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(1) 
ـرية عة التديننـَـز    : لكي يكون للحياة معنى ! الـِفـط 

 
 ـ اإليمان بالغيب بين العلم والدين :
يقتصر االنسان في عمله على ما تهديه إليه  هل لنبدأ حلقتنا هذه الليلة بهذا التساؤل :

 ، أو التجارب في المختبرات؟ حواسه
 ؛من الفطرة اإليمان بالغيب م يكن لو لوالحق أن الجواب عنه سهٌل إذا ما علمنا أنه 

 .. ولما صدق بوجود عالم لم يره التي يوجد فيها ة نسان ذهنياً وعقلياً في الدائرنحصر اإلال
 ، ولم يتذوقه.. ، ولم يلمسه
فهل كان يصدق بوجود .. نسان بما غاب عن حواسه ضروري له كانسان. وإال إيمان اإل

 عن طريق الحواس كثيراً من تفاصيله وأسراره م يعرفهذا العالم، وَمن فيه وما فيه وهو ل
  ـ ؟! 

 ؟! عن طريق الحواس إليه علمه هل يتجرأ عالم يحترم نفسه فينكر كل ما لم يصل
أي  ـ نه؛  أل أليس من بسائط العقل واحترامه أال يتجرأ االنسان على إنكار ما لم يحسه 

 ؟! ودةمحدود ومغلق داخل حواسه وقدراتها المحد ـ االنسان
هل يمكن النسان يحترم نفسه وعقله، أن يقول إن عدم رؤيتي لشيء دليل على عدم 

 ؟! سماعي لصوت دليل على عدم وجوده وجوده، وعدم
 بالغيب.. في االنسان لإليمان فطريين أن يكون هناك استعداد وقبول من البد .. إذن

وأغراهم بمتابعة البحث وهذا اإليمان هو الذي دفع العلماء إلى الكشف عن المجهول، 
وراءه، حتى وصلوا إلى ما لم يكن يدركه االنسان بحواسه.. ولو لم يفترض العلماء، أو لم 

 وراء حواسهم، لما سعوا واجتهدوا وتعبوا..  ءيؤمنوا بأن هناك أشيا
أقصد من هذا كله: أن فكرة اإليمان بالغيب بقطع النظر عن هذا الغيب ما هو، هي أصل 

 طرة، وأصل أيضاً من أصول العلم، الذي يتشدق به هؤالء..من أصول الف
باعتبار أن وسائلهم الحسية )الماديين الملحدين وإن هؤالء الذين ينكرون الغيبيات من 

غلقون على ( يوسائل الحسية، وبالتجارب العلميةهم ال يؤمنون إال بالأنللمعرفة ال تدركها، و
بل مع الواقع أيضاً؛ ولو تجردوا من تعصبهم أنفسهم النوافذ، ويتناقضون مع أنفسهم، 

لماديتهم؛ لفتحوا النوافذ، وتمتعوا بهواء المعرفة، وتخلصوا من التناقض.. وحرروا علمهم 
من الخضوع لماديتهم، أو لمذهبهم المادي، الذي يتعصبون له.. وصاروا كغيرهم من 

 ! العلماء المعتدلين، الذين يتقبلون الهواء الطيب من كل نافذة
فقد تحدث كثير من العلماء باسم العلم أيضاً، بوجود وسائل للمعرفة غير هذه الحواس، 

  كيف نقصر المعرفة إذن على حواسناوهي وسائل غير محسة، وال تتوفر لكل انسان ف
المحدودة. ومن العجيب أن يغتر االنسان بحواسه، وبمختبراته، وهناك من الحيوانات ما 

والذي يطلع على خصائص  ! بهذه الحواس نفسها ه االنسانيدرك بحواسه ما ال يدرك
الحيوانات، والطيور، يدرك الكثير من عجائب حواسها، مما ال يعهده االنسان من حواسه 

 هو..
ثم إن االنسان نفسه بطاقته المحدودة، التي خلقه هللا عليها، ال يتحمل إدراك كل 
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ن من حكمة هللا إذن ـ حجب كثير من والمحسوسات إال لصعق، ولما استطاع الحياة، فيكو
 الموجودات عن حواسه، أو جعلها غائبة، أو غيبية عليه حتى يمكن مواصلة الحياة..

 
 : الدين.. ضرورته وفوائده للهيئة االجتماعية

الدين هو أعظم وأكبر ناموس في حفظ نظام العالم، وأنفذ وازع ورادع للنفوس عن 
فوق واستيفاء الحظوظ من الشهوات الحيوانية والقوى حرصها وجشعها الى حب التغلب والت

 الغضبية.
الخضوع لقوة مدبرة للعالم، أزلية مدركة حكيمة عادلة. فضالً عن كونه من أول  يعني وهو
ن الدين هو الراحة الكبرى، إلفطريات، وأجلى الوجدانيات والبدهيات. ويمكن أن نقول: ا

 ما يجب للطباع البشرية.ية وأهم والنعمة العظمى، ومن أعظم لوازم االنسان
قمع شرور البشر، وقطع بذورها من نفوسهم عامة وخاصة، إال برهبة الدين، ويستحيل 

 . وتسليط سيطرته عليها
وفي زمن جميع أنبيائه  في جميع أدواره ، نقذأالعام الذي  هو ذلك النظام االجتماعي الدين

وحش الى حالة االنسانية البشرية، ومن االنسان من حالة الحيونة والت ، ورسله ومبشريه
وأخذ في كل حين وآخر يجدد لباس المدنية فينزع  ، محط الجهل الى شاطئ العلم والمعارف

في ترك العادات القبيحة  القديم ويلبس الجديد، وفي كل انقالب أوجد لنفسه روحية جديدة
د روح جديد في هيكلهم يجاإألن من مقتضيات وجود الدين والتربية في كل قوم ؛  السالفة

االجتماعي وتبديل أفكارهم، وتطهير قلوبهم، وتوسيع أدمغتهم، حتى يزيل عنهم كل قديم 
 نية الجديدة.سقيم، ويقّوم فيهم اآلداب والمد

من ضروريات االنسان، ومن صفاته التي ال تنفك عنه، إذ ال يمكن له  نفالتدين بالدين إذ
الم والطمأنينة والراحة. ألن البشر مخلوق غرز في طبعه بدونه الحياة بالرفاه والعيش بالس

أن يعيش مع بني نوعه فيعمل كل فرد )على قاعدة توزيع العمل( ما يحتاج إليه هو وسائر 
 أفراد البشر في حياته وحفظ نوعه.

 ؛ قامة العدل، وإن كان سبب السعادة ومنبع الفضيلةوا لحفظ النظام  وحدهالعقل غير كاف   و
كثيراً من العقالء يسارعون الى ارتكاب المنكرات والرذائل التي يستقبحها العقل  ألنا نرى

 ! اعاً لشهواتهم، وتطلباً لرغباتهماتب
رشادهم من إ كم رأينا في صفحات التاريخ ما قاساه العقالء من أممهم وما القوه جزاءو

 ! قتل ونفي وتعذيب
 الموجبة لحفظ نظام هذا النوع ،  امن الشارع لألحكأكان من األمور المسلمة .. لذلك  

رادته، وتذعن القلوب قبل جب أن يكون ذاتاً تنقاد النفوس إلي ، والمؤمنة لحقوق أفرادهم
األجسام ألوامره بسبب امتيازه على بني نوعه بصفاته العالية، وتأييده بما يملك النفوس من 

 الذعان له.اآليات الباهرة، فتصبح العقول محاطة بما ال مخلص لها من ا
و"الدين" هو  . يقال له "الرسول"أحكاماً وأوامر، وهو ما ذلك هو الذي يأتي مبلغاً عن هللا 

األحكام واألوامر التي يقصد منها ارشاد البشر إلى معرفة هللا تعالى وعبادته، وإلى  تلك
 ، الصبراتصافهم بالصفات الفاضلة واألخالق الكاملة كالصدق، العدل، الوفاء، العفة، الحلم

 العقل بحسنها، وعلو المتصف بها  الى غير ذلك من الصفات التي يحكم ..
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؛  وقف عند الحدود التي حددها له؛  مهعزوجل حق المعرفة وعظ   خالقه فاذا عرف االنسان  
تعدياً على وال يرتكب ذنباً من الذنوب التي يعد فعلها  ، حق أحد وال يتجاوز، فال يظلم أحداً 

 حرماته.كاً لانتهاوحدود هللا 
اذا تهذبت نفس االنسان، حتى بلغ الكمال، وتقومت أخالقه، احترمه الناس واستمعوا لقوله 

 وال يخفى ما في ذلك من التضامن واتحاد الكلمة.
مع األمر والظلم ، ، وعدم التجاوز  وإذا أضفنا إلى ذلك ما يأمر به الدين، من اقامة العدل

نعلم مقدار ما يحصل بسبب ذلك  .. والتنابذ ومحو الحقد والحسدباتحاد الكلمة وعدم الشقاق 
 وال الناس ويكمل هناؤهم.حآلف والتودد اللذين بهما تنتظم أمن الت
 

 الدين وأهداف الحياة الثالثة
نسانية في معترك هذه الحياة أهداف ثالثة، هي: الحق، والخير، والجمال، وكل واحدة لإل

 االنسان انساناً.بهما يكون  للذينعادة وننشد الكمال. امنها ضروري ما دمنا نريد الس
ولقد مضى على االنسان قرون كان فيها فريسة الجهل، يعبد الشمس والقمر والنجوم، بل 
يعبد األحجار واألشجار والحيوان، وال يتمتع بلذة المعرفة، وإدراك الحقائق، وال تتصل 

ب، وال تفكيره إال إلى ما بين يديه كأنه روحه، وال يسمو عقله إلى خالق هذا الكون العجي
 واحد من هذه الحيوانات التي تعج بها األرض ال يمتاز عنها كثيراً.

وكان االنسان محروماً من إدراكه الجمال، والتمتع بلذاته، فالقانون قانون القوة، كما هو 
ف قيمة، الشأن بين وحوش الغاب، وليس لألخالق موازين وال للفضائل مقاييس، وال للشر

 أو تراد. ىل تحتذـث  ـوال للحياة م  
وما لهذا خلق االنسان، وال بهذا استحق خالفة هللا في األرض، وال لهذا استحق بنو آدم على 
سائر ما خلق هللا، فلم يكن بد من )هداية السماء( تكفله وتهذبه، وتقرب له السبيل، وترسم له 

ور، وبذلك كانت الرساالت اإللهية التي الصراط المستقيم، وتخرجه من الظلمات إلى الن
 تطورت وتركزت وكملت وانتهت إلى رسالة محمد )رص(.

ترى ماذا كان يتطور إليه االنسان لو لم يمد بهداية السماء! ال شك انه سيعرض بعض 
صور الواقع الصحيح، وبعض نواحي الخير. ويدرك بعض أسرار الجمال. ولكن إلى أي 

 والدهور؟حد؟ وبعد كم من القرون 
إن الهداية اإللهية قد عجلت بتهذيب االنسان وتطهيره. وإن المبادئ التي اشتملت عليها 

الشرائع عامة. كانت بمثابة بذور غرست فانبتت. وما زالت تنبت وتؤثر في الغذاء الفكري 
 لالنسان تأثيراً عميقاً، سواء أحسن االنسان بذلك، أم لم يحسن.

ى ما وصل إليه من الرقى بعقله، وإن لم تكن األديان لكان قد يظن االنسان انه وصل إل
العقل ديناً وهادياً، ولكن ما هي مقاييس العقل؟ وهل كان العقل )إذا لم يلقح بهذه اللقحات 

 السماوية( يمضي قدماً في الطريق المستقيم؟ ال يضل وال يشقى؟ كال ثم كال!!
الدهور في عزلتها، وهي ما هي عليه في  األمم البدائية أو المنعزلة؟ تقيم إلى أال ترى 

أفكارها وعاداتها وتقاليدها؟ ونظرها إلى األشياء، وإدراكها للمعاني دون أن تتطور؟ ودون 
أن تثبت فيها نابتة من عقله، أو إثارة من علم؟ إال إذا جاءها ذلك من خارجها، كأن يتصل 

ا، أو نحو ذلك، ويومئذ تبدأ في بها قوم آخرون، أو يرحل عنها بعض أبنائها ثم يعود إليه
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تفكير جديد وتنظر إلى ما هي فيه، فتعرضه على العقل وتناقشه، وتختلف فيه خالفاً شديداً 
وينتهي أمرها بأن تأخذ منه، وتدع وتعدل فيه وتقوم، فربما تطورت وتطور التفكير العقلي 

اح فعل فعله وأثر آثاره، فيها، وتطورت أساليب حياتها على نحو جديد، وما ذلك إال ألن اللق
وإن لم يدرك االنسان في أثناء هذا التفاعل انه حاصل واقع، ماض في سبيله، موف على 

 غايته!.
هكذا تقاس الحالة البشرية عامة، لو لم تمد بهداية السماء، إنها تكون في غيابة الجهل، ولو 

تفكير العقلي، فإن ذلك أنها تتحرر من هذا الجهل شيئاً بعد شيء، عن طريق الصدفة، أو ال
يحتاج إلى أ؛قاب، وربما انقضى عمر االنسان على هذه األرض دون أن يصل إلى الغاية 

 الحمدية التي أرادها هللا له؟.
ولنتأمل اآلية الكريمة: )هل أتى على االنسان حيٌن من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا * إنا خلقنا 

ميعاً بصيرا * إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه س
 كفورا(.

فهي تشير إلى الحقب المتطاولة التي مرت باالنسان وهو في طور الخمول، وغمرة 
الجهالة، حتى جاز أن توصف بهذا الوصف البليغ، فينفي عنه انه شيء في هذا الوجود 

 يستحق الذكر!.
هللا فيها، وهو أكرم َمن فيها على هللا، فاذا واالنسان هو عماد هذه األرض، وهو خليفة 

وصف من هذا شأنه، بأنه لم يكن شيئاً مذكوراً، فالبد أن يكون هذا الوصف تعبيراً عن حالة 
 من الخمول، والضعف والتفاهة.

ثم تذكر اآلية بعد ذلك خلق االنسان وأصله، والغاية من هذا الخلق، وما ركب فيه من 
ظاهرة من الحواس كالسمع والبصر، وتردف اآلية ذالك بنعمة هللا استعداد فطري له أدوات 

عليه في الهداية إلى السبيل واالرشاد إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وبذر بذور المعرفة 
والعلم في محيطه، ينتفع بها َمن ينتفع، ويزّور عنها َمن يزّور، ليهلك َمن هلك عن بينة، 

شاكراً وإما كفوراً( ذلك بأنه ال يوصف بالشكر، وال بالكفران ويحيا َمن حيى عن بينة: )إما 
 إال من علم.

من هنا يجب أن يعترف االنسان، وأن يكون خاشعاً في هذا االعتراف بالهداية اإللهية كما 
هو خاضع خاشع في اعترافه بالخلق والتكوين ويجب أن ال يغره عقله، وال تسول له علومه 

منها، فيتردد باالعتراف بأنه محدود، وبأنه موضع فضل إلهي، ومعارفه أمراً، مهما بلغ 
وفيض رباني، بهما قوامه. وبهما عقله وبهما سموه عن كل ما خلق هللا في هذا الوجود 

 ولوالهما ما كان، ولوالهما ما صار شيئاً مذكورا!!.
ة فقد وضح من كل ما ذكرنا بأن العقل وحده غير كاف )حتى في عهود الحضار ..وبعد 

والرقى الفكري( لألخذ بيد االنسانية وتحقيق أهدافها من )الحق، والخير، والجمال( وانه البد 
من الهداية اإللهية لتوسيع آفاق هذا العقل، ولكفالة استقامته، وضبط تفكيره، والحد من 

 طغيانه.
 ود(.فالهداية اإللهية أو التدين هو الشعور بالخشوع والقدسية والتعلق نحو هللا )المعب

 ويرافق هذا الشعور مجموعة من المعتقدات واألفعال الفردية واالجتماعية.
وان هذا الشعور يستولي على النفس ظاهرها وباطنها، وعليه فاالستقرار النفسي للكثيرين 
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 من البشر يستوجب أن يكونوا متدينين.
 والتدين أمر فطري عند االنسان كما تقدم.

النفس دلت داللة واضحة وبرهنت على أن االستعداد للتدين وان الدراسات العديدة في علم 
 موجود فطرياً في كل فرد من األفراد.

والحاجة إلى الدين من األمور الطبيعية لضمان السعادة البشرية واستقرارها، وتعيين اتجاه 
 للحياة.

زيد منه ومما ال شك فيه ان الناس قد يختلفون في درجة االستعداد للتدين فمنهم َمن له الم
 عن غيره.

 ففكرة التطور في المعتقدات من األمور المسلم بها فعالً.
 وان عبادة هللا الواحد األحد معناها تحرر البشرية من كل عبودية مادية، أو فردية.

فال يعبد االنسان مخلوقاً مثله، وال ما أوجده بنفسه، بل يعبد هللا الواحد له وحده ال شريك له 
ن هذا هو من أسمى وأرقى مراتب ودرجات النشوء واالرتقاء في في ملكه، وال شك ا

 ند االنسان.العبادة ع
 ابط اجتماعي.ضفالدين على ما تقدم 

فهو من الناحية االيجابية يوجه المتدين الصادق نحو عمل الخير والمحبة والرحمة واألخوة 
 االنسانية.

 عاصي والجرائم.وأما من الناحية السلبية فهو يمنع الفرد من ارتكاب الم
فالذي يخاف هللا، أو الذي يحب هللا، ويؤمن به وباليوم اآلخر، ال يعمل الشرور ويجتنب 

 اآلثام.. الخ.
 فالدافع الديني الصادق هو منبع فياض للفضيلة وعمل الخير.

والدين هو منبع الفضيلة بمعناها السامي، أي بدافع حب الخير والحق والجمال والمحبة 
 والرحمة.

 عمل الخير ال شك انه وجد قبل األديان ولكنه كان بدافع الغريزة. غريزة حب البقاء. وان
فاالنسان المتحضر في يومنا هذا ال يقل احتياجاً إلى الدين عن االنسان القديم، بالرغم من 

 تقدم العلوم المادية، والمخترعات، واختراق الفضاء.
عي ال حد له، قد يؤدي به إلى االنتحار فاالنسان اليوم إنما يشعر في قلق روحي واجتما

 االجتماعي ما لم يتزود باإليمان وما يرافقه من حب الخير والحق والحرية والجمال.. الخ.
ولهذا أخذ كبار العلماء والفالسفة في عصرنا هذا يؤكدون على حاجة البشر اليوم إلى دين 

 يتدين به.
ترك العبادة، أو عدم الخضوع للنواميس فالتجدد والعصرية ال تستوجبان ترك الفضيلة أو 

 اإللهية في توجيه مصير االنسان.
 

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا * أال بذكر هللا تطمئن القلوب * الذين آمنوا وعملوا 
 الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

 
 : انطالقة االيمان الروحية والعملية
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التدين وفطريتها في نفس اإلنسان وأهميتها له نريد أن نصل بهذا الحديث العام عن نزعة 
 مفهوم "اإليمان" كما يتبدى في الرسالة اإللهية الخاتمة ..إلى خصوصية تصور 

روي عن رسول هللا )ص( قوله:"اإليمان بضع وسبعون شعبة",فهو يمتد في كل حياة 
,"فافضلها" أي اإلنسان,في أوضاعها الفردية واالجتماعية,وفي كلماته,وفي أفعاله وعالقاته

أفضل هذه الشعب :"قول ال إله إال هللا",ألن هذه الكلمة تمثل انطالقة اإليمان في آفاق 
التوحيد,ألنها تجعل اإلنسان يتأمل في كل الواقع اإلنساني,ويفكر فيه,ويتابعه,في كل ما 
يواجه به الناس أصحاب المواقع الكبيرة التي يخضعون لها,من حيث تصورهم لهم في 

اآللهية.وهذا ما نقله التاريخ عن فرعون الذي كان يدعي الربوبية,وذلك على لسان  موقع
القرآن الكريم: )أليس لي ملك مصر وهذه األنهار تجري من تحتي(,فقد كان فرعون يعتبر 

ان مايملكه من الثروات مبرر ألن يكون هو اإلله,ولذا كان يقول: )انا ربكم األعلى(,وقد قال 
تخف قومه فأطاعوه(,حيث كان يعمل على أن يستغل هذه الثروة والسلطة عنه تعالى: )فاس

ليجعل قومه يخضعون له,ويستخفون أنفسهم أمامه,ويصدقون أنه اإلله,خصوصاً انهم 
 اليملكون الثقافة العميقة الواسعة في مفهومهم لإلله.

يعتبرونها  وكذلك كان هناك جماعة ممن يعيشون التخلف من خالل عبادتهم لألصنام,فكانوا
آلهة,ومنهم من كان يعبدها بشكل مباشر,ألنهم كانوا يعتقدون أنها تمثل األسرار اإللهية.وهذا 
ما كان األنبياء يواجهونه بنقد هذه العقلية المتخلفة,فكيف يكون إلهاً من اليسمع واليبصر 

)ياأبت لم  واليملك اي حالة من حاالت الوعي,كما جاء في حوار إبراهيم النبي )ع( مع أبيه:
 تعبد ما اليسمع واليبصر واليغني عنك شيئاً(.

إن كلمة )ال إله إال هللا ( توحي لإلنسان بأن يقوم بجولة في كل التاريخ,وبجولة في كل 
الواقع الذي يضم هؤالء الذين يعتبرون انفسهم في مواقع اآللهة أو أنصاف اآللهة,ليتصور 

حجاراً ال تملك أي شيء من الحياة,أو كانوا كل هؤالء بصورتهم الحقيقية,سواء كانوا أ
اشخاصاً يملكون بعض الثروات او السلطات وما الى ذلك,أن يتصورهم بحجمهم 

العادي,سواء كان هذا الحجم حجماً بشرياً في األمور المحدودة التي يملكونها,أو حجماً 
ثلون معه أي شيء حجرياً,ثم لينفيهم من اعتبار األلوهية في وجدانه اإليماني,بحيث اليمت

 امام هللا سبحانه وتعالى.
وهنا يدفع اإلنسان,في تصوره هلل سبحانه وتعالى,ليكون هللا هو ربه المطلق,المرتكزة 

ربوبيته على خالقيته التي اليشاركه فيها أحد,ورازقيته التي ينقطع فيها العباد إليه,وقدرته 
 يدانيه فيها أحد.غير المحدودة,وعلمه الذي الحد له,وكل صفاته التي ال

ونشير هنا الى الدور الذي تضطلع به سورة اإلخالص بالنسبة الى تركيز مسألة التوحيد في 
وجدان اإلنسان,وذلك من خالل عفويتها وبساطتها,والتي تنطلق في عقيدة التوحيد من 
ى: عناصر الفطرة اإلنسانية.قال تعالى: )قل هو هللا أحد هللا الصمد(,الذي يصمد إليه,بمعن
يرجع إليه في كل أمور اإلنسان وحوائجه,)لم يلد ولم يولد(,فهو تعالى اليخضع ألي 

خصوصية من خصوصيات البشرية,فالبشر ولد من شخص آخر بعد أن كان عدماً,ويلد 
شخصاً آخر انطالقاً من أجواء اللذة والحاجة,ولكن هللا هو الموجود األزلي األبدي السرمدي 

  أحد(,أي اليساويه أحد.الغني,)ولم يكن له كفواً 
وهكذا نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى وهو يصف نفسه: )ليس كمثله شيء(,ليعيش 
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اإلنسان تصور األلوهية من خالل تصور هللا,بحيث إنه عندما ينطلق في وجدانه في كلمة 
 التوحيد,فإنه يتصور هللا من دون أن يتصور معه أحداً في أي جانب.وهذا هو الذي يمثل
حقيقة األلوهية والربوبية.وبذلك,فإن كلمة )ال اله إال هللا( تمثل كل عمق اإليمان وكل 
امتداده,ألن اإلنسان عندما يستغرق في معنى هللا وفي صفاته وأسمائه,فإنه اليجد هناك 

 موقعاً يقف عنده,بل يمتد في كل امتدادات صفاته التي التقف عند حد.
 

 اإليمان العملي:
طة األذى عن الطريق",أي أنه من أقل صفات اإليمان,أن تحرك اإلنسان في "وأدناها إما

الطريق التي يسلكها الناس,فإذا رأى مايؤذيهم,مما يمنعهم من حرية السير أو الراحة فيه,فإنه 
يتحسس إنسانيته,فيعمل على أن ينزع من الطريق كل  –من خالل أخالقيته اإليمانية  –

طلق من خالل أحساسه بالمسؤولية في أن يتحرك بكل راحة مايؤذي الناس,كما أن ذلك ين
 وحرية.
م مر بقبر يعذب صاحبه,ثم مر في العام القابل فرآه السيد المسيح عيسى ابن مريروي أن 

وقد رفع العذاب عنه,فناجى ربه الذي كشف عن بصره أوالً وآخراً,أن هذا الرجل كان 
إال من كان يستحق العذاب,فلماذا رفع  يعذب في العام الماضي ومن الطبيعي أن اليعذب

العذاب عنه؟! تقول الرواية :فأوحى هللا إليه,أنه نشأ له ولد صالح,فأوى يتيماً,وأصلح 
 طريقاً,فغفرت له من أجل ولده.

ونحن نفهم من هذا,أن الجانب االجتماعي في ما يجلب للناس الخير والراحة,حتى على 
ه,أمر لصيق بالدين ومفاهيمه,وأن الجانب مستوى إصالح الطريق وإماطة األذى عن

االجتماعي يجعل اإلنسان مرضياً عند هللا,فقد يرفع العذاب عنه به,أو عن والده,باعتبار أنه 
 يمثل حالة صالح في شخصيته اإليمانية اإلنسانية.

ثم يتابع رسول هللا )ص(,فيقول :"والحياء شعبة من اإليمان",ألن الحياء يمنع اإلنسان من 
ر من األعمال السينة التي اليرضاها هللا واليحبها الناس,مما يستحي منه في النظرة كثي

 األخالقية العامة,سواء في المعامالت,أو العالقات,أو األخالقيات.
:"اإليمان على أربعة أركان :التوكل على هللا",بما يمثله رضي هللا عنه وعن اإلمام علي 

يه سبحانه وتعالى,ألن المؤمن يختزن في داخل نفسه التوكل على هللا من إرجاع األمور إل
أن هللا هو منتهى كل شيء,وهو المرجع لكل شيء,وأنه هو الذي يمكن أن يمنح اإلنسان 
 األمن حيث اليجد مجاالً لألمن,أو يهيىء له األسباب بعد أن يكون قد استنفد األسباب.

فسك من دون أن تخطط,ومن دون أن التوكل يختلف عن االتكالية,فاالتكالية هي أن تترك ن
أن تعمل,وإنما تقف أمام ماتريده لتقول توكلت على هللا قوالً من دون حركة,أما التوكل على 
هللا,فهو أن تستفيد كل األسباب التي بين يديك في كل المجاالت التي تهمك,في حفظ مالك,أو 

في خططك للنصر,أن زراعة أرضك,أو ماتريد أن تصنعه من حاجاتك,أو ماتواجه به العدو 
تستنفد كل أسباب ذلك,وتقف أمام ما يخبئه لك الغيب,لتقول هلل:يارب,لقد عملت كل ماعندي 
من الوسائل في سبيل تحقيق ماأريده,ووقفت اآلن امام الغيب الذي الأملك أمره,إنني أتوكل 

 عليك في ذلك كله,فإن ذلك كله في يدك.
الى : ) وأفوض أمري الى هللا إن هللا بصير "والتفويض الى هللا",كما جاء في قوله تع
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(, لتعتبر أن هللا سبحانه وتعالى هو الذي يهيىء لك من أمرك فرجاً 44بالعباد( )غافر/ 
ومخرجاً,ويرزقك من حيث تحتسب ومن حيث التحتسب,ويحرسك من حيث تحترس ومن 

ليك بكل شيء,مما يصعب ع –بقدرته ورحمته  –حيث التحترس,وهو الذي يتكفل لك 
 تحقيقه,أو مما يمنحك أمنه في مواقع الخوف.

حياتك."والرضا بقضاء هللا",الن "والتسليم ألمر هللا",في كل مايقضي به,وفي كل مايحرك 
اإلنسان يعرف أن هللا هو المهيمن علىاألمركله,وهو الذي يقضي في كل أمور الحياة,سواء 

اإلنسانية,وأنه اليقضي غال بما  من جهة سنن هللا في الكون,أو من جهة سننه في الحياة
يصلح اإلنسان.فمن أخذ بهذه األركان األربعة,فقد جمع أسس اإليمان في عقله وقلبه,وفي 

 حركته في الحياة.
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