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 كلمة في البدء
 

كبيييرام مييي جميييع اليييوت تحييديا حضيياريا  تعيييا اةميية اإلسييالمية

 .الجهات

وبييالر ت مييي لي التحييدا الحضييارا ظييايرا مةميية فييي اةميية 

ولنييل لييت ييي ت حيييي للييى المسييلميي  سييتراحوا فيييل مييي تحييديات 

حضارية، فإي التحدا الجديد يتخذ طابعا مختلفا يكميي فيي تحوليل 

 التييدريجي  لييى مواجهيية حضييارية جيياملة للجوانيية اةيديولوجييية

واإلقتصييادية والسياسييية والعسييكرية ويييي مصيييرية ةنهييا تعتييةت 

اكتسيياا الحضييارا اإلسييالمية حتييى م تعييود قييادرا للييى النهييو  

 مرا لخرى.

والمواجهة الحضارية تبرة ميي خيالم مظياير مختلفية، بييد لي 

صييالا اةميية لو فييي صييالا لنقطيية واحييدا تقييرر مصيييريا النهييا ي 

الحضيياريةب بالبقيياء. فبقييدر مييا  للييدا ها، تليي  يييي جييدارا  الفكييرا

، وبقييدر مييا تبعيييل فييي نصييرتكييوي الفكييرا ملي يية بركييا ة التقييدت وال

اإلنساي الميتقم  لهيا ميي اإليمياي والمعرفية، سييكوي تقيدت اةمية 

 و نتصاريا.

م لو لت تمل  اةصالة والواقعية  ولي تغني الفكرا الحضارية جي ا

الحيياا حتيى تصينع ولت تكي قادرا للى تحميم نفسها للى كتي  ، 

رجام، وتصنع بهت بطومت وتصنع بها حضارا متفوقة.  ذ بدوي 
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التفالم بيي اإلنساي والفكرا كي  يتمكي اإلنسياي ميي تغييير واقيع 

وبناء حياا! فهم تتقدت لمة تمل  ترايا ضخما مي الفكرا الحضارية 

 لو لت تتحوم فعال  لى لطاء ولمم؟

مية جيي ا ميا دات فكيرا تاريخييا ومي ينا فإي اإلسالت لي يغني اة

في ذينية المسلميي، دوي لي يتحوم  لى مادا حضارية تتفالم مع 

اإلنسيياي فييي واقعييل الخييارجي. ولييي يقييع يييذا التحييوم دوي ظهييور 

 حتى يقوت بدوره كفكرا حضارية.بكم قوا اإلسالت للى المسرا 

ذليي  مي اإلسييالت كييديي، واإلسييالت كتيياريي يختليي  كييييرا لييي 

 كإيماي ولمم وبالتالي كفكرا حضارية. اإلسالت

 ذ الديي بمفهومل الجا ع  نتماء وطقوس، والتاريي لبر وحكيت. 

لما اإليماي، فهو لصالة وكينونة. لما الحضارا فهي حركة وحياا. 

 وبيي القسميي فاصم كبير.

فالمسلموي، كانوا لمة، وكانوا خير لمة لخرجت للناس، وكّونوا 

يذا تياريي م يمكيي لي يحقيي جيي ا. ولنيا  حضارا م مييم لها؛ كم

لي نتساءم لي انيل ييم لياد المسيلموي لمية، وييم ييت الييوت خيير 

لميية، ويييم انهييت بنيياا حضييارا، بييم يييم يييت حميياا حضييارا؟ وبكييم 

لس  يجة لي نجية كال لننيا ليت نعيد لمية ةننيا الييوت نفقيد الوحيدا 

العليييت  وليييت نعيييد خيييير لمييية، ةننيييا م نملييي  كفايتنيييا ميييي والتعييياوي.

واإليميياي. ولييت نعييد نبنييي وم نحمييي حضييارا، ةننييا وبكييم لسيي ، 

لسكرية، وتخلفا اجتماليا للمييا اقتصياديا. سياسية ونعاني نكبات 

 اي اسالت لمس م يغني لي  سالمنا اليوت. و.. و.. وبالتالي:

م  : ليى الييوت؟ والجيواة بسييط ناوالسؤام ينا كي  نحوم لمس

فصيم الييوت ليي لميس ليتصيم يومنيا بييوت بد مي طي الفترا التي ت

 تقدمنا، ونبدل منل المسير.
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ذل  ةننا بحاجة  ليى واقعييي: قاليدا بنياء ومنطليي مسييرا يميا 

فيييي الواقيييع لصيييالة وتفيييتا. فيييدوي واحيييد منهميييا نخسييير المعركييية 

 الحضارية.

واإلسييييتلهات مييييي الييييديي الصييييحيا يجييييكم القالييييدا والمنطلييييي 

 يجكم المسير والتفالم.واةصالة، والتفتا للى الحياا 

فنحي  ذا بحاجة  ليى  ت صيمب و تفيتاب ومبيد لي نحققهميا لبير 

 مراحم يالية: 

مرحلية الت صيم، وفيهيا نحيياوم اسيتيعاة الفكيرا الحضييارية  -1

 التي تتميم في الديي اإلسالمي  يمانا وللما.

مرحلة البعث، وفيها نتحسس بيالتخل  ونسيتيقظ ميي سيباتنا  -2

 .ىي نحيالعميي، ونريد ا

مرحليية التفييتا، وفيهييا نحيياوم امسييتفادا مييي معطيييات العلييت  -3

 الحديث.

اي يذا يو الخط الواضيا القيويت اليذا م يمكننيا اي نينجا دوي 

 اإللتةات بل والوفاء بمتطلباتل.

بيد لي ينا  لقبة تعتر  الطريي، وبمدى قدرتنا للى تحديها 

لحضييارا لا نييا كييوي مييدى جييدارتنا بحماييية حضييارتنا التليييدا وبني

الجدييدا. ويييي التطرفييات اليمينييية واليسييارية التييي تريييد بالمسيييرا 

اإلنحيييرا  ليييي خطهيييا المسيييتقيت. فييياليميي يحييياوم تجمييييدنا لليييى 

اةوضيياا الفاسييدا، واليسييار يريييد تمييعنييا فييي بوتقيية الحضييارات 

المعاصرا. اليميي يرف  اةخيذ بي ا جدييد ويحياوم بنيا امنطيواء 

المهتر ييية والتقوقيييع فيييي توابيتيييل الفكرييييية  لليييى جيييكليات القيييديت

 ريقيية المحنطة، ويرضى لنفسل لي يكوي تابعيا للميى للفلسيفة اإل

والبريميييية وم يقبيييم امنفتييياا لليييى معطييييات الحضيييارا الحدييييية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 8 

العلمييية، بييم وم للييى معييار  الييديي اإلسييالمي الحييي. ولييذل  م 

وس يةام يعتك  للى منطي ارسطو ويي ة بطليموس وطة جالين

في لصر المنايج العلميية الدقيقية، حييث يرتياد الفضياء وتسيتخدت 

 الذرا وتستعمم اةجعة في جفاء اةمرا .

واليييذا م ريييية فييييل لي اليمييييي بعييييد ليييي روا اإلسيييالت بعيييد 

م ميع  المجرقيي، ذل  مي اإلسالت فلسفة جياملة لصييلة متفاوتية كلييا

امسيالت منفيتا  ريي والبرايمة ـ الوينيية المجيركة ـ وفلسفات اإل

كليا للى معطيات العقم والعلت وم يرضى التقوقع ضيمي توابييت 

 القديت.

وم ريية كيذل  لي اليمييي لقبية دوي بنياء الحضيارا، مبيد مييي 

 تجاوةيا.

والتطر  اليسارا يو اآلخير لقبية كيؤدا يجيكلها امنهةامييوي 

الذيي منعتهت التييارات الغربيية الجيعور ب نفسيهت فراحيوا ينظيروي 

ليييى واقعهيييت وكييييانهت بعييييوي مسيييتعارا، فيييال ييييروي ام مصيييالا  

اآلخييريي. فهييت يريييدوي لي نييرف  كييم لصيييم ةنييل فييي ةلمهييت 

اليمييييي  تةّميييتوالمسيييلموي ظليييوا بييييي  السيييبة المباجييير لتخلفنيييا.

وميوليية اليسييار م يسييتطيعوي حيليية وم يهتييدوي سييبيال، ذليي  ةي 

يبنييي حضييارا المنحييرفيي راحييوا يجييككوي فييي قييدرا اإلسييالت لي 

وبمييا لي الييديي م يييةام يتمتييع بقالييدا  المسييلميي الحديييية اةصيييلة.

جيعبية واسييعة وراسييخة، فييإي المنحيرفيي لييت يقييدروا للييى الهجييوت 

للييى صييالحية اإلسييالت لو  مكانييية المسييلميي للقيييات ببنيياء حضييارا 

حدييية، بيم راحيوا ينيافقوي ـ كييم حسية اتجاييل المتطير  ـ ليمييا 

 نفاق.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 9 

حيياولوا لي يحصييروا الييديي لنييد النيياس فييي حييدود  متةمتويفييال

معينيية مييي السييلو  الفييردا وبعيي  اليينظت امجتمالييية، لمييا فييي 

المنايج العلمية واةفكار الفلسفية والقوالد الخلقية فالبد لي يصبا 

 تابعا متواضعا للفلسفة التي يختارونها كم حسة يواه.

لسييييفة وميييي ينيييا قيييالوا: اي اإلسييييالت يجيييجعهت لليييى اتبييياا الف

ام ريقييية وذييية الخيييام ببعضييهت حييد القييوم بيي ي لفكييار الفلسييفة 

القديميية يييي بالييذات معطيييات اإلسييالت، فييالمنطي الجييكلي ونظرييية 

القييوا والفعييم ويي يية بطليمييوس ومييا لجييبل يييي لنييديت نظريييات 

  سالمية.

وكانيييت نسيييبتهت ييييذه  ليييى اإلسيييالت لجيييبل جييييء بنسيييبة رجيييام 

 لى المسييحية، مميا لدت  ليى الكهنوت خرافات العصور الوسطى 

  رتداد العلماء لي الديي في لوروبا.

لما النصو  الجرلية المخالفة لهت في نسبتهت يذه فكانيت فيي 

ليديهت لليي مي الحديد بيي لصابع داود للييل السيالت، حييث لخيذوا 

لوي فيهييا ويحرفون ويفتييروي للييى هللا الكييذة ويييت ييياد وي  هيياييي ّوو

 مطم نوي.

عيياكس تمامييا كياي اإلنهةاميييوي يقومييوي بييدور وفيي الطيير  الم

ولكييي مييي منطلييي مختليي ،  ذ كييانوا يحيياولوي  متييةمتييممايييم لل

تجريييد اإلسييالت مييي روحييل الناصييعة، ومباد ييل الفطرييية الصييا بة، 

وتمييع لحكاميل المحيددا وتوجييل نصوصيل وفيي  فلسيفات الغيرة 

ات الحديييةب ناسييي لو متناسييي كييم ميا فيي يييذه اةخييرا ميي سييلبي

 وتناقضات.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 10 

وقييد بلييج الجهييد ببعضييهت حييدا دلييى المسييلميي  لييى تبنييي فكييرا 

م، وبإسيييت اإلسيييالت ذاتيييل، وقيييالوا م يعيييدو  منايضييية لمسيييالت تماميييا

اإلسالت لي يكوي  نتماء قوميا لو قبلييا لو لا لييا، فهيو ينسيجت ـ لو 

باةحرى مبد اي نجعلل بحيث ينسجت ـ مع كم جديد يقتضيل اتجاه 

حدييييية. وليييت يعلميييوا لنهيييت بعملهيييت ييييذا انتةليييوا ليييي الحضييارا ال

  اإلسالت ليت ما فيل، ويي الروا المبدلة المغيرا واليا را.

وضيييالت اةمييية اإلسييييالمية المرتقبييية والحضيييارا اإلسييييالمية 

ولصيبا  الم مولية، ضيالت فيي ةحمية ييذه امتجاييات المتطرفية.

مييع اإلسالت كلمة جوفاء مطاطية ك نهيا ضيباة السيواحم تجيمم ج

المتناقضات، وليس لبدام ذل  الديي الواحد الذا جاء مي رة واحد 

لتكييويي لميية واحييدا، بييم انييل لليي  ديييي ولليي  مييذية ولليي  لميية.. 

وكانت يذه لقبة تعتر  مسيرا المسلميي الحضيارية وكياي مبيد 

 لنا مي تحديها ب مريي:

تجريد اإلسالت مي الفلسفات الجايلية التي نسبها المنحرفوي  -1

ى الديي حتى يعيود اليديي كميا ييبط ميي هللا سيبحانل فكيرا را عية  ل

تحمم نفسها للى كت  الحياا، وتنسيجت وتتفاليم معهيا. وم يمكيي 

التسليت لها  ةذل  دوي العودا  لى ذات النصو  الجرلية ومحاول

 دوي الت ويم فيها والتحري  لكلماتها. ،والتفتا لليها

ت بهيييا ميييي سيييلبيات تجرييييد الحضيييارا الحدييييية لميييا جييياب -2 

اإلنساي اةوروبي ونظراتل الضيقة المحدودا، وذل  بدراستها في 

وللينيا  ضوء العقم ويدى القرآي دوي تقلييد منيا لو انغيالق لنهيا.

 بعد ذل  املتماد للى لصالتنا في بناء حضارا قوية وسليمة.

وليييس الكتيياة الييذا بيييي ليييدينا ام محاوليية متواضييعة تهييد  

 ية، وهللا الموفي ويو المستعاي.تحقيي يذه الغا
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محمييييييييييد تقييييييييييي                                                  

 المدرسي
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 مقدمة الطبعة الرابعة
 .الحمد هلل رة العالميي وصلى هللا للى محمد وآلل الطايريي

لييي فرصيية تصييدير الطبعيية اليالييية التييي تمييت فييي  ي لييت تييتا 

الكويييت، فييإني لجييدني مسييؤوم لييي بييياي رليييي فييي الكتيياة بعييد 

 خمسة لجر لاما مي ت ليفل، وذل  لبر تقديت الطبعة الرابعة.

ويخت  يذا الرلا بموضولات العقا يد اإلسيالمية ميي الكتياة 

 فحسة، ويتلخ  فيما يلي: 

ية ييييي التيييي تتحيييدى ضيييغط بيييالر ت ميييي اي العقييييدا اإلسيييالم

الجهوات، واةيواء، وسلبيات المجتمع الفاسيد، وييي التيي تتفيرا 

 لنها العبادات واةخالق.

ام اي مجكلة البجير فيهيا ليسيت لقليية،  ذ انهيا ميي ضيرورات 

 العقم، التي فطر هللا الناس جميعا لليها.

لميات تحيديات  بم ييي مجيكلة نفسيية، نابعية ليي ضيع  اإلرادا

وضيييغوط الجيييهوا؛ المجتميييع اليييذا تحييييط بيييل اجهيييةا  المجتميييع

الطا وت اإلريابية، كي  يمكي اي يعبد هللا وحيده دوي اي يتسيلا 

 بإرادا يقهر بها ضعفل البجرا؟
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والجياة الييذا تعصيي  بييل رييياا الجييهوا العاتييية، كييي  يتحييدى 

   راء الحياا، ويعبد هللا وحده دوي  رادا قايرا؟

 يمكنيييل فهيييت الحيييياا بفطرتيييل ويكيييذا الفيييرد الملييييء بالعقيييد، م

 الطايرا دوي خرق حجاة العقد بعةت  يماني راسي.

وربما تجير  لى يذه الحقيقية، اةحادييث التيي تؤكيد اي اإليمياي 

روا، وتبيييي اي اإليميياي لمييم، واي للييى كييم جارحيية مسييؤولية 

  يمانية خاصة بها:

لي اإلمات لبي لبيد هللا الصيادق  للييل  1جاء في حديث جري 

اةلمام ايها العالت! لخبرني لا  :قلت لل ، يقوم الراوا  التب الس

 لفضم لند هللا؟

 قام: ما م يقبم هللا جي ا امّ بل.

 قلت: وما يو؟

قييام: اإليميياي بيياهلل الييذا م  لييل ام يييو، لللييى اةلمييام درجيية 

م.  ولجرفها منةلة واسنايا حظا

بييال  قلييت: ام تخبرنييي لييي اإليميياي، لقييوم يييو ولمييم، ات قييوم

 لمم؟ 

فقام: اإليماي لمم كلل، والقوم بعي  ذلي  العميم بفير  ميي 

هللا بيّي في كتابل، واضا نوره، يابتية حجتيل، يجيهد ليل بيل الكتياة 

 ويدلوه  ليل. 

 يت يضي  الحديث قا ال: 

قام: ةي هللا تبار  وتعالى فر  اإليماي للى جوارا ابي آدت 

 وقييد وكلييت مييي وقسَّييمل لليهييا، فليييس مييي جوارحييل جارحيية ام

 باإليماي بغيرما وكلت بل اختها.. 
                                                

 . 33،34،   2الكافي، الجةء  -1
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ومييي ينييا يبييدو لييي اي الميينهج اإللهييي فييي تييذكرا النيياس بييربهت 

ولياتل، ؤواليييداديت إلسيييتقبام روا اإليمييياي، والبيييدء بالعميييم بمسييي

يختليي  لييي ميينهج دراسيية العقا ييد فييي كتيية الكييالت، لو باةسييلوة 

ا اةسلوة قد يكوي المتبع ميال في يذا الكتاة. وبالر ت مي اي يذ

نافعا، ونجد في كتة اإلحتجاج اي اة مة لليهت السيالت اسيتخدموه 

 .1ليضا

ام انيييل لييييس المييينهج اةمييييم اليييذا نجيييده فيييي القيييرآي الكيييريت 

 واةحاديث الجريفة. 

ونحييي نبييييي باختصيييار جيييديد بعييي  جوانييية المييينهج القرآنيييي 

لعلوت الدينية، ذا الكتاة لطلبة ايدّرسوي ياةميم لعم امخوا الذيي 

حفظهت هللا، يستفيدوي منل في لسيلوة التيدريس ويحّوليوي حلقيات 

الييدرس  لييى منييابر توجيهييية يييدفها  يييارا دفييا ي الفطييرا و ييرس 

ق، وتبصيييير الطلبييية بحقيييا ي انفسيييهت والحيييياا ميييي خيييالمكيييارت اة

 حولهت.

اي العقا يد ليسييت ميادا دراسييية بقيدر مييايي تيذكرا  لهييية يييدفها 

ي سباتل، وجالء الروا بعد تراكت الريي لليها، وبث  يقاظ العقم م

الخجوا في القلة بعد قسوتل. ومعلت درس العقا يد مبيد اي يةكيي 

نفسييل، لكييي يتحييوم  لييى قييدوا فييي تصييرفاتل، ويكييوي فييي نبييرات 

تذكرا باهلل، وترييية ميي لذابيل، وتر يية  لحدييل وقسمات وجه

 في لظيت يوابل.

 

 المنهج القرآني

                                                

م في لبواة التوحيد.في الكتاة الذا بيي يدي  لميلة لديدا للى ذل  خصوص -1  ا
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ير اليهما فيي المينهج القرآنيي؛ خيط فيي لسيلوة ينا  خطاي نج

 التذكرا باهلل، وخط في ربط ذل  بالعمم. 

 بالنسبة  لى الخط اةوم مبد اي نقوم: 

 

 العالمين  رب   بصائر القرآن لمعرفة

اي المنهج القرآني يذكر الناس بيربهت ميي خيالم الحيياا، ولييس 

ايرا بعيييدا وم مجييردا لنهييا، حتييى تتييذكر ربيي  كلّمييا لجييت ظيي

، طبيعييييية؛ فالجييييمس والقميييير والنجييييوت آيييييات مسييييخرات بيييي مره 

وات والجبام يسبحي بحمد ربهي، واي ميي جييء ام يسيبا اوالسم

 بحمد ربل.. 

ويقييوم ربنييا سييبحانل، ويييو يلفييت  نتباينييا  لييى السييموات التييي 

 رفعها بغير لمد نرايا: 

ييَماَواتو بوغَيمييرو َلَمييد  تَرَ ] ا َرفَييَع السَّ ُ الَّييذو ييتََوى َللَييى َّللاَّ نََهييا يُييتَّ اسم وم

َر  ا ةََجم  ُمَسّمىم يَُدبّوُر اةَمم رو قََمَر ُكمٌّ يَجم َس َوالم َر الجَّمم او َوَسخَّ المعَرم

قَآءو َربّوُكتم تُوقونُويَ  ُم امَيَاتو لَعَلَُّكت بولو  . ب2 الرلد [يُفَّصو

ويذكرنا بما في اةر  مي آييات لعلنيا نعير  ربنيا ميي خيالم 

ليها، واإللتبار بما فيها ميي  خيتال  وتجيابل، والتيذكر لميا النظر  

 :فيها مي لالمات الحكمة والقوا

ييي ُكييّمو  ييَي َولَنمَهييارام َومو َ  َوَجعَييَم فويَهييا َرَواسو ]َويُييَو الَّييذوا َمييدَّ اةَرم

ي الَّيمَم النََّهاَر  ويَّ فوي ذَ  َجيميو ايمنَيميو يُغمجو َمَراتو َجعََم فويَها َةوم لوَ  مَيَات  اليَـّ

ت  يَتَفَكَُّروَي[ الرلد   ب.3لوقَوم

 ويالمس السياق القرآني فطرا اإلنساي ويهةيا لندما يقوم: 

يُل السَّيَحاَة اليّوقَياَم   ] م َويُنجو م َوَطَمعيا فيا َق َخوم يُكُت المبَيرم ا يُرو يَُو الَّذو

يفَتويييلو وَ  يييم خو هو َوالمَم َ وَكيييةُ مو يييدو يييُد بوَحمم لم َي َويَُسييبّوُا الرَّ يييَوالو يييُم الصَّ سو يُرم
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يُد  و َويُييييَو َجييييدو لُوَي فوييييي َّللاَّ يييييُة بوَهييييا َمييييي يََجييييآُء َويُييييتم يَُجييييادو فَيُصو

ـَحامو   ب.13-12الرلد  [الممو

م، فتحيدث دوا الرلييد  لنيدما تيد  جبيام السييحة بعضيها بعضيا

وتخييييتلط لنييييد  الر بيييية بالريبيييية، والطمييييع بييييالخو ، وتيييي تي 

ير، واةييدا  مرسيومة الصوالي ويي مرسلة مي ليدي حكييت قيد

لها سلفا. لند ذ تذكر ربي  ولقوبتيل الجيديدا، فيال تجيادم فييل، بيم 

 لسلت لل وجه  حنيفا مسلما.

بلى اي يذا المنهج القرآني الذا يفسر ظواير الكوي وسني هللا 

فيل تفسيرا  لهيا، انل يجعم المؤمنيي يتذكروي ربهيت كلميا  جييتهت 

 ة.ظايرا كونية لو للقبتهت سنة  لهي

 يقوم ربنا سبحانل لنهت: 

توالَ و اللَّيممو َوالنََّهارو مَيَات   ] ويَّ فوي َخلميو السََّماَواتو َواةَرم و َواخم

تم  م َوقُعُيودام َوَللَيى ُجنُيوبوهو َ قويَاميا يَي يَيذمُكُروَي َّللاَّ لوي اةَلمبَاةو   الَّذو وم ُُ مَ

الم َويَتَفَكَُّروَي فوي َخلميو السَّماَواتو َواةَ  رم و َربَّنَا َميا َخلَقميَت ييذَا بَياطو

َحانََ  فَقونَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا َليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذَاَة   ُسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبم

 ب.191 -190النَّار[ آم لمراي 

اي مييينهج القيييرآي يربيييي مييييم ييييؤمء الميييؤمنيي، ةنيييل يعطييييهت 

وكلميا  ،بصيرا  لهية ينظيروي ميي خاللهيا  ليى العيالت المحييط بهيت

م. م وتسليما  تو لوا فيل، كلما اةدادوا ايمانا
 

 ئر القرآن في معرفة التاريخبصا

ويعطييي القييرآي الحكيييت المييؤمنيي البصيييرا اإللهييية فييي التيياريي 

لينظروا ميي خاللهيا  ليى الغيابريي ويعتبيروا بمصييريت. ذلي  بي ي 

اإلنسييياي تجيييده حيييوادث التييياريي بقيييدرما تسيييتييره ظيييواير الحيييياا 
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الراينة، وييو مفطيور لليى النظير  ليى الماضيي.  ذا فلينظير  لييل 

الم بصيرا  لهية ليةداد  يمانا بربل وتسليما لسيننل وجيرا عل مي خ

 كلما نظر في لحوام الغابريي.

 يقوم ربنا سبحانل:

يي ] يَي مو يُروا فوي اةَرم و فَيَنُظيُروا َكيميَ  َكياَي َلاقوبَيةُ الَّيذو لََولَتم يَسو

َ  َوَلمَ  ام َولَيَيياُروا اةَرم يينمُهتم قُييوَّ تم َكييانُوا لََجييدَّ مو لوهو ييا قَييبم مَّ يَييَر مو ُروَيييآ لَكم

ي َكانُوا  لوَمُهتم َولَكو ُ لويَظم َلَمُروَيا َوَجآَءتمُهتم ُرُسلُُهت بوالمبَيّونَاتو فََما َكاَي َّللاَّ

لوُمويَ   ب.9الروت  [لَنفَُسُهتم يَظم

وقييد يييذكرنا ربنييا بمصييير قييوت نعييرفهت فييي التيياريي، ويعطييي 

سيمى بالحضيارات تفسيرا  لهيا للتطورات التاريخية العظيمة لميا ت

التي سادت يت دمرت بسيبة تخلفهيت ليي واجية التوحييد ومعرفية 

 الخالي العظيت:

يييمَطاُي  تم َوَةيَّييَي لَُهييُت الجَّ نوهو ييي َمَسيياكو ]َوَلييادام َويَُمييوَد َوقَييد تَبَيييََّي لَُكييت مو

يَي   َوقَياُروَي َوفو  رو تَبمصو َمالَُهتم فََصدَّيُتم َليو السَّبويمو َوَكانُوا ُمسم َي لَلم َليوم رم

بَُروا فوييي امَرم و َوَمييا  ييتَكم وَسييى بوالمبَيّونَيياتو فَاسم َويَاَميياَي َولَقَييدم َجييآَءيُت مب

 ب.39-38 العنكبوت [َكانُوا َسابوقوييَ 

لبرا لكيم ملحيد م ييؤمي  -بالطبع  -ويي  ،يت يذكرنا بعاقبتهت 

 بربل ويستكبر في اةر  بغير حي. يقوم ربنا سبحانل: 

يييم فَُكييالأ لََخيي] يينمُهت مَّ م َومو ييبا ييلو َحاصو َسييلمنَا َللَيم يينمُهت َميييم لَرم بوييلو فَمو ذمنَا بوذَنم

َرقمنَا َوَما  نمُهت َميم لَ م َ  َومو يم َخَسفمنَا بولو امَرم نمُهت مَّ يمَحةُ َومو لََخذَتملُ الصَّ

لوُمويَ  ي َكانُوا انفَُسُهتم يَظم لوَمُهتم َولَكو ُ لويَظم  .ب40العنكبوت  [َكاَي َّللاَّ

 ر القرآن في معرفة النفسئبصا

ويتعيير  البجيير لحييامت الجييدا والرخيياء، الميير  والعافييية، 

الفقر والغنى، ويعطيل المنهج القرآني في التوحيد البصا ر الكافيية 

لتفسيير ييذه الحييامت المختلفية، ليرييل هللا آياتييل فيي نفسيل وليتييذكر 
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ويهديل ربل العظيت ويقنت لل ويتضرا  ليل فيكج  ما بل مي ضر 

ويكييذا تتحييوم الحييامت المختلفيية لليينفس    لييى صييراط مسييتقيت.

البجييرية  لييى مدرسييية  لهييية تعليييت طالبهييا التوحييييد بفضييم مييينهج 

 القرآي، لهذا يقوم ربنا سبحانل: 

نميلُ ] نويبويَي  ولَيملو يُتَّ  وذَآ لَذَاقَُهت مو ا َربَُّهت مب َو وذَا َمسَّ  النَّاَس ُضرٌّ َدَلوم

َمةم  و  ُكويَ َرحم رو تم يُجم نمُهت بوَربّوهو يٌي ّمو  ب.33الروت  [ذَا فَرو

مي خالم تبصير اإلنساي بمواقع ضعفل ولجةه، وتذكيره ب يات 

تضرلل  لى ربل، ييير القرآي فطرا التوحييد فيي الينفس البجيرية، 

 ويقوم ربنا سبحانل: 

ُلونَ ] رو تَدم ي ُظلَُماتو المبَّرو َوالمبَحم يُكت مو م َوُخفميَيةم قُمم َمي يُنَّجو لا لُ تََضرب

نمَهييا  يييُكت مو يَي   قُييمو َّللّاُ يُنَّجو رو يياكو ييَي الجَّ هو لَنَُكييونَيَّ مو ييي َيييذو َجانَييا مو لَيي ويم لَنم

ُر َللَيى لَي يَبمعَيَث  قَيادو ُكوَي   قُيمم يُيَو الم يرو يتُتم تُجم ة  يُيتَّ لَنم ي ُكيّمو َكيرم َومو

ي تَحم  قوُكتم لَوم مو ي فَوم م مو يَي َللَيمُكتم َلذَابا م َويُيذو يَعا ُجلوُكتم لَوم يَلمبوَسُكتم جو تو لَرم

ُ  امَيَييييياتو لَعَلَُّهيييييتم  يييييَ  نَُصيييييّرو ييييي   انُظيييييرم َكيم بَعمَضيييييُكت بَييييي مَس بَعم

 ب.65-63اةنعات  [يَفمقَُهويَ 

ويكييذا نييرى المييينهج القرآنييي اةمييييم يييذكرنا بييياهلل مييي خيييالم 

بصييا ره فييي فهييت المخلوقييات، وفييي ولييي التيياريي، وفييي معرفيية 

 النفس.

 ويكذا يحيط بالمؤمي نور التوحيد لبر كم لفي، فيقوم ربنا: 

تم َحتَّى يَتَبَيََّي لَُهتم لَنَّلُ المَحيب  هو تم َءايَاتونَا فوي اةَفَاقو َوفوي لَنفُسو يهو ]َسنُرو

يدٌ  ء  َجهو  ب.53فصلت  [لََولَتم يَكم و بوَربّوَ  لَنَّلُ َللَى ُكّمو َجيم
 

 المنهج القرآني
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ييذكر الميينهج القرآنيي بيرة العييالميي يبصيرنا ب نيل اإللييل وحييي 

وم معبود سواه واي لل ـ وليس لطغاا السلطة لو الميام لو لدليياء 

 الديي ـ الومية للى الناس.

ويكذا يربي المينهج اإللهيي الميؤمي الحنيي  اليذا يكفير بجبيت 

الجيييييطاي والهييييوى والخرافيييية، كمييييا يكفيييير بطييييا وت السياسيييية 

لاييية، وييي مر بالصييالا والمعييرو  وينهييى لييي والرلسييمام والد

 الفساد والمنكر.

الميينهج القرآنييي يييربط بيييي التييذكرا بالتوحيييد وبيييي مسييؤوليات 

المييؤمي بيياهلل فييي حقييم اليقافيية واإلجتميياا واةخييالق والعبييادات. 

 وفيما يلي نستعر  لميلة للى يذا المنهج:
 

 الثقافة حقلفي 

 يقوم ربنا: 

نَييا بوبَنوييي ] ت  يَعمُكفُييوَي َللَييى َوَجاَوةم ا َللَييى قَييوم ييَر فَيياَتَوم ييرآ ويَم المبَحم  وسم

ٌت  م َكَما لَُهتم َءالوَهةٌ قَاَم  ونَُّكتم قَوم عَمم لَنَآ  ولَها نَات  لَُهتم قَالُوا يَاُموَسى اجم لَصم

ٌم َماَكيانُوا يَعمَملُيوَي   قَي َهلُوَي    ويَّ َيُؤآلءو ُمتَبٌَّر َمايُتم فويلو َوبَاطو اَم تَجم

ييَ  يلَُكتم َلليى المعَيالَمو م َويُيَو فَضَّ يُكتم  ولَها  -138اةلرا   [لََ يمَر َّللّاو لَبمغو

 ب.140

وآييات اليذكر التييي تبييي جهيياد الموحيديي ضييد اةصينات كييييرا، 

ويي ـ للى لا حيام ـ تكجي  ليي يويية الموحيديي الجهاديية فيي 

جهيم حقم اليقافة، وتطهير القلوة لي رجيس الجي  والخرافية وال

 والتبرير.

ويبيييدو اي ييييذا كييياي ييييو الجهييياد اةلظيييت اليييذا رافيييي مسييييرا 

قبيم لو بعيد  نتصياريت لليى الكفيار  ءم الموحديي فيي التياريي، سيوا
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سياسييييا ولسيييكريا، وسييييبقى ييييو الجهييياد المريييير اليييذا يخوضيييل 

 الموحدوي طوام الوقت.
 

 اإلجتماع حقلفي 

 طيار الجهياد في حقم امجتماا ييذكر المينهج القرآنيي بياهلل فيي 

ضيييد العنصيييرية، والطبقيييية، واإلريييياة الفكيييرا، واإلسييييتكبار، 

والطغياي. لنستمع  لى القيرآي الحكييت وييو ييذكرنا بجهياد الموحيد 

 العظيت سيدنا جعية ضد كفار قومل. قام ربنا:

ي] ا تَقُوُم َو ونَّا لَنََراَ  فوينَيا َضيعو مَّ قَلُ َكيويرام مو م قَالُوا يَا ُجعَيمُة َما  نَفم فا

ي  تو لََريمطو ية    قَاَم يَا قَوم نَاَ  َوَمآ لَنَت َللَيمنَا بوعَةو ُطَ  لََرَجمم مَ َريم َولَوم

م  ويَّ َربّوي بوَميا تَعمَملُيوَي  يّا رو هم و َواتََّخذمتُُموهُ َوَرآَءُكتم ظو َي َّللاَّ لََلةب َللَيمُكت مو

َملُوا َللَى َمَكانَتوُكتم  و  ت  الم يٌط   َويَا قَوم َ  تَعملَُموَي َمي ُمحو ٌم َسوم نّوي َلامو

تَقوبُوا  ونّوي َمعَُكتم َرقويةٌ  ٌة َوارم يلو َوَميم يَُو َكاذو ةو يود  [يَ متويلو َلذَاٌة يُخم

 ب.91-93

ويقييوم لييي التميييية الطبقييي الييذا جايييد ضييده اةنبييياء لليييهت 

 السالت لتكريس قيت التوحيد:

يي] م فَقَيياَم الضب يعييا و َجمو َّ َو بَُروا  ونَّييا ُكنَّييا لَُكييتم َوبَيَرُةوا  ييتَكم يَي اسم لَّيذو عَفَآُء لو

 ُ ي َجيء  قَالُوا لَو َيَدانَا َّللاَّ و مو يم َلذَاةو َّللاَّ غمنُوَي َلنَّا مو م فََهمم لَنتُت مب تَبَعا

ي    ي َمحو نَا َما لَنَا مو نَآ لَتم َصبَرم لم ابراييت  [لََهَديمنَاُكتم َسَوآٌء َللَيمنَآ لََجةو

 ب.21

قيميية التوحيييد فييي مواجهيية لصييحاة المييام، يقييوم ربنييا ولييي 

 سبحانل: 
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َي المُكنُوةو ] تم وَءاتَيمنَاهُ مو تو ُموَسى فَبَغَى َللَيمهو ي قَوم  ويَّ قَاُروَي َكاَي مو

ُميلُ م تَفميَرام  او  وذم قَياَم لَيلُ قَوم قُيوَّ لوي الم بَةو اُوم َمآ  ويَّ َمفَاتوَحلُ  لَتَنُولُ بوالمعُصم

 َ ييَ  ويَّ َّللاَّ حو فَرو ةب الم  ب.76القص   [ م يُحو

  لى اي يقوم ربنا: 

يي ]  يي فو َية  يَنُصيُرونَلُ مو َ  فََما َكاَي لَيلُ مو هو امَرم فََخَسفمنَا بولو َوبوَدارو

ييَ  رو َي المُمنتَصو و َوَما َكاَي مو  ب.81القص   [ُدويو َّللاَّ

ويييذكرنا القييرآي الكييريت بمصييير المستضييعفيي الييذيي لطييالوا 

 لصحاة النفوذ والسيادا مي دوي هللا فيقوم سبحانل: 

يرام ] يَي َولََلييدَّ لَُهييتم َسييعو َ لَعَييَي المَكييافورو يَي فويَهييآ لَبَييدام مَ   اويَّ َّللاَّ ييدو َخالو

ا  يييرم م َومَ نَصو ييُدوَي َولويّييا َت تُقَلَّييُة ُوُجييويُُهتم فوييي النَّييارو يَقُولُييوَي   يَجو يَييوم

 َ ُسييومَ يَالَيمتَنَييآ لََطعمنَييا َّللاَّ َوقَييالُوا َربَّنَييآ  ونَّييآ لََطعمنَييا َسيياَدتَنَا    َولََطعمنَييا الرَّ

يييبيالَ  يييَي المعَيييذَاةو   َوُكبََرآَءنَيييا فَاََضيييلبونَا السَّ فَيويو مو يييعم يييتم ضو َربَّنَيييآ َءاتوهو

م َكبويرام   ب.68-64اةحةاة  [َوالمعَنمُهتم لَعمنا

مييع الجييايلي لييي ويكييذا تيي تي قيميية التوحيييد لتفيي  ل ييالم المجت

النيياس،  ييال بعييد  ييم، وتجييد النيياس ببعضييهت برابطيية  لهييية لتهييدت 

المؤسسات القا مة للى لساس الجير ، وتكفير بالجيركاء ميي دوي 

وليقييوت مقامهييا  -اصييحاة اليييروا والقييوا والجيير  المةييي   -هللا 

 تجمعات اإليماي والتقوى والجهاد، وقد قام ربنا سبحانل: 

م ]يَييآ لَيبَهييا النَّييا ييي ذََكيير  َواُنيَييى َوَجعَلمنَيياُكتم ُجييعُوبا ُس  ونَّييا َخلَقمنَيياُكت مو

يييييييٌت  َ َللو و لَتمقَيييييياُكتم  ويَّ َّللاَّ نييييييَد َّللاَّ ييييييَرَمُكتم لو َوقَبَآ وييييييَم لوتَعَيييييياَرفُوا  ويَّ لَكم

 ب.13الحجرات  [َخبويرٌ 
 
 السياسة:  حقلفي 
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 حينمييا بعييث النبييي  بييراييت برسييامت هللا، توجييل تلقيياء نمييرود،

 طا وت لصره، ي مره بالتوحيد، وقام ربنا:

يَت فوي َربّولو لَيم َءاتَاهُ َّللّاُ المُملمَ   وذم قَاَم ] ا َحآجَّ  وبمَرايو لَلَتم تََر  ولَى الَّذو

يُت قَاَم  يوي َواُمو يُت قَاَم لَنَا اُحم يوي َويُمو ا يُحم يُت َربّوَي الَّذو يُت   وبمَرايو اوبمَرايو

ييَت يَي فَيإويَّ َّللّاَ  ةو فَبُهو يَي المَمغميرو قو فَي متو بوَهيا مو يرو يَي المَمجم سو مو  متوي بوالجَّيمم

ا َكفََر  ييَ  َوَّللّاُ  الَّذو َت الظَّالومو قَوم ا الم دو  ب.258البقرا  [مَ يَهم

ولميير هللا تعييالى موسييى لليييل السييالت لي يييذية  لييى فرلييوي، 

 طا وت لصره، وي مره بعبادا هللا، فقام:

َي  ونَّلُ َطغَى ]اذمَيبَآ  ولَى  َلوم م لَّعَلَّيلُ يَتَيذَكَُّر     فورم مم لَّيّونيا فَقُومَ لَيلُ قَيوم

َجى[ طل   ب.44-43لَوم يَخم
 

 وقام ربنا سبحانل لداود صراحة: 

َحّيو ] ُكت بَييمَي النَّياسو بويالم يَا َداُوُد  ونَّا َجعَلمنَاَ  َخلويفَةم فوي اةَرم و فَاحم

يلبوَي َليي َسيبويمو  َومَ تَتَّبوعو المَهَوى يَي يَضو و اويَّ الَّذو لََّ  َلي َسبويمو َّللاَّ فَيُضو

َساةو  َت المحو يٌد بوَما نَُسوا يَوم و لَُهتم َلذَاٌة َجدو  ب.26   [َّللاَّ

 

 وبصفة لامة قام ربنا سبحانل: 

ي َرُسيوم   ومَّ لويَُطياَا بيإوذميو َّللّاو َولَيوم لَنَُّهيتم  وذ ] َسلمنَا مو َظلَُميوا َوَمآ لَرم

 َ ُسييوُم لََوَجييُدوا َّللاَّ فََر لَُهييُت الرَّ ييتَغم َ َواسم فَُروا َّللاَّ ييتَغم فَُسييُهتم َجييآُءوَ  فَاسم لَنم

م  يما م َرحو ابا ُموَ  فويَما َجَجَر بَيمنَُهتم   تَوَّ نُوَي َحتَّى يَُحّكو مو فاَلَ َوَربّوَ  مَ يُؤم

ا قَ  مَّ م مو تم َحَرجا هو فُسو ُدوا فوي لَنم م يُتَّ مَ يَجو لويما النسياء  [َضيمَت َويَُسيلّوُموا تَسم

 ب.64-65

وفي آية قرآنية لخرى يقاري المنهج التوحيدا بيي اإليماي بياهلل 

 والكفر بالطا وت، حيث قام ربنا: 
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َواو الميُويمقَى ] َسَ  بويالمعُرم تَمم و فَقَدو اسم َّ ي بوا مو فُرم بوالطَّاُ وتو َويُؤم فََمي يَكم

يٌع َللويتٌ مَانفوَصاَت لََها َوَّللّاُ   ب256 البقرا [ َسمو

يكيذا الميينهج القرآنييي فيي التييذكرا بيياهلل ينميي روا اإليميياي فييي 

 مواجهة الطا وت، وليس  يمانا مجردا لي واقع السياسة.

اإليمييياي بييياهلل يسييياوا الكفييير بطيييا وت لصييير ، ميييي يسيييعى 

إلستعباد ، لنى كياي جخصيل و سيمل ووسيا لل. ويكيذا بهيذه القيوا 

 ولية ينبغي اي يدرس التوحيد.وبهذه الجم
 

 األخالق حقلفي 

بالتيالي ميا  ؟ ومي يت لباد الرحمي؟ وما يي جخصيية الميؤمي

يو اإليماي الذا يربي لبياد اليرحمي؟ وييم ييو  يمياي بياهلل، ذلي  

اليييذا م يعطيييي  سيييالحا ضيييد العقيييد النفسيييية واةييييواء والتييي ير 

 يعطييي  ذليي  الييذا م بيياهلل ويييم يييو  يميياي ؟بييالظرو  الخارجييية

 البصيرا في الحياا؟

 القرآي الحكيت يقوم: 

م َو وذَا َخيياَطبَُهُت  نييا ُجييوَي َللَييى امَر و َيوم يَي يَمم َميو الَّييذو حم بَيياُد الييرَّ ]َولو

م  م   المَجايولُوَي قَالُوا َسالَما دام َوقويَاميا تم ُسيجَّ يَي يَبويتُيوَي لويَربّوهو يَي   َوالَّذو َوالَّيذو

م يَقُولُوَي َربَّنَا ا رو م َلنَّيا َليذَاَة َجَهينََّت  ويَّ َليذَابََها َكياَي َ َراميا  ونََّهيا   صم

م  تَقَّرام َوُمقَاما فُوا َولَتم يَقمتُُروا َوَكياَي   َسآَءتم ُمسم رو يَي  وذَآ لَنفَقُوا لَتم يُسم َوالَّذو

م  م َءاَخيي  بَيييمَي ذَلوييَ  قََوامييا و  ولَهييا يَي مَ يَييدمُلوَي َمييَع َّللاَّ َر َومَ يَقمتُلُييوَي َوالَّييذو

م  نُوَي َوَمي يَفمعَمم ذَلوَ  يَلمَي اَيَاميا ُ  ومَّ بوالمَحّيو َومَ يَةم َت َّللاَّ   النَّفمَس الَّتوي َحرَّ

م  لُدم فويلو ُمَهانا َت المقويَاَمةو َويَخم  ب.69-63الفرقاي  [يَُضاَل م لَلُ المعَذَاُة يَوم

اهلل، انييل نييور يمجييي   لنييا اإليميياي بييعييّرو اي الميينهج القرآنييي ي

 اإلنساي بل في الناس. يقوم ربنا سبحانل لي اإليماي: 
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يييييي َجعَلمنَييييياهُ  يَمييييياُي َولَكو تَييييياُة َومَ اإلو ا َميييييا المكو ]َميييييا كُنيييييَت تَيييييدمرو

 ب.52 الجورى [نُورام 

ييييي بوييييلو فوييييي  جو يَيمنَيييياهُ َوَجعَلمنَييييا لَييييلُ نُييييورام يَمم م فَاَحم ]لََوَمييييي َكيييياَي َميمتييييا

[ اةنع  ب.122 اتالنَّاسو

ولنيدما يقي  للينييا القيرآي سيييرا جيعية، تييراه يجعيم اإليميياي 

باهلل في مواجهة فساد لخالقي كاي جيا عا فيي ذلي  المجتميع، وييو 

يََي ]اليينق  فييي المكيييام والميييةاي. يقييوم ربنييا سييبحانل:  و ولَييى َمييدم

يييم  ولَيي َ َمييا لَُكييت مو بُييُدوا َّللاَّ تو الم م  قَيياَم يَييا قَييوم ييُرهُ َوم لََخييايُتم ُجييعَيمبا ل  َ يم

يييَةاَي  ونّوييي لََراُكييت بوَخيميير  و ونّوييي لََخيياُ  َللَيييمُكتم  يَيياَم َوالممو كم تَنمقُُصييوا الممو

يطو َوم  قوسم ييَةاَي بوالم يَياَم َوالممو كم فُوا الممو تو لَوم يط      َويَا قَوم ت  ُمحو َلذَاَة يَوم

ا فوي ا يَآَءيُتم َوم تَعميَوم ييَ تَبمَخُسوا النَّاَس  لَجم يدو -84يود  [ةَرم و ُمفمسو

 ب.85

ويكذا تكوي التيذكرا بياهلل فيي المينهج القرآنيي، سيبيال إلصيالا 

 المجتمع واةخالق الفاسدا التي فيل.
 

 في العبادات واآلداب

المييينهج اإللهيييي فيييي التيييذكرا بييياهلل يوصيييم البجييير بربيييل لبييير 

 العبادات؛ لبر الصالا والدلاء والحج و..ةنيل ييربط بييي التيذكرا

لَيييَا ]بييياهلل وبييييي السيييلو  الجخصيييي. يقيييوم ربنيييا سيييبحانل:  قَيييدم لَفم

يَي يُتم َليو اللَّغموو  عُوَي   َوالَّذو تم َخاجو يَي يُتم فوي َصالَتوهو نُوَي   الَّذو مو المُمؤم

تم  هو فُييُروجو يَي يُييتم لو لُوَي   َوالَّييذو َكييااو  فَييالو يَي يُييتم لولةَّ ُضييوَي   َوالَّييذو ُمعمرو

يييُر َحييافوُظوَي    و  ييتم لَوم َميييا َملََكيييتم لَيمَمييانُُهتم فيييإونَُّهتم َ يم هو َواجو مَّ َللَيييى لَةم

ييَ   ب.6-1المؤمنوي [ َملُومو
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اي يييؤمء الييذيي يييّدلوي اإليميياي ويييت يسييهوي لييي صيييالتهت 

 ولباداتهت، فهت بعيدوي لي هللا ولي رحمتل. يقوم ربنا سبحانل: 

يَي يُيتم َلي] لمُمَصيلّويَي   الَّيذو يَي يُيتم فََويمٌم لو تم َسيايُوَي   الَّيذو ي َصيالَتوهو

نَعُوَي المَماُلويَ   ب.7-4المالوي  [يَُرآُءوَي   َويَمم

وبإختصار: المنهج القرآني يسعى نحو تنميية روا اإليمياي فيي 

اليينفس البجييرية القييادر للييى تحييدا الضييع  البجييرا، وذليي  بعييد 

ة النفسية تجاوة مرحلة اإليبات باةدلة العقلية التي م تقاوت الحج

في حالة وجوديا. فجيخ  مييم فرليوي اسيتبد بيل حية الر اسية، 

 كي  يمكنل اي يسلت وجهل هلل بمجرد سرد لدلة لقلية؟ 

جهادا للى  تكفيقجعت لنل الحجة، فإي فطرا البجر نلما  ذا ا

 الحقيقة. 

اي البجييير يعييياني ميييي ضيييع   رادا مبيييد اي ينجبييير بيييالمنهج 

اإليميياي الييذا يتحمييم مسييؤولياتل القرآنييي، حتييى يييؤمي بيياهلل ذليي  

 العظيمة.

وفي الختات نستبصر بهدى السنة لبر حديث مفصم نرويل لي 

السالت، يبييي امميات فييل اي اإليمياي مجمولية اممات الصادق لليل 

 :فرا   ومسؤوليات مبيوية للى جوانا البجر وجوارحل

فيياإلقرار والمعرفيية اميميياي ف مييا مييا فيير  للييى القليية مييي   

قد والرضا والتسليت ب ي م  لل ام هللا وحيده م جيري  ليل  لهيا والع

واحيييدا ليييت يتخيييذ صييياحبة وم وليييدا، واي محميييدا لبيييده ورسيييولل 

صلوات هللا لليل وآلل، واإلقرار بما جاء ميي لنيد هللا ميي نبيي لو 

 كتاة.

فييذل  مييا فيير  هللا للييى القليية مييي اإلقييرار والمعرفيية، ويييو 

َمييي ويٌّ ] :لمليييل، وييييو قيييوم هللا لييية وجيييم هَ َوقَلمبُيييلُ ُمطم يييرو  ومَّ َمييييم اُكم

رام  ي َجَرَا بوالمُكفمرو َصدم ي مَّ يَمايو َولَكو  ب.106النحم  [بواإلو
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َم ويب المقُلُوةُ ]وقام:  و تَطم رو َّللاَّ كم  ب.28الرلد  [لَمَ بوذو

يَي قَالُوا َءاَمنَّا بو ]وقام:  َي الَّذو ُلوَي فوي المُكفمرو مو يَي يَُسارو تم الَّذو هو  َفمَوايو

يم قُلُوبُُهتم  مو  ب41 الما دا [َولَتم تُؤم

فوُر ]وقام:  بمُكت بولو َّللّاُ فَيَغم فُوهُ يَُحاسو ُكتم لَوم تُخم فُسو ُدوام َما فوي لَنم َو وي تُبم

ُة َمي يََجآءُ   ب.284البقرا  [لوَمي  يََجآُء َويُعَذّو

مييا للييى اللسيياي القيوم والتعبييير لييي القليية بتعييالى وفير  هللا 

لنَّييياسو ] لقيييد للييييل ولقييير بيييل. قيييام هللا تبيييار  وتعيييالى: َوقُولُيييوا لو

م  نا  ب.83 البقرا [ُحسم

َم  ولَيمُكتم َو ولَُهنَا َو ولَُهُكتم ] وقام: َم  ولَيمنَا َولُنةو ا اُنةو َوقُولُوا َءاَمنَّا بوالَّذو

لوُمويَ  ُي لَلُ ُمسم ٌد َونَحم  ب.46 العنكبوت [َواحو

 .اللساي ويو لملل فهذا ما فر  هللا للى

وفر  للى السمع اي ينةه لي امستماا  لى ما حرت هللا واي 

واإلصغاء  لى  لنل، ا م يحم لل مما نهى هللا لة وجميعر  لمّ 

 ما لسخط هللا لة وجم، فقام في ذل :

فَيُر بو ] و يُكم عمتُتم َءايَياتو َّللاَّ تَياةو اَيم  وذَا َسيمو َم َللَيمُكتم فويي المكو َهيا َوقَدم نَةَّ

يث   َةلُ بوَهيييا فَيييالَ  تَقمعُيييُدوا َمعَُهيييتم َحتَّيييى يَُخوُضيييوا فويييي َحيييدو يييتَهم َويُسم

هو   ب.140النساء  [َ يمرو

 يت استينى هللا لة وجم موضع النسياي، فقام: 

تو  كمَرى َمييييَع المقَييييوم ييييَد الييييذّو يييييمَطاُي فَييييال تَقمعُييييدم بَعم يييييَنََّ  الجَّ ييييا يُنسو ]َو ومَّ

يَي[ اةنعات   ب.68الظَّالومو

َسيينَلُ ]وقييام:  َم فَيَتَّبوعُييوَي لَحم قَييوم عُوَي الم ييتَمو يَي يَسم بَييادو   الَّييذو ييرم لو فَبَّجو

لَ وَ  يُتم لُولُوام امَلمبَاةو  ُ َولُوم يَي َيَدايُُت َّللاَّ لَ وَ  الَّذو  ب.18-17الةمر  [لُوم
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يَي يُييتم فوييي َصييالَتوهو ]وقيام ليية وجييم:  نُييوَي   الَّييذو مو لَييَا المُمؤم تم قَييدم لَفم

َكيااو   يَي يُيتم لولةَّ ُضيوَي   َوالَّيذو يَي يُتم َلييو اللَّغميوو ُمعمرو عُوَي    َوالَّذو َخاجو

لُويَ   ب.4-1المؤمنوي[ فَالو

َمالُنَيا َولَُكيتم ]وقام:  َرُضوا َلنملُ َوقَالُوا لَنَيآ لَلم عُوا اللَّغمَو لَلم َو ذَا َسمو

َمالُُكتم   ب.55القص   [لَلم

وا]وقام:  م  َو وذَا َمرب َراما وا كو  ب.72الفرقاي  [بواللَّغموو َمرب

 ليى ميا  ىفهذا ما فر  هللا للى السمع مي اإليماي اي م يصغ

 م يحم لل، ويو لملل، ويو مي اإليماي.

وفر  هللا للى البصر اي م ينظر  لى ما حرت هللا لليل، واي 

يعيير  لمييا نهييى هللا لنييل ممييا م يحييم لييل، ويييو لملييل ويييو مييي 

 فقام تبار  وتعالى: اإليماي. 

فَُظيوا فُُروَجُهتم ] تم َويَحم يو ييم لَبمَصيارو يوا مو نويَي يُغُضب مو لمُمؤم  النيور [قُم لّو

 ب.30

ي ينظروا  لى لوراتهت، واي ينظر المرء  لى فرج ل مي فنهايت

 ي ينظر  ليل.ل مي لخيل، ويحفظ فرجل

يويَّ  يييييم لَبمَصييييارو ييييَي مو نَيييياتو يَغمُضضم مو لمُمؤم ييييَي وقام:]َوقُييييم لّو فَظم  َويَحم

[ النور  ب31فُُروَجُهيَّ

ميي لي تنظير لحييدايي  ليى فيرج لختهييا، وتحفيظ فرجهيا مييي لي 

 ب1ينظر  ليها.
 

 كيف ندرس العقائد؟ 

                                                

 .26-24،  6، ج30،كتاة اميماي و الكفر، باة  66بحار امنوار ،ج  - 1
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لكي نستوحي ميي المينهج القرآنيي فيي تيدريس العقا يد، نوصيي 

 بمالحظة النقاط التالية: 

فيي لل : لي نبدل بالفات نظر الطلبية  ليى آييات هللا فيي اآلفياق و

لنفسييهت مييع التركييية للييى تليي  اآليييات اةقييرة  لييى  يييارا لقييولهت 

وتجلية فطرا اإليماي فيهت، ومع التذكرا بما في الخليي ميي رولية 

الجمام ولط  الصنع ودقة الحكمة. اي كم جيء مي حولنا يسيبا 

بحمد هللا، ولكي السؤام: لماذا م نفقل تسبيحهت، وما يو مفتاا فهت 

حجوبوي لي رؤية ضياء الجيمس اليذا يسيجد لغتهت؟ لماذا نحي م

هللا، ويسبا بحمد هللا، ويدلونا  لى ربنا؟ المعليت التوحييدا النياجا 

يو الذا يعطي الطالة منهجا للتفكر في المخلوقات، ومفتاحا لفهت 

 لغة الحياا التي تعتبر لكبر مدرسة لمي يعر  لغتها. 

ة التيي ييو وللينا لي نبدل مع الفرد مي حيث يو، لا ميي النقطي

فيهييا. فقييد ييييير فييردا مظيياير الطبيعيية، مييي تعاقيية الليييم والنهييار، 

ونظيييات السيييموات واةر ، والرليييد والبيييرق والعواصييي ..وقد 

يعيا الفرد لةمية نفسيية لو وضيعا  قتصياديا سيي ا، لو مرضيا، لو 

وضييعل مييع لالقييات  جتمالييية جيياذا.. ويكييذا فيييييره مييا يتناسيية 

 الخا .

ا تعجبل الحسابات الدقيقة، ولالت الفضاء الذ ياتولالت الرياض

الذا تهةه لظمة المجرات السابحة فيي العيالت الالمتنيايي، وليالت 

 الطة واةحياء و.. و.. 

لكم واحيد مينهت مفتياا يفي  لقيد نفسيل، ويفيتا آفياق معارفيل، 

وللى المعلت لي يبدل مي ينا ، ويستمر معل حتى يطو  بل لليى 

 وفي النفس البجرية.سا ر آيات هللا في الخليقة 
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ي تي طبية  لى اإلمات الصادق لليل السالت يهتت بالعقاقير وبيده 

الصييانع؟  وسييي م اممييات لمييا ييبييت بييللقييار يسييمى بييـ اةيليلجةب 

ويبييدل معييل حييوارا  1بهيذه اةيليلجيية .فيجيبيل اإلمييات لليييل السييالت و

 المعرفة. وفطرالمات وضوا الحجة  لينتهي بتسليم وجدانيا بناءم 

وي تي سا ا يجوة البحار فيقوم: دلني للى ربيي؟ فيجيبيل ميي 

حيييث يييو،  ذ يسيي لل: يييم انكسييرت بيي  السييفينة فييي البحيير وتعلييي 

 قلب  ينا  بمي يقدر للى انقاذه؟ فلما قام بلى، قام انل رب .

اي تيييدريس العقا يييد ييييتت لبييير التفاليييم الوجيييداني بييييي الييينفس 

يكييوي  مّ لبيير المعانيياا والحييياا، بيييي العقييم والطبيعيية، ويييذا م 

 والتفالم بيي المعلت والطالة، لكير مي لا درس آخر.

بيياء: لي يُسييتوحى مييي اآليييات القرآنييية، وخطيية نهييج البال يية 

فة السيجادية، وليضيا ميي سيا ر اةدليية يالتوحيدية، ولدلية الصح

 الم يورا في التذكر باهلل.

تهييييا ويسيييتفاد وبغيييةارا ميييي جيييوايد الطبيعييية، و ختالفهيييا ودق

 ولظمتها وحكمة تدبيريا، وبالذات مي مكتجفات العلت الحديث.

جيت: اي التوحيد ليس ميادا دراسيية، بيم بصييرا لفهيت ليية ميادا 

دراسية لخرى، انل صبغة هللا، انل برنامج المعرفة،  طار التفكير، 

سييبيم  لييى العلييت بالحقييا ي، يييدى ونييور وضييياء. ولييذل  م ينبغييي 

ويييية وفصيييلل ليييي  ييييره مييييي ر موضيييوا التوحييييد فيييي ةاجيييح

الموضييولات، بييم مبييد مييي بسييطل للييى كييم موضييوا دراسييي، 

 وجعم كم جيء يعر  باهلل، ةنل ليس لا جيء لظهر مي هللا.

                                                

 5، ة 152،   3بحار امنوار ، ج -1
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جييياء فيييي اليييدلاء المييي يور ليييي اإلميييات الحسييييي للييييل السيييالت، 

 كي  يستدم للي  بما يو في وجوده  والمعرو  بـ دلاء لرفةب:

الظهور ما ليس ل  حتى يكيوي ييو  ر الي ، ليكوي لغير  ميفتقم

المظهر ل ؟! متى  بت حتى تحتياج  ليى دلييم ييدم لليي ، ومتيى 

بعييدت حتييى تكييوي اآليييار يييي التييي توصييم الييي . لميييت ليييي م 

تييرا  لليهييا رقيبييا، وخسييرت صييفقة لبييد لييت تجعييم لييل مييي حبيي  

مب.  نصيبا

هللا نييور السييموات واةر ،  ذام، فهييو الجييايد للييى السييموات 

 ، وبل نعر  السموات واةر  وليس العكس.واةر 

مبد اي نرفع الستار حتى تستقبم لف يدتنا لنيوار معرفتيل.. لييدلنا 

 لييييى ذاتييييل بذاتييييل، مبييييد اي نرفييييع لييييي لليننييييا  جيييياوا الظنييييوي 

 والجهوات، مبد اي نطهر قلوبنا مي رجس الذنوة وريي اةماني.

يي بيياهلل، ي يسييتعلويكييذا ينبغييي لي يفعييم معلييت العقا ييد، ولليييل 

ويتوكم لليل فيي لمليل. ولخييرا لسي م هللا اي ينفعنيي بهيذا الكتياة 

 يوت م ينفع مام وم بنوي  مّ مي لتى هللا بقلة سليت.

 

محميييييييييد تقيييييييييي                                                   

 يالمدرس

رجيييييية الحييييييرات/ /3                                             

 يـ1404
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 الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية 

 

 القسم األول عن: 

 

 

 

 

 

 العلت والفلسفة
 

 

 المعرفة بيي اإلسالت والتصورات البجرية

 نقد التصورات البجرية 

 العالت بيي اإلسالت والتصورات البجرية 
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 القست اةوم لي العلت والفلسفة 

 
 البحث األول عن: 

المعرفة بيي 
 اإلسالت

 ورات البجريةوالتص
 

 

 منهج البحث

 العقم وتقييت اةفكار 

 العقم ومصادر الفكرا 
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 منهج البحث
 

كمييي يييدخم بيتييا يكتنفييل الظييالت فيتحسييس قبييم كييم جيييء لييي 

كذل   ،المصباا، فإذا وجده استضاء بل في اكتجا  سا ر اةجياء

 حاوم اإلنساي: لي يجد فيي البيدء مصيباحا للحيياا، فإتجيل قبيم كيم

 جيء ناحية نفسل ليجد فيها العلت والعقم ف وميما كم ايتمامل.

واإلسالت بدء ييذكر اإلنسياي بعقليل، ليتخيذه مصيباحا يكجي  بيل 

وتماميا كميا لي كيم جييء فيي البييت المظليت ينكجي   ، ية الحيياا

عيير  ام بنفسييل بعييد التوجييل بالمصييباا ام لي المصييباا ذاتييل م يُ 

عير ، بييد اي معرفتيل ليي قيم لوم ميا يُ فإي اإلسالت يعتبير الع ، ليل

تكوي ام بذاتل.  ذ اي اإلنساي كيي  يكجي  العقيم وييو م يملكيل؟ 

م ابم كي  يكوي العقم كاجفا لمنساي لي كم جيء وم يكوي ك  جفا

 لي ذاتل؟

ويكذا يبدء اإلسالت معالجة للقد مجيكلة لنيد البجير ميي ةاويية 

يحياوم معرفية  مّ  بي جديدا وبمنهج جديد، وذل  حيي ي مر اإلنسياي

 ذ انييل سيييُلحد لييي الميينهج القييويت  ذا لراد  ،العقييم ام بالعقييم ذاتييل

ذلي  منيل  ،معرفتل بالتوصي  لو بالتصيورات والتحلييالت البعييدا

م ميم اليذا يحياوم التعير  لليى المصيباا  سيبعده لي العقم تماما

في الليم المظلت بتوصيفل لو تصوره.. يقوم اإلسيالت: لييس العقيم 
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جي ا بعيدا ليي اإلنسياي، وليذا فالبيد امّ يحياوم معرفتيل ام بكجي  

ر البجير بي ي العقيم ذلي  النيور ذّكو ذاتي وتنبل ذاتي. ومي ينا فإنل يُ 

الذا يجده كم لاقم في نفسل بعد اي لت يكيي، وحييي يجيده يجيرا 

بمعرفة الحسي والقيبا والخيير والجير.. اليي. وربميا يفقيد اإلنسياي 

ت نفسل، وتحسر ضة فيرتكة لمال فإذا لفاق ملقلل في سورا الغ

لما فعلت.. يكذا توجيل  لى الداخم، لودا  لى الذات، ليودا  ليى 

 الجعور.

ي كم جيء ظاير لي الكج  الذاتي الذا يملكل العقم، نابع مي  

لل آية مي آيات وجوده. ، بسببل، فكم ما يو منكج  للبجر وظاير 

ي يسيتيير لكبير كميية لي لقلل ومي ينا كاي للى اإلنساي الغافم ل

ممكنة مي معارفل، ليجد انل لت يكي يحيط بها لوم وجود طاقة لديل 

تكج  الحقا ي ويي  العقمب. ولهيذا فيإي التوجييل  ليى آييار العقيم 

وآياتل يو اليدليم القريية  ليى حقيقتيل و ذا وجيده اإلنسياي ولير  

امت حقيقتل ومييةه ليي الجهيم، وفيرق بييي لحكاميل الصيا بة وخيي

النفس، ولخيرا  ذا استيقظ العقم داخم الذات بالتذكرا بل والتوجيل 

 ليل استطاا اإلنساي لي يسكي  لى نفسل وييي بفكيره ويهتيدا  ليى 

 السبيم  لى كم للت وكم خير.

 يذا يو المنهج اإلسالمي الفريد.. ويتخل  في يالث نقاط: 

كييم  التييذكرا بيي ي معرفيية العقييم بداييية كييم معرفيية ومنطلييي -1

 بحث.

التذكرا ب ي معرفة العقم لي تكوي ام بالعقم ذاتل، لو بآياره  -2

 مقارنة حالتي وجوده ولدمل ببعضهما.بوآياتل وذل  

التذكرا ب ي وجداي العقم، يو الطريي  ليى وجيداي الحقيقية  -3

وتميةيييا لييي الباطييم. مييي ينييا نجييد النصييو  اإلسييالمية تتظييافر 
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م يقاظييل داخييم اليينفس ووجييداي  بالتييذكرا  لييى العقييم فييي محاوليية

 الحقا ي بل. جاء في الحديث: 

 ذا لردت لي تختبير لقيم قام اممات الصادق لليل السالت :  •

الرجم في مجلس واحد فحدية في خالم حديي  بما م يكوي، فيإي 

. يييذه تييذكرا  لييى آيييات 1لنكييره فهييو لاقييم واي صييدقل فهييو لحمييي

لعقيييم، وييييي معرفييية العقيييم و لفيييات النظييير  ليييى ليييير ميييي آييييار ا

 المستحيم و نكاره رلسا.

وسي م الحسيي بيي لليي لليهميا السيالت  فقييم ليل ميا العقييم؟  •

 .. 2التجرا للغصة حتى تنام الفرصة :قام

 يذه آية لخرى مي آيات العقم يكتج  بها اإلنساي وجوده. 

وقام النبي صلى هللا لليل وآلل وسلت: صفة العاقم لي يحليت  •

ميي ييو دونيل، لوة لّمي ظلميل، ويتواضيع لّمي جهم لليل، ويتجا

و ذا لراد لي يتكلت تدبر، فإي كاي  ،ويسابي مي فوقل في طلة البر

و ذا لرضيت ليل فتنية  ،خيرا تكلت فغنت، واي كاي جرا سكت فسيلت

ستعصييت بيياهلل، ولمسيي  يييده ولسييانل، و ذا رلى فضيييلة انتهةيييا م  

عير  ام يُ يفارقل الحياء، وم يبدو منل الحير . فتلي  لجير خصي

 .3بها العاقم

يكذا تتظافر النصو  اإلسالمية للى بياي آيات العقيم وآيياره 

لكي تكوي تذكرا  لييل ويقظية ليل ميي اليداخم، منيل لييس ينيا  لا 

م ذاتل، والعقم م يمكي قاي تكج  العقم لنا دوي الع احقيقة يمكنه

 معرفتل ام بالتذكرا  لى آياره..
 

                                                

 .  28،ا 131،   1بحار امنوار ، ج - 1
 . 9،ا 116  ، 1بحار امنوار ، ج  - 2
 . 12، ا 129،   1بحار امنوار ، ج - 3
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 بين العقل والعلم

  اإلنساي للى العقيم يسيتطيع لي يميية العليت ليي وحيث يتعر

الخيييام. فالعقييم يحكييت بإسييتحالة التنيياق  والتضيياد، وقييبا الجيير 

وانل يقدر للى لي يرد كم  ،والظلت، وبصحة محسوسات الجوارا

يقيدر لليى  ،حادث  لى سببل وكم ياجس ـ فيي الينفس ـ  ليى للتيل

ببها، وييو تميية كم فكرا صحيحة لي الخاط ة بعيد الت كيد ميي سي

يحكت ب نل لو انكج  الواقع لميات اإلنسياي انكجيافام واضيحا، بحييث 

ولما  ،فال يكوي ذل  ام للما صحيحا،م يمكي للنفس التجكي  فيل 

لييو لحيية المييرء لي يعتقييد بفكييرا لمصييلحة لو يييوى فييي نفسييل فييال 

 يمكي لي تكوي تل  الفكرا ام باطلة.

متفاوتية ميي واقيع  هجت للى جاجة الينفس تصيوراتتفميال: قد 

واحد، فيرى المرء لي جاره رجم طية، يت يرى فيي الوقيت ذاتيل 

لنييل جييرير، ويييرى لي القيييات بيي ذاه قبيييا ولكنييل فييي ذات اللحظيية 

يتييراءى لييل انييل لمييم جييري  وواجيية.. ينييا تتييداخم التصييورات 

وتتيييوتر الييينفس، ويحتيييار اإلنسييياي فيتيييدخم العقيييم ليبيييرة العليييت 

عال لي الواقع الخارجي ويميةه ليي ذل  الذا يكج  ف ،الصحيا

فيقوم محليال ب نياا: كيي  لرفيت لي جيارا رجيم طيية؟  ،الخيام

لبقييوم النيياس لت بقييياس للمالييل، لت بطيبيية لبيييل؟؟ فييإذا وجييد لي مييا 

دلاه  ليى تصيور الجيار رجيال طيبيا كياي قيوم النياس ـ مييال ـ  ذا 

لي  وجد ذل  وق  ليوجل  لى نفسيل سيؤامم يانييا: ييم يمكيي للنياس

يكذبوا وليست لديهت لية مصلحة في القيوم بصيالا جياره؟ فييحكت 

ويقييوم كييال.. يييت يحيياوم التعيير  للييى السييبة الييذا دليياه  لييى 

تصوره رجال خبييا، فيجد لي جاره طالبل بحقل اليذا م يمكنيل ام 

وينا يعلت لي السيبة فيي ييذا التصيور المجيوه ليي  ،املترا  بل
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والعقيم يحكيت ب نيل  ،واه اليذاتيجاره الطية يكمي في مصلحتل ويي

م يمكي لي يكوي يذا دليال للى لنل رجم جرير.. بهذا يفرق بييي 

تصور خاطل وتصور صحيا، واةمر م يعيدو لي يجيرا خيالم 

 لحظة واحدا ام انل ينطوا للى مجمولة لحكات لقلية صا بة.

ويكذا يمية العقم بيي حّس  باطم وحّس  صحيا.. فحيي يصاة 

يةلت لي الكوي يدور مي حولل، م يج  العقم في ودوار المرء بال

لي حسييل باطييم ةنييل يخييال  سييا ر لحاسيسييل مييي جهيية ولحاسيييس 

سييا ر النيياس مييي جهيية يانييية. وحيييي يغمييس يييديي فييي ميياء واحييد، 

يما بيي ي الميياء حييار واليانييية ب نييل بييارد، فييإي العقييم م افييتحس لحييد

كانيت  ثفحيي ،السيابقةيتردد لي يحكت فورا ب ي الييد تتي ير بحالتهيا 

جيعرت بي ي ييذا المياء بيارد،  -سيابقا-احدى اليديي في الماء الحار

في المياء البيارد جيعرت بي ي ييذا  - سابقا –كانت اةخرى  ثوحي

الميياء حييار. والميياء للييى يييذا ميياء فيياتر، فهييو بالنسييبة  لييى الحييار 

بييارد، وبالنسييبة  لييى البييارد حييار. وحيييي نسييمع لخبييارا متناقضيية، 

يحكت ب نها م يمكيي لي تكيوي جميعهيا صيحيحة، بيم يبحيث فالعقم 

ولذل  يقوت بتحليم اليدوافع التيي دليت  ،لما ينبغي لي يطم ي  ليل

لصحابها لنقم اةخبار المتناقضة، ةي العقيم يحكيت بي ي وراء كيم 

فإذا وجد اي دافع لحد ناقلي اةخبار سليت،  ،لمم دافعا نفسيا معينا

دافع ليضا تيدور لليى محيور لحكيات حكت بصحة خبره. ومعرفة ال

منيل   َ رو فال يمكي لي يكوي دافع الرجيم الصيالا، اليذا ُلي ،لقلية

الصدق والوفاء واةمانة والتضيحية والجيجالة والجيهامة و.. و.. 

ام دافعييا سييليما. وم يمكييي لي يكييوي دافييع مييي يكييوي الخبيير ضييد 

 مصلحتل والترافا منل للى نفسل ام دافعا سليما و.. و.. 
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مييات العلييت حسييبما جيياء فييي حكميية رجيييدا ايكييذا يصييبا العقييم 

لممييات موسييى بييي جعفيير لليييل السييالت قييام فيهييا:  نصيية الخلييي 

لطاليية هللا وم نجيياا ام بالطاليية. والطاليية بييالعلت والعلييت بييالتعلت 

والتعلت بالعقم يعتقيد، وم لليت ام ميي ليالت ربياني ومعرفية العيالت 

لميير الميؤمنيي للييل السيالت يقيوم: وفي حكمة لممات  …ب1بالعقم

 العقيييوم ل مييية اةفكيييار، واةفكيييار ل مييية القليييوة، والقليييوة ل مييية 

لليست اةفكار فوضيى م  …ب2الحواس، والحواس ل مة اةلضاء

يد ام بهيدى العقيم، وبمسيبقاتل الصيا بة؟ لو ليسيت القليوة ـ لا قت

ا كانيت النفوس ـ م يمكنهيا لي تهتيدا بيدوي اةفكيار الصيا بة، واذ

الحييواس تعمييم وفييي  رادا اإلنسيياي فييإي  رادا اإلنسيياي نابعيية مييي 

 نفسل ـ لا قلبل ـ فتكوي القلوة  ذي ل مة الحواس ويداتها.

 

                                                

 مي وصية اممات موسى بي جعفير لليهميا السيالت  138،    1بحار امنوار ، ج – 1
 لهجات بي الحكت حوم العقمب .

 . 40، ا 96،   1بحار امنوار ، ج – 2
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 ..العقم وتقييت اةفكار
 

 مالحظات أولية

ي لوم ما نستكجيفل ليدى السيير فيي ضيوء المينهج الجدييد،   -1

اره. وييذا ميا يفرقنيا ليي يو لي لمنساي نورا يستطيع بل تقييت لفك

الييذيي رفضييوا املتييرا  بوجييود مسييبقات  يبيييالحسييييي والتجيير

 ت بها النفس لفكاريا المختلفة.يابتة تقيّو 

اةحكات العقلية م تكوي موجيودا لنيد اإلنسياي منيذ ومدتيل.  -2

قيييام هللا سيييبحانل: ]وهللا لخيييرجكت ميييي بطيييوي لمهييياتكت م تعلميييوي 

ي تكييوي تنبيهييا  لييى واقييع العقييم والعلييت، [ واآلييية م تعييدو ل1جييي ا

وانهما يما النوراي الكاجفاي اللذاي لت يكي لحد منا يملكهميا حينميا 

، يت لصبا اآلي يملكهميا. فالبيد  ذا لي يعتير  للخرج مي بطي لم

نهما ميي هللا، منيل ليو كياي ميي نفسيل  ذا لكياي لدييل منيذ الطفولية. ل

بصورا مجردا لي المادا وليست اآلية تنفي وجود نور في النفس 

المحسوسة، فهي م تتنافى مع وجيداننا ييذا النيور بصيورا فجا يية 

لند البلوغ. ذل  ةنيل حسية النظيرا اإلسيالمية انميا يويية العقيم 

للييينفس بعيييد البليييوغ حييييث يقيييوت اإلنسييياي بيييالحكت لليييى اةلميييام 

                                                

 78النحم  – 1
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واةفكار بالصحة والفساد، ويي الحالة التي ترافيي التميذية لنيد 

د ليضا.. وجاء في الحديث لي الرسوم صلى هللا لليل وآلل اةفرا

وسييلت:  فييإذا بلييج المولييود حييد الرجييام لو حييد النسيياء، كجيي  ذليي  

فيييفهت الفريضيية والسيينة  ،فيقييع فييي قليية يييذا اإلنسيياي نييور ،السييتر

وسط والجيد والرداء. لم وميم العقم في القلة كميم السراج في 

 ب.1البيت

لية حسبما تظهر لمي تذكر بهيا، ليسيت وليست يذه اةحكات العق

بمختصة بما يحتاج  ليل اإلنساي في حياتل العملية ميي نقيد اةفكيار 

حسيياس وتبتييدلها تصييورات المتناقضيية التييي تسييتقبلها لجهييةا اإل

الينفس. بييم اي العقيم يهييدا الينفس  لييى كيم حسييي وكيم قييبا وكييم 

محييام وكييم ممكييي ومييي كييم المسييتويات، للييى مسييتوى اةلمييام 

خصييية، وللييى مسييتوى اةلمييام امجتمالييية، وللييى مسييتوى الج

الكيوي ليضييا حيييث يهييدا البجيير  ليى الحقيقيية الكبييرى فييي الكييوي؛ 

حقيقة الخلي والتقدير وتتجيل بيل  ليى اإليمياي بياهلل الخيالي الميدبر، 

ذليي  ةي يييذه الحقييا ي كلهييا فييي صيي  واحييد، والعقييم يييو العقييم. 

الجير، فليي يفيرق فيي فميال حيي يبصير العقيم حسيي الخيير وقيبا 

رؤيتل يذه بيي الخير الض يم والخير الجليم، والجر القليم والجر 

المسييتطير، ةي كلييل ينطييوا للييى طبيعيية الخييير وطبيعيية الجيير. 

وحيي يرى اإلنساي بعقلل اي فالم الخير يُجكر، فلي يفرق بيي لي 

كيال  جيمميكوي فالم الخير العبد لت المعبيود.. اي واجية الجيكر ي

 بذات الرؤية الواحدا والحكت الواحد.منهما 
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والخالصية: اي العقييم يكجيي  الحقيقية. وكمييا اي الكبييير حقيقيية، 

فالصغير ليضا حقيقة، تماما كما تبصر العيي المر يات، وم فيرق 

 فيها بيي لي تكوي صغيرا لو كبيرا.

وبهذا تتبيي اي النظرا اإلسالمية حوم العقم نابعية ميي  لطا يل 

كج  الحقا ي الغيبية، خالفا لتل  النظريات التيي  اليقة الكاملة في

تحدد العقم بالجيؤوي الماديية وتنتيةا منيل حيي الحكيت فيي اةميور 

الغيبية، وتجعم اليديي ييو الحياكت المطليي فيي تلي  الحقيا ي. وميي 

لي اممات الصادق للييل السيالت :  ميي كياي ينا جاء في الحديث: 

لليل السالت :  م ديي لمي  ب و لي اممات للي 1لاقالم كاي لل ديي

.. وخالفا ليضا للحسيييي والتجيريبييي اليذيي حيددوا ب  2م لقم لل

العقم بحدود الميادا المحسوسية..  ذ ليسيت اةحكيات العقليية حسية 

يذه الرؤية نابعة مي مقتضيات التجربة الخاصة لو الحس الميادا 

يجيد  حتى تخت  بالعالت المحسوس، بم انها نابعة مي النور اليذا

اإلنسيياي كييم جيييء بييل، حتييى اي التجربيية ذاتهييا والحييس نفسييل لييي 

يفيداي جي ا دوي وجود ذل  النور حسيبما يي تي تفصييم القيوم فييل 

 بإذي هللا.
 

 بين العقل والسابقيات العلمية

: ي السابقيات الفكرية التي تملكها النفس البجرية، ميم:  وللعلت 

الظلييت والجيير، و مكيياي  وقييبا، العلييت بإسييتحالة التنيياق  والصييدفة

الخلي واإلبداا، وحسي العدم والخيير.. اي ييذه السيابقيات ليسيت 

ذاتها العقم، بم انها حقيا ي يكجيفها نيور العقيم للينفس كميا يكجي  

                                                

 . 11،  1الكافي ،ج -  1
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ضوء الجيمس لليواي الحقيوم.. وكياي خطي  اإلنسياي اةكبير  فلتيل 

نهييا يييي حقيقيية للييي مصييدر النييور وتوجهييل  لييى اةحكييات ةالمييا 

ت بهيا تلي  اةحكيات. وليو كياي ا يبحيث ليي مصيدر يقييّو فيرا ،النيور

اإلنساي قد تذكر ب ي الذا يسالده للى البحث ليس ام يذا النور، 

م يفهمياي لميرا وم  ثلصيبا كيالمجنوي والنيا ت حيي هوانل لو افتقد

 ذييالحرييية اليينييور وانييل لجييبل جيييء بنييور اإلرادا و، يعلميياي جييي ا

همييا القيدرا للييى امختييار ويييي وتملي  ب ،ا الينفس البجييريةميتملكه

بذاتها قدرا ذاتية م تعلم.. لقوم لو فعم اإلنسياي ذلي   ذا ليتخل  

لييي سلسييلة م تنتهييي مييي المجيياكم العلمييية التييي لحاطييت بنظرييية 

المعرفيية. ذليي  ةنييل حينييذا  يجييد اي البحييث لنييل ـ كمييا سييل  ـ 

ضيرة ميي اإلسيرا  والتير  الفكيرا.  ذ ميا ميي بحيث ام وييو 

لى وجود قوا لمنسياي تسيالده لليى البحيث، وييي بالتيالي يؤكد ل

تنير طريقل  لى الحقيقة، وتل  القوا ييي العقيم، وييو نيور مقيدس 

لييي اإلحاطيية بييل مييي لييدي الييذات.. مييي ينييا كانييت لملييية  كانييتب 

النقدية التي سيي تي التفصييم لنهيا  ي جياء هللا، ـ والتيي اسيتهدفت 

لجهيم  ذ اي الغفلية ليي نيور نقد العقم ـ كانيت لمليية مو لية فيي ا

العقم، ذل  النور الذا لت يستطع  كانيتب ذاتيل القييات بعمليية النقيد 

اي الغفلة لنل فقط كاي السبة فيي التوجيل  ليى  ،بدوي وجوده لديل

السابقيات الذينية، كتصور الةماي والمكاي والعلة و.. و.. لينقديا 

. ولييو اي وينتهييي بالتييالي  لييى نظرييية النسييبية ومنطقييل الوضييعي

 كانتب كاي يتيذكر بوجيود نيور يجعليل يقييت اةجيياء ويعتميد لليى 

مييل يييذا، واي ذلييي  النييور ييييو الييذا يكجيي  ليييل لييي الةمييياي يتقي

والمكييياي والعلييية والسيييبة،  ذا لنقيييد اةجيييياء بيييل، وليييت ييييةلت انيييل 
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استطاا نقده يو،  افال لي اي العقم م يمكيي اإلحاطية بيل فكيي  

ينقييد اإلنسيياي لقلييل؟ لبعقلييل ات بجهلييل؟ يتيياا لييل نقييده، وبيي ا جيييء 

 والعقم م يجك  في ذاتل والجهم م يمكنل نقد العقم.. 

ومي ينا ليضا لصاة  ديكارتب دوار لني  في مسيرتل لبير 

العقوم  ذ انل جك  نفسيل فيي معلوماتيل النظريية. وحييي ةليت انيل 

تخل  منها قات ليبني صرا العلت للى قوالد جديدا فلت ير تحيت 

يل حجرا يابتيا، وجير  لييل  نتقيادات كبييرا ميي ليدي معارضييل رجل

مي الحسييي. ور ت اي  ديكارتب لقلي التفكير فإنل ليضا مخطل 

 في منهجل، وينج  خط ل مي لمريي: 

اةوم: تجكيكل في لي تكوي سابقياتل الفطرية ناجي ة ميي الينفس 

انمييا يييو فييي  للو مييي قييوا جيييطانية داخلهييا. ولييت يعلييت اي تجييكيك

التصييورات الغامضيية التييي لييت تتنييور بعلييت اإلنسيياي. لمييا الحقييا ي 

الواضحة التي لحياط بيل لليت البجير فليت يمكيي التجيكي  فيهيا لبيدا. 

لترافيل ب نيل  لتر  بيالنفس، ولليم اولهذا لاد  ديكارتب نفسيل في

 يجديا ظايرا مميةا لمامل بحيث م يمكنل ام اإللترا  بها.

ر الذا كاي معل في لحظة تجكيكل الياني:  فلتل لي حقيقة النو

فييي العقييم، و م فكييي  اسييتطاا لي يبلييج بالتجييكي  مرحليية متقدميية 

منل بترتية النتا ج لليى اةسيباة. كيي  اسيتطاا اي يقيوم: يمكيي 

اي يكوي ينا  جيطاي مضلم للفكر؟.. مع لي للمل بإستلةات سبة 

 لألفكار الخاط ة انما ييو ناجييء ميي حكيت لقليي مسيبي وييو:  م

بدية السبة لكم جييءب واي للميل بي ي الجييطاي يقيوت باإلضيالم، 

يقييوت للييى لسيياس وجييود ضيياللة ويداييية، وقييبا الضيياللة وحسييي 

الهداية. وكم ييذه اةحكيات لقليية. وكياي مييم  ديكيارتب فيي ذلي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 48 

ميييم الييذا يجييك  فييي وجييود الجييمس يييت يرينييا الحقييوم والواحييات 

ودا لميا كانيت لهيا ا بالجمس ويقوم لو كانت الجيمس موجيءالمضا

ظالم وارفة. اي مجرد رؤية الحقوم والواحات دليم لليى وجيود 

الجمس، واي ذات الظالم الوارفة لهي دليم للى وجوديا. فكيي  

يستدم بهما للى لدت وجود الجمس؟ ويكذا القدرا لليى التجيكي  

 نوا مي  يبات نور العقم.

نميا جيك  ي  ديكارتب لت يحاوم التجكي  في لقليل، ا والواقع: 

في ركات الجهيم اليذا تجميع فيوق الينفس البجيرية وةليت اإلنسياي 

انها للت ولقم. لذل  فيإي تصيوره للعقيم يختلي  ليي العقيم اليذا 

لرجيد  لييل اليديي، فإنييل ةليت اي العقيم انميا يييو كيم ميا فيي اليينفس 

لما اإلسالت فيرى اي التصورات ليست ام  ،البجرية مي تصورات

 عقم وينقديا.معقومت يكتجفها نور ال

فمييرا لخييرى رلينييا كييي  اضييطربت وتناقضييت مقيياييس البجيير 

حيي ةلمت اي المسيبقات ذاتهيا العقيم، بينميا العقيم ييو: ميا ينيور 

 للنفس تل  المسبقات العلمية.
 

 خصائص األحكام العقلية

وحيي نتذكر العقم ونكتج  لي حقيقتل نور مقيدس ليي  حاطية 

اةخرى بصورا ذاتية و ير  اةذياي وانل الذا يكج  لنا الحقا ي

 ممكنة التعليم، حينذا  نجد اي اةحكات العقلية تتمية: 

ب نهيييا يابتييية جاةمييية م تقبيييم الريييية  ذ اي ذاتهيييا الكجييي ،  -1

الواقيع نسياي والكج  يعني مالمسة الواقع وجهوده. فكي  يجد ام

يت يجيك  فييل؟ وميي ينيا فيإي الحكيت بقيبا الظليت وحسيي التضيحية 

سييت لحكامييا تقبييم الرييية، والييذا يرتيياة فيهييا ية لوجمييام اآلدا
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يحيياوم الفييرار لنهييا بتغيييير موضييولاتها بحيييث تصييبا اةحكييات 

ليست يي التي تغيرت بيم موضيولاتها فقيط تبيدلت، فمييال: اليذا 

يقوم: اي الظلت حسي يغير معنى الظلت حتى يجعليل يسياوا معنيى 

 العدم يت يقوم ب نل حسي. 

م تخصيي ، فييإذا كانييت الرذيليية  ولي لحكييات العقييم جيياملة -2

اي تكوي صادرا مي كبير لو صغير، وفي يس ينا  فرق قبيحة فل

لا لصر ولا ةماي. واذا كانت الحاديية بحاجية  ليى للية محديية 

وسبة موجد، فال فيرق بييي اي تكيوي الحاديية رميي كيرا القيدت لت 

وجود كرا اةر . واذا كانت الصدفة محالة في وجود سالة يد، 

محالييية ليضيييا فيييي صييينع ميييي اإلنسييياي. و ذا كانيييت معادلييية فإنهيييا 

 صحيحة، فال فرق اي تكوي في لا وقت ولا مكاي. 25=5×5

اي لحكات العقم تتفي لليها لقيوم البجير، فالعقيم ييو العقيم  -3

في لا رلس لاا وفيي لا ميي سيكي. وميا ييي فضييلة لو رذيلية 

ذل  ينا فهي في كيم مكياي وليدى كيم  نسياي فضييلة لو رذيلية، ولي

ـ فلنيذية  1كانت الحجة بيي العباد العقم ـ حسبما جاء في الحديث

انى ج نا فسو  م نجد الفضيلة في الخيانة والنفاق وبيع اةوطاي 

واييييار اليينفس للييى اآلخييريي.. وسييو  م نجييد معيياني التضييحية 

والفداء والججالة واإلباء مي معاني الرذيلة. وميي ينيا فيإي امميت 

، وتجعم منها مقياسا يحتجيوي بيل وينتهيوي  لييل، تتبارى بهذه القيت

وترتكييية لجهيييةا  لالمهيييت لليييى اإلدلييياء بييي نهت يميليييوي الفضييييلة 

يت يميلوي الةي  والباطم. ويكذا لصيبا العقيم ءوالعدم ولي للدا

ي نتصور لحجة بيي اةفراد ومقياسا لكم لحكامهت، فال يمكي ميال 
                                                

 لليى العبياد النبيي ، جاء في الحديث لي اممات الصادق للييل السيالت :    حّجية هللا -  1
 . 25،   1والحجة فيما بيي العباد و بيي هللا العقم ب الكافي ، ج
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دفة لو صييحة رجييال ليياقال فييي اةر  يحكييت لقلييل بإمكيياي الصيي

التناق   تواجد الوجيود والعيدت فيي لحظيةب والتجيكي  فيي وجيود 

 الذات و.. و.. 

اي لحكيييييات العقيييييم م تتطيييييور حسييييية تطيييييور اةوضييييياا  -4

امقتصادية لو امجتمالية لو الفسيولوجية وما لجبل، ةنهيا تكجي  

لييي الحقييا ي الخارجييية. تمامييا كمييا م تتغييير المييرآا ويييي تعكييس 

اجيطة الحركيات.. وينيا تختلي  الرؤيية اإلسيالمية صور الحياا الن

فييي المعرفيية لييي النظريييات الذاتييية والديالكتيكييية التييي سيينتناولها 

بالبحث بإذي هللا. ذل  اي تل  النظريات حسبت العقم ولييدا لينفس 

دلييت انهييا تتطييور ليضييا. ولييت تسييتطع تليي  االمييادا المتطييورا، ف

و اي تكيوي طاقيية مييي الفلسيفات اكتجييا  حقيقيية العقيم التييي م تعييد

نور ةودت بها النفس للكج  لي الحقا ي بصورا مباجرا. ولذل  

فإي حكمل مجهود متيقي يابت واي لا حكيت يتغيير لو يتصيور فييل 

التغييييير لهيييو لييييس بحكيييت العقيييم وميييي ينيييا م يمكيييي القيييوم: بييي ي 

انمييا يييو صييحيا اليييوت ويمكييي اي يتطييور  ييدا حسيية  4=2×2

 ذ ييذا القيوم مضيح   5=2×2صبا فياموضاا السياسية  تطور

لي    بذاتييل لييدى كييم نفييس لاقليية. وليضييا كيياي الييةلت بيي ي القييوم

صييحيا اليييوت لمييا  ييدا فحيييث يحكييت  ب الحييادث بحاجيية  لييى سييبة

البالد نظت جديدا في امقتصياد، فيإي الحيادث يمكيي اي يحيدث بيال 

 كاي يذا الةلت قوم مرفوضا بذاتل، ويكذا. ،سبة

ربعيية تبعييد لييي مجييام حكييت العقييم ركييات اي يييذه الميييةات اة

التصورات التي حسبها الجايلوي لقال، فخلطيوا بهيا لحكيات العقيم 

 وقعوا في فوضى م نهاية لها.والصحيحة، 
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 خالصة القول: 

اي للعقم لحكاما سابقة ـ لت تجيرة ـ تكيوي مقياسيا لمنسياي  -1

 في معرفة الفكر الصحيا.

تلد مع اإلنسياي فإنهيا ليسيت وبالر ت مي لي يذه اةحكات لت  -2

ليضا ولييدا تطيور ذاتيي ليل، لو ميؤيرات ماديية فييل، بيم انميا ييي 

 بة لل في فترا البلوغ. وموي

واي اةحكات ليست ذات العقم، بم العقم يو الذا يكتجي    -3

تليي  اةحكييات للييذات، وقييد نييتج مييي الجهييم بهييذه الحقيقيية اي لخييذ 

ا ينقيييدوي اةفكيييار  كانيييتب و ديكيييارتب وكيييييروي آخيييروي لخيييذو

النفسية ظنا منهت لنهت ينقدوي العقم وقيد كيانوا محتياجيي  ليى نيور 

العقم في كم خطيوا خطيوا ميي نقيديت ييذا. وليذا فيإي نقيديت لتلي  

 اةفكار، كاي الترافا منهت بصحة العقم. 

اي لألحكات العقلية لربعة ميةات؛ انها جاةمة م رية فيها،  -4

احدا لند كم لاقم، ويابتة م تطور فيها. وجاملة م تقييد فيها، وو

وسيينرى بييإذي هللا كييي  تكييوي يييذه الخصييا   بعيي  القيييت التييي 

 يستند اليها النفس في نقد لفكاريا.
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 العقم ومصادر الفكرا
 

بعد اي يجيد اإلنسياي موقيع قيدت يابيت يسيتقيت للييل وييو تيذكرا 

سيكة العقم، يجرا في بناء صرا معرفتل للى لسس رصيينة متما

ت بل الفرد التمادا للى لقلل في يذا المجام ومتواةنة، ولوم ما يق

لملية جرد اةفكار، ويي تنطلي مي القالدا التاليية:  ذا كانيت  وي

الحادية بحاجة  لى المصدر، فكم فكرا حادية بحاجة يي اةخرى 

  لى المصدر؟ فما يي مصدر الفكرا الحادية؟ 

 مصدريا في يالية لنواا: وبكج  ذاتي لألفكار، يصن  العقم 

العقيييم ذاتيييل، لو بتعبيييير لدق اةحكيييات العقليييية والمسيييبقات  -1

 الفكرية.

 النفس وما تنطوا لليل مي يوى وجهم.   -2

 الحس ب لوانل المختلفة.   -3

وفيما يلي نقوت بالبحث ليي كيم واحيد ميي ييذه اةنيواا وكيفيية 

 يي العقم والعلت.نقد العقم لها، لكي نتعر  للى العالقة الوييقة ب

يمكي لمنساي تجنة الخط   ذا التفت  ليى لقليل ومييةه لميا قيد 

 يلصي بل مي الجهم والضاللة.
 

 و عقل االنسانالفكرة  ألف:
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في البدء مبيد لي نيبيت مالحظية ليي معنيى الفكيرا وانهيا تعنيي 

ياجسيية اليينفس، ويييي م تعييدو لي تكييوي اسييتعادا لمحفوظييات لو 

لي فهيي ميي لميم الينفس ونحيي انميا نرييد معلومات سيابقة. وبالتيا

يذا المفهوت حينما نعبر ينا بالفكرا، لكيي نسيتطيع لي نميةييا ليي 

حكييت العقييم. اي حكييت العقييم يعنييي كجيي  الييذات للواقييع الخييارجي 

كجيييفا واضيييحا جيييامال ويابتيييا. والفكيييرا م يجييية اي تكيييوي دا ميييا 

ة في واضحة جاملة يابتة، بم قد تكوي كذل  وقد م تكوي، والسب

ذل  اي الفكرا مي لميم الينفس، وتكيوي خاضيعة إلرادا اإلنسياي، 

 ،فهي بحاجة  لى  اإلنضباط المنهجيب حتى تكوي صحيحة صا بة

تييي يرت بيييالمؤيرات الماديييية كميييا تتييي ير  رادا اإلنسييياي بهيييا.  مّ  و

وبتعبير آخر؛ بما لي الفكرا لمم مي للمام النفس البجرية، وبميا 

إلرادا، فيييإي الفكيييرا خاضيييعة إلرادا لي كيييم لميييم بحاجييية  ليييى ا

ميولة فيي  رادا اإلنسياي تعنيي ليدت توجييل الفكيرا اإلنساي، ولا 

؟ الفكرا لي العقيم و السؤام : كي  تصدروبالتالي لدت صحتها. 

اي النفس قد تستغم اةحكات العقليية فيي اسيتخراج لحكيات  الجواة:

كييار لخييرى، فييإذا كيياي يييذا امسييتغالم موضييوليا كانييت تليي  اةف

 مّ  ، وةيابتييي لةجييام ةالمسييتخرجة مييييم حكييت العقيييم تمامييا واضيييح

تعرضت للخط .. فميال قد نستخرج الفكرا التالية مي حكيت العقيم: 

 الجيء م يمكي لي يخلي ذاتلب ونستطيع لي ندلم لليهيا بإسيتحالة 

التناق   ذ يجة لي يكوي الجيء موجودا قبم وجوده ويذا يعنيي 

جود فيي لحظية واحيدا. وبتعبيير آخير؛ دا و ير موولي يكوي موج

كييي  يمكييي لي يخلييي العييدت جييي ا، مييع اي الخلييي لمييم والعمييم م 

  ي يخلي ذاتل.ل: الجيء م يمكي يصدر ام مي جيء موجود؟ فإذام 

ففييي ميييم يييذا النييوا مييي اةفكييار م تكييوي لملييية التفكييير ام 

 سيييييتجالء للمعلوميييييات السيييييابقة، واستيضييييياحا لألحكيييييات العقليييييية 
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اي التفكير المعتمد للى  :موجودا. وحسة تعبير بع  المفكرييال

المعلومات العقلية السابقة اي يو ام ف  الفكر ذاتيل.. ولهيذا جياء 

:  كييرا النظير فيي المروا لي الصيادق للييل السيالت في الحديث

ب.. فالعقم  ذا موجيود ولكنيل منغليي ويحتياج  ليى 1العلت يفتا العقم

العقيم، وفيتا نوافيذه لليى العيالت لليى لملية الف . ولملية في  

 نوليي: 

م قيد يكييوي اإلنسياي  ييافال تمامي -1 لييي نيور لقلييل متوجهيا  لييى  ا

معلوماتييييل، باحيييييا فيهييييا لييييي الحقيقيييية دوي الرجييييوا  لييييى لقلييييل 

واإلستضيياءا بييل، ويكييوي ميلييل كمييي يغفييم لييي الجييمس وينجييغم 

 ليى بالموجودات المضاءا بها. وينا يحتاج اإلنساي  لى مي ينبهيل 

ضاللتل لي النور الذا يملكل ييو مكتجيا  الحقيقية، ويقيوت فعيال 

باكتجييا  بعيي  الحقيييا ي بييل. ولقيييد ابتعييث هللا اةنبيييياء ـ للييييهت 

الصالا والسيالت ـ لكيي ييذكروا البجير بميا يملكيل ميي نيور العقيم، 

ارجييع  لييى نفسيي  وليد  لييى لقليي  لتجييد فيييل  :واي يقوليوا لمنسيياي

ر لقليل ميع ي اإلنساي م يمكنل تذكّ ل ذ  الحم السريع لكم مجاكل .

م يمكنييل ذليي  ويييو يسترسييم فييي  ،انييل لقييرة الحقييا ي  لييى نفسييل

طريي الهبوط مع طبيعتل الجايلة الضيالة وييةلت بي ي المعلوميات 

ا! اي يذا اإلنساي م يمكنل مالمضاءا بنور العلت والعقم يي حقيقته

يييل الفكيير، ويييوقظ ي يتنبييل  لييى لقلييل ام بهيياد مؤيييد بالغييية يهيية فل

التيي ، وبداخلل العقم. ويذا لولى ولسيمى آييات رسيالة كيم رسيوم

فييهت رسيلل ، وواتير يلخصها اإلمات لمير المؤمنيي بالقوم:  فبعث 
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لهيييت دفيييا ي   ليييهت انبيييياءه، ليسيييت دويت مييييياق فطرتيييل...و ييييييروا 

 ..ب. 1العقوم

ويكيذا ينعيت القيرآي ـ ويييو جملية رسيالة النبيي   ب ـ ينعييت 

َءاَي ]القييرآي نفسييل ب نييل تييذكرا فيقييوم:  قُييرم ييَ  الم طييل   َمييآ لَنَةلمنَييا َللَيم

َجيى َرام لوَميي يَخم قَى    ومَّ تَذمكو ب. ويجعيم  ايية التيذكرا 3-1 طل [لوتَجم

يُرُكتم ]لودا اإلنساي  لى لقلل فيقوم:  كم م فوييلو ذو تَابيا لَقَيدم لَنَةلمنَيآ  ولَييمُكتم كو

قولُويَ  ب ويجعم آياتل نيورا، منيل يهيدا اإلنسياي 10 بياءاةن [لَفاَلَ تَعم

ويجعلييل  ، لييى العقييم الييذا يكجيي  لييل الحقييا ي الكبيييرا فييي العييالت

مقياسيييا يابتيييا ومبينيييا منيييل يضيييع لمنسييياي منهجيييا فرييييدا للمعرفييية 

ويجعلل ياديا  لى سبم السالت، وناقال لمنساي ميي ظلميات الجهيم 

فيقوم سبحانل:  ،متحيث يغفم اإلنساي لي لقلل ويتيل في الضال

فُيوَي ] يا ُكنيتُتم تُخم مَّ تَاةو قَدم َجآَءُكتم َرُسولُنَا يُبَيّوُي لَُكتم َكيوييرام مو َم المكو يَآ لَيم

تَاٌة  ُمبويٌي    َي َّللّاو نُوٌر َوكو تَاةو َويَعمفُوا َلي َكيوير  قَدم َجآَءُكت مو َي المكو مو

َوانَلُ  ضم ا بولو َّللّاُ َميو اتَّبََع رو دو َي الظبلَُماتو يَهم ُجُهت مو رو  ُسبَُم السَّالَتو َويُخم

ييتَقويت   يَراط  ُمسم تم  ولَييى صو يهو يدو نوييلو َويَهم ب.. 16-15 ما داال [ ولَيى النبيورو بإوذم

ويييذا النييوا مييي التييذكرا وظيفيية الهييداا  لييى هللا الييذيي م يريييدوي 

فر  لقيدا للى اإلنساي، بيم انميا يرييدوي توجيهيل  ليى الحقيقية 

يا بعقلل، ولي يمكنهت ذل  دوي  ليادا  يمانيل بعقليل، واسيترداد ليرا

 يقتل بتفكيره.

وقد تكيوي الينفس واليية لميا تملكيل ميي نيور العقيم، ولكنهيا  -2

 ،تتيردد فييي بعيي  المييوارد بسيبة تجييابل الموضييوا للييى العقييم  

م رية لدى الينفس اي الظليت منكير لظييت، ولكنيل قيد يجي   :فميال
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قها ظليت ليكيوي منكيرا، لت لييس بظليت فلييس في لي سلة النملة رة

 بمنكر.. ويذا بدوره للى نوليي: 

ة النملية وميدى عي ذ قد ينج  يذا الرية ميي جهيم البجير بطبي -ل

ضييرورا وجوديييا لحييياا اإلنسيياي. فالبييد لكجيي  ذليي  مييي التفكييير 

المنهجي، والتذرا بالوسيا م العلميية. وينيا يحكيت العقيم للييل بي ي 

ذلي  لي العجلية ميي الجهيم، فالتسيرا ، الحكيت يتيبت وم يعجم في

كبييرا مييي اةخطياء. وقيد جياء فيي النصييو   ةيجير  ليى مجمولي

َومَ ]فقيام هللا سيبحانل:  ،القرآنية توجيل بيالج الوضيوا  ليى التيبيت

لَ ويَ  َكياَي َلنميلُ  َع َوالمبََصيَر ُكيمب لُوم لميٌت  ويَّ المسَّيمم تَقمُ  َما لَييمَس لَيَ  بويلو لو

ُؤو ب.. وبحكييت العقييم بضييرورا التيبييت الكامييم 36 سييراءاإل [مم َمسم

قبم الحكت للى لا جيء يحرة العاقم العليت الصيحيا وم يتيورط 

ليي امميات لليي للييل  في لخطاء التسرا، ولقيد جياء فيي الحيديث

 ب.1:  التيبت رلس العقمالسالت

والقست الياني مي تردد النفس في اةحكات العقلية، ينج  ميي  -ة

الحكييت العقلييي مييع المصييالا اآلنييية لمنسيياي. ولييذل  يبييدو  تنيياق 

انمييا  ،الحكييت الواضييا  امضييا بينمييا يييو فييي الواقييع ليييس بغييام 

يريد اإلنساي لي يتصوره كذل  ليتخل  ميي مسيؤولية املتيرا  

بل. فالرجم القوا اليذا يعييا لليى حسياة المستضيعفيي يحياوم 

 .تبرير ظلمل بما يبعده لي توجيل نور العقم

اي يذا النوا مي التردد يو اليذا يقضيي لليى طا فية ضيخمة  

ميييي اةحكيييات الصيييا بة لنيييد الييينفس البجيييرية. ولليييى اإلنسييياي لي 

يناضم ميع ذاتيل لبيدا ليبعيده ليي التي ير بياميواء والجيهوات، وقيد 
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ب. 1جاء في الحيديث:  ةوام العقيم بييي دواليي الجيهوا والغضية

تضيا ليدينا قريبيا دور ب.. وسي2و ذياة العقم بيي الهوى والجهوا

يييوى اليينفس وجييهواتها فييي طمييس نييور العقييم، والييذا قييد يقضييي 

 للى العقم كلل، ويدا النفس في ظلمات ما فوقها ظلمات.

ومييي كييم مييا سييبي نكتجيي  الجييواة الصييحيا لييي نولييية نقييد 

العقم لألفكار الصادرا لي المسبقات العقلية، وكي  تتمكي اليذات 

 كتج  ةي  النوا اآلخر.مي اليقة بنوا منها بعد اي ت
 

 دور الهوى في تضليل اإلنسانب: 

والمصييدر الييياني للفكييرا يييو ميييا بييالنفس مييي الجهييم والغفلييية 

والركوي  لى الجهوات.. وينبغي لنا اي نقدت لدا مالحظيات لوليية 

لكييي نعيير  بوضييوا تييات كييي  ينقييد العقييم الفكييرا الصييادرا لييي 

 المصدر الياني  النفسب.
 

 حب بين العلم وال -1

اي المعرفيية يييي النييور الكاجيي  للحقيقيية. ومعنييى ذليي  انهييا م  

تت ير بالواقع المادا، وم تتطور حسة تطوره. ولقد قلنيا آنفيا: اي 

اةحكات العقلية جاةمة جاملة يابتة وواحدا لند كم العقيالء، وييي 

ـيي بهييذه الصييفات ـ بعيييدا لييي التيي ير بييالواقع المييادا. ولهييذا تميييم 

قوا في النفس؛ لا جانة الكج  وامسيتجالء، م المعرفة جانة ال

جانيية الضييع  الييذا يييتلخ  فييي التيي ير والتطييور وامستسييالت 
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لمقتضيات الظرو . فالمعرفة تعطي اإلنساي قوا كبيرا إلخضاا 

 الظرو  المحيطة بل، و نما قات اإلنساي بإنجاةاتل البايرا بعلمل.

ا كبيييرا.. واإلنسيياي يجييعر لنييدما يكجيي  الحقيقيية انييل لوتييي قييو

 خلي هللا العقيم لي اممات الصادق لليل السالت وجاء في الحديث 

 1لربعية لجيياء ، ميي العليت و القيدرا و النيور و المجيية بياةمرمي 

ب. وبالمقابييم فييإي لليينفس البجييرية جانبييا آخيير يييو جانيية التيي ير ..

واإلنفعام، جانة الضع  والسلبية. انل جانة الهيوى والجيهوات، 

الر بيات. ةي ييذا الجانية ييو اليذا ييدا اإلنسياي جانة الحية و

 يخضع للظرو  ويتطور حسبها.

ذليي  ةنييل متييى مييا لحيية اإلنسيياي جييي ا تيي ير بييل بقييدر حبييل لييل، 

 ووجة لليل اي يعطي مي ذاتل تناةمم لل.

طبيعيية الحيية تختليي  لييي المعرفيية، منهمييا يميييالي  ي، فييإي ذ

 يقدر للى تميية جانبيي مختلفيي في النفس. صحيا اي اإلنساي م

ي ذل  بحاجة  لى لنيواا ميي التجيرد لوصحيا  ،ذل  في كم وقت

م  الموضولي والنقد الذاتي، كما انل بحاجة  لى التفكير الممينهج. 

نل لدى ممارسة التميية فترا طويلة يسهم ذلي  لليى الينفس حتيى ل

يبييدو العلييت والحيية بعيييديي لييي لحييديما، مميييةيي لييي بعضييهما.. 

التاليية بعي  الفيوارق العمليية التيي تعتبير نوليا ميي وفيي اةمييام 

  :التجربة الذاتية في حقم التميية بيي الحة والعقم

تفترق المعرفية ليي الحية فيي اننيا نحية كيييرا ميي اةجيياء  -ل

ونعلت انها  ير موجودا فعال. اننا نحة الخلود حتى انل قد يطغيى 

اننيييا نعليييت  للينيييا ييييذا الحييية فينسيييينا العليييت بيييالموت، ونعميييم كميييا

بيييالخلود. واننيييا نحييية السييييطرا ونعميييم فيييي كييييير ميييي الحيييامت 
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مدفوليي بهذا الحة، بم ةالميي اننا نملي  السييطرا فعيال، ولكيي 

 العلت الحقيقي يكج  لنا خال  يذا الواقع. 

وتفترق المعرفة لي الحة ليضا حينما نحة اي تكوي كيم  -ة

انا نواجل في كيير  معارفنا صحيحة وكم لقا دنا موافقة للحي. بيد

مي اةوقات حقا ي تكرينا للى  لاا النظير فيي معارفنيا ولقا يدنا 

 واإللترا  بخط يا كليا لو جة يا. 

المعرفة لي الحة، لندما نحة اي تكوي  وتفترق مرا يالية -ج

ي طا فية لكم لمت اةر  تخدت مصالحنا الخاصة. فيي حييي نعليت 

 كبيرا منها تخالفها تماما!..

م  اةميلة توضا الفيارق الكبيير بييي الحية والمعرفية، ي يذه  

نل ر ت وجود يذا الفارق يواجل الفرد  موضيا بالغيا فيي التمييية ل

بينهما. فميال حيي يحة اإلنسياي ذاتيل يخيادا نفسيل ليي نقا صيها، 

ولية مييا ؤويحيياوم ايجيياد تبريييرات ةخطا هييا ويريييد اي يوقييع مسيي

ه يغمي  لينيا ءمرء لبناتصدر لنها للى اآلخريي. وحيي يحة ال

لي كم ما فييهت ميي سيي ات حتيى يصيبحوا مجمولية حسينات فيي 

لينيل!.. ويكذا حينما يحة اإلنساي مبدل يركة نظره  لى محاسينل 

حتييى يحييذ  دور لقلييل كليييا فييي نقييد المبييدل لو حتييى فييي تطييويره 

وينقليية  لييى  نسيياي ممسييوف.. ونعيير  مييي ذليي  كلييل: اي اإلنسيياي 

كرا النابعة ميي كجي  الواقيع، والفكيرا النابعية يستطيع اي يمية الف

مييي حيية اليينفس ويوايييا. ةي اةولييى تميييم جانيية القييوا واليانييية 

 جانة الضع  في اإلنساي. 

 

 بين العقل واإلرادة  -2

اي العقم بميابة مصباا منيير تملكيل الينفس البجيرية وتنصير  

ا ليت فيل لرؤية الحقا ي وكجفها؛ متى ما تريد وكيي  ميا ترييد؟ فيإذ
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واسييييتحالة  ييييرد اإلنسييياي رؤيييية جمييييام العيييدم، وحسيييي اآلداة،

التنيياق . يمكنييل ام يعيير  ذليي  فعييال، بيي ي م يسييتعمم المصييباا 

 الذا لوتيل لو يدسل تحت التراة. 

ي ميي المؤكيد لملييا اننيا لسينا ل مّ  ويذه حقيقة قد تخفيى للينيا، 

رييد في كم لحظية نعليت جمييع لحكيات العقيم. و ننيا فيي لا لحظية ن

للينييا. ويييذه حجيية كافييية للييى اي  ىالتعيير  لليهييا فهييي م تعصيي

العقم يدخم ضمي حريية الفيرد واختيياره فيسيتخدمل حينيا لمعرفية 

 الحقا ي ويدلل لاطال حينا آخر.. 

للست ترى ان  قادر في كم لحظة وفي كم مكاي اي تفكر فيما 

بصييورا منهجييية، وتسييتعمم فييي  حوليي  مييي اةجييياء واةجييخا 

مقاييسيي  العقلييية اليابتيية؟ كمييا اي بإمكانيي  اي تتوجييل  لييى  تفكييير 

ي   ،لمييور لخييرى وم تفكيير منهجيييا ولقالنيييا فييي لا جيييء.. نعييت

كتل  اللحظيات  ،ي نعر  لحكات العقملم  ينا  لحظات م يمكننا 

ييفيهييا التيي نقييع  ل روحييي قييوا، لو نجييايد تجربيية تحييت تيي يير موّجو

ود  لييى حالتنييا السييابقة حيييث لملييية حييادا. ام اننييا سييرلاي مييا نعيي

 العقم لتصرفنا و رادتنا مي جديد.يخضع 
 

 اإلرادة تقرر المصير  -3

اي  رادا اإلنسيياي قييد تتجييل بمحيي  حريتييل نحييو الخييير والحييي 

والخلي الرفيع، وقد تتجل نحو الذات والمصلحة والسيجايا السيي ة. 

اا. ومي ينا ت تي حرية اإلنساي التامة فيي اختييار طريقيل فيي الحيي

يا َكفُورام ]قام هللا سبحانل  رام َو ومَّ ا َجياكو  اإلنسياي [ ونَّا َيَديمنَاهُ السَّبويَم  ومَّ

 . ب3

تجايا خاصا  كراما  ي يفر  للى البجر لوهللا سبحانل لت يج  

تياا ليل كيم الفير  لكيي يختيار بذاتيل ميا يجياء. لوتفضيال لل، بم 
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ختييارت وجيياء فييي الحييديث فييي سييياق قصيية آدت  وحييواء حيييي ا

ي لاةخيييرا اةكييم مييي الجييجرا المنهييية لنهييا، فيي رادت المال كيية 

انميييا تيييدفعوي  :  ليييهت فييي وحى هللا تعيييالى  ،تمنعهييا لنهيييا بحرابهييا

م بحييرابكت مييي م لقييم لييل يةجييره. ف مييا مييي جعلتييل ممكّ  مميييةا  نييا

مختارا فكلوه  لى لقلل الذا جعلتل حجة لليل، فإي اطياا اسيتحي 

 باميييرا اسيييتحي لقيييابي وجةا يييي. ي لصيييى وخيييال  و ،ييييوابي

 .1فتركويا
 

 النفس البشرية والقدرة على التمويه -4

ولليينفس البجييرية مقييدرا تمويهييية كبيييرا، تقييوت بتهد يية الييينفس 

ي ييييذه القيييوا تحييياوم  وتسيييكينها حييييي تهجيييت لليهيييا المصيييا ة. 

التخفييي  لييي اليينفس بمييا يييدلى فييي للييت اليينفس  بيي حالت اليقظييةب 

ة ولمياني  يير ممكنية الوقيوا! وحييي يحية فتسليها بآمام مسيتحيل

اإلنسيياي جييي ا حبييا جمييا تحيياوم يييذه الطاقيية تبرييير كييم الوسييا م 

المؤدييية  ليييل، حتييى تختييرا اليينفس معلومييات ليسييت واقعييية، لو 

ومات التي م تال ت بلوغ ما لحة بما يال مها، ويكذا.. لتفسير المع

نيا ميي ليت ب ولييس م2ويدلى يذا العمم في منطي القرآي  بالتسوم

تييراوده حييامت التسييوم لو لحييالت اليقظيية بيييي فتييرا ولخييرى. فمييا 

يحييية اإلنسييياي جيييي ا ام وتقيييوت ييييذه القيييوا بنسيييج لسييياطير  يييير 

 صحيحة لتبرير ما يحة.

ولكي م يعني كم يذا اي اجعاا العقم ينحسر لي مجام الذات 

 ذ  ،في يذه الحامت، بم انما النفس م تستخدت يذا امجعاا لنديا

                                                

 . 7، ا 8مستدر  الوسا م ، ابواة جها النفس ، باة  -  1
 . 25، و محمد  96، و طل  83و  18جاء ت الكلمة في : يوس   -  2
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كجي  ي اي بقدرا النفس توجيل نور العقم بعيدا لي الذات حتيى م

 الخبايا البعيدا فيها ويقضي للى اةساطير المبتدلة..

للفكيرا  ام بعد يذه المالحظات نعر  اي الحة قيد يكيوي مصيدر

بفعييم مييا سييميناه بعملييية التسييوم، ام اي اإلنسيياي م يضييطر  لييى 

ريقل. ويذه الحرية تحكت اإلنسياق مع يواه بم يو حر في اختيار ط

جميع قوى اإلنساي والتي منها قوا الكج  لي الواقع  لا العقيمب 

 ،التييي تتصيير  اليينفس فيهييا متييى جيياءت وقييد تتغافييم لنهييا نها يييا

 صدر الفكرا يم يو العلت ات الحة؟وبقدرا يذا النور يمكي كج  م
 

 العقل يفضح الشهوات

ا يجييد كييم منييا بعييد يييذه المالحظييات التمهيدييية التييي سييرلاي ميي

ي نضيع لييدينا لليى لميام حييا منهيا فيي حامتيل الخاصية نسيتطيع 

رلس الخيط لعملية نقد اةفكار الذاتيية، والتيي تيتلخ  فيي توجييل 

 : يالية لس لة  لى النفس في محاولة لجرد الحقا ي فيها لي اةيواء

يييم لحيية املتقيياد بهييذه الفكييرا؟ فلييو لييت تكييي يييذه الفكييرا  -1

منذ الطفولة، لو لت تكي تخدت مصلحة لي.. فهم كنت راسخة لدا 

 للتقد بها؟

مييا يييي اةسييباة التييي حملتنييي للييى املتقيياد بهييذه الفكييرا،  -2

ويم لو كانت ينا  فكرا مجابهة لها في تل  اةسباة كنيت ليضيا 

 لتقد بها؟ ل

يم اي الناس كلهت يروي ميم ميا لرى؟ دلنيي لجعيم نفسيي  -3

انوا فعيال يعتقيدوي بميا التقيدت بيل وييت مكانهت ولتصيور ميا  ذا كي

 يعيجوي في ظرو  مختلفة..
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وفييي الميييام التييالي يتضييا كيفييية توجيييل اةسيي لة اليالييية  لييى  

 النفس وكيفية استخال  النتا ج الصحيحة لنها: 

رجم يعتقد باليالوث المقدس ـ اةة واإلبي وروا القدس ـ آلهة 

 :ام اةوم  لييى ذاتييلجميعيا، يتنبييل فييي لحظية حاسييمة، فيوجييل السيؤ

 ننييي اآلي التقييد بتعييدد اآللهيية. حسيينا. يييم لحيية املتقيياد بهييا؟ 

مفتيير  انييي كنييت فييي حضييي لبييويي ملحييديي ولييت التقييد منيييذ 

الطفولة باليالوث، فهم كنت فعال التقد بها؟.. وةقياري ييم للتقيد 

لنيييا بجميييام بييياريس  ذا تيييوفرت لنيييدا ذات اةدلييية المتيييوفرا فيييي 

ا دمت ليت للقيي منيذ الصيغر ب نهيا مدينية جميلية؟ اليالوث المقدس م

كال.. لفال يكوي ييذا دلييال لليى اي الحية ـ حية اةفكيار السيابقة 

ميييال ـ وخدميية المصييلحة الذاتييية يمييا السييبباي الواقعييياي لاللتقيياد 

لفييال لسييتطيع اي لتصييور نفسييي مصييداقا لقييوم  ؟باليييالوث المقييدس

حتييى يكييوي طييرا، كييم مولييود يولييد للييى الف نبييي اإلسييالت   ب: 

 1بلبواه يهودانل وينصرانل

يت يس م نفسل يانية: ب ية حجة نرى ليسيى  لهيا؟ لفيال يمكيي اي 

يكوي البجر رسوم مي اإللل الواحد، فيال يكيوي  لهيا وم  بيي  ليل؟ 

ولنفتر : اي المصدر لهذا املتقياد كياي  يمانيل بالكتياة المقيدس 

السيؤام ويقيوم: ييم  وانل قد كتة فييل اي ليسيى ابيي هللا.. فيوجيل

التقد بكم ما في الكتاة المقدس لت انني لقوت بت ويم وتفسيير  انني

لقيوت م فلمياذا  ،طا فة منها وييي التيي تخيال  لقليي لو مصيلحتي

 بت ويم يذا الن ؟ 

                                                

 . 22، ا 281،   3بحار امنوار ،ج -  1
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ولخيرا يتساءم ويقوم: ةتصور نفسي مكاي رجم محاييد، ييم 

 كنت فعال لرى كم لقوام الكنيسة للما يقينا؟ 

امة يذا المنهج، نكتج   نحرافات المنايج البجرية التيي وبإستق

لبعدت لي حسابها نور العقم المبيي، فمادت مي تحت لرجلها كم 

 القوالد الفكرية وتةلةلت صروحها ةلةام.

اي يذه المنايج لت تجي  اي تعتير  بالعقيم، ةالمية اي العقيم م 

قية، يعييدو اي يكييوي ـ كمييا سييبي القييوم فيييل ـ مجموليية لحكييات سيياب

 وليست قبسا مي نور قادر للى كج  الحقا ي جميعا.. 

لت تج  اي تعتر  بهذا النور فةلمت اي النفس ييي التيي تفكير 

وتتصييور، وبمييا اي انصييار ييييذه المييذاية يعترفييوي بيي ي الييينفس 

البجرية تت ير بالجهوات وتتطيور حسية الحيامت، فيإنهت يقوليوي: 

الحييامت، فكانييت المعرفيية ليضييا تتيي ير بالجييهوات وتتطييور حسيية 

الجيييهوات  تتطيييور كمييياي المعيييار  تتغيييير ولي ةلميييوا لالنتيجييية 

 بالضبط.

وانقسيمت يييذه المنييايج للييى نفسييها قسييميي: فطا فيية آمنييت بيي ي 

المعيييار  حينيييذا  م تعكيييس الحقيييا ي الموضيييولية ام بصيييورا 

نسييبية، وقالييت: مييا دامييت اليينفس يييي التييي تعيير ، واي المعرفيية 

ت يي في حالة متغيرا، فإي المعرفية تتغيير. ؛ وما دامةبنتها الذاتي

وبمييا اي الواقييع الخييارجي م يماجييي يييذا التغييير، فييإي المعرفيية م 

 تعكس سوى بع  الواقع فقط. 

وفريييي قييالوا: مييا دات اإلنسيياي م يييدر  كييم الواقييع فمييا الييذا 

يحملنييا للييى املتييرا  بكييم الواقييع. بييم نعكييس ونقييوم اي مييا م 

لقيد انطيوت ييذه الفلسيفات التيي سينقوت يدر  فهو  ير موجيود. و

جاء هللا، انطوت للى ضاللة بعيدا نجي ت ليي الغفلية  ي بجرحها 
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لي نور العقم الذا يفضا النفس ويكج  ت يراتها. ولذل  فهي م 

 تستطيع اي تحجة لي اإلنساي، الحقيقة بسبة ت يراتها. 

ييية، وميي ينيا نعير  اي النظرييات النسيبية الذاتيية، والنسيبية الفرد

فييي الميينهج انحرافييات كبيييرا والنسييبية التطورييية، كلهييا نجيي ت مييي 

ابتدلت مي التركية للى جانية امنفعيام فيي الينفس؛ جانية الضيع  

لي جانة الفعم فيها؛ جانة القوا واإليجابيية  ةم والسلبية والت ير،  افل

والكج . ولقد استبعد يؤمء لي حسابهت منذ البدء قدرا العقيم لليى 

ات الداخلية. ويذا يو الضيالم البعييد اليذا قياد  فروييدب كج  الت ير

ليضا  لى صيا ة نظريتل لي الالجعور حييث اسيتبعد قيدرا اإلنسياي 

للى كج  ما في  م جعورهب وجعلل دا ما يخضيع لتي يرات ظروفيل 

تليي  القييدرا التييي تفضييا  لييي دوي اي يعتيير  للعقييم بقييدرا الكجيي 

 لمنساي يذه الت يرات.

فييي الميينهج بيييي اإلسييالت والنظريييات الحديييية  ويييذا امخييتال 

 حوم العلت، يتبيي في الميم التالي  للما ب نل مجرد ميمب: 

لنتصييور اي رجييال ماركسيييا نقابيييا، اقتضييت ظروفييل المعاجييية 

انضييمامل فييي ه الطبقييي كعامييم صييغير؛ اقتضييت ؤالمتردييية وانتمييا

ية ـ اليورا ضد البرجواةية. ينا ـ ولليى رلا كيم المنيايج البجير

ينظر  لى الحقا ي مي الةاوية الخاصة بل، ويدر  اي البرجواةية 

بناء استغاللي ماكر. فيإذا تطيورت ظروفيل ولصيبا ملييونيرا.. لو 

كاي مي قادا الحةة ولصبا بيوقراطيا محترفا، فالبد انل ـ حسة 

ييييذه المنيييايج ـ يتطيييور تفكييييره، وييييرى وجيييوة اتبييياا سياسييية 

الحيي. فماذا حيدث بهيذا الرجيم؟ م البرجواةييي بحي العمام والف

ه، ولكي ييم ؤرية انل تغيرت نفسيتل، وم رية انل تطورت ليوا
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المعرفييية العقليييية ليضيييا تطيييورت فييييل؟ ييييم انيييل نسيييي معادمتيييل 

؟ لت انيييل نسيييي نظريييية 25=5×5الرياضيييية؛ مييييال ييييم نسيييي اي 

فيييا   القيمييية الماركسيييية بمجيييرد تطيييور حالتيييل؟ لت انيييل ليييت يعيييد 

 التضحية، ورولة الحي، وحسي العدم..؟؟يتحسس بجمام 

ولكيي ييم ييو فعيال م  ،انل م يريد اي يعير  كيم ذلي صحيا 

يستطيع اي يعرفها، ويم انل افتقد ذل  النور الذا كياي يعير  بيل 

تل  الحقا ي؟ ينا  فرق بيي امّ يريد وامّ يقدر، وكت مي جييء م 

 يريده المرء ويو قادر لليل..

هت مرا واحدا فوقعت في سلسلة م تنتهي اي يذه المنايج اجتب

مي التناقضات، تل  المرا كانت حيي وضعت النفس مكاي العقيم، 

وحسبت اي ت ير النفس يعني ت ير العقم ليضا. وكما سبي فنحي م 

ننكيير دور الحييامت المييؤيرا للييى طبيعيية اإلنسيياي ولكييي ننكيير اي 

ييا ءي ورالتكوي يذه الطبيعة كيم جييء لنيد اإلنسياي. انميا نؤكيد 

 جيء آخر يو نور العقم.

ر اإلسالت بدور  اميواءب في تضليم اإلنساي ولكنل ليت ولقد ذكَّ 

دور اإلرادا والعقم ـ واليذا يجية املتمياد للييل ـ فيي  لي يغفم

نَيا  رو كم فَلمنَا قَلمبَلُ َلي ذو عم َميم لَ م صيا ة اإلنساي. قام سبحانل: ]َومَ تُطو

 ب.28 . الكه [َواتَّبََع َيَواهُ 

فييي يييذه اآلييية يبيييي القييرآي وجييود لالقيية بيييي الغفليية واتبيياا 

الهوى، ام انل م يجعم الهوى مؤيرا في النفس ام بإرادا اإلنساي 

 حيي يقوم:  واتبع يواهب. فامتباا لمم وم يحدث بدوي  رادا. 

لمت  ]ويقوم:  يَوآَءيُت بوغَيميرو لو يَي َظلَُميوا لَيم ب 29 وتالير [بَمو اتَّبَيَع الَّيذو

في يذه اآليية، يفصيم القيرآي بييي العليت واتبياا الهيوى، ويجعلهميا 
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مختلفيي. وي مر في آية يالية المؤمي بمخالفة الهوى ويجعم لل في 

ا َمييم َخياَ  َمقَياَت َربّويلو َونََهيى الينَّفمَس ]ذل  يوابا لظيما، فيقوم:  َولَمَّ

َجنَّةَ يوَي المَم مَوى  ب.41-40 الناةلات[َليو المَهَوى   فَإويَّ الم
 

 الفكرة بين العقل واإلحساس -ج

المصييدر اليالييث واةخييير مييي مصييادر الفكييرا، يييو اإلحسيياس 

ودور الحس م ينكر ام مي قبيم لول ي  المييالييي اليذيي نسيوا دور 

العقم في توجيل الحس، ف نكروا دور الحس ليضيا. وسيو  نلتقيي 

 جاء هللا. ي بهت في فصوم قادمة 

 

لييى جانيية الحييس ليمييية مناسييبة، حيييث دلييا  لييى وامسييالت لو

 النظر والسير والتحر  والتيبت، في نصو  متظافرا. 

ام انيييل لوليييى ايتماميييا اكبييير ليييدور العقيييم اليييذا يوجيييل الحيييس 

ويمح  نتا جل، والذا ليومه يصياة الفكير بالجيلم الكاميم. ذلي  

ةنييل لنفتيير  اننييا لبعييدنا العقييم لييي مجييام الحييس ولصييبحنا ميييم 

الحسيييي اليذيي ليت يعترفييوا بيدور العقيم فيي توجييل الحييس، لول ي  

فسو  نرى كي  نتخبط في الضالمت حتى م نستطيع كج  لية 

ي نكيراي العقيم ييدلونا  حقيقة مهميا ضيؤلت بواسيطة الحيس. بيم 

 لى التجكي  في وجيود ليية حقيقية وراء الحيس، وينتهيي باإلنسياي 

ي تكيوي رؤيتنيا للممكيي  لى الميالية لو التجكي  التات. لفلييس ميي ا

لألمور لجبل جيء برؤية الحالت في منامل، لوليس ميي الممكيي لي 

يكييوي اإلحسييياس نابعيييا ميييي ذات اةلصيياة ولييييس ميييي الحقيييا ي 

الخارجية؟ فيإي ليت يكيي ينيا  نيور ليدى الينفس يحكيت بي ي مصيدر 

اإلحساس حقيقة خارجية بصور جاةمة، لو لت يكي يذا ف ية حجة 

 ؟حقا ي وراء اإلحساستقدر للى ايبات ال
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 واآلي دلنا نسترسم مع يذا امفترا  لنرى نتا جل. 

اي لوم مييا يصييدمنا فييي يييذا الطريييي  يماننييا الييذاتي بعقولنييا  -1

ي لوكلنييا يييؤمي ذاتيييا بطا فيية مييي المعلومييات المسييبقة، وم يمكنييل 

هييا مهمييا كلفييل اةميير. نحييي نييؤمي ميييال: بيي ي الفضيييلة ينفصييم لن

ونيييؤمي بييي ي التنييياق   اجتمييياا العيييدت  حسييينة وليييت نحيييس بهيييا،

والوجودب محام ولت نره، ونؤمي بمبيدل العليية  كيم حيادث بحاجية 

 لى سبةب ولت نجايده.. صحيا اننا جايدنا ب بصارنا الحجارا تقع 

للييى اةر ، ولكيييي ميييا اليييذا دلانييا  ليييى البحيييث ليييي راميهيييا؟ 

ايد اي صحيا ليضا اننا رلينا الحرارا تندلع مي النار، ولكي لت نج

النار يي التي لوجدت الحرارا.  ذي فما الذا ييدلونا  ليى التبيار 

 النار سببا للحرارا؟!

وصيييرا العليييت اليييذا نفتخييير بيييل الييييوت يقيييوت لليييى لسييياس  -2

التجربة، والتجربة تقوت للى قاليدتي الحيس والعقيم. اي الحييواي 

م يمكنل اي يكتج  مي تجاربل جي ا مع انل يحيس، ربميا لجيد منيا 

ى. فالكلة ذو سمع جديد، والصقر ذو بصر نافذ، ولكنهما م ولقو

يملكييياي التجربييية، ةنهميييا يحسييياي فقيييط دوي اي يعقيييال. بيييم حتيييى 

التجربة م تجكم كم المعرفة البجرية. فإننا م نمل  في لا قيانوي 

مييي قوانيننييا العلمييية؛ م نمليي  التجربيية الجيياملة لجميييع جة ياتهييا. 

الذا بجر بل  نيوتيب، يم جرة كم دلنا نفتر  قانوي التجاذة 

تجاذة فيي الكيوي؟ كيال ييذا مسيتحيم! اي ميا فعليل ليت يعيد  جيراء 

التجربة للى بضعة حوادث حتى حصيلت ليل قنالية تامية بي ي لا 

حادية لخرى م تعدو اي تكوي ميم تل  التي جربها. ويذه القنالة 

مي لييي حصيم بهيا؟ ميي اييي اسيتطاا قيياس ميا يي تي بميا مضيى؟ 

 س لحكت لقلل بالمعادلة التالية: لفلي
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اي التجربة الماضية دلت ـ بطريي الحس ـ للى وجود تجياذة 

بيي جست وجست مخصوصيي، واي يذا التجاذة ليس صدفة وانما 

يو بسبة وجود للية فيي اةجسيات. وحسية ليدا مالحظيات لليى 

لنواا مي اةجسات تبييي انيل م فيرق بييي نيوا اةجسيات فيي وجيود 

 يها، فدم للى اي كم اةجسات ذات قوا تتجاذة بها. يذه العلة ف

 ؟. الطا نا ييذا القيانوي العلميي  فيترى كت حكما لقليا اجتر  

فإي لحدا منا م يدلي انيل قيد  ،ومع اننا م نرتاة في يذه اةحكات 

 جربها يي اةخرى، وانل لوم التجربة لت يكي يعتر  بها. 

التجربيية ذاتهييا، كييي  بييم ومييي حقنييا اي نتسيياءم لييي قيميية  -3

كانييت لييدينا قيميية للحييس، وكييي  آمنييا بهييا، وكييي  صييدقنا ب نهييا م 

تخطل؟ ليس لدينا ام الوجداي والحكيت العقليي اليذا م ريية فييل، 

وام فهم مي المعقوم اي نقوم: اي التجربية ذاتهيا دليت لليى قيمية 

 التجربة؟ 

ولية بعد كم يذا، ينبغي اي نعود  لى لنفسنا لنتعر  للى ن -4

اإلنطييالق مييي الحييس الجة ييي  لييى لبعيياد لخييرى. فكلنييا يعيير  اي 

الحييييس م يعيييييدو لمليييييية انعكيييياس الميييييؤيرات الخارجيييييية لليييييى 

اةلصاة، ونقم اةلصاة لها  لى الميي. وكلميا تصيورنا حدوييل 

فيييي الميييي، فإنيييل م يعيييدو لي يكيييوي ميييي نيييوا اإلحسييياس. فمييييال: 

لليى جيبكية اإلحساس بلوي الجيجرا ليي طرييي انعكياس الضيوء 

العيي، م يحملنا لبدا للى اإليماي بي ي كيم جيجرا لهيا ذات الليوي، 

ذل  ةي اإلحساس مقدر بقدر الجعاا المنعكس للى العيي، وليس 

بقييادر لليييى جييموم سيييا ر اةجيييجار فييي العيييالت كلييل حتيييى يكيييوي 

اإلحسيياس المباجيير يييو الوسيييلة لمعرفتنييا بلونهييا الواحييد فييي كييم 
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كاي للينيا اي نتسياءم ميا ييو السيبة لتعمييت مكاي. فإذا للمنا ذل  

نتيجية الحيس، والحكيت بيي ي لا  حسياس آخير سييو  تكيوي ليل مييي 

النتييا ج واةسييباة مييا كيياي لهييذا اإلحسيياس، حتييى يييتت بنيياء قييانوي 

 للمي جامم؟

وقبم اي نقوم جي ا في يذا المجام مبد اي نفرق بيي لونيي مي 

الكيياذة، والييياني  اممتييداد فييي اإلحسيياس؛ فقسييت نسييميل اممتييداد

 ندلوه اممتداد الصحيا.
 

 اإلمتداد الكاذب -أ

نتةاا صييورا جديييدا ااممتييداد الكيياذة، يييو اي تقييوت اليينفس بيي

للحقا ي التي لحسيت بهيا. فمييال: ييرى اإلنسياي رجلييي  لنفتير  

ب، ويعر  بالحس اي بينهميا لميورا متجيابهة كالجسيت ام وللي ام محمد

الهيكيم الضيخت، كميا يبصير بينهميا ي، ويي الكبييرتياةبي  والعيني

 ختال  السي والطوم ولوي الجعر. المورا مميةا ك

ينا تقوت النفس بعملية التجريد ويي حصر نظريا لليى الجوانية 

المتجابهة وحذ   يريا. ونتصور مييال  كليي الجمييمب اليذا يجيمم 

 محمدا كما يجمم لليا.

ها يبصيير اإلنسيياي تفاحيية لهييا ميةاتهييا وخصا صيي :وميييم آخيير

فهي تفاحة واحدا صغيرا الحجت للى الججرا الفالنية.  ،الوجودية

ولكي النفس تقوت بعمليية التجرييد وتنيةا ليي التفاحية خصا صيها 

 وتتصور  كلي التفااب الذا يجمم كم تفاحة. 

اي يذه العملية م تعتمد للى العقم، بم لليى الينفس، وييي فيي 

ليل. فالجمييم  كفكيرا اةساس م تةيدنا ام تصورا كاذبيا م وجيود 

كليييةب م وجيييود لييل ام ضيييمي محمييد ولليييي، وليييس ليييدينا  كليييي 
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الجميمب ليجمم كال مي محمد وللي في الواقع الخيارجي. كميا اي 

 . ي للالتفاا الكلي م وجود خارج

القوا التي تخلي لنا يذا التصور تسمى بقوا التخيم، ويي م  ي 

تمل  خاصية الكج  وم تعدو اي تةيدنا بالتصور، ولذل  فهي م 

تنتقييم بنييا لييي مجييام الييذات  لييى الواقييع الخييارجي.  ذ اي وجييود 

صورا متخيلة في مداركنا جيء ووجوديا في الخارج جيء آخر. 

م وجيود لهيا فيي لي ومي ينا فنحي نتصيور لميورا كيييرا ونيؤمي 

الخييارج لبييدا. ميييال نتصييور جييبال مييي لقيييي، ونهييرا مييي فضيية، 

 واقع لها لبدا.  ملي علت وحديقة مي ةبرجد، ون

ولقيد كانييت فلسيفة الحسييييي ـ بمختلي  مدارسييها ـ تييتهجت للييى 

صحة التعقم، لظنها انل م يعيدو اي يكيوي ركاميا ميي التصيورات 

امنتةالية. والسبة انها ـ لا مدارس الحسيييي ـ تكونيت فيي جيو 

مجييبع بالنظريييات ام ريقييية وللييى رلسييها نظرييية لرسييطو التييي 

لقوم ب ي لساس العلت التصيورات السياذجة والمركبية، تعتمد للى ا

واي التعقييم انمييا يييو تركييية التصييورات واإلنتييةاا منهييا. والييذا 

يراجع بدقة نصو  الحسييي ينتبل  لى انها تنس  نظرية ارسطو 

 التي سادت لوروبا قبم لهد اليورا.

ونحييي نضييت لصييواتنا  لييى لصييواتهت، وننكيير اي يكييوي مجييرد 

والواضا اي اإلنتةاا، لمم مي للميام الينفس، م اإلنتةاا للما. 

يكجيييي  الخييييارج لبييييدا. ولكنهييييا بعيييييدا لييييي اممتييييداد الصييييحيا 

للمعلوميات، اليذا يييو القسيت اليياني، والييذا م يرتياة فيي صييحتل 

 ي  لى المدارس الحسية. ولحد حتى المنتم
 

 االمتداد الصحيح -ب 
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لحاديية  اممتداد الصحيا، يو اليذا يكجي  لنيا السيبة اليواقعي

معينييية. فمييييال: حييييي نجيييد ميييوت حييييواي بصيييورا فجا يييية، نقيييوت 

بالتجربة ونرى انفجارا في مخل، ونقوت بعد يذه المالحظة بعملية 

فييإذا وجييدنا موتييل يييو  ،تفجيرييية اصييطنالية فييي مييي حيييواي آخيير

اآلخر، فال نرتاة في لي لا حيواي في ميم يذه الحالية  ذا حيدث 

ل سيييموت. ونجييد اي يييذا العلييت م فييي مخييل انفجييار ميييم يييذا، فإنيي

 يخضع للتصور الذيني بم يو انكجا  وجهود للنفس.

ي الييذا قييات بتجاربييل المحسوسيية فييي حقييم الكهربيياء واي لديسيي

وحفظ الضياء، لر  انل م منا  لل مي العييور لليى خييط ميي 

الكربوي، فكربي كم ما وقعت للييل ييداه بغيية الوصيوم  ليى فتييم 

ميادا  1200ضياءا العمليية. وبعيد تجربية كربوني رفيع يصيلا لم

مي لنواا المواد وجديا لنها كلها ليست مي الصالبة بالقدر الكافي 

دقا ي، و ذا بل فيما يقرة مي اليي س جياء بخييط  8للبقاء لكير مي 

لةراره ولند ييذ للهييت اي يكييربي يييذا الخيييط القطنييي  لحييدمييي  لفكيي

كيم ميا جيرة، فقيد التافل فإذا بل يبريي للى انل لطوم لميرا ميي 

ظم مجتعال لربعيي سالة قبم اي ينطفيل. اي ييذه كانيت خطيوات 

ي لكجييفل العظيييت  المصييباا الكهربييا يب. فييإذا لردنييا تتبييع ولديسيي

خطواتيييل لرفنيييا اي الحيييس كييياي يلعييية دورا يانوييييا، واي كجيييفل 

الحقيقيييي انميييا كييياي ةي  حساسيييل دفيييع  ليييى معرفييية السيييبة. فليييو 

يمليي  العقييم الكييافي، فهييم كيياي يعلييت ي لييت يكييي وديسييلافترضيينا اي 

حيي يجرة للى خيط واحد اي كم ما يجابل ييذا الخييط ييو ميليل 

 ولو لت يكي قد رآه فعال. 
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يقييوم الكسيييس كاريييم ـ ويييو مكتجيي  قييدير ـ: جميييع لظميياء 

الرجام ويبهت هللا بصييرا، فهيت يعرفيوي دوي تحلييم لو تفكيير ميا 

عرفويييا. ولهييذا فييإي يييي اةجييياء الهاميية التييي يجيية لليييهت اي ي

الةليت الحقيقي للرجام م يكوي بحاجة  لى امختبارات النفسية لو 

بطاقييات التوصييية، حينمييا يريييد اي يختييار مسييالديل. كمييا اي فييي 

اسييتطالة القاضييي الفييذ اي يصييدر حكمييا لييادم دوي الييدخوم فييي 

تفاصيم الحجج القانونية، بم حتى  ذا بدل بحيل بالمقدمات الخاط ة 

ام كيياردوةوب. لميا العيالت النابغيية فيسيل  بيالغريةا الطريييي  كميا قي

 . 1المؤدا  لى امكتجا 

وكييم مييي يقييوت بدراسيية حاليية العظميياء يعيير  اي المعرفيية لييت 

تحييدث لييديهت ام بجييكم مييي امكتجييا  المفيياجل. اي يييذا اممتييداد 

يحييدث بنييور العقييم الخييال  دوي لييية دوافييع نفسييية لو مصييلحية، 

ه لييي اإلمتييداد الكيياذة.  ذ اي ذليي  اممتييداد ويييذا يييو الييذا يمييية

يحدث بر بية نفسيية معينية، اميا ييذا اممتيداد فإنيل ييو اليذا يقيود 

 البجر  لى املترا  بصورا جاةمة دوي لية دوافع. 

والسؤام ينا كي  يحدث ييذا اإلمتيداد، وميا ييي السيبم الكفيلية 

 لسالمتل والمحافظة لليل دوي دوالي الجهوا البجرية؟ 

بييا للييى يييذا التسيياؤم مبييد اي نعلييت اي العقييم يقييوت بييدوريي جوا

 لساسييي في تحويم اإلحساس  لى للت.. 

يييتلخ  الييدور اةوم فييي توجيييل الجييوارا، توجيهييا صييحيحا، 

، والمقارنيية بيييي اةحاسيييس المختلفيية. بينمييا اوالتيبييت فييي  حساسييه

ة يتلخ  الدور الياني في المقارنة بيي اإلحسياس واةحكيات العقليي

                                                

 ب.146 اإلنساي ذل  المجهوم    -  1
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 السابقيةب. كذل  المقارنة بينيل وبييي التجيارة الماضيية. وبالتيالي 

 لى  نجيرت ميي القفةا الصا بة مي اإلحساس  لى العلت. وفيما يلي 

 نولية قيات العقم بهذه اةلمام.. 
 

 نقد العقل لإلحساس

اي ينييا  جييروطا تمهيدييية للتجربيية يبينهييا العقييم. فميييال م  -1

و لل انها مفروغ مي صحتها لو فسياديا، يجرة اإلنساي حقيقة تبد

انيل م يجييرة مييال: يقييم الحدييد الييذا يرسية بييل  ليى قعيير الميياء. 

وبالفعم حيي قام رجم لصاحبل تعام نجرة صنع سفينة مي حديد 

استخ  بل ورمى بقطعة حديد في الماء وقام: لنظر يا  بي كيي  

كانيت  رسبت؟ ولكي الواقع: اي السفينة قد تكيوي ميي حدييد، وانهيا

مييي جهاليية الرجييم حيييي التقييد انهييا مسييتحيلة.. ولييو امعنييا النظيير 

لرفنييا اي الرجييم كيياي  ا يية العقييم حيييي قييام بييذل ،  ذ اي العقييم 

 ستحالة ميم ذل . االصحيا م يحكت ب

ميي ينييا نعلييت اي ينيا  جييروطا لمرحليية ميا قبييم التجربيية يجيية 

مييي ليمهييا وجييود منيياف فكييرا مناسيية لهييا لنييد  توافريييا سييلفا،

 المجرة ذاتل، ويو م ينج  دوي وجود لقم منفتا. 

ونستطيع تحديد يذا المنياف بيالقوم: اي الجهيم والغفلية البجيرية 

قييد تطبييع للييى لقييم اإلنسيياي بحيييث م يوجييل  حساسييل  لييى لقييرة 

اةجييياء  ليييل ليعيير  مييي خاللييل الحقيقيية، وم يرضييى تجربيية مييا 

 سواه. 

يظيم منفيتا الذينيية ولذل  فإي اإلسالت يوجة للى الميؤمي اي 

لبييدا وم يسييارا بييالنفي لنييد سييماا كييم جيييء جديييد، وانكيير للييى 

لول   الذيي يرفضوي املترا  بالفكرا لمجرد انهيت ليت يجربوييا 
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يُطييييييوا ]ميييييي قبيييييم. قيييييام هللا تعيييييالى:  بَيييييمم َكيييييذَّبُوا بوَميييييا لَيييييتم يُحو

لو  لممو  ب.39يونس [بوعو

وي ام مييي والييذيي يحملييوي لوةارا فكرييية معينيية، م ينظيير -2

ةاوييية قناليياتهت الخاصيية ولهييذا فييإي تجيياربهت تبييدو ناقصيية و ييير 

 مفيدا ةنها تفسر بع  الحقيقة فقط.

فميال: الذا يحمم لقيدا معينة بج ي جخصية تاريخية لو حدث 

تياريخي، فإنيل يحياوم دراسية الكتية التيي تؤييد وجهية نظييره دوي 

حتييى حييوم  الكتيية المخالفيية لهييا.. ولييذل  تصييبا معلوماتييل ناقصيية

لقيدتيل الخاصية، ةنيل م يدرسييها ام فيي حيدود معينية وبترسييبات 

سيابقة. ومييي ينييا نكتجيي  لي العقييم ضييرورا لتوجيييل الحييس  لييى 

اإلحاطة بالجيء، والتيبت مي التجربة دوي الحكت للى الموضوا 

بسرلة وقبم اكتمام تجربتل وتعميمها للى جميع الحامت التي قد 

 ت يير في صحة التجربة. يكوي لتغيريا نوا مي ال

وقييد سييبي القيييوم منييا بييي ي رلس العقييم ييييو التيبييت، ذلييي  مي 

للييى اليقيية السيياذجة بنفسييل، بحيييث يصييعة لليييل  مَ بيياإلنسيياي جُ 

املتييرا  بجهلييل، وليي ي التيير  فإنييل سييرلاي مييا يعييود فيييدلي 

 العلت. 

 

والعقييم المضيييء يييو الييذا يحكييت للييى الييذات ب نهييا جايليية، 

ا فتضييطر  ليى البحيث لييي المعرفية. وينييا ويكجي  لهيا لييي جهلهي

اللتها السييابقة وتبييدء تجييرة الحقييا ي بييروا ضييفقييط تتجييرد لييي 

 موضولية. 
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الجييرط اليياني الييذا ييوفره العقيم للحييس حتيى يكييوي ييو وييذا 

موضييوليا. وقييد لوحييت  لييى يييذا اةميير آييية قرآنييية كريميية حيييي 

ٌت  ويَّ ]قالت:  لم لَ ويَ   َومَ تَقمُ  َما لَيمَس لََ  بولو لو َع َوالمبََصيَر ُكيمب لُوم المسَّيمم

ُؤومم  ب.. والمالحيظ فيي ييذه اآليية ربيط 36 اةسيراء [َكاَي َلنملُ َمسم

اإلحسياس بالمسيؤولية التامية، لكييي م يتسيارا اإلنسياي فيي الحكييت 

ولقد لبرت اآليية بكلمية  ،دوي تيبت كامم و حاطة تامة بمحتمالتل

يقسييت اةمييور لمامييل  لييى "تقيي " الداليية للييى اي البجيير يجيية اي 

خطيوات، فيال يخطييو خطيوا  ليى اةمييات ام  ذا قياده العليت الييذا م 

 رية فيل  ليها، وم يكوي متسرلا فيعتر  كليا لو يرف  كليا!!

اننا بسرلة نكيّوي مفهوميا خاصيا وواحيدا ليي التفاحية، ميع  -3

اي العملييييية بحاجيييية  لييييى معييييار  لقلييييية مسييييبقة تجمييييع جييييتات 

لنييا: اي الرؤييية التييي نقلييت  لينييا حجييت التفاحيية  اةحاسيييس وتقييوم

فنيا وةنهيا ومالسيتها، واي اليذوق لو رّ ولونها، واي اللميس اليذا لَ 

الجت الذا لرفنيا الطعيت والرا حية.. كيم ييذه اةحاسييس انميا ييي 

 تعبير لي جيء واحد يي  التفاحةب. 

اي يذه الوحدا النظرية لت نستطع الحصوم لليها بيدوي وجيود 

ذا لييت يكجيي  لنييا لييي وحييدا السييبة فحسيية، بييم وليضييا العقييم اليي

كجيي  لييي اي كييم ليير   اللييوي، الطعييت، الرا حيية و.. و..ب م 

يطييرل ام للييى جيييء مييا  يييو الييذاتب. واي لييذات الجيييء لالقيية 

 بعرضل وبالتالي يكج  لنا لي حقيقة التفاحة. 

اي التفاحة ليست ـ لدى للمنا ـ مجمولة صور ميي اةحاسييس 

ا جاءت بع  الفلسفات الحسية اي تتصوريا، بم يي المتفرقة كم

حقيقيية واحييدا متكامليية، ذات خصييا   متصييورا. ومعرفتنييا بهييذه 
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الوحييدا انمييا يييي بسييبة نييوا مييي المقارنيية اإليجابييية تكجيي  لييي 

 وحدا اةحاسيس. 

 يذه بع  الجروط التمهيدية للتجربة الحسية يوفريا العقم. 
 

 المقارنة وسيلة العقل

ذه الجروط لدينا معار  لقلية ـ تقوت بمقارنات ـ والى جانة ي

 نكج  بها خط  بع  لحاسيسنا، ويي كالتالية: 

المصاة بالدوار م يجي  فيي اي حسيل ييو مبعيث اإلحسياس  -ل

وذل  لدى مقارنة حسل بحس اآلخيريي.  ذ اي ليدى  ،بحركة العالت

كم منا حكما لقليا م نرتاة فيل، يتلخ  في: اي الواقع يجية اي 

حييس بييل كييم لحييد. فمييا دات اآلخييروي م يحسييوي بييل، نكتجيي  اي ي

الييذا يحييس بييل وحييده مبييد اي يكييوي خاط ييا. ويكييذا كييم  حسيياس 

ل فور مقارنتل بإحساس اآلخيريي، لو بإحسياس فخاطل ينكج  ةي

 الرجم ذاتل في سا ر اةوقات..

وقييد تصيياة العيييي بييالمر  فتييرى اةجييياء مقلوبيية، ولكييي  -ة

اإلحسيياس، حيييي تلمييس اةجييياء لتجييديا  يييذا  اليييد تكجيي  ةييي 

سييالمة. ويكيييذا يحكيييت العقيييم بيييي اةحاسييييس المختلفييية بمقارنتهيييا 

 ببعضها. 

وقد تبصير العييي رجيال قةميا فيال يتيردد العقيم ميي الحكيت   -ج

ب نل طويم القامة، ةنيل يقياري المسيافة بينيل وبييي الرجيم، فيقيوم: 

الطوم ـ نصي    ذا كانت الرؤية مي بعد ميم تظهر الجخ  بهذا

متيير ـ فالبييد انييل  ذا اقتييرة يظهيير ذو طييوم قييد يتجيياوة المتييريي. 

المسافة في العيي واةذي وسا ر اةلضاء،  دور ويكذا يقدر العقم

بم يكذا يقدر سا ر القوانيي الفيةيا ية كوةي الجيء في الماء. فإي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 78 

ساس البسيط يةلت انيل خفيي  مييم ميا يتصيور، ام اي العقيم حاإل

 ا يحكت بخال  ذل . سرلاي م

مقارنة سا ر العيوار  الداخليية، فقيد تجيعر جمييع للضياء  -د

الجست بالبرودا لو بالحرارا الجديدا، ولكي العقم م يتيردد فيي اي 

ذل  احساس باطيم منيل يتقياري ميع ليوار  المير ، مميا ييدم 

للييى ةييي  اإلحسيياس. ويكييذا فييي كييم ميير ، كفقييداي التييواةي 

 والذوق والجت و.. و..

تتجابل اةخطاء الحسية الناجمة مي العقاقير المخدرا كاةفيوي و

والهروييي و.. و.. باةخطياء المرضيية التيي م يلبيث العقيم حتيى 

 يفضحها. 

م نذكريا ةنهيا متجيابهة  وينا  لدا لنواا لخرى مي المقارنة

ومعروفة ويقوت كم واحد منا بتجربتها يوميا وبصورا لفوية، ام 

 بيي ينا حقيقة المقارنة ونقوم: انل ينبغي اي ن

اي كم مقارنة تنطوا للى مجمولة مي اةحكات العقلية التي لت 

نعد نلتفت اليها لسرلة تحققها وجدا وضوحها. فميال: اي المقارنة 

بيييي مييا نحييس بييل ولحاسيييس اآلخييريي، انهييا تنطييوا للييى الحكييت 

واقع ويو اي ما لحس بل اي كاي يو ال ،الواضا الذا م نرتاة فيل

وجيية ام يختليي  فيييل حييس اآلخييريي منهمييا مييي طبيعيية واحييدا، 

وتكجفاي لي حقيقة واحدا. فالبد اي يكيوي امخيتال  بسيبة آخير 

يييو الميير  والخطيي  ومييا لجييبل. ودوي العقييم مييي ليييي نعيير  اي 

الحقيقة واحيدا، لو اي الحقيقية الواحيدا م تبيث ام لونيا واحيدا ميي 

اي لمخيتال  سيببا خارجييا.  اإلحساس لنيدا ولنيد اآلخيريي، لو

 فلماذا م يكوي الجيء بال سبة؟ 
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فضيا المغالطية الكبييرا التيي اسيتند  ليهيا  نيتمكي مييوبهذا كليل 

النسبيوي حييي قيالوا: اي اإلحسياس يتي ير بيالظرو  الفيةيولوجيية 

فلهذا م تعكس ام ذاتها. ونحيي نعتير  انهيا تتي ير حينيا، ولكيي م 

لتجييكي  فيي نتا جيل كييم ميرا.  ذ اي العقييم يحملنيا ييذا التيي ير  ليى ا

سيييحكت بمييا  ذا كييياي الحييس متيي يرا بعواميييم خارجييية ات بعواميييم 

 داخلية فيةيولوجية. 
 

 تمحيص النتائج

يت يقوت العقم بدوره الياني في توجيل اإلحسياس وييو تمحيي  

موايية العقلييية، ميي ييذه الناحييية. الالنتيا ج. وتختلي  النفييوس فيي 

ي الناس فقط يتمكنوي مي اإلسيتنتاجات الصيا بة ولذل  فإي قليال م

مييي تجييارة متجييابهة. ويييذا الييدور معقييد، ولييذل  فييال يمكننييا ام 

 التنبيل بالقوالد العامة، التي تفيدنا في يذا المجام: 
 

 اإلحساس في محك السابقيات العقلية -1

تييةلت العيييي  ، حينميا تييرى العيييي لجنحية المروحيية ويييي تيدور

:  صيحي ميدورب ولكيي العقيم يقيوت بتخط ية ييذه بادئ النظير انهيا

النتيجة، ويقوم: اي الصحي م يحر  الهواء. ويذا الميام البسييط 

يدم للى اي اإلحساس يقاري باةحكات العقلية المسبقة. فميال ليدينا 

حكت لقلي جاةت يو: اي الحدث مبد واي ي تي بعد سبة مناسية، 

تجابهة. ومي ينيا فينحي ولذل  فإي اةحداث الواحدا ذات لسباة م

م نرتيياة فييي قييانوي التجيياذة، منييل حصيييلة تجاربنييا المحسوسيية 

مضافة  لى لحكامنا العقلية. اننا نيرى اي الطيير لنيدما يميوت يقيع 

للييى اةر ، ونعيير  اي رفييع الحجيير للييى الظهيير لصييعة مييي 
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ونالحييظ اي القميير يييدور فييي الفليي ،  ،رفييع القطييي ويتطليية جهييدا

الجبم لجي مي النةوم منل. ونالحظ حقا ي  ى لونعلت اي الصعود 

كييرا كم يوت م لالقة إلحدايا باةخرى ظايرا، يت نتعر  لليى 

حقيقيية اسييتنباطية يييي قييانوي الجاذبييية، وينييا تييرتبط جميييع يييذه 

الحقا ي فنعر  للمرا اةولى انهيا كلهيا مرتبطية  حيدايا بياةخرى 

لعنييا الحقييا ي  رتباطييا كييامال داخييم النظييات، وكييذل  الحييام لييو طا

المحسوسية مجييردا فليي نجييد بينهيا لا ترتييية فهيي متفرقيية و ييير 

مرتبطة، ولكي حيي نربط الوقا ع المحسوسة بالحقا ي امستنباطية 

 .1فسنستنتج صورا منظمة للحقا ي

ونييرى كييي  قييات العقييم بييربط نتييا ج اإلحسيياس بعضييها بييبع  

 حتييى حصييم منهييا للييى قييانوي للمييي سييمي بقييانوي التجيياذة. اي

اإلنساي توسم إلستنباط يذا القانوي بعدا لحكيات لقليية والتيي كياي 

ليمها الحكت بضرورا وجود السبة لكم حادث، وضرورا تناسبل 

ولي اةحداث المتجابهة ذات سبة واحد ولخيرا ربط  ،مع المسبة

نتا ج اةحاسيس المختلفة ببعضها لصيا ة قانوي لات منهيا. وييذه 

ي لوميا لما استطاا البجر ميي اسيتنباط اةخيرا كانت السلسلة الت

قييانوي موحييد... وليينالحظ تجربيية لخييرى يييي تجربيية ديييةم الييذا 

سيييميت بإسيييمل محركيييات دييييةم الضيييخمة. فيييإي الجييياة اةلمييياني 

 دوليي  ديييةمب دلة للييى كييبس الهييواء حتييى وصييم ضييغطل فييي 

ب رطييم للبوصيية المربعيية، ورفييع يييذا الضييغط 500النهاييية  لييى  

ب. وربييط يييذه العملييية بقييانوي 1000 لييى   درجيية حييرارا الهييواء

لقلي آخير ييو لنيل:  ذا كياي الوقيود ليادا يبيدل فيي امحتيراق لنيد 
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ب فالبد اي يكوي كم ما نحتاج  ليل لكيي نحصيم لليى 450درجة  

امجتعام بدوي جرارات امجتعام، يو حقي الوقود  لى خةانة بها 

تعم يواء مضغوط ضغطا مفرطيا لكيي يجيتعم فيي الحيام كميا يجي

 الديي في المقالا!..

ةوم مييرا انفجيير كلييل  لويكييذا فعييم ولكنييل حيييي اختبيير محركيي

تصييور بإسييتخدامل  لنيي وطييرا الجيياة لرضييا فاقييد الجييعور. بيييد 

الحكت العقلي انل ليو اسيتعمم اسيطوانات لقيوى وصيمامات لضيبط 

فإنل ليي ينفجير  ذ انيل لير  بحكيت لقليي اي امنفجيار كياي نتيجية 

د اي يكيييييوي قيييييوا امنفجيييييار ورخييييياوا سيييييبة، واي السيييييبة مبييييي

امسطوانات. فلما اتقي اسطواناتل لت ينفجر المحر  يذه المرا بم 

 مات بمحركل. للطى الصنالة دفعا جديدا  لى اة

وميياذا لييو فقييد ديييةم مسييالدا لقلييل، يييم كيياي بإمكانييل متابعيية 

تجاربييل؟ ومييي ينييا نعيير  اي العقييم ضييرورا لتمحييي  التجربيية 

اةحكات العقليية اليابتية. وييذا لييت القواليد  بعر  المالحظة للى

 التي تسالد البجر للى استنباط الحقا ي مي اإلحساس. 
 

 اإلحساس والتجارب السابقة  -2

لدى لبسط التجارة يحتاج اإلنساي  لى  دخيام مجمولية كبييرا 

مي تجاربل الجخصية اةخرى ومعلوماتيل الصيحيحة ليي تجيارة 

صم للى فكرا صا بة لي تجربتل. اآلخريي لكي يواةي بينها ويح

فنحي حيي نستعمم الترمومتر  درجة الحراراب، م نعلت كت تجربة 

نستخدت مي تجاربنا الماضية لو تجارة اآلخريي، ولكننيا نسيتطيع 

 اي نقوم ب نها تجارة م تحصى لدا. 
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فميييال اننييا بييدوي تجييارة المصييرييي فييي الهندسيية ونظييات العييد 

با الرياضية لت نكي نسيتطيع اي نعير  اإلسالمي واكتجافات لورو

لا جيء لي قياس الحرارا.. ولهذا فإي لية تجربة جديدا م تنميو 

ميي  كبييرام في مناف صالا. ونعني بالمنياف الصيالا وجيود ليدد 

تجارة البجرية في سيا ر الحقيوم تسيانديا وتخليي فكيرا صيا بة ال

 لنها. 

الصيادق للييل فميال: جابر بي حيياي اةنصيارا ـ تلمييذ اإلميات 

السيالت ـ قيات بصيينع طييا را ليت يييذكر المؤرخيوي صييفاتها بالضييبط 

ةنها دفنت تحت ركات الجهامت التي كانت تسود لصيره، وليذل  

لصير جيابر ليت ينيتج تجيارة جدييدا ةنهيا  ىفإي العصير اليذا تلي

 كانت تفقد مناخها المسالد. 

ب تجاربهميييا Wright Brothersلميييا حييييي بيييدل لخيييواي راييييت  

لطا رات الجرالية للى كييبات الرميم فيي  كتيي ييو ب لمجيرد با

وطييورا  ،التمييري للييى كيفييية الييتحكت فييي اةجنحيية لينيياء الطيييراي

تجاربهميا ـ حينييذا  ـ سييالديما وجييود المحير  يييت وجييود المييواد 

الخفيفيية الصييلبة البنيياء  التييي حصييلت البجييرية منهييا للييى قييدرا 

محير ب، اي ييذه حصاي واحد مقابم كيم رطيم واحيد ميي وةي ال

التجيييارة المتنولييية التيييي سيييبقت تجربييية لخيييواي راييييت، للطيييت 

الطا را مناخيا مناسيبا للظهيور، ف صيبحت مييةا العصير الحيديث. 

ويييذا يهييدينا  لييى اي العقييم يعيير  نتيجيية الحييس للييى التجييارة 

 حصها. مالماضية لي

ي يسيتغم لولوم وجود لقيم ميواةي لنيد اإلنسياي لميا اسيتطاا 

دا. اي العقم المواةي يحكت ب ي ما فجم فيل  نسياي تجارة  يره لب
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واحد فإنل يستحيم اي ينجا فيل اآلخيروي، وبيالعكس ميا نجيا فييل 

يو فسو  ينجا فيل كم  نساي. ولذل  فإي العالت الخبير يقوت بعيد 

كم مالحظة بطرد آم  اإلحتمامت التي تتراءى لمامل، لمعرفتيل 

ونسيييتطيع  …رة  يييرهالمسييبقة ب نييل قيييد يبييت بطالنهييا فيييي تجييا

تلخييي  المهميية اليانييية التييي يقييوت بهييا العقييم لنييد تمحيصييل نتييا ج 

 الحس ب نها: 

  مواةنة الحس بتراث البجرية العلميب. 

اي العقم يو الذا يهدا  لى ضرورا يذه المواةنة وييو اليذا 

ييييدلنا لليييى نيييوا التجيييارة التيييي ينبغيييي اي تيييواةي بهيييا التجربييية 

يعطينيييا حاسييية الكجييي  ليييي لقيييرة  الجدييييدا. ولخييييرا ييييو اليييذا

التجارة  لى الحقيقة لدى اختال  التجارة. ترى مياذا يفسير كيم 

ليي اميير الميؤمنيي للييل  ذل  الحسيوي؟ مي ينا جاء في الحيديث

 ب.1:  العقم حفظ التجارةالسالت 
 

  القفزة العلمية -3

ليييت مييا يحصييم بالعقييم يييي ـ القفييةا العلمييية ـ والميييام التييالي 

 يوضحها:

يقييوت الطفييم بطييرا فليية فييي الميياء، فيسييتقر فييي القيياا، ورلسييا  

يتنبل  لى اي مطلي الفلة م يستقر فوق الماء ـ لا ماء كاي ـ. ييذه 

 يي القفةا العلمية حيث استنبط الطفم مي تجربتل حكما لاما.

بييد  ،ونحي لت نجرة طيلة حياتنا ام بع  التجيارة البسييطة 

ي تليي  التجييارة قفييةت بنييا  لييى اننييا نمليي  لييدا قييوانيي لقلييية ة
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مستوى معرفية قيوانيي لامية بحييث م نرتياة فيي صيحتها. وييذه 

التييييي م تخضييييع لحسيييياة، يييييي التييييي ةودت البجييييرية  ،العملييييية

بالكميات الضخمة التي تملكها ميي المعلوميات ليي الكيوي. ونحيي 

نضح  حتى اةلماق حينما تروى لنيا قصية جحيا الجيهيرا: حييي 

ججرا وينجر اصيلل، فقيام ليل ليابر سيبيم  كاي جالسا فوق  صي

ام: مي لييي لرفيت؟ ييم لنيت ليالت  يية؟ ءان  ستقع. فقام مستهة

ه. فتعقية ؤولكنل سرلاي ما سقط لليى اةر ، وتهجيمت للضيا

الرجييم وقييام: حقييا لنييت نبييي. نحييي نضييح  مييي يييذا الكييالت ةنييل 

رق فييي السييذاجة. ولكييي ميياذا لييو قييام طا فيية مييي المنتميييي  لييى غييم

 آخر فة بهذا القوم منكريي مصدرا للمعرفة م يوةايل مصدرالفلس

لبدا. قالوا: ان  م تستطيع اي تعير   كيم رجيم يميوتب ةني  ليت 

تعلت ام بموت فريي مي الناس، ولعم الفريي اآلخير م يموتيوي!! 

 ويكذا في سا ر الحقا ي. 

اي الطفرا العلمية التي ليت نسيتطع نحيي البجير اي نعير  لنهيا 

يرا تجكم لقوى اةدلة للى وجود لقم يكج  لنا لي لبعاد جي ا كي

الحقا ي، وام فما الذا ييدلونا  ليى القيوم بي ي كيم  نسياي يميوت، 

 مع لننا لت نجايد ام بع  اةموات.. يقوم البروفيسور  مانديرب: 

اي الحقييييا ي التييييي نتعيييير  لليهييييا مباجييييرا تسييييمى  الحقييييا ي 

حقا ي التي توصيلنا  ليى ب بيد اي الFacts Receivedالمحسوسة 

معرفتها م تنحصر في الحقا ي المحسوسية. فهنيا  حقيا ي لخيرى 

كييرا لت نتعر  لليها مباجرا، ولكننا ليرنا لليها للى كم حام. 

ووسيلتنا في يذا السبيم يي اإلستبناط. فهذا النوا مي الحقا ي يو 

ي ب واةييت ينيا اInferred Factsل  بالحقا ي المسيتنبطة يما نسم
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نفهت اي م فرق بييي الحقيقتييي، وانميا الفيرق ييو فيي التسيمية ميي 

نيييا لليييى اةوليييى مباجيييرا، ولليييى اليانيييية بالواسيييطة. فحييييث تعر

والحقيقيييية دا مييييا يييييي الحقيقيييية سييييواء لرفنايييييا بالمالحظيييية لو 

 . 1بامستنباط

والعقم يو الذا يمية بييي الطفيرا العلميية  امسيتنباطب ولمليية 

الخيام ووسيلتل  ليى ذلي  تجنية ليية ر بية فيي  انتةاا النفسب لو 

التسيرا لو فييي تييرجيا جانية للييى جانيية آخير. بييم مبييد اي يييدا 

  يياإلنساي نفسيل مسيلما بنتيجية تجاربيل، تقيوده كيي  جياءت م ك

 يجاء يو. 

                                                

 ب.64 اإلسالت يتحدى    -  1
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 القسم األول عن العلم والفلسفة 
 

 البحث الثاني 
 

 نقد
التصورات 

 البجرية

 

 

 آراء في المعرفة

 مة المعرفةآراء في قي

  كانتب والنسبية الذاتية

 النسبية التطورية 
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 اء في المعرفةآر -ل
 

لمامنا اآلي مجمولة مي التصورات البجرية حوم المعرفية، م 

يخلو كم واحدا منها لي جوانة  يجابية، ام انهيا بصيفة لامية ليت 

تحط خبرا بواقع العقيم والعليت والفكير. ولعيم السيبة الوحييد لهيذا 

 -العلتلا  –لعجة البجرا لي معرفة لقرة الحقا ي  لى اإلنساي ا

اي اإلنسياي حياوم معرفية العليت ليي طرييي الجهيم؛ لا ليي  ييير 

طريييي العلييت ذاتييل، ويييو نييوا مييي اإلنحييرا  فييي الميينهج، سييبي 

 البحث فيل. 

لقييييد حيييياوم البجيييير قييييياس العلييييت والعقييييم بركييييات التصييييورات 

امنحيرا   مييقيقتيل ومةييدا والتعاري ، فميا ةاده ام بعيدا ليي ح

تمامييا كمييي حيياوم قييياس الوجييع بييالمتر لو الحييرارا بييالكيلو.  ،لنييل

وقد سيبي القيوم فيي اي جي ي العليت جي ي اإلرادا وسيا ر ميا ييرتبط 

 بالنفس حيث م يمكي قياسها ام بآياريا. 

ونحي حيي نجد في العصر الحديث انتجار قياس حقا ي الينفس 

ي قياسييها بييالطرق المادييية. فمييا الييذا بآياريييا، بعييد اي لجييةوا ليي

يمنعنا مي تطوير منهجنا في معرفية العليت والعقيم  ليى النظير  ليى 

 آياريما كما صنع اإلسالت. 
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داخيم نفسيل،  فيياي يذا المينهج يجعيم كيم فيرد يكتجي  النيور 

وينا  فقط يتبيي اي تصورات البجير حوليل انميا كانيت انحرافيات 

 بعيدا لي الواقع. 
 

 طون نظرية أفال

 تتلخ  نظرية لفالطوي في النقاط التالية: 

تماما كالصورا التي تنعكس لليى الميرآا، لهيا حيدود ولييس  -1

م، كيم حقا قهيا يُيت المُ كذل  يوجد لالت يدلى بعيالَ  ،لها جرت وكيافة

ذات حييدود ولكييي دوي كيافيية. ويييذه الميييم يييي صييور الحقييا ي 

  لفييراده لمييا فاإلنسيياي ميييال: يعيييا للييى اةر ،اةرضيية جميعييا

م، ويييو  لا حقيقيية اإلنسييايب يُييييو فإنييل واحييد يعيييا فييي لييالت المُ 

 جبا ينا  يميم كم الناس في كم العصور. 

واإلنساي كاي قبم تنةلل  لى اةر  يسرا في لالت الميم،  -2

ولذل  فقد لحاط للما بكم الصور  لو الميمب التي كانيت موجيودا 

 ادا ويبط  لى لالت الجسد. فيل، ولكنل نسيها لندما تقولة بالم

ام اي لقييم تنبييل يكفييي اإلنسيياي لتييذكر مييا كيياي قييد نسيييل فييي  -3

ليالت الييدنيا، فيعيود يعيير  الحقيا ي التييي لرفهيا فييي ليالت الميييم.. 

 ،ةي الفكييير بالنظريييية اإلسيييتذكارية  بيييـ  وليييذل  سيييميت نظريتيييل 

حسة يذه النظرية، ليس سيوى  سيتعادا المعلوميات، والعليت لييس 

  ستعادا المحفوظات المنسية. ام 

اي العقم البجرا لسمى مي اي يعر  الحقا ي الجة ية، بم  -4

انييل يعيير  الكليييات؛ لا الميييم العاميية فقييط. فميييال: حينمييا يعيير  

رجم ةيدا فإنل م يعر  بعقلل الرجم المسيمى بةييد، انميا يعير  

 بعقلل كلي اإلنساي، لو صورا اإلنساي بصفة لامة. 
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لنظريييية فيميييا يخييي  موضيييولنا لليييى لميييريي؛ وترتكيية ييييذه ا

اةوم: املتقيياد بوجييود اةرواا بصييفة مسييتقلة لييي اةجسييات قبييم 

خلييي اةجسييات. والييياني: اي العلييت صييفة لصيييلة فييي ذات اإلنسيياي 

 ولسيت صفة طار ة للى اإلنساي.

بوجود اةرواا قبم اةبداي بفترا طويلة، حييث  قومواإلسالت ي

:  خليي هللا هللا صيلى هللا للييل و آليلليي رسيوم  جاء في الحيديث

 ب. 1ب لفي لات جساداةرواا قبم اة

لمييا اي العلييت صييفة ذاتييية لمنسيياي، فهييذا مييا يرفضييل اإلسييالت، 

 والسبة: 

لو كاي العلت صفة اليذات ليت يجية اي يتخلي  فيي لحظية ليي  -ل

،ييم الذات، ذل  اي الذات م يفقد نفسيل ام سيالة انعداميل. لتيرى 

جهم هللا سبحانل جيي ا وييو يملي  العليت بصيفة ذاتيية، لت يمكي اي ي

اي النور يمكنيل اي يتخلي  ليي الحركية واإلجيراق وذاتيل الحركية 

واإلجييراق؟ يييذا مييع اننييا نالحييظ: اي اإلنسيياي م يعلييت يييت يعلييت يييت 

 ر بهذه الحقيقة الواضحة: ينسى ما للت. قام هللا سبحانل، ويو يذّكو 

ييينُكت َميييي يُيييَردب  ولَييي] يييت  َومو لم يييَد لو لَيييَت بَعم ذَمو المعُُميييرو لوَكيييي مَ يَعم ى لَرم

 ب.70النحم [َجيم ام 

ونحي نعلت مي لنفسنا صفة الجهم الذاتية، مي العليت م يحصيم 

لنا ام بتعة و رياق، يت يةوم بسرلة مع يبوة لاصفة النسياي 

 التي تتناوة للى لنفسنا فتكنس معها معلوماتنا. 

د.. اي الجهييم والعييدت والعجيية مييي ي ذاتييي الجيييء م يحييد  -ة

لييت  يذاتنيا، ولييذل  فهيي  ييير محيدودا، ةنهييا  ذا كانيت محييدودا  ذ
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تكي ذاتية لنا. لما العليت واإلرادا والوجيود والقيوا فهيي موايية لو 

 مكاسة، ولذل  فهي محدودا. 

وبتعبير آخر؛ اي التحديد يعنيي العيدت فيي بعي  الجوانية. فليو 

فييذل  يعنييي انييل م يعلييت لييي الييبالد حييددنا للييت رجييم ببلييده ميييال 

اةخرى جي ا، و ذا كاي ذات الرجم لالما فكي  م يعلت جيي ا ليي 

اليبالد اةخييرى؟ لفيال يعنييي ذليي  اي ييذا الرجييم ليالت وجايييم فييي 

 لحظة؟ ويو تناق  مرفو . 

وييييم يصيييا اي نقيييوم: اي ذات الحيييرارا ييييي الحركييية  لا م 

العكس ب ي توجد حركة يمكي اي توجد حرارا وم توجد حركة لو 

وم توجييد حييراراب يييت نقييوم اي الحييرارا يمكنهييا اي م توجييد فييي 

 وقت لو في حالة مع وجود الحركة؟!

فنظرية لفالطوي اإلستذكارية مرفوضة بسيبة واحيد وييو  ي ذ

 ،انها تدَّلي اي العلت مي ذات اإلنساي. ولو فسرنا يذه النقطة منها

بيالقوم: اي هللا  ياالعليت، فسيرنا ذا استطعنا القبوم بها فيميا يخي  

سبحانل ويية اإلنسياي العقيم، ولكيي ييذا العقيم محتجية بالنسيياي 

 واي التذكر بل يرجعل  ليل. 
 

 نظرية اإلنتزاع 

 ريي وفي طليعتهت ويي التي ذية  ليها فريي مي الفالسفة اإل

وييي تيذية  ،تبعهت فرييي ميي فالسيفة المسيلمييالرسطوطاليس و

بجرا نوليي ميي التصيورات، تصيورات لوليية، ال ذيي لى: اي لل

ميييا مكتصييور الليييوي والحجيييت والطعيييت والرا حيية، وميييا  ليييى ذلييي  

ويييي  ،يتصييوره الييذيي لييي طريييي الحييواس. وتصييورات يانوييية

التصيييورات التييييي يولييييديا الييييذيي البجييييرا منتةليييية  يايييييا لييييي 
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التصيورات اةوليية، وذلي  مييم الكلييات المجيردا، وتصيور العليية 

 ا لجبل. والمعلوم وم

وتقوم النظرية: اي التصورات اةولية يي اةساس للتصورات 

اليانوية، وانل يستحيم للى الذيي القيات بي ا تصيور ييانوا بيدوي 

التصورات اةولية. وبتعبير آخر؛ اإلحساس لساس العلت. وتقيوم: 

اي الييذيي يقييوت بنمييو ذاتييي متييى مييا يييدخم حريمييل تصييور لولييي، 

ونستطيع تمييليل بياةر  الصيالحة فيتمخ  لي تصور يانوا.. 

 فيها النواا.  ةراالتي تنمي لججارا كييرا بعد اي ت

ر بهيا اليديي والمالحظ: اي يذه النظرية تتنافى وما سيبي اي ذكَّي

 اإلسالمي مي الحقا ي، ونضي   ليها ما يلي: 

اي اإلنساي م يمكنل اإليماي بالحس دوي وجيود لقيم يحكيت  -1

اي لكدنا ذل  ب كير مي بينة. ومي ينا  بصدق اإلحساس، وقد سبي

فإي العقم  ويو ما تسميل النظرية بالتصور اليانواب يو اةسياس 

لمحساس. وقد لكست النظرية فقالت اي اإلحساس يو السبة في 

وجود العقم. ولست لدرا كي  يمكيي اي يكيوي اإلحسياس بجييء 

 وسيييلة  لييى املتييرا  بوجييود للتييل، لييو لييت تكييي فييي اليينفس نييور

 يكج  لي حقيقة العلة؟ 

اي النظرية تعتقد اي النفس تسير في نميو ذاتيي حتيى تصيم  -2

 لييى العلييت، ويييذا يجييبهها بنظرييية لفالطييوي فييي لنهييا تجعييم العقييم 

وليدا طبيعيا للنفس ضيمي حركية جويريية تكامليية. وميي حقنيا اي 

نسيي م  ذا كانييت حركيية اليينفس  لييى لللييى بصييورا مسييتمرا فكييي  

 ءعلييت بعييد للييت جييي ا، وكييي  ينسييى البجيير لجييياتنييتكس حتييى م ت

لرفهييا، وكييي  م يعلييت لجييياء يجهلهييا بصييورا طبيعييية، بييم يكييوي 

 محتاجا  لى المعلت؟ 
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والواقييع اي نظرييية لرسييطو اإلنتةالييية لييت تيبييت للنقييد بعييد اي 

تعرضييت لييل مييي قبييم الفالسييفة الغييربييي، منييذ روجيير بيييكي و لييى 

تقاداتهت بعد ما سبي ولي جوي لو . ونحي بغنى لي استعرا   ن

 لجرنا  ليل في تقرير النظرا اإلسالمية المتواةنة الجاملة. 
 

 النظرية الحسية التجريبية 

يييي النظرييية السييا دا للييى العييالت  بالنظرييية الحسييية التجريبييية 

المادا المعاصر، وكاي لوم مبجر بهيا فيي الفتيرا اةخييرا  جيوي 

ي جييو مجييبع باةفكييار ليييةا الييذا ظهيير فييجلييو ب الفيلسييو  اإلن

 الديكارتية العقلية. 

يت تبنتها فلسيفات لخيرى، وبينهيا النظريية المياليية والماركسيية. 

 يقوم جورج بوليتيرية: 

 مييييا يييييي نقطيييية البييييدء فييييي الجييييعور لو الفكيييير؟ اي مصييييدر 

اإلحساسيات ميا يعالجهيا اإلنسيياي بيدافع ميي احتياجاتهيا الطبيعيييةب. 

 ويقوم ماوتسي تونج: 

كييم معرفيية يكمييي فييي  حساسييات للضيياء الحييس  اي مصييدر 

 الجسمية في اإلنساي، للعالت الموضولي الذا يحيطلب. 

 ويذه النظرية تتلخ  في نقطتيي: 

لييييس لليييذيي البجيييرا ميييي مميييوي سيييوى اإلحسييياس، فهيييو  -1

المصدر الوحيد لكم المفاييت والتصورات. ومي ينيا فلييس لليذيي 

  بداا تصورات جديدا. 

ييييي المصيييدر  ،وييييي نيييوا ميييي اإلحسييياس،واي التجربييية  -2

امنسيياي لييي امحسيياس  الوحيييد للعلييوت اإلنسييانية، ولنييل لييو تجييرد

 لي كم معارفل.  لتجرد
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ومييي ينييا: تنفييي يييذه النظرييية وجييود معلومييات سييابقة  لو مييا 

نسميل بالعقمب، ولذل  فهي تبعد لي ذاتها كيم محاولية لمعرفية ميا 

يية: اي اإلنسياي م يمكنيل وراء المادا  الغيةب.. وتةلت ييذه النظر

فليسيييت ينييييا  حقيقيييية  ،اي يعييير  حقيقيييية ام بتجربتهيييا مباجييييرا

اسيييتنباطية يسيييير فيهيييا الفكييير ميييي الحقيييا ي العامييية  ليييى الحقيييا ي 

الجة ية. فالميم التالي مستبعد كليا لي المنهج التجريبيي: كيم فلية 

يمتد بالحرارا والحديد فلية فالبيد اي يمتيد بيالحرارا. بيم يجية اي 

رة اإلمتداد للى الحديد بالذات حتى يمكننيا اي نقيوم:  الحدييد نج

يمتد بالحراراب. ويكذا يبعد يذا المنهج كم ميم متجابل، ذل  ةنيل 

يستبعد العلت الكلي  كم فلة يمتد بالحراراب ويقوم: مي ليي لرفنيا 

التجربة للى الحديد التي كانت بيي التجيارة  ييذا العموت، يم م

كم فلة؟ و ذا فال نستفيد مي الكلي  كم فلة يمتد التي لجريت للى 

بالتجربةب ةنل م يعدو اي يكوي تكرارا للمفهوت السيابي، ات بيدوي 

التجربيية للييى الحديييد بيييي الفلييةات. فمييي ليييي حصييلنا للييى يييذا 

المفهوت، اي لت نكي قد جربنا كم الفلةات؟ والعلت م يحصم بيدوي 

 التجربة. 
 

 الماركسية تتناقض:

 بي القوم في نقد النظرية الحسية، ونلخصل فيما يلي: لقد س

اي قيمة الحس والتجربة م يمكي اي تيبت ام بوجيود جييء  -1

نها اي تقيّت الحس والتجربة. وذل  ما نسميل بالعقم.  لند النفس يُمّكو

ولو افترضنا لدت وجوديا فما الذا تفيدنا قيمة الحس والتجربة؟.. 

ة ذاتهييا دليييم تقييمهييا.. حسيينا؛ فتليي  قييام فريييي ميينهت: اي التجربيي

التجربة التي تقيت التجارة اةخرى، يم ييي ذات قيمية لت م؟  ذا 

 كاي لها قيمة فمي ليي لرفنا قيمتها؟ 
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والواقيع اننييا نيؤمي بقيميية التجربية، ويييذا اإليمياي نييابع ميي لقولنييا 

 التي تحكت بذل . 

با، والخير قُ الكي  يمكننا تفسير العلة والمعلوم، والحسي و -2

الجير؟ ييم ييذه الحقيا ي تيدر  ليضيا بالتجربية؟ وكيي  ميع انهييا و

معلومات لها ميي القيمية ليدينا كقيمية التجربية، ولهيا ميي الوضيوا 

 كوضوحها؟ 

ولييدى جيييء مييي التحليييم نكتجيي  اي التجربيية ذاتهييا تعتمييد  -3

للى مجمولة لحكات لقلية، كالحكت بإسيتحالة التنياق  والصيدفة. 

 علت بدونها تبخرت معلوماتنا في لحظة واحدا. ولو تصورنا ال

نحييي نييؤمي بحقييا ي  ييير مجربيية ونعلييت اي مصييدر  يماننييا  -4

ليست يي التجربية. وم نيؤمي بحقيا ي مجربية ةنهيا تخيال  حكيت 

لقولنيا. فميييال نييرى لجنحيية المروحية متالصييقة، وم نييؤمي بييذل . 

يماننييا وم نييرى دوراي البييروتي فييي الييذرا، بيييد لننييا نييؤمي بهييا  

 بضوء الجمس. 

وتتناق  الماركسية مع نفسها في تفسير حقيقة المعرفية فتقيوم 

 الخطيوا اةوليى فيي لمليية اكتسياة  :ـ للى لساي ماوتسي تونيج 

المعرفيية يييي اإلتصييام بييالمحيط الخييارجي.. الخطييوا اليانييية يييي 

جمييع المعلومييات التييي نحصييلها مييي المعلومييات الحسييية وتنسيييقها 

وبالحصييوم  -ة المفيياييت واةحكييات واإلسييتنتاجاتمرحليي -وترتيبهييا

للى معلومات كافية كاملية ميي اإلدراكيات الحسيية  م جة يية وم 

ناقصيييةب ومطابقييية ييييذه المعلوميييات للوضيييع الحقيقيييي  م مفييياييت 

خاط ةب لند يذا فقط يصبا في المستطاا اي نصوغ لليى لسياس 

 يذه المعلومات مفهوما ومنطقا صحيحييب. 
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النظريية لليى املتيرا  بيدور العقيم اليذا يقيوت  وتنطوا يذه

بتنسيي المعلومات وترتيبها.  ذ ميي الواضيا انيل ليوم وجيود نيور 

يكج  لي طبيعة المعلومات وموضعها ميي جيدوم اةفكيار كيي  

يمكي للنفس اي تقوت بعملية التنسيي والترتية. فلو  فترضنا لامال 

ومييات وةارا م يعيير  جييي ا لييي الحسيياة يييم يمكنييل تنسيييي معل

الييدفاا لو المخييابرات المعقييدا؟ ونحييي نجييد اي التنسيييي يسييتنة  

جهدا لظيما منا، وفي خاللل نستخدت م ات اةحكات العقلية، فكي  

 ننكر فضلها في توجيل معارفنا؟ 

يكذا الترفت الماركسية مي حيث م تجعر بدور العقم، ولكنها 

 تناق . لنكرتل في مواضع لخرى مي فلسفتها، ويذا يو ال

وقيييد لكيييدت الماركسيييية ينيييا ميييا تبنتيييل ميييي تفاليييم اإلحسييياس 

والتنسيي، والعمم والعلت. ونحي م ننكر ذل ، بم اي اإلسيالت لوم 

مي بجر بالت يير الكبير الذا يخلفل العمم للى الفكير، واإلحسياس 

في العقم. اي العلت ضوء في القلة، ينمو بإستخدامل كما تنمو كيم 

يتها و ستعمالها. والعقم نور في النفس ييةداد للضاء اإلنساي بترب

 بطالتل كما تةداد الفضيلة لو الرذيلة بممارسيتها.. وجياء الحيديث

فإي لجابل  ،العلت يهت  بالعمم ي :  لي النبي صلى هللا لليل و آلل

 ! ب1لنل  رتحم مّ  و

 

 

                                                

 . 29،ا 33،  2بحار امنوار ،ج -  1
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 آراء في قيمة المعرفة 
 

قبييم لا نييوا مييي العقييم حيييث يكجيي  جييي ا، م يتييردد فيييل وم ي

 التجكي  حولل ةنل يراه واضحا مميةا مجهودا. 

%  100ومي ينا م يصدر العقم حكما ام  ذا كياي مويوقيا بيل 

سيكينة. الالقلة لليى  يحصم، وينا  يصا اإلطم ناي بل كامال، و

والعلت بع  مي العقيم وييو الجيهود المباجير، والكجي  الواضيا 

تيييل، ويعطيييي للييينفس السيييكينة لألجيييياء. وةنيييل كيييذل  فإنيييل يقييييت ذا

واإلطم ناي وبصورا م تقبم الج . ونحي  ذا لردنيا اي نقييت العليت 

فهم نقيت بغير العلت ات بيالعلت ذاتيل؟ والعليت  ذا تجيككت فييل م يقييت 

 م يقيت العلت. -بالطبع -والجهم  ،نفسل

لندما بحينا لي المعرفة في منهج القرآي، بينيا بي ي العقيم نيور 

ذاتل بذاتل، والعلت ـ ةنل وليد العقم ـ فإنل يقيت بالعقيم، ياد يكتج  

نسييبة  ليييل خطيي ، ةنييل م يكييوي ام بييل ولكييي اإلنسيياي الوالتقييييت ب

 وجهل لي لقلل، وحاوم  لطاء قيمة للمعرفة بعيدا لنل. ب للر 

ولتقييت المعرفة تاريي طويم؛ ففي اليوناي  جتاحت الفكر موجة 

ي الخيامس المييالدا، كياي مبيدلويا لارمة مي السفسطة في القير
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ومغذويا طا فة مي السياسييي المحترفيي، جمعوا كم مي فجم في 

حياتييل الجخصييية ليعلمييوه طريقيية الجييدم، ويقحمييوا بييل فييي حقييم 

السياسة. ويكذا لصبحت المناقجات الاللقالنية سيدا الموقي  فيي 

 اليوناي. 

للي   وتطورت يذه الحالة حتى لدت  لى مبدل  ور ياس اليذا

كتابا في  ليدت الوجيودب وحياوم البرينية لليى ليدت وجيود جييء. 

وحتى لو  فتر  وجيود جييء فيإي اإلنسياي قاصير ليي معرفتيل، 

 ولو حصم ـ فرضا ـ للى معرفتل فإنل يستحيم اي يعلمها  يره. 

ولخييذ الفكيير الفلسييفي ينهييار لييوم تحييدا سييقراط الييذا ضييحى 

الفكيرا، ييت لفالطيوي بحياتل في سيبيم  ليادا النياس  ليى تيواةنهت 

تلميذه الذا اتبع سبيم الحوار مسيتعادا يقية الفكير بنفسيل، ولخييرا 

ارسطو اليذا وضيع اصيوم منطقيل القا يم بوجيود مسيبقات لقليية 

يي الركيةا اةولى لتقييت المعار  البجيرية، واي كانيت تنجي  ميي 

اإلحسيياس بعملييية امنتييةاا. واتجييل بيييروي ـ ويييو احييد فالسييفة 

اتجل ناحية التوفيي بيي انكار الحقيقة وايباتها، فيدلا  ليى اليوناي ـ 

الج  واتبعل فريي كبير. ام انل قدر لمذية الجي  اي يختفيي ليي 

مسرا الفكر حتيى ابتيداء القيري السيادس، حييي لياد بفعيم الييورا 

اليقافية التي لصفت بمسلمات القروي الوسطى وجعلتهيا خرافيات 

 م قيمة لها. 
 

 ديكارت

ارت دور ارسييطو فييي  لييادا النيياس  لييى لفكيياريت ولعيية ديكيي

وتماجى معهت في فلسفتل حتى جيك  نفسيل فيي معلوميات قطعيية.. 

وفلسييفة ديكييارت لقلييية تعتمييد للييى وجييود لحكييات جاةميية لليينفس 
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يستطيع اإلنساي اي يحكت بها للى سا ر معلوماتل، وتعتميد فلسيفتل 

 حوم قيمة المعرفة للى الحقيقة التالية: 

را واضيييحة وممييييةا ليييدى الييينفس بحييييث م يمكيييي اي ليييية فكييي

التجكي  فيها ب يية حجية، فإنهيا فكيرا صيحيحة وذات قيمية. وييرى 

ديكارت: اي قيمة المعرفة، اإليماي اليابت بها. فميا وجيد فيهيا ييذا 

اإليماي ليبت لها القيمة. وميم لها  فكر اإلنسايب فإنل م يةداد ميع 

هللاب سبحانل، و الحركيةب، الج  ام وضوحا. و ذات اإلنسايب، و 

وتنطيييوا فلسييفة ديكيييارت لليييى لخطييياء  و اممتييدادب، و الييينفسب.

. ام انل بوجيل ليات اسيتطاا بهيا اي 1منهجية م يفيدنا انتقاديا اآلي

يقيت المعرفة بوجود العقيم اليذا م يحتياج  ليى تقيييت، فذاتيل قيمية. 

 يكذا يبدو انل لراد اي يعمم.  -م اقم -لو  ،يكذا لراد
 

 جون لوك

وسييار لييو  فييي ذات المسيييرا التييي سييار فيهييا ديكييارت، لنييدما 

لراد تقييت المعرفة البجرية. وقام: اي المعرفة قيد تكيوي وجدانيية، 

كالعلت ب ي الواحيد لقيم ميي اينييي. وقيد تكيوي ت مليية وييي التيي م 

تحصييم دوي امسييتعانة بمعلومييات وجدانييية. ويييذاي النوليياي مييي 

واقعية. لما اإلحساس فإنل م قيمة لل فيي حقيم المعرفة، ذات قيمة 

الفلسييفة، ذليي  ةنييل ناجيييء مييي انعكاسييات قييد م تتفييي مييع طبيعيية 

 اةجياء، بم يحتمم اي تكوي انفعامت ذاتية. 

توافييي مييع منطلقييل الفلسييفي الييذا ينييادا تونظرييية لييو  يييذه م 

بالحسيييية، وام فميييا ييييو المميييوي للفكييير  يييير الحيييس؟ وبعيييد ييييذه 

                                                

 منطي ديكارت مفصال في كتاة  المنطي اإلسالمي لصولل ومنايجلب. بحينا - 1
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تمكي مي القوم ب ي المعار  العقليية التيي قسيمها ليو  نة المالحظ

نيييوليي:   ليييى  ليييى نيييوليي: الفطريييية والت مليييية، وقسيييمنايا نحيييي

اةحكات العقلية وميا يصيدر منهيا ميي لفكيار؛ اي ييذه اةحكيات ذات 

قيميية م رييية فيهييا ويييي داليية للييى نفسييها، ولكييي  ذا ميييةت لييي 

 جوا ة الهوى والغضة. 

لتعقيم سييحكت لليى نتيجتيل. فيإي كياي متي يرا ولما الحيس، فيإي ا

بالذاتيية، رفضييل وام اطميي ي  ليييل حسيية مييا سييبي فييي حييديينا لييي 

 المعرفة في الرؤية اإلسالمية. 

ولييذل  فيينحي متفقييوي مييع لييو  فييي وجييود نييوا مييي الذاتييية فييي 

اإلحساس، ولكننا م نتفي معل في لجةنا لي ايجياد مقيياس يجيرد 

 !الحقيقة المجوبة بالذاتية
 

 المثالية الحديثة

بعيييد اي لرفنيييا قيمييية العليييت لنيييد الميييذية اإلسيييالمي وميييذية 

ديكيارت ولييو ، يجييدر بنيا اي نبحييث لييي الميدارس الفلسييفية التييي 

 لنكرت يذه القيمة، ويي تتنوا  لى لربعة لقسات:

اةوم: الميالية، التي انكرت وجود واقع خارج الجيعور. وكياي 

يمة للمعرفة التي تيبيت وجيود ييذا  نكاريا معتمدا للى انكار لية ق

 الواقع. 

الييياني: مييذية الجيي ، الييذا لنكيير اي تكييوي المعرفيية مضييمونة 

نكيير وجييود واقييع خييارج الجييعور ام انييل لييت يسييتطع يالخطيي ، ولييت 

  يباتل ليضا. 
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اليالييث: المييذاية النسييبية، التييي آمنييت بصييحة المعرفيية، ولكييي 

كييي مييا نييدر  م بصييورا جة ييية. فليسييت الحقيقيية كمييا نييدركها، ول

 عدو كليا جوير الحقيقة. ي

لمعرفيية، ولكييي اة التطورييية، التيي لييت تنكيير قيمية يالرابيع: النسييب

لنكرت يبوت المعرفة للى حالة واحدا، وقالت: ب نها تتكامم جيي ا 

 فجي ا..

والميالييية التييي تناولهييا فييي البييدء بالدراسيية يييي اةخييرى ذات 

الفيةيا ييييييية، والميالييييييية لنييييييواا: الميالييييييية الفلسييييييفية، والميالييييييية 

 الفسيولوجية. 
 

 المثالية الفلسفية ألف :

اي يييذه الميالييية اسييتندت للييى قوالييد فلسييفية تييتلخ  فييي اي 

الوجود م يعني سوى التصور، واي يوجد جيء لبارا لخرى لي 

 اي يدَر  لو اي يدرو . 

وبطم يذه الميالية: باركلي، الذا ادلى انل م ينكر العيالت، وم 

يقية موضيولية فيييل، ام اي جيوير فلسيفتل يييو الكجي  لييي لا حق

حقيقة الكيوي.. النياس يةلميوي اي حقيقية اةجيياء ييي الوجيودات 

م تعيدو  االمستقلة لنا، القا مة بذاتها. ولكي يذا خط   ذ اي حقيقته

اي تكوي مجمولة تصورات تتفالم داخم جعور كم منا. وكم ما 

اريي وامكتجيييييافات يقيييييوم النييييياس ليييييي العليييييت والصييييينالة والتييييي

ولكييي نسيي م لييي معنييى  ،والنجيياطات المادييية حقيقيية م رييية فيهييا

الحقيقة؟ انهت يحسبوي اي معناييا الوجيود الميادا الكييي ، ولكنيي 

 لقوم اي معنايا الوجود الذيني اللطي . 
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ومي ينا، فلت يكي يجدا باركلي حجج الماركسية التيي ةلميت 

يسها لليى بعضيها، تكفيي اي تكيي  كلمات للمية وتسطيريا وتكد

فقامييت بسيرد اكتجييافات  ،للقضياء لليى لييية نظريية تريييد تحطيمهيا

العلت وحوادث التاريي في محاولة ليدح  المياليية، ولكنهيا  فليت 

لييي اي المسيي لة للمييي ممييا تتصييوريا. اي المسيي لة انمييا يييي فييي 

وجييود لا واقييع خييارج المييادا. بيياركلي يقييوم: كييم ذليي  صييحيا، 

ود واقيع خيارج الجيعور، بيم ييدلت القيوم ب نهيا ولكنل م يعني وجي

 كلها تصورات جعورية محضة. 

باركلي يرف  املترا  بجيخ  مياركس وييجيم، بيم يقيوم 

  لؤميي ب فكاريميا؟ ييقيد يكونياي مجيرد جيبحيي فيي تصيورا، فك

وحتى  ذا آمي بهميا فإنيل م ييؤمي بميا يريانيل ويرويانيل ميي وقيا ع 

 لوجود بالجعور.الوجود الخارجي ام بعد تفسير ا
 

 باركلي يشكك

وقييد لخييذ بيياركلي يجييك  نفسييل بييالواقع الخييارجي لييي طريييي 

 وجود تناق  في اإلحساس لو في المعلومات. فقام: 

اي كم ما يدركل البجر يرتكة للى الحس، و ذا اختبرنا الحس  

وجييدناه ملي ييا بالمتناقضييات. فالبصيير يييرى الجيييء القرييية كبيييرا، 

ذي تسيمع الصييوت ضييعيفا  ذا صييغيرا. وامُ و ذا ابتعيد لنييل حسيبل 

كاي بعيدا لنها، و ذا اقترة اليها سمعتل لاليا ـ لو باةحرى التقد 

انييل يسييمعل لاليييا ـ ويكييذا اليييد تلمييس الجيييء الواحييد حييارا مييرا 

وباردا لخرى. فميال؛ اي لخرجت يدي  لي ما يي ـ بيارد وحيار ـ 

كانيت فييل،  ول مستهما في ماء دافل جعرت كم واحيدا بعكيس ميا

 والماء واحد. 
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 فإذا كاي اإلحساس يتناق  فكي  نطم ي  ليل؟ 

 يت يتابع استدملل قا ال: 

يت لدى تحليم اإلحساس نجده ليس سيوى التصيور، والتصيور  

ولكيي ليدى التعميي  ،م يعدو اي يكيوي فكيرا تعييا داخيم الجيعور

نجد اي يذه الفكرا قيد م تكيوي ولييدا واقيع موضيولي. بيم ولييدا 

ياجسييية نفسيييية لو قيييوا للويييية تبعيهيييا فيييي نفوسييينا.. للسيييتت ليهيييا 

الواقعييوي تعترفييوي بوجيود لفكييار م واقييع لهيا. فلميياذا م تجعلييوي 

 كم اةفكار بعيدا لي الواقع؟

 ولضا  يقوم: 

ولنييدا التصييورات السيياذجة، لنييدرس المعييار  البجييرية، يييم  

قوت ام لكيي يي ذات قيمة بعد التناق  الذا نجده بينها؟ فهي م ت

تنهيييار. فكيييت ميييي قضيييية كانيييت ميييي المسيييلمات، لصيييبحت مييييي 

فات. وكت مي فكرا لجمع لليها المفكروي، ولت تمي  لليهيا االخر

 مهجورا.  اصبحتفترا حتى 

فييالواقعيوي م يتمكنييوي مييي ادليياء الصييحة فييي لا جييةء مييي 

 معلوماتهت ما دامت سا ر امجةاء قد تبخرت مع حرارا الةمي!

باركلي.. وتابعل الفريي الذا يدلى ب نصيار الجي  يكذا استدم 

الحديث الذا قاده  دافيد ييوتب، وكونوا فلسفة م لدريية. قيالوا ميا 

ب يدينا مي وسا م العلت م تكفي للتيبت لي الحقيقة، فاةولى الجي  

فيها. ولكنل لت يةد للى لدلة باركلي جيي ا. فجيوير لدلتيل التنياق  

اسييس لليى  يرار ميا استعرضيناه ميي البادا بيي المعار  واةح

 حجج باركلي. 
 

 نقد النظرية

 والنظرية تنطوا للى التباسات لديدا: 
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ي معرفيية لخطيياء الحييس وتناقضيياتل بسيييطة لمييي لوتييي  فيي وم؛ 

نور العقم. وما دمنا آمنا بدور العقم الذا م يخضع للحيس وانميا 

بالعكس يخضيع الحيس ليل، فيإي بمقيدورنا كجي  تناقضيات الحيس 

كييي  ينقييد العقييم مييدركات  بَيّنيياي لبسيياطة متنايييية. ولقييد سييبي ب

الحس. فالعقم ـ كما قلنا آنفا ـ نور يكج  الواقع الخارجي ويجعم 

الينفس تطيم للييل وتجيايده مباجيرا. ولييس العليت تصيورا تنطييوا 

لليل النفس ـ كما ةلت ارسطو ـ حتى يةلت باركلي: اي ليس لدينا 

 الواقع الخارجي.ضماي كا  لتطابي الصورا مع 

فإنتقييادات بيياركلي وتجييكيكاتل مركييةا ضييد نظرييية ارسييطو  ام  ذ

التقليديية التييي ةلمييت اي المعرفية ليسييت سييوى صيور فييي اليينفس 

منعكسة لي اةجياء ف نكريا، وقام: مي يقوم بوجود حقا ي وراء 

الصور؟ لما حسة تذكرا اإلسيالت لواقيع المعرفية التيي كجيفت لنيا 

اجي  للواقيع مباجيرا، فيإي انتقيادات بياركلي سابقا ميي لنهيا نيور ك

تييذية يبيياء. وقييد نييوه بيياركلي ذاتييل بهييذا اةميير حيييث يظهيير مييي 

لو كانت المعرفة جهودا للواقيع مباجيرا كانيت صيحيحة  للقوالل ان

 ولكنها ليست كذل . 

كذل  حجة باركلي اليالية المرتكةا لليى اي المعيار  البجيرية 

ي المعرفييية والجهيييم، ةي قيييد تخطيييل، فإنهيييا نيييوا ميييي الخليييط بيييي

المعار  لي تخطل ةنهيا مجيايدات مباجيرا للواقيع. وينيا  فيرق 

كبير بيي تبيي خط  لقيدا، وبيي تبيي خطي  لليت. العليت م يخطيل، 

بينمييا تخطييل العقيييدا  ذ اي اليانييية تخضييع للجييهوات والتطييورات 

 المادية بيد اي العلت النابع مي العقم ليس كذل . 
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المجمولية الضيخمة ميي المعلوميات التيي م  ويكفينا حجة: تل 

يتردد لحد فيها وم يحتمم انها قد تخطل في يوت ما  طالقا. مييال: 

اإليمييياي بوجيييود حقيقييية الكيييوي والسيييني العامييية فييييل، والقيييوانيي 

الرياضية التي تحكمل، م يمكي وم نحتمم اي تخطل في ييوت ميي 

خطاء في الحس لو اةيات. وباركلي لت يةد للى اإلدلاء بوجود اة

في المعلومات. ويذا م يكوي دليال لليى ليدت وجيود واقيع خيارج 

الجعور، انما يو دليم للى مذية الج ، الذا يقيوم انيل م يمكيي 

اي نعتر  بكيم مفاييمنيا اليواردا للينيا ميي قبيم الحيس. ونحيي م 

ننكر وجوة التجكي  في طا فة مي اةفكار ام اننا حتى فيي حالية 

ه نستعيي بعقولنا، كما فعم باركلي نفسل. فكي  نجيك  التجكي  يذ

لنفسنا دوي القوم بإستحالة التناق  التي جعلها باركلي نفسل دليال 

للى بطالي اإلحساس مع انل لو لت نسيلت سيلفا بهيذا المبيدل ليت يكيي 

لنييا اي نسييتدم بيي ا دليييم لبييدا.  ذ يمكييي ةا معتيير  اي يفحمنييا 

تنيياق  اإلحسيياس وصييحة يييذا  بييالقوم: ب نييل مييا يييو المييانع مييي

 التناق ، وبالتالي صحة المعلومات المنبيقة لنها؟
 

 المثالية الفيزيائية - ب

ما يي طبيعة المادا؟ قام للت الميكاني  التقلييدا انهيا مجمولية 

جة يييات لصييلية م تتجييةل. وكيياي يبييدو اي ذليي  لميير م مييرد منييل، 

الفيةيييا ي فييي  وواقييع م رييية فيييل. ولهييذا قابييم التالميييذ اسييتاذيت

 حدى جامعات المانيا الذا نيادى بإمكانيية تفجيير اليذرا  اوالجيةء 

الذا م يتجةلب، قابلوه باإلنكار الجديد حتى لت يعيد يتيابع كجيوفاتل 

 الذرية، ولو فعم لكاي ةمي ظهوريا العجرينات. 
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وحيي تقدت العلت وفجرت الذرا تفجيرا، تفجرت في الوقت ذاتل 

 الميكانيكي وذيبت مسلماتل يباء. يقة اإلنساي بعلمل 

ف صابت اةةمة النفسية بع  العلماء، وقالوا: ما داميت الميادا 

لت تكي حجرا يابتا لبناء صرا العلت لليل بينما كنا نعتقد نحي انهيا 

كذل  فمي يضمي لنا اي تيبت الذرا مكانهيا. للييس ميي الممكيي اي 

تقليييدا؟ ويكييذا ييي تي العلييت ليقييوم لنييا يومييا اي الييذرا ليضييا ويييت 

انييدفعوا  لييى الميالييية. فقييام  اوةوالييدب: اي العصييا التييي تضييرة 

 سكايايب م تنه  للى وجود العالت الخارجي. يذه العصا ليست 

 موجودا، وليس موجودا ام طاقاتها الحركية. 

 نقد النظرية

فالبيد اي نسيتند لليى مجمولية كبييرا مييي  ،اننيا حييي نعليت جيي ا

لعلت بنييواا الييذرا ـ ميييال ـ مبنييي للييى صييحة اةحكييات العقلييية. فييا

التجربية وييي مسيتندا للييى حكيت العقيم. فييإذا كانيت لمليية تفجييير 

 الذرا لمرا واقعيا، فال دالي  لى القوم ب نل م واقع لمامنا؟ 

والحقيقية اي الميالييية الفيةيا ييية م تنكير وجييود العلييت وم وجييود 

قييط اي تكييوي المييادا المييادا التييي يكجيي  لنهييا العلييت، وانمييا تنكيير ف

مجمولة جة يات لصلية. بم تقوم اي التصور الجاميد ليي الميادا 

 ير صحيا. بم انها حركة وطاقة في جويريا. ويذه حجة قويية 

للى وجود جيء وراء الجعور، ويو ما لنكرتل المياليية الفلسيفية. 

فاللفظ فقط قاست مجتر  بييي المياليية الفلسيفية والمياليية الفيةيا يية 

 فهما متبالدتاي جدا.  وام
 

 المثالية الفيزيولوجية - ج
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اي اإلحساس، ويو المصيدر الوحييد  في وتتلخ  يذه النظرية

للمعرفة لدى يذه الدراسة، لمليية فيةيولوجيية تيرتبط باةلصياة 

وبناء المي وجروط الةماي والمكاي. ولقد اكتج  العلت، اي حقيقة 

جييدا لمييا نحييس بييل الكييوي التييي تحييس بيياةجهةا العلمييية تختليي  

بييدونها. وليييذل  فييإنهت قيييالوا: اي اإلحسييياس ليييس لداا لمينييية لنقيييم 

 لالمؤيرات الخارجية، واي الحقا ي تقيوت بالنسيبة  ليهيا بيدور المنبي

 فقط. 

ويييذه الميالييية لهييا واجهتيياي: اةولييى للمييية، واليانييية فلسييفية. 

فالواجهيية العلميييية ييييي اي اةحاسييييس م تنقييم  لينيييا كيييم الحقيييا ي 

فليييذل  يحتييياج البجييير فيييي سيييبيم الحصيييوم لليييى  ،المرتبطييية بهيييا

معلومات لدق لي الكوي، اي يخترا لجهةا جديدا لكج  لكبر قدر 

 ممكي مي الحقا ي. ويذه الواجهة تةيد مي يقة اإلنساي بعقلل. 

والواجهيية الفلسييفية تهييد  لييدت اليقيية بالمحسوسييات بحجيية انهييا 

 تتعر  لمؤيرات ذاتية. 

ولى فإنها صحيحة؛ لا اي العلت يكجي  لنيا ليي لما الواجهة اة

حقا ي في محسوسياتنا م تبلغهيا حواسينا اإللتياديية.. ام انهيا كميا 

 نعلت تفيدنا يقة بمعارفنا وبما تكجفل لنا مي حقا ي. 

اما الواجهة اليانية  لا الفلسفيةب فإنها تقوت للى لسياس خياطل 

و ييو المصييدر ييو اي اإلحسيياس ييو المصييدر الوحييد لمعارفنييا، ل

اةوم واةيت. لما لو قلنا ب ي العقم ييو المصيدر الوحييد لو اةييت 

الييذا يةودنييا بالمعييار  الصييحيحة التييي م رييية فيهييا، فييإي يييذه 

الميالية ستفقد قالدتها. وقد قلنا ـ لندما تحدينا لي دور العقيم فيي 

نقد المعلومات الواردا لي طريي اإلحساس ـ قلنا اي المقارنة بيي 
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حاسيييس المختلفيية للجييخ  نفسييل فييي لوقييات متفاوتيية لو بيييي اة

لجخا  متعدديي ذوا اتجايات متعارضة.. اي يذه المقارنة ميي 

جهة، ومي جهة يانية المقارنة بييي المحسوسيات واةحكيات العقليية 

القاطعييية، سيييتكوي المقيييياس اليييذا نقييييت بيييل اةحاسييييس ونعييير  

 الصحيحة منها لي الباطلة. 
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 النسبية الذاتيةكانت و
 

انطلي  كانيتب فيي مسييرتل الجدييدا ميي قاليدا  القلية والنظير 

 لى الحقيقةب قام: حينما رليت مجاكم لديدا تمنع لي بلوغ حقيقة 

المعرفيية، فعلييت مييا فعييم  يياليلو بالنسييبة  لييى الهي يية؛ فبييدم مييي اي 

يقوم اةر  مركة العالت والجمس تدور حولها، قيام اي الجيمس 

واةر  تدور حولها، فنجا وحليت مجياكلل العلميية. يي المركة 

وكذل  نجحت حييي قليت: النياس حتيى اللحظية كيانوا يحسيبوي اي 

الحقا ي يي المركة والفكر يدور حولها. ولكي بدلت لقوم: الفكير 

يو المركة والحقا ي تدور حولل، ولبسط الحقا ي يو اإلحسياس.. 

حقيقيية للييى فمييا يةلمييل النيياس حييوم اإلحسيياس؟ انييل انعكيياس ال

الذيي، ولكي لقوم بم يو صبغة الذيي للحقا ي. انا لقوم: صحيا 

اي ينا  حقا ي نحس بها، ولكي لت يكي مي الممكي اإلحساس بهيا 

ام في حدود الةماي والمكاي. وليدى التعميي لكيير ميي ييذا، نيرى 

اي الةماي م يعني سوى نسبة اإلنساي  لى اةحداث. ولميا المكياي 

اي  ونعني بل ينا الفكرب  لى اةجياء. فاليوت يعني: فهو نسبة اإلنس

تقاري  حساسي ميع دورا الجيمس، والمكياي القريية يعنيي: قربيي 

 ليل. ونستطيع تجبيل الةماي والمكاي بظر  بلور نضع فيل المياء 

فيصطبج الماء بلوي الظر  فنعتقد نحي اي اللوي مي الماء، ولكي 
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لت الحقيقية فيي الةمياي الظر  فقط واية اللوي. وكذل  نحيي نية

والمكيياي، والواقييع يييو اننييا نحييي نعيييا لبيير المحدودييية الةمانييية 

 والمكانية، م لي الحقا ي يي التي تعيا.

 

ميييي ينيييا كييياي منطيييي  كانيييتب ميييةج الحقيقييية البسييييطة وييييي 

اإلحسيياس  بصيييبغة ذاتييييةب ييييي صيييبغة الةمييياي والمكييياي. فقيييام: 

لو بتعبير آخر كما –ها نستنتج مي يذا اي الحقيقة كما يي في واقع

م يمكييي اي تعيير  ةننييا نمليي  ام لداا محييدودا  -يييي فييي ذاتهييا 

للمعرفة ويي لداا الذيي التي تعيا ضمي وقت ومحم محدوديي. 

فالحقيقيية انمييا تعيير  بنسييبة معينيية ويكييذا كانييت النظرييية نسييبية 

وتفرق بيي  الجيء لذاتلب و الجيء ليذاتناب. فالجييء لذاتيل لو كميا 

ذاتل يختل  لي  الجيء لذاتناب لو الجيء كما نتصوره. يت  يو في

استرسم قا ال: ولذل  فإي بحوث الميتافيةيقييا  الغييةب بعييدا ليي 

 حاطيية اإلنسيياي ةنهييا مجييردا لييي الةميياي والمكيياي.. امييا بحييوث 

الرياضيات فإنها ليضيا م تعكيس الحقيا ي ولكنهيا صيحيحة حسية 

ماي والمكاي. فالحساة مجمولة لفكارنا  ذ انها تكرير لحقيقتي الة

للداد، والعيدد لييس ام انعكياس اليذيي لليى جاجية اةجيياء. ف نيا، 

ب ويكيذا. 2يعني لندا واحد. ولتصور ميليي لـ لناب ف كّوي فكيرا 

وكيييذل  الهندسييية تحدييييد لألمييياكي القريبييية والبعييييدا ونيييوا قربهيييا 

اي العليييوت لليييى  لوبعييديا لنيييي. واسيييتخل   كانيييتب ميييي منهجييي

 ت: لقسا

الطبيعيات؛ وييي التيي تحتيوا لليى ميادا ييي اإلحساسيات  -1

 وصورا يي الةماي والمكاي. 
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الرياضيات؛ ويي التي تحتوا للى صورا ـ وييي الةمياي  -2

 والمكاي ـ ولكي بدوي مادا. 

اإللهيات  الميتافيةيقياب؛ ويي التيي م تحتيوا موضيولاتها  -3

 للى صورا وم للى مادا. 

ليييييي الطبيعييييييات مةيجييييية ميييييي الذاتيييييية  ويقيييييوم اي معارفنيييييا

والموضولية ويي لذل  م تميم ام بع  الحقيقة. ومعارفنا ليي 

الرياضيات ذاتية بحتة ور ت اننا نعتقد بها منها جةء ميي تركيية 

الغيية  يولميا معارفنيا لي …يياءلذياننا فإنها م تعكس حقيقية ورا

  ميتافيةيقياب فإنها م ذاتية وم موضولية. 
 

 نسبية الذاتية نقد ال

لكي نكوي واقعيييي ينبغيي اي نتسياءم ميا ييي الوسييلة التيي  -1

لييير  بهيييا كانيييت، اي الةمييياي والمكييياي لرضييياي ذاتيييياي؟ لييييي 

 كانيييتب م يتييردد ليييي القيييوم ب نيييل  يَّ  المعرفيية لت ييييي الجهالييية؟ 

اكتجي  بصييورا جاةميية طبيعيية الةمياي والمكيياي. ويييذا يعنييي انييل 

اي، ويييو يعنيييي بيييدوره اي ليييـ كانتب لييالت بحقيقييية الةمييياي والمكييي

كإنسيياي نييورا كاجييفا يسييتطيع اي يسييلطل للييى نفسييل ويكجيي  فيهييا 

حقيقة الةماي والمكاي. ونحي  ذ لرفنا ييذه الحقيقية وييي: وجيود 

نور في النفس يكجي  الحقيا ي ورلينيا لنفسينا نملي  لجيد القناليات 

مقيدار بنتا ج يذا النور نعلت ب ي البجر قادر للى كج  اةجياء، و

 ما يكتج  منها يكوي واضحا لمامل وذا قيمة تامة لديل.

ويذا ذات ما استهدفناه بالمذية العقلي، ويو ينطيوا لليى رد 

النسبية الذاتية.  ذ اي الذات  ونعني بل ينا ما بالنفس مي لوار  

الجهييم والهييوىب خاضييع لنييور العقييم الموجييود فيييل ومنكجيي  بييل. 
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مت باطليية ضييمي المعلومييات فهييو يفتضييا لييدى ادخييام جهييا و ذام 

 الصحيحة. 

ذليي  اي التعاقيية بييييي  ،والةميياي والمكيياي منكجييفاي بييالعلت -2

حييدييي   ويييو مفهييوت الةميياي لنييد كانييت ب، لو بيييي جييي يي  ويييو 

مفهوت المكاي لند كانت ب، اي يذا التعاقة م يمكي امحساس بل، 

ةمياي  فكي  التقدنا بل؟ يقوم كانتب منل يستحيم العليت بجييء م

لل. ويذا خطي ، فالمسيتحيم مييال نعليت بيل بعييدا ليي قيالبي الةمياي 

 والمكاي وكذل  الخير والجر والقبا والحسي والفضيلة والرذيلة. 

ومييي ينييا نعلييت اي موضييولات المعييار  الغيبييية  ميتافيةيقييياب 

معلومات م رية فيها بالر ت ميي لنهيا م تخضيع لظرفيي الةمياي 

علومات قنالتنا بها قد تكوي لجيد ميي قنالتنيا والمكاي ةنها لوم: م

بنتا ج الحس. فكي  نؤمي بهذه ونكفر بتل ؟ وةنها يانيا: تضيايي 

خاضييعة لظرفييي الةميياي  تتليي  المعييار  التييي نييؤمي بهييا وليسيي

والمكيياي ميييم المعلومييات العقلييية التييي آمييي بهييا  كانييتب ليضييا، 

يجيية الطبيعييية كإسييتحالة التنيياق .. وةنهييا ياليييا ولخيييرا: يييي النت

 لميماي برابطة العلة والمعلوم التي آمي بها  كانتب نفسل. 

والواقع اي  كانيتب لبعيد ليي منطقيل الوضيعي الحقيا ي الغيبيية 

ةنها م تخضع لمفهومي  الةمايب و المكايب. ويو لت يي ت بيدليم 

مقنع في اي يتخذ مي للمنا اليقيي بالغيبيات، حجة للى اي الةماي 

يعدواي حقيقتيي منكجفتيي بالعقم، وليسا لميريي ذاتيييي والمكاي م 

 ـ كما ةلت ـ. 

وبعييد فيينحي م ننكيير اي ينييا  مجموليية مييي الحقييا ي م يمكننييا 

حقيقة بعيدا لي الةمياي  -ميال–اإلحاطة بها للما. فحقيقة الوجود 
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والمكاي ولكننا بعيديي لي معرفتها، ةننا نعيا فيي  طيار الةمياي 

تصييعة لمليييا التجييرد لنهمييا لالطييالم للييى والمكيياي ومييي المس

جوير اةجياء.ولكي يذا م يةييدنا ام يقية بعقولنيا التيي ييدتنا  ليى 

اي ينييا  حقييا ي نجهلهييا و م فكييي  لرفنييا اي ينييا  حقييا ي وراء 

 مجالرنا؟!
 

 النسبية الفردية

كاي  كانيتب ييذية  ليى النسيبية الذاتيية التيي تهيد   ليى ايبيات 

البجيير للييى المعلومييات التييي تعتبيير لنييده وجييود  ضييافة مييي ذات 

  ضافة المحسوسات  لى ما بالذات مي قالبي الةماي والمكاي. 

وكانييت تليي  النسييبية تييرى: اي الييذات البجييرية واحييدا فييي كييم 

  نساي، واي الناس سواسية في تفهت الحقا ي. 

وكانت تعتر  ليضا بصحة المعار  الرياضية ةنها نابعة مي 

 اس جميعا ويو الةماي والمكاي. لصم يابت لند الن

 ام انها تطورت لدى النسبية الفردية، فقالت: 

ميييا داميييت اليييذات البجيييرية تخليييي لييييرا  يييير واقعيييي لليييى  -1

المعار  كقالبي الةماي والمكاي، وم يملي  اإلنسياي نيورا يكجي  

ميا دات اةمير كيذل  فيإي  ،بل ةي  يذه الةيادا وبُعديا لي الحقيقة

ضييافات قييوم باطييم، ةي لكييم س سواسييية فييي اإلالقييوم بيي ي النييا

 نساي جروطا خاصة باإلدرا  ليست للفرد اآلخير. وميي ينيا فليل 

 ضافات ذاتية مخصوصة بل، فكم بجر يدر  للى جاكلتل. ولهذا 

 قالت يذه النسبية: لكم جخ  حقيقة تخصل. 

وللى يذا فليس مي الصحيا اإليماي بصحة الرياضيات  ذ  -2

لنيدا، ولكيي  4=2×2يي اةخرى. بيم قيد تكيوي  انها  ير يابتة
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لند  ييرا يسياوا خمسية، لمياذا؟ ةنيل م يملي  لحيد مقياسيا يابتيا 

للمعرفية  ذ يحتميم فسياد معلوماتيل بإقحيات التصيورات النابعية ليي 

 جروطل الخاصة لمدرا . 

يذه يي النسبية الفردية، وقد فضلنا اي نسميها بالفرديية ميع اي 

لذاتية  نطالقيا ميي قاليدتها: اي لكيم فيرد نوليا المجهور تسميتها با

 خاصا مي اإلدرا . 

ويذه النسبية ليست ام البنت الجرلية لنسبية  كانيتب، بيم ييي 

وليييدا الكفيير بنييور العقييم الكاجيي  لغياييية الييذات، والناقييد للحييس 

 بطرقل الخاصة. 

وقييد سييبي القييوم منييا فييي الفصييم اةوم، كييي  اي العقييم يحكييت 

تفيياوت بيييي جييخ  وآخيير، وقلنييا ت رييية فيهييا وم لحكامييا يابتيية م

كييي  اي الييذات منكجييفة يييي اةخييرى ومييا تحييس بييل لهييذا النييور 

 المبيي. 

وبناء للى تلي  الحقيا ي التيي ذكرنيا بهيا فيي ذلي  الفصيم يبيدو 

التجييكي  فييي المعرفيية البجييرية ـ  ييير المتيي يرا بييالهوى والغضيية 

خضييييع لجييييروط والتسييييرا ـ تافهييييا.  ذ اي اإلدرا  العلمييييي م ي

 جخصية، وبالتالي فهو ييبت صامدا لمات مؤيرات المادا.

والواقع اي جذر الخط  في جميع ميذاية الجي  والنسيبية كيامي 

فييي لميير واحييد يييو الخلييط بيييي دور العقييم ودور الجهييم اللييذيي 

يتناةلاي النفس البجرية.. الجهم  لا الذاتيية والمصيلحية والغفلية 

اي لكيي يعتقيد بفكيرا ولكيي العقيم وما  لى ذل ب يضغط للى اإلنس

يحكت لليى ةيفهيا لو صيحتها ييت يكيوي لمنسياي كاميم الحريية فيي 

اختيييار لا الطييرفيي.. وحيييي يصييفو العقييم  باختيييار اإلنسيياي لييلب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 115 

م يييتمكي مييي  لا جيييلفإنييل يكجيي  لييي الواقييع. واذا كجيي  فييإي 

 تجكي  صاحبل في حكمل الذا يعتبره يو الحي. 
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 طوريةالنسبية الت
 

وتابعت النسبية مسيرتها، منطلقية ميي قاليدا واحيدا ييي الغفلية 

لي نور العقم، الذا ةودت النفس البجرية بل حتى جاءت النسبية 

التطورييية النهاييية الحتمييية لهييا. وذليي  ةنييل  ذا كانييت المييادا حقيقيية 

اإلحسييياس، واإلحسييياس حقيقييية المعرفييية لو لييييت مصيييادريا، واذا 

تطييور دا ييت، فلميياذا م تكييوي المعرفيية يييي كانييت المييادا فييي حاليية 

 ليضا متطورا وم تميم ام بع  واجهات الحقيقة؟ 

ولكييي نعيير  حقيقيية النسييبية التطورييية يجيية اي نلقييي بعيي  

اةضيييواء لليييى ديالكتيييي  الفكييير التييييي ييييي جيييةء ميييي المادييييية 

 الديالكتيكية. 

 كتيكييية جانبييا  يجابيييا وآخيير سييلبيا. فييي الجانييةلاي للمادييية الديا

لمنساي بإةاء المياليية  ةاةوم تحاوم الديالكتيكية ايبات معرفة حق

والتجييكيكية.. وتحيياوم فييي الجانيية الييياني، ايبييات صييفة التطييور 

 للمعرفة. 

والحقيقييية اي المحييياولتيي متباليييدتاي. يظهييير ذلييي  ببيييياي كيييال 

 الجانبيي وما قد يتعرضاي لل مي انتقاد.
  

 الجانب اإليجابي -1
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لديالكتيكية لدا لدلة للى تطابي المعرفة مع الواقع تقيت المادية ا

الخييارجي. وينبغييي اي نتييذكر فييي البييدء اي طبيعيية اةدليية للمييية 

و يييير مرتبطييية بمسييي لتنا الفلسيييفية.. ذلييي  ةي النظريييية المياليييية 

والتجكيكية التي تحياوم النسيبية التطوريية تفنييديا، نظريية فلسيفية 

ي كييم جيييء وراء لييالت تسييتند  لييى التجييكي  فييي كييم للييت، بييم فيي

المييادا. واي لييية حقيقييية للمييية م تفيييديا ةنهيييا م تجيي  فييي تلييي  

الحقيقة العلمية التيي احيتج بهيا فقيط، بيم وحتيى فيي وجيود قا لهيا، 

ويكوي لجبل بإستدمم النا ت ـ وييو يحليت ـ بصيحة للميل لليى انيل 

يسمع ويرى ويتحر  في حيي م يعتر  الوالي بسمالل ورؤيتيل 

 بعد يذه المالحظة دلنا نستعر  لدلة الديالكتي :وتحركل. 
  

 الدليل األول: 

اي الفكيرا ليسيت ام نتاجيا للليى للميادا، حييث انهيا تتحيوم فييي 

لملية فيةيا ية مي الكتلة  لى الطاقة، وتتحوم بعد ذل  ميي الطاقية 

 لى اةلصاة في لمليية فيةيولوجيية، وتتحيوم بعد يذ  ليى لمليية 

 سيكلوجية. 

 

 الفكرا كالتالية: فمسيرا 

       اإلحسييييييييييييييييييييياس                اإلحسييييييييييييييييييييياس                         الميييييييييييييييييييييادا 

 المعرفة..

 وبتعبير آخر: 

      الفيةليييييييييييييييييييوجي                 الفيةيييييييييييييييييييياء                    الميييييييييييييييييييادا         

 السيكلوجي.
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ة فييإذا كانييت المييادا لونييا مييي للييواي الحركيية، فييإي ذات الحركيي

بصييفاتها تحولييت  لييى حركيية نفسييية لبيير حركيية فييي اةلصيياة. 

فليييذل  م نسيييتطيع اي نقيييوم، اي اإلحسييياس يختلييي  ليييي الواقيييع 

 الموضولي. 

ونحي واقعيوي ونعتر  بتوافي اإلحساس والواقع الموضولي 

لوم لقم  مكاي ييذا التوافيي. ولكننيا ميع التجيرد ليي ييذه الصيفة، 

نسييتطيع اي نقتنييع بهييذا الييدليم، وافتييرا  كوننييا مييياليي جييدمم م 

لميياذا؟ ينبغييي توضيييا نقطتيييي لمعرفيية السييبة الييذا حملنييا للييى 

 رف  يذا الدليم!

 ل والتنبيهيبين التحو

مبييد مييي الفييرق بيييي مفهييومي التحييوم والتنبييل. ففييي الميكانييي : 

البنةيي يتحوم  لى طاقة محركة، لما الضغط الذا يوليد امنفجيار 

لييس ام منبهيا؛ لا لييس ييو اليذا يحير  في لبوات الطاقية فإنيل 

ويجيعلها.. ومييم آخير لييي  ،السييارا، وانميا ييو اليذا ينبيل الطاقية

الكهربيياء: الطاقيية تتكييوي فييي مركيية توليييد الطاقيية، وتسييير لبيير 

امسال  حتى تبليج قريية المصيباا حييث ينقطيع السيير فيي اليةر 

. المخت ، وي تي اإلنساي ليضغط للى  الةرب فيجتعم المصباا.

طاقة اإلنساي تحولت فعال  لى الةر ولكنها ليست يي التي للطت 

 المصباا الضياء، بم كانت بالنسبة  ليها منبها فقط. 

فتحويم الطاقة يعني  نتهاء الطاقة مي جيء ووجوديا في جيء 

آخر لت تكيي فيهيا ليية طاقية. لميا التنبييل فيإي الطاقية م تتحيوم ميي 

بيم اي الجييء اليياني يملي  طاقية الجيء اةوم  لى الجيء الياني، 

 مي ذاتها لو مي مكاي آخر، ولكنها تنتظر المنبل. 
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وينييا نسييتطيع التفرقيية بيييي لملييية اإلحسيياس ولملييية الهضييت. 

فيياةولى منبهيية واليانييية محوليية. اإلحسيياس م يحييوم الطاقيية مييي 

الجيييء الخييارجي بكاملهييا  لييى اةلصيياة، بييم حيييي لحييس بييالنور 

، وم يتحوم كلل  لى اةلصاة. واةلصياة يبقى النور في مكانل

يييي بييذاتها حييية فيهييا الحركيية والطاقيية تمامييا كمييا يييو موجييود فييي 

لسييال  الكهربيياء، واإليييارا الخارجييية م تعييدو اي تكييوي محركيية 

 لتل  الطاقة الموجودا.

ولمةيد مي التوضيا نقاري المنبهات  باإلرادا. فنحي جميعا نعلت  

خيييط امسيييتقبام، وخيييط التوجييييل. بوجيييود خطييييي فيييي اةلصييياة؛ 

فالمنبهييات بالنسييبة  لييى خييط امسييتقبام تييؤير للييى اةلصيياة حتييى 

تحمييم اإلحسيياس  لييى الييدماغ. لمييا خييط التوجيييل فإنييل يرسييم بسييببل 

اةوامر مي الدماغ  لى اةلضياء. فياإلرادا تبعيث فيي اةلصياة ميا 

ليية تبعيل المؤيرات الخارجية فيهيا لكيي بإتجياه معياكس.. وبميا اي لم

التوجيييل ليسييت بتحويييم الطاقيية  لييى اةلصيياة  ذ اي اإلرادا باقييية 

محلها، فإي لكسل ويو خيط امسيتقبام م يحيوم الطاقية ميي الخيارج 

 لييى اةلصيياة. ويييي بالتييالي تجييبل المنبهييات اآللييية الموجييودا فييي 

الطييا رات المييةودا بييالرادار، حيييث انهييا يييي التييي تنبييل بييالمؤيرات 

الطاقيية تجييرا فييل كمييا تجيرا فييي محركاتهييا وليسيت لملييية تحوييم 

 ونفاياتها.

وييذا م يجعلنييا ننكيير لا تحويييم. فبالدقية اي ينييا  جييةءام قليييال 

مي الطاقة تتحوم مي المنبهات  لى اةلصاة  كالجةء القليم ميي 

اةجيييعة التيييي تييينعكس لليييى جيييبكة العيييييب، ولكيييي م يعنيييي ييييذا 

 اس بعملية التحويم.  التحويم المطليب كما م يعني تفسير اإلحس
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وقيييد خلطيييت الماديييية الديالكتيكيييية بييييي التحوييييم والتنبييييل ييييذه 

 .مفارقة

لت تفسر لنا المادية ينا كي  تتت لملية تحيوم و مفارقة اخرى: 

الطاقة ميي فيةيولوجييا  ليى سييكلوجيا؛ لا كيي  يعير  اإلنسياي؟ 

ويذا ييو السيؤام اةييت فيي مجيكلة المعرفية، وام فتحوييم الطاقية 

ي الخيارج  ليى اةلصياة لمير يفهميل اةطفيام  ذا حيدد باإليييارا مي

 والتنبيل فقط كما فعلنا آنفا. 

ويكييذا سييقطت الحجيية لييي قيمتهييا فييي مجييكلة المعرفيية وكانييت 

 لجبل بالفرار مي اإلجابة لي جيء  لى اإلجابة لي جيء آخر. 

 وبعد ياتيي المفارقتيي نقوم:

لواقع الخارجي تبيدل لوم: المجكلة في تقييت المعرفة ومطابقتها ل

بالسؤام لي يذه المعلوميات  تحوييم الطاقية و..  -ييّ ولند الميالي-

و.. و..ب ذاتهييا فالميييياليوي ينكرونهيييا رلسيييا فميييا ييييو اليييدليم لليييى 

 صحتها؟ 

ولو افترضنا ـ جدمم ـ صحة لملية التحويم يذه، فهيم فيي ييذا 

ة.. ميع لنهميا لا دليم للى المطابقة بيي الفكرا والحقيقية الخارجيي

جي اي حسة الترا  المادية الديالكتيكية ذاتها، وييم اي اةسيال  

 تعلت بمايية توليد الطاقة حينما تتحوم اليها يذه الطاقة؟ 

ولنفتر  انها تعلت، ولكي العلت ليس مجرد اإلحساس البسيط ـ 

كمييا يعتييير  بيييذل  الييديالكتي  ـ فهنيييا  حسيية نظريتيييل المفييياييت 

تفسييير تكييّوي المفيياييت العاميية؟ مييع انييل يجييبل  العاميية. فكييي  يمكييي

تكوي طاقات كهربا ية مضالفة في ذات اةسال  فهم تسمي ذلي  

  تحويم طاقة ليضا؟
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 الدليل الثاني: 

 وقام الديالكتي : 

ذليي  ةنييل  ،اي الفكيير يسييتطيع اي يعيير  الطبيعيية معرفيية تاميية

سيوى  يؤل  جةءا منها ويو نتاجها والتعبير اةللى. فليس الفكير

الطبيعة، تعيي ذاتهيا فيي ضيمير اإلنسياي. يقيوم لينييي:  اي الكيوي 

يو حركة للميادا تخضيع لقيوانيي، ولميا ليت تكيي معرفتنيا ام نتاجيا 

لللى للطبيعة م يسعها ام اي تعكس يذه القوانييب. اي يذا اليدليم 

ليس ام ترديدا خطابيا لذات اليدلوى فهيي مصيادرا حسية تعبيير 

م الفالسييفة. اي الم مييا معنييى التعبييير؟ ومييا معنييى  ،يالييية تقييوم: حسيينا

الييولي؟ اللييوي تعبييير لييي نييور الجييمس، يعنييي انييل يعيييل ويفهمييل 

ويجعر بل. الكلمة تعبير ليي الواقيع الموضيولي، يعنيي انهيا تعييل 

وتفهمل وتجعر بل. يت مياذا يعنيي وليي الطبيعية ليذاتها؟ ييم يعنيي 

 م ليهميا لجيد تماةجيا يذا اي ينا  تماةجا بيي المي والمادا؟ فلنسي

المعييدا لت الييدماغ، بييم ليهمييا لجييد تماةجييا البنييةيي فييي محركييات 

الطيا را لت اإلييارات فيي لملييية الميي؟ اي التجيويا يبيدو واضييحا 

فييي نصييو  المادييية الديالكتيكييية التييي تبغييي ايبييات قيميية للمعرفيية 

ويو اكبر دليم للى فجم لية حجة تريد  يبات لية قيمة للعقم دوي 

م  لى ذاتل والتنور بل، م اإلنحرا  لنيل  ليى الميادا لتفسيير التوس

 العقم بما م يغني لي الحي جي ا.
  

 الدليل الثالث: 

وفي الين  التيالي يحياوم اليديالكتي  ايبيات قيمية تامية للمعرفية 

 لي طريي للت الحياا فيقوم: 

 اي الفكرا م تستطيع اي تكوي ـ ويي في مستوى امحسياس ـ 

جييييا فيييي حفيييظ الحيييياا، ام  ذا كانيييت تعكيييس الواقيييع نافعييية بيولو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 122 

الموضولي. فإذا كاي صحيحا: اي اإلحساس لييس ام رميةا دوي 

واذا كيياي يمكييي بالتييالي تطييابي لجييياء لديييدا  ،ليمييا جييبل بالجيييء

متغايرا لو لجيياء ويميية وميلهيا تماميا لجيياء واقعيية لند يذ يكيوي 

افترضينا اي الحيواس م التعّود البيولوجي للى البي ة مستحيال.  ذ 

 تتيا لنا تعييي اتجاينا بيقيي وسط اةجياءب.

ولكي يذا الدليم يو اآلخر يسقط منهارا لمات تسياؤمت المياليية 

والنسبية الفيةيولوجية والفرديية لو .. لو.. التيي تقيوم: لفلييس ميي 

الممكيييي اي يكيييوي الرمييية كافييييا لتحدييييد اتجييياه البجييير فيييي وسيييط 

ي كاجييفا لمييا وراءه مييي حقيقيية موضييولية. اةجييياء، يييت م يكييو

لفليس النبات ليضا يكي  ذاتل وسط الحياا بالرموة ولكنيل م يعليت 

جي ا، لوليست الطبيعة كلها تجرا وفي رموة متبادلة، بيم لليسيت 

 الماكنة الحديية تسير وفي رموة ولكنها م تعي الحقيقة؟

ات ليية قيمية مي ينا نعلت اي المادية الديالكتيكية لاجةا ليي ايبي

يابتيية للمعرفيية. والواقييع اي لييية نظرييية تنحيير  لييي ميينهج الحييي، 

 وتبتغي السبم الملتوية م يقدر لها النجاا. 
 

 الجانب السلبي -2

تعتقيييد الديالكتيكيييية بالنسيييبية التطوريييية التيييي تعنيييي اي الفكييير 

اإلنساني م يستطيع ام معرفة بع  الحقا ي، ولكيي م بمعنيى اي 

تحيس وتيدر  م تمييم الواقيع وتمييم اليذات الجيالرا  الحقيقة التي

كما ةلمهيا النسيبية الذاتيية والنسيبية الفرديية؛ م بهيذا المعنيى، بيم 

بمعنى اي المعرفة ذاتها تنمو وتتكاميم كي ا جييء ميادا آخير فيي 

 الكوي. ومي ينا يقوم لينيي: 
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 نستطيع بإنطالقنا مي الميذية النسيبي البحيت تبريير كيم نيوا 

السفسطةب. ويقوم كيدرو :  ولكي قد توجد يمة نةلية مي لنواا 

ذاتية ليس فقط حينما نعميم لليى لسياس المنطيي الجيكلي بمقومتيل 

الساكنة الجامدا و نما ليضيا حينميا نعميم بواسيطة مقومتيل المرنية 

والمتحركة. ففي الحالة اةولى نصم  لى الغيبية وفي اليانية نصم 

اإلنتقا يييةب. يقييوم كيييدرو   لييى المييذية النسييبي والسفسييطا ية و

ليضا:  لما المنطي الديالكتيكي فهو م يواجل يذا الحكت ب نل جييء 

مكتمم، بم بوصفل تعبيرام لي فكرا قادرا للى اي تنمو وتتحر ، 

ومهمييا كانييت بسيياطة حكييت مييا ومهمييا بييدا لاديييا يييذا الحكييت فهييو 

داخييم  -يحتييوا للييى بييذور لو لناصيير ديالكتيكييية تتحيير  وتنمييو 

 المعرفة البجرية كلهاب.  -قها نطا

وتييذية الديالكتيكييية فييي المعرفيية بعيييدا لتجعييم الحقيقيية مةيجيية 

دا ما مي الصحيا والباطم ومي السلة واإليجاة. فلو لرفنا ميال: 

وجييود ظييايرا حسيية الييرلا الجييكلي، قلنييا انهييا موجييودا. ولكييي 

نها الديالكتي  م تقوم لبدا اي يذا الجيء موجود وكفى. بم تقوم ا

موجييودا فييي لحظيية. فلنسييتمع  لييى ميييام كيييدرو :  يييم الييدا را 

المربعة موجودا؟ في المنطي الجكلي يق  اإلنساي لند حد  جابات 

بسيطة جيدا  نعيتب لو  مب؛ لا لنيد حيد تمييية نهيا ي بييي الحقيقية 

والخط  لهذا السبة تواجل الحقيقة بإلتباريا جي ا معطى ساكنا يابتا 

عارضييييا مطلقييييا مييييع الخطيييي  ولكييييي المادييييية نها يييييا ومتعارضييييا ت

 الديالكتيكية تقوم نعت وم في لحظة..ب. 

 خالصة النظرية: انها تدور في يالث نقاط: 

 اي الحقيقة ذاتها تتطور.  -1
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 بالباطم.  ةاي الحقيقة دا ما مجوب -2

اي تنامي الحقيقة انما يي خاضعة لوجود التناق  اليداخلي  -3

 فيها. 
 

 رية النسبيةمفارقات في النظ

ولكي نتعر  للى واقيع ييذه النظريية يجية اي نمهيد لهيا بعيدا 

 نقاط:

في لكير اةوقات تتجل النفس البجرية  لى جانة واحد فقيط  -1

 مي اةجياء وتعتقد انل يميم كم الجوانة. 

ريييا ويييذا املتقيياد ينجيي  مييي اسييتكبار اليينفس لييي الحقيقيية وتجبّ 

اإلنسياي اي يكتجي  فيي لليها، حيث تدلي للت كم جييء. ولليى 

ذاتل يذه الصفة الناقصة ويحاوم  ةالتها باإليحاء الدا ت  ليها. انهيا 

م  لت تبلج مي العلت ام جي قليال.. ويوجيل اإلسيالت اإلنسياي  ليى ييذه  ا

تو  ومَّ قَلويالم[  امسراء]الناحية ويقوم:  لم َي المعو  ب. 85 َوَمآ اُوتويتُت ّمو

الجانيية الييذا يجييايده م يميييم وقييد يفتيير  اإلنسيياي اي يييذا 

الحقيقة كلها. وليو كياي وايقيا ميي انهيا الحقيقية ويوقيا، قيد يفتير  

ذل  لكي يكج  السلبيات الذاتية التي تمتةج مع الحقيقة فيي كييير 

مي اةوقات. وقد يكوي السبيم  لى ذل  افترا  وجود التناقضات 

قابيم. مييم في الحقا ي المادية جريطة اي تفسر كلمة التناق ، بالت

تقابم  البيضةب و الفروجةب في محاولة لكج  تطورات المستقبم 

وحييوادث الماضييي  لييى جانيية اإلحاطيية بحييامت الحاضيير التييي 

تكتنيي  الحقيقيية الواحييدا. فميييال فييي الفرضييية السييابقة ينبغييي لمييي 

جايد جكال مربعا ام ييي مبد يا بهذه المجايدا، بيم يغيير ةاويتيل، 
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ل يو الذا لوحى  لييل انيل ييرى مربعيا بينميا فلعلل يكتج  اي مقام

 يو مستطيم. 

ولقد كانيت نظريية ييجيم فيميا يتبييي بالدراسية العميقية م تعيدو 

حوارا مع الذات، لمحاولية كجي  الحقيقية كاملية. لو حسية تعبيير 

كانيت محاولية لفي  انهيا بع  الناقديي العرة لي ييذه النظريية 

لمييية الناجحيية تعتمييد للييى الفكيير ذاتييل  نطالقييا مييي اي الدراسيية الع

تكيي  اإلحتمامت العقلية حوم الموضيوا. فلعيم فيي واحيدا منهيا 

 ما يكج  لي سنة فطرية يامة. يكذا كانت نظرية ييجم. 

ام اي ظروفييام سياسييية سييي ة حالييت دوي قيييات يييذا المنطييي بييدوره 

اإليجيابي وطورتيل  ليى لداا  لالميية ضييد ف يات ولفكيار وقييت معينيية. 

 نعر  بع  السبة.  وفيما يلي

مييا يييو التنيياق ؟ جيي ي كييم اةلفيياظ يختليي  معنيياه اةدبييي  -2

المجييتهر لييي معنيياه فييي مصييطلا المناطقيية والفالسييفة اةقييدميي. 

التناق  في اةدة العربي يعني  مطلي المقابلةب فيالوجود والعيدت 

 ةنهمييييا متقييييابالي، وةيييييد ولميييير متناقضيييياي ةنهمييييا يمتناقضييييا

مي يقابلنا ليضيا متناقضيتاي ـ  ا ودارــ، ودارنابالي في الرلاــمتق

 يذا في اةدة العربي ـ. 

ولكي المنطي والفلسفة يحصراي معنى التناق  في التقابم بيي 

الوجود والعدت في لحظة واحدا. ويو ـ بالطبع ـ يختل  كييرا لي 

 المعنى العات الجا ع في اةدة. 

مراد اةطيرا  ويذا الفرق سبة اختالفا ليس وراءه ام جهم ب

مي اللفظ.. وقد كياي نصيية الكتية المترجمية كبييرا جيدا ميي ييذا 

امخييتال  ومسيييما اي المتييرجميي لييت يكونييوا دا مييا فالسييفة حتييى 

جيي ي لكييير  ليتقيييدوا بإصييطالحات الفلسييفة. ومنطييي ييجييم، جيي ن
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المذاية الفلسفية كاي ذا حظ وافر مي لخطاء الترجمية لو لخطياء 

 ية ولخرى للمية. الخلط بيي ترجمة لدب

وواحييد مييي لبييرة اةميليية للييى ذليي ، مسييرحية القييوم بإمكانييية 

التنيياق . لقييد قييالوا: بإمكيياي التنيياق  ولكيينهت انمييا لنييوا بييل  كييم 

 ب.…تقابم

وقلنا: بإستحالة التناق  وقصدنا ما يكوي منل  اجتماا الوجود 

 والعدتب فقط. والبوي بعيد، ولكي امختال  قا ت للى لجده. 

ومييي ورا ييل الماركسيييوي قييالوا بإمكانييية التنيياق  وكييم  ييجييم

لميلتهت تدم للى انهت لرادوا منل مطلي تقابم جيء مع جيء آخر. 

 قالوا: ف

 الدجاجة تتناق  مع الفروجة، ويي تتناق  مع البيضة! : ل

واي الهةيميية واإلنتصييار ويمييا تتعاقبيياي فييي الجيييا نييوا  : ة

 مي اجتماا النقيضيي!

 ا تتناق  مع الججرا!واي اليمر : ج

واضا اي المقصود في كم ذل  مجرد نوا مي التقابم الذا لت 

ينكره لحد مي الفالسفة، وليس معنى التناق  لدى ييجيم اجتمياا 

الوجود والعدت في جيء واحد ووقت واحد. وييم يمكيي اي يكيوي 

ينا  لاقيم يعتير  بإمكانيية اجتمياا وجيود ةييد ولدميل فيي ذات 

صيييحة قيييانوي وبطالنيييل؟ و مكانيييية اي يكيييوي الةمييياي؟ و مكانيييية 

 الجيا في معركة واحدا منتصرا ومنهةما؟!

ومي ينيا فيإي جانبيا كبييرا ميي الخالفيات يتهافيت بسيبة تفسيير 

اللفييييظ تفسيييييرا مناسييييبا.. والجييييدير بالييييذكر اي ينييييا  فريقييييا مييييي 

الغو ا ييي استغلوا لفظة التناق  المجيتركة فيي المعنيى ةييدافهت 
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لوا يجييينوي حربيييا  يييير جيييريفة ضيييد المنطيييي اإللالميييية، فجييير

الجكلي، ةالميي انل جامد و ير معتر  بيالفوارق الموجيودا فيي 

 الطبيعة. يذا لي التناق ، اما لي التطور؟ فنتابع الحديث: 

لنفتيير  مييرآا صييافية  لييى جنيية نهيير جييار، الميياء يتييدفي  -3

وصييورتل تيينعكس للييى الجاجيية الصييافية. اي يبييات المييرآا جييرط 

مانية الصيور المنعكسية فيهيا. فليو جياء جيخ  ولخييذ ة اضيرور

يهةالمرآا، فإنها تتعر  آنذا  للتجويا.. ولو فر  اي جخصيا 

قييات ف خييذ لقطيية لييي النهيير لو لييي المييرآا، فالبييد اي تميييم لقطتييل 

لحظيية معينييل مييي تييدفي الميياء. ولكنهييا صييورا لمينيية للغاييية، لتليي  

 اللحظة فقط. 

 التقد لحدا ينكريا لو قيدرت اي يذه يي حقيقة المعرفة التي م

ليييل التيييذكرا بهيييا، فيييالمرآا ييييي المعرفييية، تعكيييس واقيييع اةجيييياء 

المتطورا  ك نها نهر م يتوقي   نسييابلب. ولكيي ليوم يبيات الينفس 

ويدو ها، لما كاي اإلنعكاس سليما. ومي ينا فإي النفوس المتيوترا 

 م تستطيع  حراة معرفة صادقة. 

ميييال لردنييا  ،لمييية لييي لحظيية معينييةوفيمييا لييو  لتقطنييا صييورا ل

التركية للى معرفة حالة النهر في وقت معيي  لو قم حالة القمير 

فيييي ليلييية الخسيييو  سيييالة معينيييةب، فيييإي ييييذه المعرفييية م تيييرتبط 

بجريييياي النهيييير لو دوراي القمييير، بييييم يييييي لجيييبل جيييييء بلقطيييية 

فتو رافييية لييي حاليية السيييم المتييدفي تعكييس حاليية معينيية، ولكنهييا 

 بصورا يابتة م تتغير. تعكسها 

ولو لردنا التقاط صورا معينة لي وضيع تياريخي معييي، مييال 

، فمياذا كياي يعنيي العجيريي لي حوادث النص  اةوم ميي القيري
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يذا؟ يعني تقدت البجرية في  ةو الفضاء، واستغالم الذرا لجؤوي 

السلت وتالجي الحياد اإليجابي وبروة الصيي كقوا لالمية و.. و.. 

اللقطيية جامييدا ر ييت اي الحييياا سييتتطور، وم يمكييي لهييذه  اي يييذه

اللقطيية اي تتغييير اي كانييت صييحيحة ولمينيية. يييم يمكييي ميييال اي 

حقيقية ييت م  1969يكوي يبوط لوم  نساي للى سطا القمر ليات 

تلبث اي تصبا باطلة؟ كال ةنها لقطة لي لحظة معينة ميي تياريي 

مي رحلتيل  16لونا  يذا النهر الجارا، ويم يمكي اي يكوي لودا

القمرية صحيحة اليوت، ولكنهيا تتطيور ـ كعليت وكحقيقية ـ فتصيبا 

باطلة  دا؟ كال ةنها ليضا لقطة فهي م تتطور واي كياي اإلنسياي 

 يتطور  لى مرحلة لبولو لو ساليوت؟!

والقييوم بيي ي المعرفيية تنمييو وتتكامييم سييخي  تمامييا كييالقوم بيي ي 

لفتو رافيية خاط ية منهيا م المرآا يي التي تتحر  واي الصورا ا

 تعكس جميع الحامت!
 

 نقد النسبية التطورية

 بعد يذه المالحظات التمهيدية ينبغي اي ننقد النسبية التطورية: 

في سيبيم نقيد ييذه  ، والمفهوت اةوم منها يقوم: الحقيقة تتطور

  :الفكرا، نس م: ماذا تعني يذه اللفظة؟ انها لمات جقوق مختلفة

ي اي الحقيقية ييي معرفية الواقيع الموضيولي، وبميا يم تعن : ل

اي الواقع الموضولي يتطور فالمعرفة مبد اي تتطور وفقل، ةنها 

لمينيية فييي  را تهييا.. فميييال نحييي نعلييت اآلي بيي ي الوقييت نهييار، وفييي 

الليييم مبييد اي نعلييت ـ اي كنييا حقيقييييي ـ اي الوقييت اآلي يييو ليييم. 

ويييذا لميير مو ييم فييي فالحقيقيية تطييورت حسيية تطييور الواقييع.. 

 البساطة يعرفل اةطفام وم دالي لذكره في كتاة فلسفي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 129 

لو انهيييا تعنيييي: اي الحقيقييية تتكاميييم ميييع ذاتهيييا. بمعنيييى اي  : ة

 ،البجر يسيتطيع بجميع معلوماتيل وتنسييقها كسية معلوميات جدييدا

فميال: نحي نعلت ب ي القمير فيي كبيد السيماء، ونعليت ميي جهية يانيية 

ر في كبد السماء فإي ماء البحر في المد. فبجمع ب نل متى كاي القم

ياتيي المعلومتيي نتعر  للى حقيقة يالية ييي اي اآلي ييةامي ميد 

البحر. يذا لمر واقع. بييد اي المعرفية م تنميو بيذاتها، بيم مبيد اي 

يسبقها التركية والتمنهج. لرليت ميال: اي اإلنساي يتمكي مي العلت 

= ميييييال بييييدوي التميييينهج 7×15بنتيجيييية لملييييية حسييييابية بسيييييطة 

 والتركية. 

اي الحاجة  لى المنهجة والتركية تحملنا لليى املتيرا  بيدور 

العقييم واإلرادا فييي اسييتنباط معلومييات جديييدا ورفيي  القييوم بيي ي 

طبيعيية المعلومييات يييي التصييالد والقفيية وذليي  بسييبة التناقضييات 

المعلومات  الداخلية التي فيها. وامسالت ذّكر اإلنساي بإمكانية تنمية

لي اممات للي  بالعمم والتفكير  اإلرادا والعقمب فجاء في الحديث

و اكيروا الفكر الملوا بل ا:   ذا رمتت امنتفاا بالعلت فلليل السالت 

ب. وقد جاء في الحديث ليضا:  الفكر ميرآا 1تعل القلوة لفي معاني

 ب. 2صافية

لميا  يدا الييوت و 4=2×2واذا كاي تطيور الحقيقية تعنيي اي  -ج

ب، لو اي العليييت بوجيييود اليونييياي فيييي التييياريي 5فإنهيييا تنقلييية  ليييى  

سييينقلة فييي يييوت  لييى العلييت بعييدمهت، دوي لييية مفاجييآت للمييية بييم 

بصورا آلية داخم الذات، فإي ييذا القيوم لييس سيخيفا فقيط، وانميا 

 ليضا م نتصور اي لحدا قد تفوه بل، لو ةلت بإمكاي الذياة  ليل. 
                                                

 . 155، باة : يمرا العلت و العمم بل، ا 45 رر الحكت ،  -  1
 . 328،   68بحار امنوار ،ج -  2
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جهود وكج  مباجير، والكجي  والجيهود ذاتيياي ذل  ةي العلت 

لل وم يمكي للجيء اي يفقد ذاتل. فال يمكي اي ينقلة العلت الحقيقي 

 الصادق  لى الجهم التات.

و ذا كانييييت الحركيييية تنخيييير فييييي ذات العقييييم والعلييييت والفكييييرا 

والمذية فإي نظرية  النسيبية التطورييةب نفسيها لرضية لمنهييار 

ييير مييي الييبطالي. ومييي ينييا فليييس لنييا ةنهييا تحتييوا للييى جيييء كب

املتماد لليها، وبالتالي فإنها تتهاوى لمامنا صريعة، ميع اي قيادا 

 الماركسية يبالغوي في صحتها وحتميتها وبقا ها  لى اةبد!
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 المدخم

 

تكييويي مفهييوت لييات لييي الكييوي لو فييي تعبييير لفضييم لييي العييالت 

 ويييو كييم حقيقيية وراء الجييعورب، ليييس مييي اختصاصييات العلييت 

 بمعناه الضيي بم يو موضوا الفلسفة بالمعنى الجامم. 

ليالت فيةييا ي لو كيمييا ي لو اجتميالي ليي ييذا فإذا سي لت لا 

.. بيلالعالت ما يو؟ ةخيذ يحليم لي  ميواده ويجيرا لي  سيننل و را 

ولكن  ترى يذه اةجوبة ض يلة م تكفي حاجت  الملحية  ليى تفهيت 

 حقيقة العالت ككم وتكويي نظرا لامة لنل.

اي المفهيوت العيات، ييي القيمية اةساسيية التيي تقيوت لليهيا قا ميية 

لعلييوت البجييرية جميعييا، ويييي الركيييةا اةولييى التييي تييدور حولهييا ا

النظت والقييت والنجياطات كلهيا، وييي اةطير الكبييرا التيي تتحير  

ضييمنها جة يييات الكييوي، ويييي الييروا التييي تعيييا خليي  العييالت 

وتحركييل انييى جيياءت. ولييذل  فييإي العلييوت التييي تبحييث فييي بعيي  

ء مفهييوت لييات لييي الجوانيية الظايرييية مييي الكييوي م يمكنهييا  لطييا

العيييالت. اي اإلنسييياي بحيييث ليييي المفهيييوت العيييات قبيييم بحييييل ليييي 

الخصا   الجة ية بكييير وم ييةام يبحيث لنيل ر يت توسيعل فيي 

سييبي لبييدا تيياريي يحقييوم العلييت جميعييا. فتيياريي اةدييياي والفلسييفات 

 حظى لبر جميع اةجيام ب كبر اميتمات. يالعلوت و
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ت حتيى الييوت، و يدا حتيى وظم اإلنساي يبحث ليي ييذا المفهيو

اةبد. ةي في اإلنساي نهت بالج يدلوه  لى يذا البحث لجيد ميي لا 

 نهت آخر. 

مي ينا نرى في كم لمة نهضة فلسفية تعيد  لى الناس جعوريت 

بمفيياييت لاميية مسييتقيمة، يييت تبتييدئ مسيييرتها العلمييية. كييذل  فييي 

 اليونيياي، وكييذل  فييي لر  اإلسييالت، وكييذل  فييي لوروبييا، سييبقت

 كلمة الفلسفة منطي العلت.. 

بضييعة لسيي لة  فييي وتييتلخ  لناصيير المفهييوت العييات لييي العييالت

 يوجهها اإلنساي  لى نفسل. 

ما يي الروا التي تدبر ظواير العيالت، لو بتعبيير آخير: ميا  •

 يو الل يذا الكوي العميي الواسع؟

وما يي القيت اةساسيية التيي تعميم وفقهيا الحيياا، لو بتعبيير  •

 ي سني الحياا العامة؟ آخر: ما ي

وما يي نسيبة اإلنسياي  ليى الكيوي، لو بتعبيير آخير: ميا ييو  •

 الديي القويت لمنساي؟ 

وتصدى لصيا ة مفهوت لات لي العيالت، اإلنسياي لبير اليةمي. 

فلت يستطع التجنا فوق منطي الكيافة المادية القريبة.. و بتعيث هللا 

 ت لالت المادا ويدبره. رسلل ليهدوا الناس  لى لالت الغية، الذا يقي

ومي ينا تنوا المفهوت العيات  ليى مفهيوت ميادا وآخير سيماوا، 

 والمفهوت المادا تجعة  لى يالث مدارس ر يسية: 

المدرسيية الميالييية، التييي لييت تبصيير سييوى اليينفس البجييرية،  -1

وقيد بحينيا حيوم ييذا -فرفضت اإللترا  بحقيقة ما وراء الجعور

 .-ى بحينا لي قيمة المعرفةالمفهوت في الفصم السابي لد
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المدرسة المادية العقالنية، وتدخم ضيمنها المدرسية الماديية  -2

الوضيييعية، والماديييية الميكانيكيييية، وفلسيييفة لرسيييطو الينا يييية، وميييا 

سواء  ،ر الكويسيّو لجبهها.. وتجمع بينها فكرا العقم المدبر، الذا يُ 

 كاي العقم خارجا لنها لو داخال فيها. 

لمادييية الاللقالنييية، ويييي تنطييوا للييى: المادييية المدرسيية ا -3

الديالكتيكيييية وبعييي  الفلسيييفات الرجعيييية التيييي تتو يييم فيييي لميييي 

 التاريي السحيي. 

يييو اإلسيييالت، الييذا نييةم بييل لنبيييياء هللا و ،المفهييوت اإللهييي -4

لجمعيي ـ صلوات هللا لليهت ـ ولكملها النبي محمد   ب وخلفياؤه 

 المعصوموي  اب.

لييييي يييييذه المييييدارس اةخيييييرا، ونحييييي نمهييييد ولنتحييييدث اآلي 

إلسييتعرا  العقا ييد اإلسييالمية، التييي يييي جييرا وتبييييي للمفهييوت 

 اإلسالمي العات لي حقيقة الكوي. 

ونبدل الحديث لي المادية الاللقالنية  الديالكتي ب لنقتيرة جيي ا 

فجي ا لي المفهوت اإلسالمي.. ذل  اي المادية العقالنية تتوافي ميع 

 سالمي في جانة كبير. المفهوت اإل

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 135 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 136 

 

 

 

 

 

 الديالكتي  فلسفة لامة
 

 لى جانة المنهج الديالكتيكي الذا نقيدناه فيي فصيم سيابي لنيد 

الحييييديث لييييي النسييييبية التطورييييية،  لييييى جانبييييل تسييييتقر الفلسييييفة 

الديالكتيكييية، ويييي وليييدا حتمييية لنظرييية النسييبية التطورييية التييي 

 تبنتها المادية الديالكتيكية. 

تبيييي سييابقا مييدى التنيياق  المنطييوا لليييل ميينهج النسييبية  وقييد

 التطورية، وبذل  ينهار بناء الفلسفة الديالكتيكية ليضا. 

ومييع ذلييي  فإنيييا نسييتعر  فيميييا يليييي مالمييا الديالكتيكيييية وميييا 

 . تعرضت لها مي  نتقادات مباجرا

 تةلت الديالكتيكية الفلسفية:

سييوى تيياريي اي كييم جيييء فييي حاليية تغييير دا ييت، وليييس لييل  -1

مضيى ومسييتقبم ييي تي، تمامييا كييالنهر اليذا نييراه واحييدا ولكنييل فييي 

 حالة تبدم مستمر. 

كم جيء يرتبط بكم جيء. فال يمكي اي نفقيل حقيقية الكيوي  -2

 ام بصورا جاملة؛ لا مي ةاوية التفالم المستمر بيي لجةا ل. 

كم جيء يحتوا لليى نقيضيل  ؟!ب. فالبيضية تحتيوا لليى  -3

نقيضها للى ة بدوريا تنطوا جتي يي نقيضها، والفروة الجالفرو
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ويي الدجاجة. ولليل ففي كم جيء قوتاي متضادتاي؛ واحدا تجره 

  لى البقاء، واليانية تدفعل  لى اممات. 

وبفعم يذا التناق  الداخلي، يحدث  نقالة مفاجل فيي كيم  -4

 جيء، فالبيضة ميال: تتفالم فيها القيوى المتضيادا حتيى  ذا بلغيت

ة، ويييذا اإلنفيالق يحييدث فيهييا جييمرحلية  القفييةب انفلقييت ليي الفرو

بصييورا مفاج يية. والميياء يوضييع للييى النييار، فينجيي  فيييل تنيياق  

 داخلي، ينقلة بل بصورا مفاج ة  لى البخار. 

 بنقد يذه النظرية مبد مي لر  مالحظتيي:  ءوقبم البد

اي ييجيييم كييياي لوم فيلسيييو  وضيييع المنطيييي اليييديالكتيكي  -1

سفتل وقد يداه منطقل  ليى اإليمياي باليديي واليدلوا الملحية  لييل وفل

مي جهة. ومي جهة لخرى  ليى القيوم بالمياليية التيي تعتبير الكيوي 

ييذا المنطيي ، انعكاسا للروا وليس العكس. وقد تبنت الماركسيية 

تعتقييد انييل م وجييود للييروا واي كييم جيييء الييذيي ليييس ام ويييي 

نا مبد مي التسياؤم ليي ميدى قيدرا انعكاسا للمادا للى النفس. وي

يذه الفلسفة للبلوغ بنيا  ليى الحقيقية؟ فيإذا كانيت قيدرا الفلسيفة ييذه 

كافييية للكجيي  لييي العييالت، فقييد كيياي ييجييم مؤسسييها لحييرى بهييذا 

الكج . فكي  ذية  لى الميالية؟ ات كي  تناق  معل تيابعوه ميي 

ليية  لميام ماركس وانجلة ومي لجبل؟ فإذا بهيؤمء ينكيروي وجيود

قيمة في الحياا ويجمدوي لنفسهت في حدود المادا الكييفية. والواقيع 

اي الفلسفة الديالكتيكية ليبتت فجلها منذ البدء، حيث لنكر مؤسسيها 

وجود الواقع الموضولي الذا م ريية فييل، ولنكير تيابعوه حقيقية 

 القيت التي م تردد في وجوديا. 
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للتقييدت العلمييي الييذا  يييم الفلسييفة الديالكتيكييية تعتبيير نتيجيية -2

لحييرةه اإلنسيياي؟ يكييذا تييةلت لجهييةا اإللييالت الماركسييية! ولكنييل 

ةلييت ينطييوا للييى الخلييط بيييي الفلسييفة والعلييت. يييذا الخلييط الييذا 

تتعمده الماركسية بصورا مستمرا مع لي موضوا العلت  بمفهومل 

الخييا  الييذا يعنييي كييم مييا يييو خاضييع للتجربييةب يختليي  لييي 

 يخضع للتجربة. وليذل  فيإي فيي فالسيفة موضوا الفلسفة الذا م

القري العجريي مي ذية  لى آراء فريي مي فالسفة القري الرابيع 

في الميالد. ولذل  فإي لا ربط بييي التقيدت والفلسيفة ينطيوا لليى 

سذاجة بالغة في التفكير. لما بالنسبة  لى فلسيفة ييجيم الديالكتيكيية 

فيميا يليي نيبيت قا ميية فيإي ييجيم ليت يكيي ليل  م دور المجييدد لهيا و

 ب سماء لول   الفالسفة الذيي سبقوا ييجم في آرا هت الديالكتيكية: 

طييالس  لو تييالسب الملطييي كيياي يعتقييد ب صييم التغييير فييي  لليي :

ق.تب وميليل فيي ييذا اإللتقياد 400الكوي، وقد لياا فيي حيوالي  

 الفيلسو   انكسيمانوسب.

ر وييرى العيالت ق.تب يميم العيالت بنهير جيا 500يرقليط   باء: 

التنيياق  يييو يييرى اي سييبة التغييير الييدا ت  ، وفييي تغييير مسييتمر 

الييداخلي فييي اةجييياء. وقييد قييام لنييل لينيييي:  كالمييل جييرا وتعبييير 

 كامم ةصوم المادية الديالكتيكيةب. 

ق. ت.ب كيييانوا  341ديمقيييراطيس، وابيقيييور، وليييوكرس   جييييت:

 يعتقدوي ب صم التغير في الكوي. 

د مي يؤمء يكفي إلنتةاا صفة التقيدت ليي اي وجود رجم واح

 الفلسفة الديالكتيكية، بم وطبعها بصبغة  الرجعية السحيقةب. 
 

 نقد النظرية الديالكتيكية
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 المبدأ األول: 

ماذا يعني التغير في الطبيعة؟ ييم يعنيي اي الميادا ذات الميادا، 

والسني التي تسيريا وتدبريا ذات السني، وضمي يذه السني سينة 

 طور في كم جيء؟!الت

اي يييذا ليييس فقييط حقيقيية واضييحة، بييم انهييا تكاملييت فييي الفكيير 

اإلسالمي حتى لصبحت ركيةا البناء في صرا المعار  اإللهية، 

 وسنبحث لنها مفصال بإذي هللا.

ات يعني اي كم جيء في الكوي سا ر نحو التغير، حتى القوانيي 

 الصادقة؟  الطبيعية والسني الكونية والقيت العامة والمعرفة

 ذا كانت الماركسية تعني مي التغير ييذا المفهيوت الجيامم فإنهيا 

 مخالفة لوجداي كم  نساي.  ننا نعلت بوجودنا، واي ياليية فيي ياليية

ساوا تسعة، واي الصدق حسيي والعيدم جمييم والحيي مر يوة ي

 فيل. ونعلت اي يذه حقا ي لي تتغير. 

. فكيم القيوانيي يابتية يت اننا لت نجرة التغيير فيي السيني الكونيية

 يقوت للى لساس يبوتها صرا العلت العظيت. 

وم تسع الديالكتي  ام اي تعتر  بيبوت القوانيي الكونيية  ذ اي 

الماديييية  يالبنيييود اةربعييية لليييديالكتي  ليسيييت سيييوى قيييوانيي تيييدل

الديالكتيكيية ب نهييا ليي تتغييير لبيدا. و ذا سييحبت فرضيية التغييير  لييى 

 ناء المادية الديالكتيكية قبم كم بناء. لالت السني انهار ب

خر، لالت يابت موةوي. وقد سبي القوم اآل وولالت المعار  ي

منا في لي القوم بتغير الحقيقة لجيبل جييء بيالقوم بتغيير الصيورا 

 التي تميم لحظة معينة، وانل مغرق في السذاجة. 
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الوفيياء، يييي اةخييرى يابتيية،  و والقيييت، كقيميية العييدم والصييدق

اي كيم بجير انهيا كيذل .. لتيرى يي تي حييي ميي اليدير ينقلية لوجد

 العدم قبيحا لند العقالء والكذة حسنا والغدر خلقا طيبا؟ 

 ذا فالمبييدل اةوم، صييحيا  ذا وضييع فييي  طييار الطبيعيية التييي 

الحظ فيها التطور، لما  ذا سحة  لى ليالت الغيية  الميتافيةيقيياب يُ 

ت والعقيم الصيا ة فقيط، بيم فإنل يعود ييراء م يمجيل اليذوق السيلي

 ويلفظل حتى لول   الذيي تجدقوا بل. 

وسنبحث قريبا، اي جاء هللا، لي مبدل التغير وانل ركيةا الفكير 

اإلسييالمي، وسييتعر  ينييا  الكذبيية الكبييرى التييي افترايييا سييتاليي 

 حيي قام: 

 اي الييديالكتي  ـ خالفييا للميتافيةيقييية ـ م يعتبيير الطبيعيية حاليية 

حاليية ركييود واسييتقرار، بييم يعتبريييا حاليية حركيية  سييكوي وجمييود،

وتغير دا ميي، حالة تجدد وتطور م ينقطعياي. ففيهميا دا ميا جييء 

يوليييد ويتطيييور وجييييء ينحيييم ويضيييمحم. ولهيييذا ترييييد الطريقييية 

بيالنظر  ليى الحيوادث ميي حييث لالقيات  ىكتفيالديالكتيكية اي م يُ 

بلية، بعضها ببع ، ومي حيث تكيي  بعضها ببع  بصورا متقا

مييي حيييث تغيريييا ، وبييم اي ينظيير  ليهييا ليضييا مييي حيييث حركتهييا

 مي حيث ظهوريا واختفا هاب. ، ووتطوريا

وبعيييييد، ييييييم بإمكييييياي سيييييتاليي اي يقيييييوم: ميييييي ييييييت لول ييييي  

 الميتافيةيقيويب الذا التبروا الطبيعة جامدا؟ بم سينعلت بيإذي هللا 

 اي الديالكتي  يو الذا يميم الجمود!!
 

 المبدأ الثاني:
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لدا التفالم بيي اةجياء سنّة في الخليقة معا. فكيم جييء يقيع قا

في حلقة معينة مي سلسلة اةسيباة والحيوادث.. ولييس ينيا  ميي 

ينكر يذا الترابط. وامسالت ييرى اي الكيوي كليل آيية ميي آييات هللا 

العظيمة، و ست مي لسما ل الحسينى. فكيم جييء ييرتبط بكيم جييء 

  في ذات الخلقة وفي لصم الوجود.

ولكيي ميي حقنيا اي نسي م، يييو يمكيي لليديالكتي  اي تيؤمي بمبييدل 

الترابط العات؟! مي اجم معرفة جواة ذل ، م بد اي نعر  معنى 

 الترابط والسبة الذا يدلونا  لى اإليماي بل. 

صييطفا  فييي مسيييرا الوجييود م يعنييي التييرابط، التالصييي واإل

 الصالدا، بم يعني الت يير واإليجاد والتحوم. 

لييذا يحملنييا للييى اإللتقيياد بالتيي يير المتقابييم فييي اةجييياء يييو وا

 العلت ب نل يجة اي تحدث اةمور بواحدا مي يالث فرضيات: 

 بسبة خارج ذاتل.  -1

 بالصدفة.  -2

 بالتفالم الذاتي.-3

وبنياء للييى الفرضييية اةوليى، م بييد لكييم فعيم يوجييد مييي سييبة 

 ل.. ي لخارج

التفالييم بيييي لجييةاء الكييوي ولليييل فييال بييد مييي وجييود التييرابط و

 ليكوي بعضها لبع  سببا وللة مغيرا. 

ولكي الفرضية اليانية  الصدفةب واليالية  التفاليم اليذاتيب تمنيع 

البحييث لييي سييبة خييارجي. فميييال: لييو رلينييا انفييالق البيضيية لييي 

الدجاجة ذيبنا ـ نحي اإلسالمييي ـ نبحث لي سبة خارج البيضة، 

سيببت انفيالق البيضية، ييت نبحيث ليي ويي الحرارا المعينية التيي 
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سييبة للحييرارا ويييو توليييد طاقيية الكهربيياء، ونبحييث لييي سييبة 

للتوليد. ويكيذا نسيتمر فيي التيدرج ميع اةسيباة ولسيباة اةسيباة 

 لييى اي يحييدث التفالييم بيييي لجييةاء الكييوي. ولكييي القا ييم بالصييدفة 

لسينا بحاجية  ليى البحيث ليي سيبة  :يريا نفسل منذ البداية ويقيوم

فيييالق. وكيييذل  اليييديالكتيكي اليييذا ييييربط امنفيييالق بالتنييياق  امن

الييداخلي ينهييي اةميير ليضييا، ولهييذا يجمييد العالقييات بيييي اةجييياء 

 بصورا نها ية!

والواقيييع اي ييجيييم كييياي يقصيييد بمبيييدل التفاليييم حقيقييية لخيييرى 

سنتطرق اليها في المبدل اليالث. لما الماركسيوي فإنهت استغلوا يذا 

يي فكييي رحييى المجتمييع. فقييام قييا لهت  اميييم المبييدل لسييحي الفييرد بيي

 برنةب بعد استعرا  يذا المبدل : 

 وقد يبدو يذا الترابط بيي اةجياء بديهيا  لى درجة يظهر معها 

لا سبة ملفات النظر  لييل لبييا ولكيي الحقيقية ييي: اي النياس م 

يدركوي الترابط بيي اةجياء دا ما، وم يدركوي اي ما ييو حقيقيي 

معينة قد م يكيوي حقيقييا فيي ظيرو  لخيرى.. وخيير  في ظرو 

ميم يمكي اي يضرة في يذا الصدد يو وجهة النظر حوم حرية 

الكالت. اي حرية الكيالت بصيورا لامية تحيرت الديموقراطيية وتقييد 

 رادا الجعة في التعبير لي نفسها وليذل  فهيي  يير مفييدا مطلقيا 

 . لتطور المجتمع  ذ انها توق  تطور المجتمع..ب

ويكذا استغم الماركسييوي ييذا المبيدل بعيد اي حرفيوه، اسيتغلوه 

في سبيم سحي حرية الفرد وجعلل لداا في الجهاة الحكومي الذا 

 يميم المجتمع. 
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نعيييت الماركسيييية الفكييير توبعيييد ييييذا، فهيييم ميييي اإلنصيييا  اي 

الميتيييافيةيقي ب نيييل  يعتبييير الطبيعييية تراكميييا لرضييييا لألجيييياء لو 

مسيتقم ليي وي بع  لو لحديا منعيةم حوادث بعضها منفصم ل

 اآلخرب كما قام ستاليي، ات انل مجرد افتراء وخيانة ةمانة العلت؟

 المبدأ الثالث: 

مبييدل التفالييم الييذاتي الييذا ينجيي  مييي وجييود تنيياق  داخلييي فييي 

امجياء بدفعها  لى التحوم نحيو اةلليى بصيور مسيتمرا. وينبغيي 

 بدل: توضيا لدا نقاط، لمعرفة حقيقة يذا الم

تحييدينا سييابقا لييي اخييتال  معنييى  التنيياق ب اةدبييي لييي  -1

معناه الفلسفي واي الديالكتي  تستعمم اللفظ في مفهومل العات الذا 

 يعبر لي مطلي التقابم حسبما يظهر مي لميلة فالسفة الديالكتي . 

كي  تنج  الحركة؟ الجيواة بسييط: خيذ قضييبا ودحيرج بيل  -2

ينتهي اةمر لند يذا الحد، بم يبقيى حجرا تحدث حركة. ولكي م 

كيييل؟ يقيييوم رَّ السيييؤام: لمييياذا حييييي اصيييطدت القضيييية بيييالحجر حَ 

الفيلسييو  الميتييافيةيقي: اي السييبة يييو التنيياق .  ذ اي القضييية 

احتم مكاي الحجر فليت يكيي للحجير ام الفيرار،  ذ انيل اسيتحام اي 

يجتمييع ضييداي فييي موقييع واحييد. وحيييي نمعييي النظيير نييرى اي كييم 

ة انمييا تحييدث بهييذا السييبة. فالحركيية فييي البيضيية تبييدل بنمييو حركيي

 لجةا ها، وحيي تكبر تضيي البيضة بها فتنفلي. 

وينيا نضيع لييدينا للييى رمية لظييت، يييو اي كيم حركية تحييدث 

بسييبة وجيييود تنيياق  ولكيييي م بسيييبة اجتميياا نقيضييييي. وجيييود 

  والمتحيير ، م يمكييي اي يجتمعييا فييي مكيياي تنيياق  بيييي المحييّرو 

ةقيوى اةضيع   ليى الخيارج. ولكيي م يعنيي ييذا اجتمياا فيدفع ا
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نقيضيي لا احتواء المكياي الواحيد للمحير  والمتحير  فيي مكياي 

وةميياي معينيييي. وبتعبييير آخيير: يييذا تنيياق  خييارجي لا وجييود 

جي يي في مكياي كيم منهميا يقتضيي لميرا مختلفيا ليي اآلخير. فيإذا 

مبييدل حيياوم التجمييع فييي مكيياي حييدث التنيياق ، لا حييدث تحكييت 

امتناا وجود المتناقضيي في مكاي فحديت حركية ميي ييذا اةمير. 

ويذا لمر متفي لليل مي قبم اليديالكتي  والميتافيةيقييا، وييو دلييم 

 للى اي اللفظ فقط كاي الحاجة بيي الفلسفتيي. 

ومبدل لدت التناق  الذا تبناه الفالسفة الجكليوي يجترط اي  -3

 د ووقت واحد وحالة واحدا.. يكوي اإليبات والنفي في جيء واح

ومي الطبيعي بعد يذا ام يبقى في الدنيا لاقيم يصيحا اجتمياا 

النقيضيي ويقوم: اي الميلث في الوقت الذا ليل ياليية لضيالا فليل 

ليضييا لربعيية لضييالا، واي لميية اليونيياي فييي الوقييت الييذا كانييت 

موجودا فيي التياريي كانيت ليضيا معدومية، واي اإلسيالت حيي كليل 

كلل في لحظة ومي جهة واحدا، ويكذا.. ومي ينا نعلت انل وباطم 

ل  يليس مي التناق  في جيء، تعار  لجةاء الكوي وتناةا لحيا

للييى البقيياء.. فالفعييم ورد الفعييم فييي الميكانييي  ليييس بتنيياق  ةي 

ةماي الفعم جييء يختلي  ليي ةمياي رد الفعيم. صيحيا  اي لكيم 

اإلتجياهب ولكيي لييس  فعم رد فعم يساويل في المقدار ويعاكسل فيي

مييي الصييحيا اي يييذا تنيياق ،  ذ اي الفعييم يسييبي رد الفعييم فييال 

يجتمعيياي فييي الةميياي. وةي الفعييم يعيياكس رد الفعييم فييي اإلتجيياه 

فليسا في مكياي واحيد.. بيم كميا سيبي ليو كياي التنياق  ممكنيا لميا 

جمييدا فييي مكانهمييا.. وكييذل    ذ انهمييا  ذام  ،كيياي لكييم فعييم رد فعييم

 –ةنهمييا  ،والموجيية فييي الكهربيياء ليسييا متناقضييييالخييط السييالة 

 ،ا يجغالي خطيي مختلفييي ومكيانيي فيال اجتمياا فيي المكياي -لومم 
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وةنهما ـ يانييا ـ يتحيومي  ليى الحركية ليدى اجتمالهميا وم تتوليد 

، وم يمكييي اي تحييدث الدفعيية  لييى اةمييات لييو لييت ةالحركيية  لييى دفعيي

امكاي اجتماا المتناقضيي  يضي المكاي بهما. ويذا دليم للى لدت

 ذ لو لمكي لما تصارلت القوتاي للى المكاي ولحديتا الحركة، بم 

 كانتا تعيجاي جنبا  لى جنة في سالت.

يييذا مييي جهيية وميييي جهيية يانييية كيييم جيييء اآلي جيييء، وفيييي 

المستقبم قد يتحوم  لى جيء آخر، وم يتحوم ام بعيد  مكياي ييذا 

غير، ويو في المسيتقبم  نسياي التحوم. فميال: الطفم اآلي بجر ص

كبير، وم يصبا  نسانا كبيرا ام بعد وجود  مكانية ذلي  ليل. وميي 

ينا فلييس ميي الممكيي اي تتحيوم البعوضية  ليى حجيت الفيلية ةنهيا 

 تفقد  مكانية ذل . 

فالجييييل . 1ويعبيير لييي ييييذه الحقيقيية بلفظييي  الفعيييمب و القييواب

.. واةميييام للييى حجييت مختليي  ذوبالفعييم ذو حجييت معيييي وبييالقوا 

ذل  كييرا فكم حركة في العالت تعني التحوم مي الواقع فعيال  ليى 

 ممكي مستقبال. 

وكم جست حي يسير لبر التحوم مي الحياا الساذجة  لى الحياا 

تحوم  لى الموت والسكوي، وكيذل  اإلنسياي يتحيوم يالتامة ومنها 

م مي الواقيع  ليى المسيتقبم، ميي الفعيم  ليى القيوا. فهيو م  يعليت جيي ا

 بالفعم ولكنل يمل   مكانية التعلت وقوتل. 

بعد توضيا يذه النقياط نعير  حقيقية مبيدل التنياق ، فهيو لنيد 

الفلسفة الغيبية  الميتافيةيقياب يختل  لنل فيي الفلسيفة الديالكتيكيية. 

                                                

بيم  ،كيال .م تعني لفظة القوا ينا وجود قوا داخلية فيي الجييء تدفعيل  ليى التحيوم   - 1
لا مييي الممكييي اي يتحييوم  لييى جيييء آخيير، ولييو بعوامييم  ،اممكانييية :معنييى القييوا ينييا

 م لوامم الغذاء والهواء لما انقلة  لى جاة.خارجية؛ فالطفم لو
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 مبيدل ليدت التنياق ب الوحيدا الةمنيية  ةفاةولى تجيترط لموضيول

 لو مكيانيي جي اي مختلفاي في ةميانيي والمكانية والفعلية. فلو وجد

لو فيييي ةمييياي ومكييياي، ولكيييي وجيييد اةوم بالفعيييم واليييياني بيييالقوا 

والفلسيفة  … الوجود حام و مكانيية الوجيود مسيتقبالب فهيو ممكيي

الغيبية ترى اي الحركة تنج  بهذا السبة. فالتنياق  الموجيود بييي 

ع لحييديما جيي يي فيي مكيانيي لو ةميانيي لو حيالتيي يكيوي سيببا ليدف

التحير  ميي المتحقيي فعيال  ييي ل خر  لى الخارج، والحيياا كلهيا

  لى الممكي مستقبال. 

لما الفلسفة الديالكتيكية فترى اي التناق  ممكي بيي جيي يي فيي 

مكانيي متقاربيي مييم السيالة والموجية فيي السيلكيي المتقياربييب 

ي، ومييم ة المتعياقبيجلو في ةمانيي متقاربيي  ميم البيضة والفرو

الهةيمة واإلنتصيار المتقياربيي ةمنيياب لو بييي جييء موجيود فعيال 

العليت فيي وو مكانية اي يكوي جي ا آخر في المسيتقبم  مييم الجهيم 

 اإلنسايب.

وترى الفلسفة الديالكتيكية اي التناق  يو سيبة الحركية، لييي 

مييييا تييييراه الفلسييييفة الغيبييييية كمييييا سييييبقت، بيييييد اي اللغيييية تختليييي . 

يييية تركييية لليييى الجانييية اإليجيييابي منيييل وتقيييوم: وجيييود فالديالكتيك

تنييياق  بييييي جيييي يي  يعنيييي فيييي مكيييانيي لو ةميييانيي  ذا حيييياوم 

 اإلقتراة مي بعضهماب يو السبة الوحيد للحركة. 

والفلسييفة الغيبييية تركيية للييى ذات النقطيية  لا امتنيياا اجتميياا 

نقيضيي مختلفييي فيي جييء واحيد فيي مكياي واحيد وحالية واحيداب 

 نل يو الذا يسبة الحركة. وتقوم ا

وم ينكر صاحة اليديالكتي  ييذه الحقيقية وم يمكنيل اي ينكرييا 

 ذ لو لنكر امتناا اجتماا نقيضييي فيي جييء واحيد ومكياي واحيد، 
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ييييا ؤلميييا حيييديت الحركييية، بيييم جميييدت الحيييياا  ذ تعييييا لجةا  ذام 

 المتناقضة في تحابة وتواد. 

ديالكتيكييية  يييرت وينييا ينبغييي املتفييات  لييى نقطيية ويييي اي ال

لفظيية العليية  لييى لفظيية التنيياق ، فبييدم مييي اي تقييوم: اي المييواد 

الغذا ية تسبة نميو الجسيت واي الحركية تسيبة صير  الميواد فيي 

الجسيت تسييتعمم لفظية التنيياق  فتقيوم: تحليييم الميواد يتنيياق  مييع 

النمييو، ونحييي فييي الفلسييفة م نبحييث لييي قا ميية المصييطلحات بييم 

تقييوم لنييا اي كييم حركيية تحييدث بسييبة  نبحييث لييي الحقيقيية، ويييي

تالقي جي يي مختلفيي في مكياي واحيد ووقيت واحيد. وييذا ييدلونا 

 ليى املتيرا  بوجييود سيبة للحركية، ووجييود سيبة لسييببها، ةي 

التالقي م يحدث ام بسبة آخر، وذل  السبة بدوره نتيجة لسيبة 

 آخر، ويكذا..

ي تفسيير حقيقيية وبهيذا نعيير  انييل م يمكييي للمادييية الديالكتيكييية ا

الحركة في الكوي بمبدل التناق   ذ انيل م يعيدو اي يبييي لنيا لمياذا 

يتحر  الجيء بعد تالقيل بنقيضل، ولكي م يقيوم لنيا لمياذا يتالقيى 

 الجيء بنقيضل. 

فالمبدل الديالكتيكي يفسر لنا حقيقة العلية الموجودا بيي اةجياء، 

جيييء بييذل  الييذا وم يمكنييل اي يفسيير وجييود العليية ويكييوي لجييبل 

يس م لي سبة الخسو  فيجية ب نل يسبة الظالت في ليلة قمراء. 

لو يس م لي سبة حركة السيارا، فيجية لي وجيود تنياق  بييي 

دفعة المحر  لمطار ودفعة اةر  لمطار  لى لللى حسة مبدل 

 يعاكسل في امتجاه. واي لكم فعم رد فعم يساويل في القوا 

عم م يفسر لنيا ام نوليية تسيبة الضيغط اي مبدل الفعم ورد الف

طليع ن اكني اللحركة، دوي سبة الضغط ويو وجود المحر . وليتن
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للى الجامعيات العلميية فيي اليبالد التيي تتبنيى الفلسيفة الديالكتيكيية 

مييا  ذا كانيييت تكتفييي بييذكر نولييية التسيييبة ات  لنعيير  لييي كييية

لية لم تتجاوة ذل   ليى معرفية  السيبةب. فحييي ترييد اي تيدفع لج

تفكيير فييي وسيييلة لهييذا الييدفع بييم تكتفييي بمعرفيية حقيقيية الييدفع. فييي 

الواقع؛ م نظي ب حد يمكنل اي ينكر حاجة كم جيء  لى سيبة، لو 

 يج  في لي مبدل التناق  م يجبع يذه الحاجة بم يفسريا فقط. 

وبعيدا لي حقم الفلسفة يستغم بع  اةحةاة السياسيية، مبيدل 

 ية مسيتمرا ضيد وجيود البيارئ للخليقية التناق  لجي حمالت دلا

 ووجود قيت يابتة للحياا. 

والحقيقيية اي يييذه الحمييالت للطييت الفلسييفة الديالكتيكييية لبعييادا 

خطيرا ةنهيا ةلةليت يقية اإلنسياي بفكيره وحضيارتل ومسيتقبلل، 

وجعلتيل طعمية سييا غة لجولية الجييهوات الطا جية وخلقييت ليل جييوا 

ا الواقيع بالوضييع الخطيير فييي متيوترا م تهيدل يا رتييل. وييذكرنا يييذ

نهاييية ليييات اليونيياي  ذ سييادت بييينهت السفسييطة والجييدم واسييتغلت 

 الفلسفة لبجع استغالم. 
 

 المبدأ الرابع:

مياذا تعنيي قفييةات التطيور بصييورا دقيقية؟ لمعرفيية ذلي  نرجييع 

  لى ن  ننقلل لي ستاليي يقوم فيل: 

التطيييور  اي اليييديالكتي  خالفيييا للميتافيةيقيييية م تعتبييير حركييية 

حركيية نمييو بسيييطة م تييؤدا التغيييرات الكمييية فيهييا  لييى تغيييرات 

عتبرييا تطيورا ينتقيم ميي تغييرات كميية ضي يلة وخفيية تكيفية، بم 

 ليييى تغييييرات ظيييايرا ولساسيييية لا  ليييى تغييييرات كيفيييية، وييييذه 
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التغيرات الكيفية ليست تدريجيية، بيم ييي سيريعة فجا يية وتحيدث 

 بقفةاتب. 

اءم: ما يو واقع المفاج ا، ييم معناييا في ظالم يذا الن  نتس

لو ليت نفهيت سيببها قبيم  ،لو لت نتنب  بها قبيم وقولهيا ،اننا لت نعرفها

؟  ذا كاي اةساسيةذل  حسبما يركة لليل الن  بكلمتي الظايرا و

يذا معنى المفاج ا اتفقنا ولت نختل  فيها  ذ كييرا ما نرى اي الماء 

م اي نكتجي  انيل حييي تصيم يغلي ويغلي وفجي ا يتبخير. فينحي قبي

حرارا الماء  لى م ة درجة يتبخر لت نكي نتنب  فعال بإنقالة المياء 

 بخارا ولت نعر  سببل. 

ات اي معنايا انها تقع صدفة وبدوي سبة، حسة ما يظهير ميي 

فإنيل باطيم ينجية لنيل  ،  ذا كاي كيذل بع   يحاءات الن  ليضا

يهدينا  لى وجيود العقم فإي حيي نرى تبخر الماء  ذ العقم والعلت. 

سييبة مييا لهييذا التبخيير واي كنييا نجهلييل تمامييا. كييي  انقلبييت المييادا 

الميتيية  لييى خلييية حييية؟ اننييا حتييى اللحظيية نجهييم السييبة، ولكييي م 

 يعني يذا وقوا اةمر بدوي سبة. 

لت يعني اي القفةا تعتبر تطورا لساسيا؛ لا اي المادا تنقلة  لى 

ليي الحقيقية السيابقة، فهيذا ليضيا  حقيقة لخرى لها مييةات مختلفية

صحيا. فللبخار ميال خوا  مختلفة لي الماء اليذا يغليي،  ذ اي 

امتداد البخار كا  لرفعل لي اةر  و متداد الماء المغليي يكفيي 

 لذل . 

المبدل بعد اي فسرتل تفسيرا بعييدا ليي  اوالماركسية استغلت يذ

 مور: اةالعقم والعلت، استغلتل ميبات بع  

اي قفيييةات التطيييور تكيييوي بصيييورا ديالكتيكيييية نابعييية ميييي  -1

 تناقضات داخلية في الجيء!
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ولكي سبي اي مبدل التناق  الداخلي في الفلسيفة الديالكتيكيية م 

ينييافي وجييود لسييباة خارجييية، بييم انييل م يعييدو اي يكييوي تفسيييرا 

 لحقيقة التسبة م   ناء لي وجود سبة. 

كي دوي سيبة خيارجي وييي كما اي تطور الماء  لى بخار لت ي

 الحرارا التي سخنت الماء. 

اي الحركييييات امجتمالييييية تحتييييوا للييييى قفييييةات طبيعييييية  -2

لهيييا مييي امقطيياا فالرلسييمالية  ليييى صييالدا يتطييور المجتمييع خال

ةي المجتميييع محكيييوت بقيييوانيي الطبيعييية  ،امجيييتراكية فالجييييولية

اي جاء هللا سيعلت  ،لدى الحديث لي المجتمع ،تماما، بيد انل سيعلت

لقت يذه النظرية التي تفسر المجتمع اإلنساني بالتفسيرات الماديية 

 التي تحكمها قوانيي الطبيعة العمياء. 

مضافا  لى ذل  نقوم: اي التطورات امجتمالية لي تتحقي دوي 

لوامم معينة، واي اإلنساي لوتي قيدرا اليتحكت لليى تلي  العواميم 

 سباة الطبيعية. بقدر ما يتمكي مي التحكت للى اة

يييت اي التطييورات امجتمالييية لييي تكييوي صييالدا لبييدا، بييم قييد 

تنتكس كما ينتكس خط الطبيعة. فالماء م يتبدم  لى بخار دا ما بم 

 قد يتحوم البخار  لى مطر  ةير. 

مي ينا نعر  اي القوالد اةربعة للفلسيفة الديالكتيكيية م تيبيت 

 سيرات مناسبة. النقد اإليجابي ام  ذا فسرت تف تلما
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 الفلسفة الميكانيكية
 

تتلخ  فلسفة المادية الميكانيكية في لبارا ديكارت: اي الكوي 

 مكينة كبيرا.. تفسيرام لهذه العبارا يجة اي نيبت لدا نقاط: 

اي الميكانيكية ترى ضرورا سبة خارجي ةية حاديية، بيم  -1

كم لمر حادث، اي طبيعة يذه الفلسفة تقتضي وجود للة خارجية ل

ة، ولهذا تختل  الفلسيفة الميكانيكيية ليي الفلسيفة يادحولكم حركة 

الديالكتيكييية ـ بصيييا تها الماركسييية اةخيييرا ـ فييي اي الميكييانكي 

يعييد كيم صييرورا  ليى سيبة خيارج اليذات، واليديالكتي  يرجعهيا 

  لى داخم الذات. 

فييي وقييد سييبي القييوم فييي اي الييديالكتي  م تسييتطيع بييم م تريييد 

صيا تها الصحيحة نس  مبدل السبة الخارجي، ةنل مبدل فطيرا 

يييؤمي بييل كييم بجيير حتييى لول يي  المنكييريي يقيمييوي حييياتهت العملييية 

 والعلمية للى لساس يذا المبدل. 

 وم تنكر الميكانيكية طبيعة التغير المستمر في مواد الكوي. -2

م وم تنكر ليضيا وجيود تفاليم كاميم بييي لجيةاء الكيوي، بي -3

جياء هللا. م تنكير كيم  ةا الميكانيكية حسبما ي تي  يييذا المبدل رك

 بل بع  الفلسفات.  ماذل  كما اتهمته

وم تنكييير الميكانيكيييية وجيييود تنييياق  ظييياير لو خفيييي بييييي  -4

لوامم الكوي، ولكيي تفسير التنياق  حسية ميا سيبي فيي توضييا 

مكنيل اي الديالكتيكية؛ تفسره بمعنى التقابم، ويو اي كيم جييء م ي
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يستقر في مكانل مع جييء آخير يتحيوم  ليى وضيع جدييد. فالعصيا 

الذا يضرة بها الفالا الحجر م يمكنها اي تجتمع مع الحجر في 

ا عنّييمموقييع واحييد، فيتحيير  الحجيير ليعطييي مكانييل للعصييا. ولييو ا

وجدنا فيها ييذه الحقيقية لالنظر في التفالالت الكيمياوية ةية خلية 

ليية تييدفع بييالمواد المتبقييية إلفسيياا المجييام لهييا ليضييا، فييالمواد الداخ

 ولوم التناق  إلستقرتا ب ماي!

والنقطيية الوحيييدا التييي نريييد اي نركيية لليهييا مييي الفلسييفة  -5

الميكانيكيييية ـ والتيييي تعتبييير جيييوير الفلسيييفة فيميييا ييييرتبط باليقافييية 

البجيرية ـ يكميي فيي اي الحركية  ذا وجيدت داميت. وسينبيي قريبيا 

قيية يييذه الفكييرا باليقافيية، لمييا اآلي فينبغييي اي نعيير  بييإذي هللا، لال

 معنى يذه الفكرا وحجتها. 

معنى يذا المبدل، اي للكوي خالقا قيديرا لوجيده وفصيلل لجيةاء، 

ودبره بقوانيي دقيقة ومتواةنة، والتي منها قوانيي التفالم المتبادم 

الذا يقضي ب ي تكوي ميادا الكيوي خاضيعة لعيدا نظيت دقيقية تنقيم 

ة مييي جييةء  لييى جييةء يييت تعيييديا  لييى ذليي  الجييةء، ويكييذا الطاقيي

 تتحر  في لمليات دورية مستمرا. 

التيي تتبخير ميي البحيار بفعيم  بالميياه وميم ظاير لذل ، دورا 

الحييرارا، وتتحييوم  لييى لمطييار، يييت تنتقييم  لييى لنهييار، يييت ولخيييرا 

لحيد الفالسيفة الميكانيي ،  لَ بَّ تسيم راجعة  لى البحار، ويكذا.. وَجي

 الكوي بسالة آلية الحركة، صنعها القدير وجعلها يكذا تتحر . 

 واحتج يؤمء لذل  ب مريي: 

ففيي حقيم الوجييود خليي هللا ميادا الكييوي فيال ةاليت مسييتمرا  : ل

موجييودا  لييى اةبييد. وقييالوا: اي تليي  القييوا التييي حولييت العييدت  لييى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 154 

وجود فيي لمليية مهولية، جعليت منيل حقيقية مسيتمرا ليت نجيد فيهيا 

 ة  لى خلي مستمر. حاج

وظييواير الكييوي تكجيي  لنييا بوضييوا لييي ذليي ، فالبنيياء الفخييت 

يجييييده البنييياؤوي ييييت يدلونيييل ويبقيييى. والسييييارا الضيييخمة يبيييدلها 

صيييانعويا وتبقيييى مسيييتمرا، ويكيييذا  يرييييا.. وييييذا دلييييم لليييى 

 استمرارية وجود اةجياء. 

وفيييي حقيييم الحركييية التيييي تحكيييت مسييييرا الوجيييود، قاليييت  : ة

ة: اي اةجسات الساكنة والمتحركة تبقى للى وضعها  لى الميكانيكي

اي تييؤير لليهييا قييوا خارجييية. والييدليم للييى ذليي  اننييا نييرى بقيياء 

حركة  طار السيارا الفارغ للى لر  مستوية، بقياء حركتيل بعيد 

الدفع بضعة لحظات. وليدى تقلييم وةي اإلطيار و سيتواء اةر  

إلطار مدا لطيوم. وتخفي  الضغط الخارجي لكير ف كير يتحر  ا

وربما نستطيع اي نحصم للى حركة م تنتهي فيي اإلطيار بتهي ية 

كييم الوسييا م المسييالدا للحركيية و ةاليية كييم العوا ييي والضييغوط 

 المؤيرا فيها. 

تييياريي الفلسيييفة بييييذه الفكيييرا الفلسيييفية بعالقييية وييقييية  تصيييموت

اةوروبييية وليييس مييي قبيييم الصييدفة اي نييرى تقميي  الحضييارا 

بعادييا ليي نفسيها ليية فكيرا  و ،ذه اليروا الميكانيكييةاةوروبية له

 فلسفية لخرى. 

 وفيما يلي تطبيي نظريتيي في يذا المجام: 

حيث طلع نيوتي لليى الحضيارا  ..مي واقع لوروبا الحديية -1

بفكييرا تيبييت اي الكييوي مييرتبط بقييوانيي يابتيية، تتحيير  فييي نطاقهييا 

يذه الفكيرا مجيام  امجرات السماوية، يت جاء بعده آخروي فالطوا
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حتى قيم اي كم ما يحدث في الكوي مي اةر   لى  ،للميا لوسع

السييماء خاضييع لقييانوي معلييوت سييموه  قييانوي الطبيعييةب فلييت يبييي 

للعلماء ما يقولوي بعد يذا الكج   ير اي اإللل كياي ييو المحير  

اةوم لهذا الكوي. وضرة واليث ميال في يذا الصدد:  اي الكوي 

ة صانعها آمتها الدقيقة في يي ة خاصة ويحركها ييت كالسالة يرت

تنقطييع صييلتل بهيياب. يييت جيياء ييييوت فييتخل  مييي يييذا اإللييل الميييت 

وللييى حييد قولييل:  لقييد رلينييا السييالات ويييي تصيينع فييي المصييانع 

. ييذه بولكننا لت نر الكوي ويو يصنع فكي  نسلت ب ي لل صيانعا؟!

 روا لوروبا الحديية. 

ة حيييث افالطييوي وارسييطو وافلييوطيي، ولمييا لوروبييا القديميي -2

فييانهت م ينقصييوي قييوم مييي لوروبييا الحديييية. الوجييود فييي مييذية 

افالطييوي طبقتيياي متقابلتيياي، طبقيية العقييم المطلييي، وطبقيية المييادا 

. والقدرا كلها مي العقم المطلي والعجة كلل مي  الهيولىب اةولية

 وبيي ذل  كا نات للى درجات. ىالهيول

عبير ليي كلمية الميادا ـ التيي لبير بهيا الفلسيفة اي الوجود ينا ت

 الحديية ـ والعقم يو النظات الموجود فيها. 

ويقييوم ارسيييطو:  فالبييد لهيييذه المتحركيييات مييي محييير  ومبيييد 

للمحر  مي محر  آخر متقدت لليل، ويكذا حتى ينتهي العقم  لى 

محر  بذاتل لو محر  م يتحر  ةي العقيم م يقبيم التسلسيم فيي 

 لى  ير نهايةب. الماضي  

ولكي م يعني اي يكوي المحر  اةوم دا ما في تحريكل، بم قد 

يكوي قد حر  الجييء ورفيع ييده لنيل، بيم ييذا ييو الواقيع.  ذ اي 

يذا المحر  سابي للعالت في وجوده سبي العلة م سبي الةماي كما 
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تسييبي المقييدمات نتا جهييا فييي العقييم ولكنهييا م تسييبقها فييي الترتييية 

 الةمني.

وقيييد لفيييرط ارسيييطو، حتيييى قيييام:  اي هللا جيييم وليييال م يعليييت 

الموجيييودات ةنهيييا اقيييم ميييي لي يعلمهيييا وانميييا يعقيييم هللا لفضيييم 

المعقييومت وليييس لفضييم مييي ذاتييل فهييو يعقييم ذاتييل ويييو العاقييم 

 والعقم والمعقوم وذل  لفضم ما يكويب. 

ة ويغلو افالطوي لحيانا فيقوم:  اي هللا م يجعر بذاتل ةنل م يمي

ذاتل مي ذاتل فيعرفها، ولكنل لصفاء وجوده يتنةه لي ذل  التمييية 

 ويتنةه لي ذل  الجعورب.

اي يذه اةفكار تصور هللا سبحانل تصويرام سلبيا مطلقا، وتعتبر 

الوجود وما فييل ميي الحركية يجيرا بعييدا ليي  رادا هللا سيبحانل، 

 ولييي للمييل وقدرتييل. ولقييد صييور القييرآي الكييريت فلسييفة يييؤمء،

نُيوا بوَميا قَيالُوا ]بالقوم:  تم َولُعو يهو لُولَةٌ ُ لَّتم لَيميدو َوقَالَتو الميَُهوُد يَُد َّللّاو َمغم

 ب.64 الما دا [بَمم يََداهُ َمبمُسوَطتَايو 

وفي فالسفة المسلميي مي اتبع افلوطيي ولةم الحي القيوت لي 

مجييام الكييوي ورلى اي الوجييود حقيقيية يابتيية والحركيية جييةء مييي 

ل، واي يييذه الحركيية تسييير قييدما  لييى لللييى بصييورا ذاتييية طبيعتيي

 جويرية. 

لوييية والهيمنية لليى ومي نتا ج يذه الفكرا لةم المبدل ليي ام

الكوي، ولةلل لي التجريع لمنسياي منيل لييس بقيادر سيبحانل وم 

 لالت بطبيعة ما خلي، تعالى هللا لما يصفوي!!

اد ليييس كمييا والمعجييةا خرافيية، والييوحي ايحيياء نفسييي، والمعيي

تصفل ديانيات السيماء، وانميا الرسيم مصيلحوي. واليدلاء واإلنابية 

والمناجييياا المباجيييرا بييييي اإلنسييياي وربيييل ضيييرة ميييي الرجعيييية 
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المنبييوذا..  لييى آخيير مييا نجييده لييدى فالسييفة ام ريييي ومييي اتييبعهت 

 وفالسفة لوروبا ومي قلديت مي آراء تابعة لهذه الفلسفة!
 

 نقد النظرية الميكانيكية

قييد النظرييية الميكانيكييية، لو بتعبييير لدق نقييد نظرييية  العييةمب ون

ليييةم هللا لييييي الخليييي، التييييي تكييييوي جيييوير الفلسييييفات الحديييييية 

والقديمة.. اي نقديا م يتطلة جهدا فكريا، بقدر ما يتطلة وجيدانا 

سليما ووليا جامال. فلييس ميي المعقيوم لميي التقيد بياهلل انيل لبيدا 

لليمييا، اي يحسيية انييل تجييدد لييل  يييذا الكييوي العظيييت وكيياي قييادرا

العجة والجهم سبحانل. اي هللا لت يخلي الخلي ام لتمات قدرتل لليل 

 وللمل بل، فكي  فقديما بعد ما خلقل؟!

واذا كانت الحركة بسبة، فإي الحركة انما يي بقيدر اليدفع لهيا 

وذليي  ليييس إلننييا نجييد ذليي  فييي كييم مييا نالمسييل فقييط بييم ةي مييي 

نميا يسيكي بسيبة وجيود لجية ذاتيي فييل ليي الطبيعي اي الجييء ا

الحركيية ولييو كيياي قييادرا لليهييا لتحيير . وبمقييدار مييا ييينق  يييذا 

 العجة بالدفع توجد الحركة. 

ميع ذلي   ،ومع اي لحظة مي التفكير تكفي لمعرفية ييذه الحقيقية

 فالواجة اي نتصدى لها للميا وفلسفيا.
  

 النقد العلمي للميكنة

سيييبي اي العليييت اكتجييي  اي  ميييا ييييي حقيقييية الموجيييودات؟ لقيييد

الموجودات م تعدو اي تكيوي ذرات تتحير ، وليدى انفيالق اليذرا 

فيالعلت ليبيت  فإذا بها م تعدو اي تكوي جحنة طاقة ودفعة نيور.  ذام 

 اي حقيقة المادا يي الحركة.
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وبيبوت حركية المادا تفتت الكتلة الكييفة التي لو خلقت ليدامت 

 حسة رلا فالسفة الميكاني . 

إنميا ييي الحركية ويييي ليسيت بدا مية للميييا،  ذ انهيا تنجي  مييي ف

والطاقيية تفقييد حرارتهييا بصييورا مسييتمرا حسيية قييانوي  ،الطاقيية

الطاقة المتاحة لو ضابط التغير الذا ييبت اي الحرارا دا ما تنتقم 

والعكس  ير ممكي ويو اي  ،مي وجود حرارا  لى لدت حرارا

م لو لدت وجود حرارا تنتقم يذه الحرارا مي وجود حرارا قلي

فيإي قيانوي الطاقية المتاحية يخيال  ييذا  ، لى وجيود حيرارا لكيير

اإلنتقيييييام ويقتضيييييي التناسييييية بييييييي الحيييييرارا المتاحييييية و يييييير 

المتاحة.ومي ينا نيبت اي الحركة في الكوي ليسيت لةليية وم ييي 

دا ما بعيدا لي المؤير  ذ لو كانت الحركة  ير محتاجية  ليى دوات 

نت تستطيع اي تدوت  لى اةبد ويذا  ير واقع حسة السبة  ذا لكا

 يذا الكج  العلمي. 
 

 النقد الفلسفي

وفي سبيم اإلحاطة بالنقيد الفلسيفي لهيذه النظريية مبيد اي نيذكر 

 لدا نقاط: 
 

 مبدأ الذاتية:  -1

لبسط المبادئ الفلسفية التي م يرتاة فيها لحد اي كم جيء يو 

س بحجير، والجبيم جبيم ولييس وليس بغييره.. اإلنسياي  نسياي وليي

 بججر و.. و.. 

ويذا المبدل يجعلنا نقوم: م يمكي اي يتخلي  الجييء ليي ذاتيل، 

فالذاتي م يمكي تغييره.. فالنور ميال: م يمكيي اي يتحيوم  ليى  م 

 نورب، والحركة م يمكي اي تتحوم  لى  م حركةب ويكذا.. 
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 مبدأ الوجود:  -2

لى لدت ةنل ذاتل، والعدت م يمكي والوجود م يمكي اي يتحوم  

 اي يتحوم  لى وجود ةنل ذاتل. 

وقييد يبييدو يييذا المبييدل  ريبييا ولكييي دلنييا نفهييت مييا يييو معنييى 

الوجود؟ يم معناه اةر  والسيماء والجبيام؟ ييم معنياه لنيا لنيت 

 يو؟ يم معناه الحجر والججر والحيواي؟ 

لرجييم الفالسييفة قييالوا نعييت ووقعييوا فييي حلقيية مفر يية، ولكييي ا

الكيييوي موجيييود ولكنيييل لييييس  :البسييييط يقيييوم بفطرتيييل م.. يقيييوم

؟.. ينبغيي اي نرجيع ءبوجود.. ويم الوجود جييء والموجيود جيي

قليال  لى ما سبي ونتساءم: يم العلت جيء والمعلوت جيء؟ ات يم 

العقييم جيييء والمعقييوم جيييء؟ ينييا  قلنييا نعييت العلييت يييو الكجيي  

ب ليست بعلت انما يي 25=5×5والمعلوت يو المنكج . فالمعادلة  

 معلوت، ولي  للتب بها ويكذا الوجود والموجود.. 

ويو كما نقوم اي اإلنساي لل للت،  ،الكوي لل وجود يذا صحيا

 ولكنل ليس بوجود كما اي اإلنساي ليس بعلت. 

وم يةام اةمر  امضا فنقوم  ذا كاي الكوي يو الوجود فلماذا 

ذا يو محدود، لماذا يو حادث، لمياذا ينعدت، لماذا يكتنفل العدت، لما

 يو متناق ؟ 

يقرر للت الفل  ميال: اي الكوي يتسع بالتسلسم اليدا ت، واي كيم 

مجاميع النجوت واةجرات واةجسات الفلكية تتباليد بسيرلة مديجية 

بعضها ليي بعي . ويمكيي اي تفسير ييذه الحالية تفسييرا جييدا  ذا 

التركيبيييية مركيييةا سيييلمنا بوقيييت للبيييدء كانيييت فييييل كيييم اةجيييةاء 

ومجتمعة مع بعضها يت بيدلت الحركية والحيرارا.. ويقيدر العلمياء 
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وقييييع منييييذ  يا ييييماي يييييذا الكييييوي قييييد وجييييد نتيجيييية  إلنفجييييارب 

 . 1سنةب 5000,000,000,000 

يكيييذا تتباليييد امجيييرات وتيييدم لليييى انهيييا ليييت تكيييي ييييت وجيييدت، 

والسيييؤام ينيييا انيييل ميييا داميييت طبيعتهيييا ليسيييت بطبيعييية الوجيييود 

، والدمليية للييى ذليي  انهييا لييت تكييي يييت كانييت، فليييس مييي والحركيية

 ليى طبيعية الحركية. ويكيذا نسيتدم لليى  االممكي اي تعود طبيعته

 انها ليست بحقيقة الوجود!

وينا يكمي سير اةمير، ليو كانيت حقيقية الكيوي ييي الوجيود ليت 

يصا اي نقوم اي الكوي كاي معيدوما ييت وجيد ميع انيل كيذل ، فقيد 

التغييير فيييل لييدت مييي  داةةميياي، بييم مجيير كياي معييدوما فييي بعيي 

 جهة ووجود مي جهة لخرى. 

 وبتعبير موجة ومركة: 

اي الكوي كاي لدما، فهو ذاتي العدت. وم يمكي اي يتحوم ذاتي 

العدت  لى ذاتي الوجود، فإنما تتحوم اةجياء باإلبداا  لى لرضي 

 الكياي يحتاج في بقا ل  لى سبة كما يحتاج وجوده  لى سبة. 

واي ييجييم قييد انحيير  لييي الميينهج حينمييا تصييور اي مييا يييراه 

حوليل مييي سييماء ولر  وبجيير يييو الوجييود. يييت تصييور انييل ليييس 

بوجود مطلي فقام انل معيدوت. ييت رلى انيل بعييد ليي الفطيرا  لا 

معدومييية الكييويب فقييام:  انييل صييا ر مييي الوجييود  لييى العييدت ومييي 

 العدت  لى الوجودب.

                                                

 .78اإلسالت يتحدى    - 1
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ا لكبر مي قوا المالحظة لعر  اي واذا كاي ييجم قد لوتي قدر

الوجود م يمكي اي يكوي لدما، واي الكوي موجيود بيالوجود؛ لا 

 اي لل قدرا مي حقيقة الوجود. وبذل  كاي ينفي مجكلتل تماما. 

وم نرييد امسترسيام فييي بحيث الوجييود اليذا يحتيياج  ليى سييفر 

ضخت.. ولكي نريد اي نضع ليدينا للى منطليي الخطي  فيي نظريية 

يكنة الفلسفية، وييو بتطبييي مبيد ي الذاتيية والوجيود فيي الكيوي الم

 ويو يعر  بالتدبر في حقيقة الخلي.. 
 

 ؟ ما هو الخلق

 ذا كاي الكوي ليس بحقيقة الوجود وانل كاي لدما، فكي  انقلة 

مي العدت  لى الوجود؟ ويم يمكيي اي يتحيوم الجييء ليي طبيعتيل 

ة  ليييى جييييء؟ ييييذا م الذاتيييية، العيييدت يعنيييي م جييييء فكيييي  ينقلييي

فليس الكوي قيد انقلية ميي العيدت  ليى الوجيود فيي لمليية  ،يتصور

 مجهولة.. كال.. 

بيييم اي هللا تعيييالى للطيييى الكيييوي الوجيييود، ويعطييييل بصيييورا 

. فالكوي قا ت بقيوت وموجيود بنيور الحيي اليذا م ييةوم.. امستمر

ولليى يييذا فلييس الكييوي اليذا نجييايده ونالمسيل موجييودا بصييورا 

ودا ميية بييم يييو موجييود بنييور الوجييود الييذا يحفظييل لييي  مسييتقلة

 الةوام. 

اي الوجود، نور يرا للى الكوي فيصبا موجيودا. و ذا لردنيا 

اي نعبر لي ييذا الواقيع بتعبيير للميي لقلنيا: الكيوي حركية تسيتمر 

 بمحر  خارجي، لو توق  لنل لتوقفت لا ةالت. 

ية فيييي خييير فكيييرا الكيافييية فيييي الوجيييود واإلسيييتمراربوينييا م تت

بيم وتهيدينا  ،مما تنس  قالدا الميكنة فيي الوجيود ،حركتل فحسة
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 لييى الخطييوط العريضيية للفلسييفة الواقعييية التييي تطييابي معلوماتنييا 

 المتنايرا ويي الفلسفة اإلسالمية. 
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 اإلسالت وفلسفة النور
 

تتلخ  فلسفة اإلسالت في كلمة واحدا يي:  هللا نور السيموات 

 لها لبر النقاط التالية: واةر ب، ونفص

ليس في لالت التحقي ام هللا وما خلي. فكم جييء ميا سيوى  -1

 هللا مخلوق لل. 

ويذا يعني اي هللا سبحانل نور وكيم جييء متنيور بيل، وييو  -2

قيوت وكم جيء قا ت بل، ويو مدبر وكم جيء يجرا بي مره. ذلي  

عة.. ةي كم جيء في الكوي نراه خاضعا لقيوا قيايرا وقيدرا واسي

 وفي ذل  آية للى دوات التدبير لل مي مدبر لليت. 

وييييييذا يقتضيييييي الواقعيييييية التامييييية لألجيييييياء دوي المياليييييية  -3

امفالطونية التي قام فيها:  فكم ججرا ميال فيها صيفة لو صيفات 

ناقصة مي نعوت الججرية. ف يي يي الججرا التي م نقي  فيهيا؟ 

يية الباركليية التيي قيام فيهيا: يي في لقم هللا منذ القيدتب. وم الميال

يجيتل: ن الكوي صورا الذيي الخارجيب. وم الميالية التي قام بهيا 

  الموجود انا اما  ير انا فهو وجهة لخرى مناب. 

 كال؛ الكوي موجود فعال في دار التحقي. 
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ولكنل يقتضي مي جهية لخيرى، الغيريية فيي الكيوي؛ لا اي  -4

ر، متنيور ومتحير  بيالغير. خالفيا الكوي موجود بالغير، قا ت بالغي

لنظرية الديالكتي  التي تعتقد اي الكوي متحير  بميا فيي كيم جييء 

مي تناقضات ذاتية، لو مقالة الميكاني  التي تةلت اي الكوي سالة 

آليييييية كبييييييرا، وم مقالييييية بعييييي  الفالسيييييفة امقيييييدميي بالحركييييية 

آيييات الجويرييية.. كييال! انهييا واقعييية اةجييياء بييالغير لمييا فيهييا مييي 

 الضع  والعجة. 

وم يعني يذا اي الكيوي ييدبر بغيير سيني فطير لليهيا. كيال؛  -5

بييم الغرا يية موجييودا وكييم حييادث لييل سييبة، ام اي وجييود السييبة 

إلنتيةا نيور  ووجود المسبة بعيده قيا ت بنيور هللا. فليو جياء هللا  ذام 

الوجييود مييي السييبة فانعييدت، لو انتييةا نييور الوجييود مييي المسييبة 

 آلخر. فانعدت يو ا

مييي ينيييا نعلييت اي هللا واسيييع القييدرا، واسيييع العلييت، وواسيييع  -6

الرحمة. فكم جيء تحت رحمتل وتحيت قدرتيل ومحييط بيل للميل. 

فييياهلل قيييادر لليييى المعجيييةا؛ لا خيييرق السيييني ةي اجيييراء السيييني 

ووجييود السييني منييل ليضييا. وقييادر للييى الييدات الكييوي فييي السييالة 

قييادر للييى الادتييل ةنييل الرييبيية التييي ترسييو فييي نهاييية الوجييود. و

يمليي  قييوا م محييدودا، والكييوي ليياجة دوي قوتييل لييي لا جيييء.. 

ويييو قييادر للييى اي يبعييث الرسييم برحمتييل ويضييع للنيياس الييديي 

الخييال  وييي مر النيياس باتبالييل، ويراقيية بنفسييل مخييالفتهت لييل لو 

اطالتهت اياه فييية ميي يجياء برحمتيل، ويغفير لميي يجياء بفضيلل، 

 تل.مقويعذة مي يجاء بن
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وهللا ـ الخيالي المييدبر ـ رحميي م تحييد رحمتيل، رحييت ةنييل  -7

خلييي اةجييياء وم يييةام يهيية لهييا الخلييي والهييدى دوي اي يكييوي 

م    ليها لو مضطرا  لى خلقها.  محتاجا

وينييا تختليي  النظييرا اإلسييالمية لييي النظييرا ام ريقييية التييي 

فيييي تتعاميييم ميييع اآللهييية الجيييهوانية المتعجرفييية المتهيييورا الغارقييية 

تصيور الجهوات، ميم:  ةيوسب و جوبيتيرب و يريما ممي كاي يُ 

لديهت حقودا لدودا مجيغوم بجيهوات الطعيات، م يبيالي ميي جيؤوي 

اةرباة والمخلوقات ام ما يعنيل للى حفظ سلطانل والتميادا فيي 

طغيانل، وكاي يغضة للى  اسقومةب الل الطة ـ بةلمهت ـ ةنل 

الضريبة للى لرواا الموتى الذيي  يداوا المرضى فيحرمل جباية

ينتقلوي مي ظهر اةر   ليى بياطي الهاويية. وكياي يغضية لليى 

 برومييوسب الل المعرفة والصنالة ـ بةلمهت ـ منل يعلت اإلنساي 

اي يستخدت النار في الصنالة واي يتخذ مي المعرفية قيوا تضيارا 

 قوا اةرباة. اإلسالت يخال  كم يذه اآلراء جميعا. 

تبيييي لنييا النصييو  الجييرلية حقيقيية الكييوي، فيقييوم هللا  يكييذا

تَّةو لَيَّيات  ]سبحانل:  َ  فوي سو ا َخلََي السََّماَواتو َواةَرم  ويَّ َربَُّكُت َّللّاُ الَّذو

ييم بَعميدو  وذمنويلو  يي َجيفويع   ومَّ مو يَر َميا مو او يَُدبّوُر امَمم تََوى َللَى المعَرم يُتَّ اسم

َد َّللّاو ذَلوُكُت َّللّاُ َربب  م َولم يعا عُُكتم َجمو جو بُُدوهُ لَفاَلَ تَذَكَُّروَي    ولَيملو َمرم ُكتم فَالم

لُيييوا  يَي َءاَمنُيييوا َوَلمو َا الَّيييذو يييةو ييييُدهُ لويَجم يييَي يُيييتَّ يُعو َخلم يييَدُؤ الم م  ونَّيييلُ يَبم َحقّيييا

يت  وَ  يم َحمو يَي َكفَُروا لَُهتم َجَراٌة مو طو َوالَّذو قوسم الوَحاتو بوالم َلذَاٌة لَلويٌت الصَّ

قََميَر نُيورام  ييَآءم َوالم َس ضو ا َجعَيَم الجَّيمم فُيُروَي   يُيَو الَّيذو بوَما  َكانُوا يَكم

َسياَة َميا َخلَيَي َّللّاُ ذَلويَ   ومَّ  ينويَي َوالمحو لَُميوا َليَدَد الّسو َم لوتَعم َوقَدََّرهُ َمنَاةو

ت  يَعملَُمويَ  قَوم ُم امَيَاتو  لو َحّيو يُفَّصو  ب.5-3 نسيو [بوالم
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فاهلل خالي السيموات، ولكنيل  يير لياجة منهيا، بيم ييو اآلي قيد 

اسييتوى للييى لييرا القييدرا والعلييت يييدبر لمييور الكييوي. واةربيياة 

التي تصوريا الفلسفات وسيا ط بييي هللا والخليقية، واةربياة التيي 

تصوريا الفلسيفة اةوروبيية بإسيت القيوانيي الطبيعيية قيد تكيوي لهيا 

لكنييل تيي يير ميي ذوي فيييل. ويييو رحمييي، خلييي تيي يير فييي الحقييا ي و

 اةجياء في مصلحة اإلنساي، م لكي يضرر بهت. كذل  هللا. 

وفي آية لخرى، كيم جييء ينسية  ليى هللا حتيى الحيوادث التيي 

تجرا حسية السيني الكونيية ةنهيا كلهيا تجيرا بي مر هللا وبقدرتيل 

نَاَيا]      المباجييرا. قييام هللا سييبحانل: َ  َمييَددم قَيمنَييا فويَهيييا  َوامَرم َولَلم

ُةوي    َوَجعَلمنَييا لَُكييتم فويَهييا  ء  َمييوم ييي ُكييّمو َجيييم ييَي َولَنبَتمنَييا فويَهييا مو َرَواسو

يَدنَا َخَةآ ونُيلُ  نم ء   ومَّ لو يي َجييم قويَي   َو وي ّمو يتُتم لَيلُ بويَراةو َمعَايوَا َوَمي لَّسم

َسييلم  لُييوت    َولَرم لُييلُ  ومَّ بوقَييَدر  َمعم ييَي َوَمييا نُنَّةو يَيياَا لَييَواقوَا فَاَنَةلمنَييا مو نَا الّرو

يويي  ُي نُحم نويَي   و ونَّيا لَينَحم يقَيمنَاُكُموهُ َوَميآ لَنيتُتم لَيلُ بوَخياةو السََّمآءو َمآءم فَاَسم

يُويَ  ُي المَوارو يُت َونَحم  ب. 23-19 الحجر [َونُمو

 وفي آية لخرى: 

َ  لَي] يييَماَواتو َواةَرم يييُ  السَّ سو َ يُمم تَيييُةومَ َولَييي وي َةالَتَيييآ  ويم   ويَّ َّللاَّ

هو  دو ي بَعم يم لََحد  مو َسَكُهَما مو  ب.41فاطر  [لَمم

و وي ]وهللا يقييوت بتييدبير لمييور اإلنسيياي ليضييا.. ففييي آييية كريميية: 

َ  بوَخيمر  فَُهَو َللَيى  َسسم َ   لَلُ  ومَّ يَُو َو وي يَمم َسسمَ  َّللّاُ بوُضّر  فاَلَ َكاجو يَمم

ي ء  قَييدو ب. ويييو رقييية جييديد الرقابيية للييى لمييم 17 اةنعات [رٌ ُكييّمو َجيييم

يَوى ياَلَيَية   ومَّ يُيَو َرابوعُُهيتم ]اإلنساي، ففي آية جريفة:  يي نَجم َما يَُكيوُي مو

يَيَر  ومَّ يُيَو َمعَُهيتم  يي ذَلويَ  َوآل لَكم نَى مو سُُهتم َوآل لَدم َسة   ومَّ يَُو َسادو َومَ َخمم

ييَي َمييا َكييانُوا يُييتَّ يُنَ  ء  لَيم َ بوُكييّمو َجيييم َت المقويَاَمييةو  ويَّ َّللاَّ لُييوا يَييوم بّويي ُُهت بوَمييا َلمو

ب. فيالخلي والتقيدير والسيلطاي والتيدبير هلل وحيده م 7 المجادلية [َللويتٌ 
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جييري  لييل. وامنسيياي يييو اآلخيير مراقيية مييي قبييم هللا تعييالى مجييةا 

 بعملل. 

اي طبيعية لصاق لية صفة مادية باهلل سبحانل،  ذ  وم يعني يذا 

الخلييي تقتضييي المباينيية التاميية بيييي الخييالي والمخلييوق. يكييذا جيياء 

القييرآي يصيي  هللا ب حسييي الصييفات وينفييي لنييل صييفة المخلييوقيي. 

ُ  اةَبمَصيارَ ]فيقوم  رو ُكيلُ اةَبمَصياُر َويُيَو يُيدم رو . ب103امنعيات   [م تُدم

ءٌ ]ويقوم  يملولو َجيم او ُسبمَحاَي رَ ]. ب11الجورى  [لَيمَس َكمو ةَّ بّوَ  َرّةو المعو

فُويَ  ا يَصو  . ب180  الصافات [َلمَّ

وفي تفسير اآليات، جاء فيي الحيديث ليي رسيوم هللا صيلى هللا 

ب.. وقييام لمييير 1للييل وآلييل وسييلت:  مييا ليير  هللا ميي جييبهل بخلقييل

 ..المييؤمنيي لليييل السييالت:  مبييايي لجميييع مييا لحييدث فييي الصييفات.

با فتضيارلل اةجيباا، وم  ليس بجينس فتعادليل اةجنياس، وم بجي

:  توحيده تمييةه لليل السالت ب. وقام2كاةجياء فتقع لليل الصفات

 ب. 3وحكت التميية بينونة صفة م بينونة لةلة ،مي خلقل

الذا لت تسيبي ليل حيام حيام الحمد هلل :  صلوات هللا لليل وقام

فيكييوي لوم قبييم اي يكييوي آخييرام، ويكييوي ظييايرا قبييم اي يكييوي 

. كييم مسييمى بالوحييدا  يييره قليييم، وكييم لةييية  يييره ذليييم، باطنييا

وكييم قييوا  يييره ضييعي ، وكييم ماليي   يييره مملييو ، وكييم لييالت 

ر ويعجة، وكم سميع  يره يصت قد يره متعلت، وكم قادر  يره ي

، ل كبيرييا وييذية لنيل ميا بعيد منهياصيمّ ي  اةصيوات ويلي لط

ت، و وكم بصير  يره يعميى ليي خفيّي اةليواي، و لطيي  اةجسيا

                                                

 . 23، ا 297،   3بحار امنوار ،ج -  1
 . 2،ا 221،  4بحار امنوار ، ج -  2
 . 7ا 253،  4بخار امنوار ، ج -  3
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لت يخلي ما خلقل كم ظاير  يره باطي، و كم باطي  يره ظاير، 

ب كييذل  هللا رة 1  ميي لواقية ةمياي..وم تخيوّ  ،لتجيديد سيلطاي

 العالميي. 

 

 

 

                                                

 . 37،ا 308،   4بحار امنوار ، ج -  1
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 تعاري  مبد منها
 

 ذا كانت التعاري  في كيم لليت ذات ايير ييانوا، فإنهيا بالنسيبة 

ةنهيا ليسيت ام   لى المعار  الفلسيفية بميابية حجير الةاويية. ذلي 

محاولة لتعري  الحقيقة الكبرى، التي تتفرا لنهيا حقيا ي الكيوي. 

فهي بذاتها مجمولة تعاري . وميي ينيا تكسية التعياري  ليميتهيا 

فيي الفلسييفة. ومبييد لنييا اي نقييوم بي ي تعاريفنييا يييذه مطابقيية لوجهيية 

 نظر اإلسالت التي قد لرفنا انها الحي. 
 

 العقل: -1

ميية بييل اإلنسيياي الرجييد ميي الغييي، والخييير مييي ذلي  النييور الييذا ي

الجر، والممكي مي المستحيم، والحي مي الباطم. اي ذل  النيور ييو 

العقم.. ويعرفل  الفيروة آباداب فيي  القياموسب:  انيل نيور روحياني 

تدر  بل النفس العلوت. وجاء في حديث النبي   ب: اي العقم لقيام 

 إي لت تعقم حارتب. مي الجهم، والنفس ميم لخبث الدواة، ف

وم يمكننا معرفة العقم ام بذاتل وبميا ليل ميي آييار، لميا حقيقتيل 

فإي القوم فيهيا نيوا ميي الغيرور. واي ميي آيياره، توجييل اإلنسياي 

 لييى الخييير وتحبيييذه لييل، وردلييل لييي الجيير وتر يبييل لنييل. وبهييذا 

فسيييره النبيييي   ب  ذ جعليييل لقيييام للييينفس البجيييرية التيييي جيييبهها 

 واة اي لت تعقم حارت. ب خبث الد
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 172 

 العلم: -2

ذل  النور اليذا تكجي  الينفس بيل الحقيا ي وقيد كانيت ميي قبليل 

جايليية بهييا  افليية لنهييا. وليييس كييم التقيياد للمييا ـ فييي المنطييي 

اإلسالمي ـ  ذ ليس املتقاد دا ميا كجيفا ليي الواقيع، بيم قيد تكيوي 

ليت النفس مطم نة بعقييدا، دوي اي يكيوي لهيا بهيا لليت. بليى؛ كيم ل

لقيدا  ذ م تمل  النفس التي تنكج  لها الحقيقة بصيورا واضيحة 

ي تطميي ي بهييا وتعتقييد ل مّ  م تمليي   ،ودوي لييية ريبيية لو  مييو 

 بمضمونها. 
 

 المعرفة: -3

 ولما المعرفة فإنها للت مستجد بالجيء. 
 

 اليقين:  -4

بعييدما يحصييم العلييت، تنجيي  صييفة فييي اليينفس تييدلى بييـ اليقييب. 

ولما القطع فإنل  ، ناي الذات بحصيلة كجفها لي الحقيقةفاليقيي اطم

يعني جةت الذات ب مر سواء كاي حقا لت باطال. ورة قطيع يوافيي 

الواقع م يكوي للما، ةنل يفقد صفة الكج  لي الحقيقة. فلو قطع 

 وجةتب فرد بوجود الروا ـ م ةنل لرفهيا بعليت ـ بيم ةي القيوم 

د  يوى في نفسل فيذل  القطيع بوجوديا كاي في مصلحتل لو صا

ليييس بعلييت واي كيياي صييحيحا، ةنييل م ينطييوا للييى كجيي  الواقييع 

 كجفا يقينا. 
 

 الحق:  -5
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وحيييي يتصييادق مييا بيينفس البجيير مييع مييا فييي الواقييع يكييوي يييو 

 الحيب والحي في اللغة يعني اليبوت، والتقرر، والوجيود. وليذل  

لجعور ـ ذلي  فإي للحي معنى آخر ـ  ير تطابي الجعور وخارج ا

المعنى، يو الوجود سواء للت بل لحيد ات ليت يعليت، التقيد بيل ات ليت 

يعتقد. فميال الجنة حي ةنها موجودا فعال في الخارج فإذا للت بها 

لحد، كاي للمل حقا ليضا. ولو مات رجم في بيتل ولت يعلت بموتيل 

لحييد لبييدا، فييإي موتييل حييي لا يابييت.. ولفظيية الحقيقيية تعطييي ذات 

 ت.. انها تعكس اةمر اليابت في الواقع الخارجي. المفهو

 الروح:  -6

 ،الروا ييي الينفس وييي التيي تنطيوا لليى نيور الحيياا، والعقيم

وييييي محيييددا بيييالطوم  ،واإلرادا. وييييي حقيقييية يابتييية وراء الجسيييد

والعيير  مختلفيية بييالقوا والضييع ، ومتفاوتيية بيياميواء والر بييات. 

يهمنا ـ بعد يذا التعري  ـ اي نعتبير  وبافتقاديا يعود الجست ميتا.. وم

الروا مادا لطيفة جدا، ات نقوم انها مجيردا ليي الميادا الكييقية. فيإي 

الهد  واحد يو تفسير حقيقة لرقى مي المادا التي نحس بها، ولكنهيا 

ليست يي الحياا والعلت واإلرادا، بم اي يذه اةنوار تنج  فيها.. تةيد 

 وتنق  ويي يي. 
 

 النفس:  -7

لما النفس فهي كلمة تعكيس ليدى اإلسيالت مفهيوت اليروا تماميا، 

ويييراد بهييا مييا يسيياوا كلميية الييذات والقليية ليضييا. ام اي اةوسييع 

مفهومييا يييو الييروا يييت اليينفس ةي القليية يييوحي  البييا  لييى مركيية 

العواطيي  لكييير مييي  يحا ييل بمبعييث نييور العقييم واإلرادا. ويوضييع 

ل العمى والطبيع والخيتت ةنهيا القلة لادا بإةاء العقم.. وينسة  لي

 رمة الجهوات في اللغة العربية، كما يي كذل  في سا ر اللغات. 
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 الشهوة:  -8

اي الجيهوا يييي انجييذاة اليينفس  لييى جيييء لو جييخ ، ومبعييث 

الجهوات يي طبيعة الحياا. فالحياا تتطلة ضروراتها التي تجيكم 

 فيييي الغالييية جيييهوات اإلنسييياي. وقيييد يخطيييل اإلنسييياي فيييي تمييييية

الضرورا لما سوايا فتحدث فيل الصيفات الرذيلية التيي ييي نيوا 

مي انحرا  حة الحياا في النفس.. و البا تستعمم كلمة الجهوات 

 في الصفات الرذيلة يذه. 
 

 الهوى:  -9

ويعني الهوى الحة، ولكنل يستعمم في منطي القرآي ليادا فيي 

حيية الييذات  يييوى اليينفسب، ولقييد جبييم كييم جييخ  للييى يييوى 

وبالعقييم تيييتمكي الييذات مييي تحدييييد الحيية يييذا وتوجيهيييل  اليينفس.

 قيمة. تالوجهة المس

 الجهل:  -10

والجهيم صيفة فيي الينفس تقابييم صيفة العقيم، وتقابيم آيياره كييم 

آيييار العقييم. وم يعنييي الجهييم فييي منطييي اإلسييالت مجييرد افتقيياد 

 المعرفة، فميال الجةا والظلت والحسد والحقد كلها مي الجهم. 
 

 الفكر:  -11

اي توجل النفس  لى المعلومات السابقة التي احتفظ بها لديل فيي 

محاوليية إلسييتعادتها واسييتيارتها ومنهجتهييا واسييتخراج معلومييات 

 جديدا لنها يسمى بـ الفكرب. 

لمييم مييي للمييام اليينفس البجييرية.. يدفييل اسييتخراج  فييالفكر  ذام 

 معلومات جديدا مي  يارا المعلومات السابقة. 
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 الخيال:  -12

تفظ النفس البجيرية بالصيور التيي تينعكس لليهيا ـ ميي نافيذا تح

تحتفظ بهيا ييت تبيدل تركية بعضيها  ،الحواس ـ لي العالت الخارجي

مييع بعيي  وتجييرد بعضييها مييي خصا صييها لتصيينع منهييا صييورا 

 جديدا ويذا يسمى خيام. فالخيام  ذا  بداا النفس لصور كاذبة. 
 

 اإلنتزاع:  -13

ر معينية. ييت يعليت بوجيود دار لخيرى قد يعلت اإلنساي بوجيود دا

وياليييية ورابعييية و.. و.. وينيييا تتعييية الييينفس ليييي امحتفييياظ بعيييدا 

ةا لييي بعضييها فتحيياوم اي يمعلومييات لييي الييدور العديييدا المتمييا

تسيييتريا وتجيييد مهربيييا فيييي تجرييييد اليييدور ليييي صيييفاتها الممييييةا 

والتركية للى صفتها الموحدا فتحتفظ الذاكرا بصيورا ليي اليدار 

ي خصا   الدور التي لرفها اإلنساي وتسمى يذه لملية بعيدا ل

 اإلنتةاا. 

 فاإلنتةاا ـ  ذا ـ توحيد المعلومات المختلفة بصبغة واحدا. 
 

 التصور:  -14

حينما يحس الفرد بجيء تنعكس صورتل للى نفسل، وقد تعمم 

ي مييلهييا. وتييذكر الصييور النفسييية لو معرفتهييا ليياليينفس لامييدا لخ

 يدلى بالتصور. 

ـ لليييت الييينفس بميييا فيهيييا ميييي صيييور الحقيييا ي  لتصيييور ـ  ذام فا

 الخارجية. 
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 الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية 

 القسم الثاني عن: 

 
العقيدا 
 واإليماي

 

 
 

 الدليم  لى هللا 
 الرسالة 

 الومية
 الحياا بعد الموت
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 القست الياني: لي العقيدا واإليماي 

 البحث األول عن: 
 
 
 
 
 

  لى هللا الدليم
 

 
 

 كلمات في البدء 
 لا رة ندلو  ليل 

 الدليم  لى هللا 
 التذكرا باهلل 

 مغالطات مفضوحة 
 اإليماي باهلل 

 معطيات اإليماي 
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 كلمات في البدء
 

 لماذا ندرس العقائد؟

ةي العقا ييد تبيييي مبييدل اإلنسيياي ومصيييره وخييط سيييره فييي  -1

رسها ببصيرا، سو  يحسة الحياا اةولى واآلخرا، فإي مي م يد

انل للى صراط النجاا.. بينميا ييو لليى صيراط الجيقاء فيي اليدنيا 

وسبيم النار في اآلخرا فيخسر نفسل في العالميي.. ومي يو لجقى 

قُمم َيمم نُنَبّوي ُُكت ]ممي خسر نفسل في الدنيا واآلخرا؟ قام هللا تعالى: 

يَي َضييمَّ َسيي َمييامم   الَّييذو يَي لَلم َسييرو َحيَييااو الييدبنميَا َويُييتم بوامَخم عميُُهتم فوييي الم

م  نُوَي ُصنمعا سو َسبُوَي لَنَُّهتم يُحم  ب.103/104،  الكه  [يَحم

مييي لوجييده؟  لييى ليييي ينتهييي؟ ولميياذا جيياء؟ ومييا يييو سييبيلل  -2

اةقييوت؟ وكييي  يسييعد؟ ولميياذا خلييي الكييوي؟ ومييا يييي الغاييية مييي 

ة يطرحهيا وجود البجر؟ ولماذا يسعد بع  ويجقى آخيروي؟ لسي ل

كم فرد للى نفسل، ويسيعى لمعرفية اإلجابية الصيحيحة. ذلي  ةي 

يذه اةس لة ترتبط بكافية نيواحي حياتيل وبيدوي اإلجابية لنهيا يفقيد 

الرؤية السليمة  لى الحياا فيقع في تناقضات مستمرا وينيا  ذا ييو 

درس العقا د دراسة لميقة لر  اإلجابة الصحيحة، وام فاما اي 

لديل بدوي جواة فيصيبل الفراغ والضياا، لو يجية تبقى اةس لة 
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لنهييا  جابييات مرتجليية فيضييم، ويجييقى!  ذ انييل راا يعتقييد ب فكييار 

 خرافية ميم لبادا اةصنات والحيوانات والنجوت. 

لقيد بييث للييداء اإلسيالت جييبهات حييوم اليديي فلقفتهييا الجييبيبة  -3

تمسيكوا ةنهت لت يكونوا قيد درسيوا بيولي ميا كيانوا يعتقيدوي بيل، ف

بالجييبهات وتركييوا حقييا ي الييديي ولصييبحوا دليياا للكفيير وجنييودا 

لأللداء، فكاي مبد لنا مي اي ندرس العقا د لنرجع ييؤمء  ليى ميا 

 كانوا لليل مي لقيدا بالديي والتةات بجرا عل. 

واليقافية اإلسيالمية التييي نيةم بهييا اليروا اةميييي لليى قليية  -4

تبيي سيليمة وذلي  بفعيم ميا  الرسوم صلى هللا للييل وآليل وسيلت ليت

اخييتلط بهييا مييي ايييواء ولسيياطير لملتهييا خرافييات اإل ريييي قييديما، 

وفلسفات الغرة حدييا. فلت يعيد المسيلت يبصير طريقيل فيي الحيياا، 

تلي  الطريييي التييي ضيالت فييي ةحميية اليدلايات اةجنبييية ف صييبا 

متوتر الفكر، مجوه الكياي، مفقود اليقة بنفسل واةصالة في رلييل، 

 قا في بؤرا التناقضات. مغر

ولكي نعيد المسلت  ليى واقعيل، وننقيذه ميي سيلبيتل وتبعيتيل، مبيد 

اي نعيييد  ليييل اليقافيية اإلسييالمية الحقيية التييي ترتكيية للييى العقا ييد 

 اإلسالمية. 
 

 كيف ندرس العقائد؟

 لمات دارس العقا د يالية منايج مختلفة: 

الجييكليب ميينهج الفلسييفة؛ ويعتمييد للييى المنطييي اةرسييطي   -1

وفلسييفة ام ريييي املهييييي، وللييت الكييالت اإلسييالمي المقتييبس منهييا 

ويييو ميينهج جييكلي تجريييدا. ودراسيية العقا ييد وفييي يييذا الميينهج 

استعارا ناجةا للقالة الفلسفي في لر  العقا يد اإلسيالمية حييث 
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تتلوث بتصيورات البجير الوينيية،  ذ اي اإلسيالت مبيدل حنفيي جدييد 

مي الغية، ولل قالة يناسيبل، ولا اقحيات  للى اإلنساي موحى  ليل

لمفاييت الفلسفة ومنايجها وللفاظها في بنا ل الفكرا يجيوه صيبغتل 

 ويخم بتواةنل ويقضي للى وحدتل العضوية الداخلية. 

ومييي ينييا فقييد لخطيي  لول يي  الييذيي حيياولوا صيييا ة اإلسييالت فييي 

 قوالة لجنبيية  ريبية فيي منايجهيا وللفاظهيا و يحاءاتهيا ليي روا

الرسيالة اإلسييالمية، كعلميياء الكييالت قيديما ومقلييدا الغييرة حييدييا.. 

وقييد نعييت اإلمييات لمييير المييؤمنيي لليييل السييالت لوم مييي قييات بهييذه 

ب 1المحاولة الخاط ة فيي المسيلميي، نعتيل ب نيل  سيامرا ييذه اةمية

ةنيل بييدم لبييادا هللا اةحييد بعبييادا التويمييات الغريبيية لنييدما لجيياة 

 مية بوينية ام ارقة المجركيي!نقاء الحنفية اإلسال

الميينهج الصييوفي؛ وقييد انبيييي يييذا الميينهج مييي ام ييراق فييي  -2

التقج  وجعم اإلنساي رمية الجيرور والخطي يات الذاتيية، وجعيم 

فناء اإلنساي في  ياية العدت والسلبية يو المنهج القويت الموصم 

 بهت  لى الحقيقية. ونيرى ييذا التصيور الخياطل بيارةا فيي الفلسيفة

البريمية والفلسفات اآلسيوية البعيدا، وقد طرقت لبواة المسلميي 

 في بداية القري الياني مع نجاط حركة الترجمة بيي المسلميي.

ويذا المنهج ينكر دور العقم في معرفة حقيا ي الكيوي، وييدلو 

 ليى السييلبية ونبييذ الينظت الدينييية وامكتفيياء بالصيفاء الروحييي الييذا 

امنطييواء لو الالمبيياما. والواقييع اي ابتعيياد يتحييوم جييي ا فجييي ا  لييى 

يذا المنهج لي روا اإلسالت يو كبعد اإلسالت لي روا الجايلية. 

 ذ اي يذا المنهج يعتمد للى العمم لكير ميي التمياده لليى العقيم! 

بييم ويكفيير بييدور العقييم وامسييتدمم النظييرا بتاتييا، ويتصييور اي 

                                                

 . 142،   42بحار امنوار ،ج -  1
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مرفو  وباطم كما معرفة هللا يي فوق مستوى العقم. ويذا قوم 

 تحدينا لنل في القست اةوم، مي يذا الكتاة. 

المنهج اإلسالمي؛ ويستوحى مي القرآي الحكيت ويقيوت لليى  -3

لصوم يابتة مي الفطريات المسلمة والمتمييةا ليي دواليي الهيوى 

والغضة، وميةتيل اةساسيية ايقياظ اليولي و ييارا العقيم واليدلوا 

لييى امنفتيياا للييى الحييياا لمعرفيية  لييى التييدبر والتفكيير والتوجيييل  

للماقها ومالمسة ل واريا ومخاطبة روحهيا النقيية الخالصية. وم 

ينسييى يييذا الميينهج دور العمييم كمييا م يجييرد العقييم لييي العمييم، 

ولسلوة الحديث في يذا المنهج التذكرا والتنبيل وامبتعاد ابدا لي 

 المراء والجدم والمكابرا للى الحي. 

ل التبجيير وامنيذار وذكير اةمييام ميي اةميت وركيةا الحديث في

 السابقة، كي  نجى فيها مي نجى وكي  يل  منها مي يل . 

ونحي نتبع يذا المنهج ةي اإلسالت م يمكي فهميل ام ميي حييث 

المجموا ةنل بناء متيي ينبغي اي يدخم فييل برفيي وتيدبر.. وةنيل 

ع الفطيرا، طريي قرية، واضيا المعيالت، بلييج البينيات، منسيجت مي

 وضرورات الحياا. 

ولقد استوحينا المنهج مي يدى القرآي حيي حاولنا التلمذا للييل 

دوي اي نحيييياوم الت ويييييم فيييييل، لو مواجهتييييل برواسيييية اليقافييييات 

 . 1الغريبة

 

                                                

 ة الطبعة الرابعة .. في مطلع يذا الكتاةراجع مقدم -  1
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 ؟ لا رة ندلو  ليل
 

 لى لا الل ندلو الناس؟ مبد اي نوضا ليدا نقياط مبد يية لكيي م 

مجييوبة برواسيية اليقافييات اةخييرى، وبالتييالي تكييوي دلوتنييا  لييى هللا 

تييرف  يييذه الييدلوا بسييبة تليي  الخرافييات التييي ةلمهييا اآلخييروي 

ونحي منها براء. والواقع اي لكير المجركيي باهلل يت اليذيي تصيوروا 

هللا ب ويات بعيدا لي الحي ف نكروا هللا ويت لت ينكيروه فيي الواقيع بيم 

 جيء لكبر جهادا مي هللا؟ لنكروا مي تصوروا انل هللا وام ف ا 
 

 القرآن نجاة من األساطير

ومبد لنا اي نتبع القرآي في التذكرا بياهلل واليدلوا  لييل، ويكميي 

السييبة فييي اي البجيير ليياجةوي لييي بلييوغ المعرفيية الصييحيحة ام 

بسييبة مييي هللا تعييالى. ولييذل  تخييبط اإلنسيياي فييي ظلمييات امويييات 

قد بالخرافيات وةليت: اي هللا حينما تر  اميتداء بنور القرآي فالت

جست م نهايية ليل لو انيل جسيت محيدود، وقيد تنيةم ف صيبا الخليي، 

فإذا ارتفع الناس لصبحوا آلهة. وانل بعيد ليي خلقيل بمباينية، وييده 

لنهت مغلولة، وانل لوليد ليسيى ولةيير، واي اليهيود لبنياءه، وانيل 
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در تعيالى لياجة لييي  ةالية الجيير، وانيل ييبغ  البجيير ولكيي م يقيي

 .1لليهت

ولت يفضا يذه الخرافات ام القرآي وما صا مي تفسييره لليى 

لساي نبيي امسيالت و لييم بيتيل للييهت جميعيا صيلوات هللا ، فعلينيا 

 اميتداء بهداه وامقتباس مي نوره. 

والواقيييع اي البجييير ليبيييت لملييييا لجيييةه ليييي بليييوغ المعرفييية 

هت السيالت..  ذ الخالصة هلل سبحانل دوي التنيور بهيدى اةنبيياء لليي

اي تاريي اإليمياي بياهلل يرجيدنا  ليى اي اإلنسياي كياي يتخيبط، حييي 

ابتعييد لييي ميينهج هللا تعييالى، فييي ظلمييات الجهييم والغفليية. فالنيياس 

كانوا بيي مي لنكر هللا لو ليبتل ولنكر صفاتل الحسينى، وميي ليبيت 

لو بييالج فييي  لصيياق الصييفات  -سييبحانل–لييل صييفة العجيية والييذم 

ةليت انيل مركية. وميي يطليع لليى ركيات الجهيامت  البجرية حتيى

البجرية يذه يعر  مدى الحاجة  لى الرجيوا  ليى هللا فيي تعريفيل 

لنفسل، وذل  في كتابل الكريت الذا تجلى فيل لعباده ليو انهيت كيانوا 

ييَي ]يبصيروي. قييام هللا تعييالى:  َج النَّيياَس مو يرو ييَ  لوتُخم تَياٌة لَنَةلمنَيياهُ  ولَيم كو

لَُمياتو  و الظب يييدو   َّللاَّ ييةو المَحمو ييَراطو المعَةو ييتم  ولَيى صو  ولَيى النبييورو بيإوذميو َربّوهو

يييم  يَي مو لمَكييافورو ييٌم لّو ييَماَواتو َوَمييا فوييي اةَرم و َوَويم ا لَييلُ َمييا فوييي السَّ الَّييذو

يد    ب.2-1ابراييت  [َلذَاة  َجدو
 

 أنواع المعرفة

، والجهييم ولمنسيياي فييي المعرفيية لحييوام يالييية: المعرفيية التاميية

 التات والمعرفة البسيطة.

                                                

كانت يذه بع  خرافات الفلسفة ولساطير مجيركي لييم الكتياة، وقيد سيبقت طا فية  -1
 منها لدى بياي الفلسفة اإلسالمية.
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 فقد تعر  ميال تفاصيم حدث كا ي  دا. -1

 وقد م تعر  جي ا مي ذل . -2

وتارا تعير  اي جيي ا ميا كيا ي  يدا، ولكيي م تعير  كيي   -3

 يو ولنى يو؟

فهذه يالية لحوام في المعرفة بصفة لامة، لميا حيوم هللا فلييس 

ي معرفتيل رلسيا، واي لنيا لنا معرفة هللا تفصيال ولسينا لياجةيي لي

بييي ذليي  سييبيال وسييطا وييو اي نعرفييل بآياتييل دوي اي نحيييط للمييا 

بكنهل وذاتل. و ليي  مييام نقدميل ليي معرفية العليت  تعيالى هللا ليي 

اةميامب: حينما تيرى آييات العليت تيرى لني  تحييط بيبع  اةجيياء 

للمييا ولنييت للييى يقيييي بيي ي للميي  يييذا جيييء  ييير . لنييد ذليي  

ع العلت، ولكي كي  لرفت العلت؟ ات كي  لحطيت بيل؟ تصدق بواق

وب ا وسيلة؟ لبعلت لحطت بل، وم يحيط الجيء بنفسل؟ ات بالجهم 

لرفت العلت، وكي  يرجد  الجهم  لى العلت؟ وييم يكيوي الظيالت 

را د النيور؟ مبيد لي  ميي اي تصيدق بوجيود العليت ولييس لي  لمير 

بعد اي رليت آياتيل  فوق ذل  تصدق بل، ةن  م تستطيع اي تنكره

 البايرات، وم تحيط بل ةن  م تمل  وسيلة  لى ذل . 

حتى اي العلت بوجود واقع العلت م يعني اننا نيبت للعليت وجيودا 

كمييا نيبييت للمعلييوت وجييودا. ذليي  ةنييل ليييس لنييا طريييي  لييى ايبييات 

وجود للعلت، بم كم ما يعني ذل  اننا نخرج العلت لي اطيار العيدت 

 كوي معدوما. وننكر اي ي

فالمعرفة التي يمكننا تحصيلها في يذا المجام ييي التيي تجعلنيا 

بيييي النفييي واميبييات، حيييث ننفييي العييدت، وم يمكننييا اي نجييير  لييى 

الوجييود. صييحيا اي انكييار العييدت بذاتييل دليييم الوجييود  ذ م وسيييط 
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بينهما، ولكي م يمكننا اإليبيات الصيريا ةنيل ليت نيؤت وسييلة  ليى 

 ا تكوي المعرفة باهلل!ذل . ويكذ

حينميا نيرى السييماوات واةر  وميا بينهميا مييي مخلوقيات فييي 

 اية الدقة والنظيات، م نملي  ام اي نعتير  بي ي موجيديا وخالقهيا 

ليس لدما. ولكي ييهات لنا اي ندلي لل وجيودا ام بقيدر  اي كيم 

مييا ليييس بمعييدوت فهييو موجييودب. ويييذا يختليي  لييي القييوم بيبييوت 

 سبحانل. – رار  الوجودب الذا نعهده في اةجياء  الوجود لل للى

وحينما نرى في آيات هللا آيار التدبير والتقدير نعلت ب ي بارءييا 

يتعالى لي الجهم والضع . ويم يعني يذا اننا لرفنيا  لليت هللاب 

واحطنا  بقدرا هللاب؟ كيال! م يعنيي ييذا ام نفيي الجهيم والضيع  

و صيفة المخليوقيي.. وميا قولنيا اي لنل واي نقوم تعالى هللا لما يي

هللا قييدير لليييت ام  جييارا  لييى نفييي الضييع  والجهييم لنييل، م اننييا 

للمنا منل  العليت والقيدراب منيل قيد سيبي اي لقولنيا الجية ميي اي 

تصييم  لييى مسييتوى الخييالي. والييى يييذه الحقيقيية تجييير اةحاديييث 

 التالية: 

اليرة وييو  س م سا م اإلمات الصيادق  اب ليي هللا؟ فقيام: ييو

المعبود وييو هللا، ولييس قيولي  هللاب ايبيات ييذه الحيرو   اةلي  

والييالت والهيياءب ولكييي لرجييع  لييى معنييى يييو جيييء خييالي امجييياء 

المسيييمى بيييل هللا واليييرحمي اليييرحيت –وصيييانعها، وييييذه الحيييرو  

 مي لسما ل، ويو المعبود جم ولة. -ولجباه ذل 

وقييا؟ قييام ابييو لبييد قييام السييا م: فانييا لييت نجييد مويومييا ام مخل

هللا اب: لو كاي ذل  كما تقوم لكاي التوحييد لنيا مرفوليا، ةنيا ليت 

نكليي  اي نعتقييد  ييير مويييوت، ولكننييا نقييوم كييم مويييوت بييالحواس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 190 

مييدر  بهييا تحييده الحييواس وتميلييل فهييو مخلييوق. ومبييد مييي ايبييات 

صانع لألجيياء خيارج ميي الجهتييي الميذمومتيي؛ لحيديما النفيي  ذ 

اإلبطيام والعيدت، والجهية اليانيية التجيبيل ميي صييفة  كياي النفيي ييو

المخلوق الظاير الت لي  والتركية. فلت يكي بد مي ايبيات الصيانع 

لوجيييييود المصييييينوليي، وامضيييييطرار مييييينهت  لييييييل. فيبيييييت انهيييييت 

مصيينولوي واي صييانعهت  يييريت وليييس ميييلهت.  ذ لييو كيياي ميييلهت 

را للييهت لكاي جبيها بهت فيي ظياير التركيية والتي لي  وفيميا يجي

مي حدويهت بعد اي لت يكونوا، وتنقلهت مي صغر  لى كبر، وسيواد 

 لى بيا ، وقوا  لى ضيع ، ولحيوام موجيودا م حاجية لنيا  ليى 

 تفسيريا ليبوتها.

قام السا م: فقد حددتل  ذا ليبت وجوده. قام  اب: لت لحده ولي  

 نييل ليبتل  ذ ليت يكيي بييي اإليبيات والنفيي منةلية. قيام السيا م: فليل 

؟. قام اإلمات  اب: نعت م ييبت الجيء ام بانية وما ية. قام 1وما ية

السا م: فلل كيفية؟ قام اب: م ةي الكيفيية جهية الصيفة واإلحاطية 

ولكي مبد مي الخيروج ميي جهية التعطييم والتجيبيل، ةي ميي نفياه 

لنكيره ورفييع ربوبيتييل ولبطليل، ومييي جييبهل بغييره فقييد ايبتييل بصييفة 

المصنوليي الذيي م يستحقوي الربوبية، ولكي مبد مي المخلوقيي 

 يبات ذات بال كيفية م يستحقها  ييره وم يجيار  فيهيا وم يحياط 

 بها وم يعلمها  يره. 

وس م ابو جعفير  اب: يجيوة اي يقيام هلل انيل جييء؟ فقيام: نعيت 

 يخرجل مي الحديي؛ حد التعطيم وحد التجبيل. 

                                                

لا يم اي هللا جيء محقي لل صفات خاصة؟ وكلمة انية مجيتقة ميي حير  لّي وييو  -1
 ؟ ويي سؤام لي صفة الجيء.للتحقي، وكلمة ما ية مجتقة مي لفظة: ما يو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191 

عيير  الخييالي مييي جهيية توجيية وقيام الصييادق  اب: اي العقييم ي

لليييل اإلقييرار وم يعرفييل بمييا يوجيية اإلحاطيية بصييفتل. فييإي قييالوا 

كي  يكل  العبد الضعي  معرفتيل بالعقيم اللطيي  وم يحييط بيل؟ 

قيم لهت انما كل  العباد مي ذل  ما في طاقتهت اي يبلغيوه وييو اي 

يوقنييوا بييل ويقفييوا لنييد لمييره ونهيييل ولييت يكلفييوا اإلحاطيية بصييفتل.. 

  وذل  ةي هللا م يرى بعيي الويتب.
 

 المعرفة فطرة اإلنسان: 

اإلنساي جةء متفالم مع العالت كلل، يرتبط معل في كيم جييء؛ 

في مواد جسمل وسيني حياتيل ومعيار  لقليل وجيهوات قلبيل. واا 

محاولة لفصيلل ليي طبيعتيل المتفاللية المنسيجمة ميع الكيوي تكيوي 

ع لكجيي  بعيي  منيياحي فاجييلة. والمعييار  البجييرية سييعي متواضيي

 يذا التفالم الواسع بيي البجر والكوي مي حولل. 

والديي الحي تعبير صحيا لي الكيوي؛ روحيل وجسيمل، باطنيل 

وظايره. وفي الكوي يذا اإلنساي المتفالم معل، والكوي خليقة هللا 

العظمى ومظهر اسما ل الحسنى فهو لبيرة جيايد ولكبير آيية لليى 

إلنساي مع يذا الكوي، وبحكيت اي الكيوي هللا تعالى. وبحكت تفالم ا

جايد للى هللا فهو مفطور للى الديي ليس في لقليل وروحيل فقيط 

بم في كم جيء منل، فهو مرتبط ب كير مي خيط ب صلل وطبيعتيل. 

وجعوره م يعدو لي يكوي مفطورا للى معرفة هللا وحبيل واإلنابية 

رى لنيدما  ليل، ويذا نوا مي المعرفة الفطرية ت كدت بمعرفة لخي

بدل هللا خلي اإلنساي، حيث لجهده للى نفسل ولرفل خلقل. وينال  

لرفنييا ربنييا معرفيية تاميية، وللييي ب نفسيينا مييا يجييبل الظييم مييي تليي  

المعرفيية، ذليي  الظييم الييذا يييدفعنا لبييدا  لييى البحييث لييي هللا، فتييارا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 192 

نهتدا  ليل وتارا نضم لنل فنتخذ اندادا مي دوي هللا ونةلت ب نهيا 

رفنياه سييابقا. وليوم يييذه المعرفية اةولييية التيي تد ييدغ ييو الييذا ل

ضمير كم بجر لما بحث الناس لي  لل، ولميا ابتغيوا  لييل الوسييلة 

بجييتى اةسييباة. ويييذه الفطييرا تسييالد اإلنسيياي للييى معرفيية هللا 

الحييي. فليييس لمامييل سيييوى اي ينبييل بييل وييييذكر  ليييل فييإذا بجيييعاا 

وطغيانييا.. قييام تعييالى: المعرفيية يغميير فييؤاده، ام اي يجحييد لنييادا 

يَهَديُتم َللَيى ] يَّيتَُهتم َولَجم تم ذُّرو يو يي ُظُهيورو ي بَنوي َءاَدَت مو و وذم لََخذَ َرببَ  مو

قويَاَميةو  ونَّيا ُكنَّيا  َت الم نَآ لَي تَقُولُوا يَيوم دم ُت بوَربّوُكتم قَالُوا بَلى َجهو تم لَلَسم هو فُسو لَنم

اء في الحديث في تفسير يذه ب وج172اةلرا   [َليم َيذَا َ افولوييَ 

[ انل س م معاينة كاي يذا؟ قام …اآلية ]و ذ لخذ رب  مي بني آدت

اإلمييات: نعييت فيبتييت المعرفيية ونسييوا الموقيي ، وسيييذكرونل، ولييوم 

ذل  لت يدر احيد ميي خالقيل وراةقيل. وفيي تفسيير قوليل  فطيرا هللا 

.اي يييذه  1التييي فطيير النيياس لليهيياب قييام: فطييريت للييى التوحيييد

 لحقيقة لتهدينا  لى لدا حقا ي: ا

اي البجيييير م يحتيييياج لمعرفيييية هللا  لييييى لكييييير مييييي التوجيييييل  -ل

 والتذكير.

اي مييا قالييل الميياديوي فييي تفسييير توجييل النيياس  لييى الييديي  -ة

ور بتهت الملحة  لى معرفة هللا اي ذلي  ميي ضيعفهت وجهلهيت ليي 

يكيي  التفسير الصحيا للحوادث، انما ييي ضياللة بعييدا،  ذ ليو ليت

 لديهت فطرا لولية تهديهت  لى هللا لما لظهروا ضعفهت بهذا الجكم. 

                                                

ينا  مجمولة ضخمة مي الجوايد العلمية الحقيقية واةدلة الفلسفية تؤكد الحقيقية ام  -1
اي المجام م يسع لذكريا ةننا لسنا اآلي في معر  بياي يذه الحقيقة بيم انميا نرييد ينيا 

 لر  الفكرا اإلسالمية لي التوحيد وتفسير لدا ظواير وجدانية لنها.
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انما السيبة فيي توجيل النياس  ليى هللا وتير  ميا كيانوا يعبيدوي  -ج

مي الجركاء، وذل  حييي تمسيهت الضيراء والب سياء، انميا السيبة فيي 

ذل  وجود معرفة فطرية لديهت باهلل،  ذ تنقجع لي لنفسهت آن ذ حجة 

 مصلحة ويتوجهوي  لى هللا. الغفلة وال

 دور األنبياء في المعرفة

بما اي اإلنساي مفطور للى المعرفية فيي ليالت سيابي لليى ييذا 

العيييالت، وليييت يحيييدث ليييل  م النسيييياي والغفلييية ليييي تلييي  المعرفييية 

وامحتجاة لنها باتباا الجهوات، فانل م يحتاج اآلي ام  لي يلفت 

لي ترفع لي وجهل  جاوا  نظره  لى ما  فم لنل مي المعرفة بعد

الحجيية. ولييت يكييي مييي الممكييي لييودا اإلنسيياي الالصييي بييامر  

بمبايجها ومجاكلها ولمانيها البعيدا امّ برسوم مبعوث مي هللا ،  ذ 

لي يييذه العييودا تسييتوجة تناسييي اإلنسيياي لعالمييل المييادا القرييية 

ل  وتطلعل  لى اآلفاق البعيدا حيث الغية الذا يدبر لمور الحياا وذ

لمييير مستصيييعة م يال يييت طبيعييية امنسييياي، ولهيييذا باليييذات بعيييث 

امنبياء اب فقد جاءوا لكي ينذروا البجر لي التمادا في الغفلة لي 

 معرفة هللا تعالى ويذكرويت بربهت الذا لنعت لليهت بنعت م تحصى. 

ولقد كانت يذه سنة امنبيياء للييهت السيالت. فهيذا القيرآي تيذكرا 

القرآي سورا، بم وم آية ام وتيذكر بياهلل بصيورا باهلل ، فليس في 

مباجييرا لو  ييير مباجييرا، ورفييع حجيية الغفليية مييي دونييل. ويكييذا 

كانوا يصرحوي للناس اي الهيد  الر يسيي ميي بعييهت كياي تيذكرا 

العبيياد بييربهت وتييوجيههت  لييى خييالقهت. قييام تعييالى  فييذكر انمييا لنييت 
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ميات الصيادق ب. وفي الحديث: سي م ام1مذكر، لست لليل بمسيطر

 اب لييي النيياس:  لضييالم كييانوا قبييم بعييية امنبييياء  اب لت للييى 

يدى؟ب فقام:  لت يكونوا للى يدى، بم كانوا للى فطيرا هللا التيي 

فطيير النيياس لليهييا م تبييديم لخلييي هللا، ولييت يكونييوا ليهتييدوا حتييى 

 يهديهت هللاب. 

                                                

 22الغاجية  -  1
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 الدليم  لى هللا

 آيات هللا

؟.. تدبر فيي نفسي  واسيرا ببصير  فيي ما يو الدليم  لى هللا-ل

اآلفاق فانظر ماذا ترى؟.. للست ترى ما تعجة ليي وصيفل لالميا 

متواةنا مبدلا مدبرا ولنت فيل صغير يدبر جؤون  مولى لطو  

 ويربي  طورا فطورا. 

ويقولوي: اي الكيوي جياء صيدفة ونظيت صيدفة ويسيير بغيير -ة

تفسيريا؟ لو م تعني دليم. سبحاي هللا، ما يي الصدفة؟ يم يمكي 

الصدفة سوى لي حاديتيي وقعتا في حالة واحدا، وكاي لكم واحدا 

منهميا سيببها، ام انيل كانييت فيي وقولهميا معييا حكمية جدييدا؟ يييذه 

يي الصدفة التي نعرفهيا، وم نعير  الصيدفة لميال بغيير لاميم، 

 لو خلقا بدوي خالي، لو حاديا بدوي سبة. 

ييا. ييم ييذا صيحيا؟ كيال! اي الكوي لت يحيدث بيم كياي لةل -ج

جميع جوايده يدم للى حدويل، تطوره، تناميل، تناقصل، تناقضل، 

حاجة بعضل  لى بعضل، تركية لجةا ل بدقة وتناسي. اي في يذه 

آيات الحدوث.. بم كم اكتجافات العلت تهدا  لى اي للوجود لمرا 

محييييدودا. فييييالحرارا المتاحيييية للحييييياا تتنيييياق ، ولميييير النجييييوت 

واةر  لييت تكييي يييت كانييت، والوجييود كيياي مركييةا يييت  محسييوة،
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حييدث فيييل انفجييار يا ييم يييت لخييذ يتبالييد وانييل سيرسييو فييي نهاييية 

 . 1محدودا

م ] َ  َكانَتَيييا َرتمقيييا يييَماَواتو َوامَرم يَي َكفَيييُروا لَيَّ السَّ لََو لَيييتم يَيييَر الَّيييذو

 ب وييم ييي بحاجية  ليى لكيير ميي لفتية نظير،30[ اةنبياءفَفَتَقمنَايَُما

حتى نعر  اي ينا  مي نحتار في كنهل وم نعير  ام انيل جييء 

فيوق اةجيياء، جيييء م يجيبل اةجييياء وييو قيادر لليييت وييو الييذا 

 لبدا الكوي  بدالا. 

يقولييوي: يييي الصييدفة التييي نسييقت لالقيية اةجييياء ببعضييها.  -د

فصدفة وبدوي لية حكمة لو تيدبير كانيت حركية كوكبنيا  اةر ب 

تمات  امنضيباط بحييث م يمكيي اي يحيدث  حوم الجمس منضبطة

لدنى تغير في سرلة دورانها حتيى بعيد ميرور قيري ميي الةمياي، 

وصدفة كاي نظات القمر اليذا يتبيع فيي حركتيل اةر  ييدور فيي 

 فل  مقرر ومنضبط مع تفاوت يسير يتكرر بدقة فا قة. 

يييم يييي صييدفة؟. نحييي م نفقييل مييي لفظيية الحكميية ام النظييات 

يت يفهموي منها ما يراد  كلمة الصدفة.. اي الفضاء  الدقيي، فهم

، بحييث ليو 2الكيوني فسييا جيدا تتحير  فييل كواكية م حصير لهيا

لوتيت ـ فرضا ـ لجنحة مي نور وسارت ب  ال  ملييوي سينة فيي 

سرلة الضوء لما قدرت اي تحيط بالكوي، ةنل في توسيع مسيتمر 

 يسبي لجنحت  الخيالية السرلة. 

ورولتيل تبهيراي اإلنسياي وييو يتيدبر فيي آفياق اي دقة التنسيي 

 السموات التي تهت  بل انها تَُدبَّر مي لدي حكيت لليت. 

                                                

 سبي الحديث حوم ذل  لند الحديث لي طبيعة الوجود. -1
لقوى تلسكوة في العالت يستقر فيي  م ونيت بالوميارب فيي الومييات المتحيدا ويجيايد  -2

 بالييي النجوت.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 198 

اي جوايد العمد والتصميت السابي متوافرا فيي كيم حركية  -يـ 

في الكوي. فبالر ت مي وجود سني كونية تجيرا لبرييا الكواكية 

يارا فيي والمنظومات، فإنها ليست كآلة ميكانيكية، بم انما يي كسي

 لراء قد استوى لليها صاحبها وسيريا بقدرا وخبرا بالغة. 

فاآللة الميكانيكية تفترق لي السيارا في اي اآللة ذات محدودية 

ضيييقة، وبيير ت تحركهييا فهييي م تتطييور وم تتوسييع. و ي الكييوي 

يجرا لمستقر معلوت. لل بداية ولل توسع وتناق  ولل نهاية. ومي 

تتغيير وتتطيور كالسيالة اةوتوماتيكيية ينا فليست المجرات وييي 

التييي صيينعت يييت جعلييت تتحيير  بييذاتها، بييم يييي كالسييالة ويييي 

تُصنع وتُكمم لحظة بعد لحظة، ةنها في صنع وتقيدير مسيتمريي. 

فميال: مجرات الكوي تسير حينا باتجاه بعضيها ولكنهيا م تتصيادت 

 بسالت.لبدا، بم تتداخم يت تتوادا وتتابع كم واحدا منها مسيرتها 

وينيا  تكيّوي جدييد للنجيوت ولكنييل م يتكيوي فيي لا موقيع كيياي 

وفي لا ةماي كاي، بم يتكوي في لحظية معينية وفيي موقيع معييي 

 ولهد  معيي ليُعر  اي وراء اةمر حكيٌت يدبره تدبيرا. 

واي للصد  مجام واسعا فيها ولكنها صد  مقصودا، الجهة 

حكيمية تنطليي فيي وقيت تقاذفها الصد  ولكنها في النهاية صد  

 معيي ولهد  معيي. سبحاي مي يرصديا وسبحاي مي يرميها. 

وحسة لحدث النظريات الكونية اي فيي آفياق السيماء خلقيا  -و 

 مستجدا دا ما ولكنل خلي مقصود ومتعمد. 

والميكنة قد تفسر جكال خاصا مي اةحداث، ولكيي ييم بإمكياي 

ا فييي لحظية معينيية؟ المصينع اليذا ينييتج السييارا اي يصيينع الطيا ر

كال! لقد لبر لي يذه الحقيقة لالت كبير بطريقية لطيفية فقيام: انيل 
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يستحيم للى مصنع يخرج منل الرجم اي يصنع المرلا لو لت تكي 

ينا  حكمة بالغية تيدبر اةمير بالغيية! وكيذل  قيام هللا فيي كتابيل: 

هو ] رو ُ  بوي َمم يم َءايَاتولو لَي تَقُيوَت السَّيَمآُء َواةَرم يَوام َومو  يُيتَّ  وذَا َدَلياُكتم َدلم

ُرُجيوَي   َولَيلُ َميي فويي السَّيَماَواتو َواةَرم و  َي اةَرم و  وذَآ لَنتُتم تَخم مو

يَوُي َللَيميلو  ييُدهُ َويُيَو لَيم َخلميَي يُيتَّ يُعو يَدلُ الم ا يَبم ُكمٌّ لَّلُ قَانوتُوَي   َويُيَو الَّيذو

يييييَماوَ  لَيييييى فويييييي السَّ ييييييُة َولَيييييلُ المَميَيييييُم اةَلم اتو َواةَرم و َويُيييييَو المعَةو

يتُ  ب وفي اةر  آييات للسيا ليي. فكيم ميا فيي 27-25الروت  [المَحكو

اةر  جاء لمصلحة كم فيرد. وجيدير بنيا اي نسي م كيي  خلقيت 

الصدفة كم جيء في صالا اإلنساي؟ فحجت اةر  لو كاي بحجت 

لييال القمر،  ذي لقلَّت جاذبيتها  ليى السيدس واجيتدت البيرودا فيهيا 

والحرارا نهارا ونقصت ميايها، وانهيار تواةنهيا واسيتحالت فيهيا 

ولو كاي حجمها لكبر منها بضع   ذي منكميا  الفهيا  …الحياا

الجوا واجتد ضغط الهواء فيها ولير في استمرار الحيياا لليهيا.. 

رطييال لكييم بوصيية مربعيية ةي  15والضييغط الجييوا م يةيييد لييي 

 ساي ونجاطل. يذا القدر فقط يفيد حركة اإلن

والضغط مي الجاذبية، وقد كج  نيوتي لي وجود تجاذة بييي 

لا جست وجست وبقي متسا ال: كي  ينجذة جسيت مييت  ليى جسيت 

ميت اي لت تكيي لهميا لييدا  مجيتركة وراءيميا، وممسي  لظييت، 

وفي اةر  اختال  اللييم والنهيار واخيتال  المواسيت، وليت يكيي 

بير دقييي جعيم اةر  تيدور ممكنا وجود ييذا امخيتال  دوي تيد

درجة. تصور لو لت يكي فيها يذا التدبير، لفلت يكيي  33في ةاوية 

قد  مر الظالت القطبيي لبدا وما بقي للى امر   ير جبام اليلج 

 والفيافي الجرد واستحالت الحياا؟
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فسبحاي مي للت وقيدر وقضيى ونفيذ القضياء بقيوا، بيم يقوليوي 

 ت. صدفة، ب س ما يخدلوي بل لنفسه

اي سم  اةر  ليو كياي لكيير لجيرا لقيدات ممتصيت امر  

اةوكسجيي واستحالت الحياا، ولو كانت البحار للمي بضعة لقدات 

مسييتحالت الحييياا ليضييا، ذليي  ةنييل كيياي قييد انجييذة ييياني لكسيييد 

 الكربوي واةوكسجيي. 

 لكاي كم ذل  صدفة؟ سبحاي هللا لما يصفوي. 

منيافع للنياس جميعيا. فلنتصيور  اي منظر المطر را ع، وفيل -ة

لا تدبير حكيت يذا الذا يجعم البحر يتبخر صالدام وي مر الرياا 

اي تحملها  لى حيث  يجاء يوب فيهطيم للييهت بقيدر ميا يصيلحهت، 

 ويةيد لهت الرلد والبرق ويما ضرورتاي للةرالة. 

وتقوم صدفة تمطر سينة ينيا وسينة ينيا ؟! كيال انميا ييو وفيي 

ة تدبير الحياا وامحيياء كميا يناسية سيا ر قيوانيي نظات دقيي يناس

 الكوي. 

يلو   لَنَّيا َصيبَبمنَا المَميآَء ]قام هللا تعالى:  نَسياُي  ولَيى َطعَامو فَلميَنُظيرو اإلو

م    يبا م َوقَضم نَبيا م   َولو م   فَ َنبَتمنَيا فويَهيا َحبّيا َ  َجقّا م   يُتَّ َجقَقمنَا اةَرم َصبّا

يييالم   م َونَخم م لَُكيييتم  َوَةيمتُونيييا م   َمتَاليييا َهيييةم َولَبّيييا م   َوفَاكو َوَحيييَدآ وَي ُ لمبيييا

ُكتم  ييَي السَّييمآءو ]ب. وقييام: 32-24لبس  [َوةَنمعَييامو ا لَنييَةَم مو َويُييَو الَّييذو

نميلُ  ُج مو يرو يرام نُخم نميلُ َخضو نَا مو َرجم ء   فَاَخم نَا بولو نَبَاَت ُكّمو َجيم َرجم َمآءم فَاَخم

م  با م ُمتََراكو  ب. 99ات امنع  [َحبّا

وحياتنيييا الجخصيييية ييييم تيييدبر بالصيييدفة؟ قلييييم ميييي النييياس  -ا

يستطيع اي يقوم ماذا سيصبا في المسيتقبم، بيم مياذا يكسية  يدا 

ومتى يموت. ولو تدبرت قليال لوجدت اي صدفا ما  يرت مسيرا 

حياتيي ، وحييوادث مييا جعلتيي  تغييير لفكييار ، بييم انيي  فييي لحظييات 
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ال ، بم اخترتل بصورا اضطررت اي تختار طريقا مختلفا لي آم

فجا ية لت تسبق   ليل بادرا لبدا. ولقد لبرت ليي ييذه الحقيقية آيية 

ءو ]جيييييريفة تعبيييييييرا لطيفييييييا، فقيييييام:  اَيَّ  َّللّاَ يَُحييييييوُم بَيييييييمَي المَمييييييرم

بوييلو  ب. وانيي  تعلييت كييييرا، ولكنيي  م تختييار بالضييبط 24امنفام  [َوقَلم

م معينية لليتعلت متى تعليت وكيي  تعليت. وبيالر ت ميي اي ينيا  لسيبا با

فإي يدا  يبية تنظت التعليت وتوجهل. ولكبير العلمياء ولقيدريت ييرى 

نفسل ـ حسة الترافات فريي لظيت منهت ـ تلميذا متواضعا للغية 

 يفتا لل لبواة العلت بقدر معلوت. 

وليييت تيييتت امكتجيييافات العظيمييية ام فيييي حيييامت تجيييبل الغيبوبييية 

سيايا وصيدفة نتيذكريا وحييي والتنبل الخياط . ونعليت لجيياء ييت نن

نتدبر لحظات نرى اي ينا  مصالا لامة لملت في ذيولنا.. وم 

نعلييت لجييياء، وصييدفة نعرفهييا ويكييوي ذليي  فييي صييالحنا ونسييميل  

الحس السادس. يكذا يتقلة البجر بيي لصابع هللا سبحانل. فيإذا بيل 

َ ]يجييد ذاتييل مييدبرا محييدود امختيييار. قييام هللا سييبحانل:  نييَدهُ   ويَّ َّللاَّ لو

ا نَفميٌس  رو َحياتو َوَميا تَيدم لَيُت َميا فويي امَرم ُم المغَيميَث َويَعم ُت السَّاَلةو َويُنَّةو لم لو

يييٌت  َ َللو و لَرم   تَُمييوُت  ويَّ َّللاَّ ا نَفمييٌس بويي َّا رو ييُة َ ييدام َوَمييا تَييدم سو يياذَا تَكم مَّ

 ب.34لقماي  [َخبويرٌ 

 لييل اي  وقام اإلمات لمير المؤمنيي  اب فيي جيواة سيؤام وجيل

 ب .1بما لرفت رب  قام:   هللا بفسي العةا ت ونق  الهمت

وفيييي حيييامت لدييييدا ييييرتبط وجيييداننا بقيييوا  يبيييية فنسييي م  -ط

صاحبها  باست لو بيآخرب ونتضيرا  لييل بقلوبنيا، فنجيديا ذات ايير 

فعييام فييي توجيييل حياتنييا نحييو اةفضييم، ونجييد الحييياا المستصييعبة 

ميي ذواتنيا بصيورا لصييلة.. تيسرت، حتى نخام اي القيدرا كانيت 
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ولندما تهجيت للينيا المصيا ة تتوسيم قلوبنيا بقيوا  يبيية قيايرا م 

نعلت ليي يي وكيي  ييي، بيم م نعير  لنهيا ام انهيا قيادرا لليى 

انقاذنا. وقد تصفو النفس  لى درجة تحسة انها تيرى هللا، بيم ييو 

لجد مي الرؤية وضوحا آنذا ، ولو يتذكر اإلنسياي تلي  اللحظيات 

عيير  اي هللا م رييية فيييل، فيياطر السييموات واةر  الييرؤو  ل

 الرحيت. 

ييرو ]قيام هللا فيي كتابيل الكييريت:  ا يَُسيييّوُرُكتم فويي المبَيّرو َوالمبَحم يُيَو الَّيذو

ُحوا بوَها َجآَءتمَها  يا  َطيّوبَة  َوفَرو ت بورو فُلم و َوَجَريمَي بوهو َحتَّى  وذَا ُكنتُتم فوي الم

ٌ  َوَجآ يٌا َلاصو يتم رو ييَط بوهو ي ُكّمو َمَكاي  َوَظنبيوا لَنَُّهيتم اُحو ُج مو َءيُُت المَموم

ييَي  هو لَنَُكييونَّي َمو يييم َيييذو يَي لَيي ويم لَنَجيمتَنَييا مو يييَي لَييلُ الييّدو لوصو َ ُمخم َدَلييُوا َّللاَّ

ييَ  رو  ب.22يونس  [الجَّاكو

وجيياء رجييم  لييى اإلمييات الصييادق لليييل السييالت يقييوم: يييا ابييي 

ييا  :لليى هللا ميايو؟ فقيام ليل امميات للييل السيالترسوم هللا! دلّني 

قام: فهم كسيرت بي   لبد هللا ، يم ركبت سفينة قط؟. قام: نعت .

قييام : فهييم  حيييث م سييفينة تنجييي  وم سييباحة تغنييي ؟ قييام: نعييت.

م ميي امجيياء قيادر لليى لي يخلّصي  ميي  تعلّي قلب  ينال  لي جي ا

ييو  ءالت: فيذل  الجييفقيام الصيادق للييل السي ،ورطت ؟ قام: نعت

 مهللا القيادر للييى اإلنجيياء حيييث م منجيي، و للييى اإل اييية حيييث 

  1مغيث.ب

ويكذا يعر  هللا نفسل لمنساي مرا بعد لخرى ويظهر فيي كيم 

جيييء ظهييورا، م تييراه تليي  العيييوي التييي تعييودت رؤييية الفقالييات 

يا وانما تراه القليوة البصييرا النافيذا التيي ءالصغيرا دوي ما ورا
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تم َءايَاتونَا فوي اةَفَاقو َوفويي ]تخترق ظواير الحياا  لى حقا قها  يهو َسنُرو

تم  هو  ب.53فصلت  [لَنفُسو

 

 أسماء هللا الحسنى

اننا نجد في لنفسنا وفي الكوي المحيط بنا نقطتيي متقابلتيي؛  -1

نقطة الضع  ونقطة القوا. فإننيا مييال موجيودوي، ام اي وجودنيا 

اي، واننا لالموي لكي للمنيا محيدود بالوقيت محدود بالةماي والمك

 والكمية، وميم يذا كم جيء في العالت.

لييييس لنيييا اي نيييدلي اي ميييا بنيييا ميييي لليييت ووجيييود ييييو ميييي  -2

معطيات ذواتنا اةولية، واي ذواتنا يي الوجيود والعليت،  ذ ليو كنيا 

نمل  بذاتنا اي نوجد لنفسنا  ذي ةوجدنايا كبيرا قديرا كميا نحية، 

لدا كما ن مم، كذل  لو كنيا نملي  العليت بيذاتنا  ذي ةلطينيا باقية خا

 لنفسنا للت كم جيء وبالتالي ما نسينا جي ا لبدا.

فإذا لت تكي ذاتنا بالعلت والوجود كما يي الحقيقة، فال بيد اي  -3

نهتدا  لى انها ميي طبيعية العيدت والجهيم. فنعير  اي ميا بهيا ميي 

تات العلت، ذل  اليذا م وجود وللت يو مي مصدر كامم الوجود و

نقيي  فيييل وم ضييع  وم لجيية، وذليي  الييذا م جهييم معييل وم 

نضييوة لييل، واي ماليي  الوجييود الييذا يعطينييا منييل قييدرا مقييدورا 

ومال  العلت الذا يفي  للينا منيل قبسيا محيدودا، انيل م يمكيي اي 

يُحيدد وجيوده بعجية لو فقيير لو ضيع ، وم يجيوة اي يُقيدر للمييل 

كي  دوي كي  لو بجيء دوي جيء، و م لكياي بنوا دوي آخر وب

 ميلنا مخلوقا مملوكا ويكوي ذاتل لدما وجهال كما يي ذاتنا. 
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اي يذه الحقا ي تهدينا  لى اي ما فيي اآلفياق وميا فيي لنفسينا  -4

ميي آيييات  الكمييام والجميام فهييي داليية للييى ميا لوايبهييا مييي كمييام 

ا مييي معييالت ذاتييي م محييدود وجمييام تييات م متنييايي، واي مييا فيهيي

الضع  والنق  فهي دالة للى تعالي خالقها منهيا وتسياميل لنهيا 

وبهذا نهتدا  لى ما هلل مي لسيماء حسينى وميا ييو منيةه لنهيا ميي 

 صفات المخلوقيي. 

ُت المغَيمةو َوالجَّيَهاَداو ]قام هللا تعالى:  ا آل  ولَلَ  ومَّ يَُو َلالو ُ الَّذو يَُو َّللاَّ

َمُي الييرَّ  حم قُييدبوُس يُيَو الييرَّ ييُ  الم ا آل  ولَييلَ  ومَّ يُيَو المَملو ُ الَّييذو يُت   يُيَو َّللاَّ حو

ييا  و َلمَّ َجبَّيياُر المُمتََكبّوييُر ُسييبمَحاَي َّللاَّ يييُة الم ُي المعَةو ُي المُمَهيييممو مو السَّييالَُت المُمييؤم

ييَمآُء الم  ُر لَييلُ امَسم ُئ المُمَصييّوو َخييالوُي المبَييارو ُ الم ُكوَي   يُييَو َّللاَّ ييرو يينَى يُجم ُحسم

يتُ  ييُة المَحكو الحجير  [يَُسبّوُا لَلُ َميا فويي السَّيَماَواتو َواةَرم و َويُيَو المعَةو

 ب. 22-24

وقام امير المؤمنيي لليل السالت:  الحميد هلل اليذا م ميي جييء 

كاي، وم ميي جييء ُكيّوي ميا قيد كياي، المستجيهد بحيدوث اةجيياء 

تيل وبميا اضيطريا للى لةليتل وبما وسمها بل مي العجة لليى قدر

 ليل مي الفناء للى دوامل، لت يخم منل مكاي فييدر  ب ينيية وم ليل 

 . 1جبا ميام فيوص  بكيفيةب
 

 األحدية

اةحدية تعني لمريي؛ اةوم اي هللا تعالى صمد م تركيية فييل، 

 والياني: اي هللا واحد م جري  لل. والدليم للى اةوم: 

عضييل  لييى بعيي  وم يييتت اننييا نالحييظ اي المخلييوق يحتيياج ب -ل

بعضل ام ببع ، ونعلت مي وجداننا اي ييذه صيفة اليذم والعجية، 
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واي ييذا ييدم لليى لي المخلييوق ضيعي  و قدرتيل محيدودا. ويييذا 

 لى اي خالقنيا مقيدس ليي لي يجيار  خلقيل فيي  -بالوجداي–يهدينا 

الضع  والعجة،  ذ اي الضعي  لو كاي قادرا للى الخلي لت نكي 

الي بم كنا نقوم: اي كم جييء قيد خليي نفسيل، فيإذا بحاجة  لى الخ

يدانا العقم  لى الحاجة للخلي، يدانا ليضا  لى لي الخيالي مبيد اي 

يكوي منةيا مما يجرا فينا مي الصيفات الناقصية. وبميا اي صيفة 

التركييية صييفة مييي صييفات العجيية والضييع  فإننييا نعيير  اي هللا 

 مقدس لنها وانل  ير مركة. 

 مستجيييهد بكليييية اةجنييياس لليييى ربوبيتيييل،  جييياء فيييي الحيييديث:

وبعجةيييا لليييى قدرتيييل، وبفطورييييا للييى قدميييل، وبةوالهيييا لليييى 

بقا يييل... تعيييالى ليييي ضيييرة اةمييييام والصيييفات المخلوقييية لليييوا 

 ب. 1كبيرا

اي التركية يعني وجيود لنصيريي خاليديي يحتياج لحيديما  -ة

ة  لى اآلخر، واي ييذا يعنيي ليدت وجيود اليل لبيدا، ذلي  ةي الحاجي

مي صفة المخلوق والخالي  نيي باليذات ليي  ييره  ذ ليو ليت يكيي 

 نيييا بالييذات لييت يمكييي اي يكييوي لةليييا دا مييا، بييم كيياي يحتيياج  لييى 

 خالي آخر  ير محتاج. 

يييذا يييو المعنييى اةوم لألحدييية. ولمعرفيية الييدليم للييى المعنييى 

 الياني مبد مي لر  بع  النقاط التمهيدية: 

 التوحيد

اي للكوي  لهيي اينيي لحيديما للخيير واليياني قالت المجوس  -1

للجيير، ويسييموي  لييل الخييير بإلييل النييور، و لييل الجيير بإلييل الظلميية. 
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والذا لضلهت يذا الضالم المبيي يو جهلهت بطبيعية الجير وسيبة 

وجوده في الحياا، فةلموا: انل م يمكي اي يكوي خالي النيور ييو 

لهت ييذا الجهيم خالي الظلمة ورة الخير يو رة الجر. ولقيد لضي

 ليى اي اإللهييي مبيد اي يكونيا فيي صيراا دا يت يميليل فيي الخييارج 

جنود الخير والجر، والنور والظلمية. وميي ينيا فهيت قيا لوي بتعيدد 

اآللهة ليكوي لحيديما ممييال للخيير وخالقيا ليل واليياني ممييال للجير 

وخالقا ليل، ومبيد لنيديت ميي اي يكيوي النيةاا دا ميا بييي اإللهييي، 

 فقد التعدد معناه.  وام

ومييي ينييا فييإنهت يةلمييوي: اي كييال مييي  لييل الخييير و لييل الجيير 

لاجةيي لي التغلة للى اآلخر. فإي ليبتنيا ـ كميا سيي تي ـ اي هللا 

الخالي م يمكي اي يكوي لاجةا لرفنا اي هللا لحد ويو  ليل الخيير 

والجر، وجالم النور والظالت، وانيل م يمكيي اي يكيوي ينيا   ليل 

 ليس هلل تعالى طرده واإلنتصار لليل. آخر 

اي الفلسييييفة ام ريقييييية وروحهييييا السييييارية فييييي اليهودييييية  -2

والنصييرانية ةلمييت بتعييدد اآللهيية بسييبة ةلمهييت بيي ي هللا قييد لولييد 

امجياء، ف ضلهت جهلهت بطبيعية الخليي وةلميوا اي طبيعية الخليي 

  انما يي ومدا جيء لي هللا ـ سبحانل ـ وصدوره لنل كميا تفيي

 العيوي بالماء.

فإذا يبت لدينا اي خلي هللا انما ييو بنحيو امبيداا  يقيوم ليل كيي 

دَ الذاتي انقلة  لى لمر  فيكويب ةي قدرتل ذاتية، ولرفنا انل  ذا ُحّدو

لرضي،  ذ معنى ذاتية القدرا اي الذات م يمكي اي يكوي لاجةا 

العلت للت  بم انل كواقع العلت الذا م يمكي اي ينقلة  لى الجهم بم

بالييذات. لقييوم:  ذا يبييت لييدينا يييذا يبييت سييخافة الفلسييفة ام ريقييية 

وتابعتها اليهودية والنصرانية في ييذا المجيام، وانهيار بنياء القيوم 
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بتعييدد اآللهيية، بنيياء الةردجييتية الجييرقية وام ريقييية الغربييية، يييذه 

 بع  النقاط التمهيدية، اما تفصيم اةدلة للى التوحيد فهي: 

م اينيييي يالييث ولكييم يالييية رابييع، والسييبة انييل مبييد لكييم لكيي -1

اينييييي ميييي لنصيييريي لحيييديما يمييييةه ليييي اآلخييير واليييياني يحقيييي 

وجوده، فةيد ولمر يجتركاي بعنصر الرجولية ويفترقياي بعنصير 

 العمر والةمي لو الحالة والمكاي وما لجبل. 

ولييو افترضيينا  لهييا  ييير ذا العييرا ـ تعييالى ـ  ذي لكيياي بينييل 

هللا سبحانل فارقيا يمييةه لنيل كالمكياي والةمياي و. و.. و ذي وبيي 

لكاي الفاصم خالدا خلود اإللهيي ةنل مقوت لهما محقيي لوجوديميا 

ولومه لما تمية لي اإللل اآلخر، يت ي تي الحديث لي يذا الفاصم 

الذا يمية بيي اإللهيي والذا افتر  انل قيديت فنقيوم انيل ليو كياي 

نفسييل و ذا لكيياي  نيييا لييي الخلييي.  ذ كييم  قييديما لكيياي وجييوده مييي

جيء قديت م يمكي اي يكوي مخلوقيا بيم  نييا ليي الخليي وبالتيالي 

 لهييا، و ذا كيياي كييذل  فالبييد اي يكييوي بينييل وبيييي اإللهيييي فارقيياي 

ولكاي الفارقاي  لهييي ليضيا ولكياي يجيرا فيهميا ميا قيد جيرى فيي 

ميا ميي اآللهية، اآللهة السابقة ميي ليةوت الفيارق بينهميا وبييي  يري

ويذا م يقي  لنيد حيد محيدود،  ذ كلميا افترضينا  لهييي قلنيا فيهميا 

انهما يحتاجاي  لى ما يفرقهما لي بعضهما ومبد اي يكوي الفارق 

 لها، ويكذا نستمر  لى ما م نهايية. كيم ذلي  فيميا ليو افترضينا اي 

اإللهيييي بعيييديي لييي بعضييهما امييا لييو قلنييا اي لحييد اإللهيييي يكييوي 

ل خيير  ذا لكيياي المحمييوم مخلوقييا محتاجييا، ولييت يكييي فييي  حييامال

 الكوي ام الل واحد. 

ييت اي وجيود  لهيييي اينييي م يخلييو ميي اي يكييوي واحيدا مييي  -2

لمريي؛ اميا اي يقيدر لحيديما لليى دفيع اآلخير ليي موضيعل لو م 

يقدر، فإي كاي قادرا لت يكي ذا  اآلخر  لها واي ليت يكيي قيادرا ليت 
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 ذ اإللييل مبييد اي يكييوي قييادرا بالييذات، وم تكييوي يكييي يييذا الهييا، 

القدرا الذاتيية بمحيدودا لبيدا،  ذ كميا مير اي اليذاتي يعنيي اي كيوي 

القدرا مي ذات الفرد، وم يناسة القدرا الذاتية العجية ليي ناحيية 

معينة. فميال: يكوي هللا قادرا بالذات ييت م يكيوي قيادرا لليى خليي 

اي العجة لي التغلية لليى اإلليل  نجمة مضي ة؟ يذا تناق . وبما

اآلخر نوا مي العجة فإنل م يناسية القيدرا الذاتيية،  ذ انيا نعير  

اي القيدرا باليذات م يمكيي اي تنقلية  ليى العجية وليو  -بالوجداي–

 بالنسبة  لى جيء واحد. 

جاء في السنة: سي م ةنيديي، اإلميات الصيادق  ابليي قيوم ميي 

ذية فلت يستطع التفصي منها ام ةلت اي هللا لت يةم ومعل طينة مو

بإمتةاجييل بهييا ودخولييل فيهييا فمييي تليي  الطينيية خلييي اةجييياء؟! قييام 

اإلمات  اب:  سبحاي هللا وتعالى ما الجية  لهيا يوصي  بالقيدرا م 

يسييتطيع التفصييي مييي الطينيية، اي كانييت الطينيية حييية لةلييية فكانييا 

ا، فيإي كياي  لهيي قديميي لةلييي فامتةجا ودبَّيرا العيالت ميي لنفسيهم

ذل  كذل  فمي ليي جاء الموت والفناء، واي كانت الطينة ميتة فال 

 . 1بقاء للميت مع اةةلي القديت، والميت م يجيء منل حّيب

 ذييية ببصيير  لنّييى جيي ت مييي لييدي نفسيي  حتييى تبلييج لبعييد  -3

مجيرا فيي السييماء، فيال تيرى ام التييرابط والتماسي  التيات، بعضييها 

ام بل، وليس ذل  ام جايدا ودلييال لليى  يحتاج  لى بع  وم يتت

وحييدا التقييدير والتييدبير، والمقييدر والمييدبر، الييذا يحفييظ تواةنهمييا 

ويمسيييكهما اي يتصيييدلا فكميييا يوجيييد نظيييات تجييياذة اةجسيييات بييييي 

النجييوت والمنظومييات والمجييرات، فكييذل  يوجييد فييي داخييم الييذرا 

والت الصغيرا مي لجسات لو اجعالات. والنظات الذا يوجيد فيي العي
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الكبرى نجده في صورتل الكاملية فيي لصيغر ليالت لرفنياه. فينحي 

اي اليذرا لصيغر ليالت وانهيا قيد  -طبقيا محيدث معلوماتنيا–نعر  

تنايت في صيغريا حتيى م يمكيي اي نجيايديا ام بالمنظيار اليذا 

يكبر امجياء مالييي المرات. ولكي يذه الذرا، مع ما وصفناه بهيا 

ظييات الييدوراي الموجييود فييي النظييات تحتييوا بصييورا را عيية للييى ن

 الجمسي، والسؤام ماذا يدم لليل الترابط والتجابل؟ والجواة: 

انيي   ذا رليييت كتابييا قييد لتقنييت فصييولل ونسييقت تنسيييقا قلييت اي 

مؤلفل انما يو فرد واحد. ولما  ذا رليت كتابا مختل  الفصوم في 

 المستوى وفي الموضوا لرفت اي مي للفل ليس بواحد. فكي  م

يجهد العقم بوحدا مدبر الكيوي ميي وحيدا تيدبيره وتناسيي لجةا يل 

وترابطهييا؟ ولييو كيياي ينييا  آلهيية  ذا لكيياي يظهيير فييي الكييوي آيييار 

 قدرتهما ولكاي يختل  تدبيريما و ذي لكاي يفسد الكوي بهما. 

ُ لَفََسييَدتَا]قييام هللا سييبحانل:  َمييآ َءالوَهييةٌ  ومَّ َّللاَّ اةنبياء  [لَييوم َكيياَي فويهو

 ب. 22

لو كاي مع هللا الل آخر، لكياي يبعيث  لينيا رسيال نهتيدا  لييل  -4

بهت،  ذ اي معرفة هللا م يمكي ام بل وبإرجاده، و ذ ليت يبعيث  لينيا 

رسال لرفنا انل م يخلو مي يالث: فاما انل ليس بموجود، واما انل 

لاجة، لو انيل  يير آبيل بعبياده. ولييس ذلي  كليل ميي صيفة الخيالي 

 لغني بالذات. القادر ا

جاء في السنة لي اممات للي لليل السالت:  لو كاي مع هللا اليل 

 ب. 1ةتت  رسلل
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 التذكر باهلل

اي لمعرفيية هللا مييرحلتيي؛ اةولييى تتنيياوم موضييوا معرفيية هللا، 

واليانية في انل: كي  نذكر الناس بياهلل، وكيي  نيدلويت  لييل، وقيد 

ولى، ويا نحي نعر  المرحلية استولبنا الحديث لي المرحلة اة

 اليانية: 
 

 مالحظات تمهيدية:

فيي ييذه المرحلية، يسييعى اليدالي  ليى  يبيات هللا للمنكييريي،  -1

وتعتبر يذه المرحلة بميابة تمهيد طريي يؤدا  لى المعيار  التيي 

بينت في المرحلة اةولى، ذل  ةنل يعر  في البدء اةدلة الميبتة 

مي الفرد، يعير  ليل صيفات هللا وكيفيية لوجود هللا سبحانل، فإذا آ

 معرفتل وما لجبل، مما سبقت اإلجارا اليها في لحاديينا السابقة.

ييم تسيتطيع العقيوم ايبييات هللا؟ بالوجيداي نيرى اي كييم ذا  -2

ليية يسييتطيع بعييد التوجييل  لييى آيييات هللا اي يهتييدا  لييى وجييود هللا. 

الليييم  و لييى يييذه الحقيقيية تجييير النصييو  التالييية:  وسييخر لكييت

–والنهار والجمس والقمر والنجيوت مسيخرات بي مره اي فيي ذلي  
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ب.  ذي في الكوي آيات لمي تفكر ولقم. فالفكر 1آليات لقوت يعقلوي

 والعقم يهدياي  لى وجود هللا. 

في الحديث  ليت يطليع العقيوم لليى تحدييد صيفتل، وليت يحجبهيا 

 ب. 2لي واجة معرفتل

قيياي: منكيير متييردد، ومنكيير والنيياس فييي الييدلوا  لييى هللا فري -3

جاحد. وللى الدالي اي يجارا كال منهما بما يناسبل ميي دلييم لو 

 تذكر. 

 للى الدالي اي ييبت وجود هللا في يالث مراحم:  -4

تييذليم الغريييةا الجاحييدا والتييي ينكيير الحييي لكييير مييي ينكييره  -ل

 تحت ضغط تل  الغريةا.

النفس بسبة  رد الجبهات واةفكار الضالة التي ترسبت في -ة

 اوبآخر.

  ضاءا الضمير بالتوجيل  لى آيات هللا الدالة لليل.  -ج

واذا نجيييا اليييدالي فيييي دفيييع الفيييرد ميييي مسيييتوى الجحيييود  ليييى 

مستوى الجيبهات ومنهيا  ليى مسيتوى اآلييات فقيد انتصيرت حجتيل 

 ومضت دلوتل. 

ولليييى الداليييية اي يعييير  لوم مسيييتوى صييياحبل فيييي مجيييام 

لّوموي للحي ـ بطبعهت ـ ولييس لهيت سيوى الدلوا. فبع  الناس ُمس

الغفليية لنييل، ويييةا واحييدا لهييت بالتييذكير تيينقلهت مييي الضييالم  لييى 

الهييدى، فييي حيييي اي لبعضييهت قلبييا لقسييى مييي الحجيير، م ينفييذ فيييل 

 الهدى لبدا.. و لي  اآلي بيانا وتفصيال للمراحم ومقتضياتها: 

                                                

 . 12النحم  -  1
 . 49نهج البال ة ، الخطبة  - 2
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 مرحلة الجحود

والتكبر، ولالجيل  اي الجحود مر  نفسي، ناجل مي الطغياي

الوحيييد يكمييي فييي تييذليم اليينفس وتبييديم طغيانهييا رضييا وتسييلميا.. 

والطريييي اإلسييالمي  لييى يييذا التبييديم، توجيييل اليينفس بكييم لنيي  

 و صرار  لى يالث نقاط: 

 اي الكفر يوجة  ضة هللا ولذابل في اآلخرا.  -ل

 اي الكفر يؤدا  لى لذاة لاجم في الدنيا.  -ة

 يسيييبة مغفيييرا ميييي هللا ولجيييرا فيييي اليييدنيا اي اإليمييياي بييياهلل -ج

 . 1واآلخرا

ييَر للييى حيية الييذات فإنييل يستسييلت لييدى  وبمييا لي البجيير قييد فُطو

تخويفييل بالعييذاة ويرجييع لييي طغيانييل لنييدما يَُرّ يية فييي اليييواة. 

والنصو  القرآنية تعطينا درسا بليغا في مجام دلوا الجاحيديي، 

ي وكييي  لذلييت وتبيييي لنييا سيير نجيياا القييرآي فييي يداييية الجاحييدي

نفوسهت الطا ية ولخضعتها للحي. وفيميا يليي نيبيت نمياذج قرآنيية 

 لذل : 

 وذَا السَّيَمآُء ]:   -ويو يخو  اإلنسياي بالعيذاة  –قام هللا تعالى 

يييَرتم   َو وذَا  يييُة انتَيَيييَرتم   َو وذَا المبوَحييياُر فُّجو انفََطيييَرتم   َو وذَا المَكَواكو

قُبُوُر بُعميوَرتم   َللو  نَسياُي الم يَرتم   يَيآ لَيبَهيا اإلو َمتم نَفمٌس َما قَيدََّمتم َولَخَّ

اَ  فَعَيَدلَ َ  ا َخلَقَيَ  فََسيوَّ يتو   الَّيذو َ  بوَربّوَ  المَكيرو -1امنفطار  [َما َ رَّ

 ب.7

 وقام سبحانل :

                                                

وينبغي اي نستفيد مي الحقا ي التي سيو  نبينهيا اي جياء هللا لنيد الحيديث ليي فوا يد  -1
ماي كما ينبغي اي سنتفيد مي نصو  الكتاة والسنة وذلي  فيي لسيلوة تيذليم الينفس اإلي

 البجرية.
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ي] سو تم لَلميَ  َسينَة   ومَّ َخمم يلو فَلَبويَث فوييهو مو م  ولَيى قَوم َسيلمنَآ نُوحيا يَي َولَقَدم لَرم

يفوينَةو  يَحاَة السَّ م فَ ََخذَيُُت الطبوفَاُي َويُيتم َظيالوُموَي   فَ َنَجيمنَياهُ َولَصم َلاما

َ َواتَّقُيوهُ  بُُدوا َّللاَّ لو الم مو قَوم يَت  وذم قَاَم لو يَي   َو وبمَرايو لمعَالَمو َوَجعَلمنَاَيآ َءايَةم لّو

لَُميوَي    و  م ذَلوُكتم َخيمٌر لَُّكتم  وي ُكنتُتم تَعم يَانيا و لَوم يي ُدويو َّللاَّ نََّميا تَعمبُيُدوَي  مو

م  قيا ةم لوُكيوَي لَُكيتم رو و مَ يَمم يي ُدويو َّللاَّ يَي تَعمبُيُدوَي مو م  ويَّ الَّيذو لُقُوَي  وفمكا َوتَخم

يييييييلو  يييييييُكُروا لَيييييييلُ  ولَيم بُيييييييُدوهُ َواجم َق َوالم ةم و اليييييييّرو نيييييييَد َّللاَّ فَيييييييابمتَغُوا لو

َجعُويَ   ب. 17-14العنكبوت  [تُرم

ام هللا تعالى وييو يجعيم لميي آميي لجيرا لظيميا فيي اآلخيرا وق

 وير بهت فيها:

دام قَيالُوا َءاَمنَّيا بويَرّةو َيياُروَي َوُموَسيى   قَياَم ] قوَي السََّحَراُ ُسجَّ فَ ُلم

َر  يييحم ا َللََّمُكيييُت الّسو يييَم لَيم َءاذََي لَُكيييتم  ونَّيييلُ لََكبوييييُرُكُت الَّيييذو َءاَمنيييتُتم لَيييلُ قَبم

قَّطو  ُُ ييالَ   َومَُصييلّوبَنَُّكتم فوييي ُجييذُواو فاَلَ يييم خو ُجلَُكييت مو يَُكتم َولَرم ييدو عَيييَّ لَيم

يوَرَ  َللَيى َميا  م َولَبمقَيى    قَيالُوا لَيي نُيؤم مو َولَتَعملَُميَّ لَيبنَآ لََجيدب َليذَابا النَّخم

ا فََطَرنَا فَياقم و َميآ لَنيَت قَيا    ونََّمي َي المبَيّونَاتو َوالَّذو يي َجآَءنَا مو ا تَقمضو

تَنَيا  َريم فويَر لَنَيا َخَطايَانَيا َوَميآ لَكم َحيَااَ الدبنميَآ    ونَّيآ َءاَمنَّيا بوَربّونَيا لويَغم هو الم َيذو

م فَإويَّ لَلُ  ما رو ُ َخيمٌر َولَبمقَى    ونَّلُ َمي يَ متو َربَّلُ ُمجم رو َوَّللاَّ حم َي الّسو َللَيملو مو

يييَم َجَهييينََّت مَ يَُميييوُت فويَهيييا َومَ  م قَيييدم َلمو نيييا مو متويييلو ُمؤم يَيييى   َوَميييي يَ  يَحم

يي  ا مو يرو ي  تَجم لَ وَ  لَُهيُت اليدََّرَجاُت المعُلَيى   َجنَّياُت َليدم الوَحاتو فَاُوم الصَّ

يَي فويَها َوذَلوَ  َجَةآُء َمي تََةكَّى دو توَها امَنمَهاُر َخالو  ب.76-70طل  [تَحم

 نيا، فيقوم تعالى: كما يجعم لمي آمي لجرا لظيما في الحياا الد

َخلمنَيايُتم ] يَي   َولَدم يابورو يَي الصَّ فممو ُكمٌّ مو يَس َوذَا المكو رو يَم َو ودم مالو و وسم

م فََظييَّ  با يَي   َوذَا النبويو اوذم ذََيَة ُمغَاضو الوحو َي الصَّ َمتونَآ  ونَُّهت مو فوي َرحم

لَُميياتو لَي آل َر َللَيميلو فَنَيياَدى فويي الظب ييدو   ولَيلَ  وآلَّ لَنييَت ُسييبمَحانََ  لَي لَيي نَّقم
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ييَي المغَييّتو َوَكييذَلوَ   يمنَيياهُ مو ييتََجبمنَا لَييلُ َونَجَّ يَي   فَاسم ييالومو ييَي الظَّ  ونّوييي ُكنييُت مو

دام َولَنيَت  نوي فَيرم يَّآ  وذم نَاَدى َربَّيلُ َرّةو مَ تَيذَرم نويَي   َوَةَكرو مو ي المُمؤم نُنمجو

تََجبم  يويَي   فَاسم َجيلُ َخيمُر المَوارو نَا لَيلُ َةوم يلَحم يَيى َولَصم نا لَلُ َوَوَيبمنَا لَيلُ يَحم

م َوَكيانُوا  م َوَرَيبيا ُلونَنَا َرَ بيا َخيميَراتو َويَيدم ُلوَي فويي الم  ونَُّهتم َكانُوا يَُسيارو

نَيييا  وحو يييي رب نَيييا فويَهييا مو َجَهييا فَنَفَخم َصييينَتم فَرم يَي   َوالَّتوييي لَحم يييعو لَنَييا َخاجو

ييَدام َولَنَييام َوَجعَلمنَاَيييا َوابمنَ  ييةم َواحو ييتُُكتم اُمَّ هو اُمَّ يَي    ويَّ َيييذو لمعَييالَمو َهييآ َءايَييةم لّو

بُُدويو   ب.92-85اةنبياء  [َرببُكتم فَالم

ومي تدبر في القرآي يجيد اي لكيير آياتيل تسيير لليى ييذا الينهج 

ذلي  ةنهييا تجابييل الملحييديي باإلنيذار والبجييارا يييت تييوجههت  لييى هللا 

 الحي. 

صو  السنّة الجريفة ليضا نفس الطرييي. نيبيت فيميا وتسل  ن

يلي نموذجيا واحيدا منهيا نقتبسيل ميي خطية اإلميات لميير الميؤمنيي 

 لليل السالت حيث قام:

 الحمد هلل المعرو  مي  ير رؤية، والخالي مي  ير منصيبة. 

خلييي الخال ييي بقدرتييل، واسييتعبد اةربيياة بعةتييل، وسيياد العظميياء 

لييدنيا خلقييل، وبعييث  لييى الجييي واإلنييس بجييوده، ويييو الييذا لسييكي ا

رسيييلل، ليكجيييفوا لهيييت ليييي  طا هيييا، وليحيييذرويت ميييي ضيييرا ها، 

لليييهت  1وليضييربوا لهييت لميالهييا، وليبصييرويت ليوبهييا، وليهجمييوا

واسيقامها وحاللهيا وحرامهيا، وميا  2بمعتبر مي تصير  مصياحها

للد هللا للمطيعيي مينهت والعصياا ميي جنية ونيار وكرامية وييواي، 

لى نفسل كميا اسيتحمد  ليى خلقيل، و جعيم لكيم جييء قيدرا لحمده  

ولكم قدر لجال ولكيم لجيم كتابيا.. واللميوا انيل ليي يرضيى لينكت 
                                                

 يجت لليل ... دخم  فلة ويعني لليل السالت: انهت ليارويت مفاج ة بالموالظ. -1
 مصاحها: بمعنى الصحة والعافية. -2
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بجيييء سييخطل للييى مييي كيياي قييبلكت، و لييي يسييخط لليييكت بجيييء 

رضيييل ممييي كيياي قييبلكت ، وانمييا تسيييروي فييي لييير بيييي وتتكلمييوي 

 برجع قوم قد قالل الرجام مي قبلكتب. 

 يت قام: 

لموا انل ليس لهذا الجلد الرقيي صبر للى النار، فارحموا  وال

نفوسكت فإنكت قد جربتمويا في مصا ة الدنيا، لفرليتت جةا لحدكت 

مييي الجييوكة تصيييبل والعيييرا تدميييل والرمضيياء تحرقييل؟ فكييي   ذا 

كاي بيي طابقيي مي نار، ضجيع حجر وقريي جيطاي.. لللمتت اي 

ضييها بعضييا لغضييبل، و ذا  ذا  ضيية للييى النييار حطييت بع 1مالكييا

 ب.2ةجريا تويبت بيي لبوابها جةلام مي ةجرتل

يكييييذا تحيييياوم اآليييييات والنصييييو  اإلسييييالمية  ةاليييية جحييييود 

الجاحييديي بييالتخوي  والتر ييية وللييى الدالييية اي يسييتعمم نفييس 

 اةسلوة ليكوي ناجحا. 

 مرحلة الجدال

تمهيدا لعر  طا فة ميي الجيبهات ودحضيها يجية اي نعليت اي 

يعنييي فيي منطييي القيرآي المناقجيية بصيفة لاميية وييو للييى  الجيدام

 نوليي: جدام ممدوا وآخر مذوموت، ويما: 

 الجدام بالتي يي لحسي. -1

 الجدام بغير التي يي لحسي. -2

والحديث التالي يفيرق لنيا بييي النيوليي كميا يبييي حكمهميا ليدى 

 اإلسالت: 

                                                

 يو المل  الذا وكلل هللا للى النار. -1
 . 183نهج البال ة ، الخطبة رقت  -  2
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ييَر لنييد اإلمييات الصييادق لليييل السييالت الجييدام فييي الييد يي واي ذُكو

رسوم هللا واة مة قد نهوا لنل، فقيام الصيادق  للييل السيالتب: ليت 

ينل لنل مطلقا ولكي نهيى ليي الجيدام بغيير التيي ييي لحسيي، اميا 

تسمعوي هللا يقوم:  وم تجادلوا ليم الكتاة ام بالتي يي لحسييب 

وقولييل تعييالى:  ادا  لييى سييبيم ربيي  بالحكميية والمولظيية الحسيينة 

لحسيييب فالجييدام بييالتي يييي لحسييي قييد قرنييل  وجييادلهت بييالتي يييي

العلماء بالديي، والجيدام بغيير التيي ييي لحسيي محيرت، حرميل هللا 

للى جيعتنا.وكي  يحرت هللا الجدام جملة ويو يقيوم:  وقيالوا ليي 

يدخم الجنة ام مي كاي ييودا لو نصيارىب قيام هللا:  تلي  لميانيهت 

الصيدق و اميمياي قم ياتوا بريانكت اي كنتت صادقييب فجعم لليت 

 بالبرياي ويم يؤتى بالبرياي  مّ في الجدام بالتي يي لحسي؟!

قيييم: يييا ابييي رسييوم هللا؛ فمييا الجييدام بييالتي يييي لحسييي والتييي 

ليسييت ب حسييي؟ قييام  اب: لمييا الجييدام بغييير التييي يييي لحسييي: لي 

تجييادم مييبطال فيييورد للييي  بيياطال فييال تييرده بحجيية قييد نصييبها هللا 

تجحد حقا يريد ذل  المبطم اي يعيي بل باطلل  ولكي تجحد قولل لو

فتجحد ذل  الحي مخافة اي يكوي لل للي  فيل حجة ةن  م تدرا 

كي  المخل  منل، فذل  حرات للى جيعتنا اي يصيروا فتنة للى 

ضعفاء اخوانهت ولليى المبطلييي. اميا المبطليوي فيجعليوي ضيع  

حجية لهيت  الضعي  منكت  ذا تعاطى مجادلتل وضع  ميا فيي يدييل

للى باطلهت، ولما الضعفاء منكت فتغّت قلوبهت لما يروي مي ضع  

 المحي في رد المبطم.

ولما الجدام بالتي يي لحسي فهو ميا لمير هللا تعيالى بيل نبييل اي 

يجادم بل مي َجَحيَد البعيث بعيد الميوت و حيا يل ليل فقيام هللا حاكييا 
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ت وييي لنل  وضرة لنا مييال ونسيي خلقيل، قيام ميي يحييي العظيا

رميتب فقام هللا تعالى في الرد لليل:  قيمب ييا محميد  يحييهيا اليذا 

 ب. 1لنج يا لوم مرا ويو بكم خلي لليت

 نستنبط مي يذا الحديث يالية لمور يي: 

للى الدالي اي م يورط نفسيل بالجيدام ميا دات م ييرى فيي  -1

 نفسل الكفاءا التامة لليل. 

خيير، بييم يبيييي الفييارق لليييل اي م يجحييد حقييا إليبييات حييي آ-2

بينهما. فلو قام المبطم للمحي ان  تعتقد ب ي لألر  نظاما فلمياذا 

نعتقييد بيياهلل مييع اي النظييات يكفييي لتفسييير ظييواير الخلييي، فييال يقييم 

المحي: ليس في اةر  نظات. فيكوي قد انكر حقيا. بيم ليقيم:  م 

منافاا بيي اي يكيوي ليألر  نظيات واي تحتياج اةر  فيي خلقهيا 

 مها  لى خالي مقتدرب. ونظا

يندة الجدام بالتي يي لحسي بالنسيبة  ليى كيم مسيلت قيادر.  -3

ويذا الحديث يجعلنا نيبت ةنفسنا الحيي ـ لييس فيي لير  الفكير 

اإلسالمي ـ بم وحتى في امستدمم لل، ذل  اي اليدليم الباطيم ليي 

يهدا اإلنساي  لى الحي. واي تراءى للبسطاء كذل  ويذا ذات ميا 

ي مييي وجييوة اإللتييةات المطلييي بييالمنهج الييديني، حتييى م قييد سييب

 نعر  الديي في يياة  ريبة لنل. 
 

 مغالطات مفضوحة..

بعد تمهيد الطريي بذكر معنى  الجدام الحسي والجدام السيءب 

نعر  جملة مي مغالطات المادييي وجبهاتهت حوم هللا، نفضا ما 

 فيها مي تناق . 
                                                

 . 2،ا 125،  2بحار امنوار ،ج -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 218 

رب : بمييا اننييا لييت نجييد ظييايرا يقييوم الييدكتور اةلميياني  بخنيي -1

واحييدا فييي يييذا الكييوي الرحييية، مييي لبعييد نقطيية اكتجييفنايا فييي 

الفضاء  لى لقرة جرت الينا، لت نجيديا جياذا ليي النظيات الكيوني، 

 فليس لنا الحاجة  لى افترا  وجود هللا. 

الجواة:  اي لدت وجود جذوذ في النظات لو جمولية النظات في 

ى لدت وجود الخالي، بم يكوي دليال قاطعا الكوي م يكوي دليال لل

للى وجود مي خلي النظات ويو هللا الخالي العظيت، و مّ فمي جعم 

يييذا النظييات وقَييدَّره ولجييراه ؟ وبعييد يييذا فهييم الكييوي كلييل خاضييع 

للنظات، لو يم ايبت العلت الحديث يذا النظات؟ لنسيمع  ييايةنبرغب 

ـ: اي مي المستحيم للينا اي العالت الفيةيا ي يقوم ـ في نظات الذرا 

نقيس بصور دقيقة كميية الحركية التيي يقيوت بهيا جسييت بسييط واي 

نحيدد فييي الوقيت لينييل موضيعل فييي الموجية المرتبطيية بيل بحسيية 

الميكانيكا الموجبية التيي نيادى بهيا  ليويس دوبرو لييب فكلميا كياي 

مقييياس موضييعل دقيقييا كيياي يييذا المقييياس لييامال فييي تعييديم كمييية 

مي يت في تعديم سرلة الجسيت بصورا م يمكي التنبؤ بها الحركة و

ومهما تعمقنا في تيدقيي المقياييس العلميية ابتعيدنا لكيير ليي الواقيع 

 الموضولي. 

يييذا فييي الييذرا التييي سييمايا الييبع  بمبييدل النظييات فييي الالنظييات. 

ولما في المجرا وييي لكبير وحيدا وجوديية فيإي لحيدث النظرييات 

ر ت مييي وجيود نظييات متناسييي فيهيا فييإي فيهييا الفلكيية ايبتييت انيل بييال

 مجام واسعا لما نسميل بالصد .

قام طاليس  ميي قيدماء فالسيفة اليونيايب: لقيد كانيت الميادا   -2

ذرات لةلية فاصطدمت ببعضها وكاي الكوي. و ليى ييذه النظريية 

ذييية بعيي  المييادييي الجييدد قييا ليي اي المييادا لبييارا لييي الييذرات 
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م ليدت فيهيا، انهيا تتكيوي بييي فتيرا ولخيرى الصغار الخالدا التيي 

 بجكم لو بآخر يت تتالجى لتتكوي بصورا جديدا. 

ويقيييوم  يكسيييليب:  ليييو جلسيييت سيييتة قيييرود لليييى آمت كاتبييية 

تضرة للى حروفها مالييي السنيي فال نستبعد اي نجد في بعي  

اةوراق اةخيرا التي كتبويا قصيدا ميي قصيا د جكسيبير، فكيذل  

آلي نتيجيية لعمليييات لمييياء ظلييت تييدور فييي المييادا كيياي الموجييود ا

 لبالييي السنييب.

 الجواة :

كي  ومي ليي لرفتت اي المادا كانيت لةليية ؟ ييم كنيتت ميع  -ل 

المادا في لةلها، لت آمنتت بها  يبا؟ فإذا لجبيتت باليياني قلنيا  ذي ميي 

ايييي وكييي  آمنييتت ب ةلييية المييادا  يبييا وانكييرتت هللا؟ كييي  صييا اي 

بمييا م تييروه وم يصييا للموحييديي اإليميياي بمييا لييت يييروه؟  تؤمنييوا

ونس م ليضا: يم المادا اةةلية كانت حية؟ فمي ليي جاء الميوت، 

لت ييييي ميتييية فميييي لييييي جييياءت الحيييياا؟ وانكيييت تقوليييوي اي الميييادا 

تصييادمت ميييع بعضييها، فميييا الييذا سيييبة تصييادت لجيييةاء الميييادا؟ 

 بإرادا واختيار؟لبالصدفة كما يقوم  طاليسب لت بالضرورا لت 

فييإي قلييتت بالصييدفة قلنييا: للسييتت تقولييوي اي للطبيعيية قييوانيي  -ة

معينة م يخرج لليها وم يجذ لنها، فكي  حيادت لنهيا؟ لت كيي  

تركت نظامها  ليى نظيات جدييد؟ ييت ييم تي تي الصيدفة بهيذا النظيات 

الدقيي المتناسي الذا يحيير العقيم ميي دقتيل ولمقيل واتقانيل؟ ، اي 

فكييي  تصيينع  -كمييا يقييوم انجييتايي  -تصيينع سييالة يييد  الصييدفة م

العقييم المفكيير وامجهييةا المحيييرا للعقييوم الموجييودا فييي الييدماغ؟ 

وكما يقوم لحد العلماء اي القوم ب ي الحياا وجيدت نتيجية  حيادث 

اتفاقيب جبيل في مغةاه ب ي تتوقع  لداد معجت ضخت نتيجة انفجار 
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حتميام اي يكيوي الضيرة يقع في المطبعة دوي فعيم فاليم .. اي ا

ي اي للييى آليية كاتبيية للييى يييد لمييي سييببا لقصيييدا جكسييبير لبعييد ميي

كييم مرضييى العييالت بتنيياوم مييواد تقضييي للييى لمراضييهت  يجييافى

صدفة ك ي يذية لحديت  لى الحقم ويتناوم حجيجة وصدفة يكوي 

فيهييا دواؤه، ويييذية اآلخيير ال ييالبحر فيتنيياوم صييدفة سييمكة يكييوي 

يالث  لى الصحراء وتلد ل لفعيى يكيوي فييل فيها جفاؤه، ويذية ال

دواء مرضل، ويكذا كم مري  في العيالت وفيي ييوت واحيد يجيفى 

صدفة بسبة مجهوم. لو حدث ميم ذل  لما تمالكنا لي القوم ب ي 

معجييةا  لهييية كبيييرا قييد وقعييت. يييت كييي  يمكييي اي تكييوي الحييياا 

 صييدفة مييع اي الخلييية الحييية تحتييوا للييى لجييةاء منهييا البييروتيي،

واحتمييام اي يحييدث بييروتيي واحييد صييدفة يتطليية ـ حسيية نظييات 

امحتمييامت ـ مييادا يةيييد مقييداريا اليي  مليييوي مييرا لييي المييادا 

الموجودا ؟ ، ولما المدا التي يمكي فيها ظهور نتيجة ناجحية لهيذه 

لامييا لا ما تيياي ويالييية ولربعييوي  243-1العملييية فهييي لكييير مييي 

يمكيي القييوم بتكييوي كييم صيفرا لمييات لجيير سينيي.. وبعييد يييذا يييم 

 العالت صدفة؟ 

واي قليييتت بالضيييرورا ، لا اي الميييادا ميييي طبيعتهيييا وميييي  -ج

قانونهيا امجتميياا. قلنييا فلمياذا كيياي ذليي  حاديييا وليت يكييي منييذ القييدت 

كييذل  فييإي المييادا قديميية  كمييا تييدلويب وقوانينهييا قديميية فيجيية اي 

قديمية  يكوي يذا العالت مي قديت ويجة اي تكوي ما فيها مي صور

 ، وليس الواقع كذل  قطعا. 

واي قلتت انميا صيارت كيذل  بيإرادا واختييار، قلنيا: مميي كانيت 

اإلرادا ؟ ميييي الطبيعييية لت ميييي الميييادا لت ميييي ذات ل لييية ولقيييوى 

منهما؟  ذام دلنا ننظر: ما يي الطبيعية؟! اي ييي ام النظيات  وييم 
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ت، فهيم النظات لاقم؟ب. وما ييي الميادا، لليسيت الميادا ييذه اليذرا

ييييي اإلرادا؟ ارجعيييوا  ليييى لقيييولكت وفكيييروا. وييييت لمييياذا بيييدلت 

 صورتها بعد اي كانت في صورا واحدا؟

 الضرورا لت اإلرادا لت بالصدفة، وكم ذل  مي سفل الفكر. 

ويقولوي لقد تغلغلنا في للماق المادا وكجفنا  وريا البعيد  - 3

  فلت نر  ير المادا جي ا و ير النظات مربيا ومدبرا.

الجييواة: نحييي م ننكيير النظييات والمييادا، ولكييي مييي خلييي المييادا 

والنظات؟ اي العقم يحكت ب ي المادا مبد لهيا ميي خيالي واي النظيات 

مبد لل مي مدبر لليت، وييم يمكيي اي ينكير اإلنسياي جيي ا بمجيرد 

 انل م يراه؟

يقولوي: اي اإليماي باهلل نج  مي ضع  اإلنساي لمات قوى  – 4

لقايرا في تل  الحقة المعتمة مي تاريي البجر، حينما لت الطبيعة ا

يكي لل ملج  مي الحر والبرد، وم منقذ مي المير  والعايية، وم 

وسيلة يدفع بها لاديية اةلاصيير لو يقهير بهيا المسيافات فيي البير 

واةمييواج فييي البحيير. امييا اليييوت فقييد قهيير اإلنسيياي بعقلييل العمييالق 

 جبارا فلت يبي ما يبرر اإليماي باهلل. الطبيعة ولخضعها إلرادتل ال

الجيييواة: بيييالر ت ميييي اي ييييذه المغالطييية تجيييغم فكييير الرجيييم 

العصيييرا فيييي كيييم مكييياي التيييةاةا بنفسيييل و يييرورا بإنجاةاتيييل 

ومكاسبل، فإنها تافهية جيدا. ولوم تسياؤم نوجهيل  ليى لنصيار ييذه 

الفكرا يو اي البجر ييم تخلي  نها ييا ليي لسيباة الضيع  التيي 

ا تيييدلوه  ليييى التوسيييم  ليييى هللا؟ لو ليسيييت اةميييرا  كانيييت قيييديم

تتصيييالد خطيييورا وتتةاييييد ليييددا ؟ لو ليسيييت الوفييياا وييييي لجيييد 

الحييوادث يييوم م تييةام تهييدت لحييالت البجيير؟ لو ليسييت الحييروة 

تجكم ةاوية خطرا فيي بنياء الحيياا السيعيدا ؟ لو ليسيت الحيوادث 
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ا الطبيعيييية م تيييةام تقيييوى لليييى البجيييرية ؟ بيييم للييييس الخضيييو

لمقليمية والمصلحية والطا فية والعنصرية ضع  في اإلنسياي ليت 

 يستطع معالجتل حتى اآلي؟ 

والتساؤم الياني يو انل يم اي تقدت العلت يقضي بعيدت اإليمياي؟ 

ليةلمييوي اي هللا يجيية اي يعيير  فييي  رفيية امختييراا لو تحييت 

م مجاير كهربا ية فإذا لت يوجد وجة  نكاره، لت اي تقدت العلت دليي

  لى هللا؟

والحقيقية اي اتجيياه الحضييارا اليييوت اتجيياه كييافر وام كيياي تقييدت  

 العلت سببا لةيادا اإليماي ةنل: 

يجعييم البجيير يعتقييد بيي ي وراء لفقييل آفاقييا، واي مييا وصييم  -لومم 

  ليل فكره ليس المنتهى اةخير كما كاي يعتقد اةولوي.

م  اي الصيينع يكجيي  لسييرار الطبيعيية التييي تييدم للييى اتقيي -يانيييا

واحكات الخلي، ولذل  فإي مجايير العلماء لصيبحوا لوم الميؤمنيي 

باهلل. ونكرر يم العلت يت ير بتقدت الكجوفات؟ فميال ليو كياي البجير 

ةي البجير  5=2×2قبيم قيري يجية اي يقيوم  4=2×2يعتقد بي ي 

لحييرة مكاسيية جديييدا؟! اي اإليميياي بيياهلل نييابع مييي فطييرا اإلنسيياي 

لتجيارة  مّ جيالء ورولية. فكيي  ننكير ربيا يةييد التي م تةداد با

للينا كم يوت فضال كبييرا، وكيي  نيرف  الجيكر إلليل يلهمنيا كيم 

 يوت للما مستجدا و.. و..؟؟ 

ويةلميييوي:  ي الميييؤمنيي يقوليييوي بييي ي هللا صيييانع الخليييي،  -4

بمعنى لنل لوجد الجيء مي م جيء وييذا لمير مسيتحيم لقيال فيال 

 ث الوجود. يمكي اي يكوي العدت مبع

 الجواة:
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لومم: مي ليي لرفتت  ستحالة وجود الجيء مي العدت؟ يم ةنكت 

لييت تييروه مييي ذا قبييم؟ لو لنكييت لييت تييروه فييي المختبييرات وتحييت 

المجاير؟ ويم لدت الرؤية دليم للى لدت الوجيود؟ كيت ميي واقيع 

ليت يكيي مر ييا ييت لصيبا معروفييا. فهيم كانيت اةجيعة مر يية حيييي 

اي كانت الجمس، لت كانت الجاذبيية مر يية؟ اي  كانت موجودا منذ

 الفطرا لمضى حكما ولنفذ بصيرا مي العيي المجردا. 

يانيييا: مبييد لنييا لي نعتيير  ببداييية الكييوي ةنهييا تييدم لليهييا تجاربنييا 

العلمية ومعارفنيا الفلسيفية، وقيد سيبقت لمحية ميوجةا ميي لدلتهيا لنيد 

 الحديث لي حقيقة الوجود.

الحقا ي نضيطر  ليى املتيرا  ب نهيا حاديية  ياليا: اي كييرا مي

فميييال: حاليية امتصييام واإلنفصييام ـ كميييم اتصييام يييد بيي خرى يييت 

حالييية معدومييية ييييت يوجيييديا اإلنسييياي، واإلرادا كانيييت  -انفصيييالها

معدوميية يييت وجييدت.  ذي فليييس ينييا  مييانع مييي وجييود جيييء بعييد 

 لدت. 

هللا رابعييا: اي اسييتحالة وجييود جيييء مييي العييدت م يييرتبط بخلييي 

سييبحانل لألجييياء ، ذليي  ةي هللا يييو الييذا وييية الخلييي لألجييياء ، 

فاةجياء جاءت مي خليي هللا م ميي العيدت ، وهللا لبيدلها بعيد ليدت 

َطيى ُكيمَّ ]ولت يخلقها مي العدت.. قام هللا تعيالى:  ا لَلم قَياَم َرببنَيا الَّيذو

قَلُ يُتَّ َيَدى ء  َخلم ي امجياء  ب . وفي الحديث:  و لنل50 طل [َجيم َكوأ

 ب.  1م مي جيء

                                                

 . 416،   75بحار امنوار ، ج -  1
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لقييد يبييت بالتجربيية العلمييية اي كييم جيييء يحتيياج  لييى مكيياي  -5

وةماي، فإذا آمنا باهلل فالبد اي نعتقد بوجود جييء م مكياي ليل وم 

 ةماي ، ويذا لمر  ير ممكي. 

الجييواة: مبييد اي نسيي م لوم: مييي ليييي اكتجييفتت لي كييم جيييء 

وةمياي ليوم انكيت رلييتت الميادا يحتاج  لى حية يستولبل مي مكاي 

في ةماي ومكاي فحسبتت اي كيم جييء مبيد اي يكيوي مقولبيا بهميا 

موجودا فيهما ؟ ولقد اكتج  اإلنساي اي بع  الحقا ي تقع خارج 

حييدود الةميياي. فالجاذبييية ميييال حقيقيية م يمكييي اي ينكريييا رجييم 

لصيرا بييد انهيا حقيقية تعييا خيارج اليةمي. وليو اي  رد الفعيم 

اذبيب كيياي يحتيياج فييي قطييع المسييافات ال الةميياي لكانييت نتيجيية الجيي

ييؤدا  ليى تفجير  -اليذا يحيدث كيييرا–تبدم المجرات  لى لميواج 

كافة المجرات. يذا لي ييذا الةمياي ولميا ليي المكياي في يي مكياي 

 الحي والباطم، والفضيلة والرذيلة ؟ 

ونقييوم يانيييا: اي هللا سييبحانل محيييط بكييم ةميياي ومكيياي فليسييت 

ةمكنة واةةمنة مباينة لنل. فهو  لل في السماء و ليل فيي اةر  ا

ويو محيط بكم ةماي ومكاي، ولكي م بميا اي هللا محياط ميي قبيم 

 اةةمنة واةمكنة. بم بما يو محيط بهما. 

وياليا: اي السبة الذا بحينيا ميي لجليل ليي هللا ييو: اي الفطيرا 

ل وتييدبيريا ةنييل تهييدينا  لييى اي الكييوي ليياجة بذاتييل لييي خلييي نفسيي

يجرا في حدود الةماي والمكاي فال يمكي اي نسيرا ذات الصيفة 

 ليى هللا خالقييل  ذ نفقيد المبييرر اليذا جعلنييا نبحيث لييي الخيالي مييي 

 ويو البحث لي  لل م يحتاج وم يحد بةماي ومكاي.  -لجلل

  ذا كاي هللا موجودا فلماذا خلي هللا الكوي؟  -6
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بة الخلي دليم للى ليدت حكمية الجواة: يم اي لدت معرفة س

الخلي؟ لليس مي الجهم اي نقوم اي كم جيء م نعرفيل فهيو  يير 

موجود؟ يت اني م التقد اي لحيدا يحميم فكيرا مسيتقيما ينكير فا يدا 

المخلوقات كالجمس والقمير وامجيرات السيماوية وامحيياء جميعيا. 

 نا؟ويم ينا  فا دا اكبر مي ذات الحياا التي  مر حبها كم قلوب

نحي لت نجايد لوم خلي المادا فال يمكننا اي نؤمي بمبدل لها  -7

 فهي اذي لةلية. 

الجييواة: يييم رليييتت لةليتهييا؟ يييت اي اةةلييي م يمكييي حييدوث 

التغيّر فييل فيال يينق  وم يةييد ةي النقصياي والةييادا ي تيياي ميي 

ت يير خارجي واةةلي معناه اي وجود المادا مي نفسيها وم يمكيي 

حدث فيها التغيير، بينما نراه في المادا فإذي ليست اةلية. وقد اي ي

 سبي الحديث لي خرافة القوم ب ةلية المادا.

 وجبهة لخيرا تقوم: اي تقدت العلت يناق  اإليماي باهلل؟  -8

الجييواة: ولكييي لنتسيياءم لميياذا؟ يييم اي العلييت ينييافي اإليميياي ةي 

دليم قوا لليى الكفير؟  طا فة مي المكتجفيي كانوا ملحديي؟ ويم يذا

فإذام مبد اي يكوي التقاد طا فة كبيرا باهلل دليال للى وجود هللا. وفيما 

 يلي نيبت بع  لقوام العلماء في هللا: 

يقييوم  يرجييمب العييالت امنجليييةا: كلمييا يتوسييع لفييي العلييت  -1

تةداد البراييي الواضحة للى وجود هللا الخالي اةةلي الذا ليس 

 نهاية.  لقدرتل حد وم

ويقوم  لينلب الفسيولوجي الفرنسي: لقد تجلى لي هللا الكبير  -2

المتعييام ببييدا ع صيينعل بحيييث لديجييتني وحيرتنييي، لا قييدرا ولا 

حكمييية ولا ابيييداا جعلهيييا فيييي كيييم مصييينولاتل ومخلوقاتيييل ميييي 

 صغاريا وكباريا!
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ويقوم  فونتمب في دا يرا المعيار : ليسيت ليميية الكجيو   -3

ا تهمة العقوم الفار ة، بم اي ليميتها البالغة يي الحديية في  جبا

ترفيييع مسييتوى العقييم  لييى الخييالي الييذا يمييأل مجييالرنا احساسييا 

 بالجمام والعظمة. 

ويقوم  روسيوب الكاتية الفرنسيي الكبيير: يجية اي نعتير   -4

بالخالي القيدير الحكييت وذلي  ةي الحركية فيي الجسيت ليسيت ذاتيية 

كيات  ليى محير  واحيد. وميا لبعيديا ومبد اي تنتهي سلسيلة المحر

 مي فرضية تقوم: اي يذا النظات العجية جاء نتيجة الصدفة. 

ويقييوم  نيييوتيب: لتجييكوي فييي الخييالي؟ ام اي مييي السييخ   -5

 املتقاد ب ي الضرورا يي الرا دا للكوي. 
 

 مرحلة الهداية

وبعييد دحيي  الجييبهات وتسييفيل اةباطيييم، تيي تي مرحليية الهداييية 

لييدالي باآليييات، ويوجييل الفييرد  لييى ربييل، ويختليي  حيييث يييذّكر ا

 توجيل الناس حسة اختال  مستوياتهت ولفكاريت: 

فقييد يسييتدم بآيييات هللا الكونييية كالجييمس والقميير واةجييرات  -1

 والمنظومات والمجرات وما فيها مي دقة ونظات. 

وقييد يسييتدم بمييا فييي جسييت كييم بجيير وكييم حييي مييي لظيييت  -2

 اآليات. 

لنفس البجيرية، وانهيا كانيت ضيعيفة ييت قيدرت وقد يستدم با -3

وكانيت جايلية ييت للميت وانهيا تحيس فيي واقعهيا بالصيغار والييذم 

لمييات قييوا قييايرا لالميية، فالبييد اي الييذا للطيياني القييوا والفهييت يييو 

 لقوى مني ولفهت. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 227 

وقد يستدم بما في الكوي مي نظات جيامم دقييي لمييي لليى  -4

 قدرا الخالي وللى للمل. 

قد يستدم بما في الوجود مي تناسي وترابط واتحياد  كما انل -5

 في النظات للى اي خالقها ومدبريا فرد احد. 

يذه يي اةصيوم المجيتركة التيي تيوحي  ليى العقيم بوجيود هللا 

وما لل مي صفات، ونذكر ينيا جملية ميي اآلييات واةحادييث التيي 

 تعتبر نماذج حية للتوجيل  لى الخالي بهذه الطرق المذكورا. 

ُ َسيبمَع َسيَمَوات  ]قام هللا سبحانل وتعالى:  ا َكيميَ  َخلَيَي َّللاَّ لَلَتم تَيَروم

 ُ م   َوَّللاَّ ييَراجا َس سو يَّ  نُييورام َوَجعَييَم الجَّييمم قََمييَر فويييهو م   َوَجعَييَم الم بَاقييا طو

م   وَ  َراجيا ُجُكتم  وخم رو يُدُكتم فويَها َويُخم م   يُتَّ يُعو َي اةَرم و نَبَاتا ُ لَنبَتَُكت مو َّللاَّ

نمَهيا ُسيباُلم فوَجاجييام  ييلُُكوا مو م   لّوتَسم َ  بوَسياطا -15نوا  [َجعَيَم لَُكيُت اةَرم

 ب.20

يُروَي   ] يي تُيَراة  يُيتَّ  وذَآ لَنيتُت بََجيٌر تَنتَجو يم َءايَاتويلو لَيم َخلَقَُكيت مو َومو

يُكنُ  م لّوتَسم َواجيا يُكتم لَةم ييم لَنفُسو يم َءايَاتولو لَيم َخلََي لَُكيت مو وا  ولَيمَهيا َوَجعَيَم َومو

يم َءايَاتويلو  ت  يَتَفَكَُّروَي   َومو قَوم َمةم  ويَّ فوي ذَلوَ  مَيَات  لو ام َوَرحم بَيمنَُكت َمَودَّ

ينَتوُكتم َولَلميَوانوُكتم  ويَّ فويي ذَلويَ   يتوالَُ  لَلمسو َخلمُي السََّماَواتو َواةَرم و َواخم

يم َءايَا يَي   َومو لمعَالومو يي مَيَات  لو تولو َمنَياُمُكت بوالَّيميمو َوالنََّهيارو َوابمتوغَيآُؤُكت مو

َق  يُكُت المبَيرم يم َءايَاتولو يُيرو َمعُوَي   َومو ت  يَسم قَوم لولو  ويَّ فوي ذَلوَ  مَيَات  لو فَضم

توَهيا  َ  بَعميَد َموم يويي بويلو امَرم َي السََّمآءو َمآءم فَيُحم ُم مو م َويُنَّةو م َوَطَمعا فا َخوم

قولُويَ  ويَّ فو  ت  يَعم قَوم  ب.24-20الروت  [ي ذَلوَ  مَيَات  لو

قام اإلمات لبو الحسي الرضا لليل السالت وقيد سي م ليي اليدليم 

 لى هللا، قام:  اني لما نظرت  لى جسدا فلت يمكنّي فيل ةيادا وم 

نقصاي في العير  والطيوم، ودفيع المكياره لنيل ، وجير المنفعية 

انيييا فيي قررت بييل ، مييع مييا لرى مييي  ليييل للمييت اي لهييذا البنييياي ب
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دوراي الفل  بقدرتل ، و نجاء السحاة وتصري  الرياا ومجيرى 

 ب. 1الجمس والقمر والنجوت و ير ذل  مي اآليات

وقييام رجييم لعلييي لليييل السييالت: يييا لمييير المييؤمنيي بمييا لرفييت 

رب ؟ قام لليل السالت:  بفسي العةت ونق  الهمت ، لما لي يممت 

يمي ولةمت فخال  القضاء لةمي فعلميت اي  ، حام بيني وبيي

وقام:  لو فكروا في لظيت القدرا وجسيت النعمة  2المدبر  يرا..ب

لرجعوا  لى الطريي وخافوا لذاة الحريي ، ولكيي القليوة لليلية 

واةبصار مدخولة، لفال ينظروي  لى صغير ما خلي ، كي  لحكت 

وى ليل العظيت صنعل ، ولتقي تركيبل ، وفلي لل السمع والبصر وس

والبجر، لنظروا  لى النملة في صغر جيّتها ولطافة يي تهيا م تكياد 

تنييام بلحييظ البصيير وم بمسييتدر  الفكيير كييي  دبييت للييى لرضييها 

وضنت للى رةقها ، تنقم الحبة  لى جحريا وتعديا في مستقريا 

تجمع في حريا لبرديا ، وفي وروديا لصيدوريا مكفيوم برةقهيا 

 ب. 3لها المناي وم يحرمها الديايمرةوقة بوفقها م يغف

قيم ةبيي لبيد هللا للييل السيالت: ميا اليدليم لليى اي هللا واحيد ؟ 

قام:  اتصام التدبير وتمات الصينع كميا قيام هللا سيبحانل:  ليو كياي 

 ب. 4فيهما آلهة  مّ هللا لفسدتا

وقام لمير المؤميي لليل السالت في وصيتل مبنل الحسي:و اللت 

كيياي لربيي  جييري  ةتتيي  رسييلل ولرليييت آيييار ملكييل  يييابني لنييل لييو

وسييلطانل ولعرفييت لفعالييل وصييفاتل ولكنييل  لييل واحييد كمييا وصيي  

 ب. 5نفسل
                                                

 . 12، ا 36،    3بحار امنوار ،ج -  1
 . 17، ا 42،  3بحار امنوار ، ج -  2
 . 1، ا 26،   3بحارامنوار ، ج - 3
 . 19،ا 229، 3بحار امنوار ، ج -  4
 ليهما السالت .نهج البال ة ، مي وصيتل مبنل الحسي ل -  5
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ولو ج نا اي نعر  ينيا ـ وليو ميوجةا ـ معجيار آييات هللا اذي 

لوجيية اي نمييأل لسييفارا طييوام ، ولكننييا ذكرنييا جانبييا مييي اآليييات 

ية الحديث حيوم التيذكر واةحاديث، لتكوي يداية كافية لنا  لى كيف

بيياهلل العةييية، وللينييا بعييد ذليي  اي نقوليية كلمييا نمليي  مييي يقافيية 

ومعرفة حوم الينفس البجيرية ميي آفياق المعرفية فيي قالية التيذكر 

 باهلل. 
 

 صفات هللا

لقد سبي القوم في لسماء هللا الحسنى، وينا  قلنا اي التفكر في 

كبيير جوانية  الخلي يهدينا  لى اي في كم جيء مخلوق صغير لو

كمام وجوانة نق ، جوانة قوا وجوانة ضع .. وقلنا اي ذات 

المخلوقات انما يي العجة والضع  والنق ، وما فيها مي القدرا 

والمعرفيية والكمييام فهييي مويوبيية لييل مييي لييدي القييادر القييوا بييالج 

الكمام. وللى يذا فكلما نرى مي صفة كمام في الخلي تهدينا  لى 

يمل  ما م نهاية لل منها، وكلما نرى في الخلي  اي هللا الذا ويبها

مي صفة النق  نعلت اي بارءيا منةه لنها.  ذ كما سيبي م يمكيي 

اي يجتمع النق  الذاتي والكمام الذاتي في جيء واحد، ويبيي يذه 

الحقيقة اإلمات الصادق لليل السالت حيث يقوم:  اما التوحيد ف ي م 

ويقوم اممات للي لليل السيالت:  ب.1تّجوة للى رب  ما جاة للي 

 الحمد هلل الذا م يموت وم تنقضي لجا بل، ةنل كم يوت في ج ي 

مي  حداث بديع لت يكي الذا لت يولد فيكوي في العة مجاركا، ولت 

يلد فيكوي مورويا يالكا، ولت تقع لليل اةويات فتقّدره جبحا مايال، 

                                                

 . 13،ا 264،  4بحار امنوار ، ج -  1
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 ال، اليذا ليسيت ليل فيي ولت تدركل اةبصار فيكوي بعد انتقالها حيا

لوليتل بدايية، وم آلخريتيل نهايية اليذا ليت يسيبقل وقيت وليت يتقدميل 

ةماي ولت يتعاوره ةيادا وم نقصاي، وم يوص  ب يي وم بما وم 

بمكاي، الذا لط  مي خفيات اةمور، وظهر في العقوم بما يرى 

 في خلقل مي لالمات التدبير، الذا س لت اةنبيياء لنيل فليت تصيفل

بحد وم ببع  بم وصفتل ب فعاليل، ودليت للييل بآياتيل م تسيتطيع 

لقوم المتفكريي جحده ةي مي كانت السيماوات واةر  فطرتيل 

وما فيهي وما بينهي ويو الصيانع العظييت لهيي فيال ميدفع لقدرتيل ، 

الذا باي ميي الخليي فيال جييء كميليل، اليذا خليي الخليي لعبادتيل، 

فيهت وقطع لذريت بيالحجج. فعيي واقدريت للى طالتل، بما جعم 

 ب.1بينة يل  مي يل  ولي بينة نجا مي نجا

ويكيييذا تكيييوي الوسييييلة الوحييييدا لمعرفييية صيييفات هللا الجميلييية 

ولسما ل الحسنى ، تقديسل لي جبل المخلوقيي ، وتسبيحل لي كيم 

 نق  يُرى فيهت ، وتكبيره لي كم لجة يوصفوي بل سبحانل!

                                                

 . 14،ا 264،  4بحار امنوار ، ج -  1
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 اإليماي باهلل

 اإلنسان  كيف يؤمن

نجد لنفسنا تتيردد فيي قبيام كييير ميي اةلميام، وليدى التيدبّر  -ل

في حقيقة تردديا نجد اي قوتيي تتناةلانها، فقوا ترييد لهيا اختييار 

مييا ينفييع ودفييع مييا يضيير، وقييوا تريييد اتبيياا الحييي والعييدم. ولييدى 

تدقيي النظر نيرى اي التيي يحبيذ  ليهيا الينفس ييي التيي تيدلو  ليى 

، والتي تدلو 1مام والبنيي ومظاير اةبهة والجمامالجهوات مي ال

 لييى الحييي يييي التييي تييدلو  لييى الخييير والفضيييلة والوفيياء ولداء 

 اةمانة واإلحساي  لى المساكيي وما  لى ذل .. 

القيوا اةوليى تيدلى بالجهيم والهيوى وحية اليذات، والقيوا  -ة

 اليانية تدلى بالعقم والعلت والضمير. 

ى المييادا ومييا يييرتبط بهييا ، ويييدلو  لييى اي الجهييم يييدلو  ليي -1

الدنيا وما فيهيا ، وييةيي الجيهوات العاجلية للينفس، ويفضيلها لليى 

الحييي والعييدم الجييامم، و يييدلو فييي سييبيلها  لييى نسييياي الواجبييات 

 وا تصاة الحقوق. 
                                                

ييَي اليييذََّيةو ] -1 يرو المُمقَنمَطييَراو مو ييَي النّوَسييآءو َوالمبَنويييَي َوالمقَنَييياطو ُةيّوييَي لولنَّيياسو ُحييةب الجَّيييَهَواتو مو
َمةو َواةَنمعَييا ييةو  َوالمَخيمييمو المُمَسييوَّ ييُي َوالمفوضَّ نمييَدهُ ُحسم نميَا َوَّللّاُ لو ثو ذَلوييَ  َمتَييااُ المَحيَييااو الييدب تو َوالمَحييرم

 ب .14[ آم لمراي المَماَةو 
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ولييذل  فييإي طبيعيية الجهييم تمنييع اليينفس لييي التسييليت للحييي  -2

لتةات لحكامل والعمم ليوت والهدى والطالة هلل تعالى والجكر لل و 

الحساة، كم ذلي  ةنهيا تتنيافى واللذا يذ التيي يتعجلهيا حية اليذات 

ويةينها الجهم لل، وتتنافى مع كبرياء الجهم و فلتل لي المستقبم 

 البعيد. 

لما العقم فإنيل ييدلو  ليى المييم العلييا.. والخيير ويفضيلها لليى 

لخييييرا  ليييى الجيييهوات العاجلييية ، وييييدلو  ليييى الطالييية الصيييادقة و

اإليماي باهلل سبحانل والتسليت لل ميا دات ذلي  كليل ييؤدا  ليى حسيي 

اليواة وحسي المصير وما دات ذل  يو الحي والعدم اللذاي يي مر 

 بهما العقم. 

وليييس لمنسيياي مييي لمييم ام ويتيي ير بنجيياط  حييدى ييياتيي  -ج

القييوتيي ، وبمييدى افسيياا المجييام لواحييدا منهمييا للعمييم فييي سيياحة 

فييإذا اختييار  -للطبيعيية المضييادا بينهمييا–نسييحة اةخييرى اليينفس ت

اإلنساي الجهيم لليى العقيم واطياا الهيوى واتبيع الجيهوات وتير  

الحي والعدم فقد لمات لقلل، ةنل لت يتر  مجام لطالتل في اتباا 

الهييدى والعمييم بييالحي والعييدم فيتغليية لديييل الجهييم للييى العقييم. 

ى الجهييم حيييث م يييدا ويكييوي العكييس تمامييا  ذا اختييار العقييم لليي

مجييييام للجهييييم وم لحيييية الجييييهوات العاجليييية واللذا ييييذ القريبيييية 

 المتواضعة. 

وتبقييى اليينفس البجيييرية متييوترا بفعييم ييييذه المناةليية حتيييى  -د

يتغلة لحيد الجيانبيي لليى اآلخير بالعميم بيل لو التفكيير فييل ، فيإذا 

 لة الجهم للى العقم ذية نور العقم وطبع لليى الينفس بطيابع 

 م يسمع وم يبصر وم يفقل جي ا. -حين ذ–ر، ولصبا الفرد الكف
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اي يذا الفرد م يُرجى منل الخير لبيدا ،  ذ لي القيوا التيي كياي  

يعمم بها الخير قد ذيبت  لى  ير رجعة ، وتدلى يذه الحالة فيي 

منطيييي اليييديي بيييالجحود والعنييياد.. و ذا  لييية العقيييم لليييى الجهيييم 

ظم الهوى لنها، وضع  حة تضاءم الجهم في النفس وانكما 

الجهوات فيها وكاي كم نجياط الفيرد ذا صيبغة واحيدا ييي صيبغة 

 العقم ، وتدلى يذه الحالة في منطي الديي باإليماي.. 

فاإليماي  ذام حالة تنجي  ميي توجييل كافية نجياطات الينفس بالعقيم 

وتغلية جانبل للى الجهم بحيث م تبقى لل قوا توجل نجاط الفيرد 

  ، ويييذا يييو الييذا يجييير  ليييل اإلمييات للييي لليييل بتوجيييل منحيير

السالت حيث يقوم:   العقم والجهوا ضداي، ومؤييد العقيم العليت ، 

ومةيي الجهوا الهوى، والينفس متناةلية بينهميا ف يهميا قهير كانيت 

 ب .1في جانبل

والسؤام اآلي: كي  ييتت تغليية جانية فيي الينفس لليى جانية، 

 ؟وكي  يصبا فرد مؤمنا وآخر جاحدا 

ينبغي لوم اي نؤكد للى الحرية التامة التي يتمتع بها البجر في 

اختييييار اإليمييياي لو الجحيييود. واي ميييا نيييذكره ميييي دوافيييع اإليمييياي 

والجحيييود م تسيييلة الييينفس  رادتهيييا بيييم م تعيييدو اي تكيييوي لداا 

 ضا طة لليها فقط. 

بعد يذا نقيوم: اي اإليمياي يكميم بالتسيليت المطليي للحيي ، وم ييتت 

ليت التات لو لت يتمتع الفرد بواحدا مي يالث:  رادا صيلبة لو لقيم التس

 كامم لو جهوا ضعيفة. 

                                                

 .  2، ا 9مستدر  الوسا م ، ابواة جهاد النفس ، باة  -1
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فاإلرادا الصلبة تتجاوة كم السلبيات الداخليية وتقهير الينفس  -ل

قهرا حتى ولو لت يكي العقم تاما لو الجهوا ضيعيفة. وقيوا اإلرادا 

د العظييا ت ناجيي ة لييي التربييية العا لييية لو التربييية الذاتييية. فمييي لرا

لصبحت  رادتل لظيمة يي اةخرى. والتوجيل الخارجي قد ييؤير 

في يذا الحقم لو ركة الموجل كم نُصحة لليى يقية اإلنسياي بذاتيل 

 وتحسسل بجخصيتل مما يجحذ لةيمتل ويقوا  رادتل. 

والعقيييم يةييييد باتباليييل والتفكييير فيييي احكاميييل والمةييييد ميييي  -ة

لتوجيل الخارجي يفيد قوا مدارسة العلت ومصاحبة ذوا العقوم. وا

للعقم بالتذكرا المستمرا بحقا ي الكوي واستعرا  آيات هللا فيها، 

وجرا اسما ل الحسنى.. واذا تت العقم فيي الفيرد ليت يير  لنفسيل 

باليييدنيا وم بيييالمخلوق ، واستجييير  اآلفييياق البعييييدا متطلعيييا  ليييى 

إي اةيدا  السامية وقام: ما دامت اآلخرا خيرا لي ميي اةوليى في

اختيارا الدنيا لجة وصغار، ومادات هللا اكبر ميي كيم جييء فيإي 

رضاا بغيير  مييا لو حبيبيا  يير هللا ذم وخساسية، وميا دميت قيد 

خلقت لكي اكيوي لظيميا لنيد هللا فَلويَت لفضيم الليذات العاجلية لليى 

التقوى؟! ويكذا جاء لي الرسوم صلى هللا لليل وآلل وسلت: لصم 

 ديني العقم. 

تضع  الجهوات بتوجيل النفس  ليى ابيدالها. فالجيهوا وانما  -ج

القصيرا اةمد السريعة الةوام المجوبة بياةلت خيير لت ميا لنيد هللا 

مي النعيت الدا ت الخال ؟ يكذا تقاري كم جهوا في الدنيا بلذا فيي 

اآلخييرا فتضييع  الجييهوات. والواقييع اي اليينفس تسييتبدم آن ييذ لنهييا 

ختيار بييي جيهوتيي لاجلية وآجلية بجهوات لسمى منها. وانما يو ا

تمامييا كمييي يغييرا نفسييل بالصييحة واللييذا الدا ميية حينمييا يريييد اي 

يتجنة ما يضر بنفسيل ويقيوم: ليو لكليت ييذه اللقمية فصيحيا انيي 
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س حصييم منهييا للييى لييذا ولكنهييا سييتمنع لنييي لليي  لقميية يييي للييذ 

 ولطية مي يذه. ويكذا يفضم اآلخرا للى اةولى. 

النصيو  الجييرلية  ذام لعرفنييا اي الييديي قييد  وليو تييدبرنا قليييال فييي

اسييتخدت الطييرق اليالييية فييي بعييث النفييوس  لييى اإليميياي. فقييد وجييل 

فل بكرامتل لسى لي يقوا ذلي   رادتيل، وميي  اإلنساي  لى نفسل ولرَّ

ناحية لخرى ذكره بآيات هللا في الكوي لكيي يةييد لقليل، وميي ناحيية 

ي تحتها اةنهيار ، ولنهيار يالية ّوّجل لنظاره  لى جنات لدي تجرا م

ميي لسييم لييذا للجيياربيي، وحييور ليييي كيي نهي اللؤلييؤ والمرجيياي، لييذا 

 للناظريي.

و كيييم ييييذه امميييور تجيييّكم حقيقييية اإليمييياي. وفيميييا يليييي نييي   

 بج نها: 

 جاء في السنة المروية لي اإلمات لمير المؤمنيي  اب: اإليمياي 

 هاد.للى لربع دلا ت؛ للى الصبر واليقيي والعدم والج

فالصبر منها لليى لربيع جيعة؛ لليى الجيوق والجيفي والةييد  

والترقة. فمي اجتاق  لى الجنة سال لي الجهوات، ومي لجفي مي 

النار اجتنة المحرمات، ومي ةيد في اليدنيا اسيتهاي بالمصييبات، 

 . 1ومي ارتقة الموت سارا  لى الخيرات

 واليقيييي منهييا للييى لربييع جييعة: للييى تبصييرا الفطنيية وتيي وم

الحكميية ومولظيية العبييرا وسيينة اةوليييي. فمييي تبّصيير فييي الفطنيية 

تبينت لل الحكمة ، و مي تبيّنيت ليل الحكمية لير  العبيرا ، و ميي 

 لر  العبرا فك نما كاي في اةوليي. 
                                                

اي معطيات يذه المقطولة تنسجت مع السبة اليالث لميماي ويو ضع  الجيهوات  -  1
، وكجي  نعيمهييا والحييذر مييي جحيمهيا والةيييد لييي الييدنيا باسيتبدالها مييع ر بييات اآلخييرا

ترقبا ل خرا. والمقطولة يذه آية في الرولة والعميي حييث ليت تغيادر واحيدا ميي لفتيات 
اليينفس الجيياردا ام احصييتها وجعلييت لمامهييا مييا يناسييبها مييي تطلعييات البجيير نحييو لييالت 

 لفضم.
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والعدم منها للى لربع جعة: لليى  يا   الفهيت و يور العليت 

ت وةيرا الحكت وساخة  الحلت. فمي فهت للت  يور العليت، وميي للي

 ور العلت صدر لي جرا ع الحكت، وميي حليت ليت يفيرط فيي لميره 

 . 1ولاا في الناس حميدا

؛ للى اةمر بالمعرو  والنهيي 2والجهاد منها للى لربع جعة

لييي المنكيير والصييدق فييي المييواطي وجيينآي الفاسييقيي. فمييي لميير 

بالمعرو  جد ظهور المؤمنيي. ومي نهى لي المنكر لر ت لنو  

صيدق فييي الميواطي قضيى مييا للييل، وميي جيينل المنيافقيي ، وميي 

 . ب 3الفاسقيي و  ضة هلل ،  ضة هللا لل و ارضاه يوت القيامة

                                                

ييو يسيتند لليى العقيم اليذا لبير ونجد في يذا البند: العلت سببا مي لسيباة اإليمياي و -1
لنيل فييي الحييديث بيـ  ام  الفهييتب و ميير العليت ويييو واسييع العليت الييذا يغميير صيياحبل، 
وةيييرا الحكييت تعنييي لبيياة اةحكييات. ولمييا روضيية الحكييت فهييي حاليية الهييدوء التييي تسييبي 

 وترافي التعلت. ويذه الفقرا تجرا لحد جروط العمم بموجبات اإليماي ويو العلت بها.
والجهياد: ييو جانية النضيام ميي العميم واإليمياي وييو فيي جبهتييي، جبهية الكفيار  -  2

 وجبهة الفساق،  ير الملتةميي باةحكات.
 . 31نهج البال ة ، حكت لمير المؤمنيي لليل السالت ، الحكمة رقت -  3
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 معطيات اإليماي
 

 ما هي معطيات اإليمان في النفس والحياة؟ 

ب يكييذا 1 اإليمياي معرفيية بالقليية و قييرار باللسياي ولمييم باةركيياي

النفس لكي يظهر للى  يحدد النبي   ب واقع اإليماي فهو يستقر في

 اللساي يت تصدقل سا ر الجوارا. 

 ذام فالذا يعر  وم يقر كافر وليس بمؤمي. قام هللا تعالى:  -1

م َوُللُّوام ] قَنَتمَهآ لَنفُُسيُهتم ُظلمميا يتَيم النحيم  [َوَجَحُدوا  لا الكفارب بوَهيا َواسم

 ب.27

والييذا يقيير وم يعميييم فهييو مسييلت ولييييس بمييؤمي. قيييام هللا  -2

ا ]عالى: ت نَا َولَمَّ لَمم ي قُولُوا لَسم نُوا َولَكو مو َراُة َءاَمنَّا قُم لَتم تُؤم قَالَتو امَلم

يَماُي فوي قُلُوبوُكتم  ُخمو اإلو  ب. 14الحجرات  [يَدم

والييذا يقيير بالييذا يعيير ، ويعمييم بالييذا يقيير، فهييو مييؤمي  -3

حقا. ومبد للميؤمي اي يسيلت هلل وحيده جمييع لميوره ويتصي  بكيم 

                                                

 . 11، ا 64،   66بحار اةنوار، ج  -1
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يريديا هللا لل ويعمم بكم فعم يي مر بيل هللا. والحيديث التيالي صفة 

 يفصم يذا الواقع. 

قيييام رسيييوم هللا   ب:  اإليمييياي فيييي لجيييرا: المعرفييية ]بييياهلل، 

هلل[ والعليت ]ب حكيات ]والييوت اآلخير، والكتية، واةنبيياء[ و الطالية 

هللا،[ والعمم ]بها،[ والورا ]الخو  مي هللا[، وامجتهاد ]بذم كم 

لجهيييد فيييي سيييبيم هللا[، والصيييبر ]فيييي النوا ييية ولليييى الطاليييات ا

الجاقة،[ واليقييي، والرضيا ]بي مر هللا،[ والتسيليت ]ةمير هللا.[ ف يهيا 

فقد صاحبل بطم نظامل ]لا  ذا كانت للفرد صيفة واحيدا ميي ييذه 

 [. 1الصفات ولت تكي لل لخرى لت يكي مؤمنا حقا
 

 ما هي فوائد اإليمان؟: 

م مييا فييي ميييةاي العداليية، فالبييد اي يقابييم بيي جر اي اإليميياي ليقيي

ت بمييا لهييا مييي الصييعوبة فالبييد اي  لظيييت. و ذا كانييت اةلمييام تُقييّوو

يكوي اإليماي للظمها لجرا ةنل لجقها جميعا. ونحي  ذ نجير  ليى 

 فوا د اإليماي م ندلي استيعابها جميعا: 

 ؛ لنفتير  اي وراءنيا ليالت آخير يصييبناالفالح فيي اآلخيرة -1

فيل جةاء للمالنا اي خيرا واي جرا. فمي يو رة ذل  العالت؟ وما 

يي اةلمام التي تُجةى بخيير؟ وميا ييي التيي تُجيةى بجير؟ بكيم 

بساطة: اي رة يذا العالت، الخالي الواحد يو رة ذل  العالت ةنل 

 . 2م  لل ام هللا

وبكم بساطة  ي صفات الصدق والوفاء والصالا والعمم للى 

اس، ولبادا هللا، وطهارا القلة مي الحسد والبخم والحقد خدمة الن

                                                

 . 28، ا 175،   66بحار امنوار ، ج -  1
تو ذليي  تجييير آيييات الحمييد ]والييى  -2 يتو  مالويي و يَييوم حو ميو الييرَّ حم يَي  الييرَّ و َرّةو العَييالَمو ّ َو ييُد  الَحمم

 ] ييو  سورا الحمدب.الّدو
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والجبي والكبر والغرور، ّي ييذه صيفات و  للميام اي كياي ينيا  

خير فإنما يو فيها، واي كاي ينا  جةاء حسي فإنما ييو لهيا. واي 

صفات الكذة والنفاق، ونق  العهد، والفساد فيي اةر ، وييدت 

لى حقوق اآلخريي،  ي تلي  المجتمع وتفكي  لواصره واملتداء ل

 يي الجر الذا م يمكي لي يبقى دوي لقاة. 

اي يذا لمر وجداني م رية فيل. وينا نس م: ميا ييي الوظيا   

الدينية التي يلتةت بهيا الميؤمي؟.. ميي المعليوت انهيا ليي تقيع ام فيي 

 ص  الخير فالبد اي يكوي جةاء المتديي في اآلخرا جةاء حسنا. 

اء يييذه الحيياا حييياا لخييرى فيإي المييؤمنيي يييت  ذام فيإي كانييت ور

الفا ةوي فيها م رية في ذل  بجهادا الفطرا والوجداي ب ي جةاء 

 الخير م يمكي اي يكوي جرا. 

وفيييي النصيييو  التاليييية جيييهادا لليييى الفيييالا اليييذا يحيييرةه 

المؤمنوي في اآلخرا، ولكيي يجية اي نعليت فيي البيدء انيل م يمكيي 

 ي هللا ييي مر لبيياده بطالتييل ويعييديت بيي -ونحييي لقييالء–اي نعتقييد 

بالجةاء الحسي فيي اآلخيرا ييت يخلي  وليده. فلمياذا يخلي ؟؟ ييم 

ةنل كاي محتاجا  ليهت ف راد اي يخدلهت ليطيعوه يت يخل  وليده، 

ات انييل ليياجة لييي الوفيياء لهييت بولييده؟؟ سييبحانل!، ليسييت يييذه مييي 

ا في صفة الخالي الغني الوياة. وبعد فلنعر  ما يي حقيقة الفال

اآلخييرا التييي ليبتتهييا النصييو  للمييؤمنيي: يمييوت المييؤمي بعييد اي 

يرى محلل مي الجنة يت تة  روحل  لى جنة البرةف، حتى تتمتيع 

بالمالذ الروحية. ويؤمي مي قبم المال كة لي لييوام ييوت القيامية، 

يت ينتظر في ظم لرا هللا حتى يتت الحساة يت تةل   لييل الجنية 

لليى لبيواة الجنية مكتوبيا  للخليودب ويهية ليل فيدخلها آمنا. ويجد 

هللا خييييرات ليسيييت اليييدنيا بالنسيييبة  ليهيييا ام كالرميييم فيييي الباديييية 
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الفضفاضة، لل سبعما ة ضع  ميم الدنيا، وليل سيبعوي للي  قبية، 

وسبعوي لل  قصر، وسيبعوي للي  حجلية، وسيبعوي للي  لكلييم، 

 وسيبعوي للي  حليية، وسيبعوي للي  حييوراء لينياء، وسيبعوي لليي 

وصي ، وفي الجنة ما م لييي رلت، وم لذي سيمعت، وم خطير 

للييى قليية بجيير، وفيهييا مييالذ روحييية، وفيهييا رضييواي هللا، وفيهييا 

لماي ميي النيار، تلي  النيار التيي يصيفها جبر ييم  اب للنبيي   ب 

بقولل:  اي هللا لوقد لليهيا للي  ليات فياحمرت ييت لوقيد لليهيا للي  

ات فاسودت، فهي سوداء مظلمة لات فإبيضت يت لوقد لليها لل  ل

م يضيء جمريا وم ينطفي لهبها.. واليذا بعيي  بيالحي نبييا، ليو 

اي مييم خييرق  بييرا خييرج منهييا للييى ليييم اةر  محترقييوا لييي 

آخريت، ولو اي رجال دخم جهنت يت لخرج منها لهل  ليم اةر  

ذرالا مي السلسيلة جميعا حيي ينظروي  ليل لما يروي بل، ولو لي 

ذكريا هللا تعالى في كتابل وضع للى جميع جبام الدنيا لذابت التي 

لي آخريا، ولو اي بع  خيةاي  جهينتب التسيعة لجير نظير  لييل 

ليم اةر  لماتوا حيي ينظروي  ليل، ولو اي يوبا مي يياة لييم 

ب.. يذا 1جهنت لخرج  لى اةر  لمات ليم امر  مي نتي ريحل

  ي يذه النيراي.فالا المؤمي في اآلخرا، انل ينجو م

؛ فييإي الفييالا يييي السييعادا، فمييا يييي سييعادا الفييالح فييي الييدنيا -2

 اإلنساي في الدنيا؟

                                                

.. ولسييينا بحاجييية  ليييى ذكييياء خيييارق حتيييى  63، ا 393،    67بحييار اةنيييوار ،ج -1
نعلييت انهييا نقياري يييذه النيييراي بالقنابيم النووييية التييي تصينعها يييد اإلنسيياي فييةوم لجبنييا و

 الجد م الهةم.
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القضييياء لليييى لسيييباة  :اي السيييعادا تنجييي  ميييي تيييةاوج ليييامليي

الجقاء، وتوفير سبة الفالا. وللجقاء لربعية لسيباة نبينهيا ونجيير 

  : لى كيفية قضاء اإلسالت لليها لو م لقم مي تهوينها

الخلي السيل؛ اي الحسد والحقد والغرور والكبر والقلي وسوء  -ل

الظي، والجعور بالنق  ولقدا الحقارا وما لجبل تنغ  ليا 

طا فة كبيرا مي الناس. ومهما توفرت لسباة الرفاه، فإي لذاة 

النفس الداخلي م يدا الفرد يتمتع بالرفاه لبدا. واإليماي يقلع جذور 

 . 1عم نفسل نقية راضية مرضيةالفساد مي قلة صاحبل ويج

وفيما يلي نرى كي  يقضي الديي للى ذل ؟ اي الديي يغير 

نظرا اإلنساي المادية فيستهيي بالدنيا التي يي منج  الرذا م، ففي 

َةنُويَ القرآي: ] تم َومَ يُتم يَحم ٌ  َللَيمهو و مَ َخوم لويَآَء َّللاَّ [  يونس  ويَّ لَوم

 ب.62

الصيادق للييل السيالت:  لنصي  النياس وفي الحديث لي اممات 

مي نفس ، وواسهت مي مال  ولر  لهت ما يرضوه، واذكر يواة 

والميؤمي  2هللا كييرا، و يا  والكسم والضجر فيما يقرب  منل ...ب

 يجيد يذه التعاليت. 

ظلت الناس بعضهت بعضا؛ والمجتمع الميؤمي يسيوده العيدم  -ة

 -الميؤمي بتطبييي جيرا عل الديي الذا يلةت –واإلحساي. وامسالت 

يضمي للناس العدالة التامة ، ويتمتع كم فيرد تحيت ظليل بالكرامية 

واةمي م فرق في ذلي  بييي لربيي لو للجميي، لبيي  لو مليوي، 

صغير لو كبير، فقير لو  ني، ويضمي لهت حقوقهت جميعا ويقوم: 

                                                

 سنفصم القوم في اي اإليماي يسبة التحلي بالفضا م. -1
 . 11،ا6مستدر  الوسا م ، لبواة جهاد النفس، الباة  -  2
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ا  َخيمييرام يَييَرهُ  َوَمييي يَعمَمييمم ] يمقَيياَم ذَرَّ ا  َجييّرام فََمييي يَعمَمييمم مو يمقَيياَم ذَرَّ  مو

 ب.8-7 الةلةلة[يََرهُ 

يكذا يعالج اإلسالت الظلت لو كاي المجتمع المؤمي قا ما ولما لو ليت 

يكييي فييإي المييؤمي يتمتييع ليضييا بالكراميية واةمييي فييي ظييم المجتمييع 

 الجايلي ذل  منل م يظلت لحدا لبدا. 

ظلمتيل لنيد ومي م يَظلت م يُظلت. ولو لنل ُظلوت، فألنل يحتسة م

هللا، فإي جقاءه سو  يخف  كييرا ةي ينا  فرقا نفسيا كبيرا بيي 

مييي يعلييت بيي ي بعييد يييذه الحييياا يومييا ينييتقت هللا مييي الظييالت لضييعافا 

مضالفة، ومي م يعلت ذل  فإي اةوم يستسلت لما مبد منل راضيا 

باإلنتقييات اآلجييم بينمييا يحتييرق الييياني بنييار الحقييد والقلييي الييذا م 

لييل منهييا. يييذا فيمييا  ذا كيياي الظييالت لقييوى منييل واي كيياي  منييا 

لضع  فمي خصام المؤمي العفو لمي ظلمل، وييذا العفيو تنياةم 

..  ذا فاإليمياي 1اختيارا لي الحي المجروا فال يكوي جقاء للييل

يجنيية اإلنسيياي مييي الجييقاء المتسييبة لييي مظييالت النيياس بعضييهت 

 لبع  بطرق يالية: 

 حقوقهت العادلة.   -كم الناس  -س تجريع نظت تضمي للنا -1

تحريت الظلت الفيردا مهميا كياي صيغيرا ورد المظيالت مهميا  -2

 كانت حقيرا. 

تسلية النفس المؤمنية بالرضيا لميا مبيد منيل فيي انتظيار ييوت  -3

القيامة. لو العفو لي الظالت لمي انتصر للى الظالت، ويذه معالجة 

 نفسية، وتل  معالجة خارجية لامة وخاصة.

                                                

في الحديث، قام رسوم هللا   ب:  ام لخبيركت بخيير خال يي اليدنيا واآلخيرا؟ العفيو  -1
اليي ، والطياء ميي حرمي ، لمي ظلم ، واي تصم مي قطع ، واإلحساي  لى مي لساء 

وفييي التبييا   الحالقيية، م للنييي حالقيية الجييعر ولكييي حالقيية الييدييب   مسييتدر  الوسييا م 
 .1، ا 96،كتاة الحج ، ابواة احكات العجرا ، الباة 
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آءو ]-قيييام هللا تعيييالى: فيييي صيييفة المتقييييي يييرَّ يَي يُنمفوقُيييوَي فويييي السَّ الَّيييذو

ييييةب  ُ يُحو يَي المغَيييييمَظ َوالمعَييييافويَي َليييييو النَّيييياسو َوَّللاَّ مو آءو َوالمَكيييياظو ييييرَّ َوالضَّ

 َ َجيييةم لَوم َظلَُميييوا لَنمفَُسيييُهتم ذََكيييُروا َّللاَّ يَي  وذَا فَعَلُيييوا فَاحو نويَي َوالَّذو سو المُميييـحم

تم فَ  تَغمفَُروا لوذُنُوبوهو  ب.135-134 آم لمراي[اسم

 وجاء في الحديث لي اممات لمير المؤمنيي لليل السالت: 

 اي ةيييم الييديي لالمييات يُعرفييوي بهييا: صييدق الحييديث، ولداء 

اةمانة، و وفاء بالعهيد، وصيلة اةرحيات، ورحمية الضيعفاء، وقلية 

 1الخلييي المؤاتيياا للنسيياء، وبييذم المعييرو  وحسييي الخلييي وسييعة

 .2واتباا العلت وما يقرة  لى هللا لة وجم ةلفىب

الحيييييوادث الطبيعيييييية؛  اليييييةمةم، اةوب ييييية، الفيضيييييانات،  -ج

حييوادث السييير، الحييرق، الغييرق، العواصيي ، اةمطييار المهلكيية، 

والجفا  الطبيعي و يرياب.. اي يذه لسيباة لخيرى لجيقاء البجير 

  واإليماي يدفع يذه بطرق لديدا نتعر  لبعضها:

تدبير الغية؛ النظر الرجيد فيي الكيوي يهيدينا  ليى اي ينيا   -1

نظاما دقيقا ومرنا فيي الكيوي، ومبيد لكيم نظيات ميي ميدبر يجرييل. 

وبالر ت مي اننا لت نكتج  ام القليم ميي ييذا النظيات، واننيا نيةلت 

اي م نظييييات وم تييييدبير فييييي بعيييي  حييييوادث الكييييوي  كييييالةمةم 

مبيد اي نعتير  انيل م ريية فيي  والفيضاناتب، وبالر ت ميي ذلي 

انها خاضعة لنظت دقيقة.  ذ اي مدبر الجمس والقمر م يعجية ليي 

تدبير الةليةام والفيضياي، بيم ينيا   ذي  رادا موجهية لهيا، وييي 

                                                

حسييي الخلييي يعنييي اي يكييوي يجييا بجييا كييريت اليينفس. وسييعة الخلييي يعنييي ام يضيييي  -1
 مل.صدره لند نةوم بالء لو رؤية سيء م يال 

 . 1،ا 364،   66بحار امنوار ، ج -  2
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 رادا هللا، فإذا آمي بل البجير وسي لوه وييو الغنيي الكيريت فلمياذا م 

 .1يعطي وم يدفع البالء

تتسييبة لييي لسييباة  -وت الفجيي اكميي–اي طا فيية مييي اآلفييات  -2

طبيعية ، والديي اإلسالمي يجرا لحكاما للتحصي ضيديا، وبيذل  

 .2يتخل  الملتةت ب حكات الجرا منها

وبالر ت مي اي بع  اآلفات تصية المؤمي، فيإي وراءييا  -3

حكمة اإلبتالء ، حيث اي هللا يمتحي العباد المؤمنيي بيبع  اليبالء 

يت لجيريت ميرتيي؛ ميرا فيي اليدنيا ، فيإي صيبروا واسيتقاموا للطيا

 . 3ومرا في اآلخرا، وبذل  يبدم هللا لةا ولمال
 

 اإليمان وقاية وعالج: 

اةمييرا ؛ وتجييكم اةمييرا  نولييا مييي الجييقاء البجييرا.  -د

فالمري  م تتوافر لنده متعة الحياا واي توافرت لل سا ر لسباة 

 الرفاه. واإليماي يدفع جقاء المر  بوسا م جتى: 

                                                

تم مَ يََمسبييييُهُت السبييييوُء َومَ يُييييتم قييييام هللا سييييبحانل: ] -1 ا بوَمفَيييياَةتوهو يَي اتَّقَييييوم ُ الَّييييذو ييييي َّللاَّ َويُنَّجو
َةنُوَي[   ب.61ةمر يَحم

فيييي الحيييديث   ذا ظهييير الةنيييا ميييي بعيييدا كيييير ميييوت الفجييي اب   وسيييا م الجييييعة،  -2
 ب . 2، ا41اة اممر و النهي ، الباة ،ابو 513، 11ج
يَة النَّياُس لَي ب وقام: ]35[  امنبياء َونَبملُوكُت بوالجَّّرو َوالمَخيمرو فوتمنَةم قام هللا سبحانل: ] -3 لََحسو

ب يعنييي اي هللا يمييتحي المييؤمنيي 2العنكبييوت  يُتمَركُييوا لَي يَقُولُييوا َءاَمنَّييا َويُييتم مَ يُفمتَنُييوَي[ 
 ة ولكييي يرفييع درجيياتهت اي لحسيينوا العمييم ويجييةيهت خيييرا فييي الييدنيا بييبع  المصييا

و واآلخييرا.. و قييام لةوجييم: ] ّ َو يييبَةٌ قَييالُوا  ونَّييا  يَي  وذَآ لََصييابَتمُهتم ُمصو يَي   الَّييذو ييابورو ييرو الصَّ َوبَّجو
عُويَ   ب.155/156[  البقرا و ونّآ  ولَيملو َراجو
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اي كييييرا مييي اةمييرا  تنجيي  مييي الصييفات النفسييية كييالقلي  -1

، وبمييا اي اإليميياي يعييالج اةمييرا  النفسييية فإنييل يقضييي 1والعقييدا

 للى ما تنج  منها مي لمرا . 

فيييي لحكيييات الجيييريعة كييييير ميييي الوقاييييات المحصييينة ضيييد  -2

اةمرا  كالطهارا  الوضوء والغسمب، واجتناة النجاسات التيي 

حريت الخمر والةنيا والليواط والعيادا السيرية، تسبة اةمرا ، وت

وتحريت الميتة والدت ولحت الخنةير، وما لجبل ميي السيباا والهيوات 

والمضر مي صيد البحر. اي تحريت ذل  كلل لت يكي ام لما تسيبة 

مي اةميرا ، بيم اإلسيالت يحيرت كيم ميا فييل ضيرر لليى صيحة 

قُييوام بو ]اإلنسيياي ضييررا كبيييرا ويقييوم:  لَُكييةو َومَ تُلم يُكتم  ولَييى التَّهم ييدو   [اَيم

 ب. 195البقرا 

ومييا دات المييؤمي ملتةمييا ب حكييات الجييرا يييذه، فإنييل يقييي نفسييل 

 طا فة كبيرا مي اةمرا . 

اي ينا  تعياليت كيييرا يفرضيها اليديي ولخيرى ينيدة  ليهيا،  -3

نجييد فيهييا الوقاييية لو العييالج التييات لطا فيية كبيييرا مييي اةمييرا . 

كولوجية وتمياريي رياضيية، والصيوت تيروي  فالصالا تهد ية سيي

نفسي ووقاية صحية، وآداة اةكم والجرة والنكاا و يريا كلها 

وقاية لي اةمرا . والمؤمي حيث يلتةت بهيا ييتخل  ميي  ا لية 

 قست كبير مي اةمرا  الناجمة لي تركها. 

وينجير  -والطية بصيورا خاصية–اي الديي يدلو  لى العلت  -5

يية كيم ذلي  ميي خيالم نظميل وتعاليميل الرا عية الطة وييوفر اةدو

                                                

م َوَميم لَلمَرَ  لَ قام هللا سبحانل: ] -1 يَجيةم َضينكا ا فيإويَّ لَيلُ َمعو كميرو ب والعيالت 124[ طل ي ذو
يعاني لكير جيء مي اةمرا  الناج ة لي القلي كاةمرا  العقلية وضغط الدت وبطالة 

 الكبد وما لجبل مما يجعلنا نعتر  بمدى السعادا التي يوفريا الديي للمؤمنيي.
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وبالتيالي  1ويذا يؤدا  لى التقليم مي  نتجار المر  فيي المجتميع

 يقضي للى جانة كبير مي جوانة الجقاء اإلنساني. 

ويبقييى مييي جييقاء الميير  الجيييء، القليييم واإليميياي يجعييم  -6

المبتلييى بييل يحييس بيي ي يييذا الميير  سييعادا لييل بمييا يسييليل بييل مييي 

يعو  هللا بها مرضيى الميؤمنيي. و ليي  بعي  ميا يقوليل  ميوبات

 الديي لي المر  والمري  المؤمي: 

اي المؤمي  ذا مر  كتة لل كم ما كاي يعملل في الصيحة،  -ل

 وانل يغفر لل ذنوبل كلها. 

اي المؤمي  ذا لصابتل الحمى ليلة واحدا كتة لل لبادا سنة  -ة

 كاملة. 
 

 التطلع نور السعادة

امم الجقاء ويكذا يقضي لليها اإليمياي لو يخفي  ميي يذه يي لو

جقا ها، ولكي اإليماي م يكتفي بذل  بم يعطي الفيرد نيور السيعادا 

ليجعلل مفلحا حقا.. وذل  اي البجر قيد خليي طموحيا م يكتفيي بميا 

تكفييييل ميييي ضيييرورات الحيييياا حتيييى يطلييية المةييييد، وليييذل  فهيييو 

بب يحر  للى جمع المام حرصا لجيبا ] م َوتُحو م َجّميا [ وَي المَمياَم ُحبّيا

ب ليييس فقييط ةي المييام يفييي بحاجاتييل الضييرورية، بييم 20  الفجيير 

منل حسة التقاده يجعلل جي ا كما جاء في المييم   ذا ملكيت جيي ا 

فقد اصبحت جي اب.. وطموحل م يقتصر لليى الميالذ الماديية، بيم 

فية اي مالذه الروحية تيدلوه  ليى النجياط لكيير؛ فمييال: حية المعر

وحة السيطرا وحة الجهرا قد يبلج بالبجر حدا يضحي في سبيلل 

                                                

رجييام الييديي ـ مييي لطييوم النيياس امحصيياءات الدقيقيية تبيييي اي المتييدينيي ـ ومسيييما  -1
للمييارا. وميييي تيييدبر فييييمي يلتةميييوي بتعييياليت اليييديي كلهيييا لييير  انهيييت قلييييال ميييا يبتليييوي 

 باةمرا  ولو كانوا في ضن  مي العيا وضيي مي الحياا.
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بالمييام واةيييم جميعييا ، ويييذا الطمييوا  ي لييت يتحقييي لمليييا بقييي 

اإلنساي يجيعر بفيراغ، وكلميا تحقيي جييء منيل طيار فرحيا و مير 

نفسل جعور بالسعادا، واذا وجل اإلنساي طموحل  لى حطيات اليدنيا 

جيد فيي طلية اليدنيا كلميا اصيطدت  اةداد جقاء بعد جقاء منل كلميا

بقوى خارجية توقفل، بينما  ذا وجيل طموحيل نحيو العيالت الروحيي 

تقدت  ليى اةميات دوي لا اصيطدات. واليديي يوّجيل طميوا امنسياي 

 يذا في مجامت يالية مما يجعلل سعيدا متطلعا: 

في مجام التحليي بفضيا م  نسيانية تةييد الفيرد قيمية  ليى قيمتيل  -1

 رفعة.  ورفعة بعد

في مجيام طلية الينعت فيي اآلخيرا والتيي لرضيها كعير   -2

 السموات واةر  مما تمت  تطلعات المؤمنيي وتةيد. 

فييي مجييام امتصييام بنييور هللا والقييرة مييي رضييوانل الييذا  -3

يعطيييي اإلنسييياي فيضيييا ميييي السيييعادا التيييي م تنتهيييي.. ولييييي تلييي  

ؤمي فالحيل فيي . وبكم يذا يؤتي هللا الم1السعادا مي سعادا الجست

ل ويَ  يُيُت الدنيا واآلخيرا، ويقيوم: ] يتم َولُوم ييم َربّوهو ل ويَ  َللَيى يُيدمى مو لُوم

لوُحويَ   ب.5البقرا  [الُمفم
 

 اإليمان نبع ال ينضب

كيييم فيييرد يرييييد لي يفعيييم الخييييرات ، بييييد اي جيييهواتل النفسيييية 

والقيييوى الخارجيييية ييييي التيييي تمنعيييل منهيييا وتجيييره  ليييى اقتيييرا  

ا ما يندت البجر ميي بعي  تصيرفاتل السيي ة ولكنيل السي ات. وكيير

سرلاي ما يرجع  ليها ميرا لخيرى  ذا واجيل نفيس الظيرو  التيي 

                                                

فَيَع َويُيذمَكَر فويَهيا قيام هللا سيبحانل وتعيالى فيي صيفة الميؤمي: ] -1 ُ لَي تُرم َي َّللاَّ فويي بُيُيوت  لَذو
يييمُ  يييرو اسم كم تم توَجييياَراٌ َومَ بَيميييٌع َليييي ذو ييييهو َجييياٌم مَّ تُلمهو لُ يَُسيييبّوُا لَيييلُ فويَهيييا بوالمغُيييُدّوو َواآلَصيييامو   رو

و   ب.36[ النور َّللاَّ
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واجهها لوم ميرا. واإليمياي يةييد ميي قيوا العقيم ويبعييل  ليى فعيم 

الخيرات ، ذل  ةنل يجعم صاحبل بيي ليدا هللا العليت القدير الذا 

لليد للمحسيي يوابيا لظيميا بيده لمره و ليل مصيره، ذل  هللا اليذا 

وللعاصي لقابا لليما.. فيالمؤمي يجيد نفسيل لميات سيلطاي هللا اليدا ت 

فتييذم نفسييل ويضييع  يوايييا فييال يسييتطيع اي يردلييل الهييوى لييي 

الخير. والمؤمي يجعر ك نل منعت في الجنة وك نل معيذة فيي النيار 

 مييي جييدا يقينييل بالمسييتقبم وتطلعييل لحييياا الخلييودب فتةيييد ريبتييل 

م وتجعالنييل نجييطا سييباقا  لييى الخيييرات مهمييا ور ب تييل جييدام ولمقييا

 . 1كانت صعبة ، وحذرا مي السي ات مهما كانت صغيرا

م َوقُعُيييودام َوَللَيييى ]جييياء فيييي القيييرآي..  َ قويَاميييا يَي يَيييذمُكُروَي َّللاَّ الَّيييذو

تم َويَتَفَكَُّروَي فوي َخلميو السَّماَواتو َواةَرم و َربَّنَا َما َخلَ  قمَت يذَا ُجنُوبوهو

مو النَّيياَر فَقَييدم  خو َحانََ  فَقونَييا َليذَاَة النَّييارو   َربَّنَييآ  ونَّييَ  َميي تُييدم الم ُسييبم بَياطو

يم لَنمَصار   يَي مو لمظَّالومو َةيمتَلُ َوَما لو ب. يكذا 192-191آم لمراي  [2لَخم

 يكوي اإليماي نبعا م ينضة لفعم الخيرات!!

 التحلي بالفضائل

ييي صيفة الكبير، والغيرور، والبخيم؟ ليدى ما يي الرذيلية؟ ميا 

التحليم تبيي انل  ذا التهة حة الذات في ةاوية مي الةواييا سيبة 

صفة نفسية رذيلة؛ فميال:  ذا التهة حة اليذات فيي ةاويية اليدفاا 

لي الذات حديت صفة الكبر التي م تعدو اي تكوي مغاما في تقييت 

دا في حفظ الذات، اإلنساي لنفسل، والحر  م يعدو اي يكوي ةيا

                                                

يقيوم اممييات لليي  اب فييي صييفة المتقييي :  ... فهييت والجنية كمييي قييد رآييا فهييت فيهييا  -1
 ب .193هج البال ة ، الخطبة منعموي ويت والنار كمي قدرآيا فهت فيها معذبويب  ن

ييذه صييفة المييؤمنيي الييذيي م ينفكييوي يجييعروي بعظميية هللا فيتعييوذوي  ليييل مييي النييار  -2
 المرا بعد اةخرى ويدفعهت ذل   لى المةيد مي العمم والمةيد مي النجاط.
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والبخم  فراط في اإلحساس بالخو  ميي الحيوادث ويكيذا.. وميي 

ينا فالذا يتغلة للى ييوى نفسيل بقيوا لقليل، فإنيل سيو  يقضيي 

للى الرذيلة قضاء باتا. والنفس المؤمنة تميت الهوى وتجعلل تابعا 

إلرادتها فتقضي للى الرذيلة، لض   لى ذل  اي النفس التي تجعر 

م يمكي لي تتكبر واي النفس التي تعليت لي م حيوم لهيا  بعظمة هللا

وم قوا ام باهلل م يمكي اي تغتير، والينفس التيي تعليت اي هللا يملي  

الخير والجر كلل، م يمكي اي تحسد اآلخريي وتحقد للييهت. وميي 

جهة لخرى النفس المؤمنة باهلل الجميم الجليم، م تمل   مّ اي تكي 

ا لمي خلقل هللا. فالنفس المؤمنة نفس محبة للناس حبا لميقا هلل وحب

لجمعيييي وم يمكييي لهييذه اليينفس اي تحقييد لو تحسييد لو تييبغ  لو 

تغضة  ام للحيب وم يمكي اي يقيوت صياحبها بميا يينغ  النياس 

 ليجهت كالنميمة والغيبة والسة واإليانة، وكم لذى.

والخالصيية: اليينفس المؤمنيية يغمريييا الحيية ولهييذا فهييي مبعييث 

 لخير والجمام. ا

ُجيوَي يصي  هللا الميؤمنيي: ]–في القيرآي  يَي يَمم َميو الَّيذو حم بَياُد اليرَّ َولو

يَي  م   َوالَّييذو م َو وذَا َخيياَطبَُهُت المَجييايولُوَي قَييالُوا َسييالَما نييا َللَييى امَر و َيوم

م   دام َوقويَامييا تم ُسييجَّ ييَربّوهو وَر َو وذَا ...  يَبويتُييوَي لو ييَهُدوَي الييةب يَي مَ يَجم   َوالَّييذو

م  َراما وا كو وا بواللَّغموو َمرب  ب.72-63الفرقاي  [َمرب

وجمليية لخييييرا اي اإليمييياي بييياهلل ييييو اليييذا ينفيييذ جيييرا ع اليييديي 

 وتعاليمل وم يمكي اي يُستغنى لنل ب ا جيء آخر:

فالتربييية مهمييا تكييي صييالحة، فييإي اليينفس قييد تهييوى الرذيليية  -1

سبة اتباا مصلحتها الذاتيية، ييذا ميع اي الحصيوم لليى التربيية ب

 الصالحة قد تتعذر للناس جميعا. 
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وقييوانيي العقوبييات، مضييافا  لييى انهييا تخييت  بمييا  ذا كانييت  -2

ينا  حكومة صالحة، فإنها م تستطيع اي تمنع الجريمة، كما تدم 

 للى ذل  ةيادا الجريمة في الدوم المتقدمة.. 

 جتمالي م يؤير ام في مجام محدود.والضغط ام -3

وفي اإليماي بعد ذل  قوا م توجد في لا جيء آخر، ذل  ةنيل 

يقوت بتوجيل رجيد مي داخم اليذات ويجعيم فييل ميا يراقبيل ويوجيل 

خلجات النفس وانحرافاتها الداخلية. ولخيرا المؤمي يعييا ميع هللا 

لجيل كي فيكوي ، الخالي القدير الذا يقوم  يا ابي آدت ! لنا لقوم ل

.. فما للظمل 1لطعني فيما لمرت  لجعل  تقوم للجيء كي فيكوي.ب

مقاما. واآلي دلنا نس م: لليس مي اةفضم لي نكيوي ميؤمنيي حقيا 

ولي نغرس في قلوة اآلخريي بذور اإليماي؟ ماذا يضرنا ليو آمنيا 

بربنييا الييذا يييدلونا  ليييل ويهيية لنييا فييالا الييدنيا واآلخييرا، ويوفقنييا 

ات ويعصمنا ميي السيي ات ويسيتجية لنيا اليدلوات؟ فلنيؤمي للخير

 باهلل ولنةدد  يمانا. 

                                                

 . 376،   90بحار امنوار، ج -  1
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 الرسالة والرسوم

بعيي   قبيم كيم جيييء مبيد لنيا مييي تحدييد ييذيي اللفظيييي لتتبييي

 اةخطاء التي وقعت في تفسيريما. 

 الرسالة تعني:

 توجيل هللا  يبيا لجؤوي اإلنساي الفكرية والعملية. 

 الرسوم يو: 

الوسيط بيي هللا والناس في نقم يذا التوجيل. فالرسيالة ميي هللا، 

والرسوم مي البجر. الرسالة وحي يوحى، والرسوم صاحة يذا 

الحييياا، انهييا لميير جديييد فييي  الييوحي. الرسييالة لميير مخييال  لسييني

مسيييرا الكييوي، والرسييوم خليفيية هللا ليييس بطبيعتييل وم بمؤيالتييل 

وانما ةي هللا قد جاء ذل ، فجعيم الرسيوم خليفية ميي لدنيل جعيال. 

اي لملية  الجعم يذه تيرتبطب بالغيية وليسيت لمليية نميو طبيعيية 

ر كما ينمو الطفيم فيصيبا يافعيا والييافع جيابا لو كميا يصيبا المفكي

 مصلحا والعالت مكتجفا.

اي الرسوم رجم مختار مي قبم هللا ومبعيوث لنيل كميا تبعيث  

الدولة سفيرا  لى دولة لخرى وتعتمده لنديا.. فالعملية بحاجة  لى 

التماد وم تكوي بتدرج ذاتي. يكذا يحدد هللا سبحانل واقع الرسالة 

و َورو ]وواقييع الرسييوم ويقييوم:  ييَي َّللاَّ م مو ب 23الجي  [َسييامَتولو  ومَّ باَلَ ييا
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يييي]و َسيييامَتوي َوبوَكالَمو نَّييياسو بورو يييَطفَيمتَُ  َللَيييى الم امليييرا    [ ونّويييي اصم

ب . ففييي 26  [يَييا َداُوُد  ونَّييا َجعَلمنَيياَ  َخلويفَييةم فوييي اةَرم و ]ب و144

 يذه اآليات كما في م ات اآليات اةخرى، تقرير لحقيقتيي: 

الى  سمل، انهيا رسيالة هللا  اي هلل رسالة تنسة  ليل وتضا  -1

وكالمييل. ور ييت اي كييم جيييء يييو مييي هللا ، فييإي للرسييالة اضييافة 

خاصة  ليل نابعة مي اي الرسالة انميا ييي خيرق لسينة هللا سيبحانل 

فييي خلييي اةجييياء لييي طريييي ، لسييبابها فهييي مويوبيية لمنسيياي 

بطرييييي مباجييير بينميييا لوجيييد هللا سيييبحانل سيييا ر اةجيييياء بطرييييي 

ظيييايرا.  ذام فالرسيييالة آتيييية بطرييييي  يبيييي م بطرييييي اةسيييباة ال

 لادا. 

يحملهييا رجييال مصييطفى مييي  -حينمييا ينييةم رسييالة-اي هللا  -2

لبيياده لييي للييت واختيييار. فالرجييم المييوحى  ليييل ليييس بجيييء لييوم 

الوحي. ومي ينا ي تي امختال  بينل وبيي العباقرا والنوابج الذيي 

لحيياا دوي اي يكيوي للغيية ترتفع بهت العظمة الجخصية  لى قمت ا

 لا ت يير في لظمتهت. 

يكذا يحدد هللا واقع الرسالة ويكذا يدلي الرسم لنفسهت. ولكيي 

المييادييي الييذيي يبغييوي الحقييا ي لوجييا، يخترلييوي لكلميية الرسييوم 

والرسييالة معنييى جديييدا ، ويقولييوي: انمييا الرسييوم  نسيياي لبقييرا 

النياس، جي نل جي ي يتمتع بمواية وافرا ترفعل مكانا محميودا لنيد 

اةلو  مي العباقرا في التاريي، وم فرق  ذام بينل وبيي لا لظييت 

آخيير. فالعظميياء كلهييت مييي فصيييلة واحييدا ويجيية اي ينظيير اليييهت 

بيياإلجالم دوي لا التبييار إلتجاييياتهت الفكرييية ، ليييي مسييتقيمة ات 

منحرفة، وم مالحظة ةلمالهت ليي صالحة ات مضيرا، وم تقيييت 
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ليييي مفيييدا لمنسييانية ات م ، ذليي  ةي كييال ميينهت يمليي   لمنجييةاتهت

مويبة تميةه لي سا ر الناس وتجعلنا نقدره بها تقديرا. و يقوليوي 

:  ي محمد بي لبد هللا   ب م يختل  جي ا لي لبيي سيفياي. كميا 

اي لليييا  اب خليفيية محمييد   ب م يفتييرق لييي معاوييية ابييي لبييي 

النبيييييي  اب فليسيييوا  مّ سيييفياي. اميييا ابيييراييت وموسيييى وليسيييى و

نظيييراء لديسيييي وروسيييو ومييياركس.. ةول ييي  موايييية ولهيييؤمء 

مواية، فهت جميعا رسم هللا  ليى البجيرية وليسيت الرسيالة سيوى 

انجيياة تليي  المواييية سييواء كانييت فييي طريييي مجييروا ات  ييير 

 مجروا، يحبها هللا ات يبغضها. 

ويةلموي:  ي كم كاتية وجيالر ومفكير فهيو رسيوم ميي لنيد 

 ، لبى هللا ات رضي، ولكم منهت رسالة لحة هللا ذل  ات كره. هللا

والواقييع اي الييذا يعتقييد بالرسييوم لبقريييا ـ فقييط ـ وبالرسييالة 

مويبة فحسة ليس بمعتقد بالرسالة لبيدا. ذلي  ةي الرسيوم   ب 

يصرا انيل مبعيوث ميي قبيم هللا سيبحانل وانيل لبيد كسيا ر العبياد، 

قُيمم  ونََّميآ لَنَيام بََجيٌر ]مي الوحي ويقوم وانل يتخذ كم التباره وقيمتل 

يييملُُكتم يُييوَحى  لَيَّ  ب.. وامييا القييرآي فيقييوم فييي صييفة 110الكهيي   [مو

ي َرُسوم   ومَّ لويَُطاَا بيإوذميو َّللّاو ]الرسوم  َسلمنَا مو ب.. 64النسياء [َوَمآ لَرم

ُكت بَيييي] يمَي النَّيييياسو يَييييا َداُوُد  ونَّييييا َجعَلمنَيييياَ  َخلويفَييييةم فوييييي اةَرم و فَيييياحم

َحّيو  ب.. فيي اآليية اةوليى يؤكيد هللا سيبحانل اي الرسيوم 26  [بوالم

يطيياا بييإذي هللا م بمييا فيييل مييي مويبيية ونبييوغ. وفييي اآلييية اليانييية 

 يصرا القرآي اي هللا قد جعم داود خليفة في اةر  جعال. 

وللى يذه الحقيقة يبني الديي كم بنا ل، فالرسوم مبعوث ميي قبيم 

ييٌي ]و حكمييل حكييت ربييل  هللا ، ييُي َليييو المَهييَوى  ويم يُييَو  ومَّ َوحم َوَمييا يَنطو
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ب.. وليييس الرسييوم حييام فييي هللا سييبحانل انمييا يييو 4-3النجت [يُييوَحى

رجم يوحى  ليل مي ربل، وم هللا تعالى قد وليده وم ييو منطيو لليى 

جةء مي املويية ـ كما ةلمتل الفلسيفات الجايليية واةديياي المتي يرا 

ا ـ ذل  ةي التباره ليت يكيي نابعيا ميي ذاتيل حتيى يكيوي دلييال لليى به

الوييتل ـ كما ةلموا ـ بم لو تجرد لي الوحي لياد بجيرا مييم سيا ر 

 البجر.

ولهذا ينس  اإلسالت كيم ميةالت اليهيود والنصيارى بميا ظنيوا  

في لنبيا هت مي مراتة املويية ةلما منهت اي ما فيي اةنبيياء ميي 

ما تجرا للى ليديهت مي معاجة وخوارق للعادا للت وحكمة واي 

انما يي ناج ة مي ذواتهت التيي فيهيا نيوا ميي النبيوغ يمييةيت ليي 

 سا ر البجر بدرجة.

فعيسى الذا كاي يحيي الموتى كاي نبيا وكاي  لها ـ بيةلمهت ـ 

ولةير الذا مات يت لحياه هللا كاي نبيا وكاي  لها في الوقت ذاتيل، 

ا واقع الرسالة فةلموا اي ليسى ولةير حيي ذل  ةنهت لت يعرفو

جذا لي اآلخريي ولملوا للمام خارقة فإنميا كياي بسيبة ميا كياي 

فيهما ميي املوييية. ومييلهت فيي ذلي  مييم اليذيي ةلميوا اي النبيوا 

مويبة ذاتية ونبوغ جخصي للرسوم، فكاليما لت يفهت واقع النبيوا 

ا لي الفلسيفة القديمية فتخبطا في الظلمات خبطا. وانما الفرق بينهمي

كانت تعتر  ب ي كم مي فاق البجر كاي  لها دوي لنصار الفلسيفة 

 الحديية. 
 

 شبهة المنكرين 

جييبهة واحييدا تجييبث بهييا المنكييروي كلمييا بُعييَث  ليييهت رسييوم لو 

دلييوا  لييى اتبيياا رسييوم. جييبهة واحييدا م تختليي  منييذ لهييد نييوا 
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اةجيكام، فميا ييي و براييت  اب و لى يذا اليوت ام في المظاير و

تل  الجبهة؟.. قالوا كي  يمكي اي يتدخم هللا سيبحانل فيي لوضياا 

اةر . ليو قادر للى ذل ؟ كال؛  ذ انل حييي خليي الكيوي وقيدر 

 فلت يعد يؤير فيل لا ت يير.  -سبحانل-ما فيل مي النظت ُ لتَّ يداه 

 تل  يي جبهة واحدا ولكي تصاغ في قوالة جتى: 

لُولَيةٌ ]فمرا يقولوي:  -1   الما يدا  -كميا قاليت اليهيود- [يَُد َّللّاو َمغم

 ب. 64

ُ بََجيرام َرُسيومم ]ولخرى يقولوي:  -2 ؟ كميا قيام النياس [لَبَعَيَث َّللاَّ

 ب.94لرسلهت   امسراء 

وتيييارا يقوليييوي: ليعتنيييي هللا الكبيييير، خيييالي ييييذه السيييماوات  -3

 ـ.  العظيمة، بهذا البجر الحقير ـ كما قام بروفيسور للماني

ولخرى يقولوي: اي هللا رة كبير م ج ي لل بالتجريع ولهذا  -4

 فالديي هلل والقانوي للبجر ـ كما يقوم كاتة لربي ملحد ـ. 

ومرد يذه الجبهة  لى اي هللا قد صدر منل الخلي صدورا ـ كما 

 -يصيدر المياء مييي النبيع دوي اي يكييوي ليل  رادا ومجييي ة فيي ذليي 

 اي يغير جي ا مما لوجده.ولهذا فهو ليس بقادر للى 

فالجييبهة  ذام ناجيي ة مييي لييدت معرفيية هللا سييبحانل كمييا ينبغييي لي  

 يعر .. 

اما جوابها فيتلخ  في كلمة يي اي هللا القيادر اليذا رلينيا فيي 

الكوي آيار قدرتل البالغية م يمكيي اي يعجية ليي الخليي ، ذلي  لي 

ي يؤير الخلي لضع  مي الخالي بصورا ذاتية واةقوى يستطيع ا

فييييي اةضييييع ، و ذا يبتييييت قييييدرا هللا  ييييير المحييييدودا، فييييإي لا 

الترا  آخير حيوم  مكانيية اليوحي يغتيدا تافهيا جيدا. وقيد سيبي 

 الحديث حوم ذل  لدى التكلت حوم الفلسفة الميكانيكية. 
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ويقيي  القييرآي الحكيييت نبيي  يييذه الجييبهة التييي كانييت تيييار حييوم  

و ]وم: اةنبياء يت يجيية لنهيا جوابيا متينيا فيقي قَالَيتم ُرُسيلُُهتم لَفويي َّللاَّ

ييي ذُنُييوبوُكتم  ييَر لَُكييت مو فو ُلوُكتم لويَغم ييَماَواتو َواةَرم و يَييدم رو السَّ َجيي ٌّ فَيياطو

ييُدوَي لَي  يملُنَيا تُرو َرُكتم  ولَى لََجم  ُمَسّمىم قَالُوا  ويم لَنيتُتم  ومَّ بََجيٌر مو َويَُؤّخو

ييا َكيياَي يَعمبُييُد ءَ  ابَآُؤنَييا فَ متُونَييا بوُسييلمَطاي  ُمبويييي    قَالَييتم لَُهييتم تَُصييدبونَا َلمَّ

ييم  َ يَُمييب َللَيى َميي يََجيآُء مو ييَّ َّللاَّ ييملُُكتم َولَكو يُي  ومَّ بََجيٌر ّمو ُرُسلُُهتم  وي نَّحم

و فَلم  و َوَللَى َّللاَّ هو َوَما َكاَي لَنَآ لَي نَّ متويَُكت بوُسلمَطاي   ومَّ بإوذميو َّللاَّ بَادو يَتََوكَّمو لو

نُويَ  مو  ب.11-10  ابراييت[المُمؤم

في ياتيي اآليتيي معالجة جاملة لكافة القضايا الرسالية مبد اي  -1

 نجير  ليها  جارا خاطفة: 

اي الناس كانوا يجكوي في اةنبياء  اب وكاي مبعث جكهت يو  -ل

اي اةنبياء ـ لليهت السالت ـ انما يت بجر ميلهت وكي  يمكي اي يبعث 

 هللا بجرا رسوم؟

لت ينكر اةنبياء انهت بجر، كما انكر اليهود ذل  في لةير  -ة

 اب والنصارى في المسيا  اب بم قالوا اي نحي ام بجر ميلكت. 

فلسنا نوابج لفذاذ، نمل  مواية جمة بها نس م منكت الطالة. 

ولكننا لناس م نستحي طالة وم ومء لو تجردنا لي الرسالة 

 نا مي الغية.الموحاا  لي

بيد انل ليس مي العجية اي يمي هللا للى مي يجاء مي  -ج

لباده بجيء يميةه لي اآلخريي  ذ ما دمنا لباده فهو الذا يدبر 

لمورنا كي  يجاء ويختار للرسالة مي يجاء. نحي لباده، والعبد 

مبد اي يكوي خاضعا لتدبير مومه خضولا تكوينيا جامال فإذا 
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ضوا فليس مي المستحيم اي يهة لل للما كاي خاضعا يذا الخ

 وحكما ويبعيل  لى الناس رسوم مطالا بإذنل. 

م تجعلنا فوق  -كما يقوم الرسوم  –بيد اي رسالتنا  -د

مستوى الناس ـ مي حيث الذات ـ بم اننا م نةام خاضعيي هلل 

ولذل  ما كاي لنا اي ن تيكت بسلطاي فيل نوا مي السلطة لليكت ام 

  ذل  ةننا واي كنا لنبياء ام اننا م نمل  جي ا مي دوي هللا. بإذي هللا

وليست لدينا لية قوا ظايرية نعتمد لليها بم كم ما في  -و

اةمر اننا نتوكم للى هللا وكذل  نقوم للناس  وللى هللا فليتوكم 

المؤمنويب. فالمؤمنوي انما يتقوي باهلل ـ سبحانل ـ م بما لنا مي 

 قوا ذاتية.

ه يي الرسالة في منطي القرآي ويذه يي الجبهة الوحيدا يذ

لليها ويذا يو الرد الحاست. وسنذكر ـ اي جاء هللا ـ اي يذه 

 الرسالة تنسجت مع العقم وفيها حجة للى ذاتها.
 

 لماذا يجب ان نستمع لمدعي الرسالة؟

ينا  سبة بسيط لوجوة امستماا  لى ميدلي الرسيالة ييو اي 

 ـ كما سبي آنفا ـ وييي ضيرورية لقيال ـ كميا الرسالة ممكنة لقال

سي تي قريبيا  ي جياء هللا ـ فيإذا ادلاييا لحيد وكياي ميي الممكيي لي 

يكوي صادقا وجة للى الناس امستماا  ليل والبحيث ليي صيدقل 

لو كذبييل لكييي يجييغم يييذا الفييراغ. ولكييي  ذام يبييت بصييورا جاةميية 

رسالة ةنيل  ذا انتهاء الرسامت فليس ةحد اي يستمع  لى مدلي ال

كاذة م رية في كذبل. وبما اي القرآي يي الرسيالة الخاليدا التيي 

انطييوت للييى كييم حاجييات اإلنسيياي، وبمييا اي النبييي محمييد   ب 
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خاتت النبييي حسة ما يبت بصورا جاةمة، فليس ةحد اي يصغي 

  لى مي يدلي الرسالة بم يجة لليل اي يعتقد كذبل سلفا. 

 

 الرسالة؟ ما هي وجوه الحاجة إلى

يم البجر يسيتطيع اي يسيتغني ليي الرسيالة؟ فيميا يليي اإلجابية 

 الموضولية للى ذل : 

 قبم لا جيء مبد اي نعلت حقيقتيي: 

اي جييوايد كبيييرا فييي الكييوي تييدم للييى اي اإلنسيياي خلييي  -1

 ليعيا سعيدا. 

فهذه آيار رحمة هللا ولطفل وحنانل قد  مرت الحياا ، وما ييّي  

 م العيا، ولسباة الرفاه، وما فطير للييل الخليي لمنساي مي وسا

ميي ابتغياء السيعادا بصييورا دا مية. كيم ذليي  بعي  الجيوايد التييي 

تهدا  لى حقيقة اي الهد  مي خلي اإلنساي يو اي يعيا سيعيدا، 

 ولكي يم السعادا تفر  للى اإلنساي؟ كال. 

لمييا الحقيقيية امخييرى التييي مبييد لي نعتيير  بهييا، يييي: لي  -2

خلي حرام مريدام، واي هللا ضمي لمنساي  سيتمرار حريتيل  اإلنساي

فييي الحييياا الييدنيا، ذليي  اي الحرييية تسييوى لنييد اإلنسيياي السييعادا، 

 وتةيد قيمة لليها. 

وميييي ينيييا نعليييت اي اإلنسييياي خليييي حيييرا سيييعيدا، ولا تفضييييم 

لسعادتل للى حريتل، لو لحريتل لليى سيعادتل انتكياس وتجرييد ليل 

 لي  نسانيتل.

قنا في الحديث لي ضيرورا الرسيالة، ينبغيي لي يكيوي اي منطل

 مي ياتيي الحقيقتيي. 
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 ولكي كي ؟ 
 

ر  حاجة العقل إلى مذك ِّ

اننا نجد في انفسنا طاقتيي تتصارلاي، ييذه تيدلونا  ليى الحيي  

والخير والسالت، وتل  تدلونا  لى الباطم والجر، ونسمي لحدايما 

والعقييم قميية.. والنيياس بالعقييم واليانييية بالجهييم.. والجهييم ياوييية 

ليوي للييهت النيةوم ميي الصيعود. وميي ينيا كانيت الحاجية ماسية 

 لى ابتعاث لناس منةييي ومؤيديي مي قبيم هللا لييدلوا النياس  ليى 

اتبيياا لقيييولهت ونبييذ لييييوا هت يييت يتحمليييوا مسييؤولية ييييذه اليييدلوا 

الكبيييرا،  ذ لييوم يييذه الطا فيية لمييا كيياي للعقييم الييدالي  لييى الحييي 

فا دا لبدا وكاي صنع هللا لغوا ـ تعالى هللا لي اللغو ـ ةننيا والخير 

نجد كم موجود يؤدا لمال مفيدا وقد خلي لهد ، واي هللا قد فتا 

لل المجام لتحقيي ذلي  الهيد  اليذا خلقيل ميي لجليل فيال يمكيي اي 

يكوي العقم قد خلي دوي ليية  ايية؟!.. فميي الضيرورا لي يبعيث 

 يكوي خلي هللا لغوا.هللا اةنبياء  اب لكي م 

وبكلمة موجةا؛ للناس لقوم يي التي تهديهت  لى الرجاد ولكي 

يذه العقوم م تفيديت ام  ذا ذكريت بها ميذكر وم بيد لهيذا الميذكر 

اي يكوي مسددا بالغية، ليكوي يو بنفسل متذكرا مهتيديا، وييذا م 

 يكوي ام ببعث الرسم. 

 ي مي يغفم ليي لقليل وقد سبي القوم لند البحث حوم العقم ب

 مبد اي يوجل مي خارج ذاتل  لى لقلل. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 263 

جاء في الحديث لي اممات لمير المؤمنيي لليل السيالت:  فبعيث 

فيييييهت رسييييلل ، وواتيييير  ليييييهت لنبييييياءه ليسييييت دويت ميييييياق فطرتييييل 

 ب. 1ويذكرويت منسي نعمتل ويييروا لهت دفا ي العقوم

اةنبييياء لليييهت فإيييارا كنييوة العقييوم ضييرورا بجييرية يقييوت بهييا 

 السالت.
 

 ضرورة المذكر -2

م يعيير  النيياس ربهييت ام بمييذكر يييذكريت بييل وداا يييدلويت  

فكيياي للييى هللا اي  2 ليييل، ذليي  مي طبيعيية البجيير الجهييم والنسييياي

يختيييار لهيييت ميييي ييييدلويت  لييييل حتيييى يعرفيييوه فينيييالوا بيييل السيييعادا 

 .3والفالا

 

 حاجة اإلنسان إلى موجه -3

نظر  لى ما في لنفسنا وما في الكيوي المحييط بنيا كلما كررنا ال 

مي تكويي ونظات ليقنا لكيير في كير ب ننيا لبياد ُخلوقنيا وليت نكيي جيي ا 

مذكورا، يت لودلت نطفنيا لرحاميا ليت نكيي قيد لرفناييا لو يي ناييا 

قنييا ولنجيي نا يييت لُخرجنييا  لييى الييدنيا فييي  مييي قبييم، وفييي ظلماتهييا ُرةو

نها ولجنا في ظرو  لت نعرفها وليت وقت لت نحدده وبكيفية لت نعي

ننجيي ها ولوتينييا الرجييد بقييدر  ييير مقييدر مييي قبلنييا واآلي ن كييم مييي 

 رةق م نملكل ونمجي للى لر  لت نعمريا.

                                                

 .  1نهج البال ة ، الخطبة رقت  -  1
 نبياء في المعرفةب في فصم  الدليم الى هللاب .يراجع   دور اة -2
 لنظر   اإليماي باهللب مي فصم   الدليم الى هللاب. -3
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يذا بالنسبة  لى ما يحيط بنا، لما بالنسبة  لى العيالت اليذا نحييط 

بيل، لا لييالت اإلنسياي فييإي آم  اليينظت وماليييي اةجييةاء وبالييييي 

تحيط بها لجسامنا قد لُنج ت ونمت للى  ير  رادا منا وم  الخاليا

حتييى معرفيية لنييا بهييا. العقييم والعلييت والعاطفيية والخيييام والحافظيية 

ولجييرات لميالهييا ممييا لودلييت لرواحنييا كانييت يييي اةخييرى وم 

تةام مقدرا ومسيرا مي لدي  يرنا لت نكي نستطيع تغييريا ابيدا.. 

مخلوقيية واننييا لبيياد مخلوقييوي كييم ذليي  يلهمنييا واقييع لنفسيينا انهييا 

مربوبييوي. ومييا دمنييا كييذل  فعلينييا لي نتبييع رضييواي الييرة العظيييت 

 الذا وية لنا كم ذل  ولم نقوت ب ا لمم م نعلت لنل را  لنل. 

ييم ]جاء في القرآي الكريت.  َق لوَميي يََجيآُء مو ةم قُمم اويَّ َربّويي يَبمُسيُط اليّرو

ُر لَلُ  ييدو هو َويَقم بَيادو نيَس  ومَّ لويَعمبُييُدويو ]ب 39سيب   [لو يييَّ َواإلو   [َوَمييا َخلَقميُت المجو

 ب. 56الذاريات 

وجاء في السنةلي رسوم هللا صلى هللا لليل و آلل:   ... وذل  

ةنيا لبياد هللا مخلوقييوي مربوبيوي ني تمر فيمييا لمرنيا وننةجير لمييا 

ةجرنا ونعبده مي حييث يرييده منيا، فيإذا لمرنيا بوجيل ميي الوجيوه 

ت نتعد  ليى  ييره مميا ليت ي مرنيا وليت يي ذي، لنيا م نيدرا لطعناه ول

لعلييل لراد منييا اةوم ويييو يكييره الييياني، وقييد نهانييا اي نتقييدت بيييي 

 1يديل..ب

  ذام فالبد لي نبتغي رضواي هللا. ولكي كي ؟ 

مي الواضا انل م يمكي لي نتصم جميعا بياهلل سيبحانل مباجيرا 

كييم لحييد، فوجيية لي  ةنييل لجييمب مييي لي يالمييس ويواجييل مييي قبييم

يجعم بينل وبيي الخلي رجام يوحي  ليهت.. جياء فيي الحيديث ليي 
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اممييات الصييادق لليييل السييالت:  انييا لمييا ايبتنييا اي لنييا خالقييا صييانعا 

متعاليا لنا ولي جميع ما خلي وكاي ذلي  الصيانع حكيميا ليت يجية 

اي يجيييايده خلقييييل وم لي يالمسيييوه و م لي يباجييييريت ويباجييييروه 

ويحياجوه، يبيت اي ليل سيفراء فيي خلقيل ولبياده ييدلونهت ويحاجهت 

للى مصالحهت ومنافعهت وميا بيل بقياؤيت وفيي تركيل فنياؤيت فيبيت 

اآلمروي والنايوي لي الحيكت العليت في خلقل ،و يبت لند ذل  لي 

لل معبّريي ويت اةنبياء وصفوتل مي خلقل حكماء مؤدبيي بالحكمة 

والهت لليى مجياركتهت لهيت مبعوييي لنيل، مجياركيي للنياس فيي لحي

 ب.1في الخلي والتركية مؤديي مي لند الحكيت العليت بالحكمة
 

 حاجة البشر إلى المنهاج  -4

م رية اي في العيالت لجيياء نافعية ولخيرى ضيارا، وفييل لميم 

ينبغي القيات بيل وآخير يجية تركيل. ودوي اي نعير  اليذا ينفيع و 

ةنييل قيد نعمييم مييا اليذا يضيير م نيتمكي مييي تحقييي السييعادا، ذلي  

يضر فنجقى وقيد نتير  ميا ينفيع فنجيقى ليضيا ـ ومريية فيي ييذا 

ومهما لوتي البجر مي للت وحكمة م يكفي لمعرفية كيم ميا  -ليضا

 نحتاج  ليل مي خير وجر وصالا وفاسد.

اي معرفة يذا اةمر تحتاج  لى معرفية ميا فيي الكيوي وميا فيي  

لييت مييا بلييج م يييةام اليينفس مييي نظييت متماسييكة، واآلي حيييث بلييج الع

يصيرا بعي  ميي ييو للير  النياس باليقافية بعجية اإلنسياي ليي 

اإلحاطية بعجير معجييار ميا فييي الينفس ومييا فيي اآلفيياق ميي لسييرار 

 اي نسيييبة  -وييييو ميييي لكبييير المكتجيييفيي  -مديجييية. يقيييوم نييييوتي 
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معرفتنا  لى الواقيع ليسيت ام كنسيبة القطيرا  ليى البحيرب.. ويقيوم 

بعيد اي سي م مياذا  -كبير الفالسيفة اةقيدميي ويو مي ل -ابي سيناء 

لرفييت ؟:  لرفييت انييي لييت لليير  جييي ا،..ب وم ي مييم لحييد مييي 

العلماء اليوت اي يبلج العلت يوما  لى اإلحاطة بميا فيي الكيوي كليل.. 

وحسة تعبير بع  الفالسفة المعاصريي  العلت مركبة في فضياء 

لمياء الييذيي م تحيد؟ب. ويقيوم الكسييس كارييم ـ وييو ميي لكبير الع

يتمتع بمختل  جوانة اليقافة الحديية، ولحيرة جيا ةا نوبيم ـ قيام 

ويييو يسييتعر  بعيي  جوانيية الجهييم بحييياا اإلنسيياي:  لقييد بييذم 

الجنس البجرا مجهودا جبارا لكي يعر  نفسل ولكي بيالر ت ميي 

اننيييا نملييي  كنيييةا ميييي المالحظييية التيييي كدسيييها العلمييياء والفالسيييفة 

ليييروحييي فيييي جمييييع اةةمييياي فإننيييا والجيييعراء وكبيييار العلمييياء ا

اسيييتطعنا اي نفهيييت جوانييية معينييية فقيييط ميييي لنفسييينا. اننيييا م نفهيييت 

 اإلنساي ككم..

وواقع اةمر، اي جهلنا مطبي ف  لية اةسي لة التيي يلقيهيا لليى 

لنفسيهت لول ي  الييذيي يدرسيوي الجينس البجييرا تظيم بيال جييواة ، 

ميا ةاليت  يير ةي ينا  مناطي  يير محيدودا فيي دنيانيا الباطنيية 

 معروفة.. يت يقوم: فالعقم يتص  بعجة طبيعي لي فهت الحيااب. 

اي يييذه الجييهادا ذات قيميية للمييية بالغيية  ذا لوحظييت انهييا تيي تي 

 متةامنة مع جعور متةايد باكتفاء اإلنساي لي الوحي. 

ويقوم اةسيتاذ ج.و.ي. سيولفياي:  اي الكيوي اليذا كجيفل العليت 

هاما مي التاريي الفكيرا ب كمليل. وم الحديث يو لكير  موضا و ب

ج  في اي للمنا لي الطبيعة لكير  ةارا مي لا لصير مضيى، 

ولكي يذه المعلومات كلها  ير مقنعية، فينحي نواجيل الييوت اإلبهيات 

 والمتناقضات في كم ناحيةب. 
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مي ياد لالت حكيت محيط بالكوي كلل وليس  - ذام  –فالبد للبجر 

اي لليييى هللا اي يرسيييم ميييي لدنيييل لنبيييياء ذلييي  ام هللا سيييبحانل، وكييي

ينقلوي اليهت لوامره و رجاداتل وام لت يفلا اإلنساي في الحياا وليت 

تتت ما خلي لل ويي السعادا ولةت اللغو في صنع هللا المتعالي ليي 

 اللغو. 

ينمُهتم يَتملُيوام ]قام هللا سبحانل:  يّوييَي َرُسيومم مو ا بَعََث فويي اةُّمو يَُو الَّذو

ي قَبميُم َللَ  َمةَ َو وي َكانُوا مو كم تَاَة َوالمحو تم َويُعَلّوُمُهُت المكو يهو تم َءايَاتولو َويَُةّكو يمهو

 ب.2. الجمعة [1لَفوي َضالَم  ُمبويي  

في الحديث لي اممات الرضا لليل السيالت:  فيإي قيام قا يم فليت 

وجة لليهت معرفة الرسم واإلقرار بهت واإلذلاي لهيت بالطالية ؟ 

ةنل لما لت يكي في خلقهت وقوايت ما يملكوا لمصالحهت وكياي قيم: 

الصانع متعاليا لي لي يرى، وكاي ضعفهت ولجيةيت ليي  دراكيل 

ظايرا ، لت يكيي بيد ميي رسيوم بينيل وبيينهت معصيوت ييؤدا الييهت 

لمره ونهيل ولدبل، ويوقفهت للى ما يكوي بل  حراة منافعهت ودفيع 

يعرفيوي بيل ميا يحتياجوي  لييل مضاريت ،  ذ لت يكي في خلقهيت ميا 

منافعهت و مضاريت فليو ليت يجية للييهت معرفتيل وطالتيل ليت يكيي 

لهت في مجيء الرسوم منفعة وم سد حاجة ولكاي  تيانل لبيا لغير 

منفعيية وم صييالا. وليييس يييذا مييي صييفة الحكيييت الييذا اتقييي كييم 

 ب. 2جيء
 

 القضاء على خالفات البشر -5

                                                

فييي يييذه اآلييية يجعييم هللا تعييالى لحييد لسييباة البعييية تعليييت الحكميية ويييي معرفيية المصييالا  -1
 لتي ينبغي اي تتبع.العامة ا

 .  40، ا 40، 11بحار امنوار ، ج -  2
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ر فييي كييم الجييؤوي وفييي كييم امخييتال  ظييايرا طبيعييية للبجيي 

العصور وبيي كم الناس، ور ت ما كتة الفالسفة ـ قديما وحدييا ـ 

فإنيل م  1مي كتة في المنطي إلةالة امختال  الذا يقلي اإلنسياي

يةام يذا امختال  قا ما وقد سبة كييرام مي المجياكم بيم وكيييرام 

مييي الييويالت، فييالحروة التييي تجييتعم بيييي فتييرا ولخييرى وتفنييي 

لحرث والنسم ليست ام بع  نتا ج يذا امختال  ، فكاي لةاميا ا

اي يقضي هللا سبحانل لليى ييذا امخيتال  وييريا البجير ميي ييذا 

العاميم الخبيييث ميي لوامييم الجييقاء ، ميي لجييم ذلي  كيياي لليييل اي 

يبعث انبياء لكي يقضيوا لليى الخالفيات البجيرية بميا ييوحى الييهت 

 يرقيى  لييى حكمييل الرييية وم ميي حكييت وللييت ميي قبييم هللا الييذا م

 يحتمم منل الجهم لو الخط .

ا ]قييام سييبحانل:  تَيياَة  ومَّ  لوتُبَيييّوَي لَُهييُت الَّييذو ييَ  المكو َوَمييآ لَنَةلمنَييا َللَيم

نُويَ  مو ت  يُؤم قَوم َمةم لو تَلَفُوا فويلو َويُدمى َوَرحم  ب. 64النحم  [اخم
 

 ضرورة النظام لإلنسان -6

اي بصيييورا طبيعيييية ويجتميييع  لييييل اإلنسييياي يييي نس  ليييى اإلنسييي 

ويتعاوي معل، ولكم تعاوي نظات فلومه يغتدا امجتماا لييس فقيط 

تافها و ير مفيد، بم ويكوي بالييا لليى الجيقاء ليضيا. فميي يضيع 

يييذا النظييات العييادم الييذا يضييمي سييعادا الجميييع؟.. ليييس ذليي  فييي 

 ت: استطالة اإلنساي  ذ مبد اي تتوفر جروط يالية لمي يضع النظا

اي يحيييط للمييا بكييم مييا فييي الحييياا مييي خييير وجيير وبمعرفيية  -ل

مدى ت يير للمام الفرد في  سيعاده لو  جيقا ل لييس فيي اليدنيا فقيط 

                                                

فيما لللت  لى اآلي لكير مي لجيرا نظرييات حيوم المنطيي وميا بيل يرفيع النياس خالفياتهت  -1
 .الفكرية والعملية
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بم وفي اآلخرا ليضا. ولت ي ت  لى الحياا فرد لو طا فة ادلو يذا 

 العلت.

لي يتجيييرد ليييي كيييم ييييوى حتيييى م يفضيييم مصيييلحتل لو  -ة 

امة، ويذا م يمكي لي يتحقي ةا مصلحة طبقتل للى المصالا الع

بجر،  ذ اي لفضلهت م يخلو مي الت ير بميولل وجهواتل كما نجيايد 

ذليي  فييي بنييي اإلنسيياي جميعييا ويجييده كييم منييا فييي نفسييل، فمييا لي 

تعيير  قضييية تييرتبط بمصييلحة البجيير حتييى تختليي  اةفكييار فيهييا 

 بسبة اختال  المصالا. 

قامة التاميية فييي سييبيم لي تكييوي لييل  رادا قوييية تعطيييل امسييت -ج

تطبيي الحي الذا يحملل  لى الناس، ذلي  ةنهيت م يفقهيوي اي فيي 

مصلحتهت تطبيي الحي فيييوروي ضيد الحيي وضيد كيم ميي ييدلو 

 ليل، فالبد اي يكوي للمبجر بالنظيات الحيي ميي امسيتقامة ميا يقابيم 

يذه المقاومة ويةيد. ومي الواضيا اي ييذه امسيتقامة م توجيد ام 

ي يؤيد مي لدي هللا ، ذل  ةي الفرد مهما كياي نافيذ العةيمية لند م

 قوا اإليماي فإنل ينهار لند اختال  النكبات لليل.

لهذه اةسباة اليالية لت تتمكي البجرية مي وضيع نظيات صيالا  

كامم لبير آم  السينيي، لا منيذ اي سيي حميورابي نظميل وحتيى 

المحاومت المبذولة  القوانيي الغربية و الجرقية اةخيرا، ر ت كم

 في يذا السبيم. 

وبمييا اي البجيير ليياجة لييي وضييع يييذا النظييات ويييذا النظييات ، 

ضرورا لسعادا اإلنساي وقيد خليي هللا البجير ليسيعدوا، كياي لليى 

هللا سييبحانل اي يضييع لهييت نظييات الحييياا ويبعييث ذليي  للييى يييد مييي 

يتحميييم مسيييؤولية ذلييي . وميييي الواضيييا اي هللا سيييبحانل م يتييياير 
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مصيلحة وم بالجهييم وم يبعييث مييي يعجية لييي تحمييم مسييؤولية بال

 .1الرسالة بم م يكوي المبعوث ام معصوما

ُكَت بَيمَي النَّاسو ]قام هللا سبحانل :  َحّيو لوتَحم تَاَة بوالم َةلمنَآ  ولَيمَ  المكو  ونَّآ لَنم

 ُ  ب. 105النساء  [بوَمآ لََراَ  َّللاَّ

مادا قام  اب:  لرب  وفي حوار جرى بيي اإلمات  اب ورجم 

لخلقل ات خلقل ةنفسهت؟ فقام: بيم ربيي لنظير لخلقيل. فقيام:  2انظر

ففعم بنظره لهت ماذا؟ قام: لقيات لهيت حجية ودلييال كييال يتجيتتوا لو 

 ب.3يختلفوا، يت لفهت ويقيت لوديت ويخبريت بفر  ربهت

وجاء في الحديث لي فضم بي جاذاي:  فإي قام قا يم: ليت لمير 

قرار باهلل وبرسولل وبحجتل وبميا جياء ميي لنيد هللا لية الخلي باإل

وجم؟ قيم: لعلم كييرا منها اي مي لت يقر باهلل لة وجم لت يتجنة 

معاصيييل ، ولييت ينتييل لييي  رتكيياة الكبييا ر، ولييت يراقيية لحييدا فيمييا 

يجييتهي ويسييتلذ مييي الفسيياد والظلييت، واذا فعييم النيياس يييذه اةجييياء 

ه ميي  يير مراقبية ةحيد، كياي وارتكة كم  نساي ما يجتهي ويهوا

في ذل  فساد الخلي اجمعيي وويوة بعضهت للى بع ، فغصبوا 

الفروج واةموام، ولباحوا الدماء والسبي وقتم بعضهت بعضا مي 

 يير حيي وم جيرت، فيكيوي فيي ذلي  خيراة اليدنيا وييال  الخليي 

وفساد الحيرث والنسيم. ومنهيا: اي هللا لية وجيم حكييت وم يكيوي 

يوصيييي  بالحكميييية  مّ الييييذا يحظيييير الفسيييياد وييييي مر  الحكيييييت وم

بالصالا ويةجر لي الظلت وينهي لي الفواحا، وم يكوي حظر 

                                                

قييام هللا سييبحانل: ]ام مييي ارتضييى مييي رسييوم فإنييل يسييل  مييي بيييي يديييل ومييي خلفييل  -1
 ب27رصدا[. الجي/

 ة نظرام.لنظر: لصو - 2
 .  4، باة امضطرار الى  لى الحجة ،ا 171،   1الكافي ،ج -  3
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الفساد واةمر بالصالا والنهي لي الفواحا ام بعد امقيرار بياهلل 

لة وجم ومعرفة اآلمر والنايي فلو تر  الناس بغيير  قيرار بياهلل 

لي فساد،  ذ م آمير  وم معرفة لت ييبت لهت لمر بصالا وم نهي

وم نيييايي. ومنهيييا: انيييا وجيييدنا الخليييي قيييد يفسيييدوي بييي مور باطنييية 

مستورا لي الخلي فلوم اإلقرار باهلل وخجيتل بالغية لت يكيي لحيد 

يراقة لحدا في تير  معصيية وانتهيا   - ذا خال بجهوتل و رادتل–

حرميية وارتكيياة كبيييرا،  ذا كيياي فعلييل مسييتورا لييي الخلييي  ييير 

، فكاي في ذل   يال  الخلي لجمعيي، فلت يكيي قيوات  مراقة ةحد

الخلي وصالحهت ام باإلقرار منهت بعليت خبيير يعليت السير ولخفيى 

آمير بالصييالا ونيياه ليي الفسيياد وم يخفييى للييل خافييية ليكييوي فييي 

 . 1ذل   نةجار لهت لما يخلوي بل مي لنواا الفساد
 

 ضرورة التزكية -7

التامة للرقيي  ليى لسيمى مراتية كم فرد يجد في نفسل الكفاءا  

التةكييية النفسييية ولرفييع مسييتويات اليقافيية اإللهييية ومييا تتبعهييا مييي 

معرفة النفس والخليي ، لصيلل ومصييره، وواقيع الكيوي ولجةا يل، 

والعالقة التي تربط بعضها بالبع  اآلخير. ور يت بحيث اإلنسياي 

لي يذه الحقا ي منذ نجو ل وحتيى الييوت بحييا مسيتمرا فإنيل لجية 

 -لي تحقيي لا تقدت في يذا المجام، حتى لي النظرييات الحدييية 

لتتجييابل مييع نظريييات  -ونحييي نعيييا فييي لصيير الييذرا والفضيياء 

                                                

للييى اليير ت مييي اي يييذه الرواييية تجييير  لييى بعيي  فوا ييد اإليميياي فييإي فيهييا نبييذا مييي  -1
دواليييي ابتعييياث اةنبيييياء للييييهت السيييالت وتيييتلخ  فيييي منيييع الفسييياد النييياجت ليييي الظليييت 

 9، لليم الجيرا ع ولصيوم امسيالت، ا 182، بياة 1امجتمالي.  لي: للم الجرا ع ،ج
 .ب
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. واذا يبيت لجية 1الفالسفة ام ريي الذيي سبقونا ب لفي لات ف كير

البجر لي بلوغ يذا المستوى الرفييع ميي التةكيية والمعرفية فالبيد 

 ويةكيهت ويت اةنبياء اب.اي يبعث هللا مي يعلت البجر 

ينمُهتم يَتملُيوام ]قام هللا سبحانل:  يّوييَي َرُسيومم مو ا بَعََث فويي اةُّمو يَُو الَّذو

ي قَبميُم  َمةَ َو وي َكانُوا مو كم تَاَة َوالمحو تم َويُعَلّوُمُهُت المكو يهو تم َءايَاتولو َويَُةّكو َللَيمهو

 ب.2الجمعة  [لَفوي َضالَم  ُمبويي  

وم هللا صييلى هللا لليييل و آلييل قولييل:  انمييا بعيييت وجياء لييي رسيي

ب .وقيام لميير الميؤمنيي للييل السيالت:  ليهيا 2ةتمت مكارت اةخالق

النيياس اي هللا تبييار  وتعييالى لمييا خلييي خلقييل لراد لي يكونييوا للييى 

آداة رفيعيية ولخييالق جييريفة فعلييت انهييت لييي يكونييوا كييذل  ام بيي ي 

 ب3 يكوي ام باةمر والنهييعرفهت ما لهت وما لليهت والتعري  م
 

 اعادة توازن الحياة -8

تدم حوادث التاريي انل بييي فتيرا ولخيرى كانيت الفوضيى تعيت 

حيياا اإلنسياي للييى الكوكية، فكيياي هللا سيبحانل يبعييث الييهت رسييال 

يعيدوي اإلنساي  لى وليل و لى صراط مستقيت. وتاريي الرسامت 

ي ابتعياث الرسيوم كياي جايد واضا للى يذه الحقيقة. فإنا نرى ا

متةامنا لطغياي البجر في كم ناحية مي نواحي حياتيل، حييث كياي 

                                                

 سبي الحديث حوم ذل  حيث بحينا لي دور العقم في توجيل الحس. -1
 . 210،  16بحار امنوار ، ج -  2
اممات لليل السالت لجار  لى ياليية حقيا ي تهيدا  ليى وجيوة الرسيالة وييي: لوم اي  -3

وجداني  ذ اي هللا كامم فيال يحية هللا لراد للبجر اي يكونوا للى لحسي اآلداة ويذا لمر 
ام الذا يتص  بالصفات الحسنة، ويانيا اي الطبيعية البجيرية م يمكيي اي تبليج باإلنسياي 
اةدة الرفيع بيدوي معليت يعلمهيت ذلي ، واي التعلييت مبيد ليل ميي وسييلة وييي تتحقيي فيي 

ميات  اب. ليي: التجريع ويو اةمر والنهي وييذه الحقيقية الياليية ييي التيي لجيار  ليهيا اإل
 ب . 13،ا316، 5بحار امنوار ،ج
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قد جاا فيهت الظلت وانتجر الفساد واختلت المواةيي وافتقدت القييت 

ولت يبي مي منهج السماء في اةر  ام جي ا قليال وكانيت القيوى 

البجييرية ليياجةا تمامييا لييي اصييالا الوضييع. ومييع اي كييم النيياس 

ينجدوي الخال  فإنل لت يكي يستطيعل لا جخ  وليية ف ية كانوا 

ولية فكرا، وينا كياي الغيية، يتيدخم لينقيذ حيياا البجير، ويخلصيل 

مي تيهل وضياللل وكياي ضيروريا اي يتيدخم الغيية. ذلي  ةي هللا 

سبحانل لت يخلي اإلنساي ام ليسعد في الدنيا ويفلا في اآلخرا وليت 

تمتيع بالسيعادا ةا فيرد دوي يكيي ممكنيا فيي ظيم تلي  الظيرو  ال

 تدخم  لهي و بعث الرسم.
 

 التبشير و االنذار -9

اي هللا قد جعم الدنيا دار بالء واختبار وجعم اآلخرا دار جةاء 

، وكاي مي تمات النعمة لليهت اي يبعث مي يبجريت بالجنة  1ويواة

التي للدت للمتقيي، وينذريت بالنار التي للدت للكفاريي والفاسقيي، 

يبيي لهت ما يتقوي لنل مي السي ات ولوم ذلي  لكياي للنياس للييل و

الحجة البالغة وكانوا يقولوي ربنيا ليوم لرسيلت  لينيا رسيوم فنتبيع 

آياتيي  فييإي كنييت قييد بعيتييل  لينييا لكنييا مييي المهتييديي.. يييت اي سييعادا 

اإلنساي في ال خرا تفوق ليمية سعادتل في الدنيا، ذل  ةي اآلخرا 

تةوم وقليم يدوت لفضم مي كيير يةوم. لليت يكيي  ذا  تدوت والدنيا

مي حكمة هللا ورحمتل الواسعة اي يبعث مي يهدا الناس  لى السبم 

الموصييلة  لييى الجنيية؟ قييام هللا سييبحانل:  ومييا نرسييم المرسييليي ام 

 مبجريي ومنذرييب.. 

                                                

 راجع فصم المعاد. -1
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يذه طا فة مي الحكيت التيي لرسيم هللا ميي لجلهيا اةنبيياء، وفيهيا 

افية للى الحاجة  لى الرسوم ليضا ةنل مبد للبجر مي الجهادا الك

 نساي يقوديت  لى الحي حتى يستجيبوا ليل، اميا  ذا نةليت الرسيالة 

للى جكم للواا بيي الناس فمي المؤكد ام يفيد جي ا، كي  وقد جاء 

 الرسم بالرسالة فلت يؤمي الناس بهت ام قليم.

 بماذا يعرف الرسول

لنيياس بهييا الرسيوم، ونحييي  ذ نجييير ينيا  لييدا وسييا م يعير  ا

اليهييا م يمكننيييا اي نيييدلي انهييا كيييم الطيييرق الممكنيية  ليييى معرفييية 

 الرسوم، بم لعلل توجد وسا م لخرى  لى يذه المعرفة. 
 

 الرسالة  -1

لقد سبي آنفا اي ينا  لدا لسيباة تيدلو  ليى الرسيالة والتيي م 

ا لرفنيا انهيا يفلا البجر بدونها، ولرفنا بها اي الرسالة واجبة، كم

يي الغاية مي بعث الرسوم. ومي ينا نعر  انل مبيد لكيم رسيالة 

مي امحاطة بحاجات الناس و وفا ها بها،  ذ اي لا رسالة م تفيي 

بهيييذه الحاجيييات م يمكيييي اي تكيييوي ميييي لنيييد هللا.  ذ اي هللا لييييس 

بعاجة لي توفير كيم ميا يحتياج  لييل اإلنسياي، ورحمتيل م تضييي 

توفريا في رسالة دليم للى لدت صيحتها، كميا اي لي ذل ، فعدت 

توفريييا مييي حيييث المجمييوا دليييم للييى اي الرسييالة مييي لنييد هللا 

سبحانل ةنل، لت ي ت مي البجر لحد  دلى انل جاء الييهت بكيم ييذه 

وةنيل م يمكيي لبجير ليادا اي  1الحقا ي التي يحتاج اإلنساي  ليها

 ي تي مي لند نفسل بكم ذل . 

                                                

والسبة المعقيوم ليذل  اي لحيد الوجيوه التيي ذكرناييا لضيرورا الرسيالة ييو التيذكير  -1
باهلل سبحانل، وما التذكير بالحي، وم يذكر باهلل ام مي يعتقد بل ويديت ذكره كميا م ييذكر 
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 الرسول  -2

اي جخصية الرسوم وما لهيا ميي صيفات حمييدا، حجية لخيرى 

َ  بالطهيارا ميي كيم دنيس والتعيالي  للى صدق رسالتل. فيإذا ُليرو

لي كم رذيلة ، م يستهويل ليي الحيي منصية وم يسيتدرجل  ليى 

الباطم م يت، رليناه يدلي انل رسوم مي لند هللا لالما ب ي ادلاءه 

ظييت لنفسيل وللنياس لجمعييي. يذه المرتبة لو لت يكي مالكهيا ظليت ل

َ  انل رسوم هللا حقا.. قام هللا تعالى:  َ  الرسوم كذل  ُلرو  ذا ُلرو

ُرويَ ] فُوا َرُسولَُهتم فَُهتم لَلُ ُمنوكو  ب. 69المؤمنوي   [لَتم لَتم يَعمرو

يي َربّويي ]وقام سبحانل:  يتُتم  وي ُكنيُت َللَيى بَيّونَية  مو تو لََرلَيم قَاَم يَيا قَيوم

فَُكتم  ولَيى َميآ لَنمَهياُكتم َلنميلُ َوَرَةقَنو  ييُد لَيم اَُخيالو م َوَمآ اُرو م َحَسنا قا ةم نملُ رو ي مو

لمُت  و َللَيملو تََوكَّ ََّ فويقوي  ومَّ بوا تََطعمُت َوَما تَوم الََا َما اسم صم يُد  ومَّ اإلو  ويم اُرو

َو ولَيملو اُنويُة 
 [.88]يود  [1

                                                                                                         

ةنبيياء م يرييدوي اي يلةميوا لنفسيهت بالحجية ،  ذ ميا اي بالحي ام مي يعمم بل ، و ير ا
يذكرويت بها حتى يطالبهت الناس بالعمم بما يقوليوي ولهيذا فيإي لحيدا مينهت ليت ييدا ذلي . 
فالفالسفة لت يقولوا انهت جاؤوا مي قبم هللا واي كال منهت يصيدق ميي سيبقل ويصيدقل ميي 

وي سيييواء السياسيييي ميييينهت لو لحقيييل، وم انهيييت جييياؤوا مبجيييريي ومنيييذريي. والمصيييلح
امجتمييالي لو امقتصييادا لييت يييدلوا اي اصييالحهت جييامم لجميييع منيياحي الحييياا الفكرييية 
والعملية في دار الدنيا وفي اآلخرا،  بم كانوا بيي منكر للحجر والمعاد وبيي ميي حصير 
  صالحل لليى ناحيية واحيدا ميي الحيياا ، ييت اي لحيدا مينهت ليت ييدا انيل جياء ميي لنيد هللا

تعييالى. وقييد سييبي انييل يجيية اي يكييوي النبييي مييي لنييد هللا. ولقييد لوضييحنا ذليي  لنييد بييياي 
 الحاجة  لى الرسالة وكي  اي البجر لاجة بذاتل لي تحقيقها.

لقد استدم النبي يود لليل السالت في يذه المقطولة، التي ينقلهيا القيرآي بحجيج بليغية  -1
ي بينية ميي ربييب وييي المعجيةا التيي للى صدق رسالتل ويي بالترتيية كالتيالي:  اي لي

كانييت معييل، واي هللا قييد انفعنييي بالرسييالة فرةقنييي بهييا السييعادا والفييالا. لقييد سييبي اي 
الرسالة اإللهيية تسيعد اإلنسياي فيي اليدنيا كميا تسيعده فيي اآلخيرا، ييت انيي لوم لاميم بميا 

يد امصالا لقوم وفي يذا دليم صدق دلواا،  ذ اي الكاذة م يعمم بما يقوم، واني لر
فلسييت رجييال اسييتغالليا، وانييي لجهييد نفسييي بخييو  المعركيية بييدوي اي يعتمييد للييى قييوا 

واميا التميد  –وانيتت تروننيي رجييدا  –ظايرية والفرد الذا يعمم يذا العمم اما مجنيوي 
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يََي لََخي]وقام لةوجم:  بُيُدوا َّللّاَ و ولَى َمدم تو الم م قَياَم يَياقَوم ايُتم ُجيعَيمبا

يَةاَي  فُوا المَكيمَم َوالممو يم َربّوُكتم فَاَوم يم  ولَل  َ يمُرهُ قَدم َجآَءتمُكتم بَيّونَةٌ مو َمالَُكتم مو

َها  يالَحو ُدوا فوي امَرم و بَعميَد  وصم يَآَءيُتم َومَ تُفمسو َومَ تَبمَخُسوا النَّاَس لَجم

يُدوَي ذَلوُكتم  يَراط  تُولو نويَي   َومَ تَقمعُُدوا بوُكيّمو صو مو َخيمٌر لَُكتم  ويم ُكنمتُتم ُمؤم

م َواذمُكيُروا  وذم  َوجيا َوتَُصدبوَي َليم َسبويمو َّللّاو َميم َءاَميَي بويلو َوتَبمغُونََهيا لو

ي يدو َي   و وي َكياَي ُكنمتُتم قَلويالم فََكيََّرُكتم َوانمُظُروا َكيمَ  َكياَي َلاقوبَيةُ المُمفمسو

يبوُروا  نُيوا فَاصم مو يلمُت بويلو َوَطآ وفَيةٌ لَيتم يُؤم سو ا اُرم نمُكتم َءاَمنُوا بوالَّيذو َطآ وفَةٌ مو

ييَ  مو ُرالمَحاكو ُكَت َّللّاُ بَيمنَنَا َويَُو َخيم  ب.87-85 اةلرا /  1[َحتّى يَحم

وجاء في الحديث لي لمير المؤمنيي للييل السيالت:  الرفيوا هللا بياهلل 

 .2الرسوم بالرسالةبو 
 

 اآليات  -3

ويعر  الرسوم باآليات البينات التيي يحكيت العقيم السيليت ب نهيا 

ليست مي صنع البجر، وذلي  مييم ناقية صيالا  اب وتحيوم النيار 

بردا وسالما للى  براييت  اب ولصى موسى التيي  لتقفيت حبيام 

                                                                                                         

لليى قيوا ييي اكبيير ميي قيوا اةر  ويييي قيوا هللا تعيالى اليذا لليييل توكليت ولييس فييي 
ا حتى انسية  ليى الكيذة ، والكياذة م يكيذة ام ةنيل يقيدت لملي لالمة السفل لو الطي

مصيلحتل الخاصيية، اميا انييا فييإنني رجيم منييية قيد قتلييت يييواا واخضيعت نفسييي لتوجيييل 
لقلي. وتدم يذه اآليية لليى اي هللا كياي ينصير رسيلل بطيرق  يبيية وييي الحجية البالغية 

 للى صدقهت.
ةنبياء  اب ذل  ةي جيعيبا  اب لمير يذه اآلية المباركة نموذج خارجي لواقع دلوا ا -1

قومييل بمييا ييينظت جميييع نييواحي حييياتهت فيي مريت لوم بعبييادا هللا الواحييد يييت لمييريت بالعييدم 
امجتمالي وما يستتبعل مي ضبط المكيام والمييةاي والوفياء بيالحقوق واإلنتهياء ميي كيم 

كر واملتبييار فسيياد ولييدت التييآمر للييى الدوليية الحقيية لسييرقة الحكييت ظلمييا يييت لمييريت بالتييذ
ويمييا توجيهيياي  لييى العقييم يييت لمييريت بالصييبر ويييو تةكييية لليينفس. يييذه يييي الخطييوط 
الر يسية التي سار لليها كيم اةنبيياء وييي باليذات ميا سيبي واي قلنيا انهيا وجيوه الحاجية 

  لى الرسالة والرسوم.
 . 2،ا 270،  3بحار امنوار ، ج -  2
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مي السحرا يت رديا هللا  لى سيرتها اةولى، وما كاي يجع مي يده 

نور وانفالق البحير ليل اينيي لجير قسيما، وتكليت ليسيى فيي المهيد 

صبيا واحياؤه الموتى وابراؤه امكمل وامبر  ـ بيإذي هللا ـ وميا 

 لجبل ذل  مي اآليات.
 

 الفطرة -4

جاء في الحديث لي اممات للي لليل السالت:  اي للى كم حي 

 لى ذكاء . والواقع م يحتاج الفرد 1حقيقة وللى كم صواة نوراب

خارق حتى يعر  مدى صدق دلوا اصالحية معينة. اي ذات كم 

دلييوا مييي يييذا القبيييم جييايدا للييى صييدقها، فييإي مقاوميية الظلييت 

والجريمييية ، ومحاربييية السيييلبية والميولييية ، ونصيييرا المعييييدميي 

والضعفاء، يي دم يم صيدق اليدلوا ، وييي لميور تعرفهيا فطيرا 

 لدلوا صادقة. كم  نساي التي م تج  في لي ميم يذه ا

فييالفطرا تيبييت صيييدق الرسييوم فييي دلوتيييل ةنهييا تنسييجت ميييع 

 معطيات الفطرا ذاتها.

وتييةداد ينييا المعرفيية وضييوحا ولمقييا كلمييا اةداد الفييرد تفييالال 

معها وممارسة لملية لهيا  ذ يبيدل آنيذا ، بمالمسية الواقيع بصيورا 

 مباجرا. 
 

 شهادة أمته:  -5

بهيا المؤمنيوي المخلصيوي وت تي جهادا لمتل لكبر حقيقة يجيعر 

برسالة الرسوم.. وم تنحصير جيهادا لمتيل فيي بعيث اآلييات التيي 

تيييدلت رسيييالة النبيييي  اب وم تنحصييير ليضيييا فيييي صيييدق نبيييؤات 

                                                

 .  25، ا  165،    2بحار امنوار ، ج -  1
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الرسيوم واسييتجابة دلواتييل، وانتصيياره الخييارق للييى للدا ييل، بييم 

تعت لكير مي ذل  حتى تجمم نولا مي اإللهات الجخصي الذا يمي 

 ى كم فرد حسة ليليتل وبطريقة مناسبة لل .بل هللا سبحانل لل
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 محمد رسوم هللا..

كي  يمكي اي نيبت رسالة رسوم اإلسالت صلى هللا للييل وآليل 

 وسلت؟

اي طريقة  يبيات رسيالة الرسيوم متجيابهة ميع طيرق  يبيات سيا ر 

الرسامت التي سبقت اإلجارا  ليها، ولكي باإلضافة  لى دليم آخر يو 

 . 1نبياء السابقوي لممهتما بجر بل اة
 

 الرسالة  -1

اي رسالة الرسوم محمد   ب نفسها جايدا للى انها مي لنيد 

هللا، ذل  ةي الرسالة المحمدية م تفي بكم الحاجات البجرية فقط، 

بم انها ليضا لكمم الرسامت وفاء بها. للييس اإلسيالت ييذّكر بنيور 

ربهيت وييذكريت  ؟ لو ليت يكيي النبيي   ب يهيدا النياس  ليى2العقم

                                                

 سي تي جرا ذل  فيما يلي مي الفصوم. -1
يييُروا فوييي امَرم و فَتَكُييوَي لَُهييتم قُلُييوٌة يَعمقولُييوَي بوَهييآ لَوم َءاذَاٌي قييام هللا تعييالى: ] -2 لَفَلَييتم يَسو

ُدور[  ي تَعمَمى المقُلُوُة الَّتوي فوي الصب ونََّها مَ تَعمَمى امَبمَصاُر َولَكو َمعُوَي بوَها فَإ  ب. 46ج الحيَسم
وفي الحديث:  تفكر سالة خيير ميي لبيادا سيبعيي سينةب. وميي الممكيي اي نجعيم تيذكرا 
اإلسييالت بنييور العقييم دليييال كافيييا للييى اي اإلسييالت يييو الييديي الحييي، ذليي  ةننييا نعلييت اي 
لنصار الباطم يحاولوي ابعاد الناس لي التعقم لكي يضيعويت فيي معيةم ليي التيدبر فيي 

النيييا ةنييل سيقضييي للييى بيياطلهت بينمييا يحيياوم المحقييوي تنجيييط الكييوي تييدبرا منهجيييا لق
 لقوم الناس حتى يبصروا الواقع ب نفسهت.
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بما لل مي نعمياء ييت يبييي لهيت ميا يرضييل وميا يسيخطل ميي لقييدا 

 ولمم وخلي؟ 

لو لت يكي يبيي لهت الحكمة ويبيي لهت ما يصلحهت وما يضريت، 

 ؟1ويةكي الناس ويربيهت للى مكارت اةخالق

يذه رسالة محمد بي لبد هللا التي نةلت لليل ميي ربيل. لليسيت 

احي التي يعجة اإلنساي نفسل لي ت مينها، تكفي البجر مي كم النو

ويرجد العقم  لى وجوة  بتعاث النبي بها؟ وقد جياء الرسيوم بهيا 

كاملة مي لند هللا ونحي نعلت انل م يمل  اي ي تي لحد برسيالة ميي 

نفسل تكفي الناس ميي كيم الوجيوه السيابقة مهميا كياي لظييت الفكير 

 واسع المعرفة. 

لنهيا ميي لنييد هللا تعيالى، لرفنييا فحييث جياء الرسييوم بهيا وقييام 

صيدقل فيهيا، ويكييذا نجيد فييي القيرآي الكيريت اسييتدمم لليى صييدق 

 الرسوم بحقيقة رسالتل: 

يييَي ]يقيييوم هللا سيييبحانل:  َج النَّييياَس مو يييرو يييَ  لوتُخم تَييياٌة لَنَةلمنَييياهُ  ولَيم كو

يةو الم  َراطو المعَةو تم  ولَى صو يدو الظبلَُماتو  ولَى النبورو بإوذميو َربّوهو  براييت  [َحمو

ييٌد ]ب. 1 لَُمييوا لَنََّمييا يُييَو  ولَييلٌ َواحو لنَّيياسو َولويُنييذَُروا بوييلو َولويَعم َيييذَا بَييالَغٌ لو

لُييوام اةَلمبَيياةو  م ]ب. 52 براييت  [َولويَييذَّكََّر اُوم تَيياَة توبميَانييا ييَ  المكو لمنَييا َللَيم َونَةَّ

لمُمسم  َرى لو َمةم َوبُجم ء  َويُدمى َوَرحم ييَ لوُكّمو َجيم  ب.89[ النحم 2لومو
                                                

تم قام هللا تعالى في صفة الرسوم: ] -1 نمُهتم يَتملُوام َللَييمهو يّويَي َرسُومم مو ا بَعََث فوي اةُّمو يَُو الَّذو
تَييييياَة  تم َويُعَلّوُمُهيييييُت المكو يهو يييييي قَبميييييُم لَفويييييي َضيييييالَم  َءايَاتويييييلو َويُيييييَةّكو َميييييةَ َو وي َكيييييانُوا مو كم َوالمحو

 ]  ب.2الجمعةُمبويي 
يذه اآلييات واي كانيت فيي الظياير تبيانيا للحقيقية فقيط ولكنهيا فيي الواقيع دلييم لليهيا  -2

ليضا  ذ انها تجرا واقع رسالة الرسوم   ب. فهي قد لوحييت لليى جيكم كتياة منيةم 
ت  لييى النييور وييو بييالغ ونييذير للبجير وتييذكر بيياهلل ميي لنييد هللا يهيدا النيياس مييي الظلميا

و يارا لدفا ي العقيوم وتوجييل للفكير وانهياء للخالفيات البجيرية وتبيياي لكيم جييء يحتياج 
 ليل اإلنسياي فيي الحيياا ييت ييو ييدى للميؤمنيي وبجيرى للمسيلميي بصيفة لامية م طا فية 

اي وانّييي كيياي. دوي لخييرى وجييعة دوي آخيير بييم لمييي اتصيي  باإليميياي وامسييالت مييي كيي
ومي الواضا اي يذه يي الصيفات التيي يهيدينا العقيم  ليى ضيرورا توفرييا فيي الرسيالة 
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فهييذه يييي الخطييوط العاميية لكييم رسييالة ويييي بالتييالي الحاجييات 

الضيرورية للبجير. وقيد التيير  المستجيرق  لييتيب برسيالة النبييي 

محمد   ب لي طريي جهادا محتوياتها فقيام  اننيي ةجيرؤ بكيم 

لدة اي لقيوم: اي هللا اليذا يييو مصيدر الخيير والبركييات كلهيا لييو 

ده، فييديي محمييد   ب يييو ديييي الييوحي. ولييو كيياي يييوحي  لييى لبييا

كانييت آيييات اإلييييار واةمانيية واملتقيياد الراسييي القييوا ووسييا م 

التميية بيي الخيير والجير ودفيع الباطيم ييي الجيايدا لليى اإللهيات 

 ب .1فرسالة محمد   ب يي يذا اإللهات
 

 الرسول  -2

مي خيالم سييرا الرسيوم   ب منيذ اي كياي يافعيا يعية  ليي 

كاي فتى يرلى تجارا خديجة فيلتةت بالصدق واةمانة لو  اللهو لو

كاي رجيال يتميية بييي لترابيل ب نيل يقبيم الغريية وييرحت الضيعي  

وي وا المسكيي و لى اي بعث نبيا يحميم بييي كفييل النيور والهيدى 

 لى العالت كلل وحتى لصبا سييد العيرة جميعيا ميي خيالم سييرتل 

نييل معاصييروه الكييذة فييي سييني لمييره ولطييوار حياتييل، لييت يعهييد م

والخيانة فسموه  الصادق اةمييب فلت يستطيعوا نعتل بالكذة حتيى 

بعد لي بعث بالرسيالة وسيفل لحيالت قيريا وقياد الحيروة ضيديا. 

رلوا فيييل  نسييانا يةيييد فييي الييدنيا وير يية فييي اآلخييرا ويتجنيية 

الرذا م ويتحلى بالفضا م. يذا محمد بي لبيد هللا اليذا للجية بيل 

ميي  -وللجة بل ميي جياء بعيده  -لعدو والصديي ا –مي لاصره 

                                                                                                         

لية رسالة وم يمكي اي تتوفر في  يريا. فرسالة الرسوم رسيالة حقية ميا داميت تنطيوا 
للى يذه الحقا ي جميعا فاآليات جايدا للى صدق الرسيالة ليي طرييي بيياي ميا تيوفرت 

 فيها.
 ب.176ت يتحدى،    اإلسال -  1
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. يييذا اإلنسيياي ادلييى النبييوا وكيياي يعيير  لبعيياد  -لييدو وصييديي 

دلييواه ويييي اي مييي يييدلو  لييى النبييوا فهييو يييدلو  لييى هللا ويييدلي 

 . 1امتصام بل والبعية مي لدنل  لى الناس جميعا في كم العصور

فإنمييا يييو كمييا كيياي يعيير  بكييم دقيية اي الييذا يييدلي النبييوا كييذبا 

لخبيييث النييياس ولظلمهيييت لنفسيييل وللنييياس جميعيييا، ةنيييل يغييير النييياس 

، ذلي  ةنيل ينسية الكيذة 2ويخدلهت ويبعديت ليي الصيراط المسيتقيت

 لى هللا رة العالميي ويتسيلت قييادا النياس جميعيا وفيي كيم العصيور، 

فإي كاي  يير كفيؤ لهيا جيريت  ليى اليردى لييس فيي لصيره فقيط بيم 

اتباا يذا الرسوم م يقتصير لليى ةمياي للى مر العصور حيث اي 

حياتل بم قد يدوت  ليى اةبيد، كميا ييي الحيام فيي رسيالة النبيي محميد 

  ب. فمعنى كذة مدلي الرسالة اضالم المالييي لي السيعادا. اي 

يذا الظلت ما للظمل وما لكبره.. وم يقيدت لليى ييذا الظليت ام لخبيث 

ي  يدلييل محميد بيي لبيد الناس الذا انسلي لي كم قيمة  نسانية، فك

 هللا صلى هللا لليل و آلل الذا لرفناه بالصدق واةمانة؟

م تحتيياج ال حجيية  -يييذا الصييادق اةميييي–اي دلييوى الرسييوم  

تدلت صحتها بم انها جايدا بذاتها للى انهيا الحيي الواضيا. ذلي  

اي محميدا صييادق ولميييي، والصييادق يصيدق فييي كييم لميير كمييا اي 

                                                

يي َربّوكُيتم كاي النبي   ب يقوم لي هللا سبحانل: ] -1 َظةٌ مو لو [  يَآ ليبَها النَّاُس قَدم َجآَءتمكُت َموم
رَّ فوي السََّماَواتو َوامَرم و ب. ]57يونس ا يَعملَُت الّسو يُي ب، ]6[  الفرقاي قُمم لَنَةلَلُ الَّذو َوَميا يَنطو

ٌي يُوَحى[َليو المَهَوى    ويم يَُو  و  ب .. يذه يي دلوا الرسوم التيي يتي  4و3  النجت مَّ َوحم
بها منذ البداية ويي تدم ـ فيما تدم ـ للى اي الرسوم كاي للى يقيي بميا ييدلو  لييل وميا 

 فيل مي ضخامة المسؤولية.
َة مقام الرسوم   ب لي هللا: ] -2 و المَكيذو يَي يَفمتَُروَي َللَى َّللاَّ  يُفملوُحيوَي   َمتَيااٌ قُمم  ويَّ الَّذو

يَد بوَميا َكيانُوا يَكمفُُرويَ  يقُُهُت المعَيذَاَة الجَّيدو عُُهتم يُيتَّ نُيذو جو نميَا يُتَّ  ولَيمنَا َمرم ب  70و69[ ييونس فوي الدب
تدم يذه الحكمة للى اي الرسوم كياي يعير  بكيم ت كييد اي الكيذة لليى هللا ظليت لظييت 

 وخطي ة كبيرا جةاءيا لذاة لليت.
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د. ولييس بصيادق ميي يصيدق ميرا ويكيذة اةميي لميي مع كم لح

ييَت  مييرا، وليييس بيي ميي مييي وفييى مييرا وخيياي لخييرى، وحيييث نُعو

الرسييوم باةمانيية والصييدق فالبييد اي المجتمييع كيياي قييد رلى فيييل 

تجسيييدام لهييذه مييي الصييفات الحسيينة ، فكييي  يكييوي كاذبييا فييي يييذا 

اةمر اليذا ييو لييت اةميور جميعيا؟ ولقيد كياي لييم مكية يي تمنوي 

حمييدا للييى لمييوالهت حتيى بعييدما كفييروا برسييالتل.. فبعييد اي النبيي م

اضطروه  لى الهجرا  ليى المدينية كانيت لدييل لمانيات لمير وصييل 

 اممات لليا لليل السالت برديا ةصحابها. 

ولقيييد كانيييت قيييريا لليييدى للدا يييل وكانيييت تعتييير  ليييل بصيييفة 

اةمانة. فهذا النضر بي الحارث وقد كياي ميي سيادا قيريا ولكبير 

ارضيي للنبي ـ   ـ وكاي يعيد ميي المحنكييي فيي مكية، للقيى المع

 يوما خطابا في جمع مي الكفار وقام: 

 يا معجر قريا انيل وهللا قيد نيةم بكيت لمير ميا لتييتت ليل بحيلية  

بعد، كاي محميد فييكت  الميا حيديا لرضياكت خلقيا ولصيدقكت حيدييا 

وللظمكييت لمانيية، حتييى  ذا رليييتت فييي صييد يل الجييية وجيياء بمييا 

ءكت بييل قليتت سيياحر. م وهللا مييا ييو بسيياحر، لقيد رلينييا السييحرا جيا

ونفيييهت ولقييديت. وقلييتت كييايي، م وهللا مييا يييو بكييايي، لقييد رلينييا 

الكهنيية وتخييالجهت وسييمعنا سييجعهت. وقلييتت جييالر، م وهللا مييا يييو 

بجييالر، لقييد رلينييا الجييعر وسييمعنا لصيينافل كلهييا يةجييل ورجييةه. 

مجنيوي، لقيد رلينيا الجنيوي فميا ييو وقلتت مجنوي، م وهللا ميا ييو ب

بخنقييل وم وسوسييتل وم تخليطييل. يييا معجيير قييريا فييانظروا فييي 

 ب. 1ج نكت فإنل وهللا لقد نةم بكت لمر لظيت

                                                

 .319، 1سيرا بي يجات، ج -1
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ولت يدا لحد مي قريا للى النبي محمد ـ صلى هللا لليل و آلل 

ـ الكذة والخيانة ام ويو متردد بالر ت ميي انهيت قيالوا فييل للظيت 

، وكيياي السييبة لتحييرةيت لييي  تهامييل بالكييذة لو مييي ذليي  ولكبيير

الخيانة انها كانت تهمة م تنسجت لبدا مع المجهور ميي حيياا النبيي 

قبييم الرسييالة. فلنسييمع  لييى حييوار جييرى بيييي يرقييم مليي  الييروت 

وبع  كفيار قيريا ـ بعيدما تسيلت يرقيم رسيالة ميي النبيي   ب 

نيل فجييء يدلوه فيها  لى اإلسالت ـ فس م لمي يعرفل مي لييم وط

  ليل ببع ، التجار فس لهت يرقم لمي يو لقربهت نسبا بالرسوم. 

فقييام يرقييم:  يييم انييتت كنييتت تتهمونييل بالكييذة قبييم اي يقييوم مييا 

 قام؟ب.

 لبو سفياي: م.

 يرقم: يم يغدر؟ 

 لبو سفياي: م ونحي منل في مدا م ندرا ما يو فالم فيها. 

لنياس ويكيذة يرقم: قيد للير  انيل ليت يكيي ييذر الكيذة لليى ا

للى هللا. ولبو سفياي يذا كاي مي لبرة المعارضيي للرسوم الذا 

قاد حروبا ضارية ضده وللة لليل العرة جميعا ولكنل يقوم فييل 

انل لت يكي كاذبا ويبرر قولتل بعد ذ ب نيل  وهللا ليوم الحيياء ميي اي 

ي يروا للي كذبا لكذبت لليلب. اي يذا المبرر جيايد لليى السيمعة 

ة التي لحاطت بالنبي ـ صلى هللا لليل و آلل ـ وجعلت للداءه الطيب

 يعترفوي ـ ر ما منهت ـ بصدقل ولمانتل.

وبهذا اليدليم يكتجي  البروفيسيور بورسيورت سيميت جخصيية 

 النبي ـ   ـ البالغة البهاء والرولة فيقوم: 
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 لندما للقي نظرا  جمالية استعر  فيها صفاتل وبطومتل، ما 

ء نبوتييل ومييا حييدث منهييا فيمييا بعييد، ولنييدما لرى كيياي منهييا فييي بييد

لصحابل الذيي نفي فيهت روا الحيياا وكيت ميي البطيومت المعجيةا 

لحيديوا، لجيده لقيدس النياس وللالييت مرتبية حتيى اي اإلنسيانية ليت 

 تعر  لل مييالب. 

ولقيد كياي النبييي صيلى هللا لليييل وآليل وسيلت قييادرا لليى  حييراة 

والرفاييية ةنيل كياي يتمتيع بمركية  لكبر قيدر ميي السييادا والييروا

اجتمييالي فريييد فييي قومييل بسييبة انييل مييي قييريا ومييي بنييي ياجييت 

ساداتها التقليدييي. وقريا كانت سيدا العيرة بسيبة حكمهيا لليى 

مكة لاصمة الجةيرا العربية ، ولما اليروا فقد كاي يتصير  فيي 

لموام ةوجتل البيرا خديجية  اب التيي كانيت ميي ل نيى النياس فيي 

ولمييا مييي ناحييية الرفايييية فقييد كيياي يمليي  الوداليية واةمييي  مكيية.

والعيا المناسة لعصره، وفج ا دلى الناس  لى الرسالة الجدييدا 

بعيييد اةربعييييي ميييي لميييره، و بالضيييبط حييييي ييييذية ليييي الييينفس 

البجرية طيجها و ررويا ويبدل المرء يتعقم، وحيي كانت التقالييد 

فيييي ييييذا الحييييي  تقضيييي لصييياحة اةربعييييي بيييالتفوق والكميييام..

بالضبط لر  نفسل ةكبر اةخطيار وللظمهيا  بتيداءم ميي افتقياده 

سمعتل كسيد قريا في المستقبم و تحولل في املالت المعادا  لى 

ساحر ومجنوي و.. و..؟ والى ضيرة الحصيار امقتصيادا للييل 

فيي جييعة لبييي طاليية و لييى اي ذييية  لييى الطييا   فعاملييل سييادتها 

ت في وجهل مستهةءا:  سو  لمةق ييياة لسول معاملة وقام لحدي

كعبة اي كاي هللا قد لرسل  نبيا لليناب. وقام اآلخر:  لميا وجيد هللا 

لحدا يرسيلل  يير ب. وقيام الياليث:  وهللا م لكلمي  لبيدا لي ي كنيت 
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رسوم ميي هللا كميا تقيوم، ةنيت للظيت خطيرا ميي اي لرد لليي ، 

 ب ييت ل يروا بيل ول ي كنيت تكيذة لليى هللا ميا ينبغيي ليي اي لكلمي

سفهاءيت فرموه بالحجارا حتى سقط لليى صيخرا ميخنيا بجيروا 

بليغة فلت يدلوه يستريا حتى تابعوه بالحجارا والسة فتابع رحلتل 

 لى خارج الطا   وناجى ربل قا ال:  ل  العتبى لي  العتبيى حتيى 

 ترضىب دوي اي يبالي بكم ذل .

فيع اجتماليية لقوم لت يكي للرسيوم ليية دوافيع جخصيية وم دوا

لو اقتصييادية اي يعيير  نفسييل ومركييةه للخطيير مبتييدءا بافتقييياده 

مركييةه امجتمييالي ومييرورا بمصييا بل الكبيييرا فييي مكيية و نتهيياءم 

بالحروة التي جنت ضده في المدينة. ولت يكيي كيم ذلي  ميي مييم 

محمد   ب ام جايدا كبييرا لليى صيدقل فيي دلوتيل وجيدا يقينيل 

 كيد اي الرسوم ذاتل دليم رسالتل. برسالتل. ويكذا نقوم بكم ت 

يت ما الذا يدلوه  لى الكذة والخيانية؟ لييو الميام؟ وييو اليذا 

رف  العر  المغرا الذا قدمل  ليل سادا قريا والذا احتوى 

لليييى لكيييير لميييوام العيييرة مقابيييم تنييياةم الرسيييوم ليييي دلوتيييل 

الرسيالية. لت يييو الجيياه؟ وقيد ليير  لليييل اي يسيود للييى العييرة 

ط اي يتر  رسالتل فرف . لت كاي العيا الر د؟ ويو جميعا بجر

م نفسل لجي اةلمام  الذا اكتفى ب ةيد نصية بيي المسلميي وَحمَّ

ولت تختل  بل الحيام منيذ اي كياي يتيميا فيي حضيي لميل واليى اي 

 لصبا سيد العرة المطاا، بم ةاد ر بة لي الدنيا وةيدا. 

يهيدا  ليى  وكلمة الخالصة اي تحليم جخصية الرسوم ـ   ـ

واقييع رسييالتل، فييإي طهييارا اليينفس ونقاءيييا م تجتمييع مييع الكييذة 

والخيانيية فييي لمييور بسيييطة فكييي  بالخيانيية العظمييى المتميليية فييي 
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اي يذه الرسالة التي يدليها انما ييي ميي هللا  ،كذباالرسالة دلوى 

 لى البجر جميعا. يذا مي ناحية جخصية الرسوم التيي تيدم لليى 

 : صدق رسالتل، و يو 

رجم واحد يتحدى التاريي كلل والبجير كلهيت، ويبعيث اإلنسياي  -1

بعيا جديدا في تصوره وسلوكل ولخالقل، ويكّووي جخصيات نموذجية 

. اي يذا لت يقيع وليي يقيع لغيير الرسيوم الصيادق المؤييد 1م مييم لها

بالغية حيث لت يجهد التاريي  نسانا استطاا توحيد القبا يم المتنياحرا 

علهيت كي نهت بنيياي مرصيو ، ييت قيات ببعييهت  ليى العيالت في وحدا تج

 حامليي رسالة العدم والحي والسالت  لى كم  نساي في اةر . 

 نساي لمي لت يتعلت لند لا فرد ولت يدرس الكتية وم خيط  -2

بيديييل جييي ا. يييذا اإلنسيياي ينقليية ـ بعييد البعييية مباجييرا ـ  لييى بحيير 

ي سيبر  ورييا حتيى ةاخر مي المعار  التي لجةت البجيرية لي

 يوت الناس يذا. يم يكوي ذل  ام رسوم صادقا؟

ودلييم آخير نلمسييل فيي  نقطالييل المدييد  ليى هللا ـ سيبحانل ـ  -3

ولبادتيل التييي لييت يكيي لهييا مييييم، و لتةامييل قبيم كييم لحييد بجييريعتل 

التي انةلت للييل ، بيم  يجابيل لليى نفسيل ميي فروضيها لكيير ميي 

بهيا ـ واي فيي ذلي  دلييال قوييا لليى  لمتل ـ كصيالا اللييم والتهجيد

صدق دلوتل، وليت يكيي ليقيوم ميا يقيوم ام بالتقياد جياةت وقنالية 

جخصية تامة، ذلي  مهميا اسيتطاا الميرء اي يخيدا النياس فإنيل م 

يييتمكي مييي اي يخييدا نفسييل خييدالا يحملهييا للييى اةلمييام الصييعبة 

  دوي لقيدا راسخة واخال  تات.

                                                

والى يذا اليدليم ترجيع الكلمية الجيهيرا التيي تقيوم: اي لليي بيي ابيي طالية  اب ميي  -1
معياجة الرسيوم. والواقيع اي بنيياء جخصيية مياليية كعليي  اب لييدليم واضيا لليى صييدق 

 رسالة النبي محمد   ب.
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تَياة  َومَ تَُخطَّيلُ َوَما ُكنقام هللا سبحانل: ] يي كو لويلو مو يي قَبم َت تَتملُيوام مو

لُويَ  تَاَة المُمبمطو ينوَ   وذام مَّرم ُ َميا ب، ]48العنكبوت  [بويَمو قُيم ليوم َجيآَء َّللاَّ

ييلو لَفَييالَ  لو ييي قَبم َراُكييتم بوييلو فَقَييدم لَبويمييُت فويييُكتم ُلُمييرام مو تُييلُ َللَيييمُكتم َوآل لَدم تَلَوم

قولُويَ   ب . 16س  يون 1[تَعم

 المعاجز الخارقة  -3

 ما يي المعجةا، ويم يمكي لقال حدويها؟

في الكوي سني فطرية تجرا وفقها كم اةحداث، فالنيار تبعيث 

الحرارا والحرارا تولد اممتيداد واممتيداد يتسيبة فيي التبخير و.. 

و.. طا فييية ميييي ييييذه السيييني معروفييية لمنسييياي ويسيييتخدمها فيييي 

منهييا  ييير معروفيية ويييي كبييرى  صييالحل، بيييد اي طا فيية لخييرى

 الطا فتيي، وم يمكي لذل  استخدامها كما م يمكي رفضها سلفا.

والمعجييةا قييد تعنييي خييرق السييني المعروفيية بسييني لخييرى  ييير 

معروفة للبجرية بعد،  ويكمي الجياة المعجيةا آن يذ فيي اي رجيال 

ساذجا  ولميا في بع  اةحييايب كيي  اسيتطاا اي يعير  السيني 

ر  لحد مي العلماء جي ا منها. ويذا النوا واقع في حياا التي م يع

اةنبييياء لليييهت السييالت ولبييرة اةميليية لليهييا بسيياط سييليماي، فييإي 

ركوة الريا سنة فطرية بالر ت مي لنها لت تكي معروفة في لهد 

سليماي لليل السالت. والميم اآلخر معراج الرسوم صلى هللا لليل 

انل كاي نولا مي المركبات الفضا ية وآلل وسلت الذا يعتقد البع  

 التي لت تعر  حتى اليوت خصا صها.

                                                

ليت يكيي كيذل   في يذه اآلية تصريا ب ي النبي   ب كاي لميا، ومي الواضيا انيل اي -1
لكذبل للداؤه الذيي لت يفتروا يراقبوي جميع حركاتل لعلهت يجدوي مهمةا يجنوي مي خاللل 
حمالت دلا ية ضده، فلو لت يكي لميا بالفعم لت يكي يصرا بذل  ليعطي ميادا نقيد دسيمة 

 .بيد للدا ل ويت قد لاجروه خالم لربعيي سنة
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في ميم يذيي النموذجيي ميي المعياجة، اي هللا سيبحانل م يغيير 

سني الكيوي انميا يهيدا نبييل اليهيا بجيكم معجية وميي دوي وسيا م 

مادية.. وقد تعني المعجةا اختراق كافة السني الفطرية وذل  مييم 

بييل بمقتضييى سيينة فطرييية بييم خرقييا لكافيية  القييرآي الييذا لييت يييوا

 السني.. والسؤام ينا يم يمكي حدوث المعجةا؟ 

 لدينا جهادتاي للى  مكاي حدوث المعجةا: 

الجييهادا اةولييى: جييهادا الوقييوا؛ ذليي  اننييا لييت نعيير   مكانييية 

وقوا لية حادية ام بعد اي وقعت تل  الحادية فعال. فميال:  مكانية 

وضييحها ويييي نمييو البييذرا بعييد دفنهييا فييي وقييوا لبسييط الحقييا ي ول

التيراة، لييت نعرفهيا ام بعييد اي لرفنيا وقولهييا فعيال. فييالقوم بعييدت 

 مكانيتهيييا  يييير وارد لصيييال. ذلييي  ةي المعارضييية الوحييييدا لهيييذه 

اإلمكانية ت تي مي قبم العادا التي تعودنيا لليهيا بالنسيبة  ليى سيا ر 

ام بتكيرار وقولهيا الحامت، ولكي تل  العادا لت تكتج  واقعيتهيا 

فليكي تعودنا للى المعجةا سببا ميي لسيباة العيادا ليضيا.. بيم اي 

تحليم معارفنا يجهد ب ي اإلنساي م يةام يعير  قيدرا ضي يال ميي 

السني الكونية ولعلل لدى تطور العقلية البجرية مي واقعها الضحم 

م لخرى تحكت الحياا جنبا  لى جنة   لى مستوى لرفع يتبيي لي سننا

مع السني المعروفة. فميال: نحي ننكر  مكانية المعراج ةنيل ينيافي 

معارفنا حوم الجاذبية، وم ننكر  مكانية الصيعود  ليى القمير ةننيا 

لرفنيييا اي اسيييتخدات الصيييواريي والوقايييية الكافيييية و.. و.. يجعيييم 

المركبة الفضا ية تتحكت بالجاذبيية فيال يجيرا آن يذ قيانوي الجاذبيية 

المعينية ولعليل ليو تقيدت العليت اكتجيفنا طريقية لبسيط في يذه الحالية 
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ولسييهم للييتحكت بالجاذبييية التييي تجعلنييا نطييير حييوم الفضيياء دوي 

 اإلستعانة بالمركبة الموجودا. 

وينالي  نعير  اي نسيبة معارفنيا الييوت  ليى معارفنيا ذلي  الييوت 

كنسييبة معييار  القييروي الوسييطى  لييى معييار  القييري العجييريي، 

 صديي بالمعراج حتى بدوي مركبة فضا ية.ولند ذ يمكننا الت

فالمعجةا ظايرا تعيا  لى جانة الظواير الواقعة يوميا. وكما م 

يسعنا  ةاء يذه الظواير ام البحث لي سنتها بموضولية دوي رديا 

سيييلفا، فكيييذل  م يسيييعنا لميييات المعجيييةا ام البحيييث ليييي واقعهيييا دوي 

 . نكاريا التمادا للى سا ر الظواير المعروفة

الجهادا اليانية: ويي ت تي مي اإليماي بالقدرا الالمتنايية لخالي 

الكوي سبحانل، الذا لت يعجة لي خلقل ب ية صورا جاء، بم جعم 

امختال  في مظاير القدرا دليال بارةا للى احاطية قدرتيل لكافية 

المحتمالت. وقد سبي الحديث منا حوم اي قيدرا هللا  يير متناييية 

تل:  جيراء السيني وانيل ليوم ييذا امجيراء لميا واي مي مظاير قدر

 كاي ينا  لا تسلسم بيي خط اةسباة وخط المسببات. 

فهاتاي جيهادتاي دلتانيا لليى  مكانيية حيدوث المعجيةا. بعيد ييذا 

نقيوم: ميي الجيوايد الواضيحة لليى نبيوا الرسيوم صيلى هللا للييل 

بالنقيم  وآلل وسلت اآليات التي لظهريا هللا للى يديل. وقيد يبيت لنيا

حييييث اي المسيييلميي بييياختال   1المتيييواتر اليييذا م يحتميييم الكيييذة

                                                

متييواتر، ويييو نقييم طا فيية كبيييرا مييي النيياس يعتمييد اإلنسيياي فييي كييم جييؤونل للييى النقييم ال -1

يضمي اإلنساي معهت ليدت الكيذة. فمييال: ييبيت اإلنسياي وجيود اليبالد البعييدا بالنقيم المتيواتر 

بييالتواتر. وكييذل  يبييت اي للنبييي محمييدا   ب  -كعيياد ويمييود-كمييا ييبييت وجييود اةمييت البالييية 

ؤرخيي المعاصيريي للنبيي   ب معاجة بينات؛ يبت بالنقم المتواتر حييث ليت نير لحيدا ميي المي

يبيدا لييية معارضيية لهيا، مييع انهييا ليو كانييت كييذبا  ذام كياي يعارضييها طا فيية كميا ليبتهييا طا فيية، 

مسيما مع وجود معارضة قوية للرسوم   ب متميلة في المجيركيي اليهيود والمنيافقيي اليذيي 
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فرقهت وتجتت مذايبهت لنبي وا ليي الرسيوم   ب انيل جياء بم يات 

 مي المعاجة التي تدم بصفة قاطعة للى وجود طا فة منها قطعا.

يييذا باإلضييافة  لييى بعيي  القييرا ي اةخييرى التييي تؤكييد ظهييور 

 ةمور التالية: المعجةا للى يد الرسوم   ب ويي ا

                                                                                                         

وا السيحر  لييل حييث لت يؤمنوا بالرسوم وم بصحة معاجةه ام انهت لت يسعهت انكاريا بم نسيب

 ةلموا: اي المعاجة نوا مي السحر. والى يذه الحقيقة ترجدنا الرواية التالية: 

فيي الحييديث ليي الرسييوم   ب انيل قييام ةبييي جهيم حينمييا انكير اآليييات المنقولية لييل بطريييي 

متواتر:  يا ابا جهم فيإي كياي م يلةمي  تصيديي ييؤمء لليى كييرتهت وجيدا تحصييلهت فكيي  

ر آبا   ولجداد  ومساوئ اسيال  اليدا  ؟ وكيي  تصيدق ليي الصييي والعيراق تصدق بمآي

والجييات  ذا حييديت لنهييا، ويييم المخبييروي لييي ذليي  ام دوي يييؤمء المخبييريي ليي  لييي يييذه 

اآلييييات ميييع سيييا ر ميييا جيييايديا مييينهت ميييي الجميييع الكييييي  اليييذيي م يجتمعيييوي لليييى باطيييم 

صييييييييونل ام كيييييييياي بيييييييياةا هت مييييييييي يكييييييييذبهت ويخبيييييييير بضيييييييي د  خباريتب بحييييييييار يتخرَّ

 ب. 244، 17امنوار،ج

وفي حديث احتجياجي بييي امميات الرضيا  اب وبييي للمياء اليهيود، قيام  اب: فميا يمنعي  ميي 

امقرار بعيسيى بيي ميريت  اب وقيد كياي يحييي الميوتى ويبيرئ اةكميل وامبير  ويخليي ميي 

 الطيي كهي ة الطير يت ينفي فيل فيكوي طيرا بإذي هللا؟ 

 اء اليهود المدلو بـ رلس الجالوتب: يقام انل فعم ذل  ولت نجهده. قام ر يس للم

قام الرضا  اب: لرليت ما جاء بل موسى مي اآليات، جايدتل؟ لليس انميا جياءت اةخبيار ميي 

 يقات لصحاة موسى لليل السالت لنل فعم ذل ؟ 

 قام  رلس الجالوتب: بلى.

ترا بميا فعيم ليسيى ابيي ميريت  اب فكيي  قام الرضا  اب: فكيذل  ليضيا لتيتكت اةخبيار المتيوا

 صدقتت بموسى ولت تصدقوا بعيسى؟  فلت يحر جواباب. 

فقيييام  اب: وكيييذل  لمييير محميييد وميييا جييياء بيييل ولمييير كيييم نبيييي بعييييل هللا.   بحيييار امنيييوار 

 ب 309، 10،ج

والواقييع اي المعجيييةا م تعيييدو اي تكيييوي ك يييية حادييية تاريخيييية لخيييرى مبيييد اي نبحيييث لنهيييا 

لية مجييرديي تمامييا لييي امسييتبعاد الييذا يكتنيي  الموضييوا منييل بعيييد لمييا بصييورا موضييو

باجرناه مي السني الكونية.. بلى؛ لو لت نستطع اي نيؤمي فلسيفيا بإمكياي المعجيةا  مكانيا لقلييا، 

 ذام امكننا نبذ اةنباء المتواترا منها و ير المتواترا ةي العقم لمتي يقة مي النقيم. بييد انيل يبيت 

امكيياي بييم وضييرورا المعجييةا فييال يسييعنا ام قبييوم اةخبييار المويوقيية بهييا للييى  لنييا فلسييفيا

 صحتها.
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اي الرسوم   ب كاي يق  للى المسلميي معاجة اةنبياء  -1

السابقيي وكاي يقوم اي للى النبي   ب اي ي تي بآيية بينية لقوميل 

حتى يصدقوه فلو لت يكي ي تي يو لهت بمعاجة كاي مكذبا لنفسل  ذ 

كياي لقوميل اي يقوليوا ليل  ذا كنيت قيد نبي ت فعيال وتيةلت اي النبييي 

 ؟ 1ل بالمعاجة فلماذا لت ت تنا بهاي تي قوم

اي القرآي نقم للناس طا فة مي معاجة الرسوم   ب؛ ميم  -2

محاربييية المال كييية معيييل ييييوت بيييدر، و خبييياره بالغيييية كفيييتا مكييية، 

والتغلة للى مل  الفرس والروت وميا لجيبل.. وليو كياي كاذبيا فيي 

 . 2نقلل  ذا لكذبل الكفار فورا

المعاصيريي للرسيوم   ب انهيت المعهود مي لقيوام الكفيار  -3

كييانوا ينسييبونل  لييى السييحر، وقييد قيي  لنييا القييرآي ذليي  نقييال ليينهت 

تم لَقَيياَم ]فقييام:  يهو ييدو َطيياس  فَلََمُسييوهُ بواَيم م فوييي قورم تَابييا لمنَييا َللَيمييَ   كو َولَييوم نَةَّ

ٌر ُمبوييٌ  حم يَي َكفَُروا  ويم يذَا  ومَّ سو ب ومبد انهيت جيايدوا 7اةنعات  [الَّذو

منل ما يتجابل والسحر في اليينهت فنسيبوه  لييل، جهيال مينهت بواقيع 

السييحر والفييرق بينييل وبيييي المعجييةا.. فييي حيييي اي الفييارق بيييي 

 السحر والمعجةا كبير ويكمي في يالية لمور: 

                                                

في القرآي آيات كييرا تيدم لليى ظهيور المعياجة لليى لييدا اةنبيياء السيابقيي و ليي   -1
بويي َمعَيلُ َوالبعضها.. قام هللا سبحانل: ] بَياُم لَّوو يالم يَيا جو نَّا  فَضم طَّيميَر َولَلَنَّيا َولَقَدم َءاتَيمنَا َداُوَد مو

ييرٌ  م  ونّويي بوَميا تَعمَملُيوَي بَصو َملُيوا َصيالوحا دو َوالم رم فوي السَّيرم َممم َسابوغَات  َوقَّدو يَد   لَيو الم [ لَلُ المَحدو
يي  ولَيل  ب.. وقام: ]11-10 سبا بُيُدوا َّللّاَ َميا لَكُيتم مو تو الم م قَياَم يَيا قَيوم و ولَى يَُميوَد لََخيايُتم َصيالوحا
مكُيمم فوييي لَرم و َّللّاو َومَ َ يميرُ  هو نَاقَيةُ َّللّاو لَكُيتم َءايَييةم فَيذَُروَيا تَ  ييم َربّوكُيتم َيييذو  هُ قَيدم َجيآَءتمكُتم بَيّونَييةٌ مو

مُخذَكُتم َلذَاٌة لَلويٌت[   ب.73اةلرا  تََمسبوَيا بوسُوء  فَيَ 
 الخارقة: قام هللا تعالى، ويو يبيي بع  آيات هللا التي ظهرت للى يد الرسوم -2
لَي] نَا َحوم ا بَاَركم دو امَقمَصا الَّذو دو المَحَراتو  ولَى المَمسمجو َي المَمسمجو هو لَيمالم مو ا لَسمَرى بوعَبمدو لُ سُبمَحاَي الَّذو

يُر[  يُع المبَصو يم َءايَاتونَآ  ونَّلُ يَُو السَّمو يَلُ مو يم لَنمبَآءو المغَيميةو نُ ب. وقام ]1اةسراء لونُرو ييلو ذَلوَ  مو وحو
ي تَصو تم  وذم يَخم يََت َوَما كُنميَت لَيَديمهو فُُم َمرم تم  وذم يُلمقُوَي لَقالََمُهتم لَيبُهتم يَكم آم ُموَي[  ولَيمَ  َوَما كُنَت لََديمهو

َياب. وقام ]44لمراي  ينَتَلُ َللَيملو َولَيََّدهُ بوُجنُود  لَتم تََروم  ب.40[ التوبةفَاَنمَةَم َّللّاُ َسكو
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اةوم: اي السيحر يحتيياج  ليى تعلييت والمعجييةا تي تي مويبيية مييي 

عييد سيينيي مييي لنييد هللا، ولييذل  فييإي السيياحر م يكييوي سيياحرا ام ب

الدراسة المريقة، لما الرسوم فإنل تصدر منل المعجةا بغير تعلت. 

والساحر م يعر  ام نولا خاصا مي السحر بعد اي يتقي معرفتل 

في حيي ييتمكي النبيي   ب ميي القييات بعيدا معياجة مختلفية نوليا 

في وقت واحيد؛ فميي جيي القمير  ليى تسيبيا الحصيى  ليى انقيالة 

 الجذا نخلة باسقة.

الييياني: اي السييحر ييي تي باختيييار السيياحر و رادتييل بينمييا م ييي تي 

املجيياة ام بييإرادا هللا سييبحانل، ولييذل  فييإي السييحر قييد ييي تي مؤيييدا 

للحييي وقييد ييي تي مخالفييا لييل، لمييا المعجيية فييال يقييع  م موافقييا للحييي، 

 وللحكمة التي ترجد  ليها الرؤية الصا بة وفي سبيم امصالا. 

ر يسيييتخدت فيييي المطيييامع وامييييواء بعكيييس وبكلمييية: اي السيييح

المعجةا، التي م يمكيي اسيتخدامها ام فيي سيبيم الخيير وم ييؤتى 

بهييا ام بييإرادا هللا. ومييي ينييا كيياي الكفييار يطييالبوي اةنبيييياء  اب 

بيييالمعجةا فيييي بعييي  اةحيييياي، وم يسيييتجية لهيييت اةنبيييياء  اب  

نيةم للييهت قا ليي: اي لييس لهيت ميي اةمير جييء بيم اي يجياء هللا 

آياتل في حيي كاي يوى النبي صلى هللا لليل وآلل وسلت موافقا مع 

 بداء اآلية ـ بحسة الظاير ـ ولكيي حييث اي الحكمية ليت تكيي ميع 

ابييدا ها لييت يكييي هللا تعييالى يبعيهييا. ولوضييا جييايد للييى ذليي  قصيية 

موسى  اب مع السحرا  ذ لت ياذي هللا لموسى بالقاء لصاه ام بعد 

لبا وخا  اي م يؤمي الكفار وكاي في ذل  دلييم لليى اي امتأل ر

اي موسى لليل السالت لت يكي بذاتل قادرا للى  حداث الخارقة بم 

بإذي هللا، حيث اي السحر يؤير في  طار محدود بينما المعجيةا م 
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تتحدد بإطار. فالساحر ـ ميال ـ م يتمكي ميي احيياء المييت و بيراء 

الصغيرا  لى يعبياي مبييي يلقي   اةكمل واةبر  لو قلة العصى

الحبيام ييت يرجيع  ليى اصيلل وكيي ي جيي ا ليت يكيي، لو خليي طوفيياي 

يمأل اةر  ماء،  ي الساحر م يفعم ميم يذه وقيد فعلهيا اةنبيياء 

 لليهت السالت.

اليالث: بم لعم السحر م يتمكي ميي البنياء بيم لليى الهيدت فقيط 

يهييدت بييالمعجةا .  بينمييا يسييتطيع النبييي اي يبنييي كمييا يسييتطيع اي

فالساحر قد يتمكي مي اي يجعم ججرا باسقة لليوادا يابسية ولكنيل 

م يجعييم العييود اليييابس جييجرا باسييقة. وامييا المعجييةا فإنهييا التييي 

تجعم مي الجذلة الذابلة نخلة تساقط رطبا جنيا. الساحر يمكي اي 

يجعم النياس فرقيا جييعا ولكيي م يسيتطيع اي يؤلي  قليوبهت كيانهت 

رصو  ويبعيهت لمة وسطا. السحر قد يجعم اةمة القوية بنياي م

م ولكنييل م ييتمكي مييي اي يفعييم خيال  ذليي   كمييا  –جيعبا مستضييعفا

فتبييدم الجييعة المستضييع  اميية قوييية. السييحر قييد  -تفعييم المعجييةا

يجعم مي النظات فوضى ولكي م يخليي ميي الفوضيى نظاميا يبهير 

 العقوم. 

لمعجةا نابعة مي مصدر  ذا فهنا  فروق لساسية بيي السحر وا

السحر اليذا م يعيدو اي يكيوي اسيتخدات بعي  السيني الخفيية بعيد 

دراستها واتقانها. يت يكوي اسيتخدات السياحر اليذا يتي ير بالضيع  

البجرا فيستخدت ذل  في الغالة فيما يضر الناس دوي ما ينفعهت. 

وللييى ذليي  نعيير  اي انكييار الكفييار المعاصييريي للرسييوم   ب 

تهاميل بالسيحر ليت يكيي ام خلطيا سياذجا بييي معطييات معجةاتيل وا

السحر والمعجيةا، لجهلهيت لو اسيتكباريت ليي الحيي.. فيإذا لرفنيا 
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نحي اي ما لتى بل الرسوم   ب لت يكي مي السحر للمنا انل كاي 

معجيةا فكيياي كييالت الكفيار دليييال للييى صيدق نبييوا الرسييوم   ب 

 ويبوت المعجةا لل. 
 

 الكتاب المعجزة

يي المعجةا التي تبقى دليال واضحا لليى رسيالة النبيي القرآي 

لرفيل معاصيروه انيل م يقيرل وم -  ب مدى الدير.. رجم لميي 

ي تي بكتاة مفصم فييل لليت كيم جييء، بليج فيي الفصياحة  -يكتة 

والبال يية الييذروا، وضييرة فييي اةسييلوة والمحتييوى لرقييى رقييت 

َو ويم ] -وتبي للى صي –يقاس، يت يتحدى بل العالت كلل ويقيوم لهيت 

ُليوا  يملويلو َوادم يي مو نَا فَي متُوا بوُسيوَرا  مو دو لمنَا َللَى َلبم ا نَةَّ مَّ ُكنمتُتم فوي َريمة  مو

قوييَ  يييم ُدويو َّللّاو  ويم ُكنميتُتم َصييادو ب.. ييت يقييوم: 23البقرا   [ُجيَهَدآَءُكتم مو

يملولو َولَوم َكاَي بَعمُضُهتم لوبَعم   َظهو ... ]  ب.88اةسراء  [يرام مَ يَ متُوَي بومو
 

 القرآن يتحدى العالم.. 

اي مجييرد التحييدا مييي رجييم لمييي فييي الجةيييرا العربييية لجييهادا 

كبيرا للى اي صياحبل لييس برجيم ليادا، مسييما ولي ييذا التحيدا 

مةت الرسيييوم   ب حتيييى نهايييية حياتيييل حييييث محيييظ حضيييارات 

البجرية لي كية ولر  لبعاد ميا فيهيا، وقيد لجيةت البجيرية ر يت 

 كاير اةلداء اةلداء، لجةت حتى لي محاولة التحدا المضاد. ت

وفي بداية البعيية، ةليت بعي  العيرة المغيروريي بفصياحتهت؛ 

انهت قيادروي لليى التحيدا المضياد، ام انهيت سيرلاي ميا اكتجيفوا 

 ضاللهت البعيد. 
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فالجيالر العربييي  بجيييرب الجيهير ببال تييل قييام لبياتيا ةلييت لنهييا 

لقهييا للييى الكعبيية، ولييت يكييي يعلييي لليهييا ام لفصييا مييي القييرآي فع

جعر لفصا العرة، ولما رلى المسلموي الجاة  بجيرب ب جعاره 

كتبوا بع  آيات القرآي وللقويا  لى جنة لجعار بجير، فلما مر 

بها بجير لبهرتل قوا البال ة في القرآي ويت  قيا ال: وهللا ميا ييذا 

 بقوم بجر ولنا مي المسلميي. 

بيةوغ اإلسيالت ةليت بعي  المنيافقيي اي الوقيت وبعد قيري ميي 

حاي لمجابة لليى تحيدا القيرآي فاتصيم باةديية العربيي الجيهير 

 بييي المقفييعب الييذا ل رتييل يقافتييل الفارسييية الفلسييفية الواسييعة فقبييم 

الدلوا  لى التحدا المضاد ولكنل اجترط للى صاحبل المقترا اي 

دا التي ةلت انل قادر يتكفم لل بما يحتاج  ليل خالم سنة، ويي الم

للى انجاة مهمتل فيها، ولما مضى نصي  ليات لياد  لييل صياحبل 

ليعيير  مراحييم العمييم فييي مواجهيية تحييدا القييرآي فوجييده جالسييا 

والقلت يرتعا بيي لصيابعل وقصاصيات اليورق تتنياير ميي حوليل، 

فالتر  ب نل قد لصية بفجم ذريع في محاولتل يذه ر ت ميا بذليل 

نل لت يسيتطع اي يي تي بآيية واحيدا ميي طيراة مي جهود جبارا  ذ ا

 القرآي.. 

ولسنا بحاجية  ليى ذكير المةييد ميي القصي  التاريخيية بعيد اي 

التر  بعظمة القرآي كم مي تدبر فيل. ولت يظهير حتيى اآلي ميي 

نجا في صيا ة آية واحدا ـ ولو بصيورا تقليديية ـ كآييات القيرآي 

فإي ذاتل يدم للى  الحكيمة، واي ل مضنا النظر لي تحدا القرآي

صدق يذا الكتاة الذا ظايره لنييي وباطنيل لمييي، ظيايره حكيت 

وباطنييل لليييت، قيييت م ليييوج فيييل، حيييي م باطييم معيييل، م تختلييي  
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لحكامييييل وم تتنيييياق  مبييييادؤه وم تتعييييار  لصييييولل وفرولييييل 

 ومفاييمل ولحكامل. 

يذا الكتاة الذا بهر البلغاء فرفعت الالت امستسالت واستهوى 

ت كلل، فظم يستلهت منل طيلة لربعة لجر قرنا فلت تبم لجا بل العال

ولييت تخلييي نضييارتل بييم جيياء كييم جيييم فيياقتبس مييي نييوره وايتييدى 

بهداه وذية ليستخلفل الجيم اليياني فيي ذلي  دوي اي ييؤير تطيور 

الحياا وتقدت العلوت واختال  الةمي جي ا في لظمتل وليميتل. يذا 

س فييي يييذا معجييةا دونهييا الكتيياة ي تيييل رجييم لمييي محيي ، للييي

 معاجة اةنبياء لليهت السالت. 
 

 أين معجزة القرآن؟ 

القيييرآي معجيييةا مجييي  فيييي ذلييي ،  ذ ليييو ليييت يكيييي معجيييةا  ذا 

مستطاا البجر اي ي توا بميلل وقد تحدايت جميعا مي لوم يوت و ذا 

كاي يجبل كتة البجير فيي جييء واحيد بينميا يختلي  لنهيا فيي كيم 

ةا ولكي ليي مي القرآي المعجةا؟ فيي ليية جيء فال يكوي ام معج

 ميةا منل اختب ت المعجةا؟ في الجواة نقوم:

قييد احتييوت آياتييل للييى للييوت لييت يعهييديا البجيير ذليي  اليييوت  -ل

واكتجييفها لصيير النييور.. فبييالر ت مييي اي رمييوة القييرآي لييت تحييم 

بصيورا دقيقية نظيرا لضيحالة معيار  اإلنسياي، فيإي آييات قرآنيية 

حقا ي للمية لت تعر  ام منذ ةمي قرية. واي  كييرا اجارت  لى

مقارنة القرآي في يذا الحقم ب ا كتاة تاريخي يظهر لنا بوضوا 

مدى الفرق بيي كتاة البجر وكتاة الخيالي اةبيدا اليذا م يمكيي 

اي يتجاوةه الةمي، لنى سارا في مسيرتل. بم انل يبقيى لبيدا لميات 

ر  سيرا ليجيد بيل  جيارا امكتجافات، فيعود اإلنسياي  لييل كلميا لي
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بارةا  ليل حتى انل يعتقد بيقيي اي القرآي يحتوا للى العلت كليل.. 

ونحييي  ذ نييذكر بضييعة لميليية فإنهييا ليسييت سييوى طليعيية الجييوايد 

 العلمية التي تتالحي لتكج  لي  لجاة القرآي:

لقد اكتج  العلت اي المادا كانت جامدا وساكنة وحدث فيهيا  -1

ة مالييييي مليييوي سيينة فبييدلت المييادا تتمييدد انفجييار يا ييم قبييم خمسيي

حتى اي دا را المادا كانت لل  مليوي سنة ضو ية ولصبحت اآلي 

لجرا لميام ذل . ويكذا تتوسع المادا ام انهيا كلميا توسيعت كلميا 

كير بداخلها الفضاء الخالي حتى انل لو طوينا الكوي بحيث لت يبي 

لجيمس بضيعة فيل فضاء خام تضاءم الكوي حتيى لصيبا كحجيت ا

لجييرا مييرا. لليسييت تييدم يييذه الكجييو  العلمييية تييدم للييى بضييع 

 رموة اآليتيي الكريمتيي: 

م ] -ل َ  َكانَتَييا َرتمقييا ييَماَواتو َوامَرم يَي َكفَييُروا لَيَّ السَّ لََو لَييتم يَييَر الَّييذو

 ب.30[ اةنبياء فَفَتَقمنَايَُما

 يم ينا  تعبير لفصا مي تعبير الرتي والفتي تكج  ليي ييذه

 الحا ي؟

لمُكتُةو ] -ة ّمو لو جو ا السَّمآَء َكَطّيو الّسو وو َت نَطم  ب.104اةنبياء  [يَوم

 لليس الطي لصدق تعبير مخالء المادا لي الفضاء؟.

ميييي المفهيييوت ليييدى العلمييياء الييييوت اي الميييادا الخفيفييية وةنيييا  -2

ارتفعت للى سيطا اةر  وكانيت الجبيام، وبقييت الميادا اليقيلية 

لبحيار، واسيتطاا ارتفياا مكياي وانخفيا  آخير اي مكانها فكانت ا

يحيافظ لليى تييواةي اةر  وام لميادت ب يلهييا. ييذه الحقيقيية، ام 

قَييى فوييي اةَرم و ]تييرى دلييت لليهييا اآلييية التالييية بيي بلج تعبييير:  َولَلم

يَد بوُكتم  َي لَي تَمو  ب.10لقماي  [َرَواسو
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اي  وتتفي نظريات للماء الجغرافييا والنبيات و ييريت لليى -3

اةر  كانت متمركةا في البدء يت انتجرت. ويذه تتفي تماما مع 

كلمية  دحييوب التييي اسييتعملتها آيية قرآنييية لنييد بييياي بداييية اةر ، 

ذل  ةي  الدحوب تعني التسوية في امنتجار ميي مكياي تتجميع فييل 

 المادا.

نمَهي]قام هللا تعالى:  يَرَج مو َد ذَلويَ  َدَحاَييآ   لَخم َ  بَعم ا َمآَءَييا َواةَرم

َلاَيا  ب.30/31الناةلات  [َوَمرم

وكفى بهذه اةدلية دلييال لليى ميدى امنسيجات بييي آييات الكتياة 

وكجوفات العليت الحيديث وييي مقتبسية ميي موضيوا تكيوي الميادا 

 فقط.. وفي سا ر المواضيع جوايد لكبر ولكير. 

والقرآي ليس فيل اخيتال  بييي المبيدل والجيريعة واةخيالق  -ة

ده في المبادئ اةخرى. فالقرآي ميال يقر مبدل التوحييد ييت الذا نج

م يجذ لنل في صغير لو كبير، بم يصدر لنل كيم جييء، بعكيس 

فإنل يتبنى مبدل في الفلسيفة يناقضيل فيي  –ميال  –المبدل الماركسي 

 التجريع لو في اةخالق. 

ويييو لفصييا مييا لهييده العييرة ولبلييج مييا لهييده اإلنسيياي مييي  -ج

ية، وليذل  لنةليت العيرة معلقاتهيا العجيرا الفصييحة للفاظ وتراك

لندما نةلت بعي  اآلييات، قيا ليي انهيا سيو  تفضيحنا ةنهيا ميي 

 قبيم وضع الحصى في لر  اةحجار الكريمة.

وللتقد اي ليت ما في القيرآي ييي معارفيل التيي حليت للنياس  -د

كييم مجيياكلهت الفكرييية والتييي لجييةت لييي حلهييا البجييرية جميعييا. 

نفسل ييذكر اي سير لظمتيل بالدرجية اةوليى ييي معارفيل والقرآي 

يفَآٌء لوَميا فويي ]فيقوم:  ي َربّوُكيتم َوجو َظةٌ مو لو يَآ ليبَها النَّاُس قَدم َجآَءتمُكت َموم

نوييَ  مو لمُمؤم َمييةٌ لو ييُدورو َويُييدمى َوَرحم ب.. يظهيير مييي يييذه 57يييونس  [الصب
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 اآليييية اي جيييفاء ميييا فيييي الصيييدور والهيييدى ييييي السيييمل الكبيييرى

الموجييودا فييي القييرآي ويييي مرتبطيية بظييايرا كجيي  الحقييا ي فييي 

القرآي. ومي ينا فقد تحدى القرآي بتل  المعار  البجر جميعا، م 

 العرة وحديت. 
 

 تبشير الكتب المنزلة

وحجية لخيرى للييى صيدق رسيالة النبييي محميد صيلى هللا لليييل 

را وآلل وسلت، بجارا الكتة السماوية بل. يمكننيا معرفية ييذه البجيا

 بطرق يالية: 

اةوم: لقييد ذكيير القييرآي فييي لييدا آيييات اي اةنبييياء السييابقيي قييد 

يَي ]بجروا بالنبي محمد صلى هللا لليل وآلل وسلت فقام سيبحانل  الَّيذو

نييَديُتم فوييي  م لو تُوبييا ُدونَييلُ َمكم ا يَجو يييَّ الَّييذو ُسييوَم النَّبويييَّ امُّمو يَتَّبوعُييوَي الرَّ

يييمو  نمجو ب .. ولعييي اةحبييار والقسيسيييي 157اةلرا   [التَّييوَرااو َواإلو

 ويَّ ]الذيي كتموا الحي بالبجارا بل صلى هللا لليل وآلل وسلت فقيام: 

لنَّياسو  دو َميا بَيَّنَّياهُ لو ي بَعم َي المبَيّونَاتو َوالمُهَدى مو تُُموَي َمآ لَنَةلمنَا مو يَي يَكم الَّذو

لَ وَ  يَلمعَنُُهُت َّللّاُ  تَاةو اُوم ب وقام في سياق الحيديث 159البقرا  [فوي المكو

لي رسالة النبي ليسى اب انل كاي يبجر بنبي ي تي ميي بعيده فليو 

لت يكي الرسوم صادقا في قولل انل قد بجيرت بيل الكتية السيماوية 

السابقة،  ذي لكياي يكذبيل اليهيود والنصيارى ميع انيا م نعهيد مينهت 

اي  -ا ليي الحيياسيتكبار-ذل  لبدا. بم كم ما في اةمر انهت قيالوا 

الرسيوم اليذا وصيي  فيي الكتيياة انميا ييي تي بعيد قييري ميي تيياريي 

بعيييية الرسيييوم ولظهيييرت اةييييات كيييذبهت؛ وليييت يكيييي ذلييي  ام ميييي 

بعضهت، اما اآلخروي فإنهت آمنوا بل التمادا للى اةوصا  التيي 

 التقدوا ب نها ظايرا في الرسوم   ب بالضبط. 
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الموليود فيي الكتية  والخالصة: اي الرسوم ادلى انيل المبجير

السابقة، وحييث ليت ينكير ذلي  لحيد ميي معاصيريل لرفنيا انيل كياي 

 صادقا في يذه الدلوى. 

الييياني:  القييدر الموجييود ب يييدينا مييي الكتيية السييماوية تتضييمي، 

للييى اليير ت مييي كيييرا التحرييي  فيهييا ب يييدا المعانييديي للرسييالة 

ر ت مي الجديدا الذيي يددت الرسالة مصالحهت الجخصية؛ للى ال

كم ذل  فإي الكتة السماوية الموجودا م تةام تحتوا للى بجا ر 

 كييرا بنبوا الرسوم   ب و لي  طا فة منها: 

في انجيم برنابا؛ الفصم الياني بعيد اةربعييي:  وم لحسية  -1

نفسي كالذا تتحديوي لنل، ذل  ةني م لليي لي لحم سير رسوم 

قبليي وسييبعث قريبيا وسيي تي هللا الذيي تسمونل  مسب ب اليذا خليي 

 بكالت الحي والذا ليس لدينل نهايةب. 

 وذليي  ةي هللا قييد ولييد  بييراييت اي يبعييث مييي ذريتييل مييي  -2

يبار  بل جميع قبا م اةر  وكما حطمت اةصنات فسو  يحطت 

 ابن  جميع اةصناتب. 

: -20السفر اةوم، الباة الرابع لجر، اآلية  -وفي التوراا  -3

  اسيماليم لجبيت لليى دلوتي  وباركيت فيي نسيلل  وفي خصو

 ويظهر منل ايني لجر ر يسا وسو  ي تي مي قبلل جعة لظيتب.

وفي نفس الفصيم ذكير ميا نيذكر فيميا يليي نصيل وترجمتيل:  -4

ويمفريتيييي اتيييو =  واجعليييل محظوظيييا وفييييراب، ويريتيييي اتيييو = 

 ولجعلل كييراب، بم د بم د =  بسبة محمدب، جنت لاسار =  ايني 
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جييرب، نسيي يت بوليييد =   مامييا يولييدهب، وانجييتيوا لفهييي كييادوم = ل

 . 1 ولجعلل لمة كبيراب

: -18وفييي التييوارا، السييفر الخييامس، البيياة اليييامي، اآلييية  -5

 وقام لي الرة ما قيم ل  حسنا س بعث لهت نبييا ميي لخيوتهت بنيي 

اسماليمب ولت ييدا مينهت النبيوا لحيد سيوى النبيي محميد صيلى هللا 

 ل وسلت، فهو  ذا المقصود بهذا الن . لليل وآل

السييييفر الخييييامس، البيييياة اليالييييث  –وفييييي التييييوراا ليضييييا  -6

:  ويذه يي البركة التي بار  بها موسى بنيي 21واليالييي، اآلية 

ويو الوادا الذا  - سرا يم قبم وفاتل قام: جاء يهوى لي سيناء 

عيث وييو مب -وطلع لهت مي سيالير  -بعث بل موسى لليل السالت 

وييييي مكييية  -واسيييتنار ميييي جبيييم فييياراي  -ليسيييى للييييل السيييالت 

ب .. والواضا انل لت يبعث مي جبام مكة ام النبي محمد -المكرمة

   ب.

وينييا  طا فيية كبيييرا لخييرى مييي النصييو  التبجيييرية نتركهييا 

 لميجاة. 

اليالث: المناظرات؛ ويالث ما نستكج  بل البجارات الموجيودا 

النبييي محمييد   ب يييو مييا ذكييرت فييي فييي الكتيية السييابقة ببعييث 

المنياظرات التييي جيرت بيييي للمياء المسييلميي وبييي للميياء اليهييود 

والنصارى.. وبما  ننا لرفنا ميي اليرواا النياقليي لهيذه المنياظرات 

الصييدق والضييبط بطييرق فنييية دقيقيية فييإي يييذه المنيياظرات معتمييدا 

 لدينا كما يي معتميدا ليدى جمييع العقيالء لليى لصيلهت اليابيت ميي

املتميياد للييى كييم مييا يفيييد يقيية واطم نانييا نفسيييا. ونحييي فيمييا يلييي 

                                                

 عبارا منقولة مي التوراا بترجمة بع  المختصيي باللغة.يذه ال -1
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نستعر  مناظرا واحدا فقيط اختصيارا للحيديث، وييي المنياظرا 

التيييي جيييرت بييييي اإلميييات الرضيييا  اب وبييييي كبيييير للمييياء اليهيييود 

 والنصارى. 

:   ف قسمت  -كبير للماء النصارى –قام لليل السالت لجايليي 

يوحنييا قييام: اي المسيييا لليييل السييالت  للييي  يييم نطييي امنجيييم اي

اخبرني بديي محمد العربي   ب، وبجرني بل انل يكوي مي بعده 

 فبجرت بل الحوارييي فآمنوا بل؟ 

قام جايليي: قد ذكر ذل  يوحنيا ليي المسييا  اب و بجير بنبيوا 

رجم وب يم بيتل ووصيل ولت يخ  متى يكيوي ذلي  وليت يسيت لنيا 

 القوت فنعرفهت. 

لسالت: فإي ج نا  بمي يقرء امنجيم فتلى للي  ذكير قام لليل ا

 محمد وليم بيتل ولمتل لتؤمي بل؟ 

 قام جايليي: سديدا  لا نعت بالت كيدب. 

قام الرضا  اب: لنسطاس الرومي: كي  حفظي  للسيفر الياليث 

 مي امنجيم؟

 قام: ما لحفظني لل.

يت التفت الرضا  اب  ليى رلس الجيالوت، وكياي لالميا يهودييا: 

 للست تقرل امنجيم؟ 

 قام راس الجالوت: بلى لعمرا.

قام لليل السالت: فخذ لليَّ السفر اليالث  فقرل اإلمات فقرات منل 

حتى  ذا بلج ذكر النبي   ب وق  يت قامب: يا نصراني اني لسال  

 بحي المسيا ولمل لتعلت  ني لالت باإلنجيم؟ 

 قام: نعت. 
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متيل.. ييت قيام: ميا تقيوم ييا يت تال لليل ذكر محمد وليم بيتيل ول

نصراني؟ يذا قوم ليسيى بيي ميريت  اب فيإي كيذبت ميا ينطيي بيل 

 ؟1اإلنجيم فقد كذبَت موسى وليسى

يت  لتفت الرضا لليل السالت  لى رلس الجالوت اليهودا فقيام: 

يا يهودا لقبم للي لس ل  بالعجر اآليات التي انةلت للى موسى 

بيا نبي  محميد   ب ولمتيل: بي لميراي، ييم تجيد فيي التيوراا مكتو

  ذا جاءت اةمة اةخيرا لتباا راكة البعيير يسيبحوي اليرة جيدا 

جدا تسبيحا جدييدا فيي الكنيا س الجيدد فليفيةا بنيوا  سيرا يم الييهت 

و لييى ملكهييت لتطميي ي قلييوبهت فييإي ب يييديهت سيييوفا ينتقمييوي بهييا مييي 

 اةمت الكافرا في لقطار اةر ب ليكذا يو في التوراا مكتوة؟ 

 . 2قام رلس الجالوت: نعت انا لنجده كذل 

اي يذه الحادية التاريخية التي ليبتتها كتية الحيديث المضيبوطة 

تييدم للييى اي للميياء ليييم الكتيياة لييت يكييي يميينعهت انكييار البجييارا 

بالرسوم، حتى في لواسيط القيري اليياني ميي الهجيرا، والواقيع اي 

ودا ولكنهييا للميياء بنييي  سييرا يم كييانوا يقولييوي اي البجييارا موجيي

 تخت  بمي ي تي بعد قري مي بعية الرسوم ولكنل لت ي ت. 
 

 شهادة هللا

لقد تحدى النبي   ب كم البجر بما لهت مي مبادئ ولفكار وبما 

ينتحلوي مي جرا ع ولديياي، تحيدايت فيي لكيير ميي آيية ولكيير ميي 

قُيمم ]مجهد ب ي هللا جهيد بينيي وبيينكت.. قيام هللا فيي كتابيل العةيية: 

يٌد بَيمنوييي َوبَيمنَُكتم لَاب  بَييُر َجييَهاَدام قُييمو َّللّاُ َجييهو ء  لَكم  …ب19اةنعييات  [ َجيييم
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يدام  بَيمنوي َوبَيمنَُكتم ] و َجهو ََّ َسالم قُمم َكفَى بوا َت ُمرم يَي َكفَُروا لَسم َويَقُوُم الَّذو

تَاةو  ُت المكو لم نَدهُ لو  ب..43الرلد  [َوَميم لو

هللا للييى صييدق نبييوا محمييد  مييا يييي يييذه الجييهادا وكييي  يجييهد

   ب؟ اي هللا يجهد مي لدا طرق:

اسييتجابة الييدلاء لكييم مييي توسييم  لييى هللا بييالنبي وآلييل   ب  -1

 مما يدم للى  خالصهت هلل.. 

 ونصرا هللا لمي يؤمي بجريعة الرسوم ويتمس  بها تماما. -2

مضييافا  لييى ييياتيي الجييهادتيي ينييا  نييوا آخيير مييي الجييهادا  -3

مي باهلل  يمانيا حقيقييا يجيد نفسيل لميات لسيلوة جدييد يي: اي مي يؤ

للتفكير، ومنهج جديد للسلو ، وقيت جديدا لألخالق، ييت يجيد نفيس 

ذل  اةسلوة والمينهج والقييت موجيودا فيي جيريعة الرسيوم فييعلت 

انهييا مييي لنييد هللا و لييي  ميييال لييذل : مييي ليير  هللا بقلبييل صييدقا 

و ليى هللا تعيود، واي خيير ولدم، يعر  اي اةجياء تي تي ميي هللا 

اةلمام يي التي تقربل  لى هللا ةلفيى، وخيير اةخيالق ميا تطهيره 

ميي الهيوى والغضية، ويجييهد لليى ييذه الحقييا ي وجيداي كيم مييي 

باجيير بقلبييل حقيقيية اإليميياي. فييإذا وجييد فييي اإلسييالت وفييي جييخ  

الرسوم نفس ييذا امتجياه وييذا اةسيلوة لير  انيل ميي لنيد هللا 

. يت اي مي آمي بجريعة الرسوم واستجعر قلبل التقوى تعالى يقينا.

دنى  لى هللا لكير ف كير حتيى انيل ييرى هللا بنيور اإليمياي، فيعير  

اي دلوا الرسوم كانت صادقة ويكوي ميم الديي بالنسبة  ليل ميم 

مي يُيدا  ليى طرييي وقييم ليل انيل يبليج بيالفرد  ليى بليد معييي، ييت 

لديل لية ريبية بالنسيبة  ليى صيدق  سلكل فوصم  ليل فعال. فال تبقى

 الهادا. 
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 القست الياني لي العقيدا واإليماي 

 

 البحث الثالث عن: 
 
 
 
 

 الومية
 

 

 

 الحاجة  لى اإلمات

 كي  نعر  اإلمات؟ 

 مسؤولية الناس تجاه اإلمات 
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 ب1 

 الحاجة  لى اإلمات

يعة كما م تكمم الرسالة بدوي الرسوم   ب كذل  م تتت الجر

بدوي  مات. ذل  ةي طبيعة البجير تهيوا بيل  ليى لسيفم وم يكفيهيا 

وجييود جييريعة محفوظيية فييي اةسييفار، بييم مبييد مييي تجسيييد تليي  

الجريعة في  نساي يتمتيع بتفيوق تجيريعي يعطييل صيالحية تطبييي 

الجريعة للى الناس،  ذ مبد لكم قانوي مي مطبي نافذ الكلمة وام 

  لاد القانوي حبرا للى ورق.

ولقد جاء هللا تبار  وتعيالى اي يسيعد اإلنسياي فيي الحيياا بيدوي 

اي يضطره  لى ذلي  فيسيلبل كرامتيل وحريتيل،  ذ لنهميا للية لليى 

اإلنساي حتى مي السعادا ذاتهيا. ويكيذا كياي ينبغيي للييل اي ييوفر 

لل كم وسيا م السيعادا حتيى  ذا جياء لخيذ بهيا، فجيرا ليل الجيرا ع 

ث رسوم يبيي لل وينيذره ويبجيره وييدلوه ولبَّد لل المنايج، يت بع

 لى تطبيي ذل  ويجر  للى تنفييذه، وكياي للييل لهيذه الناحيية اي 

م يتر  الخلي فوضى دوي منفذ للجريعة بعد الرسوم   ب، بيم 

كاي ينبغي اي يعييي لهيت ل مية يتمتعيوي بميا يتمتيع بيل الرسيوم ميي 

ذلي   صالحيات، ويقوموي بما يقيوت بيل الرسيوم ميي مهميات. كيم

 تماميا للنعميية وتحقيقييا للحكمية وتييوفيرا لوسييا م السيعادا التييي يييي 

ه النياس  الهد  النها ي لحياا اإلنساي. ولكي كما لت يج  هللا اي يُكرو
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للييى الهييدى فييي لهييد الرسييوم  بقيياءا لهييت للييى النعميية الكبييرى 

المويوبة لهت، ويي نعمة الحرية؛ فكذل  لت يجي  اي يجبيريت لليى 

برا. ويكذا لبقى للى اإلمات اةخير صاحة الةمياي اتباا اإلمات ج

 لجييم هللا فرجييلب  تمامييا لحجتييل للييى خلقييل وتييوفيرا لمنتهييى مييا 

يمكنهت اي يبلغوه مي سعادا الدنيا واآلخرا.  ير اي الحكات جردوا 

اة مة لليهت السالت وقتلويت ولةالويت ليي ميراتبهت وليت يسيتفيدوا 

ة مة بينهت كمييم سيراج يطف يل مي للومهت وكفاءاتهت، فكاي ميم ا

 طا ية فال يستفيد منل الناس. 

يييذا مييوجة الحييديث لييي فلسييفة اإلماميية لنييد الجيييعة واي مييي 

يستولبها يتمكي مي رد الجبهات التي تلوكها للسنة البسطاء والتي 

 تتلخ  في اةمور التالية: 

 يقولوي: للت يك  الناس كتاة هللا وفيل للت كم جيء؟ 

فماذا كاي السبة في اي يبعث هللا لنبياء اي كاي يكفي نقوم:  ذام 

النيياس نييةوم الكتيياة فييي قرطيياس؟ اي الحاجيية  لييى وجييود مبلييج 

 للرسالة يي الحاجة  لى وجود منفذ للجريعة ويو اإلمات. 

 يقولوي:  ذا فلماذا لت ينصر هللا اة مة بالغية؟ 

هييا نقييوم: ةنييل جيياء اي يجعييم الييدنيا دار بييالء يعمييم النيياس في

بحريتهت تماما كما اي كييرا مي اةنبيياء ـ للييهت السيالت ـ ليت ييرد 

 هللا  جبار لممهت للى اتبالهت!

 يقولوي: فما يي فا دا  مات  ا ة؟ 

نقوم: ميليل مييم طبيية م ييدلوه النياس  ليى مرضيايت، اليذنة 

ذنة الحكات الطغاا الذيي تسيببوا فيي  يبتيل. اميا هللا فقيد اتيت نعمتيل 

إلمييات. واي ينييا  ظهييورا ينتظييره القييدر حيييث يعييود باصييطفا ل ا
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اإلمات  لجب  لى المسرا لكي يطبي لحكيات هللا جميعيا وييي فا يدا 

كبيرا.. ونظرا ةيمية الحديث يجة اي نفصم وجوه الحاجية  ليى 

اإلمات ضمي بضعة نقاط، وقبم التفصيم مبد اي نعلت اي الحاجات 

اإلنساي الكفياءا التامية تنبعث مي منطلي واحد يو اي هللا خلي في 

لبلييوغ لسييمى درجييات الفييالا فييي الييدنيا واآلخييرا، وانجيياة يييذه 

الكفاءا يتوق  للى وجود الحجة الذا ي خيذ بييد ميي يجياء ويبلغيل 

الفالا المتوخى فلو لت يجعم هللا حجة لخلقل  ذام لكانت يذه الكفاءا 

 لغوا تعالى هللا لنل.

 الوالية هلل: -1

لمطلي اليذا م يحيي ةحيد اي يجيرا للخليي اي هللا يو الحاكت ا

مييي دونييل فييي قليييم لو كيييير. وبمييا انييل لجييم مييي لي يباجيير الخلييي 

بالهداية والتجيريع فإنيل يبعيث لنبيياء يهيدونهت ويبلغيونهت رسيامتل. 

وبمييا اي مييي الواضييا اي المسييلميي لييت يبلغييوا بعييد لهييد الرسييوم 

ييرام ليت   ب درجة مي النضيج الفكيرا والرجيد امجتميالي، ولخ

يتقمصوا الجريعة اإلسالمية بصورا كاملة م للما وم لميال، لميا 

دم لليييى ذلييي  ميييي اخيييتالفهت الواسيييع فيييي اةحكيييات والمعيييار  

اإلسالمية، لةت اي يكوي لهت امات معصيوت ميي بعيد الرسيوم يقيوت 

ببياي اةحكيات وجيرا المعيار  حتيى يكتميم نضيج طا فية طليعيية 

ى الدير محتفظية بيالروا اإلسيالمية في اةمة تستمر بها اةمة مد

الكامليية. يييذا مييي جانيية ومييي جانيية آخيير لييةت اي يكييوي لهييت مييي 

يُجرا لليهت اةحكيات حتيى م تضييع الرسيالة فيي ةحمية اةييواء 

المادييية. والحييديث التييالي يجييير  لييى يييذه الحقيقيية  ذ يقييوم اإلمييات 

هت؟ الرضا  اب:  فإي قام قا م: فلت جعم لولي اةمر ولمير بطيالت

قيم لعلم كييرا منها: اي الخلي لما وقفوا للى حد محدود ولميروا 
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لي م يتعدوا ذل  الحد لما فييل ميي فسياديت ليت يكيي ييبيت ذلي  وم 

يقيوت ام بياي يجعيم للييهت فييل لمينيا، ي خيذيت بيالوق  لنيدما لبيييا 

لهت، ويمنعهت مي التعدا واليدخوم فيميا خطير للييهت، ةنيل ليو ليت 

كاي لحد م يتر  لذتل ومنفعتل لفساد  يره، فجعم يكي ذل  كذل  ل

 . 1لليهت قيما يمنعهت مي الفساد ويقيت فيهت الحدود واةحكاتب
 

 القيادة ضرورة أبدا  

 يم اةمة بحاجة  لى قيادا ؟

ةي كانيييت ييييذه الحقيقييية موضيييوا نقييياا حينميييا قاليييت طا فييية 

فوضوية الخوارج بعدت حاجة المجتمع  لى قيادا، لو لندما قالت ال

بذل ، فإنها  ير واردا لبدا اليوت،  ذ لت يعد ينيا  لا  نسياي يجي  

فييي ضييرورا القيييادا لمنسيياي، والتيياريي لييت يهييدنا  لييى ميييام واحييد 

اسيتغنى فييل المجتميع لييي القييادا.. وميي ينييا وجية لليى اإلسييالت 

 ليضا اي يعيي القيادا الصالحة.

د اي تكيوي قيادتيل وبما اي الديي اإلسالمي لتت الجرا ع، كاي مب

بمستواه، ويم يتحقي ذل  في  ير اإلمات المعصوت ويو لللت ليم 

 لصره ولتقايت؟ 

والخالصييية: اي المجتميييع بحاجييية  ليييى القييييادا، وخيييير القيييادا 

المعصييوت العييالت المؤيييد مييي قبييم هللا تعييالى، فكيياي مييي حكميية هللا 

ت للييل ورحمتل اي يعيي للمسلميي يذه القيادا التي تتميم فيي اإلميا

 السالت. 

الحديث التالي لي الفضم بي جاذاي يوضا يذه النقطة:  انا م 

نجييد فرقيية مييي الفييرق وم مليية مييي الملييم بقييوا ولاجييوا ام بقيييت 
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ور يس لما مبد لهت منل في لمر الديي والدنيا، فلت يجة فيي حكمية 

الحكيت اي يتر  الخلي مما يعلت انل مبد لهيت منيل وم قيوات لهيت ام 

فيقييياتلوي بيييل ليييدويت ويقيميييوي بيييل فيييي هت ويقييييت لهيييت جمعيييتهت  بييل

 . 1وجمالتهت ويمنع ظالمهت مي مظلومهتب
 

 اإلسالم رسالة خالدة  

للت هللا مي خلقل انهت لو تركوا وج نهت لبيدلوا السيني ولظهيروا 

البييدا ولييت يييدلوا لألجيييام القادميية فرصيية السييعادا بالييديي المبيييي، 

السيينة ويمحييي البدليية. و ذ كيياي  فلييةت اي يجعييم لهييت مييي يحفييظ

اإلسييالت رسييالة خالييدا فكيياي مبييد اي يييوفر هللا الوسييا م الممكنيية 

 لبقا ها لبر اةجيام نقية صافية. 

قام اإلمات الرضا لليل السالت: انل لو لت يجعم لهت  لا للخليب 

 ماما قيما حافظا مستودلا، لُدرسيت الملية وذيية اليديي، وُ ييرت 

لييةاد فيييل المبتييدلوي، ونقيي  منييل الملحييدوي، السيينة واةحكييات، و

وجييبَّهوا ذليي  للييى المسييلميي، ةنييا قييد وجييدنا الخلييي منقوصيييي 

محتيياجيي  ييير كييامليي، مييع اخييتالفهت واخييتال  ليييوا هت وتجييتت 

لنحا هت، فلو لت يجعم لهت قيما حافظا لما جياء بيل الرسيوم لفسيدوا 

واإليميياي للييى نحييو مييا بينييا، و يييرت الجييرا ع والسييني واةحكييات 

 . 2وكاي في ذل  فساد الخلُي لجمعيي
 

 لكي تتبين الشرائع 
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ينييا  طا فيية كبيييرا مييي الجييرا ع واةحكييات تُبيييَّي فييي الكتييياة 

والسنة، لما الكتاة فبسبة  احتوا ل للى المتجابهات ولدت وجيود 

تفسييير صييحيا لهييا. ولمييا السيينة فلعييدت وجييود كييم مييا يحتيياج  ليييل 

لنها، وقلة اليقاا، وكييرا المحيرفيي ذوا الناس فيها، ولبعد الناس 

الميوم واةيواء المختلفة، كم ييذا مضيافا  ليى كييرا امجيتباه فيي 

الموضولات الخارجية وتطبيي اةحكات العامة لليها. ولذا احتياج 

الناس  لى  مات لالت معصوت لبياي اةحكات وتوضيا المتجيابهات، 

ر  بغيير ليالت يحتياج قام اإلمات الصادق  اب:  ليت يتير  هللا اة

 .1الناس  ليل وم يحتاج اليهت.. يعلت الحالم والحراتب
 

 التذكرة باآلخرة 

الدنيا قريبة  لى حواس الناس بينميا اآلخيرا بعييدا لنهيا، ولكيير 

الناس تغريت الدنيا فينسوي ذكير ربهيت ويغفليوي ليي اآلخيرا.. اذام 

فيي نسييانها فالبد لهت مي داا يذكريت بها، ذل  ةي اآلخرا حيي و

 الجقاء العظيت!

جاء فيي الحيديث ليي امميات الرضيا للييل السيالت:  اي اإلمامية 

ةمات الديي، ونظيات المسيلميي، وصيالا اليدنيا ولية الميؤمنيي. اي 

اممامة رلس اإلسالت النامي، وفرلل السامي. باإلمات تمات الصالا 

والةكييياا والصييييات والحيييج والجهييياد، وتيييوفير الفييييء والصيييدقات، 

 مضاء الحدود واةحكات، ومنع اليغور واةطرا . واإلمات يحلم و

حالم هللا، ويحرت حرات هللا، ويقيت حيدود هللا وييذة ليي دييي هللا، 

ويدلو  لى سبيم ربل بالحكمة والمولظة الحسنة والحجة البالغية. 
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ييييت يضيييي  امميييات فيييي مقطيييع آخييير ميييي نفيييس الروايييية:   ليييالت 

ت ب مر هللا، ناصا لعباد هللا، حافظ بالسياسة، مفرو  الطالة، قا 

 . 1لديي هللاب
 

 مرجع األمة

مبد للناس مي مرجع ينتهي  ليل كم خال .. ذلي  اي النياس م 

يةالييوي مختلفيييي فييي كييم اةمييور ويييذا الخييال  يييؤدا بهييت  لييى 

الجييقاء الييدا ت. فلييوم اي هللا يصييطفي مييي لبيياده مييي يحسييت لهييت 

س سييعادتهت بييدوات الخييال  الخييال ، فقييد كيياي يقتضييي سييلة النييا

بينهت واقتضى ذل  اي يق   رضل الذا خلي ةجلل الناس وييو 

الفالا، وتعالى هللا الحكيت اي يفعيم جيي ا لغايية محيددا ييت م ييوفر 

الوسا م التيي تحققهيا؛ للجيةا ات جهيال ات ظلميا؟ سيبحانل و تعيالى 

 لي ذل .

جيياء فييي حييوار بيييي لحييد لصييحاة اإلمييات الصييادق  اب وكيياي 

 يدلى بهجات، ورجم جامي وذل  في حضور اإلمات  اب: 

 قام يجات: فبعد رسوم هللا مي؟ 

 قام الجامي: الكتاة والسنة.

قام يجات: فهم نفعنا اليوت الكتاة والسنة فيما اختلفنيا فييل حتيى 

 رفع لنا امختال  و مّكننا مي امتفاق؟. 

 قام الجامي: نعت. 

صيرت  لينيا ميي الجيات فيي قام يجات: فلت اختلفنيا نحيي ولنيت و

 مخالفتنا؟ 
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 فسكت الجامي. 

 فقام لبو لبد هللا  اب للجامي: مال  م تتكلت؟ 

قام الجامي: اي قلت  نا ما اختلفنا كابرُت، واي قلت اي الكتياة 

والسنة يرفعاي لنا امختال  لبطلت ةنهميا يحيتمالي الوجيل. واي 

فعنيا  ذام الكتياة قلت قيد اختلفنيا وكيم واحيد منيا ييدلي الحيي فليت ين

 والسنة.. ولكي لي لليل ميم ذل .

 . 1فقام ابو لبد هللا  اب: سلل تجده مليا

 فقام الجامي لهجات: مي لنظر للخلي، ربهت ات لنفسهت؟ 

 فقام يجات: بم ربهت لنظر لهت. 

فقام الجامي: فهم لقات لهت مي يجمع كلمتهت و يرفع اختالفهت ، 

  و يبيّوي لهت حقهت مي باطلهت؟

 قام يجات:نعت.

 قام الجامي: مي يو؟

قام يجات: لما في ابتداء الجريعة فرسوم هللا صيلى هللا للييل و 

 آلل وسلت، و لما بعد النبي فغيره.

 قام الجامي: مي يو  ير النبي القا ت مقامل في حّجتل؟

 قام يجات: في وقتنا يذا لت قبلل؟

 قام الجامي: بم في وقتنا يذا.

الس  يعنيي لبيا لبيد هللا للييل السيالتب اليذا قام يجات: ييذا الجي

 نجد  ليل الرحام ويخبرنا ب خبار السماء وراية لي لة لي جد. 

 قام الجامي: فكي  لي اي لللت ذل ؟ 

 قام يجات: سلل لما بدا ل . 
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 .1قام الجامي: قطعت لذرا

 اإلمامة ضرورة حضارية

ريا. اي لبسط تعري  لمنساي ولجملل يو: اي اإلنساي خلي حضيا

ويييذا يعنييي امتالكييل لمييؤيالت الحضييارا.. وليسييت الحضييارا سييوى 

 القدرا للى التحكت في الذات. 

وم رييية فييي اي كييم  نسيياي يجييد لمامييل آفاقييا واسييعة يسييتطيع 

امنطييالق فيهيييا  لييى لسيييمى مراتيية الضيييبط الييذاتي.. وليييو فتجييينا 

التاريي لوجدنا اي قفةاتل التقدميية كانيت نتيجية البطيومت السيامية 

التي تتمتع بها ف ة قليلة مي بني آدت، ولت يكيي اآلخيروي ام مجيرد 

اتبيياا اقتفييوا آيييار البطييومت تليي .. فلييوم تليي  البطييومت  ذام لكيياي 

يليي  التيياريي ظييالت كيييي . ولحييداث التيياريي تييدم للييى اي للظييت 

لول   الرجام يت المؤيدوي بالغية. فلت يجهد التاريي مي اسيتطاا 

يهت بسيييرتل المجييرقة سييوى اةنبييياء ومييي اي يةكييي النيياس ويييرب

  تبعهت. 

ويكذا كاي مقتضى النظات الكوني اليذا يتمتيع بالدقية المتناييية لمّ 

لييت فيييل مييؤيالت التقييدت الحضييارا  يييدا مييدبريا اإلنسيياي الييذا ُجعو

يعيا الهمجية دوي اي يبعث  لييل المةييد ميي ييؤمء الرجيام امفيذاذ 

خصييية كييي  يمكييي لهييت اي يبلغييوا الييذيي يعلمييوي النيياس بسيييرتهت الج

المجد الرفيع، ويذا التعليت العملي يُدلى في منطي الجريعة بالحجية، 

  ذ اي يؤمء سيكونوي دليال واقعيا للى  مكانية التقدت الحضارا.

والخالصييية: مبيييد للنييياس مميييي ييييربيهت لليييى الضيييبط اليييذاتي 

 واةخييالق الحضييارية، ومبييد اي يتفييوق يييذا الرجييم للمييا ولمييال
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ويبلج في ذل  المنتهيى، وم يكيوي ذلي  ام لميي لصيمل هللا. فليةت 

ي يربيهت، فبعيث اةنبيياء فيي حينيل وجعيم  اي يبعث هللا مي خلقل مو

مي بعيديت حججيا يميليونهت وييت اة مية المعصيوموي  اب ويحيتج 

هللا يوت القيامة بهت للى خلقيل. فيإي قيام لحيد مينهت ليت لتمكيي، قيام 

لرجم ويو بجر ميلكت اي يقوت بما ييو لييت لل: كي  استطاا يذا ا

مي يذا؟  ذام فإي وجود نموذج بجرا يميم قمية الحيياا الحضيارية 

السييامية ضييرورا  نسييانية م يمكييي اي يتخليي  لنهييا نظييات الخلييي 

 الدقيي الحكيت!

قيام اإلمييات الصيادق  اب: يييا يجيات يحييتج هللا تعيالى للييى خلقييل 

؟!  لا م يمكيي ذليي  1ييلبحجية م يكيوي لنييده كيم ميا يحتيياجوي ال

 لبدا بم يجة اي يكوي الحجة قمة الفضيلة والمعرفة.. ب.
 

 اإلمام من يعينه؟

 يم يعيي هللا اإلمات لت الناس لنفسهت؟ 

مي الواضا اي الذا يُعيي لتنفيذ النظيات ينبغيي اي يكيوي لالميا بيل 

مطبقا لل، واي الذا يُبعث لكي يربي اإلنساي حضاريا وخلقيا، يجية 

كوي ةكي النفس طاير القلة ولسمى حضاريا ميي كيم النياس.. اي ي

واي الييذا يُصييطفى ليكييوي مرجعييا لخالفييات البجيير فييي لمييور الييديي 

والدنيا، يجة اي يتفوق لليهت بالعلت والتقوى لكي م يُختل  فييل بيدم 

لي لي يُختل   ليل. واي الذا يعلت النياس المعيار  وييذكريت بيربهت 

لعداليية بييينهت، يجيية اي يكييوي لللييت النيياس والييدار اآلخييرا وينجيير ا

ولتقايت وللبديت ولكيريت ذكرا هلل. واي اليذا يقيود لمية اإلسيالت فيي 
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جمعييتهت وجمييالتهت وسياسييتهت الخارجييية والداخلييية، يجيية اي يكييوي 

 للدم اةمة ولللمها. 

وبصيييورا ميييوجةا اي اليييذا يقيييوت بتغطيييية حاجيييات المجتميييع 

اي يسييوق اإلنسيياي  لييى  المسييلت، يجيية اي يكييوي بحيييث يسييتطيع

السيعادا التييي خلييي ميي لجلهييا البجيير، وم يمكيي للبجيير لنفسييهت اي 

 يصطفوا يكذا  نساي لعدا لسباة: 

ةنهت م يستطيعوي معرفة يكيذا  نسياي، بيم قيد يخييم الييهت  -1

لي رجال لللت واتقى ويو بالتالي لحرى باإلمامة، يت م يكيوي فييل 

 لدنى جدارا. 

قييياموا باصييطفا ل و اختيييياره، ةي النييياس  ولييو لرفيييوه لمييا -2

ينظييروي  لييى الةلميياء مييي ةوايييايت الخاصيية وحسيية جييهواتهت 

 ومصالحهت فلذل  يختلفوي في اخيتاريت لل. 

ولخيرا.. ةي اةيدا  التي يجة اي يحققهيا اإلميات تجيتر   -3

ميييع اةييييدا  التيييي ينبغيييي اي يحققهيييا الرسيييوم   ب. وكميييا اي 

يعيي مي قبم الناس لنفسهت ةنل وسييلة  الرسوم   ب م يمكي اي

متصلة بيي هللا وامنساي فإي اإلميات م يمكيي اي يعييي ام ميي قبيم 

 هللا ليضا. 

وبتعبير آخر: اي اإلميات ينبغيي اي يكيوي مؤيَّيدام بالغيية، لارفيا 

باهلل ودينل معارفل بعيدا، لي تي يرات الميادا، وبعييدا ليي ظروفهيا 

يختيياره النيياس بييم مييي يصييطفيل يييو  الضيييقة. وم يؤيييد هللا مييي

سبحانل، وليس للناس الخيرا  ذا قضيى هللا لميرا، ذلي  ةنهيت لبياد 

مربوبوي يجة اي يسلموا بالحاكمية المطلقة هلل في كيم الجيؤوي.. 

والواقع اي مي لجية الرلا ما يقولل بع  البسطاء مي اي لليى 
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فيي الوقيت  اإلنساي التسليت هلل في كم مناحي الحيياا سيوى القييادا،

الذا تعتبير القييادا للظيت ميا يجية اصيالحها. لليسيت السياسية اي 

َصيييييلَُحت َصيييييلَُحت الحيييييياا واي فََسيييييَدت سييييياد اةر  الفسييييياد 

والفوضى؟. فلماذا يجة اي نخضع هلل فيي جيرا عل كلهيا ميا سيوى 

القيادا؟ ات كي  نعتقد ب ي للى هللا اي ينةم اليهت الديي وليس لليل 

 ؟اي يختار مي ينفذه

م النبي ابراييت:  لنَّياسو ]قام هللا سبحانل مخاطبا لُيَ  لو قَياَم  ونّويي َجالو

ييَ  ا الظَّالومو يَتوي قَاَم مَ يَناُم َلهدو يم ذُّرو م قَاَم َومو ب. 124البقرا   [ وَماما

ب. 26   [يَييا َداُوُد  ونَّييا َجعَلمنَيياَ  َخلويفَييةم فوييي اةَرم و وقييام تعييالى: ]

يييمٌ وقيييام: ] ب. ميييي ييييذه 30البقيييرا   [ فويييي امَرم و َخلويفَيييةم  ونّويييي َجالو

اللذيي يميا تعبييراي  –اآليات يظهر بوضوا اي الخالفة واإلمامة 

ليستا مي حيي لحيد و نميا يميا هلل وحيده م جيري   -لي واقع واحد

 لل. 

 وجاء لي اممات الرضا لليل السالت: 

ولنةم  اي هللا تبار  وتعالى لت يقب  نبيل حتى لكمم لل الديي، 

لليل القرآي فيل تفصيم كم جيء، بيي فيل الحالم والحرات والحدود 

َميا واةحكات وجمييع ميا يحتياج  لييل النياس كميأل. فقيام لةوجيم: ]

ء   ي َجيم تَاةو مو نَا فوي المكو طم ب. ولنةم في حجة اليوداا 38امنعات  [فَرَّ

َت ]وييي آخيير حجية حجهييا رسيوم هللا وكيياي فيي لواخيير لياميل  الميَييوم

ييالََت لَ  سم ييُت لَُكيُت  اإلو يُت َللَيييمُكتم نوعمَمتويي َوَرضو يينَُكتم َولَتمَممم َملميُت  لَُكيتم دو كم

م  ينا ب. ف مر اإلمامة مي تمات اليديي، وليت يمي  رسيوم 3الما دا   [دو

هللا   ب حتى بَيَّي ةمتل معالت دينل، ولوضا لهيت سيبلل، وتيركهت 
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و ما تر  جي ا تحتاج للى قصد الحي، ولقات لهت لليا للما و ماما، 

  ليل اةمة ام بينل.

فمي ةلت اي هللا لة وجم لت يكميم دينيل فقيد رد كتياة هللا لية 

وجم، ومي رد كتياة هللا لية وجيم فهيو كيافر. ييم يعرفيوي قيدر 

اإلمامة ومحلها مي اةمة فيجوة فيهيا اختيياريت؟ اي اإلمامية لجيم 

 يورا ميي اي قدرا وللظيت جي نا وللليى مكانيا ولمنيع جانبيا ولبعيد 

 يبلغها الناس بعقولهت لو ينالويا بآرا هت فيقيموا  ماما باختياريت.

اي اإلماميية خيي  هللا ليية وجييم بهييا  بييراييت الخليييم  اب بعييد 

النبوا والخلل مرتبة يالية وفضيلة جّرفل بها و لجاد بها ذكره فقيام 

مب فقيام   -الخلييم سيرورا بهيا –لة وجم:  اني جالل  للناس  ماما

:  م ينيييام لهيييدا الظيييالمييب -لييية وجيييم  –ريتيييي. قيييام وميييي ذ

ف بطليت ييذه اآليية  مامية كيم ظيالت  ليى ييوت القيامية وصيارت فيي 

 الصفوا.

يييت لكرمييل هللا ليية وجييم بيي ي جعييم فييي ذريتييل ليييم الصييفوا  

َحاَق َويَعمقُوَة نَافولَةم َوُكيالأ ]والطهارا، فقام لة وجم:  َوَوَيبمنَا لَلُ  وسم

تم فوعميَم َجعَلمنَا َصالو  َحيمنَيآ  ولَييمهو نَا َولَوم رو ُدوَي بو َمم ةم يَهم يَي   َوَجعَلمنَايُتم لَ ومَّ حو

ييَ  َكيااو َوَكيانُوا لَنَيا َلابويدو يالَاو َو ويتَيآَء الةَّ َخيميَراتو َو وقَياَت الصَّ امنبياء  [الم

ب. فلت تةم في ذريتيل يريهيا بعي  ليي بعي  قرنيا فقرنيا 72-73

لَييى النَّيياسو ]قييام هللا جييم جاللييل: حتييى وريهييا النبييي   ب ف  ويَّ لَوم

يييييب  يَي َءاَمنُيييوا َوَّللّاُ َولو يَي اتَّبَعُيييوهُ َوَيييييذَا النَّبوييييب َوالَّييييذو يَت لَلَّييييذو بويييإوبمَرايو

نوييَ  مو ب فكانييت لييل خاصيية فقلييديا النبييي   ب 68آم لمييراي [المُمييؤم

لليييا بيي مر هللا ليية وجييم للييى رسييت مييا فيير  هللا، فصييارت فييي 

اةصييفياء الييذيي آتييايت هللا العليت واإليميياي بقولييل ليية وجييم: ذريتيل 
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تو ] و  ولَيى يَيوم تَياةو َّللاَّ يَمياَي لَقَيدم لَبويميتُتم فويي كو لميَت َواإلو يَي اُوتُوا المعو َوقَاَم الَّذو

ب ، فهي في ولد للي خاصة  لى يوت القيامية،  ذ 56الروت  [المبَعمثو 

 مء الجهام؟م نبي بعد محمد   ب، فمي ليي يختار يؤ

اي اإلمامة منةلية اةنبيياء وارث اةوصيياء. اي اإلمامية خالفية 

هللا ليية وجييم وخالفيية الرسييوم ومقييات لمييير المييؤمنيي وميييراث 

 الحسي والحسيي  اب. 

اي اإلماميية ةمييات الييديي ونظييات المسييلميي وصييالا الييدنيا وليية 

 المؤمنيي.

لعلت اإلمات المطهر مي الذنوة المبرل مي العيوة مخصو  بيا

 موسوت بالحلت.

اإلمات واحد في ديره م يدانيل لحد، م يعادليل ليدم، وم يوجيد 

لل بديم، وم لل مييم وم نظير، مخصو  بالفضم كلل ميي  يير 

طلييية منيييل ليييل وم اكتسييياة، بيييم اختصيييا  ميييي هللا المتفضيييم 

 الوياة. فمي ذا الذا يبلج معرفة اإلمات ويمكنل اختياره؟

عقوم وتايت الحلوت وحارت اةلباة! ييهات! ييهات! ضلت ال

 ف يي امختيار مي يذا؟ 

لظنوا اي ذل ، يوجد في  ير آم الرسوم لليهت السالت؟ كذّبتهت 

لنفسهت، ومنّتهت اةباطيم فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تةم  -وهللا –

لنييل  لييى الحضييي  لقييدامهت. رامييوا  قاميية اإلمييات بعقييوم بييا را 

 ناقصة.. 

هللا واختيييار رسييولل  لييى اختييياريت. والقييرآي ر بييوا لييي اختيييار 

لُُي  َوَربب َ يناديهت ] و يَخم يَيَراُ ُسيبمَحاَي َّللاَّ تَاُر َما َكياَي لَُهيُت المخو َما يََجآُء َويَخم

ُكويَ  رو ييا يُجم َوَمييا َكيياَي ]وقييام ليية وجييم  .ب68[ القصيي َوتَعَييالَى َلمَّ
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ُ وَ  نَة   وذَا قََضى َّللاَّ مو ي  َومَ ُمؤم مو يََراُ لوُمؤم رام لَي يَُكوَي لَُهُت المخو َرُسولُلُ لَمم

تم  يو رو يم لَمم كُُميوَي ]ب. وقام لة وجم 36 امحةاة [مو َما لَُكتم َكيمَ  تَحم

ُرُسوَي    ويَّ لَُكتم فويلو لََما تََخيَُّروَي   لَتم لَُكيتم لَيمَمياٌي  تَاٌة فويلو تَدم   لَتم لَُكتم كو

كُُمييوَي   َسييلمُهتم لَيبُهييت بوييذَلوَ  َللَيمنَيا بَالوغَييةٌ  ولَييى يَييوم  تو المقويَاَمييةو  ويَّ لَُكيتم لََمييا تَحم

قوييَ  تم  وي َكانُوا َصادو يٌت   لَتم لَُهتم ُجَرَكآُء فَلميَ متُوا بوُجَرَكآ وهو -36 القلت1[َةلو

  ب.41

اي اةنبيييياء واة مييية ييييوفقهت هللا وييييؤتيهت ميييي مخيييةوي للميييل 

يكوي للمهت فوق للت ليم ةمانهت في وحكمل ما م يؤتيل  يريت ف

َمةَ فَقَدم اُوتوَي َخيمرام  َكيويرام ]قولل لة وجم:  كم َت المحو   البقيرا [َوَمي يُؤم

َطفَاهُ َللَيمُكتم َوَةاَدهُ ]ب. وقولل لة وجم في طالوت: 296  ويَّ َّللّاَ اصم

توي ُملمَكييلُ َمييي يَ  ييتو َوَّللّاُ يُييؤم سم ييتو َوالمجو لم ييَطةم فوييي المعو ييٌع بَسم َجييآُء َوَّللّا َُواسو

و َللَيميَ  ]ب. وقام لية وجيم لنبييل 247 البقرا [َللويتٌ  يُم َّللاَّ َوَكياَي فَضم

م  يما ب. وقييام ليية وجييم فييي اة ميية مييي ليييم بيتييل 112 النسيياء [َلظو

يلولو ]ولترتل وذريتل:  يي فَضم ُ مو ُسُدوَي النَّاَس َللَيى َمآَءاتَيايُُت َّللاَّ لَتم يَحم

م   فَقَيدم َءاتَيمنَيآ ءَ  يمييا م َلظو َميةَ َوَءاتَيمنَيايُت ُملمكيا كم تَياَة َوالمحو يَت المكو اَم  وبيَرايو

ييييلُ َوَكفَييييى بوَجَهيييينََّت  يييينمُهت َمييييي َصييييدَّ َلنم يييينمُهت َميييييم َءاَمييييَي بوييييلو َومو فَمو

يرام   ب. 55-54 النساء [َسعو

                                                

اي الن  يستجهد ببع  اآليات التي تذكر اإلنساي بحقيقة اةلويية الكاملية والسييادا  -1
 المطلقة التي يخت  بها الخالي الرةاق المدبر: 

الذا يختيار و ذا اختيار فلييس ةحيد اي ييرد اختيياره  ويقوم ما دات هللا يو الذا خلي فهو
اي كاي مي المؤمنيي. وما دات هللا يقضي فإي قضاءه يو النافذ دوي المؤمنيي اليذيي لييس 
لهت مي لمريت الخييرا. و ذا كياي اةمير كليل هلل وميي ضيمنل قييادا النياس فيإي لا اقتيراا 

ر . ويكييذا نفييت اآلييية اةخيييرا آخير سيييكوي انكييارا لهييذه الحقيقية وسييببا مييي لسييباة الجي
 وجود جركاء هلل وتساءلت ايهت يضمي وجود يؤمء الجركاء؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 325 

واي العبد  ذا اختاره هللا لية وجيم ةميور لبياده جيرا صيدره 

حكمية وللهميل العليت  لهاميا فليت يعيي بعيده لذل  ولودا قلبل ينابيع ال

بجواة وم يحير فيل لي صواة ويو معصوت مؤيد موفي مسيدد 

قييد لمييي الخطايييا والةلييم والعيييار، وخصييل هللا بييذل  ليكييوي حجتييل 

للى لباده وجايده للى خلقل وذل  فضم هللا يؤتيل مي يجاء وهللا 

بهييذه  ذو الفضييم العظيييت. فهييم يقييدروي للييى ميييم يييذا فيختارونييل

الحييي، ونبييذوا كتيياة هللا  -وبيييت هللا-الصييفة فيقدمونييل؟؟، تعييدوا 

وراء ظهيوريت، فيإنهت م يعلميوي. وفيي كتياة هللا الهيدى والجييفاء 

َوَمييم ]فنبذوه واتبعوا لييواءيت فيذمهت هللا ولعينهت، فقيام لية وجيم 

 َ و  ويَّ َّللاَّ ييَي َّللاَّ يييو اتَّبَييَع َيييَواهُ بوغَيمييرو يُييدمى مو مَّ َت  لََضييمب مو قَييوم ا الم ييدو  مَ يَهم

ييَ  م لَُهيييتم َولََضيييمَّ ]ب. وقيييام لييية وجيييم 50 القصييي  [الظَّالومو فَتَعمسيييا

َمييالَُهتم  نييَد ]ب . وقييام ليية وجييم 8محمييد   [لَلم و َولو نييَد َّللاَّ م لو َكبُييَر َمقمتييا

ُ َللَيى ُكيّمو قَلميةو ُمتََكبّوير  َجبَّيار   بَيُع َّللاَّ يَي َءاَمنُوا َكذَلوَ  يَطم [  يافر 1الَّذو

 ب. 35

                                                

 للمةيد مي التفاصيم راجع كتاة  امحتجاجب للجيي الطبرسي. -1
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 ب2 

 كي  نعر  اإلمات؟

 كيف نهتدي إلى اإلمام ؟

بما اي اإلمامة بميابة النبوا، فإي ينا  وسيا م مجيتركة بينهميا فيي 

كمييا فييي  –التعيير  لليهمييا.. ومييي الطبيعييي  ذام اي يكييوي العقييم ينييا 

يو الرا د الوحييد اليذا يهيدينا  ليى الحيي.. ولقيد سيبي منيا  –الرسالة 

مفصم في آيات النبوا. ولذل  فال ينبغي ينا ام اإلجارا اليهيا القوم ال

 ونولية تطبيقها للى واقع اإلمامة بإيجاة كيير!
 

 نعرف اإلمام: 

 باإلمامة.  -1

 باإلمات نفسل.  -2

 بالمعجةا.  -3

 بالن .  -4

 بجهادا هللا.  -5
 

 اإلمامة:  -1
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جيية لقييد سييبي الحييديث لييي حاجيية اإلنسيياي  لييى اإلمييات، ويييي حا

متجيابهة تماميا ميع حياجتهت  ليى الرسيوم. فليو رلينيا ميي اكتمليت فييل 

جيروط امسييتجابة لحاجيية البجير مييي يييذه الناحيية فكيياي مييذكرا بيياهلل، 

وبميييا لودا فيييي اإلنسييياي ميييي العقيييم والمعرفييية الفطريييية، مبينيييا لميييا 

يرضييي الييرة ومييا يسييخطل، دامأ للييى مصييالا البجيير ومفاسييديت، 

خيييال  بييييي البجيييرية، وييييذكريت بيييربهت ولدييييل لليييت يرفيييع بيييل كيييم 

وبمصييييريت، ويعلمهيييت الفضيييا م وييييربيهت لليهيييا، ويهيييديهت سيييبيم 

الوصوم للى ربهت.. وكاي يدلي اي ليس لل مي اةمر جيء بيم كيم 

ذل  مي هللا بسبة الرسوم، فعند ذلي  فقيط نعير  انيل صيادق وب نيل 

لليييهت  اإلمييات الحييي. ويييذا اةميير لييت يتحقييي ام باة ميية امينييي لجيير

السالت فقط. فمي لظهر  يريت فلسفة اإلسالت المسيتوحاا ميي الكتياة 

والسيينة ودلمهييا بييالحجج والبييراييي الوجدانييية؟ ومييي سييوايت لرجييد 

الناس  لى واقع العقم وبَيَّي ما يحجبل وكج  لي الينفس ميا يرديهيا؟ 

، مي  يريت كياي دلبيل التيذكرا بياهلل وبياليوت اآلخيرا؟ ييت كياي ييدلي 

 الخلي جميعا ؟ مامة 

 ي الذا ادلى الخالفة، ابتداءم مي لوم جخ  وانتهاءم  لى آخر 

خلفاء العيمانييي، لت يدا ب نل قيا ت بكيم ميا يرجيد العقيم  ليى ليةوت 

توفره في اممات.. والذا ادلى العلت في اةمة لت يدا الومية للى 

 الرقاة واةموام.. فمي يو جامع العلت والومية؟ مي اليذا يقيوم:

سييلوني قبييم اي تفقييدوني؟ يييت يقييوم: لييت لةم مظلومييا منييذ قُييبو  

مي يقوم ذل   يير  - جارا  لى ةحةحة الخالفة لنل –رسوم هللا 

 لمير المؤمنيي للي ابي لبي طالة لليل السالت؟ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 328 

اي منصة اإلمامة بالمعنى الذا سبي لت يدلل لحد  ير اة مية 

ميي موايبهيا ميا  اميني لجر، ولت يسجم التياريي رجيال كياي لدييل

كانت فيهت. اي اإلمامة يي الجهادا الحقة للى صدق اة مة لليهت 

السالت، ونظرا واحدا  لى لقوالهت وسيرتهت ونظيرتهت  ليى لنفسيهت 

 تدلنا للى يذه الحقيقة. 
 

 اإلمام:  -2

واإلمات نفسل دليم  مامتل لما يتمية بل ميي تفيوق للميي وخلقيي 

، فهو م يحتاج  لى اكتسياة لليت مي دوي اي يتعلت للومل مي لحد

في حيي يحتاج  ليل الناس لجمعوي. لرليت ابي تسع سنيي كاإلميات 

الجواد  اب يجية للى ياليييي للي  مسي لة للميية؟ لت ييم سيمعت 

ميم اإلميات الصيادق  اب ميي يعليت تالمييذه كيم العليوت وليت ييدرس 

واإللهيات لند لحد جي ا؟. اي العلت م ي تي ام بامكتساة لو الوحي 

فإذا للمنا مي تاريي ام مة انهت لت يكتسبوا العلت مي لحد، ليقنيا اي 

 للمهت كاي مي هللا، فهت اة مة صدقا ولدم.

لما اةخالق: فإذا لرفنا ميي لحيد الصيدق واةمانية والةييد فيي 

الدنيا والر بة في اآلخرا والكيرت والطهيارا. وبكلمية: رلينياه مييال 

للبد الناس ولتقايت ولخجى الناس مي هللا..  لكم الفضا م يت رليناه

كياي يييذا يييو اإلمييات حقييا، ذلي  ةي حكميية هللا تقتضييي لميير النيياس 

بطاليية يييذا دوي  يييره.. لييي مر الحكيييت العييالت باتبيياا الجايييم، لو 

م َكَميي ]ي مر هللا الورا باتباا الفاسي وييو يقيوم:  نيا مو لَفََميي َكياَي ُمؤم

تَوُ  م مَ يَسم يقا َميى ب ويقيوم ]18 السيجدا [ويَ َكاَي فَاسو ا اةَلم يتَوو َييمم يَسم

يييرُ  لَُمييوَي ]ب ويقييوم 50[   امنعييات َوالمبَصو يَي يَعم ا الَّييذو ييتَوو قُييمم َيييمم يَسم

يَي مَيَعملَُموَي  ونََّما يَتَذَكَُّر اُولُوام امَلمبَاةو   ب. 9[  الةمر َوالَّذو
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السييالت  وبميا اي التياريي ليت يهيدنا  ليى لفضيم ميي اة مية للييهت

 . 1للما وتقى فإنهت م  يريت الصالحوي لقيادا الخلي
 

 المعجزة:  -3

ولظهر معاجة ام مة لليهت السالت للومهت التي لت يسبقهت فيها 

لحد مي البجر والتي يبتت بالعلت الحديث صدقها. وقد كياي اليرلا 

السا د ذل  اليوت بخالفها، ك قوالهت في العوالت اةخرى وفيي حجيت 

وفييي بعييد الجييمس وفييي جسييت اإلنسيياي وكيييير مييي لميييام  اةر 

ذليي .. فييإذا لضييفنا  لييى ذليي  بيي نهت لييت يكونييوا قييد تعلمييوا لنييد لحييد 

لرفنا اي للومهت ميي هللا بالمباجيرا واإللهيات لو بالورايية. وينيا  

طا فييية ميييي المعييياجة التيييي يبتيييت بالنقيييم الصيييحيا والمتيييواتر لو 

 التر  بها للداؤيت. 

الحكيت م يضم الناس بإلطاء الكذاة المعياجة ومي الواضا؛ اي 

البايرا التي تغرا الناس وتلحد بهت لي الصراط السوا، فعليت انهيت 

 . 2ل مة حي م رية فيل
 

 النص:  -4

والن  ييا ينيا بميابية البجيارا للرسيوم، والنصيو  الجيرلية 

 الجايدا للى  مامة المعصوميي للى يالية لقسات: 
 

 .اآليات القرآنية -أ

 يي كييرا نذكر منها نبذا يسيرا. و

                                                

يراجع لمعرفة ذل  كتة التياريي كلهيا، باإلضيافة  ليى لقيوام الرسيوم   ب الجيايدا  -1
 الهوى اي يو ام وحي يوحى.للى فضا لهت. والرسوم كما نعر  م ينطي لي 

 راجع مجلدات البحار حوم اة مة اميني لجر  اب. -2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 330 

ييَ ] -1 يييالومو ا الظَّ يَتويييي قَييياَم مَ يَنييياُم َلهيييدو ييييم ذُّرو [ البقرا قَييياَم َومو

 ب. 124

بييين  ييييذه اآلييييية م يكيييوي اإلميييات والخليفيييية ظالميييا باجميييياا 

 المسلميي ولت يدا لحد العصمة ام اة مة الطايروي. 

ي] -2 يَي َءاَمنُييوا لَطو ُسييوَم َواُولوييي يَيآ لَيبَهييا الَّييذو يعُييوا الرَّ َ َولَطو عُييوا َّللاَّ

ُسومو  وي ُكنمتُتم  و َوالرَّ ء  فَُردبوهُ  ولَى َّللاَّ تُتم فوي َجيم نمُكتم فَإوي تَنَاَةلم رو مو اةمم

يالم  َسُي تَ موو رو ذَلوَ  َخيمٌر َولَحم و َوالميَوتو امَخو ََّ نُوَي بوا مو  ب. 59النساء   [تُؤم

ي المعصيوميي فقيط،. ذلي  ةي  ييريت حيث اي اآلية وردت في

 قد ي مر بخال  الجرا ووجوة طالتل يعني التناق  في الديي. 

لَيةُ ] -3 رو   لَيم قَيدم لَيةُ الم َراَ  َميا لَيم رو   َوَميآ لَدم قَدم لَةو الم  ونَّآ انَةلمنَاهُ فوي لَيم

ُم المَم َ وَكةُ َوالرب  ر    تَنَةَّ يم لَلم و َجهم رو َخيمٌر مو قَدم يت الم وُا فويَها بوإوذميو َربّوهو

رو  فَجم لَعو الم ر    َسالٌَت يوَي َحتَّى َمطم ي ُكّمو لَمم  [  سورا القدرب. مو

 -الذا ييو جبرا ييم لو ملي  للظيت منيل -للى مي تنةم الروا 

في ليلة القدر؟ للى وما اةمر مي ملو  اةموييي لو العباسييي ات 

 للى العالت المعصوت مي آم محمد   ب؟ 

ييَرُكتم ] -4 ييَم المبَيمييتو َويَُطّهو َس لَيم جم َة َليينُكُت الييّرو ُ لويُييذميو يييُد َّللاَّ اونََّمييا يُرو

يرام  هو ب. اي رجييييس الجيييييطاي لخبييييث رجييييس، 33[ امحييييةاة تَطم

الييذا يييو  -والمعييرو  انييل لييت يييدا لحييد ارتفيياا رجييس الجيييطاي 

 لي لحد سوى الجيعة في ليم بيت الرسوم   ب -الذنة 

ي استنباط ومية اة مة ميي اآلييات لليى التفسيير  ننا لت نعتمد ف

وم للييى اةحاديييث فييإي ينييا  بضييع م ييات مييي اآليييات صييرا 

مفسروا الفريقيي وكما صرحت رواياتهت لي الرسوم انهيا نةليت 

فييي ليييم البيييت  اب ويييي لمييا تييدم للييى وميييتهت لو تييدم للييى 
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ت، فضا لهت، واةوم صريا والياني يدم دملة ضمنية للى ومييته

ذليي  ةنييل لييو يبييت لنهييت لفضييم الخلييي بيين  اآليييات، فهييم مييي 

المعقوم اي يجعم هللا لهده في المفضوم ويتير  اةفضيم؟ تعيالى 

هللا الحكيييت العليييت ليييي ذليي  ويييو يقيييوم:  هللا لللييت حيييث يجعيييم 

 رسالتلب.
 

 أحاديث الفضيلة.  -ب

طا فية كبيييرا مييي اةحاديييث جياءت مييي الرسييوم تؤكييد اي ليييم 

الفضيييا م الجمييية التيييي دونهيييا فضيييا م اآلخيييريي، وييييذه  بيتيييل لهيييت

تدم دملة ضمنية للى  -التي تواتر نقلها لدى الفريقيي–النصو  

لمامة ليم البيت،  ذ مع العلت بي ي هللا حكييت يصيطفي اةفضيم، م 

يبقى مجيام للجي  فيي لنيل اصيطفى لييم البييت، ةنهيت لفضيم ميي 

ونحييي  ذ نييذكر   يييريت بيين  الرسييوم   ب وتييواتر النقييم لنييل.

حدييا واحدا مي م ات اةحاديث الواردا في يذا الموضوا، نرجد 

القارئ  لى الكتة المطولية مييم  الغيديرب و الصيوالي المحرقيةب 

و فضييا م آم الرسييومب و المراجعيياتب مييي تيي لي  كبييار البيياحييي 

 مي الفريقيي. 

:  ونحيي نيذكر ميا -وييو ميي للمياء السينة-قام ابي لبي الحديد 

فا  مييي الروايييات لنييد مناجييدتل لصييحاة الجييورى وتعديييده اسييت

بهييا ميينهت ومييي  يييريت، قييد روى  1فضييا لل وخصا صييل التييي بيياي

النيياس ذليي  فيي كيروا، والييذا صييا لنييدا انييل لييت يكييي اةميير كلمييا 

روى مي تل  التعديدات الطويلة، ولكنل قام لهيت بعيد اي بيايع لبيد 

                                                

 لا تفوق بها لليهت. -1
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للييل السيالت  - لا لليي –الرحمي والحاضروي ليماي وتلك  ييو 

لي البيعة، قام بعيد كيالت: لنجيدكت هللا لفييكت لحيد آخيى رسيوم هللا 

بينل وبيي نفسل حييي آخيى بييي بعي  المسيلميي وبعي ،  ييرا؟ 

فقالوا: م. قام: لفيكت لحد قام لل رسوم هللا   ب مي كنت ميومه 

فهذا مومه،  يرا؟ فقالوا: م.. قام: لفيكت لحد قام فيل رسيوم هللا 

مني بمنةلة ياروي مي موسى ام انل م نبيي بعيدا،  ييرا؟  لنت

قالوا: م.. قام لفيكت مي لؤتمي للى سورا البراءا وقام لل رسوم 

هللا لنل م يؤدا لني ام لنا لو رجم مني،  يرا؟ قالوا: م.. قام: 

ام تعلموي اي لصحاة رسوم هللا فروا لنل في الحيرة فيي  يير 

: بلييى.. قييام: لم تعلمييوي انييي لوم مييوطي ومييا فييررت قييط؟ قييالوا

الناس  سالما؟ قالوا: بلى.. قام: ف ينا لقيرة  ليى رسيوم هللا نسيبا؟ 

 .1قالوا: لنت..ب
 

 أحاديث الوالية. -ج

ويي التي تدم دملة صريحة للى انهت ام مة المصيطفوي ميي 

قبم هللا.. ور ت اي السيلطة السياسيية فيي لهيد الرسيوم صيلى هللا 

تعار  بجدا نقيم مييم ييذه اةحادييث فقيد تيواتر  لليل وآلل كانت

النقييم  لينييا بطريييي الفييريقيي ممييا دلانييا  لييى القطييع بصييحتها كمييا 

نقطيع بصييحة نقييم الخبيير لييي وجييود الييبالد النا ييية واةمييت الخالييية 

 بالخبر المتواتر.. و لي  جةءا يسيرا منها: 

نقم بسند متواتر لي طرق السنة  لنظر الصيحاا السيت مييالب 

 رسوم هللا   ب انل قام: لي

                                                

 نقيييال ليييي: جيييرا الييينهج مبيييي ابيييي الحدييييد،  88،   40بحيييار امنيييوار ، ج -  1
 ب .96، 2ج
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 ب. 1 سيمل  بعدا اينى لجر لميرا كلهت مي قريا -1

لترى مي كاي يؤمء اةمراء؟ لميية لت بنيو العبياس؟ وقيد كيانوا 

لكير مي ايني لجر.. لت الراجدوي ـ كما يعبروي ـ ويت لقيم ليددا 

 منهت؟ لليس الحديث ينطبي للى اة مة اميني لجر فقط؟ 

 ب2فهذا للي مومه.. مي كنت مومه  -2

لقد قام الرسوم   ب يذه الكلمة بعد اي قام للمسلميي:  للست 

ب فكانيت كلمية تجيير  ليى تلي  الوميية 3لولى بالمؤمنيي مي لنفسيهت

وييي صيريحة نصيا، ومقبولية لقيال، ومقطولية سيندا فميا بالنييا م 

 ن خذ بها؟ 

قييوم الرسييوم   ب:  سييتفترق لمتييي للييى يالييية وسييبعيي  -3

ب. وقولييل لعلييي  اب: 4رقيية، فييي الجنيية، والبيياقوي فييي النييارفرقيية ف

ب. 5 و ي جيييعت  لليييى منيييابر ميييي نيييور مبيضييية وجيييويهت حيييولي

ب، لتيرى 6وقولل:  للي مع الحي والحي مع للي ييدور حييميا دار

مييي يييي الفرقيية الناجييية ومييا يييي الفييرق الهالكيية؟ ليعقييم اي تكييوي 

 ث؟ كالالفرقة التي مع للي يي الهالكة مع يذا الحدي

روا لي ابي لباس قام: خرجيت ميع لمير  ليى الجيات فيي  -4

احدى خرجاتل فانفرد يوما يسير للى بعيره فاتبعتيل، فقيام ليي: ييا 

                                                

و ينا  رواييات ممايلية روييت ليي طيرق لييم البييت للييهت السيالت ، انظير بحيار  -  1
 ، نصو  الرسوم لليهت .41، باة36جامنوار، 

 نقلتل لكير كتة الحديث لدى الخاصة و العامة. -  2
 .  98، 28بحار امنوار ،ج -  3
ينيا  العدييد ميي الرواييات بهييذا المضيموي ميع اخيتال  العبيارات ، راجيع: بحييار  -  4

 ، افتراق اممة بعد النبي   ب  . 1،باة 2،  28امنوار، ج
 . 272   ،37،جبحار امنوار -  5
يييذا الحييديث رواه العاميية و الخاصيية و تلقييوه بييالقبوم و ذكييروه فييي مصييادريت ،  -  6

 . 10ج،راجع بحار امنوار
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لا اإلميات لميير الميؤمنيي لليي  -بي لباس لجيكو اليي  ابيي لمي  

س لتل اي يخرج معي فلت يفعم وم لةام لراه واجيدا  -لليل السالت 

لمير المؤمنيي ان  لتعلت. قيام: لظنيل م  فما تظي موجدتل؟ قلت: يا

يةام ك يبا لفوت الخالفة. قلت: يو ذل ، انيل ييةلت اي رسيوم هللا 

لراد اةمير لييل. قييام: يييا بيي لبيياس ولراد رسييوم هللا اةميير فكيياي، 

ماذا  ذا لت يرد هللا تعيالى ذلي . اي رسيوم هللا لراد لميرا ولراد هللا 

د رسوم هللا. لو كلما لراد رسيوم  يره فنفذ مراد هللا ولت ينفذ مرا

 . 1هللا كاي؟  نل لراد اسالت لمل ولت يرد هللا فلت يسلتب

ة مييي  كانييت تعييتلج فييي قليية لميير جييبهة الجبيير و يكييذا تهييرَّ

المسييؤولية، وام فكييي  لراد هللا جييي ا ولراد الرسييوم  يييره ويييو 

القا م:  وما ينطي لي الهوى اي يو ام وحي يوحىب ام اي نقوم 

 المذنبيي  ير مقصريي ةي هللا لراد جي ا فكاي كما لراد هللا.. اي 

و ييو ميي للمياء السينة  –ولي  براييت بي محمد الحميويني -5

مسندا لي سليت بي قيس في حديث طويم ذكر فيل بضع لجيرا  –

والجمع بييي المهياجريي  -مي فضا م للي  اب  لى اي قام اإلمات 

 :  -واةنصار جايدوي 

للناس بغدير خت، يت خطة فقام: ليهيا النياس اي هللا .. فنصبني 

لرسييلني برسييالة ضيياق بهييا صييدرا فظننييت اي النيياس مكييذبوني 

لا اي هللا يدده   ب اي يبلغها وام  –ف ولدني ةبلغها لو ليعذبني 

لذبل وذل  في قولل تعالى:  يا ليها الرسوم بلج ما لنةم اليي  ميي 

يت  -هللا يعصم  مي الناسب. رب  واي لت تفعم فما بلغت رسالتل و

لمر فنودا بالصالا جامعة، يت خطة فقام: ليها الناس! لتعلموي اي 
                                                

، 12، لييي: جييرا نهييج البال يية، مبييي ابييي الحديييد،ج554،  30بحييار امنييوار ،ج-  1
 78-79/ 432. 
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هللا ليية وجييم مييوما ولنييا مييولى المييؤمنيي، ولنييا لولييى بهييت مييي 

لنفسهت؟ قالوا: بلى يا رسوم هللا.. قام: قت يا للي، فقمت. فقام: مي 

لياداه. فقيات كنت مومه فعلي مومه، اللهت وام مي ومه ولياد ميي 

سيلماي فقييام: ييا رسييوم هللا ومء كمياذا؟ فقييام: ومء كيوم ي، مييي 

كنت لولى بل مي نفسل فعلي لولى بيل ميي نفسيل! في نةم هللا تعيالى 

يُت لَُكُت  ]ذكره  ُت َللَيمُكتم نوعمَمتوي َوَرضو ينَُكتم َولَتمَممم َملمُت  لَُكتم دو َت لَكم الميَوم

م  ينيا الََت دو سم ب. فكبير رسيوم هللا وقيام: هللا لكبير، تميات 3[  الما يدا اإلو

نبوتي وتمات ديي هللا ومية للي بعدا. فقات ابو بكر ولمر فقام: يا 

رسييوم هللا يييذه اآليييات خاصيية فييي للييي؟ قييام: بلييى، فيييل وفييي 

لوصيا ي  لى يوت القيامة. قام: يا رسوم هللا بيينهت لنيا. قيام: لليي 

لمتييي وولييي كييم  لخييي ووةيييرا وواريييي ووصيييي وخليفتييي فييي

مؤمي مي بعدا، يت ابني الحسي يت ابني الحسيي يت تسعة مي وليد 

واحدا بعد واحد، القرآي معهت ويت مع القرآي م يفارقونل  1الحسيي

وييت  –وم يفارقهت حتى يردوا للي الحو .. فقيام الحاضيروي 

: قيد سيمعنا ذلي  وجيهدنا كميا  -لكير مي ما تي رجم مي الصحابة

 ب. 2قلت سواء

اي يذا الحديث يجهد لليى وميية اة مية  اب جميعيا كميا يجيهد 

للييى اي الييياني لجيير ميينهت سيييبقى  لييى يييوت القياميية، حيييث قييام 

 الرسوم: وفي لوصيا ي  لى يوت القيامة. 

                                                

ليي البياقر، واإلميات ويت؛ اإلمات ةيي العابديي للي بيي الحسييي، واإلميات محميد بيي ل -1
جعفر الصادق، واإلمات موسى بي جعفر، واإلمات للي بي موسى الرضا، واإلمات محميد 
بييي للييي الجييواد، واإلمييات للييي بييي محمييد الهييادا، واإلمييات الحسييي العسييكرا، واإلمييات 

 الحجة بي الحسي المهدا صلوات هللا لليهت لجمعيي.
 .  412-410،  31بحار امنوار ،ج -  2
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وينييا دليييم آخيير ويييو: اي اإلماميية كمييا حييددنايا سييابقا منصيية 

فقيط  لهي ليس ةحد الحي في انتحاليل ميي دوي لمير هللا، والجييعة 

يحددوي اإلمامة يذا التحديد فهت فقط يعتميدوي لليى الين  ولييس 

لحدا مي السنة ادليى اي النبيي   ب ني  لليى  يير لييم البييت 

 اب فهت مجمعوي للى لدت الن  في  ير ليم البيت، وقد لرفنا 

بالدليم السابي اي اإلمات مبد اي ينتخة مي قبم هللا..  ذام فالبد مي 

لت نعير لليى ني  موجيود، فالبيد اي نقيوم الن ، فلو فر  اننا 

انل كاي موجودا ولكي السلطات الجيا را حذفتيل ميي التياريي ايباتيا 

 لسلطانها الظالت.. وبكلمة موجةا: 

مييي التقييد اي اإلماميية مييي هللا، م يمكنييل ام اي يعتقييد اي ليييم 

 البيت يت اة مة،  ذ لت يدا لحد اي  يريت قد انتخة مي قبم هللا. 
 

 ادة هللا: شه -5

وهللا تبار  و تعالى يجيهد بصيدق اة مية بينفس اةسيلوة اليذا 

 يجهد بصدق اةنبياء ويو: 

بإستجابة الدلاء،  ذا توسم الفرد بهت، وبالجفاء بتربة اإلمات  -1

 الحسيي ميال وما جابل. 

 بنصر مي آمي بهت ويدايتل في الدنيا واآلخرا.  -2

لنييدما يصييفو مييي كييم بجيهادا المييؤمي للييى صييدق اإلماميية  -3

 كدر. 

 .1بالوصوم  لى الحقيقة مع سلو  منهج اإلمامة -4
 

                                                

راجع دليم  جهادا هللاب في البحث السابي لي نبوا رسوم هللا محمد صلى هللا لليل  -  1
 وآلل .
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 كيف نثبت اإلمام؟

ومبد لنا اي نجير ياينا  لى الحقيقة التي سبي واي لجيرنا اليهيا 

 لندما تحدينا لي كيفية  يبات وجود هللا ويي: 

اي المهييت فييي اقنيياا النيياس فييي القضييايا المبد ييية تييذليم لنفسييهت 

را لقبييوم الحييي لييي طريييي التريييية والتر ييية بمييا فييي المسييتكب

الييدنيا واآلخييرا مييي لجيير للمحييي ومييي لييذاة للمبطييم. واةسييلوة 

القرآني الناجا يستخدت قوا التريية بعذاة هللا في اآلخرا ونقماتل 

في الدنيا لكير مي التر ية بيواة هللا الجةيم في اآلخرا والفالا 

 :الدا ت في الدنيا. ومي ينا فالبد

اي  -فييي امماميية –لوم: اي نجييرا للييذا نبتغييي يدايتييل للحييي 

المبطم يلقى جةاءه الر يسي في الدنيا واآلخرا وم يجني اإلنساي 

مي معارضة الحي ام الخةا والويم.. واي اممامة لو كانت للى 

بينيية مييي هللا فمييا يةيييد جاحييديا  ييير تخسييير لنفسييل، واي التقليييد 

المبطيم كيفميا يخيو  كيم ذلي  وييم واتباا الهوى والخو  ميع 

وجر لري ، ومبد مي دلت يذه الحقيقة بآيات قرآنية ولميام مي 

 اةمت الماضية، كي  خسرت نفسها لندما لارضت الحي. 

يانيا: يت ي تي دور جرا معنى اإلمامة، والحاجة  ليى امميات لقيال 

 بصورا مفصلة. 

مييوا فييي ياليييا: بعيير  صييفات اة ميية  اب ومييآيريت وكييي  ُظلو 

 سبيم الحي. 

رابعييا: ولخيييرا ببييياي النصييو  المتفقيية بيييي الفييريقيي ونسيي  

الجبهات التيي تخيتلج فيي قليوة بعي  البسيطاء ميي العامية والتيي 

 يجة اي نجير  ليها ياينا ونرديا بالحجج الدامغة. 
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 شبهات مردودة..

صيياحة  –كمييا تةلمييوي  –يقولييوي: لييو كيياي اإلمييات للييي  -1

فيية بعييد الرسييوم فلميياذا بييايع لبييا بكيير ولميير الحييي الجييرلي للخال

 وليماي ويو الرجم الججاا؟ 

نقوم في الجواة: السبة نعرفل ميي خطبية ارتجلهيا امميات فيي 

 الكوفة ومي كلمات لل لخرى نوجةيا فيما يلي: 

ةي اإلمات لت يجد لنصارا يحارة بهت اةلداء، ولقيد صيرا  -ل

 لدافعت لي حقي. مرا ب نل لو كنُت قد وجدت لربعيي جخصا 

كاي يعلت اي اةمة اإلسالمية لت تبلج النضج  -ا-اي اإلمات   -ة

الفكييرا الييذا يؤيلهييا لتصييحيا لخطا هييا بييالحرة المسييلحة.. فييإذا 

كاي اإلمات يقاوت للداءه بالسالا كاي يعر  اةمية لميا م تطييي، 

فكانت تسبة الردا، ولذل  فقد آير اإلمات اإل ميا  ليي حقيل فيي 

بقاء للى اإلسالت حتى ي تي ذلي  الييوت اليذا ينجير الحيي سبيم اإل

 بالتبليج. 

اي بيعيييية اإلمييييات  اب ةبييييي بكيييير ولميييير وليميييياي كانييييت  -ج

بيياإلكراه.. حيييث كيياي مهييددا بالقتييم فييي كييم الحييامت. والحييديث 

التالي لكبر جايد للى يذه الحقا ي اليالية في كتاة سليت بي قيس 

 المعاصر لممات  اب:

ييا بيي لبيي طالية: ميا منعي   -ولعلل لجعث بي قيس –قام قا م 

حيييي بويييع لخييو بنييي تميييت بييي مييرا  لبييو بكييرب ولخييو بنييي لييدا 

 لمرب ولخو بني لمية  ليمايب بعديما اي تقاتم و تضرة بسيف  

ولنت لت تخطبنا خطبة منذ قيدمت العيراق ام قليت فيهيا  وهللا انيي 
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سيوم هللاب، فميا لولى الناس بالناس وميا ةليت مظلوميا ُميذ قيب  ر

 يمنع  اي تضرة بسيف  دوي مظلمت ؟. 

قام لليل السالت: يابي قيس! اسمع الجواة؛ لت يمنعني مي ذلي  

الجبي وم كراية للقاء ربي ولي م لكوي لللت ب ي ما لند هللا خير 

ليي مييي الييدنيا والبقيياء فيهييا ولكيي منعنييي مييي ذليي  لميير رسييوم هللا 

ما اةمة صانعة بعده  لى اي قام: ولهده الي. لخبرني رسوم هللا ب

قييام   ب اي وجييدت للوانييا فإنبييذ  ليييهت وجايييديت واي لييت تجييد 

للوانييا فكيي  يييد  ولحقييي دميي ..  لييى اي قييام: يييت حملييت فاطميية 

ولخييذت بيييد الحسييي والحسيييي فلييت لدا لحييدا مييي ليييم بييدر وليييم 

  1السابقة مي المهاجريي واةنصار ام ناجدتهت..ب

ق  اب فيي جيواة سيؤام وجهيل  لييل بعي  وقام اإلميات الصياد

لصيحابل قيا ال:  مييا منيع لمييير الميؤمنيي  اب اي يييدلو النياس  لييى 

نفسييل ويجييرد فييي لييدوه سيييفل؟ فقييام: الخييو  مييي اي يرتييدوا فييال 

 . 2يجهدوا اي محمدا رسوم هللاب

ا ويقولوي: لو كاي هللا يريد لعلي الخالفية بعيد الرسيوم فلمياذ -2

 مجيد؟لت يعلي ذل  في الكتاة ال

 ونقوم:

لوم يجة اي نعلت اي القرآي ليت يكيي كتياة دسيتور للتنظييت  -1

بقدر ما يو كتاة تربية وتذكير للبجر، ولذل  فهو خام مي طا فية 

 كبيرا مي اةحكات بينتها السنة. 

اي في القرآي آييات كيييرا ييي كيالن  القياطع لليى خالفية  -2

 ولييس ةحيد اي اإلمات، وللى ليت نقطة فيي الخالفية وييي لنهيا هلل
                                                

 .  469-466،  29بحار امنوار ،ج -  1
 .  445المصدر ،  -  2
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يتصر  فيها مي قبم نفسل، ويذا يو المبدل اةساسي الذا يرتكية 

 لليل لمر الخالفة. 

لو كاي في القرآي ن  صريا للى خالفة للي  ذا لحرفتل  -3

السلطات التي قامت بجميع وتي لي  القيرآي.. وكانيت سيواء لنيديا 

 آية القرآي وسنة الرسوم في امتداد يد الخيانة  ليهما. 

 ويقولوي: ما يو الدليم للى وجود اإلمات الياني لجر؟  -3 

 ونقوم:

ويييو لييةوت وجييود حجيية  -وقييد لجييرنا  ليييل –ينييا  دليييم لقلييي 

بالغة بييي هللا وبييي الخليي.. وميي المعليوت ليدت وجيود حجية  يير 

 اإلمات المنتظر.. 

ولما الدليم اللفظي، فهي اةحاديث المتواترا التيي جياءت لليى 

  ب واة مة المعصوميي. لساي النبي  

لل ميم ما ل خريي  –و يقولوي: كي  يمكي اي يبقى  نساي  -4

يذه المدا المديدا بي كير ميي للي  وياليما ية  –مي قوى و مكانيات 

 سنة؟ 

ونقوم: مي المعرو  اي لقيدا الجيعة في اإلمامة تعتمد لليى  

لجيياء  مبدل المعجةا واذا يبيت اي هللا قيد يفعيم بقدرتيل الالمحيدودا

للى  يير مجيرى السيني الطبيعيية، فكيم جيبهة حيوم لمير اإلميات 

الطويم تغتيدا تافهية، ذلي  ةي لليت اإلميات بيدوي اكتسياة لحيرى 

بالجبهة، ولكي مي يعتر  بقدرا هللا الواسعة م صعوبة لنيده فيي 

 ذل . 

ويقولوي: ميا ييي المصيالا العامية التيي نغتنمهيا ميي وجيود  -5

 الت ويو مستور  ا ة لي لبصارنا؟ اإلمات الحجة لليل الس
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ونقيوم: ينيا  ليدا مصيالا سيو  نجيير  ليهيا، ولكيي يجية اي 

نعر  لوم اي هللا تبار  وتعالى قد لتت حجتل للى الخلي  ذ جعيم 

مي لدنل حجة وللطاه كم ما يحتاج  ليل النياس، ولكيي النياس لبيوا 

ل. واآلي ام التواية لليل لقتلل ف  ابل هللا لي لبصاريت حفاظا للي

 ذا رجييع النيياس  ليييى الحييي وسيييلموا لمييوريت  ليييى اإلمييات صيييدقا 

 ولدم، يظهر هللا  مامهت لهت. 

ففييي الحييديث  ذا بلغييت لييدا الصييادقيي ياليما يية ويالييية لجيير 

 رجال يظهر هللا اإلمات الحجة  لجب. 

 –اي هللا لتت حجتل للى الخلي ببعث الرسم واصيطفاء الحجيج 

ولكييي هللا ليييس  –هللا حجية بعييد الرسيم لكيي م يكييوي للنياس للييى 

مسؤوم لي رجوا النياس  لييهت لو نكوصيهت لينهت. فياهلل م يكيره 

الخلي للى الهدى، وقد فعم ذل  بالنسبة  لى اإلمات المنتظر  لجب 

 ذ اصطفاه وجعلل حجة حاضرا فإي لرادوا لخذوا بيل وام فعلييهت 

وا تيداووا لنيده  جرامهت.. اي هللا يوفر للمرضى الطبية فيإي لراد

 وام فليموتوا!

 بعد يذا لنعر : 

اي مييييم اإلميييات الحجييية  ليييجب كمييييم الجيييمس وقيييد وارتهيييا  -1

السحة ولكنها م تمنع لي العالت دف ها وضوءيا ومنافعها العديدا. 

فإي اإلمات يؤيد ويو تحت ستار  ليظ مي الغيبة لنصار الحي لنى 

 للى ذل .  كانوا ولنا نحي الجيعة جوايد تاريخية جمة

كما اي اإلمات ييو ميالذ النياس ليدى يجيوت اليدوايي للييهت،  -2

فكت مي مجكلة تت حلها بالتوسم  لييل، ولكيم فيرد تجربتيل الخاصية 

 في ذل . 
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وجييود  -بييم يييو كييا ي فعييال –فييي الوقييت الييذا م نسييتبعد  -3

لالقييات سييرية بيييي اممييات  اب وبيييي مراجييع الجيييعة مييي حيييث 

يجييعروي بالمباجييرا لو بواسييطة بعيي  يجييعروي لو مييي حيييث م 

 وكالء اممات، ويذا يو السر العظيت.
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 ب3 

 ما يي مسؤولية الناس تجاه اإلمات؟
 ماذا يجب على الناس تجاه اإلمام؟ 

يييذا السييؤام يفيير  نفسييل للييى مييي التقييد اي اممييات جييخ  

ينتخبل هللا تعالى، وجواة يذا السؤام مبد اي ي تي مي قبم اة مية 

وينيا  ليدا وظيا   مفروضية  -بعد اإليماي بهت مجميال –سهت لنف

للى الناس بالنسبة  لى اإلمات نجير  لى لجر منها، ونيذكر اليدليم 

 :الجرلي القا ت لليها

 معرفة اإلمات بجخصل.  -1

والدليم للى ذل  قوم ابي لبيد هللا الصيادق للييل السيالت، ليي 

اميل ميات ميتية رسوم هللا   ب انل قام:  ميي ميات وم يعير   م

جايلية جهالء لو جايلية م يعير   :جايليةب  قام الراوا س لتلب 

 . 1 مامل. قام: جايلية كفر ونفاق وضالم

 اي يعتقد بوميتهت.  -2

والحجة لليى ذلي  قيوم الصيادق  اب:  اي لوم ميا يسي م العبيد 

لنل  ذا وق  بيي يدا هللا جم جاللل؛ لي الصلوات المفروضيات 

مفروضة ولي الصيات المفرو  ولي الحيج وليي ولي الةكاا ال

وميتنييا ليييم البيييت، فمييي لقيير بوميتنييا يييت مييات لليهييا قبلييت منييل 

                                                

 .47،ا 567،  10،لبواة حد المرتد، باة18وسا م الجيعة ،ج - 1
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صالتل وصومل وةكاتل و حجل و ي لت يقير بوميتنيا بييي ييدا هللا 

 . 1جم جاللل لت يقبم هللا لةوجم ج نل جي ا مي للماللب

 لي يسلت لهت وم يرد لمال مي للمالهت.  -3

للى ذل  قوم للي بيي الحسييي  اب:  اي دييي هللا م  والبرياي

يصياة بييالعقوم الناقصية واآلراء الباطليية والمقياييس الفاسييدا، وم 

يصاة ام بالتسليت، فمي َسلَّت لنا َسلوَت، ومي ايتدى بنا يُيدا، وميي 

داي بالقياس والرلا يل ، ومي وجد فيي نفسيل جيي ا مميا نقوليل لو 

نيةم السيبع الميياني والقيرآي العظييت، نقضي بل حرجا كفر بالذا ل

 .2ويو م يعلتب

 اي يطيعل في كم ما يقوم.  -4

قام لبو جعفر الباقر  اب:  ذروا اةمر وسنامل ومفتاحيل وبياة 

اةجياء ورضا الرحمي تعالى، الطالة لممات بعد معرفتل. يت قام: 

َ اي هللا تعالى يقوم ] ُسوَم فَقَدم لََطاَا َّللاَّ عو الرَّ  َوَميي تَيَولَّى فََميآ َمي يُطو

م  تم َحفويظا َسلمنَاَ  َللَيمهو  ب. 80  النساء  3[لَرم

 اي يرد لمر المجاكم  ليل.  -5

 انما كل  الناس يالية: معرفة اة مية، والتسيليت لهيت فيميا ورد  

 ب. 4لليهت، والرد اليهت فيما اختلفوا فيل

 اي يتعلت منل اةحكات والعلوت واةخالق.  -6

هللا   ب:  سيييتفترق لمتيييي لليييى ييييالث وسيييبعيي  قيييام رسيييوم

فرقييية، فرقييية منهيييا ناجيييية والبييياقوي ييييالكوي، والنييياجوي اليييذيي 

                                                

 .  11،ا 27مستدر  الوسا م ،مقدمة العبادات ، الباة  -  1
 .  25،ا  6مستدر  الوسا م، كتاة القضاء ، ابواة صفات القاضي، الباة  -  2
 .  33،ا 294،   23بحار امنوار، ج -  3
 .  14،ا45، 7، ابواة صفات القاضي ،باة  18وسا م الجيعة، ج -  4
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يتمسكوي بوميتكت ويقتبسوي مي للمكت وم يعملوي برليهت ف ول   

 . 1ما لليهت مي سبيمب

 اي يرجع في تفسير القرآي وت وليل  ليل.  -7

 وميا يعليت ت ويليل ام هللا قام اإلمات البياقر  اب: قيام هللا تعيالى: 

 .. 2والراسخوي في العلتب ونحي نعلمل

 لي يفةا  ليل في الدوايي. -8

قام اإلمات الرضا  اب:  اإلمات، اةميي الرفيي، والوالد الرقيي، 

 . 3واةف الجفيي ومفةا العباد في الداييةب

 اي يعر  للى اإلمات النصرا متى جاء.  -9

 نمييييا لميييروا اي يطوفييييوا بهييييا  لا قيييام اإلمييييات البييياقر  اب:   

الكعبةب، يت ينفروا الينا فيعلمونا وميتهت ومودتهت ويعرضوا للينيا 

 4نصرتهت. ب

 لي يؤمي بل وبحقانيتل.  -10

و قييام اإلمييات البيياقر  اب فييي تفسييير اآلييية الكريميية ] ََّ نُوا بوييا فَيي َمو

ُ بوَميا  ا لَنَةلمنَيا َوَّللاَّ ب: 8التغييابي  [تَعمَملُيوَي َخبويرٌ َوَرُسيولولو َوالنبيورو الَّيذو

 .5النور وهللا اة مة مي آم محمد   ب  لى يوت القيامة

يييذه يييي الوظييا   العاميية التييي تلةمنييا تجيياه اإلمييات فييي كييم 

لصر.. ولكي ينا  لدا مسؤوليات ضخمة مفروضة للينا الييوت 

 بصورا خاصة بالنسبة  لى اة مة  اب ويي:

                                                

 .  30، ا 31،  6المصدر، باة  -  1
 . 27، ا197،  23بحار امنوار، ج -  2
 . 123،  25بحار امنوار، ج -  3
 .  1،ا392،  1الكافي، ج -  4
 .  5،ا308،  23بحار امنوار، ج -  5
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ي يي بحي المعيار  اإلسيالمية؛ اي نفهت معار  اة مة الت -1

نفهمهييا بعيييدا لييي التيييارات الدخيليية التييي تلصصييت فييي المنيياف 

 الفكرا اإلسالمي ويي يالية: 

التيار الفلسفي؛ الذا دخيم العيالت اإلسيالمي فيي بدايية القيري  -ل

 الياني ولبس يوبا  سالميا في حيي اي جويره ل ريقي مادا. 

يتغلغيييم فيييي الماقنيييا ليييي التييييار اةجنبيييي؛ اليييذا م ييييةام  -ة

طريييي الكتيية التييي تحتييوا للييى سييموت بالغيية مييي حيييث: البنيياء 

 واإليحاء وامتجاه .

التييار الجييايلي؛ الييذا نبيع لييي ابتعيياد الجييعة لييي مصييادر  -ج

 اة مة  اب فذيبوا  لى ما لوحت اليهت ليواؤيت وآراؤيت. 

والتحاجييي لييي يييذه التيييارات انمييا يمكييي بالتوجييل  لييى المنييابع 

اةولية للمعار  اإلسالمية ، ويي الرواييات دوي اي نسيتعيي فيي 

فهمها لو ت ويلها  لى كتة مؤلفة ، بم نعتمد للى فهمنيا الجخصيي 

 لظواير اةحاديث كما لو كنا نحي المخاطبيي بها. 

اي نكي  حياتنا العملية والفكرية مع توجيهات اة مة لليهت  -2

  ير مطبي تطبيقا كامال.  السالت دوي اي ندا حرفا واحدا منها

اي ننجر معار  اة مة  لليهت السالتب في اةوساط العامية  -3

وبمختليي  المسييتويات، ونضييحي فييي سييبيم ذليي  بالوقييت والمييام 

 والجهود. 

 نس م هللا اي يوفقنا لذل  حتى نحظى بسعادا الدنيا واآلخرا.
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 القست الياني لي العقيدا واإليماي 

 

 البحث الرابع عن: 

 

 

 

 

 

الحياا بعد 
 الموت

 

 

 

 الدليم للى البعث 

 الجبر وامختيار 

 القضاء والقدر 

 الغاية مي الخلي 
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 الدليم للى البعث

 ي نظرا والية  لى ما يجرا حولنا مي لحيداث فيي ييذه اليدنيا 

 الواسعة، تدلونا  لى املترا  بالبعث بعد الموت:

–ويموتيوي طيبييي  فهنا  طا فة كبيرا يعيجوي معنا يحيوي -1

م يبرحوي لي  سداء الخيدمات اإلنسيانية  ليى بنيي  -للمام وقلوبا

نولهت دوي لي يريدوا منهت جةاءا لو جكورا.. انهت يعبدوي ربهت 

ويظلييوي يذكرونييل بالعجييي واةبكييار، ولكييي مييع ذليي  م يظلييوي 

مظلييوميي مقهيييوريي، منكيييدا ليجيييتهت، طويلييية لحيييةانهت، متواليييية 

هييت،  لييى جنيية يييذه الطا فيية ينييا  لنيياس يتمتعييوي نكبيياتهت وويالت

بالعدا واليروا والجاه العري  وبعكيس ميا قيد يُتصيور م يةاليوي 

قاسييطيي.. ينييا  بغيياا يهتكييوي الحرمييات، ويرتكبييوي الخطي ييات، 

 وكيير منهت يموت للى ما يو دوي اي يلقى جةاءه في الدنيا. 

لقمييية، واي كيييييرا ميييي لول ييي  الطيبييييي يبلغيييوي فيييي مكيييارمهت ا

 كاةنبياء والصالحيي والمتمسكيي بالحي ويت اةلو  اةلو . 

واي كييييرا ميييي ييييؤمء المجيييرميي يهبطييوي فيييي للميييالهت  ليييى 

الحضييي  ويقتليييوي الماليييييي ويقترفيييوي الجيييرا ت بحيييي البجيييرية 

 جمعاء. 

وهللا الحكيييت الييذا نييرى آيييار حكمتييل فييي السييماء واةر  لييت 

 لى اللعة واللهو تعالى لي ذل .. يخلي جي ا لبيا وم كاي بحاجة 
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هللا القادر الذا نجد في ذات لنفسنا، وفي كم ما حولنيامي لجيياء ، 

آييات قدرتيل العظيميية التيي م تحيد.. كييي  م يعطيي جيةاء يييؤمء 

 ويؤمء؟ 

للبيا خلقهت؟ لت خلقهت ليظلت قويهت ضعيفهت بغير سبة؟ لت لراد 

يجيياةا المحسييي بييذل  اي يييؤذا  ييير المييؤذا؟ لت لجيية لييي اي 

 بإحسانل والمسيء بإساءتل؟ 

سبحانل الحكيت الغني اي يخلي الخليي لبييا ، وم حاجية ليل  ليى 

العبييث، وسييبحانل لي يعجيية لييي اي يجيياةيهت، لو لي يعجيية لييي 

 خلقهت مرا لخرى ويو الذا لنج يت لوم مرا. 

كم دم م الكيوي تهيدينا  ليى لي ميا فييل قيد سيخر لنيا  لو قيد  -2

ب، كم ما فيل ميي جيمس وقمير ونجيوت تعميم لييم نهيار خلي ةجلنا

لتبقى الحياا مستمرا. وكم ما فيها مسخر لنا، بما لوتينا مي مويبة 

 العقم والقدرا والحرية. و ذا كاي كم جيء لنا، فنحي لماذا؟ 

يم خلقنا لكي نتمتع في الدنيا؟ وميي منيا اسيتطاا اي يتمتيع بهيا 

يدنا لت مملوكنييا؟ ر يسيينا لت سييعادا وافييية؟ لكبيرنييا لت صييغيرنا؟ سيي

مرؤوسنا؟ ليس ينا  مي اسيتطاا اي يسيتريا بميا فيي الكلمية ميي 

 معنى، فلماذا  ذام خلقنا؟ 

 ينا  جواباي للى ذل  م يالث لهما:

ل: اي هللا سييبحانل لراد اي يلعيية ويعبييث فخلقنييا ليضييح  للينييا. 

 ويذا بعيد لي دم يم حكمتيل التيي نراييا فيي الكيوي، ولميا يهيدينا

  ليل العقم مي كمام ربنا، انل قدوس ليس فيل نق .

ة: انيل خلقنيا لعيالت آخير.. وجعيم ميا فيي ييذه اليدنيا ميي خيير، 

دليال للى لفضم منل ولكمم منيل يوجيد فيي اآلخيرا، وميا ينيا ميي 

جر، دليال للى لسول منل ولطيوم منيل يوجيد فيي اآلخيرا.. ولذاقنيا 
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طرييي رسيلل كيي   مي ييذا حينيا وميي ييذا حينيا، ييت بييي لنيا ليي

 نتجنة الجر ونقترة  لى الخير. 

 ويذا يو التفسير الصحيا لظواير الكوي كلها. 

و ليى يييذا تجييير النصييو  الجيرلية التييي سييو  نلييت بنبييذا  -3

يسيرا منها والتي تعتبر بذاتها دليال مستقال للى الحياا اآلخرا لما 

صييادقيي يبييت باةدليية العقلييية اي لنييا  لهييا كييامال وانييل بعييث رسييال 

ونقلوا لنل اي ميي لميم سيوءا جيوةا بيل، وانيل ميي صيلا لميال 

اييييت لليييل.. للمييا بيي ي وراءنييا جييةاءم ويوابييا قييام هللا فييي كتابييل 

 الكريت: 

لَُمييوَي   ]  يَييَر النَّيياسو مَ يَعم يييَّ لَكم ييَدهُ َولَكو ُ َولم لوييُ  َّللاَّ و مَ يُخم ييَد َّللاَّ َولم

َحيَااو  َي الم َراو يُتم َ افولُوَي   لََولَتم  يَعملَُموَي َظايورام مو الدبنميَا َويُتم َليو اةَخو

َ  َوَميا بَيمنَُهَميآ  ومَّ  ُ السََّماَواتو َواةَرم ت َما َخلََي َّللاَّ هو يَتَفَكَُّروا فوي لَنفُسو

ييييتم  ا َربّوهو قَييييآءو ييييَي النَّيييياسو بولو ى َو ويَّ َكيويييييرام مو َسييييمأ َحّيو َولََجييييم  مب بوييييالم

 ب. 8-6الروت  [لََكافوُرويَ 

م َولَنَُّكييييتم  ولَيمنَييييا مَ قييييام سييييبحانل: ] ييييبمتُتم لَنََّمييييا َخلَقمنَيييياُكتم َلبَيييييا لَفََحسو

َجعُويَ   ب. 115المؤمنوي   [تُرم
 

 شبهات وردود

 لما الجبهات التي لييرت حوم  مكانية البعث فهي كالتالي: 
 

 إمكانية البعث.  -1

ضمير المنكريي  ويذه الجبهة يي مي لكبر الجبهات تفالال في

مييع سييا ر العوامييم ولييذل  فقييد خصيي  اةنبييياء  لليييهت السييالتب 

كييرا ميي اةدلية ليدح  ييذه الجيبهة وتسيفيل القا يم بهيا. ولسياس 

يذه الجبهة يو كي  يحيي هللا الموتى بعد اي تحولوا  لى العناصر 
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اةوليى.. وتبيدلوا  ليى لجيةاء فيي اةر  والهيواء والمياء ، وكمييا 

 سييبحانل فييي الكتيياة ولوضييا الجييبهة بلسيياي لربييي نقييم ليينهت هللا

يييو ]مبيييي حيييث قييام:  قَييلُ قَيياَم َمييي يُحم ييَي َخلم َوَضييَرَة لَنَييا َمييياَلم َونَسو

يييتٌ  ييَي َرمو َظياَت َويو ب، ولكييي لصييم الجييبهة نجيي  مييي لييدت 78يس  [المعو

اإليمييياي بييياهلل وبقدرتيييل، وام فييي ا لقيييم م يهتيييدا  ليييى قيييدرا هللا 

در للييى خلييي الكييوي و خراجييل مييي ظلمييات الواسييعة؟ اي الييذا قيي

العييدت  لييى نييور الوجييود قييادر للييى لي يعيييده مييرا لخييرى؛ ويييم 

 املادا لصعة لت اإلبداا؟ 

ا ]وقام هللا سبحانل فيي اليرد لليى ييذه الجيبهة:  يويَهيا الَّيذو قُيمم يُحم

ا َجعََم لَُكي ا  َويَُو بوُكّمو َخلمي  َللويٌت   الَّذو َم َمرَّ يَي الجَّيَجرو لَنَجاَيآ لَوَّ ت مو

ا َخلَيَي السَّيَماَواتو  نملُ تُوقوُدوَي   لََولَيمَس الَّذو َضرو نَارام فَإوذَآ لَنتُت مو اةَخم

يملَُهت بَلَى َويَُو المَخالَُّق المعَلويُت    ونََّمآ  لَُي مو ر  َللَى لَي يَخم َ  بوقَادو َواةَرم

م  لَي يَقُوَم لَلُ  ُرهُ  وذَآ لََراَد َجيم ا  ب. 82-79يس  [ُكي فَيَُكويُ لَمم

بهييذه الكلميية الفاصييلة مييةق القييرآي الجييبهة القا ميية للييى لييدت 

 مكانية البعث. والواقع اي العقم حينما يدانا  لى اي هللا قادر لليى 

كم جيء وانل م حدود لقدارتل الواسعة، فمي السيفل اي نفكير بعيد 

 ذل  انل كي  يعيد الخلي مرا لخرى. 

اي بييي اإلميات الصيادق للييل السيالت وبييي وفي الحوار اليذا كي

 منكر للمعاد توضيا وجرا لهذه الحقيقة: 

قييام الةنييديي: لفيتالجييى الييروا بعييد خروجييل لييي قالبييل لت يييو 

 باق؟

قييام  اب: بييم يييو بيياق   لييى وقييت ييينفي فييي الصييور، فعنييد ذليي  

تبطيم اةجيياء وتفنيى فيال حييس وم محسيوس، ييت للييدت امجييياء 
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، وذل  لربعما ة سنة يسبت فيها الخلي وذل  بيي كما بدليا مدبريا

 النفختيي. 

قييام: ولنييّى لييل بالبعييث والبييدي قييد بلييى واةلضيياء قييد تفرقييت، 

فعضيييو ببليييدا ي كلهيييا سيييبالها، ولضيييو بييي خرى تمةقيييل يوامهيييا، 

 ولضو قد صار ترابا بُنَي بل مع الطيي حا ط.. 

م قام  اب: اي الذا لنج ه مي  ير جيء وصوره للى  ير ميا

 كاي سبي  ليل، قادر  لي يعيده كما بدله. 

 قام: لوضا لي ذل ..

قام  اب: اي الروا مقيمة في مكانها، روا المحسي في ضيياء 

وفسحة، وروا المسيء في ضيي وظلمة والبدي يصير ترابا كميا 

منييل خلييي، ومييا تقييذ  بييل السييباا والهييوات مييي لجوافهييا ممييا لكلتييل 

لند ميي م يعيةة لنيل ميقيام ومةقتل كم ذل  في التراة محفوظ 

ذرا في ظلمات اةر  ويعلت لدد اةجيياء ولوةانهيا. واي تيراة 

الروحانييي بمنةلة الذية في التراة فإذا كاي حيي البعث مطرت 

اةر  مطير النجيور، فتربييو اةر  ييت تمخيي  مخي  السييقاء 

فيصير تراة البجر كمصير الذية ميي التيراة  ذا  سيم بالمياء، 

بي  ذا مخيي ، فيجتمييع تييراة كييم قاليية  لييى قالبييل والةبييد مييي الليي

فينتقييم بييإذي هللا القييادر  لييى حيييث الييروا، فتعييود الصييور بييإذي 

المصور كهي تها، وتليج اليروا فيهيا، فيإذا قيد اسيتوى م ينكير ميي 

 . 1نفسل جي ا
 

 أي األبدان تحشر؟  -2

                                                

 .  186-185، 10بحار امنوار ،ج-  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 354 

منذ اي يتكوي الجنيي والى اي يموت ـ وبعد سبعيي لاما ميال ـ 

ست اإلنساي لكير مي مرا، ففي كم سبع سنوات تتغير كيم يتبدم ج

خاليييا الجسييت، فييإذا التقييدنا بعييودا اةجسييات، فيي ا اةبييداي، ولا 

الخاليييا تعييود مييع الييروا؟ كلهييا ؟ فيكييوي جسييت اإلنسيياي لكبيير مييي 

وضعل الفعلي لدا مرات لند الحجر، لو بعضها؟ ولا بع ؟ لت 

 يحجر اإلنساي في جست جديد؟ 

لودا كم الخاليا التي لصبحت في يوت ما -اةوم  في امفترا 

يلةت اي تكوي الخاليا الكونية تعذة حينا وتستريا  -جةءام لمنساي 

حينا آخر، ذل  ةي المحتمم اي تصبا الخلية الواحدا بجست كيافر 

يت تصبا جيةء لجسيت مسيلت فيكيوي بعي  جسيت الكيافر فيي الجنية 

 ي.وبع  جست المسلت في النار، ويذا م يكو

وبعضييهت صيياغ الجييبهة صيييا ة لخييرى فقييام: لييو فرضيينا اي  

الطغاا قتلوا مسلما يت لكلوه ولت يبقوا منل جي ا فماذا سو  يحدث؟ 

يم يذية يذا المسلت الم كوم  لى الجنة، ومعناه لي يذية الطغياا 

 لى الجنة، لو يذية  لى النار؟ وكي  يعذة هللا جست المسيلت وقيد 

 لكم ظلما؟  

ا  اليياني: يليةت اي يعيذة لو يتينعت بعي  اةبيداي وفي امفتر

 دوي بع  بغير سبة معقوم. 

لما امفتيرا  الياليث فإنيل ييؤدا  ليى اي يعيذة لو يتينعت جسيت 

جديد م لالقة لل بالعمم الخاطل لو الصيالا، وكيم ييذا بعييد ليي 

 حكمة هللا ولدلل.
 

 الجواب: 
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 -مجيتركا  ينا   جابة  جمالية لي الجبهة يي: اي ينا  جامعيا

بيييي لطييوار كييم جييخ  منييذ اي كيياي جنينييا  -لييدى العقييم والعقييالء

والى اي يموت، جامعا مجتركا يرى العر  بموجبل انل بعينل فيي 

كم اةطوار. فهيو الجياني اليذا يؤخيذ بجريمية اقترفهيا قبيم لجير 

سنوات، ويو المياة بعمم صيالا لسيداه قبيم لجيريي سينة.. فهيو 

لنياس كيذل . وبتعبيير لوليى ولييدى: يو يرى نفسل كذل ، وييراه ا

 -لند العقم والعقالء–اي اإلنساي الجنيي يو اإلنساي لند السبعيي 

واي الةيادا والنقصاي لنديما بميابة الهواء الذا يدخم الر تيي يت 

يلفييظ خارجييا. واي هللا يعييذة لو ييينعت نفييس يييذا اإلنسيياي الجييامع 

يتغيير منيل بةييادا المجتر ، بعملل ويعيد نفس يذا الجست الذا ليت 

 جيء لليل لو بدوي ةيادا.

وينا  خال  فلسفي واسع حوم اي الذا يحس باةلت لو بالنعت ما  

يو؟ الجست المادا لو النفس لو الروا؟ لو يما معا؟ لو الجست بالروا 

 لو الروا بالجست؟

النظريتيياي اةخيرتيياي تتفقيياي فييي اي لحييديما وسيييلة ل خيير،  

وليى ييو اليذا يحيس بياةلت، ولكيي لسيبة والجست فيي النظريية اة

وجود الروا فيل كما اي المصباا الكهربا ي يو الذا يجيع ولكيي 

بسيبة جريياي التييار فييل. كميا اي اليروا فيي النظريية اليانيية ييي 

 -الجست –التي تجعر باةلت لو بالنعت، ولكنها تتوسم بوسيلة المادا 

لنظرية اةخيرا لكي تتمكي مي يذا اإلحساس. وقد ذية  لى يذه ا

طا فيية كبيييرا مييي الفالسييفة  ييير انهييت لييت يكونييوا لييالميي بييالعلوت 

 الحديية التي ليبتت ت ير الجست باةلت واللذا بسبة اةلصاة. 
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واإلسييالت يقييدر اي الجسييت والييروا كاليمييا يلتييذاي لو يت لميياي 

مستدم للى ذل  بالوجداي. فكم فرد منا يرى اي جسمل يو اليذا 

باإلضييافة  لييى روحييل الحساسيية.. وللييى يييذا فالبييد اي يتيي لت ويلتييذ 

يجاةا هللا كال الجةءيي: الروا والجست معا ةي امكتفاء بمجاةاا 

لحديما دوي اآلخر مخال  لحكمة هللا تعالى.. ولهذا فقد لوضحت 

اةدياي  ليى جانية العقيوم اي المعياد م يقتصير لليى اةرواا بيم 

 عاد نفس الجست المت لت والمتنعت. يجمم اةجسات. ومبد اي يكوي المُ 

 ذا ليس مي الصحيا اي نقوم اي هللا يعذة لو ينعت روا البجر 

 في لجسات جديدا ، كما قام بل بع  مي كتة حوم المعاد. 

يت اي اإلسالت يقيدر حقيقية فيي لصيم الخليي كميا يكتجيفها العليت 

 الحديث فيقوم: اي هللا خليي النياس جميعيا لوم وبدفعية واحيدا ميي

دوي اي يخرج بعضهت ميي لصيالة لو لرحيات بعي ، خلقهيت ميي 

اةر  بصييورا لجسييات صييغيرا للغاييية ، لبييرت لنهييا اةحاديييث 

بالييذر ولييذل  سييمي العييالت الييذا كانييت تعيييا فيييل بعييالت الييذر، يييت 

لدرجييت اةبييداي الصييغار فييي لصييالة اآلبيياء وحولهييا اآلبيياء  لييى 

 اختار.  لرحات اةمهات وجعم كم مي جاء في صلة كم مي

واي تل  اةجسات الصغار تنمو في اةرحيات بجميع ميواد جدييدا 

 لييى نفسييها تصييبا كييييرا مييي دوي اي تتغييير مييي مواديييا اةصييلية 

جي ا وانميا التبيدمت التيي تحيدث فيي خالييا الجسيت فإنهيا م تجيمم 

المييواد اةصييلية و نمييا تقتصيير للييى المييواد اإلضييافية التييي تعتبيير 

 ة والغذاء في المعدا. تكج  لنا يذه الحقيقية بمنةلة الهواء في الر

ظواير كييرا مي جملتها: بقاء جميع الخوا  فيي الجسيت منيذ اي 
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كاي جنينيا  ليى اي يميوت.. وجيعور اإلنسياي بي ي جسيمل ليت يتبيدم 

 ر ت للمل ومعرفتل بتبدم لجةا ل كلها. 

 بعد توضيا يذه الحقيقة نقوم: 

البيدي اليذرا النيالت اي الذا يعيود ميي جسيت اإلنسياي ييو ذلي  

الصغير الذا كاي يت لت ويلتذ منذ اي كاي جنينا  لى اي مات وقبر، 

واي يذا البدي م يعد مي لجةاء بدي آخر ام فيي وقيت محيدود ييت 

يخرج ليعود فيي التيراة لو فيي الهيواء لو فيي لا مكياي آخير، ييت 

يجمعل هللا سبحانل مرا لخرى وقد يخرجل في ييوت البعيث بإضيافة 

ء جديييدا لليييل ليكييوي  نسييانا لاديييا. وقييد م يفعييم ذليي ، بييم لجييةا

يخرجل بنفس الحجت اةصيلي فيكيوي نوليا ميي العيذاة، كميا جياء 

لكيي في اةحاديث اي المتكبر يخرج يوت الحجر بصورا الذرا ، و

كي  ينميل هللا مرا لخرى؟ يم يتت ذل  ضيمي لرحيات جدييدا مييم 

 ات؟ ما نماه في يذه الدنيا في لرحات اةمه

تجية بع  اةحاديث للى ذلي  بقولهيا: اي هللا يجعيم امر  

بمنةلة الرحت فيهطم لليها وابيم ميي السيماء وييوفر للبيدي اليذرا 

وسيييا م التنميييية الجدييييدا فيخيييرج كالنبيييات ميييي اةر   خراجيييا.. 

لفلييس هللا اليذا خليي اليرحت ووفيير فييل وسيا م نميو الجنييي بقييادر 

ا فإي اإلنساي يوت القيامة يكوي للى اي يجعم اةر  كذل ؟ ولهذ

ابي اةر  وليس ابي امل وم ابي لبييل، وميي ينيا جياء فيي اآليية 

َم ويييذ  َومَ ]الكريمييية:  ييينَُهتم يَوم يييورو فَييي   لَنَسييياَة بَيم يييَي فويييي الصب فَيييإوذَا نُفو

 ب. 101المؤمنوي   [يَتَسآَءلُويَ 
 

 المعاد في السن ة..
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   ذا لراد هللا لي يبعييث قييام اإلمييات الصييادق لليييل السييالت:  -1

الخلييي لمطيير السييماء لربعيييي صييباحا فاجتمعييت اةوصييام ونبتييت 

 اللحوت. 

قام اإلمات العسكرا لليل السالت:  لميا ]امحيياء[ فيي اليدنيا  -2

فيتالقى ماء الرجم ماء المرلا فيحيي هللا الذا كاي فيي اةصيالة 

تيي الصيور واةرحات حيا. ولما في اآلخيرا فيإي هللا ينيةم بييي نفخ

بعييد مييا ييينفي النفخيية اةولييى مييي دويييي السييماء الييدنيا مييي البحيير 

المسيجور اليذا قييام هللا تعيالى فييل  والبحيير المسيجورب وييي مييي 

مني كمني الرجام فيمطر ذل  للى اةر  فيلقى الماء المني مع 

 ب. 1اةموات البالية فينبتوي مي اةر  ويحيوي

ة ليي حقيا ي يامية تنتظيير ييذاي الحيديياي الليذاي يكجيفاي النقيا

اإلنساي للى لبواة اآلخرا يستدلي جرحهما  لى بع  التوضيا 

 فنقوم:

اي هللا خلييي اةرواا قبييم اةبييداي بييي لفي لييات ، وكانييت حيييية  

جييالرا ييييت خلييي اةبيييداي بصييورا اليييذرا يييت لسيييكنها اةصيييالة، 

فإنتقلييت مييي صييلة  لييى آخيير حتييى اسييتقر كييم ذر فييي رحييت لمييل، 

ي بعييد اي بلييج لربعيية لجييهر فييي الييرحت روحييل ولدخييم فييي كييم بييد

الخاصيية بييل بسييبة حكيييت، ولخرجييل  لييى الييدنيا يييت لماتييل فانتقلييت 

اليروا  ليى مكانهيا معذبية لو منعمية حتيى تعياد  لييل ميرا لخييرى.. 

والفترا التي تمتد بعد الموت  ليى حييي البعيث تعتبير فتيرا الهجعية 

الجسيت تبقيى والرقدا ذل  ةي الروا في الوقت التيي تنفصيم ليي 

                                                

 .  273،  13بحار امنوار،ج -  1
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ذات لالقة بل، تجبل لالقية الجيمس بياةر ، تبعيث  ليهيا بيالنور 

 مي دوي اي تدخم فيها. 

 ينا تنكج  لدا لمور: 

اي اةرواا كيياي لهييا وجييود مسييتقم وسيييبقى لهييا ذليي  بعييد   -1

انفصالها لي اةبداي ولها للمام خاصة بها قبم وبعد وروديا في 

كانهيا القييات ب لميام مسيتقلة ، الجست. ويذا يعني انها محدودا وبإم

وقييد كانييت الفلسييفة اليونانييية تعتقييد اي الييروا مجييردا لييي المييادا 

وليس لها مكاي وم ةماي وم حد ، ولكي اإلسالت سفل يذه الفكرا 

تتجكم مي لجيةاء لطيفية واي لهيا حيدودا  1وبيي لي اةرواا مادية

مطلقية وللمام.. فباإلضافة  ليى وجيداي كيم منيا بي ي نفسيل ليسيت 

و نمييا يييي محييدودا ضييمي المكيياي والةميياي فتكييوي ينييا وم تكييوي 

ينا .. وباإلضافة  لى جعور كيم واحيد منيا بي ي نفسيل ليت تكيي ييت 

كانت، باإلضافة  ليى ييذا الوجيداي فيإي ينيا  دلييال واضيحا لليى 

محدودية اةرواا ومحدودية  مكانياتها العمليية بعيد  نفصيالها ليي 

اإلتصييامت التييي جييرت بطريييي لو الجسييت، ويييو مييا كجييفت لنييل 

بييييآخر مييييع اةرواا ب سييييالية حديييييية وسيييي لت لييييي  مكانياتهييييا 

وخصا صييها ممييا للييت منهييا اي كييم روا محييدودا بحييدود خاصيية 

 ولها للمام خاصة منفصلة لي الجست. 

ومي يذا الواقع نعر  الرد للى جبهة فلسفية حوم المعياد تقيوم: 

معطلة، فالبد لها مي الحليوم  –للى القوم بالمعاد  –اي الروا تبقى 

فييي جسييت جديييد لكييي م تبقييى معطليية.. ورد يييذه الجييبهة اي اةرواا 

                                                

حيي نقوم  ماديةب م نقصد بها انها ميم المواد المحسوسة، ولكي نقصد انها مخلوقة  -1
 فة ما نراه مي المواد.ومحدودا وذات كيافة مي نوا مختل  لي كيا
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تييتمكي مييي القيييات ب لمييام مسييتقلة فييإذا خرجييت مييي اةجسييات بييدلت 

 نجاطاتها الخاصة ولت تبي معطلة كما يقوم صاحة الجبهة. 

اي اةرواا قييد تتييذكر مييي لالمهييا السييابي لجييياء، فقييد يبييت  -2

ي اإلنسيياي قييد يعلييت كييييرا مييي اةجييياء بييدوي معلييت. ميييال: للميييا ا

يذية  لى مدينة ةوم مرا فيي لميره ييت ييو يهتيدا  ليى لسيواقها 

ومعالمها وجوارلها ويتذكر انل سبي لل اي رلى يذه المدينية بكيم 

ت كيد. ول رة مي يذا انل قد يتفي اي يرى الواحد منا رجال ةوم 

ذ اةةم بما يكي ليل ميي حية مرا في لمره ويحس ب نل صديي من

ومعرفة سابقة. وم يكوي يذا دليال للى لي امرواا كانيت تعييا 

في لبداي سيابقة ييت انتقليت  ليى لبيدانها الجدييدا كميا ةليت القيا لوي 

بالتناسييي حييدييا، وانمييا يييو دليييم للييى وجييود مسييبي للييروا للييى 

 الجست. 

وى اي حييياا الجسييت بييالروا، و ي واقييع المييوت م يعنييي سيي -3

انفصام الروا لي الجست ويو لجبل جيء بالنوت الذا تنفصم فيل 

الروا ليي الجسيت قلييال.. وكميا جياء فيي الحيديث ليي رسيوم هللا 

صلى هللا لليل و آلل:   و الذا بعيني بالحي لتميوتّي كميا تنياموي، 

كميا جياء فيي حيديث آخير ليي امميات  1و لتبعيّي كميا تسيتيقظوي.ب

اي فيميا وليظ بيل لقمياي  بنيل لي قيام... و الباقر للييل السيالت:   كي

 نما النيوت بمنةلية الميوت، و  نميا اليقظية بعيد النيوت بمنةلية البعيث 

وكميييا تعيييذة اليييروا فيييي حالييية النيييوت بييياةحالت  2بعيييد الميييوت.ب

المةلجة ويت ير البدي بذل   يالما وتنعت بياةحالت الطيبية فتينعكس 

 . آياريا للى الجست ليضا كذل  يكوي بعد الموت.

 
                                                

 .  31،ا 47، 7بحار امنوار، ج -  1
 .  13،ا42المصدر ،  -  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 361 

 

 

 

 

 الجبر وامختيار..

يتحدث الناس لما  ذا كانوا مختاريي فيي للميالهت لت مجبيوريي 

مي قبم هللا لة وجم ومي قبم قوى الكوي. وينا  موضيوا آخير 

سي تي تحت لنواي  القضاء والقيدرب حييث يجيرا الحيديث حيوم 

انييل مييا معنييى اي هللا قييدر يكييذا، لو قضييى يكييذا؟ ليمكييي لي يكييوي 

بحانل يجبر الناس ويضطريت للى ما ييت لياملوي، لت معناه انل س

 لل معنى آخر؟ 

 ومبد لنا في الموضوا اةوم اي نقوم: 

اي الوجداي الجخصي الذا يو لكبر جايد للى الحقيقة، يجيهد 

م بحرية تامة  ب ي اإلنساي لندما يقوت ب لمالل العادية ، يكوي متمتعا

ا   يير مكيره لليى في امختيار، ومعنى ذل  انيل يجيد نفسيل حينيذ

اختيييار لحييد الطييرفيي، واي لييل اسييتطالة تاميية فييي اي يقييدت لو م 

يقييدت، يعمييم لو يتيير ، يختييار يييذا الطريييي لو ذا .. للسييت تييرى 

نفس  حينما تنتقم مي و لى البييت اني  تخطيو باختييار ، ولي  اي 

م ان  تقرل بحريت  ول  اي م تقرل؟ ولكيي  ترجع؟ وحينما تقرل كتابا
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ع يجة اي م ننساه ويو اي يذه القدرا التامة للى الفعم ياينا واق

والتر  بنسبة واحدا ليست مي ذات اإلنساي. يذه السلطة واإلرادا 

الحرا، قوا يهبها هللا لمنساي حينما يتردد بيي الفعم والتر . فهي 

تماما ميم مويبة العقم ومويبة العلت، فبإستطالة هللا اي م يعطيي 

يصبا م  راديا لو مجنونا، ولذل  فإي العبيد فيي لبده يذه القدرا ف

الوقت الذا يو مختار بكم معنى الكلمة فيي اي يتير  واي يعميم، 

فهيييو تحيييت سيييلطاي هللا المطليييي، ةي اختيييياره ييييذا وقدرتيييل ييييذه 

مسيييتمدا ومويوبييية ميييي هللا. فهيييو مختيييار فيييي حيييدود صيييالحياتل 

ل مي الحرية سلبل المويوبة لل لذاتل، لذل  فإي هللا  ذا لراد اي يمنع

يذا امختيار. ويذا جوير كيالت اإلميات الصيادق للييل السيالت:  م 

ذلي  ةي الجبير يعنيي اي  1جبر وم تفيوي  بيم لمير بييي لميرييب

اإلنساي م  رادا لل وم رلا مستقم، بم انل مضطر ومجبور ميي 

قبيييم هللا لو بسيييبة القيييوى الطبيعيييية. وييييذا يسيييلة الفيييرد تكاليفيييل 

تجاه للمالل ذل  ةي المجبور م تكالي  لل وم لقاة  ومسؤولياتل

 لليل. 

 والنصو  التالية تجرا يذا الواقع وتجهد لل: 

لييي اإلمييات الرضييا لليييل السييالت، قييام لحييد لصييحابل: سيي لتل  -1

 فقلت: هللا فو  اةمر  لى العباد؟ 

قييام  اب: هللا اليية مييي ذليي ، قلييت: فيي جبريت للييى المعاصييي؟ 

و لحكت مي ذل . يت قام: قام هللا لةوجم يا بي آدت قام: هللا للدم 

انا لولى بحسنات  من  ولنت لولى بسي ات  مني، لملت المعاصي 

 .2بقوتي التي جعلتها في 
                                                

 . 18،ا 11،  5بحار امنوار، ج -  1
 . 20،ا 15المصدر،    -  2
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وميام بسيط يكفي معنى يذا الحديث فلو ويبيت لصيديق  وييو 

رجم لاقم دينارا فذية واجترى بل متالا حسنا فمي الذا ينسة 

نت ات ييو؟. طبعيا لنيت ةنيل ليوم لني  الطيتيل  ليل جراء المتاا، ا

الدينار لت يسيتطع ميي جيراء المتياا.. وليو انيل اجيترى بيل مسدسيا 

وقتم بل نفسل فمي المسؤوم، لنت لت يو؟. طبعيا ييو ةني  لقدرتيل 

للى المام ولت تجبره لليى جيراء المسيدس لو قتيم نفسيل.. ويكيذا 

كيياي لولييى بهييا، هللا حينمييا للطانييا القييدرا للييى اختيييار الحسيينات 

 السي ات كنا لولى بها.  -بتل  القدرا–وحينما اخترنا 

لييي اإلمييات الصييادق لليييل السييالت:  النيياس فييي القييدر للييى  -2

ياليييية لوجيييل: رجيييم ةليييت اي هللا لييية وجيييم لجبييير النييياس لليييى 

افر. ورجم ـو كـالمعاصي، فهذا قد ظلت هللا لةوجم في حكمل وي

هللا في سلطانل فهو كافر،  يَّيَ وَ  ت فهذاـت اي اةمر مفو   ليهـيةل

و رجم يقوم:  ي هللا لةوجم كلّ  العباد ما يطيقوي، وليت يكلفهيت 

اء اسيتغفر هللا، فهيذا ـ، و  ذا اسيهللاوي، فإذا احسيي حميد ـمام يطيق

 .1مسلت بالجب

 شبهات وردود

ينيييا  بعييي  الجيييبهات انتحلهيييا بعييي  المنكيييريي، مميييي قيييالوا 

هيا. ولكيي قبيم ذلي  يجية اي نعليت انيل بالجبر، مبد مي التعير  ل

حيي لرفنيا بوجيداننا اي لنيا كاميم الحريية بي ي نتير  لو نعميم لا 

جيء، بعد يذا م بد اي نتحقي لي واقع امستطالة ييذه. اإلسيالت 

يقرر اي كم لمم اختيارا مبد لل ميي لاميم، ومبيد لهيذا العاميم 

                                                

 .  14،ا 9المصدر ،  -  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 364 

اآلخيير.. ميي اي يمليي  القيدرا التييي يييرجا بهيا لحييد الطيرفيي للييى 

ويذه القدرا يبة مي هللا للنفس التي تريد لي ترجا، ويي م تت ير 

ب ية دوافع خارجية.. وبكلمة لخيرى فيإي امسيتطالة لنيد اإلسيالت 

نييور يفيضيييل هللا لليييى الييينفس حيييي العميييم فتصيييبا كيييم العواميييم 

متسياوية بالنسيبة اليهيا وتفقيد كيم قوتهيا لميات تلي  الومضية اإللهييية 

القيوا الكاملية لليى الفعيم والتير . يكيذا يقيرر  التي تعطيي الينفس

اإلسالت واقع امستطالة، ولليل فالقوا اإلرادية ت تي ميي هللا حييي 

العمم، فبمجي ة هللا وقوتل يستطيع العبيد اي يختيار ييذا الجانية لو 

ذا .. ويييذا ينييافي التفييوي ،  ذ التفييوي  يعنييي اي العبييد يختييار 

بر،  ذ الجبر يعني اي تختيار للينفس بعيدا لي مجي ة هللا.  ذام فال ج

لحد الجانبيي قوا خارجة لي ذات اإلنساي. وم تفيوي  مي ذلي  

يعنييي امييتال  اإلرادا بصييورا ذاتييية ويييذا ممييا يخالفييل اإلسييالت. 

 ولنعرج للى الجبهات للرد لليها وبياي تفايتها: 

 ي اإلنساي مفطور للى حة ذاتل وحة مصلحتل الخاصة،  -1

را طبيعية وراء ما ينفعل. والمصالا المختلفة ييي فهو يسير بصو

التي تحددا تجايل في الواقع وفقا لمالبسات نفسيل فهيي  ذام الرا يدا 

لمنسيياي نحييو مييا تقتضيييل مييي اتجيياه.. ومييي ينييا ظهييرت الجبرييية 

امقتصادية وامجتمالية والنفسية التي قام بهيا كيم ميي: مياركس، 

 دركهايت، فرويد.

لنفس تهوى ذاتهيا بصيورا طبيعيية، واي والجواة: صحيا اي ا

اإلنسيياي يحيياوم دا مييا اي يجليية  لييى نفسييل النفييع ويييدفع الضييرر، 

ولكي يذا م يعني اي النفس مجبورا للى اتبياا ييذا الهيوى وييذا 

قوا فوق قوا الحة ويي قيوا  -بإذي هللا  -الحة.. اي النفس تمل  

بع بيذل  ييوى الرلا وقوا اإلرادا، فتختار حينا ما تحة النفس فتت
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النفس، وتختار حينا آخر ما تكره النفس وخالفا لما تحة. وبعبارا 

جاملة: اي ينا  فرقا واضيحا بييي اي تكيوي حركية اإلنسياي وراء 

كحركة الجمس حوم اةر   -مصالحل حركة م  رادية وجبرية 

واي تكييوي  رادييية بمعنييى اي بإسييتطالة البجيير اي يتوقيي  لييي  -

لة المنيافع، م ي كيم وم يكتسية وم يينكا السير وم يستمر في ج

 تماما كما يفعم الةياد وبع  اليا ريي..

والوجداي جايد للى اي للبجر مقيدرا كافيية فيي مخالفية الينفس 

بالسير في اتجاه آخر، ويذا ييو الجير  اإلنسياني اليذا يتميية بيل 

لييي كييم حييي آخيير. كمييا اي باسييتطالة اإلنسيياي اي يخييال  تقاليييد 

سبة لل ذل  ضررا كبيرا واي يغلة حالتيل النفسيية  امجتماا واي

 بإتجاه معاكس. 

و يقولوي: لليس هللا يعلت اي لباده ييذنبوي للميا سيابقا لليى  -2

وجود ذنبهت؟ يت لليس هللا لليت وم يجهم وم يمكيي اي يخطي ؟  ذام 

فليو لليت هللا انييي لكيذة فييإني م اقيدر لليى لي م لكييذة،  ذ ليو لييت 

 اي يكوي للت هللا جهال؟ لكذة  ذام لةت 

الجيواة: بيالر ت مييي اي ييذه الجييبهة تعتبير قوييية فيي اةوسيياط 

الفلسفية فإي جوابها واضا وبسيط يُعر  بعد اي نفهت واقع العلت، 

 ولن ت لل بميم: 

ان  تعلت اي لخا  سيو  يميوت بعيد م ية سينة للميا يقينيا فمياذا 

عنييي الواقييع يعنييي يييذا العلييت ، و مييا يييو تيي ييره فييي الحييدث؟ اي ي

الخيييارجي اليييذا يحيييدث بعيييد م ييية سييينة قيييد انكجييي  لييي  بصيييورا 

واضحة، ويم ينا  جيء آخير ييؤير فيي الواقيع؟ طبعيا م، حييث 

اي للميي  م يييؤير فييي الواقييع الخييارجي فلسييت انييت الييذا تقتييم 

لخيا ، بييم اي لموتييل سييببا خاصييا، و لنييت فقييط تعلييت انييل سيييموت. 
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ليس سببا في صنع الواقيع.. فالعلت ليس ام معرفة الواقع كما يو و

 و لي  ميال آخر: 

تعلت اي ةيدا سو  ينتحر  دا بصورا  رادية واختياريية، فهيم 

يعني يذا: لن  قتلتل؟ لبيدام، ذلي  ةنيل انميا انتحير بإرادتيل الخاصية 

ووفقيييا ليييدوالي مخصوصييية، ولسيييت لنيييت ام لالميييا بميييا سيييو  

كجييفل.  يجييرا. فييالعلت م يييؤير فييي صيينع اةميير والواقييع، بييم فييي

ولدى مقايسل العليت بالمسيتقبم بيالعلت بالماضيي يصيبا اةمير لكيير 

وضيوحا، ليو اني  للمييت بي ي ةييدا ميات لمييس فهيم يعنيي يييذا اي 

لعلميي  تيي ييرا فييي يييذا المييوت؟ وبمييا اي حقيقيية العلييت واحييدا فييي 

الماضييي والمسييتقبم فليييس ينييا  مجيييام للقييوم بتيي يير العلييت فيييي 

 يعنييي انييل يييو الييذا يفعلهييا مباجييرا. الواقييع، وللييت هللا باةجييياء م

فإنل يعلت مييال اي ةييدا سيو  يختيار الكفير بحريتيل و رادتيل لليى 

 اإليماي، وليس معنى يذا انل تعالى يجبره للى ذل . 

وبتعبييير آخيير: اي ةيييدا يختييار بيييي الكفيير واإليميياي، ومبييد انييل 

هللا يعلت يختار بحريتل التامة، ف يا منهما يختاره؟ انا م لدرا. ولكي 

الكفير م اإليمياي. وييذا م  -بكم حرية و رادا –ب نل سو  يختار 

يعني سوى انل يعلت بنتيجية امختييار م انيل ييو اليذا لجبير لليهيا 

صاحبها. لترى لو لن  لرفت اي لو خيرت  بن  بييي دينيار وبييي 

 –متاا جميم قيمتل نص  دينار، وللمت ب نل سو  يختار المتاا 

معناه ان  لجبرتيل لليى اختييار المتياا؟ طبعيا م.  فهم -بكم حرية

 انما لنت لالت فقط.

و يقوليييوي: اي طينييية كيييم فيييرد قيييد خلقيييت بجيييكم خيييا ..  -3

فالجيقي جيقي فيي بطيي لميل، والسييعيد سيعيد فيي بطيي لميل.. وولييد 

الةنا م ينجة  لى سبعة بطوي.. ومي انعقدت نطفتل فيي حيرات م 

ير للى تعييي سلو  الفرد فهو ينجة.. ويكذا الجينات الورايية تؤ
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مضطر  لى اتخاذ نوا خا  ميي السيلو  فهيو  ذام مجبيور ولييس 

 بمختار كما يةلموي. 

الجييواة: اي الطينيية  متخييذا مييي لفييظ الطيييي بالتبييار اي لوم 

الخلي كاي طينا مةباب؛ تعني خلي جوير النفس. ويذا الجوير قد 

فيهييوى  يكييوي صييالحا ير يية فييي الصييالحات، وقييد يكييوي طالحييا

الخطي ات.. الناس بطبعهت اةولي للى قسميي: فريي يحة الخيير 

بذاتيل، وفريييي يهييوى الجير بذاتييل  كييم يعميم للييى جيياكلتلب و كييم 

حةة بما لديهت فرحيويب.. بييد اي ينيا  جيي ا آخير ييبتيل اإلسيالت 

 يير حية الينفس و يير يواييا، ذليي  ييو اليرلا. تلي  ييي القييدرا 

فعييم والتيير  سييواء لنييديا، تليي  التييي توييية لمنسيياي وتجعييم ال

القدرا التي نطلي لليهيا اسيت  اإلراداب.. ولنهيا ليسيت مخلوقية ميع 

النفس حتى تت ير بالطينة، بم انها كالعلت مويبية  لهيية. فوليد الةنيا 

ميال يحة الجر بذاتل ولكي حينما يعميم الجير م يعمليل ةنيل يحبيل 

واي كاي صيعبا  –بم ةنل لراد ذل  بحيث لو انل كاي يريد خالفل 

 كاي يستطيع اي ي تي بل ليضا.  –لليل 

ميييام ذليي : مييي تعييود للييى التييدخيي يحيية يييذا العمييم كييييرا، 

ويصعة لليل تركل ولكي م يعني يذا انل مجبيور لليى ذلي ، بيم 

بإمكانيييل التغلييية لليييى ييييذه الصيييعوبة وتييير  التيييدخيي.. فالطينييية 

سيية تهييوى والعيادا ولكيم ميام الحييرات وميا لجيبل تحييدث حيامت نف

جانبا مي جيانبيي، وميي الصيعة مخالفتيل باختييار الجانية اآلخير. 

ولكي بما اي اإلرادا ليست مي النفس فإنها حاكمة للى يذا الحية 

والهوى وباستطالة اإلنساي بها اي يختار الجانة اآلخر. وبعبارا 

وجييةا: الطينيية تسييبة الحيية والهييوى، ولليينفس فييوق الحيية  رادا 

 وقد ترجا ما تكره.  ترجا ما تحة النفس
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 القضاء والقدر

تقيديراب تعنيي:  –يقيدر  –كلمة القدر  المتخذا مي مادا قدر  -1

التحدييد والتنظييت والتييدبير.. فياهلل قييدر كيم جيييء تقيديرا. فالجييمس 

مقدرا ، فال تقترة وم تبتعد لي اةر  لكير مي المدار المقيرر 

حيدودا ليل ، ويكيذا لها وم تبعيث الضيوء خارجيا ليي المنطقية الم

القميير مقييدر بمييداره ، ومقييدار نييوره ، وكييم جيييء مقييدر بتحديييد 

 وتدبير. 

ب تعنيي  -يقضيي –وكلمة القضاء  متخذا مي مادا قضى  قضياءم

 مضيياء التييدبير. فبعييد لي قَييّدَر هللا اةجييياء لجييرى يييذا التقييدير فييي 

 لالت الكوي. فميال يقدر هللا ويحدد  لطاء ولد لةيد يت يقضي بذل 

ب ي يعطيل الولد فعال ، فهنا يكوي قدر وقضاء حييث قيدر هللا ذلي  

لوم يت قضى ما قدره ، وييذا المعنيى للقيدر والقضياء معتير  بيل 

دينييا ولقلييا ام انيل م ينييافي حريية اإلنسياي  ذ انييل ييو فيي حييدود 

 امقدار المقضية.

وينيا  معنيى آخير للقيدر ويييو العليت، فقيدر هللا يعنيي: للييت هللا  

ةجييياء كييي  تقييع منييذ اةةم. وقييد سييبي اي للييت هللا بيياةمور م با

يؤير ليضا في اختيار العبد لها وقدرتل لليى تركهيا وفعلهيا جميعيا 

بنسييبة متسيياوية ، وفييي الحييديث المييروا لييي حمييداي بييي سييليماي 

قام: كتبت  لى اإلمات الرضا لليل السيالت لسي لل ليي لفعيام العبياد 
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ة  اب:  لفعام العباد مقيدرا فيي لليت مخلوقة ات  ير مخلوقة؟ فكت

 ب. 1هللا لة وجم قبم خلي العباد ب لفي لات

لما القضاء والقدر بمعنايما امصطالحي فيعني اي كم لمم  -2

للعباد مكتوة لند هللا في اللوا المحفوظ الذا ينظير  لييل اةنبيياء 

والمال كيية والصييالحوي فيعرفييوي مييا سييو  يجييرا فييي المسييتقبم. 

ُ ]تة في يذا اللوا يتبدم بإرادا هللا حيث قام: ولكي ما ك ُحوام َّللاَّ يَمم

تَاةو  نَدهُ اُتب المكو  ب. 39الرلد  [َما يََجآُء َويُيمبوُت َولو

فهو انما يقدر مي قبيم هللا ،  –اي كم لمم يجرا مي العبد  -3

لا بما للطاه هللا مي قوا وبما وفر لل مي ظرو  مواتية.. وجياء 

بيةنطييي قييام: قلييت ةبييي الحسييي الرضييا لليييل فييي الحييديث لييي ال

السييالت: اي لصيييحابنا بعضييهت يقوليييوي بييالجبر وبعضيييهت يقوليييوي 

بامستطالة؟. فقام لليل السالت:  لكتة: قام هللا تبار  وتعالى: يا 

بني آدت بمجي تي كنت لنت الذا تجاء ما تجاء، وبقوتي لديت اليي 

عا بصييرا فرا ضيي، وبنعمتيي قوييت لليى معصييتي، جعلتي  سيمي

قويا، ميا لصياب  ميي حسينة فميي هللا، وميا لصياب  ميي سيي ة فميي 

نفس ، وذل  لني لولى بحسنات  من  ولنيت لوليى بسيي ات . وذلي  

 . ب2لني م اُس م لما للمم ويت يس لوي

وفي حديث آخر لي الحسييي بيي لليي لليهميا السيالت: سيمعت 

ليى ياليية لبي للي ابي ابي طالة للييل السيالت يقيوم:  اةلميام ل

لحييوام: فييرا  ، وفضييا م، ومعاصييي. ف مييا الفييرا   فبيي مر هللا 

تعييييالى وبرضييييا هللا وبقضييييا ل وتقييييديره ومجييييي تل وللمييييل. ولمييييا 

الفضا م فليست ب مر هللا ولكي برضيى هللا وبقضياء هللا وبقيدر هللا 
                                                

 .  35،ا29، 5بحار امنوار ،ج - 1

 ، القدر و المنةلة بيي المنةلتيي . 93،ة 349فقل الرضا،   - 2
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وبمجيييي ة هللا وبعليييت هللا. ولميييا المعاصيييي فليسيييت بييي مر هللا ولكيييي 

 ب. 1مجي ة هللا وبعلمل، يت يعاقة لليهابقضاء وبقدر هللا وب

 تقييدير هللا يعنيييي: تحدييييده لألجيييياء.. وقضيييا ل: تهي ييية الوجيييود 

لألجياء.. ومجي ة هللا .. نعمتل بهيذا املطياء لوم.. ولليت هللا: انيل 

كاي يعلت منذ اةةمب يذا واي واحدا مي يذه م يخال  امختيار  ذ 

ت قيدر، وقضيى ذلي  بإلطا يل اي هللا جاء اي يكوي العبيد مختيارا يي

امسييتطالة فكيياي صييدور الفعييم منييل بامختيييار وبقضيياء مييي هللا 

يعنييي: اي هللا لييت يمنعييل بييم اذي لييل فييي ذليي . فلييو انييل كيياي يسييلة 

 القدرا في اللحظة اةخيرا لت يتمكي مي الفعم لبدا ولكنل لت يفعم. 

 :  وبصورا موجةا اي للقدر يالية معاي 

 اةةم بما يو كا ي. اي هللا لالت مي  -1

اي هللا كتة ما يجيرا فيي الليوا المحفيوظ وليل تبديليل متيى  -2

 جاء ويو المعبر لنل  بالبداءب.

اي كييم جيييء يقييع فييي اةر  لو السييماء، فإنييل يقييع تحييت  -3

سييلطاي هللا، وبمييا يعطييي هللا العبيياد مييي القييوا والقييدرا لحظيية بعييد 

 لخرى.

اختييار العبيد،  ذ اي  ومي الواضيا اي لييا ميي ييذه م تيؤير فيي

فييل  -وييو نيوا آخير ميي العليت – العلت تابع لما يقيع، واي الليوا  

البييداء. ولمييا اي كييم جيييء مييي هللا فييال يييؤير فييي اي يكييوي العبييد 

 مختارا بتل  القدرا المويوبة التي للطايا هللا لل. 

                                                

 . 36، ا29،   5بحار امنوار ، ج - 1
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 الغاية مي الخلي

 ما هي الغاية من الخلق؟ 

نساي ليوفي مسيره طبقا للغاية التي سؤام يفر  نفسل للى اإل

جياء ميي لجلهيا.. الغايية ليسيت اللعية والعبيث تعيالى هللا ليي ذلي  

للييوا كبيييرا . ليلعيية لو يعبييث الحكيييت الييذا مييألت آيييار حكمتييل 

السييموات واةر ؟ وليسييت الغاييية حاجتييل  لينييا ليييدفع ضييرا لو 

ل بتيواتر يجلة نفعا، ويو القادر القاير الغني المتعيام. والواقيع اني

اليينعت وتييوالي اآلمء، ومييا سييخر لنييا مييي الجييمس والقميير واليينجت 

والججر، وما كرمنيا بيل ميي العقيم والقيدرا ، وميا فضيلنا بيل لليى 

كيير ممي خلي تفضيال، بذل  كلل نعر : اي الغاية مي خلقنا ييي 

الرحمية بنييا ، بيييد انييل لمييا نيرى اي النعميية فييي الييدار الييدنيا تمتييةج 

راحيية يعقبهييا التعيية، واي فييي العييالت ظلمييا فاحجييا بالنقميية، واي ال

وفسادا ظايرا، نهتيدا بيذل  اليى اي هللا ليت يجعيم ييذه اليدار التيي 

نعيا فيها دار الرحمة التي ةجلها خلقنا، واي كاي قد اسيبج للينيا 

فيها بالنعت واآلمء.. فال بد  ذام اي نبحث لي مكاي آخر  ير الدنيا 

ناسيية وكمييام هللا سييبحانل فمييا يييو ذليي  فيييل الراحيية الكامليية التييي ت

المكاي؟ انل اآلخرا التي ولدنا بها، فالغاية مي الخلي السيعادا فيي 

اآلخرا . يذا مي ناحية، ومي ناحيية لخيرى م ريية فيي اي اليدنيا 

تنطوا للى خير وجر، وم يمكي اي يكوي الجر فيها نعمة ليضا، 
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الواسيعة التيي م  وبما اي هللا متعام لي الجر اليذا ينيافي الرحمية

حدود لها، فالبد مي القوم بي ي هللا تعيالى انميا جعيم الخيير والجير 

فيي الييدنيا ليختبرنييا بهميا،  ذ انييل كلفنييا بي ي نختييار بحرييية لحييديما. 

 والى يذه الحقا ي تجير اآليات التالية: 

بوييييييَ ] -1 َ  َوَمييييا بَيمنَُهَمييييا مَلو ييييَماَواتو َواةَرم [   َوَميييا َخلَقمنَييييا السَّ

لَُميويَ ب ، ]38الدخاي  يَيَريُتم مَ يَعم يَّ لَكم َحّيو َولَكو [   َما َخلَقمنَايَُمآ  ومَّ بوالم

 ب. 39الدخاي 

َجعُييييويَ ] -2 م َولَنَُّكييييتم  ولَيمنَييييا مَ تُرم ييييبمتُتم لَنََّمييييا َخلَقمنَيييياُكتم َلبَيييييا   [لَفََحسو

 ب. 115المؤمنوي

نَس  ومَّ ] -3 يَّ َواإلو  ب. 56الذاريات   [لويَعمبُُدويو َوَما َخلَقمُت المجو

يَت َرببيَ  َولويذَلوَ  َخلَقَُهيتم ]..  -4 فويَي    ومَّ َميي َرحو تَلو  َوم يََةالُوَي ُمخم

 ب.119-118..[  لا للرحمةب. يود 

ييتَّةو لَيَّييات  َوَكيياَي ] -5 َ  فوييي سو ييَماَواتو َواةَرم ا َخلَييَي السَّ َويُييَو الَّييذو

ُجلُ َللَى المَمآءو لويَ  َسُي َلَمالم َلرم لَُوُكتم اَيبُكتم لَحم  ب.7 يود[بم

مييي اآلييية اةولييى يظهيير اي هللا لييت يخلييي الخلييي لعبييا بييم خلييي 

السييماوات و امر  بيييالحي ، ويظهييير ميييي اآلييية اليانيييية انيييل ليييت 

يخلقهييت لبيييا. فلميياذا خلقهييت؟ لكييي يعبييدوه  كمييا فييي اآلييية الياليييةب. 

انهيا لكيي ييرحمهت؛ لا اي ولماذا يعبدوه؟ يظهر مي اآليية الرابعية 

العبيييادا انميييا فرضيييت لتكييييوي وسييييلة لرحمييية هللا تعيييالى. وليييييي 

يييرحمهت؟ ليييس فييي الييدنيا ةنهييت جيياؤوا ينييا ليبلييويت ليهييت لحسييي 

 لمال،  كما في اآلية اةخيراب بم يرحمهت في اآلخرا. 

 وجاء في السنة الجريفة: 
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ي هللا قام الراوا س لت الصيادق للييل السيالت فقليت: ليل ليت خلي

الخلي؟ فقيام اب:  اي هللا تبيار  وتعيالى ليت يخليي خلقيل لبييا وليت 

 يتركهت سدى بم خلقهت: 

 إلظهار قدرتل.  -1

 وليكلفهت طالتل فيستوجبوا بذل  رضوانل.  -2

وما خلقهت ليجلة منهت منفعة وم ليدفع بهت مضيرا، بيم خلقهيت 

 . 1لينفعهت ويوصلهت  لى نعيت اةبدب

ي لليل السالت قيام:  ليهيا النياس! اي هللا جيم ولي اإلمات الحسي

ذكره ما خلي العباد  مّ ليعرفيوه، فيإذا لرفيوه لبيدوه، فيإذا لبيدوه 

 ب. 2استغنوا بعبادتل لي لبادا ما سواه

وسيي م لحييد الكفييار اإلمييات الصييادق  اب فقييام: ةا لليية خلييي 

الخلي ويو  ير محتاج اليهت وم مضطر  ليى خلقهيت وم يلييي بيل 

 بنا؟  العبث

قييييام  اب:  خلقهييييت إلظهييييار حكمتييييل و نفيييياذ للمييييل و مضيييياء 

 ب. 3تدبيره
 

 أقوال وردود..

ولييدى معرفيية يييذه الغاييية تتوضييا لنييا طا فيية مييي الحقييا ي التييي 

يسبة الجهم بهيا الوقيوا فيي سلسيلة ميي الجيبهات، وييي جيبهات 

بنايا الماديوي لتبرير  نكاريت لوجود هللا سيبحانل. ونحيي  ذ نجيير 

                                                

 .  2،ا313، 5بحار امنوار ،ج -  1
 .  1،ا312المصدر ،  -  2
 .  14،ا317المصدر ،  -  3
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ه الجبهات وردوديا نعتمد في التوضيا للى ولي القيارئ  لى يذ

 لما سبي مي الحديث المفصم: 

-يقولوي: لو كياي هللا موجيودا، وكياي قيديرا حكيميا، فلمياذا  -1

 يذه النكبات ويذه الويالت التي تل  الناس مي حيي آلخر؟  - ذام 

 الجواة: اي هللا القدير الحكيت لت يخلي الدنيا ام ليعلت مي يصمد

لمات نكباتها ومي ينهار..  ذام فالويالت ضرورية  لى حد ما لفلسفة 

يذا الكوي، ذل  ةي للويالت  ايات لديدا ولسيباة مختلفية نجيير 

  لى بعضها اختصارا ويي: 

لل : اي الويالت تسبة رجوا النياس  ليى ربهيت ومعيرفتهت بيل 

آءو لَعَلَُّهيتم فَاََخذمنَايُت  بوالمبَ م ]واقترابهت  ليل. قام هللا تعالى:  رَّ َسآءو َوالضَّ

ُلويَ   ب. 42  امنعات [يَتََضرَّ

 وليس مي رية في اي العودا  لى هللا توجة خيرا كييرا. 

بيياء: انهييا تكفّويير ليينهت بعيي  ذنييوبهت، لو تكييوي معاقبيية مييي هللا 

للييى تليي  الييذنوة، ذليي  ةي طا فيية مييي المعاصييي يلقييى فاللهييا 

اي العيذاة اليذا لي  قيوت لياد العقاة العاجم، وميي ييذا النيوا كي

 ويمود ولصحاة اةيكة وما لجبل. 

 جيت: اي هللا بها يرفع درجات الصالحيي مي لباده. 

 ففي الحديث: اي للحسيي  اب درجة لت يكي ينالها ام بالجهادا. 

 دام: اي الكوارث تعمم للى التميية بيي المؤمي والكافر. 

ييَة النَّيياُس ]قييام سييبحانل:  لَي يُتمَرُكييوا لَي يَقُولُييوا َءاَمنَّييا الييت   لََحسو

يَي َصَدقُوا  ُ الَّذو تم فَلَيَعملََميَّ َّللاَّ لوهو ي قَبم يَي مو َويُتم مَ يُفمتَنُوَي   َولَقَدم فَتَنَّا الَّذو

بوييَ   ب.  3-1  العنكبوت [َولَيَعملََميَّ  المَكاذو
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ويقولوي: قد نيرى فيي حيوادث الكيوي انهيا تصيية لناسيا م  -2

 حقوي لا جةاء سيء، فما سبة ذل ؟ يست

الجيييواة: اي ييييؤمء النييياس سيييو  يضيييال  لهيييت اةجييير فيييي 

 اآلخرا، فإي هللا ليس بظالت للعبيد. 

ويقولييوي: اي ينييا  طا فيية مييي الجبييابرا والطغيياا يسييلطوي  -3

 للى رقاة الناس ويهلكوي الحرث والنسم فلماذا م يعذبهت هللا؟ 

تسيلط ييؤمء بسيبة للميام  الجواة: في الوقت اليذا قيد يكيوي

[.. 1الناس لنفسهت كما ورد في الحديث: ]كما تكونوي يُيولّى للييكت

في الوقت ذاتل فإي سبة بقاء يؤمء ليس لكي ييةدادوا يوابيا  ذ م 

يييواة لهييت بييم يييةدادوا  يمييا ويييةداد المظلومييوي لجييرا فييي يييوت 

 القيامة. 

اذا تييير  ويقوليييوي: لمييياذا م يهيييدا هللا النييياس جميعيييا؟ ولمييي -4

بع  الناس يفسدوي ويقترفوي المعاصي الكبيرا؟ فهم يعني ذلي  

 اي هللا را  بالمعاصي لو يو لاجة لي يدايتهت؟ 

الجواة: تعالى اليرة الحكييت ليي اي يرضيى بيالقبيا لو يعجية 

لي ردلل، وانما هللا لراد اي يجعيم اليدنيا دار بيالء وامتحياي وقيد 

ختياروا طيريقهت ب نفسيهت تر  الناس يختياروي ميا يجياؤوي حتيى ي

ويحصييلوا للييى الجييةاء المناسيية، ومجييرد يييذا امختيييار المخييوم 

  ليهت كرامة م تقدر. 

و يقولوي: لماذا نرى المؤمنيي الصيادقيي لكيير النياس بيالء  -5

ولضيييقهت ليجييا ولجييديت لنيياء مييع لنهييت متصييلوي بييالرة العظيييت 

 ويو قادر رحيت فلماذا م يراليهت؟

                                                

 .  14979كنة العمام. الخبر  -  1
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لييت يجعييم الييدنيا للمييؤمنيي ام مةرليية مباركيية  الجييواة: اي هللا

–ل خرا، ولذل  فإي نفوسهت ر بت لنها وةييدت فيهيا، وليسيوا 

تَ   لضيي الناس ليجا بم العكس صحيا.  -كما ُةلو

وبصييورا مجمليية: الجييبهة نابعيية مييي التبييار الييدنيا دار راحيية 

ومنةلة قرار بينما يي دار بالء وامتحاي وانها مجيرد جسير نحيو 

 ا. اآلخر

 . 1وفي الحديث لي النبي   ب :  الدنيا مةرلة اآلخراب

 فطوبى لمي فهت ذل .. واتخذيا طريقا.. ولت يتخذيا قرارا.. 

 

 

                                                

 .  267،  1لوالي ال لي،ج -  1
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 الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية 

 

 القسم الثالث: 

 

 

 

 

 

 

 والمجتمعاإلنساي  
 

 

 

 

 

 النظريات المادية وامنساي و المجتمع

 اإلسالت واإلنساي والمجتمع 

 ةات النظات اإلسالمي مي
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 القست اليالث: امنساي المجتمع

 

 البحث اموم:

 

 

 

 

 

 

 

 النظريات المادية

 و امنساي و المجتمع

 

 

 

 

 

 

 كلمة في البدء

 آراء و مالحظات
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 كلمة في البدء

بعد ما طفنا حوم الفكر اإلسالمي ابتداء ميي نظرتيل  ليى العقيم 

ة، وانتهياء بالعقا يد اإلسيالمية كياي والعلت، وميرورا بالفلسيفة العامي

مبد مي حديث موجة لي اإلنساي والمجتمع في الفكر اإلسالمي.. 

لكيييي نحصيييم لليييى النظيييرا اإلسيييالمية الجييياملة فيييي الحضيييارا 

اإلنسيانية، ولكيي نطلييع لليى مييدى امنسيجات بيييي الركيا ة الفكرييية 

 والتجريعات العملية في البناء الحضارا لمسالت. 

يث باسييتعرا  الحلييوم العاميية التييي وضييعت حتييى ونبييدل الحييد

اآلي للمجيييكلة امجتماليييية، ييييت نقيييوت ببحيييث النظرييييات الماديييية، 

الواحدا تلو اةخرى، وما تنطوا لليل تل  النظرييات ميي لخطياء 

يييت نسييتعر  الخطييوط العاميية للفكيير اإلسييالمي. ونخييتت الحييديث 

 دد. ببياي مقتضة حوم ميةات التجريع اإلسالمي، وهللا المس
 

 ماذا تعني المشكلة االجتماعية؟

لقييد خلييي اإلنسيياي حضيياريا يتطلييع  لييى آفيياق لبعييد مييي  جييباا 

الحاجييات الضييرورية كمييا فييي سييا ر امحييياء.. وقييد اكتجيي  اي 

 تحقيي تطلعل البعيد م يمكي بدوي تجكيم مجتمع يسوده التعاوي. 

ونبعت المجكلة مي ينا. فما يو المجتمع المتعياوي؟.. لييس ميي 

ج  في اي الظلت لقبة تعتر  طريي التعاوي، ولكي كي  يمكيي 

 القضاء للى الظلت امجتمالي وكي  يحم العدم مكانل؟ 
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لمجابة للى يذا السؤام كاي مبد اي يحدد بدقة: ما يو الظليت؟ 

بييم مييا يييو العييدم؟.. فجيياء الجييواة: العييدم الطيياء الحقييوق وافييية 

: ميا ييي الحقيوق ولكي استمر الغمو  ليضيا، وجياء سيؤام آخير

وكي  يمكي الوفاء بها؟ ما يو حي الفرد لليى المجتميع؟ وميا ييو 

حي المجتمع للى الفرد؟ وبي ا الحقييي نضيحي ليدى تعارضيهما؟ 

 وما يي الدولة الصالحة التي تقوت باداء الحقوق؟ 

وكيياي مييي الطبيعييي اي يتصييم الموضييوا مباجييرا بمعرفيية واقييع 

ي يييو امنسيياي؟ مييا يييي الحييي يييت بمعرفيية واقييع صيياحة الحييي. فميي

 حقيقتل؟ ما يي حاجاتل؟ ما يي حقوقل؟ 

 وما يو المجتمع؟ ما يي حقيقتل، فحاجاتل، فحقوقل؟ 

والنظرية الفكرية التي تجية للى يذه اةسي لة بيدليم للميي لو 

فلسفي تسمى بالفلسفة امجتمالية لو الفلسفة العملية.. لما اإلجابات 

 فإنها تسمى بالنظات امجتمالي. الجانبية التي تقوت للى لساسها 

وجمليية المسييا م الغامضيية التييي تجييكم مواضيييع يييذه امجابييات 

 يي المجكلة امجتمالية. ذام: 

 الفلسفة العملية= نظريات حوم حقيقة اإلنساي والمجتمع.  -1

النظات امجتمالي= اةحكات الواضحة التي تستنبط مي تلي   -2

 النظرية.

البحيييث ليييي  جابييية صيييحيحة لهيييذا المجيييكلة امجتماليييية=  -3

 السؤام: كي  يمكي اي يصنع اإلنساي حضارتل؟ 

فالمجكلة امجتمالية تعتبر الموضوا اةوم للفلسيفة العمليية ييت 

نطرا السيؤام  -في البدء  –ي تي دور النظات امجتمالي.  ذ نحي 

لييي الطريقيية التييي يمكييي اي يصيينع اإلنسيياي بهييا حضييارتل؟ وفييي 
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سؤام نحاوم لوم: وضع نظات اجتمالي.  م اي اإلجابة لي يذا ال

المحاولة تبوء بالفجم لعالقة الموضوا بالبحث لي حقيقة اإلنساي 

والمجتميع فنضيطر لخييرا  ليى معرفية الفلسيفة العمليية التيي تعييالج 

 حقيقة اإلنساي والمجتمع. 

 النظام االجتماعي 

مع بعد اي طا  البجر تطوافا مريقا حوم النظات اةصلا للمجت

 انتهى  لى نظاميي ر يسييي نابعيي مي مفهوميي متعاكسيي: 

التسليت هلل، وتقبم تجريعل كامال. ويذا يو النظات اإلسيالمي  -1

 في صيغتل اةخيرا المتميلة في ديي النبي محمد   ب. 

امستبداد بوضع النظات لنفسل، ويو ينقست تبعا مفتقاد البجر  -2

 لي الباطم، ينقست  لى نوليي:  المقياس الدقيي لمعرفة الصحيا

 النظات الفردا الرلسمالي.  -ل

 النظات الجمالي الجيولي.  -ة

وبيييالر ت ميييي اي اإلنسييياي اضيييطر  ليييى تعيييديم كيييال النظييياميي 

المتطرفيي ذات اليميي وذات اليسار، تعديال جعلهما يقترباي نوليا 

ما  لى النظيات اإلسيالمي.. فيإي اإلنسياي العصيرا م ييةام يسيرا 

ياليييل فيييي متايييية الجهيييم، ويعتقيييد بييي ي الجييييولية لو الرلسيييمالية خ

المتطرفية لصيلا اةنظميية التيي تسييير بحضيارا اإلنسيياي قيدما  لييى 

 الكمام. 

ومييي ينييا فإنييل م تييةام توجييد فكييرا تنييادا بسييلة حقييوق الفييرد 

بصورا تامة ودفيع المجتميع  ليى مسيتوى اإلليل المعبيود.. وتقابلهيا 

 لطيياء الفييرد كامييم حريتييل وجعلييل فكييرا متطرفيية تنييادا بوجييوة 

  ميا مي دوي المجتمع. 
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ونحييي  ذ نتحييدث لييي النظييريتيي المتقييابلتيي نحيياوم تجريييديما 

لييي التعييديالت العملييية التييي طييرلت لليهمييا اضييطرارام وبعييد اي 

 فجال في حقم التطبيي الخارجي. 
 

 النظام الرأسمالي 

اةفكيار  يرتكة يذا النظات للى فلسيفة لامية تقيوم: اي تصيارا

 والمصالا يظهر للى المسرا لفضم ما ينتجل اإلنساي! 

ويلةت للى النظات امجتمالي اي يهييء ظيرو  ييذا التصيارا 

ك فضييم مييا يكييوي، وذليي  بفسييا المجييام ةكبيير قييدر ممكييي مييي 

الحريييات الفردييية لتكييوي وسيييلة مجييجعة لمنسيياي تبعيييل إلبيييداا 

 لفضم اةفكار والقيات ب حسي اةلمام. 

ريات تتلخ  في لربعة لقسات يي: السياسية وامقتصيادية والح

 والفكرية والجخصية. 

فالحرية السياسية تعني  فسياا المجيام لكيم فيرد لليى اي يقيرر 

مصييييره السياسيييي بنفسيييل ليييي طرييييي الطا يييل حيييي التصيييويت 

والمحافظة للى يذا الحيي.. وينجي  ميي ييذا الحيي: التنيافس الحير 

س للييى السياسيية يييو المنتخيية للييى السييلطة، ويكييوي لقييدر النييا

 النها ي للمجتمع. 

والحرية امقتصادية تدفع بكم فرد  لى خو  صراا حر للى 

العميم، وينجي  ميي ييذا اي كيم فيرد يضيع كيم طاقاتيل الممكنية فيي 

المعركة، وبهذا يحصم المجتمع للى لكبر قدر ممكي ميي طاقيات 

 لفراده امنتاجية. 

ولمييا مييي ناحييية امقتصيياد  يييذا مييي ناحييية التنمييية امقتصييادية.

السياسي فإي الحرية تحفة بكم فرد  لى اختيار مصالحل الخاصة، 
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ويذا الحافة يحفظ التيواةي امقتصيادا لليبالد؛ فمييال: تبقيى ينيا  

نسيييبة معينييية بييييي دخيييم الفيييرد ومسيييتوى معيجيييتل،  ذ مجيييرد اي 

ينخف  دخم الفرد لو يرتفع مستوى معيجتل حتى يطالة باةديياد 

 ويو بدوره يقضي بتعديم اةسعار. اةجور 

والحرية الفكرية تعني اي لكيم جيخ  حقيا فيي التمسي  بعقا يد 

وآراء معينيية تييروق لييل وم يحييي لغيييره منعييل مييي املتييةات بتليي  

اآلراء. ومييي الحرييية الفكرييية تنبيييي الحرييية الدينييية ويييي تقضييي 

بتعييديم اةفكييار التييي تنتجيير فييي المجتمييع بسييبة التصييارا بينهييا 

 ختيار الجمهور لها. وا

والحرييية الجخصييية، تعطييي لكييم فييرد الحييي فييي التييةات سييلو  

يختيياره دوي اي يكييوي ةحييد الحييي فييي منعييل لنييل.. ويييذه الحرييية 

تعيي ليضا لفضم لقسات السلو  لي طرييي اختييار لكيريية النياس 

لييل؛ فميييال: الييةا المناسيية الجميييم يختيياره المجتمييع بعييد تقيياري 

تي تختاريا كم ف ة فتستقر اةكيرية للى لنيواا اةةياء المختلفة ال

 معينة مي الةا.
 

 نقد الرأسمالية 

اي الرلسمالية لت تعد اليوت تل  الجنة التيي وليد بهيا البجير منيذ 

قييروي طييوام،  ذ منيييت بنكبييات مريييرا، والتييي كيياي مييي ليمهييا 

تمخيي  الجيييولية لنهييا كييرد فعييم لنييي  لنظييات النفيياق والتنييافس 

 نقاط ضع  الرلسمالية فيما يلي:  المريي. وتتلخ 

انها نظات مادا ينطليي ميي مبيدل امسيتبداد بيالحكت ميي دوي  -1

هللا ويو لذل  ينطوا للى لخطاء ضخمة م يمكنل التمل  منهيا، 
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ةي البجر مهما لوتي مي للت وقدرا ولخالق فإنل لي يبلج مستوى 

 ديي هللا الذا يجع للما وقداسة وقوا. 

فة الرسالة، ما يدلونا  لى اةخذ باإلسالت جملة وقد تقدت في فلس

 وتفصيال. 

الرلسمالية مادية ةنها تجعم القيمية التامية للمصيلحة، وتقييّوت  -2

الحقا ي اةخرى مي ديي ولخالق وفي ميا تنطيوا لليهيا ميي تلي  

القيمة؛ قيمة المصلحة الذاتية. ويذا التقييت المطلي للمصلحةالذاتية 

 ي النظات الرلسمالي. يجكم جذر اةخطاء ف

كانت الرلسمالية مادية مرا يالية حيي جيرلت نظمهيا بعييدام  -3

لي التفكير في الحياا بعد الموت، تل  الحياا التي لو كانت واقعية 

ويي كذل ، لكانت لسمى مي يذه الحياا. فينبغي اي يجند اإلنسياي 

بعيي  طاقاتييل م لقييم لتليي  الحييياا ويعمييم وفييي معطياتهييا. يكييذا 

نطلي الرلسمالية مي منطلي ميادا سيواء آمنيت بيذل  لو رفضيت ت

 املترا  بل كسبا للمةيد مي اةنصار. 

بييانطالق الرلسييمالية مييي العقلييية النفعييية وت ليههييا المصييلحة  -4

الذاتييية، قضييت للييى لييية قيميية لألخييالق، ذليي  ةي مييي انحصيير 

تفكيره ضمي نطاق ضيي مي المصلحة م يستجر  لييرى جميام 

الخلقية ورولتها. ولذل  نالحظ اي الرجيم الرلسيمالي يعييا  القيت

بعيدام كم البعد لي المناقبية السلوكية وم ينظر  ليى الحيياا ام ميي 

ةاوية المصالا الخاصة. وفي تاريي امسيتعمار والعنصيرية نقيرل 

 لل  م ساا وم ساا استلهمت مي الذاتية الغربية. 

نتفاا يهدا اإلنساي  لى وبالر ت مي اي الولي الجديد بسبم ام

تعديم سلوكل وفر  بضعة قيت خلقيية لليى نفسيل، فإنهيا م تعيدو 
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اي تكييوي متواضييعة ومجتييية الجييذور. ذليي  اي صيياحة المصييلحة 

قليال ما ينظر بعييدا ، ولي ي نظير فقلييال ميا يعتقيد اي فيي مصيلحتل 

املتةات باةخالق وةي التةت فسيرلاي ميا يتركهيا حينميا تعيار  

  مصالحل.

الرلسمالية  ذ تنطلي مي المصيلحة فيي كيم منياحي الحيياا ،  -5

فإنهييا تعطييي الحييي لألكيرييية فييي وضييع اليينظت الصييالحة لهييا واي 

كانيييت تضييييار مصييييالا اةقلييييية. فالمصييييلحة انمييييا يييييي مصييييلحة 

اةكيرية، لميا اةقليية فإنهيا سيتعيا طبيعييا تحيت رحمية الحكيت ميا 

 جؤونها. دامت م تمل  ضمانا مي اةكيرية برلاية 

ولقد كانت الجيريعة اإلسيالمية واليية لم سياا اةقليية فليت تجعيم 

المصييلحة وم مصييلحة اةكيرييية يييي القيميية النها ييية للنظييات، بييم 

 الحي والحي وحده كانت القيمة اةساس.

القضييييية الم سيييياوية العظمييييى التييييي تييييورط فيهييييا النظييييات  -6

لي لطلقييت  الرلسييمالي كانييت لييودا اةكيرييية لقلييية حاكميية،  ذ مييا

الحرية امقتصادية حتى تكتلت اةدمغية البجيرية الواليية ومضيت 

قدما في تحقييي مصيالحها الذاتيية، ولحيرةت لنفسيها ييروا طا لية. 

واليروا كم جيء بالنسيبة  ليى لمية المصيالا التيي تسيوديا العقليية 

النفعية بصورا كاملة. ولهذا فقد لمست اليروا الطا لة التي كدستها 

سيييدا الموقي  تماميا..  ذ قامييت اةقليية اليريية التمييادا  اةقليية ييي

للييى يروتهييا الطا ليية وحفاظييا لليهييا، قامييت بضييرة مواقييع القييوا 

التي كانيت تهيدد مصيالحها. فيالقوى السياسيية ليت تكيي قيادرا لليى 

الصمود بعيدا ليي الييروا. ويكيذا  ةييت اةحيةاة السياسيية فيي 

تناةلييت السياسييية  لقيير داريييا، بإجييتراء ضييما ر سييادتها وكييذل 
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لالقتصاد بصورا كاملة. وتناةم امقتصاد للصفوا اليريية، فكانيت 

يي دوي اةكيرية، الحاكمة المطلقة ام انها  طت حاكميتها تحيت 

 طاء واسع مي الدلاية. فإذا بالناس يختياروي ميا توافيي مصيلحة 

 اةقلية ويت يحسبوي انها مصالحهت لنفسهت.

ليقظيية التاميية بحيييث كانييت تتصييدى ولقييد تسييلحت اةقلييية يييذه با

لكييم مييي لراد اي ينفلييت مييي قبضييتها و تقضييي لليييل قضيياء تامييا، 

 ولكي بعد اي مةجت الست بالعسم والموت باةحالت. 

ولسنا بحاجة  لى القوم ب ي العقلية امستعمارية وما للقبت مي 

مآس  ووييالت وبلبلية وييورات كانيت نتيجية حتميية للعقليية النفعيية 

 ية. الرلسمال

ذل  مي الترابط بيي العقليتيي انما يو ترابط بيي سيبة ونتيجية 

وللييية ومعليييوم.. ذلييي  ةي تلييي  العقليييية التيييي تيييوحي باسيييتيمار 

اةكيرية في بليديا ييي التيي تتطليع  ليى اسيتغالم اليبالد اةخيرى. 

يكذا كانت الرلسمالية جحيت الجعوة في الوقت الذا كانت تدلي 

 انها الجنة الوارفة. 
 

 لنظام الشيوعي ا

لقييد لحييديت الرلسييمالية لةميية حييادا فييي صييفو  تليي  اةكيرييية 

المحرومة، فبدلت تجعر بالسيت فيي العسيم، والميوت فيي اةحيالت، 

فتسييلحت بنظرييية الصييراا الطبقييي والتفسييير الييديالكتيكي ةحييداث 

التيياريي وصييا ت نظرييية  الجيييولية العلميييةب التييي انبيقييت منهييا 

 اكية العلمية. كمقدمة وتمهيد، امجتر

 وانطلقت الجيولية ووليدتها امجتراكية مي يذا المنطلي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 391 

ما داميت اةقليية اليريية تجيكم بيؤرا الفسياد، فالبيد ميي القضياء 

 لليها، بم مبد مي القضاء للى تل  اةجواء المسالدا لنمويا. 

وبحيت لي البديم فجاء الجواة في البداية بتجكيم حةة يميم 

يقوديا  لى الحرة الباردا فالساخنة ضد اةقلية الطبقة المحرومة ف

المسييتبدا وتبنييي دوليية العمييام.. وتسييتلت الدوليية مقاليييد الحكييت مييي 

لول   المستغليي رييما تنضيج العقليية الجييولية فيي المجتميع. فيال 

حاجيية آن ييذ  لييى الدوليية ليضييا فيييمكي الييتخل  نها يييا مييي الييدور 

 تلخ  فيما يلي: السلبي لليروا.. وكانت خطوط الجيولية ت

تحديييد الملكيييية الفرديييية لحسييياة توسييييع الملكيييية الجماليييية  -1

وتييي ميت وسيييا م امنتييياج والتوةييييع كخطيييوا لوليييية إللغييياء الملكيييية 

 الفردية نها يا. 

توةيع الدولة للسيلع المنتجية حسية القيانوي الجييولي العيات  -2

  مي كم  حسة قدرتل ولكم  حسة حاجاتلب. 

 نايج امقتصاد العامة. تخطيط الدولة لم -3

وينطييوا النظييات الجيييولي ومييا يتبعييل للييى خطيي  جييذرا يييو: 

 النظرا السطحية  لى مجكلة اليروا. 

فمجكلة اليروا ليست مجكلة لناس ب سما هت وصفاتهت ، وليست 

مجييكلة لجييخا  بمؤسسيياتهت، انمييا يييي للمييي مييي ذليي  ولجييمم. 

را مادييية المجييكلة يييي اي البجييرية حينمييا نظييرت  لييى نفسييها نظيي

ضيقة تورطت في سلسلة م تنتهي مي المجاكم. فما داميت الحيياا 

المادية يي كيم جييء، فعليى كيم فيرد اي يحصيم فيهيا لليى لكبير 

 قدر ممكي مي المتع الذاتية. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 392 

ولذل  فإي لا فيرد يعطيى ليل الحيي فيي التصير  بيدوي رقابية 

خارجييييية فإنييييل سييييو  يقيييييت مصييييالحل للييييى حسيييياة المصييييالا 

ورا طبيعييية.. وم فييرق بيييي اي يكييوي  سييت يييذا امجتمالييية بصيي

الجخ  ةيد وتكيوي صيفتل ر ييس جيركة كبييرا، لو يكيوي اسيمل 

لمر وتكوي صفتل ر يس دولة كبيرا. وحتى لو افترضنا جدم انل 

يبتغي امصالا وتقديت المصلحة العامة فإنل م يستطيع اي يرالي 

سيييادتل، ام مصييلحة طا فيية معينيية يييي طا فتييل التييي كانييت وراء 

كيييالحةة فيييي دولييية العميييام ومصيييالا الرلسيييمالييي فيييي الدولييية 

الرلسمالية. فلو محيظ ر ييس الدولية اي الحيةة لصيبا بيوقراطييا 

وجا را فليس مي المعقوم اي يتمكي مي ضربل لو تحدييده.  ذ ييو 

الييذا يسيييره ويدلمييل، وضييربل يعنييي امنتحييار. ويكييذا م تييتمكي 

لرلسييمالي منييل يييو الييذا يييدلمها الدوليية الرلسييمالية مييي تحديييد ا

وينصريا. فما دامت المجكلة قا مة ويي نابعة مي نظرا الجخ  

المادية  لى الحياا، فإي الخط  موجود. والفيرق اي اةكيريية كانيت 

خاضييعة فييي الرلسييمالية لحكييت اةقلييية المسييتغلة ب سييماء مسييتعارا 

 وبطييرق ملتوييية، وكانييت تليي  ترا ييي لهييا انهييا حامييية مصييالحها،

وتمةج الست بالعسم.. ولكي اةكيرية في الجيولية تخضع لألقليية 

الحاكمة تحيت اسيت معييي وبطرييي مباجير وم تحتياج ييذه اةقليية 

 لييى تبرييير حكمهييا بييدليم وم خسييارا بضييعة دنييانير فييي العسييم 

 لتمةج بل الست ذل  ةنها ستُجبر اةكيرية للى اجتراا الست قهرا. 

مييي قيييادا الحييةة الجيييولي  اي تجربيية لكييير مييي نصيي  قييري

لطا فة مي دوم العالت لظهرت بوضوا لدت قدرا الجييولية لليى 

 كج  جذر الخط ، ويو الذا يتلخ  في المفهوت المادا للحياا. 
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وميييي ينيييا فيييإي النظيييات اإلسيييالمي اسيييتطاا اي يقضيييي لليييى 

امستغالم، ليس بتبيديم جيخ  المسيتغم ميي ةييد  ليى لمير، وم 

جيركة  ليى ر ييس دولية لو ر ييس حيةة، تبديم صفتل مي ر ييس 

بم بتبيديم النظيرا الماديية  ليى نظيرا معنويية. وحييي بنيت الفلسيفة 

منيياقبي واسييتطالت بنيياء  -اإلسييالمية بناءيييا للييى لسيياس معنييوا 

طليعيية مناقبييية تفضييم مصييالا المجتمييع للييى مصييالحها الذاتييية، 

لوحييت  لييى النيياس اي اتبعييوا يييؤمء، وللطييت بيييديت القييدرا للييى 

حديييد نجيياط اةيرييياء وميينعهت لييي امسييتغالم ولييي الفسيياد يييت ت

للطييت للنيياس كلهييت الحرييية الكامليية.. يييذه يييي خطييوط النظييات 

 اإلسالمي والتي تتلخ  في نقاط: 

اإلسالت يغير اإلنساي المادا  لى اإلنسياي المعنيوا بفلسيفتل  -1

 العامة والصا بة لي الكوي. 

قيييادا مييي مقييياس رالييي اإلسييالت يبييدم مقييياس امنتخيياة وال -2

المصيالا الطبيعييية  ليى رالييي الحييي والعدالية امجتمالييية بالنسييبة 

  لى كم  نساي يعيا للى الكوكة. 

حينما يقيوت لسياس اليديي لليى النظيرا المعنويية و الروحيية  -3

فييإي فريقييا مييي النيياس ينمييوي فييي يييذا الحقييم فيكونييوي يييت طليعيية 

 اةمة وقادتها. 

الا الجخصيية بيالحي والعيدم ييت يطليي يحدد اإلسالت المصي -4

 الحريات. 

يذه يي الخطوط العامة للنظت امجتمالية الياليية، وييي تعتميد 

للى اآلراء الفلسفية المتفاوتة في حقم اإلنساي والمجتمع ويذا ميا 

 نود بيانل فيما يلي بإذي هللا. 
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 آراء ومالحظات
 

مييام اإلنسيياي الحييديث لييي واقييع اإلنسيياي والمجتمييع يتنيياوم لل

امختيارية.. كي  يجة اي تكوي لكي تضمي لل السيعادا والرفياه؟ 

 كما يتناوم البحث في جوانة مختلفة مي حياا البجر، يي:

امجتميياا؛ ويبحيييث لمييا ييييرتبط بالمعاجييرا ميييع اآلخيييريي  - 1

 والذا ينبيي منل  للت امجتمااب.

 اةخالق؛ ويبحث لما يو لفضم لنواا السلو .  -2

قتصاد؛ ويبحث لي وسيا م العييا وكيي  ييوفر اإلنسياي ام -3

 لنفسل حاجياتل بصورا لفضم وجهد لقم. 

السياسة؛ وتبحث لي الحقوق والواجبيات وانيل كيي  يحفيظ  -4

الناس لنفسهت مي تعدا بعضهت للى بع ، ويي تكوي بيي لفراد 

لمة واحدا وتسمى بـ بالحقوق المدنيةب، وقد تكوي بيي لمت مختلفية 

 بـ الحقوق الدوليةب. وتسمى 

ونحي نتعر  ينا ل راء والنظريات التي قدمها فالسفة قدماء 

ومحييديوي، ونكجيي  لييي نقيياط الضييع  فيهييا، تمهيييدا للبحييث لييي 

 موجة فلسفة اإلسالت حوم اإلنساي والمجتمع. 
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 لرسطو

 ق.ت.ب 322-384 
 

 االجتماع:  -1

العيا معا حتى  اإلنساي مدني بطبيعتل، ومبد ةفراد البجر مي

يتعاوي بعضهت مع بع ، ويتقاسموا اةلمام بينهت فينالوا السعادا 

التي يي الغايية المتوخياا ميي الحيياا. وتنيدلع الييورات امجتماليية 

 لند لرسطوب لندما ينعيدت التسياوا بييي النياس فيي الحقيوق، وم 

ترالى الكفاءا في توةيع اةلمام واليروات والوظا   مما يحمم 

 جالة السخط بيي المقهوريي فييوروي للى اةوضاا. ولذل  للى 

فالبد مي تجريع قوانيي ونظت تحفظ للناس حقوقهت حسة كفاءاتهت 

 وللمالهت. 
 

 االقتصاد:  -2

                                                

- اي كيياي للفيلسييو  رلا فييي لحييد لقسييات الفلسييفة العملييية اةربييع ليبتنيياه.. وام تركنييا 
التعر  ليذل  القسيت رلسيا. و يير خيا  لليى القيارئ اي تقسييت آراء الفالسيفة  ليى آراء 
اجتمالية واقتصادية ولخالقية وسياسية، ليت يكيي بالعمليية السيهلة نظيرا لعيدت وجيود ييذا 
التقسيييت فييي لقييوالهت. بيييد اي يييذا التقسيييت يسييهم للييى القييارئ، ومجيي ، فهييت النظرييية 

 ومقارنتها مع اإلسالت.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 396 

يعتقد لرسطو انل مبد مي تقرير الملكية الفرديية، ذلي  ةنهيا اي 

للغيت وبدلت بامجتراكية، سو  يحسة كيم فيرد انيل يعميم لكيير 

 يره ويحصم للى يروا لقم فيسخط للى الوضع وييور!مي  

 االخالق:  -3

ومبييد لتقرييير الصييالا النهييا ي للمجتمييع مييي تحسيييي التربييية 

العامة، ومبد مي اةسرا لتنج ة الفرد الطية الذا يتعلت مي لبوييل 

  المجربيي الرجيدييب تعاليت الحياا. 

ي. ومبيييد ويعتقيييد اي للييينفس اإلنسيييانية جيييانبيي: لقليييي ونبيييات 

للوصيييوم  ليييى السيييعادا ميييي توجييييل النبييياتي بيييالعقلي، واكتسييياة 

 الفضا م بذل . 

والفضيلة يي مرالاا التعادم في اةمور، فميال: الججالة يي  

الوسييط بيييي التهييور والجييبي، والتواضييع يييو الوسييط بيييي التكبيير 

 والتملي، ويكذا. 
 

 السياسة:  -4

 لنواا: بيالية  –لند لرسطو  –تتنوا الحكومات  

الحكوميية العاميية  الجمهورييية الديموقراطيييةب وفيهييا يجييتر   -ل

الجميع في الرلا، ويفصلوي النيةاا بإتخياذ رلا اةكيريية، ومبيد 

 فيها مي تقرير العدالة والمساواا بيي جميع اةفراد. 

حكومة اةليياي  امرسيتقراطيةب حييث يتغلية لليى الحكيت  -ة

 لوي ةنفسهت الرتة المفتعلة. طا فة مي اةقوياء النبهاء وينتح

الحكومة الورايية  الملكيةب: حيث يتسلط لليى النياس رجيم  -3

 قوا يت يجعم المل   ريا في لقبل. 
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وم يفرق لرسطو بيي ييذه اةوضياا وم ييرى وجيود ضيماي  

في لحديا مفتقيد فيي اآلخير، بيم يقيوم: اي ييذه اةقسيات الياليية اي 

مسؤولية ورلايية القيانوي كانيت لملت للى امصالا والكفاءا وال

صالحة. لما  ذا كانت تتبع اةييواء والمصيالا فإنهيا تكيوي فاسيدا. 

: اي الظلييت -فييي بييياي نقطيية الضييع  فييي يييذه اةقسييات  –ويقييوم 

وامسييتبداد يسييوداي المجتمييع فييي القسييميي اةخيييريي بينمييا يجيييع 

 المكر وتغرير الجمايير في القست اةوم. 

 المالحظات: 

لرسييطو التييي كانييت سييا دا لكييير مييي للفييي لييات للييى  نظريييات

اةوسيياط العلمييية فييي العييالت، قريبيية نولييا مييا  لييى الحقيقيية ولكنهييا 

 تتمية بالضع  مي جهتيي: 

اةولى: انها لت تذكر ام الكليات العامية والمجيكلة انميا ييي فيي 

 تفاصيلها. 

اليانية: انها فيي حييي سيكتت ليي الحكومية التيي تضيمي سيعادا 

س، لت تحدد الملكية الفردية ولت تبيي َمي سو  يكيوي المجيرا النا

 الذا م يتبع ليواءه وم يضم بجهالتل وكي  نضمي ذل ؟ 
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 لو 

 ت ب 1704 – 1632 

 االجتماع:  -1

يعتقييد جييوي لييو  اي الحاليية الطبيعييية لمنسيياي ليسييت العييداوا 

لتيل والبغضاء والحقد والحسد  كما ييةلت بعي  النياسب بيم اي حا

اةولية تقتضي سيطرا كم فرد للى نفسيل، ذلي  ةي لفيراد البجير 

كلهييت لحييرار مختيياروي ومتسيياووي..  ذام فليييس ةحييد ام السيييطرا 

 للى نفسل والسيطرا للى مالل ناج ة مي حقل يذا. 
 

 االقتصاد:  -2

بمييا اي المييام مييي لمييم اإلنسيياي فلييل الحييي فييي التصيير  فيييل  

وحي الحياا ناجىء مي العمم ليضا كما  بحريتل  الملكية الفرديةب،

اي حي التصر  في المام يو اآلخر ناجىء مي يذا الحيي ولكنيل 

 مجروط ب مريي: 

 اةوم: اي م يدا المال  مالل لاطال. 

اليييياني: اي م يحيييرت اآلخيييريي ميييي حقيييوقهت وم يعتيييدا لليييى 

 ممتلكاتهت، ومبد لي يحفظ في ذل ، طريي املتدام. 
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 األخالق:  -3

 وليس لجوي لو  آراء تذكر في اةخالق.

 السياسة:  -4

يعتقد لو : اي سيطرا الدولة للى الجعة ليسيت ام ميي جهية  

لحرارا ،  -لوم اةمر –التباني والمواضعة؛ يعني اي الناس كانوا 

وبما اي حرية بعضهت كانت تةاحت حريات اآلخريي وتسلة منهت 

حريتل في مقابم تناةم الراحة واةمي، تناةم كم منهت لي بع  

 اآلخريي لل لي بع  حرياتهت. 

ومييي ينييا نجيي ت السييلطات التجييريعية والتنفيذييية والقضييا ية،  

ويقيييوم فيييي كتابيييل  الحكومييية المدنييييةب: اي وظيفييية القيييوا المدنيييية 

والسياسيييية  قيييرار العدالييية،  ذ اي اإلنسييياي ييييدخم الحيييياا ليعييييا 

خرىب فإنل يكسة قوتل بحرية، ولما المل   لو لية سلطة سياسية ل

مي الجعة وليس ام وكيال لنل، فإذا استغم المل  تل  القيوا التيي 

للطايا ليحيد لي الصيالا العيات، فللجيعة الحيي فيي الييورا للييل 

 وخلع طالتل لي نفسل. 
 

 المالحظات:

مع اي آراء لو  تحتم الصدارا في الفلسفة اةوروبيية، وكانيت 

ر فإنها م تخليو ميي نقياط ضيع  يي السا دا في القري اليامي لج

 نجير  لى بعضها: 

 انها ناقصة مي جهات جتى.  -1

اي النةوا  لى الجير لمير طبيعيي فيي اإلنسياي بجانية حبيل  -2

 للخير، كما سي تي الحديث لنل. 
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اي الحكومة م يمكي اي تكوي مواضعة مي قبم كم النياس.  -3

يسييما لييل  ذ اي المخييال  للحكوميية واي كيياي  ييير را  فإنييل م 

الخروج للى القانوي. ولذل  نعر  اي النةلة الفردية التيي تبيدو 

ظايرا في فلسفة لو  تجكم بؤرا اةخطاء، وسو  ي تي التفصيم 

 في ذل . 
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 منتسكيو

 ت ب 1755 – 1689 

لت يكي منتسكيو يرى اليورا المفاج ة بصالحة للحياا، بيم كياي  

 رج. يعتقد اي امصالا مبد اي يكوي بالتد
 

 االجتماع:  -1

اي اإلنسياي خليي ميدنيا ومبيد ليل ميي التعيايا ميع نظرا يل فيي  

الخلييي، ومبييد لييل لكييي يسييعد فييي تعايجييل يييذا مييي اي يكييوي حييرا 

مطم نا، فال منا  مي اي يجرا قانونيا فيي تنظييت العالقيات التيي 

تربط الناس بعضهت ببع  بحييث انيل ليو لياا قيوت بيدوي قيانوي 

 لنهت الحرية واةمي والطم نينة.  ينفذ لليهت لسلبت

ف يت اةجياء لمنساي ييو القيانوي ولحسيي القيوانيي ميا يضيمي  

 للناس لوسع ما تجيةه المصلحة العامة مي الحرية.

ويعتقييد: اي ينييا  قييوانيي طبيعييية مبييد اي نتعيير  لليهييا يييت  

نسييتعمم لقولنييا فييي تعييييي الظييرو  المال ميية لتطبيقهييا.. ويقييوم: 

والظلت قبيا، الحرية خير مي العبوديية والعليت لفضيم العدم حسي 

مييي الجهييم. ولكييي يييذه لمييور لاميية وليسييت بقييوانيي،  ذ مبييد فييي 

وضييع القييوانيي مييي مراليياا الظييرو  مييي جهيية القومييية والمنيياف 

 واةخالق واآلداة والتقاليد والعقا د وامستعداد الطبيعي لكم بلد. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 402 

اا اةصيوم العامية  ليى فالبد  ذام في وضيع القيوانيي ميي مرالي 

 جنة الظرو  الخاصة. 

 االقتصاد:  -2

يرى منتسكيو في امقتصياد: مبيد اي يُعطيي كيم فيرد قيدرا ميي 

مالييل  ضييريبةب ليييحفظ لييل سييا ر لموالييل، ومبييد اي ترالييي الدوليية 

حاجاتهييا الحقيقييية، وم تضييع الضييرا ة حسيية اةيييواء.. وللييى 

  الدولة اي تهيء فر  العمم للجعة كافة..
 

 السياسة:  -3

 الحكومات في نظر منتسكيو للى يالية لقسات:  

الحكوميية الجمهورييية؛ التييي تعطييي لكييم اةميية لو بعضييها  -1

 الحي في السلطة. 

الحكومة الملكية الدستورية؛ وفيها يحكت البلد الملي  بعيد اي  -2

 يستجير نواة الجعة. 

وفييي الحكومية الملكييية  ييير الدسييتورية؛ حيييث يعمييم المليي   -3

 ليوا ل الخاصة. 

في الحكومة الجمهورية؛ اي كانيت تحكيت ميي قبيم كيم الجيعة  

كانييت ديمقراطييية واي كانييت تييدار مييي قبييم بعيي  الجييعة كانييت 

 ارستقراطية  حكومة امجرا ب. 

 للى الحكومة وظا   يالث:  

تجريع النظت  القيوا المقننيةب، وتطبيقهيا لليى الميوارد الخاصية 

 را ها  القوا التنفيذيةب.  القوا القضا يةب، و ج

ومبد اي تنفصم يذه القوى بعضها لي بع  حتى تتمكي مي  

 اتقاي لملها باخال . 
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ومبييد فييي الحكوميية الجمهورييية مييي اي يكييوي لفييراد الجييعة  

مخلصييييي ليييوطنهت والموظفيييوي لمسيييؤولياتهت، و م سييياد الفسييياد 

 الحكت. 

ةليييياي ومبيييد فيييي الحكومييية امرسيييتقراطية، اي م يسيييتغم ا 

 نفوذيت في سبيم مصالحهت الخاصة. 

ومبد للمل  اي يتبع القانوي.. لما  ذا استبد برليل فالحكومة فاسيدا  

 . مي رلس

 المالحظات: 

لت يجعم منتسكيو ضمانا لعدت تسرة الفساد  لى يذه الحكومات 

ومي   -ج نها ج ي حكومة ارسطو و يره مي الحكماء  -مي جهة 

مانا كافيا لصالا القوانيي المجرلة ميي قبيم جهة يانية لت يعيي ض

يي يية التقنيييي.. فييي حيييي اي للمهييا بقييوانيي الطبيعيية كلهييا م ولييي 

يمكي لبدا،  ذ قد التر  العلت الحديث انيل م يمكيي اي يحييط لحيد 

. وبعد اي يعلت فرضا، فما يو الضماي 1اليوت بكم جوانة اإلنساي

ل؟  ومييي الواضييا اي لعييدت انحرافييل  لييى ليوا ييل لو ايييواء سييادت

قوانيي الدوم اليوت تجرا طبقيا مييواء الرؤسياءب.. وميا قلنياه فيي 

السياسيية نقولييل فييي امقتصيياد.  ذ اي منتسييكيو لييت يييذكر لنييا حييدا 

للضييرا ة، ومييي يييو اةميييي الييذا يوكييم  ليييل لميير تعييييي قييدريا 

 بحيث م يجح  وم يعمم ب يوا ل الخاصة. 

 

                                                

  انظر كتاة اإلنساي ذل  المجهومب -  1
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 روسو

 بت  1778 – 1712 

 االجتماع:  -1

يعتقد روسو اي جميع المجياكم ناجي ة ميي اجتمياا النياس، واي 

 الراحة كم الراحة في امنعةام.

ولكي الترافا باةمر الواقع مبد لنا اي نضع قوانيي للتقليم مي  

 مفاسد امجتماا. 
 

 األخالق:  -2

لساس الفلسفة لند روسو، حة الطبيعية. ويقيوم: اي القلية م  

م مفسييدا تنجيي  فهييي مييي جهيية اي اإلنسيياي م يسييتعمم يخطييل، وكيي

 لقلل في اةمور الداخلية  لا في توجيل نفسلب. 

ويعتقد اي حرية اإلنساي جاءت مي جهة انيل يملي   ليى جانية  

جييهوات نفسييل لقييال موجهييا يسييتطيع بتوجيهييل اي يعيير  خيييره. 

والسييعادا الحقيقييية لمنسيياي تكمييي فييي لييدت الظلييت واي يكييوي بييرا 

 اس ويذا يكفيل في حقم اةخالق. بالن
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 السياسة:  -3

وبعييد اي اجتمييع النيياس بعضييهت  لييى بعيي   واي كيياي فييي ذليي  

 ضرريتب، فالبد اي تقلم مي مفاسد امجتماا ب مريي: 

 اةوم: التربية. 

الياني: الحكومة، التي يجة اي م تتجاوة  طار بلد واحد. وبما 

يي فالبييد مييي تعييييي مييي اي النيياس كلهييت م يعرفييوي تجييريع القييوان

يجرا لهت مي الخبراء، والنياس لحيرار ميي حييث المجميوا، واي 

 وجة للى كم فرد منهت اي يتبع القانوي وم يخرج لليل. 
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 1يابر

 ت ب 1679  – 1588 

 

 االجتماع:  -1

يعتقد يابر اي ميا يقوليل اليبع  ميي لي اإلنسياي ميدني بيالطبع  

دو اإلنسياي! وقيد ايير لنيل قوليل خط  فاضا ةي اإلنساي بطبعل ل

  اإلنساي لمنساي ذ ةب. 

 م يريد اإلنساي جي ا ام لنفسل ويو يحارة اآلخريي لبدا. 
 

 األخالق:  -2

وللييى يييذا فليييس ينييا  محييم لألخييالق فييي قليية اإلنسيياي بييم  

 اةخالق تابع للمنافع فقط. 
 

                                                

ينييا  حكميياء آخييروي لميييام اكوسييت كنييت وسبنسيير ولكييي نظرييياتهت تجييبل  لييى حييد  -1
كبيرما سبقت مي نظريات الفالسفة السابقيي وليس ليديهت جدييد،  يير اي كانيت يعتقيد اي 
لمنساي لاطفتيي: لاطفة  حية اليذاتب ولخيرى  حية الغييرب وييذه اةخييرا: ييي التيي 

بت تكويي المجتمع مي لسرا فعجيرا ف قوات، كما لنها لصبحت مبدل اةخالق كالصيدق سب
 والتعاوي والوفاء. 

وييييةلت سبنسييير اي المجتمعيييات البجيييرية قسيييماي: مجتميييع صييينالي ومجتميييع حربيييي، 
والمجتمع الحربي متقدت ةمنيا لليى المجتميع الصينالي، ويعتقيد اي النياس م يةاليوي فيي 

مي امنتقام  لى دور الصنالة، ويعتقد اي الييورا امجيتراكية انميا دور الحرة ومبد لهت 
 يي مي ظواير المجتمع الحربي.
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 السياسة:  -3

لقوا وذل  ةي ولساس الحكت يو امستبداد والحكت لي طريي ا 

الناس حيث يحارة بعضيهت بعضيا، م يسيتطيعوي العييا بسيعادا 

 فالبد مي تقرير اةمي الذا يعتبر مي ليت الضرورات لل. 

وتقريييير اةميييي انميييا يمكيييي بييي ي يتنييياةم الكيييم ليييي حريييياتهت  

ويسلمويا بييد رجيم واحيد يحكمهيت بيالقوا.. وم يجيوة اي يوضيع 

 ب ا قيد. لهذا الواحد لا قانوي وم يحدد 
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 نيتجل

 ت ب 1900 – 1844 

 

 االجتماع:  -1

اإلنساي جاء  لى الحياا ليتمتع بما فيها، وكم ما يهيء لل طريي 

التمتيع فهييو خيير  وافييي الحييي لو خالفيلب ، ومييا يقيام لييي تسيياوا 

الخلي بعضهت مع بع  خط ، بم الحي اي في الناس سادا ولبيدا، 

 احة للسادا. وللى العبيد اي يهي وا وسا م الر

 ذي فيالمجتمع الطبقييي فيي لسييوء حامتييل ييو المجتمييع الطبيعييي 

 اةميم لند نيتجل. 
 

 االقتصاد:  -2

مبد اي يستيمر القوا الضعفاء ب قم ما يمكيي، ولي يحياوم كيم 

 مكار خداا السيطرا للى اآلخريي في يذا المجام. 
 

 األخالق:  -3

فطيرا اإلنسياي واةخالق مي الضع ؛ اي الجةء اةلظيت ميي  

التعييدا والظلييت، واي الجييةء اةقييم يييو العقييم والعاطفيية، والجييةء 

 اةلظت يو الذا يجة اي يتبع. 

ومبد اي يمارس اإلنساي كم نوا مي لنيواا اإلجيرات ليعييا فيي  

 رفاه وسعادا. 
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 السياسة:  -4

وللى يذا اةساس فالسياسة تقوت للى خدمية اةقويياء وسيحي  

  مييي الييديي واةخييالق فإنمييا يييو وسيييلة الضييعفاء وكييم مييا ينييا

 للسيطرا للى المستضعفيي.

 المالحظات: 

حقا اي لت يكي ينا  رة، ولت يكي جةاء، ولت يكي العقم لكير  

مي محصوم لللى للمادا، ولت يكي ينا  حي وباطم وخيير وجير 

لبدييي  كما يقوم الماديويب كاي ميا رلى نيتجيل ييو الحيي.  وييذا 

بالنسيبة  ليى اليدوم  –لميال  –راه الدوم الكبرى بالفعم يو الذا ت

 الصغرىب. 

ولييييس ميييا يفعليييل فرييييي ميييي الميييادييي ميييي التظييياير بالعدالييية  

 امجتمالية والمساواا و لانة الضعفاء ام خداا ومكر.

اي لرادت البجرية اي تعييا فيي ظيم القييت السيامية والعدالية و 

نت تريد السعادا الحرية والمساواا و حفظ حقوق الضعفاء، واي كا

 الحقة فال بد لها اي تلوذ  لى حمى الديي والمذية الحي. 

ويستخدت اإليمياي بياهلل والييوت اآلخير وسييلة لتطبييي ييذه المييم 

وام فليييس مييي المعقييوم اي ينتظيير مييي القالييدا المادييية ام البنيياء 

 المادا المصلحي، الذا م يرى الفرد بموجبل ام نفسل فقط.

لخلييي الرفيييع والعقيييدا بالمييذية الحييي تولميياي م والواقييع: اي ا

ينفصالي وكاليما مي نتا ج الوجداي النقيي.. للييس كيم منيا يجيعر 

 في واقعل انل يحة العدم والمساواا وينةجر مي الظلت والتفاوت؟ 
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لجم ، حتيى ييابر ونيتجيل ، حينميا ينةليوي ميي بيرج خرافياتهت 

الذا ييرحت الضيعفاء  لى ساحة الواقع مبد لهت مي املترا  ب ي 

ويلتييةت بالوفيياء والصييدق والطهييارا لفضييم مييي  يييره لليي  مييرا 

 ومرا. 

 

 آراء إشتراكية.. 

خييالم القييري التاسييع لجيير ظهيير فييي لوروبييا بعيي  مييي سييموا 

بالحكماء والفالسفة مي دوي اي يكوي ليديهت ميا يسيتحقوي بيل ييذه 

نهت التسمية.. نادوا بامصالا لي طريي امجتراكية ويذكر مي بيي

 ب. 3ب و يرودي2ب  وسي سيموي1 فوريل

بيد لي نظرياتهت لت تلي رواجا  ذ انها ليت تكيي امميالييات تافهية 

 تعيا في لالت الخيام وم يمكي تطبيقها لبدا. 

                                                

جخصيياب  1300كيياي يييرى لييةوت تجمييع النيياس فييي كييوادر صييغيرا  لييدد لفراديييا  -1
 ويختار كم فرد منهت ما يناسبل مي العمم بحريتل الجخصية.

الدوليية العمييم لألفييراد بمقتضييى  كيياي يييرى لييةوت ابطييام اليييورات واملتييةات بتعييييي -2
 كفاءاتهت، وتعيي لهت مقدار معاجهت.

كاي يعتقد: اي للى الناس اي يجتمعوا بحريتهت في مكاي ليقسموا بيي لنفسيهت العميم،  -3
 ويكوي التبادم بالحاجات وليس بالنقد، ولت يكي يرى حاجة  لى الدولة.
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 ماركس

 ت ب 1883 – 1818 

يعتقد ماركس: اي ميي الضيرورا لليى لميام العيالت قبيم كيم  

حييييارة رلس المييييام جيييييء اي يتحييييدوا ليجييييكلوا جبهيييية قوييييية ت

والرلسيييمالييي فيييي العيييالت، ويجييية اي ينيييةا العميييام الحكيييت ميييي 

الرلسيمالييي لييي طرييي العنيي  الييورا.. ويؤسسييوا دولية العمييام 

 اةممية. 

تعتقد الماركسيية انهيا ليت تتجياوة لبيدا اةصيوم العلميية وليذل   

، وسيييمت نفسيييها  1فهيييي لحسيييي ميييي سيييا ر الميييذاية امجيييتراكية

 . 2ميةامجتراكية العل

 والماركسية اليوت يي الفهت اللينيني ةفكار ماركس.  

كمييا انهييا مبنييية للييى المنطييي الييديالكتيكي  والنظييرا الماديييةب  

والتي تعتبر روا امجتراكية العلمية. ولهذا يقوم جورج فوليستر 

                                                

روا حسية كفياءا اةفيراد. ويقيوم تقوم بع  المذاية امجتراكية: مبد اي توةا الي -1

بعضها: اي المقياس في التوةيع يو حاجة الفيرد م لمليل وم كفاءاتيل. ويقيوم آخير: كيم 

 بحسة كفاءتل  يستخدتب ولكم بحسة لملل  يؤجرب.

يقيوم مياركس: اي امجيتراكية مبيد لهيا مييي ييوت تطبيي فييل، فيإي وافقيت البرجواةييية  -2

وبسيرلة وسييهولة وام طبقييت بطييرق حربييية صييعبة لليى ذليي  طبقييت امجييتراكية سييلما 

 طويلة.
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:  م يمكي تفكي  الماركسية واللينينية -لستاذ في جامعة باريس  –

 ..ب. 1يةوالمادية الديالكتيك

   وليت المباني العلمية التي تنادا بها الماركسية يالية:  

 التفسير المادا للتاريي.  -1

 المادية التي تنكر الديي واةخالق.  -2

 ديالكتي  المجتمع.  -3

ومبد لنا اي نجرا يذه القوالد الفكرية لماركس ونيذكر لنيديا 

 النقد الفكرا الموجل  ليها: 
 

 المادية:  -1

انكييار الييروا والخييالي واليييوت اآلخيير والقيييت..  وم نعييود يييي 

لننتقد يذه الخرافة بعد اي لجبعنا الكالت حولها في الفلسفة النظرية 

 والعقا دب. 
 

 التفسير المادي للتاريخ:  -2

يقوم مياركس: اي للية العليم لكيم حيوادث التياريي ييو العاميم 

يقية امنتياج، امقتصادا، ولذل  فإي كيم اتجاييات البجير تتبيع طر

ويستدم ماركس للى ذل  بالر ت مي انل لت يكي مؤرخا وليت يكيي 

لنده للت بالماضي، ب ي اإلنساي تابع لحاجاتل،  ذ ليس لل روا لو 

                                                

فوليسيتر: اي ت سيييس منطييي اليديالكتي  للطييى سييالحا جبيارا بيييد العامييم ليسييتخدمل  -  1

 ضد المستغليي.

ويقوم: اي المادية كانت بميابة سالا قوا في يد الحيةة الجييولي الروسيي ليت يكونيوا  

 يستطيعوي دحر البرجواةية بدونها..

تفسيييير الميييادا للتييياريي يكجييي  فيييي لقييييدا فوليسيييتر ليييي نوليييية التحيييومت كميييا اي ال

 امجتمالية وينب  اإلنساي بمستقبلل في الحياا.
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قييت لو ديييي لو وجيداي لدبييي، فلييس يييو  مّ آلية جميليية تحتياج  لييى 

 وقود،  ذي فهو تابع لمصلحتل. 
 

 المالحظات: 

 يقيي: ونحي نستطيع اي نرده مي طر

ايبييات اي اإلنسيياي يمليي  روحييا ولقييال وجييعورا بيياةخالق  -1

والييديي، واي انبييياق اةدييياي انمييا كيياي لحقانيتهييا. كييم ذليي  سييبي 

 الحديث لنل لدى البحث لي الفلسفة والعقا د.

ظواير كييرا في التاريي القديت والجديد.. ونكتفيي فيي ذلي   -2

 بذكر يالية لميلة: 

نجد ظروفا اجتمالية واحدا انتجت لفكارا في العهد اليوناني  -ل

متناقضييية. مييييال: فيييي القيييري السيييادس قبيييم المييييالد كييياي  طيييالس 

م. وفي القيري الخيامس  الملطيب ماديا وكاي فييا ورسب ميتافيةيقيا

م.. وفي كم  كاي  يرقليطب ديالكتيكيا وكاي  كينوقانوسب ميتافيةيقيا

 تناق  مي اةفكار!لهد وفي كم البي ات اة ريقية، كاي يوجد الم

الديي اإلسالمي جاء في مجتمع بدوا حيث ظهير فيي مكية  -ة

المجدبة  ولت يظهر فيي الييمي الحضياراب وسيالد الفقيراء، ولكيد 

الملكيية الفردييية.. فكييي  يمكييي تفسيييره بنييةاا الطبقييات؟ واي كيياي 

جاء دلما للفقراء فكي  لكد الملكية الفرديية؟ واي كياي فيي صيالا 

سيييالد الفقيييراء وسيييالدوه، وليييار  اةيريييياء اة نيييياء فكيييي  

ولارضييوه؟ واي كيياي مييي نتييا ج المنيياف فكييي  جيياء فييي الحجيياة 

 البدوا ولت ي ت في اليمي لو الجات الحضاريتيي؟

لميياذا تراجييع امتحيياد السييوفياتي لييي امجييتراكية؟ ولميياذا  -ج

اختل  مع الصيي؟ ولمياذا تقيدمت بعي  اليدوم فيي الصينالة فليت 
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الة اجيتراكي، وتي خر بعي  فحيدث فيهيا؟. ولمياذا يحدث فيها انق

انقلبيييت اندونيسييييا والمجييير وتجيكوسيييلوفاكيا ليييي امجيييتراكية؟ ، 

ولماذا كانت حالة العمام في للمانيا الغربيية لفضيم ميي حيالهت فيي 

التفسيير  -ليدى التيدبّر– للمانيا الجرقية؟ كم يذه الظيواير تنياق  

ا تنبيي  بييل ميياركس. الجبييرا والمييادا للتيياريي، ويييو خييال  كييم ميي

واةفضم اي نريا لنفسنا بما قاليل اليدكتور  قبيام فيي تاريخيل  بميا 

اي ماركس لت يكي مؤرخا فإنل لت يستطع اي يكتجي  لسيباة تقيدت 

 اةمت وت خرياب. 
 

 ديالكتيك المجتمع..  -3

يعتقيييد مييياركس اي ديالكتيييي  الفكييير يييي تي بعينيييل فيييي المجتميييع. 

 ي اةربع للديالكتي  بالجرا التالي: فالجمالة كالفكر تخضع للقواني

 .-ليس في العالت يابت –لصم التغير والتطور  -1

بمييييا اي المجتمييييع البرجييييواةا مبييييد اي يتغييييير، فهييييو ينقليييية 

 . 1بالضرورا  لى مجتمع اجتراكي

 لصم التفالم  كم جيء يؤير في كم جيءب.  -2

والمجتمييييع ييييي تي نتيجيييية لألوضيييياا التييييي سييييبقتل. فييييالمجتمع 

راكي وليييد المجتمييع البرجيواةا، ويييورا العمييام للييى رلس امجيت

 المام. 

 لصم التناق   كم جيء يحمم نقيضل في داخللب.  -3

                                                

الجييولية اةوليى  -1يقولوي اي التغير في العالت قد تناوم المجتمع في حامت لربيع:  -1
ى  ليى نهايية ولخيرا انته -5الرلسمالية  -4الملو  والطوا  ،  -3العبودية وامقطاا  -2

 الرلسمالية.
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فالرلسمالية تحمم في داخلها قوا مضادا، يي امجتراكية. ذل  

ةنها تتركة مي  لصحاة اةموامب ويت يجكلوي القيوا المتسيلطة 

 و العمامب ويت القوا المضادا. 

ركس: اي تقيدت العيالت ينجي  ميي تطياحي القيوتيي؛ قيوا ويقوم ميا

 الرلسمام وقوا العمام. 

ويقوم:  اي نةاا الطبقات ليس وليد المجتمعات المعاصرا انما 

 يو نةاا اةلي منذ فجر التاريي اإلنساني وحتى اليوت المعاصرب. 

بيد اي يذا النةاا القا ت الييوت بييي طبقتيي البرجواةيية والعميام 

خيييييير، ذلييييي  ةي امجييييتراكية سيييييو  تتغلييييية لليييييى سيييييكوي اة

البرجواةية فتةوم الطبقات رلسا، وبمحويا سيةوم منج  الخال  

 والنةاا. 

التغيير الفجا ي؛  اي التغيير الكمي سو  ينقلية  ليى تغييير  -4

 كيفي كتغير الماء الحار  لى بخارب. 

والمجتمع تتفالم فيل القوى المتعارضة وفج ا تجيتعم الحيرة، 

طريي استخدات القوا العنيفة سيو  تيةوم قيوى البرجواةيية  ولي

ويسييتبد العمييام بييالحكت،  ويييذا يييو مييا يقصييد بييل مييي امجييتراكية 

 اليوريةب. 

 المالحظات:

يييذه اةصييوم اةربعيية قييد سييبي ولي نقييدنا بعضييها فييي الفلسييفة 

النظرية ولكي تحميلها لمليا للى واقع المجتمع خطي ا كبييرا مبيد 

 : مي نقديا، ذل 

ةي العلت الحديث قد ايبت صيفات يابتية للفيرد والمجتميع ليت  -1

تتغير منذ وجوده وحتى اليوت، وم يمكي تغييريا لبدا  ما دات يبقى 
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اإلنساي  نساناب.. ومي جملية الصيفات النفسيية للفيرد: حية الجير، 

 وحة الخير، العاطفة، الحرية الجخصية.. 

بعي  اةفيراد ميع  ومي صفات المجتميع التيي م تتغيير: تفاليم

بع   للما ب ي ايبيات صيفة واحيدا م تقبيم التغييير يكفيي لنسي  

الفكرا التي تةلت اي كم جييء يتغييرب.. و ذا يبتيت صيفات نفسيية 

م تتغيييير فيييي الفيييرد، والمفيييرو  اي المجتميييع لييييس ام تجمعيييا 

 لألفراد، فإي يذه الصفات تيبت بحجت لضخت للمجتمع.

بيوي الخيير ويحبيوي الجير ولهيت فالمجتمع؛ مركة مي لفراد يح

، وطا فة مي يؤمء اةفيراد يغلية فييهت الخيير لليى  1لقم ويوى

الجر، وطا فة يغلة الجر فييهت لليى الخيير، فتنقسيت الجمالية  ليى 

طا فتيي: طا فة تؤيد الخير ولخرى تؤيد الجر ويكذا تقوت الحرة 

تغييير البيياردا لو الحييارا بينهمييا. ويييذا اةميير يييو اليابييت الييذا لييت ي

 للى طوم التاريي وتدم لليل كافة الظواير التاريخية.

لمييا مييا قالييل ميياركس مييي تطييور المجتمييع مييي رلسييمالية  لييى 

اجتراكية، فهو ليي الخط  الذا م يذية  ليل مي ليل لدنيى معرفية 

بالتيييياريي. ومييييي حقنييييا اي نتسيييياءم: يييييم كانييييت جهييييود الحييييةة 

الة روسييا؟ انهيت الجيولي، ات حتمية التاريي يي التي انتجت انقي

يعرفييوي اي جهييوديت يييي التييي ليمييرت امنقييالة ليييس  ييير.. يييت 

نتساءم: لماذا تغيرت اإلجتراكية اةولى في الةمي اةوم  لى دور 

العبيييادا؟ وكيييي  انقلبيييت اندونيسييييا  ليييى رلسيييمالية بعيييد اي كانيييت 

 اجتراكية؟ يت اي ماركس لت يستند  لى دليم فيما قالل. 

حي يريد بها ماركس لمرا بياطال، ذلي  ةي والتفالم؛ كلمة  -2

حتمية امجتراكية بعد البرجواةية م دليم لليها.  ذي لفكار النياس 

                                                

 سو  نيبت بإذي هللا يذا الواقع لندما نتحدث لي للت النفس واةخالق اإلسالمييي. -1
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تؤير بعضها في بع  ولكي ت يير لفكيار امجيتراكييي دوي لفكيار 

 الرلسمالييي م دليم لليل  طالقا. 

فييي حيييي انييا نالحييظ بالوجييداي اي مييي كانييت لييل دلاييية واسييعة 

ت لفكيياره يييي السييا دا فييي العييالت سييواء كانييت وحييةة قييوا كانيي

موافقة لمجتراكية ات م.. وليذل  فيإي الحيةة الجييولي يتقيدت فيي 

لية منطقة تكوي دلايتل فيها قوية، وم يتقدت في منطقة تكيوي فيهيا 

 الدلاية الرلسمالية يي القوية. 

لمييا التنيياق  الطبقييي فليييس ينييا  دليييم يبييرر تعميمييل للييى  -3

  ةي العميام  الطبقية الضيعيفةب اي رضييت بجيروط المجتمع، ذل

العيا  كما يي الحام في لوروباب فهي لي تعار  الطبقة القويية 

لبدا. ورضايا وليد تحسيي ظرو  العمم ومرالاا حقوق العامم. 

بيي لفراد المجتميع ميي جهية اخيتال  نةلياتهت  1نعت ينا  تناق 

ضيموي  ليى  حيةة الفكرية والسياسية، فترى فريقا ميي العميام ين

المحييافظيي  فيييي بريطانييييا مييييالب وفريقيييا ميييي لصيييحاة اةلميييام 

 يدخلوي في حةة العمام..

والتناق  كما سبي ليس ام مي جهة اي الناس فريقاي ليم حي 

 وليم باطم. 

والتغيير الفجا ي باطم مي لصيلل كميا بينيا ذلي  فيي الفلسيفة  -4

فيي المجتميع.  النظرية،  ذ م يمكي اي يحدث بدوي للة خصوصيا

 ذ ميي المعلييوت اي كييم حركيية سياسييية لو  صييالحية تسييبقها جهييود 

جبيارا مييي بعي  اةفييراد وتسيالديا لوامييم كيييرا. لمييا  ذا جهييم 

 ماركس ولتبالل تل  العوامم فما يو ذنة الواقع؟
                                                

التناق  لند اةوروبيييي مطليي التعيادا، ولييس بمعنيى مقابلية الوجيود والعيدت  كميا  -1
 كاي مجهورا لي المنطقييي قديماب.
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 القست اليالث لي اإلنساي والمجتمع 
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 كلمة في البدء 

 المجتمع اإلسالمي 

 امقتصاد اإلسالمي 

 اةخالق اإلسالمية 

 السياسة اإلسالمية 
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 كلمة في البدء

ينبغيييي اي نبيييدل الحيييديث بعييير  ميييوجة لنظيييرا اإلسيييالت  ليييى 

 اإلنساي والمجتمع، يت تفصيلها كاملة ؛ فامسالت يعتقد بما يلي:

ومبدله ومنتهاه ، يي التي  اي معرفة واقع البجر وواقع خلقل -1

مركيية مييي  –لنييد اإلسييالت  –تخييط طريقييل فييي الحييياا. واإلنسيياي 

روا وجست، ومبد مي توفير السعادا لهميا. ولكيي الجسيت مبيد اي 

يضمي لل السعادا ليي طرييي توجييل اليروا. وفيي روا اإلنسياي 

طاقتاي: طاقة ذاتية يي الجهم وطاقة مويوبة لل يي العقم. ولييت 

الجهييم: يييوى اليينفس  حيية الييذاتب وافتقيياد العلييت. كمييا اي مييا فييي 

لفضم معطيات العقم يو: العلت والحكمة  ويي: تمييية الجير ليي 

الخيرب وللبجر فوق ذل : اإلرادا التي بهيا ييرجا  حيدى الطياقتيي 

  الجهم لو العقمب للى اةخرى.

 لى حية اليدنيا  -اي لت يوجل بالعقم  -اي حة الذات يؤدا  -2

 المادا، ومي حة الدنيا تنج  الجهوات ويي تسبة الرذا م.  ولبادا

تجعيم الفيرد يتبيع الحيي، وباتبياا  -اي اتبعيت  -كما اي الحكمة 

الحيي يتحليى الفيرد بالفضيا م،  وييي تيتلخ  فيي مرالياا حقيوق 

 اآلخريي واتباا الحي.
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مبد اي تسخر كم قوى الحياا في تطبيي الحي،  ذ بل يتمكي  -3

ؤدوا الحقوق، وبسببل يلتةت كم فيرد بواجباتيل تجياه الناس مي اي ي

 نفسل وتجاه اآلخريي. 

حقوق البجر تنج  مي لحد لمريي: العمم والحاجة. فمي لمم  -4

استحي اةجر بقدر ما لحسي، ومي احتاج كاي لل ـ بقدر حاجتيل ـ 

 الحي للى القادريي.

م وقبا ييم مختلفيية لكييي يتعيياونوا فييي  -5 اي البجيير خلقييوا جييعوبا

سيييبيم تحقييييي سيييعادتهت، وييييي اسيييتيمار الطاقيييات الموجيييودا فيييي 

لنفسيهت وفيي اآلفياق. ذلي  ةي اةر  والسيماء انميا ييي مخلوقية 

 للبجر ومسخرا مي لجلهت.

اي اتباا الحي يو السبيم الوحيد  لى استيمار يذه الطاقات،  -6

لما الحي فهو مطابقية العميم للواقيع المفيرو ، واليذا يعييي ييذا 

مفييرو  يييو هللا، لييي طريييي الرسييم لو العقييم السييليت الواقييع ال

 بتذكرا اةنبياء  اب. 

تعيياوي النيياس فييي يييذا السييبيم ينجيي  مييي خضييولهت جميعييا  -7

لتوجيل لقولهت وتسليمهت لنظات واحد ويو اإلسالت، وتتميم قيادتيل 

في  نساي تتوفر فيل جروط القيادا، يتعير  للييل النياس بالتجربية 

جهم بطم تمييليل لألمية. وكيذل  فيميا  ذا  الجخصية ومتى فسي لو

 لجة لي مواجهة المجاكم واةةمات وحلها. 

النييياس باتبيييالهت إلرجيييادات لقيييولهت، يضيييمنوي ةنفسيييهت  -8

الحرييييات اةربيييع وييييي: حريييية الفكييير بامرتفييياا ليييي الخضيييوا 

للجهوات لو التعصة والتقليد . وحرية السياسة،  باتباا مي يمييم 

ت ةا طا وت آخر. وحرية امقتصاد، فلكم الديي ولدت امستسال
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فرد اي يكتسة كما يجياء جيريطة لم يسيبة جيقاء لنفسيل لو جيقاء 

للناس. وحرية الجؤوي الجخصية، ب ي يعمم بما جاء وكي  جاء، 

 وضمنها حرية السفر واإلقامة.

وبما اي الفرد لل لقم و رادا فهو مسؤوم لي للمالل ولي  -9

وواقع الناس بمقدار اسيتطالتل، ولكنيل ميي تغيير الفاسد مي واقعل 

جهة لخرى يعتبر فردا في العا لة البجرية. فهيو  يير مالي  لنفسيل 

بصورا مطلقة،  ذ اي البجر مخلوقوي هلل صا روي  ليل، فلييس ليل 

وم بغيره. وبما اي البجير  -ةنل ليس مال  نفسل  -اي يضر نفسل 

لي  درا  الحي فيي لا لة واحدا فعليهت اي يكفلوا مي لجة منهت 

فكره، ب مره بالمعرو  ونهيل لي المنكر وتوجيهل  ليى الحيي. لو 

لجيية لييي تحقيييي الصييحة والكراميية و.. و.. فييي جسييمل، بتييوفير 

الضمانات المحققة لحاجتل جميعا.. وللى يذا اةساس تنج  بع  

التحديدات كحرمة التجارا بالمحرمات وبع  الضرا ة كالخمس 

ةخيرى لليى الصيعيد العيات. كميا تنجي  ليةوت والةكاا والضرا ة ا

 النفقة للى المضطر في الصعيد العا لي الخا . 

واي القوا التنفيذية لهيذه اةحكيات ييي: اإليمياي القلبيي بياهلل  -10

الييذا خلييي البجيير وملكهييت، وبيياليوت اآلخيير الييذا يجييةا فيييل كييم 

 صالا بيواة ويجةا كم طالا بعقاة. 

ىء مي  يماي الفرد ب نل م حي ةحد واي التسليت للديي ناج -11

فييي التجييريع  ييير هللا لو التجييريع مييي خييالم القوالييد والقييوانيي 

 العامة التي وضعها هللا ةنل فقط مال  الناس ويو الحكيت العليت.

 يذا موجة القوم في نظرا اإلسالت  لى اإلنساي والمجتمع. 
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 المجتمع اإلسالمي
 

سؤوم لي للماليل مكلي  بواجباتيل، يقرر اإلسالت اي كم فرد م

ولل حقوقل في التمتع باللذا ذ الفكرية والجسمية فيي حيدود خدماتيل 

مم ]لو حاجاتل ويقوم:  ا  َخيمرام يَيَرهُ َوَمي يَعممَي يمقَاَم ذَرَّ َممم مو فََمي يَعم

ا  َجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّرام  يمقَيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياَم ذَرَّ  مو

 ب.8-7الةلةلة   [يََرهُ 

ي تبييدو فيهييا النةليية والتيي -  وتنجيي  يييذه الفكييرا فييي اإلسييالت 

مي تقرير اإلسالت اي كم فرد لاقم حر في  –الفردية بادئ اممر 

 تخياذ لا قيرار فيي الحييياا. وبميا انيل حير فهييو مالي  لنفسيل وليييس 

 . 1ةحد لليل حي العبودية  م تكي لبد  ير  وقد جعل  هللا حراب

  و ذا كاي كم فيرد مالي  نفسيل فهيو لملي  لعمليل وتصيرفل ميي 

ئو بوَما َكَسَة َريوييٌ ]آخر لا فرد  رو  ب..21  الطور [ُكمب امم

وللى ييذا اةسياس المتييي يجيرا اليديي لحكاميا خاصية بيالفرد 

 -العقييييدا واإليمييياي  - ليييس للمجتميييع فيهييا دخيييمب ك فعيييام القليية 

والعبادات وكيير مي اةحكات اةخرى.. وقد جاء في القرآي تقرير 

 لهذه الحقيقة حيث صرا: 

                                                

 ي لليل السالت .نهج البال ة ، في وصية اممات لولده الحس -  1
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تََديمتُتم َللَيمكُ ] ُكت َمي َضمَّ  وذَا ايم فَُسُكتم مَ يَُضرب  ب. 105الما دا   [تم لَنم

م  -الناج ة مي حرية كيم فيرد ومسيؤوليتل  –ولكي يذه الفكرا 

تنافي فكرا لخرى  تبدو فيها جمالية امتجاه يي: اي اإلنساي لبد 

بيد هللا، واي امتالكل لنفسل ناجل مي تملي  هللا لل ذل . وبميا انيل ل

ُ َخلَقَُكييييييتم َوَمييييييا ]فهييييييو مسييييييير بيييييي مر هللا وفييييييي صييييييراطل  َوَّللاَّ

 ب. 96 الصافات [تَعمَملُويَ 

وكمييا خلييي هللا يييذا الفييرد خلييي اآلخييريي، فهمييا متسيياوياي لمييات 

هللا، متكاف يياي فييي الحقييوق والواجبييات، كييم منهمييا لبييد م يمليي  

لنفسييل نفعييا وم ضييرا مييي دوي هللا.. فليييس ةحييد لي يطغييى للييى 

آلخيير، وم لي يجييبع يييو بينمييا يجييوا جيياره، وم لي يعتييةم لييي ا

الناس باتباا الريبانية وباستغالم حي حريتل استغالم  ير صالا 

بالنسييبة  لييى اآلخييريي.. وللييى يييذا اةسيياس فييال يصييا اي يمحييي 

 الفرد حقوق الجمالة وم لي تهضت الجمالة حقوق الفرد.

تقلة فييي المجمييوا   وبمييا اي الييديي يعتيير  بييالفرد كوحييدا مسيي

يؤكد لليى الجمالية لم تغلية لليى النياس نيةلتهت الفرديية بحييث 

تطغى للى لالقة بعضهت مع بع . وليذل  فهيو يقيرر ليدا نظيت 

 في سبيم ربط الفرد بالجمالة يي.

 اي الفرد  نما يو محاط بحلقات متداخلة يي بالترتية:  -1

وكم  3ميذه، لساتذتل وتال2، جيرانل1، لجيرتل2، لسرتل1لا لتل 

مي يمت  ليل بصيلة كالصياحة فيي السيفر والصيديي فيي الحضير 

 ويكذا.. 
                                                

يقوم اإلسالت في توييي لالقة اإلنساي ب سرتل:  رضى هللا مع رضى الوالديي وسخط هللا  -1

ب ويقيوم:  نظير الوليد 80،   71مع سخط الوالدييب  رسوم هللا ـ   ـ؛ بحيار اةنيوار، ج

  لى والديل حبا لهما لباداب  المصدر نفسلب.

الجييوار ةيييادا فييي اةمييوام واةلمييارب  ويقييوم فييي اةسييرا:  صييلة اةرحييات وحسييي -2

ويقييوم للييى لسيياي لمييير المييؤمنيي  اب فييي قولييل تعييالى:  اتقييوا هللا الييذا تسييا لوي بييل 
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ويقييرر ـ بعييد ذليي  ـ ربييط الفييرد بالجماليية، فيرسييت واقييع  -2

العالقة بينهما في لصم الخلي فيعتبر لي لفراد  المجتميع الميؤميب 

نُيوَي ]لخيوا فيجية اي يقوميوا بإصيالا بعضيهت اليبع   مو  ونََّميا المُمؤم

َواٌ  َحُميويَ   وخم َ لَعَلَُّكتم تُرم لوُحوا بَيمَي لََخَويمُكتم َواتَّقُوا َّللاَّ الحجيرات   [فَاَصم

 ب. 10

وتييارا يقييوم: اي لفييراد اةميية المسييلمة ك لضيياء جسييت واحييد.. 

 المؤمنوي في تباريت وتراحمهت وتعاطفهت كميم الجسد  ذا اجتكى 

 منل لضو تدالى لل سا ر اةلضاء بالسهر والحمىب.

ما حي اةمة فإنل يقرر يكذا  ولميا حيي لييم ملتي  لامية ول -3

 لا ليم دين ب فإضمار السالمة ونجر جناا الرحمة لهت والرفيي 

بمسي هت، وتآلفهت واستصالحهت وجيكر محسينهت وكي  اةذى ليي 

مسي هت، واي تحة لهت ما تحة لنفس  وتكره لهت ما تكره لنفس ، 

نةليييية لخوتييييي  واي يكييييوي جيييييوخهت بمنةليييية لبييييي  وجييييبابهت بم

 . 4ولجا ةيت بمنةلة لم  والصغار منهت بمنةلة لومد ..ب

                                                                                                         

واةرحاتب قام:  يي لرحات الناس، اي هللا لمر بصلتها ولظمها ام ترى انل جعلهيا منيلب 

 ب.35،ا97، 71 بحار امنوار ،ج

ي لليييل السييالتب:  وصيم لمييرء لجيييرتل فييإنهت يقيوم اإلسييالت  للييى لسيياي امميات لليي -1

لولى ببره وذات يده ووصلت العجيرا لخايا اي لير بل دير ولدبرت لنل دنيياب  بحيار، 

 ب.105،  71ج

يقوم اإلسالت  للى لساي النبي   بب:  مي اذى جاره حرت هللا للييل رييا الجنية ومي واه  -2

ةام جبر ييم يوصيني بالجيار حتيى  جهنت وب س المصير، ومي ضيع حي جاره فليس منا وميا

 ب.150،  71ظننت انل سيوريلب  بحار، ج

يقييوم اإلسييالت للييى لسيياي اإلمييات للييي بييي الحسيييي  اب:  ولمييا حييي سا سيي  بييالعلت  -3

فييالتعظيت لييل والتييوقير لمجلسييل وحسييي امسييتماا  ليييل وامقبييام لليييل. ولمييا حييي رليتيي  

يما آتا  مي العليت ، فيإي لحسينت فيميا وم  هللا بالعلت ف ي تعلت اي هللا قد جعل  قيما لهت ف

 ب.14،  71مي ذل  كنت لل لمال معتقداب  بحار، ج

 .  9، 71بحار امنوار ،ج -  4
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 لما لفضم الناس في المجتمع اإلسالمي فهت :  -4

و لَتمقَيياُكتم ]العيالت، يقييوم هللا سيبحانل:  1التقيي نيَد َّللاَّ ييَرَمُكتم لو   [ ويَّ لَكم

نُكتم  ]ب ويقوم: 13الحجرات  يَي َءاَمنُوا مو ُ الَّذو فَعو َّللاَّ يَي اُوتُوا يَرم َوالَّذو

َت َدَرَجات   لم  ب 11المجادلة   [المعو

يييييَم َّللّاُ المجاييييييد فيييييي سيييييبيم هللا.. يقيييييوم هللا سيييييبحانل: ] َوفَضَّ

م  يما َرام َلظو يَي لَجم دو يَي َللَى المقَالو دو  ب95النساء  [المُمـَجايو

يييابوقُوَي   ]السيييابي  ليييى اليييديي.. قيييام هللا تعيييالى:  يييابوقُوَي السَّ َوالسَّ

لَ  بُويَ لُوم ب ولكي كم يذه المةاييا م تبيرر 11-10الواقعة   [ وَ  المُمقَرَّ

 تكبر يؤمء للى الناس لو تطاولهت للى حقوق اآلخريي.. 

كما اي مي لفضم الناس لند هللا يو الذا ينفيع النياس لكيير  -5

ب و 2ميي  يييره قييام النبيي   ب  خييير النيياس ميي انتفييع بييل النيياس

ر منهما: اإليمياي بياهلل والنفيع لعبياد قام:  خصلتاي ليس فوقهما خي

هللا.. وخصييلتاي ليييس فوقهمييا جيير: الجيير  بيياهلل وامضييرار لعبيياد 

  3هللاب

المؤمنييوي فييي منطييي اإلسييالت وللييى لسيياي اممييات الصييادق  -6

 اب خييدت بعضيييهت ليييبع   قيييم ليييل وكيييي  يكييوي خيييدت بعضيييهت 

 . 4لبع ب؟ قام:  يفيد بعضهت بعضاب

                                                

اإلسالت يقرر اي الحياا سواء ما يرتبط منها بالدنيا لو ميا ييرتبط منهيا بياآلخرا انميا  -  1
  دوي اي يكيوي العميم يي مبنية للى العمم وم قيمية للعميم بيدوي اخيال  وم اخيال

ناج ا مي ولي و رادا، وكلمة التقوى تجمع ييذه كلهيا  ذ تعنيي الخيو  ميي هللا الموجية 
 لالخال  في العمم الصالا المستمر.

 .  1،ا23، 72بحار امنوار ،ج -  2
، 22مسيتدر  الوسييا م ،كتيياة اممير بييالمعرو  ، لبييواة فعيم المعييرو  ، البيياة  -  3
 .  10ا

 61،   8، كتيياة القضيياء ، ابييواة صييفات القاضييي،باة  18لجيييعة ،جوسييا م ا -  4
 . 37،ا
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ميييي لي يتراحميييوا ويتبييياروا.. يقيييوم مبيييد ةفيييراد المجتميييع  -7

اممات الصادق لليل السالت:  تواصلوا وتباذلوا وتباروا وتراحموا 

م لبييرارا كمييا لمييركت هللا ليية وجييمب وقييام النبييي  1وكونييوا اخوانييا

  ب:  للييييكت بالتواصيييم و التبييياذم و يييياكت والتقييياطع والتحاسيييد 

 . 2والتدابرب

الحالقيية م للنييي ويقييوم الرسييوم   ب:  لم اي فييي التبييا   

.. ويقوم   ب:  لينصا الرجيم 3حالقة الجعر ولكي حالقة الدييب

.. ويقيوم اإلميات البياقر للييل السيالت: 4منكت لخاه كنصيحتل لنفسيلب

  ذا احتجييت فاسييلل  لا لخييا  المييؤميب و ذا سيي ل  ف لطييل، وم 

تدخر لنل خيرا، فإنل م يدخر لن . كي لل ظهرا فإنيل لي  ظهير، 

فظل في  يبتل، واي جيهد فيةره، ولجلّيل ولكرميل فإنيل اي  اة فاح

 . 5من  ولنت منلب

مبد لكم فرد في المجتمع المسيلت اي يراقية اةميور العامية  -8

ويهتت بها فإذا وجيد فيهيا فسيادا سيارا  ليى  صيالحل. يقيوم اإلميات 

 . 6الصادق  اب:  مي لت يهتت ب مور المسلميي فليس بمسلتب

لو العنصييرا لو القييومي، فييإي اإلسييالت لمييا التميياية الطبقييي  -9

يتبرل منل ويتبرل ميي كيم ميي ينيادا بيل، ويضيع كيم تعاليميل لليى 

 لساس المساواا والعدالة الجاملة، يقوم هللا سبحانل: 

                                                

 .  2، ا 107مستدر  الوسا م ،كتاة الحج، ابواة العجرا ، الباة  -  1

 .  24، ا 105المصدر ، الباة   -  2

 .  1، ا96المصدر ، الباة  -  3

 .  4، ا 595،   35، ابواة فعم المعرو  ، الباة 11وسا م الجيعة ،ج -  4

 .  5، ا 222،  71بحار امنوار ،ج -  5

 .  119،ا 338المصدر ،  -  6
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م ] ييي ذََكيير  َواُنيَييى َوَجعَلمنَيياُكتم ُجييعُوبا يَييآ لَيبَهييا النَّيياُس  ونَّييا َخلَقمنَيياُكت مو

و لَتمقَاُكتم َوقَبَآ وَم لوتَعَاَرفُوا  و  نَد َّللاَّ َرَمُكتم لو  ب. 13  الحجرات [يَّ لَكم

اي يذه اآلية م تقدت وصية خلقية وتربوية  لى المسلميي ولكنها 

توضا فلسيفة تجيريعية يبنيي لليهيا اليديي كيم لسسيل، وييي تقيرر 

 يالية حقا ي لساسية في بناء الحقوق الدولية والوطنية يي: 

يملكيييوي ام مييا ويييية لهيييت هللا لليي : اي النييياس مخلوقييوي فيييال 

 تعالى. 

باء: اي لصم خلقهت ذكر ولنيى فهت اخوا في اةصم، وما طرل 

 لليهت مي امختال  فهو لر  يجة ام يعتنى بل. 

جيت: اي ينا  جعوبا متمايةا وقبا م مختلفة، ولكيي كيم ييذه م 

بييد لي تسييتغم فييي سييبيم التعييار  والتعيياوي، فالقوميييات مبييد اي 

 صالا العات م للتبا   والتحارة. تستغم لل

واإلسييييالت يقييييرر العداليييية امجتمالييييية للييييى الصييييعيديي:  -10

 الحكومي والفردا. ويقوم: 

و َولَيوم َللَيى ] َّ َو يطو ُجيَهَدآَء  قوسم يَي بوالم امو يَي َءاَمنُوا ُكونُوا قَوَّ يَآ لَيبَها الَّذو

َربويَي  و  َديميو َواةَقم َوالو ُكتم لَوو الم فُسو َما لَنم لَى بوهو ُ لَوم ََّ م لَوم فَقويَرام فَا ي يَُكيم َ نويّا

َ َكاَي بوَميا   ُضوا فَإويَّ َّللاَّ لُوا و وي تَلمُوو لَوم تُعمرو دو فاَلَ تَتَّبوعُوا المَهَوى لَي تَعم

 ب. 135النساء   [تَعمَملُوَي َخبويرام 

يييذه اآلييية تنسييي  خرافيية القرابيية لو الصيييداقة لو الغنييى نسيييفا 

 الميةاي يو العدم والحي فقط.  وتجعم

تنجي  فيي  -حسية الرؤيية امسيالمية  –لما الحروة فإنهيا  -11

 المجتمعات ب حد سببيي: 
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اةوم: اي الناس يصبحوي لميات اليدلوات الخييرا  ليى فيريقيي: 

مهتييد وضييام. ويحيياوم الضييالوي اي يقضييوا للييى المهتييديي لكييي 

ا كلمية الحيي يصفو لهت الجو.. ومبد مي ييذه الحيرة حتيى تصيب

 يي العليا جريطة ام تستغم يذه الحرة للمصالا المادية. 

اليياني: اي بعي  الطبقيات ترييد اي تسيتغم طبقية لخيرى فتقييوت 

الحرة، ومبد مي القضاء للى ييذا النيوا ميي الحيرة، بالقضياء 

 للى جريومتها ويي امستغالم. 

ل لما امستغالم فإي سببل: حر  اإلنساي للى الميادا. ولالجي

يو: توجيل النياس  ليى الحيي ومعاقبية المسيتغليي معاقبية صيارمة. 

ويقييرر الييديي: اي رلس المييام حيييث يسييتغم العمييام، واي الحييةة 

م ولمير فيي  حييث يسيتغم الجيعة فإنميا ييو ةمير فيي قلية المسيتغو

قلة المستغَم.. لما اةوم فألنيل: جعيم الميادا  لهيل المعبيود.. ولميا 

وخضع للنظات الباطم وكاي لليل لي  الياني فألنل سكت للى الظلت

 ييور ضده. 

واإلسالت يوفر  بالنظات السابيب ما تحلت بل الرلسمالية مي  -12

حرية الجعة وما تيدلو  لييل امجيتراكية ميي الضيماي امجتميالي 

للفقراء دوي اي يجر  لى العالت الدمار اليذا جرتيل ياتياي اآلفتياي. 

ار فيي للماليل، فهيو حير لما الحرية فحيث يقيرر اي كيم فيرد مختي

فيما يعملل ولل كلما ينتجل.. ولما الضيماي فحييث يقيوم: اي النياس 

لباد هللا فلهت جميعا حي البقاء وكيذل  فعليى كيم مسيلت اي ييوفر ـ 

 حسة امكاناتل ـ ضرورات الحياا لكم  نساي مسلما كاي لو كافرا.

وكلمة الخالصة: اي اإلسالت يمةج مبدليي في امجتماا مةجا  

 معتدم، ويما: 
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لل : اي كم فرد حير ومسيؤوم، ليل مييم ميا للييل ميي الحقيوق 

 والواجبات ولي لكم فرد ما ينتج، ولكم امرئ حسة كفاءتل. 

بيياء: اي النيياس لبيياد هلل ومتسيياووي فييي الحقييوق العاميية فلكييم 

 حسة حاجتل. 

وللى يذيي اةساسيي يبني الديي صرحل الجيامي فيي المجتميع 

 ينةلي في لخطاء النظت المادية المعاصرا. الصالد مي دوي اي 
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 امقتصاد اإلسالمي..
 

في حقم امقتصاد يرى اإلسيالت: اي هللا خليي اةر  والسيماء 

واي ميا جعيم  1وجعلها مسخرا للبجر، وجعم فيها متالا  لى حييي

ا َخلَيَي لَُكيت َميا فويي ، ويقوم في ذل  ]2لهت يكفي لكم البجر يَُو الَّيذو

م اةرم و  يعا  ب. 29[ البقراَجمو

ويرى: اي لمنساي صالحية استخراج الرةق مي اةر  بإذي 

َولَقَييدم َمكَّنّيياُكتم فوييي امَرم و َوَجعَلمنَييا لَُكييتم فويَهييا َمعَييايوَا ]هللا.. فيقييوم: 

ُكُرويَ   ب.10اةلرا   [قَلويالم َماتَجم

ويرى: اي للى الناس اي يسعوا في سبيم تحصيم المعاا ميي 

ُكنُوا فوييلو ]فيقوم:  اةر ، َمتولو َجعََم لَُكُت اللَّيمَم َوالنََّهاَر لوتَسم ي َرحم َومو

يُكُرويَ  لولو َولَعَلَُّكتم تَجم ي فَضم ب وييرف  اي 73  القصي  [َولوتَبمتَغُوا مو

يكسم اإلنساي لي تحصيم رةقل لو يضع .. ويقيوم لليى لسياي 

كييرا النيوت اممات الصادق للييل السيالت:  اي هللا لةوجيم ييبغ  

                                                

حينما نقوم ـ تبعيا للتعبيير القرآنيي ـ  ليى حييي، فيالي ينيا   ايية وراء ييذا التركيية  -1
وييي: اي الحييياا الييدنيا ليسييت  اييية السييعادا البجييرية واي مييي ي مييم فيهييا ذليي  فإنييل ي مييم 

 ويجقى ويجقي اآلخريي. باطال سرلاي ما يصطدت بالواقع
خالفا لبع  النظريات الماديية التيي تعتقيد اي ميا فيي اةر  م يكفيي النياس جميعيا  -2

 فالبد اي يتصارلوا لكي يفلا اةقوى بالعيا ويفنى الضعي .
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ب  واي الكسم يمنع حظ الدنيا واآلخيرا، ويقيوم فيي 1وكيرا الفراغ

ذليي :   يييا  والكسييم والضييجر فإنهمييا يمنعانيي  حظيي  مييي الييدنيا 

 . 2واآلخراب

ويرى: انل مبد للمسلت اي يكوي نجيطا في طلة الرةق ساليا، 

كي م يكوي مت خرا لو يكوي كال للى  ييره.. ذلي  مي ميي للقيى 

النيياس فهييو ملعييوي. ويقييوم للييى لسيياي اإلمييات الصييادق  كلييل للييى

 اب:  للييييكت بالجيييد وامجتهييياد، و ذا صيييليتت الصيييبا فانصيييرفتت 

فبكروا في طلة الرةق واطلبوا الحالم فإي هللا سيرةقكت ويعينكت 

 لليلب. 

.. 3ويرى: اي البلد المسلت مبد لل مي ةرالة وتجيارا وصينالة

يةرلوي ويفلحوي  -ويت قادا الديي –وقد كاي اة مة لليهت السالت 

فيقييوم لحييديت  انييي اجييتهي اي يرانييي هللا ليية وجييم للمييم بيييدا 

 . 4ولطلة الحالم في لذى نفسيب

كما يرى اإلسالت: اي التجيارا خيير ويي مر بهيا وير ية فيي اي 

يبكر الفرد اليها واي يتحمم المجاق في سبيلها ولقيد كياي الرسيوم 

 يةاومي التجارا جخصيا.  -هللا لليهما صلوات–واإلمات الصادق 

لمييا الصيينالة فيجييجع الييديي لليهييا ويييذية فييي تجييجيعل بعيييدا 

حيييث يييرى انييل حتييى لييو كانييت الصيينالة تُسييتغم مييي قبييم بعيي  

المسييتهلكيي فييي وجييوه الحييرات، فييإي امنتيياج ذاتييل م يكييوي حرامييا 

                                                

 .  10، ا38،باة 180،  73بحار امنوار ج -  1
 . 2،باة كرايية الكسم، ا85، 5الكافي ،ج -  2
ة فييي يييذه الجييؤوي اليالييية تتعيير  لهييا كتيية الفقييل الحييديث فراجييع ينييا  نظييت كامليي -3

 للتوسع..
  10، ا 24،   9،كتاة التجيارا ، ابيواة مقيدماتها ، البياة 12وسا م الجيعة ،ج -  4
. 
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ذلييي  ةي فيييي انتاجهيييا منيييافع للنييياس  حسييية ميييا جييياء فيييي نييي  

 . 1 سالميب

ة  لى يذه التعاليت، فإي الديي يضع منايج خاصة للتنميية و ضاف

 امقتصادية و لي  طا فة منها: 

لو  اةر  للذا يعمريا، ويقوم:  ميي لحييى  -1 اي اإلسالت يُمَّ

م فهي للب  . 2لرضا مواتا

لو  المعادي وموارد اليروا الطبيعية لمي استخرجها.  -2  و يُمَّ

بمجييرد المعاطيياا فيهييا، ويسييهم للنيياس المعييامالت ويكتفييي  -3

بينما تفر  الجرا ع اةخرى قيودا لخرى كالكتابة وامجيهاد وميا 

 جابل ذل . 

ويضيييع نظيييات القييير  ويجيييجع للييييل ويعتبييير اليييدريت فيييي  -4

القر  خيرا مي لجرا درايت في الصدقة، كما يجعم مي الةكياا 

حصة ةداء ديي العياجة فيي مر النياس بي ي يقترضيوا فيإي لجيةوا 

 ء لخذوا مي لموام الدولة. لي اةدا

ويجعيييم فيييي لميييوام الدولييية سيييهما يصييير  فيييي املميييار  -5

 والتنمية.

ويقر نظات المضاربة في حيي يحرت الربا، ليجتر  كٌم ميي  -6

صاحة المام والعامم بقدت المساواا في اليربا والخسيارا، وبيذل  

 يججعهما للى العمم. 

                                                

راجع: تح  العقوم ،باة ميا روا ليي امميات الصيادق للييل السيالت ، جوابيل ليي  -  1
 جهات معا ا العباد .

ي الرسيييوم صيييلى هللا للييييل و آليييل وسيييلت،   وسيييا م الجييييعة الحيييديث ميييروا لييي -  2
 ب  .  5،ا1،كتاة احياء الموات، الباة 17،ج
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القميار وكييير  ويحرت البطالة واإلجتغام بالمحرميات ولعية -7

 مي لقسات اللهو. 

ويمنع التبذير ويحجة لموام السفيل  الذا يصر  المام في  -8

  ير لوجل الصالاب وبذل  يوفر لألمة مام كييرا. 

ويربييي النيياس للييى الجييد ومييأل الفييراغ وضييبط المواليييد  -9

والوفيياء بييالعهود والتعيياوي وتعلييت الصيينالة ومييا لجييبل ممييا يسييالد 

 قتصادية. للى التنمية ام

ويسييهم للييى النيياس التبييادم حينمييا يقييوم لهييت للييى لسيياي  -10

اممات للي لليل السالت:  يا معجر التجار اتقوا هللا.. وتنيايوا ليي 

اليميي، وجانبوا الكذة، وتجافوا لي الظلت، ولنصفوا المظليوميي، 

وم تقربيييوا الربيييا، ولوفيييوا الكييييم والمييييةاي، وم تبخسيييوا النييياس 

ب وبهيذا تجييع اليقية بييي 1 تعيوا فيي اةر  مفسيدييلجياءيت، وم

 الناس فيسهم التبادم. 

ولخييييرا يطليييي جمييييع الحرييييات المجيييرولة التيييي تنميييي  -11

 .2التجارا والصنالة
 

 مشكلة الثروة..

ويمكيي تحييدا يييذه المجييكلة باإلجابية للييى السييؤام التييالي: يييم 

ليروا فيي يمنا الناس الحرية التامة في جمع المام، حتى تتضخت ا

جانة وتنحسر لي جانة؟ يم ينبغي اي يمنا النياس ييذه الحريية 

                                                

 283،   2،كتياة التجيارا ، ابيواة آداة التجيارا ، البياة 12وسا م الجييعة ، ج -  1
 .  1ا

وبهذه اةسباة وما لجيبهها لحيرة المسيلموي اةوا يم ذلي  التقيدت امقتصيادا البياير.  -2
لغييرة اليييوت فييإي تقدمييل انمييا يييو للييى حسيياة الجييعوة الكادحيية..  انظيير كتييابيب؛ لمييا ا

  التنمية امقتصادية في اإلسالتب و تجريا جية امستعمارب.
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المطلقيية لكييي تكييوي مجييجعة لهييت ودالييية  لييى المةيييد مييي النجيياط 

والحركة؟ ات يُستعبد الناس للدولة لي خذ كٌم حسة كفاءتل ويُعطيي 

لكييم  حسيية حاجتييل فيكييوي فييي ذليي  توجيييل صييحيا لالقتصيياد، ات 

لنهاييية مجييكلة التضييخت ولكييي للييى نييوةا اليييروا ونتفييادى فييي ا

 حساة كبت حريات امنساي؟

لا طرييي ميي ييذيي، يييو الطرييي القيويت؟ ييم الطريييي اةوم 

الييذا سييلكل امقتصيياد الحييير ، لت الييياني الييذا انتهجييل امقتصييياد 

 الجيولي؟

اي اإلسالت يبدل لوم بتحليم المجكلة، ويبيي لسبابها، ويقوم: اي 

وكم وجداي يجعر بيذل ، وللييل فميي  اإلنساي خلي حرا مختارا ،

حي كم  نساي اي يسترجيد بعقليل ويسيتخدت حريتيل كيي  جياء ميي 

دوي اي يكوي ةا جخ  آخر اي يحدد حريتل.. وما دات اإلنساي 

خلييي حييرا وليياقال فإنييل م تميييية بيييي بنييي اإلنسيياي، ويقييوم للييى 

لساي الرسوم   ب :   ي الناس مي آدت  لى يومنا يذا ميم لسناي 

المجيط ، م فضييم للعربيي لل ييالعجمي، وم لألحمير للييى اةسييود 

ب . فما دات الناس لباد هللا فهت سيواء، ولييس ةحيد اي 1ام بالتقوى

يظلييت لو يطغيييى لليييى لحييد ويقيييوم:  ميييي ظلييت لبييياد هللا كييياي هللا 

 ب. 2خصمل دوي لباده

وحرية اإلنساي يي التي تيبيت ملكيتيل الخاصية، ذلي  ةي الملكيية 

للعمم، والعمم جةء مي اإلنساي، فإذا كاي اإلنسياي حيرا كياي تجسيد 

مالكييا لعملييل ولمييا يييؤدا  ليييل لملييل.. ولهييذا يقييوم اإلسييالت:  سييباة 

                                                

 .  64، ا 348، 22بحار امنوار ،ج -  1

، مي كتاة بيل كتبيل لألجيتر النخعيي لميا ومّه  53نهج البال ة ,قست الرسا م ، رقت  -  2
 للى مصر  .
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المؤمي فسوق وقتالل كفر ولكم لحميل   يبتيلب معصيية وحرمية ماليل 

 ب. 1كحرمة دمل

وما دات البجر كلهت يملكوي انفسهت ولموالهت:   ي الناس مسيلطوي 

ب، فليس ةحد اي ييرا للى حساة لحيد، كي ي يسيخره 2هتللى لموال

لو يخدلل لو يغصبل لو ي كم ماليل بالباطيم. يقيوم اإلسيالت:  م يحيم 

ب. وميي ذلي  العميم بالمحرميات 3مام لمرء مسلت ام بطية مي نفسل

التييي تضيير المجتمييع.. ويكييذا لرفنييا كييي  ولميياذا تحييدد حرييية كييم 

 جخ   ذا لارضت حرية اآلخريي؟ 

كاي الناس لحرارا فمنهت مي يعمم كييرا ومنهت مي يعمم قليال  و ذا

. وليس لنا اي نقوم لهت كونوا متساويي  ذ م 4ومنهت ذكي ومنهت  بي

حي لنا في ذل  ماداموا لحيرارا.. وحينيذا  فهيم نمنيع لجير اةفضيم 

واةكير لمال؟ فنمنعل حقل ونمنعل حريتل  مع انيل سيو  يكسيم ليي 

اي  -كما يقوم اإلسالت –ر الجميعب ات اةفضم العمم اةفضم فيتضر

نطلي حريتل لكي ينجط ويتفني ويتقي لملل اتقانا، ولكي بجيرط اي م 

 تكوي حريتل سببا لسلة اآلخريي حريتهت.. وفي حدود القانوي. 

ومي ناحية يانية: فإي الغنيي اليذا يكتسية الميام فيي ظيم دولية 

ي يكوي بع  مالل ميي توفر لل امطم ناي واةمي ، مي الطبيعي ا

حي تل  الدولة  كالذا يكتسة المام في متجر  يرهب فالبد  ذا اي 

                                                

 .  2، باة السباة ،ا 359،  2الكافي ، ج -  1
   لي النبي صلى هللا لليل و آلل ب  . 7، ا272،  2بحار امنوار ،ج -  2

 ،الفصم التاسع . 222، 1لوالي ال لي ، ج -  3

مي الواضا اي النياس مختلفيوي اختالفيا طبيعييا بفعيم العواميم الوراييية لو التربويية.  -4
 كييي يتخييذ كييم فييرد مكانييل مييي العمييم.  ذ مييي المعلييوت اي يييذا امخييتال  نعميية مييي هللا

اةلمام متفاوتة فإذا كاي الناس متساويي اختار كلهت خير اةمور، فينج  النيةاا. قيام هللا 
سبحانل:  ورفعنا بعضهت فوق بع  درجيات ليتخيذ بعضيهت بعضيا سيخرياب   الةخير  

 ب . 32
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يؤدا حي يذه الدولة لتحفظ لموالل ونفسل ولمنل.. وميي ينيا ينجي  

 الخمس والةكاا.. 

ومييي جهيية يالييية: فييإي اإلنسيياي الحييري  للييى المييام مبييد ولي 

ميي حييث م  ويسلة مام الناس -ولو كاي مسلما تقيا  -يغفم حينا 

 ، فالبد لي يرجعل  ليهت، ومي ينا ينج  رد المظالت.   1يجعروي

مسييييما فيييي النظيييات  –وميييي جهييية رابعييية: فيييإي النييياس كلهيييت 

يجيييتركوي فيييي تنميييية ييييروا ييييذا الجيييخ  الييييرا  –اإلسيييالمي 

بتعاونهت وحفظهيت لألميي ولميريت بيالمعرو  ونهييهت ليي المنكير 

ت في لموالل، وينا تنجي  سيا ر ولميام ذل .. فالبد اي يكوي لهت سه

 الضرا ة. 

وضييع  –بيوحي ميي هللا العليييت البصيير  –ولخييرا فيإي اإلسييالت 

منايج دقيقة ومضبوطة مسيتخراج اسيهت الدولية والنياس الواقعيية 

مي يروا الغني، ففر  لدا لنيواا ميي الضيرا ة، تسيبة التقلييم 

سييد ميي تضييخيت اليييروا، وييذه الضييرا ة تكفييي ـ ليدى التييدبير ـ ل

 حاجات الضعفاء والحاجات العامة.. 

ويذا يو الخط العيري  واليدقيي لفير  ضيرا ة لامية، وقيد 

 رلينا كي  انل يوافي لدق لحكات الفطرا والوجداي.

ولكييي يييذا م يعنييي اي اإلسييالت م يتوسييم بوسييا م لخييرى فييي  

سيبيم تحدييد الييروا، لكيي حتيى تلي  اةميور تسيير باتجياه صييحيا 

 ويي:  2اإلسالمية العامةللى ضوء الفلسفة 

                                                

لتسييعير الغييالي واةربيياا  ييير اي تضييخت اليييروا لكييير مييا يكييوي مييي امجحييا  وا -1
العادلة. ويذا واي كاي  يير محيرت ،  ي كياي ليي  فلية ولكيي فييل ليير الحيرات، وييو اي 

 المام مبد اي يرجع  لى ليلل.
فييي اإلسييالت نوليياي مييي التكييالي ؛ اةوم: الواجبييات، ويييي تحييدد المسيييرا الالةميية  -2

مييا يةيييد الحييياا رفايييية وسييعادا.. لترقييية المسييلت فييي الحييياا.. الييياني: المسييتحبات، ويييي 
 وفي مجام الحد مي تضخت اليروا لمسالت نولاي مي التكالي : 
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اي اإلسيالت ييرى اإلنسيياي فيي رحلية طويليية، واي ميا يقدمييل  -1

لنفسيييل ميييي خيييير يوفييياه فيييي الحيييياا اةخيييرى، وليييذل  فهيييو يييي مر 

بالصيييدقات وييييي ةييييادا فيييي  لطييياء الميييام للفقيييراء والمجييياريع 

 الخيرية. 

وللييى يييذا اةسيياس ييي مر النيياس ام يحرصييوا فييي طليية  -2

 . 1الدنيا

نوي اإلرث يحييد نوليييا مييا مييي تضيييخت اليييروا فييي ييييد وقييا -3

 واحدا. 

حكت لات بلةوت امنفاق في ضرورات الحياا للفقيراء   وقيد  -4

 مرت فلسفتل في فصم سابيب. 

و ذا لضييفت يييذه اةحكيات  لييى الحقييوق المجيار  ليهييا سييابقا  -5

ويييي: الةكيياا و الخمييس و الخييراج و الكفييارات و النييذور، كانييت 

 المية خمسة. الضرا ة اإلس

 وخالصة الحديث: 

اي اإلسيييالت يحيييم مجيييكلة التضيييخت فيييي الييييروا ليييي طيييريقيي 

 لادليي: 

اةوم: منييييع ظلييييت النيييياس بعضييييهت لييييبع  وتحييييريت السييييخرا 

وامستغالم، للما ب ي التضخت ناجل لي طيرق  يير جيرلية فيي 

                                                                                                         

 ويَّ الضرا ة الالةمة والضيرا ة المندوبية  وييي ميا وراء الواجيةب. قيام هللا سيبحانل: ]
َسايو  حم مو َواإلو مُمُر بوالمعَدم َ يَ   ب. 90[   النحم َّللاَّ

 م: امنصا ، وامحساي: التفضمب.وفي الحديث المفسر ل ية:  العد
اإلسالت ينهى لي الكسم في حيي يي مر بعيدت الحير ، وليسيت ينيا  منافياا بينهميا،  -1

ذليي  مي العمييم مر ييوة فيييل ولكييي تضييخت اليييروا  ييير مر ييوة فيييل فيييمكي اي يعمييم 
 ويعطي للفقراء كما كاي مي دلة قادا اإلسالت  النبي واة مةب.
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كسيييية المييييام كالربييييا والحكييييرا وامقطيييياا واإلجحييييا  والغييييا 

 . 1ما يو معرو  في دوا ر الرلسماليييوالتةوير وما  لى ذل  م

الياني: توةيع اليروات وتحديديا لي طرييي فير  الضيرا ة 

المناسبة  كالخمس والةكااب والتر ية لي اليدنيا، وفير  قيانوي 

اإلرث واإللتةات بالنفقة للى المضيطريي والتر يية لليى  لطياء 

 .2الصدقات

                                                

ير الحديث الجري :  ميا رلييت نعمية موفيورا ام وبجانبهيا حيي والى يذه الحقيقة يج -1
 مضيعب.

سييي تي فيييي فصييم اةخيييالق جييرا وتوضييييا مييدى تييي يير التر ييية ليييي الييدنيا فيييي  -2
 امحتفاظ بتعادم اليروا وحم مجكلة تضخمها.
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 اةخالق اإلسالمية
 

للييى لييادا الفالسييفة القييدماء ونطلييي دلنييا نجييرا فييي العنييواي 

للييى الموضييوا لنييواي  اةخييالقب واي كيياي امجييدى اي يسييمى 

الموضوا بـ معرفة النفسب ميلما يسميل اإلسالت. لو  للت الينفسب 

ميلما يسميل العلت الحديث، ذل  ةي الموضوا لجمم مي اةخيالق 

بكيييير  ذ اي معرفيية اليينفس قالييدا لصييلية تبنييى لليهييا كيييير مييي 

البحوث في اإلسالت.. ففي القرآي الحكيت  سنريهت آياتنا في اآلفاق 

وفييي لنفسييهتب.. فييي الحييديث:  مييي ليير  نفسييل فقييد ليير  ربييلب 

وفيل..  اتةلت ان  جست صغير وفي  انطيوى العيالت اةكبيرب  ميي 

يييذا يظهييرلي معرفيية هللا ومعرفيية العييالت انمييا تكييوي لييي طريييي 

احيرةت تقيدما بيايرا فيي كيم معرفية الينفس  وميع اي البجيرية قيد 

المجامت فإنها م تةام لاجةا لي معرفة النفس البجرية وما فيها 

 . 1مي طاقات

 وليمية الموضوا تفر  توسعا باإلجابة للى اةس لة التالية: 

                                                

 راجع كتاة:  اإلنساي ذل  المجهومب للدكتور الكسيس كاريم. -1
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 ما يي حقيقة النفس؟ 

 ما يو واقع القوى المختب ة في النفس؟ 

 يم للُميُم لصالة في النفس؟ 

 ناس اصالحا جامال؟ كي  يمكي اصالا ال

ميييا ييييي الميييؤيرات فيييي الييينفس وكيييي  يسيييتغلها اإلسيييالت فيييي 

 امصالا؟

 

 حقيقة النفس -1

لطيفية محيددا تحييا  ذا  1حقيقة النفس  الروا، القلةب لنها ميادا

لوتيييت الحييياا وتمييوت  ذا افتقييدتها. وتعيير   ذا اوتيييت المعرفيية 

يا خييارج وتجهييم  ذا فقييدتها.. ويييي  ييير البييدي وبإمكانهييا اي تعيي

 دوي اي تدخم في جست آخر.  –بعد الموت  –الجست 

 والدليم للى كم يذه:

لوم: الوجيداي اإلنسيياني.. للسيينا نحييس بانييا نعلييت ونقييدر ونحيييا، 

ولكي العلت والقدرا والحياا ليست مي ذاتنا  انيا حيي، لا انيا لملي  

الحياا ولكي لست نفس جوير الحيااب ، ذل  ةننيا ليت نكيي ليالميي 

 لمنا.  ذام فالعلت ليس مي ذاتنا الذا م ينفصم لنل.يت ل

                                                

ها جست، فالتيار الكهربا ي مي الميادا ليضيا ميع العليت انيل حينما نقوم مادا م نقصد ان -1
ليس بجست. وليست كم مادا تحس وتلميس بيالحواس الظايريية. بيم المقصيود بالميادا اي 
الروا محدودا الجوانة متقلبة الطبا ع تغيدو وتيروا. وليسيت المعرفية والقيدرا والحيياء 

قبيم هللا سيبحانل وتعيالى خالفيا  جةء مي كيانها الذاتي، بم انها لجياء خارجية ركبيت ميي
لمييا قالييل فالسييفة ام ريييي وتييبعهت  يييريت مييي اي نفييس اإلنسيياي مجييردا  ييير محييدودا، 
لالمة حية بذاتها، وبتعبير لخر: انها تحمم صيفات هللا ـ سيبحانل وتعيالى لميا يصيفوي ـ 

ويكيذا وما لبعد ما بيي يذا الرلا وبيي ما ةلمتل المادية اي النفس  ير موجيودا رلسيا. 
يتجيياذة التطيير  مييي ينييا والتعييدا مييي ينييا  كييم الييذيي ابتعييدوا لييي يييدى هللا واتبعييوا 

 ليواءيت بغير للت.
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يانيييا: تجييارة احضييار اةرواا المفصييلة فييي كتييبهت التييي تبلييج 

 الم ات في الغرة والجرق. 

 ياليا: اآليات واةحاديث التالية: 

ذَمو المعُُمرو لو ] -1 نُكت َمي يَُردب  ولَى لَرم ُ َخلَقَُكتم يُتَّ يَتََوفَّاُكتم َومو َكيي َوَّللاَّ

م  لميت  َجييم ا َد لو لََت بَعم ب . وواضيا اي المجيرد م يمكيي 70النحم  [مَ يَعم

اي يصبا جايال، فحيث اي النفس تعود جايلة بعد العلت فهي  ير 

 مجردا بن  يذه اآلية. 

فييي الحييديث لييي اممييات الصييادق لليييل السييالت فييي حييوار  -2

لبيا كييفيا. طويم مع لحد الةنادقة:  والروا جست رقيي قد لليبس قا

ب ييت قيام:   اليروا بمنةلية اليريا فيي اليةق،  ذا نفخيت فييل امييتأل 

الييةق منهييا فييال يةيييد فييي وةي الييةق ولييو جهييا فيييل، وم ينقصييها 

 ب. 1خروجها منل، كذل  الروا ليس لها يقم وم وةي
 

 قوى النفس.. -2

كم لمم يعملل البجر فإنما تعملل روحل بسبة جسيمل، فالجسيت 

ةرواا القوية ك رواا السحرا والمرتاضييي تعميم  وا 2آلة للروا

بيدوي الجسييت ليضياب.. كمييا اي كيم صييفة يمتلكهيا البجيير فإنميا يييي 

 صفة نفسل م صفة جسمل. 

وفيييي الييينفس قوتييياي متعارضيييتاي: قيييوا تجّرييييا  ليييى اةر ، 

 ولخرى ترفعها  لى السماء.. ويما: 

                                                

 .  185،   10بحار امنوار ،ج -  1

في الحديث لي اممات الصيادق للييل السيالت، انيل قيام:  اليروا مسيكنها فيي اليدماغ،  -2
اب فيي السيماء وجيعالها منبسيط وجعالها منبّث في الجسد بمنةلية الجيمس دارتهيا  لينهي

للى اةر ، فإذا  ابت الدارا فال جمس، واذا قطعت الرلس فيال رواب  بحيار امنيوار 
 ب.6،ا 111،  6،ج
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يليية. الجهم، ويو مي طبيعة النفس وذاتها وتنسية  لييل الجا -ل

ويو منبت كم رذيلة كالجير  والكيذة والكفير وليدت العليت وليدت 

 .1اإلرادا

العقييم، ويييو مييي هللا سييبحانل ويييو لصييم كييم صييفة حسيينة  -ة

كالعلت والحكمة ومعرفة الخير والجر واإلرادا وبل يدر  اإلنسياي 

 كلما يريد.

ولبسط دليم لليى ذلي : اي كيم فيرد يجيعر فيي نفسيل اي قيوتيي 

اتيل: قيوا ترييد مصيلحتل الخاصية وقيوا ترييد الحيي. تتغالباي فيي ذ

وقبم كم لمم ـ فيل مصلحة اإلنساي مي جانية وضيرر اآلخيريي 

مي جانة ياي ـ يجد الفرد نفسل فيي معركية داخليية. وميي الممكيي 

اي تغليية  حييدى القييوتيي للييى اةخييرى فيقييوت الفييرد بفعييم مييا فيييل 

لكيييي مصيييلحتل مييييال دوي لي يجيييعر بقيييوا لخيييرى تمنعيييل لنيييل، و

سرلاي ما يجد في نفسل بعد  تمات العمم قوا تلومل وتوبخيل وييي 

القوا اليانية التي  ستترت حيي العمم بع  الوقت وخرجيت بعيده 

 .2توبي وتلوت

ودليييم آخيير للييى ذليي :  نييا نجييد لي بعيي  النيياس يعملييوي مييي 

الصالحات ما ليس لهت فيل مصلحة لبدا، بم يقوموي بل لمجرد  نل 

                                                

يمكننا اي نعر  ببسياطة: لمياذا تكيوي الرذا يم ميي طبيعية الينفس وذاتهيا، وذلي  ةي  -1
إنل انميا يرتكية ذلي  كم ما يقترفل اإلنساي مي صفة نفسية سي ة كالكذة وما جابل ذل  ف

فنعر  ميي ذلي : اي ييوى  –لا انل يحة ذل  ةنل يتلذذ بل لو بنتيجتل  –فألي فيل يواه 
النفس وميلها مع الرذيلة. و لى يذه الحقيقة يجير اإلمات لمير المؤمنيي  اب بقولل  لليوذ 

 باهلل مي جرور لنفسناب.
الييروا التييي تييوبي اإلنسيياي للييى قيام هللا سييبحانل: ]واليينفس اللواميية[  لا قسييما بتليي   -2

 للمالل السي ةب.
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ا نكيوي نحي وفيي بعيي  اةوقياتب قيد لملنييا لميم خييرا، ولربميي

 للمام لت تكي فيها مصالحنا لبدا.

وامسالت يقوم: انل نتيجة لتغالة العقم والجهم في البجر، فهو 

لكير ما يواجل  ةدواجية المجالر، فهو دا ميا يجيد نفسيل حيرا فيي 

اي تختار الحي لو الباطم، ويجد اي لكم منهما في داخم قلبيل قيوا 

 ورصيدا. 

وللبجر قوا تسمى باإلرادا الحيرا تسيتطيع اي تتجيل نحيو العقيم 

فتختيياره لو نحييو الجهييم فترجمييل. وتليي  اإلرادا يييي التييي تقييرر 

المصير كما لنها تحقي حرية البجر ومسؤوليتل تجاه لملل السييء 

و سيييتحقاقل للييييواة تجييياه العميييم الصيييالا. ولييييس لدم لليييى ييييذه 

 الحرية مي لي كم فرد يجعر ب نل حر. 

 ومي ينا نعلت اي قوى النفس يالية: 

العقم ؛ ويو منبع كم صفة خيرا كالعلت والصيفات الحسينة  -1

 والحكمة. 

 الجهم ؛ ويو منبع كم صفة سي ة كالرذا م وحة الذات.  -2

اإلرادا ؛ ويييي قييوا يختييار بهييا الفييرد الخييير لو الجيير ويييي  -3

 لصم حريتل. 

 والدليم للى وجود يذه القوى: 

جداي ويو جعور كم فرد بعد التدبر في واقع نفسل انل لل : الو

يريد الخير ويريد الجر، وجعوره بالمعركة الحاميية التيي تقيع فيي 

للماق نفسيل بييي قيوى الخيير وقيوى الجير، وجيعوره بحريتيل فيي 

 اختيار جانة لا مي القوتيي يجاء. 

 باء: وجود للمام م تفسر ام ب نها لملت ةجم الحي. 
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 النقلي مي القرآي والحديث. جيت: الدليم
 

 الُمثُل  -3

اي اإلسالت ييرى اي المييم الخلقيية تجتميع كلهيا فيي اتبياا ييدى 

 لييى الحييي  –مييي داخلييل  –العقييم، ذليي  ةي العقييم يييدلو الفييرد 

 والخير بصورا مستمرا ويدلت يذا الواقع بدليليي:

اننييييا نييييرى بطبيعيييية فطرتنييييا، اي الصييييدق والوفيييياء وحيييية  -1

تهت والعفييو والحلييت لييي المكييروه واإلييييار بييالخير اآلخييريي وخييدم

والتضحية في سبيم امصالا. نرى يذه الصفات حسينة مر وبية 

م ة بالم ة، ونجد  لى جانبها الكذة والخيانة والغدر وبغ  الناس 

وامضييرار بهييت والحقييد والغضيية والحسييد وامسييتغالم والجييبي.. 

نحة اي ننعيت بهيا يذه الصفات نرايا مذمومة بذاتها و قبيحة، م 

ونحيية لول يي  الييذيي يتحلييوي بييالنوا اةوم منهييا ونييبغ  لول يي  

 الذيي يتخلقوي بالنوا الياني منها. 

لينما ذيبت ميي ييذا العيالت، وميي صيادقت فييل ميي بنيي آدت  -2

رليتل يمدا الصفات الحسنة ويبغ  الصفات السي ة فييرى الظليت 

دم وامسيتقامة حسينة والتعدا ميال لمورا قبيحة بذاتها، وييرى العي

بذاتها.. وحتى لول   الذيي يعيجيوي فيي الغابيات بإفريقييا، ولول ي  

اليذيي يهيميوي فيي الصيحارا وامد يام فيي اسيتراليا  ميي الهنييود 

الحمييرب يييروي ذليي  ويجعلونييل مقياسييا يعرفييوي بييل الصييالا مييي 

السيء في الناس. وحتى لول   الذيي ينكروي وجود العدم والخير 

يةلموي اي المادا يي كم جيء واي كم جيء نسيبي ـ اةةلييي و

كالجيولييي ـ لندما يريدوي اي يمدحوا لحدا يقولوي انل يضيحي، 

انل ييؤير المصيلحة العامية، انيل م يظليت لحيدا، انيل يراليي حقيوق 
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العاميم والفيالا. ويكييذا كميا انهيت  ذا لرادوا ذت لحييد نعتيوه بييالظلت 

ظييالت لنييت معتييدا قييام ليي : وامسييتغالم.. واذا قلييت ةحييديت لنييت 

 كال.. وجاء ب ل  تعليم ولذر حتى ينفي لي نفسل الظلت والتعدا. 

 اي يذا دليم صارف للى وجود لصالة للميم. 

واإلسيالت يقيوم: اي وجييود العقيم والجهييم فيي اليينفس ليسيت للييى 

صفة الدوات،  ذ اي مي الممكي اي يضمحم لحديما فيي مقابيم اآلخير 

 حيي.  لى  ير رجعة لو  لى 

لمييا قييوا لحييديما فإنمييا يييي بالممارسيية، يعنييي اي الييذا يييرجا 

الجهييم للييى العقييم باسييتمرار وم يتبييع لقلييل لبييدا مبييد ، واي يفقييد 

.. لميا اليذا يتبيع 1لقلل لخيرا فال يعود يجيعر بحية الخيير والحيي

لقلل باستمرار فإي الجهم سيو  ييذية لنيل نها ييا بحييث يصيبا 

اي يذا الفرد م يحس بحة لنفسل،  ذا قدوا اآلخريي في الفضيلة. 

 خال  الحي، وم يرى تعبا في اتباا الحي والتضحية لل. 

كمييا اي العقيييم والجهيييم يتيي يراي بالتربيييية والتوجييييل وبالورايييية 

 والتغذية، ولذل  فإي الديي يستخدت كم ذل  لمصالا. 

 

 االصالح. -4

باتباا يرى اإلسالت اي اصالا الناس اصالحا جامال انما يكوي 

يدى العقم، ونبذ تسويالت الجهم، ذل  ةي العقيم م يميية الخيير 

للنيياس لييي الجيير فقييط ، بييم يييدفع الفييرد  لييى العمييم بييالخير ونبييذ 

الجيير.. و ذا اتبييع النيياس لقيييولهت ، لدوا حقييوق بعضييهت اليييبع  

                                                

نُيوَي   قام هللا سبحانل في صفة ييؤمء: ] -1 مو يُتم مَ يُؤم رم تَُهتم لَتم لَيتم تُنميذو تم َءلَنميذَرم َسيَوآٌء َللَييمهو
َجياَواٌ َولَُهيتم َليذَاٌة لَ  تم  و يو تم َوَللَى لَبمَصارو هو عو تم َوَللَى َسمم يتٌ َختََت َّللّاُ َللَى قُلُوبوهو -6[ البقيراظو

 ب.7
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وةادوا باإلحساي  لى بعضهت البع . ويم ترى سعادا خيرا مي 

 يذا؟ 

اس الجهييم فانكيية كييٌم للييى لبييادا ذاتييل لمييا  ذا  ليية للييى النيي

والعمم لمصالحل الخاصة وتطر  كٌم في جلة المالذ لها، فهنا  

 يعت الظلت والطغياي والفوضى والحسد والحقد واستعباد اآلخريي. 

لمييا سييي القييوانيي، المدلميية بالعقوبييات والتنظيمييات، فهييو م يييؤير 

وى ويتص  بحة في اصالا الناس لبدا، ةي المجتمع الذا يتبع اله

متطر  للمادا، يذا المجتمع م يسي قانونا ام مت يرا بهذا الحية وم 

يطبقل ام كذل . ومي ينا فسو  يكيوي القيانوي والتنظييت وسييلة  ليى 

تحقيي جيهواتل. للييس اإلنسياي ييو اليذا يسيي القيانوي ويقير النظيات، 

 .1لترى انل م يمكنل الخروج لليل  ذا لراد لو  ذا خال  جهواتل

ولنفر : اي اإلنساي قد نجا في تجريعل وتنظيمل وقلع جذور 

الجريمة، فهم ينجا في اصالا نفسل وتطهيريا مي الحسد والحقد 

والقلي وامضطراة؟ ف ية وسيلة يتبعها لذل  ميا دات قيد نبيذ العقيم 

 واتبع الهوى؟ 
 

 المؤثرات.  -5

 اي اإلسيييالت يهيييد  بتوجيهاتيييل لميييريي؛ اةوم: ةييييادا العقيييم،

،لا لي تجعيم الينفس بحييث م تهيوى الجير  2الياني: تربيية الينفس

 كييرا.

                                                

لندما نعر  ميةات اإلسالت التجريعية سو  نبيي اي تجريعات النياس ليي تنفيع فيي قليع  -1

 جذور الجر والفساد.

م بيييي اةمييريي فييي: اي ةيييادا العقييم تييؤير للييى اإلنسيياي، و ي لييت تكييي  -2 اي ينييا  فرقييا

ا والعقييم يييتمكي مييي تربيتييل النفسييية مسييالدا للصييالا،  فييالفرد الموجييل باإليميياي واإلراد

تحقيي المعاجة في مغالبة نفسل وقهريا للى الفضا م، ولو كانيت نفسيل تتيوق  ليى الجير 
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 وبالنسبة  لى اةمر اةوم يستخدت اإلسالت اةسالية التالية: 

التر ية في يواة اآلخرا والترييية ليي لقابهيا.. قيام هللا  -1

ُ  لَيمقَ ]سبحانل:  َرَجيتو اةَرم لمَةالََها   َولَخم ُ  ةو لَتو اةَرم الََهيا  ذَا ُةلمةو

َحيى  بَاَرَييا   بوياَيَّ َربَّيَ  لَوم ُث لَخم َم وذ  تَُحّدو نَساُي َما لََها   يَوم   َوقَاَم اإلو

يمقَياَم  َمالَُهتم   فََمي يَعمَميمم مو ا لَلم م لويَُروم تَاتا ُدُر النَّاُس لَجم َم وذ  يَصم لََها   يَوم

ا   يمقَاَم ذَرَّ ا  َخيمرام يََرهُ   َوَمي يَعمَممم مو   سورا الةلةامب. [ َجّرام يََرهُ ذَرَّ

بياي اي السعادا تكمي في اتباا الحي، كما اي الجيقاء يكميي  -2

ا فيإويَّ لَييلُ فيي مخالفتيل. قييام هللا سيبحانل: ] ييرو كم يَرَ  َليي ذو َوَميييم لَلم

م  يَجةم َضنكا  ب. 124 طل  1[َمعو

 لفييييات نظيييير اإلنسيييياي بيييي ي لييييل لقييييال وفكييييرا مبييييد مييييي  -3

يكيرر فيي القيرآي كلميات مييم  لفيال يعقليوي.. استخدامهما، ولهيذا 

 لفال يتدبرويب ولميالها. 

وبالنسيبة  لييى اةميير الييياني يتخييذ اإلسييالت لييدا  جييراءات نييذكر 

 منها ما يلي: 

يحيييرت الةنيييا، والجمييياا فيييي حالييية الطميييث، وييييدلو  ليييى  -1

المواظبيية للييى لييدت التغذييية المحرميية حاليية الحمييم، واإلرضيياا. 

                                                                                                         

بسبة مي التربية الفاسدا لو المحيط الما ع لو ما لجبل. وميي ينيا فيإي اإلسيالت يهيتت بهيذا 

ميع اةمر كيييرا، فيي حييي اي التربيية النفسيية م تفييد ام بالنسيبة  ليى ميي ربيي فيي المجت

المسلت وروليت جميع للمالل بدقة متنايية.. وميم ةييادا العقيم كمييم ةييادا قيوا الجسيت 

وحصييانتل لييي الميكروبييات، كمييا اي ميييم تربييية اليينفس كميييم حفييظ الجسييت لييي دخييوم 

الميكييروة  ليييل لو قتييم الميكييروة بعييد اي يييدخم؛ فالجسييت القييوا م يبييالي بييالمكروة 

ميي المحييط لو التربيية.. ولكيي الجسيت الضييعي   وكيذل  صياحة العقيم الحياكت م يخيا 

 يراقة الميكروة حتى م يدخم فيل.

ومي يذا النوا: ما ورد في القيرآي ميي قصي  اةميت الماضيية التيي لتيت ليي لمير  -1
 ربها ف تبعها بعضها بعضا ودمر قرايا وجعلها لحاديث.
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 نها اي تمنيع ميي تي ييرات العواميم السيلبية فيي فهذه التعاليت مي جي

 نفس اإلنساي. 

التربييية الصييالحة للطفييم التييي لوصييى بهييا الييديي الحنييي    -2

ابتغاء اي تتعود نفس الطفم منذ البداية للى الصالا فيسهم لليها 

لمم الخير فيما بعد. والتربية الصالحة تعني: املتدام في  ظهار 

اي يوليد باليذكر كياآلذاي واإلقامية لنيد الحة للولد ومصاحبتل منذ 

اليييومدا ، وتغذيتيييل باإليمييياي وتعليميييل الواجبيييات وت ديبيييل بييياآلداة 

الحسنة والفضا م كما يو مجروا مفصال في كتة الفقل والتربيية 

 اإلسالمية. 

توفير البي ية الصيالحة التيي تسيالد لليى نميو نفيس اإلنسياي  -3

رذا يم والمنكيرات ، حتيى نقية صالحة، وذل  بتطهير البي ية ميي ال

اي لييييم الذمييية م يمكييينهت التجييياير بيييالمنكرات، و يجييياة اةمييير 

، ومعاقبيية ومالحقيية المييرجفيي  1بييالمعرو  والنهييي لييي المنكيير

 ويَّ ]الذيي يجيعوي اةفكيار الباطلية فيي المجتميع.. قيام هللا سيبحانل 

يَي  َجةُ فوي الَّذو يَع المفَاحو ببوَي لَي تَجو يَي يُحو النور  [َءاَمنُوا لَُهتم َلذَاٌة لَلويتٌ الَّذو

 ب. 19

تقرير العقوبات الرادلة لي الجريمية كالقصيا  والحيدود  -4

والييديات؛ ويييذه العقوبييات تقضييي للييى الجريميية مييي الخييارج فييي 

حيييي اي اإلجييراءات السييابقة تقضييي لليهييا مييي الييداخم.. ويييذا م 

النفييوس م يعنيي اي م ليمييية لهييذه العقوبييات بيم الواقييع اي بعيي  

                                                

نَياُت بَعمُضييقيام هللا سيبحانل: ] -1 مو نُيوَي َوالمُمؤم مو ُهتم لَولويَيآُء بَعمي   يَي مُمُروَي بوييالمَمعمُرو و َوالمُمؤم
َي َليو المُمنمَكرو  ب.. ويقوم الرسوم   ب:  م يحم لعيي مؤمنة ترى هللا 71[  التوبة/َويَنمَهوم

ب، وقييام:   ذا 25، ا 399،   11يعصييى فتطيير  حتييى تغيييرهب  وسييا م الجيييعة، ج
 ذنوا بوقاا  وييي الناةلية الجيديداب لمتي تواكلت اةمر بالمعرو  والنهي لي المنكر فلي

 ب. 5، ا 394،   11مي هللا تعالىب   وسا م الجيعة، ج
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. يكذا ي تي اإلسالت الينفس البجيرية 1ترتدا ام بالعقوبات الحاسمة

مييي جميييع جوانبهييا ويحيييط بهييا مييي كييم لطرافهييا، فيقضييي للييى 

الجريميية والرذيليية مييي الييداخم ومييي الخييارج معييا وبكييم الوسييا م 

الممكنة، مستفيدا مي كافة القوى التي لها ت يير للى النفس. وبهيذه 

مجتمع الفاضم الذا لجةت كيم الحكوميات وكيم الوسيلة يخلي ال

 النظريات اي تخلقل حتى اآلي.

وم يمل  اإلنساي لندما يتدبر يذه اإلجراءات ، وتل  التجارة 

التاريخييية التييي جيييديا امسييالت خييالم لربعيية لجيير قرنييا ، ام اي 

يبييدا  لجابييل الجييديد بهييا، ويصييرف: مييا لجييد التعاسيية التييي تحكييت 

منايج الديي واسيتبدالها بنظرييات تافهية ما عية  الناس نتيجة تركهت

 م تغني لي الحي جي ا. 
 

 علم النفس..

ومبد اي نتطرق  ليى لليت الينفس اإلسيالمي، لنجيير  ليى بعي  

خطوطيييل العريضييية.  ذ اي معرفييية الييينفس ضيييرورية مسيييتكمام 

 الموضوا. 

ومبييد اي نجييير  لييى اي لمسييالت مييذيبا خاصييا فييي للييت اليينفس 

ريفييل لليينفس، ويييذا المييذية يتنيياوم تييارا الميير  ناجيييء مييي تع

ولخرى العالج. فالمر  النفسي فيي اإلسيالت ناجييء ميي تيةاوج 

 لامليي: 

 ضع  العقم.  -1

 قوا الهوى.  -2

                                                

ب.. وقييام 179قييام هللا سييبحانل: ]ولكييت فييي القصييا  حييياا يييا لولييي اةلبيياة[  البقييرا  -1
،  18النبيييي   ب:  اقامييية حيييد خيييير ميييي مطييير لربعييييي صيييباحاب  وسيييا م الجييييعة، ج

 ب . 4، ا 308 
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فميال: القلي ناجل مي جي يي: اةوم: فقداي اإلرادا التي تضبط 

الينفس وتقيمهييا فييي الطرييي المسييتقيت.. والييياني: وجيود نقيي  فييي 

الدنيوية كخسارا تجارا وما جيابل ذلي .. وييذا الينق  م  الجؤوي

يييؤير فييي اليينفس لييوم حيية الييدنيا، وحيية الييدنيا ناجييل مييي حيية 

 الذات..

 ولالج يذا المر  يتت ب مريي: 

 بالتوجيل  لى نور العقم.  -1

 وبالتقليم مي ليمية الدنيا في نفس اإلنساي القَلوي. -2

والنفيياق وكييم الرذا ييم  كمييا اي اإلسييالت يعتبيير الكفيير والجحييود

م نفسية لوم وبالذات ومبد ميي لالجهيا ينيا  فيي  اةخرى لمراضا

 داخم النفس. 

ناجييل مييي امسييتكبار ولييدت التسييليت  –لنييد اإلسييالت  –فييالكفر 

 للحي.. وامستكبار ناجل مي يوى النفس والمبالغة في تقديريا.

ميا كيي  اما اميماي فهو تماما ضد الكفر ويو: التسليت للحي.. ا

يمكي لالج امستكبار و قرار التسليت في قلة اإلنساي فهو يتت بما 

 سبي اي قلناه في بياي كيفية اصالا النفس.
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 السياسة اإلسالمية

اإلسالت يقرر اي المجرا الوحيد يو هللا سيبحانل، ذلي  منيل  -1

فقيط مالي  النياس.. والنياس م يملكيوي حتيى انفسيهت تجياه هللا، فيي 

ي هللا الييير  بحيييالهت وميييا يصيييلحهت ويفسيييديت فيييي اليييدنيا حييييي ا

 وامخرا.

و قام هللا سبحانل: ] َّ َو ُت  ومَّ   ب.40يوس   [..  ويو المُحكم

ُكت بَييمَي ]وقام تعالى:   يَا َداُوُد  ونَّا َجعَلمنَاَ  َخلويفَةم فوي اةَرم و فَياحم

يييلَّ  َحّيو َومَ تَتَّبويييعو المَهيييَوى فَيُضو يَي النَّييياسو بويييالم و اويَّ الَّيييذو َ  َليييي َسيييبويمو َّللاَّ

َساةو  َت المحو يٌد بوَما نَُسوا يَوم و لَُهتم َلذَاٌة َجدو لبوَي َلي َسبويمو َّللاَّ    [يَضو

 ب.26

اما السيطرا التي يمارسها القادا في الدولة اإلسالمية الجرلية، 

اي  فإنها ناج ة مي يذا اةمر، فحيث اي هللا يو المال  الحاكت، فالبد

يعيييي مييي يُتَّبَييع فييي امر .. وليييس محييد مييي العبيياد اي يفيير  

 سلطانل للى الناس ام بسلطاي مي هللا.

اي اإلسيالت م يعتير  بسيييادا اإلنسياي للييى نفسيل مييي دوي  -2

اي يقرريييا لييل هللا ربييل وخالقييل وماليي  امييوره ومييي  ليييل مصيييره، 

يرتفيع ولذل  فهيو يضيع لوم قواليد السياسية لليى اسياس معتيدم ف

البناء بالتيدام، فيي حييي اي فالسيفة البجير  لمييام ليو  وروسيوب 
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يقرروي حي السلطة للبجر فينحر  بهت السير مي المنطليي حتيى 

 النهاية، ذل  منل:

لل :  ذا كاي حي السلطة للبجر، كاي لكم منهت الخروج لليهيا 

متى جاء،  ذ ليست السلطة لكير مي جييء اراده الفيرد فيي ةميي، 

اراد يومام رفضل، فلماذا ميجوة لل ذل ؟ لماذا ن خذ بكالمل  فإذا ما

 اةوم دوي الياني؟

بييياء: ييييت اي النييياس م يتفقيييوي دا ميييا فيييي وضيييع جيييكم خيييا  

للسلطة، لو فرد معيي لممارستها، فيكوي مبعث خالفيات م تنتهيي 

  كما يي موجودا اميب ويي تسبة جقاء البجرية.

للخطي  فيي كيم لطيواره ،  جيت: اي اإلنساي حيي يكيوي معرضيا

ومعرضا للت ير بالدلاية والت ير بالنةلات والتي ير بالجيهوات وميا 

اجبل مي انيواا الميؤيرات فيي الينفس، فالبيد اي يي تي تعيينيل لنيوا 

الحكومة والحاكت خط  للى ام لة  كما نجده اليوت وقبم الييوت ، 

حيث نواجل كيم ييوت نظريية جدييدا وجخصيا جدييدا ولييس اليياني 

  حسي مي اةوم و اي لارضل وخالفلب.ب

دام:  ي سييلطة الجييعة للييى نفسييل تمنييى فييي احسييي الفييرو  

وامييا  ذا  -وييو آت قطعيا -بهيذه المسياوئ. اميا  ذا جيياء امسيتغالم

ر امنتخابيات، واميا  ذا اطياا اإلنقيالة  استبد الر يس بيالحكت وةوَّ

 ء.العسكرا بالحكت وحلت امحةاة فهنال  جقاء ليس وراءه جقا

ولهذه النواحي و يريا فقد قرر الديي اي حي الحكت انما يو هلل 

فقط وهلل ليضا حي انتخاة الر يس وليس للنياس لي يتخيذ بعضيهت 

 بعضا لربابا مي دوي هللا.

َوَميآ والرسوم مبعوث هللا وخليفتل في اةر . يقيوم القيرآي: ]

ي َرُسوم   ومَّ لويَُطاَا بإوذميو َّللّاو  َسلمنَا مو ب. واإلميات خليفية 64النساء  [لَرم
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يعُوا الرسوم لقوم هللا سبحانل ] َ َولَطو يعُوا َّللاَّ يَي َءاَمنُوا لَطو يَآ لَيبَها الَّذو

نمُكتم  رو مو ُسوَم َواُولوي اةمم  ب. 59 النساء [الرَّ

لما بعد اإلمات فيتيولى جيؤوي المسيلميي الفقييل التقيي ةنيل ممييم 

منيييل وييييو قيييوم امميييات  ليييات لمميييات للييييل السيييالت بييين  صيييريا

العسيكرا لييي اممييات الصيادق لليييهت السييالت:  ف ميا مييي كيياي مييي 

الفقهيياء صييا نا لنفسييل، حافظييا لدينييل، مخالفيياه للييى يييواه ، مطيعييا 

ب وفييي حييديث آخيير  فييإنهت حجتييي 1ةميير مييومه فللعييوات اي يقلييدوه

ب وفي حديث يالث  فليرضوا بل حكميا 2لليكت ولنا حجة هللا لليكت

مب فإني قد  . 3جعلتل لليكت حاكما

ويرى اإلسالت اي السلطة مبد اي تعطى بيد مي فيل الكفياءا  -3

 وييييي: الفقيييلب واةمانييية  وييييي: التقيييوىب، وم ينظييير  ليييى نسيييبل 

ووطنل وحسبل وم لا جيء آخر مي الجيؤوي الماديية لبيدا.. ذلي  

ةي المهت في الر يس اتقاي ما لهد  ليل بدوي ضيع  لو لجية لو 

ويو يتوفر في الفقيل العادم سواء كياي ميي ييذا اليوطي لو  خيانة،

م لو م،  ذ م قيمة للمالكات المادية في يذا المجام.   ذا ، ياجميا

خارجييا لييي قييدرا  –  4ولييو اي الييديي كيياي يجييترط لمييرا ماديييا

، فقد ظلت ذوا المواية الذيي يقدروي لليى نييم السيلطة،  -الناس

 ل  . وظلت الناس بمنعهت لي مواية لو

                                                

 .  88،  2نوار ، جبحار ام -  1

 .  10، ا 31، باة  180،   53بحار امنوار ،ج -  2

كلمة الجعم التي نجديا فيي القيرآي وفيي ييذا الحيديث لنيد بيياي سيلطة النبيي والفقييل  -3
توحي ب مر يات يو: اي سلطة النبي وكذل  سلطة الفقيل ليسيت ذاتيية وانميا ييي مجعولية 

الكيافي  –.. انهيا سيلطة طار ية، سيلطة لارضية. التبارية مستمدا مي سلطة هللا سيبحانل
 .  0، باة اختال  الحديث ، ا  67،   1،ج
 خالفا للفارابي الذا اجترط في الر يس اي يكوي قوا الجست. -4
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كمييا انييل يعتبيير الدوليية دوليية دسييتورية يحكييت لليهييا القييانوي  -4

اإلسالمي، وليس ةحد مي لبنا ها ، ومنهت الير يس، اي يبيدم حكيت 

 لبدا، ويجعم لذل  ضمانات نجير  ليها بإجمام:  1هللا

مييي جييروط اليير يس اي يكييوي تقيييا. ومعنييى التقييوى: العمييم  -ل

اسييقا لو ظالمييا فقييط بييم يييو بالييديي، ومييي لطييم لحكييات هللا فليييس ف

كيافر ليضييا لقوليل تعييالى  ومييي ليت يحكييت بمييا لنيةم هللا ف ول يي  يييت 

 الكافرويب، ويعةم لي الر اسة فورا. 

اي الر يس يعةم بمجرد اي يعمم بالمعاصي لو بمجرد اي  -ة

لت يحكت بميا لنيةم هللا، ويجيرا لةليل ببسياطة جيدا ، حييث يجية 

راجع لي متابعتل ويرجع لي للى الذا لر  منل المعصية اي يت

 تقليده. 

اي المجتمييع المسييلت مجتمييع واا يعيير  لحكييات هللا ويراقيية  -ج

 . 2الر يس فيها، فمتى انحر  الر يس قومل ولو بالسي 

كمييا  –فيي الحكومية اإلسييالمية لييس للير يس قييوا ام باليديي  -د

 فمتى انحر  لي الديي خارت قوتل وخر صريعا.  –سي تي 

ت انل مبد اي تكيوي سيلطة الير يس مسيتمدا لبيدا يرى اإلسال -5

 .. ويقرر ذل  بما يلي: 3مي الجعة
                                                

َ قام هللا سبحانل: ] -1 يَي َوالمُمنَافوقويَي  ويَّ َّللاَّ عو المَكافورو َ َومَ تُطو م  يَآ لَيبَها النَّبويب اتَّيو َّللاَّ َكياَي َللويميا
َ َكياَي بوَميا تَعمَملُيوَي َخبويرام[  بّويَ   ويَّ َّللاَّ يي رَّ م   َواتَّبوعم َما يُوَحى  ولَيمَ  مو يما ب 2-1اةحيةاة/ َحكو

لليى لكيس لكيير التجييريعات البجيرية التيي جعلييت للير يس الحيي فييي تغييير القيانوي فييي 
 كيير مي الظرو ..

 ذا ملييت؟ فقييات لحييديت وييية سيييفل وقييام:  ذي  قييام لميير للنيياس ذات مييرا: كييي  بكييت -2
 لقومنا  بهذا.. ولجار  لى سيفل!

تعتقد بع  اليدوم المسيماا بالديموقراطيية اي سيلطتها مسيتمدا ميي الجيعة فيي حييي  -3
انها لو كانت صادقة كانت سيادتها لوم اةمر تابعة إلرادا الجعة. لميا اسيتمراريا فإنميا 

ا فاإلسييالت يفتييرق لييي يييذه اليينظت مييع افتييرا  صييحة يييو لييدلت لجهييةا الدوليية لهييا..  ذ
ادلا ها في اي يذه اةخيرا تبتدل بإرادا الجعة وتستمر بقوا اةجهيةا  الجييا والجيرطة 
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اي نظات الجييا فيي اإلسيالت يختلي  ليي اةنظمية اةخيرى،  -ل

ذل  ةي الجيا في اإلسالت داخم في الجعة، بم يو الجعة كلل. 

 ذا احتييياج المسيييلموي  ليييى اليييدفاا ليييي لنفسيييهت لو الهجيييوت لليييى 

س كلهيت ليذل . ويجية لليى المسيلميي جميعيا اي للدا هت، ية النا

 يكونوا قادريي للى حمم السالا كما يو مفصم في كتة الفقل. 

وميي ينيا فلييس ميي الممكيي فيي اإلسيالت اسيتخدات الجييا ضييد 

الجعة ـ كما يو الحام في الدوم الحديية ـ بيم الجييا يقي  دا ميا 

 مع الجعة ةنل ليس جهاةا مي  يره. 

ترط فيييي كافييية لجهيييةا الدولييية اي يكونيييوا اي اإلسيييالت يجييي -ة

كفو يي لمناء ويفر  للى الناس مراقبتهت. فال يمكيي للير يس اي 

ينصة واليا  ير كفوء لو  ير لميي.. و ذا انحرفت لجهةا الدولة 

 -بسيييبة وجيييود رقابييية النييياس  –فلييييس ميييي الممكيييي اي تسيييتخدت 

 لأل را  لو المصالا الخاصة. 

الجيور وييي مر النياس بمقيياطعتهت، اي اليديي يقياطع سييالطيي  -ج

 ولذل  فإي الر يس الخا ي م يمكنل اي يعيا في مجتمع مسلت. 

ويذه الضمانات اليالية وضيمانات لخيرى يقيدمها اإلسيالت كلهيا 

نابعيية مييي فلسييفة اإلسييالت فييي الحكييت، حيييث يييرف  بكييم جييدا اي 

يكيييوي ينيييا  قطالييياي: حييياكت ومحكيييوت، جيييعة وحكومييية، بيييم 

 علهما كيانا موحدا. يمةجهما لبدا ويج

وبعد اي يوفر اإلسالت كافة الضيمانات فيي جيخ  الير يس  -6

يجعم منيل القيوا اةوليى والمركية اةلليى فيي البليد ويجعيم جمييع 

لجهةا الدولة تابعية ليل، وم يجعيم لهيت كيانيا مسيتقال لنيل.. وبهيذا 
                                                                                                         

واةمي وامستخبارات والدوا رب بينما اإلسالت يجعم كال مي امبتداء وامسيتمرار بيإرادا 
 الجعة ليضا. الجعة وتحت رحمتل فيبتدل حكمل بالجعة ويستمر بإرادا
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يضمي صالحهت ليضا فتصبا الحكومة اإلسالمية لميم الحكومات 

 تها وب جهةتها..جميعا بر اس

ويقيير اإلسييالت التنييافس الحيير الييذا يييدا للجييعة الخيييار فييي  -7

انتخاة لقرة النياس  ليى الصيواة، ولييس معنيى ييذا اي اإلسيالت 

يقيير اةحييةاة المتحاربيية التييي تفسييد الييبالد، بييم معنيياه: اي الييديي 

 -يقوم: للى الناس اي يطيعوا كم مي تيوفرت فييل جيروط خاصية

وي اي يعيّي جخصا خاصا. ويبقيى لليى النياس د -كالفقل والعدالة 

اي يختاروا بعقولهت م بايوا هت احسي الفقهاء دينا ولجديت ورلا، 

ولهت بعد ذل  اي يرجعيوا ليي فقييل  ليى آخير متيى جياؤوا، ولييس 

 للفقيل اي يمنعهت لي ذل .

ومتييى تييوفرت يييذه الجييروط فالبييد اي يرجييا كييم مييي يجييد فييي 

الناس فإي رلوا فييل ذلي  اتبعيوه. وليذل  نفسل الكفاءا للر اسة، اما 

فال ييةام فيي اليبالد اإلسيالمية فقهياء متعيددوي لكيم مينهت ر اسيتل 

الخاصة.. فإذا وجد الناس اقم انحرا  مي الفقيل رجعوا فورا  لى 

 يره، واذا للت الفقيل ذل  فليس مي المعقوم اي يتعميد امنحيرا  

 حتى اليوتب.  وكم يذه اممور مجربة في العالت اإلسالمي

ليي  -مسييما الفقهياء -وبعد كم يذا فإي اليديي يحفيظ النياس -8

وقيييد مييير  -امنحيييرا  بتطهيييير قليييوبهت ليييي امييييواء والجيييهوات 

 . -تفصيم ذل  لند بياي اصالا الناس

 ويرى اإلسالت اي الصفات التي تجعم القا د مياليا يي: -9

مات لليي التقارة بينل وبيي الناس. يقوم ضرار في صفة ام -ل

ك حيدنا ييدنينا  ذا لتينياه ، ويجيبنيا  ذا فينيا للييل السيالت:  كياي وهللا 

 ب.1س لناه
                                                

 .  6، ا 101، باة  14،   41بحار امنوار ، ج -  1
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 اي م يتخذ لنفسل حجابا ووسا ط مي دوي الناس. -ة

 ب.1يقوم النبي   ب في وظا   الوالي:  ولت يغلي بابل دونهت

م بعي  كبيار المسيؤوليي  ويقوم اممات للي لليل السالت مخاطبا

:  م تتخذُي حجابا وم تحجبُي لحدام ليي حاجتيل حتيى في الحكومة

 ب.2ينهيها اليكت

لييدت التعييدا للييى حقييوق امخييريي، واي كيياي لييل السيييطرا  -ج

َ ]التامييية للييييهت ، و جيييراء العيييدم بيييينهت.. قيييام هللا سيييبحانل   ويَّ َّللاَّ

ييتُت  لوَهييا و وذَا َحَكمم بَيييمَي النَّيياسو لَي يَيي مُمُرُكتم لَي تُييَؤدبوا اةََمانَيياتو  ولَييى لَيم

مو  ُكُموا بوالمعَدم  ب.58النساء  [تَحم

اي يكيوي بيرا رحيمييا بالنياس. قيام اإلمييات السيجاد  اب:  لمييا  -د

حييي رليتيي  بالسييلطاي فيي ي تعلييت انهييت صيياروا رليتيي  لضييعفهت 

 ب. 3وقوت  فيجة اي تعدم فيهت وتكوي لهت كالوالد الرحيت

تبد برلييل الخيا . اي يستجير فيي لميور البليد ليليل وم يسي -يـ

يرو قام هللا سبحانل: ] يُتم فوي اةَمم رم ب.. وقيام: 159[ آم لميراي َوَجاوو

ُريُتم ُجوَرى بَيمنَُهتم ]  ب.38[  الجورى َولَمم

يييي م َجنَاَحييييَ  التواضييييع للنيييياس.. قييييام هللا سييييبحانل: ] -و فو َواخم

نوييَ  مو لمُمييؤم ب.. وقييام اإلمييات للييي لليييل السييالت لواليييل 88[  الحجيير لو

مصيير  فيياخف  لهييت جناحيي  وللييي لهييت جانبيي  ولبسييط لهييت  للييى

 ب. 4وجه 

المساواا بينهت في كم جيء حتى في مييم النظير واللحظية.  -ة

قييام اإلمييات لمييير المييؤمنيي لليييل السييالت لواليييل  وآس بييينهت فييي 

                                                

 .  41، ا 495،  22بحار امنوار ،ج -  1

 70، ا 354،  72بحار امنوار ، ج -  2

 ،باة الحقوق . 621،  2مي م يحضره الفقيل ، ج -  3

 ، مي لهده الى محمد بي ابي بكر . 27نهج البال ة ، قست الرسا م ،رقت  -  4
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لا  -اللحظيية والنظييرا، حتييى م يطمييع العظميياء فييي حيفيي  لهييت 

الضييعفاء مييي لييدل   وم يييي س -ظلميي  النيياس لصييالا العظميياء 

 ب.1لليهت

لي يعيا ميم لضع  مي تحت سلطتل.. كتية اإلميات لليي  -ا

لليل السالت  لى ليماي بي حني  اةنصارا لاملل للى البصرا، 

وقد بلغل انل دليي  ليى وليمية قيوت ميي ليلهيا فمضيى اليهيا.. كتية 

 ليل يقوم:  لما بعد يا بي حني ، فقد بلغني لي رجال مي فتية لييم 

را دلييا   لييى م دبيية ف سييرلت اليهييا.. ولضييا  بعييد توبيخييل البصيي

لليى ذلي : وليو جي ت ميتيديت الطرييي  ليى مصيفّى ييذا العسيم، 

ولبيياة يييذا القمييا، ونسييا ج يييذا القيية  الحريييرب ولكييي ييهييات اي 

يغلبني يواا، ويقودني ججعي  لى تخير امطعمة، ولعم بالحجاة 

د لييل بالجييبع، لو لو اليماميية مييي م طمييع لييل فييي القيير ، وم لهيي

لبيييييت مبطانييييا وحييييولي بطييييوي  ريييييى  جا عييييةب ولكبيييياد حييييرى 

 لطاجىب ، لو لكوي كما قام القا م:  وحسب  داء اي تبيت ببطنة 

وحول  لكباد تحي  لى القد.ب؟ للقنع مي نفسي ب ي يقيام ييذا: لميير 

المؤمنيي وم لجياركهت فيي مكياره اليدير، لو لكيوي لسيوا لهيت فيي 

 ب. 2خجونة العيا

اي يلتيةت بعهييوده ومواييقييل التييي يقييدمها لجييعبل لو للجييعوة  -ط

يَي يُيتَّ لَيتم ]اةخرى، قام هللا سبحانل:  كو يرو يَي المُمجم تبتم مو يَي َلاَييدم  مَّ الَّذو

يَديُتم  ولَيى  تم َلهم وا  ولَييمهو ُروا َللَييمُكتم لََحيدام فَياَتومب م َولَتم يَُظايو يَنقُُصوُكتم َجيم ا

تم  ويَّ  ةب المُمتَّقوييَ ُمدَّتوهو  ب. 4[ التوبة  َّللّاَ يُحو

                                                

 المصدر . -  1

 ، مي كتاة لل الى ليماي بي حني  . 45نهج البال ة ، قست الرسا م ،رقت  -  2
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ولييس معنيى ييذا اي لليى الير يس اي يستسيلت لجيروط مجحفيية 

ولهود ظالمة تفرضها الدوم اةخرى، بم للى العكس يجة للى 

الر يس اي يحر  الناس للى القتام في سبيم هللا، ويسيتعد دا ميا 

نويَي يَيآ لَيبَهيا ]للدفاا لي بالده.. قام هللا تعالى:  مو النَّبوييب َحيّرو و المُميؤم

ام َتَيميو َو وي يَُكي  لوبُوا مو ُروَي َصابوُروَي يَغم جم نُكتم لو قوتَامو  وي يَُكي مو َللَى الم

ٌت مَيَفمقَُهويَ  يَي َكفَُروا بوياَنَُّهتم قَيوم َي الَّذو م مو فا لوبُوا لَلم ام َةٌ يَغم نُكتم مو امنفيام  [مو

 ب . 65

م:  بَياطو وَ ]وقام تعلى ليضا يي رو ا  َومو يي قُيوَّ يتََطعمتُت مو دبوا لَُهيت َمااسم لَلو

ُكتم  بُوَي بولو َلُدوَّ َّللّاو َوَلُدوَّ يو َخيممو تُرم ب.. و نما المقصود 60امنفام  [الم

 اي لليل اي يفي بعهوده التي يي في صالا المسلميي. 

 ويرى اإلسالت اي للحكومة وظا   لربعة فقط اليوت:  -10

ةحكيييييات مييييييي مصيييييادريا الجيييييرلية  السييييييلطة اسيييييتنباط ا -ل

 التجريعيةب. 

 تطبيي اةحكات للى الموارد الخاصة  السلطة القضا يةب.  -ة

تنفيذ اةحكات بإجراء الحدود واةمر بالمعرو  والنهي لي  -ج

المنكر ونجر العقا يد الدينيية وميا لجيبل مسيتفيدا فيي ذلي  ميي كافية 

 . الوسا م اإللالمية والتربوية الجمالية

تنظييت حييياا النيياس بتحديييد الييروات وتوجيييل التجييار وجباييية  -د

الضييرا ة وبنيياء المجيياريع العاميية كالمسيياجد والطييرق والجسييور 

والسييدود، وكييم مييا يييو فييي صييالا المجتمييع والتييي نسييميها اليييوت 

 بالخدمات امجتمالية.

 لما سا ر ما تبنتل الدوم اليوت، فاإلسالت م ي مر بها.. ذل :  
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الجيا ـ ميال ـ تابع في كافة جؤونل للجعة، والحكومة مي  -1

 يي التي توجل الجعة  لى ما يجة لليهت القيات بل. 

والتربييييية والتعليييييت والتيقييييي  العييييات  الصييييح ، اإلذاليييية،  -2

التلفةيييوي، دور النجييرب مؤسسييات اجتمالييية يجيية اي يقييوت بهييا 

 الدولة.  الناس لنفسهت بتوجيل مي الحكومة، فإذا لجةوا قامت بها

وتصنيع البلد لمر يناط بالناس لنفسهت تحيت  جيرا  الدولية  -3

وم تنتج مي ذل  المضيالفات التيي نتجيت فيي اليدوم الرلسيمالية، 

ذلييي  ةي اإلسيييالت يحيييدد اليييييروات ويمنيييع امحتكيييار، ويفيييير  

 الضرا ة كما سبي الحديث في ذل . 

فسيهت والتجارا الخارجية والداخلية ليضا مي حي الجيعة لن -4

 بعد اي تنظمها الدولة وفقا للمصالا العامة. 

والةراليييية كالتجييييارا تييييرتبط بالجييييعة، ومنهييييا اسييييتغالم  -5

 اليروات المعدنية.

 وبصورا موجةا: 

اي الدولييية فيييي اإلسيييالت منظمييية ةميييور النييياس وحافظييية لليييى 

تواةنهييا، وليسييت  اصييبة لحقييوقهت مسييتقلة بجييؤونهت.. نعييت،  ذا 

ونهت تتدخم الدولة وذل   ما بامسيتقالم لجة الناس لي  دارا جؤ

بها لو بإنجاء تعاونيات جعبية لو جركات لامة.. للما بي ي لوامير 

 الدولة في اإلسالت مطالة مي قبم الناس. 

فإتباا الجيا ةوامر القيادا ليس ذل  ر ما للى لنفل، بم وفقيا 

 لحريتل، وخضولا لما اتبعوه مي تعاليت دينهت. 

ي حصر مسؤولية الدولة في اةميور السيابقة، وفلسفة اإلسالت ف

م الدولة في الجؤوي امجتمالية يوجة تحدييد  يتلخ  في اي تدخب
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المجتميع وسيلة حريتيل وخنيي روا امبيداا فييل، ولخييرا م ينيتج 

منل ام الضع  والعجة، كما انل يوجة تضخت مسؤوليات لجهةا 

جباتهييييا الدوليييية، وتعقييييد لالقاتهييييا، ممييييا يسييييبة لييييدت قيامهييييا بوا

 الضرورية الهامة، كما نرى ذل  في لكير الدوم القا مة اليوت. 
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 القست اليالث لي اإلنساي والمجتمع 

 

 البحث الثالث : 

 

 

 

 

 اإلسالميالنظات  ميةات 
 

 

 

 كلمة البدء 

 الحي 

 يوت الديي 

 لكم مناحي الحياا 

 لكم لفراد البجر 

 تطور اإلنساي 

 تنفيذ اةحكات 

 برى التجربة الك
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 كلمة البدء

لقد بحينا في فصم سابي الفلسفة العملية في اإلسالت، ولرضنا 

الخطييوط العريضيية ةحكييات الييديي، وكيياي طبيعيييا اي يجييمم ذليي  

العر  جي ا مي ميةات اإلسيالت، بييد انيل ليت يكيي كافييا لفهيت لدق 

ولوسع ةنل كياي يفقيد نوليا ميا لنصير المقارنية. واآلي، وبعيد اي 

جوانة الفلسفة العملية في المنهجيي اإللهي والبجيرا، نيود كملت 

اي نعيير  ميييةات اإلسييالت لرضييا مييوجةا وجييامال، بمقييدار مييا 

تسييما بييل صييفحات يييذا الكتيياة ةي الموضييوا يسييتدلي لسييفارا 

 ضخمة. 

والميةات الر يسية في اإلسالت ييي: اي اإلسيالت احيي، ولجيدر 

لعالميي، وانل جامم لجميع باإلنساي اي يتبعل، وانل منهج هللا رة ا

نييواحي البجييير، وجيييامم لكيييم لفييراد البجييير، وجيييامم لكيييم لدواره 

ومراحييم تطييوره، وانييل ينفييذ احكامييل وتعاليمييل فييي حيييي م يمكييي 

 يييره مييي تنفيييذيا، ينفييذيا باإليميياي والضييغط امجتمييالي وقييانوي 

 العقوبات وما لجبل.. وانل مجرة قد لوسع فهما ودرسا. 
 

 الحق
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ة النظرية حصلنا لليى تعريي  دقييي للحيي وييو: اي في الفلسف

الحيييي ييييو  ميييا يطيييابي الواقيييعب وفيييي الفلسيييفة العمليييية لرفنيييا اي 

اإلسالت، بما لل مي معار  تطابي فطرا اإلنساي وتنسجت مع سني 

 الكوي، يو الحي.. دوي سواه. 

ويييذه ميييةا لليينظت اإلسييالمية.. ةي الحييي يجيية اي يتبييع ومييي 

قبة لمره ُخسيرا. وييذا لمير وجيداني نيذكر يعار  الحي تكوي لا

 بل لبر لميلة. 

الحي يقوم: اي هللا خالقنيا الكيريت للير  بحالنيا منيا ولوليى  -1

اي يتبع لمره وتنفذ جرا عل، والذا يخيال  ييذا الحيي مياذا سيو  

يكيوي مصيييره؟ لليييس انييل يتبييع منهجيا يضييعل يييو؟ منهجييا ضييحال 

 يدا؟ خاط ا يرديل ويحم لليل كم يوت قارلة جد

الحييي يقييوم: اي نفييس البجيير تهييوى الجيير، ومييي  تبييع نفسييل  -2

جرتييل  لييى الفسيياد، واي لقلييل يهديييل  لييى الرجييد ، ومييي اتبعييل بلييج 

السيعادا، ومييي خيال  يييذا الحييي واتبيع نفسييل وللير  لييي لقلييل 

 كانت لاقبتل خسرا. 

الحي يقوم: اي اةخيالق الفاضيلة وتحقييي الحريية البجيرية  -3

الكييريت، ومييي خييال  يييذا الحييي لبتلييي بييالمجتمع  يخلقيياي المجتمييع

 الفاسد. 

الحي يقيوم: اي تييار الكهربياء مضييء، واي القنبلية الذريية  -4

تدمر. فمي اتبيع ييذا الحيي اسيتنار بالكهربياء وحيذر ميي اسيتعمام 

القنبلة الذرية، ومي للر  لنل  ف لر  لي الكهرباء واستعمم 

 جدوى؟ القنبلة الذريةب لليس يخسر نفسل بغير 
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َحّيو لََحييب لَي يُتَّبَيَع لَتم َميي مَّ ]يقوم هللا سبحانل  ا  ولَى الم دو لَفََمي يَهم

ُكُمويَ  َدى فََما لَُكتم  َكيمَ  تَحم ا  وآلَّ لَي يُهم ّدو  ب . 35؟  يونس  [يَهو
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 يوت الديي
 

لرفنييا فييي فصييم العقا ييد اي بعييد المييوت حييياا باقييية يييياة فيهييا 

ا ]المسيييء ؛ المحسييي ويعاقيية  م لويُييَروم ييتَاتا ييُدُر النَّيياُس لَجم َم وييذ  يَصم يَوم

ا   يمقَياَم ذَرَّ ا  َخيمرام يََرهُ   َوَمي يَعمَممم مو يمقَاَم ذَرَّ َمالَُهتم   فََمي يَعمَممم مو لَلم

 ب . 8-6الةلةام  [َجّرام يََرهُ 

ولنقاري  ذي بيي الدنيا واآلخرا. اي حياتنا الدنيا م تتجياوة فيي 

الفييرو  السيييبعيي لامييا: نصييفها نيييوت وطفوليية ومييير   لحسييي

ب لامييييا.. 35وللمييييام ضييييرورية م نمليييي  ام فعلهييييا، والبيييياقي  

ولنفيير  اننييا نسييتطيع اي نتمتييع فيهييا بكامييم التمتييع بعيييديي لييي 

 . فماذا يحدث؟ 1منهج هللا سبحانل  ويو مستحيم طبعاب

مكي اي نخسر اآلخرا التي ليس لها  نتهاء وانها حياا خالدا م ي

تحييدد حتييى بكلميية مليييوي ومليييار لو مييا جييابل ذليي .  خالييديي فيهييا 

 لبداب. 

و ذا خيرنا بينهما: ف ا لاقم يبيع لكير مي مليوي وملييار لاميا 

 لاما فقط؟! 35ولكير في سبيم 

                                                

قام هللا سبحانل: ومي للر  لي ذكرا فإي لل معيجة ضنكا. راجع فصم  اإليمياي  -1
 باهللب في العقا د لتعر  ذل  جيدا.
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دا لن  اي لمر الدنيا كلها م تساوا سالة ميي متعية اآلخيرا 

ليي رلت وم اُذي سمعت ؛ انها متعة م تقاس بالدنيا..  فيها ما م 

 وم خطر بقلة بجرب..

يقييييوم الفيلسييييو  البريطيييياني برترانييييد رسييييم:  لنييييا م التقييييد 

باآلخرا، ولكي حي للى الذا يعتقد بها اي يصر  كم لمره فيي 

سيييبيم تحصييييلها. ذلييي  ةي تسيييعيي سييينة م قيمييية لهيييا اةاء حيييياا 

دا فيي . لليس مي اةفضم اي نتبع اإلسالت لنحرة حياا خال1خالداب

 اآلخرا تطفا بالنعيت واآلمء؟

ولو فرضنا اي اإلسالت يسبة لنا جيقاء طيويال فيي اليدنيا  وييو 

فيير   ييير واقعييي طبعيياب، لليييس مييي الخييير لنييا اي نتحمييم يييذا 

الجييقاء ميلمييا نتحمييم متاليية ليييالي اممتحيياي لنحظييى بنعيييت اةبييد، 

 كما نحظى بنجاا السنة؟ 

لمُمتَّ ]قام هللا سبحانل:  َة  ويَّ لو نَابما   َوَكَوالو ا   َحَدآ وَي َولَلم قويَي َمفَاةم

ي  ذَّابما   َجَةآءم مو ا َومَ كو َمعُوَي فويَها لَغموم م   مَ يَسم َياقا م دو م   َوَك مسا لَتمَرابا

م  َسابا  ب. 36-31النب    [َربّوَ  َلَطآءم حو

اي نسبة السبعيي  ليى ميا م نهايية، لقيم ميي نسيبة سيالة واحيدا 

اةر  كلها.. فلو قيم ل : ان  لو تعبت في يذه السالة   لى لمر

لجت مدى العمر سعيدا ، وبصورا لكسية لو تمتعت فيها جيقيت 

ميدى العميير.. ميياذا سييو  يكيوي اختيييار العاقييم الحكيييت؟ اي الييذيي 

يتبعيييوي لييييواءيت ميييي الميييادييي يخيييالفوي وم جييي  لقيييولهت التيييي 

املييت.. ولكيي ييم تليومهت لليى تير  الحيي والتعير  لعيذاة هللا 

ينفعهت اإلنكار؟ يم ينقذيت مي لذاة هللا؟ ات يستطيعوي خلودا في 

 الدنيا وتمتعا بها؟ 
                                                

 راجع كتاة  في التربيةب ت لي  راسم. -1
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َت ] تم  يَييييوم يييييهو لو ا لَنفَُسييييُهتم َولَيم ييييُروم يَي َخسو يَي الَّييييذو ييييرو قُييييمم  ويَّ المَخاسو

قويَاَمةو   ب. 15الةمر [الم
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 لكم مناحي الحياا
 

جهيم، وليل جسيت وروا، وليل للبجر جوانة مختلفة: فلل لقم و

حاجات ور بات وتطلعات و اييات، وليل فيوق ذلي  لطيوار؛ فهيو 

جنيي في رحت لمل، وصبي في المهد، ويافع وجاة، وليل لالقيات 

بعا لتيييل، ولييييم بلدتيييل، ولييييم مهنتيييل، وليييل م يييات ميييي الجيييؤوي 

 اةخرى.. 

والغرية اي كم ناحية مي نواحي اإلنساي ترتبط ارتباطا وييقيا 

واحيل. فلجسمل تي يير لليى روحيل وبيالعكس لروحيل تي يير بسا ر ن

للى جسمل كما اي لعقلل تي ييرام فيي ييواه وبيالعكس. والفيرد ييؤير 

 .1في المجتمع والمجتمع يؤير في الفرد، ويكذا

وليييس فييي العييالت نظييات جييامم لجميييع يييذه النييواحي، ليييس يييذا 

ادليياء بييم لييت ييي ت نظييات واحييد يييدلي انييل يضييع تعيياليت للييروا 

م للفرد و..و..و..و  توجيهات للنفس وقوانيي للمجتمع ولحكاما

                                                

غمييو  اإلنسيياي؛ ذليي  ةي التفالييم الموجييود بيييي نييواحي وكيياي يييذا سييببا ر يسيييا ل -1
اإلنساي المختلفة بعضها مع بع  م يدا الفرد يخت  ببحث ناحيية معةولية ليي سيا ر 
النواحي. و ذا لراد فرد واحد اي يعر  جؤوي كم واحد مي جمييع النيواحي حتيى يكيوي 

راجيع للتوسيع كتياة  طبيبا ومهندسا وقانونيا و.. و.. في وقت واحد، كاي ذل  مستحيال.
  اإلنساي ذل  المجهومب ت لي  الكسيس كاريم.
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فالنظات الرلسمالي مييال، م ييدلي انيل جيامم لتعياليت صيحية لو 

خلقية لو بيتية لو ما اجبل؛ والنظات امجتراكي واي ادلى الجمولية 

ام انل جعيم لكيير لحكاميل مسيتوحاا ميي ارادا الرؤسياء المرتجلية 

اليروا وامخيالق السيامية لالنسياي ولقيد القا مة للى انكار وجيود 

ايبتنا سابقا وجوديما ولت يبي ام اإلسالت، الذا يو منهج للتفكير، 

وفلسفة للكوي، ولحكات للجمالة، وتعاليت للفرد منذ اي يكوي جنينيا 

 و لى اي يصير ميتا، وتصحيا للسلو  وتهذية للنفس و.. و.. 

قيييع ميييي وفيييي كيييم فصيييم يتعييير  اليييديي لكيييم ميييا يمكيييي اي ي

 .1احتمامت وفرو 

 وفي يذا لدا فوا د:

انيل يبعييث قييوا فييي النظييات اإلسييالمي حيييث يغنييي الفييرد مييي  -1

 تججت متالة نظات آخر. 

انل يجعيم بنياء حياتيل متكيامال ولليى نسيي واحيد وم يكيوي  -2

لمره فرطا يناق  بعضل بعضا، كما نجيده فيي الرلسيمالية. مييال: 

ا عل، ويييؤمي باإلنسيياي بينمييا ينسييى يييؤمي بيياهلل بينمييا م يييؤمي بجيير

 نظامل بعيدا لنل.. ويكذا.. 

ولخيرا انل يجعيم النظيات قوييا يمسي  بعضيل بعضيا. فمييال:  -3

اإلسالت يقوم في فصم المعرفة: اي الخطي  فيي التفكيير ناجيل ميي 

اتبيياا الهييوى، وانييل مبييد لمييي يريييد الحييي اي يخييال  يييواه.. ويييو 

اتبياا العقيم بيدم اتبياا الهيوى، يقوم في فصم اةخالق: مبيد ميي 

ويضع كم المنايج الخلقيية لليى لسياس ييذه الفكيرا.. وفيي فصيم 

السياسيية يقييوم: مبييد اي يكييوي اليير يس تابعييا لعقلييل وليييس لهييواه، 

                                                

في اإلسالت:  واجبيل ومندوبيلب تعياليت لليةواج وللنكياا وللحميم ولليومدا وللرضيالة  -1
 وللتربية وللتعليت وللتجارا وللعالقات العامة.
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ومبد اي يكوي انتخابل مي الناس في ييدى لقيولهت م فيي ظلميات 

ليوا هت. وفي فصم العبادات: يجعم الصالا والصوت والحيج وميا 

بل، وسيلة لدلت لقيوم النياس وطميس لييوا هت. ويكيذا اي مييم لج

اإلسييالت كميييم جييجرا طيبيية لصييلها يابييت تتفييرا وتتوسييع وترتفييع 

 حتى تجمم العالت كلل. 

وكييم حكييت منييل يييرتبط بكييم جييؤوي البجيير، واةحكييات اةخييرى 

 ترتبط بهذا الحكت. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 479 

 

 

 

 

 لكم لفراد البجر
 

البجرية جميعا.. ذلي   م يصلا لا نظات في العالت اي يسود -1

ةي النظييات الرلسييمالي انمييا يييو منبيييي مييي ايييواء طبقيية اة نييياء، 

وكم ما فييل موضيوا لحميايتهت فقيط. انيل نظيات اة نيياء ويضيطر 

 الفقراء  لى اتبالهت. 

والنظات امجتراكي منبيي مي ايواء طبقة الفقراء  كما يقولويب 

ي سيييحي سيييا ر وم يخيييدت ام مصيييلحتهت فقيييط.. ومبيييد لنيييديت مييي

الطبقات. ونظت اةر  كلها تمية طا فة للى لخرى، سيواء لليى 

 لساس طبقي لو قومي لو  قليمي لو ما جابل. 

وم يمكيي اي يي تي نظييات يجيرلل بجير يييت يكيوي جيامال لهييت  -2

 جميعا وذل  لألسباة التالية: 

اي اإلنساي يتي ير بمحيطيل وبي تيل مهميا حياوم الترفيع لنهميا  -ل

ه مبيييد اي يتييي ير بيييذل  ولهيييذا نيييرى اي المجييييرليي فيييإي اختييييار

 والفالسفة في العالت ينطبع كم منهت بطابع محيطل و بي تل. 

اي اإلنسيياي يتبييع يييواه، فهييو اي كيياي يحيية بلييده رفعييل فييي  -ة

النظات درجة واي كاي يهوى طبقة معينة مام  ليهيا ميلية. ويكيذا.. 

 ى كم نظت اةر . ومي ينا نجد طابع القومية لو الطبقية باديا لل
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اي الفرد الواحد م يمكنل اي يحصيم لليى المقياييس الدقيقية  -ج

التي تخضع لها الجة يات الصغيرا في كم بلد، وليذل  فهيو يضيع 

حكمييا جييامال دوي مراليياا حييامت امسييتيناء.. فيسييبة ذليي  جييقاء 

 طويال. 

اي لنظمة البجر مادية تستوحي كم واقعها ميي الميادا، وبميا  -د

ادا فييي كييم منطقيية وفييي كييم يييوت جييكالم جديييدام وصيييرورا اي للميي

خاصيية، فييإي اةنظميية تتيي ير فييي كييم مكيياي بمييا لهييا مييي مالمييا.. 

فميييال: م تعتيير  نظييت اةر  بالعقييم.. ولييذل  فإنهييا تضييع كييم 

لحكامهيا للييى لسياس المصييلحة. والمصيلحة تابعيية لنوليية وسييا م 

 ت. المعاا التي تختل  باختال  اةماكي فيختل  النظا

واإلسالت يعتر  بالعقم، ويستوحي منل كم لحكاميل. و واضيا 

اي العقم واحيد فيي كيم مكياي وم يخضيع لببي ية دوي لخيرى، وم 

لحالة دوي حالة.. فحينما يقوم النظات الغربي للكياذة: لصيدق! م 

يقولييل ام بعييد اي يييرى مصييلحتل فييي يييذا وم تكييوي مصييلحتل فييي 

لنظييات اإلسييالمي يقييوم للنيياس ذليي  ام فييي لحييوام خاصيية. بينمييا ا

كلهيييت: لصيييدقوا وفيييي كيييم اةحيييوام، ويتوسيييم ليييذل  بعقيييولهت م 

 بمصالحهت المختلفة.. ويكذا. 

واإلسالت جريعة هللا الخالي لكم العباد الذا م يخضع في ظليل 

جييعة لجييعة وم طبقيية لطبقيية، ممييا يييؤدا  لييى اخييتالم التييواةي 

 ونجوة اةةمات. 

م يفضييم لحييدا وم جييعبا، وم طبقيية  امسييالت جييريعة هللا الييذا

 للى  يريا. 

 جريعة هللا الذا م يت ير بمحيط وبي ة. 
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جييريعة هللا العييالت بكييم المقيياييس التييي تخضييع لهييا حييياا البجيير 

ولييذل  فهييي صييالحة ةي تطبييي للييى كييم البجيير للييى نحييو مسيياو 

 ودوي قالقم. 
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 تطور اإلنساي!

 

انيية متطييورا. فمييا يتعلييي فييي واقييع البجيير جوانيية يابتيية، وجو

بروحل ولقلل ور باتل وحاجاتيل وتصيوراتل ولخالقيل ووجدانياتيل 

فإنل م يتغير.. لما ما يرتبط بكيفية بروة الر بات وسيد الحاجيات 

 وامتداد التصورات فهو الذا يتطور. 

جوير اإلنساي والمقاييس العامة التي يخضع لها م تتغيير، فيال 

 يحة نفسيل لو م يحية الخيير لو م يمكي اي يكوي ينا   نساي م

 يعر  اي الصدق والوفاء وامييار لمور حسنة. 

وميييا سيييوى ييييذا الجيييوير خاضيييع للتطيييور، ذلييي  ةي جيييوير 

اإلنساي ونظاميل م ييرتبط بالميادا فيال يتغيير. لميا سيوى ذلي  فهيو 

 لمر مربوط بالمادا ولذل  يتطور بتطوريا. 

ولييذل  فهييي خاضييعة  واليينظت البجييرية، تالحييظ مادييية اإلنسيياي،

للتطور والتغيير. لما لحكات اإلسيالت فهيي موضيولة وفقيا لجيوير 

اإلنسيياي ومقاييسييل الروحييية ولييذل  فهييي م تتغييير.. وكمييا يصييرا 

اي نظمهييت  -سييواء الغربييي لو الجييرقي –للميياء القييانوي البجييرا 

مسييتوحاا  للييى لفضييم وجييلب مييي ظييرو  البلييد الييذا يسييي لييل 
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ير القانوي. لما الديي فيقوم:  حيالم محميد القانوي، فإذا تغيرت تغ

 ب. 1حالم لبدام  لى يوت القيامة، وحرامل حرات  لى يوت القيامة

 

 

                                                

 .  19، باة البدا و الرلا ، ا 58،  1الكافي ،ج -  1
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 تنفيذ اةحكات

 

ويمكييي اي يكييوي فييي النظييات الغربييي لو الجييرقي  الجييايليييب 

قبسييات ضييوء لو ومضييات خييير، ولكنهييا م تطبييي ام فييي حييامت 

اإلنساي في مكتبية اةميت المتحيدا،  نادرا. وماذا تغني م حة حقوق

  ذا ساد الجقاء، ولت العداء كم لرجاء العالت؟ 

المهت تطبيي النظات، والمهت اي يمل  النظيات ضيمانا للتنفييذ واي 

 تكوي فيل صالحية ذل . 

 والسبة في لدت تطبيي نظت اةر  يي يالية لمور: 

ضل يده  نها مي صنع البجر لنفسهت وما صنعتل يد البجر تنق -1

 ليضا. 

 انها م تصلا في كيير مي فرولها للتطبيي.  -2

انها م تمل  قوا كافية للتطبييي ذلي  ةنهيا فيي الواقيع تعتميد  -3

 -ويو  ير صحيا  -للى قانوي العقوبات، الذا اي كاي صحيحا 

 ، فهو  ير كا  لما سي تي. 

 لما النظات امسالمي: 

بجيير نقضييل. فليييس فهييو ليييس مييي صيينع البجيير حتييى يمليي  ال -ل

تمل  تغيير حكت هللا.  –ومنها قوا السلطة  –ينا  قوا في اةر  
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فالبجر يجعروي بالتضاؤم لمات قانوي هللا ةنيل قيد وضيع ميي ليدي 

 حكيت لليت. 

لض  الى ذل  لنل صالا للتطبييي، وقيد طبيي فيي التياريي  -ة

 مرات كييرا. وقد استمد صالحيتل يذه مي لدا لسباة: 

 ت فطرا اإلنساي، فإذا يي تنسجت مع طبيعتل  نسجاما انل يال -1

لجيبا.. فهو ميال: يحكت بما يهوى  ليل العقم، ويجبع ر بة الينفس 

 ويسد حاجات الجست. 

انل ميسيور بالتبيار مالحظتيل للضيع  البجيرا ولييس لدم  -2

للى ذل  مي اي الحكيت مرفيوا فيي اليديي ليي المكيره والمضيطر 

والجايييم، وكييم حكييت فيييل ضييرر لو  والمجنييوي والصييبي والنييا ت

 لسر لو حرج لو اختالم نظات فهو مرفوا. 

انييل مبسييط ويسييتطيع لقييم المسييلميي فهمييا اي يطلييع للييى مييا  -3

 يحتاجل مي لحكات في لمره خالم لجهر معدودا. 

 ي النظييات امسييالمي يمليي  قييوى كييييرا للتطبيييي، ومبييد اي  -ج

مهمييا كيياي جييامال فإنييل نجييير قبييم بييياي تليي  القييوى  لييى اي النظييات 

يحتاج  لى قوا  جرا ية لكبر ميي النظيات نفسيل.. واإلسيالت بميا ييو 

نظات كامم جامم وفييل م يات اآلم  ميي اةحكيات فيإي تنفييذه ييدم 

 للى اي قواه اإلجرا ية لكبر وللظت مي كم نظات آخر. 

 والقوى اإلجرا ية في اإلسالت يي: 

 اإليماي.  -1

 هي لي المنكر. اةمر بالمعرو  والن -2

 التربية.  -3

 الحدود والقصا  والديات.  -4
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 ومبد اي نعر  كال منها بجيء مي التفصيم 
 

 اإليمان.  -1

وبيياليوت اآلخيير الييذا  –المحيييط للمييا وقييدرا  –واإليميياي بيياهلل 

يجيياةا فيييل بييالخير خيييرا وبالجيير جييرا قييوا م مييييم لهييا فييي دفييع 

 ا ب نها: الفرد  لى لمم الخير وتتمية لي  يري

تستطيع اي تهذة النفس مي الداخم وتنظت مجالر اإلنسياي  -1

 وتحفظل مي الحسد والحقد والجبي والقلي وما لجبل. 

تتمكي مي حفظ الفرد ليي الخيروج ليي لحكيات هللا حييث م  -2

 مراقة وم دولة وم جةاء. 

اي لمم الخير الصادر لي النفس المؤمنة يكوي لمال متقنا  -3

م لليل. بالتباره   صادرا لي  رادا الفرد ور بتل وليس مكريا

 وبصورا معكوسة تماما نجد القوانيي البجرية  الجايليةب: 

م تتمكي مي تهذية الينفس ميي اليداخم، وليذل  يجييع القليي  -1

النفسييييي فييييي الييييدوم الغربييييية وتطفييييا النفييييوس بالعقييييد الجنسييييية 

 والحضارية. 

اليداخلي فيال تسيتطيع ويي م تستطيع اي تنظت سلو  الفرد  -2

 مكافحة امجرات الذا كييرا ما يرتكة سرا.

ومي ينا فإي البجر لاجة لي توفير حياا طايرا لي اإلجرات  

 لنفسل واي صر  المبالج الطا لة. 

وحيييث اي الفييرد يريييد مييي الييداخم الجيير ويجبيير للييى لييدت  -3

فعلل مي الخارج، فإنل يعييا لةمية داخليية بإسيتمرار لو ينميو فييل 

بغ  متةاييد للجيعة والقيانوي وينتهيي بالعصيياي والتميرد الليذيي 

 نجد نماذج منها في دوم العالت الراقية اليوت. 
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -2

صيفة الحييياء صييفة فطرييية فييي اإلنسيياي. ومييي ينييا فييالفرد تييابع 

لمجتمعل وقليال ما يخرج لي لاداتل التي يعاة مي خرج لليهيا.. 

ي يستخدت يذه الصفة حيث يجعم العمم ب حكات الديي صيبغة والدي

اجتمالية يعاة مي تركها، وتبرة يذه السمة حينميا يوصيي اليديي 

باةمر بالمعرو  والنهي لي المنكر ويفر  للى كيم مسيلت: اي 

يراقة الناس جميعا فإذا رلى مروقا لو خروجا للى حكت ديني لو 

يكوي حام مجتمع كم ليلل لخالقي سارا  لى انكاره، لرليت كي  

رجييام لمييي وجييرطة؟.. ومييي الطرييي  اي اآلميير بييالمعرو  قييد 

يكوي م مورا بيل  يدا ميي قبيم نفيس اليذا يي مره الييوت.. ذلي  ةي 

المسييؤولية فييي يييذا الصييدد تجييرا للييى الكييم بصييفة متسيياوية.. 

فالمؤمنوي يتواصوي بالخير.. ويذه القوا م تبلج في حجمها القيوا 

نها في نفسها قوا كبيرا  ذ اي مراقبة الجميايير لقيوى اإليمانية ولك

بكيييير مييي مراقبيية طا فيية خاصيية  كرجييام اةمييي والجييرطةب فييي 

القانوي البجرا في حييي انيل م يكلي  الجيعة ميام ووقتيا وم لا 

 جيء آخر. 
 

 التربية. -3

ب 1والتربية  التي سبي الحديث حولها فيي فصيم اصيالا النياس

 ء لحكات الديي.. لامم آخر مسالد إلجرا

ومع اي سا ر النظت قد اسيتخدمت ييذه القيوا ام اي تيرابط نظيت 

اليييديي وتفاللهيييا ميييع الييينفس اإلنسيييانية م ميييييم لهميييا فيييي الييينظت 

                                                

 ي ج نها تةكية النفس وتطهيريا لي الرذا م.ويي: مجمولة تعاليت م -1
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اةخييرى. ولييذل  فييإي التربييية فييي سييا ر اليينظت م تسييتطيع خدميية 

النظت ميلما تفعلل في اإلسالت، باإلضافة  ليى اي التربيية اإلسيالمية 

 دا سمات تجعلها لقوى مي  يريا: تتمية بع

استخدات كافة الطاقات الكامنة في جوير اإلنسياي كالعاطفية  -1

 والعقم وحة الذات وحة اةقرباء ويكذا.. 

تقوية لواصر اةسرا والقرابية مميا تيؤير فيي انطبياا الفيرد  -2

 بخلقهت. 

تنقييية الجييو المحيييط باةطفييام بحيييث يجعييم الطفييم م يفكيير  -3

فيي الجريمية. وقيد م نسيتطيع اي نعير  ميدى تي يير  مجرد تفكيير

التربييية فييي تطهييير نفييس المييؤمي ولملييل مييي الرذيليية والجريميية، 

 ولكي الواضا اي لها ت ييرا بالغا جدا. 

 

 العقوبة.  -4

والعقوبة المفروضة فيي اإلسيالت.. ليسيت فقيط تكمييال لنيواق  

 اإلنساي بم انها حصي منيع للمجتمع لي الجريمة ليضا. 

والعقوبييات اإلسييالمية التييي تجييمم كييال مييي الحييدود والقصييا  

 والديات تتمية بالسمات التالية: 

 . 1انها م تيبت بجبهة لو سوء ظي، بم تدرل بالجبهات -1

وبعد اي تيبت الجريمية وييبيت اي مرتكبهيا قيد ارتيدا لنهيا  -2

م، فلممييات اي يعفييو لييي صيياحبها، فتحييا لبيياة التوبيية لمييات  طوليييا

 يي. المجرم

                                                

 قام الرسوم   ب:  تدرء الحدود بالجبهاتب. -1
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ولكي اي لت ييبت انل قد تاة، فمي المستحيم قبيوم الجيفالة  -3

 فيل لبدا. 

بما اي الجريمة يجة اي تحسيت مادتهيا بعيةت و صيرار فيإي  -4

اإلسالت يضع لقوبات مناسبة لكم جريمة دوي اي يرحت المجرت.. 

ومي ينا كاي قطع اليد واملدات والقصا  في النفس واةطيرا  

وقد يبت اي وضع يذه القوانيي الحاسمة يو  .مجرولا في اإلسالت

العالج الوحيد لقطع دابير الجريمية، واي تماييم القيوانيي اةخيرى 

حوم الجريمة يي التي سببت اةديياد نسيبة الجريمية فيي كيم بيالد 

 العالت. 

في حيي اي انحسار مادا الجريمة لي المجتميع اإلسيالمي كياي 

 الى حد  ما بفضم يذه العقوبات.
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 كلمة الختات
 

يذا يو اإلسالت .. ويذه يي مةايا، لفال يدلونا العقم و  يماننيا 

 العمم للى تطبيقل في واقع الحياا ؟ بالحي  لى

وحينمييا يقييوم القييرآي الكييريت:  ايييدنا الصييراط المسييتقيتب يجييير 

 لى حقيقة يامة ،يي اي اإلسالت فقط يميم الطريي الوسط الذا م 

يجميع فيييل كيم محاسيي اليمييي واليسييار تطير  فييل وم انحيرا ، 

 ويرف  كم مساو هما.. ويذه لميلة في ذل : 

فييي مجييام الفلسييفة؛ لييت يتطيير  اإلسييالت  لييى جانيية الييروا  -1

فينكر الجسد وم  لى جانة الجسد فينكر الروا، بم قام بهما. كما 

لييت يقييم اي اإلنسيياي خييير محيي  ولييت يقييم انييل جيير محيي   كمييا 

م. تطر  آخرويب بم قام ب  هما معا

وفييي امجتميياا؛ كيياي الت كيييد للييى التعيياوي وتحقيييي نظامييل  -2

ميةا ميي تطير   ليى جانية الجمالية ونسيي الفيرد. وكياي تحميم 

المسييؤولية والنجيياط وامبييداا ميييةا مييي تطيير   لييى جانيية الفييرد 

ونسي الجمالة. وكاي لتطرفهما مسياوئ ولكيي اإلسيالت جميع بييي 
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م في حيي انل يجة لليل التعياوي الميةتيي، وقام: اي الفرد مسؤو

 ليضا. 

وفيييي امقتصييياد؛ توجيييد فيييي الرلسيييمالية حريييية وم ضيييماي  -3

للفقراء ، وفي امجتراكية ضماي بال حرية، فجمعهميا اليديي وقيام 

 بالحرية والضماي معا. 

وفيي السياسيية؛ كانييت قييوا التنظيييت وجييدا امنسييجات و طاليية  -4

الواحيد والديكتاتوريية ؛ اةوامر كلهيا ميي مييةات حكومية الحيةة 

وكيياي البعييد لييي الخطيي  واجتميياا العقييوم والرضييا والحرييية مييي 

مييييةات الديموقراطيييية، فجمعهميييا اليييديي وقيييام: مبيييد ميييي  طالييية 

رو فإوذَا ]الر يس وللى الر يس لي يستجير، وقام  يُتم فوي اةَمم رم َوَجاوو

و  َت فَتََوكَّمم َللَى َّللاَّ ا  لةت مي جهة ب . فهن159آم لمراي   [َلَةمم

ومجورا مي جهة يانية. يت ينا  حرية  ذ اي النياس يتبعيوي قيرار 

 الر يس بمح   رادتهت التي اختاروا بها يذا الديي. 

واإلسييالت م يتطيير   لييى جانيية الييدنيا فينسييى اآلخييرا كمييا  -5

صنعتل اليهودية وم يعكس كما صينعتل المسييحية فيي الريبنية بيم 

عيا لبيدا والميم ةخرتي  ك ني  تميوت قام:   لمم لدنيا  ك ن  ت

 ب. 1 دا

و ذ ن تي للى آخر ما ذكرنا مي مةايا اإلسالت فال يعني اننا قيد 

بلغنييا فيهييا المنتهييى، بييم م نييدلي ام اننييا قييد لرضيينا جييي ا يسيييرا 

 منها. 

نس م هللا اي يوفي العالت  لى تطبيي يذا الديي اليذا ينقيذيت ميي 

 جقاء الدنيا ولذاة اآلخرا. 
                                                

 49،   28، كتيياة التجييارا ، ابييواة مقييدماتها ، البيياة  12وسييا م الجيييعة ، ج -  1
 .  2،ا
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 لى هللا للى محمد وآلل الطايريي. وص

 العراق -كربالء المقدسة                                    

 يجرية 25-6-1389                                            
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 الفهرس
 كلمة في البدء

 مقدمة الطبعة الرابعة

 القسم األول: عن العلم والفلسفة 
 البحث األول عن: 

 ي اإلسالت والتصورات البجرية المعرفة بي
 منهج البحث 

 العقم وتقييت اةفكار 
 العقم ومصادر الفكرا 

 البحث الثاني: نقد التصورات البشرية 
 آراء في المعرفة

 آراء في قيمة المعرفة 
 كانت والنسبية الذاتية 

 النسبية التطورية 
 البحث الثالث عن: 

 لبجريةالعالت بيي الرؤية اإلسالمية والتصورات ا
 المدخم 

 الديالكتي  فلسفة لامة 
 الفلسفة الميكانيكية 

 اإلسالت وفلسفة النور 
 تعاري  مبد منها 

 القسم الثاني عن: العقيدة واإليمان 
 البحث األول عن: الدليل إلى هللا 

 كلمات في البدء 
 لا رة ندلو  ليل 

 الدليم  لى هللا  
 التذكر باهلل 

 مغالطات مفضوحة 
 باهلل اإليماي 

 معطيات اإليماي 
 اإليماي نبع م ينضة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 495 

 البحث الثاني عن: الرسالة 
 الرسالة والرسوم 
 محمد رسوم هللا 

 البحث الثالث عن: الوالية 
 الحاجة  لى اإلمات 

 كي  نعر  اإلمات؟ 
 مسؤولية الناس تجاه اممات 

 البحث الرابع عن: الحياة بعد الموت 
 الدليم للى البعث 

 ختيار الجبر وام
   القضاء والقدر 

 الغاية مي الخلي 
 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 
 امقتصاد اإلسالمي 
 اةخالق اإلسالمية 

 سياسية اإلسالمية ال
 البحث الثالث عن: ميزات النظام اإلسالمي 

 كلمة البدء 
   الحي 

 يوت الديي 
 لكم مناحي الحياا 

   لكم لفراد البجر 
   تطور اإلنساي 
   تنفيذ اةحكات 
   كلمة الختات 
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