقيا ق تقيع خيارج حيدوي 

الزمان. فالجا بية م ال حقيقة ال يمكي ان ينكرها رج  عصري بيد 

ا بي( كيان انها حقيقة تعييا خيارج اليزمي. وليو ان )ري الفعي  الجي

يحتاج في قطع المسافات الحالزمان لكانت نتيجة تبدا المجرات سلى 

ييؤيي سليى تفجير كافية المجيرات. هي ا  -ال ي يحد  ك ييرا–أمواج 

عييي هييي ا الزميييان وأميييا عيييي المكييان فيييأيي مكيييان الحيييق والبااييي   

 والفضيلة والر يلة ؟ 

ونقييوا ثانيييا  ان هللا سييبحانه محيييط بكيي  زمييان ومكييان فليسييت 

ةمكنة واةزمنة مباينة عنه. فهو سله فيي السيماء وسليه فيي اةرض ا

وهو محيط بك  زميان ومكيان  ولكيي ال بميا ان هللا محياا ميي قبي  

 اةزمنة واةمكنة. ب  بما هو محيط بهما. 

وثال يا  ان السيبي اليي ي بح نيا ميي أجلييه عيي هللا هيو  ان الفطييرة 

ه وتييدبيرها ةنييه تهييدينا سلييى ان الكييون عيياجز ب اتييه عييي خلييق نفسيي

يجري في حدوي الزمان والمكان فيال يمكيي ان نسيري  ات الصيفة 

سلييى هللا خالقييه س  نفقييد المبييرر اليي ي جعلنييا نبحييث عييي الخييالق مييي 

 وهو البحث عي سله ال يحتاج وال يحد بزمان ومكان.  -أجله

 س ا كان هللا موجويا فلما ا خلق هللا الكون؟  -6

بي الخلق يليي  عليى عيدت حكمية الجواب  ه  ان عدت معرفة س

الخلق؟ أليس مي الجه  ان نقيوا ان كي  مييء ال نعرفيه فهيو غيير 

موجوي؟ ثم انيي ال اعتقيد ان أحيدا يحمي  فكيرا مسيتقيما ينكير فا يدة 
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المخلوقيات كالشيمس والقمير واالجييرات السيماوية واالحيياء جميعييا. 

 نا؟وه  هناك فا دة اكبر مي  ات الحياة التي غمر حبها ك  قلوب

نحي لم نشاهد أوا خلق الماية فال يمكننا ان نيؤمي بمبيدأ لهيا  -7

 فهي ا ن أزلية. 

الجواب  ه  رأيتم أزليتها؟ ثم ان اةزلي ال يمكي حدو  التغيّر 

فيييه فييال ييينقص وال يزيييد ةن النقصييان والزييياية يأتيييان مييي تييأثير 

خييارجي واةزلييي معنيياه ان وجييوي الميياية مييي نفسييها وال يمكييي ان 

حيد  فيهيا التغيييير  بينميا نييراه فيي الميياية فيإ ن ليسييت ازليية. وقييد ي

 سبق الحديث عي خرافة القوا بأزلية الماية.

 ومبهة أخيرة تقوا  ان تقدت العلم يناقا اإليمان باهلل؟  -8

الجواب  ولكي لنتساءا لما ا؟ ه  ان العلم ينافي اإليمان ةن اا فة 

يلي  قوي على الكفر؟ فإ ام البد  مي المكتشفيي كانوا ملحديي؟ وه  ه ا

ان يكون اعتقاي اا فة كبيرة باهلل يليال على وجوي هللا. وفيما يلي ن بت 

 بعا أقواا العلماء في هللا  

يقوا )هرم ( العالم االنجليزي  كلما يتوسع أفق العلم تزياي  -1

البراهيي الواضحة على وجوي هللا الخالق اةزلي ال ي ليس لقدرته 

 نهاية.  حد وال

ويقوا )لينه( الفسيولوجي الفرنسي  لقد تجلى ليي هللا الكبيير  -2

المتعيياا ببييدا ع  يينعه بحيييث أيهشييتني وحيرتنييي  أي قييدرة وأي 

حكمة وأي ابداا جعلها في ك  مصنوعاته ومخلوقاته مي  غارها 

 وكبارها!

ويقوا )فونتي ( فيي يا يرة المعيارن  ليسيت أهميية الكشيون  -3

ا تهمة العقوا الفارغة  ب  ان أهميتها البالغية هيي الحدي ة في سمبا
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ترفيييع مسييتوى العقيي  سلييى الخييالق اليي ي يمييأل مشيياعرنا احساسييا 

 بالجماا والعظمة. 

ويقييوا )روسييو( الكاتييي الفرنسييي الكبييير  يجييي ان نعتييرن  -4

بالخييالق القييدير الحكيييم و لييك ةن الحركيية فييي الجسييم ليسييت  اتييية 

كات سلى محرك واحد. وما أبعدها مي والبد ان تنتهي سلسلة المحر

 فرضية تقوا  ان ه ا النظات العجيي جاء نتيجة الصدفة. 

ويقييوا )نيييوتي(  أتشييكون فييي الخييالق؟ اال ان مييي السييخ   -5

 االعتقاي بأن الضرورة هي الرا دة للكون. 
 

 مرحلة الهداية

وبعييد يحييا الشييبهات وتسييفيه اةبااييي   تييأتي مرحليية الهداييية 

لداعي باخيات  ويوجه الفري سلى ربه  ويختل  توجيه حيث ي ّكر ا

 الناس حسي اختالن مستوياتهم وأفكارهم  

فقيييد يسيييتدا بآييييات هللا الكونيييية كالشيييمس والقمييير واةجيييرات  -1

 والمنظومات والمجرات وما فيها مي يقة ونظات. 

 وقد يستدا بما في جسم ك  بشر وك  حي مي عظيم اخيات.  -2

لنفس البشيرية  وانهيا كانيت ضيعيفة ثيم قيدرت وقد يسيتدا بيا -3

وكانت جاهلة ثم علمت وانها تحس في واقعها بالصغار وال ا أمات 

قيوة قياهرة عالميية  فالبيد ان اليي ي أعطياني القيوة والفهييم هيو أقييوى 

 مني وأفهم. 

وقد يستدا بما في الكون ميي نظيات ميام  يقييق عمييق عليى  -4

 قدرة الخالق وعلى علمه. 

قد يستدا بما في الوجوي ميي تناسيق وتيرابط واتحياي  كما انه -5

 في النظات على ان خالقها ومدبرها فري احد. 
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هي ه هيي اة ييوا المشيتركة التيي تييوحي سليى العقي  بوجييوي هللا 

وما له مي  يفات  وني كر هنيا جملية ميي اخييات واةحايييث التيي 

 تعتبر نما ج حية للتوجيه سلى الخالق به ه الطرق الم كورة. 

ُ َسيبمَع َسيَمَوات  ]قاا هللا سبحانه وتعيالى   ا َكيميَ  َخلَيَق َّللاَّ أَلَيمم تَيَروم

 ُ م   َوَّللاَّ ييَراجا َس سو يَّ  نُييورام َوَجعَييَ  الشَّييمم قََمييَر فويييهو م   َوَجعَييَ  الم بَاقييا او

م   وَ  َراجيا ُجُكمم سوخم يرو يدُُكمم فويَها َويُخم م   ثُمَّ يُعو ضو نَبَاتا َي اةَرم ُ أَنبَتَُكم مو َّللاَّ

نمَهييا ُسييباُلم فوَجاجييام  ييلُُكوا مو م   لّوتَسم َض بوَسييااا -15نوح )[َجعَييَ  لَُكييُم اةَرم

20.) 

ييُروَن   ] ييي تُييَراب  ثُييمَّ سو َآ أَنييتُم بََشييٌر تَنتَشو يييم َءايَاتوييهو أَنم َخلَقَُكييم مو َومو

يُكنُ  م لّوتَسم َواجيا يُكمم أَزم ييم أَنفُسو يم َءايَاتويهو أَنم َخلَيَق لَُكيم مو وا سولَيمَهيا َوَجعَيَ  َومو

ييم َءايَاتويهو  ت  يَتَفَكَّيُروَن   َومو قَوم َمةم سونَّ فوي  َلوَك الَيَات  لو بَيمنَُكم َمَويَّةم َوَرحم

ييَك  ييَوانوُكمم سونَّ فوييي  َلو يينَتوُكمم َوأَلم ييتوالَُن أَلمسو ضو َواخم ييَماَواتو َواةَرم َخلميُق السَّ

يم َءايَا يَي   َومو لمعَالومو يي الَيَات  لو تويهو َمنَياُمُكم بوالَّيمي و َوالنََّهيارو َوابمتوغَيآُؤُكم مو

َق  يُكُم المبَيرم يم َءايَاتويهو يُيرو َمعُوَن   َومو ت  يَسم قَوم لوهو سونَّ فوي  َلوَك الَيَات  لو فَضم

توَهيا  َض بَعميدَ َموم يويي بويهو االَرم َي السَّيَمآءو َميآءم فَيُحم ُا مو م َويُنَّزو م َوَاَمعا فا َخوم

قولُونَ سونَّ فو  ت  يَعم قَوم  (.24-20الروت )[ي  َلوَك الَيَات  لو

قاا اإلمات أبو الحسي الرضا علييه السيالت وقيد سيئ  عيي اليدلي  

سلى هللا  قاا  )اني لما نظرت سلى جسدي فلم يمكنّيي فييه زيياية وال 

نقصيان فييي العيرض والطييوا  ويفيع المكيياره عنيه   وجيير المنفعيية 

انيا فأقررت به   مع ما أرى مي يوران سليه علمت ان له ا البنيان ب

الفلك بقدرته   وسنشاء السحاب وتصري  الرياح ومجرى الشيمس 

 (. 1والقمر والنجوت وغير  لك مي اخيات
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وقيياا رجيي  لعلييي عليييه السييالت  يييا أمييير المييؤمنيي بمييا عرفييت 

ربك؟ قاا عليه السالت  )بفسي العزت ونقا الهمم   لما أن همميت 

همي وعزمت فخال  القضياء عزميي فعلميت ان    حاا بيني وبيي

وقاا  )لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمية  1المدبر غيري..(

لرجعوا سلى الطريق وخافوا عي اب الحرييق   ولكيي القليوب عليلية 

واةبصار مدخولة  أفال ينظرون سلى  غير ما خلق   كيي  أحكيم 

وى ليه العظيم  نعه   وأتقي تركيبه   وفلق له السمع والبصير وسي

والبشر  أنظروا سلى النملة في  غر ج ّتهيا ولطافية هيئتهيا ال تكياي 

تنيياا بلحيي  البصيير وال بمسييتدرك الفكيير كييي  يبييت علييى أرضييها 

وضنت على رزقها   تنق  الحبة سلى جحرها وتعدها فيي مسيتقرها 

تجمع في حرها لبريها   وفيي ورويهيا لصيدورها مكفيوا برزقهيا 

 (. 2لها المنان وال يحرمها الديانمرزوقة بوفقها ال يغف

قييي  ةبييي عبييد هللا عليييه السييالت  مييا الييدلي  علييى ان هللا واحييد ؟ 

قاا  )اتصياا التيدبير وتميات الصينع كميا قياا هللا سيبحانه  )ليو كيان 

 (. 3فيهما آلهة سالّ هللا لفسدتا

وقاا أمير المؤميي عليه السالت في و يته البنه الحسي و اعليم 

كييان لربييك مييريك ةتتييك رسييله ولرأيييت آثييار ملكييه  يييابني أنييه لييو

وسييلطانه ولعرفييت أفعالييه و ييفاته ولكنييه سلييه واحييد كمييا و يي  

 (. 4نفسه

وليو ميئنا ان نعيرض هنيا ا وليو ميوجزا ا معشيار آيييات هللا ا ن 

لوجييي ان نمييأل أسييفارا اييواال   ولكننييا  كرنييا جانبييا مييي اخيييات 
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يية الحيديث حيوا التي كر واةحاييث  لتكون هداية كافية لنا سليى كيف

باهلل العزيز  وعلينا بعد  لك ان نقولي كلما نملك مي ثقافة ومعرفة 

 حوا النفس البشرية مي آفاق المعرفة في قالي الت كر باهلل. 
 

 صفات هللا

لقد سبق القوا في أسماء هللا الحسنى  وهناك قلنا ان التفكير فيي 

كبيير جوانيي  الخلق يهدينا سلى ان في ك  مييء مخليوق  يغير أو

كماا وجواني نقص  جواني قوة وجواني ضيع .. وقلنيا ان  ات 

المخلوقات انما هي العجز والضع  والنقص  وما فيها مي القيدرة 

والمعرفة والكماا فهي موهوبة له مي لدن القاير القوي بالج الكماا. 

وعلى ه ا فكلما نرى مي  يفة كمياا فيي الخليق تهيدينا سليى ان هللا 

يمليك ميا ال نهايية ليه منهيا  وكلميا نيرى فيي الخليق ميي  ال ي وهبها

 فة النقص نعليم ان بارءهيا منيزه عنهيا. س  كميا سيبق ال يمكيي ان 

يجتمع النقص الي اتي والكمياا الي اتي فيي مييء واحيد  ويبييي هي ه 

الحقيقة اإلمات الصايق عليه السالت حيث يقوا  )اما التوحيد فأن ال 

ويقوا االميات عليي علييه السيالت   (.1تّجوز على ربك ما جاز عليك

)الحمد هلل ال ي ال يموت وال تنقضي عجا به  ةنه ك  يوت في مأن 

مي سحدا  بديع لم يكي ال ي لم يولد فيكون في العيز مشياركا  وليم 

يلد فيكون موروثا هالكا  ولم تقع عليه اةوهات فتقدّره ميبحا مياثال  

 ال  الي ي ليسيت ليه فيي ولم تدركه اةبصار فيكيون بعيد انتقالهيا حيا

أوليته بداية  وال خخريته نهاية ال ي لم يسبقه وقت ولم يتقدمه زمان 

ولم يتعاوره زياية وال نقصان  وال يو   بأيي وال بما وال بمكان  
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ال ي لط  مي خفيات اةمور  وظهر في العقوا بما يرى في خلقه 

بحيد وال  مي عالمات التيدبير  الي ي سيئلت اةنبيياء عنيه فليم تصيفه

بييبعا بيي  و ييفته بأفعالييه  ويلييت عليييه بآياتييه ال تسييتطيع عقييوا 

المتفكييريي جحييده ةن مييي كانييت السييماوات واةرض فطرتييه ومييا 

فيهي وما بينهي وهو الصانع العظييم لهيي فيال ميدفع لقدرتيه   الي ي 

بان مي الخلق فال ميء كم له  ال ي خلق الخلق لعبايتيه  واقيدرهم 

فيهم وقطع ع رهم بيالحجج. فعيي بينية هليك على ااعته  بما جع  

 (.1مي هلك وعي بينة نجا مي نجا

وهكييي ا تكيييون الوسييييلة الوحييييدة لمعرفييية  يييفات هللا الجميلييية 

وأسما ه الحسنى   تقديسه عي مبه المخليوقيي   وتسيبيحه عيي كي  

 نقص يُرى فيهم   وتكبيره عي ك  عجز يو فون به سبحانه!

                                                

 . 14 ح 264  ص4بحار االنوار   ج -  1
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 اإليمان باهلل

 اإلنسان  كيف يؤمن

نجد أنفسنا تتريي في قباا ك ير مي اةعماا  ولدى التدبّر فيي  -أ

حقيقة ترييها نجيد ان قيوتيي تتنازعانهيا  فقيوة ترييد لهيا اختييار ميا 

ينفع ويفع ما يضير  وقيوة ترييد اتبياا الحيق والعيدا. وليدى تيدقيق 

النظر نرى ان التي يحب  سليها النفس هي التي تيدعو سليى الشيهوات 

  والتي تدعو سلى الحق 1ماا والبنيي ومظاهر اةبهة والجماامي ال

هييييي التييييي تييييدعو سلييييى الخييييير والفضيييييلة والوفيييياء وأياء اةمانيييية 

 واإلحسان سلى المساكيي وما سلى  لك.. 

القييوة اةولييى تييدعى بالجهيي  والهييوى وحييي اليي ات  والقييوة  -ب

 ال انية تدعى بالعق  والعلم والضمير. 

ى الماية وما يرتبط بها   ويدعو سلى اليدنيا ان الجه  يدعو سل -1

وميا فيهيا   وييزيي الشيهوات العاجلية للينفس  ويفضيلها عليى الحييق 

والعدا الشام   و يدعو في سبيلها سلى نسيان الواجبات واغتصاب 

 الحقوق. 
                                                

يةو ] -1 َي الي ََّهيو َوالمفوضَّ يرو المُمقَنمَطَرةو مو َي النّوَسآءو َوالمبَنويَي َوالمقَنَااو   ُزيّوَي لولنَّاسو ُحيُّ الشََّهَواتو مو

َمةو َواةَنمعَييا ييُي المَميياَبو َوالمَخيميي و المُمَسييوَّ نمييدَهُ ُحسم [)آا تو َوالمَحييرم و  َلوييَك َمتَييااُ المَحيَيياةو الييدُّنميَا َوَّللّاُ عو

 ( .14عمران 
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وليي لك فييإن ابيعيية الجهيي  تمنييع اليينفس عييي التسييليم للحييق  -2

لتزات أحكاميه والعمي  لييوت والهدى والطاعة هلل تعالى والشكر له وس

الحسياب  كيي   لييك ةنهيا تتنييافى والل ا يي  التيي يتعجلهييا حييي اليي ات 

ويزينها الجه  له  وتتنافى مع كبرياء الجه  وغفلته عيي المسيتقب  

 البعيد. 

أمييا العقيي  فإنييه يييدعو سلييى الم يي  العليييا.. والخييير ويفضييلها علييى 

أخيرا سلى اإليمان الشهوات العاجلة   ويدعو سلى الطاعة الصايقة و

باهلل سيبحانه والتسيليم ليه ميا يات  ليك كليه ييؤيي سليى حسيي ال يواب 

وحسيي المصييير ومييا يات  لييك هييو الحيق والعييدا الليي ان يييأمر بهمييا 

 العق . 

وليييس لمنسييان مييي عميي  اال ويتييأثر بنشيياا سحييدى هيياتيي  -ج

القييوتيي   وبمييدى افسيياح المجيياا لواحييدة منهمييا للعميي  فييي سيياحة 

فييإ ا اختييار  -للطبيعيية المضيياية بينهمييا–نسييحي اةخييرى اليينفس ت

اإلنسييان الجهيي  علييى العقيي  واايياا الهييوى واتبييع الشييهوات وتييرك 

الحق والعدا فقد أمات عقله  ةنه لم يترك مجاال لطاعته في اتبياا 

الهييدى والعميي  بييالحق والعييدا فيتغلييي لديييه الجهيي  علييى العقيي . 

ى الجهيي  حيييث ال يييدا ويكييون العكييس تمامييا س ا اختييار العقيي  عليي

مجيييياال للجهيييي  وال لحييييي الشييييهوات العاجليييية والل ا يييي  القريبيييية 

 المتواضعة. 

وتبقى النفس البشرية متوترة بفع  ه ه المنازعة حتى يتغليي  -ي

أحييد الجييانبيي علييى اخخيير بالعميي  بييه أو التفكييير فيييه   فييإ ا غلييي 

ر  الجه  على العق   هي نور العق  وابع على النفس بطابع الكفي

 ال يسمع وال يبصر وال يفقه ميئا. -حينئ –وأ با الفري 
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ان ه ا الفيري ال يُرجيى منيه الخيير أبيدا   س  أن القيوة التيي كيان  

يعم  بها الخير قد  هبت سلى غير رجعة   وتيدعى هي ه الحالية فيي 

منطق الديي بالجحوي والعناي.. وس ا غلي العق  على الجه  تضاءا 

ظييي  الهيييوى عنهيييا  وضيييع  حيييي الجهييي  فيييي الييينفس وانكميييا 

الشهوات فيهيا وكيان كي  نشياا الفيري  ا  يبغة واحيدة هيي  يبغة 

 العق    وتدعى ه ه الحالة في منطق الديي باإليمان.. 

فاإليميان س ام حاليية تنشيأ مييي توجييه كافيية نشيااات اليينفس بالعقيي  

وتغليي جانبه على الجه  بحيث ال تبقى له قيوة توجيه نشياا الفيري 

ن   وه ا هو ال ي يشير سليه اإلمات علي عليه السالت بتوجيه منحر

حيث يقوا  ) العق  والشهوة ضدان  ومؤييد العقي  العليم   وميزيي 

الشييهوة الهييوى  والييينفس متنازعيية بينهمييا فأيهميييا قهيير كانييت فيييي 

 ( .1جانبه

والسييؤاا اخن  كييي  يييتم تغليييي جانييي فييي اليينفس علييى جانييي  

 ؟وكي  يصبا فري مؤمنا وآخر جاحدا 

ينبغي أوال ان نؤكد على الحرية التامة التي يتمتع بها البشير فيي 

اختييييار اإليميييان أو الجحيييوي. وان ميييا نييي كره ميييي يوافيييع اإليميييان 

والجحوي ال تسلي النفس سرايتها ب  ال تعدو ان تكون أياة ضاغطة 

 عليها فقط. 

بعييد هيي ا نقييوا  ان اإليمييان يكميي  بالتسييليم المطلييق للحييق   وال يييتم 

ليم التات لو لم يتمتع الفري بواحيدة ميي ثيال   سراية  يلبة أو عقي  التس

 كام  أو مهوة ضعيفة. 

                                                

 .  2  ح 9مستدرك الوسا     ابواب جهاي النفس   باب  -1
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فاإلراية الصلبة تتجاوز كي  السيلبيات الداخليية وتقهير الينفس  -أ

قهرا حتى ولو لم يكي العقي  تاميا أو الشيهوة ضيعيفة. وقيوة اإلراية 

ي العظييا م نامييئة عييي التربييية العا لييية أو التربييية ال اتييية. فمييي أرا

أ بحت سرايته عظيمة هي اةخرى. والتوجيه الخيارجي قيد ييؤثر 

في ه ا الحق  لو ركز الموجيه كي  نُصيحة عليى ثقية اإلنسيان ب اتيه 

 وتحسسه بشخصيته مما يشح  عزيمته ويقوي سرايته. 

والعقييي  يزييييد باتباعيييه والتفكييير فيييي احكاميييه والمزييييد ميييي  -ب

لتوجيه الخارجي يفيد قيوة مدارسة العلم ومصاحبة  وي العقوا. وا

للعق  بالت كرة المستمرة بحقا ق الكون واستعراض آييات هللا فيهيا  

ومرح اسما ه الحسينى.. وا ا تيم العقي  فيي الفيري ليم ييرض لنفسيه 

باليييدنيا وال بيييالمخلوق   واستشيييرن اخفييياق البعييييدة متطلعيييا سليييى 

إن اةهدان السامية وقاا  ما يامت اخخرة خييرا ليي ميي اةوليى في

اختياري الدنيا عجز و يغار  وميايات هللا اكبير ميي كي  مييء فيإن 

رضيياي بغييير سالهييا أو حبيبييا غييير هللا  ا وخساسيية  ومييا يمييت قييد 

خلقيت لكييي اكيون عظيمييا عنييد هللا فَلويَم أفضيي  اللي ات العاجليية علييى 

التقوى؟! وهك ا جاء عي الرسوا  لى هللا عليه وآله وسلم  أ ي  

 ييني العق . 

تضع  الشهوات بتوجييه الينفس سليى ابيدالها. فالشيهوة وانما  -ج

القصيرة اةمد السريعة اليزواا المشيوبة بياةلم خيير أت ميا عنيد هللا 

مي النعيم الدا م الخالص؟ هك ا تقارن ك  مهوة فيي اليدنيا بلي ة فيي 

اخخييرة فتضييع  الشييهوات. والواقييع ان اليينفس تسييتبدا آنئيي  عنهييا 

ختييار بييي ميهوتيي عاجلية وآجلية بشهوات أسمى منها. وانما هيو ا

تماما كمي يغري نفسه بالصحة والل ة الدا مة حينما يريد ان يتجني 

ما يضر بنفسه ويقوا  لو أكلت هي ه اللقمية فصيحيا انيي سأحصي  
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منها على ل ة ولكنها ستمنع عني أل  لقمة هي أل  وأايي مي ه ه. 

 وهك ا يفض  اخخرة على اةولى. 

النصييوص الشييرعية س ام لعرفنييا ان الييديي قييد  ولييو تييدبرنا قليييال فييي

استخدت الطرق ال الثة في بعث النفوس سلى اإليمان. فقد وجه اإلنسان 

فييه بكرامتييه عسييى أن يقييوي  لييك سرايتييه  ومييي ناحييية  سلييى نفسييه وعرَّ

أخيرى  كيره بآييات هللا فييي الكيون لكيي يزييد عقلييه  وميي ناحيية ثال يية 

ي تحتهيا اةنهيار   وأنهيار ميي ّوّجه أنظاره سلى جنيات عيدن تجيري مي

عسييي  لييي ة للشييياربيي  وحيييور عييييي كيييأنهي اللؤليييؤ والمرجيييان  لييي ة 

 للناظريي.

 و ك  ه ه االمور تشّك  حقيقة اإليمان. وفيما يلي نص بشأنها   

)جاء في السنة المروية عي اإلمات أميير الميؤمنيي )ا(  اإليميان 

 هاي.على أربع يعا م؛ على الصبر واليقيي والعدا والج

فالصيبر منهييا عليى أربييع ميعي؛ علييى الشيوق والشييفق والزهييد  

والترقي. فمي امتاق سلى الجنة سال عي الشهوات  ومي أمفق ميي 

النار اجتني المحرمات  ومي زهيد فيي اليدنيا اسيتهان بالمصييبات  

 . 1ومي ارتقي الموت سارا سلى الخيرات

 واليقيييي منهييا علييى أربييع مييعي  علييى تبصييرة الفطنيية وتييأوا

الحكميية وموعظيية العبييرة وسيينة اةوليييي. فمييي تبّصيير فييي الفطنيية 

تبينيت ليه الحكمية   و ميي تبيّنيت ليه الحكمية عيرن العبيرة   و ميي 

 عرن العبرة فكأنما كان في اةوليي. 

                                                

ان معطيات ه ه المقطوعة تنسجم مع السبي ال الث لميميان وهيو ضيع  الشيهوات  -  1

  وكش  نعيمها والح ر مي جحيمها والزهد عي الدنيا ترقبيا باستبدالها مع رغبات اخخرة

لمخرة. والمقطوعة ه ه آية في الروعة والعمق حييث ليم تغياير واحيدة ميي لفتيات الينفس 

 الشارية اال احصتها وجعلت أمامها ما يناسبها مي تطلعات البشر نحو عالم أفض .
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والعدا منها عليى أربيع ميعي  عليى غيا ص الفهيم وغيور العليم 

م وزهرة الحكم وساخة  الحلم. فميي فهيم عليم غيور العليم  وميي علي

غور العلم  در عيي ميرا ع الحكيم  وميي حليم ليم يفيرا فيي أميره 

 . 1وعاش في الناس حميدا

؛ عليى اةمير بيالمعرون والنهيي 2والجهاي منها على أربع معي

عييي المنكيير والصييدق فييي المييوااي وميينآن الفاسييقيي. فمييي أمييير 

بالمعرون مد ظهور المؤمنيي. ومي نهى عي المنكر أرغيم أنيون 

 ييدق فييي المييوااي قضييى مييا عليييه  ومييي ميينل المنييافقيي   ومييي 

 . ( 3الفاسقيي و غضي هلل   غضي هللا له و ارضاه يوت القيامة

                                                

هو يستند على العق  ال ي عبر عنه ونجد في ه ا البند  العلم سببا مي أسباب اإليمان و -1

في الحديث با)غاما الفهم( وغمر العليم وهيو واسيع العليم الي ي يغمير  ياحبه  وزهيرة 

الحكم تعني لباب اةحكات. وأما روضة الحكم فهي حالة الهدوء التي تسبق وترافق اليتعلم. 

 وه ه الفقرة تشرح أحد مروا العم  بموجبات اإليمان وهو العلم بها.

والجهيياي  هييو جانييي النضيياا مييي العميي  واإليمييان وهييو فييي جبهتيييي  جبهيية الكفييار  -  2

 وجبهة الفساق  غير الملتزميي باةحكات.

 . 31نهج البالغة   حكم أمير المؤمنيي عليه السالت   الحكمة رقم -  3
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 معطيات اإليمان
 

 ما هي معطيات اإليمان في النفس والحياة؟ 

( هكيي ا 1)اإليمييان معرفيية بالقلييي وسقييرار باللسييان وعميي  باةركييان

النفس لكيي يظهير عليى  يحدي النبي )ص( واقع اإليمان فهو يستقر في

 اللسان ثم تصدقه سا ر الجوارح. 

س ام فال ي يعرن وال يقر كافر وليس بمؤمي. قياا هللا تعيالى   -1

م َوُعلُّوام ] قَنَتمَهآ أَنفُُسيُهمم ُظلمميا يتَيم النحي  )[َوَجَحدُوا )أي الكفيار( بوَهيا َواسم

27.) 

عالى  وال ي يقر وال يعم  فهو مسلم وليس بمؤمي. قاا هللا ت -2

يا يَيدمُخ و ] نَا َولَمَّ يلَمم يي قُولُيوا أَسم نُوا َولَكو مو َراُب َءاَمنَّا قُ  لَمم تُؤم قَالَتو االَعم

يَماُن فوي قُلُوبوُكمم   (. 14الحجرات )[اإلو

وال ي يقر بال ي يعرن  ويعم  بال ي يقر  فهو مؤمي حقيا.  -3

والبد للميؤمي ان يسيلم هلل وحيده جمييع أميوره ويتصي  بكي   يفة 

                                                

 . 11  ح 64  ص 66بحار اةنوار  ج  -1
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يريدها هللا له ويعم  بك  فع  يأمر بيه هللا. والحيديث التيالي يفصي  

 ه ا الواقع. 

قييياا رسيييوا هللا )ص(  )اإليميييان فيييي عشيييرة  المعرفييية ]بييياهلل  

هلل[ والعليم ]بأحكيات ]والييوت اخخير  والكتيي  واةنبيياء[ و الطاعية 

هللا [ والعم  ]بها [ والورا ]الخون مي هللا[  واالجتهاي ]ب ا ك  

لجهيييد فيييي سيييبي  هللا[  والصيييبر ]فيييي النوا يييي وعليييى الطاعيييات ا

الشاقة [ واليقييي  والرضيا ]بيأمر هللا [ والتسيليم ]ةمير هللا.[ فأيهيا 

فقد  احبه بط  نظامه ]أي س ا كانيت للفيري  يفة واحيدة ميي هي ه 

 [. 1الصفات ولم تكي له أخرى لم يكي مؤمنا حقا
 

 ما هي فوائد اإليمان؟: 

  مييا فييي ميييزان العداليية  فالبييد ان يقابيي  بييأجر ان اإليمييان أثقيي

ت بما لها مي الصعوبة فالبد ان يكون  عظيم. وس ا كانت اةعماا تُقّوو

اإليمان أعظمها أجرا ةنه أمقها جميعيا. ونحيي س  نشيير سليى فوا يد 

 اإليمان ال ندعي استيعابها جميعا  

فيه  ؛ لنفترض ان وراءنا عالم آخر يصيبناالفالح في اآلخرة -1

جزاء أعمالنا ان خيرا وان مرا. فمي هو رب  لك العالم؟ وما هيي 

اةعماا التي تُجزى بخير؟ وما هي التي تُجزى بشر؟ بك  بسااة  

ان رب ه ا العالم  الخالق الواحد هو رب  لك العالم ةنه ال سله اال 

 . 2هللا

وبك  بسااة سن  فات الصدق والوفاء والصالح والعم  عليى 

اس  وعباية هللا  واهارة القلي مي الحسد والبخ  والحقيد خدمة الن

                                                

 . 28  ح 175 ص  66بحار االنوار   ج -  1

تو  لييك تشييير آيييات الحمييد ]والييى  -2 يمو  مالوييكو يَييوم حو ميو الييرَّ حم يَي  الييرَّ و َرّبو العَييالَمو ّ ييدُ ّلِلو الَحمم

(] ييو  سورة الحمد(.الدّو
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والجيبي والكبير والغييرور سّن هي ه  يفات و  أعميياا ان كيان هنيياك 

خير فإنما هو فيها  وان كان هناك جيزاء حسيي فإنميا هيو لهيا. وان 

 فات الك ب والنفاق  ونقا العهيد  والفسياي فيي اةرض  وهيدت 

لى حقيوق اخخيريي  سن تليك المجتمع وتفكيك أوا ره واالعتداء ع

 هي الشر ال ي ال يمكي أن يبقى يون عقاب. 

ان ه ا أمر وجداني ال ريي فييه. وهنيا نسيأا  ميا هيي الوظيا   

الدينيية التييي يلتييزت بهييا المييؤمي؟.. ميي المعلييوت انهييا لييي تقييع اال فييي 

    الخير فالبد ان يكون جزاء المتديي في اخخرة جزاء حسنا. 

اء هيي ه الحييياة حييياة أخييرى فييإن المييؤمنيي هييم س ام فييإن كانييت ور

الفا زون فيها ال ريي في  لك بشهاية الفطرة والوجدان بيأن جيزاء 

 الخير ال يمكي ان يكون مرا. 

وفي النصوص التالية مهاية على الفالح ال ي يحرزه المؤمنون 

–في اخخرة  ولكي يجي ان نعليم فيي البيدء انيه ال يمكيي ان نعتقيد 

أن هللا يأمر عبايه بطاعتيه ويعيدهم بيالجزاء الحسيي ب -ونحي عقالء

في اخخرة ثم يخلي  وعيده. فلميا ا يخلي ؟؟ هي  ةنيه كيان محتاجيا 

سليهم فأراي ان يخدعهم ليطيعوه ثم يخل  وعيده  ات انيه عياجز عيي 

الوفاء لهيم بوعيده؟؟ سيبحانه!  ليسيت هي ه ميي  يفة الخيالق الغنيي 

ح في اخخرة التي أثبتتهيا الوهاب. وبعد فلنعرن ما هي حقيقة الفال

النصوص للمؤمنيي  يموت المؤمي بعد ان يرى محله مي الجنة ثم 

تزن روحه سلى جنة البرزف  حتى تتمتع بالمال  الروحية. وييؤمي 

مي قب  المال كة عي أهواا يوت القيامية  ثيم ينتظير فيي ظي  عيرش 

عليى هللا حتى يتم الحساب ثم تزل  سليه الجنية فييدخلها آمنيا. ويجيد 

أبييواب الجنيية مكتوبييا )للخلييوي( ويهييي لييه هللا خيييرات ليسييت الييدنيا 

بالنسبة سليها اال كالرم  في البايية الفضفاضة  له سيبعما ة ضيع  
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م   اليدنيا  وليه سيبعون ألي  قبية  وسيبعون ألي  قصير  وسيبعون 

أل  حجلة  وسبعون أل  أكلي   وسبعون أل  حلة  وسبعون أل  

و ي   وفي الجنة ما ال عييي رأت   حوراء عيناء  وسبعون أل 

وال أ ن سييمعت  وال خطيير علييى قلييي بشيير  وفيهييا مييال  روحييية  

وفيهيا رضييوان هللا  وفيهييا أمييان مييي النييار  تلييك النييار التييي يصييفها 

جبر يييي  )ا( للنبيييي )ص( بقوليييه  )ان هللا أوقيييد عليهيييا ألييي  عيييات 

ات فاحمرت ثم أوقد عليها أل  عات فإبيضيت ثيم أوقيد عليهيا ألي  عي

فاسويت  فهي سوياء مظلمة ال يضيء جمرها وال ينطفيي لهبهيا.. 

وال ي بع ك بالحق نبيا  لو ان م   خرق سبرة خرج منها على أه  

اةرض الحترقوا عي آخرهم  ولو ان رجال يخ  جهينم ثيم أخيرج 

منها لهلك أه  اةرض جميعا حيي ينظرون سليه لما يرون به  ولو 

 كرها هللا تعيالى فيي كتابيه وضيع عليى  راعا مي السلسلة التي أن 

جميع جباا الدنيا ل ابت عي آخرها  وليو ان بعيا خيزان )جهينم( 

التسعة عشر نظر سليه أه  اةرض لماتوا حيي ينظرون سلييه  وليو 

ان ثوبا مي ثياب أه  جهنم أخرج سلى اةرض لميات أهي  االرض 

ي هي ه (.. ه ا فالح المؤمي في اخخرة  انيه ينجيو مي1مي نتي ريحه

  النيران.

؛ فييإن الفييالح هييي السييعاية  فمييا هييي سييعاية الفالالالح فالالي الالالدنيا -2

 اإلنسان في الدنيا؟

                                                

.. ولسنا بحاجة سلى  كاء خيارق حتيى نقيارن  63  ح 393  ص  67بحار اةنوار  ج -1

نعليم انهيا الجييد ال هي ه النييران بالقنابي  النووييية التيي تصينعها يييد اإلنسيان فييزوا عجبنييا و

 الهزا.
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القضاء على أسباب الشقاء   :ان السعاية تنشأ مي تزاوج عامليي

وتوفير سبي الفالح. وللشقاء أربعة أسباب نبينها ونشير سلى كيفيية 

  :قضاء اإلسالت عليها أو ال أق  مي تهوينها

الخلق السيل؛ ان الحسد والحقد والغرور والكبر والقلق وسوء  -أ

الظي  والشعور بالنقص وعقدة الحقارة وما أمبه تنغص عيا 

اا فة كبيرة مي الناس. ومهما توفرت أسباب الرفاه  فإن ع اب 

النفس الداخلي ال يدا الفري يتمتع بالرفاه أبدا. واإليمان يقلع ج ور 

 . 1ع  نفسه نقية راضية مرضيةالفساي مي قلي  احبه ويج

وفيما يلي نرى كي  يقضي الديي على  لك؟ ان الديي يغير 

نظرة اإلنسان المايية فيستهيي بالدنيا التي هي منشأ الر ا    ففي 

َزنُونَ القرآن  ] مم َوالَ هُمم يَحم ٌن َعلَيمهو و الَ َخوم لويَآَء َّللاَّ [ )يونس سونَّ أَوم

62.) 

الصيايق علييه السيالت  )أنصي  النياس وفي الحديث عيي االميات 

مي نفسك  وواسهم مي مالك وأرض لهم ما يرضوه  وا كر ثيواب 

والميؤمي  2هللا ك يرا  وسياك والكس  والضجر فيميا يقربيك منيه ...(

 يجيد ه ه التعاليم. 

ظلم الناس بعضهم بعضيا؛ والمجتميع الميؤمي يسيويه العيدا  -ب

 -الميؤمي بتطبييق ميرا عه الديي الي ي يليزت –واإلحسان. واالسالت 

يضمي للناس العدالة التامية   ويتمتيع كي  فيري تحيت ظليه بالكرامية 

واةمي ال فيرق فيي  ليك بييي عربيي أو أعجميي  أبييا أو مليون  

 غير أو كبير  فقير أو غني  ويضمي لهم حقوقهم جميعا ويقيوا  

                                                

 سنفص  القوا في ان اإليمان يسبي التحلي بالفضا  . -1

 . 11 ح6مستدرك الوسا     أبواب جهاي النفس  الباب  -  2
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ة  َخيمييرام يَييَرهُ  َوَمييي يَعمَميي م ] ة  َمييّرام فََمييي يَعمَميي م مو مقَيياَا  َرَّ  مو مقَيياَا  َرَّ

 (.8-7)الزلزلة[يََرهُ 

هك ا يعالج اإلسالت الظلم لو كان المجتمع المؤمي قا ميا وأميا ليو ليم 

يكي فإن المؤمي يتمتع أيضا بالكرامة واةمي في ظ  المجتمع الجاهلي 

  لك النه ال يظلم أحدا أبدا. 

ظلمتيه عنيد ومي ال يَظلم ال يُظلم. ولو أنه ُظلويم  فألنيه يحتسيي م

هللا  فإن مقاءه سون يخف  ك يرا ةن هناك فرقا نفسييا كبييرا بييي 

مييي يعلييم بييأن بعييد هيي ه الحييياة يومييا ينييتقم هللا مييي الظييالم أضييعافا 

مضاعفة  ومي ال يعلم  لك فإن اةوا يستسلم لما البيد منيه راضييا 

باإلنتقييات اخجيي  بينمييا يحتييرق ال يياني بنييار الحقييد والقلييق اليي ي ال 

له منها. ه ا فيما س ا كان الظالم أقوى منه وان كان أضيع   مناص

فمي خصاا المؤمي العفو عمي ظلمه  وه ا العفيو تنيازا اختيياري 

.. س ا فاإليمييان يجنييي 1عييي الحييق المشييروا فييال يكييون مييقاء عليييه

اإلنسييان مييي الشييقاء المتسييبي عييي مظييالم النيياس بعضييهم لييبعا 

 بطرق ثالثة  

 حقوقهم العايلة.   -ك  الناس  -س تشريع نظم تضمي للنا -1

تحيريم الظلييم الفييريي مهمييا كييان  ييغيرا وري المظييالم مهمييا  -2

 كانت حقيرة. 

تسيلية اليينفس المؤمنية بالرضييا لمييا البيد منييه فيي انتظييار يييوت  -3

القيامة. أو العفو عي الظالم لمي انتصر على الظالم  وهي ه معالجية 

 نفسية  وتلك معالجة خارجية عامة وخا ة.

                                                

في الحيديث  قياا رسيوا هللا )ص(  )اال أخبيركم بخيير خال يق اليدنيا واخخيرة؟ العفيو  -1

الييك  واعطياء ميي حرميك  عمي ظلمك  وان تص  مي قطعك  واإلحسان سلى ميي أسياء 

وفييي التبيياغا الحالقيية  ال أعنييي حالقيية الشييعر ولكييي حالقيية الييديي( ) مسييتدرك الوسييا   

 .1  ح 96 كتاب الحج   ابواب احكات العشرة   الباب 
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آءو ]-قييياا هللا تعيييالى  فيييي  يييفة المتقييييي يييرَّ يَي يُنمفوقُيييوَن فويييي السَّ الَّييي و

ييييييُّ  ُ يُحو يَي المغَييييييمَ  َوالمعَيييييافويَي َعييييييو النَّييييياسو َوَّللاَّ مو آءو َوالمَكييييياظو يييييرَّ َوالضَّ

 َ َشيييةم أَوم َظلَُميييوا أَنمفَُسيييُهمم  ََكيييُروا َّللاَّ يَي سو َا فَعَلُيييوا فَاحو نويَي َوالَّ و سو المُمييياحم

مم فَ  تَغمفَُروا لو ُنُوبوهو  (.135-134)آا عمران[اسم

 وجاء في الحديث عي االمات أمير المؤمنيي عليه السالت  

)ان ةهيي  الييديي عالمييات يُعرفييون بهييا   ييدق الحييديث  وأياء 

اةمانية  و وفيياء بالعهييد  و ييلة اةرحيات  ورحميية الضييعفاء  وقليية 

 1الخليييق المؤاتيياة للنسييياء  وبييي ا المعيييرون وحسيييي الخليييق وسيييعة

 .2واتباا العلم وما يقرب سلى هللا عز وج  زلفى(

الحواي  الطبيعية؛ )الزالزا  اةوبئة  الفيضانات  حيواي   -ج

السييير  الحييرق  الغييرق  العوا يي   اةمطييار المهلكيية  والجفييان 

الطبيعيي وغيرهيا(.. ان هي ه أسيباب أخيرى لشيقاء البشير واإليمييان 

  يدفع ه ه بطرق عديدة نتعرض لبعضها 

تدبير الغييي؛ النظير الرمييد فيي الكيون يهيدينا سليى ان هنياك  -1

نظاميا يقيقيا ومرنيا فييي الكيون  والبيد لكي  نظييات ميي ميدبر يجريييه. 

وبالرغم مي اننا لم نكتش  اال القلي  مي ه ا النظات  واننا نزعم ان 

ال نظيييييات وال تيييييدبير فيييييي بعيييييا حيييييواي  الكيييييون )كيييييالزالزا 

البيد ان نعتييرن انييه ال ريييي فييي  والفيضيانات(  وبييالرغم مييي  لييك

انها خاضعة لنظم يقيقة. س  ان ميدبر الشيمس والقمير ال يعجيز عيي 

تييدبير الزلييزاا والفيضييان  بيي  هنيياك س ن سراية موجهيية لهييا  وهييي 

                                                

حسي الخلق يعني ان يكون هشا بشا كريم النفس. وسعة الخلق يعني اال يضيق  دره  -1

 مه.عند نزوا بالء أو رؤية سيء ال يال 

 . 1 ح 364  ص 66بحار االنوار   ج -  2
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سراية هللا  فيإ ا آميي بييه البشير وسييألوه وهيو الغنييي الكيريم فلمييا ا ال 

 .1يعطي وال يدفع البالء

تتسييبي عييي أسييباب  -وت الفجييأةكميي–ان اا فيية مييي اخفييات  -2

ابيعية   والديي اإلسالمي يشرا أحكاميا للتحصيي ضيدها  وبي لك 

 .2يتخلص الملتزت بأحكات الشرا منها

وبالرغم مي ان بعا اخفيات تصييي الميؤمي  فيإن وراءهيا  -3

حكمة اإلبتالء   حيث ان هللا يمتحي العباي المؤمنيي ببعا البالء   

هم أجرهم مرتيي؛ مرة في الدنيا ومرة فإن  بروا واستقاموا أعطا

 . 3في اخخرة  وب لك يبدا هللا عزا وأمال
 

 اإليمان وقاية وعالج: 

اةمييراض؛ وتشيييك  اةميييراض نوعييا ميييي الشيييقاء البشيييري.  -ي

فالمريا ال تتوافر عنده متعة الحياة وان توافرت له سيا ر أسيباب 

 الرفاه. واإليمان يدفع مقاء المرض بوسا   متى  

                                                

مم الَ يََمسُّييييُهُم السُّييييوُء َوالَ هُييييمم قيييياا هللا سييييبحانه  ] -1 ا بوَمفَيييياَزتوهو يَي اتَّقَييييوم ُ الَّيييي و ييييي َّللاَّ َويُنَّجو

َزنُوَن[)  (.61زمر يَحم

فيييي الحيييديث )س ا ظهييير الزنييييا ميييي بعيييدي ك ييير مييييوت الفجيييأة( ) وسيييا   الشيييييعة   -2

 ( . 2  ح41اب االمر و النهي   الباب  ابو 513 ص11ج

يَي النَّياُس أَن ( وقياا  ]35[) االنبيياء َونَبملُوكُم بوالشَّّرو َوالمَخيمرو فوتمنَةم قاا هللا سبحانه  ] -3 أََحسو

( يعنييي ان هللا يمييتحي المييؤمنيي 2العنكبييوت  يُتمَركُييوا أَن يَقُولُييوا َءاَمنَّييا َوهُييمم الَ يُفمتَنُييوَن[)

 ي ولكيييي يرفيييع يرجييياتهم ان أحسييينوا العمييي  ويجيييزيهم خييييرا فيييي اليييدنيا بييبعا المصيييا

و وسونّيآ واخخرة.. و قاا عزوج   ] ّ يبَةٌ قَالُوا سونَّا ّلِلو يَي سو َآ أََ ابَتمُهمم ُمصو يَي   الَّ و ابورو رو الصَّ َوبَّشو

عُونَ   (.155/156[) البقرة سولَيمهو َراجو
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ان ك يييرا مييي اةمييراض تنشييأ مييي الصييفات النفسييية كييالقلق  -1

  وبما ان اإليمان يعالج اةمراض النفسية فإنه يقضي على 1والعقدة

 ما تنشأ منها مي أمراض. 

فيييي أحكيييات الشيييريعة ك يييير ميييي الوقاييييات المحصييينة ضيييد  -2

اةمراض كالطهارة )الوضوء والغس (  واجتناب النجاسيات التيي 

حريم الخمير والزنيا والليواا والعياية السيرية  تسبي اةمراض  وت

وتحريم الميتة والدت ولحم الخنزير  وميا أميبه ميي السيباا والهيوات 

والمضر مي  يد البحر. ان تحريم  لك كله ليم يكيي اال لميا تسيبي 

مييي اةمييراض  بيي  اإلسييالت يحييرت كيي  مييا فيييه ضييرر علييى  ييحة 

قُييوام بو ]اإلنسييان ضييررا كبيييرا ويقييوا   لَُكييةو َوالَ تُلم يُكمم سولَييى التَّهم ييدو  )[اَيم

 (. 195البقرة 

وما يات المؤمي ملتزما بأحكات الشرا ه ه  فإنه يقي نفسه اا فة 

 كبيرة مي اةمراض. 

ان هنيياك تعيياليم ك يييرة يفرضييها الييديي وأخييرى ينييدب سليهييا   -3

نجييد فيهييا الوقايييية أو العييالج التييات لطا فييية كبيييرة مييي اةميييراض. 

كولوجية وتميياريي رياضييية  والصييوت تييرويا فالصييالة تهد يية سييي

نفسي ووقاية  حية  وآياب اةك  والشرب والنكاح وغيرها كلهيا 

وقاية عي اةمراض. والمؤمي حييث يلتيزت بهيا ييتخلص ميي غا لية 

 قسم كبير مي اةمراض الناجمة عي تركها. 

وينشير  -والطيي بصيورة خا ية–ان الديي يدعو سليى العليم  -5

ييية كيي   لييك مييي خييالا نظمييه وتعاليمييه الرا عيية الطييي ويييوفر اةيو

                                                

م َوَميم أَعمَرَض َعيقاا هللا سبحانه  ] -1 يَشيةم َضينكا ي فيإونَّ لَيهُ َمعو كميرو ( والعيالم 124[)اه ي  و

يعاني أك ر ميء مي اةمراض النامئة عي القلق كاةمراض العقلية وضغط اليدت وبطالية 

 الكبد وما أمبه مما يجعلنا نعترن بمدى السعاية التي يوفرها الديي للمؤمنيي.
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وبالتيالي  1وه ا يؤيي سلى التقلي  مي سنتشيار الميرض فيي المجتميع

 يقضي على جاني كبير مي جواني الشقاء اإلنساني. 

ويبقييى مييي مييقاء المييرض الشيييء  القلييي  واإليمييان يجعيي   -6

المبتلييى بييه يحييس بييأن هيي ا المييرض سييعاية لييه بمييا يسييليه بييه مييي 

يعيوض هللا بهيا مرضيى الميؤمنيي. وسلييك بعيا ميا يقوليه  م وبيات

 الديي عي المرض والمريا المؤمي  

ان المؤمي س ا مرض كتي له ك  ما كيان يعمليه فيي الصيحة   -أ

 وانه يغفر له  نوبه كلها. 

ان المؤمي س ا أ ابته الحمى ليلة واحدة كتي له عباية سينة  -ب

 كاملة. 
 

 التطلع نور السعادة

ام  الشقاء وهك ا يقضيي عليهيا اإليميان أو يخفي  ميي ه ه هي عو

مقا ها  ولكي اإليمان ال يكتفي ب لك بي  يعطيي الفيري نيور السيعاية 

ليجعله مفلحا حقيا.. و ليك ان البشير قيد خليق اموحيا ال يكتفيي بميا 

تكفيه مي ضرورات الحياة حتى يطلي المزيد  ول لك فهو يحرص 

بُّيعلى جمع الماا حر ا عجيبا ] م َوتُحو م َجّميا [ ) الفجير وَن المَمياَا ُحبّيا

( ليس فقط ةن الماا يفي بحاجاته الضيرورية  بي  النيه حسيي 20

اعتقايه يجعله ميئا كما جاء في الم   )س ا ملكت ميئا فقد ا يبحت 

ميييئا(.. واموحييه ال يقتصييير علييى المييال  الماييييية  بيي  ان ميييال ه 

فيية وحييي الروحييية تييدعوه سلييى النشيياا أك يير؛ فميي ال  حييي المعر

السيطرة وحي الشهرة قد يبلج بالبشر حدا يضحي في سبيله بالماا 

                                                

رجيياا الييديي ا مييي أاييوا النيياس االحصيياءات الدقيقيية تبيييي ان المتييدينيي ا والسيييما  -1

أعمارا. ومي تدبر فيمي يلتزمون بتعاليم الديي كلها عرن انهم قليال ما يبتلون بياةمراض 

 ولو كانوا في ضنك مي العيا وضيق مي الحياة.
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واةهيي  جميعييا   وهيي ا الطمييوح سن لييم يتحقييق عمليييا بقييي اإلنسييان 

يشعر بفرا   وكلما تحقق ميء منه اار فرحا وغمر نفسه ميعور 

بالسعاية  وا ا وجه اإلنسيان اموحيه سليى حطيات اليدنيا ازياي ميقاء 

جد في الي الدنيا كلما ا طدت بقيوى خارجيية  بعد مقاء النه كلما

توقفه  بينما س ا وجه اموحه نحيو العيالم الروحيي تقيدت سليى اةميات 

يون أي ا طدات. واليديي يوّجيه اميوح االنسيان هي ا فيي مجياالت 

 ثالثة مما يجعله سعيدا متطلعا  

فيي مجيياا التحليي بفضييا   سنسيانية تزيييد الفيري قيميية سليى قيمتييه  -1

 رفعة.  ورفعة بعد

فييي مجيياا الييي اليينعم فييي اخخييرة والتييي عرضييها كعييرض  -2

 السموات واةرض مما تمتص تطلعات المؤمنيي وتزيد. 

فييي مجيياا االتصيياا بنييور هللا والقييرب مييي رضييوانه اليي ي  -3

يعطي اإلنسان فيضا مي السعاية التي ال تنتهي.. وأيي تليك السيعاية 

ؤمي فالحييه فييي الييدنيا . وبكيي  هيي ا يييؤتي هللا الميي1مييي سييعاية الجسييم

لئويييَك هُيييُم واخخيييرة  ويقيييوا  ] يييمم َوأُوم ييييم َربّوهو لئويييَك َعلَيييى هُيييدمى مو أُوم

لوُحونَ   (.5البقرة )[الُمفم
 

 اإليمان نبع ال ينضب

ك  فري يريد أن يفع  الخيرات   بيد ان مهواته النفسية والقوى 

ا الخارجية هي التي تمنعه منها وتجره سلى اقتران السيئات. وك ير

ما يندت البشر مي بعا تصيرفاته السييئة ولكنيه سيرعان ميا يرجيع 

سليها مرة أخيرى س ا واجيه نفيس الظيرون التيي واجههيا أوا ميرة. 

                                                

فَييَع َويُيي مَكَر فويَهييا قيياا هللا سييبحانه وتعييالى فييي  ييفة المييؤمي  ] -1 ُ أَن تُرم َن َّللاَّ فوييي بُيُييوت  أَ و

مُ  و اسم كمرو َّللاَّ مم توَجاَرةٌ َوالَ بَيمٌع َعي  و يهو َجاٌا الَّ تُلمهو [)النيور هُ يَُسبّوُا لَهُ فويَها بوالمغُدُّوو َواخَ ااو   رو

36.) 



 245 

واإليمان يزيد مي قوة العق  ويبع ه سليى فعي  الخييرات    ليك ةنيه 

يجعيي   يياحبه بيييي أيييدي هللا العليييم القييدير اليي ي بيييده أمييره وسليييه 

أعيد للمحسيي ثوابيا عظيميا وللعا يي عقابيا مصيره   لك هللا ال ي 

أليميييا.. فيييالمؤمي يجيييد نفسيييه أميييات سيييلطان هللا اليييدا م فتييي ا نفسيييه 

ويضع  هواها فال يستطيع ان يريعه الهوى عي الخير. والمؤمي 

يشعر كأنه مينعم فيي الجنية وكأنيه معي ب فيي النيار )ميي ميدة يقينيه 

م بالمستقب  وتطلعه لحياة الخلوي( فتزييد رهبتيه ورغب تيه ميدةم وعمقيا

وتجعالنه نشطا سباقا سلى الخيرات مهما كانت  عبة   وح را مي 

 . 1السيئات مهما كانت  غيرة

مم ]جاء في القرآن..  م َوقُعُويام َوَعلَى ُجنُوبوهو َ قويَاما يَي يَ مُكُروَن َّللاَّ الَّ و

ضو َربَّنَيا َميا َخلَ  الم َويَتَفَكَُّروَن فوي َخلمقو السَّيماَواتو َواةَرم قميَت هي َا بَيااو

َزيمتَهُ َوَما  َحانََك فَقونَا َع َاَب النَّارو   َربَّنَآ سونََّك َمي تُدمخو و النَّاَر فَقَدم أَخم ُسبم

ييييم أَنمَصيييار   يَي مو يييالومو لمظَّ (. هكييي ا يكيييون 192-191آا عميييران )[2لو

 اإليمان نبعا ال ينضي لفع  الخيرات!!

 التحلي بالفضائل

هيي  ييفة الكبير  والغييرور  والبخي ؟ لييدى ميا هييي الر يلية؟ مييا 

التحلي  تبيي انه س ا التهي حي ال ات فيي زاويية ميي الزواييا سيبي 

 فة نفسية ر يلة؛ فم ال  س ا التهي حي ال ات في زاوية الدفاا عي 

الي ات حييدثت  ييفة الكبيير التييي ال تعيدو ان تكييون مغيياالة فييي تقييييم 

ية في حفي  الي ات  اإلنسان لنفسه  والحرص ال يعدو ان يكون زيا

                                                

يقييوا االمييات علييي )ا( فييي  ييفة المتقيييي   )... فهييم والجنيية كمييي قييد رآهييا فهييم فيهييا  -1

 ( .193هج البالغة   الخطبة منعمون وهم والنار كمي قدرآها فهم فيها مع بون() ن

ه ه  فة المؤمنيي ال يي ال ينفكون يشعرون بعظمة هللا فيتعو ون سليه مي النار المرة  -2

 بعد اةخرى ويدفعهم  لك سلى المزيد مي العم  والمزيد مي النشاا.
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والبخ  سفراا في اإلحساس بالخون مي الحواي  وهك ا.. ومي هنا 

فال ي يتغلي على هوى نفسيه بقيوة عقليه  فإنيه سيون يقضيي عليى 

الر يليية قضيياء باتييا. واليينفس المؤمنيية تميييت الهييوى وتجعلييه تابعييا 

إلرايتها فتقضي على الر يلة  أض  سلى  لك ان النفس التي تشعر 

ال يمكي أن تتكبر وان النفس التي تعلم أن ال حوا لها وال  بعظمة هللا

قوة اال باهلل ال يمكي ان تغتر  والنفس التي تعلم ان هللا يمليك الخيير 

والشر كليه  ال يمكيي ان تحسيد اخخيريي وتحقيد علييهم. وميي جهية 

أخرى النفس المؤمنة باهلل الجمي  الجليي   ال تمليك سالّ ان تكيي حبيا 

ا لمييي خلقييه هللا. فييالنفس المؤمنيية نفييس محبيية للنيياس عميقييا هلل وحبيي

أجمعييييي وال يمكيييي لهييي ه الييينفس ان تحقيييد أو تحسيييد أو تيييبغا أو 

تغضيي )اال للحيق( وال يمكيي ان يقيوت  ياحبها بميا يينغص النيياس 

 عيشهم كالنميمة والغيبة والسي واإلهانة  وك  أ ى.

والخال يية  اليينفس المؤمنيية يغمرهييا الحييي ولهيي ا فهييي مبعييث 

 لخير والجماا. ا

ُشييوَن يصيي  هللا المييؤمنيي  ]–فييي القييرآن  يَي يَمم َميو الَّيي و حم بَييايُ الييرَّ َوعو

يَي  م   َوالَّييي و م َوسو َا َخييياَابَُهُم المَجييياهولُوَن قَيييالُوا َسيييالَما نيييا َعلَيييى االَرضو َهوم

م   دام َوقويَامييا مم ُسييجَّ ييَربّوهو وَر َوسو َا ...  يَبويتُييوَن لو ييَهدُوَن الييزُّ يَي الَ يَشم   َوالَّيي و

م  َراما وا كو وا بواللَّغموو َمرُّ  (.72-63الفرقان )[َمرُّ

وجملييية أخييييرة ان اإليميييان بييياهلل هيييو الييي ي ينفييي  ميييرا ع اليييديي 

 وتعاليمه وال يمكي ان يُستغنى عنه بأي ميء آخر 

فالتربييية مهمييا تكييي  ييالحة  فييإن اليينفس قييد تهييوى الر يليية  -1

سيبي اتبياا مصيلحتها ال اتيية  هي ا ميع ان الحصيوا عليى التربييية ب

 الصالحة قد تتع ر للناس جميعا. 
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وقييوانيي العقوبييات  مضييافا سلييى انهييا تخييتص بمييا س ا كانييت  -2

هناك حكومة  الحة  فإنها ال تستطيع ان تمنع الجريمية  كميا تيدا 

 على  لك زياية الجريمة في الدوا المتقدمة.. 

 جتماعي ال يؤثر اال في مجاا محدوي.والضغط اال -3

وفي اإليمان بعد  لك قوة ال توجد في أي مييء آخير   ليك ةنيه 

يقوت بتوجيه رميد ميي ياخي  الي ات ويجعي  فييه ميا يراقبيه ويوجيه 

خلجات النفس وانحرافاتها الداخلية. وأخييرا الميؤمي يعييا ميع هللا 

لشييل كيي فيكيون   الخالق القدير ال ي يقوا) يا ابي آيت ! أنا أقوا ل

.. فميا أعظميه 1أاعني فيما أمرتك أجعلك تقوا للشيء كي فيكون.(

مقاما. واخن يعنا نسأا  ألييس ميي اةفضي  أن نكيون ميؤمنيي حقيا 

وأن نغرس في قلوب اخخريي ب ور اإليمان؟ ميا ا يضيرنا ليو آمنيا 

بربنييا اليي ي يييدعونا سليييه ويهييي لنييا فييالح الييدنيا واخخييرة  ويوفقنييا 

ات ويعصييمنا مييي السيييئات ويسيتجيي لنييا الييدعوات؟ فلنييؤمي للخيير

 باهلل ولنزيي سيمانا. 

                                                

 . 376  ص 90بحار االنوار  ج -  1
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 249 



 250 

 

 

 

 

 

 الرسالة والرسوا

بعييا  قبيي  كيي  ميييء البييد لنييا مييي تحديييد هيي يي اللفظيييي لتتبيييي

 اةخطاء التي وقعت في تفسيرهما. 

 الرسالة تعني 

 توجيه هللا غيبيا لشؤون اإلنسان الفكرية والعملية. 

 الرسوا هو  

الوسيط بيي هللا والناس في نقي  هي ا التوجييه. فالرسيالة ميي هللا  

والرسوا مي البشر. الرسالة وحي يوحى  والرسيوا  ياحي هي ا 

الحياة  انها أمر جديد في مسيرة  الوحي. الرسالة أمر مخال  لسني

الكون  والرسيوا خليفية هللا لييس بطبيعتيه وال بمؤهالتيه وانميا ةن 

هللا قيد ميياء  ليك  فجعيي  الرسييوا خليفية مييي لدنيه جعييال. ان عملييية 

)الجعي  هي ه تيرتبط( بالغييي وليسيت عمليية نميو ابيعيية كميا ينميو 

ر مصييلحا الطفيي  فيصييبا يافعييا واليييافع مييابا أو كمييا يصييبا المفكيي

 والعالم مكتشفا.

ان الرسوا رج  مختيار ميي قبي  هللا ومبعيو  عنيه كميا تبعيث  

الدولة سفيرا سلى يولة أخرى وتعتمده عندها.. فالعملية بحاجية سليى 

اعتماي وال تكون بتدرج  اتي. هك ا يحدي هللا سبحانه واقع الرسيالة 

و َورو ]وواقييع الرسييوا ويقييوا   ييَي َّللاَّ م مو ( 23الجي )[َسيياالَتوهو سوالَّ باَلَغييا
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يييي]و َسييياالَتوي َوبوَكالَمو نَّييياسو بورو يييَطفَيمتَُك َعلَيييى الم االعيييران  )[سونّويييي ا م

ضو ]( و144 ( . ففي ه ه 26ص)[يَا يَاُويُ سونَّا َجعَلمنَاَك َخلويفَةم فوي اةَرم

 اخيات كما في مئات اخيات اةخرى  تقرير لحقيقتيي  

اليى سسيمه  انهيا رسيالة هللا  ان هلل رسالة تنسي سليه وتضيان -1

وكالمييه. ورغييم ان كيي  ميييء هييو مييي هللا   فييإن للرسييالة اضييافة 

خا ة سليه نابعية ميي ان الرسيالة انميا هيي خيرق لسينة هللا سيبحانه 

في خلق اةمياء عي اريق   أسبابها فهي موهوبة لمنسان بطريق 

مبامييير بينميييا أوجيييد هللا سيييبحانه سيييا ر اةميييياء بطرييييق اةسيييباب 

 ظاهرة. س ام فالرسالة آتية بطريق غيبي ال بطريق عايي. ال

يحملها رجال مصطفى مي عبايه  -حينما ينزا رسالة-ان هللا  -2

عي علم واختييار. فالرجي  الميوحى سلييه لييس بشييء ليوال اليوحي. 

ومي هنا يأتي االخيتالن بينيه وبييي العبياقرة والنوابيج الي يي ترتفيع 

لحياة يون ان يكون للغيي أي تأثير بهم العظمة الشخصية سلى قمم ا

 في عظمتهم. 

هك ا يحدي هللا واقع الرسالة وهك ا يدعي الرسي  أنفسيهم. ولكيي 

المييايييي اليي يي يبغييون الحقييا ق عوجييا  يخترعييون لكلميية الرسييوا 

والرسييالة معنييى جديييدا   ويقولييون  انمييا الرسييوا سنسييان عبقييري 

النياس  ميأنه ميأن يتمتع بمواهي وافرة ترفعيه مكانيا محميويا عنيد 

اةلون مي العباقرة في التاريي  وال فيرق س ام بينيه وبييي أي عظييم 

آخيير. فالعظميياء كلهييم مييي فصيييلة واحييدة ويجييي ان ينظيير اليييهم 

بيياإلجالا يون أي اعتبييار إلتجاهيياتهم الفكرييية   أهييي مسييتقيمة ات 

منحرفة  وال مالحظة ةعمالهم أهيي  يالحة ات مضيرة  وال تقيييم 

أهييي مفيييدة لمنسييانية ات ال    لييك ةن كييال ميينهم يملييك  لمنجييزاتهم
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موهبة تميزه عي سا ر الناس وتجعلنا نقدره بها تقديرا. و يقولون   

سن محمد بي عبد هللا )ص( ال يختل  ميئا عي أبيي سيفيان. كميا ان 

عليا )ا( خليفة محمد )ص( ال يفترق عي معاوية ابيي أبيي سيفيان. 

النبييي )ا( فليسوا سالّ نظراء أييسيي اما ابراهيم وموسى وعيسى و

وروسو ومياركس.. ةولئيك مواهيي ولهيؤالء مواهيي  فهيم جميعيا 

رس  هللا سلى البشيرية وليسيت الرسيالة سيوى انجياز تليك المواهيي 

سييواء كانييت فييي اريييق مشييروا ات غييير مشييروا  يحبهييا هللا ات 

 يبغضها. 

ويزعمييون  سن كيي  كاتييي وميياعر ومفكيير فهييو رسييوا مييي عنييد 

   أبى هللا ات رضي  ولك  منهم رسالة أحي هللا  لك ات كره. هللا

والواقع ان ال ي يعتقد بالرسوا عبقريا ا فقط ا وبالرسالة موهبة 

فحسي ليس بمعتقد بالرسالة أبدا.  ليك ةن الرسيوا )ص( يصيرح 

انه مبعو  مي قب  هللا سبحانه وانيه عبيد كسيا ر العبياي  وانيه يتخي  

قُ م سونََّمآ أَنَام بََشٌر مو ملُُكمم يُوَحى ]مي الوحي ويقوا ك  اعتباره وقيمته 

َوَمييآ ](.. وامييا القييرآن فيقييوا فييي  ييفة الرسييوا 110الكهيي  )[سلَيَّ 

ييي َرُسييوا  سوالَّ لويَُطيياَا بييإو منو َّللّاو  َسييلمنَا مو يَييا يَاُويُ سونَّييا ](.. 64النسيياء)[أَرم

ُكم بَ  ضو فَاحم َحّقو َجعَلمنَاَك َخلويفَةم فوي اةَرم (.. فيي 26ص)[يمَي النَّياسو بويالم

اخية اةولى يؤكد هللا سبحانه ان الرسوا يطاا بإ ن هللا ال بميا فييه 

مي موهبة ونبو . وفي اخية ال انية يصرح القيرآن ان هللا قيد جعي  

 ياوي خليفة في اةرض جعال. 

وعلى ه ه الحقيقة يبني الديي ك  بنا ه  فالرسيوا مبعيو  ميي قبي  

ييٌي ]و حكمييه حكييم ربييه  هللا   ييُق َعيييو المَهييَوى سونم هُييَو سوالَّ َوحم َوَمييا يَنطو

(.. وليييس الرسييوا حيياال فييي هللا سييبحانه انمييا هييو 4-3النجم)[يُييوَحى



 253 

رج  يوحى سليه مي ربيه  وال هللا تعيالى قيد وليده وال هيو منطيو عليى 

جزء مي االلوهية ا كميا زعمتيه الفلسيفات الجاهليية واةيييان المتيأثرة 

ا ا  ليك ةن اعتبياره ليم يكيي نابعيا ميي  اتيه حتيى يكيون يلييال عليى به

الوهيته ا كما زعموا ا ب  لو تجيري عيي اليوحي عياي بشيرا م ي  سيا ر 

 البشر.

وله ا ينس  اإلسالت ك  مزاعم اليهوي والنصارى بما ظنوا في  

أنبيا هم مي مراتي االلوهية زعما منهم ان ما فيي اةنبيياء ميي عليم 

ما تجري على أيديهم مي معاجز وخيوارق للعياية انميا وحكمة وان 

هي نامئة مي  واتهم التي فيها نيوا ميي النبيو  يمييزهم عيي سيا ر 

 البشر بدرجة.

فعيسى ال ي كان يحيي الموتى كان نبييا وكيان سلهيا ا بيزعمهم ا 

وعزير ال ي مات ثم أحياه هللا كان نبيا وكان سلهيا فيي الوقيت  اتيه  

ا واقع الرسالة فزعموا ان عيسى وعزيير حييي  لك ةنهم لم يعرفو

م ا عي اخخريي وعمليوا أعمياال خارقية فإنميا كيان بسيبي ميا كيان 

فيهمييا مييي االلوهييية. وميي لهم فييي  لييك م يي  اليي يي زعمييوا ان النبييوة 

موهبة  اتية ونبو  مخصي للرسوا  فكالهما لم يفهيم واقيع النبيوة 

ا أن الفلسيفة القديمية فتخبطا في الظلمات خبطيا. وانميا الفيرق بينهمي

كانت تعترن بأن ك  مي فاق البشر كيان سلهيا يون أنصيار الفلسيفة 

 الحدي ة. 
 

 شبهة المنكرين 

مييبهة واحييدة تشييبث بهييا المنكييرون كلمييا بُعييَث سليييهم رسييوا أو 

يعييوا سلييى اتبيياا رسييوا. مييبهة واحييدة ال تختليي  منيي  عهييد نييوح 

اةميكاا  فميا هيي وسبراهيم )ا( وسلى ه ا الييوت اال فيي المظياهر و
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تلك الشبهة؟.. قالوا كيي  يمكيي ان يتيدخ  هللا سيبحانه فيي أوضياا 

اةرض. أهو قاير على  لك؟ كال؛ س  انه حيي خلق الكون وقدر ما 

 فلم يعد يؤثر فيه أي تأثير.  -سبحانه-فيه مي النظم ُغلتَّ يداه 

 تلك هي مبهة واحدة ولكي تصا  في قوالي متى  

لُولَيةٌ ]فمرة يقوليون   -1 ) الما يدة  -كميا قاليت اليهيوي- [يَيدُ َّللّاو َمغم

64 .) 

ُ بََشيرام َرُسيوالم ]وأخرى يقوليون   -2 ؟ كميا قياا النياس [أَبَعَيَث َّللاَّ

 (.94لرسلهم ) االسراء 

وتيييارة يقوليييون  أيعتنيييي هللا الكبيييير  خيييالق هييي ه السيييماوات  -3

 ا.  العظيمة  به ا البشر الحقير ا كما قاا بروفيسور ألماني

وأخرى يقولون  ان هللا رب كبير ال مأن له بالتشيريع ولهي ا  -4

 فالديي هلل والقانون للبشر ا كما يقوا كاتي عربي ملحد ا. 

ومري ه ه الشبهة سلى ان هللا قد  در منه الخلق  يدورا ا كميا 

 -يصييدر الميياء مييي النبييع يون ان يكييون لييه سراية ومشيييئة فييي  لييك

 ان يغير ميئا مما أوجده.وله ا فهو ليس بقاير على 

فالشييبهة س ام نامييئة مييي عييدت معرفيية هللا سييبحانه كمييا ينبغييي أن  

 يعرن.. 

اما جوابها فيتلخص فيي كلمية هيي ان هللا القياير الي ي رأينيا فيي 

الكيون آثييار قدرتييه البالغية ال يمكييي ان يعجييز عيي الخلييق    لييك أن 

ن ييؤثر الخلق أضع  مي الخالق بصورة  اتية واةقوى يسيتطيع ا

في اةضع   وس ا ثبتت قدرة هللا غير المحدوية  فإن أي اعتراض 

آخر حوا سمكانية الوحي يغتدي تافها جدا. وقد سبق الحديث حيوا 

  لك لدى التكلم حوا الفلسفة الميكانيكية. 
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ويقييص القييرآن الحكيييم نبييأ هيي ه الشييبهة التييي كانييت ت ييار حييوا  

و َمكٌّ ]وا  اةنبياء ثم يجيي عنها جوابا متينا فيق قَالَتم ُرُسلُُهمم أَفوي َّللاَّ

َرُكمم  ي  ُنُيوبوُكمم َويُيَؤّخو فوَر لَُكم مو ضو يَدمُعوُكمم لويَغم رو السََّماَواتو َواةَرم فَااو

ا  يدُوَن أَن تَُصدُّونَا َعمَّ سولَى أََج   ُمَسّمىم قَالُوا سونم أَنتُمم سوالَّ بََشٌر مو ملُنَا تُرو

ُي سوالَّ َكاَن يَعمبُدُ ءَ  ابَآُؤنَا فَأمتُونَا بوُسلمَطان  ُمبويي    قَالَتم لَُهمم ُرُسلُُهمم سون نَّحم

هو َوَميا َكياَن لَنَيآ أَن  بَيايو ييم عو َ يَُميُّ َعلَى َمي يََشيآُء مو يَّ َّللاَّ بََشٌر ّمو ملُُكمم َولَكو

و فَلم  و َوَعلَيييييى َّللاَّ تويَُكم بوُسيييييلمَطان  سوالَّ بيييييإو منو َّللاَّ
نُيييييونَ نَّيييييأم مو ييييي و المُمؤم ) [يَتََوكَّ

 (.11-10ابراهيم

في هاتيي اخيتيي معالجة ماملة لكافة القضايا الرسالية البد ان  -1

 نشير سليها سمارة خاافة  

ان الناس كانوا يشكون في اةنبياء )ا( وكان مبعث مكهم هو  -أ

ان اةنبياء ا عليهم السالت ا انما هم بشر م لهم وكي  يمكي ان يبعث 

 هللا بشرا رسوال؟

لم ينكر اةنبياء انهم بشر  كما انكر اليهوي  لك في عزير  -ب

)ا( والنصارى في المسيا )ا( ب  قالوا ان نحي اال بشر م لكم. 

فلسنا نوابج أف ا   نملك مواهي جمة بها نسئ  منكم الطاعة. ولكننا 

أناس ال نستحق ااعة وال والء لو تجرينا عي الرسالة الموحاة 

 نا مي الغيي.سلي

بيد انه ليس مي العجيي ان يمي هللا على مي يشاء مي عبايه  -ج

بشيء يميزه عي اخخريي س  ما يمنا عبايه فهو ال ي يدبر أمورنا 

كي  يشاء ويختار للرسالة مي يشاء. نحي عبايه  والعبد البد ان 

يكون خاضعا لتدبير مواله خضوعا تكوينيا مامال فإ ا كان 
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ضوا فليس مي المستحي  ان يهي له علما وحكما خاضعا ه ا الخ

 ويبع ه سلى الناس رسوال مطاعا بإ نه. 

ال تجعلنا فوق مستوى  -كما يقوا الرسوا  –بيد ان رسالتنا  -ي

الناس ا مي حيث ال ات ا ب  اننا ال نزاا خاضعيي هلل ول لك ما 

 كان لنا ان نأتيكم بسلطان فيه نوا مي السلطة عليكم اال بإ ن هللا

  لك ةننا وان كنا أنبياء اال اننا ال نملك ميئا مي يون هللا. 

وليست لدينا أية قوة ظاهرية نعتمد عليها ب  ك  ما في اةمر  -و

اننا نتوك  على هللا وك لك نقوا للناس )وعلى هللا فليتوك  

المؤمنون(. فالمؤمنون انما يتقون باهلل ا سبحانه ا ال بما لنا مي قوة 

  اتية.

ه هي الرسالة في منطق القرآن وه ه هي الشبهة الوحيدة ه 

عليها وه ا هو الري الحاسم. وسن كر ا ان ماء هللا ا ان ه ه 

 الرسالة تنسجم مع العق  وفيها حجة على  اتها.
 

 لماذا يجب ان نستمع لمدعي الرسالة؟

هناك سبي بسيط لوجوب االسيتماا سليى ميدعي الرسيالة هيو ان 

 ا كما سيبق آنفيا ا وهيي ضيرورية عقيال ا كميا الرسالة ممكنة عقال

سيييأتي قريبييا سن ميياء هللا ا فييإ ا ايعاهييا أحييد وكييان مييي الممكييي أن 

يكون  ايقا وجي على النياس االسيتماا سلييه والبحيث عيي  يدقه 

أو ك بييه لكييي يشييغ  هيي ا الفييرا . ولكييي س ام ثبييت بصييورة جازميية 

رسيالة ةنيه س ا انتهاء الرساالت فليس ةحد ان يستمع سلى ميدعي ال

كا ب ال ريي في ك به. وبميا ان القيرآن هيي الرسيالة الخاليدة التيي 

انطوت على ك  حاجات اإلنسان  وبما ان النبي محمد )ص( خياتم 
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النبييي حسي ما ثبت بصيورة جازمية  فلييس ةحيد ان يصيغي سليى 

 مي يدعي الرسالة ب  يجي عليه ان يعتقد ك به سلفا. 

 

 الرسالة؟ ما هي وجوه الحاجة إلى

هي  البشيير يسييتطيع ان يسييتغني عيي الرسييالة؟ فيمييا يلييي اإلجابيية 

 الموضوعية على  لك  

 قب  أي ميء البد ان نعلم حقيقتيي  

ان مواهد كبيرة في الكون تدا على ان اإلنسان خلق ليعيا  -1

 سعيدا. 

فه ه آثار رحمة هللا وعطفه وحنانه قد غميرت الحيياة   وميا هيّيأ 

   العيا  وأسباب الرفياه  وميا فطير علييه الخليق لمنسان مي وسا

مييي ابتغيياء السييعاية بصييورة يا ميية. كيي   لييك بعييا الشييواهد التييي 

تهدي سلى حقيقة ان الهدن مي خلق اإلنسيان هيو ان يعييا سيعيدا  

 ولكي ه  السعاية تفرض على اإلنسان؟ كال. 

أميييا الحقيقييية االخيييرى التيييي البيييد أن نعتيييرن بهيييا  هيييي  أن  -2

خلق حرام مريدام  وان هللا ضيمي لمنسيان سسيتمرار حريتيه  اإلنسان

فييي الحييياة الييدنيا   لييك ان الحرييية تسييوى عنييد اإلنسييان السييعاية  

 وتزيد قيمة عليها. 

ومي هنا نعلم ان اإلنسان خلق حرا سعيدا  وأي تفضي  لسعايته 

علييى حريتييه  أو لحريتييه علييى سيييعايته انتكيياس وتجريييد لييه عيييي 

 سنسانيته.

قنا في الحيديث عيي ضيرورة الرسيالة  ينبغيي أن يكيون ان منطل

 مي هاتيي الحقيقتيي. 



 258 

 ولكي كي ؟ 
 

ر  حاجة العقل إلى مذك ِّ

اننا نجد في انفسنا اياقتيي تتصيارعان  هي ه تيدعونا سليى الحيق  

والخير والسالت  وتلك تدعونا سلى الباا  والشر  ونسمي أحيداهما 

والعق  قمة.. والناس أهيون بالعق  وال انية بالجه .. والجه  هاوية 

عليييهم النييزوا مييي الصييعوي. ومييي هنييا كانييت الحاجيية ماسيية سلييى 

ابتعا  أناس منزهيي ومؤيديي مي قب  هللا ليدعوا الناس سليى اتبياا 

عقولهم ونب  أهوا هم ثيم يتحمليوا مسيؤولية هي ه اليدعوة الكبييرة  س  

فا يدة أبيدا لوال ه ه الطا فة لما كان للعق  الداعي سلى الحق والخيير 

وكان  نع هللا لغوا ا تعيالى هللا عيي اللغيو ا ةننيا نجيد كي  موجيوي 

يييؤيي عمييال مفيييدا وقييد خلييق لهييدن  وان هللا قييد فييتا لييه المجيياا 

لتحقيق  لك الهدن ال ي خلقه مي أجله فال يمكي ان يكون العق  قد 

خلق يون أيية غايية؟!.. فميي الضيروري أن يبعيث هللا اةنبيياء )ا( 

 يكون خلق هللا لغوا.لكي ال 

وبكلمة موجزة؛ للناس عقوا هي التي تهديهم سلى الرمياي ولكيي 

ه ه العقوا ال تفيدهم اال س ا  كرهم بها م كر وال بد له ا الم كر ان 

يكييون مسييديا بالغيييي  ليكييون هييو بنفسييه متيي كرا مهتييديا  وهيي ا ال 

 يكون اال ببعث الرس . 

أن ميي يغفي  عيي عقليه وقد سبق القوا عند البحث حوا العق  بي

 البد ان يوجه مي خارج  اته سلى عقله. 
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جاء في الحديث عي االمات أمير الميؤمنيي علييه السيالت  )فبعيث 

فيييييهم رسييييله   وواتيييير سليييييهم أنبييييياءه ليسييييتأيوهم مي يييياق فطرتييييه 

 (. 1وي كروهم منسي نعمته وي يروا لهم يفا ي العقوا

اةنبييياء عليييهم فإثييارة كنييوز العقييوا ضييرورة بشييرية يقييوت بهييا 

 السالت.
 

 ضرورة المذكر -2

ال يعرن الناس ربهم اال بم كر ي كرهم به وياا يدعوهم سلييه   

فكان على هللا ان يختار لهم  2 لك الن ابيعة البشر الجه  والنسيان

 .3مي يدعوهم سليه حتى يعرفوه فينالوا به السعاية والفالح

 

 حاجة اإلنسان إلى موجه -3

نظر سلى ما في أنفسينا وميا فيي الكيون المحييط بنيا كلما كررنا ال 

مي تكيويي ونظيات أيقنيا أك ير فيأك ر بأننيا عبياي ُخلوقنيا وليم نكيي مييئا 

م كورا  ثم أويعت نطفنا أرحاما لم نكي قد عرفناها أو هيأناها مي 

قنا وأنشئنا ثم أُخرجنا سلى اليدنيا فيي وقيت ليم  قب   وفي ظلماتها ُرزو

نها وعشينا فيي ظيرون ليم نعرفهيا وليم ننشيئها نحديه وبكيفية لم نعي

وأوتينييا الرمييد بقييدر غييير مقييدر مييي قبلنييا واخن نأكيي  مييي رزق ال 

 نملكه ونمشي على أرض لم نعمرها.

ه ا بالنسبة سلى ما يحيط بنا  أميا بالنسيبة سليى العيالم الي ي نحييط 

بييه  أي عييالم اإلنسييان فييإن آالن اليينظم ومالييييي اةجييزاء وبالييييي 

                                                

 .  1نهج البالغة   الخطبة رقم  -  1

 نبياء في المعرفة( في فص  )الدلي  الى هللا( .يراجع ) يور اة -2

 أنظر ) اإليمان باهلل( مي فص  ) الدلي  الى هللا(. -3
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تحيط بها أجسامنا قد أُنشئت ونمت على غيير سراية منيا وال  الخاليا

حتييى معرفيية لنييا بهييا. العقيي  والعلييم والعاافيية والخييياا والحافظيية 

وعشرات أم الها مما أويعت أرواحنا كانت هي اةخرى وال تزاا 

مقدرة ومسيرة ميي ليدن غيرنيا ليم نكيي نسيتطيع تغييرهيا ابيدا.. كي  

مخلوقة واننا عباي مخلوقون مربوبيون.  لك يلهمنا واقع أنفسنا انها 

وما يمنا ك لك فعلينا أن نتبع رضوان الرب العظيم ال ي وهيي لنيا 

 ك   لك وأال نقوت بأي عم  ال نعلم أنه راض عنه. 

ييم ]جاء في القرآن الكيريم.  َق لوَميي يََشيآُء مو زم قُي م اونَّ َربّويي يَبمُسيُط اليّرو

ُر لَهُ  ييدو هو َويَقم بَييايو نييَس سوالَّ لويَعمبُييدُونو ]( 39سييبأ )[عو يييَّ َواإلو  )[َوَمييا َخلَقمييُت المجو

 (. 56ال اريات 

وجاء في السنةعي رسوا هللا  لى هللا علييه و آليه  ) ... و ليك 

ةنييا عبيياي هللا مخلوقييون مربوبييون نييأتمر فيمييا أمرنييا وننزجيير عمييا 

زجرنيا ونعبيده ميي حييث يرييده منييا  فيإ ا أمرنيا بوجيه ميي الوجييوه 

م نتعد سلى غيره مما لم يأمرنا ولم يأ ن  لنا ال ندري لعله أاعناه ول

 1أراي منا اةوا وهو يكره ال اني  وقد نهانا ان نتقدت بيي يديه..(

 س ام فالبد أن نبتغي رضوان هللا. ولكي كي ؟ 

مي الواضا انه ال يمكيي أن نتصي  جميعيا بياهلل سيبحانه مباميرة 

ك  أحد  فوجي أن يجعي   ةنه أج ُّ مي أن يالمس ويواجه مي قب 

بينه وبيي الخلق رجاال يوحي سلييهم.. جياء فيي الحيديث عيي االميات 

الصايق عليه السالت  )انا لما اثبتنا ان لنا خالقيا  يانعا متعالييا عنيا 

وعي جميع ما خليق وكيان  ليك الصيانع حكيميا ليم يجيز ان يشياهده 

خلقيييييه وال أن يالمسيييييوه و ال أن يباميييييرهم ويباميييييروه ويحييييياجهم 
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ويحييياجوه  ثبيييت ان ليييه سيييفراء فيييي خلقيييه وعبيييايه ييييدلونهم عليييى 

مصيييالحهم ومنيييافعهم وميييا بيييه بقييياؤهم وفيييي تركيييه فنييياؤهم ف بيييت 

اخمرون والناهون عي الحيكم العليم في خلقه  و ثبت عنيد  ليك أن 

له معبّريي وهم اةنبياء و فوته مي خلقه حكماء ميؤيبيي بالحكمية 

والهم على مشاركتهم لهم فيي مبعوثيي عنه  مشاركيي للناس في أح

 (.1الخلق والتركيي مؤييي مي عند الحكيم العليم بالحكمة
 

 حاجة البشر إلى المنهاج  -4

ال ريييي ان فييي العييالم أمييياء نافعيية وأخييرى ضييارة  وفيييه عميي  

ينبغييي القيييات بييه وآخيير يجييي تركييه. ويون ان نعييرن اليي ي ينفييع و 

ةنييه قييد نعميي  مييا اليي ي يضيير ال نييتمكي مييي تحقيييق السييعاية   لييك 

يضير فنشييقى وقييد نتييرك ميا ينفييع فنشييقى أيضييا ا والريييي فييي هيي ا 

ومهما أوتي البشر مي عليم وحكمية ال يكفيي لمعرفية كي  ميا  -أيضا

 نحتاج سليه مي خير ومر و الا وفاسد.

ان معرفة ه ا اةمير تحتياج سليى معرفية ميا فيي الكيون وميا فيي  

لييم مييا بلييج ال يييزاا اليينفس مييي نظييم متماسييكة  واخن حيييث بلييج الع

يصييرح بعييا مييي هييو أعييرن النيياس بال قافيية بعجييز اإلنسييان عييي 

اإلحاايية بعشيير معشييار مييا فييي اليينفس ومييا فييي اخفيياق مييي أسييرار 

)ان نسبة معرفتنا  -وهو مي أكبر المكتشفيي  -مدهشة. يقوا نيوتي 

 -سلى الواقع ليست اال كنسبة القطرة سلى البحر(.. ويقوا ابي سيناء 

بعييد ان سييئ  مييا ا عرفييت ؟   -كبيير الفالسييفة اةقييدميي وهييو مييي أ

)عرفت اني لم أعرن ميئا ..( وال يأم  أحيد ميي العلمياء الييوت ان 
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يبلييج العلييم يومييا سلييى اإلحاايية بمييا فييي الكييون كلييه.. وحسييي تعبييير 

بعييا الفالسييفة المعا ييريي )العلييم مركبيية فييي فضيياء ال تحييد؟(. 

لماء ال يي يتمتع بمختلي  ويقوا الكسيس كاري  ا وهو مي أكبر الع

جواني ال قافة الحدي ة  وأحرز جا زة نوب  ا قياا وهيو يسيتعرض 

بعييا جوانييي الجهيي  بحييياة اإلنسييان  )لقييد بيي ا الجيينس البشييري 

مجهويا جبارا لكي يعرن نفسيه ولكيي بيالرغم ميي اننيا نمليك كنيزا 

مييي المالحظيية التييي كدسييها العلميياء والفالسييفة والشييعراء وكبييار 

لروحييي في جميع اةزمان فإننا اسيتطعنا ان نفهيم جوانيي العلماء ا

 معينة فقط مي أنفسنا. اننا ال نفهم اإلنسان كك ..

وواقع اةمير  ان جهلنيا مطبيق فأغليي اةسيئلة التيي يلقيهيا عليى 

أنفسهم أولئك ال يي يدرسون الجنس البشري تظ  بال جواب   ةن 

ميييا زاليييت غيييير هنييياك منيييااق غيييير محيييدوية فيييي ينيانيييا الباانيييية 

 معروفة.. ثم يقوا  فالعق  يتص  بعجز ابيعي عي فهم الحياة(. 

ان هيي ه الشييهاية  ات قيميية علمييية بالغيية س ا لوحظييت انهييا تييأتي 

 متزامنة مع معور متزايد باكتفاء اإلنسان عي الوحي. 

ويقييوا اةسييتا  ج.و.ن. سييولفيان  )ان الكييون اليي ي كشييفه العلييم 

هاما ميي التياريي الفكيري بأكمليه. وال الحديث هو أك ر غموضا وسب

مك في ان علمنا عي الطبيعة أك ير غيزارة ميي أي عصير مضيى  

ولكي ه ه المعلومات كلهيا غيير مقنعية  فينحي نواجيه الييوت اإلبهيات 

 والمتناقضات في ك  ناحية(. 

مي هاي عالم حكيم محيط بالكون كليه ولييس  -س ام  –فالبد للبشر 

ان على هللا ان يرس  مي لدنه أنبياء ينقليون  لك اال هللا سبحانه  وك

اليهم أوامره وسرماياته واال لم يفلا اإلنسان فيي الحيياة وليم تيتم ميا 

 خلق له وهي السعاية ولزت اللغو في  نع هللا المتعالي عي اللغو. 
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ينمُهمم يَتملُيوام ]قاا هللا سبحانه   يّوييَي َرُسيوالم مو ي بَعَيَث فويي اةُّمو هَُو الَّي و

يي قَبميُ  َعلَ  َمةَ َوسون َكيانُوا مو كم تَاَب َوالمحو مم َويُعَلّوُمُهُم المكو يهو مم َءايَاتوهو َويَُزّكو يمهو

 (.2.)الجمعة [1لَفوي َضالَا  ُمبويي  

في الحديث عي االميات الرضيا علييه السيالت  )فيإن قياا قا ي  فليم 

وجي عليهم معرفة الرس  واإلقرار بهيم واإل عيان لهيم بالطاعية ؟ 

ةنه لما لم يكي في خلقهم وقواهم ما يملكيوا لمصيالحهم وكيان قي   

الصانع متعاليا عي أن يرى  وكيان ضيعفهم وعجيزهم عيي سيراكيه 

ظيياهرا   لييم يكييي بييد مييي رسييوا بينييه وبييينهم معصييوت يييؤيي اليييهم 

أمره ونهيه وأيبه  ويوقفهم على ما يكون بيه سحيراز منيافعهم ويفيع 

يعرفيون بيه ميا يحتياجون سلييه مضارهم   س  ليم يكيي فيي خلقهيم ميا 

منافعهم و مضارهم فلو لم يجي عليهم معرفته وااعته لم يكي لهم 

فييي مجيييء الرسييوا منفعيية وال سييد حاجيية ولكييان ستيانييه عب ييا لغييير 

منفعيية وال  ييالح. وليييس هيي ا مييي  ييفة الحكيييم اليي ي اتقييي كيي  

 (. 2ميء
 

 القضاء على خالفات البشر -5

ر فييي كيي  الشييؤون وفييي كيي  االخييتالن ظيياهرة ابيعييية للبشيي 

العصور وبيي ك  الناس  ورغم ما كتي الفالسفة ا قديما وحيدي ا ا 

فإنيه ال  3مي كتي في المنطق إلزالة االخيتالن الي ي يقليق اإلنسيان

يزاا ه ا االختالن قا ما وقد سبي ك ييرام ميي المشياك  بي  وك ييرام 

                                                

في ه ه اخية يجع  هللا تعالى أحد أسباب البع ة تعليم الحكمة وهيي معرفية المصيالا العامية  -1

 لتي ينبغي ان تتبع.ا
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فيما أعلم سليى اخن أك ير ميي عشيرة نظرييات حيوا المنطيق وميا بيه يرفيع النياس خالفياتهم  -3
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مييي الييويالت  فييالحروب التييي تشييتع  بيييي فتييرة وأخييرى وتفنييي 

لحر  والنس  ليست اال بعا نتا ج هي ا االخيتالن   فكيان لزاميا ا

ان يقضييي هللا سييبحانه علييى هيي ا االخييتالن ويييريا البشيير مييي هيي ا 

العاميي  الخبيييث مييي عواميي  الشييقاء   مييي أجيي   لييك كييان عليييه ان 

يبعث انبياء لكي يقضوا على الخالفات البشرية بما يوحى اليهم مي 

 يرقيى سليى حكميه الرييي وال يحتمي  حكم وعلم مي قب  هللا ال ي ال

 منه الجه  أو الخطأ.

ي ]قيياا سيييبحانه   تَييياَب سوالَّ  لوتُبَيييّوَي لَُهيييُم الَّييي و ييَك المكو َوَمييآ أَنَزلمنَيييا َعلَيم

نُونَ  مو ت  يُؤم قَوم َمةم لو تَلَفُوا فويهو َوهُدمى َوَرحم  (. 64النح  )[اخم
 

 ضرورة النظام لإلنسان -6

ان بصيييورة ابيعيييية ويجتميييع سلييييه اإلنسيييان ييييأنس سليييى اإلنسييي 

ويتعاون معه  ولك  تعاون نظات فلواله يغتيدي االجتمياا لييس فقيط 

تافها وغير مفييد  بي  ويكيون باع يا عليى الشيقاء أيضيا. فميي يضيع 

هيي ا النظييات العييايا اليي ي يضييمي سييعاية الجميييع؟.. ليييس  لييك فييي 

 ت  استطاعة اإلنسان س  البد ان تتوفر مروا ثالثة لمي يضع النظا

ان يحيط علما بك  ما في الحياة مي خير ومر وبمعرفة مدى  -أ

تأثير أعماا الفري في سسعايه أو سمقا ه ليس في الدنيا فقط ب  وفيي 

 اخخرة أيضا. ولم يأت سلى الحياة فري أو اا فة ايعو ه ا العلم.

أن يتجيييري عيييي كييي  هيييوى حتيييى ال يفضييي  مصيييلحته أو  -ب 

امة  وه ا ال يمكي أن يتحقيق ةي مصلحة ابقته على المصالا الع

بشر  س  ان أفضلهم ال يخلو مي التأثر بميوله وميهواته كميا نشياهد 

 لك في بني اإلنسان جميعا ويجده ك  منا في نفسه  فما أن تعرض 
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قضييية تييرتبط بمصييلحة البشيير حتييى تختليي  اةفكييار فيهييا بسييبي 

 اختالن المصالا. 

قامة التاميية فييي سييبي  أن تكييون لييه سراية قوييية تعطيييه االسييت -ج

تطبيق الحق ال ي يحمليه سليى النياس   ليك ةنهيم ال يفقهيون ان فيي 

مصلحتهم تطبييق الحيق في يورون ضيد الحيق وضيد كي  ميي ييدعو 

سليه  فالبد ان يكيون للمبشير بالنظيات الحيق ميي االسيتقامة ميا يقابي  

ه ه المقاومية ويزييد. وميي الواضيا ان هي ه االسيتقامة ال توجيد اال 

ي يؤيد مي ليدن هللا    ليك ةن الفيري مهميا كيان نافي  العزيمية عند م

 قوي اإليمان فإنه ينهار عند اختالن النكبات عليه.

له ه اةسباب ال الثة لم تتمكي البشيرية ميي وضيع نظيات  يالا  

كاميي  عبيير آالن السيينيي  أي منيي  ان سييي حمييورابي نظمييه وحتييى 

المحياوالت المب ولية  القوانيي الغربية و الشرقية اةخيرة  رغم ك 

 في ه ا السبي . 

وبمييا ان البشيير عيياجز عييي وضييع هيي ا النظييات وهيي ا النظييات   

ضرورة لسعاية اإلنسان وقد خلق هللا البشر ليسعدوا  كان على هللا 

سبحانه ان يضع لهم نظيات الحيياة ويبعيث  ليك عليى ييد ميي يتحمي  

مصيلحة وال مسؤولية  لك. ومي الواضا ان هللا سبحانه ال يتاثر بال

بالجهيي  وال يبعييث مييي يعجييز عييي تحميي  مسييؤولية الرسييالة بيي  ال 

 .1يكون المبعو  اال معصوما

ُكَم بَيمَي النَّياسو ]قاا هللا سبحانه    َحّقو لوتَحم تَاَب بوالم َزلمنَآ سولَيمَك المكو سونَّآ أَنم

 ُ  (. 105النساء )[بوَمآ أََراَك َّللاَّ

                                                

قيياا هللا سييبحانه  ]اال مييي ارتضييى مييي رسييوا فإنييه يسييلك مييي بيييي يديييه ومييي خلفييه  -1

 (27ر دا[.)الجي/



 266 

مايي قياا )ا(  )أربيك وفي حوار جرى بيي اإلمات )ا( ورج  

لخلقه ات خلقيه ةنفسيهم؟ فقياا  بي  ربيي أنظير لخلقيه. فقياا   1انظر

ففع  بنظره لهيم ميا ا؟ قياا  أقيات لهيم حجية ويلييال كييال يتشيتتوا أو 

 (.2يختلفوا  يتألفهم ويقيم أويهم ويخبرهم بفرض ربهم

وجاء في الحديث عي فض  بي ميا ان  )فيإن قياا قا ي   ليم أمير 

قرار بياهلل وبرسيوله وبحجتيه وبميا جياء ميي عنيد هللا عيز الخلق باإل

وج ؟ قي   لعل  ك يرة منها ان مي لم يقر باهلل عز وج  ليم يتجنيي 

معا يييه   ولييم ينتييه عييي سرتكيياب الكبييا ر  ولييم يراقييي أحييدا فيمييا 

يشييتهي ويسييتل  مييي الفسيياي والظلييم  وا ا فعيي  النيياس هيي ه اةمييياء 

ه ميي غيير مراقبية ةحيد  كيان وارتكي ك  سنسان ما يشيتهي ويهيوا

في  لك فساي الخلق اجمعيي ووثوب بعضهم على بعيا  فغصيبوا 

الفروج واةمواا  وأباحوا الدماء والسبي وقت  بعضهم بعضيا ميي 

غييير حييق وال جييرت  فيكييون فييي  لييك خييراب الييدنيا وهييالك الخلييق 

وفسيياي الحيير  والنسيي . ومنهييا  ان هللا عييز وجيي  حكيييم وال يكييون 

يو   بالحكمة سالّ ال ي يحظر الفساي ويأمر بالصالح  الحكيم وال

ويزجير عييي الظلييم وينهييي عييي الفييواحا  وال يكييون حظيير الفسيياي 

واةميير بالصييالح والنهييي عييي الفييواحا اال بعييد االقييرار بيياهلل عييز 

وج  ومعرفة اخمر والناهي فليو تيرك النياس بغيير سقيرار بياهلل وال 

عيي فسياي  س  ال آمير وال  معرفة لم ي بت لهم أمر بصيالح وال نهيي

ناهي. ومنها  انا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باانة مستورة عي 

س ا خييال –الخلييق فلييوال اإلقييرار بيياهلل وخشيييته بالغيييي لييم يكييي أحييد 

يراقييي أحييدا فييي تييرك معصييية وانتهيياك حرميية  -بشييهوته وسرايتييه
                                                

 ب نظرام.أنظر  أ و - 1
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 وارتكاب كبيرة  س ا كان فعله مستورا عي الخلق غير مراقي ةحد

  فكيييان فيييي  ليييك  هيييالك الخليييق أجمعييييي  فليييم يكيييي قيييوات الخليييق 

و ييالحهم اال بيياإلقرار ميينهم بعليييم خبييير يعلييم السيير وأخفييى آميير 

بالصييالح ونيياه عييي الفسيياي وال يخفييى عليييه خافييية ليكييون فييي  لييك 

 . 1سنزجار لهم عما يخلون به مي أنواا الفساي
 

 ضرورة التزكية -7

التامية للرقيي سليى أسيمى مراتيي ك  فري يجد في نفسيه الكفياءة  

التزكييية النفسييية وأرفييع مسييتويات ال قافيية اإللهييية ومييا تتبعهييا مييي 

معرفية الينفس والخليق   أ يله ومصييره  وواقيع الكيون وأجزا ييه  

والعالقة التي تربط بعضيها بيالبعا اخخير. ورغيم بحيث اإلنسيان 

عي ه ه الحقا ق مني  نشيو ه وحتيى الييوت بح يا مسيتمرا فإنيه عجيز 

 -عي تحقيق أي تقدت في هي ا المجياا  حتيى أن النظرييات الحدي ية 

لتتشييابه مييع نظريييات  -ونحييي نعيييا فييي عصيير اليي رة والفضيياء 

. وا ا ثبيت عجيز 2الفالسفة االغريق ال يي سبقونا بيألفي عيات فيأك ر

البشر عي بلو  ه ا المستوى الرفيع مي التزكية والمعرفة فالبد ان 

 ويزكيهم وهم اةنبياء)ا(.يبعث هللا مي يعلم البشر 

ينمُهمم يَتملُيوام ]قاا هللا سبحانه   يّوييَي َرُسيوالم مو ي بَعَيَث فويي اةُّمو هَُو الَّي و

يي قَبميُ   َمةَ َوسون َكيانُوا مو كم تَاَب َوالمحو مم َويُعَلّوُمُهُم المكو يهو مم َءايَاتوهو َويَُزّكو َعلَيمهو

 (.2الجمعة )[لَفوي َضالَا  ُمبويي  

                                                

على الرغم مي ان ه ه الرواية تشير سلى بعا فوا د اإليمان فإن فيها نب ة مي يواعي  -1

ابتعا  اةنبياء عليهم السالت وتتلخص في منع الفساي الناجم عي الظلم االجتمياعي.) عيي  

 .( 9  عل  الشرا ع وأ وا االسالت  ح 182  باب 1عل  الشرا ع  ج

 سبق الحديث حوا  لك حيث بح نا عي يور العق  في توجيه الحس. -2
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وا هللا  ييلى هللا عليييه و آلييه قولييه  )انمييا بع ييت وجيياء عييي رسيي

( .وقياا أميير المييؤمنيي علييه السيالت  )أيهييا 1ةتميم مكيارت اةخييالق

النيياس ان هللا تبييارك وتعييالى لمييا خلييق خلقييه أراي أن يكونييوا علييى 

آياب رفيعيية وأخييالق مييريفة فعلييم انهييم لييي يكونييوا كيي لك اال بييأن 

 (2 يكون اال باةمر والنهييعرفهم ما لهم وما عليهم والتعري  ال
 

 اعادة توازن الحياة -8

تدا حواي  التياريي انيه بييي فتيرة وأخيرى كانيت الفوضيى تعيم 

حييياة اإلنسييان علييى الكوكييي  فكييان هللا سييبحانه يبعييث اليييهم رسييال 

يعيدون اإلنسان سلى وعيه وسلى  راا مستقيم. وتاريي الرسياالت 

ن ابتعيا  الرسيوا كيان ماهد واضا على ه ه الحقيقة. فإنيا نيرى ا

متزامنا لطغيان البشر في ك  ناحيية ميي نيواحي حياتيه  حييث كيان 

قد ماا فيهم الظلم وانتشر الفساي واختلت الميوازيي وافتقيدت القييم 

ولم يبق مي منهج السماء فيي اةرض اال مييئا قلييال وكانيت القيوى 

البشرية عاجزة تماما عي ا الح الوضع. ومع ان ك  الناس كانوا 

ينشدون الخالص فإنه لم يكيي يسيتطيعه أي ميخص وأيية فئية وأيية 

فكرة  وهنا كان الغيي  يتدخ  لينق  حياة البشر  ويخلصه مي تيهه 

وضالله وكان ضروريا ان يتدخ  الغييي.  ليك ةن هللا سيبحانه ليم 

يخلق اإلنسان اال ليسعد في الدنيا ويفلا في اخخرة وليم يكيي ممكنيا 

                                                

 . 210  ص16بحار االنوار   ج -  1

االمات عليه السالت أمار سلى ثالثة حقا ق تهدي سلى وجوب الرسالة وهيي  أوال ان هللا  -2

وجيداني س  ان هللا كامي  فيال يحيي اال أراي للبشر ان يكونوا على أحسي اخياب وه ا أمير 

اليي ي يتصيي  بالصييفات الحسيينة  وثانيييا ان الطبيعيية البشييرية ال يمكييي ان تبلييج باإلنسييان 

اةيب الرفيييع بييدون معلييم يعلمهييم  لييك  وان التعليييم البييد لييه مييي وسيييلة وهييي تتحقييق فييي 

ميات )ا(.)عيي  التشريع وهو اةمير والنهيي وهي ه الحقيقية ال ال ية هيي التيي أميار سليهيا اإل

 ( . 13 ح316 ص5بحار االنوار  ج
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تمتع بالسعاية ةي فيري يون تيدخ  سلهيي و في ظ  تلك الظرون ال

 بعث الرس .
 

 التبشير و االنذار -9

ان هللا قد جع  الدنيا يار بالء واختبار وجع  اخخرة يار جيزاء 

  وكان مي تمات النعمة عليهم ان يبعث مي يبشرهم بالجنية  1وثواب

التي أعدت للمتقيي  وين رهم بالنار التي أعدت للكفاريي والفاسقيي  

يبيي لهم ما يتقون عنه ميي السييئات وليوال  ليك لكيان للنياس علييه و

الحجة البالغة وكيانوا يقوليون ربنيا ليوال أرسيلت سلينيا رسيوال فنتبيع 

آياتك فإن كنت قد بع ته سلينا لكنا مي المهتديي.. ثم ان سعاية اإلنسان 

في المخرة تفوق أهميية سيعايته فيي اليدنيا   ليك ةن اخخيرة تيدوت 

تزوا وقليي  ييدوت أفضي  ميي ك يير ييزوا. أليم يكيي س ا ميي  والدنيا

حكمية هللا ورحمتيه الواسيعة ان يبعيث ميي يهيدي النياس سليى السيب  

المو ييلة سلييى الجنيية؟ قيياا هللا سييبحانه  )ومييا نرسيي  المرسييليي اال 

 مبشريي ومن ريي(.. 

ه ه اا فية ميي الحكيم التيي أرسي  هللا ميي أجلهيا اةنبيياء  وفيهيا 

افية على الحاجة سلى الرسوا أيضا ةنه البد للبشير ميي الشهاية الك

سنسان يقويهم سلى الحيق حتيى يسيتجيبوا ليه  اميا س ا نزليت الرسيالة 

على مك  ألواح بيي الناس فمي المؤكد اال يفيد ميئا  كي  وقد جاء 

 الرس  بالرسالة فلم يؤمي الناس بهم اال قلي .

                                                

 راجع فص  المعاي. -1
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 بماذا يعرف الرسول

لناس بها الرسوا  ونحي س  نشير اليها هناك عدة وسا   يعرن ا

ال يمكننا ان ندعي انها ك  الطرق الممكنة سلى معرفة الرسوا  ب  

 لعله توجد وسا   أخرى سلى ه ه المعرفة. 
 

 الرسالة  -1

لقد سبق آنفيا ان هنياك عيدة أسيباب تيدعو سليى الرسيالة والتيي ال 

ا عرفنيا انهيا يفلا البشر بدونها  وعرفنا بها ان الرسالة واجبية  كمي

هي الغاية مي بعث الرسوا. ومي هنيا نعيرن انيه البيد لكي  رسيالة 

مي االحااة بحاجات الناس و وفا هيا بهيا  س  ان أي رسيالة ال تفيي 

به ه الحاجات ال يمكي ان تكون مي عند هللا. س  ان هللا لييس بعياجز 

عي توفير ك  ما يحتاج سليه اإلنسان  ورحمته ال تضيق عيي  ليك  

توفرها في رسالة يلي  على عدت  حتها  كما ان توفرها مي فعدت 

حيث المجموا يلي  على ان الرسالة مي عنيد هللا سيبحانه ةنيه  ليم 

يييأت مييي البشيير أحييد سيعييى انييه جيياء اليييهم بكيي  هيي ه الحقييا ق التييي 

وةنه ال يمكيي لبشير عيايي ان ييأتي ميي عنيد  1يحتاج اإلنسان سليها

 نفسه بك   لك. 

                                                

والسبي المعقوا ل لك ان أحد الوجوه التي  كرناها لضرورة الرسالة هو الت كير بياهلل  -1

سييبحانه  ومييا التيي كير بييالحق  وال ييي كر بيياهلل اال مييي يعتقييد بييه ويييديم  كييره كمييا ال ييي كر 

ةنبيياء ال يرييدون ان يلزميوا أنفسيهم بالحجية   س  ميا ان بالحق اال مي يعمي  بيه   وغيير ا

ي كروهم بها حتى يطالبهم النياس بالعمي  بميا يقوليون ولهي ا فيإن أحيدا مينهم ليم ييدا  ليك. 

فالفالسفة لم يقولوا انهم جاؤوا مي قبي  هللا وان كيال مينهم يصيدق ميي سيبقه ويصيدقه ميي 

ون سواء السياسي منهم أو االجتماعي لحقه  وال انهم جاؤوا مبشريي ومن ريي. والمصلح

أو االقتصايي لم يدعوا ان ا الحهم مام  لجميع مناحي الحياة الفكرية والعملية فيي يار 

الدنيا وفي اخخرة   بي  كيانوا بييي منكير للحشير والمعياي وبييي ميي حصير س يالحه عليى 

تعالى. وقد سبق انيه  ناحية واحدة مي الحياة   ثم ان أحدا منهم لم يدا انه جاء مي عند هللا
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 الرسول  -2

ان مخصية الرسيوا وميا لهيا ميي  يفات حمييدة  حجية أخيرى 

َن بالطهارة مي ك  ينس والتعالي عي  على  دق رسالته. فإ ا ُعرو

ك  ر يلة   ال يستهويه عي الحق منصي وال يستدرجه سلى الباا  

مأثم  رأينياه ييدعي انيه رسيوا ميي عنيد هللا عالميا بيأن ايعياءه هي ه 

ظيييم لنفسييه وللنيياس أجمعيييي. س ا المرتبيية لييو لييم يكييي مالكهييا ظلييم ع

َن انه رسوا هللا حقا.. قاا هللا تعالى   َن الرسوا ك لك ُعرو أَتم ]ُعرو

ُرونَ  فُوا َرُسولَُهمم فَُهمم لَهُ ُمنوكو  (. 69المؤمنون  )[لَمم يَعمرو

يي َربّوييي ]وقياا سيبحانه   ييتُمم سون ُكنيُت َعلَيى بَيّونَية  مو تو أََرأَيم قَياَا يَيا قَيوم

فَُكمم سولَى َمآ أَنمَهاُكمم َعنمهُ سونم َوَرَزقَنو  يدُ أَنم اَُخالو م َوَمآ اُرو م َحَسنا قا زم نمهُ رو ي مو

لمييُت  ييهو تََوكَّ و َعلَيم فويقوي سوالَّ بويياّلِلَّ ييتََطعمُت َوَمييا تَييوم ييالََح َمييا اسم يييدُ سوالَّ اإلو م اُرو

َوسولَيمهو اُنويُي 
 [.88]هوي  [1

بُيدُوا َّللّاَ وسولَيى َميدميََي أََخي]وقاا عزوج    تو اعم م قَياَا يَياقَوم اهُمم ُميعَيمبا

ييَزاَن  فُوا المَكيميَ  َوالممو يم َربّوُكمم فَاَوم يم سولَه  َغيمُرهُ قَدم َجآَءتمُكمم بَيّونَةٌ مو َمالَُكمم مو
                                                                                                         

يجي ان يكون النبي مي عند هللا. ولقد أوضحنا  لك عند بيان الحاجة سليى الرسيالة وكيي  

 ان البشر عاجز ب اته عي تحقيقها.

لقد استدا النبي هوي عليه السالت في ه ه المقطوعية  التيي ينقلهيا القيرآن بحجيج بليغية  -1

ي بينية ميي ربيي( وهيي المعجيزة التيي على  دق رسيالته وهيي بالترتييي كالتيالي  )ان لي

كانت معه  وان هللا قد انفعني بالرسالة فرزقني بها السعاية والفالح. لقد سيبق ان الرسيالة 

اإللهية تسعد اإلنسان في الدنيا كما تسيعده فيي اخخيرة  ثيم انيي أوا عامي  بميا أقيوا وفيي 

يييد اال ييالح فلسييت هي ا يلييي   ييدق يعييواي  س  ان الكيا ب ال يعميي  بمييا يقييوا  وانيي أر

رجيال اسيتغالليا  وانيي أجهيد نفسيي بخييوض المعركية بيدون ان يعتميد عليى قيوة ظاهرييية 

واميا اعتميد عليى قيوة  –وانيتم تروننيي رمييدا  –والفري ال ي يعم  ه ا العم  اما مجنون 

هي اكبر مي قوة اةرض وهي قوة هللا تعالى ال ي علييه توكليت ولييس فيي عمليي عالمية 

ا حتييى انسييي سلييى الكيي ب   والكييا ب ال يكيي ب اال ةنييه يقييدت مصييلحته السييفه أو الطييي

الخا ة  اما انا فإنني رج  منيي قد قتليت هيواي واخضيعت نفسيي لتوجييه عقليي. وتيدا 

 ه ه اخية على ان هللا كان ينصر رسله بطرق غيبية وهي الحجة البالغة على  دقهم.
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َها  يالَحو ضو بَعميدَ سو م يدُوا فويي االَرم ييَآَءهُمم َوالَ تُفمسو َوالَ تَبمَخُسوا النَّاَس أَمم

يدُوَن  َلوُكمم  يَراا  تُوعو نويَي   َوالَ تَقمعُيدُوا بوُكيّ و  و مو َخيمٌر لَُكمم سونم ُكنمتُمم ُميؤم

م َوا مُكيُروا سو م  َوجيا َوتَُصدُّوَن َعييم َسيبوي و َّللّاو َمييم َءاَميَي بويهو َوتَبمغُونََهيا عو

ي يدو َي   وسون َكياَن ُكنمتُمم قَلويالم فََك ََّرُكمم َوانمُظُروا َكيميَ  َكياَن َعاقوبَيةُ المُمفمسو

يبوُروا  نُيوا فَا م مو يلمُت بويهو َوَاآ وفَيةٌ لَيمم يُؤم سو ي اُرم ينمُكمم َءاَمنُيوا بوالَّي و َاآ وفَةٌ مو

ييَ  مو ُرالمَحاكو ُكَم َّللّاُ بَيمنَنَا َوهَُو َخيم  (.87-85)اةعران/  1[َحتّى يَحم

وجاء في الحديث عي أمير المؤمنيي عليه السالت  )اعرفيوا هللا بياهلل و 

 .2الرسوا بالرسالة(
 

 اآليات  -3

ويعرن الرسوا باخييات البينيات التيي يحكيم العقي  السيليم بأنهيا 

ليست مي  نع البشر  و لك م   ناقة  الا )ا( وتحوا النار بريا 

وسالما على سبراهيم )ا( وعصى موسى التي سلتقفت حباا السحرة 

مييي نييور ثيم ريهييا هللا سلييى سيييرتها اةوليى  ومييا كييان يشييع ميي يييده 

وانفالق البحر له اثنيي عشير قسيما  وتكليم عيسيى فيي المهيد  يبيا 

واحياؤه الموتى وابراؤه االكمه واالبرص ا بإ ن هللا ا وما أمبه  لك 

 مي اخيات.
 

                                                

ةنبيياء )ا(  ليك ةن ميعيبا )ا( أمير ه ه اخية المباركة نمو ج خارجي لواقع يعيوة ا -1

قومييه بمييا ييينظم جميييع نييواحي حييياتهم فييأمرهم أوال بعبيياية هللا الواحييد ثييم أمييرهم بالعييدا 

االجتماعي وما يستتبعه مي ضيبط المكيياا والمييزان والوفياء بيالحقوق واإلنتهياء ميي كي  

كر واالعتبيار وهميا فساي وعدت التآمر على الدولة الحقة لسرقة الحكم ظلما ثم أمرهم بالت 

توجيهان سلى العق  ثم أمرهم بالصبر وهو تزكية للنفس. ه ه هي الخطوا الر يسيية التيي 

سييار عليهييا كيي  اةنبييياء وهييي باليي ات مييا سييبق وان قلنييا انهييا وجييوه الحاجيية سلييى الرسييالة 

 والرسوا.

 . 2 ح 270  ص3بحار االنوار   ج -  2
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 الفطرة -4

جاء في الحديث عي االمات علي عليه السالت  )ان على ك  حيق 

سليى  كياء . والواقع ال يحتاج الفري 1حقيقة وعلى ك   واب نورا(

خارق حتى يعرن مدى  دق يعوة ا الحية معينة. ان  ات كي  

يعييوة ميييي هييي ا القبيييي  مييياهدة عليييى  يييدقها  فيييإن مقاومييية الظليييم 

والجريميييية   ومحاربيييية السييييلبية والميوعيييية   ونصييييرة المعييييدميي 

والضعفاء  هي يال    دق الدعوة   وهي أمور تعرفها فطرة ك  

 لدعوة  ايقة. سنسان التي ال تشك في أن م   ه ه ا

فيييالفطرة ت بيييت  يييدق الرسيييوا فيييي يعوتيييه ةنهيييا تنسيييجم ميييع 

 معطيات الفطرة  اتها.

وتييزياي هنييا المعرفيية وضييوحا وعمقييا كلمييا ازياي الفييري تفيياعال 

معها وممارسية عمليية لهيا س  يبيدأ آني اك  بمالمسية الواقيع بصيورة 

 مبامرة. 
 

 شهادة أمته:  -5

بهيا المؤمنيون المخلصيون وتأتي مهاية أمته أكبير حقيقية يشيعر 

برسييالة الرسييوا.. وال تنحصيير مييهاية أمتييه فييي بعييث اخيييات التييي 

تدعم رسالة النبي )ا( وال تنحصر أيضا في  دق نبؤات الرسوا 

واستجابة يعواته  وانتصاره الخارق على أعدا ه  ب  تعم أك ر مي 

 لك حتى تشم  نوعا مي اإللهات الشخصي ال ي يمي به هللا سبحانه 

 ى ك  فري حسي أهليته وبطريقة مناسبة له .عل

                                                

 .  25  ح  165  ص  2بحار االنوار   ج -  1
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 محمد رسوا هللا..

كي  يمكي ان ن بت رسالة رسوا اإلسيالت  يلى هللا علييه وآليه 

 وسلم؟

ان اريقيية سثبييات رسييالة الرسييوا متشييابهة مييع اييرق سثبييات سييا ر 

الرساالت التي سبقت اإلمارة سليها  ولكي باإلضافة سلى يلي  آخر هو 

 . 1نبياء السابقون أممهمما بشر به اة
 

 الرسالة  -1

ان رسالة الرسوا محمد )ص( نفسها ماهدة على انهيا ميي عنيد 

هللا   لك ةن الرسالة المحمدية ال تفي بك  الحاجات البشرية فقيط  

ب  انها أيضا أكم  الرسياالت وفياء بهيا. ألييس اإلسيالت يي ّكر بنيور 

ربهم وي كرهم بميا  ؟ أو لم يكي النبي )ص( يهدي الناس سلى2العق 

                                                

 سيأتي مرح  لك فيما يلي مي الفصوا. -1

ضو فَتَكُيييوَن لَُهييمم قُلُيييوٌب يَعمقولُييوَن بوَهيييآ أَوم َءا َاٌن قيياا هللا تعيييالى  ] -2 ييييُروا فوييي االَرم أَفَلَييمم يَسو

دُور[) ي تَعمَمى المقُلُوُب الَّتوي فوي الصُّ ونََّها الَ تَعمَمى االَبمَصاُر َولَكو َمعُوَن بوَها فَإ  (. 46ج الحيَسم

وفي الحديث  )تفكير سياعة خيير ميي عبياية سيبعيي سينة(. وميي الممكيي ان نجعي  تي كرة 

اإلسالت بنور العق  يليال كافيا على ان اإلسالت هو الديي الحق   لك ةننيا نعليم ان أنصيار 

الباا  يحاولون ابعاي الناس عيي التعقي  لكيي يضيعوهم فيي معيزا عيي التيدبر فيي الكيون 

النيا ةنه سيقضي على باالهم بينما يحاوا المحقون تنشيط عقيوا النياس تدبرا منهجيا عق

 حتى يبصروا الواقع بأنفسهم.
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له مي نعماء ثم يبيي لهم ما يرضيه وميا يسيخطه ميي عقييدة وعمي  

 وخلق؟ 

أو لم يكي يبيي لهم الحكمة ويبيي لهم ما يصلحهم وميا يضيرهم  

 ؟1ويزكي الناس ويربيهم على مكارت اةخالق

ه ه رسالة محمد بي عبد هللا التيي نزليت علييه ميي ربيه. أليسيت 

احي التي يعجز اإلنسان نفسه عيي تأمينهيا  تكفي البشر مي ك  النو

ويرمد العق  سلى وجوب سبتعا  النبي بهيا؟ وقيد جياء الرسيوا بهيا 

كاملة مي عند هللا ونحي نعلم انه ال يمليك ان ييأتي أحيد برسيالة ميي 

نفسه تكفيي النياس ميي كي  الوجيوه السيابقة مهميا كيان عظييم الفكير 

 واسع المعرفة. 

أنهييا مييي عنييد هللا تعييالى  عرفنييا فحيييث جيياء الرسييوا بهييا وقيياا 

 ييدقه فيهييا  وهكيي ا نجييد فييي القييرآن الكييريم اسييتدالال علييى  ييدق 

 الرسوا بحقيقة رسالته  

َي الظُّلَُماتو ]يقوا هللا سبحانه   َج النَّاَس مو رو تَاٌب أَنَزلمنَاهُ سولَيمَك لوتُخم كو

يزو الم  َرااو المعَزو مم سولَى  و يدو سولَى النُّورو بإو منو َربّوهو َه َا ](. 1سبراهيم )[َحمو

لُيوام  يدٌ َولويَي َّكََّر اُوم لَُميوا أَنََّميا هُيَو سولَيهٌ َواحو لنَّاسو َولويُن َُروا بويهو َولويَعم باَلَ ٌ لو

ء  ](. 52سبراهيم )[اةَلمبَيييابو  م لوُكيييّ و َمييييم تَييياَب توبميَانيييا يييَك المكو لمنَيييا َعلَيم َونَزَّ

لمُمسم  َرى لو َمةم َوبُشم ييَ َوهُدمى َوَرحم  (.89[)النح  2لومو

                                                

مم قاا هللا تعالى في  فة الرسوا  ] -1 ينمُهمم يَتملُيوام َعلَييمهو يّويَي َرسُيوالم مو ي بَعََث فوي اةُّمو هَُو الَّ و

تَاَب  مم َويُعَلّوُمُهُم المكو يهو [)َءايَاتوهو َويَُزّكو ي قَبمُ  لَفوي َضالَا  ُمبويي  َمةَ َوسون َكانُوا مو كم  (.2الجمعةَوالمحو

ه ه اخيات وان كانت في الظاهر تبيانا للحقيقة فقط ولكنها في الواقع يلي  عليها أيضا  -2

س  انها تشرح واقع رسالة الرسوا )ص(. فهي قد أوحيت على مك  كتاب منزا مي عنيد 

ت سلى النور وهو بال  ون ير للبشر وتي كر بياهلل وسثيارة ليدفا ي هللا يهدي الناس مي الظلما

العقوا وتوجيه للفكر وانهاء للخالفات البشرية وتبيان لك  مييء يحتياج سلييه اإلنسيان فيي 

الحياة ثم هو هدى للمؤمنيي وبشرى للمسلميي بصيفة عامية ال اا فية يون أخيرى وميعي 

ان وانّي كان. ومي الواضا ان ه ه هي يون آخر ب  لمي اتص  باإليمان واالسالت مي ك

الصفات التي يهدينا العق  سلى ضرورة توفرها في الرسالة أية رسالة وال يمكي ان تتيوفر 
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فهيي ه هييي الخطييوا العاميية لكيي  رسييالة وهييي بالتييالي الحاجييات 

الضييرورية للبشيير. وقييد اعتييرن المستشييرق )ليييتي( برسييالة النبييي 

محمد )ص( عي اريق ميهاية محتوياتهيا فقياا )اننيي ةجيرؤ بكي  

أيب ان أقوا  ان هللا ال ي هو مصدر الخير والبركات كلها لو كان 

يه  فيديي محمييد )ص( هيو يييي الييوحي. وليو كانييت ييوحي سليى عبييا

آيات اإلي ار واةمانة واالعتقاي الراسي القوي ووسا   التميييز بييي 

الخير والشر ويفع الباا  هي الشاهدة عليى اإللهيات فرسيالة محميد 

 ( .1)ص( هي ه ا اإللهات
 

 الرسول  -2

مييي خييالا سيييرة الرسييوا )ص( منيي  ان كييان يافعييا يعييزن عييي 

كان فتى يرعى تجارة خديجة فيلتيزت بالصيدق واةمانية أو  اللهو أو

كييان رجييال يتميييز بيييي أترابييه بأنييه يقبيي  الغريييي ويييرحم الضييعي  

ويأوي المسكيي وسلى ان بعيث نبييا يحمي  بييي كفييه النيور والهيدى 

سلى العالم كله وحتى أ با سيد العرب جميعا مي خالا سيرته في 

نه معا روه الك ب والخيانية سني عمره وأاوار حياته  لم يعهد م

فسموه )الصايق اةمييي( فليم يسيتطيعوا نعتيه بالكي ب حتيى بعيد أن 

بعث بالرسالة وسفه أحالت قيريا وقياي الحيروب ضيدها. رأوا فييه 

سنسانا يزهد في الدنيا ويرغي في اخخرة ويتجني الر ا   ويتحليى 

 –بالفضيا  . هي ا محميد بييي عبيد هللا الي ي أعجييي بيه ميي عا ييره 

.  -مي عدو و يديق  -وأعجي به مي جاء بعده  -لعدو والصديق ا

هي ا اإلنسييان ايعييى النبيوة وكييان يعييرن أبعياي يعييواه وهييي ان مييي 

                                                                                                         

في غيرها. فرسالة الرسوا رسالة حقة ما يامت تنطوي على ه ه الحقا ق جميعا فاخييات 

 ماهدة على  دق الرسالة عي اريق بيان ما توفرت فيها.

 (.176ت يتحدى  ص )اإلسال -  1



 278 

يدعو سلى النبوة فهو يدعو سلى هللا ويدعي االتصياا بيه والبع ية ميي 

 . 1لدنه سلى الناس جميعا في ك  العصور

فإنميا هيو أخبيث كما كان يعرن بك  يقة ان ال ي يدعي النبوة ك با 

النيياس وأظلمهييم لنفسييه وللنيياس جميعييا  ةنييه يغيير النيياس ويخييدعهم 

   لك ةنه ينسيي الكي ب سليى هللا رب 2ويبعدهم عي الصراا المستقيم

العالميي ويتسلم قياية الناس جميعا وفيي كي  العصيور  فيإن كيان غيير 

كفؤ لها جرهم سلى الريى ليس في عصره فقط ب  عليى مير العصيور 

اتباا ه ا الرسيوا ال يقتصير عليى زميان حياتيه بي  قيد ييدوت حيث ان 

سلى اةبد  كما هي الحاا في رسيالة النبيي محميد )ص(. فمعنيى كي ب 

مدعي الرسالة اضالا المالييي عي السعاية. ان ه ا الظليم ميا أعظميه 

وما أكبره.. وال يقدت على ه ا الظلم اال أخبث النياس الي ي انسيلي عيي 

ي  يدعيه محمد بي عبد هللا  يلى هللا علييه و آليه ك  قيمة سنسانية  فك

 ال ي عرفناه بالصدق واةمانة؟

ال تحتيياج الححجيية  -هيي ا الصييايق اةميييي–ان يعييوى الرسييوا  

تدعم  حتها ب  انها ماهدة ب اتها على انها الحق الواضا.  لك ان 

محمدا  ايق وأميي  والصايق يصدق في ك  أمر كميا ان اةمييي 

د. وليييس بصييايق مييي يصييدق مييرة ويكيي ب مييرة  أميييي مييع كيي  أحيي

                                                

يي َربّوكُيمم كان النبي )ص( يقوا عي هللا سبحانه  ] -1 َظيةٌ مو عو [) يَآ أيَُّها النَّاُس قَدم َجيآَءتمكُم َموم

ضو (. ]57يونس رَّ فوي السََّماَواتو َواالَرم ي يَعملَُم الّسو يُق (  ]6[) الفرقيان قُ م أَنَزلَهُ الَّ و َوَميا يَنطو

ٌي يُوَحى[َعيو المَهَوى   سونم هَُو سو  ( .. ه ه هي يعوة الرسيوا التيي هتي  4و3) النجم الَّ َوحم

بها من  البداية وهي تدا ا فيما تدا ا على ان الرسوا كيان عليى يقييي بميا ييدعو سلييه وميا 

 فيه مي ضخامة المسؤولية.

َب القاا الرسوا )ص( عي هللا  ] -2 و المَكي و يَي يَفمتَيُروَن َعلَيى َّللاَّ  يُفملوُحيوَن   َمتَيااٌ قُ م سونَّ الَّ و

يدَ بوَميا َكيانُوا يَكمفُُرونَ  يقُُهُم المعَي َاَب الشَّيدو عُُهمم ثُيمَّ نُي و جو (  70و69[)ييونس فوي الدُّنميَا ثُمَّ سولَيمنَيا َميرم

تدا ه ه الحكمية عليى ان الرسيوا كيان يعيرن بكي  تأكييد ان الكي ب عليى هللا ظليم عظييم 

 وخطيئة كبيرة جزاءها ع اب أليم.
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ييَت الرسييوا  وليييس بييأميي مييي وفييى مييرة وخييان أخييرى  وحيييث نُعو

باةمانة والصدق فالبيد ان المجتميع كيان قيد رأى فييه تجسييدام لهي ه 

مي الصفات الحسينة   فكيي  يكيون كا بيا فيي هي ا اةمير الي ي هيو 

حميدا عليى أهم اةمور جميعا؟ ولقد كان أهي  مكية ييأتمنون النبيي م

أموالهم حتى بعدما كفروا برسالته.. فبعد ان اضطروه سلى الهجيرة 

سلى المدينة كانت لديه أمانات أمير و ييه االميات علييا علييه السيالت 

 بريها ة حابها. 

ولقد كانت قريا أعدى أعدا ه وكانت تعترن له بصفة اةمانة. 

فهييي ا النضييير بيييي الحيييار  وقيييد كيييان ميييي سييياية قيييريا وأكبييير 

ارضيي للنبي ا ص ا وكيان يعيد ميي المحنكييي فيي مكية  ألقيى المع

 يوما خطابا في جمع مي الكفار وقاا  

)يا معشر قريا انه وهللا قد نزا بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد   

كيييان محميييد فييييكم غالميييا حيييدثا أرضييياكم خلقيييا وأ يييدقكم حيييدي ا 

ءكم وأعظمكم أمانة  حتى س ا رأيتم في  دغيه الشيي وجاء بما جا

بييه قلييتم سيياحر. ال وهللا مييا هييو بسيياحر  لقييد رأينييا السييحرة ونفيي هم 

وعقييدهم. وقلييتم كييياهي  ال وهللا مييا هييو بكييياهي  لقييد رأينييا الكهنييية 

وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم ماعر  ال وهللا ما هو بشاعر  لقد 

رأينا الشعر وسمعنا أ نافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم مجنيون  ال 

مجنون  لقد رأينا الجنيون فميا هيو بخنقيه وال وسوسيته وهللا ما هو ب

وال تخليطه. يا معشر قريا فانظروا في مأنكم فإنيه وهللا لقيد نيزا 

 (. 1بكم أمر عظيم

                                                

 .319 ص1سيرة بي هشات  ج -1
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ولم يدا أحد مي قريا على النبي محمد ا  لى هللا عليه و آله ا 

الك ب والخيانة اال وهو متريي بالرغم مي انهم قالوا فيه أعظيم ميي 

  وكان السيبي لتحيرزهم عيي ستهاميه بالكي ب أو الخيانية  لك وأكبر

انهييا كانييت تهميية ال تنسييجم أبييدا مييع المشييهور مييي حييياة النبييي قبيي  

الرسالة. فلنسيمع سليى حيوار جيرى بييي هرقي  مليك اليروت وبعيا 

كفار قريا ا بعدما تسلم هرق  رسالة مي النبيي )ص( ييدعوه فيهيا 

نه فجييء سلييه بيبعا  سلى اإلسالت ا فسأا عمي يعرفه مي أه  وا

 التجار فسألهم هرق  عمي هو أقربهم نسبا بالرسوا. 

فقيياا هرقيي   )هيي  انييتم كنييتم تتهمونييه بالكيي ب قبيي  ان يقييوا مييا 

 قاا؟(.

 أبو سفيان  ال.

 هرق   ه  يغدر؟ 

 أبو سفيان  ال ونحي منه في مدة ال ندري ما هو فاع  فيها. 

لناس ويك ب على هرق   قد أعرن انه لم يكي ي ر الك ب على ا

هللا. وأبو سفيان ه ا كان ميي أبيرز المعارضييي للرسيوا الي ي قياي 

حروبا ضارية ضده وألي عليه العرب جميعا ولكنيه يقيوا فييه انيه 

لييم يكييي كا بييا ويبييرر قولتييه بعد يي  بأنييه )وهللا لييوال الحييياء مييي ان 

يأثروا علي ك با لك بت عليه(. ان هي ا المبيرر مياهد عليى السيمعة 

ة التي أحاات بالنبي ا  لى هللا عليه و آله ا وجعليت أعيداءه الطيب

 يعترفون ا رغما منهم ا بصدقه وأمانته.

وبهي ا الييدلي  يكتشيي  البروفيسيور بورسييورت سييميت مخصييية 

 النبي ا ص ا البالغة البهاء والروعة فيقوا  
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)عندما ألقي نظرة سجمالية استعرض فيها  فاته وبطوالتيه  ميا 

ء نبوتييه ومييا حييد  منهييا فيمييا بعييد  وعنييدما أرى كييان منهييا فييي بييد

أ حابه ال يي نفيي فييهم روح الحيياة وكيم ميي البطيوالت المعجيزة 

أحييدثوا  أجييده أقييدس النيياس وأعالهييم مرتبيية حتييى ان اإلنسييانية لييم 

 تعرن له م يال(. 

ولقد كان النبي  لى هللا عليه وآله وسلم قايرا على سحراز أكبر 

والرفاهية ةنه كان يتمتع بمركز اجتماعي  قدر مي السياية وال روة

فريييد فييي قومييه بسييبي انييه مييي قييريا ومييي بنييي هامييم سيياياتها 

التقليييدييي. وقييريا كانييت سيييدة العييرب بسييبي حكمهييا علييى مكيية 

عا مة الجزيرة العربية   وأما ال روة فقد كان يتصرن في أمواا 

وأميا  زوجته البرة خديجة )ا( التي كانت مي أغنى الناس في مكة.

مي ناحية الرفاهية فقد كان يملك الوياعة واةمي والعيا المناسيي 

لعصره  وفجأة يعى الناس سلى الرسالة الجدييدة بعيد اةربعييي ميي 

عمره  و بالضبط حيي ي هي عي النفس البشرية ايشها وغرروها 

ويبدأ المرء يتعق   وحيي كانيت التقالييد تقضيي لصياحي اةربعييي 

فييي هيي ا الحيييي بالضييبط عييرض نفسييه ةكبيير  بييالتفوق والكميياا..

اةخطيييار وأعظمهيييا سبتيييداءم ميييي افتقيييايه سيييمعته كسييييد قيييريا فيييي 

المسييتقب  و تحولييه فييي االعييالت المعييايي سلييى سيياحر ومجنييون و.. 

و..؟ والى ضرب الحصار االقتصايي علييه فيي ميعي أبيي االيي 

م وسلى ان  هي سلى الطا   فعامله سايتها أسوأ معاملة وقاا أحيده

في وجهه مستهزءا  )سون أمزق ثياب كعبة ان كان هللا قد أرسلك 

نبيا علينا(. وقاا اخخير  )أميا وجيد هللا أحيدا يرسيله غييرك(. وقياا 

ال الييث  )وهللا ال أكلمييك أبييدا لييئي كنييت رسييوال مييي هللا كمييا تقييوا  
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ةنت أعظم خطرا مي ان أري عليك  ولئي كنت تكي ب عليى هللا ميا 

ك( ثم أغروا بيه سيفهاءهم فرميوه بالحجيارة حتيى ينبغي لي ان أكلم

سييقط علييى  ييخرة م خنييا بجييروح بليغيية فلييم يييدعوه يسييتريا حتييى 

تيابعوه بالحجيارة والسيي فتيابع رحلتييه سليى خيارج الطيا   ونيياجى 

ربه قا ال  )لك العتبى لك العتبى حتى ترضيى( يون ان يبيالي بكي  

  لك.

فع اجتماعية أو أقوا لم يكي للرسوا أية يوافع مخصية وال يوا

اقتصايية ان يعرض نفسه ومركزه للخطير مبتيدءا بافتقيايه مركيزه 

االجتميياعي ومييرورا بمصييا به الكبيييرة فييي مكيية وسنتهيياءم بييالحروب 

التي منت ضده في المدينة. ولم يكي ك   لك مي م   محميد )ص( 

اال ماهدا كبيرا على  دقه في يعوته ومدة يقينه برسيالته. وهكي ا 

 كيد ان الرسوا  اته يلي  رسالته. نقوا بك  تأ

ثم ما ال ي يدعوه سليى الكي ب والخيانية؟ أهيو المياا؟ وهيو الي ي 

رفا العرض المغري ال ي قدمه سليه ساية قريا والي ي احتيوى 

على أك ر أمواا العرب مقاب  تنازا الرسوا عي يعوته الرسالية. 

ا أت هو الجاه؟ وقد عرض عليه ان يسوي على العرب جميعيا بشير

ان يترك رسالته فرفا. أت كيان العييا الرغيد؟ وهيو الي ي اكتفيى 

بأزهد نصيي بيي المسلميي وَحمَّ  نفسه أمق اةعمياا وليم تختلي  

بييه الحيياا منيي  ان كييان يتيمييا فييي حضييي عمييه والييى ان أ ييبا سيييد 

 العرب المطاا  ب  زاي رغبة عي الدنيا وزهدا. 

يهيدي سليى  وكلمة الخال ة ان تحلي  مخصية الرسيوا ا ص ا

واقييع رسييالته  فييإن اهييارة اليينفس ونقاءهييا ال تجتمييع مييع الكيي ب 

والخيانيية فييي أمييور بسيييطة فكييي  بالخيانيية العظمييى المتم ليية فييي 
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ان ه ه الرسالة التيي ييدعيها انميا هيي ميي هللا   ك باالرسالة يعوى 

سلى البشر جميعا. ه ا مي ناحيية مخصيية الرسيوا التيي تيدا عليى 

    دق رسالته  و هو 

رج  واحد يتحدى التياريي كليه والبشير كلهيم  ويبعيث اإلنسيان  -1

بع ا جديدا في تصوره وسلوكه وأخالقه  ويكّوون مخصييات نمو جيية 

. ان هي ا لييم يقيع وليي يقيع لغييير الرسيوا الصيايق المؤيييد 1ال م يي  لهيا

بالغيي حيث لم يشهد التاريي سنسيانا اسيتطاا توحييد القبا ي  المتنياحرة 

علهييم كييأنهم بنيييان مر ييوص  ثييم قييات ببعيي هم سلييى العييالم فيي وحييدة تج

 حامليي رسالة العدا والحق والسالت سلى ك  سنسان في اةرض. 

سنسان أمي لم يتعلم عند أي فيري وليم ييدرس الكتيي وال خيط  -2

بيديه ميئا. ه ا اإلنسان ينقلي ا بعد البع ة مبامرة ا سلى بحر زاخر 

ي سييبر غورهييا حتييى يييوت مييي المعييارن التييي عجييزت البشييرية عيي

 الناس ه ا. ه  يكون  لك اال رسوال  ايقا؟

ويلييي  آخيير نلمسييه فييي سنقطاعييه المديييد سلييى هللا ا سييبحانه ا  -3

وعبايتييه التييي لييم يكييي لهييا م ييي   وسلتزامييه قبيي  كيي  أحييد بشييريعته 

التييي انزلييت عليييه   بيي  سيجابييه علييى نفسييه مييي فروضييها أك يير مييي 

بهييا ا وان فييي  لييك يليييال قويييا علييى  أمتييه ا كصييالة اللييي  والتهجييد

 يدق يعوتييه  ولييم يكيي ليقييوا مييا يقيوا اال باعتقيياي جييازت وقناعيية 

مخصييية تاميية   لييك مهمييا اسييتطاا المييرء ان يخييدا النيياس فإنييه ال 

يييتمكي مييي ان يخييدا نفسييه خييداعا يحملهييا علييى اةعميياا الصييعبة 

  يون عقيدة راسخة واخالص تات.

                                                

واليى هيي ا اليدلي  ترجييع الكلميية الشيهيرة التييي تقيوا  ان علييي بييي ابيي االييي )ا( مييي  -1

معيياجز الرسييوا. والواقييع ان بنيياء مخصييية م الييية كعلييي )ا( لييدلي  واضييا علييى  ييدق 

 رسالة النبي محمد )ص(.
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تَياب  َوالَ تَُخطَّيهُ َوَميا ُكنيقاا هللا سبحانه  ] يي كو لويهو مو يي قَبم َت تَتملُيوام مو

لُونَ  تَاَب المُمبمطو ينوَك سو ام الَّرم ُ َميا (  ]48العنكبيوت )[بويَمو قُي  ليوم َميآَء َّللاَّ

ييهو أَفَييالَ  لو ييي قَبم تُييهُ َعلَيييمُكمم َوخ أَيمَراُكييمم بوييهو فَقَييدم لَبو مييُت فويييُكمم ُعُمييرام مو تَلَوم

قولُونَ   ( . 16س )يون 1[تَعم

 المعاجز الخارقة  -3

 ما هي المعجزة  وه  يمكي عقال حدوثها؟

في الكون سني فطرية تجري وفقهيا كي  اةحيدا   فالنيار تبعيث 

الحرارة والحيرارة توليد االمتيداي واالمتيداي يتسيبي فيي التبخير و.. 

و.. اا فة مي ه ه السني معروفة لمنسان ويستخدمها في  يالحه  

منها غير معروفة وهيي كبيرى الطيا فتيي  وال  بيد ان اا فة أخرى

 يمكي ل لك استخدامها كما ال يمكي رفضها سلفا.

والمعجييزة قييد تعنييي خييرق السييني المعروفيية بسييني أخييرى غييير 

معروفة للبشيرية بعيد   ويكميي اعجياز المعجيزة آنئي  فيي ان رجيال 

سا جا )وأميا فيي بعيا اةحييان( كيي  اسيتطاا ان يعيرن السيني 

رن أحد مي العلماء ميئا منها. وه ا النوا واقع في حياة التي ال يع

اةنبياء عليهم السالت وأبرز اةم لة عليها بساا سليمان  فإن ركوب 

الريا سنة فطرية بالرغم مي أنها لم تكي معروفة في عهيد سيليمان 

علييه السييالت. والم يي  اخخيير معيراج الرسييوا  ييلى هللا عليييه وآلييه 

انه كان نوعا مي المركبات الفضا ية التي وسلم ال ي يعتقد البعا 

 لم تعرن حتى اليوت خصا صها.

                                                

ليم يكيي كي لك  في ه ه اخية تصريا بأن النبيي )ص( كيان أمييا  وميي الواضيا انيه ان -1

لك به أعداؤه ال يي لم يفتروا يراقبون جميع حركاته لعلهم يجدون مهمزا يشنون مي خالله 

حمالت يعا ية ضده  فلو لم يكي أميا بالفع  لم يكي يصرح ب لك ليعطي ماية نقد يسمة بيد 

 .أعدا ه وهم قد عامروه خالا أربعيي سنة
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في م   هي يي النميو جيي ميي المعياجز  ان هللا سيبحانه ال يغيير 

سييني الكييون انمييا يهييدي نبيييه اليهييا بشييك  معجييز ومييي يون وسييا   

مايية.. وقد تعني المعجزة اختراق كافة السني الفطريية و ليك م ي  

به بمقتضى سنة فطرية ب  خرقا لكافة السني..  القرآن ال ي لم يوح

 والسؤاا هنا ه  يمكي حدو  المعجزة؟ 

 لدينا مهايتان على سمكان حدو  المعجزة  

الشهاية اةولى  مهاية الوقوا؛  لك اننا لم نعرن سمكانية وقوا 

أية حايثة اال بعد ان وقعت تلك الحايثة فعال. فمي ال  سمكانيية وقيوا 

وضحها وهي نمو الب رة بعد يفنها في التراب  ليم أبسط الحقا ق وأ

نعرفها اال بعد ان عرفنا وقوعها فعيال. فيالقوا بعيدت سمكانيتهيا غيير 

واري أ ال.  ليك ةن المعارضية الوحييدة لهي ه اإلمكانيية تيأتي ميي 

قب  العاية التي تعوينا عليها بالنسبة سلى سا ر الحاالت  ولكيي تليك 

اال بتكييرار وقوعهييا فليييكي تعوينييا علييى العياية لييم تكتشيي  واقعيتهييا 

المعجزة سببا مي أسباب العاية أيضا.. ب  ان تحليي  معارفنيا يشيهد 

بأن اإلنسان ال يزاا يعيرن قيدرا ضيئيال ميي السيني الكونيية ولعليه 

لدى تطور العقلية البشيرية ميي واقعهيا الضيح  سليى مسيتوى أرفيع 

م أخيييرى تحكيييم الحيييياة جنبيييا سليييى جنيييي  ميييع السيييني يتبييييي أن سيييننا

المعروفيية. فميي ال  نحييي ننكيير سمكانييية المعييراج ةنييه ينييافي معارفنييا 

حوا الجا بية  وال ننكر سمكانية الصعوي سلى القمر ةننيا عرفنيا ان 

اسييييتخدات الصييييواريي والوقاييييية الكافييييية و.. و.. يجعيييي  المركبيييية 

الفضا ية تيتحكم بالجا بيية فيال يجيري آنئي  قيانون الجا بيية فيي هي ه 

المعينيية ولعلييه لييو تقييدت العلييم اكتشييفنا اريقيية أبسييط وأسييه  الحاليية 
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للييتحكم بالجا بييية التييي تجعلنييا نطييير حييوا الفضيياء يون اإلسييتعانة 

 بالمركبة الموجوية. 

وهنالييك نعييرن ان نسييبة معارفنييا اليييوت سلييى معارفنييا  لييك اليييوت 

كنسييبة معييارن القييرون الوسييطى سلييى معييارن القييرن العشييريي  

 صديق بالمعراج حتى بدون مركبة فضا ية.وعند   يمكننا الت

فالمعجزة ظاهرة تعيا سلى جاني الظواهر الواقعة يوميا. وكميا ال 

يسعنا سزاء ه ه الظواهر اال البحث عي سنتها بموضيوعية يون ريهيا 

سلفا  فك لك ال يسعنا أمات المعجزة اال البحث عي واقعها يون سنكارها 

 .اعتمايا على سا ر الظواهر المعروفة

الشهاية ال انية  وهي تأتي مي اإليمان بالقدرة الالمتناهيية لخيالق 

الكون سبحانه  ال ي لم يعجز عي خلقه بأية  ورة ماء  بي  جعي  

االختالن في مظاهر القدرة يليال بيارزا عليى احااية قدرتيه لكافية 

المحتمالت. وقد سبق الحيديث منيا حيوا ان قيدرة هللا غيير متناهيية 

ته  سجراء السني وانه لوال ه ا االجراء لما كان وان مي مظاهر قدر

 هناك أي تسلس  بيي خط اةسباب وخط المسببات. 

فهاتييان مييهايتان يلتانييا علييى سمكانييية حييدو  المعجييزة. بعييد هيي ا 

نقوا  مي الشواهد الواضحة على نبوة الرسوا  لى هللا عليه وآله 

بالنقييي   وسييلم اخيييات التييي أظهرهيييا هللا علييى يديييه. وقيييد ثبييت لنييا

حيث ان المسلميي باختالن فرقهم  1المتواتر ال ي ال يحتم  الك ب

                                                

متواتر  وهو نق  اا فة كبييرة ميي النياس يضيمي يعتمد اإلنسان في ك  مؤونه على النق  ال -1

اإلنسان معهم عدت الك ب. فم ال  ي بت اإلنسان وجيوي اليبالي البعييدة بالنقي  المتيواتر كميا ي بيت 

بيالتواتر. وكي لك ثبيت ان للنبيي محميدا )ص( معياجز بينيات؛  -كعاي وثموي-وجوي اةمم البالية 

ؤرخيي المعا ييريي للنبييي )ص( يبييدي أييية ثبييت بالنقيي  المتييواتر حيييث لييم نيير أحييدا مييي الميي

معارضة لهيا  ميع انهيا ليو كانيت كي با س ام كيان يعارضيها اا فية كميا أثبتهيا اا فية  السييما ميع 

وجوي معارضة قوية للرسوا )ص( متم لية فيي المشيركيي اليهيوي والمنيافقيي الي يي ليم يؤمنيوا 
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وتشييتت ميي اهبهم أنبييأوا عييي الرسييوا )ص( انييه جيياء بمئييات مييي 

 المعاجز التي تدا بصفة قااعة على وجوي اا فة منها قطعا.

هيي ا باإلضييافة سلييى بعييا القييرا ي اةخييرى التييي تؤكييد ظهييور 

 ةمور التالية  المعجزة على يد الرسوا )ص( وهي ا

                                                                                                         

وا السحر سليه حييث زعميوا  ان بالرسوا وال بصحة معاجزه اال انهم لم يسعهم انكارها ب  نسب

 المعاجز نوا مي السحر. والى ه ه الحقيقة ترمدنا الرواية التالية  

فييي الحييديث عييي الرسييوا )ص( انييه قيياا ةبييي جهيي  حينمييا انكيير اخيييات المنقوليية لييه بطريييق 

متواتر  )يا ابيا جهي  فيإن كيان ال يلزميك تصيديق هيؤالء عليى ك يرتهم وميدة تحصييلهم فكيي  

ر آبا ك وأجيدايك ومسياوا اسيالن اعيدا ك؟ وكيي  تصيدق عيي الصييي والعيراق تصدق بمآث

والشات س ا حدثت عنها  وه  المخبرون عي  لك اال يون هؤالء المخبريي لك عي هي ه اخييات 

مع سا ر ما ماهدها منهم مي الجمع الك ي  ال يي ال يجتمعون على بااي  يتخرَّ يونه اال كيان 

 (. 244 ص17د سخبارهم()بحار االنوار جبازا هم مي يك بهم ويخبر بض

وفيي حيديث احتجياجي بييي االمييات الرضيا )ا( وبييي علمياء اليهييوي  قياا )ا(  فميا يمنعيك مييي 

االقيرار بعيسييى بييي مييريم )ا( وقيد كييان يحيييي المييوتى ويبيرا اةكمييه واالبييرص ويخلييق مييي 

 الطيي كهيئة الطير ثم ينفي فيه فيكون ايرا بإ ن هللا؟ 

 اء اليهوي المدعو با)رأس الجالوت(  يقاا انه فع   لك ولم نشهده. قاا ر يس علم

قاا الرضا )ا(  أرأيت ما جاء به موسى مي اخيات  مياهدته؟ ألييس انميا جياءت اةخبيار ميي 

 ثقات أ حاب موسى عليه السالت أنه فع   لك؟ 

 قاا )رأس الجالوت(  بلى.

ترة بميا فعيي  عيسيى ابييي ميريم )ا( فكييي  قياا الرضيا )ا(  فكيي لك أيضيا أتييتكم اةخبيار المتييوا

  دقتم بموسى ولم تصدقوا بعيسى؟ )فلم يحر جوابا(. 

فقييياا )ا(  وكييي لك أمييير محميييد وميييا جييياء بيييه وأمييير كييي  نبيييي بع يييه هللا. ) بحيييار االنيييوار 

 ( 309 ص10 ج

والواقع ان المعجزة ال تعدو ان تكون كأية حايثة تاريخية أخيرى البيد ان نبحيث عنهيا بصيورة 

عية مجرييي تماميا عيي االسيتبعاي الي ي يكتني  الموضيوا النيه بعييد عميا باميرناه ميي موضو

السني الكونية.. بلى؛ لو لم نستطع ان نؤمي فلسفيا بإمكيان المعجيزة سمكانيا عقلييا  س ام امكننيا نبي  

 اةنبياء المتييواترة منهييا وغيير المتييواترة ةن العقيي  أميتي ثقيية مييي النقي . بيييد انييه ثبيت لنييا فلسييفيا

 امكان ب  وضرورة المعجزة فال يسعنا اال قبوا اةخبار الموثوقة بها على  حتها.



 288 

ان الرسوا )ص( كان يقص على المسيلميي معياجز اةنبيياء  -1

السابقيي وكان يقوا ان عليى النبيي )ص( ان ييأتي بآيية بينية لقوميه 

حتى يصدقوه فلو لم يكي يأتي هو لهم بمعاجز كيان مكي با لنفسيه س  

كان لقومه ان يقولوا له س ا كنت قد نبأت فعال وتزعم ان النبي يأتي 

 ؟ 1ه بالمعاجز فلما ا لم تأتنا بهاقوم

ان القرآن نق  للناس اا فة مي معاجز الرسيوا )ص(؛ م ي   -2

محاربييية المال كييية معيييه ييييوت بيييدر  وسخبييياره بالغييييي كفيييتا مكييية  

والتغلي على مليك الفيرس واليروت وميا أميبه.. وليو كيان كا بيا فيي 

 . 2نقله س ا لك به الكفار فورا

المعا يريي للرسيوا )ص( انهييم المعهيوي ميي أقيواا الكفييار  -3

كانوا ينسبونه سلى السحر  وقد قص لنا القرآن  لك نقال عنهم فقاا  

يَي ] مم لَقَيياَا الَّيي و يهو ييدو َايياس  فَلََمُسييوهُ بواَيم م فوييي قورم تَابييا لمنَييا َعلَيمييَك  كو َولَييوم نَزَّ

ٌر ُمبوييٌ  حم منه ميا ( والبد انهم ماهدوا 7اةنعات )[َكفَُروا سونم ه َا سوالَّ سو

يتشابه والسحر فيي اعيينهم فنسيبوه سلييه  جهيال مينهم بواقيع السيحر 

والفيييرق بينيييه وبييييي المعجيييزة.. فيييي حييييي ان الفيييارق بييييي السيييحر 

 والمعجزة كبير ويكمي في ثالثة أمور  

                                                

في القرآن آييات ك ييرة تيدا عليى ظهيور المعياجز عليى أييدي اةنبيياء السيابقيي وسلييك  -1

بوي َمعَهُ َوالبعضها.. قاا هللا سبحانه  ] بَاُا أَّوو الم يَا جو نَّا  فَضم طَّيميَر َوأَلَنَّيا لَيهُ َولَقَدم َءاتَيمنَا يَاُويَ مو

يييرٌ  م سونّوييي بوَمييا تَعمَملُييوَن بَصو َملُييوا َ ييالوحا يو َواعم رم فوييي السَّييرم َميي م َسييابوغَات  َوقَييدّو يييدَ   أَنو اعم [ المَحدو

يي سولَييه  (.. وقياا  ]11-10)سيبا بُيدُوا َّللّاَ َميا لَكُيمم مو تو اعم م قَياَا يَيا قَيوم وسولَيى ثَُميويَ أََخياهُمم َ يالوحا

ضو َّللّاو َوالَ َغيمييرُ  مكُيي م فوييي أَرم هو نَاقَييةُ َّللّاو لَكُييمم َءايَييةم فَيي َُروَها تَأ يييم َربّوكُييمم َهيي و  هُ قَييدم َجييآَءتمكُمم بَيّونَييةٌ مو

مُخ َكُمم َع َاٌب أَلويٌم[)  (.73اةعران تََمسُّوَها بوسُوء  فَيَأ

 الخارقة  قاا هللا تعالى  وهو يبيي بعا آيات هللا التي ظهرت على يد الرسوا -2

لَي] نَيا َحوم ي بَاَركم دو االَقمَصا الَّي و دو المَحَراتو سولَى المَمسمجو َي المَمسمجو هو لَيمالم مو ي أَسمَرى بوعَبمدو هُ سُبمَحاَن الَّ و

يُر[) يُع المبَصو يم َءايَاتونَآ سونَّهُ هَُو السَّمو يَهُ مو ييم أَنمبَيآءو المغَيمييو نُ (. وقاا ]1اةسراء لونُرو ييهو  َلوَك مو وحو

ي تَصو مم سو م يَخم يََم َوَميا كُنميَت لَيدَيمهو فُُ  َميرم مم سو م يُلمقُوَن أَقالََمُهمم أَيُُّهمم يَكم آا ُموَن[)سولَيمَك َوَما كُنَت لَدَيمهو

َها(. وقاا ]44عمران  ينَتَهُ َعلَيمهو َوأَيَّدَهُ بوُجنُوي  لَمم تََروم  (.40[)التوبةفَاَنمَزَا َّللّاُ َسكو
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اةوا  ان السحر يحتاج سلى تعلم والمعجزة تأتي موهبة مي عند 

عيد سينيي ميي الدراسية هللا  ول لك فإن الساحر ال يكون ساحرا اال ب

المرهقة  أما الرسوا فإنه تصدر منه المعجزة بغير تعلم. والساحر 

ال يعرن اال نوعا خا ا مي السحر بعد ان ييتقي معرفتيه فيي حييي 

ييتمكي النبيي )ص( ميي القييات بعيدة معياجز مختلفية نوعيا فيي وقييت 

واحد؛ فمي مق القمر سلى تسبيا الحصى سليى انقيالب الجي ا نخلية 

 باسقة.

ال يياني  ان السيييحر ييييأتي باختييييار السييياحر وسرايتيييه بينميييا ال ييييأتي 

االعجاز اال بإراية هللا سبحانه  ول لك فإن السحر قد يأتي مؤيدا للحق 

وقيد يييأتي مخالفيا لييه  أميا المعجييز فيال يقييع سال موافقيا للحييق  وللحكميية 

 التي ترمد سليها الرؤية الصا بة وفي سبي  اال الح. 

ر يسيييتخدت فيييي المطيييامع واالهيييواء بعكيييس وبكلمييية  ان السيييح

المعجزة  التي ال يمكي استخدامها اال في سبي  الخير وال يؤتى بها 

اال بإراية هللا. ومي هنا كان الكفار يطالبون اةنبيياء )ا( بيالمعجزة 

في بعا اةحيان  وال يستجيي لهيم اةنبيياء )ا(  قيا ليي  ان لييس 

نزا علييهم آياتيه فيي حييي كيان لهم مي اةمر ميء ب  ان يشاء هللا 

هوى النبي  لى هللا عليه وآله وسلم موافقا مع سبداء اخية ا بحسي 

الظاهر ا ولكي حيث ان الحكمة لم تكي مع ابدا ها لم يكي هللا تعالى 

يبع ها. وأوضا ماهد على  لك قصة موسى )ا( مع السحرة س  لم 

عبيا وخيان ان ال يا ن هللا لموسى بالقياء عصياه اال بعيد ان اميتأل ر

يؤمي الكفار وكان في  لك يلي  على ان موسى عليه السالت لم يكي 

ب اته قايرا على سحدا  الخارقة ب  بإ ن هللا  حيث ان السحر يؤثر 

في ساار محدوي بينما المعجزة ال تتحدي بإاار. فالساحر ا م ال ا ال 
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 يتمكي مي احياء المييت وسبيراء اةكميه واةبيرص أو قليي العصيى

الصغيرة سلى ثعبان مبييي يلقي  الحبياا ثيم يرجيع سليى ا يله وكيأن 

ميئا لم يكي  أو خلق اوفان يمأل اةرض ماء  سن الساحر ال يفع  

 م   ه ه وقد فعلها اةنبياء عليهم السالت.

ال الث  ب  لعي  السيحر ال ييتمكي ميي البنياء بي  عليى الهيدت فقيط 

يهيييدت بيييالمعجزة .  بينميييا يسيييتطيع النبيييي ان يبنيييي كميييا يسيييتطيع ان

فالساحر قد يتمكي مي ان يجع  مجرة باسقة أعوايا يابسة ولكنه ال 

يجع  العوي اليابس ميجرة باسيقة. واميا المعجيزة فإنهيا التيي تجعي  

مي الج عة ال ابلة نخلة تساقط رابا جنيا. الساحر يمكيي ان يجعي  

النيياس فرقييا ميييعا ولكييي ال يسييتطيع ان يؤليي  قلييوبهم كييانهم بنيييان 

ر وص ويبع هم أمة وسطا. السحر قد يجع  اةمية القويية ميعبا م

م ولكنييه ال يييتمكي مييي ان يفعيي  خييالن  لييك  كمييا تفعيي   –مستضييعفا

فتبدا الشعي المستضع  امة قوية. السحر قد يجع  مي  -المعجزة

 النظات فوضى ولكي ال يخلق مي الفوضى نظاما يبهر العقوا. 

لمعجزة نابعة مي مصيدر س ا فهناك فروق أساسية بيي السحر وا

السييحر اليي ي ال يعييدو ان يكييون اسييتخدات بعييا السييني الخفييية بعييد 

يراستها واتقانها. ثيم يكيون اسيتخدات السياحر الي ي يتيأثر بالضيع  

البشري فيستخدت  لك في الغالي فيما يضر النياس يون ميا يينفعهم. 

وعلييى  لييك نعييرن ان انكييار الكفييار المعا ييريي للرسييوا )ص( 

تهامييه بالسييحر لييم يكييي اال خلطييا سييا جا بيييي معطيييات معجزاتييه وا

السييحر والمعجييزة  لجهلهييم أو اسييتكبارهم عييي الحييق.. فييإ ا عرفنييا 

نحي ان ما أتى به الرسوا )ص( لم يكي مي السحر علمنا انيه كيان 
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معجييزة فكييان كييالت الكفييار يليييال علييى  ييدق نبييوة الرسييوا )ص( 

 وثبوت المعجزة له. 
 

 الكتاب المعجزة

هي المعجزة التي تبقى يلييال واضيحا عليى رسيالة النبيي القرآن 

عرفيه معا يروه انيه ال يقييرأ وال -)ص( ميدى اليدهر.. رجي  أميي 

ييأتي بكتياب مفصي  فييه عليم كي  مييء  بليج فيي الفصياحة  -يكتي 

والبالغيية اليي روة  وضييرب فييي اةسييلوب والمحتييوى أرقييى رقييم 

َوسونم ] -وتبيأعلى  ي –يقاس  ثم يتحدى به العيالم كليه ويقيوا لهيم 

يي مو ملويهو َوايمُعيوا  نَا فَيأمتُوا بوُسيوَرة  مو لمنَا َعلَيى َعبميدو ا نَزَّ مَّ ُكنمتُمم فوي َريمي  مو

قوييَ  ييتُمم َ ييايو يييم يُونو َّللّاو سونم ُكنم (.. ثييم يقييوا  23البقرة  )[ُمييَهدَآَءُكمم مو

 (.88اةسراء )[يرام الَ يَأمتُوَن بومو ملوهو َولَوم َكاَن بَعمُضُهمم لوبَعما  َظهو ... ]
 

 القرآن يتحدى العالم.. 

ان مجري التحدي مي رج  أمي في الجزيرة العربية لشهاية كبييرة 

علييى ان  يياحبه ليييس برجيي  عييايي  السيييما وأن هيي ا التحييدي الزت 

الرسوا )ص( حتى نهاية حياته حيث الحي  حضيارات البشيرية عيي 

كياثر اةعيداء ك ي وعرن أبعاي ما فيها  وقد عجيزت البشيرية رغيم ت

 اةلداء  عجزت حتى عي محاولة التحدي المضاي. 

وفيي بدايية البع ية  زعيم بعيا العيرب المغيروريي بفصياحتهم؛ 

انهييم قييايرون علييى التحييدي المضيياي  اال انهييم سييرعان مييا اكتشييفوا 

 ضاللهم البعيد. 

فالشيياعر العربييي )بشييير( الشييهير ببالغتييه قيياا أبياتييا زعييم أنهييا 

لقها على الكعبة  ولم يكي يعلق عليها اال ميعر أفصا مي القرآن فع
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أفصا العرب  ولما رأى المسلمون اعجاب )بشير( بأمعاره كتبيوا 

بعا آيات القرآن وعلقوهيا سليى جنيي أميعار بشيير  فلميا مير بهيا 

بشير أبهرته قوة البالغة في القرآن وهت  قا ال  وهللا ما ه ا بقيوا 

 بشر وأنا مي المسلميي. 

بييزو  اإلسييالت زعييم بعييا المنييافقيي ان الوقييت وبعييد قييرن مييي 

حيان لمجابية عليى تحيدي القيرآن فاتصي  باةيييي العربيي الشييهير 

)بييي المقفييع( اليي ي أغرتييه ثقافتييه الفارسييية الفلسييفية الواسييعة فقبيي  

الدعوة سلى التحدي المضاي ولكنه امترا على  احبه المقترح ان 

دة التي زعيم انيه قياير يتكف  له بما يحتاج سليه خالا سنة  وهي الم

على انجاز مهمته فيهيا  ولميا مضيى نصي  عيات عياي سلييه  ياحبه 

ليعييرن مراحيي  العميي  فييي مواجهيية تحييدي القييرآن فوجييده جالسييا 

والقلم ييرتعا بييي أ يابعه وقصا يات اليورق تتنياثر ميي حوليه  

فاعترن بأنه قد أ يي بفش   ريع في محاولته هي ه رغيم ميا ب ليه 

نيه ليم يسيتطع ان ييأتي بآيية واحيدة ميي ايراز مي جهوي جبيارة س  ا

 القرآن.. 

ولسيينا بحاجيية سلييى  كيير المزيييد مييي القصييص التاريخييية بعييد ان 

اعترن بعظمة القرآن ك  مي تيدبر فييه. وليم يظهير حتيى اخن ميي 

نجا في  ياغة آية واحيدة ا وليو بصيورة تقليديية ا كآييات القيرآن 

فإن  اته ييدا عليى  الحكيمة  وان أغمضنا النظر عي تحدي القرآن

 دق ه ا الكتياب الي ي ظياهره أنييق وباانيه عمييق  ظياهره حكيم 

وباانه علم  قيم ال عوج فيه  حق ال باا  معه  ال تختل  أحكاميه 

وال تتنييياقا مبيييايؤه وال تتعيييارض أ يييوله وفروعيييه ومفاهيمييييه 

 وأحكامه. 
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ه ا الكتاب ال ي بهر البلغاء فرفعت اعالت االستسالت واسيتهوى 

م كله  فظ  يستلهم منه ايلة أربعة عشر قرنا فلم تبي  عجا بيه العال

ولم تخلق نضارته ب  جاء ك  جي  فاقتبس مي نوره واهتدى بهداه 

و هي ليستخلفه الجي  ال ياني فيي  ليك يون ان ييؤثر تطيور الحيياة 

وتقدت العلوت واختالن الزمي ميئا في عظمته وأهميته. ه ا الكتاب 

س في ه ا معجزة يونها معاجز اةنبياء يأتيه رج  أمي محا  ألي

 عليهم السالت. 
 

 أين معجزة القرآن؟ 

القرآن معجزة المك في  لك  س  لو لم يكي معجزة س ا الستطاا 

البشر ان يأتوا بم له وقد تحداهم جميعا مي أوا يوت وس ا كان يشيبه 

كتيي البشيير فييي مييء واحييد بينمييا يختلي  عنهييا فييي كي  ميييء فييال 

زة ولكي أيي مي القرآن المعجيزة؟ فيي أيية مييزة منيه يكون اال معج

 اختبأت المعجزة؟ في الجواب نقوا 

قييد احتيييوت آياتيييه علييى عليييوت ليييم يعهييدها البشييير  ليييك الييييوت  -أ

واكتشييفها عصيير النييور.. فبييالرغم مييي ان رمييوز القييرآن لييم تحيي  

بصييورة يقيقيية نظييرا لضييحالة معييارن اإلنسييان  فييإن آيييات قرآنييية 

حقا ق علمية لم تعرن اال من  زمي قرييي. وان  ك يرة امارت سلى

مقارنة القرآن في ه ا الحق  بأي كتاب تاريخي يظهر لنيا بوضيوح 

مدى الفرق بيي كتاب البشير وكتياب الخيالق اةبيدي الي ي ال يمكيي 

ان يتجاوزه الزمي  أنى سارا في مسييرته. بي  انيه يبقيى أبيدا أميات 

رن سيرا ليجييد بييه سمييارة االكتشيافات  فيعييوي اإلنسييان سلييه كلمييا عيي

بارزة سليه حتى انه يعتقد بيقيي ان القرآن يحتيوي عليى العليم كليه.. 
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ونحييي س  نيي كر بضييعة أم ليية فإنهييا ليسييت سييوى اليعيية الشييواهد 

 العلمية التي تتالحق لتكش  عي سعجاز القرآن 

لقد اكتش  العلم ان الماية كانت جامدة وسياكنة وحيد  فيهيا  -1

ة مالييي مليون سنة فبدأت الماية تتمدي حتى انفجار ها   قب  خمس

ان يا ييرة الميياية كانييت أليي  مليييون سيينة ضييو ية وأ ييبحت اخن 

عشرة أم اا  لك. وهكي ا تتوسيع المياية اال انهيا كلميا توسيعت كلميا 

ك ر بداخلها الفضاء الخالي حتى انه لو اوينا الكون بحيث ليم يبيق 

لشيمس بضيعة فيه فضاء خاا تضياءا الكيون حتيى أ يبا كحجيم ا

عشرة مرة. أليست تدا ه ه الكشون العلمية تدا على بضع رموز 

 اخيتيي الكريمتيي  

م ] -أ َض َكانَتَييا َرتمقييا ييَماَواتو َواالَرم يَي َكفَييُروا أَنَّ السَّ أََو لَييمم يَييَر الَّيي و

 (.30[)اةنبياء فَفَتَقمنَاهَُما

 ه  هناك تعبير أفصا مي تعبير الرتق والفتيق تكشي  عيي هي ه

 الحا ق؟

لمُكتُيو ] -ب ّ و لو جو ي السَّمآَء َكَطّيو الّسو وو َت نَطم  (.104اةنبياء )[يَوم

 أليس الطي أ دق تعبير الخالء الماية عي الفضاء؟.

مي المفهوت لدى العلماء اليوت ان الماية الخفيفة وزنا ارتفعت  -2

علييى سييطا اةرض وكانييت الجبيياا  وبقيييت الميياية ال قيليية مكانهييا 

لبحيار  واسيتطاا ارتفياا مكيان وانخفياض آخير ان يحيياف  فكانيت ا

على توازن اةرض واال لمايت بأهلها. ه ه الحقيقة  اال ترى يليت 

ييدَ ]عليها اخية التالية بأبلج تعبير   يَي أَن تَمو ضو َرَواسو َوأَلمقَى فوي اةَرم

 (.10لقمان )[بوُكمم 

ان  وتتفق نظرييات علمياء الجغرافييا والنبيات وغييرهم عليى -3

اةرض كانت متمركزة في البدء ثم انتشرت. وه ه تتفق تماميا ميع 
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كلمة )يحو( التي استعملتها آية قرآنية عند بيان بداية اةرض   لك 

 ةن )الدحو( تعني التسوية في االنتشار مي مكان تتجمع فيه الماية.

نمَهي]قاا هللا تعالى   يَرَج مو َض بَعميدَ  َلويَك يََحاَهيآ   أَخم ا َمآَءَهيا َواةَرم

َعاَها  (.30/31النازعات )[َوَمرم

وكفيى بهيي ه اةيليية يليييال علييى ميدى االنسييجات بيييي آيييات الكتيياب 

وكشييوفات العلييم الحييديث وهييي مقتبسيية مييي موضييوا تكييون الميياية 

 فقط.. وفي سا ر المواضيع مواهد أكبر وأك ر. 

والقيرآن لييس فييه اخيتالن بييي المبيدأ والشيريعة واةخيالق  -ب

ده في المبايا اةخرى. فالقرآن م ال يقر مبدأ التوحيد ثم ال ال ي نج

يشيي  عنييه فييي  ييغير أو كبييير  بيي  يصييدر عنييه كيي  ميييء  بعكييس 

فإنه يتبنى مبيدأ فيي الفلسيفة يناقضيه فيي  –م ال  –المبدأ الماركسي 

 التشريع أو في اةخالق. 

وهييو أفصييا مييا عهييده العييرب وأبلييج مييا عهييده اإلنسييان مييي  -ج

يييي  وليي لك أنزلييت العيرب معلقاتهييا العشييرة الفصيييحة ألفياظ وتراك

عنييدما نزلييت بعييا اخيييات  قييا ليي انهييا سييون تفضييحنا ةنهييا مييي 

 قبي  وضع الحصى في عرض اةحجار الكريمة.

وأعتقد ان أهم ما في القرآن هي معارفه التي حلت للناس ك   -ي

مشاكلهم الفكرية والتي عجزت عي حلها البشيرية جميعيا. والقيرآن 

يَيآ ]نفسه ي كر ان سر عظمته بالدرجة اةولى هيي معارفيه فيقيوا  

ييدُورو  يفَآٌء لوَميا فويي الصُّ يي َربّوُكيمم َومو َظيةٌ مو عو أيَُّهيا النَّياُس قَيدم َجيآَءتمُكم َموم

نوييَ  مو لمُمؤم َمييةٌ لو (.. يظهيير مييي هيي ه اخييية ان 57يييونس )[َوهُييدمى َوَرحم

الموجييوية فييي  مييفاء مييا فييي الصييدور والهييدى هييي السييمه الكبييرى

القرآن وهي مرتبطة بظاهرة كش  الحقيا ق فيي القيرآن. وميي هنيا 

 فقد تحدى القرآن بتلك المعارن البشر جميعا  ال العرب وحدهم. 
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 تبشير الكتب المنزلة

وحجة أخرى على  دق رسالة النبي محمد  لى هللا عليه وآله 

رة بطيرق وسلم  بشارة الكتي السماوية به. يمكننا معرفة ه ه البشا

 ثالثة  

اةوا  لقييد  كيير القييرآن فييي عييدة آيييات ان اةنبييياء السييابقيي قييد 

يَي ]بشروا بالنبي محمد  لى هللا عليه وآله وسيلم فقياا سيبحانه  الَّي و

ندَهُمم فوي التَّوَراةو  م عو تُوبا دُونَهُ َمكم ي يَجو يَّ الَّ و ُسوَا النَّبويَّ االُّمو يَتَّبوعُوَن الرَّ

يييي و  نمجو ( .. ولعيييي اةحبيييار والقسيسييييي الييي يي 157اةعران )[َواإلو

يَي ]كتموا الحق بالبشارة به  لى هللا عليه وآله وسيلم فقياا   سونَّ الَّي و

لنَّياسو فوييي  يي بَعميدو َميا بَيَّنَّياهُ لو يَي المبَيّونَياتو َوالمُهيدَى مو تُُميوَن َميآ أَنَزلمنَيا مو يَكم

لَئوَك يَلمعَنُُهُم َّللّاُ  تَابو اُوم ( وقاا في سياق الحديث عيي 159البقرة )[المكو

رسالة النبي عيسيى)ا( انيه كيان يبشير بنبيي ييأتي ميي بعيده فليو ليم 

يكييي الرسييوا  ييايقا فييي قولييه انييه قييد بشييرت بييه الكتييي السييماوية 

السابقة  س ن لكان يك به اليهوي والنصارى مع انا ال نعهد منهم  لك 

ان  -ا عييي الحييقاسييتكبار-أبييدا. بيي  كيي  مييا فييي اةميير انهييم قييالوا 

الرسوا ال ي و   في الكتاب انما يأتي بعد قرن مي تاريي بع ية 

الرسوا وأظهرت اةيات ك بهم؛ ولم يكي  ليك اال ميي بعضيهم  اميا 

اخخرون فإنهم آمنوا به اعتمايا على اةو ان التي اعتقيدوا بأنهيا 

 ظاهرة في الرسوا )ص( بالضبط. 

الموعيوي فيي الكتيي  والخال ة  ان الرسيوا ايعيى انيه المبشير

السييابقة  وحيييث لييم ينكيير  لييك أحييد مييي معا ييريه عرفنييا انييه كييان 

  ايقا في ه ه الدعوى. 
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ال اني   القدر الموجوي بأيدينا مي الكتي السماوية تتضمي  على 

الييرغم مييي ك ييرة التحرييي  فيهييا بأيييدي المعانييديي للرسييالة الجديييدة 

رغم مي ك   لك ال يي هديت الرسالة مصالحهم الشخصية؛ على ال

فإن الكتي السيماوية الموجيوية ال تيزاا تحتيوي عليى بشيا ر ك ييرة 

 بنبوة الرسوا )ص( وسليك اا فة منها  

في انجي  برنابا؛ الفصي  ال ياني بعيد اةربعييي  )وال أحسيي  -1

نفسي كال ي تتحدثون عنه   لك ةني ال أليق أن أحي  سيير رسيوا 

قبليي وسييبعث قريبيا وسييأتي هللا ال يي تسيمونه )مسيبأ( الي ي خليق 

 بكالت الحق وال ي ليس لدينه نهاية(. 

)و لك ةن هللا قد وعد سبراهيم ان يبعث مي  ريته مي يبارك  -2

به جميع قبا   اةرض وكميا حطميت اة ينات فسيون يحطيم ابنيك 

 جميع اة نات(. 

  -20السفر اةوا  الباب الرابع عشير  اخيية  -وفي التوراة  -3

ص اسيماعي  أجبيت علييى يعوتيك وباركيت فيي نسييله )وفيي خصيو

 ويظهر منه اثني عشر ر يسا وسون يأتي مي قبله معي عظيم(.

وفييي نفييس الفصيي   كيير مييا نيي كر فيمييا يلييي نصييه وترجمتييه   -4

وهمفريتيييي اتيييو = )واجعليييه محظوظيييا وفييييرا(  وهريتيييي اتيييو = 

)وأجعله ك يرا(  بمئد بمئد = )بسبي محمد(  منم عاسيار = )اثنيي 

شيير(  نسييئيم بوليييد = )سمامييا يولييده(  وانشييتيوا لفهييي كييايوا = ع

 . 1)وأجعله أمة كبيرة(

  )وقاا -18وفي التوارة  السفر الخامس  الباب ال امي  اخية  -5

لي الرب ما قي  لك حسنا سأبعث لهم نبيا مي أخوتهم بني اسماعي ( 

                                                

 عبارة منقولة مي التوراة بترجمة بعا المختصيي باللغة.ه ه ال -1
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ه وليم يييدا ميينهم النبييوة أحييد سيوى النبييي محمييد  ييلى هللا عليييه وآليي

 وسلم  فهو س ا المقصوي به ا النص. 

السفر الخامس  الباب ال الث وال الثيي   –وفي التوراة أيضا  -6

  )وهي ه هيي البركية التيي بيارك بهيا موسيى بنيي سسيرا ي  21اخية 

وهيو اليوايي الي ي بعيث بيه  -قب  وفاته قاا  جاء يهوى عي سيناء 

عيث عيسيى وهيو مب -واليع لهيم ميي سياعير  -موسى عليه السيالت 

( .. -وهيي مكية المكرمية -واسيتنار ميي جبي  فياران  -عليه السالت 

 والواضا انه لم يبعث مي جباا مكة اال النبي محمد )ص(.

وهنيياك اا فيية كبيييرة أخييرى مييي النصييوص التبشيييرية نتركهييا 

 لميجاز. 

ال الث  المناظرات؛ وثالث ما نستكش  بيه البشيارات الموجيوية 

النبييي محمييد )ص( هييو مييا  كييرت فييي فييي الكتييي السييابقة ببعييث 

المنيياظرات التييي جييرت بيييي علميياء المسييلميي وبيييي علميياء اليهييوي 

والنصارى.. وبميا سننيا عرفنيا ميي اليرواة النياقليي لهي ه المنياظرات 

الصدق والضبط بطرق فنية يقيقة فإن ه ه المناظرات معتمدة لدينا 

االعتمياي  كما هي معتمدة لدى جميع العقالء على أ لهم ال ابت مي

عليى كيي  ميا يفيييد ثقية واامئنانييا نفسييا. ونحييي فيميا يلييي نسييتعرض 

مناظرة واحدة فقط اختصارا للحديث  وهيي المنياظرة التيي جيرت 

 بيي اإلمات الرضا )ا( وبيي كبير علماء اليهوي والنصارى. 

  ) فأقسيمت  -كبير علمياء النصيارى –قاا عليه السالت لجاثليق 

يوحنييا قيياا  ان المسيييا عليييه السييالت  عليييك هيي  نطييق االنجييي  ان

اخبرني بديي محمد العربي )ص(  وبشرني به انه يكيون ميي بعيده 

 فبشرت به الحوارييي فآمنوا به؟ 
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قاا جاثليق  قيد  كير  ليك يوحنيا عيي المسييا )ا( و بشير بنبيوة 

رج  وبأه  بيته وو يه وليم يخيص متيى يكيون  ليك وليم يسيم لنيا 

 القوت فنعرفهم. 

لسالت  فإن جئناك بمي يقرء االنجي  فتليى علييك  كير قاا عليه ا

 محمد وأه  بيته وأمته أتؤمي به؟ 

 قاا جاثليق  سديدا )أي نعم بالتأكيد(. 

قاا الرضا )ا(  لنسطاس الروميي  كيي  حفظيك للسيفر ال اليث 

 مي االنجي ؟

 قاا  ما أحفظني له.

ثم التفيت الرضيا )ا( سليى رأس الجيالوت  وكيان عالميا يهويييا  

 ألست تقرأ االنجي ؟ 

 قاا راس الجالوت  بلى لعمري.

قاا عليه السالت  فخ  عليَّ السفر ال الث )فقرأ اإلمات فقرات منه 

حتى س ا بلج  كر النبي )ص( وق  ثم قاا(  يا نصراني اني أسالك 

 بحق المسيا وأمه أتعلم سني عالم باإلنجي ؟ 

 قاا  نعم. 

متيه.. ثيم قياا  ميا تقيوا ييا ثم تال علييه  كير محميد وأهي  بيتيه وأ

نصيراني؟ هي ا قيوا عيسيى بيي ميريم )ا( فيإن كي بت ميا ينطيق بيه 

 ؟1اإلنجي  فقد ك بَت موسى وعيسى

ثم سلتفت الرضا عليه السالت سلى رأس الجيالوت اليهيويي فقياا  

يا يهويي أقب  علي أسألك بالعشر اخيات التي انزليت عليى موسيى 

با نبأ محمد )ص( وأمته  )س ا بي عمران  ه  تجد في التوراة مكتو
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جاءت اةمة اةخيرة أتباا راكيي البعيير يسيبحون اليرب جيدا جيدا 

تسبيحا جديدا فيي الكنيا س الجيدي فليفيزا بنيوا سسيرا ي  الييهم وسليى 

ملكهييم لتطمييئي قلييوبهم فييإن بأيييديهم سيييوفا ينتقمييون بهييا مييي اةمييم 

 الكافرة في أقطار اةرض( أهك ا هو في التوراة مكتوب؟ 

 . 1قاا رأس الجالوت  نعم انا لنجده ك لك

ان ه ه الحايثة التاريخية التيي أثبتتهيا كتيي الحيديث المضيبواة 

تييدا علييى ان علميياء أهيي  الكتيياب لييم يكييي يميينعهم انكييار البشييارة 

بالرسوا  حتيى فيي أواسيط القيرن ال ياني ميي الهجيرة  والواقيع ان 

وية ولكنهيييا علمييياء بنيييي سسيييرا ي  كيييانوا يقوليييون ان البشيييارة موجييي

 تختص بمي يأتي بعد قرن مي بع ة الرسوا ولكنه لم يأت. 
 

 شهادة هللا

لقد تحدى النبي )ص( ك  البشر بما لهم مي مبايا وأفكار وبميا 

ينتحليون ميي مييرا ع وأيييان  تحيداهم فييي أك ير ميي آييية وأك ير مييي 

 قُ م أَيُّ ]مشهد بأن هللا مهيد بيني وبينكم.. قاا هللا في كتابه العزيز  

نويييي َوبَيمنَُكمم  يدٌ بَيم بَيييُر َميييَهايَةم قُييي و َّللّاُ َميييهو ء  أَكم  …(19اةنعيييات )[َمييييم

يدام  بَيمنويي َوبَيمينَُكمم ] و َمهو َسالم قُ م َكفَى بواّلِلَّ َت ُمرم يَي َكفَُروا لَسم َويَقُوُا الَّ و

تَابو  ُم المكو لم ندَهُ عو  (..43الرعد )[َوَميم عو

هللا علييى  ييدق نبييوة محمييد  مييا هييي هيي ه الشييهاية وكييي  يشييهد

 )ص(؟ ان هللا يشهد مي عدة ارق 

استجابة الدعاء لك  مي توس  سلى هللا بالنبي وآله )ص( مما  -1

 يدا على سخال هم هلل.. 
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 ونصرة هللا لمي يؤمي بشريعة الرسوا ويتمسك بها تماما. -2

مضافا سلى هاتيي الشهايتيي هناك نوا آخر مي الشهاية هي   -3

مي باهلل سيمانا حقيقيا يجد نفسه أمات أسلوب جديد للتفكيير  ان مي يؤ

وميينهج جديييد للسييلوك  وقيييم جديييدة لألخييالق  ثييم يجييد نفييس  لييك 

اةسلوب والمنهج والقيم موجوية في مريعة الرسوا فيعلم انها مي 

عند هللا وسليك م ال ل لك  مي عرن هللا بقلبه  دقا وعيدال  يعيرن 

وسلى هللا تعوي  وان خير اةعماا هي التيي ان اةمياء تأتي مي هللا 

تقربيييه سليييى هللا زلفيييى  وخيييير اةخيييالق ميييا تطهيييره ميييي الهيييوى 

والغضييي  ويشييهد علييى هيي ه الحقييا ق وجييدان كيي  مييي باميير بقلبييه 

حقيقة اإليمان. فإ ا وجد في اإلسالت وفي مخص الرسوا نفس ه ا 

. ثم ان مي االتجاه وه ا اةسلوب عرن انه مي عند هللا تعالى يقينا.

آمي بشريعة الرسوا واستشعر قلبه التقوى ينى سلى هللا أك ر فأك ر 

حتى انيه ييرى هللا بنيور اإليميان  فيعيرن ان يعيوة الرسيوا كانيت 

 يايقة ويكييون م ي  الييديي بالنسييبة سلييه م يي  مييي هُيدي سلييى اريييق 

وقي  له انه يبلج بالفري سلى بلد معيي  ثم سلكه فو   سليه فعال. فال 

 لديه أية ريبة بالنسبة سلى  دق الهايي.  تبقى
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(1) 

 الحاجة سلى اإلمات

يعة كما ال تكم  الرسالة بدون الرسوا )ص( كي لك ال تيتم الشير

بدون سميات.  ليك ةن ابيعية البشير تهيوي بيه سليى أسيف  وال يكفيهيا 

وجييوي مييريعة محفوظيية فييي اةسييفار  بيي  البييد مييي تجسيييد تلييك 

الشريعة فيي سنسيان يتمتيع بتفيوق تشيريعي يعطييه  يالحية تطبييق 

الشريعة على الناس  س  البد لك  قانون مي مطبيق نافي  الكلمية واال 

  عاي القانون حبرا على ورق.

ولقد ماء هللا تبارك وتعالى ان يسعد اإلنسان في الحياة بدون ان 

يضييطره سلييى  لييك فيسييلبه كرامتييه وحريتييه  س  أنهمييا أعييز علييى 

اإلنسان حتى مي السعاية  اتها. وهك ا كان ينبغي عليه ان يوفر ليه 

ك  وسا   السعاية حتى س ا ماء أخ  بها  فشرا ليه الشيرا ع وعبَّيد 

ث رسيوال يبييي ليه ويني ره ويبشيره وييدعوه سليى له المنياهج  ثيم بعي

تطبيييق  لييك ويشييرن علييى تنفييي ه  وكييان عليييه لهيي ه الناحييية ان ال 

يتييرك الخلييق فوضييى يون منفيي  للشييريعة بعييد الرسييوا )ص(  بيي  

كييان ينبغييي ان يعيييي لهييم أ ميية يتمتعييون بمييا يتمتييع بييه الرسييوا مييي 

 لييك   يالحيات  ويقوميون بميا يقيوت بييه الرسيوا ميي مهميات. كي 

ستمامييا للنعميية وتحقيقييا للحكميية وتييوفيرا لوسييا   السييعاية التييي هييي 

ه النياس  الهدن النها ي لحياة اإلنسان. ولكي كما ليم يشيأ هللا ان يُكيرو
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علييى الهيييدى فييي عهيييد الرسييوا سبقييياءا لهييم عليييى النعميية الكبيييرى 

الموهوبة لهم  وهي نعمة الحرية؛ فكي لك ليم يشيأ ان يجبيرهم عليى 

برا. وهك ا أبقى على اإلمات اةخيير  ياحي الزميان اتباا اإلمات ج

)عجيي  هللا فرجييه( ستمامييا لحجتييه علييى خلقييه وتييوفيرا لمنتهييى مييا 

يمكنهم ان يبلغوه مي سعاية الدنيا واخخرة. غير ان الحكيات ميريوا 

اة مة عليهم السالت وقتليوهم وأزاليوهم عيي ميراتبهم وليم يسيتفيدوا 

ة مية بيينهم كم ي  سيراج يطفئيه مي علومهم وكفاءاتهم  فكان م   ا

 ااغية فال يستفيد منه الناس. 

هيي ا مييوجز الحييديث عييي فلسييفة اإلماميية عنييد الشيييعة وان مييي 

يستوعبها يتمكي مي ري الشبهات التي تلوكها ألسنة البسطاء والتيي 

 تتلخص في اةمور التالية  

 يقولون  ألم يك  الناس كتاب هللا وفيه علم ك  ميء؟ 

فما ا كان السبي في ان يبعث هللا أنبيياء ان كيان يكفيي نقوا  س ام 

النيياس نييزوا الكتيياب فييي قرايياس؟ ان الحاجيية سلييى وجييوي مبلييج 

 للرسالة هي الحاجة سلى وجوي منف  للشريعة وهو اإلمات. 

 يقولون  س ا فلما ا لم ينصر هللا اة مة بالغيي؟ 

هيييا نقييوا  ةنييه ميياء ان يجعيي  اليييدنيا يار بييالء يعميي  النيياس في

بحريتهم تماما كما ان ك يرا مي اةنبياء ا عليهم السالت ا لم ييري هللا 

 سجبار أممهم على اتباعهم!

 يقولون  فما هي فا دة سمات غا ي؟ 

نقييوا  م لييه م يي  ابيييي ال يييدعوه النيياس سلييى مرضيياهم  اليي ني 

 ني الحكيات الطغياة الي يي تسيببوا فيي غيبتيه. اميا هللا فقيد اتيم نعمتيه 

إلمات. وان هناك ظهورا ينتظره القدر حيث يعوي اإلمات با طفا ه ا
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)عج( سلى المسرح لكي يطبق أحكات هللا جميعا وهيي فا يدة كبييرة.. 

ونظيرا ةهميية الحيديث يجيي ان نفصيي  وجيوه الحاجية سليى اإلمييات 

ضمي بضعة نقاا  وقب  التفصي  البد ان نعلم ان الحاجات تنبعيث 

اإلنسيان الكفياءة التامية لبليو  مي منطلق واحد هو ان هللا خليق فيي 

أسييمى يرجييات الفييالح فييي الييدنيا واخخييرة  وانجيياز هيي ه الكفيياءة 

يتوق  على وجيوي الحجية الي ي يأخي  بييد ميي يشياء ويبلغيه الفيالح 

المتوخى فلو لم يجعي  هللا حجية لخلقيه س ام لكانيت هي ه الكفياءة لغيوا 

 تعالى هللا عنه.

 الوالية هلل: -1

لمطليق اليي ي ال يحيق ةحيد ان يشيرا للخلييق ان هللا هيو الحياكم ا

مييي يونييه فييي قلييي  أو ك ييير. وبمييا انييه أجيي  مييي أن يباميير الخلييق 

بالهداييية والتشييريع فإنييه يبعييث أنبييياء يهييدونهم ويبلغييونهم رسيياالته. 

وبما ان مي الواضا ان المسلميي لم يبلغوا بعد عهد الرسوا )ص( 

يرام لم يتقمصيوا يرجة مي النضج الفكري والرمد االجتماعي  وأخ

الشريعة اإلسالمية بصيورة كاملية ال علميا وال عميال  لميا يا عليى 

 لك مي اختالفهم الواسع في اةحكات والمعارن اإلسالمية  لزت ان 

يكون لهم امات معصوت مي بعد الرسوا يقوت ببيان اةحكات وميرح 

المعييارن حتييى يكتميي  نضييج اا فيية اليعييية فييي اةميية تسييتمر بهييا 

ى الدهر محتفظة بالروح اإلسالمية الكاملة. ه ا مي جاني اةمة مد

ومي جاني آخر لزت ان يكون لهم ميي يُجيري علييهم اةحكيات حتيى 

ال تضيع الرسالة في زحمة اةهواء المايية. والحديث التيالي يشيير 

سلييى هيي ه الحقيقيية س  يقييوا اإلمييات الرضييا )ا(  )فييإن قيياا قا يي   فلييم 

هم؟ قيي  لعلي  ك ييرة منهيا  ان الخليق جع  أولي اةمر وأمر بطياعت

لما وقفوا على حيد محيدوي وأميروا أن ال يتعيدوا  ليك الحيد لميا فييه 
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مييي فسييايهم لييم يكييي ي بييت  لييك وال يقييوت اال بييان يجعيي  عليييهم فيييه 

أمينيييا  يأخييي هم بيييالوق  عنيييدما أبييييا لهيييم  ويمييينعهم ميييي التعيييدي 

كيان أحيد ال والدخوا فيما خطر عليهم  ةنه لو لم يكي  ليك كي لك ل

يتييرك ل تييه ومنفعتييه لفسيياي غيييره  فجعيي  عليييهم قيمييا يميينعهم مييي 

 . 1الفساي ويقيم فيهم الحدوي واةحكات(
 

 القيادة ضرورة أبدا  

 ه  اةمة بحاجة سلى قياية ؟

ةن كانيييت هييي ه الحقيقييية موضيييوا نقييياش حينميييا قاليييت اا فييية 

فوضيوية الخوارج بعدت حاجة المجتمع سلى قياية  أو عندما قاليت ال

ب لك  فإنها غير وارية أبدا الييوت  س  ليم يعيد هنياك أي سنسيان يشيك 

فييي ضييرورة القييياية لمنسييان  والتيياريي لييم يهييدنا سلييى م يياا واحييد 

اسييتغنى فيييه المجتمييع عييي القييياية.. ومييي هنييا وجييي علييى اإلسييالت 

 أيضا ان يعيي القياية الصالحة.

د ان تكيون قيايتيه وبما ان الديي اإلسالمي أتم الشيرا ع  كيان البي

بمستواه  وه  يتحقق  لك في غير اإلمات المعصوت وهو أعلم أهي  

 عصره وأتقاهم؟ 

والخال يييية  ان المجتمييييع بحاجيييية سلييييى القييييياية  وخييييير القيييياية 

المعصييوت العييالم المؤيييد مييي قبيي  هللا تعييالى  فكييان مييي حكميية هللا 

ت علييه ورحمته ان يعيي للمسلميي ه ه القيياية التيي تتم ي  فيي اإلميا

 السالت. 

الحديث التالي عي الفض  بي ما ان يوضا ه ه النقطية  )انيا ال 

نجد فرقة مي الفرق وال ملة مي المل  بقوا وعاموا اال بقيم ور يس 
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لما البد لهم منه في أمر الديي والدنيا  فلم يجز في حكمة الحكيم ان 

فيقياتلون  يترك الخلق مما يعلم انه البد لهم منه وال قيوات لهيم اال بيه

به عدوهم ويقيميون بيه فييئهم ويقييم لهيم جمعيتهم وجمياعتهم ويمنيع 

 . 1ظالمهم مي مظلومهم(
 

 اإلسالم رسالة خالدة  

علم هللا مي خلقه انهم لو تركيوا وميأنهم لبيدلوا السيني وأظهيروا 

البدا ولم يدعوا لألجياا القايمة فر ة السعاية بالديي المبيي  فلزت 

السيينة ويمحييق البدعيية. وس  كييان اإلسييالت  ان يجعيي  لهييم مييي يحفيي 

رسيالة خاليدة فكيان البيد ان يييوفر هللا الوسيا   الممكنية لبقا هيا عبيير 

 اةجياا نقية  افية. 

قاا اإلمات الرضا عليه السالت  انه لو لم يجعي  لهيم )أي للخليق( 

سماما قيما حافظيا مسيتويعا  لدُرسيت الملية و هيي اليديي  وُغييرت 

لييزاي فيييه المبتييدعون  ونقييص منييه الملحييدون  السيينة واةحكييات  و

وميييبَّهوا  ليييك عليييى المسيييلميي  ةنيييا قيييد وجيييدنا الخليييق منقو ييييي 

محتيياجيي غييير كييامليي  مييع اخييتالفهم واخييتالن أهييوا هم وتشييتت 

أنحا هم  فلو لم يجع  لهم قيما حافظيا لميا جياء بيه الرسيوا لفسيدوا 

واإليمييان علييى نحييو مييا بينييا  وغيييرت الشييرا ع والسييني واةحكييات 

 . 2وكان في  لك فساي الخلُق أجمعيي
 

 لكي تتبين الشرائع 
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هنييياك اا فييية كبييييرة ميييي الشيييرا ع واةحكيييات تُبييييَّي فيييي الكتييياب 

والسنة  أما الكتاب فبسبي  احتوا ه على المتشيابهات وعيدت وجيوي 

تفسير  حيا لها. وأما السنة فلعدت وجوي ك  ما يحتاج سليه النياس 

عنها  وقلة ال قاة  وك رة المحيرفيي  وي المييوا فيها  ولبعد الناس 

واةهيييواء المختلفيييية  كيييي  هييي ا مضييييافا سلييييى ك يييرة االمييييتباه فييييي 

الموضوعات الخارجية وتطبيق اةحكات العامة عليهيا. ولي ا احتياج 

الناس سلى سمات عالم معصوت لبيان اةحكيات وتوضييا المتشيابهات  

رض بغيير عيالم يحتيياج قياا اإلميات الصيايق )ا(  )لييم يتيرك هللا اة

 .1الناس سليه وال يحتاج اليهم.. يعلم الحالا والحرات(
 

 التذكرة باآلخرة 

الدنيا قريبة سلى حيواس النياس بينميا اخخيرة بعييدة عنهيا  وأك ير 

الناس تغيرهم اليدنيا فينسيون  كير ربهيم ويغفليون عيي اخخيرة.. ا ام 

فيي نسييانها فالبد لهم مي ياا ي كرهم بهيا   ليك ةن اخخيرة حيق و

 الشقاء العظيم!

جيياء فييي الحييديث عييي االمييات الرضييا عليييه السييالت  )ان اإلماميية 

زميات الييديي  ونظيات المسييلميي  و ييالح اليدنيا وعييز المييؤمنيي. ان 

االمامة رأس اإلسالت النامي  وفرعه السامي. باإلمات تميات الصيالة 

والزكييياة والصييييات والحيييج والجهييياي  وتيييوفير الفييييء والصيييدقات  

سمضاء الحدوي واةحكات  ومنع ال غور واةاران. واإلمات يحلي  و

حالا هللا  ويحيرت حيرات هللا  ويقييم حيدوي هللا ويي ب عيي يييي هللا  

ويدعو سلى سبي  ربه بالحكمة والموعظية الحسينة والحجية البالغية. 
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ثم يضي  االمات في مقطع آخر مي نفس الرواية  ) عالم بالسياسة  

 . 1م بأمر هللا  نا ا لعباي هللا  حاف  لديي هللا(مفروض الطاعة  قا 
 

 مرجع األمة

البد للناس مي مرجع ينتهي سلييه كي  خيالن..  ليك ان النياس ال 

يزالون مختلفيي في ك  اةمور وه ا الخالن يؤيي بهم سلى الشقاء 

الدا م. فلوال ان هللا يصطفي مي عبايه مي يحسيم لهيم الخيالن  فقيد 

س سييعايتهم بييدوات الخييالن بييينهم واقتضييى كييان يقتضييي سييلي النييا

 لك ان يقا غرضه ال ي خلق ةجله الناس وهو الفالح  وتعيالى 

هللا الحكيييم ان يفعيي  ميييئا لغاييية محييدية ثييم ال يييوفر الوسييا   التييي 

 تحققها؛ أعجزا ات جهال ات ظلما؟ سبحانه و تعالى عي  لك.

جيياء فييي حييوار بيييي أحييد أ ييحاب اإلمييات الصييايق )ا( وكييان 

 يدعى بهشات  ورج  مامي و لك في حضور اإلمات )ا(  

 قاا هشات  فبعد رسوا هللا مي؟ 

 قاا الشامي  الكتاب والسنة.

قاا هشات  فه  نفعنا اليوت الكتاب والسينة فيميا اختلفنيا فييه حتيى 

 رفع عنا االختالن و مّكننا مي االتفاق؟. 

 قاا الشامي  نعم. 

 يرت سلينيا مييي الشيات فييي قياا هشيات  فلييم اختلفنيا نحيي وأنييت و

 مخالفتنا؟ 

 فسكت الشامي. 

 فقاا أبو عبد هللا )ا( للشامي  مالك ال تتكلم؟ 
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قاا الشامي  ان قلت سنا ما اختلفنا كيابرُت  وان قليت ان الكتياب 

والسنة يرفعان عنا االخيتالن أبطليت ةنهميا يحيتمالن الوجيه. وان 

فعنييا س ام الكتيياب قلييت قييد اختلفنييا وكيي  واحييد منييا يييدعي الحييق فلييم ين

 والسنة.. ولكي لي عليه م    لك.

 . 1فقاا ابو عبد هللا )ا(  سله تجده مليا

 فقاا الشامي لهشات  مي أنظر للخلق  ربهم ات أنفسهم؟ 

 فقاا هشات  ب  ربهم أنظر لهم. 

فقاا الشامي  فه  أقات لهم مي يجمع كلميتهم و يرفيع اخيتالفهم   

  و يبيّوي لهم حقهم مي باالهم؟

 قاا هشات نعم.

 قاا الشامي  مي هو؟

قاا هشات  أما في ابتيداء الشيريعة فرسيوا هللا  يلى هللا علييه و 

 آله وسلم  و أما بعد النبي فغيره.

 قاا الشامي  مي هو غير النبي القا م مقامه في حّجته؟

 قاا هشات  في وقتنا ه ا أت قبله؟

 قاا الشامي  ب  في وقتنا ه ا.

الس )يعني أبا عبد هللا عليه السالت( ال ي نشد قاا هشات  ه ا الج

 سليه الرحاا ويخبرنا بأخبار السماء وراثة عي أب عي جد. 

 قاا الشامي  فكي  لي ان أعلم  لك؟ 

 قاا هشات  سله عما بدا لك. 

 .2قاا الشامي  قطعت ع ري

 اإلمامة ضرورة حضارية
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ريا. ان أبسط تعري  لمنسان وأممله هيو  ان اإلنسيان خليق حضيا

وهيي ا يعنييي امتالكييه لمييؤهالت الحضييارة.. وليسييت الحضييارة سييوى 

 القدرة على التحكم في ال ات. 

وال ريييي فييي ان كيي  سنسييان يجييد أمامييه آفاقييا واسييعة يسييتطيع 

االنطالق فيها سلى أسمى مراتي الضبط ال اتي.. ولو فتشنا التياريي 

التي تتمتع لوجدنا ان قفزاته التقدمية كانت نتيجة البطوالت السامية 

بها فئة قليلة مي بني آيت  ولم يكي اخخرون اال مجيري اتبياا اقتفيوا 

آثييار البطييوالت تلييك.. فلييوال تلييك البطييوالت س ام لكييان يليي  التيياريي 

ظالت ك ي . وأحدا  التاريي تدا على ان أعظم أولئك الرجاا هيم 

المؤيدون بالغييي. فليم يشيهد التياريي ميي اسيتطاا ان يزكيي النياس 

 يهم بسيرته المشرقة سوى اةنبياء ومي ستبعهم. ويرب

وهك ا كان مقتضى النظيات الكيوني الي ي يتمتيع بالدقية المتناهيية أالّ 

لت فيه مؤهالت التقدت الحضاري يعيا  يدا مدبرها اإلنسان ال ي ُجعو

الهمجييية يون ان يبعييث سليييه المزيييد مييي هييؤالء الرجيياا االفيي ا  اليي يي 

خصييية كييي  يمكييي لهييم ان يبلغييوا المجييد يعلمييون النيياس بسيييرتهم الش

الرفيع  وه ا التعليم العملي يُيدعى فيي منطيق الشيريعة بالحجية  س  ان 

 هؤالء سيكونون يليال واقعيا على سمكانية التقدت الحضاري.

والخال ييية  البيييد للنييياس مميييي ييييربيهم عليييى الضيييبط الييي اتي 

 واةخييالق الحضييارية  والبييد ان يتفييوق هيي ا الرجيي  علمييا وعمييال

ويبلج في  لك المنتهى  وال يكون  لك اال لمي عصمه هللا. فليزت ان 

ي يربيهم  فبعيث اةنبيياء فيي حينيه وجعي  ميي  يبعث هللا مي خلقه مو

بعدهم حججا يم لونهم وهم اة مة المعصومون )ا( ويحتج هللا يوت 

القيامة بهم على خلقه. فإن قاا أحيد مينهم ليم أتمكيي  قياا ليه  كيي  
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لرج  وهو بشر م لكم ان يقوت بميا هيو أهيم ميي هي ا؟ استطاا ه ا ا

س ام فإن وجيوي نميو ج بشيري يم ي  قمية الحيياة الحضيارية السيامية 

ضيييرورة سنسيييانية ال يمكيييي ان يتخلييي  عنهيييا نظيييات الخليييق اليييدقيق 

 الحكيم!

قيياا اإلمييات الصييايق )ا(  يييا هشييات يحييتج هللا تعييالى علييى خلقييه 

؟! )أي ال يمكي  ليك أبيدا 1يهبحجة ال يكون عنده ك  ما يحتاجون ال

 ب  يجي ان يكون الحجة قمة الفضيلة والمعرفة.. (.
 

 اإلمام من يعينه؟

 ه  يعيي هللا اإلمات أت الناس أنفسهم؟ 

مي الواضا ان الي ي يُعييي لتنفيي  النظيات ينبغيي ان يكيون عالميا بيه 

مطبقا له  وان ال ي يُبعث لكي يربي اإلنسان حضياريا وخلقييا  يجيي 

كون زكي النفس ااهر القليي وأسيمى حضياريا ميي كي  النياس.. ان ي

وان اليي ي يُصييطفى ليكييون مرجعييا لخالفييات البشيير فييي أمييور الييديي 

والدنيا  يجي ان يتفوق عليهم بالعلم والتقيوى لكيي ال يُختلي  فييه بيدال 

عي أن يُختل  سلييه. وان الي ي يعليم النياس المعيارن ويي كرهم بيربهم 

لعدالييية بيييينهم  يجيييي ان يكيييون أعليييم النييياس واليييدار اخخيييرة وينشييير ا

وأتقاهم وأعبيدهم وأك يرهم  كيرا هلل. وان الي ي يقيوي أمية اإلسيالت فيي 

جمعييتهم وجميياعتهم وسياسييتهم الخارجييية والداخلييية  يجييي ان يكييون 

 أعدا اةمة وأعلمها. 

وبصورة موجزة ان ال ي يقوت بتغطية حاجات المجتمع المسلم  

ان يسوق اإلنسيان سليى السيعاية التيي  يجي ان يكون بحيث يستطيع

                                                

   المجلس ال اني . 46االمالي للطوسي  ص -  1
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خلق مي أجلهيا البشير  وال يمكيي للبشير أنفسيهم ان يصيطفوا هكي ا 

 سنسان لعدة أسباب  

ةنهم ال يستطيعون معرفة هك ا سنسان  ب  قد يخي  اليهم أن  -1

رجال أعلم واتقى وهو بالتالي أحرى باإلمامة  ثم ال يكون فيه أينى 

 جدارة. 

قييياموا با يييطفا ه و اختيييياره  ةن النييياس  وليييو عرفيييوه لميييا -2

ينظييرون سلييى الزعميياء ميييي زواييياهم الخا يية وحسييي ميييهواتهم 

 ومصالحهم فل لك يختلفون في اخيتارهم له. 

وأخيرا.. ةن اةهيدان التيي يجيي ان يحققهيا اإلميات تشيترك  -3

ميييع اةهيييدان التيييي ينبغيييي ان يحققهيييا الرسيييوا )ص(. وكميييا ان 

يعيي مي قب  الناس أنفسيهم ةنيه وسييلة  الرسوا )ص( ال يمكي ان

متصلة بييي هللا واالنسيان فيإن اإلميات ال يمكيي ان يعييي اال ميي قبي  

 هللا أيضا. 

وبتعبييير آخيير  ان اإلمييات ينبغييي ان يكييون مؤيَّييدام بالغيييي  عارفييا 

باهلل ويينه معارفه بعييدا  عيي تيأثرات المياية  وبعييدا عيي ظروفهيا 

يختييياره النييياس بييي  ميييي يصيييطفيه هيييو  الضييييقة. وال يؤييييد هللا ميييي

سبحانه  وليس للنياس الخييرة س ا قضيى هللا أميرا   ليك ةنهيم عبياي 

مربوبون يجي ان يسلموا بالحاكميية المطلقية هلل فيي كي  الشيؤون.. 

والواقع ان مي عجيي الرأي ما يقوله بعيا البسيطاء ميي ان عليى 

فيي الوقيت  اإلنسان التسليم هلل في كي  منياحي الحيياة سيوى القيياية 

اليي ي تعتبيير القييياية أعظييم مييا يجييي ا ييالحها. أليسييت السياسيية ان 

َ لَُحت َ لَُحت الحياة وان فََسدَت ساي اةرض الفساي والفوضى؟. 

فلما ا يجي ان نخضع هلل في مرا عه كلها ما سوى القياية؟ ات كي  
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نعتقد بأن عليى هللا ان ينيزا الييهم اليديي ولييس علييه ان يختيار ميي 

 ؟ينف ه

م النبيي ابيراهيم   لنَّياسو ]قاا هللا سبحانه مخاابا لُيَك لو قَياَا سونّويي َجاعو

ييَ  ي الظَّالومو يَتوي قَاَا الَ يَناُا َعهدو يم  ُّرو م قَاَا َومو (. 124البقيرة  )[سوَماما

ضو وقيياا تعييالى  ] (. 26ص )[يَييا يَاُويُ سونَّييا َجعَلمنَيياَك َخلويفَييةم فوييي اةَرم

ضو َخلويفَةم سونّوي َجاعو ٌ وقاا  ] (. مي ه ه اخيات 30البقرة  )[ فوي االَرم

الليي يي همييا تعبيييران عييي  –يظهيير بوضييوح ان الخالفيية واإلماميية 

 ليستا مي حق أحد وسنما هما هلل وحده ال مريك له.  -واقع واحد

 وجاء عي االمات الرضا عليه السالت  

وأنزا )ان هللا تبارك وتعالى لم يقبا نبيه حتى أكم  له الديي  

عليه القرآن فيه تفصي  ك  ميء  بيي فيه الحالا والحرات والحدوي 

َمييا واةحكييات وجميييع مييا يحتيياج سليييه النيياس كمييأل. فقيياا عزوجيي   ]

ء   ي َميم تَابو مو نَا فوي المكو ام (. وأنزا فيي حجية اليوياا 38االنعات )[فَرَّ

َت ]وهييي آخيير حجيية حجهييا رسييوا هللا وكييان فييي أواخيير أيامييه  الميَييوم

ييالََت أَ  سم يييُت لَُكييُم  اإلو ييُت َعلَيييمُكمم نوعمَمتوييي َوَرضو ييينَُكمم َوأَتمَممم َملمييُت  لَُكييمم يو كم

م  ينا (. فأمر اإلمامة مي تمات الديي  ولم يما رسوا هللا 3الما دة  )[يو

)ص( حتى بَيَّي ةمته معالم يينه  وأوضا لهم سبله  وتركهم عليى 

و ما ترك ميئا تحتاج سلييه قصد الحق  وأقات لهم عليا علما وسماما  

 اةمة اال بينه.

فمي زعم ان هللا عيز وجي  ليم يكمي  يينيه فقيد ري كتياب هللا عيز 

وجيي   ومييي ري كتيياب هللا عييز وجيي  فهييو كييافر. هيي  يعرفييون قييدر 

اإلمامة ومحلها ميي اةمية فيجيوز فيهيا اختييارهم؟ ان اإلمامية أجي  
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غييورا مييي ان قييدرا وأعظييم مييأنا وأعلييى مكانييا وأمنييع جانبييا وأبعييد 

 يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرا هم فيقيموا سماما باختيارهم.

ان اإلمامة خص هللا عز وج  بها سبراهيم الخلي  )ا( بعد النبوة 

والخله مرتبة ثال ية وفضييلة ميّرفه بهيا و أمياي بهيا  كيره فقياا عيز 

م( فقاا  وميي  -الخليي  سيرورا بهيا –وج   )اني جاعلك للناس سماما

  )ال يناا عهدي الظيالميي( فأبطليت هي ه -عز وج   –ريتي. قاا  

 اخية سمامة ك  ظالم سلى يوت القيامة و ارت في الصفوة.

ثييم أكرمييه هللا عييز وجيي  بييأن جعيي  فييي  ريتييه أهيي  الصييفوة  

َحاَق َويَعمقُيوَب نَافولَيةم َوُكيالأ ]والطهارة  فقاا عز وج    َوَوَهبمنَا لَهُ سوسم

مم فوعميَ  َجعَلمنَا َ الو  َحيمنَيآ سولَييمهو نَيا َوأَوم رو دُوَن بوأَمم ةم يَهم يَي   َوَجعَلمنَاهُمم أَ ومَّ حو

ييَ  َكيياةو َوَكييانُوا لَنَييا َعابوييدو ييالَةو َوسويتَييآَء الزَّ َخيمييَراتو َوسوقَيياَت الصَّ االنبياء )[الم

(. فليم تييزا فيي  ريتييه يرثهيا بعييا عيي بعييا قرنيا فقرنييا 72-73

لَييى النَّييياسو ]قييياا هللا جيي  جاللييه  حتييى ورثهييا النبييي )ص( ف سونَّ أَوم

يييييُّ  يَي َءاَمنُييييوا َوَّللّاُ َولو يَي اتَّبَعُييييوهُ َوَهيييي َا النَّبويييييُّ َوالَّيييي و يَم لَلَّيييي و بوييييإوبمَراهو

نوييَ  مو ( فكانت له خا ة فقلدها النبي )ص( عليا 68آا عمران)[المُمؤم

بييأمر هللا عييز وجيي  علييى رسييم مييا فييرض هللا  فصييارت فييي  ريتييه 

َوقَيياَا ]اة ييفياء اليي يي آتيياهم هللا العلييم واإليمييان بقولييه عييز وجيي   

تو  و سولَيييى يَيييوم تَيييابو َّللاَّ يَمييياَن لَقَيييدم لَبو ميييتُمم فويييي كو يييَم َواإلو لم يَي اُوتُيييوا المعو الَّييي و

(   فهي في ولد علي خا ة سليى ييوت القيامية  س  56الروت )[المبَعمثو 

 الء الجهاا؟ال نبي بعد محمد )ص(  فمي أيي يختار هؤ

ان اإلماميية منزليية اةنبييياء وار  اةو ييياء. ان اإلماميية خالفيية 

هللا عز وج  وخالفة الرسوا ومقات أمير المؤمنيي وميرا  الحسي 

 والحسيي )ا(. 
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ان اإلماميية زمييات الييديي ونظييات المسييلميي و ييالح الييدنيا وعييز 

 المؤمنيي.

لعلم اإلمات المطهر مي ال نوب المبرأ مي العييوب مخصيوص بيا

 موسوت بالحلم.

اإلمات واحد في يهره ال يدانيه أحد  ال يعايله عدا  وال يوجد له 

بييدي   وال لييه م ييي  وال نظييير  مخصييوص بالفضيي  كلييه مييي غييير 

الي منه له وال اكتساب  ب  اختصاص مي هللا المتفض  الوهياب. 

 فمي  ا ال ي يبلج معرفة اإلمات ويمكنه اختياره؟

عقوا وتاهت الحلوت وحارت اةلبياب! هيهات! هيهات! ضلت ال

 فأيي االختيار مي ه ا؟ 

أظنوا ان  لك  يوجد في غير آا الرسوا عليهم السالت؟ كي ّبتهم 

أنفسهم  ومنّتهم اةبااي  فارتقوا مرتقا  عبا يحضيا تيزا  -وهللا –

عنييه سليييى الحضيييا أقيييدامهم. رامييوا سقامييية اإلمييات بعقيييوا بيييا رة 

 ناقصة.. 

هللا واختيييار رسييوله سلييى اختيييارهم. والقييرآن رغبييوا عييي اختيييار 

لُُق  َوَربُّكَ يناييهم ] و يَخم يَيَرةُ ُسيبمَحاَن َّللاَّ تَياُر َميا َكياَن لَُهيُم المخو َما يََشآُء َويَخم

ُكونَ  رو ييا يُشم َوَمييا َكيياَن ]وقيياا عييز وجيي   .(68[)القصييصَوتَعَييالَى َعمَّ

ُ وَ  نَة  سو َا قََضى َّللاَّ مو ي  َوالَ ُمؤم مو يَيَرةُ لوُمؤم رام أَن يَُكيوَن لَُهيُم المخو َرُسولُهُ أَمم

مم  هو رو يم أَمم كُُميوَن ](. وقاا عز وج  36)االحزاب [مو َما لَُكيمم َكيميَ  تَحم

تَاٌب فويهو تَدمُرُسوَن   سونَّ لَُكمم فويهو لََما تََخيَّيُروَن   أَتم لَُكيمم أَيمَمياٌن    أَتم لَُكمم كو

كُُمييوَن   َسييلمُهمم أَيُُّهييم بويي َلوَك َعلَيمنَييا بَالوغَييةٌ سولَييى يَييوم  تو المقويَاَمييةو سونَّ لَُكييمم لََمييا تَحم
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قوييَ  مم سون َكانُوا َ ايو يٌم   أَتم لَُهمم ُمَرَكآُء فَلميَأمتُوا بوُشَرَكآ وهو -36)القليم1[َزعو

41.)  

ان اةنبياء واة مة يوفقهم هللا ويؤتيهم مي مخزون علمه وحكمه 

يكون علمهم فوق علم أه  زمانهم في قوله عز ما ال يؤتيه غيرهم ف

َميةَ فَقَيدم اُوتويَي َخيميرام  َك وييرام ]وج    كم َت المحو (. 296) البقيرة [َوَمي يُؤم

يَطةم ]وقوله عز وج  فيي ايالوت   يَطفَاهُ َعلَييمُكمم َوَزايَهُ بَسم سونَّ َّللّاَ ا م

توي ُملمَكهُ َمي يَ  مو َوَّللّاُ يُؤم سم مو َوالمجو لم ٌع َعلويمٌ فوي المعو )البقيرة [َشآُء َوَّللّا َُواسو

م ](. وقاا عز وج  لنبيه 247 يما و َعلَيمَك َعظو ُ  َّللاَّ )النسياء [َوَكاَن فَضم

أَتم ](. وقاا عز وج  في اة مة مي أه  بيته وعترته و ريته  112

لوهو فَقَدم َءاتَيمنَيآ ءَ  ي فَضم ُ مو ُسدُوَن النَّاَس َعلَى َمآَءاتَاهُُم َّللاَّ يَم يَحم اَا سوبيَراهو

ينمُهم  نمُهم َميم َءاَمَي بوهو َومو م   فَمو يما م َعظو َمةَ َوَءاتَيمنَاهُم ُملمكا كم تَاَب َوالمحو المكو

يرام   (. 55-54)النساء [َمي َ دَّ َعنمهُ َوَكفَى بوَجَهنََّم َسعو

وان العبييد س ا اختيياره هللا عييز وجيي  ةمييور عبييايه مييرح  ييدره 

حكمية وألهميه العليم سلهاميا فليم يعيي بعيده لي لك وأويا قلبيه ينيابيع ال

بجواب وال يحير فيه عي  واب وهو معصوت مؤييد موفيق مسيدي 

قد أمي الخطايا والزل  والع ار  وخصه هللا ب لك ليكون حجته على 

عبايه وماهده عليى خلقيه و ليك فضي  هللا يؤتييه ميي يشياء وهللا  و 

بهي ه الصيفة  الفض  العظيم. فه  يقدرون على م   ه ا فيختارونيه

                                                

ان النص يستشهد ببعا اخيات التي ت كر اإلنسان بحقيقية اةلوهيية الكاملية والسيياية  -1

 المطلقة التي يختص بها الخالق الرزاق المدبر  

ال ي يختار وس ا اختار فليس ةحد ان يري اختيياره ان  ويقوا ما يات هللا هو ال ي خلق فهو

كان مي المؤمنيي. وما يات هللا يقضي فإن قضاءه هو الناف  يون المؤمنيي الي يي لييس لهيم 

مي أمرهم الخييرة. وس ا كيان اةمير كليه هلل وميي ضيمنه قيياية النياس فيإن أي اقتيراح آخير 

رك. وهكي ا نفيت اخيية اةخييرة وجيوي سيكون انكيارا لهي ه الحقيقية وسيببا ميي أسيباب الشي

 مركاء هلل وتساءلت ايهم يضمي وجوي هؤالء الشركاء؟
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الحييييق  ونبييي وا كتيييياب هللا وراء  -وبييييت هللا-فيقدمونيييه؟؟  تعييييدوا 

ظهورهم  فيإنهم ال يعلميون. وفيي كتياب هللا الهيدى والشيفاء فنبي وه 

َوَميييم أََضيي ُّ ]واتبعييوا أهييواءهم فيي مهم هللا ولعيينهم  فقيياا عييز وجيي  

 َ و سونَّ َّللاَّ يييييَي َّللاَّ يييييرو هُيييييدمى مو يييييو اتَّبَيييييَع َهيييييَواهُ بوغَيم مَّ َت  مو قَيييييوم ي الم يييييدو  الَ يَهم

ييَ  م لَُهيييمم َوأََضييي َّ ](. وقييياا عيييز وجييي  50)القصيييص [الظَّالومو فَتَعمسيييا

َمالَُهمم  يَي ]( . وقاا عز وج  8محمد  )[أَعم ندَ الَّ و و َوعو ندَ َّللاَّ م عو َكبَُر َمقمتا

ُ َعلَى ُكّ و قَلميو ُمتََكبّور  َجبَّار   بَُع َّللاَّ  (. 35[)غافر 1َءاَمنُوا َك َلوَك يَطم

                                                

 للمزيد مي التفا ي  راجع كتاب )االحتجاج( للشيي الطبرسي. -1
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(2) 

 كي  نعرن اإلمات؟

 كيف نهتدي إلى اإلمام ؟

بما ان اإلمامة بم ابة النبيوة  فيإن هنياك وسيا   مشيتركة بينهميا فيي 

كمييا فييي  –التعييرن عليهمييا.. ومييي الطبيعييي س ام ان يكييون العقيي  هنييا 

هو الرا د الوحيد ال ي يهدينا سلى الحق.. ولقد سبق منا القوا  –الرسالة 

مفص  في آيات النبوة. ول لك فال ينبغي هنا اال اإلمارة اليها ونوعية ال

 تطبيقها على واقع اإلمامة بإيجاز ك ير!
 

 نعرف اإلمام: 

 باإلمامة.  -1

 باإلمات نفسه.  -2

 بالمعجزة.  -3

 بالنص.  -4

 بشهاية هللا.  -5
 

 اإلمامة:  -1
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جيية لقييد سييبق الحييديث عييي حاجيية اإلنسييان سلييى اإلمييات  وهييي حا

متشييابهة تمامييا مييع حيياجتهم سلييى الرسييوا. فلييو رأينييا مييي اكتملييت فيييه 

مروا االستجابة لحاجة البشر مي ه ه الناحية فكان م كرا باهلل  وبما 

أويا فييي اإلنسييان مييي العقيي  والمعرفيية الفطرييية  مبينييا لمييا يرضييي 

اليرب ومييا يسييخطه  ياالأ علييى مصيالا البشيير ومفاسييدهم  ولديييه علييم 

خيييالن بيييي البشيييرية  ويييي كرهم بيييربهم وبمصييييرهم  يرفييع بيييه كييي  

ويعلمهم الفضا   ويربيهم عليها  ويهديهم سبي  الو وا أليى ربهيم.. 

وكيان ييدعي ان لييس لييه ميي اةمير مييء بيي  كي   ليك ميي هللا بسييبي 

الرسوا  فعند  ليك فقيط نعيرن انيه  يايق وبأنيه اإلميات الحيق. وهي ا 

عليهم السالت فقط. فميي أظهير  اةمر لم يتحقق اال باة مة االثني عشر

غيرهم فلسفة اإلسالت المستوحاة مي الكتياب والسينة ويعمهيا بيالحجج 

والبراهيي الوجدانية؟ ومي سواهم أرمد النياس سليى واقيع العقي  وبَييَّي 

مييا يحجبييه وكشيي  عييي اليينفس مييا يرييهييا؟   مييي غيييرهم كييان يأبييه 

 الخلق جميعا ؟الت كرة باهلل وباليوت اخخرة؟ ثم كان يدعي سمامة 

سن ال ي ايعى الخالفة  ابتداءم مي أوا مخص وانتهاءم سلى آخير 

خلفاء الع مانييي  ليم ييدا بأنيه قيا م بكي  ميا يرميد العقي  سليى ليزوت 

توفره في االمات.. وال ي ايعى العلم في اةمة لم ييدا الواليية عليى 

 الرقاب واةمواا.. فمي هو جامع العليم والواليية؟ ميي الي ي يقيوا 

سلوني قب  ان تفقدوني؟ ثم يقوا  لم أزا مظلوما من  قُبوا رسوا 

ميي يقيوا  ليك غيير أميير  -سمارة سليى زحزحية الخالفية عنيه –هللا 

 المؤمنيي علي ابي أبي االي عليه السالت؟ 

ان منصي اإلمامة بالمعنى ال ي سبق لم يدعيه أحيد غيير اة مية 

ميي مواهبهيا ميا  االثني عشير  وليم يسيج  التياريي رجيال كيان لدييه
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كانت فيهم. ان اإلمامة هي الشهاية الحقة على  دق اة مية علييهم 

السالت  ونظرة واحدة سلى أقيوالهم وسييرتهم ونظيرتهم سليى أنفسيهم 

 تدلنا على ه ه الحقيقة. 
 

 اإلمام:  -2

واإلمات نفسه يلي  سمامته لميا يتمييز بيه ميي تفيوق علميي وخلقيي 

  فهيو ال يحتياج سليى اكتسياب عليم مي يون ان يتعلم علومه مي أحد

في حيي يحتاج سليه الناس أجمعون. أرأيت ابيي تسيع سينيي كاإلميات 

الجواي )ا( يجييي عليى ثالثييي ألي  مسيألة علميية؟ أت هي  سيمعت 

م   اإلمات الصايق )ا( مي يعلم تالمي ه ك  العلوت ولم يدرس عند 

واإللهيات فيإ ا أحد ميئا؟. ان العلم ال ييأتي اال باالكتسياب أو اليوحي 

علمنييا مييي تيياريي اال ميية انهييم لييم يكتسييبوا العلييم مييي أحييد  أيقنييا ان 

 علمهم كان مي هللا  فهم اة مة  دقا وعدال.

أما اةخالق  فيإ ا عرفنيا ميي أحيد الصيدق واةمانية والزهيد فيي 

الدنيا والرغبة فيي اخخيرة والكيرت والطهيارة. وبكلمية  رأينياه مي ال 

أعبد الناس وأتقاهم وأخشى النياس ميي هللا..  لك  الفضا   ثم رأيناه

كييان هيي ا هييو اإلمييات حقييا   لييك ةن حكميية هللا تقتضييي أميير النيياس 

بطاعة ه ا يون غيره.. أيأمر الحكيم العالم باتباا الجاه   أو ييأمر 

م َكَميي َكيياَن ]هللا اليورا باتبياا الفاسيق وهيو يقيوا   نيا مو أَفََميي َكياَن ُمؤم

تَوُ  م الَ يَسم ييييقا َمييييى ( ويقييييوا ]18)السييييجدة [ونَ فَاسو ي اةَعم ييييتَوو َهيييي م يَسم

يييرُ  لَُمييوَن ]( ويقييوا 50[ ) االنعييات َوالمبَصو يَي يَعم ي الَّيي و ييتَوو قُيي م َهيي م يَسم

يَي الَيَعملَُموَن سونََّما يَتَ َكَُّر اُولُوام االَلمبَابو   (. 9[ )الزمر َوالَّ و
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السييالت  وبمييا ان التيياريي لييم يهييدنا سلييى أفضيي  مييي اة ميية عليييهم

 . 1علما وتقى فإنهم ال غيرهم الصالحون لقياية الخلق
 

 المعجزة:  -3

وأظهر معاجز اال مة عليهم السالت علومهم التي لم يسيبقهم فيهيا 

أحد مي البشر والتي ثبتت بالعلم الحيديث  يدقها. وقيد كيان اليرأي 

السا د  لك اليوت بخالفها  كأقوالهم في العيوالم اةخيرى وفيي حجيم 

وفي بعد الشمس وفي جسم اإلنسان وك ير مي أم اا  لك..  اةرض

فإ ا أضفنا سلى  لك بيأنهم ليم يكونيوا قيد تعلميوا عنيد أحيد عرفنيا ان 

علومهم ميي هللا بالمباميرة واإللهيات أو بالوراثية. وهنياك اا فية ميي 

المعييياجز التيييي ثبتيييت بالنقييي  الصيييحيا والمتيييواتر أو اعتيييرن بهيييا 

 أعداؤهم. 

الحكيم ال يض  النياس بإعطياء الكي اب المعياجز ومي الواضا؛ ان 

الباهرة التي تغري الناس وتلحد بهم عيي الصيراا السيوي  فعليم انهيم 

 . 2أ مة حق ال ريي فيه
 

 النص:  -4

والينص هييا هنييا بم ابيية البشييارة للرسييوا  والنصييوص الشييرعية 

 الشاهدة على سمامة المعصوميي على ثالثة أقسات  
 

 .اآليات القرآنية -أ

 هي ك يرة ن كر منها نب ة يسيرة. و

                                                

يراجع لمعرفة  ليك كتيي التياريي كلهيا  باإلضيافة سليى أقيواا الرسيوا )ص( الشياهدة  -1

 الهوى ان هو اال وحي يوحى.على فضا لهم. والرسوا كما نعرن ال ينطق عي 

 راجع مجلدات البحار حوا اة مة االثني عشر )ا(. -2
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ييَ ] -1 يييالومو ي الظَّ يَتويييي قَييياَا الَ يَنييياُا َعهيييدو ييييم  ُّرو [)البقرة قَييياَا َومو

124 .) 

بنص ه ه اخية ال يكون اإلمات والخليفة ظالما باجماا المسيلميي 

 ولم يدا أحد العصمة اال اة مة الطاهرون. 

ي] -2 يَي َءاَمنُييوا أَاو ُسييوَا َواُولوييي يَييآ أَيَُّهييا الَّيي و يعُييوا الرَّ َ َوأَاو عُييوا َّللاَّ

يتُمم  ُسيواو سون ُكنم و َوالرَّ ء  فَُريُّوهُ سولَى َّللاَّ تُمم فوي َميم نمُكمم فَإون تَنَاَزعم رو مو اةمم

يالم  وو
َسُي تَأم رو  َلوَك َخيمٌر َوأَحم و َوالميَوتو االَخو نُوَن بواّلِلَّ مو  (. 59النساء  )[تُؤم

ي المعصوميي فقط .  لك ةن غيرهم قيد حيث ان اخية وريت ف

 يأمر بخالن الشرا ووجوب ااعته يعني التناقا في الديي. 

لَيةُ ] -3 قَيدمرو   لَيم لَيةُ الم قَيدمرو   َوَميآ أَيمَراَك َميا لَيم لَةو الم سونَّآ انَزلمنَاهُ فوي لَيم

ُا المَممَ وَكةُ َوالرُّ  ر    تَنَزَّ يم أَلم و َمهم قَدمرو َخيمٌر مو يم الم وُح فويَهيا بويإو منو َربّوهو

رو  فَجم لَعو الم
ر    َسالٌَت هوَي َحتَّى َمطم ي ُكّ و أَمم  [ )سورة القدر(. مو

 -الي ي هيو جبرا يي  أو مليك أعظيم منيه -على مي تنيزا اليروح 

في ليلة القدر؟ على والة اةمر مي ملوك اةميوييي أو العباسيييي ات 

 على العالم المعصوت مي آا محمد )ص(؟ 

ييَرُكمم ] -4 ييَ  المبَيمييتو َويَُطّهو َس أَهم جم َي َعيينُكُم الييّرو ُ لويُيي مهو يييدُ َّللاَّ اونََّمييا يُرو

يرام  هو (. ان رجيييييس الشييييييطان أخبيييييث رجيييييس  33[)االحيييييزاب تَطم

اليي ي هييو  -والمعييرون انييه لييم يييدا أحييد ارتفيياا رجييس الشيييطان 

 عي أحد سوى الشيعة في أه  بيت الرسوا )ص( -ال ني 

ي اسيتنباا واليية اة مية ميي اخييات عليى التفسيير سننا لم نعتمد ف

وال عليييى اةحايييييث فيييإن هنييياك بضيييع مئيييات ميييي اخييييات  يييرح 

مفسروا الفريقيي وكما  رحت رواياتهم عيي الرسيوا انهيا نزليت 

فيييي أهييي  البييييت )ا( وهيييي أميييا تيييدا عليييى والييييتهم أو تيييدا عليييى 
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م  فضا لهم  واةوا  ريا وال اني يدا ياللة ضيمنية عليى والييته

 لك ةنه لو ثبت أنهم أفض  الخلق بنص اخيات  فه  مي المعقيوا 

ان يجع  هللا عهده في المفضوا ويترك اةفض ؟ تعالى هللا الحكيم 

 العليم عي  لك وهو يقوا  )هللا أعلم حيث يجع  رسالته(.
 

 أحاديث الفضيلة.  -ب

اا فة كبيرة مي اةحاييث جاءت مي الرسوا تؤكد ان أه  بيته 

الفضا   الجمة التي يونها فضيا   اخخيريي  وهي ه النصيوص  لهم

تدا ياللة ضمنية على أمامية أهي   -التي تواتر نقلها لدى الفريقيي–

البيت  س  مع العلم بأن هللا حكييم يصيطفي اةفضي   ال يبقيى مجياا 

للشك في أنه ا طفى أهي  البييت  ةنهيم أفضي  ميي غييرهم بينص 

ونحيي س  ني كر حيدي ا واحيدا ميي  الرسوا )ص( وتواتر النق  عنه.

مئييات اةحاييييث الييوارية فييي هيي ا الموضييوا  نرمييد القييارا سلييى 

الكتي المطولة م   )الغدير( و)الصيواعق المحرقية( و)فضيا   آا 

 الرسوا( و)المراجعات( مي تألي  كبار الباح يي مي الفريقيي. 

  )ونحيي ني كر ميا -وهيو ميي علمياء السينة-قاا ابيي أبيي الحدييد 

فاض مييي الروايييات عنييد منامييدته أ ييحاب الشييورى وتعديييده اسييت

بهييا ميينهم ومييي غيييرهم  قييد روى  1فضييا له وخصا صييه التييي بييان

الناس  لك فأك روا  وال ي  ا عندي انه لم يكي اةمر كلما روى 

مي تلك التعديدات الطويلة  ولكنه قاا لهم بعد ان بايع عبد الرحمي 

عليه السالت عي البيعة   - أي علي –والحاضرون ع مان وتلكأ هو 

قاا بعد كالت  أنشدكم هللا أفيكم أحد آخى رسوا هللا بينه وبيي نفسه 

                                                

 أي تفوق بها عليهم. -1
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حييي آخيى بيييي بعيا المسييلميي وبعيا  غيييري؟ فقيالوا  ال. قيياا  

أفيييكم أحييد قيياا لييه رسييوا هللا )ص( مييي كنييت مييواله فهيي ا مييواله  

منييي  غيييري؟ فقييالوا  ال.. قيياا  أفيييكم أحييد قيياا فيييه رسييوا هللا أنييت

بمنزلة هارون مي موسى اال انه ال نبي بعيدي  غييري؟ قيالوا  ال.. 

قاا أفيكم مي أؤتمي على سورة البيراءة وقياا ليه رسيوا هللا أنيه ال 

ييييؤيي عنيييي اال أنيييا أو رجييي  منيييي  غييييري؟ قيييالوا  ال.. قييياا  اال 

تعلمييون ان أ ييحاب رسييوا هللا فييروا عنييه فييي الحييرب فييي غييير 

  بلى.. قاا  أال تعلمون اني أوا الناس مواي وما فررت قط؟ قالوا

سسالما؟ قالوا  بليى.. قياا  فأينيا أقيرب سليى رسيوا هللا نسيبا؟ قيالوا  

 .1أنت..(
 

 أحاديث الوالية. -ج

وهي التي تدا ياللة  ريحة عليى انهيم اال مية المصيطفون ميي 

قبيي  هللا.. ورغييم ان السييلطة السياسييية فييي عهييد الرسييوا  ييلى هللا 

تعيارض بشيدة نقي  م ي  هي ه اةحايييث فقيد تيواتر  عليه وآله كانيت

النق  سلينا بطريق الفريقيي مما يعانا سلى القطع بصحتها كما نقطيع 

بصيحة نقي  الخبير عيي وجيوي اليبالي النا يية واةميم الخاليية بيالخبر 

 المتواتر.. وسليك جزءا يسيرا منها  

نق  بسند متواتر عي ارق السينة )أنظير الصيحاح السيت مي ال( 

 رسوا هللا )ص( انه قاا  عي

 (. 2)سيملك بعدي اثنى عشر أميرا كلهم مي قريا -1
                                                

)نقيييال عيييي  ميييرح الييينهج البيييي ابيييي الحدييييد   88  ص 40بحيييار االنيييوار   ج -  1

 ( .96 ص2ج

و هنياك رواييات مماثلية روييت عيي ايرق أهي  البييت علييهم السيالت   انظير بحيار  -  2

   نصوص الرسوا عليهم .41  باب36جاالنوار  
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أترى مي كيان هيؤالء اةميراء؟ أميية أت بنيو العبياس؟ وقيد كيانوا 

أك ر مي اثني عشر.. أت الرامدون ا كما يعبيرون ا وهيم أقي  عيديا 

 منهم؟ أليس الحديث ينطبق على اة مة االثني عشر فقط؟ 

 (1فه ا علي مواله..)مي كنت مواله  -2

لقد قاا الرسوا )ص( ه ه الكلمة بعد ان قاا للمسلميي  )ألسيت 

( فكانييت كلمية تشيير سلييى تليك الوالييية 2أوليى بيالمؤمنيي مييي أنفسيهم

وهييي  ييريحة نصييا  ومقبوليية عقييال  ومقطوعيية سييندا فمييا بالنييا ال 

 نأخ  بها؟ 

قييوا الرسييوا )ص(  )سييتفترق أمتييي علييى ثالثيية وسييبعيي  -3

(. وقوله لعلي )ا(  )وسن 3رقة  في الجنة  والباقون في النارفرقة ف

(. وقولييه  4ميييعتك علييى منييابر مييي نييور مبيضيية وجييوههم حييولي

(  أتيرى ميي هيي 5)علي مع الحق والحق مع علي يدور حي ميا يار

الفرقة الناجية وما هي الفرق الهالكة؟ أيعقي  ان تكيون الفرقية التيي 

 ث؟ كالمع علي هي الهالكة مع ه ا الحدي

روي عي ابيي عبياس قياا  خرجيت ميع عمير سليى الشيات فيي  -4

احدى خرجاته فانفري يوما يسير عليى بعييره فاتبعتيه  فقياا ليي  ييا 

أي اإلمييات أمييير المييؤمنيي علييي  -بييي عبيياس أمييكو اليييك ابييي عمييك 

سألته ان يخرج معيي فليم يفعي  وال أزاا أراه واجيدا  -عليه السالت 

                                                

 نقلته أك ر كتي الحديث لدى الخا ة و العامة. -  1

 .  98 ص28بحار االنوار  ج -  2

هنيياك العديييد مييي الروايييات بهيي ا المضييمون مييع اخييتالن العبييارات   راجييع  بحييار  -  3

   افتراق االمة بعد النبي )ص(  . 1 باب 2 ص 28االنوار  ج

 . 272ص   37 جبحار االنوار -  4

ه ا الحديث رواه العامة و الخا ة و تلقوه بالقبوا و  كروه في مصيايرهم   راجيع  -  5

 . 10ج بحار االنوار
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أمير الميؤمنيي انيك ليتعلم. قياا  أظنيه ال  فما تظي موجدته؟ قلت  يا

يزاا كئيبا لفوت الخالفة. قليت  هيو  ليك  انيه ييزعم ان رسيوا هللا 

أراي اةمر له. قاا  يا بي عباس وأراي رسوا هللا اةمر فكان  ميا ا 

س ا لم يري هللا تعالى  ليك. ان رسيوا هللا أراي أميرا وأراي هللا غييره 

ي رسييوا هللا. أو كلمييا أراي رسييوا هللا فنفيي  مييراي هللا ولييم ينفيي  مييرا

 . 1كان؟ سنه أراي اسالت عمه ولم يري هللا فلم يسلم(

ب مييي  كانييت تعييتلج فييي قلييي عميير مييبهة الجبيير و هكيي ا تهييرَّ

المسييؤولية  واال فكييي  أراي هللا ميييئا وأراي الرسييوا غيييره وهيييو 

القا    )وما ينطق عي الهوى ان هو اال وحي ييوحى( اال ان نقيوا 

 الم نبيي غير مقصريي ةن هللا أراي ميئا فكان كما أراي هللا.. ان 

 –و هو مي علماء السينة  –وعي سبراهيم بي محمد الحمويني -5

مسندا عي سليم بي قيس في حديث اوي   كر فيه بضع عشرة مي 

والجمييع بيييي المهيياجريي  -فضييا   علييي )ا( سلييى ان قيياا اإلمييات 

    -واةنصار ماهدون 

للناس بغدير خم  ثيم خطيي فقياا  أيهيا النياس ان هللا .. فنصبني 

أرسييلني برسييالة ضيياق بهييا  ييدري فظننييت ان النيياس مكيي بوني 

أي ان هللا هديه )ص( ان يبلغها واال  –فأوعدني ةبلغها أو ليع بني 

ع به و لك في قوله تعالى  )يا أيها الرسوا بليج ميا أنيزا الييك ميي 

ثيم  -هللا يعصمك مي النياس(. ربك وان لم تفع  فما بلغت رسالته و

أمر فنويي بالصالة جامعة  ثم خطي فقاا  أيها الناس! أتعلمون ان 

هللا عز وج  موالي وأنا مولى المؤمنيي  وأنا أولى بهم مي أنفسهم؟ 

قالوا  بلى يا رسوا هللا.. قياا  قيم ييا عليي  فقميت. فقياا  ميي كنيت 
                                                

  12  عيييي  مييرح نهيييج البالغييية  البييي ابيييي الحدييييد ج554  ص30بحييار االنيييوار  ج-  1

 .432ص/79-78ص
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عياياه. فقيات سيلمان مواله فعلي مواله  اللهم واا مي واله وعاي مي 

فقاا  يا رسوا هللا والء كما ا؟ فقاا  والء كوال ي  مي كنت أوليى 

َت ]به مي نفسه فعلي أولى به مي نفسه! فيأنزا هللا تعيالى  كيره  الميَيوم

م  ينا الََت يو سم يُت لَُكُم  اإلو ُت َعلَيمُكمم نوعمَمتوي َوَرضو ينَُكمم َوأَتمَممم َملمُت  لَُكمم يو [ أَكم

(. فكبر رسوا هللا وقاا  هللا أكبر  تمات نبوتي وتمات ييي 3)الما دة 

هللا والية علي بعدي. فقات ابو بكير وعمير فقياال  ييا رسيوا هللا هي ه 

اخيييات خا يية فييي علييي؟ قيياا  بلييى  فيييه وفييي أو يييا ي سلييى يييوت 

القياميية. قيياال  يييا رسييوا هللا بييينهم لنييا. قيياا  علييي أخييي ووزيييري 

أمتي وولي ك  مؤمي مي بعدي  ثيم  ووارثي وو يي وخليفتي في

واحيدا بعيد  1ابني الحسي ثم ابني الحسيي ثم تسعة ميي وليد الحسييي

واحد  القرآن معهم وهيم ميع القيرآن ال يفارقونيه وال يفيارقهم حتيى 

وهم أك ر مي ما تي رج   –يريوا علي الحوض.. فقاا الحاضرون 

 (. 2  قد سمعنا  لك ومهدنا كما قلت سواء -مي الصحابة

ان هي ا الحيديث يشييهد عليى واليية اة ميية )ا( جميعيا كميا يشييهد 

علييى ان ال يياني عشيير ميينهم سيييبقى سلييى يييوت القياميية  حيييث قيياا 

 الرسوا  وفي أو يا ي سلى يوت القيامة. 

وهنا يلي  آخر وهو  ان اإلمامة كما حديناها سابقا منصي سلهي 

فقط يحديون ليس ةحد الحق في انتحاله مي يون أمر هللا  والشيعة 

اإلمامة ه ا التحديد فهم فقط يعتمدون عليى الينص ولييس أحيدا ميي 

السيينة ايعييى ان النبييي )ص( نييص علييى غييير أهيي  البيييت )ا( فهييم 
                                                

ليي البياقر  واإلميات وهم؛ اإلمات زييي العابيديي عليي بيي الحسييي  واإلميات محميد بيي ع -1

جعفر الصايق  واإلمات موسى بي جعفر  واإلمات علي بي موسى الرضيا  واإلميات محميد 

بي علي الجواي  واإلمات علي بي محمد الهايي  واإلمات الحسي العسكري  واإلمات الحجية 

 بي الحسي المهدي  لوات هللا عليهم أجمعيي.

 .  412-410  ص31بحار االنوار  ج -  2
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مجمعون على عدت النص في غير أهي  البييت  وقيد عرفنيا باليدلي  

السابق ان اإلمات البد ان ينتخي مي قب  هللا.. س ام فالبيد ميي الينص  

لم نع ر على نيص موجيوي  فالبيد ان نقيوا انيه كيان فلو فرض اننا 

موجويا ولكي السلطات الجا رة ح فته ميي التياريي اثباتيا لسيلطانها 

 الظالم.. وبكلمة موجزة  

مي اعتقد ان اإلمامة مي هللا  ال يمكنه اال ان يعتقد ان أه  البيت 

 هم اة مة  س  لم يدا أحد ان غيرهم قد انتخي مي قب  هللا. 
 

 ادة هللا: شه -5

وهللا تبيارك و تعييالى يشيهد بصييدق اة مية بيينفس اةسيلوب اليي ي 

 يشهد بصدق اةنبياء وهو  

بإستجابة الدعاء  س ا توس  الفري بهم  وبالشفاء بتربة اإلميات  -1

 الحسيي م ال وما مابه. 

 بنصر مي آمي بهم وهدايته في الدنيا واخخرة.  -2

عنييدما يصييفو مييي كيي  بشييهاية المييؤمي علييى  ييدق اإلماميية  -3

 كدر. 

 .1بالو وا سلى الحقيقة مع سلوك منهج اإلمامة -4
 

 كيف نثبت اإلمام؟

والبد لنا ان نشير هاهنا سلى الحقيقة التيي سيبق وان أميرنا اليهيا 

 عندما تحدثنا عي كيفية سثبات وجوي هللا وهي  

                                                

راجع يلي  )مهاية هللا( في البحث السابق عي نبوة رسوا هللا محميد  يلى هللا علييه  -  1

 وآله .



 332 

ان المهييم فييي اقنيياا النيياس فييي القضييايا المبد ييية تيي لي  أنفسييهم 

رة لقبوا الحق عي اريق الترهيي والترغيي بما في الدنيا المستكب

واخخرة مي أجر للمحيق وميي عي اب للمبطي . واةسيلوب القرآنيي 

النيياجا يسييتخدت قييوة الترهيييي بعيي اب هللا فييي اخخييرة ونقماتييه فييي 

الييدنيا أك يير مييي الترغيييي ب ييواب هللا الجزييي  فييي اخخييرة والفييالح 

  الدا م في الدنيا. ومي هنا فالبد

ان  -فييي االمامييية –أوال  ان نشييرح لليي ي نبتغييي هدايتيييه للحييق 

المبط  يلقى جزاءه الر يسي في الدنيا واخخرة وال يجنيي اإلنسيان 

مي معارضة الحق اال الخزي والوي .. وان االمامة لو كانيت عليى 

بينة مي هللا فما يزيد جاحدها غير تخسير لنفسه  وان التقليد واتباا 

المبطيي  كيفمييا يخييوض كيي   لييك وييي  وميير الهييوى والخييوض مييع 

عريا  والبد مي يعم ه ه الحقيقة بآيات قرآنية وأم اا مي اةميم 

 الماضية  كي  خسرت نفسها عندما عارضت الحق. 

ثانيا  ثم يأتي يور مرح معنيى اإلمامية  والحاجية سليى االميات عقيال 

 بصورة مفصلة. 

مييوا فييي ثال ييا  بعييرض  ييفات اة ميية )ا( ومييآثرهم وكييي  ُظلو 

 سبي  الحق. 

رابعييا  وأخيييرا ببيييان النصييوص المتفقيية بيييي الفييريقيي ونسيي  

الشييبهات التييي تخييتلج فييي قلييوب بعييا البسييطاء مييي العاميية والتييي 

 يجي ان نشير سليها هاهنا ونريها بالحجج الدامغة. 
 

 شبهات مردودة..
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 احي الحق  –كما تزعمون  –يقولون  لو كان اإلمات علي  -1

فة بعيد الرسيوا فلميا ا بيايع أبيا بكير وعمير وع ميان الشرعي للخال

 وهو الرج  الشجاا؟ 

نقوا في الجواب  السيبي نعرفيه ميي خطبية ارتجلهيا االميات فيي 

 الكوفة ومي كلمات له أخرى نوجزها فيما يلي  

ةن اإلمات لم يجد أنصارا يحيارب بهيم اةعيداء  ولقيد  يرح  -أ

 لدافعت عي حقي. مرة بأنه لو كنُت قد وجدت أربعيي مخصا 

كان يعلم ان اةمة اإلسالمية ليم تبليج النضيج  -ا-ان اإلمات   -ب

الفكري ال ي يؤهلها لتصحيا أخطا ها بالحرب المسلحة.. فإ ا كان 

اإلمات يقاوت أعداءه بالسالح كان يعرض اةمة لما ال تطيق  فكانت 

تسبي الرية  ولي لك فقيد آثير اإلميات اإلغمياض عيي حقيه فيي سيبي  

 بقاء على اإلسالت حتى يأتي  لك اليوت ال ي ينشر الحق بالتبليج. اإل

ان بيعيييية اإلمييييات )ا( ةبييييي بكيييير وعميييير وع مييييان كانييييت  -ج

باإلكراه.. حيث كان مهديا بالقت  في ك  الحاالت. والحديث التيالي 

أكبيير ميياهد علييى هيي ه الحقييا ق ال الثيية فييي كتيياب سييليم بييي قيييس 

 المعا ر لممات )ا( 

ييا بيي أبيي االيي  ميا منعيك  -ولعله أميعث بيي قييس –قاا قا   

حيي بويع أخو بني تميم بي مرة )أبو بكر( وأخو بني عدي )عمير( 

وأخو بني أمية )ع ميان( بعيدهما ان تقاتي  و تضيرب بسييفك وأنيت 

لم تخطبنيا خطبية مني  قيدمت العيراق اال قليت فيهيا )وهللا انيي أوليى 

سيوا هللا(  فميا يمنعيك الناس بالناس وما زلت مظلوميا ُمي  قيبا ر

 ان تضرب بسيفك يون مظلمتك؟. 
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قاا عليه السالت  يابي قيس! اسمع الجواب؛ لم يمنعنيي ميي  ليك 

الجبي وال كراهة للقاء ربي وأن ال أكون أعلم بأن ما عنيد هللا خيير 

لييي مييي الييدنيا والبقيياء فيهييا ولكييي منعنييي مييي  لييك أميير رسييوا هللا 

ما اةمة  انعة بعيده سليى ان قياا  وعهده الي. أخبرني رسوا هللا ب

قيياا )ص( ان وجييدت أعوانييا فإنبييي  سليييهم وجاهييدهم وان لييم تجيييد 

أعوانييا فكيي  يييدك وأحقييي يمييك.. سلييى ان قيياا  ثييم حملييت فااميية 

وأخيي ت بيييد الحسييي والحسيييي فلييم أيا أحييدا مييي أهيي  بييدر وأهيي  

  1السابقة مي المهاجريي واةنصار اال نامدتهم..(

ق )ا( فييي جييواب سييؤاا وجهييه سليييه بعييا وقيياا اإلمييات الصيياي

أ ييحابه قييا ال  )مييا منييع أمييير المييؤمنيي )ا( ان يييدعو النيياس سلييى 

نفسييه ويجييري فييي عييدوه سيييفه؟ فقيياا  الخييون مييي ان يرتييدوا فييال 

 . 2يشهدوا ان محمدا رسوا هللا(

ا لم ويقولون  لو كان هللا يريد لعلي الخالفة بعد الرسوا فلما  -2

 مجيد؟يعلي  لك في الكتاب ال

 ونقوا 

أوال يجيي ان نعلييم ان القييرآن لييم يكيي كتيياب يسييتور للتنظيييم  -1

بقدر ما هو كتاب تربية وت كير للبشر  ول لك فهيو خياا ميي اا فية 

 كبيرة مي اةحكات بينتها السنة. 

ان فيي القييرآن آييات ك يييرة هيي كييالنص القيااع علييى خالفيية  -2

 ولييس ةحيد ان اإلمات  وعليى أهيم نقطية فيي الخالفية وهيي أنهيا هلل

يتصرن فيها مي قب  نفسه  وه ا هو المبدأ اةساسيي الي ي يرتكيز 

 عليه أمر الخالفة. 

                                                

 .  469-466 ص 29بحار االنوار  ج -  1
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لو كان في القرآن نص  ريا على خالفية عليي س ا لحرفتيه  -3

السلطات التي قامت بجمع وتألي  القرآن.. وكانت سواء عندها آية 

 القرآن وسنة الرسوا في امتداي يد الخيانة سليهما. 

 ويقولون  ما هو الدلي  على وجوي اإلمات ال اني عشر؟  -3 

 ونقوا 

وهو لزوت وجوي حجة بالغة  -وقد أمرنا سليه –هناك يلي  عقلي 

بييي هللا وبييي الخلييق.. وميي المعلييوت عيدت وجيوي حجيية غيير اإلمييات 

 المنتظر.. 

وأما الدلي  اللفظي  فهي اةحايييث المتيواترة التيي جياءت عليى 

 ص( واة مة المعصوميي. لسان النبي )

له م ي  ميا لمخيريي  –و يقولون  كي  يمكي ان يبقى سنسان  -4

ه ه الميدة المدييدة بيأك ر ميي ألي  وثالثما ية  –مي قوى وسمكانيات 

 سنة؟ 

ونقوا  مي المعرون ان عقيدة الشيعة فيي اإلمامية تعتميد عليى  

أمييياء  مبييدأ المعجييزة وا ا ثبييت ان هللا قييد يفعيي  بقدرتييه الالمحييدوية

علييى غييير مجييرى السييني الطبيعييية  فكيي  مييبهة حييوا عميير اإلمييات 

الطوييي  تغتييدي تافهيية   لييك ةن علييم اإلمييات بييدون اكتسيياب أحييرى 

بالشبهة  ولكي مي يعترن بقيدرة هللا الواسيعة ال  يعوبة عنيده فيي 

  لك. 

ويقولييون  مييا هييي المصييالا العاميية التييي نغتنمهييا مييي وجييوي  -5

 الت وهو مستور غا ي عي أبصارنا؟ اإلمات الحجة عليه الس

ونقييوا  هنيياك عييدة مصييالا سييون نشييير سليهييا  ولكييي يجييي ان 

نعرن أوال ان هللا تبارك وتعالى قد أتم حجتيه عليى الخليق س  جعي  

مي لدنه حجة وأعطاه ك  ميا يحتياج سلييه النياس  ولكيي النياس أبيوا 
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ه. واخن اال التواثي عليه لقتله فأغابه هللا عي أبصارهم حفاظيا عليي

س ا رجع الناس سلى الحق وسلموا أمورهم سلى اإلمات  دقا وعدال  

 يظهر هللا سمامهم لهم. 

ففي الحديث س ا بلغت عدة الصايقيي ثالثما ة وثالثة عشر رجال 

 يظهر هللا اإلمات الحجة )عج(. 

 –ان هللا أتم حجته على الخليق ببعيث الرسي  وا يطفاء الحجيج 

ولكييي هللا ليييس  –هللا حجيية بعييد الرسيي  لكييي ال يكييون للنيياس علييى 

مسيؤوال عيي رجيوا النياس سلييهم أو نكو يهم عينهم. فياهلل ال يكيره 

الخلق على الهدى  وقد فع   لك بالنسبة سلى اإلمات المنتظير )عيج( 

س  ا طفاه وجعله حجة حاضرة فيإن أرايوا أخي وا بيه واال فعلييهم 

وا تيداووا عنيده سجرامهم.. ان هللا ييوفر للمرضيى الطبييي فيإن أراي

 واال فليموتوا!

 بعد ه ا لنعرن  

ان م ييي  اإلميييات الحجييية )عيييج( كم ييي  الشيييمس وقيييد وارتهيييا  -1

السحي ولكنها ال تمنع عي العالم يفئها وضوءها ومنافعها العدييدة. 

فإن اإلمات يؤيد وهو تحت ستار غلي  مي الغيبة أنصيار الحيق أنيى 

 على  لك.  كانوا ولنا نحي الشيعة مواهد تاريخية جمة

كما ان اإلمات هو مال  الناس لدى هجوت الدواهي عليهم  فكم  -2

مي مشكلة تيم حلهيا بالتوسي  سلييه  ولكي  فيري تجربتيه الخا ية فيي 

  لك. 

وجيييوي  -بيي  هيييو كييا ي فعييال –فييي الوقييت الييي ي ال نسييتبعد  -3

عالقييات سييرية بيييي االمييات )ا( وبيييي مراجييع الشيييعة مييي حيييث 
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يشييعرون بالمبامييرة أو بواسييطة بعييا يشييعرون أو مييي حيييث ال 

 وكالء االمات  وه ا هو السر العظيم.



 338 

 

 

 

 

 

(3) 

 ما هي مسؤولية الناس تجاه اإلمات؟
 ماذا يجب على الناس تجاه اإلمام؟ 

هيي ا السييؤاا يفييرض نفسييه علييى مييي اعتقييد ان االمييات مييخص 

ينتخبه هللا تعالى  وجواب ه ا السؤاا البد ان ييأتي ميي قبي  اة مية 

وهنياك عيدة وظيا   مفروضية  -بعد اإليميان بهيم مجميال –سهم أنف

على الناس بالنسبة سلى اإلمات نشير سليى عشير منهيا  وني كر اليدلي  

 :الشرعي القا م عليها

 معرفة اإلمات بشخصه.  -1

والدلي  على  ليك قيوا ابيي عبيد هللا الصيايق علييه السيالت  عيي 

اميه مييات ميتيية رسيوا هللا )ص( انييه قياا  )مييي ميات وال يعييرن سم

جاهلية جهيالء أو جاهليية ال يعيرن  :جاهلية( )قاا الراوي سألته( 

 . 1سمامه. قاا  جاهلية كفر ونفاق وضالا

 ان يعتقد بواليتهم.  -2

والحجيية علييى  لييك قييوا الصييايق )ا(  )ان أوا مييا يسييأا العبييد 

عنه س ا وق  بيي يدي هللا ج  جالله؛ عيي الصيلوات المفروضيات 

مفروضة وعي الصيات المفيروض وعيي الحيج وعيي وعي الزكاة ال

واليتنا أه  البيت  فمي أقر بواليتنا ثم مات عليها قبلت منه  الته 

                                                

 .47 ح 567 ص 10 أبواب حد المرتد  باب18وسا   الشيعة  ج - 1
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و ومه وزكاته و حجه وسن لم يقر بواليتنا بيي يدي هللا ج  جالله 

 . 1لم يقب  هللا عزوج  مأنه ميئا مي أعماله(

 أن يسلم لهم وال يري عمال مي أعمالهم.  -3

على  ليك قيوا عليي بيي الحسييي )ا(  )ان يييي هللا ال  والبرهان

يصيياب بييالعقوا الناقصيية واخراء البااليية والمقيياييس الفاسييدة  وال 

يصاب اال بالتسليم  فمي َسلَّم لنا َسلوَم  وميي اهتيدى بنيا هُيدي  وميي 

يان بالقياس والرأي هليك  وميي وجيد فيي نفسيه مييئا مميا نقوليه أو 

نيزا السيبع الم ياني والقيرآن العظييم  نقضي به حرجا كفير بالي ي أ

 .2وهو ال يعلم(

 ان يطيعه في ك  ما يقوا.  -4

قاا أبو جعفر الباقر )ا(  ) روة اةمير وسينامه ومفتاحيه وبياب 

اةمياء ورضا الرحمي تعالى  الطاعة لممات بعد معرفته. ثيم قياا  

َ ان هللا تعالى يقوا ] ُسوَا فَقَيدم أََاياَا َّللاَّ عو الرَّ  َوَميي تَيَولَّى فََميآ َمي يُطو

م  مم َحفويظا َسلمنَاَك َعلَيمهو  (. 80) النساء  3[أَرم

 ان يري أمر المشاك  سليه.  -5

)انما كل  الناس ثالثية  معرفية اة مية  والتسيليم لهيم فيميا وري  

 (. 4عليهم  والري اليهم فيما اختلفوا فيه

 ان يتعلم منه اةحكات والعلوت واةخالق.  -6

هللا )ص(  )ستفترق أمتي على ثال  وسبعيي فرقية   قاا رسوا

فرقيية منهيييا ناجييية والبييياقون هييالكون  والنييياجون اليي يي يتمسيييكون 

                                                

 .  11 ح 27مستدرك الوسا    مقدمة العبايات   الباب  -  1

 .  25 ح  6مستدرك الوسا    كتاب القضاء   ابواب  فات القاضي  الباب  -  2

 .  33 ح 294  ص 23بحار االنوار  ج -  3

 .  14 ح45 ص7  ابواب  فات القاضي  باب  18وسا   الشيعة  ج -  4
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بواليتكم ويقتبسون مي علمكم وال يعملون برأيهم فأولئيك ميا علييهم 

 . 1مي سبي (

 ان يرجع في تفسير القرآن وتأوليه سليه.  -7

)ومييا يعلييم تأويلييه اال هللا قيياا اإلمييات البيياقر )ا(  قيياا هللا تعييالى  

 .. 2والراسخون في العلم( ونحي نعلمه

 أن يفزا سليه في الدواهي. -8

قاا اإلمات الرضا )ا(  )اإلمات  اةميي الرفيق  والوالد الرقييق  

 . 3واةف الشفيق ومفزا العباي في الداهية(

 ان يعرض على اإلمات النصرة متى ماء.  -9

سنما أمروا ان يطوفوا بها )أي الكعبية(  قاا اإلمات الباقر )ا(  ) 

ثم ينفروا الينا فيعلمونا واليتهم ومويتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. 

)4 

 أن يؤمي به وبحقانيته.  -10

و قيياا اإلمييات البيياقر )ا( فييي تفسييير اخييية الكريميية ] نُوا بويياّلِلَّ فَييأَمو

ُ بوَمييا  ي أَنَزلمنَييا َوَّللاَّ (  8التغييابي )[تَعمَملُييوَن َخبويرٌ َوَرُسييولوهو َوالنُّييورو الَّيي و

 .5النور وهللا اة مة مي آا محمد )ص( سلى يوت القيامة

ه ه هي الوظا   العامة التي تلزمنا تجاه اإلمات في ك  عصر.. 

ولكي هناك عدة مسؤوليات ضيخمة مفروضية علينيا الييوت بصيورة 

 خا ة بالنسبة سلى اة مة )ا( وهي 

                                                

 .  30  ح 31  ص6المصدر  باب  -  1

 . 27  ح197  ص23بحار االنوار  ج -  2

 . 123 ص 25بحار االنوار  ج -  3

 .  1 ح392  ص1الكافي  ج -  4

 .  5 ح308  ص23بحار االنوار  ج -  5
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ي هيي بحيق المعيارن اإلسيالمية؛ ان نفهم معارن اة مة التي -1

نفهمهيييا بعييييدا عيييي التييييارات الدخيلييية التيييي تلصصيييت فيييي المنييياف 

 الفكري اإلسالمي وهي ثالثة  

التيار الفلسيفي؛ الي ي يخي  العيالم اإلسيالمي فيي بدايية القيرن  -أ

 ال اني ولبس ثوبا سسالميا في حيي ان جوهره أغريقي مايي. 

يتغلغ  في اعماقنا عي ارييق التيار اةجنبي؛ ال ي ال يزاا  -ب

الكتييي التييي تحتييوي علييى سييموت بالغيية مييي حيييث  البنيياء واإليحيياء 

 واالتجاه .

التيييار الجيياهلي؛ اليي ي نبييع عييي ابتعيياي الشيييعة عييي مصيياير  -ج

 اة مة )ا( ف هبوا سلى ما أوحت اليهم أهواؤهم وآراؤهم. 

والتحامييي عييي هيي ه التيييارات انمييا يمكييي بالتوجييه سلييى المنييابع 

اةولية للمعيارن اإلسيالمية   وهيي الرواييات يون ان نسيتعيي فيي 

فهمها أو تأويلها سلى كتي مؤلفة   بي  نعتميد عليى فهمنيا الشخصيي 

 لظواهر اةحاييث كما لو كنا نحي المخاابيي بها. 

ان نكي  حياتنا العملية والفكرية مع توجيهيات اة مية علييهم  -2

 غير مطبق تطبيقا كامال.  السالت يون ان ندا حرفا واحدا منها

ان ننشر معارن اة مة )عليهم السالت( فيي اةوسياا العامية  -3

وبمختليي  المسييتويات  ونضييحي فييي سييبي   لييك بالوقييت والميياا 

 والجهوي. 

 نسأا هللا ان يوفقنا ل لك حتى نحظى بسعاية الدنيا واخخرة.
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 الدلي  على البعث

سن نظرة واعية سلى ما يجيري حولنيا ميي أحيدا  فيي هي ه اليدنيا 

 الواسعة  تدعونا سلى االعتران بالبعث بعد الموت 

–ويموتيون ايبييي  فهناك اا فة كبيرة يعيشون معنيا يحييون -1

ال يبرحون عيي سسيداء الخيدمات اإلنسيانية سليى بنيي  -أعماال وقلوبا

نوعهم يون أن يريدوا منهم جزاءا أو مكورا.. انهيم يعبيدون ربهيم 

ويظليييون ي كرونيييه بالعشيييي واةبكيييار  ولكيييي ميييع  ليييك ال يظليييون 

مظليييوميي مقهيييوريي  منكيييدة عيشيييتهم  اويلييية أحيييزانهم  متواليييية 

هم  سلى جني ه ه الطا فة هناك أناس يتمتعون بالعدة نكباتهم وويالت

وال يييروة والجييياه العيييريا وبعكييييس ميييا قيييد يُتصيييور ال يزالييييون 

قاسييطيي.. هنيياك بغيياة يهتكييون الحرمييات  ويرتكبييون الخطيئييات  

 وك ير منهم يموت على ما هو يون ان يلقى جزاءه في الدنيا. 

لقمييية  وان ك ييييرا ميييي أولئيييك الطيبييييي يبلغيييون فيييي مكيييارمهم ا

 كاةنبياء والصالحيي والمتمسكيي بالحق وهم اةلون اةلون. 

وان ك ييييرا ميييي هيييؤالء المجيييرميي يهبطيييون فيييي أعميييالهم سليييى 

الحضييييا ويقتليييون الماليييييي ويقترفيييون الجيييرا م بحيييق البشيييرية 

 جمعاء. 

وهللا الحكيم ال ي نرى آثار حكمته في السماء واةرض لم يخلق 

سليى اللعيي واللهيو تعيالى عيي  ليك.. هللا ميئا عب يا وال كيان بحاجية 
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القاير ال ي نجد في  ات أنفسنا  وفي ك  ما حولنامي أمياء   آيات 

 قدرته العظيمة التي ال تحد.. كي  ال يعطي جزاء هؤالء وهؤالء؟ 

أعب ا خلقهم؟ أت خلقهم ليظلم قويهم ضعيفهم بغير سيبي؟ أت أراي 

يجييازي المحسييي بيي لك ان يييؤ ي غييير المييؤ ي؟ أت عجييز عييي ان 

 بإحسانه والمسيء بإساءته؟ 

سبحانه الحكييم الغنيي ان يخليق الخليق عب يا   وال حاجية ليه سليى 

العبث  وسبحانه أن يعجز عي ان يجازيهم  أو أن يعجز عي خلقهم 

 مرة أخرى وهو ال ي أنشأهم أوا مرة. 

ك  يال   الكون تهدينا سلى أن ما فيه قد سخر لنا )أو قد خلق  -2

(  ك  ما فيه ميي ميمس وقمير ونجيوت تعمي  ليي  نهيار لتبقيى ةجلنا

الحياة مستمرة. وك  ما فيها مسخر لنا  بما أوتينا مي موهبية العقي  

 والقدرة والحرية. وس ا كان ك  ميء لنا  فنحي لما ا؟ 

ه  خلقنا لكي نتمتيع فيي اليدنيا؟ وميي منيا اسيتطاا ان يتمتيع بهيا 

يدنا أت مملوكنييا؟ ر يسيينا أت سييعاية وافييية؟ أكبيرنييا أت  ييغيرنا؟ سيي

مرؤوسنا؟ لييس هنياك ميي اسيتطاا ان يسيتريا بميا فيي الكلمية ميي 

 معنى  فلما ا س ام خلقنا؟ 

 هناك جوابان على  لك ال ثالث لهما 

أ  ان هللا سييبحانه أراي ان يلعييي ويعبييث فخلقنييا ليضييحك علينييا. 

سليه  وه ا بعيد عي يال   حكمته التي نراها في الكون  وعما يهدينا

 العق  مي كماا ربنا  انه قدوس ليس فيه نقص.

ب  انه خلقنا لعالم آخر.. وجع  ما في ه ه الدنيا مي خير  يليال 

على أفض  منيه وأكمي  منيه يوجيد فيي اخخيرة  وميا هنيا ميي مير  

يليال على أسوأ منه وأاوا منه يوجد في اخخرة.. وأ اقنا ميي هي ا 
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اريق رسله كي  نتجنيي الشير  حينا ومي ه ا حينا  ثم بيي لنا عي

 ونقترب سلى الخير. 

 وه ا هو التفسير الصحيا لظواهر الكون كلها. 

وسلييى هيي ا تشييير النصييوص الشييرعية التييي سييون نلييم بنبيي ة  -3

يسيرة منها والتي تعتبر ب اتها يليال مستقال على الحياة اخخيرة لميا 

 ييايقيي ثبييت باةيليية العقلييية ان لنييا سلهييا كييامال وانييه بعييث رسييال 

ونقلييوا عنييه ان مييي عميي  سييوءا جييوزي بييه  وانييه مييي  ييلا عمييال 

 اثيت عليه.. علما بأن وراءنا جزاءم وثوابا قاا هللا في كتابه الكريم  

لَُمييوَن   ]  يييَّ أَكم َييَر النَّيياسو الَ يَعم ييدَهُ َولَكو ُ َوعم لوييُ  َّللاَّ و الَ يُخم ييدَ َّللاَّ َوعم

َحيَاةو  َي الم َرةو هُمم َغافولُوَن   أََولَيمم  يَعملَُموَن َظاهورام مو الدُّنميَا َوهُمم َعيو اةَخو

َض َوَميا بَيمنَُهَميآ سوالَّ  ُ السَّيَماَواتو َواةَرم م َما َخلَيَق َّللاَّ هو يَتَفَكَُّروا فوي أَنفُسو

يييييمم  ي َربّوهو قَيييييآءو يييييَي النَّييييياسو بولو ى َوسونَّ َك وييييييرام مو َسيييييمأ َحّقو َوأََجييييي   مُّ بويييييالم

 (. 8-6الروت )[لََكافوُرونَ 

م َوأَنَُّكييييمم سولَيمنَييييا الَ قيييياا سييييبحانه  ] ييييبمتُمم أَنََّمييييا َخلَقمنَيييياُكمم َعبَ ييييا أَفََحسو

َجعُونَ   (. 115المؤمنون  )[تُرم
 

 شبهات وردود

 أما الشبهات التي أثيرت حوا سمكانية البعث فهي كالتالي  
 

 إمكانية البعث.  -1

ضيمير المنكيريي  وه ه الشبهة هي مي أكبر الشبهات تفاعال فيي

مع سا ر العوام  ول لك فقد خصص اةنبياء )عليهم السالت( ك يرا 

مييي اةيليية لييدحا هيي ه الشييبهة وتسييفيه القا يي  بهييا. وأسيياس هيي ه 

الشييبهة هييو كييي  يحيييي هللا المييوتى بعييد ان تحولييوا سلييى العنا يير 

اةولى.. وتبدلوا سلى أجزاء في اةرض والهواء والماء   وكما نق  
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 سييبحانه فييي الكتيياب وأوضييا الشييبهة بلسييان عربييي مبيييي عيينهم هللا

َظاَت َوهوَي ]حيث قاا   يو المعو قَهُ قَاَا َمي يُحم َي َخلم َوَضَرَب لَنَا َم اَلم َونَسو

يييمٌ  (  ولكييي أ يي  الشييبهة نشييأ مييي عييدت اإليمييان بيياهلل 78يس )[َرمو

وبقدرته  واال فأي عق  ال يهتيدي سليى قيدرة هللا الواسيعة؟ ان الي ي 

در على خلق الكون وسخراجه مي ظلمات العدت سليى نيور الوجيوي ق

 قاير على أن يعيده مرة أخرى؛ وه  االعاية أ عي أت اإلبداا؟ 

ي ]وقياا هللا سيبحانه فييي اليري علييى هي ه الشيبهة   يويَهيا الَّيي و قُيي م يُحم

ي َجعَيَ  لَُكي ة  َوهَُو بوُكّ و َخلمق  َعلويٌم   الَّي و َا َمرَّ يَي الشَّيَجرو أَنَشاَهآ أَوَّ م مو

ي َخلَيَق السَّيَماَواتو  نمهُ تُوقودُوَن   أََولَيمَس الَّي و َضرو نَارام فَإو َآ أَنتُم مو اةَخم

لَُق مو ملَُهم بَلَى َوهَُو المَخالَُّق المعَلويُم   سونََّميآ  ر  َعلَى أَن يَخم َض بوقَايو َواةَرم

م  أَن يَقُوَا لَهُ  ُرهُ سو َآ أََرايَ َميمئا  (. 82-79يس )[ُكي فَيَُكونُ أَمم

بهيي ه الكلميية الفا ييلة مييزق القييرآن الشييبهة القا ميية علييى عييدت 

سمكانية البعث. والواقع ان العق  حينما هيدانا سليى ان هللا قياير عليى 

ك  ميء وانه ال حدوي لقدارتيه الواسيعة  فميي السيفه ان نفكير بعيد 

  لك انه كي  يعيد الخلق مرة أخرى. 

ان بيييي اإلميات الصييايق علييه السييالت وبيييي وفيي الحييوار الي ي كيي

 منكر للمعاي توضيا ومرح له ه الحقيقة  

 قاا الزنديق  أفيتالمى الروح بعد خروجه عي قالبه أت هو باق؟

قاا )ا(  ب  هو باق  سلى وقت ينفي في الصور  فعند  لك تبط  

اةمياء وتفنى فال حس وال محسوس  ثم أعيدت االمياء كما بيدأها 

   و لك أربعما ة سنة يسبت فيها الخلق و لك بيي النفختيي. مدبرها

قيياا  وأنييّى لييه بالبعييث والبييدن قييد بلييى واةعضيياء قييد تفرقييت  

فعضو ببلدة يأكلها سباعها  وعضو بأخرى تمزقه هوامها  وعضو 

 قد  ار ترابا بُنَي به مع الطيي حا ط.. 
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ا قاا )ا(  ان ال ي أنشأه مي غير ميء و وره على غيير م يا

 كان سبق سليه  قاير  أن يعيده كما بدأه. 

 قاا  أوضا لي  لك..

قاا )ا(  ان الروح مقيمة في مكانها  روح المحسيي فيي ضيياء 

وفسحة  وروح المسيء في ضيق وظلمة والبدن يصيير ترابيا كميا 

منييه خلييق  ومييا تقيي ن بييه السييباا والهييوات مييي أجوافهييا ممييا أكلتييه 

عنيد ميي ال يعيزب عنيه م قياا ومزقته ك   لك في التراب محفيوظ 

 رة في ظلميات اةرض ويعليم عيدي اةميياء وأوزانهيا. وان تيراب 

الروحانييي بمنزلة ال هي في التراب فإ ا كان حيي البعيث مطيرت 

اةرض مطيير النشييور  فتربييو اةرض ثييم تمخييا مخييا السييقاء 

فيصير تراب البشر كمصيير الي هي ميي التيراب س ا غسي  بالمياء  

بي س ا مخييا  فيجتمييع تييراب كيي  قالييي سلييى قالبييه والزبييد مييي الليي

فينتقييي  بيييإ ن هللا القييياير سليييى حييييث اليييروح  فتعيييوي الصيييور بيييإ ن 

المصييور كهيئتهييا  وتلييج الييروح فيهييا  فييإ ا قييد اسييتوى ال ينكيير مييي 

 . 1نفسه ميئا
 

 أي األبدان تحشر؟  -2

من  ان يتكون الجنيي والى ان يموت ا وبعد سبعيي عاميا مي ال ا 

سم اإلنسان أك ر مي مرة  ففي ك  سيبع سينوات تتغيير كي  يتبدا ج

خالييييا الجسيييم  فيييإ ا اعتقيييدنا بعيييوية اةجسيييات  فيييأي اةبيييدان  وأي 

الخاليييا تعييوي مييع الييروح؟ كلهييا ؟ فيكييون جسييم اإلنسييان أكبيير مييي 
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وضعه الفعلي عدة مرات عند الحشر  أو بعضيها؟ وأي بعيا؟ أت 

 يحشر اإلنسان في جسم جديد؟ 

عوية ك  الخاليا التي أ بحت في يوت ما -اةوا  في االفتراض

يلزت ان تكون الخاليا الكونية تع ب حينا وتستريا  -جزءام لمنسان 

حينا آخر   لك ةن المحتم  ان تصبا الخلية الواحدة بجسم كافر ثم 

تصبا جزء لجسم مسلم فيكون بعا جسم الكافر في الجنة وبعا 

 ن.جسم المسلم في النار  وه ا ال يكو

وبعضييهم  ييا  الشييبهة  ييياغة أخييرى فقيياا  لييو فرضيينا ان  

الطغاة قتلوا مسلما ثم أكلوه ولم يبقوا منه ميئا فما ا سيون يحيد ؟ 

ه  ي هي ه ا المسلم المأكوا سلى الجنة  ومعنياه أن يي هي الطغياة 

سلى الجنة  أو ي هي سلى النار؟ وكيي  يعي ب هللا جسيم المسيلم وقيد 

 أك  ظلما؟  

اض ال يياني  يلييزت ان يعيي ب أو يتيينعم بعييا اةبييدان وفييي االفتيير

 يون بعا بغير سبي معقوا. 

أمييا االفتييراض ال الييث فإنييه يييؤيي سلييى ان يعيي ب أو يتيينعم جسييم 

جديد ال عالقة له بالعمي  الخياال أو الصيالا  وكي  هي ا بعييد عيي 

 حكمة هللا وعدله.
 

 الجواب: 

 -مشيتركا  هناك سجابة سجمالية عي الشبهة هيي  ان هنياك جامعيا

بيي أاوار ك  مخص من  ان كان جنينا والى  -لدى العق  والعقالء

ان يموت  جامعا مشيتركا ييرى العيرن بموجبيه انيه بعينيه فيي كي  

اةايييوار. فهيييو الجييياني الييي ي يؤخييي  بجريمييية اقترفهيييا قبييي  عشييير 

سنوات  وهو الم اب بعم   الا أسداه قب  عشريي سنة.. فهو هو 
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لنيياس كيي لك. وبتعبييير أولييى وأهييدى  ان يييرى نفسييه كيي لك  ويييراه ا

 -عنييد العقيي  والعقييالء–اإلنسييان الجنيييي هييو اإلنسييان عنييد السييبعيي 

وان الزياية والنقصان عندهما بم ابة الهواء ال ي يدخ  الير تيي ثيم 

يلفيي  خارجييا. وان هللا يعيي ب أو يييينعم نفييس هيي ا اإلنسييان الجيييامع 

يتغيير منيه بزيياية المشترك  بعمله ويعيد نفس هي ا الجسيم الي ي ليم 

 ميء عليه أو بدون زياية.

وهناك خالن فلسفي واسع حوا ان ال ي يحس باةلم أو بالنعم ما  

هو؟ الجسم المايي أو النفس أو الروح؟ أو هما معا؟ أو الجسم بالروح 

 أو الروح بالجسم؟

النظريتيييان اةخيرتيييان تتفقيييان فيييي ان أحيييدهما وسييييلة لمخييير   

ولييى هييو اليي ي يحييس بيياةلم  ولكييي لسييبي والجسييم فييي النظرييية اة

وجوي الروح فيه كما ان المصباح الكهربيا ي هيو الي ي يشيع ولكيي 

بسبي جريان التيار فيه. كما ان الروح في النظرية ال انية هي التي 

لكيي  -الجسيم –تشعر باةلم أو بالنعم  ولكنها تتوس  بوسيلة المياية 

لنظرييية اةخيييرة تييتمكي مييي هيي ا اإلحسيياس. وقييد  هييي سلييى هيي ه ا

اا فيية كبيييرة مييي الفالسييفة غييير انهييم لييم يكونييوا عييالميي بييالعلوت 

 الحدي ة التي أثبتت تأثر الجسم باةلم والل ة بسبي اةعصاب. 

واإلسيييالت يقيييدر ان الجسيييم واليييروح كالهميييا يلتييي ان أو يتألميييان 

مستدال على  لك بالوجدان. فك  فري منا ييرى ان جسيمه هيو الي ي 

باإلضييافة سلييى روحييه الحساسيية.. وعلييى هيي ا فالبييد ان يتييألم ويلتيي  

يجازي هللا كال الجزءيي  الروح والجسم معا ةن االكتفاء بمجيازاة 

أحدهما يون اخخر مخال  لحكمة هللا تعالى.. ولهي ا فقيد أوضيحت 
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اةييييان سلييى جانييي العقييوا ان المعيياي ال يقتصيير علييى اةرواح بيي  

 عاي نفس الجسم المتألم والمتنعم. يشم  اةجسات. والبد ان يكون المُ 

س ا ليس مي الصحيا ان نقوا ان هللا يع ب أو يينعم روح البشير 

 في أجسات جديدة   كما قاا به بعا مي كتي حوا المعاي. 

ثييم ان اإلسييالت يقييدر حقيقيية فييي أ يي  الخلييق كمييا يكتشييفها العلييم 

 الحييديث فيقييوا  ان هللا خلييق النيياس جميعييا أوال وبدفعيية واحييدة مييي

يون ان يخييرج بعضييهم مييي أ ييالب أو أرحييات بعييا  خلقهييم مييي 

اةرض بصييورة أجسييات  ييغيرة للغاييية   عبييرت عنهييا اةحاييييث 

باليي ر وليي لك سييمي العييالم اليي ي كانييت تعيييا فيييه بعييالم اليي ر  ثييم 

أيرجييت اةبييدان الصييغار فييي أ ييالب اخبيياء وحولهييا اخبيياء سلييى 

 اختار.  أرحات اةمهات وجع  ك  مي ماء في  لي ك  مي

وان تلك اةجسات الصغار تنميو فيي اةرحيات بجميع ميواي جدييدة 

سلى نفسها تصبا ك يرة مي يون ان تتغير مي موايها اة لية ميئا 

وانما التبدالت التي تحيد  فيي خالييا الجسيم فإنهيا ال تشيم  الميواي 

اة ييلية وسنمييا تقتصيير علييى المييواي اإلضييافية التييي تعتبيير بمنزليية 

 ة والغ اء في المعدة. تكش  لنا ه ه الحقيقية ظيواهر الهواء في الر

ك يرة مي جملتها  بقاء جميع الخواص في الجسم من  ان كان جنينا 

سليى ان يميوت.. ومييعور اإلنسيان بييأن جسيمه ليم يتبييدا رغيم علمييه 

 ومعرفته بتبدا أجزا ه كلها. 

 بعد توضيا ه ه الحقيقة نقوا  

البييدن اليي ري النيياعم ان اليي ي يعييوي مييي جسييم اإلنسييان هييو  لييك 

الصغير ال ي كان يتألم ويلت  من  ان كان جنينا سلى ان ميات وقبير  

وان ه ا البدن ال يعد مي أجيزاء بيدن آخير اال فيي وقيت محيدوي ثيم 
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يخييرج ليعييوي فييي التييراب أو فييي الهييواء أو فييي أي مكييان آخيير  ثييم 

يجمعه هللا سبحانه مرة أخرى وقد يخرجيه فيي ييوت البعيث بإضيافة 

ء جديييدة عليييه ليكييون سنسييانا عاييييا. وقييد ال يفعيي   لييك  بيي  أجييزا

يخرجه بنفس الحجم اة لي فيكون نوعا مي الع اب  كما جاء في 

كي  لكي اةحاييث ان المتكبر يخرج يوت الحشر بصورة ال رة   و

ينميه هللا مرة أخرى؟ ه  يتم  لك ضمي أرحات جديدة م   ميا نمياه 

 ات؟ في ه ه الدنيا في أرحات اةمه

تجيي بعا اةحايييث عليى  ليك بقولهيا  ان هللا يجعي  االرض 

بمنزلة الرحم فيهطي  عليهيا وابي  ميي السيماء وييوفر للبيدن الي ري 

وسا   التنمية الجديدة فيخرج كالنبات مي اةرض سخراجا.. أفليس 

هللا ال ي خلق اليرحم ووفير فييه وسيا   نميو الجنييي بقياير عليى ان 

ا فييإن اإلنسييان يييوت القياميية يكييون ابييي يجعيي  اةرض كيي لك؟ ولهيي 

اةرض وليييس ابييي امييه وال ابييي أبييييه  ومييي هنييا جيياء فييي اخيييية 

َمئوييي   َوالَ ]الكريمييية   ييينَُهمم يَوم يييورو فَيييم  أَنَسييياَب بَيم يييَي فويييي الصُّ فَيييإو َا نُفو

 (. 101المؤمنون  )[يَتَسآَءلُونَ 
 

 المعاد في السن ة..

) س ا أراي هللا أن يبعيييث قييياا اإلميييات الصيييايق علييييه السيييالت   -1

الخلييق أمطيير السييماء أربعيييي  ييباحا فاجتمعييت اةو يياا ونبتييت 

 اللحوت. 

قاا اإلمات العسكري علييه السيالت  )أميا ]االحيياء[ فيي اليدنيا  -2

فيتالقى ماء الرج  ماء المرأة فيحييي هللا الي ي كيان فيي اة يالب 

تيي الصيور واةرحات حيا. وأميا فيي اخخيرة فيإن هللا ينيزا بييي نفخ

بعييد مييا ييينفي النفخيية اةولييى مييي يويييي السييماء الييدنيا مييي البحيير 
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المسجور ال ي قاا هللا تعالى فيه )والبحر المسجور( وهي مي مني 

كمنييي الرجيياا فيمطيير  لييك علييى اةرض فيلقييى الميياء المنييي مييع 

 (. 1اةموات البالية فينبتون مي اةرض ويحيون

ب عييي حقييا ق هاميية تنتظيير هيي ان الحييدي ان الليي ان يكشييفان النقييا

اإلنسان على أبواب اخخرة يستدعي مرحهما سلى بعا التوضييا 

 فنقوا 

ان هللا خليييق اةرواح قبييي  اةبيييدان بيييألفي عيييات   وكانيييت حيييية  

ماعرة ثم خلق اةبدان بصورة ال رة ثم أسكنها اة الب  فإنتقلت 

مي  لي سلى آخر حتى اسيتقر كي   ر فيي رحيم أميه  وأيخي  فيي 

ن بعد ان بلج أربعة أمهر في الرحم روحه الخا ة به بسبي ك  بد

حكيم  وأخرجه سلى الدنيا ثم أماته فانتقلت الروح سلى مكانها مع بة 

أو منعمة حتى تعاي سليه مرة أخرى.. والفترة التي تمتد بعيد الميوت 

سلييى حيييي البعييث تعتبيير فتييرة الهجعيية والرقييدة  لييك ةن الييروح فييي 

الجسيم تبقيى  ات عالقية بيه  تشيبه عالقية الوقت التيي تنفصي  عيي 

 الشمس باةرض  تبعث سليها بالنور مي يون ان تدخ  فيها. 

 هنا تنكش  عدة أمور  

ان اةرواح كييان لهييا وجييوي مسييتق  وسيييبقى لهييا  لييك بعييد   -1

انفصالها عي اةبدان ولها أعماا خا ة بها قب  وبعد ورويهيا فيي 

كانهيا القييات بأعمياا مسيتقلة   الجسم. وه ا يعني انهيا محيدوية وبإم

وقد كانت الفلسفة اليونانية تعتقد ان الروح مجرية عي الماية وليس 

لها مكان وال زمان وال حد   ولكي اإلسيالت سيفه هي ه الفكيرة وبييي 
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تتشييييك  مييييي أجيييزاء لطيفيييية وان لهييييا حييييدويا  1أن اةرواح ماييييية

مطلقيية وأعميياال.. فباإلضييافة سلييى وجييدان كيي  منييا بييأن نفسييه ليسييت 

وسنمييا هييي محييدوية ضييمي المكييان والزمييان فتكييون هنييا وال تكييون 

هناك.. وباإلضيافة سليى ميعور كي  واحيد منيا بيأن نفسيه ليم تكيي ثيم 

كانيت  باإلضييافة سلييى هيي ا الوجييدان فييإن هنيياك يليييال واضييحا علييى 

محدويية اةرواح ومحدوييية سمكانياتهيا العمليية بعيد سنفصيالها عيي 

اإلتصاالت التي جرت بطريق أو بآخر الجسم  وهو ما كشفت عنه 

مع اةرواح بأساليي حدي ة وسئلت عي سمكانياتها وخصا صها مما 

علم منها ان كي  روح محيدوية بحيدوي خا ية ولهيا أعمياا خا ية 

 منفصلة عي الجسم. 

ومي ه ا الواقع نعرن الري على مبهة فلسفية حوا المعاي تقوا  ان 

معطلة  فالبد لها ميي الحليوا فيي  –على القوا بالمعاي  –الروح تبقى 

جسم جديد لكي ال تبقى معطلية.. وري هي ه الشيبهة ان اةرواح تيتمكي 

مييي القيييات بأعميياا مسييتقلة فييإ ا خرجييت مييي اةجسييات بييدأت نشيياااتها 

 الخا ة ولم تبق معطلة كما يقوا  احي الشبهة. 

ان اةرواح قييد تتيي كر مييي عالمهييا السييابق أمييياء  فقييد ثبييت  -2

ن اإلنسان قد يعلم ك يرا مي اةمياء بدون معلم. م ال  ي هي علميا ا

سلى مدينة ةوا مرة في عمره ثم هو يهتدي سليى أسيواقها ومعالمهيا 

ومييوارعها ويتيي كر انييه سييبق لييه ان رأى هيي ه المدينيية بكيي  تأكيييد. 

وأغرب مي ه ا انه قيد يتفيق ان ييرى الواحيد منيا رجيال ةوا ميرة 

  اةزا بمييا يكييي لييه مييي حييي فييي عمييره ويحييس بأنييه  ييديق منيي

ومعرفة سابقة. وال يكون هي ا يلييال عليى أن االرواح كانيت تعييا 

                                                

حيي نقوا )مايية( ال نقصد بها انها م   المواي المحسوسة  ولكي نقصيد انهيا مخلوقية  -1

 فة ما نراه مي المواي.ومحدوية و ات ك افة مي نوا مختل  عي ك ا
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فيي أبييدان سييابقة ثييم انتقلييت سليى أبييدانها الجديييدة كمييا زعييم القييا لون 

بالتناسييي حييدي ا  وانمييا هييو يلييي  علييى وجييوي مسييبق للييروح علييى 

 الجسم. 

وى ان حييياة الجسييم بييالروح  وسن واقييع المييوت ال يعنييي سيي -3

انفصاا الروح عي الجسم وهو أمبه ميء بالنوت ال ي تنفص  فييه 

الييروح عييي الجسييم قليييال.. وكمييا جيياء فييي الحييديث عييي رسييوا هللا 

 لى هللا عليه و آله  ) و ال ي بع ني بالحق لتموتّي كما تنامون  و 

كما جاء في حديث آخر عي االميات البياقر  1لتبع ّي كما تستيقظون.(

ان فيما وع  به لقمان سبنيه أن قياا... و سنميا النيوت عليه السالت  ) ك

 2بمنزلة الموت  و سنما اليقظة بعد النوت بمنزلة البعث بعد الموت.(

وكما تع ب الروح في حالة النيوت بياةحالت المزعجية ويتيأثر البيدن 

ب لك سيالما وتنعم باةحالت الطيبة فتنعكس آثارها على الجسم أيضا 

 . ك لك يكون بعد الموت.

 

 

 

 

 

 الجبر واالختيار..
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يتحد  الناس عما س ا كيانوا مختياريي فيي أعميالهم أت مجبيوريي 

مي قب  هللا عز وج  ومي قب  قيوى الكيون. وهنياك موضيوا آخير 

سيأتي تحت عنوان )القضاء والقدر( حيث يجري الحديث حوا انه 

ما معنى ان هللا قيدر هكي ا  أو قضيى هكي ا؟ أيمكيي أن يكيون معنياه 

بحانه يجبيير النيياس ويضييطرهم علييى مييا هييم عيياملون  أت لييه انييه سيي

 معنى آخر؟ 

 والبد لنا في الموضوا اةوا ان نقوا  

ان الوجدان الشخصي ال ي هو أكبر ماهد عليى الحقيقية  يشيهد 

م بحريية تامية  بأن اإلنسان عندما يقوت بأعماله العايية   يكون متمتعا

اك غيير مكيره عليى في االختيار  ومعنيى  ليك انيه يجيد نفسيه حيني 

اختيار أحد الطرفيي  وان له استطاعة تامة في ان يقدت أو ال يقدت  

يعميي  أو يتييرك  يختييار هيي ا الطريييق أو  اك.. ألسييت تييرى نفسييك 

حينما تنتق  مي وسلى البيت انك تخطيو باختييارك  وليك ان ترجيع؟ 

م انيك تقيرأ بحريتيك وليك ان ال تقيرأ؟ ولكيي هاهنيا  وحينما تقرأ كتابيا

ع يجيييي ان ال ننسييياه وهيييو ان هيي ه القيييدرة التامييية عليييى الفعييي  واقيي

والترك بنسبة واحدة ليست مي  ات اإلنسان. ه ه السيلطة واإلراية 

الحرة  قوة يهبها هللا لمنسان حينما يتريي بيي الفعي  والتيرك. فهيي 

تماما م   موهبة العق  وموهبية العليم  فبإسيتطاعة هللا ان ال يعطيي 

يصبا ال سراييا أو مجنونيا  ولي لك فيإن العبيد فيي عبده ه ه القدرة ف

الوقت ال ي هو مختار بك  معنيى الكلمية فيي ان يتيرك وان يعمي   

فهو تحت سلطان هللا المطلق  ةن اختياره ه ا وقدرته ه ه مستمدة 

وموهوبيية مييي هللا. فهييو مختييار فييي حييدوي  ييالحياته الموهوبيية لييه 

ه ميييي الحريييية سيييلبه هييي ا ل اتيييه  لييي لك فيييإن هللا س ا أراي ان يمنعييي
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االختيار. وه ا جوهر كالت اإلميات الصيايق علييه السيالت  )ال جبير 

 لك ةن الجبير يعنيي ان اإلنسيان  1وال تفويا ب  أمر بيي أمريي(

ال سراية له وال رأي مستق   ب  انه مضطر ومجبور مي قب  هللا أو 

تجياه  بسبي القوى الطبيعية. وه ا يسلي الفيري تكاليفيه ومسيؤولياته

 أعماله  لك ةن المجبور ال تكالي  له وال عقاب عليه. 

 والنصوص التالية تشرح ه ا الواقع وتشهد له  

عييي اإلمييات الرضييا عليييه السييالت  قيياا أحييد أ ييحابه  سييألته  -1

 فقلت  هللا فوض اةمر سلى العباي؟ 

قاا )ا(  هللا اعز مي  لك  قلت  فأجبرهم على المعا ي؟ قاا  

و أحكم مي  ليك. ثيم قياا  قياا هللا عزوجي  ييا بيي آيت انيا هللا أعدا 

أولييى بحسييناتك منييك وأنييت أولييى بسيييئاتك منييي  عملييت المعا ييي 

 .2بقوتي التي جعلتها فيك

وم اا بسيط يكفي معنى ه ا الحيديث فليو وهبيت لصيديقك وهيو 

رج  عاق  يينارا ف هي وامترى به متاعا حسنا فميي الي ي ينسيي 

نيت ات هيو؟. ابعيا أنيت ةنيه ليوال أنيك اعطيتيه سليه ميراء المتياا  ا

الييدينار لييم يسييتطع مييي مييراء المتيياا.. ولييو انييه امييترى بييه مسدسييا 

وقت  به نفسه فمي المسيؤوا  أنيت أت هيو؟. ابعيا هيو ةنيك أقدرتيه 

على الماا ولم تجبره على مراء المسدس أو قت  نفسه.. وهك ا هللا 

كيان أوليى بهيا  وحينميا حينما أعطانا القدرة على اختيار الحسينات 

 السيئات كنا أولى بها.  -بتلك القدرة–اخترنا 

عي اإلمات الصايق عليه السالت  )الناس في القدر على ثالثة  -2

أوجييه  رجيي  زعييم ان هللا عييز وجيي  أجبيير النيياس علييى المعا ييي  
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م ان اافر. ورجي  يزعياو كيافه ا قد ظلم هللا عزوج  في حكميه وهي

هللا فيي سيلطانه فهيو كيافر  و رجي   هَّييَ وَ  م فه اااةمر مفوض سليه

يقييوا  سن هللا عزوجيي  كلّيي  العبيياي مييا يطيقييون  ولييم يكلفهييم ميياال 

اء اسيتغفر هللا  فهي ا مسيلم ا  و س ا اسيهللاون  فإ ا احسي حميد ايطيق

 .1بالج(

 شبهات وردود

هنييياك بعيييا الشيييبهات انتحلهيييا بعيييا المنكيييريي  مميييي قيييالوا 

هييا. ولكيي قبيي   لييك يجيي ان نعلييم انييه بيالجبر  البييد ميي التعييرض ل

حيييي عرفنييا بوجييداننا ان لنييا كاميي  الحرييية بييأن نتييرك أو نعميي  أي 

ميء  بعد ه ا ال بد ان نتحقق عيي واقيع االسيتطاعة هي ه. اإلسيالت 

يقرر ان ك  عم  اختيياري البيد ليه ميي عامي   والبيد لهي ا العامي  

اخخر.. وه ه مي ان يملك القدرة التي يرجا بها أحد الطرفيي على 

القدرة هبة مي هللا للينفس التيي ترييد أن تيرجا  وهيي ال تتيأثر بأيية 

يوافع خارجية.. وبكلمية أخيرى فيإن االسيتطاعة عنيد اإلسيالت نيور 

يفيضييه هللا علييى اليينفس حيييي العميي  فتصييبا كيي  العواميي  متسيياوية 

بالنسبة اليها وتفقد ك  قوتها أمات تليك الومضية اإللهيية التيي تعطيي 

القوة الكاملة عليى الفعي  والتيرك. هكي ا يقيرر اإلسيالت واقيع  النفس

االسيييتطاعة  وعلييييه فيييالقوة اإلراييييية تيييأتي ميييي هللا حييييي العمييي   

فبمشيييئة هللا وقوتييه يسييتطيع العبييد ان يختييار هيي ا الجانييي أو  اك.. 

وه ا ينافي التفويا  س  التفويا يعني ان العبيد يختيار بعييدا عيي 

بييير  س  الجبييير يعنيييي ان تختيييار للييينفس أحيييد مشييييئة هللا. س ام فيييال ج
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الجانبيي قوة خارجة عي  ات اإلنسان. وال تفويا الن  ليك يعنيي 

امييتالك اإلراية بصييورة  اتييية وهيي ا ممييا يخالفييه اإلسييالت. ولنعييرج 

 على الشبهات للري عليها وبيان تفاهتها  

سن اإلنسان مفطور على حي  اته وحي مصيلحته الخا ية   -1

رة ابيعية وراء ما ينفعه. والمصيالا المختلفية هيي فهو يسير بصو

التي تحديا تجاهه في الواقيع وفقيا لمالبسيات نفسيه فهيي س ام الرا يدة 

لمنسييان نحييو مييا تقتضيييه مييي اتجيياه.. ومييي هنييا ظهييرت الجبرييية 

االقتصايية واالجتماعية والنفسية التيي قياا بهيا كي  ميي  مياركس  

 يركهايم  فرويد.

لينفس تهيوى  اتهيا بصيورة ابيعيية  وان والجواب   حيا ان ا

اإلنسان يحاوا يا ما ان يجلي سلى نفسه النفع ويدفع الضرر  ولكي 

ه ا ال يعني ان النفس مجبورة على اتباا ه ا الهوى وهي ا الحيي.. 

قيوة فيوق قيوة الحيي وهيي قيوة اليرأي  -بيإ ن هللا  -ان النفس تملك 

بع ب لك هيوى الينفس  وقوة اإلراية  فتختار حينا ما تحي النفس فتت

وتختار حينا آخر ما تكره النفس وخالفا لما تحي. وبعبيارة مياملة  

ان هناك فرقا واضحا بيي ان تكون حركة اإلنسيان وراء مصيالحه 

وان  -كحركيية الشييمس حييوا اةرض  -حركيية ال سرايييية وجبرييية 

تكون سرايية بمعنى ان بإستطاعة البشير ان يتوقي  عيي السيير وال 

ليي المنيافع  ال يأكي  وال يكتسيي وال يينكا تماميا كميا يستمر فيي ج

 يفع  الزهاي وبعا ال ا ريي..

والوجدان ماهد عليى ان للبشير مقيدرة كافيية فيي مخالفية الينفس 

بالسير في اتجاه آخير  وهي ا هيو الشيرن اإلنسياني الي ي يتمييز بيه 

عييي كيي  حييي آخيير. كمييا ان باسييتطاعة اإلنسييان ان يخييال  تقاليييد 
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سبي له  لك ضررا كبييرا وان يغليي حالتيه النفسيية  االجتماا وان

 بإتجاه معاكس. 

و يقولون  ألييس هللا يعليم ان عبيايه يي نبون علميا سيابقا عليى  -2

وجوي  نبهم؟ ثم ألييس هللا علييم وال يجهي  وال يمكيي ان يخطيأ؟ س ام 

فلييو علييم هللا انييي أكيي ب فييإني ال اقييدر علييى أن ال أكيي ب  س  لييو لييم 

 ان يكون علم هللا جهال؟ أك ب س ام لزت 

الجييواب  بييالرغم مييي ان هيي ه الشييبهة تعتبيير قوييية فييي اةوسيياا 

الفلسفية فإن جوابها واضا وبسيط يُعرن بعد ان نفهم واقيع العليم  

 ولنأت له بم    

انيك تعليم ان أخياك سيون يميوت بعيد مئية سينة علميا يقينيا فميا ا 

عنييي الواقييع يعنييي هيي ا العلييم   و مييا هييو تييأثيره فييي الحييد ؟ ان ي

الخارجي ال ي يحد  بعد مئة سنة قد انكش  لك بصورة واضحة  

وه  هناك ميء آخر يؤثر في الواقع؟ ابعا ال  حييث ان علميك ال 

يؤثر في الواقع الخارجي فلست انت ال ي تقت  أخاك  ب  ان لموته 

سببا خا يا  و أنيت فقيط تعليم انيه سييموت. فيالعلم لييس اال معرفية 

 ليس سببا في  نع الواقع.. وسليك م ال آخر  الواقع كما هو و

تعلم ان زيدا سون ينتحر غدا بصيورة سراييية واختياريية  فهي  

يعني هي ا  أنيك قتلتيه؟ أبيدام   ليك ةنيه انميا انتحير بإرايتيه الخا ية 

ووفقا لدواعي مخصو ة  ولست أنت اال عالما بما سون يجري. 

كشفه. ولدى مقايسيه  فالعلم ال يؤثر في  نع اةمر والواقع  ب  في

العلم بالمستقب  بالعلم بالماضي يصبا اةمر أك ر وضوحا  لو انك 

علمت بأن زيدا مات أمس فه  يعني هي ا ان لعلميك تيأثيرا فيي هي ا 

الموت؟ وبما ان حقيقة العليم واحيدة فيي الماضيي والمسيتقب  فلييس 

 هنيياك مجيياا للقييوا بتييأثير العلييم فييي الواقييع  وعلييم هللا باةمييياء ال

يعنيي انيه هييو الي ي يفعلهييا مباميرة. فإنييه يعليم ميي ال ان زييدا سييون 
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يختيار الكفيير بحريتيه وسرايتييه علييى اإليميان  وليييس معنيى هيي ا انييه 

 تعالى يجبره على  لك. 

وبتعبير آخر  ان زيدا يختار بيي الكفر واإليمان  والبد انه يختار 

هللا يعليم بأنيه بحريته التامة  فأيا منهما يختاره؟ انيا ال أيري. ولكيي 

الكفر ال اإليميان. وهي ا ال يعنيي  -بك  حرية وسراية –سون يختار 

سوى انه يعلم بنتيجة االختيار ال انه هو ال ي أجبر عليها  احبها. 

أترى لو أنك عرفت ان لو خيرت سبنك بيي يينار وبيي متاا جميي  

 -بك  حرية –قيمته نص  يينار  وعلمت بأنه سون يختار المتاا 

معناه انك أجبرته على اختيار المتاا؟ ابعا ال. انميا أنيت عيالم  فه 

 فقط.

و يقولون  ان اينة ك  فري قد خلقت بشك  خاص.. فالشيقي  -3

مييقي فييي بطييي أمييه  والسييعيد سييعيد فييي بطييي أمييه.. وولييد الزنييا ال 

ينجي سلى سبعة بطون.. ومي انعقيدت نطفتيه فيي حيرات ال ينجيي.. 

ثر على تعييي سلوك الفري فهو مضيطر وهك ا الجينات الوراثية تؤ

سلى اتخيا  نيوا خياص ميي السيلوك فهيو س ام مجبيور ولييس بمختيار 

 كما يزعمون. 

الجواب  ان الطينة )متخ ة مي لف  الطيي باعتبار ان أوا الخلق 

كان اينا الزبا(؛ تعني خلق جوهر النفس. وه ا الجيوهر قيد يكيون 

فيهوى الخطيئات..   الحا يرغي في الصالحات  وقد يكون االحا

الناس بطبعهم اةولي على قسميي  فريق يحي الخير ب اته  وفريق 

يهوى الشر ب اته )ك  يعمي  عليى مياكلته( و)كي  حيزب بميا ليديهم 

فرحون(.. بييد ان هنياك مييئا آخير ي بتيه اإلسيالت غيير حيي الينفس 

وغير هواها   لك هو الرأي. تلك هي القيدرة التيي توهيي لمنسيان 

فع  والتيرك سيواء عنيدها  تليك القيدرة التيي نطليق عليهيا وتجع  ال
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اسم )اإلراية(.. وأنها ليست مخلوقة مع النفس حتى تتيأثر بالطينية  

ب  انها كالعلم موهبة سلهية. فولد الزنا م ال يحيي الشير ب اتيه ولكيي 

حينما يعم  الشر ال يعمله ةنه يحبه ب  ةنه أراي  لك بحيث لو انه 

كان يستطيع ان يأتي بيه  –وان كان  عبا عليه  –كان يريد خالفه 

 أيضا. 

م يياا  لييك  مييي تعييوي علييى التييدخيي يحييي هيي ا العميي  ك يييرا  

ويصعي عليه تركه ولكي ال يعنيي هي ا انيه مجبيور عليى  ليك  بي  

بإمكانه التغلي على ه ه الصعوبة وترك التدخيي.. فالطينة والعياية 

سيية تهيوى جانبيا ميي وأك  ماا الحرات وميا أميبه تحيد  حياالت نف

جانبيي  ومي الصعي مخالفته باختيار الجاني اخخر. ولكي بما ان 

اإلراية ليسييت مييي اليينفس فإنهييا حاكميية علييى هيي ا الحييي والهييوى 

وباستطاعة اإلنسان بها ان يختار الجاني اخخير. وبعبيارة وجييزة  

الطينة تسبي الحيي والهيوى  وللينفس فيوق الحيي سراية تيرجا ميا 

 وقد ترجا ما تكره.  تحي النفس
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 القضاء والقدر

تقيديرا( تعنيي   –يقيدر  –كلمة القدر )المتخ ة ميي مياية قيدر  -1

التحديييد والتنظيييم والتييدبير.. فيياهلل قييدر كيي  ميييء تقييديرا. فالشييمس 

مقدرة   فال تقترب وال تبتعد عي اةرض أك ير ميي الميدار المقيرر 

حييدوية لييه   وهكيي ا لهييا وال تبعييث الضييوء خارجييا عييي المنطقيية الم

القميير مقييدر بمييداره   ومقييدار نييوره   وكيي  ميييء مقييدر بتحديييد 

 وتدبير. 

( تعنيي  -يقضيي –وكلمة القضاء )متخ ة ميي مياية قضيى  قضياءم

سمضاء التدبير. فبعد أن قَدَّر هللا اةمياء أجرى ه ا التقدير في عالم 

بيأن  الكون. فم ال يقدر هللا ويحدي سعطاء ولد لزييد ثيم يقضيي بي لك

يعطيه الولد فعال   فهنا يكون قدر وقضياء حييث قيدر هللا  ليك أوال 

ثم قضى ما قيدره   وهي ا المعنيى للقيدر والقضياء معتيرن بيه يينييا 

وعقليا اال انه ال ينافي حرية اإلنسيان س  انيه هيو فيي حيدوي االقيدار 

 المقضية.

وهنيياك معنييى آخيير للقييدر وهييو العلييم  فقييدر هللا يعنييي  علييم هللا  

ةمياء كي  تقع من  اةزا. وقد سبق ان علم هللا باةمور ال يؤثر با

أيضا في اختيار العبد لها وقدرته على تركهيا وفعلهيا جميعيا بنسيبة 

متساوية   وفي الحديث المروي عي حمدان بي سليمان قاا  كتبيت 

سلى اإلميات الرضيا علييه السيالت أسيئله عيي أفعياا العبياي مخلوقية ات 
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ي )ا(  )أفعاا العباي مقدرة في علم هللا عز وج  غير مخلوقة؟ فكت

 (. 1قب  خلق العباي بألفي عات

أما القضاء والقدر بمعناهما اال طالحي فيعني ان ك  عم   -2

للعباي مكتوب عند هللا في الليوح المحفيوظ الي ي ينظير سلييه اةنبيياء 

والمال كيية والصييالحون فيعرفييون مييا سييون يجييري فييي المسييتقب . 

ُ ]تي في ه ا اللوح يتبدا بإراية هللا حيث قياا  ولكي ما ك ُحيوام َّللاَّ يَمم

تَابو  ندَهُ اُتُّ المكو  (. 39الرعد )[َما يََشآُء َويُ مبوُت َوعو

فهو انميا يقيدر ميي قبي  هللا    –ان ك  عم  يجري مي العبد  -3

أي بما أعطاه هللا مي قوة وبما وفر ليه ميي ظيرون مواتيية.. وجياء 

بيزنطييي قيياا  قلييت ةبييي الحسييي الرضييا عليييه فييي الحييديث عييي ال

السيييالت  ان أ يييحابنا بعضيييهم يقوليييون بيييالجبر وبعضيييهم يقوليييون 

باالستطاعة؟. فقاا عليه السالت  )أكتي  قاا هللا تبيارك وتعيالى  ييا 

بني آيت بمشيئتي كنت أنت ال ي تشاء ما تشياء  وبقيوتي أيييت اليي 

عا بصيييرا فرا ضييي  وبنعمتييي قويييت علييى معصيييتي  جعلتييك سييمي

قويييا  مييا أ ييابك مييي حسيينة فمييي هللا  ومييا أ ييابك مييي سيييئة فمييي 

نفسك  و لك أني أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك. و لك أني 

 . (2ال اُسئ  عما أعم  وهم يسألون

وفي حيديث آخير عيي الحسييي بيي عليي عليهميا السيالت  سيمعت 

ليى ثالثية أبي علي ابيي ابيي االيي علييه السيالت يقيوا  )اةعمياا ع

أحييواا  فييرا ا  وفضييا    ومعا ييي. فأمييا الفييرا ا فبييأمر هللا 

تعالى وبرضا هللا وبقضا ه وتقديره ومشيئته وعلمه. وأما الفضيا   

فليست بيأمر هللا ولكيي برضيى هللا وبقضياء هللا وبقيدر هللا وبمشييئة 
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هللا وبعلم هللا. وأما المعا ي فليسيت بيأمر هللا ولكيي بقضياء وبقيدر 

 (. 1مشيئة هللا وبعلمه  ثم يعاقي عليهاهللا وب

)تقيييدير هللا يعنيييي  تحدييييده لألميييياء.. وقضيييا ه  تهيئييية الوجيييوي 

لألمييياء.. ومشيييئة هللا .. نعمتييه بهيي ا االعطيياء أوال.. وعلييم هللا  انييه 

كان يعلم من  اةزا( ه ا وان واحدا مي ه ه ال يخيال  االختييار س  

م قييدر  وقضييى  لييك بإعطا ييه ان هللا مياء ان يكييون العبييد مختييارا ثي

االستطاعة فكان  دور الفع  منه باالختيار وبقضاء مي هللا يعني  

ان هللا لم يمنعه ب  ا ن له فيي  ليك. فليو انيه كيان يسيلي القيدرة فيي 

 اللحظة اةخيرة لم يتمكي مي الفع  أبدا ولكنه لم يفع . 

 وبصورة موجزة ان للقدر ثالثة معان   

 اةزا بما هو كا ي. ان هللا عالم مي  -1

ان هللا كتييي مييا يجييري فييي اللييوح المحفييوظ ولييه تبديلييه متييى  -2

 ماء وهو المعبر عنه )بالبداء(.

ان كيي  ميييء يقييع فييي اةرض أو السييماء  فإنييه يقييع تحييت  -3

سييلطان هللا  وبمييا يعطييي هللا العبيياي مييي القييوة والقييدرة لحظيية بعييد 

 أخرى.

اختيييار العبييد  س  ان  ومييي الواضييا ان أيييا مييي هيي ه ال تييؤثر فييي

فييه  -وهيو نيوا آخير ميي العليم – العليم تيابع لميا يقيع  وان الليوح  

البداء. وأما ان ك  ميء مي هللا فال يؤثر في ان يكون العبد مختارا 

 بتلك القدرة الموهوبة التي أعطاها هللا له. 
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 الغاية مي الخلق

 ما هي الغاية من الخلق؟ 

نسان ليوفق مسيره ابقا للغايية التيي سؤاا يفرض نفسه على اإل

جاء مي أجلها.. الغاية ليست اللعي والعبث تعالى هللا عي  لك علوا 

كبيرا . أيلعيي أو يعبيث الحكييم الي ي ميألت آثيار حكمتيه السيموات 

واةرض؟ وليسييت الغاييية حاجتييه سلينييا ليييدفع ضييرا أو يجلييي نفعييا  

ه بتيواتر الينعم وتيوالي وهو القاير القاهر الغني المتعاا. والواقع اني

اخالء  ومييا سييخر لنييا مييي الشييمس والقميير واليينجم والشييجر  ومييا 

كرمنا به مي العق  والقيدرة   وميا فضيلنا بيه عليى ك يير مميي خليق 

تفضيال  ب لك كله نعرن  ان الغاية مي خلقنا هي الرحمة بنا   بييد 

راحية انه لما نرى ان النعمة في اليدار اليدنيا تمتيزج بالنقمية  وان ال

يعقبهيا التعيي  وان فييي العيالم ظلميا فاحشييا وفسيايا ظياهرا  نهتييدي 

ب لك اليى ان هللا ليم يجعي  هي ه اليدار التيي نعييا فيهيا يار الرحمية 

التي ةجلها خلقنا  وان كان قد اسبج علينا فيهيا بيالنعم واخالء.. فيال 

بد س ام ان نبحث عي مكان آخر غير اليدنيا فييه الراحية الكاملية التيي 

ناسييي وكميياا هللا سييبحانه فمييا هييو  لييك المكييان؟ انييه اخخييرة التييي ت

وعدنا بها  فالغاية مي الخلق السعاية فيي اخخيرة . هي ا ميي ناحيية  

ومي ناحية أخيرى ال رييي فيي ان اليدنيا تنطيوي عليى خيير ومير  

وال يمكي ان يكون الشير فيهيا نعمية أيضيا  وبميا ان هللا متعياا عيي 
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الواسييعة التييي ال حييدوي لهييا  فالبييد مييي  الشيير اليي ي ينييافي الرحميية

القوا بأن هللا تعالى انما جع  الخير والشر في الدنيا ليختبرنا بهما  

س  انييه كلفنييا بييأن نختييار بحرييية أحييدهما. والييى هيي ه الحقييا ق تشييير 

 اخيات التالية  

بوييَ ] -1 َض َوَما بَيمنَُهَما الَعو الدخان [ ) َوَما َخلَقمنَا السََّماَواتو َواةَرم

لَُميونَ (   ]38 ييَّ أَكم َيَرهُمم الَ يَعم َحّقو َولَكو [ ) اليدخان َما َخلَقمنَاهَُمآ سوالَّ بوالم

39 .) 

َجعُيييييونَ ] -2 م َوأَنَُّكيييييمم سولَيمنَيييييا الَ تُرم ييييبمتُمم أَنََّميييييا َخلَقمنَييييياُكمم َعبَ ييييا  )[أَفََحسو

 (. 115المؤمنون

نَس سوالَّ ] -3 يَّ َواإلو  (. 56ال اريات  )[لويَعمبُدُونو َوَما َخلَقمُت المجو

يي َلوَك َخلَقَُهييمم ]..  -4 ييَم َربُّييَك َولو يييَي   سوالَّ َمييي َرحو فو تَلو  َوال يََزالُيوَن ُمخم

 (.119-118..[ )أي للرحمة(.)هوي 

ييتَّةو أَيَّييات  َوَكيياَن ] -5 َض فوييي سو ييَماَواتو َواةَرم ي َخلَييَق السَّ َوهُييَو الَّيي و

ُمهُ َعلَى المَمآءو لويَ  َسُي َعَمالم َعرم لَُوُكمم اَيُُّكمم أَحم  (.7)هوي[بم

مييي اخييية اةولييى يظهيير ان هللا لييم يخلييق الخلييق لعبييا بيي  خلييق 

السماوات و االرض بالحق   ويظهر مي اخية ال انية انه لم يخلقهم 

عب ييا. فلمييا ا خلقهييم؟ لكييي يعبييدوه )كمييا فييي اخييية ال ال يية(. ولمييا ا 

انهيا لكيي ييرحمهم؛ أي ان العبياية يعبدوه؟ يظهر مي اخيية الرابعية 

انما فرضت لتكون وسييلة لرحمية هللا تعيالى. وأييي ييرحمهم؟ لييس 

في الدنيا ةنهم جاؤوا هنا ليبلوهم أيهم أحسي عمال  )كما فيي اخيية 

 اةخيرة( ب  يرحمهم في اخخرة. 

 وجاء في السنة الشريفة  
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ق هللا قياا اليراوي سيألت الصيايق علييه السيالت فقليت  ليه ليم خليي

الخلييق؟ فقيياا)ا(  )ان هللا تبييارك وتعييالى لييم يخلييق خلقييه عب ييا ولييم 

 يتركهم سدى ب  خلقهم  

 إلظهار قدرته.  -1

 وليكلفهم ااعته فيستوجبوا ب لك رضوانه.  -2

وما خلقهم ليجلي منهم منفعية وال لييدفع بهيم مضيرة  بي  خلقهيم 

 . 1لينفعهم ويو لهم سلى نعيم اةبد(

ي علييه السيالت قياا  )أيهيا النياس! ان هللا جي  وعي اإلمات الحسي

 كره ميا خليق العبياي سالّ ليعرفيوه  فيإ ا عرفيوه عبيدوه  فيإ ا عبيدوه 

 (. 2استغنوا بعبايته عي عباية ما سواه

وسأا أحد الكفار اإلمات الصايق )ا( فقاا  ةي علة خلق الخلق 

 وهو غير محتاج اليهم وال مضيطر سليى خلقهيم وال يلييق بيه العبيث

 بنا؟ 

 (. 3قاا )ا(  )خلقهم إلظهار حكمته وسنفا  علمه وسمضاء تدبيره
 

 أقوال وردود..

ولييدى معرفيية هيي ه الغاييية تتوضييا لنييا اا فيية مييي الحقييا ق التييي 

يسيبي الجهيي  بهييا الوقييوا فييي سلسيلة مييي الشييبهات  وهييي مييبهات 

بناها الماييون لتبريير سنكيارهم لوجيوي هللا سيبحانه. ونحيي س  نشيير 

ه الشبهات وريويها نعتمد في التوضييا عليى وعيي القيارا سلى ه 

 لما سبق مي الحديث المفص   
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 -س ام -يقولون  لو كان هللا موجويا  وكان قديرا حكيما  فلما ا  -1

 ه ه النكبات وه ه الويالت التي تل  الناس مي حيي خخر؟ 

 الجواب  ان هللا القدير الحكيم لم يخلق الدنيا اال ليعلم مي يصيمد

أمات نكباتها ومي ينهار.. س ام فالويالت ضرورية سلى حيد ميا لفلسيفة 

ه ا الكون   لك ةن للويالت غاييات عدييدة وأسيباب مختلفية نشيير 

 سلى بعضها اختصارا وهي  

أل   ان الويالت تسيبي رجيوا النياس سليى ربهيم ومعيرفتهم بيه 

آءو لَعَلَُّهيمم فَاََخ منَاهُم  بوالمبَأم ]واقترابهم سليه. قاا هللا تعالى   يرَّ َسيآءو َوالضَّ

ُعونَ   (. 42) االنعات [يَتََضرَّ

 وليس مي ريي في ان العوية سلى هللا توجي خيرا ك يرا. 

باء  انها تكفّور عنهم بعا  نوبهم  أو تكون معاقبة مي هللا عليى 

تلييك اليي نوب   لييك ةن اا فيية مييي المعا ييي يلقييى فاعلهييا العقيياب 

ان العيي اب اليي ي ليي  قييوت عيياي وثمييوي العاجيي   ومييي هيي ا النييوا كيي

 وأ حاب اةيكة وما أمبه. 

 جيم  ان هللا بها يرفع يرجات الصالحيي مي عبايه. 

 ففي الحديث  ان للحسيي )ا( يرجة لم يكي ينالها اال بالشهاية. 

 ياا  ان الكوار  تعم  على التمييز بيي المؤمي والكافر. 

ييَي النَّيياُس ]قيياا سييبحانه   أَن يُتمَرُكييوا أَن يَقُولُييوا َءاَمنَّييا الييم   أََحسو

يَي َ يدَقُوا  ُ الَّ و مم فَلَيَعملََميَّ َّللاَّ لوهو ي قَبم يَي مو َوهُمم الَ يُفمتَنُوَن   َولَقَدم فَتَنَّا الَّ و

بوييَ   (.  3-1) العنكبوت [َولَيَعملََميَّ  المَكا و

ويقوليون  قييد نييرى فييي حيواي  الكييون انهييا تصيييي أناسييا ال  -2

 حقون أي جزاء سيء  فما سبي  لك؟ يست
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الجيييواب  ان هيييؤالء النييياس سيييون يضييياع  لهيييم اةجييير فيييي 

 اخخرة  فإن هللا ليس بظالت للعبيد. 

ويقولييون  ان هنيياك اا فيية مييي الجبييابرة والطغيياة يسييلطون  -3

 على رقاب الناس ويهلكون الحر  والنس  فلما ا ال يع بهم هللا؟ 

تسيلط هيؤالء بسيبي أعمياا  الجواب  فيي الوقيت الي ي قيد يكيون

[.. 1الناس أنفسهم كما وري في الحديث  ]كميا تكونيون يُيولّى علييكم

في الوقت  اته فإن سبي بقاء هيؤالء لييس لكيي ييزيايوا ثوابيا س  ال 

 ثواب لهم ب  يزيايوا سثما ويزياي المظلومون أجرا في يوت القيامة. 

ا ا ترك بعا ويقولون  لما ا ال يهدي هللا الناس جميعا؟ ولم -4

الناس يفسدون ويقترفون المعا ي الكبيرة؟ فهي  يعنيي  ليك ان هللا 

 راض بالمعا ي أو هو عاجز عي هدايتهم؟ 

الجيواب  تعييالى اليرب الحكيييم عييي ان يرضيى بييالقبيا أو يعجييز 

عيي ريعيه  وانميا هللا أراي ان يجعي  اليدنيا يار بيالء وامتحيان وقييد 

ختياروا ايريقهم بأنفسييهم تيرك النياس يختييارون ميا يشياؤون حتييى ي

ويحصييلوا علييى الجييزاء المناسييي  ومجييري هيي ا االختيييار المخييوا 

 سليهم كرامة ال تقدر. 

و يقولون  لما ا نيرى الميؤمنيي الصيايقيي أك ير النياس بيالء  -5

وأضيقهم عيشا وأمدهم عناء مع أنهم متصلون بالرب العظيم وهو 

 قاير رحيم فلما ا ال يراعيهم؟

لييم يجعيي  الييدنيا للمييؤمنيي اال مزرعيية مباركيية  الجييواب  ان هللا

–لمخرة  ول لك فإن نفوسهم رغبيت عنهيا وزهيدت فيهيا  وليسيوا 

مَ   أضيق الناس عيشا ب  العكس  حيا.  -كما ُزعو

                                                

 .  14979كنز العماا. الخبر  -  1
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وبصييورة مجملييية  الشييبهة نابعييية مييي اعتبيييار الييدنيا يار راحييية 

ومنزلة قرار بينما هي يار بيالء وامتحيان وانهيا مجيري جسير نحيو 

 ة. اخخر

 . 1وفي الحديث عي النبي )ص(   )الدنيا مزرعة اخخرة(

 فطوبى لمي فهم  لك.. واتخ ها اريقا.. ولم يتخ ها قرارا.. 

 

 

                                                

 .  267 ص 1عوالي الملي ج -  1
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 كلمة في البدء

بعد ما افنا حوا الفكير اإلسيالمي ابتيداء ميي نظرتيه سليى العقي  

ة  وانتهيياء بالعقا ييد اإلسييالمية كييان والعلييم  ومييرورا بالفلسييفة العاميي

البد مي حديث موجز عي اإلنسان والمجتمع في الفكر اإلسيالمي.. 

لكييييي نحصيييي  علييييى النظييييرة اإلسييييالمية الشيييياملة فييييي الحضييييارة 

اإلنسييانية  ولكييي نطلييع علييى مييدى االنسييجات بيييي الركييا ز الفكرييية 

 والتشريعات العملية في البناء الحضاري لمسالت. 

يث باستعراض الحلوا العامة التي وضعت حتى اخن ونبدأ الحد

للمشكلة االجتماعية  ثم نقوت ببحث النظريات المايية  الواحيدة تليو 

اةخرى  وما تنطوي عليه تلك النظريات مي أخطاء ثم نسيتعرض 

الخطييوا العاميية للفكيير اإلسييالمي. ونخييتم الحييديث ببيييان مقتضييي 

 دي. حوا ميزات التشريع اإلسالمي  وهللا المس
 

 ماذا تعني المشكلة االجتماعية؟

لقييد خلييق اإلنسييان حضيياريا يتطلييع سلييى آفيياق أبعييد مييي سمييباا 

الحاجات الضرورية كما في سا ر االحياء.. وقد اكتش  ان تحقيق 

 تطلعه البعيد ال يمكي بدون تشكي  مجتمع يسويه التعاون. 

ونبعت المشكلة مي هنا. فميا هيو المجتميع المتعياون؟.. لييس ميي 

مك في ان الظلم عقبة تعترض اريق التعياون  ولكيي كيي  يمكيي 

 القضاء على الظلم االجتماعي وكي  يح  العدا مكانه؟ 
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لمجابة على ه ا السؤاا كان البد ان يحدي بدقية  ميا هيو الظليم؟ 

ب  ما هو العدا؟.. فجاء الجواب  العدا اعطاء الحقوق وافية ولكي 

  ميا هيي الحقيوق وكيي  استمر الغموض أيضا  وجياء سيؤاا آخير

يمكيي الوفيياء بهييا؟ مييا هييو حييق الفيري علييى المجتمييع؟ ومييا هييو حييق 

المجتمع عليى الفيري؟ وبيأي الحقييي نضيحي ليدى تعارضيهما؟ وميا 

 هي الدولة الصالحة التي تقوت باياء الحقوق؟ 

وكييان مييي الطبيعييي ان يتصيي  الموضييوا مبامييرة بمعرفيية واقييع 

ي هييو االنسييان؟ مييا هييي الحييق ثييم بمعرفيية واقييع  يياحي الحييق. فميي

 حقيقته؟ ما هي حاجاته؟ ما هي حقوقه؟ 

 وما هو المجتمع؟ ما هي حقيقته  فحاجاته  فحقوقه؟ 

والنظرية الفكرية التي تجيي عليى هي ه اةسيئلة بيدلي  علميي أو 

فلسفي تسمى بالفلسفة االجتماعية أو الفلسفة العملية.. أما اإلجابيات 

 فإنها تسمى بالنظات االجتماعي. الجانبية التي تقوت على أساسها 

وجملة المسا   الغامضة التي تشك  مواضيع ه ه االجابات هي 

 المشكلة االجتماعية.س ام  

 الفلسفة العملية= نظريات حوا حقيقة اإلنسان والمجتمع.  -1

النظات االجتماعي= اةحكات الواضحة التي تسيتنبط ميي تليك  -2

 النظرية.

البحيييث عيييي سجابييية  يييحيحة لهييي ا المشيييكلة االجتماعيييية=  -3

 السؤاا  كي  يمكي ان يصنع اإلنسان حضارته؟ 

فالمشكلة االجتماعية تعتبير الموضيوا اةوا للفلسيفة العمليية ثيم 

نطيرح السيؤاا  -فيي البيدء  –يأتي يور النظات االجتماعي. س  نحي 

عييي الطريقيية التييي يمكييي ان يصيينع اإلنسييان بهييا حضييارته؟ وفييي 
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سؤاا نحاوا أوال  وضيع نظيات اجتمياعي. سال ان اإلجابة عي ه ا ال

المحاولة تبوء بالفش  لعالقة الموضوا بالبحث عي حقيقة اإلنسيان 

والمجتمييع فنضييطر أخيييرا سلييى معرفيية الفلسييفة العملييية التييي تعييالج 

 حقيقة اإلنسان والمجتمع. 

 النظام االجتماعي 

ميع بعد ان اان البشر تطوافا مرهقا حوا النظات اة لا للمجت

 انتهى سلى نظاميي ر يسييي نابعيي مي مفهوميي متعاكسيي  

التسليم هلل  وتقب  تشريعه كامال. وه ا هيو النظيات اإلسيالمي  -1

 في  يغته اةخيرة المتم لة في ييي النبي محمد )ص(. 

االستبداي بوضع النظات لنفسه  وهو ينقسم تبعا الفتقاي البشير  -2

 عي الباا   ينقسم سلى نوعيي   المقياس الدقيق لمعرفة الصحيا

 النظات الفريي الرأسمالي.  -أ

 النظات الجماعي الشيوعي.  -ب

وبيييالرغم ميييي ان اإلنسيييان اضيييطر سليييى تعيييدي  كيييال النظييياميي 

المتطرفيي  ات اليميي و ات اليسار  تعديال جعلهميا يقتربيان نوعيا 

ميا سلييى النظييات اإلسييالمي.. فييإن اإلنسييان العصييري ال يييزاا يسييرح 

ياليييه فيييي متاهييية الجهييي   ويعتقيييد بيييأن الشييييوعية أو الرأسيييمالية خ

المتطرفيية أ ييلا اةنظميية التييي تسييير بحضييارة اإلنسييان قييدما سلييى 

 الكماا. 

ومييي هنييا فإنييه ال تييزاا توجييد فكييرة تنييايي بسييلي حقييوق الفييري 

بصيورة تاميية ويفييع المجتمييع سليى مسييتوى اإللييه المعبييوي.. وتقابلهييا 

سعطيياء الفييري كاميي  حريتييه وجعلييه فكييرة متطرفيية تنييايي بوجييوب 

 سالها مي يون المجتمع. 
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ونحي س  نتحد  عي النظريتيي المتقابلتيي نحاوا تجريدهما عي 

التعديالت العملية التي ارأت عليهما اضطرارام وبعد ان فشيال فيي 

 حق  التطبيق الخارجي. 
 

 النظام الرأسمالي 

اةفكيار  يرتكز ه ا النظيات عليى فلسيفة عامية تقيوا  ان تصيارا

 والمصالا يظهر على المسرح أفض  ما ينتجه اإلنسان! 

ويلزت على النظيات االجتمياعي ان يهييء ظيرون هي ا التصيارا 

كأفضييي  ميييا يكيييون  و ليييك بفسيييا المجييياا ةكبييير قيييدر ممكيييي ميييي 

الحريات الفريية لتكون وسيلة مشجعة لمنسان تبع ه إلبداا أفض  

 اةفكار والقيات بأحسي اةعماا. 

ريات تتلخص في أربعة أقسات هيي  السياسيية واالقتصيايية والح

 والفكرية والشخصية. 

فالحرية السياسيية تعنيي سفسياح المجياا لكي  فيري عليى ان يقيرر 

مصييييره السياسيييي بنفسيييه عيييي ارييييق اعطا يييه حيييق التصيييويت 

والمحافظية عليى هي ا الحييق.. وينشيأ ميي هيي ا الحيق  التنيافس الحيير 

س على السياسة هو المنتخي النها ي على السلطة  ويكون أقدر النا

 للمجتمع. 

والحرية االقتصايية تدفع بك  فري سلى خوض  راا حر عليى 

العميي   وينشييأ مييي هيي ا ان كيي  فييري يضييع كيي  ااقاتييه الممكنيية فييي 

المعركة  وبه ا يحص  المجتمع على أكبر قيدر ممكيي ميي ااقيات 

 أفرايه االنتاجية. 

وأمييا مييي ناحييية االقتصيياي  هيي ا مييي ناحييية التنمييية االقتصييايية.

السياسي فإن الحرية تحفز بك  فري سلى اختيار مصالحه الخا ية  
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وه ا الحيافز يحفي  التيوازن االقتصيايي لليبالي؛ فمي ال  تبقيى هنياك 

نسبة معينة بيي يخ  الفري ومستوى معيشته  س  مجري ان ينخفا 

يخ  الفري أو يرتفع مستوى معيشته حتيى يطاليي بازييياي اةجيور 

 وهو بدوره يقضي بتعدي  اةسعار. 

والحريية الفكريية تعنيي ان لكي  ميخص حقيا فيي التمسيك بعقا ييد 

وآراء معينيية تييروق لييه وال يحييق لغيييره منعييه مييي االلتييزات بتلييك 

اخراء. ومييي الحرييية الفكرييية تنب ييق الحرييية الدينييية وهييي تقضييي 

بتعييدي  اةفكييار التييي تنتشيير فييي المجتمييع بسييبي التصييارا بينهييا 

 ختيار الجمهور لها. وا

والحرييية الشخصييية  تعطييي لكيي  فييري الحييق فييي التييزات سييلوك 

يختاره يون ان يكون ةحد الحق في منعه عنه.. وه ه الحرية تعيي 

أيضيا أفضيي  أقسييات السييلوك عييي ارييق اختيييار أك رييية النيياس لييه؛ 

فم ال  الزي المناسيي الجميي  يختياره المجتميع بعيد تقيارن اةزيياء 

تي تختارها كي  فئية فتسيتقر اةك ريية عليى أنيواا معينية المختلفة ال

 مي الزي.
 

 نقد الرأسمالية 

ان الرأسمالية لم تعد الييوت تليك الجنية التيي وعيد بهيا البشير مني  

قيييرون ايييواا  س  منييييت بنكبيييات مرييييرة  والتيييي كيييان ميييي أهمهيييا 

تمخييا الشيييوعية عنهييا كييري فعيي  عنييي  لنظييات النفيياق والتنييافس 

 نقاا ضع  الرأسمالية فيما يلي   المرهق. وتتلخص

انها نظات مايي ينطلق مي مبدأ االستبداي بالحكم مي يون هللا  -1

وهو ل لك ينطوي على أخطاء ضخمة ال يمكنه التملص منهيا  ةن 
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البشر مهما أوتي مي علم وقدرة وأخالق فإنه لي يبلج مسيتوى يييي 

 هللا ال ي يشع علما وقداسة وقوة. 

فة الرسالة  ما يدعونا سلى اةخ  باإلسالت جملية وقد تقدت في فلس

 وتفصيال. 

الرأسمالية مايية ةنهيا تجعي  القيمية التامية للمصيلحة  وتقييّوم  -2

الحقا ق اةخرى مي يييي وأخيالق وفيق ميا تنطيوي عليهيا ميي تليك 

القيمة؛ قيمة المصلحة ال اتية. وه ا التقييم المطليق للمصيلحةال اتية 

 ي النظات الرأسمالي. يشك  ج ر اةخطاء ف

كانت الرأسمالية مايية مرة ثال ية حييي ميرعت نظمهيا بعييدام  -3

عي التفكير في الحياة بعد الموت  تلك الحياة التي ليو كانيت واقعيية 

وهي ك لك  لكانت أسمى مي ه ه الحيياة. فينبغيي ان يجنيد اإلنسيان 

نطلق بعا ااقاته ال أق  لتلك الحياة ويعم  وفق معطياتها. هك ا ت

الرأسييييمالية مييييي منطلييييق مييييايي سييييواء آمنييييت بيييي لك أو رفضييييت 

 االعتران به كسبا للمزيد مي اةنصار. 

بييانطالق الرأسييمالية مييي العقلييية النفعييية وتأليههييا المصييلحة  -4

ال اتية  قضت على أية قيمة لألخالق   لك ةن مي انحصر تفكيره 

 ضييمي نطيياق ضيييق مييي المصييلحة ال يستشييرن ليييرى جميياا القيييم

الخلقية وروعتها. ول لك نالح  ان الرجي  الرأسيمالي يعييا بعييدام 

ك  البعد عي المناقبية السلوكية وال ينظر سلى الحيياة اال ميي زاويية 

المصييالا الخا يية. وفييي تيياريي االسييتعمار والعنصييرية نقييرأ أليي  

 مأساة ومأساة استلهمت مي ال اتية الغربية. 

نتفاا يهيدي اإلنسيان سليى وبالرغم مي ان الوعي الشديد بسب  اال

تعدي  سلوكه وفرض بضعة قيم خلقية على نفسه  فإنها ال تعدو ان 
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تكون متواضعة ومجت ة الجي ور.  ليك ان  ياحي المصيلحة قلييال 

ما ينظر بعيدا   ولئي نظر فقليال ما يعتقد ان فيي مصيلحته االلتيزات 

  باةخالق وةن التزت فسرعان ما يتركها حينما تعارض مصالحه.

الرأسيمالية س  تنطليق ميي المصييلحة فيي كي  منياحي الحييياة    -5

فإنها تعطي الحق لألك رية في وضع النظم الصالحة لها وان كانت 

تضار مصالا اةقليية. فالمصيلحة انميا هيي مصيلحة اةك ريية  أميا 

اةقلية فإنهيا سيتعيا ابيعييا تحيت رحمية الحكيم ميا ياميت ال تمليك 

 مؤونها. ضمانا مي اةك رية برعاية 

ولقيد كانيت الشييريعة اإلسيالمية واعيية لمأسيياة اةقليية فليم تجعيي  

المصلحة وال مصلحة اةك رية هي القيمة النها ية للنظات  ب  الحق 

 والحق وحده كانت القيمة اةساس.

القضية المأساوية العظمى التي تورا فيها النظات الرأسمالي  -6

أن أالقيييت الحريييية  كانيييت عيييوية اةك ريييية أقليييية حاكمييية  س  ميييا

االقتصايية حتى تكتلت اةيمغة البشرية الواعيية ومضيت قيدما فيي 

تحقيق مصالحها ال اتية  وأحرزت لنفسها ثروة اا لة. وال روة ك  

ميء بالنسبة سلى أمة المصالا التي تسويها العقلية النفعية بصورة 

سيدة  كاملة. وله ا فقد أمست ال روة الطا لة التي كدستها اةقلية هي

الموق  تماما.. س  قامت اةقلية ال رية اعتمايا على ثروتهيا الطا لية 

وحفاظيييا عليهيييا  قاميييت بضيييرب مواقيييع القيييوة التيييي كانيييت تهيييدي 

مصالحها. فالقوى السياسية لم تكي قيايرة عليى الصيموي بعييدا عيي 

ال روة. وهك ا غزيت اةحزاب السياسية في عقير يارهيا  بإميتراء 

تنازليت السياسية لالقتصياي بصيورة كاملية.  ضما ر سيايتها وكي لك

وتنيييازا االقتصييياي للصيييفوة ال ريييية  فكانيييت هيييي يون اةك ريييية  
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الحاكميية المطلقيية اال انهييا غطييت حاكميتهييا تحييت غطيياء واسييع مييي 

الدعايييية. فيييإ ا بالنييياس يختيييارون ميييا توافيييق مصيييلحة اةقليييية وهيييم 

 يحسبون انها مصالحهم أنفسهم.

ليقظة التامة بحيث كانت تتصدى لك  ولقد تسلحت اةقلية ه ه با

مي أراي ان ينفلت مي قبضتها و تقضي عليه قضاء تاما  ولكي بعد 

 ان مزجت السم بالعس  والموت باةحالت. 

ولسنا بحاجة سلى القوا بأن العقلية االستعمارية وميا أعقبيت ميي 

مييآس  وويييالت وبلبليية وثييورات كانييت نتيجيية حتمييية للعقلييية النفعييية 

 ية. الرأسمال

 لك الن الترابط بيي العقليتيي انما هو تيرابط بييي سيبي ونتيجية 

وعلة ومعلوا..  لك ةن تلك العقلية التي توحي باست مار اةك ريية 

في بلدها هي التي تتطلع سلى اسيتغالا اليبالي اةخيرى. هكي ا كانيت 

الرأسمالية جحيم الشعوب في الوقت الي ي كانيت تيدعي انهيا الجنية 

 الوارفة. 
 

 لنظام الشيوعي ا

لقييد أحييدثت الرأسييمالية أزميية حيياية فييي  ييفون تلييك اةك رييية 

المحرومة  فبيدأت تشيعر بالسيم فيي العسي   والميوت فيي اةحيالت  

فتسييلحت بنظرييية الصييراا الطبقييي والتفسييير الييديالكتيكي ةحييدا  

التيياريي و يياغت نظرييية )الشيييوعية العلمييية( التييي انب قييت منهييا 

 اكية العلمية. كمقدمة وتمهيد  االمتر

 وانطلقت الشيوعية ووليدتها االمتراكية مي ه ا المنطلق.
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مييا يامييت اةقلييية ال رييية تشييك  بييؤرة الفسيياي  فالبييد مييي القضيياء 

 عليها  ب  البد مي القضاء على تلك اةجواء المساعدة لنموها. 

وبح ت عي البدي  فجاء الجواب في البداية بتشكي  حيزب يم ي  

يقويها سلى الحرب البارية فالساخنة ضد اةقليية الطبقة المحرومة ف

المستبدة وتبني يولة العماا.. وتستلم الدولة مقاليد الحكم مي أولئيك 

المستغليي ري ميا تنضيج العقليية الشييوعية فيي المجتميع. فيال حاجية 

آنئيي  سلييى الدوليية أيضييا فيييمكي الييتخلص نها يييا مييي الييدور السييلبي 

 تلخص فيما يلي  لل روة.. وكانت خطوا الشيوعية ت

تحدييييد الملكيييية الفرييييية لحسييياب توسييييع الملكيييية الجماعيييية  -1

وتأميم وسا   االنتاج والتوزيع كخطوة أولية إللغاء الملكية الفريية 

 نها يا. 

توزييع الدولية للسيلع المنتجية حسيي القيانون الشييوعي العييات  -2

 )مي ك   حسي قدرته ولك   حسي حاجاته(. 

 ناهج االقتصاي العامة. تخطيط الدولة لم -3

وينطييوي النظييات الشيييوعي ومييا يتبعييه علييى خطييأ جيي ري هييو  

 النظرة السطحية سلى مشكلة ال روة. 

فمشكلة ال روة ليست مشكلة أناس بأسما هم و يفاتهم   وليسيت 

مشييكلة أمييخاص بمؤسسيياتهم  انمييا هييي أعمييق مييي  لييك وأمييم . 

رة مايية ضيقة المشكلة هي ان البشرية حينما نظرت سلى نفسها نظ

تورات في سلسلة ال تنتهي مي المشاك . فما يامت الحيياة الماييية 

هي ك  ميء  فعلى ك  فري ان يحص  فيها على أكبير قيدر ممكيي 

 مي المتع ال اتية. 
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ولي لك فييإن أي فيري يعطييى لييه الحيق فييي التصيرن بييدون رقابيية 

خارجية فإنه سون يقيم مصالحه على حساب المصالا االجتماعية 

ورة ابيعييية.. وال فييرق بيييي ان يكييون سسييم هيي ا الشييخص زيييد بصيي

وتكييون  ييفته ر يييس مييركة كبيييرة  أو يكييون اسييمه عميير وتكييون 

 ييفته ر يييس يوليية كبيييرة. وحتييى لييو افترضيينا جييدال انييه يبتغييي 

اال ييالح وتقييديم المصييلحة العاميية فإنييه ال يسييتطيع ان يراعييي اال 

سيايته  كالحزب مصلحة اا فة معينة هي اا فته التي كانت وراء 

في يولية العمياا ومصيالا الرأسيمالييي فيي الدولية الرأسيمالية. فليو 

الح  ر يس الدولة ان الحزب أ با بيوقراايا وجيا را فلييس ميي 

المعقيييوا ان ييييتمكي ميييي ضيييربه أو تحدييييده. س  هيييو الييي ي يسييييره 

ويدعمه  وضربه يعني االنتحار. وهك ا ال تتمكي الدولة الرأسمالية 

لرأسمالي النيه هيو الي ي ييدعمها وينصيرها. فميا ياميت مي تحديد ا

المشكلة قا مة وهيي نابعية ميي نظيرة الشيخص الماييية سليى الحيياة  

فيييإن الخطيييأ موجيييوي. والفيييرق ان اةك ريييية كانيييت خاضيييعة فيييي 

الرأسمالية لحكم اةقلية المستغلة بأسماء مستعارة وبطيرق ملتويية  

وتمزج السيم بالعسي ..  وكانت تلك ترا ي لها انها حامية مصالحها 

ولكييي اةك رييية فييي الشيييوعية تخضييع لألقلييية الحاكميية تحييت اسييم 

معيييي وبطريييق مباميير وال تحتيياج هيي ه اةقلييية سلييى تبرييير حكمهييا 

بدلي  وال خسارة بضعة ينانير في العس  لتمزج به السم  لك ةنها 

 ستُجبر اةك رية على اجتراا السم قهرا. 

مييي قييياية الحييزب الشيييوعي  ان تجربيية أك يير مييي نصيي  قييرن

لطا فة مي يوا العالم أظهرت بوضيوح عيدت قيدرة الشييوعية عليى 

 كش  ج ر الخطأ  وهو ال ي يتلخص في المفهوت المايي للحياة. 
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ومييييي هنييييا فييييإن النظييييات اإلسييييالمي اسييييتطاا ان يقضييييي علييييى 

االسيتغالا  لييس بتبييدي  ميخص المسييتغ  ميي زيييد سليى عميير  وال 

مركة سلى ر يس يولة أو ر يس حزب  بي  تبدي   فته مي ر يس 

بتبيييدي  النظيييرة الماييييية سليييى نظيييرة معنويييية. وحييييي بنيييت الفلسيييفة 

منيياقبي واسييتطاعت بنيياء  -اإلسييالمية بناءهييا علييى أسيياس معنييوي 

اليعيية مناقبييية تفضيي  مصييالا المجتمييع علييى مصييالحها ال اتييية  

أوحييت سلييى النيياس ان اتبعييوا هييؤالء  وأعطييت بيييدهم القييدرة علييى 

حديد نشاا اةثرياء ومنعهم عي االستغالا وعي الفساي ثم أعطت ت

للنيياس كلهييم الحرييية الكامليية.. هيي ه هييي خطييوا النظييات اإلسييالمي 

 والتي تتلخص في نقاا  

اإلسالت يغير اإلنسان الميايي سليى اإلنسيان المعنيوي بفلسيفته  -1

 العامة والصا بة عي الكون. 

قييياية مييي مقييياس راعييي اإلسييالت يبييدا مقييياس االنتخيياب وال -2

المصالا الطبيعية سلى راعي الحق والعدالة االجتماعية بالنسبة سلى 

 ك  سنسان يعيا على الكوكي. 

حينما يقوت أساس الديي على النظرة المعنوية و الروحية فإن  -3

فريقييا مييي النيياس ينمييون فييي هيي ا الحقيي  فيكونييون هييم اليعيية اةميية 

 وقايتها. 

الا الشخصييية بييالحق والعييدا ثييم يطلييق يحييدي اإلسييالت المصيي -4

 الحريات. 

ه ه هي الخطوا العامة للينظم االجتماعيية ال الثية  وهيي تعتميد 

على اخراء الفلسفية المتفاوتة في حق  اإلنسان والمجتميع وهي ا ميا 

 نوي بيانه فيما يلي بإ ن هللا. 
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 آراء ومالحظات
 

ميياا اإلنسييان الحييديث عييي واقييع اإلنسييان والمجتمييع يتنيياوا أع

االختيارية.. كي  يجي ان تكون لكيي تضيمي ليه السيعاية والرفياه؟ 

 كما يتناوا البحث في جواني مختلفة مي حياة البشر  هي 

االجتمييياا؛ ويبحيييث عميييا ييييرتبط بالمعاميييرة ميييع اخخيييريي  - 1

 وال ي ينب ق منه )علم االجتماا(.

 اةخالق؛ ويبحث عما هو أفض  أنواا السلوك.  -2

قتصاي؛ ويبحيث عيي وسيا   العييا وكيي  ييوفر اإلنسيان اال -3

 لنفسه حاجياته بصورة أفض  وجهد أق . 

السياسة؛ وتبحث عيي الحقيوق والواجبيات وانيه كيي  يحفي   -4

الناس أنفسهم مي تعدي بعضهم على بعا  وهي تكون بييي أفيراي 

أمة واحدة وتسمى با)بالحقوق المدنية(  وقد تكون بييي أميم مختلفية 

 با)الحقوق الدولية(. وتسمى 

ونحي نتعرض هنا لمراء والنظريات التي قدمها فالسيفة قيدماء 

ومحييدثون  ونكشيي  عييي نقيياا الضييع  فيهييا  تمهيييدا للبحييث عييي 

 موجز فلسفة اإلسالت حوا اإلنسان والمجتمع. 
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 أرسطو

 ق.ت.( 322-384)
 

 االجتماع:  -1

العيا معيا حتيى  اإلنسان مدني بطبيعته  والبد ةفراي البشر مي

يتعاون بعضهم مع بعا  ويتقاسموا اةعماا بينهم فينالوا السيعاية 

التيي هيي الغاييية المتوخياة مييي الحيياة. وتنييدلع ال يورات االجتماعييية 

)عند أرسيطو( عنيدما ينعيدت التسياوي بييي النياس فيي الحقيوق  وال 

تراعى الكفاءة في توزيع اةعماا وال روات والوظا   مميا يحمي  

سماعة السخط بيي المقهوريي في ورون على اةوضاا. ول لك على 

فالبد مي تشريع قوانيي ونظم تحف  للناس حقوقهم حسي كفياءاتهم 

 وأعمالهم. 
 

 االقتصاد:  -2

                                                

- ان كييان للفيلسييون رأي فييي أحييد أقسييات الفلسييفة العملييية اةربييع أثبتنيياه.. واال تركنييا 

التعييرض ليي لك القسييم رأسييا. وغييير خييان علييى القييارا ان تقسيييم آراء الفالسييفة سلييى آراء 

اجتماعية واقتصايية وأخالقيية وسياسيية  ليم يكيي بالعمليية السيهلة نظيرا لعيدت وجيوي هي ا 

التقسيييم فيييي أقيييوالهم. بييييد ان هييي ا التقسييييم يسييه  عليييى القيييارا  والميييك  فهيييم النظريييية 

 ومقارنتها مع اإلسالت.
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يعتقد أرسطو انه البد مي تقريير الملكيية الفرييية   ليك ةنهيا ان 

ألغيت وبدلت باالمتراكية  سيون يحسيي كي  فيري انيه يعمي  أك ير 

 يره ويحص  على ثروة أق  فيسخط على الوضع وي ور!مي غ

 االخالق:  -3

والبيييد لتقريييير الصيييالح النهيييا ي للمجتميييع ميييي تحسييييي التربيييية 

العامة  والبد مي اةسرة لتنشئة الفري الطيي ال ي ييتعلم ميي أبوييه 

 )المجربيي الرميديي( تعاليم الحياة. 

ي. والبييييد ويعتقييييد ان لليييينفس اإلنسييييانية جييييانبيي  عقلييييي ونبييييات 

للو وا سلى السعاية مي توجيه النباتي بالعقلي  واكتساب الفضا   

 ب لك. 

والفضيلة هي مراعاة التعايا في اةمور  فم ال  الشيجاعة هيي  

الوسييط بيييي التهييور والجييبي  والتواضييع هييو الوسييط بيييي التكبيير 

 والتملق  وهك ا. 
 

 السياسة:  -4

 أنواا  ب الثة  –عند أرسطو  –تتنوا الحكومات  

الحكوميية العاميية )الجمهورييية الديموقرااييية( وفيهييا يشييترك  -أ

الجميع في اليرأي  ويفصيلون النيزاا بإتخيا  رأي اةك ريية  والبيد 

 فيها مي تقرير العدالة والمساواة بيي جميع اةفراي. 

حكوميية اةعيييان )االرسييتقرااية( حيييث يتغلييي علييى الحكييم  -ب

 لون ةنفسهم الرتي المفتعلة. اا فة مي اةقوياء النبهاء وينتح

الحكومة الوراثية )الملكية(  حييث يتسيلط عليى النياس رجي   -3

 قوي ثم يجع  الملك سرثا في عقبه. 
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وال يفرق أرسطو بيي ه ه اةوضاا وال يرى وجوي ضمان في  

أحدها مفتقد في اخخر  ب  يقوا  ان ه ه اةقسات ال الثية ان عمليت 

مسؤولية ورعاية القانون كانت  الحة. على اال الح والكفاءة وال

 –أما س ا كانت تتبع اةهيواء والمصيالا فإنهيا تكيون فاسيدة. ويقيوا 

  ان الظلييم واالسييتبداي -فييي بيييان نقطيية الضييع  فييي هيي ه اةقسييات 

يسويان المجتمع في القسميي اةخييريي بينميا يشييع المكير وتغريير 

 الجماهير في القسم اةوا. 

 المالحظات: 

أرسييطو التييي كانييت سييا دة أك يير مييي ألفييي عييات علييى  نظريييات

اةوساا العلمية في العالم  قريبة نوعا ما سلى الحقيقة ولكنها تتميز 

 بالضع  مي جهتيي  

اةولى  انها ليم تي كر اال الكلييات العامية والمشيكلة انميا هيي فيي 

 تفا يلها. 

ال انيية  انهييا فييي حييي سييكتت عييي الحكومية التييي تضييمي سييعاية 

س  لم تحدي الملكية الفريية ولم تبيي َميي سيون يكيون المشيرا النا

 ال ي ال يتبع أهواءه وال يض  بجهالته وكي  نضمي  لك؟ 
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 لوك

 ت ( 1704 – 1632)

 االجتماع:  -1

يعتقييد جييون ليييوك ان الحاليية الطبيعييية لمنسيييان ليسييت العيييداوة 

لتيه والبغضاء والحقد والحسيد )كميا ييزعم بعيا النياس( بي  ان حا

اةولية تقتضي سيطرة ك  فيري عليى نفسيه   ليك ةن أفيراي البشير 

كلهييم أحييرار مختييارون ومتسيياوون.. س ام فليييس ةحييد اال السيييطرة 

 على نفسه والسيطرة على ماله نامئة مي حقه ه ا. 
 

 االقتصاد:  -2

بمييا ان الميياا مييي عميي  اإلنسييان فلييه الحييق فييي التصييرن فيييه  

وحق الحياة نامىء مي العم  أيضا كميا  بحريته )الملكية الفريية( 

ان حق التصرن في الماا هو اخخر نامىء ميي هي ا الحيق ولكنيه 

 مشروا بأمريي  

 اةوا  ان ال يدا المالك ماله عااال. 

ال ييياني  ان ال يحيييرت اخخيييريي ميييي حقيييوقهم وال يعتيييدي عليييى 

 ممتلكاتهم  والبد أن يحف  في  لك  اريق االعتداا. 
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 األخالق:  -3

 وليس لجون لوك آراء ت كر في اةخالق.

 السياسة:  -4

يعتقد لوك  ان سيطرة الدولية عليى الشيعي ليسيت اال ميي جهية  

أحيرارا    -أوا اةمير –التباني والمواضعة؛ يعني ان الناس كيانوا 

وبما ان حرية بعضهم كانت تزاحم حريات اخخيريي وتسيلي مينهم 

حريته فيي مقابي  تنيازا الراحة واةمي  تنازا ك  منهم عي بعا 

 اخخريي له عي بعا حرياتهم. 

ومييي هنيييا نشيييأت السيييلطات التشيييريعية والتنفي يييية والقضيييا ية   

ويقيييوا فيييي كتابيييه )الحكومييية المدنيييية(  ان وظيفييية القيييوة المدنيييية 

والسياسية سقرار العدالة  س  ان اإلنسان يدخ  الحياة ليعيا بحرية  

خييرى( فإنييه يكسييي قوتييه مييي وأمييا الملييك )أو أييية سييلطة سياسييية أ

الشييعي وليييس اال وكيييال عنييه  فييإ ا اسييتغ  الملييك تلييك القييوة التييي 

أعطاهيا ليحييد عيي الصيالا العيات  فللشيعي الحيق فيي ال يورة عليييه 

 وخلع ااعته عي نفسه. 
 

 المالحظات:

مع ان آراء لوك تحت  الصدارة فيي الفلسيفة اةوروبيية  وكانيت 

ر فإنهيا ال تخليو ميي نقياا ضيع  هي السا دة في القرن ال امي عشي

 نشير سلى بعضها  

 انها ناقصة مي جهات متى.  -1

ان النييزوا سلييى الشيير أميير ابيعييي فييي اإلنسييان بجانييي حبييه  -2

 للخير  كما سيأتي الحديث عنه. 
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ان الحكومة ال يمكي ان تكون مواضعة ميي قبي  كي  النياس.  -3

يسييما ليييه س  ان المخييال  للحكوميية وان كييان غيييير راض فإنييه ال 

الخروج على القانون. ول لك نعيرن ان النزعية الفرييية التيي تبيدو 

ظاهرة في فلسفة لوك تشك  بؤرة اةخطاء  وسون يأتي التفصيي  

 في  لك. 
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 منتسكيو

 ت ( 1755 – 1689)

لم يكي منتسكيو يرى ال ورة المفاجئة بصيالحة للحيياة  بي  كيان  

 رج. يعتقد ان اال الح البد ان يكون بالتد
 

 االجتماع:  -1

ان اإلنسييان خلييق مييدنيا والبييد لييه مييي التعييايا مييع نظرا ييه فييي  

الخلييق  والبييد لييه لكييي يسييعد فييي تعايشييه هيي ا مييي ان يكييون حييرا 

مطمئنا  فال منياص ميي ان يشيرا قانونيا فيي تنظييم العالقيات التيي 

تربط الناس بعضيهم بيبعا بحييث انيه ليو عياش قيوت بيدون قيانون 

 عنهم الحرية واةمي والطمأنينة.  ينف  عليهم لسلبت

فأهم اةميياء لمنسيان هيو القيانون وأحسيي القيوانيي ميا يضيمي  

 للناس أوسع ما تجيزه المصلحة العامة مي الحرية.

ويعتقيييد  ان هنييياك قيييوانيي ابيعيييية البيييد ان نتعيييرن عليهيييا ثيييم  

نسييتعم  عقولنييا فييي تعييييي الظييرون المال ميية لتطبيقهييا.. ويقييوا  

والظلم قبيا  الحريية خيير ميي العبوييية والعليم أفضي  العدا حسي 

مييي الجهيي . ولكييي هيي ه أمييور عاميية وليسييت بقييوانيي  س  البييد فييي 

وضييع القييوانيي مييي مراعيياة الظييرون مييي جهيية القومييية والمنيياف 

 واةخالق واخياب والتقاليد والعقا د واالستعداي الطبيعي لك  بلد. 
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اة اة ييوا العاميية سلييى فالبييد س ام فييي وضييع القييوانيي مييي مراعيي 

 جني الظرون الخا ة. 

 االقتصاد:  -2

ييرى منتسيكيو فيي االقتصيياي  البيد ان يُعطيي كيي  فيري قيدرا مييي 

مالييه )ضييريبة( ليييحف  لييه سييا ر أموالييه  والبييد ان تراعييي الدوليية 

حاجاتهييا الحقيقييية  وال تضييع الضييرا ي حسييي اةهييواء.. وعلييى 

  الدولة ان تهيء فرص العم  للشعي كافة..
 

 السياسة:  -3

 الحكومات في نظر منتسكيو على ثالثة أقسات   

الحكومة الجمهورية؛ التي تعطي لك  اةمة أو بعضها الحق  -1

 في السلطة. 

الحكومة الملكية الدستورية؛ وفيهيا يحكيم البليد المليك بعيد ان  -2

 يستشير نواب الشعي. 

وفييق الحكوميية الملكييية غييير الدسييتورية؛ حيييث يعميي  الملييك  -3

 أهوا ه الخا ة. 

فيي الحكومية الجمهوريية؛ ان كانيت تحكيم ميي قبي  كي  الشيعي  

كانييت ييمقرااييية وان كانييت تييدار مييي قبيي  بعييا الشييعي كانييت 

 ارستقرااية )حكومة االمران(. 

 على الحكومة وظا   ثال    

تشيريع اليينظم )القييوة المقننيية(  وتطبيقهيا علييى المييواري الخا يية 

 را ها )القوة التنفي ية(. )القوة القضا ية(  وسج

والبد ان تنفص  ه ه القوى بعضها عي بعا حتى تيتمكي ميي  

 اتقان عملها باخالص. 
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والبييد فيييي الحكوميية الجمهوريييية مييي ان يكيييون أفييراي الشيييعي  

 مخلصيي لوانهم والموظفون لمسؤولياتهم  وسال ساي الفساي الحكم. 

ةعيان نفو هم والبد في الحكومة االرستقرااية  ان ال يستغ  ا 

 في سبي  مصالحهم الخا ة. 

والبد للملك ان يتبع القانون.. أما س ا اسيتبد برأييه فالحكومية فاسيدة  

 . مي رأس

 المالحظات: 

لم يجع  منتسكيو ضمانا لعدت تسرب الفساي سلى ه ه الحكوميات 

وميي   -مأنها مأن حكومة ارسطو وغيره ميي الحكمياء  -مي جهة 

مانا كافيا لصالح القيوانيي المشيرعة ميي قبي  جهة ثانية لم يعيي ض

هيئة التقنيي.. في حيي ان علمها بقوانيي الطبيعة كلها ال ولي يمكيي 

أبدا  س  قد اعتيرن العليم الحيديث انيه ال يمكيي ان يحييط أحيد الييوت 

. وبعد ان يعلم فرضا  فميا هيو الضيمان لعيدت 1بك  جواني اإلنسان

ه؟ )ومييي الواضييا ان قييوانيي انحرافييه سلييى أهوا ييه أو اهييواء سييايت

الدوا اليوت تجري ابقا الهواء الرؤسياء(.. وميا قلنياه فيي السياسية 

نقوله في االقتصاي. س  ان منتسكيو لم ي كر لنا حدا للضرا ي  ومي 

هو اةميي ال ي يوك  سلييه أمير تعيييي قيدرها بحييث ال يجحي  وال 

 يعم  بأهوا ه الخا ة. 

 

                                                

 )انظر كتاب اإلنسان  لك المجهوا( -  1
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 روسو

 (ت  1778 – 1712)

 االجتماع:  -1

يعتقيد روسيو ان جمييع المشياك  ناميئة ميي اجتمياا النيياس  وان 

 الراحة ك  الراحة في االنعزاا.

ولكي اعترافا باةمر الواقع البد لنا ان نضع قوانيي للتقليي  ميي  

 مفاسد االجتماا. 
 

 األخالق:  -2

أساس الفلسفة عنيد روسيو  حيي الطبيعية. ويقيوا  ان القليي ال  

  مفسدة تنشأ فهي مي جهة ان اإلنسان ال يستعم  عقله يخطل  وك

 في اةمور الداخلية )أي في توجيه نفسه(. 

ويعتقد ان حرية اإلنسان جياءت ميي جهية انيه يمليك سليى جانيي  

مييهوات نفسييه عقييال موجهييا يسييتطيع بتوجيهييه ان يعييرن خيييره. 

والسييعاية الحقيقييية لمنسييان تكمييي فييي عييدت الظلييم وان يكييون بييرا 

 اس وه ا يكفيه في حق  اةخالق. بالن
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 السياسة:  -3

وبعييد ان اجتمييع النيياس بعضييهم سلييى بعييا )وان كييان فييي  لييك 

 ضررهم(  فالبد ان تقل  مي مفاسد االجتماا بأمريي  

 اةوا  التربية. 

ال اني  الحكومة  التي يجي ان ال تتجاوز ساار بليد واحيد. وبميا 

يي فالبييد مييي تعييييي مييي ان النيياس كلهييم ال يعرفييون تشييريع القييوان

يشرا لهم ميي الخبيراء  والنياس أحيرار ميي حييث المجميوا  وان 

 وجي على ك  فري منهم ان يتبع القانون وال يخرج عليه. 
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 1هابر

 ت ( 1679  – 1588)

 

 االجتماع:  -1

يعتقيد هييابر ان مييا يقولييه اليبعا مييي أن اإلنسييان مييدني بييالطبع  

دو اإلنسيان! وقيد اثير عنيه قوليه خطأ فاضا ةن اإلنسيان بطبعيه عي

 )اإلنسان لمنسان   ي(. 

 ال يريد اإلنسان ميئا اال لنفسه وهو يحارب اخخريي أبدا. 
 

 األخالق:  -2

وعلييى هيي ا فليييس هنيياك محيي  لألخييالق فييي قلييي اإلنسييان بيي   

 اةخالق تابع للمنافع فقط. 
 

                                                

هنيياك حكميياء آخييرون أم يياا اكوسييت كنييت وسبنسيير ولكييي نظرييياتهم تشييبه سلييى حييد  -1

كبيرما سبقت مي نظريات الفالسفة السيابقيي ولييس ليديهم جدييد  غيير ان كانيت يعتقيد ان 

لمنسان عياافتيي  عاافية )حيي الي ات( وأخيرى )حيي الغيير( وهي ه اةخييرة  هيي التيي 

بت تكويي المجتمع مي أسرة فعشيرة فأقوات  كما أنها أ بحت مبيدأ اةخيالق كالصيدق سب

 والتعاون والوفاء. 

وييييزعم سبنسييير ان المجتمعيييات البشيييرية قسيييمان  مجتميييع  يييناعي ومجتميييع حربيييي  

والمجتمع الحربيي متقيدت زمنيا عليى المجتميع الصيناعي  ويعتقيد ان النياس ال يزاليون فيي 

مي االنتقاا سلى يور الصيناعة  ويعتقيد ان ال يورة االميتراكية انميا يور الحرب والبد لهم 

 هي مي ظواهر المجتمع الحربي.
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 السياسة:  -3

لقوة و ليك ةن وأساس الحكم هو االستبداي والحكم عي اريق ا 

الناس حييث يحيارب بعضيهم بعضيا  ال يسيتطيعون العييا بسيعاية 

 فالبد مي تقرير اةمي ال ي يعتبر مي أهم الضرورات له. 

وتقريييير اةميييي انميييا يمكيييي بيييأن يتنيييازا الكييي  عيييي حريييياتهم  

ويسييلموها بيييد رجيي  واحييد يحكمهييم بييالقوة.. وال يجييوز ان يوضييع 

 بأي قيد. له ا الواحد أي قانون وال يحدي 
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 نيتشه

 ت ( 1900 – 1844)

 

 االجتماع:  -1

اإلنسان جاء سلى الحياة ليتمتع بما فيها  وك  ما يهيء له ارييق 

التمتع فهو خير )وافق الحق أو خالفه(   وما يقاا عي تساوي الخلق 

بعضهم مع بعا خطأ  ب  الحق ان في الناس ساية وعبيدا  وعلى 

 احة للساية. العبيد ان يهيئوا وسا   الر

س ن فييالمجتمع الطبقييي فييي أسييوء حاالتييه هييو المجتمييع الطبيعييي 

 اةم   عند نيتشه. 
 

 االقتصاد:  -2

البد ان يست مر القوي الضعفاء بأقي  ميا يمكيي  وأن يحياوا كي  

 مكار خداا السيطرة على اخخريي في ه ا المجاا. 
 

 األخالق:  -3

فطيرة اإلنسيان واةخالق مي الضيع ؛ ان الجيزء اةعظيم ميي  

التعييدي والظلييم  وان الجييزء اةقيي  هييو العقيي  والعاافيية  والجييزء 

 اةعظم هو ال ي يجي ان يتبع. 

والبد ان يمارس اإلنسان ك  نيوا ميي أنيواا اإلجيرات ليعييا فيي  

 رفاه وسعاية. 



 404 

 

 السياسة:  -4

وعلى ه ا اةساس فالسياسة تقيوت عليى خدمية اةقويياء وسيحق  

ك ميييي الييديي واةخيييالق فإنميييا هيييو وسييييلة الضييعفاء وكييي  ميييا هنيييا

 للسيطرة على المستضعفيي.

 المالحظات: 

حقا ان لم يكي هناك رب  ولم يكي جزاء  ولم يكي العقي  أك ير  

مي محصوا أعلى للماية  ولم يكي هناك حيق وبااي  وخيير ومير 

أبدييي )كما يقيوا المياييون( كيان ميا رأى نيتشيه هيو الحيق. )وهي ا 

بالنسيبة سليى اليدوا  –عميال  –راه اليدوا الكبيرى بالفع  هو ال ي تي

 الصغرى(. 

ولييييس ميييا يفعليييه فرييييق ميييي الميييايييي ميييي التظييياهر بالعدالييية  

 االجتماعية والمساواة وسعانة الضعفاء اال خداا ومكر.

ان أرايت البشييرية ان تعيييا فييي ظيي  القيييم السييامية والعداليية و 

نت تريد السعاية الحرية والمساواة و حف  حقوق الضعفاء  وان كا

 الحقة فال بد لها ان تلو  سلى حمى الديي والم هي الحق. 

ويسييتخدت اإليمييان بيياهلل واليييوت اخخيير وسيييلة لتطبيييق هيي ه الم يي  

واال فليييس مييي المعقييوا ان ينتظيير مييي القاعييدة المايييية اال البنيياء 

 المايي المصلحي  ال ي ال يرى الفري بموجبه اال نفسه فقط.

لخلييق الرفيييع والعقيييدة بالميي هي الحييق توأمييان ال والواقييع  ان ا

ينفصالن وكالهما مي نتيا ج الوجيدان النقيي.. ألييس كي  منيا يشيعر 

 في واقعه انه يحي العدا والمساواة وينزجر مي الظلم والتفاوت؟ 
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أج    حتى هابر ونيتشه   حينما ينزلون مي برج خرافاتهم سلى 

اليي ي يييرحم الضييعفاء سيياحة الواقييع البييد لهييم مييي االعتييران بييأن 

 ويلتزت بالوفاء والصدق والطهارة أفض  مي غيره أل  مرة ومرة. 

 

 آراء إشتراكية.. 

خييالا القييرن التاسييع عشيير ظهيير فييي أوروبييا بعييا مييي سييموا 

بالحكماء والفالسيفة ميي يون ان يكيون ليديهم ميا يسيتحقون بيه هي ه 

نهم التسمية.. نايوا باال الح عي اريق االميتراكية ويي كر ميي بيي

 (. 3( و)يروين2( )وسي سيمون1)فوريه

بيد أن نظرياتهم لم تليق رواجيا س  انهيا ليم تكيي االم الييات تافهية 

 تعيا في عالم الخياا وال يمكي تطبيقها أبدا. 

                                                

مخصيا( ويختيار  1300كان يرى لزوت تجمع الناس في كواير  غيرة )عدي أفرايها  -1

 ك  فري منهم ما يناسبه مي العم  بحريته الشخصية.

الدوليية العميي  لألفييراي بمقتضييى  كييان يييرى لييزوت ابطيياا ال ييورات وااللتييزات بتعييييي -2

 كفاءاتهم  وتعيي لهم مقدار معامهم.

كان يعتقد  ان على الناس ان يجتمعوا بحريتهم في مكيان ليقسيموا بييي أنفسيهم العمي    -3

 ويكون التبايا بالحاجات وليس بالنقد  ولم يكي يرى حاجة سلى الدولة.
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 ماركس

 ت ( 1883 – 1818)

يعتقييد ميياركس  ان مييي الضييروري علييى عميياا العييالم قبيي  كيي   

حيييييارب رأس المييييياا مييييييء ان يتحيييييدوا ليشيييييكلوا جبهييييية قويييييية ت

والرأسيييمالييي فيييي العيييالم  ويجيييي ان ينيييزا العمييياا الحكيييم ميييي 

الرأسييمالييي عييي اريييق العنيي  ال ييوري.. ويؤسسييوا يوليية العميياا 

 اةممية. 

تعتقييد الماركسييية انهييا لييم تتجيياوز أبييدا اة ييوا العلمييية وليي لك  

  وسيييمت نفسيييها  1فهيييي أحسيييي ميييي سيييا ر المييي اهي االميييتراكية

 . 2ميةاالمتراكية العل

 والماركسية اليوت هي الفهم اللينيني ةفكار ماركس.  

كمييا انهييا مبنييية علييى المنطييق الييديالكتيكي )والنظييرة المايييية(  

والتي تعتبر روح االمتراكية العلمية. وله ا يقيوا جيورج فوليسيتر 

  )ال يمكي تفكيك الماركسيية واللينينيية -أستا  في جامعة باريس  –

 ..(. 3يةوالمايية الديالكتيك
                                                

روة حسيي كفياءة اةفيراي. ويقيوا تقوا بعا الم اهي االمتراكية  البيد ان تيوزا ال ي -1

بعضها  ان المقياس في التوزييع هيو حاجية الفيري ال عمليه وال كفاءاتيه. ويقيوا آخير  كي  

 بحسي كفاءته )يستخدت( ولك  بحسي عمله )يؤجر(.

يقوا ماركس  ان االمتراكية البد لها مي يوت تطبق فيه  فإن وافقت البرجوازية عليى  -2

 وبسرعة وسهولة واال ابقت بطرق حربية  عبة اويلة. لك ابقت االمتراكية سلما 

فوليستر  ان تأسيس منطق الديالكتيك أعطى سالحا جبارا بيد العام  ليستخدمه ضيد  -  3

 المستغليي.
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   وأهم المباني العلمية التي تنايي بها الماركسية ثالثة   

 التفسير المايي للتاريي.  -1

 المايية التي تنكر الديي واةخالق.  -2

 ييالكتيك المجتمع.  -3

والبد لنا ان نشرح ه ه القواعد الفكريية لمياركس وني كر عنيدها 

 النقد الفكري الموجه سليها  
 

 المادية:  -1

انكار الروح والخالق واليوت اخخر والقيم.. )وال نعوي لننتقد هي 

هيي ه الخرافيية بعييد ان أمييبعنا الكييالت حولهييا فييي الفلسييفة النظرييية 

 والعقا د(. 
 

 التفسير المادي للتاريخ:  -2

يقييوا ميياركس  ان عليية العليي  لكيي  حييواي  التيياريي هييو العاميي  

يقية االنتياج  االقتصايي  ولي لك فيإن كي  اتجاهيات البشير تتبيع ار

ويستدا ماركس على  لك بالرغم مي انه ليم يكيي مؤرخيا وليم يكيي 

عنده علم بالماضي  بأن اإلنسان تابع لحاجاته  س  لييس ليه روح أو 

قيييم أو ييييي أو وجييدان أيبييي  فليييس هييو سالّ آليية جميليية تحتيياج سلييى 

 وقوي  س ن فهو تابع لمصلحته. 
 

 المالحظات: 

                                                                                                         

ويقوا  ان المايية كانت بم ابة سالح قوي فيي ييد الحيزب الشييوعي الروسيي ليم يكونيوا  

 يستطيعون يحر البرجوازية بدونها..

تفسيييير الميييايي للتييياريي يكشييي  فيييي عقييييدة فوليسيييتر عيييي نوعيييية التحيييوالت كميييا ان ال

 االجتماعية وينبأ اإلنسان بمستقبله في الحياة.
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 يقيي  ونحي نستطيع ان نريه مي ار

اثبييات ان اإلنسييان يملييك روحييا وعقييال ومييعورا بيياةخالق  -1

والييديي  وان انب يياق اةيييييان انمييا كيييان لحقانيتهييا. كييي   لييك سيييبق 

 الحديث عنه لدى البحث عي الفلسفة والعقا د.

ظواهر ك يرة في التياريي القيديم والجدييد.. ونكتفيي فيي  ليك  -2

 ب كر ثالثة أم لة  

نجد ظروفا اجتماعية واحدة انتجيت أفكيارا في العهد اليوناني  -أ

متناقضييية. مييي ال  فيييي القيييرن السيييايس قبييي  المييييالي كيييان) ايييالس 

م. وفيي القيرن الخيامس  الملطي( ماييا وكان)في اغورس( ميتافيزيقييا

م.. وفيي كي   كان )هرقليط( ييالكتيكيا وكان) كينوقانوس( ميتافيزيقيا

 تناقا مي اةفكار!عهد وفي ك  البيئات اةغريقية  كان يوجد الم

الديي اإلسالمي جاء في مجتمع بيدوي حييث ظهير فيي مكية  -ب

المجدبية )وليم يظهير فيي الييمي الحضياري( وسياعد الفقيراء  وأكيد 

الملكية الفريية.. فكي  يمكي تفسيره بنزاا الطبقات؟ وان كان جاء 

يعمييا للفقيييراء فكييي  أكيييد الملكييية الفرييييية؟ وان كييان فيييي  يييالا 

سيييياعد الفقييييراء وسيييياعدوه  وعييييارض اةثرييييياء اةغنييييياء فكييييي  

وعارضييوه؟ وان كييان مييي نتييا ج المنيياف فكييي  جيياء فييي الحجيياز 

 البدوي ولم يأت في اليمي أو الشات الحضاريتيي؟

لميييا ا تراجيييع االتحييياي السيييوفياتي عيييي االميييتراكية؟ ولميييا ا  -ج

اختل  ميع الصييي؟ ولميا ا تقيدمت بعيا اليدوا فيي الصيناعة فليم 

الب اميتراكي  وتييأخر بعيا فحيد  فيهيا؟. ولمييا ا يحيد  فيهيا انقي

انقلبت اندونيسيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا عي االمتراكية؟   ولما ا 

كانت حالة العماا فيي ألمانييا الغربيية أفضي  ميي حيالهم فيي ألمانييا 

التفسيير الجبيري  -لدى التدبّر– الشرقية؟ ك  ه ه الظواهر تناقا 
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ا تنبأ به مياركس. واةفضي  ان والمايي للتاريي  وهو خالن ك  م

نريا أنفسنا بما قاله الدكتور سقبياا فيي تاريخيه )بميا ان مياركس ليم 

 يكي مؤرخا فإنه لم يستطع ان يكتش  أسباب تقدت اةمم وتأخرها(. 
 

 ديالكتيك المجتمع..  -3

يعتقيييد مييياركس ان ييالكتييييك الفكييير ييييأتي بعينيييه فيييي المجتميييع. 

 ي اةربع للديالكتيك بالشرح التالي  فالجماعة كالفكر تخضع للقواني

 .-ليس في العالم ثابت –أ   التغير والتطور  -1

بمييييا ان المجتمييييع البرجييييوازي البييييد ان يتغييييير  فهييييو ينقلييييي 

 . 1بالضرورة سلى مجتمع امتراكي

 أ   التفاع  )ك  ميء يؤثر في ك  ميء(.  -2

والمجتمييييع يييييأتي نتيجيييية لألوضيييياا التييييي سييييبقته. فييييالمجتمع 

راكي وليييد المجتمييع البرجييوازي  وثييورة العميياا علييى رأس االمييت

 الماا. 

 أ   التناقا )ك  ميء يحم  نقيضه في ياخله(.  -3

فالرأسمالية تحم  في ياخلها قوة مضاية  هيي االميتراكية.  ليك 

ةنها تتركي مي )أ حاب اةمواا( وهيم يشيكلون القيوة المتسيلطة 

 و)العماا( وهم القوة المضاية. 

ركس  ان تقييدت العييالم ينشييأ مييي تطيياحي القييوتيي؛ قييوة ويقييوا مييا

 الرأسماا وقوة العماا. 

                                                

الشييوعية اةوليى  -1يقولون ان التغير في العالم قد تناوا المجتميع فيي حياالت أربيع   -1

ى سليى نهايية وأخييرا انتهي -5الرأسمالية  -4الملوك والطوا     -3العبويية واالقطاا  -2

 الرأسمالية.
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ويقوا  )ان نزاا الطبقات ليس وليد المجتمعات المعا رة انميا 

 هو نزاا ازلي من  فجر التاريي اإلنساني وحتى اليوت المعا ر(. 

بيد ان ه ا النيزاا القيا م الييوت بييي ابقتيي البرجوازيية والعمياا 

خير   لك ةن االمتراكية سون تتغلي على البرجوازية سيكون اة

 فتزوا الطبقات رأسا  وبمحوها سيزوا منشأ الخالن والنزاا. 

التغيير الفجا ي؛ )ان التغيير الكميي سيون ينقليي سليى تغييير  -4

 كيفي كتغير الماء الحار سلى بخار(. 

والمجتمع تتفاع  فيه القوى المتعارضية وفجيأة تشيتع  الحيرب  

اريق استخدات القيوة العنيفية سيون تيزوا قيوى البرجوازيية  وعي

ويسييتبد العميياا بييالحكم  )وهيي ا هييو مييا يقصييد بييه مييي االمييتراكية 

 ال ورية(. 

 المالحظات:

هيي ه اة ييوا اةربعيية قييد سييبق وأن نقييدنا بعضييها فييي الفلسييفة 

النظرية ولكي تحميلها عمليا على واقيع المجتميع خطيأة كبييرة البيد 

   مي نقدها   لك

ةن العلم الحديث قيد اثبيت  يفات ثابتية للفيري والمجتميع ليم  -1

تتغير من  وجويه وحتى اليوت  وال يمكي تغييرها أبدا )ميا يات يبقيى 

اإلنسيان سنسيانا(.. ومييي جملية الصييفات النفسيية للفييري  حيي الشيير  

 وحي الخير  العاافة  الحرية الشخصية.. 

بعييا اةفيراي مييع  وميي  يفات المجتمييع التيي ال تتغييير  تفاعي 

بعيا )علميا بيأن اثبييات  يفة واحيدة ال تقبيي  التغييير يكفيي لنسيي  

الفكرة التي تزعم ان ك  ميء يتغير(.. وس ا ثبتت  فات نفسيية ال 

تتغير في الفري  والمفيروض ان المجتميع لييس اال تجمعيا لألفيراي  

 فإن ه ه الصفات ت بت بحجم أضخم للمجتمع.
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بيون الخيير ويحبيون الشير ولهيم فالمجتمع؛ مركي ميي أفيراي يح

  واا فية ميي هيؤالء اةفيراي يغليي فييهم الخيير عليى  1عق  وهوى

الشر  واا فة يغليي الشير فييهم عليى الخيير  فتنقسيم الجماعية سليى 

اا فتيي  اا فة تؤيد الخير وأخرى تؤيد الشر وهكي ا تقيوت الحيرب 

تغير عليى البارية أو الحارة بينهما. وه ا اةمر هو ال ابت ال ي لم ي

 اوا التاريي وتدا عليه كافة الظواهر التاريخية.

أمييا ميييا قاليييه مييياركس ميييي تطييور المجتميييع ميييي رأسيييمالية سليييى 

امتراكية  فهو عيي الخطأ ال ي ال يي هي سلييه ميي ليه أينيى معرفية 

بالتاريي. ومي حقنا ان نتساءا  ه  كانت جهوي الحزب الشيوعي  

الب روسييا؟ انهيم يعرفيون ان ات حتمية التاريي هي التي انتجت انق

جهويهم هي التيي أثميرت االنقيالب لييس غيير.. ثيم نتسياءا  لميا ا 

تغييييرت اإلميييتراكية اةوليييى فيييي اليييزمي اةوا سليييى يور العبييياية؟ 

وكي  انقلبت اندونيسييا سليى رأسيمالية بعيد ان كانيت اميتراكية؟ ثيم 

 ان ماركس لم يستند سلى يلي  فيما قاله. 

حق يريد بها مياركس أميرا بيااال   ليك ةن والتفاع ؛ كلمة  -2

حتمية االمتراكية بعد البرجوازية ال يلي  عليهيا. س ن أفكيار النياس 

تؤثر بعضها في بعيا ولكيي تيأثير أفكيار االميتراكييي يون أفكيار 

 الرأسمالييي ال يلي  عليه ساالقا. 

فييي حيييي انييا نالحيي  بالوجييدان ان مييي كانييت لييه يعاييية واسييعة 

ت أفكاره هي السا دة في العالم سواء كانت موافقة وحزب قوي كان

لممتراكية ات ال.. ول لك فإن الحزب الشيوعي يتقدت في أية منطقة 

تكييون يعايتييه فيهييا قوييية  وال يتقييدت فييي منطقيية تكييون فيهييا الدعاييية 

 الرأسمالية هي القوية. 
                                                

 سون ن بت بإ ن هللا ه ا الواقع عندما نتحد  عي علم النفس واةخالق اإلسالمييي. -1
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أمييا التنيياقا الطبقييي فليييس هنيياك يلييي  يبييرر تعميمييه علييى  -3

ك ةن العمياا )الطبقيية الضيعيفة( ان رضييت بشييروا المجتميع   لي

العيا )كما هي الحاا في أوروبا( فهي لي تعيارض الطبقية القويية 

أبدا. ورضاها وليد تحسيي ظرون العم  ومراعاة حقيوق العامي . 

بييي أفيراي المجتميع ميي جهية اخيتالن نزعياتهم  1نعم هناك تنياقا

ضيمون سليى  حيزب الفكرية والسياسيية  فتيرى فريقيا ميي العمياا ين

المحافظيي )في بريطانيا م ال( وفريقا مي أ حاب اةعماا يدخلون 

 في حزب العماا..

والتناقا كما سبق ليس اال مي جهة ان الناس فريقان أه  حيق 

 وأه  باا . 

والتغيير الفجا ي بااي  ميي أ يله كميا بينيا  ليك فيي الفلسيفة  -4

في المجتمع. س   النظرية  س  ال يمكي ان يحد  بدون علة خصو ا

مي المعلوت ان ك  حركة سياسية أو س الحية تسبقها جهوي جبيارة 

مي بعا اةفيراي وتسياعدها عوامي  ك ييرة. أميا س ا جهي  مياركس 

 وأتباعه تلك العوام  فما هو  ني الواقع؟

 

                                                

التنياقا عنيد اةوروبيييي مطلييق التعيايي  ولييس بمعنيى مقابليية الوجيوي والعيدت )كمييا  -1

 كان مشهورا عي المنطقييي قديما(.
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 القسم ال الث عي اإلنسان والمجتمع 

 

 البحث الثاني عن: 

 

 

 

 

 

 اإلسالت
 واإلنسان والمجتمع

 

 

 

 كلمة في البدء 

 المجتمع اإلسالمي 

 االقتصاي اإلسالمي 

 اةخالق اإلسالمية 

 السياسة اإلسالمية 
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 كلمة في البدء

ينبغي ان نبدأ الحديث بعرض موجز لنظرة اإلسالت سلى اإلنسان 

 والمجتمع  ثم تفصيلها كاملة ؛ فاالسالت يعتقد بما يلي 

ومبدأه ومنتهاه   هي التي  ان معرفة واقع البشر وواقع خلقه -1

مركي مي روح  –عند اإلسالت  –تخط اريقه في الحياة. واإلنسان 

وجسم  والبد مي توفير السعاية لهما. ولكي الجسم البد ان يضمي له 

السعاية عي اريق توجيه الروح. وفي روح اإلنسان ااقتان  ااقة 

الجهي    اتية هي الجه  وااقة موهوبة له هي العق . وأهم ميا فيي 

هييوى اليينفس )حييي اليي ات( وافتقيياي العلييم. كمييا ان أفضيي  معطيييات 

العق  هو  العلم والحكمية )وهيي  تميييز الشير عيي الخيير( وللبشير 

فوق  لك  اإلراية التي بها يرجا سحدى الطاقتيي )الجه  أو العق ( 

 على اةخرى.

سليى حيي اليدنيا  -ان ليم يوجيه بالعقي   -ان حي ال ات يؤيي  -2

 الماية  ومي حي الدنيا تنشأ الشهوات وهي تسبي الر ا  .  وعباية

تجعيي  الفييري يتبييع الحييق  وباتبيياا  -ان اتبعييت  -كمييا ان الحكميية 

الحييق يتحلييى الفييري بالفضييا     وهييي تييتلخص فييي مراعيياة حقييوق 

 اخخريي واتباا الحق.
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البد ان تسخر ك  قوى الحياة في تطبيق الحق  س  بيه ييتمكي  -3

ؤيوا الحقوق  وبسببه يلتيزت كي  فيري بواجباتيه تجياه الناس مي ان ي

 نفسه وتجاه اخخريي. 

حقوق البشر تنشأ مي أحد أمريي  العم  والحاجة. فمي عم   -4

استحق اةجر بقدر ما أحسي  ومي احتاج كان ليه ا بقيدر حاجتيه ا 

 الحق على القايريي.

م وقبا   مختلفة لكي يتعاونوا في  -5 سبي  ان البشر خلقوا معوبا

تحقيق سعايتهم  وهي است مار الطاقات الموجوية في أنفسيهم وفيي 

اخفاق.  لك ةن اةرض والسماء انما هي مخلوقة للبشر ومسيخرة 

 مي أجلهم.

ان اتباا الحق هو السبي  الوحيد سلى است مار ه ه الطاقيات   -6

أميا الحيق فهيو مطابقية العميي  للواقيع المفيروض  والي ي يعييي هيي ا 

مفروض هو هللا  عي اريق الرس  أو العق  السليم بت كرة الواقع ال

 اةنبياء )ا(. 

تعيياون النيياس فييي هيي ا السييبي  ينشييأ مييي خضييوعهم جميعييا  -7

لتوجيه عقولهم وتسليمهم لنظات واحد وهو اإلسيالت  وتتم ي  قيايتيه 

في سنسان تتوفر فييه ميروا القيياية  يتعيرن علييه النياس بالتجربية 

جهي  بطي  تم يليه لألمية. وكي لك فيميا س ا  الشخصية ومتى فسيق أو

 عجز عي مواجهة المشاك  واةزمات وحلها. 

النيييياس باتبيييياعهم إلرمييييايات عقييييولهم  يضييييمنون ةنفسييييهم  -8

الحرييييات اةربيييع وهيييي  حريييية الفكييير باالرتفييياا عيييي الخضيييوا 

للشهوات أو التعصي والتقليد . وحرية السياسية   باتبياا ميي يم ي  

ت ةي ااغوت آخر. وحريية االقتصياي  فلكي  الديي وعدت االستسال
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فيري ان يكتسيي كمييا يشياء ميريطة أال يسييبي ميقاء لنفسيه أو مييقاء 

للناس. وحرية الشؤون الشخصية  بأن يعم  بما ماء وكيي  مياء  

 وضمنها حرية السفر واإلقامة.

وبما ان الفري له عق  وسراية فهو مسؤوا عيي أعماليه وعيي  -9

وواقع النياس بمقيدار اسيتطاعته  ولكنيه ميي تغيير الفاسد مي واقعه 

جهة أخرى يعتبر فريا فيي العا لية البشيرية. فهيو غيير ماليك لنفسيه 

بصورة مطلقة  س  ان البشر مخلوقون هلل  يا رون سلييه  فلييس ليه 

وال بغييره. وبميا ان البشير  -ةنه ليس ماليك نفسيه  -ان يضر نفسه 

عيي سيراك الحيق فيي عا لة واحدة فعليهم ان يكفلوا مي عجز مينهم 

فكره  بأمره بالمعرون ونهيه عيي المنكير وتوجيهيه سليى الحيق. أو 

عجييز عييي تحقيييق الصييحة والكراميية و.. و.. فييي جسييمه  بتييوفير 

الضمانات المحققة لحاجته جميعا.. وعلى ه ا اةساس تنشيأ بعيا 

التحديدات كحرمة التجارة بالمحرمات وبعا الضرا ي كيالخمس 

ةخييرى علييى الصييعيد العييات. كمييا تنشييأ لييزوت والزكيياة والضييرا ي ا

 النفقة على المضطر في الصعيد العا لي الخاص. 

وان القيوة التنفي ييية لهيي ه اةحكييات هيي  اإليمييان القلبييي بيياهلل  -10

ال ي خلق البشر وملكهم  وباليوت اخخر ال ي يجزي فيه ك   الا 

 ب واب ويجزي ك  االا بعقاب. 

ىء مي سيمان الفري بأنه ال حيق ةحيد وان التسليم للديي نام -11

في التشريع غير هللا أو التشريع مي خالا القواعد والقوانيي العامة 

 التي وضعها هللا ةنه فقط مالك الناس وهو الحكيم العليم.

 ه ا موجز القوا في نظرة اإلسالت سلى اإلنسان والمجتمع. 
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 المجتمع اإلسالمي
 

سيؤوا عيي أعماليه مكلي  بواجباتيه  يقرر اإلسالت ان ك  فري م

وله حقوقه في التمتع بالل ا   الفكريية والجسيمية فيي حيدوي خدماتيه 

ة  َخيميرام يَيَرهُ َوَمي يَعممَي م ]أو حاجاته ويقوا   َم م مو مقَاَا  َرَّ فََمي يَعم

ة  َميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّرام   مو مقَييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَا  َرَّ

 (.8-7الزلزلة  )[يََرهُ 

ي تبييدو فيهييا النزعيية والتيي -  وتنشييأ هيي ه الفكييرة فييي اإلسييالت 

مي تقرير اإلسالت ان ك  فري عاقي  حير فيي  –الفريية بايا االمر 

ستخا  أي قرار في الحياة. وبما انه حر فهو مالك لنفسه وليس ةحد 

 . 1عليه حق العبويية )ال تكي عبد غيرك وقد جعلك هللا حرا(

  وس ا كان ك  فري مالك نفسه فهو أملك لعمله وتصرفه مي أي 

او بوَما َكَسَي َرهوييٌ ]آخر فري  رو  (..21) الطور [ُك ُّ امم

وعلييى هيي ا اةسيياس المتيييي يشييرا الييديي أحكامييا خا يية بييالفري 

 -العقييييدة واإليميييان  -)لييييس للمجتميييع فيهيييا يخييي ( كأفعييياا القليييي 

والعبايات وك ير مي اةحكات اةخرى.. وقد جاء في القيرآن تقريير 

 له ه الحقيقة حيث  رح  

                                                

 ي عليه السالت .نهج البالغة   في و ية االمات لولده الحس -  1
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تَدَيمتُمم َعلَيمكُ ] ُكم َمي َض َّ سو َا اهم فَُسُكمم الَ يَُضرُّ  (. 105الما دة  )[مم أَنم

ال  -الناميئة ميي حريية كي  فيري ومسيؤوليته  –ولكي ه ه الفكرة 

تنافي فكرة أخرى  تبدو فيها جماعية االتجاه هيي  ان اإلنسيان عبيد 

بيد هللا  وان امتالكه لنفسه نامل ميي تملييك هللا ليه  ليك. وبميا انيه ع

ُ َخلَقَُكيييييييمم َوَميييييييا ]فهييييييو مسيييييييير بيييييييأمر هللا وفييييييي  يييييييرااه  َوَّللاَّ

 (. 96)الصافات [تَعمَملُونَ 

وكما خلق هللا ه ا الفري خلق اخخريي  فهما متساويان أميات هللا  

متكافئان في الحقوق والواجبات  ك  منهما عبد ال يملك لنفسه نفعيا 

خخير  وال أن وال ضرا مي يون هللا.. فليس ةحيد أن يطغيى عليى ا

يشيييبع هيييو بينميييا يجيييوا جييياره  وال أن يعتيييزا عيييي النييياس باتبييياا 

الرهبانية وباستغالا حق حريته اسيتغالال غيير  يالا بالنسيبة سليى 

اخخييريي.. وعلييى هيي ا اةسيياس فييال يصييا ان يمحييق الفييري حقييوق 

 الجماعة وال أن تهضم الجماعة حقوق الفري.

تقلة فييي المجمييوا   وبمييا ان الييديي يعتييرن بييالفري كوحييدة مسيي

يؤكييد علييى الجماعيية أال تغلييي علييى النيياس نييزعتهم الفريييية بحيييث 

تطغى على عالقة بعضهم مع بعا. ول لك فهو يقرر عدة نظم في 

 سبي  ربط الفري بالجماعة هي.

 ان الفري سنما هو محاا بحلقات متداخلة هي بالترتيي   -1

وكي   3ميي ه  أسيات ته وتال2  جيرانه1  عشيرته2  أسرته1عا لته 

مي يميت سلييه بصيلة كالصياحي فيي السيفر والصيديق فيي الحضير 

 وهك ا.. 
                                                

يقوا اإلسالت في توثيق عالقة اإلنسان بأسرته  )رضى هللا مع رضى الواليديي وسيخط هللا  -1

( ويقوا  )نظر الولد سلى 80  ص 71مع سخط الوالديي( )رسوا هللا ا ص ا؛ بحار اةنوار  ج

 والديه حبا لهما عباية( )المصدر نفسه(.

الجوار زياية في اةمواا واةعمار( ويقيوا  ويقوا في اةسرة  ) لة اةرحات وحسي -2

على لسان أمير المؤمنيي )ا( في قوله تعالى  )اتقوا هللا ال ي تسا لون به واةرحات( قاا  
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ويقرر ا بعد  لك ا ربط الفري بالجماعة  فيرسم واقع العالقة  -2

بينهميا فييي أ يي  الخلييق فيعتبير أن أفييراي )المجتمييع المييؤمي( أخييوة 

ييَوةٌ ]فيجييي ان يقومييوا بإ ييالح بعضييهم الييبعا  نُييوَن سوخم مو  سونََّمييا المُمؤم

َحُمونَ  َ لَعَلَُّكمم تُرم لوُحوا بَيمَي أََخَويمُكمم َواتَّقُوا َّللاَّ  (. 10الحجرات  )[فَاَ م

وتييارة يقييوا  ان أفييراي اةميية المسييلمة كأعضيياء جسييم واحييد.. 

)المؤمنون في تبارهم وتراحمهم وتعاافهم كم   الجسد س ا اميتكى 

 منه عضو تداعى له سا ر اةعضاء بالسهر والحمى(.

ما حق اةمة فإنيه يقيرر هكي ا )وأميا حيق أهي  ملتيك عامية وأ -3

)أي أه  يينك( فإضمار السالمة ونشر جناح الرحمية لهيم والرفيق 

بمسيئهم  وتيآلفهم واستصيالحهم وميكر محسينهم وكي  اة ى عيي 

مسيئهم  وان تحي لهم ما تحي لنفسك وتكره لهم ميا تكيره لنفسيك  

نزلة أخوتك وعجا زهم وان يكون ميوخهم بمنزلة أبيك ومبابهم بم

 . 4بمنزلة أمك والصغار منهم بمنزلة أواليك..(

 أما أفض  الناس في المجتمع اإلسالمي فهم    -4

                                                                                                         

)هي أرحات الناس  ان هللا أمر بصيلتها وعظمهيا اال تيرى انيه جعلهيا منيه( )بحيار االنيوار 

 (.35 ح97 ص71 ج

ي عليه السالت(  )و   أمرء عشيرته فإنهم أوليى يقوا اإلسالت )على لسان االمات عل -1

  71ببره و ات يده وو لت العشيرة أخاها ان ع ر به يهر وأيبرت عنه ينيا( )بحيار  ج

 (.105ص

يقوا اإلسالت )على لسان النبي )ص((  )ميي ا ى جياره حيرت هللا علييه رييا الجنية وميأواه  -2

زاا جبر يي  يو يني بالجيار حتيى  جهنم وبئس المصير  ومي ضيع حق جياره فلييس منيا وميا

 (.150  ص71ظننت انه سيورثه( )بحار  ج

يقييوا اإلسييالت علييى لسييان اإلمييات علييي بييي الحسيييي )ا(  )وأمييا حييق سا سييك بييالعلم  -3

فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسي االستماا سليه واالقباا عليه. وأما حق رعيتيك بيالعلم 

يما آتاك مي العلم   فإن أحسنت فيما والك هللا مي  ليك فأن تعلم ان هللا قد جعلك قيما لهم ف

 (.14  ص71كنت له أمال معتقدا( )بحار  ج

 .  9 ص71بحار االنوار  ج -  4
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و أَتمقَيياُكمم ]العييالم  يقييوا هللا سييبحانه   1التقييي نييدَ َّللاَّ ييَرَمُكمم عو  )[سونَّ أَكم

ينُكمم  ]( ويقوا  13الحجرات  يَي َءاَمنُوا مو ُ الَّ و فَعو َّللاَّ يَي اُوتُيوا يَرم َوالَّي و

َم يََرَجات   لم  ( 11المجايلة  )[المعو

يييييَ  َّللّاُ المجاهيييييد فيييييي سيييييبي  هللا.. يقيييييوا هللا سيييييبحانه  ] َوفَضَّ

م  يما َرام َعظو يَي أَجم دو يَي َعلَى المقَاعو دو  (95النساء )[المُماَجاهو

لَ ]السابق سلى الديي.. قاا هللا تعالى   ئوَك َوالسَّابوقُوَن السَّابوقُوَن   أُوم

بُونَ  ( ولكيي كي  هي ه المزاييا ال تبيرر تكبير 11-10الواقعة  )[المُمقَرَّ

 هؤالء على الناس أو تطاولهم على حقوق اخخريي.. 

كما ان مي أفض  الناس عنيد هللا هيو الي ي ينفيع النياس أك ير  -5

( و قياا  2مي غيره قاا النبي )ص( )خير الناس مي انتفع به الناس

ر منهميا  اإليميان بياهلل والنفيع لعبياي هللا.. )خصلتان ليس فوقهميا خيي

  3وخصلتان ليس فوقهما مر  الشرك باهلل واالضرار لعباي هللا(

المؤمنييون فييي منطييق اإلسييالت وعلييى لسييان االمييات الصييايق  -6

)ا( خيييدت بعضيييهم ليييبعا )قيييي  ليييه وكيييي  يكيييون خيييدت بعضيييهم 

 . 4لبعا(؟ قاا  )يفيد بعضهم بعضا(

مي أن يتراحموا ويتباروا.. يقوا االميات البد ةفراي المجتمع  -7

الصيييايق علييييه السيييالت  )توا يييلوا وتبيييا لوا وتبييياروا وتراحميييوا 

                                                

اإلسالت يقرر ان الحياة سواء ما ييرتبط منهيا باليدنيا أو ميا ييرتبط منهيا بياخخرة انميا  -  1

ص يون ان يكيون العمي  هي مبنية عليى العمي  وال قيمية للعمي  بيدون اخيالص وال اخيال

نامئا مي وعي وسراية  وكلمية التقيوى تجميع هي ه كلهيا س  تعنيي الخيون ميي هللا الموجيي 

 لالخالص في العم  الصالا المستمر.

 .  1 ح23 ص72بحار االنوار  ج -  2

  22مسييتدرك الوسييا    كتيياب االميير بييالمعرون   أبييواب فعيي  المعييرون   البيياب  -  3

 .  10ح

 61  ص 8  كتيياب القضيياء   ابييواب  ييفات القاضييي باب  18لشيييعة  جوسييا   ا -  4

 . 37 ح
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م أبرارا كما أمركم هللا عز وج ( وقاا النبي )ص(   1وكونوا اخوانا

 . 2)عليكم بالتوا   و التبا ا وسياكم والتقااع والتحاسد والتدابر(

الحالقيية ال أعنييي ويقييوا الرسييوا )ص(  )أال ان فييي التبيياغا 

.. ويقيوا )ص(  )لينصيا الرجي  3حالقة الشعر ولكي حالقة اليديي(

.. ويقيوا اإلمييات البياقر علييه السييالت  4مينكم أخياه كنصيييحته لنفسيه(

)س ا احتجيييت فاسيييله )أي أخييياك الميييؤمي( وس ا سيييألك فأعطيييه  وال 

تدخر عنه خيرا  فإنه ال يدخر عنيك. كيي ليه ظهيرا فإنيه ليك ظهير  

فظه فيي غيبتيه  وان ميهد فيزره  وأجلّيه وأكرميه فإنيه ان غاب فاح

 . 5منك وأنت منه(

البد لك  فيري فيي المجتميع المسيلم ان يراقيي اةميور العامية  -8

ويهتم بهيا فيإ ا وجيد فيهيا فسيايا سيارا سليى س يالحه. يقيوا اإلميات 

 . 6الصايق )ا(  )مي لم يهتم بأمور المسلميي فليس بمسلم(

أو العنصييري أو القييومي  فييإن اإلسييالت أمييا التمييايز الطبقييي  -9

يتبيرأ منييه ويتبيرأ مييي كي  مييي ينيايي بييه  ويضيع كيي  تعاليميه علييى 

 أساس المساواة والعدالة الشاملة  يقوا هللا سبحانه  

م َوقَبَآ وَ  ] ي  ََكر  َواُن َى َوَجعَلمنَاُكمم ُمعُوبا يَآ أَيَُّها النَّاُس سونَّا َخلَقمنَاُكم مو

و أَتمقَاُكمم لوتَعَاَرفُوا سو  ندَ َّللاَّ َرَمُكمم عو  (. 13) الحجرات [نَّ أَكم

                                                

 .  2  ح 107مستدرك الوسا    كتاب الحج  ابواب العشرة   الباب  -  1

 .  24  ح 105المصدر   الباب   -  2

 .  1  ح96المصدر   الباب  -  3

 .  4  ح 595  ص 35  ابواب فع  المعرون   الباب 11وسا   الشيعة  ج -  4

 .  5  ح 222  ص71بحار االنوار  ج -  5

 .  119 ح 338المصدر  ص -  6
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ان ه ه اخية ال تقدت و ية خلقية وتربوية سلى المسيلميي ولكنهيا 

توضييا فلسييفة تشييريعية يبنييي عليهييا الييديي كيي  أسسييه  وهييي تقييرر 

 ثالثة حقا ق أساسية في بناء الحقوق الدولية والوانية هي  

 يملكون اال ما وهي لهم هللا تعالى. أل   ان الناس مخلوقون فال 

باء  ان أ   خلقهم  كر وأن ى فهم اخوة في اة    وميا ايرأ 

 عليهم مي االختالن فهو عرض يجي اال يعتنى به. 

جيم  ان هناك معوبا متميايزة وقبا ي  مختلفية  ولكيي كي  هي ه ال 

بييد أن تسييتغ  فييي سييبي  التعييارن والتعيياون  فالقوميييات البيييد ان 

 صالا العات ال للتباغا والتحارب. تستغ  لل

واإلسييييالت يقييييرر العداليييية االجتماعييييية علييييى الصييييعيديي   -10

 الحكومي والفريي. ويقوا  

و َولَيوم َعلَيى ] َّ يطو ُميَهدَآَء ّلِلو قوسم يَي بوالم امو يَي َءاَمنُوا ُكونُيوا قَيوَّ يَآ أَيَُّها الَّ و

َربويَي سو  دَيميو َواةَقم َوالو ُكمم أَوو الم فُسو َميا أَنم لَيى بوهو ُ أَوم م أَوم فَقويَرام فَياّلِلَّ ن يَُكيم َغنويّا

َ َكياَن بوَميا   ُضيوا فَيإونَّ َّللاَّ لُوا وسون تَلمُوو أَوم تُعمرو دو فاَلَ تَتَّبوعُوا المَهَوى أَن تَعم

 (. 135النساء  )[تَعمَملُوَن َخبويرام 

 ه ه اخية تنس  خرافة القرابة أو الصداقة أو الغنى نسفا وتجع 

 الميزان هو العدا والحق فقط. 

تنشييأ فييي  -حسييي الرؤييية االسييالمية  –أمييا الحييروب فإنهييا  -11

 المجتمعات بأحد سببيي  

اةوا  ان النيياس يصييبحون أمييات الييدعوات الخيييرة سلييى فييريقيي  

مهتييد وضيياا. ويحيياوا الضييالون ان يقضييوا علييى المهتييديي لكييي 

ا كلمة الحق هي يصفو لهم الجو.. والبد مي ه ه الحرب حتى تصب

 العليا مريطة اال تستغ  ه ه الحرب للمصالا المايية. 
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ال يياني  ان بعييا الطبقييات تريييد ان تسييتغ  ابقيية أخييرى فتقييوت 

الحرب  والبد ميي القضياء عليى هي ا النيوا ميي الحيرب  بالقضياء 

 على جرثومتها وهي االستغالا. 

ه أما االستغالا فإن سببه  حيرص اإلنسيان عليى المياية. وعالجي

هيو  توجيييه النيياس سلييى الحييق ومعاقبيية المسييتغليي معاقبيية  ييارمة. 

ويقييرر الييديي  ان رأس الميياا حيييث يسييتغ  العميياا  وان الحييزب 

حيث يستغ  الشعي فإنما هو ةمر في قلي المستغو  وأمر في قليي 

المستغَ .. أما اةوا فألنه  جع  المياية سلهيه المعبيوي.. وأميا ال ياني 

وخضع للنظات البااي  وكيان علييه أن ي يور  فألنه سكت على الظلم

 ضده. 

واإلسالت يوفر )بالنظات السابق( ما تحلم به الرأسيمالية ميي  -12

حرية الشيعي وميا تيدعو سلييه االميتراكية ميي الضيمان االجتمياعي 

للفقراء يون ان يجر سلى العيالم اليدمار الي ي جرتيه هاتيان اخفتيان. 

ار في أعماله  فهو حر فيما أما الحرية فحيث يقرر ان ك  فري مخت

يعمله وله كلما ينتجه.. وأميا الضيمان فحييث يقيوا  ان النياس عبياي 

هللا فلهم جميعا حق البقاء وك لك فعلى كي  مسيلم ان ييوفر ا حسيي 

 امكاناته ا ضرورات الحياة لك  سنسان مسلما كان أو كافرا.

وكلمة الخال ة  ان اإلسالت يمزج مبدأيي فيي االجتمياا مزجيا  

 معتدال  وهما  

ألي   ان كي  فييري حير ومسيؤوا  لييه م ي  ميا عليييه ميي الحقييوق 

 والواجبات وأن لك  فري ما ينتج  ولك  امرا حسي كفاءته. 

باء  ان الناس عباي هلل ومتساوون في الحقوق العامة فلك  حسي 

 حاجته. 
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وعلى ه يي اةساسيي يبني اليديي  يرحه الشيامي فيي المجتميع 

 ينزلق في أخطاء النظم المايية المعا رة. الصاعد مي يون ان 
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 االقتصاي اإلسالمي..
 

في حق  االقتصياي ييرى اإلسيالت  ان هللا خليق اةرض والسيماء 

وان ميا جعي   1وجعلها مسخرة للبشر  وجع  فيهيا متاعيا سليى حييي

ي َخلَيَق لَُكيم َميا فويي   ويقوا فيي  ليك ]2لهم يكفي لك  البشر هُيَو الَّي و

ضو  م اةرم يعا  (. 29[)البقرةَجمو

ويرى  ان لمنسان  الحية استخراج الرزق مي اةرض بيإ ن 

ضو َوَجعَلمنَا لَُكمم فويَها َمعَايوَا قَلويالم ]هللا.. فيقوا   َولَقَدم َمكَّنّاُكمم فوي االَرم

ُكُرونَ   (.10اةعران )[َماتَشم

ويرى  ان على الناس ان يسعوا في سبي  تحصيي  المعياش ميي 

يُكنُوا فوييهو ]فيقوا   اةرض  َمتوهو َجعََ  لَُكُم اللَّيمَ  َوالنََّهياَر لوتَسم ي َرحم َومو

يُكُرونَ  يلوهو َولَعَلَُّكيمم تَشم ي فَضم ( وييرفا ان 73) القصيص [َولوتَبمتَغُوا مو

يكس  اإلنسان عي تحصيي  رزقيه أو يضيع .. ويقيوا عليى لسيان 

ك ييرة النييوت االمييات الصييايق عليييه السييالت  )ان هللا عزوجيي  يييبغا 

                                                

حينميا نقييوا ا تبعييا للتعبيير القرآنييي ا سلييى حيييي  فيالن هنيياك غاييية وراء هيي ا التركيييز  -1

وهي  ان الحياة الدنيا ليست غاية السعاية البشرية وان مي يأم  فيها  لك فإنه يأم  بيااال 

 ويشقى ويشقي اخخريي. سرعان ما يصطدت بالواقع

خالفيا ليبعا النظريييات الماييية التييي تعتقيد ان مييا فيي اةرض ال يكفييي النياس جميعييا  -2

 فالبد ان يتصارعوا لكي يفلا اةقوى بالعيا ويفنى الضعي .
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(  وان الكس  يمنيع حي  اليدنيا واخخيرة  ويقيوا فيي 1وك رة الفرا 

 لييك  )سييياك والكسيي  والضييجر فإنهمييا يمنعانييك حظييك مييي الييدنيا 

 . 2واخخرة(

ويرى  انه البد للمسلم ان يكون نشيطا في الي اليرزق سياعيا  

كي ال يكون متيأخرا أو يكيون كيال عليى غييره..  ليك الن ميي ألقيى 

الناس فهو ملعون. ويقوا على لسان اإلمات الصايق )ا(   كله على

)عليكم بالجد واالجتهاي  وس ا  ليتم الصبا فانصيرفتم فبكيروا فيي 

 الي الرزق واالبوا الحالا فإن هللا سيرزقكم ويعينكم عليه(. 

.. 3ويرى  ان البلد المسلم البد ليه ميي زراعية وتجيارة و يناعة

يزرعون ويفلحون  -وهم قاية الديي –وقد كان اة مة عليهم السالت 

فيقييوا أحييدهم )انييي امييتهي ان يرانييي هللا عييز وجيي  أعميي  بيييدي 

 . 4وأالي الحالا في أ ى نفسي(

كما ييرى اإلسيالت  ان التجيارة خيير وييأمر بهيا ويرغيي فيي ان 

يبكر الفري اليها وان يتحم  المشياق فيي سيبيلها ولقيد كيان الرسيوا 

 يزاوالن التجارة مخصيا.  -هللا عليهما  لوات–واإلمات الصايق 

أما الصناعة فيشجع الديي عليها وي هي في تشجيعه بعيدا حييث 

يرى انه حتى لو كانت الصناعة تُستغ  مي قب  بعيا المسيتهلكيي 

                                                

 .  10  ح38 باب 180  ص73بحار االنوار ج -  1

 . 2 باب كراهية الكس   ح85 ص5الكافي  ج -  2

ة فييي هيي ه الشييؤون ال الثيية تتعييرض لهييا كتييي الفقييه الحييديث فراجييع هنيياك نظييم كامليي -3

 للتوسع..

 .  10  ح 24  ص 9 كتاب التجارة   ابواب مقدماتها   الباب 12وسا   الشيعة  ج -  4
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فيي وجييوه الحيرات  فييإن االنتيياج  اتيه ال يكييون حراميا  لييك ةن فييي 

 . 1انتاجها منافع للناس )حسي ما جاء في نص سسالمي(

ة سلى ه ه التعاليم  فإن الديي يضع منياهج خا ية للتنميية وسضاف

 االقتصايية وسليك اا فة منها  

لوك اةرض لل ي يعمرهيا  ويقيوا  )ميي أحييى  -1 ان اإلسالت يُمَّ

م فهي له(  . 2أرضا مواتا

لوك المعاين ومواري ال روة الطبيعية لمي استخرجها.  -2  و يُمَّ

بمجري المعاااة فيها  بينما ويسه  للناس المعامالت ويكتفي  -3

تفرض الشرا ع اةخرى قيويا أخرى كالكتابية واالميهاي وميا ميابه 

  لك. 

ويضيييع نظيييات القيييرض ويشيييجع علييييه ويعتبييير اليييدرهم فيييي  -4

القرض خيرا مي عشرة يراهم في الصدقة  كما يجعي  ميي الزكياة 

حصة ةياء ييي العاجز فيأمر الناس بأن يقترضوا فإن عجزوا عي 

 ء أخ وا مي أمواا الدولة. اةيا

 ويجع  في أمواا الدولة سهما يصرن في االعمار والتنمية. -5

ويقر نظات المضاربة في حيي يحرت الربيا  ليشيترك كيٌ  ميي  -6

 احي الماا والعام  بقدت المسياواة فيي اليربا والخسيارة  وبي لك 

 يشجعهما على العم . 

القمار وك ير مي  ويحرت البطالة واإلمتغاا بالمحرمات ولعي -7

 أقسات اللهو. 

                                                

راجع  تحي  العقيوا  بياب ميا روي عيي االميات الصيايق علييه السيالت   جوابيه عيي  -  1

 جهات معا ا العباي .

ي الرسيييوا  يييلى هللا علييييه و آليييه وسيييلم  ) وسيييا   الشييييعة الحيييديث ميييروي عييي -  2

 (  .  5 ح1 كتاب احياء الموات  الباب 17 ج
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ويمنع التب ير ويحجز أمواا السفيه )ال ي يصرن الماا في  -8

 غير أوجه الصالح( وب لك يوفر لألمة ماال ك يرا. 

ويربيييي النييياس عليييى الجيييد وميييأل الفيييرا  وضيييبط المواعييييد  -9

والوفاء بالعهوي والتعاون وتعلم الصناعة وما أمبه مما يساعد على 

 قتصايية. التنمية اال

ويسييه  علييى النيياس التبييايا حينمييا يقييوا لهييم علييى لسييان  -10

االمات علي عليه السالت  )يا معشير التجيار اتقيوا هللا.. وتنياهوا عيي 

اليميي  وجانبوا الك ب  وتجافوا عي الظليم  وأنصيفوا المظليوميي  

وال تقربيييوا الربيييا  وأوفيييوا الكيييي  والمييييزان  وال تبخسيييوا النييياس 

( وبهيي ا تشيييع ال قيية بيييي 1 تع ييوا فييي اةرض مفسييدييأمييياءهم  وال

 الناس فيسه  التبايا. 

وأخيرا يطلق جميع الحريات المشروعة التي تنمي التجارة  -11

 .2والصناعة
 

 مشكلة الثروة..

ويمكييي تحييدي هيي ه المشييكلة باإلجابيية علييى السييؤاا التييالي  هيي  

ل يروة فيي يمنا الناس الحرية التامة في جمع الماا  حتى تتضيخم ا

جاني وتنحسر عي جاني؟ ه  ينبغيي ان يمينا النياس هي ه الحريية 

المطلقيية لكييي تكييون مشييجعة لهييم وياعييية سلييى المزيييد مييي النشيياا 

والحركة؟ ات يُستعبد الناس للدولة ليأخ  كٌ  حسيي كفاءتيه ويُعطيي 

                                                

 283  ص 2 كتيياب التجييارة   ابييواب آياب التجييارة   البيياب 12وسييا   الشيييعة   ج -  1

 .  1ح

وبه ه اةسباب وما أمبهها أحرز المسلمون اةوا    لك التقدت االقتصايي الباهر. أميا  -2

لغرب اليوت فإن تقدمه انما هو عليى حسياب الشيعوب الكايحية.. )انظير كتيابي(؛ )التنميية ا

 االقتصايية في اإلسالت( و)تشريا ج ة االستعمار(.
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لكيي   حسييي حاجتييه فيكييون فييي  لييك توجيييه  ييحيا لالقتصيياي  ات 

لنهاية مشكلة التضخم ولكي على حساب نوزا ال روة ونتفايى في ا

 كبت حريات االنسان؟

أي اريييق مييي هيي يي  هييو الطريييق القييويم؟ هيي  الطريييق اةوا 

الييي ي سيييلكه االقتصييياي الحييير   أت ال ييياني الييي ي انتهجيييه االقتصييياي 

 الشيوعي؟

ان اإلسالت يبدأ أوال بتحلي  المشكلة  ويبيي أسيبابها  ويقيوا  ان 

وك  وجيدان يشيعر بي لك  وعلييه فميي  اإلنسان خلق حرا مختارا  

حيق كي  سنسيان ان يسترميد بعقليه ويسيتخدت حريتيه كيي  مياء مييي 

يون ان يكون ةي مخص آخر ان يحدي حريته.. وميا يات اإلنسيان 

خلق حرا وعاقال فإنه ال تمييز بيي بني اإلنسان  ويقوا على لسيان 

الرسييوا )ص(   )سن النييياس مييي آيت سليييى يومنيييا هيي ا م ييي  أسييينان 

المشط   ال فض  للعربي علحالعجمي  وال لألحمر على اةسيوي اال 

( . فما يات الناس عباي هللا فهم سواء  وليس ةحد ان يظليم 1بالتقوى

أو يطغى على أحد ويقوا  )مي ظلم عباي هللا كيان هللا خصيمه يون 

 (. 2عبايه

وحرية اإلنسيان هيي التيي ت بيت ملكيتيه الخا ية   ليك ةن الملكيية 

للعم   والعم  جزء مي اإلنسان  فيإ ا كيان اإلنسيان حيرا كيان تجسيد 

مالكا لعمله ولما يؤيي سليه عمله.. وله ا يقوا اإلسالت  )سباب المؤمي 

فسوق وقتاله كفر وأك  لحميه )غيبتيه( معصيية وحرمية ماليه كحرمية 

 (. 3يمه

                                                

 .  64  ح 348 ص22بحار االنوار  ج -  1

  ميي كتياب بيه كتبيه لألميتر النخعيي لميا والّه  53نهج البالغة ,قسم الرسا     رقيم  -  2

 على مصر  .

 .  2  باب السباب  ح 359  ص2الكافي   ج -  3
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وما يات البشر كلهم يملكون انفسهم وأميوالهم  )سن النياس مسيلطون 

(  فليس ةحد ان ي ري على حساب أحد  كأن يسخره أو 1همعلى أموال

يخدعه أو يغصبه أو يأك  ماله بالبااي . يقيوا اإلسيالت  )ال يحي  مياا 

(. وميي  ليك العمي  بالمحرميات التيي 2أمرء مسلم اال بطيي ميي نفسيه

تضر المجتمع.. وهك ا عرفنا كي  ولما ا تحدي حرية ك  ميخص س ا 

 عارضت حرية اخخريي؟ 

كان الناس أحرارا فمنهم مي يعم  ك يرا ومنهم مي يعم  قليال  وس ا

. وليس لنا ان نقوا لهم كونيوا متسياويي س  ال 3ومنهم  كي ومنهم غبي

حق لنا فيي  ليك مياياموا أحيرارا.. وحيني اك فهي  نمنيع أجير اةفضي  

واةك ر عمال؟ فنمنعه حقه ونمنعه حريتيه )ميع انيه سيون يكسي  عيي 

ان  -كما يقيوا اإلسيالت –ر الجميع( ات اةفض  العم  اةفض  فيتضر

نطلق حريته لكي ينشط ويتفني ويتقي عمله اتقانيا  ولكيي بشيرا ان ال 

 تكون حريته سببا لسلي اخخريي حريتهم.. وفي حدوي القانون. 

ومي ناحية ثانيية  فيإن الغنيي الي ي يكتسيي المياا فيي ظي  يولية 

ن يكيون بعيا ماليه ميي توفر له االامئنان واةمي   مي الطبيعي ا

حق تلك الدولة )كال ي يكتسي الماا في متجر غييره( فالبيد س ا ان 

يؤيي حق ه ه الدولة لتحف  أمواليه ونفسيه وأمنيه.. وميي هنيا ينشيأ 

 الخمس والزكاة.. 

                                                

 ) عي النبي  لى هللا عليه و آله (  . 7  ح272  ص2بحار االنوار  ج -  1

  الفص  التاسع . 222 ص1عوالي الملي   ج -  2

مي الواضا ان الناس مختلفون اختالفا ابيعيا بفع  العوام  الوراثية أو التربوية. ه ا  -3

 كيي يتخي  كي  فيري مكانيه ميي العمي . س  ميي المعليوت ان اةعمياا االختالن نعمية ميي هللا

متفاوتة فإ ا كان الناس متساويي اختار كلهم خير اةمور  فينشيأ النيزاا. قياا هللا سيبحانه  

 ( . 32)ورفعنا بعضهم فوق بعا يرجات ليتخ  بعضهم بعضا سخريا( ) الزخرن 
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ومييي جهيية ثال يية  فييإن اإلنسييان الحييريص علييى الميياا البييد وأن 

ميي حييث ال  ويسيلي مياا النياس -ولو كان مسلما تقييا  -يغف  حينا 

   فالبد أن يرجعه سليهم  ومي هنا ينشأ ري المظالم.   1يشعرون

السيما في النظات اإلسيالمي  –ومي جهة رابعة  فإن الناس كلهم 

يشتركون في تنمية ثروة ه ا الشخص ال ري بتعياونهم وحفظهيم  –

لألمي وأمرهم بالمعرون ونهييهم عيي المنكير وأم ياا  ليك.. فالبيد 

 م في أمواله  وهنا تنشأ سا ر الضرا ي. ان يكون لهم سه

وضييع  –بييوحي مييي هللا العليييم البصييير  –وأخيييرا فييإن اإلسييالت 

مناهج يقيقية ومضيبواة السيتخراج اسيهم الدولية والنياس الواقعيية 

مي ثروة الغني  ففيرض عيدة أنيواا ميي الضيرا ي  تسيبي التقليي  

سييد مييي تضييخيم ال ييروة  وهيي ه الضييرا ي تكفييي ا لييدى التييدبير ا ل

 حاجات الضعفاء والحاجات العامة.. 

وه ا هيو الخيط العيريا واليدقيق لفيرض ضيرا ي عامية  وقيد 

 رأينا كي  انه يوافق أيق أحكات الفطرة والوجدان.

ولكييي هيي ا ال يعنييي ان اإلسييالت ال يتوسيي  بوسييا   أخييرى فييي  

سبي  تحديد ال روة  لكي حتى تلك اةمور تسير باتجاه  حيا على 

 وهي   2اإلسالمية العامةضوء الفلسفة 

                                                

لتسعير الغالي واةرباح غيير العايلية. ان تضخم ال روة أك ر ما يكون مي االجحان وا -1

وه ا وان كان غير محرت   سن كان عي غفلة ولكيي فييه أثير الحيرات  وهيو ان المياا البيد 

 ان يرجع سلى أهله.

فييي اإلسييالت نوعييان مييي التكييالي ؛ اةوا  الواجبييات  وهييي تحييدي المسيييرة الالزميية  -2

ما يزيد الحياة رفاهيية وسيعاية.. وفيي لترقية المسلم في الحياة.. ال اني  المستحبات  وهي 

 مجاا الحد مي تضخم ال روة لمسالت نوعان مي التكالي   

َ الضرا ي الالزمة والضرا ي المندوبة )وهي ما وراء الواجي(. قاا هللا سبحانه  ] سونَّ َّللاَّ

َسانو  حم ُمُر بوالمعَدماو َواإلو
م  (. 90[ ) النح  يَأ

 ا  االنصان  واالحسان  التفض (.وفي الحديث المفسر لمية  )العد
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ان اإلسييالت يييرى اإلنسييان فييي رحليية اويليية  وان مييا يقدمييه  -1

لنفسيييه ميييي خيييير يوفييياه فيييي الحيييياة اةخيييرى  ولييي لك فهيييو ييييأمر 

بالصيييدقات وهيييي زيييياية فيييي سعطييياء المييياا للفقيييراء والمشييياريع 

 الخيرية. 

وعليييى هييي ا اةسييياس ييييأمر النييياس اال يحر يييوا فيييي اليييي  -2

 . 1الدنيا

 نون اإلر  يحد نوعا ما مي تضخم ال روة في يد واحدة. وقا -3

حكم عات بلزوت االنفاق في ضيرورات الحيياة للفقيراء ) وقيد  -4

 مرت فلسفته في فص  سابق(. 

وس ا أضيييفت هيي ه اةحكييات سلييى الحقييوق المشييار سليهييا سييابقا  -5

وهييي  الزكيياة و الخمييس و الخييراج و الكفييارات و النيي ور  كانييت 

 المية خمسة. الضرا ي اإلس

 وخال ة الحديث  

 ان اإلسالت يح  مشكلة التضخم في ال روة عي اريقيي عايليي  

اةوا  منييييع ظلييييم النيييياس بعضييييهم لييييبعا وتحييييريم السييييخرة 

واالستغالا  علما بأن التضخم ناميل عيي ايرق غيير ميرعية فيي 

كسي الماا كالربا والحكرة واالقطاا واإلجحان والغا والتزوير 

 . 2ما هو معرون في يوا ر الرأسماليييوما سلى  لك م

ال اني  توزيع ال روات وتحدييدها عيي ارييق فيرض الضيرا ي 

المناسبة )كالخمس والزكاة( والترغييي عيي اليدنيا  وفيرض قيانون 
                                                

اإلسالت ينهى عي الكسي  فيي حييي ييأمر بعيدت الحيرص  وليسيت هنياك منافياة بينهميا   -1

 لييك الن العميي  مرغييوب فيييه ولكييي تضييخم ال ييروة غييير مرغييوب فيييه فيييمكي ان يعميي  

 ويعطي للفقراء كما كان مي يأب قاية اإلسالت )النبي واة مة(.

ير الحيديث الشيري   )ميا رأييت نعمية موفيورة اال وبجانبهيا حيق والى ه ه الحقيقة يش -2

 مضيع(.
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اإلر  واإللتزات بالنفقية عليى المضيطريي والترغييي عليى سعطياء 

 .1الصدقات

                                                

سيأتي في فص  اةخالق مرح وتوضيا مدى تأثير الترغيي عي اليدنيا فيي االحتفياظ  -1

 بتعايا ال روة وح  مشكلة تضخمها.
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 اةخالق اإلسالمية
 

على عاية الفالسفة القدماء ونطلق على يعنا نجري في العنوان 

الموضوا عنوان )اةخالق( وان كان االجدى ان يسمى الموضوا 

با)معرفة النفس( م لما يسميه اإلسالت. أو )علم النفس( م لما يسميه 

العلم الحديث   لك ةن الموضوا أميم  ميي اةخيالق بك يير س  ان 

البحييو  فييي معرفيية اليينفس قاعييدة أ ييلية تبنييى عليهييا ك ييير مييي 

اإلسيييالت.. ففيييي القيييرآن الحكييييم )سييينريهم آياتنيييا فيييي اخفييياق وفيييي 

أنفسيهم(.. فييي الحيديث  )مييي عيرن نفسييه فقيد عييرن ربيه( وفيييه.. 

)اتييزعم انييك جسييم  ييغير وفيييك انطييوى العييالم اةكبيير(  مييي هيي ا 

يظهييرأن معرفيية هللا ومعرفيية العييالم انمييا تكييون عييي اريييق معرفيية 

احرزت تقيدما بياهرا فيي كي  المجياالت النفس  ومع ان البشرية قد 

فإنهييا ال تييزاا عيياجزة عييي معرفيية اليينفس البشييرية ومييا فيهييا مييي 

 . 1ااقات

 وأهمية الموضوا تفرض توسعا باإلجابة على اةسئلة التالية  

                                                

 راجع كتاب  )اإلنسان  لك المجهوا( للدكتور الكسيس كاري . -1
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 ما هي حقيقة النفس؟ 

 ما هو واقع القوى المختبئة في النفس؟ 

 ه  للُم ُ  أ الة في النفس؟ 

 ناس ا الحا مامال؟ كي  يمكي ا الح ال

ميييا هيييي الميييؤثرات فيييي الييينفس وكيييي  يسيييتغلها اإلسيييالت فيييي 

 اال الح؟

 

 حقيقة النفس -1

لطيفية محيدية تحييا س ا  1حقيقة النفس )اليروح  القليي( أنهيا مياية

أوتييييت الحيييياة وتميييوت س ا افتقيييدتها. وتعيييرن س ا اوتييييت المعرفييية 

يا خييارج وتجهيي  س ا فقييدتها.. وهييي غييير البييدن وبإمكانهييا ان تعيي

 يون ان تدخ  في جسم آخر.  –بعد الموت  –الجسم 

 والدلي  على ك  ه ه 

أوال  الوجييدان اإلنسيياني.. ألسيينا نحييس بانييا نعلييم ونقييدر ونحيييا  

ولكي العلم والقدرة والحياة ليسيت ميي  اتنيا )انيا حيي  أي انيا أمليك 

الحياة ولكي لست نفس جوهر الحياة(    لك ةننا لم نكي عالميي ثم 

 لمنا. س ام فالعلم ليس مي  اتنا ال ي ال ينفص  عنه.ع

                                                

ها جسم  فالتييار الكهربيا ي ميي المياية أيضيا ميع العليم انيه حينما نقوا ماية ال نقصد ان -1

ليس بجسم. وليست ك  مياية تحيس وتلميس بيالحواس الظاهريية. بي  المقصيوي بالمياية ان 

الروح محدوية الجواني متقلبية الطبيا ع تغيدو وتيروح. وليسيت المعرفية والقيدرة والحيياء 

قبي  هللا سيبحانه وتعيالى خالفيا  جزء مي كيانها ال اتي  ب  انها أميياء خارجيية ركبيت ميي

لما قاله فالسفة االغريق وتبعهم غيرهم مي ان نفس اإلنسان مجرية غير محدوية  عالمية 

حية ب اتها  وبتعبير أخر  انها تحم   فات هللا ا سبحانه وتعالى عما يصفون ا وميا أبعيد 

وهكي ا يتجيا ب ما بيي ه ا الرأي وبيي ما زعمتيه الماييية ان الينفس غيير موجيوية رأسيا. 

التطرن مي هنا والتعدي مي هناك ك  ال يي ابتعدوا عي هدى هللا واتبعوا أهيواءهم بغيير 

 علم.
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ثانيييا  تجييارب احضييار اةرواح المفصييلة فييي كتييبهم التييي تبلييج 

 المئات في الغرب والشرق. 

 ثال ا  اخيات واةحاييث التالية  

نُكم َمي يَُريُّ سولَيى أَرم َاو المعُُميرو لو ] -1 ُ َخلَقَُكمم ثُمَّ يَتََوفَّاُكمم َومو َكيي َوَّللاَّ

م  م  َميمئا لم لََم بَعمدَ عو ( . وواضا ان المجري ال يمكي ان 70النح  )[الَ يَعم

يصييبا جيياهال  فحيييث ان اليينفس تعييوي جاهليية بعييد العلييم فهييي غييير 

 مجرية بنص ه ه اخية. 

في الحديث عي االمات الصايق عليه السالت في حوار اوي   -2

لبيا ك يفيا. ( ثييم ميع أحيد الزنايقية  )والييروح جسيم رقييق قيد ألييبس قا

قياا  ) اليروح بمنزليية اليريا فييي اليزق  س ا نفخيت فيييه اميتأل الييزق 

منها فال يزيد فيي وزن اليزق وليو جهيا فييه  وال ينقصيها خروجهيا 

 (. 1منه  ك لك الروح ليس لها ثق  وال وزن
 

 قوى النفس.. -2

ك  عم  يعمله البشر فإنما تعمليه روحيه بسيبي جسيمه  فالجسيم 

ةرواح القوية كيأرواح السيحرة والمرتاضييي تعمي  )وا 2آلة للروح

بييدون الجسييم أيضييا(.. كمييا ان كيي   ييفة يمتلكهييا البشيير فإنمييا هييي 

  فة نفسه ال  فة جسمه. 

وفيييي الييينفس قوتيييان متعارضيييتان  قيييوة تجّرهيييا سليييى اةرض  

 وأخرى ترفعها سلى السماء.. وهما  

                                                

 .  185  ص 10بحار االنوار  ج -  1

في الحيديث عيي االميات الصيايق علييه السيالت  انيه قياا  )اليروح مسيكنها فيي اليدما    -2

ا( فيي السيماء وميعاعها منبسيط ومعاعها منبّث فيي الجسيد بمنزلية الشيمس يارتهيا )عينهي

على اةرض  فإ ا غابت الدارة فال ممس  وا ا قطعيت اليرأس فيال روح( )بحيار االنيوار 

 (.6 ح 111  ص6 ج
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هليية. الجه   وهو مي ابيعية الينفس و اتهيا وتنسيي سلييه الجا -أ

وهو منبت كي  ر يلية كالشيرك والكي ب والكفير وعيدت العليم وعيدت 

 .1اإلراية

العقيي   وهييو مييي هللا سييبحانه وهييو أ يي  كيي   ييفة حسيينة  -ب

كالعلم والحكمة ومعرفة الخير والشر واإلراية وبيه ييدرك اإلنسيان 

 كلما يريد.

وأبسييط يلييي  علييى  لييك  ان كيي  فييري يشييعر فييي نفسييه ان قييوتيي 

اتييه  قييوة تريييد مصييلحته الخا يية وقييوة تريييد الحييق. تتغالبييان فييي  

وقب  ك  عم  ا فيه مصلحة اإلنسيان ميي جانيي وضيرر اخخيريي 

مي جاني ثان ا يجد الفري نفسه في معركة ياخلية. ومي الممكي ان 

تغلي سحدى القوتيي على اةخرى فيقوت الفري بفع  ما فيه مصلحته 

لكيي سيرعان ميا يجيد م ال يون أن يشعر بقوة أخرى تمنعه عنيه  و

في نفسه بعد ستمات العم  قوة تلومه وتوبخه وهي القوة ال انيية التيي 

 .2سستترت حيي العم  بعا الوقت وخرجت بعده توبي وتلوت

ويلييي  آخيير علييى  لييك  سنييا نجييد أن بعييا النيياس يعملييون مييي 

الصالحات ما ليس لهم فيه مصلحة أبدا  ب  يقومون بيه لمجيري سنيه 

ا نكييون نحي)وفييي بعييا اةوقييات( قييد عملنييا عميي  خيييري  ولربميي

 أعماال لم تكي فيها مصالحنا أبدا.

                                                

يمكننا ان نعرن ببسااة  لما ا تكون الر ا   مي ابيعة النفس و اتها  و ليك ةن كي   -1

إنه انما يرتكي  ليك فيألن ما يقترفه اإلنسان مي  فة نفسية سيئة كالك ب وما مابه  لك ف

فنعرن مي  ليك  ان هيوى الينفس  –أي انه يحي  لك ةنه يتل   به أو بنتيجته  –فيه هواه 

وميلها مع الر يلة. وسلى ه ه الحقيقة يشير اإلمات أمير المؤمنيي )ا( بقوله )أعو  باهلل مي 

 مرور أنفسنا(.

الييروح التييي تييوبي اإلنسييان علييى قيياا هللا سييبحانه  ]واليينفس اللواميية[ )أي قسييما بتلييك  -2

 أعماله السيئة(.
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واالسالت يقوا  انه نتيجة لتغالي العق  والجه  فيي البشير  فهيو 

أك ر ما يواجه سزيواجية المشاعر  فهو يا ما يجد نفسه حرة في ان 

تختييار الحييق أو الباايي   ويجييد ان لكيي  منهمييا فييي ياخيي  قلبييه قييوة 

 ور يدا. 

وللبشر قوة تسيمى بياإلراية الحيرة تسيتطيع ان تتجيه نحيو العقي  

فتختيياره أو نحيييو الجهييي  فترجميييه. وتليييك اإلراية هيييي التيييي تقيييرر 

المصير كما أنها تحقق حرية البشر ومسؤوليته تجياه عمليه السييء 

وسستحقاقه لل واب تجاه العم  الصالا. وليس أيا على ه ه الحرية 

 مي أن ك  فري يشعر بأنه حر. 

 ومي هنا نعلم ان قوى النفس ثالثة  

العق  ؛ وهو منبع ك   يفة خييرة كيالعلم والصيفات الحسينة  -1

 والحكمة. 

 الجه  ؛ وهو منبع ك   فة سيئة كالر ا   وحي ال ات.  -2

اإلراية ؛ وهييي قييوة يختييار بهييا الفييري الخييير أو الشيير وهييي  -3

 أ   حريته. 

 والدلي  على وجوي ه ه القوى  

جدان وهو معور ك  فري بعد التدبر في واقع نفسه انيه أل   الو

يريد الخير ويريد الشير  وميعوره بالمعركية الحاميية التيي تقيع فيي 

أعميياق نفسييه بيييي قييوى الخييير وقييوى الشيير  ومييعوره بحريتييه فييي 

 اختيار جاني أي مي القوتيي يشاء. 

 باء  وجوي أعماا ال تفسر اال بأنها عملت ةج  الحق. 

 النقلي مي القرآن والحديث. جيم  الدلي 
 

 الُمثُل  -3
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ان اإلسييالت يييرى ان الم يي  الخلقييية تجتمييع كلهييا فييي اتبيياا هييدى 

سلى الحق والخير  –مي ياخله  –العق    لك ةن العق  يدعو الفري 

 بصورة مستمرة ويدعم ه ا الواقع بدليليي 

اننا نرى بطبيعة فطرتنا  ان الصدق والوفاء وحي اخخريي  -1

تهم والعفيو والحليم عيي المكيروه واإلي يار بيالخير والتضييحية وخيدم

في سبي  اال الح. نرى ه ه الصفات حسنة مرغوبية مئية بالمئية  

ونجد سلى جانبها الك ب والخيانة والغدر وبغا الناس واالضيرار 

بهم والحقد والغضي والحسيد واالسيتغالا والجيبي.. هي ه الصيفات 

نحي ان ننعيت بهيا ونحيي أولئيك نراها م مومة ب اتها و قبيحة  ال 

اليي يي يتحلييون بييالنوا اةوا منهييا ونييبغا أولئييك اليي يي يتخلقييون 

 بالنوا ال اني منها. 

أينميا  هبييت مييي هي ا العييالم  ومييي  يايقت فيييه مييي بنييي آيت  -2

رأيته يمدح الصفات الحسنة ويبغا الصيفات السييئة فييرى الظليم 

دا واالسيتقامة حسينة والتعدي م ال أمورا قبيحية بي اتها  وييرى العي

ب اتها.. وحتى أولئيك الي يي يعيشيون فيي الغابيات بإفريقييا  وأولئيك 

اليي يي يهيمييون فييي الصييحاري وااليغيياا فييي اسييتراليا )مييي الهنييوي 

الحمر( يرون  لك ويجعلونه مقياسا يعرفون به الصالا مي السيء 

فيييي النييياس. وحتيييى أولئيييك الييي يي ينكيييرون وجيييوي العيييدا والخيييير 

يزعمون ان الماية هي ك  مييء وان كي  مييء نسيبي ا اةزلييي و

كالشيوعييي ا عندما يريدون ان يمدحوا أحيدا يقوليون انيه يضيحي  

انييه يييؤثر المصييلحة العاميية  انييه ال يظلييم أحييدا  انييه يراعييي حقييوق 

العاميي  والفييالح. وهكيي ا كمييا انهييم س ا أرايوا  ت أحييد نعتييوه بييالظلم 
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ظييالم أنييت معتييدي قيياا لييك  واالسييتغالا.. وا ا قلييت ةحييدهم أنييت 

 كال.. وجاء بأل  تعلي  وع ر حتى ينفي عي نفسه الظلم والتعدي. 

 ان ه ا يلي   ارف على وجوي أ الة للم  . 

واإلسييالت يقييوا  ان وجييوي العقيي  والجهيي  فييي اليينفس ليسييت علييى 

 فة الدوات  س  ان مي الممكي ان يضيمح  أحيدهما فيي مقابي  اخخير 

 حيي. سلى غير رجعة أو سلى 

أمييا قييوة أحييدهما فإنمييا هييي بالممارسيية  يعنييي ان اليي ي يييرجا 

الجه  على العق  باستمرار وال يتبع عقله أبدا البد   وان يفقد عقله 

.. أميا الي ي يتبيع عقليه 1أخيرا فيال يعيوي يشيعر بحيي الخيير والحيق

باستمرار فإن الجهي  سيون يي هي عنيه نها ييا بحييث يصيبا قيدوة 

ان ه ا الفري ال يحس بحي لنفسه  س ا خال  اخخريي في الفضيلة. 

 الحق  وال يرى تعبا في اتباا الحق والتضحية له. 

كميييا ان العقييي  والجهييي  يتيييأثران بالتربيييية والتوجييييه وبالوراثييية 

 والتغ ية  ول لك فإن الديي يستخدت ك   لك لم الح. 

 

 االصالح. -4

باتبياا يرى اإلسالت ان ا الح الناس ا الحا مامال انما يكون 

هدى العق   ونب  تسيويالت الجهي    ليك ةن العقي  ال يمييز الخيير 

للناس عي الشر فقط   ب  يدفع الفري سلى العم  بالخير ونب  الشر.. 

وس ا اتبيييع النييياس عقيييولهم   أيوا حقيييوق بعضيييهم اليييبعا وزايوا 

 باإلحسان سلى بعضهم البعا. وه  ترى سعاية خيرا مي ه ا؟ 

                                                

نُيوَن   قاا هللا سبحانه في  يفة هيؤالء  ] -1 مو هُمم الَ يُؤم رم تَُهمم أَتم لَيمم تُنمي و مم َءأَنمي َرم َسيَوآٌء َعلَييمهو

َشياَوةٌ َولَُهيمم َعي َاٌب عَ  مم غو هو مم َوَعلَى أَبمَصيارو هو عو مم َوَعلَى َسمم يمٌ َختََم َّللّاُ َعلَى قُلُوبوهو -6[)البقيرةظو

7.) 
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اس الجهيي  فانكييي كييٌ  علييى عبيياية  اتييه أمييا س ا غلييي علييى النيي

والعم  لمصالحه الخا ة وتطرن كٌ  في جلي المال  لها  فهنياك 

 يعم الظلم والطغيان والفوضى والحسد والحقد واستعباي اخخريي. 

أما سي القوانيي  المدعمة بالعقوبات والتنظيمات  فهو ال ييؤثر فيي 

وى ويتصيي  بحييي ا ييالح النيياس أبييدا  ةن المجتمييع اليي ي يتبييع الهيي

متطرن للماية  ه ا المجتمع ال يسي قانونيا اال متيأثرا بهي ا الحيي وال 

يطبقه اال ك لك. وميي هنيا فسيون يكيون القيانون والتنظييم وسييلة سليى 

تحقيييق مييهواته. أليييس اإلنسييان هييو اليي ي يسييي القييانون ويقيير النظييات  

 .1أترى انه ال يمكنه الخروج عليه س ا أراي أو س ا خال  مهواته

ولنفرض  ان اإلنسان قد نجا في تشريعه وتنظيمه وقليع جي ور 

الجريمة  فه  ينجا في ا الح نفسه وتطهيرها مي الحسد والحقد 

والقلق واالضطراب؟ فأية وسيلة يتبعهيا لي لك ميا يات قيد نبي  العقي  

 واتبع الهوى؟ 
 

 المؤثرات.  -5

ال اني   ان اإلسالت يهدن بتوجيهاته أمريي؛ اةوا  زياية العق  

  أي أن تجع  النفس بحيث ال تهوى الشر ك يرا. 2تربية النفس

                                                

عندما نعرض ميزات اإلسالت التشريعية سون نبييي ان تشيريعات النياس ليي تنفيع فيي قليع  -1

 ج ور الشر والفساي.

م بيي اةمريي في  ان زياية العق  تؤثر على اإلنسان  وسن لم تكي تربيتيه  -2 ان هناك فرقا

ة والعقيي  يييتمكي مييي تحقيييق النفسييية مسيياعدة للصييالح   فييالفري الموجييه باإليمييان واإلراي

المعاجز في مغالبة نفسه وقهرها على الفضيا    وليو كانيت نفسيه تتيوق سليى الشير بسيبي 

مي التربية الفاسدة أو المحيط الميا ع أو ميا أميبه. وميي هنيا فيإن اإلسيالت يهيتم بهي ا اةمير 

ميع المسيلم ك ييرا  فيي حييي ان التربيية النفسيية ال تفييد اال بالنسيبة سليى ميي ربيي فيي المجت

وروعيت جميع أعماله بدقة متناهية.. وم   زياية العق  كم   زياية قوة الجسم وحصانته 

عي الميكروبات  كما ان م   تربية النفس كم ي  حفي  الجسيم عيي يخيوا الميكيروب سلييه 
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 وبالنسبة سلى اةمر اةوا يستخدت اإلسالت اةساليي التالية  

الترغيي في ثيواب اخخيرة والترهييي عيي عقابهيا.. قياا هللا  -1

ُض أَثمقَ ]سبحانه   َرَجيتو اةَرم َزالََهيا   َوأَخم لم ُض زو لَتو اةَرم الََهيا س َا ُزلمزو

َحيى  بَاَرَهيا   بوياَنَّ َربَّيَك أَوم ُ  أَخم َمئو   تَُحدّو نَساُن َما لََها   يَوم   َوقَاَا اإلو

َمالَُهمم   فََميي يَعمَمي م مو مقَياَا  ا أَعم م لويَُروم تَاتا دُُر النَّاُس أَمم َمئو   يَصم لََها   يَوم

ة   ة  َخيمرام يََرهُ   َوَمي يَعمَم م مو مقَاَا  َرَّ  )سورة الزلزاا(. [ َمّرام يََرهُ  َرَّ

بيان ان السعاية تكمي في اتباا الحق  كما ان الشقاء يكمي في  -2

يَشيةم مخالفته. قاا هللا سبحانه  ] ي فيإونَّ لَيهُ َمعو رو كم َرَض َعي  و َوَميم أَعم

م   (. 124)اه  1[َضنكا

سلفات نظر اإلنسان بأن له عقال وفكرا البد مي اسيتخدامهما   -3

يكرر فيي القيرآن كلميات م ي  )أفيال يعقليون.. أفيال يتيدبرون( وله ا 

 وأم الها. 

وبالنسبة سلى اةمر ال اني يتخ  اإلسالت عدة سجراءات ن كر منها 

 ما يلي  

يحرت الزنا  والجماا في حالة الطمث  ويدعو سلى المواظبة  -1

على عدت التغ ية المحرمة حالية الحمي   واإلرضياا. فهي ه التعياليم 

 أنها ان تمنع مي تأثيرات العوام  السلبية في نفس اإلنسان. مي م

التربييية الصييالحة للطفيي  التييي أو ييى بهييا الييديي الحنييي    -2

ابتغاء ان تتعوي نفس الطف  من  البداية على الصالح فيسيه  عليهيا 

عم  الخير فيما بعد. والتربية الصالحة تعني  االعتداا فيي سظهيار 

                                                                                                         

أو قت  الميكروب بعد ان يدخ ؛ فالجسم القوي ال يبالي بالمكروب وكي لك  ياحي العقي  

مي المحيط أو التربية.. ولكي الجسم الضعي  يراقي الميكيروب حتيى ال  الحاكم ال يخان

 يدخ  فيه.

ومي ه ا النيوا  ميا وري فيي القيرآن ميي قصيص اةميم الماضيية التيي عتيت عيي أمير  -1

 ربها فأتبعها بعضها بعضا ويمر قراها وجعلها أحاييث.
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ان يوليد بالي كر كياخ ان واإلقامية عنيد الحي للولد ومصياحبته مني  

اليييوالية   وتغ يتيييه باإليميييان وتعليميييه الواجبيييات وتأييبيييه بييياخياب 

الحسنة والفضا   كما هو مشروح مفصال في كتيي الفقيه والتربيية 

 اإلسالمية. 

تييوفير البيئيية الصييالحة التييي تسيياعد علييى نمييو نفييس اإلنسييان  -3

ر ا   والمنكرات   حتى ان نقية  الحة  و لك بتطهير البيئة مي ال

أه  ال مة ال يمكنهم التجاهر بالمنكرات  وسيجاب اةمر بالمعرون 

  ومعاقبية ومالحقية الميرجفيي الي يي يشييعون  1والنهي عي المنكير

بُّيوَن أَن ]اةفكار الباالة في المجتميع.. قياا هللا سيبحانه  يَي يُحو سونَّ الَّي و

يَي  َشةُ فوي الَّ و يَع المفَاحو  (. 19النور )[َءاَمنُوا لَُهمم َع َاٌب أَلويمٌ تَشو

تقرير العقوبات الرايعية عيي الجريمية كالقصياص والحيدوي  -4

والديات؛ وه ه العقوبات تقضي على الجريمة مي الخارج في حيي 

ان اإلجراءات السابقة تقضي عليها مي اليداخ .. وهي ا ال يعنيي ان 

النفيوس ال ترتيدا اال ال أهميية لهي ه العقوبيات بي  الواقيع ان بعيا 

. هك ا يأتي اإلسيالت الينفس البشيرية ميي جمييع 2بالعقوبات الحاسمة

جوانبهيييا ويحييييط بهيييا ميييي كييي  أارافهيييا  فيقضيييي عليييى الجريمييية 

والر يليية مييي الييداخ  ومييي الخييارج معييا وبكيي  الوسييا   الممكنيية  

مستفيدا مي كافة القوى التي لهيا تيأثير عليى الينفس. وبهي ه الوسييلة 

                                                

نَيياُت بَعمُضييقيياا هللا سييبحانه  ] -1 مو نُييوَن َوالمُمؤم مو ُهمم أَولويَييآُء بَعمييا  يَييأمُمُروَن بوييالمَمعمُرونو َوالمُمؤم

َن َعيو المُمنمَكرو  (.. ويقوا الرسوا )ص(  )ال يح  لعيي مؤمنية تيرى هللا 71[ )التوبة/َويَنمَهوم

(  وقاا  )س ا أمتي 25  ح 399  ص 11يعصى فتطرن حتى تغيره( )وسا   الشيعة  ج

أ نوا بوقاا )وهي النازلة الشديدة( مي هللا تواكلت اةمر بالمعرون والنهي عي المنكر فلي

 (. 5  ح 394  ص 11تعالى( ) وسا   الشيعة  ج

(.. وقاا النبي 179قاا هللا سبحانه  ]ولكم في القصاص حياة يا أولي اةلباب[ )البقرة  -2

 4  ح 308  ص 18)ص(  )اقامة حد خير مي مطر أربعيي  باحا( )وسا   الشيعة  ج

. ) 
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مجتمع الفاض  ال ي عجزت ك  الحكومات وك  النظريات يخلق ال

 ان تخلقه حتى اخن.

وال يملك اإلنسان عندما يتدبر ه ه اإلجراءات   وتلك التجيارب 

التاريخية التي ميدها االسالت خالا أربعة عشر قرنا   اال ان يبدي 

سعجابييه الشييديد بهييا  ويصييرف  مييا أمييد التعاسيية التييي تحكييم النيياس 

مناهج الديي واستبدالها بنظريات تافهة ما عة ال تغنيي  نتيجة تركهم

 عي الحق ميئا. 
 

 علم النفس..

والبيد ان نتطيرق سلييى عليم اليينفس اإلسيالمي  لنشييير سليى بعييا 

خطوايييه العريضيييية. س  ان معرفيييية الييينفس ضييييرورية السييييتكماا 

 الموضوا. 

والبييد ان نشييير سلييى ان لمسييالت ميي هبا خا ييا فييي علييم اليينفس 

ريفييه لليينفس  وهيي ا الميي هي يتنيياوا تييارة المييرض ناميييء مييي تع

وأخرى العالج. فيالمرض النفسيي فيي اإلسيالت نامييء ميي تيزاوج 

 عامليي  

 ضع  العق .  -1

 قوة الهوى.  -2

فم ال  القلق نامل مي ميئيي  اةوا  فقيدان اإلراية التيي تضيبط 

اليينفس وتقيمهييا فييي الطريييق المسييتقيم.. وال يياني  وجييوي نقييص فييي 

الدنيوية كخسيارة تجيارة وميا ميابه  ليك.. وهي ا الينقص ال  الشؤون

 يؤثر في النفس لوال حي الدنيا  وحي الدنيا نامل مي حي ال ات..

 وعالج ه ا المرض يتم بأمريي  

 بالتوجيه سلى نور العق .  -1
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 وبالتقلي  مي أهمية الدنيا في نفس اإلنسان القَلوق. -2

والنفيياق وكيي  الر ا يي   كمييا ان اإلسييالت يعتبيير الكفيير والجحييوي

م نفسية أوال وبالي ات والبيد ميي عالجهيا هنياك فيي  اةخرى أمراضا

 ياخ  النفس. 

نامييل مييي االسييتكبار وعييدت التسييليم  –عنييد اإلسييالت  –فييالكفر 

 للحق.. واالستكبار نامل مي هوى النفس والمبالغة في تقديرها.

ميا كيي  اما االيمان فهو تماما ضد الكفر وهيو  التسيليم للحيق.. ا

يمكي عالج االستكبار وسقرار التسليم في قلي اإلنسان فهو ييتم بميا 

 سبق ان قلناه في بيان كيفية ا الح النفس.
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 السياسة اإلسالمية

اإلسالت يقرر ان المشرا الوحييد هيو هللا سيبحانه   ليك النيه  -1

فقييط مالييك النيياس.. والنيياس ال يملكييون حتييى انفسييهم تجيياه هللا  فييي 

ن هللا اعيييرن بحيييالهم وميييا يصيييلحهم ويفسيييدهم فيييي اليييدنيا حييييي ا

 واالخرة.

و قاا هللا سبحانه  ] َّ ُم سوالَّ ّلِلو  (.40يوس  )[.. سونو المُحكم

ُكم بَييمَي ]وقاا تعالى    ضو فَياحم يَا يَاُويُ سونَّا َجعَلمنَاَك َخلويفَيةم فويي اةَرم

يييلَّ  َحّقو َوالَ تَتَّبويييعو المَهيييَوى فَيُضو
يَي النَّييياسو بويييالم و اونَّ الَّييي و َك َعيييي َسيييبوي و َّللاَّ

َسيابو  َت المحو يدٌ بوَما نَُسوا يَيوم و لَُهمم َع َاٌب َمدو لُّوَن َعي َسبوي و َّللاَّ ص )[يَضو

26.) 

اما السيطرة التي يمارسها القاية في الدولة اإلسالمية الشيرعية  

ان  فإنها نامئة مي ه ا اةمر  فحيث ان هللا هو المالك الحاكم  فالبد

يعيييي مييي يُتَّبَييع فييي االرض.. وليييس الحييد مييي العبيياي ان يفييرض 

 سلطانه على الناس اال بسلطان مي هللا.

ان اإلسالت ال يعترن بسياية اإلنسان على نفسه ميي يون ان  -2

يقررها له هللا ربه وخالقه ومالك اموره وميي سلييه مصييره  ولي لك 

يرتفييع البنيياء فهييو يضييع أوا قواعييد السياسيية علييى اسيياس معتييدا ف

باعتداا  في حيي ان فالسفة البشر) أم اا ليوك وروسيو( يقيررون 
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حق السلطة للبشر فينحرن بهيم السيير ميي المنطليق حتيى النهايية  

  لك النه 

أل   س ا كان حق السلطة للبشر  كان لكي  مينهم الخيروج عليهيا 

متى ماء  س  ليست السيلطة أك ير ميي مييء ارايه الفيري فيي زميي  

اراي يومام رفضه  فلما ا اليجوز له  لك؟ لما ا نأخ  بكالميه  فإ ا ما

 اةوا يون ال اني؟

باء  ثم ان الناس ال يتفقون يا ما في وضع مك  خاص للسلطة  

أو فري معيي لممارستها  فيكون مبعث خالفات ال تنتهيي )كميا هيي 

 موجوية االن( وهي تسبي مقاء البشرية.

للخطيأ فيي كي  أاييواره    جييم  ان اإلنسيان حييي يكيون معرضيا

ومعرضا للتأثر بالدعاية والتيأثر بالنزعيات والتيأثر بالشيهوات وميا 

اميبه مييي انييواا المييؤثرات فييي الينفس  فالبييد ان يييأتي تعيينييه لنييوا 

الحكومة والحاكم خطأ على االغلي )كما نجيده الييوت وقبي  الييوت   

حيييث نواجييه كيي  يييوت نظرييية جديييدة ومخصييا جديييدا وليييس ال يياني 

 أحسي مي اةوا و ان عارضه وخالفه(.ب

ياا  سن سلطة الشعي على نفسه تمنى في احسي الفروض به ه 

واميا س ا اسييتبد  -وهيو آت قطعييا -المسياوا. اميا س ا جيياء االسيتغالا

ر االنتخابييييات  وامييييا س ا اايييياح اإلنقييييالب  اليييير يس بييييالحكم وزوَّ

 ء.العسكري بالحكم وحلت االحزاب فهنالك مقاء ليس وراءه مقا

وله ه النواحي وغيرها فقد قرر الديي ان حق الحكم انميا هيو هلل 

فقط وهلل أيضا حق انتخياب الير يس ولييس للنياس أن يتخي  بعضيهم 

 بعضا أربابا مي يون هللا.

َوَميآ والرسوا مبعو  هللا وخليفتيه فيي اةرض. يقيوا القيرآن  ]

ي َرُسوا  سوالَّ لويَُطاَا بيإو منو َّللّاو  َسلمنَا مو (. واإلميات خليفية 64النسياء )[أَرم
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يعُيوا الرسوا لقوا هللا سبحانه ] َ َوأَاو يعُوا َّللاَّ يَي َءاَمنُوا أَاو يَآ أَيَُّها الَّ و

نمُكمم  رو مو ُسوَا َواُولوي اةمم  (. 59)النساء [الرَّ

أما بعيد اإلميات فيتيولى ميؤون المسيلميي الفقييه التقيي ةنيه مم ي  

منيييه وهيييو قيييوا االميييات  عيييات لمميييات علييييه السيييالت بييينص  يييريا

العسييكري عييي االمييات الصييايق عليييهم السييالت  )فأمييا مييي كييان مييي 

الفقهاء  ا نا لنفسه  حافظا لدينه  مخالفاه على هواه   مطيعا ةمر 

( وفي حديث آخر )فإنهم حجتي عليكم وأنا 1مواله فللعوات ان يقلدوه

 ( وفييي حييديث ثالييث )فليرضييوا بييه حكمييا فييإني قييد2حجيية هللا عليييكم

م(  . 3جعلته عليكم حاكما

ويرى اإلسالت ان السلطة البد ان تعطى بييد ميي فييه الكفياءة  -3

)وهي  الفقه( واةمانة )وهي  التقوى(  وال ينظر سلى نسبه ووانه 

وحسبه وال أي ميء آخر مي الشؤون المايية أبدا..  لك ةن المهيم 

وهو  في الر يس اتقان ما عهد سليه بدون ضع  أو عجز أو خيانة 

م  يتوفر في الفقيه العايا سواء كيان ميي هي ا اليواي أو  اك  هاميميا

 أو ال  س  ال قيمة للمالكات المايية في ه ا المجاا. 

خارجييا عييي قييدرة  –  4ولييو ان الييديي كييان يشييترا أمييرا ماييييا

  فقد ظلم  وي المواهي الي يي يقيدرون عليى نيي  السيلطة   -الناس

 لئك. وظلم الناس بمنعهم عي مواهي أو

                                                

 .  88  ص2نوار   جبحار اال -  1

 .  10  ح 31  باب  180  ص 53بحار االنوار  ج -  2

كلمة الجعي  التيي نجيدها فيي القيرآن وفيي هي ا الحيديث عنيد بييان سيلطة النبيي والفقييه  -3

توحي بأمر هات هو  ان سلطة النبي وك لك سيلطة الفقييه ليسيت  اتيية وانميا هيي مجعولية 

الكيافي  –.. انهيا سيلطة اار ية  سيلطة عارضية. اعتباريية مسيتمدة ميي سيلطة هللا سيبحانه

 .  0  باب اختالن الحديث   ح  67  ص 1 ج

 خالفا للفارابي ال ي امترا في الر يس ان يكون قوي الجسم. -4
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كمييا انييه يعتبيير الدوليية يوليية يسييتورية يحكييم عليهييا القييانون  -4

اإلسالمي  وليس ةحد مي أبنا هيا   ومينهم الير يس  ان يبيدا حكيم 

 أبدا  ويجع  ل لك ضمانات نشير سليها بإجماا   1هللا

مييي مييروا اليير يس ان يكييون تقيييا. ومعنييى التقييوى  العميي   -أ

اسقا أو ظالما فقط ب  هو كافر بالديي  ومي عط  أحكات هللا فليس ف

أيضيييا لقوليييه تعيييالى )وميييي ليييم يحكيييم بميييا أنيييزا هللا فأولئيييك هيييم 

 الكافرون(  ويعزا عي الر اسة فورا. 

ان الر يس يعزا بمجري ان يعمي  بالمعا يي أو بمجيري ان  -ب

لييم يحكييم بمييا أنييزا هللا  ويجييري عزلييه ببسييااة جييدا   حيييث يجييي 

راجع عي متابعته ويرجع عيي على ال ي عرن منه المعصية ان يت

 تقليده. 

ان المجتمييع المسييلم مجتمييع واا يعييرن أحكييات هللا ويراقييي  -ج

 . 2الر يس فيها  فمتى انحرن الر يس قومه ولو بالسي 

كمييا  –فييي الحكوميية اإلسييالمية ليييس لليير يس قييوة اال بالييديي  -ي

 فمتى انحرن عي الديي خارت قوته وخر  ريعا.  –سيأتي 

ت انيه البيد ان تكيون سيلطة الير يس مسيتمدة أبيدا يرى اإلسال -5

 .. ويقرر  لك بما يلي  3مي الشعي
                                                

َ قاا هللا سبحانه  ] -1 يَي َوالمُمنَيافوقويَي سونَّ َّللاَّ يعو المَكيافورو َ َوالَ تُطو م  يَآ أَيَُّها النَّبويُّ اتَّقو َّللاَّ َكياَن َعلويميا

َ َكياَن بوَميا تَعمَملُيوَن َخبويرام[) بّويَك سونَّ َّللاَّ يي رَّ م   َواتَّبوعم َما يُوَحى سولَيميَك مو يما ( 2-1اةحيزاب/ َحكو

على عكس أك ر التشريعات البشرية التي جعلت للر يس الحق في تغيير القانون فيي ك يير 

 مي الظرون..

س ا ملييت؟ فقييات أحييدهم وهييز سيييفه وقيياا  س ن  قيياا عميير للنيياس  ات مييرة  كييي  بكييم -2

 لقومناك به ا.. وأمار سلى سيفه!

تعتقد بعا الدوا المسماة بالديموقرااية ان سلطتها مستمدة مي الشعي في حيي انهيا  -3

لو كانت  ايقة كانت سيايتها أوا اةمير تابعية إلراية الشيعي. أميا اسيتمرارها فإنميا هيو 

ا فاإلسالت يفترق عي ه ه النظم مع افتراض  حة ايعا ها فيي لدعم أجهزة الدولة لها.. س 

ان هيي ه اةخيييرة تبتييدأ بييإراية الشييعي وتسييتمر بقييوة اةجهييزة )الجيييا والشييراة واةمييي 
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ان نظييات الجيييا فييي اإلسييالت يختليي  عييي اةنظميية اةخييرى   -أ

 لك ةن الجيا في اإلسالت ياخ  في الشعي  ب  هو الشيعي كليه. 

س ا احتييياج المسيييلمون سليييى اليييدفاا عيييي أنفسيييهم أو الهجيييوت عليييى 

س كلهيم لي لك. ويجيي عليى المسيلميي جميعيا ان أعدا هم  هيي النيا

 يكونوا قايريي على حم  السالح كما هو مفص  في كتي الفقه. 

ومييي هنييا فليييس مييي الممكييي فييي اإلسييالت اسييتخدات الجيييا ضييد 

الشعي ا كما هو الحاا في اليدوا الحدي ية ا بي  الجييا يقي  يا ميا 

 مع الشعي ةنه ليس جهازا مي غيره. 

ترا في كافة أجهزة الدولة ان يكونوا كفو يي ان اإلسالت يش -ب

أمناء ويفرض على الناس ميراقبتهم. فيال يمكيي للير يس ان ينصيي 

واليا غير كفيوء أو غيير أمييي.. وس ا انحرفيت أجهيزة الدولية فلييس 

لألغراض أو  -بسبي وجوي رقابة الناس  –مي الممكي ان تستخدت 

 المصالا الخا ة. 

الجييور ويييأمر النيياس بمقييااعتهم  ان الييديي يقييااع سييالايي  -ج

 ول لك فإن الر يس الخا ي ال يمكنه ان يعيا في مجتمع مسلم. 

وه ه الضمانات ال الثية وضيمانات أخيرى يقيدمها اإلسيالت كلهيا 

نابعة مي فلسفة اإلسالت في الحكم  حيث يرفا بك  مدة ان يكون 

هناك قطاعان  حاكم ومحكيوت  ميعي وحكومية  بي  يمزجهميا أبيدا 

 علهما كيانا موحدا. ويج

وبعد ان يوفر اإلسيالت كافية الضيمانات فيي ميخص الير يس  -6

يجعيي  منييه القييوة اةولييى والمركييز اةعلييى فييي البلييد ويجعيي  جميييع 

أجهييزة الدوليية تابعيية لييه  وال يجعيي  لهييم كيانييا مسييتقال عنييه.. وبهيي ا 
                                                                                                         

واالستخبارات والدوا ر( بينما اإلسالت يجع  كال مي االبتيداء واالسيتمرار بيإراية الشيعي 

 الشعي أيضا. وتحت رحمته فيبتدأ حكمه بالشعي ويستمر بإراية
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يضمي  الحهم أيضا فتصبا الحكومة اإلسالمية أم   الحكوميات 

 تها وبأجهزتها..جميعا بر اس

ويقيير اإلسييالت التنييافس الحيير اليي ي يييدا للشييعي الخيييار فييي  -7

انتخياب أقيرب النيياس سليى الصيواب  وليييس معنيى هي ا ان اإلسييالت 

يقر اةحزاب المتحاربة التي تفسد البالي  ب  معناه  ان الديي يقوا  

كالفقيه  -على الناس ان يطيعوا كي  ميي تيوفرت فييه ميروا خا ية

ون ان يعييييّي مخصيييا خا ييا. ويبقيييى عليييى النييياس ان ي -والعداليية 

يختيياروا بعقييولهم ال بيياهوا هم احسييي الفقهيياء يينييا وأمييدهم ورعييا  

ولهيم بعيد  ليك ان يرجعيوا عيي فقيييه سليى آخير متيى مياؤوا  وليييس 

 للفقيه ان يمنعهم عي  لك.

ومتى توفرت ه ه الشروا فالبد ان يرما ك  مي يجد في نفسه 

النيياس فييإن رأوا فيييه  لييك اتبعييوه. وليي لك فييال الكفيياءة للر اسيية  امييا 

ييييزاا فيييي اليييبالي اإلسيييالمية فقهييياء متعيييديون لكييي  مييينهم ر اسيييته 

الخا ة.. فإ ا وجد الناس اق  انحران مي الفقيه رجعوا فورا سليى 

غيره  وا ا علم الفقيه  لك فليس ميي المعقيوا ان يتعميد االنحيران 

 حتى اليوت(. )وك  ه ه االمور مجربة في العالم اإلسالمي

عيي  -السييما الفقهياء -وبعد كي  هي ا فيإن اليديي يحفي  النياس -8

وقد مر تفصي   -االنحران بتطهير قلوبهم عي االهواء والشهوات 

 . - لك عند بيان ا الح الناس

 ويرى اإلسالت ان الصفات التي تجع  القا د م اليا هي  -9

ميات عليي التقارب بينه وبيي الناس. يقوا ضرار فيي  يفة اال -أ

كأحييدنا يييدنينا س ا أتينيياه   ويجيبنييا س ا فينييا عليييه السييالت  )كييان وهللا 

 (.1سألناه
                                                

 .  6  ح 101  باب  14  ص 41بحار االنوار   ج -  1
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 ان ال يتخ  لنفسه حجابا ووسا ط مي يون الناس. -ب

 (.1يقوا النبي )ص( في وظا   الوالي  )ولم يغلق بابه يونهم

م بعيا كبيار المسيؤوليي  ويقوا االمات علي عليه السيالت مخاابيا

  )ال تتخ ُن حجابيا وال تحجيبُي أحيدام عيي حاجتيه حتيى في الحكومة

 (.2ينهيها اليكم

عييدت التعييدي علييى حقييوق االخييريي  وان كييان لييه السيييطرة  -ج

َ يَأمُمُرُكمم ]التامة عليهم   وسجراء العدا بينهم.. قاا هللا سبحانه  سونَّ َّللاَّ

ييتُم  لوَهييا وسو َا َحَكمم ُكُمييوا أَن تُييَؤيُّوا اةََمانَيياتو سولَييى أَهم بَيييمَي النَّيياسو أَن تَحم

 (.58النساء )[بوالمعَدماو 

ان يكون برا رحيما بالناس. قاا اإلمات السجاي )ا(  )أما حق  -ي

رعيتيك بالسييلطان فييأن تعلييم انهييم  يياروا رعيتييك لضييعفهم وقوتييك 

 (. 3فيجي ان تعدا فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم

تبد برأيه الخاص. قاا ان يستشير في أمور البلد أهله وال يس -ها

يييرو هللا سيييبحانه  ] هُمم فويييي اةَمم رم (.. وقييياا  159[ آا عميييران َوَمييياوو

ُرهُمم ُموَرى بَيمنَُهمم ]  (.38[ )الشورى َوأَمم

ييييام َجنَاَحييييَك التواضييييع للنيييياس.. قيييياا هللا سييييبحانه  ] -و فو َواخم

نوييَ  مو لمُمؤم  (.. وقاا اإلمات علي عليه السالت لواليه على88[ )الحجر لو

 (. 4مصر )فاخفا لهم جناحك وألي لهم جانبك وأبسط لهم وجهك

المساواة بينهم في ك  مييء حتيى فيي م ي  النظير واللحظية.  -ز

قيياا اإلمييات أميييير المييؤمنيي علييييه السييالت لوالييييه )وآس بييينهم فيييي 

                                                

 .  41  ح 495  ص22بحار االنوار  ج -  1

 70  ح 354  ص72بحار االنوار   ج -  2

  باب الحقوق . 621  ص2مي ال يحضره الفقيه   ج -  3
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أي ظلمك  -اللحظة والنظرة  حتى ال يطمع العظماء في حيفك لهم 

 (.1الضعفاء مي عدلك عليهم وال ييأس -الناس لصالا العظماء 

أن يعيا م   أضع  ميي تحيت سيلطته.. كتيي اإلميات عليي  -ح

عليه السالت سلى ع مان بي حني  اةنصاري عامله عليى البصيرة  

وقد بلغه انه يعي سلى وليمة قوت مي أهلها فمضى اليها.. كتيي سلييه 

يقييوا  )أمييا بعييد يييا بييي حنييي   فقييد بلغنييي أن رجييال مييي فتييية أهيي  

رة يعاك سلى مأيبة فأسرعت اليها.. وأضان بعد توبيخه على البص

 لك  ولو ميئت الهتيديت الطرييق سليى مصيفّى هي ا العسي   ولبياب 

هيي ا القمييا  ونسييا ج هيي ا القييز )الحرييير( ولكييي هيهييات ان يغلبنييي 

هييواي  ويقييويني جشييعي سلييى تخييير االاعميية  ولعيي  بالحجيياز أو 

د ليه بالشيبع  أو أبييت اليمامة ميي ال اميع ليه فيي القيرص  وال عهي

مبطانا وحولي بطون غرثى )جا عة( وأكباي حرى )عطاميى(   أو 

أكون كميا قياا القا ي   )وحسيبك ياء ان تبييت ببطنية وحوليك أكبياي 

تحي سلى القد.(؟ أأقنع مي نفسيي بيأن يقياا هي ا  أميير الميؤمنيي وال 

 (. 2أماركهم في مكاره الدهر  أو أكون أسوة لهم في خشونة العيا

ان يلتييزت بعهييويه ومواثيقييه التييي يقييدمها لشييعبه أو للشييعوب  -ا

يَي ثُيمَّ لَيمم ]اةخرى  قاا هللا سيبحانه   كو يرو يَي المُمشم يَي َعاَهيدمتُّمم مو سالَّ الَّي و

يدَهُمم سولَيى  مم َعهم وا سولَييمهو ُروا َعلَييمُكمم أََحيدام فَياَتومُّ م َولَيمم يَُظياهو يَنقُُصوُكمم َميمئا

مم سونَّ  يُّ المُمتَّقوييَ ُمدَّتوهو  (. 4[)التوبة  َّللّاَ يُحو

وليييس معنييى هيي ا ان علييى اليير يس ان يستسييلم لشييروا مجحفيية 

وعهوي ظالمة تفرضها الدوا اةخرى  ب  على العكس يجي عليى 

الر يس ان يحرض الناس على القتاا فيي سيبي  هللا  ويسيتعد يا ميا 
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نويَي يَيآ أَيَُّهيا ]للدفاا عي بياليه.. قياا هللا تعيالى   مو ضو المُميؤم النَّبوييُّ َحيّرو

يام َتَيميو َوسون يَُكيي  لوبُوا مو ُروَن َ ابوُروَن يَغم شم نُكمم عو قوتَااو سون يَُكي مو َعلَى الم

ٌت الَيَفمقَُهونَ  يَي َكفَيُروا بوياَنَُّهمم قَيوم َي الَّي و م مو فا لوبُوا أَلم ام َةٌ يَغم نُكمم مو االنفياا )[مو

65 . ) 

م   بَيااو وَ ]وقاا تعلى أيضيا يي رو ة  َومو يي قُيوَّ يتََطعمتُم مو يدُّوا لَُهيم َمااسم أَعو

ُكمم  بُوَن بوهو َعدُوَّ َّللّاو َوَعدُوَّ هو َخيم و تُرم (.. وسنما المقصيوي 60االنفاا )[الم

 ان عليه ان يفي بعهويه التي هي في  الا المسلميي. 

 ويرى اإلسالت ان للحكومة وظا   أربعة فقط اليوت   -10

 ةحكات مي مصايرها الشرعية )السلطة التشريعية(. استنباا ا -أ

 تطبيق اةحكات على المواري الخا ة )السلطة القضا ية(.  -ب

تنفي  اةحكات بإجراء الحدوي واةمر بالمعرون والنهيي عيي  -ج

المنكير ونشيير العقا ييد الدينييية ومييا أمييبه مسييتفيدا فييي  لييك مييي كافيية 

 . الوسا   اإلعالمية والتربوية الجماعية

تنظيييم حييياة النيياس بتحديييد ال ييروات وتوجيييه التجييار وجباييية  -ي

الضييرا ي وبنيياء المشيياريع العاميية كالمسيياجد والطييرق والجسييور 

والسييدوي  وكيي  مييا هييو فييي  ييالا المجتمييع والتييي نسييميها اليييوت 

 بالخدمات االجتماعية.

 أما سا ر ما تبنته الدوا اليوت  فاإلسالت ال يأمر بها..  لك   

الجيا ا م ال ا تابع في كافة مؤونه للشيعي  والحكومية الن  -1

 هي التي توجه الشعي سلى ما يجي عليهم القيات به. 

والتربييييية والتعليييييم والت قييييي  العييييات )الصييييح   اإل اعيييية   -2

التلفزييييون  يور النشييير( مؤسسيييات اجتماعيييية يجيييي ان يقيييوت بهيييا 

 الدولة.  الناس أنفسهم بتوجيه مي الحكومة  فإ ا عجزوا قامت بها
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وتصنيع البلد أمر يناا بالنياس أنفسيهم تحيت سميران الدولية  -3

وال تنتج ميي  ليك المضياعفات التيي نتجيت فيي اليدوا الرأسيمالية  

 لييييك ةن اإلسييييالت يحييييدي ال ييييروات ويمنييييع االحتكييييار  ويفييييرض 

 الضرا ي كما سبق الحديث في  لك. 

فسيهم والتجارة الخارجية والداخلية أيضا ميي حيق الشيعي أن -4

 بعد ان تنظمها الدولة وفقا للمصالا العامة. 

والزراعة كالتجارة ترتبط بالشعي  ومنها استغالا ال روات  -5

 المعدنية.

 وبصورة موجزة  

ان الدولييية فيييي اإلسيييالت منظمييية ةميييور النييياس وحافظييية عليييى 

توازنها  وليست غا بة لحقوقهم مستقلة بشؤونهم.. نعم  س ا عجز 

ونهم تتدخ  الدولة و لك سما باالسيتقالا بهيا أو الناس عي سيارة مؤ

بإنشاء تعاونيات معبية أو مركات عامية.. علميا بيأن أوامير الدولية 

 في اإلسالت مطاعة مي قب  الناس. 

فإتباا الجيا ةوامر القياية ليس  لك رغما على أنفيه  بي  وفقيا 

 لحريته  وخضوعا لما اتبعوه مي تعاليم يينهم. 

ي حصر مسؤولية الدولية فيي اةميور السيابقة  وفلسفة اإلسالت ف

يتلخص في ان تدخُّ  الدولة في الشؤون االجتماعيية يوجيي تحدييد 

المجتمع وسلي حريته وخنق روح االبداا فيه  وأخيرا ال ينتج منه 

اال الضييع  والعجييز  كمييا انييه يوجييي تضييخم مسييؤوليات أجهييزة 

جباتهييييا الدوليييية  وتعقييييد عالقاتهييييا  ممييييا يسييييبي عييييدت قيامهييييا بوا

 الضرورية الهامة  كما نرى  لك في أك ر الدوا القا مة اليوت. 
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 كلمة البدء

لقد بح نا في فص  سابق الفلسفة العملية فيي اإلسيالت  وعرضينا 

الخطييوا العريضيية ةحكييات الييديي  وكييان ابيعيييا ان يشييم   لييك 

العرض ميئا ميي مييزات اإلسيالت  بييد انيه ليم يكيي كافييا لفهيم أيق 

وأوسييع ةنييه كييان يفقييد نوعييا مييا عنصيير المقارنيية. واخن  وبعييد ان 

جواني الفلسفة العملية في المنهجييي اإللهيي والبشيري  نيوي كملت 

ان نعييرض ميييزات اإلسييالت عرضييا مييوجزا ومييامال  بمقييدار مييا 

تسييما بييه  ييفحات هيي ا الكتيياب ةن الموضييوا يسييتدعي أسييفارا 

 ضخمة. 

والميزات الر يسية فيي اإلسيالت هيي  ان اإلسيالت احيق  وأجيدر 

لعالميي  وانه ميام  لجمييع باإلنسان ان يتبعه  وانه منهج هللا رب ا

نيييواحي البشييير  وميييام  لكييي  أفيييراي البشييير  وميييام  لكييي  أيواره 

ومراح  تطوره  وانه ينف  احكامه وتعاليمه في حيي ال يمكي غيره 

مي تنفي ها  ينف ها باإليمان والضغط االجتماعي وقيانون العقوبيات 

 وما أمبه.. وانه مجرب قد أوسع فهما ويرسا. 
 

 الحق
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ة النظريية حصيلنا عليى تعريي  يقييق للحيق وهيو  ان في الفلسف

الحق هو )ما يطابق الواقع( وفي الفلسفة العملية عرفنا ان اإلسالت  

بما له مي معارن تطابق فطرة اإلنسيان وتنسيجم ميع سيني الكيون  

 هو الحق.. يون سواه. 

وهيي ه ميييزة لليينظم اإلسييالمية.. ةن الحييق يجييي ان يتبييع ومييي 

قبة أمره ُخسرا. وه ا أمر وجداني ن كر به يعارض الحق تكون عا

 عبر أم لة. 

الحق يقوا  ان هللا خالقنا الكريم أعرن بحالنا منا وأوليى ان  -1

يتبع أمره وتنف  مرا عه  وال ي يخال  ه ا الحق ما ا سون يكون 

مصيييره؟ أليييس انييه يتبييع منهجييا يضييعه هييو؟ منهجييا ضييحال خاائييا 

 يدة؟ يرييه ويح  عليه ك  يوت قارعة جد

الحييق يقييوا  ان نفييس البشيير تهييوى الشيير  ومييي ستبييع نفسييه  -2

جرتييه سلييى الفسيياي  وان عقلييه يهديييه سلييى الرمييد   ومييي اتبعييه بلييج 

السييعاية  ومييي خييال  هيي ا الحييق واتبييع نفسييه وأعييرض عييي عقلييه 

 كانت عاقبته خسرا. 

الحييق يقييوا  ان اةخييالق الفاضييلة وتحقيييق الحرييية البشييرية  -3

الكييريم  ومييي خييال  هيي ا الحييق أبتلييي بييالمجتمع  يخلقييان المجتمييع

 الفاسد. 

الحييق يقييوا  ان تيييار الكهربيياء مضيييء  وان القنبليية ال رييية  -4

تيدمر. فمييي اتبييع هيي ا الحييق اسييتنار بالكهربيياء وحيي ر مييي اسييتعماا 

القنبلة ال رية  ومي أعرض عنه )فأعرض عي الكهرباء واسيتعم  

 جدوى؟ القنبلة ال رية( أليس يخسر نفسه بغير 
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َحيّقو أََحيقُّ أَن يُتَّبَيَع أَتم َميي الَّ ]يقوا هللا سبحانه  ي سولَيى الم يدو أَفََمي يَهم

ُكُمونَ  دَى فََما لَُكمم  َكيمَ  تَحم ي سوخَّ أَن يُهم دّو  ( . 35؟ )يونس  [يَهو
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 يوت الديي
 

عرفنييا فييي فصيي  العقا ييد ان بعييد المييوت حييياة باقييية ي يياب فيهييا 

ا ]المسيييء ؛ المحسييي ويعاقييي  م لويُيييَروم ييتَاتا ييدُُر النَّيياُس أَمم َمئويي   يَصم يَوم

ة   ة  َخيمرام يََرهُ   َوَمي يَعمَمي م مو مقَياَا  َرَّ َمالَُهمم   فََمي يَعمَم م مو مقَاَا  َرَّ أَعم

 ( . 8-6الزلزاا )[َمّرام يََرهُ 

ولنقارن س ن بيي الدنيا واخخيرة. ان حياتنيا اليدنيا ال تتجياوز فيي 

الفيييروض السيييبعيي عاميييا  نصيييفها نيييوت وافولييية وميييرض  أحسيييي

( عامييييا.. 35وأعميييياا ضييييرورية ال نملييييك اال فعلهييييا  والبيييياقي )

ولنفرض اننا نستطيع ان نتمتع فيها بكام  التمتع بعيديي عي مينهج 

 . فما ا يحد ؟ 1هللا سبحانه )وهو مستحي  ابعا(

مكيي ان نخسر اخخرة التي ليس لها سنتهاء وانها حيياة خاليدة ال ي

 تحدي حتى بكلمة مليون ومليار أو ما مابه  لك. )خالديي فيها أبدا(. 

وس ا خيرنا بينهما  فأي عاق  يبيع أك ير ميي ملييون وملييار عاميا 

 عاما فقط؟! 35وأك ر في سبي  

                                                

قاا هللا سبحانه  ومي أعرض عي  كري فإن له معيشة ضينكا. راجيع فصي  )اإليميان  -1

 باهلل( في العقا د لتعرن  لك جيدا.
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يا عنك ان عمر الدنيا كلها ال تساوي ساعة مي متعة اخخيرة ؛ 

عييي رأت وال اُ ن سييمعت انهيا متعية ال تقياس باليدنيا.. )فيهيا ميا ال 

 وال خطر بقلي بشر(..

يقوا الفيلسون البريطاني برتراند رس   )أنا ال اعتقد باخخرة  

ولكييي حييق علييى اليي ي يعتقييد بهييا ان يصييرن كيي  عمييره فييي سييبي  

. أليس 1تحصيلها.  لك ةن تسعيي سنة ال قيمة لها ازاء حياة خالدة(

دة فيي اخخيرة تطفيا مي اةفض  ان نتبع اإلسالت لنحيرز حيياة خالي

 بالنعيم واخالء؟

ولو فرضنا ان اإلسيالت يسيبي لنيا ميقاء ايويال فيي اليدنيا )وهيو 

فرض غير واقعي ابعا(  أليس مي الخير لنا ان نتحم  ه ا الشقاء 

م لما نتحم  متاعي ليالي االمتحان لنحظى بنعيم اةبد  كما نحظى 

 بنجاح السنة؟ 

لمُمتَّ ]قاا هللا سبحانه   َي سونَّ لو نَابما   َوَكَواعو ا   َحدَآ وَق َوأَعم قويَي َمفَازم

ي  ا َوالَ كو َّابما   َجَزآءم مو َمعُوَن فويَها لَغموم م   الَ يَسم َهاقا م يو م   َوَكأمسا أَتمَرابا

م  َسابا  (. 36-31النبأ  )[َربّوَك َعَطآءم حو

ان نسبة السبعيي سلى ما ال نهاية  أق  مي نسبة ساعة واحدة سلى 

اةرض كلهييا.. فلييو قييي  لييك  انييك لييو تعبييت فييي هيي ه السيياعة  عميير

عشت مدى العمر سعيدا   وبصورة عكسية لو تمتعيت فيهيا ميقيت 

مييدى العميير.. مييا ا سييون يكييون اختيييار العاقيي  الحكيييم؟ ان اليي يي 

يتبعون أهواءهم مي المايييي يخالفون وال مك عقولهم التي تلومهم 

االليييم.. ولكييي هيي  ييينفعهم علييى تييرك الحييق والتعييرض لعيي اب هللا 

اإلنكار؟ ه  ينق هم مي عي اب هللا؟ ات يسيتطيعون خليويا فيي اليدنيا 

 وتمتعا بها؟ 
                                                

 راجع كتاب )في التربية( تألي  راس . -1
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َت ] مم  يَيييييوم ييييييهو لو ا أَنفَُسيييييُهمم َوأَهم ييييُروم يَي َخسو يَي الَّييييي و يييييرو قُيييي م سونَّ المَخاسو

قويَاَمةو   (. 15الزمر)[الم
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 لك  مناحي الحياة
 

جهي   وليه جسيم وروح  وليه للبشر جواني مختلفية  فليه عقي  و

حاجات ورغبيات وتطلعيات وغاييات  وليه فيوق  ليك أايوار؛ فهيو 

جنيي في رحم أمه  و بي في المهد  وييافع ومياب  وليه عالقيات 

 بعا لته  وأه  بلدته  وأه  مهنته  وله مئات مي الشؤون اةخرى.. 

والغريي ان ك  ناحية مي نواحي اإلنسان تيرتبط ارتباايا وثيقيا 

واحييه. فلجسيمه تيأثير عليى روحيه وبيالعكس لروحيه تيأثير بسا ر ن

على جسمه كما ان لعقله تأثيرام في هواه وبالعكس. والفري يؤثر في 

 .1المجتمع والمجتمع يؤثر في الفري  وهك ا

وليس في العالم نظات مام  لجميع ه ه النواحي  ليس ه ا ايعاء 

توجيهييات بي  لييم ييأت نظييات واحييد ييدعي انييه يضييع تعياليم للييروح و

م للفري و..و..و..  للنفس وقوانيي للمجتمع وأحكاما

فالنظييات الرأسييمالي ميي ال  ال يييدعي انييه مييام  لتعيياليم  ييحية أو 

خلقية أو بيتية أو ما امبه؛ والنظات االمتراكي وان ايعى الشيمولية 

                                                

غمييوض اإلنسييان؛  لييك ةن التفاعيي  الموجييوي بيييي نييواحي وكييان هيي ا سييببا ر يسيييا ل -1

اإلنسان المختلفة بعضها مع بعا ال يدا الفيري يخيتص ببحيث ناحيية معزولية عيي سيا ر 

النواحي. وس ا أراي فري واحد ان يعرن مؤون كي  واحيد ميي جمييع النيواحي حتيى يكيون 

راجيع للتوسيع كتياب  ابيبا ومهندسا وقانونيا و.. و.. في وقت واحد  كيان  ليك مسيتحيال.

 )اإلنسان  لك المجهوا( تألي  الكسيس كاري .
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اال انييه جعيي  أك يير أحكامييه مسييتوحاة مييي اراية الرؤسيياء المرتجليية 

اليروح واالخيالق السيامية لالنسيان ولقيد القا مة عليى انكيار وجيوي 

اثبتنا سابقا وجويهما ولم يبق اال اإلسالت  ال ي هيو مينهج للتفكيير  

وفلسفة للكون  وأحكات للجماعة  وتعاليم للفري مني  ان يكيون جنينيا 

 وسلى ان يصير ميتا  وتصحيا للسلوك وته يي للنفس و.. و.. 

قع مي احتماالت وفي ك  فص  يتعرض الديي لك  ما يمكي ان ي

 .1وفروض

 وفي ه ا عدة فوا د 

انييه يبعييث قييوة فييي النظييات اإلسييالمي حيييث يغنييي الفييري مييي  -1

 تجشم متاعي نظات آخر. 

انييه يجعيي  بنيياء حياتييه متكييامال وعلييى نسييق واحييد وال يكييون  -2

أمره فراا يناقا بعضيه بعضيا  كميا نجيده فيي الرأسيمالية. مي ال  

ا عه  ويييؤمي باإلنسييان بينمييا ينسييى يييؤمي بيياهلل بينمييا ال يييؤمي بشيير

 نظامه بعيدا عنه.. وهك ا.. 

وأخيييرا انييه يجعيي  النظييات قويييا يمسييك بعضييه بعضييا. فميي ال   -3

اإلسالت يقوا فيي فصي  المعرفية  ان الخطيأ فيي التفكيير ناميل ميي 

اتباا الهوى  وانه البد لمي يريد الحق ان يخال  هواه.. وهو يقوا 

اتباا العقي  بيدا اتبياا الهيوى  ويضيع في فص  اةخالق  البد مي 

ك  المناهج الخلقية عليى أسياس هي ه الفكيرة.. وفيي فصي  السياسية 

يقييوا  البييد ان يكييون اليير يس تابعييا لعقلييه وليييس لهييواه  والبييد ان 

يكون انتخابه مي النياس فيي هيدى عقيولهم ال فيي ظلميات أهيوا هم. 

به  وفييي فصيي  العبييايات  يجعيي  الصييالة والصييوت والحييج ومييا أميي

                                                

فيي اإلسييالت  )واجبيه ومندوبييه( تعياليم للييزواج وللنكياح وللحميي  ولليوالية وللرضيياعة  -1

 وللتربية وللتعليم وللتجارة وللعالقات العامة.
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وسيلة لدعم عقوا الناس وامس أهيوا هم. وهكي ا ان م ي  اإلسيالت 

كم   مجرة ايبة أ لها ثابت تتفرا وتتوسيع وترتفيع حتيى تشيم  

 العالم كله. 

وكيي  حكييم منييه يييرتبط بكيي  مييؤون البشيير  واةحكييات اةخييرى 

 ترتبط به ا الحكم. 
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 لك  أفراي البشر
 

البشيرية جميعيا..  ليك  ال يصلا أي نظات في العالم ان يسيوي -1

ةن النظييات الرأسييمالي انمييا هييو منب ييق مييي اهييواء ابقيية اةغنييياء  

وكي  مييا فييه موضييوا لحميايتهم فقييط. انيه نظييات اةغنيياء ويضييطر 

 الفقراء سلى اتباعهم. 

والنظات االمتراكي منب ق مي اهواء ابقة الفقراء )كما يقوليون( 

ي سيييحق سيييا ر وال يخيييدت اال مصيييلحتهم فقيييط.. والبيييد عنيييدهم مييي

الطبقات. ونظم اةرض كلها تميز اا فة عليى أخيرى  سيواء عليى 

 أساس ابقي أو قومي أو سقليمي أو ما مابه. 

وال يمكييي ان يييأتي نظييات يشييرعه بشيير ثييم يكييون مييامال لهييم  -2

 جميعا و لك لألسباب التالية  

ان اإلنسييان يتييأثر بمحيطييه وبيئتييه مهمييا حيياوا الترفييع عنهمييا  -أ

ه البد ان يتأثر ب لك وله ا نرى ان المشرعيي والفالسفة فإن اختيار

 في العالم ينطبع ك  منهم بطابع محيطه و بيئته. 

ان اإلنسييان يتبييع هييواه  فهييو ان كييان يحييي بلييده رفعييه فييي  -ب

النظات يرجة وان كان يهوى ابقية معينية مياا سليهيا ميلية. وهكي ا.. 

 ى ك  نظم اةرض. ومي هنا نجد اابع القومية أو الطبقية باييا عل
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ان الفري الواحيد ال يمكنيه ان يحصي  عليى المقياييس الدقيقية  -ج

التي تخضع لها الجز يات الصغيرة في كي  بليد  ولي لك فهيو يضيع 

حكمييا مييامال يون مراعيياة حيياالت االسييت ناء.. فيسييبي  لييك مييقاء 

 اويال. 

ان أنظمة البشر مايية تسيتوحي كي  واقعهيا ميي المياية  وبميا  -ي

اية فييي كيي  منطقيية وفييي كيي  يييوت مييكالم جديييدام و يييرورة ان للميي

خا ة  فإن اةنظمة تتأثر في ك  مكان بما لها مي مالميا.. فمي ال  

ال تعتييرن نظييم اةرض بالعقيي .. وليي لك فإنهييا تضييع كيي  أحكامهييا 

علييى أسيياس المصييلحة. والمصييلحة تابعيية لنوعييية وسييا   المعيياش 

 ت. التي تختل  باختالن اةماكي فيختل  النظا

واإلسالت يعترن بالعق   ويستوحي منيه كي  أحكاميه. و واضيا 

ان العقيي  واحييد فييي كيي  مكييان وال يخضييع لببيئيية يون أخييرى  وال 

لحالة يون حالة.. فحينما يقيوا النظيات الغربيي للكيا ب  أ يدق! ال 

يقوله اال بعد ان يرى مصلحته في ه ا وال تكون مصلحته في  ليك 

لنظييات اإلسييالمي يقييوا للنيياس كلهييم  اال فييي أحييواا خا يية. بينمييا ا

أ ييدقوا وفييي كيي  اةحييواا  ويتوسيي  ليي لك بعقييولهم ال بمصييالحهم 

 المختلفة.. وهك ا. 

واإلسالت مريعة هللا الخالق لك  العباي الي ي ال يخضيع فيي ظليه 

مييعي لشييعي وال ابقيية لطبقيية  ممييا يييؤيي سلييى اخييتالا التييوازن 

 ونشوب اةزمات. 

ال يفض  أحدا وال معبا  وال ابقة على  االسالت مريعة هللا ال ي

 غيرها. 

 مريعة هللا ال ي ال يتأثر بمحيط وبيئة. 
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مييريعة هللا العييالم بكيي  المقيياييس التييي تخضييع لهييا حييياة البشيير 

وليي لك فهييي  ييالحة ةن تطبييق علييى كيي  البشيير علييى نحييو مسيياو 

 ويون قالق . 
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 تطور اإلنسان!

 

انييي متطييورة. فمييا يتعلييق فييي واقييع البشيير جوانييي ثابتيية  وجو

بروحه وعقله ورغباتيه وحاجاتيه وتصيوراته وأخالقيه ووجدانياتيه 

فإنه ال يتغير.. أما ما يرتبط بكيفيية بيروز الرغبيات وسيد الحاجيات 

 وامتداي التصورات فهو ال ي يتطور. 

جوهر اإلنسان والمقاييس العامة التي يخضيع لهيا ال تتغيير  فيال 

 يحيي نفسيه أو ال يحيي الخيير أو ال يمكي ان يكون هنياك سنسيان ال

 يعرن ان الصدق والوفاء واالي ار أمور حسنة. 

وما سوى ه ا الجوهر خاضع للتطور   لك ةن جوهر اإلنسان 

ونظامه ال يرتبط بالماية فال يتغير. أما سوى  لك فهو أمير مربيوا 

 بالماية ول لك يتطور بتطورها. 

وليي لك فهييي خاضييعة  واليينظم البشييرية  تالحيي  مايييية اإلنسييان 

للتطور والتغيير. أميا أحكيات اإلسيالت فهيي موضيوعة وفقيا لجيوهر 

اإلنسييان ومقاييسييه الروحييية وليي لك فهييي ال تتغييير.. وكمييا يصييرح 

ان نظمهييم  -سييواء الغربييي أو الشييرقي –علميياء القييانون البشييري 

مسييتوحاة )علييى أفضيي  وجييه( مييي ظييرون البلييد اليي ي يسييي لييه 
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ير القانون. أميا اليديي فيقيوا  )حيالا محميد القانون  فإ ا تغيرت تغ

 (. 1حالا أبدام سلى يوت القيامة  وحرامه حرات سلى يوت القيامة

 

 

                                                

 .  19  باب البدا و الرأي   ح 58  ص1الكافي  ج -  1



 478 

 

 

 

 

 

 تنفي  اةحكات

 

ويمكييي ان يكيييون فيييي النظييات الغربيييي أو الشيييرقي )الجييياهلييي( 

قبسييات ضييوء أو ومضييات خييير  ولكنهييا ال تطبييق اال فييي حيياالت 

اإلنسيان فيي مكتبية اةميم المتحيدة   نايرة. وما ا تغني ال حة حقيوق

 س ا ساي الشقاء  وعم العداء ك  أرجاء العالم؟ 

المهم تطبيق النظات  والمهيم ان يمليك النظيات ضيمانا للتنفيي  وان 

 تكون فيه  الحية  لك. 

 والسبي في عدت تطبيق نظم اةرض هي ثالثة أمور  

ضه ييده سنها مي  نع البشر أنفسهم وما  نعته يد البشر تنق -1

 أيضا. 

 انها ال تصلا في ك ير مي فروعها للتطبيق.  -2

انها ال تملك قيوة كافيية للتطبييق  ليك ةنهيا فيي الواقيع تعتميد  -3

 -وهو غيير  يحيا  -على قانون العقوبات  ال ي ان كان  حيحا 

   فهو غير كان لما سيأتي. 

 أما النظات االسالمي  

بشر نقضه. فليس هناك فهو ليس مي  نع البشر حتى يملك ال -أ

تمليييك تغييييير حكيييم هللا.  –ومنهيييا قيييوة السيييلطة  –قيييوة فيييي اةرض 
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فالبشر يشعرون بالتضياؤا أميات قيانون هللا ةنيه قيد وضيع ميي ليدن 

 حكيم عليم. 

أض  الى  ليك أنيه  يالا للتطبييق  وقيد ابيق فيي التياريي  -ب

 مرات ك يرة. وقد استمد  الحيته ه ه مي عدة أسباب  

 م فطرة اإلنسان  فإ ا هي تنسجم مع ابيعته سنسيجاما انه يال -1

عجيبا.. فهو م ال  يحكم بما يهوى سليه العقي   ويشيبع رغبية الينفس 

 ويسد حاجات الجسم. 

انييه ميسييور باعتبييار مالحظتييه للضييع  البشييري وليييس أيا  -2

على  ليك ميي ان الحكيم مرفيوا فيي اليديي عيي المكيره والمضيطر 

والجاه   وك  حكم فيه ضرر أو عسر  والمجنون والصبي والنا م

 أو حرج أو اختالا نظات فهو مرفوا. 

انييه مبسييط ويسييتطيع أقيي  المسييلميي فهمييا ان يطلييع علييى مييا  -3

 يحتاجه مي أحكات في عمره خالا أمهر معدوية. 

سن النظييات االسييالمي يملييك قييوى ك يييرة للتطبيييق  والبييد ان  -ج

مهمييا كييان مييامال فإنييه نشييير قبيي  بيييان تلييك القييوى سلييى ان النظييات 

يحتاج سلى قيوة سجرا يية أكبير ميي النظيات نفسيه.. واإلسيالت بميا هيو 

نظيات كامي  ميام  وفيييه مئيات اخالن ميي اةحكييات فيإن تنفيي ه يييدا 

 على ان قواه اإلجرا ية أكبر وأعظم مي ك  نظات آخر. 

 والقوى اإلجرا ية في اإلسالت هي  

 اإليمان.  -1

 هي عي المنكر. اةمر بالمعرون والن -2

 التربية.  -3

 الحدوي والقصاص والديات.  -4
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 والبد ان نعرض كال منها بشيء مي التفصي  
 

 اإليمان.  -1

وبيياليوت اخخيير اليي ي  –المحيييط علمييا وقييدرة  –واإليمييان بيياهلل 

يجازي فيه بالخير خيرا وبالشر مرا قوة ال م ي  لها في يفع الفيري 

 ا بأنها  سلى عم  الخير وتتميز عي غيره

تستطيع ان ته ب النفس مي اليداخ  وتينظم مشياعر اإلنسيان  -1

 وتحفظه مي الحسد والحقد والجبي والقلق وما أمبه. 

تتمكي ميي حفي  الفيري عيي الخيروج عيي أحكيات هللا حييث ال  -2

 مراقي وال يولة وال جزاء. 

ان عم  الخير الصاير عي النفس المؤمنة يكون عميال متقنيا  -3

م عليه. باعتباره    ايرا عي سراية الفري ورغبته وليس مكرها

 وبصورة معكوسة تماما نجد القوانيي البشرية )الجاهلية(  

ال تتمكي ميي تهي يي الينفس ميي اليداخ   ولي لك يشييع القليق  -1

النفسييييي فييييي الييييدوا الغربييييية وتطفييييا النفييييوس بالعقييييد الجنسييييية 

 والحضارية. 

اليداخلي فيال تسيتطيع وهي ال تستطيع ان تينظم سيلوك الفيري  -2

 مكافحة االجرات ال ي ك يرا ما يرتكي سرا.

ومي هنا فإن البشر عاجز عي توفير حياة ااهرة عيي اإلجيرات  

 لنفسه وان  رن المبالج الطا لة. 

وحيث ان الفري يريد مي الداخ  الشر ويجبر على عدت فعله  -3

بغيا مي الخارج  فإنه يعيا أزمة ياخليية بإسيتمرار أو ينميو فييه 

متزايييد للشييعي والقييانون وينتهييي بالعصيييان والتمييري الليي يي نجييد 

 نما ج منها في يوا العالم الراقية اليوت. 
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -2

 ييفة الحييياء  ييفة فطرييية فييي اإلنسييان. ومييي هنييا فييالفري تييابع 

لمجتمعه وقليال ما يخرج عي عاياته التي يعياب ميي خيرج عليهيا.. 

ي يستخدت ه ه الصفة حيث يجع  العمي  بأحكيات اليديي  يبغة والدي

اجتماعية يعاب مي تركها  وتبرز هي ه السيمة حينميا يو يي اليديي 

باةمر بالمعرون والنهي عي المنكر ويفيرض عليى كي  مسيلم  ان 

يراقي الناس جميعا فإ ا رأى مروقا أو خروجا على حكيم يينيي أو 

يكون حاا مجتمع ك  أهليه أخالقي سارا سلى انكاره  أرأيت كي  

رجاا أمي ومراة؟.. ومي الطري  ان اخمر بالمعرون قد يكون 

مأمورا به غدا مي قب  نفس ال ي يأمره اليوت..  لك ةن المسؤولية 

فييي هيي ا الصييدي تجييري علييى الكيي  بصييفة متسيياوية.. فييالمؤمنون 

يتوا يون بيالخير.. وهيي ه القيوة ال تبلييج فيي حجمهييا القيوة اإليمانييية 

نها في نفسها قوة كبيرة س  ان مراقبة الجماهير أقوى بك يير ميي ولك

مراقبة اا فة خا ة )كرجاا اةمي والشراة( في القانون البشري 

 في حيي انه ال يكل  الشعي ماال ووقتا وال أي ميء آخر. 
 

 التربية. -3

( 1والتربية )التي سبق الحيديث حولهيا فيي فصي  ا يالح النياس

 ء أحكات الديي.. عام  آخر مساعد إلجرا

ومع ان سا ر الينظم قيد اسيتخدمت هي ه القيوة اال ان تيرابط نظيم 

الديي وتفاعلها مع النفس اإلنسانية ال م ي  لهما في النظم اةخيرى. 

وليي لك فييإن التربييية فييي سييا ر اليينظم ال تسييتطيع خدميية اليينظم م لمييا 

                                                

 ي مأنها تزكية النفس وتطهيرها عي الر ا  .وهي  مجموعة تعاليم م -1
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دة تفعله في اإلسالت  باإلضيافة سليى ان التربيية اإلسيالمية تتمييز بعي

 سمات تجعلها أقوى مي غيرها  

استخدات كافة الطاقات الكامنة فيي جيوهر اإلنسيان كالعاافية  -1

 والعق  وحي ال ات وحي اةقرباء وهك ا.. 

تقويية أوا ير اةسيرة والقرابية ممييا تيؤثر فيي انطبياا الفييري  -2

 بخلقهم. 

تنقييية الجييو المحيييط باةافيياا بحيييث يجعيي  الطفيي  ال يفكيير  -3

فييي الجريميية. وقييد ال نسييتطيع ان نعييرن مييدى تييأثير  مجييري تفكييير

التربية في تطهير نفس المؤمي وعمله مي الر يلة والجريمة  ولكي 

 الواضا ان لها تأثيرا بالغا جدا. 

 

 العقوبة.  -4

والعقوبية المفروضية فييي اإلسيالت.. ليسيت فقييط تكمييال لنييواقص 

 اإلنسان ب  انها حصي منيع للمجتمع عي الجريمة أيضا. 

والعقوبييات اإلسييالمية التييي تشييم  كييال مييي الحييدوي والقصيياص 

 والديات تتميز بالسمات التالية  

 . 1انها ال ت بت بشبهة أو سوء ظي  ب  تدرأ بالشبهات -1

وبعييد ان ت بييت الجريميية وي بييت ان مرتكبهييا قييد ارتييدا عنهييا  -2

م  فلممييات ان يعفييو عييي  يياحبها  فتحييا لبيياب التوبيية أمييات  اوعيييا

 يي. المجرم

ولكي ان لم ي بت انه قد تياب  فميي المسيتحي  قبيوا الشيفاعة  -3

 فيه أبدا. 

                                                

 قاا الرسوا )ص(  )تدرء الحدوي بالشبهات(. -1
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بميا ان الجريميية يجيي ان تحسييم مايتهيا بعييزت وس يرار فييإن  -4

اإلسالت يضع عقوبات مناسبة لك  جريمة يون ان يرحم المجيرت.. 

ومي هنا كان قطع اليد واالعدات والقصاص فيي الينفس واةايران 

وقد ثبت ان وضع ه ه القوانيي الحاسمة هيو  .مشروعا في اإلسالت

العالج الوحييد لقطيع يابير الجريمية  وان تماهي  القيوانيي اةخيرى 

حوا الجريمة هي التيي سيببت ازييياي نسيبة الجريمية فيي كي  بيالي 

 العالم. 

في حيي ان انحسار مياية الجريمية عيي المجتميع اإلسيالمي كيان 

 الى حد  ما بفض  ه ه العقوبات.
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 كلمة الختات
 

ه ا هو اإلسالت .. وه ه هي مزاييا  أفيال ييدعونا العقي  و سيماننيا 

 العم  على تطبيقه في واقع الحياة ؟ بالحق سلى

وحينما يقوا القرآن الكريم  )اهدنا الصراا المستقيم( يشير سلى 

حقيقيية هاميية  هييي ان اإلسييالت فقييط يم يي  الطريييق الوسييط اليي ي ال 

يجمييع فيييه كيي  محاسييي اليميييي واليسييار تطييرن فيييه وال انحييران  

 ويرفا ك  مساو هما.. وه ه أم لة في  لك  

فييي مجيياا الفلسييفة؛ لييم يتطييرن اإلسييالت سلييى جانييي الييروح  -1

فينكر الجسد وال سلى جاني الجسد فينكر الروح  ب  قاا بهميا. كميا 

لم يق  ان اإلنسان خير محا ولم يق  انه مر محا )كما تطرن 

م. آخرون( ب  قاا ب  هما معا

وفييي االجتميياا؛ كييان التأكيييد علييى التعيياون وتحقيييق نظامييه  -2

ميييزة مييي تطييرن سلييى جانييي الجماعيية ونسييي الفييري. وكييان تحميي  

المسييؤولية والنشيياا واالبييداا ميييزة مييي تطييرن سلييى جانييي الفييري 

ونسي الجماعة. وكيان لتطرفهميا مسياوا ولكيي اإلسيالت جميع بييي 
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ا في حيي انه يجيي علييه التعياون الميزتيي  وقاا  ان الفري مسؤو

 أيضا. 

وفيييي االقتصييياي؛ توجيييد فيييي الرأسيييمالية حريييية وال ضيييمان  -3

للفقراء   وفي االمتراكية ضمان بيال حريية  فجمعهميا اليديي وقياا 

 بالحرية والضمان معا. 

وفييي السياسيية؛ كانييت قييوة التنظيييم ومييدة االنسييجات وسااعيية  -4

الواحييد والديكتاتورييية ؛ اةواميير كلهييا مييي ميييزات حكوميية الحييزب 

وكييان البعييد عييي الخطييأ واجتميياا العقييوا والرضييا والحرييية مييي 

مييييزات الديموقراايييية  فجمعهميييا اليييديي وقييياا  البيييد ميييي سااعييية 

رو فيإو َا ]الر يس وعلى الر يس أن يستشير  وقاا  هُمم فوي اةَمم رم َوَماوو

و  َت فَتََوكَّ م َعلَى َّللاَّ اك عيزت ميي جهية ( . فهن159آا عمران  )[َعَزمم

ومشورة مي جهة ثانية. ثيم هنياك حريية س  ان النياس يتبعيون قيرار 

 الر يس بمحا سرايتهم التي اختاروا بها ه ا الديي. 

واإلسييالت ال يتطييرن سلييى جانييي الييدنيا فينسييى اخخييرة كمييا  -5

 نعته اليهويية وال يعكيس كميا  ينعته المسييحية فيي الرهبنية بي  

عييا أبيدا واعمي  ةخرتيك كأنيك تميوت قاا  )سعم  ليدنياك كأنيك ت

 (. 1غدا

وس  نأتي على آخر ما  كرنا مي مزايا اإلسالت فيال يعنيي اننيا قيد 

 بلغنا فيها المنتهى  ب  ال ندعي اال اننا قد عرضنا ميئا يسيرا منها. 

نسأا هللا ان يوفق العالم سلى تطبييق هي ا اليديي الي ي ينقي هم ميي 

 مقاء الدنيا وع اب اخخرة. 

 لى هللا على محمد وآله الطاهريي. و 
                                                

  2 ح 49  ص 28  كتاب التجارة   ابواب مقيدماتها   البياب  12وسا   الشيعة   ج -  1

. 
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 آراء في المعرفة

 آراء في قيمة المعرفة 

 كانت والنسبية ال اتية 

 النسبية التطورية 

 البحث الثالث عن: 

 لبشريةالعالم بيي الرؤية اإلسالمية والتصورات ا

 المدخ  

 الديالكتيك فلسفة عامة 

 الفلسفة الميكانيكية 

 اإلسالت وفلسفة النور 

 تعاري  البد منها 

 القسم الثاني عن: العقيدة واإليمان 

 البحث األول عن: الدليل إلى هللا 

 كلمات في البدء 

 أي رب ندعو سليه 

 الدلي  سلى هللا  

 الت كر باهلل 

 مغالطات مفضوحة 

 باهلل اإليمان 

 معطيات اإليمان 

 اإليمان نبع ال ينضي 
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 البحث الثاني عن: الرسالة 

 الرسالة والرسوا 

 محمد رسوا هللا 

 البحث الثالث عن: الوالية 

 الحاجة سلى اإلمات 

 كي  نعرن اإلمات؟ 

 مسؤولية الناس تجاه االمات 

 البحث الرابع عن: الحياة بعد الموت 

 الدلي  على البعث 

 ختيار الجبر واال

   القضاء والقدر 

 الغاية مي الخلق 

 القسم الثالث عن: اإلنسان والمجتمع

 البحث األول عن: اإلنسان والمجتمع 

 كلمة في البدء 

 آراء ومالحظات 

 البحث الثاني عن: اإلسالم واإلنسان والمجتمع 

 كلمة في البدء 

 المجتمع اإلسالمي 

 االقتصاي اإلسالمي 

 اةخالق اإلسالمية 

 سياسية اإلسالمية ال

 البحث الثالث عن: ميزات النظام اإلسالمي 

 كلمة البدء 

   الحق 

 يوت الديي 

 لك  مناحي الحياة 

   لك  أفراي البشر 

   تطور اإلنسان 

   تنفي  اةحكات 

   كلمة الختات 

 


