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 ، معطياهتا أهدافها:  سورة احلمد

 احلكيم السيد حممد ابقر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

  .السورة املباركة بعد البسملة إىل مقاطع ثالثة ابإلمكان تقسيم هذه

 األول املقطع

(، وهو 1الدين() ويتضّمن قوله تعاىل )احلمُد هلل رّب العاملني * الرمحن الرحيم * مالك يوم
 .واحلمد والتمجيد هلل تبارك وتعاىلمقطع الثناء 

 جمموعة من النكات املهّمة ميكن مالحظتها عند دراسة املضمون العام والكّلي هلذا وهناك

  : املقطع الشريف ميكن مجعها يف األمرين الرئيسني اآلتيني

 ابلعبد العالقة اإلهلية أواًل: معامل

خالل  بني طرفني فال بد أن ننظر إليها من أردان أن نكّون الصورة الكاملة لطبيعة العالقة إذا
بعد عالقة )أ(  زاويتني وبعدين رئيسني مها بُعد عالقة كل من الطرفني يف عالقته مع اآلخر، أي

متكافئة كما يف  مع )ب( وبعد عالقة )ب( مع )أ(، ألّن نسبة أحدمها إىل اآلخر قد تكون
البنوة( بني ) عالقة )األبوة( و عالقة )االخوة( بني شخصني، وقد تكون خمتلفة كما يف

جمّسدة لبعد آخر من  شخصني آخرين، حيث تكون االُوىل جمّسدة لبعد من العالقة وااُلخرى
 .تلك العالقة نفسها

فيها عالقة )األلوهية(،  والعالقة بني هللا تعاىل والعبد من النوع الثاين، حيث ميّثل البعد األول
  .منهما عن اآلخر ذلك الختالف حقيقة كلوالبعد الثاين عالقة )العبودية( و 

 تعّرض املقطع األول هلذه السورة املباركة إىل تشخيص طبيعة عالقة هللا ابلعبد من وقد

  بُعدها

  : اإلهلي( وحّدد هلا جمموعة من اخلصوصيات هي) األول
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  : احلسن االختياري يف خلق اإلنسان -اخلصوصية االُوىل 

 : جتاه العبد أو جتاه غريه من املوجودات ويتضّمنها قوله تعاىل فعل يصدر منه تعاىل ويف كل

حسنًا( ) احلمد هلل( يف مقام مدحه والثناء عليه عّز وجّل و)احلمد( يكون مدحاً ألمر إذا كان)
كّل شيء  وصادرًا عن )إرادة واختيار(. وهذا األمر اثبت يف حّقه تبارك وتعاىل، إذ خلق

املعىن جتاه اخللق  ومتناسقًا ومنظماً، وقد أّكد القرآن الكرمي هذاوأحسن خلقه وجعله متناسبًا 
  .بشكل عام وجتاه اإلنسان بشكل خاص

  .(2تعاىل : )الذي أحسن كّل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني() قال

  .(1هللا اخلالق البارئ املصّور لُه األمساء احلسىن...() هو)

  .(2بغة...()هللا وَمن أحسُن ِمَن هللا ص صبغة)

  .(3ُُثّ أنشأانُه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني()...)

  .(4نزل أحسن احلديث كتاابً متشاهباً مثاين...() هللا)

  .(5أيتونك مبثل إالّ جئناك ابحلَق وأحسن تفسريا() وال)

  .(6َلَقْد َخَلْقنا اإلنساَن يف أحسِن تقومي())

  .ادة واختيار وقدرةكان هذا اخللق احلسن عن إر  وقد

  :تعاىل قال

 فمن ميلك من هللا شيئًا إْن أراَد أْن يهلك املسيح ابن مرمي واُّمه ومن يف االرض قل...)

 .أحد (، فله القدرة واإلرادة املطلقة اليت ال يستطيع أن يسلبها إّّيه7مجيعاً...()

  .(8ِبُكْم َرمحة...() ذا الذي يعصمكم من هللا إْن أراَد ِبُكم سوءاً أو أرادَ  قل من)

  .(9أمره إذا أراَد َشيئاً أْن يُقوَل َلُه ُكْن فَ َيكون() إّّنا)

 اّن هذا احلمد يف )احلمد هلل( محد مطلق دّل على احنصاره به عّز وجّل تقدمي كلمة كما

  .(احلمد( على لفظ اجلاللة )هللا)

 التطّور والتكامل يف هذا احلسن :اخلصوصية الثانية

النحويني داللة كبرية  ها قوله تعاىل )رّب العاملني( فلهذه اجلملة الناقصة يف مصطلحويتضّمن
  .ابلعبد مهمة، متّثل خصوصية ُاخرى يف تصّور عالقة هللا عّز وجلّ 

 خلق هللا عّز وجّل كّل شيء عن إرادة واختيار، وأحسن خلقه، وجعله متناسقاً ومَنّظماً  فقد

عّز وجّل  والتكامل، وهذا املعىن هو املستفاد من معىن ربوبيته ُث جعله يسري يف طريق التطّور
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ذلك من كلمة  للعاملني، إذ الربوبية سنخ عالقة تتضّمن التطوير والتكامل للمربوب، ويفهم
  .()الرب

الشامل  املعىن ميكن أن نفهمه من اآلية الكرمية سواء فّسران )العاملني( ابملعىن العام وهذا
العاملني( ) مل من قبيل )اجلماد والنبات واإلنسان واحليوان(، أو فّسرانالذي يعم كل العوا

 .والتكامل خبصوص عامل اإلنس واجلن واملالئكة، فإّن كل ذلك قابل للتطّور والنمو

  .24احلشر :   1

  .138البقرة :   

  .14املؤمنون :   

  .23الزمر ة   

  .33الفرقان :   

  .4التني :   

  .17املائدة :   

  .17األحزاب :   

  .82 :   يس9

 الرمحة والرأفة واحملّبة والود :اخلصوصية الثالثة

تكرارًا ملا يف  وتتضّمنها اآلية املباركة )الرمحن الرحيم( وهي ليست جمّرد صفة جيء هبا
وتعاىل ابلعبد وهي عالقة  )البسملة( وإّّنا اُريد منها حتديد خصيصة اُخرى يف عالقة هللا تبارك

وجعله حسنًا ومتناسقًا وسائرًا يف  رمحة(، فقد خلق هللا عّز وجّل اخللق عن إرادة واختيار)ال
الذي هو  -نفرتض يف مسرية تكامل اإلنسان  طريق التطّور والتكامل، غري اّن ابإلمكان أن

  : فروض هي ثالثة -جزء من هذا اخللق، بل أشرف جزء فيه 

عالقة القهر واإلرادة التكوينية ابُسلوب العذاب،  تكون العالقة خالل هذه املسرية أن - 1
  .اّن هذا النوع من العالقة قد نفاه القرآن الكرمي غري

 

  : قال تعاىل

 

  .(1حىت يكونوا مؤمنني() َوَلْو شاء َرّبك آلمن َمْن يف االرض كّلهم مجيعًا أفأْنَت تكره الناس)

  .(2خاضعني() هلا إن نشأ ننّزل عليهم من السماء آية فظّلت أعناقهم)
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عندما    أن تكون العالقة عالقة )العدل اإلهلي( حيث أيخذه أثناء عملية تكامله وتطّوره 2
يف القرآن  يذنب بذنبه مباشرة وعندما حيسن إبحسانه مباشرة، وهذه العالقة أيضًا قد نفيت

  .الكرمي واّن هللا تعاىل يؤّخرهم إىل أجٍل مسّمى

  .(3ك ابلعذاب ولو ال أجل مسّمًى جلاءهم العذاب()تعاىل : )ويستعجلون قال

  .(4ال كلمة سبقت من رّبك إىل أجٍل مسّمًى لقضي بينهم() ولو )

  .(5يَ ْغِفر َلُكْم ِمْن ِذنوبُكم ويُؤّخركْم إىل أَجٍل ُمسّمًى())

ُدوا هَلُُم الَعذا َوَربَُّك الَغَفوُر ذو الرمحة َلْو يُؤاِخُذُهم مبا َكَسبوا َلَعّجلَ ) َب َبْل هَلُْم موعُد َلْن َيَِ
  .(6ِمْن دونِِه َموِئاًل( )

 تكون عالقة التكامل والتطّور عالقة رمحة )الرمحن الرحيم( وهو ما أشارت إليه هذه   أن3

  .اآلية كخصيصة من خصائص عالقة هللا عّز وجّل بعباده

حمكومة  وتكون احلياة الدنيا أبن تقسم حياة اإلنسان إىل احلياة الدنيا واحلياة األخرى وذلك
التكامل  بعالقة الرمحة اإلهلية املطلقة لتحقق لإلنسان من خالهلا فرصة -بشكل عام  -

االختيارية لإلنسان يف  والتطور وابعتبار أن عملية التطور والتكامل مرتبطة ابإلرادة واألفعال
 سبحانه وتعاىل أمام هللا هذه الدنيا حيث تكون له من خالهلا فرصة التكامل والتطور فتح

انحية وابب التوبة من انحية  اإلنسان ابب التأجيل للعذاب والعقاب والثواب واحلساب من
  .أخرى

 .99 :   يونس

 .4الشعراء :    2

  .53العنكبوت :    3

 .14الشورى :    4

  .4نوح :    5

 .58الكهف :   6

رتبطة ابلبعد السابق وهو حالة من أبرز وأهم خصائص هذه )الرمحة اإلهلية( وامل ولعلّ 
 اإلنساين هي مسألة )املغفرة والتوبة(. واليت هي رمحة مفتوحة هلذا اإلنسان وبشكل التكامل

عند إرتكابه  واسع يف هذه الدنيا. إذ لوال ابب املغفرة والتوبة لتوّقفت حركة اإلنسان التكاملية
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يف حاليت القصور  يته وّنوه وتكاملهالي متّرد أو معصية أو خطأ، أي كل ما يعيق عملية ترب
  .والتقصري

الدار اآلخرة فتكون حمكومة بشكل عام بعالقة القهر على ما سوف أييت توضيحه يف  وأما
يف  قوله تعاىل: )مالك يوم الدين(. ويؤّكد هذا الفهم للعالقة اّن كلمة الرحيم قد قرنت تفسري

الرأفة( ) ويف أكثر املوارد املتبقية مبفهوم ( موردًا بكلمة الغفور،95( موردًا من أصل )62)
هو اشعار  -وهللا العامل  - و)الود( ويف موارد قليلة )ابلعزيز(، ولعّل املراد من قرهنا ابلعزيز

  .قدرة وقوة اإلنسان أبّن هذه الرمحة ليست عن ضعف أو عجز، وإّّنا هي عن

 اآلخرة، إذ تشمل يف الدار الدنيادائرة هذه )الرمحة اإلهلية( يف الدار الدنيا عن  وختتلف

واالستقرار(، حيث  املؤمن والكافر واملشرك واملنافق ومجيع الناس )من انحية السعة ال الثبوت
الكافر أو غريه )ُقْل ّي ِعبادي  توجد فرصة للتوبة يف الدار الدنيا ال تكون موجودة ابلنسبة إىل

( وهكذا يف 1ِة هللا إنَّ هللا يْغِفُر الذنوَب مَجيعا...()َرمحَْ  الذين أسرفوا َعلى أنفسهم ال َتقَنطوا ِمنْ 
  .والنعم اإلهلية كالصحة والتجربة واجلاه والرزق وغريها العطاء والفضل

 (يف اآلخرة فإّن الرمحة وإن كانت موجودة، حىت ورد يف االثر أّن إبليس )لعنه هللا وأّما

وهو حد )العدل   أّكد عليه القرآن الكرمي كثرياً يطمح يف مغفرة هللا تبارك وتعاىل، إاّل اّن حداً 
  .اإلهلي(، ُثّ صرّح أبنّه سيمأل جّهنَم من اجلِّنة والناس أمجعني

  .(3أمْجَعني() تعاىل : )َومتَّْت َكِلَمُة َرّبك الْمألّن جهّنَم ِمَن اجلِّنة والناس قال

َنا آلتَ ْينا ُكَل نَ ْفٍس ُهداها َولِكن َحّق ) المألّن َجَهّنَم ِمَن اجلَّنة والناس  القوُل ِمّن َوَلْو ِشئ ْ
  .(4أمجعني()

 العدل اإلهلي :اخلصوصية الرابعة

اإلهلي( وقد اُبرزت بقوله تعاىل )ماِلِك يَ ْوِم الِدين( فذلك اليوم هو  وهي خصيصة )العدل
 يم أو رمحان يومالرمحة بسعتها يف الدار الدنيا(، ولذا مل يرد التعبري بقوله )َرحِ ) يوم العدل ال

وتطّوره هو  الدين(، حيث إّن حمور حركة اإلنسان يف الدار الدنيا الذي يتم من خالله تكامله
هللا تعاىل أمامه ابب  اإلرادة واالختيار، وقد يقع من خالهلما ابخلطأ واملعصية وحينئذ فقد وضع

لباب عليه. وأّما حمور حركته ولسّد ا الرمحة املفتوح وهو التوبة، ولوالها لتوّقفت حركته وتكامله
اإللزام ينشأ اجلزاء والعقاب وال يكون لإلرادة اإلنسانية  يف الدار اآلخرة فهو القهر واإللزام، ومن
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يومذاك، وتكون العالقة إذن عالقة )العدل اإلهلي( الذي يعن اإللزام  واالختيار دور معنّي 
  .واجلزاء

 .53الزمر :   1

  .119 :   هود2

 .13ة : السجد  3

الدنيا  ال يعن بطبيعة احلال ان ال تكون هناك عقوابت تعّّب عن العدل اإلهلي يف الدار وهذا
الدار الدنيا  أو ال تكون هناك رمحة يف الدار اآلخرة. بل األمر ابلعكس فان العقوابت يف

يف الدار  الرمحة موجود موجودة أيضاً، ولذا نزلت اآلّيت اإلهلية يف الكافرين والظاملني وابب
 .وغري ذلك من األبواب اآلخرة، ولذا وضعت الشفاعة والعفو عن السيئات بسبب احلسنات،

 املقصود من ذلك ما أشران إليه يف التعبري )بشكل عام( وهو ان اخلط العام احلاكم يف بل

  .الدنيا هو خط الرمحة واخلط العام احلاكم يف اآلخرة هو خط العدل اإلهلي

 آلّيت القرآنية اّن احلّد الفاصل بني ميزان الرمحة والعدل اإلهلي يف دارمن خالل ا ويبدو

املوارد  اآلخرة هو العناد والتمّرد والشرك والكفر، الذي يعّّب عنه القرآن الكرمي يف كثري من
اجلزاء ابلظامل،  ابالستكبار، الّن مالك العدل اإلهلي هو الظلم، ومعىن العدل اإلهلي هو إنزال

الشرك والكفر ) لم هذا درجات، ودرجته اليت ال ميكن التجاوز عنها هي درجةوإّن للظ
  .(واالستكبار

  : تعاىل قال

  .(1ِفيها خاَلُدون() والذيَن كّذبُوا آبّيتِنا واسَتكّبوا َعنها اُولِئَك أْصحاُب الناِر ُهمْ )

ِعباَديت َسَيْدخلوَن َجَهنََّم  َعنْ  َوقاَل َرّبُكْم اْدعوين أْسَتِجْب َلُكْم إّن الذين َيْسَتْكّبُونَ )
  .(2داِخرين()

  .(3اْدُخلوا أْبواَب َجهنََّم خاِلديَن فيها فَِبْئَس َمثوى املتكّّبين() قيلَ )

  .(4هللا ال يغِفُر أْن ُيشرك ِبْه ويغِفُر ما دوَن ذِلَك لِمْن يشاء() إنَّ )

  .(5ُبن ال ُتشرِك ابهلل إّن الشرك َلظُلُم عظيم() ّي)

  .(6ال ينفُع الظالِمنَي معِذرهتُْم وهلُْم الّلعنُة وهلُم سوء الدار() يومَ )

من أروع النصوص اإلسالمية اليت تتحّدث عن هذه املعادلة بني الرمحة والعدل اإلهلي  ولعلّ 
طالب  ورد يف دعاء كميل بن زّيد النخعي املعروف الذي يرويه عن إمام املّتقني علي بن أيب ما
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من  لسالم   : ))فباليقني أقطع لو ال ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به  عليه ا
مقامًا لكّنك  إخالد معانديك جلعلت النار كّلها بردًا وسالمًا وما كان الحد فيها مقرًا وال

وأن ختلِّد فيها  تقّدست أمساؤك أقسمت أن متألها من الكافرين من اجلّنة والناس أمجعني
أفمن كان مؤمنًا كمن كان  ّل ثناؤك قلت مبتداًئ وتطولت ابألنعام متكّرماً املعاندين وأنت ج

 .(1فاسقاً ال يستوون(()

  .36األعراف :   1

  .60غافر :   2

  .72الزمر :   3

  .116و 48النساء :   4

  .13لقمان :   5

  .52غافر :   6

 الرتبوية والعقائدية اثنياً: األهداف

 : جمموعة من األهداف ميكن تلخيصها يف قسمني رئيسنيالشريف  يتضّمن هذا املقطع

 األهداف الرتبوية :القسم األول

  : أن نالحظ هنا وميكن

هلل(.  ميّثل هذا املقطع تربية لإلنسان على أدب الدعاء. إذ ال بدأ بقوله تعاىل )احلمد - 1
مراعاهتا بغية استجابته،  ويبدوا من جمموعة من الرواّيت اّن هناك آداابً معّينة للدعاء ال بّد من

  .ومتجيده وأحد هذه اآلداب األساسية هو أن يبدأ الداعي حبمد هللا

تربية اإلنسان على أن تكون عالقته ابهلل تبارك وتعاىل هي عالقة الشكر من خالل  - 2
ا إّنّ  ويذكر املتكّلمون أن حق الطاعة هلل على اإلنسان وإلزام اإلنسان بواجباته جتاه هللا .محده

يف الواقع هو   هو من ابب شكر املنعم واحملسن. وهذا احلمد يف قوله تعاىل )احلمد هلل( وإن كان
حركته الرتبوية فهو  كالم إهلي، إاّل أنه جاء يف صدد تعليم اإلنسان هذه القضية املركزية يف

أن يقول )قل احلمد  شكر من اإلنسان هلل تبارك وتعاىل. ولذلك جاء بشكل ابتدائي دون
  ....( حىت يصبح كالماً إهلياً َيري جمرى كالم اإلنسان نفسههلل
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 طرح قضية احلاجة يف العالقة التكاملية ابهلل تبارك وتعاىل من خالل قوله )رب - 3

وحاجة هذا  العاملني( إذ يشعر اإلنسان أبنه حمتاج يف تكامله إىل ذلك املريّب الذي يسّد نقص
  .وهكذا ا الشعور محداً لذلك احملسن واملنعمالعبد مبّنة وإحسانه ُثّ ينعكس هذ

إاّل من خالل توازن  -كما يقول االخالقيون   -تكامل اإلنسان الروحي ال يتم  أن - 4
 اإلنسان ابخلوف والرجاء يف عالقته مع هللا تبارك وتعاىل. كما أ شار إىل ذلك القرآن شعور

  .اليأس من روح هللا الكرمي حينما حّذر من قضية األمن من عذاب هللا وقضية

  :تعاىل قال

  .(2ال يَ ْيأٌس َمْن َرْوِح هللا إالّ الٌقوم الكافرون() إنه)

يَ ْغِفُر الذنُوب  ّي ِعبادي الذين أْسرفُوا َعلى أنُفسهم ال تَ ْقنَطوا ِمْن َرمْحَِة هللا إن هللا ُقلْ )
  .(3مَجيعاً()

  .(4الّ القوم اخلاِسرون()أفَأِمنوا َمْكَر هللا َفال أَيَمن َمْكَر هللا إ)

  .(5وُهم ال يشعرون() أفَأَمنوا أْن ََتتيُهم غاشية ِمْن َعذاب هللا أْو ََتتيَ ُهم الساعة بغتة)

أوى() َمْن خاَف َمقاَم َربّه َوهَنى النفَس َعِن اهلَوى فَإنَّ اجلّنة َهي َوأما)
َ

 .(6امل

  

 . 66مفاتيح اجلنان:   1

  .87يوسف:   2

  .53الزمر:   3

  .99األعراف:   4

  .107يوسف:   5

  .40النازعات:  (6)

أقْ َرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََته وَ خيافُون عذابَه إن  أُولِئَك الذين يَْدعوَن يَ ْبتَغون إىل َرهِبّم الَوسيُلة أَي ُُّهمْ )
  .(1َعَذاَب رّبك كان حمذوراً()

 وله تعاىل )الرمحن الرحيم( ينفتحتضّمن هذا املقطع الشريف كال احلالتني، فمن خالل ق وقد

قوله تعاىل  أمام اإلنسان ابب الرجاء برمحة هللا عّزوجّل الواسعة واملستمرة والثابتة، ومن خالل
الذي سيعامل فيه من  )ماِلِك يَ ْوِم الدين( يعيش اإلنسان حالة اخلوف من يوم اإللزام والقهر

  .خالل العدل اإلهلي
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املعصية  ى رمحة هللا اعتمادًا يؤّدي به إىل اإلمهال أو التمّرد أولن يعتمد اإلنسان عل وحينئذ
  .رمحته وال يكون خائفاً منه خوفاً َيعله يف موقع اليأس من روح هللا، والقنوط من

 األهداف العقائدية :القسم الثاين

ان نستخلص جممل العقائد اإلسالمية املهمة واألساسية من خالل هذا القرآين  ميكن
  :ومنها الصغري

 هللا تبارك وتعايل هو خالق كل شيء )مبدأ كل شيء( وهذه هي فكرة اإلميان ابهلل ان - 1

يف  وتوحيده. وان هذا اخللق يّتصف ابحلسن واجلمال والكمال وهي الفكرة العقائدية االُوىل
  .العقيدة اإلسالمية

 ابجتاه التطور والتكاملهللا املهيمن على مسرية اإلنسان يرى هذه املسرية ابلرتبية  وان -2

اإلهلية  رّب العاملني( وبذلك تنبثق الفكرة الثانية يف العقيدة اإلسالمية وهي فكرة الرساالت)
انطالقًا من  اليت جاءت هلداية الناس وتربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب واحلكمة، كل ذلك

  .عالقة الرمحة اإلهلية ابإلنسان

 دودة ابلعدل اإلهلي الذي أعّد الدار اآلخرة لإللزام والقهرهذه الرمحة اإلهلية حم وان -3

الدار  واجلزاء واحلساب، وهذه هي الفكرة الثالثة األساسية يف العقيدة اإلسالمية، وهي فكرة
  .اآلخرة

ان فكريت اإلمامة والعدل اإلهلي اليت هي من العقائد اإلسالمية الصحيحة ميكن  وال شك
جتسيد للعدل  لنبوة واملعاد، الّن اإلمامة هي امتداد للنبوة و املعاد هونستنبطهما من فكريت ا أن

  .اإلهلي واالختيار اإلنساين يف الدار الدنيا على ما أشران

الفهم نرى أن هذا املقطع يدل على العقائد األساسية اإلسالمية دون حاجة إىل أن  وهبذا
  .القصرية شيئاً إىل املعاين من خارج هذه اآلّيت الكرمية نضيف

 الثاين املقطع

 :نكتتني (، ونشري يف دراسة مضمونه إىل2إَّيَك نَ ْعُبُد وإّّيَك َنْستَعني()) ويتضّمن قوله تعاىل

 .57اإلسراء:   1

  . 5احلمد:   2

 مضمون العالقة بني العبد وهللا :النكتة اأُلوىل
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ابهلل(  اين وهو عالقة )العبدهذا املقطع الشريف العالقة بني هللا والعبد يف بعدها الث يتناول
متّثل الطرف الثاين  تبارك وتعاىل، فهذه اآلية إذن ترتبط ابآلّيت السابقة ارتباط سياق، واهّنا

 .حلالة التكامل اليت أشري إليها يف املقطع األول

  :هناك عامالن مؤثّران يف عملية تكامل اإلنسان إذ

احلسن  ضامني اليت تناوهلا املقطع األول من تعلقيرتبط ابهلل تبارك وتعايل واملتمّثل ابمل عامل
  .والرتبية والرمحة والعدل واجلزاء

 يرتبط ابإلنسان نفسه وموقفه من هللا تعاىل واملتمثل ابلشكر والعبادة هلل تعاىل وعامل

  .والشعور ابحلاجة إليه واالستعانة به، اليت يتناوهلا املقطع الثاين

  :ال بد من اإلشارة إىل جمموعة من األمور املستفادة، وهي تّتضح صورة هذا العامل، ولكي

  :أواًل: اإلرادة واالختيار يف العبادة والتعبري عن االستعانة

  :املراد من قوله تعاىل )إَّيَك نَ ْعُبُد وإَّيَك َنْستَعني( أما ذلك ان

 إنسان يعبدأخبار اإلنسان عن حالة قائمة فيه فهو بصدد بيان مجلة خّبية، أي: انه  - 1

ابهلل(،  هللا ويستعني به، فكما يقول اإلنسان )أان ّحي( يقول )أان عابد هلل( و )أان مستعني
هذا اإلخبار  فكأن اإلنسان خيّب عن حاله وواقعة أبنه موجود وخملوق عابد هلل ومستعني به،

  .نفسه واالعرتاف هبذه احلقيقة هو حنو من أحناء العبادة والشكر

واملراد منه إَياد  -وهو األرجح  -مضمون هذه اآلية هو مجلة إنشائية  أن يكون أو -2
مواقف العبادة واالستعانة فكأنه يريد أن يوجد العبادة، ويقول: أان اآلن بصدد  موقف من

: )بعتك  -عندما يريد أن يوجد عقد البيع  -واالستعانة بك، كما يقول البائع  عبادتك
  .(أو )أّّيك أبيع الدار الدارك

 - :كال االحتمالني فإّن اهليئة الرتكيبية جلملة )إّّيك نعبد( تدل على حصر العبادة وعلى

اللغة أبن  ابهلل تبارك وتعاىل، إذا يذكر أهل -اخلضوع املشوب ابلتقديس التأليهي والتعظيم( )
ويستفاد من هذا  تقدمي املفعول على الفعل والفاعل، فيه داللة على حصر الفعل ابملفعول،

على كل أعماله  احلصر أيضًا أبّن خضوع اإلنسان هلل تبارك وتعاىل خضوع مطلق ينسحب
  .وتصّرفاته

 

الثابتة لكل  كما اّن هذا اخلضوع هو خضوع اختياري، وبذلك خيتلف عن اخلضوع والعبادة
  .املوجودات والكائنات اليت حتّدث عنها القرآن الكرمي
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  .(1واألرض إالّ آيت الرمحن عبداً() تعاىل: )إن ُكّل َمْن يف السموات قال

  .(2َيْسجُد َمْن يف السموات واألرض َطْوعاً وَكرهاً() وهلل)

والُنجوم واجلِباُل  تَ َر اّن هللا َيْسجُد َلُه َمْن يف السموات وَمْن يف األرض والشمس َوالَقَمر أملْ )
  .(3والَشجُز والَدواب وَكثرُي ِمَن الناس()

  .93مرمي:   1

  . 15لرعد: ا  2

  . 18احلج:   3

 مستفاد أيضًا على كال االحتمالني، فلو قلنا أبّن مضمون )إَّيك نعبد( هو إنشاء وهذا

 للعبادة وإَيادها لدّل على إرادة اإلنسان إنشاء العبادة حال النطق فهو خضوع وعبادة

 حلديث عناختيارية، وأّما لو كانت ذات مضمون أخباري فإّن تغرّي أسلوب احلديث من ا

التعبري عن  الغائب )احلمد هلل...( إىل احلديث عن احلاضر املخاطب )إَّيك نعبد...( يفهم منه
 .حالة االختيار أيضاً 

 كل حال فإّن الفهم العريف ل )إَّيك نعبد( يدل على اّن العبادة الصادرة عن اإلنسان وعلى

 .عبادة اختيارية

الفقه اإلسالمي الذي جعل )قصد القربة( أمر واضح نفهمه أيضًا من الشرع ومن  وهذا
 أساسياً يف مفهوم العبادة وهو عنصر اختياري، فإذا توّفر هذا العنصر يف ما يكون هذا عنصراً 

  .الفعل عبادّيً وإالّ فال

يشتمل  ال بّد أن فالعبادة اليت متّثل جزء العامل اآلخر املؤثّر يف مسرية تكامل اإلنسان إذن،
  .وأن تكون عبادة اختيارية على عنصر االختيار

 اإلرادة مع األحكام الشرعية اثنياً: تطابق

 اآلخر الذي ميكن أن نفهمه من اآلية الكرمية بعد إدخال عنصر اإلرادة واالختيار يف واألمر

إذا  املوضوع هو اّن عملية تكامل اإلنسان إّنّا تتحّقق مع وجود هذا االختيار، ولكن فيما
يسّمى ابإلرادة  ن أن َيعل إرادته واختياره متطابقًا مع احلكم الشرعي ومامتّكن هذا اإلنسان م

هذا الكون الذي يشري إليها  التشريعية هلل تبارك وتعاىل يف مقابل اإلرادة التكوينية القاهرة يف
  :القران الكرمي يف مثل قوله تعاىل

 

  .(1ون()إّنّا َقولنُا ِلشيٍء إذا أَرْدانُه أْن نَقول َلُه ُكن فَ َيك)
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  .(2إّنَّا أْمرُُه إذا أراَد َشيْئاً أن يقوَل َلُه ُكْن فَ َيكون())

  :من اآلّيت اليت ورد فيها استعمال كلمة اإلرادة يف اإلرادة التشريعية هي قوله تعاىل ولعلّ 

  .(3يُريُد هللا ِبُكم الُيْسر َوال يُريُد ِبُكُم الُعسر())

رَُكمْ يُريُد هللا لَِيْجَعَل َعَليْ  ما) ولُِيِتَم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم  ُكْم ِمْن َحرَج َولِكْن يُريُد لُِيَطهِّ
  .(4َتْشُكرون()

( يف ان تكامله ال يكون من خالل 5موجودًا خيتلف عن بقية املوجودات) فاإلنسان بصفته
وأعطاه العقل  التكوينية فحسب مع ما هلا من دخل يف ذلك، إذ أحسن هللا خلقه، إرادة هللا
 والفطرة... بل ال بد له من استخدام إرادته للوصول إىل هذا التكامل، وهنا ال بد من واإلدراك

 أن تتطابق إرادته مع اإلرادة التشريعية هلل تعاىل واليت تشمل كل واجب وحّمرم ومستحب

  .(6ومكروه، بل وحىت املباحات)

 . 40النحل:   1

  . 82 :  يس2

 . 185البقرة:   3

 . 6املائدة:   4

 يشرتك اجلن مع اإلنسان يف هذه اخلصوصية مبستوى ما ابعتبار امتالكه لإلرادة وأنه   قد 5

  .مكلف كما يفهم من بعض اآلّيت الكرمية

 اإلابحة واحللية قد تعّّب عن مصلحة أيضًا يف إطالق العنان إلنسان ومنحه احلرية فإذا  6

نفسه  إلطالق واحلرية حتقق التكامل خبالف ما إذا الزمتطابق سلوك اإلنسان مع اإلابحة وا
وكّلما كان هذا  ببعض االلتزامات، كما يف الرهبانية املذمومة فإنه ال يتكامل هبذا االلتزام

اإلنسان التكاملية أسرع  التطابق واسعًا وشاماًل لكّل تصّرفات اإلنسان كّلما كانت مسرية هذا
  .وأفضل

 نسان خمتلفة يف آاثرها ونتائجها التكاملية عن عبادة السماواتهنا كانت عبادة اإل ومن

احلكم الشرعي  واألرض، ألهّنا عبادة اختيارية وإرادية كما ذكران، فعندما تتطابق هذه العبادة مع
  .تصبح طريقًا أساسيًا لتحقيق هذا التكامل

احلكم الشرعي، ألّن ضرورة أن تكون العبادة )توقيفية( حىت تتطابق مع  وهبذا ميكن أن نفهم
وقف العبادة على صيغ معيّنة وإطارات معّينة ال يصح لإلنسان أن يتعّداها وال  الشارع املقّدس
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 االختيار يف حتقيق التكامل ما مل تكن العبادة وفق الصيغ الشرعية، وإاّل كانت بدعة يكفي

  .وتكون سبباً النتكاسة اإلنسان يف مسريته

 القرآين معطيات اأُلسلوب

يقل  فيما يتعّلق ابستخدام القران لصيغة اخلطاب املفرد واملتكّلم اجلمع )أَّيك نعبد( ومل وأما
تبارك وتعاىل،  )اّّيكم نعبد( أو )اّيكم اعبد( أو )إّيك اعبد( فأستخدم ضمري املفرد طلب هلل
جمموعة من  وهيئة فعل املضارع الدال على اجلميع للعبد، فإّن ابإلمكان استخالص

يف )إّّيك  صيات من هذا االستخدام قد توّضح بصورة أكّب ما أشران إليه من معىناخلصو 
  : نعبد(، ومن هذه اخلصوصيات

 اّن ضمري املخاطب املفرد )إّّيك( يدّل على اإلخالص والتوحيد يف العبودية مع التعبري - 1

 تخدم لتعظيمعن حالة احلضور، حيث اّن ضمري اجلمع قد يوهم الشرك والتعّدد، وإن كان يس

مبفهوم  ، ولكن العبادة بنفسها غاية يف التعظيم والتقديس، فهو مدلول عليه-أحيااًن  -الفرد 
  .العبادة ومن خالل مادهتا اللغوية

التوحيد يف العبودية، أي )اإلخالص( وجعلها العنصر  وقد أشار القرآن الكرمي إىل مسألة
  .جة العالية من التكاملالوصول إىل الدر  األساس يف قدرة اإلنسان على

  : تعاىل قال

ذوا ِمْن  أنزلنا إليَك الِكتاَب فاْعُبِد هللا خُمِلصاً لُه الِدين * أال هلل الِدينُ  إانّ ) اخلاِلُص والذيَن اختَّ
ن إنَّ هللا هللا زُلفى إنَّ هللا حيُكُم بينُهم يف ما ُهم فيِه خيتِلُفو  دونِِه أولياَء ما نعُبُدُهْم إاّل لُِيقرِبوان إىل

ار() ال يهدي  .(1َمْن ُهَو كاِذُب كفَّ

  .(2الِديَن() ُقْل إيّن اُِمرُت أْن أعُبَد هللا خُمِلصاً لهُ )

  .3 - 2الزمر :   

  .11الزمر :   

الُبشرى فبشْر ِعباِد * الذيَن  والذيَن اجتَ َنبوا الطاَُّغوَت أْن يعُبدوها َوأانبوا إىل هللا هلُمُ )
  .(1الذيَن هداُهُم هللا واُولِئَك ُهم اُولو األلباِب() وَل فَ يَ تَِّبعون أحسَنُه اُولِئكَ يسَتِمعوَن الق

الناس به  آّيت اُخرى إشارة إىل اّن الذي اُنزل على األنبياء   عليهم السالم   أو اُِمرَ  ويف
  .وطلب منهم ما هو إالّ العبادة املخلصة

  :تعاىل قال
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الزّكاة وذلَك ِديُن  هللا خُمِلصنَي لُه الدين ُحنفاء ويُِقيموا الصالة ويُؤتوا اُِمروا إاّل لَِيعُبوا وما)
  .(2القيمة()

 .(3خُمِلصنَي لُه الدين() ُهَو احلّي ال إلَه إالّ ُهَو فادعوه)

  .إخالص اإلنسان يف عبادته سبيل جناته وعّده يف صف املؤمنني وانّ 

  : تعاىل قال

ؤِمنني() ا واعَتَصموا اِبهلل وأخَلصوا ديُنهم هلل فاُولِئَك معَ الذيَن اتبوا َوأصَلحو  إالّ )
ُ

  .(4امل

  .الذي هو دين هللا إّّنا هو الدين اخلالص فالدين

  .والعبادة ال بد أن تكون خالصة منزهة عن مسألة الشرك

 كانت قضية الشرك ابهلل من أهم القضاّي األساسية اليت عاجلها القرآن الكرمي يف خمتلف وقد

القرآن  سوره ومراحل نزوله، حيث كانت مطروحة يف التأريخ البشري ويف البيئة اليت نزل فيها
  .بشكل خاص

إىل داللة ضمري املفرد املخاطب على مسألة اإلخالص ونفي الشريك، فإّن يف تقّدمه  إضافة
 اجلملة )إّّيك نعبد( داللة على حصر العبودية به تعاىل الذي يفهم منه )اإلخالص على

  .الكامل( له تعاىل، أيضاً 

 أسلوب اخلطاب داللة على )احلضور(، وقد اهتّم القرآن الكرمي يف آّيت عديدة ببيان ويف

سرّه  حقيقة قربه عّز وجّل من اإلنسان يف كل مكان وزمان وانّه يسمع اإلنسان ويراه ويعرف
  .وجنواه

  : تعاىل قال

  .(5أقرُب إليِه ِمن حبِل الوريد() وحننُ )

  .(6أقرُب إليِه ِمنُكم ولِكن ال تُبِصرون() وحننُ )

  .(7حيسبون اان ال نسمُع ِسّرُهم وجنواُهْم() أم)

 تدّل الصياغة يف )إّّيك نعبد( على اّن العبادة مسؤولية مجاعية وليست مسؤولية فردية، - 2

مسؤول  نحيث ميكن أن توحي بذلك فيما لو كان الفعل بصيغة املفرد )إّّيك أعبد(، فاإلنسا
  .عن عبادته ومسؤول عن أن يعبد اآلخرون معه هللا تعاىل

  :تعاىل قال

 .(8وتواَصوا اِبحلق وتواَصوا اِبلَصّب())
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  .18 - 17الزمر :   1

  .5البينة :   2

  .65غافر :   3

  .146النساء :   4

  .16 :   ق5

  .85الواقعة :   6

  .80الزخرف :   7

  .3العصر :    8

عروِف وينَهونَ ولتُكْن مِ )
َ
نَكر واُولِئَك ُهُم  نُكْم اُمُة يدعوَن إىل اخلرِي وأَيُمرون اِبمل

ُ
عِن امل

فِلحون()
ُ

  .(1امل

نكِر وهلل  والذيَن إن مكّناُهم يف األرضِ )
ُ

عروِف وهنوا عِن امل
َ

أقاموا الصالَة وآتوا الزّكاة وأمروا اِبمل
  .(2االُمور() عاِقَبةُ 

ؤِمن)
ُ

ؤِمنوَن وامل
ُ

نكر ويُِقيموَن الصالَة  ات بعُضُهم أولِياء بعض أيُمرونَ وامل
ُ

عروِف وينهوَن عِن امل
َ

اِبمل
  .(3هللا ورسوَله اُولِئَك سريمحُُهم هللا إنَّ هللا عزيُز حكيم() ويُؤتون الزكاَة ويُطيعونَ 

 وعندما تكون صيغة الفعل )نعبد( تدّل أيضًا على اّن عبادة اإلنسان االختيارية هي - 3

العبادة هلل  لة منسجمة مع ما هو موجود وقائم يف الكون كّله، إذ أشري سابقًا إيل أن ظاهرةحا
التكوينية، وتشمل  ظاهرة موجودة يف كل الكون الذي يسري هبا حنو تكامله من خالل اإلرادة

 يتم إاّل من خالل انسجام هذه الظاهرة حينئذ اإلنسان أيضاً، غاية ما يف األمر اّن تكامله ال
ولعّل هذا هو الذي تشري إليه اآلية  إرادته مع اإلرادة التشريعية هلل تبارك وتعاىل، كما قلنا،

الناس( يف مقام العطف على سجود  ( من سورة احلج، حيث جاء التعبري )وكثري من18)
  .الشمس والقمر والنجوم

 كًا وذائبًا يفكما إّن هيئة الفعل الدالة على اجلمع )...نعبد...( جتعل الفرد مند  - 4

حالة األاننية  اجلماعة وال يرى العابد نفسه شيئًا أمام هللا تبارك وتعاىل، وبذلك يعاجل اإلنسان
الطاغوت يف  يف شخصيته اليت هي املصدر األساسي لنمو عنصر الطغيان ووجود حالة

يء مستقل أبنّه ش اإلنسان، وهذا خبالف ما لو ورد التعبري ب)إّّيك أعبد(، فقد حيس اإلنسان
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ما يف األمر انّه وجود عابد  يف مقابل هللا تعاىل الواحد األحد، فهو وجود قبالة وجود هللا، غاية
  .هذا الشعور اخلاطئ هلل تعاىل، وحينئذ تتكّرس عنده حالة األاننية من خالل

  .104عمران :    آل1

  .41احلج :   2

 .71التوبة :    3

 جةتعبري عن احلا اثلثاً: االستعانة

أن نفهم مجيع األبعاد واخلصوصيات يف )إّّيك نستعني( ممّا ذكر من خصوصيات  وميكن
و)العبادة(،  (إّّيك نعبد(، إذ اّن الفرق بينهما إّّنا هو يف الفرق بني ماديت )االستعانة) لعبارة

ك َتيت بنفسها يف )إّيّ  وأما األبعاد ااُلخرى املرتبطة ابهليئة وأسلوب التعبري و صياغته فهي
  .نستعني( فال حنتاج أن نعيدها

جبزئها  االستعانة فهي عنصر أساسي أيضاً يف التكامل املرتبط ابإلنسان كالعبادة. واآلية وأما
أن يكون مريداً  الثاين )إّّيك نستعني( يف معرض تنبيه اإلنسان إىل اّن تكامله ال يتم مبجّرد

  .وابالستعانة به بارك وتعاىللذلك، بل هو ال يستطيع شيئاً إالّ إبرادة هللا ت

  .هذه االستعانة مطلقة أيضاً وتنسحب على كل وجوده وان

 إحساس اإلنسان ابحلاجة إىل هللا، األمر الذي يفرض االستعانة ابهلل تبارك وتعاىل وانّ 

إرادة  سيكون عالجًا ملا قد حيدث يف نفسه من شعور من خالل )إّّيك نعبد( من اّن أرادته
أشري إىل اّن  رادة هللا، بل هي إرادة خاضعة إلرادته عّز وجّل، خصوصًا بعد أنمستقلة عن إ

وجّل االمر الذي يوحي  تكامل اإلنسان ال يتم إاّل من خالل تطابق إرادته مع إرادة هللا عزّ 
 .بوجود إرادتني مستقلة إحدامها عن ااُلخرى

 

اإلرادة واإلشارة احلاكمة  بنّي انّ وقد أكّد القرآن الكرمي هذا األمر من خالل آّيت كثرية، و 
  .على كل اإلرادات واملشيئات هي إرادته عّز وجلّ 

  : تعاىل قال

  .(1أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول لُه ُكن فيكون() إّّنا)

  .(2تشاؤون إال أن يشاَء هللا() وما)

  .(3تُقولّن ِلشيٍء ايّن فاِعُل ذِلك غداً * إال أن يشاَء هللا...() وال)
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 (إىل اّن الشعور ابحلاجة الذي تعّّب عنه )االستعانة( يعاجل يف اإلنسان أيضًا )اهلوى اضافة

خيالف  وامليل إىل الطغيان، حيث يرى نفسه ميلك اإلرادة واالختيار، حبيث يتصّرف أحيااًن مبا
  .اإلرادة التشريعية هلل تعاىل

 األهداف الرتبوية والعقائدية :النكتة الثانية

  : هذا املقطع جمموعة من القضاّي العقائدية والرتبوية املهمة، ومنها يتضّمن

  : العقائدية - أوالً 

  .82 :   يس1

  .29التكوير :   2

  .24 - 23الكهف :   3

 اخلالصة هلل تبارك وتعاىل من خالل )إّيّ  مّت َتكيد جانب التوحيد اخلالص والعبادة حيث

 م، ومن خالل )إّّيك نستعني( على حاجة وفقرنعبد( وهي أهم فكرة عقائدية يف اإلسال

أيضًا،  اإلنسان لالستعانة ابهلل تبارك وتعاىل يف كل أعماله وتصّرفاته اليت هي فكرة عقائدية
  .(حيث تدل على اّن اإلنسان )حادث( وخملوق هلل تعاىل )الغن

 الرتبوية :اثنياً 

إبمكان  قة الشاملة، وهذا يدل على انّ يفهم من قوله تعاىل )إّّيَك نعُبد( العبادة املطل - 1
نفسه من أكل  العبد أن َيعل حالة العبادة تعم كل تصّرفاته وأفعاله حىت تلك اليت يهواها يف

والشكر له على  وشرب وغرائز خمتلفة، حيث ميكنه أن ميارس كل ذلك بقصد التقّرب هلل تعاىل
وشكره هو من أفضل النعم   عن عبادتههذه النعم، واعطاء هذه الفرصة الكبرية لإلنسان للتعبري

األنبياء وغريهم من املعصومني على بقية  اإلهلية عليه، ولعّل امليزة األساسية اليت يتفاضل هبا
اهّنم حيّولون مجيع أعماهلم وتصّرفاهتم إىل أعمال  هي -إضافة إىل العصمة من الذنوب  -البشر 

 .كما يذكر ذلك عن املعصومني عليهم السالم  هللا تعاىل     عبادية يقصدون هبا التقّرب إىل

أي  واّن اإلنسان كّلما اقرتب من احلالة الواقعية ل)إّّيَك نعبُد( مبعىن املطلق الشامل،   2
يف سلم  مبعىن انّه َيعل كل وجوده خاضعًا هلل تعاىل كّلما اقرتب من هللا عّز وجّل وترّقى

  .ان هو العبادة االختيارية لهالتكامل والتطّور، الّن طريق التكامل لإلنس
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 واّن اإلنسان ليس له وجود مستقل قبالة اجلماعة، واّن تكامله وإن كان ابإلمكان أن   3

 حيصل بشكل فردي ولكّنه تكامل حمدود، واّن احلالة الفضلى للتكامل ما يتم من خالل

  .يهااجلماعة، ولذلك جعل مكّلفاً وموّظفاً لتغيري اجلماعة وإَياد التكامل ف

 

فحسب، بل    واّن اإلنسان ال ميكنه أن يسري يف طريق التكامل اعتماداً على إرادته واختياره 4
وإّن مستقبله وتكامله  ال بّد له من االستعانة ابهلل تبارك وتعاىل حىت وإن كان عابدًا خمتاراً،

إرادته مع إرادة هللا  من أن تتطابق مرهون بيد هللا وال يستطيع أن يرمسه هو وحده، إذ ال بّد فيه
  .العون اإلهلي التشريعية، وهذا األمر ال حيصل إالّ من خالل

 الثالث املقطع

ستقيم ِصراَط الذيَن أنعمَت عليِهم غرِي املغضوِب ) ويتضّمن قوله تعاىل
ُ

اهِدان الِصراَط امل
  .(1الّضالِّني() عليِهم وال

  : ويقع احلديث فيه ضمن نقطتني رئيستني

 اإلمجايل املضمون االُوىل:

 املقطع الشريف ترابط سياقي مع سابقيه، ألنّه تضّمن دعاًء وطلبًا من العبد جتاه هللا وهلذا

  ________________________________________ تبارك

 .7 - 6احلمد :  (1)

حّددت من  وتعاىل، وهذا الدعاء مبضمونه ميّثل هدف وطموح مسرية اإلنسان التكاملية اليت
مسرية  ل املقطع األول والثاين السابقني، ألنّه ال بّد من وجود هدف وطموح لكلخال

ابحلاجة إىل هللا  تكاملية، وهذا املقطع ميّثل هذا اهلدف وهذا الطموح، كما اّنه استجابة للشعور
االرتباط السياقي بني هذا  تعاىل، حيث يعّّب الدعاء عن مصداقية هذه احلاجة، وبذلك يّتضح

  .وما قبله من املقطعني الشريفني املقطع

  : أشار هذا املقطع إىل مجلة من املعاين واملضامني العالية، منها وقد

 فطرية يف اإلنسان أواًل: التكامل نزعة

 التكامل ميّثل ابلنسبة إىل اإلنسان حالة ونزعة فطرية واثبتة فيه تنعكس على إرادته انّ 

وفرض  اء من هللا، الّن هللا تعاىل خلقه أبحسن خلقواختياره، ولوالها ملا كان له طلب ودع
احلقائق. فلوال  عليه العبادة وأعانه على هذه العبادة حلاجته وفقره وعوزه وهداه إىل كل هذه
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املزيد من هللا املتمثل  وجود هذه النزعة الفطرية حنو الكمال ملا كان هناك حاجة إىل طلب
  .ابملقطع الثالث من السورة املباركة

 النزعة افرتق اإلنسان عن بقية املوجودات اليت وإن فرض وجود التكامل يف مسريهتا هبذهو 

واملتكامل، واإلنسان  أيضاً، إاّل اهّنا حالة قهرية تكوينية تتحّقق من خالل النظام الكوين املتطّور
  ....فمضغة، هبذا البعد خاضع هلذا النظام ويتكامل من خالله : نطفة، فعلقة،

ِمن نُطفٍة ُُثَّ ِمن علقٍة  ها الّناُس إن ُكنُتم يف َريٍب ِمَن الَبعِث فإانَّ خلقناُكم ِمن تُراٍب ُُثَّ أيُّ  ّي)
 َ لُكم ونُِقرُّ يف األرحاِم ما نشاُء إىل أجٍل ُمسّمًى ُُثّ ُُنرُِجُكم  ُُثَّ ِمن ُمضغٍة خُملَّقٍة وغرِي خُملَّقٍة لنُبنيِّ

ِلكيال يعَلَم ِمن بعِد ِعلٍم  ِمنُكم من يُتوَّفَّ وِمنُكم من يُردُّ إىل أرذِل الُعُمرِ لِتبُلغوا أشدَُّكم و  ِطفاًل ُثُّ 
  .(1شيئاً()

الّن كل ما  فخصوصية التكامل والتطّور وإن كانت شاملة الهّنا تعبري عن الكمال اإلهلي،
لذي يتحقق التكامل ا يصدر من هللا مّتصف ابلكمال واحلسن ااّل اهنا يف اجلانب التكوين وأما

  .تدفعه يف طلب مزيد منه بشكل إرادي فهو من خصائص اإلنسان، وهو ميّثل نزعة فطرية فيه

 اإلهلي سبب للوصول إىل اهلدف اثنياً: التوفيق

 تفسري حاجة اإلنسان إىل مزيد من اهلداية حىت بعد أن يهتدي ويقف موقف العبودية إنّ 

مثل العقل  سان وإن تيّسرت له أسباب اهلداية الذاتيةواالستعانة ابهلل تعاىل، راجع إىل اّن اإلن
يّتجه إىل هللا تعاىل، ألّن  الذي يهديه إىل هللا مبا تفّضل هللا به عليه، وكذلك الفطرة اليت جتعله

  .املطلق، فال بّد أن يّتجه إليه بفطرته اإلنسان ينزع إىل الكمال كما ذكران، وهللا هو الكمال

 هو حباجة إىل اهلداية اخلارجية لعدم كفاية العقل والفطرة وحدمها ابلرغم من كل ذلك ولكن

  .وتعاىل يف حتقيق هدايته وتكامله وإيصاله إىل الدرجات العالية يف مواقع القرب من هللا تبارك

اليت  اهلداية اخلارجية اترة تكون هي الوحي اإلهلي والكتب السماوية والرساالت اإلهلية وهذه
  .اهلداية بياء واملرسلني، واُخرى تكون ابلتدخل اإلهلي املباشر يفجاءت على يد األن

بعض  اّن اإلنسان يشعر دائمًا ابحلاجة إىل اهلداية اخلارجية الثانية واليت يعّّب عنها وال شك
والفطرة اإلنسانية وكذلك  املفّسرين ابلتوفيق اإلهلي. ذلك الّن اإلنسان يرى اّن جمّرد داللة العقل

  خط

__________________________  

  .5احلج :  (1)
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وإن   -اخلارجية  النبّوة والرساالت اإلهلية على الطريق إىل هللا غري كاٍف يف حتّقق اهلداية
اجلحود والتمّرد من هذا  حيث قد يتحّقق -كانت كافية يف إقامة احلجة عليه من هللا تعاىل 

  .اإلنسان

اهلداية  ة يف مواضع عديدة مثل اآلّيت اليت تؤّكد أنّ أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيق وقد
  : ابملشيئة اإلهلية، كقوله تعاىل

  .(2إنََّك ال هتدي من أحببَت ولِكّن هللا يهدي من يشاء())

  .(3عليَك ُهداُهم ولِكن هللا يهدي من يشاء() ليسَ )

  .(4ُهدى هللا يهدي ِبِه من يشاُء ِمن ِعباِده() ذِلكَ )

 (يدة، وكذلك اآلّيت اليت جاءت يف مقام نفي اهلداية عن القوم )الفاسقنيآّيت عد وهي

  .و)الظاملني( و)الكافرين( وهي كثرية

 اآلّيت اليت جاءت تؤّكد اّن اهلداية هي سبب ملزيد من اهلداية اإلهلية، مثل قوله وأيضاً 

  : تعاىل

  .(5ويزيُد هللا الذين اهتدوا ُهدًى())

  .(6م ُهدًى وآاتُهم تقواُهم()والذيَن اهتدوا زادهُ )

 أّن هذه اهلداية غري اهلداية اإلهلية املتمثلة إبرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية، وال شك

 إىل رعاية ورمحة من هللا وتوفيق خاص -وبعد كل تلك اهلداّيت  -فاإلنسان يكون حباجة 

يف  من خالل دعائه إّّيه للوصول إىل هدفه األمسى، وهو ما يطلبه من هللا سبحانه وتعاىل
اإلنسان حنو  املقطع الثالث من السورة الشريفة، وهذا الطلب يف الوقت الذي يعّّب عن نزعة

مصداقًا من مصاديق  الكمال، يعّّب أيضًا عن شعوره ابحلاجة إىل اهلداية اإلهلية، فيكون ذلك
  .(االستعانة يف قوله تعاىل : )وإّّيَك نسَتعني

 لفطري للسراط املستقيما اثلثاً: الطابع

القرآن الكرمي وصف هذا اهلدف الذي يطلبه اإلنسان ابلسراط املستقيم، وسوف  انّ 
أحد املوضوعات اآلتية عن املقصود ابلسراط املستقيم مصداقًا ومعىًن. كما اّن  نتحّدث يف

 املالحظة حيّدد يف هذا املقطع الشريف أبعاداً ومواصفات هلذا الصراط املستقيم. ولكن القرآن

مستقل، وهذه  اليت نريد أن نشري إليها هنا نقطة ترتبط اباُلسلوب القرآين الذي حيتاج إىل حبث
تتجاوب مع  النقطة هي اّن القرآن الكرمي يستخدم بشكل عام ألفاظًا وصفات ومصطلحات
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ة، من النفس البشري فطرة اإلنسان وتكون حمبّبة لديه وذلك من أجل تعميق املعاين القرآنية يف
ًة وسطاً    قبيل لفظ )الوسط( )وكذِلَك جعلناُكم اُمَّ

_________________________________ 

  .56القصص :  (2)

  .272البقرة :  (3)

  .88األنعام :  (4)

  .76مرمي :  (5)

  .17حممد :  (6)

وإيتاِء ذي واإلحساِن  (، و)العدل( )إنَّ هللا أيُمُر اِبلَعدلِ 1لِتكونوا ُشهداَء على الناس()
قِسطني() (، و)القسط( )وإن حكمَت فاحُكم بينَ ُهم2الُقرىب...()

ُ
بُّ امل (، 3اِبلِقسِط إنَّ هللا حيُِ

  .اإلنسان اليت تتجاوب مع الفطرة اإلنسانية السليمة إىل غري ذلك من األلفاظ احملّببة لدى

ان إليه وصف القرآن الكرمي يف هذا املقطع الطريق الذي يراد هداية اإلنس وقد
واالستقامة لفظ حمّبب لدى اإلنسان السليم السوي، ومتيل إليه نفسه وتتجاوب  .(ب)املستقيم

 فطرته، فالقرآن حني يطرح هذا الوصف للسراط يريد أن يشري إىل اّن هذا السراط الذي معه

ف اهلد يطلب اإلنسان اهلداية إليه هو سراط منسجم مع الفطرة اإلنسانية ويوصل اإلنسان إىل
  .التكاملي له

مسافة  ابعتباره مما يدركه اإلنسان ابلوجدان من اّن االستقامة تتضّمن تعبرياً عن أقصر وذلك
إذن  -اهلداية  بني نقطتني والسراط املستقيم هو أقصر الطرق املوصلة إىل اهلدف، فيكون طريق

  . هللا تعاىلإىل إضافة إىل جتاوبه مع الفطرة السليمة هو أقصر وأقرب الطرق املوصلة -

 فيما حّدده القرآن الكرمي من حدود -وهو التعامل مع الفطرة موجوداً  -هذا األمر  وجند

الواضح اّن سري  هلذا السراط املستقيم، إذ جعل حّد األول )ِصراَط الذيَن أنَعمَت عليِهم(، ومن
له وفطرته وحمّبب ميو  اإلنسان يف طريق من يكون يف موضع النعمة والفضل اإلهلي أمر يّتفق مع

املعاين واملضامني اليت حبثت  إىل نفسه حبّد ذاته حىت مع غّض النظر عّما يتضّمنه هذا احلد من
  .يف تفسري هذه احلدود واملفردات

أيضًا يف حّده الثاين والثالث )غرِي املغضوِب عليِهم وال الضاّلني(، إذ اّن  كما جند هذا األمر
ن يكون طريقه هو طريق من يكون يف موضع الغضب واالنتقام يرفض وبفطرته فكرة أ اإلنسان

  .أو أن يسلك طريق الضالل والضياع واحلرية واخلروج عن اجلادة .اإلهلي
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الفطرة  األسلوب يطرح القرآن الكرمي املعاين العقائدية والرتبوية ابلصيغة اليت خياطب هبا وهبذا
  .اإلهلية

وحدود فطرية أمر يّتفق مع  تدي اإلنسان إليه بصفاتكما اّن اّتصاف الطريق املطلوب أن يه
اإلنسان الفطري ابحلاجة إىل التكامل  الفكرة األصلية للدعاء )أهدان...( الذي يعّّب عن شعور

  .والرقي

 املوضوعية للسراط املستقيم رابعاً: احلدود

 ة، بل ذكر منيكتف القرآن الكرمي يف حتديد السراط املستقيم مبخاطبة الفطرة اإلنساني ومل

 خالل هذا املقطع حدود السراط املستقيم املوضوعية حبيث يتمّكن اإلنسان أن يشّخصه

  : مبصاديقه اخلارجية فذكر له حداً إَيابياً، وحّدين سلبيني

  : وهو احلد املوضوعي اإلَيايب واملتمثل أبمرين، مها : األول

  .143البقرة :   1

  .90النحل :   2

 .42املائدة :   3

 احلسنة ـ القدوة 1

 تضّمنها قوله تعاىل )أنَعمَت عليِهم( الذي ُفّسر ابألنبياء والصّديقني والشهداء وقد

اإلنسان  والصاحلني، فيكون القرآن الكرمي قد حّدد السراط من خالل أمثلة قائمة يف حياة هذا
  .وجعلهم قدوة له وهم السائرون يف هذا الطريق من األنبياء والشهداء والّصديقني والصاحلني

اإلنسان، إذا اّن من  وابإلمكان اإلشارة هنا إىل أمهية ودور القدوة احلسنة يف تربية وهداية
أبن اهلداية يف كثري من  املناهج األساسية يف اإلسالم هي القدوة احلسنة حيث من املالحظ

ّكل )القدوة احلسنة( والنظرّيت، وإّّنا تش األحيان ال تتحّقق مبجّرد إعطاء املفاهيم واألفكار
يريد أن حيّدد القرآن الكرمي السراط املستقيم حيّدده من  عنصراً أساسيًا يف هذه املناهج. فعندما

  .أنعم هللا عليهم خالل هؤالء القدوة الذين

 اإلهلية ـ الشريعة 2

 القرآن الكرمي عندما يطرح هذا السراط على أساس انّه سراط األنبياء، فهو بذلك يشري فإنّ 

بصفتهم  إىل الشريعة اليت جاء هبا هؤالء األنبياء من هللا تعاىل يف الوقت نفسه الذي يطرحهم
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بفكرة عقائدية  تقرتن -بطبيعة احلال  -قدوة حسنة هلذا اإلنسان يف مقام اهلداية والشريعة 
  .( هباهؤالء )األنبياء مهمة، وهي فكرة )النبوة(، حيث إّن الشريعة إّّنا كانت ابعتبار اّتصاف

العقل والفطرة غري كافية لإلنسان إليصاله إىل األهداف القصوى يف مسريته  وهداية
 وإن كانت قادرة على أن تضعه على الطريق إليها، ولذا فال بّد له من هداية راّبنية التكاملية

 .ياالعل َتخذ بيده يف الطريق املستقيم املوصل إىل هللا تبارك وتعاىل وإىل أهدافه التكاملية

األنبياء  تضّمنت فكرة القدوة احلسنة يف قوله تعاىل : )أنَعمَت عليِهم(، حيث اُريد هبم وقد
والرساالت، أي  ومن سار بسريهتم، طرح فكرة الوحي اإلهلي اليت هي من خصوصيات األنبياء

اف يف الوصول إىل األهد )خط النبّوة( الذي تتحّقق من خالله تلك اهلداية الراّبنية املنشودة
  .الكاملة

  : وهو احلد املوضوعي السليب املتمّثل ب : الثاين

الّن  ب  )غرِي املغضوِب عليِهم(، حيث إهّنا تعّّب عن اجلحود والتمّرد والعتو والطغيان، :أوالً 
كانت  القرآن الكرمي يستخدم الغضب اإلهلي يف مثل هذه احلاالت، و هذه احلاالت وإن

ميّيزه ويعرفه،  ية ولكّن هلا وجودًا موضوعيًا ميكن لإلنسان أنصفات قائمة يف النفس اإلنسان
ال يكون على  فيعرف بذلك حد السراط املستقيم، الّن من كان على إحدى هذه احلاالت

املستقيم، ومن ُثَّ  السراط املستقيم، وال ميكن أن جتتمع هذه احلاالت مع السري على السراط
  .واجلحود ، وهو حد الطغيان والعتو سوف تشّكل أحد جانيب احلد السليب له

 عن حالة -ولو بقرينة املقابلة مع املغضوب عليهم  -ب )وإال الضاّلني(، حيث تعّّب  – اثنياً 

نفسه  اخلروج عن الطريق والضياع واحلرية والرتدّد وهي حالة إبمكان اإلنسان أن يدركها يف
فيدرك عندئٍذ  وعدم الوضوح يف املسرية، عندما يشعر ابحلرية والرتّدد والشك، ومن ُثَّ الضياع

السري على السراط  انّه ليس على الصراط املستقيم، إذ ال ميكن أن جتتمع هذه احلالة مع
  .هلذا السراط املستقيم، وبذلك يدرك جانباً آخر من جوانب احلد السليب املوضوعي

 

العملي هلا يف القدرة  والتجسيد وهبذا يتحّدد السراط ببعده اإلَيايب املتمّثل ابلشريعة والكتاب
  .واحلرية والضياع احلسنة، ويبعده السليب املتمّثل ابلتمّرد والطغيان والعتو

 العقائدي والرتبوي الثانية: املضمون

  :املقطع الشريف جملموعة من املضامني العقائدية والرتبوية، وجنملها مبا يلي وقد تعّرض هذا

 العقائدية أواًل: املضامني
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 هللا تعاىل أودع يف اإلنسان نزعة فطرية تدفعه حنو الكمال، وهذا األمر يرتبط إن - 1

املخلوقات يف  ابلنظرية القرآنية يف فهم اإلنسان وتقييمه، وبذلك يتمّيز اإلنسان عن كثري من
  .هذا الكون

كثرياً  الفهم ميّثل خلفية إلرسال األنبياء والرسل لإلنسان دون كثري من احليواانت، فإن وهذا
اليت أصبحت موجهة  من احليوان ملا مل تكن لديه هذه النزعة، تركة هللا تعاىل يف مسريته لغزائره

خبالف اإلنسان الذي ينزع إىل  له وهادية، فلم يكن حباجة إىل إرسال الرسل واهلداية السماوية
، فكان ينزع إىل هللا من عقل ومعرفة الكمال والرقي يف فطرته وميلك القدرة على ذلك مبا وهبه

فكانت الرساالت السماوية هادية له وضماانً  التكامل ويطمح إىل الرقي واحلركة هبذا االجتاه،
  .لعدم احنرافه يف هذه املسرية

ذلك لدفعته هذه النزعة حنو حركة غري واضحة األهداف واحلدود والنتهت به إىل  ولوال
  .االحنراف طريق

  .ودوره يف هداية اإلنسان (النبوة )الوحي، األنبياء، الكتب   تعّرض املقطع الشريف إىل خط2

الوصول إىل األهداف والكماالت، إذ ال تكفي    اإلميان ابلتوفيق اإلهلي والرعاية اإلهلية يف3
اهلداّيت الرسالية يف إيصاله إىل أهدافه، كما تشري إىل  القابليات البشرية )الفطرة والعقل( مع

سرائيلية اليت ترى أبّن هللا تعاىل خلق اإلنسان وفّوض له األمر حبسب اإل ذلك فكرة التفويض
ويطلبه  وطاقاته، بل ال بّد أن يقرتن ذلك بتوفيق هللا الذي ال بّد أن يسعى اإلنسان إليه قابلياته

  .من هللا تبارك وتعاىل

 والقيممسرية التكامل اإلنسان هي تلك املسرية اليت تكون منسجمة مع تلك املثل  ان - 4

اإلنسان أوجدها  الفطرية املودعة فيه من قبل هللا تبارك وتعاىل. فبذرة التكامل موجودة يف نفس
طبيعته هذه البذرة  هللا فيه من خالل تعليمه األمساء فإذا كانت خطوته ومسريته منسجمة مع

لتكاملي ومعامل هذا الطريق ا اخلرّية كانت تكاملية. ودور الدين والشريعة هو رسم اخلطوات
 .املنسجم مع الفطرة اإلنسانية

  :كان الدين اإلسالمي الذي هو دين احلق، )دين الفطرة(، قال تعاىل ولذلك

تَبديَل خِللِق هللا ذلَك الديُن  فَأِقْم َوجْهَك لِلْديِن َحنيفًا فطرة هللا اليت َفَطَر الناَس َعليهَا ال)
  .(1الَقيم...()
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)العقل العملي( إذ أودع هللا سبحانه وتعاىل يف اإلنسان  من قضية )الفطرة( فكرة وتنبثق
يف  إدراك احلسن والقبح بدرجة من الدرجات، وهذا اإلدراك ميّثل يف الواقع منهجًا خاصاً  قدرة

  املسرية

____________________________________ 

 . 30الروم:   1

 على احلكم الشرعي، وهذا العقل عاماًل من عوامل اهلداية ودليالً  العملية، حيث يكون
  .(مبا يّسمى )ابحلسن والقبح العقليني حبث )كالمي( يرتبط

 الرتبوية اثنياً: املضامني

  :أهم املضامني الرتبوية اليت ميكن استخالصها من هذه اآلّيت املباركات، ما يلي ومن

اإلنسان،  وتكامل القدوة احلسنة ودورها املكّمل لدور املفاهيم واألفكار يف عملية تربية - 1
واملفاهيم  وعلى هذا األساس جند أن َتثري األنبياء يف الناس مل يقتصر على طرح اآلّيت

األفكار عملياً،  واألفكار، بل كان كذلك يف سلوكهم   عليهم السالم   ودورهم يف تطبيق تلك
مبواقفهم وصّبهم  ابلتدبُّر ولذا اهتّم القران الكرمي ابألمر ابالقتداء هبم وبطرح قصصهم، وأمر

واملوعظة منها. وهذا ميّثل منهجًا عمليًا يف  وثباهتم وكيفية تعاملهم مع الناس، الختاذ العّبة
أراد أن يؤثر يف الناس فال يكفي يف ذلك طرح املفاهيم  الدعوة إىل هللا، فإن أي إنسان إذا

  .التأثري أكّبالقدوة يف السلوك العملي، وبذلك يكون  واألفكار، بل ال بد من جتسيد

 وضوح املسرية ـ دور التطبيق يف 2

 للتطبيق دورًا يف وضوح املفاهيم وأدراك احلقائق، إذ ال يكون هذا الوضوح واإلدراك إن

  .كامالً إالّ من خالله، ويف قّصة إبراهيم   عليهم السالم   إشعار بذلك

  :تعاىل قال

  َوإذْ )
َ

لِيطمئَن  وتى قال أَو مَل تُؤِمم قاَل بَلى ولِكنقاَل إبراهيم َريّب أِرين َكيَف حُتيي امل
  .(1قَليب()

حتصل لإلنسان درجة من اإلميان أبمر ما لو طرح عليه بصورة نظرية وعلى شكل  فقد
وأفكار، ولكن الدرجة الكاملة من الوضوح ال حتصل عنده إاّل من خالل التطبيق  مفاهيم
  .لذلك األمر العملي

قيقة بنظر االعتبار يف قضية اهلداية، فالوضوح الكامل للهداية ال من أخذ هذه احل وال بد
 إاّل من خالل التطبيق هلا، وعندما ذكر )أهدان الصراط املستقيم( ذكر مفهوم السراط يتم
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عليهم...( من  املستقيم، ُث ذكر بعد ذلك احلالة التطبيقية له، يف قوله )صراط الذين أنعمت
أصبحت صورة  يف حياة اإلنسان )القدوة احلسنة(. وبذلكخالل ذكر صور حقيقية واقعية 

  .السراط املستقيم صورة واضحة بصورة كافية

واجلحود والضياع واحلرية حالة نفسية وروحية يعيشها اإلنسان وجتعله يف  ان حالة التمّرد - 3
 َوال اإلهلي، وهذا الغضب اإلهلي قد يكون يف صورة مزيد من التمّرد واجلحود ) موضع الغضب

(، 2لِيزدادوا إمثاً َوهَلُم َعذاُب ُمهنُي() حَيسََبَ الذيَن َكَفروا اّنَّا ُّنلي هَلُم َخرُي ألنفِسِهم إّنَّا ُّنلي هَلُم
نفسية وتربوية يف حياة اإلنسان، حيث سيزيده جحوداً  ومن ُثَّ يكون اجلحود والتمّرد له آاثر

  .وبعداً عن هللا تبارك وتعاىل

 . 260البقرة:   1

  . 178عمران:    آل2

 اخلالصة

  :خالل دراسة هذه املقاطع الشريفة الثالثة، ميكن أن حنّدد اُموراً ثالثة عامة هي من

  .هذه املقاطع ترتابط بعضها مع بعضها اآلخر سياقياً  ان - 1

واهّنا مبجموعها تشّكل صورة كاملة لقضية واحدة هي مسرية اإلنسان منذ بدايتها  - 2
 ا وحىت هنايتها. وأهدافه

واهّنا حتتوي على جممل املفاهيم واملعاين االساسية اليت يتضّمنها الدين اإلسالمي  - 3
 والقران الكرمي. 
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