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ضـنة

 تحصل في مكة على تعليمـ اببتـدا ي والنـانوو ،وت ـر فـي مدرضـة تحبـثر النعنـا
1374هـ1955/م.

 حصــل علــى نكــالورلوج ا لت ـارة فــي مضــم العلــوم الضياضــية عــام 1378هـ ـ 1959 /م ،مــن
كلية الت ارة ب امعة القاهرة.

 حصــل علــى در ــة الما ضــتثر فــي العلــوم الضياضــية مــن كليــة الت ــارة ب امعــة القــاهرة ،ضــنة
1381هـ1963/م.

 وحص ــل عل ــى در ــة ال ــدكتو ار ف ــي الع م ــا
الوبيا

الدولي ــة م ــن امع ــة بنض ــل انيا ن ي دل ي ــا ف ــي

المتحدة عام (1393هـ 1973 /م).

 عمل أمثناً ب تماعا

الم لج األعلى للت طيط نالمملكة العربية الضعودية ،نم عبـواً فـي

هث ة التدرلج نكليـة العلـوم اادارلـة (كليـة الت ـارة ضـانقاً) فـي امعـة الملـل ضـعود نالرلـا

( امعة الرلا

ضانقاً) ،ور يضاً لقضم العلوم الضياضية فثها.

 مـ ــن م ضضـــي اتحـ ــاد الطلنـــة المضـ ــلمثن فـ ــي الوبيـ ــا
ااض مي للمنظما

المتح ــدة األمرلكي ــة وكن ــدا ،وابتحـــاد

الط بية ،ور يج م لج اادارة األضبق لمدارج منا ار الرلا

 األمــثن العــام الم ضــج لامانــة العامــة للنــدوة العالميــة لللــنا

ااضـ مي نالرلــا

.

نالمملكــة

العربية الضعودية ،الر يج األول والم ضـج للمعهـد العـالمي لل كـر ااضـ مي ،والمـدثر العـام

األضـ ــبق للمعهـ ــد العـ ــالمي لل كـ ــر ااض ـ ـ مي ،والـ ــر يج الم ضـ ــج لم ضضـ ــة تنميـ ــة الط ـ ــل،
والم ضـ ــج والـ ــر يج األضـ ــبق ل معيـ ــة علمـ ــاء اب تماعيـ ــا

المضـ ــلمثن نالوبيـ ــا

المتحـ ــدة

األمرلكيـ ــة وكنـ ــدا ،وم ضـ ــج ور ـ ــيج تحرلـ ــر ضـ ــابق للم لـ ــة األمرلكيـ ــة للعلـ ــوم اب تماعيـ ــة

ااض مية.

 م ضج ومدثر ال امعة ااض مية العالمية في مالثزلا 1988م 1999-م.
 ر يج المعهد العالمي لل كر ااض مي 1999م1419/هـ.
 ص ــاح

وم ــدثر ع ــام مكتـ ـ

دار من ــار ال ار ــد ل ضتل ــا ار التربوي ــة والتعليمي ــة (الرل ــا

1424هـ2003/م.
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)

 ل عدد من الكت

واألنحاث واألوراق العلمية وال كرلة التي تهتم – مـن المنظـور ااضـ مي

– نالتغثثر ونال وان

اابداعية ااص حية لامة في العقثدة والر ية الحبارلة ااض مية،

وفي ال كر والمنهج والنقافة ،وفي التربية والو دان المضلم.

 من م ل ات "

 "نظرلـ ــة ااض ـ ـ م ابمتصـ ــادية ال لض ـ ـ ة والوضـ ــا ل المعاص ـ ـرة" (1960م) ،الضياضـــةالبرلطانية في عدن والمحميا

1963م

 "النظرلة ااض مية للع ما(1973م).

-

ما بثن عـام 1799وعـام1961م (رضـالة ما ضـتثر)

الدولية ات اهـا

دثـدة لل كـر والمنه يـة ااضـ مية"

أزمة العقل المضلم" (1986م).

 نابلترال "إض مية المعرفة ال طة واان ا از " (1986م). "العن ــإ روادارة الصـ ـراا الضياض ــي ف ــي ال ك ــر ااضـ ـ مي ب ــثن المب ــدأ وال ي ــار ر ي ــةإض مية" (2002م).
 -مبية بر المرأة وضثلة لحل ال

فا

الزو ية!" (2003م).

 "أزمة اارادة والو دان المضلم" (2004م)." -ااص ح ااض مي الناب

والمتغثر ،ت ربة ال امعة ااض مية 2004م".

 "اانضان بثن لرلعتثن ."2005-

زلرة البنا ثن مصة عقا دي تربوية (للصغار والكنار)".

" -كنوز زلرة البنا ثن مصة عقدية تربوية (لللنا

والكنار)".

 "إلكالية ابضتبداد وال ضاد في ال كر والتارلخ ااض مي 2007م". "الر ية الكونية الحبارلة القرآنية 2008م". لـ إضهاما

هامـة فـي إمامـة عـدد كبثـر مـن المـ تم ار والنـدوا

ال كرلـة والنقافيـة العالميـة،

والمحابرة فثها ،وتقديم األوراق ال كرلة وكتانة أوراق عملها ،وامتراح الكنثر من توصياتها.
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الهـــــــداء
إلى أبناء ااض م
روالى أبناء اانضان
أمل ودعاء
ٌ
أن تضتعثد األمة

وأن تضتعثد اانضانية
الر ية القرآنية ال طرلة
الر ية الكونية ابضت

فية الحبارلة

ر ية "القوة للحق"
ر ية العدل وااحضان
ر ية الضعي واابداا والعطاء
ر ية العلمية والعالمية
ر ية العزة والكرامة
ر ية اا اء والتكافل
ر ية الرحمة واألمن والض م
أمل ودعاء
أل يال عاملة مادرة مادمة منصرة
تقود رك

الرلادة والقيادة

تضتنقذ روح اانضانية
نحو آفاق اا اء والعدل
نحو َب ِّـر األمن والض م
في ثوم آ ٍ مرل

ضميع م ث
رحيم
إن
ٌ
ٌ
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الدعاء

بسم هللا الرحمن الرحيم
آن ِّث ْه ِّدو لَِّّلِّتي ِّهي أَْم َوُم }
ِّ{إ َّن َهـ َذا اْلُق ْر َ
َ

{ُمل َّلِّ ِّن ا ْ تَم َع ِّ ِّ
نج َواْل ِّ ُّن َعَلى
اا ُ
َ
ِّ ِّ ِّ
ب ُه ْم لَِّن ْع
بَ َيأْتُو َن ِّنم ْنل َوَل ْو َكا َن َن ْع ُ

ااضراء9

أَن َيأْتُوْا ِّن ِّم ْن ِّل َهـ َذا اْلُق ْر ِّ
آن
ااضراء88
ظ ِّهث اًر}
ٍ َ

النـاج ِّمـن ُّ
ِّ
َنزلَنا ِّإَلي ِّ
الن ِّ
الظُل َمـا ِّ ِّإَلـى ُّ
ـور ِّبـِّ ْذ ِّن َربِّ ِّه ْـم
ل لتُ ْ ـ ِّرَ َّ َ َ
{اَلر كتَا ٌ أ َ ْ ُ ْ َ
صر ِّ
ِّ
اط اْل َع ِّز ِّ
إبراهيم1
لز اْل َح ِّم ِّثد}
ِّإَلى َ

صْلَنا ُ َعَلى ِّعْل ٍم ُه ًدى َوَر ْح َم ًة لَِّق ْو ٍم ُث ْ ِّمُنو َن}
اهم ِّن ِّكتَا ٍ َف َّ
{وَلَق ْد ِّ ْ َن ُ
َ

األعراف52

عــن علــي بــن أبــي طالـ

وصدق رسول هللا

()

(ربــي ه عنـ ) ،مــال مــال رضــول ه صـلى الـ عليـ

وضلم (ضتكون فتنة ،مل فما الم ر منها يـا رضـول ه ،مـال كتـا

ه فيـ ننـأ مـا

كان مبَلكم ،و بر ما نعدكم ،وحكم ما بثـنكم ،وهـو ال صـل لـيج نـالهزل ،مـن
ترك من نار مصم ه ،ومن ابتغى الهدى في غثر أبل ه ،وهو حبـل
ه المتثن ،وهو الذكر الحكيم ،وهو الصراط المضتقيم ،هـو الـذو ب تزلـ نـ

بث ْ َل ـ ُق علــى كن ـرة
األه ـواء ،وب تلتــنج ن ـ األلضــنة ،وب يلــنع من ـ العلمــاء ،و َ
الرد ،وب تنقبي ع ا ن  ،هو الذو لم تنتـ ال ـن إذ ضـمعت حتـى مـالوا "إنـا
ضمعنا مرآناً ع ناً ثهدو إلى الرلد فآمنـا نـ " مـن مـال نـ صـدق ،ومـن عمـل
ن أُ ر ،ومن حكم ن عدل ،ومن دعا إلي َهدى إلى صراط مضتقيم)

رواه الترمذي

مقدمة

المحتويات
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الر ية الكونية أوبً

 كثإ تلوه -تعار

الر ية الكونية ااض مية

العقل والنقل وهم أم حقيقة؟

 -الر ية ااض مية بثن األصحا

واألع ار

 -ما هي الر ية الكونية القرآنية الحبارلة

 -األنا واآل ر في الر ية القرآنية الكونية

 الر ية القرآنية الكونية هي ر ية الض م العالمي -منالية وامعية

 منادئ الر ية القرآنية الكونية -1التوحثد
 -2ابضت

ف

-3العدل وابعتدال
 -4الحرلة

 -5المض ولية
 -6الغا ية
 -7األ

مية

 -8اللورى

 -9الحرلة واللورى لرط بزم لنقاء الحبا ار
 -10اللمولية العلمية الضننية
 -11العالمية
 -12الض م

 -13ااص ح وااعمار

-14ال مال حقيقة أم وهم ؟

 الر ية القرآنية الكونية األضاج والمنطلق والدافع لإلص ح وااعمار -الر ية الكونية الحبارلة والم اهيم اانضانية األ

 -ما وراء الر ية حتى ب نحرث في النحر

مية

 أ ث اًر كثإ نبني "العلوم اب تماعية ااض مية" ونحقق "الر ية ااض مية" طة المعهد العالمي لتطولر مناهج التعليم العالي -معادب

ااص ح

 العمود األضاج لبنية حبارة ااض م من هنا نبدأ لنعلم ونعمل متطلنا -الهوامش

البناء الحبارو

 ملحق اايمان بثن العقل وال وارق -مراءا

المقدمـة
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مــا الــذو دعــاني إلــى كتانــة هــذ المقالــة النحنيــة التأمليــة المطولــة عــن الر يــة الكونيــة
الحبارلة القرآنية؟ ولماذا اآلن؟ ولماذا فـي هـذ المرحلـة مـن ضلضـلة الكتـ

والمقـاب

المنلـورة التـي كتبتُهـا عبـر الضـنثن؟ فبـدءاً مـن عـام نمـانثن ون نما ـة وألـإ مـن اله ـرة
الموافق لعام ضتثن وتضعما ة وألإ للمي د ،وكنـ حثنهـا مـا أازل علـى مقاعـد الد ارضـة
في مرحلة دراضة الما ضتثر في كلية الت ارة نقضم العلوم الضياضية في امعة القـاهرة،
أعــدد

كتــا

"نظرلــة ااض ـ م ابمتصــادية ال لض ـ ة والوضــا ل المعاص ـرة" وهــي غثــر

رضـ ــالة الما ضـ ــتثر فـ ــي العلـ ــوم الضياضـ ــية التـ ــي لـ ــم تنلـ ــر ،وكـ ــان عنوانهـ ــا (الضياضـ ــة
البرلطانيـ ــة فـ ــي عـ ــدن والمحميـ ــا
ال ــدكتو ار ف ــي الع م ــا

بـ ــثن عـ ــام  1799وع ـ ـام 1961م) لتتلوهـ ــا رضـ ــالة

الدولي ــة م ــن امع ــة بنضـ ـل انيا نمدثنـ ـة في دل يـ ـا ف ــي الوبي ــا

المتحدة األمرلكيـة عـام ن نـة وضـنعثن وتضـعما ة وألـإ للمـي د؛ التـي أصـدرها المعهـد
العالمي لل كر ااض مي عام ضـتة ونمـانثن وألـإ للمـي د فـي كتـا
وتر م ونلر نالعربية األضتاذ الدكتور ناصر البرلل تح
للع ما

الدولية ات اها

روالى ان
لتل ــل األطروح ــة والكت ــا

ناللغـة اان لثزلـة،

عنـوان "النظرلـة ااضـ مية

دثدة لل كر والمنه ية ااض مية".

أهمية الد ارضـة عـن نظرلـة الع مـا

الدوليـة فـي ااضـ م ،فـ ن عنـدو

الـ ـذو احتواه ــا أهمي ــة اص ــة؛ وه ــي أنه ــا كانـ ـ

وتطبيق ـاً للمنه يــة التــي نــتج عنهــا كتــا

اض ــت داماً

"نظرلــة ااض ـ م ابمتصــادية" ،تلــل النظرلــة

ـنهج فهـ ـ ٍم للنصــوا والتـ ـراث ااض ـ مي ،أن ــتج نوع ـاً م ــن
التــي فتحـ ـ أمــامي آفامـ ـاً لمـ ِّ
التحلثـ ــل والنظـ ــر ،كان ـ ـ ل ـ ـ آنـ ــار ونتـ ــا ج ور ى فكرلـ ــة ب يمكـ ــن تحقيقهـ ــا نالوضـ ــا ل
المنه يــة التقلثديــة فــي معاهــد الد ارضــا

ااضـ مية النحتــة المعاصـرة؛ وهــذا مــا دعــاني

ـنهج
إلــى اضــت دام ذلــل المــنهج فــي معال ــة مبــية نظرلــة الع مــا الدوليــة ،وهــو مـ ٌ
ـإ مــن نصــوا الــوحي ومقاصــد  ،ومــن حكمــة تنزلــل الــوحي علــى العهــد النبــوو،
م لـ ٌ

وحكمــة تطبيقاتـ فــي صــدر العهــد ال ارلــد ،ومــن د ارضــا

ال طـرة اانضــانية اب تماعيــة

ـتنناطي
ـوعي اض ـ
ٍ
والض ــنن الكوني ــة ،وف ــي وام ــع الزم ــان والمك ــان؛ ن ــالت از ٍم منه ــي موب ـ ٍ
اضـتق ار ٍي منبـنط ،مـدر الطامــة واامكـان ،وفـي ضـاحة علميــة إن لـم تكـن متحثـزة ف نهــا

حتم ـاً 1غثــر منحــازة ،وبــذلل كــان المــنهج الــذو اتنعت ـ فــي معال ــة نظرلــة الع مــا
الدولية هو ذا

المنهج الذو أنتج نظرلة ااض م ابمتصادية مبل ذلـل ،ولـذلل ْأتَن ْعـ ُ
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د ارضــة النظرلــة ااضـ مية للع مــا

الدوليــة ومــا ترتـ

ٍ
وتحلثل لتلـل المنه يـة؛ محـاوبً توبـي األضـنا

علثهــا مــن نتــا ج علميــة بد ارضـ ٍـة

التـي تبـثن لمـاذا أمكـن بهـا أن تحقـق

هذ المنه ية تلل النتا ج العلمية التي تحـاول أن تنـزل نأضـلو علم ٍـي هـدو نصـوا
الرضالة ااض مية االهية على وامع العصر.

ومد كان من آنار هاتثن الت ربتثن أنني تنبه

إلى أهمية مبية ت دثد منه ية

ال كر والنحث ااض مي ،وكان من آنار ذلل الوعي أيباً ،ول برتي في م ال

ال صام العلمي بثن م ال الدراضا
دعو

اب تماعية وم ال الدراضا

اا وة الزم ء في اتحاد الطلنة المضلمثن نالوبيا

" معية علماء اب تماعيا

ااض مية ،أن

المتحدة وكندا إلى إنلاء

المضلمثن" للبدء بتنل ة أ يال من

اب تصاا العلمي الحياتي في م تلإ م اب

ثل صاح

العلوم اب تماعية يكونون راغبثن

في التواصل مع العقثدة والمقاصد ااض مية ،ومع نصوصها لتولثد فكر إض مي
الحياتية ،تأ ذ في ابعتنار عوامل ال طرة

فعـال ،في م تلإ الم اب
وامعي علمي َّ

الضوية والوامع الذو نعيل روامكانات وتحديات  ،في بوء مقاصد اللرلعة وهداية

النصوا الصحيحة ،وتنزلل مناد ها وم اهيمها وميمها على الوامع الزماني والمكاني
المتغثر نضق المعرفي وحا ات روامكانات وتحديات ؛ ليقوم نعد إنلاء تلل ال معية
المعهد العالمي لل كر ااض مي في عام و ٍ
احد وأربعما ة وألإ لله رة ،الموافق لعام
ُ

واحد ونمانثن وتضعما ة وألإ للمي د ،م ضضة إض مية فكرلة مضتقلة مت رغة ل دمة
ال كر ااض مي ،من منطلق أن األمة ااض مية ب تنقصها الموارد وب تنقصها القيم
وحال ب
لغز ومعادل ٌة
واألهداف الضامية ،ولكنها مع ذلل مد تدهور وت َّلـ  ،وذلل ٌ
ٌ
يمكن فهم إب نافت ار أن ال كر ومنهج ال كر مد أصان لل ث عل في مل أزمة
األمة ويكمن في ذورها ،وهذا ما ث عل األمة كالط ل القاصر الذو ب يعرف كثإ

البدء بتتنع مضثرة
ي ثد من إرن  ،ولذلل ف ن من البرورو ،للبدء نااص ح ال عال،
َ
ال كر ااض مي ومضثرة منه  ،ومعرفة اآلفا التي أصابت والتلوها التي لحق
ن  ،وكثإ حدث ذلل؟ ولماذا حدث ؟ وكثإ يمكن معال ة أزمة هذا ال كر وما أصان
تلوها
من ُّ

وآفا ؟ وأن يكون ذلل ال هد من أولى أولويا

و هود ااص ح ال كرو لامة.
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هود ااص حثثن،

لقد كان

رحلة التأمل في أزمة انحطاط األمة وت ل ها هماً مصاحناً لعقلي وملبي

منذ عهد الط ولة على مقاعد الدراضة في مكة المكرمة ،وكان اللغز المحثر واللغل
اللاغل الذو لم أنقطع عن الت كثر في
الكنثر من كت

ل مراءاتي في مكتنة األضرة التي حو

التراث وتارلخ األمة ،ومما كان يصدر متر ماً ولكنار الكتا

واألدناء والم كرلن في ذلل الوم  ،وفي مصر اص ًة  ،حثث لم يكن هنال ضلوة وب
متعة في دار هاد ة في ذلل الوم إب متعة القراءة ،وكان من آنارها دراضتي للعلوم
الضياضية ،نم كان

حصثلتها عام ضتة ونمانثن وتضعما ة وألإ للمي د كتانة حصثلة

فكرو وت ربتي عن "أزمة العقل المضلم" محاولة لل هم والتحلثل ،مع
حصثلة ما كان لي من تأم
تحرلر كنثر من مبايا كتا

ومحاب ار

وكتانا

في لتا

عن هذ القبية ،واعادة

المعهد العالمي لل كر ااض مي عن "إض مية المعرفة

ال طة واان ا از "" الذو حرر طنعت األولى اللهثد األضتاذ الدكتور إضماعثل
ال ارومي ،ومد ض ل في منطلقا

رضالة المعهد ونتا ج الم تمر الدولي الذو عقد

المعهد في "إض م آناد" عن إض مية المعرفة ،رواض مية منهج ال كر والنحث العلمي

المضلم؛ ومد مم نمزلد من تحرلر مبايا ذلل الكتا  ،وبضيما أهمي ُة م ال التربية،
إلى ان أهمية م ال التعليم التي أفردها األضتاذ ال ارومي نابهتمام وركز علثها،

إبافة إلى اضتدراكا أ رى عدثدة ،روالى مزلد من ت صثل
ليصدر المعهد الطنعة المعدلة في طنعتها األولى ناان لثزلة والعربية عام ضتة
طة عمل المعهد؛

ونمانثن وتضعما ة وألإ ،وهو العام الذو اضتلهد في األضتاذ ال ارومي وحرم
الدكتورة لمياء ال ارومي ثرحمهما ه ويضكنهما فضي
ومب

نات .

بي الضنون في التدرلج ال امعي والنلاطا

اللنابية وال كرلة

ااض مية ،في امعة الملل ضعود نكلية العلوم اادارلة  -مضم العلوم الضياضية ،وفي
أمانة الندوة العالمية ،وفي المعهد العالمي لل كر ااض مي ،وفي ال امعة ااض مية
العالمية نمالثزلا؛ التي أمبث فثها علر ضنوا ٍ بذل فثها هدو لكي أ ِّضـد ر ية
منطلقا

إص ح ال كر والو دان ،والتي هي رضالة المعهد وغاثت  ،وذلل انط ماً من

موا هة "أزمة ال كر ااض مي" بواضطة تحقثق وحدة المعرفة ااض مية نصوصاً
ور ي ًة وميماً وم اهيم وعلماً ا تماعياً وحياتياً ،وت ضثداً لل طرة اانضانية الضوية
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والضنن الكونية وامعاً زمانياً ومكانياً  ،وموا هة أزمة اارادة والو دان المضلم ،والتي
تكمن في م ال التربية وو دان الط ولة؛ وذلل نالعناية نم ال "التربية الوالدية"

وبرام ها وأدبياتها نالدر ة األولى؛ َّ
فتبنـ
الدراضا

ااض مية والدراضا

ال امعة أضلو

الت صا المزدو بثن

طور ال امعة مقر اًر دراضياً نعنوان
اب تماعية ،كما َّ

ومقرر دراضياً نعنوان "الت كثر اابداعي وحل الملاكل"
"األضرة واألبوة"
ومقرر دراضياً
اً
اً
نعنوان "ميام الحبا ار

وانهيارها" ،كما طور

دبلوماً في مضم التربية اعداد

المدرضثن لمقرر "األضرة واألبوة" ودبلوماً لت رلج أضاتذة لمقرر "الت كثر اابداعي وحل

الملاكل" في مضم علم الن ج في " كلية معارف الوحي ااض مي والعلوم اانضانية
"حتى يمكن أن تصن

هذ المقر ار

 -نعد توافر أعداد من األضاتذة المطلوبثن

لتدرلضها على مضتوى ال امعة  -مطلناً امعياً من كل ط

ال امعة؛ اعدادهم

حتى يكونوا نواة ونماذ لآلناء واألضر القادرة على تربية ثل معافى من الممارضا
والم اهيم العقا دية وال كرلة والضلوكية التربوية الملوهة.
كما بدأ ال امعة ااض مية العالمية ت ربة مدرضة للتعليم العام ،بدءًا من مرحلة
الحبانة ،وانتهاء نالمرحلة النانوية ،للبنثن والبنا  ،وتكون اصة بها ونمنضوبثها

وب طتها روالرافها ،ولتكون محبناً لهذ الت ربة التربوية في منحى ومحتوى مناه ها
ونلاطاتها.

ومن المهم اإلشارة هنا إلى أنه إلى جانب ما أمكن تطويره من مناهج الدراسة في
هذه المدرسة ،وخطة بنائها ذات الطابع اإلسالمي ،والتي توفر حاجات الطالب في
مختلف المراحل على أفضل وجه ،فقد تم تنظيم العالقة بين الجنسين بما يحقق
الغايات التربوية واألخالقية واالجتماعية اإلسالمية ،وبما يوفر للطفل البيئة المتوازنة
والنمو النفسي واالجتماعي السليم ،في مختلف المراحل التي سيمر بها .فكانت
الخلطة تامة بين الجنسين من بدء مرحلة الحضانة إلى نهاية الفصل الثالث االبتدائي،
ثم تم فصل الجنسين في فصول الدراسة؛ حيث يكون الذكور في فصل واإلناث في
فصل آخر ،وتبقى خلطتهم في الفترات الحرة وفي مختلف النشاطات ،فهم في
انفصال وفي اتصال ،ويمكن في حالة األعداد المحدودة تصور أن يبقى الجنسين في
فصل واحد ،ولكن كل جنس على حدة؛ بحيث ال يؤثر وجودهم في فصل واحد إلى
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إزعاج بعضهم بعضاً ،وتشتت انتباههم ،فمن المعلوم أن الطفل يبدأ بإدراك الفرق بين
الجنسين في هذه المرحلة ،وكذلك ميل كل جنس في هذه المرحلة إلى ذات الجنس في
مواجهة الجنس اآلخر.
وفي المرحلة اإلعدادية يبدأ عادة بلوغ الفتيات أوالً ،ثم يلحق َّ
بهن الفتيان على
تفاوت؛ ولذلك يتم الفصل بينهم بحيث يكون كل منهما في مدرسة تخص جنسه ،وال
يكون هناك مجال لتشتت االنتباه ،أو توفير الظروف الخاطئة لبناء العالقات الجنسية،
وربما الجرأة الطفولية الجاهلة لمحاولة اكتشاف هذا العامل والحصول على اللذة
واإلشباع الجنسي ،دون فهم ووعي حقيقي باألبعاد والمسئوليات المتعلقة بممارسة
الجنس وتبعاته ،وهو ما نالحظه في المجتمعات الليبرالية التي ال تلتزم الترتيبات
والسلوكيات الالزمة لبناء القيم واألخالق الدينية واإلسالمية ،خاصة في هذه المرحلة
المبكرة التي إذا لم يتم تفهمها كان لها أسوأ العواقب ،فيها وفيما بعدها من المراحل،
وحمل القاصرات ،وكل ما يتبع ذلك من آثار سيئة على أطراف هذه العالقات في
المجتمعات الليبرالية مما ال يحتاج إلى تفصيل.
ويستمر االنفصال بين الجنسين في المرحلة الثانوية التي هي أشد خطورة
وتهورا ً ومجازفةً لما تتسم به شخصية المراهقين من استقاللية وميل إلى التمرد،
ولنمو أجسامهم وما يترتب على ذلك من ضغوط جنسية ونفسية.
ويعود نظام الجامعة على مستوى الدراسة الجامعية إلى مفهوم ترتيبات خلطة
الجنسين في صفوف الدراسة ،ولكن يبقى كل جنس يجلس على حدة في جانب من
جانبي الفصل الدراسي.
ويمكن للشباب من الجنسين في الجامعة اللقاء في فترات الراحة وصاالت
الطعام ،وفي الوقت نفسه هناك الصاالت الخاصة بالفتيات لمن شاءت منهن االنفراد
بعيدا ً عن الجنس اآلخر في أي وقت من األوقات.
وقد شجعت الجامعة الشباب على الزواج من زميالتهم ،بل كانت تقدم المعونة
المالية لهم ،وتشجع أولياء أمورهم على دعمهم ومساعدتهم ،ولذلك كانت هناك أعداد
متزايدة للتزاوج بين طالب وطالبات الجامعة.
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هذا الترتيب في عالقة الجنسين مع التربية والتوعية (مقرر األسرة واألبوة)،
واألنظمة المتعلقة بنشاطات الطالب والطالبات المختلطة كالنشاط الثقافي
واالجتماعي ،وغير المختلطة كالنشاط الرياضي ،كل ذلك جعل الوقوع في األخطاء
أمرا ً نادر الحدوث ،وعادة ما ينتهي األمر بزواج األطراف المعنية أيضاً.
ونعد انتهاء مهمتي في ال امعة ااض مية العالمية نمالثزلا ،في مطلع عام تضعة
وتضعثن وتضعما ة وألإ للمي د ،عد
دا ماً ،لي ولزم ي م ضضي

متطوع ًا مت رغاً كما بدأ  ،وكما كان الحال

معية الطلنة المضلمثن والمعهد العالمي لل كر

ااض مي؛ وذلل لمتانعة مضثرة المعهد ونلاطات  ،وألت رغ ان از كتا
والو دان المضلم" الذو
أيقن

"أزمة اارادة

عل القبية التربوية الو دانية مبثت األضاضية؛ ألنني

من تأم تي وت اربي و براتي ،أن معرفة الصوا

ب تك ي لضلوك  ،وأن

معرفة ال طأ ب تك ي لم انبت  ،إذا لم يكن و دان المرء يمثل ولنزا إلى ما ث ار
العقل ،وو د

في القرآن الكرلم ،في مصة بني إض ار ثل في مصر ،ضنداً ودعماً

وبرهاناً على ذلل ،وذلل حثن و َّ َ ه ضنحان وتعالى نبي موضى علي الض م انقاذ
بني إض ار ثل الذثن اضتُبع وا واضتُعبدوا على أثدو "ال راعنة" ،وأراد ه ضنحان وتعالى

أن ثنقذهم وأن يمن علثهم ،ف ر بهم ضثدنا موضى إلى ضثناء ،فأنزل ه إلي األلواح
ٍ
ِّ
ِّ
ف
فثها {من ُكل َل ْيء}األعراف 145إص حاً لعقا د بني إض ار ثل وفكرهم الذو ُح ِّـر َ
تلوَ نمبي الزمن ،ليج ذلل فقط ،ولكن كت ه علثهم أيباً التي َ في صح ارء
و َّ

دمـر ابضتعناد ،ولثنلأَ فثهم ثل
ضثناء أربعثن ضن ًة؛ ليصل تربثتهم وو دانهم الذو َّ

ود َ اُلو َ  النقرة
من األحرار أصحا القدرة والقوة والنأج ،وعند ذلل فقط َ وَمتَ َل َد ُاو ُ
 251و َ كم ِّمن ِّفَ ٍة َملِّثَل ٍة َغَلَب ْ ِّفَ ًة َكِّن َثرًة ِّبِّ ْذ ِّن للاِّ النقرة .249
و

ل هذ الرحلة ال كرلة ،كن

حثرة وملق وتضا ل ،ف نني كن

كلما وا ه

مبية فكرلة مهمة هي موبع

أمعن النظر فثها نمنهج المعرفة العلمية اب تماعية،

ولمولية التعامل مع م مل النا الدثني االهي ،وكن
وا ه

من حاب

دا ماً أ د في كل ما

أن تنزلل مقاصد النصوا وم اهيمها وميمها ومناد ها ،نلكل

علمي وامعي حياتي ،يعطي ر ى إض مية تهدو وترلد ،نما ثناض

معارف العصر روامكانات وحا ات وتحديات  ،وكان نمرةُ تلل التطبيقا
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توضع ضقإ
المنه ية

عدداً من األعمال العلمية في كتا "العنإ روادارة الصراا في ال كر ااض مي" وفي
كتا "اانضان بثن لرلعتثن" وفي رضالة "بر المرأة وضثلة لحل ال فا
الزو ية!" وفي المقالة المطولة عن "نظام العقونا

ااض مية الناب

والمتغثر" وفي

المقالة المطولة عن "إلكالية ابضتبداد وال ضاد في ال كر والتارلخ ااض مي " ،وو
االكال في هذ النقطة أن إذا كان ااض م يقوم على العدل فكثإ ن ِّضر هذا القدر
من ابنحراف وال ضاد في أنظمة الحكم ،وفي وامع حياة األمة؟ وهي مقالة تقدم
منظو اًر وفهماً دثداً لإلص ح الضياضي ونظام الحكم ااض مي.
والقصد مما ضبق هو توبي أنعاد الت ربة والمعاناة التي امتد

حتى الثوم ،من

عهد الط ولة رواعدادها ومعاناتها وتضا بتها ونلاطاتها وأح مها ،و اصة منذ أن
أ ذ هذ الت ربة والمعاناة لحوالي ال مضثن عاماً المابية في التبلور والتعبثر
المكتو

المنلور على امتداد نصإ مرٍن ،أو منذ مطلع الضتثنيا

المابي ،والتي بدأ

نكتا

"نظرلة ااض م ابمتصادية

من القرن

ال لض ة والوضا ل

المعاصرة" الصادر عن مكتنة ال ان ي نالقاهرة عام 1960م.
والثوم مع مر نهاية ملوار الحياة ،والقدرة على العطاء ،وعلى النظر والتحلثل
والتأمل والمحابرة والكتانة عن "أزمة ال كر المضلم" و"أزمة اارادة والو دان المضلم"،
وما ضبق ذلل وما ت

من كتانا

وعدداً من القبايا المحثرة ما زال
لقد و د

وتأصي

،و د

أن هنال عدداً من األض لة،

عالقة ومانلة أمام ذهني تنحث عن إ انة.

أن "أزمة ال كر والمنهج "تدل على الطرلق ،وتهدو إلى األضلو الذو

يكون في الت كثر ضليماً ،والذو هو وضثلة إدرال التلوها  ،ومعرفة كي ية تنقية
النقافة.

كما و د

أن "أزمة اارادة والو دان المضلم" تدل على إلكاب

األضالث

والممارضا التربوية التي تعاني منها األمة وبنيان أبنا ها الن ضي والو داني،
واألضلو المطلو لوبع ٍ
حد للممارضا واألضالث ال اط ة في تربية اانضان
المضلم وتربية و دان .
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ولكنني و د

في ذا

الوم

ِّ
منهج ضلي ٍم لل كر ،وأضلو ٍ ضلي ٍم
معرفة
أن م رد
ٍ

في التربية ب يك ي لحل أزمة ت لإ األمة ،وب ا ار ها من دا رة التهميش والضلبية،
إلى دا رة الدفع والحرال وال عل وااث ابية ،روالى تحقثق الرلادة اانضانية الحبارلة
أهل لها ،وتمتلل كل وضا لها ومتطلناتها.
ااص حية؛ التي هي رضالتها ،والتي هي ٌ
وذلل أن ب يك ي أن يكون لدى اانضان األداة إذا لم يكن ل غاية أو هدف من

حصول على األداة وو ودها بثن ثدي ؛ ألن الو ود والحصول على الوضا ل ،إذا لم
تكن هنال غاية أو هدف لمن هي في ثد من و ودها ،ف ن اانضان لن يحرل
ضاكناً ،ولن ثدفع و ودها تحركاً لإلفادة منها ،ولو أن األداة تدفع وتحرل َم ْن ب غاي َة
هدف ،لتحرل المضلمون ،ولكان لهم الثوم لأن آ ر ،ألنهم مد توافر في أثدثهم
ل وب َ

الكنثر من الوضا ل واألدوا  ،ولكنهم لم ثتحركوا ولم ثنادروا مع علمهم نضوء حالهم،
ونكنثر مما هم في حا ٍة إلى فعل  ،برغم توافر الكنثر من الموارد وال اما  ،وكل ما
يك ي من الوضا ل لد ول حلنا

الضبق واابداا والت وق.

لقد ضبق العالم ااض مي ن داً كنثرة ،منها اليانان والصثن وروضيا وضواهم من

األمم ،في إدرال تحديا

أوربا والغر  ،والحا ة إلى موا هة تلل التحديا

وتعديا

تلل األمم.
ومع ذلل ف ن كنث اًر من األمم أمكنهم أن ثلحقوا ،بل أن ثت وموا ولبـزوا كنث اًر من

ن د الغر

روان ازات روابداعات المادية  ،أما اللعو

ااض مية ف نها  -مع كل

ابنبهار والتقلثد والمتانعة ألوربا والغر في كل و و الحياة المدنية وغثر المدنية
والعضكرلة وابمتصادية والضياضية  -لم تنت إب إلى محاكاة ماصرة لكلية ،روابَّ إلى
مزلد من الت لإ والقصور والمعاناة والمظالم ،روابَّ إلى اتضاا الهوة بثن عالمنا

وعالمهم.

ونعد هذ القرون من محاوب

التقلثد والمحاكاة ال اللة أصن وابحاً كوبوح

اللمج أن مهما توافر الوضا ل والتد

المعاناة ف ن لن ثتبدل الحال ،ولن تضت دم

الوضا ل ،ولن تضتقيم األمور ويعتدل المثزان ،إذا لم تكن هنال ر ية كونية حبارلة
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تعطي اانضان المضلم معنى حقيقياً إث ابياً للو ود ،وغاي ًة وهدفاً دافعاً لهذا الو ود،
تكون نمنزلة المحرل والدافع لل عل والعطاء والحركة ااعمارلة ااص حية.
هنا أدرك

أن إلكالية الر ية التي تحدد الغايا

وتوفر الدافع هي األضاج األول

واألكبر لكل فعل وحرال إنضاني وحبارو ،وما لم يكن هنال ر ية كونية حبارلة
إث ابية توفر الغاية والدافع ،فلن تتحرل األمة ،ولن ثتحرل اانضان ،ولن ت ثد اآلب
واألدوا والوضا ل والتهدثدا واارلادا والنصا  ،مهما كان وفثرًة ،ومهما كان
ثدة وفعال ًة ،منلها في ذلل منل آلة م ٍ
مطع ،فنالرغم من أن كل زء منها
ككة إلى ٍ
ً

ٍ
ونمثن ،وفي حالة ثدة  ،نهتم ن ونقدر  ،ف ن لن ث دو مهمت  ،ولن ثنمر
غال
ٌ
إنتا اً ،إذا لم ثوبع في ر ية كيان الكلي القادر على اانتا والحركة.
بل لعل أبل من ذلل حال األلوف من حملة اللهادا

العليا في منه يا

النحث العلمي ،وفي علوم التربية ،الذثن مع ضواهم من ألوف ال امعثثن
المت صصثن ،بفتقادنا الر ية والدافعية ،لم تن عنا آلياتهم وب أدواتهم وب فنياتهم لث اً
لتحرلل األمة ودفعها إلى ال عل والحركة؛ ألن ال عل والحركة ثر عان إلى الر ية

والغاية والدافع الذو هو ال وهر والمحرل ،فمن ب ر ية ل وب غاية وب مقصد ف ن
لن ثتحرل مهما توافر ل المعلوما

والوضا ل واآلليا  ،ولن ي ثد منها ،ولن يحضن

اضت دامها ،منل في ذلل منل التا ر ور ل األعمال حثن تحدن عن محابرة علمية

ِّمثـمة عن كلإ أنرو أو م طوطة نادرة ،ومنل في ذلل أكاديمي في علم الحل ار
أو األف ل حثن تحدن عن فرا دثدة في عالم الت ارة واألعمال؛ فكل و ٍ
احد منهما
لن يحرك إب ما لـ في غاية وهدف.
وهنا و د أن عل َّي أن أعطي موبوا الر ية الكونية حق من العناية وابهتمام،
لعل ذلل ي ثد في أن تضتعثد األمة دوافعها وغاياتها وحراكها ااض مي ااعمارو

الحبارو ال ِّثـر ،وفي أن تضتعثد بذلل ميادتها ورلادتها للحبارة اانضانية ،على
بوء رضالتها الحبارلة الحياتية ال ثـرة المقدضة؛ لتضتنقذ ذاتها ،وتضتنقذ الحبارة
واانضانية من و ار ها.
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والض ال هل كان ما ضبق من هد في معال ا

أزما

ال كر والمنهج والو دان

هناء وغثر برورو؟ وهل كان الوا
والتربية
ً
"الر ية الكونية الحبارلة القرآنية "وت لثتها مبل أن أتصدى لدراضة مبية ال كر
أو األولى أن أبدأ بدراضة مبية

والمنهج ،ومبية اارادة والو دان ،وت لثتهما؟ .
وال وا

أن لم يكن لي أن أتصدى لقبية ال كر والمنهج ومبية اارادة

والو دان لوب أنني كن متلنضاً  -ولو نلكل غثر واا وب كامل  -هذ الر ي َة الكوني َة
الحبارل َة القرآني َة الحياتية ال ِّثـرة.
كما أن ما كان من الممكن ،من غثر أن أدرج وأحلل وأتتنع مبية ال كر
تلوه  ،وكثإ أنر ذلل
ومبية التربية ،أن أدرل نايا مبية الر ية الكلية ،وكثإ َّ

على مضثرة ال كر والو دان.

وهكذا ف ن القبية مبيةٌ دا رلةٌ تتنادل التأنر والتأنثر؛ لتحقثق الوبوح وال هم

والت عثل.

إنني حثن تصدث  ،م ه ً ن هم مضثرة ال كر والو دان ،وأضنا

انحرافاتها

وتلوهاتها ،أمكنني فهم الر ية الكونية ااض مية ودببتها ،وفهم أهمثتها ،وفهم
تلوهاتها ،وأضنا
مباياها ،وفهم ُّ

التلوها  ،وكي ية التصدو لها ،وكي ية
هذ
ُّ

ال كر والو دان ،كما أن الر ية كان

برورلة ل هم إلكالية ال كر والو دان المضلم.

التعامل معها ،وهكذا لم يكن بد ل هم الر ية الكونية والوعي بها ،من فهم إلكالية

على أو حال؛ ف نني في نهاية ال هد والم اهدة مع مبية الر ية الكونية
الحبارلة القرآنية ُض ِّع ْد ُ أن أمكنني اا انة نلكل واا ومقنع عن عدد من القبايا
األضاضية الو ودية التي َل َغَل النال في فهم الذا  ،ومعنى هذ الذا  ،وع ما
هذ الذا ناهلل ،وع ماتها ناآل رلن ،ونالمنادئ والقيم والم اهيم؛ التي هي أدوا هذ
الر ية وآلياتها؛

لكي تتحقق وتت ضد في وامع الحياة ،اضعاد اانضان واانضانية،
{يا أَثَّتُها َّ
النْ ُج اْل ُم ْط َمِّ َّن ُة* ْار ِّ ِّعي
والربا والطمأنثنة لإلنضان الضوو َ َ
َّمر ِّ
بَّي ًة* َف ْاد ُ لِّي ِّفي ِّعَن ِّادو* َو ْاد ُ لِّي َ َّنِّتي}ال ر ،30-27فذلل وب
ْ

وتحقثق الضعادة
ِّإَلى ربِّ ِّل ر ِّ
ابَي ًة
َ َ
لل عامنة أصحا

الر ى العاملة المهتدية في الدارلن ،ب ذن ه.
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ضطـر فا دة وطامة ِّثـرة حياتية إث ابية للقارئ ِّ{إن أ ُِّرلد ِّإبَّ
أر و أن يكون فيما َّ
ْ ُ
ُ
ِّ
ط ْع ُ }هود 88
اضتَ َ
ص َ َح َما ْ
اا ْ
كما أنني أر و أن ثت اعل الم كرون والقادة ااص حثون مع مبية الر ية
الكونية الحبارلة القرآنية نمز ٍلد من الدراضة والتعمثق ،واضتنطان هذ القبية تربوياً

وتعليمياً وممارض ًة في ن وج أبناء األمة وكوادرها ،وتعليمهم وتربثتهم ،وفي بناء
األمة وتحمل رضالتها ،وحتى تتحرل األمة وتن وتزدهر
م ضضاتها ،حتى تنه
وتنمر حبارة الروح والعدل واا اء والتكافل والرحمة واألمن والض م َ وَل ْو َمِّ ٍذ َيْ َرُح
للاِّ ثنصر من ي َلاء وهو اْلع ِّز ُلز َّ ِّ
ِّ
ِّ
يم الروم .5-4
ص ِّر َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
اْل ُم ْ م ُنو َن * بَن ْ
الرح ُ
وباهلل التوفيق ،وعليه التكالن ،إنه سميع مجيب .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
عبد الحميد أحمد أبو سليمان
الرياض في1429/8/8هـ الموافق لـ 2008/8/9م

الرؤية الكونية القرآنية الحضارية
الرؤية الكونية القرآنية هي البنية األساسية لإلصالح:

لكــل منظومــة حبــارلة ر يــة كونيــة ت ــدمها وت علهــا منه يـ ٌة فــي الت كثــر ،كمــا أن

لكــل منه يــة منــادئ تهتــدو بهــا وتحــدد لهــا م ر ــا

هــذا ال كــر ،وكلمــا كان ـ

هــذ

المنه ي ــة عل ــى ل ــاكلة ر لته ــا الحب ــارلة واب ــحة إث ابي ــة كوني ــة من تح ــة تعب ــر ع ــن
ــوهر هــذ المنظومــة الحبــارلة ور لتهــا الكونيــة ،كانـ

فعالــة منت ــة،
هــذ المنه يــة َّ

ولهــذا كــان ابهتمــام الحبــارو واألكــاديمي المعاصــر نمنه يــة الت كثــر كبثـ اًر ومركزلـاً؛
ألن منه ية الت كثر هـي التـي تحـدد مـن الناحيـة العمليـة فعاليـة كـل منظومـة حبـارلة

وطبيعــة آنارهــا ااث ابيــة أو الضــلبية علــى األمــم واللــعو التــي تنبــوو تح ـ

مظلــة

تلــل المنظومــة الحبــارلة ،بــل علــى إضــهاماتها فــي مضــثرة الحبــارة اانضــانية بو ـ
عام.
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ومــن االــكاب
المنظوما
ثترتـ

التــي توا ـ الدارضــثن للمنظومــا

ور لتها الكونية من غمو

علــى ذلــل مــن تعــار

وتنام

وتنــام

في حياة تلل األمم.
وألهمية الر يـة الكونيـة ومـا ثترتـ

الحبــارلة مــا يعتــرو نع ـ

في بناء نعـ

بــثن المنطلقــا

تلـل المنه يـا

ومـا

النظرلــة وبــثن وامــع الممارضــة

علثهـا مـن منه يـة فكرلـة؛ ف َّنـ ث ـ

أن تتمتـع

الر يــة الكونيــة ومنه ثتهــا ال كرلــة نااث ابيــة والت ـوا م وابنبــناط ؛ لــذلل ف َّن ـ ب بــد
للدارضــثن مــن الومــوف عنــد ظه ـور أي ـة ضــلبية أو تنــام

فــي بنــاء الر يــة الكونيــة أو

ألن أي ا ــت ل ببنثتثهم ـا أو ببنيــة أو واحــدة منهم ـا ب بـ َّـد أن ثنتهــي
منه يــة فكرهــا؛ َّ

ناألمــة إلــى الضــلبية الحبــارلة وعــدم ال اعليــة الحياتيــة نكــل آنارهــا الضــلبية فــي تكــولن
عقليــة األمــة وتلــوي منظومتهــا الحبــارلة؛ لثنتهــي األمــر  -نالبــرورة  -ناألمــة إلــى
الت لإ وابنهيار الحبارو.
ولمـ ـ ـا كان ـ ـ

منه يـ ــة الت كثـ ــر ومناد هـ ــا وميمهـ ــا وم اهيمهـ ــا ت ـ ـ نر وتتـ ــأنر نالر يـ ــة

الكوني ــة؛ َّ
ألن منه ي ــة الت كث ــر ليضـ ـ

ف ــي الحقيق ــة إب أدوا

لت عث ــل الر ي ــة الكوني ــة

الحبــارلة لامــة ،لــذلل ف َّن ـ ب يمكــن للمنه يــة وب لمناد هــا وم ـا ثتعلــق بهــا مــن مــيم

فعـالة ،إذا لم تكن تنبني على ر ية كونية حبـارلة
وم اهيم أن تتضق بنثتها وأن تكون َّ
ضــليمة البنيــة وابــحة الم م ـ والقضــما

تعكرها ضلبيا

والغايــا

مضــتقرة فــي بنــاء بــمثر األمــة ب

وب تنامبا  ،ألنـ نقـدر مـا تتمتـع نـ الر يـة الكونيـة ونالتـالي منه يـة

فكرها ومنادئ هذ المنه ية ،من ض مة المنطلقا

ووبـوح الغايـا  ،وتناضـق البنـاء،

تصن تلل الر يـة ومنه يـة فكرهـا مصـدر مـوة الدافعيـة والضـ مة الن ضـية واب تماعيـة
ف ــي كي ــان األم ــة ،الت ــي ه ــي أض ــاج م ــا تحققـ ـ األم ــة ومنه ي ــة فكره ــا م ــن الن اح ــا
وااث ابيا

واابداعا

اانضانية الحبارلة.

لــذلل ف ـ ن الح ــدثث عــن الر ي ــة الكونيــة الحبــارلة ،وت لثته ــا ،رواص ـ ح بنثته ــا،

أن يأتي أوبً ومبل أن نتحدث عن منادئ منه ية الت كثر عامـ ًة وااضـ مية منهـا
ث
اصة ،ومبل أن نعدد هذ المنادئ ،بل ومبل أن نتعرف على أنعادها ،لهـذا ف ننـا نبـدأ
نالتعرف على الر ية الكونية الحبارلة ااض مية التي هي نمنزلة ال ذور التي تنبنـق
منهــا هــذ المنــادئ والم ــاهيم والقــيم ،والتــي تحــدد طبيعتهــا ،وتمنــل مر عثتهــا والغايــا
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والمقاصـ ــد الكبـ ــرى التـ ــي تعمـ ــل علـ ــى ت ضـ ــثدها ،والتـ ــي ث ـ ـ

أن تـ ــنعكج نانبـ ــناط

ونأضلو علمي مقنع على بنثتها ،نم على اضت داماتها وم ر اتها.
إن ملــة ابهتمــام نــالتعرف علــى الر يــة الكونيــة الحبــارلة لامــة؛ التــي هــي نمنزلـة
األر والتربة التـي تنبنـق منهـا المنـادئ والم ـاهيم والقـيم التـي هـي فـي الحقيقـة ليضـ
إب نمنزلة الزه ار التي ِّ
تعطي بها ذور األل ار ما ثت تق عن زهراتها مـن نمـار ،أو
التــي هــي نمنزل ـة األدوا

واآلليــا

التــي تحقــق بهــا اآللــة منافعهــا ،ومــن نــم ف ـ ن عــدم

الــوعي ببنيــة الر يــة الكونيــة ااض ـ مية ومــا تعبرعن ـ مــن المنطلقــا

والمنــادئ والقــيم

والم اهيم التي ت ضدها منه ية ال كر ،وما بثنها مـن ع مـا ؛ ف نـ يصـع

يكــون مــد لحــق نمنه يــة ال كــر مــن ضــوء ال هــم والتلــوها
أهـ ــم األضـ ــنا

التـ ــي أد

كلـإ مـا

وكــل ذلــل وب لــل يعــد مــن

وت ـ ـ دو إلـ ــى مـ ــود المنه يـ ــة ،روالـ ــى هاملـ ــية اضـ ــت داماتها

ومنت اتهــا ال كرلــة ،روالــى عــدم فاعليــة المنــادئ والم ــاهيم والقــيم المنبنقــة منهــا فــي وامــع
فكر األمة ووامع حياتها حياة األمة ،على الرغم من وفرة تراث األمة وأدبياتها من هـذ
األدوا

واآلليا

ولما كانـ

المنه ية ،ومن هذ المنادئ والقيم والم اهيم الحبارلة.

ـذور منه يـة فكـر األمـم ااضـ مية والتربـة التـي تنبـ

منهـا م اهيمهـا

وميمهــا إنمــا هــي تنبنــق  -وب لــل  -مــن ر يــة األمــة العقديــة القرآنيــة الكونيــة ،أو مــا
ثــدعى "ر يــة العــالم" ألنهــا هــي التــي تحــدد فهــم اانضــان فــرداً وأم ـ ًة و نض ـاً لــذواتهم،
ولمعنى و ودهم ،وللغاية من هذا الو ـود ،وع ماتـ نالـذا ونـاآل ر ونالعـالم ونـالكون
فــي ك ـل أنعــاد هــذا الو ــود ،ومــآل هــذا الو ــود ،ف ـ ن هــذ الر يــة هــي ال ــذور والتربــة
والمننــع الــذو يمنــل القــوة الدافعــة العقديــة التــي تحــدد طبيعــة القــوة الو دانيــة المحركــة
لإلنضان وللم تمع ،والتي تحدد تو هاتهم وفاعلثتهم وترضم و هة مضـثرتهم فـي الحيـاة،
ومدى موة هذ المضثرة اانضانية وفاعلثتها ااعمارلة الحبارلة في الو ود والتارلخ.
ولـ ــذلل كلمـ ــا كان ـ ـ هـ ــذ الر يـ ــة وابـ ــحة لي ـ ـة رواث ابيـ ــة وضـ ــهلة ال هـ ــم والتمنـ ــل
واادرال ،وكلمــا كانـ نعثــدة عــن التنــام وعــن ال رافيــة واألوهــام وكلمــا كانـ نعثــدة
عـ ــن الض ضـ ــطة والتعقثـ ــد ونعثـ ــدة عـ ــن ااغ ـ ـراق فـ ــي لغـ ــة الت رلـ ــد والتنظثـ ــر وفـ ــر
ـوة بــمثرل ًة
المضـلما القهرلــة التـي ت ــي الع ـز والتنــام  ،كلمـا منَّــل هـذ الر يــة م ً
عقديـ ًة تربويـ ًة فاعل ـ ًة محركـ ًة لل ــرد والم تمــع ،وم علــة لمنه يــة فكــر الم تمــع وكــل مــا
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لدى ال رد والم تمع من أدوا

ال عل والحركة وبوانطها؛ المتمنلة في منادئ منه يـة

فكر  ،وما تنطوو علي هذ المنه ية من م اهيم وميم وبوانط.
أم ــا إذا كانـ ـ

الر ي ــة غا م ــة مهرل ــة ت رلدي ــة ض ــلبية رافي ــة فـ ـ ن ن ــروة األم ــة مـ ـن
ت عثـل الر يـة الكونيـة وبـوانطها  -تظـل

المنادئ والم اهيم والقيم – والتـي هـي أدوا
كلمــا ٍ رنانــة وفــاء تُـ ـ َرَّد ُد فــي المعابــد والمحافــل ،وتنقــى عزل ـزة مقدضــة علــى األرفــإ
وفي نطون الكت  ،ب تعبر إب عن م رد أح م ومأنو ار ومواعظ ب تضاوو في وامـع
ـر فــي حيــاة
الحيــاة والممارضــة أكنــر مــن حبــر علــى ورق ،نحثــث ب تكــاد تــرى لهــا أنـ ًا
األف ـ ـراد ،وب فـ ــي أداء الم تمع ـ ـا  ،وب فـ ــي مـ ــنهج ت كثـ ــرهم ،وب فـ ــي فاعليـ ــة حـ ــركتهم

وض ـ مة تعــام تهم ،منلهــا فــي ذلــل منــل مطــع اآللــة الم ككــة المتنــانرة علــى األرفــإ،
فهي برغم ما تحمل كل مطعة من مطعها من ميمة كامنة فثهـا ،تظـل فـي الوامـع م ـرد
مطــع م ككــة لــيج لهــا ميمــة فعليــة إنتا يــة مــا لــم ت معهــا ر يــة وهيكليــة كليــة لــاملة
فعـ ـالة منت ــة ،ت عــل تلــل القطــع النمثنــة المتنــانرة ،وتحولهــا
ت عــل مــن تلــل القطــع آلــة َّ
إلى أداة وآلة منت ة.

وهكــذا ف ـ ن مــا نــرى ونلمــج فــي حــال األمــة المضــلمة مــن عــدم الــوعي المضــتنثر،

وبــعإ ابهتمــام العلمــي المتعمــق نالر يــة الكليــة الكونيــة ااض ـ مية أو "ر يــة العــالم
ااضـ ـ ـ مي" وب ـ ــنابية ه ـ ــذ الر ي ـ ــة وتض ـ ــطي فهمه ـ ــا ،وض ـ ــلبية ه ـ ــذا ال ه ـ ــم وتل ـ ــوه

ومحدودثتـ  ،فـ ن كــل ذلــل ُي َعـ ُّـد مــن أهــم األضــنا
تزال تتضب  ،والتي ت ضر ما تعاني األمة ااض مية ولعوبها وأفرادها ،ونلـكل متعمـق
األضاضــية العميقــة التــي تضــبب  ،ومــا

ومتضارا في عصورها المتأ رة حتى الثوم من تي وضلبية وتدهور وت كل وت لإ.
إن انبهار منق ي األمـة نـالنموذ الغربـي القـادر المنتصـر؛ نضـب
الماديــة ،ونضــب

مــوروث مــود ال كــر ،إلــى انـ

ازتـ العلميـة
إن ا

ضــيطرة روح التلقــي والمحاكــاة لــدى

منق ــي األمــة المتتلمــذثن ،فــي هــذ الحالــة ،علــى الحبــارة الغربيــة؛ هــذا الضــب

الــذو

علهـم ثتبنــون ،بــوعي وبــدون وعــي ،منه يــة ال كــر الغربــي؛ نمــا يحملـ فــي طياتـ مــن

ر يــة للحي ــاة والك ــون ،فـ ـ ثنص ــرفون ب دي ــة علمي ــة إل ــى إصـ ـ ح فك ــر أم ــتهم نـ ـالنظر
والد ارضــة النامــدة لت ـرانهم ولمنه يــة فكــر أمــتهم ،ومبــل كــل ذلــل ،ونعــد كــل ذلــل ،لر يــة
أم ــتهم الكوني ــة؛ الت ــي ض ــبق أن ــدد

منطلق ــا
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الحب ــارة اانض ــانية ،وحققـ ـ

لام ــة

أم ادها التارل ية ،وكثإ ولماذا ت ار ع
اب تماعي وأدا ها الحبارو.

تلل الر ية وت ار ـع معهـا فك ُـر األمـة وبنا هـا

ولذلل؛ ف ن إذا لم ي ق المنق ون المضـلمون ،نكـل ألـوانهم وتو هـاتهم ،مـن غ ـوتهم،

أو م ــن انبه ــارهم ،رواذا ل ــم ي ــت الم ك ــرون والتربول ــون وااصـ ـ حثون – ب دي ــة وروح
علمية نقدية َّبناءة  -مل ا ترانهم وحبارتهم ،فلن يضتطيعوا أن ثتصـدوا ن اعليـة لهـذا
القصور والت لإ والتدهور الذو أصا

وهمش و ودهم .ومن المهـم أن ثـدرل
أمتهمَّ ،
هــو ملــإ الر يــة

ه ـ بء أن الملــإ األول الــذو ث ـ أن ُيْ ــتَ َ مــن بــثن هــذ المل ــا
ااضـ مية ،وحقيقــة مــا أصــا هــذ الر يــة الكونيـة؛ ألنهــا هــي القاعــدة والمنطلــق الــذو

يمنل األضاج العقدو والدافع ال كرو والو ـداني المحـرل لـدى اانضـان ،ومـا لـم ثـدركوا
التي أد

األضنا

إلى غيمومـة ر يـة األمـة الكونيـة وتلـوهاتها وضـلبثتها ،فلـن يمكـنهم

أن يضهموا في اضتعادة األمة لر لتهـا الكونيـة الحبـارلة؛ ب ث ابياتهـا وفاعلثتهـا وموتهـا
الدافع ــة المحرك ــة ف ــي حي ــاة ال ــرد واألم ــة ،وف ــي ت عث ــل ن ــروا
وع ماتها من المنادئ والم اهيم والقـيم؛ نمـا يحقـق ذا

األم ــة وأدوا

حركته ــا

اانضـان المضـلم ويحقـق رضـالة

ااض ـ م ور لت ـ الكونيــة الروحانيــة ااعمارلــة؛ ألن هــذ الر يــة ،وتنع ـاً لــذلل منه يــة
فكرها هي القاعدة األضاج من البناء ،ومن ال ذور المغذية للحركة وللنمو ،والتي هـي

مصدر طامة األزهار لنماء األل ار.
وهكــذا ف ـ ن الض ـ ال المهــم الــذو كــان ث ـ
نلت

منــذ بدايــة إرهاصــا

صــحوة األمــة أن

إلي  ،وأن نولي العناية ال ا قـة ،وأب نم َّـر نـ مـرور الكـرام ،فـ يق َّـر لنـا مـرار مبـل

أن ن ث

عن اا انة اللافية أوبً ،حتى مبل أن نتحدث عن تراث األمة مـن المنـادئ

والق ــيم والم ــاهيم ،إن ه ــذا الضـ ـ ال ه ــو الضـ ـ ال المتعل ــق نماهي ــة الر ي ــة الكوني ــة لام ــة
وه ِّم َـل ْ ؟ وكثإ؟.
تلوه
ااض مية ومنظومتها الحبارلة ،ولماذا َّ
ُ
كيف تشوهت الرؤية الكلية الكونية السالمية؟:

بدءا ،نحـن نعلـم مـا كـان مـن أمـر أمضـنا الم ثـد ،مـن تـارلخ العهـد النبـوو ،وصـدر
ً
عهود األمة الحبارلة ،كما نعلم أيبـاً ،مـا كـان مـن الحـال الم ضـإ ،فـي عهـد األمـة
ال حــق ،وفــي عــالم الثــوم؛ ولــذلل ف نـ ب يمكننــا ت ضــثر إن ــا از العهــد النبــوو وصــدر
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عهــد ال

فــة ال ارلــدة (أبــو نكــر الصــدثق  وعمــر ال ــاروق  )ولــمور ر ال ـ  ،وعــزم

ص وفهم ،وروعة أدا هم روان ازاتهم التي تـدفق

بهـا دمـاء نقيـة دثـدة فـي لـراثثن حيـاة

العــالم وحبــارت اانضــانية ،مــا لــم يكــن لــذلل العهــد وأول ــل الر ــال روان ــازاتهم التــي
غثر العـالم و ـدد الحبـارة اانضـانية ،التـي كانـ حبـارات منهـا مـا لـار ،ومنهـا

مــا أفلــج ،ومنهــا مــا أدى مهمت ـ وط ـوا ال نــاء ،مــا لــم يكــن لــذلل العهــد وذلــل ال ثــل
حث ــة فعالــة ،أمــدتهم نااث ابيــة والدافعيــة
وأول ــل الر ــال ،ر يــة كليــة كونيــة حبــارلة َّ

والقــوة ال كرلــة والو دانيــة التــي مكنــتهم مــن روعــة األداء الــذو بهــر عــالمهم المعاصــر،
ضثرت ومآنر وأدا في بـمثر األمـة حتـى الثـوم؛ نحثـث لـم يقـإ األنـر المبهـر

ونقث

لـذلل التغثثــر الــذو أحدنـ ذلــل ال ثــل فــي ذلــل العــالم ،عنــد حــد تغثثــر العقثــدة والنقافــة
والهث ة والملنج لامم واللعو التي انطو تح

لوا ـ  ،بـل تعـدى كـل ذلـل إلـى نعـد

غثر مضبوق وب ملحوق حتى الثوم ،وهو نعـد تغثثـر لغـة تلـل اللـعو لتصـن العربيـة
القرلــية لغــة نـ د لــمال ال زلـرة العربيــة ونـ د لــمال القــارة اافرلقيــة و ــزء كبثــر مــن

ن د لرق إفرلقيا حثنما وط

األر

أمدام ذلل ال ثل وامتد في األفق ن وذهم.

ولذلل؛ ف ن الض ال الذو نحـن واانضـانية الثـوم فـي ألـد الحا ـة إلـى معرفـة وانـ
ه ــو م ــا حقيق ــة تل ــل الر ي ــة الت ــي تحل ــى به ــا ذل ــل ال ث ــل وعرفهـ ـا ذل ــل العه ــد؟ وم ــا
مصــدرها؟ وكثــإ تأت ـ ْ ؟ وذلــل نقــدر مــا نحــن فــي حا ــة إلــى معرفــة لمــاذا؟ وكثــإ؟
على مدى القرون والعهود ،بهت ْ و ت ْ  ،وفقد ْ تأنثرهـا وفاعلثتهـا ودافعثتهـا فـي أمـة
ااض ـ م ،حت ــى أص ــنح أمته ــا الوارن ــة ف ــي عــالم الث ــوم ،وب ــثن األم ــم ،ب ــعي ًة ض ــلبي ًة
ـطهدة ت تقــد ااث ابيــة وال اعليــة والدافعيــة؛ ولتصــن مضتبـع ة اضــته كية ثنهلــها
مبـ ً
ال هــل وال امــة والت لــإ ،وب تضــتطيع أن تــذود عــن حيابــها ،ومهملــة لــيج لهــا دور

ـر ونلــهد فــي عــالم
حبــارو ت دي ـ  ،وحتــى ث ـ ول أمرهــا إلــى الحــال المــزرو الــذو نـ ا
الثوم؟!
ومــن المهــم مبــل أن ن ث ـ

عــن هــذ األض ـ لة ،وأن نحــاول توبــي الر يــة الكونيــة

الحب ــارلة ااضـ ـ مية ،أو م ــا يض ــمى أيبـ ـاً "ر ي ــة الع ــالم" أن نعل ــم ،وأن ن ــدرل ،وأن
نضلم ،أن ر ية ثل الصدر األول ب يمكن أن تكـون  -وحالنـا هـي النقـي مـن حـال
ص ــدر ت ــارلخ األم ــة  -ه ــي ذا الر ي ــة الكوني ــة الت ــي نتمنله ــا الث ــوم كـ ـ ٍ
رث نقث ـ ٍـل م ــن
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عهودنــا المتــأ رة ،والتــي هــي فــي م ملهــا وتأنثرهــا ر يــة كونيــة نظرلــة ضــلبية تكــاد ب
وذكرلـا

يعبر ُ ُّل ال ار ج مـن طاناتهـا إب عـن ترهثنـا
تمنل إب أعنـاء ومضـ وليا تُْلَقـى علـى عـاتق اانضـان المضـلم نلـكل علـوا ي إم ـي،

وتتطلـ

– مضــتعثنة ب طانـا

الترهثـ

وأحـ م وأوهـام ب

وادعـاءا

 -مــا يكــاد يصــل فــي طــا

اانضــان المضــلم

إلى حد "إلغاء الذا " لتحقثق تلل الر ية ال ومية اام ية الترهثبيـة واضـتي اء لـروطها
روام ءاتها.
إن ر يـ ـ ًة و طان ــا ٍ به ــذ المواصـ ـ ا

ه ــي ف ــي كنث ــر م ــن وانبه ــا ر ي ــة ض ــلبية،

اا  -إلى إحضاج نالقهر والضـلبية والتهمـيش؛ وهـذا ثـورث
اا وغثر و ٍ
ومدعاة – نلكل و ٍ
في الن وج فقدان الدافعية والحماضة لطل

ااث ابي ،في ملروا ابضت

المعرفـة واضـتلهام الضـنن الكونيـة ،وااضـهام

ف وااعمـار الحبـارو ال ثـر ،وب يمكـن لهـذ الن ضـية

مهملـة مضتبـع ة غثـر فاعلـة
إب أن ت لإ وراءها ،في م ملها ،أم ًة ضلبي ًة اتكالي ًة،
َّ
أو م ـ ـ نرة ،ت تقـ ــد الغايـ ــة والدافعيـ ــة والحماض ـ ـة ،ولتضـ ــم أفرادهـ ــا وم تمعاتهـ ــا ناألنانيـ ــة
والضلبية وبعإ روح التكاتإ والتعاون وانعدام الروح ال ماعية ،ولذلل ف ن ب ع ـ

ابــا ،ورد فعــل ضــلبياً ،ن ـالل وء
أن ثنــتج طــا "إلغــاء الــذا " اام ــي الترهثبــي ،إعر ً
إل ــى ال ــدفاا غث ــر الـ ـواعي ع ــن الـ ـذا  ،وذل ــل بتل ــنج حال ــة "مركزل ــة ال ــذا " (ال ــن ج
الحثوانيــة الطثنيــة األمــارة نالضــوء) التــي تتضــم فــي م ملهــا نال رديــة ابنطوا يــة الضــلبية
"ااحضــان" وحضــن األداء إب م ــرد تعبثــر

والملتويــة األنانيــة ،حتــى ب تصــن ومبــا

رمـزو فطــرو عــن مكنــون دوافـع ال طـرة الروحانيــة الكامنــة فـي بــمثر اانضــان (الــن ج
اام ء والترهث .

الروحانية البمثرلة اللوامة) ،رواب اضت انة ضلبية أنانية ل طانا
أما ر ية "العالم" أو "الر ية الكونية القرآنية الحبارلة ااضـ مية" فمـا كـان لهـا أن
تحقــق مــا حقق ـ

فــي عهودهــا الضــال ة إب ألنهــا – نالبــرورة  -كان ـ

ر يــة إث ابيــة

تتضــم نالدافعيــة و"تحقثــق الـذا " نأنعادهــا ال رديــة وال ماعيــة؛ فثت ــوق فثهــا دافــع الحـ
َّ ِّ
َل ُّـد ُحانـا ِِّّّ النقـرة165علـى ملـاعر الت ولـإ
آم ُنوْا أ َ
والرغنة وااث ابية وابمتناا َ والذ َ
ثن َ
والترهث والضلبية؛ وبذلل يحقق اانضان في ملروا الحياة ذاتَ ومعنـى و ـود  ،وذلـل

مــن ـ ل ال عــل وااعمــار الحبــارو ال ِّث ــر ،والحماضــة لــاداء الحيــاتي فــي أنعــاد

ال رديــة وال ماعيــة ،الماديــة والروحيــة ،أو أن اانضــانية فــي ر يــة ذلــل ال ثــل القرآنيــة
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ااعمارلة الحبارلة ،تضت ث
النزعا

لدوافعها ال طرلـة الروحيـة وحا اتهـا الماديـة ،ب بـدوافع

المادية اآلنية األنانية العدوانية الحثوانية "األمارة نالضـوء" ،القا مـة علـى القهـر

والتظ ــالم ،حث ــث "الح ــق للق ــوة" ،ولك ــن تض ــت ث
والوضا ل والدوافع والنزعا

ل طرته ــا وحا ته ــا المادي ــة ناألض ــلو

ال طرلة البمثرلة الروحية الضوية ،القا مة على ميم العدل

وااحض ــان واا ــاء والضـ ـ م نأل ــمل المع ــاني ،وحث ــث "الق ــوة للح ــق" (ال ــن ج الروحي ــة
البــمثرلة "اللوامــة")؛ بــذلل يحقــق اانضــان ذاتـ وربــا القـ ضــوياً فطرلـاً ،ويضــت ث
نلكل حبارو إعمـارٍو ث ٍـر وبنـاء؛ لتلبيـة حا اتـ الروحيـة والماديـة ،وبنـاء م تمعاتـ
للاِّ
ِّ
ـل لِّلـ ِّـد ِّ
طـ َـرَة َّ
ثن َحِّنيً ــا ِّف ْ
الحبــارلة ااعمارلــة ،يقــول ه ضــنحان وتعــالى َ ف ـأَم ْم َو ْ َهـ َ
ِّ
ِّ
ـق َّ ِّ ِّ
الن ـ ِّ
َكنَ ـ َـر َّ
ط ـ َـر َّ
ثل لِّ َ ْل ـ ِّ
ـاج َب
َّالِّت ــي َف َ
ثن اْلَق ــيِّ ُم َوَل ِّك ـ َّـن أ ْ
ـل ال ــد ُ
للا َذل ـ َ
الن ـ َ
ـاج َعَل ْث َه ــا َب تَْب ــد َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم
ثن * لِّ َمـ ـ ــن َلـ ـ ــاء ِّمـ ـ ـ ُ
َي ْعَل ُمـ ـ ــو َن( الـ ـ ــروم {ِّ )30إ ْن ُهـ ـ ـ َـو ِّإب ذ ْكـ ـ ـ ٌـر لْل َعـ ـ ــاَلم َ
ـنك ْم أَن َي ْض ـ ـ ــتَق َ
ِّ
اكتَ َض َـب ْ َربََّنـا
إ للاُ َنْ ضاً ِّإبَّ ُو ْض َع َها َل َها َما َك َضَب ْ َو َعَل ْث َها َمـا ْ
}التكولر{ .28-27بَ ُي َكل ُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ثن ِّمــن
ـثنا أ َْو أَ ْ َ
بَ تُ َا ِّ ـ ْذَنا ِّإن َّنضـ َ
صـ اًر َك َمــا َح َمْلتَـ ُ َعَلــى الـذ َ
طأَْنـا َربََّنــا َوبَ تَ ْحم ْـل َعَل ْثَنــا إ ْ
ِّ
{ب
َمْبلَِّنــا َربََّنــا َوبَ تُ َح ِّمْلَنــا َمــا بَ َ
اغ ِّـ ْـر َلَنــا َو ْار َح ْمَنــا}النقرةَ ،286
ـإ َعَّنــا َو ْ
طا َمـ َة َلَنــا ِّنـ َو ْ
اعـ ُ
ِّ
َّ
ـإ َّ
ئ َنْ ِّض ـ ـ ــي ِّإ َّن ال ـ ـ ـ َّـنْ َج أل َّ
َمـ ـ ـ ـ َارةٌ
{و َم ـ ـ ــا أَُب ـ ـ ـ ِّـر ُ
للاُ َنْ ضـ ـ ـ ـاً ِّإب َم ـ ـ ــا آتَ َ
ُي َكل ـ ـ ـ ُ
اه ـ ـ ــا}الط قَ ،7
اللَّو ِّ
ج َّ
النْ ِّ
الض ِّ
{ب أُْم ِّضم ِّبَث ْو ِّم اْل ِّقَيام ِّة* َوَب أُْم ِّضم ِّن َّ
َمـا
{وأ َّ
ِّن ُّ
وء}ثوضإَ ،53
امة} القيامة َ ،2-1
َ
َ
ُ
ُ
اف مَقام َربِّ ِّ َوَنهى َّ
النْ َج َع ِّن اْل َه َوى* َفـِّ َّن اْل َ َّنـ َة ِّهـي اْل َمأ َْوى}النازعـا ،41-40
َ
َم ْن َ َ َ َ
َ
بـ َّـي ًة* َفــاد لِّي ِّفــي ِّعنـ ِّ
{يــا أَثَّتُهــا الـ َّـنْ ج اْلم ْ ِّ
ابــي ًة َّمر ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ـادو*
ُْ
ط َم َّنـ ُة* ْار عــي ِّإَلــى َربِّــل َر َ ْ
َ
ُ ُ
َ َ
و ْاد ُ لِّــي َ َّنِّتي}ال ــر { ،30-27وَنْ ـ ٍ
ورَهــا َوتَْق َو َ
ـج َو َمــا َضـ َّـو َ
اها* َمـ ْـد أَْفَل ـ َ
اها* َفأَْل َه َم َها ُف ُ َ
َ
َ
ـاها} الل ــمج {ِّ ،10-7إ َّن للاَ بَ ُي َغِّث ـ ُـر َم ــا ِّنَق ـ ْـو ٍم َحتَّ ــى
اها* َوَم ـ ْـد َ ــا َ َم ــن َد َّض ـ َ
َم ــن َزَّك َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ظلِّ ـ ــم َّ
ـاج أَنُ َض ـ ـ ُـه ْم
ـاج َل ـ ـ ْـث اً َوَلـ ـ ــك َّن ا َّلن ـ ـ َ
الن ـ ـ َ
ُي َغث ـ ـ ُـروْا َم ـ ــا نأ َْنُ ض ـ ــه ْم}الرعد{ ،11إ َّن للاَ بَ َي ْ ُ
حدنََنا َحا ِّ ُ ْب ُن اْلولِّ ِّثدَ ،ح َّدنََنا م َح َّم ُد ْب ُن َح ْـر ٍ َ ،ع ِّـن ُّ
ظلِّ ُمو َن}ثونجَّ ،44
الزَب ْث ِّـد ِّوَ ،ع ِّـن
َي ْ
َ
ُ
للاِّ
ِّ
ُّ
ـول َّ
الزْهـ ِّـرِّو ،أَ ْ َب َرِّنــي َضــع ُثد ْبـ ُـن اْل ُم َضـ َّـث ِّ َ ،عـ ْـن أَِّبــي ُه َرْلـ َـرَة ،أََّنـ ُ َكـ َ
ـال َرُضـ ُ
ـول َمـ َ
ـان َيُقـ ُ
صــرِّان ِّ
ِّ ِّ
ِّ
صـلى ه عليـ وضــلم " مـا ِّمـ ْـن مولُـوٍد ِّإبَّ ُثوَل ُـد َعَلــى اْل ِّ ْ ِّ
ط َـرة َفـأََب َواُ ُث َه ِّوَدانـ َوُلَن َ
َْ
َ
ويم ِّ ض ِّـان ِّ َكمــا تُْنـتَج اْلب ِّهيمـ ُة ب ِّهيمـ ًة معــاء هــل تُ ِّح ُّضـون ِّف ِّ
اء" روا مضــلم،
ُ َ َ َ َ ََْ َ َ ْ
َ َ
َ
ََُ َ
ثهــا مـ ْن َ ـ ْـد َع َ
َكم ِّمن األَر ِّ واضتَعمرُكم ِّفثها َف ِّ
وبـوْا ِّإَل ْيـ ِّ ِّإ َّن َربِّـي
الحدثث { ،6926أ َ
َنلأ ُ َ ْ
اضتَ ْغ ُروُ نُ َّـم تُ ُ
َ ْ ْ ََ ْ َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل ِّمـ َـن الـ ُّـد ْنَيا
ـال َّ
ـثن َ
يمــا آتَـ َ
ـنج َنصـ َ
للاُ الـ َّـد َار ْاآل ـ َـرَة َوَب تَـ َ
َم ِّرلـ ٌ ُّم ثـ ٌ }هــودَ ،61
{و ْابتَـ ِّ ف َ
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ِّ ِّ
وأ ِّ
ِّ
ثن
ـاد ِّف ــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض ـ َـن َّ
ـل َوَب تَْنـ ـ ِّ اْلَ َض ـ َ
للاَ َب ُيحـ ـ ُّ اْل ُمْ ض ــد َ
للاُ ِّإَل ْي ـ َ
َحض ــن َك َم ــا أ ْ
َ ْ
ِّ
ثن }األعرافُ { ،31م ْـل َم ْـن
{وكلُوْا َو ْ
}القصاُ ،77
ال َرُبوْا َوبَ تُ ْض ِّرُفوْا ِّإَّن ُ بَ ُيح ُّ اْل ُم ْض ِّرِّف َ
الرْز ِّق}األعـراف{ ،32يـا أَث َّ ِّ
ح َّرم ِّزلن َة للاِّ َّالِّتي أَ ْ ر لِّ ِّعن ِّاد ِّ واْل َّ
طِّثَنا ِّ ِّم َن ِّ
آم ُنـوْا
َ َ َ
ُّهـا الـذ َ
َ ََ َ َ
ثن َ
َ َ
اض ــتَ ِّ ثبوْا ِِّّّ ولِّ َّلرض ـ ِّ
اهتَ ـ َـدى َفِّ َّن َم ــا َث ْهتَ ــدو
يك ْم}األن ــالَّ ،24
اكم لِّ َم ــا ُي ْحِّث ُ
ـول ِّإ َذا َد َعـ ـ ُ
{م ـ ِّـن ْ
ْ ُ
َ ُ
لِّنْ ِّضـ ِّ ومــن بـ َّـل َفِّ َّنمــا ي ِّ
بـ ُّـل َعَل ْث َهــا َوبَ تَـ ِّـزُر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر أُ ْ َرى}ااض ـراء{ِّ ،15إ َّن للاَ بَ
َ
ََ َ
َ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الصــالِّ َحا ِّ َضـ َـث ْ َع ُل َل ُهـ ُـم
آم ُن ـوا َو َع ِّمُل ـوا َّ
ثن}التونة{ِّ ،120إ َّن الــذ َ
ـيع أَ ْ ـ َـر اْل ُم ْحضــن َ
ُيبـ ُ
ثن َ
الرحمن وداً }مرلم{ ،96و ِّ
ِّ
َّكم نُ َّم تُ ُ ِّ ِّ ِّ
ـيم َوُد ٌ
ود}هـود{ِّ ،90إَّنـ ُ
َ ْ
وبوْا إَل ْي إ َّن َربِّـي َرح ٌ
َّ ْ َ ُ ُ
اضتَ ْغ ُروْا َرب ُ ْ
ِّ
ِّ
ود}البرو 14-13
ور اْل َوُد ُ
ُه َو ُث ْبد ُ
ئ َوُيع ُثد * َو ُه َو اْل َغُ ُ
و اء في الحدثث الذو روا وانصـة بـن معبـد أنـ أتـى النبـي صـلى ه عليـ وضـلم
ومــال لـ ـ

" ياوانصــة أ بــرل مــا

ـ

تضــألني عن ـ أو تضــألني؟ فقل ـ

يــا رضــول ه

نعــم .ف مــع أصــانع ال ــن ث

فــأ برني؟ مــال ـ َ تض ــألني عــن الب ــر واانــم .ملـ ـ
ف عــل ثنك ـ بهــا فــي صــدرو ويقــول ياوانصــة اضــت ِّ ن ضــل ،الب ــر مــا اطم ـأن إلي ـ
القلـ

واطمأنـ

إليـ الــن ج ،واانــم مــا حــال فــي القلـ

الناج .مال ض يان وأفتول"

وتــردد فــي الصــدر ،روان أفتــال

1

ولقد بدأ هبو

نلكل ضلبي تدرل ي على الر ية الكونية

رلاح البنابية التي يم

ااض مية من نعد العهد النبوو وصدر ال

فة الرالدة ،نحكم ابمح ل

ثل

ماعة "األصحا " الذثن رباهم القرآن الكرلم على ثد حامل الرضالة والمعلم والداعية
األمنل؛ ولهدوا النموذ النبوو ،وحكمة تنزلل النبوة للر ية والمنادئ والقيم والم اهيم
القرآنية ااض مية على وامع العصر نأنعاد الزمانية والمكانية؛ وذلل نأنر الضن
والوفاة وابضتلهاد ونحكم البرورة العضكرلة في موا هة نورة األع ار
تكبـد ثل األصحا
المبادة ،نم نعد إ مادها ،مع ُّ

في موا هة إمبراطورلا

ال اهلية

الكنثر من األرواح نضببها ،نم

العصر ال اضدة المعتدية الغالمة ال ارضية لمابً ولرًما

والرومانية لمابً وغرًبا؛ وهذا أدى إلى ت نثد القنا ل في يش ال ت  ،وهم الذثن لم
تكتمل تربثتهم نعد ،األمر الذو نتج عن غلنة القنا ل العربية من "األع ار " على

تنعا لذلل ،وذلل لحدانة
يش األمة ااض مية وموتها العضكرلة وحياتها الضياضية ً
عهد هذ القنا ل نااض م ،وترض م اهيم القبلية العنصرلة الحثوانية النافية لآل ر
25

في ن وضهم وميمهم وتقالثدهم اب تماعية ،ولعدم توافر إمكانا

محو تلل اآلنار

ال اهلية نالكامل ،ونالتالي إعادة تربية هذ القنا ل ،رواعادة بناء م اهيمهم وميمهم
اب تماعية العنصرلة ال اهلية؛ وذلل نضب

ضامة ما فر

على الدولة ااض مية

النال ة من صراعا منكرة من مبل اامبراطورلتثن الرومانية وال ارضية ،وأيباً لقضوة
حياة الصحراء وصراعاتها القبلية على الموارد الطبيعية الب ثلة ،كل ذلل لم ِّ
يمكن
اهيم القبلية ااض مية اب تماعية
ولم يعمق حتى الثوم ،في كنثر من الو و  ،م َ
التبامنية التي تمنل حلقة من حلقا الم ضضا التبامنية ااض مية ،كاألضرة،
وأ وة الرباا ،وال وار ،والمواطنة (مثناق المدثنة) واألمة والدولة لِّتَ َع َارُفوا ِّإ َّن
َكرمكم ِّعند َّ ِّ
اكم ِّإ َّن َّ ِّ
يم َ ِّب ٌثرالح ار (.)13
أ َْ َ ُ ْ َ
للاَ َعل ٌ
للا أ َْتَق ُ ْ
ومــن المهــم أن نــدرل معنــى غلنــة "األعـ ار " علــى الحيــاة الضياضـية لامــة النالـ ة،

وضـيطرة الضياضــي علــى الــدثني ،وتوظي ـ لمصــالح ال اصــة ،ومــا ثــن م عــن ذلــل مــن
الرضـول صـلى ه عليـ

عبــر عـن كنثـر مـن تنبـ ا
حتمية ابضتبداد وال ضـاد ،وهـو مـا َّ
وضــلم عمــا ضــيكون نعــد مــن انح ارفــا ٍ وفـ ٍ
ـتن ،ومــا ضــيكون لـذلل مــن أنــر طثــر علــى

مضثرة الحياة الضياضية واب تماعية وابمتصادية لامة ،وأهم من ذلل تأنثرها ال وهرو

على الحياة ال كرلة وعلى الر ية الكونية ااض مية.
عر  ،ونضب
فقنا ل األ ا

طبيعـة ال زلـرة العربيـة القاحلـة ،كانـ

فـي ال اهليـة ومبـل

ـور حبــارًلا" ،فــي عزلتهــا فــي نــال
ااض ـ م ،تعــاني نطبيعــة الظــروف البث يــة" ،مصـ ًا
إنضانيا ،واضـتنناء ،علـى أمـة ااضـ م
ال زلرة اللاهقة وصحارلها الواضعة ،وهذا أو
ً

ودولتـ  ،العمـ َـل  -للمصــلحة اانضــانية لهــذ القنا ــل ،ونكــل الوضــا ل المناضــنة الممكنــة،
كــأو "ماصــر"  -علــى إد ــالهم فــي نظــام إنضــاني حبــارو تبــامني غثــر عنصــرو
حثـواني هــو م تمــع "ااضـ م" ف مــا "حــر أو إضـ م" ،وذلــل كمرحلــة أولــى مــن م ارحــل
التأهثــل الحبــارو اب تمــاعي التبــامني التــي ببــد – إنضــانياً  -منهــا لتلــل القنا ــل

غاما لتلل القنا ل على عقثدة
العنصرلة المتوحلة البدا ية ،ولم يكن ذلل في الحقيقة إر ً
ااض م ،ولكن لكم وتروي إنضاني منل منل لكم ال ثل البرلة الوحلية التي ب ب َّـد
ـرو وتض ــتأنج ،ومن ــل الط ــل ال ــذو ي ــأبى العـ ـ َ ماَلـ ـ ِّ
له ــا م ــن أن تل ــكم حت ــى ت ـ َّ
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ِّ
َّ
ـان ِّف ــي ُملُ ـ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ـون ُك ْم
َع ـ َا
يم ـ ُ
ْاأل ْ
آمَّن ــا ُم ــل ل ـ ْـم تُ ْ م ُنـ ـوا َوَلك ــن ُمولُـ ـوا أ ْ
َضـ ـَل ْمَنا َوَل َّم ــا َث ـ ْـد ُ ل ْاا َ
ـر ُ َ
(الح ار .)14
ولذلل لم يكن التلدثد على العقثدة واايمان ،بل كان التلـدثد علـى "الصـ ة" التـي
روحيــا ومعنوي ـاً ،وعلــى "الزكــاة" التــي تمنــل
تمنــل بنــاء ال ماعــة اانضــانية اب تماعيــة
ً
2
مادياً بناء التبامن والتراحم اانضاني اب تماعي
وآيــا

ضــورة األن ــال والتونــة توبـ معــالم بدا يــة هــذ القنا ــل وتوحلــها ومصــورها

اب تمــاعي وحا تهــا إلــى التأهثــل اب تمــاعي اانضــاني الحبــارو يقــول ه ضــنحان
يكم ِّإبا وبَ ِّذ َّمـ ًة ثربـون ُكم ِّنـأَ ْفو ِّ
ِّ
اه ِّه ْم َوتَـأَْبى
إ َ روِّان َي ْ
ُْ ُ َ
وتعالى َ ك ْث َ
َ
َ
ظ َه ُروا َعَل ْي ُك ْم بَ َث ْرُم ُبوْا ف ُ ْ
ِّ ِّ ِّ
َكنَرهم َف ِّ
ِّ
ص ُّـدوْا َعـن َض ِّـبثلِّ ِّ ِّإَّن ُه ْـم َضـاء َمـا
اضُقو َن * ْ
ُملُ ُ
التََرْوْا ن َآيا للا نَ َمًنـا َملـي ً َف َ
وب ُه ْم َوأ ْ ُ ُ ْ
ا ِّ
ِّ
ِّ
ـابوْا
َكـ ُ
ـانوْا َي ْع َملُــو َن * بَ َث ْرُم ُبــو َن فــي ُم ـ ْ ِّم ٍن ِّإب َوبَ ذ َّم ـ ًة َوأ ُْوَل ـ َ
ـل ُهـ ُـم اْل ُم ْعتَـ ُـدو َن * َف ـِّن تَـ ُ
ِّ
الص ـ َ َة وآتَــوْا َّ
ـاة َف ـِّ ْ َو ُان ُكم ِّفــي الـ ِّـد ِّ
اآليــا ِّ لَِّقـ ْـو ٍم َي ْعَل ُمــو َن * َ روِّان
ـاموْا َّ
الزَكـ َ
ثن َوُنَ صـ ُـل َ
َ ُ
ْ
َوأََمـ ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ـان َل ُهـ ْـم
ـان ُهم ِّمــن َن ْع ِّـد َع ْهـ ِّـد ِّه ْم َو َ
َّن َكنُـوْا أ َْي َمـ َ
ط َع ُنـوْا فــي دثـن ُك ْم َفَقــاتلُوْا أَ َّمـ َة اْل ُكْ ِّـر ِّإَّن ُهـ ْـم بَ أ َْي َمـ َ
َّ
َّ
ود َمـا
َع َار ُ أَ َل ُّد ُكْ ًار َوِّنَ ا ًما َوأَ ْ َـد ُر أَب َي ْعَل ُمـوْا ُح ُـد َ
َل َعل ُه ْم َثنتَ ُهو َن( التونة  ،)12-8األ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
َع ـ ا ِّ
ـق َم ْغ َرًم ــا
ـر َم ــن َثت ـ ـ ُذ َم ــا ُثن ـ ُ
ـيم * َو ِّم ـ َـن األ ْ َ
ـيم َحك ـ ٌ
أَن ـ َـزَل للاُ َعَل ــى َرُض ــول َوللاُ َعل ـ ٌ
ِّ
ِّ
{هـ َـو َّالـ ِّـذو
َّا ِّن ُكـ ُـم الـ َّـد َواِّ َر َعَلـ ْـث ِّه ْم َدآِّ ـ َـرةُ َّ
ـيم( التونــة ُ ،)98-97
الضـ ْـوِّء َوللاُ َضـم ٌ
َوَلتَـ َـرب ُ
يع َعلـ ٌ
ِّ
ـثن رضـوبً ِّم ْـنهم َث ْتُلـو َعَل ْـث ِّهم َآي ِّاتـ ِّ وُل َـزِّك ِّ
ِّ ِّ
ثه ْم َوُي َعلِّ ُم ُه ُـم اْل ِّكتَـا َ َواْل ِّح ْك َمـ َة َ روِّان
َ
ْ
ُْ
َن َع َث في ْاألُمث َ َ ُ
ِّ
ِّ
ب َ ٍل ُّمِّب ٍ
ثن}ال معة2
َك ُانوا من َم ْب ُل َل ي َ
ولهذا ن د القرآن الكرلم ث اط العر الذثن طر في ظنهم أن د ولهم
م تمع ااض م والحبارة اانضانية ،هو منة وكرم منهم على رضول ه  أن ذلل

ليج َّ
منة منهم على رضول ه  وب على أمة ااض م ،بل هو برورة إنضانية ببد
لهم وب يار ،روان المنة الحقيقية هي هلل  إذ هدى ملو

من حضبوا أن اايمان

تمكن من ملوبهم وانتقلوا إلى مرحلة اايمان التي هي مرحلة مناعة وهداية ملبية
و دانية ،إن كانوا صادمثن في دعواهم ،نقول ه َّ  ب تَ ُمُّنوا َعَل َّي ِّإ ْض َ َم ُكم َب ِّل َّ
للاُ
ان ِّإن ُكنتُم ِّ ِّ
َن َه َد ُ ِّ ِّ
إليم ِّ
ثن( الح ار .)17
َي ُم ُّن َعَل ْي ُك ْم أ ْ
صادم َ
ْ َ
اك ْم ل ْ َ
وظه ــر اآلن ــار الض ــلبية لغلن ــة منا ــل "األعـ ـ ار " عل ــى الحي ــاة الضياض ــة ااضـ ـ مية

نانهيار ال

فة ال ارلـدة وميـام (الملـل األمـوو العبـو
27

) ،كمـا كـان مـن آنـار مـا نقـي

ـبنا فـي بـدء غـنش الر يـة الكونيـة
عالقـاً بهـم مـن البدا يـة والم ـاهيم العرميـة ال اهليـة ،ض ً
الحبــارلة القرآنيــة التــي ت ضــد روعتهــا فــي أداء ثــل "األصــحا " مــن "المهــا رلن"
و"األنصــار" لتح ــل ت ــدرل ًيا محله ــا ر ي ــة أعرابي ــة " ــل مص ــدرها ط ــا ٌ
ِّ
اصَّية أحوال منا ل األع ار " والذو و ه الرضول  إلثهم نما كان ثناض
القنا ـل علــى عهــد والـذو نلمــج فيـ مضـما

و"عصبياتها"  ،وفي أوصاف األع ار

ط أملتـ ـ
ل ــي ٌ

حال تلـل

تلــل األحـوال فـي نقايــا "تقالثــد" اهلياتهــا

في القـرآن الكـرلم ،وفـي أحادثـث ال تنـة ،إبـافة

إل ــى مـ ــا ك ــان يضتلـ ــرف الرضـ ــول  ويح ــذر من ـ ـ  ،م ــن حـ ــال األمـ ــة م ــن نعـ ــد بتـ ــأنثر
"األع ار " وضـواهم مـن اللـعو التـي ضتنبـوو تحـ

الصـ ـراعا

الها ل ــة المنتظـ ـرة م ــع اامبراطورل ــا

لـواء دولـة ااضـ م ،فـي ظـروف

ال اض ــدة العدواني ــة المحيط ــة ب زلـ ـرة

العر .

وم مـ ــل الوصـ ــإ النبـ ــوو لقضـ ــما

ذلـ ــل العهـ ــد ،الـ ــذو مب ـ ـى في ـ ـ بحق ـ ـاً منا ـ ــل

"األع ار " وميادة األمـولثن فعـ ً علـى "نظـام ال

فـة ال ارلـدة" ،والـذو حـول تلـل الـروح

القرآنيـ ــة ،وذلـ ــل النظـ ــام اللـ ــورو ال ارلـ ــد ،إلـ ــى "نظـ ــام ملـ ــل و ارنـ ــي مضـ ــتبد عبـ ــو

اضــتبيح

فيـ "المدثنــة المنــورة" وهــدم

"

فيـ الكعنــة ،ومتــل فيـ الحضــثن بــن

علـي وعبـد ه بـن الزبثـر ،وأُنعـد فيـ ورنـة ثـل "األصـحا " ومدرضـة نهـج ال

فــة

"ال ارلــدة" ،وأُلزم ـوا المضــا د نعث ـداً عــن الحيــاة الضياضــية العامــة ،ومــد حـ َّـولهم ذلــل إلــى
نظرلثن َم ْد َرِّضثثن ،وحصر َد ْوَرُه ْم – إلى حد نعثد  -في اصة ل ون الـذكر ،ولـ ون
ال رد واألضرة ،وفي فتاوى عقود البثـوا والمعـام

ال رديـة؛ وهـذا أدى فـي وامـع الحيـاة

ونظامها الضياضي إلى تضر ابنك اء والغنش على الر ية الكونية ااض مية وتلـوهها
في كنثر من وانبها ،وضاعد ذلل بدور تدرل ًيا علـى توظثـإ الـدثن لمصـلحة الحكـام
وأتن ــاعهم ،وعل ــى ت ــدهور الم ضض ــا العام ــة وعل ــى تمك ــثن ابض ــتبداد ،وت ــامم ال ض ــاد
ومظالمـ ـ ف ــي الحي ــاة العام ــة وف ــي بن ــاء الم تم ــع نك ــل ألوانـ ـ

الضياض ــي وابمتص ــادو

واب تماعي.
وبهــذا اارث القبلــي ال ــاهلي المنكــر الموبــوء ،ونمواصــلة المضــثرة التارل يــة لامــة
ااضـ مية والم تمــع المضــلم ،ود ـول كنثــر مــن اللـعو إلــى م تمــع أمـة ااضـ م نمــا
الط نقافاتها ور لتها روارنها الحبارو من مورونـا
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الحبـا ار

الضـال ة التـي أفلضـ

أو ماتـ ـ

وأد

مهمته ــا ف ــي ت ــارلخ الحب ــارة اانض ــانية ،وبض ــيما الحب ــارة ااغرلقي ــة

الصورلة (المنطق) األضطورلة الر ية (العقا د) ،فـازداد بـذلل الت ـنط ال كـرو العقا ـدو
ف ــي كنث ــر م ــن واننـ ـ  ،نمب ــي الومـ ـ  ،وأدى إل ــى مزل ــد م ــن غ ــنش الر ي ــة الكوني ــة
ااض ـ مية ،وتلــوهها ،وهــذا بــدور أدى إلــى مزلــد مــن بــعإ روح األمــة ااض ـ مية،
وبــدا ذلــل وابــحاً مــع نهايــا

الحكــم األمــوو ،فــي تمــزق رمعــة نظــام األمــة الضياضــي،

وت ار ـ ــع منطلقاته ـ ــا؛ الت ـ ــي ـ ــاء

ف ـ ــي أص ـ ــلها الص ـ ــافي لت دث ـ ــد الحب ـ ــارة

وتنزلـ ـ ـ

اانضانية ،ودفع ع لتها إلى األمام بر ية ابضـت
وض ـ ــننية ال طـ ـ ـرة ،وأ

ف ،ومبـدأ التوحثـد ،وغا يـة ال لـق،

مي ـ ــة األداء ،والتـ ـ ـزام مب ـ ــدأ الع ـ ــدل واا ـ ــاء والل ـ ــورى والحرل ـ ــة،

والمض ولية ،وضعي التض ثر وااعمار.
وهنــا ف ـ ن مــن المهــم أن نــدرل أن ـ ب يغثــر مــن حقيقــة ذلــل الت ار ــع ابضــت

في

الروحي التراكم الحبـارو المـادو الـذو تحقـق نمبـي الومـ  ،مـن مورونـا اللـعو
مــن أعمــال المهــن والحــرف ،ولــذلل لــم يكــن مــن الممكــن ،نمبــي الوم ـ  ،أن تُ ْ ِّ ـي
وا ه ـةُ الت ـراكم المــادو ،ظــاهرَة الت ار ــع الروحــي النــوعي الــذو لحــق األداء ااض ـ مي
الحبـاروُّ ،
وتكلــج نظـام م تمــع األمـة ،وفضـاد ممارضــات  ،وانهيـار م ضضـات  ،إلــى أن
بل ـ التلــو العقــدو وال كــرو والحبــارو حـ ًـدا نعثـ ًـدا مــن التلــو والضــلبية ،ومــن ت لــي
األمـ ار الحبــارلة ال طثـرة مــن ال ارفــة واللــعوذة ،وبتــأنثر اكتضــا ملــروعثتها مــن

مح ـ ـ ــرف النص ـ ـ ــوا وم تز ه ـ ـ ــا وموب ـ ـ ــوعها ،وم ـ ـ ــن تض ـ ـ ــر ال ارف ـ ـ ــا
والغنوصــيا
األمــة وت ل ـ

الناطنيــة؛ لثتنــامى غــنش الر يــة الكونيــة ااض ـ مية حتــى أعتم ـ

ر يــة

الغا يــة والدافعيــة فــي روحهــا لتتومــإ ع لــة التقــدم واابــداا وااعمــار،

ولثتن ـ ــاهى الب ـ ــعإ ،ولت ق ـ ــد ب ـ ــذلل األم ـ ــة ف ـ ــي فكره ـ ــا وو ـ ــدانها مقوم ـ ــا
ابضــت

ااضـ ـ ـ ـ ار ثلية

ااث ابي ـ ــة

فية الحبــارلة؛ فانهــار عنــد ذلــل البنيــان الحبــارو وانهــدم العمـران ،و يمـ

ال ارفــة واللــعوذة ،وا تلطـ

ال طانــا  ،وعـ

طــا

القهــر والترهث ـ  ،وعــم التواكــل

والع ز ،واضتلرى الصراا والت كل والت لإ وانهيـار الم ضضـا  ،إلـى الحـد الـذو رأثنـا

منــذ مــرون عدثــدة ،ومــا ن ـزال نــرى حتــى الثــوم ،مــن حــال التــدهور الم ضــإ فــي حــال
األمــة ااض ـ مية حتــى مــا عــاد

أنظمتهــا المضــتبدة ال اضــدة المهتر ــة المتكلضــة علــى
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امت ــداد األم ــة ااضـ ـ مية م ــن المح ــيط إل ــى المحـ ـيط – إب م ــا ن ــدر  -تض ــتطيع حماي ــة
لعوبها من ابضتغ ل والقهر والضحق.
إننــا لــو أحضــنا التأمــل فــي مضــثرة ال كــر ااض ـ مي التارل يــة لو ــدنا أن ـ كــان لكــل
تل ــل العوام ــل م تمع ــة ،و اص ــة ص ــورلة منطـ ـق ال ك ــر ااغرلق ــي وأض ــطورلة عقا ـ ـد
وفلض ـ ت  ،والتــي كــان ث ـ
ال وانـ

ااث ابيــة فثهــا ،وت فــي

التنن ـ لهــا ،لإلفــادة مــن ال وان ـ

الضــلبية فثهــا ،علــى بــوء منظومـة األمــة العقا ديــة القرآنيــة الحبــارلة ،فكــان

لتلل الغ لة في التعامل مع ذلل ال كر ااغرلقي والحبـارة ااغرلقيـة أضـوأ األنـر علـى
تلــل المضــثرة وو هتهــا العقا ديــة وال كرلــة والحبــارلة؛ لتضــتنزف تلــل األ طــاء طامــة
عقديـة غثبيـة بهوتيـة وهميـة،

العقل المضلم ناضت دام وتوظي ضياضـًيا فـي ض ضـطا
ولتصــرف عــن مهمت ـ الحبــارلة التض ـ ثرلة اابداعيــة الحياتيــة ااعمارلــة ،وذلــل فيمــا
ومبـايا القبـاء والقـدر

عرف نقبايا لق القرآن الكرلم وما لـاكلها مـن أمـور الغثـ

وضواها من عقيم مبايا علوم الك م وال لض ة ،وغثر ذلل مـن مبـايا ب تتعلـق نلـ ون
إدارة حيــاة اانضــان ،وب ن ــع ثر ــى مــن و ار هــا ،واضــتنزف

فــي أوارهــا عقــول العلمــاء

وال ض ـ ة مــن علمــاء الضــنة وابعت ـزال ،وعلم ـاء الك ـ م والتصــوف والتلــيع ،وفلض ـ ا
االهيا

وبـ ب

الغنوصـيا

وال رافيـا

واللـعوذا ؛ فكـان ذلـل لضـوء الحـظ ضـوء

اضــتنمار وضــوء اضــت دام للعقــل المضــلم وصــرف عــن غايــة فطرت ـ الضــوية فــي دمــة
الحياة ،ووبع في غثر موبع .
وهم أم حقيق ٌة:
تعارض العقل والنقلٌ :
ولع ــل م ــن أ ط ــر ابنح ارف ــا والتل ــوها الت ــي أملته ــا ظ ــروف تارل ي ــة ،أومعـ ـ
ال كــر ااض ـ مي دون وعــي فــي معركــة ِّ
رد ال عــل علــى أربــية فكــر اآل ــر الصــورلة
الض ضطا ية التي أصاب

الر ية ااض مية الكونيـة الحبـارلة فـي المابـي ،والتـي مـا
"النقـل والعقـل" التـي هـي – مـن

زال تعاني منها األمة حتى الثوم ،وهي أزم َة تعار
منطلقــا ااض ـ م ور لت ـ الكونيــة الضــننية  -أزمــة از ــة أومع ـ

األمــة ااض ـ مية فــي

معركــة فلض ـ ية ض ضــطا ية وهميــة صــورلة ب و ــود لهــا فــي ال ط ـرة والوامــع وب معنــى؛
ألن أو تعــار

بــثن الــوحي والعقــل إنمــا هــو – فــي الحقيقــة  -تعــار
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وهمــي ،ألن

وظي ة العقل نأوليات في هذا الم ال إنما هي في ال وهر نمنزلة آلة "المثـزان" ،الـذو
يقــوم نمهمــة المقارنــة والموازنــة بــثن ك تــثن مــن المعطيــا
توازن الك ة ناأل رى.

والقبــايا ،فثتحقــق مــن مــدى

وك ت ــا التـ ـوازن فيم ــا نح ــن نص ــدد هن ــا هم ــا ليض ــتا ذا العق ــل والنق ــل ،روانم ــا هم ــا
"نصــوا الــوحي" "النقــل" مــن ناحيــة ،و"حقيقــة ال ط ـرة والضــنن" مــن ناحيــة أ ــرى ،أمــا

العقــل هنــا فـ ن مهمتـ تحرلــر مــدى التوافــق والتناضــق بــثن "النقــل" و"ال طـرة" التــي فطــر
مـ ــن أن الـ ــوحي (المضـ ــطور) يعبـ ــر عـ ــن ال ط ـ ـرة والضـ ــنن

ـق علثهـ ــا ،والتنب ـ ـ
هُ ال لـ ـ َ
(المنظــور) وأن "الــوحي" الــذو هــو المقصــود "نالنقــل" يحقــق غايــا

ال طـرة ولو ههــا،

ـنن" ولرلــدها ليحقــق مصــلحة اانضــان ويغنــي حياتـ ،
أو أن الـ َّ
ـنا "النقـ َـل" ثوافــق "الضـ َ
أو أن "نصوا الوحي" تعار تلل ال طرة والضنن ،وتعثق أداءها.
م ــن الوابـ ـ هن ــا أن التع ــار

ب يمك ــن أن يك ــون ب ــثن ال ــوحي (النق ــل) والعق ــل

(المث ـزان) ،ولكــن التعــار يمكــن تصــور  ،أن يقــع – نظرًلــا  -بــثن "الــوحي" (النقــل)
وب ــثن "ال طـ ـرة والض ــنن" ،ومهم ــة العق ــل (المثـ ـزان) أن يحق ــق ف ــي مب ــية الع م ــة ب ــثن
"الــوحي" و"ال طـرة" و"هــل ع مــة الــوحي نالضــنن وال طـرة" ع مــة تـوازن وتــآزر؟ أو هــي

ع مة تنافر وتعار ؟
وف ــي حال ــة التع ــار

ي ــأتي هن ــا دور أولي ــا

العق ــل ف ــي النح ــث وال ــدرج والنظ ــر

ومال؟ وما هـي األضـنا ؟
العلمي العقلي لتحرلر مبية التعار  ،ولماذا لال المثز ُ
ان َ
وأثن و الحق والصوا و"المصلحة" في األمر؟ أهو مصـور فـي فهـم دبلـة "الـوحي"
المنزل من ال الق ضنحان أم هو طأ في فهم حقيقة "ال طرة" ومدلول "الضنن" الكامنة

في الم لوق؟
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ولمــا كــان الــوحي مــن عنــد ال ــالق وال طـرة والضــنن حقــا ق مــن صــنع ال ــالق ف نـ ،
كم ـ ــا حق ـ ــق العق ـ ــل وب ـ ــرهن عل ـ ــى م ـ ــدى الت ـ ــارلخ ،ب م ـ ــال عنـ ـ ـد الم ار ع ـ ــة العلمي ـ ــة
الموبــوعية ،للتعــار

والتنــافر الحقيقــي بــثن دبلــة الــوحي وهداثت ـ وتو ثه ـ  ،وحقيقــة

ال ط ـرة والضــنن ومقاصــدها؛ ألن الــوحي لكــل نظــر علمــي محقــق منصــإ ،هــو تعبثــر
عــن ال ط ـرة والضــنن وترلــثد لهمــا فــي ضــبل "تحقثــق الــذا " اانضــانية الضــوية ،وتحقثــق
حا اتها وغاياتها الحياتية كما لقها ه وفطرهـا ِّ
ط َـر َّ
ـاج َعَل ْث َهـا َب
ط َـرَة َّ
{ف ْ
للاِّ َّالِّتـي َف َ
الن َ
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للاِّ َذلِّ ِّ
تَب ِّد ِّ
ثن اْلَقيِّ ُم}الروم ،30ثتضاوى في ذلل  -عند ه وحنـ ومربـات
ل الد ُ
ثل ل َ ْل ِّق َّ َ
ْ َ
 متعة المعالرة الزو ية والضعي للرزق الح ل والضعي لطل المعرفة والعلـم النـافع،والدفاا وابضتلهاد في ضبثل نصرة الحـق ،وفـي ضـبثل حمايـة األمـة ،وحمايـة األن ـج
واألموال واألع ار
لقــد كانـ

 ،ودفع عدوان المعتدثن.

مبــية "تعــار

النقــل والعقــل" ،التــي ومــع فثهــا العقــل المضــلم ،مــن دون

مصـد ،بتـأنثر المنطــق الصـورو ااغرلقــي ،تمنـل منعط ـاً طثـ اًر فـي مضــثرة فكـر األمــة
ور لتها الكونية ومضثرتها الحبارلة ،وما لم نـدرل مـا تنطـوو عليـ هـذ القبـية ،ومـا
ولترتـ

ترت

علثهـا فـي فكـر األمـة ومضـثرتها الحبـارلة مـن آنـار ضـلبية طثـرة علـى

وحـدة فكــر األمـة ،ووحــدة مقاصـدها ،ووحــدة صـ ها وصـ اء ر لتهـا الكونيــة ااضـ مية،
فـ ـ ن األم ــة ل ــن تض ــتطيع أن تعث ــد وح ــدة صـ ـ ها وبن ــاء فكره ــا ،وب أن تض ــتعثد ر لته ــا
ودافعثتها ومدرتها ورلادتها ااعمارلة والعلمية الحبارلة ،وهذا ليج فقـط دمـة يقصـد
ـددا
أيبـا وبـع الحبـارة اانضـانية م ً
بها اضتنقاذ األمة ،بل إن القصد من وراء ذلل ً
على ادة العدل واا اء واللورى وااعمار والض م.
َّ
إن ال لض ـ ة األضــطورلة الض ضــطا ية ومنطقهــا الصــورو ااغرلقــي كــان فــي ــوهر

منه ً ا أضطورلاً نظرًلا وترفاً عقليـاً للضـادة المتـرفثن "األحـرار" ب ثنتمـي إلـى علـم الوامـع
وال طرة والضنن الكونية ،وب إلى النحث والنظر والتأمـل العلمـي الموبـوعي فـي الكـون
ـر مترف ـاً غارًمــا فــي
وحقا ق ـ  ،ضــبي ً وأضــلوناً إلــى تض ـ ثر الكــون رواعمــار  ،بــل كــان فكـ ًا
الذاتية واألضطورلة والر ى النظرلة التي تضـتن د طامـة ال كـر فـي لـ ون مـد بيكـون لهـا

و ود أص ً وب طا ل تحتها ،وتنطلق من التأم

وأوهــامهم (تهاف ـ
بتلـ ــت

الذاتية ل لضا

الضادة ولـطحاتهم

ال ض ـ ة) ،وبــذلل تضــم تلــل الر يــة وذلــل ال كــر وذلــل المنطــق،

الـ ــر ى وا ـ ــت ف الموامـ ــإ وتم ـ ـزق التو هـ ــا ؛ ب ألن الحقـ ــا ق تملـ ــي ذلـ ــل

بتعددها ،بل ألن األمـر يعـود إلـى تعـدد أهـواء ال رمـاء ومـوام هم ،وكـل مـا يعـ ُّن لهـم مـن

ض ـ ــقيم ت ـ ــأم تهم وأح مه ـ ــم وأوه ـ ــامهم وص ـ ــحيحها ،روال ـ ــى تع ـ ــدد زواي ـ ــا ال ـ ــر ى الذاتي ـ ــة
ولــطحاتها وأهوا هــا التــي ثنطلقــون منهــا ولتــأنرون بهــا ،فــي تــأم تهم علــى مــا ثناض ـ
أهـ ـواءهم ،م ــن دون انب ــناط منطل ــق فك ــرهم وت ــأم تهم ن ــالوامع الموب ــوعي والحق ــا ق
العلميـ ــة لل ط ـ ـرة والضـ ــنن الكونيـ ــة؛ وهـ ــذا ي ـ ــت النـ ــا
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واضـ ـ ًـعا أمـ ــام ا ـ ــت ف األه ـ ـواء

واألغ ـ ار

الذاتيــة ،ولــن م عــن ذلــل ا ــت ف الموامــإ والــر ى ،فيكــون ذلــل المــنهج

نانــا ملــرًعا لل ـ ف واللــقاق لغثــر حا ــة أو بــرورة ،وعلــى غثــر هــدى وب
ال كــرو ً
الذاتي ـ ــة وفًق ـ ــا لرغن ـ ــا الن ـ ــوج وأهوا ه ـ ــا
دلث ـ ــل موب ـ ــوعي حقيق ـ ــي ،ض ـ ــوى الت ـ ــأم

وأطماعهــا ،وهــو مــا رأثنــا كثــإ اضتلــرى أنــر فــي أمــة الحــق وفــي أمــة التوحثــد والتوحــد

مــن تعــدد ال ـرق والطوا ــإ والنحــل علــى غثــر هــدى وب أضــاج موبــوعي ،إب – فــي
ال ــوهر – انط مـاً مــن ا ــت ف الــر ى الذاتيــة وا ــت ف األهـواء واألغـ ار

وتلبيضــها

نيا

الحــق والقداض ـة ال از ـة ،ولــو َرَّد ه ـ بء المت ــال ون المتلاكضــون ـ َّـل مبــايا
إلى صحي نصوا الوحي من دون ا ت ق وب ت زوء وب ضوء تأولـل ،روالـى حقـا ق
ال طـ ـرة والنـ ـواميج والض ــنن ل ــذاب ُ ـ ُّـل تل ــل اب ت ف ــا  -واعتصـ ـموا إ ــوة  -بوح ــدة
فــاتهم

الحـ ِّ
ـبل لمصــلحة
ـق والحقيقــة ،ولــم ثتمزم ـوا إرب ـاً وطوا ــإ وعرميــا  ،ولــم تت ــرق بهــم الضـ ُ
أعدا هم.
ولما كان

غاية ااض م والقرآن الكـرلم إحـداث النقلـة الحبـارلة العالميـة نالرضـالة

الكامل ــة ال اتم ــة؛ لترل ــثد اانض ــان ،وتحقث ــق ذا

فطرتـ ـ الروحي ــة وابض ــت انة البن ــاءة

ال ث ـرة لحا ات ـ ااعمارلــة الحياتيــة نالعلميــة الضــننية األ
ااض ـ مي لمورونــا

ميــة ،ف ـ ن احتبــان ال كــر

عرميــة القبليــة ال اهليــة نــم احتبــان ااض ـ ار ثليا

والغنوصــيا

واألضــطورلا  ،واحتبــان المنطــق الصــورو فــي صــور الم تل ــة ،كــل ذلــل كــان فــي
نالبـرورة إلـى

وعودة إلى الوراء ،أد
الحقيقة نوعاً من الردة ال كرلة والغنش العقدو،
ً
انحـ ـراف ال ك ــر واض ــتنزاف طاماتـ ـ اابداعي ــة ،روال ــى غ ــنش الر ي ــة الكوني ــة ااضـ ـ مية،
وت نط مضثرة األمـة الحبـارلة بـثن العلـم الضـنني الغـا ي األ

مـي الـذو هـو العنصـر

ااث ــابي فــي بنــاء الحبــارة ااض ـ مية وتو هاتهــا روان ازاتهــا ،وبــثن النع ـ ار
ال اهليـ ـ ــة والض ضـ ـ ــطا

واللعوذا

النظرلـ ـ ــة ،والغنوصـ ـ ــيا

المـدمرة؛ التـي منلـ

الناطنيـ ـ ــة ،وال ارفـ ـ ــا

العرميــة

ااض ـ ـ ـ ار ثلية،

فـي م موعهـا العنصـر الضـلبي الـذو ن ـر فـي أضـاج

كي ـ ــان األم ـ ــة وأضـ ـ ــاج بن ـ ــاء الحبـ ـ ــارة ااضـ ـ ـ مية وهم ـ ــش ،نمبـ ـ ــي الومـ ـ ـ

وت ـ ـ ـراكم

ابنح ارف ــا  ،دوره ــا الحب ــارو ااعم ــارو ف ــي ع ــالم الض ــنن والعل ــم والعالمي ــة ،وغَّثَنـ ـ ،
وأ ه مضثرت .
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نانــا
ونالنـة األنـافي أن مــا انتهـى إليـ مـنهج فكــر األمـة مـن تلــو وانحـراف مــد فـت ً

واضــعاً لل ـ ف الــدثني الــذو ضــلل مضــالل ض ضــطا ية ،وتهويمــا

ناطنيــة ولــعوذا

كهنوتيــة ،ومصــال ذاتيــة ،ومورونــا

فلض ـ ية ،وت رل ــا

اهليــة مزم ـ

وحــدة األمــة،

وعـ َّـدد ضــبلها ،ومطعتهــا إلــى فــرق ومــزق ،روالــى طوا ــإ ولــيع ب تحــتكم إلــى العلــم
والنظــر والتــدبر اللــمولي العلمــي الضــنني الموبــوعي المنبــنط ،فلــم ثبــق لامــة بــذلل
ـددا وا ت ًفـا
أضاج ـامع مـن الـوحي وال طـرة والضـنن ،يكـون فيـ التعـدد واب ـت ف تع ً
امعا في األحوال الزمانية والمكانية الم تل ـة ولنطلـق علـى تعـدد وتنوعـ مـن ملـكاة
ً
واح ــدة لتحقث ــق مقاص ــد مل ــتركة عل ــى أض ــاج م ــن الحا ــة ،ف ــي ب ــوء ترل ــثد ال ــوحي

وابضت انة الضوية لل طرة والضنن ،نحض

كل حالة من حاب

تعـدد الوامـع والحا ـا

ااعمارلة الحياتية في الزمان والمكان.
وهكــذا فـ ن "النقــل" أو "الــوحي" ب يمكــن أن ثتعــار

– فــي الحقيقــة  -مــع العقــل؛

ألن العقل هنا الذو هو نمنزلة المثزان ،ويقصد ن البدهيا

العقلية ،وهو بذلل وضـثلة

اانضــان األضاضــية والمبد يــة لــإلدرال وال هــم والقيــاج والتركث ـ  ،وهــو بــذلل أداة ولــيج

موبوعا ،ودون هذ الوضثلة التي هي "بدهيا
ً
أن يحكــم أو ث ـوازن أو ثبــرمج؛ ألن العقــل هــو وضــثلة الموازنــة والحكــم والتركث ـ  ،رواب
ف نـ ب م ــال ادر ٍ
ال ٍٍ وب موازنـ ٍـة وب حكـ ٍم ،وب إبــداا وتركثـ  ،روانمــا يكــون فكـ اًر ور ًى
العقـل" ب يمكـن لإلنضـان أن ثـدرل أو

اا مــدرل عامــل؛ ألن أو
هــي أمــر إلــى الهــذر وال هــل والهــوج ،ب يقــول نـ إنضــان و ٍ

ـ ـ ـ ف ف ـ ــي أو أم ـ ـ ٍـر إنم ـ ــا ث ـ ــتم تحرل ـ ــر ناض ـ ــت دام العق ـ ــل العلم ـ ــي لقي ـ ــاج ال ـ ــدعوى

وموبــوعها والموازن ـة بثنهمــا نكــل الوضــا ل المنطقيــة العلميــة الممكنــة ،نحض ـ

طبيعــة

كــل موبــوا ،وعنــدها فقــط يمكــن تحرلــر و ـ ال ـ ف ،ومعرفــة و ـ الحقيقــة ،وهــل

تت ـ ــق الـ ــدعوى فـ ــي نهايـ ــة المطـ ــاف مـ ــع الحقـ ــا ق الموبـ ــوعية؟ ف ـ ـ ن أمكـ ــن ابت ـ ــاق

والتوفثــق ،وأمكن ـ الموازنــة العلميــة ،أمكــن إدرال و ـ الص ـوا فــي األمــر ،رواب كــان
األم ــر ف ــي حا ــة إل ــى مزل ــد م ــن تمح ــيا القب ــايا ،والحق ــا ق لمعرف ــة أو ـ ـ ال ط ــأ
والقص ــور ،واض ــتدراكها ،فثتوح ــد المنطل ــق روان امتب ــى األم ــر وض ــا ل وأض ــالث
المعال ا ب ت ف القبايا والظروف.
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تع ــدد

وممـا ث ـ أب يغثـ عــن النـال فـي هــذا الصـدد أننـا ب ن ــد المصـدر األضاضــي
للدثن الذو هو القـرآن الكـرلم وم ـردا

ر لتـ ااضـ مية الحبـارلة القرآنيـة تتحـدث

عن "العقل" ذات  ،فكلمة "العقل" لم تذكر وب مرة واحدة في القرآن الكـرلم ،ومـا ذلـل إب
ـوعا فـي ذاتـ ولكنـ م ـرد أداة ووضـثلة للـوعي واادرال والموازنـة
ألن العقل لـيج موب ً
والتركث ـ  ،وفق ـاً لمعطيــا الحقــا ق والضــنن الكونيــة؛ ولــذلل فــ ن القبــية التــي تعنــي
اانض ــان نل ــأن "العق ــل" ب تتعل ــق نموب ــوا "العق ــل" ذاتـ ـ  ،وب ببدهياتـ ـ  ،فه ــي حقيق ــة

وفط ـرة ب تتغثــر وب تتبــدل ،ولك ــن القبــية تتعلــق ناض ــت دام "العق ـل" ومد ارت ـ  ،وتتعل ــق
نض ـ ـ مة ذلـ ــل ابضـ ــت دام حتـ ــى يمكـ ــن بواضـ ــطة أداة "العق ـ ـل" إدرال الوامـ ــع ومحاكمـ ــة
الدعاوى وال ربيا

إلى الحقا ق والضنن العلمية الموبوعية للقبايا موبـع الموازنـة

والتحرلــر ،ف ـ ن تـ َّـم التوافــق كــان الص ـوا  ،رواب ف ـ ن هنــال مصــو اًر و ط ـأً فــي اادرال
يحتـا إلــى مزلــد مـن النحــث وال كــر والنظـر؛ لمعرفــة و ـ الصـوا فــي األمــر ،ولــذلل

ن ــد الق ـرآن الك ـرلم ثتحــدث عــن الت ك ـر والتــدبر والتعقــل "ثت كــرون" "ثتــدبرون" "يعقلــون"
"ثنصرون".

ولذلك حين واجه العلماء المفكرون األوائل مشكلة أن الفهم اللغوي المنطقي

للنصوص قد تنتهي إلى ما يتعارض في فهمهم مع ما فيه المصلحة ،والسيما حالة
األحداث المستجدة حين تقاس على سوابق مثيالتها من "النصوص" ،فكانوا

يأخذون بما تقتضيه المصلحة وما يتفق مع روح الشريعة (االستحسان) ،حتى يتم
معرفة وجه الخطأ فيما قاموا به من قياس.

وقد تطور هذا المنهج إلى ما عرف بـ"المقاصد" ،وهو النظر في الجزئيات في

ضوء الكليات لتحقيق روح الشريعة في واقع حياة البشر ،ورعاية مصالحهم الدينية
والدنيوية ،وهي غاية رسالة السالم العليا (يا أَُّيها َّال ِذين آمُنوْا اس َت ِجيبوْا ِ ِ
لِل
ْ ُ ه
َ َ
َ َ
َولِ َّلرس ِ
يك ْم) األنفال 24
ول ِإ َذا َد َع ُ
اكم لِ َما ُي ْحِي ُ
ُ
ومن أهم أسباب إشكالية قياس حال حادث على نص حال سابق؛ أن عنصر

الزمان والمكان لم يكن واضحاً ،األمر الذي جعل القياس جزئي ًا ،برغم أن كليات
الحال والمجتمعات في تغير وتطور مستمر ال ينفع معها القياس الجزئي.
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وهكذا فإنه ال مجال للتعارض بين "المسطور" و"المنظور" ،ولكن الشكال

والتعارض قد ينشأُ من قصور فهم "للمسطور" أو "للمنظور" ،وهنا يكون تغليب

الكليات والمقاصد حتى يتضح وجه الخطأ والقصور ،من دون الضرار بالناس

ومصالحهم ،فيما هو عدل و"معروف" و"إحسان".

إن حقيق ــة العق ــل كاآلل ــة الحاض ــنة االكتروني ــة "الكمبث ــوتر"؛ تعتم ــد م ر اتـ ـ عل ــى
ص ــح الم ر ــا  ،روان صـ ـ التص ــور وص ــح
مد تـ ـ  ،فـ ـ ن ص ــح الم ــد
ض ضـ ــطا
وعب ــر عـ ــن الوام ــع والحقيق ــة ،رواب كانـ ـ الم ــد
ال ــدعوى صـ ـ ال ع ــل َّ
والل ــعوذا

ول ــعوذا وأهـ ـواء وتهويم ــا  ،وكانـ ـ الم ر ــا مزل ـ ًـدا م ــن الض ض ــطا
وال ارفــا واأله ـواء والتهويمــا  ،ويبــيع الضــعي اانضــاني الحبــارو الحــق ولوظــإ
العقـل المضــلم "صــورلاً" و"أضــطورلاً" فـي تحرلـر حضــانا

وبي

نمــن أوزان لــبن الــنط والغربــان

الماعز وال رفان ومبايا "الحرلة وال بر" و" لق القرآن".

ف ذا علنا في ب رة وعثنا أن طا

القرآن الكرلم إنما هو نكـل نضـاطة تعبثـر عـن

ال ط ـرة اانضــانية الضــوية الغا يــة ااعمارلــة األ
حولهــا ،والت ــي ليضـ ـ

ميــة ،وعــن ضــنن ال ط ـرة والكــون مــن

ه ــي إب حق ــا ق ال لــق و ــوهر  ،والت ــي ــاء ال ــوحي "النق ــل" ،ب

لثت اوزها ،أو لثتنكر لها ،أو ليغثرها ،روانما اء لكي ث عـل ـوهر هـذ ال طـرة الضـوية
اانضــانية والضــنن الكونيــة فــي بـ رة وعــي اانضــان ،وفــي بـ رة إد اركـ  ،وذلــل لكــي ِّ
ثرلــد
فطـ ـرة اانض ــان ،وله ــدو مض ــثرت ف ــي ض ــعي لتحقث ــق ذاتـ ـ وفطرتـ ـ اانض ــانية الروحي ــة
الضـ ـوية ،وابض ــت انة لحا ــا

فطـ ـرة لقـ ـ ونوازعـ ـ التضـ ـ ثرلة ااعمارل ــة الحب ــارلة،

وناألض ــلو والوض ــا ل َّ
البنـ ــاءة الص ــحيحة ،وب ــذلل ثهت ــدو ض ــعي اانض ــان ول ــتمكن م ــن

حض ــن اض ــت دام ض ــنن الك ــون م ــن حولـ ـ  ،وتضـ ـ ثرها ناألض ــلو الك ــإء ال ِّث ــر البن ــاء
لتحقثــق فطـرة ذاتـ الروحيــة والحصــول علــى حا ــا

فطرتـ الماديــة؛ فثرتقــي بو ــود ،

وماديــا ،فــي هــذ الحيــاة ،ونات ــا المــا األعلــى والو ــود
روحيــا
ويحقــق ذات ـ وضــعادت
ً
ً
األضــمى ،وذلــل نالضــعي نااص ـ ح وااتقــان والتض ـ ثر وااعمــار ،ونالعطــاء والبــذل،
ألن ميمة اانضان الحقيقية ون ع وربا عن ذات إنما ثتحقق نالضعي والقـدرة واابـداا
والن ع والعطاء ،ألن آفـاق اانضـان فـي اابـداا والن ـع والعطـاء ب حـدود لهـا ،فـي حـثن
حا ات ـ الماديــة الحقيقيــة إن ضــعى حقيقــة مــن أ ــل إلــناعها فقــط ،مــا أملهــا وأيضــرها،
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ول ــذلل فـ ـ ن ميم ــة اانض ــان الحقيقي ــة تكم ــن ف ــي الن ــع وااصـ ـ ح والعط ــاء ،وااب ــداا،
َّ ِّ
ـاة
ـق اْل َم ـ ْـو َ َواْل َحَي ـ َ
وال ض ــارة والعن ــاء تكمنـ ـان ف ــي األناني ــة واللـ ـ وابكتن ــاز {ال ــذو َ َل ـ َ
ور}الملل{ ،2وأَن ِّ ُقوا َ ْثـ اًر ِّألَنُ ِّض ُـك ْم َو َمـن ُثـو َق
لَِّثْبُل َو ُك ْم أَي ُ
ُّك ْم أ ْ
َح َض ُن َع َم ً َو ُه َو اْل َع ِّز ُلز اْل َغُ ُ
ِّ ِّ ِّ
ل ُهـم اْل ُمْ لِّ ُحو َن}التغـابن َ{ ، 16لـن تََنـالُوْا اْلِّب َّـر َحتَّـى تُن ِّ ُقـوْا ِّم َّمـا تُ ِّحُّبـو َن
ُل َّ َنْ ض َفأ ُْوَل َ ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
{و َمــا تُن ِّ ُقـوْا ِّمـ ْـن َ ْثـ ٍـر َفانُ ِّضـ ُـك ْم
ـيم }آل عمـرانَ ،92
َو َمــا تُن ُقـوْا مــن َلـ ْـيء َفـ َّن للاَ نـ َعلـ ٌ
ظَل ُم ــو َن
َو َم ــا تُن ِّ ُق ــو َن ِّإبَّ ْابِّت َغ ــاء َو ْ ـ ـ ِّ للاِّ َو َم ــا تُن ِّ ُقـ ـوْا ِّم ـ ْـن َ ْث ـ ٍـر ُث ـ َـو َّ
ف ِّإَل ـ ْـي ُك ْم َوأَن ــتُ ْم بَ تُ ْ
ِّ
}النقرة{ ، 272وأَن ِّ ُقوْا ِّفي ض ِّـب ِّ ِّ
َح ِّض ُـن َوْا ِّإ َّن للاَ ُي ِّحـ ُّ
ثل للا َوبَ تُْلُقـوْا ِّنأ َْث ِّـد ُ
يك ْم ِّإَلـى التَّ ْهلُ َكـة َوأ ْ
َ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ظ ـ َّ ٍم
ـل ِّن َ
اْل ُم ْحضــن َ
َضــاء َف َعَل ْث َهــا َو َمــا َرُّبـ َ
صــالحاً َفلَنْ ض ـ َو َمـ ْـن أ َ
{مـ ْـن َعمـ َـل َ
ثن}النقرةَ ، 195
ِّ
ِّ
لِّْلعِّب ِّثد}فصــل { ، 46ومــن يعمــل ِّمــن َّ ِّ
ل
َ َ َْ َ ْ َ
الصــال َحا َ مــن َذ َكـ ٍـر أ َْو أُننَــى َو ُهـ َـو ُمـ ْ ِّم ٌن َفأ ُْوَل ـ َ
َ
ِّ
ِّ
للاُ ال ـ َّـد َار ْاآل ِّ ـ َـرَة َوَب
ـال َّ
َث ـ ْـد ُ لُو َن اْل َ َّنـ ـ َة َوبَ ُي ْ
يم ــا آتَـ َ
ظَل ُم ــو َن َنقث اًر}النض ــاءَ ،124
{و ْابتَـ ـ ِّ ف َ
الد ْنيا وأ ِّ
صثن ِّ
ِّ
ـاد ِّفـي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض َـن َّ
ـل َوَب تَْنـ ِّ اْلَ َض َ
للاُ ِّإَل ْي َ
نج َن َ َ
َحضـن َك َمـا أ ْ
ل م َن ُّ َ َ ْ
تَ َ
للاَ
ِّ ِّ
ِّ
ثن}القصا77
َب ُيح ُّ اْل ُمْ ضد َ
ومــن هنــا ف ننــا لــو تمعنــا فــي حقيقــة الر يــة ااض ـ مية القرآنيــة لو ــدنا أن "الــوحي"
(المضـطور) يعبـر عـن ال طـرة والضـنن (المنظـور)؛ ألن الـوحي يعبـر عـن حقيقـة ال طـرة
ويبــعها فــي ب ـ رة وعــي اانضــان ،ومــن نــم ثرلــد ضــعي اانضــان روارادت ـ حتــى ثــتمكن
اانضــان مــن هــداثتها وترلــثدها؛ لتحقثــق ذات ـ وغاثت ـ اابداعيــة التض ـ ثرلة ااعمارلــة

ال ِّثـرة ،وبذلل يحقق "ح ه ومربات " بتحقثق فطرت الضوية التي من أ ـل تحقيقهـا
للاِّ نُـ َّـم َكَ ـ ْـرتُم ِّن ـ ِّ َمـ ْـن
ـان ِّمـ ْـن ِّعنـ ِّـد َّ
لق ـ ه واضــت ل وفطــر علثهــاُ { ،مـ ْـل أ َأ
َرَْثــتُ ْم ِّإن َكـ َ
ِّ ِّ ٍ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
لهم َآي ِّاتَنـا ِّفـي ْاآل َف ِّ
َّن َل ُه ْـم
ـاق َوِّفـي أَنُ ض ِّـه ْم َحتَّـى َثتََبـث َ
أَ
َب ُّل م َّم ْن ُه َو فـي لـَقاق َنعثد* َض ُـنر ْ
ِّ
ل أََّن ُ َعَلى ُك ِّل َلي ٍء َل ِّه ٌثد}فصل 53-52
أََّن ُ اْل َح ُّق أ ََوَل ْم َي ْكإ ِّب َربِّ َ
ْ
إلغاء لل طـرة،
مهر وب ًا
وهكذا ف ن ال هم الصحي للوحي ب يمكن أن يكون ًا
مضر وب ً

وب إبــافة أعن ــاء وتك ــالثإ ب أض ــاج له ــا ف ــي معن ــى و ــود اانض ــان وفطرتـ ـ  ،أو إن
ـاء" لل طـ ـرة الرباني ــة ،وب لل ــذا
ال ــوحي ب يمكـ ـن أن يك ــون تل ـ ً
ـولها وب "إلغ ـ ً
وبــذلل ب يكــون الــوحي االهــي الحقيقــي إب ترلــثداً لمضــثرة اانضــان الحياتيــة ،ولهــدف
إلـى "تحقثـق الـذا اانضـانية الضـوية" وابضـت انة لحا اتهـا ونوازعهـا ناألضـلو الضـوو
اانض ــانية،

ااث ابي المبدا الرلثد.
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فهو ب يكلإ اانضـان

فالوحي حثن يقرر من ً أن اانضان لق لي ة في األر
ِّ
ـافيا ،لكــن كــل مــا فــي األمــر أنـ يبــع
هــذ الوظي ــة ،وب يحملـ بهــذا التقرلــر عبًــا إبـ ً
ـادر متصــرًفا
هــذ الحقيقـة ال طرلــة فــي بـ رة إدرال اانضــان؛ ألنـ نال عـل لــق لي ــة مـ ًا

فـ ــي ل ـ ـ ون األر

والـ ــدنيا ،وهـ ــو م ه ـ ـل نالقـ ــد ار واألدوا

التصــرف وابضــت

ف ،فثرلــد الــوحي نــالوعي الصــحي ن طرت ـ  ،ول عــل هــذا ال هــم

والوضـ ــا ل ال زمـ ــة لهـ ــذا

واادرال الص ــحي ف ــي بـ ـ رة وعيـ ـ  ،ونالت ــالي ثنصـ ـر نم ــا ثرل ــد ض ــعي وله ــدو مض ــثرة
حيات ؛ ليحقق ذات وضعادت في الدارلن.

ومنل ذلل أيبـاً مـا يقـرر القـرآن الكـرلم مـن أن اانضـان ُح ِّم َـل األمانـة ،فهـو أيبـاً
ـر لــيج حقيقــة هــو فــي أصــل لق ـ وفطرت ـ  ،فاانضــان
ب يقــرر وب يكلــإ اانضــان أمـ ًا
ثدرل ويعلم ويحج ن طرت وفي م اررة ن ض وبمثر  ،نوازا ااصـ ح الروحيـة ،ونـوازا

اافض ــاد الطثني ــة المادي ــة ،ونـ ـوازا الع ــدل ونـ ـوازا الظل ــم ،ونـ ـوازا ال ثـ ـر ونـ ـوازا الل ــر،
ويح ــج ول ــدرل فطرًل ــا أن ف ــي وض ــع  ،أو ف ــي ح ــدود معثن ــة ،الق ــدرة عل ــى التص ــرف
وال يار ،وأن األمر إنما يعـود إلـى اانضـان ،روالـى إرادتـ فـي أو الضـبثلثن يضـلل؟ وأو
الطرلقثن ث تار؟ والوحي يحث اانضان علـى إعمـال إرادة ال يـارِّ ،
ولرل ـد يـار  ،وهـو
يعلم في م اررة ن ض أن مـا يحنـ عليـ الـوحي هـو القـرار الصـحي الرلـثد ،والـوحي فـي
ذا الومـ يطمـ ن اانضــان إلــى عــدل ه ،وأن مضـ ولثت تقــع فــي حــدود مدرتـ  ،وفــي
ِّ
إ للاُ َنْ ًضا ِّإبَّ ُو ْض َع َها َل َها َما َك َضَب ْ َو َعَل ْث َها َما ْ
اكتَ َضَب ْ
حدود إدراك روامكانات بَ ُي َكل ُ
ِّ
ثن َحتَّى َن ْن َع َث َرُضوبً( ااضراء .)15
( النقرة َ  )286و َما ُكَّنا ُم َعذِّب َ
والقرآن الكرلم حثن يطل

– على ضبثل المنال  -من اانضان القراءة من ً ويغرلـ

أمر ليج في أصـل فطرتـ وطنعـ  ،فاانضـان مـد "مـرأ"
بها (ام أر) فهو ب يكلإ اانضان اً
مبــل أن ُثَن ـ َّزل الق ـرآن ،وضــيظل اانضــان  -نغ ـ النظــر عــن أو اعتنــار آ ــر – يق ـ أر؛

ألن ذلــل فـ ـي أص ــل فطرتـ ـ  ،وألنـ ـ دون القـ ـراءة والكتان ــة ،نص ــورها الم تل ــة ب يك ــون

ـارا ،فـالقراءة  -وب تكـون مـراءة مـن دون تـدولن وكتانـة -
اانضان لي ـة وحبـارة رواعم ً
هي وضثلة أضاضية فطرلة لقيام الحبارة اانضانية وتوارنها ونقا هـا ونما هـا ولـذلل فـ ن

الق ـرآن بهــذا التقرلــر نصــيغة الطل ـ

أو األمــر (ام ـرأ) إنمــا يبــع هــذا األمــر ال ــوهرو

انضــانية اانضــان وأدا ـ الحبــارو ابضــت
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في فــي ب ـ رة وعي ـ واهتمام ـ  ،لك ـن هــذا

التقرلــر إنمــا هــو نغايــة ترلــثد اضــت دام هــذ األداة ،وهــذ القــدرة؛ لتكــون وضــثل َة ثـ ٍـر،
ومــن منطلــق اايمــان وااعمــار والغا يــة األ ميــة والموبــوعية ،يقــول ه ضــنحان
َّ ِّ
للاِّ َّالِّتــي
طـ َـرَة َّ
طــى ُكـ َّـل َلـ ْـي ٍء َ ْلَقـ ُ نُـ َّـم َهـ َـدى طـ ِّ  ،50ف ْ
َع َ
ـال َربَُّنــا الــذو أ ْ
وتعـالى َ مـ َ
ِّ
ـق َّ ِّ ِّ
النـ ِّ
َكنَـ َـر َّ
ط َـر َّ
ثل لِّ َ ْلـ ِّ
ـاج َب َي ْعَل ُمـو َن
َف َ
ـل الـ ِّـدث ُن اْلَقــيِّ ُم َوَل ِّكـ َّـن أ ْ
للا َذل َ
النـ َ
ـاج َعَل ْث َهــا َب تَْبــد َ
الروم .30

ا ْم ْأر ِّناض ِّم ربِّ َّ ِّ
ِّ
ـان ِّم ْـن َعَل ٍ
ـل ْاأل َْك َـرُم * َّال ِّـذو
ـق * ا ْم َ ْأ
نض َ
ـر َوَرُّب َ
َ ْ َ َ
ل الذو َ َل َق * َ َل َق ْاا َ
َّ ِّ ِّ
َّ ِّ
َّ ِّ
اضـتَ ْغَنى *
ـان َلَي ْ
نض َ
نض َ
ط َغـى * أَن َّرآُ ْ
ـان َمـا َل ْـم َي ْعَل ْـم * َكـ إ َّن ْاا َ
َعل َم ناْلَقَل ِّم * َعل َم ْاا َ
الر ْ َعى العلق .8-1
ل ُّ
ِّإ َّن ِّإَلى َربِّ َ
 روِّا ْذ َمــال رُّبـ ِّ ِّ ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ثهــا َمــن ُيْ ِّضـ ُـد
َ َ َ
َ
ـل لْل َم َ َكــة إنــي َ اعـ ٌـل فــي األ َْر َ ليَ ـ ًة َمــالُوْا أَتَ ْ َعـ ُـل ف َ
ِّفثهــا ويض ـ ِّل الـ ِّـدماء ونحــن نضـ ِّـن ِّنحمـ ِّـدل ونَقـ ِّـدج َلــل َمـ ِّ
َعَلـ ُـم َمــا بَ تَ ْعَل ُمــو َن *
ـال ِّإنــي أ ْ
َ ََْ ُ َ ََ ْ ُ َُ ُ َ ْ َ َُ ُ َ َ
ِّ ِّ
َّ
َّ
ِّ ِّ ِّ
َض َـماء َهـ ُبء ِّإن ُكنـتُ ْم
َض َماء ُكل َها نُ َّم َع َر َ
ب ُه ْم َعَلى اْل َم َ َكة َفَق َ
ـال أَنب ُـوني نأ ْ
َو َعل َم َآد َم األ ْ
ِّ
َّ
ِّ
َّ
ِّ ِّ
ِّ
ـال َيــا
صــادم َ
ل بَ عْلـ َـم َلَنــا ِّإب َمــا َعل ْمتََنــا ِّإَّنـ َ
ثن * َمــالُوْا ُضـ ْـن َح َان َ
ـيم * َمـ َ
َ
ـيم اْل َحكـ ُ
ـل أَنـ َ اْل َعلـ ُ
الضـماوا ِّ
َّ ِّ
َنبـ ْ هم ِّنأ ِّ
َهم ِّنأ ِّ ِّ
ِّ
ـال أََلـ ْـم أَ ُمــل ل ُكـ ْـم ِّإنــي أ ْ
َضـ َـمآ ِّه ْم َفَل َّمــا أ َ
َضـ َـمآ ه ْم َمـ َ
َننـأ ُ ْ ْ
َآد ُم أ ُ ْ
َعَلـ ُـم َغ ْثـ َ َّ َ َ
َعَل ُم َما تُْب ُدو َن َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن النقرة .33-30
َواأل َْر ِّ َوأ ْ
وهكــذا ،ف ـ ن الر يــة ااض ـ مية الكونيــة الحبــارلة ،حــثن تُ َ َّل ـى صــورتها القرآنيــة،
وتَضتصــح الــذاكرة معهــا ،مــا تحقــق بهــا علــى عهــد النبــوة وحكمــة تنزلــل النبــوة ،لهــذ
الر يــة فــي ظــروف ذلــل العهــد الزمــاني والمكــاني ،وب ـذلل التنزلــل والتطبثــق فــي وامــع

حيــاة اانضــان تقــوم الح ــة الدامغــة علــى إمكــان تطبثــق هــذ الر يــة فــي وامــع الحيــاة
اانضــانية ،ولتب ـ أن ـ ب م ــال فــي هــذ الر يــة للتعــار

مــع ال ط ـرة والضــنن ،ومــا

علــى الناحــث إب أن ثلتــزم المقابلــة والموازنــة العقليــة العلميــة الموبــوعية بــثن الــوحي
وال طـ ـرة ،أم ــا أولي ــا

العق ــل ،وأدواتـ ـ مـ ـن الحـ ـواج فه ــي الوض ــثلة اانض ــانية والمثـ ـزان

لتحقثق تلل المقابلة والموازنة؛ بهدف الوصول إلى الحقيقة.
ولما كان
الصـ ـوا

ال طرة والضنن والوامع الكوني هي حقا ق موبوعية ف ن معرفة موبـع

وال ط ــأ ف ــي أو مب ــية إنم ــا ث ــتم ف ــي ع م ــة ذل ــل ن ــالوحي بتحرل ــر الحقيق ــة

الموب ــوعية ،ف ــي ال طـ ـرة والض ــنن الوام ــع م ــن ناحي ــة ،وم ــن ناحي ــة أ ــرى حض ــن إدرال
الر يــة القرآنيــة فــي األمــر وو ـ التوحثــد واارلــاد نصــددها ،فـ ن نــار ـ ف أو مظنــة
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ف ــي تحقث ــق المص ــلحة ،فـ ـ ن المطل ــو ه ــو مزل ــد م ــن تحرل ــر ال ه ــم واادرال ف ــي فه ــم
الــوحي ،أو معرفــة الحقيقــة العلميــة نلــأن الوامــع والضــنن حتــى يصــن و ـ الحقيقــة فــي
بثن ــا ثت ل ــى فيـ ـ و ـ ـ الح ــق والناط ــل ،وو ـ ـ ال ث ــر والل ــر ،وو ـ ـ
موب ــوا ال ـ ـ ف ً
ااصـ ح وال ضــاد ،دون غــنش أو ض ضــطة ،ومــا وراء ذلــل لــيج تعــدداً للحقيقــة ،ولكنـ
ُح ِّض َـن فهمـ ف نـ
ا ت ٌ
ف للموامع والزوايا في الحاب  ،في الزمـان والمكـان؛ وهـذا إذا أ ْ
ِّ
وتنواٌ في وحدة.
تنواُّ ،
ثوحـد وب ي رِّق؛ ذلل ألن وحدةٌ في ُّ
الرؤية السالمية بين األصحاب واألعراب:

لو التزم المضلمون نعد ثل "األصحا " "الر يـ َة الكونيـة القرآنيـة" ،وأدركـوا الع مـة
الموبوعية بثن "الوحي" و"ال طرة" (المضطور والمنظور) لح ظنا وحدة األمـة ،ولضـنقنا

إلى بناء العلـوم اب تماعيـة ااضـ مية ،ولمـا كـان هنـال م ـال حقيقـي للت ـرق والتمـزق
"ال راعنـة" ونقانـا

"الكهـان" نطـ ءا

ليعا وأحزًانا متنـاحرة ،ولمـا كـان ب مكـان نقانـا
ً
علمانيـ ــة لثبراليـ ــة ديمومراطيـ ــة أو لـ ــموليا ماديـ ــة أو دثنيـ ــة ،تبـ ــلثل مهـ ــور األمـ ــة
ـاج الحـق
وتمزلق ص ها ووحدتها ،وتلبيج الحق نالناطل ،وتلبيج األغـ ار الذاتيـة لن َ
والمنطــق ،نعثـ ًـدا عــن مصــلحة اانضــان المضــلم واألمــة المضــلمة ،ونعثــداً عــن الحقــا ق
الموبــوعية ،ولمــا أمكــن عــل ال يــا ار

الذاتيــة ال از ــة ،والمضــلما

وال ربــيا

غثــر

المحققــة ،وغثــر المبرهنــة وغثــر المطانقــة ،مــن و ـ الحقيقــة العلميــة الضــننية ،وكأنهــا
حقا ق ومضلما

وتت رق الضبل.

حقيقية موبوعية ،فيبيع معها الحـق ،والمصـلحة ،ولتمـزق الكيـان،

لــو أن ال كــر ااض ـ مي التــزم الر يــة القرآنيــة الكونيــة الحبــارلة ،والتــزم م ــاهيم
القرآن ،ولم يقـإ عنـد ذلـل ال ـزء مـن ال طـا

النبـوو "الحـدثني" المو ـ – علـى و ـ

ال صوا  -إلـى "منا ـل األعـ ار " ،ألدرل حكمـة تنزلـل طانـ – فيمـا ث ـا أول ـل
األع ـ ـ ار  -علـ ــى م ـ ــدر أح ـ ـوال تلـ ــل القنا ـ ــل وحـ ــا تهم ومـ ــداركهم ف ـ ــي تلـ ــل المرحل ـ ــة
الحبارلة التي كانوا يمرون بها ،وهو مما ح َّذر من نـالقول ( ِّ
ـاطبوا النـاج علـى مـدر
ُ
4
عقــولهم)  ،وروى مســلم عــن عبــدهللا بــن مســعود أنــه قــال( :مــا أنــت بمحــدث قوم ـاً
حديثاً ال تبلغه عقولهم إال كـان لبعضـهم فتنـةً) ،وهـذا أدى فـي مـنهج ال كـر إلـى عـدم
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الوعي ،وعدم إدرال طبيعة صوصية ذلل ال طا

النبوو ،الزمانيـة المكانيـة ،وض َّـهل

دض ـ  -ألهـداف ووضـا ل ب حصـر لهـا -
بحقاً مهمة ابنزبق إلى تقبل كنثر ممـا ت َّـم ُّ
فـ ــي األدبيـ ــا

والغنوصيا

ااض ـ ـ مية مـ ــن الم ـ ــاهيم والتقالثـ ــد والمورونـ ــا

واللعوذا

فلنض
والت رل ا َّ ،

القبليـ ــة وااض ـ ـ ار ثليا

الر ية القرآنية الكونية نغنش دواعـي تلـل

الظــروف والمورونــا ؛ وهــو مــا أبــعإ علــى المــدى ز ـ َـم مضــثرة الحبــارة ااضـ مية،
وروحه ــا ،ودافعثته ــا وم ــنهج فكره ــا ومناد ه ــا ،وم اهيمه ــا ،ف ــي التـ ـزام التوحث ــد ال ــامع
والغا يــة األ
تل ــل الغل ــاوا

ميــة والعلميــة الضــببية والتض ـ ثرلة ااعمارلــة ،حتــى طغ ـ
والتل ــوها

وابنح ارف ــا  ،وح بـ ـ

ـر م ــن ه ــدايا
كنث ـ اً

نمــر القــرون

الر ي ــة القرآني ــة

الكونية الحبارلة ،التي ه ر في الوامع؛ ليصن القرآن الكرلم للتبـرل وطلـ
ن ــالت وة والح ــظ ،فثنع ــدم اب ته ــاد ،ويض ــود المنالغ ــة ف ــي طلـ ـ

األ ـر

نص ــوا التطبيق ــا

التارل يـ ــة ،ون هـ ــم لغـ ــوو ،ولتـ ــركن األمـ ــة إلـ ــى التواكـ ــل وال مـ ــود والضـ ــلبية وال ارفـ ــا
والض ضـ ــطا  ،وتنعـ ــدم – فـ ــي عصـ ــورها المتـ ــأ رة  -الدافعي ـ ـ ُة الحبـ ــارل ُة ااعمارل ـ ـ ُة؛
لثنهــار نظــام ا تماعهــا وبنيــان حبــارتها ،ولنهــدم ركــن العلــم والقــوة فثهــا ،ولث بــو فــي
كيانها نور التدبر والنظر واابداا والتض ثر.
إن غلن ــة ر ي ــة "األعـ ـ ار " وم ــا حملتـ ـ معه ــا م ــن تقالث ــدها وم اهيمه ــا ابض ــت نارلة
األناني ــة التض ــلطية العرمي ــة القبلي ــة ،ن ــم م ــا تـ ـ ذل ــل م ــن ر ي ــة الل ــعو الت ــي د لـ ـ
ـارتها
ااض م ،وما حملت معها مـن تقالثـد وم ـاهيم مـن ضـالإ تارل هـا ونقافاتهـا وحب ا
التضــلطية ابضــتبدادية ،ونضــب
وال مكــاني وبــثن ال طــا

عــدم الت رمــة الدميقــة بــثن ال طــا

النبــوو التطبيقــي المو ـ إلــى األع ـ ار

القرآنــي ال زمــاني
الــوننثثن وظــروفهم

الزماني ـ ـة المكانيـ ــة الـ ــذو ثركـ ــز علـ ــى أضاضـ ــيا األركـ ــان ،وبنـ ــاء ال ماعـ ــة والم تمـ ــع
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َض ـَل ْمَنا َوَل َّمــا َثـ ْـد ُ ِّل
َعـ َا
(الص ـ ة والزكــاة) { َماَل ـ ْاأل ْ
آمَّنــا ُمــل لـ ْـم تُ ْ م ُن ـوا َوَلكــن ُمولُ ـوا أ ْ
ـر ُ َ
ان ِّفي ُمُل ِّ
ِّ
ون ُك ْم}الح ار ،14وا ار هم من حالتهم البدا يـة اب تماعيـة الحبـارلة،
يم ُ
ْاا َ
إل ــى أضاض ــيا

منطلق ــا

آف ــاق الم تم ــع اانض ــاني القرآن ــي الحب ــارو الع ــالمي ( إم ـ ـا

حــر أو إضـ م ) ،فكــان لكــل تلــل العوامـل – ومنهــا غلنــة القبليــة العرميــة نــم اللــعوبية
ابضـ ــتبدادية الضياضـ ــية  -أنره ـ ـا فـ ــي تلـ ــوي الر يـ ــة ااض ـ ـ مية القرآنيـ ــة التـ ــي حملهـ ــا
"األص ــحا " ،وه ــذا أدى إل ــى غلن ـ ِّـة طـ ـا الوعث ــد والترهثـ ـ المو ـ ـ للمنك ــر المعان ــد
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المعـ ــادو ،ونالتـ ــالي  -وبتـ ــأنثر كـ ــل تلـ ــل ال ل يـ ــا

وت ل ـ ـيط ال طانـ ــا

بـ ــثن الم ـ ـ من

والمعان ــد ،وب ــثن الم ط ــ ،والمص ــر ،وب ــثن الب ــال والمنك ــر المعان ــد المع ــادو -أمك ــن

بحقاً ت ار ع فكر األمة وأدا ها الحبارو أمام ما وا هت من تحديا

وتطو ار .

ولذلل ف ن من المهم هنا الت رمة بثن "ر ية األصحا " الكونية القرآنية التي بهـر

عب ـر
العـالم مــن حــولهم ،وبــثن "ر يــة األعـ ار " التـي َّ

تو ي ال طا

طاناتهــا عــن الحــد األدنــى مــن

النبوو لتلل القنا ل البدا ية نحكم دور في مومع الضـلطان فـي الم تمـع

 ،وال ــذو ه ــدف م ــن و ار ـ ـ (إم ـ ـا ح ــر أو إضـ ـ م) إل ــى إرض ــاء بني ــة أضاض ــية لم تم ــع
حبـ ــارو إنضـ ــاني بـ ــثن تلـ ــل القنا ـ ــل الوننيـ ــة البدا يـ ــة فـ ــي أدنـ ــى صـ ــور اب تماعيـ ــة
الحبارلة وأنضطها ،وذلل نالتركثز على أركـان ااضـ م ،وبضـيما مـا كـان منهـا ثتعلـق
بـ " ماعة" الص ة و"تكافل" الزكاة.
ولتان بثن ر ية "األصحا " القرآنية اايمانية الحبارلة ،ور يـة منا ـل "األعـ ار "
آمَّنـا ُمـل َّل ْـم تُ ْ ِّم ُنـوا َوَل ِّكـن ُمولُـوا
البدا ية و طابهم "على مدر عقولهم" ،مال تعـالى { َمـاَلوا َ
َض ـَل ْمَنا}الح ار  ،14ومــال أبــو نكـ ٍـر الص ــدثق ربــي ه عن ـ مقولت ـ الل ــهثرة (وه
أْ
بثن الص ِّة والزكاة).
ألماتلن من فرق َ
كــان األصــحا حــول الرضــول صــلى ه علي ـ وضــلم ت مــذة علــى الق ـرآن الك ـرلم،
ور لت الكونية الكلية الحبارلة ،مـن بـدء لـق اانضـان ،حـثن اضـت ل ه تعـالى فـي
ِّ{إِّن ــي ِّ
اع ـ ٌـل ِّف ــي األ َْر ِّ َ لِّيَ ـ ـ ًة}النقرة ،30إل ــى أن ثبلـ ـ الو ــود اانض ــاني
األر
َ
غايــا و ــود فــي التض ـ ثر وااعمــار ،وأن ثبل ـ الغايــة فــي اابــداا والزلنــة والتض ـ ثر
واامتاا وااعمار حثن ثرث ه األر ومن علثها َ حتَّـى ِّإ َذا أَ َ ـ َذ ِّ األ َْر ُ ُز ْ ُرَف َهـا
َ
ِّ
ـار ثـونج  ،24فقـد كـان
اها أ َْم ُرَنا َل ْـي ً أ َْو َن َه ًا
َو َّازلََّن ْ َو َ
ظ َّن أ ْ
َهلُ َها أََّن ُه ْم َماد ُرو َن َعَل ْث َهآ أَتَ َ
األصـ ــحا  ،ت مـ ــذة الق ـ ـرآن الك ـ ـرلم ،ث لضـ ــون إلـ ــى كـ ــل علـ ــر آيـ ــا مـ ــن الق ـ ـرآن ،ب
معلمــا
ثت اوزونهــا ،إب أن ثتعلموهــا ويعمل ـوا بهــا ،ولثــتم ذلــل علــى عــثن المصــط ى ً 
ونموذ ــا ومرلــدا " لق ـ الق ـرآن"  روِّاَّنــل َلعلــى لُـ ٍ ِّ
ال ِّإ َّب
ُ
ً
ـق َعظــي ٍمالقلــم َ  .4و َمــا أ َْرَض ـْلَن َ
َ َ َ
ً
َكرمكم ِّعند َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ـق
للا أ َْتَق ُ
ثن  األنبياء ِّ 107إ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
اك ْم الح ـ ار  13الـذو َ َل َ
َح َض ُن َع َم ً  الملل .2
اة لَِّثْبُل َو ُك ْم أَي ُ
اْل َم ْو َ َواْل َحَي َ
ُّك ْم أ ْ
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اضتنناء يأمر ن رضول ه  ك َّـل مـن كتـ
أن تكون الكتان ُة
ف ع
ً
ظ الحدثث في العهـد النبـوو وال ارلـد نالبـنط والدمـة التـي
لثًا "أن
يمحو "؛ لذلل لم يح َ
َ
مـن حدثنـ

حظ ــي به ــا القـ ـرآن الكـ ـرلم ،وم ــا ه ــذا إب َّ
ألن ألن القـ ـرآن الكـ ـرلم ه ــو مص ــدر الر ي ــة
مــع أمر (صــلى ه علي ـ

الكونيــة الحبــارلة ال زمانيــة وال مكانيــة ،وهــذا ب ثتعــار

ـلطانا" ور ــيج دولــة ،وأب
وضــلم) لقومـ أن يضــمعوا ويطيعـوا أوامــر وتو ثهاتـ لكونـ "ضـ ً
أحد من الرعية نح ة أن تلـل األوامـر ليضـ فـي القـرآن؛ ألن
ثتهاون في طاعة أوامر ٌ
ذلــل الن ــوا مــن التنزل ــل والت صــثل ل ــيج مــن مهم ــة الق ـرآن الكـ ـرلم ،ألن الق ـرآن الكـ ـرلم

ـتور ورضــال ٌة الــدةٌ ودعــوةٌ ول ـرلع ٌة ور ي ـ ٌة كوني ـ ٌة حبــارل ٌة عبــر الزمــان والمكــان ،
دضـ ٌ
ِّ
طن ـ ــا ِّف ـ ــي ِّ
ـل َآي ـ ــا ُ اْل ِّكتَ ـ ــا ِّ اْلمِّب ِّ
الكتَ ـ ــا ِّ ِّم ـ ــن
ثن}الل ـ ــعراءَّ ،2 -1
{م ـ ــا َف َّر ْ َ
{طض ـ ــم * تْل ـ ـ َ
ُ
{كتَــا أُح ِّكم ـ آياتُ ـ نُـ َّـم ُف ِّ
َلــي ٍء}األنعامِّ ،38
ص ـَل ْ ِّمــن َّلـ ُـد ْن َح ِّكــي ٍم َ ِّب ٍ
ثر}هــود{ ،1اَلــر
ٌ ْ َ ْ َ ُ
ْ
ِّ
ِّ
ُّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
{نصا ُر ل َّلن ِّ
ُّ ِّ
ل لتُ ْ ِّرَ َّ
اج َو ُه ًدى
ِّكتَا ٌ أ َ
َنزْلَنا ُ ِّإَل ْي َ
الن َ
اج م َن الظُل َما إَلى النور}إبراهيمَ َ ،1
ومنون}ال انيــةِّ َّ َّ ،20
ِّ
ِّ
ان}الل ــورى،17
َوَر ْح َم ـةٌ لَِّق ـ ْـو ِّم ُث ِّ ُ َ
{للاُ ال ــذو أَن ـ َـزَل اْلكتَــا َ ِّن ــاْل َح ِّق َواْلم َثز َ
وه ــو أم ــر غث ــر أم ــر تعليم ــا (م ـ ـوانثن) إدارة الم تم ــع ،وت ــدبثر لـ ـ ون ف ــي الزمـ ــان
والمكــان فــي بــوء الر يــة والمنــادئ والم ــاهيم القرآنيــة نأنعادهــا ال زمانيــة وال مكانيــة،
ِّ
ِّ
وحكمة تنزلل النبوة في الزمان والمكان {ربََّنا و ْانع ْث ِّف ِّ
ـل
ثه ْم َرُضوبً م ْن ُه ْم َث ْتلُو َعَل ْـث ِّه ْم َآيات َ
َ َ َ
ثهم ِّإَّنــل أَنـ الع ِّزلـ ُـز ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
أيبــا مــا
يم}النقـرة ،129وهــو ً
َ
َوُي َعل ُم ُهـ ُـم اْلكتَــا َ َواْلح ْك َمـ َة َوُلـ َـزك ْ َ َ َ
الحك ُ
ي ضر تحر ال لي ة الرالد عمـر بـن ال طـا

ومنعـ األصـحا

الـذثن أ ـذوا ثنتلـرون

في األمصار ،يحدنون الناج أحادثث رضـول ه  ،وأَ ْمـ َرهم نـالعودة إلـى المدثنـة؛ ألن
أهل المدثنة من األصـحا يعلمـون مـا تعنيـ هـذ األحادثـث ،والغايـة منهـا ،والظـروف
التي صدر عنها.
بــل إننــا لــو تمعنــا فــي تــارلخ ضــثرة علمــاء األمــة ،لرأثنــا أنــر تضــلط الضياضــي القبلــي

واللــعوبي علــى مقالثــد األمــة ،نعــد هزلم ـة ورنــة مدرضــة المدثنــة ،وع ـزلهم عــن ل ـ ون
األمــة العامــة وصــرفهم إلــى لـ ون األفـراد (الـ ِّـذ ْكر واألحـوال الل صــية) ،ف ننــا ن ــد أن
الم ْد َرِّض ـثثن اامــام أنــا حني ــة النعمــان ،صــاح
رأج ثــل َ
الكرلم والرأو والتدبر في القرآن الكرلم ،وحكمة تنزلل النبوة على الزمـان والمكـان ،همـا
مدرضــة ال ـرأو ،كــان الق ـرآن

عمــدة منه ـ ال كــرو ،واكت ــى فــي ال ملــة فــي ابضــتدبل نــالنزر اليضــثر مــن روايــا
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ضــنة الرضــول  ،وهــذا ب يعنــي َّ
ـوا الضــنة وحكــم تنزللهــا لــم تكــن حابـرًة فــي
أن نصـ َ
ذهن اامام أبي حني ة وضوا من األ مة الم تهدثن  ،ولهذا ن د َّ
أن
اامام مالـل أيبـاً
َ
ف ــي موط ـ ـ منلـ ـ من ــل اام ــام أب ــي حني ــة ِّ
ثونـ ـق القلث ــل م ــن األحادث ــث التـ ـي حرره ــا
واضتنقاها في كتان الموطأ ( مضما ة حدثث) ،وكان إلى ذلـل فـي تو يـ للضـنة يعتمـد
"عمل أهل المدثنـة" إذا ال تـ الروايـا ؛ ذلـل ألن عمـل أهـل المدثنـة عنـد يمنـل أكنـر

ـام أحمــد بــن حنبــل آ ــر
مــن ض ـوا مــا ــرى علي ـ العمــل فــي العهــد النبــوو؛ ولكــن اامـ َ
األ مــة األربعــة الكنــار؛ الــذو تناعــد ،فــي العـراق الــذو كــان مهــد عــدد مــن الحبــا ار
النا ــدة ،وفــي ظــروف تحــوب

طث ـرة فــي بنــاء ال

فــة العناضــية نعــد نكنــة البرامكــة

وصـراا األمـثن والمــأمون ،وا ــت ل تـوازن ال ــرج والعــر لصــال ف ــة واحــدة هــي نــد
الترل علـى عهـد المعتصـم ،وهـذا ناعـد أكنـر مـن ضـوا مـن أ مـة المـذاه

عـن طبيعـة

م تم ــع العه ــد النب ــوو وظ ــروف تطبيقاتـ ـ  ،ول ــذلل نـ ـ ار ث م ــع حـ ـوالي أربع ــثن أل ـ ـاً م ــن
روايــا الحــدثث النبــوو فــي مضــند  ،والتــي فثهــا الكنثــر مــن البــعثإ ،5ا تارهــا مــن
م ــا

اآلبف مــن األحادثــث والروايــا

التــي يعلمهــا ،وذلــل ليضــتعثن بهــا فــي موا هــة

أزمــة ال كــر المتصــارا المن ل ـ ؛ وهــذا العمــل مــد ضــاعد و عــل ظــاهرة مــع األحادثــث
وموضــوعاتها ومضــتدركاتها تت ــامم ،لــيج لإلفــادة نالدر ــة األولــى نحكمــة التنزلــل ،ولكــن

لتكون مداضتها – لاضإ  -لمن ضيأتي نعد ذلل في عهود التقلثد – وفي أغل
م ــن دون مص ــد ،ض ــنداً يض ــت دم القداض ــة – دون عناي ــة مناض ــنة بنق ـ ِّـد الم ـ ِّ
ـتن وب ــنط

الظـن

نم ــاهيم الق ـرآن ومقاثيض ـ ؛ لمزلــد مــن تحرلــر أداة الضــند وفــرز الصــحي مــن البــعثإ

والموبــوا  -ليكــون أداة مهــر وترهثـ
والغنوص ــيا

فــي موا هــة ه مــا

تــأنثر ال لضـ ا

والنقافــا

الواف ــدة م ــن ناحي ــة ،وم ــا ن ــم م ــن آناره ــا ف ــي فك ــر ال ضـ ـ ة المض ــلمثن

والمتص ــوفة وحركـ ـا

ابعتـ ـزال والتل ــيع الضياض ــي وعل ــم م ــن ناحي ــة أ ــرى ،ونض ــب

بـعإ القـدرة علـى اب تهــاد والت دثـد ،وعـدم القـدرة علــى تنزلـل الم ـاهيم القرآنيـة علــى
متغثـ ار

الوامــع فــي الزمــان والمكــان؛ وذلــل ن عــل تــأنثر طــول عزلــة العلمــاء ،وبــعإ

معــارفهم العلميــة فــي الم ــاب

اب تماعيــة والضياضــية وابمتصــادية والتربويــة وض ـواها

أداة حابـرة وم ر ـاً ضــه ً لع ـ ِّـز ال كــر
فتكــون النصــوا التطبيقيــة التارل يــة الترانيــة ً
وعدم القدرة على تولثد فكر الت دثد واب تهاد.
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كل ذلل أضهم في مزلد من بـعإ الع مـة ال كرلـة نـالقرآن الكـرلم والر يـة القرآنيـة
الكونية الحبارلة ،والقدرة علـى التعامـل الم ـاهيمي الكـامن فثهـا ،وتنزللهـا علـى الوامـع

غنلــا ف ـي
ـور األم ـ َة ً
المتغثــر والمتطــور (عامــل الزمــان والمكــان)؛ لثــورث هــذا القصـ ُ
الر يــة ،انتهــى ب مهــور علمــاء األمــة إلــى التركثــز علــى لـ ون "الـ ِّـذكر" ،الــذو أطلــق
علي ـ "العنــادا " فــي حــثن أن ميــع أفعــال المضــلم ،إذا ص ـ القصــد منه ـا ،هــي كلهــا

عنــادة ،وكــذلل التركثــز علــى "م ـوانثن" األح ـوال الل صــية وفتــاوى المعــام

والعقــود

تكرٌر نم هوم لغوو لضالإ ما ـرى منهـا،
ال ردية الت ارلة ،التي هي في ُ ِّل األحوال ا
ولــم ثبــق لللــأن العــام روادارة ل ـ ون األمــة ومصــالحها العامــة فــي ال ملــة إب ملثــل مــن
كت ـ النص ـ – و اصــة  -النص ـ نالعــدل ،والمهــداة إلــى مــن ب يضــمع مــن ض ـ طثن
ابضــتبداد والغص ـ  ،ف ـ غ ارنــة نعــد هــذا أن تتلـ َّـو الر يــة الكونيــة ااض ـ مية لتتــرل

المضــلم مــن دون مرلــد وب دلثــل إث ــابي محــرل فــي معنــى حيات ـ وغايــة هــذ الحيــاة
المتط ــورة نكـ ـل أنعاده ــا وع ماته ــا وطاماته ــا وم ــدراتها وتح ــدياتها ،ول ــتعم ظ ــاهرة ع ــدم
الت ـوازن فــي طروحــا

هــذ الر يــة وتلــوهها ،والمنالغــة فــي طانــا

التهدثــد والوعثــد

ـود بهــم المضــلمثن –
والترهث ـ ؛ ن ربــية حتميــة هــل النــاج – والــذو أصــن المقصـ ُ
وحتمي ــة ب ــعإ إيم ــانهم ون ــزوعهم إل ــى الل ــر والعص ــيان ،وه ــي طان ــا وفرب ــيا
تمكــن الضــلطان والحكــام مــن القيــام ب ـدور الوصــاية ال ــا رة علــى األم ـة وارتــداء نــو
القداض ــة ال از ــإ ،والت ــي عب ــر عنه ــا ال لي ــة العناض ــي المنص ــور نأنـ ـ " لي ــة ه ف ــي
األر " ونالتـ ــالي أصـ ــنح

ال طان ـ ـا

ااض ـ ـ مية كأنه ـ ـا تهـ ــدف إلـ ــى "إلغـ ــاء الـ ــذا "

و"إلغـ ــاء العقـ ــل" وتمكـ ــثن ال بـ ــوا وال نـ ــوا لوصـ ــاية ض ـ ـ طثن الغص ـ ـ

المضـ ــتبدثن

الم ضــدثن وأع ـوانهم وزبــانثتهم ،وذلــل ب هــدار حــق األمــة األصــثل فــي الوصــاية علــى
الح ــاكم (الض ــلطان) ف ــي و ــو ض ــعي لمص ــال
ورمابتها.
هــذ الحــال ال كرلــة المزرلــة التــي انتهـ

ماعته ــا ،روامب ــاء مـ ـ ار ار

إلثهــا األمــة ،وانتهـ

ل ــو ارها

إلثهــا ر لتهــا الكونيــة

طبيعيـا أن ثـن م عنهـا ،كـرد فعـل
الحبارلة في عصور ت ل هـا النـوعي الروحـي ،كـان
ً
ل طانا "إلغاء الذا " حالة "مركزلة الذا " فردية وعنصـرلة وأنانيـة وضـلبية مربـية،
ـانا وأم ــة؛ فب ــدبً م ــن العم ــل وااتق ــان
ب ــدبً م ــن "تحقث ــق الـ ـذا " (ال طـ ـرة الض ــوية) إنض ـ ً
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واابـداا وااصـ ح والعطـاء والبــذل ،كانـ
وابنتهازلـ ــة وكان ـ ـ

الحثـرة وال ــوف والبـياا والضـلبية وال نــوا

األنانيـ ــة وابضـ ــته كية وتـ ــدهور األ

ميـ ــا

وانهيـ ــار الم ضضـ ــا

العام ــة ،لتنته ــي الح ــال لم ــا ن ــرى م ــن ب ــياا األم ــة وتهميل ــها وتمزمه ــا إل ــى مبلي ــا

وعنصرلا

ومذاه

وفرق وانهيار العمران ااض مي.

ومن المهم هنا أن نـذكر ونلـثر إلـى أن طبيعـة ال طـا

النبـوو  ألصـحان كـان

طا ح رواعزاز وتكرلم وذكر لمنـامبهم وم ازيـاهم ،وتقـدثر لل صـياتهم رواضـهاماتهم،
ول ــيج ط ــا تحقث ــر أو ترهثـ ـ أو تضـ ـ ي أو إذبل ،وتل ــل ه ــي الر ي ــة القرآني ــة ف ــي
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن َب
ثن َوَلك َّـن اْل ُمَنـافق َ
صوصية مكانت الكونية الحبارلة { َو َّّ اْلع َّزةُ َولِّ َرُضولِّ َولِّْل ُم ْ ِّمن َ
أن يكون األصـل فـي طـا المضـلم إعـزاز وتكرلمـ
َي ْعَل ُمو َن }المنافقون ،8ولهذا ث
وترلثد وتذكثر .
وعـن عبــده بـن مضــعود ربـي ه عنـ عــن النبـي صــلى ه عليـ وضــلم مــال "ب

ثد ل ال ن َة من كان في ملنـ منقـال ذرة مـن كبـ ٍـر .مـال ر ٌـل إن الر ـل منـا يحـ ُّ أن
ِّ
ـبر نطــر الحـ ِّ
ـق
يكــون نونـ حضــناً ونعل ـ حضــنة .مــال إن ه مثـ ٌـل يح ـ ُّ ال َ ــمال ،الكـ ُ
6
وغمط النـاج"
ما هي الرؤية الكونية القرآنية الحضارية؟:
نعد أن تبثنا مما ضبق طورة حال األمة ومدى الحا ة إلـى تلمـج أضـنا

العـ

في أضض الكامنة ،وهي الر ية الكونية الحبارلة القرآنية ،والتعرف ب وهرها؛ لتضـتعثد
األمة عافثتها ودافعثتها ،وتواصل مضثرة حبارتها الروحيـة القرآنيـة ااعمارلـة ال ث ـرة،
نض ــتطيع أن نق ــول ف ــي وص ــإ الر ي ــة ااضـ ـ مية الكوني ــة أنه ــا ر ي ــة توحثدي ــة غا ي ــة
أ

مي ــة إعمارل ــة ثرل ــة حب ــارلة تعب ــر ع ــن ال طـ ـرة اانض ــانية الض ــوية ،وه ــي ب ــذلل،

ونالبــرورة ،ر يــة علميــة ضــننية تض ـ ثرلة تهــدف إلــى عــل عناصــر ال ط ـرة اانضــانية
الضوية في ب رة الوعي اانضاني؛ لتهدو مضثرة الحيـاة اانضـانية ،وترلـدها؛ كـي يحقـق
اانضــان ذات ـ الضــوية فــي أنعادهــا ال رديــة وال ماعيــة ويضــت ث

فــي وضــطية واعتــدال

لحا اتهــا ومتعهــا ،علــى مــدى أفــق الو ــود اانضــاني نكــل أنعــاد الروحيــة واابداعيــة
العمرانية.
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ِّ ِّ
ِّ
طِّثَن ـ ًة َوَلَن ْ ـ ِّـزَلَّن ُه ْم
ـاة َ
صــالحاً مــن َذ َكـ ٍـر أ َْو أُننَــى َو ُهـ َـو ُم ـ ْ ِّم ٌن َفَل ُن ْحِّثَثَّن ـ ُ َحَيـ ً
{مـ ْـن َعمـ َـل َ
َ
ِّ
أَ ــرهم ِّنأَحضـ ِّـن مــا َكــانوْا يعملُون}النحــلَ { ،97مــال اهِّن َ ِّ
بـ ُـكم لِّـ َـن ْع ٍ
ُ َْ َ َ
َ ْ
طــا م ْن َهــا َ ميع ـاً َن ْع ُ ْ
َُْ َْ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َع َـر َ َعـن
او َفـ َ َيب ُّـل َوَب َي ْلـَقى * َو َم ْـن أ ْ
َع ُدو َف َّما َيأْتَثَّن ُكم مني ُه ًدى َف َم ِّن اتَن َـع ُه َـد َ
ِّذ ْكـ ِّـرو َف ـِّ َّن َل ـ م ِّعيل ـ ًة بــنكاً ونحلــر ثــوم اْل ِّقي ِّ
ُّهــا
ُ َ َ َ
امــة أ ْ
َع َمى}ط ـ ُ {124 -123مـ ْـل َيــا أَث َ
َ َ ْ ُ ُُ َ ْ َ َ َ
اءكم اْلح ُّق ِّمن َّربِّ ُكم َفم ِّن اهتَدى َفِّ َّنما ثهتَِّدو ِّلنْ ِّض ِّ ومن ب َّل َفِّ َّنمـا ي ِّ
َّ
ب ُّـل
َ
ْ َ َْ
ََ َ
َ َ
اج َم ْد َ ُ ُ َ
الن ُ
َ َْ
ِّ ٍ
ـان لِّ َّلن ِّ
ظـ ٌة لِّْل ُمتَِّّقـثن}آل
ـاج َو ُه ًـدى َو َم ْو ِّع َ
{ه ـ َذا َبَي ٌ
َعَل ْث َها َو َما أََنـ ْا َعَل ْـي ُكم ِّب َوكثـل}ثونجَ ،108

عمران138

ولمــا كانـ هــذ الر يــة القرآنيــة هــي ر يــة كونيــة ثرلــة ضــننية إعمارلــة؛ تعبــر عــن
ال طرة الروحية الضوية ِّ
وترلدها ،فهي نالبرورة ر ية تـزود اانضـان نالدافعيـة والطامـة
الو داني ــة ال زم ــة لبن ــاء الحي ــاة ال ِّث ـ ـرة والحب ــارة رواعم ــار األر ؛ ألن ابض ــت

ف

والحبــارة ف ــي ــوهر هــو ال ــوعي والحب ــور ااعم ــارو ال ِّثـ ـر ف ــي الزم ــان والمك ــان،
والذو هو غاية الر ية القرآنية الكونية الحبارلة.
وهكذا ف ن الر ية القرآنية الكونية الحبارلة ،هي ر ية بناءة إث ابية "تحقق الذا
اانضانية الضوية" ،وليض

ر ية ضلبية هدامة "تلغي الـذا " ،حتـى حـثن تتطلـ

الر يـة

ااضـ مية الكونيــة التبــحية ،فـ ن ذلــل ب يكــون إب تحقيًقــا لــدوافع فطرلــة ضـوية كامنــة
حمث ــة ودفاع ـاً بــد
يضــعى إلثهــا اانضــان ويطلبه ـا ن طرت ـ رحمــة وتكــاف ً إنضــانياً ،أو َّ
الع ــدوان؛ ع ــن ال ــن ج واأله ــل واألعـ ـ ار

والحق ــوق والحرم ــا  ،وه ــي م ــن المل ــاعر

اانضانية التي ب تهنأ الن ج اانضانية الحرة الكرلمة من دون أداء حقومها ووا ناتها.
ومن هنا ف ن الر ية ااض مية الكونية الحبارلة ،على عكـج مـا تصـورها نعـ
ال طانــا

الملــوهة التــي ت عــل منهــا وكأنهــا ر يــة تهــدف إلــى "إلغــاء الــذا " ،وأنــه ال

قيمــة لعمــل إال إذا كــان لرضــاء ا خ ـر ،ولخدمتــه ،وتعبي ـ اًر عــن المذلــة والخضــو
والخنو وتمثل قائمة طويلـة مـن الوا نـا

والتبـحيا

اام يـة ال وميـة النقثلـة التـي

يبــحي فثهــا اانضــان بذاتـ وحياتـ علــى مــذن ال ــوف وال بــوا األعمــى امـ ءا
هــذه ال طانــا

ال وميــة؛ لتطويــع الرقــاب الســتبداد الحكــام ورجــال الســلطة والســطوة

وفسادهم ،وهو أمر ثتنافى ولتعار

مـع حقيقـة الر يـة القرآنيـة ااث ابيـة؛ ألن ال طـرة

الضوية التي ثتضاوى عندها التبحي ُة نالحياة في ضبثل رد العدوان ونصرة الحق وح ـظ
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الك ارمــة اانضــانية ،مــع متعــة ابضــت انة الملــروعة لــدافع الطنــع والمتعــة "وفــي ُنبــع

أحــدكم صــدمة" ،ولــذلل فـ ن المــرء فــي الر يــة ااضـ مية ثـ ر فــي الحــالثن ومنــل ذلــل
الضــعي والتض ـ ثر الح ـ ل لكض ـ

العــيش للــن ج أو لمــن يعــول ،ومنل ـ الضــعي لطل ـ

أو حياتيـة؛ ألن ميـع هـذ ااعمـال ب تهـدف إلـى ضـوء أو

العلم والمعرفة دثنيـ ًة كانـ
لــر أو عــدوان؛ وألن كــل ذلــل ومــا كــان علــى منوالـ إث ــابي ِّث ـر يحقــق معنــى الحيــاة
ومقاصــدها ال طرلــة الضــوية؛ ألن "األعمــال نالنيــا "؛ وهــذا ث عــل ميمــة األعمــال فــي
نهاي ــة المط ــاف ثـ ـرتنط ف ــي فطـ ـرة اانض ــان الض ــوو ال ارل ــد نـ ـال وهر ف ــي معن ــى الحي ــاة
وغاياتها ،وهل هي في ضبثل ال ثر أم في ضبثل اللـر؟ وهـل هـي فـي ضـبثل ااصـ ح
أم فــي ضــبثل اافضــاد؟ ألن هــذ هــي المعــاني التــي تتعلــق بهــا الر يــة القرآنيــة الكونيــة
الحبــارلة التــي تهـدف لكــل ثــر فيـ تحقثــق "الــذا " و"ال طـرة الضــوية" ،وفيـ صـ ح

الحياة ،وضعادة الدارلن؛ ألن مانون الو ود التوحثدو األ مي هو فـي نهايـة المطـاف
اهم للاُ نََوا َ ُّ
ثر ف ثر ،روان ًا
"إن ًا
الد ْنَيا َو ُح ْض َن نََوا ِّ اآل ِّ َرِّة َوللاُ ُي ِّحـ ُّ
لر فلر"َ  .فآتَ ُ ُ
َّ ِّ
ِّ ِّ
اءهم ِّن َغ ْث ِّـر ِّعْلـ ٍم َف َمـن َث ْه ِّـدو َم ْـن
ثن َ
{ب ِّل اتََّن َع الذ َ
اْل ُم ْحضن َ
ظَل ُموا أ ْ
َه َو ُ
ثن آل عمران َ 148
ِّ
ِّ
ِّ
ط َـر َّ
ـل لِّل ِّـد ِّ
ـاج
ط َـرَة َّ
َب َّل َّ
ثن َحِّني ـاً ِّف ْ
للاِّ َّالِّتـي َف َ
للاُ َو َما َل ُهم مـن َّناص ِّـر َ
أَ
لن * َفـأَم ْم َو ْ َه َ
الن َ
للاِّ َذلِّ ِّ
عَلثها َب تَب ِّد ِّ
الن ِّ
َكنََر َّ
اج َب َي ْعَل ُمو َن}الروم30-29
ثن اْلَقيِّ ُم َوَل ِّك َّن أ ْ
ل الد ُ
ثل ل َ ْل ِّق َّ َ
ْ َ
َ َْ
وهكــذا فـ ن الر يــة القرآنيــة الكونيــة لمــن عــرف القـرآن وأل ـ  ،إنمــا هــي ر يــة فطرلــة
إيمانيــة توحثديــة ثرلــة إعمارلــة إث ابيــة ،يحقــق اانضــان بهــا ذاتـ  ،ولنــال بهــا حـ َّ ه
ه ومربات فـي الر يـة القرآنيـة الكونيـة ال طرلـة هـو فـي "تحقثـق

ومرباتَ ؛ ألن ح
الذا " كما فطرها ه ،وفي تحقثق الحياة اانضانية الطثنة الكرلمة ال ثرة نكل أنعادهـا
الروحية والمادية كما أرادها ه ضنحان تعالى.
ولمــا كــان ه ضــنحان وتعــالى فــي الر يــة القرآنيــة هــو ال ــالق ،وهــو الحــق ،وهــو
ال ثـر ،وهــو العــدل ،وهــو الضـ م ،وهـو الكمــال والنقــاء ،وألن اللــر واللــيطان فــي ذا

ـلم ،إذا صــح
الر يــة هــو ال ضــاد ،وهــو الظلــم ،وهــو القضــوة ،وهــو العــدوان ،كــان المضـ ُ
ر لتـ الكونيــة القرآنيــة ال طرلــة ،إنضــاناً فــي ــوهر ِّ ،ث ـ اًر ،ولــذلل ف نـ ب بــد أن يكــون

محناً هلل الذو هو الكمال والنقاء ،والذو هو الحق والعدل والرحمة والض م ،وهو ب بـد
أن يكون في وهر كارهاً لللر وللليطان؛ ألن الليطان هو اللر ،وهو البـر ،وهـو
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الظلم ،وهو ال ضاد ،وهـو القضـوة ،وهـو العـدوان ،وهـذ الصـ ا
الكرلهــة هــي الصـ ا

اللـرلرة ،وهـذ المعـاني

والمعــاني التــي يكرههـا ه ويحــذر منهـا ،والتــي ب بــد أن يكرههــا

اانضان المـ من ،واانضـان الضـوو فـي ـوهر ومـ اررة ن ضـ  ،وفـي ألـواق روحـ وضـرلرة

بــمثر ؛ ولــذلل فــالم من مح ـ
ذات  ،ويحظى نح

هلل ولل ثــر ،كــار لللــيطان ولللــر ،وهــو بــذلل يحقــق

رب وربا .

وهكذا ف ن الر ية القرآنية الكونيـة التـي ث ـ
وم ـ اررة و

ــدانهم هــي ر يــة ح ـ ٍ ٍٍٍ وك ارمـ ٍـة

أن نغرضـها فـي مـ اررة و ـدان صـغارنا

وض ـ ٍم ،لحمتهــا عقثــدة التوحثــد ،وضــداها

علمية المعرفة وتزكية الو دان ،ثنعم فثها اانضان نحن هلل ،ونحـ

ه ل ـ  ،وهـو بـذلل

يعبد ن ض هلل ب رادت الحرة؛ ألن في الحقيقـة ن طرتـ الضـوية محـ

هلل الـذو هـو الحـق

والعــدل والرحمــة ،وهــو الــذو نكــل مــا منحـ مــن مــن ونعــم ومــد ار يحنـ ولرعــا  ،وهــو
الــذو يقث ـل عنرت ـ  ،ويقبــل توبت ـ  ،وهــو الــذو يمحــو ضــث ات  ،ويبــاعإ حضــنات  ،وهــو
ِّ
مننع ال ثـر والحـ  ،وهـو
الذو ثرلد مضثرت ويضعد مآل  ،فهو  -لو تمعن اانضان ُ -
أهل ال ثر والح .
إن اانضــان المضــلم لــو تــدبر حقـاً ــوهر ع متـ نــاهلل ،لكــان حنـ هلل أعظــم الحـ ،
وأكنــر مــن حنـ ألو أحـ ٍـد ،ولــو كــان هــذا الحـ لوالدي ـ ؛ ذلــل ألن تعلقـ بوالديـ وحن ـ
لهمــا ،وعاط تـ ت اههمــا ،إنمــا هــو نضــب

مــا محبــو مــن حـ

وعنايــة ورعايــة ،وألن

ه ضــنحان وتعــالى  -نمــا أوب لإلنضــان ال ِّث ــر الم ـ من مــن ح ـ ٍ ورعايــة وتض ـ ثر-

ي وق أو ح ٍ وأيـة عنايـة وأو تضـ ثر يمكـن أن ثوليـ لإلنضـان أح ٌـد فـي الو ـود؛ ألنـ
هــو الــذو لــق وأح ـ وأنعــم وض ـ َّ ر وكــرم ،وهــو َمـ ْـن وهـ الولــد للوالــد ،وض ـ َّ ر الوالــد
للولـد؛ ولــذلل فالعاط ـة والحـ

ضــنحان أولــى نالح ـ
واألبنــاء ،بــل ومــن ذا

وطل ـ

وعرفـان ال مثــل وطلـ

الربــا إنمـا يكــون أوبً هلل؛ ألنـ

الربــا مــن أو أحــد فــي الو ــود ،نمــن فــي ذلــل اآلنــاء

الــن ج؛ ألن الــن ج ب و ــود لهــا ،وب معنــى لهــا مــن دون حـ ِّ

ه ،ومـن دون حبهـا هلل ،ومــن دون حـ

ه وعناثتـ ورعاثتـ وكرمـ  ،ولـو أن اانضــان

الض ــوو رأى ف ــي ن ضـ ـ اعو ا ـ ـاً ورغن ــة ف ــي الل ــر ف نـ ـ ب يحـ ـ

ثربى عنها إب أن تنتهي عن ذلل ،وهذا هو معنى ح
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ذل ــل م ــن ن ضـ ـ  ،وب

ه ،أو ح

الكمـال ،وحـ

النق ــاء ،وحـ ـ
انحرف

ومارف

ال ثـ ــر ،وك ــر الل ــر وال ض ــاد ،وع ــدم الرب ــا – حت ــى ع ــن ال ــن ج – إذا
لث اً من اللر والظلم وال ضاد.

ومعنــى ذلــل أن حـ َّ الــن ج الضــوية هلل الــذو هــو ال ثــر والحــق والرحمــة والضـ م

أعظم من حبهـا لـذاتها؛ ألن اانضـان ب ثربـى مـن ن ضـ إب حـ َّ صـ ا

ه والرغنـة

ـالا؛ ولــذلل
فــي تمنلهــا ،فح ـ الــن ج الضــوية هــو فــي الحقيقــة ح ـ فطــرو روحــي ـ ٌ
ث ــد اانضــان فــي م ـ اررة ن ض ـ أن ربــا عــن ن ض ـ ب يكتمــل إب حــثن ثتطهــر مــن كــل
معاني اللر ورغنات  ،رواب إذا أ لص
هلل ضــنحان وتعــالى ،وهــو فــي ذا

الومـ

ن ض ظاه اًر وناطناً لص ا

الح ِّ
ـق وال ثـر ،أو

ث لــى أن يقــع فيمــا تنغبـ ن ضـ  ،وتلــم ز

من فطرت الضوية ،ولنغب ه ضنحان وتعالى.
وهذا هو معنى مول رضـول ه ( )فـي الحـدثث الـذو روا اامـام أحمـد عـن متـادة
عن أنج بن مالل ربي ه تعالى عنهمـا عـن النبـي صـلى ه عليـ وضـلم مـال "...

وب ث من أحدكم حتى أكون أح

إلي من ولد ووالد والناج أ معثن" 7وهو معنـى مـا

روا زهرة بن معبد عن د  ،من أن عمر بن ال طا

ربـي ه عنـ مـال لرضـول ه

ـي مـن كـل لـيء
صلى ه علي وضلم وهو آ ذ بثد "وه يا رضول ه ألن أحـ إل َّ
إب ن ضــي ،فقــال النبــي صــلى ه علي ـ وضــلم ب والــذو ن ضــي بثــد حتــى أكــون أح ـ
إلي مـن ن ضـي .فقـال رضـول ه صـلى ه
إليل من ن ضل .مال فأن اآلن وه أح
َّ
عليـ ـ وض ــلم اآلن ي ــا عم ــر" ،8وه ــذا يعن ــي أنـ ـ ب يكتم ــل إيم ــان الم ــرء إب إذا أ ل ــا
الح َّ هلل ،أو أ لا في دنيا الح َّ لل ثـر والحـق ،وألن مـن المعلـوم أن حـ َّ رضـول
ه صــلى ه علي ـ وض ــلم هــو م ــن ح ـ ِّ ه؛ ألن الرض ــول صــلى ه عليـ ـ وضــلم ه ــو
المنل اانضاني األمنل األعلى لمعاني ح ِّ ه ،وهو التحلي نح ال ثر والحـق ،وهـو
ل َل َعلـى ُ لُ ٍ
ـق َع ِّظـيمٍ}القلم،4
ما ثتمنل في أ ق رضول ه ( )وص ات وضلوك  َ ،ر
{وِّاَّن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـاءكم رضـ ِّ
وف
ثن َرُ ٌ
لا َعَلـ ْـي ُكم ِّنـاْل ُم ْ ِّمن َ
ـول مـ ْـن أَنُ ضـ ُـك ْم َع ِّزلـ ٌـز َعَل ْيـ َمــا َعنـتُّ ْم َحـ ِّـر ٌ
{َلَقـ ْـد َ ـ ُ ْ َ ُ ٌ
ِّ
{يا أَثُّها َّ
{م ْـن
اءك ُم َّ
ول ِّنـاْل َح ِّق ِّمـن َّربِّ ُك ْم}النضـاءَّ ،170
اج َم ْد َ ُ
الن ُ
الرُض ُ
َّرح ٌ
يم}التونةَ َ ،128
طــاا للا}النضــاء{ ،80يــا أَث َّ ِّ
ثن آم ُنـوْا اضــتَ ِّ ثبوْا ِِّّّ ولِّ َّلرضـ ِّ
ـول ِّإ َذا
ُي ِّطـ ِّـع َّ
ْ ُ
ـول َفَقـ ْـد أَ َ َ َ
الرُضـ َ
َ ُ
ُّهــا الــذ َ َ
َ َ
يك ْم}األن ال ،24وعن ضعد بن هلام مال ضأل عا لة ربـي ه عنهـا
اكم لِّ َما ُي ْحِّث ُ
َد َع ُ
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فقل ـ ـ

"أ برلنـ ــي عـ ــن لـ ــق رضـ ــول ه صـ ــلى ه علي ـ ـ وضـ ــلم؟ فقال ـ ـ

القرآن".9
فمــن أح ـ

كـ ــان لق ـ ـ

ه ،وأ لــا فــي حن ـ وح ـ ِّ ص ـ ات  ،أح ـ َّ رضــول ومــا تمنل ـ ص ـ ا

مــن ن ض ـ مــا وافــق ص ـ ات  ،وكــر مــن ن ض ـ مــا ــالإ ص ـ ات  .وهــذا

رضــول  ،وأح ـ
ِّ
ثوبـ ـ أن ـ إذا اكتمــل إيمــان الم ـرء كان ـ

روح ـ معلقــة نح ـ ِّ ه ورضولـ ـ  .مــن ذلــل

ثتب ـ أيب ـاً أن ـ لــيج فــي ح ـ ِّ رضــول صــلى ه علي ـ وضــلم ،وح ـ ِّ أهــل بثت ـ الــذثن
عالرو َّ
ونلـأهم في بثت من أزوا وبنات وأح اد ومرابت  ،ومن أصحان الـذثن آمنـوا
برضــالت وتنعــو وتعلمـوا منـ وأ لصـوا فــي إيمــانهم و هــادهم ،لــيج فــي حـ ِّ المـ منثن
لهم لبهة "عنادة األل اا" ،ولكن ح ُّ المعاني والص ا

النبثلة ،وغثر ذلل ليج إب زلغاً عن ال ادة وم اننة الصوا

والقيم والمنادئ والصـ ا
ووموعاً في لـرال عنـادة
ر يــة األمــة القرآنيــة

األل ـ اا وعنص ـرلة الــدماء واألع ـراق واألنضــا ؛ التــي لـ َّـوه
ِّ
ِّ
ـاكم)َّ ،
الحبــارلة َّ
وكلــض ْ بناءهــا اب تمــاعي والم ضضــي ،ممــا
(إن أ ْ
َكـ َـرَم ُك ْم ع ْنـ َـد ه ْأتَقـ ُ ْ
َّ
ـج ال م ــاعي ألبن ــاء األم ــة ،وأض ــهم ف ــي انهي ــار
مكـ ــن ل ض ــتبداد وال ض ــاد ،وأوه ــن الح ـ َّ
الحبارة ااض مية.

ومن هذا المنطلق كان معنى الـذكر والصـ ة التـي هـي لـعا ر الـذكر؛ ألنهـا تمنـل
التواصــل مــع ه ضــنحان وتعــالى ،محبن ـ ًة إلــى رضــول ه ()؛ ألنهــا تواصـ ٌـل مــع ه
ضنحان  ،واضـتعان ٌة نـ ونألطافـ  ،وتقـر ٌ منـ  ،واضـتغ ٌار عـن ال طايـا النلـرلة والـزب ،

ث د فثها المرء لقاء المح لمن يح ولمن ثهـوى رضااه ،وهاذه المعااني عبَّانر عنهاا
10
الن ِّ
{و ِّم َـن َّ
ـاج َمـن َثتَّ ِّ ـ ُذ ِّمــن
رساول ( )بقولاه (ياا باالل أقام الصاالة أرحناا بهاا) َ
ِّ ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ َّ ِّ
ظَل ُم ـوْا ِّإ ْذ
ثن َ
آم ُن ـوْا أ َ
ُدو ِّن للا أَنـ َـداداً ُي ِّحُّبـ َ
َلـ ُّـد ُحن ـاً ّ َوَلـ ْـو َثـ َـرى الــذ َ
ـون ُه ْم َك ُح ـ ِّ للا َوال ـذ َ
ثن َ
َن للا َل ـ ِّـدثد اْلعـ ـ َذا ِّ }النقرة ُ {،165م ــل ي ــا ِّعن ـ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َث ـ َـرْو َن اْل َعـ ـ َذا َ أ َّ
ـاد َو
ْ َ َ
ُ َ
َن اْلُق ـ َّـوَة ّ َ ميعـ ـاً َوأ َّ َ
َّ ِّ
للاَ َي ْغ ِّ ُـر ال ُّـذ ُنو َ َ ِّميعـاً ِّإَّنـ ُ ُه َـو
للاِّ ِّإ َّن َّ
طوا ِّمـن َّر ْح َم ِّـة َّ
َض َرُفوا َعَلى أَنُ ِّض ِّه ْم َب تَْقَن ُ
الذ َ
ثن أ ْ
اْل َغُ ـ ـ ــور َّ ِّ
َّ
الصـ ـ ـ ـ َ َة
يم}الزم ـ ـ ــر{ِّ ،53إَّنِّن ـ ـ ــي أََن ـ ـ ــا َّ
اع ُب ـ ـ ـ ْـدِّني َوأ َِّم ـ ـ ـ ِّـم َّ
للاُ َب ِّإَلـ ـ ـ ـ َ ِّإب أََن ـ ـ ــا َف ْ
ُ
الرح ُ
ِّ ِّ
{ر ـ َّ ِّ ِّ ِّ
الص ـ َ ِّة}النور،37
ـارةٌ َوَب َب ْيـ ٌـع َعــن ِّذ ْك ـ ِّر َّ
للاِّ َ روِّا َمـ ِّ
ـام َّ
لذ ْك ِّرو}ط ـ ٌ َ ِّ ،14
ـال ب تُْلهــثه ْم ت َ ـ َ
صـ ـ َـن ُعو َن
َكَبـ ـ ُـر َو َّ
نكـ ـ ِّـر َوَلـ ـ ِّـذ ْك ُر َّ
ِّ{إ َّن َّ
للاِّ أ ْ
الص ـ ـ َ َة تَْن َهـ ــى َعـ ـ ِّـن اْلَ ْح َلـ ــاء َواْل ُم َ
للاُ َي ْعَلـ ـ ُـم َمـ ــا تَ ْ
ِّ
ِّ
ود} الب ـ ــرو ،14 – 13
ـور اْلـ ـ َـوُد ُ
}العنكبـ ــو {ِّ ،45إَّن ـ ـ ُ ُه ـ ـ َـو ُث ْبـ ــد ُ
ئ َوُيعثـ ـ ُـد* َو ُه ـ ـ َـو اْل َغُ ـ ـ ُ
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َّ ِّ
{و ِّ
ِّ
َّكــم نُـ َّـم تُ ُ ِّ ِّ ِّ
آم ُن ـوا َو َع ِّملُ ـوا
ـيم َوُد ٌ
ود }هــود{ِّ ،90إ َّن الــذ َ
َ ْ
وب ـوْا إَل ْي ـ إ َّن َربِّــي َرحـ ٌ
ثن َ
اضــتَ ْغ ُروْا َرب ُ ْ
طان ولِّيـاً ِّمــن دو ِّن للاِّ
َّ ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ َّ
ُ
{و َمــن َثت ــذ اللـ ْـي َ َ َ
الصــال َحا َضـ َـث ْ َع ُل َل ُهـ ُـم الـ َّـر ْح َم ُن ُوداً}مـرلمَ ،96
ِّ
َّ
ُّكـ ْـم ُذو َر ْح َمـ ٍـة َو ِّاضـ َـع ٍة َوبَ ُثـ َـرُّد
ول َفُقــل َّرب ُ
َفَقـ ْد َ ضـ َـر ُ ْضـ َراناً ُّمِّبثناً}النضــاءَ { ،119ف ـِّن َكــذ ُب َ
ظلِّـ ْـم َنْ َضـ ُ نُـ َّـم َي ْضــتَ ْغ ِّ ِّر
{و َمــن َي ْع َمـ ْـل ُضــوءاً أ َْو َي ْ
ْضـ ُ َعـ ِّـن اْلَقـ ْـو ِّم اْل ُم ْ ِّرِّم َ
ثن}األنعــامَ ،147
َنأ ُ
ِّ ِّ
ِّ
{مــن َ ــاء ِّناْل َح َضـ َـن ِّة َفَلـ ُ َع ْلـ ُـر أ َْمنَالِّ َهــا َو َمــن َ ــاء
للاَ َث ـد للاَ َغُ ــو اًر َّرحيماً}النضــاءَ ،110
ُّك ْـم
الضِّثَ ِّة َف َ ُث ْ َزى ِّإبَّ ِّم ْنَل َهـا َو ُه ْـم بَ ُي ْ
ِّن َّ
ظَل ُمو َن}األنعـامَ {،160فُق ْـل َضـ َ ٌم َعَل ْـي ُك ْم َكتَـ َ َرب ُ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َعَلــى َنْ ِّض ـ ِّ َّ
الر ْح َم ـ َة أََّن ـ ُ َمــن َع ِّمـ َـل ِّمـ ُ
َص ـَل َ َفأََّن ـ ُ
ـنك ْم ُضــوءاً ب َ َهاَلــة نُـ َّـم تَــا َ مــن َن ْعــد َوأ ْ
{وِّاِّني َل َغَّ ـار لِّمـن تَـا وآمـن وع ِّمـل ِّ
ِّ
اهتََدى}طـ ،82
يم}األنعام َ ،54ر
صـالحاً نُ َّـم ْ
َغُ ٌ
ور َّرح ٌ
َ َ ََ ََ َ َ
ٌ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
يم}النحــل،106
ص ْـد اًر َف َعَل ْـث ِّه ْم َغ َ
بـ ٌ م َـن للا َوَل ُه ْـم َعـ َذا ٌ َعظ ٌ
َ
{وَلــكن َّمـن َل َـرَح نـاْل ُكْ ر َ
الضِّثَا ِّ َوَي ْعَل ُم َما تَْ َعلُو َن}اللورى.25
{و ُه َو َّال ِّذو َيْقَب ُل التَّْوَن َة َع ْن ِّعَن ِّاد ِّ َوَي ْعُ و َع ِّن َّ
َ
ولمركزلــة ملــاعر المضــلم ت ــا ه ،اصــة فــي بــم التــأنث ار ال كرلــة والنقافيــة
الضلبية المنبنة في الحياة والحبارة المادية المعاصرة؛ ف ن مـن المهـم تـوفثر الد ارضـا
الن ضــية واب تماعيــة التــي يمكــن بهــا تمنــل الر يــة القرآنيــة الكونيــة ومركزلــة ح ـ
الحمثــد الــودود اللطثــإ الك ـرلم التـ َّـوا

ه

الــرحمن الــرحيم فثهــا؛ وذلــل مــن ـ ل أدبيــا

التربيـة الوالديـة والمدرضــية ،والتـي تعتمـد فــي طابهـا حـ َّ ه للمضــلم وللط ـل ،أمـا فــي
طا النـال ف ـي الت كـر والتـدبر فـي ِّن َعـ ِّم ه ورعاثتـ وتكرلمـ لإلنضـان (فـ ن لـم تكـن
ت ار ف ن ثرال) عن أنج بن مالل مال مـال رضـول ه (هلل ألـد فرحـاً بتونـة عبـد حـثن
ثتو إلي من أحدكم كان على راحلت نأر

ف ة فان لت

من وعلثهـا طعامـ ولـ ارن

فأيج منها فأتى ل رة فابط ع في ظلها مد أيج من راحلت  ،فبثنا هو كـذلل إذا هـو
بها ما مة عند فأ ذ ب طامها نم مال من لدة ال رح اللهـم أنـ
من لدة ال

عبـدو وأنـا ربـل أ طـأ

رح).11

أضاج فطرو و داني يحقق
الذكر والتواصل مع ه هو
ومن المهم أن نوب هنا أن ْ
ٌ
ن اانضان ذات  ،ولكن على المضلم أن يعلم أن هذا الح هلل وذكر والتواصل مع
ف في

ليج حقيقي ًا ،وب معنى ل  ،إذا لم ث نمرتَ في ميام اانضان نمهمة ابضت
التض ثر وااعمار لار ؛ نالعلم والعمل الصال وااتقان واابداا ،رواب كان ال ماد

ثر من اانضان؛ ألنها ميعاً تضن هلل وتتصرف وفق ما أنيط بها من
والحثوان اً
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{وِّان ِّمن َلي ٍء ِّإبَّ يضِّن ِّنحمد ِّ وَل ِّـكن بَّ
وظي ة و ودية وحياتية َ ر
َُ ُ َ َْ َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
الضماوا ِّ و ْاأل َْر ِّ
يح ُه ْم}ااضراء{ ،44أََل ْم تََر أ َّ
َن َّ
تَ ْضب َ
للاَ ُي َضن ُ َل ُ َمن في َّ َ َ َ
ص َّافا ٍ }النورَ{ ،41لهم ُمُلو بَّ يْ َقهون ِّبها وَلهم أَعثن بَّ ثن ِّ
ص ُرو َن ِّب َها َوَل ُه ْم
ٌ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ٌ ُْ
ُْ
َ
ِّ
َب ُّل أ ُْوَلـِّ َل ُه ُم اْل َغ ِّافلُو َن}األعراف{ ،179أ َأ
ل َكاأل َْن َع ِّ
َرَْث َ
ام َب ْل ُه ْم أ َ
َي ْض َم ُعو َن ِّب َها أ ُْوَلـ َ
ثن* َف َذلِّ َّ ِّ
َّال ِّذو ي َك ِّذ ِّن ِّ
ُّ ِّ
ام اْل ِّم ْض ِّك ِّ
الد ِّ
ثن* َف َوْل ٌل
ط َع ِّ
يم * َوَب َي ُح ُّ َعَلى َ
َ
ُ ُ
ل الذو َث ُدا اْلَثت َ
َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
لِّْلم ِّ
اعو َن}
اهو َن*الذ َ
ثن* الذ َ
صل َ
ثن ُه ْم ُث َار ُ و َن* َوَي ْمَن ُعو َن اْل َم ُ
ص َ ت ِّه ْم َض ُ
ثن ُه ْم َعن َ
َُ
للاُ َي ْعَل ُم َما
َكَب ُر َو َّ
نك ِّر َوَل ِّذ ْك ُر َّ
الماعون {ِّ ،7-1إ َّن َّ
للاِّ أ ْ
الص َ َة تَْن َهى َع ِّن اْلَ ْح َلاء َواْل ُم َ

تَْ َق ُهو َن
و َّ
الط ْث ُر
َ
آ َذان بَّ
ٌ

تَصَن ُعو َن}العنكبو { ،45وَنْ ٍ
اها* َم ْد أَْفَل َ َمن
ورَها َوتَْق َو َ
ج َو َما َضَّو َ
اها* َفأَْل َه َم َها ُف ُ َ
ْ
َ
اها}اللمج  .10-7وصدق رضول ه صلى ه علي وضلم
اها* َوَم ْد َ ا َ َمن َد َّض َ
َزَّك َ
في الحدثث المروو عن أبي هرلرة مال مال رضول ه صلى ه علي وضلم (ر َّ
صا م ليج لـ من صيام إب ال وا ،ور َّ ما ٍم ليج لـ من ميام إب الضهر)
وعن أنج بن مالل ربي ه عن مال ( اء ن نة ر ٍ
هط إلى بثو أزوا النبي
12

،

صلى ه علي وضلم يضألون عن عنادة النبي صلى ه علي وضلم ،فلما أُ بروا
كأنهم ُّ
تقالـوها ،فقالوا وأثن نحن من النبي صلى ه علي وضلم ،مد غ ر ه لـ ما
تقدم من ذنن وما تأ ر .مال أحدهم أما أنا ف ني أصلي اللثل أبداً .ومال آ ر أنا

أصوم الدهر وب أُفطر .ومال آ ر أنا أعتزل النضاء ف أتزو أبدًا .ف اء رضول ه

صلى ه علي وضلم فقال أنتم الذثن ملتم كذا وكذا؟ أما وه إني أل لاكم هلل

وأتقاكم لـ  ،لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرمد ،وأتزو النضاء ،فمن رغ

عن ضنتي

فليج مني). 13

وروى الب ــارو فــي صــحيح عــن عبــده بــن عمــرو بــن العــاا ربــي ه عنهمــا

مال مال لي رضول ه (يا عبده ألم أ بر أنل تصوم النهار وتقـوم اللثـل؟ ملـ

بلـى

يــا رضــول ه .مــال ف ـ ت عــل ،صـ ْـم وأفطــر ،ومــم ونــم ،ف ـ ن ل ضــدل عليــل حق ـاً ،روان
لعثنل عليل حقـاً ،روان لزو ـل عليـل حقـاً .14)...وروو عـن عبـده بـن مضـعود ربـي
ه عن ـ أن ـ مــال مــال رضــول ه صــلى ه علي ـ وضــلم مــال (هلــل المتنطعــون مالهــا
ن ناً) ، 15وعن عبده بـن مضـعود ربـي ه عنـ أن رضـول ه صـلى ه عليـ وضـلم
مثل يح ُّ ال َ ـمال.16"...
مال "...إن ه
ٌ
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كــل مــا تقــدم ثوب ـ أن الر يــة ااض ـ مية الكونيــة الحبــارلة هــي ر يــة لــمولية
علمي ــة ض ــننية ،وه ــي ر ي ــة إث ابي ــة ور ي ــة حـ ـ

و ث ــر وتضـ ـ ثر رواعم ــار ،وه ــي تمن ــل

أضاج ت عثل القوة والدافعية ااعمارلة لدى اانضان المضـلم؛ الـذو تتبـافر فـي تكولنـ

والب ــمثر والعق ــل والمعرف ــة ،وم ــوى

وفطرتـ ـ الض ــوية وفًق ــا للر ي ــة القرآني ــة م ــوى الحـ ـ
اارادة ال ِّث ـرة ،والو ــدان الضــليم ،ومــوى العقثــدة الصــحيحة ،واايمــان الصــادق؛ لث ضــد

اانضــان المضــلم فطرًلــا كــل ذلــل فــي وامــع الم تمــع وع مات ـ التوحثديــة التكامليــة وفــي
بناء صرح الحبارة اانضانية ااعمارلة الروحانية ال ثرة
م ــن ه ــذا المنطل ــق فـ ـ ن م ــن المناضـ ـ
م تلــإ وان ـ

أن نتص ــور انعكاض ــا

الر ي ــة القرآني ــة ف ــي

الحيــاة وم ضضــاتها مــن ـ ل الم ــاهيم القرآنيــة ال زمانيــة وال مكانيــة

ـدءا نم ـ ــاهيم ل ـ ــورى األم ـ ــة والع ـ ــدل وااحض ـ ــان
المتعلق ـ ــة نم تلـ ـ ـإ وانـ ـ ـ الحي ـ ــاة ب ـ ـ ً
والمعروف والتزكية ،وم هوم الظلم والنغي والعدوان والمنكر ،وضواها من الم ـاهيم التـي

ثز ــر به ــا القـ ـرآن الكـ ـرلم ،الت ــي تمن ــل األنع ــاد الم ضضـ ـية الحاكم ــة المرل ــدة لم ــاب

الحيــاة اانضــانية الحبــارلة ال ِّث ـرة ،روانهــاء النظـرة الضــطحية إلــى القـرآن الكـرلم ليكــون

كتـ ــا

ت ـ ـ وة للتبـ ــرل واأل ـ ــر ،ووبـ ــع موبـ ــع الصـ ــحي مصـ ــد اًر للر يـ ــة الكونيـ ــة

ااعمارلــة الروحيــة ال ِّث ـرة ،ومصــد اًر للهدايــة واارلــاد والتو يـ ؛ لتحقثــق غا يــة ال طـرة

الض ـ ــوية وأ مثته ـ ــا رواث ابثته ـ ــا ،وب ـ ــانطاً للمقاص ـ ــد والغاي ـ ــا  ،ولنص ـ ــوا المت ـ ــون
ومعانثهــا ودببتهــا ،فمــا وافــق الق ـرآن ص ـ َّ ،ومــا
والروايــا واب تهــادا والتــأوي
ال لم يص .
ـارل ال كرلـ ُة والنقافيـة
ومن األمنلـة المهمـة التـي ت وبـها  -فـي هـذ األيـام  -المع ُ
الحبــارو ،وطمــج الهويــة ،وتهمــيش الل صــية
التــي تــدور رحاهــا؛ نقصــد ابضــت
ااض ـ ـ مية الحبـ ــارلة ،والقبـ ــاء علـ ــى إمكانـ ــا

إضـ ــهاماتها اابداعيـ ــة ااص ـ ـ حية؛

لتصحي مضار الحبارة المادية المعاصرة ،وما يلوهها مـن انح ارفـا
الو ود واب تماا النلرو ،مبي ُة المرأة وما ثتعلق بهـا مـن الع مـا
تمنل البنية األضاضية للم تمع في األمومة واألضرة.

وأ طـار ،تهـدد
اب تماعيـة التـي

و طــورة هــذا الم ــال أنـ ثتعلــق نم ضضــة األضـرة التــي ا ــتا نالتعامــل معهــا فــي
الماب ــي علم ــاء ال ــدثن؛ وذل ــل لص ــلتها القوي ــة ناللـ ـرلعة ااضـ ـ مية ،ول ــذلل حافظـ ـ
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األضـرة المضــلمة علــى مهمتهــا وكيانهــا ،وعلــى أنعادهــا األ

ميــة ،بـرغم كــل مــا أصــا

ال ك ــر ااضـ ـ مي ف ــي الماب ــي م ــن آف ــا

الب ــمور وال م ــود؛ فكانـ ـ

المضــلمة ،ب ـرغم كــل إلــكابتها ومــا أصــا

األمــة وفكرهــا ونظامهــا وم ضضــاتها العامــة

من آفا  ،هي الم ضضة التـي أنقـ

المـ ـرأة واألضـ ـرة

علـى كيـان األمـة ،فـي و ـ أعاصـثر فضـاد الحيـاة

الضياضية وانهيار م ضضاتها العامة.
ولـ ــذلل إذا أمكـ ــن ،فـ ــي و ـ ـ ه مـ ــة ال كـ ــر المـ ــادو فـ ــي أنع ـ ـاد الحثوانيـ ــة غثـ ــر
األ

ميــة ،17أن يكــون رد فعلنــا بــدبً مــن اضــتنقاذ الحيــاة العامــة رواعــادة بنــاء مواعــدها

وم ضضـاتها في وصاية األمة على سلطات نظـام الحكـم وانـاء أجهـزة الرقابـة الفعالـة
حدا لالستبداد والفساد واحتكار السلطة والثروة فـي المجتمـع ،ويمكـن مـن
بما يضع ً
التعددية وتداول السلطة بما يحقق على أساس من عقائد األمة وقيمهـا ومصـالحها
الحياتية ،أما أن نفشل في ذلـك وتسـتمر أنظمـة الحكـم تـرزح باألمـة فـي مسـتنقعات

االســـتبداد والفســـاد ،ونزيـــد علـــى ذلـــك بتحطـــيم نظـــام األســـرة المســـلمة التـــي أبقـــت
بأخالقياتهــا علــى مــا تبقــى مــن اليجابيــات فــي كيــان األمــة ،بســبب الهجمــة الغرايــة

علـــى المـــرأة المســـلمة وعلـــى م ضض ــة األضـ ـرة المض ــلمة عل ــى نم ــط نم ــوذ الحب ــارة
"الماديـ ــة" "اللثبراليـ ــة" المعاص ـ ـرة التـ ــي حطم ـ ـ األض ـ ـرة الغربيـ ــة وأ مياتهـ ــاَّ ،
ومطع ـ ـ
الع ما

اانضانية اب تماعية ،وانتهك

حرمة المرأة ،وأنهكتها ،وعبن

نكرامتهـا ،مـن

أمومتهـ ــا ،و صوصـ ــيا

ط لهـ ــا الماديـ ــة

دون م ارعـ ــاة ل صوصـ ــياتها ،و صوصـ ــيا

والن ضية والبثولو ية واب تماعية ،ف ن حدث ذلل في كيان األمة ف ن ذلـل يكمـل دا ـرة
البـياا وابنهيـار لامـة ااضـ مية ولــعوبها ،ويبـاعإ صـعونا

إمكانيـة نهوبـها،

رواعادة بناء مواعدها ،وآمال إضهاماتها في ترلـثد مضـار الحبـارة اانضـانية المعاصـرة،
ودرء أ طار مضاراتها المدمرة للو ود اانضاني والع ما اانضانية.
ومنطلق القوة والرلد الذو تملي ال طرة اانضانية الضوية في أمـر المـرأة ومـا ثلحـق

بهــا مــن لـ ون األمومــة ومحبــن األض ـرة هــو أمــر ثتعلــق نمنطلــق أضاضــي فــي الر يــة
القرآني ــة الحب ــارلة ،ويعب ــر ع ــن بن ــاء ال طـ ـرة ف ــي الو ــود اانض ــاني والك ــوني ولتبـ ـ
نلــكل لصــثق نالحيــاة واانضــان أكنــر مــن ضـوا وهــو منطلــق الغا يــة ومــا ثتعلــق نـ فــي

بناء ال طرة وضنن الكون من م اهيم التوحثدية في غا ية ال لق وتكاملثت .
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فالع مــة بــثن المـرأة والر ــل فــي الر يــة القرآنيــة ،كمــا هــي فــي ال طـرة الضــوية ،هــي
ع مة تكامل ،وليض

ع مة تمانل ،فمـن ـ ل وحـدة ال نضـثن التكامليـة ثتضـق ويمتـد

الو ود اانضاني ،ولتكامـل البنـاء ال ضـدو والن ضـي واب تمـاعي للر ـل والمـرأة (الـذكر

تكامليــا؛ فعلــى الــرغم ممــا بــثن ال نضــثن مــن تمانــل
كيانــا
واألننــى) ليكـ ِّـون ابننــان مع ـاً ً
ً
{هـ َـو َّالـ ِّـذو
ف ـ ن لكــل ــنج طبيعت ـ المتمث ـزة فــي نع ـ
وانبهــا عــن ال ــنج اآل ــرُ ،
ِّ ِّ
ٍ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َن
{و ِّم ْـن َآياتـ أ ْ
َ َلَق ُكم من َّنْ ج َواح َـدة َو َ َع َـل م ْن َهـا َزْو َ َهـا لَي ْض ُـك َن إلثهـا}األعرافَ ،189
َلق َل ُكم ِّمن أَنُ ِّض ُكم أ َْزوا اً لِّتَض ُكنوا ِّإَلثها و عل بثن ُكم َّموَّدة ورحم ًة ِّإ َّن ِّفـي َذلِّـل َآليـا ٍ
ْ
َ َ
َ َ
ْ َ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ََْ َ ً َ َ ْ َ
لَِّق ْو ٍم َثتََ َّك ُرو َن}الـروم ،21وهـذا األمـر ث عـل ال نضـثن فـي وحـدة تكامليـة بديعـة ،وليضـ
تمانليــة ،وبــذلل ت َّعــل الحيــاةُ ،وت َّعـل علــى عكــج الم هــوم المــادو الحثـواني المعاصــر
الـ ــذو  -ب ـ ـرغم ادعا ـ ـ ابنط ـ ـ ق مـ ــن العلميـ ــة الموبـ ــوعية  -ن ـ ــد ثتنكـ ــر لل ط ـ ـرة
اانض ــانية الض ــوية ويعارب ــها ،ولت ــنط ن ع ــل األهـ ـواء والن ــزوا

الحثواني ــة ،لثت اه ــل

اعتناطي ـ ـاً حقيقـ ــة ال ط ـ ـرة ووامـ ــع الضـ ــنن الكونيـ ــة ،التـ ــي تحكـ ــم طبيعـ ــة الع مـ ــة الن ضـ ــية

وال ضدية اانضانية بثن المـرأة والر ـل؛ في كـر ولتصـرف علـى أضـاج التمانـل ،ب علـى
أضاج التكامل بثن الر ل والمرأة.
إن ت نط الحبارة المعاصرة نلأن المـرأة واألضـرة منـال صـارر علـى فحـش الر يـة
الكونيــة للحبــارة الحثوانيــة الماديــة المعاص ـرة وتلــوهها؛ وذلــل حــثن ثــتم ت اهــل و ــو
اب ت فا

ال وهرلة العبـوية والن ضـية واب تماعيـة فـي تكـولن الر ـل والمـرأة (الـذكر

واألننى) ،واعتنـار هـذا التنـاثن واب ـت ف وكأنـ أمـر عبنـي ب معنـى وب غايـة ل ـ  ،وب
فا ــدة من ـ ؛ لتنتهــي هــذ الر يــة العبنيــة غثــر العلميــة ال ــا رة إلــى ظلــم الم ـرأة وانتهــال
ك ارمتهـ ــا ،وتـ ــدمثر م ضضـ ــة األض ـ ـرة وهـ ــدم أضضـ ــها (اانضـ ــانية اب تماعيـ ــة) األ
َّ
البنـ ــاءة ،وارتك ــا

أفظ ــع التع ــديا

عل ــى حق ــوق الط ول ــة اانض ــانية الن ض ــية والمادي ــة

واب تماعية ،وهذا ما نرى آنار المـدمرة فـي الم تمعـا
ومــدى طــورة ال رلمــة التــي ترتك ـ

مي ـ ـة

الغربيـة ،ونعلـم أنعـاد المـدمرة

فــي حــق الط ــل والم تمــع ،والتــى ب ت ــى علــى

كل من ل دراية نعلم ن ج الط ل.
واآلن ــار الض ــلبية

ول ــذلل ل ــيج غر ًلن ــا م ــا نق ــر ونل ــاهد م ــن الت ــنط وابنح ارف ــا
النا مــة عــن انهيــار األض ـرة وانهيــار أ مياتهــا فــي عــالم الحبــارة الغربيــة ،أو بتــأنثر
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م اهيمها ،ونلمج أنر في حثرة الم كرلن ِّ
ومر لكواهم وتلا مهم من آنار الحـال الـذو
بلغتـ ـ آن ــار ه ــذا ابنحـ ـراف ال ك ــرو نل ــأن ع م ــا
في المرأة وأصنح

اانضاني ،والذو لقث

المـ ـرأة والر ــل ف ــي بن ــاء الم تم ــع

ـر مـا
تتحمل الكنثر مـن األعنـاء ،التـي كنث ًا

تص ـرفها حتــى عــن ابضــت انة إلــى فط ـرة األمومــة فــي كيانهــا ،أو تحملهــا وحــدها ـ َّـل
تكــالثإ ه ــذ ال ط ـرة ماديـ ـاً ون ضــياً؛ وه ــذا مــا أ ل ــى مض ـ وليا

الر ــل ،وأطلــق عن ــان

فضــاد  ،وحــول الر ــل إلــى ذكــر حث ـواني مــا ن فــي ن ـوادو اللثــل وم تمعــا

العــاه ار

ُماً وزو ًة وابنـ ًة،
وموا ثرهن ،كما ُح ِّرَم الط ُل رعاية األبوة؛ فألغي عملياً اعتنار المرأة أ َّ
بل ُ ِّع َل منها في الحقيقة ضلعة متعة عابرة لنزوا الر ل ولهوات .
ولاضـ ــإ ف ـ ـ ن غيـ ــا

الـ ــوعي عـ ــن الر يـ ــة القرآنيـ ــة وأنعادهـ ــا اب تماعيـ ــة وبنـ ــاء

منظومتهــا الحبــارلة ،ضــهل مهمــة هــذا الغــزو وابضــت
ابنبه ــار ناان ــا از

الحبــارو الــردوء نضــب

العلمي ــة ال ثزلا ي ــة المادي ــة للحب ــارة المعاصـ ـرة ،ولن ــاذ أض ــلحتها

رواضتراتث ياتها في الغزو النقافي ،ناضت دام وضا ل الترفي المحبوكة المنضـو ة الما نـة
عبـر ال بــا يا

وضــا ل المناعــة والمقاومــة العقديــة ال كرلــة

واالكترونيــا  ،مــع غيــا

والتربوية الو دانية الرلثدة ألبناء األمة؛ وذلل نضب
والتربويــة ،وغيــا

بعإ وضطحية الحركة ال كرلـة

أنحانهــا الذاتيــة األصــثلة التــي تتعامــل مــع وامــع الل صــية المضــلمة

وظروفها في إث ابياتها وضلبياتها في ن د األمة ااض مية.
إن م ه ــوم التوحثدي ــة وم ــا ثترتـ ـ

عليـ ـ م ــن م ه ــوم الغا ي ــة واأل

مي ــة ثن ــتج عنـ ـ

م هـوم التكامليـة ،وهــو ي ضـر نلــكل إث ـابي مــا بـثن الر ــل والمـرأة مــن تمانـل وت ــالإ،
ونالتالي تنظم الع مة اانضانية واب تماعية بثن الر ل والمرأة ،وما ثترت

علثهما مـن

حقــوق ووا نــا علــى أضــاج ال ط ـرة الضــوية ،وفــي بــوء م ــاهيم الق ـرآن فــي "المــودة"
و"الرحمــة" وفــي "المعــروف" و"ااحضــان"؛ لث ـتمكن كـ ُّـل واحـ ٍـد مــن أط ـراف هــذ الع م ـة

اانضــانية اب تماعيــة مــن تحقثــق ذات ـ ال طرلــة ،روانصــاف وعون ـ علــى أداء دور فــي
م تلإ األحوال والم اب

والمراحل التي يمر بها كل واحد من ال نضثن.

إن غنش الر ية القرآنية في ال كـر ااضـ مي المعاصـر وع ـز هـذا ال كـر و مـود
في حـدود النمـاذ التطبيقيـة الترانيـة التارل يـة ،و اصـة مـا نحـن نصـدد الحـدثث عنـ ،
وهو الع ما

والتلرلعا

األضرلة التي تم وبعها في ظروف زمانية ومكانية ضـانقة،
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ت تلــإ عمــا هــو كــا ن فــي هــذا العصــر مــن حثــث إمكاناتـ وحا اتـ وتحدياتـ ؛ ثو ـ
فهم ــا عميًق ــا للر ي ــة القرآني ــة وم ــا ثتعل ــق به ــا م ــن الم ــاهيم ،ب ف ــي الع م ــة الزو يـ ـة
ً
المنالرة بثن المرأة والر ل فقط ،بل ث ـ أن يمتـد ذلـل إلـى إعـادة الصـياغة التطبيقيـة

التــي تبــمن حقــوق المـرأة والر ــل فــي م تلــإ م ــاب

الحيــاة ابمتصــادية والضياضــية

واب تماعيــة والتربويــة؛ نحثــث تتناضــق ميعـاً وفـق الم ــاهيم والمنــادئ القرآنيــة ،وتكــون

بــذلل منظومــة متكاملــة بــمن المنظومــة اب تماعيــة العامــة للم تمــع؛ نحثــث تحقــق
غايــا ال ط ـرة الضــوية فــي كيــان الم ـرأة والر ــل ،كمــا لقهــا ه ومــدرها؛ ونحثــث ِّ
تمك ـن
كـ َّـل واحــد مــن الــزو ثن مــن أداء الوظــا إ األضاضــية المنوطــة نـ  ،اصــة فــي أوبــاا

عــالم الثــوم؛ نحثــث تنصــإ الم ـرأة ،اصــة فــي صــدر حياتهــا وفت ـرة بــع ها نالحمــل
وااربــاا والتربيــة؛ ألن وظي ــة األمومــة منوطــة بهــا ،ولــيج مــن أحـ ٍـد ضـواها يمكــن أن

ث دثها.
هذا منال واحد من أمنلة مبايا الم تمع المضلم المعاصـر التـي ث ـ

أن ث ـو

ال كر ااض مي المعاصر غمارها ،ونكل اضتنارة وموة على بوء الر يـة القرآنيـة ،ومـا
ثنبـ ــث فـ ــي ص ـ ـ حا

الق ـ ـرآن الك ـ ـرلم مـ ــن الم ـ ــاهيم والقـ ــيم التـ ــي ت عـ ــل الر يـ ــة القرآنيـ ــة

ااعمارلــة الحبــارلة وت ضــدها فــي وامــع الم تمــع وع مات ـ ومضــثرت الحبــارلة فــي
الزمان والمكان.
ونا تصــار فـ ـ ن الر ي ــة الكوني ــة القرآني ــة الحبــارلة ه ــي ر ي ــة توحثديـ ـة إعمارل ــة،
وغا ية أ مية ِّث ـرة ت ِّعـل ال طـرة الضـوية ِّ
وترلـدها ،وتعتمـد العلميـة الضـننية فـي إدرال
ال ط ـرة والضــنن الكونيــة وبلــورة الــوعي بهــا ،وترلــثدها ،وهــي ر يــة تضــعى إلــى تحقثــق
الض ــعادة النلـ ـرلة والحي ــاة ال ثـ ـرة الطثن ــة ف ــي ال ــدارلن ،وذل ــل م ــن ـ ـ ل ت ث ــر الق ــوة
الو دانية المننعنة من طاما

ال طرة الضوية من منطلـق الرغنـة وابمتنـاا؛ لثتحقـق بهـا

ف ــي حي ــاة ال ــرد وال ماع ــة إث ابي ــة العم ــل ااعم ــارو ،وض ــداد المعرف ــي الموب ــوعي،
وص ح الروحي األ مي ،روابداع العلمي الضنني.
أيبــا أن ال ماعــة أو األمــة فــي الر يــة القرآنيــة الكونيــة هــي
ومــن المهــم أن نلحــظ ً
ــزء ب ثت ـ أز مــن فطـرة الو ــود اانضــاني الــذو ثتكامــل فيـ الو ــود ال ــردو وأدا مــع

و ـود ال ماعـة ،فـ و ـود لل ـرد اانضـاني ،وب معنـى ل ـ مـن دون ال ماعـة ،وب و ــود
58

لل ماعة اانضانية أص ً من دون أفرادها ،وض مة ال رد ورفاه يعتمد على مـوة األمـة

وال ماعــة وض ـ مة بنا هــا كم ــا تعتمــد مــوة ال ماعــة ورفاهه ــا علــى إتقــان أداء أفراده ــا
القـرآن الكـرلم لإلنضــان

روا صــهم وت ــانثهم وملــاركتهم وعطــا هم ،ولــذلل فـ ن طــا
ٍ
نج.
ماعة و طا
وللناج هو طا لل رد ،وهو أيباً طا

إن فاعلي ــة الر ي ــة الكوني ــة القرآني ــة الحب ــارلة تت ــأتى م ــن تـ ـوافر ل ــروط ال اعلي ــة

وااث ابي ــة ،الت ــي تتحق ــق بتـ ـوافر م ــوة ابمتن ــاا ،ونالت ــالي تـ ـوافر م ــوة اايم ــان ،وضـ ـ مة
القصــد ،وغا ثت ـ وأ

مثت ـ  ،وفاعليــة األداء النــاتج عــن ص ـ ح مــنهج ال كــر وعلمثت ـ

و دية العمل؛ الذو يقوم على التوافق مع ال طرة الضوية ،وعلى طل

أضنا

التضـ ثر

واابداا وااتقان نالعلمية الضننية اللمولية.
وع ــد َّ َّ ِّ
الص ــالِّ َحا ِّ َلَي ْض ــتَ ْ لَِّ َّن ُهم ِّف ــي ْاأل َْر ِّ  الن ــور
آم ُنـ ـوا ِّمن ـ ـ ُك ْم َو َع ِّملُـ ـوا َّ
َََ
للاُ ال ــذث َن َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ثن آم ُنـوا و َع ِّمُلـوا َّ ِّ ِّ ِّ
َح َض َـن َع َمـ ً  الكهـإ
ـيع أَ ْ َـر َم ْـن أ ْ
الصـال َحا إَّنـا َب ُنب ُ
 ،55إ َّن الذ َ َ َ
ِّ
{وأَن َّلـ ـ ـ ْـي َج
{وُم ـ ـ ِّـل ْ
اع َملُ ـ ـ ـوْا َف َض ـ ـ َـث َرى للاُ َع َمَل ُك ـ ـ ـ ْم َوَرُض ـ ــولُ ُ َواْل ُم ْ م ُنو َن}التونـ ـ ــةَ ،105
َ ،30
ِّ ِّ
إلنض ِّ
ان ِّإ َّب َمـا َض َـعى}الن م{ِّ ،39إَّنـا َم َّكَّنـا َلـ ُ ِّفـي ْاأل َْر ِّ َوآتَْثَنـا ُ ِّمـن ُك ِّـل َلـي ٍء َض َـبناً*
لْ َ
ْ
َفأ َْتَن َع َضَبناً}الكهإ.85-84
فاآليــا الضــال ة توب ـ ن نــة أركــان لــاداء اانضــاني النــا فــي الر يــة القرآنيــة
ااعمارلــة الحبــارلة ،وهــي أوبً مــوة اليقــثن و"اايمــان" ،ونانيـاً إنتا يــة "العمــل" ،ونالن ـاً

فاعليــة العمــل نص ـ حثت  ،وذلــل نــالتزام الموبــوعية العلميــة الضــننية ،وهــو مــا عبــر
عن األمة بـ "الص ح"؛ ولذلل كان للم ط ،في إدرال و

ال طـرة والضـنن فـي العمـل

أ ـ ٌـر أ ـروو واحـ ٌـد ،وهــو أ ــر "اايمــان" نالنيــة والقصــد ،وللمصــث
النيــة فــي اآل ـرة ،وأ ــر "الصـ ح" الموبــوعي الضــنني فــي الــدنيا ،فمــن أ طــأ العلميــة
أ ـران ،همــا أ ــر

ف ــي كث ــإ يح ــر ب ـ ـ اًر وأث ــن يح ــر  ،فلـ ـ أ ــر الني ــة والقص ــد ال ِّثـ ـر األ ــروو ،أم ــا إن
أصا

العلمية وحقق المطلو فلـ أ ـر النيـة األ ـروو ،ولـ األ ـر الـدنثوو نحصـول

الماء الزبل.
إذا أراد األم ــة رواذا أراد اانض ــان المض ــلم ت ث ــر الطام ــة الو داني ــة ،ف ــي كيانـ ـ ،
فعلي ـ أن ثتــدبر الر يــة القرآنيــة الكونيــة ،وأن يضــتعثدها ويضــتعثد ميمهــا وم اهيمهــا فــي
زمــا فــي أدا ـ وفكــر
عقثدت ـ وفــي و دان ـ وفــي نظــر فــي عالم ـ  ،ومعنــى و ــود  ،ملت ً
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وضــعي المنه يــة العلميــة الضــننية ،ليحقــق ذات ـ وفطرت ـ اانضــانية الروحانيــة الضــوية،

ولثرل ــد ي ــار ااعم ــارو الحب ــارو ،وم ــا أروا تعبث ــر اب ــن ال ط ــا
ور ية األصحا

( )ع ــن ر لتـ ـ

القرآنية وعقلثتهم الضننية المب َّـرأة مـن التواكليـة وال رافيـة ،والـذو ضـرى

ومــا ثـزال يضــرو نالر يــة القرآنيــة العلميــة فــي مضــمع الزمــان حثنمــا مــال {أفــر مــن مــدر
ه (نواميض وضنن ) إلى مدر ه (نواميض وضنن )}.18

وَنْ ـ ٍ
اهــا * َمـ ْـد أَْفَلـ َ َمــن َزَّك َ
ورَهــا َوتَْق َو َ
ـج َو َمــا َضـ َّـو َ
اهــا * َوَمـ ْـد َ ــا َ
اها * فأْل َه َم َهــا ُف ُ َ
َ
اها اللمج .10-7
َمن َد َّض َ
األنا وا خر في الرؤية القرآنية الكونية:
إذا كان ـ

تلــل الر يــة القرآنيــة الكونيــة الحبــارلة ،ومــا تمنل ـ مــن دافعيــة وهدايــة

ورلــد لامــة ،فمــاذا لــدى هــذ الر يــة لآل ــر؟ ومــن هــو هــذا اآل ــر؟ ومــا الــذو يحكــم

الع م ــة ب ــثن األن ــا واآل ــر ف ــي ه ــذ الر ي ــة القرآني ــة؟ ألن الر ي ــة ب تكتم ــل م ــن دون

وبــوح هــذا ال ان ـ

اانضــاني المهــم مــن وان ـ

الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة،

وهنــا ثتب ــدى و ـ ـ ٌ آ ــر لروع ــة الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة؛ يكل ــإ ع ــن النع ــد التوحث ــدو
التكــاملي الكــوني لهــذ الر يــة؛ حثــث ثتبــدى اآل ــر تكاملي ـاً مــع كــل أنــا ،ولتبــدى األنــا

تكامليــا مــع كـ ٍـل آ ــر ،وكــل ذلــل فــي الر يــة القرآنيــة الكونيــة عنــارة عــن دوا ــر متدا لــة
ً
ف ــي نض ــثج حب ــارو توحث ــدو إعم ــارو ب ــديع ،يق ــوم عل ــى الغا ي ــة والتكام ــل والتناض ــق
والت اعــل ااعمــارو البنــاء؛ الــذو ثتحقــق نـ فــي م تمــع اانضــان معنــى ال ــرد ،ومعنــى
ال ماع ــة ،ومعن ــى اانض ــانية ،ف ــي بث ــة حب ــارلة م ــن م ــيم الع ــدل والتض ــام واا ــاء
والض م.
ـر أو أننـى أضـود أو
فاألنا وا خر فـي الر يـة القرآنيـة الكونيـة وال طـا القرآنـي ذك ًا
منـا أو غثـر مـ من ،فهـم ميعـاً (إنضـان) ث معهـم ِّ
ولوحـد بثـنهم انتمـاء وحـدة
أبي  ،م ً

الك ــل اانض ــاني ،فاألن ــا واآل ــر اانض ــاني ،أيـ ـاً كانـ ـ

هوي ــة ه ــذا اانض ــان العرمي ــة أو

النقافية أو الحبـارلة ،فاانضـان واانضـانية ،فـي منظـور الر يـة القرآنيـة الكونيـة ،كـا ٌن
{يـا أَثُّهـا َّ
َّك ُـم
ـاج اتَُّقـوْا َرب ُ
وكيان و ٌ
ٌ
الن ُ
احد لقوا إ وة ضواضية في األضرة اانضـانية الكبـرى َ َ
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َّ ِّ
ِّ
ـج و ِّ
احـ َـد ٍة و َ َلـق ِّم ْنهــا َزو هـا وب َّ
ٍ
ـث ِّم ْن ُه َمــا ِّر َ ـابً َكِّنثـ اًر َوِّن َضـاء َواتَُّقـوْا
َ َ َ ْ ََ ََ
الـذو َ َلَق ُكـم مــن َّنْ َ
ن ِّ ِّ
َّ ِّ
ان َعَل ْي ُك ْم َرِّمثناً }النضاء.1
ام ِّإ َّن للاَ َك َ
للاَ الذو تَ َضاءلُو َ ن َواأل َْر َح َ
ـاج ،وهــم
ـاء" هــم أف ـرٌاد ،وهــم أنـ ٌ
واألنــا وا خــر فــي ال طــا القرآنــي "ر ــابً" و"نضـ ً
ن
ـاء"
ماع ـةٌ ،وهــم وحــدةٌ إنضــانية تنتمــي إلــى ن ــج واحــدة ،ولت رعــو منهــا "ر ــابً ونضـ ً

لثتكـ ــاملوا "أزوا ً ـ ــا" ولـ ــعوناً وأمم ـ ـاً إنضـ ــانية ،ت معهـ ــم فـ ــي اانضـ ــانية أواصـ ــر "المـ ــودة
َّكــم َّالـ ِّـذو َلَق ُكــم ِّمــن َّنْ ـ ٍ ِّ ٍ
َّ
{يــا أَثُّهــا َّ
ـق ِّم ْن َهــا َزْو َ َهــا
َ
ـج َواحـ َـدة َو َ َلـ َ
النـ ُ
والرحمــة"َ َ ،
ـاج اتُقـوْا َرب ُ ُ
ن ِّ ِّ
َّ ِّ
َّ ِّ
َّ
ِّ ِّ
ِّ
ـام ِّإ َّن للاَ َكـا َن َعَل ْـي ُك ْم
َوَبث م ْن ُه َما ر َ ابً َكنث اًر َون َضاء َواتُقوْا للاَ الذو تَ َضاءلُو َ نـ َواأل َْر َح َ
َرِّمثناً}النضاء1
ـعونا ومنا ــل" فــي منظومــا ٍ نل ـرلة
واألنــا وا خــر هــم أن ـاج ثنتمــون ولت رعــون "لـ ً
ا؛ حتـى ثـتم الت اعـل والتعـارف والتكامـل بـثن النلـر؛ ألنـ
تحقق – فـي وحـدتها  -التنـو َ
لو تمانل

األ زاء لما كـان هنـال م ـال للتكامـل والت اعـل بـثن متمـانلثن؛ ألن التكامـل

ط للت اع ــل ،ول ــذلل فـ ـ ن الت اع ــل ب ث ــتم ب ــثن م ــو بثن ،أو ب ــثن ض ــالبثن ،إذ بب ــد
ل ــر ٌ

للت اعل في لغة الطبيعة وفطرتها الكلية من التعاون والتكامـل؛ لـذلل كـان اانضـان فـي
ـور روانانًـ ــا ،ومـ ــد ار ٍ وطامـ ــا ٍ م تل ـ ــة؛ لثت اعـ ــل ولتعـ ــارف
ـعونا ومنا ـ ــل ،ذكـ ـ ًا
كلثت ـ ـ  ،لـ ـ ً
َّ ِّ
ِّ
َنلأ ُ ِّ
ِّ
ِّ
ـإ
{ه َو أ َ
{و ُه َـو الـذو َ َعَل ُك ْـم َ َ َ
ولتكامل ُ
َكم م َن األ َْر َو ْ
ثهـا}هودَ ،61
اضتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ـاك ْم} األنعـام " ،165لَِّثتَّ ِّ ـ َذ
ب ُـك ْم َف ْـو َق َن ْعـ ٍ َد َر َ ـا ٍ لَِّثْبُل َـو ُك ْم ِّفـي َمـا آتَ ُ
األ َْر ِّ َوَرَف َع َن ْع َ
َكرمكم ِّعند َّ ِّ
اك ْم} الح ـ ار  ،13وبـذلل؛
للا أ َْتَق ُ
ب ُهم َن ْعباً ُض ْ ِّرلاً" الز رف{ِّ ،32إ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
َن ْع ُ
فاب ت ف والتنوا في الر ية القرآنية ليج عنصرل ًة وب اضـتع ًء ،ولكنـ وحـدة وتكامـل
إنضاني إعمارو ِّثـر برورو لو ود ال رد وو ود ال ماعة.

واألنا وا خر ث تل ون ولتماثزون "ألو ًانا وألضن ًة" تتبدى بها "آيـا " اابـداا وال مـال
ـاء ناأل ن ــاج والل ــعو والقنا ــل ،أم ــا ف ــي ال ــوهر
ـدءا ن ــاألفراد ،وانته ـ ً
ف ــي ال ل ــق ،ب ـ ً

{يــا
اانضــاني "ف ـ فبــل لعربــي علــى أع مــي ،وب ألبــي علــى أضــود ،إب نــالتقوى"َ ،
ِّ ِّ
أَثُّها َّ
َك َـرَم ُك ْم ِّعن َـد
ـارُفوا ِّإ َّن أ ْ
اكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُننَى َو َ َعْلَن ُ
اج ِّإَّنا َ َلْقَن ُ
اك ْم ُل ُعوناً َوَمَنا َل لتَ َع َ
الن ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ف أَْل ِّضـ ـ َـنِّت ُك ْم
َّ
ـق َّ
للا أ َْتَقـ ـ ُ
الضـ ـ َـم َاوا َو ْاأل َْر ِّ َوا ْ ـ ــت َ ُ
{و ِّمـ ـ ْـن َآيات ـ ـ َ ْلـ ـ ُ
ـاك ْم }الح ـ ـ ار َ ،13
ِّ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ثن }الروم.22
ل َآلَيا لْل َعالم َ
َوأَْل َوان ُك ْم ِّإ َّن في َذل َ
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واألنــا وا خــر مرآني ـاً هــم علــى كــل المضــتويا فــرداً و ماع ـ ًة روانضــاني ًة عنــارة عــن
دوا ر متدا لة؛ فهم نض ٌ  ،ومربـى ،و ـوار ،روانضـانية ،ولـا ها العـدل والضـ م والمـودة
ِّ ِّ
ـق َل ُك ــم ِّم ـ ْـن أَنُ ِّض ـ ُـك ْم أ َْزَوا ـ ـاً
{و ِّم ـ ْـن َآياتـ ـ أ ْ
َن َ َل ـ َ
والرحم ــة والتض ــام والتع ــاون والت ــآزرَ ،
ِّ ِّ
ِّ
ـل َآلَيــا ٍ لَِّقـ ْـو ٍم َثتََ َّك ُرو َن}الــروم،21
لتَ ْضـ ُـك ُنوا ِّإَل ْث َهــا َو َ َعـ َـل َب ْثـ َـن ُكم َّمـ َـوَّد ًة َوَر ْح َم ـ ًة ِّإ َّن فــي َذلـ َ
ِّ
ِّ ِّ
الضـ ـ ِّـب ِّ
ااض ـ ـراء ،26
ثر
ثل َوبَ تَُبـ ـ ِّـذ ْر تَْبـ ـ ِّـذ ًا
ثن َو ْابـ ـ َـن َّ
َ وآ َذا اْلُق ْرَبـ ــى َحَّق ـ ـ ُ َواْلم ْضـ ــك َ
وِّناْلوالِّــدث ِّن ِّإحضــانا وبِّـ ِّـذو اْلُقربــى واْلثتَــامى واْلمضـ ِّ
ـاك ِّ
اغ ِّ ـ ْـر لِّــي
ثن النق ـرة َ  83ربََّنــا ْ
َ َ َْ ْ َ ً َ
َْ َ َ َ َ َ َ
ولِّوالِّد َّو ولِّْلم ِّمِّنثن ثوم يُقوم اْل ِّحضا  إبراهيم  ،41واْل ِّ ِّ
ار اْل ُن ِّ
ار ذو اْلُق ْرَبى َواْل َ ِّ ُ
َ َ
َ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َ ُ
ِّ
الصـ ِّ
الضـ ِّـب ِّ
ـاح ِّ ِّنال َ ن ـ ِّ َو ْابـ ِّـن َّ
َو َّ
ـان ُم ْ تَــابً
ثل َو َمــا َمَل َك ـ ْ أ َْي َمـ ُ
ـان ُك ْم ِّإ َّن للاَ بَ ُيح ـ ُّ َمــن َكـ َ
ور النضاء { .36وي ْ ِّ ن َّ
ط ِّع ُم ُك ْـم
َف ُ ًا
ام َعَلى ُحِّن ِّ ِّم ْض ِّكثناً َوَلِّتيماً َوأ َِّضث اًر ِّ ،إَّن َما ُن ْ
َُ
طع ُمو َ الط َع َ
لِّو ِّ َّ ِّ
ر}اانضان.9-8
نك ْم َ َزاء َوَب ُل ُكو اً
للا َب ُن ِّر ُلد ِّم ُ
َْ
ِّ ِّ
ب ـ ــا
ب ـ ـ ُـهم َن ْع ً
واألنـــــا وا خـــــر ث تل ـ ــون ولتم ـ ــاثزون م ـ ــد ار وطام ـ ــا لَثتَّ ـ ـ ـ َذ َن ْع ُ
ُض ْ ِّرلااالز رف  ،32وليج هذا التماثز للتضـلط وابضـتع ء ،ولكـن لثتعـاونوا ولتكـاملوا

فـي وحـدة إنضـانية تضـ ر الكـون ،وتـوفر الحا ـا  ،وتبتـدا الحبـا ار والنقافـا  ،فهـو

بــرورة ونعمــة لكــل فــرٍد إنضــاني ،ومــن دون ـ ب و ــود وب نقــاء ألو إنضـ ٍ
ـان وحــد  ،أي ـاً
ك ـ ــان نضـ ـ ـ  ،أو لونـ ـ ـ  ،أو لض ـ ــان  ،أو مدرتـ ـ ـ  ،م ـ ــن دون ماع ـ ــة اآل ـ ــر اانض ـ ــاني.
ان} الما ـدة{ ،2يـا أَث َّ ِّ
{وتَعـاوُنوْا َعَلـى اْلب ِّـر والتَّْقـوى وبَ تَعـاوُنوْا َعَلــى ِّ
اا ْن ِّـم َواْل ُع ْـد َو ِّ
ثن
ُّهـا الــذ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
آمنوا َب يضـ ر َم ِّ
ونـوا َ ْثـ اًر ِّم ْـن ُه ْم َوَب ِّن َضـاء ِّمـن ِّن َضـاء َع َضـى أَن
ـوم مـن َم ْـو ٍم َع َضـى أَن َي ُك ُ
َُ
َْ َْ ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اايم ِّ
ـان
َي ُك َّن َ ْث اًر م ْن ُه َّن َوَب َتْلم ُزوا أَنُ َض ُك ْم َوَب تََن َاب ُزوا ن ْاألَْلَقا ب ْ َج اب ْض ُـم اْلُ ُضـو ُق َن ْع َـد ْ َ
َكـ ــرمكم ِّعنـ ــد َّ ِّ
ِّ
َّ
َّ ِّ
ـاك ْم}
للا أ َْتَقـ ـ ُ
ـل ُهـ ـ ُـم الظـ ــال ُمو َن} الح ـ ـ ار {ِّ ،11إ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
َو َمـ ــن لـ ـ ْـم َثتُ ـ ـ ْ َفأ ُْوَل ـ ـ َ
الح ار .13
واألنــا وا خــر "دعــوة نالحضــنى" إلــى ال ثــر ،و"تعــاون علــى البــر والتقــوى" ،وترلــثد
األمـ ــر نالحكمـ ــة دعـ ــوةٌ للمعـ ــروف ،ونهـ ــي الرفـ ــق واا ـ ـ ا عـ ــن المنكـ ــر ِّ
{ناْل ِّح ْك َمـ ـ ِّـة
ِّ
واْلمو ِّع َ ِّ
آلم ـ َـن َم ــن ِّف ــي األ َْر ِّ ُكُّل ُه ـ ْـم َ ِّميعـ ـاً
{وَل ـ ْـو َل ــاء َرُّب ـ َ
َ َْ
ظ ــة اْل َح َض ـ َـنة}النحلَ .125
ـل َ
ثل ربِّـ ــل ِّناْل ِّح ْكمـ ــةِّ
ون ـ ـوْا م ِّمِّنثن}ثـ ــونجِّ ْ 99
أََفأَن ـ ـ َ تُ ْكـ ـ ِّـرُ َّ
ـاج َحتَّـ ــى َي ُك ُ ُ ْ َ
{اداُ ِّإلـ ــى َضـ ـ ِّـب ِّ َ َ
النـ ـ َ
َ
واْلمو ِّع َ ِّ
َِّّ ِّ
ِّ ِّ
َح َض ُن}النحل. 125
ظة اْل َح َضَنة َو َ ادْل ُهم ِّنالتي ه َي أ ْ
َ َْ
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واألنــا وا خــر روان ا تل ـوا إنضــانياً فــي الــر ى والتو هــا
تن ُّـوا فــي وحـدة ،ووحــدة فـي تنــوا ،دمــا وأموالـ وأع اربـ حـرٌام ،وب تكــون ع ماتـ إب
آلم َن َمن ِّفي األ َْر ِّ ُكُّل ُه ْـم َ ِّميعـاً
{وَل ْو َلاء َرب َ
ع مة التضام والبر والقضط والعدل َ
ُّل َ
َّ ِّ
ِّ
أََفأَنـ ـ َ تُ ْك ـ ِّـرُ َّ
ثن َل ـ ْـم
ـاك ُم َّ
ثن }ث ــونجَ  ،99ب َث ْن َه ـ ُ
ـاج َحتَّ ــى َي ُك ُ
للاُ َع ـ ِّـن ال ــذ َ
ونـ ـوْا ُمـ ـ ْ ِّمن َ
الن ـ َ
ِّ
ـوكم ِّمــن ِّدَيـ ِّ
وكم ِّفــي الـ ِّـد ِّ
طوا ِّإَلـ ْـث ِّه ْم ِّإ َّن َّ
للاَ ُي ِّح ـ ُّ
وه ْم َوتُْق ِّض ـ ُ
ثن َوَلـ ْـم ُث ْ ِّر ُ ـ ُ
ـارُك ْم أَن تََبـ ُّـر ُ
ُيَقــاتُل ُ ْ
ِّ ِّ
ثن الممتحنة .8
اْل ُمْقضط َ
واألنا وا خر نحكم الوحدة وابنتماء واا اء اانضاني ،ف ن العدل وحـد هـو الـذو
فهــذا فــي أصــل "ال لــق"،

يحكــم البثنيــة حتــى فــي حالــة العــداء والتنــافر ،ومــن دون العــدل علــى كــل األح ـوال ب
تكــون لرانطــة اانضــانية وانتما هــا ،وب لمض ـ ولية ابضــت ف ،معنــى {يــا أَث َّ ِّ
ثن
ُّهــا الــذ َ
َ َ
ام ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اع ِّـدلُوْا ُه َـو
آم ُنوْا ُك ُ
ثن ّ ُل َه َداء ِّناْلق ْضط َوبَ َث ْ ِّرَمَّن ُك ْم َلَن ُ
ونوْا َمَّو َ
آن َم ْو ٍم َعَلى أَب تَ ْعـدلُوْا ْ
َ
َّ ِّ
ثن
ـاك ُم َّ
أَ ْمـ َـر ُ لِّلتَّْقـ َـوى َواتَُّقـوْا للاَ ِّإ َّن للاَ َ ِّبثـ ٌـر ِّن َمــا تَ ْع َمُلــو َن }الما ــدةَ ،8
{ب َث ْن َهـ ُ
للاُ َعـ ِّـن الــذ َ
وكم ِّفي ِّ
ِّ
وكم ِّمـن ِّدَي ِّ
الد ِّ
طوا ِّإَل ْـث ِّه ْم ِّإ َّن َّ
للاَ ُي ِّحـ ُّ
وه ْم َوتُْق ِّضـ ُ
ثن َوَل ْم ُث ْ ِّر ُ ُ
ـارُك ْم أَن تََب ُّـر ُ
َل ْم ُيَقاتلُ ُ ْ
ِّ ِّ
ثن}الممتحنة.8
اْل ُمْقضط َ
واألنـا وا خـر نحكـم الوحـدة اانضـانية واا ـاء اانضـاني ب يكـون الظلـم ،وب يكـون
العــدوان ،وب م ــال عنــد رد العــدوان والــدفاا عــن المظلــوم ألكنــر مــن ِّ
رد العــدوان ودفــع

َّ ِّ
ثن
الظل ــم ،رواب فـ ـ ن الع ــو أول ــى عن ــد المق ــدرةَ { ،ع َض ــى َّ
للاُ أَن َث ْ َع ـ َـل َب ْث ـ َـن ُك ْم َوَب ـ ْـث َن ال ــذ َ
للا عـ ِّـن َّال ِّـذثن َلــم يَقـ ِّ
ِّ
وك ْم
للاُ َمـ ِّـد ٌثر َو َّ
ـاد ْثتُم ِّمـ ْـن ُهم َّم َـوَّد ًة َو َّ
ـاتُل ُ
ـيم * َب َث ْن َه ُ
َع َ
ـاك ُم َّ ُ َ
للاُ َغُ ٌ
َ ْ ُ
ـور َّرحـ ٌ
ِّ ِّ
ِّفي ِّ
ِّ
طوا ِّإَلـث ِّهم ِّإ َّن َّ ِّ
ـوكم ِّمـن ِّدَي ِّ
الد ِّ
ثن
ثن َوَل ْـم ُث ْ ِّر ُ ُ
للاَ ُيحـ ُّ اْل ُمْقضـط َ
ـارُك ْم أَن تََب ُّـر ُ
وه ْم َوتُْقضـ ُ ْ ْ
َّ ِّ
ـوكم ِّمــن ِّدَيـ ِّ
وكم ِّفــي الـ ِّـد ِّ
ـاه ُروا َعَلــى
ـاك ُم َّ
ـارُك ْم َو َ
ثن َوأَ ْ َر ُ ـ ُ
* ِّإَّن َمــا َث ْن َهـ ُ
ثن َمـ َ
للاُ َعـ ِّـن الــذ َ
ظـ َ
ـاتُل ُ ْ
الظــالِّمون} الممتحنــة { ،9-7وَمـ ِّ
ـر ِّ ُكم أَن تَوَّلــوهم ومــن ثتَــوَّلهم َفأُوَلِّ ــل هــم َّ
ِّ
ـاتلُوْا ِّفــي
ُ َ
َ
إ ْ ـ َا ْ
َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ
ِّ
ضـِّـب ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
{و َمــا َل ُكـ ْـم بَ
ثن ُيَقــاتلُ َ
ون ُك ْم َوبَ تَ ْعتَـ ُـدوْا ِّإ َّن للاَ بَ ُيحـ ِّ اْل ُم ْعتَــد َ
ثل للا الــذ َ
ثن}النقرةَ ،190
َ
النضــاء واْل ِّوْلــد ِّ َّ ِّ
الر ـ ِّ ِّ
تَُقـ ِّ
ثل للاِّ واْلمضتَبــع ِّ ِّ
ـاتُلو َن ِّفــي ضـ ِّـب ِّ
ثن َيُقوُلــو َن َربََّنــا
ـال َو َ َ َ
ان الــذ َ
َ ُْ ْ َ َ
ثن مـ َـن ِّ َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
َّ ِّ َّ
َّ ِّ َّ
ِّ َّ ِّ
نل
أَ ْ ِّر ْ َنــا مـ ْـن َه ــذ اْلَق ْرَلــة الظــال ِّم أ ْ
نل َولِّي ـاً َوا ْ َعــل لَنــا مــن لـ ُـد َ
َهلُ َهــا َوا ْ َعــل لَنــا مــن لـ ُـد َ
ن ِّ
صث اًر}النضـ ـ ـ ـ ــاء{ ،75وتَع ـ ـ ـ ـ ــاوُنوْا َعَل ـ ـ ـ ـ ــى اْلب ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر والتَّْقـ ـ ـ ـ ــوى وبَ تَع ـ ـ ـ ـ ــاوُنوْا َعَل ـ ـ ـ ـ ــى ِّ
اا ْن ـ ـ ـ ـ ـ ِّـم
َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ
ب للا عَليـ ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
َواْل ُع ْد َو ِّ
ثها َو َغ َ ُ َ ْ
ان}الما دةَ ،2
{و َمن َيْقتُ ْل ُم ْ مناً ُّمتَ َعمداً َف َ َزآ ُ ُ َ َهن ُم َ الداً ف َ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ص ــالِّحاً
َوَل َعَنـ ـ ُ َوأ َ
آم ـ َـن َو َعم ـ َـل َع َمـ ـ ً َ
َع ـ َّـد َلـ ـ ُ َعـ ـ َذاناً َعظيماً}النض ــاء{ ،93إب َم ــن تَ ــا َ َو َ
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ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـان َّ
ـل ُثَبـ ِّـد ُل َّ
صــالِّحاً
للاُ َضـ ِّـثَات ِّه ْم َح َض ـَنا َوَكـ َ
َفأ ُْوَل ـ َ
للاُ َغُ ــو اًر َّرحيم ـاً * َو َمــن تَــا َ َو َعمـ َـل َ
للاِّ َمتَاناً}ال رمــان 71-70ولــيج عبن ـاً فــي اللغــة القرآنيــة أن ثــدعى رد
َفِّ َّن ـ ُ َثتُــو ُ ِّإَلــى َّ
ِّ ِّ
َّ
اعتَـ ُـدوْا َعَل ْي ـ ِّنم ْنـ ِّـل َمــا ْ
اعتَـ َـدى َعَلـ ْـي ُك ْم َف ْ
العــدوان عــدواناً { َف َمـ ِّـن ْ
اعتَـ َـدى َعَلـ ْـي ُك ْم َواتُق ـوْا للاَ
ِّ
اعَل ُم ـ ـوْا أ َّ
ثن}النق ـ ـرة194؛ ذلـ ــل ألن "التصـ ــارا" و"التنـ ــاحر" بـ ــثن إ ـ ــوة
َن للاَ َمـ ـ َـع اْل ُمتَّق َ
َو ْ
اانضانية يعني ت اوز ٍط أحمر ،ولذلل أطلق القرآن الكـرلم علـى الحـق الملـروا فـي
رد العــدوان حــثن تقتبــي البــرورة "عــدواناً"؛ تنبثه ـاً إلــى طورت ـ  ،روالــى ك ارمــة الــدم
ـي
اانضاني ،ولذلل ت تم اآلية نمزلد من التحذثر بو و تحرو التقوى {َلِّ ن َن َضـط َ ِّإَل َّ
اض ٍط ث ِّدو ِّإَليل َألَْمتَُل ِّ
ِّ
ثدل لِّتَْقتَُلِّني ما أَن ْا ِّبن ِّ
ثن}الما دة.28
اف للاَ َر َّ اْل َعاَلم َ
َ
َ َ َْ
ََ َ
ل ِّإني أَ َ ُ
َ َ َ
واألنــا وا خــر "دعــوة نالحضـنى" إلــى ال ثــر ،و"تعــاون علــى البــر والتقــوى" ،وترلــثد
األم ــر نالحكم ــة والموعظ ــة الحض ــنة دع ــوة للمع ــروف ،ونه ــي الرف ــق واا ـ ـ ا ،ع ــن
المنكر {كنتم ثر أ َّ ٍ
اج تَأْمرون ِّناْلمعر ِّ
ِّ
نك ِّر َوتُ ْ ِّم ُنـو َن
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
ُمة أُ ْ ِّر َ ْ ل َّلن ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ
ُ ُْ َ ْ َ
ِّ ِّ
ُمةٌ ثدعون ِّإَلى اْل ث ِّـر ويـأْمرون ِّنـاْلمعر ِّ
وف َوَل ْن َه ْـو َن
{وْلتَ ُكن ِّم ُ
نك ْم أ َّ َ ْ ُ َ
َ ْ َ َ ُُ َ َ ْ ُ
ناّ}آل عمرانَ ،110
ِّ
ل ُه ُم اْل ُمْ لِّ ُحو َن}آل عمران. 104
َع ِّن اْل ُم َ
نك ِّر َوأ ُْوَلـ َ
ويقول الرضول صلى ه علي وضلم "مـن ماتـل تحـ اريـة ُع ِّمــيَّة يغبـ لعصـنة،
19
أو ثدعو لعصنة ،أو ثنصر عصنة ،فقتل فقتلت اهلية"
واألنـــا وا خـــر ف ــي الر ي ــة اانض ــانية تن ـ ُّـوا ف ــي وح ــدة ،ووح ــدة ف ــي تن ــوا ،فالنل ــر

م تل ــون ف ــي ال ــر ى والتو ه ــا  ،غث ــر أن ذل ــل ه ــو ف ــي أص ــل "ال ل ــق" ،وب تك ــون
َّ ِّ
ِّ
وكم ِّفــي الـ ِّـد ِّ
ثن َوَلـ ْـم
ـاك ُم َّ
ع ماتـ إب البــر والقضــط والعــدل َ ب َث ْن َهـ ُ
للاُ َعـ ِّـن الــذ َ
ثن َلـ ْـم ُيَقــاتلُ ُ ْ
ِّ ِّ
ِّ
طوا ِّإَلـث ِّهم ِّإ َّن َّ ِّ
وكم ِّمن ِّدَي ِّ
ثنالممتحنـة ،8
ُث ْ ِّر ُ ُ
للاَ ُيحـ ُّ اْل ُمْقضـط َ
ـارُك ْم أَن تََب ُّـر ُ
وه ْم َوتُْقضـ ُ ْ ْ
ـل آلمـ َـن مــن ِّفــي األ َْر ِّ ُكُّلهــم َ ِّميع ـاً أََفأَن ـ َ تُ ْكـ ِّـرُ َّ
ون ـوْا
ـاج َحتَّــى َي ُك ُ
النـ َ
َ
ُْ
{وَلـ ْـو َلــاء َرُّبـ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اء}النقرة.272
ُم ْ ِّمن َ
ثن }ثونج{ ،99ل ْي َج َعَل ْي َ
ل ُه َد ُ
اه ْم َوَلـك َّن للاَ َث ْهدو َمن َي َل ُ
واألنا وا خر نحكم الوحدة وابنتماء واا اء إنضانثون ،والعدل وحد هو الذو

يحكم الع مة البثنية ،حتى في حالة العداء والتنافر ،ومن دون العدل على كل

مو ٌام
األحوال ب يكون لرانطة اانضانية وانتما ها معنى ،فاألنا المضلم عادل معتدلَّ ،
ميم العدل ،وهي في ذا الوم ميم
نالقضط ،تحكم تصرفات نحو ن ض ونحو اآل رلن ُ
ابعتدال وغايات  ،ف معنى للحياة وب لإلنضان ،فيما ُمِّن َ لإلنضان في هذ الدنيا ،إذا
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لم يكن العدل وابعتدال غاية اانضان في ع مت نالحياة واألحياء؛ إنضاناً وحثواناً
إنضان إعمارو
متقن.
وبث ًة ،فالمضلم إنضان عادل معتدل غثر مضرف ،بل هو
محضن ٌ
ٌ
ٌ
إن ب و ود للعدل دون ابعتدال ،بل إن العدل إنما هو نتث ة ونمرة ل عتدال
كل ل ٍ
في ِّ
يء ،فهو عدل واعتدال في كل ليء؛ في الربا وفي الغب  ،وفي
العطاء واأل ذ ،أ َّوةٌ إنضانية في الض م ،ومض ولية وعزةٌ وكرم في رد العدوان.
إ ذا لم يقصد اانضان المضلم إلى العدل وابعتدال في حيات وع مات وتعام ت

وموام ف ن دعوى إض م روايمان دعوى واهية واهمة از ة ،يحتا معها اانضان
المضلم إلى م ار عة ادة و تمحيا وتصحي { ،يا أَث َّ ِّ
ِّ
ثن
آم ُنوْا ُك ُ
ونوْا َمَّوام َ
ُّها الذ َ
ثن َ
َ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْم ُرُك ْم
ِّناْلق ْضط ُل َه َداء ّ َوَل ْو َعَلى أَنُ ض ُك ْم أ َِّو اْل َوال َد ْث ِّن َواألَْم َربِّ َ
ثن}النضاء{ ،135إ َّن للاَ َيأ ُ
ِّ ِّ
الن ِّ
َهلِّها َ روِّا َذا َح َك ْمتُم َب ْث َن َّ
اج أَن تَ ْح ُك ُموْا ِّناْل َع ْد ِّل ِّإ َّن للاَ ِّن ِّع َّما
أَن تُ ُّدوْا األ ََم َانا إَلى أ ْ َ
ظ ُكم ِّن ِّ ِّإ َّن للا َكان ض ِّميعاً ن ِّ
صث اًر}النضاء{ِّ ،58إ َّن للا َيأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحض ِّ
ان َ روِّاثتَاء
َي ِّع ُ
َ
ْم ُر ناْل َع ْدل َو َ
َ ُ
َ َ َ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن}النحل. 90
نك ِّر َواْلَن ْغ ِّي َي ِّع ُ
ِّذو اْلُق ْرَبى َوَل ْن َهى َع ِّن اْلَ ْح َلاء َواْل ُم َ
{وبَ ث ِّرمَّن ُكم َلنآن َمو ٍم عَلى أَبَّ تَع ِّدلُوْا ِّ
ِّ
َّ
ِّ َّ
ْ
َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
للا إ َّن للاَ
اعدلُوْا ُه َو أَ ْم َر ُ للتْق َوى َواتُقوْا َ
وكم ِّفي ِّ
َّ ِّ
ِّ
الد ِّ
ثن َوَل ْم
اك ُم َّ
َ ِّب ٌثر ِّن َما تَ ْع َمُلو َن}الما دةَ ،8
{ب َث ْن َه ُ
للاُ َع ِّن الذ َ
ثن َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ
ِّ ِّ
ِّ
طوا ِّإَلث ِّهم ِّإ َّن َّ ِّ
وكم ِّمن ِّدَي ِّ
اك ُم
ثنِّ ،إَّن َما َث ْن َه ُ
ُث ْ ِّر ُ ُ
للا ُيح ُّ اْل ُمْقضط َ
ارُك ْم أَن تََب ُّر ُ
َ
وه ْم َوتُْقض ُ ْ ْ
وكم ِّفي ِّ
َّ ِّ
وكم ِّمن ِّدَي ِّ
الد ِّ
اه ُروا َعَلى ِّإ ْ َار ِّ ُك ْم أَن
َّ
ارُك ْم َو َ
ثن َوأَ ْ َر ُ ُ
للاُ َع ِّن الذ َ
ظ َ
ثن َم َاتُل ُ ْ
تَوَّلوهم ومن ثتَوَّلهم َفأُوَلِّ ل هم َّ
الظالِّ ُمو َن}الممتحنة. 9 – 8
َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ل َل ُه ُم األ َْم ُن
يم َان ُهم ِّن ُ
ويقول ه ضنحان وتعالى {الذ َ
ظْل ٍم أ ُْوَلـ َ
آم ُنوْا َوَل ْم َثْلن ُضوْا إ َ
ثن َ
َّ ِّ
ِّ ٍ َّ
ظَل ُموا َم ْع ِّذ َرتُ ُه ْم َوَب ُه ْم
ثن َ
َو ُهم ُّم ْهتَ ُدو َن }األنعامَ { 82فَث ْو َم ذ ب َثنَ ُع الذ َ
ظَل ُموا َو َ َعْلَنا لِّ َم ْهلِّ ِّك ِّهم
اه ْم َل َّما َ
ل اْلُق َرى أ ْ
{وِّتْل َ
َهَل ْكَن ُ
ُي ْضتَ ْعتَُبو َن}الرومَ ،57
َّ ِّ
ِّ
ظَلموْا َفتَم َّض ُكم َّ
الن ُار ،وما لكم من دون ه
{وبَ تَ ْرَك ُنوْا ِّإَلى الذ َ
َّم ْوعداً}الكهإَ 59
ثن َ ُ
َ ُ
من أولياء نم ب تنصرون}هود { ،113وَلو أ َّ ِّ ِّ
ظَلم ْ ما ِّفي األ َْر ِّ
ٍ
َْ
َن ل ُكل َنْ ج َ َ َ
بَ ْفتَد ِّن ِّ } ثونجِّ َّ 54
ِّ
احش روِّا َذا ما َغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ب ُبوا ُه ْم
َْ
{والذ َ
َ
ثن َث ْ تَن ُبو َن َكَنا َر ْاا ْن ِّم َواْلَ َو َ َ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه ْم
اموا َّ
َي ْغ ُرو َنَ ،والذ َ
ورى َب ْثَن ُه ْم َو ِّم َّما َرَزْمَن ُ
الص َ ةَ َوأ َْم ُرُه ْم ُل َ
ثن ْ
اضتَ َ ُابوا ل َربِّه ْم َوأََم ُ
ثن ِّ ُقون ،و َّال ِّذثن ِّإ َذا أَصابهم اْلن ْغي هم ثنتَ ِّ
ص ُرو َنَ ،و َ َزاء َضِّثَ ٍة َضِّثَ ٌة ِّم ْنُل َها َف َم ْن َعَ ا
ُ َ َ َ
َ َ ُ ُ َ ُ ُْ َ
الظالِّ ِّمثن ،وَلم ِّن انتصر نعد ُ ِّ ِّ
ِّ
للاِّ ِّإَّن َب ي ِّح ُّ َّ
ل َما
َ َ َ ََْ
ظْلم َفأ ُْوَل َ
َصَل َ َفأَ ْ ُرُ َعَلى َّ ُ ُ
َوأ ْ
َ َ َ
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َّ ِّ
عَلث ِّهم ِّمن ضِّب ٍ
ثلِّ ،إَّنما َّ ِّ
ظلِّمو َن َّ
اج
ثل َعَلى الذ َ
َْ
الن َ
الضب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ل
صَب َر َو َغَ َر ِّإ َّن َذل َ
اْل َح ِّق أُْوَل َ
ل َل ُهم َع َذا ٌ أَل ٌ
يمَ ،وَل َمن َ
.43-37

َوَل ْن ُغو َن ِّفي ْاأل َْر ِّ ِّن َغ ْث ِّر
َل ِّم ْن َع ْزِّم ْاألُم ِّ
ور}اللورى
ُ

وفي الحدثث القدضي عن أبي ذر عن النبي صلى ه علي وضلم فيما روى عن

ه تنارل وتعالى أن

(مال يا عنادو إني حرم

الظلم على ن ضي و علت بثنكم

محرماً ف تظالموا) ، 20ويقول رضول ه  في طنة ح ة الوداا في الحدثث الذو

روا عبده بن عمر ربي ه عنهما مال ( كنا نتحدث في ح ة الوداا ورضول ه

 -صلى ه علي وضلم  -بثن أظهرنا ،ب ندرو ما ح ة الوداا .فحمد ه وحد

وأننى علي  ....نم مال إن ه حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة ثومكم هذا ،في
بلدكم هذا ،في لهركم هذا ،أب هل بلغ ؟ مالوا

نعم  .مال اللهم الهد) ،21و اء

إمعة تقولون إن
عن حذي ة مال مال رضول ه صلى ه علي وضلم (ب تكونوا َّ
أحضن الناج أحضنا ،روان ظلموا ظلمنا ،ولكن ِّ
وطـنوا أن ضكم إن أحضن الناج أن

تحضنوا ،روان أضاءوا ف تظلموا)...

22

أ ر

الترمذو  ،وعن عبد ه بن عمرو بن

العاا ربي ه عن مال مال رضول ه ( ألم أ بر أنل تقوم اللثل وتصوم

النهار؟ مل

بلى .مال ف

ت عل ،مم ونم ،وصم وأفطر ،ف ن ل ضدل عليل حقاً،

وأن لعثنكم عليل حقاً روان لزو ـل عليل حقاً)
يقول (...أما وه إني أل لاكم هلل وأتقاكم لـ  ،لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرمد،
23

وأتزو النضاء ،فمن رغ

وعن أنج بن مالل ربي ه عن

عن ضنتي فليج مني) 24وعن األحنإ بن ميج عن عبده

مال مال رضول ه صلى ه علي وضلم (هلل المتنطعون مالها رضول ه 

ن ناً) ، 25وعن عا لة زو النبي صلى ه علي وضلم  ،عن النبي صلى ه علي
ٍ
وضلم مال (إن الرفق ب يكون في ل ٍ
ليء إب لان ). 26
يء إب زان  ،وب ثنزا من
ويقول ه ضنحان وتعالي

بر والتَّْقوى وبَ تَعاوُنوْا َعَلى ِّ
اا ْن ِّم َواْل ُع ْد َو ِّ
اعتََدى
ان}الما دةَ {2ف َم ِّن ْ
{وتَ َع َاوُنوْا َعَلى اْل ِّ َ َ َ َ َ
َ
ِّ
ِّ
اعَل ُموْا أ َّ
َن للاَ َم َع
اعتََدى َعَل ْي ُك ْم َواتَُّقوْا للاَ َو ْ
اعتَ ُدوْا َعَل ْي ِّنم ْن ِّل َما ْ
َعَل ْي ُك ْم َف ْ
اْلمتَِّّقثن}النقرة{194وَم ِّاتُلوْا ِّفي ضِّب ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ب تَعتَ ُدوْا ِّإ َّن للا بَ ي ِّح ِّ
ثن ُيَقاتُل َ
ثل للا الذ َ
ُ َ
ون ُك ْم َو َ ْ
ُ
َ
َ
َ
اْلمعتَِّدثن}النقرة{190يا أَث َّ ِّ
ثن آم ُنوا ِّإ َذا تََنا ْثتُم َف َ تَتََنا وا ِّن ِّْ
اا ْن ِّم َواْل ُع ْد َو ِّ
ان}
ُْ َ
َْ
َ ْ
ُّها الذ َ َ
َ َ
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ِّ
ِّ
{و َما َ َع َل َعَل ْي ُك ْم ِّفي
الم ادلةُ 9
{ث ِّر ُلد للاُ ن ُك ُم اْل ُي ْض َر َوبَ ُث ِّر ُلد ن ُك ُم اْل ُع ْض َر}النقرةَ ،185
ِّ
الد ِّ
ثن ِّم ْن َح َرٍ }الحج.78
ِّ
اكتَ َضَب ْ َربََّنا بَ تُ َا ِّ ْذَنا ِّإن
إ للاُ َنْ ضاً ِّإبَّ ُو ْض َع َها َل َها َما َك َضَب ْ َو َعَل ْث َها َما ْ
{بَ ُي َكل ُ
ِّ
ِّ
ِّ
للاُ َّ
ل ِّم َن
ال َّ
َّن ِّض َثنا أ َْو أَ ْ َ
نج َنص َثن َ
يما آتَ َ
الد َار ْاآل َرَة َوَب تَ َ
طأَْنا}النقرةَ ،286
{و ْابتَ ِّ ف َ
ِّ ِّ
الد ْنيا وأ ِّ
ِّ
ثن
ل َوَب تَْن ِّ اْلَ َض َاد ِّفي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض َن َّ
للاَ َب ُيح ُّ اْل ُمْ ضد َ
للاُ ِّإَل ْي َ
َحضن َك َما أ ْ
ُّ َ َ ْ
ِّ ِّ ٍ
{وِّاَلى نَمود أَ َ اهم ِّ
}القصا َ ،77ر
ُ َ
ال َيا َم ْو ِّم ْ
للا َما َل ُكم م ْن إَلـ َغ ْث ُرُ
اع ُب ُدوْا َ
صالحاً َم َ
ُْ َ
ِّ
َكم ِّمن األَر ِّ واضتَعمرُكم ِّفثها َف ِّ
ُه َو أَن َلأ ُ َ
وبوْا ِّإَل ْي ِّإ َّن َربِّي َم ِّرل ٌ
ْ
اضتَ ْغ ُروُ نُ َّم تُ ُ
ْ
َ ْ ْ ََ ْ َ
َّ ِّ
ثن آم ُنوْا اضتَ ِّ ثبوْا ِِّّّ ولِّ َّلرض ِّ
ِّ
اكم ِّل َما
ول ِّإ َذا َد َع ُ
ْ ُ
ُّم ث ٌ }هودَ 61
َ ُ
ُّها الذ َ َ
{يا أَث َ
يكم}األن ال{ ،24وعد َّ َّ ِّ
ِّ
الصالِّ َحا ِّ َلَي ْضتَ ْ لَِّ َّن ُهم ِّفي
نك ْم َو َع ِّملُوا َّ
آم ُنوا ِّم ُ
َ ََ
للاُ الذ َ
ثن َ
ُي ْحث ُ ْ
ْاألَر ِّ َكما اضتَ َل َّ ِّ
ثن ِّمن َمْبلِّ ِّه ْم َوَل ُي َم ِّكَن َّن َل ُه ْم ِّد َثن ُه ُم}النورَ { 55فِّن تََوَّل ْوْا َفَق ْد
إ الذ َ
َ ْ ْ َ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
إ َرِّبي َم ْوماً َغ ْث َرُك ْم}هود.57
أَْبَل ْغتُ ُكم َّما أ ُْرضْل ُ ِّن ِّإَل ْي ُك ْم َوَي ْضتَ ْ ل ُ
ويقول ه ضنحان وتعالى
َّ ِّ
ِّ
ط َع َذا ٍ ِّ ،إ َّن
ُّل َض ْو َ
ثن َ
ط َغ ْوا ِّفي اْلِّن َ ِّدَ ،فأ ْ
{الذ َ
ص َّ َعَل ْث ِّه ْم َرب َ
ثها اْلَ َض َادَ ،ف َ
َكنَ ُروا ف َ
ربَّل َلِّناْل ِّمر ِّ
الدار اآل َرةُ َن ْ َعُل َها لَِّّل ِّذث َن َب ُث ِّر ُلدو َن ُعُلواً ِّفي
صاد} ال رَ { ،14 -11
َ َ
تلل ُ
ْ َ
{وِّا َذا تََوَّلى َض َعى ِّفي األ َْر ِّ لِّ ُيْ ِّض َد
ْاأل َْر ِّ َوَب َف َضاداً والعامنةُ للمتقثن}القصا َ ،83ر
النضل وللا َ ِّ
ِّ
ِِّّ
ان ِّم َن اْلُق ُرو ِّن ِّمن
ب ُيح ُّ الَ َض َاد}النقرةَ{ ،205فَل ْوبَ َك َ
فث َها َوُل ْهل َل اْل َح ْر َث َو َّ ْ َ َ ُ
ِّ ٍ
َّ ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن
َمْبل ُك ْم أ ُْوُلوْا َنقيَّة َث ْن َه ْو َن َع ِّن اْلَ َضاد في األ َْر ِّ ِّإب َملي ً م َّم ْن أَن َ ْثَنا م ْن ُه ْم َواتََّن َع الذ َ
ِّ ِّ
ثن}هودَ { ،116ف َه ْل َع َض ْثتُ ْم ِّإن تََوَّل ْثتُ ْم أَن تُْ ِّض ُدوا ِّفي
َ
ظَل ُموْا َما أ ُْت ِّرُفوْا في َوَك ُانوْا ُم ْ ِّرِّم َ
ِّ
ِّ
ام ُك ْم}محمد.22
ْاألَْر َوتَُقط ُعوا أ َْر َح َ

ويقول ه ضنحان وتعالى
ِّ
الن ِّ
َص َحا ُ َّ
للاِّ َوأ َّ
{ َوأ َّ
يعوا أ َْم َر
َن َم َرَّدَنا ِّإَلى َّ
َن اْل ُم ْض ِّرِّف َ
{وَب تُط ُ
ثن ُه ْم أ ْ
ار}غافرَ ،43
ِّ
{وِّا َّن ِّفرعو َن َلع ٍ ِّ
ثن}ثونج،83
ال في األ َْر ِّ َ روِّاَّن ُ َلم َن اْل ُم ْض ِّرِّف َ
اْل ُم ْض ِّرِّف َ
ثن} اللعراء َ ،151ر ْ َ ْ َ
َّ ِّ
ِّ
ال َرُبوْا
{وكلُوْا َو ْ
ل َم َواماً}ال رمانُ ،67
ثن ِّإ َذا أَنَ ُقوا َل ْم ُي ْض ِّرُفوا َوَل ْم َيْقتُُروا َوَك َ
{والذ َ
ان َب ْث َن َذل َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن َو ْاب َن
{وآ َذا اْلُق ْرَبى َحَّق ُ َواْلم ْضك َ
َوبَ تُ ْض ِّرُفوْا ِّإَّن ُ بَ ُيح ُّ اْل ُم ْض ِّرِّف َ
ثن}األعرافَ ،31
طان لِّربِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الضِّب ِّ
ثن وَك َ َّ
َّ
لن َك ُانوْا ِّإ ْ َو َ
ثل َوبَ تَُبذ ْر تَْبذث اًرِّ ،إ َّن اْل ُمَبذ ِّر َ
ان الل ْي َ ُ َ
ان اللَياط ِّ َ
ولا ٍ َو َّ
الن ْ َل
ولا ٍ َو َغ ْث َر َم ْع ُر َ
َنلأَ َ َّنا ٍ َّم ْع ُر َ
{و ُه َو َّال ِّذو أ َ
َكُ و اًر}ااضراءَ ،27 – 26
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ِّ
ُكلُ ُ و َّ
و َّ
ان ُمتَ َل ِّابهاً َو َغ ْث َر ُمتَ َل ِّان ٍ ُكلُوْا ِّمن نَ َم ِّرِّ ِّإ َذا أَ ْن َم َر َوآتُوْا
الزْلتُو َن َو ُّ
الزْر َ
الرَّم َ
ا ُم ْ َتل اً أ ُ َ
َ
حَّق ثوم ح ِّ ِّ
ِّ
ثن}األنعام.141
صاد َوبَ تُ ْض ِّرُفوْا ِّإَّن ُ بَ ُيح ُّ اْل ُم ْض ِّرِّف َ
َ ُ َْ َ َ َ
ويقول ه ضنحان وتعالى
ِّ
ِّ
ل َكتَ ْبَنا َعَلى َبِّني
{م ْن أَ ْ ِّل َذل َ
األ َْر ِّ َف َكأََّنما َمتَ َل َّ
اج َ ِّميعاً
الن َ
َ

ِّ ِّ
ثل أََّن ُ من َمتَ َل َنْ ضاً ِّن َغ ْث ِّر َنْ ٍ
ج أ َْو َف َض ٍاد ِّفي
إ ْض َار َ
َ
َحَيا َّ
اج َ ِّميعاً}الما دة32
َحَي َ
اها َف َكأََّن َما أ ْ
َو َم ْن أ ْ
الن َ
ب تَْقتُُلوْا
ُّك ْم َعَل ْي ُك ْم أَبَّ تُ ْل ِّرُكوْا ِّن ِّ َل ْث اً َوِّناْل َوالِّ َد ْث ِّن ِّإ ْح َضاناً َو َ
{ ُم ْل تَ َعاَل ْوْا أ َْت ُل َما َح َّرَم َرب ُ
أَوبَد ُكم ِّمن إم َ ٍق َّنحن َنرُزُم ُكم روِّايَّاهم وبَ تَْقربوْا اْلَ و ِّ
ط َن َوبَ
ظ َه َر ِّم ْن َها َو َما َن َ
ش َما َ
اح َ
ْ َ
ْ ُ ْ ْ َ ُْ َ َُ
ْ ْ
َ
ِّ
ص ُ ِّ ِّ َّ
تَْقتُُلوْا الَّنْ َج َّالِّتي َح َّرَم للاُ ِّإبَّ ِّناْل َح ِّق َذلِّ ُك ْم َو َّ
{وبَ
اك ْم ن َل َعل ُك ْم تَ ْعقُلو َن}األنعامَ ،151
َِّّ
ِّ َّ ِّ
تَْقتُلُوْا َّ
الح ِّق َو َمن ُمِّت َل َم ْ
طاناً َف َ
ظلُوماً َفَق ْد َ َعْلَنا لِّ َولِّ ِّي ِّ ُضْل َ
النْ َج التي َح َّرَم للاُ إب ن َ
ِّ
صو اًر}ااضراء.33
ُي ْض ِّرف في اْلَق ْت ِّل ِّإَّن ُ َك َ
ان َم ْن ُ
ويقول ه ضنحان وتعالى
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
{و ِّ
َع َداء
اعتَص ُموْا ِّن َح ْب ِّل للا َ ميعاً َوبَ تََ َّرُموْا َوا ْذ ُك ُروْا ن ْع َم َ للا َعَل ْي ُك ْم ِّإ ْذ ُكنتُ ْم أ ْ
َ ْ
َّ
ِّ
الن ِّ
َصَن ْحتُم ِّبِّن ْعمِّت ِّ ِّإ ْ َواناً َو ُكنتُم َعَلى َلَ ا ُحْ َرٍة ِّم َن َّ
ار َفأَنَق َذ ُكم ِّم ْن َها
َفأَل َ
إ َب ْث َن ُملُون ُك ْم َفأ ْ
َ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْم ُرو َن
نك ْم أ َّ
ل ُثَبِّث ُن للاُ َل ُك ْم آَي ِّات َل َعَّل ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َنَ ،وْلتَ ُكن ِّم ُ
َك َذل َ
ُم ٌة َث ْد ُعو َن إَلى اْل َ ْثر َوَيأ ُ
ِّ
ِّناْلمعر ِّ
ل ُه ُم اْل ُمْ لِّ ُحو َن}آل عمران .104 -103
وف َوَل ْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
نك ِّر َوأ ُْوَلـ َ
َ ُْ
ِّ
الن ِّ
ونوْا ُله َداء َعَلى َّ
ول َعَل ْي ُك ْم
اج َوَي ُكو َن َّ
اك ْم أ َّ
ل َ َعْلَن ُ
ُم ًة َو َضطاً لِّتَ ُك ُ
{وَك َذل َ
الرُض ُ
َ
َ
ل ِّهثداً}النقرة{ 143كنتم ثر أ َّ ٍ
اج تَأْمرون ِّناْلمعر ِّ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِّن
َ
ُمة أُ ْ ِّر َ ْ لِّ َّلن ِّ ُ ُ َ
َ ُْ
ُ ُْ َ ْ َ
نك ِّر َوتُ ْ ِّم ُنو َن ِّناِّّ}آل عمران110
اْل ُم َ
وا خــر وأنــا كيــان ن ض ـي واحــد فــي كــل فــرد؛ ألن األنــا فــي حقيقــة تركث ـ الــذا
اانضانية ليض

تركثناً يضث اًر ،بل هي كيان مرك  ،فهي الـذا

اانضـانية الكليـة ،وهـي

الــن ج األمــارة ،وهــي الــن ج اللوامــة ،وهــي كيــان متعــدد ابنتمــاءا

وابمتــدادا

فــي

ن
ـدءا
دا لـ ـ  ،ولتك ــو م ــن كيان ــا وأنع ــاد ب تن ص ــم ع ــن ال ــرد ،وب ُيض ــتغنى عنه ــا ،ب ـ ً
ناانضــانية (فاألنــا هــي اانضــان ،واانضــانية ــزء ب ثت ـ أز مــن األنــا) إلــى األمــة والقــوم
والعلثرة ،وانتهاء نالقربى وال وار؛ ألن األنا اانضانية هي انتماء إلـى كـل هـ بء ،وهـم
زٌء من هذ األنا اانضانية ،وهي زء منهم.
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فــا خر وأنــا فــي طل ـ

الحا ــا

فــي دا ــل كــل ذا

نوازا طثنيـة عدوانيـة حثوانيـة يحكمهـا مـانون الغـا
نالضوء) ،وتطلعا

وكــل ن ــج كي ـان مــوزا بــثن

ـق للقـوة" (الـن ج األمـارة
حثـث "الح ُّ

وألواق روحانية طلناً للعدل والرحمة والضـ م يحكمهـا مـانون العـدل

حثــث "القــوة للحــق" (الــن ج اللوامــة)؛ وهــذا مــا ث عــل ال ــرد اانضــاني كيان ـاً موزع ـاً بــثن
نـوازا مــانون الغــا وتظــالم الحثـوان ،حثــث الحــق للقــوة وروحانيــة عــدل الــرحمن ،حثــث
القوة للحق وتأتي الر ية الكونيـة القرآنيـة لت عـل ال طـرة الضـوية فـي بـ رة وعـي اانضـان
ِّ
لترل ـد ؛ وهــو األمــر الــذو ث عــل ن ــج اانضــان تتطلــع وتنــزا نحــو مــيم الحــق والعــدل،
وتنكر على ن ج اانضان ما ث ال ها من نوازعـ الطثنيـة الماديـة العدوانيـة والعنصـرلة
الحثوانية{ ،يا أَث َّ ِّ
ثن آم ُنوْا اضتَ ِّ ثبوْا ِِّّّ ولِّ َّلرض ِّ
يك ْم}األن ال.24
اكم لِّ َما ُي ْحِّث ُ
ول ِّإ َذا َد َع ُ
ْ ُ
َ ُ
ُّها الذ َ َ
َ َ
وأنــا وا خــر المضــلم إ ــوة هويــة وعقثــدة ور يــة ،هــي ــوهر الــذا اانضــانية فــي
ـادة ،فكــل ذلــل
حياتهــا ومآلهــا ،ألن ــوهر الو ــود اانضــاني لــيج لــك ً وب طثن ـاً وب مـ ً
وضــا ل وأدوا للو ــود اانض ــاني ف ــي األر ؛ فه ــو يض ـ رهاِّ ،
ويعب ـ ـر به ــا ع ــن فح ــوى
إرادتـ ور لتـ وميمـ ومناد ـ  ،فبـدون المــادة وتضـ ثراتها روابــداعاتها و مابتهــا ب يكــون
َّ ِّ
َح َضـ ُـن َع َم ـ ً َو ُهـ َـو
ـاة لَِّثْبُلـ َـو ُك ْم أَي ُ
ـق اْل َمـ ْـو َ َواْل َحَيـ َ
ُّكـ ْـم أ ْ
فــي عــالم اانضــان و ــود {الــذو َ َلـ َ
ور}الملــل ،2وب ـذلل تكــون أ ــوة اآل ــر المضــلم الضــوو ،أعـ َّـز وأغلــى رفق ــة
اْل َع ِّزلـ ُـز اْل َغُ ُ

وأ ـ َّـوة إنض ــانية؛ ذل ــل ألن العقث ــدة ه ــي أعم ــق رانط ــة روحي ــة إنض ــانية ِّ{إَّن َم ــا اْل ُم ْ ِّم ُن ــو َن
ِّإ وة}الح ار { ،10يا أَث َّ ِّ
ـق تَُق ِّاتـ ِّ َوبَ تَ ُمـوتُ َّن ِّإبَّ َوأَنـتُم ُّم ْضـلِّ ُمو َن
آم ُنـوْا اتَُّقـوْا للاَ َح َّ
ْ ٌَ
ُّهـا الـذ َ
ثن َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
* و ِّ
َّ
إ
اعتَص ُموْا ِّن َح ْب ِّل للا َ ميعـاً َوبَ تََ َّرُمـوْا َوا ْذ ُك ُـروْا ن ْع َمـ َ للا َعَل ْـي ُك ْم ِّإ ْذ ُكنـتُ ْم أ ْ
َ ْ
َع َـداء َفـأَل َ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
َصَن ْحتُم ِّبِّن ْعمِّت ِّ ِّإ ْ َواناً َو ُكنتُم َعَلى َلَ ا ُحْ َرٍة ِّم َـن َّ
ل
ـار َفأَنَقـ َذ ُكم م ْن َهـا َكـ َذل َ
َب ْث َن ُمُلون ُك ْم َفأ ْ
َ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ْم ُرو َن
ـنك ْم أ َّ
ُثَبـ ـ ِّـث ُن للاُ َل ُكـ ـ ْـم آَي ِّات ـ ـ َل َعَّل ُكـ ـ ْـم تَ ْهتَـ ـ ُـدو َن* َوْلتَ ُكن ِّمـ ـ ُ
ُم ـ ـ ٌة َثـ ـ ْـد ُعو َن إَلـ ــى اْل َ ْثـ ــر َوَي ـ ـأ ُ
ِّ
ِّنــاْلمعر ِّ
وف َوَل ْنهـ ْـو َن َعـ ِّـن اْلم َ ِّ
ل ُهــم اْل ُمْ لِّ ُحــو َن}آل عم ـرانَ { ،104-102واْل ُم ْ ِّم ُنــو َن
َ ُْ
ُ
َ
نكــر َوأ ُْوَلـ ـ َ ُ
ِّ
وف ول ْنه ــو َن ع ـ ِّـن اْلم َ ِّ ِّ
ٍ
ِّ
يم ــو َن
َواْل ُم ْ ِّمَن ــا ُ َن ْع ُ
ْم ُرو َن ِّن ــاْل َم ْع ُر َ َ َ ْ َ
نك ــر َوُيق ُ
ُ
ب ـ ُـه ْم أ َْولَي ــاء َن ْعـ ـ َيـ ـأ ُ
ِّ
ِّ
الصـ ـ ـ َ َة وُل ْ تُ ـ ــو َن َّ
ل َض ـ ـ َـث ْر َح ُم ُه ُم للاُ ِّإ َّن للاَ َع ِّزل ـ ـ ٌـز
َّ
الزَك ـ ـ َ
يع ـ ــو َن للاَ َوَرُض ـ ــوَل ُ أ ُْوَل ـ ـ ـ َ
ـاة َوُيط ُ
َ
ِّ
يم}التونة ،71وعن عبده بـن عمـر ربـي ه عنهمـا أنـ مـال مـال رضـول ه صـلى
َحك ٌ
ه علي ـ وضــلم (المضــلم أ ــو المضــلم ب يظلم ـ وب يضــلم  ، 27)...وعــن عبــد ه بــن
عمر أن رضول ه صـلى ه عليـ مـال (المضـلم مـن ض ـلم المضـلمون مـن لضـان ولـد ،
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والمهــا ر مــن ه ــر مــا نهــى ه عنـ ) ، 28وعــن أبــي موضــى األلــعرو ربــي ه عنـ
مــال مــال رضــول ه صــلى ه علي ـ وضــلم (الم ـ من للم ـ من كالبنيــان يلــد نعب ـ
نعبـ ـاً) ، 29وعنـ ـ ص ــلى ه عليـ ـ وض ــلم م ــال (من ــل المـ ـ منثن ف ــي تـ ـوادهم وتـ ـراحمهم
وتعاط هم منل ال ضد إذا التكى من عبو تداعى لـ ضا ر ال ضد نالضهر والحمـى)

30

 ،ويقول علي الص ة والض م "وأح أل يـل مـا تحـ لن ضـل" ،31ويقـول عليـ الصـ ة
ِّ
ِّ
ون ُعـوُذ
ونتُـو ُ إليـ َ ،
ون ْضـتَ ْغ ُرَُ ،
والض م فـي ح ـة الـوداا ""الحم ُـد هلل نحم ُـد ُ َوَن ْضـتَع ُثن َ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
رور ْأنُ ِّضنا ِّ
ناهللِّ ِّم ْن ُل ِّ
بـلِّ ْل َفـ َ
وم ْـن ُي َ
وم ْن ضث آ ْ
أع َمالَنا َمن َث ْهد هُ َفـ ُمب َّـل َلـ َُ ،
ـاك ْم
َه ِّاد َو َل ُ .أ َّ
لعلـي بَ أَْلَق ُ
اض َـم ُعوا منـي أُب ْ
ـثن َل ُك ْـمَ ،فـ ن َي بَ أ َْد ِّروَ ،
َما نعد أث َها الناجْ ،
ِّ
ِّ
َّ
أن
أم َـواَل ُك ْم َح َـرٌام َعل ُ
ـيك ْم إلـى ْ
ـاء ُك ْم َو ْ
َن ْع َد َعامي َه َذا ،في َم ْوم ي هذا .أ َُث َهـا النـاج ،إن د َم َ
رمـ ِّـة َثـ ْـو ِّم ُك ْم َهـ َذا فـي َلـ ْـه ِّر ُكـ ْـم َهـ َذا فــي َبَل ِّـد ُكم َهـ َذا ،أَبَ َهـ ْـل َبَّلغـ ُ  ،الل ُهــم
َتْلَق ْـوا َرب ُ
َّكـ ْـمَ ،ك ُح َ
الـ ــهدَ .فمـ ــن َكان ـ ـ ِّعنـ ــد أَمان ـ ـ ٌة فلث ِّدهـ ــا إلـ ــى مـ ــن ا ْ تمن ـ ـ عَلثهـ ــا ،روا َّن ِّربـ ــا ال ِّ
اهليـ ــة
َ ْ ََ ُ َ
ُ
َ َ
ْ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ
العناج بن عبد المطل .
َموبواٌ ،روان أَو َل رباً أ َْبدأُ ِّن ِّ ِّرَبا َعمي
ُ
ِّ
َّ
ط َن
نض ــاِّ ُك ْم َعَل ـ ْـي ُك ْم حقـ ـاً ،وَل ُك ـ ْـم َعَل ـ ْـث ِّهن ح ــقَ ،ل ُك ـ ْـم َعل ـ ِّـثن أب ُث ــو ْ
أَُّثه ــا الن ــاج ،إن ل َ
ون بثوتَ ُكم ،وب يأتثن ِّنَ ِّ
ِّ
ط ْع َـن ُك ْم َف َعَل ْـي ُك ْم
اح َلة ،فـ ْن أ َ
َ
تكرُه َ ُ
أحداً َ
غثركمَ ،وب ُث ْد ْل َن َ
ُف ُرَل ُك ْم َ
ْ
ِّ
ِّ
صـ ـوا به ـ َّـن َ ْثـ ـ اًر ،أَبَ َه ـ ْـل
النض ــاء ،و ْ
اض ْتو ُ
ـالم ْع ُروف ف ــاتُقوا هَ ف ــي َ
رزُمه ـ َّـن وكض ــوتُ ُه َّن ن ـ َ
ٍ
ِّ
ِّ
ـال أَ يـ ِّ إب
بلغ اللهم
ْ
َثها الن ُ
بم ِّـرىء َم ُ
الم م ُنو َن إ ْ ـوةٌ َ ،فـ َ َيح ُّـل ْ
اج ،إنما ُ
الهد .أ َ
ِّ
ِّ
َعـ ْـن طث ـ ِّ نْ ـ ٍ
ـج من ـ ُ ،أَبَ َهـ ْـل بل ْغ ـ ُ  ،الل ُهــم ْ
الـ َـه ْد ،ف ـ تَـ ْـر ُعن َن ْعــدو ُك ــا اًر َيبـ ِّـر ُ
يكم ما إن أ ـذتم ِّنـ ِّ َلـم تَ ِّ
نعب ُكم رما نع َ ،ف ني َم ْد تَ ْ ِّ
ب ُّـلوا َن ْع َـد ُِّ ،كتَـا َ هِّ،
َْ ُ ْ َ َْ
ْ
رك ُ ف ُ ْ َ ْ َ ْ
احـ ٌـد ،روان أَنـ ُ ِّ
َّكــم و ِّ
ُّ
آلدم،
أَبَ َهـ ْـل بلغـ ُ  ،اللهــم ْ
َ
الـ َـه ْد .أثهــا النـ ُ
ـاج إن َرب ُ ْ َ
ـاك ْم واحـ ٌـد ُ ،كلكـ ْـم َ
ِّ
وى،
ـرم ُك ْم عنـ َـد ه ْأتَقـ ُ
ـاك ْم ولــيج لعربــي َف ْ
بـ ٌـل علــى ع مــي إب نــالتْق َ
وآدم مــن تُـ ار  ،أَكـ ُ
ُ
َّ
ِّ
ـاهد الغا ـ َ  ،والض ـ ُم علــيكم
أَبَ َهـ ْـل بل ْغ ـ ُ  ،الل ُهــم الــهد" َمــالُوا َن َعـ ْـم َمــال فْل ُثَبل ـ ِّ اللـ ُ

ورحمــة ه! " ،32وعــن عا لــة ربــي ه عنهــا (أن رضــول ه صــلى ه علي ـ وضــلم

م ـال لــيج نــالم من الــذو ثبث ـ لــنعاناً و ــار ــا ع إلــى نن ـ ) ، 33وعــن أبــي هرل ـرة
ربي ه عن مال مال رضول ه صـلى ه عليـ وضـلم ...وه فـي عـون العبـد مـا

كان العبد في عـون أ يـ  ، 34)...وعـن أبـي هرلـرة ربـي ه عنـ مـال مـال رضـول ه
صــلى ه عليـ وضــلم (كــل المضــلم علــى المضــلم حـرام دمـ وعربـ ومالـ ) ، 35وعــن
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أبي ضعثد ال درو ربي ه عن مال مال رضول ه صلى ه علي وضـلم (إن ربكـم
مي ،وب لع مي على عرب ٍـي ،وب أحمـر
بي على أع ٍ
احد ،وب فبل لعر ٍ
احد ،وأناكم و ٌ
و ٌ
على أضود ،وب أضود على أحمر ،إب نالتقوى) ، 36وعن أنج ربـي ه عنـ مـال مـال
رضــول ه صــلى ه علي ـ وضــلم (انصــر أ ــال ظالم ـاً أو مظلوم ـاً  .فقــال ر ـ ٌـل يــا
رضــول ه أنصــر إذا كــان مظلومـاً ،أف أرثـ إذا كــان ظالمـاً كثــإ أنصــر ؟ مــال تح ــز
أو تمنع من الظلم ف ن ذلل نصـر ) ،37ومـد روى حذي ـة ربـي ه عنـ عـن رضـول ه

صـلى ه عليـ وضــلم أنـ مــال "مــن لـم ثهــتم للمضــلمثن عامـة فلــيج مــنهم" روا الحــاكم
في مضتدرك .
فأ َّوة ااض م هي أ وة

ثر وحق وعـدل وبـر ورحمـة ،وهـي أ ـوة تكافـل وتعـاون

علــى البــر والتقــوى ،ولــذلل فهــي أغلــى وأضــمى وأعــز لــون مــن أل ـوان اا ــاء وابنتمــاء

اانضاني ،لو أدرل المضلمون في عالم الثوم أنعاد هـذا اا ـاء وهـذا ابنتمـاء ،وأحضـنوا
ـدة ولـداً واحـدة ،وكيانـاً واحـداً ،وضـبي ً
تَ َمنُّ َل الر ية القرآنيـة الكونيـة ،لكـانوا حقـاً أمـ ًة واح ً
مضتقيماً عزل اًز واحداً ،يقود ولرلد ،ولبني ولبدا ،ويعمر.
ِّ{إَّيـ ــال نعبـ ــد روِّاَّيـ ــال نضـ ــتَ ِّعثن * اهـ ـ ِّـدنا ال ِّ
ِّ
ِّ
ل
صـ ـ َا
ـر َ
َ
َ َُْ ُ
َ َْ ُ
{وَك ـ ـ َذل َ
يم} ال اتحـ ــة َ ،6-5
ط ُ
المضـ ــتَق َ
الن ِّ
ونـوْا ُلـه َداء َعَلـى َّ
ـول َعَل ْـي ُك ْم َل ِّـهثداً}النقرة،143
ـاج َوَي ُكـو َن َّ
اك ْم أ َّ
َ َعْلَن ُ
ُم ًة َو َضطاً لِّتَ ُك ُ
الرُض ُ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ظ ـ َّ ٍم ِّلْل َعِّب ِّثد}فصــل {ِّ ،46إ ْن
ـل ِّن َ
َضــاء َف َعَل ْث َهــا َو َمــا َرُّبـ َ
صــالحاً َفلَنْ ض ـ َو َمـ ْـن أ َ
{مـ ْـن َعمـ َـل َ
َ
للاِّ
ِّ ِّ
َح َض ُـن َم ْـوبً ِّم َّمـن َد َعـا ِّإَلـى َّ
{و َم ْـن أ ْ
َح َضنتُ ْم أ ْ
أْ
َضأْتُ ْم َفَل َها}ااضراءَ ،7
َح َضنتُ ْم ألَنُ ض ُك ْم َ روِّا ْن أ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وع ِّمل ِّ
ثن}فصل . 33
صالحاً َوَما َل ِّإَّنني م َن اْل ُم ْضلم َ
ََ َ َ
وا خر وأنا في الر ية الكونية القرآنية الحبارلة ااعمارلة انتماءا

متعـددة كلهـا

ـر ،واألنـا فـي
انتماء دماً ونضناً و نضاً روانضاني ًة ،واألنا
"أنا"؛ ألن األنا
ـدة وفك اً
انتماء عقث ً
ٌ
ٌ
احد مكو ٌن من كل هذ ابنتماءا  ،وكـل واح ٍـد مـن هـذ ابنتمـاءا
كل ذلل هي كل و ٌ
ـ"ه ْم" هي األنا.
ـ"ه ْم" ،وت عل ال ُ
ت عل األنا هي ال ُ
فا خر وأنا ،وأنا واآل ر ،فـي الر يـة القرآنيـة الكونيـة فـي الحقيقـة كـل واح ٌـد متعـدد
ال وانـ وابنتمــاءا  ،وذلــل هــو اانضــان مرآنيـاً ،وحــدة فــي تنــوا ،وتنــوا فــي وحــدة ،ب
ت ابل إب فـي مـدار تحقثـق الـذا

و ودها ،ومناط مض ولثتها واضت

اانضـانية الضـوية ،التـي هـي أصـل ال طـرة ،وغايـة

فها في هذ الحياة الدنيا.
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واألنا وا خر؛ كلنا نلر ،و ميعنا ن طرتنا مضـت ل ون فـي األر  ،وكـل واح ٍـد مـن
المض ــلمثن عليـ ـ أن ثـ ـ دو وا ـ ـ

األمان ــة ومضـ ـ ولياتها وصـ ـ اتها والتص ــرف المضـ ـ ول

عنهــا ،نقصــد ااص ـ ح والنعــد عــن اافضــاد فــي األر ؛ فثلتــزم العــدل فــي ع مات ـ ،
وللتزم ابعتدال في تصرفات  ،وللتزم ااص ح في ضـعي  ،وهـو ب يعتـدو وب يظلـم وب

صادق ب يكذ  ،وي ي إذا عاهد أو وعد ،وب ث ون إذا أ تمن.
يضرف وب ثبذر ،وهو
ٌ
وم ــن هن ــا؛ فـ ـ ن أمان ــة ابض ــت ف تض ــتو عل ــى المض ــلم ابتص ــاف نك ــل ه ــذ
الص ا

ااص حية ااعمارلة.

والمضــلم الصــادق إن أ طــأ فــي لــيء مــن مض ـ وليا
ضوا  ،ندم وتا

وأصل

وهــذ الصـ حا
والص ا

ابضت

أمانت ـ ت ــا ن ض ـ  ،أو ت ــا

ابضــت

فية تضــتدعى صـ ا

ل صــية نوعيــة ت عــل تلــل المهــام

فية حقيقة في حياة اانضان وضلوك وع مات .

رواذا لم ث د اانضان ن ض ماد اًر على أن ثتصإ بها ،ولن ذ
عن أبدادها ،فليعلم أن ليج أه ً ألداء أمانة ابضت ف.

إلثهـا ،ولنـأى بن ضـ

ومد فصـل القـرآن الكـرلم هـذ الصـ ا  ،فـ ذا لـم ث ـد اانضـان المضـلم ن ضـ متصـ اً

بهــا فــي ذاتـ  ،وفــي أدا ـ  ،وفــي ع ماتـ مــع اآل ـرلن ،إنضــاناً وحثوانـاً وبث ـ ًة ،فعليـ أن

يعــود إلــى ن ضـ  ،وأن يحاضــبها ،وأن يأ ــذ بهــا إلــى مــا ث هلـ لحمــل األمانــة التــي هــي
معنى و ود ومرار مصثر .

فــأداء األمانــة يقتبــى ص ـ ة الصــدق والنعــد عــن الكــذ  ،ويقتبــى الوفــاء وعــدم
الحن ــث ن ــالعهود ،ويض ــتو

الع ــدل وع ــدم النغ ــي والع ــدوان ،ولتطلـ ـ

التواب ــع وع ــدم

الكبــر ،ويحــث علــى ااحضــان وعــدم الب ــل ،وعلـى ااصـ ح وعــدم اافضــاد ،فـ ذا و ـ َـد
ـلم فــي ن ض ـ مــي ً إلــى القضــوة والعــدوان ،رواذا و ــد فــي ن ض ـ مــي ً إلــى
اانضـ ُ
ـان المضـ ُ
وحنــث الوعــد و يانــة األمانــة،

ااضـراف والتبــذثر ،رواذا و ــد فــي ن ضـ مــي ً إلــى الكــذ
لاء ،وأن علي أن ثوا ـ ن ضـ  ،ولـيعلم أنـ فـ َّـرط فـي
فليعلم أن إيمان كذ ٌ  ،وأن ذكر ر ٌ

أمانت ـ  ،وأن علي ـ ليكــون مضــلماً حق ـاً أن ثر ــع عــن ِّ
غثـ ـ  ،وأن يصــل أمــر مبــل ف ـوا
للاَ ِّنَقْل ٍ َضلِّي ٍم}اللعراء.89-88
ال َوَب َب ُنو َن * ِّإ َّب َم ْن أَتَى َّ
األوان ،حثن َ
{ب َثنَ ُع َم ٌ
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ومــد فصــل الق ـرآن الك ـرلم والتو ي ـ النبــوو هــذ الص ـ ا  ،ودعــا المضــلمثن والنــاج
ميعاً إلى التحلي بها ،ومـد وبـ القـرآن الكـرلم وضـثرة النبـي الكـرلم أن مـن ب ثتحلـى

بهذ الص ا

ف ن ذلل ثدل على زلإ إيمان  ،وأن لم ثنت ع نما يقـوم نـ مـن ذكـر ه،

وب من ص ت وصيام وميام .
يقول ه ضنحان وتعالى

الضــماوا ِّ و ْاألَر ِّ واْل ِّ نـ ِّ
َل ـَ ْق َن
ـال َف ـأََب ْث َن أَن َي ْح ِّمْلَن َهــا َوأ ْ
ِّ{إَّنــا َع َر ْ
بـ َـنا ْاأل ََم َان ـ َة َعَلــى َّ َ َ َ ْ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ْم ُرُك ْم أَن تُـ ـ ُّدوْا
ـان َ
ـان ِّإَّنـ ـ ُ َك ـ َ
نض ـ ُ
ظلُومـ ـاً َ ُه ــوبً}األح از { ،72إ َّن للاَ َيـ ـأ ُ
م ْن َه ــا َو َح َمَل َه ــا ْاا َ
ِّ ِّ
الن ـ ِّ
َهلِّه ــا َ روِّا َذا َح َك ْم ــتُم َب ـ ْـث َن َّ
ظ ُك ــم
ـاج أَن تَ ْح ُك ُمـ ـوْا ِّناْل َع ـ ْـد ِّل ِّإ َّن للاَ ِّن ِّع َّم ــا َي ِّع ُ
األ ََم َان ــا إَل ــى أ ْ َ
ِّن ِّ }النضاء{ ،58وأَوُفوْا ِّناْلعه ِّد ِّإ َّن اْلعهد َكان مض وبً} ااضـراء{ ،34و َّال ِّـذثن هـم ِّألَمان ِّ
ـات ِّه ْم
َ َ ُْ َ َ
ََْ َ َ ْ ُ
َْ
َْ
ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َم َانتَـ ُ َوْلَثتَّ ِّ
ـق
اعو َن}الم منونَ { ،8فـِّ ْن أَم َـن َن ْع ُ
َو َع ْهده ْم َر ُ
ب ُـكم َن ْعبـاً َفْل ُثـ َ د الـذو ا ْ تُم َـن أ َ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ِّ
يم}النقـرة،283
للاَ َرَّب ُ َوبَ تَ ْكتُ ُموْا الل َه َاد َة َو َمن َي ْكتُ ْم َها َف َّن ُ آن ٌم َمْل ُن ُ َوللاُ ن َمـا تَ ْع َمُلـو َن َعل ٌ
{ ُمــل ِّإَّنمــا حـ َّـرم ربِّــي اْلَ ــو ِّ
ِّ
اا ْنــم َواْلَن ْغــي ِّن َغ ْثـ ِّـر اْل َحـ ِّ
ـق َوأَن
ظ َهـ َـر ِّم ْن َهــا َو َم ـا َن َ
ش َمــا َ
اح َ
ْ َ َ َ َ َ َ
طـ َـن َو َ
َ
طاناً َوأَن تَُقولُوْا َعَلـى للاِّ َمـا بَ تَ ْعَل ُمـو َن}األعراف{ِّ ،33إ َّن
تُ ْل ِّرُكوْا ِّناِّّ َما َل ْم ُثَن ِّز ْل ِّن ِّ ُضْل َ
للا َيـ ـأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحض ـ ِّ
نك ـ ِّـر َواْلَن ْغ ـ ِّـي
ـان َ روِّاثتَــاء ِّذو اْلُق ْرَب ــى َوَل ْن َهـ ـى َع ـ ِّـن اْلَ ْح َل ــاء َواْل ُم َ
ْم ُر ناْل َع ـ ْـدل َو َ
َ ُ
ظ ُك ــم َلعَّل ُك ــم تَـ ـ َذ َّكرون}النحل{ ،90و َّال ـ ِّـذثن ِّإ َذا أَص ــابهم اْلن ْغ ــي ه ــم ثنتَ ِّ
ِّ
ص ُرو َن}الل ــورى
ُ َ
َ َ
َ َُُ َ ُ ُ ْ َ
َيع ُ ْ َ ْ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
{ِّ ،39إَّنمــا َّ ِّ
ظلِّمــو َن َّ
ـل
ثل َعَلــى الــذ َ
ـاج َوَل ْن ُغــو َن فــي ْاأل َْر ِّ ِّن َغ ْثـ ِّـر اْل َحـ ِّق أُْوَل ـ َ
النـ َ
الضــب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َلهـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ َذا أَلِّيم}اللـ ـ ـ ــورىَ { ،42فأَرض ـ ـ ـ ـْلنا عَلـ ـ ـ ــث ِّهم ِّر ـ ـ ـ ـ اًز ِّمـ ـ ـ ــن َّ ِّ
ـانوْا
الضـ ـ ـ ـ َـماء ِّن َمـ ـ ـ ــا َكـ ـ ـ ـ ُ
َ
َْ َ َ ْ ْ ْ
ُ َ ٌ ٌ
ِّ
ِّ
ي ْ ِّ
ـل ِّإ َذا أَ َ ـ َذ اْلُقــرى و ِّهــي َ ِّ ِّ
ـيم
ل أَ ْ ـ ُذ َربِّـ َ
{وَك ـ َذل َ
َ
ظال َم ـةٌ إ َّن أَ ْ ـ َذ ُ أَلـ ٌ
ظل ُمــو َن}األعرافَ ،162
َ َ َ
ِّ
ظْلماً}طـ ـ ،111
{و َعَنـ ـ ِّ اْل ُو ُ ــوُ لِّْل َح ـ ِّـي اْلَقُّث ـ ِّ
ـوم َوَم ـ ْـد َ ــا َ َم ـ ْـن َح َم ـ َـل ُ
َل ــد ٌثد}هودَ ،102
ِّ ِّ
َّ ِّ
وص َـل َوُيْ ِّض ُـدو َن
بو َن َع ْه َد للاِّ ِّمن َن ْع ِّد ِّمثنَ ِّام ِّ َوَيْق َ
ثن َثنُق ُ
{والذ َ
َ
َم َر للاُ ن أَن ُث َ
ط ُعو َن َما أ َ
ِّ
ِّف ــي األَر ِّ أُوَلِّ ــل َله ــم َّ
الل ْعَنـ ـةُ َوَل ُه ـ ْـم ُض ــوء َّ
ـال
ْ
{وَي ــا َم ـ ْـو ِّم أ َْوُفـ ـوْا اْلم ْكَي ـ َ
الد ِّار}الرع ــدَ ،25
ُ
ْ َ ُُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ان ِّناْل ِّق ْض ِّط َوبَ تَْب َ ضوْا َّ
{يـا
اج أ ْ
اءه ْم َوبَ تَ ْعنَ ْـوْا فـي األ َْر ِّ ُمْ ضـد َ
َواْلم َثز َ
َلَي ُ
ثن}هودَ ،85
الن َ
ُ
ال ـ ـ َـرُبوْا َوبَ تُ ْض ـ ـ ِّـرُفوْا ِّإَّنـ ـ ـ ُ بَ ُي ِّحـ ـ ـ ُّ
وكلُـ ـ ـوْا َو ْ
َبِّن ـ ــي َآد َم ُ ـ ـ ـ ُذوْا ِّز َلن ـ ــتَ ُك ْم ِّعن ـ ـ َـد ُك ـ ـ ِّـل َم ْضـ ـ ـ ِّ ٍد ُ
ِّ
اْلمضـ ِّـرِّفثن}األعراف { ،31روِّا َّن ِّفرعــو َن َلعـ ٍ ِّ
ثن}ثونج،83
ـال فــي األ َْر ِّ َ روِّاَّن ـ ُ َلمـ َـن اْل ُم ْضـ ِّـرِّف َ
ُْ َ
َ َْْ َ
ط ِّ ِّ
اللـ ــي ِّ
ِّ
ـان َّ
اط ِّ
{وَب
لن َكـ ـ ُ
اللـ ـ ْـي َ ُ
ثن َوَكـ ـ َ
ـانوْا ِّإ ْ ـ ـ َـو َ
ِّ{إ َّن اْل ُمَبـ ــذ ِّر َ
ان َّ َ
ان ل َربِّ ـ ـ َكُ و اًر}ااض ـ ـراءَ ،27
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
َض ـ َـرُفوا َعَل ــى أَنُ ِّض ـ ِّـه ْم َب
ثن}الل ــعراءُ { ،151م ـ ْـل َي ــا عَن ــاد َو ال ــذ َ
يع ــوا أ َْم ـ َـر اْل ُم ْض ِّرِّف َ
تُط ُ
ثن أ ْ
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ِّميعـاً ِّإَّنـ هـو اْل َغُ ـور َّ ِّ
للاِّ ِّإ َّن َّ ِّ ُّ
يم}الزمـر{ِّ ،53إ َّن
طوا ِّمن َّر ْح َم ِّة َّ
تَْقَن ُ
ُ
للاَ َي ْغ ُر الذ ُنو َ َ
ُ َُ
الرح ُ
ِّ
ف َك َّذا ٌ }غافر.28
َّ
للاَ َب َث ْهدو َم ْن ُه َو ُم ْض ِّر ٌ
َّ ِّ
ِّ
بـلِّ ِّ ُه َـو َ ْثـ اًر َّل ُه ْـم َب ْـل ُه َـو َلـر َّل ُه ْـم
ـاه ُم للاُ مـن َف ْ
{وبَ َي ْح َضَب َّن الـذ َ
ثن َث ْب َ ُلـو َن ِّن َمـا آتَ ُ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الضـ َـم َاوا ِّ َواأل َْر ِّ َوللاُ ِّن َم ـا تَ ْع َملُــو َن
اث َّ
َضـ ُـي َ
امـ ِّـة َوِِّّّ ِّمثـ َـر ُ
طَّوُمو َن َمــا َب لُ ـوْا ن ـ َثـ ْـوَم اْلقَي َ
َّ ِّ
ِّ
ثن َث ْب َ ُلــو َن َوَي ـأْم ُرو َن َّ
َ ِّبثـ ٌـر}آل عم ـران{ ،180الــذ َ
ـاج ِّناْل ُب ْ ــل َوَي ْكتُ ُمــو َن َمــا آتَـ ُ
النـ َ
ـاه ُم للاُ
ُ
ِّمن َف ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ـل
ْ
َعتَ ْدَنا لْل َكـاف ِّر َ
بل َوأ ْ
ل َم ْغُلوَلـ ًة ِّإَلـى ُع ُنق َ
{وبَ تَ ْ َع ْـل َث َـد َ
لن َعـ َذاناً ُّمهثناً}النضـاءَ ،37
طها ُك َّل اْلنض ِّط َفتَْقعد ملُومـاً َّمحضو اًر}ااضـراءِّ َّ ،29
ِّ
ـان
يم َ
{والـذ َ
َْ
َ
ثن تََب َّـوُ وا ال َّـد َار َو ْاا َ
ُْ
َُ َ
َوبَ تَْن ُض ْ َ
ِّمــن َمـ ْـبلِّ ِّهم ُي ِّحُّبــو َن مـ ْـن َهــا َ َر ِّإَلـ ْـث ِّهم َوَب َث ِّ ـ ُـدو َن ِّفــي صـ ُـد ِّ
ورِّه ْم َحا َ ـ ًة ِّم َّمــا أُوتُـوا َوُلـ ْ ِّن ُرو َن
ُ
ْ
َ
ْ
ِّ ِّ ِّ
َعَل ـ ـ ــى أَنُ ِّض ـ ـ ـ ِّـهم وَل ـ ـ ــو َك ـ ـ ـ َ ِّ ِّ
ـل ُه ـ ـ ـ ُـم
اصـ ـ ـ ـ ٌة َو َم ـ ـ ــن ُث ـ ـ ــو َق ُلـ ـ ـ ـ َّ َنْ ضـ ـ ـ ـ َفأ ُْوَل ـ ـ ـ َ
ْ َ ْ
ص َ
ـان به ـ ـ ـ ْـم َ َ
ِّ
ِّ
اضــتَ ْغَنى َ ،وَكـ َّـذ َ ِّناْل ُح ْضـ َـنىَ ،ف َض ُنَي ِّضـ ُـرُ لِّْل ُع ْضـ َـرى ،
{وأ َّ
َمــا َمــن َب ـ َـل َو ْ
اْل ُمْ ل ُحو َن}الحلــرَ ،9
ِّ
َرَْثـ َ َّالـ ِّـذو ُي َكـ ِّـذ ُ ِّنالـ ِّـد ِّ
ل َّالـ ِّـذو
َو َمــا ُي ْغِّنـي َع ْنـ ُ َماُلـ ُ ِّإ َذا تََرَّدى}اللثــل{ ،11 – 8أ َأ
ثنَ ،فـ َذل َ
َّ ِّ
ُّ ِّ
ثنَ ،فولـل لِّْلم ِّ
ـام اْل ِّم ْض ِّـك ِّ
صـ َ ِّت ِّه ْم
ط َع ِّ
يمَ ،وَب َي ُح ُّ َعَلى َ
ثن  ،الـذ َ
صـل َ
ثن ُه ْـم َعـن َ
َْ ٌ ُ َ
َث ُدا اْلَثت َ
َّ ِّ
اعو َن}الماعو.7 – 1
اهو َن ،الذ َ
ثن ُه ْم ُث َار ُ و َنَ ،وَي ْمَن ُعو َن اْل َم ُ
َض ُ
ِّ
ُّ
َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّق
آم َـن ِّنـاِّّ َواْلَث ْـو ِّم
{ل ْي َج اْلِّب َّر أَن تَُولوْا ُو ُ َ
وه ُك ْم مَب َل اْل َم ْلر َواْل َم ْغر َوَلـك َّن اْلب َّر َم ْـن َ
ِّ ِّ ِّ
اآل ِّ ـ ـ ِّـر َواْلمآلِّ َك ـ ـ ِّـة َواْل ِّكتَـ ــا ِّ َو َّ
ـامى
النِّبِّث ـ ـ َ
ـثن َوآتَـ ــى اْل َمـ ـ َ
ـال َعَل ـ ــى ُحنـ ـ ـ َذوو اْلُق ْرَب ـ ــى َواْلَثتَـ ـ َ
َ
ِّ
ِّ
الضـ ِّـب ِّ
ِّ ِّ
الص ـ َة وآتَــى َّ
الضــآ لِّ َ ِّ
ـاة َواْل ُموُفــو َن
ـام َّ
ثل َو َّ
ثن َو ْابـ َـن َّ
الزَكـ َ
َواْل َم َضــاك َ
َ
ثن َوفــي الرَمــا َوأََمـ َ
ْج أُوَل ـِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ـاب ِّر ِّ
ِّ
ـثن اْلَنـأ ِّ
ْضـاء و َّ
ص َـد ُموا
اه ُدوْا َو َّ
ل الـذ َ
الب َّـراء َوح َ
الص ِّ َ
َ
ِّن َع ْهده ْم ِّإ َذا َع َ
ثن َ
لن فـي اْلَنأ َ
ِّ
ل ُه ُـم اْل ُمتَُّقـو َن}النقرةَ{ ،177لـن تََنـالُوْا اْلِّب َّـر َحتَّــى تُن ِّ ُقـوْا ِّم َّمـا تُ ِّحُّبـو َن َو َمـا تُن ِّ ُقـوْا ِّمــن
َوأُوَل ـ َ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
ثن َب َث ِّ ُـدو َن ِّن َكاحـاً َحتَّـى ُي ْغِّن َـث ُه ْم
{وْلَي ْضـتَ ْع إ الـذ َ
يم}آل عمرانَ ،92
َل ْيء َف َّن للاَ ن َعل ٌ
للا ِّم ــن َف ِّ ِّ
اع ُب ـ ُـدوْا للاَ َوبَ تُ ْل ـ ِّـرُكوْا ِّنـ ـ ِّ َل ـ ْـث اً َوِّناْل َوالِّ ـ َـد ْث ِّن ِّإ ْح َض ــاناً َوبِّ ـ ِّـذو
ْ
{و ْ
َّ ُ
ب ــل }النورَ ،33
اْلُقربى واْلثتَامى واْلمض ِّ
الص ِّ
ـار ِّذو اْلُق ْرَبـى َواْل َ ِّ
ثن َواْل َ ِّ
اك ِّ
ـاح ِّ ِّنال َ نـ ِّ َو ْاب ِّـن
ـار اْل ُ ُنـ ِّ َو َّ
َْ َ َ َ َ َ َ
ِّ
الضِّب ِّ
ان ُم ْ تَابً َف ُ و اًر}النضاء.36
َّ
ثل َو َما َمَل َك ْ أ َْي َم ُان ُك ْم ِّإ َّن للاَ بَ ُيح ُّ َمن َك َ
ِّ
ِّ
{ِّإ َّن َّ
ـار}الزمرِّ{ .3إَّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ بَ ُي ِّحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
للاَ َب َث ْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ ٌ َكَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
اْلمضــتَ ْكِّب ِّرلن}النحل{ ،23وبَ تَمـ ِّ ِّ
ـل َلــن تَ ْ ــر َ
ِّق األ َْر َ َوَلــن تَْبُل ـ َ
َ
ـش فــي األ َْر ِّ َم َرح ـاً ِّإَّنـ َ
َ ْ
ُْ
َّ ِّ
ِّ
ثن َي ْم ُل ـ ــو َن َعَل ـ ــى ْاأل َْر ِّ َه ْونـ ـ ـاً َ روِّا َذا
ـال ُ
{و ِّعَن ـ ـ ُ
ـاد ال ـ ـ َّـر ْح َم ِّن ال ـ ــذ َ
اْل َن ـ ـ َ
طوبً}ااضـ ـ ـراءَ ،37
َِّّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ثن َب ُث ِّرل ُـدو َن
َا َ
ـل ال َّـد ُار ْاآل َـرةُ َن ْ َعلُ َهـا للـذ َ
طَب ُه ُم اْل َ اهلُو َن َمالُوا َضـ َ ماً}ال رمان{ ،63تْل َ
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ِّ وَب َفضـاداً واْلع ِّامنـ ُة لِّْلمتَِّّقثن}القصـا{ ،83وَب تُ ِّ
ل لِّ َّلن ِّ
ـاج َوَب
َ َ َ َ َ ُ َ
صـع ْر َ َّـد َ
َ َ
ور}لقمــانِّ َ ،18
للا َب ي ِّحـ ُّ ُكـ َّـل م ْ تَـ ٍ
ـال َف ُ ٍ
طَنـ ُـع َّ
ل َي ْ
{كـ َذل َ
ِّ َم َرحـاً ِّإ َّن َّ َ ُ
للاُ
ُ

ُعلُواً ِّفـي ْاأل َْر
تَم ِّ
ـش ِّفــي ْاأل َْر
ْ
َعَلى ُك ِّل َمْل ِّ متَ َكِّب ٍر َ ن ٍ
َّار}غافر.35
ُ
ظـ ـ ـ ـ ِّـة اْلحضـ ـ ـ ــن ِّة و ـ ـ ـ ــا ِّدْلهم ِّنـ ـ ـ ـ َّ
{اداُ ِّإلِّـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ِّـب ِّ
ـالِّتي ِّهـ ـ ـ ــي
ـل ِّناْل ِّح ْك َمـ ـ ـ ـ ِّـة َواْل َم ْو ِّع َ
ْ
ثل َربِّـ ـ ـ ـ َ
ََ َ ََ
ُ
َ
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
صـ َـب ْرتُ ْم َل ُهـ َـو َ ْثـ ٌـر
َح َضـ ُـن}النحل َ ،125ر
أْ
{وِّا ْن َعــا َم ْبتُ ْم َف َعــام ُبوْا نم ْنــل َمــا ُعــوم ْبتُم ن ـ َوَل ـ ن َ
الصـ َ ة وأْمــر ِّنــاْلمعر ِّ
ـابرلن}النحل{ ،126يــا بنـ َّ ِّ
اصـِّـب ْر
لِّ َّ
وف َو ْانـ َ َعـ ِّـن اْل ُم َ
َ َُ
لصـ ِّ َ
ـي أَمـ ِّـم َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
نكـ ِّـر َو ْ
ور}لقمـ ــان{ِّ ،17إ َّن اْلمضـ ــلِّ ِّمثن واْلمضـ ــلِّما ِّ
ِّ
ـل ِّمـ ـ ْـن َعـ ـ ْـزِّم ْاألُم ِّ
ل ِّإ َّن َذلـ ـ َ
ـان َ
َصـ ـ َ
ُْ َ َ ُْ َ
ُ
َعَلـ ــى َمـ ــا أ َ
الص ـ ـ ـ ِّ
واْلمـ ـ ـ ـ ِّمِّنثن واْلم ِّمن ـ ـ ــا ِّ واْلَق ـ ـ ـ ِّـانِّتثن واْلَق ِّانتَ ـ ـ ــا ِّ و َّ ِّ ِّ
الص ـ ـ ـ ِّ
لن
ـاد َما ِّ َو َّ
ثن َو َّ
َ ُ ْ َ َ ُْ َ
ـاب ِّر َ
الص ـ ـ ــادم َ
َ
َ َ
َ
الصــاِّ ما ِّ
الصـ ِّ ِّ
الــعا ِّ واْلمتَصـ ِّـد ِّمثن واْلمتَصـ ِّـد َما ِّ و َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َو َّ
الصــا م َ
ـاب َار َواْل َ الــع َ
َ
ثن َو َّ َ
ثن َواْل َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّ ِّ ِّ
اك ِّرلن َّ ِّ
واْلح ِّاف ِّظثن ُفرو هم واْلح ِّاف َ ِّ َّ ِّ
للاُ َل ُهـم َّم ْغ ِّ َـرًة َوأَ ْ ـ اًر
َع َّـد َّ
ظا َوالـذ َ
للاَ َكنثـ اًر َوالـذاك َار أ َ
َ ُ َُْ َ َ
َ َ
الضـِّـثَ ُة ْاد َفــع ِّنـ َّ
َح َضـ ُـن َفـِّ َذا َّالـ ِّـذو
ـالِّتي ِّهـ
{وَب تَ ْضــتَ ِّوو اْل َح َضـ َـن ُة َوَب
َع ِّظيمـاً}األح از ،35
َّ
ـي أ ْ
ْ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـل َلمـ ْـن َعـ ْـزِّم
صـ َـب َر َو َغَ ـ َـر إ َّن َذلـ َ
َب ْثَنـ َ
يم}فصــل َ ،34
ـل َوَب ْثَنـ ُ َعـ َـد َاوةٌ َكأََّنـ ُ َولــي َحم ٌ
{وَل َمــن َ
َّ ِّ
ور}اللـ ـ ـ ــورى{ ،43نُـ ـ ـ ـ َّـم َكـ ـ ـ ـ ِّ
ثن آم ُن ـ ـ ـ ـوا َوتََواصـ ـ ـ ـ ْـوا ِّن َّ ِّ
ْاألُم ِّ
اصـ ـ ـ ـ ْـوا
َ
الصـ ـ ـ ـ ْـبر َوتََو َ
َ
ـان مـ ـ ـ ـ َـن الـ ـ ـ ــذ َ َ
ُ
ِّناْلمرحم ِّة}البلـ ــد{ِّ ،17إ َّب َّالـ ـ ِّـذثن آمن ـ ـوا وع ِّمُل ـ ـوا َّ ِّ ِّ
ِّ
اصـ ـ ْـوا
َ َُ َ َ
اصـ ـ ْـوا نـ ــاْل َح ِّق َوتََو َ
الصـ ــال َحا َوتََو َ
َْ َ َ
الص ْب ِّر}العصر.3
ِّن َّ
ِّ
ب ـ ًة ِّأل َْيمـ ِّـان ُكم أَن تََبـ ُّـروْا وتَتَُّق ـوْا وتُصـ ِّـل ُحوْا َبـ ْـث َن الَّنـ ِّ
يع
{وبَ تَ ْ َعُل ـوْا للاَ ُع ْر َ
ـاج َوللاُ َضــم ٌ
َ ْ
َ
َ
َ ْ
علِّيم}النق ـرة{ ،224بَّ ثــر ِّفــي َكِّنثـ ٍـر ِّمــن َّن ــواهم ِّإبَّ مــن أَمــر ِّنصــد َم ٍة أَو معــر ٍ
وف أ َْو
َ ْ ََ َ َ ْ َْ ُ
َْ َ
َ ٌ
ْ َ ُْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
النـ ـ ـ ِّ
ص ـ ـ ـ َ ٍح َبـ ـ ـ ْـث َن َّ
ف ُن ْ ِّتي ـ ـ ـ ِّ أَ ْ ـ ـ ـ اًر
ـل ْابتَ َغـ ـ ــاء َم ْر َ
ـاج َو َمـ ـ ــن َيْ َعـ ـ ـ ْـل َذلـ ـ ـ َ
بـ ـ ــا للا َف َضـ ـ ـ ْـو َ
إْ
ع ِّظيماً}النضــاء{ ،114يــا أَث َّ ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِّ ِّ
الظـ ِّـن ِّإ ْنـ ٌـم
ُّهــا الــذ َ
آم ُنـوا ا ْ تَن ُبـوا َكنثـ اًر مـ َـن الظـ ِّـن ِّإ َّن َن ْعـ َ
َ
ثن َ
َ َ
ِّ ِّ
ِّ
َحـ ُـد ُك ْم أَن َيأ ُ
َّع ُ
َوَب تَ َ َّض ُضـوا َوَب َي ْغتَـ ن ْ
بـ ُـكم َن ْعبـاً أ َُيحـ ُّ أ َ
ْكـ َـل َل ْحـ َـم أَ يـ َم ْثتـاً َف َك ِّرْهتُ ُمــوُ
للا تَ َّـوا َّر ِّحيم}الح ـ ار { ،12يـا أَث َّ ِّ
ـوم ِّمـن َمـ ْـو ٍم
َواتَُّقـوا َّ
ُّهـا الــذ َ
للاَ ِّإ َّن َّ َ ٌ
آم ُنـوا َب َي ْضـ َ ْر َم ٌ
ٌ
ثن َ
َ َ
ون ـوا َ ْث ـ اًر ِّمـ ْـن ُه ْم َوَب ِّن َضــاء ِّمــن ِّن َضــاء َع َضــى أَن َي ُكـ َّـن َ ْث ـ اًر ِّمـ ْـن ُه َّن َوَب َتْل ِّمـ ُـزوا
َع َضــى أَن َي ُك ُ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ ِّ
أَنُ ضـ ُـكم وَب تََنـ َ ِّ
اايمـ ِّ
ـل ُهـ ُـم
ـان َو َمــن لـ ْـم َثتُـ ْ َفأ ُْوَل ـ َ
َ ْ َ
ـاب ُزوا ن ْاألَْلَقــا بـ ْ َج اب ْضـ ُـم اْلُ ُضــو ُق َن ْعـ َـد ْ َ
ِّ
ِّ
َّ
َّ ِّ
ـل ُه ـ ـ ُـم
ثن َن ُضـ ـ ـوا َّ
{وَب تَ ُك ُ
ونـ ـ ـوا َكال ـ ــذ َ
ـاه ْم أَنُ َض ـ ـ ُـه ْم أ ُْوَل ـ ـ َ
َنض ـ ـ ُ
الظ ـ ــال ُمو َن}الح ار َ ،11
للاَ َفأ َ
ْكُلوْا أَمـواَل ُكم بثـن ُكم ِّناْلن ِّ
اضُقون}الحلر{ ،19يا أَث َّ ِّ
اْلَ ِّ
اط ِّـل ِّإبَّ أَن تَ ُكـو َن
َ
ُّها الذ َ
آم ُنـوْا بَ تَـأ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ثن َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ـل
ـارًة َع ــن تَ ـ َا
ـر ٍ ِّم ـ ُ
ـنك ْم َوبَ تَْقتُلُـ ـوْا أَنُ َض ـ ُـك ْم ِّإ َّن للاَ َك ـ َ
ـان ِّن ُك ـ ْـم َرحيمـ ـاًَ ،و َم ــن َيْ َع ـ ْـل َذل ـ َ
ت َـ َ
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ظْلماً َفضوف ن ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُّهـا
ُع ْد َواناً َو ُ
صلي َنا اًر َوَكـا َن َذل َ
ـل َعَلـى للا َيضث اًر}النضـاء َ ،30 -29
َْ َ ُ ْ
{يـا أَث َ
ِّ
َّ ِّ
ص َد َم ِّات ُكم ِّناْل َم ِّن َواأل َذى} النقرة.264
الذ َ
آم ُنوْا بَ تُْنطلُوْا َ
ثن َ
الطِّثنا }الما ــدة{ ،4يــا أَث َّ ِّ
ُحـ َّـل َل ُكــم َّ
ُحـ َّـل َلهــم ُمـل أ ِّ
ونل مــا َذا أ ِّ
آم ُن ـوْا بَ
َ ُ
ُّهــا الــذ َ
ُْ ْ
َ
ثن َ
َ َ
{ي ْضـأَُل َ َ َ
ُ
ِّ
تُح ِّرم ـوْا َ ِّ ِّ
ِّ
ثن}الما ــدةُ { ،87مـ ْـل
َحـ َّـل للاُ َل ُكـ ْـم َوبَ تَ ْعتَـ ُـدوْا ِّإ َّن للاَ بَ ُيح ـ ُّ اْل ُم ْعتَد َ
طثَنــا َمــا أ َ
َ ُ
الرْز ِّق}األعـراف{ ،32يـا أَث َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ـاد ِّ واْل َّ
طِّثَنـا ِّ ِّم َـن ِّ
ثن
َم ْـن َح َّـرَم ِّز َلنـ َة للاِّ َّالِّت
ُّهـا الـذ َ
ـي أَ ْ َـرَ لعَن َ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
{وِّان
آم ُن ـوْا ُكُل ـوْا ِّمــن َ
الـ ُـك ُروْا ّ ِّإن ُكنــتُ ْم ِّإَّيــا ُ تَ ْع ُبـ ُـدو َن}النقرة َ ،172ر
ـاك ْم َو ْ
طِّثَنــا ِّ َمــا َرَزْمَنـ ُ
َ
لض ـْل ِّم َفــا ن َلهــا وتَوَّكــل عَلــى للاِّ ِّإَّن ـ هــو َّ ِّ
ِّ
ُّهــا
َ َن ُح ـوْا لِّ َّ
َْ ْ َ َ َ ْ َ
يم}األن ــالَ ،61
الضــم ُ
ُ َُ
{يــا أَث َ
يع اْل َعل ُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
طــوا ِّ َّ
َِّّ
ط ِّ
ـثن
اللـ ْـي َ
ان ِّإَّن ـ ُ َل ُكـ ْـم َعـ ُـدو ُّمِّبـ ٌ
الــذ َ
آم ُن ـوْا ْاد ُ ُل ـوْا فــي الض ـْل ِّم َكآف ـ ًة َوبَ تَتن ُع ـوْا ُ ُ َ
ثن َ
}النقرةِّ َّ ،208
ِّ ِّ
اه ْم
اموا َّ
{والذ َ
ـورى َب ْث َـن ُه ْم َو ِّم َّمـا َرَزْمَنـ ُ
الص َ َة َوأ َْم ُـرُه ْم ُل َ
ثن ْ
َ
اضتَ َ ُابوا ل َربِّه ْم َوأََم ُ
ِّ
ثن ِّ ُقون}اللورى{ ،38يا أَث َّ ِّ
للا أَن
ثن َآ َم ُنوا لِّ َم تَُقولُو َن َما َب تَْ َعلُـو َنَ ،ك ُب َـر َمْقتـاً ِّعن َـد َّ
ُ َ
ُّها الذ َ
َ َ
تَُقوُلوا َما َب تَْ َعُلو َن}الصإ .3–2
ِّ ِّ
النـ ِّ
ـاح ُكم َبـ ْـث َن َّ
ـاج ِّنــاْل َح ِّق َوَب تَتَِّّنـ ِّـع اْل َهـ َـوى
{يــا َد ُاو ُ
ود ِّإَّنــا َ َعْلَنـ َ
ـال َ ليَ ـ ًة فــي ْاأل َْر ِّ َفـ ْ
َ
للاِّ ِّإ َّن َّال ِّـذثن ي ِّ
ِّ َّ
ب ُّـلو َن عـن ض ِّـب ِّ
ل عن ضِّب ِّ
للاِّ َل ُه ْـم َعـ َذا ٌ َل ِّـد ٌثد ِّن َمـا َن ُضـوا َث ْـوَم
ثل َّ
ثل َّ
َ َ
َ َ
َف ُيبل َ َ َ
َّ ِّ
اْل ِّحضـا ِّ }ا{ ،26نُـ َّـم عْلنـال عَلــى َلـ ِّـر ٍ ِّ
ثن َب
َهـ َواء الــذ َ
لعة م َـن ْاأل َْمـ ِّـر َفاتَِّّن ْع َهــا َوَب تَتَِّّن ْـع أ ْ
ََ َ َ َ
َ
َ
اف مَقام َربِّ ِّ َوَنهى َّ
النْ َج َع ِّـن اْل َه َـوىَ ،فـِّ َّن اْل َ َّنـ َة ِّهـي
{وأ َّ
َي ْعَل ُمو َن}ال انيةَ ،18
َ
َما َم ْن َ َ َ َ
َ
اْلمأْوى}النازعا { ،41 –40وبَ تَيأ ِّ
ِّ ِّ
َج ِّمـن َّرْو ِّح للاِّ ِّإبَّ اْلَق ْـوُم
َضوْا مـن َّرْو ِّح للا إَّنـ ُ بَ َث ْيـأ ُ
ََ
َ ْ ُ
اْلك ِّافرون}ثوضــإ{ ،87كنــتم ثــر أ َّ ٍ
ـاج تَـأْمرون ِّنــاْلمعر ِّ
ِّ
وف َوتَْن َهـ ْـو َن َعـ ِّـن
َ ُ َ
ُمــة أُ ْ ِّر َ ـ ْ ل َّلنـ ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ
ُ ُْ َ ْ َ
ِّ ِّ
َّ
ِّ
ـاوُنوْا َعَلــى
اْل ُم َ
ـاوُنوْا َعَلــى اْلبـ ِّـر َوالتْقـ َـوى َوبَ تَ َعـ َ
نكـ ِّـر َوتُ ْ م ُنــو َن نــاّ}آل عم ـرانَ { ،110وتَ َعـ َ
ِّ
اا ْن ِّم َواْل ُع ْد َو ِّ
ان َواتَُّقوْا للاَ ِّإ َّن للاَ َل ِّد ُثد اْل ِّعَقا ِّ }الما دة.2
ويقول رضول ه صلى ه علي وضلم

عن أبي وا ل عن عبده ربي ه عن عن النبي صلى ه علي وضلم مـال "إن

الصــدق ثهــدو إلــى البــر ،روان البــر ثهــدو إلــى ال نــة ،روان الر ــل ليصــدق حتــى يكــون
ص ــديقاً ،روان الك ــذ ثه ــدو إل ــى ال ــور ،روان ال ــور ثه ــدو إل ــى الن ــار ،روان الر ــل
ليكذ حتى يكتـ عنـد ه كـذانا" ،38وعـن عبـده بـن مضـعود أن رضـول ه صـلى ه

عليـ ـ وض ــلم م ــال (...أب إن مت ــال المـ ـ من ك ــر ،وض ــنان فض ــوق ،وب يح ــل لمض ــلم أن

ثه ر أ ا فوق ن ث ،أب رواياكم والكذ ؛ ف ن الكذ
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ب يصـل نال ـد وب نـالهزل ،وب

ِّ
يع ِّد الر ل صبي نم ب ي ي ل ف ن الكـذ ثهـدو إلـى ال ـور ،روان ال ـور ثهـدو إلـى
النــار ،روان الصــدق ثهــدو إلــى البــر ،روان البــر ثهــدو إلــى ال نــة ،روان ـ يقــال للصــادق
ص ــدق وب ــر ،ويق ــال للك ــاذ ك ــذ وف ــر ،أب روان العب ــد يك ــذ حت ــى يكتـ ـ عن ــد ه
كذاناً)
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 ،وعن ضمرة بن ند

الــذو رأثت ـ يلــق لــدم فكــذا

مال مـال النبـي صـلى ه عيـ وضـلم ( أرثـ

يكــذ

ر لـثن أتيـاني مـاب

فيصــنع ن ـ إلــى ثــوم
نالكذنــة تحمــل عن ـ حتــى تبل ـ اآلفــاق ُ

القيامـة ) ، 40وعن أبي هرلرة عـن النبـي صـلى ه عليـ وضـلم مـال (آيـة المنـافق نـ ث
إذا حدث كذ رواذا وعد أ لإ رواذا ا تمن ان)
عنـ أن رضــول ه صـلى ه عليـ وضـلم مــال "المضـلم مــن ضـلم المضــلمون مـن ولضــان
41

 ،وعن عبده بـن عمـر ربـي ه

ثد  ،والمها ر من ه ر ما نهى ه عن "

42

الكتــا

وتلمثــذ النبــوة ،يقــتا لللــا

القنطــي

وهــذا الصــاح ابــن ال طــا  ،ربثـ
ليبــر القنط ـي ابــن القا ـ ِّـد واألمثـ ِّـر العربــي عمــرو بــن العــاا ،ولرفــع صــوت بنــور

هــدو الر يــة القرآنيــة الحبــارلة والضــثرة النبويــة مــدوياً علــى مـ ِّـر الزمــان ،مقــر اًر إ ــاء
اانض ــان ومض ــاوات  ،نعث ــداً ع ــن العنصـ ـرلا والطنقي ــا  ،م اطنـ ـاً َعـم ـ ـ اًر واب ـ َـن َعـمـ ـ ٍ
ـرو
ْ
ْ
واأل يــال مــن نعــدهم مــا ً (متــى اضــتعبدتم النــاج ومــد ولــدتهم أمهــاتهم أحـ ار اًر !!)، 43
ـج واحـ ٍ
نعــم ،متــى اضــتعبد اانضــان أ ــا اانضــان!! وهــم إ ــوة مكرمــون ،مــن ن ـ ٍ
ـدة ،منــذ
أن لق ه اانضان حتى ثرث ه األر

ومن علثها لثوم الحضا .

وبعد :ف ن من الواب أن الر ية القرآنية الكونية الحبـارلة هـي ر يـة ثـر وحـق
وعــدل ،وأنهــا ر يــة دوا ــر إث ابيــة متدا لــة تــدعو إلــى ااص ـ ح والض ـ م ،وهــي بــذلل
تعب ــر ع ــن ال طـ ـرة الض ــوية اانض ــانية ف ــي الوح ــدة والتن ــوا ،وف ــي التـ ـوازن والتكام ــل ب ــثن
الكثنونـ ــة ال طرلـ ــة ال رديـ ــة اانضـ ــانية ،والكثنونـ ــة ال طرلـ ــة ال ماعيـ ــة؛ حثـ ــث ب و ـ ــود

لل ماعــة مــن دون أف ـراد ،وب أف ـراد مــن دون ماعــة ،فال ماعــة هــي أفرداهــا نم لــإ

كثنون ــاتهم ،واألفـ ـراد ه ــم ال ماع ــة فـ ــي م تل ــإ ص ــورها ومكوناته ــا وأدواره ــا كال ضـ ــد

الواحد ،ب و ود لـ مـن دون أعبـا  ،وب معنـى وب و ـود لاعبـاء مـن دون كثنونـة
ال ضد الكلية ، ،ف فـرد مـن دون أضـرة ،وب مـن دون مـوم ،وب مـن دون وطـن ،وب مـن

دون أمة ،والوعي نالهوية األضرلة وال نضية والعرمية والوطنية والدثنية ،واانضـانية ومـا
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ت رز من ع ما

وتبامنا

إنضانية هي دوا ر متدا لـة ،وهـي أنعـاد أضاضـية إث ابيـة

ِّثـرة ،في كيان ال رد لض مة األداء ،وكمال الو ود ،ونما وازدهار  ،على أضاج مـن

مبدأ العدل وااحضان والض م ،ورف

الظلم وال ضاد والعدوان.

ومن هنا ندرل أن كل مدرة وكل عطـاء وكـل إن ـاز ِّثــر يحققـ أو فـرد ف نمـا هـو

أيباً إن از وف ر لل ماعة ،وهـو إن ـاز وف ـر لاضـرة ،وللقـوم ،وللـوطن ،ولامـة ،بـل
لإلنضانية كلها.

كم ــا أن ك ــل م ــدرة وك ــل عط ــاء وك ــل إن ــاز ِّثـ ــر تحققـ ـ األضـ ـرة ،ويحققـ ـ الق ــوم،

ويحقق الوطن ،وتحقق األمة ،هو أيباً إن از وف ر وك ارمـة لكـل فـرد ثنتمـي إلـى كـل
ماعة من هذ الكيانا

ال ماعية اانضانية.

إن ما يمثز الر ية الكونية القرآنية ااعمارلة أنهـا علـى العكـج مـن الر يـة الماديـة
العدوانيــة العنصـرلة الحثوانيــة ،ت عــل مــن اب ــت ف والتمــاثز اانضــاني والكــوني ر يـ ًة
توحثدي ـ ًة تكاملي ـ ًة؛ تتكامــل فثهــا م تلــإ الكيانــا  ،ولتأكــد فثهــا الملــترل وي َّع ـل فثهــا
ابيــا ليكـ ِّـون ع مــا
الم تلــإ إث ً
اانضــانية الضــوية ،ومنــاط و ودهــا واضــت

متدا لــة متكاملــة إث ابيــة توحثديــة ،هــي ل ـ ُّ ال ط ـرة
فها فــي األر  ،ف ـ م ــال فثهــا للمغــابة

ال رديــة ،وب للتطــرف ال مــاعي ،بــل هــي فــي كــل أنعادهــا فطـرة تكامـ ٍـل وتـوازٍن واعتـ ٍ
ـدال

وض م.
لــذلل ن ــد دعــاء الم ـ منثن فــي الق ـرآن الك ـرلم دعــاء ب يقــإ عنــد الــن ج إب فيمــا
ثتعلــق ب صوصــياتها ،ولكن ـ ثتعــدى إلــى الــذا
ال رد عن مصلحة ال ماعة.

ال معيــة؛ حثــث ب تن صــم مصــلحة

يقـ ـ ـ ــول ه ضـ ـ ـ ــنحان وتعـ ـ ـ ــالى ِّ{إَّيـ ـ ـ ــال نعبـ ـ ـ ــد روِّاَّيـ ـ ـ ــال نضـ ـ ـ ــتَ ِّعثن ،اهـ ـ ـ ـ ِّـدنا ِّ
ط
الصـ ـ ـ ـ َا
ـر َ
َ
َ َُْ ُ
ُ
َ َْ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـيم َ ،ربََّنــا َوا ْ َعْلَنــا ُم ْضــلِّ َم ْث ِّن
ـل أَن ـ َ
{ربََّنــا تََقَّبـ ْـل مَّنــا ِّإَّنـ َ
يم}ال اتحةَ 6-5
الضــم ُ
ُ
يع اْل َعلـ ُ
المضــتَق َ
ِّ
ُم ًة ُّمضلِّم ًة َّلل وأ َِّرنا من ِّ
اض َـكَنا وتُـ عَلثَنـا ِّإَّنـل أَنـ التَّ َّـوا َّ ِّ
يم}النقـرة
ل َو ِّمن ُذ ِّرلَّتَنا أ َّ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َل َ
َ ْ َْ
ُ
الرح ُ
ِّ ِّ
ِّ 128-127
ول َربََّنا ِّآتَنا ِّفي ُّ
الد ْنَيا َح َض َـن ًة َوِّفـي اآل َـرة َح َض َـن ًة َوِّمَنـا َعـ َذا َ
{و ِّم ْن ُهم َّمن َيُق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
الن ِّ
َّ
صـ اًر َك َمــا
ـثنا أ َْو أَ ْ َ
{ربََّنـا بَ تُ َا ِّ ـ ْذَنا ِّإن َّنض َ
ـار}النقرةَ 201
طأَْنــا َربََّنـا َوبَ تَ ْحم ْـل َعَل ْثَنـا إ ْ
ِّ
َّ ِّ
اغ ِّـ ْـر َلَن ـا
ثن ِّمــن َمْبلَِّنــا َربََّنــا َوبَ تُ َح ِّمْلَنــا َمــا بَ َ
ـإ َعَّنــا َو ْ
َح َمْلتَـ ُ َعَلــى الــذ َ
طا َم ـ َة َلَنــا ِّن ـ َو ْ
اعـ ُ
ِّ
وبَنـا َن ْع َـد
{ربََّنـا بَ تُ ِّـز ْ
انص ْـرَنا َعَلـى اْلَق ْـو ِّم اْل َكـاف ِّر َ
غ ُملُ َ
لن} النقـرةَ ،286
َو ْار َح ْمَنـا أَنـ َ َم ْوبََنـا َف ُ
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ِّ َّ
آمَّنــا ِّن َم ــا
نل َر ْح َم ـ ًة ِّإَّن ـ َ
ِّإ ْذ َهـ َـد ْثتََنا َو َه ـ ْ َلَنــا م ــن لـ ُـد َ
ـل أَن ـ َ اْل َو َّهــا ُ }آل عمـ ـرانَ ،8
{ربََّنــا َ
اكتُبنا مع َّ ِّ ِّ
ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ ٍَ َنزْل َ َواتََّن ْعَنا َّ
اللاهد َ
ثن}آل عمران{ِّ ،53إَّن ُ
ول َف ْ ْ َ َ َ
الرُض َ
أَ
ِّ ِّ
َك ـ ـ ــان َف ِّرل ـ ـ ـ ِّ
ـاغ ِّ ْر َلَن ـ ـ ــا َو ْار َح ْمَنـ ـ ـ ـا َوأَنـ ـ ـ ـ َ َ ْث ـ ـ ـ ُـر
آمَّن ـ ـ ــا َف ـ ـ ـ ْ
َ
ٌ
ـق م ـ ـ ـ ْـن عَن ـ ـ ــادو َيُقوُل ـ ـ ــو َن َربََّن ـ ـ ــا َ
اح ِّمثن}الم منـونِّ َّ ،109
ِّ
ِّ
َّ ِّ
َع ُـث ٍن
{والـذ َ
الر َ
ثن َيُقولُـو َن َربََّنـا َهـ ْ َلَنـا م ْـن أ َْزَوا ِّ َنـا َوُذ ِّرلَّاتَنـا ُم َّـرَة أ ْ
َ
وا عْلن ــا لِّْلمتَِّّق ــثن ِّإماماً}ال رم ــانِّ َّ ،74
اغ ِّ ـ ْـر َلَن ــا
ثن َ ــا ُ وا ِّم ــن َن ْع ـ ِّـد ِّه ْم َيُقوُل ــو َن َربََّن ــا ْ
{وال ــذ َ
َ
َ َْ َ ُ َ َ
ِّ َِّّ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ثن ض َـنُق َ ِّ ِّ
اايمـ ِّ
وف
ـل َرُ ٌ
ـان َوَب تَ ْ َع ْـل فـي ُمُلوبَِّنـا غـ ً للـذ َ
آم ُنـوا َربََّنـا ِّإَّنـ َ
ثن َ
ونا ن ْ َ
َِّوا ْ َوانَنـا الـذ َ َ
ِّ
يم}الحلر.10
َّرح ٌ
ِّ ِّ َّ
ِّ
ل ُذ ِّرَّل ـ ًة
ـال َر ِّ َهـ ْ لــي مــن لـ ُـد ْن َ
{هَنالـ َ
ويقــول ضــنحان وتعــالى ُ
ـل َد َعــا َزَك ِّرَّلــا َرَّبـ ُ َمـ َ
ِّ
الدعاء }آل عمـرانَ { 38مـال ر ِّ ْ ِّ
ص ْـد ِّروَ ،وَي ِّض ْـر لِّـي أ َْم ِّـرو
َ
طِّثَن ًة ِّإَّن َ
يع ُّ َ
َ َ
ل َضم ُ
ال َـرْح لـي َ
واحلــل عقــدة مــن لض ــاني َ ،يْ َق ُه ـوا َمـ ْـولِّي َ ،وا ْ َعــل لِّ ــي َوِّزل ـ اًر ِّمـ ْـن أَ ْهلِّي}طـ ـ .29 -25
ِّ
ِّ
الب ُّر وأَن أَرحم َّ ِّ ِّ
ِّ
ثن}األنبياء.83
الراحم َ
َ
{وأَثُّو َ إ ْذ َن َادى َرَّب ُ أَني َم َّضن َي ُّ َ َ ْ َ ُ
الرؤية القرآنية الكونية هي رؤية السالم العالمي:
ومرلدا ،ومنل اًر ومرلداً لمرحلـة اانضـانية العلميـة
دثنا هادًيا
لقد اء الدثن ال اتم ً
ً
ـدل روا ـ ٍ
العالميــة ،ور ي ـ َة عـ ٍ
ـاء ورحمـ ٍـة وض ـ ٍم رواعمـ ٍ
ـار؛ لــذلل لــم يكــن ال طــا القرآنــي
طــا

طانــا اص ـاً نقبثلــة ،وب نقــوم وب ف ــة وب طنقــة ،ولكن ـ
ً
العـ ــالمثن ،كمـ ــا لـ ــم يكـ ــن أيب ـ ـاً طـ ــا َ ـ ـوارق رواع ـ ــا از تتضـ ــق وضـ ــابق الم ارحـ ــل
كتـا

إلــى اانضــان ،روالــى

وعلـم ومـراءة وت كـر وتـدبر،

مر ْ بها اانضـانية ،بـل هـو طـا
الحبارلة التي َّ
و طــا عقــل وح ــة روامنــاا ،و طــا هدايــة وترلــثد روارلــاد ،و طــا إ ــاء وعــدل
رواعم ــار وضـ ـ م فكانـ ـ الر ي ــة القرآني ــة وال ــوحي ه ــي الر ي ــة الكوني ــة انض ــان المرحل ــة
العلميــة العالميــة؛ تعبثـ اًر عــن ال طـرة اانضــانية الضــوية ،والضــنن الكونيــة األزليــة؛ لترلــثد

اانضــانية وهــداثتها ،وتحقثــق غاياتهــا ااعمارلــة ال ِّثـرة ،ولبنــاء منظومــة األمــن والضـ م

في كيانها؛ وهذا ثت طى الر ى الحثوانية المادية العنصـرلة والعرميـة البـيقة ابنعزاليـة

والتي تنتمي إلى عصور ظلما

البدا يـة ومـا مبـل التـارلخ ،والتـي هـي عصـور عـزب

القنا ل واللعو واألموام ،وعصور البـدا يا

وال ـوارق والكهانـا

وال ارفـا  ،ف ـاء

رضــالة "ااضـ م" أو رضــالة "الضـ م" القرآنيــة لتعبــر عــن مرحلــة العلميــة العالميــة ووحــدة
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اانض ـ ــان ،وت ط ـ ــي نزع ـ ــا

العنصـ ـ ـرلا

والقومي ـ ــا

وعدواني ـ ــة القبلي ـ ــا

والل ـ ــعوذا

وال رافي ــا  ،وعب ــر وبل ــور عناص ــر الوح ــدة والتكام ــل ااث ابي ــة َّ
البنـ ــاءة ف ــي كي ــان
اانضان ،وم تلإ عناصر تكولن وتراكثن اانضانية الضوية.
ونقــدر مــا كــان تعبثــر العنص ـرلا

والقبليــا

والقوميــا

هــو إمصــاء اآل ــر ،حثــث

ترك ـ ـز منطلقاتهـ ــا وفلض ـ ـ تها علـ ــى و ـ ــو اب ـ ــت ف؛ ليكـ ــون اب ـ ــت ف أداة اامصـ ــاء
وابضـ ـ ــتع ء ودافع ـ ـ ـاً وميض ـ ـ ـ اًر للص ـ ـ ـراا والعـ ـ ــدوان والتظ ـ ـ ـالم؛ ألن ـ ـ ـ ب م ـ ـ ــال للتمثثـ ـ ــز
وابضتع ء والصراا والعدوان َّ
ـنوا ومنـي ً ،وهكـذا فـ ن ر يـة اب ـت ف
بد من كان ص ً
والتماثز الضـلبي الماديـة الحثوانيـة هـي ومـود إذكـاء روح التمـاثز والعـداء ،وهـي المنـار

والبث ــة والت ــي ت ع ــل و ــو اب ــت ف والتن ــوا ح ارنـ ـاً متقابل ــة؛ وب ــذلل تض ــهل ع م ــا
الصراا والظلم والقضوة وابضتع ء والتضلط والعـدوان فـي ع مـا

واألع ـراق واألمــم ،التــي نضــببها ذام ـ

اانضــانية المعاص ـرة ـ ار م ابضــتعمار والحــرو

العالمية؛ التي تتهدد اانضانية حتى الثوم نضناما
أنظمــة عنص ـرلة تضــلطية ب ت ـ من إب نضياضــا
ونقانا

ال راعنة ونقانا

اانضـانية بـثن الـدول

ا تراعا

آب

الـدمار اللـامل بثـد

القــوة وأطمــاا عصــانا

ابحتكــا ار

كهنة ااع م والتبلثل وال ضاد.

أما تمكـثن روح الوحـدة والتكامـل والت اعـل ال ِّثــر ف نهـا دعـوة ،رواذكـاء لـروح التـآلإ
ِّ ِّ
والتع ــاون والم ــودة والرحم ــة والضـ ـ م {وم ــا أَرضـ ـْلَن َّ
ثن}األنبي ــاء،107
ال ِّإب َر ْح َمـ ـ ًة لْل َعاَلم َ
ََ َْ َ
{وتَعــاوُنوْا َعَلــى اْلب ـ ِّـر والتَّْقــوى وبَ تَع ــاوُنوْا َعَلــى ِّ
اا ْنـ ِّـم َواْل ُع ـ ْـد َو ِّ
ان َواتَُّق ـوْا للاَ ِّإ َّن للاَ َل ـ ِّـد ُثد
َ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ـل
{وَن َّزْلَنـا َعَل ْي َ
اْلعَقا }الما دةَ { ،2فَق ْد َ
اءكم َبثَنةٌ من َّربِّ ُك ْم َو ُه ًدى َوَر ْح َمةٌ} األنعـامَ ،157
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ثن} النحل.89
اْلكتَا َ ت ْبَياناً ل ُك ِّل َل ْيء َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َوُن ْل َرى لْل ُم ْضلم َ
ولــذلل فـ ن ااض ـ م والر يــة القرآنيــة هــي – علــى و ـ الحقيقــة – ال لضـ ة والر يــة
الوحثدة التي أبرز وأكد

وحدة اانضان ،وأكد

وأبرز في ِّ
كل اب ت فـا  ،وعلـى

المضتويا اانضانية كافة ،معاني التنوا وأنعاد التكامل في إطار الوحدة اانضـانية َيـا
النــاج اتَُّق ـوْا رب ُ َّ ِّ
ِّ
ـج و ِّ
احـ َـد ٍة و َ َلــق ِّم ْنهــا َزو هــا وبـ َّ
ٍ
ـث ِّم ْن ُه َمــا
َ َ َ ْ ََ ََ
َ
ُّهــا َّ ُ
َّكـ ُـم الــذو َ َلَق ُكــم مــن َّنْ ـ َ
أَث َ
ِّر َ ـابً َكِّنث ًا ِّ
{يـا أَثُّهــا َّ
ـاك ْم
ـاكم ِّمـن َذ َكـ ٍـر َوأُننَـى َو َ َعْلَنـ ُ
ـاج ِّإَّنـا َ َلْقَنـ ُ
الن ُ
ـر َون َضــاء النضــاء َ َ ،1
َكرمكم ِّعند َّ ِّ
ِّ ِّ
{وبَ تَتَ َمَّن ْوْا َمـا َف َّ
للا أ َْتَق ُ
ُل ُعوناً َوَمَنا َل لتَ َع َارُفوا ِّإ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
ب َـل للاُ
اك ْم}الح ار َ ،13
ِّ
ِّ
ـل َن ْحـ ـ ُـن َم َضـ ـ ْـمَنا َب ْثـ ـ َـن ُهم
ِّن ـ ـ َن ْع َ
َهـ ـ ْـم َيْقضـ ـ ُـمو َن َر ْح َم ـ ـ َة َربِّـ ـ َ
بـ ـ ُـك ْم َعَلـ ــى َن ْع ٍ }النضـ ــاء{ ،32أ ُ
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يلــتَهم ِّفــي اْلحيـ ِّ
ِّ
ـاة الـ ُّـد ْنَيا
ََ
َّمع َ ُ ْ
ل َ ْثـ ٌـر
ُض ـ ْ ِّرلاً َوَر ْح َم ـ ُ َربِّ ـ َ

ٍ ِّ ِّ
بـ ُـهم َن ْعب ـاً
بـ ُـه ْم َفـ ْـو َق َن ْع ـ ٍ َد َر َ ــا لَثتَّ ـ َذ َن ْع ُ
َوَرَف ْعَنــا َن ْع َ
ِّم َّمــا َث ْ َم ُعــو َن} الز ــرف ،32وهــي ال لض ـ ة والر يــة الكونيــة

ط وم ــع ع ماته ــا التكاملي ــة ف ــي دوا ــر متدا ل ــة ،وب ــروح الم ــودة وااحض ــان
ب ـ ِّـن َ
الت ــي ُ
والعدل ،وتحرلم الظلم والعدوان من األطراف كافة ،وفي كل األحوال.
إن الر ية الكونية ال ردية الطثنية المادية (الن ج األمارة) هي التي أفرز في هذا

العصــر النعــد الضياضــي القــومي العنصــرو اامصــا ي الــذو تبنــا الغــر نعــد أن ت لــى
ف ــي ر لتـ ـ الكوني ــة ع ــن األدي ــان ،لم ــا أص ــا

ال ــدثن ف ــي ت ارنـ ـ ونقافتـ ـ م ــن التحرل ــإ

وال ارفــة وتضــلط الكهنــو  ،وألن تلــل األدي ـان ت ــا م ارحــل تارل يــة إنضــانية ضــانقة،
الر يــة الروحيــة ،أو الر يــة الطثنيــة

فــولى و هـ ماديـاً لثبراليـاً أو ماركضــياً إلــى نقــي

الماديــة التغالبيــة الص ـراعية التــي تنتمــي إلــى مــانون الغــا ؛ ألن التبــامن العنصــرو
العــدواني هــو األصــل فــي ع مــا

حثـوان الغــا  ،وهــو الــذو أنــتج عصــر العنصـرلا

والقوميــا  ،ومــا تولــد عنهــا مــن ضياضــا
(ابض ــتعمارلة) الغال ــمة ،كم ــا أنت ـ ـ
الملحــدة ،ناض ــم الصـ ـراعا

القــوة العنص ـرلة األنانيــة العدوانيــة التضــلطية
الر ي ــة المادي ــة الل ــمولية التض ــلطية الماركض ــية

الطنقي ــة اب تماعي ــة ،عل ــى م ــدى الع ــالم ،وف ــي دا ــل ك ــل

م تمع ،والتي أحال الكون في الحقيقة إلى علوا ية طثن وتـ ار  ،روالـى ضـاحة صـراا
أب ــدو ذامـ ـ منـ ـ ل ــعوبها والل ــعو الت ــي ب ــع له ــا وك ــل م ــن حوله ــا – وبض ــيما
اللــعو ااضـ مية فــي وضــط آضــيا ولــرمها  -أمضــى ويـ

المظــالم والقهــر وال ضــاد،

والذو أدى إلى انهيار إمبراطورلتها من دا لها.
ومع الم اطر العظمى لر ى ل ار ع الغا

األمـارة الماديـة ،ومـا عانـ
َّ

نضـببها مـن

حــرو كونيــة روامليميــة مــدمرة ،ومــا ثهــدد مضــتقبل الو ــود اانضــاني معهــا مــن إمكانــا

تــدمثر أضــلحة الــدمار اللــامل؛ فـ ن مــن المهــم لامــة المضــلمة ولإلنضــانية ت ليــة الر يــة
القرآنيــة الكونيــة فــي بنــاء الم تمعــا  ،وفــي ع مــا

اللــعو واألمــم؛ ألن ذلــل هــو

طوق الن اة لترلثد المرحلة العلمية الضـننية العالميـة ،وتمكـثن حبـارة العـدل والضـ م،
ولكــن ث ـ

أن نــدرل أن هــذ الت ليــة ب يك ــي أن تكــون ت ليــة نظرلــة صــورلة ،بــل

ـام إنضـاني
ت لية علميـة معرفيـة ،وتربويـة و دانيـة وتنظيميـة م ضضـاتية ،يقـوم علثهـا نظ ٌ
عالمي ضلمي ثـ من بوحـدة اانضـان وتكاملـ وتعاونـ  ،روان مالـ ون عـ وطامتـ تكمـن
81

فــي تنوع ـ حتــى يمكــن القيــام نمهمــة ابضــت

ف والتض ـ ثر وااعمــار ال ث ــر ،روارضــاء

ٍ
فعـال في عالم اانضان.
نلكل
مواعد العدل والتراحم والض م
عملي َّ
ٍ

ولعل ضورة التثن توب لنا في كيان اانضان ع مة ان

المطم نة) و ان

الروح (الن ج

الطثن المادو الحثواني(الن ج األمارة) ودور اارادة اانضانية في

تزكية الن ج اانضانية ،وتغلث

ان

الضمو وااص ح الروحي فثها ،على ان

ابنحطاط العدواني الطثني الحثواني المادو الم ضد.

وتبدأ ضورة التثن نالقضم االهي الذو ث كد أهمية القبية المطروحة(والتثن والزلتون
وطور ضنثن وهذا البلد األمثن) والقبية المطروحة هي مبية لق اانضان وع مة
الروحي والمادو في كيان ( لقد لقنا اانضان في أحضن تقويم) وهو لق الروحي في
عالم الروح في ال نة ضعثداً َّأً
مبر من الحا ا

َّ
ل َف َ ُث ْ ِّر َ َّن ُك َما ِّم َن اْل َ َّن ِّة
ل َولِّ َزْو ِّ َ
لَ
تَعرى*وأََّنل َب تَ ْ ِّ
ب َحى} طـ
ثها َوَب تَ ْ
َْ َ َ
ظ َمأُ ف َ

والضوءا َ{ ،فُقْل َنا َيا َآد ُم ِّإ َّن
ا
ل أ ََّب تَ ُ و َ
َفتَ ْلَقى*ِّإ َّن َل َ
119-117

ولكن حثن عصى وأصغى لقوى اللر وال ضاد ووضوضة إبليج ،وأغب
فأنزل ه من عالم ضعادة الروح ونقا

َه َذا َع ُدو
ِّ
ثها َوَب
فَ
ه علي

وص ا  ،إلى عالم الحثوان الطثني المادو

نحا ات وضوءات وتظالم {َفأ َ
َك َ ِّم ْن َها َف َب َد ْ
ِّق َّ ِّ
ِّ
صى َآد ُم َرَّب ُ َف َغ َوى}
من َوَر اْل َ نة َو َع َ
والطثن معاً ( 121نم رددنا أض ل ضافلثن).

ط ِّ َقا ث ْ ِّ
صَ ِّ
ان َعَل ْث ِّه َما
َل ُه َما َض ْوآتُ ُه َما َو َ َ
طـ  ،لث مع اانضان في كيان الروح

وبثن عالم الروح والبمثر ومصد ال ثر وااص ح وعالم المادة الحثواني نعدوانثت

وتظالم  ،يكون دور اارادة اانضانية في ال يار بثن موى الروح في تزكية الن ج
نالعدل وااص ح وااعمار وبثن نوازا المادية الحثوانية العدوانية في التظالم

ِّ
والعدوان واافضاد {َمال اه ِّن َ ِّ
ب ُك ْم لِّ َن ْع ٍ َع ُدو َفِّ َّما َيأِّْت َثَّن ُكم ِّمِّني
طا م ْن َها َ ميعاً َن ْع ُ
َ ْ
ِّ
ِّ
َّ
او َف َ َيب ُّل َوَب َي ْلَقى* َو َم ْن أ ْ
َع َر َ َعن ذ ْك ِّرو َفِّ َّن َل ُ
ُه ًدى َف َم ِّن ات َن َع ُه َد َ
م ِّعيل ًة بنكاً ونحلر ثوم اْل ِّقي ِّ
َع َمى} طـ  ،124-123إب الذثن آمنوا وعملوا
امة أ ْ
َ َ َ
َ َ ْ ُ ُ ُ َْ َ َ َ
الصالحا

فلهم أ ر غثر ممنون) أو إن ص ح اانضانية وص ح و ودها

وحبارتها على األر
وغا ية ال لق وأ

رهن نانتصار موى الروح بيقثن اايمان بوحدانية ال الق

مية الحياة ال ثرة نكل ال د واب تهاد نالعمل الضنني (الصال ).
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إن حبارة ااض م الحق هي الضبثل إلى ص ح اانضانية وهداثتها
واضتنقاذها الروحي من وهدة وحلية المادية المعاصرة وتظالمها وصراعاتها ،والتي
تهدد نأضلحة دمارها اللامل ،كيان اانضانية وو ودها َّ ِّ
اه ُدوا ِّف َثنا َلَن ْه ِّدَثَّن ُه ْم
{والذ َ
ثن َ َ
َ
ِّ ِّ
ثن} العنكبو 69
ُضُبَلَنا َ روِّا َّن َّ
للاَ َل َم َع اْل ُم ْحضن َ
إن الر يـ ــة القرآنيـ ــة الكونيـ ــة الروحيـ ــة الحبـ ــارلة العالميـ ــة التـ ــي ـ ــاء

والضــننية ،تو ـ

تنقيــة هــذ الر يــة مــن تــأنث ار

وتحرلـ ـ ــإ الت رل ـ ـ ــا

نالعلميـ ــة

ال اهليــة القبليــة واللــعوبية العنص ـرلة

ااض ـ ـ ـ ار ثلية واألوهـ ـ ــام األضـ ـ ــطورلة ،واضـ ـ ــتعادة وحـ ـ ــدة المعرفـ ـ ــة
فــي م ــاب

ااض ـ مية ،وعلميــة مــنهج فكرهــا ومعرفتهــا ،روانتــا المعــارف واابــداعا
عل ــوم ال طـ ـرة اب تماعي ــة والض ــننية ال ثزلا ي ــة لت لي ــة الر ي ــة القرآني ــة ،روادرال م ارم ــي
النصــوا ،وتنزل ــل معانثه ــا ودببته ــا عل ــى حقــا ق ال طـ ـرة والض ــنن ،وترل ــثد التعام ــل
َّ
البنـاء معها.

هــذ هــي الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة التــي لـ َّـوهها َّ
ودمــر طاماتهــا ال طــا ُ
الترهثبــي اام ــي الت زل ــي؛ الــذو ت امم ـ تلــوهات الكليــة والكونيــة ،والرلــد العلمــي
اب تماعي اب تهـادو الت دثـدو فـي الزمـان والمكـان كلمـا تناعـد الزمـان والمكـان عـن
أحـوال عهــد الرضــالة ،وكليــة وحكمـة تنزل تهــا النبويــة؛ وهــو مــا عــل مــن مــيم ااض ـ م
إث ابث ـ ـة دافعي ــة ت عــل لهــذ الق ــيم – بــرغم تعل ــق

أدوا م كك ـ ًة ب تنتمــي إل ــى كليــا
األم ــة وتق ــدثرها رواعزازه ــا لعقا ــدها وترانه ــا  -فاعلي ــة حقيقي ــة ملموض ــة ف ــي حي ــاة ال ـ ـرد
المضــلم؛ ألنهــا أمضـ

ع ــن ذا

ب تمنــل أدوا

ووضــا ل تحقثــق ر يــة كليــة لــمولية إث ابيــة تعبــر

اانض ــان المضـ ــلم وتطلعاتـ ـ التض ـ ـ ثرلة ااعمارل ــة الحبـ ــارلة ،وتح ــرل مـ ــوة

الدافعيـة الو دانيــة لـدى هــذا اانضـان المضــلم ،فـانتهى األمــر بهـذ القــيم فـي وامــع األمــة
وعصــورها المتــأ رة  -علــى الــرغم مــن تعل ـق األمــة بهــا وتقــدثرها لهــا ،والتــي ب تنــي
ترددها في الت وا

وفي ط

ال مع ،وفي المحافل والت معا

واألدبيـا

الدثنيـة -

كيان ــا لـ ـ م ــد ار
لتصــن بـ ـ ثلة الن ــع كقط ــع الماكثن ــة الم كك ــة الت ــي ب تك ــون ً
والتحرلل واانتا  ،ولذلل لم نعد ن د لهذ المنادئ والقـيم والم ـاهيم القرآنيـة ااضـ مية

ال ع ــل

محضوضـا فـي حيـاة األمـة وع ماتهـا
ودا ُثلمج ،وب ًا
أنر فعابً
الضامية العزلزة النمثنة و ً
ً
وتعام تها.
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حيــاة المضــلم فــي ال طــا

المعاصــر أصــنح

فــي كنثــر مــن وانبهــا حيــاة ضــلبية

مهزومــة ،يمــا وانبهــا ال ــوف والضــلبية ،وغاثتهــا وغايــة ر لتهــا – نلـ ٍ
اا أو غثــر
ـكل و ٍ

اا – هــو "إلغــاء الــذا " لمربــاة اآل ــر ،أي ـاً كــان هــذا ا خــر الــذي ســينتهي األمــر
وٍ
بشــأنه إلــى مصــالح اســتبداد "نقابــة رجــال الســلطة" وفســادهم القــوو ال نــار القــاهر،
وتق ــديم ال ــوبءا
والوا نـا

وال ــدما

لــــهم برغمه ــا ،وه ــي حي ــاة ور ي ــة منقل ــة ن ــأوامر التنع ــا

والتكــالثإ لمـن ثوضـم نال هـل والقصــور ،ولمـن يــأمر فـي أضــالث

و طانــا

م تل ــة نالمذلــة وال بــوا وال نــوا ،وهــي ر يــة علــى عكــج مــا علي ـ الر يــة القرآنيــة
الكونيــة الحب ــارلة؛ ألن اانض ــان فثهــا ه ــو ذل ــل اانضــان المك ــرم المض ــت لإ الق ــادر،
الضاعي إلـى غايـة الضـمو واابـداا والتضـ ثر وااعمـار؛ التـي يحقـق بهـا ذاتـ  ،ويصـ و
بهـا معدنـ  ،وتعلـو وتضــمو بهـا مكانتـ  ،وهــو نقـدر مـا "يحقـق ذاتـ " ُ"يعبـُِّد" ذاتـ وطرلقـ
في الحياة بدوافع فطرت الضوية للحق وال ثر والعدل والض م ،ونالحق وال ثـر ونالعـدل
والرحمــة والضـ ـ م ،ونق ــدر م ــا يحق ــق ذاتـ ـ  ،ونقــدر م ــا ث ن ــي م ــن نمـ ـ ار

مادي ــا
عالمـ ـ
ً

وروحيا ،يضتوو ذلل في الضراء وفـي البـراء ،وفـي المتـع وفـي المعانـاة ،واانضـان فـي
ً
كــل هــذ األح ـوال ،يحقــق ذات ـ وفطرت ـ الضــوية وحا ات ـ الماديــة والروحيــة ،ولرب ـي
ب ــذلل أيب ـ ـاً ربـ ـ و الق ـ ـ  ،وهك ــذا ف ـ ـ ن اانض ــان المضـ ــلم ف ــي الر يـ ــة القرآني ــة الكونيـ ــة
الحبـ ــارلة نقـ ــدر مـ ــا يحقـ ــق ذات ـ ـ وفطرت ـ ـ الضـ ــوية ،ناأل ـ ــذ أو نالعطـ ــاء ،نالمتعـ ــة أو

نالتبــحية ،ف ن ـ يحقــق أيب ـاً "ربــا ه" الــذو لــق ال لــق وأودا كـ َّـل مــا فــي كيــان

اانضان من فط ار ضـوية ،وضـ ر ل ـ مـا ضـ ر مـن ضـنن روامكانـا  ،ومـا أتـاح لـ مـن
مضــالل و يــا ار { ،وَلَقــد ك َّرمنــا بِّنــي آدم وحمْلن ـاهم ِّفــي اْلبـ ِّـر واْلنح ِّر}ااض ـراء{ ،70وَِِّّّّ
َ َ َْ
َ ْ َ َْ َ
َ
َ َ َ َ َ َ ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن َب َي ْعَل ُمو َن}المنافقون.8
ثن َوَلك َّن اْل ُمَنافق َ
اْلع َّزةُ َولِّ َرُضولِّ َولِّْل ُم ْ ِّمن َ
وهكذا ف ن نقدر ما تحقق الذا ُ اانضـانية الضـوية فطرتهـا نكـل المتـاح مـن المنـافع
ماديـا
والمتع والعطاء والبذل ،وكل ما تقتبي الكرامة اانضانية من التبـحيا والبـذل ً

وروحيــا؛ ممــا هــو مــن طنــع ال طـرة الضــوية ،ف نهــا تحقــق النـوازا ال طرلــة الضــوية ال ثـرة
ً
ااعمارلة ،وتحقـق بـذلل لإلنضـان حا اتـ الماديـة وتطلعاتـ الروحيـة نالوضـا ل الضـننية
األ

ميــة؛ التــي بهــا ثتحقــق ربــا ه ال ــالق وحنـ وتكرلمـ لإلنضــان المـ من الصــال
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العامـل العـالم (نالضـنن) {وعـد َّ َّ ِّ
الصـالِّ َحا ِّ َلَي ْضـتَ ْ لَِّ َّن ُهم ِّفــي
ـنك ْم َو َع ِّملُـوا َّ
آم ُنـوا ِّم ُ
َ ََ
للاُ الـذ َ
ثن َ
ْاألَر ِّ َكما اضتَ َل َّ ِّ
ثن ِّمن َمْبلِّ ِّه ْم}النور.55
إ الذ َ
َ ْ ْ َ
ْ
إن ب يمكن لإلنضان أن ثتطلع إلـى ر يـة كونيـة حبـارلة فطرلـة؛ يعرفهـا اانضـان
ن طرت ـ ـ ونمقوبتهـ ــا البدهيـ ــة أكنـ ــر وب أفبـ ــل وب أكمـ ــل مـ ــن الر يـ ــة الكونيـ ــة القرآنيـ ــة
الحبــارلة التــي ت ث ـ

– نمــا يقنــع – عــن تضــا بت الكليــة الكونيــة ،والتــي ترلــد إلــى

الضــبل ال طرلــة الضــوية التــي تحقــق لـ ـ ضــعادة الــدارلن؛ مــابً وضــعادة ون ًعــا ،ومــدرًة
وروحيـا ،فـي هـذ الحيـاة،
ماديـا
ً
علمي ًة وكرامة إنضـانية ،علـى الو ـو واألصـعدة كافـة ً ،
وفيما نعد هذ الحياة في عالم األبدية والقرار.

إن ت لية هذ الر ية الهادية الربانية ال طرلة البديعة ،وت عثلها في حيـاة النلـر ،ب

تكــون إب نــالعودة إلــى الق ـرآن الك ـرلم نالدر ــة األولــى (عهــد النبــوة وأداء األصــحا )،
ومن نم نال هم الصحي لمعاني ال طانا

القرآنية ،في تعددها وتعـدد الم ـاطبثن بهـا،

والغاية المر وة منها ،وض مة تو ثهها فـي بـوء هـذ الر يـة الكليـة؛ لتتحقـق فـي وامـع
الحياة اانضانية ،وتهدو – في مرحلة العلمية والعالمية  -مضـثرتهاِّ ،
وترلـدها ،وتحقـق
غاي ــا

الحي ــاة الدنثوي ــة ومقاص ــدها ،ف ــي غلن ــة م ــوى ال ث ــر والح ــق والع ــدل والتع ــاون

والرحمة والض م في عالم اانضان ،روامكانات العلمية الحبارلة.
لــو أن المضــلمثن أدركـوا أنعــاد الر يــة ااضـ مية القرآنيــة الكونيــة ،ومنظومــة النقافــة
والحبارة ااض مية الكلية والتزموها في فهم أن ضهم وم تمعـاتهم ،وفـي فهـم إنضـانثتهم
ودوره ــم وف ــي ترل ــثد مض ــثرة حي ــاتهم وم ــنهج فك ــرهم ومنظوم ــة حب ــارتهم ،لك ــان أن ــر
ااض م ،ور ية ااض م ،علـى األمـة واانضـانية مبـاعً ا ،ولمـا انتهـى بهـم الحـال إلـى
ما هم علي الثوم من تهميش وبـعإ ،وبهتـدى بهـدو ااضـ م مزل ٌـد مـن بنـي النلـر،
بل بهتدى ُ ُّلهم إلى ااض م ،وبنتلر ااض م في آفاق أوضع مما ن ار الثوم.
ل ــو الت ــزم المض ــلمون الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة ف ــي إدرال ال طـ ـرة الروحي ــة اانض ــانية
الض ـ ــوية (ال ـ ــن ج اللوام ـ ــة) نمنظ ـ ــار ال ـ ــوحي بلتزمـ ـ ـوا دا ًم ـ ــا الم ـ ــنهج العلم ـ ــي الض ـ ــنني
الموب ــوعي الل ــمولي ،وبن تحـ ـ الر ي ــة ااضـ ـ مية علـ ـى عـ ـوالم ال طـ ـرة الض ــوية ف ــي
العل ـ ــوم اب تماعي ـ ــة واانض ـ ــانية ،ولعلمناه ـ ــا وانت عن ـ ــا به ـ ــا مب ـ ــل ضـ ـ ـوانا ،وألغنثن ـ ــا ه ـ ــذ
الم اب

نالغايا

والمقاصد الروحية الضوية ال ِّث ـرة الحقيقيـة لل طـرة الضـوية اانضـانية
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والضــنن الكونيــة ،ولمــا ت ار ــع وانك ــأ النظــر المضــلم فــي رعايــة ل ـ ون األمــة ومتغث ـ ار
الحياة؛ حتى ما عاد ماد اًر على أن ثتمنل في الحقيقة ،ونلكل علمي ت دثـدو إبـداعي،

ُن ْع ـ َـد الزم ــان والمك ــان ف ــي فه ــم أحـ ـوال اانض ــان ومتغثـ ـ ار بث تـ ـ روامكاناتـ ـ وتحدياتـ ـ ؛
لتحقث ــق مقاص ــد الر ي ــة الكوني ــة القرآني ــة وميمه ــا وم اهيمه ــا ،وحت ــى ب ثنته ــي ال ك ــر
المضلم كما نرى الثوم إلى ابنطواء وابنزواء والتقلثد والمحاكاة وال مود.
لــو التــزم المضــلمون الر يــة القرآنيــة الكونيــة ن هــم مضــتنثر لكانـ

ر لــتهم فــي لـ ون

التض ـ ـ ثر وااعمـ ــار ر يـ ــة توحثديـ ــة تكامليـ ــة علميـ ــة حيـ ــة ضـ ــننية ،ب يعترلهـ ــا الغـ ــنش
وال تــور ،وب تتلــع

بهــا الــر ى العل ـوا ية التواكليــة بــثن طل ـ

الضــنن وأوهــام ال ارفــة

الترهثـ ـ " و"مركزل ــة ال ــذا " ،ولتغ ــيِّم

والل ــعوذة ،ليض ــود ف ــي نهاي ــة المط ــاف " ط ــا

الر ي ــة ،وتب ــعإ الدافعي ــة ،وت ت ــر الهم ــم ،فثتناط ــأ العط ــاء ،ول ب ــو ااب ــداا ،وتتل ــو

الل صية المضلمة ،وهو ُّ
رد فعل لـدى اانضـان المضـلم ل طـا

"إلغـاء الـذا "؛ لتنتهـي

إلى حالـة "مركزلـة الـذا " نكـل ضـلبياتها وفردثتهـا وأنانثتهـا ،وليضـود ابضـتبداد ،ولنتلـر
َّ
ولتكل ــج نظــام الم تمــع ،ولنعــدم اابــداا وااتقــان؛ فثنهــار العم ـران ،وتبــعإ
ال ضــاد،
األمــة ،وتصــن أمــة عا ـزة مض ـلونة مقلــدة اضــته كية مت ل ــة ،ولتقــدم مــن أ ــذوا عنهـا
حــثن غ لنــا وانصــرفنا عمــا كــان ب مكاننــا ــو
لضوانا ،فثواصلوا ويحققوا ما كانـ

غمــار نضــبق ون ــاح ،ولنتــرل الضــاحة

أمـة التوحثـد والتوحثديـة أولـى نـ وأمـدر عليـ مـنهم،

اديــا فقــط ،بــل روحيـاً أيبـاً ،وهــو األهــم ،ألننــا نكــون مــد أبــعنا مــا كــان ناامكــان
بم ً
روحيــا وأ ًميــا؛ لترلــثد العطــاء اانضــاني المــادو بر يــة ااض ـ م
لامــة أن تضــهم ن ـ
ً
الروحية؛ لتضود في ع ما

أمم النلر ميم اا اء والعدل والتعاون والرحمة والض م.

وببد لنا هنا أن نوب ال رق بثن ااض م والمضـلم مـن ناحيـة ،وكـذلل بـثن الـدعوة

والدولة.
الر ي ــة

فااضـ ـ م ه ــو الرض ــالة االهي ــة ال اتم ــة لترل ــثد اانض ــان روام ــداد نكلي ــا
الكونية الحبارلة لمعنى وغايا و ود روامكانات ال طرلة ابضت فية في األر .

واانضــان المضــت لإ فــي كــل حابت ـ وتنوعات ـ هــو الم اط ـ  ،وكــل إنضــان يأ ــذ

مــن ااض ـ م وميم ـ وتعاليم ـ نقــدر طامت ـ روارادت ـ  ،وهــو فــي اتمــة مطــاف الحيــاة

والضعي فثها نال ثر أو ناللر مض ول ومحاض .
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ـاج ونل ٌـر ث منـون نأضـج ااضـ م
والمضلمون هم مبل كل ليء ونعـد كـل لـيء أن ٌ
ونوابـ عقثدتـ  ،ولكـن كــل واحـد مـنهم متــرول لعقلـ وو دانـ روارادتـ فـي أمـر أ ميــة
ضلوك و دية ضعي رواتقانـ  ،فيكـون بثـنهم ككـل النلـر ت ـاو فـي مـوة اايمـان وضـ مة
الضلول وابلتزام ،ويكون من ال طـأ نضـنة ضـلول ال ـرد المضـلم إلـى دثنـ وعقثدتـ  ،فكـل

مــا التزمـ مــن الــدثن والعقثــدة فــي ضــلوك وعملـ إنمــا هــو وبلــل بتــأنثر دثنـ  ،وكــل مــا

انحرف عن وعن مقاصد وكليات فيعود ذلل إلى ال رد المضلم ألضنا ٍ تتعلق ن كـأو
نلر وما ت نر عليـ مـن عوامـل العلـم والمعرفـة والتربيـة ،ومـا ثتنازعـ مـن هـوى الـن ج

الحثوانيــة "األمــارة" والــن ج وال ط ـرة الضــوية البــمثرلة "اللوامــة" ،روالــى و هت ـ فــي كــل
مرار ثت ذ تنتصر في إرادت للحق والعدل وال ثر أو للظلم واللر وال ور.
أب ن لــط بــثن الــدعوة والدولــة ،فالــدعوة هــي طــا

كــذلل ث ـ

للقل ـ

والبــمثر

برغنــة العــون والهدايــة والتعلــيم والترلــثد ،ولــذلل ف نهــا ب تكــون إب نالحضــنى والكلمــة
{م ِّن اهتَدى َفِّ َّنما ثهتَدو لِّنْ ِّض ِّ ومن ب َّل َفِّ َّنما ي ِّ
ب ُّل َعَل ْث َهـا َوبَ تَ ِّـزُر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر
َ
الطثنة َّ ْ َ
ََ َ
َ َ
َ َْ
ُّل آلم َن من ِّفي األَْر ِّ ُكُّلهم َ ِّميعاً أََفأَن َ تُ ْك ِّرُ َّ
ـاج
الن َ
أُ ْ َرى}ااضراءَ ،15
ُْ
{وَل ْو َلاء َرب َ َ َ
ِّ
ثن}ثونج. 99
َحتَّى َي ُك ُ
ونوْا ُم ْ ِّمن َ
أم ــا الدول ــة فه ــي الكي ــان الضياض ــي النل ــرو ف ــي ص ــور الم تل ــة المتط ــورة للبن ــاء
اب تم ــاعي النل ــرو ،وه ــي نل ــكل أو آ ــر تتعل ــق نال ماع ــا

اانض ــانية ،وبنظامه ــا

الضياضــي اب تمــاعي ،ونأرب ـها ومصــالحها وترتثناتهــا الدا ليــة بــثن أبنــاء الم تمــع،
وال ار ية في الع مة مع ال ماعا
وع ما

والدول األ رى .

الدولة وال ماعة الضياضية اانضانية منذ و د

حتى الثوم هـي إمـا حالـة

"ضـ ـ م" تحكمـ ـ القواع ــد والقـ ـوانثن الملزم ــة المنظم ــة للـ ـ ون ال ماع ــة الضياض ــية ذاته ــا
(الدا لية) ،رواما حالة عهد وات اق بثن ال ماعة الضياضية (الدولة) وضلطة الحكـم فثهـا،

وبــثن ال ماعــا

األ ــرى ،وهــذ يحكمهــا فــي ــوهر ابت ــاق والوفــاء نــالعهود والموانثــق

{وبَ
ومعاملــة المنــل ،روامــا حالــة ن ـزاا وعــداء وحــر فتقــرر القــوة نتــا ج هــذ الن ازعــا َ
ـاوُنوْا َعَل ــى اْلب ـ ِّـر
وك ْم َع ـ ِّـن اْل َم ْضـ ـ ِّ ِّد اْل َح ـ َـر ِّ
ص ـ ُّـد ُ
َث ْ ـ ِّـرَمَّن ُك ْم َل ـ َـن ُ
ام أَن تَ ْعتَـ ُـدوْا َوتَ َع ـ َ
آن َمـ ـ ْو ٍم أَن َ
َوالتَّْق َوى}الما دة.2
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والر يــة ااض ـ مية الكونيــة الحبــارلة تقــيم كــل هــذ الع مــا

علــى أصــل العــدل

والضلم.

ف ــي الم ــال الــدا لي ف ـ ن العــدل والتكافــل همــا األضــاج واللــورى والنص ـ  ،وهمــا

الع مة وومع الظلم فابحتكام لللرلعة والقـانون،

وضثلة القرار وااص ح ،رواذا انحرف
رواب ف ـ ن الوضــا ل الضــلمية المدنيــة والعصــيان المــدني همــا الوضــثلة الضــليمة لتصــحي
األ ط ــاء ،روارغ ــام المنح ــرف عل ــى الع ــودة ع ــن انح ارفـ ـ  ،وض ــح

النض ــاط م ــن تحـ ـ

أمدامـ ـ  ،رواذا تم ــادى ف ــي عدوانـ ـ ف ــاألمر ف ــي موا هتـ ـ روايقافـ ـ عن ــد ح ــد يع ــود لام ــة

اف القــانو َن فــي ثــدها لتــد ل فــي ص ـراعا
وال ماعــة ،وب يص ـ أن تأ ــذ األط ـر ُ
األمة وتلل إرادتها في ع متها ن ا أطراف النزاا والصراا الذثن هم من أبنا ها.

تلــل

أمــا الع مــة مــع اآل ــر الضياضــي فهــو الت ــاو

بــثن أولـي األمـر احقــاق الحقــوق،

وب تكــون الحــرو رواضــالة الــدماء إب إذا اضــتحال الحصــول علــى الحــق مــن دونهــا ،وب
تضــتهدف هــذ الحــرو إب أولـي األمــر روا بــاا إرادتهــم للحــق ،أو بـ زاحتهم ،ونالحــد
األدنـ ــى المض ـ ـ ول فـ ــي اضـ ــت دام العنـ ــإ مـ ــن دون إض ـ ـراف أو ت ـ ــاوز ،و اصـ ــة فـ ــي
الدماء.44

إن الم ضإ أن الغر تلقإ المـنهج العلمـي الضـنني مـن دون تقبـل الر يـة القرآنيـة

التوحثديـ ــة ،عنـ ــد احتكـ ــاكهم نالعـ ــالم ااض ـ ـ مي واألمـ ــة ااض ـ ـ مية ،فـ ــي فت ـ ـرة حـ ــروبهم
الصـلثبية العدوانيـة التـي امتــد

لقـرون عدثـدة ،ومـن ـ ل تلقـي العلـوم والمعـارف مــن

معاهـدهم ،وفــي نـ د األنــدلج اصـ ًة ،وبتر مـة أعمــال الم كـرلن المضــلمثن واحتكــاكهم
نلــعوبهم ،ه ـو بداي ــة تعــرفهم عل ــى مــنهج الضــنن المادي ــة فــي الو ــود المــادو (العل ــوم
ال ثزلا ية) ،ومن ذلل المنهج العلمي الضنني ال ثزلـا ي ،واهتـدوا بحًقـا إلـى ضـنن ال طـرة
فــي اانضــان والم تمــع ،فتكونـ لــدثهم أيبـاً العلــوم اب تماعيــة – روان كــان ذلــل مــن

منظ ـ ٍ
ـور م ـ ِّ
ـادو ،وعل ــى أض ــج مـ ـوانثن ع ــالم الغ ــا  ،وفطرتـ ـ التظالمي ــة  -وه ــي الت ــي
مكنــتهم مــن بنــاء م تمعــاتهم وم ضضــاتهم بـروح تبــامن ضـ ب

حثوانــا

بثنهــا ،وظلمهــا ومضــوتها وعــدوانثتها علــى ض ـواها مــن الض ـ ب

(القوميــا

الغــا

فيمــا

والعرميــا

والنقافا ) وهذا مـا َح َّـد مـن آنـار ت لـي لـعو الغـر عـن الـدثن؛ ألنـ مـد ضـاد
ـدثن ثتحــول فــي نقافــاتهم إلــى ال ارفـة ،ونضــب مــا دار مــن
اللــكلية والكهنوتيــة ،وكــاد الـ ُ
فيـ
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صراا دثني بثن لعو الغر والدول واامـا ار

ااضـ مية ،نضـب

الكهنوتيـة الكنضـية

ومصالحها.
اللــعو األوربيــة عــداء ااضـ م نضــب

تلنضـ
و َّ

كهنــو الكنيضــة وافتراءاتهــا علــى

نبي ااض م؛ ح اظاً على كيانها ومصالحها وفاضـد ممارضـاتها ،وبـذلل
ااض م ،وعلى ِّ
انصـرف الغــر إلـى فكــر الغـا

المــادو ،ومــا ن ـم عــن ذلـل مــن تبنـي النزعــة القوميــة

في التظالم وابفتراج (ضياضا

القوة  )Power Politicsوضـيادة روح م هـوم العنصـرلة

(القوميـ ــة  ،)Nationalismومـ ــا أفرزت ـ ـ مـ ــن ص ـ ـراعا

ومظـ ــالم وضـ ــلبيا

وتع ــديا  ،وم ــا ن ــم ع ــن تبن ــي المادي ــة الحثواني ــة م ــن أمـ ـ ار
كانحرافا

أ

هــذ األم ـ ار

وعصـ ــبيا

التحل ــل األ

م ــي ،ب

مية ا تماعية منكرة ومرفوبـة ،بـل إلـى مـا هـو أدهـى مـن ذلـل ،بتبنـي
وابنح ارفــا

األ

ميــة اب تماعيــة علــى أنهــا نمــاذ طبيعيــة إنضــانية

ا تماعية مقبولة؛ وهذا أدى  -فـي الغـر والم تمعـا

اللثبراليـة إلـى حـد كبثـر  -إلـى

انهيار األضرة ،وت لـي العنـإ واألمـ ار اب تماعيـة األ ـرى التـي أ ـذ عقـ ُء الغـر
وم ك ــرو ث ــدمون أ ـ ـراج م اطره ــا ،م ــن دون أن يعلمـ ـوا ادم ــانهم الحثـ ـواني المرب ــي
األ

مي ،في ظل ر لتهم الكونية المادية ،فر اً وب م ر اً.

ويقبــى معهــا فــي مضــار
إن مــن الم ضــإ أن ُيقبــى علــى عهــد ال فــة ال ارلــدةُ ،
تارلخ األمة ااض مية ،على إمكانية تطور م اهيم العهد ال ارلـد ِّ
ومَي ِّمـ ِّ ونمـاذ مياداتـ
القرآني ــة التارل ي ــة إل ــى م ضض ــا ارل ــدة تب ــمن اض ــتمرار تل ــل الم ــاهيم ،وتل ــل الق ــيم

غث ـ ــر م ـ ــرى التـ ــارلخ
والمنـ ــادئ ،وتلـ ــل الر يـ ــة الكونيـ ــة الحبـ ــارلة القرآنيـ ــة؛ التـ ــي َّ
والحبارة اانضانية ،والتي ما تزال ذكرلاتها تعيش في بمثر األمة وتطلعاتها وآمالهـا

في النهبة وااص ح.
رواذا كان ـ ـ

أمـ ــم الغـ ــر والحبـ ــارة اانضـ ــانية المعاص ـ ـرة مـ ــد تلق ـ ـ

ال ثزلا يـ ــة واب تماعيـ ــة مـ ــن منطلقـ ــا

اري ـ ـة العلميـ ــة

حبـ ــارة ااض ـ ـ م وضـ ــالإ ممارضـ ــا

عهودهـ ــا

األولى ،ف ن من المهم واألمة تصحو على ذاتهـا ،وتتعـرف ر لتَهـا الكونيـة الحبـارلة،
أن تتننـ ـ إل ــى م ه ــوم الم ضض ــة ،وأن ت ــوطن به ــا ميمه ــا ف ــي الع ــدل والحرل ــة واا ــاء
واللورى وااعمار والض م.
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فمن دون الم ضضا ضوف تتغل موى األنانية الحثوانية م دداً ،وتدفع األمـ َة إلـى
أوحــال ابضــتبداد وال ضــاد والعنــإ والع ــز وال هــل والت لــإ ُّ
وتكلضــا احتكــار الضــلطة
والنروة ال انقة المدمرة لامم والحبا ار
إن ـ ء الر يــة القرآنيــة الكونيــة ،روادرال أنعادهــا ،وبنــاء م ضضــاتها اب تماعيــة،
هــو ح ــر األضــاج ومنطلــق ااصـ ح ،ب لامــة ااضـ مية فقــط ،بــل لضـ م اانضــانية
وعمرانها وحبارتها ورلدها.
من المهم مبل أن نبدأ في اضتع ار

منـادئ الر يـة والمنه يـة ااضـ مية علثنـا أن

نضـتدعي مبــية الزمــان والمكـان فــي فهــم الـوحي ومصــادر فــي الكتـا
ث ـ ــتلط الناب ـ ـ

نـ ــالمتغثر ،وأن تتحـ ــول المتغث ـ ـ ار

إلـ ــى نواب ـ ـ

والضــنة حتــى ب

ومثـ ــود وت قـ ــد الل ـ ـرلعة

لمولثتها واضت ابتها لل طرة وظروف وامع الزمان والمكان وترلثدها.
الثابت والمتغير :الزمان والمكان:
رواذا كان الوحي هو المصدر األضاضي للدثن وهداثت وترلثد لل طرة النلرلة،

ف ن هذا المصدر ف ي رضالة ااض م العالمية ال اتمة نمنل نالدر ة األولى في القرآن
الكرلم الذو هو كلمة ه التي أوحاها إلى رضول الكرلم محمد بن عبد ه.

والقرآن الكرلم كرضالة إلهية عالمية اتمة ثتضم نالننا  ،وهذا يعني أن رضالة
مقاصد وميم وم اهيم ،التي ت عل لها ص ة الننا

على تغث ار

الزمان والمكان

(الوامع) ،وهذا ما يطلق علي النواب  ،وب ي صل القرآن من الوما ع إب ما ثتضم
نالننا

كاألبوة والنبوة وما ثتعلق بها من ص

وحقوق ووا نا .

ولما كان أحوال الحياة اانضانية ومعارفها روامكاناتها وتحدياتها متوضعة متغثرة
ميم ااض م وم اهيم متغثرة ومتطورة
متطورة ،ف ن من البرورو أن يصن تنزل
نحض

"الوامع" في الزمان والمكان ،وما يمنل من معارف روامكانا

وحا ا

وتحديا .

وهنا يأتي دور النبوة والرضول ال اتم في تقديم القدوة والنموذ الذو يقيم الح ة
أن القرآن الكرلم ليج كتا

تصو ار

وتهويما

يالية منالية  Utopiaبل هو رضالة

هداية ورلد لإلنضان في ممارضة الحياة الدنيا ،ولذلل كان دور الرضول  إلى ان
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أمانة "التبلي " و"الدعوة" نالحضنى ،كان علي مهمة "التطبثق" لقيم الح ة على الناج،
أن هداية ورلاد يمكن أن ثتحقق في وامع حياة النلر ،ثتمنل كل فرد وكل لع
وكل ثل نحض

طامت ومدرت وا تهاد .

والتطبثق الضليم في الزمان والمكان للقيم والم اهيم يقتبي الحكمة في تنزلل
القيم والم اهيم ،على وامع الزمان والمكان.
ومن هنا كان

تطبيقا

النبي  كناني م تمع ور يج دولة وما منل

من

درضا وعبرة
حكم في تنزلل ميم القرآن وم اهيم على وامع زمان ومكان  ،يمنل ً
أيبا ً
ونموذ ً ا لإلنضانية من نعد  ،في إعادة تنزلل ميم القرآن وم اهيم في وامع األزمان

واألماكن المتغثرة المتطورة في معارفها روامكاناتها وحا اتها وتحدياتها ،فتطبيقا
"الحمثر" و"النغال" غثر تطبيقا اللورى في عهد
اللورى في عهد مواص
"األنثر" و"االكترونيا " وهذ هي عبرة دروج
"الطثران" وتواص
مواص
ِّ
ُح ِّك َم ْ َآياتُ ُ نُ َّم
"الضنة" و"الضثرة" النبوية ألن ااض م حتى ثوم الدثن اَلر كتَا ٌ أ ْ
ُف ِّ
طنا ِّفي ِّ
صَل ْ ِّمن َّل ُد ْن َح ِّكي ٍم َ ِّب ٍ
الكتَا ِّ ِّمن َلي ٍء األنعام
ثر هود َّ  ،1ما َف َّر ْ َ
ْ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ثن النحل
َ  ،38وَن َّزْلَنا َعَل ْي َل اْلكتَا َ ت ْبَي ًانا ل ُك ِّل َل ْيء َو ُه ًدى َوَر ْح َم ًة َوُن ْل َرى لْل ُم ْضلم َ
ِّ
ِّ
ل َآيا ُ اْل ِّكتَا ِّ َوُم ْر ٍ
آن َو ِّكتَا ٍ ُّمِّب ٍ
ل َآيا ُ اْلُق ْر ِّ
آن
ثن النمل  ،1اَل َر تْل َ
 ،89طج تْل َ
ُّمِّب ٍ
ثن الح ر  ،1أََف َغ ْث َر للاِّ أ َْبتَ ِّغي َح َك ًما َو ُه َو َّال ِّذو أََن َزَل ِّإَل ْي ُك ُم اْل ِّكتَا َ ُمَ َّ
ص ً
ِّ
ثن ِّإ ْذ َنع َث ِّف ِّ
ثه ْم َرُضوبً ِّم ْن أَنُ ِّض ِّه ْم َث ْتُلو
األنعام َ ،114لَق ْد َم َّن للاُ َعَلى اْل ُم ِّمن َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َعَل ْث ِّهم َآي ِّات ِّ وُل َزِّك ِّ
ب ٍل ُّمِّب ٍ
ثنآل
ثه ْم َوُي َعل ُم ُه ُم اْلكتَا َ َواْلح ْك َم َة َ روِّان َك ُانوْا من َم ْب ُل َل ي َ
َ
ْ
عمران  ،164وأَنزْلنا ِّإَليل ِّ
الذ ْك َر لِّتَُبِّث َن لِّ َّلن ِّ
اج َما ُن ِّزَل ِّإَل ْث ِّه ْم َوَل َعَّل ُه ْم َثتََ َّك ُرو َن النحل
َ ََ َْ
.44

ومن هنا ف ن علثنا أن ندرل طبيعة مصادر الدثن وأن نعي أمر نوابت
ومتغثرات  ،ف ذا كان القرآن الكرلم هو كلمة ه ورضالت ال اتمة إلى اانضان وهو
بذلل مصدر المعرفة الدثنية ااض مية ومصدر الهداية لل طرة اانضانية وترلثد
توظثإ الضنن الكونية وتض ثرها على مر الزمان والمكان.
أما الضنة النبوية ودورها الر يضي كمصدر نان للرضالة ااض مية هو حكمة
تنزلل ميم الرضالة ومناد ها وم اهيمها وتحقثق مقاصدها في الزمان والمكان روامامة
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الح ة على اانضان في أن الكتا

م ل ة يالية منالية بل هي رضالة

والرضالة ليض

هداية ورلاد لإلنضانية.
ومن هنا ف ن من المهم أن ندرل عامل الزمان والمكان في نصوا الضنة
النبوية التي منل

حكمة الرضول  كر يج الدولة وناني األمة ،في تنزلل م اهيم

الرضالة التي تمنل النواب على المتغث ار الزمانية والمكانية ،روان نعي درض وعبر
في تنزلل القيم والم اهيم القرآنية على الزمان والمكان.
وهذا ي ضر الح ظ االهي للكتا  ،وي ضر أمر الرضول  لمن كت لثًا أن
يمح ألن الغاية منها تحقق ب مامة الح ة وبدرج حكمة التنزلل في الزمان والمكان
التي هي مت ددة متطورة بتغثر األحوال والمعارف واامكانا

والتحديا

وت اعلها مع

ال طرة والطنا ع النلرلة وردود فعلها وت عثلها.
وترصد أوامر

لصا على أب تكت
وهذا ي ضر أن الرضول  نقدر ما كان حر ً
وأموال وأفعال في إدارة ل ون الدولة والم تمع على عهد ولبني موم ويصنع منها
ض ل ،في الوم

الذو يلدد على و و

إطاعة أوامر كر يج دولة ،وأن تكونا

وا نة الن اذ اآلني ،نح ة أن ما يأمر ن ليج في القرآن ،ألن ذلل لط بثن طبيعة
القرآن الكرلم الم اهيمي على مر الزمان والمكان ،وبثن تصرفات  التطبيقية في
الزمان والمكان ،والتي تمنل العبرة من حكمة تنزللها في الزمان والمكان ،الغاية منها،
وليج طل
المتغث ار

تلل التطبيقا
التي ث

اعادة تطبيقها الحرفي دون وعي على أنها من

أن ثراعى في ذلل متغث ار

الزمان والمكان.

هذا ال هم هو الذو ي ضر أمر الرالد عمر بن ال طا
األصحا

من المدثنة إلى األمصار يحدنون بنع

 حثن ر نع

ما ضمعوا وعرفوا من أموال

الرضول  وأفعال  ،أن يمتنعوا عن ذلل ،ويعودوا إلى المدثنة ألنهم إن حدنوا فثها ف ن

أهل المدثنة يعلمون ظروف الزمان والمكان نلأن ما يحدنون عن رضول هلل  ف
يضاء فهم وب دبلت .
وهكذا ف ن فهم طبيعة الكتا

الكرلم والضنة النبوية المطهرة ومعرفة ال طرة

والطنا ع اانضانية والنواميج الكونية ،روادرال الوامع الزماني والمكاني ب مكانات
وتحديات  ،أمور منه ية برورلة اعادة بناء مناهج التربية والتعليم واضت ادة الر ية
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الكونية الحبارلة القرآنية ،روادرال طبيعة منظومة عقثدتها وفكرها لثتم اضتنها
األمة ،رواعادة بناء حبارة العدل والعلم والعالمية والض م.

بهذا ال هم واضتحبار مبية الزمان المكان في إدرال طبيعة الم اهيم ونعد

وامع الزمان والمكان نبدأ بتناول منادئ الر ية الكونية ومنهج ال كر ااض مي

الحبارو.

مثالية واقعية:
والض ال المهم الذو يحضن اا انة المنالرة عن هو هل الر ية القرآنية الكونية
الحبارلة ،وهدو الرضالة المحمدية ،هي ر ية منالية

يالية ،على غرار كتانا

ال ض ة وتهويماتهم ومدن ف ض تهم ال ابلة ،وهل هي من نا

الترف ال كرو الذو

ب موبع ل من وامع حياة اانضان الحقيقية؟
أم أنها ر ية وهدو حقيقي وامعي يمنل ال ان

ولرلد َّ ،
ويغل

موى وان

ااث ابي في الحياة النلرلة

ال ثر الروحية البناءة في الن ج اانضانية على نوازا

اللر والظلم الحثوانية المادية الهدامة فثها.
تبدو اا انة ااث ابية عن هذا الض ال ألول وهلة صعنة التصور ،اصة في
بوء وان

كنثرة من وامع األمة ااض مية المتردو في بنا

وع مات الكونية الحبارلة ،والذو يكاد يكون النقي

ونظم وضلوكيات

لهدو الرضالة ور ية القرآن

الكونية الحبارلة ،على ما نرى من التمزق والتناحر والتواكل والتظالم وال ردية
واألنانية وال قر وال هل والمهانة التي تعيلها األمة.
ولإل انة الضليمة عن هذا التضا ل يضتو

والمضلما .

أن نضتحبر عدداً من الحقا ق

وأول هذ المضلما  ،أن ليج فيما تقدم الر ية القرآنية الكونية أمر ب ثرغن
اانضان وب ثتطلن وب تنزا إلي ن ض وبمثر  ،وأن أغلى وأنمن ما في التارلخ
اانضاني هو ما ثن

في تحقيق من هذ الر ية في بنا

األر .
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الحبارو على و

والمضلمة النانية أن العهد النبوو ،كان المنال الوامعي الذو حقق هذ

الر ية

القرآنية ومتطلناتها الوامعية في الزمان والمكان ،ونالتالي لم تكن الر ية القرآنية
الكونية ر ية نظرلة فلض ية يالية ،ب يمكن تحقيقها في الوامع اانضاني ،فكان دور
الرضول صلى ه علي وضلم وم تمع دولة الرضول صلى ه علي وضلم هو حكمة
تنزلل الرضول صلى ه علي وضلم لقيم الر ية القرآنية وم اهيمها ومناد ها في الوامع

اانضاني ،حتى ثرى النلر في المنال النبوو وحكمة تنزلل  ،وامعية هذ الر ية
روامكانا

تحقيقها في الوامع اانضاني لقوى ال ثر وااص ح والبناء الحبارو

الروحي الكامن في الن ج النلرلة.
والمضلمة النالنة هو ت او

الن وج النلرلة والم تمعا

اانضانية ،في تحقثق

ميم ال ثر وااص ح والبناء الحبارو وم اهيم في وامع ضلوكهم وبناء م تمعاتهم.
ولذلل؛ ف ن الم تمعا
أن تيأج في إص ح ذاتها وع

التي تبعإ فثها موى ال ثر والعدل والبناء ،ليج لها
آفاتها وبناء مضثرتها الحبارلة اانضانية ال ثرة.

والمنطلق األضاج هنا الذو ث

أب ي

في عبد األمة ااض مية في

إص ح أمرها واضتعادة مضثرتها ،هو أن تعلم أنها تدهور وت ل  ،وأن لذلل أضنان
ع

التي ث
ألو مقولة

ها ،لتنطلق في أعمامها موى ال ثر وااص ح والبناء ،وأب تصغي

اهلة أو مغربة تزعم أن ما ثدعو إلي ااض م ور لت الحبارلة

الت رمة بثن المنالية ال يالية ،والمنالية
الكونية القرآنية هو دعوة منالية؛ ألن ث
ام َب ْل ُه ْم
الوامعية ،فدون المنالية ،انحطاط وتدهور وفضاد وحثوانية مادية(أ ُْوَلـِّ َل َكاأل َْن َع ِّ
َب ُّل) األعراف 179
أَ
ولكن ب ميمة للمنالية إذا كان

ب تتعامل مع الن ج اانضانية ومع بنا ها

وتطلعاتها ونوازعها في الزمان والمكان؛ لترلد مضثرتها ،رواب انك ا
ظ ما

نوازعها المادية الحثوانية إلى العنصرلا

والصراعا

اانضانية في

والتظالم والقضوة وض ل

الدماء والعدوان ،ناضم الوامعية وتبرلر القبول نكل ألوان ابنحطاط اانضاني ،ألن كل

إص ح وكل ل ٍم لقوى اللر والظلم في زعمهم هو منالية ،حتى أصنح

المنالية ُضَّن ًة وعنوان ض و نون فلض ي ممقو .
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كلمة

المنالية الوامعية هي حبل الن اة لإلنضانية من مزلد من التردو في مهاوو ظلما
المادية الحثوانية العدوانية وتظالمها.
واللق الناني المهم من اا انة عن ض النا عن الطبيعة المنالية في الر ية
الكونية الحبارلة القرآنية هو هل هذا يعني أن اانضان المضلم لكي يحقق هذ
المنالية القرآنية ب بد أن ثتمنل كل هذ القيم والم اهيم والمنادئ في كافة وان
حيات وضلوك  ،وفي كل حركة وضكنة ،وفي كل ثوم من أيام حيات  ،أو أن اانضان

لكي يكون مضلماً ث
ال طا

هذا الكتا

أن يكون معصوماً منزهاً من األ طاء والزب .

ااض مي بلغة الترهث

وما ضبق من كت

التي انزلق إلثها كما وبحنا فيما ضبق من

أ رى ،رضخ هذا التصور،األمر الذو عل الر ية

القرآنية في وامع األمة اانضاني والنقافي ،أمر إلى المضتحي

.

ولما كنا نعلم ماهية الطبيعة اانضانية التي تتنازا إرادتها القوى الروحية

والنوازا المادية ،ف ن الزلل وال طأ أمر في أصل الطبيعة اانضانية وبنا ها ،وب م ال
لتصور العصمة إب للرضل فيما ثتعلق برضابتهم.

(فكل ابن آدم طاء و ثر ال طا ثن التوابون) وهذا يعني أن اانضان في م اررة

ن ض وبنا

تدفع طبيعت الروحية وموا األ

مية البمثرلة نحو الرلد ،ونحو

ال ثر ،ونحو ااحضان وااص ح ،ولكن حا ات المادية ونوازع الحثوانية تضول ل
التظالم والعدوان ،وهنا ن د بمثر وموا الروحية ت حق وتلوم على ما تقترف ثدا

اانضان الضوو من ال واحش والمظالم.
والر ية القرآنية أنبت

هذا البناء وهذا الصراا ،وأرلد

انتصار موى ال ثر في الن ج النلرلة.

إلى موا هت وضبل

فالصراا الن ضي بثن موى ال ثر واللر في الن ج اانضانية حقيقة كونية،

ُّ
وتطلع اانضان وتوم إلى انتصار ال ثر والص ح طبيعة إنضانية ،روامكانية بعإ
ال طأ والزلل حقيقة إنضانية أيباً ،وب ترى فثها الر ية القرآنية م ابً لإلحناط أو
اليأج ،ألن ع

ها هو دعم موى ال ثر في الن ج ،وعدم اليأج من إص ح ما

ي ضد ،فاهلل الذو ألهم الن ج " ف ورها وتقواها" هو الرحمن الرحيم والر وف الكرلم،
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يقبل التونة والر وا عن ال طأ والزلل وعدم ااصرار علي  ،كلما ومع النلر في في
بعإ أو هل أو برورة ،وكأن لم يكن ،وهو نا

لحظا

م توح لكل نادم تا .

ِّ
ْم ُر
فالر ية القرآنية موة رلد وهداية إلى ال ثر ،تدل علي وتيضر ضبل (إ َّن للاَ َيأ ُ
ِّ ِّ ِّ
اا ْحض ِّ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم)
نك ِّر َواْلَن ْغ ِّي َي ِّع ُ
ان َ روِّاثتَاء ِّذو اْلُق ْرَبى َوَل ْن َهى َع ِّن اْلَ ْح َلاء َواْل ُم َ
ناْل َع ْدل َو َ
النحل 90
ومن هنا ث

الت رمة بثن ااض م ور لت الكونية الحبارلة القرآنية التي هي
لقوى ال ثر وااص ح وااعمار في الن ج اانضانية،

هداية وترلثد ودعم واضتنها

وبثن الضلول والتمنل النلرو لهذ الر ية وميمها وم اهيمها ومناد ها ،لما في الطنع
اانضاني من صراا ،ولما تكتن
وع

من موى وتيا ار  ،ت عل الزلل وابنحراف إمكانية

ها نمعرفة الوما ع والظروف التي تدفع ناافراد واألمم والحبا ار

إلى مزالقها

ولناكها ،وموا هتها نااص ح.
ولإلص ح والتغثثر وضلول ال ادة وت طي المزالق والحد من أنر األ طاء
والزب  ،ب بد لامم من نظ ار

فاحصة نامدة لنقافاتها و طاناتها وأضالث

تربية

أبنا ها وتكولن كوادرها؛ نحثث تص الر ية ،وتص التربية ،ويضتقيم ال كر ويضمو

الو دان ،حتى يكون أصل الطنع الغال

هو التطلع إلى ال ثر والصوا

في طل

الحا ة وتحقثق المصلحة لل رد وال ماعة ،ويكون ال طأ والزلل اضتنناء ثنكر
الم تمع ،وتعاف الن ج وب تصر علي  ،وتر ع عن .
فمهما كان حال األمة الثوم ف ن إذا ما مام م كرو األمة ور ال ااص ح
والتربية والتعليم بدورهم في معرفة أدواء األمة ،وكي ية ع
فكرها ،وفي أضالث

ها في نقافتها وفي مناهج

التربية الوالدية فثها ،وفي مناهج تكولن كوادرها ومناهج تعليمها،

وفي بناء م ضضاتها ،رواذا تم إرلاد كل ف ة إلى مصادر ال لل وطرق ااص ح بدءاً
ناألضرة والوالدثن إلى المدرضة والمعلم ،ف ن اضتعادة األمة لعافثتها ودورها الحبارو
لن يكتن

هذا البنا  ،وتصور الصعا  ،وضتكون الر ية الكونية الحبارلة

القرآنية ،هي كلية ر ية األمة ومنهج حياتها ،ب يحرفها عن رضالتها ودورها

الحبارو الزب

واله وا

التي تمنل موى رفبها وموا هتها طامة ت دثد وتمكثن،

في حياة الم تمع ،وتطولر طامات وم ضضات .
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يقول ه ضنحان وتعالى
الض ِّ َّ
ِّ
ِّ
ئ َنْ ِّضي ِّإ َّن َّ
يم)
َم َارةٌ ِّن ُّ
النْ َج أل َّ
(و َما أَُب ِّر ُ
وء ِّإب َما َرح َم َرِّب َي ِّإ َّن َرِّبي َغُ ٌ
ور َّرح ٌ
َ
ان ِّإَّن عدو ُّم ِّ
بى َعَل ْي ِّ َمال َه َذا ِّم ْن َعم ِّل َّ
بل
الل ْي َ
ط ِّ ُ َ ُ
وضى َفَق َ
َ
َ
ثوضإ {َ { ،}53ف َوَك َزُ ُم َ
ِّ
ظَلم َنْ ِّضي َفا ْغ ِّر لِّي َف َغَ ر َل ِّإَّن هو اْل َغُ ور َّ ِّ
يم}
ُّمِّب ٌ
ال َر ِّ ِّإني َ ْ ُ
ْ
ُ
ثن * َم َ
َ ُ ُ َُ
الرح ُ
نك ْم
ُّك ْم َعَلى َنْ ِّض ِّ َّ
الر ْح َم َة أََّن ُ َمن َع ِّم َل ِّم ُ
القصا َ {،16-15فُق ْل َض َ ٌم َعَل ْي ُك ْم َكتَ َ َرب ُ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
{و َمن َي ْع َم ْل
َصَل َ َفأََّن ُ َغُ ٌ
ُضوءاً ب َ َهاَلة نُ َّم تَا َ من َن ْعد َوأ ْ
يم} األنعام َ ،54
ور َّرح ٌ
ظلِّم نْ ض نُ َّم يضتَ ْغ ِّ ِّر للا ث ِّ ِّد للا غُ و اًر َّر ِّحيماً} النضاء ِّ َّ ،110
ثن ِّإ َذا
َ َ
{والذ َ
َ َ
ُضوءاً أ َْو َي ْ ْ َ َ ُ َ ْ
َ
ِّ َّ
ِّ ُّ
َفعُلوْا َف ِّ
ِّ ِّ
اح َل ًة أ َْو َ
َ
اضتَ ْغَ ُروْا ل ُذ ُنوبِّه ْم َو َمن َي ْغ ُر الذ ُنو َ إب للاُ
ظَل ُموْا أ َْنُ َض ُه ْم َذ َك ُروْا للاَ َف ْ
وَلم ي ِّ
ص ُّروْا َعَلى َما َف َعلُوْا َو ُه ْم َي ْعَل ُمو َن * أ ُْوَلـِّ َل َ َزآ ُ ُهم َّم ْغ ِّ َرةٌ ِّمن َّربِّ ِّه ْم َو َ َّنا ٌ تَ ْ ِّرو
َ ْ ُ
ِّمن تَحِّتها األ َْنهار الِّ ِّد ِّ
ِّ
ِّ ِّ
إ
ثها َوِّن ْع َم أَ ْ ُر اْل َعامل َ
َُ َ َ
ثن} آل عمران { ،136-135بَ ُي َكل ُ
ثن ف َ
ْ َ
اكتَ َضَب ْ َربََّنا بَ تُ َا ِّ ْذَنا ِّإن َّن ِّض َثنا أ َْو
للاُ َنْ ضاً ِّإبَّ ُو ْض َع َها َل َها َما َك َضَب ْ َو َعَل ْث َها َما ْ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ثن ِّمن َمْبلَِّنا َربََّنا َوبَ تُ َح ِّمْلَنا َما
أَ ْ َ
ص اًر َك َما َح َمْلتَ ُ َعَلى الذ َ
طأَْنا َربََّنا َوبَ تَ ْحم ْل َعَل ْثَنا إ ْ
ِّ
طا َم َة َلنا ِّن ِّ واعإ عَّنا و ْ ِّ
لن}
بَ َ
َ
انص ْرَنا َعَلى اْلَق ْو ِّم اْل َكاف ِّر َ
َ ْ ُ َ َ
اغ ْر َلَنا َو ْار َح ْمَنا أَن َ َم ْوبََنا َف ُ
النقرة ،286
علثنا أن نذكر في بنا نا لحياتنا وعبور م ازاتها أن ااض م هو ر ية إنضانية
ضوية ،وهي مار

الن اة وبوصلة الطرلق إلى رحلة مأمونة العوام  ،من ية من

المهالل إلى لاط ،الن اة.
ااض م ليج عنصرلة حثوانية ظ مية عدوانية اضتع ية.
ااض م ليج يالية أضطورلة اضتعنادية إذبلية رهنانية.
ااض م ليج مادية عدمية عبنية صراعية حثوانية.
ااض م وامعية حياتية روحية متوازنة ضوية.
ااض م ور ية ااض م تعبر عن الحياة اانضانية الضوية ،وتحت ل بها وتنمثها،
وترلد إلى ضبل تحقيقها ،فهي ر ية تلنع حا ا

النلر في أمن وعدل وطمأنثنة.

فال نج ننع الحياة ومصدر نقا ها ،تحت ل ن الر ية ااض مية الحياتية وتح

علي  ،مع حمل مض وليات وأداء حقوم وحقوق كافة أطراف .
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والعلم والمعرفة هما ننع الحبارة وااعمار واابداا ،وااض م يح

على العلم

والمعرفة في كافة و و الحياة ،ولكن النافع منها ب البار.
والكض

والمتع الحياتية ثرح

بها ااض م ويح

الح ل دون ظلم وب غش وب إضراف ،ودون إ

على كضبها ولكن نالضبل

ل نحقوق ال رد وحقوق ال ماعة.

وب معنى للحياة دون الحرلة والكرامة وحماية الحقوق والكراما

واألع ار

ويحث على حماثتها والدفاا والذود عنها ،ويمنع ابعتداء والعدوان ،بل ويح

،
على

الع و والمغ رة عند المقدرة.
ل يض

القبية مبية عناء وحرمان ،وب مبية منالية وامعية وب منالية يالية،

أو حياة غنوصية رافية أو يالية أضطورلة ،أو حياة مادية عبنية حثوانية ظ مية
ولكنها حياة إنضانية ضوية.
ليج في أو تصرف ضليم صعونة لمن حضن ر لت وحضن تربثت  ،رواذا كان
هنال صعونة ف ي ل األحوال تأتي من المحيط اب تماعي إذا تلوه ر لت
وانحط

نقافت ومناهج تربثت  ،وعلى األفراد واألمم موا هة أزماتها وليج الهر

والتهر منها بدعوى المنالية والوامعية الموهومة.

القبية مبية ر ية ،ومبية عقلية ونقافة ومنهج وتربية ،في كافة أنعادها
وعوامل تكولنها وت عثلها ،ف

يكون الدثن ،وب تكون الر ية كنش ال داء للقصور

والتقصثر تبرل اًر لت اهل األضنا الذاتية الدا لية وال ار ية ،وتضلط موى الظلم
والظ مية في الم تمع ،وعرملة هود التغثثر وااص ح {يا أَث َّ ِّ
ثن َآ َم ُنوا لِّ َم
ُّها الذ َ
َ َ
للاِّ أَن تَُقوُلوا َما َب تَْ َعُلو َن} الصإ ،3–2
تَُقوُلو َن َما َب تَْ َعُلو َنَ ،ك ُب َر َمْقتاً ِّع َند َّ
ِّ
اا ْن ِّم واْلع ْدو ِّ َّ
بر والتَّْقوى وبَ تَعاوُنوْا َعَلى ِّ
للا َل ِّد ُثد
ان َواتُقوْا للاَ إ َّن َ
َ ُ َ
{وتَ َع َاوُنوْا َعَلى اْل ِّ َ َ َ َ َ
َ
ٍ
اج تَأْمرون ِّناْلمعر ِّ
ِّ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِّن
{كنتُ ْم َ ْث َر أ َّ
اْل ِّعَقا ِّ }الما دة ُ ،2
ُمة أُ ْ ِّر َ ْ ل َّلن ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ
نك ِّر وتُ ِّمنون ِّناِّّ}آل عمرانِّ َّ 110
للاَ َل َم َع
اه ُدوا ِّف َثنا َلَن ْه ِّدَثَّن ُه ْم ُضُبَلَنا َ روِّا َّن َّ
اْل ُم َ َ ْ ُ َ
(والذ َ
ثن َ َ
َ
ِّ ِّ
ثن) العنكبو 79
اْل ُم ْحضن َ
ط ِّ ِّ ِّ
نضم ه الرحمن الرحيم ِّ
ثن و َّ
ثن* َو َه َذا اْلَبَل ِّد ْاأل َِّم ِّ
ثن*
الزْلتُو ِّن* َو ُ
ور ضثن َ
(والت ِّ َ
َ
َّ َّ ِّ
اانض ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آم ُنوا َو َع ِّمُلوا
ثن* ِّإب الذ َ
َضَ َل َضافل َ
َلَق ْد َ َلْقَنا ِّْ َ َ
ان في أ ْ
َح َض ِّن تَْقويمٍ* نُ َّم َرَد ْدَنا ُ أ ْ
ثن َ
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الصالِّحا ِّ َفَلهم أَ ر غثر ممنو ٍن* َفما ي َك ِّذنل نعد ِّن ِّ
الد ِّ
َح َك ِّم
ثن* أََل ْي َج َّ
ُ ْ ْ ٌ َُْ َ ْ ُ
َ ُ ُ َ َُْ
للاُ ِّنأ ْ
َّ َ
ِّ ِّ
ثن*) ضورة التثن.
اْل َحاكم َ

مبادئ الرؤية القرآنية الكونية:
الر ي ــة القرآني ــة واض ــتوعبنا أنعاده ــا الكوني ــة والحب ــارلة ،أمكنن ــا

إذا أدركن ــا كلي ــا
حثن ٍذ فقط تحقثق اادرال الضليم لمنادئ هذ الر يـة وم اهيمهـا وميمهـا التـي ضـنتناولها
هنا نليء من الت صثل؛ ألنها هي الوضا ل والمنطلقا

األضاضية ال زمة لت ضثد تلـل

الر يـة؛ ألن هــذ المنــادئ والقــيم والم ــاهيم هــي األدوا التــي تبــنط مــنهج فكــر األمــة
المض ــلمة ،واانض ــان المض ــلم ،وتحولـ ـ إل ــى وام ــع ح ــي ملم ــوجِّ ،
ثرل ــد مض ــثرة الم تم ــع
الحب ــارلة ،ويم ــدها ن ــالقوة واارادة والطام ــة الت ــي تمكنه ــا م ــن ال اعلي ــة واألداء والنم ــو
والتطور ،وتمكنها من تحقثق مقاصدها ،روابداا وضا لها؛ متطـورًة مت اعلـ ًة مـع متغثـ ار
األح ـ ـوال والظـ ــروف واامكانـ ــا والتحـ ــديا ومـ ــع ضـ ــقوف العلـ ــوم والمع ـ ـارف الممتـ ــدة
المتوضعة.
وأول هــذ المنــادئ ،الــذو ه ـو األضــاج لمــا عــدا مــن المنــادئ ،هــو مبــدأ التوحثــد؛

ألن ـ هــو المبــدأ ال طــرو القرآنــي األضــاج الــذو ثنبنــق من ـ م هــوم نظــام )(system
الو ود ،وبهذا المبدأ والم هوم األضاضي ،إبـافة إلـى مبـدأ ابضـت
تتب أنعاد الحياة اانضانية الغا ية األ

ف المترتـ

عليـ ،

مية العلمية العالمية ،ومعنى و ودها.

 -1التوحيد:

والتوحث ــد ه ــو المب ــدأ األضاض ــي ف ــي الر ي ــة ااضـ ـ مية الكوني ــة؛ ألنـ ـ ه ــو اا ان ــة

الكونيــة ال طرلــة الضــوية للنعــد الروحــي لإلنضــان فــي فهــم ذاتـ مبتــدأً ومــآبً ،وهــو ضــقإ
المنطق اانضاني في فهم أنعاد الحياة والو ود ،وما وراء الحياة والو ـودَ{ ،لـيج ك ِّم ْنلِّـ ِّ
َْ َ
الضـ ِّـميع ِّ
ـق نُـ َّـم ُي ِّعثـ ُـد ُ َو َمــن َثـ ْـرُزُم ُكم ِّمـ َـن
ـثر }اللــورى{ ،11أ َّ
َلـ ْـي ٌء َو ُهـ َـو َّ ُ َ
َمــن َث ْبـ َـدأُ اْل َ ْلـ َ
النصـ ُ
اء و ْاألَر ِّ أَِّإَل ـ َّمــع َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
{هـ ْـل ِّمـ ْـن
صــادم َ
ثن}النملَ ،64
الضـ َـم َ ْ
ٌ َ
للا ُمـ ْـل َهــاتُوا ُب ْرَه ـ َان ُك ْم إن ُكنــتُ ْم َ
للاِّ ثــرُزُم ُكم ِّمــن َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ
{وَمــالُوا َمــا ِّهــي ِّإ َّب
َ
َ ـال ٍق َغ ْثـ ُر َّ َ ْ
الضـ َـماء َو ْاأل َْر َب إَلـ َ إب ُهو}فــاطرَ ،3
َ
ِّ
ِّ
َّ
ل ِّمـ ْـن ِّعْل ـ ٍم ِّإ ْن ُهـ ْـم ِّإ َّب
َحَياتَُنــا الـ ُّـد ْنَيا َن ُمــو ُ َوَن ْحَيــا َو َمــا ُث ْهل ُكَنــا ِّإب الـ َّـد ْه ُر َو َمــا َل ُهــم ِّب ـ َذل َ
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ظُّنــو َن }ال انيــة{ ،24أ َْم ُ لُِّق ـوا ِّمـ ْـن َغ ْثـ ِّـر َلــي ٍء أ َْم ُهـ ُـم اْل َ ــالُِّقو َن}الطور{ ،35أ َْم َ َلُق ـوا
َي ُ
ْ
الضماوا ِّ و ْاأل َْر َ َبل َّب ُث ِّ
اك ْم َعَبنـاً َوأََّن ُك ْـم ِّإَل ْثَنـا َب
وم ُنو َن}الطور{ ،36أََف َح ِّض ْبتُ ْم أََّن َما َ َلْقَن ُ
َّ َ َ َ
للاِّ
تُر عو َن* َفتَعـاَلى َّ ِّ
ـق َب ِّإَلـ َ ِّإ َّب ُهـو َر ُّ اْل َع ْـر ِّ
لم* َو َمن َث ْـداُ َم َـع َّ
ش اْل َك ِّـر ِّ
ـل اْل َح ُّ
للاُ اْل َمل ُ
َ
ْ َُ
َ
ِّإَلهاً آ ر َب برهان َل ِّن ِّ َفِّ َّنما ِّحضـان ِّعنـد ربِّـ ِّ ِّإَّنـ َب يْ لِّـ اْل َك ِّ
اغ ِّ ْـر
ـاف ُرو َن* َوُمـل َّر ِّ ْ
َ َ ُْ َ َ ُ
ُ ُ ُ
َ َ ُُ َ َ
ثر َّ ِّ ِّ
الض َم َاوا ِّ َو ْاأل َْر َ َو َمـا
{و َما َ َلْقَنا َّ
الراحم َ
َو ْار َح ْم َوأَن َ َ ْ ُ
ثن} الم منون َ ،118-115
ِّ
ثن}الد ان.38
َب ْثَن ُه َما َبعِّب َ
َّ
ٍ
ِّ
اع ُب ُـدوُ َو ُه َـو َعَلـى ُك ِّـل َلـي ٍء َو ِّكث ٌـل
َ ذلِّ ُك ُم للاُ َرب ُ
ُّك ْم ب ِّإَل َ ِّإب ُه َو َ ال ُق ُك ِّل َل ْـيء َف ْ
ْ
ٍ
َكم ِّمـ َـن األ َْر ِّ
َنل ـأ ُ
اع ُبـ ُـدوْا للاَ َمــا َل ُكــم ِّمـ ْـن ِّإَل ـ َغ ْثـ ُـرُ ُهـ َـو أ َ
ـال َيــا َمـ ْـو ِّم ْ
األنعــام َ  102مـ َ
للاِّ
ِّ
ِّ
ـان ِّف ِّ
ان َّ
ثه َمــا آلِّ َهـ ٌة ِّإ َّب َّ
للاُ َلَ َضـ َـدتَا َف ُضـ ْـن َح َ
اضــتَ ْغ ُروُ هــود َ61لـ ْـو َكـ َ
ثهــا َف ْ
َو ْ
اضـتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ٍ
صُ ون األنبياء  22ما اتَّ َذ َّ ِّ
ش ع َّما ي ِّ
ِّ
ان َم َعـ ُ ِّم ْـن ِّإَلـ ٍ ِّإ ًذا
َ
َ َ
للاُ من َوَلد َو َما َك َ
َر اْل َع ْر ِّ َ َ
للاِّ ع َّم ــا ي ِّ
َّ
ِّ ٍ ِّ
صـ ـُ و َن
ب ـ ُـه ْم َعَل ــى َن ْعـ ـ ٍ ُض ـ ْـن َح َ
ـق َوَل َعـ ـ َ َن ْع ُ
ان َّ َ َ
لـ ـ َذ َه َ ُك ـ ُّـل إَلـ ـ ن َم ــا َ َل ـ َ
احٌد روِّاَّنِّني ب ِّـر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
{و َمـا
َ ٌ
وء م َّمـا تُ ْل ِّـرُكو َن األنعـام َ ،91
الم منون ُ  91م ْل إَّن َما ُه َو إَل ٌ َو َ
ِّ
أَرضْلَنا ِّمن َمبلِّل ِّمن َّرض ٍ َّ ِّ
َّ
اع ُب ُدو ِّن}األنبياء.25
ول ِّإب ُنوحي ِّإَل ْي أََّن ُ َب ِّإَل َ ِّإب أََنا َف ْ
ْ َ
ُ
َْ
ووحــدة ال ــالق ومدرتـ وت ــرد  ،وكمالـ وبــديع ال ليقـة التكامليــة ي ضــر ويحــتم فط ـرة
مثتـ

وحدة وتنوعاً ،وتناضقاً وتكـام ً ،وي ضـر إبـداا نظامهـا ،ويحـتم غا ثتـ وأ
ال ليقة
ً
ِّ
ِّ
النه ـ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ َّ
ِّإ َّن ِّف ــي َ ْل ـ ِّ
آلي ــا ٍ ِّأل ُْولِّ ــي األْلَن ــا ِّ *
ـق َّ
ـار َ
الض ـ َـم َاوا َواأل َْر َوا ْ ــت َف الل ْث ــل َو َ
َّ ِّ
ِّ
الضــماوا ِّ واأل َْر ِّ
ـودا َو َعَلــى ُ ُنــوبِّ ِّه ْم َوَلتََ َّكـ ُـرو َن ِّفــي َ ْلـ ِّ
امــا َوُم ُعـ ً
الــذ َ
ـق َّ َ َ َ
ثن َثـ ْذ ُك ُرو َن للاَ مَي ً
َ
ِّ
الن ِّ
ل َف ِّقَنا َع َذا َ َّ
ال َربَُّنـا
َربََّنا َما َ َلْق َ َهذا َناط ً ُض ْن َح َان َ
ار آل عمران َ 191-190م َ
َّ ِّ
َّ ِّ
ٍ
ٍ
ـق
َع َ
الذو أ ْ
طى ُك َّل َل ْيء َ ْلَق ُ نُ َّم َه َدى ط 50الذو أ ْ
َح َض َن ُك َّل َل ْيء َ َلَقـ ُ َوَب َـدأَ َ ْل َ
ان ِّمن ِّطـث ٍن الضـ دة { ،7وتـرى ال ِّ نـال تحضـبها ِّ
الضـحا ِّ
ِّ
اانض ِّ
امـدة و ِّه
ـي تَ ُم ُّـر َم َّـر َّ َ
ْ َ
َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ َ ً َ َ
طـ َـر
طـ َـرَة َّ
صـ ْـن َع َّ
للاِّ َّالـ ِّـذو أ َْتَقـ َـن ُكـ َّـل َلـ ْـي ٍء ِّإَّنـ ُ َ ِّبثـ ٌـر ِّن َمــا تَْ َعلُو َن}النمــلِّ  ،88ف ْ
للاِّ َّالِّتــي َف َ
ُ
ِّ
ِّ
ـق َّ ِّ ِّ
َّ
ثل لِّ َ ْل ِّ
ثن اْلَقـيِّ ُم الـروم َ  30ف َه ْـل َثن ُ
ظ ُـرو َن ِّإ َّب ُض َّـن َ
ـل الـد ُ
للا َذل َ
الن َ
اج َعَل ْث َها َب تَْبـد َ
للاِّ تبـ ِّـدي ً وَلـن ت ِّ ـد لِّضـَّـن ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ـق ُكـ َّـل
ْاألََّولِّ َ
ـثن َفَلـن تَ ِّ ـ َـد ل ُض َّـن َّ َْ
للا تَ ْح ِّـوي ً فــاطر َ  43و َ َل َ
َ َ َ ُ
للاُ لِّ ُك ِّل َلي ٍء َم ْد ًار الط ق ُ 3م ْل ِّض ُثروا ِّفـي
ثر ال رمان َ  2م ْد َ َع َل َّ
َلي ٍء َفَق َّد َرُ تَْق ِّد ًا
ْ
ْ
ِّ
ِّ
للاُ ُثنلــَّ ُ،
الن ْل ـأ ََة ْاآل ـ َـرَة العنكبــو  ،20أََفَلـ ْـم
ـق نُـ َّـم َّ
ْاأل َْر ِّ َفــان ُ
ظ ُروا َك ْثـ َ
ـإ َبـ َـدأَ اْل َ ْلـ َ
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ِّ
ِّ
ِّ
ان َي ْض َـم ُعو َن ِّب َهـا َفِّ َّن َهـا َب تَ ْع َمـى
َيض ُثروا فـي ْاأل َْر ِّ َفتَ ُكـو َن َل ُه ْـم ُملُـو ٌ َي ْعقلُـو َن ِّب َهـا أ َْو آ َذ ٌ
الص ُد ِّ
ور الحج .46
ص ُار َوَل ِّكن تَ ْع َمى اْلُقلُو ُ َّالِّتي ِّفي ُّ
ْاأل َْن َ
مــا ضــبق مــن آيــا

الــوحي الك ـرلم يعبــر أوب ـ تعبثــر عــن حـ ِّ
ـج ال ط ـرة اانضــانية

ول ـواهدها المنظــورة علــى مبــدأ التوحثــد فــي وحــدة ال ــالق ،وفــي إبــداا ال لــق ووحدت ـ
ـاء المنظـومي الضـببي
التكاملية؛ وهو مـا يحـتم وي ضـر وح َ
ـدة هـذا الو ـود التكامليـة ،وبن َ
التكاملي ) (systematicوغا ثت األ مية اابداعية.
الــوحي وتو ثهــا

هدي ـ التــي تعبــر عــن ــوهر فط ـرة

وضــن تار ملــي ً مــن آيــا

البــمثر اانضــاني ونزعات ـ الروحيــة الغا يــة األ

ميــة فــي نظــام ) (systemالو ــود،

والتي تبرز وت ضـد وتعبـر عـن تلـل النزعـا

ال طرلـة البـمثرلة فـي مـيم ال ثــر والح ِّ
ـق

والعــدل واا ــاء والتكافــل والرحمــة والض ـ م ،والتــي مــن دونهــا ب يعــود للحيــاة والو ــود،
وب لنظام البديع ال ار ع ،من الذرة حتى الم رة ،معنـى ،وب بـد أن ثنتهـي م هـوم الحيـاة
تقبــل م هــوم ال وبــى والعبنيـة الــذو ب يمكــن أن ثتقبلـ وامــع نظــام
والو ـود حثنهــا إلــى ُّ

حج ال طرة ،وب منطق مثزان ال ِّ
عقل الضليمٍ.
الكون البديع ،وب ُّ
ُ
ِّ
ِّ
ـج ِّإ َّب لَِّي ْع ُب ُـدو ِّنَ * 45مـا أ ُِّرل ُـد ِّم ْـن ُهم
{و َما َ َلْق ُ اْل َّـن َو ْاان َ
يقول ه ضنحان وتعالى َ
ِّ
ثن}الذارلا 58-56
ط ِّع ُمو ِّن* ِّإ َّن َّ
للاَ ُه َو َّ
ِّمن ِّرْز ٍق َو َما أ ُِّر ُلد أَن ُي ْ
اق ُذو اْلُقَّوِّة اْل َمت ُ
الرَّز ُ
ِّإ َّن للا َي ـأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحضـ ِّ
نكـ ِّـر
ـان َ روِّاثتَــاء ِّذو اْلُق ْرَبــى َوَل ْن َهــى َعـ ِّـن اْلَ ْح َلــاء َواْل ُم َ
ْم ُر ناْل َعـ ْـدل َو َ
َ ُ
َّ
اع ُب ُـدوْا
َواْلَن ْغ ِّي َي ِّع ُ
ال َيا َم ْـو ِّم ْ
ظ ُك ْم َل َعل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن النحل  َ  90روِّاَلى َم ْدَث َن أَ َ ُ
اه ْم ُل َع ْثًنا َم َ
ـاف
للاَ َمــا َل ُكــم ِّمــن ِّإل ـ ٍ غثــر وب تنقص ـوا ال ِّمكيــال وال ِّمثــزان ِّإِّنــي أَراكــم ِّب ثـ ٍـر وِّاِّنـ
ـي أَ َ ـ ُ
ْ َ َْ ُُ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ر َ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ان ِّناْل ِّق ْضـ ِّـط َوبَ تَْب َ ضـوْا َّ
ـاج
ـال َواْلمثـ َـز َ
النـ َ
َعَلـ ْـي ُك ْم َعـ َذا َ َثـ ْـو ٍم ُّمحــيط * َوَيــا َمـ ْـو ِّم أ َْوُفـوْا اْلم ْكَيـ َ
ُ
للاِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن هــود َ  85 -84و َمــن ُي ْضــلِّ ْم َو ْ َه ـ ُ ِّإَلــى َّ
أْ
اءه ْم َوبَ تَ ْعنَـ ْـوْا فــي األ َْر ِّ ُمْ ضــد َ
َلـ َـي ُ
ِّ
ِّ
للاِّ َع ِّامَن ـةُ ْاألُمـ ِّ
ـورلقمــان َ  22و َمـ ْـن
ـل ِّنــاْل ُع ْرَوِّة اْلـ ُـوْنَقى َ روِّاَل ـى َّ
اضتَ ْم َضـ َ
َو ُهـ َـو ُم ْحضـ ٌـن َفَقــد ْ
ُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
أَحضــن َمــوًب ِّم َّمــن دعــا ِّإَلــى َّ ِّ ِّ
ِّ
ثن فصــل 33
ـال ِّإَّننــي مـ َـن اْل ُم ْضــلم َ
ََ
صــال ًحا َوَمـ َ
َْ ُ ْ
للا َو َعمـ َـل َ
احــد َفمــن كــان ثر ــو لَِّقــاء ربِّ ـ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـوحى ِّإَلـ َّ
َ
ـي أََّن َمــا إَل ُه ُكـ ْـم إَل ـ ٌ َو ٌ َ َ َ َ ْ ُ
ُ مـ ْـل إَّن َمــا أََنــا َن َلـ ٌـر م ـ ْنلُ ُك ْم ُثـ َ
َفْليعمل عم ً صـالِّحا وَب ي ْل ِّـرل ِّن ِّعن ِّ ِّ
َّ ِّ
ـاه ْم ِّفـي
َْ َ ْ َ َ َ ً َ ُ ْ َ َ
َح ًـداالكهـإ  110الـذ َ
ثن ِّإن َّم َّكَّن ُ
ـادة َربِّـ أ َ
الزَك ــاة وأَم ــروا ِّن ــاْلمعر ِّ
ِّ
نك ـ ِّـر َوَِِّّّّ َع ِّامَنـ ـ ُة
ـاموا َّ
وف َوَن َه ـ ْـوا َع ـ ِّـن اْل ُم َ
َ ُْ
الصـ ـ َ َة َوآتَـ ُـوا َّ َ َ َ ُ
ْاأل َْر أََمـ ُ
ـور الحــج  41ولِّ ُكـ ٍـل ِّو هـةٌ هــو مولِّثهــا َفاضــتَِّنُقوْا اْل ثـ ا ِّ
ْاألُمـ ِّ
اضــتَِّق ْم
ََْ
ـر  النقـرة َ  148ف ْ
ْ َ ُ َ َُ َ ْ
َ
ُ
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ط َغوْا ِّإَّن ِّنما تَعملُون ن ِّ
ِّ
ص ٌثر هود ُ  ،112م ْـل ِّإَّن َمـا أََنـا
َك َما أُم ْر َ َو َمن تَا َ َم َع َ
ل َوبَ تَ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ
ِّ
ِّ
احـ ٌـد َف ِّ
ِّ ِّ
ـي أََّنمــا ِّإَله ُكــم ِّإَلـ و ِّ
ِّ
ل َفـ ْ
ـاداُ
يموا ِّإَل ْيـ  فصــل َ 6فلـ َذل َ
َن َلـ ٌـر مـ ْنلُ ُك ْم ُثـ َ
ْ
ـوحى إَلـ َّ َ ُ ْ ٌ َ
اضــتَق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ُمـر وَب تَتَِّّنــع أَهـواءهم وُمـل آمنـ ِّنمـا أَن َـزل َّ ِّ ِّ
و ِّ
َعـ ِّـد َل
للاُ مــن كتَـا ٍ َوأُم ْـر ُ أل ْ
َ
َ ْ
اضـتَق ْم َك َمـا أ ْ َ َ
ْ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ل ِّمـ َـن الـ ُّـد ْنَيا
ـال َّ
ـثن َ
يمــا آتَـ َ
ـنج َنصـ َ
للاُ الـ َّـد َار ْاآل ـ َـرَة َوَب تَـ َ
َب ْثـ َـن ُك ُم اللــورى َ  15و ْابتَ ـ ِّ ف َ
ِّ ِّ
وأ ِّ
ِّ
ثن
ـاد ِّف ــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض ـ َـن َّ
ـل َوَب تَْنـ ـ ِّ اْلَ َض ـ َ
للاَ َب ُيحـ ـ ُّ اْل ُمْ ض ــد َ
للاُ ِّإَل ْي ـ َ
َحض ــن َك َم ــا أ ْ
َ ْ
احش مــا َ ِّ
ِّ
طـ َـن و ِّ
اا ْنـ َـم َواْلَن ْغــي
القصــا  77مــل ِّإَّنمــا حـ َّـرم ربِّـ
ظ َهـ َـر م ْن َهــا َو َمــا َن َ َ
ـي اْلَ ـ َـو َ َ
َ
ُْ َ َ َ َ َ
ط ًانا َوأَن تَُقولُـوْا َعَلـى للاِّ َمـا بَ تَ ْعَل ُمـو َن
ِّن َغ ْث ِّر اْل َح ِّق َوأَن تُ ْل ِّرُكوْا ِّناِّّ َما َل ْم ُثَن ِّـز ْل ِّنـ ِّ ُضـْل َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ـل َل ُهـ ُـم األ َْمـ ُـن َو ُهــم ُّم ْهتَـ ُـدو َن
يمــاَن ُهم ِّن ُ
األعـراف  33الــذ َ
ظْلـ ٍم أ ُْوَل ـ َ
آم ُن ـوْا َوَلـ ْـم َثْلن ُض ـوْا إ َ
ثن َ
َِّّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـادا
ثن َب ُث ِّرلـ ُـدو َن ُعلُـ اـوا فــي ْاأل َْر ِّ َوَب َف َضـ ً
ـل الـ َّـد ُار ْاآل ـ َـرةُ َن ْ َعلُ َهــا للــذ َ
األنعــام  82تْلـ َ
واْلع ِّامن ـ ـةُ لِّْلمتَِّّقـ ــثنالقصـ ــا { ،83وعـ ــد َّ َّ ِّ
الصـ ــالِّحا ِّ
ِّ
ِّ
ََ َ
للاُ الـ ــذ َ
ُ َ
َ َ َ
آم ُن ـ ـوا مـ ــن ُك ْم َو َعملُ ـ ـوا َّ َ
ثن َ
َليضتَ لَِّ َّنهم ِّفي ْاألَر ِّ َكما اضتَ َل َّ ِّ
ثن ِّمن َمْبلِّ ِّه ْم}النور55
إ الذ َ
َ ْ ْ َ
ْ
َْ ْ ُ
رواذا كانـ فطرة الكون وتكامل نظام يحتم وحـدة ال ـالق ومدرتـ  ،فـ ن إبـداا الكـون
رواتقان صنعت رواحكـام نظامـ  ،ي ضـر ويحـتم أيبـاً وحـدة هـذا ال لـق الضـببية التكامليـة،
ِّ
النه ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ ِّ َّ
ـار َواْلُ ْل ِّـل َّالِّتـي تَ ْ ِّـرو ِّفـي اْلَن ْح ِّـر
ِّ{إ َّن ِّفي َ ْل ِّق َّ
الض َم َاوا َواأل َْر َوا ْ ت َف الل ْثل َو َ
الضــم ِّ
ِّ
اء ِّمــن َّمــاء َفأَحيــا ِّنـ ِّ األر َ نعـ َـد موِّتهــا وبـ َّ
ِّنمــا َثنَ ـ ُـع َّ
ـث
ْ
َْ َْ َ َ َ
َْ
النـ َ
ـاج َو َمــا أَنـ َـزَل للاُ مـ َـن َّ َ
َ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّفثها من ُك ِّل دآنَّة وتَص ِّر ِّ
لإ ِّ
آليا ِّلَق ْو ٍم
الرَل ِّ
الض َحا ِّ اْل ُم َض ِّ ِّر َب ْث َن َّ
اح َو َّ
الض َماء َواأل َْر ِّ َ
َ َ ْ
َ
ِّ
ِّ
ـثن* َل ـ ْـو أ ََرْدَن ــا أَن
{و َم ــا َ َلْقَن ــا َّ
الض ـ َـماء َو ْاأل َْر َ َو َمــا َب ْثَن ُه َم ــا َبعِّب ـ َ
َي ْعقُلــو َن }النقـ ـرةَ ،164
ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ثن}األنبياء.17 -16
َّنتَّ َذ َل ْهواً بتَّ َ ْذَنا ُ من ل ُدَّنا ِّإن ُكَّنا َفاعل َ
وهكــذا فـ ـ ن حتميــة غا يـ ـة ال ل ــق وأ مثت ـ أم ــر ب تض ــتقيم الر يــة م ــن دونـ ـ  ،وب
المنطق ،وتتحتم ال وبى التي ب يضتقيم معها عق ً ما نلاهد من و ود ونظام ،وهـو
مــا ِّ
يعبــر عنـ مــا أوردنــا مــن آيــا الكتــا الحكــيم التــي تنضــط أنعــاد ال طـرة ،وتوبـ
مدلوبتها وغاياتهـا ،وت علهـا فـي بـ رة وعـي اانضـان؛ لترلـد ضـعي و يـار  ،وتدلـ علـى
من ــاهج التضـ ـ ثر الكوني ــة الص ــحيحة؛ لتحقث ــق غاي ــا

فطرتـ ـ الض ــامية الروحاني ــة ف ــي

اضـ ــت ابتها لحا ات ـ ـ الحياتيـ ــة الماديـ ــة وااعمارلـ ــة؛ نعثـ ــداً عـ ــن الترهـ ــا

ال رافية وال وبوية المادية والعدمية.
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والغوغا ي ـ ـا

كمــا ن ــد أن مبــدأ توحثــد ال ــالق ال ــالا ،ومــا ثترت ـ

علي ـ مــن توحثديــة ال لــق

التكاملية ،هو األضاج الذو تبني علي الر يـة ااضـ مية معنـى الحيـاة والكـون البـديع،
وعلــى هــذا المبــدأ األضــاج ترتكــز وتنطلــق منــادئ هــذ الر يــة وم اهيمهــا فــي غا يــة
الو ــود وأ

مثت ـ  ،وفــي اضــت

ف اانضــان وتكرلم ـ نالقــدرة علــى التصــرف ،والقــدرة

عل ــى ال ي ــار وحرل ــة ات ــاذ القـ ـرار ،وم ــا يض ــتتنع ذل ــل م ــن مضـ ـ ولية اانض ــان الروحي ــة
ااعمارل ــة ،لتحقث ــق الحي ــاة الطثن ــة الت ــي تحق ــق "ذا

لحا اتـ ـ ،

اانض ــان" ،وتض ــت ث

وتت او مع فطرت الضوية ،وتضمو ن في معار مـيم الـروح فـي صـنع ال ثـر ،وطلـ
الض م.

الحق ،والتزام العدل ،وارتقاء اا اء والتكافل ،روابداا ااعمار ،وح
إن إمكانــا العلــم الضــنني ،ومــا يكل ـ لإلنضــان مــن عظــيم إبــداعا
و ـ ـ األر  ،وف ــي أعم ــاق النح ــار ،وف ــي آف ــاق الض ــموا

وم ـ ـ ار

الكــون علــى

ال ب ــاء المذهل ــة

ال ضيحة في دمة نظام الكون وتكامل واتضاق تكولن وضنن ؛ تعثن اانضان علـى إدرال

أنعــاد "الو ــود المــادو" ،ومنطقـ  ،وأنعــاد "و ــود مــا وراء المــادو" ،وهــذا اادرال يعطــي
الو ود (مـا وراء المـادو) نعـداً آ ـر ،نمنطـق آ ـر م تلـإ عـن منطـق اانضـان ،وعـن
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
{عالِّم اْل َغ ْث ِّ َف َ ُي ْ ِّ
َحـداً
ظه ُـر َعَلـى َغ ْثنـ أ َ
منطق المادةَ{ ،ل ْي َج َكم ْنل َل ْي ٌء}اللورىُ َ ،11
}ال ــن{ ،26ومــا أ ِّ
ُوتثــتُم ِّمــن اْل ِّعْلـ ِّـم ِّإبَّ َملِّي ً}ااضـراءَ { ،85فـ َ أُْم ِّضــم ِّنم َو ِّامـ ِّـع ُّ
الن ُ ِّ
وم* َ روِّاَّنـ ُ
ُ َ
ََ
ِّ
َّ
لم} الوامع ــة ،77-75وك ــل ذل ــل ثزل ــد المـ ـ من
يم*ِّإَّنـ ـ ُ َلُق ـ ْـر ٌ
آن َك ـ ِّـر ٌ
َلَق َض ـ ٌـم ل ـ ْـو تَ ْعَل ُم ــو َن َعظ ٌ
والعالم توابـعاً؛ ليأ ـذ حياتـ الـدنيا ومهمتـ ال طرلـة ابضـت فية األ ميـة ااعمارلـة
ال ِّثـرة مأ ـذ ال ـد ،فيحقـق اانضـان المضـلم بـذلل ذاتـ وضـعادت والربـا عـن ن ضـ فـي
الحياة الدنيا ،وتطمـ ن ن ضـ الضـوية ال ِّث ـرة إلـى مصـثر فيمـا وراء الحيـاة حـثن تنكلـإ
ـاه اًر ِّمـن اْلحيـ ِّ
ظ ِّ
ـاة ال ُّـد ْنَيا َو ُه ْـم َعـ ِّـن
{ي ْعَل ُمــو َن َ
َ ََ
لإلنضـان فـي الـدار اآل ـرة الصـورة الكاملـةَ ،
ِّ
ِّ
اة ُّ
الد ْنَيا* َو ْاآل ِّ َرةُ َ ْثٌر َوأ َْنَقى} األعلـى-16
{ب ْل تُ ْ ِّن ُرو َن اْل َحَي َ
ْاآل َرِّة ُه ْم َغافلُو َن}الرومَ ،7
ل اْلَث ْوَم َح ِّد ٌثد} ق.22
نل ِّغ َ
ص ُر َ
طاء َ
َ { ،17ف َك َلْ َنا َع َ
ل َفَن َ
 -2االستخالف:

{وِّا ْذ َمــال رُّبــل لِّْلم َِّ َكـ ِّـة ِّإِّنــي ِّ
اعـ ٌـل ِّفــي األ َْر ِّ َ لِّيَ ـ ًة}النقرة30
ومبــدأ ابضــت ف َ ر
َ
َ َ َ َ
آنيا ب أضاج ل في فطرة اانضان ولكن تعبثر عن طبيعة اانضـان ،ومـا
ليج تكليً ا مر ً
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تمعـ ــا و نض ـ ـاً ثتمتـ ــع نـ ــالوعي
فطـ ــر ه علي ـ ـ مـ ــن ص ـ ـ ا ومـ ــد ار  ،علت ـ ـ فـ ـ ً
ـردا وم ً
واادرال ونالروح التي هي محبن ال طرة الضوية؛ التي ثتعلق بها البـمثر اانضـاني،
ونــالن ج اللوامــة ،وبنزعــة طل ـ
ثتمثز على كل الكا نـا

العلــم وطل ـ

المعرفــة ،وهــذا مــا عــل اانضــان لي ــة

فـي عالمـ  ،نقدرتـ علـى التصـرف ،وعلـى تضـ ثر الكـون مـن

حول لتوفثر حا ات  ،وت ضثد ر ا  ،و يارات  ،ومناد وميمـ  ،وم اهيمـ ؛ ألنـ ب ميمـة

للمادة إذا لـم تُ ضـد ميمـاً ومنـادئ ضـوي ًة ،وب ميمـة للمنـادئ والقـيم والـر ى إذا لـم تت ضـد
في مادة.
وهكـذا فـ ن مبـدأ ابضــت

ف ،الـذو يعنــي مـدرة اانضــان علـى التصـرف فـي عالمـ

للتعبثــر عــن إرادتـ والحصــول علــى حا اتـ  ،هــو فطـرة وطنــع روارادة تحمــل فــي طياتهـا
تكـ ـرلم اانض ــان به ــذا المرك ــز ،ن ــم نـ ـالتمثز ب ــثن الكا ن ــا  ،م ــع ك ــل م ــا يض ــتلزم ه ــذا
ابضــت

ار
ـدر  ،مــن حــق الحرلــة ،وحــق ال يــار بت ــاذ القـر ا
ف ،وهــذ القـ ا

ومــا يضــتتنع ذلــل نالبــرورة أيبـاً مــن وا نــا

ومضـ وليا

الحياتيــة،

تلقــى علــى عــاتق اانضــان

ـار ،أو فضـاداً
عن تصرفات  ،واضت دام مد ارتـ وطاماتـ فـي فـة الكـون؛ صـ ًحا رواعم اً
ِّ
الض ِّـب ِّ
ا ِّ
ـاك اًر روِّا َّمـا َكُ و اًر}اانضـان{ ،3وَنْ ٍ
اها* َفأَْل َه َم َها
ـج َو َمـا َض َّـو َ
ً
ودمار {إَّنـا َه َـد ْثَنا ُ َّ َ
َ
ثل إ َّمـا َل َ
ـاها} اللـمج { ،10-7أََل ْـم َن ْ َعـل
اها* َوَم ْد َ ا َ َمـن َد َّض َ
اها* َم ْد أَْفَل َ َمن َزَّك َ
ورَها َوتَْق َو َ
ُف ُ َ
َّل ُ َع ْثَن ْث ِّن* َولِّضاناً َو َلَ تَْث ِّن* َو َه َد ْثَنا ُ َّ
الن ْ َد ْث ِّن* َف َ ا ْمتَ َح َم اْل َعَقَن َة} البلد .11-8
َ
وهكذا ف ن ابضت

ف نما يحمل من متعة التصرف ومضـ ولية ال يـار هـو ـوهر

الحياة اانضانية وغاثتها في العمل ال ِّثـر ،وفي اابداا وااعمار.
ٍ
{وِّاَلى نَمود أَ َ ـاهم ِّ
َكم
َر
َنلـأ ُ
اع ُب ُـدوْا للاَ َمـا َل ُكـم ِّم ْـن ِّإَل ـ َغ ْث ُـرُ ُه َـو أ َ
ُ َ
ـال َيـا َم ْـو ِّم ْ
صـالحاً َم َ
ُْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وب ـوْا ِّإَل ْي ـ ِّ ِّإ َّن َربِّــي َم ِّرل ـ ٌ ُّم ِّ ث ـ ٌ }هود،61
اضــتَ ْغ ُروُ نُـ َّـم تُ ُ
ثهــا َف ْ
مـ َـن األ َْر َو ْ
اضــتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
{وعــد َّ َّ ِّ
ـنكم وع ِّملُ ـوا َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
إ
َ ََ
للاُ الــذ َ
اضــتَ ْ َل َ
آم ُن ـوا مـ ُ ْ َ َ
الصــال َحا َلَي ْضــتَ ْ لَ َّن ُهم فــي ْاأل َْر َك َمــا ْ
ثن َ
ِّ
َّالـ ِّـذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
للاُ الـ َّـد َار ْاآل ِّ ـ َـرَة َوَب
ـال َّ
َ
يمــا آتَـ َ
ثن مــن َمـ ْـبله ْم َوَل ُي َمكـ َـن َّن َل ُهـ ْـم د َثن ُه ْم}النــورَ ،55
{و ْابتَ ـ ِّ ف َ
الد ْنيا وأ ِّ
صثن ِّ
ِّ
ـاد ِّفـي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض َـن َّ
ـل َوَب تَْنـ ِّ اْلَ َض َ
للاُ ِّإَل ْي َ
نج َن َ َ
َحضـن َك َمـا أ ْ
ل م َن ُّ َ َ ْ
تَ َ
للاَ
ِّ ِّ
ِّ
ـاك ْم َعَبنـاً َوأََّن ُكـ ْـم ِّإَل ْثَنــا َب تُْر َ ُعــو َن
ثن }القصــا{ ،77أََف َح ِّضـ ْـبتُ ْم أََّن َمــا َ َلْقَنـ ُ
َب ُيحـ ُّ اْل ُمْ ضــد َ
}الم منون.115
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 -3العدل واالعتدال:
رواذا كــان التوحثــد هــو األضــاج والمنطلــق للر يــة الكونيــة القرآنيــة ،نكــل مــا يعني ـ

ف يعني القـدرة

التوحثد من غا ية أ مية ونظامية تكاملية تناضقية؛ رواذا كان ابضت
علـى التصــرف والتضـ ثر اانضــاني للكــون الـدنثوو المــادو ،ومــا يضـتتنع مــن مضـ ولية
حمل أمانة التصرف ،فـ ن مصـد العـدل  -الـذو هـو نقـي

الظلـم وال ـور -فـي ميـع

و ــو التص ــرف اانضــاني ف ــي الحي ــاة ،هــو لـ ـ ُّ المحت ــوى والت اعــل اانض ــاني الض ــوو؛

معنوياً ،ومادياً ،وا تماعياً ،وامتصـادياً ،وضياضـياً ،ومـن دون العـدل ،ونالتـالي ابعتـدال

تص ــن مي ــع أنع ــاد الو ــود اانض ــاني وأداء ابض ــت ف م َّرغـ ـاً م ــن معن ــا وغاثتـ ـ ،
فالع ــدل ه ــو ال ــذو يعط ــي محت ــوى التص ــرف اانض ــاني معن ــا الض ــوو المعت ــدل ويحق ــق
غا ثت وأ

مثت  ،ول ضد فطرت الضوية ،ولذلل كان العـدل أول مـا ثـ مر نـ اانضـان؛

ألن ـ ل ـ ُّ معنــى الحيــاة وماعــدة ترلــثد ال ط ـرة ،وألن ـ نالعــدل ثنــز ه ذات ـ العليــة عــن

الظلــم ،وب يظلــم اانضــان إب ن ض ـ نــابنحراف واضــتعناد إرادت ـ لغثــر ه الحــق العــدل
ِّ{إ َّن للا َيأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحض ِّ
نك ِّـر َواْلَن ْغ ِّـي
ان َ روِّاثتَاء ِّذو اْلُق ْرَبـى َوَل ْن َهـى َع ِّـن اْلَ ْح َلـاء َواْل ُم َ
ْم ُر ناْل َع ْدل َو َ
َ ُ
َّ
ظلِّ َم ُه ْم َوَل ـ ـ ـ ِّـكن َك ـ ـ ـ ُانوْا أَنُ َضـ ـ ـ ُـه ْم
ـان للاُ لِّـ ـ ـ َـي ْ
َي ِّع ُ
ظ ُكـ ـ ـ ْـم َل َعل ُكـ ـ ـ ْـم تَ ـ ـ ـ َذ َّك ُرو َن}النحلَ { ،90ف َمـ ـ ــا َكـ ـ ـ َ
ظلِّمون}التونــة{ ،70ومــا للا ث ِّرلــد ُ ِّ ِّ
ِّ
ـل
َي ْ ُ َ
ََ ُُ ُ
ظْلم ـاً لْل َعــاَلم َ
{وتَ َّمـ ْ َكل َم ـ ُ َرِّبـ َ
ثن}آل عم ـرانَ ،108
صــدماً وعــدبً بَّ مبـ ِّـد ِّل لِّ َكلِّم ِّات ـ ِّ وهــو َّ ِّ
ِّ
ِّ
{مــا ُثَبـ َّـد ُل اْلَقـ ْـو ُل َلـ َـد َّو
ْ َ َْ
َُ
الضــم ُ
َ َ َُ
يم}األنعــامَ ،115
يع اْل َعل ُ
ظ َّ ٍم لِّْل َعِّب ِّثد} ق.29
َو َما أََنا ِّن َ
وألن ل ـ

معنــى الحيــاة و ثرلتهــا ثتعلق ـان نالعــدل؛ لــذلل ثرلــد ه اانضــان حتــى

يحقــق ذات ـ الضــوية بتــو ي العــدل وابعتــدال فــي كــل لــيء ،حتــى مــع الــن ج وعلــى
الن ج ،وب ثنكر على ٍ
أحد ولو كان عدواً.
ِّ
ِّ
يقــول ه ضــنحان وتعــالى {وُمــل آمن ـ ِّنمــا أَنـ َـزل َّ ِّ ِّ
َعـ ِّـد َل
للاُ مــن كتَــا ٍ َوأُمـ ْـر ُ أل ْ
َ
َ ْ َ ُ َ
ِّ
ْم ُرُك ْم أَن تُ ـ ُّدوْا
َب ْثـ َـن ُك ُم َّ
للاُ َربَُّنــا َوَرب ُ
َع َماُلَنــا َوَل ُكـ ْـم أ ْ
ُّكـ ْـم َلَنــا أ ْ
َع َماُل ُك ْم}اللــورى{ ،15إ َّن للاَ َي ـأ ُ
ظكــم ِّنـ ِّ
ِّ ِّ
النـ ِّ
َهلِّهــا َ رواِّ َذا َح َك ْمــتُم َبـ ْـث َن َّ
ـاج أَن تَ ْح ُك ُمـوْا ِّناْل َعـ ْـد ِّل ِّإ َّن للاَ ِّن ِّع َّمــا َي ِّع ُ ُ
األ ََم َانــا إَلــى أ ْ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ثن ِّناْل ِّق ْض ِّـط ُل َـه َداء
آم ُنـوْا ُك ُ
ونـوْا َم َّـوام َ
{يا أَُّث َها الـذ َ
ِّإ َّن للاَ َك َ
ان َضميعاً َنصث اًر}النضاءَ ،58
ثن َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ثن ِّإن َي ُكـ ْـن َغِّنيـاً أ َْو َفَقث ـ اًر َفــاُّ أ َْوَلــى ِّب ِّه َمـا َف ـ َ
ّ َوَلـ ْـو َعَلــى أَنُ ضـ ُـك ْم أ َِّو اْل َوالـ َـد ْث ِّن َواألَْمـ َـربِّ َ
ِّ
ان ِّن َم ـ ـ ـ ــا تَ ْع َملُ ـ ـ ـ ــو َن
بـ ـ ـ ـ ـوْا َفـ ـ ـ ـ ـِّ َّن للاَ َكـ ـ ـ ـ ـ َ
تَتَِّّن ُعـ ـ ـ ـ ـوْا اْل َه ـ ـ ـ ـ َـوى أَن تَ ْع ـ ـ ـ ــدلُوْا َ روِّان َتْل ـ ـ ـ ـ ُـووْا أ َْو تُ ْع ِّر ُ
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ِّ
َح ُد ُه َما أ َْن َك ُم بَ َيْق ِّد ُر َعَلـى َلـي ٍء َو ُه َـو َكـل
{و َ
ب َر َ للاُ َمنَ ً َّر ُ َل ْث ِّن أ َ
َ بث اًر}النضاءَ ،135
َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
ْم ُر ِّناْل َعـ ْـد ِّل َو ُهـ َـو َعَلــى
َعَلــى َمـ ْـوب ُ أ َْثَن َمــا ُث َو ه ـ ُّ بَ َي ـ ْأ ب َ ْثــر َهـ ْـل َي ْضــتَوو ُهـ َـو َو َمــن َي ـأ ُ
صــر ٍ
ِّ
اط ُّم ْضــتَِّقي ٍم }النحــل{ ،76أَم َلهــم ُلـ َـرَكاء َلـ َـرُعوا َلهــم ِّمـ َـن الـ ِّـد ِّ
ثن َمــا َلـ ْـم َي ـ ْأ َذن ِّن ـ ِّ َّ
َ
للاُ
ُ
ْ ُْ
َّ ِّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ثن
ثن ُم ْلـ ق َ
ـيم* تَ َـرى الظـالم َ
ص ِّل َلُقب َي َب ْثَن ُه ْم َ روِّا َّن الظالم َ
َوَل ْوَب َكل َم ُة اْلَ ْ
ثن َل ُه ْم َع َذا ٌ أَل ٌ
ِّم َّما َكضبوا وهو و ِّامع ِّب ِّهم و َّال ِّذثن آمنوا وع ِّمُلـوا َّ ِّ ِّ ِّ
بـا ِّ اْل َ َّنـا ِّ َل ُهـم َّمـا
الصـال َحا فـي َرْو َ
َ ُ َ َُ َ ٌ ْ َ َ َ ُ َ َ
ِّ
ِّ
الكِّب ُثر}اللورى . 22-21
ب ُل َ
ل ُه َو اْلَ ْ
َي َلا ُ و َن ع َند َربِّ ِّه ْم َذل َ
ويص ــور القـ ـرآن الكـ ـرلم ل ــمولية الع ــدل ف ــي ك ــل ل ــأن م ــن لـ ـ ون الحي ــاة؛ ف ــرداً

و ماعــة ،نمــا فــي ذلــل لــأن العــدل اب تمــاعي ومــا ثو ن ـ مــن ت ـراحم وتكافــل أ مــل
{وِّا ْذ َمــال رُّبــل لِّْلم َِّ َكـ ِّـة ِّإِّنــي ِّ
اعـ ٌـل ِّفــي األ َْر ِّ
تصــولر وألــمل  ،وذلــل نقول ـ تعــالى َ ر
َ
َ َ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـوهم ِّمــن
َ لِّيَ ـ ًة}النقرةُ { ،30مــل لِّ َمــن َّمــا ِّفــي َّ
{وآتُـ ُ
الض ـ َم َاوا َواأل َْر ُمــل ّ}األنعــامَ ،12
ـال َّ ِّ
َّم ـ ِّ
وم} ال ــذارلا ،19
لض ــاِّ ِّل َواْل َم ْح ـ ُـر ِّ
{وِّف ــي أ َْم ـ َـوالِّ ِّه ْم َحـ ـق لِّ َّ
للا َّال ـ ِّـذو آتَ ـ ُ
ـاك ْم}النورَ ،33
{و َّال ِّـذ ِّ
{كلُـوْا ِّمـن نَمـ ِّـرِّ
ِّ ِّ
لضـاِّ ِّل َواْل َم ْح ُر ِّ
ـوم * لِّ َّ
وم}المعـار ُ ،25-24
َ َ
ثن فـي أ َْم َـواله ْم َحـق َّم ْعلُـ ٌ
َ
ِّإ َذا أَ ْنمــر وآتُـوْا حَّقـ ثــوم ح ِّ
ـاد ِّ وبَ تُضـ ِّـرُفوْا ِّإَّنـ بَ ي ِّحـ ُّ اْلمضـ ِّـرِّفثن}األنعام{ ،141وآ ِّ
ُْ َ
ُ ُ
صـ َ ْ
َ
ََ َ
َ ُ َْ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الضـ ـ ِّـب ِّ
ان
ثن َو ْابـ ـ َـن َّ
لن َكـ ـ ُ
ـانوْا ِّإ ْ ـ ـ َـو َ
ثل َوبَ تَُبـ ــذ ْر تَْبـ ــذث اًرِّ ،إ َّن اْل ُمَبـ ــذ ِّر َ
َذا اْلُق ْرَبـ ــى َحَّق ـ ـ ُ َواْلم ْضـ ــك َ
للــي ِّ
ـان َّ
اط ِّ
للاُ َعَلــى َرُضــولِّ ِّ ِّمـ ْـن
{مــا أََفــاء َّ
ان لِّ َربِّـ ِّ َكُ ــو اًر} ااضـراءَّ 27 -26
اللـ ْـي َ
طُ
ثن َوَكـ َ
ا َّ َ
ـول ولِّـ ِّـذو اْلُقربــى واْلثتَــامى واْلمضـ ِّ
الضـِّـب ِّ
َهـ ِّـل اْلُقــرى َفلَِّّلـ ِّ ولِّ َّلرضـ ِّ
ـاك ِّ
ثل َكــي َب َي ُكــو َن
ثن َو ْابـ ِّـن
َّ
أْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ْ
للاَ ِّإ َّن
ـاك ْم َع ْنـ ُ َفـانتَ ُهوا َواتَُّقـوا َّ
ـاك ُم َّ
ـول َف ُ ـ ُذوُ َو َمـا َن َه ُ
نك ْم َو َمـا آتَ ُ
َغِّنَياء ِّم ُ
ُدوَل ًة َب ْث َن ْاأل ْ
الرُض ُ
للا َل ِّدثد اْل ِّعَقا ِّ * لِّْلُ َقراء اْلمها ِّ ِّر َّ ِّ
ِّ
ثن أُ ْ ِّر ُ وا ِّمن ِّد ِّ
بـ ً
يارِّه ْم َوأ َْم َوال ِّه ْم َث ْبتَ ُغـو َن َف ْ
َّ َ ُ
لن الذ َ
َ
َ
َُ
ِّمــن َّ ِّ
َّ ِّ
للا ورضــوَل أُوَلِّ ــل هــم َّ ِّ
بـ َـواناً َوَل ُ ن
ثن تََبـ َّـوُ وا الـ َّـد َار
للا َوِّر ْ
الصــاد ُمو َن * َوالــذ َ
َ
نصـ ُـرو َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ِّ
ـان ِّمــن َمـ ْـبلِّ ِّهم ُي ِّحُّبــو َن مـ ْـن َهــا َ َر ِّإَلـ ْـث ِّهم َوَب َث ِّ ـ ُـدو َن ِّفــي صـ ُـد ِّ
ورِّه ْم َحا َ ـ ًة ِّم َّمــا أُوتُـوا
يمـ َ
ْ
َ
ْ
َو ْاا َ
ُ
ِّ ِّ ِّ
وُلـ ـ ْ ِّنرو َن َعَل ــى أَنُ ِّضـ ـ ِّهم وَل ــو َك ـ َ ِّ ِّ
ـل ُه ـ ُـم
اصـ ـةٌ َو َم ــن ُث ــو َق ُلـ ـ َّ َنْ ضـ ـ َفأ ُْوَل ـ َ
َ ُ
ْ َ ْ
ص َ
ـان به ـ ْـم َ َ
اْل ُمْ لِّ ُحو َن}الحلر.9-7
ِّ
ُّ
َّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّق
آم َـن ِّنـاِّّ َواْلَثـ ْو ِّم
{ل ْي َج اْلِّب َّر أَن تَُولوْا ُو ُ َ
وه ُك ْم مَب َل اْل َم ْلـر َواْل َم ْغـر َوَلــك َّن اْلب َّـر َم ْـن َ
ِّ ِّ ِّ
اآل ِّ ـ ـ ِّـر َواْلمآلِّ َك ـ ـ ِّـة َواْل ِّكتَـ ــا ِّ َو َّ
ـامى
النِّبِّث ـ ـ َ
ـثن َوآتَـ ــى اْل َمـ ـ َ
ـال َعَل ـ ــى ُحنـ ـ ـ َذوو اْلُق ْرَب ـ ــى َواْلَثتَـ ـ َ
َ
ِّ
الضـ ِّـب ِّ
ِّ ِّ
الص ـ َة وآتَــى َّ
الضــآِّ لِّ َ ِّ
ـاة َواْل ُموُفــو َن
ـام َّ
ثل َو َّ
ثن َو ْابـ َـن َّ
الزَكـ َ
َواْل َم َضــاك َ
َ
ثن َوفــي الرَمــا َوأََمـ َ
ْج أُوَل ـِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
ـاب ِّر ِّ
ِّ
ـثن اْلَنـأ ِّ
ْضـاء و َّ
ص َـد ُموا
اه ُدوْا َو َّ
ل الـذ َ
الب َّـراء َوح َ
الص ِّ َ
َ
ِّن َع ْهده ْم ِّإ َذا َع َ
ثن َ
لن فـي اْلَنأ َ
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ِّ
ل َمـا َذا ُثن ِّ ُقـو َن ُم ْـل َمـا أَنَ ْقـتُم
{ي ْضأَلُ َ
ون َ
َوأُوَلـ َ
ل ُه ُم اْل ُمتَُّقو َن}النقرةَ ،177
واألَْم ـ ــربِّثن واْلثتَـ ـ ــامى واْلمض ـ ـ ِّ
الضـ ـ ـ ِّـب ِّ
ـاك ِّ
ثل َو َم ـ ــا تَْ َعلُ ـ ـ ـوْا ِّمـ ـ ـ ْـن
ثن َو ْابـ ـ ـ ِّـن َّ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
ِّ
يم}النقرة.215
َعل ٌ
رواذا ك ــان الع ــدل ه ــو اللـ ـ ُّ وال ــوهر فـ ـ ن ابعت ــدال ه ــو ال ــدلثل؛ ذل ــل ألن ع ــدم
ِّم ْـن َ ْث ٍـر َفلِّْل َوالِّ َـد ْث ِّن
ث ـ ـ ٍـر َف ـ ـ ـِّ َّن للا ِّن ـ ـ ـ ِّ
َْ
َ

اف فـي األمـر ثـ دو إلـى ال ضـاد فـي الن ـوج ،وفـي البث ـة والمحـيط ،وهـو
ابعتدال إضـر ٌ
لـذلل ظلـ ٌـم وم افـاة للعــدل ،ولــذلل فـ عــدل نـ اعتـدال ،ومــا ضــاد العـدل إب ضــاد معـ

ابعتدال ،وما لاا ابعتدال إب ضاد مع العدل ،وضاد الرحمة ،وضاد التكافل.
وكُلـ ـوْا
{ي ــا َبِّن ــي َآد َم ُ ـ ـ ُذوْا ِّز َلن ــتَ ُك ْم ِّعن ـ َـد ُك ـ ِّـل َم ْضـ ـ ِّ ٍد ُ
ويق ــول ه ض ــنحان وتع ــالى َ
الربوْا وبَ تُض ِّرُفوْا ِّإَّن بَ ي ِّح ُّ اْلمض ِّرِّفثن}األعرافِّ َّ ،31
ثن ِّإ َذا أَنَ ُقوا َل ْم ُي ْض ِّـرُفوا َوَل ْـم
{والذ َ
ُْ َ
ُ ُ
َو ْ َ ُ َ ْ
َ
يْقتُروا وَكان بثن َذلِّل َمواماً}ال رمانِّ ،67
ِّ ِّ
الضِّب ِّ
ثن َو ْاب َن َّ
ثل َوبَ
{وآ َذا اْلُق ْرَبى َحَّق ُ َواْلم ْضك َ
َ
َ ُ َ َ َْ َ َ َ
طان لِّربِّـ ـ ـ ـ ـ ِّ
تُبـ ـ ـ ـ ِّـذر تَب ـ ـ ـ ـ ِّـذث اًر * ِّإ َّن اْلمب ـ ـ ـ ـ ِّـذ ِّرلن َك ـ ـ ـ ــانوْا ِّإ ـ ـ ـ ــو َّ ِّ
ثن وَك ـ ـ ـ ـ َ َّ
ُ ْ َ َ
َ
َ ْ ْ
َُ
ـان الل ـ ـ ـ ـ ْـي َ ُ َ
ان الل ـ ـ ـ ـ َـياط ِّ َ
ِّ
ثن}اللــعراء{ِّ ،151إ َّن للاَ بَ ُي ِّحـ ُّ َمــن
يعـوا أ َْمـ َـر اْل ُم ْض ِّرِّف َ
{وَب تُط ُ
َكُ و اًر}ااضـراءَ ،27-26
َكان م ْ تَابً َف و اًر}النضاء{ ،36وبَ تَم ِّ ِّ
ِّق األ َْر َ َوَلـن
ـل َلـن تَ ْ ـر َ
ُ
ش في األ َْر ِّ َم َرحـاً ِّإَّن َ
َ ْ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل
ـال ُ
ـل َكـ َ
ـل َم ْك ُروهاً}ااض ـراء َ { ،38-37ك ـ َذل َ
ـان َضـ ٍـث ُ ُ ع ْنـ َـد َربِّـ َ
طــوبً * ُكـ ُّـل َذلـ َ
تَْبُل ـ َ اْل َنـ َ
َّار}غافرُ { ،35مل ِّإَّنمـا ح َّـرم ربِّـي اْلَ ـو ِّ
للاُ َعَلى ُك ِّل َمْل ِّ متَ َكِّب ٍر َ ن ٍ
ظ َه َـر
طَن ُع َّ
َي ْ
ش َمـا َ
اح َ
ْ َ َ َ َ َ َ
ُ
ـق}األعرافِّ َّ ،33
طـ َـن و ِّ
اا ْنــم َواْلَن ْغــي ِّن َغ ْثـ ِّـر اْل َحـ ِّ
بــو َن َع ْهـ َـد للاِّ ِّمــن
ِّم ْن َهــا َو َمــا َن
َ
ثن َثنُق ُ
{والــذ َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ـل َل ُه ُـم الل ْعَنـ ُة
َن ْع ِّد ِّمثنَ ِّام ِّ َوَيْق َ
وص َـل َوُيْ ض ُـدو َن فـي األ َْر ِّ أ ُْوَل َ
َم َر للاُ نـ أَن ُث َ
ط ُعو َن َما أ َ
َّ ِّ
الد ِّار}الرعد{ِّ ،25إَّنما َّ ِّ
اج وَل ْن ُغو َن ِّفي ْاأل َْر ِّ
ظلِّمو َن َّ
َوَل ُه ْم ُضوء َّ
ثل َعَلى الذ َ
الضب ُ
الن َ َ
ثن َي ْ ُ
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
{وِّا َذا تَ َـولى َض َـعى فـي األ َْر ِّ ل ُيْ ض َـد فِّث َهـا
يم}اللـورى َ 42ر
ِّن َغ ْث ِّر اْل َح ِّق أُْوَل َ
ل َل ُهم َعـ َذا ٌ أَل ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل اْل َح ْر َث َو َّ
ـل َكتَْبَنـا َعَلـى َبِّنـي
الن ْض َل َوللاُ بَ ُيح ُّ الَ َض َ
ـاد}النقرة{ ،205م ْـن أَ ْ ِّـل َذل َ
َوُل ْهل َ
ـج أَو َفضـ ٍ
ٍ
ـاد ِّفــي األ َْر ِّ َف َكأََّنمــا َمتَـ َـل َّ
ِّ ِّ
ـرِّ َ َّ
ِّإ ْضـ َا
ـاج َ ِّميع ـاً
النـ َ
َ
ثل أَن ـ ُ َمــن َمتَـ َـل َنْ ض ـاً ن َغ ْثــر َنْ ـ ْ َ
َحَيا َّ
ال َيا َم ْـو ِّم
اج َ ِّميعاً}الما دة َ ،32ر
{وِّاَلى َم ْدَث َن أَ َ ُ
َحَي َ
اها َف َكأََّن َما أ ْ
َو َم ْن أ ْ
الن َ
اه ْم ُل َع ْثناً َم َ
ـاءت ُكم َبِّثَن ـةٌ ِّمــن َّربِّ ُكـ ْـم َف ـأ َْوُفوْا اْل َك ْثـ َـل َواْل ِّمثـ َا
ـز َن َوبَ
اع ُبـ ُـدوْا للاَ َمــا َل ُكــم ِّمـ ْـن ِّإَلـ ـ ٍ َغ ْثـ ُـرُ َمـ ْـد َ ـ ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
تَْب َ ضـوْا َّ
صـ َ ِّح َها َذِّل ُكـ ْـم َ ْثـ ٌـر َّل ُكـ ْـم ِّإن ُكنــتُم
ـاج أ ْ
َلـ َـي ُ
النـ َ
اءه ْم َوبَ تُْ ضـ ُـدوْا فــي األ َْر َن ْعـ َـد إ ْ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل ِّمـ َـن الـ ُّـد ْنَيا
ـال َّ
ُّم ـ ْ ِّمن َ
ـثن َ
يمــا آتَـ َ
ـنج َنصـ َ
للاُ الـ َّـد َار ْاآل ـ َـرَة َوَب تَـ َ
ثن}األعرافَ ،85
{و ْابتَ ـ ِّ ف َ
وأ ِّ
ـاد ِّف ـ ـ ـ ــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض ـ ـ ـ ـ َـن َّ
للاَ َب ُي ِّحـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـل َوَب تَْنـ ـ ـ ـ ـ ِّ اْلَ َض ـ ـ ـ ـ َ
للاُ ِّإَل ْي ـ ـ ـ ـ َ
َحض ـ ـ ـ ــن َك َم ـ ـ ـ ــا أ ْ
َ ْ
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اْلمْ ِّض ِّدثن}القص ــا{ ،77وَب تُ ِّط ــع ُك ـ َّـل حـ ـ َّ ٍ
ـثن * َه َّم ـ ٍ
ف َّم ِّه ـ ٍ
اا
ـاز َّم َّل ــاء ِّبَن ِّم ــي ٍم * َمَّنـ ـ ٍ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
لِّْل َ ْث ـ ِّـر ُم ْعتَـ ــد أَنـ ــيم}القلم َ{ ،12-10لَقـ ـ ْـد أ َْرَض ـ ـْلَنا ُرُضـ ـَلَنا ِّناْلَبِّثَنـ ــا َوأ َ
َنزْلَنـ ــا َم َع ُهـ ـ ُـم اْلكتَـ ــا َ
النـ ِّ ِّ ِّ
ِّ
واْل ِّمثـ َـز ِّ
ط َغـ ْـوا
ان* أ ََّب تَ ْ
{و َّ
بـ َـع اْلمثـ َـز َ
الضـ َـماء َرَف َع َهــا َوَو َ
َ
ـوم َّ ُ
ـاج ناْلق ْضــط}الحدثدَ ،25
َ
ان لَيُقـ َ
ان}الـرحمن{ .8-7وتَعـاوُنوْا َعَلـى اْلب ِّـر والتَّْقـوى وبَ تَعـاوُنوْا َعَلـى ِّ
اا ْن ِّـم َواْل ُع ْـد َو ِّ
ِّفي اْل ِّم َثز ِّ
ان
َ َ َ َ َ
َ َ َ
َواتَُّقوْا للاَ ِّإ َّن للاَ َل ِّد ُثد اْل ِّعَقا ِّ }الما دة 2
ِّ
ونـ ـوْا ُل ـ َـه َداء َعَل ــى
ـاك ْم أ َّ
ل َ َعْلَن ـ ُ
ُمـ ـ ًة َو َض ــطاً لِّتَ ُك ُ
{وَكـ ـ َذل َ
ويق ــول ه ض ــنحان وتع ــالى َ
ُم ٍة أُ ْ ِّر َ ـ ْ لِّ َّلن ِّ
الن ِّ
َّ
ـاج تَـ ْأ ُم ُرو َن
اج َوَي ُكو َن َّ
{كنتُ ْم َ ْث َر أ َّ
ول َعَل ْي ُك ْم َل ِّهثداً}النقرةُ ،143
الرُض ُ
ِّناْلمعر ِّ
نك ِّر َوتُ ْ ِّم ُنو َن ِّناِّّ}آل عمران.110
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
َ ُْ

وعــن وا لــة بــن األضــقع أن ـ مــال "يــا رضــول ه مــا العصــبية؟ مــال العصــبية أن تعــثن
مومل على الظلم".46
وعن كع

بن ع رة مال مال ضول ه صلى ه علي وضـلم إنـ ضـيكون نعـدو

أمراء من صدمهم نكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليج مني ولض من وليج وارداً علـ َّي
الحو  47"...وعن ـابر بـن عبـد ه أن رضـول ه صـلى ه عليـ وضـلم "مـال اتقـوا
ثوم القيامة واتقوا الل ف ن الل أهلل من مبلكم حملهم على

الظلم ف ن الظلم ظلما

أن ض كوا دماءهم واضتحلوا محارمهم" 48وعن أنج أن رضـول ه صـلى ه عليـ وضـلم
م ــال "نـ ـ ث مهلك ــا

ونـ ـ ث من ي ــا

رواع ــا
في ال قر والغنى ،والعدل في الغبـ

ف ــالت ا المهلك ــا

المــرء بن ضـ  .ومــال نـ ث من يــا

لـ ـ مط ــاا ،وه ــوى متن ــع

لــية ه فــي الضــر والع نيــة ،والقصــد

والربـا" 49وعـن أنـج ربـي ه عنـ مـال مـال

رضول ه صلى ه عليـ وضـلم "انصـر أ ـال ظالمـاً أو مظلومـاً فقـال ر ـل يـا رضـول
ه أنصر مظلوماً ،فرأث
ف ن ذلل نصر ".50

إذا كان ظالماً كثإ أنصر مال تح ز أو تمنع من الظلـم

وعن أبي محمد الحضن بن على بن أبـي طالـ

ربـي ه عنهمـا أن رضـول ه صـلى

ه علي ـ وضــلم مــال "دا مــا ثرلنــل إلــى مــا ب ثرلنــل ف ـ ن الصــدق طمأنثنــة والكــذ
رلنة".51
وعـن عبــد ه بــن عمــر ربــي ه عنهمــا أنـ مــال مــال رضــول ه صــلى ه عليـ
وضــلم "المضــلم أ ــو المضــلم ب يظلم ـ وب يضــلم " ،52وعن ـ صــلى ه علي ـ وضــلم فــي
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ح ة الوداا "يا أثها الناج إن دماءكم وأمـوالكم حـرام إلـى أن تلقـوا ربكـم كحرمـة ثـومكم
ه ــذا ف ــي بل ــدكم ه ــذا ف ــي ل ــهركم ه ــذا ،أب ه ــل بلغـ ـ  ،م ــالوا نع ــم ،م ــال الله ــم ه ــل
بلغ ـ " .53وعــن أبــي وا ـل عــن عبــد ه ربــي ه عن ـ  ،عــن النبــي صــلى ه علي ـ

وضلم "إن الصدق ثهدو إلى البر روان البر ثهدو إلى الصدق حتى يكون صـديقاً روان
الكذ ثهدو إلى ال ور ،روان ال ور ثهدو إلى النار ،روان الر ل ليكذ حتى يكتـ
عند ه كذانا".54
ويقول ه ضنحان وتعالى في الحدثث القدضـي (ياعنـادو إنـي حرمـ
ن ضي و علت بثنكم محرماً ف تظالموا.)...

الظلـم علـى

55

ويقول الرضول صلى ه علي وضلم (الظلم ظلما

ثوم القيامة) ...
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 -4الحرية:
وابضت

ف ،وما يضتتنع ذلل من القد ار

التي مثز اانضان على مـا حولـ مـن

تماعيــا حبــارًلا ،مت وم ـاً علــى ض ـوا مــن الكا نــا  ،نقدرت ـ
الكا نــا  ،علت ـ كا ًنــا ،ا
ً
عل ــى التص ــرف ،وتضـ ـ ثر م ــا حولـ ـ  ،م ــن مـ ـوارد وطام ــا  ،لتلبي ــة حا اتـ ـ المتنوع ــة
نوعيــا نقد ارت ـ
المت ازثــدة ،بت ازثــد نوع ـ ونضــل  ،وتنــامي مد ارت ـ التــي مثزت ـ وكرمت ـ كا ًنــا ً
{وَلَق ْـد َك َّرْمَنـا
العلمية الضننية واابداعية ،للحصول علـى ثـ ار الكـون روامكاناتـ ومتعـ َ
بِّني آدم وحمْلناهم ِّفـي اْلب ِّـر واْلنح ِّـر ورزْمنـاهم ِّمـن ا َّ
لطِّثَنـا ِّ َوَف َّ
اه ْم َعَلـى َكِّنث ٍـر ِّم َّم ْـن
َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ
بـْلَن ُ
َ َ َ َ َ َ َ ُْ
ِّ
ِّ
ـاد
{وَم ـ ـ ـ ــالُوا اتَّ َ ـ ـ ـ ـ ـ َذ ال ـ ـ ـ ـ َّـر ْح َم ُن َوَل ـ ـ ـ ــداً ُض ـ ـ ـ ـ ْـن َح َان ُ َب ـ ـ ـ ـ ْـل عَن ـ ـ ـ ـ ٌ
َ َلْقَن ـ ـ ـ ــا تَْ بي ً}ااضـ ـ ـ ـ ـراءَ ،70
ُّم ْك َرُمو َن}األنبياء.26
ـل لِّْل َم َِّ َكـ ِّـة ِّإِّنــي َ ــالِّ ٌق َن َل ـ اًر ِّمــن
لقــد تمثــز اانضــان نــالروح والبــمثر َ ،ر
ـال َرُّبـ َ
{وِّا ْذ َمـ َ
ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
صـ ـ ــال مـ ـ ـ ْـن َح َم ـ ـ ـٍ َّم ْضـ ـ ـ ُـنو ٍن* َف ـ ـ ـِّ َذا َضـ ـ ـ َّـوْلتُ ُ َوَنَ ْ ـ ـ ـ ُ في ـ ـ ـ مـ ـ ــن ُّروحـ ـ ــي َفَق ُع ـ ـ ـوْا َل ـ ـ ـ ُ
صْل َ
َ
ضا ِّ ِّدثن* َفض د اْلمآلِّ َكةُ ُكُّلهم أَ معون*ِّإبَّ ِّإبلِّيج أَبى أَن ي ُكون مع َّ ِّ
ال َيـا
ُْ ْ َُ َ
الضـا ِّ د َ
ْ َ َ
ثن* َم َ
َ َ ََ
َ َ ََ َ
َ
ِّإبلِّيج ما َلل أَبَّ تَ ُكون مـع َّ ِّ
َكـن ِّألَضـ َد لِّن َل ٍـر َ َلْقتَـ ِّمـن صْلص ٍ
ـال
ـال َل ْـم أ ُ
الضـا ِّ د َ
ْ ُ َ َ
ُ
ْ ُ َ
ثن* َم َ
َ ََ
َ َ
ِّم ْن َح َمٍ َّم ْض ُنو ٍن}الح ر .33-28
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كمــا تمثــز نــالعلم وطل ـ المعرفــة ،ونمــا تتيح ـ هــذ المعرفــة لإلنضــان مــن القــد ار
ِّ ِّ
َّ
والطامــا َّ ،
ِّ ِّ ِّ
َضـ َـماء
َضـ َـماء ُكل َهــا نُـ َّـم َع َر َ
بـ ُـه ْم َعَلــى اْل َم َ َكــة َفَقـ َ
ـال أَنب ُــوني نأ ْ
{و َعلـ َـم َآد َم األ ْ
َ
ِّ
َّ
َّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـيم
ص ــادم َ
ل بَ عْل ـ َـم َلَن ــا ِّإب َم ــا َعل ْمتََن ــا ِّإَّن ـ َ
ثن* َماُلوْا ُض ـ ْـن َح َان َ
َه ـ ـ ُبء إن ُكن ــتُ ْم َ
ـل أَنـ ـ َ اْل َعل ـ ُ
َّ ِّ
ِّ
َهم ِّنأ ِّ ِّ
اْلح ِّكيم* َمــال َيــا َآدم أ ِّ
َعَلـ ُـم
ـال أََلـ ْـم أَ ُمــل ل ُكـ ْـم ِّإنــي أ ْ
َنب ـ ْ ُهم ِّنأَ ْضـ َـمآ ِّه ْم َفَل َّمــا أ َ
َضـ َـمآ ه ْم َمـ َ
َ ُ َ
َنن ـأ ُ ْ ْ
ُ
ِّ
َعَل ُم َما تُْب ُدو َن َو َما ُكنتُ ْم تَ ْكتُ ُمو َن}النقرة .33-31
َغ ْث َ َّ
الض َم َاوا َواأل َْر ِّ َوأ ْ
إن هــذ المكانــة والقــد ار ابضــت فية الممث ـزة لإلنضــان علــى ض ـوا مــن الكا نــا ،
حم ـل فـي ذا
هي التعبثر االهـي عـن تكـرلم هـذا الكـا ن ،هـي التـي ت ُّ

ابضــت

الومـ

مضـ ولية

ف والتصــرف؛ وهــو يضــتلزم نالتنعيــة حق ـ فــي حرلــة التصــرف ،وتمكثن ـ مــن

ذلــل ،فــي حــدود طاماتـ ومد ارتـ  ،وبــذلل تكــون حرلــة األداء هــي حــق اانضــان للتعبثــر
ـردا أو ماعــة {بَ
الحــر عــن إرادت ـ وامتناعات ـ ف ـي حــدود مد ارت ـ روامكانات ـ وظروف ـ فـ ً
َّ
ِّ
ِّ
َّ
اهــا}الط ق ،7وب
ـإ َّ
للاُ َنْ ض ـاً ِّإب َمــا آتَ َ
ـإ للاُ َنْ ض ـاً ِّإب ُو ْضـ َـع َها} النق ـرة{ ،286ب ُي َكلـ ُ
ُي َكلـ ُ
يص ـ ألحــد أن يعتــدو علــى هــذا الحــق ابضــت في فــي أنعــاد ال رديــة وال ماعيــة،
فــالتكرلم ب يك ــون إب نح ــظ حقــوق اانض ــان ف ــي ال ي ــار وفــي الحرل ــة؛ نقص ــد تمك ــثن
اانضــان فــي نهاي ــة المطــاف م ــن حمــل مضـ ـ وليات ابضــت

فية ،ومحاض ــبت علــى م ــا

يص ــدر عنـ ـ م ــن العم ــل ،فـ ـ يح ــول أح ـ ٌـد بثنـ ـ وب ــثن العم ــل واألداء ال ث ــر ،والض ــعي
نااص ح وااعمار من دون مثود وب عقنا وب إعنا .
ومن المهم هنا أن نوضح أن الحرية نوعان:
النـــو األول مــن الحرلــا

هــو حرلــة ل صــية ذاتيــة بــمثرلة تتعلــق نامتناعــا

ال ــرد ف ــي عقثدتـ ـ ور لتـ ـ الكوني ــة ،وه ــي ح ــق ل ــيج ألح ــد أن يمل ــي ر لتـ ـ وامتناعـ ـ
ال اا على أو ٍ
أحد ضوا  ،أو أن ثتد ل – نغثر الدعوة والنص – في هذا اللأن.
والنــــو الثــــاني م ــن الحرل ــا

والع ما

ه ــو حرل ــة التص ــرف ب ــمن الم ــال اب تم ــاعي

اب تماعية اانضانية ،وتنـادل المصـال  ،وهـذ الحرلـة لهـا حـدودها التوافقيـة

بـثن أعبـاء الم تمـع ،والتـي يبـع حــدودها لـورى الم تمـع؛ نحثـث يحـق ألو عبــو
فــي الم تمــع أن يحقــق غايات ـ الضــوية مــن دون معومــا  ،ولكــن مــن دون أن تتحــول
الحرلــة إلــى فوبــى ا تماعيــة تضــم نالتصــرفا
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غثــر الضــوية التــي تبــر نمصــال

األف ـراد اآل ـرلن ،أو نالمصــال العامــة للم تمــع ،نلــكل منالــر أو غثــر منالــر ،وفــي
ليء من ذلـل تعبثـ اًر عـن إمـ ءا
ثتم
المدى القرل أو األنعد ،مع الحرا على أب َّ
ٌ
مصــال اصــة ،أو علــى غثــر رأو لــورى الم تمــع ،نمــا ثنتهــي نــالم تمع حتم ـاً إلــى

الومـ ــوا فـ ــي حنا ـ ــل ابضـ ــتبداد وال ضـ ــاد ،واضـ ــتع ء ف ـ ـا أصـ ــحا الضـ ــلطة والنـ ــروة،
ِّ
ُّ
ِّ
{وَلـ ْـو َلــاء َرُّبـ َ
آلمـ َـن َمــن فــي األ َْر ِّ ُكل ُهـ ْـم َ ميع ـاً أََفأَن ـ َ تُ ْكـ ِّـرُ
وحوالــثهم وأتنــاعهم َ
ـل َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
بـ َّـل
ـاج َحتَّــى َي ُك ُ
اهتَـ َـدى َفِّ َّن َمــا َث ْهتَــدو لَنْ ضـ َو َمــن َ
ونـوْا ُم ـ ْ ِّمن َ
ثن }ثـونجَ { ، 99ف َمـ ِّـن ْ
النـ َ
ِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
ـق ِّمـن َّربِّ ُك ْـم َف َمـن َلـاء
{وُم ِّـل اْل َح ُّ
َف َّن َما َيب ُّل َعَل ْث َها َو َما أََن ْا َعَل ْي ُكم ب َوكثـل }ثـونجَ ، 108
َفْل ُثـ ـ ـ ْ ِّمن َو َم ـ ــن َل ـ ــاء َفْلَي ْكُ ْر}الكه ـ ــإَ { ، 29فـ ـ ـ َذ ِّك ْر ِّإَّن َم ـ ــا أَنـ ـ ـ َ ُمـ ـ ـ َذ ِّكٌر* َّل ْضـ ـ ـ َ َعَل ـ ـ ْـث ِّهم
ِّ
ـرَ ِّفــي الـ ِّـد ِّ
الرْلـ ُـد ِّمـ َـن اْل َغ ِّي}النقـرة،256
ص ْي ِّط ٍر}الغالــية{ ، 22-21بَ ِّإ ْكـ َا
َّن ُّ
ثن َمــد تََّبــث َ
ن ُم َ
َّ ِّ
الضـماوا ِّ واأل َْر ِّ
ثن َث ْذ ُك ُرو َن للاَ ِّمَياماً َوُم ُعـوداً َو َعَلـى ُ ُنـوبِّ ِّه ْم َوَلتََ َّك ُـرو َن ِّفـي َ ْل ِّ
{الذ َ
ـق َّ َ َ َ
َ
ِّ
ِّ
النـ ِّ
ل َف ِّقَنــا َعـ َذا َ َّ
ـال
يمــا آتَـ َ
َربََّنــا َمــا َ َلْقـ َ َهــذا َنــاط ً ُضـ ْـن َح َان َ
ـار}آل عمـرانَ ،191
{و ْابتَـ ِّ ف َ
الد ْنيا وأ ِّ
صثن ِّ
ِّ
ِّ
للاُ َّ
ـاد
َح َض َن َّ
َّ
ـل َوَب تَْنـ ِّ اْلَ َض َ
للاُ ِّإَل ْي َ
نج َن َ َ
َحضن َك َما أ ْ
ل م َن ُّ َ َ ْ
الد َار ْاآل َرَة َوَب تَ َ
للا َب ي ِّحـ ـ ُّ اْلمْ ِّض ِّدثن}القص ــاَّ ، 77
ِّ
ـاهم ِّف ــي ْاأل َْر ِّ
{ال ـ ِّـذ َ ِّ َّ َّ
َ
ف ــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ َ ُ
ثن إن َّمكن ـ ُ ْ
ُ
الزَكـ ـ ــاة وأَمـ ـ ــروا ِّنـ ـ ــاْلمعر ِّ
نكـ ـ ـ ِّـر َوَِِّّّّ َع ِّامَن ـ ـ ـ ُة
ـاموا َّ
وف َوَن َهـ ـ ـ ْـوا َعـ ـ ـ ِّـن اْل ُم َ
َ ُْ
الص ـ ـ ـ َ َة َوآتَـ ـ ـ ُـوا َّ َ َ َ ُ
أََمـ ـ ـ ُ
َِّّ ِّ
ِّ
ِّ
ْاألُم ِّ
ل َّ
ثن َب ُث ِّر ُلدو َن ُعلُواً ِّفـي ْاأل َْر ِّ َوَب َف َضـاداً
الد ُار ْاآل َرةُ َن ْ َعلُ َها للذ َ
ور}الحج{،41تْل َ
ُ
ِّ ِّ ِّ
اع ُب ُـدوْا للاَ َمـا َل ُكـم
ثن}القصا َ ،83ر
َواْل َعامَن ُة لْل ُمتَّق َ
ـال َيـا َم ْـو ِّم ْ
{وِّاَلى َم ْـدَث َن أَ َ ُ
ـاه ْم ُل َـع ْثناً َم َ
ِّ
ِّ
ان َوبَ تَْب َ ضـ ـوْا َّ
ـاج
ِّم ـ ْـن ِّإَل ـ ـ ٍ َغ ْث ـ ُـرُ َم ـ ْـد َ ـ ْ
ـاءت ُكم َبِّثَنـ ـ ٌة م ــن َّربِّ ُك ـ ْـم َفـ ـأ َْوُفوْا اْل َك ْث ـ َـل َواْلمث ـ َـز َ
الن ـ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ َ ِّح َها َذلِّ ُك ـ ـ ـ ـ ْـم َ ْث ـ ـ ـ ـ ٌـر َّل ُك ـ ـ ـ ـ ْـم ِّإن ُكن ـ ـ ـ ــتُم
أْ
َل ـ ـ ـ ـ َـي ُ
اءه ْم َوبَ تُْ ض ـ ـ ـ ـ ُـدوْا ف ـ ـ ـ ــي األ َْر َن ْع ـ ـ ـ ـ َـد إ ْ
َّ ِّ
ِّ
ثن}األعراف{ِّ ،85إَّنم ــا َّ ِّ
ـاج وَل ْن ُغ ــو َن ِّف ــي ْاأل َْر ِّ
ظلِّم ــو َن َّ
ثل َعَل ــى الــذ َ
ُّم ـ ْ ِّمن َ
الض ــب ُ
الن ـ َ َ
ثن َي ْ ُ
َ
ِّنغثـ ِّـر اْلحـ ِّ ِّ
ـل َلهــم َعـ َذا ٌ أَلِّيم}اللــورى{ِّ ،42إ َّن للا َيـأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحضـ ِّ
ـان َ روِّاثتَــاء
َْ
َ
ٌ
ْم ُر ناْل َعـ ْـدل َو َ
َ ُ
ـق أُْوَل ـ َ ُ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْـم تَـ َذ َّك ُرو َن}النحل{ ،90أََفَل ْـم
نك ِّر َواْلَن ْغ ِّي َي ِّع ُ
ِّذو اْلُق ْرَبى َوَل ْن َهى َع ِّن اْلَ ْح َلاء َواْل ُم َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َي ْض َـم ُعو َن ِّب َهـا َفِّ َّن َهـا َب تَ ْع َمـى
َيض ُثروا فـي ْاأل َْر ِّ َفتَ ُكـو َن َل ُه ْـم ُمُلـو ٌ َي ْعقُلـو َن ِّب َهـا أ َْو آ َذ ٌ
الص ُـد ِّ
ـورى َب ْث َـن ُه ْم َو ِّم َّمــا
ـار َوَل ِّكـن تَ ْع َمـى اْلُقلُــو ُ َّالِّتـي ِّفـي ُّ
{وأ َْمـ ُـرُه ْم ُل َ
صُ
ور}الحجَ ،46
ْاأل َْن َ
اه ْم ُثن ِّ ُقو َن}اللورى.38
َرَزْمَن ُ
ولعل مصة ضثدنا إبراهيم توب تلقا ية ال طرة التوحثدية وغا ثتها وأ مياتها
اهيم رْلد ِّمن َمبل و ُكَّنا ِّن عالِّ ِّمثن * ِّإ ْذ َمال ِّألَِّبي ِّ وَمو ِّم ِّ ما ه ِّذ ِّ
ِّ ِّ
َ َ
َ َ
َ
َ وَلَق ْد آتَْثَنا إ ْب َر َ ُ َ ُ
َ ْ
ُْ َ
111

ِّ
التَّم ِّان َِّّ
ِّ
ال َلَق ْد ُكنتُ ْم أَنتُ ْم
ثل التي أَنتُ ْم َل َها َعاكُ و َن * َمالُوا َو َ ْدَنا َآن َ
اءنا َل َها َع ِّابد َ
ثن * َم َ
َ ُ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ب َ ٍل ُّمِّب ٍ
ُّك ْم
ال َبل َّرب ُ
ثن * َمالُوا أَ ِّ ْ تََنا ِّناْل َح ِّق أ َْم أَن َ م َن ال عِّب َ
َو َآنا ُ ُك ْم في َ
ثن * َم َ
طره َّن وأَنا عَلى َذلِّ ُكم ِّمن َّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
اِّّ َأل ِّ
َك َثد َّن
ثن * َوتَ َّ
َر ُّ َّ
اللاهد َ
َ
الض َم َاوا َو ْاأل َْر ِّ الذو َف َ َ ُ َ َ َ
ُّ
ثر َّل ُه ْم َل َعَّل ُه ْم ِّإَل ْي ِّ َث ْر ِّ ُعو َن *
لن * َف َ َعَل ُه ْم ُ َذا ًذا ِّإ َّب َكِّب ًا
ام ُكم َن ْع َد أَن تَُولوا ُم ْدِّب ِّر َ
أْ
َصَن َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
يم
َماُلوا َمن َف َع َل َه َذا ِّنآل َهتَنا ِّإَّن ُ َلم َن الظالم َ
ثن * َماُلوا َضم ْعَنا َفتًى َث ْذ ُك ُرُه ْم ُيَق ُ
ال َل ُ إ ْب َراه ُ
ِّ
الن ِّ
َع ُث ِّن َّ
اج َل َعَّل ُه ْم َي ْل َه ُدو َن * َماُلوا أَأَن َ َف َعْل َ َه َذا ِّنآلِّ َهِّتَنا َيا
* َماُلوا َفأْتُوا ِّن َعَلى أ ْ
اهيم * َمال بل َفعَل َكِّبثرهم ه َذا َفاضأَلُوهم ِّإن َكانوا ث ِّ
ِّ ِّ
نطُقو َن * َف َر َ ُعوا ِّإَلى أَنُ ِّض ِّه ْم
َ َ ْ َ ُ ُ ُْ َ
ُ َ
ْ ُْ
إ ْب َر ُ
وض ِّهم َلَقد علِّم ما ه َبء ث ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
نطُقو َن *
َفَقاُلوا ِّإَّن ُك ْم أَنتُ ُم الظال ُمو َن * نُ َّم ُنك ُضوا َعَلى ُرُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
للاِّ ما َب ثنَ ع ُكم َلثًا وَب يب ُّرُكم * أ ٍ
ِّ
ِّ
ُف َّل ُك ْم َوِّل َما تَ ْع ُب ُدو َن ِّمن
َم َ
َ ُ ْ ْ َ َُ ْ
ال أََفتَ ْع ُب ُدو َن من ُدون َّ َ
للاِّ أََف َ تَ ْع ِّقلُو َن.ابنبياء67-51
ُدو ِّن َّ
وفــي مرحلــة إعــادة بنــاء األمــة وترلــثد الحبــارة اانضــانية علثنــا أن نــدرل فــي هــذ

المرحلــة ال طث ـرة مــن تــارلخ اانضــانية أن اانضــان ال ــرد ب و ــود لـ ـ م ـ َّـرد فــرٍد ،ألن
ِّ ِّ
ب ـ ـ ُـهم َن ْعبـ ـ ـاً
اانض ـ ــان ن طرتـ ـ ـ وأص ـ ــل لقـ ـ ـ  ،ا تم ـ ــاعي ،أو " ماع ـ ــة"{ ،لَثتَّ ـ ـ ـ َذ َن ْع ُ
ُض ـ ـ ْ ِّرلاً}الز رف ،32وب يمكن ـ ـ أن ثو ـ ــد ،وأن يحقـ ــق ذات ـ ـ إب فـ ــي ماعـ ــة ،ولـ ــذلل؛
فال ماعي ــة وال ماع ــة ،نحك ــم أص ــل الو ــود وال طـ ـرة ،تك ـ ِّـون مه ــد و ــود ال ــرد رواط ــار

حركت وحرلت  ،ولذلل فال ماعة في اتمة المطاف هي التـي تقـرر الحـدود والبـوانط

البــرورلة الضــليمة التــي ت ضـ لل ــرد م ابتـ  ،وتطلــق طاماتـ روابداعاتـ  ،ولكــن بتـوازن
بثن حق ال رد في حرلت في الحركـة والتصـرف مـع حـق محيطـ اب تمـاعي ومصـال

ال ماعـ ــة ونقا هـ ــا ،وب ثـ ــتم ذلـ ــل إب نأضـ ــلو ت ـ ـوافقي لـ ــورو يحقـ ــق المصـ ــال  ،ولـ ــد أر
الم اضد ،وب يضم نابضتبداد َّ ِّ
ِّ
احش روِّا َذا مـا َغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ب ُـبوا
{والذ َ
َ
ثن َث ْ تَن ُبو َن َكَنـا َر ْاا ْن ِّـم َواْلَ َـو َ َ َ
هــم ي ْغ ِّرون}اللــورىِّ َّ ،37
ِّ ِّ
ـورى َب ْثـ َـن ُه ْم
ـاموا َّ
ُْ َ ُ َ
{والــذ َ
الص ـ َ َة َوأ َْمـ ُـرُه ْم ُلـ َ
ثن ْ
َ
اضــتَ َ ُابوا لـ َـربِّه ْم َوأََمـ ُ
و ِّم َّمــا رَزْمنــاهم ثن ِّ ُقون}اللــورى{ ،38و َّالـ ِّـذثن ِّإ َذا أَصــابهم اْلن ْغــي هــم ثنتَ ِّ
صـ ُـرو َن* َو َ ـ َـزاء
َ َ ُْ ُ َ
َ َ
َ َُُ َ ُ ُ ْ َ
َ
ض ـ ِّـث ٍة ض ـ ِّـث ةٌ ِّم ْنلُه ــا َفم ــن عَ ــا وأَصـ ـَل َفـ ـأَ ر عَل ــى َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ثن* َوَل َم ـ ِّـن
َ َ َ َ
للا ِّإَّنـ ـ ُ َب ُيحـ ـ ُّ الظ ــالم َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
َّ ِّ
انتَصر نعد ُ ِّ ِّ ِّ
ل ما عَلث ِّهم ِّمن ضِّب ٍ
ثل* ِّإَّنما َّ ِّ
ظلِّمـو َن َّ
ـاج
َ َ ََْ
ثل َعَلى الـذ َ
ظْلم َفأ ُْوَل َ َ َ ْ
الن َ
الضب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َ
ولنغــون ِّفــي ْاألَر ِّ ِّنغثـ ِّـر اْلحـ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـل
َ َْ ُ َ
صـ َـب َر َو َغَ ـ َـر ِّإ َّن َذلـ َ
ـق أ ُْوَل ـ َ
َْ
ْ
َ
ـل َل ُهــم َع ـ َذا ٌ أَلـ ٌ
ـيم* َوَل َمــن َ
ِّ
ُمور}اللــورى ،43-39و ــوهر هــذ اآليــة الكرلمــة لــيج فــي تقرلــر مبــدأ
َلمـ ْـن َعـ ْـزِّم ْاأل ُ
112

ل ــورى ال ماع ــة فق ــط ،ولك ــن ف ــي ض ــيامها رواطاره ــا األ

م ــي الض ــم المتـ ـوازن ال ــذو

ثوبـ ـ مقاص ــد الل ــورى ف ــي ترل ــثد نظ ــام الم تم ــع روادارتـ ـ ؛ ف ــرداً و ماع ــة م ــن دون
َكم ِّم ـ ـ ـ ــن ُذ ِّرَّل ـ ـ ـ ـ ِّـة َم ـ ـ ـ ـ ْـو ٍم
َنلـ ـ ـ ـ ـأ ُ
{ك َم ـ ـ ـ ــا أ َ
إ ح ـ ـ ـ ــاف نحرل ـ ـ ـ ــا األفـ ـ ـ ـ ـراد وحق ـ ـ ـ ــوق ال ماع ـ ـ ـ ــة َ
ص ـ ـْلَنا ُ َعَلـ ــى ِّعْل ـ ـ ٍم ُهـ ـ ًـدى َوَر ْح َم ـ ـ ًة لَِّقـ ـ ْـو ٍم
ـاهم ِّن ِّكتَـ ــا ٍ َف َّ
آ َ ِّر َ
{وَلَقـ ـ ْـد ِّ ْ َنـ ـ ُ
لن}األنعـ ــامَ ،133
ِّ
ِّ
ُث ْ ِّم ُنــو َن}األعراف{ ،52و ُ ِّ
{وَلـ ْـو
اذكـ ُـروْا إ ْذ َ َعَل ُكـ ْـم ُ َلَ ــاء مــن َن ْعــد َمـ ْـو ِّم ُنــو ٍح}األعرافَ ،69
َ
ُمـ ـ ًة و ِّ
ُمـ ـ ًة و ِّ
ـل َل َ َع ـ َـل َّ
ُّك ـ ْـم
اح ـ َـد ًة}هود{ِّ ،118إ َّن َه ـ ِّـذ ِّ أ َّ
اح ـ َـد ًة َوأََن ــا َرب ُ
َلــاء َرُّب ـ َ
الن ـ َ
ُم ــتُ ُك ْم أ َّ َ
ـاج أ َّ َ
ِّ
َف ْ ِّ
النـ ِّ
ونـوْا ُلــه َداء َعَلــى َّ
ـاج َوَي ُكــو َن
ـاك ْم أ َّ
ل َ َعْلَنـ ُ
ُمـ ًة َو َضــطاً لِّتَ ُك ُ
{وَكـ َذل َ
اع ُبـ ُـدون}األنبياءَ ،92
َ
الرضــول عَلــيكم لـ ِّـهثداً}النقرة{ ،143كنــتم ثــر أ َّ ٍ
ـاج تَـ ْأمرون ِّنــاْلمعر ِّ
ِّ
وف
َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ
ُمــة أُ ْ ِّر َ ـ ْ ل َّلنـ ِّ ُ ُ َ َ ْ ُ
ُ ُْ َ ْ َ
نك ـ ِّـر}آل عمـ ـرانَ { ،110فـ ـِّن تََوَّل ـ ْـوْا َفَق ـ ْـد أَْبَل ْغ ــتُ ُكم َّم ــا أ ُْرِّضـ ـْل ُ ِّنـ ـ ِّ ِّإَل ـ ْـي ُك ْم
َوتَْن َه ـ ْـو َن َع ـ ِّـن اْل ُم َ
ِّ
ِّ
َّهـ ْـم أَبَ
بـ ُّـر َ
إ َربِّــي َم ْوم ـاً َغ ْثـ َـرُك ْم َوبَ تَ ُ
َوَي ْضــتَ ْ ل ُ
ون ُ َلـ ْـث اً}هود{ ،57أَب إ َّن َعــاداً َكَ ـ ُـروْا َرب ُ
نعــداً لِّعـ ٍ
{وِّاَلــى نَمــود أَ َ ــاهم ِّ
اع ُبـ ُـدوْا للاَ َمــا َل ُكــم
ـاد َمـ ْـو ِّم ُهوٍد}هــود َ ،60ر
ُ َ
ـال َيــا َمـ ْـو ِّم ْ
ُْ َ
صــالحاً َمـ َ
ُْ َ
ٍ
َنلـأ ُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وبـوْا ِّإَل ْيـ ِّ ِّإ َّن َربِّـي
ِّم ْن ِّإَلـ َغ ْث ُرُ ُه َو أ َ
اضـتَ ْغ ُروُ نُ َّـم تُ ُ
ثهـا َف ْ
َكم م َـن األ َْر َو ْ
اضـتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َصــا َ َمـ ْـوَم
{وَيــا َمـ ْـو ِّم بَ َث ْ ـ ِّـرَمَّن ُك ْم ل ـَقامي أَن ُيصـ َ
َم ِّرل ـ ٌ ُّم ث ـ ٌ }هودَ ،61
ـثن ُكم م ْنـ ُـل َمــا أ َ
ٍ ِّ
ِّ
ـنكم ِّبن ِّعث ٍـد}هودَّ َ ،89
ُنو ٍح أَو َموم هـوٍد أَو َمـوم ِّ
ثهـا
صـال ٍ َو َمـا َم ْـوُم ُلـوط م ُ َ
{كـأَن ل ْـم َي ْغَن ْـوْا ف َ
ْ َْ ُ ْ َْ َ
ِّ
ِّ
{يــا أَثُّهــا َّ
َّكـ ُـم َّالـ ِّـذو َ َلَق ُكــم ِّمــن
ـاج اتَُّق ـوْا َرب ُ
أَبَ ُن ْعــداً ل َمـ ْـدَث َن َك َمــا َنعـ َـد ْ نَ ُم ُ
النـ ُ
ود}هــودَ َ ،95
ج و ِّ
ٍ
اح َد ٍة َو َ َل َق ِّم ْن َها َزْو َ َها َوَب َّث ِّم ْن ُه َما ِّر َ ابً َكِّنثـ اًر َوِّن َضـاء َواتَُّقـوْا للاَ َّال ِّـذو تَ َضـاءُلو َن
َّنْ َ
ِّ ِّ
ـان َعَلـ ْـي ُك ْم َرِّمثناً}النضــاء ،1وعــن ابــن مضــعود ربــي ه عن ـ عــن
ـام ِّإ َّن للاَ َكـ َ
ن ـ َواأل َْر َحـ َ
النبــي صــلى ه عليـ وضــلم مــال مــن أصــن وهمـ غثــر ه فلــيج مــن ه فــي لــيء،
ومن لم ثهتم للمضلمثن فليج منهم) .57
 -5المسؤولية:

واانضان ن طرت الضوية التلقا ية التوحثدية الروحية ،ومدرات ابضت

فية اادراكيـة

العلمي ــة ،وم ــا ث ــدرل ن طرتـ ـ الض ــوية م ــن غا ي ــة الك ــون رواب ــداا الو ــود وم ــا يق ــر ف ــي
البــما ر مــن األ ميــا ال ث ـرة ،كــل ذلــل يقــود عق ـ ً وفط ـرة أن ـ فــي حــدود مد ارت ـ

و يا ارتـ المتاحــة ثتمتــع نحرلــة القـرار فيمــا يملك ـ مــن القــد ار واامكانــا  ،وأن ـ علــى

ـر ف ث ٌـر ،روان لـ اًر فلـرَ { ،فـاْلَث ْوَم
عاتق تقع مضـ وليا هـذ القـ ار ار وال يـا ار  ،إن ث ًا
ِّ
ِّ َّ
ـإ َنْ ضـاً ِّإ َّب ُو ْض َـع َها
َب تُ ْ
{وَب ُن َكل ُ
ظَل ُم َنْ ٌج َل ْث اً َوَب تُ ْ َزْو َن إب َما ُكنـتُ ْم تَ ْع َملُـو َن}يجَ ،54
113

وَلدثنا ِّكتَا ث ِّ
{واتَُّقـوْا َث ْومـاً تُْر َ ُعـو َن ِّفيـ ِّ ِّإَلـى
نط ُق ِّناْل َح ِّق َو ُه ْم َب ُي ْ
َ َ َْ
ٌ َ
ظَل ُمو َن}الم منـونَ ،62
للاِّ نُـ َّـم تُــوَّفى ُكـ ُّـل َنْ ـ ٍ
{ثـ ْـوَم َث ْن َع ـنُ ُه ُم َّ
ـج َّمــا َك َضـ َـب ْ َو ُهـ ْـم بَ ُي ْ
للاُ َ ِّميع ـاً
ظَل ُمــو َن}النقرةَ ،281
َ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
بـ ُـع
للاُ َوَن ُضــوُ َو َّ
صــا ُ َّ
{وَن َ
َف ُثَنِّب ـ ُ ُهم ِّن َمــا َعمُل ـوا أ ْ
للاُ َعَلــى ُكــل َلـ ْـيء َلــه ٌثد}الم ادلةَ ،6
َح َ
ط لِّثو ِّم اْل ِّقي ِّ
ظَلـم نْ ـج َلـث اً رواِّن َك ِّ
اْلمو ِّاز ِّ
ـال َحَّن ٍـة ِّم ْـن َ ْـرَد ٍل أَتَْثَنـا
َ
ََ َ
ـان م ْنَق َ
لن اْلق ْض َ َ ْ
امـة َفـ َ تُ ْ ُ َ ٌ ْ َ
ََ
ِّ
{مــن َ ــاء ِّناْل َح َضـ َـن ِّة َفَل ـ ُ َع ْلـ ُـر أ َْمنَ ِّال َهــا َو َمــن َ ــاء
ِّب َهــا َوَكَ ــى ِّبَنــا َحاضـ ِّـب َ
ثن}األنبياءَ ،47
ِّن َّ ِّ
ظَلم ــون }األنع ــام{ ،160بَ ي َكلِّ ــإ للا نْ ضـ ـاً ِّإبَّ
َّ ِّ
الض ـ ِّـثَة َفـ ـ َ ُث ْ ـ َـزى ِّإب م ْنَل َه ــا َو ُه ـ ْـم بَ ُي ْ ُ َ
ُ ُ َُ
ِّ
ِّ
{و َم ــا َ َع ـ َـل
ُو ْضـ َـع َها}النقرةُ ،286
{ث ِّرل ـ ُـد للاُ ن ُكـ ُـم اْل ُي ْض ـ َـر َوبَ ُث ِّرلـ ُـد ن ُك ـ ُـم اْل ُع ْضـ َـر}النقرةَ ،185
عَلي ُكم ِّفي ِّ
ثن ِّم ْن َح َرٍ }الحج{ ،78وبَ تَ ْك ِّض ُ ُك ُّل َنْ ٍ
الد ِّ
ج ِّإبَّ َعَل ْث َهـا َوبَ تَ ِّـزُر َو ِّازَرةٌ ِّوْزَر
َ
َْ ْ
أُ رى}األنعام{ ،164وما عل عَلي ُكم ِّفي ِّ
الد ِّ
ثن ِّم ْن َح َرٍ }الحج78
َْ
ََ َََ َ ْ ْ

 -6الغائية:

ومما تقدم ثتب أن الغا ية مبدأ بزم كامن في بدهية بـديع نظـام الو ـود ،وبدهيـة

"وحدانيــة" ال ــالق ،و"توحثديــة" الو ــود و"تكاملثت ـ " ،واضــتحالة عبنثت ـ وعل ـوا ثت  ،وهــو

األمر الملموج فطرًة ضوي ًة في ظاهر إبداا الكون وتكامل .
إن اانضــان ن طرت ـ التوحثدي ــة ،ومكانت ـ ابض ــت فية ،ومــا منحـ ـ ه مــن م ــد ار
اادرال والعلم والمعرفة التي مثزتـ  ،وكرمتـ  ،علـى ضـوا مـن ال

ـق ،نقـدرة التصـرف

وحرلــة ال يــار ومض ـ وليات  ،ونمــا يلــاهد اانضــان وللمض ـ مــن بــديع نظــام الكــون مــن
حول ـ  ،ثــدرل مــن كــل ذلــل ،ن طرت ـ الروحيــة البــمثرلة الضــوية ،بــرورَة غا يــة هــذا
ـالق ،مـ ٍ
الو ــود المــذهل ،الــذو ب يمكــن فط ـرًة ضــوي ًة تصـ ُّـوُر أن ثو ــد مــن دون ـ ٍ
ـادر،

حك ــي ٍم ،كام ـ ِّـل الصـ ـ ا  ،يمن ــل نع ـ ًـدا آ ــر ،ومنطقـ ـاً آ ــر ،فيم ــا وراء تص ــور اانض ــان
وطام ـ ـ ــا علمـ ـ ـ ـ و يالـ ـ ـ ـ ومنطقـ ـ ـ ـ اانض ـ ـ ــاني {َل ـ ـ ــيج َك ِّم ْنلِّـ ـ ـ ـ ِّ َل ـ ـ ــيء وه ـ ـ ــو َّ ِّ
يع
َْ
الض ـ ـ ــم ُ
ٌْ َُ َ
ص ــرون * وم ــا َب تُن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ص ـ ُـرو َن}الحامة، 39-38
ْ
َ
النص ُثر}الل ــورىَ { ،11فـ ـ َ أُْمض ـ ُـم ن َم ــا تُْن ُ َ َ َ
طــى ُكـ َّـل َلــي ٍء ْلَقـ نُـ َّـم هدى}طـ  ،50ربَّنــا مــا َلْقـ هــذا نـ ِّ
َّ ِّ
ـاط ً
َع َ
ََ
ـال َربَُّنــا الــذو أ ْ
ْ َ ُ
ََ َ َ َ َ َ
{ َمـ َ
ِّ
ـثن * َل ْـو أ ََرْدَنـا
{و َما َ َلْقَنا َّ
الض َماء َو ْاأل َْر َ َو َما َب ْثَن ُه َمـا َبعِّب َ
ُض ْن َح َان َ
ل آل عمران َ ،191
ِّ َّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
ـاك ْم
ثن}األنبياء{ ،17-16أََف َح ِّض ْبتُ ْم أََّن َمـا َ َلْقَن ُ
أَن َّنتَّ َذ َل ْهواً بتَّ َ ْذَنا ُ من ل ُدَّنا ِّإن ُكَّنا َفاعل َ
َعَبناً َوأََّن ُك ْم ِّإَل ْثَنا َب تُْر َ ُعو َن}الم منون. 115
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وهكذا ف ن اانضان ،بتلقا ية فطرت الضوية التي يعبر عنها القرآن الكرلم ب ـ (الـن ج
اللوامة) ،ثدرل برورة غا ية الو ود ،وما ثترت
إعمارلــة تض ـ ثرلة اضــت

على ذلـل مـن مضـ وليا  ،ومـن متـع

فية ،تكمــن فــي إبــداا الكــون و مابت ـ وتناضــق ودمــة نظام ـ

وتكامل  ،وانتظام ضنن ؛ ولذلل؛ ف ن من البرورو لحمل تلـل المضـ وليا
بتلل النمـار وال مـاب

وابضـتمتاا

مـن التعامـل مـع الحيـاة والكـون ،وابضـت انة ل طـرة طلـ

العلـم

والمعرفة بنظام هذا الكون وضنن  ،وااعمار ال ِّثـر على لاكلة مابت روابداعات .
مــا أمضــى الحيــاة ومــا ألــد ت اهتهــا إذا لــم تكــن ضــوى لقمــة عــيش ومتــع وص ـراعا

حثوانية تنتهي ناانضان إلى المـو ي ـة ضـدية نتنـة تُـدفن وتـوارى التـ ار  ،ووهـم كـل
ما يقال نعد الغثنة العدمية ،ت ار في وف الت ار ؛ حثث ب معنى للعقـل وب للبـمثر
وب لل يار وب للمض ولية وب لقدرة اابداا إذا كان المو نهاية فناء وعدم.

ب معنــى وب عقــل وب فط ـرة أن ثتضــاوى الحث ـوان األع ــم المــادو نمحدوديــة مــانون

عالم الغا

المادو البهيم ،حثث "الحـق للقـوة" ،مـع اانضـان بروحانثتـ وعقلـ وبـمثر

وحــج يــار ومضـ ولثت ومــدرة تصــرف روابداعـ وأ

مثتـ  ،حثــث "القــوة للحــق" ،وحثــث

ميم ااص ح وااحضان واابداا وااعمار.

إن اانضان في الر ية القرآنيـة حيـاة ـادة ثـرة ذا

معنـى ،ونمـرة حقيقيـة لكـل مـا

يحقق في الحياة من إص ح روابداا رواعمار ،يمتد في عالم الـروح واألبديـة ،فهـي بـذلل
حياة تت ـاوز مـو ي ـة البـدن ،إلـى حيـاة روحيـة أبديـة ،ث نـي فثهـا اانضـان نمـرة كـل
اء لكـل
ما حقق وأعطى وأبدا وعمـر؛ ليصن المو للمصـلحثن والصـالحثن نمـرة و ـز ً
115
ما مدم اانضان من عمل وعطاء.
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ثن
{وَِِّّّّ َمــا ِّفــي َّ
الضـ َـم َاوا َو َمــا فــي ْاأل َْر ِّ لَث ْ ـ ِّـز َو الــذ َ
يقــول ه ضــنحان وتعــالى َ
َِّّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
َح َضـ ُـنوْا اْل ُح ْضـ َـنى
َح َضـ ُـنوا ِّناْل ُح ْضـ َـنى}الن م{ ،31للــذ َ
َضــا ُ وا ِّن َمــا َعملُ ـوا َوَل ْ ـ ِّـز َو ال ـذ َ
ثن أ ْ
ثن أ ْ
أَ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
ثه ـ ـ ـ ــا
َوِّزَل ـ ـ ـ ـ َ
ـوه ُه ْم َمتَـ ـ ـ ـ ٌـر َوبَ ذلـ ـ ـ ـ ـ ٌة أ ُْوَل ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـق ُو ُ ـ ـ ـ ـ َ
ـادةٌ َوبَ َث ْرَه ـ ـ ـ ـ ُ
لأْ
َص ـ ـ ـ ـ َـحا ُ اْل َ ن ـ ـ ـ ــة ُه ـ ـ ـ ـ ْـم ف َ
َِّّ ِّ
ِّ
َح َضـ ُـنوْا ِّفــي َهـ ِّـذ ِّ الـ ُّـد ْنَيا َح َضـ َـنةٌ َوَلـ َـد ُار اآل ِّ ـ َـرِّة َ ْثـ ٌـر َوَلـِّـن ْع َم َد ُار
َ الـ ُـدو َن}ثونج{ ،26للــذ َ
ثن أ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل ِّم ـ َـن ال ـ ُّـد ْنَيا
ـال َّ
اْل ُمتَّق َ
ـثن َ
يم ــا آتَ ـ َ
ـنج َنص ـ َ
للاُ ال ـ َّـد َار ْاآل ـ َـرَة َوَب تَ ـ َ
ثن}النح ــلَ ،30
{و ْابتَـ ـ ِّ ف َ
وأ ِّ
ـاد ِّف ـ ـ ـ ــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
َح َض ـ ـ ـ ـ َـن َّ
للاَ َب ُي ِّحـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـل َوَب تَْنـ ـ ـ ـ ـ ِّ اْلَ َض ـ ـ ـ ـ َ
للاُ ِّإَل ْي ـ ـ ـ ـ َ
َحض ـ ـ ـ ــن َك َم ـ ـ ـ ــا أ ْ
َ ْ
ِّ ِّ
ثن}القصــا{ِّ ،77إ َّن للا َيـأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحضـ ِّ
ـان َ روِّاثتَــاء ِّذو اْلُق ْرَبــى َوَل ْن َهــى َعـ ِّن
اْل ُمْ ضد َ
ْم ُر ناْل َعـ ْـدل َو َ
َ ُ
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للاِّ
الـ َـرُبوْا ِّمــن ِّرْز ِّق َّ
نكـ ِّـر َواْلَن ْغـ ِّـي َي ِّع ُ
{كلُـوْا َو ْ
ظ ُكـ ْـم َل َعَّل ُكـ ْـم تَـ َذ َّك ُرو َن}النحلُ ،90
اْلَ ْح َلــاء َواْل ُم َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ثن}النقرة{ِّ ،60إَّنمـ ــا َّ ِّ
ظلِّمـ ــو َن َّ
ـاج
ثل َعَلـ ــى الـ ــذ َ
َوبَ تَ ْعنَـ ـ ْـوْا فـ ــي األ َْر ِّ ُمْ ضـ ــد َ
النـ ـ َ
الضـ ــب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َّ ِّ
ولنغــون ِّفــي ْاألَر ِّ ِّنغثـ ِّـر اْلحـ ِّ ِّ
ِّ
ثن
َ َْ ُ َ
{بـ ِّـل اتََّنـ َـع الــذ َ
ـق أُْوَل ـ َ
َْ
ْ
يم}اللــورىَ ،42
َ
ـل َل ُهــم َع ـ َذا ٌ أَل ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لن}الروم،29
َبـ َّـل َّ
َ
للاُ َو َمــا َل ُهــم مــن َّناصـ ِّـر َ
اءهم ِّن َغ ْثـ ِّـر عْل ـ ٍم َف َمــن َث ْهــدو َمـ ْـن أ َ
ظَل ُم ـوا أ ْ
َهـ َـو ُ
ِّ ِّ َّ ِّ
للاِّ ِّإ َّن َّ ِّ ُّ
طـوا ِّمـن َّر ْح َم ِّـة َّ
َض َرُفوا َعَلـى أَنُ ِّض ِّـه ْم َب تَْقَن ُ
{ ُم ْل َيا عَناد َو الذ َ
للاَ َي ْغ ُـر الـذ ُنو َ
ثن أ ْ
ِّميعاً ِّإَّن هو اْل َغُ ور َّ ِّ
ـنك ْم ُضـوءاً ِّب َ َهاَل ٍـة نُ َّـم تَـا َ ِّمـن
يم}الزمر{ ،53أََّن ُ َمن َع ِّم َـل ِّم ُ
ُ
َ
ُ َُ
الرح ُ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُّكـ ْـم
ـاة لَِّثْبلُـ َـو ُك ْم أَي ُ
ـق اْل َمـ ْـو َ َواْل َحَيـ َ
َص ـَل َ َفأََّن ـ ُ َغُ ـ ٌ
يم}األنعــام{ ،54ال ـذو َ َلـ َ
َن ْعــد َوأ ْ
ـور َّرح ٌ
ِّ
َح َض َن َع َم ً}الكهإ. 30
َح َض ُن َع َم ً}الملل{ِّ ،2إَّنا َب ُنبي ُع أَ ْ َر َم ْن أ ْ
أْ
تحقثـق الــذا

ال ث ـرة ماديـاً وروحيـاً مطلـ

وتطلـع فطــرو بـمثرو فــي أصـل لــق

اانضان ،ومصد اللر والبـر واافضاد نالمنـل مـذموم مـرذول ،فطرلـاً وبـمثرلاً،

في أصل لق اانضان.

ن
ـاء ونهايــة ضــدية وروحيــة ،ب حضــا
أن يكــو مــو اانضــان فنـ ً
عق ً وب عدبً وب بمث اًر وب دثناً وب فطـرة ،فلثـذكر الـذاكرون ،ولـتعظ المتعظـون،
وب ـزاء ،لــيج

ِّ
ـل لِّلـ ِّـد ِّ
ثن
وي ثــق الغــافلون ،وليعمــل لل ثــر والحــق والعــدل العــاملونَ { ،ف ـأَم ْم َو ْ َهـ َ
ِّ
ِّ
ـق َّ ِّ ِّ
ط َر َّ
ثل لِّ َ ْل ِّ
َكنَ َـر
ط َرَة َّ
َحِّني اً ِّف ْ
للاِّ َّالِّتي َف َ
ثن اْلَقـيِّ ُم َوَل ِّك َّـن أ ْ
ـل الـد ُ
للا َذل َ
الن َ
اج َعَل ْث َهـا َب تَْبـد َ
ِّ ِّ َّ ِّ
ـاج َب يعَلم ــو َن}الروم { ،30وهـ ـ َذا ِّكتَ ــا ُّم ِّ ِّ
الن ـ ِّ
َّ
ثن
ص ــد ٌق ل َض ــاناً َع َربِّيـ ـاً لُثن ــذ َر ال ــذ َ
ََ
َْ ُ
ٌ َ

ِّ ِّ ِّ
ثن}األحقاف .12
َ
ظَل ُموا َوُن ْل َرى لْل ُم ْحضن َ
 -7األخالقية:

واادرال ال طرو لدى اانضان نال الق ومدرت وعظمتـ وت ـرد ووحدانثتـ  ،وب تقـان

ص ــنع و ـ ـ ل مقامـ ـ ووحدانثتـ ـ  ،وتوحثدي ــة ال ل ــق ،وم ــا وم ــر ف ــي ب ــمثر اانض ــان
ن طرتـ مــن القــيم الروحيــة الضــامية الكامنــة فـي فطرتـ الضــوية وبــمثر ون ضـ اللوامــة،

كل ذلل ث عل ثـدرل أنـ ب بـد أن يكـون لهـذا الكـون ـالق ،وأنـ ب بـد للكـون وال لـق
من غاية ،وأن ب يمكن أن يكون الكون الذو يكاد ب ثتناهى في م تلإ أنعاد و ـود
البــديع ،مــد لــق عبنًــا ،وببــد أن يكــون مــد لــق لغايــا
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أ

ميــة ضــامية ث ـرة ،وهــذا

الحــج اانضــاني ال طــرو الروحــي الضــوو هــو أضــاج الحــج الــدثني وال لقــي فــي فطـرة
اانضان وتضا بت وتطلعات الروحانية التلقا ية منذ أن تت ت عثنـا ط ـ ً علـى و ـود ،

وعلى الكون مـن حولـ  ،وهـو مـا ت ثـ

عنـ  ،وتعبـر عنـ الر يـة القرآنيـة ،وتبـع فـي

ب ـ رة إدرال اانضــان فــي مضــثرة حيات ـ لكــي تهدي ـ وترلــد لثتو اهــا فــي طلن ـ وضــعي ،

ولت عــل منهــا مصــد وغاثت ـ الروحيــة ال طرلــة الضــوية ال ِّثـ ـرة مــن ضــعي حيات ـ  ،يحقــق
ويضـ َـعد بهــا
بهــا ذاتـ  ،ويضــت ث لحا اتـ  ،ويضــمو بهــا فــي كيانـ  ،وتطمـ ن بهــا ن ضـ ُ ،
فــي ملــاعر وتطلعاتـ اابداعيــة ااعمارلــة ،ولثنظــر ويقــرر بــوعي وعلــم ومضـ ٍ
ولية أو
الضـ ـ ــبثلثن يضـ ـ ــلل؟ وأو الن ـ ـ ــدثن ثرغ ـ ـ ـ ؟ وأو المصـ ـ ــثرلن يطل ـ ـ ـ ؟ أإلـ ـ ــى ااص ـ ـ ـ ح
ـثر ،روان لـ اًر
وااعمار؟ أم إلـى الطغيـان واافضـاد؟ حثـث المصـثر العـادل "إن ثـ اًر ف ـ ٌ
ِّ
ظلِّ ُمــو َن }العنكبــو ِّ ، 40إ َّن ِّفــي
ـان َّ
ـانوا أَنُ َضـ ُـه ْم َي ْ
للاُ لِّـ َـي ْ
ظلِّ َم ُه ْم َوَلكــن َكـ ُ
{و َمــا َكـ َ
فلــر" َ ،
َّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ِّ
النهـ ـ ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ َّ
َ ْلـ ـ ِّ
ثن
ـق َّ
آليـ ــا أل ُْولِّـ ــي األْلَنـ ــا ِّ * الـ ــذ َ
ـار َ
الضـ ـ َـم َاوا َواأل َْر َوا ْ ـ ــت َف الل ْثـ ــل َو َ
ِّ
ودا َو َعَلى ُ ُنوبِّ ِّه ْم َوَلتََ َّك ُرو َن ِّفي َ ْل ِّ
الض َـم َاوا ِّ َواأل َْر ِّ َربََّنـا َمـا
ـق َّ
اما َوُم ُع ً
َث ْذ ُك ُرو َن للاَ مَي ً
َ
ِّ
الن ـ ِّ
ل َف ِّقَن ــا َعـ ـ َذا َ َّ
ورَه ــا
َ َلْقـ ـ َ َه ــذا َن ــاط ً ُض ـ ْـن َح َان َ
ـار آل عمـ ـران َ  ،191فأَْل َه َم َه ــا ُف ُ َ
ِّ
ـاها اللـمج  ، 10-8بَ ُي َكل ُ
اها * َوَم ْد َ ا َ َمـن َد َّض َ
اها * َم ْد أَْفَل َ َمن َزَّك َ
َوتَْق َو َ
ـإ للاُ
ِّ
ـال َّ
َنْ ًضـا ِّإبَّ ُو ْض َـع َها َل َهـا َمـا َك َض َـب ْ َو َعَل ْث َهـا َمـا ْ
يمـا آتَ َ
للاُ
اكتَ َض َـب ْ  النقـرة َ ،286
{و ْابتَـ ِّ ف َ
الد ْنيا وأ ِّ
صثن ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ـاد ِّفـي
َح َض َن َّ
ل َوَب تَْن ِّ اْلَ َض َ
للاُ ِّإَل ْي َ
نج َن َ َ
َحضن َك َما أ ْ
ل م َن ُّ َ َ ْ
الد َار ْاآل َرَة َوَب تَ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ـث
ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
ثن َحتَّـ ـ ــى َن ْن َعـ ـ ـ َ
ثن}القصـ ـ ــاَ  ،77و َمـ ـ ــا ُكَّنـ ـ ــا ُم َعـ ـ ــذِّب َ
للاَ َب ُيح ـ ـ ـ ُّ اْل ُمْ ضد َ
َرُضوبًااضراء .15
ومــا ت عل ـ الر يــة ااض ـ مية الكونيــة ،نلــأن هــذ المض ـ ولية ،والتــي هــي م زمــة

ألص ــل ال طـ ـرة الض ــوية ومـ ـ ه

ابض ــت

ف الت ــي ه ــي الب ــمثر األ

م ــي والعل ــم

الضــنني) ،أنهــا تبــعها فــي بـ رة إدرال اانضــان ،ب لغايــة ،إب لترلــد مضـ ولية يــا ار
ـعي حي ـ ِّ
ـاة اانض ــان ،ليحقـ ـق فطـ ـرة ذاتـ ـ الروحي ــة ،ومعن ــى حياتـ ـ
اانض ــان ،وغاي ــا ض ـ ِّ

الدنثوي ــة الض ــوية؛ كيانـ ـاً وذاتـ ـاً فرديـ ـ ًة إنض ــاني ًة ،ب ثن ص ــم ع ــن عب ــوية كي ــان م تم ــع
إنض ــاني حب ــارو إعم ــارو؛ وذل ــل نالض ــعي المضـ ـ ول الرل ــثد نااعم ــار ،ومت ــع الحي ــاة
الطثنة ،وكرامتها ،في هذ الدنيا ،وفي عالم األبدية والمآل.
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ف والحرلــة ،يحمــل

ـردا و ماعــة ،مــن التكـرلم نابضــت
ونقــدر مــا ثنــال اانضــان ،فـ ً
معها أمانة مض ولية التصرف فـي الكـون الـذو بنـي – كمـا يعبـر عـن ذلـل "المضـطور"
ول ض ـد "المنظــور"  -علــى منــادئ ومــيم التوحثــد والغا يــة األ
ومعن ــى و ــود وغاي ــة و ــود

لي ــة ف ــي األر  ،وم ــا ثترتـ ـ

ميــة ،ليكــون اانضــان

عليـ ـ م ــن مضـ ـ وليا ،

عامـ َـل إص ـ ح رواعمــار" ،يحقــق ذات ـ "؛ نالحصــول علــى حا ات ـ  ،نالوضــا ل واألضــالث
ال ث ـرة ااعمارلــة ،ثتــو ى فثهــا العــدل وااحضــان والض ـ م؛ وب ـذلل يحكــم ضــلوك نــور
الــروح ومــوى البــمثر (الــن ج اللوامــة) ،فــي أن "القــوة للحــق" ،وهــو عكــج مــا تغــرو نـ

حثوانيـ ــة ال ضـ ــد الماديـ ــة (الـ ــن ج األمـ ــارة نالضـ ــوء) فـ ــي ابضـ ــت انة للحا ـ ــا  ،نالغلنـ ــة

بـ َـنا ْاأل ََم َانـ َة
والتظــالم والعــدوان ،حثــث "الحــق للقــوة" يقــول ه ضــنحان وتعــالى ِّإَّنــا َع َر ْ
ِّ
الضــماوا ِّ و ْاألَر ِّ واْل ِّ نـ ِّ
ِّ
ـال َفـأََب ْث َن أَن َي ْح ِّمْلَن َهــا َوأ ْ
نضـ ُ
ـان ِّإَّنـ ُ
َعَلــى َّ َ َ َ ْ
َ َ
َلـَ ْق َن م ْن َهــا َو َح َمَل َهــا ْاا َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ـان َ
َك ـ َ
وم ــا َ ُه ــوًب األحـ ـ از َ { ،72فـ ـِّ َذا َض ـ َّـوْلتُ ُ َوَنَ ْ ـ ـ ُ فيـ ـ م ــن ُّروح ــي َفَق ُعـ ـوْا َلـ ـ ُ
ظُل ً
{ب أُْم ِّضــم ِّبثــو ِّم اْل ِّقي ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ َّ
امـ ِّـة} القيامــة ،2-1
ثن}الح رَ ،29
َضــا ِّ د َ
ُ َْ
ام ـة* َوَب أُْمضـ ُـم نــالنْ ج اللَّو َ
ََ
الضـ ـ ـ ِّ
ـور
ـوء ِّإبَّ مـ ـ ــا ر ِّحـ ـ ــم ربِّـ ـ ـ
ـارةٌ ِّن ُّ
ئ َنْ ِّضـ ـ ــي ِّإ َّن الـ ـ ـ َّـنْ َج أل َّ
{و َمـ ـ ــا أَُبـ ـ ـ ِّـر ُ
ـي ِّإ َّن َربِّـ ـ ــي َغُ ـ ـ ـ ٌ
َمـ ـ ـ َ
َ
َ َ َ َ َ
َّر ِّحيم}ثوضإ ،53وَنْ ٍ
اهـا *
اها * َمـ ْد أَْفَلـ َ َمـن َزَّك َ
ورَها َوتَْق َو َ
ج َو َما َضَّو َ
اها * َفأَْل َه َم َها ُف ُ َ
َ
ٌ
وَم ــد ــا م ــن د َّض ــاها الل ــمج َ 10-7له ــم ُملُ ــو بَّ يْ َقه ــون ِّبه ــا وَله ــم أَع ــثن بَّ
ٌ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ٌُ
َ ْ َ َ َ َ َ
ُْ
ِّ
ِّ
ص ــرون ِّبه ــا وَله ــم آ َذ َّ
ِّ
ـل ُه ـ ُـم
ـل َكاأل َْن َع ـ ِّ
ُث ْن ُ َ َ َ ُ ْ ٌ
ـام َب ـ ْـل ُه ـ ْـم أ َ
َب ـ ُّـل أ ُْوَل ـ َ
ان ب َي ْض ـ َـم ُعو َن ِّب َه ــا أ ُْوَل ـ َ
اْل َغ ِّافُلو َن األعراف .179
 -8الشورى:
إذا أدركنــا أن اانضــان فــي الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة ،مــد لــق لي ــة فــي
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
{هـ ـ َـو
األر  ،ألداء مهم ــة إعمـ ــار األر
ِّ{إن ــي َ اعـ ـ ٌـل ف ــي األ َْر ِّ َ ليَ ـ ـ ًة}النقرةُ 30
َنلأ ُ ِّ
ِّ
ِّ
ثها}هود ،61ولذلل أعطـي نـالعلم القـدرة علـى ااعمـار
أ َ
َكم م َن األ َْر َو ْ
اضتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
والتضـ ـ ثر ِّ ،
وم ــن ال طـ ـرة الروحي ــة الض ــوية الت ــي
وم ــن الحرل ــة والق ــدرة عل ــى ال ي ــارُ ،
ُ
تضــتدعي فــي ن ض ـ وبــمثر غا يــة القصــد ال ِّث ــر وااص ـ ح وااعمــار ،وهــي منــاط

ورَهـا َوتَْق َو َ
اهـا * َم ْـد أَْفَلـ َ
مض ولية مـا ُزِّود نـ مـن مـد ار وحرلـا و يـا ار { َفأَْل َه َم َهـا ُف ُ َ
َّ ِّ
آم ُنـ ـوا َو َع ِّملُـ ـوا
اه ــا * َوَم ـ ْـد َ ــا َ َم ــن َد َّضا َها}الل ــمج{ ،10-8أ َْم َن ْ َع ـ ُـل ال ــذ َ
َم ــن َزَّك َ
ثن َ
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ِّ
الص ــالِّحا ِّ َكاْلمْ ِّض ـ ِّـد ِّ
ـثن َكاْلُ َّ ـ ِّ
{وَلَق ـ ْـد َذ َأرَْن ــا
ثن ف ــي ْاأل َْر ِّ أ َْم َن ْ َع ـ ُـل اْل ُمتَّق ـ َ
َ
َّ َ
ـار }اَ ،28
ُ
ـج َلهــم ُملُــو بَّ يْ َقهــون ِّبهــا وَلهــم أَعــثن بَّ ثن ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
صـ ُـرو َن ِّب َهــا
ٌ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ٌ ُْ
ل َ َهــن َم َكنث ـ اًر م ـ َن اْل ــن َواانـ ُ ْ
ِّ
ِّ
وَله ـ ـ ـ ــم آ َذ َّ
ل ُهـ ـ ـ ـ ـ ُـم
ل َكاأل َْن َعـ ـ ـ ـ ـ ِّ
َ ُ ْ ٌ
ـام َب ـ ـ ـ ـ ْـل ُهـ ـ ـ ـ ـ ْـم أ َ
َب ـ ـ ـ ـ ُّـل أ ُْوَلـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ان ب َي ْضـ ـ ـ ـ ـ َـم ُعو َن ِّب َه ـ ـ ـ ــا أ ُْوَلـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
إ َربِّــي
اْل َغــافلُو َن}األعرافَ { ، 179ف ـِّن تََولـ ْـوْا َفَقـ ْـد أَْبَل ْغــتُ ُكم َّمــا أ ُْرض ـْل ُ ِّن ـ ِّإَلـ ْـي ُك ْم َوَي ْضــتَ ْ ل ُ
ظ}هود.57
ون ُ َل ْث اً ِّإ َّن َربِّي َعَل َى ُك ِّل َل ْي ٍء َح ِّي ٌ
ب ُّر َ
َم ْوماً َغ ْث َرُك ْم َوبَ تَ ُ
والضـ ال لمــاذا كــان ابضــت ف ،مبــل أن يكــون مهمــة فرديــة ،كــان مهم ـة اانضــان
نوعاً و ماع ًة وأ يابً إنر أ يال؟.
وال ـوا أن مهمــة ابضــت ف ،روان كان ـ مض ـ ولية كــل فــرد إنضــاني ،فهــي فــي
ذا الوم مهمة ماعية ا تماعية تتعلق نال نج والم تمع ،وتمتـد عبـر األفـراد إلـى
الم تمع ــا

روال ــى األ ي ــال ،وه ــذا يعط ــي الحرل ــة والمضـ ـ ولية اانض ــانية أنع ــاداً هامـ ـ ًة،

فالمض ـ ولية غا يــة تهــدف إل ـى ااص ـ ح وااعمــار ،ب إلــى ال ضــاد واافضــاد ،والحرلــة
ت ض ـ الم ــال ل متن ـاا وال يــار نمــا تملي ـ

ليض ـ عبنيــة غوغا يــة ،فهــي ،روان كان ـ
اارادة ال ردي ــة و ياراته ــا الذاتي ــة ،فهـ ـي ف ــي النهاي ــة حرل ــة فردي ــة بت ت ـ ـ
األفراد اآل رلن ،وب تنالهم ناألذى كمـا أنهـا ب ت ت ـ

عل ــى ح ــق

علـى حـق ال ماعـة فـي ااعمـار

وح ــظ حـ ــق ال ماعـ ــة ف ــي ااص ـ ـ ح وااعمـ ــار ،ف ـ ـ م ــال لو ـ ــود ال ـ ــرد وب ألدا ـ ـ
ابضت

في من دون و ود ال ماعة وأدا ها اب تماعي.

ولذلل ف ن  ،روان كان ابمتناعا هـي حـق لل ـرد ب ُثنـازا فيـ وب يملـى عليـ  ،ل ـ
ح ـ ــق التص ـ ــرف واألداء ،نق ـ ــدر م ـ ــا ُيعط ـ ــى ال ـ ــرد م ـ ــن ح ـ ــق ال ي ـ ــار والتص ـ ــرف وفقـ ـ ـاً
ل متناعــا

ال رديــة ،إب أن حــق التصــرف واألداء اب تمــاعي ث ـ

أب ي ت ـ

علــى

حق ال ماعة في األمن وااص ح وااعمار.
ول ــذلل ك ــان لل ماع ــة أن تل ــرا بـ ـوانط األداء والتص ــرف ال ــردو نم ــا ب يب ــر

نحق ـ ــوق اآل ـ ـ ـرلن وب نحق ـ ــوق ال ماع ـ ــة ،ف ـ ــي حماي ـ ــة و وده ـ ــا وغاياته ـ ــا ااعمارل ـ ــة
وااص ـ حية  ،المنال ـرة وغثــر المنال ـرة ،وفــي المــدى اآلنــي والقصــثر ،وعلــى المــدى
ُمـ ٌة
ـنك ْم أ َّ
{وْلـتَ ُكن ِّم ُ
الطولل ،لحماية حقوق الم تمع وحقوق األ يـال القادمـة ومصـالحها َ
ثدعون ِّإَلى اْل ث ِّر ويأْمرون ِّناْلمعر ِّ
نك ِّر}آل عمران.104
وف َوَل ْن َه ْو َن َع ِّن اْل ُم َ
َْ ُ َ
َ ْ َ َ ُُ َ َ ْ ُ
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وهنا يأتي دور اللورى التي ب ت بع لاهـواء ،وب لمصـال األفـراد مـن أصـحا
الضــلطة والضــطوة والن ــوذ نم تلــإ ألــكال  ،ولكــن تـتم بتلــاور ال ماعــة؛ بهــدف حمايــة

الحقـوق الملــروعة لافـراد وال ماعـة ،للتصــرف وفقـاً ل متناعـا

لتحقثــق غايــة الو ــود

اانضـ ــاني ومصـ ــالح العامـ ــة فـ ــي ااعمـ ــار وااص ـ ـ ح واألم ـ ـن ،مـ ــن دون عوا ـ ــق وب

معوما .

وهكذا ف ن اللـورى ـزء ب ثت ـ أز مـن و ـود ال ـرد وال ماعـة والنـوا ،وهـي نقـدر مـا

تحتـ ــرم ابمتناعـ ــا

وحـ ــق التعبثـ ــر وحـ ــق التصـ ــرف واألداء نمـ ــا يحقـ ــق مصـ ــال ال ـ ــرد

وحمايــة حقوم ـ  ،إب أن هــذ الحرلــة ليض ـ وضــثل ًة وب مب ـر اًر لل وبــى والعبــث نحقــوق
األفراد اآل رلن ،وب نحقوق ال ماعة وحقوق األ يال القادمة ومصالحها .

فاللـ ــورى ـ ــزء ب ثت ـ ـ أز مـ ــن حيـ ــاة ال ـ ــرد وال ماعـ ــة واانضـ ــانية ،ب ـ ـل هـ ــي األداة
الب ــرورلة لمزاول ــة ال ــرد وال ماع ــة ك ارم ــة ابض ــت ف ،وم ــا يض ــتتنع ذل ــل م ــن حرل ـ ٍـة
و يـ ٍ
ـار ومض ـ ولية وحماي ـ ٍة لهــذ الحرلــة وتحقثــق معنــى ابضــت ف اانضــاني وغايات ـ
ال ردية وال ماعية في ااعمار وااص ح .

ول ــو تمعن ــا ف ــي ال ــنا القرآن ــي ال ــاا نمب ــدأ الل ــورى ،ورأثن ــا التص ــام نالغاي ــا

ابضــت

فية واأل

ميــة وااعمارلــة ،أدركنــا المعنــى الحقيقــي للحرلــة الرلــثدة فــي حيــاة

اانضان فرداً و ماع ًة ونوعاً ،بروح العدل والكرامة والتضام .
َّ ِّ
ِّ
احش روِّا َذا مـا َغ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ب ُـبوا
يقول ه ضنحان وتعالى { َوالذ َ
ثن َث ْ تَن ُبو َن َكَنـا َر ْاا ْن ِّـم َواْلَ َـو َ َ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ـاه ْم
اموا َّ
ُه ْم َي ْغ ُرو َن* َوالذ َ
ـورى َب ْث َـن ُه ْم َو ِّم َّمـا َرَزْمَن ُ
الصـ َ َة َوأ َْم ُـرُه ْم ُل َ
ثن ْ
اضتَ َ ُابوا ل َربِّه ْم َوأََم ُ
ثن ِّ ُقــون* و َّالـ ِّـذثن ِّإ َذا أَصــابهم اْلن ْغــي هــم ثنتَ ِّ
صـ ُـرو َن* َو َ ـ َـزاء َضـِّـثَ ٍة َضـِّـثَ ٌة ِّم ْنُل َهــا َف َمـ ْـن َعَ ــا
ُ َ َ َ
َ َُُ َ ُ ُ ْ َ
الظــالِّ ِّمثن* وَلمـ ِّـن انتَصــر نعــد ُ ِّ ِّ ِّ
للاِّ ِّإَّن ـ َب ي ِّح ـ ُّ َّ
ـل َمــا
َ َ َْ َ
ظْلم ـ َفأ ُْوَل ـ َ
َص ـَل َ َف ـأَ ْ ُرُ َعَلــى َّ ُ ُ
َوأ ْ
َ َ َ
َّ ِّ
عَلــث ِّهم ِّمــن ضـ ِّـب ٍ
ثل*ِّإَّنما َّ ِّ
ظلِّمــو َن َّ
ـاج َوَل ْن ُغــو َن ِّفــي ْاأل َْر ِّ ِّن َغ ْثـ ِّـر
ثل َعَلــى الــذ َ
َ ْ
النـ َ
الضــب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َ
ـق أُوَلِّ ــل َلهــم عـ َذا أَلِّــيم* وَلمــن صــبر و َغَ ــر ِّإ َّن َذلِّـ ِّ
ُمــور} اللــورى
َ
اْل َحـ ِّ ْ َ ُ َ ٌ ٌ َ َ َ َ َ َ َ
ـل َلمـ ْـن َعـ ْـزِّم ْاأل ُ
.43ٍِّ -37
فنقــدر مــا ث ـ علــى الم تمــع أن ِّ
ثوض ـع للحرلــة اانضــانية فــي الحــق المطلــق فــي
علــى ال ماعــة أب

ابمتناعــا  ،وفــي حــق األداء والتصــرف والمنــادرة واابــداا ،ث ـ
تضـم لتصــرفا األفـراد وأدا هــم نــال نوح إلــى حالـ ٍـة مــن ال وبــى ،وأب تضــم لهــم نــأن
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أداة إلــى ال ضــاد واافضــاد والعبنيــة التــي تبــر ن ـاألفراد اآل ـرلن ،وتبــر
تكــون الحرلــة ً
نحقــوق ال ماعــة ومصــالحها ومصــال مضــتقبل أ يالهــا؛ ألن الحرلــة اانضــانية الحق ـة

ه ــي حرل ــة َّبنـ ـاءة إعمارل ــة ،أم ــا ال وب ــى والعبني ــة ،ون ــأو مض ــمى كانـ ـ  ،فه ــي حال ــة
ِّ ِّ ٍ
ال َيا َم ْو ِّم ْ
اع ُب ُدوْا للاَ َما َل ُكم م ْن إَلـ َغ ْث ُـرُ
ا تماعية مربية ا تماعية م ربة هدامةَ { ،م َ
ِّ
ِّ
ان َوبَ تَْب َ ضـوْا َّ
اءه ْم َوبَ تُْ ِّضـ ُـدوْا
ـاج أ ْ
َم ْـد َ ْ
ـاءت ُكم َبِّثَنـ ٌة مـن َّربِّ ُك ْـم َفـأ َْوُفوْا اْل َك ْث َـل َواْلمث َـز َ
َل َـي ُ
الن َ
ُ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ثن}األعرافَ { ،85فـا ْذ ُك ُروْا آبء
ص َح َها َذل ُك ْم َ ْث ٌـر ل ُك ْـم ِّإن ُكنـتُم ُّمـ ْ ِّمن َ
في األ َْر َن ْع َد إ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
{وِّا َذا تَ ـ َـوَّلى َض ـ َـعى ِّف ــي األ َْر ِّ لِّ ُيْ ِّض ـ َـد
ثن}األعراف َ ،74ر
للا َوبَ تَ ْعنَ ـ ْـوا ف ــي األ َْر ِّ ُمْ ض ــد َ
ِّ
ِّ
ِّ
ـاد}النقرةُ { ،205كَّلمــا أَوَمـ ُـدوْا َنــا اًر لِّْلحــر ِّ
ـل اْل َحـ ْـر َث َو َّ
الن ْضـ َـل َوللاُ بَ ُيحـ ُّ الَ َضـ َ
فِّث َهــا َوُل ْهلـ َ
َْ
َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
{وِّا َذا ِّمثـ َـل
أَ ْ
ثن}الما دة َ ،64ر
َهــا للاُ َوَي ْضـ َـع ْو َن فــي األ َْر ِّ َف َضــاداً َوللاُ بَ ُيح ـ ُّ اْل ُمْ ضــد َ
طَ أ َ
َلهم بَ تُْ ِّضدوْا ِّفي األَر ِّ َمالُوْا ِّإَّنما َنحن م ِّ
اءه ْم
ُ
{وَل ِّو اتََّن َع اْل َح ُّق أ ْ
َه َو ُ
ْ
َ ُْ ُ ْ
صل ُحو َن}النقرةَ ،11
ُْ
ِّ ِّ
{وَل ـ ْـوبَ َد ْف ـ ُـع للاِّ َّ
ب ـ ُـه ْم
َلَ َض ـ َـد ِّ َّ
ـاج َن ْع َ
الن ـ َ
الض ـ َـم َاوا ُ َو ْاأل َْر ُ َو َم ــن فثه َّن}الم من ــونَ ،71
ِّبَن ْع ٍ َّلَ َض َد ِّ األ َْر ُ }النقرة.251
وهكــذا؛ فـ ن اللــورى هــي مبــدأ ادارة األداء اانضــاني الضــوو ،وأداة اعمــال ال كــر
اانضاني الضليم ،وض مة األداء ال ِّثـر ال َّعـال ،وبناء ابمتناعـا

ال ماعيـة النابـ ة،

ووضــثلة ا تماعيــة إنضــانية أضاضــية للتحــاور والتواصــل وابعتــدال والتوافــق والتضــام ،
وه ــي درا ،ناألم ــة ولام ــة ،للحماي ــة م ــن ل ــرور ابض ــتبداد والطغي ــان والظل ــم والنغ ــي

وال ضـ ــاد؛ فتكـ ــون األمـ ــة بر لتهـ ــا الكونيـ ــة الحبـ ــارلة ااعمارلـ ــة ،وم اهيمهـ ــا وميمهـ ــا
األ

ميــة ،ووعثهــا نمصــالحها وحــق تقرلــر ياراتهــا الحياتيــة ااعمارلــة ،هــي  -نقــوة

ـي علــى الضــلطة،
اللــورى ونب ـ ها وامتناعاتهــا وموتهــا اب تماعيــة الضياضــية  -الوصـ ُّ
والمو لها ،والرمث علثها ،وليج العكج ،حـثن يغثـ ذلـل فيكـون ر ـل الضـلطة هـو
الوصي على األمة القاصرة الم هلـة؛ ليضـ رها لمصـالح ومصـال األتنـاا واألعـوان
وم اضــدهم؛ ليضــتأنروا ويحتكــروا الضــلطة والنــروة ،ويقب ـوا فــي لهــوهم وتــرفهم وفضــادهم
علــى كــل إمكانــا

الك ــاءة واابــداا والنمــو والمنافضــة َّ
البن ــاءة فــي دولهــم وم تمعــاتهم؛

ولذلل ف ن للحرلة واللورى أهمية اصة في ميام الحبا ار وانهيارها.
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مــن البــدهي أن ابضــتبداد والظلــم وال ضــاد ب و ــود لهــا مــع الحرلــة واللــورى ،رواذا

الط ابضتبداد والظلم وال ضاد أو بناء ا تمـاعي فـ ن دعـوى الحرلـة واللـورى ببـد أن

فكرهـا ور لتَهـا ،أن
تكون از ة لا هة؛ ألن ب يمكن ألمم حرة تنبج الحرلـ ُة واللـورى َ
يلـو بنـاء م تمعهـا الطغيـان والظلـم وال ضـاد؛ ألن هـذ اللـرور ب تنبـ وب تنمـو إب
فــي ظـ م ال هالــة والتبــلثل والتزلثـإ ،ألن األحـرار المتواصــلثن المتلــاورلن ب يمكــن
تبلثلهم ميعاً كلهم كل الوم .
وهكــذا ف ـ ن العــدل نب ـ

من دون العدل.

الحرلــة واللــورى ،روان الحرلــة واللــورى ب يمكــن أن تو ــد

إن مــن األهميــة الكبــرى لامــة المضــلمة إدرال الــت زم بــثن الحرلــة واللــورى ،وبــثن

مي ـام الحبــا ار وانــدنارها؛ ألن األمــة المضــلمة ،وهــي فــي مرحلــة النهــو

واضــترداد

العافية الحبارلة ،هي في ألد الحا ة إلى أن تدرل معنى هذا الت زم ،وكي يـة تـأنثر

على األمم؛ ارت اعاً وان اباً ،وأن تـدرل كثـإ ثتعامـل الم كـرون والقـادة والمصـلحون

مـع وامعهــم ،والعمــل علــى إعــادة تأهثــل األمــة لكـي تضــتعثد مومعهــا ورضــالتها ومضــثرتها
الحبارلة ال ثرلة ااعمارلة ال رلدة.
ال ار دة ال دثدة تنلأ على ركام األمم والحبا ار

ذلل أن الحبا ار
حثن َّ
تتكلج م اصل النمو والحركـة فـي كيـان األمـة والحبـارة اآلفلـة فـي التـارلخ ،نعـد
أن يكـ ــون ضـ ــرطان ابضـ ــتبداد وال ضـ ــاد مـ ــد أنل ـ ـ

اآلفلة ،وذلـل

أظـ ــافر فـ ــي فكـ ــر األمـ ــة ونظامهـ ــا

اب تم ــاعي؛ لثـ ــدمر بنثته ــا ابمتصـ ــادية واب تماعيـ ـة ،وليكـ ـ ِّـون طنق ــة ط ثليـ ــة تحتكـ ــر
الض ــلطة والمـ ـوارد والن ــروة ،ولنته ــي ابض ــتبداد ناألم ــة إل ــى المظ ــالم والم اض ــد وال م ــود
وتكلـ ـج م اص ــل الحرك ــة والنم ــو وتص ــل
ااعمارل ــة ااث ابي ــة ال

لـ ـراثثن ااب ــداعا

والمن ــاد ار والمنافض ــا

م ــة؛ لتنهـ ــار الحب ــارة ،ويأف ــل ن مهـ ــا ،وليص ــعد ن ــم أمـ ــة

وحبارة دثدة ار دة ،أمكنها أن ترى اامكانا
األم ــم واألنظم ــة والم تمع ــا المتكلِّـ ــضة ،ف ــي ظ ـ ِّـل نثـ ــر ابض ــتبداد وال ض ــاد أن ت اره ــا،
الحبارلة المضتقبلية التي ب تضـتطيع

وت ــو

غماره ــا ،وتنته ــز فرص ــها ااعمارل ــة الحب ــارلة؛ وب ــذلل تب ــدأ األم ــم ال َّتثـ ــة

المتوننة تتحرل نحو آفاق علمية وحبارلة دثدة واضـعة ،مـا كـان ب مكـان الحبـا ار
اآلفلة المتكلضة أن تراها أو أن تتحرل نات اهها.
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وهــذا الـ ُّ
ـتكلج وال مــود الحبــارو يحــدث لامــم حــثن ثــتمكن ابضــتبداد مــن نظــام
حيــاة األمــة؛ ويأ ــذ ر ــال الحكــم وحوالــثهم وأع ـوانهم فــي إحكــام منبــتهم علــى نظــام
األم ــة الضياضـ ـي واب تم ــاعي وابمتص ــادو؛ ِّ
فيكون ــون طنق ــة محتكـ ـرة للض ــلطة والن ــروة،

ولبد ون في العمل على احتكار الضلطة والنـروة ،وتو ثههـا ل دمـة مصـالحهم ،والعمـل
علــى توطثنهــا فــي أبنــا هم وأعـوانهم ،وهــذا ب يمكــن تحقيقـ لانظمــة وأصــحا

الضــلطة

المضــتبدة والنــروة والن ــوذ مــن دون أن تقهــر الم ضضــة الضياضــية ال رعونيــة ر ــال ال كــر

ليكون ـوا طنق ـ ًة منق ـ ًة مد َّ نــة ِّ
فــي األمــة ِّ
ليكون ـوا م ضضــة (نقانــة) تبرلرلــة كهنوتيــة نغ ـ
داة بثـد م ضضـة (نقانــة) ر ـال الضــلطة
النظـر عـن ط هــا العلمـاني أو الـدثني؛ لتكــون أ ً

(ال رعونية) المضتبدة ،وتكون مهمتهم تلوي الر يـة الكونيـة ،وتبـلثل األمـة ،وت هثلهـا
وتزلثإ إرادتها ،ومهرها نضوء اضت دام التحدثث أو التقديج ،روا باا رمابها لمصـال
الضادة وترفهم وم اضدهم ونزواتهم.
بــتمكن طنقــة القيــادة الضياضــية المضــتبدة ال از ــة وأع ـوانهم مــن أصــحا
وابحتكا ار

(ال راعنة) والطنقة المنق ة ال اضدة ال از ة من أربـا

الن ــوذ والنــروة

الكـ م وحملـة األمـ م

(الكهنـة) فـي الومـ الـذو ثتــدهور فيـ فكـر األمــة ور لتهـا ،وتُنتهــل حرلاتهـا وكرامتهــا،
وحقـ ــوق أبنا هـ ــا وك ـ ـرامتهم ،ف ن ـ ـ يضـ ــود ال ضـ ــاد ،ويضـ ــود ابحتكـ ــار ،وتنع ـ ـدم المنافضـ ــة
والمنادرة واابـداا ،ولـنغمج ر ـال الضـلطة والنـروة والن ـوذ فـي التـرف وال ضـاد والومـوف
فــي و ـ أو تغثثــر أو تطــور أو منــادرة ب تــأتي مــن

لهــم ولمصــلحتهم ،وهــم فــي

عـزلتهم وتــرفهم واضــتهتارهم ليضـوا أهـ ً ألو تطــولر أو تغثثــر أو إبــداا أو منــادرة ،وهــذا
لـراثثن القــدرة والعطــاء واابــداا

يعنــي تــدهور األمــة ،وتلــو فكرهــا ،و مــود  ،وتصــل
والنموُّ ،
وتكلج بنا ها اب تماعي الذو ثرزح مهور في ال قر وال هل والمر  ،وفـي
التـي توا ههــا

البـعإ والت لـإ والــذل والهـوان ،58وفـي الع ــز عـن موا هـة التحــديا
األمــة اآلفلــة المتكلِّضــة مــن مبــل األمــم الناهبــة؛ لتــدفع األمــة المتكلِّضــة ن قرهــا وذلهــا
ـنمن النــاهظ ،والطعـ َـم المــر ،بنحرافهــا والضــماح
ومعاناتهــا علــى ثــد األمــم الناهبــة الـ َ
لنم ــو ال ي ــا الض ــرطانية "لل رعوني ــة" و"الكهنوتي ــة" ،ذا الطـ ـ ء العلم ــاني أو الطـ ـ ء
الدثني؛ لثنل أظافر في يا ضدهاِّ ،
وللطخ أثديـ بـدما ها؛ ولنتلـر ال ضـاد والظلـم

ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ثهـا
وابحتكار و ُّ
ثن َ
ط َغ ْوا ِّفي اْلِّن َ ِّد* َفأ ْ
{وِّف ْرَع ْو َن ذو ْاأل َْوتَاد* الذ َ
التلو وال مود َ
َكنَ ُروا ف َ
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ط عـ ـ َذا ٍ *ِّإ َّن رَّب ــل َلِّناْل ِّمرص ـ ِّ
ـاد}ال ر { ،14-10أََفَل ـ ْـم
َ َ
صـ ـ َّ َعَل ـ ْـث ِّه ْم َرُّب ـ َ
ـل َض ـ ْـو َ َ
ْ َ
اْلَ َض َاد* َف َ
للا عَلـث ِّهم ولِّْل َك ِّ
ان َع ِّامَنةُ َّال ِّذ َ ِّ ِّ ِّ
ـاف ِّرل َن
َي ِّض ُثروا ِّفي ْاأل َْر ِّ َفَثن ُ
إ َك َ
ظ ُروا َك ْث َ
ثن من َمْبله ْم َد َّم َر َّ ُ َ ْ ْ َ
أ َْمنَاُل َها}محمد.10

إن الحبــارة اانضــانية الثــوم وهــي تعــاني مــن ضــيطرة الماديــة والعنص ـرلة (األمــارة

نالضوء) ومن دعـاوى "الديمقراطيـة ال از ـة ،ومـن "الحرلـا " ال وبـوية العبنيـة الم ضـدة،
ااع ـ م والم اركــز النحنيــة ال از ـة الت ـي ثــتحكم فثه ـا وفــي أدواتهــا
ومــن كهنــة تبــلي
وم ضضــاتها طنقـةُ ر ــال الضــلطة والمــال ومــا يضــتتنع ذلــل مــن احتكــا ار ٍ  ،ومــن مظــالم
ـرف رواضـر ٍ
ومن ت هثل وت قثر ل مـاهثر األمـم ،ومـن ت ٍ
اف وتـدمثر ،إنمـا تـدفع ناانضـانية
إلى الدمار ،إب أن ثنبنق م دداً ف ُر حبارة ااض م الروحية.
إن ما أصا فكر الحبارة المادية المعاصرة مـن انح ارفـا وتزلثـإ ،ومـا أصـا

ر لتهــا الكونيــة مــن تلـ ُّـو  ،ومــا أ ــذ ثــد ُّ فــي كيانهــا مــن مولن ـة ا تماعيــة واحتكــا ار
ضــلطوية وماليــة وتقنيــة ل ـن تنقــذها فــي مقبــل أيامهــا العقــول المهــا رة التــي أم ـد

هــذ

األمــم ألكنــر مــن مــرن مــن الزمــان بنبــارٍة ولــنا ٍ از ــإ ،وذلــل علــى حضــا األمــم
مواردهــا الماديــة والنلـرلة ،ل ِّ
تنطــ ،آنـار انحرافهــا ُّ
وتكلــج
ال قثـرة المضتبــع ة؛ ناضـت
بنثته ــا اب تماعي ــة وم اض ــد ممارض ــاتها الطنقي ــة والعرمي ــة؛ وذل ــل به ـ ـرة زب ــدة العق ــول
المبدعــة القــادرة ،مــن أبن ـاء الــن د ال قث ـرة المضتبــع ة ،وتغطــي بــذلل مضــاوئ ترهلهــا،

وعثوبه ـ ــا ،وتل ـ ــو ر لته ـ ــا وانحـ ـ ـ ارف فكره ـ ــا ،وت ـ ــدهور أ
اب تماعي ــة ،ولك ــن عل ــى حض ــا

مي ـ ــا

ل ـ ــعوبها وأنظمته ـ ــا

مزل ــد م ــن البـ ـ ج والل ــقاء ال ــذو تلحقـ ـ ه ــذ األم ــم

والحكومــا المتضــلطة نــاألمم البــعي ة المت ل ــة؛ التــي تــدفع بــذلل مــن دمــاء أبنا هــا
النثـر من عقول أبنا ها؛ نمناً لتلو فكرها و مـود ُّ ،
ومواردها وكرامتها ،وبه رة ِّ
وتكلـج

بنية نظمها الضياضية واب تماعية وابمتصادية.

لر على د ول الحبارة المعاصرة مرحلة متقدمة
كل الممارضا الضانقة إنما هي م ٌ
من التلو وابضتبداد والمظالم وال ضاد ،ونألكال كنثرة مبللة بتأنثر الكهانة
ُّ
بتكلضها وانهيار بنا ها اب تماعي والحبارو ونظامها
ااع مية؛ وهذا ث ذن
العالمي ،ولعل من م ل ار
بدأ

تبثق به ار

ت امم أم ار

أبناء اللعو

ُّ
تكلـج م تمعا

تلل الحبارة المادية أنها

ال قثرة ،حتى به رة أصحا
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العقول منهم ،ألن

ثد اللركا

العالمية (ال راعنة ال دد) التي يضيطر علثها إمطاعثو (احتكارلو) عصر

النروة العلمية التكنولو ية وأدواتها الرأضمالية المصرفية (الملكيا
والصناعية والمصرفية المالية) ،امتد
إلى لعو

األر

العولمة -

والضيطرة على أدواتها وأضرارها،

ونرواتها من المواد األولية إلى عبثد و"أمنان" في

ضادتهم ،و دمة الن ثثن ،بل عل ار
حضاناتهم؛ لتزلد ن بل تدبث ار
وال وية ،ونكنا

نالضيطرة وابضتغ ل  -ب مكانا

كافة؛ وهي بهذ ابحتكا ار

وتحولل أثدو اللعو

ال كرلة التقنية

دمة

الن ثثن وم اتها ،والتي تتكدج ثومياً في

أنظمتهم ومنظماتهم وضطوة أضاطثلهم البرلـة والنحرلة

م زوناتهم ابحتكارلة المتزاثدة من أضلحة الدمار اللامل – من

معاناة هذ اللعو المضلونة الحقوق اانضانية ،ولتزلد بذلل من ُه َّـوة فقر الضواد
األعظم من أبناء اللعو بثنها وبثن القلة ابحتكارلة المضيطرة عالمياً على إمكانا
ث ار

القوانثن الطبيعية التقنية وأضرارها الصناعية التي ِّ
تحرمها على اللعو

ِّ
وتبثـق علثها ،وتقهر كل من يحاول منهم معرفة ليء من أضرارها أو
المضتبع ة،
الحصول على ليء من منافعها ،وما ث ر وبع الثد هذا من ِّمَب ِّل المضيطرلن على
موى موانثن الطبيعة تكنولو ياً ،واحتكارها ناضم الملكية ال كرلة ،ومنع هذ اللعو -
على ما نلاهد  -من ُّ
تعلـم التقنيا العليا ومعرفة أضرارها ،من ظل ٍم واضتغ ٍل

ٍ
ٍ
ٍ
وصراعا ٍ
امتصادية ،هي أضوأ كنث اًر من ضيطرة إمطاعثي
تماعية و
ضياضية وا
"العصور الوضطى" حثن وبعوا أثدثهم على إمكانا
ااننا

في امتصاديا

ث ار

األر

ومدراتها على

"العصور الوضطى" الزراعية.

ولن يقإ أنر ابحتكار التكنولو ي الرأضمالي عند اللعو
المضتبع ة فحض  ،بل إن ثتوضع ولتمدد بته ثر كنثر من الصناعا

المت ل ة
اللامة

الزهثدة المردود على العاملثن فثها إلى ن د اللعو ال قثرة؛ ليمتد بذلل ال قر ومعاناة
اله َّـوة بثن ماهثر اللعو والقلة
النطالة إلى لعو الن د المتقدمة؛ ولتزداد ُ
اامطاعية (ابحتكارلة) ،في عصر ال كرلة التقنية الرأضمالية ،وهذا يعني أن ُّ
التكلـج
اب تماعي والصراعا الضياضية واب تماعية وابمتصادية ضتتنامى وتمتد إلى
لعو الدول المتقدمة ،في الوم الذو ي امم ُّ
تكلـج معاناة اللعو المت ل ة،
ِّ
ُّ
ويصع مهمة إنهابها ،وهذا يعني ت امم
وتكلـضها اب تماعي،
واضتغ لها
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الصراعا

الضياضية واب تماعية وابمتصادية على مضتوى العالم ،كما نلاهد في

عالم الثوم؛ مما ثهدد الحبارة اانضانية نالدمار .لذلل ف ن على ااص حثثن أ ذ
مهمة إنها األمة ااض مية بر لتها القرآنية الحبارلةِّ ،
نكل ال دية؛ لثنقذوا األمة
والحبارة اانضانية من و ار ها ،من مضتقبل ومصثر ِّ
مدمـر مظلم.
والض ال هل يمكن لم كرو األمة ااض مية ور ال ااص ح فثها إدرال "دثناميـة"
الح ـرال الحبــارو ،والعمــل علــى اضــتنقاذ أمــتهم مــن وهــدة الـ ُّ
ـتكلج والت لــإ واضــتعادة

ر لـ ـ ــتهم الكونيـ ـ ــة الحبـ ـ ــارلة ال ِّثـ ـ ـ ـرة ااعمارلـ ـ ــة ،وفصـ ـ ــل األدوار والضـ ـ ــلطا
التـي ألحقتهـا – ألضـنا

دا ليـة وأضـنا

وبنـ ـ ــاء
ار يـة -

الم ضضا  ،روازالة آنار التلـوها
طنقــة و"نقانــا " ال رعونيــة الكهنوتيــة بر يــة أمــتهم وفكرهــا ،وو ــدانها وبنثتهــا وأنظمتهــا
اب تماعية.
وفي بوء ما تقدم ف ن من المهم أن ننتن في هذ المرحلة من التحلثل إلى أهميـة
الم ضضـ ـ ـا

ف ـ ــي البن ـ ــاء اب تم ـ ــاعي؛ ألن بناءه ـ ــا عل ـ ــى أض ـ ــج ض ـ ــليمة يحـ ـ ــول دون

ابنح ارف ــا

"ال رعوني ــة و"الكهنوتي ــة" "ابحتكارل ــة" ألن الم ــنهج الم ضض ــي ه ــو ال ــذو

ث عل اللورى منه اً يحمي البناء ،ويقبي على بذور ال وبى وابنح ارفـا  ،ويحمـي
الحرلـا ااث ابيــة التــي تكلــإ الزلــإ وتَـِّ ـد ال ضــاد ،وت ضـ الم ــال للمنــادرة والعطــاء
واابداا.

ومن الم ضإ أن األمة  -ألضـنا

تارل يـة تتعلـق نطبيعـة البث ـة ونضـاطتها الحبـارلة

 -لــم ت ـدرل فــي المابــي ،و اصــة فــي مرحلــة التأضــيج لمــا نعــد عهــد صوصــيا

العهــد النبــوو ،دور الم ضضــا  ،ولــم تضــع ها الظــروف الحر ــة ،فــي موا هــة عدوانيــة
اامبراطورلا

المحيطة بها ،ولم تمهلها لكي تكتلإ هذا الدور وتلـل األهميـة ،ولكننـا

الثــوم ب عــذر لنــا وب محــيا أمامنــا مــن بنا هــا ،روا ــادة ه ـذا البنــاء ،إن ل ـ نا حق ـاً أن
نضــتنقذ أن ضــنا وأمتنــا والحبــارة اانضــانية مــن المدافعــة الحبــارلة البنــاءة ،والتصــدو
الحبــارو ااث ــابي ال عــال لإلنــارة المــدمرة التــي تعــاني منهــا اانضــانية الثــوم نضــب

الر ية الكونية المادية ال اضدة ،وما ثن م عنها في عالم الثوم من ابحتكا ار والمظـالم
والص ـراعا

المــدمرة ،والم ــاطر المهلكــة ،التــي تتهــدد اانضــانية فــي غم ـرة ضــيادة هــذا

ال كــر المــادو األنــاني العنصــرو التضــلطي (ال رعــوني) ،نطامات ـ ابحتكارلــة العولميــة
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التدمثرل ــة ،نم ــا ب عه ــد وب طام ــة للنلـ ـرلة نموا ه ــة آن ــار إب بر ي ــة إنض ــانية إعمارل ــة
ٍ
ِّ ٍ َّ ِّ
{وَل ْـوبَ َد ْف ُـع للاِّ َّ
{وَلـ ْـوَب
ـاج َن ْع َ
الن َ
ب ُـه ْم ب َـن ْع لَ َض َـد األ َْر ُ }النقـرةَ ،251
ثرلـة بدثلـةَ ،
ِّ ٍ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
للاِّ َّ
اض ُـم
َد ْف ُع َّ
اج َن ْع َ
الن َ
ثهـا ْ
صَل َوا ٌ َو َم َضـا ُد ُثـ ْذ َك ُر ف َ
ص َوام ُع َوبَِّي ٌع َو َ
ب ُهم بَن ْع ل ُهد َم ْ َ
للا َلَقـ ِّـوو ع ِّزلـ ٌـز}الحج{ ،40وعــد َّ َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
آم ُنـوا
نصـ َـرَّن َّ
َ ََ
للاُ الـذ َ
َ
نصـ ُـرُ إ َّن َّ َ
ثن َ
للاُ َمــن َث ُ
للا َكنثـ اًر َوَلَث ُ
الصالِّحا ِّ َليضتَ لَِّ َّنهم ِّفي ْاألَر ِّ َكما اضتَ َل َّ ِّ
ِّ
ثن ِّمن َمْبلِّ ِّه ْم َوَل ُي َم ِّك َـن َّن
ِّم ُ
إ الذ َ
َ ْ ْ َ
ْ
نك ْم َو َعمُلوا َّ َ
َْ ْ ُ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ونِّني َب ُي ْلـ ِّـرُكو َن ِّبـي
بــى َل ُهـ ْـم َوَل ُثَبــدَلَّن ُهم مــن َن ْعــد َ ـ ْـوِّف ِّه ْم أ َْمنـاً َي ْع ُبـ ُـد َ
َل ُهـ ْـم دثـ َـن ُه ُم الــذو ْارتَ َ
َلث اً ومن َكَ ر نعد َذلِّل َفأُوَلِّ ل هم اْلَ ِّ
اضـُقو َن}النور ،55وه ضـنحان وتعـالى ب يبـيع
ْ ََ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُُ
َح َض َن َع َم ً}الكهإ30
{أَ ْ َر َم ْن أ ْ
وهنا ،ف ن من الم ثد في بوء ما تقدم ،أن نتضاءل هل الد ول الضهلة في أثـدو
الضــلطا

الحاكمــة فــي ن ـ د األمــة ااض ـ مية التــي تــدفق

الطبيعي ـ ــة األولي ـ ــة و ـ ــدما

الموام ـ ــع ااضـ ـ ـتراتث ية ،وم ـ ــن مـ ـ ـ ام ار

المعونا  ،والتعاون اآلنم ل حتكا ار

روام ءا
األ نبي ــة؛ طلنـ ـاً لرب ــاها وعموبته ــا ،ول ــوف الحكوم ــا
ال انعــة مــن ضــطوة أصــحا

ف ــأة مــن م ــزون الم ـوارد

أعن ـ ــاء ال ـ ــدثون،

المحلية مع ر وج األموال والمصـال
الب ــعي ة المض ــتبدة ال اض ــدة

المصــال األ نبيــة ودولهــم ،هــل كــل ذلــل  -م تمع ـاً أو
بـوادر حـرال األمـة علـى طرلـق النهبـة؛ لتبـدأ األمـة

مت رماً – أصن أضناناً ا هـا
مرحلة دثدة من ُّ
التكلضا التي تقبـي علـى بـوادر صـحوتها التـي بـدأ
القرن النامن علر في تركيـا نمحـاوب

محمد علي ااص حية ،وفي الدعوا

ااصـ حا
الهبـا
و َّ

منـذ نهايـا

العنمانيـة ،وفـي مصـر نمحـاوب

ااص حية في ال زلـرة العربيـة والهنـد

ولمال أفرلقيا ونقية أمطار العالم ااض مي؟.
والضـ ـ ال ه ــل تحولـ ـ

ه ــذ ال ــد ول والن ــروا

الم اني ــة ،م ــن الن ــروا

الطبيعي ــة،

ناابـ ــافة إلـ ــى الـ ــد ول والمصـ ــال الملـ ــبوهة مـ ــن المعونـ ــا والقـ ــرو والعمـ ــوب ؛
لتصــن داعي ـاً ومصــد اًر لمزلــد مــن ابض ــتبداد ومزلــد مــن ال ضــاد ،ولمزلـ ٍـد مــن ال ـ ُّ
ـتكلج

وال مــود وال وميــة الداعيــة إلــى نقــاء األح ـوال علــى مــا هــي علي ـ مــن احتكــار الضــلطة
واحتكــار النــروة ومزلــد مــن ال ضــاد والضــرف والتــرف ،والقبــاء علــى المنافضــة البنــاءة
والتطولر والمنادرة واابدااُ ،ليضتبدل بها مز ٌلد من توطثن ال هـل والـذل وال نـوا وال قـر
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وملوٍ في ر لتـ
والت لإ ،في بناء ا تماعي مهترئ متكلِّج في مدرات  ،وفي طامات ،
َّ
الكونية ،وفي فكر  ،وفي أضالث

تربثت وفضاد م ضضات و وا ها.

إذا لـم ثتننـ الم كـرون وااصـ حثون والتربولـون لهــذا األمـر ف ننــا ن لـى أن تــدمر

بواكثر صحوة األمة وت ه
فه ــل ض ــثه

مبل أن تزهر وتنمر.

الم ك ــرون والمص ــلحون والتربول ــون والمنق ــون بض ــتنقاذ األم ــة م ــن

طـ ــر اا هـ ــا وانح ـ ـراف المضـ ــثرة ،رواعـ ــدادها حق ـ ـاً للحصـ ــول علـ ــى فرصـ ــة اارث
الحبــارو المتاحــة لهــا ،والتــي هــي ب رنهــا وتارل هــا الحبــارو أهـ ٌـل لهــا ،فيصــلحون

بذلل حال األمة ويضتنقذونها ،ويصلحون ويضتنقذون معها مضار الحبارة اانضانية؟.
هــل ضنضــتعثد ر لتنــا الكونيــة الحبــارلة ااعمارلــة ال ِّثـرة؟ وهــل ضنصــل تلــوها

فكرن ــا و طابن ــا وأض ــالث

تربثتن ــا؟ وهـ ـل ض ــنبني م ضض ــاتنا لحماي ــة م ــيم ر لتن ــا الكوني ــة

وم اهيمها ومناد ها ومنهج فكرها؟.

و ُّ
التكلض ــا  ،ألن ل ــدى األم ــة ك ــل

ك ــل ذل ــل ممك ـ ٌـن عل ــى الـ ـرغم م ــن ك ــل العقن ــا
التــي يمكــن ت عثلهــا ب هــاد الم ك ـرلن والمصــلحثن والم ـربثن ،ونطامــة اآلنــاء
الم ـ ه
واألمهـ ــا

وتبـ ــحياتهم الرلـ ــثدة الم لصـ ــة مـ ــن أ ـ ــل مصـ ــلحة أبنـ ــا هم؛ ألن اآلنـ ــاء

واألمها

هم الذثن لهم الثد العليا لدى أبنـا هم بـرغم ضـطوة "ال راعنـة" وتـدليج "الكهنـة"
الر ية.

وصح
وب ثج أعوانهم ومحضوبثهم؛ إذا ص َّ منهم العزم،
َّ
كرم إنضــاننا ،ونحتــرم ذو ِّاتنــا ونحمــي حر ِّ
هــل ضـ ُـن ِّ
لاتنــا ونقــيم م ضضــا العلــم والمعرفــة
والع ــدل والل ــورى والتكاف ــل واألم ــن والضـ ـ م ف ــي أرك ــان بني ــان ا تم ــاا أمتن ــا وحب ــارة
عصرنا ؟
ابضـ ـ ــت ف ف ـ ـ ـ ن علثنـ ـ ــا أن نضـ ـ ــتوفي عـ ـ ــدة
وحتـ ـ ــى تكتمـ ـ ــل الصـ ـ ــورة وم ـ ـ ـ ه
ابضـ ــت ف ،وهـ ــي ان ـ ـ العلـ ــم والمعرف ـ ــة اللـ ــمولية الضـ ــننية ،حتـ ــى ِّ
نحصـ ــل نمـ ـ ـرة
ابضــت

ف فــي الت ـزام مصــد ااص ـ ح وااعمــار ،وتض ـ ثر لحا ــا

وطاما

إبداع .
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اانضــان ومتع ـ

الــوعي نالعقــل والت كــر وال ط ـرة الضــليمة ،علــى مــا نــرى ونلمــج فــي الن ــوج ،وفــي

الكون من حولنا ،وعلى ما ثتمتع ن اانضان مـن مـد ار
التك ـرلم نابضــت

ف ومــا ثترت ـ

التصـرف وابضـت

ف ،ومـن

علي ـ مــن حرلــة الق ـرار وأمانــة المض ـ ولية ،يحــتم علــى

اانضــان عقـ ً وفطـرًة ابضــت انة ل طرتـ الضــليمة الروحيــة فــي إدراكهــا روايمانهــا ال طــرو
بوحدانيــة ال ــالق وتوحثديــة ال لــق وتكاملـ وغا ثتـ وأ مثتـ  ،وفطرلـة طلـ المعرفــة
ونـوازا التضـ ثر وااعمـار؛ لتحقثـق ذا

اانضـ ـان ،وابضـت انة لحا اتـ  ،والتعبثـر عــن

أداة العقـل ومـا أودا ه فـي
دما  -فطرة  -في كل ذلل َ
مكنونا ن ض روابداع  ،مضت ً
العقل  -في أصل فطرة ال لـق وفطـرة ابضـت ف فـي األر  -مـن األولويـا التـي
ت ع ــل م ــن العق ــل األداة والوض ــثلة األضاض ــية ل لي ــة األر  ،المتص ــرف ف ــي األر ؛
لتضـ ثر إمكاناتهــا و ثراتهــا؛ ل ضــت انة لحا اتـ روابداعاتـ ومناد ارتـ رواعمــار  ،بواضــطة

أداة العقــل ن ــالنظر والت ُّكـ ــر ،والنح ــث وطل ـ

المعرف ــة؛ ألن المعرف ــة الحق ــة الص ــحيحة

المونوم ــة ب يمك ــن أن تحص ــل فطـ ـرًة وعقـ ـ ً إب ن ــال هم العلم ــي الموب ــوعي التحلثل ــي
النقــدو اللــمولي المنبــنط ،ونكــل وضــا ل العلــم والمعرفــة الموبــوعية المتاحــة ،والتــي
تتنوا نحض

الظرف والموبوا ،كل ذلل لرط برورو في طل

المعرفـة الصـحيحة

ـليما ،وحتــى يــأتي طلـ
حتـى يكــون اادرال مــن الناحيــة الضــببية الموبــوعية مونومـاً ضـ ً
المعرفة وتلمج الهداية الضننية الموبوعية نلكل منـتج فعـال ،وعلـى أضـاج ضـليم مـن

المعرفــة مــن دون أداة العقــل

ال ط ـرة والضــنن وحقــا ق الوامــع المعــاش ،رواب ف ـ ن طل ـ
ومنطق ـ لتحصــثلها وتحرلرهــا نمث ـزان العقــل ،وهــو مــا أدرك ـ ال قي ـ القابــي المتمــرج

الع مــة ابــن لــدون ،مبــل العدثــد مــن القــرون ،لث ضــج للنظــر العلمــي الضــببي الضــنني،

وللعلوم الضننية اب تماعية ،والتي من دون ا ب ِّ
يكون إب ال ارفـة واللـعوذة وال وبـى،

وتتلو الر ية الكونيـة الوحدانيـة التوحثديـة وتنت ـي المضـ ولية ،وهـو أمـر ترفبـ الر يـا
القرآنيــة الكونيــة نالقــدر الــذو ترفب ـ ال ط ـرة الضــليمة والحــج وبــدهيا

العقــل الضــنني

ونتا ج الوامع الملموج.

حت ــى ال ــوحي ورض ــابت  ،ب يك ــون وحيـ ـاً حقـ ـاً وب معرف ــة "حق ــة" ف ــي مرحل ــة العل ــم

والعالمية اانضانية ،وأن ليج م رد لـعوذا
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أو أضـاطثر و ارفـا

أو أوهـام و يـاب

أو احتيــاب  ،إب إذا أمــر وبــرهن مث ـزان العقــل ومنطق ـ الضــنني الضــليم صــدق الرضــول
وصدق الرضالة.59
اادرال العقلي الموبوعي لل طرة اانضانية وضنن الو ود ووامع الحياة هو الضبثل

ال طرو العق ني إلى فهم الحياة والو ود ووامع مضار التعامل اانضاني معها ،ومن

دون التعامل العقلي العلمي الموبوعي الضنني اللمولي ،في هذ المرحلة المتقدمة
التي حققها تطور اانضانية ونب ها ،ب يكون الحال  -كما هو ملموج ومحضوج

 إب عالماً من ال وبى والعبنية والت لإ والت رلإ واللعوذة ،وهو ما ترفبال طرة الضوية ،ولنكر الوامع الذو نعيل  ،وتأنا أولويا العقل الحبارو الضليم
وبدهيات  ،ونغثر ذلل تنت ي بدهية وحدانية ال الق وتوحثدية ال لق ال طرلة ،ولنت ي
معها حج المض ولية ،وب يكون إب التلو والتظالم وال وبى وال ضاد.

إن من المهم أن ندرل دون أدنى لل أو رل  ،أن من األوليا

العقلية والحياتية اانضانية أن الضببية وابضت

والبدهيا

ف أمران ب ثن صمان؛ ألن غثر ذلل

يعني علوا ية الحياة وانعدام مدرة التصرف ومض وليات  ،فثنعدم بذلل معنى الحياة،
ومعنى ابمتحان ،ومعنى اارادة ،وليج في ذلل إب ترولج لللعوذة وال رافة
والبياا.
ابضت

ف هو اارادة اانضانية والقدرة على التصرف ،وهو حمل مض وليا

اارادة ومدرة التصرف المبني على منادئ التوحثد والتوحثدية والغا ية واأل
األضنا

مية.

هو إنكار لحقا ق الحياة؛ ألن إنكار

روان إنكار الضببية العلمية وطل
للملاه ِّد من مدرة اانضان على التصرف والتض ثر ،وذلل إنكار ألصل ال لق،
َ
وأصل الطنع ،وأصل حقيقة الحياة.
كلنا يعلم ويلاهد أن من دون الماء والمطر ب يكون زرا وب برا ،ومن دون

الت م ب يكون زهر وب نمر ،ومن دون الهواء والتن ج ب يكون بهيمة وب نلر،

ومن دون ال كر والعمل ب يكون نتا وب مدرة وب نماء ،وب يضتقر ح ر على ح ر.
فابضت

ف والضببية العلمية في حياة النلر أمران مت زمان وصنوان ب

ثن صمان ،وغثر ذلل مح
هو

رافة ولعوذة ،وتد ثل وكذ  ،وفي أحضن الظنون،

هل ،ومصور فكرٍ ،وضوء فه ٍم وتأولل ،من جانب ،وهو ولع وهلع وانبهار
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المروج من أقاصيص الخ ارفة والشعوذة و"حواديتها" من جانب
مرضي بالرائج و َّ
ه
ِّ
ِّ
ط َر َّ
ل لِّ ِّلد ِّ
اج
ط َرَة َّ
ثن َحِّنيً ا ِّف ْ
للا َّالِّتي َف َ
آخر ،يقول ه ضنحان وتعالى َ فأَم ْم َو ْ َه َ
الن َ
للاِّ َذلِّ ِّ
ِّ
الن ِّ
َكنََر َّ
اج َب َي ْعَل ُمو َنالروم ،30
ثل لِّ َ ْل ِّق َّ
ثن اْلَقيِّ ُم َوَل ِّك َّن أ ْ
ل الد ُ
َ
َعَل ْث َها َب تَْبد َ
َّ ِّ
َّ ِّ
ٍ
آم ُنوا َو َع ِّملُوا
َع َ
طى ُك َّل َل ْيء َ ْلَق ُ نُ َّم َه َدى ط  ،50أ َْم َن ْ َع ُل الذ َ
َ ربَُّنا الذو أ ْ
ثن َ
ِّ
الصالِّحا ِّ َكاْلمْ ِّض ِّد ِّ
ثن َكاْلُ َّ ِّ
ثن في ْاأل َْر ِّ أ َْم َن ْ َع ُل اْل ُمتَّق َ
َ
ار ا َ ،28ل ُه ْم ُملُو ٌ
َّ َ
ُ
ِّ
صرون ِّبها وَلهم آ َذ َّ
َّ
َّ ِّ
ام
ل َكاأل َْن َع ِّ
َع ُث ٌن ب ُث ْن ُ َ َ َ ُ ْ ٌ
ب َيْ َق ُهو َن ِّب َها َوَل ُه ْم أ ْ
ان ب َي ْض َم ُعو َن ِّب َها أ ُْوَلـ َ
ِّ
ل ُه ُم اْل َغ ِّافلُو َناألعراف179
َب ْل ُه ْم أ َ
َب ُّل أ ُْوَلـ َ
إن الع مــة الصــحيحة بــثن الــوحي (المضــطور) وال ط ـرة والضــنن (المنظــور) والعقــل
(المث ـزان) ،تكــون فثهــا ال ط ـرة والضــنن هــي موبــوا الــوحي الــذو يعبــر عن ـ  ،وتكــون

ب ــدهيا

العق ــل ه ــي األداة والوض ــثلة الت ــي تع ــثن اانض ــان عل ــى إدرال مب ــايا ال ــوحي،

وكي يــة ترلــثد الــوحي لإلنضــان حتــى يمكن ـ تحقثــق أكبــر مــدر مــن التعامــل الصــحي
ااث ــابي البن ــاء م ــع مكنون ــا

ال طـ ـ ار

اانض ــانية الض ــوية والض ــنن والنـ ـواميج االهي ــة

الكونية.
ولو لم ثنحرف مضار مـنهج العقـل المضـلم بتـأنثر ال يـاب

والتهويمـا

األضـطورلة

الصورلة ااغرلقية والناطنية الغنوصية لكان المضلمون هم البناة األوا ـل الضـنامثن منـذ

مــرون عدثــدة إل ــى اكتلــاف العل ــوم اب تماعيــة؛ ألنه ــم بهــدو الر ي ــة القرآنيــة الكوني ــة

الحب ــارلة م هل ــون بم ــت ل ناص ــية م تل ــإ العل ــوم اب تماعي ــة وال ثزلا ي ــة والتقني ــة،

علــى حــد ض ـواء ،وبر يــة وابــحة ومــدم ضــببية ضــننية نابتــة ،ولحقق ـوا نضــنقهم ف ـي الت ـزام
الضـ ــننية والعلميـ ــة اللـ ــمولية أبـ ــعاف إن ـ ــا از

األمـ ــم ال حقـ ــة نعـ ــدهم فـ ــي كـ ــل هـ ــذ

الم اب .

ولتصــحي مضــار األمــة ااض ـ مية العلمــي وااص ـ حي الحبــارو الثــوم ،ونعثـ ًـدا

عن ال ارفيا

واللعوذا

وااض ار ثليا

والصورلا

والغنوصيا  ،فـ ن علـى المنق ـثن

والدارضــثن والم كـرلن والمصــلحثن المضــلمثن أن يضــتعثدوا ُن ْعـ َد العلميــة ال طرلــة الضــننية
اللـ ــمولية ومنه هـ ــا ،وعلـ ــى هـ ــدو ومـ ــدم ارضـ ــخ وناب ـ ـ مـ ــن الر يـ ــة الكونيـ ــة القرآنيـ ــة
الحبــارلة وذلــل ب ص ـ ح مضــار النقافــة والتربيــة والتعلــيم التــي هــي األضــاج فــي بنــاء
فكــر األمــة وم ضضــاتها العلميــة ،وفــي إعــداد كوادرهــا العلميــة والقياديــة ،وذلــل لتحقــق
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وح ــدة المعرف ــة ااضـ ـ مية الت ــي تبن ــي عقلي ــة العل ــم والمعرف ــة ل ــمولياً ،ف ــي الم ــاب

الحياتية والكونية كافة ،على أضاج التزام ال طرة اانضانية الضـوية ،والضـنن والنـواميج

الكوني ــة االهي ــة ،وبن ــاء من ــاهج الت صص ــا العلمي ــة الم تل ــة (المنظ ــور) ًنن ــا إل ــى
نـ  ،مــع ازد نَ ـ ِّرٍو مــن منـاهج المعرفــة العقديــة القرآنيـة المضــتمدة والمعبـرة عــن الر يــة
الكوني ــة القرآني ــة ااعمارل ــة (المض ــطور) ،وتمكثنه ــا م ــن ب ــما ر النالـ ـ ثن والدارض ــثن

ـموليا
وو ــدانهم ومقاصــدهم ااعمارلــة ال ِّثـ ـرة؛ حتــى يــأتي النظــر العلمــي ااض ـ مي لـ ً

طا ،ب فك ـ اًر ومنه ـاً نظرًلــا ز ًيــا تبرلرًلــا انتقا ًيــا ُيضــت دم -
ابيــا ِّثـ ـ اًر منبــن ً
ضــننياً إث ً
ـدارة التلــو المعرفــي لــن الكهنــوتي ،والع ــز
نغـ النظــر عــن النوايــا  -م ــرد أداة لمـ ا
عــن امــت ل ناصــية المــنهج العلمــي الموبــوعي اللــمولي فــي النحــث والتحلثــل روادرال

الضنن؛ لثنـال عوبـاً عـن ذلـل فـي اضـت دام النصـوا؛ صـحيحها وبـعي ها ،ونلـكل
انتقا ي تبرلـرو ،بوصـ ها أداة ل حتمـاء نقهـر القداضـة لمـداراة الع ـز وال مـود وموا هـة

العامـة روا ارضــهم؛ لثنتهــي األمـر علــى مــا نلـاهد ،حثــث ُ ـ ُّـل علما نـا فــي انـ  ،و ُ ـ ُّل
منق ثنــا فــي ان ـ آ ــر ،و ُ ـ ُّـل عامتنــا فــي انـ نالــث ،وكنـرتهم موزعــون بــثن العزلــة

والغربة والوهم وال هالة وال

رافة.60

وفيمـ ـ ــا وراء اادرال العقلـ ـ ــي يـ ـ ــأتي دور القل ـ ـ ـ

والو ـ ـ ــدان ودور اارادة اانضـ ـ ــانية

و ياراتهــا؛ ألن العمــل وال عــل لــيج فقــط نتــا العلــم واادرال والمعرفــة العقليــة النحتــة،

ولكن ال عـل منـوط أيبـاً بهـوى "القلـ " و"اللـ " و"الو ـدان" ،وهـي أنعـاد ن ضـية روحيـة
عاط ية من لأن التربية ،وبذلل يكون الو دان هو العامل المحرل والحاضـم فـي تقرلـر
يـ ــار اارادة اانضـ ــانية ،ومحـ ــرل فعلهـ ــا ،وم ـ ــر طاماتهـ ــا ،وهـ ــو يكـ ــون فـ ــي اتمـ ــة

ـق
ـار "تحقث َ
المطاف مر حاً ألو األمور ثهوى اانضان؟ وأو الضـبل يضـلل؟ أيكـون ال ي ُ
الــذا ِّ " الضــوية الروحيــة وتعبثــدها للحــق وال ثــر والعــدل والرحمــة والتعــاون والض ـ م أم

الركـو َن إلـى األر  ،روالـى نـوازا هـوى الطــثن ،روالـى "مركزلـة الـذا " الطثنيـة العدوانيــة
الم ْضتَ ْعَبدة بنزعا الظلم وابفتراج وال حود وأهواء الطغيان والظلم وال ضاد؟
المضتكبرة ُ
{وَلـ ْـو ِّل ـ ْ َنا َل َرَف ْعَنــا ُ ِّب َهــا َوَل ـ ِّـكَّن ُ أَ ْ َلـ َـد ِّإَلــى األ َْر ِّ َواتََّنـ َـع
يقــول ه ضــنحان وتعــالى َ
هوا }األعراف{ ،176ومن أَب ُّل ِّم َّم ِّن اتَّنع هوا ِّنغث ِّر هدى ِّمـن َّ ِّ
{وَل ِّـو
َ َ ََ ُ َ ْ ًُ
َ
ََْ َ
ََ ُ
للا}القصـاَ ،50
اتَّنع اْلح ُّق أَهـواءهم َلَ ضـد ِّ
الضـماوا ُ وا ْأل َْر ُ ومـن ِّف ِّ
ود ِّإَّنـا
{يـا َد ُاو ُ
َ َ َ ْ َ ُْ َ َ
ثه َّن}الم منـونَ ،71
َّ َ َ َ
ََ
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ِّ َّ
ِّ ِّ
ل عـن ض ِّـب ِّ
َِّّ
َّ ِّ ِّ
ثل
َ َعْلَن َ
ال َ ليَ ًة في ْاأل َْر ِّ َف ْ
اح ُكم َب ْث َن الناج نـاْل َح ِّق َوَب تَتن ِّـع اْل َه َـوى َف ُيبـل َ َ َ
َّ ِّ
ِّ
َِّّ
للاِّ َّالِّتــي َمـ ْـد َ َل ـ ْ ِّفــي
{ضـ َّـن َ َّ
للا}اَ { ،26ف ـ َ تَتن ُع ـوْا اْل َهـ َـوى أَن تَ ْعدلُوْا}النضــاءُ ،135
{وِّا َذا ضـ ـ ـ ـ ـأََلل ِّعن ـ ـ ـ ـ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـادو َعِّن ـ ـ ـ ــي َفـ ـ ـ ـ ـِِّّني
عَن ـ ـ ـ ــاد َو َ ض ـ ـ ـ ـ َـر ُهَنال ـ ـ ـ ـ َ
َ َ
ـل اْل َكاف ُرو َن}غ ـ ـ ـ ــافر َ ،85ر َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ل
ثن ُهـ ْـم عَنـ ُ
{و َ َعلُ ـوا اْل َم َ َكـ َة الــذ َ
ـاد الـ َّـر ْح َم ِّن ِّإَنان ـاً}الز رفَ { َ،19ك ـ َذل َ
َم ِّرلـ ٌ }النقرةَ ،186
ِّ ِّ ِّ
اض ـَقا ٍ
ِّ
ِّ ِّ
الن ْ ــل ن ِّ
ثن* ِّإَّن ـ ُ مـ ْـن عَنادَنــا اْل ُم ْ ِّمن َ
َن ْ ـ ِّـزو اْل ُم ْحضــن َ
{و َّ َ َ
ثن}الصــافا َ ،111-110
للا ث ِّرلــد ُ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
طْلــع َّن ِّ
َّ
ِّ
ـل
بـ ٌ
{و َمــا َّ ُ ُ ُ
ظْلمـاً لْلعَناد}غــافرَ { ،31ذلـ َ
ل َهــا َ ٌ
ـثد * ِّرْزمـاً لْلعَنــاد}قَ ،11-10
للا َليج ِّن َ َّ ِّ ِّ
ِّ
يك ْم َوأ َّ
ال َوأ َّ
ـل ِّن َمـا َم َّـد َم ْ أ َْث ِّـد ُ
ظـ ٍم لْل َعِّبثـد }الحـجَ { ،10ذل َ
ِّن َما َم َّد َم ْ َث َد َ
َن َّ َ ْ َ
َن للاَ
ظ َّ ٍم لِّْل َعِّب ِّثد}األن ال.51
َل ْي َج ِّن َ
وهك ــذا فـ ـ ن م ــرد ابهتم ــام نال انـ ـ

العقل ــي المعرف ــي م ــن دون العناي ــة نال انـ ـ

الو ــداني التربــوو ب يك ــي فــي إعــداد اانضــان لحمــل أمانــة مض ـ وليات وت عثــل مد ارت ـ
وطاماتـ ؛ ألن ال عــل ب ثــتم نم ــرد العلــم ولكــن ال عــل ثتحقــق بت ــاو اارادة والو ــدان
ـلنا أو إث ًان ــا ،فـ ـ يك ــي معرف ــة الصـ ـوا
للمعلوم ــة ض ـ ً
ت او الو دان لت عثل اارادة لتحول المعرفة إلى فعل.

لتحرل ــل ال ع ــل ب ــل ب ب ــد م ــن

وه ــذا ي ض ــر اننـ ـاً كبثـ ـ اًر م ــن أزم ــة فل ــل األم ــة ف ــي معال ــة م ــا تعل ــم م ــن و ــو

مصورها ،وفي ت ضـثر انـ

كبثـر مـن فلـل حركـا

ااصـ ح فـي اضـتنها

ضـوادها

ومعال ــة و ــو القصــور والتلــو فــي بنــاء كيانهــا؛ ألن م اهيمهــا ومناه هــا التربويــة،

وأضــالث تربثتهــا الو دانيــة ،ب تبن ـي نلــكل علمــي ل صــي َة الم ـو ِّ
اطن والمضــلم ليصــن
ِّ
ـثروا ِّف ــي
ص ــاح الو ــدان الح ــي الح ــر ال َّعـ ــال يق ــول ه ض ــنحان وتع ــالى أََفَل ـ ْـم َيض ـ ُ
ِّ
ِّ ِّ َّ
ـار
ْاأل َْر ِّ َفتَ ُكــو َن َل ُهـ ْـم ُمُلــو ٌ َي ْعقُلــو َن ِّب َهــا أ َْو آ َذ ٌ
صـ ُ
ان َي ْضـ َـم ُعو َن ب َهــا َف ن َهــا َب تَ ْع َمــى ْاأل َْن َ
آن أَم َعَلـى ُملُـو ٍ
َوَل ِّكن تَ ْعمى اْلُقلُو ُ َّالِّتي ِّفي ُّ ِّ
الص ُدورالحج  ،46أََف َ َثتَ َـدب َُّرو َن اْلُق ْـر َ ْ
َ
ِّ
طـا
ـان أ َْم ُـرُ ُف ُر ً
أَ ْمَ الُ َها محمد َ  ،24وَب تُ ِّط ْع َم ْن أ ْ
َغَ ْلَنا َمْلَن ُ َعـن ذ ْك ِّرَنـا َواتََّن َـع َه َـواُ َوَك َ
ِّ
ِّ
َّ
ل
ان َعَلــى ُمُلــوبِّ ِّهم َّمــا َكـ ُ
الكهــإ َ  ،28ك ـ َبـ ْـل َر َ
ـانوا َي ْكضـ ُـبو َن المط ــثن َ  ،14ك ـ َذل َ
ِّ
ِّ
للا َعَل ــى ُك ـ ِّـل َمْلـ ـ ِّ
يطن ــع للا عل ـ
ل َي ْ
ـى ُملُ ــو ِّ اْل َك ــاف ِّر َ
لن األعـ ـراف َ  ،101كـ ـ َذل َ
طَن ـ ُـع َّ ُ
َ َْ ُ ُ ََ َ
ِّ ِّ
َّارغافر  ،35وَليج عَلي ُكم ن ِّ
متَ َكِّب ٍر َ ن ٍ
ـون ُك ْم
يما أَ ْ َ
َ ْ َ َ ْ ْ َُ ٌ
طأْتُم ِّنـ َوَلكـن َّمـا تَ َع َّم َـد ْ ُمُل ُ
اح ف َ
ُ
ـور َّر ِّحيمــا األح ـ از ِّ ،5إن َي ْعَلـ ِّـم للا ِّفــي ُمُلـ ِّ
ـر ِّم َّمــا
ـر ُث ـ ْ ِّت ُك ْم َ ْثـ ًا
ـون ُك ْم َ ْثـ ًا
ـان َّ
َوَكـ َ
ُ
للاُ َغُ ـ ًا ً
نك ْم األن ال .70
أُ ِّ َذ ِّم ُ
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ِّ
النه ِّ
ِّ ِّ ِّ َّ ِّ َّ
آليا ٍ ِّأل ُْولِّي األْلَنـا ِّ  آل
ِّإ َّن ِّفي َ ْل ِّق َّ
ار َ
الض َم َاوا َواأل َْر َوا ْ ت َف الل ْثل َو َ
عمـران  ،190لَِّثـ َّـدب َُّروا َآي ِّاتـ ِّ َولَِّثتَـ َذ َّك َر أ ُْولُـوا ْاألَْلَنــا ِّ  ا َ  ،29فــاتَُّقوْا للاَ َيــا أ ُْولِّــي
األَْلن ــا ِّ َلعَّل ُك ــم تُْ لِّح ــون الما ــدة  ،100أُوَلِّ ـ َّ ِّ
ِّ
ـل ُه ـ ْـم أ ُْوُلـ ـوا
اه ُم َّ
َ ْ ُ َ
ـل ال ــذ َ
للاُ َوأ ُْوَل ـ َ
ْ َ
ثن َه ـ َـد ُ
َ
ْاألَْلَنا ِّ  الزمر .18
وهكـ ــذا ف ـ ـ ن مـ ــن المهـ ــم حتـ ــى تضـ ــتطيع األمـ ــة اضـ ــتعادة الر يـ ــة القرآنيـ ــة الكونيـ ــة

الحب ــارلة وحت ــى تعث ــد بن ــاء ال ك ــر ااضـ ـ مي الرل ــثد ،أن تـ ـدرل – نأض ــلو علم ــي
موب ــوعي ل ــمولي منب ــنط  -أن ال طـ ـرة الض ــوية ،والض ــنن الكوني ــة ،والوام ــع الزم ــاني
المكــاني مــن ان ـ  ،والــوحي مــن ان ـ

آ ــر ،همــا مصــدر المعرفــة ااض ـ مية؛ ألن

ال طرة الضوية والضنن والوامـع مصـدر الحقـا ق ،والـوحي هـو التعبثـر الصـادق عـن هـذ
الحق ــا ق لث عله ــا ف ــي بـ ـ رة اادرال الص ــحي  ،وم ــن ن ــم لترل ــثد ه ــذ ال طـ ـرة وترل ــثد
ي ـ ــا ار اارادة اانض ـ ــانية تحقيًق ـ ــا لل ـ ــذا
الحا ا اانضانية على أضاج من غايا

اانض ـ ــانية ببن ـ ــاء الحي ـ ــاة الطثن ـ ــة وتحص ـ ــثل
ال لق الروحية ال ثرة الضوية والمحققة لقيم

الحق واا اء والتعاون والعدل وااحضان والض م.

أما الحواج في هـذ المنظومـة ال طرلـة اانضـانية فهـي بـدورها أدوا
هو بدور مثزان فكر اانضان وبواضطة منطق بـدهيا

للعقـل ،الـذو

العقـل وأولوياتـ ثـتمكن اانضـان

مــن النظــر ومــن المقارنــة اصــدار األحكــام المعرفيــة؛ لتت اعــل مــع الو ــدان ،وم ــزون
ب ارتـ ـ الحياتي ــة والتربويـ ـة العاط ي ــة؛ لتحرل ــل إرادتـ ـ الو دانيـ ـة اانض ــانية 61الت ــي ه ــي

المحــرل لل عــل اانضــاني؛ والتــي علــى أضــاج مــن ياراتهــا تكــون م ارراتهــا ،نــم أفعالهــا،

ـر وعــدبً رواصـ ًحا فــي األر وفطـرًة ضــوي ًة ،روامــا هــوى ونزعــة عدوانيــة طثنيــة
إمــا ثـ ًا
حثوانية ،وانحرافاً عن ضبل ال ثر و ِّ
الحق.
إن مـ ــن المهـ ــم لكـ ــي ُيَ ِّع ـ ــل الم كـ ــرون والتربولـ ــون والقـ ــادة ااص ـ ـ حثون والعلمـ ــاء
والمنق ـ ـ ــون حرك ـ ـ ـ َة ااص ـ ـ ـ ح فـ ـ ــي األمـ ـ ــة أن يعلم ـ ـ ـوا أن المعرفـ ـ ــة ومثزانهـ ـ ــا العقلـ ـ ــي
الموبوعي ب يك ي وحد لتحرلل ال عل اانضاني وب لتحدثد و هت وغاثت ؛ ألن ذلـل
ثتومــإ – فــي ــوهر  -علــى ان عــال الو ــدان اانضــاني واارادة اانضــانية فــي تقرلــر
أمر ال يار وال عل اانضاني ،لو هة أو أ رى ،مد تت ق وتحرلـ ار مثـزان منطـق العقـل
وموبوعية المعرفة ،ومد تنامبها ،حض

مثل و دان القل
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والل .

ولذلل ب يك ي ل هود ااص ح العناية نالتعليم والمدرضـة فقـط ،بـل إن التربيـة فـي
مرحلة الط ولـة التـي تل ِّـكل أضـج بنـاء كيـان اانضـان المـادو الن ضـي ،تُ َع ُّـد مـن أ طـر
العوامل في تكولن الو دان اانضـاني الـذو لـ أكبـر األنـر الـذو ب ثنمحـي تـأنثر علـى
القل

والو دان ،وعلـى صـ ا

اانضـان الن ضـية الو دانيـة األضاضـية التـي تقـوم نالـدور

ي ـ ــا ار

اانض ـ ــان ،وتو ـ ـ ـ اض ـ ــت دام لم زونـ ـ ـ م ـ ــن المعرف ـ ــة

ال ـ ــر يج ف ـ ــي تو يـ ـ ـ

الموبــوعية وف ـق تو هــا
يعرف الصوا
ث ــ

مثــول الــن ج والو ــدان ،ولــذلل ف ننــا ن ــد أن اانضــان مــد

ـر فـاتر الهمـة فـي الومـ
وب ي عل  ،ومد يعرف ال طأ وي عل  ،ون ا

ف ــي تص ــور الكنثـ ـرلن ،ونض ــب

الكاضــر ،ولكنـ ب ي عــل ،ومــد ثهـ
األولى نحض

ط ــورة الموام ــإ والم ــآب  ،أن ثهـ ـ

الـذو

ك ــالوحش

كــالوحش الكاضــر فــي أمــور كــان مــن الم تــر

أو

اآلنار والنتا ج أن ثتحلـى فـي موا هتهـا نـالحلم والصـبر وبـنط الـن ج،

ولكن ب ي عل.
ل ـذلل ف ـ ن مــن المهــم لإلنضــان المضــلم والم تمــع المضــلم أن يصــل مــا تلــو مــن
مـنهج فكــر األمــة ،وفكـر أبنا هــا ،،وأن يصــلحوا فـي ذا
تربيــة النالـ ة ،و طــا

الومـ  ،مـا تلـو مــن أضــالث

و ــدانهم ،ليصــل بنــاء مضــتقبل أ يــال األمــة علــى أضـ ٍ
ـاج مــن

الحـ ـ ِّ وال ه ــم والتع ـ ُّـود وابمتن ــاا واللـ ـ اعة األدبي ــة والنق ــة ن ــالن ج وح ــج المضـ ـ ولية

والك ارمــة ،وليعثــدوا مبــل كــل ذلــل ،ونعــد كــل ذلــل ،بنــاء ر يــة األمــة الكونيــة؛ التــي هــي
أضــاج البنــاء المعرفــي والو ــداني؛ حتــى تضــتعثد األمــة صـ اء عقثــدة األ يــال الروحيــة
التوحثدي ــة األ

مي ــة ااث ابي ــة ااعمارل ــة ،وب ــذلل ترض ــي األم ــة األض ــاج الب ــرورو

الضـليم لبنــاء العقــل المضــلم ال ارلــد المضــتنثر ،وبنــاء الو ــدان المضــلم الــيقظ الحــي ،الــذو
ي عــل اارادة المضــلمة ،ويطلــق طاماتهــا َّ
البن ـاءة؛ لت ِّضــد فــي وامعهــا نأفعالهــا روابــداعاتها

ومنادراتهــا منــادئ الح ــق والعــدل ،وم ــاهيم الحرلــة والمض ـ ولية والل ــورى ومــيم التكاف ــل
والت ارحم والض م في ع ماتها وأنظمتها وم ضضاتها.
إن التـ ـزام ال ــوحي الح ــق وال طـ ـرة الض ــوية والض ــنن الكوني ــة مص ــادر للمعرف ــة والتـ ـزام

العلـم والمعرفـة

العقل أداة ومثزًانا للنظر والتبثن هو المنهج الضليم لبناء ال كر واكتضا
رواصـ ـ ح أض ــالث التنلـ ـ ة والتربي ــة ،وبن ــاء الصـ ـ ا الو داني ــة الض ــليمة وفًق ــا للر ي ــة
الكونيـ ــة القرآنيـ ــة الحبـ ــارلة ،والعقثـ ــدة الروحيـ ــة الصـ ــحيحة ألن هـ ــذ العناصـ ــر هـ ــي
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العناصــر األضاضــية لبنــاء اانضــان المضــلم الحبــارو الــذو ثتمتــع نالمعرفــة الصــحيحة،

مية ال ابلة ونالو دان ااث ابي ااعمارو الحر الكرلم الـذو يعثـد ضـثرة إنضـان

واأل

62
{و َعـ َـد َّ
للاُ
ال عــل وااتقــان وااص ـ ح ،وحبــارة العــدل والتكافــل والض ـ م وااعمــار َ ،
الصــالِّحا ِّ َليضــتَ لَِّ َّنهم ِّفــي ْاألَر ِّ َكمــا اضــتَ َل َّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ثن ِّمــن
آم ُنـوا ِّمـ ُ
إ الــذ َ
الــذ َ
َ ْ ْ َ
ْ
ـنك ْم َو َعملُـوا َّ َ
َْ ْ ُ
ثن َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ونِّني َب
بى َل ُه ْم َوَل ُثَبـدَلَّن ُهم مـن َن ْعـد َ ْـوِّف ِّه ْم أ َْمنـاً َي ْع ُب ُـد َ
َمْبل ِّه ْم َوَل ُي َمكَن َّن َل ُه ْم د َثن ُه ُم الذو ْارتَ َ
ي ْل ِّرُكون ِّبي َلث اً ومن َكَ ر نعد َذلِّل َفأُوَلِّ ل هم اْلَ ِّ
اضُقو َن}النور.55
َ
ُ
ْ ََ
َ َ ْ َ َ ْ َ ُُ

 -11العالمية :
والعالميــة التــي تعنــي مرحلــة اانضــانية التــي ت حم ـ

فثهــا م ارحــل تكــولن اانضــان

كافــة؛ لتكـ ِّـون دوا ــر متدا لــة مــن القربــى وابنتمــاء ،مــن ال ــرد إلــى العا لــة ،إلــى القربــى
وال وار ،إلى العلثرة والقبثلة إلى القـوم ،روالـى اللغـة واللـون ،روالـى ال ـنج؛ لثنتهـي كـل
ذلل إلى الدا رة األصل الكبرى ،وهي اانضان واانضانية.
والعالميــة هــي صــنو نبــج حبــارلة اانضــان ومد ارت ـ العلميــة ،التــي أ ازل ـ

حتــى

اآلن الكنثـ ــر مـ ــن ح ـ ـوا ز الزمـ ــان والمكـ ــان ،والتـ ــي ب ثناضـ ــبها ،وب يعبـ ــر عنهـ ــا ،إب
ال طــا

اانضــاني إلــى اانضــان؛ ألن عــالم العالميــة ب موبــع في ـ حبــارلاً روانضــانياً

للعنصـ ـرلة ،كم ــا أن العلمي ــة الض ــننية الت ــي حققـ ـ

العالمي ــة ب موب ــع فثه ــا وب مك ــان

لل رافة واللعوذة والت رلإ.
وكل األديان مبل ااض م كان

رضاب

إلى أموام نعثنهم ،في عزلـة م ارحـل بدا يـة

اانضــان وحوا زهــا ومضــافاتها المكانيــة والزمانيــة ،علــى ت اوتهــا ،لــذلل كان ـ

وضــثلتها

إلى أموامها في تلل المراحل هي ال وارق ،وما تنقى فـي عـالم الثـوم ،مـن تلـل األديـان

التــي انتلــر مبــل التــارلخ ،نعــد مــا أصــابها مــن التحرل ــا  ،علــى مــر الــزمن ،هــو مــا

ن ـ ــرى أن ـ ــر فيم ـ ــا تنق ـ ــى م ـ ــن ه ـ ــذ األدي ـ ــان حت ـ ــى الث ـ ــوم ف ـ ــي "الهندوكي ـ ــة" (للهن ـ ــود)،
و"الكن ولثوضــية" (للصــثنثثن) و"اللــنتوية" ( لليانــانثثن) و"الثهوديــة" (لإلضـ ار ثلثثن) ،بــل
إن نبي ه عيضى علي الض م ـاء ب وارمـ ومع ازتـ رضـوبً إلـى "الغـنم البـالة" مـن

(بني إض ار ثل).
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أمــا ااض ـ م فقــد ــاء رضــالة إلــى اانضــان "النــاج وبنــي آدم" فكــان طان ـ
عالمياً إلـى كـل اانضـانية ،وكانـ
"كتا " "امرأ" ،وكان

وضـثلت العلميـة الضـننية ،فكانـ

طان ـاً

ح تـ ورضـالت هـي

غاثت العـدل والضـ م؛ ألنـ مـن دون العـدل ب عالميـة وب ضـ م،

وم ـ ــع العـ ـ ـدل والعل ـ ــم والعالمي ـ ــة والضـ ـ ـ م ب مك ـ ــان للل ـ ــعوذة وب للعنصـ ـ ـرلة وب للنغ ـ ــي
والعدوان ،بل هو دعوة إلى اا اء والحرلة والعدل والعلم واألمن والض م .
والعالمية والض م هي غثر العولمة والهيمنة وابضتغ ل.

ويظن كنثرون أن العولمة هـي لـيء دثـد ،وهـذا غثـر صـحي ؛ ذلـل ألن العولمـة
إب لـراناً

لكـل مـن درج ابمتصـاد وتـارلخ ابمتصـاد المعاصـر يعلـم أن العولمـة ليضـ
دثــدة ،ألنهــا ليضـ إب ذا النزعــة ابضــتعمارلة
مــديماً َع ِّنـاً ،فــي ز ا ــا ومضــميا
ابضتغ لية من هة القـوى ابمتصـادية الماديـة المتضـلطة ،مضـلحة ب مكانـا العصـر،
ف ـ ــي مزل ـ ــد م ـ ــن كض ـ ــر حـ ـ ـوا ز الزم ـ ــان والمك ـ ــان ،لتحقث ـ ــق مزل ـ ـ ٍـد م ـ ــن النغ ـ ــي والظل ـ ــم

وابضتغ ل ،من ِّمَب ِّل القوو للبعثإ.
فالعولمة تضعى إلى ابضتغ ل ابمتصادو وفق مصالحها وأطماعها ،وهـي ليضـ
إب دو ار ٍ م ــن الحرل ــة ابمتص ــادية والحماي ــة ابمتص ــادية ،للق ــوى ابض ــتعمارلة؛ لقه ــر
اللــعو البــعي ة ،واضــتغ ل طاماتهــا ومواردهــا النل ـرلة ،بواضــطة الهيمنــة العضــكرلة
والنقافيــة ،ا بــاا تلــل اللــعو والضــيطرة علثهــا ،ونه ـ

مواردهــا الماديــة والنل ـرلة؛

نحثــث تكــون م ــرد مصــدر للم ـواد والم ـوارد النل ـرلة والماديــة ،ولتكــون فــي دمــة تلــل
القوى ابضتعمارلة المتضلطة.
ف ـ ذا كان ـ
ن ــاد

صــناعا

الــدول ابضــتعمارلة مويــة ،وأمــوى مــن غثرهــا مــن المنافضــثن،

ب ـ ـ "الحرل ــة ابمتص ــادية" وف ــت أبـ ـوا

نـ ـ د الل ــعو الت ــي تق ــع تحـ ـ

بضتغ لها ،رواغرامها نصناعاتها ،والحثلولة دون نمو هذ اللعو .
أمــا إذا كان ـ

ض ــيطرتها

صــناعاتها فــي وبــع ضـ ِّـث ٍ ،فــي موا هــة المنافضــثن ف نهــا تنــادو بـ ـ

"الحماية ابمتصادية" وم ل أبوا

الن د التانعة لها أمام القـوى المنافضـة؛ حتـى تبـمن

اض ـ ــتمرار الهيمن ـ ــة وابض ـ ــتغ ل ابض ـ ــتعمارو ،للض ـ ــيطرة عل ـ ــى الل ـ ــعو المضتب ـ ــع ة
رواذبلها.
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ولمحة اط ة إلى صراعا اامبراطورلا ابضتعمارلة األوروبية ،و اصة تـارلخ
اامبراطورلة ابضتعمارلة البرلطانية ،توب هذ الضياضا ِّ ابضتغ لية النلعة.
والعولمــة الثــوم هــي ذا

النــداء ب ـ "الحرلــة ابمتصــادية" للقــوى العظمــى؛ لمزلــد مــن

ابضتغ ل والهيمنة والضـيطرة وابحتكـا ار  ،ولكـن هـذ المـرة علـى نطـاق عـالمي أوضـع
اضتغ بً نلكل أنلع امكانا

الكضر األوضع لحوا ز الزمان والمكان؛ وهـذا مـا عـل

الغزو وابنبهار النقافي بوضا ل ال با ية واالكترونية ،مـن أهـم وضـا لها ،و اصـة كـل

مــا ثــدفع هــذ اللــعو إلــى ابضــتر اء وابضــته ل وال وبــى اب تماعيــة واأل
إلى ان

ميــة،

وضا لها العضكرلة وابمتصادية.

ـثن تنــادو هــذ القــوى ابمتصــادية العظمــى الثــوم ب ـ "الحرلــة" ابمتصــادية،
وحتــى حـ َ
ف نها تص ُّـر علـى "حمايـة" صـناعاتها ومنت اتهـا البـعي ة؛ لـذلل فهـي فـي الومـ الـذو

تن ـ ـ ــادو فيـ ـ ـ ـ "نالحرل ـ ـ ــة" تت ـ ـ ــاو

فيم ـ ـ ــا بثنه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى الت ـ ـ ــاهم وترتثـ ـ ـ ـ

"الحماي ـ ـ ــا "

وابضـ ــتنناءا  ،ولكنهـ ــا ب تضـ ــم للـ ــدول البـ ــعي ة نالعمـ ــل علـ ــى حمايـ ــة امتصـ ــادياتها
البـ ــعي ة؛ حتـ ــى تنقـ ــى م ـ ـوارد هـ ــذ اللـ ــعو وثرواتهـــــا وأض ـ ـوامها نهن ـ ـاً بحتكـ ــاراتهم

واضــتغ لهم واضــتغ ل لــركاتهم عــابرة القــا ار  ،وفســـاد نظمهـــم الماليـــة والمصـــرفية،
وخططهــا المحبوكــة فــي ســلب الثــروات واحتكارهــا ،علــى حســاب الشــعوب الضــعيفة،
والعبث بمصائرها ومواردها وثرواتها.
"فالعالمية" ليض

"العولمة" بل هما النقيبان.

فالعالميــة تواصــل روا ــاء وتـراحم وتنــادل عــادل للمنــافع ،وضـ م بــثن بنــي اانضــان،
ـامع وحــرو ٌ
علـى العكـج مــن العولمـة؛ فهــي اضـتع ٌء وهيمنـ ٌة وضـيطرةٌ واضــتغ ٌل ومط ُ

ـامل وحــرو ٌ نقافيــة
عالمي ـ ٌة نكــل أنواعهــا ،روان ل ـ فهــي علــى و ـ الحقيقــة دمـ ٌ
ـار لـ ٌ
ونظام "عولمي" اضتعمارو احتكارو ا ٌر.
وامتصادية وعضكرلة "عولمي ٌة" لاملةٌ،
ٌ
إن مرحلــة العلميــة والعالميــة التــي ت وبــها اانضــانية ،منــذ عهــد طــا

الرضــالة

المحمدي ــة ال اتم ــة ،إل ــى اانض ــانية وتن ــامي حرك ــة ابتص ــال ال ــذو تن ــامى فيـ ـ كض ــر
حـوا ز الزمــان والمكــان ،فــي اتصــال اللــعو اانضــانية ،وتنــادل مصــالحها ،فــي البــر
والنحر وال و ،وال باء ،ضـدياً وضـلكياً وبضـلكياً روالكترونيـاً  ،كـل ذلـل ثـدفع اانضـانية
ولعوبها إلى التوحد في م تمع عالمي واحد.
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رواذا كان الم تمع العالمي الواحد ،والحكومة العالمية الواحدة ،مما كان ثبدو أمر
إلى األح م ،ف ن حركة العالمية اانضانية الثوم ت عل الثوم حقيقة ب بد منها.
ولكــن مــن المهــم أمــام الم كـرلن وااصـ حثثن أن ثتيقنـوا أنهــم أمــام ت ربــة إنضــانية

ـق لحلــم اانضــانية،
ها لــة ضــتكون ضــارتها م لمــة فا عــة ،كمــا أن ن احهــا هــو تحقثـ ٌ
اء وعدبً وض ماً رواعما اًر.
ومبتغى فة اانضان في األر ؛ إ ً
تواصل اللعو وتعارفها وتنادل مصـالحها ضـثدفع بهـا إلـى م تمـع إنضـاني واحـد،
يعبر عن وحدة أصلها ومصالحها وتطلعا

فطرتها الضوية الم تمعية.

وطبيع ــة الم تم ــع اانض ــاني الواح ــد ب ــوع لنظ ــام وم ــيم وم ــاهيم ونظ ــام تـ ـوافقي

ث عـل الع مـة بـثن أفـراد الم تمــع ع مـة ضـلمٍ ،ث بـع فثهــا ال ـرد للقـانون ،وتنت ـي فيـ
ع ما

القوة والعنإ ،إب بثد ضلطة نظام القانون بد المعتدثن علـى حقـوق الم تمـع

وأفراد وال ار ثن على نظام الم تمع وموانثن .

والعالميـ ــة والتواصـ ــل والتعـ ــارف والتحـ ــاور اانضـ ــاني ثـ ــدفع الثـ ــوم نقـ ــوٍة نحـ ــو نقافـ ــة

وم اهيم ومصال ملتركة لامم واللعو في لتى أركان األر

األربعة.

والمنظمــا الدوليــة ،وعلــى أرضــها منظمــة األمــم المتحــدة ،بــرغم مصــورها وعثوبهــا
التــي ب ت ــى علــى أحـ ٍـد ،إنمــا هــي إرهاصــا نحــو ميــام الم تمــع والمنــادئ والقــيم ،أو
ميام النظام العالمي اانضاني التوافقي.
والضـ ال ال طثــر هـل ضــيحدد طبيعـة هــذا الم تمـع ،وهــذا النظـام ،وهــذ الحكومــة،

مــوى "العولمــة" للحبــارة الطثنيــة الحثوانيــة العنصـرلة ابضــتغ لية الماديــة ،التــي يضــتبد

فثها القوو نالبـعثإ؛ حثـث الحـق للقـوةي وحثـث ثبـدو أن محركهـا وميادتهـا تنتهـي إلـى
الصهثونية ابحتكارلة ابضتبدادية ،التي ُبِّني مرك ُـز إدارِّتهـا بنـاء عنصـرلاً؛ ويقـوم علـى
َ
ٍ
لق د ِّمـر ِّ
ٍ
ونهبـ ْ ثراتُـ  ،نك ِّـل وماحـة وكـذ ٍ وتل ث ٍ
ـق،
اضت
أربـ ُ ،
وضلَب ْ ُ
لع عر ٍ ُ َ ُ
ـش ،وب ثهت ـ ـز له ــم ب ــمثر؛ ولثنزل ــق الع ــالم
م ــن دون أن ث ــرمش لضـ ـ احي وأعوانـ ـ رم ـ ٌ
واانضـ ــان الثـ ــوم إلـ ــى غانـ ــة مـ ــن الظلـ ــم وال وبـ ــى "ال
واحتكـا ار

الضـلطة والنـروة ،روالــى صـراعا

مـدمرة بـدأ

تعم الكرة األربـية ،وتت امم ،وب ثبـدو لهـا نهايـة ،تحـ
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مـ ــة" والعنص ـ ـرلة النغيبـ ــة

بواكثرهــا فـي نـو ار وحــرو
مضـميا

المصـال والمقاومـة

واارهــا ي وهــي ليض ـ إب نتا ـاً للتضــلط والهيمنــة وابضــتغ ل ،مــن ِّمَبـ ِّـل ال رعونيــا
والكهنوتيا المادية المعاصرة.
ٍ
وحكومة عالمي ٍـة علـى أضـاج
تمع ونظا ٍم
وال يار اآل ر هو يار العالمية لقيام م ٍ
منــادئ إ ــاء اانضــان والعــدل والتكافــل والحرلــة ااث ابيــة َّ
البنــاءة ااصـ حية فــي ظــل
نظــام م تمــع إنضــاني عــالمي ،ونظــام حكــم إنضــاني ع ـالمي ،يقــوم علــى أضـ ٍ
افقي
ـاج ت ـو ٍ
لورو ثلتزم منادئ اا اء والعدل والتعاون والتكافل واألمـن والضـ م والحرلـة اانضـانية
ااث ابية التي تح ـظ حقـوق ال ـرد وال ماعـة ومصـالحهما ،والتـي ترضـم حـدودها لـورى
َكــرمكم ِّعنــد َّ ِّ
ِّ
ِّ
ـيع أَ ْ ـ َـر َمـ ْـن
للا أ َْتَقـ ُ
الم تمــعي ولل ميــع ِّ{إ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
ـاك ْم}الح ار { ،13إَّنــا َب ُنبـ ُ
َح َضـ َـن َع َم ً}الكهــإ ،30وهــذا يعنــي فــي ال ــوهر مضـ ولية األمــة ااضـ مية وم كرلهــا
أْ

ودعاتهــا ومــادة ااص ـ ح فثهــا ،أن ثهب ـوا إلــى إص ـ ح أمــر األمــة ،واضــتعادة ر لتهــا،
وبناء نظامها المدني التوافقي اللورو ،علـى أضـج الر يـة وال لضـ ة اانضـانية الوحثـدة،
التي تنطلق من وحدة اانضان ،في دوا ر متدا لة ،ب ت ت

علـى تنـوا اانضـان؛ فـرداً

وب ماع ًة ،على أضاج من اا اء والعـدل والتعـاون والتكافـل والحرلـة واألمـن والضـ م
لل ميع؛ التي هي وهر الر ية القرآنية والرضالة الربانية ال اتمة إلى اانضان.

ورأج ال ــدعوة وااصـ ـ ح هـ ـو إنق ــاذ األم ــة ااضـ ـ مية مم ــا أص ــابها م ــن انح ارف ــا
علمثتُـ وعالمثتُـ فــي رحــم
ـوو نموذ ـاً وح ـة علـى
النب ُّ

وتلــوها  ،روامامــة النمــوذ للم تمــع العــالمي؛ الــذو ولــد ْ
األمة ااضـ مية ،والم تمـع ااضـ مي ،والـذو تركـ العه ُـد
ِّ
لنصر والنصثرةُ وال طرةُ الضويةُ.
األمة ااض مية واانضانية معاءٌ ،
أمل ب ث ط ُ ُ ا ُ
يقول هللا سبحانه وتعالى:
َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
{اداُ ِّإلِّــى
ثن*لِّ َمن َلــاء ِّمـ ُ
يم}التكولر ْ ،28-27
ِّ{إ ْن ُهـ َـو ِّإب ذ ْكـٌـر لْل َعــاَلم َ
ـنك ْم أَن َي ْضــتَق َ
ظـ ِّـة اْلحضــن ِّة و ـ ِّ
ـادْلهم ِّنـ َّ
ضـِّـب ِّ
ـالِّتي ِّهـ
ـل ِّناْل ِّح ْك َمـ ِّـة َواْل َم ْو ِّع
{و ْابتَـ ِّ
َ
َ
ثل َربِّـ َ
ـي أ ْ
َ
َ
َح َضـ ُـن}النحلَ ،125
َ
ُ
َ
َ
َ
صـثنل ِّمـن ال ُّـد ْنيا وأ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
للاُ َّ
ـل َوَب
َح َض َـن َّ
ال َّ
نج َن َ َ َ
للاُ ِّإَل ْي َ
يما آتَ َ
َحضـن َك َمـا أ ْ
َ َ ْ
الد َار ْاآل َرَة َوَب تَ َ
فَ
ِّ ِّ
ِّ
ـاوُنوْا َعَلــى اْلبـ ِّـر
ـاد ِّفــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
تَْن ـ ِّ اْلَ َضـ َ
للاَ َب ُيح ـ ُّ اْل ُمْ ضد َ
{وتَ َعـ َ
ثن}القصــاَ ،77
امثن ِِّّّ
ان}الما ــدة{،2يــا أَث َّ ِّ
ِّ
والتَّْقــوى وبَ تَعــاوُنوْا َعَلــى ِّ
اا ْنـ ِّـم َواْل ُع ْد َو ِّ
آم ُنـوْا ُك ُ
ونـوْا َمـ َّـو َ
ُّهــا الــذ َ
َ َ َ َ َ
ثن َ
َ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
اعـ ِّـدُلوْا ُهـ َـو أَ ْمـ َـر ُ لِّلتَّْقـ َـوى َواتَُّقـوْا
ُلـ َـه َداء ِّناْلق ْضــط َوبَ َث ْ ـ ِّـرَمَّن ُك ْم َلـ َـن ُ
آن َمـ ْـو ٍم َعَلــى أَب تَ ْعــدُلوْا ْ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َهلِّ َهــا
ْم ُرُك ْم أَن تُ ـ ُّدوْا األ ََم َانــا ِّإَلــى أ ْ
للاَ إ َّن للاَ َ بثـ ٌـر ن َمــا تَ ْع َملُو َن}الما ــدة{ ،8إ َّن للاَ َي ـأ ُ
140

النـ ِّ
َ روِّا َذا َح َك ْمــتُم َبـ ْـث َن َّ
ـاج أَن تَ ْح ُك ُم ـوْا ِّناْل َعـ ْـد ِّل ِّإ َّن للاَ ِّن ِّع َّمــا َي ِّع ُ
ظ ُكــم ِّن ـ ِّ ِّإ َّن للاَ َكــا َن َضـ ِّـميعاً
ن ِّ
صث اًر}النضاء.58
َ
النــاج اتَُّق ـوْا رب ُ َّ ِّ
ِّ
ـج و ِّ
احـ َـد ٍة و َ َلــق ِّم ْنهــا َزو هــا وبـ َّ
ٍ
ـث
َ َ َ ْ ََ ََ
َ
َ
ُّهــا َّ ُ
َّكـ ُـم الــذو َ َلَق ُكــم مــن َّنْ ـ َ
{يــا أَث َ
ن ِّ ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ـان َعَل ـ ْـي ُك ْم
ـام ِّإ َّن للاَ َك ـ َ
م ْن ُه َم ــا ر َ ــابً َكنثـ ـ اًر َون َض ــاء َواتُقـ ـوْا للاَ ال ــذو تَ َض ــاءلُو َ نـ ـ َواأل َْر َح ـ َ
ِّ
ي{ي ــا أَثُّه ــا َّ
ـاك ْم ُل ـ ُـعوناً َوَمَناِّ ـ َـل
ـاكم ِّم ــن َذ َك ـ ٍـر َوأُننَ ــى َو َ َعْلَن ـ ُ
ـاج ِّإَّن ــا َ َلْقَن ـ ُ
الن ـ ُ
َرمثنا}النض ــاءَ َ 1
ِّ ِّ
ِّ
للا َعلِّ ـ ِّ
للاِّ أ َْتَق ـ ُ ِّ
َن
َك ـ َـرَم ُك ْم ِّعن ـ َـد َّ
ـارُفوا ِّإ َّن أ ْ
{و ِّم ـ ْـن َآياتـ ـ أ ْ
لتَ َع ـ َ
ـاك ْم إ َّن َّ َ
ـيم َ ب ٌثر}الح ـ ـ ار َ ،13
ٌ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
ـق َل ُكـم ِّم ْـن أَنُ ِّض ُـك ْم أ َْزَوا ـاً
*و ِّم ْن َآياتـ أ ْ
َن َ َل َ
َ َلَق ُكم من تَُار نُ َّم إ َذا أَنتُم َن َلٌر تَنتَل ُرو َن َ
لِّتضــكنوا ِّإَلثهــا و عــل بثــنكم َّمــوَّدة ورحمـ ًة ِّإ َّن ِّفــي َذلِّــل َآليــا ٍ لَِّقــو ٍم ثتَ َّكــرون*و ِّمن آي ِّاتـ ِّ
ْ ََ ُ َ َ ْ َ
َ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ً َ َ ْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ثن}الروم
َ ْل ُق َّ
ـل َآلَيـا لْل َعـالم َ
ف أَْلض َـنت ُك ْم َوأَْل َـوان ُك ْم ِّإ َّن فـي َذل َ
الض َـم َاوا َو ْاأل َْر ِّ َوا ْ ـت َ ُ
الطِّثن ــا ِّ
{ ،22-20وَلَق ــد َك َّرمن ــا بِّن ــي آدم وحمْلن ــاهم ِّف ــي اْلب ـ ِّـر واْلنح ـ ِّـر ورزْمن ــاهم ِّم ــن َّ
َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ
َ
َ ْ َْ َ
َ َ َ َ َ َ ُْ
ِّ
ِّ ِّ
َوَف َّ
ُّهـ ْـم أَِّن ــي بَ
ب ـْلَنا ُه ْم َعَلــى َكنثـ ٍـر م َّمـ ْـن َ َلْقَن ــا تَْ بي ً}ااض ـراء70ي { َف ْ
اضــتَ َ ا َ َل ُهـ ْـم َرب ُ
ِّ
ام ٍل ِّم ُ ِّ
ُبيع عمل ع ِّ
ِّ
ٍ
{و َم ْـن
نكم من َذ َك ٍر أَ ْو أُننَى َن ْع ُ
أ ُ ََ َ َ
ب ُكم من َن ْعـ } آل عمـران 195ي َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
أَحضــن َمــوبً ِّم َّمــن دعــا ِّإَلــى َّ ِّ ِّ
ِّ
ثن }فصــل ،33
ـال ِّإَّننــي مـ َـن اْل ُم ْضــلم َ
ََ
صــالحاً َوَمـ َ
َْ ُ ْ
للا َو َعمـ َـل َ
ثن }التغابن.12
{ َفِّ َّن َما َعَلى َرُضولَِّنا اْلَن َ غُ اْل ُمِّب ُ

 -12السالم:

ومص ــد الضـ ـ م العزل ــز ال ــرحيم ف ــي الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة الحب ــارلة ،ه ــو مب ــدأ

وبانط بدهي لمبدأ العدل ووحدة اانضان في ع ما اانضان ،وُل ْ َعل الضـ م علـى
مــا ضــبق أن فصــلنا مــن أن اانضــانية فــي الر يــة القرآنيــة وحــدةٌ فــي تنــوا ،وتنــوا فــي

كيان مرك ٌ في دوا ر متدا لة بدءاً من ال رد وامتـداداً حتـى
وحدة ،وأن كيان اانضانية ٌ
كلي ــة الضـ ـ لة اانض ــانية{ َ َلق اْلم ــو واْلحي ـ ِّ
{ب
َح َض ـ ُـن َع َم ً}المل ــلَ ،2
َ َ ْ َ َ ََ َ
ـاة لَثْبُل ـ َـو ُك ْم أَُّي ُك ـ ْـم أ ْ
َّ ِّ
ِّ
ـوكم ِّم ــن ِّدَي ـ ِّ
وكم ِّف ــي ال ـ ِّـد ِّ
وه ْم
ـاك ُم َّ
ثن َوَل ـ ْـم ُث ْ ِّر ُ ـ ُ
َث ْن َه ـ ُ
للاُ َع ـ ِّـن ال ــذ َ
ـارُك ْم أَن تََب ـ ُّـر ُ
ثن َل ـ ْـم ُيَق ــاتلُ ُ ْ
َّ ِّ
ـوكم ِّمــن ِّدَيـ ِّ
وكم ِّفــي الـ ِّـد ِّ
ـارُك ْم
ـاك ُم َّ
َوتُْق ِّضـ ُ
ثن َوأَ ْ َر ُ ـ ُ
طوا ِّإَلـ ْـث ِّه ْم * ِّإَّن َمــا َث ْن َهـ ُ
ثن َمـ َ
للاُ َعـ ِّـن الــذ َ
ـاتُل ُ ْ
ـر ِّ ُكم أَن تَوَّلــوهم ومــن ثتَــوَّلهم َفأُوَلِّ ــل هــم َّ
ِّ
الظالِّ ُمو َن}الممتحنــة9-8ي
َو َ
ظـ َ
ـاه ُروا َعَلــى إ ْ ـ َا ْ
َ ْ ُْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ
النضــاء واْل ِّوْلــد ِّ َّ ِّ
الر ـ ِّ ِّ
{ومــا َل ُكــم بَ تَُقـ ِّ
ثل للاِّ واْلمضتَبــع ِّ ِّ
ـاتلُو َن ِّفــي ضـ ِّـب ِّ
ثن
ـال َو َ َ َ
ان الــذ َ
َ ُْ ْ َ َ
ثن مـ َـن ِّ َ
َ
ْ
ََ
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ِّ ِّ
ِّ
َّ ِّ َّ
ِّ َّ ِّ
نل َولِّيـاً َوا ْ َعــل َّلَنــا
َيُقولُــو َن َربََّنــا أَ ْ ِّر ْ َنــا مـ ْـن َهــذ اْلَق ْرَلــة الظــال ِّم أ ْ
َهلُ َهــا َوا ْ َعــل لَنــا مــن لـ ُـد َ
صث اًر}النضــاء{ ،75و َّالـ ِّـذثن ِّإ َذا أَصــابهم اْلن ْغــي هــم ثنتَ ِّ
ِّمــن َّلــدنل ن ِّ
صـ ُـرو َن* َو َ ـ َـزاء َضـ ِّـثَ ٍة
ُ َ َ
َ َ
َ َُُ َ ُ ُ ْ َ
ضِّث ٌة ِّم ْنُلها َفمن عَ ا وأَصَل َفأَ ر عَلى َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ص َـر َن ْع َـد
َ َ
للا ِّإَّن ُ َب ُيح ُّ الظـالم َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ثن* َوَل َمـن انتَ َ
َّ ِّ
ُ ِّ ِّ ِّ
ل ما عَلث ِّهم ِّمن ضِّب ٍ
ثل* ِّإَّنما َّ ِّ
ظلِّمـو َن َّ
ـاج َوَل ْن ُغـو َن ِّفـي
ثل َعَلى الذ َ
ظْلم َفأ ُْوَل َ َ َ ْ
الن َ
الضب ُ
ثن َي ْ ُ
َ
َ
ْاألَر ِّ ِّنغث ـ ِّـر اْلح ـ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ـل َل ِّم ـ ْـن َع ـ ْـزِّم
ص ـ َـب َر َو َغَ ـ َـر ِّإ َّن َذل ـ َ
ـق أ ُْوَل ـ َ
َْ
ْ
َ
ـل َل ُه ــم َعـ ـ َذا ٌ أَل ــيم* َوَل َم ــن َ
ِّ َِّّ ِّ
ْاألُم ـ ِّ
صـ ـ ِّـرِّه ْم
ظلِّ ُمـ ـوا َ روِّا َّن َّ
ـاتُلو َن ِّنـ ـأََّن ُه ْم ُ
ثن ُيَقـ ـ َ
ـور} الل ــورى { ،43-39أُذ َن لل ــذ َ
للاَ َعَل ــى َن ْ
ُ
َّ ِّ
ِّ
للاِّ َّ
ثن أُ ْ ِّر ُ ـوا ِّمـن ِّدَي ِّ
ـارِّه ْم ِّن َغ ْث ِّـر َح ٍ
ـاج
للاُ َوَل ْـوَب َد ْف ُـع َّ
ـق ِّإ َّب أَن َيُقولُـوا َربَُّنـا َّ
َلَقد ٌثر* الذ َ
الن َ
ٍ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
للاِّ َكِّنثـ ـ اًر
اض ـ ُـم َّ
َن ْع َ
ثه ــا ْ
صـ ـَل َوا ٌ َو َم َض ــا ُد ُثـ ـ ْذ َك ُر ف َ
ص ـ َـوام ُع َوبَِّي ـ ٌـع َو َ
ب ـ ُـهم ب ـ َـن ْع ل ُه ــد َم ْ َ
للا َلَق ـ ِّـوو ع ِّزل ـ ٌـز* َّال ـ ِّـذثن ِّإن َّم َّكَّن ـ ِّ
ِّ
ِّ
ـاموا
نص ـ َـرَّن َّ
َ
ُ
َ
نص ـ ُـرُ إ َّن َّ َ
ـاه ْم ف ــي ْاأل َْر أََم ـ ُ
للاُ َم ــن َث ُ
َوَلَث ُ
الزَكــاة وأَمــروا ِّنــاْلمعر ِّ
نكـ ِّـر َوَِِّّّّ َع ِّامَن ـةُ ْاألُمـ ِّ
ـور} الحــج
َّ
وف َوَن َهـ ْـوا َعـ ِّـن اْل ُم َ
َ ُْ
الص ـ َ َة َوآتَـ ُـوا َّ َ َ َ ُ
ُ
ـاتُلوْا ِّف ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ـ ِّـب ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
{ ،41-39وَم ـ ـ ـ ـ ِّ
ون ُكم وبَ تَعتَـ ـ ـ ـ ُـدوْا ِّإ َّن للا بَ ي ِّحـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ثل للا ال ـ ـ ـ ــذ َ
ثن ُيَق ـ ـ ـ ــاتُل َ ْ َ ْ
َ ُ
َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
اعتَـ َـدى َعَلـ ْـي ُك ْم َواتَُّق ـوْا
اْل ُم ْعتَــد َ
اعتَـ ُـدوْا َعَل ْيـ ِّنم ْنـ ِّـل َمــا ْ
اعتَـ َـدى َعَلـ ْـي ُك ْم َف ْ
ثن}النقرةَ { ،190ف َمـ ِّـن ْ
ِّ
{واِّ ْن َعا َم ْبتُم َف َع ِّام ُبوْا ِّن ِّم ْن ِّل ما ُع ِّ
اعَل ُموْا أ َّ
وم ْبتُم ِّن ِّ َوَلـِّ ن
ثن}النقرة َ ،194ر
َن للاَ َم َع اْل ُمتَّق َ
للاَ َو ْ
َ
ْ

َّ ِّ ِّ
ِّ
صَب ْرتُ ْم َل ُه َو َ ْثٌر لِّ َّ
ثن}اللورىْ ،40
لص ِّابر َ
{اداُ
لن}النحل{ِّ ،126إَّن ُ َب ُيح ُّ الظالم َ
َ
ظـ ِّـة اْلحضــن ِّة و ـ ِّ
ِّإلِّــى ضـ ِّـب ِّ
َح َضـ ُـن ِّإ َّن
ـادْل ُهم ِّنـ َّـالِّتي ِّهـ
ـل ِّناْل ِّح ْك َمـ ِّـة َواْل َم ْو ِّع
ثل َربِّـ
َ
َ
َ
ـي أ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
{و َ َـزاء
ب َّـل َعـن َض ِّـبثل َو ُه َـو أ ْ
ل ُه َـو أ ْ
َعَل ُـم ِّناْل ُم ْهتَـد َ
َعَل ُـم ِّن َمـن َ
َرَّب َ
ثن}النحلَ ،125
ض ِّـث ٍة ض ِّـث ةٌ ِّم ْنلُهـا َفمـن عَ ـا وأَصـَل َفـأَ ر عَلـى َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ثن}اللــورى،40
َ َ َ َ
للا ِّإَّنـ ُ َب ُيحـ ُّ الظالم َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ِّ
ثل ربِّ ـ ـ ـ ـ ـل ِّناْل ِّح ْكمـ ـ ـ ـ ـ ِّـة واْلمو ِّع َ ِّ
ِّ
ـادْلهم ِّنـ ـ ـ ـ ـ َّ
ْ ِّ
ـالِّتي ِّهـ ـ ـ ـ ــي
{اداُ ِّإلـ ـ ـ ـ ــى َضـ ـ ـ ـ ـ ِّـب ِّ َ َ
َ َ َْ
ظـ ـ ـ ـ ــة اْل َح َضـ ـ ـ ـ ـ َـنة َو َ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َ
َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
يم}التكولر-27
ثن *لِّ َمن َلـاء ِّم ُ
َح َض ُن}النحل125ي ِّ{إ ْن ُه َو ِّإب ذ ْكٌر لْل َعاَلم َ
أْ
ـنك ْم أَن َي ْضـتَق َ
28ي ِّ{إ َّن للا َي ـأ ِّ ِّ ِّ
اا ْحضـ ِّ
نكـ ِّـر
ـان َ روِّاثتَــاء ِّذو اْلُق ْرَبــى َوَل ْن َهــى َعـ ِّـن اْلَ ْح َلــاء َواْل ُم َ
ْم ُر ناْل َعـ ْـدل َو َ
َ ُ
ظ ُكــم َلعَّل ُكــم تَـ َذ َّكرون}النحل90ي {وأ ِّ
ِّ
ـاد
َح َضـ َـن َّ
ُ َ
ـل َوَب تَْنـ ِّ اْلَ َضـ َ
للاُ ِّإَل ْيـ َ
َحضــن َك َمــا أ ْ
َ ْ
َواْلَن ْغـ ِّـي َيع ُ ْ َ ْ
ِّ ِّ
ِّ
ِّفــي ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
ـاوُنوْا َعَلــى اْلبـ ِّـر َوالتَّْقـ َـوى َوبَ
للاَ َب ُيح ـ ُّ اْل ُمْ ضد َ
ثن}القصــا77ي {وتَ َعـ َ
َّ ِّ
ِّ
اعـ ِّـدُلوْا
{وبَ َث ْ ـ ِّـرَمَّن ُك ْم َلـ َـن ُ
آن َمـ ْـو ٍم َعَلــى أَب تَ ْعــدُلوْا ْ
ـاوُنوْا َعَلــى اا ْنـ ِّـم َواْل ُع ْد َوان}الما ــدة2ي َ
تَ َعـ َ
ِّ
ِّ
{وللاُ َثـ ْـد ُعو ِّإَلــى
وج َّ
{هـ َـو اْل َملـ ُ
ُهـ َـو أَ ْمـ َـر ُ للتَّْقـ َـوى} الما ــدة8ي ُ
ـل اْلُقـ ُّـد ُ
الض َ ُم}الحلــر23ي َ
الضـ َمِّ} ثــونج25ي ِّ ِّ
{واِّن
بـ َـو َان ُ ُضـ ُـب َل َّ
َد ِّار َّ
الضـ َمِّ}الما دة16ي َ ر
{ث ْهــدو ِّنـ للاُ َمـ ِّـن اتََّنـ َـع ِّر ْ
َ
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لض ـْل ِّم َفــا ن َلهــا وتَوَّكــل عَلــى للاِّ ِّإَّن ـ هــو َّ ِّ
ِّ
ُّهــا
َ َن ُح ـوْا لِّ َّ
َْ ْ َ َ َ ْ َ
يم}األن ــال61ي َ
الضــم ُ
ُ َُ
{يــا أَث َ
يع اْل َعل ُ
َّال ِّذثن آمنوْا اد لُوْا ِّفي ِّ
الضْل ِّم َك َّآف ًة}النقرة.208
َ َُ ْ ُ
ومـن المهــم أب ننضـى االــارة إليـ أن مــا ذكرنـا إنمــا هـو نعـ

أهـم منــادئ ال كــر

ااضـ ـ مي وبـ ـوانط القابل ــة لمزل ــد م ــن التقض ــيم والت ص ــثل ،والت ــي ت ــوفر مزل ــداً م ــن
بـ ـوانط م ــنهج النح ــث العلم ــي ااضـ ـ مي؛ حت ــى يحق ــق غاياتـ ـ ومقاص ــد الحب ــارلة

ااعمارلــة ال ِّثـ ـرة التــي تحقــق الــذا

اانضــانية الغا يــة األ

ميــة الضــوية وب ثنحــرف

عنها.
 -13الصالح والعمار:
الضعي والتض ثر فطرة أصثلة في اانضان للحصول على حا ا
نمرة ابضت

الحياة والنقاء وهو

ف في األر  ،ولكن من الواب أيباً أن اانضان في حيات وضعي

تتنازع موتان ،إحداهما نزعة حثوانية مادية طثنية تمثل إلى ابفتراج والحصول على
الحا ا

نعنوة القوة ،ف تتورا الن ج "األمارة نالضوء" عن النزوا إلى ابضت انة إلى

حا اتها نالل وء إلى القوة والعنإ والظلم والعدوان ،والقوة األ رى التي تتنازا الن ج

الحج البمثرو ال طرو الضوو الروحاني الذو ثدفع اانضان
اانضانية الضوية هي
ُّ

إلى التزام ميم الحق والعدل والرحمة ،ولنأى ن عن الظلم والعدوان وال ور{،وَنْ ٍ
ج َو َما
َ
اها}اللمج-7
اها* َوَم ْد َ ا َ َمن َد َّض َ
اها* َم ْد أَْفَل َ َمن َزَّك َ
ورَها َوتَْق َو َ
َضَّو َ
اها* َفأَْل َه َم َها ُف ُ َ
ِّ
ِّ
ط َغى * َوآنََر اْل َحَي َ ُّ
اف
يم ِّه َي اْل َمأ َْوى * َوأ َّ
َ { ،10فأ َّ
َما َمن َ
َما َم ْن َ َ
اة الد ْنَيا* َف َّن اْل َ ح َ
مَقام َربِّ ِّ َوَنهى َّ
النْ َج َع ِّن اْل َه َوى* َفِّ َّن اْل َ َّن َة ِّهي اْل َمأ َْوى} النازعا ،41 – 37
َ
َ َ
َ
الد ْنيا وأ ِّ
صثن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
للاُ َّ
َح َض َن َّ
ال َّ
نج َن َ َ
يما آتَ َ
َحضن َك َما أ ْ
ل م َن ُّ َ َ ْ
الدا َر ْاآل َرَة َوَب تَ َ
للاُ
َ
{و ْابتَ ِّ ف َ
للا َب ي ِّح ُّ اْلمْ ِّض ِّدثن}القصا َّ ،77
ِّ
{ال ِّذو َ َل َق
َ
ِّإَل ْي َ
ل َوَب تَْن ِّ اْلَ َض َاد في ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ َ ُ
ُ
ب
{ه َو َّال ِّذو َ َع َل َل ُك ُم ْاأل َْر َ َذُلو ً
اة لَِّثْبُل َو ُك ْم أَي ُ
اْل َم ْو َ َواْل َحَي َ
َح َض ُن َع َم ً}الملل ُ ،2
ُّك ْم أ ْ
ِّ
ِّ
اكِّبها َو ُكلُوا ِّمن ِّرْزِّم ِّ َ روِّاَل ْي ِّ ُّ
ور}الملل{ ،15أََف َمن َي ْم ِّلي ُم ِّكناً َعَلى
الن ُل ُ
َف ْ
ام ُلوا في َمَن َ
ِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ٍ
ِّ
ِّ
آم ُنوا
َه َدى أ َّ
َمن َي ْملي َض ِّوياً َعَلى ص َراط ُّم ْضتَقي ٍم}المللُ { ،22م ْل َيا عَناد الذ َ
َو ْ ِّه أ ْ
ثن َ
اتَُّقوا رب ُ َِّّ ِّ
َح َض ُنوا ِّفي َه ِّذ ِّ ُّ
الص ِّاب ُرو َن
الد ْنَيا َح َضَن ٌة َوأ َْر ُ َّ
للاِّ َو ِّاض َع ٌة ِّإَّن َما ُث َوَّفى َّ
َّك ْم للذ َ
ثن أ ْ
َ
َِّّ ِّ
أَ رهم ِّنغث ِّر ِّحضا ٍ }الزمر{ ،10وِّم َِّّ ِّ
ثن
َنزَل َرب ُ
ثن اتََّق ْوْا َما َذا أ َ
ُّك ْم َمالُوْا َ ْث اًر للذ َ
ثل للذ َ
ْ َ ُ َْ
َ َ
َ
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الدنيا حضنةٌ وَلدار اآل ِّ رِّة ثر وَلِّنعم دار اْلمتَِّّقثن}النحلِّ َّ ،30
ِّ ِّ ِّ
ثن
{والذ َ
َ َ ٌْ َ ْ َ َ ُ ُ َ
أْ
َح َض ُنوْا في َهذ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
ِّ ِّ
{وا ْبتَغُواْ إِلَي ِه
اه ُدوا ِّف َثنا َلَن ْه ِّدَثَّن ُه ْم ُضُبَلَنا َ روِّا َّن َّ
ثن}العنكبو َ ،69
للاَ َل َم َع اْل ُم ْحضن َ
َ َ
ِّ ِّ
س ِبي ِل ِه لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ }المائدةَ ( ،35وَف َّ
ثن َعَلى
ْال َو ِسيلَةَ َو َجا ِهد ُواْ فِي َ
ب َل للاُ اْل ُم َ اهد َ
ِّ ِّ
ثن أَ ْ اًر َع ِّظيماً )النضاء .95وعن الد بن معدان عن المقدام ربي ه عن
اْلَقاعد َ

أحد طعاماً مط ث اًر من أن يأكل
عن رضول ه صلى ه علي وضلم مال (ما أكل ٌ
من عمل ثد  ،روان نبي ه داود علي الض م كان يأكل من عمل ثد ) ، 63وعن
(كان أح

عا لة أنها مال

العمل إلى رضول ه صلى ه علي وضلم الذو ثدوم

علي صاحن ) ،64وروى الطبراني في األوسط عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ال أن يتقنه) ،وعن رضول ه صلى ه
أنه قال( :إن هللا ُّ
يحب إذا عمل أحدكم عم ً
علي وضلم أن مال "ال لق عيال ه ،فأحبهم إلى ه أن عهم لعيال " ،65وعن رضول ه
صلى ه علي وضلم أن مال (أح

الناج إلى ه أن عهم للناج ،وأح

األعمال

إلى ه ضرور تد ل على مضلم ،أو تكلإ عن كربة ،أو تقبي عن دثناً ،أو تطرد

عن

وعاً .66"...وعن أنج بن مالل ربي ه عن مال

علي و ضلم

"إن مام

مال رضول ه صلى ه

الضاعة وبثد أحدكم فضثلة  ،ف ن اضتطاا أن ب يقوم حتى

يغرضها فلي عل".67
وفط ـرة الــروح فــي اانضــان روادرال غا يــة الو ـود ،وأ مثت ـ  ،روادرال حقيقــة ع مــة
الو ــود ب ــثن ــالق وم ل ــوق ،و"وحداني ــة" ال ــالق المن ــز الق ــادر المب ــدا ،و"توحثدي ــة"
ال لق ،كـل هـذ اعتنـا ار رواحضاضـا بـمثرلة روحانيـة فطرلـة ترضـم لإلنضـان المعـالم
الكلية العامة لغا ية الو ود اانضاني ابضت فية األ مية ،وتُ ِّ
حمل اانضان مضـ ولية

م ــا ُو ِّهـ ـ َ م ــن م ــدرة التص ــرف وحرل ــة ال ي ــار؛ الت ــي ثترتـ ـ
والتض ـ ـ ثر وااعمـ ــار ال ِّثـ ـ ـر علـ ــى أضـ ــج أ ميـ ــة تلتـ ــزم مـ ــيم العـ ــدل ،وتهـ ــدف إلـ ــى
علثه ــا مضـ ـ ولية الض ــعي

ااص ح ،وتنأى عن نوازا الظلم والعدوان واافضاد.
مــن هنــا ف ـ ن الــوحي فــي تعبثــر عــن ال ط ـرة وتأكثــد مركزلــة مــيم الــروح والبــمثر
واأل ـ ـ ق وم ــدرة العل ــم والمعرف ــة نك ــل م ــا ثتعل ــق نالحي ــاة والكا ن ــا
َّ
الممكنــة مــن رعاثتهــا وتضـ ثرها لحا ــا
ونواميضــها

اانضــان ،ومواهـ

وأضـ ـرار مكنوناته ــا
إبداعـ رواعمــار

لــار  ،ضـواء نضـواء؛ لتأكثــد ميمــة العمــل وااتقــان وااعمــار ،ودورهــم فــي تحقثــق مــيم
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ابضــت

ف ومقاصــد التــي هــي ــوهر معنــى حيــاة اانضــان ،وتحقثــق ذات ـ  ،والــوحي

إنمــا يعبــر نكــل ذلــل عمــا أودا ه اانضــان مــن ال طـرة الضــوية ،ومــا حنـا مــن مــد ار
ابضت

ف والتصرف وحرلة ال يار والقرار ،وما يضتتنع ذلـل مـن مضـ وليا

كلياتها في ألد الحا ة إلى ترلثد هـذا ابضـت

هـي فـي

ف ،وتلـل اارادة ،لتكـون علـى لـاكلة

ال لق وغا ثت وأ مثت في توحثدية ع مات وتكاملهـا وتناضـقها روابـداعها ،حتـى يكـون
ضــعي اانضــان لتلبيــة حا ات ـ الماديــة والحياتيــة نالعمــل الصــال ونااتقــان وااص ـ ح
وااعمار ب نالكبر والطغيان واافضاد.
ف ـ ــال طرة اانض ـ ــانية الض ـ ــوية وحق ـ ــا ق الو ـ ــود اانض ـ ــاني ت ع ـ ــل الض ـ ــعي اانض ـ ــاني

الحبــارو ااعم ــارو الصــال ف ــي الحيــاة ،نك ــل وضــا ل وص ــور وم ابت ـ  ،م ــن دون
حصــر فــي أو م ــال أو آ ــر ،مــن م ــاب

األعمــال ااعمارلــة الحياتيــة ،التــي هــي

وضـ ــثلة ال لي ـ ــة المكـ ــرم لت ضـ ــثد مـ ــيم ال مـ ــال والتض ـ ـ ثر واابـ ــداا الروحيـ ــة األ

ميـ ــة

إبعمارل ــة ف ــي ع ــالم الم ــادة ،ولِّـت ـ ـتَ َّ
رمى اانض ــانية نالم ــادة ف ــي ع ــالم ال ــروح م ــن ـ ـ ل
ت ض ــثدها للق ــيم والمقاص ــد الروحي ــة األ مي ــة الض ــامية الض ــوية ف ــي ض ــعثها ااب ــداعي
ااعمارو ،في هذ الدنيا ،ألن العوام

مرتنطة ب ثرلة المقاصد وعلمية الوضا ل.

إن من المهم أن ندرل أن مصـد ااعمـار واابـداا وااصـ ح إنمـا هـو مبـدأ وغايـة
فطرلة ضـوية ب تن صـم عـن الر يـة الق ـرآنية الحبـارلة لملـروا الو ـود اانضـاني علـى
اانضان ذاتَـ
األر  ،وأن ب ميمة وب معنى للو ود اانضاني في األر  ،ولن يحقق
ُ
م ــن دون مص ــد الض ــعي والعم ــل وااب ــداا ،لتضـ ـ ثر ع ــالم الحي ــاة ل ض ــت انة لحا ــا
اانض ــان الحياتي ــة ،ولك ــن عل ــى ل ــاكلة إب ــداا الك ــون وغا ثتـ ـ  ،وأ

مثتـ ـ  ،وتوحثدثتـ ـ

وتكامل ـ  ،وذلــل نــالتزام مصــد ال ثــر وااص ـ ح وااعمــار ،روان الت ـزام مصــد ااعمــار
والتضـ ـ ثر ال ِّث ـ ـر ،ف ــي األر ؛ وتحقث ــق غاي ــا ال طـ ـرة اانض ــانية الض ــوية ،إنم ــا ه ــو
هـو

"تحقثق للذا اانضـانية" ،روان ال حـود والكبـر والضـعي نـالظلم وال ضـاد فـي األر
هـ ـ ل روالغ ــاء وت ــدمثر لل ــذا اانض ــانية ،وانته ــال لحرم ــة مقاص ــد إب ــداا نظ ــام الك ــون

وال لق.

إن المقصــود مــن هدايــة الــوحي وهدايــة الر يــة القرآنيــة الحبــارلة لضــعي اانضــان

في الحياة الدنيا ،أن يكون ضعي اانضان على لاكلة نظام الكون فـي العطـاء واابـداا
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والتكامــل وااص ـ ح ،كمــا أن الت ـزام العلميــة الضــننية اللــمولية ،فــي التعامــل مــع نظــام
الكون وتض ثر لمصلحة اانضان ،إنما هو تعبثر عن ال طرة الضوية ،و علهـا فـي بـ رة

وعـ ـ ــي اارادة اانضـ ـ ــانية؛ لتكـ ـ ــون ممارضـ ـ ــا

ابضـ ـ ــت

ف وغايـ ـ ــا

ال ط ـ ـ ـرة الضـ ـ ــوية

ومقاصدها ،نكل ما ت لن لإلنضان من متع الحياة الطثنة في الدارلن ،هي ذاتهـا غايـة

ال الق من ال لق ،وموبع ربا ؛ ألن ربا ال الق في حج ال طرة ومنطوق الر يـة

القرآني ــة الكوني ــة ه ــو ف ــي "تحقث ــق ال ــذا

اانض ــانية" ل طرته ــا الض ــوية كم ــا لقه ــا ه،

ونالوضــا ل الرلــثدة ولــيج فــي "إنكــار الــذا " والومــوا ،بــوعي أو مــن دون وعــي ،فــي
الــدفاا عــن الــذا

ت ــا بوا ــق "مركزلــة الــذا " ناألنانيــة والطغيــان ،ونالعــدوان والظلــم

وال ضاد.
و

صة األمر هنا هو مركزلة الضعي والعمل من أ ل تحقثق الذا

اانضانية ،على

أن ثنقى ذلل مقروناً نقصد ال ثر والن ع ،والتزام العلمية الضننية التي هي أيباً مبية
مركزلة في الر ية القرآنية الكونية؛ لتحقثق معنى الو ود اانضاني ،وتحقثق الذا

اانضانية ،وتحقثق الربا والح

االهي ،الذو هو الو

اآل ر لتحقثق غايا

ال طرة الضليمة الضامية الروحية للو ود اانضاني على األر  ،وحثث إن الحياة
الروحية األبدية اآل رة ليض

إب الو

اآل ر لنوعية الحياة الدنيا ،ومحصلتها ب

تنقطع وب تن صم ،وهل هي ضعي إن از ون ع رواعمار رواص ح ونماء ومتعة ورباً
وطمأنثنة وض م ،أم هي ضعي مع و لع وطمع وأذى روافضاد وملق وحثرة وبياا

أذن ضمع  ،وب
عثن أر  ،وب ٌ
وندامة( ،إن ث اًر ف ثر ،روان ل اًر فلر) بـ (ما ب ٌ
طر على مل نلر)ِّ َّ ِّ ِّ ،
الصالِّ َحا ِّ أ َّ
َن َل ُه ْم َ َّنا ٍ تَ ْ ِّرو
آم ُنوْا َو َع ِّمُلوْا َّ
َ
(وَنلر الذثن َ
ِّمن تحِّتها األَنهار كَّلما رِّزُموْا ِّمنها ِّمن نَمرٍة ِّرزماً َمالُوْا هـ َذا َّال ِّذو رِّزْمنا ِّمن َمبل وأُتوْا ِّن ِّ
ُْ َ ُ
ََ ْ
ُ َ
َ
َ ْ َ َْ ُ ُ َ ُ
َْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
(و َما تَُق ِّد ُموْا ألَنُ ِّض ُكم
ثها أ َْزَوا ٌ ُّم َ
ثها َ ال ُدو َن) البقرة َ ،25
ط َّه َرةٌ َو ُه ْم ف َ
ُمتَ َلابهاً َوَل ُه ْم ف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َضَل َم َو ْ َه ُ
م ْن َ ْث ٍر تَ ُدوُ ع َند للا ِّإ َّن للاَ ِّن َما تَ ْع َمُلو َن َنص ٌثر( البقرة َ ،110
(بَلى َم ْن أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل
ّ َو ُه َو ُم ْحض ٌن َفَل ُ أَ ْ ُرُ ع َند َربِّ َوبَ َ ْو ٌ
ف َعَل ْث ِّه ْم َوبَ ُه ْم َي ْح َزُنو َن) البقرة ( ،112تْل َ
َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ثن * َمن
ثن َب ُث ِّر ُلدو َن ُعُلواً في ْاأل َْر ِّ َوَب َف َضاداً َواْل َعامَن ُة لْل ُمتَّق َ
الد ُار ْاآل َرةُ َن ْ َعُل َها للذ َ
اء ِّناْلحضن ِّة َفَل ثر ِّمنها ومن اء ِّن َّ ِّ
َّ ِّ
الضِّثَا ِّ ِّإ َّب َما
ثن َع ِّمُلوا َّ
الضِّثَة َف َ ُث ْ َزى الذ َ
َ َ َ ُ َ ٌْ ْ َ َ َ َ
َ
َك ُانوا َي ْع َملُو َن) القصص 84-83
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اضتكمابً لم هوم ااص ح وااعمار ثتو

الحدثث عـن ميمـة ال مـال فـي الر يـة

الكوني ــة القرآني ــة الحب ــارلة ،ألن ميم ــة ال م ــال ميم ــة كوني ــة مبنون ــة ف ــي إب ــداا الك ــون
"المنظـ ــور" رواتقان ـ ـ وأحاضيض ـ ـ ال طرلـ ــة ،وهـ ــو أيب ـ ـاً حا ـ ــة فطرلـ ــة للـ ــن ج اانضـ ــانية

وتطلعاتها ومتعها في كل م اب

الحياة والو ود المادو والمعنوو.

وميمــة ال مــال نقــدر مــا هــي مبنونــة فــي الكــون "المنظــور" هــي أيب ـاً مبنونــة فــي

الوحي"المضــطور" وفــي ت فثــإ تعبث ارتـ فــي وصــإ مــا أبــدا ال ــالق مــن ال
وه ـ

ــق ومــا

اانضــان مــن ال ـنعم يمتــع بهــا اانضــان أحاضــيج ضــمع ونصــر ؛ إتقان ـاً وتناضــقاً

روابداعاً وصنعة وتض ث اًر.

ولكــن الم ضــإ أن طغيــان طــا

"إلغــاء الــذا " علــى ال طــا

طوللة ،أط ـأ فـي ن ـج اانضـان المضـلم طـا

ااضـ مي وآلمــاد

"تحقثـق الـذا " ،وبـذلل أط ـأ فـي ن ضـ

تــدرل ياً حــج متــع مــال اابــداا ،وااعمــار وااتقــان والتنــاغم والتكامــل والتناضــق ،فلــم
ثبق ثتطلع في عزة ونقة إلى إبداا ال ماب

رواتقاناتها ،بل أصن ثتصـارا نلـأنها مـع

فطرتـ يضــترق نعبـاً مــن متـع ال مــال ،ولكــن نحــج منقــل نأحاضــيج اآلنــام والــذنو ،

وهذا ثزلد من تبلد البمثر ويبـعإ فـي الن ـوج حـج الت رلـق بـثن ال طـأ والصـوا ،
والتروي والم ون ،بتـأنثر الصـراا الـوهمي بـثن دبلـة "المضـطور" ووامـع "المنظـور" فـي
موا هة مهر ابضت انة لحا ا

ال طرة اانضانية.

وم ــن المهـ ـم أن ن ــدرل أن ب ــعإ ال انـ ـ

ال ك ــرو ال ــذو أن ــتج اب تـ ـزاء والحرفي ــة

وت اهــل عامــل الزمــان والمكــان فــي وامــع أمــر األمــة فــي ضــالإ أمــر األمــة التــي أنــر
وحــدد

طرلقــة تطبيقاتهــا لم ــاهيم ااض ـ م ومقاصــد القرآنيــة لموا هــة مــا وا ههــا مــن

أحوال وظروف على بوء إمكاناتها وتحدياتها ،كل ذلل مكـن "الضياضـي" مـن توظثـإ

"ال كــرو" ل دمــة أهــداف تضــلط واضــتبداد نــأمر األمــة روا بــاعها للمصــال ال اصــة،
هــذا التضــلط وابضــتبداد وال ضــاد الــذو أ مــد علــى مــر الــزمن ــذوة روح ابضــت ف
وااعمار نكل مـا تحمـل مـن مـيم ال مـال واابـداا والعطـاء ،عـل مـن الممكـن توظثـإ

وامــع ح ــال ثـ ـل العه ــد النب ــوو وب ــرورات ف ــي ظ ــروف ح ــرو ال ــدفاا والمقاوم ــة ف ــي
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موا هــة عدوانيــة منا ــل العــر وتهدثــدا

اامبراطورلــا

الظالمــة مــن حــولهم فــي نـ د

ف ــارج ونـ ـ د ال ــروم واب ــطهاداتهم وع ــدوانثتهم ،نم ــا ل ــم يض ــم ب غم ــاد الض ــثوف الت ــي
ارتو من الدماء الزكية ل نود ذلل الضلإ ،والذو رمل ولتم وهدم ولم ثتـرل فـي حيـاة
واامتاعــا

ال ماليــة وااعمارلــة فــي

ذلــل ال ثــل الم اهــد متضــعاً للتــروي واابــداعا

وامــع ذلــل الم تمــع ،فكــان ذلــل مــد ً وتوظي ـاً ل صوصــيا

ذلــل العهــد لقمــع ال طـرة

و طا اا باا روانكـار الـذا  ،وهـذا يعـثن علـى تمكـثن تضـلط الضـلطة فـي اارهـا
واا باا والقهر الضياضي.
وهكــذا فـا

درل الكنثــر مــن معــاني ال مــال وميمـ فــي نصــوا
اانضــان المضــلم إ ا

مــن الر يــة القرآنيــة الحبــارلة والضــنة النبويــة التــي عبــر عــن األنعــاد ال ماليــة فــي
الو ود نأضالث

وتعبث ار

وصور وأوصاف ن غية كنثـرة متعـددة فـي وصـإ الكا نـا

وما تحمل من نعم اابداا والتناضق وال مال في إمتاا الضمع والنصر وال اد.
إن مت ــع ال م ــال روابداعاتـ ـ وتناض ــقات ف ــي ال ل ــق فطـ ـرة إنض ــانية ،وطلبه ــا ه ــو م ــن

صميم "تحقثق الذا " ال طرلة القرآنية.
وفي المقابل ث

أن ب ي هم – بتأنثر انحرافا

النقافة والممارضا

والتقالثد ،مـن

هــذا ااط ـ ق فــي أمــر حا ــة ال مــال أو أو حا ــة إنضــانية أ ــرى  -أن وامــع الزمــان

والمكــان ،الـذو مــد يكــون ألضــنا
وحـد التطبيقــا المناضـنة ِّ
ولرلــدها فـي بــوء اامكانـا

كنثـرة ردث ـاً ب يمنــل ال طـرة الضــوية ،هــو الــذو يحــدد

أولويــا

والتحــديا  ،وهـو الــذو ثرتـ

ال ط ـرة الضــوية ال ارلــدة فــي كي يــة التعامــل مــع الحا ــا

الصحيحة دون ت رلط أو إفراط.

روالــناعها نالوضــا ل

ولذلل؛ فعلى م كـرو األمـة ومادتهـا دا مـاً حضـن مـراءة القـرآن والنصـوا التطبيقيـة
النبويـة نلــمولية ثـدركون بهــا دبب تعبثـ ار القـرآن الكـرلم والضــنة النبويـة عــن معــاني
اابداا والتناضق وال مال في فطرة األن ج والم تمعا .
ومع كل ما الط الر ية ااض مية من الغنش فيما ثتعلـق ن طـرة حـ

ال مـال فـي

الر يـة ااضـ مية فـي الـن ج

م تلإ صور الو ود ومتع روابداعات  ،ن ـد أن ومبـا
المضــلمة أنت ـ فــي م تلــإ م ــاب اامتــاا الن ضــي المضــموعة والمر يــة فــي ترتثــل

148

القـ ـرآن وف ــي اانل ــاد وف ــي ط ــوط الح ــرف العرب ــي وف ــي م ــاب

العم ــارة ااضـ ـ مية

وز رفتها.
من المهم أن نذكر أننا  -برغم كل ما كان مـن تحـديا

عهـد النبـوة والعهـد ال ارلـد

 ن ــد رض ــول ه ( )ثوص ــي بت ــروي الن ــوج ألن الن ــوج؛ إذا "كلـ ـ " م ــن العم ــل"ملـ ـ ـ " حت ـ ــى أنن ـ ــا ن ـ ــد ( ،)وم ـ ــد أراد األنص ـ ــار ابحت ـ ــال ن ـ ــالعرج ،وه ـ ــم نعـ ـ ـ
األصــحا

نــابعت ار

نابضــتمتاا ب م ــاب

 ،يك هــم تقــدث اًر لحا ــة الن ــوج إلــى لــيء مــن التــروي واللهــو

الغن ــاء والله ــو ،ب ــل ن ــد ( )ث ل ــإ له ــم نل ــثد غن ــاء للمناض ــنة

ثنل ــد الق ــوم عل ــى م ــرا الطب ــول فيـ ـ روح به ــة ومداعن ــة يق ــول فيـ ـ (أتثن ــاكم أتثن ــاكم،
فحثونا نحثيكم ،ولوب الحنة الضمراء ،ما ضمن
بــل ن ــد ( )يصــح
لتضــتمتع ب مــال عــرو

عذارلكم ) المع م األوضط.3265

بن ض ـ زو ت ـ أم الم ـ منثن الضــثدة عا لــة ربــي ه عنهــا
األلعــا

اللــعبية ل رمــة األحنــاش الــذثن أت ـوا إلــى

والرمصــا

المدثنة .
ث ــ

أن ب نحـ ــرم العـ ــثن لـ ــذة الملـ ــاهدة وب األذن لـ ــذة الضـ ــماا وب ال يـ ــال لـ ــذة

التناضــق واابــداا نضــب

طــأ فهــم نصــوا ثتعلــق نالتصــولر والنح ـ

لــركية ،أو نصــوا تتعلــق نالضــماا فــي م ــالج الم ــون وال
حاب

من النظر والضـماا ليضـ

مـن نـا

لمقاصــد دثنيــة

عــة والل ـ ار  ،فهــذ

متـع ال مـال ،بـل هـي مـن نـا

ابنحطـاط

وابنحراف وااضراف واافراط ،وهـي مـن األمـور المعنيـة فـي الـدنيا نمتـاا الغـرور {بَ
ِّ
يغ َّرَّنـ ُّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ـاد} آل
اه ْم َ َهـ َّـن ُم َوبِّ ـ ْ َج اْلم َهـ ُ
ـل تََقل ـ ُ الــذ َ
َُ َ
ثن َكَ ـ ُـروْا فــي اْلـ ِّـن َد  ،متَ ـااٌ َملثـ ٌـل نُـ َّـم َم ـأ َْو ُ
عمران.197-196
ِّ
ِّ
َح َض ـ ـ َن
ـق َّ
صـ ـ َّـوَرُك ْم َفأ ْ
يقـ ــول ه ضـ ــنحان وتعـ ــالى { َ َلـ ـ َ
الضـ ـ َـم َاوا َو ْاأل َْر َ نـ ــاْل َح ِّق َو َ
ِّ
ِّ
الض ـ َـماء ِّبَن ــاء
{للاُ َّال ـ ِّـذو َ َع ـ َـل َل ُك ـ ُـم ْاأل َْر َ َم ـ َا
ـثر}التغابنَّ ، 3
ـر اًر َو َّ
صـ ـ َوَرُك ْم َ روِّاَل ْيـ ـ اْل َمص ـ ُ
ُ
وص ـ ـ َّـورُكم َفأَحض ـ ــن ص ـ ــورُكم ورزَم ُك ـ ــم ِّم ـ ــن َّ
ل َّ
الطِّثَن ـ ــا ِّ َذلِّ ُك ـ ـ ُـم َّ
للاُ َر ُّ
للاُ َرب ُ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ْ ََ َ
َ
ـار َ
ُّك ـ ـ ْـم َفتََن ـ ـ َ
اانض ــان مـ ـا غ ـ َّـرل ِّبربِّ ــل اْل َك ـ ِّـر ِّ َّ ِّ
ِّ
ال
اْل َعاَلم َ
ـل َف َض ـ َّـو َ
لم * ال ــذو َ َلَق ـ َ
ُّه ــا ِّْ َ ُ َ َ َ َ َ
ثن}غ ــافرَ ،64
{ي ــا أَث َ
ل}ابن طار.7-6
َف َع َدَل َ
ِّ ِّ
الضماوا ِّ و ْاألَر ِّ وا ِّت َ ف أَْل ِّضـنِّت ُكم وأَْلـو ِّان ُكم ِّإ َّن ِّفـي َذلِّـل َآليـا ٍ
َ ْ ُ
{و ِّم ْن َآيات َ ْل ُق َّ َ َ َ ْ
َ َ
َ
َ ْ َ َ ْ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َحضـ َـن ُكـ َّـل َلــي ٍء َ َلَق ـ ُ وَبـ َـدأَ َ ْلـ ِّ
ـان ِّمــن ِّطـ ٍ
اانضـ ِّ
ـثن ،نُـ َّـم
لْل َعــالم َ
َ
َ
ـق ْ َ
ثن}الروم{ ،22الــذو أ ْ َ
ْ
149

ـثن ،نُ َّـم ض َّـوا وَنَ َـخ ِّفيـ ِّ ِّمـن ُّر ِّ
َ َع َل َن ْضَل ُ ِّمـن ضـ َ َل ٍة ِّمـن َّمـاء َّم ِّه ٍ
الض ْـم َع
وحـ ِّ َو َ َع َـل َل ُك ُـم َّ
َ َُ
ُ
ِّ ِّ
{يــا َبِّنــي َآد َم ُ ـ ُذوْا ِّز َلنــتَ ُك ْم ِّعنـ َـد ُكـ ِّـل
ـار َو ْاألَْف ـ َد َة َملــي ً َّمــا تَ ْل ُك ُرو َن}الضـ دةَ ،9-7
صـ َ
َو ْاأل َْن َ
َم ْض ِّ ٍد}األعراف.31

ويقول ه ضنحان وتعالى
ِّ َِّّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ َّ ِّ ِّ
آم ُنـوْا
{ ُم ْل َم ْن َح َّرَم ِّز َلن َة للاِّ َّالِّت
ـي أَ ْ َـرَ لعَنـاد َواْلطِّثَنـا م َـن ال ِّـرْز ِّق ُم ْـل هـي للـذ َ
ثن َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآليـا لَق ْـو ٍم َي ْعَل ُمـو َنُ ،م ْـل ِّإَّن َمـا َح َّـرَم
امـة َكـ َذل َ
ل ُنَ ص ُـل َ
صـ ًة َث ْـوَم اْلقَي َ
في اْل َحَياة ال ُّـد ْنَيا َ ال َ
احش ما َ ِّ
ِّ
ط َن و ِّ
اا ْن َم َواْلَن ْغي ِّن َغ ْث ِّر اْل َح ِّق َوأَن تُ ْل ِّرُكوْا ِّنـاِّّ َمـا َل ْـم
ظ َه َر م ْن َها َو َما َن َ َ
َربِّ َي اْلَ َو َ َ
َ
ِّ
{وَلَق ْد َك َّرْمَنـا َبِّنـي
ُثَن ِّز ْل ِّن ِّ ُضْل َ
طاناً َوأَن تَُقوُلوْا َعَلى للا َما بَ تَ ْعَل ُمو َن}األعرافَ ،33-32
آدم وحمْلناهم ِّفي اْلب ِّر واْلنح ِّر ورزْمناهم ِّمن َّ
الطِّثَنا ِّ َوَف َّ
اه ْم َعَلـى َكِّنث ٍـر ِّم َّم ْـن َ َلْقَنـا
َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ
بْلَن ُ
َ َ َ َ َ َ ُْ
طِّثنــا ِّ مــا رزْمنــاكم وَب ت ْ ِّ ِّ
تَْ ِّ
َنزْلَنــا ِّمـ َـن
بي ً}ااضــراءُ ،70
{كلُـوا ِّمــن َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
{وأ َ
ط َغـ ْـوا في }طـ َ ،81
ـر ِّ مــاء نَ َّ ا ـاً ،لِّن ْ ـ ِّـر ِّنـ ِّ حن ـاً ونناتاً}الننــأ{ ،15 -14ون َّزْلنــا ِّمــن َّ ِّ
ِّ
ـاء
ََ َ َ
َ َ ََ
ُ َ
اْل ُم ْعصـ َا َ
الضـ َـماء َمـ ً
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
ثهــا َرَو ِّاضــي
{واأل َْر َ َمـ َـد ْدَن َ
ُّمَن َارك ـاً َفأ َ
َنب ْتَنــا ن ـ َ َّنــا َو َح ـ َّ اْل َحصــثد}قَ ،9
اها َوأَْلَق ْثَنــا ف َ
َ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ٍ
{ومــا َي ْضــتَ ِّوو اْلَن ْحـ َـر ِّ
ان َه ـ َذا َع ـ ْذ ٌ ُفـ َا
ـر ٌ
َوأ َ
َنب ْتَنــا فث َهــا مــن ُكــل َلـ ْـيء َّمـ ْـوُزون}الح رَ َ ،19
ـون َها
ْكُلو َن َل ْحمـاً َ
َضـاِّ ٌ َلـ َـرُان ُ َو َهـ َذا ِّمْلـ ٌ أُ َ ـا ٌ َو ِّمــن ُك ٍـل تَـأ ُ
ط ِّرلـاً َوتَ ْضـتَ ْ ِّر ُ و َن ِّحْلَيـ ًة َتْلَن ُضـ َ
ِّ
وتَرى اْلُ ْل ِّ ِّ ِّ ِّ
الض َـماء
بلِّ ِّ َوَل َعَّل ُك ْم تَ ْل ُـك ُرو َن}فاطر{ ،12أَن َـزَل ِّم َـن َّ
ل في َم َوا َر لتَْبتَ ُغوا من َف ْ
َ
َ َ
الض ْـث ُل َزَبـداً َّرِّابيـاً و ِّم َّمـا ُث ِّ
الن ِّ
ومـ ُدو َن َعَل ْيـ ِّ ِّفـي َّ
ـار ْابِّت َغـاء
احتَ َم َل َّ
َماء َف َضاَل ْ أ َْوِّدَي ٌة ِّنَق َد ِّرَها َف ْ
َ
اا}الرعد{ ،17واأل َْنعام َلَقها َل ُكـم ِّفثهـا ِّدفء ومن ِّ
ْكُلو َن َ ،وَل ُك ْـم
ِّحْلَي ٍة أ َْو َمتَ ٍ
ـاف ُع َو ِّم ْن َهـا تَـأ ُ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ ََ
ِّ ِّ
ِّ
ِّفثهــا م ـ ِّ
ِّ
وه ــا َوِّز َلنـ ـ ًة
لح ــو َن َوحـ َ
ـال حـ َ
ـال َواْل َحمثـ َـر لتَ ْرَك ُب َ
َ ََ ٌ
ـثن تُ ِّر ُ
ـثن تَ ْض ـ َـر ُحو َنَ ،واْل َ ْثـ َـل َواْلن َغ ـ َ
ِّ
ـاج والـ َّـدوا ِّ و ْاأل َْنعـ ِّ ِّ
{و ِّمـ َـن َّ
ل
ـام ُم ْ َتلـ ٌ
ـإ أَْل َو ُانـ ُ َكـ َذل َ
النـ ِّ َ َ َ َ
َوَل ْ ُلـ ُ
ـق َمــا بَ تَ ْعَل ُمو َن}النحــلَ ، 8-5
للا ِّمــن ِّعنـ ِّ
َنل ـأَ
ـاد ِّ اْل ُعَل َمــاء ِّإ َّن َّ
{و ُهـ َـو َّالـ ِّـذو أ َ
للاَ َع ِّزلـ ٌـز َغُ ـ ٌ
ِّإَّن َمــا َث ْ َلــى َّ َ ْ َ
ـور} فــاطرَ ،28
ِّ
ُكلُ ـ ـ ُ و َّ
ولـ ــا ٍ َو َّ
ـان
الزْلتُـ ــو َن َو ُّ
ولـ ــا ٍ َو َغ ْثـ ـ َـر َم ْع ُر َ
َ َّنـ ــا ٍ َّم ْع ُر َ
الن ْ ـ ـ َـل َوالـ ـ َّـزْر َ
الرَّمـ ـ َ
ا ُم ْ َتل ـ ـاً أ ُ َ
ِّ ٍ
ِّ
َعَنـا ٍ
ِّ
ط ٌـع ُّمتَ َ ِّ
{وِّفـي األ َْر ِّ ِّم َ
ـاوَار ٌ َو َ َّنـا ٌ م ْـن أ ْ
ُمتَ َلابهاً َو َغ ْث َـر ُمتَ َلـان }األنعامَ ،141
ِّ ٍ
ِّ
ص ْنوان و َغثر ِّ
وَزراٌ ون ِّ ِّ
ص ْـن َو ٍ
ب َـها َعَلـى َن ْعـ ٍ ِّفـي
ان ُي ْضـَقى ِّن َمـاء َواحـد َوُنَ ب ُـل َن ْع َ
َ ْ ََ ٌ
ثل َ ٌ َ ْ ُ
للا أَنـ َـزل ِّمــن َّ ِّ
ِّ
ُك ِّل}الرعــد{ ، 4أََلـ ْـم تَـ َـر أ َّ
يع ِّفــي ْاأل َْر ِّ نُـ َّـم
األ ُ
َن َّ َ َ َ
ـاء َف َض ـَل َك ُ َثَنــاب َ
الضـ َـماء َمـ ً
ِّ ِّ
ِّ
اهـ ــا
{وَلَقـ ـ ْـد َ َعْلَنـ ــا ِّفـ ــي َّ
الضـ ـ َـماء ُب ُرو ـ ـاً َوَزلََّّن َ
ُث ْ ـ ـ ِّـرُ ن ـ ـ َزْرع ـ ـاً ُّم ْ َتل ـ ـاً أَْل َو ُان ـ ـ ُ}الزمرَ ،21
ِّ ِّ
الضـماء الـ ُّد ْنيا ِّب ِّزلن ٍـة اْل َكو ِّ
ِّ َّ َّ
ظ ُـروا
اك ِّ }الصـافا { ،6أََفَل ْـم َثن ُ
َ َ
ل َّلناظ ِّر َ
َ
لن}الح ر{ ،16إنـا َزلَّنـا َّ َ
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اهــا َو َمــا َل َهــا ِّمــن ُف ـ ُرو ٍ }ق{ِّ ،6إَّنــا َ َعْلَنــا َمــا َعَلــى
ِّإَلــى َّ
اهــا َوَزَّلَّن َ
ـإ َبَن ْثَن َ
الضـ َـماء َفـ ْـوَم ُه ْم َك ْثـ َ
{صــنغ َة للاِّ ومــن أَحضــن ِّمــن للاِّ
ِّ ِّ َّ ِّ
َح َضـ ُـن َع َم ً}الكهــإَ ْ ِّ ،7
ََْ َْ ُ َ
ُّهـ ْـم أ ْ
ْاأل َْر ز َلنـ ًة ل َهــا لَنْبلُـ َـو ُه ْم أَث ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ـال
ل َّ
َح َضـ ُـن اْل َ ــالق َ
ـار َ
للاُ أ ْ
صـ ْن َغ ًة َوَن ْحـ ُـن َلـ ُ َعابــدو َن}النقرةَ { ،138فتََنـ َ
ثن}الم منونَ { ،14مـ َ
ٍ
َنلأ ُ ِّ
ِّ
ِّ
ثهـا}هود،61
اع ُب ُدوْا للاَ َما َل ُكم ِّم ْن ِّإَلـ َغ ْث ُرُ ُه َو أ َ
َيا َم ْو ِّم ْ
َكم م َن األَْر َو ْ
اضتَ ْع َم َرُك ْم ف َ
ِّ ِّ
{ا ْ ُلْ ِّني ِّفي َمو ِّمي وأ ِّ
َِّّ ِّ
ثن}األعراف.142
ثل اْل ُمْ ضد َ
َصل ْ َوبَ تَتن ْع َضب َ
ْ َ ْ
ويقول هللا سبحانه وتعالى:
َّ ِّ
الص ـ ِّة ْ ِّ
ـوه ُك ْم َوأ َْثـ ِّـدَي ُك ْم ِّإَلــى اْل َم َرِّافـ ِّ
ـق
آم ُن ـوْا ِّإ َذا ُم ْمــتُ ْم ِّإَلــى َّ
{يــا أَُّث َهــا الــذ َ
فاغض ـلُوْا ُو ُ ـ َ
َ
ثن َ
َّ
وامض ــحوْا ِّبر ِّ
ِّ
وض ـ ُـكم َوأ َْر ُ َل ُك ــم ِّإَل ــى اْل َك ْعَب ـ ِّ
َ َْ ُ ُُ
ـثن َ روِّان ُكن ــتُ ْم ُ ُننـ ـاً َفاط َّه ُروْا}الما ــدة{، 6إ َّن للاَ
ْ
ْ
ِّ
ـاه ُ ْرَ ،وَب تَ ْم ُـنن
ط ِّه ْـرَ ،و ُّ
ل َف َ
ثن َوُي ِّح ُّ اْل ُمتَ َ
ط ِّه ِّر َ
ُيح ُّ التََّّو ِّاب َ
الر ْ َـز َف ْ
لن}النقرةَ { ،222وِّنَي َان َ
ِّ
ال ـ ـ ـ َـرُبوْا َوبَ تُ ْض ـ ـ ـ ِّـرُفوْا ِّإَّنـ ـ ـ ـ ُ بَ ُي ِّحـ ـ ـ ـ ُّ
{وكلُـ ـ ـ ـوْا َو ْ
اص ـ ـ ـ ِّـب ْر}المدنرُ ،7-4
تَ ْض ـ ـ ــتَ ْكن ُرَ ،ولِّ َربِّ ـ ـ ـ َ
ـل َف ْ
اْلمضـ ـ ِّـرِّفثن}األعرافِّ َّ ،31
ِّ
ـل
ثن ِّإ َذا أَنَ ُق ـ ـوا َل ـ ـ ْـم ُي ْضـ ـ ِّـرُفوا َوَلـ ـ ْـم َيْقتُـ ـ ُـروا َوَكـ ـ َ
{والـ ــذ َ
ُْ َ
ـان َبـ ـ ْـث َن َذل ـ ـ َ
َ
َم َواماً}ال رمانَ { ،67وَل ُكم ِّفي األ َْر ِّ م ْضتََقر َومتَااٌ ِّإَلى ِّح ٍ
ثن}النقرة36
َ
ُ
ْ

ويقول هللا سبحانه وتعالى:
ِّ
{َن ـ َـزل ِّنـ ـ ِّ ال ـ ُّـروح ْاأل َِّم ــثن ،عَل ــى َمْلِّنـ ـ ِّ
ـان َع َربِّ ـ ٍـي ُّمِّب ـ ٍ
لنِّ ،بلِّض ـ ٍ
ِّ ِّ
ـثن}
َ
ُ َ
ُ
َ
ل لتَ ُك ــو َن م ـ َـن اْل ُمن ــذر َ َ
الل ــعراءَ { ،195-193فَقـ ــاُلوا ِّإَّن ــا ضـ ـ ِّـمعنا ُمرآنـ ـاً ع ن ـ ـاً ،ثه ـ ِّـدو ِّإَلـ ــى ُّ ِّ
آمَّنـ ــا ِّن ـ ـ ِّ }
َ َْ ْ
َ َ َْ
الرْل ــد َف َ
ِّ
ـاج وَب تَم ـ ِّ
آن تَ ْرِّتي ً}المزم ــل{ ،4وَب تُص ـ ِّـع ْر َ ـ َّـد َ ِّ ِّ
ـش ِّف ــي
ال ــنَ { ، 2-1وَرت ـ ِّـل اْلُق ـ ْـر َ
ل ل َّلن ـ َ ْ
َ َ
ِّ ِّ
للا َب ي ِّح ـ ُّ ُكـ َّـل م ْ تَـ ٍ
ـال َف ُ ـ ٍ
ب ـ ْ ِّمــن
ل َو ْ
اغ ُ
ـورَ ،وا ْمصـ ْـد فــي َم ْلــيِّ َ
ْاأل َْر ِّ َم َرح ـاً ِّإ َّن َّ َ ُ
ُ
َص َوا ِّ َلص ْو ُ اْل َح ِّم ِّ
ثر} لقمان. 19-18
ل ِّإ َّن أ َ
ص ْوِّت َ
َنك َر ا ْأل ْ
َ
َ
ويقول هللا سبحانه وتعالى:

ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
َكــوا ٍ
ٍ
{اد ُ ُلـوا اْل َ َّنـ َة أَنــتُ ْم َوأ َْزَوا ُ ُكـ ْـم تُ ْحَبـ ُـرو َنُ ،ي َ
ْ
طـ ُ
ـاف َعَلـ ْثهم نصـ َـحاف مــن َذ َهـ َوأ ْ َ
ِّ ِّ
ِّ
ُّ
ِّ
ثهــا َ الِّـ ُـدو َن}الز رفَ { ،71-70عَل ــى
ـج َوَتَل ــذ ْاأل ْ
ثهــا َمــا تَ ْلــتَهي ْاألَنُ ـ ُ
َعـ ُـث ُن َوأَنــتُ ْم ف َ
َوف َ
َّ
ـون ٍة ،متَّ ِّكِّ ـ ــثن عَلثهـ ــا متََقـ ـ ِّ ِّ
َكوا ٍ
ِّ
ثنَ ،ي ُ
ـوف َعَل ـ ـ ْث ِّه ْم ِّوْلـ ـ َـد ٌ
ـابل َ
ُضـ ـ ُـرٍر َّم ْو ُ
طـ ـ ُ
ان ُّم َ لـ ـ ُـدو َن ،ن ـ ـأ ْ َ
َ َ َْ ُ
بـ ـ َ ُ
نزُفـو َن ،وَف ِّ
لق وَكأ ٍ
ثنَ ،ب ُيص َّد ُعو َن َع ْنهـا َوَب ُث ِّ
ْج ِّمن َّم ِّع ٍ
َوأََن ِّ
اك َه ٍـة ِّم َّمـا َثتَ َ َّث ُـرو َنَ ،وَل ْح ِّـم
َ
ار َ َ
َ
َ
طثـ ـ ـ ٍـر ِّم َّمـ ـ ــا ي ْلـ ـ ــتَهو َن ،وحـ ـ ــور ِّعـ ـ ــثنَ ،كأَمنَـ ـ ـ ِّ ُّ
ـانوا
ـال الل ْ لُ ـ ـ ـ ِّ اْل َم ْك ُنـ ـ ــو ِّن َ ،ـ ـ ـ َزاء ِّن َمـ ـ ــا َكـ ـ ـ ُ
ٌ
َْ
َُ ٌ
ْ
َ ُ
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اكـ ـ وه ــم ُّم ْكرم ــونِّ ،فـ ـي َّن ــا ِّ
ِّ
ِّ
ق
َُ َ
َي ْع َملُو َن}الوامع ــة{ ،24-15أ ُْوَل ـ َ
ـومَ ،ف َو ُ َ ُ
َ
ـل َل ُهـ ـ ْم ِّرْز ٌ َّم ْعلُ ـ ٌ
َّ ِّ
يم ،عَلى ضرٍر ُّمتََق ِّ ِّ
بـاء َلـ َّذ ٍة لِّ َّ
ـاف َعَل ْـث ِّهم ِّن َكـأ ٍ
لل ِّ
ْج ِّمـن َّم ِّع ٍ
ثنَ ،ب
ثنُ ،ي َ
ـاربِّ َ
ـثنَ ،ب ْي َ
ـابل َ
ط ُ
النع ِّ َ ُ ُ
َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ثهـ ــا َغـ ـ ْـو ٌل َوَب ُه ـ ـ ْم َع ْن َهـ ــا ُث َنزُفـ ــو َنَ ،و ِّع ْنـ ـ َـد ُه ْم َماص ـ ـ َار ُ الطـ ـ ْـرف عـ ـ ٌ
ـثنَ ،ك ـ ـأََّن ُه َّن َبـ ـ ْـي ٌ
فَ
ِّ
ٍ ِّ
اضتَِّنُقوْا اْل َ ْث َار ِّ }النقرة.148
{ولِّ ُكل و ْ َهةٌ ُه َو ُم َولث َها َف ْ
َّم ْك ُنو ٌن}الصافا َ ،49 -41
ويق ــول ه ض ــنحان وتعـ ــالى { َف ِّ
صـ ـ ْـب اًر َ ِّمي ً}المع ــار َ{ ،5بـ ـ ْـل َض ـ َّـوَل ْ َل ُكـ ـ ْـم
ْ
اص ــب ْر َ
ِّ
ِّ
الصـ ـْ َ اْل َ ِّمث ـ َـل}
اصـ ـَ ِّ َّ
{وِّا َّن َّ
ثل}ثوض ــإ َ ،18ر
الض ـ َ
ص ـ ْـبٌر َ م ٌ
ـاع َة آلتَيـ ـ ٌة َف ْ
أَنُ ُض ـ ُـك ْم أ َْمـ ـ اًر َف َ
ِّ
{وَل ُكـ ْـم ِّفــي
اصـ ِّـب ْر َعَلــى َمــا َيُقولُــو َن َو ْ
{و ْ
اه ُ ـ ْـرُه ْم َه ْ ـ اًر َ مي ً}المزمــلَ ،10
الح ــرَ ،85
األ َْر ِّ م ْضتََقر َومتَااٌ ِّإَلى ِّح ٍ
ثن}النقرة.36
َ
ُ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ثن اتَّ َ ـ ُذوْا دثـ َـن ُه ْم َلعن ـاً َوَل ْه ـواً َو َغـ َّـرْت ُه ُم اْل َحَيــاةُ
{وَذ ِّر الــذ َ
ويقــول ه ضــنحان وتعــالى َ
ِّ
ُّ
اه ْم َ َه َّـن ُم
الد ْنَيا}األنعام{ ،70ب يغرنـل تقلـ الـذثن ك ـروا فـي الـن دي َمتَـااٌ َملث ٌـل نُ َّـم َمـأ َْو ُ
ِّ
{اعَل ُمـ ـوا أََّن َم ــا اْل َحَي ــاةُ ال ـ ُّـد ْنَيا َل ِّعـ ـ ٌ َوَل ْه ـ ٌـو َوِّز َلنـ ـ ٌة
َوبِّـ ـ ْ َج اْلم َه ـ ُ
ـاد}آل عمـ ـرانْ ،197-196
ِّ
ٍ
وتََ ــا ُ ر بثـ َـن ُكم وتَ َكــانُر ِّفــي ْاألَمــو ِّ
َّ
ـار َنَناتُ ـ ُ نُـ َّـم َث ِّهــث ُج
ال َو ْاأل َْوَبد َك َمنَـ ِّـل َغ ْثــث أ ْ
ٌ َْ ْ َ ٌ
َع َ ـ َ اْل ُك ـ َ
َْ
َ
ِّ
ان َو َمــا
طام ـاً َوِّفــي ْاآل ِّ ـ َـرِّة َعـ َذا ٌ َلـ ِّـدثٌد َو َم ْغ ِّـ َـرةٌ ِّمـ َـن َّ
َفتَـ َا
صـَ اًر نُـ َّـم َي ُكــو ُن ُح َ
بـ َـو ٌ
للا َوِّر ْ
ـرُ ُم ْ
الد ْنَيا ِّإ َّب متَااُ اْل ُغ ُر ِّ
اْل َحَياةُ ُّ
ور}الحدثد.20
َ
وعــن عبــد ه بــن مضــعود عــن النبــي ( )مــال (ب ثــد ل ال نــة مــن كــان فــي ملنـ

منقال ذرة من كبر) مال ر ل إن الر ل يح
إن ه مثل يح

أن يكون نون حضناً ونعلـ حضـنة مـال

ال مالي الكبر نطر الحق وغمط الناج) روا مضلم.91

وع ــن أب ــي ال ــدرداء أن رض ــول ه (( )إنك ــم م ــادمون عل ــى إ ـ ـوانكم فأحض ــنوا لناض ــكم
وأصـ ــلحوا رحـ ــالكم حتـ ــى تكون ـ ـوا كـ ــأنكم اللـ ــامة فـ ــي النـ ــاج ،إن ه بيح ـ ـ

ال حـ ــش

والــت حش) الحــدثث رمــم  7371مضــتدرل الحــاكم .وعــن أبــي هرل ـرة (ال ط ـرة مــج ،أو
مضــة مــن ال ط ـرةي ال تــان وابضــتحداد ونتــإ اانــط وتقلــيم األظــافر ومــا اللــار )

روا الب ــارو .وعــن أبــي هرل ـرة أن رضــول ( )مــال (إن ه عــز و ــل يح ـ

أن ثــرى

أنـر نعمتـ علـى عبــد ) روا أحمـد .وعــن أبـي هرلـرة أن رضـول ( )مــال (مـن كــان لـ

لعر فليكرم ) روا أبو داوود .وعن عبد الرزاق في مصن عن امرأة ابن أبـي الصـقر
أنهــا كان ـ

عنــد عا لــة ربــي ه عنهــا فضــألتها ام ـرأة فقال ـ

و هـ ــي لـ ــع ار

أفـ ــأنت هن أت ـ ـزلن بـ ــذلل لزو ـ ــي فقال ـ ـ
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ي ـا أم الم ـ منثن إن فــي

عا لـ ــة أميطـ ــي عنـ ــل األذى

وتصنعي لزو ل كما تصنعثن للزلارة رواذا أمرل فْلتطيعي  ،رواذا أمضم عليل فأبرلـ  ،وب
68
تأذني في بثت لمن يكر )
وعن أبي ذر مال مـال رضـول ه (( )إن أحضـن مـاغثرتم نـ اللـث

الحنـاء والكـتم)

روا النضا ي.69

وهكــذا نــرى أن ـ مــا كــان طل ـ

ف نـ

ال مــال روابداع ـ تحقيق ـاً فطرل ـاً ضــوياً للــذا

وهم ومتاا الغرور.
متعة في الدنيا واآل رة  ،أما إذا كان فحلاً وف و اًر ف ن ْ

الرؤية القرآنية الكونية :األساس والمنطلق والدافع لإلصالح والعمار
لكــي تضــتعثد األمــة ر لتهــا القرآنيــة الكونيــة ،علثنــا أن نبــع فــي بـ رة وعثنــا معنــى

ضــالإ تــارلخ األمــة ااضـ مية علــى العهــد النبــوو وال ارلــد ،والغايــة منـ  ،ومــا كــان مــن
أنـ ٍـر للر يــة القرآنيــة الحبــارلة التــي تلنضـ

تلــل الحقنــة َّ
الوبــاءة بهــا ،ومــا تركتـ تلــل

الر يـ ــة وترك ـ ـ ذلـ ــل العهـ ــد ،علـ ــى مـ ــدى الزمـ ــان ،مـ ــن آنـ ــار ار عـ ــة فـ ــي مضـ ــثرة األمـ ــة
ااضـ ـ مية ،وف ــي ن ــيج ترانه ــا ،وأن ــر ذل ــل ف ــي ت ــارلخ الحب ــارة اانض ــانية ،رواع ــدادها
لمرحلة العلمية والعالمية.
ك ــذلل علثن ــا ف ــي ذا

الومـ ـ

أن ن ــدرل ف ــي ب ــوء الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة حقيق ــة

معنــى و ــوهر حبــارة اانضــان الغربــي المعاصــر الماديــة ،هــذ الحبــارة التــي ت ل ـ
عن األديـان وهدايـة الـوحي ألضـنا

تتعلـق نمـا آل إليـ تارل هـا وترانهـا الـدثني نعـد أن

اض ـتن د الرضــالة التــي اتنعوهــا مهمتهــا ال اصــة نــالقوم الــذثن ُو ِّ َه ـ ْ إلــثهم تارل ي ـاً،
والت ــي ناض ــب الظ ــرف والمرحل ــة الحب ــارلة الت ــي نزلـ ـ م ــن أ له ــا ،وكث ــإ أن تل ــل
األديــان – فــي بــوء انتقــال اانضــانية إلــى مرحلــة علميــة عالميــة دثــدة ،ونضــب
أصا

تلل األديان أيبـاً مـن تحرل ـا

مــا

– مـد حولتهـا إلـى طقـوج أمـر إلـى الطقـوج

ال رافية ،كل ذلل أبعإ في أمم الغر أنـر تلـل الـديانا  ،ودفـع نعامـة مهـور أمـم
الغر إلى تهمـيش تلـل الـديانا  ،كمـا دفعهـم إلـى التو ـ المـادو الـذو صـن حبـارة
الغــر المعاص ـرة نكـ ِّـل مــا للمــادة ال اليــة مــن الــروح مــن ص ـ ا

والتــي هــي – فــي وهرهــا  -أ
نزع ـ ــا

ميــا

وضــلول وأ

ميــا ،

الغــا  ،فــي عنص ـرلة النــوا والض ـ لة ،وغلنــة

ابفتـ ـ ـراج ،وغلن ـ ــة األموي ـ ــاء وتض ـ ــلطهم ،وغي ـ ــا
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ال ـ ــوعي نـ ـ ـالوازا األ

م ـ ــي

اب تماعي في الع ما
لـ حياة ولكن ليض

والضلول ،مـنلهم فـي ذلـل منـل الحثـوان الـذو هـو مـادة طثنيـة

لـ روح.

على بوء الر ية الكونية الروحية في اا اء والعـدل ،وعلـى بـوء الر يـة الكونيـة
المادية في العنصرلة والتظالم والعدوان ،نضتطيع أن نلمـج صـ ا
حبــارة العصــر وتو هاتهــا الماديــة ،بــرغم ال ع ع ـا

ضــما

الضــلول والضياضــا

وا هـا

والع مــا

كا نـا

الغـا

فـي

المناليــة التــي تلــنج بهــا

اانضــانية ،فــي م تمعــا

هــذ الحبــارة ونظـم

دوله ــا ،والت ــي ه ــي ف ــي حقيقته ــا دلث ــل وت ض ــيم لم ــدى ابنحـ ـراف ع ــن المن ــال الروح ــي
طلنـا
الم قود ،أكنر منها في ملتها ،بتأنثر ال طرة الضوية في أعماق بمثر اانضـانً ،

حقيقيا من ؛ وهذا مـا ث عـل م مـل م ـاهيم هـذ الحبـارة وضـلول دولهـا العملـي
وامترًانا
ً
الغال ت ضثداً لضلول الغا في ازدوا ية الضلول والضياضا  ،الذو يعاني من العـالم

الثـوم فـي ابـطراد عكضـي ،نحـو القــوم والقوميـة والتعـالي العنصـرو والمصـال األنانيــة

الذاتيــة م ـن هــة ،ومــن هــة أ ــرى نحــو ابزدراء العنصــرو والعدوانيــة وابضــتغ ل،
نحــو األ نبــي الم تلــإ المغــاثر ،وهــذا ث عــل مــا تطلقـ هــذ الــدول وأبوامهــا ااع ميــة
م ــن معض ــول الق ــول ولنل ــنة المنالي ــا
الضياضا

إنم ــا ه ــو م ــن ن ــا

حث ــل الم ت ــرج وأبعثـ ـ

المكيافلية.

وهكذا ف ن ما ن ار من ضما

حبارة العصر وع مات إنما هو في الحقيقة ت ضثد

لقانون الغا  ،و"نوازا الن ج األمارة نالضوء"؛ ألن "القومية" و"المواطنة" في بمثر
إنما هي من مبثل تكاتإ العنصر والض لة في الغا  ،والذو

هذ الدول والم تمعا
بت امم ُّ
تكلـج كيانا تلل الم تمعا
ألن "ضياضا

القوة" هي من نا

تأ ذ هذ الم تمعا

في التبعبع وابنهيار؛

نزعة الصراا والتظالم بثن األنواا والض ب

في

الغا ؛ حثث يضود مانون "الحق للقوة" ،ويكون من حق ِّ
البعثإ،
ترج
َ
القوو أن ي َ
وب م ال في ع ما مانون الغا لقصد الحق والعدل أو اانصاف في التعامل مع
اانضان اآل ر ،وب اعتنار لتو ي األ
الثد ،وي رب األمر الوامع من المكاض
لا

ميا

وب للحقوق في عالم الغا

ميا  ،إذا تعارب

مع ما يمكن أن تنال

والمصال  ،في الضلول والع ما  ،فليج
معنى وب موبع ،وب يمكن لمنل هذ

الحبارة بتظالمها وعدوانثتها وتحلل م تمعاتها رواضرافها أن تدوم؛ ألنها نصراعاتها
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ور ِّمن نع ِّد ِّ
"كالنار تأكل نعبها إن لم ت د ما تأكل " {وَلَق ْد َكتَْبَنا ِّفي َّ
الزُب ِّ
الذ ْك ِّر أ َّ
َن
َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ْاألَر ث ِّرنُها ِّعن ِّادو َّ ِّ
ثن}األنبياء – 105
الصال ُحو َن * ِّإ َّن في َه َذا َلَن َ غاً لَق ْو ٍم َع ِّابد َ
ْ َ َ َ َ َ
ِّ
ثن}النمل{ ،69أ ََو َل ْم
ُ { ،106م ْل ِّض ُثروا ِّفي ْاأل َْر ِّ َفان ُ
ان َعامَن ُة اْل ُم ْ ِّرِّم َ
إ َك َ
ظ ُروا َك ْث َ
ِّ َّ ِّ
َل َّد ِّم ْن ُه ْم
َي ِّض ُثروا ِّفي ْاأل َْر ِّ َفَثن ُ
ثن َك ُانوا ِّمن َمْبلِّ ِّه ْم َك ُانوا ُه ْم أ َ
ان َعامَن ُة الذ َ
إ َك َ
ظ ُروا َك ْث َ
للاِّ ِّمن و ٍ
للاُ ِّب ُذ ُن ِّ
اق}غافر،21
ان َل ُهم ِّم َن َّ
ُمَّوًة َوآنَا اًر ِّفي ْاأل َْر ِّ َفأَ َ َذ ُه ُم َّ
وب ِّه ْم َو َما َك َ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ل اْل َح ْر َث َو َّ
الن ْض َل َوللاُ بَ ُي ِّح ُّ
َر
{وِّا َذا تََولى َض َعى في األ َْر ِّ ل ُيْ ض َد فِّث َها َوُل ْهل َ
{وَل ْوبَ َد ْف ُع للاِّ َّ
ب ُه ْم ِّبَن ْع ٍ َّلَ َض َد ِّ األ َْر ُ َوَل ِّـك َّن للاَ ُذو
اج َن ْع َ
الن َ
الَ َض َاد}النقرةَ ،205
ِّ
ثن}النقرة.251
َف ْ
ب ٍل َعَلى اْل َعاَلم َ
أما الروحية البمثرلة للن ج اللوامة التي هي وهر الرضاب الضماوية ،والتي
أحضن
يعبر عنها القرآن الكرلم  -الذو تك ل ه نح ظ فلم يمض التحرلإ -
َ
التعبثر؛ ألن الرضاب الضماوية المنزلة هي على عكج نوازا المادية أو الطثنية

ِّ
الحق والعدل في الع ما
الحثوانية المنحطة في التزام األ مية وميم
َض ُ ُد لِّم ْن َ َلْق َ ِّط ًثنا ااضراء  ،61أََن ْا َ ْثٌر ِّم ْن ُ َ َلْقتَِّني ِّمن َّن ٍ
ار
والمعام أَأ ْ
َ
ثن األعراف  ،12أَتَ عل ِّفثها من يْ ِّضد ِّفثها ويض ِّل ِّ
َو َ َلْقتَ ُ ِّمن ِّط ٍ
الد َماء النقرة
ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ََْ ُ
للمادية في أنها التزام وتعبثر عن العدل والتضام ،
 ،30فالروحية هي النقي
ِّ
ان َذا ُم ْرَبى الما دة
والغا ية األ ميةَ  ،وَل ْو َعَلى أَنُ ض ُك ْم النضاء َ  ،135وَل ْو َك َ
َّ ِّ
اع ِّدُلوْا ُه َو أَ ْم َر ُ لِّلتَّْق َوى الما دة ،8
َ  ،106وبَ َث ْ ِّرَمَّن ُك ْم َلَن ُ
آن َم ْو ٍم َعَلى أَب تَ ْعدُلوْا ْ
وكم ِّفي ِّ
َّ ِّ
ِّ
وكم ِّمن ِّدَي ِّ
الد ِّ
وه ْم
اك ُم َّ
ثن َوَل ْم ُث ْ ِّر ُ ُ
َ ب َث ْن َه ُ
للاُ َع ِّن الذ َ
ارُك ْم أَن تََب ُّر ُ
ثن َل ْم ُيَقاتلُ ُ ْ
بر والتَّْقوى وبَ تَعاوُنوْا َعَلى ِّ
وتُْق ِّض ُ ِّ ِّ
اا ْن ِّم
طوا إَل ْثهم الممتحنة َ  ،8وتَ َع َاوُنوْا َعَلى اْل ِّ َ َ َ َ َ
َ
َكرمكم ِّعند َّ ِّ
ِّ
َواْل ُع ْد َو ِّ
إ
اك ْمالح ار { ،13نُ َّم َ َعْلَن ُ
للا أ َْتَق ُ
ان الما دة ِّ ،2إ َّن أ ْ َ َ ُ ْ َ
اك ْم َ َ َ
ِّ
للاُ َّ
الد َار
ال َّ
ِّفي األ َْر ِّ ِّمن َن ْع ِّد ِّهم لَِّنن ُ
يما آتَ َ
ظ َر َك ْث َ
إ تَ ْع َملُو َن}ثونجَ ،14
{و ْابتَ ِّ ف َ
الد ْنيا وأ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ل َوَب تَ ْن ِّ اْلَ َض َاد ِّفي
َح َض َن َّ
للاُ ِّإَل ْي َ
َحضن َك َما أ ْ
نج َنص َثن َل م َن ُّ َ َ ْ
ْاآل َرَة َوَب تَ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
آم ُنوا َو َع ِّملُوا
ْاأل َْر ِّ ِّإ َّن َّ
ثن}القصا{ ،77أ َْم َن ْ َع ُل الذ َ
للاَ َب ُيح ُّ اْل ُمْ ضد َ
ثن َ
ار}اِّ َّ ،28
ِّ
الصالِّحا ِّ َكاْلمْ ِّض ِّد ِّ
ثن َكاْلُ َّ ِّ
اه ُدوا
{والذ َ
ثن في ْاأل َْر ِّ أ َْم َن ْ َع ُل اْل ُمتَّق َ
َ
ثن َ َ
َّ َ
َ
ُ
ِّ ِّ
ثن}العنكبو 69
ِّف َثنا َلَن ْه ِّدَثَّن ُه ْم ُضُبَلَنا َ روِّا َّن َّ
للاَ َل َم َع اْل ُم ْحضن َ
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وبــرغم مــا حققت ـ حبــارة العصــر الماديــة نضــب
الم ــادو ،ال ــذو ه ــو أح ــد مـ ـ ه
إبداعا

ابض ــت

التزامهــا المــنهج العلمــي الضــنني

ف ،وال ــذو ي ض ــر م ــا توص ــل

إليـ ـ م ــن

التض ثر المادو؛ وذلل برغم حرمانها من هداية الـوحي وترلـثد غاياتهـا ،فـ ن

ما يكمن في ال طرة اانضانية من نوازا اانضان المعاصر الطثنية الحثوانيـة وحبـارت

الماديــة (هــوى الــن ج األمــارة) فــي ألــد الحا ــة إلــى روحانيــة ال طـرة اانضــانية الضــوية
الب ــمثرلة المتمنل ــة ب ـ ـ (ال ــن ج اللوام ــة) ،الت ــي ه ــي الم ه ــل الن ــاني ،إل ــى انـ ـ
والمعرفة الضننية ،ل

فة اانضان المرلدة نالرضاب

إنضان هذ الحبارة من أم ار

وآفا

العل ــم

الربانية؛ لموا هـة مـا يعـاني منـ

روحية وا تماعية طثرة تعـر

وعالم ـ وحبــارت ألل ــد أن ـواا الم ــاطر والمهالــل ،ولتحبث ـ

هـذا اانضـان

ع ــن األض ـ لة األضاض ــية

الكليـة الو وديــة التـي يقــإ اانضــان الغربـي المعاصــر الحـا ر ()agnosticعــا اًز عــن

اا انــة عنهــا فــي حــدود منطق ـ وضــق المعرفــي ،وفــي حــدود أدبيات ـ الدثنيــة اللــكلية

ال رافيــة ،والتــي تتعلــق نكليــا الكــون والو ــود اانضــاني بــدءاً وغاي ـ ًة ومصــث اًر ،والتــي
أ ذ آفاتها تت امم ،وم لراتها تتوالى.
إن ااض ـ م إذا حض ـن فهم ـ  ،وأحضــن طان ـ  ،وتم ـ
الحب ـ ــارلة م ـ ــن التل ـ ــوها  ،وتمـ ـ ـ
وال ارفــا  ،وحضــن

أضــالث

تنقيــة ر لت ـ القرآنيــة الكونيــة

تنقي ـ ــة م ـ ــنهج فك ـ ــر وم اهيمـ ـ ـ م ـ ــن ابنح ارف ـ ــا

تربيــة نالـ ت  ،ضــث د اانضــان المــادو المعاصــر فيـ  ،وب

لـ َّ
ا مــن الصــراعا
ـل ،ال ـ َ
الهداية والرلد الذو تتطلع إلي ألوام الروحانية وفطرتـ الضـوية؛ لثبـدل اانضـانية مـن
والمظــالم والم ــاطر التــي تهــدد و ــود  ،وضــث د في ـ

ورفاها وعدبً معالاً.
أمنا وطمأنثن ًة ن ضي ًة
نعد وفها ً
ً
وهــذ المهمــة ااص ـ حية هــي مهمــة الم ك ـرلن وااص ـ حثثن ااض ـ مثثن إذا مــا
تحل ـوا نالموبــوعية والصــبر والل ـ اعة التــي ثتغلبــون بهــا علــى ك ـوان النقافــة وت لــإ
ال كر و مود  ،وصدأ األنظمةُّ ،
وتكلـج الحبارة.
الرؤية الكونية الحضارية والمفاهيم النسانية األخالقية:
ميــة فــي القـرآن الكـرلم

ب ت طــ ،األذن نــروة ااضـ م مــن الم ــاهيم اانضــانية األ
والضــنة والضــثرة النبويــة وضــثرة األصــحا  ،وفــي ن ــا ج ت ـر ِّ
اث األمــة ،وفــي األدبيــا
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ااض ـ مية المعاص ـرة ،ولكــن العــثن ب ت طــ ،أيب ـاً لــو وامــع الحيــاة والع مــا
الم تمعا

فــي

ااض مية المعاصـرة مـن آنـار الكنثـر مـن هـذ الم ـاهيم ،لمـا يضـيطر علـى

فكر األمة من التقومع في تقالثد وممارضا

وتطبيقا

تارل ية ،إلـى انـ

على و دان اانضان المضلم المعاصـر مـن ضـلبية وب منـابة ،عمقـ

مـا يضـيطر

اله َّـوة بـثن م ـاهيم

األمة ،ووامع حياتها وع ماتها؛ لتصن أمـة ممزمـة مت ل ـة مهملـة ـار نطـاق حركـة
التارلخ اانضاني المعاصر.
ومــن الوابـ أن القــيم والم ــاهيم هــي أدوا
تلوه
أمة ،ف ذا َّ

ت عثــل الر يــة الكونيــة الحبــارلة أليــة

تلل الر ية ،ف ن ذلل يلل فاعلية تلل القيم والم ـاهيم؛ وذلـل بفتقـاد

األم ــة وأفرداه ــا للمح ــرل وللقص ــد واله ــدف ال ــذو تول ــد الر ي ــة الكلي ــة الكوني ــة لام ــم،
وتدفعها إلى تلنُّج تلل القيم والم ـاهيم ،واضـتلهامها والتزامهـا فـي ع ماتهـا ومعام تهـا،
منلها في ذلل منـل أ ـزاء اآللـة الم ككـة ،فعلـى الـرغم مـن ن اضـة تلـل األ ـزاء ،ب ت ثـد

اء ف ــي ك ـ ٍـل فاع ـ ٍـل ،والعك ــج
ف ــي ل ــيء م ــا ل ــم توب ــع ف ــي إط ــار كلثته ــا ،لتص ــن أ ـ ـز ً
نــالعكج ،ف ـ ذا كــان هنــال تصــور نظــرو آللــة مــن اآلب  ،لكن ـ ب ثت ضــم فــي كيــان

ـادو ملمـ ٍ
وبنــاء مـ ٍ
ـوج هــو أ ـزاء تلــل اآللــة التــي ت عــل التصــور النظــرو حقيقــة فاعلــة،

مــن دون تلــل األ ـزاء ف ن ـ ب و ــود لتلــل اآللــة ،وب لــذلل التصــور وب لتلــل الرضــوم
النظرلة العبنية.
ومـ ــن هنـ ــا ف ـ ـ ن رصـ ــد هـ ــذ القـ ــيم والمنـ ــادئ والم ـ ــاهيم وع متهـ ــا نالر يـ ــة الكونيـ ــة
بوي ـا فــي و ــدان أف ـراد األمــة ،وت ضــثدها فــي م ضضــا
الحبــارلة لامــة ،وغرضــها تر ً
مت اعلة متكاملة؛ لتصنع أمة حية إث ابيـة فاعلـة ،هـي أمـور مت زمـة ببـد مـن توافرهـا
وتكاملها لبناء األمم الحبارلة صانعة الحبارة والتارلخ.
ولــذلل ف ن ـ ب يك ــي مــا نتغنــى ن ـ  ،لثــل نهــار ،مــن منــادئ ومــيم وم ــاهيم ،إذا لــم

نضتعد الر ية القرآنية الكلية الحبارلة ،رواذا لم ُن ِّز ْل عنها ما ألـ َّم بهـا مـن تلـو وغـنش،
رواذا لــم نصــل  ،فــي بــوء ذلــل ،مــا تلــو مــن مناه نــا ال كرلــة والتربويــة والتعليميــة؛
لنرضـي الصـ ا

ااضـ مية األضاضــية ال عالــة فـي أصــل الو ـدان والل صــية المضــلمة،

اب تماعيـة التـي ت ضـد تلـل الر يـة وتلـل القـيم والم ـاهيم،

رواذا لم نعد بنـاء الم ضضـا
وتحمثها وتحرضها ،حقيق ًة حي ًة نانب ًة في وامع حياة األمة وع ماتها اانضانية.
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مــن دون هــذا الوبــوح وهــذا التكامــل فــي الر يــة والبنــاء والت ـزام المــنهج ااض ـ مي
العلمي الضنني اللمولي الذو يقوم على تكامل مصادر المعرفة ااضـ مية فـي الـوحي
وال طـرة والضــنن والوامــع ،والتـازم مثـزان العقــل العلمــي الضـنني الموبــوعي ف نـ ب فا ــدة
وب ــدوى مــن ال هــود الم ـزأة العل ـوا ية التــي ب تــدرل طبيعــة المنظومــة ااض ـ مية
الحبــارلة ،وب القـوانثن التــي تحكــم ت اعلهــا مــع بث تهــا ،وتمنــل مــد
ذلل ال هل والغ لة العلمية ال كرلة من أهـم ضـنا
األمــة واضتنهابــها بــرغم تعــدد تلــل المحــاوب

تها ،والــذو كــان

فلـل هـود ااصـ حثثن فـي إحيـاء

ومبــي القــرون ،والحــال ب ث ـزال هــو

الحال.
ببــد مــن بنــاء م اركــز النحــث العلمــي وتبــافر هــود الم ك ـرلن والدارضــثن؛ لطــرح
الر ي ــة المتكامل ــة أم ــام األم ــة ب ط ــا

علم ــي مقن ــع ،ثوبـ ـ التص ــور ،ولرض ــم ط ــة

إصـ ح الوامــع؛ لثنعــث النقــة فــي الحابــر ،ول ــدد األمــل فــي المضــتقبل ،ويبــع األمــة
ـدءا نالوالـدثن والمـربثن واألكـاديمثثن ،أمـام
وم كرلها ومصلحثها ومنق ثهـا و(كوادرهـا) ،ب ً
مض ولياتهم وأداء أدوارهم؛ ليحقق اانضان المضـلم و(الكـوادر) المضـلمة واألمـة المضـلمة
ذواتهــم ،ول ـ دوا رضــالتهم ويحملــوا تنعــا

أمانــة يــارهم ،تلبيــة لن ـوازا فط ـرتهم الضــوية،

وحا ــاتهم المعالــية ،روابــداعاتهم الحبــارلة ااعمارلــة ،وابضــت انة ألل ـوامهم ال طرلــة
مرر بما رهم اانضانية.
الروحانية الكامنة في ا
ممـا ضــبق ثتبـ لنــا أن الر يـة الحبــارلة الكونيـة القرآنيــة هـي ر يــة حقيقيـة تعبــر
عــن وامــع الو ــود والحيــاة فــي الضــنن الكونيــة وال طـرة اانضــانية ،وترلـدها ،وأن الر يــة
الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة عــن الكــون والحيــاة تنطلــق مــن م هــوم توحثــد الــذا

االهيـة

التوحـد والتكامــل فــي فهــم
المطلــق ،ومــن مبــدأ التوحثــد تنطلــق الر يــة القرآنيــة إلــى مبــدأ
ُّ

ع مــا

الكــون والحيــاة؛ حثــث اا ــاء فط ـرة إنضــانية ،والغا يــة واأل

ميــة وااعمــار

مضـ ولية ضــلوكية ا تماعيــة إنضــانية ،وأن بنــاء الكــون والحيــاة واانضــان وحــدةٌ فــي تنــوا
متكامل ،وتنواٌ متكامل في وحدة.
كــذلل ثتب ـ لنــا ممــا ضــبق أن ـ مــن دون وبــوح الر يــة الحبــارلة الكونيــة ألو

ماعة إنضانية ،ب يمكن لتلل ال ماعة أن تبني وتطـور نقافـ ًة أو حبـارة حيـة فاعلـة،
ألنها ضتكون كما ثروو لنا التارلخ عن األمم النا ـدة التـي تكلضـ وأفلضـ  ،أنهـا كانـ
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ـدة للر يــة
ماعــا مــد تلـ َّـو فكرهــا وتلــوه ر اهــا الحبــارلة ،ومــن نــم أصــنح فامـ ً
والهــدف والغايــة ،ملـ َّـوهة الوضــا ل واألدوا  ،وبــذلل فضــد بنا هــا اب تمــاعي وتحول ـ
إلى أمم فامدة للدافعية الحبارلة ااعمارلة ،وأصنح

تعيش فـي نثــر م اضـد صـ وا

ط ثليـ ــة لتصـ ــن أمـ ــة مهملـ ــة ،ب ت كـ ــر وب تض ـ ـعى وب تقـ ــدر علـ ــى األداء والعطـ ــاء؟
وأصن

ُّل ماهثر لعوبها فـي الحقيقـة الوامعيـة مـاهثر مضـحومة ،و ـل هـم ضـادتها

ومترفثهــا مــن ال راعن ـة (أصــحا
حملــة األمـ م وأربــا

ال طــا

الضــلطة والمــال والن ــوذ) ومــن الكهــان (المنق ـثن مــن

واآلدا ) البــذر والتــرف وابضــته ل ،كالضــا مة "تعــيش

َبل ،حتى يقبي المو ال ضدو على أفرادها ،واافـ ج والمـو
لتأكل" َب ْل ُه ْم أ َ
الحبــارو علــى كيانهــا اب تمــاعي مــا لــم ت ــق مــن ضــناتها وتتغل ـ علــى اآلفــا فــي
َّ ِّ
َكنَ ُروا
ثن َ
ط َغ ْـوا ِّفـي اْل ِّـن َ ِّد * َفـأ ْ
كيانها وتبدأ م دداً مضثرة حبارتها الروحية البناءة {الـذ َ
ط عـ َذا ٍ * ِّإ َّن رَّبــل َلِّناْل ِّمرصـ ِّ
ِّ
ـاد} ال ــر  11ـ ،14
ثهــا اْلَ َضـ َ
َ َ
صـ َّ َعَلـ ْـث ِّه ْم َرُّبـ َ
ـل َضـ ْـو َ َ
ْ َ
ـاد* َف َ
فَ
للاِّ تَْب ِّدي ً}ال ت .23
للاِّ َّالِّتي َم ْد َ َل ْ ِّمن َم ْب ُل َوَلن تَ ِّ َد لِّ ُضَّن ِّة َّ
{ضَّن َة َّ
ُ
إن الر ي ــة الحب ــارلة الكوني ــة ااعمارل ــة ،القا م ــة عل ــى أض ــاج ال ثرل ــة الروحي ــة

والموبــوعية العلميــة الضــننية ،هــي األضــاج والقاعــدة والمنطلــق واللــرط ال ـ زم أليــة
أمـ ـ ــة ،وألي ـ ـ ـة ماعـ ـ ــة إنضـ ـ ــانية حبـ ـ ــارلة ،لكـ ـ ــي تضـ ـ ــتطيع أن تحقـ ـ ــق القـ ـ ــدرة واألداء
ااصـ حي ااعمــارو األ

مــي ال ِّثــر ،فــي ضـناق الحبــا ار وتــدافع األمــم ،ذلــل أن

الر ي ــة الكوني ــة تمن ــل الغاي ــة وال ــدافع والمح ــرل ال ــذو م ــن دونـ ـ ب ميم ــة وب وزن أليـ ـة
آليــا أو أدوا أو وضــا ل تضــتحوذ علثهــا أي ـة أمــة ِّ
متكل ــضة مهت ــر ة مت ل ــة "غنيمــة"
و(نهثنة) حبارلة ناردة ب حياة فثها؛ ألن اآلليا
ر ي ــة وغاي ــة ومص ــد ،فـ ـ ذا انت ـ ـ
للوضــا ل واألدوا

واألدوا

ليضـ

إب وضـا ل لتحقثـق

الر ي ــة والغاي ــة والقص ــد وال ــدافع ااعم ــارو ،ل ــم تع ــد
ــدوى وب ن ـع ،ألنـ لــن يضــت دم األداة إب

واآلليــا  ،مهمــا تكدضـ

من كانـ ل ـ ر يـة ت عـل ل ـ غايـة أو مصـداً ،وعنـدها تكـون األداة وضـثلة لتحقثـق تلـل
الغاية والحصول علثها ،وفي منل هذ الحالـة يكـون فكـر األمـة وهمهـا متمحـو اًر حـول

كثــإ ن عــل؟ وكثــإ نصــنع؟ وكثــإ نحقــق؟ وكثــإ نرم ـى؟ وكثــإ نبــدا؟ وكث ـإ نضــبق
إلــى ال ثــر والصـ ح وااعمــار؟ وعنــدها ضــوف تبــدا األمــة أدواتهــا ووضــا لها ،وتنمثهــا
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وتطورهــا وتضــت دمها ،وب يعــود حتــى القلثــل منهــا مهم ـ ً مه ــو اًر ،علــى مــا هــو علي ـ
الدافعية الهادفة.

حال األمة الثوم ،مقارناً نضواها من األمم ذا
ماوراء الرؤية :حتى ال نحرث في البحر
علمنــا مــا صــنع

الر يــة الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة ب ثــل األصــحا  ،ومــا حققــو

مــن أمنلــة روان ــاز حبــارو كــان لمنطلقات ـ القرآنيــة أعظــم األنــر فــي ت دثــد الحبــارة
اانضــانية ،وارتقــاء أداء العقــل الضــنني واأل مــي إلــى آفــاق علمي ـة روانضــانية ضــامية

واضــعة ،ب ــدأ به ــا عه ــد دث ـد م ــن التعام ــل م ــع الضــنن الكوني ــة؛ ف ــي التضـ ـ ثر وااب ــداا
المادو ،وفي الوعي بو و التزام القـيم والغايـا

الروحيـة واأل

ميـة فـي تضـ ثر تلـل

الضنن الكونية ،وفي ترلثد مضثرة اانضان الحبارلة.
كــذلل علمنــا أن العــزوف عــن العــودة إلــى الق ـرآن الك ـرلم بضــتلهام الر يــة الكونيــة
ااضـ مية الحبـارلة ي ضـر أضـنا

ر يـة األمـة الحبـارلة مـن غـنش ن عــل

مـا أصــا

بدا ية ر ية األع ار  ،وما لحقهـا مـن مورونـا
والوننيـ ــا

وهـ ـ ـما
والت ُّ

ال لض ـ ـ ية ولـ ــعوبيا

ااضـ ار ثليا

وال رافيـا

األمـ ــم التـ ــي انب ـ ـو تح ـ ـ

واألضـطورلا
ل ـ ـواء األمـ ــة

ااضـ مية؛ ولــم يكــن لهــذا بــد مــن أن ثنتهـي إلــى ت ار ــع أداء األمــة ااضـ مية ،و مـود
فكرهــا ،واضــتبداد نظمهــا ،و ـواء م ضضــاتها ،وت لــي مظالمهــا ،وفضــاد نضــثج ع ماتهــا
ُّ
وتكلــض  ،ولثنهــار نعــدها الضــلطان والعمـران ،ولتــدل الحصــون ،وتــذل الرمــا  ،وتهمــش
األمة ،وتنتهل الحرما .
مثتهـا

رواذا كان المطلو هو اضتعادة عافيـة األمـة ،واضـترداد ر لتهـا وغا ثتهـا وأ
ودافعثتهــا ،ف ن ـ ب بــد مــن الب ـدء نم ار عــة ت ـراث األمــة ومضــثرتها بر يــة نصــثرة نامــدة،
تمث ـ ــز الص ـ ــال م ـ ــن الط ـ ــال  ،وال ث ـ ــد م ـ ــن ال ـ ــردوء ،بـ ـ ـ

ا وعلمي ـ ــة موب ـ ــوعية،

ونل اعة ب ترهبها كوان "نقافية" و"كهانا " "نقابية" ،وب تنال من عزلمتهـا ال هـاب
والترهثنــا

والغوغا يــا

والعمــاب  ،فـ ذا أ ــذ

الر يــة العلميــة الموبــوعية موبــعها

فــي ت ليــة الضــاحة ال كرلــة والتربويــة واب تماعيــة مــن األمـ ار

والتلــوها  ،ــاء دور

الب ــذر بر ي ــة كوني ــة علمي ــة عالمي ــة موب ــوعية ا تماعي ــة حب ــارلة تعتم ــد المر عي ــة
القرآنيـ ــة ،وتضـ ــتلهم حكمـ ــة الضـ ــثرة والتنزلـ ــل النبويـ ــة؛ ا ازلـ ــة ال مـ ــود ال كـ ــرو و ُّ
التكل ـ ــج
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اب تم ــاعي ،بضـ ــتعادة الدافعيـ ــة ،رواعـ ــادة بنـ ــاء المن ـ ـاهج والم ـ ــاهيم العلميـ ــة والتعليميـ ــة
والتربويــة التــي تغــرج وت ـ ـ ُّذر الر يــة الحبــارلة الكونيــة القرآنيــة ،فــي ح ـ ه ،وح ـ
ف وأ

المعرفة ،وح ااتقان روادرال م هوم ابضـت
الط ول ـ ــة المض ـ ــلمة ،وف ـ ــي أعم ـ ــاق ر ل ـ ــتهم الكوني ـ ــة ،وب ـ ــمثرهم اانض ـ ــاني ،وغاي ـ ــاتهم
ِّ
ولتروله ــا ب ط ــا
الحياتي ــة،

ناألضــالث

مثتـ وغا ثتـ  ،فـي أضـاج كيـان

العل ــم والمعرف ــة والعق ــل ،وك ــاءة األداء والعم ــل وااتق ــان،

والتل ـ يع وابلت ـزام وتعــود النظــام  ،وعلــى أضـ ٍ
ـاج

التربويــة الضــليمة ،نالح ـ

فية والكرامة اانضانية.

من طامة اايمان وابمتناا ،وأ

مية المض ولية ابضت

المحنـ ــة هلل ،والتـ ــي تحقـ ــق الـ ــذا

ال طرل ـ ـة ال ِّث ـ ـرة ااعمارلـ ــة ،وب ثلغثهـ ــا وب ث ـ ــدفعها

كثــإ ث َّ
نل ـأ الط ــل بر يــة حبــارلة كونيــة مرآنيــة؟ كثــإ ُث ْبَن ـى ال طــا
التربــوو العلمــي ااض ـ مي الــذو ثزهــر ال ط ـرة اانضــانية التوحثديــة األ ميــة ال ِّثـ ـرة،
اايمــاني

نالترهث وال ومية إلى أن تصن ذاتاً ضلبية أنانية فردية مركزلة؟.
كث ــإ نض ــتلهم المنـ ـال النب ــوو ليض ــتنطن الط ــل لقـ ـ ومنالـ ـ وحكمتـ ـ ؟ كث ــإ ن ــرى
القرآن ورضالة ااض م تضرو في ننايا نظام األمة وضثرتها في الزمان والمكـان حبـارة
ثــر وعــدل وض ـ م تملــي علــى األر ؟ وكثــإ نــرى آنــار ه ـذ الحبــارة فــي الزمــان

والمك ــان ف ــي وام ــع حي ــاة بن ــاء األم ــة ،وف ــي ع ماته ــا اانض ــانية؟ وكث ــإ ب نظ ــل ن ــرى
"الضــثرة العط ـرة" م ــرد غــزوا

وحم ـ

عضــكرلة وتــدابثر ض ـرايا متاليــة ،فتكــون بــذلل

مناهج التربية والتعليم معبرة نصدق عن ر ية األصحا
األص ـ ــحا

القرآنية النبويـة؟ وكثـإ حقـق

به ـ ــذ الر ي ـ ــة ذاته ـ ــم ف ـ ــي ضـ ـ ـ ار هم وبـ ـ ـ ار هم ،وف ـ ــي م ـ ــتعهم ،وف ـ ــي ب ـ ــذلهم

ـاء للحي ــاة ،ودفاعـ ـاً ع ــن األم ــة واأله ــل
و ه ــاداتهم ،وف ــي اضتل ــهادهم وتب ــحياتهم ،بن ـ ً
والدثن ،ودفاعاً عن الحقوق واألع ار والكراما  ،من دون لا نة مـن نـزوا العـدوان
ومظالم األطماا واللهوا

الحثوانية؟.

"العل ــم والمعرف ــة" هم ــا نالدر ــة األول ــى ص ــناعة الم كـ ـرلن والعلم ــاء واألك ــاديمثثن
والمنق ـ ـثن ،وصـ ــناعة المـ ــدارج والمعلمـ ــثن ،أم ـ ـا التربيـ ــة والتهـ ــذث

(الـ ــروح والبـ ــمثر

والضلول الضوو) فهما نالدر ة األولى مهمة الوالدثن والتربولثن ،روان كـان هـذا ب ثن ـي
األدوار المضـ ـاعدة التربوي ــة للمعل ــم والم ــدرج ،وب األدوار التعليمي ــة المض ــاعدة لاضـ ـرة
واآلنــاء ،كمــا أن ذلــل ب ثن ــي أنــر ااعـ م والبث ــة اب تماعيــة فــي هــذا الم ــال ،ولكــن
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ث ـ

أب ن لــط األدوار ،ونهم ـل أو نت اهــل األصــول ومنــاط المض ـ وليا  ،نمــا ث ــل

نأداء المنظمومة العلمية والتعليمية ،أو نالمنظومة التربوية.

ومع عظيم تقدثرنا للدور التربوو لإلعـ م وتـأنثر  ،إب أن ااعـ م ثنقـى فـي أغلنـ ،

في الوم

الحابر ،م ضضا

رضمية وت ارلة تتـأنر نمصـال ومـوى لـيج لآلنـاء كبثـر

تــأنثر منالــر فثهــا ،بــل لعــل الكنثــر منهــا يعمــل علــى عكــج مــا ثهــدف إليـ اآلنــاء مــن

غايا تربوية ،ولـذلل ف ننـا ن كـد دا مـاً علـى أهميـة دور األضـرة التربـوو ومـدرتها علـى
موا هـة أنــر ااعـ م الضــلبي إذا أَحضــن أداء دورهـا التربــوو ،فكنثـ اًر مــا يكــون رد فعــل
ل ـ مـن ااعـ م الضـِّـث،؛ فيضــته ن

الط ـل الــذو أُحضــن ْ تربثتـ مقاومـاً لمــا مـد ثتعــر
حضن تربثتُ .
الوضا ل الضلبية الضث ة ،على عكج الط ل الذو لم تُ َ
ـر للقيـام ب رلمــة
فعلـى ضـبثل المنـال فـ ن الط ـل ض ِّـث ،التربيـة إذا لــاهد أضـلوناً مبتك اً

من ال ـ ار م ،كالضـطو مـن ً ،فقـد يعـد فرصـ ًة ضـانح ًة للقيـام نمنـل تلـل ال رلمـة ،ب ألن
األداة أو األضلو مـد دفعـ إلـى ذلـل ،بـل ألنـ لضـوء تربثتـ كـان ثتطلـع إلـى فعـل منـل
تلــل ال رلمــة ،فضـ َّـهل

تلــل األداة أو ذلــل األضــلو مهمت ـ  ،ولكنهــا نالتأكثــد لــم ت لــق

الدافع في ن ض .

ِّ
ـادة ب ثلقـي لامـر نـابً؛ ألنـ لـم يكـن أصـ ً
أما الط ل الذو أُحضَن ْ تربثتُ ف ن ع ً
ثتطلع إلى ال رلمة أو العدوان ،هذا إذا لم ثدفع المومإ الـذو لـاهد إلـى اضـته ان ،
ولكنـ مــد ي ثــد ممــا رأى فــي ثــوم مــا نلــكل إث ــابي فــي مومــإ آ ــر تــدعو الحا ــة فيـ

إلــى اضــت دام منــل تلــل األداة أو طرلقــة التصــرف ألداء أفبــل ،أو لل ــرو مــن مــأز ٍق

من المآزق.

ونــالطنع ف ـ ن كن ـرة تعــر
والمغر
وذلل نضب

والم ضد والمرل
غيا

الط ــل أي ـاً كــان للبـرامج وال بــا يا

وااع ـ م الت ــارو

ضثترل آنار الضلبية على عقلية الط ل ون ضثت وو دانـ ؛

دور األضرة واآلناء وتقصثرهم نالدر ة األولى.

ول ــذلل؛ ف نـ ـ ث ـ ـ

أب تق ــإ األضـ ـرة مكتوف ــة األث ــدو ،وتلق ــي عـ ـ ء الل ــوم عل ــى

ااع ـ م فــي تقصــثرها عــن أداء وا بهــا التربــوو؛ ألن األض ـرة ،واألم مبــل ض ـواها ،هــي

التي ترضي البنية األضاضية لعقلية الط ل ،وتو ِّ ـ و دانـ  ،وهمـا معـاً يلـك ن المنظـار
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أضلوبـ ـ فــي ر يــة األحــداث وفهمهــا
الــذو ثــرى بهمــا الط ــل فــي حيات ـ ومضــتقبل أدا ـ
َ
وتر متها إلى م اهيم ومي ٍم تحكم م مل تصرفات وع مات اانضانية.
لذلل فـ ن مـن المهـم أن ن كـد ،وأن نـدرل ،أنـ فـي م ـال الطامـة والدافعيـة والر يـة

الحبارلة ااعمارلة يأتي دور األضرة التربوو أوبً؛ وذلل من

ل وعثها الحبـارو،

وم اهيمه ــا التربوي ــة الت ــي تغ ــرج الطام ــة الو داني ــة الدافعي ــة ف ــي أض ــاج ر ي ــة الط ــل
الكونية ،وفي أضاج تكولن و دان وبمثر اانضـاني الحبـارو ،وهـذا يعنـي أن علـى

الم ك ـ ـ ـرلن والتربـ ـ ــولثن وااص ـ ـ ـ حثثن العنايـ ـ ــة ألـ ـ ــد العنايـ ـ ــة نابت اهـ ـ ــا
والم ضضا

واألدبيـ ـ ــا

التي تعنى نأنحـاث التربيـة العلميـة الحبـارلة الوالديـة وأدبياتهـا ،روايصـالها

إلــثهم نالوضــا ل والطــرق المتاحــة كافــة ،اصــة فــي عهــد االكترونيــا

التــي يصــع

منعها والتحكم فثها في عالم الثوم.
أما م ضضة التعليم وأداء المدرضة في م هـوم متـأ ر تـراث األمـة وممارضـا

فكرهـا

المعرفــي ور لتهــا الكونيــة الملــوهة؛ فــالعلم والمعرفــة والحيــاة إنمــا هــي ع ــز وضــلبية
وضــلطوية وك ـ م ومكــرو ار ب تضــتدعي عم ـ ً وب فك ـ اًر وب منــادرة ،وب نقــداً وب تحلــي ً

وب إتقانـاً وب تطــول اًر أو إبــداعاً ث هــل النالـ ة لرلـادة درو الحيــاة المتطــورة فــي أحوالهــا
روامكاناتها وتحدياتها؛ تنظيماً وتض ث اًر رواص حاً رواعما اًر.
الم ضضــة التعليمي ــة ودور المدرضــة ف ــي بل ــداننا – فــي ُ ِّل ـ ـ و ــوهر  -ط ــل يقن ــع
علــى األر أو علــى كرضــي ُيملــى علي ـ القــول ،ث اطن ـ ن ـ "الضــثد" المعلــم ،ولــردد
والت مث ــذ؛ " فهــو علــم ودرج كل ـ "م ــول" مــن المعلــم ،و"م ــول"

"ال هــال" مــن الط ـ
ِّ
ـتظه اًر إلــى أذن المعلــم" ،هــو يقــول" و"أنــا أمــول" أو أن ـ "مــول" فــي
ثــردد المتعل ــم مضـ َ
"مــول" "وك ـ م فــي ك ـ م" علــى ل ــاكلة ضاضــتنا ومادتنــا ،أو لعــل ضاضــتنا ومادتنــا عل ــى
لــاكلة معلمثنــا وت مــذتنا ،أو أن التعلــيم والحيــاة عنــدنا "ك ـ م" و "هــذر" و "حك ـي فــي
حكي" و "طق حنـل" و "تضـلية" م ـالج" و "عنترلـا

منـابر" فلـيج فـي وامعنـا كمـا فـي

مدارضــنا مــا يضــتدعي العمــل والنحــث وب الممارضــة وب الحركــة وب الضــعي ،وعلــى مــدى
ضتة علر عامـاً هـي مرحلـة تأضـيج البنـاء والنمـاء الن ضـي والو ـداني والعلمـي للنالـ ة
ٍ
ليء لا علي ".
من أبناء األمة!!" ،ومن ل َّ على
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أمــا التعلــيم عنــد األمــم العاملــة المنت ــة الناهبــة المبدعــة فهــو فعــل وعمــل وحركــة
وممارضــة فــي المعامــل والم تب ـ ار  ،وفــي المكتنــا  ،وفــي الضــاحا

والمنارلــا  ،وفــي

وابضتكلـ ـ ــافا  ،وفـ ـ ــي النمـ ـ ــاذ والمعروبـ ـ ــا

والمصـ ـ ــو ار

الـ ـ ــرح

والونا قيـ ـ ــا

والمناملا .
فالتعليم الثوم عند اآل ر ،ومنذ أمد طولـل ،هـو فكـر وحركـة وعمـل ،أو أن الحيـاة
لــدثهم "عمــل" و "إعمــار" و "إبــداا" والتعلــيم عنــدنا ،ومنــذ أمـ ٍـد طولـ ٍـل ،هــو ك ـ م وتردثــد
وأل اظ هامدة امـدة ،والكنثـر منهـا ع عـا

ل ظيـة إنلـا ية طابيـة؛ ثرددهـا "الضـادة

ـغار ال راعنــة) علــى آذان
الُقـ َّـواد" علــى آذان "مطعــان العامــة" ،والر ضــاء اآلمــرون (صـ ُ
المروبـ ـثن المض ــحومثن ،وأل ــنا ال هل ــة عل ــى آذان المتعلم ــثن
المر وض ــثن المن ــافقثن
َّ
"النا ضــثن المبــطهدثن" "الم هلــثن" ،مــع ابعتـذار اصــة للمعلمــثن الــذثن هــم أن ضــهم

بــحايا نظــام التعلــيم فــي بلــدان األمــة ااض ـ مية ،إعــداداً رواهمــابً ،وابــطهاداً مهني ـاً

ومعيلــياً وا تماعيـاً ،فهــي حــال تغــرج فــي أعمــاق أبنــاء األمــة ،واألمــة مــن و ار هــم ،أن
الحيــاة إنمــا هــي أل ــاظ ودعــاوى و ع عــا  ،وهــذا ث صــل فــي عقــل األمــة عميق ـاً روح

أن يصن م هوم الحياة عند أمتنا "ك مـاً فـي
الع ز والت لإ والضلبية؛ لذلل ب ع
كـ ـ ـ م" ،و"أح مـ ـ ـاً ف ـ ــي أحـ ـ ـ م" ،و"أمني ـ ــا ٍ ف ـ ــي أمني ـ ــا " ،و"لـ ـ ـ ناً" و"احت ا ـ ــا ٍ "،
و"ادعــاءا ٍ " ب حا ــة منهــا إلــى فعــل أو برهــان ،أمــا الحيــاة لــدى اآل ــر فهــي عمـ ٌـل
ـث وتنقثـ وتطــولر وتضـ ثر رواتقــان روابــداا{ .يــا أَث َّ ِّ
ثن َآ َم ُنـوا لِّـ َـم تَُقوُلــو َن َمــا َب
ونحـ ٌ
ٌ
ُّهــا الــذ َ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ َ َ
للاِّ أَن تَُقولُ ـوا َمــا َب تَْ َعلُــو َن} (الصــإ  ،)3–2وهكــذا يص ــن
تَْ َعلُــو َنَ ،ك ُبـ َـر َمْقت ـاً ِّعنـ َـد َّ
ونروة ،ويصن لدثنا نطال ًة وفق اًر وحا ًة وعب اً.
وموة
ً
اانضان لدثهم طام ًة ً
رواذا ك ــان إصـ ـ ح المن ــاهج التعليمي ــة ،رواع ــادة بن ــاء المعلم ــثن علميـ ـاً وتربويـ ـاً ،ه ــو

وظي ـ ــة الم ك ـ ـرلن والتربـ ــولثن ،ف ـ ـ ن تَ َحُّقـ ـ ـ َق ااص ـ ـ ح التعليمـ ــي والتربـ ــوو هـ ــو وظي ـ ــة
ااص حثثن ،ووظي ة اآلناء ووظي ة األمة؛ فهي تحركهم لـدفع الدولـة روامكاناتهـا لتعثـد
تأهثــل م ضضــة التعلــيم ،و عــل ذلــل أولويــة مصــثرلة ،إلــى أن ثــتم إص ـ ح لــل هــذ
الم ضضــة المهمــة ،ووبــع حـ ٍـد لقصــورها ،وليصــن التعلــيم علــى و ـ الحقيقــة أل يالنــا
القادمــة علم ـاً وعم ـ ً روابــداعاً رواعمــا اًر رواتقان ـاً ،ولكــن بر يــة مرآنيــة كونيــة تتــو ى العــدل

وااتقان وااعمار واألمن والض م.
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فـ ذا كــان الم كــرون وااصـ حثون والمنق ــون ــادثن "للحـرث فــي البــر" ب "للحــرث
في النحر" ،امالة األمة من عنرتها واضتعادة طامتها ودافعثتها ابضت

فية الحبـارلة

ااعمارلـ ــة ،فعلـ ــثهم العمـ ــل فـ ــي صـ ــبر ومنـ ــابرة ،مـ ــن أ ـ ــل إص ـ ـ ح النقافـ ــة وتنقثتهـ ــا
وت دث ـ ــدها ،بـ ـ ـرغم كوانحه ـ ــا ،رواصـ ـ ـ ح "من ـ ــاهج التربي ـ ــة" رواصـ ـ ـ ح "من ـ ــاهج التعل ـ ــيم"،
واضــتعادة بنــاء ر لتهــا الكونيــة الحبــارلة القرآنيــة التــي تحقــق الــذا
الضــوية ،وتبنــي الدافعيــة األ

ميــة ،وابضــت

ال طرلــة الروحيــة

فية العلميــة الضــننية ال ثرلــة ااعمارلــة؛

حتى ثنلأ ال ثـل الحبـارو الـذو يعثـد صـياغة ال كـر ،ويعثـد بنـاء الع مـا

الضياضـية

واب تماعي ــة؛ لتض ــتعثد األم ــة دافعثته ــا وحرل ــة حركته ــا ،عل ــى أض ــاج الق ــدرة والك ــاءة
والمض ولية.
إذا صل "ال كر" وصلح
ص ـ ــلح

"التربية" وصل "التعلـيم" بر يـة حبـارلة كونيـة مرآنيـة،

األم ـ ــة المض ـ ــلمة ،وص ـ ــل أفراده ـ ــا ،وص ـ ــل نظامه ـ ــا اب تم ـ ــاعي وص ـ ــلح

م ضضاتها ،وصلح

معها الحبارة اانضانية.

ثــوم ُنعنــى نــال كر و"نــالعلم" ونال امعــة ،ونالمعمــل ونالمدرضــة ،وناألض ـرة و"التربيــة"
الوالديــة ،ولـوم ُنغنــي أحيــاء مــدننا وم ارنــا نالمكتنــا  ،ونغنــي لغاتنــا ونقافاتنــا نالتر مــا

العلمية ،ولـوم نغنـي م ضضـاتنا نالك ـاءا  ،ومصـانعنا نالقـد ار  ،نعـد أن نكـون مـد أزلنـا
ما علق ن كرنا من مود ،وع ماتنا وحرال م تمعنـا مـن ُّ
تكلضـا أفقـد األمـة مـد ار
األداء واابـ ــداا ،ولـ ــوم تكـ ــون األض ـ ـرة والمدرضـ ــة والمعمـ ــل والمصـ ــنع موبـ ــع العنايـ ــة

أربــثنا موبــع العنايــة والبنــاء والتكـرلم ،ثومهــا
وابهتمــام ،أو ثــوم يكــون اانضــان فــي ا
فق ــط نعل ــم أنن ــا تلنض ــنا الر ي ــة ابض ــت

فية القرآني ــة ااعمارل ــة ،ولومه ــا فق ــط نعل ــم أن

الم ك ـرلن والقــادة ااص ـ حثثن والم ـربثن والمنق ــثن واألكــاديمثثن والمعلمــثن واآلنــاء ،مــد
أدوا أدوارهم ،وأتقنوها ،وأن ع لة حبارة ااض م مد عـاد

إلـى ملـ

الحيـاة النـان

،

ولومه ــا يع ــز المض ــلم ،وتع ــز األم ــة ،ولرل ــد اانض ــان ،وترل ــد الحب ــارة ،وترت ــع اري ــة
اللورى والعدل واا اء والضـ م ،وتنقلـع ظلمـا الت لـإ ومظـالم ابضـتبداد ُّ
وتكلضـا
ال ضاد.
ولومهــا أيبـاً إذا احتا ـ

األمــة – فــي أو صــقع مــن أصــقاعها  -إلــى مزلـد مــن

األطن ـ ــاء والمهندض ـ ــثن فض ـ ــوف ي ـ ــأتون إلثهـ ـ ـا ماع ـ ــا
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ووح ـ ــداناً ،أم ـ ــا الث ـ ــوم وكلياتنـ ـ ـا

وم ضضــاتنا الدثنيــة واب تماعيــة والتربويــة والتعليميــة ب ث مهــا إب كــل مــن لــم يحضــن
األداء من أبنا نا ،في حثن ند ر كـل م ـد م تهـد ،لمـا نظنـ م ـاب
وحبــارلة كالط ـ

مربحـة مرمومـة

والهندض ـة ،ف ننــا ن ــد أن ضــنا فــي نهايــة المطــاف ،نضــب

ضــوء أداء

نظامنا اب تماعي ،مد فقـدنا الم ثـدثن مـن أبنـاء األمـة مـن المهندضـثن واألطنـاء الـذثن
ص ــرف

األم ــة ف ــي إع ــدادهم علـ ـ ار

وأمتهم ،ولرحلون إلى آفاق األر

الض ــنثن وطا ــل األمـ ـوال ،وه ــم ثه ــرون ن ده ــم

طلناً لكرلم العيش وعز الكرامة.

ول ــو أنن ــا كرمن ــا الم ك ــر والمرب ــي والمعل ــم ور ــل العل ــم وال دم ــة العام ــة ،وأحض ــنا

إعــدادهم ،وأحضــنا بــذلل إدارة م تمعنــا وم ضضــاتنا ،لمــا رحـ َـل األطنــاء وب المهندضــون،
ولما ه روا أربـهم ون دهـم ،رواذا احت نـا إلـى مزلـد مـنهم حصـلنا علـثهم ،وعلـى أكنـر
مما نطل

ونحتا .

ومع ذلل ف ننا هنا نعود لن كد على أننا  -على كل األحـوال  -ب نقلـل مـن أهميـة
الوضــا ل واألدوا  ،ماديـ ًة ومعنويـ ًة ،وتعليمـاً وتــدرلناً رواعــداداً ،وب نهملهــا ،فهــي ــزء ب
ثت ـ أز مــن ال طـرة والطبيعــة والضــنن ،ومــن الر يــة الكونيــة الحياتيــة الحبــارلة القرآنيــة،
ولك ــن المه ــم ال ــذو ن ك ــد أيبـ ـاً أن تك ــون تل ــل الوض ــا ل واألدوا نأث ـ ٍـد فاعل ـ ٍـة عامل ـ ٍـة

م ٍ
هلة عقلياً ون ضياً وو دانياً وعقدياً ب تراا أدواتها ووضا لها روابداعها ،وتكـون م تهـدة
في اضت دامها وتنمثتها.

آن األوان ألن نأ ــذ ميعـ ـاً أن ض ــنا وحياتن ــا وو ودن ــا نال دي ــة ال ق ــة به ــا؛ لنبن ــي

م تم ــع األم ــة نمنظ ــور الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة الحب ــارلة ،وأن ننق ــي نقافتن ــا ،ونعث ــد

بناءها وبناء أبنا نا و داناً وفك اًر حبـارلاً إعمارلـاً ِّث ـ اًر بـإذن هللا ،وحتـى يسـتطيع كـل
إنســان مســلم أن يحقــق ذاتــه ومعنــى وجــوده ،وأن يكــون وجــوده بــأي معنــى مــن
المعــاني ،وبــأي قــدر ،وبــأي وجــه مــن وجــوه الحيــاة ،إضــاف ًة خيـــرًة مثمــرًة لذاتــه،
وألهله ،وألمته.
وكل هذا ممكن ،وهو بثد الم كر والمنقإ ،وبثد ااص حي والتربوو ،وبثـد األضـرة

والوالــدثن ،وفــي متنــاول أثــدثهم إن ا تهــدوا و ــدوا ،و"مــن ـ َّـد و ــد" و"مــن ض ـار علــى
الدر وصل".
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أخي اًر :كيف نبني "العلوم االجتماعية السالمية" ونحقق "الرؤية السالمية"

مبــل أن ننهــي هــذ الورمــة فـ ن مــن المهــم أن نضتحبــر نلــكل مضــتقل مبــية بنــاء
العلــوم اب تماعيــة ااض ـ مية ،والتــي بهــا نولــد ال كــر ااض ـ مي؛ الــذو يحقــق الر يــة
ااض مية ،ولتحقق بها ،فنبع بذلل حداً لل ـدل والحثـرة التـي تتعلـق نماهيـة "إضـ مية
المعرفة" ،وكي ية تحقيقهـا ،فمـن أهـم األضـنا

فـي بـنابية مبـية إضـ مية المعرفـة هـو

بنابية طرح مبـية بنـاء العلـوم اب تماعيـة ااضـ مية ،وعـدم وبـوح طبيعـة محتواهـا
ومهمتهــا وع متهــا نــال كر والتـراث ااضـ مي مــن ناحيــة ،وع متهــا نــالعلوم اب تماعيــة
الغربية من ناحية أ رى.
ولــذلل ببــد مــن طــرح هــذ القبــية فــي أضاضــياتها ،ونلــكل وابـ منالــر لطـ
الد ارض ــا
ان

التقلثدي ــة التراني ــة م ــن انـ ـ  ،وطـ ـ

الد ارض ــا

اب تماعي ــة الغربي ــة م ــن

آ ـر؛ ألن "إضـ مية المعرفـة" و"إضـ مية العلـوم اب تماعيـة" همـا و هـان لعملـة

واحــدة .ومــا لــم تتبـ الع مــة بثنهمــا ،والع مــة بثنهمــا وبــثن العلــوم الترانيــة ااضـ مية
والعلوم اب تماعية ،ف ن اللغط والحثرة وحوار "الطرلان" حول معنى إضـ مية المعرفـة
وماهثتهــا و طــة العمــل المطلونــة ان ازهــا لــن ثنتهــي ولــن يصــل إلــى نتث ــة ،ونالتــالي
محدودة ،وتراكماتها ملتتة.
هود المبذولة للتقدم في هذا الم ال
ً
تضتمر ال ُ
ا ازلـ ــة هـ ــذا الغمـ ــو علثنـ ــا أن نبـ ــدأ بتحدثـ ــد ماهيـ ــة العلـ ــوم ااض ـ ـ مية الترانيـ ــة
المدرضية الضا دة والمتداولة ،في فكر األمـة ااضـ مية واضـت داماتها وبـرامج د ارضـاتها،
نم نحدد أيباً طبيعة العلوم اب تماعية المعاصرة في ماهثتها ود ارضـاتها ومهمتهـا فـي
الحيــاة المعاص ـرة؛ لننتهــي نعــد ذلــل إلــى تحدثــد طبيعــة العلــوم اب تماعيــة ااض ـ مية

المعاص ـرة فــي مهمتهــا وطبيعتهــا ودورهــا فــي حيــاة األمــة ااض ـ مية فــي هــذا العصــر،
وفــي ع ماتهــا المنه يــة وال كرلــة مــع ااض ـ م ،ومــع الت ـراث ،ومــع العلــوم اب تماعيــة
الغربية المعاصرة ،في المصادر والمحتوى ال كرو ،وفي منهج النحث والدراضة.

ونبدأ نقبية ال كر والعلوم الترانية ااض مية التقلثديـة فـي المحتـوى ،وفـي المهمـة،
وفي طبيعة الحبور في وامع األمة ااض مية.
فمــن الواب ـ أن ال ان ـ

ال قهــي (القــانوني) هــو الصــنغة الغالنــة علــى هــذا ال كــر

وهذا التناول في وامع األمة ،وعلى تعاملها مع الدثن وال كر ااض مي.
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وال قـ فــي ــوهر يمنــل مبــية القــانون ،ودور فــي حيــاة الم تمعــا

اانضــانية هــو

تر مــة عقا ــد األمــم ونوابتهــا ونم ـرة فكرهــا وت اربهــا ،فــي لــكل مواعــد وب ـوانط تحكــم
الع مــا اب تماعيــة ِّ
وتنظمهــا ،وتولــد منهــا مــا تحتــا إلي ـ األمــم مــن م ـوانثن وفتــاوى
وأحكام تبنط وتنظم حركة الم تمع وع ما

أعبا وم ضضات .

رواذا تانعنــا فــي نظـرة لــمولية كليــة مضــثرة ال كــر ااضـ مي وع متـ نال قـ والقــانون
ااض ـ مي ،ف ننــا ن ــد أن ال ق ـ ااض ـ مي منــذ البدايــة اضــتمد فكــر ومحت ـوا مــن العهــد
النبوو والرالدو وترتثنات وممارضات وتطبيقات  ،والتي تمنل فـي وهرهـا الضـنة النبويـة

وممارضــا
ال

عهــد حكــم األصــحا

نعــد وفــاة الرضــول صــلى ه علي ـ وضــلم علــى عهــد

فة الرالدة.
ونانهيار عهد ال

فة الرالدة ،وعهد حكم األصحا

الذو كان في وهر امتـداداً

للعه ــد النب ــوو ف ــي فك ــر وممارض ــات وع ماتـ ـ وترتثناتـ ـ  ،م ــع ا ته ــادا
الحا ــة لموا هــة المتغثـ ار

مهم ــة أملته ــا

الكبــرى التــي أحــدنتها وفــاة الرضــول صــلى ه عليـ وضــلم،

وانتهــاء فت ـرة الــوحي مــن ان ـ  ،وأحــدنتها ال توحــا

مــن ان ـ

آ ــر ،ومــا تنع ـ مــن
ضياضـية

اضتي ء القبلية العربية على الحكـم روادارة الدولـة ،ومـا منلـ ذلـل مـن انح ارفـا
وامتصادية وا تماعية على العهد األموو؛ وما صاحبها من معارل طاحنة مـع مدرضـة
"المدثنــة المنــورة" بلـ األمــر مــن حــدتها أن "اضــتبيح " "المدثنــة المنــورة" ذاتهــا؛ وكانـ
النتث ة الكارنية هي عزل ر ال تلل المدرضة عن اللأن العام في األمـة ،ولثبـدأ ال كـر
ااض ـ مي عهــد "المدرضــية" المعزولــة فــي المضــا د ،وفــي دا ـرة األح ـوال والمعــام
والع م ــا

الل ص ــية وال ردي ــة ،نك ــل آن ــار الحب ــارلة الكارني ــة وه ــو م ــا م ــد وب ــحنا

صورت في موابع أ رى.70

وألن طبيعــة العصــر ،وألمــد طولــل ،لــم تتغثــر فــي وهرهــا عمــا كان ـ

العهد النبـوو والعهـد ال ارلـد ،فـ ن الضـنة النبويـة وال ارلـدة نقثـ

علي ـ علــى

فـي ترتثناتهـا وت اصـثلها

"الزمانيــة والمكانيــة" صــالحة ومناليــة ،وكان ـ المصــدر األهــم لــذلل ال كــر ااض ـ مي
المدرضــي ،والــذو كنــا ن حــظ أن ـ مــع مبــى الوم ـ واضــتحكام العزلـ ِّـة المدرضـ ِّ
ـية علــى
علم ــاء ال ــدثن والتـ ـراث ،غلـ ـ عليـ ـ المث ــل إل ــى المنالغ ـ ِّـة ف ــي ت ــدولن نص ــوا الض ــنة
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صــحيحها وبــعي ها ،بهــدف اضــت دامها لحمايــة الع ــز ال كــرو والضياضــي نــالل وء إلــى
"مهر القداضة" والمنالغة في طا
ومــع مبــى الوم ـ

"الترهث ".

وت ــامم العزلــة والع ــز ال كــرو والضياضــي انتهــي األمــر نطلنــة

العلوم اللرعية إلى ال مود ،وا ترار القواعد والبوانط واألحكام الحرفية المضـتمدة مـن
فكر ووامع وممارضا وترتثنا ع ما ٍ لم يعد لكنثر منها و ود في وامـع الم تمعـا
ااضـ مية المتـأ رة ،وهـو مـا نـ ار الثـوم فـي أوبـ صــورة فـي وامـع األمـة والم تمعــا
ااض مية المعاصـرة؛ مـن حثـث طبيعـة العصـر وضـق المعرفـي روامكاناتـ  ،ومـا ثوا ـ

من تحديا .

وهذا يعني أن كنث اًر من القوانثن والبـوانط والقواعـد واألحكـام وال تـاوى فـي صـورها
أوباا ٍ
ٍ
وفكر (وهو غثر المنادئ والقـيم) ووامـع روامكانـا
عصور و
التطبيقية تَ ُم ُّ إلى
ٍ
وتحديا غثر وامع العصر روامكانات وتحديات  .أو أن التراث برغم ما كـان يمنلـ مـن
منــادئ ومــيم وم ــاهيم ضــامية فــي وامــع زمــان تطبيقاتهــا روامكانات ـ وتحديات ـ  ،ف ـ ن هــذ

القـوانثن واآلراء ال قهيـة أصـن كنثـر منهـا الثـوم يمنـل فكـ اًر ووامعـاً تارل يـاً ب و ـود لـ ،

ونالتــالي فهــي أيب ـاً م ـوانثن وتطبيقــا
األمة  ،وب إلى إمكانا

وأحكــام وع مــا

تارل يــة ب تنتمــي إلــى وامــع

عصرها وتحديات .

إن م ــن المه ــم أن نـ ـدرل أهمي ــة أن تظ ــل نوابـ ـ

الر ي ــة الكوني ــة ،ومناد ه ــا وميمه ــا

ضــليمة؛ ألن األمــة الثــوم أكنــر مــن أو ومـ مبــى هــي ألــد حا ـ ًة إلثهــا لتولــد فكرهــا
وع ماتها ،وترلد مضثرتها في وامع عصرها وعواصإ تحديات .
وتـأتي حكمــة تنزلــل تلـل الر يــة والتطبيقــا

"النبويــة" و"ال ارلـدة" فــي بــوء ظروفهــا

الزمانيــة والمكانيــة كنـ اًز و بـرة ودروضـاً وعظـ ًة وعبـ اًر معرفيــة علــى أكبــر مــدر مــن الن ــع
واألهمي ـ ــة العلمي ـ ــة؛ لترل ـ ــثد ال ه ـ ــود العلمي ـ ــة المعاصـ ـ ـرة ،وتولث ـ ــد ال ك ـ ــر والترتثن ـ ــا
المعاص ـ ـرة ،التـ ــي تضـ ــت ث
ال َّعالة؛ لموا هة تحديا

لحا ـ ــا

األمـ ــة وبنـ ــاء ع ماتهـ ــا وم ضضـ ــاتها البـ ــرورلة

عالمها وعصرها ،في بوء إمكانات وضقوف المعرفية.

أما العلوم اب تماعية الغربية المعاصـرة وع متهـا نقبـية إضـ مية المعرفـة ،والتـي

ه ــي مب ــية العل ــوم اب تماعي ــة ااضـ ـ مية ،فه ــي مب ــية تتعل ــق ن ــالمحتوى ،كم ــا ه ــي
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مبــية تتعلــق نــالمنهج ،رواذا فصــلنا القبــثتثن (المحتــوى والمــنهج)عن نعبــهما نعب ـاً
أصنح الر ية وابحة ،والتعامل معها منم اًر وميض اًر.
ولتوبي األمر ،ومبل أن نتعر

لكل ذلل ،ف ن مـن المهـم أن نوبـ أوبً مهمـة

العلوم اب تماعية في مثدان المعرفة والع ما

اب تماعية.

وحتى ثتم معرفة مهمة العلوم اب تماعية ف ن علثنـا أن نقـرر ،وأن نعلـم مـن حثـث
المبدأ ،أن العلـوم اب تماعيـة ت تلـإ مهمتهـا ودورهـا المعرفـي واب تمـاعي عـن مهمـة

القانون وال ق واألحكام وال تاوى؛ ألن مهمـة العلـوم اب تماعيـة أكبـر وأوضـع مـن ذلـل،
وذل ــل ألن مهمته ــا ف ــي وهره ــا ه ــو د ارض ــة الم تم ــع عل ــى ب ــوء ر لتـ ـ الحب ــارلة،
أو مادية ،وعلى بوء وامع طنا ع فطرت اانضـانية ،وفـي حـدود إمكاناتـ

روحي ًة كان
النلرلة والمادية وتحديا

عصر الحبارلة.

وهـ ــذا يعنـ ــي أن مهمـ ــة العلـ ــوم اب تماعيـ ــة ،فـ ــي أو م تمـ ــع ،هـ ــي تولثـ ــد ال كـ ــر
اب تمــاعي فــي م تلــإ م ــاب

الحيــاة الضياضــية وابمتصــادية واب تماعيــة ،ال رديــة

وال ماعية ،والم ضضية.
وهـ ــذا يعنـ ــي أن مهمـ ــة العلـ ــوم اب تماعيـ ــة ااض ـ ـ مية هـ ــي عمليـ ــة تولث ـ ـد ال كـ ــر
اب تمــاعي فــي الم تمــع ،وهــي بــذلل تــوفر المــادة ال كرلــة ااض ـ مية التــي يقــوم ال ق ـ

والقــانون والد ارض ــا

واألنح ــاث القانوني ــة ال قهيــة ناض ــت

ا القواع ــد والبـ ـوانط الت ــي

البـ ــنى الم ضض ــية ف ــي الم تم ــع منه ــا ،أو أن مهم ــة ال قـ ـ
ت ــنظم الع م ــا القانوني ــة و ُ
والقانون نالدر ة األولى مهمة لكلية ،ومهمة العلوم اب تماعية نالدر ة األولـى مهمـة
فكرلــة  ،وهمــا بــذلل ثتكــام ن تكامــل أ نحــة الطــا ر فــي دمــة مض ـثرة األمــة ،وبنــاء
كيانها ،وحبارتها.
والض ـ ال هنــا أثــن تلتقــي العلــوم اب تماعيــة الغربيــة المعاص ـرة مــع مبــية إض ـ مية
المعرفة وبناء العلوم اب تماعية ااض مية؟ وكثإ؟
وهنا يأتي دور ال صل بـثن ال كـر الغربـي المتولـد مـن النحـث والـدرج اب تمـاعي،

وبثن منه ية هذ العلوم اب تماعيـة؛ لنـرى أن بنـاء العلـوم اب تماعيـة لـيج بـدعاً مـن
وتـراكم نحـث علمـي ضـي ثد مـن بـرة

األمر ،وأن ضبَل ميضرةٌ ،وأن مبـثت مبـية ومـ
التراث ،ومن كنثـر مـن إن ا ازتـ  ،نقـدر مـا ي ثـد مـن منه يـة العلـوم اب تماعيـة الغربيـة
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روان ازاتها ،وأن هود بنا ها أيضر وأضهل وأضرا مما نتصور إن أ ـذنا األمـر ناايمـان
والنقة وال دية والمنابرة المطلونة.
فــنحن نعلــم أن المحتــوى ال كــرو الغربــي للعلــوم اب تماعيــة الغربيــة ثتــأنر ب ــانبثن

األول منهما هو ال ان

الذاتي ااثدثولو ي المتمنل في الر ية الكونية الغربيـة ،والتـي

هــي فــي وهرهــا والضــمة الغالنــة الم ـ نرة علثهــا هــي ر يــة إثدثولو يــة ماديــة؛ نحثــث
أصـحب

لـعوبها لـم تعــد ألديانهـا تـأنثر ذو وزن علـى وامــع ر لتهـا وتعاملهـا وع ماتهــا

اب تماعية ،فهم "ب أدرلون" "."Agnostic
وأمــا ال ان ـ

الموبــوعي فــي هــذ العلــوم اب تماعي ـة الغربيــة فثتمنــل فــي منه يــة

د ارض ــة ال طـ ـرة والطن ــا ع النلـ ـرلة ،ونالت ــالي معرف ــة كي ي ــة ت اعله ــا م ــع وامعه ــا ،وكي ي ــة
تطويع هذ ال طرة والطامة الن ضية؛ لتحقثق أهداف الر ية ،وما تعبر عنـ مـيم وم ـاهيم
ومنــادئ ،واضــت ادتها مــن اامكانــا

ابــداا الوضــا ل والحلــول والم ضضــا  ،وموا هــة

التحديا .
وم ــن هن ــا فـ ـ ن ابض ــت ادة م ــن ال انـ ـ
إبداعا

الموب ــوعي والوب ــعي ،وم ــن كنث ــر م ــن

الوضا ل واألنظمة والم ضضا  ،يمكن ابضت ادة من  ،وب حا ة اعادة ا تـراا

الكهرباء في كنثر من األمور كما يقولون.

والض ـ ال هــل نحــن فــي ابضــت ادة مــن م هــوم د ارضــة ال ط ـ ار والضــنن والن ـواميج
اب تماعية ،بـل والماديـة ،عالـة علـى الغـر  ،ونضـتورد لـث اً غرلنـاً عـن ر لتنـا الكونيـة

الحبارلة.

نحــن اآلن نعلــم أن هــذا غثــر صــحي  ،وأن ااض ـ م إنمــا ــاء لث ــدد الحبــا ار
اانضانية التي كان

على عهد ظهور ااض م ،إما حبا ار

حـ ــد البـ ــعإ واللـ ــث و ة وال ضـ ــاد ول ـ ـ العطـ ــاء ،كمـ ــا كان ـ ـ
ال ارضية ،أو نال عل مد أفلض

وانته  ،كما كان

مد أد

مهماتهـا وبلغـ

الحـ ــال مـ ــع الحبـ ــارة

الحال مع الحبارة ااغرلقية .

لقد اء ااض م ن ر عهد دثـد ي ـت آفـاق العلميـة والعالميـة ،ويحـث علـى العلـم
وال كر والنحث والدرج والعظة والعبرة والنظر.
وب ــدأ نالحب ــارة ااضـ ـ مية ف ـ ُـر النح ــث العلم ــي ود ارض ــة الض ــنن والنـ ـواميج ،ول ــم
يعــرف الغــر الهم ــي فــي ذلــل الومـ نعــد ،معنــى العلميــة والضــننية إب مــن ااضـ م،
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ومـ ــن مـ ــدارج ااض ـ ـ م ،ومـ ــن احتكاك ـ ـ مـ ــع أمـ ــة ااض ـ ـ م ،والد ارضـ ــة فـ ــي مدارضـ ــها
و امعاتها ،وتر مة العلوم والمعارف عنها.
الضـنن والنـواميج

إن العلوم اب تماعيـة الغربيـة لـم تكـن إب امتـداداً لعقليـة د ارضـا

الكونية في عالم المادة ،ليمتد بحقاً إلى دراضة ال طرة اانضانية اب تماعيـة ،والتعـرف
على أضرارها ،وتولثد ال كر اب تماعي بواضطتها في م تلإ م اب

ع ماتها ،وبنـاء

الم ضضا  ،وتولثد ال كر القانوني ال زم ادارة ل ون م تمعاتها وفق ر ية حبـارتهم

وم ــاهيمهم الماديــة ،التــي مــازال يعــانى العــالم نضــببها حتــى الثــوم ،نضــب
ومعاثثرهــا التــي أفــرز وي ـ

ننا يــة ميمهــا

ابضــتعمار والظلــم والعــدوان والت ــنن فــي إبــداا وضــا ل

الحر والدمار.

لقــد كــان المضــلمون أولــى مــن ض ـواهم فــي الضــبق فــي م ــاب

لل ط ار

الد ارضــا

اانضانية والضنن والنواميج االهية فـي إبـداا ال لـق ،ولكـن مـا أصـا

األمــة مــن عن ـ ار منك ـرة تنام ـ

العلميــة
مضـثرة

آنارهــا ،األمــر الــذو عرمــل مضــثرتها وحــرم اانضــانية

لقــرون كنثـرة مــن هدايــة الــوحي وااضـ م فــي علــم وعالميــة تحقــق ر يــة العــدل واا ــاء

والتضام والحرلة والتكافل واألمن والض م.
إن الر يـ ــة ااض ـ ـ مية الكونيـ ــة والـ ــوحي ااض ـ ـ مي هـ ــي ر يـ ــة تعبـ ــر عـ ــن ال ط ـ ـرة
اانضــانية الضــويةِّ ،
وترلــدها ،وبهــا تتحقــق الــذا وال طـرة اانضــانية الضــوية ،كمــا لقهــا
بـثن الـوحي وال طـرة ،وب أحـرا علـى فهـم هـذ

ه وأبدعها ،وب م ال فثها للتعار
ال طرة وت عثلها وترلثدها من ااض م.
وكل ما ضبق يعني أن على الطال

والناحث والدارج المضلم بنضـاط أن يقـوم نأربعـة

أمور هي
 -1أن ث لِّــا ن ض ـ مــن داء التقلثــد والمتانعــة  ،وأن يضــلِّ ن ض ـ نالعقليــة اللــمولية
التحلثلية العلمية النامدة المبدعة.
 -2أن ث ه ــل ن ضـ ـ نمعرف ــة الر ي ــة القرآني ــة الكوني ــة الحب ــارلة وميمه ــا وم اهيمهـ ــا
ومناد ها ونوابتها.
 -3أن ث هـ ــل ن ض ـ ـ نمعرفـ ــة المـ ــنهج العلمـ ــي لد ارضـ ــة ال ط ـ ـ ار
ودراضة الوامع وطامات روامكانات في الزمان والمكان.
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اانضـ ــانية والكونيـ ــة،

 -4أن يض ــت ثد م ــن التـ ـراث ااضـ ـ مي ،وأن ي ث ــد م ــن اان ــا از

العلمي ــة المعاص ــرة

الموب ــوعية؛ لثواص ــل به ــا ارتي ــاد آف ــاق أضـ ـرار الن ــوج والك ــون رواب ــداا الوض ــا ل
والضبل لتمكثن اانضان من الرمى نعالم  ،وتحقثق "الحياة الطثنة" في الدارلن.

وهكذا نرى إن "إض مية المعرفة" وبناء العلوم اب تماعية ااض مية ،وتولثد ال كـر
والوضــا ل ،وتولثــد ال كــر اب تمــاعي ااضـ مي

اب تمــاعي ااضـ مي ،روابــداا األدوا
المعاصــر ،روابــداا األدوا والوضــا ل التــي تبنــي الحيــاة والم تمــع وع ماتـ وم ضضــات ،
علــى أضــاج الر يــة الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة ،أمــر ب ث تلــإ عمــا يقــوم ن ـ العلمــاء

والدارضــون كافــة ،فــي م تلــإ م ــاب

العلــوم ،وكــل مــا نحتــا إليـ هــو ت ليــة الر يــة

الكونيــة القرآنيــة الحبــارلة ،رواعــادة النظــر فــي م اهيمنــا وأضــالثبنا التربويــة والتعليميــة،
رواعـ ــادة بنـ ــاء م ضضـ ــاتنا التعليميـ ــة واب تماعيـ ــة وم اهيمنـ ــا التربويـ ــة ،وتأهثـ ــل أن ضـ ــنا
نمضـ ــتلزما

النحـ ــث العلمـ ــي ااض ـ ـ مي اب تمـ ــاعي والكـ ــوني؛ لنصـ ــن أه ـ ـ ً للعطـ ــاء

واابداا والمنافضة والرلادة الحبارلة.

ومن هذا المنطلق ف ن كنث اًر من اانتا العلمي ومن ال طوا

المعهــد العــالمي لل كــر ااضـ مي ،والتــي ث ـ

العلميـة مـد مـام بهـا

علــى األكــاديمثثن فــي م ــال الد ارضــا

ااض ـ مية واب تماعيــة والمنه ي ـة ،وكــذلل علــى م اركــز النحــث العلمــي وال امعــا ،
العمل على دراضتها واحتذا ها وتطولرها؛ لدفع ع لة العمل ال ـاد وتراكماتـ فـي م ـال
ال كــر ااض ـ مي؛ حتــى يمكــن ابنص ـراف إلــى دمــة ال ــوهر؛ ر يـ ًة ،ونواب ـ  ،وميم ـاً،
وم اهيم ،وليج لك ً ومزاثدا ٍ إنلا ي ًة.
مطلـ ــو إصـ ــدار الكت ـ ـ

والم ار ـ ــع فـ ــي م ـ ــال المنه يـ ــة ااض ـ ـ مية ومصـ ــادرها

العلمية ،والعناية نالبرامج التدرلبية لاكاديمثثن والمنق ثن في هذا الم ال.
أن تبنــى فكـرة اب تصــاا المــزدو بــثن الد ارضــا

ااضـ مية والعلــوم اب تماعيــة

ط ــوةٌ مبد يـ ـ ٌة مهم ــة لتك ــولن العق ــل المض ــلم المعاص ــر ،وتك ــولن األك ــاديمي والمنق ــإ

المض ــلم المعاص ــر ،وه ــي ال ط ــوة الت ــي تبناه ــا المعه ــد الع ــالمي لل ك ــر ااضـ ـ مي ف ــي
برن ــامج الد ارض ــا
والتي أنبت

ااضـ ـ مية واب تماعي ــة ف ــي ال امع ــة ااضـ ـ مية العالمي ــة نمالثزل ــا،

ن احاً ملهوداً دث اًر نالتعميم والتطولر.
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إن المعهد العالمي لل كر ااض مي في برنام
أكبــر فــي م ــال التــألثإ والتــدرل

للضنوا

القادمة يعتزم بـذل هـود

األكــاديمي فــي م ــال منه يــة العلــوم اب تماعيــة

ااضـ مية ،وت ليــة مبــايا الر يــة ااضـ مية؛ نــال وهر الم تصــر الم ثــد المت اعــل مــع
وامع الحياة وتحدياتها ،في الزمـان والمكـان ،وهـو يأمـل أن ث ـد الـدعم العلمـي فـي هـذ
الم ــاب

مــن الم كـرلن واألكــاديمثثن وااصـ حثثن ،ومــن م ضضــا

التعلــيم ال ــامعي

ومراكز النحث العلمي.

خطة المعهد العالمي لتطوير مناهج التعليم العالي:
ومن أهم ما أضهم ن المعهد العالمي لل كر ااضـ مي فـي إصـ ح منـاهج التعلـيم
العــالي فــي نمــوذ ال امعــة ااضـ مية نمالثزلــا ،هــو اعتمــاد نظــام الت صــا الــر يج،

والت صا ال رعي ،في كلية معارف الوحي ااض مي والعلوم اانضـانية ،حثـث يكـون
مضاق الدراضا

ااضـ مية هـو أحـد الت صصـثن ،ونحثـث يصـن لل ـرلج إذا اضـتكمل

الت ص ـ ــا ال رع ـ ــي؛ وذل ـ ــل نم ـ ــد الد ارض ـ ــة عامـ ـ ـاً إب ـ ــافياً 30-40( ،ض ـ ــاعة) در ت ـ ــا
نكالورلوج إحداهما في الدراضا ااض مية ،واأل رى فـي أحـد العلـوم اب تماعيـة أو
اانضانية.
ومــد حقــق هــذا النظــام ن احـاً كبثـ اًر ،وأضــهم فــي ت ـرلج نوعيــة مــن ال ـرل ثن أكنــر

ـاء ،وأكنــر نبـ اً ،وأكنــر فهمـاً رواد اركـاً للر يــة ااضـ مية الحبــارلة ،ولــدور األمــة
انتمـ ً
الحبـ ــارو فـ ــي المضـ ــثرة الحبـ ــارلة اانضـ ــانية ،كمـ ــا أنهـ ــم أمـ ــدر علميـ ــا فـ ــي م ـ ــاب
ت صصهم.
واضــتكمابً لهــذ المهمــة ،روانبــا اً لهــا فقــد تـ َّـم رضــم طــة إص ـ ح لــمولي مضــتقبلية
لم ــنهج الد ارض ــة ال امعي ــة ،وت ـ َّـم تكلث ــإ ن ن ــة م ــن ثـ ـرة أض ــاتذة الد ارض ــا
المت صصة لوبع ت اصثل هذ ال طة ،وتوصثإ مادتها العلمية.
والعمود ال قرو لهذ ال طة هو نضق (مـنهج) عـام فـي الد ارضـا

من زأثن
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ااضـ ـ مية

ااضـ مية تتكـون

ال زء األول وهو حوالي ن نثن ضاعة أكاديمية ،توفر ما ث

أن يعرفـ المضـلم

ع ــن دثنـ ـ م ــن عقا ــد ومن ــادئ وم ــيم وم ــاهيم ومقاص ــد ول ــعا ر تبن ــي ر ي ــة ال ــدارج
الكونية ،و وهر تكولن القيمي واأل

مي والمقاصدو.

ٍ
وه ــذا ال ـ ـزء؛ بب ــد أن ُث ــدرج كت ص ـ ٍ
دارج ــامعي ف ــي م ــال
ـا فرع ــي لك ــل
الدراضا الدثنية أو اب تماعية أو اانضانية.
وال ــزء النــاني مــن هــذا المضــاق (المــنهج) الــذو هــو أيب ـاً حـوالي ن نــثن ضــاعة

قصد ن معرفة عامة لتارلخ األمة والضثرة والحبارة والعلوم الدثنية.
أكاديميةُ ،
وي َ
وض ــيكون إل ــى انـ ـ ه ــذا المض ــاق الع ــام ف ــي الد ارض ــا ااضـ ـ مية نوع ــان م ــن
المض ــاما

هم ــا مض ــاما

العل ــوم اب تماعي ــة واانض ــانية م ــن ناحي ــة ،ومض ــاما

أ ــرى

مت صصــة فــي العلــوم الدثنيــة ،وهــي ت صــا ال ق ـ والقــانون (ل ـرلعة) ،وت صــا
العقث ــدة وال لضـ ـ ة (عل ــم أصااااول الاااادين) ،وت ص ــا عل ــم الح ــدثث ،وت ص ــا عل ــم

الت ضثر ،وت صا علم الضثرة ،وت صا علم النحو ،وت صا علم الن غة.
ـرر لد ارض ـ ٍـة ٍِّ م اهيم ـ ٍـة تحلثلي ـ ٍـة نام ـ ٍ
وم ــن المه ــم هن ــا أن نل ــثر إل ــى مق ـ ٍ
ـدة لل ك ــر
والر ية الكونية والحبارة المادية الغربية المعاصرة وأنعاد ع متها وتأنثرها على األمة
ااض مية ،والذو تقرر كمقرر ز ي في ال امعـة ااضـ مية العالميـة نمالثزلـا نمضـمى
"الد ارضــا

ابضــتغرابية" ،ويمكــن تضــمثت "د ارضــا

ال كــر والحبــارة الغربيــة" ،ولهــدف

إلــى تــوفثر ب ـراء فــي فهــم الحبــارة الغربيــة ،ونالتــالي التواصــل ال َّعــال مــع إث ابياتهــا
وت في ضلبياتها ،كما توفر مضاما ٍ تـدعم فـي هـذا ال انـ نقيـة الت صصـا  ،ونر ـو
أن ُيطـور هـذا المقـرر مـن ز ـي إلـى ت ص ٍ
ـا كام ٍـل؛ حثـث إن كوادرنـا هـي فـي ألــد
الحا ة إلي .

وبذلل ف َّن برنامج الدراضة لكل طال ٍ ثتكون من ت صصثن؛ نحثـث يكـون القضـم

األول منهمــا هــو ال ــزء األول مــن مــنهج الد ارضــا
ث ــ

ااض ـ مية (العمــود ال قــرو)؛ الــذو

أن يك ــون ــزءاً ب ثت ـ ـ أز م ــن برن ــامج ك ــل طالـ ـ  ،أيـ ـاً ك ــان الت ص ــا اآل ــر

للطال ـ ـ ـ  ،فـ ـ ــي أو عل ـ ـ ـ ٍم م ـ ـ ــن العلـ ـ ــوم اب تماعيـ ـ ــة ،أو اانضـ ـ ــانية ،أو القانوني ـ ـ ــة ،أو
ابمتصـ ــادية ،أو الدثنيـ ــة ،ر يضـ ــياً أو فرعي ـ ـاً .وهـ ــذا يعنـ ــي أن برنـ ــامج الطال ـ ـ

النكالورلوج يكون كما ثلي
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لدر ـ ــة

{ 30ضــاعة ــزء أول د ارضــا
م ـواد داعم ــة

إض ـ مية

 60ضــاعة ت صــا ر يضــي  30ضــاعة

 130-120ض ــاعة در ــة نك ــالورلوج ف ــي أح ــد العل ــوم اب تماعي ــة أو

اانضانية أو الدثنية}.
{ 60ضاعة مضـاق د ارضـا
داعمة

 30ضـاعة ت صـا فرعـي

إضـ مية

 130 -120در ة نكالورلوج د ارضا

{ 60ضــاعة د ارضــا

إضـ مية

ابتدا ي ونانوو"}

إض مية}.

 30ضــاعة ت صــا تربيــة

 130-120در ــة نكــالورلوج د ارضــا

 30ضـاعة مـواد

 30ضــاعة مـواد داعمــة

إض ـ مية "تــدرلج تعلــيم دثــن إض ـ مي عــام

الت صـا ال رعـي ليصـن ت صصـاً ر يضـياً ،فـ َّن

وهكذا ف ن إذا اُضتكمل الطالـ
ال ـ ـ ـرلج يك ـ ــون ح ـ ــام ً ل ـ ــدر تي نك ـ ــالورلوج ،إح ـ ــداهما ف ـ ــي الد ارض ـ ــا

واأل رى في الت صا اآل ر.
كمـ ــا ث ـ ـ

ااضـ ـ ـ مية،

م حظـ ــة أن هنـ ــال ح ـ ـوالي ( )30ن نـ ــثن ضـ ــاعة هـ ــي م ـ ـواد داعمـ ــة

للت صــا الر يضــي الــذو عــدد ضــاعات (  )60ضــاعة ،ليكــون عــدد ضــاعا

الت ــر

لدر ــة النكــالورلوج فــي أو ت صــا هــو ( )130 – 120ضــاعة أكاديميــة ،ولــدر تي
نكالورلوج أحدهما ت صا الدراضا
 ( 60 -ت صا ر يضي )

ااض مية هي  170- 150ساعة.

 (30ت صا فرعي )

 (30مواد داعمة )

 130 – 120ضاعة( لدر ة النكالورلوج ).
(120 -نكالـورلــوج)

 (30اضتكمال ت صا فرعـ ــي )

 170 – 150ساعة (لدرجتـــي بكالوريوس).
ومــن المهــم م حظــة أن الكنثــر مــن المقــر ار (المـواد) الد ارضــية ،يك ــي فثهــا لل صــل
الد ارضــي الواحــد ( )2ضــاعتان أكاديمثتــان ،ولــيج ( )3ن ـ ث ضــاعا ٍ  ،حتــى يمكــن
تغطيــة ــوهر نعـ
ااض مية.

هــذ المقــر ار  ،اص ـ ًة فــي ال ــزء النــاني مــن مقــرر الد ارضــا

ومــن المهــم أن تغطــي الم ـو ُاد الداعمــة لت صصــا الد ارضــا الدثنيــة ال وان ـ َ
اب تماعيــة األوضــع التــي تضــاعد علــى توضــع أفــق الــدارج ،وت ه ـم ال وان ـ الن ضــية
واب تماعية ال طرلـة المتعلقـة نم ـال د ارضـت  ،وبنظـرة وامعيـة عمليـة ،ومـن المهـم أن
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يكون من بـثن المـواد الد ارضـية الداعمـة ن نـة مـدا ل لـمولية لن نـة م ـاب
ا تماعيــة ن ضــية ،وأن تكــون ناابــافة إلــى ذلــل مقــر ار
اابــداعي وح ـ ِّـل المل ــاكل" مــن المتطلن ــا

أمكن أن يكون مقرر "ميام الحبا ار

ال امعي ــة للط ـ

د ارضـية

"األض ـرة واألبــوة" "والت كثــر
والطالن ــا

وانهيارها" بمن المتطلنا

كاف ــة .رواذا

ال امعية لدارضي

العل ــوم الدثني ــة والعل ــوم اب تماعي ــة واانض ــانية؛ ف ــذلل أم ــر ث ــد ألن ااضـ ـ م دث ـ ُـن
منطقـ ـ ٍـة هـ ــي مهـ ــد حبـ ــا ار عدثـ ــدة توارنتهـ ــا ،وهـ ــي تمثزهـ ــا نكـ ــل أضـ ــنابها وآنارهـ ــا
ااث ابيــة والضــلبية التــي كان ـ
للــعو األمــة ،ولــذلل ث ـ

ومــا ت ـزال تلقــي نظ لهــا علــى الل صــية الحبــارلة

أن يكــون هــذا التــارلخ واارث الحبــارو نلــكل علمــي

لمولي في وعي الكوادر ال كرلة والقيادية ألبناء األمة ااض مية.
َّ
ثتم إن از ت اصثل طة هذ المضاما
إن المأمول أن َّ

المكونة لها

(المناهج) والمواد الد ارضـية

ل هذا العام (2008م)  ،و َّ
أن ت ثد منهـا بـرامج التعلـيم العـالي ال ـامعي

في الن د ااض مية ،لإلضهام في إنبا برام ها الحالية ب ذن ه.
أمــا كثــإ ت كــل العلــوم اب تماعيــة واانضــانية المعاص ـرة وكثــإ توظــإ الحقــا ق
العلميــة ،واامكانــا

الوامعيــة ل دمــة الر يــة القرآنيــة الكونيــة الحبــارلة فــي م ــاب

العلوم اب تماعية ،واانضانية وال ثزلا ية والتقنية ،من منظور إض مي ،ول دمة الر يـة
الروحيــة ااض ـ مية الحبــارلة؟ فهــذا هــو نم ـرة تراكمــا

النحــوث العلميــة ،وأضــاتذتها،
أيبـاً

ومراكزها ،والتـي بـدأ تـ تي نمارهـا فـي العدثـد مـن هـذ الم ـاب  ،والتـي بـدأ
تأ ــذ طرلقهــا فــي إن ــاز أعمــال منه يــة أكاديميــة مــن ِّمَبـ ِّـل فــرق علميــة بــمن ب ـرامج
المعهد العالمي لل كر ااض مي لتحقثق وحدة المعرفة رواض مية المعرفة.
أما العلوم ال ثزلا ية والتقنية ف ن من المضتحضـن لطـول متطلناتهـا ونقلهـا ،كالطـ
مـ ــن ً ،أن يكـ ــون لهـ ــا برنـ ــامج يحتـ ــوو علـ ــى ُ ـ ــل القضـ ــم األول مـ ــن مـ ــنهج الد ارضـ ــا
ااض ـ مية ،مــع إط لــة علــى ال وان ـ الحبــارلة لامــة ورضــالتها ،وبضــيما مــا ثتعلــق
ال ارغـ ـ

ف ــي المعرف ــة

ولت ــرل للطالـ ـ
نم ــال د ارض ــة ك ــل دارج ،نل ــكل مـ ـواد داعم ــةُ ،
ااضـ ـ مية دثنـ ـاً وحب ــارًة طلـ ـ المزل ــد ،وم ــن ذل ــل م ــا ه ــو معم ــول نـ ـ ف ــي ال امع ــة
الدرضــا
العالميــة ااض ـ مية نمالثزلــا ،وهــو در ــة الما ضــتثر ودر ــة الــدكتو ار  ،فــي ا

ااض مية ،ألو رلج ،من أو ت صـا علمـي ،فـي أو فـرا مـن فـروا المعرفـة ،نعـد
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تأهثل ـ نمــا ثلــزم لـ ـ مــن م ـواد د ارضــية بوص ـ ها متطلنــا ضــانقة حض ـ َ حا ت ـ العلميــة
المنه ي ــة ،وعل ــى أو ح ــال يمك ــن ل ــدارج العل ــوم ال ثزلا ي ــة والتقني ــة أن ث ــدرج مض ــاق
الدراضا

ااض مية ت صصاً نانياً.

خطة مرنة

أخيرا ً من المهم هنا مالحظة أن هذه الخطة تحمل في طياتها مرونة
واسعة لالستجابة لخطط الجامعات المختلفة ،ولحاجات التخصصات
المختلفة ،وذلك أن الـ ( ) 60ساعة هي الحد األدنى ألي تخصص رئيس،
وبذلك يتوفر ( )30-40ساعة لدعم البرنامج الدراسي ،وبذلك يمكن في
حدود ( )20ساعة من الساعات الداعمة أن تضاف لزيادة ساعات أي
تخصص رئيس لتصبح عدد ساعاته ( )60-80ساعة ،وهو الحد األعلى
ألي تخصص ،وما يتبقى ( )10-30ساعة فتُخصص للمتطلبات الجامعية
والداعمة األخرى.
وهكذا فإن هذه الخطة يمكن تكييفها والتعامل معها بمرونة كافية
لالستجابة لحاجات البرامج الدراسية المختلفة لتنتج خريجا ً وكادرا ً جامعيا ً
متكامل التكوين العلمي والوجداني الحضاري الضروري لالرتقاء بنوعية
األداء الحياتي ألبناء األمة وكوادرها العلمية والقيادية حتى تتمكن األمة
من تحقيق رسالة اإلسالم الحضارية اإلصالحية اإلعمارية بإذن هللا.
وكم ـ ــا ن ـ ــرى فـ ـ ـ ن المهم ـ ــة به ـ ــذا الق ـ ــدر واب ـ ــحة وض ـ ــهلة ،وب م ـ ــال فثه ـ ــا للحثـ ـ ـرة
والغمو

 ،رواذا صح

كلمة أخيرة:

نية النهبة وااص ح تحقق

مــن المهــم فــي تــام هــذا الكت ــا

أن أل ـ

اآلمال ب ذن ه.

نظــر اا ــوة واأل ـوا

مــن األض ــاتذة

ال ــامعثثن وكـ ـوادر النح ــث المت ص ــا وم ارك ــز ال امعي ــة وغث ــر ال امعي ــة ،إل ــى أن
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الكنثــر مــن الكتَّــا

والم كـرلن تحــوى كتانــاتهم الكنثــر مــن الم ــاهيم والمصــطلحا

التــي

تتناول الكنثر مـن القبـايا ال وهرلـة ،والتـي ترضـم الطرلـق وتقـدم الم ـاتي لحلـول كنثـر
اب تصــاا وأم مهــم هــذ الم ــاهيم وهــذ

مــن القبــايا ،رواذا لــم تأ ــذ عقــول أصــحا
المصطلحا وتُ ِّ
صنع أدواتها وضبل تن ثذها وتنزللها على الممارضا

الحياتيـة المتعلقـة

بها؛ لتصن مناهج وأنظمة وآليـا علميـة وا تماعيـة ونقافـة حياتيـة ألبنـاء األمـة علـى
م تلــإ ف ــاتهم ،ف ـ ن هــذ الم ــاهيم وهــذ المصــطلحا ضــتنقى فــذلكا ٍ أدبي ـ ًة ومطع ـاً
إنلــا ي ًة ،وحب ـ اًر علــى ورق ،لــيج لهــا فــي وامــع حيــاة الم تمــع وأنظمت ـ وممارضــات مــن
أنر وب نمر.

لـ ــذلل أر ـ ــو أن تتكامـ ــل هـ ــود الم ك ـ ـرلن وااص ـ ـ حثثن واألكـ ــاديمثثن وأصـ ــحا

اب تصاا لتقدم لامة ر ى ومناهج ودلثل عمـل وممارضـا
فكرهــا ومناه هــا وم ضضــاتها ،وتولِّ ــد طاماتهــا ،وت ِّعـ ـل مــدراتها ،وتطلــق إبــداعاتها ،رواب
ضــيظل حــال األمــة متــدهو اًر فــي دوامــة الكضــل ال كــرو والتنعيــة والتقلثــد علــى مــا هــو
حياتيـة ت ـدد بهـا األمـة

الحال الملاهد لامة في عصورها المتأ رة.

لقــد بــذل ُ ال هــد مــا أمكــن لتنــزو ل نع ـ
أحوال األمة وتقديم البدا ل ال كرلة والعملية ،إب أن ذلـل ب يعنـي إب م ـرد نمـاذ لمـا
القبــايا الم اهيميــة علــى وامــع نع ـ

ث ـ

القيــام ن ـ والتوضــع في ـ والوصــول ن ـ إلــى م ــاب

الت صصــا

صورها وت اصثلها العملية الوامعية ،في كل م ال من م اب

و"عند الصناح يحمد القوم الضرى"

األكاديميــة فــي

الحياة.

وناهلل العون وعلي ابتكال

وهو نعم المولى ونعم النصثر ،وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر ِّ العالمثن.

معادالت الصالح:

رواذا لـم يكــن بـد مــن عنـاولن أضاضــية للتـذكثر نالقبــايا الكبـرى التــي تـم نحنهــا ،مــن
دون أن يغنــي ذلــل عــن م ـراءة النحــث م ـراءة متأنيــة؛ لمعرفــة فحــوى مــا ثتطلن ـ ال هــد
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ااص حي المعاصر لتحقثق الذا  ،وت عثل اارادة اانضانية ال ِّثرة ،وتكولن اانضـان
في الحبــارو المضــلم الــذو يحقــق ذات ـ  ،ويضــتعثد دافعثت ـ  ،ويحضــن يــار ،

ابضــت

يمكن وبع هذ العناولن على هث ة ض
 .1منهج فكرو ضليم ،ثتطل

وحــي

ضــنن وفط ـرة

معادب  ،وذلل على النحو اآلتي

اآلتي

عقــل (منطــق علمــي)

علمية مهتدية ومنهج فكرو ضليم.

 .2تربية و دانية إث ابية ،تتطل
تل يع

ح

حرلة

معرفــة إض ـ مية

زمــان ومكــان

اآلتي

انبناط

إنضـانية وحدانيـة إث ابيـة مويـة فعالـة

صا

إعمارلة.

أ

 .3إرادة ثرلة إعمارلة اضت

فية ،تتطل

ر يـ ــة كليـ ــة كونيـ ــة حبـ ــارلة

امتناعـ ــا

مي حبارو إبداعي مضلم

اآلتي
إيمانيـ ــة توحثديـ ــة

 .4ر ية كونية مرآنية حبارلة إعمارلة (ر ية أصحا ) تتطل
مــنهج فكــرو ضــليم

و ــدان إث ــابي

إنضـ ــان اضـ ــت

إرادة إعمارلــة ِّث ـرة

في

اآلتي
تحقثــق الــذا

الضوية الروحانية.
 .5أداة التغثثر ،تتطل

م كر

تربوو

اآلتي

إص حي

 .6بناء ا تماعي ضليم ،ثتطل

ر ية كونية فعالة

تغثثر حقيقي حبارو ضلمي.

اآلتي

ر يــة إث ابيــة إعمارلــة ِّثـ ـرة
وم ضضا ا تماعية ِّ
فعـالة عدالة ا تماعية وامتصادية م تمـع حبـارو إعمـارو
مادر ِّ
فعـال حركي إبداعي روحاني غثر عنصرو وب متكلِّـج.
مــنهج وفكــر ضــليم

مــنهج تربــوو ضــليم

العمود األساس لبنية حضارة السالم
رؤية كونية توحيدية استخالفية إعمارية روحيـة هِ
خيـرة
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نظــام

خيـر (مدرسة واعالم)
منهج فكري سببي علمي إيجابي ِه

خيـرة (أسرة)
تراية وجدانية إيجابية ِه

خيـر (دولـة)
بناء اجتماعي إنساني مؤسساتي َّ
فعـال ِه

مجتمع إخاء ووئام وعدل وحرية وسالم (أمـة)

حضارة إنسان العلم والعالمية وعالقات العدل والتراحم
والحرية والسالم

من هنا نبدأ لنعلم ونعمـل :متطلبات البناء الحضاري
حضارة إنسان العلم والعالمية وعالقات العدل والتراحم والحرية والسالم
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مجتمع إخاء ووئام إنساني وعدل وحرية وسالم (أمـة)
فعـال هِ
خيـر (دولـة)
بناء اجتماعي إنساني مؤسساتي َّ
تراية وجدانية إيجابية هِ
خيـرة (أسـرة)
منهج فكري سببي (سنني) علمي إيجابي أخالقي هِ
خيـر (مدرسة واعالم)
رؤية كونية توحيدية استخالفية إعمارية روحية هِ
خيـرة (عقيدة دافعة محركة)

من هنا نبدأ لنعلم ونعمـل

الهوامش:
1
2

 -رواه أحمد في مسنده ،حديث رقم (.)18030

 -التصور االجتماعي الحضاري هو الوجه الطفولي للقصور الجماعي الحضاري النساني ،والمقابل للتصور

الطفولي الفردي ،فكالهما يكون الفرد والجماعة فيه فاقدين لألهلية ومطلوباً تنميتهما؛ لتحصل مرحلة الرشد
التي يتمتع فيها النسان بالحد األدنى من القدرة على الخيار وتقرير المصير.
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3

 -مــن المهــم هنــا أن نتنبــه إلــى أنــه وان كانــت الحقيقــة الكونيــة ونواميســها مطلقــة فــي ذاتهــا ،إال أن إدراك

النسان لها أمر نسبي زماني مكاني؛ أي أن النسان يعتمد في إدراكه المعرفي علـى سـقف المعرفـة النسـانية
سقف يرتفع ويعلو مع مرور الزمان ،كما أن موقع النسان وتفاوت قدراتـه
المتاح لـه في الزمان والمكان ،وهو
ٌ
ومعارفه تؤثر على مدى إدراكه لحقائق نواميس الفطرة الكونية ،وهنـا يـأتي دور كليـات هدايـة الـوحي ومقاصـده
التي يجب أن يهتدي بها النسان في التعامل مع جوهر فطرته النسانية ،بغض النظر عن مدى إحاطته بكافة

الحقائق والنواميس التي ال يمكن لإلنسان الجزم المطلق بشـأنها ،وصـدق رسـول هللا  حينمـا قـال لوابصـة بـن
معبد األسدي رضي هللا عنه" :ياوابصة استفت نفسك ،البر ما اطمأن إليـه القلـب واطمأنـت إليـه الـنفس ،والثـم

مــا حــاك فــي القلــب وتــردد فــي الصــدر ،وان أفتــاك النــاس وأفتــوك" رواه المــام أحمــد فــي مســنده ،حــديث رقــم

ِ
ْمُر ِباْل َع ْـد ِل
( ،)18030وصدق هللا العظيم في توجيهه للفطـرة النسـانية بمنطلـق الكليـات والمقاصـد " {إ َّن ه َ
ّللا َيـأ ُ
ال ْح َس ِ
َو ِ
َّرو َن}النحل.90
نك ِر َواْلَب ْغ ِي َي ِع ُ
ان َوِا َ
يتاء ِذي اْلُقْرَاى َوَيْن َهى َع ِن اْل َف ْح َشاء َواْل ُم َ
ظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت َذكُ
تنص ا ية الكريمة – هو وجوب التزام العدل والحسان وايتاء ذي القراى ،والبعد عـن
فجما األمر – كما ه
كل ما يوصـف بأنـه فحـم ومنكـر أو بغـي مـن ناحيـة ،ومـن ناحيـة أخـرى فـإن توافـق هدايـة الـوحي مـع الفطـرة
السليمة توجب أن يستهدي الباحث بكليات العلم والنواميس الكونيـة ،ومـا تنتجـه مـن نظريـات تعـين علـى إدراك

كلي علمي عملي ،وان لم يكن دقيقاً شامالً في جزئياته ،وفـي تقريـر كافـة الحقـائق المتعلقـة بـبعض مـا يعـرض
لإلنسان من األمور ،في الزمان والمكان ،إال أنه عليه أن يحقق بذلك رؤية علمية كلية تحقـق مقاصـد الفطـرة،
إلى أن تتضح لـه الرؤية العلمية الدقيقة في األمر ،والتي تطابق مقاصـد الـوحي ومقاصـد الفطـرة ،وهـو بصـورة

عامة ما اتجه إليه المـام أبـو حنيفـة النعمـان إمـام مدرسـة الـرأي فـي التـزام روح الشـريعة ومقاصـدها ،حـين ال
تحقــق "القياســات" األصــولية الغايــة المرجــوة منهــا ،وتــأتي نتــائج "القياســات" األصــولية غيــر معبــرة عــن "روح
الشــريعة" أو "مقاصــدها" فيــتم عنــد ذلــك اللجــوء العملــي لحــل هــذه الشــكاالت إلــى "االستحســان" ،وذلــك باختيــار

"الرأي" الذي يعبر عـن "روح الشـريعة ومقاصـدها" فـي إدارة الحيـاة إلـى أن يتحقـق العلـم السـليم فـي األمـر ،بمـا

يحقق "المناط" ويتوافق مع روح الشريعة ومقاصدها ،ونواميس الفطرة ومقاصـدها ،ويتحقـق بهـذا المـنهج وضـع

التوازن العلمي الموضوعي بين الفطرة والشريعة في الزمان والمكان.

وهذا الفهم المنهجي في عالقـة الشـريعة والـوحي بـالفطرة السـوية وبـالنواميس الكونيـة هـو المفهـوم الـذي

يقف خلف نظرية "مقاصد الشريعة" شريطة أن يتوافر للدارس معرفة صحيحة ألصـول "العقيـدة" وأصـول "قـانون
الشريعة" وأصول "علوم فطرة االجتما النساني".

ومن الواضح أن هذا الفهم المنهجي ال يلغي العقل ميزانـاً ،وال يسـمح بقبـول الحرفيـات االعتسـافية الجزئيـة

أو التزام التطبيقات والتنزيالت التي تنتمي إلى زمان أو مكان أو سقف معرفـي مغـاير للزمـان والمكـان المتحقـق
ه
ألهل العلـم والمعرفـة والخبـرة فـي زمـان أو مكـان آخـر ،كمـا أن هـذا الفهـم المنهجـي ال يسـمح قطعـاً بالخرافيـات

ـل ميزانـاً
والشــعوذات والخــزعبالت ،وال يســمح بالغنوصــيات والتهويمــات ،بــل هــو فهــم يلتــزم الشــريعة مبــدأً ،والعقـ َ
ومنهج ـاً ،والفطــرة الســوية الراشــدة غاي ـةً ،وذلــك بالمقاراــة الشــرعية أو المقاراــة العلميــة عنــد حالــة الشــكالية
النصية أو الشـكالية العلميـة ،وذلـك لتحقيـق روح الشـريعة ومقاصـدها ،وتحقيـق روح العلميـة فـي إدراك طبـائع
الفطرة النسانية والكونية ومقاصدهما.

إن منهج هـذا الفهـم عمليـاً  -إذا واجـه الشـكالية فـي الجزئيـات النصـية أو الجزئيـات العلميـة – هـو التـزام

الكليات الشرعية العلمية ومقاصدها ،والت ازم كليات السنن الفطرية والنـواميس الكونيـة ومقاصـدها؛ ألن ذلـك هـو
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أفضــل مقاراــة منهجيــة علميــة عمليــة للتعامــل مــع القصــور النســاني ،ولتحقيــق المقاصــد الشــرعية والفطريــة

السوية.

وهكذا ،فالنظر الشرعي والعلمي في الزمان والمكان يوجب في حالة الشكالية االلتزام بروح الشـريعة ،واـروح

علــم الفطــرة ،وعــدم التخلــي عنهمــا أبــداً ،ووســيلته فــي ذلــك هــو أســلوب االستحســان الشــرعي ،أو االستحســان
العلمي لتحقيق المقاصد الشرعية الفطرية السوية.

وأهم قضايا الشكالية النصية هي التي تتعلـق بـبعض نصـوص السـنة النبويـة وبعـض أقـوال السـلف ،والتـي

تنشأ بسبب الرواية ومدى صحتها أو ضبط عبارتها ،أو بسبب االحتماالت الكثيرة التي تجعلها تحتمل الخطأ أو

التحريــف أو الكــذب ،مــا كــان مــن ذلــك مقصــوداً أو غيــر مقصــود ،وبحســن نيــة بســبب األخطــاء النســانية أو
بادعــاء أصــحاب الغفلــة لضــفاء القداســة علــى مــا يــرون مــن رأي أو نصــح ،أو بســوء نيــة أصــحاب األغــراض
الظاهرة أو الباطنة.

كما أن الغيمومة النصية قد تنشأ لعدم االنتبـاه إلـى عامـل الزمـان والمكـان وأثرهمـا علـى منطـوق الـنص ،أو

لعدم القدرة على تحديد هذا العامل ،خاصة أن كثي اًر من هذه النصوص ال يتوافر فيها العلـم باألسـباب أو بعامـل
الزمان والمكان المتعلق بها.

ولعــل األمثلــة الشــائعة لهــذه الغيمومــة النصــية مــا دار ،ومــا يـزال يــدور ،مــن مســاجالت النصــوص المتعلقــة

بالســم وســبع التم ـرات ،واإرضــا البــال  ،واجنــاحي الذبابــة ،واــبعض النصــوص المتعلقــة بــأمور علــم الغيــب،

وحقيقة السحر والحسد والعين ،وعالقات عالم الجان بعالم النسان.

أمــا الش ـكالية العلميــة فتتعلــق بالنظريــات التــي تنشــأ الحاجــة إليهــا للتعامــل العملــي مــع بعــض القضــايا أو
ِ
الشكاالت ،حين ال يرقى السقف المعرفـي لتـوفير الحقـائق العلميـة
المفسـرة  ،فتـأتي النظريـات للتفسـير اسـتناداً
ه
في بعض الجوانب إلى فرضيات علمية ،ال إلـى حقـائق علميـة ،غيـر أنهـا تـوفر تفسـي اًر يعـين علـى التعامـل مـع

الظاهرة أو الشكالية دون الجزم بصحة النظرية أو فرضياتها.

ولعل من أبرز هذه النظريـات نظريـة النشـوء والتطـور التـي تعطـي تصـو اًر وتفسـي اًر عمليـاً لمـا بـين الكائنـات
الحيــة الحيوانيــة مــن تشــابه وعوامــل مشــتركة ،بــرغم االختالفــات والتنــو  ،دون القــدرة علــى الجــزم بصــحة هــذه

النظريات وفرضياتها.

غيمومة هذه النظرية بقدر ما قدمت وتقدم من فوائد بقدر ما سمحت وتسمح باستنتاجات فلسـفية اعتباطيـة

في القول بصدفة الخلق وعشوائيته ،وما يترتب على ذلك مـن فلسـفات ومفـاهيم ماديـة حيوانيـة لمجتمـع قـانون
الغاب النساني؛ حيث الحق للقوة ،والبقاء لألقوى.

ومن النظريـات المشـهورة علـى هـذه الشـاكلة نظريـات فرويـد التـي أسـهمت فـي نشـأة علـم الـنفس الحـديث،

والتي تخطاها سقف المعرفة في الوقت الحاضر.

ومن هذه النظريات العلمية نظرية أن المادة "ال تفنى وال ُتستحدث" والتي أثبتت المعرفة العلميـة الفيزيائيـة
أن تلك النظرية صحيحة ومفيـدة فـي تفسـير ظـاهرة الوجـود الفيزيـائي فيمـا دون المنطـق النـووي؛ حيـث تـنقص

المادة ويتحول جزٌء منهـا إلـى طاقـة فـي حالـة االنفجـار النـووي ،وحيـث يزيـد الـوزن المـادي بتحـول شـيء مـن
الطاقة إلى مادة في حالة االلتحام النووي الهيدروجيني.

ومن حاالت الشكالية العلمية التي يواجههـا الفكـر السـالمي والوجـود النسـاني آفـاق البحـث فـي موروثـات

النسان (جينومات) والخاليا الجذعية وما يتبعها من قـدرات علـى االستنسـاا والتغييـر ،ومـا قـد تقـود إليـه مثـل
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هذه االكتشافات العلمية من فرص واشكاالت إنسانية ،فما الذي ُي ْس َم ُح بـه؟ وما الذي ال ُي ْس َم ُح بـه؟ وكيـف يـتم
ضبط هذه المسارات؟ وما الضوابط التي تحقق الفوائد وتحمي من السلبيات والكوارث؟.
من المهم في حالة هذه الشكاليات معرفة الكليات والمقاصـد واالتفـاق عليهـا واالهتـداء بهـا ،فـال تتـرك السـاحة

مرتعاً للرؤى الجاهلة التي تحرم كل شيء أو العشوائية أو الحرفية أو المنحرفة؛ وهذا مـا يجعـل الفوضـى سـيد َة
السـاحة ويفــتح البــاب علــى مصـراعيه لكـوارث إنســانية واجتماعيــة ،لــن تســهل الســيطرة عليهــا مــن دون ضــابط

الكليات.

وهكذا فإن حـالتي الشـكالية النصـية والشـكالية العلميـة يجـب التعامـل معهمـا فـي ضـوء الكليـات واالستحسـان،
فيما يتعلق بالتعامل معهما ،أو مع أي واحد منهما ،بما يحقق المقاصد والمصالح المتيقنة أو الراجحة.

 - 4لـم يــرد حــديث عــن الرســول عليـه الســالم بهــذا اللفــل ،ولكــن ورد عـن علــي رضــي هللا عنــه موقوفـاً "حــدثوا
الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب هللا ورسوله؟" صحيح البخاري ،الحديث  .127وروى أبـو الحسـن التميمـي
فـي العقــل عــن ابــن عبــاسُ :بعثنـا معاشــر األنبيــاء نخاطــب النــاس علـى قــدر عقــولهم ،ص  ،225وقــال :ســنده
ضعيف جداً.
5
نص مقـدس أو تأويلـه ،والسـيما
 إن من المهم أن نشير إلى عدم االستهانة بأي تزييف أو تحريف في أي هنصوص الحديث النبوي الشريف؛ ألن أي نص (متن) إذا لم تحكمه كليات القرآن الكريم ومقاصد الشـريعة فإنـه

قـــادر علـــى أن يـــدمر مـــا ال يســـتهان بـــه مـــن كليـــات القـــرآن الكـــريم والشـــريعة الســـالمية وقيمهـــا ومفاهيمهـــا

س في وجبة طعام صـحي جيـد ،فـبغض النظـر عـن سـالمة
ومقاصدها ،مثلها في ذلك مثل حبة هِ
السم الزعاف ُت َد ُّ
احد يسـمح بالخرافـة والـدجل يقضـي
الوجبة الغذائية ،أو أصل سالمة الجسد ،فإنها تكفي للقتل والدمار ،فنص و ٌ
على فاعلية مئات النصوص في التـزام السـنن والسـعي والتقـان والعمـل والتوكـل ،ولـذلك فـإن نقـد المـتن والتـزام

منهج ضروري لحمايـة الـدين واألمـة مـن كثيـر ممـا
القرآن الكريم وكلية مفاهيمه كونها ميزاناً لنقد متون ا حاد
ٌ
تعانيــه مــن تزييــف أو توظيــف لــبعض النصــوص وبعــض التــأويالت التــي ألحقــت بفكــر األمــة ورؤيتهــا الكونيــة

وسالمة عقائدها كثي اًر من الضرر والتشويم .
ُ
(و َما ِمن
ير" هود اآلية (َ ،)1
يقول هللا سبحانه وتعالى" :الَر ِكتَابٌ أُحْ ِك َم ْت آيَاتُهُ ثُم ف ِصلَ ْت ِمن لدُ ْن َح ِك ٍ
يم َخ ِب ٍ
ب ِمن ش َْيءٍ ثُم ِإلَى َر ِب ِه ْم يُحْ ش َُرونَ )
ض َوالَ َطا ِئ ٍر َي ِط ُ
دَآب ٍة ِفي األَرْ ِ
ير ِب َجنَا َح ْي ِه ِإال أ ُ َم ٌم أ َ ْمثَالُ ُكم ما َفر ْط َنا ِفي ال ِكتَا ِ
ب َوأ ُ َخ ُر ُمتَشَابِه ٌ
ات ُّمحْ َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آيَ ٌ
ِي أ َ َ
َات فَأَما ال ِذينَ في
نز َل َ
علَيْكَ ْال ِكتَ َ
ات ُهن أ ُ ُّم ْال ِكتَا ِ
األنعام اآلية (ُ ( )38ه َو الذ َ
اس ُخونَ فِي ْال ِع ْل ِم
قُلُوبِ ِه ْم َز ْي ٌغ فَيَتبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِغَاء ْال ِفتْنَ ِة َوا ْبتِغَاء تَأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ إِال اّللُ َوالر ِ
يَقُولُونَ آ َمنا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِد َربِنَا َو َما يَذك ُر إِال أُوْ لُواْ ْ
ب ) ( )7آل عمران.
األلبَا ِ
والمقصود بالمحكم العقائد والمبادئ والقيم والمفاهيم واألحكام ،والمقصود بالمتشابه هو قصص العبر
واألحداث المتعلقة بأهل الكتاب وغابر األمم ،وهو ما عرف باإلسرائيليات ،حيث يؤكد القرآن الكريم أن يَكتفي
المرء المسلم بما ورد فيه والمقصود منه ،وليس ما قد يتعلق بذلك عند أهل الكتاب من خرافات وشعوذات
وشركيات وانحرافات.
6
7

 رواه مسلم في صحيحه ،كتاب اليمان ،الحديث رقم .91 -مسند المام أحمد ،الحديث رقم 13991

8

 -رواه المام أحمد في مسنده – الحديث رقم 22556

9

 -رواه المام أحمد في مسنده ،الحديث رقم 25341
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10

 -سنن أبي داود ،كتاب األدب ،حديث رقم 4985

11

 -صحيح مسلم حديث رقم  2747كتاب التوبة.

12

 -سنن ابن ماجة ،كتاب الصيام  ،حديث رقم 1690

13
14

 -صحيح البخاري -كتاب النكاح – حديث رقم 4776

 -رواه البخاري في صحيحه – كتاب الصوم – الحديث رقم  ،1874ومن المفيد أن نشير هنا إلى قضية

مراكة ومحيرة لكثير من الشباب ،وهي متعلقة بالصالة  -وقد ال يعلمها كثير من الناس ،وقليالً ما تذكر
كقضية من بين القضايا التي تعرض للصغار والشباب دون أن يجاب عنها في القليل الذي يتعلمونه من أمور
الدين؛ األمر الذي يجعل كثي اًر من هؤالء الشباب يجدون أنفسهم في زحمة الحياة ومطالبها وسرعتها المتزايدة

في هذا العصر ،في حرج بشأنها – وهذه القضية هي ضرورة أداء الصلوات اليومية الخمس في أوقاتها.

وهذا األمر ،وان كان صحيحاً من ناحية المبدأ واألصل في أداء الصلوات (إن الصالة كانت على

المؤمنين كتاباً موقوتاً) النساء  ،103إال أن هناك فسحاً وتسهيالت يجب أن يعلمها الشباب المسلم؛ تيسي اًر
عليهم في كثير من الظروف والمالبسات وصعوبة الترتيبات التي يواجهونها في كثير من البالد والظروف.

ونود هنا ،ونحن نتحدث عن الرؤية الكونية ،أن نتعرض لها؛ عون ًا للشباب ،وتيسي اًر عليهم؛ فقد ورد في
صحيح البخاري ،في كتاب العلم ،عن أنس رضي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :يسروا وال

تعسروا ،وبشروا وال تنفروا) ،واذا تمعنا في هذه القضية فإنه ليس من الصدفة أن يكون الجمع بين صالة
الظهر وصالة العصر ،وأن يكون الجمع بين صالة المغرب وصالة العشاء.

ومن دروس التيسير العملية ،أنه صلى هللا عليه وسلم ،جمع الصلوات في غير عذر وال سفر ،فقد

ورد في صحيح مسلم وفي مسند المام أحمد بن حنبل ،عن ابن عباس رضي هللا عنه قال( :جمع رسول هللا
قلت البن
صلى هللا عليه وسلم بين الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء ،في المدينة ،من غير خوف وال مطرُ ،
لم فعل ذلك؟ قال :كي ال يحرج أمته) ،كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه صلى
عباسَ :

بالمدينة سبعاً وثمانياً :الظهر والعصر ،والمغرب والعشاء) ولذلك أفتى شيخ السالم المجتهد المام أحمد بن
تيمية ،بأنه يجوز الجمع في غير سفر وال عذر ،على أال يكون ذلك عادة ،فما بالك إن كان هناك معاناة أو

حاجة أو ضرورة.

ِ
اصل مع هللا ،نؤديها ونحن
إنه يجب أن نعهلم صغارنا حب الصالة والحرص عليها؛ ألنها حب وتو ٌ
نستحضر محبة هللا وأن نحرص على الوقوف بين يديه بقلوب وأيد نظيفة ،وأنه ال معنى للصالة والذكر بكل

نك ِر
صوره ،إذا لم يكن ذلك وازعاً للضمير ودافعاً للعمل الصالح واتقانهِ(،إ َّن َّ
الص َال َة َتْن َهى َع ِن اْلَف ْح َشاء َواْل ُم َ
َّ ِ
وَل ِذ ْكر َّ ِ
الشْي ِ
َّـروا
هم َ
ف ِم َن ِه
ط ِائ ٌ
طان َت َذك ُ
َ ُ
ّللا َي ْعَل ُم َما َت ْصَن ُعو َن) العنكبوت ِ( ،45إ َّن الذْي َن َّاتَق ْوا ِإ َذا َم َّس ْ
ّللا أَ ْكَبُر َو َّ ُ
ِ
َفِإ َذا ُه ْم ُمْبصُرون) األعراف 201
إن دعوى اليمان لمن ال يعمل الخير ويسعى به هي دعوى كاذبة ،ومثل ذلك من يصلي لكنه ال يسعى
بالخير وال يعين عليه ،فإن صالته وان واظب عليها وأداها في أوقاتها فهو في الحقيقة غير مدرك لمعناها وال

للغاية منها في السعي في الحياة بالعمل الصالح والعون عليه واذله ألصحاب الحاجة ،فصالته في الحقيقة
َرَيت َّال ِذي ي َك ِهذب ِب هِ
الد ِ
ين * َف َذلِ َك َّال ِذي
ليست ذك اًر ولكنها من أعمال الرياء ،وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى( :أَأْ َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط َعامِ اْل ِم ْس ِك ِ
يم * َوَال َي ُح ُّ
ين ُه ْم
ض َعَلى َ
ين ُه ْم َعن َص َال ت ِه ْم َسا ُهو َن * َّالذ َ
ين * َّالذ َ
ين * َف َوْي ٌل هلِْل ُم َصهلِ َ
َي ُد ُّ اْلَيت َ
اعون) سورة الماعون.
ُيَر ُاؤو َن * َوَي ْمَن ُعو َن اْل َم ُ
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 -من العجيب إطالق حضارة شرقية وحضارة غراية كـأن األمـر قضـية جغرافيـة ،وألن السـالم لـه وجـود فـي
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 -يقول ابن عبد البر في "التمهيد" ج :368 /8أال ترى إلى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما هللا تعالى :تفر
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 -قــول عمــر :متــى اســتعبدتم النــاس ،فــي ثالثــة كتــب منهــا المس ـتطرف لألبشــيهي :أقبــل علــى عمــرو بــن

العاص وقال :ياعمرو متى تعبدتم الناس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـ ار ارً .وكـذلك فـي كتـاب رايـع األبـرار ونصـوص
األخبار ،للزمخشري.
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44

 -لإلحاطة بقضايا الموضو انظر للمؤلف "العنف وادارة الصـ ار السياسـي بـين المبـدأ والخيـار" الناشـر دار

السالم – القاهرة 2002م.

قسـمت عـالم عالقـات
ومن المهم أن نـدرك هنـا أن رؤيـة العـدل السـالمية ،ومـن قبـل ألـف وأراعمائـة عـام ،ه
النسان االجتماعية السياسية إلى ثالثة عوالم :هي "دار السالم" ،و"دار العهد" ،و"دار الحرب".

و"دار السالم" التي هي بالنسـبة لألمـة السـالمية "دار السـالم" ،أي المجتمـع الـذي يخضـع مواطنـوه لحكـم

"قانون الدولة" ،وبالتالي فعالقـات أفـراده المـواطنين فـي هـذه الـدار هـي عالقـات سـلم ال مجـال للعنـف فيهـا ،وال

ُّ
يصـح ألي فــرد مــن األفـراد ،أو جماعــة مــن جماعاتــه أن يأخــذ القــانون فــي يــده ،واال اعتبــر ذلــك عمـالً إجراميـاً
يردعه المجتمع ،وأما مقاومة االنحرافات ودفع المظالم فيجـب أن تـتم فـي إطـار القـانون ،وبالوسـائل القانونيـة،
فإن فشلت فيمكن اللجوء إلى المقاومة السلمية؛ ألنه ال تتوجب طاعة المواطنين للسلطة إال على أساس العدل

حق االعتراض والمقاومة السلمية.
وحكم القانون ،واال كان للمواطنين ه
أمــا عالقــة دار الســالم ،أو الدولــة المســتقلة فــي المفهــوم السياســي المعاصــر ،بالعــالم الخــارجي ووحداتــه
السياسية األخرى فهي إما "دار عهد" أو "دار حرب".

"فدار العهد" هي الدار التي تقوم العالقة بينها واـين "دار السـلم" علـى أسـاس االتفـاق الـذي يحفـل فيـه كـل

طرف مـن األطـراف حقوَقـه ،ويتبـادل فيـه األطـراف المصـالح علـى أسـاس الرضـى والتوافـق والعـدل ،وهـذا يحقـق
االستقرار ويوجب السالم والوفاء بين أطراف العهد ،واال فإن كل طـرف يتـراص بـا خر ،وهـو مـا يـوازي فـي هـذا
العصر دور االتفاقات والمعاهدات الدولية ونظام األمم المتحدة.

أما الوحدات السياسية ،أو الـدول التـي تعتـدي علـى الـدول األخـرى ،أي علـى "دار السـالم" أو "دار العهـد"،

وال تقبل بـالتراجع عـن عـدوانها ومظالمهـا بالوسـائل السـلمية والدبلوماسـية ،فإنهـا تصـبح "دار حـرب" ،أي دولـة
معتدية ،ولدار السلم ودار العهد التي ُيعتدى عليها أن تستخدم الوسائل الضرورية المناسبة كافة ،بما في ذلـك
العنف والحرب إن اقتضى األمر ذلك ،ولكن ما يوجبه السالم رد الفعل من دون إسراف ،وال تستهدف في عنفه

ــلطان فـــي "دار الحـــرب"؛ وذلـــك بهـــدف إرغامهـــا علـــى الرجـــو عـــن المظـــالم
أو حراـــه إال ســـلطة الحكـــم ،والسـ َ
حـد لسياسـتها العدوانيـة ،ولكـن مـن دون
واالعتداءات ،ولو استدعى ذلك في حالة عدم تعاونها الطاحة لوضع ه

تعرض للمدنيين ولعامة الناس بالضرر ،إال ما تمليه الضرورة القصوى ،وبالحد األدنى الممكن المناسـب للحـال

ورد العدوان.

هكذ ا كانت الرؤية السالمية الحضارية ،والتي هي تعبيـر عـن الفطـرة النسـانية ،مرشـدة بقـيم إقامـة العـدل

والسالم ،وعدم السراف ،وهكذا ستبقى عالقات السالم واألمن الرشيدة بـين األمـم والـدول والجماعـات النسـانية

إلى أن تعم الهدايـة ،ويعـم حكـم العـدل ،ويتحـول العـالم كلـه إلـى "دار سـالم" ،أو مـا يمكـن أن يسـمى "الحكومـة

العالمية" ،التي تخضع فيه البشرية لحكم قانون العدل والعمار في "دار سالم" واحدة ،تنطلق من وحدة البشر،

وتزدهر باختالفاتهم وتنوعهم وتكاملهم.

ولألسف فإن عالم اليوم برؤيته المادية أقـام علـى أسـاس مفهـوم "قـانون الغـاب" "الدولـ َة القوميـة" األنانيـة،

محــل المفهــوم الســالمي لــدار الســالم ،وأقــام "النظــام العــالمي علــى أســاس القهــر والتســلط بالمعاهــدات غيــر

المتكافئة ،والضغوط الظالمـة ،واواسـطة نظـام منظمـة األمـم المتحـدة (مجلـس األمـن  -سياسـات القـوة) وسـيلة

لتحل محل "دار العهد السالمي" ،أما "دار الحـرب" التـي هـي أمـر واقـع فـي عـالم
لسيطرة القوي على الضعيف،
ه
اليــوم ،فيمــا نشــاهد فــي بقــا كثيــرة مــن حــروب مــدمرة ظالمــة تحقــق بهــا القــوى الكبــرى فــي العــالم مطامعهــا
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وتسلطها على الشعوب الضعيفة برغم ما ينص عليه نظام مؤسسة األمم المتحـدة مـن عـدم مشـروعية الحـرب،
بل وباالستعانة بها لتبرير عدوان "الدول الكبرى" على دول "العالم الثالث" وشعواها المستضعفة.

إن التواصل النساني المتنامي منذ فجر عهـد الرسـالة المحمديـة العالميـة إلـى مـا نـراه اليـوم مـن تحقـق القريـة

العالميـة ،أدخــل النســان فــي مرحلــة العالميــة ،وكانــت رسـالة الســالم هــي بحــق رؤيــة الســالم العــالمي الكونيــة

الحضارية لإلنسان في عصر العالمية.

الرؤيــة الكونيــة الحضــارية الســالمية وفلســفته هــي رؤيــة العالميــة والســالم؛ ألنهــا رؤيــة وحــدة النســان

وتنوعه في دوائر إيجابية متداخلة متكاملة للفطرة النسانية ،فهي رؤية سالم لنسانية تنبثق من نفس واحدة،

في تنو شـعوب وقبائـل لتتعـارف فـي جمـال تعـدد األلسـنة واأللـوان النسـانية وروعتهـا ،وفـي صـلة رحـم وأسـرة

وجـوار أخالقــي متـراحم ،يحكــم مختلــف عالقــات النســانية بالعــدل والعطــاء والشــورى والغائيــة واألخالقيــة هِ
الخيـــرة
ِ
ال ْح َس ِ
ّللا َيأْمُر ِباْل َع ْـد ِل َو ِ
نك ِـر َواْلَب ْغ ِي}النحـل ،90فـال ظلـم وال
ـان َوِا َ
يتـاء ِذي اْلُقْرَاـى َوَيْن َهـى َع ِـن اْل َف ْح َشـاء َواْل ُم َ
{إ َّن ه َ ُ
ــن َّالـ ِــذين َلـــم يَقـ ِ
وك ْم ِفـــي الـ هِــد ِ
ّللا َعـ ِ
ــوكم ِهمـــن ِدَيـ ِ
طوا
وه ْم َوُت ْق ِســـ ُ
عـــدوان َ
{ال َيْن َهـ ُ
ين َوَلـ ْــم ُي ْخ ِر ُجـ ُ
ــاتُل ُ
ــارُك ْم أَن َتَبـ ُّــر ُ
َ ْ ُ
ــاك ُم َّ ُ
ِ
ِ
ين
اعـ ِـدُلوْا ُهـ َـو أَ ْقـَـر ُب لِ َّلت ْق َوى}المائــدةُ ،8
قن َقـ ْـوم َعَلــى أَالَّ َت ْعــدُلوْا ْ
{كوُنـوْا َقـ َّـوام َ
{والَ َي ْجـ ِـرَمَّن ُك ْم َشـَن ُ
ِإَلْي ِه ْم}الممتحنــةَ ،8
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين }
ـب اْل ُم ْع َتـد َ
ِباْلق ْسط ُش َه َداء هلِل َوَل ْو َعَلى أَن ُف ِس ُـك ْم أ َِو اْل َوالِ َـدْي ِن َواألَ ْقَراِ َ
ّللا الَ ُيح ِه
ين}النسـاءَ ،135
{والَ َت ْع َت ُـدوْا إ َّن ه َ
البقرة ،190وهذا يعني أنـه نظـام عـالمي أو نظـام حكومـة عالميـة تقـوم علـى مبـادئ العـدل والشـورى والحسـان
والتنو المتكامل ،وعلى التراحم واألخالقية ،وهو نظـام سـالم عـالمي ،ولـيس نظـام عولمـة أحاديـة وعولمـة قهـر
وتظالم وسياسات قوة ومصالح تسلطية قومية.
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مــدى اهتــراء النظــام االجتمــاعي والعالقــات االجتماعيــة التــي انعــدم فيهــا معنــى الكرامــة والحقــوق النســانية فــي
المجتمــع ،ال بيــد الســلطات المســتبدة وزاانيتهــا فــي عــدوانها علــى حقــوق الم ـواطنين وك ـرامتهم بأيــدي الزاانيــة

وسراديب السجون والمعتقالت ،ولكن بيد الفرد العادي تجاه ا خرين ممن هم أضعف منه بوجه من الوجـوه فـي
العرقيــة أو اللــون أو الثــروة أو المكانــة االجتماعيــة ،والــذي يظهــر فــي انتهــاك الكرامــة باالســتخفاف أو الشــتم،

واالحتقار واالعتداء الجسدي بالضرب ،فيما نرى ونشاهد في الواقع ،والذي تمتلئ بـه مشـاهد األفـالم والعـروض
الترويحيــة وكأنــه مــدعاة للضــحك والتســلية؛ وذلــك حــين نــرى القــوي يضــرب الضــعيف ،ويشــتمه ،ويه ـ أز بــه أو

أدل هــذه المظــاهر ُّ
ِ
تبلــد شــعورناَ ،بـــل ضــحكنا حــين نــرى رب العمــل "المعلــم" وهــو
بضــعفه أو بعاهتــه ،ولعــل مــن ه
يضــرب أو يشــتم أو يهـ أز بالعامــل "صــبي" المعلــم أو نــرى "ســيدة" الــدار تعتــدي بالضــرب أو الشــتم "للخادمــة" أو

"الشغالة" ،وسوى ذلك من مظاهر المهانة واالسـتخفاف بكرامـة الضـعفاء وهضـم حقـوقهم؛ ممـا هـو مشـاهد فـي

سلوك كثير من موظفي الدولة "حمار الحكومة حكومة" ،وفي سـلوك كثيـر مـن األزواج وا بـاء والمعلمـين تجـاه

الزوجـات واألبنــاء والتالميـذ ،وفــي سـلوك كثيــر ممـن لهــم سـلطة علــى ضـعيف أو "وضــيع" ومـن ال ظهــر لــه وال
ُمـ ًة و ِ
واسطة أو رشوة ،وصدق هللا تعالى { َخَلَق ُكم ِمـن َّن ْفـس و ِ
اح َـد ًة}األنبياء،92
اح َدة}النسـاءِ{ ،1إ َّن َه ِـذ ِه أ َّ
ُم ُـت ُك ْم أ َّ َ
َ
ه
ِ
ِ
ُم ًة و ِ
ّللا أَ ْتَقا ُك ْم}الحجرات.13
ند َّ
اح َد ًة}المائدةِ{ ،48إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ع َ
ّللا َل َج َعَل ُك ْم أ َّ َ
َ
{وَل ْو َشاء ه ُ
إن استهجان مثل هذه الممارسات االجتماعية ،وعـدم تقبلهـا فـي الواقـع ،أو فـي الهـزل ،ومنـع عـروض مثـل

هذه الممارسات البشعة؛ حتى ال ينشأ الصغار على تقبل مثل هذه الممارسات الرديئة وممارسـتها ،سـيكون مـن

المؤشرات الملموسة على نشوء وعي ورؤية كونية حضارية جديدة .

وقــد يكــون مــن المناســب هنــا المقارنــة بالقــدوة النبويــة للمعلــم وبممارســات تالميــذ المعلــم الرؤيــة الكونيــة

القرآنية الحضارية.

فقد جاء في الحديث (وحدثنا أبو كريب محمد بـن العـالء ،حـدثنا أبـو معاويـة ،حـدثنا األعمـم عـن إبـراهيم

التيمي عن أبيه عن أبي مسعود األنصـاري قـال( :كنـت أضـرب غالمـاً لـي فسـمعت مـن خلفـي صـوتاً :اعلـم أبـا

لِل أقدر عليك منك عليه ،فالتفـت فـإذا هـو رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم .فقلـت :يـا رسـول هللا؛ هـو
مسعود ََّ ُ
حــر لوجــه هللا .فقــال :أمــا لــو لــم تفعــل للفحتــك النــار ،أو لمســتك النــار) صــحيح مســلم – كتــاب اليمــان – بــاب
صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده – الحديث رقم  ،1659وهذا يدل على حرص النبي صلى هللا عليـه وسـلم

على كرامة كل إنسان على ما رأيناه من تأنيب الصحابي وتأديبه وارشاده.

وهذا الصحـابي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حـين أتـاه الفتـى القبطـي شـاكياً ابـن والـي مصـر عمـرو بـن
العاص حين ضراه ألن فرس الفتى القبطي تفوق على فرس ابـن أميـر مصـر القرشـي الفـاتح ،فأعطـاه الخليفـة
عمر العصا ليضرب بهـا ابـن أميـر مصـر ،بـل أراده أن يضـرب أميـر مصـر نفسـه ألنـه بجاهـه تجـ أر االبـن علـى

ابـن عمـرو والنسـانية كلهـا علـى مـر العصـور مـن بعـدهم
ضرب الفتى العامي القبطي ،ثم قال مخاطبـاً َع ْمـ اًر و َ
برؤية قرآنية كونية حضارية" :متى استعبدتم الناس وقد ولـدتهم أمهـاتهم أحـ ار ارً" ،وهـي قصـة وكلمـات مضـيئة
مشهورة في كتب التاريخ (انظر الحاشية رقم .)43

تلك هي رؤية األصحاب الكونية الحضارية ،أما رؤيتنا في هذا الزمان المضطرب فحدث وال حرج.

ما كتب عن صدق الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم وصدق الرسالة السالمية كثير ،ويمكن الرجو إلى ما

كتبه المؤلف عن صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وصدق الرسالة ،بعنوان (استدراك على ظاهرية ابن
حزم) في مجلة (التجديد)  -الصادرة عن الجامعة السالمية العالمية بماليزيا – العدد الثالث  -عام 1998م-
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وكذلك ما كتبته في مقدمة كتاب (ظاهرية ابن حزم) تأليف د .أنور خالد الزعبي  -الطبعة الثانية ،الناشر

المعهد العالمي للفكر السالمي  ،والذي رأيت إلحاقه في نهاية هذا الكتاب لتعلقه المباشر بصدقية الرؤية
الكونية القرآنية.
ومــن المفــاهيم القرآنيــة التــي كثيــ ارً مــا يســاء فهمهــا ويســاء اســتخدامها ،والتــي يجــب أن تســتنقذ مــن

السفسطات الفلسفية والتعقيدات الكالمية واألغراض والمصالح السياسـية ،ومـن أهـم هـذه المفـاهيم التـي تتعلـق

مفهوم "القضـاء" و"القـدر" ،وهـذه المفـاهيم بطبيعـة تناولهـا القرآنـي
بحياة الناس وفهمهم وتعاملهم مع أحداثها،
ُ
يسـيرة مباشـرة ،واـذلك فـإن أفضـل وسـيلة لحسـن فهـم معناهـا ومغزاهـا هـو الرجـو المباشـر إلـى القـرآن الكـريم،
وعبـرت عن هذين المفهومين اللذين ال عالقة لهما فيما يتعلق بـالرادة
واستحضار ا يات الكريمة التي تعاملت َّ
النسانية االستخالفية المسؤولة بما عرف بإشكالية "الجبر" و"االختيار".

فالقضاء اللهي في السياق القرآني يتعلق بالتقرير اللهي بما هو مناسب وخير ومطلوب لإلنسان ،سلباً

أو إيجاباً ،ويبقى التصرف النساني منوطاً بالرادة النسانية ،وما يستتبعها من مسؤوليات.
كذلك يتعلق القضاء بالقرار اللهي بما يصرف به شؤون الكون ،ويتعلق كـذلك بـالقرار اللهـي بحكمـه فـي

صواب أو خطأ التصـرف النسـاني ،كـذلك يتعلـق بالخبـار بمـا يعلـم مـن أمـر الكـون والكائنـات ،ومـا يعلمـه مـن
أمرهم وأمر تصرفاتهم ومصيرهم.

أما القدر فيتعلق بـالخلق ومـا أودعـه هللا فيـه مـن فطـرة ونـواميس ال تتخلـف وال تتبـدل ،والتـي هِ
تكـون عـالم
النسان الذي يتحرك فيه ،ويعمل من خالله ،والذي يحدد مجال قدراته وتصرفاته.

وليس لكل ذلك عالقة بقهر إرادة النسان ،بل إن النسان هو الذي يقرر مصيره ،واراداته هي التـي توجـه
المصـر علـى الظلـم
عمله في أي السبل وأي مقـدرات الكـون ونواميسـه وسـننه يسـ ِهخر ،فالمعانـد الجاحـد المنكـر
ُّ

ظ َّــالم هِلْل َعِبيـ ِــد}
ــك ِب َ
{و َمــا َرُّا َ
والعــدوان والفســاد لــن يصــغي للنصـــح ،ولــن ينصــا لإلرشــاد ،وهــو الظـــالم لنفســه َ
ـاهم وَل ِكــن َكــاُنوا ُهــم َّ ِ
ين}الزخرف 76ويقــول هللا
{و َمــا َ
{وَال َي ْظلِـ ُـم َرُّاـ َ
الظــالِم َ
ـك أ َ
ظَل ْمَنـ ُ ْ َ
َحــداً }الكهــفَ ،49
فصــلتَ ،46
ُ
سبحانه وتعالى:

ــك أَالَّ َتعبـ ُــدوْا ِإالَّ ِإَّيـــاه و ِباْلوالِـ َــدي ِن ِإ ْحساناً}الســـراء{ ،23ومـــا َكـ َ ِ
ِ
ّللا
{وَق َضـــى َرُّاـ َ
َُ َ ْ
ُْ
َ
َ
ــان ل ُمـ ْــؤ ِمن َوَال ُم ْؤ ِمَنـــة إ َذا َق َضـــى َّ ُ
ََ
ِ
ِ
ـــؤالء
ـــر أ َّ
ـــر َهـ ُ
ـــرُة ِمـ ْ
ـــيَنا ِإَلْيــــه َذلِـ َ
{وَق َضـ ْ
َن َداِبـ َ
ـــك األ َْمـ َ
َم ِرِه ْم}األحــــزابَ ،36
ـــم اْلخَيـ َ
ـــن أ ْ
َوَر ُســــوُل ُه أ ْ
َمــــ اًر أَن َي ُكــــو َن َل ُهـ ُ
ِ
ِ
{وَق َضـ ْـيَنا ِإَلــى َبِنــي ِإ ْسـ َـرِائيل ِفــي اْل ِك َتـ ِ
ـت ِب َج ِانـ ِـب
َم ْق ُ
{و َمــا ُكنـ َ
ـاب َل ُت ْفسـ ُـد َّن فــي األَْرض}الس ـراءَ ،4
طــو ٌ }الحجرَ ،66
َ
{وَال َت ْع َجـ ْـل ِبــاْلُقْر ِ
ـك َو ْحُي ُه}طــه،114
الغراِـ
آن ِمــن َقْبـ ِـل أَن ُي ْق َضــى ِإَلْيـ َ
وســى ْاأل َْمَر}القصــصَ ،44
ـي ِإ ْذ َق َضـْيَنا ِإَلــى ُم َ
ْ َْ ِه
ِ
السماو ِ
ض َوِا َذا َق َضى أ ِ
ات َواألَْر ِ
ول َل ُه ُكن َفَي ُكو ُن}البقرة ،117ويقول هللا سبحانه وتعالى:
{بد ُ
َ
يع َّ َ َ
َم اًر َفإَّن َما َيُق ُ
ْ
َّ ِ
ـل َشـيء
ـل َشـيء َفَق َّـدَرُه َت ْق ِـدي اًر}الفرقانِ{ ،2إَّنـا ك
ق َف َس َّوى* َو َّال ِـذي َق َّـدَر َف َه َـدى}األعلى{ ، 3-2وخلـق ك
{الذي َخَل َ
ُ َّ ْ
َ َ َ َ ُ َّ ْ
َخَل ْقَنــاه ِبَقـ َـدر}القمرِ ،49
يك ِفــي
{مــن أَي شـ
ـه َشـ ِـر ٌ
{وَلـ ْـم َي ُكــن َّلـ ُ
ـه* ِمن ُّن ْط َفــة َخَلَقـ ُ
ـيء َخَلَقـ ُ
ُ
ـه َفَقـ َّـدَرُه}عبسَ ،19-18
ْ ِه َ ْ
ِ
ق ُك َّل َشيء َفَق َّـدَرُه َت ْق ِـدي اًر}الفرقان{،2فلمـا تبـين لـه قـال أَعلـم أَن ّللا علـى ك ِ
ـل َشـيء َقـ ِد ٌير}البقرة،259
اْل ُمْلك َو َخَل َ
َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ه َ َ َ ُ ه ْ
ْ
الـرْزق ِل ِعب ِ
ِ
ـاد ِه َلَب َغ ْـوا ِفـي ْاألَْر ِ
ض َوَل ِكـن
{وَل ْـو َب َسـ َ
ّللا هِ َ َ
{واْلَق َمَر َقَّدْرَن ُ
اه َمَن ِاز َل َحَّتى َع َاد َكاْل ُعْر ُجو ِن اْلَقديمِ}يسَ ،39
َ
ط َّ ُ
ين حِنيفـاً ِف ْطـرَة َّ ِ
ـاد ِه َخِبيـر ب ِصير}الشـورىَ { ،27فـأ َِقم وجهـك لِ هِ
يَنهِزل ِبَقدر َّما ي َشاء ِإَّنه ِب ِعب ِ
ط َـر َّ
ـاس
ّللا َّالِتـي َف َ
ُ ُ َ
ْ ََْ َ
لـد ِ َ
ٌ َ ٌ
َ ُ ُ َ
الن َ
َ
ّللا َذلِك هِ
ِ
ِ
الن ِ
ين اْلَقهِي ُم َوَل ِك َّن أَ ْك َثَر َّ
اس َال َي ْعَل ُمو َن }الروم.30
يل لِ َخْل ِق َّ َ
الد ُ
َعَلْي َها َال َتْبد َ

 - 61ال يمكن فهم الرادة النسـانية وخياراتهـا علـى أسـاس المعطيـات العلميـة المعرفيـة والوجدانيـة وحـدها مـن
ـخ
دون فرضية وجود ُب ْعد ما ورائي غيبي ال يدركه سقف المنطق النساني ،والذي قد يكمن سره فـي أمـر مـا ُن ِف َ
وحــي َفَقع ـوْا َلــه سـ ِ ِ
ـت ِفيـ ِـه ِمــن ُّر ِ
ين}الحجر ،29وهللا ســبحانه
فــي النســان مــن روح هللا { َف ـِإ َذا َسـ َّـوْي ُت ُه َوَن َف ْخـ ُ
ـاجد َ
ُ
ُ َ
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وتعالى وحده الذي لـه الرادة المستقلة المطلقة {ِإ َذا َق َضى أ ِ
ّللا
ـول َل ُ
ـه ُكـن َفَي ُكـو ُن}آل عمـرانَ ،47
{و ه ُ
َم اًر َفإَّن َما َيُق ُ
ْ
َي ْح ُك ُم الَ ُم َعهِق َب لِ ُح ْك ِم ِه}الرعد ،41واذلك يكون القدر الـذي وهـب هللا النسـان مـن حريـة الرادة واسـتقالليتها مـن

مؤهالت النسان لالستخالف وحرية التصرف والقرار ،ومسؤوليته عن قـ اررات إرادتـه الحـرة فـي القيـام بمتطلبـات

االستخالف في غائيته وأخالقيته واصالحه واعماره األرض ،وقد يفسر ذلك أيضاً ويلقي مزيداً من الضـوء عليـه
ما وهب هللا نبيه عيسى عليه السالم من الخوارق والقدرات الخاصة التي هي من أمر هللا {ومريم ابَن َ ِ
ان
ـت ع ْم َـر َ
َ َْ َ َ ْ
َّالِتي أَحصَنت َفرجها َفَن َف ْخَنا ِف ِ
وحَنا}التحريم{ ،12ورسوالً ِإَلى بِني ِإسرِائ ِ
ِ
يه ِمن ُّر ِ
قيـة همـن َّرهِا ُك ْـم
يل أَهنـي َق ْـد ِجْئ ُـت ُكم ِب َ
َ
ْ َ ْ ْ ََ
ََ ُ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َهْيَئة َّ
ط ِ
ُحِيــي اْل َم ْـوَتى
ق َل ُكم ِهم َن ال ه
الطْي ِر َفأَن ُف ُخ فيـه َفَي ُكـو ُن َ
أَِهني أ ْ
ص َوأ ْ
ّللا َوأُْبـر ُ
طْيـ اًر ِبـِإ ْذ ِن ه
َخُل ُ
ِئ األ ْك َمـ َه واألَْب َـر َ
ِبِإ ْذ ِن ِ
ِ
ين}آل عمران.49
ّللا َوأَُنهِبُئ ُكم ِب َما َتأ ُْكُلو َن َو َما َتَّد ِخُرو َن ِفي ُبُيوِت ُك ْم ِإ َّن ِفي َذلِ َك َي ًة َّل ُك ْم ِإن ُك ُ
نتم ُّم ْؤ ِمن َ
ه
ومــن الواضــح ممــا ســبق أن قضــية حريــة الرادة لــدى النســان تتعلــق ببعــد فيمــا وراء الســقف المعرفــي
ِ
ِ
اج ُكَّل َهـا ِم َّمـا
{س ْـب َح َ
ـق ْاأل َْزَو َ
ان َّالـذي َخَل َ
لإلنسان ،وبأمر ما ُنف َخ فيه من الـروح ،وهـي أمـر غيبـي مـن أمـر هللاُ ،
اءك َفَب َص ُـر َك
نك ِغ َ
ُتنِب ُت ْاالَْر ُ
ض َو ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َو ِم َّما َال َي ْعَل ُمو َن} يسَ{ ،36لَق ْد ُك َ
ط َ
نت ِفي َغْفَلة ِهم ْن َه َذا َف َك َش ْفَنا َع َ
اْليــوم ح ِديـ ٌـد}ق{ ،22ويسـأَُلوَن َك عـ ِـن الـُّـرو ِح ُقـ ِـل الـُّـر ِ
َمـ ِـر َرهِاــي َو َمــا أُوِتيـ ُـتم ِهمــن اْل ِعْلـمِ ِإالَّ َقلِيالً}الس ـراء85
ُ
َ
ََْ َ
ََ ْ
وح مـ ْـن أ ْ
فكيف ،ومما سبق يمكن أن نتصور أنه يمكن لإل رادة النسانية التي هي ذاتها مخلوقة ،وتتصرف في كون هو
ق ،أن يكــون لهــا مــع ذلــك حريــة الخيــار ،وأن يترتــب علــى خيارهــا وتصــرفها مســؤولية وكأنهــا حــرٌة
أيضـاً مخلــو ٌ
مستقلة في قرارها ،وحرٌة في تصرفها ،علـى الـرغم مـن أنهـا مخلوقـة والكـون الـذي تتصـرف فيـه أيضـاً مخلـوق،

وتجزى على تصرفاتها؟!.
وتعاقب ُ
وأنها سوف ُتسأل ُ
من الواضح أنه ال يمكـن إدراك أمـر هـذه الحريـة ،وأمـر هـذه المسـؤولية ،ووجـه العـدل فـي األمـر ،بمنطـق
وعادل ،وأن النسان يـدرك فـي قـرارة نفسـه أنـه  -فـي
رحيم
ٌ
النسان وسقفه المعرفي ،إال بثقة النسان بأن هللا ٌ
يحـس بمسـؤوليته
حدود النواميس الكونية (القدر) -يملك حرية القـرار ،وأن لديـه القـدرة علـى الخيـار ،وبالتـالي
ه
الشخصية عما يتخذ من ق اررات في حياته ،وفي الكون من حوله.

إن تصــور قــدرة الرادة النســانية المخلوقــة فــي الكــون المخلــوق ،ال يمكــن أن تــتم بشــكل عــادل إال علــى

أساس منطق آخر أعلى يتصل بعالم الروح الذي هو عالم ما وراء منطق النسان وسقفه المعرفي ،وليس هـذا

األمر مستغرااً عن التجراة النسانية؛ حيث إن أم اًر ما ،في ضوء منطق معين ،يتغير وضـعه إلـى النقـيض فـي

ضوء منطق آخر ،ومثل ذلك منطق النسان الراشد ،ومنطق الطفل الساذج ،ومن الناحية العلمية مثل ذلك مثل

ستحدث مقارناً بمنطق الفيزياء دون البعد الـذري؛ حيـث
المنطق الذري؛ حيث إن المادة في هذا المنطق تفنى ُ
وت َ
ستحدث ،يقول هللا سبحانه وتعالىَ { :ف َال أُ ْق ِس ُم ِب َمـا ُتْب ِص ُـرو َن* َو َمـا َال ُتْب ِص ُـرو َن}الحاقة-38
المادة ال تفنى وال ُت َ
س َك ِم ْثلِـ ِـه َشـي ٌء َو ُهـ َـو
ـك ِغ َ
ـاءك َفَب َص ُـر َك اْلَيـ ْـوَم َح ِد ٌ
َ{ ،39لَق ْـد ُك َ
ط َ
نـت ِفــي َغْفَلـة ِهم ْـن َهـ َذا َف َك َش ْـفَنا َعنـ َ
يـد}قَ{ ،22ل ْـي َ
ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ـق اْل َم ْـو َت َواْل َحَيـا َة
ـار َك َّال ِـذي ِبي ِـد ِه الملـك وهـو علـى ك ِـل ش
الب ِص ُير}الشورىَ ،11
السم ُ
ـيء َقـد ٌير * َّالـذي َخَل َ
يع َ
{تَب َ
َ ْ ُْ ُ َ ُ َ ََ ُ ه َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َسـاء َف َعَلْي َهـا َو َمـا
َح َس ُن َع َمالً َو ُه َو اْل َع ِز ُ
لَِيْبُل َوُك ْم أَُّي ُك ْم أ ْ
يـز اْل َغ ُف ُ
ـل َصـالحاً َفلَن ْفسـه َو َم ْـن أ َ
{م ْـن َعم َ
ـور} الملـك َ ،2-1
النـاس أَن ُفسـهم ي ْظلِمو َن}يـونس{ ،44وعـد ِ
رُّاك ِب َ َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ّللا الَ َي ْظلِ ُـم َّ
ّللا
َ َ
َ َْ ه
ـاس َش ْـيئاً َوَلــك َّن َّ َ
الن َ
ظالم هلْل َعبيد}فصلت{ ،46إ َّن ه َ
َ ُْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظَّالم هلْل َعِبيد}ق ،29أما ما على األسرة
{ما ُيَبَّد ُل اْلَق ْو ُل َل َد َّي َو َما أََنا ِب َ
ق م َن ه
َص َد ُ
َحهقاً َو َم ْن أ ْ
ّللا قيالً }النساءَ ،122
اجب تسهيل مهمـة الرادة وتمكينهـا وترشـيدها؛ وذلـك بإحسـان الترايـة والتعلـيم ،ومـا وراء ذلـك
والمجتمع فهو و ُ
فهو مسؤولية الفرد وقراره.
واستطرادا ً لمفهوم ما وراء الحياة والوجود اإلنساني على هذه األرض والمنطق األعلى الذي يحكم كلية الوجود
مما ال يلحق به المنطق واإلدراك اإلنساني في هذه الحياة (َليس َك ِم ْثلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
الب ِص ُير) الشورى
السم ُ
يع َ
ٌْ َ َ
ْ َ
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يد( ق اآلية (َ ( )22وَي ْسأَُلوَن َك َع ِن
نك ِغ َ
اءك َفَب َصُر َك اْلَي ْوَم َح ِد ٌ
اآلية(َ( )11لَق ْد ُك َ
ط َ
نت ِفي َغْفَلة ِهم ْن َه َذا َف َك َش ْفَنا َع َ
الر ِ
يتم ِمن اْل ِعْلمِ ِإالَّ َقلِيالً) السراء ا ية)ِ( (85إ َذا َق َضى أ ِ
ِ
ول َل ُه
ُّ
الرو ِح ُق ِل ُّ ُ
َم اًر َفإَّن َما َيُق ُ
ْ
وح م ْن أ ْ
َم ِر َرهِاي َو َما أُوت ُ ه
ُكن َفَي ُكو ُن) آل عمران اآلية (َ ( ،)47ف َال أُ ْق ِس ُم ِب َما ُتْب ِصُرو َن * َو َما َال ُتْب ِصُرو َن ) الحاقة اآلية (،)38-39
ِ
ض َو ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم َو ِم َّما َال َي ْعَل ُمو َن) يس اآلية (.)36
اج ُكَّل َها ِم َّما ُتنِب ُت ْاألَْر ُ
( ُسْب َح َ
ق ْاأل َْزَو َ
ان َّالذي َخَل َ
إن هناك سؤاالً يدور في األذهان ،وكثيرا ً ما يسأله حتى الصغار ،وقد يكون من المفيد محاولة اإلجابة عنه
ضمن الرؤية الكونية القرآنية ودون خوض في الكالميات والفلسفيات ،وهو لماذا خلق هللا الشيطان ؟ وبمفهوم
أشمل لماذا خلق هللا الشر؟
والجواب في ضوء إدراك محدودية منطق اإلنسان وإدراكه وعجز منطقه أن يلم بكليات الكون ووجود أصل
وجوده؛ األمر الذي يترتب عليه ضرورة اإليمان والتسليم بأن خلق الشيطان وخلق الشر ال بد أن يكون له
معنى وغاية عليا تتعلق بتركيب الوجود وأبعاده التي ال يحيط بها عقل اإلنسان ومنطقه؛ ذلك ألن عقل اإلنسان
أصالً ومنطقه ال يتصور وجودا ً من عدم ،وهو يعلم أنه موجود وأن الكون موجود ،وكان وفق منطقه يجب أال
يكون هو ذاته موجودا ً وأال يكون الكون موجوداً ،وإال أمكن تصور وجود من عدم وجود ،وهو أمر غير
متصور في إدراك اإلنسان ومنطقه ،ولما نراه ونعلمه من وجود هذا الكون ،ومن عظمته وإبداع صنعه؛ ولذلك
فال بد أن نقبل أن لوجود الشيطان والشر معنى وغاية عليا ،وأن علينا أن نُ ْعنَى بفهم ما يعنينا فهمه من هذا
الوجود ،وأن نكتفي بذلك؛ ألننا ندرك ونعلم أن أمر ذلك هو فوق سقف إدراكنا وعلمنا ومنطقنا.
ومما يمكن أن ندركه من معاني خلق الشيطان والشر ،وهو ما يعـنينا هنا ،أن من فطرة اإلنسان إدراك
الشيء بضده "وبضدها تتميز األشياء" فباألبيض يتضح األسود ،وبالصغير يتضح الكبير ،وبالبارد يتضح
الساخن ،وبالضعيف يتضح القوي ،وبالجنون يتضح العقل ،وبالظلم يتضح العدل ،وبالشر يتضح الخير.
هذا أمر نحسه ونلمسه ،ولوال التضاد في فطرة اإلنسان لما كان لإلنسان ما هو عليه من إدراك.
ومما ندركه أيضا ً بشأن الشيطان والشر ،أن اإلنسان الخير ،يتمتع بحس األمن والطمأنينة وراحة النفس
والضمير ،حتى وإن قل نصيبه من المتع المادية ،وحتى إن لقي بعض القلة والعناء فإنه – بعد بذل الجهد  -يظل
راضيا ً بالمقسوم ،مطمئن النفس ،مرتاح الضمير ،واثق المصير.
بينما اإلنسان المؤذي واإلنسان الظالم الشرير فإنه  -برغم ما قد يحققه من المكاسب والمتع المادية -ال يعرف
على وجه الحقيقة  -معنى طمأنينة النفس وراحة الضمير وأمن المصير ،وهو بذلك يعيش حياة قلقة مظلمة
ي صارعها ويهرب من مواجهتها بلهاث الجمع ،وغيبوبة الملذات والمسكرات والمخدرات المادية والمعنوية،
وال يأنس إلى نفسه ،وال يخلو إليها ،وهو في حالة هرب ال ينقطع منها ومن مواجهتها ،ومواجهة األحاسيس
السلبية التي تتقد فيها؛ ألنه (كالنار تأكل بعضها أن لم تجد ما تأكله).
ض ُك ْم لَِب ْعض َعُدو َفِإ َّما َيأِْتَيَّن ُكم ِهمِهني ُهًدى َف َم ِن َّاتَب َع
اه ِب َطا ِمْن َها َج ِميعاً َب ْع ُ
ال ْ
يقول هللا سبحانه وتعالىَ ( :ق َ
يش ًة َضنكاً وَنح ُشره يوم اْل ِقي ِ
َع َمى ) طه اآلية
ض َعن ِذ ْكرِي َفِإ َّن َل ُه َم ِع َ
َعَر َ
امة أ ْ
اي َف َال َي ِض ُّل َوَال َي ْشَقى * َو َم ْن أ ْ
َ ْ ُُ َْ َ َ َ
ُه َد َ
َّ ِ
الشْي ِ
َّـروا َفِإ َذا ُه ْم ُمْب ِصُرون) األعراف .201
هم َ
ف ِم َن ِه
ط ِائ ٌ
طان َت َذك ُ
(ِ( ،)124 ،123إ َّن الذْي َن َّاتَق ْوا ِإ َذا َم َّس ْ
وهكذا فإن الشر وسيلة من وسائل اإلنسان لمعرفة معنى الخير ،وأهميته ولذة طلبه لتحقيق ذات اإلنسان
الخيرة المطمئنة.
ِ
ِ
ِ
ـيء َي ْو َمئـذ
يقول هللا سبحانه وتعالىَ ( :ك َّـال ِإ َذا ُدكَّـت ْاألَْر ُ
ـك َواْل َمَل ُ
ض َد هكـاً َد هكـاً * َو َجـاء َرُّا َ
ـك َصـهفاً َصـهفاً * َوج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّر ِْ
َح ٌـد * َوَال
ول َيا َلْي َتني َقَّد ْم ُت لِ َحَياتي * َفَي ْو َمئـذ َّال ُي َعـ هذ ُب َع َذ َاب ُ
نس ُ
ـه أ َ
ِب َج َهَّن َم َي ْو َمئذ َي َت َذكُ
ال َ
ان َوأََّنى َل ُه ال هذ ْكَرى * َيُق ُ
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ـاد ُخلِي ِفـي ِعب ِ
الن ْفس اْلم ْطمِئَّن ُة * ارِج ِعـي ِإَلـى رِا ِـك ر ِ
ـادي * َو ْاد ُخلِـي
اض َـي ًة َّمْر ِض َّـي ًة * َف ْ
ق َوَثا َق ُه أ َ
ْ
َ
ُيوِث ُ
َه َ
َحٌد * َيا أََّي ُت َها َّ ُ ُ َ
َجَّنِتي ) الفجر اآلية ( 21ـــــ .)30
وإذا استعدنا ما سبق أن ذكرناه بشأن اإلرادة المخلوقة المستقلة ،وأنها من أمور الغيب ومنطق الوجود
األعلى ،واإلرادة اإللهية التي تعلو سقف المنطق اإلنساني ،في إدراك كيفية وجود إرادة مخلوق مستقلة ،في
كون مخلوق ،بحيث يمكن أن يكون من العدل مساءلتها على خياراتها ،فتصور العدل من جانب ومسؤولية
اإلرادة المخلوقة ،هي صنو قضية حقيقة الوجود من العدم في منطق اإلنسان ،وهكذا نحن البشر نرى هذه
األحوال وندركها ونلمس آثارها ،ولكن منطقنا بالطبع ال يستطيع فهمها؛ ألنها تتعلق بمنطق أعلى يتعلق بعالم
الغيب والروح.
والقرآن الكريم يضع أمامنا ويرسم لنا المشاهد التي نرى فيها؛ كيف أن إبليس ،هو الذي قرر بإرادته ،أن
يصبح شريرا ً ،حسدا ً وكبرا ً لما منح هللا "آدم" من قدرة العلم واإلبداع والتصرف ،في عالم المادة والطين،
وهو عكس خيار المالئكة الذين تقبلوا القرار اإللهي وأدركوا حكمته وأطاعوا أمره ،أي إن إبليس هو الذي
اختار بإرادته أن يستكبر ،وأن يعصى ،وأن يكون مفسدا ً شريراً ،على غير خيار المالئكة بالطاعة ،وإدراك
محدودية علمهم إلى جانب علم الخالق سبحانه.
يقول هللا سبحانه وتعالى :
سدُ ِفيهَا َويَ ْ
سبِ ُح
س ِف ُك ِ
ض َخ ِليفَةً قَالُواْ أَت َجْ عَ ُل ِفيهَا َمن يُ ْف ِ
الد َماء َونَحْ ُن نُ َ
(وإِ ْذ َقا َل َربُّكَ ِل ْل َمالَئِ َك ِة إِنِي جَا ِع ٌل فِي األَرْ ِ
َ
س َماء ُكلهَا ثُم ع ََر َ
ِس لَكَ َقا َل إِنِي أ َ ْعلَ ُم َما الَ ت َ ْعلَ ُمونَ * َوعَل َم آدَ َم األَ ْ
علَى ا ْل َمالَئِ َك ِة فَ َقا َل أَنبِئُونِي
ض ُه ْم َ
بِ َح ْم ِدكَ َونُ َقد ُ
بِأ َ ْ
س ْبحَا َنكَ الَ ِع ْل َم لَنَا إِال َما عَلمْ تَنَا إِنكَ أَنتَ ْالعَ ِلي ُم ْال َح ِكي ُم * قَا َل يَا آدَ ُم
س َماء َهـ ُؤالء إِن ُكنت ُ ْم صَا ِدقِينَ * قَالُواْ ُ
س َمآئِ ِه ْم قَا َل أَلَ ْم أَقُل ل ُك ْم إِنِي أ َ ْعلَ ُم َ
س َمآئِ ِه ْم فَلَما أَن َبأ َ ُه ْم ِبأ َ ْ
أَن ِبئْهُم ِبأ َ ْ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما ت ُ ْبدُونَ َو َما
اوا ِ
ت َواألَرْ ِ
غي َ
ْب الس َم َ
ُكنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ ) البقرة 33-30
)وِا ْذ َقال رُّاك لِْلمالَ ِئك ِة ِإِهني َخالِق ب َش اًر ِمن صْلصال ِمن حمإ َّمسُنون * َفِإ َذا س َّوي ُته وَنَف ْخت ِف ِ
يه ِمن ُّر ِ
وحي َفَق ُعوْا
ََ َ َ َ
َ ْ َُ ُ
ٌ َ
َ
ه َ َ هْ ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
َل ُه س ِ
ِ
يس ما َل َك أَالَّ
يس أََبى أَن َي ُكو َن َم َع َّ
ين * َف َس َج َد اْل َمآلئ َك ُة ُكُّل ُه ْم أ ْ
اجد َ
اجد َ
َج َم ُعو َن * ِإالَّ ِإْبل َ
َ
ين * َق َ
ال َيا إْبل ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِ
َكن هألَ ْس ُج َد لَب َشر َخَل ْق َت ُه من َصْل َصال هم ْن َح َمإ َّم ْسُنون( الحجر 33-17
َت ُكو َن َم َع َّ
ال َل ْم أ ُ
اجد َ
ين * َق َ
ين * َقا َل فَا ْه ِب ْط ِم ْنهَا فَ َما َي ُك ُ
(قَا َل َما َمنَ َعكَ أَال ت َ ْ
ون
س ُجدَ ِإ ْذ أ َ َمرْ تُكَ قَا َل أَنَا ْ َخ ْيرٌ ِم ْنهُ َخ َل ْقت َ ِني ِمن ن ٍار َو َخ َل ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
لَكَ أَن ت َتَكَب َر فِيهَا فَ ْ
نظرْ نِي إِلَى يَوْ ِم يُ ْبعَثُونَ * قَا َل إِنكَ ِمنَ المُن َظ ِرينَ )األعراف
اخ ُر ْج إِنكَ ِمنَ الصا ِغ ِرينَ * قَا َل أ َ ِ
18-15
(وإِ ْذ قُ ْل َنا ِل ْل َم َالئِ َك ِة ا ْ
مْر َربِ ِه أَفَتَت ِخذُونَهُ َوذُ ِريتَهُ أَوْ ِليَاء
س َ
يس كَانَ ِمنَ ْال ِج ِن فَفَ َ
س ُجدُوا ِآلدَ َم فَ َ
َ
س َجدُوا إِال إِ ْب ِل َ
ق ع َْن أ َ ِ
نز ُ
س ُن إِن الش ْي َطانَ يَ َ
غ
ِمن دُونِي َو ُه ْم َل ُك ْم َ
(وقُل ِل ِعبَادِي يَقُولُواْ التِي ِه َي أَحْ َ
س ِللظا ِل ِمينَ بَدَالً) الكهف َ ،50
عدُوٌّ ِبئْ َ
عو ِح ْزبَهُ
عدُوا ً ِإن َما يَ ْد ُ
عدُوٌّ فَات ِخذُوهُ َ
عدُواً ُّم ِبينا ً) اإلسراء ِ ( ،53إن الش ْي َطانَ لَ ُك ْم َ
ان َ
إل ْن َ
س ِ
بَ ْينَ ُه ْم ِإن الش ْي َطانَ كَانَ ِل ِ
ير) فاطر( ،6قا َل ا ْه ِب َطا ِم ْنهَا ج َِميعا ً َب ْع ُ
ِل َي ُكونُوا ِم ْن أَ ْ
عدُوٌّ فَ ِإما َيأ ْ ِت َين ُكم ِم ِني ُهدًى فَ َم ِن
ْض َ
ض ُك ْم ِل َبع ٍ
صحَا ِ
ب الس ِع ِ
ان َو َمن يَتبِعْ ُخ ُ
ش َقى ) طه َ ( ،123يا أَيُّهَا ال ِذينَ آ َمنُــوا َال تَتبِعـُوا ُخ ُ
َاي َف َال يَ ِض ُّل َو َال يَ ْ
ت
ط َوا ِ
ط َوا ِ
ت الش ْي َط ِ
اتبَ َع ُهد َ
ان يَ ِعدُ ُك ُم ْالفَ ْق َر َويَأْم ُُر ُكم ِب ْالفَحْ شَاء َواّللُ يَ ِعدُ ُكم م ْغ ِف َرةً
ان َف ِإنهُ يَأْم ُُر بِ ْال َفحْ شَاء َو ْالمُنك َِر) النور (( ،)21الش ْي َط ُ
الش ْي َط ِ
ِم ْنهُ َوفَ ْ
ع ِليم ) البقرة (( ،)268إِنمـَا يـ ُ ِريدُ الش ْي َط ُ
َاوةَ َو ْالبَ ْغضَاء فِي ْال َخمْ ِر
س ٌع َ
ضالً َواّللُ َوا ِ
ان أَن يُوقِ َع بَ ْينَ ُك ُم ْال َعد َ
ض
َو ْال َم ْيس ِِر َويَصُد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر اّللِ َوع َِن الصالَ ِة َف َه ْل أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة ( ،91يَا أَيُّهَا الن ُ
اس ُكلُواْ ِمما فِي األَرْ ِ
َحالَالً َط ِيبا ً َوالَ تَت ِبعُواْ ُخ ُ
اّلل
ُّوء َو ْالفَحْ شَاء َوأَن تَقُولُواْ َ
ان ِإنهُ لَ ُك ْم َ
ط َوا ِ
عدُوٌّ ُّم ِبين* ِإن َما يَأْم ُُر ُك ْم ِبالس ِ
علَى ِ
ت الش ْي َط ِ
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ْش عَن ِذ ْك ِر الرحْ َم ِن نُقَ ِي ْ
ش ْي َطانا ً فَه َُو لَهُ قَ ِرين) الزخرف ٌَ ( ،36يا َب ِني
ض لَهُ َ
(و َمن َيع ُ
َما الَ ت َ ْعلَ ُمونَ ) البقرة َ ،169
سوْ َءاتِ ِه َما إِنهُ يَ َرا ُك ْم ُه َو َوقَبِيلُهُ
آدَ َم الَ يَ ْفتِنَن ُك ُم الش ْي َط ُ
نز ُ
ع َ
س ُه َما ِلي ُِريَ ُه َما َ
ع ْن ُه َما ِلبَا َ
ان َك َما أ َ ْخ َر َج أَبَ َو ْي ُكم ِمنَ ْالجَن ِة يَ ِ
ِم ْن َحي ُ
األعراف ( ،27فَ ِإذَا قَ َرأْتَ ْالقُرْ آنَ فَا ْ
اطينَ أَوْ ِليَاء ِلل ِذينَ الَ ي ُْؤ ِمنُون)
ْث الَ ت َ َروْ نَ ُه ْم إِنا َجعَ ْلنَا الشيَ ِ
َ
ستَ ِع ْذ بِاّللِ
ْس لَهُ س ُْل َط ٌ
علَى ال ِذينَ
علَى َر ِب ِه ْم يَتَ َوكلُونَ * إِن َما س ُْل َطانُهُ َ
علَى ال ِذينَ آ َمنُواْ َو َ
ان َ
يم * إِنهُ لَي َ
ان الر ِج ِ
ِمنَ الش ْي َط ِ
ش ِركُونَ ) النحل (ِ ( ،)100 – 98ليَجْ عـَ َل َما ي ُْل ِقــي الش ْي َط ُ
يَت َ َولوْ نَهُ َوال ِذينَ ُهم ِب ِه ُم ْ
ان فِتْنَةً ِلل ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم م َرضٌ
س َي ِة
َو ْالقَا ِ
ات َبعَكَ ِمنَ

علَي ِْه ْم س ُْل َط ٌ
ان ِإال َم ِن
ْس لَكَ َ
قُلُوبُ ُه ْم َو ِإن الظا ِل ِمينَ لَ ِفي ِ
اق َب ِعيد ) الحج (ِ ( ،)52-53إن ِع َبادِي لَي َ
شقَ ٍ
ْالغَا ِوينَ ) الحجر.42

وهكذا ترى أن إبليس لم يخلق شيطانا ً وإنما هو الذي اختار وقرر كبرا ً وغرورا وحسداً لما أنعم هللا به على
اإلنسان " آدم" من علم وقدرة واستخالف وبإرادته الذاتية ،أن يعصى وأن يستكبر وأن يكون شيطانا ً شريراً
مدمرا ً ومنتقما من هذا اإلنسان الذي يقرر بإرادته الذاتية أن يكون غاويا ً ومفسدا ً وظالما ً ومعتديا ً فيصغى
لوسوسة الشيطان ،وغوايته ويخضع لسلطان تدبيراته وفتنه وإمالءاته الشريرة.
وهكذا فإن اإلنسان أيضا ً بإرادته هو الذي يقرر بدوره أن يغلب على حياته الخير واإلصالح والعدل والرحمة
واإلعمار والسالم ،أو يقرر أن يتسرب إلى حياته الشر والفساد والظلم والقسوة والعدوان (إِن اّللَ الَ يَ ْظ ِل ُم
شيْئا ً َولَـ ِكن
اس َ
سنَةً يُضَا ِع ْفهَا َوي ُْؤ ِ
ِمثْقَا َل ذَر ٍة َوإِن ت َ ُك َح َ
ت ِمن لدُ ْنهُ أَجْ را ً ع َِظيماً) النساء ( ،40إِن اّللَ الَ يَ ْظ ِل ُم الن َ
س ُه ْم يَ ْظ ِل ُمونَ ) العنكبوت َ ( ،40و َما
س ُه ْم يَ ْظ ِل ُمونَ ) يونس َ ( ،44و َما كَانَ اّللُ ِليَ ْظ ِل َم ُه ْم َولَ ِكن كَانُوا أَنفُ َ
اس أَنفُ َ
الن َ
س ُه ْم يَ ْظ ِلمُون) آل عمران َِ( ،117إِن
(و َما َظلَ َم ُه ُم اّللُ َولَـ ِك ْن أَنفُ َ
َظلَمُونَا َولَـ ِكن كَانُواْ أَنفُ َ
س ُه ْم َي ْظ ِل ُمونَ ) البقرة َ ،57
صبَ ِة أُو ِلي ْالقُو ِة ِإ ْذ َقا َل َلهُ
وز َما ِإن َم َفاتِ َحهُ َلتَنُو ُء ِب ْالعُ ْ
سى َفبَ َغى َ
َق ُ
ارونَ كَانَ ِمن َقوْ ِم مُو َ
ع َلي ِْه ْم َوآت َ ْي َنا ُه ِمنَ ْال ُكنُ ِ
نس نَ ِصي َبكَ ِمنَ الدُّ ْن َيا َوأَحْ سِن َك َما
ار ْاآل ِخ َرةَ َو َال ت َ َ
قَوْ ُمهُ َال ت َ ْف َر ْح ِإن اّللَ َال ي ُِحبُّ ْال َف ِر ِحينَ * َوا ْبتَ ِغ ِفي َما آت َاكَ اّللُ الد َ
ار ْاآل ِخ َرةُ
ض إِن اّللَ َال ي ُِحبُّ ْال ُم ْف ِ
س ِدينَ } القصص { ،77-76تِ ْلكَ الد ُ
سنَ اّللُ إِلَيْكَ َو َال تَب ِْغ ْالفَ َ
أَحْ َ
سادَ فِي ْاألَرْ ِ
نَجْ عَلُهَا ِلل ِذينَ َال يُ ِريدُونَ ُ
سادا ً َو ْالعَاقِبَةُ ِل ْلمُت ِقينَ } القصص 83
ض َو َال فَ َ
علُوا ً فِي ْاألَرْ ِ
أما حين يسأل الصغار :لماذا خلق هللا الشيطان؟ وكثيرا ً ما يسألون مثل هذا السؤال .فيكفى لإلجابة عليهم أن هللا
لم يجعل "إبليس" شيطاناً ،ولكنه قرر هو أن يعصى هللا ،وأن يستكبر ،عند ذلك قرر هو أن يكون شيطانا ً
مفسدا ً شريراً ،يكره اإلنسان ويسعى في األرض لغوايته ،وكذلك اإلنسان يصبح مفسداً شريرا ً حين يقرر أن
يعصي ربه ،ويسعى مثل "إبليس" في أذى الناس وضرهم.
هناك قضية أخرى تتعلق بما سبق من عالقة النسان بالغيب ،وهي قضية االبتالء بالنعمة أو ُّ
بالض هِـر في
حياة النسان.
ّللا
مما سبق علمنا أن النسان المخلوق له إرادة مستقلة وخيارات في الحدود المقدرة (القدر) (الَ ُي َكهِل ُ
ف هُ
َن ْفساً ِإالَّ ُو ْس َع َها َل َها َما َك َسَب ْت َو َعَلْي َها َما ا ْك َت َسَب ْت) البقرة  ،286وأن كل ذلك له ِح َك ٌم يعلم النسان شيئاً منها،
وان كان علمه ومنطقه ال يدرك وال يحيط بكليات عالم الغيب والروح وما وراء المادة.

والقرآن الكريم في قصة موسى عليه السالم والرجل الصالح يضرب لإلنسان أمثل ًة على محدودية علمه الكلي
ه
وح
الرو ِح ُق ِل ُّ
وما وراء ما يرى من صروف الحياة من ِح َكم وعلل وغايات ال يدركها النسان ( َوَي ْسأَُلوَن َك َع ِن ُّ
الر ُ
ِ
يتم ِهمن اْل ِعْلمِ ِإالَّ َقلِيالً) السراء َ ( ،85ف َال أُ ْق ِس ُم ِب َما ُتْب ِصُرو َن* َو َما َال ُتْب ِصُرو َن*) الحاقة
َم ِر َرهِاي َو َما أُوِت ُ
م ْن أ ْ
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ِ ِ
ظهناً إَ َّن َّ
ق َشْيئ ًا) يونس  ،36فقصة الرجل الصالح هذه تدعونا
َ ( ،38و َما َيَّت ِب ُع أَ ْك َثُرُه ْم ِإالَّ َ
الظ َّن الَ ُي ْغني م َن اْل َح ِه
إلى التأمل في أمر أي ابتالء ُيبتلى به النسان حتى يواجه هذا االبتالء بقوة اليمان والصبر.
آتيَناه رحم ًة ِمن ِع ِ
ِ
ندَنا وعَّلمَن ِ َّ ِ
ال َل ُه
يقول هللا سبحانه وتعالىَ (:ف َو َج َدا َعْبداً ِهم ْن ِعَبادَنا َ ْ ُ َ ْ َ ْ
ََ ْ ُ
اه من لُدَّنا عْلماً* َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َت ْصِبُر َعَلى َما َل ْم
يع َم ِع َي َصْب اًر* َوَكْي َ
ال ِإَّن َك َلن َت ْس َتط َ
ُم َ
وسى َه ْل أََّتب ُع َك َعَلى أَن ُت َعهل َم ِن م َّما ُعهل ْم َت ُر ْشداً* َق َ
ِ ِِ
ِ
ّللا صاِب اًر وَال أ ْ ِ
ال َفِإ ِن َّاتَب ْع َتِني َف َال َت ْسأَْلِني َعن َشيء
َ
ال َس َت ِج ُدني ِإن َشاء َّ ُ َ
َم اًر* َق َ
َعصي َل َك أ ْ
ُتح ْط به ُخْب اًر* َق َ
ْ
طَلَقا حَّتى ِإ َذا رِكبا ِفي َّ ِ ِ
ِ ِ
حَّتى أ ِ
َهَل َها َلَق ْد ِجْئ َت َشْيئاً
ال أ َ
ق أْ
َخَرْق َت َها لِ ُت ْغ ِر َ
ْ
ُحد َث َل َك مْن ُه ذ ْك اًر* َفان َ َ
َ
َ َ
السفيَنة َخَرَق َها َق َ
ِ
ِ
ِ
سى
شيْئا ً َو ُه َو َخ ْيرٌ ل ُك ْم َو َ
سى أَن تَ ْك َر ُهواْ َ
{و َ
ع َ
ع َ
يع َمع َي َصْب اًر)الكهف َ ،72-65
ال أََل ْم أَ ُق ْل ِإَّن َك َلن َت ْس َتط َ
إ ْم اًر* َق َ
شيْئا ً َو ُه َو شَرٌّ ل ُك ْم َواّللُ َي ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم الَ ت َ ْعلَ ُمونَ }البقرة 216
أَن ت ُ ِحبُّواْ َ
قدر من أقداره ،حين
ولو تدبرنا القرآن وقصة الخلق ألدركنا أن العناء واالبتالء في حياة النسان في األرض ٌ
عصى وأصفى بإرادته وجهالته لبليس؛ فأكل من مادة "الشجرة" فأهبطه هللا من الجنة وعالم الروح إلى األرض
ادته باالبتالء بالخير
مت َحن إر ُ
وعالم المادة ،لتلتقي فيه الروح بسموها والمادة بسوءاتها وقذاراتها وعللها؛ ُلت َ

الضهِر والعناء إما مؤمناً صاب اًر أو كاف اًر ناقماً
مؤمناً محسناً شاك اًر ،أو جاحداً كاف اًر بط اًر شحيحاً في الخير ،وفي ُ
َنت َوَزْو ُج َك اْل َجَّن َة َف ُكالَ ِم ْن َحْي ُث ِشْئ ُت َما َوالَ َت ْقَرَاا َه ِـذ ِه َّ
الش َجَرَة َف َت ُكوَنا ِم َن
جزعاً هلوعاً ( َوَيا َ
اس ُك ْن أ َ
آد ُم ْ
الشي َط ِ ِ
َّ ِ
ِي َعْن ُه َما ِمن َس ْوَء ِات ِه َما)األعرافِ( 20-19إ َّن َه َذا َعُدو
س َل ُه َما َّ ْ ُ
الظالِم َ
ان لُيْبد َي َل ُه َما َما ُوورَ
ين* َف َو ْس َو َ
َخرجهما ِم َّما كاَنا ِف ِ
َّل َك َولِ َزْو ِج َك َف َال ُي ْخ ِر َجَّن ُك َما ِم َن اْل َجَّن ِة َف َت ْشَقى) طهَ ( ،117فأ ََزَّل ُه َما َّ
يه َوُقْلَنا
الشْي َ
َ
طُ
ان َعْن َها َفأ ْ َ َ ُ َ
ِ
ض ُك ْم لَِب ْعض َع ُدو َوَل ُك ْم ِفي األَْر ِ
ق اْل َم ْو َت َواْل َحَيا َة لَِيْبُل َوُك ْم أَُّي ُك ْم
اه ِب ُ
طوْا َب ْع ُ
ْ
ض ُم ْس َتَقر) البقرة َّ ( ،386الذي َخَل َ
ال نسان ِإَّنك ك ِادح ِإَلى رِاك كدحاً َفم َال ِق ِ
يه{)}6االنشقاق،6
َه َ َ ْ
ور)الملكَ( ،2يا أَُّي َها ِْ َ ُ َ َ ٌ
أْ
َح َس ُن َع َمالً َو ُه َو اْل َع ِز ُيز اْل َغ ُف ُ
ُ
(ِإَّنا َج َعْلَنا ما َعَلى ْاألَْر ِ
وكم ِب َّ
الشهِر
َح َس ُن َع َمالً)الكهفُ ( ،7ك ُّل َن ْفس َذ ِائَق ُة اْل َم ْو ِت َوَنْبُل ُ
ض ِزيَن ًة َّل َها لَِنْبُل َو ُه ْم أَُّي ُه ْم أ ْ
َ
اب ِمن ُّم ِص َيبة ِفي ْاألَْر ِ
ن
ض َوَال ِفي أَن ُف ِس ُك ْم ِإَّال ِفي ِك َتاب ِهمن َقْب ِل
َص
أ
ا
م
(
،
35
)األنبياء
و
ع
ج
ر
ت
ا
ن
ي
ل
ا
و
َواْل َخْي ِر ِف ْتَن ًة َ َِ ْ َ ُْ َ ُ َ
َ َ َ
ِ
َها ِإ َّن َذلِ َك عَلى َّ ِ ِ
ّللا َال ُي ِح ُّب ُك َّل ُم ْخ َتال
آت ُ
ْس ْوا َعَلى َما َف َات ُك ْم َوَال َت ْفَر ُحوا ِب َما َ
أَن َّنْبَأر َ
َ
ّللا َيس ٌير{ }22ل َكْي َال َتأ َ
اك ْم َو َّ ُ

َف ُخور) الحديد 23-22
ويقول سبحانه وتعالى :
ِِ
ط َع َّن أَْي ِدَي ُك ْم َوأَْر ُجَل ُكم ِهم ْن ِخ َالف
َخَباَرُك ْم) محمدَ ( ،31ف َألُ َق ِه
نك ْم َو َّ
ين َوَنْبُل َو أ ْ
ين ِم ُ
الصاِب ِر َ
( َوَلَنْبُل َوَّن ُك ْم َحَّتى َن ْعَل َم اْل ُم َجاهد َ
اءنا ِمن اْلبِيَن ِ
ُصهِلَبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِ َّ
ات َو َّال ِذي
الن ْخ ِل َوَل َت ْعَل ُم َّن أَُّيَنا أ َ
َشُّد َع َذاباً َوأَْبَقى * َقاُلوا َلن ُّن ْؤِثَر َك َعَلى َما َج َ َ َ ه
َوَأل َ
ِ
طَرَنا َفا ْق ِ
َنت َقاض ِإَّن َما َت ْق ِضي َه ِذ ِه اْل َحَيا َة ُّ
ط َاياَنا َو َما أَ ْكَرْه َتَنا َعَلْي ِه
آمَّنا ِبَرهِاَنا لَِي ْغ ِفَر َلَنا َخ َ
َف َ
ض َما أ َ
الدْنَيا * إَّنا َ
ِ
ْت رَّا ُه م ْج ِرماً َفِإ َّن َل ُه جهَّنم َال يم ُ ِ
ِ ِ
ِ
يها َوَال َي ْحيى * َو َم ْن َيأِْت ِه ُم ْؤ ِمناً
وت ف َ
م َن ه
الس ْح ِر َو َّ ُ
ََ َ َُ
ّللا َخْيٌر َوأَْبَقى * إَّن ُه َمن َيأ َ ُ
الص ِالح ِ
ات ع ْدن َت ْجرِي ِمن َت ْحِتها ْاألَ ْنهار َخالِ ِد ِ
ِ
ات َفأ ُْوَلِئ َك َل ُه ُم َّ
يها َوَذلِ َك َجَزاء
الدَر َج ُ
َ
ات اْل ُعَلى * َجَّن ُ َ
َق ْد َعم َل َّ َ
ين ف َ
َ
َُ
من َت َزَّكى) طه من ا ية ( ،76-71وِا ْذ َقال موسى لَِقو ِم ِه ا ْذ ُكروْا ِنعم َة ِ
اكم ِم ْن ِ
آل ِفْر َع ْو َن
ّللا َعَلْي ُك ْم ِإ ْذ أ َ
ْ
َْ ه
ُ
َ
َ ُ َ
َنج ُ ه
َ
اءكم وِفي َذلِ ُكم بالء ِمن َّرِا ُكم ع ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ن
يم) إبراهيم ا ية ،6
ظ
س
ن
و
ي
ح
ت
س
ي
و
م
اءك
ن
َب
أ
و
ح
ب
ذ
ي
و
اب
ذ
ع
ل
ا
وء
س
م
ك
ون
وم
س
َ
َي ُ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ه ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ
ه ه ْ َ ٌ
ِ
وب ِإ ْذ َن َادى َرَّا ُه أَِهني َم َّسِني ُّ
َنت
يس َوَذا اْل ِك ْف ِل ُكل ِهم َن َّ
الضُّر َوأ َ
الصاِب ِر َ
يل َوِا ْد ِر َ
ين) األنبياء َ ( ،85وأَُّي َ
( َوِا ْس َماع َ
َ
الص َال َة وْأمر ِباْلمعر ِ
الر ِ ِ
َص َاب َك ِإ َّن
أَْر َح ُم َّ
ين) األنبياءَ( ،83يا ُبَن َّي أ َِقمِ َّ
وف َواْن َه َع ِن اْل ُم َ
احم َ
َ ُْ
نك ِر َو ْ
َ ُْ
اصِبْر َعَلى َما أ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُم ِ
اه ْم
اموْا َّ
الصالَ َة َوأَنَفُقوْا ِم َّما َرَزْقَن ُ
ور) لقمان ا ية َ ( ،17و َّالذ َ
ين َصَبُروْا ْابت َغاء َو ْجه َرهِاه ْم َوأَ َق ُ
َذل َك م ْن َع ْزمِ ْاأل ُ
السهِيَئ َة أُ ْوَلِئ َك َل ُه ْم ُع ْقَبى َّ
ات َع ْدن) الرعد ا ية َ ( ،23-22وَل َمن
ِسهاًر َو َعالَِنَي ًة َوَي ْدَرُؤو َن ِباْل َح َسَن ِة َّ
الد ِار{َ }22جَّن ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُم ِ
ُوتوْا
ين أ ُ
َم َو ِال ُك ْم َوأَنُف ِس ُك ْم َوَل َت ْس َم ُع َّن م َن َّالذ َ
ور)الشورى ا ية َ( ،43ل ُتْبَل ُو َّن في أ ْ
َصَبَر َو َغ َفَر إ َّن َذل َك َلم ْن َع ْزمِ ْاأل ُ
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
اْل ِك َت ِ
ِ
ُم ِ
ور) آل عمران ا ية
ين أ ْ
اب من َقْبلِ ُك ْم َو ِم َن َّالذ َ
َ
َشَرُكوْا أَ ًذى َكثي اًر َوِان َت ْصبُروْا َوَتَّتُقوْا َفإ َّن َذل َك م ْن َع ْزمِ األ ُ
ِ
ِ
ين
اصِبُروْا َو َصاِبُروْا َوَار ِب ُ
ّللا َل َعَّل ُك ْم ُتْفلِ ُحو َن) آل عمران ا ية ( ،200إِالَّ َّالذ َ
َ( ،186يا أَُّي َها َّالذ َ
آمُنوْا ْ
طوْا َو َّاتُقوْا ه َ
ين َ
ِ
ِ
َجٌر َكِب ٌير) هود ا ية ِ( ،11إِهني َجَزْي ُت ُه ُم اْلَي ْوَم ِب َما َصَبُروا أََّن ُه ْم ُه ُم
َصَبُروْا َو َع ِمُلوْا َّ
الصالِ َحات أ ُْوَلـئ َك َل ُهم َّم ْغ ِفَرٌة َوأ ْ
اْل َف ِائ ُزو َن) المؤمنون ا ية ُ ( ،111ث َّم َك ِ ِ
اص ْوا ِباْل َمْر َح َم ِة) البلد ا ية،17
اص ْوا ِب َّ
ان م َن َّالذ َ
َ
الصْب ِر َوَت َو َ
آمُنوا َوَت َو َ
ين َ
(ِإَّال َّال ِذين آمُنوا وع ِمُلوا َّ ِ ِ
ِ
اصِبْر َصْب اًر َجميالً)
اص ْوا ِب َّ
َ َ ََ
اص ْوا ِباْل َح ِه
الصْب ِر) العص ار ية َ ( ،3ف ْ
ق َوَت َو َ
الصال َحات َوَت َو َ
المعارج ا ية .5

مما تقدم من آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن الرادة النسانية في هذه الحياة هي ابتالء بالخير والشر،
السِبيل ِإ َّما َش ِ
اك اًر َوِا َّما َكُفو اًر) النسان
وبالمتع والمعاناة ،وفي اختبار وامتحان ،وفي ه
كـد وكدحِ( ،إَّنا َهَدْيَن ُ
اه َّ َ
ا ية .3
ق ال نسان المسلم ورؤيته الكونية في الحياة الدنيا هي ُّ
الكـد والكـدح ،وهي الرضا والقناعة
ولهذا فإن ُخُل َ
محسن ومأجور على الحالين ،وبالشكر تزيد
واالطمئنان إلى المصير ،وهو شاكر للنعم ،صابر على الضـر،
ٌ
النعم ،وبالصبر تهون الباليا والنوازل ،فهو بإيمانه في خير حال ،ومأجور ومرضي على الحالين.
ويمكن تلخيص األمر في المعادلة التالية:

الروح

المعصية

المادة (الطين)

الهبوط

إرادة إنسانية (خيار)

قدر(سنن)  +قضاء (هدي وارشاد إلهي)

روح  +مادة

ابتالء نعمة (حمد

واحسان وشكر) أو (بطر وكبر وشح وكفر [نعمة])  +ابتالء ضر (رضا وقناعة وحمد وصبر) أو (نقمة وهلع

وجز وكفر)
62

إيمان أو كفر

سعادة أو شقاء.

 -لمزيد من التفصيل بشأن النظام السياسي السالمي انظر للمؤلف بحث "إشكالية االستبداد والفساد في

الفكر والتاريخ السالمي" مجلة "المسلم المعاصر" الصادرة بالقاهرة – العدد 1427 -122هـ2006/م  ،ويمكن

االطال عليها على موقع (إسالم أون الين  )www.islamonlaine.netوتسجيل كلمة (استبداد) في
الخانة المخصصة للبحث.
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 -رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده -الحديث رقم 3370
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 -المعجم الصغير – الحديث رقم 861
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 رواه المام أحمد في مسنده -الحديث رقم 13004 -مصنف عبد الر ازق الحديث 5104
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 -سنن النسائي الكبرى الحديث 9352
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 -لإلحاطــة بقضــايا أزمــات الفكــر والرادة فــي مســيرة األمــة الســالمية انظــر للمؤلــف "أزمــة العقــل المســلم"

الناشــر المعهــد العــالمي للفكــر الســالمي – هرنــدن – فرجينيــا – الطبعــة الثالثــة 1994م  .وكــذلك كتــاب "أزمــة
الرادة والوجدان المسلم" للمؤلف ،الناشر دار الفكر – دمشق – العادة الثالثة 2007م .
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ملحق

( اليمان بين العقل والخوارق )

مقدمة:
الضب

هذ المقالة كونها زءاً من مراءا

في إد ار

مبـية الر يـة الكونيـة الحبـارلة القرآنيـة،

أن هــذ المقالــة تمنــل طرح ـاً للبنيــة التحتيــة المضــنقة لهــذ الر يــة ،بوص ـ ها ر يــة روحيــة كليــة تتعلــق
الحيـاة اانضـانية وع ماتهـا وت اع تهـا علـى هـذ األر ؛ ذلـل ألنـ ب ح يـة

نكليا

الو ود ونكليا

كليا

ابتداء ،هي فيما وراء ضقإ المنطق اانضاني.
الو ود
ً
إن هذ المقالة تهدف إلى توبـي األضـاج العقلـي والنظـرو لإليمـان ،ومـا يضـتتنع مـن كليـا

أليــة ر يــة كليــة يقثنيــة للحيــاة ،ومــا و ارء الحيــاة ،إب أن تكــون صــادرة عــن ــالق الكــون؛ ألن إدرال

الو ود ،وهو ما ِّ
يكون األضاج الذو تقوم علي الر ية الكونية ااض مية ،والـذي كـان األضـاج والنـور

الهادو للكات  ،الـواعي وغيـر الـواعي ،منـذ عهـد ط ولتـ  ،وعلـى امتـداد رحلـة حياتـ  ،ايمانـ ور لتـ
الكونية الكلية ااض مية ،ولمعنى حيات في عالم المادة والروح.

وكــل مــا ثر ــو الكات ـ  ،أن تكــون هــذ المقالــة عون ـاً فــي إرضــاء األضــاج اليقثنــي المتــثن لــدى

القـارئ ،كمـا كانـ

لـدى الكاتـ  ،لت ليـة معنــى حياتـ ور لتـ الكونيـة علـى أضـاج توحثـدو اضــت

إص حي ِّثر ب ذن ه.

وما دفعني إلى كتانة هـذ المقالـة ،واضـتعادة مبـثتها مـن ذكرلـا

على مقاعد الدراضة النانوية ،هو مـا ل ـ

في

الط ولـة واللـنا  ،حـثن كنـ

نظـرو فـي د ارضـتي لقبـية المنه يـة العلميـة ااضـ مية ،أنـ
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على الرغم من علمية فكر اامام ابن حزم األندلضي ،وانبناط فكر العلمي  ،إب أن حاد عن منه

العلمي العقلي ،حثن وا مبية اايمان ،وح ية الوحي لثلوذ نقبول ال وار َق.
ولمــا كن ـ ؛ مــد وا ه ـ ذا مبــية اايمــان وصــدق الــوحي فــي عهــد الصــنا ،لــأني لــأن نقيــة

النلر في تلل المرحلة من العمر ،و د فكرو مد التزم المنهج العقلـي العلمـي نلـأن اايمـان والر يـة
ـأن ذو ن ٍ
ـال ،ممـا دعـاني مبـل عـدة ضـنوا إلـى كتانـة هـذ
الكونية ،ولم يكن لل وارق فيمـا ثتعلـق بهـا ل ٌ
فــي ظاهرلـة ابــن حــزم رواع ـاز الرضــالة المحمديــة ،م لـة الت دثـد ،ال امعــة ااضـ مية

المقالـة (تــأم

نمالثزلا ،الضنة النانية ،العدد النالث ا 167ـ ،)172اضتدراكاً على منهج اامام ابن حـزم ،واضـتكمابً

لر لت العلمية المنه ية.

الدليل العقلي أولى بحجية الوحي:
فمن المعلاوم َّ
أن اامـام ابـن حـزم األندلضـي ُيع ُّـد مـن أبـرز الل صـيا العلميـة التـي ب يمكـن
تمث ـز فكــر نأنـ فكــر علمــي منه ــي منبــنط،
أن ث ط هــا طـ
ال كــر ااضـ مي وتارل ـ  ،فقــد َّ
ثلتزم العقـل والوامـع والت ربـة والحـواج ،فـي غاي ٍـة مـن ال ـرأة والوبـوح ،ولـرف مبـول ال ـزعن
التوهما
و ُّ

والتهويما  ،مهما تلنض

من النيا

واألحوال ال كرلة والدثنية ،ومن الواب أن عقلية

ابــن حــزم العلميــة المنه يــة هــي ذاتهــا مــن أهــم األضــنا

فــي تــارلخ األمــة ال كــرو فــي العصــور

المتأ رة؛ التي أضهم في التقلثل من لـأن ابـن حـزم ،روانكـار منه ـ العلمـي؛ نضـب
آل إلي فكر األمة ،ونضب طول عزلة م كرلها وعلما ها عن الوامع والحياة.
ومما ثل

ال لـل الـذو

النظر أن التزام ابن حزم "ظاهر نا الوحي ااض مي وحد " في أحكـام اللـرلعة

ـج والت ربـ َة؛
دون زلادة أو نقا ،يمنل امتداداً طبيعياً لمنه ثت العلمية التي التزمـ العق َـل والح َّ
ول ـوحى ن ـ مــن ه ،لــيج فــي منه ـ أن ثزلــد النلــر علي ـ أو
ولــذلل ف ـ ن مــا يصــدر عــن الغث ـ ُ
ثنقصـوا منـ  ،فلــيج للعقــل عنــد ابــن حــزم إب أن ثدركـ كمــا هــو دون زلــادة أو نقــا؛ ألن العكــج
مــن ذلــل ث ـ دو إلــى تألي ـ العق ـل أو إلــى إلغا ـ عنــدما ت لــط اللــهادة نالغث ـ دون ح ـ ٍـة أو ضـ ٍ
ـند
عقلي معتبر ،ومد أعمل ابن حزم عقل وعلمـ ودراثتـ ومنه ـ العلمـي فـي فهـم الـوحي ونصوصـ

دون تزلــد أو انتقــاا؛ األمــر الــذو عل ـ مــاد اًر علــى فهــم الل ـرلعة وأحكامهــا بنحـ ٍـو أرغــم منكــرو
منه ـ  ،مبــل مرلدي ـ  ،علــى احت ـرام فقه ـ وفكــر  ،واعتنــار ح ــة علميــة لــرعية ب ث ـزال ثنهــل منهــا
ط

العلم والمعرفة حتى الثوم.

العقليـة العلميـة المنه يـة مــن مهـور علمـاء األمـة فـي مـرون الت لــإ

ويعـد ت اه ُـل أصـحا
أهـ َّـم ظــاهرة مــن الظ ـواهر التــي عــانى منهــا فكــر األمــة فــي تارل ـ المتــأ ر ،فقــد أصــان ال مــود،
َ
وأذبلـ تمــزق المعرفــة ااضـ مية ،واضــتحكام عزلــة العلمــاء والمنق ــثن المضــلمثن فــي أرومــة المضــا د
والمــدارج ،وهــذا الت اهــل والتقلثــل مــن لــأن أصــحا
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العقليــة العلميــة المنه يــة ،وبــعإ الح ــاوة

بهم ،لم يقتصر على ابن حزم وحد  ،بل ن د ذلل المومإ الضـلبي يمتـد إلـى ُ ـ ِّل أصـحا
ِّ
ـداء
المنه يــة العلميــة ،و ُ ــل أصــحا ال كــر اابــداعي ،منــل اامــام ابــن تيميــة الــذو ناصــن العـ َ
العقليـة

كبثر من العلماء والمنق ثن ،ووصمو نالمروق عن الدثن ،ومنـل ابـن لـدون الـذو ت اهـل
مهور ٌ
ٌ
ـور العلمــاء والمنق ــثن ،ونق ـي مغمــو اًر مهم ـ ً إلــى أن كلــإ علمــاء الغــر مــن أصــحا
فكـ َـر مهـ ُ
المنه ية العلمية عن مدرضت  ،وأعطوهـا حقهـا مـن التقـدثر والعنايـة ،روان منـل هـ بء كنثـرون ممـن
أُهمل فكرهم وأُنكر منه هم.

ومن ثتأمل في حياة ه بء النوان النوادر فـي تـارلخ األمـة ال كـرو المتـأ ر ،منـذ إغـ ق نـا

اب تهــاد فيمــا نعــد القــرن ال ارنــع اله ــرو ،ث ــد أن ه ـذ ال لتــا

ال كرلــة كان ـ

ت تلإ في طبيعتها ومضارها عن األنماط ال كرلة المدرضية الضا دة؛ التـي اتضـم

نتث ــة حيــاة علميــة

بتمـزق المعرفـة،

وعزلة العلماء عن الحياة ،وعن الوامع .فـابن تيميـة ،وابـن حـزم ،وابـن لـدون ،وأمنـالهم ،لـم يكونـوا

علمــاء وفقهــاء بــثن ــدران المــدارج فحض ـ  ،بــل كــانوا أصــحا
كون ـ
حياتيــة وضياضــية َّ

ب ـرة ود اريــة وممارضــة ا تماعيــة

لــدثهم معرفــة عقليــة علميــة متكاملــة ،و عل ـ

علمهــم ثت اعــل مــع عملهــم

وممارضــتهم ود ارثــتهم؛ نحثــث ثتعــاملون نأصــالة مــع وامــع الحيــاة ومتغث ارت ـ المعاصــرة لهــم ،ولــذلل

كان ُ ُّـل آ ار هم وا تهاداتهم – في بوء عصورهم الزمانية والمكانية  -أصثل ًة نثرًة.
وعلى الرغم من ِّ
اطراد منهج ابـن حـزم العلمـي المنبـنط فـي تعاملـ مـع الغثـ واللـهادة ،إب

ملكلة عويصة في نحن عن ماهية الدلثل العقلي في مبول مبدأ الوحي مصد اًر للمعرفة،

أن وا

وتمحيا حقيقت وحقيقة اللرلعة وتقبلها والتزامها.

التوهم ــا
ولم ــا ك ــان م ــنهج اب ــن ح ــزم ثلت ــزم العق ـ َـل والل ــهاد َة ،وب يقب ــل دع ــاوى ُّ
الناطنية والغنوصية؛ كان ب بد ل أن ث ـد دلـي ً عقليـا علميـاً منه يـاً كأضـاج وماعـدة يضـتند إلثهـا
والتهويم ــا

في تقبل للوحي (الغث ) والتزام عق ً.
ومبول ح ية الغث

ب يمكن أن تتأتى عق ً إب نقبول صدمية الرضول صلى ه علي وضـلم،

وصــدمية الرضــالة ،وهنــا ن ــد ابــن حــزم موزعـاً بــثن منه ـ العقلــي العلمــي الــذو ب ثلتــزم إب العقــل
والحــج والت ربــة مصــد اًر حقيقيـاً ملــروعاً للمعرفــة ،وبــثن حضـ الن ضــي اايمــاني ،ومعرفتـ العقليــة

نعظمــة رضــالة ااض ـ م ،وبــرورتها فــي اتضــاق الحيــاة النل ـرلة واضــتقامة أمرهــا ،وبــرورة تكامــل
الغث

واللهادة في معنى و ودها.

ولذلل؛ كان ب بد ببن حزم أن ث د هذا الدلثل العقلي الذو ثتضق مع طبيعـة فكـر ومنه ـ ،

ويمنــل حلقــة الوصــل العقليــة المنبــنطة بــثن الغث ـ

والتهويما

الغنوصية.
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لتوهمــا
واللــهادة ،دون الومــوا فــي لــرل ا ُّ

وحتى ث د ابن حزم دلثل ويمضل ن  ،حثث ب يمكن لمنل مبـول دعـاوى ابتصـال الغنوصـي
نعالم الغث  ،كـان ب بـد لـ مـن أن ثلت ـ

إلـى حيـاة الرضـول صـلى ه علـ وضـلم لث ـد فثهـا دلثلـ

ـدق الرضــول صــلى ه
وضــند صــدم العقلــي والعلمــي المنه ــي؛ الــذو التزم ـ فــي فكــر وأدا ـ  ،فصـ ُ
عليـ وضـلم ب بــد أن ثتـأتى مـن دلثــل ح ٍـي ثلــزم العقـل نـالقبول والتضــليم؛ لـذلل كـان نحــث ابـن حــزم
عن ااع از فـي حيـاة الرضـول صـلى ه عليـ وضـلم هـو األضـاج العقلـي العلمـي المنه ـي لقبـول

الرضـالة والتضـليم بهـا فـي عـالم اللـهادة ،ولتكامـل نقبولهـا الـربط العقلـي بـثن عـالم الغثـ

واللـهادة،

وهذا المنطلق العقلي المنه ي هو المنطلق الوحثد الضليم نالبرورة عند ابن حزم ومنه

العقلي في مبول مبايا الغث

والتضليم بها.

العلمـي

ولكــن مــا و ـ ااع ــاز فــي حيــاة الرضــول صــلى ه عليـ وضــلم الــذو يضــتطيع ابــن حــزم أن

العقل ،وب ثدا مع م ابً لل دل واللل والمنازعة؟
يقدم  ،وأن ثلزم ن
َ
فعلى الرغم من ض مة منهج ابن حزم وض ضة و هت المن يـة ،إب َّ
أن مـن الم ضـإ أن ابـن
حزم أ طأ بالت ولم ثوفق في اضت ار النتا ج الصحيحة من المقـدما

التـي وبـعها والتزمهـا؛

فااع از الذو اهتدى إلي ابن حزم انتهى إلى القول ب ع از ال وارق الماديـة ومـا ثتعلـق بهـا مـن

مصا المع از التي نضب إلى الرضول صلى ه علي وضلم ،ولكن هذ ال وارق ،روان صـدمها
الم منون َّ
وضلموا بها في يضر ،إب أنها يمكن أن تنثر كنث اًر من ال دل العقلي والعلمـي فـي ضـ مة
الض ــند والرواي ــة ومنالغ ــا

ال ــرواة و ــداا الحـ ـواج وكنثـ ــر غث ــر مم ــا يمك ــن أن يمت ــد إليـ ـ ال ـــدل

والمماحكا ضنداً ومتنـاً؛ نحثـث ثنتهـي األمـر عنـد الكنثـر مـن هـ بء إلـى القـول نـأن لـزوم اايمـان
بهــذ ال ـوارق إنمــا يقتصــر علــى مــن حبــر هــذ ال ـوارق فقــط ،ولــاهدها ،دون ضـوا مــن النــاج،

ف ـ ن مبــل بهــا نع ـ

وابحترام وااع ا

النــاج فهــو مــن نــا

نصاح

القابليــة للتضــليم نمنــل هــذ الــدعاوى ،ومــن نــا

الرضالة ،أو من نا

الح

وابحترام ألصحا

الح ـ

العلم والمعرفة الذثن

يضـلمون بهــذ ال ـوارق أو ثتقبلونهــا وفـاً ورهنـ ًة وطلنـاً للن ــع أو الضـ م ،وهــذا ممــا ب ثوافــق مــنهج
ابن حزم العقلي العلمي.
وأحض

أنني علـى لـاكلة ابـن حـزم فـي التو ـ نحـو التـزام المـنهج العقلـي العلمـي المنبـنط؛

ال ن َضـ منـذ نعومـة األظ ـار ،وأنـا علـى مقاعـد الد ارضـة النانويـة فـي ربـوا مكـة
حثث وا ه الض َ
المكرمـة و ـوار بثـ ه الحـرام ،حـثن ثت ــت وعـي اليــافع فـي منــل تلـل الضــن علـى معنــى الو ــود،
وع مــة الغث ـ

ث ــ

ناللــهود ،ومــا ثتنــع ذلــل مــن موا هــة حث ـرة ن ــج اليــافع فــي ا تيــار الضــبثل الــذو

عليـ ـ أن يض ــلك  ،والعقث ــدة الت ــي ث ـ ـ

أن ثـ ـ من به ــا وللتزمه ــا ف ــي ه ــذا الل ــأن المص ــثرو

ال طثر.
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التو ـ العلمي عندو

نمـ
ولما ُح ْبث ُ ن من مكتنة أضرلة از رة ،وبث ة أضرلة وديعة حميمة َّ
منــذ تلــل الضـ ِّـن المنك ـرة ،فقــد تو َّ ـ ت ُّك ـرو العلمــي نصــورة تلقا ي ـة نلــأن هــذ االــكالية إلــى حيــاة
الرضول صلى ه علي وضلم ،أتلمج فثها الحلقة الم قودة التـي تو ـ

الغث  ،وتو

صـدم فـي النقـل عـن عـالم

تقبل مدضية الرضالة والتزامها ،ومن دون هـذا الـدلثل واامضـال نـ فـ م ـال عقـ ً

لهذا ابلتزام ،روان كان ذلل ب يمنع من ااع ا
في فكرهم ما يضتحق ااع ا والتقدثر.

والتقدثر لما مد يقول "أدعياء" الرضاب

إن كان

وعلى غثر لاكلة ابن حزم ف نني لـم أتو ـ إلـى النحـث عـن الـدلثل وعـن الحلقـة الم قـودة فـي

ال ـوارق المنضــونة إلــى الرضــول صــلى ه عليـ وضــلم دون إنكــار إمكانهــا ،ولكـن فكــرو ات ـ إلــى
ل ا الرضول صلى ه علي وضلم؛ وذلل أنني أعلم أن إدرال حقيقة الو ود وما وراء الو ود ب
يمكن لعقلي أن ثدرك  ،كما أنني أعلم أن ليج ب مكاني الحدثث إلى ما وراء عالم اللهادة (ه)،

والض ـ ال عــن حقيقــة الرضــول والرضــالة؛ ولــذلل كــان ب بــد لــي عق ـ ً مــن التو ـ ـ إلــى النحــث عــن

ااع ـاز والـدلثل والحلقـة الم قـودة فــي حيـاة الرضـول صـلى ه عليـ وضــلم ذاتهـا ،علـى أضـاج مــن
دواع ــي العق ــل وال طـ ـرة ،ودون حا ـ ٍـة إل ــى ت اوزهم ــا أو ال ــرو علثهم ــا أو إلغا هم ــا ن ــالل وء إل ــى
ال ـوارق الماديــة ،وت ـ ٍ
ـاوز للضــنن الكونيــة ،ولقــد ُوِّف ــق ُ فــي تلــل الضــن المنك ـرة إلــى الــدلثل العقلــي
العلمي علـى صـدق الرضـول والرضـالة مـن دون الحا ـة إلـى بـرورة مبـول ال ـوارق للتضـليم نصـدق
الرضول والرضالة ،وهو ما دعاني إلى كتانـة هـذ المقالـة ابضـتدراكية بضـتكمال اابـاءة المنه يـة
العقلي ــة العلمي ــة ،ولض ـ ِّـد نغـ ـرة هام ــة ف ــي ه ــذا العص ــر العلم ــي؛ بض ــتعادة الر ي ــة الكوني ــة الروحي ــة
اانضانية في موا هة الر ية المادية الحثوانية؛ حتى تكون "القوة للحق" وليج "الحق للقوة".
فمنذ تلل الضن المنكرة حتَّـم المنهج العلمي في تصورو أن ثتم إننا

صـدق الرضـالة ال اتمـة

نأضلو عقلي علمي ثلزم األ يال على تعامبها ،نصدمها؛ نحثث تترل لدى المتأ ر منهم يقثناً ب

ـاح َ الرضـول صــلى ه عليـ وضـلم ،ولــذلل
ث تلـإ فـي ـوهر عــن يقـثن َمـ ْن عاصــر الرضـالة وص َ
ٍ
أضاج من مواعد العقـل والضـنن التـي
كان ب بد اع از الرضول صلى ه علي وضلم أن ثتم على
اء

رضالت ناحترامها وطل

التزامهـا؛ فتأثثـد رضـالة الرضـول صـلى ه عليـ وضـلم علـى الحقيقـة

ما كان ل  ،على بوء هذا الم هوم والمنهج ،أن ثتعلـق نحادنة أو حوادث ارمة ،مت رمة ،تت ـاوز
العقل والحج ،وب تلزم الناحث العلمي نالنواميج والضنن.

ولمــا كــان م ـربط صــدق الرضــالة ،علــى بــوء هــذا المــنهج ،ب بــد أن ثتعلــق نل ـ ا الرضــول

صــلى ه عليـ وضــلم ،كــان مــن المهــم النظــر بــدءاً فــي ضــثرة الرضــول صــلى ه عليـ وضــلم ،وفــي
اء مت رم ًة ،وكليا ٍ م تمع ًة ،ومياضها على حياة النلر وفطرتهم؛ ُلثـرى كثـإ تـأتَّى لهـذا
حيات  ،أ ز ً

اانضان عق ً أن يحمل رضالة الغث

إلى الناج ،ويحملهم على تصديقها.
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لقد اء

رضالة ااض م ،في بوء التارلخ ،كمـا يقـول الم ر ـون ،علـى غثـر مـا ضـنقها مـن

أديــان ورضــاب ؛ فقــد ح ــظ التــارلخ لنــا نــا رضــالة ااض ـ م وضــثرة حيــاة الرضــول صــلى ه علي ـ

ونا القرآن الكرلم ،أن محمداً صلى ه علي وضلم كان نل اًر ،وعاش
لخُّ ،
وضلم ،وأوب لنا التار ُ
حيــاة النلــر ،وكان ـ م ــردا حيات ـ نل ـرلة مضــتقيمة؛ لــذلل ف ـ ن إع ــاز رضــالت ودلثــل صــدمها ب
يص ُّ أن ث ر عـن الطبيعـة النلـرلة التـي تو َّ ـ ال طـا

إلثهـا ،وهـو الـذو ضيبـع النلـرلة علـى

ادة مرحلة العلمية والعالمية .ولكن أثن ااع از في حياة هذا "النلر"؟ وأثن الدلثل القـاطع عقـ ً
على صدم رضوبً ثبل رضالة ِّثـرة ملزمة عق ً صادرة عن عالم الغث ؟
لقــد تــوافر للرضــالة المحمديــة (الق ـرآن) اللــرطان األضاضــيان امكــان اعتنارهــا رضــالة ربانيــة،

وأول هذثن اللرطثن لـرط التونثـق ،فقـد تـوافر للرضـالة المحمديـة (القـرآن) – دون ضـواها -التونثـق

التام ،وهو ما لم ثتوافر للونا ق األضاضية التي بثن أثدثنا لاديـان األ ـرى؛ حثـث إن القـرآن الكـرلم
كت ـ

علــى عهــد الرضــول صــلى ه علي ـ وضــلم ،وب ث ـزال ثــروى مــن مبــل المقــر ثن المت صصــثن

لـ وياً نأضــانثد متصــلة متــواترة حتــى الثــوم ،إلــى الرضــول صــلى ه علي ـ وضــلم ،كمــا أن الق ـرآن
الكرلم مطلو مراءة ليء من في مـج صـلوا ٍ ثوميـة فـي حيـاة كـل مضـلم ،كمـا أن

ُ َّل المضـلمثن ثتطوعـون نقراءتـ وح ظـ والـتعلم منـ والتعبـد والتبـرل نـ طثلـة حيـاتهم؛
وهــذا ث عــل تونيق ـ ب يبــاهي أو تونثــق أليــة ونيقــة تارل يــة ،ومــن الع ـ أن ثــتم
ااع ــاز الت ــونيقي ال رل ــد ف ــي أم ــة أمي ــة ل ــيج له ــا ف ــي العل ــوم والمع ــارف وال لضـ ـ ا
والنقافا

مقام أو ناا.

كمــا أن الرضــالة (الق ـرآن) ت ـوافر لـ ـ اللــرط النــاني وهــو لــرط ال ثــرلة؛ فــالقرآن الك ـرلم يح ـ ُّ
أيب ـاً دون لـ ٍـل علــى ال ثــر والعمــل الصــال ف ـي الحيــاة الــدنيا ،رواب ف ـ م ــال بعتنارهــا أص ـ ً
ِّ
ْم ُر ِّناْل َع ـ ْـد ِّل
رض ــال ًة مقدضـ ـ ًة م ــن مب ــدا الك ــون والحي ــاة ،ولع ــل م ــول ه ض ــنحان وتع ــالى {إ َّن للاَ َيـ ـأ ُ
ِّ
اا ْحضـ ِّ
ظ ُكـ ْـم َل َعَّل ُكـ ْـم تَ ـ َذ َّك ُرو َن} النحــل
نكـ ِّـر َواْل َن ْغـ ِّـي َي ِّع ُ
ـان َ روِّاثتَــاء ِّذو اْلُق ْرَبــى َوَل ْن َهــى َعـ ِّـن اْلَ ْح َلــاء َواْل ُم َ
َو َ
 ،90هو من اآليا

المضلم.

ال امعة التـي توبـ طبيعـة الرضـالة القرآنيـة والقصـد منهـا فـي حيـاة اانضـان

مصد ال ثر لرطثن برورلن لكي تكـون الرضـالة إلهيـة ،فـ ن ذلـل فـي ح ِّـد
رواذا كان
التونثق و ُ
ُ
ذات غثر كاف لمنع ال دل في أمر صدور ض ر مونق ،يح على ال ثـر ،أن يصـدر عـن نلـر
ثرلد "نادعـاء" الرضـالة تعظـيم عملـ روابـ اء القدضـية عليـ ؛ لـذلل ب بـد مـن تـوافر لـرط نالـث يقـيم

ـدلثل القـاطع علـى أن محمـداً صـلى ه عليـ وضـلم
على و من و ـو ااع ـاز العلمـي العقلـي ال َ
رضــول صــادق ثبل ـ رضــال ًة صــادرة عــن ه (عــالم الغث ـ )؛حتى تكــون بــذلل رضــالة إلهيــة صــادمة
ملزمة للنلر.
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ومن هنا اء

أهمية ابلت ا

إلى ل صية الرضول صلى ه علي وضلم عق ً ،والنظر في

حياتـ وم رداتهــا؛ لــتلمج الــدلثل القــاطع منهــا ذاتهــا علــى صــدم وصــدق رضــالت  ،وبضــيما أننــا لـن
نضتطيع التواصل مع ه ضنحان وتعالى منالرة ،لطل

العلم نحقيقة أمـر الرضـول صـلى ه عليـ

وضلم والرضالة ،وكثإ لنا غثر ذلل والرضـالة ذاتهـا عقليـة علميـة ،بـدأ

َّ
وحب

على العلم وال كر وطل

الدلثل والبرهان ،ومام

ب ـ (امـ أر) ،و ـاء

نكتـا ،

على فهم الضنن واألضنا ؛ األمـر الـذو

ث كد مرة أ رى برورة النظر في ضثرة الرضول صلى ه علي وضلم ،وفي مضثرة حيات  ،وص ا

ل صـثت  ،وم ـردا
الرضالة.

تكولنـ ؛ لمعرفـة مـ ه

حملـ الرضـالة ،ودلثــل صـدم العقلـي فــي حمـل هــذ

ولو أعملنا العقل والعلم ،وتمعنا في م ردا حياة الرضول صلى ه علي وضلم ،وفي م ردا
كل واح ٍ
مدرات وص ات  ،فلن يعوزنا الدلثل؛ ألننا ضن د أن هذ الم ردا  -مهما كان عظم ُة ِّ
ـدة

ردة  -لن تمنع ال ـدل فـي إمكـان أن ثتصـإ نالصـ ة الواحـدة منهـا إنضـان آ ـر ،إب أننـا
منها من ً
لو تمعنا في حياة الرضول صلى ه علي وضلم في وانبهـا الم تل ـة كافـة؛ لتبـثن لنـا أن ااع ـاز

في حقيقت ب يكمـن فـي عظمـة كـل صـ ة مـن صـ ات ال رديـة فحضـ  ،ولكـن األهـم أنـ يكمـن فـي

ا تمــاا كــل هــذ الص ـ ا ال ا قــة ،ومــا ارتــنط بهــا مــن ممارضــا روان ــا از  ،فــي ل صــية ر ــل
تم؛ فو ااع از إذن لـيج نالبـرورة فـي نلـرلة أيـة صـ ة مـن صـ ا
واحد ،وعلى الو الذو َّ
الرضول صلى ه علي وضلم ،ولكـن فـي ا تمـاا كـل هـذ الصـ ا  ،ونظـام ت تحهـا فـي حيـاة ر ـل

واحـد مـن النلـر ،وبضـيما فـي ظـروف حياتـ ال اصـة ،وظـروف صـ ا

ذلل العهد.

م تمعـ الحبـارلة علـى

و مال هذا ااع از ،و مال روعت العقليـة والعلميـة ،أنـ لـم ُث ْ ـ ِّر الرضـول صـلى ه عليـ
وضلم عن طبيعت النلرلة ،ولـم ثـ ِّد مبولهـا إلـى إلغـاء العقـل والمنطـق اانضـاني ،ولـم يحـل ذلـل أو
يمنع أن تو الرضالة إلى النلـر ،وأن ت ـاطبهم مـن ـ ل فطـرتهم وطنـا عهم ،ومـن ـ ل ِّ
اطـراد

الضنن لدثهم ،فكان هذا ااع از العقلي العلمـي النلـرو هـو حلقـة الوصـل بـثن عـالم الغثـ

وعـالم

اللــهادة ،وهــو الــدلثل العقلــي العلمــي القــاطع علــى صــدق الرضــول صــلى ه علي ـ وضــلم وح يــة
الرضالة.

وحتى نتبثن مـا عنثنـا مـن ااع ـاز الكلـي العقلـي العلمـي اانضـاني فـي حيـاة الرضـول صـلى

ه علي وضلم ف ن ب بد لنا من رحلة ضرلعة في ضثرة حيات صلى ه عليـ وضـلم؛ لنتتنـع أمهـا
ص ات وأحداث حيات  ،ون مع نعبها إلـى نعـ

 ،ونضـتطيع بـذلل أن نـرى كثـإ يمنـل ا تماعهـا

و ـ ااع ــاز العقلــي العلمــي النلــرو فــي حيــاة محمــد صــلى ه علي ـ وضــلم ورضــالت  ،مــن دون
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حا ـ ٍـة إلــى ال ـوارق التــي م ــد ب تتضــق مــع منطلقــا
العالمية الحبارلة النلرلة التي تبد ها ِّ
وترلدها تلل الرضالة.

"الرضــالة" ،وب مــع طبيعــة المرحلــة العلمي ــة

لقد ولد محمد صلى ه علي وضلم ونلأ ثتيماً يضث اًر في حبن ـد عبـد المطلـ  ،نـم مـن

نعــد فــي حبــن عم ـ أبــي طال ـ  ،فــي وادو إب ـراهيم ال ــد

مــن كــل ل ـيء ،وفــي صــحراء ن ـ د

أم وهو ابن ض

ضنثن ،ومع أن نلأ ثتيماً ن قـد األم

العر  ،فقد توفي أبو مبل أن ثولد ،وتوفث
واأل

إب أن لـم يحـرم ن بـل ه حـ َّ األمومـة وعط هـا وحنانهـا فـي مرحلـة الط ولـة األولـى التـي

هو في ألد الحا ة اانضانية إلثها ،وب يمكن لغثر فطرة األمومـة توفثرهـا للصـغثر ،رحمـة مـن ه

ن ـ  .ومـ َّـر محمــد رضــول ه صــلى ه علي ـ وض ـلم نم تلــإ م ارحــل الحيــاة التــي لــو كــان لـ ـ فثهــا
دعاوى أو تطلعا أو مطـامع وطموحـا نلـرلة لمـا أمكـن لنلـر أن ث ثهـا ،أو أن ث ِّبـ ،أمرهـا،
على مدى أربعثن عاماً من عمر ؛ نحثـث ب ثبـدو منهـا لـيء فـي بحـق مضـثرت ومـا ت تحـ

عنـ

حيات  ،من العلم والحكمة ومد ار القيادة والرلادة ال ا قة في كل أمر تصدى ل  ،وبن اح نال  ،نعد
أن حمل الرضالة ومد ت اوز ُّ
ضن األربعثن عاماً.
كانـ

حيــاة محمــد صــلى ه عليـ وضــلم صــبياً ويافعـاً ولـاناً ور ـ ً مكتمــل الر ولــة ،وكهـ ً

وأناً وزو اً حتى ضـن األربعـثن ،حـثن أنـزل إليـ الـوحي والرضـالة ،تتضـم نالصـدق واألمانـة والوداعـة
وحضــن ال لــق؛ األمــر الــذو دعــا امـرأة مــن كـرام مومهــا وعق هــم ،هــي الضــثدة دث ــة بنـ

ربي ه عنها ،أن تأتمن على مالها ،وأن ت طن لن ضها؛ تقدث اًر منها لص ات الكرلمة.
وأول مــا ثل ـ

وللــد

النظــر أن هــذا الر ــل حــثن ثبلـ ضـ َّـن النبــج فــي ضــن األربعــثن ،وهــي الضــن

التــي تهــدأ فثهــا عواصــإ الرعونــة عنــد النلــر ،ول مــد الكنثــر مــن أوارهــا ،عنــد مــن كانـ

عاط تـ

مــاح التطلعــا ال امحـة ،وتل مهــا ،ولكننــا
وطموحاتـ ملتهنــة؛ ألنهـا هــي الضــن التـي تبــدأ تكـن
ٍ
الضن على غثر المألوف ،النلروِّ ،
ِّ
رضالة إلهية ،طثرة
يقدم ن ض على أن صاح
ن د في هذ
ِّثـرة ،يحملهــا إلــى مومـ مــن عــالم الغثـ

إلــى اانضــان ،ثــدعو فثهــا مومـ والنلــر مــن و ار هــم إلــى

التوحثد واا اء والعدل والت كر ومكارم األ

ونبذ النغي والطغيان والظلم وال ضاد والنطر.
ومابل موم  ،وهم ضدنة البث

ق وطل

العلم وااصـ ح والتضـام وحرلـة العقثـدة،

وعبدة األونان ،نالدهلـة واانكـار لهـول القـول و طـورة األمـر

و لثل العوام  ،على مـألوف عقا ـدهم ونمـط حيـاتهم ومنكـر ممارضـاتهم وع مـاتهم ،ومـن الع ثـ

أن ُثـ ـ ِّلزم هــذا الر ــل موم ـ الح ــة ،عــن صــدق دع ـوا  ،بتــذكثرهم نصــدم علــى مــدى حيات ـ بثــنهم،
فكثإ ل  -مع كل هذا ،على هـذا المـدى ،منـذ ولـد  -أن يكـذ علـثهم نعـد كـل هـذا ،أو فـي هـذا
األمــر ال لثــل؟ هــل كــان ب مكــان محمــد صــلى ه علي ـ وضــلم ،أو أو نلــر آ ــر ،أن ثلــزم ن ض ـ

الصـم

وكبـ

القـد ار وكـن التطلعـا

والطموحـا  ،علــى مـدى حياتـ كلهـا ،وفـي كـل أطوارهــا؟
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وهل كان يضتطيع ،أو أو ٍ
أحد غثر  ،أن ثلزم ن ضـ صـ ة الصـدق ،منـذ مولـد حتـى ضـن األربعـثن
م ــن عم ــر  ،وه ــو ث ــدبر األم ــر ،ول ــي الك ــذ ؛ لك ــي ثل ــزمهم ،ف ــي ه ــذ الض ــن ،تص ــدثق أكاذثنـ ـ

وتل يقات ؟ ما كان لنلر نما كان ثلتزم مـن الصـدق واألمانـة أن ثنطـوو ضـر علـى مـا ت تقـ
األيام من مد ار روان ا از  ،ف يعلمها أحد حتى ضن األربعثن ،لوب أن نلأ وأ ِّ
ُعد حقـاً ،علـى عـثن
ٌ
ه؛ حثــث بثتصــإ ط ـوال هــذ الضــنثن نلــيء مــن القــد ار والطموحــا  ،ولــم ثتمتــع نلـ ٍ
ـيء مــن
ال ب ـ ار والممارضــا التــي يمكــن أن تُ ِّعـ َّـد لمــا ضــتت تق عن ـ األيــام مــن مــد ار روان ــا از مذهلــة ،
عنـ

وحثن ٍذ – ومد ت رد مـن كـل ذلـل  -تصـن صـ ا
األضاضية المطلونة لكل رضول مبل .

األمانـة والصـدق وابضـتقامة وحـدها الصـ ا

وهك ـذا ن ــد أن هــذا النــوا مــن القــد ار التــي انبنق ـ فــي حيات ـ نعــد ضـ ِّـن األربعــثن ،روان كان ـ
م رداتها في وهرها نلرلة ،إب أن ا تماعها كلها ،وعلى النضق الـذو ت تقـ عنـ  ،ونالقـدر الـذو
برهنت ـ  ،و اصــة فــي تلــل البث ــة النضــيطة ،فــي حيــاة ر ــل واحــد نضــيط ،هــو ااع ــاز الــذو ثلــزم

العقل ،وب ث ر ن عن فطرت وطنع .
إن الع ث

المع ز المدهش عق ً أن ثنتص

هذا الوديع الصادق األمثن عـوداً صـلناً داعيـاً

إلــى ااص ـ ح ،وهــو ر ــل أمــي فــي أمصــى األر  ،مــن أمــة بدويــة أميــة؛ حثــث ب فلض ـ ا

وب

أرومة ،وب مكتنا  ،ومن دون ضابق بـ ار عامـة أو مياديـة؛ لثبـدا القـول ال صـي ال ار ـق ال ِّث ـر،
على غثر ما عرفت فصاحة العر  ،ويصـر فـي عـزم اللـنا

علـى دعوتـ  ،علـى الـرغم ممـا ثنالـ

وأصــحان مــن األذى والعــذا  ،علــى مـ ِّـر الضــنثن ،بــل َّ
إن األذى ،ومقاومــة موم ـ م ـرلش وتمضــكهم

أتناع  ،ااصرَار على الدعوة ،والصبر على األذى،
نأونانهم ومنكراتهم ،كان ثز ُلد  ،كما كان ثز ُلد
َ
في وم ٍ ب تبدو بضت انة أصحان وأتناع نارمة أمل ،وب ثبدو لحلكة لثل األذى انقلاعاً .وتزداد
الدهلة أن نعد ن نة علر عامـاً مـن الـدعوة إلـى ال ثـر دون ملـل ،ومـع الصـبر علـى األذى دون
كلــل ،أن تــأتي ضــاعة ابنطـ ق ومــد اضــت مع

الــدعوة طامتهــا؛ لتـ من منا ــل األوج وال ــزر مــن

َّ
أة ودون ضابق حضـنان ،وأن ثتعاهـدوا علـى ابنقيـاد للرضـول صـلى ه عليـ وضـلم،
ضكان ثنر ف ً
ونصرة الرضالة التي يحملها.
من الع ث أن محمـد رضـول صـلى ه عليـ وضـلم  -وهـو مـن نعلـم ضـثرت ونلـأت  ،ونقـدرة
فا قة ،ون اح منقطع النظثر -أمام نال عل ،وفي مدى علر ضنوا فقـط ،دولـ َة أم ِّـة ع ٍ
ـدل وتضـام ٍ
ـان وحرل ـ ِّـة عقث ـ ٍ
روا ـ ٍ
ـدة ،يض ــوج فثه ــا بب ارع ــة ،ويحك ــم فثه ــا نع ــدل ،ويقب ــي ِّ
ـاء رواحض ـ ٍ
ولدب ـ ـر األم ــر
القول ال ُثر ال صي ُ المع ُز
نحكمة ،ولبني النظام ،ويقود ال ثوش المنتصرة ،ول رو على لضان
ُ
حكم ًة وهداي ًة ويض اًر ورلداً.
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ألـيج مــن الع ـ
هــذ اامكانــا

الع ـا  ،أن ث طــر علــى عقــل نلـر ،أنـ يمكــن أن يكـون لنلــر واحــد كــل

والقــد ار والطموحــا  ،وفــي تلــل البث ــة ،مــن دون أن ثبــدو منهــا لــث اً علــى مــدى

صـنا ولــنان ور ولتـ  ،وفــي كــل أحـوال حياتـ ؛ زو ـاً وأنـاً وحتــى ضــن األربعــثن مــن العمــر؟ ومــن
دون أن يكون في حيات وبث ت و برات الحياتية ما ثنل ها ولرعاها ولنمثها .هل كان ذلل حقاً في
طامــة نلــر أن ث طــط لمنــل هــذا األمــر ،وبهــذا القــدر المحكــم ،علــى مــدى األربعــثن عام ـاً منــذ أن

ـيء؟ نـم كثـإ لهـذا األ بـر العـود،
ولدت أم  ،ف ثبدو من  ،وب من مدرات  ،وب من طموحات  ،ل ٌ
ملثــل ال ب ـرة والت ربــة ،إن لــم يكــن عـدث ــم ال بـ ـرة والت رب ــة ،أن ثتصــدى للقــادة والضــادة والكهانــا
والقنا ل والصنادثد م تمعة؛ لثهزمهم في الحكمة والتـدبثر والضياضـة والحـرو والمعـارل والمنازلـة،

لتنتهــي دعوت ـ ودولــة ر ال ـ وأصــحان إلــى هــدم إمبراطورلــا

الظلــم وال ــور فــي ن ـ د حبــا ار

عتثــدة متراميــة األط ـراف ف ــي دولــة حبــارة ف ــارج ون ـ د دولــة حب ــارة الــروم ،وأن ثنتلــر ب ــوء

رضالت على مدى القرون في أر اء األر

كاف ًة ،على الرغم من ا ت فها لعوناً وألضنة وألواناً؟

إن النهج الذو ت ت في عود محمد صلى ه علي وضـلم وصـ ات ومد ارتـ من ـردة وم تمعـة

علــى مــدى ن نــة وضــتثن عام ـاً ،هــو المع ـزة الحقيقيــة لتأثثــد صــدق رضــالة محمــد صــلى ه علي ـ

وضلم وح ثتهـا؛ والتـي آمـن بهـا ر ـال أفـذاذ مـن مومـ برهنـوا علـى تمثـزهم ومـدرتهم علـى صـ حا

التارلخ ،عرفو و برو  ،وهم من ثرة بني موم وأنداد ضناً وبث ًة ،منذ عهد الصنا ،وتانعو وآمنوا
ن على حال ب ثر ـى -علـى مـدى ن نـة علـر عامـاً مـن األذى والمعانـاة  -مـن و ار هـا طمـع وب
ن ع ،فكثإ ألحد أن يأتي نعد أحقا

طوللة ،يباف إلثها ما نعلم من و و إع از القرآن الكرلم؛

لثـ َّـدعي أنـ أمــدر مــن هـ بء األصــحا نصـ اًر أو نصــثرًة ،وليعــرف مــن أمــر محمــد صــلى هلل عليـ
وضلم ما ب يعرفون ،ويحكم في أمر نما كانوا عنهـا غافلثن!

إن حياة محمد صلى ه عليـ وضـلم ،ونهـج نمـو  ،وت ـت طاماتـ ومد ارتـ  ،علـى الـنهج الـذو
ـان علمــي منصـ ٍ
تـ َّـم ،أمــر ثـرى و ْ ـ َ ااع ــاز فيـ كـ ُّـل إنضـ ٍ
ـإ عامـ ٍـل ،روان أو إنضــان منــا مــد ب ث ــد
غران ًة في أو م ٍ
ردة من م ردا حياة محمـد صـلى ه عليـ وضـلم ،بـرغم أنهـا حتـى فـي كنثـر مـن

و ــو م رداتهــا فرلــدةٌ مع ـزة متمث ـزةٌ ،ولكــن المع ــز المضــتحثل هــو انتظــام كــل هــذ الم ــردا
حياة ر ل واحد على تلل الحال ،وعلى مدى ن نة وضتثن عاماً.

فــي

بناء حياة النلر ألن ما يكون ببناء الهرم؛ فهـو ثنطلـق مـن ماعـدة واضـعة مـن التربيـة والتعلـيم

والتلقــثن والمهــا ار والت ــار والممارضــا  ،لثنتهــي إلــى ممــة القــدرة والمهــارة فــي أمــر أو آ ــر مــن

ل ـ ون الحيــاة؛ ما ــداً منتص ـ اًر ،أو ر ـ َـل دولــة وضياضــة مــاه اًر ،أو ر ـ َـل أد ٍ ولــعر وفصــاحة وملــم
م ن اًر ،أو ر َل عل ٍم ونحـث مبـدعاً د ونـاً ،أمـا حيـاة محمـد صـلى ه عليـ وضـلم فهـي عكـج ذلـل؛
منلها منل هرم مقلو ثبدأ من ماعدة محدودة بيقة؛ لثنتهي إلى ممـة واضـعة رحنـة ،فـي كـل و ـ
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ـادة وحكم ـ ًة وضياض ـ ًة ،وبيان ـاً ثب ـ ُّـز ن ـ القــادة والحكمــاء والعلمــاء وال صــحاء ،ولعــل
و ــو الحيــاة ،ميـ ً
األولى من ً في وص ليج الهرم المقلو  ،ولكن وص نأكمام الزهر المنمر الـذو ثت ـت ب مالـ
رهثإ ،فيكون آية من أبدا آيا

ه ضنحان .

وعطر ونمر  ،من عود أ بر غ
الرضالة التي – إن أ ِّ
ُحض َن تلقثهـا وفهمهـا – تنعـث الضـ م فـي الـن ج ،وتلـيع اا ـاء والتـراحم
بــثن النلــر ،وتــدعو إلــى العــدل والحــق وال ثــر والعلــم والض ـ م ،إنهــا رضــالة مع ـزة ِّث ـرة ،مت ـواترة

النا ،صـادرة عـن صـادق أمـثن زكـي فـي لقـ  ،مع ـز فـي تكولنـ ومد ارتـ  ،ومع ـز فـي الكتـا

المع ــز الــذو ُنـ ِّـزَل علي ـ  ،ب بــد أنهــا رضــالة صــدق َّ
منزلــة ،ب يمكــن لإلنضــان العامــل إب أن يقطــع
نصــدمها ،فلــيج لهــذ الرضــالة إب أن تكــون رضــال ًة مــن ه ال ــالق النــارئ الواحــد األحــد المصــور،
يحملها رضول الصادق األمثن إلى النلر ،رضال ًة ملزم ًة ،ثتكامل فثهـا عـالم الغثـ
ولت لى بها معنى الو ود وغاية ال طرة الضوية.

وعـالم اللـهادة،

إن إدرال هــذا الو ـ فــي إع ــاز رضــالة محم ــد صــلى ه علي ـ وضــلم ،الــذو ثت ــق وأحـ ـوال

ال طرة وطناا النلر ،كان أولـى نمـنهج عقـل علم ٍـي ٍنثـر كـابن حـزٍم ،وهـذا اادرال هـو أولـى الثـوم
نالعق ــل المض ــلم ف ــي مض ــثرت نح ــو الم ــنهج العلم ــي وال ــت لا م ــن مث ــود التهويم ــا
.

والب ب

وال زعن

وال زعن

؛ ولهذا فما وا هتنـي – نصـدد رضـالة ااضـ م – لـبه ٌة إب كانـ

والغنوص ــيا

لق ــد َّ
العلمي ــة العملي ــة من ــذ نعوم ــة األظ ــار إيم ــاني به ــذا ال ــدثن رض ــال ًة
مكنـ ـ ه ــذ الت ــأم
مضــلِّماً نال يــار ب نالمولــد والهويــة األبويــة ،أو المكانيــة ،كمــا أرضـ فكــرو علــى
مدضــي ًة ،و علتنــي ْ
وح َم ْت ـ ـ ـ – ن ب ـ ــل ه  -م ـ ــن أوب ـ ــار ال ارف ـ ــة واألوه ـ ــام
ض ـ ــبثل العل ـ ــم وم ـ ــنهج الض ـ ــنن والعق ـ ــلَ ،
عنـدو م ـرد إلـكال

يحتــا إلــى نظــر علمــي منه ــي؛ لمعرفــة و ـ ااض ـ م والحــق فــي األمــر ،ولــيج لــكاً ثــدعو إلــى

الرلنة وااح ام والتردد.

علــى بــوء ذلــل كــان منه ــي فــي النظــر فــي أو أمــر أو لــبهة ثتكــون مــن لــقثن األول

منهمــا هــو معرفــة طبيعــة الملــكلة ،والنــاني منهمــا هــو أ ــذ ز يــا

نـ ِّ
ـا الــوحي فــي بــوء كلياتـ

ومقاصد  ،ومن دون ذلل المنهج في رأثي ب يكون إب الت رلإ والتهرلإ الذو ث ـ

أن نت فـا ،

ونبــع ل ـ حــداً فــي بن ـاء منــاهج علمنــا وتعليمنــا وتكــولن كوادرنــا العلميــة والقياديــة؛ فبــذلل ت مــع

منــاهج علمنــا وتعليمنــا ،فــي ميــع أو ههــا ،معرفـ َة ــوهر الــدثن ور لتـ ومقاصــد ومناد ـ وميم ـ
وم اهيمـ  ،إلــى ان ـ المعرفــة العلميــة نالضــنن ال طرلــة والكونيــة فــي م تلــإ الم ــاب اانضــانية
وال ثزلا يــة؛ لتولِّـ َـد علمـاً ومعرف ـ ًة وممارضـ ًة حقيقيــة فعـَّالة عمرانيــة ،تحقــق ر يــة ااضـ م ومقاصــد ،
وت ِّعل مناد وم اهيم وميم في وامع الحياة على مدى الزمان والمكان.
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ــزى ه ابــن حــزم ثـ اًر؛ أن دعــاني الــتمعن فــي منه ـ إلــى ابضــتدرال عليـ دون انتقــاا

من مدر العلمي ال لثل؛ أللارل وأطرح ر ية وت ربة مرر بها في رلعـان الصـنا ،والتـي ببـد أن
يمـ َّـر بهــا – نلـ ٍ
اا – كــل يــافع فــي حثرت ـ ونحن ـ ال طــرو عــن ع مــة اللــهادة
اا أو غثـ ِّـر و ٍ
ـكل و ٍ
نالغث

في مصـدر حيـاة اانضـان علـى و ـ هـذ األر  ،وعلـى مصـثر ومصـثر حياتـ وو ـود ،
التي نما ضد من طثنها ،وترعرا عود من نراها ،لقد كانـ

نعد أن ُثدَف َن في ناطن هذ األر
هذ الر ية وهذا المـنهج ثـر عـو ٍن لـي فيمـا مبـى لـي مـن حيـاتي؛ ألنهـا منلـ

فـي حيـاتي ر يـ ًة
ـيء م ــن الن ــع ودع ــوة للت ك ــر والتــدبر وأ ــذ الحي ــاة نال دي ــة
وت رب ـ ًة حي ــة أر ــو أن يكــون فثه ــا ل ـ ٌ
المطلونـة؛ األمــر الـذو ثنــرو حيـاة لــنابنا الـذثن هــم ذ ثـرة أمتنــا وذ ثـرة اانضــانية ،لهدايـة النلـرلة
إلى طرلق الحق وحبارة العدل واا اء وااعمار والتض ثر اانضاني القويم ،روالى ال هـم والضـلول
الضــليم؛ الــذو يحقــق معنــى الحيــاة والــذا ؛ نكــل مض ـ ولياتها رواث ابياتهــا ومتعهــا الطثنــة ،مــن دون

إفراط وب ت رلط.

إنني أر و أن ث د اللنا

والقراء في ضثرة هذا الر ل العظيم ،وكل من كـان علـى لـاكلت

مــن نوان ـ أض ـ فنا ،زاداً يبــع فكــرهم علــى ــادة المــنهج العلمــي العقلــي اايمــاني القــويم ليحقق ـوا
غايـة ابضـت ف وتكامــل الـوحي وال طـرة ،وليكـون ذلـل دلــي ً لحيـاتهم ،وهدايـ ًة اعمـارهم ،وتو يـاً
لل ثر والبذل والعطاء في مضثرة حياتهم ،ب ذن ه.

وهلل الحمد والمنة ،وهو الهادو إلى ضواء الضبثل.
وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر العالمثن.

د.عبد الحميد أحمد أبو سليمان

الرلا

في  1429/8/8هـ

الموافق لـ  2008/8/9م
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قراءات

اضتكمابً لل ا ـدة ،ولمزلـد مـن توبـي القبـايا التـي تطـرق إلثهـا هـذا النحـث يمكـن

الر وا إلى الكت

واألنحاث التالية للم لإ

 -1أزمــة العقــل المضــلم ،ضلضــلة المنه يــة ااض ـ مية ،النالــر الــدار العالميــة للكتــا
ااضـ مي والمعهــد العــالمي لل كــر ااضـ مي ،الطنعــة النانيــة 1414ه ـ1994-م،
وغثرها من الطنعا .

 -2أزمــة اارادة والو ــدان المضــلم النعــد الغا ـ فــي ملــروا إصـ ح األمــة ،النالــر
دار ال كر بدملق 1428هـ2004 /م

 -3العنإ روادارة الصـراا الضياضـي فـي ال كـر ااضـ مي بـثن المبـدأ وال يـار ،النالـر

المعهـ ـ ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ـ ــالمي لل كـ ـ ـ ـ ـ ــر ااض ـ ـ ـ ـ ـ ـ مي بوالـ ـ ـ ـ ـ ــنطن ودار الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ م نالقـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة،

1423هـ2002/م

 -4اانضان بثن لرلعتثن النالر المعهد العالمي لل كر ااضـ مي بوالـنطن
ودار الض م نالقاهرة2005 ،م

 -5ااصـ ـ ح ااضـ ـ مي المعاص ــر النال ــر المعهـ ـد الع ــالمي لل ك ــر ااضـ ـ مي
بوالنطن ودار الض م نالقاهرة1427 ،هـ2006/م
 -6إلـكالية ابضـتبداد وال ضـاد فـي ال كـر والتـارلخ ااضـ مي ،م لـة المضـلم المعاصــر،
العدد  ،122القاهرة1427 ،هـ2006/م ،ا150-113
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هذا الكتاب
بلل أن مبية الر ية الكونية تمنل نلكل واا أو غثر واا ألو أمة وألو إنضان
اانضان ،وو ود  ،ومعنى هذا

مبية مصثرلة محورلة ألن مبثتها هي مبية ذا
الو ود ،وغاثت  ،ودافعثت .

ونقدر ض مة هذ الر ية ،ونقدر إث ابثتها الروحانية ،والوعي الموبوعي الم من
الوانق بها ،نقدر ما ثتوافر لهذا اانضان من الهوية ،ومن الوعي ،ومن الدافعية
واابداعية ااث ابية الحبارلة ااعمارلة التي هي الضبثل إلى بناء الحبارة
اانضانية ال ثرة ،وتحقثق معنى الحياة والغاية ال طرلة الضامية منها.
مـ ــا مـ ــن أمـ ــة فـ ــي التـ ــارلخ حقق ـ ـ

وأبـ ــدع

وارت ع ـ ـ

إب ن اعليـ ــة ر لتهـ ــا الحبـ ــارلة

ااعمارلــة رواث ابثتهــا ،ومــا مــن أمــة انهــار  ،و مــد  ،وت ل ـ  ،وانــدنر إب نضــلبية

ر لتها الحبارلة ااعمارلة وتلوهها؛ ألن في ذلل متل مصـدر روح اابـداا واان ـاز

والعطاء الحبارو ااعمارو.
يمنل هذا الكتا

م ار عة فكرلة عميقة لـاملة "لقبـية "ر يـة األمـة ااضـ مية الكونيـة"

وتتنـ ــع مضـ ــارها فـ ــي التـ ــارلخ؛ نمـ ــا ي ضـ ــر ضـ ــبناً مـ ــن أهـ ــم أضـ ــنا

ضـ ــالإ رمـ ــي األمـ ــة

ااض ـ مية ،كمــا يكلــإ عــن و ــو التلــو التــي أصــاب

ر لتهــا الكونيــة الحبــارلة،

والم ـاطر التـي توا ههـا الثـوم نضــببها ،وهـو بـذلل كتـا

يضــهم فـي ت ليـة و ـ "الر يــة
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الكوني ــة الحب ــارلة القرآني ــة" ،وكي ي ــة إدراكه ــا واض ــتعادتها ف ــي ع ــالم الث ــوم؛ نم ــا يمك ــن
اانض ــان المض ــلم ،واألم ــة المض ــلمة ،م ــن اض ــتعادة ض ــالإ دافعثته ــا ااث ابي ــة ،وض ــالإ
مــدراتها الحبــارلة ااعمارلــة ال ث ـرة ،اضــتنقاذاً لامــة ااض ـ مية ،واضــتنقاذاً لمضــتقبل
الحبارة واانضانية ،ب ذن ه .

212

