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 حكمة الدين 
 وحيد الدين خان

 حكمة الدين تفسري عناصر الدين ومقتضياتهاملصدر: من كتاب: 
 مقاالت للكاتب

 هجري  25/6/1429 -ميالدي  30/06/2008 اتريخ اإلضافة:
       110زايرة: 

 
يت نشأت لشرح اإلسالم وتفسريه، كما أن هذا العلم يهدف إىل " من العلوم الأسرار الشريعة" أو "حكمة الدينإن علم "

البحث عن احلكم وراء التعاليم الدينية والتنقيب عن املصاحل الكامنة فيها؛ فتحديد أركان احلج وواجباته، وتبيني أسلوب 
مًعا عامليًّا ألهل احلركة جمت -حول حمور عبادة هللا  -أتديته هو الفقه، أما أن تبني فوائد احلج فتقول: "إن احلج يكون 

 اإلميانية"؛ فهذا هو علم حكمة الدين. 

وكما أن معظم احلركات اإلسالمية بدأت مع ظهور اإلسالم وتطورت فيما بعد؛ فكذلك كان البحث عن حكمة الدين من 
 املوضوعات احملببة إىل نفوس علماء األمة ومفكريها منذ ظهور هذا الدين.

لومات يف هذا املوضوع متناثر يف مكتبتنا اإلسالمية الضخمة، ولكن الكتب اليت تناولت هذا املوضوع إن قدرًا كبريًا من املع
نفسه قليلة جًدا؛ فإنه ميكننا أن نشري إىل مئات الكتب حول فن ما من الفنون أو علم ما من العلوم اإلسالمية، إال أن األمر 

" لإلمام ويل هللا الدهلوي أبرز جهد يف هذا احلقل، جة هللا البالغةحخيتلف فيما يتعلق مبوضوع حكمة الدين، ولعل كتاب "
بيد أن هذه اجلهود تتعلق جبانب واحد من جوانب حكمة الدين؛ فإنك لو ألقيت النظرة من جانب آخر على هذه اجلهود 

 " كان أقل حظًّا وأندر اهتماًما من جانب علماء األمة. حكمة الدينلتبني لك أن علم "

  الدين قسمان:إن حكمة 
دراسة حكمة كل جزء من أجزاء الدين، على حدة؛ كأن تبحث عن حكمة الصالة أو الصيام أو اجلهاد.. إن معظم  :أوالً 

" تتناول هذا اجلانب فقط؛ لقد اهتموا بتبيني حكمة األحكام اإلسالمية واحًدا حكمة الديناألعمال اإلسالمية حول "
  واحًدا، وحتت عناوين خمتلفة.

دراسة حكمة الدين بوصفه كالًّ جامًعا؛ حيث نبحث عن احلكمة الكلية اجلامعة اليت تربط كل أجزاء الدين؛ فنعرض  :ًيااثن
الدين كالًّ جامًعا مرتبطًا بعضه ببعض، يف إطار شرح يظهر وحدته اجلامعة احلكيمة، ويفسر احلكمة اليت مجع هبا أجزاءه يف  

 كل واحد. 

 -فيما يتعلق أبنفسهم  -احلديث حماوالت للبحث عن تفسري من هذا النوع؛ حىت إهنم توصلوا لقد بذل الكتاب يف العصر 
"، وحيث إن التفسري الباحث عن احلكمة له بريقه ورواؤه يف حد ذاته، كما أن كالًّ جامًعاإىل تفسري يرون الدين يف ضوئه "

فقد جنحت بعض هذه احملاوالت، ومل يكن غريًبا أن جيد عرض دعوة فكرية ما يف صورة نظرية متكاملة جيذب إليها األنظار؛ 
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م، إنك تعرف أن كل جمموعة من األفكار ليست حقيقيَّة ابلضرورة، إن مجع  أمثال هؤالء الكتاب أتباًعا هلم متحمسني لدعوِته
الحتمال يبقى أجزاء متفرقة يف جمموعة فكرية مفهومة دليٌل فحسب على أن تلك األفكار كانت أجزاء حقيقية ما، لكن ا

قائًما بشدة أال يكون ترتيب اجملموعة يف حد ذاته حقيقيًّا؛ فاألجزاء كلها حقيقية، أما أسلوب مجعهها فهو من معجزات العقل 
 الذي قام بذلك اجلمع، ال أكثر. 

ظاًما من تلك إنه من املمكن أن يتم اكتشاف عظام متحجرة يف منطقة ما أثناء إجراء احلفرايت، ومن املمكن أن تتناول ع
اجملموعة وتقيم هيكاًل معينا بربط بعضها ببعض، مث تعلن أن ذلك اهليكل خيص حيواًًن معيًنا وجد يف عصر ما من التاريخ، 

سيبدو يف ظاهر األمر أن ادعاءك قائم على دليل، بيد أن الذين درسوا االرتقاء احليايت يعرفون أن كثريًا من العلماء قد 
ية كهذه؛ فرفعوا نظرية االرتقاء من مقام الفرض إىل مقام احلقيقة، وقد ثبت غرَي مرَّة أن مثل هذه خدعتهم هياكل افرتاض

 الرتتيبات يف العظام واهلياكل كانت غري حقيقية بل مزيفة أحياًًن.

ن تلك إنه حيدث كثريًا أن الرجل يربط أجزاء متفرقة فيعطيها صورة خمصوصة بسبب افرتاضات ثبت يف خمه، ابلرغم من أ
بصورة أخرى  -مبحض االفرتاضات  -الصورة ال عالقة هلا ابلواقع، أي: إن األجزاء قد تتعلق بصورة وهيكل فريبطوهنا 

هو أقدم    Piltdwon Manوهيكل آخر، وعلى سبيل املثال: فإن العلماء ظلوا يؤمنون أبن "إنسان بلت داون 
التجارب إىل أن ذلك اهليكل مل يكن إال تلفيًقا مزيًفا لبعض العظام اليت هيكل إلنسان ما قبل التاريخ، مث توصلوا بعد إجراء 

 مل تكن هلا عالقة ما إبنسان ما قبل التاريخ!!

وكذلك احلال معنا؛ فإن تفسريًا من هذه التفاسري اخلاطئة الرامية إىل شرح الدين بوصفه كالًّ جامًعا قد أقام صورة للدين 
ري يف تلك الصورة مجيع أجزاء الدين، ولكن الفكرة األساسية اليت هي حجر الزاوية يف متكاملة، وقد استخدم هذا التفس

هذه الصورة مل تكن هي الفكرة الصحيحة، وميكننا أن نتصور عالقة تلك الصورة ابلدين احلقيقي، أبن هندم بيًتا مث نستخدم 
خيتلف عن ختطيط البيت القدمي؛ فبالرغم من طوبه وأحجاره وخشبه وحديده يف تشييد بيت جديد، يف ضوء ختطيط معماري 

أن البيت اجلديد سوف حيتوي على ما كان حيتويه البيت القدمي من مواد البناء؛ إال أنه سيمثل صورة معمارية مغايرة للصورة 
 القدمية، وهذا ما وقع فيه صاحب التفسري املشار إليه أنًفا.

أجزاء الدين ال يطابق روح الدين نفسه يف شيء، ابلرغم من أن هذا  إنَّ هذا األسلوب لوضع تصور جامع جديد ابستخدام
 التصوُّر اجلامع حيتوي كل أجزاء الدين احلقيقية، وهلذا السبب اصطدم التصور اجلديد مع التصور الصحيح للدين. 

أحكامه يف ضوء تلك لقد ََبَث هذا التفسري عن حكمة جامعة بني خمتلف أجزاء الدين، مث حاول ربط مجيع تعاليم الدين و 
"، أي: إن اإلسالم نظام كامل جامع للحياة، وإن مجيع أجزاء الدين النظاماحلكمة اجلامعة، وهذه احلكمة اجلامعة هي فكرة "

 ترتبط ببعضها حتت هذه الفكرة. 

ية وما بعد يقول صاحب هذا التفسري: "إن اإلسالم هو نظام احلياة الذي يربط مجيع قضااي احلياة الفردية واالجتماع
 الطبيعية، وهو يعاجل مجيع تلك القضااي مبا يطابق العقل والفطرة".

" حىت يصبح هو اجلامع بني كل أجزاء الدين؛ فذلك النظامليس من اخلطأ أن نقول: إن اإلسالم )نظام للحياة(، ولكن رفع "
 هو اخلطأ بعينه.
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ن الدين هو نظام احلياة، إن الفكرة اجلامعة لدى أنصار هذا إن هذا الفكر يدرس الدين يف ضوء الفكرة املسبقة القائلة أب
" هو أصل اجملموعة الدينية، هذا بينما األصل يف الدين هو كونه عنواَن العالقة بني الرب وعبده، إن النظامالفكر هي أن "

 قة النفسية للعبد مع هللا.الدين ليس حمَض نظام دستوري قانوين وسياسي على غرار سائر األنظمة الدنيوية بل هو مظهر العال

"، ولكن هذا مظهر من مظاهر نظام احلياةإن الدين عند تنفيذه يشمل عناصر كثرية ميكن أن يطلق على جمموعها أبهنا "
ا حيثية إضافية من حيثيات الدين، وليست هي احليثية األساسية.   الدين وحقيقة من حقائقه، إهنَّ

" قد وقعوا يف نفس اخلطأ الذي قد وقع فيه الذين أقاموا لدراسة النظامفكرة " إن الذين حاولوا دراسة الدين يف ضوء
"، إنه مما ال شك فيه أن لإلنسان وجوًدا اجتماعيًّا يف حياته العامة، إن اإلنسان حيوان اجتماعياإلنسان النظرية القائلة: "

ا مظهٌر واحد من املظاهر اليت يكتمل هبا الوجود ولكن هذه احليثيَّة ليست هي احليثية األساسية لإلنسان؛ فكونه اجتماعيًّ 
فكلها  -من اجتماعية وغريها  -اإلنساين، إن احليثية األساسية لإلنسان أنه خملوق ذو روح وذو إرادة، أما احليثيات األخرى 

 خارجة من َبطنه هذه احليثية األساسية. 

كون اإلنسان اجتماعيًّا هو األساس الذي ميكننا فهم اإلنسان يف " هو مبثابة القول أبن  اإلنسان حيوان اجتماعيفالقول أبن "
ضوئه، ويرَتتَّب على هذا أن مجيع حيثيات اإلنسان سوف تتفرَّع من هذا ألصل، وسوف تكون جزًءا من أجزاء هذا األساس، 

ي هذا التفسري لظاهرة اإلنسان أن تكون مجيع احليثيات اليت ال بدَّ منها لظهور اإلنس اتبعًة حليثيته االجتماعية؛  -ان ويقَتضه
فمثاًل يقتضي كون اإلنسان حيواًًن اجتماعيًّا أن يظهر يف صورة اجلسد والروح، وأنه هلذا السبب يتمتَّع ابلروح واجلسد، وهو 

يقتضي أن تكون لإلنسان سياسة؛ فلذلك يوجد لديه هيكل فكري سياسي، وهذا التصور يقتضي أيًضا أن يقوم احليوان 
 ماعي بتفسري عالقته ابلكون؛ ولذلك ظهرت فلسفة خاصة به إىل الوجود.. إخل.االجت

اًل، ولكنك لو أمعنت النظر  وإن هذا التفسري لظاهرة اإلنسان يتناول يف ظاهر األمر كل حياة اإلنسان، ويبدو تفسريًا متكامه
 لوجدت فيه أخطاء عديدة: 

لتفسري هي التمدن، أما العناصر األخرى فال جتد هلا مكاًًن إال كتوابع هلذه أن احليثية األساسية لإلنسان يف ضوء هذا ا :أوالً 
احليثيَّة األساسية، هذا ابلرغم من أن األصل يف اإلنسان هو كونه ذا روح، أما مجيع احليثيَّات األخرى فهي مظاهر أو توابع 

 أو مقتَضيات هلذا األصل. 

 النظرة إليه؛ ففي ضوء هذا التفسري يكون املطلوب أساًسا هو كل ما يساعد لقد تغريَّ املطلوب من اإلنسان بتغريُّ  :اثنًيا
ن أن املطلوب األساسيَّ جَيب أن يكون الشيء الذي يكون مطلواًب منه كوجود  نه، ابلرغم مه اإلنسان على النهوض بتمدُّ

 .  روحاينيٍّ
د أنَّ كلَّ شيء قد اختفى،  : واألمر ال يتوقَّف عند هذا احلديه بل إنك إذا نظرت إىل األمراثلثًا من الناحية العملية؛ فستجه

فَمنَبع مجيع نشاطات اإلنسان وَمظاهُره هو الروح، ولهَذلك ال ميكن توقُّع نتيجة هامة يف احلياة اإلنسانية، إال إذا كان يسندها 
يَّتها لوجوده.   اعتقاد راسخ يف نفس اإلنسان وأعماقهه بضرورة تلك النتيجة وَحتمه

" حموَر التصور الديين النظاممجيع هذه األخطاء قد وقع فيها التفسري اآلنف الذكر لإلسالم، لقد جعل هذا التفسري "إنَّ 
" احليثيَّة األوىل لإلسالم يف هذا التفسري، فلم يعد ابإلمكان فَ ْهم اإلسالم إال يف ضوء النظاموحكمته اجلامعة، ولذلك أصبح "

النظام!! وكانت النتيجة أن مجيع أجزاء الدين قد ابتعدت عن أماكنها احلقيقية على الرغم من وجودها يف هذا التفسري 
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بعة للنظام، فالعقائد جزء من هذا التفسري؛ ألهنا اجلامع، إن مجيع أركان اإلسالم أجزاء هذا التفسري، ولكن كأجزاء ات
بَية" إلعداد رجال هذا النيهظام،  نهاج الرتَّ "األسس الفكريَّة" لنظام احلياة هذا، والعبادات جزء من هذا التفسري؛ ألهنا "مه

حلياة هذا وألهنا واألحكام اإلسالميَّة حول السلوك االجتماعي جزء من هذا التفسري؛ ألهنا "األسس الفكرية" لنظام ا
ألهنا  "القوانني األخالقية" اليت يراعيها رجال هذا النظام يف حياِتم االجتماعية، واحلدود والقوانني جزء من هذا التفسري؛

النظام، واخلالقة واإلمارة جزء من هذا التفسري؛ ألهنا تعطي النظام صفة اإلدارة القاهرة  " هلذااألساس احلضاري )التمدين("
 ومتكيهنه من تنفيذ القوانني.  الرادعة

 وكانت النتيجة الطبيعية هلذا التفسري أن تَغريَّ املطلوب احلقيقي. 

ين  يف  -عبادة هللا ومراقبته  -بروزًا عظيًما يف خريطة هذا التفسري، وأصبح جانُبه احلقيقي  -بوصفه نظاًما  -لقد برز الديه
الداخلية للدين بينما طغت عليه حيثيته اخلارجية، فكما أن مسؤولية  غاية الضعف واإلمهال، واحنطت احليثية األساسية

اإلنسان يف التفسري االجتماعي كانت تغيري األحوال االجتماعية وحتسينها، وليس حتسني الروح والفكر، ففي هذا التفسري 
قيقي للمسلم يف دنياه، وألجل أصبح هدف الكفاح الديين هو قلب النظام الباطل إلقامة النظام احلق، بينما كان اهلدف احل

هو اجملاهدة للحصول على الصلة القلبية والروحانية مع ربه، وهو الشيء الذي قد اصطلح له القرآن  -الفوز يف اآلخرة 
 الكرمي كلمات الذكر والشكر، اخلشية واإلًنبة، التضرع واإلخبات.. وغريها.

النظرية ن ُمنهَيت هذه النظرية بفشل ذريع يف أول جتربة هلا؛ لقد خلقت "وكان نتيجة عدم التطابق التام بني الفطرة والواقع أ
" للدين مؤمنني ًنقصني، مل تنبت أية أجزاء الشجرة يف صورِتا املطلوبة، بسبب عدم وضع البذرة يف مكاهنا الصحيح، الكاملة

ن الريهفَعة واللُّطف  -إن العالقة بني العبد وربه  قد أصبحت يف خريطة هذا التفسري عالقة  -وهي عالقة على أعظم درجة مه
سياسية، وهذا هو السبب يف أن النظرية ال تطابق آَي القرآن الكرمي، كما أن سري السلف الصاحل ليست بكاملة على 

 " هذه النظرية..مقياس"

ها هذا التفسري، إن خالصة هذه اخلريطة  إن القرآن الكرمي ال حيتوي على آية واحدة صرحية تدعم اخلريطة الدينية اليت أعدَّ
أن الدين هو النظام الكامل للحياة اإلسالمية، وأن الكفاح إلقامة هذا النظام على األرض هو الواجب اإلسالمي امللقى على 

عاتق املؤمنني، ولكن كتاب هللا ال حيتوي على فقرة ما تدل على هذا اهلدف داللة قاطعة... هذا هو اخلطأ األيديولوجي يف 
 ري.هذا التفس

" من هذا النوع؛ لقد حركة ثورية جامعةأما من الناحية العملية؛ فإن اتريخ األمة كله يفتقر إىل جماهد واحد كافح ألجل "
انتشر املسلمون يف معظم أحناء األرض وقاموا ابلدعوة إىل اإلسالم، وأقاموا دواًل إسالمية يف بالد كثرية، ولكن مل حيدث يف 

"، وإذا كان بعض ُكتَّابه هذا التفسري قد احلكومة اإلهليةم ابملناداة ابلثورة اإلسالمية، أو إبقامة "مكان ما أهنم بدؤوا دعوِت
حاول البحث عن بعض األمثلة ملثل هذه الدعوة يف اتريخ اإلسالم؛ فإن ذلك ال يعد من ابب التاريخ بل هو أتليف التاريخ، 

ت اإلسالمية يف اترخينا الطويل كانت حركات ًنقصة، أو أنَّ أصحاهبا مل أما إذا ادعى خمرَتهعو هذا التفسري أن مجيع احلركا
فإنَّ مثل هذا التأويل إمنا هو اعرتاف خبطأ هذا التفسري وعدم عالقته ابإلسالم الصحيح  -يكونوا على دراية كاملة ابلدين 

 وة اإلسالمية كله ًنقًصا!لَيَس َغري؛ وذلك ألن االعرتاف خبطأ أفكار رجل ما أهون من أن نعترب اتريخ الدع

إن بعض الناس يشعرون خبطأ هذا التفسري، ولكنَّهم يفتقدون الشعور الواضح احملدد لنوعية هذا اخلطأ، إن هؤالء الناس مل 
يتمكنوا من حتليل ذلك اخلطأ؛ ولذلك مل يفكروا بعد يف أسلوب احلل الصحيح.. إن خالصة شعورهم أن اجلانب الروحي من 
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عرَّض لالحنطاط يف خريطة هذا التفسري بينما بَرز جانبه السياسي بروزًا كبريًا، إهنم يرون أن للمصادفة دخاًل يف اإلسالم قد ت
ذلك، ومرده إىل الظروف اخلاصة اليت بدأ فيها صاحب هذا التفسري يف عرض أفكارهه؛ فقد كان ذلك هو عصر الطوفاًنت 

ياسيَّة واحلركات اليت كانت قائمة على قد م وساق ضد االستعمار اإلجنليزي، وكان من جرَّائه أن غلب الطابع السياسي السيه
م  على كتاابته، واحلل أمام هؤالء هو العمل على إبراز اجلوانب اليت تعرَّضت لإلمهال عن طريق اخلطابة والنشر، وبذلك نقديه

 انب السياسة واحلكم.التصور املتوازهن للدين؛ حىت تستعيد اجلوانب األخرى من الدين مكانتها إىل ج

ا للصورة؛ إن هؤالء يعتربون أن هذا الفكر أتثُّر وقيت ًنبع من الظروف، بينما هو تفسري جديد  ولكن هذا تقدير ًنقص جدًّ
مستحدث للدين، وللسبب نفسه يفكر هؤالء الناس يف اختاذ تدابري مؤقتة، إهنم يريدون تصحيح الفساد الكلي ابلرتميم 

فريتب أجزاءها على صورة  gigsaw puzzle[1]هذا كمثل الطفل الذي جيد لعبة )اجلغساو( اجلزئي، ومثلهم يف 
ا للحصان يف حقيقتها، وإذا ادعى أحدهم أن العنق فقط هو الذي طال يف  هذا الرتتيب اخلاطئ، اجلمل، على الرغم من أهنَّ

وأننا سنحصل على صورة احلصان لو أنقصنا شيًئا من طول العنق، والواضح أن هذا ليس تدبريًا صحيًحا؛ ألن كون األجزاء 
خاصة ابجلمل أو احلصان، إمنا يتعلق ابحلكمة اجلامعة لتلك اللعبة، أما إذا ُخييهل ألحد الناس أن األجزاء اخلاصة ابحلصان هي 

مث يقيم صورة له، فالذي سيحدث نتيجة لذلك ليس هو طول العنق فقط بل ال بد أن صاحبه قد حاول أعطاء للجمل، 
اجملموعة كلها صورة اجلمل بداًل من احلصان مبجرد تقصري مسافة عنق اجلمل بل جيب وضع األجزاء كلها من جديد مكاهنا 

 املناسب. 

 التصور الصحيح للدين:
هو  -لذي ميكننا أن نفهم إبدراكه كل أجزاء الدين، والذي ينطبق على التاريخ اإلسالمي كله إن التصور الصحيح للدين ا

"، العبادةأن الدين يف حقيقته األساسية إجياد عالقة اخلوف واحملبة والوالية والتوكل مع هللا، واملظهر الالزم هلذه العالقة هو "
مطلوبه وحبيبه أن ينفذ أوامر هللا وجتنب نواهيه يف حياته، وجيعل إرادته اتبعة والنتيجة احلتميَّة عندما جيعل املرء هللا معبوده و 

ر حياته ألجل ذلك املشروع العظيم الذي هو  إلرادة هللا، ولذلك فإنَّ كوَن املرء عابًدا وُمطيًعا لربيهه يَقَتضي ابلضرورة أن ُيسخيه
هذه النقطة تبدأ مجيع جوانب تبليغ احلق ونصرة الدين تغلب  مشروع هللا، والذي حُيب أن يراه هللا قائًما يف األرض، ومن

"، أما األشياء األخرى كلها فهي مظاهر هذه العالقة الداخلية أو عالقة العبد ابهللعلى حياته؛ فاحلكمة اجلامعة للدين هي "
جوانب الدين النظرية مقتضيات هلا، وليست حكمة الدين اجلامعة هي فكرة "النظام" اليت حاول بعض الناس ربط خمتلف 

 والعملية على أساسها.

ين حقيقة،  فالتَّعالهيم الدينية ليست فهرًسا ألحكام من نوعيَّة أو درجة واحدة، وهو األمر الذي تقتضيه فكرة النظام، إن للديه
، وبعبارة أخرى: ف ن ملقتضيات شىتَّ إن بعض أجزاء واألشياء األخرى كلها جوانب من تلك احلقيقة، وتظهر يف حياة املؤمه

ين: أن  ين مطلوب كحقهيَقة، أمَّا البعض اآلخر من أجزائه فَمطلوب بصفة إضافيَّة، واملراد ابملقَتضَيات احلقيقية للديه الديه
ري َعبًدا هلل وحُمبًّا له، أمَّا املقتَضيات اإلضافيَّة فهي كلُّ تهلَك األحكام  ن هللَا داخليًّا وحسيًّا؛ حىت َيصه ليت تُعالهج ايكَتشف املؤمه

يَّة، الَّيت تبنييه سلوك أهل اإلميان جتاه خمتلف الظروف واملعامالت الدنيوية، واملقتضيات احلقيقية مطلوبة من   حياة املؤمن اخلارجه
كل إنسان، ويف كل الظروف، وال يؤثر فيها الزمن وال األحوال، وهي األصل واملطلوب األول الذي هو سبيل اخلالص يف 

، أما املقتضيات اإلضافية فمطلوبة حسب األحوال والظروف، وتتسع دائرة تكليفها أو تنكمش حسب دائرة احلياة اآلخرة
االختيار والتحرك املتاحة لعبد من العباد، فإذا كان العمل ابملقتضيات اإلضافيَّة متاًحا للعبد؛ فهي مطلوبة منه ابلضرورة، 
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لون  متاًما كاملقتضيات احلقيقية نفسها، أما إذا كانت الظروف غري متاحة للعمل ابملقتضيات اإلضافية، فأهل اإلميان ال يتحمَّ
 وزر عدم التزامهم هبا.

إمنا يوضح الفرق النوعي بني األحكام اإلسالمية، وهذا الفرق  -من حقيقية وإضافية  -فهذا التمييز بني أحكام الدين 
ه بل هو عن الظروف اليت جيب فيها االنصياع حلكمٍّ ما أو النوعي بني أحكام الدين ليس حول وجوب حكمٍّ ما أو عدم وجوب

واجبة ومطلوبة من العبد يف ظرف من الظروف؛ فال  -من كال النوعني  -عدم وجوب االنصياع له، أما إذا كانت األحكام 
 فرق بيَنهما من ًنحية األداء البتة، أي: إن كليهما يكون حينذاك مطلواًب بقدر واحد من األمهية.

َنته أنًفا ينشأ عنه اخلالف يف النظر إىل املهمة ذاِتا اليت تَ َقع على عاتق املؤمن بنظرية ما؛ إنَّ  هذا اخلالف الفكري الذي بي َّ
ها، كذلك، واملؤمن بنظرية ما  -اجلامع بني جمموعة ما  -فإن وجوَد الشيء  يعينه وجود اجملموعة كلها، وانعدامه يعينه انعدامه

 اجلامع بني أجزاء اجملموعة قبل أن يسعى لتحقيق أجزائها اإلضافية. يسعى إىل حَتقيق الشيء

والذي الحظناه بني رجال التفسري املشار إليه آنًفا أهنم يهتمون أشد االهتمام إبقامة النظام، ومردُّه إىل هذه العقلية اخلاصة 
عاة اإلسالم كان يرتكز على ترسيخ اليت جعلت الدين "نظاًما"، ولكن نرى على العكس من ذلك أن الكفاح األساسي لد

مفاهيم هللا واآلخرة يف أذهان األمة، وكان السبب يف ذلك أن دعاتنا كانوا يؤمنون أبن هذا هو األساس الذي تقوم عليه مجيع 
 املظاهر الدينية األخرى.

 
 

                     
 هي لعبة مكونة من أجزاء خشبية، يتم تركيبها، فتعطي صورة معينة ]املرتجم[.  [1]
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