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 ـتمهيد

و ونستغفره، بسم ا الرضبن الرحيم، اغبمد ، كبمده ونستعينو ونستهدي
 لبل مل  لو، أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده ا ونعوذ با من شرور

لو إال ا، وحده ال شريك لو، وأشهد يلل  لبل ىادي لو، وأشهد أف ال إ ومن
 أف ؿبمًدا عبده ورسولو.

يسر رل  أف على هشكر و تعاذل  ىذا اؼبقاـ سوى أف أقر حبمد ايف  ال يسعِب
يغفر ما كاف مِب من  كتابة مث  ىذا العم  القيم يف بابو، وأسألو تعاذل أفلرصة  
 دينو. تقدميّب يف تقص

الشؤوف كما أتوجو خبالص االمتناف لفليلة الشيخ ؿبمد الَبكي من وزارة 
أتقدـ بالشكر إذل  اإلسبلمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد على دعمو رل، كما

 جهده اؼبتواص .جزاء أضبد الراشد 
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رل  دعم كما أحب أف أتقدـ خبالص الشكر ألناس كثّبين على ما بذلوه من
ِب دعمت  العزيزة الٍب ما لتئ ٍب بالشكر إذل زوجا العم ، وأتقدـ أواًل يف ىذ

بالشكر اػباص إذل الدكتور/ عبد الكرمي السعيد، والدكتور/  أتوجو، كما وتساندين
دعو ا أف يباركهم أف أوالدكتور/ جبلؿ عبد ا، لبل يسعِب إال  هنار الراشد،

 واآلخرة. يف الدنيا خّبًا وهبزيهم

سألو تعاذل أف يتقب  ىذا العم  خالًصا لوجهو الكرمي، وكما ىو اغباؿ كما أ
أسأؿ ا أف و ف ما ليها من خطأ ىو من الكاتب، يف ك  مث  ىذه الكتابات، لإ

 وأف يهديِب سواء السبي . ،يغفر رل تقصّبي

 صباؿ زرابوزو

 كولورادو  والية ،بولدرمدينة 

 2005أكتوبر  14



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5

 

 

 

مقدمةال  

 ىذا العم من كتابة اؽبدؼ 

ـبتصر  صدور مؤلفإذل وتربز اغباجة اآلف يف وق  بالغ اغبساسية،  نعيش
يف معظم أكباء  -اإلسبلـ. إف اإلسبلـ اليـو يتم تصويره  بْب ما ىوي وواضح
عما كان  عليو يف اؼباضي كثّبًا ، ودل زبتلف الصورة  يثّب الفخرشك  ال ب -العادل 

 )صلى ا عليو وسلم(عن حياة ؿبمد  الغربيْبالقريب. لقد كتب أحد الكتاب 
 يقوؿ:

حينما اشتعل  اغبرب بْب اإلسبلـ واؼبسيحية ودام  عدة قروف 
هبب  اآلخر، ولكن هما لهمن، وأساء ك  ماشتد النفور بْب الفريقْب

االعَباؼ: بأف إساءة الفهم كان  من جانب الغربيْب أكثر فبا كان  من 
العنيفة الٍب ى أثر تلك اؼبعارؾ العقلية أنو علجانب الشرقيْب. ويف الواقع 

 يوف اإلسبلـ دبساوئ واحتقارات دوف أف يتعبواطالبيزانأرىق ليها اعبدليوف 
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الكتاب والشعراء اؼبرتزقة وأخذوا يهاصبوف  أنفسهم يف دراستو، ىب  
 1العرب، للم تكن مهاصبتهم إياىا إال هتماً باطلة ب  متناقلة.

                                                           
مقتبس من كتاب "روح الدين اإلسبلمي: أصوؿ اإلسبلـ وآدابو" لعفيف طبارة"، ترصبة:  1

، ال توجد معلومات أخرى 1998شوكّب )الطبعة الثانية، راجعو روحي بعلبكي، حسن يت 
. من أج  دراسة أعمق ؼبا كتبو غّب اؼبسلمْب عن كيفية تصوير اإلسبلـ يف 9متاحة(، ص 

 :Islam and the Westالكتابات الغربية انظر: "اإلسبلـ والغرب: بناء الصورة" )
The Making of an Image) نيي  )أكسفورد، إقبلَبا، منشورات وانوورلد، لنورماف دا

آخر مهم وىو "ؿبمد يف أوروبا: ألف  عم ( يف مواضع ـبتلفة من الكتاب. وىناؾ 1993
 Muhammad in Europe: Aعاـ من صناعة الوىم يف الغرب" لػ "مينو ريفييز" )

Thousand Years of Western Myth-Making) ،ميداف واشنطن ،
( يف مواضع ـبتلفة من الكتاب. ومن اعبدير بالذكر 2000جامعة نيويورؾ، نيويورؾ، مطابع 

لقد كتب  يف ص  اولة الغربيْب اؽبجـو على شخص النيب ؿبمد ذاتو. ةأف تتأم  تربير الكاتب
X ظرين اؼبسيحيْب يف القروف الوسطى، لقد اختاروا أال ا"لقد بدأت اؼبشاك  مع أوائ  اؼبن

ووضوحها، والٍب أثارت العديد من  مية والٍب كان  ساحرة يف بساطتهايهاصبوا العقيدة اإلسبل
األسئلة اؼبربكة حوؿ العقيدة اؼبسيحية، كما أهنم دل يتمكنوا من التشكيك يف السلوؾ اؼبتدين 
الذي يتمتع بو عواـ اؼبسلمْب، ولكن بداًل من ذلك، سبقوا أسوأ أنواع الصحف الصفراء، 

ية، وىاصبوا نيب اإلسبلـ، تاركْب ك  شيء سوى معلومات وتناولوا القلية بصورة شخص
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إلسبلـ ة عن ائاطىذه اؼبفاىيم اػب ، لكنيف ىذا نستطردأف  ال حاجة لنا ىنا
يات عامة، وقادة  صطياؼ، دبا يف ذلك شخن كالة األعصارت اليـو تصدر 

 .كنسيْب يف الغرب

ثّب من العواـ عن اإلسبلـ سوى ما يرونو يف وحيث إنو لسوء اغبظ ال يعلم ك
ليس من اغبديث عن اإلرىاب، ل اإلعبلـ، والذي عج يف اآلونة األخّبة بنربة

وأسه  أسلوب  2العجيب أف تلقى ىذه الشبهات صدى لدى اعبمهور كك .
ىؤالء إذل ؿ و ا أجدى الوسائ  نفًعا يف ىذا الصدد ىو ؿباولة اػبروج والوصدبور 

اللغط كك . لبلبد للمرء من ؾباوزة   ـطبلعهم على حقيقة اإلسبلإالناس و 

                                                                                                                  

حقيقة، أو اختلقوا األكاذيب. لكن اؼبسلمْب على اعبانب اآلخر دل  ةسطحية حوؿ أي
يستطيعوا أف يواجهوا مث  ىذا اؽبجـو بنظّبه، إذ أف القرآف يأمرىم بأف ينظروا لعيسى على أنو 

 نيب من عند ا".
يفية تناوؿ اإلسبلـ يف إعبلـ إحدى الدوؿ الغربية "تشويو اإلسبلـ: ىناؾ دراسة رائعة حوؿ ك 2

 :Representing Islam(Mis) العنصرية واألسلوب اػبطايب يف الصحف الربيطانية" )
The racism and rhetoric of British broadcast newspapers)  لػ

 (، يف عدة مواضع.2004ريتشاردسوف" )أمسَبداـ: شركة جوف بنيامْب للنشر، "جوف إي 
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)ومن اؼبؤسف كذلك، أف السائد، وأف يتناوؿ مباشرة صحيح تعاليم ىذا الدين. 
الواحد منا اآلف البد أف يتجاوز تلك الصورة الٍب قدمها اؼبسلموف أنفسهم 

ال  –يف عمومهما  –لغّبىم عن اإلسبلـ، وبالرغم من أف اؼبسيحية واليهودية 
يناؽبما لـو بسوء تصرلات أتباعهما، إال أف اإلسبلـ اليـو غالًبا ما توجو إليو 

أتباعو، حٌب ولو كان  ىذه التصرلات تناقض ما تقرر  االهتامات لسوء تصرلات
 .3(يف دين اإلسبلـ

ف فبا يؤسف لو اليـو أف اآلراء السلبية والتفسّبات اػباطئة لئلسبلـ ال سبث  إ
، ب  أصبح  توابع ىذه اآلراء أكرب من ذلك ألصحاهباببساطة ؾبرد آراء لردية 

واألخطر من ىذا كلو ىو أنو . بكثّب، وأصبح  تتعلق بأمن العادل كلو وسياساتو
بأنو ىو "اآلخر" وأنو سوء الفهم الذي تعلق باإلسبلـ والتصوير الدائم لو  مع

النواحي اعبمالية لئلسبلـ وحقائقو  توقفوا عند حدوداًسا أن، لإف مصدر الشر

                                                           
إف كوف اؼبسلم يلع من نفسو مبوذًجا سيًئا لئلسبلـ ىو أمر خطّب، لا تعاذل يعلم  3

َنةً  ذَبَْعْلَنا ال َربػ َنا : )اؼبسلمْب أف يقولوا ىذا الدعاء  أَْن َ  ِإن كَ  َربػ َنا لََنا َواْغِفرْ  َكَفُروا لِل ِذينَ  ِلتػْ
 (.٘ ( )اؼبمتحنة:اغبَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ 
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وقات العصيبة الغالية والٍب ينبغي عرضها للبشرية. ويف اغبقيقة، يف مث  ىذه األ
لب اإلسبلـ إذل اؽبداية الربانية، وىي  للعودةا، تصبح اغباجة ماسة ىياالٍب كب
 .واقع األمريف  وجوىره

ليس ىدلنا ىنا ىو تفنيد اؼبعلومات اػباطئة الشائعة حوؿ اإلسبلـ، لكن و 
إلسبلـ امصادر ية اإلسبلـ اغبقيقية بناًء على ىدلنا ىنا ببساطة ىو عرض ماى

)صلى ا عليو ب ا الذي أنزلو على ؿبمد كتا-اؼبعرولة وىي القرآف األصلية 
 4النيب نفسو وتوجيهاتو. أقواؿ، وكذلك وسلم(

 لمن نكتب ىذا الكتاب؟

                                                           
يشار لتصرلات النيب )صلى ا عليو وسلم( وألعالو بالسنة، بينما يشار ألقوالو باغبديث.  4

ومع قراءة اؼبرء بشك  أوسع عن اإلسبلـ سوؼ يطالع ىذه اؼبصطلحات كثّبًا، ومن أج  
سنة، كما ننوه أف ىذه الروايات الواردة الالتوضيح سوؼ نستشهد يف ىذا العم  بنماذج من 

يب )صلى ا عليو وسلم( يتم توثيقها بعزوىا إذل مصدرىا الٍب وردت ليو، وسوؼ نسّب عن الن
 الكتاب على ىذا األسلوب التقليدي. ايف ىذ
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  من يريد أف يعرؼ مقدمة أساسية عن العقائد الكتاب ك اىذىباطب 
قدر  -هتدؼ مع وجازهتا واؼبمارسات األساسية يف اإلسبلـ، لهو يبث  ؿباولة 

دراسة اإلسبلـ بشك  أعمق، وسوؼ نقدـ  علىالقارئ إذل تشجيع  - اؼبستطاع
الكتابات اؼبهمة يف اؽبوامش للرجوع إليها لدراسة اإلسبلـ  ؾبموعة ـبتارة من

 بشك  أعمق.

ىذه األسطر رج  غريب فبن اعتنقوا  كاتب  أف إذلكما البد من التنويو 
ما غربيْب راء إأف يكوف الق -ألنو كتب باللغة اإلقبليزية  -ومن اؼبفَبض  اإلسبلـ.

أو على معرلة بالغرب، وبالتارل، لإف كثّبًا من اؼبصادر ستكوف متصلة بقلايا 
من غّبه، ويكوف الكاتب نفسو أكثر  أكثريكوف القارئ الغريب على معرلة هبا 

 5معرلة هبا.

                                                           
للديانات والفلسفات الشرقية قليلة. لقد درس  –إف وجدت  –وبالتارل ستكوف اإلشارات  5

تاب "تزكية النفس: اؼبفهـو الكاتب ىذه اؼبوضوعات، ويبكن التعرؼ على بعض اكتشالاتو يف ك
 Purification of the Soul: Concept, Process andوالعملية والوسيلة" 

Means (.2002رابوزو )دينفر: البشّب للنشر والَبصبة، ، صباؿ الدين ز 
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 التمهيدية الكتاباتىذا الكتاب بين  ةمكان

بعد إذ . اؼبسلمْب ىناؾ كم ىائ  من الكتابات الٍب تعرض اإلسبلـ لغّب
 ةيبكن ألي أحد أف يدخ  أيعلى األخص  سبتمربأحداث اغبادي عشر من 

كبّبة يف الواليات اؼبتحدة على سبي  اؼبثاؿ وسيجد العديد من اؼبكتبات المكتبة 
إذل  جيدةمن الكتب التمهيدية عن اإلسبلـ، ومن الواضح أف بعض ىذه الكتب 

ببل  وقد كاف بعلهماس غّب مسلمْب، بها أنتك  الكتبوبعض ىذه  6حد كبّب.
وبصفٍب مسلًما، لإف كاتب ىذه صادقًا يف ؿباولة عرض الدين اإلسبلمي. شك 
اذباه غياب  يبكنو أف يقرر أف ىؤالء الكتاب يف غالبهم طغى عليهم األسطر

قيقة. لاالذباه الغالب يف ىذه الكتب ىو اإلسبلـ اغب ةىيالروح اإلسبلمية وما

                                                           
بعض الكتابات األكثر تفصيبًل عن اإلسبلـ، وبعض األعماؿ اعبيدة عن اإلسبلـ والٍب كتبها  6

د طريقها إذل أرلف اؼبكتبات الكربى ألسباب متعددة، لكن مث  ىذه مسلموف قد ال ذب
النوعية من الكتب يبكن اغبصوؿ عليها عرب منالذ شبكة اإلنَبن  الكربى، أو اؼبكتبات 
اؼبتخصصة يف األعماؿ اإلسبلمية، وسوؼ نذكر يف اعبزء التارل من ىذه اؼبقدمة بعًلا من ىذه 

 الكتب.
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القلايا الثانوية، والتطور التارىبي للمسلمْب أنفسهم، أو  الَبكيز على بعض
قارئ جاىبًل الاالكبرالات الٍب حادت باؼبسلمْب عن اإلسبلـ اغبقيقي، تاركْب 

 7.وتعاليمو اإلسبلـ آداب جبوىر 

                                                           
ْب أشهر الكتب الٍب ُكتب  عن اإلسبلـ نبا: "مقدمة عن ب: من يبكن أف نلرب ىنا مثالْب 7

لريدريك ديِب )نيويورؾ، شركة ماكميبلف  " لػAn Introduction to Islamاإلسبلـ 
" لػ جوف "Islam: The Straight Path(، و"اإلسبلـ: الطريق القومي" 1994للنشر، 

ع العلم بأف ىذين الكاتبْب ال (. لم1998)نيويورؾ، مطابع جامعة أكسفورد، إيسبوزيتو 
ينجح يف إبراز وعرض  هما دلييبكن تصنيفهما على أهنما من اؼبعادين لئلسبلـ، إال أف كل

جوىر ومظاىر اإلسبلـ اعبمالية عرًضا حقيقًيا. لكتاب لريدريك ديِب يتكوف من سبعة عشر 
أو ستة لصوؿ صفحة تقريًبا، لكن من بْب ك  ىذا ىناؾ تقريًبا طبسة  400لصبًل، وىو 

صفحة( لقط ىي الٍب تتناوؿ ما يبكن اعتباره أنو من القلايا اعبوىرية غبقيقة  100)حوارل 
اإلسبلـ، أما بقية الكتاب لهو تناوؿ للحلارات الٍب قام  يف مصر والعراؽ، وتاريخ اليهودية 

أما كتاب واؼبسيحية، واؼبراح  اؼبتأخرة من الصولية، وحركات اإلصبلح اغبديثة، وغّب ذلك. 
جوف إيسبوزيتو لهو يتكوف من ستة لصوؿ، وما يقرب من نصف ىذا الكتاب يتناوؿ قلايا 
ثانوية، والباقي يتناوؿ التطورات السياسية والتارىبية. لالقارئ قد يقرأ أيًا من ىذين الكتابْب، 

سبة وال يبكنو الوصوؿ إذل حقيقة اإلسبلـ، وما ىي أعظم مظاىر اعباذبية يف اإلسبلـ بالن



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13

 

 

 

يكتبوف للقارئ  اب اؼبسلمْب الذينمن الكت   اكثّبً قبد  ومن ناحية أخرى، 
واؼبرء ال يسعو أف يكتب كتابًا ثي أو االعتذاري، اؼبنهج اغبدا الغريب ينحوف منحى

أو وبرؼ اؼبعُب يلوي عنق اؼبعُب  وذاتيعرض ليو اإلسبلـ لآلخرين، ويف الوق  
الذي يؤمن بو مبليْب الناس حسبما يرى ىذا الكاتب من  اغبقيقي لئلسبلـ
ـ أف كتب كتابًا سبهيديًا عن اإلسبلال يسع الفرد وىو ي ؛ كذلكوجهة نظره الفردية

ئلسبلـ، لاؼبسؤولية الٍب تقع على عاتق من يعرض ل ا"تفسّبًا" جديدً يقدـ 
ومن  ،عرضو كما ىو يف الواقع بك  أمانة ووضوحاإلسبلـ لغّب اؼبسلمْب ىي أف ي

يدة اؼبسلم أف ىذا ىو دين ا، . لعقغّب ؿباولة إخفاء أو تغيّب أي شيء منو
 كما أنزلو ا وكما بلغو رسوؿ ا وعليو لبل يسع اؼبسلم إال أف يعرض دين ا

على الكاتب ، و بالصدؽ واألمانةالعرض يتسم  أفلبلبد . )صلى ا عليو وسلم(
يتعرؼ  أفإذا أراد  بناًء على العلم الصحيحليحدد بنفسو،  للقارئيَبؾ األمر أف 

 أكثر على ىذا الدين.

                                                                                                                  

للمبليْب يف ك  بقاع العادل. )الحظ أنو صدرت طبعات حديثة من ىذين الكتابْب لكن دل 
 وبدث تغيّب يف اتوى عن الوصف اؼبذكور(.
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 مصادر الكتاب ومنهجية التأليف

النيب  سنةـ أف يعتمد أساًسا على القرآف وعلى البد ألي كتاب عن اإلسبل
. وبالرغم من وجود موثوقًا كتابًا  يكوف حٌب وىديو )صلى ا عليو وسلم(

عند علينا االعتماد  هببنو صلية لك  من القرآف والسنة، إال أالنصوص العربية األ
آف يبكنننا على تراجم دقيقة تنق  اؼبعُب للقارئ غّب العريب؛ لبالنسبة للقر الَبصبة 

اف يف ىذا الكتاب: نبا اؼبستخدمت تافَبصبتْب ؼبعانيو، وىاتاف الَبصبأف نوصي ب
"القرآف: ، و8ترصبة اؽببلرل وخاف وترصبة معانيو إذل اللغة اإلقبليزية" "القرآف الكرمي

مبا وإ ،9"، ترصبة صحيح إنَبناشيوناؿةاإلقبليزي اؼبعُب اؼبقاب  باللغةالنص العريب مع 

                                                           
اؽببلرل وؿبمد ؿبسن خاف، القرآف الكرمي: الَبصبة اإلقبليزية ؼبعاين وتفسّب  تقي الدين ؿبمد 8

لطباعة اؼبصحف الشريف(، وقد  مع اؼبلك لهدالقرآف الكرمي )اؼبدينة اؼبنورة، السعودية، ؾب
 قام  جهات أخرى بنشر ىذه الَبصبة، وىي موجودة عرب اؼبواقع الشبكية. 

صحيح إنَبناشيوناؿ، القرآف الكرمي: النص العريب مع اؼبعُب اؼبقاب  باللغة اإلقبليزية )لندف:  9
 (.1997دار أبو القاسم للنشر، 
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)صلى  النيب عن كما ورد لقرآفالهم اتْب الَبصبتْب ألهنما قائمتاف على نوصي هب
 صحابتو اؼبقربْب. وعن عليو وسلم(  ا

غة اإلقبليزية ونبا صحيح لسنة لهناؾ كتاباف موجوداف بالأما بالنسبة لكتب ال
 11وصحيح مسلم. 10البخاري

وليما يلي  12،يف لهم الدين اإلسبلمي اؼبفيدة جًدا الكتاباتىناؾ عدد من 
 يًلا مصادرًا ؽبذا الكتاب:ض أىم ىذه الكتابات، والٍب سبث  أبع

                                                           
لبخاري )الرياض، السعودية، دار السبلـ للنشر والتوزيع، ؿبمد ؿبسن خاف، ترصبة صحيح ا 10

 (، متاح من خبلؿ مصادر كثّبة عرب اإلنَبن .1997
عبد اغبميد صديقي، ترصبة صحيح مسلم )الىور، باكستاف، الشيخ ؿبمد أشرؼ ناشروف  11

 وموزعوف، بدوف تاريخ(.
ما الكتب اؼبتخصصة الكتب اؼبذكورة منها يف ىذه اؼبقدمة ىي كتب ذات طابع عاـ، أ 12

لسوؼ نشّب إليها يف ثنايا ىذا الكتاب. ذبدر اإلشارة إذل أف الكاتب استفاد ىنا من اثنْب من  
 He Came to Teach You Yourكتاباتو السابقة ونبا: أتاكم يعلمكم دينكم 

Religion وتزكية النفس ،Purification of the Soul. 
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من وىو كتاب بالغ األنبية  13،اغبنفي شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز
 اإلسبلمية بالتفصي .تشرح العقيدة الٍب  كتب الَباث

ء ا يف ضو العقيدة يف "سلسلة العقيدة اإلسبلمية" لعمر األشقر، ومنها "
 14القرآف والسنة"، و"الرس  والرساالت يف ضوء القرآف والسنة".

 15"أصوؿ التوحيد" لببلؿ ليليبس.

 16"روح الدين اإلسبلمي: أصوؿ اإلسبلـ وآدابو" لعفيف عبد الفتاح طبارة.

                                                           
ز اغبنفي )ترصبة ؿبمد عبد اغبق األنصاري، الرياض، شرح العقيدة الطحاوية البن أيب الع 13

 (.2000وزارة التعليم العارل، 
ىذه الكتب تأيت ضمن سلسلة تشم  كبو عشرة كتب تتناوؿ ك  ما ىبص أصوؿ العقائد  14

 اإلسبلمية، وقد نشرهتا دار النشر اإلسبلمية الدولية، الرياض، السعودية.
ـ، اؼبملكة اؼبتحدة: اؽبداية للنشر والتوزيع، بدوف بس )برمنجهاأصوؿ التوحيد، ببلؿ ليل 15

 تاريخ(.
ترصبو "حسن شوكّب"، وراجعو "روحي بعلبكي". ومع العلم بأف ىذا كتاب سبهيدي فبتاز،  16

 إال أف النسخة اؼبتاحة للمؤلف ال توجد هبا أية معلومات حوؿ تفاصي  النشر.
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هي أف ك  ما لىنا  كاتب ىذه األسطرأما بالنسبة للمنهجية الٍب سار عليها  
، السنة واعبماعة أى على منهج  - الكاتب قدر استطاعة –مت عرضو لهو قائم 

 )صلى ا عليو وسلم(رسوؿ ا  اؼبتواترة عنوىم السائروف على اؼبنهج والعقيدة 
نفسو. وال توجد ىنا شبة ؿباولة "إلعادة تأوي " شيء أصبع اؼبسلموف على مر 

نا يوم حٌبىو الرأي السائد بْب اؼبسلمْب القروف اؼبنصرمة على صحتو، وال زاؿ 
 ىذا. 

التنويو إذل استخداـ كلمٍب ا ورب  وقب  أف نشرع يف عملنا، البد من
[God  لا ىو االسم العلم للخالق، وىو أقرب لكلمة .]يف النص اإلقبليزي

لذلك سوؼ يستخدـ لفظي ا  (jehova، مث ليما بعد Yahwah)"يهوه" 
 والرب مكاف أحدنبا اآلخر.

 اإليمان باهلل

ة كلها، يبا يف واقع األمر ىو الركن الركْب يف العقيدة اإلسبلمإف اإليباف 
تدور حوؿ العقيدة السليمة اإلسبلمية واؼبمارسات لك  ما سواه من اؼبعتقدات 
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ر ال قبد أي نظاـ ديِب على وجو األرض صو  ذا السبب علو ؽب. وليف اإليباف با
العز اغبنفي"  اإلماـ "ابن أيبكر ولقد ذ كما لصلو اإلسبلـ.  اإليباف با ولصلو

 17ذات مرة أف ك  آيات القرآف تتعلق من وجو أو آخر باإليباف با.

مناقشة جادة عن اإلسبلـ البد وأف تبدأ باغبديث عن  ةومن مث، لإف أي
ك  شيء يف اإلسبلـ   ف تكوف اؼبناقشة مفصلة ألفب  البد أ مفهـو اإليباف با،

ويف الواقع، تبْب شعائر  قد األساسي وينبِب عليو.هبد أصلو يف ىذا اؼبعتإمبا 
با الواحد، ال شريك لو، ىو ما دعا إليو ك  األنبياء، وأنو  اإليباف اإلسبلـ أف

                                                           
ف القرآف إما خرب عن ا وأظبائو وصفاتو، وقد توص  اإلماـ ابن أيب العز إذل ىذا بقولو "لإ 17

لهو التوحيد العلمي اػبربي. وإما دعوة إذل عبادتو وحده ال شريك لو، وخلع ما يعبد من دونو، 
لهو التوحيد اإلرادي الطليب. وإما أمر وهني وإلزاـ بطاعتو، لذلك من حقوؽ التوحيد 

هبم يف الدنيا وما يكرمهم بو يف ومكمبلتو. وإما خرب عن إكرامو ألى  توحيده، وما لع  
اآلخرة، لهو جزاء توحيده. وإما خرب عن أى  الشرؾ، وما لع  هبم يف الدنيا من النكاؿ، وما 
وب  هبم يف العقىب من العذاب لهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. انظر شرح العقيدة 

 .13الطحاوية البن أيب العز اغبنفي، ص 
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واػبطوة القيمة يف  واػبطوة األىم لهي اػبطوة األوذل 18جوىر رساالهتم صبيًعا.
 عملية لهم اإلنساف غبقيقتو.

 كيف يعرف اإلنسان ربو؟

ىبًيا لبعض األطر الفكرية ؤية اإلسبلـ يف ىذا، نقدـ ملمًحا تار قب  عرض ر 
 .سائدةال

تنامي القرف السابع عشر اؼبيبلدي، ومع  النصف األوؿ منمن بداية 
بشك  أكرب وأكرب بدأ  اغبقائق اإلقبيلية"االنفصاؿ بْب اغبقيقة العلمية و"

 تبِب للسفة مريكيْبّب ومعهم عدد من القادة األالفبلسفة إدوارد ىّببّبت ولوالت
لقد آمنوا دبا أظبوه "الدين الطبيعي" الذي يبكن التوص   .عرل  باسم "الربوبية"

 دور الوحي وتعاليم الكنيسة. نبشواإليو بواسطة العق ، ومن مث لقد 

                                                           
  حًقا.سوؼ نفص  القوؿ يف ىذا ال 18
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 لكن العام  الرئيس كاف ىو ،العوام  أدت إذل مبو ىذه الفلسفةإف عدًدا من 
أف ىؤالء العلماء دل يستطيعوا إنكار األدلة  - ما سوؼ نناقشو الحًقا وذلك -

البديهية على وجود اػبالق، ومن مث كاف لزاًما عليهم البدء هبذه االلَباضية. 
لكنهم ؼبا أصاهبم اإلحباط فبا كان  الكنيسة تعلمو، اضطروا إذل القوؿ بأف 

، وأنو العق  اإلنساينخبلؿ اغبقائق اؼبوجودة يف ىذا العادل يبكن التوص  إليها من 
 ة؛ ب  إنو دل تعد ىناؾ ضرورة ألف يرس  الرب أيليس  شبة حاجة للوحي اإلؽبي

ب  أكثر من ىذا أهنم  نفسهم.ؽ ما يبكن أف يتوص  إليو البشر بألو  أخرى معرلة
وبالتارل لإف نظرهتم  ف الرب دل يعد لو دور آخر ليؤديو يف ىذه اػبليقة.إقالوا 

الذي بعد أف صنع ساعتو وشحنها، ات" و للرب كان  أشبو جبعلو "صانع ساع
 تركها بعد ذلك تعم  دبفردىا ببل تدخ  منو.

عرؼ دبفردىا رية، لإف ا قد ترؾ البشرية لتوخبلصة القوؿ، أنو ولًقا ؽبذه النظ
أصبح  تلك الفكرة، حٌب بدوف  لقدالعوادل.  كيف تعيش وتسّب وسط ىذه 

. للم يعودوا يروا النظر إذل أصوؽبا الفلسفية، منهج كثّب من  أى  ىذا العادل اليـو
يف  أف يسّبوا عليوهبب  اؼبنهج الذيأية حاجة يف الرجوع إذل ا للتعرؼ على 
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ىي الفلسفة السائدة يف العادل باعتبارىا للسفة سياسية  إف العلمانيةعادل. ىذا ال
. نناقش ليما بعد، لإف ىذا يناقض صفة من صفات ا تعاذل )وكما س 19اليـو

هبب على اإلنساف أف هبتنب ىذا التفكّب و وىي أنو ىو الرضبن الرحيم بعباده، وأن
 تعاذل من خلقو إياىم(. لو غاية، وأنو ليس شبة ببل ىدايةالبشر  ترؾبأف ا 

وكثّب ينكر اإلسبلـ أف البشر يتمتعوف دبقدرة عقلية ىائلة، ومواىب لطرية.  ال
الدالئ  إليهم أعبله دل يستطيعوا إنكار  من العلماء دبا ليهم الفبلسفة اؼبشار

الواضحة على وجود اػبالق، لذا لقد قبلوا حبق لكرة وجود ا. ودل تكن تلك 
                                                           

كما ىو اغباؿ غالًبا، تظهر األيديولوجيات والفلسفات يف مناطق معينة من العادل نتيجة  19
ظروؼ معينة ؽبذه اؼبنطقة، مث تنمو بعد ذلك لتصبح أيديولوجيات عاؼبية. لعلى سبي  اؼبثاؿ، 

سيحي، كاف االنفصاؿ الذي وقع بْب اغبقائق العلمية والتعاليم الكنسية شائًعا يف التاريخ اؼب
لكنو دل يكن أبًدا وحٌب يومنا ىذا مشكلة يف العادل اإلسبلمي، ومن مث لإف اغبجج الٍب سيق  
لتدعيم أقواؿ ىؤالء الفبلسفة يف نظرهتم لوحي الرب كان  كلها مقصورة على الوحي الذي 

كما ىو اغباؿ   –عهدوه ىم: أال وىو اإلقبي . لكن ىذه اغبجج ال تثب  أبًدا إذا كاف الوحي 
 –العلمية الصحيحة ؽبذا العادل اؼبادي. ولع  ىؤالء الفبلسفة متسًقا مع اغبقائق  –مع القرآف 

بدال من تعاملهم مع القرآف كوحي من عند ا  هملو كاف تعامل -وا تعاذل وحده أعلم هبذا 
 اإلؽبي.اإلقبي  أو التعاليم الكنسية، لتوصلوا لنتائج ـبتلفة شيًئا ما ليما يتعلق بالوحي  مع
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الفكرة يف التاريخ البشري مصدر إشكاؿ، ب  إف القرآف الكرمي يف واقع األمر يقرر 
 الس َماَواتِ  لَاِطرِ  َشك   الل وِ  َأيف ﴿ىذا األمر، مقتبًسا من كبلـ الرس  السابقْب: 

 .(ٓٔإبراىيم: ) ﴾َواألْرضِ 

إف مشكلتهم تكمن يف عدـ معرلتهم با معرلة سليمة، وعدـ تعاملهم مع 
وحي إؽبي حقيقي وؿبفوظ، وىذا يربز أنبية معرلة الطريق الصحيح للوصوؿ إذل 

 ا.

 لبلعَباؼ استعداد لطرياإلسبلـ أف ا تعاذل خلق البشر وبداخلهم  يقرر
 )صلى ا عليو وسلم(النيب  يقوؿ. ولهم تلك اغبقيقة قة أف ؽبم ربًا خالًقاقيحب

أي أف ك  طف  مولود وبداخلو مي  إذل  20"ما من مولود إال يولد على الفطرة"
 اغبق واستعداد للتسليم حبقيقة وجود اػبالق.

إذل ؼبفكر واولذلك لإف مفهـو الرب معروؼ عبميع الناس: من الفيلسوؼ 
ال يبكن إلنساف  وذات الوق يف  د سواء، كما أنوحعلى  –رع العادي رج  الشا
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أساس أو أف يلرب الذكر صفًحا عن  ف ينكريكوف مستعًدا ألعاق  مدرؾ أف 
ومن  داخ  ك  واحد من البشر رغبة يف معرلة ربو وخالقو تتولدخلقو، ومن مث 

ًيا داخ  روح ك   وىبو اغبياة، وىذا إحساس البد أف يكوف إحساًسا لطريًا وتلقائ
 كائن بشري.

 ذات لكن ىناؾ نقطة مهمة البد من معرلتها خبصوص ا اػبالق، وىي أف
تدركو األلهاـ وال عن خلقو، ومن مث لا تعاذل ال  ةومستقل متفردةا تعاذل 

كوف من خبلؿ التفلسف يف تإف معرلة ا تعاذل ال يبكن أف . ربيط بو األوىاـ
اإلنساف  يوجو ىذامن ىذا العادل، حبيث جزء مَبامي األطراؼ غرلة ىادئة أو يف 

على ك  ما يتعلق  لكن التعرؼ إذل اغبقيقة الدامغة بوجوده وعظمتو سبحانو،
باػبالق، وعلى وجو اػبصوص، التعرؼ على العبلقة بْب الفرد وبْب ربو ال يبكن 

 .شبة سبي  آخر وحيو، لليسذاتو ومن خبلؿ ا  باإلقباؿ علىالتوص  إليها إال 

ومن مث لإف الوحي الذي أنزلو ا واؼبتمث  يف القرآف الكرمي، وما أوحاه ا 
لهو يزي   جلًيا عن ا تعاذل.يقدـ عرًضا واضًحا  )صلى ا عليو وسلم(إذل نبيو 
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وجوده سبحانو، أو يف قدرتو وعلمو سبحانو؛ كما أف ىذا الوحي  يفأي شك 
ىذا خالقو العظيم؛  معالت حوؿ كيفية تعام  الفرد التساؤ  يقدـ اعبواب لك 

من سبحانو  يف التعرؼ عليو دبا يغنينا –رضبة منو  –للبًل عن أنو سبحانو أمدنا 
خبلؿ أظبائو اغبسُب وصفاتو العليا، وبذا يصبح اغبق تعاذل ىو ؿببوب خلقو 

 م، ومصدر إؽباـ حياهتم.وغاية عبادهت

ا تعاذل، ب اؼبتعلقةلتعاليم اإلسبلـ العظيمة تتناوؿ الصفحات التالية ملخًصا 
من القدر  غيض من ليض وكبن ال ندعي أف ىذه الصفحات أكثر من ؾبرد

 .اؼبعارؼ اؼبنثورة قي كتاب ا وسنة نبيواؽبائ  من 
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 اإليمان باهلل الواحد الخالق الرازق

 تعاذل يأمر عند مطالعة القرآف الكرمي، ىناؾ أمر يربز بروزًا جلًيا، وىو أف ا
ودل وبدث أبًدا أف صدت البشر بالتفكر يف اػبلق، وما ليو من لطائف وعجائب. 

 إذلمرارًا وتكرارًا يدعو تعاليم القرآف عن التأم  والتفكّب العقبلين. ب  إف القرآف 
 أفىذه األسس باعتبارىا السبي  الذي سوؼ يؤدي إذل هناية واحدة أال وىي: 

يأيت للوجود إال بفع  إلو خالق دل يكن لوندركو اليـو ىذا اػبلق كما نلحظو 
 21عظيم.

                                                           
اؼبقولة اؼبشهورة بْب العرب البدو تقوؿ: "البعرة تدؿ على البعّب، وأثر السّب يدؿ على  21

اؼبسّب." ويروى عن أحد علماء اؼبسلمْب األوائ  وىو أبو حنيفة، أف قوًما فبن شككوا يف 
ة يف هنر دجلة ليس ؽبا قائد، وجود ا أتوا إليو لقاؿ ؽبم: قب  اؼبناظرة ما تقولوف يف سفين

جاءت وحدىا ورس  على الساح ، مث ضبل  بنفسها صبيع البلائع حٌب امتؤلت، مث ذىب  
بنفسها وصارت سبخر عباب اؼباء، حٌب وصل  إذل الشاطئ الثاين، مث رس  أياماً وليارل، للما 

البحر ليس ؽبا  وصل  إذل الساح  الثاين ألرغ  ضبولتها بنفسها، مث رجع ، وىكذا سبشي يف
قائد وال مبلح. لقالوا: ىذا ال يبكن، ب  مستحي . قاؿ: لإذا كاف يستحي  أف تكوف سفينة 
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إف ا تعاذل أعطانا يف آية من آيات كتابو حجة دامغة كان  كالية إلقناع  
  الناس لقروف عديدة، إذ يقوؿ تعاذل:

ـْ ﴿ ـْ  َشْيءٍ  َغّْبِ  ِمنْ  ُخِلُقوا َأ ـْ (ٖ٘) اػْبَاِلُقوفَ  ُىمُ  َأ  األْرضَ وَ  الس َماَواتِ  َخَلُقوا َأ
 (ٖٙ – ٖ٘الطور: ) ﴾(ٖٙ) يُوِقُنوفَ  ال َب 

                                                                                                                  

واحدة سبشي بدوف مدبر، لكيف يبشي ىذا الكوف بدوف مدبر؟!" وقد روي  ىذه الواقعة عن 
 .9غّب أيب حنيفة، انظر "شرح العقيدة الطحاوية"، ص 

" منذ سنوات تكشف  الّرماؿ يف صحراء الربع اػبارل إثر ويقدـ عمر األشقر مثااًل آخرًا: 
عواصف ىب  على اؼبنطقة عن بقايا مدينة كان  مطموسة يف الرماؿ، لأخذ العلماء يبحثوف 
عن ؿبتوياهتا ووباولوف أف وبققوا العصر الذي بني  ليو، ودل يتبادر إذل ذىن شخص واحد من 

وجدت بفع  العوام  الطبيعية من الرياح واألمطار علماء اآلثار أو من غّبىم أف ىذه اؼبدينة 
واغبرارة والربودة ال بفع  اإلنساف. ولو قاؿ بذلك واحد من الناس لعده الناس ـبّرلًا يستحّق 
الشفقة والرضبة." العقيدة يف ا يف ضوء الكتاب والسنة )الرياض، دار النشر اإلسبلمية 

 .125(، ص 2000الدولية، 
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من  دللمعلـو أهنم دل يأتوا ؽبذا العا لقد كاف ىذا واضًحا للكثّبين والكثّبين،
ف يكونوا ـبلوقْب أوجدوا أنفسهم. وبالتارل البد وأ ىم الذين أهنموال ال شيء، 

 ػبالق، وأف ىذا اػبالق باؽ بذاتو وأنو غّب ـبلوؽ.

 – ذه العقيدة واتساقها مع الفطرة، إال أف الشكوؾ والشبهاتومع وضوح ى
ـبتلف  ويف 22.ما لتئ  تعرض للبشر -على اختبلؼ أنواعها ومصادرىا 

، لإف  األزماف،   كان  ىناؾ أشكاؿ ـبتلفة من الشكوؾ تطرأ على البشر، أما اليـو
من  كاف كثّب  ور. وإفوالتط اػبلقخبصوص قلية كثّبًا من الناس يتشككوف 

 ث  علًما سليًما، بعكس التطور.ال سب نظرية اػبلقأف الناس يروف 

يبدو أف التفسّب األكثر شيوًعا لوجود الكوف ىي نظرية االنفجار وحالًيا، 
بأنو "التفسّب  عظيمّب إذل االنفجار الشيكروسول  تحٌب أف إنكارتا ماالكبّب. 

                                                           
طأ السياسي أف نسمي ك  ىذه اؼبصادر مصادر غّب صاغبة أو شريرة أو قد يكوف من اػب 22

شيطانية، لكن النتيجة النهائية ىي أف ىذه اؼبصادر رباوؿ صد الناس عن اغبق والصواب إذل 
 معتقدات أخرى.
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لعلم" دوًما ما يغّب وىذا أمر جيد منهم ألف "ا 23اؼبقبوؿ حالًيا لبدء العادل"
 وىذا باللبط ما أشار إليو تعاذل كما يف اآلية السابقة:حقائقو وتفسّباتو. 

ـْ ﴿ لهؤالء  (.ٖٙالطور: ) ﴾(ٖٙ) يُوِقُنوفَ  ال بَ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلُقوا َأ
لى وجو اليقْب ما هنم ال يعلموف عالبد وأف يقروا أ الذين ابتعدوا عن منهج ا

هنم يف الواقع ال يبنوف ف ما يؤموف بو اليـو قد يتغّب غًدا سباًما، ألبو، ب  إيؤمنوف 
 .علمهم على أمر ثاب 

 والتطور ىو اػبلقوبْب  عظيماالنفجار ال ومع ذلك يبدو أف اػببلؼ بْب
كما تذكر إنكارتا   العظيمرية االنفجار خبلؼ ظاىري أكثر منو جوىري. لنظ

عن نقطة حارة شديدة الكثالة، مث حدث انفجار  كاف عبارة "تشّب إذل أف الكوف  
أطلق عليو االنفجار العظيم، وكاف ىذا منذ حوارل من عشرة مليار إذل  كوين

والكوف يستمر بالتوسع وتستمر درجة اغبرارة ، ومن غبظتها عشرين مليار سنة
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لكن ىذا يثّب تساؤاًل وىو من الذي خلق اؼبادة الٍب كان  أساس  24بااللبفاض.
ة تنفي وإذا كان  اؼبادة ال تزاؿ حباجة إذل خالق، له  ىناؾ أدل 25النفجار؟ىذا ا

 ا أخرى من اؼبخلوقات ليما بعد يف ىذا العادل؟أف يكوف اػبالق خلق أنواعً 

عظيم، أال وىي: كيف يبكن لكن ىناؾ مشكلة أكرب تتعلق بنظرية االنفجار ال
التساؽ والتناغم واإلبداع االنفجار العشوائي أف يؤدي إذل وجود ىذا ا اؼبث  ىذ

الذي نلحظو يف العادل؟ لعلى سبي  اؼبثاؿ، أين مظاىر ىذا اعبماؿ والنظاـ 
 الكوين الٍب حدث  عقب تفجّبات ناجازاكي وىّبوشيما؟

                                                           
 اؼبرجع السابق. 24
وإف كان  ىناؾ أدلة على وجود االنفجار الكوين العظيم منذ  ذبدر اإلشارة إذل أنو حٌب 25

سنوات عديدة، لإف ىذه الفكرة باعتبارىا أمر فبكن حدوثو من قب  ا تعاذل كخطوة يف 
ة وتفاصي  خلق يعملية خلق ىذا الكوف ال تناقض باللرورة العقيدة اإلسبلمية. لالصورة اغبقيق

لومة، وك  ما يبكن التوص  إليو على أحسن تقدير ىو ؾبرد ا ؽبذا الكوف وأجزائو تظ  غّب مع
 وضع نظريات.
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لكن العجيب أف اؼبلحدين واؼباديْب ال زالوا يرللوف رؤية ما اتلح لنفوسهم، 
لعلى سبي  اؼبثاؿ، ذكر هنا سخيفة. وال زالوا يقولوف مقاالت أق  ما يقاؿ ليها أ

  ت كاتبة وظَل  لو جلس ستة من القرود على آالاؼبلحد اؼبعروؼ "ىكسلي" "
تلرب على حرولها ؼببليْب السنْب، لبل نستبعد أف قبد يف بعض األوراؽ األخّبة 

جود اآلف نتيجة لكذلك كاف الكوف اؼبو  .الٍب كتبوىا قصيدة من قصائد شكسبّب 
وقد أجاب وحيد الدين  26"  تدور يف اؼبادة لببليْب السنْباء ظل  لعمليات عمي

ّف الرياضيات الٍب تعطينا إستخداـ نفس الفكر "اؼبادي" وقاؿ " خاف على ىذا با
ىي نفسها الٍب تنفي أّي إمكاف رياضي يف وجود الكوف اغبارل  ،نكتة اؼبصادلة

 27"بفع  قانوف اؼبصادلة.

يلحظ التوازف  أفف اؼبرء البد د لو من خالق، لإوجود البىذا ال أفذل وإضالة إ
لالنظاـ الذي يسّب يف ىذا الكوف بالغ الدقة حٌب واالتزاف اؼبوجود يف ىذا العادل. 

ًقا أف نرى ك  ب حيمن العجو ، أنو أحيانًا يشار إليو بأنو "التوازف الدقيق للطبيعة"
                                                           

 .131ذكرىا األشقر يف كتابو "العقيدة يف ا"، ص  26
 .131ذكرىا األشقر يف كتابو "العقيدة يف ا"، ص  27
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ىذا التناسق  لبدوفحٌب داخ  جسم اإلنساف نفسو.  يف تناسقاألشياء تعم  
لن تكوف ىناؾ احتمالية الستمرار عبسم اؼبختلفة على سبي  اؼبثاؿ، بْب أعلاء ا

 إف ىذه الظاىرة البينة تؤدي إذل عدد من االستنتاجات اؼبهمة: اغبياة.

ف التنظيم والتناسق بْب اعبمادات يف الطبيعة والٍب دل تتعلم أو تتدرب أأواًل: 
ة وقوانْب اػبالق. لبل يوجد ىناؾ شيء يف ىذه يؤكد أهنا ال تزاؿ خاضعة لسيطر 

اؼبخلوقات لو قدرة أو ىدؼ مستق  بو، وإال أدى ىذا إذل أف تتصادـ ىذه 
ا ال سبتلك سوى ما منحو إياىا خالقها لهي إذً  األشياء مع قانوف ونظاـ العادل.

إف درجة تناغم ىذه اؼبكونات مع بعلها  اؼبسيطر وسيد ىذا الكوف بك  ما ليو.
بعض يف العم  يشّب إذل كوهنم صبيًعا واقعْب رب  سلطة ذات واحدة، تتصف ال

ولو دل تكن ىذه ىي  بالعلم الكام  والقدرة التامة لتيسّب ىذه األشياء وتوجيهها.
ىذا الكم اغبقيقة، ؼبا كنا نتوقع من حيث اؼبنطق سوى الفوضى، خاصة مع 

 .ات الٍب تشك  ىذا الوجودئياؽبائ  من الذرات واعبز 
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نو ال الق ىذا الكوف وسيده واحد أحد، وأىناؾ دالئ  بينة على أف خثانًيا: 
يبكن أف يكوف ىناؾ أكثر من خالق ؽبذا الكوف اؼبتناسق. وىذا ينبِب على النقطة 

للو كاف ؽبذا الكوف أكثر من خالق، ك  لو إرادتو وقدرتو، لما كاف يتوقع األوذل. 
وازف واالتساؽ الذي نراه اآلف، وىذا ما أف يكوف ؽبذا الكوف ىذا التوحد والت

"، وقد ناقش الفبلسفة ىذه القلية بالتفصي  يف اؼباضي، التمانعدلي  ػ "يعرؼ ب
 لعلى سبي  اؼبثاؿ يقوؿ شارح العقيدة الطحاوية:

يد أحدنبا أنو لو كاف للعادل صانعاف لعند اختبللهما مث  أف ير 
: - إماتتواءه واآلخر حيربريك جسم وآخر تسكينو، أو يريد أحدنبا إ

 .أو ال وبص  مراد واحد منهما ،أو مراد أحدنبا ،لإما أف وبص  مرادنبا
لـز ، ألنو يوالثالث فبتنع ،عبمع بْب اللدينألنو يستلـز ا ،واألوؿ فبتنع

خلو اعبسم عن اغبركة والسكوف، وىو فبتنع، ويستلـز أيلًا عجز ك  
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مراد أحدنبا دوف اآلخر، كاف ذا حص  منهما، والعاجز ال يكوف إؽبًا، وإ
 28واآلخر عاجزاً ال يصلح لئلؽبية. ،ىذا ىو اإللو القادر

، لو القدرة اؼبطلقة امتفردً  اواحدً  اقائ  بأف للعادل خالقً وبالتارل لإف اؼببدأ ال
منطقًيا  ويبكن التوص  إليولفطرة البشرية، على ىذا الكوف ىو شيء يتفق وا

شد االقتناع هبذه ف أو مقتنعف العلماء اؼبسلمْب ؿ بأب  إنو يبكن القو  بسهولة.
أف أحًدا من اػبلق أنكر الشيخ ابن عثيمْب "ودل يعلم  اغبقيقة اعبلية، وكما يقوؿ

وإمبا كاف  29سبحانو وتعاذل إال أف يكوف مكابرًا غّب معتقد ؼبا يقوؿ." ربوبية ا
ف ويدركوف أف يف طبيعة البشر، والبشر يعَبلو  متأص ذلك كذلك، ألف اإليباف 

                                                           
 .4شرح العقيدة الطحاوية، ص  28
عربية واإلسبلمية يف ؿبمد ابن عثيمْب "شرح أصوؿ اإليباف"، )لّبلاكس، معهد العلـو ال 29

 .19ىجرية(، ص  1410أمريكا، 
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يكوف  أفىذا اػبلق البد لو من خالق، كما أهنم يدركوف أف ىذا اػبالق البد 
 30واحًدا.

ؼبوضوعات أخرى ؽبا ومع أف الفقرات السابقة كاف هبا شيء من االستطراد 
، لكننا يبكن  نلخص اؼبعتقد اإلسبلمي يف ا وأنو ىو اػبالق  أفأنبيتها اليـو
تعرب عن ىذه اآليات القرآنية الٍب توضح ىذا و  قتباساألحد الرازؽ لك  خلقو با

 اغبقائق اعبوىرية:

 (. 20 البقرة:) ﴾(ٕٓ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى الل وَ  ِإف  ﴿

 ُك    َوَخَلقَ  َصاِحَبةٌ  َلوُ  َتُكنْ  ودلَْ  َوَلدٌ  َلوُ  َيُكوفُ  َأّن   َواألْرضِ  الس َماَواتِ  بَِديعُ ﴿
 ُك    َخاِلقُ  ُىوَ  ِإال إَِلوَ  ال َربُُّكمْ  الل وُ  َذِلُكمُ (ٔٓٔ) َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُك    َوُىوَ  َشْيءٍ 

                                                           
وبْب االبن، لباستثناء  –اػبالق  –ىذا باإلضالة إذل أف النصارى أيًلا يفرقوف بْب اآلب  30

حاالت بسيطة، ستجد أف غالبيتهم ال تقوؿ بأف االبن ىو خالق الكوف. كما أف الكاتب يعلم 
ف معظم اؽبندوس يدركوف لكرة اػبالق الواحد من بعض اؽبندوس الذين اعتنقوا دين اإلسبلـ أ

 الذي يسمو لوؽ ك  اآلؽبة الٍب يؤمنوف هبا.
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 يُْدرِؾُ  َوُىوَ  األْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  ال(ٕٓٔ) وَِكي ٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى َوُىوَ  لَاْعُبُدوهُ  َشْيءٍ 
 .(ٖٓٔ - ٔٓٔاألنعاـ: ) ﴾(ٖٓٔ) اػْبَِبّبُ  الل ِطيفُ  َوُىوَ  األْبَصارَ 

 وََكْرًىا َطْوًعا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  يف  َمنْ  َأْسَلمَ  َوَلوُ  يَػبػُْغوفَ  الل وِ  ِدينِ  يػْرَ أَلَػغَ ﴿
 .(ٖٛآؿ عمراف: ) ﴾(ٖٛ) يُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ 

 بِاْلُغُدو   َوِظبلؽُبُمْ  وََكْرًىا َطْوًعا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  يف  َمنْ  َيْسُجدُ  َولِل وِ ﴿
 .(٘ٔالرعد: ) ﴾(٘ٔ) َواآلَصاؿِ 

ودبجرد التوص  غبقيقة أف ا ىو اػبالق الرازؽ ؽبذا الكوف، تكوف ىناؾ لواـز 
لذلك، وردبا أىم سؤاؿ يبكن أف يسألو اؼبرء لنفسو ىو كيف هبب أف تكوف 

وىذا يقودنا مباشرة إذل اغبديث عن اؼبوضوع الثاين أال عبلقة الفرد هبذا اػبالق؟ 
 للعبادة. –وف غّبه د –وىو أف ا ىو اؼبستحق 

 اإليمان بوجوب إفراد اهلل تعالى بالعبادة
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لو واحد العَباؼ باغبقائق القائلة بوجود إندرؾ أف ا من األنبية دبكاف أف
خالق رازؽ ليس ىو ك  ما ربملو العقيدة اإلسبلمية خبصوص اإليباف با. يف 

البد أف يكوف اغبقيقة ىو شيء ال شك يف وجوبو، و ذه الواقع، إف االعَباؼ هب
أمر لطري داخ  نفس ك  ىو قب  من نو كما ذكرنا إجميع، حيث واضًحا لل

ىم من ذلك بكثّب، واألمر الدقيق ىو ما الذي يفعلو الفرد بعد لكن األ لرد.
حد. إنو دبجرد لهم الفرد وقبولو اػبالق الرازؽ األذلك خبصوص اإليباف با 

 العبلقة بْب الفرد وربو، وبعبارةعادل لصفات ا كما ناقشناىا آنًفا، تتلح م
 أخرى، سبث  العبلقة نتيجة تنبِب على ىذه اؼبقدمات.

ا لإف ًقا، بكما ذكرنا سالضح ىذا األمر. ولع  ذكرنا لبعض األمثلة يو 
و النعمة نمتتصف بالكماؿ والعظمة اؼبطلقة، و  تعاذل ىو الذات الوحيدة الٍب

وف ىو اؼبتصرؼ يف الكوف، للم يدع الكو  ، وىو اؼبسيطر على ك  خلقو،والعوف
 .ألعالو الباقية، بدوف هبري كيفما اتفق
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 وقاف حدود إدراؾ البشر وتصوراهتم.عظمتو وقدرتو تف واألكثر من ذلك، أف
، ما ىو موقف الشخص من ذات ؽبا الكماؿ والعظمة؟ البد أنو  وعلى العمـو

لك، ى  يبكن ألحد أف موقف يتسم باػبشية والرىبة واإلجبلؿ. ب  أكثر من ذ
باػبالق؟ ويف دبعاملتو  و حٌب معاملة يبكن مقارنتهاأ اػبالق كما يعام   ايعام  أحد

 :ىذا يقوؿ ا تعاذل

 (.ٜٔٔاألعراؼ: ) ﴾(ٜٔٔ) ىُبَْلُقوفَ  َوُىمْ  َشْيًئا ىَبُْلقُ  ال َما أَيُْشرُِكوفَ ﴿

النح : ) ﴾(ٚٔ) َتذَك ُروفَ  أََلبل ىَبُْلقُ  ال َكَمنْ  ىَبُْلقُ  أََلَمنْ ﴿ ويقوؿ كذلك:
ٔٚ.)  

لهو ا تعاذل ىو أص  ك  نعمة ومنة على خلقو، لإف إضالة إذل ىذا، 
 ُك    ِمنْ  َوآتَاُكمْ ﴿ ػبلقو، ولذا يقوؿ تعاذل: سخرهواىب اغبياة، وك  ما ليها فبا 

 ﴾(ٖٗ) َكف ارٌ  َلظَُلوـٌ  َسافَ اإلنْ  ِإف   رُبُْصوَىا ال الل وِ  نِْعَمةَ  تَػُعدُّوا َوِإفْ  َسأَْلُتُموهُ  َما
 (ٖٗإبراىيم: )
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؟ ويلرب إهباد ىذه النعم ألنفسهم من دوف عوف ا ربشقدور الله  كاف دب
 ا مثااًل آخر إذ يقوؿ:

رُ  إَِلوٌ  َمنْ  قُػُلوِبُكمْ  َعَلى َوَخَتمَ  َوأَْبَصارَُكمْ  ظَبَْعُكمْ  الل وُ  َأَخذَ  ِإفْ  أَرَأَيْػُتمْ  ُق ْ ﴿  َغيػْ
األنعاـ: ) ﴾(ٙٗ) َيْصِدُلوفَ  ُىمْ  مُث   اآليَاتِ  ُنَصر ؼُ  َكْيفَ  اْنظُرْ  بِوِ  يَْأتِيُكمْ  الل وِ 
ٗٙ)31 

لق ا لاؼبطر وىو من أعظم نعم ا، ال يبكن ألحد أف يوجده إال إذا خ
البشر يف ؾبموعة آيات  ر اذك  نزؿ اؼبطر. ويُ السحب خبصائص معينة حٌب ي

 ظيمة مع غّبىا من النعم ليقوؿ:النعمة الع هباىرة هبذ

 يُْشرُِكوفَ  أَم ا َخيػْرٌ  آلل وُ  اْصَطَفى ال ِذينَ  ِعبَاِدهِ  َعَلى َوَسبلـٌ  لِل وِ  اغبَْْمدُ  ُق ِ ﴿
َنا َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوأَنْػَزؿَ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  أَم نْ (ٜ٘)  َحَدائِقَ  بِوِ  لَأَنْػَبتػْ

                                                           
إف السب  الٍب يبكن هبا اسَبجاع البصر لدى أحد الناس قد تفش  مع البعض اآلخر، حٌب  31

مع تشابو كالة الظروؼ واألحواؿ، ولذا قبد األطباء دوًما يتحدثوف عن نسبة أو معدالت 
 لك إال ألف ىناؾ قوة لوؽ اؼبعطيات اؼبادية الٍب وىبهم ا إياىا.النجاح، وما ذ
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 يَػْعِدُلوفَ  قَػْوـٌ  ُىمْ  بَ ْ  الل وِ  َمعَ  أَإَِلوٌ  َشَجَرَىا تُػْنِبُتوا أَفْ  َلُكمْ  َكافَ  َما ةٍ بَػْهجَ  َذاتَ 
 بَػْْبَ  َوَجَع َ  َرَواِسيَ  ؽَبَا َوَجَع َ  أَنْػَهارًا ِخبلؽَبَا َوَجَع َ  قَػرَارًا األْرضَ  َجَع َ  أَم نْ (ٓٙ)

 ِإَذا اْلُمْلطَر   هبُِيبُ  أَم نْ (ٔٙ) يَػْعَلُموفَ  ال ْكثَػُرُىمْ أَ  َب ْ  الل وِ  َمعَ  أَإَِلوٌ  َحاِجزًا اْلَبْحَرْينِ 
 َتذَك ُروفَ  َما قَِليبل الل وِ  َمعَ  أَإِلَوٌ  األْرضِ  ُخَلَفاءَ  َوهَبَْعُلُكمْ  السُّوءَ  َوَيْكِشفُ  َدَعاهُ 
 َرضْبَِتوِ  يََديْ  بَػْْبَ  ُبْشرًا حَ الر يَا  يُػْرِس ُ  َوَمنْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَػر   ظُُلَماتِ  يِف  يَػْهِديُكمْ  أَم نْ (ٕٙ)

 يَػْرزُُقُكمْ  َوَمنْ  يُِعيُدهُ  مُث   اػْبَْلقَ  يَػْبَدأُ  أَم نْ (ٖٙ) يُْشرُِكوفَ  َعم ا الل وُ  تَػَعاذَل  الل وِ  َمعَ  أَإِلَوٌ 
 ﴾(ٗٙ) ْبَ َصاِدقِ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  بُػْرَىاَنُكمْ  َىاتُوا ُق ْ  الل وِ  َمعَ  أَإَِلوٌ  َواألْرضِ  الس َماءِ  ِمنَ 
  (.ٗٙ – ٜ٘النم : )

مع خالقو عز وج   ا بعد ك  ىذا أف يتخذ اؼبرء موقًفاله  من اؼبقبوؿ منطقيً 
ب  ى  بعد ك  ىذا يبكن أف يكوف تعام  اؼبرء  عدـ الوقار؟أو يتسم باإلنكار 

التواضع واػبلوع، واالستسبلـ تعامبًل يفيض بمع خالقو والرب األحد سوى 
 واغبب واإلخبلص؟ والشكر واالمتناف،
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ىذاف اؼبثاالف لقدرة ا اؼبتفردة ولتوحده يف إنعاـ النعم البد أف يكونا كاليْب 
وىذا اؼبعُب ىو لو حق ابة اػبالصة، واإلجبلؿ والعبادة. إلظهار أف ا وحده 

ر ا بو مرات عديدة وبأساليب ـبتلفة يف القرآف الكرمي ىؤالء الذين الذي ذك  
د خالق واحد، لكنهم مع ذلك ينكروف ىذا اػبالق، ويعبدوف من يقروف بوجو 

 األْرضُ  ِلَمنِ  ُق ْ ﴿ :-على سبي  اؼبثاؿ –دونو آؽبة باطلة. ولذا يقوؿ ا تعاذل 
 ﴾(٘ٛ) َتذَك ُروفَ  أََلبل ُق ْ  لِل وِ  َسيَػُقوُلوفَ (ٗٛ) تَػْعَلُموفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ِليَها َوَمنْ 
 هبُِّبُ  َوُىوَ  َشْيءٍ  ُك    َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  َمنْ  ُق ْ ﴿ ا:ويقوؿ  (.٘ٛ-ٗٛاؼبؤمنوف: )
 ﴾(ٜٛ) ُتْسَحُروفَ  لََأّن   ُق ْ  لِل وِ  َسيَػُقوُلوفَ (ٛٛ) تَػْعَلُموفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َعَلْيوِ  هُبَارُ  َوال
  (.ٜٛ -88 اؼبؤمنوف:)

  تعاذل وحده ىو الذي يبلك اؽبداية، وما دونو من آؽبة باطلة الإف ا
 سبلكها، ولذا يقوؿ ا تعاذل:

 أََلَمنْ  لِْلَحق   يَػْهِدي الل وُ  ُق ِ  اغبَْق   ِإذَل  يَػْهِدي َمنْ  ُشرََكاِئُكمْ  ِمنْ  َى ْ  ُق ْ ﴿
ـْ  يُػت َبعَ  أَفْ  َأَحقُّ  اغبَْق   ِإذَل  يَػْهِدي  َكْيفَ  َلُكمْ  َلَما يُػْهَدى أَفْ  ِإال يَِهد ي ال َمنْ  َأ
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 الل وَ  ِإف   َشْيًئا اغبَْق   ِمنَ  يُػْغِِب  ال الظ ن   ِإف   ظَنًّا ِإال َأْكثَػُرُىمْ  يَػت ِبعُ  َوَما(ٖ٘) رَبُْكُموفَ 
 (.ٖٙ – ٖ٘يونس: ) ﴾(ٖٙ) يَػْفَعُلوفَ  دبَا َعِليمٌ 

رباىْب اؼبنثورة يف ثنايا  من األدلة والما سبق ذكره، وعلى غّبه  علىوبناء 
، ال مستحق للعبادة سوى اا أنو البد أف نص  إذل نتيجة مفادىكتاب ا، 

على عبادة ا وحده  رء نفسويوطن اؼبلإذا كاف ال إلو إال ا، لبلبد أف  وبالتارل،
ال شريك لو، لتلك ىي يف حقيقة األمر لب رسالة اإلسبلـ، وجوىر ما دع  

 ف اليد يف اإلسبلـ "أشهد أ، وىذا ىو اعبزء األوؿ من شهادة التوحإليو الرساالت
 لو إال ا".إ

من اؼبنظور اإلسبلمي.  "عبادة"م أف نشرح معُب كلمة وىنا يبدو من اؼبه
، وإف كاف اللفظ Worshipاللفظ اؼبستخدـ للعبادة يف اللغة اإلقبليزية ىو 

 العريب لو كثّب من اؼبدلوالت زبتلف عن مدلوالت اللفظ اإلقبليزي.
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التقرب  وتوقّب أوتبجي  بأهنا:  Worshipيعرؼ قاموس أكسفورد كلمة 
لاعبذر اللغوي للفظ  32وشعائر وطقوس مناسبة." ؿابإجبلؿ؛ وىي التعبد بألع

للغة اإلقبليزية بأنو يبكن تعريف اللفظ يف ااإلقبليزي يعِب "التبجي " وبالتارل 
 لكن يذكر ببلؿ ليليبس: 33إقامة ألعاؿ تعبدية، تبجيبًل لئللو.""

تستخدـ لفظ العبادة،  –ربية اللغة الع –غّب أف لغة الوحي األخّب 
 يريدهك  ما   أداءوىو مشتق من كلمة عبد. والعبد ىو شخص ينتظر منو 

االنقياد إلرادة دة يف لغة الوحي األخّب تعِب: ا، وبالتارل لإف العبسيده
تلك ىي جوىر ك  الرساالت الٍب جاءت هبا األنبياء من عند ا  ا.
التعبّب اؼبؤكد ؽبذا اؼبعُب للعبادة يف   البشر. وعلى سبي  اؼبثاؿ، نلحظ ىذل

 ليس ك كبلـ نيب ا عيسى )عليو السبلـ( يف إقبي  مٌب حيث يذكر: "

                                                           
، 3.0قاموس أكسفورد للغة اإلقبليزية )مطابع جامعة أكسفورد، إسطوانة مدؾبة، نسخة  32

2002.) 
)الشارقة،  The Purpose of Creationببلؿ ليليبس، "الغاية من اػبلق"  33

 .40(، ص 1995اإلمارات العربية اؼبتحدة: دار الفتح، 
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يعم  من يقوؿ رل: يا رب، يا رب يدخ  ملكوت السماوات. ب  الذي 
 34(.21: 7إرادة أيب الذي يف السماوات." )مٌب،  حسب

حقية ا وحده للعبادة، يتجاوز وعليو لإف ىذا اؼبعُب للتوحيد، أعِب اإليباف بأ
وقد عرب الشيخ  يف الغرب، على اػبصوص. فهـو العبادة كما يفهمو الكثّبوفم

 التوحيد لقاؿ: اعبانب من جوانبالسعدي عن ىذا 

ىو اعتقاد العبد وإيبانو بتفرد الرب بصفات الكماؿ، وإلراده بأنواع 
اػبلق. لإذا آمن العبد هبذا بيتو واعتقاد انفراد الرب بالعبادة، واإليباف بربو 

إيبانًا راسًخا، لبلبد أف يصرؼ ك  ألعاؿ عبادتو الظاىرة والباطنة  
، واعبهاد، واألمر  وحده، ليقـو بألعاؿ اإلسبلـ الظاىرة كالصبلة والصـو
باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، وبر الوالدين، وصلة األرحاـ، والقياـ حبقوؽ 

وف لو ىدؼ يف اغبياة سوى مرضاة الرب، .. وال يك.ا وحقوؽ خلقو،
)صلى ا عليو شأنو اتباع ىدي رسوؿ ا وربصي  ثوابو. ويكوف 

                                                           
 .42-41ببلؿ ليليبس، الغاية من اػبلق، صفحات  34



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 44

 

 

 

، ويعتقد ما جاء يف الكتاب والسنة، وتكوف ألعالو ولق ما أمر ا وسلم(
 )صلى ا عليو وسلم( ويكوف سلوكو موالًقا لسلوؾ النيب بو ورسولو،

 35وىديو يف ك  شؤونو."

ظهر من مظاىر العقيدة اإلسبلمية هبمع بْب إيباف القلب وأعماؿ ىذا اؼب
 والتوك  عليو وحده سبحانو، وخشيتو الثقة باالبدف؛ لأما إيباف القلب ليشم  

 إذل غّب ذلك. حق اػبشية، والرضا بو ربًا وخالًقا سبحانو وتعاذل

، يف عبادة ا -على وجو اػبصوص  - سبثلهماوىناؾ مظهراف البد من 
 يقوؿ الشيخ السعدي:

العبادة روُحها وحقيقُتها ربقيُق اغبب  واػبلوع ؛ لاغبب التاـ 
واػبلوع الكام   ىو حقيقة العبادة، لمٌب خل  العبادة من ىذين 

                                                           
عبد الرضبن السعدي، الفتاوى السعدية )الرياض، اؼبؤسسة السعيدية، بدوف تاريخ(،  35

 .11-10صفحات 
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األمرين أو من أحدنبا لليس  عبادة؛ لإف حقيقتها الذؿ واالنكسار ، 
 36 تتبعها ااب كلها.ابة التامة الٍبوال يكوف ذلك إال مع ؿببتو 

 و وحده اؼبستحق للعبادة دوف غّبهيتلح فبا سبق أف اإليباف با وأن
من  اىناؾ عدد وأخصها أفيلـز معو تبعات البد أف يلتـز هبا اؼبؤمن، 

على االنفراد، وبدوف ىذا  سبحانوتصرؼ لو  أفجوانب اغبياة البد 
"، ولع  شرًحا ـبتصرًا ا يفش  الفرد يف إدراؾ حقيقة قوؿ "ال إلو إال

 ؽبذه اعبوانب يزيد األمر وضوًحا.

البد من صرؼ ك  أنواع العبادة  تعاذل وحده، ال شريك لو. اًل: و أ
لبل يقـو العبد بالصبلة والصـو واغبج والزكاة وغّبىا إال بنية إرضاء ا 

و و. وعليو لإذا توجو أحد بدعائتعاذل، وأف ىذه األلعاؿ خالصة لو سبحان

                                                           
 .26ىجرية(، ص  1414مد اغبمد )دار ابن خزيبة،  األلوىيةمأخوذ من توحيد  36
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)صلى ا ا، والنيب  إال ال إلوحد من دوف ا، لإف ىذا ناقض ؼببدأ أل
 37ء مخ العبادة."ايقوؿ "الدع عليو وسلم(

رة أخرى، أف با، وبعثانًيا: أف اغبكم اؼبطلق يف ىذه اغبياة إمبا ىو 
اغبقيق بوضع اؼبرء البد أف يستسلم ألوامر ا ووحيو، لهو اػبالق، وىو 

 :األحكاـ الٍب تلمن ىداية خلقو، قاؿ تعاذلالشرائع و 

 َوَلِكن   اْلَقي مُ  الد ينُ  َذِلكَ  إِي اهُ  ِإال تَػْعُبُدوا َأال أََمرَ  لِل وِ  ِإال اغبُْْكمُ  ِإفِ ﴿
إف ذباى  أحكاـ ا  .(ٓٗيوسف: ) ﴾(ٓٗ) يَػْعَلُموفَ  ال الن اسِ  َأْكثَػرَ 

دل يستسلم حًقا  اؼبرءعِب أف تعاذل عن عمد، أو التكرب عن االلتزاـ هبا ي
ويوضح اغبق تعاذل  واػبلوع.يفرده سبحانو بالعبادة ، وبالتارل لهو ال 

 تعاذل: ا ، يقوؿاؼبوطنأف بعض األمم السابقة كاف جرمهم يف ىذا 

 ِإال أُِمُروا َوَما َمْرميََ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  أَْربَابًا َوُرْىَبانَػُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  ازب َُذوا﴿
 (.ٖٔالتوبة: ) ﴾(ٖٔ) ُيْشرُِكوفَ  َعم ا ُسْبَحانَوُ  ُىوَ  ِإال إَِلوَ  ال َواِحًدا ِإؽَبًا لِيَػْعُبُدوا

                                                           
 غّبىم.رواه أبو داود، والنسائي، والَبمذي و  37
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ه البد أف يكوف كما أمر ا، ءه وبراءثالثًا: أف حب الشخص وبغلو ووال
ؿببتو والسعي القلب الذي امتؤل باإليباف با، و  لكنو ،وىذا إمبا ينبع من القلب
عميقة. إف كماؿ اإليباف  األمر يبدو بسيطًا، لكنو لو معافؼبرضاتو. وإف كاف ىذا 

مراد ىو أف يكوف ا تعاذل ىو أقرب ؿببوب لقلب العبد، وأف يكوف يستلـز 
النفس، وعندما يتشرب قلب العبد ىذا اؼبعُب، تكوف النتيجة أف وبب العبد ما 

البشر مع  عبلقةومع أف ىذا معروؼ يف  غلو.وببو ؿببوبو، وأف يبغض ما يب
ذا  ومشولية يف عبلقة العبد بربو. لإبعلهم البعض، إال أف األمر يصبح أكثر قوة، 

، العابد والعبد اؼبخلص البد أف وبب ذلك الشيء كاف ا وبب شيًئا لإف
مع أنو ىو خالق ىذا الشيء لكنو سبحانو  –وكذلك، إذا كاف ا يبغض شيًئا 

أف يبغض للعابد والعبد اؼبخلص  لبلبد -كوف خلقو اختبارًا وابتبلًء للبشر قد ي
. وال شك أف أساس ك  ىذا ىو الوحي الذي أنزلو سبحانو، لإذا  الشيء لكذا

واإلخبلص واػبّب والصدقة على سبي  اؼبثاؿ،  كاف ا يقرر أنو وبب الطهارة
 يقرر أف يظهر بغلو تصبح ىذه األمور ؿببوبة للمسلم كذلك. وإذا كاف ا
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لعبادة األوثاف، والزنا، وإتياف الرج  الرج ، وشرب اػبمر وغّب ذلك، لبلبد أف 
 يكره اؼبؤمن ىذه األشياء. وك  ىذا جزء من إيباف اؼبؤمن وتوقّبه  ربًا ومعبوًدا.

ومع أف اإليباف با معبوًدا واحًدا ىو جزء مهم من التوحيد اػبالص، إال أف 
ق كما ينبغي، وىذه خسارة كبّبة ـو كثّبًا ما يساء لهمو أو ال يطبىذا اؼبفه

ىو اؼبفتاح للحياة اغبقيقية، اغبياة لبشر، إذ أف ىذا اعبانب من جوانب التوحيد ل
 السليمة الصحيحة. يقوؿ ابن تيمية:

واعلم أف لقر العبد إذل ا أف يعبد ا ال يشرؾ بو شيئا، ليس لو 
شبو من بعض الوجوه حاجة اعبسد إذل الطعاـ نظّب ليقاس بو؛ لكن ي

لإف حقيقة العبد قلبو، وروحو، وىى ال   . والشراب، وبينهما لروؽ كثّبة
الدنيا إال  يفال إلو إال ىو، لبل تطمئن  الذيصبلح ؽبا إال بإؽبها ا 

بذكره، وىى كادحة إليو َكْدًحا لمبلقيتو، والبد ؽبا من لقائو، وال صبلح 
 38 . ائوؽبا إال بلق

                                                           
 ذلك أف النفس بسبب ما لطرت عليو هتفو إذل لقاء بارئها. 38
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أو سرور بغّب ا لبل يدـو ذلك، ب  ينتق  من  ةولو حص  للعبد لذ
وق  وىف بعض  يفنوع إذل نوع، ومن شخص إذل شخص، ويتنعم هبذا 

غّب منعم لو وال يتلذذ الذى يتنعم بو و األحواؿ، وتارة أخرى يكوف ذلك 
ؽبو وأما إ  . اتصالو بو ووجوده عنده، ويلره ذلك ملتذ لو، ب  قد يؤذيو

 .ك  حاؿ وك  وق ، وأينما كاف لهو معو  يفلبلبد لو منو 

ومن عبد غّب ا وإف أحبو وحص  لو بو مودة ىف اغبياة الدنيا ونوع 
من اللذة لهو مفسدة لصاحبو أعظم من مفسدة التلذاذ أك  الطعاـ 

.  39اؼبسمـو

ا اإليباف اغبق بؾبرد  فنعطي ىذا اؼببدأ حقو، وىو أنكرر أنو ال يبكن أف 
. وقد ىو ك  ما يستلزمو اإليباف السليم با تعاذل خالق ىذا الكوف ورازقو ليس

اف معتقدين أف ىذا توقف أناس عند ىذا اغبد من اإليب أفحدث على مر التاريخ 

                                                           
وابنو  أضبد ابن تيمية، ؾبموع لتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية )صبعها عبد الرضبن قاسم، 39

 .29-24، صفحات 1ؿبمد، وال توجد معلومات عن النشر(، ؾبلد 
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القدر ىو اإليباف كلو، وال شيء وراء ىذا القدر. إف ىذا اإليباف ضروري 
ع ىذا اإليباف عبلئق مناسبة ومشاعر إذ البد أف يتب لكنو غّب كاؼ،، بالتأكيد

قلبية وألعاؿ تتعلق صبيعها با تعاذل. ومن خبلؿ ىذه األلعاؿ يكوف الفرد قد 
و، ولو تكوف ك  آمن حًقا با ربًا وخالًقا، ليكوف سبحانو وحده ىو ؿببوبو وبغيت

 البد أف يؤمن اؼبرء أف أحًدا ال يستحق العبادة سوى اطاعتو. ويف سبي  ذلك، 
  يلزمو أداء ما يعِب إيبانو با.تعاذل بأي حاؿ، مث بعد ىذا االعتقاد لقط 

( البد أف 1سبق توضيحو من حقائق نقوؿ: )ما ناء على ب وخبلصة القوؿ،
ىو اػبالق تكوف رغبة اإلنساف متجهة كبو عبادة ربو ألف لو الكماؿ والعظمة، و 

 صفاتو كما أسلفنا، ومن مث لهو حد يشارؾ ا تعاذل يف( ال أ2الرازؽ األحد. )
( وبـر على البشر عبادة أي أحد سوى ا، مهما  3وحده اؼبستحق للعبادة. )

 كاف شك  أو طبيعة ىذه العبادة.

تبقى نقطة واحدة وأخّبة البد من ذكرىا يف هناية حديثنا وىي: حيث إف 
يث الفطرة براىْب إثبات وجوب اإليباف با اغبق يف غاية القوة )سواء من ح
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البشرية، أو الظواىر اؼبادية، أو الرساالت الٍب جاء هبا النبيوف عرب القروف( لإنو 
، ومن مث لإف من غّب اؼبقبوؿ منطقًيا وشرًعا أف يعبد اإلنساف أحًدا سوى ا

تبلغ عراض عن عبادة ا ىو ذنب كبّب و اإل، أ40يف العبادة إشراؾ أحد مع ا
 ِإف  ﴿ ا تعاذليقوؿ ن يغفر ا لو، إذ تلك اغباؿ للخطورتو أف من مات على 

 لَػَقدِ  بِالل وِ  ُيْشرِؾْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  أَفْ  يَػْغِفرُ  ال الل وَ 
 (.116النساء:  وانظر أيًلا( )ٛٗالنساء: ) ﴾(ٛٗ) َعِظيًما ِإشْبًا الْػتَػَرى

 وصفاتو ىاهلل تعالاإليمان بأسماء 

 يستلـز أف بتو سبحانو ؿببة تفوؽ ك  ما سواهإف إخبلص العبودية  وؿب
. إف اؼبؤمن األحدالرازؽ اؼبرء معرلة با تتجاوز ؾبرد معرلة أنو ىو اػبالق وبقق 

                                                           
ر أو حيواف أو قبور، أو أجراـ الشرؾ ىو اقَباف عبادة ا بعبادة غّبه من أصناـ أو أشجا 40

الزعم أف  سبحانو بنْب أو بنات. ظباوية أو قوى طبيعية، أو ازباذ البشر آؽبة مع ا، أو 
 .47انظر عفيف طبارة، ص 
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ا تعاذل لوؽ ما  أفوال شك  41تتوؽ نفسو للتعرؼ أكثر وأكثر على ا ربو.
يستطيعوف معرلة أي شيء عن ذاتو سبحانو إال ما ىبربىم  يتصوره البشر، ولذا ال

خلقو الكثّب  ة منو سبحانو ولللو أوحى ا إذليف وحيو. وبرضب بو ىو سبحانو
عنو، حبيث أف الباحث عن اغبقيقة يستطيع من خبلؿ ذلك التعرؼ على ا 

 وعبادة ربو بناء على معرلة ثابتة.

إف  تسعة وتسعْب اظبًا، مائة ليقوؿ: " )صلى ا عليو وسلم(ويقرر النيب 
وبالتارل هبد الواحد أظباء ا تعاذل وصفاتو منثورة يف ثنايا كتابو إال واحًدا". 

 :–على سبي  اؼبثاؿ  –العزيز، لا تعاذل يقوؿ 

 اْلَعزِيزُ  ْيِمنُ اْلُمهَ  اْلُمْؤِمنُ  الس بلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإال إَِلوَ  ال ال ِذي الل وُ  ُىوَ ﴿
 َلوُ  اْلُمَصو رُ  اْلَبارِئُ  اػْبَاِلقُ  الل وُ  ُىوَ  (ٖٕ) يُْشرُِكوفَ  َعم ا الل وِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػ رُ  اعْبَب ارُ 

                                                           
ولع  ىذه الرغبة ىي الٍب دع  البعض إذل ذبسيد اآلؽبة حبيث يستطيع البشر التعام   41

شر أبناء ، إذل غّب ذلك من عقائد التجسيم. لكن  معهم، أو ازباذ آؽبة بشرًا، أو جع  الب
ك  ىذا ال هبلب سوى التعاسة إذ أنو يعِب الشرؾ با، وىو الذنب األكرب الذي ال يغفره ا 

 ؼبن مات على ذلك.
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 ﴾(ٕٗ) اغبَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َواألْرضِ  الس َماَواتِ  يِف  َما لَوُ  ُيَسب حُ  اغبُْْسَُب  األظْبَاءُ 
 اغبشر: )

ٕٖ – ٕٗ). 

 َما َلوُ  نَػْوـٌ  َوال ِسَنةٌ  تَْأُخُذهُ  ال اْلَقيُّوـُ  اغبَْيُّ  ُىوَ  ِإال إَِلوَ  ال الل وُ ﴿ ويقوؿ سبحانو
 بَػْْبَ  َما يَػْعَلمُ  بِِإْذنِوِ  ِإال ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ  األْرضِ  يف  َوَما الس َماَواتِ  يف 

 ُكْرِسيُّوُ  َوِسعَ  َشاءَ  دبَا ِإال ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  يطُوفَ وبُِ  َوال َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ 
البقرة: ) ﴾(ٕ٘٘) اْلَعِظيمُ  اْلَعِليُّ  َوُىوَ  ِحْفُظُهَما وُدهُ ؤُ يػَ  َوال َواألْرضَ  الس َماَواتِ 

ٕ٘٘). 

يدرؾ اؼبرء أف  )صلى ا عليو وسلم(لمن خبلؿ آيات القرآف وأحاديث النيب 
الكرمي، العظيم،  43،الغفور، التواب، العفو، الودود 42،رضبن الرحيما تعاذل ىو ال

                                                           
اؼبسلم دائًما يذكر ربو، وخاصة هباتْب الصفتْب، لقب  الشروع يف أي عم  يقوؿ اؼبسلم  42

 يم"."بسم ا الرضبن الرح
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الكبّب، اؼبستحق ألنواع اامد كلها، رب العاؼبْب، ومالك يـو الدين، وىو 
، وىو الغِب، اؼبنزه عن القوي، القادر، اؼبتعاؿالعليم اغبكيم، السميع البصّب، 

                                                                                                                  
ذبدر اإلشارة خبصوص ىذه النقطة إذل أف البعض وباوؿ أف يهاجم اإلسبلـ بزعمو أف  43

اإلسبلـ ال يؤمن ال بإلو يبكن التعرؼ عليو، وال يتصف بابة. لالنصارى على سبي  اؼبثاؿ، 
قبي  برسالة يوحنا األوذل "ومن ال وبب دل يعرؼ ا ألف ا ؿببة" )رسالة اإليستشهدوف ب

( )نسخة اؼبلك جيمس(. يقوؿ جيمس كولماف يف التعليق على العهد 8: 4نا األوذل، يوح
اعبديد "للم يعرؼ أحد يف الوجود أف ا ؿببة حٌب أوحي ىذا من السماء وكتب يف العهد 
اعبديد. إنو ىنا وليس يف أي مكاف آخر، لبل يوجد ىذا يف أي من كتابات البشر." )مأخوذ 

م  عليو الكتاب اؼبقدس(. ىذه الفقرة سبث  إشكالية بالطبع، ألنو حٌب من القرص اؼبدمج ا
عندما كاف كاتب ىذه األسطر مسيحيًا، دل يستطع أف هبد جوابًا شالًيا حوؿ اؼبعُب اغبقيقي 
لعبارة "ا ؿببة". لابة ببساطة ىي مفهـو ؾبرد لكيف يكوف الرب ؿببة؟ على سبي  اؼبثاؿ، 

باف بعلهما البعض، له  يعِب ىذا بأية سبي  أف ا قد تناقص؟ إذا كاف ىناؾ شخصاف وب
وإذا كاف اثناف بينهما عبلقة حب ؿبرمة، له  ال يزاؿ ىذا اغبب ىو ا أو وجوده أيًلا؟ دل 
هبد كاتب ىذه األسطر أجوبة شالية لك  ىذه األسئلة وما شاهبها، لكن عندما نقوؿ على 

و أنو مصدر الود وابة باؼبعُب اإلهبايب لإف ىذا يعطينا معُب الناحية األخرى أف ا "ودود" أ
تاًما. وىذا يعِب أف ىذه صفة من صفاتو سبحانو. والقرآف الكرمي يقرر أف ا ىو "الودود" 

( دبعُب "اب، وخالق ابة"، واألكثر من ىذا أف القرآف يقرر مرارًا وتكرارًا أف ا 14)الربوج: 
 يم، وىي مفاىيم تفوؽ يف حقيقتها وتتجاوز مفهـو ابة البسيط.ىو الرضبن الرح
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اؼبهيمن على ك  خلقو، وىو  اغبالظ الرقيب،القدوس، العلي، الرازؽ، االحتياج، 
ويثيب ويعاقب، الذي لو حق األمر والنهي، وىو سبحانو يرضى ويغلب، 

ويعطي ويبنع، ويعز ويذؿ، ويفع  ما يشاء، متصف سبحانو بك  صفات 
ما من كمالو لوؽ ما يشركوف، و   لهو سبحانو يف، ك  نقيصةالكماؿ، ومنزه عن  

 ذرة تتحرؾ إال بإذنو ومشيئتو.

، إذ أنو لبشرىي منة منو ولل  على اعن ذاتو اطلعنا ا هبا  الٍب ىذه اؼبعرلة
ىو سبحانو وكما  أنو ، إذللتعرؼ عليو ذات ا يفتفكر لل ؽبمبعد ىذا ال حاجة 

أسلفنا لوؽ ما تدركو عقوؿ البشر. وبداًل من وضع نظريات خيالية عن ذات ا، 
ب   .م لبل يللوف أو يتخبطوفأوحى ا نفسو إلينا هبذا ليتعرؼ البشر على رهب

ا على ك  هة يسه  لهمبصور  اؼبعرلةاألكثر من ىذا أف ا تعاذل قدـ لنا ىذه 
ن عظمة الرب عمبا ىو غيض من ليض اعتقد أحد أف ك  ىذا إ أحد، حٌب ولو

 اػبالق.
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يف القرآف وىو: أف العقيدة  اواضحً  اوىنا البد أف نوضح أف ىناؾ مفهومً 
ليها أقداـ أقواـ يف القدمي. ك  صور التشبيو. لتلك نقطة ضل    تنفي نفًيا تاًما

وكاف اإلنساف  لاؼبقولة اؽبزلية اؼبشهورة يف الغرب "خلق ا اإلنساف على صورتو
ؽبا أي وجود يف عقيدة اؼبسلمْب. لاػبالق واؼبخلوؽ  ليس سريًعا يف رد اعبمي "

ب عظمتو وقدسيتو. اس، وصفات ا تعاذل صفات كماؿ، تنف سباًمامنفصبل
وحٌب لو كاف ىناؾ "مفهـو مشَبؾ" بْب صفة من صفات ا وصفة من صفات 
اؼبخلوقْب، لإنو يف اغبقيقة ال يوجد شبة تشابو يف طبيعة الصفتْب. ولذا يقوؿ ا 

 ﴾(ٔٔ) اْلَبِصّبُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ﴿ تبارؾ وتعاذل يف كتابو العزيز:
نو على أ ذاتو الوق  و، مع التأكيد يفلهذا نفي مطلق للتشبي. (ٔٔرى: الشو )

قص من قدر ا تلاؼبسلم يدرؾ دوًما كماؿ ا تعاذل، وال ين سبحانو ظبيع بصّب.
 ال يتصف بصفات اؼبخلوقْب،  وا تعاذلال يليق بذاتو سبحانو.  وصًفابوصفو 
الفة ؽبذا اؼببدأ األخّب ىو كفر ـب ةف اؼبخلوؽ ال يتصف بصفات اػبالق، وأيكما أ

 44بْب، وإشراؾ با.

                                                           
لؤلسف تعج كتب اليهود والنصارى بالعديد من الفقرات الٍب تقرر التجسيم. لعلى سبي   44
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لناس يؤمنوف بأف ا ىو اػبالق كاف ا )صلى ا عليو وسلم(قب  مبعث النيب 
لذلك جاء لكنهم مع ذلك ازبذوا معو شركاء يف عبادهتم. وحده ؽبذا الكوف، 

م الناس ليفهو حقيقة أف يكوف ا ىو الرب، ويقرر  ليصفي ىذه العقيدةاإلسبلـ 
. لذلك لإف نقطة البداية ىي العلم بأظباء ا وصفاتو ولهمها ذلك لهًما سليًما
يح ولهم قومي ألظباء ا وصفاتو، لإذا كاف اؼبرء لديو علم صحلهًما صحيًحا. 

 لبل يبكنو أف يصرؼ أي شك  من أشكاؿ العبادة ألحد سوى ا.

                                                                                                                  

( قصة ووصف حريف ؼبعركة تدور بْب يعقوب وبْب 28-24: 32اؼبثاؿ قبد يف سفر التكوين )
السفر "ألنك جاىدت مع ا والناس وقدرت"، أي  الرب، والٍب ينتصر ليها يعقوب. نقرأ يف

أف الرب خالق السماوات واألرض، والذي ىبلع لو ك  أحد انتصر عليو ؾبرد إنساف يف جولة 
مصارعة. ب  إف العهد القدمي يف عدد اؼبواضع يصف الرب بأنو ذات ال تتصف بالعظمة 

قاؿ إنو يفعلو بشعبو." )اػبروج والكماؿ. لفي سفر اػبروج يقوؿ "لندـ الرب على الشر الذي 
( )نسخة اؼبلك جيمس(. أما تصور النصارى للرب وأف لو ابًنا لهو بالطبع سبة  14: 32

من منظور العقيدة اإلسبلمية. للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع انظر كتابنا "تزكية النفس: اؼبفهـو 
 Purification of the Soul: Concept, Process andوالعملية والوسيلة"

Means 21-20، صفحات. 
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، ولهمها لهًما صحيًحا البد األظباء والصفات هف العلم هبذاألكثر من ىذا أ
أف يكوف لو أثر بارز يف تنقية النفس وتزكيتها. ألف العلم يف الواقع بك  اسم من 

، سبحانو أظباء ا تعاذل اغبسُب البد وأف يزيد من ؿببة اؼبرء ، ويزيد من خشيتو
ألف لو من الصفات أعظمها ويصحب ىذا سعي اؼبرء إذل التقرب من ربو 

 .للهاوألوأكملها 

ىذا للبًل عن أف العلم اؼبفص  عن ا سيكوف لو أثر على الفرد أكثر من 
، وىذا الذي شدد عليو الكثّب من علماء ةالباىتاؼبعرلة ؾبرد العلم العاـ أو 

وكذلك من عرؼ أظباء الّلو ابن تيمية على سبي  اؼبثاؿ " ليقوؿاؼبسلمْب. 
يعرؼ تلك األظباء، ب  آمن هبا إيباناً ومعانيها لآمن هبا، كاف إيبانو أكم  فبن دل 
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كلما ازداد العبد معرلة بأظباء ا اغبسُب ، ويقوؿ الشيخ السعدي "45"ؾبمبلً 
 46وصفاتو ازداد إيبانو وقوي يقينو."

إف ىناؾ عبلقة قوية بْب اإليباف بأظباء ا وصفاتو وبْب اؼبفهومْب السابقْب 
و سبحانو ىو وحده اؼبستحق ألنواع ناف بأف ا ىو اػبالق الرازؽ، وأ)اإليب

أف الزيغ عن سبي  الوحدانية اػبالصة إمبا كاف  أف نقوؿ. ب  ال يبعد اؼبرء العبادة(
 .تفرده سبحانو هبابسبب عدـ لهم أظباء ا وصفاتو وعدـ لهم 

أف البشر قد ُلطروا على رغبتهم يف العبادة، لهم ينبئنا  47إف تاريخ البشرية
م رب يعبدوه ويتقربوا إليو. كما أهنم يعلموف أنو البد أف يريدوف أف يكوف ؽب

الذي يعبدونو، لكن الكثّبين منهم  اإللو يكوف ىناؾ شيء خاص وعظيم يف ىذا
صرلوا آماؽبم واعتمادىم وطموحاهتم إذل أشياء ال تستحق ىذا كلو، سواء كان  

                                                           
 .234أضبد بن تيمية، ؾبموع لتاوى شيخ اإلسبلـ بن تيمية، اجمللد السابع، ص  45
منقوؿ من لوز بن  عبد اللطيف الكردي "ربقيق العبودية دبعرلة األظباء والصفات"  46

 .164ىجرية( ص  1421)الرياض، دار طيبة، 
 ة.ناىيك عن اغبديث عن األدلة من القرآف والسن 47
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ة أو اؼبادأو البشر و غّبىم من أو من اعبمادات أقوى الطبيعة  نىذه األشياء م
القومية أو اعبنس أو غّب ذلك، لقد وطنوا أنفسهم على اإليباف بأف ىذه 

تبغيو أحبلمهم.  ما تصبو إليو نفوسهم أو ما اؼبعبودات الباطلة يبكن أف ربقق ؽبم
صفات ا تعاذل على ىذه  خلعواف ىؤالء إمبا القوؿ بأوبعبارة أخرى، يبكن أف 

 من التوجو إذل ا والتعرؼ عليو بصفاتو مث ربقيق الٍب عبدوىا، وبداًل  اؼبعبودات
اليقْب بأنو ىو الذات الٍب يبحثوف عنها، توجهوا إذل معبودات أخرى صرلوا إليها 

 وبسبب ىذا ض  ىؤالء عن الصراط اؼبستقيم ضبلاًل بعيًدا.ؿببتهم وعبادهتم. 

تحقيق وا تعاذل ىبربنا يف مواطن عديدة عن ىذه اللبلالت، وىي عند ال
تبْب أف مصدر ىذه اللبلالت ىو اإليباف اػباطئ بصفات من عبدوىم، 

 ِمنْ  أَتَػْعُبُدوفَ  ُق ْ ﴿ ا تعاذل يقوؿ على سبي  اؼبثاؿوجهلهم بصفات ا تعاذل. ل
دة: اؼبائ) ﴾(ٙٚ) اْلَعِليمُ  الس ِميعُ  ُىوَ  َوالل وُ  نَػْفًعا َوال َضرًّا َلُكمْ  يَبِْلكُ  ال َما الل وِ  ُدوفِ 
 َلوُ  َيْسَتِجيبُ  ال َمنْ  الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَْدُعو فب نْ  َأَض ُّ  َوَمنْ ﴿ ويقوؿ سبحانو (.ٙٚ
 أَْعَداءً  ؽَبُمْ  َكانُوا الن اسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا(٘) َغاِلُلوفَ  ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإذَل 

 ِمنْ  َويَػْعُبُدوفَ ﴿ ويقوؿ تعاذل (.ٙ – ٘حقاؼ: األ) ﴾(ٙ) َكاِلرِينَ  بِِعَباَدهِتِمْ  وََكانُوا
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 ﴾(ٖٚ) َيْسَتِطيُعوفَ  َوال َشْيًئا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  ِمنَ  رِْزقًا ؽَبُمْ  يَبِْلكُ  ال َما الل وِ  ُدوفِ 
 ﴾(ٚٔ) َتذَك ُروفَ  أََلبل ىَبُْلقُ  ال َكَمنْ  ىَبُْلقُ  أََلَمنْ ﴿ويقوؿ:  (.ٖٚالنح : )
 ال ِذينَ  ِإف   َلوُ  لَاْسَتِمُعوا َمَث ٌ  ُضِربَ  الن اسُ  أَيػَُّها يَا﴿ك: وكذل، (ٚٔالنح : )

ُهمُ  َوِإفْ  َلوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذبَابًا ىَبُْلُقوا َلنْ  الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  َتْدُعوفَ   ال َشْيًئا الذُّبَابُ  َيْسُلبػْ
 الل وَ  ِإف   َقْدرِهِ  َحق   الل وَ  َقَدُروا امَ (ٖٚ) َواْلَمْطُلوبُ  الط اِلبُ  َضُعفَ  ِمْنوُ  َيْستَػْنِقُذوهُ 

 .(ٗٚ – ٖٚاغبج: ) ﴾(ٗٚ) َعزِيزٌ  َلَقِوي  

وىو اغبكم العدؿ، وىو يبنع،  و إف ا تعاذل ىو من يسمع وهبيب، ويعطي
 من ىذه اؼبعبودات الباطلة أيا أفخل. وخبلصة القوؿ، ا...اػبالق الرازؽ الباعث،

بعبادهتم ىذه اؼبعبودات ال يفعلوف شيًئا سوى إذالؿ  العبادة، لالبشر ال تستحق
لوف بو آؽبة أخرى، ا، ويعد حق من ىذا كلو أهنم ينكروف أنفسهم، واألسوأ
 وعذابو األليم. مستجلبْب غلبو

 ملخص
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ية، لهو اؼبفتاح إف اإليباف اغبق با ىو جوىر وحجر أساس العقيدة اإلسبلم
لهم اغبقيقة، ومفتاح ربقيق السعادة واألماف. ، ومفتاح السعيدةمفتاح اغبياة  -

معرلة حقيقية، يدرؾ أف ال معُب لعبادة غّبه سبحانو، لهو  ربواؼبرء  يعرؼوعندما 
يدرؾ أف ىذا ىو ما ُخلق لو، وىذا ىو ما يسعى إليو. وإذا ما ذاؽ اؼبرء لذة 

 نفسو. عبادة ا وحده، ال هتفو نفسو لعبادة أحد سواه، إذ يسكن قلبو وتطمئن
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 الكون

 نو يشير لوجود اهللخلق الكون وكيف أ

. لهناؾ اجملرات متعددةيتكوف ىذا الكوف أو ىذا العادل اؼبتشابك من أجزاء 
أما يف األرض، لهناؾ الشمسية الٍب تتجاوز حدود األرض.  واجملموعات

ئ ، اعبمادات كاعبباؿ والبحار واليابسة، وىناؾ عادل اغبيوانات دبا ليو من تنوع ىا
. ك  ىذا يف  ب  إف ىناؾ أمباط من اؼبخلوقات ال زاؿ البشر يكتشفوهنا اليـو

 قتو ىو جزء ال يتجزأ من خلق ا.حقي

والقرآف الكرمي يوضح لنا صراحة أف ا ىو من خلق السماوات واألرض، 
 ﴾(ٖ) رُِكوفَ يُشْ  َعم ا تَػَعاذَل  بِاغبَْق   َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ ﴿ لا تعاذل يقوؿ:

 َعَلى الل ْي َ  ُيَكو رُ  بِاغبَْق   َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ ﴿ وقاؿ تعاذل(، 3)النح : 
 ُمَسمًّى ألَج ٍ  هَبْرِي ُك    َواْلَقَمرَ  الش ْمسَ  َوَسخ رَ  الل ْي ِ  َعَلى النػ َهارَ  َوُيَكو رُ  النػ َهارِ 
 (5الزمر: ) ﴾(٘) اْلَغف ارُ  اْلَعزِيزُ  ُىوَ  َأال
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 ُك    َعَلى َوُىوَ  َشْيءٍ  ُك    َخاِلقُ  الل وُ ﴿: وهبم  ا سبحانو ىذا كلو ليقوؿ 
  (62)الزمر:  ﴾(ٕٙ) وَِكي ٌ  َشْيءٍ 

 على اػبلق تفوؽ ك  تصور، وما أمره سبحانو إال أف يقوؿ إف قدرة ا
َا أَْمرًا َقَلى َذاَوإِ  َواألْرضِ  الس َماَواتِ  بَِديعُ ﴿ . يقوؿ تعاذلللشيء كن ليكوف  لَِإمب 

، (68، وغالر: 82وانظر يس: ؛117البقرة: ) ﴾(ٚٔٔ) لَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿُ 
 األْعَلى َرب كَ  اْسمَ  َسب حِ ﴿ق لسوى، وقدر لهدى، يقوؿ تعاذل: لهو من خل

 (.3-1)األعلى:  ﴾(ٖ) لَػَهَدى َقد رَ  َوال ِذي(ٕ) َلَسو ى َخَلقَ  ال ِذي(ٔ)

واألرض يف ستة أياـ. يقوؿ تعاذل رر ا تعاذل أنو خلق السماوات ب  يق
نَػُهَما َوَما َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي الل وُ ﴿ ـٍ  ِست ةِ  يف  بَػيػْ  َعَلى اْستَػَوى مُث   أَي ا

؛ 4: السجدة) ﴾(ٗ) تَػَتذَك ُروفَ  أََلبل َشِفيعٍ  َوال َورلي  ِمنْ  ُدونِوِ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اْلَعْرشِ 
 (.59؛ الفرقاف: 7؛ وىود: 3؛ ويونس: 54عراؼ: وانظر أيًلا: األ

ستجد ىناؾ مناقشة " الرازؽ اػبالق الواحد با اإليباف يف الفقرة بعنواف "
توضح كيف أف خلق ىذا الكوف يشّب إذل اإللو الرازؽ الواحد، ومن مث لبل حاجة 
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نقاط أخرى من األنبية دبكاف  إلعادة ىذا اغبديث ىنا مرة أخرى. لكن ىناؾ
 يبكن التوص  إليها من خبلؿ التأم  يف ىذا اػبلق.

ا اػبلق، يشّب ا تعاذل يف العديد من آيات القرآف إذل اؼبظاىر اؼبتعددة ؽبذ
 َوُىوَ ﴿لا تعاذل يقوؿ على سبي  اؼبثاؿ  48باب.لاأل ويصفها بأهنا آيات ألورل

 َزْوَجْْبِ  ِليَها َجَع َ  الث َمرَاتِ  ُك    َوِمنْ  َوأَنْػَهارًا َرَواِسيَ  يَهالِ  َوَجَع َ  األْرضَ  َمد   ال ِذي
 (.3)الرعد:  ﴾(ٖ) يَػتَػَفك ُروفَ  لَِقْوـٍ  آليَاتٍ  َذِلكَ  يِف  ِإف   النػ َهارَ  الل ْي َ  يُػْغِشي اثْػنَػْْبِ 

 ِليوِ  َشَجرٌ  َوِمْنوُ  َشرَابٌ  ِمْنوُ  َلُكمْ  َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  أَنْػَزؿَ  ال ِذي ُىوَ ﴿ويقوؿ تعاذل 
 الث َمرَاتِ  ُك    َوِمنْ  َواألْعَنابَ  َوالن ِخي َ  َوالز يْػُتوفَ  الز رْعَ  بِوِ  َلُكمْ  يُػْنِب ُ (ٓٔ) ُتِسيُموفَ 

 رَ َواْلَقمَ  َوالش ْمسَ  َوالنػ َهارَ  الل ْي َ  َلُكمُ  َوَسخ رَ (ٔٔ) يَػتَػَفك ُروفَ  لَِقْوـٍ  آليَةً  َذِلكَ  يف  ِإف  
 يِف  َلُكمْ  َذرَأَ  َوَما (ٕٔ) يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ  آليَاتٍ  َذِلكَ  يف  ِإف   بِأَْمرِهِ  ُمَسخ رَاتٌ  َوالنُُّجوـُ 

                                                           
الدين أنو ال ىبشى العلم على اإلطبلؽ، الحظ أف من اآليات البينات على صدؽ ىذا  48

. لكن ىذا التصادـ الباط  كاف بسبب طبيعة الدين لفي الغرب وقع صداـ بْب الدين والعلم
الذي يتبعو معظم الناس يف الغرب، وىذا ال يتعلق باللرورة بالدين كك ، وباألخص الدين 

 و اػبالق رب العاؼبْب.اغبق الذي أرسل
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( 13-10)النح :  ﴾(ٖٔ) يَذ ك ُروفَ  ِلَقْوـٍ  آليَةً  َذِلكَ  يِف  ِإف   أَْلَوانُوُ  ـُبَْتِلًفا األْرضِ 
 الل ْي ِ  َواْخِتبلؼِ  َواألْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقِ  يِف  ِإف  ﴿وأخّبًا نلرب مثااًل بقولو تعاذل 

 ِمنْ  الس َماءِ  ِمنَ  الل وُ  أَنْػَزؿَ  َوَما الن اسَ  يَػنػَْفعُ  دبَا اْلَبْحرِ  يف  ذَبْرِي ال ٍِب  َواْلُفْلكِ  َوالنػ َهارِ 
 الر يَاحِ  َوَتْصرِيفِ  ةٍ َداب   ُك    ِمنْ  ِليَها َوَبث   َمْوهِتَا بَػْعدَ  األْرضَ  بِوِ  َلَأْحَيا َماءٍ 

)البقرة:  ﴾(ٗٙٔ) يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ  آليَاتٍ  َواألْرضِ  الس َماءِ  بَػْْبَ  اْلُمَسخ رِ  َوالس َحابِ 
164) 

بالكاد يستطيع  وكدما وبيا ليو اؼبرء حالًيا يف ىذا العادل من صخب  وسطيف 
يف اؽبدؼ من ىذا و ف، ىذا الكو  وقًتا للتأم  يف ىذا اػبلق، ويف وجوده يفأف هبد 
لكن مع ىذا يبقى من اللروري أف هبد اؼبرء لنفسو وقًتا للتأم  والتدبر.  الوجود.

لإذا ما لع  اإلنساف ىذا لسوؼ يقوده ىذا إذل الدالئ  والعرب الٍب تعيده إذل 
وة األىم يف حياتو. وال شك أف الصراط اؼبستقيم: صراط ا عز وج ، وىي اػبط

ك اآليات ربيط بالبشر صبيًعا، إذا ىم تأملوىا وتدبروىا. ولذا الدالئ  وتل هىذ
َ  َحٌب   أَنْػُفِسِهمْ  َويف  اآللَاؽِ  يِف  آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿تعاذل يقوؿ ا   اغبَْقُّ  أَن وُ  ؽَبُمْ  يَػَتبَػْب 

 (.53 : لَ ص  )لُ  ﴾(ٖ٘) َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى أَن وُ  بَِرب كَ  َيْكفِ  أَودلَْ 
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ؽبذا اػبلق هبع  اؼبرء يدرؾ أنو البد من  اؼبعقدإف التأم  يف النظاـ والَبتيب 
وراء ىذا اػبلق. إذا ال يتصور أف ذاتًا زبلق خلًقا ىذه دقتو وىذا  وجود ىدؼ 

لا تعاذل  49و ىدؼ أو غاية.لكماؿ انتظامو مث ال يكوف وراء ىذا اػبلق بأكم
نَػُهَما َوَما َواألْرضَ  الس َماءَ  َخَلْقَنا َوَما﴿يقوؿ على سبي  اؼبثاؿ   ﴾(ٙٔ) الِعِبْبَ  بَػيػْ

 الل ْي ِ  َواْخِتبلؼِ  َواألْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقِ  يِف  ِإف  ﴿(، ويقوؿ تعاذل 16)األنبياء: 
 َوَعَلى َوقُػُعوًدا ِقَياًما الل وَ  يَْذُكُروفَ  ال ِذينَ (ٜٓٔ) األْلَبابِ  ألورل  آليَاتٍ  َوالنػ َهارِ 
 بَاِطبل َىَذا َخَلْق َ  َما َربػ َنا َواألْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقِ  يف  َويَػتَػَفك ُروفَ  مْ ُجُنوهبِِ 

ويقوؿ تعاذل  (191-190)آؿ عمراف:  ﴾(ٜٔٔ) الن ارِ  َعَذابَ  َلِقَنا ُسْبَحاَنكَ 
نَػُهَما َماوَ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  الل وُ  َخَلقَ  َما أَنْػُفِسِهمْ  يِف  يَػتَػَفك ُروا أَودلَْ ﴿  بِاغبَْق   ِإال بَػيػْ

:  ﴾(ٛ) َلَكاِلُروفَ  َرهب ِمْ  بِِلَقاءِ  الن اسِ  ِمنَ  َكِثّبًا َوِإف   ُمَسمًّى َوَأَج ٍ  (، ويقوؿ 8)الرـو

                                                           
بالطبع ىذا ىو ما يثّبه اؼباديوف؛ لهم يروف أف ك  ما يف الوجود ىو ؿبض الصدلة والتفاع   49

بْب اعبزيئات، ومن مث ال يكوف ىناؾ أي ىدؼ أو غاية من ىذا اػبلق، وسوؼ نناقش 
 مزاعمهم بعد قلي .
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َا أََلَحِسْبُتمْ ﴿تعاذل  نَا َوأَن ُكمْ  َعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  أمب  )اؼبؤمنوف:  ﴾(٘ٔٔ) تُػْرَجُعوفَ  ال إِلَيػْ
115). 

 نتيجةإذل اؼبرء ص  ينو ليس من اؼبقبوؿ عقبًل أف أاغبجة القرآنية على تقـو 
ذا اػبالق العظيم ال يليق هب، لإنو إذا كاف يؤمن بالرب اػبالق اؼبرءإف ـبالفة. ل

 الكرمي أف يوجد ىذا اعبماؿ وىذا التناغم من دوف أف يكوف ىناؾ غرض من ىذا
الق ليس لو ىدؼ يؤمن بأف ىذا اػب ذاتو الوق  باػبالق، ويفاػبلق. إف من يؤمن 
إف خالًقا  والعبث.اػبالق بعدـ اغبكمة  فيف اغبقيقة يص من ىذا اػبلق، لهو

ىذا وصفو يصعب جًدا أف يكوف ىو من أوجد ىذا اػبلق اؽبائ  الذي يراه ك  
. لكن ىذا اػبلق كما نراه يدؿ  داللة واضحة على وجود ىدؼ عظيم أحد اليـو

إف طبيعة الوجود بأسره تشّب إذل أف اػبالق ذات كلو.   ومهم وراء ىذا اػبلق
لق شيًئا هبذه الصورة ؽبًوا أو لعًبا. لهذا اػبالق ال يبكن أف يبكن أف ىب والمتفردة، 

، وال وجوده إذل ايكوف سوى ا بصفاتو العليا، أي أف ىذا الكوف مفتقر يف 
ولذا قبد ا تعاذل ىبربنا يف   ،ة ا وربكموادن لو أف يسّب كما ينبغي إال بإر يبك
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 َعم ا اْلَعْرشِ  َرب   الل وِ  َلُسْبَحافَ  َلَفَسَدتَا الل وُ  ِإال آؽِبَةٌ  50ِليِهَما َكافَ  َلوْ ﴿كتابو 
 (.22)األنبياء:  ﴾(ٕٕ) َيِصُفوفَ 

ىي أف النتيجة اؼبهمة الثانية الٍب يبكن للمرء أف يستنبطها ببساطة من التأم  
مرة أخرى. وإذا كان  لو القدرة  لق من عدـ قادر على أف يبعثوىذا اػبمن أوجد 

 أف وبشره بْب يديو مرة أخرى.على على إعادتو بعد اؼبوت، لهذا يعِب أنو قادر 
كما ىو واضح ؽبا تداعيات مثّبة على البشر وسلوكهم يف وحيث إف ىذه الفكرة  

 يا كتابو الكرمي.ىذه الدنيا، لإف ا تعاذل أشار إليها وذكرنا هبا يف ثنا

 الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي الل وَ  أَف   يَػَرْوا أَودلَْ ﴿سبي  اؼبثاؿ  ىعليقوؿ ا تعاذل 
 ِإال الظ اِلُموفَ  لََأَب  ِليوِ  رَْيبَ  ال َأَجبل ؽَبُمْ  َوَجَع َ  ِمثْػَلُهمْ  ىَبُْلقَ  أَفْ  َعَلى قَاِدرٌ  َواألْرضَ 
 َمَثبل لََنا َوَضَربَ ﴿نقرأ كذلك يف آيات أخرى (، و 99)اإلسراء:  ﴾(ٜٜ) ُكُفورًا
ـَ  وُبِْيي َمنْ  قَاؿَ  َخْلَقوُ  َوَنِسيَ   أَو ؿَ  أَْنَشَأَىا ال ِذي وُبِْييَها ُق ْ (ٛٚ) َرِميمٌ  َوِىيَ  اْلِعظَا
 َذالَإِ  نَارًا األْخَلرِ  الش َجرِ  ِمنَ  َلُكمْ  َجَع َ  ال ِذي(ٜٚ) َعِليمٌ  َخْلقٍ  ِبُك    َوُىوَ  َمر ةٍ 

                                                           
 أي السماوات واألرض. 50
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 ىَبُْلقَ  أَفْ  َعَلى ِبَقاِدرٍ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي أََولَْيسَ (ٓٛ) تُوِقُدوفَ  ِمْنوُ  أَنْػُتمْ 
بلؽُ  َوُىوَ  بَػَلى ِمثْػَلُهمْ  َا(ٔٛ) اْلَعِليمُ  اػبَْ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  أَفْ  َشْيًئا أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإمب 
 ﴾(ٖٛ) تُػْرَجُعوفَ  َوإِلَْيوِ  َشْيءٍ  ُك    َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  ِذيال   َلُسْبَحافَ (ٕٛ) لَػَيُكوفُ 
 (.83-78 )يس:

 وُبِْيي َكْيفَ  الل وِ  َرضْبَةِ  آثَارِ  ِإذَل  لَاْنظُرْ ﴿ويقوؿ ا تعاذل يف موضع آخر 
 ﴾(ٓ٘) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى َوُىوَ  اْلَمْوَتى َلُمْحِيي َذِلكَ  ِإف   َمْوهِتَا بَػْعدَ  األْرضَ 
 :  ِليِهَما َبث   َوَما َواألْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقُ  آيَاتِوِ  َوِمنْ ﴿(. ويقوؿ كذلك 50)الرـو

ونقرأ يف آية  (.29)الشورى:  ﴾(ٜٕ) َقِديرٌ  َيَشاءُ  ِإَذا صَبِْعِهمْ  َعَلى َوُىوَ  َداب ةٍ  ِمنْ 
 يِف  األْعَلى اْلَمَث ُ  َوَلوُ  َعَلْيوِ  أَْىَوفُ  َوُىوَ  يُِعيُدهُ  مُث   اػْبَْلقَ  يَػْبَدأُ  ال ِذي َوُىوَ ﴿أخرى 

:  ﴾(ٕٚ) اغبَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َواألْرضِ  الس َماَواتِ  يقوؿ ا تعاذل و (. 27)الرـو
 أَفْ  َعَلى بَِقاِدرٍ  خِبَْلِقِهن   يَػْعيَ  ودلَْ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي الل وَ  أَف   يَػَرْوا أَودلَْ ﴿

 (33)األحقاؼ:  ﴾(ٖٖ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى إِن وُ  بَػَلى اْلَمْوَتى وُبِْييَ 
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ىو آية بينة و  ئوأف البد أف يكوف لو غاية من ورالهذا اػبلق مع حقيقة  اإذً 
هو لإف مفهـو البعث ال يعارض الفطرة، ب  على العكس على صدؽ البعث. 

يبْب لنا ىذا من خبلؿ ىذا النص القرآين متفق سباًما معها. وا سبحانو وتعاذل 
اغبي، حيث ال يتوقف النص على إثبات كرب وغطرسة من يكابر يف االعَباؼ 

 هبذه اغبقيقة لحسب، ب  يوضح كذلك سوء عاقبة ألعاؽبم. يقوؿ تعاذل:

 ِمنْ  مُث   تُػرَابٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  لَِإن ا اْلبَػْعثِ  ِمنَ  رَْيبٍ  يِف  ُكْنُتمْ  ِإفْ  الن اسُ  أَيػَُّها يَا﴿
َ  ـُبَل َقةٍ  َوَغّْبِ  ـُبَل َقةٍ  ُمْلَغةٍ  ِمنْ  مُث   َعَلَقةٍ  ِمنْ  مُث   نُْطَفةٍ   َما األْرَحاـِ  يِف  َونُِقرُّ  َلُكمْ  لُِنبَػْب 
ُلُغوا مُث   ِطْفبل لُبْرُِجُكمْ  مُث   ُمَسمًّى َأَج ٍ  ِإذَل  َنَشاءُ   تَػَوىف  يػُ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  َأُشد ُكمْ  لَِتبػْ
 األْرضَ  َوتَػَرى َشْيًئا ِعْلمٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  يَػْعَلمَ  ِلَكْيبل اْلُعُمرِ  أَْرَذؿِ  ِإذَل  يُػَردُّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ 
َها أَنْػزَْلَنا لَِإَذا َىاِمَدةً   َذِلكَ (٘) هَبِيجٍ  َزْوجٍ  ُك    ِمنْ  َوأَنْػَبَت ْ  َورََب ْ  اْىتَػز تْ  اْلَماءَ  َعَليػْ
 آتَِيةٌ  الس اَعةَ  َوأَف  (ٙ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُك    َعَلى َوأَن وُ  اْلَمْوَتى وُبِْيي َوأَن وُ  اغبَْقُّ  ُىوَ  الل وَ  بَِأف  
 بَِغّْبِ  الل وِ  يف  هُبَاِدؿُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ (ٚ) اْلُقُبورِ  يف  َمنْ  يَػبػَْعثُ  الل وَ  َوأَف   ِليَها رَْيبَ  ال

نْػَيا يف  َلوُ  الل وِ  َسِبي ِ  َعنْ  لُِيِل    ِعْطِفوِ  ثَاينَ (ٛ) ِنّبٍ مُ  ِكَتابٍ  َوال ُىًدى َوال ِعْلمٍ   الدُّ
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 لَْيسَ  الل وَ  َوأَف   يََداؾَ  َقد َم ْ  دبَا َذِلكَ (ٜ) اغبَْرِيقِ  َعَذابَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َونُِذيُقوُ  ِخْزيٌ 
 (10-5)اغبج:  ﴾(ٓٔ) لِْلَعِبيدِ  ِبَظبلـٍ 

ال يتصور  أمرا سيجع  اؼبتقْب كالفجار، وىذا  إف من ينكر البعث يظن أف
منو سبحانو، للقد أوضح سبحانو أف ىذا ليس ىو اغباؿ، مبيًنا أف مث  ىذا 

 َوَما َواألْرضَ  الس َماءَ  َخَلْقَنا َوَما﴿الظن إمبا يأيت فبن ال يؤمنوف با. يقوؿ تعاذل 
نَػُهَما ـْ (ٕٚ) الن ارِ  ِمنَ  َكَفُروا لِل ِذينَ  لَػَوْي ٌ  اَكَفُرو  ال ِذينَ  َظنُّ  َذِلكَ  بَاِطبل بَػيػْ  قَبَْع ُ  َأ
ـْ  األْرضِ  يِف  َكاْلُمْفِسِدينَ  الص اغِبَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَ   َكاْلُفج ارِ  اْلُمت ِقْبَ  قَبَْع ُ  َأ

 .(28-27)ص:  ﴾(ٕٛ)

الوحي البد من  أخوذةوالعرب والدروس اؼب، بعد ىذه الدالئ  الكثّبة يف اػبلق
؟ بوأحاط  للدالئ  الٍب قبوال مناسبا للمرء أف يتساءؿ: ما عذر من دل يقب  

يف  ا وومن مث أليس من اغبق أف يعاملعذرا شرعيا؟ هبد  و لنأن توقعأليس من اؼب
الدالئ   كثّب من  يستحقها ك  معاند متكرب أعرض عن قاسيةالنهاية معاملة 

  ة؟واضحال
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 نالحكمة من خلق الكو 

اء ور على ما سبق  مناقشتو آنًفا، يبكن للمرء أف يستنبط بعض اغبكم  بناءً 
 رظبها كما يلي: إهباد ىذا اػبلق والكوف كلو. وىذه اغبكم يبكن

يشّب وجود ىذا اػبلق باإلضالة إذل طبيعة ىذا  (1)
 اػبلق على وجود اػبالق، كما أسلفنا ذكره يف الفص  السابق.

ة إذل كماؿ تدؿ ضخامة ىذا الكوف باإلضال (2)
تناسقو وتفصيبلتو إذل وجود ىدؼ من ىذا اػبلق، إذ يبعد أف ىبلق 
اػبالق الذي صفتو اغبكمة خلًقا هبذه الطبيعة من دوف أف تكوف لو 

 حكمة من خلقو.
إف وجود ىذا الكوف هبذه الصورة ليدؿ على قدرة  (3)

من العدـ  اػبالق على إعادة اػبلق مرة أخرى بعد موتو، لمن أوجد
إعادة اػبلق مرة أخرى؛ لهذا إنذار ودلي  على البعث بعد لى قادر ع
 اؼبوت.
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سب  مناقشتها إما يف الفص  السابق أو يف مطلع ىذا  الثبلثىذه النقاط 
وراء ىذا اػبلق وىذا  ذل اغبكمةإ الفص ، لكن ال تزاؿ ىناؾ نقاط مهمة تشّب

 الكوف.

، وىذا يف حد يظهر الكثّب من صفات ا تعاذل وإف خلق الكوف هبلي أ
على  اقادرً  وما زاؿكاف   على سبي  اؼبثاؿذاتو أمر مثّب ورائع ومطلوب. لا تعاذل 

مع العلم أف بعد أف خلق.  دل تظهر لنا ىذه الصفة بشك  مادي إال اػبلق، لكن
الطريقة الٍب خلق هبا خلقو تشّب إذل غّب ذلك من صفاتو اغبسُب الٍب تدؿ على 

لمو )كما ىو واضح من التوازف الذي نلحظو يف كماؿ قدرتو وحكمتو وع
الكوف( وعظمتو. لبدوف ىذا اػبلق دل تكن الصفات اغبسُب لتتجلى وتربز مع 

 .وجودىا

إف ك  ما يف الوجود ىبلع إلرادة ا تعاذل وأمره، مبيًنا طبيعتو سبحانو 
و ل يرلض اػبلوع وأيكابر إف اػبلق يعلم حقيقة خالقو وال وصفاتو وىيمنتو. 
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 َيْسُجدُ  َولِل وِ ﴿كما سنوضح بعد قلي . يقوؿ ا تعاذل   51بعض البشرإال  سبحانو
 ﴾(ٜٗ) َيْسَتْكربُوفَ  ال َوُىمْ  َواْلَمبلِئَكةُ  َداب ةٍ  ِمنْ  األْرضِ  يِف  َوَما الس َماَواتِ  يِف  َما

 (.49)النح : 

مهم من إهباد ىذا اػبلق وىذا الكوف. إف و ىدؼ آخر عظيم  شبةلكن 
ؼبظاىر اؼبتعددة ؽبذا اػبلق ُقصد هبا أف تكوف مسخرة ؼبخلوؽ واحد وىو ا

يف كتابو  اإلنساف، وتلك نعمة خاصة امًب ا هبا على ىذا اؼبخلوؽ، يقوؿ تعاذل
 َوَأْسَبغَ  األْرضِ  يِف  َوَما الس َماَواتِ  يِف  َما َلُكمْ  َسخ رَ  الل وَ  أَف   تَػَرْوا أدلَْ ﴿ الكرمي
 َوال ُىًدى َوال ِعْلمٍ  بَِغّْبِ  الل وِ  يِف  هُبَاِدؿُ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ  َوبَاِطَنةً  ظَاِىَرةً  َعَموُ نِ  َعَلْيُكمْ 
 الس َماَواتِ  يف  َما َلُكمْ  َوَسخ رَ ﴿(. ويقوؿ تعاذل 20لقماف: ) ﴾(ٕٓ) ُمِنّبٍ  ِكَتابٍ 

                                                           
دة، وىم  ووىب ؽبم إرادة ؿبدود، خلقهم ا وكذلك بعض اعبن، وىم خلق من خلق ا 51

 كاؼببلئكة يف أهنم ال يبكن للبشر رؤيتهم.



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 76

 

 

 

يًعا األْرضِ  يِف  َوَما )اعباثية:  ﴾(ٖٔ) يَػتَػَفك ُروفَ  ـٍ ِلَقوْ  آليَاتٍ  َذِلكَ  يِف  ِإف   ِمْنوُ  صبَِ
13).52 

تلك منة عظيمة، ومسؤولية جسيمة؛ لهذه اآليات ال تشّب على االطبلؽ إذل 
أف اإلنساف لو اغبرية اؼبطلقة يف التعام  مع ىذه اؼبوارد كيفما شاء، لالنيب )صلى 

ينظر  ف ا مستخلفكم ليها لإة، و رَ لِ م( يقوؿ "إف الدنيا حلوة خَ ا عليو وسل
لبلبد أف يدرؾ اؼبرء أف ىذه النعمة تستجلب  لاتقوا الدنيا..."كيف تعملوف، 

آخر ؽبذا اػبلق  ىناؾ شبة طريق آخر أو ىدؼ، ودبعُب آخر، معها مسؤولية كبّبة
البد من إعمالو، وبالتارل يكوف السؤاؿ ىو: ما اؽبدؼ أو الغاية الٍب من أجلها 

قب  أف قبيب على ىذا التساؤؿ يتحتم علينا سخر ا ك  ىذه اؼبوارد لئلنساف؟ و 
 أف نناقش العبلقة بْب البشر وباقي اؼبخلوقات.

 

 
                                                           

 (.65؛ اغبج: 12؛ النح : 33-32انظر كذلك )إبراىيم:  52
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 53البشر والخلق

ذكرنا يف حديثنا السابق أف ىناؾ بعض اؼبميزات واػبصائص الٍب يتمتع هبا 
اإلنساف، ومع ىذا لإف الصورة اؼبادية األصلية الٍب خلق عليها ىذا -ىذا الكائن 

.  اإلنساف األوؿ دل زبتلف كثّبًا عن غّبه من الكائنات اؼبوجودة يف عاؼبنا اليـو
آدـ من الطْب واؼباء، ونبا من العناصر الرئيسية  -األوؿ  لقد خلق اإلنساف

اؼبكونة ؽبذا الكوف الذي نعيش ليو. وقد ذُكرت ىذه اغبقيقة يف عدة مواضع يف 
اْلَماِء َبَشرًا َلَجَعَلُو َنَسبًا َوِصْهراً  َوُىَو ال ِذي َخَلَق ِمنْ ﴿القرآف الكرمي: قاؿ تعاذل 

َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَف ِمْن ﴿وقاؿ تعاذل  (54الفرقاف، ) ﴾(54وََكاَف َربَُّك َقِديرًا )
 (26اغبجر، ) ﴾(26َصْلَصاٍؿ ِمْن ضَبٍَإ َمْسُنوٍف )

ا إال ودل وبص  اإلنساف األوؿ آدـ على اؼبميزات واػبصائص الٍب حباه ا هب
يف مرحلة تالية، وىي اؼبرحلة الٍب أصبح ليها ىذا الكائن ـبلوقًا مستقبًل يتمتع 

                                                           
 Purificationمت اقتباس بعض األجزاء اؼبوجودة يف ىذا الفص  من كتاب تزكية النفس  53
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بصفات لريدة ذبمع بْب اعبانب اؼبادي واعبانب الروحي الذي أنعم ا بو عليو. 
وىذا يف اغبقيقة ما هبعلو كائًنا متميزًا عن سائر الكائنات الٍب تعيش يف ىذا 

مُث  َسو اُه َونَػَفَخ ِليِو ِمْن ُروِحِو ﴿ؼبرحلة يف قولو تعاذل الكوف، وقد ذكر ا ىذه ا
 .(9السجدة، ) ﴾(9َوَجَعَ  َلُكْم الس ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْلِئَدَة قَِليبلً َما َتْشُكُروَف )

ىذا الكائن أخرب مبلئكتو أنو سيخلق كائًنا  اذلوقب  أف ىبلق ا سبحانو وتع
وخصائصو على سائر اؼبخلوقات  رض، وستسمو فبيزاتولغرض معْب يف ىذه األ

َوِإْذ قَاَؿ رَبَُّك لِْلَمبلِئَكِة ِإين  َجاِعٌ  يف ﴿األخرى الٍب خلق  من قبلو، قاؿ تعاذل 
وبعد أف أمت ا سبحانو وتعاذل خلق ىذا  .(30البقرة، ) ﴾اأَلْرِض َخِليَفًة...

نو علما أمر اؼببلئكة اؼبطهرين أف الكائن اعبديد ونفخ ليو من روحو وعلمو من لد
 ﴾لَِإَذا َسو يْػُتُو َونَػَفْخُ  ِليِو ِمْن ُروِحي لَػَقُعوا َلُو َساِجِدينَ ﴿يسجدوا لو، قاؿ تعاذل 

 .(29اغبجر، )

ويذكرنا ا سبحانو وتعاذل باختبلؼ آخر بْب البشر وبقية اػبلق، حيث قاؿ 
م  األمانة وربم  اؼبسؤولية إف بِب آدـ شهدوا على أنفسهم أهنم اختاروا رب
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األخبلقية. ويف اعبانب اآلخر قبد أف اؼبخلوقات األخرى عرض  عليهم ىذه 
األمانة الثقيلة لأبوا أف يتحملوىا، ودل يتحملها سوى اإلنساف وقد ذبسد ىذا 

اِؿ لَأَبَػْْبَ َواأَلْرِض َواعْبِبَ  إِن ا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى الس َمَواتِ ﴿اؼبوقف يف قولو تعاذل 
َها َوضَبََلَها اإِلْنَساُف إِن ُو َكاَف ظَُلومًا َجُهوالً  األحزاب، ) ﴾َأْف وَبِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ

. وىذا يفسر لنا ما نراه يف ىذا الكوف من أف ك  اؼبخلوقات زبلع وتنقاد (33
اعبن ىبلعوف طوًعا أو كرًىا باستثناء اعبن واإلنس؛ لاإلنس و   سبحانو وتعاذل

أو كرىوه، للقوانْب الكونية الٍب وضعها ا سبحانو وتعاذل سواء رغبوا ذلك 
قاؿ تعاذل  ،وقبوؽبالكنهم يتمتعوف بقدر من اغبرية يف اػبلوع للقوانْب األخبلقية 

َواْلَقَمُر َوَمْن يِف اأَلْرِض َوالش ْمُس  أَف  الل َو َيْسُجُد َلُو َمْن يف الس َمَواتِ  أدلَْ تَػرَ ﴿
وََكِثٌّب ِمْن الن اِس وََكِثٌّب َحق  َعَلْيِو اْلَعَذاُب َوَمْن  َوالنُُّجوـُ َواعْبَِباُؿ َوالش َجُر َوالد َوابُّ 

 .(18اغبج، ) ﴾(18يُِهْن الل ُو َلَما َلُو ِمْن ُمْكرِـٍ ِإف  الل َو يَػْفَعُ  َما َيَشاُء )

  األمانة لا سبحانو وتعاذل يساعد ومع أف اإلنساف ىو الذي اختار ربم
اإلنساف على استيفاء ىذه األمانة لهو الرضبن الرحيم، كما وعد ا سبحانو 
وتعاذل من يفي هبذه األمانة باألجر العظيم لهو الكرمي القدير. ومع تقب  اإلنساف 



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 80

 

 

 

ربم  ىذه اؼبسؤولية لقد وىبو اػبالق ج  وعلى بعض الصفات اػباصة الٍب سبيزه 
عن سائر اؼبخلوقات األخرى اؼبوجودة يف ىذا العادل. من ضمن ىذه الصفات 

 اػباصة الٍب منحها ا لبِب اإلنساف ما يلي:

الفطرة السليمة النقية الٍب هتيئ اإلنساف لعبادة ا وحده  (1)
 وسبنحو القدرة على إدراؾ أف ا ىو اإللو الواحد اؼبعبود يف ىذا الكوف.

العق  الذي وىبو ا لئلنساف يف لهم  القدرة على استغبلؿ (2)
 54وإدراؾ األشياء الٍب حولو.

حرية االختيار بْب طريق اغبق وطريق اللبلؿ، واغبرية  (3)
 ادودة يف ازباذ القرار الذي يريده.

                                                           
أف العق  من الصفات اػباصة باإلنساف والٍب سبيزه عن سائر اؼبخلوقات، ودل  من اؼبعروؼ 54

يتمكن اؼبذىب اؼبادي وال نظرية التطور من تفسّب السبب وراء ىذه اؼبيزة. انظر أيًلا جنايب 
 Clinging to a myth: the story"التمسك باػبدعة: القصة وراء نظرية التطور" 

behind Evolution (Burr Ridge, IL: American Trust 
Publication, 2001) 84-82، صفحات. 
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ربم  مسؤولية القرارات الٍب يتخذىا، وذلك ألف اإلنساف  (4)
 55.يتمتع حبرية االختيار والقدرة على تنفيذ ىذه االختيارات

ىذه ىي ك  اػبصائص باإلضالة إذل ما ذكر آنًفا وىو أف  (5)
 ا قد سخر لو ك  شي يف ىذا الكوف ػبدمتو.

وحري باإلنساف بعد أف حباه ا ك  ىذه اػبصائص واؼبميزات أف يدرؾ 
 اذكرنا آنفاً لإف أسباب خلق ىذاؽبدؼ السامي وراء وجوده يف ىذه الدنيا. وكما 

اب خلق اإلنساف ومنحو ىذه الصفات الٍب يتميز هبا الكوف ىي ذاهتا نفس أسب
اؼبخلوقات، وىذا هبع  اإلنساف يدرؾ أف خالق ىذا الكوف ىو أحكم  عن سائر
ويستحي  عليو سبحانو أف ىبلق ىذا الكوف عبثًا، لقد ذكر سبحانو  ،اغباكمْب

ا َخَلْقَناُكْم أََلَحِسْبُتْم أمب َ ﴿خلق اإلنساف قاؿ تعاذل يف كتابو الكرمي السبب وراء 
َنا ال تُػْرَجُعوَف )  .(115اؼبؤمنوف، ) ﴾(115َعَبثاً َوأَن ُكْم إِلَيػْ

                                                           
( اجمللد 1997أنس كرزوف )جدة: دار نور اؼبكتبات،  منهج اإلسبلـ يف تزكية النفس، 55

 .21-20األوؿ، صفحات 
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إف ىذا اػبالق العظيم الذي خلق اإلنساف والكوف الذي يعيش ليو ىو الذي 
يغفر لو  وىو الذي االحتياجات حٌب االحتياجات الدقيقة،يرزقو وييسر لو ك  

ىداية ودوف أف يبْب لو األوامر الٍب هبب  ذنوبو ويرضبو ودل يَبكو سبحانو دوف
قولو اتباعها والنواىي الٍب هبب اجتناهبا. ومن أبلغ ما قي  يف وصف ىذه اغبالة 

َرَؾ ُسًدى )﴿تعاذل   .(36القيامة، ) ﴾(36َأوَبَْسُب اإِلنَساُف أَْف يُػتػْ

ولذلك هبب على اإلنساف أف يدرؾ أف ك  ما يقـو بو من حركة أو سكنة لو 
عليو، وىذا يعِب أف ألعالو كلها ؽبا قيمة ويتعلق هبا توابع. لحياة اإلنساف ؽبا  تأثّب

ىدؼ مقصود يف ىذه الدنيا، وا سبحانو وتعاذل مطلع على ألعالو صغّبىا 
 وكبّبىا ويعلم حركات جسده ونوايا قلبو.

ف يدرؾ ىذه اغبقيقة ويعلم أف لو ىدلًا يف ىذه الدنيا، وبعد أجدير باإلنساف 
يف سلم اغبياة الذي ينتهي بو عند  دراؾ ىذه اغبقيقة يكوف قد زبطى أوؿ مرحلةإ

خالقو العظيم ج  جبللو، وىبلع لو بإرادتو. وإذا دل يدرؾ اؼبرء ىذه اغبقيقة لبل 
معُب وال ىدؼ وال حاجة لئلنساف أف يتبع أسلوب حياة معْب. نعم، إذا دل يعبأ 



 ماهو اإلسالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83

 

 

 

درؾ أف من األلعاؿ ما ىو مستقبح وما اإلنساف بأي شيء يف ىذه اغبياة، ودل ي
ىو مستحسن، وتساوى عنده الطرلاف ودل يؤمن بوجود رٍب ؽبذا الكوف أو ىدؼ 
من ىذه اغبياة للو أف يفع  ما يشاء. لكن عندما تنفتح عينا اإلنساف على 

نظريًا  –حقيقة اػبلق، وعلى اؽبدؼ من وجوده يف ىذه اغبياة ودوره ليها، لبلبد 
 ف لذلك تبعات جساـ يف حياتو.من أف يكو  –

 :ويذكر كرزوف

إذا زاغ اإلنساف عن اؽبدؼ الذي خلق من أجلو واؼبسؤولية الٍب ربملها 
ة البشرية األخرى، وىذا ما وبولو عن الطبيعلإنو ينشغ  وينساؽ وراء األمور 

، ويبنعو من التمتع باؼبكانة الٍب حباه ا إياىا. وعندىا االٍب خلقو ا عليه
 56ساؽ اإلنساف إذل طريقْب ـبتلفْب سباًما: طريق الروح أو طريق اعبسد.ين

 قْب ىييويذكر كروزف يف كتابو أف الطريق الوحيد الذي هبمع بْب ىذين الطر 
وحدىا ىي القادرة على اؼبوازنة بْب اعبانب  سبلـتعاليم اإلسبلـ. لتعاليم اإل

                                                           
 24كرزوف، اجمللد األوؿ، ص  56
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د عن ىذه التعاليم ىو ما اؼبادي واعبانب الروحي. وذباى  ىذا األمر واالبتعا
ىو إشباع الرغبات  تمعاتنا، حيث أصبح اؽبدؼ الرئيسما نراه اآلف يف ؾبأسفر ع

 57وغض الناس الطرؼ سباًما عن األمور األخبلقية والروحية وىي أىم من ذلك.

وجدير بنا يف ىذا اؼبقاـ أف نذكر بعض وجهات النظر حوؿ اإلنساف 
اإلسبلـ يف التعام  مع الطبيعية البشرية وطبيعتو، وىي وجهات تُعارض منهج 

 رًضا صروًبا وواضًحا.اتع

من أوذل وجهات النظر ىذه أف اإلنساف ما ىو إال كائن مادي ليس ىناؾ 
وقد  58غاية من وجوده، وأنو ما جاء إال دبحض الصدلة من غّب أف ىبلقو خالق.

ة الٍب نعيش كامو أف ىذه اغبيامث  سارتر و مذىب الوجودية اعتقد كبار علماء 
ليها واأللعاؿ الٍب نقـو هبا ال معُب ؽبا، وقد تبُب ىذا اؼبفهـو يف اغبياة علماء 

                                                           
 .25اؼبرجع السابق، ص  57
 اإلنساف.أو خلقو إلو لكن ىذا اإللو ال يهتم دبا يقـو بو ىذا  58
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 1976آخروف، لهذا يعقوب مونود الطبيب اغبائز على جائزة نوب  واؼبتوىف عاـ 
 يقرر:

قد عرؼ اإلنساف أخّبًا أنو يعيش وحده يف ىذا الكوف اللخم  
بحتة، وعلم أنو مث  الرحالة ال الذي ظهر ىو ليو عن طريق الصدلة ال

قيمة لو يف العادل الذي يعيش ليو، العادل الذي ال يتسمع لنداءاتو أو 
 59يتفاع  مع حركاتو أو يتأثر بأخطائو.

وقاؿ ستيفْب واينبّبج أحد العلماء اغبائزين على جائزة نوب  "كلما عرلنا ىذا 
 60بة أكثر وأكثر".الكوف أكثر ظهر إلينا أنو ال معُب لو ويزداد يف الغرا

                                                           
 Winning ئلسبلـ "ل ينتصر مقتبس من كتاب عبد السبلـ ياسْب " العادل اغبديث 59

the Modern World for Islam يوا شركة أيف والية  ،)مدينة أيواJustice and 
Spirituality Publishing ،2000 74( ص. 

 
 .75مقتبس يف كتاب ياسْب ص  60
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ف وجهة النظر ىذه تتناقض سباًما مع وجهة النظر الٍب أه آنًفا يوضح اوما ذكرن
ينبغي لنا أف نعلم ما مدى تأثّب  نفس الوق يتبناىا اإلسبلـ يف ىذا الكوف. ويف 

 ىذه الوجهة الٍب يتبناىا بعض األشخاص على عق  البشر وتصرلاهتم.

، لكنو ال هبب  ووجدل يكن اؼبؤلف الفرنسي ليكتور ى مسلًما كما ىو معلـو
باللرورة أف يكوف اؼبرء مسلًما حٌب يدرؾ خطورة النظر إذل اغبياة دبث  ىذه 
الصورة اؼبادية البحتة، لبل يكوف ىناؾ ىدؼ وراء ىذه اغبياة وال توجد حياة 
 وآخرة ولن يكوف موقف أخّب نقف ليو بْب يدي اػبالق. وبذلك استطاع ىوج

ار اػبطّبة اؼبَبتبة على اإليباف دبادية اغبياة وتأثّبىا على البشر، أف يصف اآلث
 لكتب يقوؿ:

نصب اىتمامات البشر على ىذه الدنيا لقط تومن اػبطورة دبكاف أف 
ىذه  دوف النظر إذل اغبياة اآلخرة. ألنو يف اغبقيقة إذا اعتقد اإلنساف أف

نيا وال يوجد أظبى أىداؼ اغبياة الد ياغبياة على ىذه األرض لقط ى
لسيَبتب على ىذا االعتقاد أمور خطّبة  ىدؼ حقيقي بعد اؼبوت،
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حيث سيتفاقم إدراؾ اؼبشكبلت الٍب ربدث يف ىذه الدنيا ويتحم  
. وبالتارل يصبح االعتقاد باليـو اآلخر تستحقواإلنساف أعباء أكثر فبا 

قود مستحيبًل ويتحوؿ الدالع الذي يوجو الناس إذل اإلتقاف إذل دالع ي
الناس إذل النّباف. وينطبق ىذا أيًلا على األمور األسرية... ما الذي 
يهوف علينا أعباء اغبياة وما الذي هبع  اؼبرء قويًا أو متساؿًبا أو مَبويًا أو 

ىو إنساف متواضع عظيم  نفس الوق صبورًا أو جريًئا أو شجاًعا ويف 
اػبالدة الٍب تومض يف يستحق أف ينعم بشعور اغبرية؛ إهنا اغبياة الكاملة 

ظلمة اغبياة الدنيا...والواجب على ك  واحد منا أف هبع  أعمالو كلها 
باآلخرة وعندىا يسود العدؿ يف ك  مكاف ووباسب   روحةخالصة وتتعلق 

 61ك  إنساف على عملو.

لقد كاف لكاتب ىذه األسطر ذبربة شخصية بالعم  يف سجوف الواليات 
السجناء عن سبب ارتكاب جرائمهم، وكان  اؼبتحدة، حيث سأؿ العديد من 

                                                           
 .68طبارة صفحة مقتبس من  61
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ال نرتكبها؟". إف السؤاؿ الوحيد الذي يشغلهم ىو ى   ؼبااإلجابة اؼبعتادة "و 
يتم اإلمساؾ بك. دل يكن لديهم أي شعور  إفتستطيع أف ترتكب اعبريبة دوف 

ذباه اػبالق أو أي ىدؼ من ىذه اغبياة. ويف اغبقيقة ال هبدر باؼبرء أف هبادؽبم يف 
أف ىذه اغبياة ال قيمة ؽبا وال  يؤمنواحبيث  السذاجةريقة تفكّبىم إذا كانوا من ط

 ىدؼ وراءىا.

باختصار يبكن القوؿ أف االعتقاد بأف وجود البشر يف ىذه الدنيا ببل ىدؼ 
وأهنم جاءوا إذل ىذه الدنيا دبحض الصدلة بات قواًل غّب منطقي وظهرت آثاره 

 ؼبدى )ما بعد اؼبوت(.اػبطّبة السيما اآلثار بعيدة ا

لكبلنبا وىناؾ لكرة ثانية ال تق  خطورة عن الفكرة األوذل الٍب ذُكرت آنًفا 
اؼبدمرة، وتعترب ىذه الفكرة لرع من لروع الفكرة األوذل حيث تقوؿ أف  لو آثاره

البشر ببساطة ما ىم إال كائنات اكبدرت من اغبيوانات وربول  وتطورت حٌب 
ىي عليها اآلف. لتشّب ىذه الفكرة إذل أف اإلنساف ما ىو وصل  إذل الصورة الٍب 

إال نتيجة ألرزهتا عدة ملاعفات لعملية ما، تتكوف من عناصر مادية خالصة 
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للبًل عن اكبدارىم من اغبيوانات بصورة مباشرًة وإف حيواف القرد ىو أقرب 
تناولناىا سابًقا  اغبيوانات ؽبم نسًبا. وىذه الفكرة تناقض سباما الطريقة القرآنية الٍب

والٍب وصف  خلق اإلنساف األوؿ، حيث أشارت ىذه الطريقة بوضوح أف 
اإلنساف كائن متميز، خلقو ا سبحانو وتعاذل ودل يأت إذل ىذه الدنيا نتيجة 

 لتطور أو ربوؿ عن حيوانات سابقة.

ماذا يعِب أف يعترب اإلنساف نفسو ؛ 62للتطور داروينتعرؼ ىذه الفكرة بنظرية 
ى  يبكن أف ٌتستغ  ىذه الفكرة حٌب نربر السلوؾ  رد حيواف أو قرد مثبًل؟ؾب

اغبيواين الذي يتبعو بعض البشر؟ ى  أصبح  اغبياة عديبة القيمة حٌب بات  
تتمحور حوؿ مفهـو البقاء لؤلصلح أو األكثر إقبابًا أو األكثر ىيمنة؟ يوجد 

                                                           
من وجهة النظر اإلسبلمية. وقد  داروينستطرد يف تناوؿ نظرية أستفيض و أ ألل  أف ال 62

تناوؿ كثّب من الكتاب اؼبسلمْب ىذه النظرية. يرجى الرجوع إذل أعماؽبم ؼبن أراد االطبلع على 
يف  ،؛ اعبنايب156 - 138مزيد من اؼبعلومات حوؿ ىذه النظرية: مث : األشقر صفحات 

 Thinking about Godمقصود "التفكّب يف الرب" رقية وارث مواضع متعددة؛ 
إذل  71( صفحات من 1994للنشر، أمريكاف ترس  دار بوالية إنديانا: بلينفيلد )مدينة 

89. 
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فس الدارويِب أو علم اآلف ؾباؿ من ؾباالت علم النفس يعرؼ باسم علم الن
النفس التطوري، ويتبُب ىذا العلم تفسّب ألعاؿ البشر ولًقا ؽبذه الفكرة أو النظرية.  
كما أهنم يعتربوف من خبلؿ ىذا العلم أف االغتصاب الذي ىو من أعماؿ 
العنف ما ىو إال نتيجة ؼبا وبملو اإلنساف يف جيناتو الوراثية الٍب تدلعو إذل الرغبة 

 .63ذريةيف إقباب ال

ىذا اؼببدأ الذي أطلقو يقوؿ " نيةيالدارو تب عمر األشقر عن النظرية وك
لرًدا   ظادلاؼبسوغ لك   ىعطأ ، ألنوالبشرية اغبياة قد دمر (ؤلصلحلبقاء )ال داروين

ال  لمو وحربو ومكرهوظ وجورهوىو يبارس غصبو  الظادل اىذ. ألف حكومةكاف أـ 
، إنو يبارس داروينزعم  وانْب الفطرة كمايبارس رذائ  خلقية، إمبا ىو يبارس ق

                                                           
اينيس داج، "حب التسوؽ ليس جينًيا: مشاك   آفعم  نقدي لعلم النفس الدارويِب بقلم  63

 Love of Shopping: Is not a Gene: Problemsعلم النفس الدارويِب" "
with Darwinian Psychology  " منَبياؿ: دار نشر(Black Rose 

Books ،2005لكن  ،بو آف من األعماؿ اؼبفيدة  (. يعترب ىذه العم  النقدي الذي قام
إليها ليما يتعلق باغبياة ال تتماشى مع وجهة النظر اإلسبلمية على   االستنتاجات الٍب خلص

 أق  تقدير.
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أعطى حركة االستعمار ك   وذلك الزعم ىو الذي (،البقاء لؤلصلحقانوف )
 64".بشاعتها

كات قبم  عن اإليباف ببعض ا يف الواقع ما ذكره األشقر ليس ؾبرد استدر 
وضعوا ىذه النظريات كانوا  نية، لإف ىؤالء األشخاص الذينيالنظريات الدارو 

يعتقدوف يف ىذه االستنتاجات ولذا أسسوا ىذه النظريات. ولننظر إذل  أنفسهم
 ما ذكره فبداين حيث يقوؿ:

 Social Staticsستاتيكس كتب ىربرت سبنسر يف سوشياؿ 
حيث قاؿ "إف القوى الٍب تسعى إذل ربقيق السعادة اؼبطلقة  (1850)
ولو كاف  حٌب اعرضية تبيد ك  كائن يقف يف طريقهمعاناة  ةوال تراعي أي

ىذا ىو تسلس  األلكار الذي تبناه و ىذا الكائن من اعبنس البشري". 
 Principlesتشارلز لي  منذ عشرين سنة يف كتابو مبادئ اعبيولوجيا 

of Geologyوالصغّبة...ك   منها : "إف أنواع الكائنات اللخمة

                                                           
 . 144قيدة يف ا ص الع ،األشقر 64
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، للم ال نتبع كبن ىذا األسلوب وكبن سادة نوعو منها ذبح اآلالؼ من
 Theلق؟" وأكد تلميذه تشارلز داروين يف "أص  اإلنساف" اػب

Descent of Man (1871)  ليس  "إنو يف اؼبستقب  وخبلؿ لَبة
بالقروف، لإف األجناس اؼبتحلرة ستفُب  كنا كبسب الزمنإذا   بالبعيدة

ح  مكاهنا اعبماعات الوحشية." تبالكام  يف صبيع أكباء العادل وس
داروين يف دراسة لو حوؿ اؼبفهـو  وأضاؼ سفْب ليندكفيس  بعد

األورويب ذباه اإلبادة اعبماعية "أصبح من اؼبقبوؿ أف هتز كتفيك عند 
قد يدؿ على  وظباع خرب عن إبادٍة صباعيٍة. وإذا غلب  من ىذا اػبرب لإن

 65عدـ ثقالتك."

                                                           
ؿبمود فبداين "اؼبسلم اعبيد واؼبسلم السيء: أمريكا واغبرب الباردة وجذور اإلرىاب"  65

Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and 
the Roots of Terror نيويورؾ: دار نشر( Pantheon Books, 2004 ص )

262. 
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ناىيك عن حقيقة أف ىناؾ "حلقات مفقودة" يف ىذه النظرية وباإلضالة إذل 
ى  هبرؤ أحد أف يقوؿ إف ىذا  66مية الٍب أثّبت ضد ىذه النظرية،الشكوؾ العل

الكوف العظيم ىو نتاج ىذه النظرية الواىية؟ ى  يبكن أف يكوف أص  اإلنساف 
الذي يتمتع بك  ىذه القدرات واػبصائص الفريدة الٍب سبيزه عن سائر اؼبخلوقات 

وال يوجد إلو  ال شيء سوى حيواف، وال يوجد ىدؼ جاء ألجلو يف ىذه الدنيا
يرجع إليو؟ وكما ذكرنا آنفا حوؿ وجهة النظر اؼبادية ؽبذا الكوف ما ىي إال وجهة 

                                                           
اقشات حوؿ قلية التصميم البديع واػبلق والتطور يف من اؼبدىش أف ترى سرعة انتشار اؼبن 66

الواليات اؼبتحدة. لمن ال يؤمن إيبانًا قويًا بأحد نظريات التطور يُنظر إليو على أنو شخص 
رجعي ومتخلف وجاى . وتقدـ نظرية التطور للطبلب كما لو كان  لوؽ النقد أو ال يبكن 

"ال  American Scientistيف  مث قبد سي يب مارتن يقوؿنقدىا من األساس، ومن 
اؼبشكبلت؛  هيتعلق األمر بإدراكهم للصعوبات...وعدـ تقديرىم ؼبا تنطوي عليو خطورة ىذ

ية اؼبسلم هبا زبلع للنقد" النظر  هوستصيبهم الدىشة إذا ما رأوا ىذ لإهنم دل يسمعوا عنها بداية
يصف مفهـو التطور إال (. واغبقيقة ال يستطيع أي عادل صادؽ أف 71عن مقصود، ص  )نقبلً 

تكوف  أفإذل بأنو ؾبرد "نظرية للتطور"؛ لهي ال شيء سوى نظرية يتبناىا الكثّب لكنها ال ترقى 
إذ تنطوي ىذه النظرية على كثّب من األخطاء والثغرات وىذا ما  من اغبقائق العلمية اؼبسلم هبا.

 .بينو األشقر واعبنايب ومقصود يف اؼبراجع الٍب مت ذكرىا آنًفا
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كما أف لو عواقب   ،نظر لرعية، ويبكننا القوؿ أف ىذا الرأي يبدو غّب منطقي باؼبرة
 وخيمة.

باإلضالة إذل وجهات النظر اؼبذكورة آنًفا ليما يتعلق بطبيعة البشر، لهناؾ و 
ن يؤمن بوجود خالق ؽبذا الكوف لكنهم يعتقدوف بأف البشر بطبيعتهم من الناس م

يبدو من الوىلة األوذل أف ىذا الرأي غريب، إذ كيف يُظن ذلك و وببوف الشر. 
، لك  ىذا باقي اؼبخلوقات وسخر لووقد وىب ا اإلنساف الكثّب من اؼبميزات 

ليكوف ؿبًبا للشر. ومع القوؿ بأف ىذا الكائن اؼببارؾ خلقة ا  مع ال يتناسب
ذلك لهذا االعتقاد ال يتبناه سوى عدد من اليهود والنصارى على وجو 

 اػبصوص.

ذكر كرزوف ليما يتعلق بالعقيدة اليهودية، إف تعاليم التلمود تشّب إذل أف الشر 
متأص  يف النفس البشرية. واعترب حاخامات اليهود أف ربقيق الفليلة شيء 

تعارض مع طبيعة اعبنس البشري. ويزعموف أف ا ىو صعب جًدا نظرًا ألنو ي
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الذي جع  الشر متأصبًل يف النفس البشرية لذا لإف إجبار النفس على اتباع 
 قانوف ما سيحملها ما ال طاقة ؽبا بو.

لذا لإف اإلنساف ـبّب بْب اتباع لطرتو الشريرة أو اتباع الشريعة الٍب أرسلها 
يرتكب خطًأ عندما قت  وزّن عموف أف داوود دل ا. وبناًء على ىذا السبب يز 

 67انة الٍب وقع ليها ىو ا ذاتو. هألف الذي يقف وراء ىذ

إذا سلمنا باعتقاد اإلنساف يف النفس البشرية على ىذا النحو لمن السه  
جًدا أف تشوه النفس البشرية. إذا كاف من الصعب إدراؾ الصبلح لما ىي 

و؟ لبل يسعنا حينها إال أف نقوؿ أنو وبق لئلنساف أف الفائدة من السعي لتحقيق
 يرتكب اؼبعاصي، وأف يغلب من ا ألنو ىو من شرع ديًنا لوؽ طاقة البشر.

لكن النظرة اإلسبلمية للنفس البشرية ـبتلفة جًدا عن ىذه الوجهات حيث 
تشّب وجهة النظر اإلسبلمية إذل أف النفس البشرية متسقة سباًما مع ما يبكن 

                                                           
. كما يرجى االطبلع على اؼبراجع الٍب ذكرىا 100-99كرزوف، اجمللد األوؿ، صفحات   67

 ليما ىبص ىذا اؼبوضوع.
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إدراكو بعد تأم  طوي  يف عظمة خلق ىذا الكوف. ويف اغبديث الذي ذكرناه 
َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال  يُوَلُد َعَلى  "ؿ قا )صلى ا عليو وسلم( آنًفا أف رسوؿ ا 

و وىذا اغبديث يبْب لنا أن 68َويُبَج َسانِِو". ،َويُػَنص رَانِوِ  ،يُػَهو َدانِوِ  لَأَبَػَواهُ  ،اْلِفْطَرةِ 
يستحي  أف تتأص  النفس البشرية على الشر، حيث إف ك  مولود يولد على 

تتأثر إال بعد اختبلطو باألسرة واجملتمع الدين اغبق. وال تتحوؿ نفس البشر أو 
والبيئة الٍب ربيط بو، وعندىا يبكن أف يسلك اإلنساف طريق الشر. أضف إذل 

ال ﴿العزيز اؿ تعاذل يف كتابو ذلك أف ا أنزؿ شريعة تتناسب مع قدرة البشر. ق
ال ُيَكل ُف الل ُو نَػْفساً ﴿وقاؿ تعاذل  (286البقرة، ) ﴾ُيَكل ُف الل ُو نَػْفساً ِإال  ُوْسَعَها

تعترب وجهٍب  . لذا(7الطبلؽ،) ﴾(7ِإال  َما آتَاَىا َسَيْجَعُ  الل ُو بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا )
وليس ىناؾ شك يف أف العقيدة إلسبلمية. النظر اليهودية خاطئتْب من الناحية ا

ما يبكن واىية للبًل ع ليما يتعلق بالنفس البشرية عقيدة ت ىناذكر اليهودية الٍب 
 من عواقب وخيمة على البشرية صبعاء. أف تسفر عنو

                                                           
 روه البخاري ومسلم. 68
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أما النصارى لهم يؤمنوف دبا يدعى "اػبطيئة األصلية"، ومعُب ىذا االعتقاد 
طيئتو الٍب ارتكبها إذل صبيع نسلو. وىذا يعِب أف  أف اإلنساف األوؿ آدـ أورث خ

ك  إنساف معلق يف رقبتو خطيئة دل يرتكبها حٌب ولو كاف طفبًل صغّبًا. ويزعموف 
أف ىذه اػبطيئة ال يبحوىا سوى نزوؿ ابن الرب وتعذيبو لداًء للناس وتكفّبًا عن 

دين اإلسبلمي ىذه اػبطيئة. ىذا االعتقاد يتعارض صراحة مع قلية التوحيد يف ال
خاصة اعبزء الذي يتعلق بابن اإللو؛ لالرب ال ولد لو وال ند لو وال مثي  لو وال 

 "قريب" لو.

ومن اؼبنظور اإلسبلمي لإف كبل من آدـ وحواء ارتكبا اػبطيئة مًعا، ؼبا أزؽبما 
ىذه  اتوبتهما وبذلك غفر ا ؽبمالشيطاف، وبعد ذلك تابا إذل ا وتقب  ا 

، لبل ؾباؿ حينئذ أف يورثاىا إذل ذريتهما. واألخطر من ىذا اوؿُبي  عنهم اػبطيئة
توريث اػبطيئة تكوف من أعلى مراتب الظلم لكيف يأخذ ا الناس  أف مسألة
َها َوال َتزُِر َوازَِرٌة ﴿غّبىم. وقد قاؿ تعاذل بذنوب  َوال َتْكِسُب ُك ُّ نَػْفٍس ِإال  َعَليػْ

وقاؿ تعاذل )َوال تَزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر أُْخَرى َوِإْف َتدُْع  (164، األنعاـ) ﴾ِوْزَر ُأْخَرى
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ويبكن  (18لاطر، ) ﴾ُمثْػَقَلٌة ِإذَل ضِبِْلَها ال وُبَْمْ  ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَب 
 .(7والزمر،  15اإلسراء، )الرجوع أيًلا إذل سوريت 

للبًل عن اآلثار  خاطئ مفهـوومن مث لإف مفهـو اػبطيئة األصلية ىذه 
للبًل عن أنو يعطي انطباًعا خاطًئا عن ا وصفة و  69اػبطّبة الٍب تَبتب عليو.

العدؿ الٍب يتحلى هبا سبحانو، باإلضالة إذل أنو يرسخ اؼبفهـو بتأص  الشر يف 
 النفس البشرية.

ا آنًفا يظهر هتذكر وليس من قبي  الصدلة البحتة أف ك  وجهات النظر الٍب 
ا وضررىا. لكما أف اإلنساف دل يأت إذل ىذه الدنيا عن طريق الصدلة زيفه

                                                           
س خذ الناايبدو أف ىذا االعتقاد باط  أيًلا من وجهة نظر الكتاب اؼبقدس، لالرب ال يؤ  69

ال ٍِب زُبِْطُئ ِىَي  اَلنػ ْفسُ ( "02: 81) ىم. وقد قاؿ حزقياؿءبذنوب غّبىم حٌب ولو كانوا آبا
 اْلَبار  َعَلْيِو َيُكوُف، َوَشرُّ  ِبرُّ  .اَل وَبِْمُ  ِمْن ِإمثِْ االْبنِ  اَل وَبِْمُ  ِمْن ِإمثِْ اأَلِب، َواأَلبُ  االْبنُ  .سَبُوتُ 

تبعو تلقائًيا لساد ي الش ر يِر َعَلْيِو َيُكوُف ". من اعبدير بالذكر أف لساد مفهـو اػبطيئة األصلية
العقيدة النصرانية حيث إهنا تتمحور حوؿ صلب يسوع اؼبسيح، كما أف لكرة التلحية تكوف 

 أيًلا لاسدة ىي األخرى بالتبعية.
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البحتة، ليبقى ىناؾ نظاـ واحد لقط يوضح حقيقة البشر، نظاـ صحيح متناسق 
مع الكوف ىو نظاـ منطقي ونظاـ لو معُب. وىذا ىو ما يريد أف يوصلو الكاتب 

  يف دين اإلسبلـ.يف طيات ىذا الكتاب معتمًدا على التعاليم الٍب أنزؽبا ا
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 اإلنسان

أف نعرج على بعض األوجو  علينالقد ربدثنا عن اإلنساف كثّبًا، لكن بقي 
 اؼبهمة الٍب تستحق الَبكيز يف لص  خاص.

 تكريم اإلنسان

بأي شك  من  اإللوىيةلقد خلق ا اإلنساف، وىو ال يتصف بصفات 
عاـ يف صبيع البشر األشكاؿ، لهو ال يشارؾ الرب يف صفاتو اإلؽبية. وىذا 
. وينبغي باؼبعُب اغبريف وآحادىم. وليس من البشر من يُْدَعى ابن ا أو ابنتو

ػَبَْلُق ﴿يقوؿ:  للبشر أف يدركوا أهنم ليسوا أعظم وأكرب خلق ا؛ لا تعاذل
غالر: ) ﴾يَػْعَلُموفَ  الس َماَواِت َواأْلَْرِض َأْكبَػُر ِمْن َخْلِق الن اِس َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس اَل 

(. ب  إف تفكر اإلنساف يف مدى ضآلة حجمو بْب َخْلق ا العظيم يدلع 57
 النفس للتواضع.



ماهو اإلسالم 101

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

لكن يف ذات الوق  قبد أيًلا أف ا قد كـر اإلنساف بأشياء كثّبة، ولللو 
ـَ َوضبََ ﴿على كثّب من خلقو، يقوؿ ا تعاذل يف كتابو:  ْلَناُىْم يِف َوَلَقْد َكر ْمَنا َبِِب آَد

 ﴾اْلبَػر  َواْلَبْحِر َوَرَزقْػَناُىْم ِمَن الط ي َباِت َوَلل ْلَناُىْم َعَلى َكِثٍّب فب ْن َخَلْقَنا تَػْفِليبًل 
 (.70)اإلسراء: 

يف اغبقيقة، إف ك  إنساف يبلك قوتْب ـبتلفتْب سباما كامنتْب بداخلو، تنتظراف 
ؼبا خلق اُ آدـ أمر ق ا اإلنساف األوؿ. ظهورنبا. وىذه حقيقة ثابتة منذ أف خل

ُقوًى روحانية أوكلها ا لتقف دوًما إذل  دبثابة ذه اؼببلئكةاؼببلئكة بالسجود لو، وى
 70جانب اإلنساف كي تسانده يف لع  اػبّب. ويف الوق  نفسو يوجد الشيطاف
نهم. الذي أقسم بعزة ا أف يكوف عدًوا لئلنساف، وأف يغوي ما استطاع م

 لهذاف اؼبثاالف موجوداف أماـ اإلنساف.

                                                           
للعقيػػدة اإلسػبلمية دل يكػػن الشػػيطاف "َمَلَكػا آشبػػا"، لاؼببلئكػػة ال تعصػي رهبػػا كالشػػيطاف طبًقػا  70

  جنس آخر من اؼبخلوقات يُعَرؼ باعبن. ألف ىذه ليس  لطرهتا. أما الشيطاف لهو
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واإلنساف حر يف أف يسمو بنفسو إذل أعلى عليْب أو يردي نفسو أسف  
ساللْب. وقد ذُكر ىذاف اػبياراف اؼبختلفاف لئلنساف يف عدة مواضع يف القرآف، 

ْنَساَف يف َأْحَسِن تَػْقِومٍي. مُث  رَ ﴿تعاذل: يقوؿ ا  َدْدنَاُه َأْسَفَ  َساِلِلَْب. َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ُر فَبُْنوفٍ  (. ويقوؿ 6-4)التْب:  ﴾ِإال  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اغِبَاِت لَػَلُهْم َأْجٌر َغيػْ

ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْىِ  اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَْب يف نَاِر َجَهن َم َخاِلِديَن ِليَها ﴿أيلا: 
ُر اْلرَبِي ةِ أُولَِئَك   ﴾ُىْم َشرُّ اْلرَبِي ِة. ِإف  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اغِبَاِت أُولَِئَك ُىْم َخيػْ
 (.7-6)البينة: 

اآليات عن مفتاح بْب واضح أال وىو: اإليباف  اتاف اجملموعتاف منوتفصح ى
ىذه اغبياة، اؼبرء إذل بُغيتو يف  والعم . لباإليباف السليم والعم  الصاحل يص 

ووبقق أظبى ما تصبو إليو نفسو. لقد ذكر ا تعاذل الغرض من خلقو اػبلق 
ْنَس ِإال  لِيَػْعُبُدوفِ ﴿بقولو:   (.56)الذاريات:  ﴾َوَما َخَلْقُ  اعبِْن  َواإْلِ

إف غاية ىذه اغبياة ىي عبادة ا وإرضائو، ومن مث الوصوؿ ؼبرضاتو تعاذل،  
يف ىذا اؽبدؼ؛ ظانْب أف أمامهم ما ىو أظبى منو   ولكن بعض الناس يزىدوف
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كي وبصلوه. ولكن ىذا هُبانب ما قررناه من اغبق؛ لإف ا تعاذل وصف أشرؼ 
خلقو بػ "عباده" فبا يدؿ على أنو ليس ىناؾ شبة حياة أو وجود أرلع قدرًا أو أكـر 

 يبتدحعلى الذي منزلة من أف يكوف اإلنساف عبًدا حقيقًيا  تعاذل. إنو الثناء األ
َوَلُو َمْن يِف الس َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿عن اؼببلئكة:  ا بو خلقو؛ لقد قاؿ ا تعاذل

( ُيَسب ُحوَف الل ْيَ  َوالنػ َهاَر 19َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكربُوَف َعْن ِعَباَدتِِو َواَل َيْسَتْحِسُروَف )
 .(20-19) األنبياء:  ﴾اَل يَػْفتُػُروفَ 

َلْن ﴿وىذا أيلا ينطبق على أشرؼ البشر كاألنبياء، يقوؿ ا تعاذل: 
َيْستَػْنِكَف اْلَمِسيُح أَْف َيُكوَف َعْبًدا لِل ِو َواَل اْلَمبَلِئَكُة اْلُمَقر بُوَف َوَمْن َيْستَػْنِكْف َعْن 

يًعا (. وإف أجه  الناس من 172)النساء:  ﴾ِعَباَدتِِو َوَيْسَتْكربْ َلَسَيْحُشُرُىْم إِلَْيِو صبَِ
  يأب اػبلوع والعبودية  اإللِو اػبالِق العظيِم اجمليِد اعبليِ .
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ويقوؿ النيب )صلى ا عليو وسلم(: "اَل ُتْطُروين، َكَما أَْطَرْت الن َصاَرى اْبَن 
َا أَنَا َعْبُدُه، لَػُقوُلوا َعْبُد الل ِو، َوَرُسولُُو".  71َمْرمَيَ، لَِإمب 

ىا غاية، وىي الغاية ء ىو الغاية األظبى الٍب ليس وراق العبودية لتحقي
الوحيدة الٍب تفلي إذل الراحة اغبقيقية لنفس اإلنساف؛ ألهنا مستقرة يف أعماؽ 
نْفسو. وكما أشرنا من قب  ال تنفك ىذه الرغبة يف معرلة وعبادة الرب عن لطرة 

 هبد السعادة اغبقيقية. اإلنساف. وإذا ما لقد اإلنساف ىذه اغبقيقة للن

إذف لالطريق إذل السمو والعظمة والرلعة يتمث  يف عبادة ا تعاذل وليس وراء 
وىذا فبا هبب أف يكوف ماثبًل يف  وىذه ىي القوة الكامنة. ذلك من ظبو ورلعة.

اػبلوع  اإللو الواحد اغبق  يلما ربرؾ اإلنساف لتلك الغاية وىأذىاننا. لك
سعادة أكرب وظبو أعلى. وعندما يدرؾ اؼبرء ذلك لعليو أف يزيد وتعبد لو شعر ب

 ليحص  على درجة قصوى من ىذه القوة الكامنة لديو.من جهده 

                                                           
 رواه البخاري. 71
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وعندما يدرؾ اإلنساف أف أمامو ىدلًا واحًدا واضًحا يكوف ؽبذا مزيد األثر يف 
أعماؽ نفسو، لبل يكوف يف حاجة إذل الركض وراء سلسلة ال تنتهي من أىداؼ 

ا ما تتعارض أىداؼ الناس وال لكثّبً أف ُيشبع أو وبقق أي منها كلية )يستطيع  ال
ربقيق صبيعها(، وال يكوف أيًلا يف حاجة إذل استفراغ طاقاتو لتحقيق يستطيعوف 

 دل يكن لو سوى ىدؼ واحد لقط لسوؼأىداؼ عديدة، إذ أف اإلنساف إذا 
ا اؽبدؼ، ويلع ك  يعرؼ بُيسر وجهتو الصحيحة يف التحرؾ كبو ربقيق ىذ

ويكوف سبيلو واضًحا. ومن ىنا تنتفي لديو أسباب  طاقتو ولكره يف العم  كبوه
التشكك والريبة، وكلما اقَبب من ىذا اؽبدؼ اؼبطلق هبد السعادة اغبقيقية 
والسرور. ولقد وصف ا تعاذل حاؿ من يدرؾ العبادة اغبقيقية لرب واحد 

غوف ربقيق عدة أىداؼ وإرضاء عدة آؽبة ويسعى يف سبيلها وحاؿ من الذين يب
َضَرَب الل ُو َمَثبًل َرُجبًل ِليِو ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَف َوَرُجبًل َسَلًما ِلَرُجٍ  َىْ  ﴿لقاؿ: 

  (.29)الزمر:  ﴾َيْسَتِويَاِف َمَثبًل اغبَْْمُد لِل ِو َبْ  َأْكثَػُرُىْم اَل يَػْعَلُموفَ 
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لغاية اؼبطلقة لئلنساف لا غِب عن ا يالحظ أنو بالرغم من أف ىذه ى
)آؿ عمراف:  ﴾َوَمْن َكَفَر لَِإف  الل َو َغِِب  َعِن اْلَعاَلِمْبَ ﴿عبادتو؛ يقوؿ ا تعاذل: 

يًعا ﴿(. ويف آية أخرى يقوؿ: 97 َوقَاَؿ ُموَسى ِإْف َتْكُفُروا أَنْػُتْم َوَمْن يف اأْلَْرِض صبَِ
ي  (.8: إبراىيم) ﴾دٌ لَِإف  الل َو َلَغِِب  ضبَِ

لإذا كاف ذلك كذلك لمن الذي تنفعو عبادة ا؟! إنو اإلنساف نفسو، 
ليحص  لو هبا تزكية النفس وطمأنينة القلب وتتوثق عرى صلتو بربو وىي أنبها. 

َوَمْن ﴿ا تعاذل بذلك يف عدة مواضع يف القرآف، لمثبًل يقوؿ ا تعاذل : يذكرنا 
َا هبَُ  (. ويقوؿ 6)العنكبوت:  ﴾اِىُد لِنَػْفِسِو ِإف  الل َو َلَغِِب  َعِن اْلَعاَلِمْبَ َجاَىَد لَِإمب 

يدٌ ﴿تعاذل :  َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن َكَفَر لَِإف  الل َو َغِِب  ضبَِ )لقماف:  ﴾َوَمْن َيْشُكْر لَِإمب 
َا يَػْهتَ ﴿(. وأخّبًا يقوؿ ا تعاذل: 12 َا َمِن اْىَتَدى لَِإمب  ِدي لِنَػْفِسِو َوَمْن َض   لَِإمب 

ِبَْب َحٌب  نَػبػَْعَث َرُسواًل  َها َواَل تَزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكن ا ُمَعذ   ﴾َيِل ُّ َعَليػْ
 (.15)اإلسراء: 
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 الحكمة من َخْلق اإلنسان

العبادة عبادة ا وأف ا غِب عن تلك  ىيإذا قلنا أف الغاية اؼبطلقة لئلنساف 
بالتأكيد ىناؾ حكمة   72لو، لقد يسأؿ سائ : ما اغبكمة من خلق اإلنساف؟

ا، للو ِحكمٌة يف أنو دل ىبلق شيئا ُسدى أو عبثً  كما قررنا سابًقا: أوضح ا تعاذل
خلقو، وىو العليم اغبكيم. للما استعلم  اؼببلئكة من ا تعاذل عن سبب خلقو 

                                                           
نص صريح يف القرآف والسنة هبيػب عػن ىػذا  -على حد علم كاتب ىذه األسطر-ال يوجد  72

التساؤؿ كما ىو اغباؿ يف التساؤؿ اآلخر عن الغرض مػن خلػق البشػرية. نعلػم أف  ِحكمػة يف 
ر. يقػوؿ ابػن أيب العػز "يصػعب أو يسػتحي  لعلو، وال هبب أف تكوف ىذه اغبكمة واضػحة للبشػ

(، مث يعطينػا 1أف يعي اإلنساف اغبكمة من وراء أمر ا أوَخْلقو". )شرح العقيدة الطحاويػة، ص
بعػػد ذلػػك إشػػارة مهمػػة ليقػػوؿ: "لػػإذا كانػػ  اغبكمػػة خفيػػة عنػػا وال نعلمهػػا لهػػذا ال يعػػِب أنػػو ال 

اغبكمػة مػن وراء خلػق الثعػابْب واغبيػات  يوجد غرض أو سبب وراء اػبلق أو الفع ؛ أال ترى أف
معلومػة لنػا! كػ  مػا نعلمػو عػن ىػذه اؼبخلوقػات أهنػا ضػارة ولكػن ىػذا ال والفئراف واغبشرات غػّب 

تعاذل دل ىبلقهم أو ال غرض مػن خلقهػم لػإف عػدـ العلػم لػيس دلػيبل علػى العػدـ" -يعِب أف ا 
األسطر أف يص  إليها لئلجابػة عػن (. لاإلجابة اؼبذكورة ىي الٍب يبكن لكاتب ىذه 209)ص 

 ىذا السؤاؿ. 
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آدـ(، كاف جوابو تعاذل أنو يعلم ما ال ؽبذا اؼبخلوؽ اعبديد يف األرض )
 73يعلموف.

ف اغباؿ يف قلية التأم  يف خلق السماوات واألرض، لكذلك يبكننا اوكما ك
ردبا تكوف إجابات جزئية ؽبذا من خبلؿ التأم  أف نص  إذل بعض النتائج الٍب 

 ْعِِب .اؼبالسؤاؿ 

ا وحريتو  أوال: نرى أف اإلنساف كائن لريد باعتبار قدرتو يف عبادة
أف يسمو  -كما وصفنا سابقا–واستخدامو عقلو. لقد خلق ا كائًنا يستطيع 

بنفسو إذل أعلى مستويات اػبَْلق أو يهوي هبا إذل اغبليض. إف اػبَْلَق ال يدؿ 
إذ أف َخلًقا كهذا دل يأت صدلة وال يوجد يف اػبلق  -لقط على وجود خالق 

عظمة ا تعاذل وعلمو العظيم. لهذا  ولكن يدؿ أيًلا على -شيء أتى صدلة
 اعبانب لو أنبيتو وعلى اإلنساف أف يتدبره، لبل مناص من أف لو خالًقا وربًا.

                                                           
َوِإْذ قَػػػاَؿ َربُّػػػػَك لِْلَمبَلِئَكػػػػِة ِإين  َجاِعػػػٌ  يف اأْلَْرِض َخِليَفػػػػًة قَػػػػاُلوا َأذَبَْعػػػػُ  ِليَهػػػا َمػػػػْن يُػْفِسػػػػُد ِليَهػػػػا " 73

ُس َلَك قَاَؿ ِإين  أَعْ  َماَء َوكَبُْن ُنَسب ُح حِبَْمِدَؾ َونُػَقد   (.30: َلُم َما اَل تَػْعَلُموَف" )البقرةَوَيْسِفُك الد 
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ثانيا: إف وجود اإلنساف الذي لو القدرة على لع  اػبّب أو الشر ُتظهر لنا 
العديد من صفات ا تعاذل الٍب قد ال تُرى بسهولة من خبلؿ خلق السماوات 

لو مدلوؿ إهبايب. لعن طريق  74نعم، إف حٌب ؾبرد وجود "الشر النسيب" واألرض.
وجود ىذا الشر نرى صفات ا اغبسُب من اؼبغفرة والرضبة والصرب واجملازاة على 
األعماؿ. باإلضالة إذل أف صفاتو كالعدؿ والقدرة على العقاب وقدرتو اؼبطلقة 

ين منها اإلنساف ويعجب منها: على خلقو َتظهر أيًلا من خبلؿ األلعاؿ الٍب يعا
حكمة أو غاية وقد يدرؾ الشخص دِلَ أوقع ا ىذا؟! لبل يوجد شيء بدوف 

 على اؼبدى البعيد اػبّب العظيم الذي جاء من وراء ىذه األلعاؿ.

                                                           
الشػُر النسػػيبُّ ىػػو الشػيء الػػذي ظػػاىره شػػر ولكػن يف حقيقػػة األمػػر ليػو غػػرض ولائػػدة أعظػػم.  74

لردبا يكوف يف خلق الشيطاف أعظم شر نتخيلو ولكن يف خلقو حكمة كبّبة ولائدة للبشػر. وإذا 
أطػػاؿ الكػػبلـ عنهػػا وردبػػا ذبػػد كتاباتػػو لقػػد  أردت اؼبزيػػد يف ىػػذه القلػػية لراجػػع كػػبلـ ابػػن القػػيم

)مقاطعة بولدر: البشّب للَبصبة  عادل اعبن والشياطْبمَبصبة إذل اإلقبليزية يف كتاب عمر األشقر 
   .243 -225(، ص 1998والنشر، 
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ثالثا: إف الثواب اػبالد الذي أعده )سبحانو( ؼبن آمن وعم  صاغبا يُظهر 
يف عبادتو  وقَِبَلها وآمن هبا وأقبز مسعاه يف ؿببة ا تعاذل ورضبتو. لمن أخلص 

وىذا يُظهر عظمة ا تعاذل يف العطاء  ،ذلك سيجعلو ا تعاذل يف سعادة أبدية
اعبانب اآلخر وىو مصّب أولئك الذين أعرضوا طوًعا عما حوؽبم  والثواب. أما يف

قدرتو على القلاء من آيات وأبوا عبادة ا واالستسبلـ لو لذلك يُظهر قوة ا و 
 بعدؿ تاـ وحق مطلق.

 كل البشر في اإلسالمبين  المساواة الجوىرية 

لقد حسم اإلسبلـ بتعاليمو ىذه القلية الٍب ال تزاؿ اجملتمعات اغبديثة 
بْب كالة البشر. لك  البشر َخلُق ا  تتخبط ليها أال وىى اؼبساواة األساسية

طريق العبودية   إذل القمة البشرية عنمنهم لو القدرة على الَبقي والسمو وك  
تعاذل واالستسبلـ لو. لبل سبايز بينهم من جهة البشرية، لباختيارىم الذي أواله 

، وليس للِعْرؽ أو اللوف أو وأماـ القانوف واجملتمعا إياىم يتمايزوف أماـ ا 
 اعبنس دور يف ىذا التمايز البتة.
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الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم  يَا أَيػَُّها﴿تعاذل : يقوؿ ا 
 ﴾ُشُعوبًا َوقَػَباِئَ  لِتَػَعاَرُلوا ِإف  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الل ِو أَتْػَقاُكْم ِإف  الل َو َعِليٌم َخِبّبٌ 

(. وبْب  ذلك النيب )صلى ا عليو وسلم( عندما قاؿ يف صبع 13)اغبجرات: 
يَا أَيػَُّها الن اُس َأاَل إف  َرّبُكْم َواِحٌد َوِإف  أَبَاُكْم ﴿وىو من أعظم اعبموع: عظيم 

، َواَل لَِعَجِميي َعَلى َعَريبي، َواَل أِلَضْبََر َعَلى  َواِحٌد َأاَل اَل َلْلَ  لَِعَريبي َعَلى َعَجِميي
)صلى  -ْقَوى أَبَػل ْغُ ؟ قَاُلوا: بَػل َغ َرُسوُؿ الل ِو َأْسَوَد، َواَل أِلَْسَوَد َعَلى َأضْبََر إال  بِالتػ  

 75".– ا عليو وسلم( 

لالتمييز والعرقية اللتاف مازلنا نرانبا يف العصر اغبديث كانا موجودين قب  النيب 
)صلى ا عليو وسلم( لكنو ؿبانبا. لفي إحدى اؼبرات قاؿ النيب )صلى ا عليو 

لن اُس، ِإف  الل َو َقْد أَْذَىَب َعْنُكْم ُعبػ ي َة اعبَاِىلِي ِة َوتَػَعاُظَمَها يَا أَيػَُّها ا﴿وسلم(: 

                                                           
 رواه أضبد. 75
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ِبآبَائَِها، لَالن اُس َرُجبَلِف: بَػر  َتِقي  َكرمٌِي َعَلى الل ِو، َولَاِجٌر َشِقي  َىْب ٌ َعَلى الل ِو، 
ـَ ِمْن تُػرَ  ـَ، َوَخَلَق الل ُو آَد  76اٍب".َوالن اُس بَػُنو آَد

خلق ا آدـ من تراب وكلنا من آدـ. ومن أراد أف يعلم مدى سخالة الِعرقية 
اؼبوجودة للّباىا يف ضوء حقيقة أف اختبلؼ لوف البشر يرجع إذل أص  آدـ؛ لإف 

ـَ ِمْن قَػْبَلٍة قَػَبَلَها النيب )صلى ا  عليو وسلم( يقوؿ: "ِإف  اَ َعز  َوَج   َخَلَق آَد
ُهُم اأْلَبْػَيُض َواأْلَضْبَُر ِمْن صبَِ  ـَ َعَلى َقْدِر اأْلَْرِض. َجاَء ِمنػْ يِع اأْلَْرِض، َلَجاَء بَػُنو آَد

 . 77َواأْلَْسَوُد َوبَػْْبَ َذِلَك، َواػْبَِبيُث، َوالط ي ُب َوالس ْهُ ، َواغْبَْزُف َوبَػْْبَ َذِلَك"

                                                           
للشػػيخ ناصػػر الػػدين األلبػػاين  صػػحيح اعبػػامع الصػػغّبرواه الَبمػػذي وصػػححو األلبػػاين، انظػػر  76

 .963، ص2(، ج1988اؼبكتبة اإلسبلمية: )بّبوت: 
، صػػػحيح اعبػػػامع الصػػػغّبرواه أضبػػػد وأبػػػو داود والَبمػػػذي وغػػػّبىم وصػػػححو األلبػػػاين. انظػػػر  77
 . 362، ص1ج
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ب  مقصوده  ناس،لليس اؽبدؼ من وراء ىذا التغاير الشقاؽ والتناحر بْب ال
آيَاتِِو َخْلُق الس َماَواِت َواأْلَْرِض  ِمنْ و ﴿الداللة على عظمة اػبالق. قاؿ ا تعاذل: 

:  ﴾َواْخِتبَلُؼ أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإف  يِف َذِلَك آَليَاٍت لِْلَعاِلِمْبَ   (.22)الرـو

دوف نظر إذل ِعرؽ ب إذف لالطريق لتحقيق العبودية  تعاذل ميسر لك  أحد
وىو العبودية  )ج  وعبل(، أو جنسية أو غّب ذلك. إنو طريق واحد ال غّب أال 

وبو يستحق اؼبرء الشرؼ واإلجبلؿ، وتغمره بالفلائ ؛ وىذه عقيدة من عقائد 
 78يف تارىبو. اإلسبلـ الٍب نلمسها

                                                           
ىػذا ال ينفػي أننػػا قػد نػػرى ِعرقيػة بػْب اؼبسػػلمْب لكنهػا دل تبلػػغ حػد مػا وصػػل  إليػو الِعرقيػػة يف  78

نتػػػاج اعبهػػػ  وانعػػػداـ التقػػػوى، لػػػذا لػػػإف الػػػدين  "الغػػػرب اؼبتحلػػػر اغبػػػديث" إف مثػػػ  ىػػػذه الِعرقيػػػة
  يرلض صبيع أشكاؿ العرقية وال يقرىا وكذلك األدياف األخرى.
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س حوؿ ىذه النقطة قائبل: "إف اندرا أرنولد توينيب كتب اؼبؤرخ اؼبشهور
الشعور الِعْرِقي بْب اؼبسلمْب من أبرز إقبازات اإلسبلـ. ويف العادل اؼبعاصر ىناؾ 

 79.."..حاجة ماسة لنشر ىذه الفليلة اإلسبلمية

وىذه اؼبساواة اعبوىرية بْب البشر تشم  الذكر واألنثى بغض النظر عن 
اف أماـ ا إف الرج  واؼبرأة ِسي   80اإلشاعات الٍب ردبا يسمعها اؼبرء عن اإلسبلـ.

 لبل لرؽ بينهما. 81من حيث كوهنما ـبلوقْب ، قادرين على ربقيق العبودية لو

َمْن َعِمَ  َصاغِبًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْػَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن لَػَلُنْحِييَػن ُو ﴿ا تعاذل : يقوؿ 
(. ويقوؿ 97)النح :  ﴾يَػْعَمُلوفَ  َحَياًة طَي َبًة َولََنْجزِيَػنػ ُهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا

                                                           
)كراتشػي، باكسػتاف: وقػف السػيدة عائشػة اإلسػبلـ: الػدين األوؿ واػبػامت  مقتبس من كتاب 79

  .73(، ص1978باواين، 
بالكامػػػ  أو ىػػػي أمػػػور ُعرليػػػة كثػػػّب مػػػن الػػػذي يسػػػمعو اؼبػػػرء عػػػن اؼبػػػرأة يف اإلسػػػبلـ إمػػػا غلػػػط  80

 تعارض آداب اإلسبلـ وقد حاوؿ علماء اإلسبلـ أنفسهم عبلج ذلك.
اإلسبلمية يف حقيقة األمر أف كبًل مػن آدـ وحػواء ارتكبػا اػبطيئػة األصػلية وتابػا  تقرر العقيدة 81

 إذل ا تعاذل، لناال مغفرتو.
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َهْوَف ﴿أيلا:  َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُلُهْم أَْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
ضَبُُهُم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَف الص بَلَة َويُػْؤتُوَف الز َكاَة َويُِطيُعوَف الل َو َوَرُسوَلُو أُولَِئَك َسيَػرْ 

ِإف  ﴿(. ومثاؿ أخّب يقوؿ ا تعاذل : 71)التوبة:  ﴾الل ُو ِإف  الل َو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
اْلُمْسِلِمَْب َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَْب َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَْب َواْلَقانَِتاِت َوالص اِدِقَْب 

ِقَْب َوالص اِدقَاِت َوالص ابِرِيَن َوالص ابِرَ  اِت َواػْبَاِشِعَْب َواػْبَاِشَعاِت َواْلُمَتَصد 
قَاِت َوالص ائِِمَْب َوالص ائَِماِت َواغْبَاِلِظَْب لُػُروَجُهْم َواغْبَاِلظَاِت َوالذ اِكرِيَن  َواْلُمَتَصد 

 (.35)األحزاب:  ﴾الل َو َكِثّبًا َوالذ اِكرَاِت أََعد  الل ُو ؽَبُْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما

من اؼبعروؼ أف اإلسبلـ أعطى اؼبرأة حقوقًا عديدة دل ربص  عليها اؼبرأة 
ب  ما  82أعماؽبا التجارية،  قريب كحق اؼبلكية ومزاولة شئوف الغربية إال من وق

                                                           
ا أف للمػػرأة حريػػة يف اإلسػػػبلـ تقػػوؿ: "أظػػن غالبػػػ 1932كتبػػ  آين بيزانػػ  يف سػػنة حػػػوارل  82

إف إقبلػَبا اؼبسػيحية دل تعػَبؼ  اؼبسػيحية...لأحكاـ اؼبػرأة يف القػرآف أعػدؿ وأكثػر ربػررًا. أكثر مػن
بينما يف اإلسبلـ ىذا اغبق ثاب  للمرأة منػذ زمػن  منذ عشرين سنة لقطحبق اؼبرأة يف اؼبلكية إال 
. وانظػػر بػػاقي 92-91، صػػفحاتامتكتػػاب اإلسػػبلـ: الػػدين األوؿ واػبػػبعيػػد..." مقتػػبس مػػن 

  .93 -91االقتباسات ىناؾ حوؿ ىذا اؼبوضوع صفحات 
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أكثر بعض األمور  تقدرأيديولوجية أو دين أو ثقالة  ةىو أكثر من ذلك. إف أي
التقوى  يف أىم منزلة يف اإلسبلـ ىلإاعبزء ذا واضح يف ى بعض. وكما ىو من

اؼبرأة مساوية لإف وردبا يليها العلُم بالدين. ويف ىذه اعبوانب  ،والطاعة  تعاذل
للرج ؛ لعرب تاريخ اإلسبلـ ُعِرؼ نساء بالتقى والعلم وُشهد ؽبن بالفل . ومن 

بإغراء جسده ناحية أخرى، ال يقوؿ اإلسبلـ أف َقْدر اؼبرء يقاس جبماؿ وجهو أو 
أو سرعة ركلو يف الرياضة أو حسن غنائو أو رقصو أو أدائو؛ ىذه معايّب سخيفة 
يف نظر اإلسبلـ لتقييم الشخص على الرغم من أهنا تأخذ الكثّب من اىتماـ 
"اغبلارة اغبديثة" على ما يبدو. لكن خبلصة القوؿ أف اؼبرأة تساوي الرج  سباًما 

رتبة العظمى يف اغبياة أال وىى التقوى والعلم بالدين، بالنسبة لؤلمور الٍب ربت  اؼب
 وىذا أىم ما يثب  اؼبساواة ولق منظومة اؼبعايّب اإلسبلمية.

 حقوق اإلنسان والشريعة اإلسالمية

فبا يتعلق بقلية كرامة اإلنساف ىو موضوع "حقوؽ اإلنساف". وليس 
اإلنساف اخَباع حقوؽ دبستغرب أف نقرأ يف كتابات الغربيْب ادعاء أف مفهـو 
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  اؼبثاؿ كتب  آف مايّب: "إف مفاىيم حقوؽ اإلنساف ىى جزء يبسغريب، لعلى 
وكتب جاؾ  83منذ القرف التاسع عشر من الغرب". من ؾبموعة أعراؼ نُقل 

دونلي أيلا: "إف معظم التقاليد السياسية والثقالية غّب الغربية تفتقر ليس إذل 
ا إذل اؼبفهـو ذاتو. لإذا تكلمنا من فبارسة حقوؽ اإلنساف لحسب ولكن أيلً 

منطلق اغبقائق التارىبية لمفهـو حقوؽ اإلنساف ىو من صنع اغبلارة الغربية 
 84اغبديثة".

وعلى الرغم أف ك  الدساتّب القانونية قد أعط  اغبقوؽ اللرورية لئلنساف، 
قوقًا لإف بإمكاف اؼبرء أف يقوؿ دب ء ِلْيو إف ذلك متقرر يف اإلسبلـ الذي ضمن ح

ىائلة عبميع البشر. إف اإلسبلـ دين يأمر بالعدؿ، ووبفظ اغبقوؽ، ووبفظ ُحكم 
  القانوف، وقد كف  اإلسبلـ ىذه اغبقوؽ لئلنساف منذ ألف وأربعمائة سنة تقريًبا.

                                                           
(، 1999)مقاطعػة بولػدر: مطػابع ويسػتفيو،  اإلسبلـ وحقوؽ اإلنسػافيّب، آف إيليزابيث ما 83
 . 9ص
ؾبلة جاؾ دونلي، "حقوؽ اإلنساف وكرامتو: نقد ربليلي ؼبفاىيم حقوؽ اإلنساف غّب الغربية"  84

 .303(. ص. 76، 1982)لسياسية األمريكية العلـو ا
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وجدوا  85وؽبذا عندما طالع العلماء اؼبسلموف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف
 86.وصى هبا اإلسبلـ وطبقها يف اجملتمع قدأف األغلبية العظمى من مبادئو 

بعض حقوؽ اإلنساف القائمة يف اإلعبلف العاؼبي  علىنظرة خاطفة  ألقينالإذا 
غبقوؽ اإلنساف قبد ببساطة أف ىذه اغبقوؽ يكفلها اإلسبلـ بالفع  ويُوصي هبا. 

 لك  لردمن ىذا اإلعبلف عشوائيا: نقرأ يف اؼبادة الثالثة: " اؼببادئللنأخذ بعض 
ك  الناس سواسية ويف اؼبادة السابعة: " ،اغبق يف اغبياة واغبرية وسبلمة شخصو"

أماـ القانوف وؽبم اغبق يف التمتع حبماية متكالئة عنو دوف أية تفرقة، كما أف ؽبم 
عبلف وضد أي ربريض صبيعًا اغبق يف ضباية متساوية ضد أي سبييز ىُب  هبذا اإل

                                                           
يف واقػػع األمػػر دل تصػػبح وثيقػػة األمػػم اؼبتحػػدة ىػػذه ملزمػػة قانونيػػا أبػػًدا؛ وؽبػػذا مت اقػػَباح وتبػػِب  85

 مواثيق جديدة مث  ميثاؽ اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية. 
ارض لقػػػد كػػػاف ىنػػػاؾ عػػػدد مػػػن البنػػػود القليلػػػة الػػػٍب اعػػػَبض عليهػػػا علمػػػاء اؼبسػػػلمْب ألهنػػػا تعػػػ 86

حقػػػوؽ اإلنسػػػاف يف اإلسػػػبلـ وتفنيػػػد أحكاًمػػػا إسػػػبلمية خاصػػػة. انظػػػر كتػػػاب سػػػليماف اغبجيػػػ  
  .77-70)اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية(. صفحاتاؼبزاعم اؼبغلوطة حوؽبا 
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اإلسبلمية ال ربمي ىذه اغبقوؽ  الشريعةبأف يبكننا القوؿ و . على سبييز كهذا"
لحسب، ولكن أيًلا تشك  جزءًا من مقاصد الشريعة نفسها الٍب تكف  حقوقًا 

 ىذا النوع. من

ويدور جدؿ إذل يومنا ىذا حوؿ ما الذي هبب اعتباره ضمن حقوؽ اإلنساف 
ال هبب؟ ىناؾ سؤاؿ مهم وجد صعوبة لدى مؤيدي حقوؽ األساسية وما الذي 

اإلنساف من العلمانيْب يف اإلجابة عليو عرب التاريخ وىو: على أي أساس أو 
معيار يبكننا ربديد شيء ما بأنو من حقوؽ اإلنساف األساسية؟ وى  لدى البشر 
ف حًقا العلم والقدرة على ربديد حقوؽ اإلنساف األساسية؟ أال ينبغي أف يكو 

لتحديد حقوؽ إنسانية أساسية كهذه صلة جبوىر اإلنساف ذاتو ونفسو مع اإلقرار 
 بأف البشر دل ينجحوا قباًحا كالًيا يف خوض الغموض الواسع للنفس البشرية؟

حد سواه أدوف  –لة يف اإلسبلـ: إنو اُ إف ىذه األسئلة ذبد ؽبا إجابات سه
ف حقا أساسًيا لئلنساف وما ال الذي لو العلم والقدرة على تعيْب ما يكو  -

ـ مع طبيعة ءاه يستطيع ذلك وبعدؿ ومع ما يتبليكوف. نعم إنو ا وال أحد سو 
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تعيْب  الذي زببط يف -اإلنساف وما وبتاجو. لَبؾ أمر خطّب كهذا لعق  اإلنساف
والبعد أيًلا عن وحي ا أمر ؿبفوؼ  -87عرب الزمن ىذه اغبقوؽ، وتغّبت آراؤه

َوَلِو اتػ َبَع اغبَْقُّ أَْىَواَءُىْم َلَفَسَدِت ﴿يف القرآف: قوؿ ا تعاذل باؼبخاطر. ي
 (. 71)اؼبؤمنوف:  ﴾الس َماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِليِهن  

رؤية  ةإذف ىناؾ لرؽ آخر ُمِهم بْب الرؤية اإلسبلمية غبقوؽ اإلنساف وأي
لٍب يفرضها اإلسبلـ يرى اؼبسلموف أف حقوؽ اإلنساف اإذ علمانية أخرى ؽبا. 

وال هبوز انتهاكها أو ذباىلها، واحَباـ حقوؽ اآلخرين الٍب يكفلها ؽبم  إؽبية
ظهر ىذا يف سلوؾ اؼبسلمْب عرب التاريخ، حٌب اإلسبلـ من طاعة ا تعاذل. وقد 

صارمة ملزمة هتديهم يف ىذا  اعند وق  اللجوء إذل اغبرب قبدىم يتبعوف آداب
وال قبد مبوذًجا عبيش مسلم ارتكب ما ارتكبو الصليبيوف من ليلتزموف هبا.  األمر

                                                           
للمػرأة أغبػ  بعػض اجملموعػات علػى حريػات معينػة للجػنس كالشػذوذ عبعلهػا  يف مؤسبر بكػْب 87

أف ىػػذا االقػػَباح مسػػتحي  القبػػوؿ أو التصػػور منػػذ حػػوارل طبسػػْب  حقوقػػا أساسػػية لئلنسػػاف، مػػع
 سنة لقط. 



ماهو اإلسالم 121

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

العنف والتذبيح عندما دخلوا بي  اؼبقدس. إف كاتب ىذه األسطر علي يقْب من 
أف اؼبسلمْب دل يرتكبوا ألعااًل وحشية كهذه الٍب ارتكب  حديثًا يف سجن أيب 

وف اإليباف حبقوؽ غريب مع أف الفاعلْب ؽبا ب  اؼبدالعْب عنها أحيانا أناس يد ع
  .اخل والديبقراطيةاإلنساف واغبرية 

ا، عندما يناقش البشر ووبددوف حقوؽ اإلنساف ذبد أف اجملاؿ يكوف أخّبً 
ا؛ لتجدىم ال يناقشوف إال األوجو الدنيوية لقط ويهملوف أىم حقوؽ قاصرًا جدً 

غبق من ونلتمس معرلة ىذا ا. اإلنساف وىو حق ال يبكن أف يبنحو إال ا تعاذل
الوحي واألنبياء: لقد شرح النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( ىذا اغبق عندما  

قَاَؿ: « كاف يكلم أحد الصحابة لقاؿ: "يَا ُمَعاُذ، أََتْدرِي َما َحقُّ اِ َعَلى اْلِعَباِد؟
أََتْدرِي َما »قَاَؿ:  ،«أَْف يُػْعَبَد اُ َواَل ُيْشَرَؾ بِِو َشْيءٌ »اُ َوَرُسولُُو أَْعَلُم، قَاَؿ: 
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َأْف اَل »لَػَقاَؿ: اُ َوَرُسوُلُو أَْعَلُم، قَاَؿ: « َحقُُّهْم َعَلْيِو ِإَذا لَػَعُلوا َذِلَك؟
بَػُهمْ   88«".يُػَعذ 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. 88
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 الدين

ىا كبن وقد ناقشنا قلية اػبَْلق وحقوؽ اإلنساف بشيء من التفصي ، وقد آف 
الة إذل أننا سنناقش األساس الوق  كي نناقش اغباجة إذل الدين نفسو باإلض

 الذي يقب  عليو أي دين. 

 حاجة البشر إلى الدين

يف مرحلة مادية جًدا، وبدا أف العلم قد غزا الطبيعة، وأف ال  اآلف العادليعيش 
وأعلن قائبًل: "إف  نيتشوحاجة إذل الدين واػبرالات وأساطّب األقدمْب، لذا ذبرأ 

 الرب مي ".

الدين دل يندرس، وىذا فبا جع  العلماء وباولوف  وبالرغم من ذلك كلو لإف
اإلجابة عن ىذا السؤاؿ: دل ال يندرس الدين واإليباف باإللو؟ ولقد ُنشر مؤخرا  

 Why God : علم العق  وبيولوجيا اإليبافا ؼباذا ال ىبتفيكتاب بعنواف: 
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Won’t Go Away: Brain Science & the Biology of 
Belief.89 

ندرس ويشهد رجوًعا عظيما إليو يف وقتنا اغبارل يف ك  أكباء لالدين دل ي
 العادل، وليس للدين لحسب ب  للدين األصورل وىذا فبا أقلق العلمانيْب.

إف من الواضح يف القرآف والسنة أف الدين شيء طبيعي ولطري يف البشر. 
: تعاذل معرلتو وعبادتو. يقوؿ القد خلق ا اػبلق وجع  ليهم لطرة تتوؽ إذل 

َها اَل تَػْبِديَ  ػِبَْلِق الل ِو ﴿ يِن َحِنيًفا ِلْطَرَت الل ِو ال ٍِب َلطََر الن اَس َعَليػْ َلأَِقْم َوْجَهَك لِلد 
يُن اْلَقي ُم َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس اَل يَػْعَلُموفَ  :  ﴾َذِلَك الد  (. ويصف ا 30)الرـو

إنساف يف "حياتو" قب  أف يكوف شيًئا مذكورًا  لنا أيًلا شيًئا قد حدث لك  تعاذل
َوِإْذ َأَخَذ ﴿يف العادل اسوس، ولكنو ؿبفور يف أعماؽ ضمّبه؛ يقوؿ ا تعاذل : 

                                                           
: علم العق  وبيولوجيا الرب ؼباذا ال ىبتفيأندريو نيوبّبج وأوهبْب دي أكويلي ولينس راوس،  89

 (.2001يورؾ: باالنتاين بوكس، )نيو  اإليباف
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ـَ ِمْن ُظُهورِِىْم ُذر يػ تَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنْػُفِسِهْم أََلْسُ  بِرَب ُكْم قَاُلوا  َربَُّك ِمْن َبِِب آَد
 (.172)األعراؼ:  ﴾نَا أَْف تَػُقوُلوا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة إِن ا ُكن ا َعْن َىَذا َغاِلِلْبَ بَػَلى َشِهدْ 

َأاَل ِإف  َريب  أََمَرين أَْف أَُعل َمُكْم َما "ويقوؿ النيب )صلى ا عليو وسلم(: 
اٍؿ كَبَْلُتُو َعْبًدا َحبَلٌؿ، َوِإين  َجِهْلُتْم، فب ا َعل َمِِب يَػْوِمي َىَذا،]قَاَؿ الل ُو تَػَعاذَل:[ ُك ُّ مَ 

ُهْم َعْن ِديِنِهْم،  ُهُم الش َياِطُْب لَاْجَتالَتػْ َخَلْقُ  ِعَباِدي ُحنَػَفاَء ُكل ُهْم، َوإِنػ ُهْم أَتَػتػْ
َوَحر َمْ  َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُ  ؽَبُْم، َوأََمرَتْػُهْم َأْف يُْشرُِكوا يب َما دلَْ أُْنزِْؿ بِِو 

 90ْلطَانًا...".سُ 

                                                           
 رواه مسلم. 90
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يوضح لنا ىذا اغبديث أف ىناؾ قوى شريرة ردبا رباوؿ أف زُبفي أو تعمي أو 
تشوه ىذه الفطرة يف البشر، ولكنهم ال يستطيعوف القلاء على ما ىو ؿبفور يف 

 91أعماؽ نفوس صبيع البشر.

واألكثر من ذلك أهنم إذا استطاعوا أف يقلوا على ىذا اؼبي  الفطري يف 
للن يستطيعوا أف يقلوا عليو يف صبيع البشر. ومن مث ستجد على بعض البشر 

يعَبلوف با ودينو )الذي ىو ؾبموعة  -إذا دل يكن األغلبية -األق  بعض البشر
من العقائد والشرائع العملية الٍب شرعها لعباده(. إنو ليس من قبي  الصدلة أف 

                                                           
روف اإليباف وأف األمر ، لإف اغبقيقة الػٍب يف الػنْفس واإلقػرار بػأف على الرغم من أهنم قد ينك91

ىناؾ ربًا وخالًقا واحًدا يلمعاف يف النْفس أحيانا، السيما عنػدما تلػم بػاؼبرء مصػيبٌة ويعلػم أنػو يف 
حاجة إذل أف يلجأ إذل من إليو يرجػع الكػوف كلػو، وؼبػا َيكِشػف عنػو يػنكص علػى عقبيػو وينسػى 

ا تعػاذل : "ُىػَو ظاىرة مذكورة يف القرآف يف عدة مواضػع، لعلػى سػبي  اؼبثػاؿ يقػوؿ ا. وىذه ال
ُحػوا هِبَػا َجاَءتْػَهػا ال ِذي ُيَسيػ رُُكْم يف اْلبَػر  َواْلَبْحِر َحٌب  ِإَذا ُكْنُتْم يف اْلُفْلػِك َوَجػَرْيَن هِبِػْم بِػرِيٍح طَي بَػٍة َوَلرِ 

يَن رِيٌح َعاِصٌف َوَجاَءُىُم اْلَمػ ْوُج ِمػْن ُكػ   َمَكػاٍف َوظَنُّػوا أَنػ ُهػْم ُأِحػيَط هِبِػْم َدَعػُوا الل ػَو ـُبِْلِصػَْب لَػُو الػد 
  (.22الش اِكرِيَن" )يونس: لَِئْن َأقْبَْيتَػَنا ِمْن َىِذِه لََنُكوَنن  ِمَن 
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 صاحبموس باإللو قبد ك  قـو لديهم بعض أشكاؿ الدين وبعض اإليباف اؼبل
أف ىو لذي ال يستطيع اؼباديوف يف ىذا العادل إنكاره األمر االعظمة اؼبطلقة. و 

اإلنساف يتكوف من مكوف مادي ومكوف غّب مادي يسمى النفُس أو اعبانُب 
أف تتعام  لقط  –ووسائ  الراحة اؼبادية  -يستطيع اؼباديوف  92الروحي لئلنساف.

                                                           
ًدا يف علػػػى الػػػرغم مػػػن أف الكثػػػّب قػػػد ال ينكػػػر وجػػػود الػػػنفس إال أنػػػو يبػػػدو أهنػػػم ال يػػػألوف جهػػػ 92

ذبنػب اسػتخداـ ىػػذا اؼبصػطلح أو اإلشػارة إليػػو. يوضػح طبيػب األمػػراض النفسػية والطبيػب العػػاـ 
إـ. سكوت بيك ذلك ليقوؿ: "إنو أكثػر مػن صػدلة أف كلمػة "نفػس" مفقػودة يف اؼبفػردات الػٍب 

، وكتػب يف كتػاب كلمػة الػنفس مػن اتمػػ  أف 'قػائبل: إنكػار الػنفس  يسػتخدمها البػاحثوف اليػـو
ا يف مفػػردات طػػبلب الصػػف الثػػاين االبتػػدائي...مث دل ال قبػػدىا يف اؼبعػػاجم اؼبهنيػػة لؤلطبػػاء ذبػػدى

النفسػػيْب وأطبػػاء األمػػػراض العقليػػة وطػػبلب العلػػػـو العقليػػة واألطبػػاء بشػػػك  عػػاـ؟ ىنػػاؾ سػػػبباف 
لذلك: أوؽبما أف مفهـو الرب جزء ال يتجزأ يف مفهـو النفس، واغبديث عن الرب تقريًبا ؿبظػور 

ذه اؼبهن العلمانية نسبًيا. لتديُّن األلراد يف ىذه اؼبهن تديُّن شخصػي  وال يريػدوف أف يسػيئوا يف ى
إذل زمبلئهم العلمانيْب بػإحراجهم بػذلك. كػذلك كػوهنم ال يهتمػوف بػأمر كهػذا هبعلهػم يفقػدوف 
 وظيفػػتهم بػػ  ويف واقػػع األمػػر إف الػػتكلم عػػن الػػرب أو الػػنفس يف اجتماعػػاهتم اؼبهنيػػة شػػيء غػػّب
سػػػليم سياسػػػًيا. والسػػػبب اآلخػػػر ردبػػػا لػػػديهم اختبػػػارات للدقػػػة الفكريػػػة، والػػػنْفُس شػػػيء ال يبكػػػن 
ربديده إطبلقا. وأخّبا لإف ىذه االستحالة لتعريف دقيق للنفس ليسػ  العقبػة الرئيسػية. لأطبػاء 
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نهم ال يستطيعوف مساعدة اعبانب الروحي مع اعبانب اؼبادي لئلنساف، لك
الشاسع لئلنساف، لذا لإهنم يَبكوف لراًغا يف عقلو. وعندما يشعر اإلنساف هبذا 
الفراغ يشعر بأف شيًئا خطأ قد حدث لو، ليبحث عن شيء يبؤل بو ىذا الفراغ. 
وعلى الرغم أنو قد يلجأ إذل أشياء أكثر مادية أو إذل أنواع ـبتلفة من األشياء 
اؼبادية )كاػبمر والعقاقّب( إال أف ىذه األشياء لن تستطيع م ء ىذا الفراغ يف 

 حياتو.

الدعايات الكاذبة حولو اليـو يدرؾ أف الذي  نلإذا ما تَػَرل َع اإلنساُف ع
يفتقده يف حياتو وقلبو ىو ا والدين. لكن اإلنساف لؤلسف قد ينخدع مرة 

نات اؼبنتشرة يف ىذا الزمن، ويظ  باحثًا عن أخرى ليتبع دينا باطبًل من ىذه الديا

                                                                                                                  

عنػدىم مشػكلة يف تعريػف "اللػوء" و "اغبػب" و "الػوعي" يف مفػرداهتم   األمراض العقلية ليسػ
". إـ سػػػكوت 'وإمبػػػا مشػػػكلتهم الرئيسػػػية يف كلمػػػة "الػػػنفس" يف صػػػراحة اتصػػػاؽبا بػػػالرب نيػػػة،اؼبه

 Denial of the إنكػار الػنفس: منظػور طػيب وروحػي علػى األخػبلؽ والقتػ  الػرحيمبيػك، 
Soul: Spiritual and Medical Perspectives on Euthanasia and 

Morality  ،130-129(، ص 1997)نيويورؾ: ىارموين بوكس . 
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ذلك الشيء الذي ما زال  تتطلع إليو نفسو. لكن كثّبًا من الناس قد ىداىم ا 
إذل الطريق اؼبستقيم، ووجدت أنفسهم ما كان  تبحث عنو من اغبق منذ 

ذل إىذا ويبشي عليو ليغّب بو حياتو  إدراكو يف  ُ والدهتم، نعم كثّب من الناس يُػْعمِ 
 ألبد.ا

 يقوؿ ابُن تيمية:

"لالقلب اَل يصلح َواَل يفلح َواَل ينعم َواَل يسر َواَل يلتذ َواَل يطيب َواَل 
يسكن َواَل يطمئن ِإال  بِعَبادة ربو وحبو واإلنابة إِلَْيِو َوَلو حص  َلُو ك  َما 

 ربو من يلتذ بِِو من اْلَمْخُلوقَات دل يطمئن ودل يسكن ِإْذ ِليِو لقر ذايت ِإذَل 
َحْيُث ُىَو معبوده وؿببوبو ومطلوبو َوِبَذِلك وبص  َلُو اْلَفرح َوالسُُّرور واللذة 

 93َوالنْعَمة والسكوف والطمأنينة".

                                                           
)بريبينجهػػاـ، اؼبملكػػة اؼبتحػػدة: اؽبدايػػة للنشػػر  العبوديػػة البػػن تيميػػة]أضبػػد بػػن تيميػػة[ كتػػاب  93

 . 121(، ص 1999والتوزيع، 
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ال ِذيَن آَمُنوا ﴿تعاذل : إف ىذا الكبلـ تدعمو آيات من القرآف، يقوؿ ا 
(. ويقوؿ 28)الرعد:  ﴾الل ِو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر الل ِو َأاَل ِبذِْكِر 

يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِل ِو َولِلر ُسوِؿ ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما وُبِْييُكْم ﴿)سبحانو(: 
 (. إف24)األنفاؿ:  ﴾َواْعَلُموا أَف  الل َو وَبُوُؿ بَػْْبَ اْلَمْرِء َوقَػْلِبِو َوأَن ُو إِلَْيِو رُبَْشُروفَ 

اغبياة الٍب يدعونا إليها اُ  يالوحيدة الٍب تستحق العيش ليها ىاغبياة اغبقيقية و 
ورسولُو. نعم ألف ليها حياة القلب وخبلصو، وألهنا زبلصو من أف يكوف عبًدا 
لؤلىواء والشهوات والشبهات؛ وىى اغبياة اغبقيقية للعق  إذ أهنا ربرره من اعبه  

البشر ّبة؛ وىى اغبياة اغبقيقية لئلنساف نفِسو إذ أهنا ربرره من عبودية والشك واغب
تعرلها  الغاية اؼبطلقة والٍب ىيا زبلصو إذل عبادة ا وحده، واأليديولوجيات. إهن

وكرامتو والغرض الذي من أجلو ُخلق.  نفسو وهتفو إليها. وىذا ىو مصدر عزتو
النعيم اػبالد والسعادة األبدية يف جنة وأخّبًا ىي اغبياة اغبقيقية ألف مصّبىا 
 اػبلد مع الذين رضي ا عنهم ورضوا عنو.
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)ما أكدناه ىنا ىو حاجة الفرد إذل معرلة ا والدين. أما مناقشة مسألة 
ث عن مسألة "اغباجة الدين من منظور اجتماعي لسوؼ نتعرض ؽبا عند اغبدي

 إذل الرس "(.

 معايير الدين الحق

نظر يف تاريخ البشر يظهر أف لديهم رغبة يف الدين، ونرى أف ك  إذا أمعنا ال
دين يعرض نفسو على أنو الدين اغبق الذي هبلب الراحة للفرد. لفي ىذا اعبانب 
يريد اؼبؤلف أف يعرض أربعة معايّب يرى أنو يبكن للفرد من خبلؽبا أف يبيز الدين 

 اغبق.

و الرب إال يعرُؼ كن الدين. والصدر األصلي ؽبذا اؼب: أف يكوف اإللو ىو أولها
الرب، وال تدركو األبصار، وال سبي  إذل معرلة عبادتو إال عن طريقو. وعلى الرغم 
من أف البشر قادروف على الوصوؿ إذل استنتاجات كثّبة سليمة عن اإللو، لكن 

أنو اكتشف الطريقة  -بعيًدا عن وحي ربو -ال يستطيع إنساٌف أف يدعي بعقلو
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عَبد الرب والسبي  الذي يرضيو. لإذا كاف إرضاء الرب وعبادتو كما يريد الٍب هبا يُ 
لهداية ىي الغاية اؼبطلقة يف قلب اإلنساف لبل سبي  لئلنساف إال أف يلجأ إليو ل

أف يعرؼ دقائق النفس البشرية سوى  ألحد ال يبكن والتوليق. )عبلوة على ذلك
 .خالقها(

وذل نقوؿ أف أي دين من صنع البشر ال على ىذه اؼبقدمة اؼبنطقية األ وبناءً 
بك  ما أوتوا من قوة أف هبزموا يبكن منطقًيا أف يكوف بديبًل، لإذا حاوؿ البشر 

  بكبلـ عن كيفية عبادة ا للن يستطيعوا.

ا ؽبذا اؼبعيار لإف اعتقادات الدين وتعاليمو البد أف تأيت من عند ا. إذف ولقً 
 كاف لو يف وق  ما دور يف تكوين الدين لكن ىذا اؼبعيار ال يعِب أف ا

لحسب، ولكن يعِب أف اإلطار بأكملو لتعاليم الدين إمبا يأيت من عند ا. 
وىناؾ بعض الديانات الٍب ردبا كاف منشؤىا من عند ا لكن أتباعها ظنوا أهنم 

هنم . لكن النتيجة أووتبديل هوتغيّب الدين أحرار يف االعتماد على عقوؽبم لتعدي  
يف الواقع العملي اختلقوا ألنفسهم ديًنا جديًدا غّب الذي شرعو ؽبم ا بوحيو، 
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وىذا يبط  الغاية برمتها. إف وحي ا ال وبتاج إذل ربسْب أو تغيّب من ِقَب  
البشر؛ لأي تبدي  أو تغيّب يعِب اكبرالًا عن وحي ا. إف التبدي  والتغيّب يُبعد 

واغبقيقي لعبادة ا. وا تعاذل لو القدرة اؼبطلقة على الناس عن السبي  السليم 
ي  يف إذا دع  اغباجة للتغيّب أو التبدالوحي الكام  اؼببلئم لك  زماف ومكاف. و 

شيء من شرعو، لإنو يأيت منو وحده ال من أحد سواه، ليغّب مٌب شاء وما أراد 
و عقابًا ؽبم، أو يرس  من شرعو لهو العليم اغبكيم، ليفع  ذلك إما رضبة بعباده أ

 وحًيا جديًدا أو حٌب رسواًل جديًدا. بذلك ال توجد مشكلة عقلية. ولكن مكمن
 ي  وحي الرب. اػبطورة يف أف يشتغ  البشر بتعد

يعطوف لقد أصبح انتهاؾ اؼبعيار األوؿ أمرًا منتشرًا، ويبدو أف بعض البشر 
ا يناقض جوىر عبادة ىذ ، على الرغم من أفيف ىذاالسلطة اؼبطلقة  ألنفسهم

الرب واالستسبلـ واػبلوع لو. وبذا ينخلع اؼبرء من طاعة الرب واالستسبلـ لو 
وعبادتو وحده. لنرى شخًصا يدعي االستسبلـ  وىو ال يستسلم إال ؼبرؤوسو 

  أو ىواه، وىذا فبا يناقض العبادة اػبالصة والنقية للرب.
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ند ا. والبد ؽبذا اؼبعيار من إذف لاؼبعيار األوؿ ينص على أف الدين من ع
]ببل  يتظ  تعاليم الرب يف شكلها األصل معايّب أخرى معو: لاؼبعيار الثاين: أف

تبدي  من البشر أو ربريف[، والبد أف يكوف ىذا واضًحا، لإف جاء الدين من 
األصلي مث نالتو أيدي التحريف والتغيّب من ِقَب  البشر  الرب لعبًل يف شكلو

 وليس دينو اػبالص.  ا من دين الرب وربريف البشر،خليطً ليكوف ىذا 

على الرغم من وضوح ىذه اؼبقدمة اؼبنطقية لإف من اؼبدىش أف نرى كثّبًا من 
الناس ال يتعقلوهنا، وينقادوف كالعمياف وراء كتب وتعاليم ال يثب  التاريخ 

 صحتها.

ه، دبعُب أف ا اؼبعيار الثالث أف ال يكوف ىذا الدين قد ُنسخ بدين آخر بعد
قد يُنزؿ وحًيا مث ينسخو بوحي بعده، أو يرس  رسواًل ناسًخا لرسالة الذي قبلو. 
وعليو لإذا كاف اؼبرء يسلم أمره  لبل يسعو أف ىبتار اتباع الدين اؼبنسوخ أو اعبزء 
اؼبنسوخ من التعاليم واإلعراض عن اتباع التعاليم اعبديدة الٍب يأمره ا باتباعها؛ 
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ف  َخْرؽ ىذا اؼبعيار يناقض مبدأ االستسبلـ  تعاذل وبذا ينتح  اؼبرُء لنفسو إ
 اغبق يف اختيار ما يريده بداًل من شرع ا.

ىذه اؼبعايّب الثبلثة صروبة وواضحة ولكن يرى كاتب ىذه األسطر أف ىناؾ 
للبشر وال معيارًا رابًعا وىو أف العقائد األساسية ؽبذا الدين البد أف تكوف واضحة 

تناقض الفطرة البشرية. لإنو ال يتصور من الرب الذي خلق ىذا األمر وأعطى 
البشر القدرة على الفهم واستخبلص الدروس فبا حوؽبم أف يطلب منهم بعد 
 ذلك أف يؤمنوا بأمور يتعذر لهمها بالكام  وتناقض ما تؤمن بو النفس من اغبق.

 موقف األديان السابقة

قش الكاتب حاؿ اليهودية واؼبسيحية واإلسبلـ يف إطار يف ىذا اعبانب ينا
 94األربعة. عايّباؼب ىذه

                                                           
دراسػػة  يألديػػاف الثبلثػػة ولكػػن يبكػػن أف قبػػر نكػػرر لنقػػوؿ إف الَبكيػػز ىنػػا سػػيكوف علػػى ىػػذه ا 94

 مشاهبة على ك  األدياف األخرى يف العادل. 
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دبعُب أف تأيت  ،لدينل اأصلي امصدر  الربنقوؿ كاف اؼبعيار األوؿ أف يكوف 
معتقدات ىذا الدين وتعاليمو من الرب من غّب ادعاء من ِقب  البشر اغبق يف 

 طريقة كان . ةالتبدي  والتغيّب بأي

النصارى الذين تركوا أحبارىم ورىباهنم يشرعوف و رآف ذًما لليهود قبد يف الق
ازب َُذوا َأْحَباَرُىْم ﴿ؽبم تعاليًما جديدة منتهكْب شرع الرب. يقوؿ ا تعاذل : 

ا َواِحًدا اَل َوُرْىَبانَػُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِف الل ِو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإال  لِيَػْعُبُدوا ِإؽبًَ 
 (.31)التوبة:  ﴾إَِلَو ِإال  ُىَو ُسْبَحانَُو َعم ا يُْشرُِكوفَ 

إف أكثر طوائف اليهود اليـو انتشارًا ىم اغَبرْبية؛ وىذا بسبب الدور الذي 
يقـو بو األحبار وغّبىم من تشكي  الشرع وكوهنم سلطة على الدين ومعظم 

ؾبموع كتابات يهودية ُكتب  بعد الذي ىو  95الدين عندىم قائم على التلمود
[، ولكن يُفَبض أهنا قائمة على نقوالت sudoxE] عدة قروف من اػبروج

                                                           
مػػوع مرجعػػي ألعػػراؼ األحبػػار ومناقشػػتهم حػػوؿ األحكػػاـ واغبيػػاة اليهوديػػة". التلمػػود ىػػو ؾب 95

  .513(، ص 1995)أيدينبّبج: الروس،  قاموس الروس للعقائد واألدياف
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لمود يف اليهودية التقليدية شفهية من عهد موسى )عليو السبلـ(. لاإليباف بالت
يشرح اغباخاـ آروف باري مكانة التلمود ليقوؿ: "عند اليهود اإليباف إذ  .واجب

الٍب ىي التلمود ركن جوىري من أركاف اإليباف. يؤمن اليهود  بالنقوالت الشفهية
ا سليًما بدوف التلمود، وتلك النقطة شيء من التوراة لهمً  يبكن لهمبأنو ال 

 توضحها القصة اآلتية من التلمود: 

 أتى شخص يبدو عليو أنو يريد الدخوؿ يف اليهودية إذل اغبكيم العظيم
اؼببج ! كم عدد التوراة عند اليهود؟ لأجاب  وسألو قائبل: "أيها الزعيم شاماي

لن  على أنو أهنا اثنْب: الشرع اؼبكتوب والشرع الشفهي. لأبدى رغبتو يف التهود
يؤمن بالشرع الشفهي، لسخط شاماي من ىذه الشروط الٍب ال يبكن أف تُقاؿ 

 .وطرده لورًا مشّبًا لو إذل الباب

ا لؤلصوؿ اؼبكتوبة...وعندما نكارً ...إف إنكار أصوؿ التوراة الشفهية يُػَعد إ
نأيت للتلمود لمن اؼبهم أف نعي أنو ال شك يف الوحي الذي ظبعو موسى من ربو. 
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لذا لإنو جرى العم  التقليدي لليهود على أف التلمود يبث  أمر الرب اإلؽبي 
 96وإرادتو. لنحن نثق يف قوة اغبكماء يف ك  عصر وتابعيهم على نقلو".

التلمود على األق  عند اليهود  يبث تاب اؼبقدس: "ا لقاموس الكولقً و 
عليو لإنو ليس من اؼببالغة أف  األرثودوكس أعلى مرجع لك  أمور اإليباف...وبناءً 

لهذه  97."اب اؼبقدس عند اليهود األرثودوكسنقوؿ أف التلمود مصدر مساو للكت
كما   -اؼبساواة بْب الكتاب اؼبقدس وشيء آخر من الواضح أنو من صنع البشر

 ليس أمرًا منطقًيا. -رأينا قصة اغباخاـ شاماي الٍب تشك  جزًءا من التلمود

                                                           
 The Complete Idiot'sمرشػػُد اعباىػػِ  الػػوايف إذل التلمػػود اغبػػرب آروف بػػاري،  96

Guide to the Talmud  ،10-9(، ص 2004)نيويورؾ: ألفا بوكس . 
تػػاريخ الػػنص القػػرآين مػػن الػػوحي إذل اعبمػػع:  ،األعظمػػيمقتػػبس مػػن كتػػاب ؿبمػػد مصػػطفى  97

)ليْسػػػػػَب، اؼبملكػػػػػة اؼبتحػػػػػدة: األكاديبيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية  دراسػػػػػة مقارنػػػػػة مػػػػػع العهػػػػػد القػػػػػدمي واعبديػػػػػد
 . 250(، ص 2003الربيطانية، 
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وف لإف التلمود يذكر لنا أف معركة ما قام  بْب الرب ز ر كا ؼبا يقولو  ب  ولقً 
وعلماء اليهود، وبعد جداؿ طوي  عقيم قُرر أف وباؿ األمر إذل أحد اغباخامات 

 98كاف ـبطًئا وىو ما حدث بالفع .الذي حكم بأف على الرب االعَباؼ بأنو  
. وال عجب إذف أف عند اليهودومن مث لإف الرب يعَبيو النقص من جانب علمو 

 يسمى"باؼبصادر األلل  للعلم".ينحرلوف عن الوحي اإلؽبي للبحث عما اىم نر 
لعلى الرغم من أف الوحي الذي جاء بو موسى ىو مستمد من الرب، لإف اإليباف 

 أف يتخطوا ويبطلوا ىذا الوحي. اليهودي ظبح للبشر

أما بالنسبة للمسيحية لإف األمر أشد إثارة. لالكثّب يطلق يف يومنا على 
اؼبسيحية "مسيحية بولس"، وإمبا كاف ىذا نظرًا للتأثّب الكبّب الذي كاف لبولس يف 

على أف  دليبًل  نعدـ ناأنإذل  وذبدر اإلشارة ىناتشكي  عقائد الكنيسة اؼبسيحية. 
دل يكن أيًلا أحد رس  عيسى، ب  كاف من  كاف رسواًل من الرب، ب  إنوبولس  

اؼبلطهدين للمسيحيْب إذل أف رأى رؤيا انته  بو إذل أف اعتنق اؼبسيحية. 

                                                           
 .97وف، اجمللد األوؿ، ص ز ر كراجع   98
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وعندما بدأ بولس نشر الوجو اعبديد للمسيحية عارضو زعماء الكنيسة ببي  
أشار ا لذ 99اؼبقدس وكاف من بينهم يعقوب الذي كاف أشبو الناس بعيسى.

من الواضح أف لبولس اليوناين ومٌب اؼببشر  يظ  حٌب يومنا ىذا" قائبًل لريدريك 
اليهودي وجهتهما اػباصة هبما والٍب اختلف  كلية عن وجهة اآلخرين الذين نقلوا 

 100لنا تعاليم عيسى".

                                                           
 .ديد أف جيمس كاف أخا لعيسىولقا ؼبا تذكره تعاليم العهد اعب 99

 اغبػػػػػوار بػػػػػْب اإلسػػػػػبلـ واؼبسػػػػػيحية: العقيػػػػػدة بػػػػػْب مفكػػػػػري الػػػػػديانتْبمقتػػػػػبس يف كتػػػػػاب  100
Dialogue Between Islam and Christianity: Discussion of 
Religious Dogma Between Intellectuals from the Two 

Religions (. ص 1999مية والعربيػػة بأمريكػػا، )لّبلػػاكس، لّبجينيػػا: معهػػد العلػػـو اإلسػػبل
. يف اغبقيقة، يعتز بولس بأف تعاليمو ال تعػود إذل مبلغػي الػدين، وأف كػ  مػا جػاء إليػو تلقػاه 38

ػػػْرُت بِػػػِو، أَن ػػػُو لَػػػْيَس حِبََسػػػِب ِإْنَسػػػاف...  مػػػن رؤيػػػا رآىػػػا: يػػػَ  ال ػػػِذي َبش  "َوأَُعػػػر ُلُكْم أَيػَُّهػػػا اإِلْخػػػَوُة اإِلقبِْ
ا  َسػر  اَ ال ػِذي أَلْػػَرَزين ِمػْن َبطْػِن أُم ػي، َوَدَعػاين بِِنْعَمتِػِو. أَْف يُػْعلِػَن ابْػنَػُو يف  ألَُبش ػَر بِػِو بػَػْْبَ  َولِكْن َلم 

 َوالَ َصػػػِعْدُت ِإذَل أُوُرَشػػػِليَم، ِإذَل الرُُّسػػػِ  ال ػػػِذيَن قَػْبلِػػػي، بَػػػ ِ  األَُمػػػِم، لِْلَوقْػػػِ  دَلْ َأْسَتِشػػػْر غبًَْمػػػا َوَدًمػػػا.
ِليَم اْنطََلْقػػػُ  ِإذَل اْلَعَربِي ػػػِة، مُث  َرَجْعػػػُ  أَْيًلػػػا ِإذَل ِدَمْشػػػَق.ٍ  مُث  بَػْعػػػَد ثَػػػبَلِث ِسػػػِنَْب َصػػػِعْدُت ِإذَل أُوُرَشػػػ
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وإذا أخذنا ىذه اإلشارة يف االعتبار لإنو يبكننا القوؿ بأف بولس كاف بإمكانو 
لتفسّب جديد لتعاليم عيسى، وقطًعا كاف ذاؾ التفسّب مغايرًا ؼبا أتى بو أف يؤسس 

وأسوأ ما أدخلو بولس على ىذا الدين من اؼبعتقدات  .101عيسى أو ما أنزلو الرب
 دـ اؼبسيح. كاعتقاد أف اػببلص اغبقيقي يتأتى من صلب أو سف

                                                                                                                  

ػػَرُه ِمػػَن الرُُّسػػِ  ِإال   يَػْعُقػػوَب  ألَتَػَعػػر َؼ بُِبطْػػُرَس، َلَمَكثْػػُ  ِعْنػػَدُه طَبَْسػػَة َعَشػػَر يَػْوًمػػا. َولِكن ػػِِب دَلْ أََر َغيػْ
". )الغبلطيْب    (.19-1:15و  1:11َأَخا الر ب 

 أتتبػػػعتػػػاب ليؤلفػػػوا كتبًػػػا ربمػػػ  ىػػػذه العنػػػاوين ىػػػذا التػػػاريخ الفريػػػد للمسػػػيحية الكُ  لقػػػد دلػػػع 101
صػانع ؟( لروشػاف إنعػاـ وكتػاب Follow Jesus or Follow Paul؟ )عيسػى أـ بػولس

 The Mythmaker: Paul and theاألسػػطورة: بػػولس واخػػَباع اؼبسػػيحية )
Invention of Christianity)  ؽبيػػاـ مػػػاكويب. إف قلػػية عػػػدـ لقيػػا بػػػولس لعيسػػػى

  بقػػػدر أنبيػػػػة سػػػوتنػػػاقض تعاليمػػػو مػػػع تعػػػػاليم تبلمػػػذة عيسػػػى والػػػٍب أدت إذل تنػػػػازعهم معػػػو لي
التسػػاؤؿ عمػػا إذا كػػاف بػػولس مسػػتعًدا للكػػذب لنشػػر معتقداتػػو ودينػػو. وىػػذا التشػػكك يف بػػولس 

: " لإنػػػو إف كػػػاف صػػػدؽ ا قػػػد ازداد بكػػػذيب 3:7تو إذل أىػػػ  روميػػػة يف ليف رسػػػاينبػػػع مػػػن قولػػػو 
جملػػده، للمػػاذا أداف أنػػػا بعػػد كخػػاطئ" )نسػػػخة اؼبلػػك جػػيمس(. وألحػػػدنا أف يتسػػاءؿ ىػػ  كػػػاف 
بػولس سػّبغب يف اتبػاع الػرب لػو كانػ  تعاليمػو ال تتفػق مػع رؤيتػو للحػق، لهػا ىػو بػولس نفسػػو 
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ذي ىو الأف العبلقة بْب تعاليم الدين وبْب الرب بومن مث يبكننا القوؿ 
مراح  تاريخ اؼبسيحية. مث استأثرت الكنيسة الٍب  قد أزيل  يف أوذل ىامصدر 

ليما بعد باغبق لنفسها يف تفسّب التعاليم اعبديدة وعرض اغبقائق  ايتزعمها الباب
. لذا ال عجب أف ترى  الٍب زبتص بالدين، وىذا ما تسّب عليو صبيع كنائس اليـو

عبنسي على الرغم من وضوح تعاليم الكتاب قبواًل كلًيا من الكنائس للشذوذ ا
 .حٌب بالنسبة للغريب عن ىذا الدين –اؼبقدس يف ىذا الشأف 

ال يعرؼ  اإلسبلـللكننا يف اإلسبلـ نرى صورة ـبتلفة جًدا عن ىذا، 
لأي عادل من العلماء يف اإلسبلـ مهما عبل شأنو ما ىو إال بشر  102.الكهنوتية

ي شخص البد وأف يكوف يف ضوء القرآف لأي حكم ألٌب بو أ، عرضة للخطأ

                                                                                                                  

ػػرْ  ػػْرنَاُكْم، لَػْلػػَيُكْن يقػوؿ: " َولِكػػْن ِإْف َبش  ػػَماِء ِبغَػػّْبِ َمػا َبش  «! " أَنَاثِيَمػػا»نَاُكْم كَبْػػُن أَْو َمػبَلٌؾ ِمػػَن الس 
 ، نسخة اؼبلك جيمس(.1:8)الغبلطيْب 

لقػػد اكبرلػػ  لرقػػة مػػن اإلسػػبلـ وىػػي لرقػػة الشػػيعة عػػن ىػػذا اؼببػػدأ العظػػيم وانتهجػػ  مػػنهج  102
 الكهنوتية. 
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لقد ظ  القرآف والسنة اؼبصدرين اؼبطلقْب و  103وسنة النيب )صلى ا عليو وسلم(.
يف اإلسبلـ.  ااؼبتفق عليه اؼببادئللتشريع وال وبق ألحد أف ىبالفهما، وىذا من 

دبا  ىم ؾبردة وأال يؤخذءؼبسلمْب كانوا يروف أال تنق  آراب  إف أبرز علماء ا
لما لهمو ىؤالء العلماء ىو أف الدين دين  104عارض القرآف والسنة من أقواؽبم.

ا، وليس للبشر شبة دور سوى يف تبليغو بإخبلص وؿباولة لهمو ال ليغّبوه أو 
 يبدلوه، معتربين دبا ذكره القرآف من أمثلة عن األمم السابقة الٍب حرل  أدياهنا.

                                                           
ف سػػنة النػػػيب وكػػبلـ ا يف قرآنػػو، وىػػذا االتبػػاع للسػػنة يعتمػػػد مػػن اؼبقػػرر أف اؼبسػػلمْب يتبعػػو  103

على األوامر الصروبة من كبلمو تعاذل باتباع السنة. لبْب أيدينا أكثر من أربعْب موضًعا وبدد لنا 
 The Authorityالقػرآف ليهػا مكانػة السػنة، لػانظر كتػاب اؼبؤلػف حجيػة السػنة وأنبيتهػا 

and Importance of the Sunnah  :شػػػركة البشػػػّب للطبػػػع والَبصبػػػة، )دنفػػػر
2000.)  

.101-82رابػػوزو، حجيػػػة السػػنة وأنبيتهػػػا، صػػػفحاتد أمثلػػػة ؽبػػذه األقػػػواؿ يف كتػػػاب ز قبػػ 104
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لثانية اؼبطروحة سابًقا واغبفظ التارىبي وىنا يتعاظم دور الصلة بْب اؼبقدمة ا
 .ؽبا وقبول غبقيقة أـ عدـا اؼبرء لتحقق من قبوؿلي ا أمر ضرور لوحي ا، وىذ

ومن ىنا ال يستطيع أف يزعم اليهود أف التوراة الٍب بأيديهم ىي بعينها الٍب 
ع. أوحاىا ا إذل موسى. لكن يليق بنا اؼبقاـ ىنا ؼبزيد من البسط ؽبذا اؼبوضو 

لذا لسنحتاج إذل عرض النتائج الٍب توص  إليها أحد اؼبؤلفْب يف ىذا الشأف 
 باستفاضة. لبعد مناقشة مستفيلة لتاريخ التوراة يتوص  ديرؾ إذل:

إف التوراة الٍب تلقيناىا ليس  نًصا واحًدا دبفرده، ب  ىي صبع ناتج 
أف موسى وعلى الرغم من .. .عن نسخ ولصق مع إضالات متبلحقة

ى الوحي األصلي، والذي يفَبض أف سبثلو التوراة، دل يعش أبًدا قذي تلال
ؼبا بعد القرف الثالث عشر قب  اؼبيبلد، ب  من اتم  أف يكوف قد عاش 

التوراة اؼبتلقاة ترجع إذل ما بعد لإف يف القرف اػبامس عشر قب  اؼبيبلد 
 قد مبث  ؽبا ذلك من العصور، لالطبقات األوذل اجملهولة من التوراة، الٍب

قب   ر، ال يبكن أف تعود ؼبا قب  القرف العاشJعلى سبي  اؼبثاؿ بالرمز 
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اؼبيبلد...ودل تؤلف ىذه الطبقات لتشك  التوراة اؼبتلقاة إال قب  اؼبيبلد 
سنة بعد موسى. مث إف التوراة اؼبتلقاة،  1000ا، أي أربعمائة سنة تقريبً ب

ختلفة الٍب وجدت يف القرف اؼبؤلفة على األق  من األربعة نصوص اؼب
بعد موسى بألف وطبسمائة سنة.  إال األوؿ من اؼبيبلد، دل تعتمد كلية،

 ذنا بالنص العربي اؼبسوري للعهد القدميخباإلضالة إذل ذلك أننا لو أ
Masoretic Text   كأكثر النصوص "اعتماًدا" للتوراة لسوؼ

من اؼبيبلد  895نتوص  إذل أف أقدـ اؼبخطوطات اؼبوجودة ترجع إذل 
سنة بعد موسى. ويبكننا القوؿ بإهباز أنو على الرغم  2,300تقريًبا، أي 

من أف التوراة اؼبتلقاة قد تكوف ؿبتوية علي بعض من التوراة األصلية إال 
أننا نقوؿ أهنا ليس  التوراة األصلية، وىي أيلا ؾبهولة وال يبكن نسبتها 

 105إذل موسى.

                                                           
( The Cross & the Crescentجّبالػػد ؼ.ديػػركس، الصػػليب واؽبػػبلؿ ) 105
هػػد . ؼبزيػػد مػػن االسػتزادة حػػوؿ صػػحة الع53(، ص 2001أمانػػة للنشػر،  ،مريبلنػػد ،بيلتسػفي )
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موسى بقروف عديدة لإف الوحي الذي تلقاه على الرغم من ظهور عيسى بعد 
دل ين  حظًا أولر من اغبفظ على ذلك اؼبوحى بو ؼبوسى، وقد حاول  ؾبموعة 

 Fellows of the Jesusأعلاء ندوة عيسى العلماء اؼبسيحيْب تدعى من 
Seminar  توصلوا إذل أف و ربديد أصح األقواؿ الٍب يبكن نسبتها إذل عيسى

 106نسب  إذل عيسى دل يتحدث هبا عيسى يف الواقع". % من األقواؿ الٍب82"
واصفْب تاريخ األناجي  بقوؽبم: "اغبقيقة الصارخة أف تاريخ األناجي  اليونانية، 
منذ تأليفها يف القرف األوؿ حٌب اكتشاؼ أوائ  النسخ ؽبا مع بداية القرف الثالث، 

 لنا كتاب ْبويب 107يظ  ؾبهواًل جًدا، وبذا أصبح  ىناؾ منطقة غّب مطروقة".
                                                                                                                  

 ,The Bibleالقػرآف والتػوراة واإلقبيػ  والعلػم اغبػديث ) قػدمي يراجػع كتػاب مػوريس بوكػايال
the Quran and Science ،انديانا بولس، إندي: امريكػاف تراسػ  للطباعػة والنشػر( )

  .263-211؛ وؿبمد مصطفى األعظمي، صفحات 43-1(، صفحات 1978
األناجيػػ  اػبمسػػة: مػػا الػػذي قالػػو  " سػػى،لنػػك و روي و. ىػػولر و نػػدوة عيروبػػرت ويليػػاـ  106

 What didعيسى بالفع  ؟ 
Jesus Really Say 5(، ص 1993ماكميبلف للطباعة والنشر، )نيويورؾ:؟. 

 . 9لانك، وآخرين، ص  107
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 The Orthodoxالتحريف األرثوذكسي للكتاب اؼبقدس )بارت إيرماف 
Corruption of Scripture ) كيفية ربريف الكتاب اؼبقدس عرب

إف لرضيٍب  العصور. ويصرح بفرضيتو الٍب يربىن ؽبا باستفاضة من البداية قائبًل"
اؼبذكورة يف  يف أبسط العبارات: "أف النساخ من حْب لآلخر بدلوا األقواؿ

نصوصهم اؼبقدسة لتبدوا وكأهنا النصوص األصلية، ولتفوي  الفرصة على 
وىذا  108اآلراء الشاذة". من خبلؿ إثارةاستخدامها يسيئوف اؼبسيحيْب الذين 

األمر يشبو وضع العربة أماـ اغبصاف: لالعقائد البد أف تعتمد على النصوص 
 العقائد.اؼبنقولة وال ينبغي أف تبدؿ النصوص لتناسب 

                                                           
األرثوذوكسػي للكتػػاب اؼبقػدس: أثػر النزاعػات اعبدليػة اؼبسػػيحية  التحريػفبػارت د. إيرمػاف،  108

 :The Orthodox Corruption of Scriptureعلػى نػػص العهػػد اعبديػػد 
The Effect of Early Christological Controversies on the 

Text of the New Testament  ،(، 1993)نيويػورؾ: مطبعػة جامعػة أكسػفورد
 .xi ص
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شأف الدين الصحيح، بالحظ العبلقة الوثيقة ليما بْب الفرضيتْب األولتْب 
ك  ما يف  و دل يتم حفظالعديد من اؼبسيحيْب أن ىلهناؾ إدراؾ عاـ لد
. وىذا يعِب أف اإلضالات والتحريفات البشرية قد تسرب  نصوصهم اؼبقدسة

ف عليهم تصحيحها، ومن إليها. ودبا أف النصوص قد غبقها التحري لقد شعروا أ
لذا استطاع أساقفة . مث لقد أعطوا ألنفسهم اغبق اؼبطلق يف ربديد ما ىو الدين

إظهار ورقة قرروا ليها أف كثّبًا فبا يذكر يف  2005إقبلَبا يف أكتوبر من عاـ 
الكتاب اؼبقدس ال يبكن التسليم حبقيقتو، ومن مث لقد شرعوا يف بياف ما ىو 

قدس وما ليس حبقيقي، للو حفظ  النصوص األصلية حقيقي من الكتاب اؼب
بدقة، دل تكن ىناؾ حاجة إذل تصويبات جديدة أو عادل ليحدد ما يبكن قبولو 

 أو رللو.

القوؿ بأف تاريخ اإلسبلـ يقدـ لنا عرًضا لرسالتو ـبتلًفا عما كان   ونكرر
منذ أكثر  عليو الرساالت السابقة، للقد عاش النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم(

 وبذا يكوف قطًعا ىو "آخر" األنبياء السابقْب. عاـ ملى، 1400من 
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لقد ُحفظ القرآف الكرمي وسنة النيب )صلى ا عليو وسلم( بعناية متناىية، 
لُحفظ القرآف وىو ليس بالكتاب اللخم عن ظهر قلب، كما ُكتب منذ عصره 

من أف وبدث لكتاهبم  )صلى ا عليو وسلم( كذلك. ولقد دلع الصحابة خولهم
أف وبتاطوا و  ،فظوا القرآف بأكملووبإذل أف  109ما حدث لكتب األمم السابقة

)صلى ا عليو وسلم( بفَبة وجيزة  غبفظ كتاهبم من التحريف. وبعد موت النيب
ل  إذل سصُبع القرآف وبعدىا بفَبة وجيزة أيلا نسخ  النسخ اؼبعتمدة وأُر 

إذل يومنا، باستطاعة أي لرد أف و ا من التحريف. األمصار البعيدة للماف سبلمته

                                                           
يشػػػػّب القػػػػرآف نفسػػػػو إذل ربريػػػػف الكتػػػػب السػػػػابقة علػػػػى أيػػػػدي األمػػػػم السػػػػابقة، وؿبػػػػاوالهتم  109

نظػػػر اآليػػػات التاليػػػة مػػػن القػػػرآف: سػػػورة اؼبائػػػدة: ألعلػػػى سػػػبي  اؼبثػػػاؿ علػػػا مػػػن الػػػوحي، إلخفػػػاء ب
 .46و النساء :  14-15



ماهو اإلسالم 150

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

وبص  على نسخة من القرآف لّبى أف ما يبسك و يسالر إذل أي مكاف يف العادل 
 110بو ىو القرآف نفسو اؼبوجود يف باقي أكباء العادل.

)صلى ا عليو  ودل يقتصر اغبفظ للقرآف لقط للقد ُحفظ  أقواؿ النيب
ن  ودرس  وروي  وانتقل  بعناية منذ السنوات وسلم( أيلا بدقة متناىية وُدو 

وُحفظ  أيلا لغة القرآف واللغة الٍب نطق  111األوذل من تاريخ اإلسبلـ إذل يومنا.
بو موسى أو عيسى اللذاف وال يبكن أف يقاؿ ىذا يف شأف ما تكلم  112هبا النيب.
 مية ال وجود ؽبما اآلف.آراعربية أو لغة تكلما ب

                                                           
. 208-1ؼبزيد من االستزادة عن تاريخ القرآف وحفظو يراجع كتاب األعظمي، صػفحات  110

 حػػػػوار بػػػػْب اإلسػػػػبلـ واؼبسػػػػيحية نظػػػػرأ اؼبسػػػػلمْب اؼبؤكػػػػدة لصػػػػحة القػػػػرآف وؼبزيػػػػد مػػػػن أقػػػػواؿ غػػػػّب
Dialogue Between Islam and Christianity 295، ص. 

باللغػة اإلقبليزيػة عػن تػاريخ حفػظ اغبػديث، واؼبؤلػف يعتمػد  واؼال يوجد حٌب اآلف كتاب  111
 سأؿ ا تعاذل أف ييسر طبعو قريًبا. أ. حفظ اغبديث: منذ السنوات األوذل ىنا على كتاب:

يثة قلي  ويكاد ال يذكر، ومن ال الفرؽ بْب اللغة العربية الفصحى )لغة القرآف( والعربية اغبد 112
كتابػة دراية لو بالعربية للّباجػع ؼبعرلػة ىػذه الفػروؽ: السػيد بػدوي، ـ. ج. كػارتر وأدريػاف جػورل، 
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)صلى ا عليو وسلم( قد  الوحي اإلؽبي للنيب ؿبمدمن مث يبكن القوؿ بأف و 
.  ُحفظ بأكملو وىو متاح للباحثْب عن اغبقيقة اليـو

و ح  ؿبلو وحي أو متعلق بعدـ كوف الوحي قد ُنسخ أما اؼبعيار الثالث له
يدرؾ ك  من اليهود واؼبسيحيْب أف ىناؾ "مسيًحا" سيأيت بعد موسى و آخر. 

اؼبطلقة. لاؼبسيحيوف يزعموف أنو عيسى، بينما يزعم وستكوف لو اؽبيمنة الدينية 
اليهود أنو دل يأت بعد. لإذا ما تبْب أف الرب يريد أف يتعبدنا برسالة جديدة لما 
من خيار للمؤمن بربو إال أف يتبع تلك الرسالة اعبديدة. وسوؼ نناقش ىذه 

 النقطة بالتفصي  عند تعرضنا ؼبفهـو النبوة.

من اؼبمكن كاف خّب الذي ذكره الكاتب التساؤؿ عما إذا  ويثّب ىذا اؼبعيار األ
يف بداية ىذا  أف يص  اؼبرء إذل جوىر العقيدة ويفهمها لهًما دقيًقا. وقد لندنا

الكتاب بعض الشبهات الٍب أثارىا أنصار اؼبادية والداروينية بإهباز، لكن ك  ما 
                                                                                                                  

 Modern Written Arabic: Aالعربيػػػػػة اغبديثػػػػػة: القواعدالشػػػػػاملة 
Comprehensive Grammar  ،(.2004)لندف: روتليدج 
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التثليث والٍب تقات   أثاروه ال يثب . وكذلك اغباؿ بالنسبة للعقيدة اؼبسيحية يف
 حًدا تلو اآلخرااؼبؤسبرات، و  بسببها اؼبسيحيوف ألعواـ عديدة، وقاموا بعقد

أطلق عليها بعلهم "األسطورة". لهي حٌب لتحديد ما تعنيو عقيدة التثليث، 
ليس  اغبقيقة الٍب أنزؽبا الرب الرحيم اغبكيم الذي أظهر قدرتو العجيبة يف خلق 

ؿ إلريقية يف اىذا بأحد آباء كنيسة مش ىالكوف، حٌب أد ىذه اآليات العجيبة يف
 credo quia'القرف الثاين للميبلد وىو ترتلياف ليقوؿ مقولتو الشهّبة 

absurdum'" ، من  – ينبغي أف يبُب الدين ". لبلألنو غّب معقوؿأنا أؤمن
ا مبني، ب  هبب أف يكوف على اإليباف اض وقفزة إيبانية كهذه -حيث االعتقاد
 على العلم لكي يطمئن إليو القلب والعق  وينقادا معو بعـز ونبة. يف بداية أمره،
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 النبوة

بالنسبة للمسلمْب لهم يروف أف و اليهود واؼبسيحيوف مفهـو النبوة.  يدرؾ
ىو خامت النبيْب، والذي جاء بعد سلسلة  -صلى ا عليو وسلم-نبيهم ؿبمد

 ى وعيسى.ىيم وموساطويلة من األنبياء مشل  إبر 

 حقيقة النبوة

الرس  واألنبياء ىم من اصطفاىم ا من خلقو لتبليغ رسالتو للبشر، ليوحي 
إليهم دبا شاء مث يبلغوف ما أوحي إليهم. وليس للرسوؿ أف يبدؿ أو وبرؼ رسالتو 

وعلى من أرس  إليهم التسليم ؽبذا الرسوؿ  113ب  عليو أف يبلغها بأمانة وصدؽ.
 ﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإال  لُِيطَاَع بِِإْذِف الل وِ ﴿ تعاذل: دبا جاء بو، يقوؿ ا

 (. 64)النساء: 

                                                           
 .67واؼبائدة: اآلية  15ورة يونس: اآلية نظر على سبي  اؼبثاؿ يف القرآف سأ 113
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إف ا تعاذل يصطفي من يشاء من خلقو ليكوف رسواًل، لليس  الرسالة 
يُػنَػز ُؿ اْلَمبَلِئَكَة بِالرُّوِح ﴿ يقوؿ ا تعاذل أيلا: ،اكتسابًا يكتسبو اؼبرء باجتهاده

)النح : ﴾رِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْف أَْنِذُروا أَن ُو اَل إَِلَو ِإال  أَنَا لَاتػ ُقوفِ ِمْن أَمْ 
واألنبياء يف األساس قد ال يكونوف على معرلة بالنبوة أو يسعوف إليها كما (. 2

َك وََكَذلِ ﴿يقوؿ ا تعاذل: ، إذ )صلى ا عليو وسلم(  ؿبمد النيب ىو اغباؿ مع
يبَاُف َوَلِكْن َجَعْلَناُه  َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَ  َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ أَْوَحيػْ

)الشورى:  ﴾نُورًا نَػْهِدي بِِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوإِن َك لَتَػْهِدي ِإذَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 
ْنَ  تَػْرُجو أَْف يُػْلَقى إِلَْيَك اْلِكَتاُب ِإال  َرضْبًَة ِمْن َوَما كُ ﴿(، ويقوؿ تعاذل أيًلا: 52
 (.86القصص: ) ﴾َرب كَ 

الل ُو أَْعَلُم َحْيُث ﴿اصطفاًء عشوائًيا، ب  وىذا االصطفاء للرس  بالطبع ليس 
(، لا يصطفي من خلقو أناًسا ذوي صفات 124)األنعاـ:  ﴾هَبَْعُ  رَِسالََتوُ 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِإال  رَِجااًل نُوِحي إِلَْيِهْم ﴿: ، يقوؿ ا تعاذلمتفردة عن غّبىم
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ىذه اآلية  (، وتؤكد43)النح :  ﴾لَاْسأَُلوا أَْىَ  الذ ْكِر ِإْف ُكْنُتْم اَل تَػْعَلُموفَ 
 .لوىيةاألومثيبلهتا بشرية الرس ، للم تلحقهم أدّن صفات 

وبعبارة أخرى لن يكوف اػبيار ألي لرد إال أف يذعن  115(.8)األنعاـ:  ﴾قَاُلوا َلْواَل أُْنزَِؿ َعَلْيِو َمَلٌك َوَلْو أَنْػزَْلَنا َمَلًكا َلُقِلَي اأْلَْمُر مُث  اَل يُػْنظَُروفَ وَ ﴿لذا يقوؿ سبحانو:  114ع  الرسالة.ىم يف رسالتهم، لالرس  ما ىم إال بشر ال مبلئكة، ولو أرسل  اؼببلئكة بالرسالة وترؾ البشر وإدراكهم يف زبّب دينهم ليذعنوا إليو للاو عا قد أعذروا إذل البشر إف دل يتبلكي يكونو  أنزلو ا ويبينوهلصدؽ الذي قو، ومهمة الرس  أف يبلغوا القد اصطفى ا الرس  من خل
ويقب  ما جاء بو اؼبلك مث ال يبه ، ولكن اؼبراد عرض ىذه اغبقيقة الٍب يبكن 

لإذا ما أت  يف ىذه الصورة  .عنو حيادها يف سياؽ واضح صريح ال للبشر إدراك
ومن أراد اإلعراض عنها  ،لمن أراد من اػبلق اتباع ىذه اغبقيقة لسيتبعها

ومن ىم أى  لسخطو  من ىم أى  بة ا ورضبتولسيعرض عنها. وهبذا يعرؼ 
 وعقابو.

                                                           
رلض بعض الكفار على عهد النيب ؿبمػد اتباعػو لكونػو بشػرًا حػٌب طلػب بعلػهم أف يرسػ   114

ا ملًكػػا رسػػوال لػػذا أنػػزؿ ا: "َوَمػػا َمنَػػَع الن ػػاَس أَْف يُػْؤِمنُػػوا ِإْذ َجػػاَءُىُم اؽْبُػػَدى ِإال  أَْف قَػػاُلوا أَبَػَعػػَث 
َرُسواًل. ُقْ  َلْو َكاَف يف اأْلَْرِض َمبَلِئَكػٌة يَبُْشػوَف ُمْطَمِئن ػَْب لَنَػز ْلنَػا َعلَػْيِهْم ِمػَن الس ػَماِء َمَلًكػا الل ُو َبَشرًا 

 (.95-94َرُسواًل" )اإلسراء: 
زبربنا اآلية الٍب تلي ىذه اآلية أنو لو أُرس  ملك عبعلو ا رجػبًل أيلػا ليخػاطبوه، واللتػبس  115

 ا.التباسً ف و ليزداد ىؤالء الكالر عليهم األمر 
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دل ترس  الرس  لقد جاء الرس  باؽبداية الواضحة مبشرين ومنذرين، ولو 
الذي يعلم ما   - التبعناه، لذا قاؿ ا لصاح البشر قائلْب لو أرس  إلينا رسواًل 

وَلْو أَن ا أَْىَلْكَناُىْم ِبَعَذاٍب ِمْن قَػْبِلِو لََقاُلوا َربػ َنا َلْواَل ﴿يف كتابو:  -سيكوف كاف وما 
َنا َرُسواًل لَػَنت ِبَع آيَاِتَك ِمْن قػَ  (. ودبجرد 134)طو:  ﴾ْبِ  أَْف نَِذؿ  َولَبَْزىأَْرَسْلَ  إِلَيػْ

أف يأيت الرس  باآليات البينات ال يكوف ىناؾ عذر للبشر أف يتخلفوا عن 
ُرُسبًل ُمَبش رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئبل  َيُكوَف لِلن اِس َعَلى الل ِو ُحج ٌة بَػْعَد الرُُّسِ  ﴿اتباعهم: 

(، وكفي هبذه اآلية واعظة لذوي 165)النساء:  ﴾اوََكاَف الل ُو َعزِيزًا َحِكيمً 
  116األلباب.

وكما سنرى بإهباز أف من أج  النعم الٍب أنعم ا هبا على البشرية ىي نعمة 
 إرساؿ الرس .

                                                           
علػػى الػػػرغم مػػػن أف ا جعػػ  التوحيػػػد يف الفطػػػرة الػػٍب لطػػػر عليهػػػا اػبلػػق، إال أنػػػو برضبتػػػو ال  116

َػػا يَػْهتَػػِدي لِنَػْفِسػػِو َوَمػػْن َضػػ    يعػػذب أحػػًدا إال بعػػد أف يرسػػ  رسػػواًل برسػػالة بينػػة: "َمػػِن اْىتَػػَدى لَِإمب 
َا َيِل ُّ َعَليػَْها َواَل  ِبَْب َحٌب  نَػبػَْعَث َرُسواًل" )اإلسراء: لَِإمب   (.15 َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكن ا ُمَعذ 
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 عالمات النبوة

تتبدى لنا بعض العبلمات "غّب اؼبباشرة" للنبوة من خبلؿ دراستنا لتاريخ 
لتو هبب أف اأف الرسوؿ الذي يصطفيو ا لرس الرس . والعبلمة األوذل للنبوة ىي

ؽبا احَبامها وذا ظبعة طيبة بْب قومو قب  أف يشرلو ا  يكوف ذا شخصية
بالرسالة، لبل يتوقع من شخص دل يكذب قط يف حياتو على أحد من الناس أف 
يكذب على ا، ويزعم كذبًا أنو قد تلقى وحًيا منو. ثانًيا: أف تتسم رسالتو 

و والفليلة، وأف تكوف رسالتو غّب مناقلة ؼبا جاءت بو الرس  السابقْب بالسم
اؼبعَبؼ برسالتهم، إذ أف جوىر رسالة ا تعاذل األساسية بشأف حقيقة الكوف 
واغبياة ال تتغّب من نيب إذل آخر. كذلك أال يسعى ذاؾ الشخص اؼبدعي للنبوة 

وؿ لغرض دنيوي، ب  يبلغ إذل نفع أو ربصي  أجر على دعوتو، لبل يكن سعيو األ
رسالة ربو طاعة وسعًيا يف مرضاتو. وأخّبًا أف نرى من ىذا النيب انتصارًا روحًيا 
وإف دل يكن قد حقق انتصارًا سياسًيا، دبعُب أنو راض عن رسالتو وال يتخلف 
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عنها ب  مثابر عليها حٌب موتو، للم نشهد نبًيا من األنبياء الذين ُشهد ؽبم بالنبوة 
 د زبلف عن تبليغ رسالة ربو أو ىجر عقيدتو.قأنو 

أي أشياء خارقة  -أضف إذل ذلك أف ا تعاذل يؤيد رسلو بآيات لريدة
للعادة كداللة على إرساؿ ا ؽبم، وك  ىذه العبلمات إمبا ىي من عدؿ ا 
ورضبتو ولطفو، لا يصطفي ويرس  رسلو هبذه الكيفيات ليقيم اغبجة على اؼبعاند 

 تتبلءـجحوده لرسالة اغبق، وال يكتفي اؼبوذل تعاذل بأف يرس  إلينا رسالة  ويظهر
قروا يإف دل  قيم عليهم اغبجةيل، ب  أيلا يرس  رسبًل بشريتنا طبيعةسباًما مع 

َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػ َناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُهُم ﴿برسالتهم. لذا يقوؿ ا تعاذل: 
 (.25)اغبديد:  ﴾اْلِكَتابَ 

وىذه الدالئ  اػباصة الٍب ينعم ا هبا على رسلو تسمى "معجزات"، 
وبالطبع ينزع الناس يف عصر "العلم" إذل التشكك يف اؼبعجزات الٍب سجلها 
التاريخ لنا، مع أننا ال نلمس شيًئا غّب منطقي أو غّب معقوؿ يف حدوثها. لإذا ما 

الكوف، وىي مقدمة قوية )كما رأينا من قب (،  ابتدأنا دبقدمة أف ا قد خلق ىذا
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لبل يصعب علينا أف نتفهم أف  السلطة اؼبطلقة يف تسيّب ىذا الكوف وبيده أف 
يبدؿ صنعو يف أي وق  شاء ؼبن شاء. ونسمع إذل اليـو عن معجزات طبية أو 

ؽبا وىي أشياء قد نعدـ -حدوث حاالت شفاء معجزة من أمراض مستعصية
 117لًيا". وال هبرؤ أحد على إنكار ىذه األحداث "غّب اؼبفسرة"."تفسّبًا عق

وقد حدث  يف اؼباضي بعض ىذه اؼبعجزات مث  انفبلؽ البحر األضبر ؼبوسى 
)عليو السبلـ( وإبراء اؼبريض واألكمو على يد عيسى )عليو السبلـ(، وكان  ىذه 

رت تأييد الرب اآليات ىي الٍب أيدت ىؤالء األنبياء يف دعوى النبوة ألهنا أظه
ىذه اؼبعجزات القبوؿ فبن عاينوىا، لكن مع مرور صبيع لقي  و وىدايتو ؽبم. 

الزمن وغياهبا عن األعْب بدأت األنفس تتشكك يف تلك القصص أو اإلدعاءات 

                                                           
قػػػد هبػػػادؿ اؼبنكػػػروف للمعجػػػزات بػػػأف ؽبػػػا تفسػػػّبًا علميًػػػا، لكػػػن يف الواقػػػع تلػػػك التفسػػػّبات  117

يػف وقعػ  العلمية ال تتعدى كوهنا وصًفا للحدث، وال تستطيع أف ذبيػب عػن التسػاؤالت دل وك
 تلك اغبادثة يف ىذا الوق  وعلى يد ذاؾ الشخص ذاتو.
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آخروف  اوبدأت تأثّبات ىذه اؼبعجزات زبف ، لكن مع معرلة أف ىناؾ أنبياء
 مر قلية كبّبة.يأتوف لتجديد الرسالة، لبل يصبح ىذا األ

ولذا ؼبا أرس  ا خامت أنبيائو للبشرية كلها إذل يـو الدين أيده دبعجزة تغاير 
 الهي اؼبعجزة الٍب أثبت  أهنا من عند ا، وأف ؽبا تأثّبً  -سباًما تلك اؼبعجزات

 َوَقْد ألَنِْبَياِء ِإال. يقوؿ النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم(: "َما ِمْن َنيبي ِمَن اادائم
َا كاف الذي أوتيتو وحياً أوحاه ا  يأُْعطَ  ِمَن اآليَاِت َما آَمَن َعَلى ِمْثِلِو اْلَبَشُر، َوِإمب 

إليو؛ لََأْرُجو أَْف َأُكوَف َأْكثَػَرُىْم تَابًِعا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة".
وبعبارة أخرى أف اؼبعجزة  118

 ي القرآف.ى )صلى ا عليو وسلم( الكربى الٍب أوتيها ؿبمد 

ما  )صلى ا عليو وسلم(  ومن مث لإف اؼبعجزة الكربى الٍب أوتيها النيب ؿبمد
بديًا أف يأيت أحد أوقد أطلق القرآف ربديًا  119زال  مشهودة ملموسة إذل يومنا.

َوِإْف ُكْنُتْم يِف َرْيٍب فب ا نَػز ْلَنا َعَلى َعْبِدنَا ﴿بشيء يشبهو، حيث يقوؿ ا تعاذل: 
                                                           

 رواه البخاري ومسلم. 118
 كما سنبْب لك الحًقا أف أوجًها جديدة من إعجاز القرآف ال تزاؿ تكتشف حديثًا.  119
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)البقرة:  ﴾ُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِف الل ِو ِإْف ُكْنُتْم َصاِدِقْبَ َلأْ 
23.) 

على وا يف اللغة برعالذين قد ظ  العرب و  ؛عدة وجويظهر إعجاز القرآف يف أ
ىذه ألعواـ عديدة وباولوف ربدي النيب يف  )صلى ا عليو وسلم(  عهد النيب

إف القرآف أكثر  120حٌب أدركوا عجزىم يف ؾباهبة لصاحة وببلغة القرآف.جزة اؼبع
بكثّب من كونو ؾبرد كتاب أديب وحسب، ب  يربز إعجازه أيًلا يف كونو ينبئ عن 
أشياء تتحقق يف اؼبستقب ، ويف دقتو العلمية والتارىبية، ويف حفظو، ويف تشريعاتو 

 تغيّب البشر وغّب ذلك.اغبكيمة السمحة، وأثره الباقي يف إصبلح و 

أمًيا، ومع ذلك اصطفاه ا  )صلى ا عليو وسلم(  لقد كاف النيب ؿبمد
لرسالتو ألف أميتو دل تكن عيًبا ينقص من قدر نبوتو، ب  كان  برىانًا على نبوتو، 

                                                           
إف ألل  الكتب الػٍب ناقشػ  ىػذا الوجػو مػن أوجػو إعجػاز القػرآف كتػاب الػدكتور عبػد ا  120

(، 2001)ليسػػػػػػَب، اؼبملكػػػػػػة اؼبتحػػػػػػدة: اؼبؤسسػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية،  ة اػبالػػػػػػدةالقػػػػػػرآف: اؼبعجػػػػػػز دراز، 
  .179-65صفحات 
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إذ كيف يتأتى ألمي عريب عاش بعد عيسى بستة قروف أف هبيء هبذا الكتاب. 
و )صلى ا عليو وسلم( مثبًل قصص األنبياء السابقْب، ودل وحى ا إذل نبيأولقد 

يكن النيب يف بيئة يسه  ليها االستزادة من تعاليم اليهود واؼبسيحيْب. ومع ذلك 
نرى أف قصص األنبياء السابقْب مسطرة بدقة متناىية، وىذا فبا يثّب الدىشة 

ي على عبارات والعجب. إف كثّبًا من الناس يدركوف أف الكتاب اؼبقدس وبتو 
القرآف ىبلو من مث  ىذه   حْب أفمستحيلة تارىبًيا أو ذات مفارقة تارىبية، يف

لقد  121وىي آية أخرى على أف ىذا القرآف ليس من صنع البشر.–اإلشكاليات 
ذكر لتوحي والدرغزيلي يف مصنف ضخم ؽبما العديد من األمثلة اتوية على 

خبل القرآف منها على الرغم من ارباد  أخطاء تارىبية يف الكتاب اؼبقدس، وقد
 القصص واألحداث، وليما يلي عرض لبعض من النتائج الكثّبة الٍب خلصا إليها:

                                                           
مػػن أللػػ  الكتػػب الػػٍب تػػدحض شػػبهة أف القػػرآف لػػيس وحيًػػا مػػن ا كتػػاب ضبػػزة مصػػطفى  121

)الريػػػاض: اؼبملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية:  لنظريػػػات التػػػأليف مصػػػادر القػػػرآف: عػػػرض نقػػػديقبػػػوزي 
 (.1991سلم، الندوة العاؼبية للشباب اؼب
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ح  من الكتاب اؼبقدس ]كما يزعم إذا كاف القرآف قد انتُ 
البعض[ لتسرب  إليو تلك األخطاء اؼبوجودة يف الكتاب اؼبقدس، 

إسرائي  على أهنم أمة ظهر القرآف، على سبي  اؼبثاؿ، بِب للم يُ 
 3إذل  2صغّبة بينما يزعم الكتاب اؼبقدس أف عددىم كاف من 

ا قد ال يقبلو عادل؟... وؼباذا دل مبليْب نسمة وىو عدد ضخم جدً 
يتفق القرآف الكرمي مع الكتاب اؼبقدس يف أف البحر قد ابتلع 
لرعوف مع أف ىذا ىو الذي يستسيغو العق ، لكننا قبد القرآف 

"جسد" لرعوف قد قبا؟ ودل قاؿ القرآف ىذا يف شأف  يصرح أف
لرعوف وحسب ودل يقلو يف شأف من دمرىم ا من البشر غّب 

  122لرعوف؟...

                                                           
التاريخ يشهد لعصمة القرآف: الفَبة األوذل مػن تػاريخ بػِب لواي لتوحي وشحاتة الدرغزيلي،  122

 History Testifies to the Infallibility of the Quran: Earlyإسرائي  
History of the Children of Israel  ،نيػػودؽبي اؽبنػػد: آدـ للطباعػػة والنشػػر(

 .248-247(، صفحات 1999
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 اهلل رسلحاجة البشر إلى 

إف نعمة إرساؿ الرس  إذل البشر ؼبن أج  نعم ا، يقوؿ ا تعاذل واصًفا 
 ﴾ْرَسْلَناَؾ ِإال  َرضْبًَة لِْلَعاَلِمْبَ َوَما أَ ﴿: )صلى ا عليو وسلم(  إرساؿ النيب ؿبمد

 (.107)األنبياء: 

يف حاجة شديدة إذل ىذه النعمة من ا، لهم يف حاجة  روال ريب أف البش
رضا ا يف حياتو، وىم يف حاجة ني  إذل رؤية مثاؿ عملي على قدرة الفرد على 

 ملحة أيًلا إذل ذاؾ العلم الذي أت  بو الرس .

 ألرس  رسالتو مكتوبة على جانيب جب ، لكن تظهر حكمتو لو شاء او 
 ونعمتو تعاذل يف إرساؿ الرس  للبشر بصورة ملاعفة:

 رسبًل من البشر بداًل من االتصاؿ هبم عن طريق كلمات ا( لبإرساؿ 1)
مكتوبة يكوف ا قد نق  رسالتو من اعبانب النظري إذل العملي، لممارسة 

ال تتسم  ، لهداية ارؤية التطبيق العملي للهداية رللبشالرسوؿ لرسالتو تتيح 
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بالغموض وليس  مبادئ عامة تتشت  ألهاـ الناس ليها، ب  ىي رسالة واضحة 
  123يف شك  عملي ملموس مدعومة باألمثلة كي يتبعها البشر.

( على الرغم من كوف الرس  ألل  البشر، لكنهم ال يتخطوف حيز 2)
البشر كي يتبعها اآلخروف، لبتطبيقهم للتعاليم اإلؽبية يعلم البشرية، لهم أمثلة من 

الناس أف تلك التعاليم قابلة للتطبيق وأف بقدرة البشر اتباعها، لبل يظن ظاف أف 
 ذبسده يفالصبلح لوؽ مقدور البشر ب  ىو يف مقدورىم، ويدؿ على ذلك 

 الرس  الذين ىم بشر.

                                                           
تعػػػػد التفاصػػػػي  اغبياتيػػػػة لؤلنبيػػػػاء مػػػػن أىػػػػم االختبللػػػػات اعبوىريػػػػة بػػػػْب اليهوديػػػػة واؼبسػػػػيحية  123

الصػبلة  مػن األشػياء، حػٌب اإذ نعدـ ؽبا ذكرًا يف اليهودية واؼبسيحية، ب  إننػا نعػدـ كثػّبً  واإلسبلـ
لػذا غالبًػا مػا نفسها، ال قبد ؽبا شكبًل ؿبدًدا يبكن اتباعو والرجػوع إليػو عنػد اليهػود واؼبسػيحيْب، 

 ذبدىم يف شك وزببط وانقساـ يف ىذا الشأف. لكن اغباؿ ىبتلف مع اؼبسػلمْب الػذين هبتمعػوف
والػػػٍب حفظػػػ  لؤلجيػػػاؿ  )صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم(النمػػػوذج اؼبفصػػػ  غبيػػػاة النػػػيب ؿبمػػػد  حػػػوؿ

اؼبتعاقبة. لإذا دخل  مسجًدا من اؼبسػاجد وجػدت اؼبسػلمْب يصػلوف نفػس الصػبلة، وكػ  ذلػك 
 للهداية اإلؽبية الٍب جاء هبا النيب )ؿبمد صلى ا عليو وسلم(. نتيجة
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ذل العلم الذي أُرس  بو الرس ، ا أف البشر يف حاجة ملحة إوكما بينا سابقً 
وىذا العلم يبكن تقسيمو إذل نوعْب من العلـو وك  منهما ال يستغِب عنو 

  124البشر.

النوع األوؿ ىو علم ما لوؽ اإلدراؾ البشري أو ما تطلق عليو النصوص  
ا من أف ىذه األمور ىي خارج نطاؽ اإلسبلمية "الغيب". ونكرر ما قلناه سابقً 

با وصفاتو  لوحي من ا، وتشم  العلمبل تُعلم إال عن طريق اإدراؾ البشر، ل
الشر، وما وبدث للبشر بعد و وغرض اػبلق، والقدرة على التمييز بْب اػبّب 

اؼبمات يف اآلخرة إذل غّب ذلك. وىذا العلم ىو صميم الدين وال تقـو حياة 
 البشر القويبة بدوف اإليباف بو.

                                                           
يف الواقع إف كبل من نوعي العلػم اؼبػذكور لػو عبلقػة بالقلػية التاليػة: الطريقػة األمثػ  للعبػادة  124

ف تػؤدى ولًقػا أواإلذعاف  ج  وعبل، لك  شعائر العبادة حػٌب الصػغّب منهػا يف اإلسػبلـ هبػب 
، وإمبػا ميزنػػا أعػػبله بػْب النػػوعْب للتأكيػػد علػى أف األمػػور الدنيويػػة أيًلػػا يف للػوحي الػػذي أنزلػػو ا

 حاجة إذل ذاؾ الوحي اإلؽبي.
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على ىذه األشياء وحسب، لهداية ا الٍب أرس  وال تقتصر ىداية ا للبشر 
هبا أنبياءه إذل البشر ربم  يف طياهتا ىداية للبشر يف األمور الدنيوية أو اغبياتية. 

 للهداية اإلؽبية يف  ا إذل لباستثناء األمور اغبياتية الفنية أو التقنية، وبتاج البشر
ية. لا اػبالق اؼببدع ىو اؼبتفرد ك  األمور كحاجتهم ؽبذه اؽبداية يف األمور الغيب

 ﴾َأاَل يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو الل ِطيُف اػْبَِبّبُ ﴿بعلم ما ينفع البشر. يقوؿ ا تعاذل: 
مزيد من البسط لهي تلرب يف جذور  (، وىذه النقطة ربتاج إذل14)اؼبلك: 

.  العلمانية الٍب هتيمن على لكر العادل اليـو

ْب الدولية هم االقتصادية والسياسية والقوانيشيدوا أنظمت لقد حاوؿ البشر أف
وىلم جرا، ويف قيامهم هبذا عليهم أف يقروا أهنم وباولوف صنع ما ىو أبعد من 

ما أتوا بو اؼبنالع الٍب حصلوىا، وإف كاف صادرًا عن  ررقدرهتم، حيث لاؽ ض
 حسن نية.

ر نظريات االشَباكية وأوؿ ما يتبادر إذل الذىن يف جانب االقتصاد ىو اهنيا
والشيوعية. وىذا يدلعنا إذل النظر عن كثب إذل الرأظبالية واؼبفارقة بْب حقيقتها 
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وما يُفَبض أف تكوف عليو. لقد شيد الرأظباليوف األوائ  نظرية من اؼبفَبض أف 
ربقق "األلل  لك  العادل"، لكن نظرياهتم كان  مبنية على الَباضات دل ولن 

ْب الَباضاهتم اؼبنالسة الكاملة واؼبعرلة اؼبطلقة والتجارة اغبرة تتحقق. لكاف من ب
دبجرد ـبالفة ىذه االلَباضات، وحتما ستقع اؼبخالفة، للن تؤدي و وغّب ذلك. 

إذل ما ىو " األلل  لك  العادل" ب  ستؤدي إذل خلق عادل من االستغبلؿ، 
كومات تلك   اغبحيث يزداد الغِب غُب، ويزداد الفقّب لقرًا. حٌب عندما أدرك

ل  أف زبطو خطة كبو العبلج ؽبذا اؼبوقف، لكن طاؼبا و حاالنتائج الفاشلة كلية 
أف "السوؽ اغبر" ىو القوة الدالعة والربح ىو اؽبدؼ األوؿ وأف الطلب يوجو ما 

لمن  125يتم إنتاجو، لإف العادل سيظ  بعيًدا عما ىو "األلل  لك  العادل".

                                                           
اؼبفهػػـو الػػذي طػػوره الغػػرب والػػذي  ،مػػن األمثلػػة اؼبثلػػى للتفكػػّب البشػػري القػػائم علػػى اؼبنطػػق 125

دل لػػو، ومػػا دلػػع وتشػػرب العػػايعػػرؼ "بالقػػانوف الطبيعػػي" وىػػو القػػانوف الػػذي تُفػػَبض ليػػو العدالػػة 
 إذل مثػػػػ  ىػػػػذه اؼبفػػػػاىيم مػػػػن القػػػػانوف الطبيعػػػػي وغػػػػّبه مػػػػن تفريعػػػػات العلمانيػػػػة ىػػػػو قلػػػػة ْبالغػػػػربي

اعتمػػادىم علػػى النصػػوص اؼبقدسػػة. لفػػي لػػَبة تقػػدـ إسػػبانيا إذل العػػادل اعبديػػد ُسػػئ  لرانسيسػػكو 
 اؼبسػػػيحية ليكتوريػػا عمػػا إذا قػػدر اؼبسػػيحيوف علػػى اسػػػتخداـ القػػوة العسػػكرية لتحويػػ  اؽبنػػود إذل
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لأجاب بالنفي، قائبل أنو بالقانوف الطبيعػي األسػباف ؽبػم "اغبػق" يف التبشػّب باؼبسػيحية كمػا كػاف 
ؽبػػم اغبػػق يف اؼبػػرور مػػن خػػبلؿ األرض اؽبنديػػة. ولػػو رلػػض اؽبنػػود ىػػاتْب الوسػػيلتْب اللتػػْب نبػػا مػػن 

سػػػتخداـ القػػػوة القػػانوف الطبيعػػػي الػػػذي هبػػػب علػػػيهم اإليبػػػاف بػػو، لقػػػد يكػػػوف لئلسػػػباف اغبػػػق يف ا
اغبقػػوؽ الػػٍب ربػػدث عنهػػا ليكتوريػػا  وكمػػا أشػػار جػػيمس ترنػػر جونسػػوف: "إف العسػػكرية ضػػدىم.

"طبيعيػػػة" بينمػػا ال يعػػػرؼ اؽبنػػػود عنهػػا شػػػيئا، بػػػ  كػػانوا يف الواقػػػع مغيبػػػْب عػػػن  أيىػػا عاؼبيػػػة اعترب 
طبيعػي". ىػذا العادات األوربية االجتماعية. للقد كاف ليكتوريػا يػربر لبلسػتعمار باسػم القػانوف ال

يف الثقالػػػة  مػػػا ذكػػػره جػػػيمس ترنػػػر جونسػػػوف بعنػػػواف: "اعبػػػذور التارىبيػػػة ومصػػػادر اغبػػػرب العادلػػػة
األوجػػػو التارىبيػػػة والنظريػػػة الغربيػػػة" يف كتابػػػو الػػػذي شػػػاركو ليػػػو جػػػوف كيبلسػػػي الػػػذي ىػػػو بعنػػػواف 

 Historical and Theoretical للحػػرب والسػػػلم يف الػػػَباث الغػػػريب واإلسػػػبلمي
Perspectives On War And Peace In Western And Islamic 

Traditions مػػػػػن  17. وانظػػػػػر أيلػػػػػا ص 26(، ص  1991جرينػػػػػوود  )نيويػػػػػورؾ: مطبعػػػػػة
ليكتوريػػا وعقػػب قػػائبل:  نفػس اؼبصػػدر. وقػػد نظػػر بينتػوف إذل ذاؾ التفكػػّب اؼبنطقػػي الػػذي جػاء بػػو

ة لتتماشػػى مػػع الوضػػع اعبديػػد "قػػاـ عػػادل األديػػاف الكبػػّب سػػيبولفيدا بتكييػػف نظريػػة اغبػػرب العادلػػ
بػالرجوع إذل اؼبعادلػػة األرسػػطية الػٍب تقػػوؿ بػػاف اغبػرب العادلػػة ُتشػػن يف األصػ  لتعبيػػد الػػذين قُػػدر 

مواقػػػف اؼبسػػػيحيْب ذبػػػاه ؽبػػػم أف يكونػػػوا عبيػػػدا والػػػذين يقػػػاوموف قػػػدرىم". رونلػػػد إتػػػش. بينتػػػوف، 
 Christian Attitudes Toward اغبرب والسلم: دراسة تارىبية وإعادة تقيػيم نقػدي

War & Peace: A Historical Survey and Critical Re-
Evaluation 166(، ص 1990 ،أبينجدوف )ناشفي ، تينيسي: مطبعة . 
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األق  ّب اؼبفصح عنها ؼبوتى األطفاؿ يف الدوؿ اؼبذى  أف تعلم أف األعداد غ
، لبعض اغبكومات اإللريقية ملطرة رباداة" الرأظبالية اغبديثة: الأتقدًما ىي "ب

وىذه  126أكثر فبا تنفقو على الصحة والتعليم. لتنفق على خدمات الديوف
 يف اإلسبلـ.ربريبًا أبديًا الفائدة اؼبدمرة ؿبرمة 

وضعية يف مقاب  وحي الرب عرضة ألربع مشكبلت إف القوانْب اللوعموًما، 
 خاصة.

أوال: البشر غالًبا ما يتأثروف بأىوائهم. والقرآف دائما ما يقارف بْب اتباع اغبق 
أو اؽبوى، لاؼبرء إما أف يتبع اغبق الذي يعرؼ من خبلؿ الوحي أو يتبع ما يزينو 

َوأَِف ﴿يف آية من كتابو:  لو ىواه على أنو اػبّب، لعلى سبي  اؼبثاؿ يقوؿ ا تعاذل
نَػُهْم دبَا أَنْػَزَؿ الل ُو َواَل تَػت ِبْع أَْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم أَْف يَػْفِتُنوَؾ َعْن بَػْعِض َما  اْحُكْم بَػيػْ

(. لنجد الَبكيز يف القوانْب الوضعية على :"اغبرية" 49)اؼبائدة:  ﴾أَنْػَزَؿ الل ُو إِلَْيكَ 

                                                           
  .3(. ص 2004قارف نورينا ىّبتز هتديد الَدين )نيويورؾ: ىاربر بيزينسس، 126
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ار ما ىو األصلح للمجتمع أو العادل كك ، ولع  و"اغبقوؽ" أكثر من اعتب
لما ىو مقدار اللرر والتكلفة ، الكحوليات واغبرية اعبنسية خّب األمثلة على ىذا

شرب الكحوليات؟ كم عدد البيوت الٍب خرب  بسبب الٍب يتكبدىا اجملتمع 
بسبب شرب الكحوليات؟ كم عدد النساء البليت ضربن بسبب شرب 

د أولئك الذين ال يستطيعوف أف يؤدوا أدوارىم يف اجملتمع الكحوليات؟ وكم عد
 -ب  الرغبة يف-ق"اغببسبب شرب الكحوليات؟ لكن ال هبرؤ أحد أف يناقش "

شرب الكحوليات. وما قي  يف الكحوليات يبكن أف يقاؿ أيًلا بشأف اغبرية 
 مرض اإليدز الذي ىو من أوؿ األمراض الٍب تنتق أف اعبنسية، على الرغم من 

عن طريق االتصاؿ اعبنسي يسبب ضررًا كبّبًا وخسائر يف األرواح وخسائر 
. لذا يقوؿ النيب )صلى ا عليو وسلم(: "دلَْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة يف قَػْوـٍ اقتصادية

َلْ  يِف َقطُّ، َحٌب  يُػْعِلُنوا هِبَا، ِإال  َلَشا ِليِهُم الط اُعوُف، َواأْلَْوَجاُع ال ٍِب دلَْ َتُكْن مَ 
  127َأْسبَلِلِهُم ال ِذيَن َمَلْوا".

                                                           
 . 1321 ، ص2رواه ابن ماجة واغباكم، وصححو األلباين يف صحيح اعبامع، ج  127
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ولو كاف البشر قادرين على أف يسموا بأنفسهم عن الشهوات، لعليهم أف 
ماعية. لعلماء االجتماع يتفهموا الفرؽ الشاسع بْب العلـو الطبيعية والعلـو االجت

 معام  أو أدوات الختبار نظرياهتم، يهممنحدر زلق إذ ليس لد ىيقفوف عل
عجز أي يبْب اؼبكونات العديدة غبياة اإلنساف ضخمة جًدا حبيث  تفاعبلوالت

بشر أو ؾبموعة من البشر أف يدروسها بأكملها، وإف كانوا غّب منحازين 
يشكك بعض العلماء لذا  العديد من العوام  األخرى كالبيئة آراءىم. لستشت ُ 

قرآنو مبيًنا قدرة  لذا يقوؿ ا يفو  128يف قدرة ىذه العلـو على ربديد اغبقائق.

                                                           
ويف ىػػػذه الفقػػػرة التاليػػػة تلخػػػيص جيػػػد ؼبختلػػػف اؼبصػػػاعب الػػػٍب يواجهوهنػػػا: "ىػػػذه ]العلػػػـو  128

االجتماعيػة اؼبختلفػة[ تعمػ  مػػن خػبلؿ طػرؽ متنوعػة وأشػػكاؿ متنوعػة للمعرلػة، ويف ظػ  اؼبعػػايّب 
ذي اؼبختلفة الٍب وبكم على اؼبعرلة من خبلؽبا. وأىم ىذه اؼبصاعب العادل االجتمػاعي اؼبعقػد الػ

يشػػتم  علػػى أشػػياء ال يبكػػن أف تػػدخ  يف حيػػز العلػػم االجتمػػاعي بسػػهولة كاالقتصػػاد والتػػاريخ 
وعلػػػػم الطبيعػػػػة االجتمػػػػاعي وعلػػػػم االجتمػػػػاع وعلػػػػم الػػػػنفس والتفػػػػاعبلت بػػػػْب البشػػػػر يف األوجػػػػو 

ربػ  العلػـو البيولوجيػة وغّبىػػا  سُ رَ دْ اؼبختلفػة ووجهػات النظػر اؼبتباينػة، لالبشػػر مػا ىػم إال جػزء يُػػ
للسػػفة العلػػم ن العلػػـو الطبيعيػػة والػػٍب تنػػتج معػػرلتهم بالعػػادل االجتمػػاعي". تيػػد وإيػػاف كرايػػب، مػػ

 Philosophy of Social Science: Theاالجتمػاعي: دعػائم الفكػر االجتمػاعي 
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نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخرَِة ﴿البشر ادودة يف ىذا الشأف:  يَػْعَلُموَف ظَاِىرًا ِمَن اغْبََياِة الدُّ
:  ﴾ُىْم َغاِلُلوفَ  (، لإذا ما تقرر ىذا ظهرت حاجة البشر ؽبداية وعلم 7)الرـو
لماء وكما قرر ع 129برضبتو أرس  ىذه اؽبداية على أيدي رسلو. ياػبالق الذ

الشرع لإف اؽبدؼ والغرض األساسي من الشرائع الٍب جاءت هبا الرس  ىو 
 ربصي  ضروريات اغبياة البشرية واغبفاظ عليها.

ويف اػبتاـ نقوؿ إف القوانْب العلمانية ال تؤثر يف أنفس البشر كما يفع  
، وبعبارة أخرى ال تستطيع تلك 130أخبلقيٌ  الوحي، لليس للقوانْب الوضعية تأثّبٌ 

                                                                                                                  

Philosophical Foundations of Social Thought  ،نيويػورؾ: بػاعبريف(
 .174ص  (.2001

د نراىػا يف الكثػّب مػن اجملتمعػات اآلف وىػي "القػوة"، لمعلػـو بػالطبع ىنػاؾ مشػكلة أخػرى قػ 129
أف الثروة تولد القوة، ومن مث زبوؿ الفرد وسبكنو من التأثّب يف التشػريعات وإف كانػ  يف كثػّب مػن 

 األحياف لغّب صاحل اجملتمع.
كثػّب من اؼبثّب أف نػرى إرجػاء ىػذا الػدور إذل الػدين سػيما يف غػّب اجملتمعػات الدينيػة، بػ  يف   130

مػػن األحيػػاف ال ىبػػرب اؼبػػرء باتبػػاع تشػػريعات دينػػو لكػػن أف يسػػلك سػػلوكا أخبلقيػػا يف حياتػػو. لػػإف  



ماهو اإلسالم 174

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

لكن التمسك بالشرائع  ،ف تدلع الفرد إذل االلتزاـ هبا إال باستخداـ القوةأالقوانْب 
الٍب جاءت هبا الرس  توجهها الدوالع النفسية إلرضاء ا تعاذل وذبنب سخطو. 

ال -وعندما ىبالط ىذا الشعور القلب للن يبنعو أي شيء من اتباع شرع ربو
 غّب ذلك.وال ماؿ وال أي شيء  ىريات وال رشاو غم

ليس يف ىذه االنتقادات الٍب طرحناىا شيء مدىش أو جديد، ب  ىي 
م الرس  ظاىرة منطقية. والسؤاؿ اآلف: دل ال يتجو البشر إذل ىداية الرب وتعالي

األصلح لك  البشر؟ إف النموذج اؼبهيمن الذي ينظر طاؼبا كان  منطقية، وىي 
رأت أنو من اغبكمة  -واؽبا التارىبية نظرًا ألح –لو ىو مبوذج اغبلارة الغربية الٍب 

تنحية الوحي يف األمور العامة. وال نعجب ؽبذا وال نستغربو لالغرب دل ير الوحي 
للو رأى البشر وحًيا إؽبًيا صحيًحا ؿبفوظًا  .اإلؽبي يف صورتو الصحيحة افوظة

                                                                                                                  

كان  تشريعات الدين باطلة أو ال تسػتحق التطبيػق للػم تعتػرب التعػاليم األخبلقيػة للػدين صػاغبة 
 للتطبيق.
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وه يسه  الوصوؿ إليو وىو القرآف لمن اؼبتوقع أف يتجو الكثّب والكثّب منهم كب
 ليهتدوا بو يف حياهتم.

وخبلصة القوؿ، ال مناص من اغبقيقة الٍب تقر بأف البشر يف حاجة ملحة 
للعلم الذي أت  بو الرس ، وىم أيلا يف حاجة ملحة للنماذج الٍب جسدهتا 

 الرس . 

 مباديء دعوة الرسل

 124,000قاؿ أف ا أرس  أنو روي عن النيب )صلى ا عليو وسلم( 
(، وجاء 36أخرب ا يف كتابو أنو تعاذل أرس  لك  أمة رسوال )النح : و  131.انبيً 

 132اغبديث عن بعلهم يف القرآف بينما دل يذكر شيء عن اآلخرين.

                                                           
بػْب النػيب والرسػوؿ نبيًػا مػنهم كػانوا رسػبًل. والفػرؽ  315رواه أضبػد، وتػذكر الروايػة أيًلػا أف  131

 ضئي  وال حاجة لبياف االختبلؼ ىنا.
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واحد، إذ  على منهج الكنهم كلهم كانو ومع ؾبيء العديد من األنبياء والرس  
ٍت األنبياء أهنم إخوة  )صلى ا عليو وسلم(  وصف النيب ائبًل: "َواأْلَنِْبَياءُ قلَِعبل 

ٍت، أُم َهاتُػُهْم َشٌب  َوِدينُػُهْم َواِحٌد" ، وأخرب ا نبيو )صلى ا عليو 133ِإْخَوٌة لَِعبل 
َشرََع ﴿من الدين قائبًل:  السابقوف األنبياء ا سيهديو ؼبا كاف عليو وسلم( أف

يِن َما َوص ى بِِو نُوًحا َوال ِذي أَوْ  َنا بِِو ِإبْػرَاِىيَم َلُكْم ِمَن الد  َنا إِلَْيَك َوَما َوص يػْ َحيػْ
ا إذل (. وقاؿ يف آية أخرى مشّبً 13)سورة الشورى: اآلية  ﴾َوُموَسى َوِعيَسى
 (.92)األنبياء:  ُكْم لَاْعُبُدوِف﴾ِإف  َىِذِه أُم ُتُكْم أُم ًة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُّ ﴿صبيع الرس : 

األنبياء والرس  ويوقرىم وال يفرؽ بْب أحد لذا لاؼبسلم يؤمن بك  ىؤالء 
منهم ألف ا أرسلهم صبيًعا، وىم يؤمنوف حبقائق أساسية واحدة ويدعوف إذل 

يكذب  مثنفس الغاية، ومن مث لبل وبق ألحد أف يقوؿ أنو سيؤمن ويوقر بعلهم 

                                                                                                                  
َوَلَقػػْد أَْرَسػػْلَنا ُرُسػػبًل ِمػػْن قَػْبلِػػَك ِمػػنػُْهْم َمػػْن َقَصْصػػَنا َعَلْيػػَك َوِمػػنػُْهْم َمػػْن دَلْ  يقػػوؿ ا تعػػاذل: " 132

 (. 78نَػْقُصْص َعَلْيَك" )غالر: 
 رواه البخاري ومسلم. 133
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كوف وال يوقر اآلخرين، لهذا يؤدي بو إذل أال يوقر ربو الذي أرسلهم صبيًعا، وبذا ي
)صلى  كما وصفهم النيب  -متناقًلا إذ ك  األنبياء قد أتوا برسالة واحدة، وىم 

 إخوة. - ا عليو وسلم( 

ُقوُلوا آَمن ا ﴿ولذا هبب اإليباف جبميعهم وتوقّبىم حق التوقّب، يقوؿ ا تعاذل: 
َنا َوَما أُْنزَِؿ ِإذَل إِبْػرَاِىيَم َوِإظبَْ  اِعيَ  َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َواأْلَْسَباِط بِالل ِو َوَما أُْنزَِؿ إِلَيػْ

ُهْم َوكَبُْن  َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ الن ِبيُّوَف ِمْن َرهب ِْم اَل نُػَفر ُؽ بَػْْبَ َأَحٍد ِمنػْ
(. وخبلصة القوؿ، أنو طاؼبا 84وانظر آؿ عمراف:  ؛136)البقرة:  ﴾َلُو ُمْسِلُموفَ 
  ىؤالء األنبياء والرس  ىو إلو واحد أحد وحقيقة الوجود واحدة ال أف الذي أرس

 تتغّب لهذا يوحي بأف رساالهتم كان  واحدة ومتطابقة يف جوىرىا.

ومن خبلؿ دراستنا للقرآف يبكننا أف نتتبع اؼببادئ األساسية لدعوة صبيع 
 الرس ، للقد دارت رسالتهم حوؿ النقاط الثبلثة التالية:
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 مع عرض األدلة البينة على أنو الوحيد الدعوة إذل ا (1)
اؼبستحق للعبادة، ودعوة البشر إذل اإلذعاف  وترؾ ك  ما يعبد سواه 
من آؽبة باطلة: وىذا ىو جوىر الدين اغبق وىذا ىو الدين من لدف 
آدـ، وىذه ىي الرسالة الٍب وصل  عبميع األمم والبشر. يقوؿ ا 

 ُك   أُم ٍة َرُسواًل أَِف اْعُبُدوا الل َو َواْجَتنُِبوا َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ﴿تعاذل: 
َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن ﴿(. ويقوؿ أيلا: 36)النح :  ﴾الط اُغوتَ 

(. 25)األنبياء:  ﴾َرُسوٍؿ ِإال  نُوِحي إِلَْيِو أَن ُو اَل إِلََو ِإال  أَنَا لَاْعُبُدوفِ 
الو العديد من األنبياء على اختبللهم : وينق  لنا ا تعاذل ما ق

 59،65،73،85)األعراؼ:  ﴾اْعُبُدوا الل َو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغيػْرُهُ ﴿
 ومواضع أخرى(.

للوصوؿ ؼبرضاة ا تعاذل وتزكية  اً ؿبدد بياف أف ىناؾ سبيبلً   (2)
النفس، باإلضالة إذل تصحيح العقيدة يف اإللو وتصحيح العبادة 

ملي الصحيح ؽبذه العقيدة؛ للم يرس  الرس  إلخبار البشر والتطبيق الع
، وما تأدية العبادةب  لقد تلقوا وحًيا عن كيفية  ،بعبادة اإللو وحسب

ىو اؼبنهج الذي ينبغي أف يسّب عليو اؼبرء يف حياتو الدنيوية. كذلك 
يشم  ىذا الوحي شعائر العبادة والشرائع الدنيوية والتوجيهات 
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أمة من األمم قد جاءهتا ىذه الدعوة إذل سبي  اؽبداية، األخبلقية. وك  
َهاًجا﴿يقوؿ ا تعاذل:  (. 48)اؼبائدة:  ﴾ِلُك ي َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

وعلى الرغم من أف األنبياء صبيًعا قد جاءوا بنفس ىذا السبي  
ؾ األساسي والشرائع العامة اؼبتطابقة كاألمر بالصبلة والنهي عن الشر 

وحرمة الزنا والقت  وغّب ذلك، لبل يعِب ىذا أف صبيع شرائعهم العملية  
كان  متحدة ودل تكن ـبتلفة، لعموميات الشرائع كان  متحدة لكن 
تفصيبلهتا ىي الٍب اختلف . للقد اقتل  رضبة ا وحكمتو أف يرس  
العديد من الرس  لبيئات وأزمنة ـبتلفة. وىذا التنوع يف بعض شرائعهم 

م الذي انتهجوه، هيعِب التعارض يف كنو الرسالة األساسية أو هنج ال
لبعض الشرائع اػباصة الٍب أوحي  لرسوؿ بعينو قد تتغّب بتغّب الزمن. 

 واؼبسلموف يف )صلى ا عليو وسلم(  لعلى سبي  اؼبثاؿ، لقد كاف النيب
أمر الصبلة يتوجهوف يف قبلتهم إذل بي  اؼبقدس وقد ُنسخ ىذا  بادئ

غبكم عن طريق الوحي بالتوجو إذل مكة وظ  اؼبسلموف يعبدوف رهبم ا
 خلوع لكن الذي تغّب ىو ىذا اغبكم اػباص.إذعاف و ب

وعاقبة من رلض  ،الرسالة وعبد ابياف جزاء من قب    (3)
ويف ىذا الشأف أخرب الرس   .تأمره باػبلوع  وعبادتو الرسالة الٍب
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يـو القيامة والثواب والعقاب من البشر باغبياة بعد اؼبمات والبعث و 
األمور لبل تعرؼ  بتفصيبلت ىذهنفسو عند ا. وقد اختص ا تعاذل 

يبينها ؽبم. ومن مث  حٌبإال من خبللو، ودل يعذب ا أمة من األمم 
الذين أعرضوا  نذرينملإف الرس  صبيًعا جاءوا مبشرين ؼبن قبلوا اإليباف و 

َوَما نُػْرِسُ  اْلُمْرَسِلَْب ِإال  ُمَبش رِيَن ﴿تعاذل: بالعواقب الوخيمة، يقوؿ ا 
َوُمْنِذرِيَن َلَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َلبَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم وَبْزَنُوَف *َوال ِذيَن  

بُوا ِبآيَاتَِنا يَبَسُُّهُم اْلَعَذاُب دبَا َكانُوا يَػْفُسُقوفَ   (.49-48)األنعاـ:  ﴾َكذ 
 

ىي الٍب دارت حوؽبا الرساالت، لهي  ط الثبلث األساسية اؼبذكورةاىذه النق
تربز قصص األنبياء يف القرآف تلك القلايا ب  الدارين، دبثابة اؼبفاتيح للسعادة يف 
لقد جاىد األنبياء من أج  نشر رسالتهم، ليؤدوا ما و على أهنا أىم القلايا. 

ا لبل ؾباؿ إذً أُدرك  ىذه النقاط اؤسُبنوا عليو وبلغوا الرسالة وبينوىا. لإذا ما 
 ، لالنيب قد بلغ رسالتو واألمر موكوؿ اآلف إذل البشر.للجداؿ أو االعتذار

 في الكتب المقدسة السابق )صلى اهلل عليو وسلم(  التبشير بالنبي محمد
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أوضح  الفقرة السابقة أف جوىر الرسالة عند صبيع األنبياء واحد. وعبلوًة 
ب ليو أف دور بعض األنبياء السابقْب، إف دل يكن صبيعهم،  على ىذا، لمما ال ري

. يقوؿ ا تعاذل يف )صلى ا عليو وسلم(  كاف ىو التبشّب ببعثة النيب ؿبمد
 يِف  ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوبًا هبَُِدونَوُ  ال ِذي األم ي   الن يب   الر ُسوؿَ  يَػت ِبُعوفَ  ال ِذينَ ﴿القرآف الكرمي 

ي ِ  التػ ْورَاةِ   قَاؿَ  َوِإذْ ﴿(. كما يقوؿ ا تعاذل أيًلا 157)األعراؼ:  ﴾...َواإلقبِْ
قًا إِلَْيُكمْ  الل وِ  َرُسوؿُ  ِإين   ِإْسرَائِي َ  َبِِب  يَا َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى  ِمنَ  يََدي   بَػْْبَ  ِلَما ُمَصد 
 َىَذا قَاُلوا بِاْلبَػيػ َناتِ  َجاَءُىمْ  لَػَلم ا ضْبَدُ أَ  اظْبُوُ  بَػْعِدي ِمنْ  يَْأيت  بَِرُسوؿٍ  َوُمَبش رًا التػ ْورَاةِ 
 (6)الصف:  134﴾(ٙ) ُمِبْبٌ  ِسْحرٌ 

أدرؾ العلماء اؼبسلموف أنو البد وأف  ،وبناًء على ىذه اآليات القرآنية وغّبىا
( يف ثنايا ما تبقى )صلى ا عليو وسلم( ىناؾ بعض الدالئ  على بعثة النيب )

لية الٍب كان  بْب أيدي اليهود واؼبسيحيْب. ولقد من الكتب اؼبقدسة األص
وجدت العديد من اآليات الٍب تبدو وكأهنا تشّب بصورة مباشرة إذل النيب ؿبمد 

                                                           
 صلى ا عليو وسلم(، وىو مشتق من اؼبصدر نفسو.أضبد ىو أحد أظباء النيب ؿبمد ) 134
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. وعلى الرغم من ذلك 135)وىناؾ العديد من الكتب الٍب تناول  ىذا اؼبوضوع(
وف لإف تفسّب آية بعينها قد ال يك -وكما ىو اغباؿ مع التفاسّب اإلقبيلية  -

واضًحا، وقد يقرأ اآلخروف اآليات نفسها الٍب يستدؿ هبا اؼبسلموف بصورة ـبتلفة  
ك  االختبلؼ. ومع التأكيد على ىذا، لإنو ما يزاؿ ىناؾ بعض اآليات اؼبتبقية 
 الٍب يعد التفسّب الوحيد اؼبقبوؿ ؽبا ىو التنبؤ بالنيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم(.

نا، لسوؼ نناقش مثالْب لقط. والفقرة األوذل وحٌب ال نستطرد يف اغبديث ى
ىنا مقتبسة من العهد القدمي حيث يتحدث موسى ليقوؿ: "قاؿ رل الرب: قد 
أحسنوا يف ما تكلموا. أقيم ؽبم نبًيا من وسط إخوهتم مثلك، وأجع  كبلمي يف 
لمو، ليكلمهم بك  ما أوصيو بو ويكوف أف اإلنساف الذي ال يسمع لكبلمي 

 (.19-17: 18بو باظبي أنا أطالبو" )سفر التثنية، اإلصحاح الذي يتكلم 

                                                           
أحد أكثر الكتب العلمية تفصيبًل ىو ؿبمد يف اإلقبي  لعبد األحد داوود. كاف داوود قًسا  135

 سابًقا، وقد كتب ربليبلت مفصلة للغة الٍب كتب  هبا بعض اآليات يف اإلقبي .
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ولع  السؤاؿ األوؿ الذي يطرح نفسو ىنا ىو من ىم "إخوة" إسرائي ؟ طبًقا 
للمعجم العربي لئلقبي  لإف اؼبصطلح "إخوة" يشّب إذل "تشخيص جملموعة من 

موعة الٍب . واجمل136القبائ  الٍب كان  تعد من ذوي القرابة الشديدة لئلسرائيليْب"
بن إبراىيم األخ غّب   ىذا التوصيف ىي أحفاد إظباعي  ينطبق عليها سباًما مث

خاصًة ينحدروف  )صلى ا عليو وسلم(  الشقيق إلسحاؽ. والعرب عامًة وؿبمد
 من نس  إظباعي .

واألمر الثاين أف النيب القادـ قد ُوصف بأنو "مثلك" دبعُب أنو يكوف شبيًها 
اؾ بعض اؼبسيحيْب يدعوف بأف ىذه الفقرة إمبا تشّب إذل دبوسى. واآلف ىن

عيسى. ومع الوضع يف االعتبار أف اؼبسيحيْب ال يعتربوف عيسى ؾبرد نيب، لإف 
ىذه اإلشارة غّب ؿبتملة على اإلطبلؽ. ومع ذلك، لقد وضع صباؿ بدوي جدواًل 

                                                           
، Muhammad in the Bibleمقتبس من صباؿ بدوي: "ؿبمد يف اإلقبي "  136

 .40)ىاليفاكس، كندا، مؤسسة اؼبعلومات اإلسبلمية، بدوف تاريخ( ص 
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ليما عنهما(. و  يوضح ليو أوجو الشبو بْب موسى وؿبمد )وأوجو اختبلؼ عيسى
 :137من جدوؿ بدوي يلي اعبزء الرئيس

 عيسى ؿبمد موسى أوجو اؼبقارنة

 غّب طبيعي طبيعي طبيعي اؼبيبلد

غّب متزوج وليس  متزوج ولو أوالد متزوج ولو أوالد اغبياة األسرية
 لو أوالد

 نيب نيب ورج  دولة نيب ورج  دولة اؼبهنة

 ال يوجد إذل اؼبدينة إذل مدين اؽبجرة االضطرارية

 ال توجدمطاردات عنيفة  مطاردات عنيفة اؼبواجهة مع

                                                           
 .41بدوي، ص  137
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 مواجهات شبيهة وغزوات األعداء

نصر معنوي  نتائج اؼبواجهات
 ومادي

 نصر معنوي
 ومادي

 نصر معنوي

 روحية روحية وتشريعية روحية وتشريعية طبيعة التعاليم

قبوؿ زعامتو بْب 
 قومو

رللو معظم بِب  رلض مث قبوؿ رلض مث قبوؿ
  إسرائي

 

مث تستكم  اآليات السابقة لتقوؿ: "وأجع  كبلمي يف لمو، ليكلمهم بك  
ما أوصيو بو" وىذا وصف بالغ الدقة للنيب ؿبمد يف نقلو للقرآف الكرمي. للقد 
وضع  الكلمات يف لمو عن طريق الوحي اؼبباشر عن طريق جربي ، حيث كاف 
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مر بو حٌب ؤ إليو ويُ  ىكرر حرلًيا ما كاف يوحي )صلى ا عليو وسلم(  ؿبمد
 استكم  الوحي.

يبكننا أف قبد الفقرات التالية من إقبي  يوحنا "إف كنتم  138ويف العهد اعبديد
ب ليعطيكم معزيًا آخر ليمكث وأنا اطلب من األ رببونِب لاحفظوا وصاياي،

(، كما قبد يف موضع آخر 16-15: 14معكم إذل األبد" )يوحنا، اإلصحاح 
إنو خّب لكم أف أنطلق ألنو إف دل أنطلق ال يأتيكم اؼبعزي،  "لكِب أقوؿ لكم اغبق

ولكن إف ذىب  أرسلو إليكم، ومٌب جاء ذاؾ يبك  العادل على خطية وعلى بر 
                                                           

للمزيد من التفاصي  حوؿ النبوءات يف العهد اعبديد، راجع مشع  بن عبد ا "ما الذي  138
)آف أربور، إـ آي: اجمللس  ?What Did Jesus REALLY Sayقالو عيسى حًقا؟ 

. ويف دلي  أكسفورد لئلقبي  463-358(، صفحات 2001مالية، اإلسبلمي بأمريكا الش
(، ولكن  13:33ولوقا  6:4قبد: "ال شك أف عيسى نفسو كاف يعتقد نفسو نبًيا )مرقص 

ىناؾ قيمة أخّبة يف رسالتو وأعمااًل ذبعلنا لبلص إذل أنو اعتقد أنو يبث  آخر من ابتعثو   كان
(. وال شك أف ىذا كاف حًقا للقد كاف آخر 273الرب إلسرائي " )مقتبس يف األعظمي، ص 

األنبياء الذين أرسلوا لبِب إسرائي . وعلى الرغم من ذلك، لكما زبلص الفقرة السابقة لإف من 
 الواضح أف عيسى أيًلا علم أنو دل يكن آخر األنبياء صبيًعا.
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(، وقبد يف موضع آخر "إف رل أمورًا  8-7: 16وعلى دينونة" )يوحنا، اإلصحاح 
ٌب جاء ذاؾ كثّبة أيًلا ألقوؿ لكم ولكن ال تستطيعوف أف ربتملوا اآلف وأما م

ن نفسو ب  ك  ما يسمع روح اغبق لهو يرشدكم إذل صبيع اغبق ألنو ال يتكلم م
 (.13-12: 16ىبربكم بأمور آتية" )يوحنا، اإلصحاح يتكلم بو و 

ولكن من ىذا الذي سوؼ يأيت بعد اؼبسيح وال يبكنو أف يأيت يف حياتو؟ 
س. إال أف العقيدة يفسر اؼبسيحيوف ىذه الفقرات على أهنا تشّب إذل روح القد

اؼبسيحية توضح أف اآلب واالبن والروح القدس أجزاء مكونة للثالوث، ومًعا 
يشكلوف كيانًا واحًدا. وإذا كاف األمر كذلك، لكيف يكوف اعبزء حاضرًا واآلخر 
غائًبا يف الوق  نفسو؟ إف ىذا ىبالف سباًما العقيدة اؼبسيحية. وعبلوًة على ىذا، 

اؼبقطع األخّب اؼبقتبس "لهو يرشدكم إذل صبيع اغبق ألنو ال  لإف اعبزء التارل من
يتكلم من نفسو ب  ك  ما يسمع يتكلم بو وىبربكم بأمور آتية" ال يعد سوى 

 وصًفا رائًعا للنيب )صلى ا عليو وسلم( وكيف تلقى وأبلغ الوحي عن ا.
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تقد  وىناؾ ؾبموعة أخّبة من اآليات سوؼ نلعها بْب يدي القارئ حيث يع
كاتب السطور أهنا يف الواقع ال تتطلب أي تعليق سوي التأكيد على أف شبة نيب 
عظيم الشأف سوؼ يُبعث: "وىذه ىي شهادة يوحنا حْب أرس  اليهود من 
أورشليم كهنة والويْب ليسألوه من أن  لاعَبؼ ودل ينكر وأقر أين لس  أنا 

، النيب أن ؟ لأجاب ال" ؟ لقاؿ لس  أنا139اؼبسيح لسألوه إًذا ماذا؟ إيليا أن 
 (. لمن النيب الذي كاف يتوقعو يوحنا واليهود؟20-19: 1)يوحنا، اإلصحاح 

وىذه األمثلة السريعة كالية، ويبكن للقارئ أف يراجع األعماؿ األخرى األكثر 
. ومع ىذا، للو أف ىذه اإلشارات تشّب إذل النيب ؿبمد )صلى إف أحب تفصيبًل 

قد العلماء اؼبسلموف، لإف من قبي  اإلخبلص للنيب الذي ا عليو وسلم( كما يعت
 أف يتبع اؼبرُء النيب الذي ُأشّب إليو. اأساسذه االشارات صرح هب

 الرسالة الخاتمة

                                                           
 يؤكد عيسى على أف إيليا قد بُعث بالفع . 17:12يف إقبي  مٌب  139
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لقد بعث ا العديد من األنبياء على مدى الزماف. لكنو قلى سبحانو أف 
رسواًل لك  البشرية  يبعث رسواًل خاسبًا برسالة خاسبة، وأف يكوف ىذا الرسوؿ اػبامت

من وق  بعثتو وحٌب يـو القيامة، لبل يعقبو نيب، وال يأيت بعد وحيو وحي ليغّب يف 
وحيو. ومن مث للقد كاف من اللروري أف يتميز ىذا النيب عن من سبقو يف بعض 

 .النواحي

أخطاء أو ربريفات للقد   ةأواًل، دبا أنو لن يأيت أي نيب آخر بعده ليصحح أي
 لروري أف وُبفظ الوحي يف صورتو األصلية النقية.كاف من ال

ثانًيا، كاف من اللروري أف زبتلف طبيعة "معجزات" النيب اػبامت أيًلا، وىذا 
نظرًا ألف ىدؼ اؼبعجزة ليس لقط أف تؤثر يف من كاف حًيا يف عصر النيب، ولكن 

 أيًلا يف صبيع من سيأيت بعدىم.

يب اػبامت جملتمع واحد لقط من بْب ثالثًا، دل يكن من اؼبمكن أف يبعث الن
البشرية صبعاء وإال لكاف لك  ؾبتمع نبيهم اػبامت والختلفوا مع بعلهم بعًلا. 
لذا كاف من اللروري ؽبذا النيب اػبامت أف يبعث للبشرية صبعاء ويلع هناية لتتابع 

 إرساؿ األنبياء، ويكوف مناسًبا للعادل كلو.
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وتعاليم ىذه الرسالة أف تكوف ثابتة ليما  رابًعا، كاف من اللروري لتشريعات
يتعلق باألمور الٍب هبب أف تكوف ثابتة ليها للبشرية صبعاء وحٌب يـو القيامة، وأف 
تكوف مرنة ويسه  تكييفها يف األمور القابلة للتغيّب تبًعا للتغّبات الٍب تطرأ يف 

 ظروؼ حياة البشر.

أف رسالة النيب ؿبمد )صلى ا وبالنظر إذل ىذه العوام  ؾبتمعة، يدرؾ اؼبرء 
عليو وسلم( توالق ىذه اؼبعايّب. وقد تقدم  مناقشتنا للحفظ الدقيق للقرآف 

 )صلى ا عليو وسلم(  والسنة. وباؼبث  لقد تقدم  مناقشتنا لطبيعة معجزة النيب
 ى الٍب ال يزاؿ ؽبا أثر حٌب يومنا ىذا.كرب "القرآف" وىي اؼبعجزة ال

بالعنصر الثالث، للقد كاف النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( وأما ليما يتعلق 
ىو النيب الوحيد الذي أعلن أنو دل يبعث لقط لقـو بعينهم ولكنو بعث عبميع 
شعوب العادل اؼبختلفة. لاليهود، على سبي  اؼبثاؿ، يعتربوف أنفسهم الشعب 

ود األرثوذكس اؼبختار وأف رسالتهم قد جاءت ؽبم خصيًصا. وبناًء عليو لإف اليه
ال يعتقدوف بالتبشّب بعقيدهتم. كما يوضح العهد اعبديد أيًلا أف رسالة عيسى  

(: "ىؤالء 6-5: 10كان  لقبائ  بِب إسرائي . ونقرأ يف إقبي  مٌب )اإلصحاح 
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االثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاىم قائبًل إذل طريق أمم ال سبلوا وإذل مدينة 
. ولقد 140باغبري إذل خراؼ بي  إسرائي  اللالة"للسامريْب ال تدخلوا ب  اذىبوا 

 (.6الصف: )أكد القرآف أيًلا على خصوصية بعثة عيسى 

 يَا ُق ْ ﴿وأما يف حالة النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( لإف ا تعاذل يقوؿ: 
يًعا إِلَْيُكمْ  الل وِ  َرُسوؿُ  ِإين   الن اسُ  أَيػَُّها  إَِلوَ  ال َواألْرضِ  اَواتِ الس مَ  ُمْلكُ  َلوُ  ال ِذي صبَِ
 وََكِلَماتِوِ  بِالل وِ  يُػْؤِمنُ  ال ِذي األم ي   الن يب   َوَرُسولِوِ  بِالل وِ  َلآِمُنوا َويُبِي ُ  وُبِْيي ُىوَ  ِإال

(، ويقوؿ يف آية أخرى: 158)األعراؼ:  ﴾(ٛ٘ٔ) تَػْهَتُدوفَ  َلَعل ُكمْ  َوات ِبُعوهُ 
 ﴾(ٕٛ) يَػْعَلُموفَ  ال الن اسِ  َأْكثَػرَ  َوَلِكن   َونَِذيرًا َبِشّبًا لِلن اسِ  َكال ةً  ِإال أَْرَسْلَناؾَ  َوَما﴿

 .(28)سبأ: 

 وىناؾ آيات أخرى يف القرآف تؤكد على اؼبعُب نفسو. ولقد أكد النيب ؿبمد
أيًلا على أنو قد سبيز عن األنبياء السابقْب بأمور طبسة )صلى ا عليو وسلم( 

                                                           
سياؽ قبد يف إقبي  مٌب حكاية على لساف عيسى عن مساعدة اؼبرأة ويف نفس ال 140

يطرح للكبلب". ونكرر أف ا ف يؤخذ خبز البنْب و أأجاب وقاؿ ليس حسنا لالكنعانية: "
 وحده ىو من يعلم األجزاء اؼبوجودة يف اإلقبي  الٍب تنسب إذل عيسى وما ال ينسب منها إليو.
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امس منها ىو "كاف النيب يبعث إذل قومو خاصة وبعث  إذل الناس وكاف األمر اػب
 .141عامة"

وأخّبًا، عندما يدرس اؼبرء التشريعات الٍب جاء هبا النيب ؿبمد )صلى ا عليو 
وسلم( لإنو هبدىا تتمتع بعنصر اؼبرونة الذي من شأنو أف يتيح ؽبا أف تكوف قابلة 

؛ لما 142 )صلى ا عليو وسلم(  نيبللتطبيق يف يومنا ىذا كما كان  يف عهد ال
 الشريعة اإلسبلمية وما احتاج إذل وبتاج إذل أف يكوف ثابًتا لؤلبد ذبده ثابًتا يف

اؼبرونة ذبده مرنًا. وعلى سبي  اؼبثاؿ، يف التعامبلت التجارية ذبد أف الربا ؿبـر 

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. 141
 ال ِذينَ ﴿ىي:  )صلى ا عليو وسلم(  لٍب جاءت يف القرآف عن ؿبمدوصاؼ اأحد األ 142

ي ِ  التػ ْورَاةِ  يف  ِعْنَدُىمْ  َمْكُتوبًا هبَُِدونَوُ  ال ِذي األم ي   الن يب   الر ُسوؿَ  يَػت ِبُعوفَ   بِاْلَمْعُروؼِ  يَْأُمُرُىمْ  َواإلقبِْ
 َواألْغبلؿَ  ِإْصَرُىمْ  َعنػُْهمْ  َوَيَلعُ  اػْبََباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َووُبَر ـُ  الط ي َباتِ  ؽَبُمُ  َووبُِ ُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَػنػَْهاُىمْ 

 ُىمُ  أُولَِئكَ  َمَعوُ  أُْنزِؿَ  ال ِذي النُّورَ  َواتػ بَػُعوا َوَنَصُروهُ  َوَعز ُروهُ  بِوِ  آَمُنوا لَال ِذينَ  َعَلْيِهمْ  َكاَن ْ  ال ٍِب 
 (.157)األعراؼ:  ﴾(ٚ٘ٔ) اْلُمْفِلُحوفَ 
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 اواضح وبالتارل يصبح منهج اؽبداية لؤلبد، عبلوًة على وضوح اإلرشادات العامة،
حاؼبا تتطور وتنشأ أشكاؿ جديدة من التعامبلت التجارية كما يف العصور  يف أنو

دبقدرتو أف وبدد ما ىو اؼبقبوؿ منها طبًقا لئلرشادات  يكوفاغبديثة لإف اؼبرء 
اإلسبلمية وما ال يعد مقبواًل. ومن مث للقد برىن  الشريعة اإلسبلمية على 

سنة، وأهنا طبًقا للعقيدة اإلسبلمية  1400إمكانية تطبيقها على ما يربو على 
 ستظ  قابلة للتطبيق حٌب يـو القيامة.

 خاتم األنبياء

)صلى ا عليو  بعد أف بعث ا العديد من األنبياء، بعث النيب ؿبمًدا
عاًما خل  ؼبولد  570بعد حوارل  )صلى ا عليو وسلم(  . ُولد ؿبمدوسلم( 

يف شبو القارة العربية. وكاف أى  مكة يدينوف اؼبسيح عيسي، وقد ولد يف مكة 
بعبادة األصناـ، كما كاف يف مكة بناء شيده نيب ا إبراىيم ونيب ا إظباعي .  

ـبصًصا لعبادة ا اإللو اغبق  -الذي ُعرؼ باسم الكعبة  -كاف ىذا البناء 
 مداألحد، ولكن اؼبشركْب من العرب كانوا قد أحاطوه بأصنامهم. وقد عاش ؿب
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بْب ظهرانيهم، لكنو دل ىبتلط معهم قط يف عبادة  )صلى ا عليو وسلم( 
 األصناـ، كما عرؼ بأمانتو وكاف يلقب بالصادؽ األمْب.

أوؿ وحي. وعلى  )صلى ا عليو وسلم(  وؼبا بلغ أربعْب سنة تلقى ؿبمد
 بعثو ا الرغم من أف ىذا كاف مروًعا يف بداية األمر لو إال أنو أدرؾ اؼبهمة الٍب

هبا. ولقد سارع اؼبشركوف من العرب برلض رسالتو والٍب كاف جوىرىا أف ال معبود 
حبق إال ا. وعلى الرغم من أنو كاف يعرؼ بالصادؽ األمْب إال أهنم كذبوه 

ولقد اضطر بعض أتباعو  وسرعاف ما بدأوا ضبلة ضارية لتعذيب من آمن دبحمد.
ثة عشر عاًما من الدعوة يف مكة أُرغم النيب نفسو إذل اغببشة، وبعد ثبل جرةإذل اؽب

على اػبروج منها إذل اؼبدينة الٍب كاف لو أتباع ليها، كما نصبو أىلها زعيًما 
للمدينة. ولكن مشركي مكة دل يهدأ ؽبم باؿ وحاولوا سحق الدين اعبديد عن 
ى طريق اغبرب. وعلى الرغم من ذلك، لإف عدد صباعة اؼبسلمْب الزىيد قد مب

وأصبح قادرًا على الصمود أماـ وثبة اؼبشركْب عليهم. ويف مدة ال تتجاوز العشرة 
جيًشا إذل مكة ولتحها يف نصر دل ترؽ  )صلى ا عليو وسلم(  أعواـ، قاد ؿبمد
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ليو نقطة دـ واحدة. وهبذا انتصر اإلسبلـ يف شبو اعبزيرة العربية وبدأ يف االنتشار 
 .143يف ربوع العادل

)صلى ا عليو وسلم( سوؼ يكوف رسولو  ا أف النيب ؿبمدً ولقد قلى ا
 الل وِ  َرُسوؿَ  َوَلِكنْ  رَِجاِلُكمْ  ِمنْ  َأَحدٍ  أَبَا ؿُبَم دٌ  َكافَ  َما﴿اػبامت. يقوؿ ا تعاذل 

ا قاؿ ( كم40)األحزاب:  ﴾(ٓٗ) َعِليًما َشْيءٍ  ِبُك    الل وُ  وََكافَ  الن ِبي ْبَ  َوَخامتََ 
 144"النبيوف الناس كالة وختم يب وسلم( " وبعث  إذل مد )صلى ا عليوالنيب ؿب

" وقاؿ أيًلا "كان  بنو إسرائي  تسوسهم األنبياء كلما ىلك نيب خلفو نيب، 
 145وإنو ال نيب بعدي".

                                                           
أحد أىم األعماؿ الٍب تفند الزعم القائ  بأف ؿبمًدا )صلى ا عليو وسلم( ليس بنيب حق   143

 Muhammad’sكتبها عبد الراضي ؿبمد عبد اسن "نبوة ؿبمد: حقيقة أـ خدعة" 
Prophethood: Reality or Hoax  الرياض، السعودية، دار الطباعة اإلسبلمية(

 (1999العاؼبية، 
 رواه مسلم. 144
 رواه البخاري ومسلم. 145
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وهبذا جاء أخّبًا النيب الذي أعلن صراحة أنو خامت النبيْب لبل نيب بعده، ولقد 
 ًلا، وإذا خلص اؼبرء إذل وجوب تصديق النيبثب  صدؽ رسالتو وصدقو ىو أي

أو إذل أف القرآف حق لإنو ىبلص إذل اإليباف هبذه القلية  )صلى ا عليو وسلم( 
 أيًلا.

وبناًء عليو، لإنو ال وبق ألحد أف يؤمن باألنبياء اآلخرين بينما ال يؤمن بالنيب 
  أف أظ  أتبع ؿبمد، كما ال وبق ألحد أف يقوؿ أف ؿبمًدا صادؽ لكنِب "ألل

 عيسى أو موسى بداًل منو". ومن الناحية اؼبنطقية ال يتوقع أحد أف يقب  ا ىذا
، للقد أرس  ا رسولو اػبامت لكي يؤمن الناس بو ويتبعوه حيث أبط  وألغى منو

القرآف بقولو ما تبقى من تعاليم األنبياء السابقْب. ويصف ا ىذا النهج يف 
َنا أُْنزِؿَ  دبَا نُػْؤِمنُ  قَاُلوا الل وُ  أَنْػَزؿَ  دبَا آِمُنوا مْ ؽبَُ  ِقي َ  َوِإَذا﴿  َوُىوَ  َورَاَءهُ  دبَا َوَيْكُفُروفَ  َعَليػْ

قًا اغبَْقُّ  (. ولقد وصف ا من يتبعوف ىذا النهج 91)البقرة:  ﴾َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصد 
 بَػْْبَ  يُػَفر ُقوا أَفْ  َويُرِيُدوفَ  َوُرُسِلوِ  وِ بِالل   َيْكُفُروفَ  ال ِذينَ  ِإف  ﴿بأهنم مشركوف وقاؿ عنهم 

 َذِلكَ  بَػْْبَ  يَػت ِخُذوا أَفْ  َويُرِيُدوفَ  بِبَػْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَػْعضٍ  نُػْؤِمنُ  َويَػُقوُلوفَ  َوُرُسِلوِ  الل وِ 
 يًناُمهِ  َعَذابًا لِْلَكاِلرِينَ  َوأَْعَتْدنَا َحقًّا اْلَكاِلُروفَ  ُىمُ  أُولَِئكَ (ٓ٘ٔ) َسِبيبل
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ُهمْ  َأَحدٍ  بَػْْبَ  يُػَفر ُقوا ودلَْ  َوُرُسِلوِ  بِالل وِ  آَمُنوا َوال ِذينَ (ٔ٘ٔ)  يُػْؤتِيِهمْ  َسْوؼَ  أُولَِئكَ  ِمنػْ
 (.152-150)النساء:  ﴾(ٕ٘ٔ) َرِحيًما َغُفورًا الل وُ  وََكافَ  ُأُجوَرُىمْ 

يب أحد والذي نفسي بيده ال يسمع " )صلى ا عليو وسلم(  ولقد قاؿ النيب
من ىذه األمة، يهودي وال نصراين، مث يبوت ودل يؤمن يب إال كاف من أصحاب 

أصحابو يوًما  ا منأحدً  )صلى ا عليو وسلم(  ب  ولقد أخرب النيب 146النار"،
 147ا ما وسعو إال اتباعي."قائبًل "لو كاف موسى حيً 

ى ا )صل وباختصار، لإف ىناؾ من اإلشارات ما تدؿ على قدـو النيب ؿبمد
قب  بعثتو كما أف صدؽ وأمانة النيب أمر ال ريب ليو، وقد ثب   عليو وسلم( 

حفظ ا للكتاب الذي أرسلو بو، كما أف صبيع الدالئ  تشّب إذل نبوتو، ليجب 
أنو  )صلى ا عليو وسلم(  اإليباف دبا جاء بو باعتباره نبًيا. ولقد أعلن النيب

صبعاء هبب عليها أف زبتار اتباعو، لهذا ىو  خامت األنبياء، وقاؿ أف البشرية

                                                           
 رواه مسلم. 146
 رواه أضبد والدارمي. 147
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االختيار الذي يواجو الناس أصبعْب ومن اؼبؤم  أف يتخذ الناس القرار اؼبنطقي 
 الصائب.
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 اإلسالم

 تعريف اإلسالم

ومن  148اإلسبلـ لغة ىو مصدر الفع  ]أسلم[، والذي يعِب "أذعن وانقاد"،
ما "مسلم" لهو اسم الفاع  من ، وأواالنقيادمث لإف اإلسبلـ ىو لع  االستسبلـ 

 أو يذعن. ينقادالفع  الذي يعِب "أسلم". وبناًء عليو لإف اؼبسلم ىو من 

وفبا تقدـ نبلحظ أف كلمة اإلسبلـ ال تعِب "السبلـ" على الرغم من أف اؼبرء 
يسمع الكثّبين يؤكدوف على ىذا اؼبعُب مؤخرًا. ومن الصحيح أف كلمة إسبلـ 

من اؼبصدر نفسو، كما أنو فبا ال ريب ليو أف ىناؾ صلة  وكلمة "سبلـ" مشتقتاف
وثيقة بْب الكلمتْب: لاإلسبلـ ىو منبع السبلـ اغبق. ومن اؼبؤكد أف اؼبقصود ىنا 

ىو أكثر من ىذا ء حالة اغبرب"، لالسبلـ يعِب ما ليس السبلـ دبعُب "انتفا
لقلق واإلحباط بكثّب، لاؼبرء قد ال يكوف يف حالة حرب لكنو ما زاؿ يعاين من ا

                                                           
إي دبليو آلين، معجم عريب إقبليزي )كامربيدج، إقبلَبا: صبعية النصوص اإلسبلمية،  148

 .1413، ص11( اجمللد 1984
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وااللتقار إذل السبلـ. ويشّب السبلـ يف ىذا السياؽ إذل اإلحساس الغامر 
. لاإلسبلـ وبدث لدى اؼبرء إحساًسا بالطمأنينة والسبلـ الروحي باالطمئناف

الذي ينجم عن إدراؾ اؼبرء أنو يؤمن ويتصرؼ دبا يتوالق مع ىداية خالقو. وىذا 
حٌب ينتشر يف ألراد األسرة واجملتمع والعادل   اإلحساس بالسبلـ الداخلي ما يلبث

. لهو إحساس خاص بالطمأنينة ال ينجم إال عن اإليباف اغبق با. ومن 149كلو
)اؼبائدة:  ﴾الس بلـِ  ُسُب َ  رِْضَوانَوُ  اتػ َبعَ  َمنِ  الل وُ  بِوِ  يَػْهِدي﴿ مث لإف ا تعاذل يقوؿ

كالأهتم سوؼ تكوف دار السبلـ (، وأما بالنسبة ؼبن يتبع ىذا الصراط لإف م16
)األنعاـ:  ﴾(ٕٚٔ) يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا دبَا َولِيػُُّهمْ  َوُىوَ  َرهب ِمْ  ِعْندَ  الس بلـِ  َدارُ  ؽَبُمْ ﴿

(. وباختصار، لإنو من غّب الصحيح أف نقوؿ أف "اإلسبلـ يعِب السبلـ" 127
 ولكن من اؼبؤكد أف السبلـ اغبق ال ينبع إال من اإلسبلـ.

ناحية االصطبلحية لإف كلمة اإلسبلـ ؽبا ثبلثة استخدامات بارزة: ال ومن
( مصطلح 2( مصطلح يستخدـ لئلشارة إذل دين ا اغبق منذ بدء اػبليقة؛ )1)

)صلى  ؿبمد الذي جاء بو خامت األنبياء يستخدـ يف يومنا ىذا لئلشارة إذل الدين
                                                           

وليما يتعلق هبذا األمر يبكننا أف نطالع سيد قطب: اإلسبلـ والسبلـ العاؼبي  149
 (، يف عدة مواضع من الكتاب.1977ديانابوليس، آي إف: دار أمريكاف ترس  للطباعة، )إن
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ري باالستسبلـ  كمقاب  ( مصطلح يشّب إذل الفع  الظاى3؛ )ا عليو وسلم( 
للفع  الباطِب لئليباف. وسوؼ نناقش ىنا دبزيد من التفصي  التعريفْب األوؿ 

 والثاين وأما التعريف الثالث لسوؼ نناقشو يف موضع آخر.

 اإلسالم: دين جميع األنبياء

االنقياد واإلذعاف، وتعِب  أوضحنا سابًقا أف كلمة "إسبلـ" تعِب لغةً 
 يم والطاعة اغبق  الواحد". وؽبذا يقوؿ ؿبمد منظور نعماين:اصطبلًحا "التسل

"ومن الناحية اغبرلية يشّب اإلسبلـ إذل االستسبلـ النفسي أو أف يسلم اؼبرء 
نفسو إذل آخر ويتقب  ويذعن لسيادتو بك  ما ربملو الكلمة من معاف. ولقد 

لفظ اإلسبلـ ألف اؼبرء أطلق على الدين الذي أرسلو ا وبلغو نبيو إذل ىذه الدنيا 
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يسلم دبقتلاه نفسو كلًيا لقدرة ا وهبع  الطاعة الكاملة لو ىو اؼببدأ اعبوىري 
 150غبياتو. وىذا ىو خبلصة وجوىر العقيدة اإلسبلمية..."

وبناًء عليو، لإنو دبوجب ىذا اؼبعُب كاف اإلسبلـ ىو دين صبيع أنبياء ا، ويف 
دين صبيع أتباعهم. وبعبارة أخرى، لإف ك  حقيقة األمر للقد كاف ىو أيًلا 

مؤمن حق منذ عهد آدـ وحٌب آخر مؤمن على ظهر األرض يؤمن باإلسبلـ ويعد 
تباعو. ومن مث االوحيد الذي أمر ا البشرية ب مسلًما. أضف إذل ىذا أنو الدين

 الل وِ  ِعْندَ  الد ينَ  ِإف  ﴿لإف اإلسبلـ ىو الدين الوحيد عند ا. يقوؿ ا تعاذل 
رَ  يَػْبَتغِ  َوَمنْ ﴿(، كما يقوؿ ا أيًلا 19)آؿ عمراف:  ﴾اإلْسبلـُ   ِديًنا اإلْسبلـِ  َغيػْ

 (.85)آؿ عمراف:  ﴾(٘ٛ) اػْبَاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخرَةِ  يِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَب َ  لَػَلنْ 

ويوضح ا تعاذل يف عدة مواضع يف القرآف أف دين وعبادة صبيع األنبياء كاف 
إلسبلـ. وعلى سبي  اؼبثاؿ، يقوؿ ا تعاذل على لساف نوح بعد أف أوضح ا

                                                           
ؿبمد منظور نعماين: مغزى ورسالة األحاديث )لوكناو، اؽبند: أكاديبية األحباث  150

 .54، ص 1( اجمللد 1975والطباعات اإلسبلمية، 
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 الل وِ  َعَلى ِإال َأْجرِيَ  ِإفْ  َأْجرٍ  ِمنْ  َسأَْلُتُكمْ  َلَما تَػَول ْيُتمْ  لَِإفْ ﴿حقيقة إيبانو لقومو 
 (.72)يونس:  ﴾(ٕٚ) اْلُمْسِلِمْبَ  ِمنَ  َأُكوفَ  أَفْ  َوأُِمْرتُ 

هنا جاءت على لساف إبراىيم وهبا من الفائدة ما هبعلنا وأما الفقرة التالية لإ
 نقتبسها كاملة:

 أَْن َ  إِن كَ  ِمن ا تَػَقب  ْ  َربػ َنا َوِإظْبَاِعي ُ  اْلبَػْي ِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  ِإبْػرَاِىيمُ  يَػْرَلعُ  َوِإذْ ﴿
 َوأَرِنَا َلكَ  ُمْسِلَمةً  أُم ةً  ر ي ِتَناذُ  َوِمنْ  َلكَ  ُمْسِلَمْْبِ  َواْجَعْلنَا َربػ َنا(ٕٚٔ) اْلَعِليمُ  الس ِميعُ 
َنا َوُتبْ  َمَناِسَكَنا  َرُسوال ِليِهمْ  َوابْػَعثْ  َربػ َنا(ٕٛٔ) الر ِحيمُ  التػ و ابُ  أَْن َ  إِن كَ  َعَليػْ
ُهمْ  ُلو ِمنػْ  اْلَعزِيزُ  أَْن َ  ِإن كَ  َويُػزَك يِهمْ  َواغبِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُػَعل ُمُهمُ  آيَاِتكَ  َعَلْيِهمْ  يَػتػْ
َناهُ  َوَلَقدِ  نَػْفَسوُ  َسِفوَ  َمنْ  ِإال ِإبْػرَاِىيمَ  ِمل ةِ  َعنْ  يَػْرَغبُ  َوَمنْ (ٜٕٔ) اغبَِْكيمُ   يف  اْصطََفيػْ
نْػَيا  ِلَرب   َأْسَلْم ُ  قَاؿَ  َأْسِلمْ  رَبُّوُ  َلوُ  قَاؿَ  ِإذْ (ٖٓٔ) الص اغِبِْبَ  َلِمنَ  اآلِخَرةِ  يف  َوإِن وُ  الدُّ
 َلُكمُ  اْصَطَفى الل وَ  ِإف   َبِِب   يَا َويَػْعُقوبُ  بَِنيوِ  إِبْػرَاِىيمُ  هِبَا َوَوص ى(ٖٔٔ) ِمْبَ اْلَعالَ 
ينَ  ـْ (ٕٖٔ) ُمْسِلُموفَ  َوأَنْػُتمْ  ِإال سَبُوُتن   َلبل الد   يَػْعُقوبَ  َحَلرَ  ِإذْ  ُشَهَداءَ  ُكْنُتمْ  َأ
 ِإبْػرَاِىيمَ  آبَاِئكَ  َوإَِلوَ  ِإؽَبَكَ  نَػْعُبدُ  قَاُلوا بَػْعِدي ِمنْ  تَػْعُبُدوفَ  َما لَِبِنيوِ  قَاؿَ  ِإذْ  اْلَمْوتُ 

 َما ؽَبَا َخَل ْ  َقدْ  أُم ةٌ  تِْلكَ (ٖٖٔ) ُمْسِلُموفَ  َلوُ  َوكَبْنُ  َواِحًدا ِإؽَبًا َوِإْسَحاؽَ  َوِإظْبَاِعي َ 
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 ُكونُوا َوقَاُلوا(ٖٗٔ) يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َعم ا ُتْسأَُلوفَ  َوال َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَب ْ 
 اْلُمْشرِِكْبَ  ِمنَ  َكافَ  َوَما َحِنيًفا إِبْػرَاِىيمَ  ِمل ةَ  بَ ْ  ُق ْ  تَػْهَتُدوا َنَصاَرى أَوْ  ُىوًدا
َنا أُْنزِؿَ  َوَما بِالل وِ  آَمن ا ُقوُلوا(ٖ٘ٔ)  َوِإْسَحاؽَ  َوِإظْبَاِعي َ  ِإبْػرَاِىيمَ  ِإذَل  أُْنزِؿَ  َوَما إِلَيػْ

 نُػَفر ؽُ  ال َرهب ِمْ  ِمنْ  الن ِبيُّوفَ  أُويتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُويتَ  َوَما َواألْسَباطِ  َويَػْعُقوبَ 
ُهمْ  َأَحدٍ  بَػْْبَ   اْىَتَدْوا لَػَقدِ  بِوِ  آَمْنُتمْ  َما دبِْث ِ  آَمُنوا لَِإفْ (ٖٙٔ) ُمْسِلُموفَ  لَوُ  َوكَبْنُ  ِمنػْ
َا تَػَول ْوا َوِإفْ  َغةَ (ٖٚٔ) اْلَعِليمُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  الل وُ  َلَسَيْكِفيَكُهمُ  اؽٍ ِشقَ  يف  ُىمْ  لَِإمب   ِصبػْ
َغةً  الل وِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  الل وِ   َوُىوَ  الل وِ  يِف  َأرُبَاجُّونَػَنا ُق ْ (ٖٛٔ) َعاِبُدوفَ  َلوُ  َوكَبْنُ  ِصبػْ
ـْ (ٜٖٔ) ـُبِْلُصوفَ  َلوُ  كَبْنُ وَ  أَْعَماُلُكمْ  َوَلُكمْ  أَْعَمالَُنا َولََنا َوَربُُّكمْ  َربػَُّنا  ِإف   تَػُقوُلوفَ  َأ

 أَأَنْػُتمْ  ُق ْ  َنَصاَرى أَوْ  ُىوًدا َكانُوا َواألْسَباطَ  َويَػْعُقوبَ  َوِإْسَحاؽَ  َوِإظْبَاِعي َ  ِإبْػرَاِىيمَ 
ـِ  أَْعَلمُ   تَػْعَمُلوفَ  َعم ا ِبَغاِل ٍ  وُ الل   َوَما الل وِ  ِمنَ  ِعْنَدهُ  َشَهاَدةً  َكَتمَ  فب نْ  َأْظَلمُ  َوَمنْ  الل وُ  َأ
 َكانُوا َعم ا ُتْسأَُلوفَ  َوال َكَسْبُتمْ  َما َوَلُكمْ  َكَسَب ْ  َما ؽَبَا َخَل ْ  َقدْ  أُم ةٌ  تِْلكَ (ٓٗٔ)

 .(141-127)البقرة:  ﴾(ٔٗٔ) يَػْعَمُلوفَ 

وىناؾ عدد من النقاط الٍب تستحق الوقوؼ عليها يف ىذه اآليات. أواًل،  
من أف الغرب غالًبا ما يطلق على إبراىيم "أبو التوحيد"، وفبا ال ريب على الرغم 

ليو أف إبراىيم كاف موحًدا خالًصا وأحد الذين أسلموا أنفسهم  على وجو 
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اليقْب )دبعُب أنو كاف مسلًما حًقا(، لكن على الرغم من ىذا دل يكن إبراىيم بأي 
د دين آدـ ودين صبيع حاؿ من األحواؿ مؤسس التوحيد. للقد كاف التوحي

اؼبؤمنْب الصادقْب مث  نوح الذي بعث بْب عصري آدـ وإبراىيم. ولقد كاف 
 اإليباف بربوبية ا وحده واالستسبلـ لو دائًما ركًنا من أركاف دين ا اغبق.

 ىبلعيكن يهوديًا أو نصرانًيا للم كما تظهر ىذه اآليات أيًلا أف إبراىيم دل 
وراة الٍب نزل  على موسى بعد أف انتق  إبراىيم إذل الرليق إبراىيم أو يتبع الت

كما دل يكن إبراىيم من نس  يهوذا. ومن الواضح أيًلا أف إبراىيم دل   151األعلى،
عبلقة بالعقائد اؼبسيحية ليما يتعلق بالثالوث. لقد كاف مسلًما أسلم  ةتربطو أي

 لإف أوثق رباط بينو نفسو كلًيا للهداية الٍب جاءت من عند ا وحده. ومن مث
وبْب أي بشر ىو الرباط بينو وبْب من يتبع الصراط نفسو وىو ما يعِب النيب ؿبمد 

 بِِإبْػرَاِىيمَ  الن اسِ  أَْوذَل  ِإف  ﴿)صلى ا عليو وسلم( ومن يتبعو. وؽبذا يقوؿ ا تعاذل 
 )آؿ عمراف: ﴾(ٛٙ) اْلُمْؤِمِنْبَ  َورلُّ  وُ َوالل   آَمُنوا َوال ِذينَ  الن يبُّ  َوَىَذا اتػ بَػُعوهُ  لَل ِذينَ 
68.) 

                                                           
ي ُ  التػ ْورَاةُ  أُْنزَِل ِ  َوَما ِإبْػرَاِىيمَ  يف  رُبَاجُّوفَ  دلَِ  اْلِكَتابِ  أَْى َ  يَا﴿يقوؿ ا تعاذل:  151  ِمنْ  ِإال َواإلقبِْ
 (.65)آؿ عمراف:  ﴾٘ٙ) تَػْعِقُلوفَ  أََلبل بَػْعِدهِ 
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ا، مسلًما نفسو كلًيا  عندأيًلا مسلًما يتلقى الوحي من  ولقد كاف موسى
 ِإفْ  قَػْوـِ  يَا ُموَسى َوقَاؿَ ﴿ وحده وآمرًا قومو بالشيء نفسو. يقوؿ ا تعاذل 

(. ولقد  84)يونس:  ﴾(ٗٛ) ُمْسِلِمْبَ  ُكْنُتمْ  فْ إِ  تَػوَك ُلوا لَػَعَلْيوِ  بِالل وِ  آَمْنُتمْ  ُكْنُتمْ 
كاف اإلسبلـ أيًلا دين صبيع أنبياء بِب إسرائي ، ويف إشارة إليهم يقوؿ ا تعاذل 

 لِل ِذينَ  َأْسَلُموا ال ِذينَ  الن ِبيُّوفَ  هِبَا وَبُْكمُ  َونُورٌ  ُىًدى ِليَها التػ ْورَاةَ  أَنْػزَْلَنا ِإن ا﴿
 (.44ائدة: )اؼب ﴾...َىاُدوا

لموسى على سبي  اؼبثاؿ دل يكن لينكر نبوة أحد األنبياء وىو عيسى كما 
لع  اليهود، ودل يكن موسى لينع  النيب عيسى دبختلف أنواع األوصاؼ غّب 

 .152البلئقة الٍب نعتو هبا اليهود

                                                           
قد أعدـ من قب  ؿبكمة حاخامية بتهمة عبادة يقوؿ شاىاؾ: "وطبًقا للتلمود لإف عيسى  152

سلطة اغباخامية. ولقد عربت األصناـ، وربريض اليهود اآلخرين على عبادة األصناـ، واحتقار ال
ولية ؤ عدامو بسعادة بالغة عن ربملها مسصبيع اؼبصادر الكبلسيكية اليهودية الٍب تذكر إ

إعدامو: بينما دل يذكر شيء من ىذا القبي  يف التلمود الروماين" إسرائي  شاىاؾ، التاريخ 
-97(، ص 1997اليهودي، الديانة اليهودية: وطأة ثبلثة آالؼ سنة )لندف: بلوتو برس، 
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لقد كاف عيسى نبًيا من أنبياء ا الذين اتبعوا اإلسبلـ وأسلموا  وحده، 
 ِعيَسى َأَحس   لَػَلم ا﴿الدين الذي جاء بو للحواريْب. يقوؿ ا تعاذل:  وقد علم

ُهمُ   بِالل وِ  آَمن ا الل وِ  أَْنَصارُ  كَبْنُ  اغبََْوارِيُّوفَ  قَاؿَ  الل وِ  ِإذَل  أَْنَصارِي َمنْ  قَاؿَ  اْلُكْفرَ  ِمنػْ
 (.52)آؿ عمراف:  ﴾(ٕ٘) ُمْسِلُموفَ  بِأَن ا َواْشَهدْ 

سى بشرًا شأنو يف ذلك شأف صبيع األنبياء اآلخرين، ودل يدع قط لقد كاف عي
أنو إلو أو نصف إلو. ب  إف قراءتنا للعهد اعبديد يبكن أف تقودنا إذل أف عيسى 
دل يصدر منو شيء قط يتعلق دببدأ التثليث وصبيع العقائد األخرى الٍب اعتنقها 

دبا ال يدع ؾبااًل للشك  اؼبسيحيوف بعد ذلك، ويف حقيقة األمر أوضح ا تعاذل
 أف عيسى دل يطلب من أحد أف يتخذه إؽبًا:

ُذوين  لِلن اسِ  قُػْل َ  أَأَْن َ  َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى يَا الل وُ  قَاؿَ  َوِإذْ ﴿  ِمنْ  ِإؽَبَْْبِ  َوأُم يَ  ازبِ 
 لَػَقدْ  قُػْلُتوُ  ُكْن ُ  ِإفْ  قي حِبَ  رل  لَْيسَ  َما أَُقوؿَ  أَفْ  رل  َيُكوفُ  َما ُسْبَحاَنكَ  قَاؿَ  الل وِ  ُدوفِ 

                                                                                                                  

( حوؿ مصّب السيد اؼبسيح، "يؤكد التلمود على أف عقوبتو 21-20. وكتب أيلا )ص 98
 يم ىي أف يغمر يف الرباز اؼبغلي.يف اعبح
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 اْلغُُيوبِ  َعبلـُ  أَْن َ  إِن كَ  نَػْفِسكَ  يِف  َما أَْعَلمُ  َوال نَػْفِسي يِف  َما تَػْعَلمُ  َعِلْمَتوُ 
 َعَلْيِهمْ  وَُكْن ُ  َوَرب ُكمْ  َريب   الل وَ  اْعُبُدوا أَفِ  ِبوِ  أََمْرَتِِب  َما ِإال ؽَبُمْ  قُػْل ُ  َما(ٙٔٔ)

 ُك    َعَلى َوأَْن َ  َعَلْيِهمْ  الر ِقيبَ  أَْن َ  ُكْن َ  تَػَولػ ْيَتِِب  لَػَلم ا ِليِهمْ  ُدْم ُ  َما َشِهيًدا
بْػُهمْ  ِإفْ (ٚٔٔ) َشِهيدٌ  َشْيءٍ   اْلَعزِيزُ  أَْن َ  لَِإن كَ  ؽَبُمْ  تَػْغِفرْ  َوِإفْ  ِعَباُدؾَ  لَِإنػ ُهمْ  تُػَعذ 
 (. 118-116)اؼبائدة:  ﴾(ٛٔٔ) اغبَِْكيمُ 

ف أخوة اإلسبلـ ورباط اإليباف اغبق يبتداف ويتصبلف من آدـ إذل ومن مث لإ
هناية الزماف، ويستوعباف صبيع األماكن والشعوب، واؼبؤمنوف حبق ىم من وبب 
بعلهم بعًلا، ويتعاونوف ليما بينهم وىذه ببل أدّن ريب األخوة اؼبباركة الٍب ال 

 تلاىيها أخوة.

ى مدى العصور جبميع األنبياء، وعلى وجو الدقة، يؤمن اؼبسلموف حبق عل
ولية الدلاع عن األنبياء على ؤ وهنم ويذبوف عن مكانتهم، وتقع مسلهم يناصر 

يف يومنا ىذا على وجو اػبصوص.  )صلى ا عليو وسلم(  عاتق أتباع النيب ؿبمد
دثوا بطريقة غّب وأما معتنقي العقائد األخرى لبل يشعروف بوخز اللمّب إذا ما رب

هم أو سخروا منهم، ناىيك عن األنبياء الذين ينكروف نبوهتم. ئنبياالئقة عن أ
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عن ولذلك لإنو يبدو أف أتباع ؿبمد لقط ىم اؼبستعدوف للوقوؼ موقف الذب 
الشرلاء. وال يكاد اؼبرء هبد مسلًما تقًيا يتحدث بطريقة  أعراض ىؤالء األنبياء

من األنبياء، ب  مسيئة عن إبراىيم أو إسحاؽ أو موسى أو عيسى أو أي نيب 
على النقيض من ذلك، لهم يوقروف وهبلوف ووببوف صبيع األنبياء وينزلوهنم منزلتهم 

 الٍب يستحقوهنا.

 )صلى اهلل عليو وسلم(  اإلسالم: دين النبي محمد

لقد أوضحنا أف اإلسبلـ أو االستسبلـ اػبالص  وحده وعبادتو ىو دين 
ومع ذلك لإنو بعد بعثة النيب ؿبمد )صلى صبيع األنبياء واؼبؤمنْب من لدف آدـ، 

 ا عليو وسلم( أصبح من اللروري وضع عبلمة لارقة أخرى.

قب  عهد النيب )صلى ا عليو وسلم( كاف بوسع اؼبرء أف يقوؿ أنو كان  
ىناؾ صور متعددة من اإلسبلـ دبعُب أنو كاف لك  قـو نبيهم الذي يتبعوف 

ـ، وكاف إذا جاءىم نيب جديد من اإلسبلوكانوا بذلك على صراط  ،تعاليمو
يكن أمامهم خيار إال اتباع النيب اعبديد. وكما أوضحنا  اؼبتصلة دلاألنبياء سلسلة 
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لًما  حبق ولو ستسابًقا لإف من كاف ينكر نبوة آخر أنبياء ا دل يكن ليعد مس
 لًما  حبق لهو ال يعد "مسلًما".ستدل يكن مس

عهد النيب ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( أضح  ىناؾ  وبناًء عليو لإنو بعد
طريقة واحدة مقبولة من العبادة واالستسبلـ  وىي: الصراط الذي دعا إليو النيب 

، لهذا ىو الصراط الوحيد الذي يبكن أف يوصف  )صلى ا عليو وسلم(  ؿبمد
النيب ؿبمد يف يومنا ىذا على أنو "االستسبلـ إلرادة ا". وأي لرد ال يؤمن ب

)صلى ا عليو وسلم( بغض النظر عن عدد األنبياء اآلخرين الذين يؤمن هبم ال 
 يعد مستسلًما  وال يعترب مسلًما.

ومن اؼبثّب لبلىتماـ أف نلحظ أف الدين الوحيد الذي دل يتغّب "االستسبلـ 
ى " أو اإلسبلـ ىو دين خامت األنبياء ؿبمد )صلى ا عليو وسلم(. وتسم

األدياف األخرى اؼبعرولة بأظباء ألراد أو شعوب أو أماكن. وطبًقا ؼبايكروسول  
( لإف مصطلح اليهودية دل يكن موجوًدا يف Microsoft Encartaإنكارتا )

اللغة العربية القديبة، والكلمة تشّب إذل يهوذا. وببل أدّن ريب تسمى اؼبسيحية 
سم بوذا. ويرتبط اسم اؽبندوسية باؼبكاف باسم اؼبسيح سباًما مثلما تسمى البوذية با
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الذي ىو ىندستاف ولكن اقتل  حكمة ا ورضبتو أف يكوف اسم الدين اغبق 
الوحيد لبلستسبلـ  الذي ىو دين صبيع األنبياء ؿبفوظًا لئلشارة إذل بعثة خامت 

 .153األنبياء الذي بعثو ا للبشرية صبعاء

ي لنا يف يومنا ىذا لكي نسّب على صراط وباختصار، لإف اػبيار الوحيد اؼبتبق
)صلى ا عليو  اإلسبلـ ونتبع هنج صبيع األنبياء السابقْب ىو اتباع النيب ؿبمد

 عن موسى " )صلى ا عليو وسلم(  . وقد أشرنا سابًقا إذل حديث النيبوسلم( 
 154 لو كاف موسى حيا ما وسعو إال اتباعي".

                                                           
يف الثمانينات والتسعينات كاف من الشائع عند اؼبستشرقْب أف يشّبوا إذل اإلسبلـ بلفظ  153

يطلقوف على ىذا الدين اظبًا بالطريقة نفسها  امدية واؼبسلمْب بلفظ "امديوف" وهبذا كانوا
غّب مقبوؿ يف اإلسبلـ ولقد مت مواجهة معظم ىذه  ي  هبا دياناهتم، ولكن ىذا أمرالٍب ظب

التسميات واؼبصطلحات بنجاح. ويف حقيقة األمر لإف ىذه اؼبسميات ما ىي إال إىانة للدين، 
 لاؼبسلموف ال يعبدوف ؿبمًدا بأي حاؿ من األحواؿ.

 رواه أضبد والدارمي. 154
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ىدي النيب ؿبمد )صلى ا عليو  إف الدعوة عامة للجميع لكي يتبعوا
يف حديث بالغ الداللة أف  )صلى ا عليو وسلم(  وسلم(، وقد أوضح النيب

 بعض اؼببلئكة أت  لو وىو يف نومو:

وىو نائم، لقالوا إف  -صلى ا عليو وسلم  -جاءت مبلئكة إذل النيب )
اؿ بعلهم: إف لصاحبكم ىذا مثبًل لاضربوا لو مثبًل قاؿ بعلهم: إنو نائم، وق

لقالوا: مثلو كمث  رج  بُب دارًا وجع  ليها مأدبة . العْب نائمة والقلب يقظاف
وبعث داعًيا، لمن أجاب الداعي دخ  الدار وأك  من اؼبأدبة، ومن دل هبب 
الداعي دل يدخ  الدار ودل يأك  من اؼبأدبة. لقالوا: أولوىا لو يفقهها. قاؿ 

ف العْب نائمة والقلب يقظاف لقالوا: الدار بعلهم: إنو نائم، وقاؿ بعلهم: إ
اعبنة، والداعي ؿبمد، لمن أطاع ؿبمًدا لقد أطاع ا، ومن عصى ؿبمًدا لقد 

 155عصى ا، وؿبمد لرؽ بْب الناس(.

: ك  أمٍب يدخلوف اعبنة )صلى ا عليو وسلم(  ويف حديث آخر قاؿ النيب
من أطاعِب لقد دخ  اعبنة ومن  إال من أب، قالوا ومن يأب يا رسوؿ ا لقاؿ

                                                           
 رواه البخاري. 155
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. واألمر يف بساطتو ىو: أف ىناؾ من يرلض أف يتبع النيب، 156عصاين لقد أب"
 ومن دواعي األسف عليهم أهنم سيتحتم عليهم ربم  عواقب اختيارىم.

ونكرر أف الدعوة عامة أماـ اعبميع وىي دعوة إذل االعتقاد بأصدؽ عبارة 
رلض البعض لعليهم أف يشهدوا أف اؼبسلمْب قد وىي ال إلو إال ا. ولكن إذا 

 أَْى َ  يَا ُق ْ ﴿قرروا أف يسلموا أنفسهم  وحده. وبناًء عليو لإف ا تعاذل يقوؿ 
نَػَنا َسَواءٍ  َكِلَمةٍ  ِإذَل  تَػَعاَلْوا اْلِكَتابِ  َنُكمْ  بَػيػْ  َشْيًئا بِوِ  نُْشرِؾَ  َوال الل وَ  ِإال نَػْعُبدَ  َأال َوبَػيػْ

 ُمْسِلُموفَ  بِأَن ا اْشَهُدوا لَػُقوُلوا تَػَول ْوا لَِإفْ  الل وِ  ُدوفِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَػْعًلا بَػْعُلَنا ِخذَ يَػت   َوال
 (.64)آؿ عمراف:  ﴾(ٗٙ)

 اإلسالم والدين

وقب  أف لبتتم مناقشتنا ليما يتعلق بتعريف كلمة إسبلـ لإننا نسوؽ ملحوظة 
ن حباجة إذل مقارنة الكلمة اإلقبليزية تتعلق بالكلمة نفسها ودبفهـو الدين. وكب

                                                           
 رواه البخاري. 156
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(religion دبقابلها يف العربية وىو "دين" حيث ُوصف اإلسبلـ يف ثنايا )
 القرآف بأنو الدين.

كلمة دين كثّبًا ولكن دبنظور ضيق؛ لهي زبتص على سبي  اؼبثاؿ   تستخدـ
ها البعض. بعقيدة اؼبرء عن ا وعادًة ما تشم  بعض شعائر العبادة الٍب قد يبارس

وقد تعكس الكلمة بعض القيم األخبلقية وعدًدا ؿبدوًدا من السلوكيات 
األخبلقية. ومع ذلك لإنو بالنسبة للكثّب ما تزاؿ أجزاء كبّبة من معيشتهم خارج 
نطاؽ الدين. وبعبارة أخرى، لإف الدين بالنسبة ؽبم ليس "أسلوب حياة كام " 

 تعاليمو.هتتدي ليو صبيع مظاىر حياهتم دببادئو و 

وليما يلي بعض التعريفات الٍب وردت يف بعض اؼبعاجم لكلمة 
"religion:" 

العم  أو السلوؾ الذي يشّب إذل اإليباف بقوة إؽبية وتوقّبىا  .1
ورغبة يف إرضائها. وىي أيًلا فبارسة وأداء الشعائر والطقوس الٍب تشّب 

 Oxford Englishإذل ىذا. )معجم أكسفورد للغة اإلقبليزية 
Dictionary.) 



ماهو اإلسالم 215

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

اعَباؼ اإلنساف بوجود قوة عليا غيبية تتحكم يف القدر  .2
وتستحق الطاعة والتوقّب والعبادة والسلوؾ العقلي واألخبلقي العاـ 
الذي ينتج عن ىذا االعتقاد مع مراعاة أثره على الفرد أو اجملتمع وقبولو 

عجم الشخصي أو العاـ ؽبذا الشعور كمعيار للحياة الروحية والعملية )م
 (.Oxford English Dictionaryأكسفورد للغة اإلقبليزية 

العقائد والعبادة: عقائد وأراء الناس ليما يتعلق بوجود وطبيعة  .3
وعبادة رب أو أرباب والتدخ  اإلؽبي يف الكوف وحياة اإلنساف 

 (.Microsoft Encartaمايكروسول  إنكارتا )
ئد نظاـ معْب: نظاـ مؤسسي أو شخصي معْب من العقا .4

 Microsoftمايكروسول  إنكارتا والعبادات الٍب تتعلق باإللو )
Encarta.) 

العقائد أو القيم الشخصية: ؾبموعة من العقائد والقيم  .5
مايكروسول  إنكارتا والسلوكيات الٍب يعتنقها اؼبرء بشدة ووبيا هبا )

Microsoft Encarta.) 
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لدين إال أنو ال على الرغم من أف بعض ىذه التعريفات يقَبب من معُب ا
يوجد منها ما يعطي تصورًا كامبًل عن ماىية الدين. وبعبارة أخرى، لإف اإلسبلـ 
يعِب ما ىو أكثر من االنطباع الذي يَبسخ لدى اؼبرء من مطالعة ىذه التعريفات 

" وىو ما جع  كاتب السطور ىبشى أنو عندما يفكر religionلكلمة دين "
دبا وبيلو إذل إحدى التعريفات السابقة وىو ما القارئ يف اإلسبلـ كدين لإنو ر 

يؤدي إذل أنو لن يقدر اؼبعُب الكام  لكلمة اإلسبلـ. وؽبذا رأينا ضرورة مناقشة 
 األمر دبزيد من التفصي .

ويف حقيقة األمر لإف كلمة دين تتكوف من عدة عناصر جبانب معناىا 
ا يف لقرة واحدة . وقد حاوؿ أبو األعلى اؼبودودي أف يلخصها صبيعً 157األصلي
 جامعة:

                                                           
، هبب علينا أف نعَبؼ أنو أحد أصعب اؼبصطلحات ءوطبًقا ألزوتسو: "بادئ ذي بد 157

القرآنية اؼبهمة عند تعريف معناه". توشيهيكو إزوتسو: ا واإلنساف يف القرآف، جوىر الرؤية 
 God and Man in the Quran: Semantics of theالكونية يف القرآف 



ماهو اإلسالم 217

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

]ومن ناحية اؼبعُب لإف الكلمة تعِب[ أسلوب حياة كام  دبقتلاه 
يسلم اؼبرء نفسو وطاعتو إذل آخر يعتربه صاحب السلطة اؼبطلقة، 
ويشك  سلوكو تبًعا للحدود والشرائع والقوانْب الٍب وضعها ىذا اإللو 

ووالئو وىبشى  وينتظر منو االعَباؼ بو وتكريبو ومكالأتو على طاعتو
عذابو وعقابو الذي قد يتسبب ليو أي تقصّب من جانبو. وردبا ال توجد  

يبكنها أف تشم   -باستثناء اؼبسلمْب  -دولة أو شعب  ةكلمة يف لغة أي
 .158يف طياهتا صبيع ىذه العناصر اجملتمعة

ونلحظ أنو ال يوجد من بْب التعريفات السابقة للدين ما ينص صراحة على 
يشم  ك  غبظة وك  مظهر من مظاىر حياة اؼبرء وىو ما قبده يف أف الدين 

مفهـو الدين. وعلى سبي  اؼبثاؿ، لإننا لو قمنا بتعدي  التعريف األخّب لإنو قد 
يصبح صحيًحا: "ؾبموعة من العقائد والقيم والسلوكيات الٍب يعتنقها اؼبرء بشدة 
                                                                                                                  

Quranic Weltanshauung ، ( 2002: )كوالؼببور، ماليزيا، إسبلميك بوؾ ترس
 .240ص 
 Four Basic Quranicأبو األعلى اؼبودودي: أربعة مصطلحات قرآنية رئيسية  158

Terms  ،100-99( ص2000)الىور، باكستاف، دار اؼبطبوعات اإلسبلمية ادودة. 
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مظاىر التفاعبلت  ووبيا هبا وزبالط صبيع مظاىر حياتو" وهبذا تشم  صبيع
االجتماعية فبا يعِب أهنا تتخطى حاجز "العقائد أو القيم الشخصية" كما قبدىا 

 يف التعريف اػبامس.

ثانًيا: بعض ىذه التعريفات تعوزىا اإلشارة ؼبفاىيم الطاعة والعبادة وىي 
. ويدرؾ التعريف الثاين جزًءا 159اؼبفاىيم الٍب تعد أساسية يف مصطلح "دين"

َباؼ اإلنساف بوجود قوة عليا غيبية... تستحق الطاعة والتوقّب منها: "اع
 والعبادة" ويبكن أف يتم تعدي  ىذا التعريف بتغيّب "الطاعة" إذل "الطاعة اؼبطلقة".

ثالثًا، ومن العناصر اؼبهمة يف كلمة "دين" أيًلا ىي قبوؿ سلطة اإللو فبا ينتج 
تسبلـ لو ىو اغبق والصواب. عنو الرغبة يف االستسبلـ لو واستيعاب أف االس

وبعبارة أخرى، لإف اؼبرء يعَبؼ بأف ىذه العبلقة صحيحة ومن مث لإنو يريد أف 

                                                           
 .240ثاؿ، إزوتسو، ص انظر على سبي  اؼب 159
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: " الذي يشّب إذل  يكم  دوره ليها. ووبيط التعريف األوؿ تقريًبا هبذا اؼبفهـو
 ".160إيباف بقوة إؽبية وتوقّبىا ورغبة يف إرضائها

ثنايا التعريفات اؼبختلفة للدين  وعلى الرغم من أف ىذه العناصر موجودة يف
مشوليتها صبيًعا يف تعريف واحد للكلمة العربية  حتمالٍب تقدـ ذكرىا، إال أنو يت

"دين". وبعبارة أخرى، لإنو هبب أف تكوف صبيع تلك التعريفات موجودة 
 الستيعاب اإلسبلـ كدين.

 عافسو طو م اؼبرء لنتسليتعِب وباختصار، لإف كلمة دين من الناحية الدينية 
مع العبودية اػبالصة يف صبيع مناحي اغبياة ومشولية تنفيذ  اإللو اؼبطلقة سلطةل

مع االعَباؼ بأف ىذا ىو حق اإللو وإدراؾ أف ىذا  ،صبيع الشرائع اؼبنزلة من اإللو
ىو أنب  غايات اؼبرء، وىذا ىو ما تعنيو كلمة دين من منظور إسبلمي وما ىو 

 متوقع من اؼبسلمْب.

                                                           
الحظ أف التعريف األوؿ يقل  من شأف العبادة والشعائر أو الطقوس وىو ما يعد أمرًا  160

 منقوًصا.
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 إلسالم ومصادرهأصول ا

)صػلى ا اف لقػط لئلسػبلـ: القػرآف الكػرمي وسػنة النػيب أساسػيىناؾ مصدراف 
اف يف اإلسبلـ ألهنما يبثبلف ساسيلهذاف اؼبصدراف نبا اؼبصدراف األ .عليو وسلم( 

من ا عز وج . للقد أوحى ا  )صلى ا عليو وسلم( الوحي اؼبنزؿ على النيب 
ف والسػػػنة. ومػػػن مث تنبػػػِب كالػػػة العقائػػػد واألعمػػػاؿ علػػػى ىػػػذه تعػػػاذل إذل النػػػيب القػػػرآ

األسػػػس: لػػػإذا والػػػق العمػػػ  أو العقيػػػدة ىػػػذه األسػػػس، يبكػػػن أف يكػػػوف مقبػػػواًل يف 
 اإلسبلـ؛ أما إذا تناقض معهما، لبلبد من رللو.

وقػػػد عرجنػػػا ليمػػػا سػػػبق علػػػى إعجػػػاز القػػػرآف وحفظػػػو. ومػػػع ذلػػػك، يبكػػػن أف 
القرآف شػديد االخػتبلؼ عػن الكتػاب اؼبقػدس، نستطرد يف اغبديث عػن القػرآف. لػ

إذ أنو ال يتألف من قصػص يرويهػا بشػر عػن أنبيػاء ـبتلفػْب، مػع اقتبػاس كػبلـ نػيب 
لكن القرآف الكرمي كبلـ ا، نزؿ بو جربي  مباشرة بػوحي مػن ما من حْب آلخر. 
ونقلػو . ولقد تلقى النيب لفظو كمػا ىػو )صلى ا عليو وسلم( ا تعاذل إذل النيب 

إذل أتباعو. ولقد حفػظ ىػذا الػوحي وسػج  وتػواتر بلفظػو الػذي نػزؿ بػو. ومػن مث، 
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لإف ا وا وحده ىو من يتحدث يف القرآف. وليس ىناؾ يف القرآف تعليقات أو 
 لقرات أو اقتباسات مأخوذة عن أي بشر مهما كاف.

وعقػوؿ  ولذلك كاف أسػلوب القػرآف لريػًدا مػن نوعػو. لهػو كػبلـ ا إذل قلػوب
وأرواح البشر. وىو ينتق  من موضوع آلخر بطريقة رائعة. لهو يلتف  بْب اؼبتكلم 
واؼبخاطب والغائب وأحيانًا هبري الكبلـ على لساف القارئ. وىو يلتف  بسبلسة 
مػػن صػػفات ا إذل شػػرائعو اػباصػػة بػػاؼبّباث واألطعمػػة ومػػا إذل ذلػػك، ودائًمػػا مػػا 

دؼ األظبػػػى ىػػػو طاعػػػة ا. وىػػػو بلغتػػػو العربيػػػة يػػػذكرنا يف هنايػػػة اؼبطػػػاؼ بػػػأف اؽبػػػ
األصػػلية شػػػديد اإلثػػػارة للمشػػػاعر كمػػا أنػػػو شػػػديد اعبمػػػاؿ )أمػػا اليػػػـو لقػػػد ترصبػػػ  

ىػذه الَبصبػات مػن "معاين" القرآف إذل لغات كثّبة. ومع ذلك، ال تعتػرب أيػة ترصبػة 
مث، لػبل . لليس ىنػاؾ قػرآف إال القػرآف األصػلي اؼبنػزؿ باللغػة العربيػة. ومػن 161قرآنًا

 يستخدـ يف الصلوات والشعائر إال القرآف العريب األصلي اغبقيقي(.

                                                           
كػػػػػاف ؿبمػػػػػد مارمػػػػػادوؾ بكتػػػػػاؿ أوؿ مسػػػػػلم غػػػػػريب يػػػػػَبجم القػػػػػرآف إذل اللغػػػػػة اإلقبليزيػػػػػة. ويف   161

مناسػػبة علػػى مقدمتػػو، كتػػب يقػػوؿ: "علػػى الػػرغم مػػن أنػػِب سػػعي  إذل تقػػدمي ترصبػػة شػػبو حرليػػة 
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دل ينػػزؿ القػػرآف علػػى النػػيب صبلػػة واحػػدة. وإمبػػا نػػزؿ منجًمػػا طػػواؿ لػػَبة امتػػدت 
الرعيػػ  األوؿ مػػن األمػػة اإلسػػبلمية يف كػػ  خطػػوة  ليوجػػو 162ثبلثػػة وعشػػرين عامػػا

 كػامبًل إذل جيػ  تقػي. وقػد ازبذوىا. وىكذا حوؿ القرآف ىذا الرعي  األوؿ ربػويبًل 
اؼبثػػػ  مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا الرعيػػػ  عبميػػػع األجيػػػاؿ اإلسػػػبلمية  نفسػػػو ضػػػرب يف الوقػػػ 

البلحقة الٍب ستواجو بعض الظروؼ الػٍب تشػبو مػا واجهػو ىػذا الرعيػ . وقػد حػوؿ 
عربا كانوا على ىامش العادل اؼبتحلر يف ذلك الوق  إذل قادة حلػارة عظيمػة ال 

                                                                                                                  

نفػػػس مسػػػتوى األصػػػ  العػػػريب، إال أنػػػِب دل أسػػػتطع إعػػػادة تقػػػدمي سػػػيمفونيتو اؼبعجػػػزة، الػػػٍب تثػػػّب 
أصػػواهتا دمػػوع النػػاس ووجػػدىم. وؽبػػذا، ال سبثػػ  ىػػذه النسػػخة اغباليػػة سػػوى ؿباولػػة لتقػػدمي معػػاين 

العػػػريب القػػػرآف وبعػػػض مػػػواطن اعبمػػػاؿ بػػػو باللغػػػة اإلقبليزيػػػة. لهػػػي ال يبكػػػن أف ربػػػ  ؿبػػػ  القػػػرآف 
األصػػلي، وال يقصػػد هبػػا ذلػػك أصػػبًل". ؿبمػػد مارمػػادوؾ بكتػػاؿ، ترصبػػة القػػرآف الكػػرمي )نيويػػورؾ: 

 .3رابطة العادل اإلسبلمي( ص 
من مظاىر اإلعجاز يف القرآف اتساقو الداخلي. وعلى الرغم من أنو نزؿ طواؿ لَبة امتدت  162

 و تلاربات. يقوؿ ا تعاذل: ت أثبلثة وعشرين عاًما، إال أنو ال ينطوي على أية تناقلا
):النساء:  ﴾(ٕٛ) َكِثّبًا اْخِتبللًا ِليوِ  َلَوَجُدوا الل وِ  َغّْبِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ  اْلُقْرآفَ  يَػَتَدبػ ُروفَ  أََلبل﴿
82). 
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حػػٌب يومنػػا ىػػذا. وعنػػدما يقػػرأ القػػرآف ويفهػػم ويطبػػق بشػػك   ايػػزاؿ تأثّبىػػا مسػػتمرً 
، لإنػػو سػػيحوؿ األلػػراد أو اجملتمػػع أيلػػا ويػػرلعهم إذل أعلػػى مقامػػات  مناسػػب اليػػـو

 التقوى والقرب من ا.

وسّبتو.  )صلى ا عليو وسلم( وباإلضالة إذل القرآف، ىناؾ أقواؿ النيب 
مرجعيتها  )صلى ا عليو وسلم(  لكما ذكرنا من قب ، ال تستمد سنة رسوؿ ا

من كونو شريًكا مع ا أو نصف إلو كما يقولوف. ولكنو كاف بشرًا مث  صبيع 
طاعة ا. لا  ىي )صلى ا عليو وسلم(  النيب طاعةاألنبياء اآلخرين. لكن 

النيب. ومن مث، لإف اتباع سنة النيب  وجوب طاعةنفسو ىو الذي يثب  يف القرآف 
َمْن يُِطِع الر ُسوَؿ ﴿وىذا ما أشار ا إليو بقولو:  و إال طاعة  وخلوع لو.ما ى

 (80)النساء:  ﴾لَػَقْد أَطَاَع الل َو َوَمْن تَػَوذل  َلَما أَْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيظًا

يف اؼبقاب ،  وأراد أف وببو اُ  اَ  ويوضح ا يف القرآف أنو إذا أحب اؼبرءُ 
. يقوؿ ا تعاذل: )صلى ا عليو وسلم(   إذل ذلك ىو اتباع سنة النيب لالسبي
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"ُقْ  ِإْف ُكْنُتْم ربُِبُّوَف الل َو لَات ِبُعوين وُبِْبْبُكُم الل ُو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالل ُو َغُفوٌر 
 (31. )آؿ عمراف: ﴾َرِحيمٌ 

 يِف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ ): عليو وسلم( )صلى ا ويقوؿ القرآف الكرمي عن النيب 
 ﴾(ٕٔ) َكِثّبًا الل وَ  َوذََكرَ  اآلِخرَ  َواْليَػْوـَ  الل وَ  يَػْرُجو َكافَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  أُْسَوةٌ  الل وِ  َرُسوؿِ 

 (21)األحزاب: 

بطريقة ما "قرآنا يبشي على األرض".  )صلى ا عليو وسلم(  ولقد كاف النيب
عن خلقو وسلوكو،  )صلى ا عليو وسلم( زوج النيب لعندما سئل  عائشة 

 163قال : "كاف خلقو القرآف".

وىناؾ عبلقة مهمة للغاية بْب القرآف والسنة، حيث تبْب السنة كيفية تطبيق 
القرآف؛ لهي شرح عملي لتعاليم القرآف، كما أهنا ربدد أخبلؽ وسلوكيات وشرائع 

قب ، يعترب ىذا التجسيد البشري  القرآف بطريقة تبْب معناه. وكما ذكرنا من
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الكام  آلداب القرآف نعمة كربى ورضبة للمسلمْب، لهو هبع  ىداية ا ىداية  
 للجميع. وفبكنة التطبيقكاملة 

وىكػػذا، يشػػك  القػػرآف والسػػنة وحػػدة واحػػدة تقػػدـ كالػػة مبػػادئ اؽبدايػػة الػػٍب 
 سيحتاجها البشر إذل يـو الدين. 

 مراتب اإليمان

بعض األسئلة  )صلى ا عليو وسلم( شهور، سأؿ جربي  النيب يف اغبديث اؼب
 بغرض تعليم الناس أمور دينهم. وليما يلي جزء من ذلك اغبديث:

"اإلسػبلـ أف تشػهد : قاؿ )جربي (: "يا ؿبمد أخربين عػن اإلسػبلـ"، لقػاؿ لػو
ا رسػػػػػوؿ ا، وتقػػػػػيم الصػػػػػبلة وتػػػػػؤيت الزكػػػػػاة، وتصػػػػػـو أف ال إلػػػػػو إال ا وأف ؿبمػػػػػدً 

رملاف، وربج البي  إف استطع  إليو سبيبًل"، قاؿ: "صدق "، لعجبنا لو يسألو 
"أف تػؤمن بػا ومبلئكتػو وكتبػو ورسػلو : ويصدقو، قاؿ: "أخػربين عػن اإليبػاف" قػاؿ
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واليػػـو اآلخػػر، وتػػؤمن بالقػػدر خػػّبه وشػػره"، قػػاؿ: "صػػدق "، قػػاؿ: "لػػأخربين عػػن 
 اخل"164 اإلحساف

ثالػػث للفػػػظ اإلسػػبلـ: وىػػػو العمػػ  الظػػػاىري يػػربز ىػػػذا اغبػػديث االسػػػتخداـ ال
الذي هبسد التسليم  مقارنة بأعماؿ اإليباف الباطنيػة. وبنػاًء علػى ىػذا اغبػديث، 
يبكػػػػن القػػػػوؿ بػػػػأف ىنػػػػاؾ مراتػػػػب "لئليبػػػػاف" أو "التػػػػدين": "اإلسػػػػبلـ" و"اإليبػػػػاف" 

 و"اإلحساف". وتستحق ك  مرتبة من ىذه اؼبراتب مناقشة منفصلة.

 "مرتبة "اإلسالم

عنػػػد مقارنتػػػو "باإليبػػػاف"، يشػػػّب اإلسػػػبلـ )التسػػػليم( إذل األعمػػػاؿ الظاىريػػػة أو 
 بعبارة أخرى األعماؿ الفعلية الٍب يؤديها اؼبرء.

بعػػػض أعمػػػاؿ  )صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم(  لػػػرًدا علػػػى سػػػؤاؿ جربيػػػ ، سػػػرد النػػػيب
ا أف ىػػذه ليسػػ  ىػػي أعمػػاؿ اإلسػػبلـ اإلسػػبلـ دبعػػُب التسػػليم. ومػػن الواضػػح طبًعػػ
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حيدة، إذ أف ك  عم  صاحل يؤدى بنية إرضػاء ا ولًقػا لوحيػو يعتػرب عمػبًل مػن الو 
)صػػلى ا  أعمػػاؿ اإلسػػبلـ. ومػػع ذلػػك، تلعػػب األعمػػاؿ اػػددة الػػٍب ذكرىػػا النػػيب

يف ىػػػػػذا اغبػػػػػديث دورًا خاًصػػػػػا. ويشػػػػػار إليهػػػػػا يف ؾبملهػػػػػا "بأركػػػػػاف  عليػػػػػو وسػػػػػلم( 
يف اغبديث اآلخر "بػِب  يو وسلم( )صلى ا عل اإلسبلـ اػبمسة"، كما قاؿ النيب

اإلسبلـ على طبس: شػهادة أف ال إلػو إال ا وأف ؿبمػدا رسػوؿ ا وإقػاـ الصػبلة 
  165وإيتاء الزكاة وحج البي  وصـو رملاف".

 وكما كتب كاتب ىذه األسطر يف موضع آخر يقوؿ:

لئلسػػبلـ  مػػثبًل رسػػم ليػػو صػػورة )صػػلى ا عليػػو وسػػلم( ىنػػا أعطػػى رسػػوؿ ا 
ىذا اؼبنزؿ طبسة، لإذا لقد اؼبنزؿ ىذه األركػاف  أو أركافُ  سُ سُ تشبو صورة منزؿ؛ لأُ 

اػبمسة، لهذا اؼبنزؿ غّب موجود أصبًل. وتشبو األعماؿ األخرى يف اإلسبلـ أجزاًء 
لػػػػإذا ُلقػػػػد أي جػػػػزء مػػػػن األجػػػػزاء  ،اؼبنػػػػزؿتكميليػػػػة أو أجػػػػزاًء تلػػػػيف إذل اكتمػػػػاؿ 
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إذا و ن كػػاف بػػو عػػور، لػػبل يكػػوف كػػامبًل أو تاًمػػا. التكميليػػة، ظػػ  اؼبنػػزؿ قائًمػػا ولكػػ
، 166إذا ُلقد الركن الركْبو موجوًدا،  لقدت صبيع األركاف، للن يظ  اؼبنزؿ قائًما أو

  167لبل يبكن أف تقـو للمنزؿ قائمة أو يقاؿ أنو موجود أصبًل.

نقػػدـ يف ىػػذا اعبػػزء وصػػًفا ـبتصػػرًا لؤلركػػاف اػبمسػػة مػػع مناقشػػة بعػػض الفوائػػد 
 ؼبدى ؽبذه األركاف.بعيدة ا

الػػػركن األوؿ ىػػػو الشػػػهادتاف. يبػػػْب ىػػػذا الػػػركن األوؿ أف اإلسػػػبلـ لػػػيس شػػػيًئا 
يدعي وجوده يف القلب بدوف تصديق علِب لو. لػبل يقصػد بالتسػليم  أف يكػوف 
ىػػػػذا التسػػػػليم تسػػػػليًما غػػػػّب علػػػػِب، ولكنػػػػو تسػػػػليم علػػػػِب حيػػػػث إنػػػػو القػػػػوة الدالعػػػػة 

ؼبرء. وىكذا، بك  اقتناع وإيباف وإخبلص وصدؽ، لؤلعماؿ الظاىرية الٍب يؤديها ا
 يشهد اؼبرء أنو ال إلو إال ا وأف ؿبمًدا رسوؿ ا.

                                                           
 الركن الركْب ىو الشهادتاف. 166
ألربعْب النووية )بولدر، كولورادو: شركة البشّب للنشر والَبصبة، رابوزو، شرح اصباؿ ز  167

 .335( اجمللد األوؿ، صفحة رقم 1998
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ويف اغبقيقة، بدوف ىذا الركن، ال يكوف ىناؾ معػُب لؤلعمػاؿ األخػرى. لبلبػد 
من بناء األعماؿ األخرى على أساس من اإليباف. وال يستطيع اؼبرء أداء أي عم  

ضػػائو دوف اإليبػػاف أواًل بػػا ورسػػولو، إذ أف ىػػذا اإليبػػاف يسػػوؽ إلرضػػاء ا حػػق إر 
اؼبػػرء إذل األعمػػاؿ اإليبانيػػة األخػػرى. وأوؿ عمػػ  يهػػدي إليػػو ىػػذا اإليبػػاف ىػػو نطػػق 

 الشهادتْب. ومن مث، لإف ذلك ىو نقطة البداية لكالة األسس األخرى. 

قامػػػة الصػػػبلة الػػػركن الثػػػاين ىػػػو "إقػػػاـ الصػػػبلة". وىػػػذا الػػػركن ال يعػػػِب ببسػػػاطة إ
حينما أو كيفما شاء اؼبػرء أف يصػلي. لهنػاؾ صػلوات أساسػية شػعائرية هبػب علػى  

ىػػذه الصػػلوات  168كػ  مسػػلم أداؤىػػا كعبلمػػة أساسػػية علػى رغبتػػو يف التسػػليم .
، وؽبػػا أوقػػات ثابتػػة. لوقػػ  الصػػبلة األوذل ىػػو مػػا بػػْب  ىػػي طبػػس لػػرائض  كػػ  يػػـو

ة بعد الزواؿ مباشرة. ويبدأ وق  الصبلة الفجر والشروؽ. ويبدأ وق  الصبلة الثاني
. ويبػدأ وقػ  الصػبلة ، عنػدما يصػّب ظػ  كػ  شػيء مثلػوالعصػر وىػي صػبلةالثالثة 

                                                           
من الواضح أنو يبكن للمػرء الصػبلة أو الػدعاء يف صبيػع األوقػات وأداء صػبلة الناللػة حيثمػا  168

 شاء. ولكن ذلك ليس ىو ما يشّب ىذا الركن األساسي إليو. 
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الرابعة بعد الغروب مباشرة. ويكوف وق  الصبلة اػبامسة عند اللي . ومن مث، مع 
قلػػاء اؼبسػػلم ليومػػو ال يكػػوف ىنػػاؾ أيػػة لػػَبة زمنيػػة يكػػوف ليهػػا بعيػػدا عػػن الصػػبلة 

اسػػية، حيػػث تواصػػ  ىػػذه الصػػلوات اؼبتكػػررة تػػذكّبىا للشػػخص بعبلقتػػو بربػػو األس
 وغرضو اغبقيقي يف اغبياة. 

وبصفة عامة، يفَبض أداء ىذه الصلوات يف صباعة باؼبسجد. ولذلك، تنتشػر 
مساجد كثّبة يف ببلد اؼبسلمْب. ويقـو شخص بدعوة اؼبؤمنْب للصبلة من خػبلؿ 

الصػػبلة، حػػي علػػى الفػػبلح". ويف اؼبسػػجد، عبػػارات معينػػة مػػن بينهػػا "حػػي علػػى 
يقػػف اؼبصػػلوف صػػفولًا مسػػتقيمة خلػػف اإلمػػاـ، ويتجػػو اعبميػػع نفػػس االذبػػاه كبػػو 
مكػػػة. وتػػػؤدى الصػػػبلة باللغػػػة العربيػػػة وتنطػػػوي علػػػى قػػػراءات مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي. 
وتتألف الصبلة أيلػا مػن ركػوع وسػجود. وإذا جػاب أي شػخص العػادل، لسػيجد 

الطريقة وبنفس األلفاظ والتعبػّبات العربيػة. وىكػذا عنػدما  اؼبسلمْب يصلوف بنفس
يدخ  اؼبسلم أي مسجد يف العادل لإنو يشعر على الفور بأنو يف بيتو وبْب إخوانػو 
وأخواتػػػػػػو يف الػػػػػػدين. للػػػػػػيس ىنػػػػػػاؾ شبػػػػػػة حاجػػػػػػة للبحػػػػػػث عػػػػػػن "مسػػػػػػجد ليتنػػػػػػامي 
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فيػة " أو "مسجد أؼباين" أو أي شيء من ىذا القبي . ويعلم اعبميع كي169أمريكي
أداء الصبلة، ويفهم اعبميع ما وبدث ويصلي اعبميع مًعا بغض النظر عن اػبلفية 
أو اغبالة االجتماعيػة أو اعبػنس أو غػّب ذلػك. ويصػلي اعبميػع بػنفس الطريقػة الػٍب 

. )لحيػػػث إف اؼبػػػرء يعلػػػم أف ىػػػذه ىػػػي )صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم(  صػػػلى هبػػػا النػػػيب
الرضػا الكامػ  ألف ىػذه ىػي الطريقػة الػٍب الطريقة الٍب صلى هبا النيب، لإنو يشػعر ب

 ترضي ا(.

إف الصػبلة نػوع مػن أنػػواع تطهػّب اإلنسػاف. لػاؼبؤمن يقػػف بػْب يػدي ربػو طبػػس 
. وكما أشرنا ليمػا سػبق، البػد وأف  ىػذا الوقػوؼ اؼبتكػرر أمػاـ  وبمػيمرات يف اليـو

. وعػػػبلوة علػػػى ذلػػػك، ينبغػػػي أف  ا الشػػػخص مػػػن ارتكػػػاب اؼبعاصػػػي أثنػػػاء اليػػػـو
يكوف ىذا الوق  أيًلا وقًتا للندـ والتوبة حبيث يلح يف طلب اؼبغفرة من ا علػى 
مػا اقَبلػو مػن آثػاـ. وباإلضػالة إذل ذلػك، تعتػرب الصػبلة يف حػد ذاهتػا عمػبًل صػاغبًا 
يبحػػػػو بعػػػػض السػػػػيئات الػػػػٍب يرتكبهػػػػا اؼبػػػػؤمن. ويبكػػػػن مبلحظػػػػة ىػػػػذه األشػػػػياء يف 

                                                           
 نائس من ىذا القبي  منتشرة يف صبيع أكباء الواليات اؼبتحدة.يبكن أف هبد اؼبرء ك 169
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: "أرأيػػتم لػػو أف هنػػرا ببػػاب أحػػدكم، لم()صػػلى ا عليػػو وسػػاغبػػديث التػػارل للنػػيب 
يغتس  ليو ك  يـو طبسا، ما تقوؿ ذلك يبقي من درنػو؟ قػالوا: ال يبقػي مػن درنػو 

  170شيئا. قاؿ: لذلك مث  الصلوات اػبمس، يبحو ا هبا اػبطايا".

ولقػػػد ذىػػػب أكثػػػر أىػػػ  العلػػػم إذل أف الصػػػلوات اؼبفروضػػػات ىػػػي اغبػػػد األدّن 
لػإذا دل يرغػب الشػخص يف أداء ىػذه الصػلوات  171سلم.للعبادة اؼبفروضة على اؼب

بشك  يومي، لبل يبكن أف يقاؿ عنػو أنػو يرغػب يف التسػليم  حقػا. ومػن مث، ال 
 يبكن اعتباره مسلًما حقيقًيا.

الركن الثالػث مػن أركػاف اإلسػبلـ ىػو أداء الزكػاة. وأصػ  كلمػة "زكػاة" يف اللغػة 
دؼ آخػػػػػر للزكػػػػػاة يسػػػػػتخدـ يف القػػػػػرآف ىػػػػو التطهػػػػػّب والربكػػػػػة والنمػػػػػاء. وىنػػػػػاؾ مػػػػػرا

                                                           
 رواه البخاري ومسلم 170
نفسو يقوؿ: "إف بْب الرج  وبْب الشرؾ والكفر ترؾ  )صلى ا عليو وسلم( ب  إف النيب  171

 الصبلة". )رواه مسلم(
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واغبديث وىو الصػدقة. وتشػتق ىػذه الكلمػة مػن الصػدؽ. ويبػْب "صػديقي" أنبيػة 
 ىذين اللفظْب اؼبستخدمْب ىنا ليقوؿ:

ربم  كلتا الكلمتػْب الكثػّب مػن اؼبعػاين، حيػث يطهػر إنفػاؽ األمػواؿ يف سػبي  
مػػواؿ ىبرجهػػا ا قلػػب اإلنسػػاف مػػن حػػب اؼبػػاؿ، لالشػػخص الػػذي ينفػػق ىػػذه األ

صدقة متواضعة لربو ويؤكد بذلك أنو ال شيء أعز إليو يف اغبياة من حب ا وأنو 
 172على استعداد تاـ للتلحية بك  شيء يف سبيلو.

ويف الشػريعة اإلسػػبلمية، تشػػّب كلمػة "زكػػاة" يف االصػػطبلح إذل جػزء ؿبػػدد مػػن 
الفقػػػػػراء  مػػػػػاؿ اؼبػػػػػرء هبػػػػػب إخراجػػػػػو سػػػػػنويًا جملموعػػػػػة ؿبػػػػػددة مػػػػػن اؼبسػػػػػتحقْب مثػػػػػ 

 واؼبساكْب.

وال يقتصػػػر الػػػرب يف اإلسػػػػبلـ، علػػػى اؼبشػػػػاعر الفرديػػػة اؼبخلصػػػػة لػػػدى الفػػػػرد أو 
عبادتػػػو الشخصػػػية. وإمبػػػا هبػػػب أف يتعػػػدى الػػػرب أيًلػػػا إذل اآلخػػػرين يف اجملتمػػػع بػػػ  

                                                           
 .465صديقي، اعبزء الثاين، الصفحة رقم  172
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والعادل كك . وذبع  الزكاة الفرد يػدرؾ أنػو لػيس معػزواًل عػن اآلخػرين، وإمبػا يكػوف  
يف بلمي. ويتمتع األلراد اؼبختلفوف تمع وخاصة اجملتمع اإلسك  لرد واحًدا من اجمل

ىذا اجملتمع حبقوؽ ومسؤوليات ذباه بعلهم البعض. ويكوف التفاع  اؼبناسب مع 
 اآلخرين يف اجملتمع جزء من عبادة اؼبرء .

وتػػذكر الزكػػػاة أيًلػػا الفػػػرد بػػأف اؼبػػػاؿ الػػذي يبلكػػػو نعمػػة مػػػن ا. وليمػػا يتعلػػػق 
يف اغبياة الدنيا، لإف أكثره يعتمد على ما يسػميو النػاس "حظًػا" مثػ  بتوزيع الرزؽ 

اؼبػػػيبلد يف األسػػػرة ذات وضػػػع حسػػػن، والػػػٍب تعػػػيش يف الوقػػػ  واؼبكػػػاف الصػػػحيح 
وتواتيهػػا لػػرص فبتػػازة. ولكػػن ىػػذا لػػيس "حظًػػا"، إذ أف صبيػػع ىػػذه األشػػياء أقػػدار 

ا ويكػػػػوف علػػػػى ـبتلفػػػػة قػػػػدرىا ا لكػػػػ  لػػػػرد. ومػػػػن ىنػػػػا، البػػػػد أف يشػػػػكر اؼبػػػػرء 
 استعداد للجود ببعض مالو الذي رزقو ا بو.
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أمػػػا الػػػركن الرابػػػع مػػػن أركػػػاف اإلسػػػبلـ، لهػػػو صػػػـو الشػػػهر التاسػػػع مػػػن التقػػػومي 
اإلسػػػبلمي ىػػػو شػػػهر رملػػػاف. ويعػػػِب ىػػػذا الصػػػـو االمتنػػػاع عػػػن الطعػػػاـ والشػػػراب 

 173هر.واعبماع طواؿ النهار من الفجر حٌب الغروب يف ك  يـو من أياـ ىذا الش

إف الصـو وسيلة للبط النفس والتقوى واػبوؼ من ا. ولقد كتبو ا على 
األنبياء قب  بعثة النيب )صلى ا عليو وسلم(. ويف اآليات الٍب تفرض صـو شهر 

 ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَيػَُّها يَا﴿رملاف، يبْب ا اؽبدؼ أو الغرض منو حيث يقوؿ: 
 ﴾(ٖٛٔ) تَػتػ ُقوفَ  َلَعل ُكمْ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الص َياـُ  َعَلْيُكمُ 
 (. 183)البقرة: 

                                                           
مري. ومن مث، دبرور السنْب، يأيت شهر رملاف يف الحظ أف التقومي اإلسبلمي تقومي ق 173

اؼبواسم اؼبختلفة من العاـ. لفي عاـ ما، يبكن أف يصـو سكاف نصف الكرة الشمارل أثناء 
الصيف )وأيامو أطوؿ نسبيا(، بينما يصـو سكاف نصف الكرة اعبنويب أثناء الشتاء )وأيامو 

 أقصر نسبيا(. ومع مرور الوق  يتغّب اؼبوقف.
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الحظ أف الصـو أكثر بكثّب من ؾبرد االمتناع عن الطعػاـ والشػراب واعبمػاع، 
زيػػػد ليػػػو التقػػػوى زيػػػادة كبػػػّبة. وينبغػػػي أف يػػػنعكس ىػػػذا تحيػػػث يفػػػَبض أنػػػو وقػػػ  

. ولقد أشار النيب   اؼبستوى اؼبتزايد من التقوى يف ك  شيء يفعلو الفرد أثناء الصـو
)صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم( إذل ىػػػذه اغبقيقػػػة عنػػػدما قػػػاؿ: "رب صػػػائم لػػػيس لػػػو مػػػن 

وقػػاؿ النػػيب  175لػػيس لػػو مػػن قيامػػو إال السػػهر". 174صػػيامو إال اعبػػوع، ورب قػػائم
)صلى ا عليو وسلم( أيلا: "ليس الصياـ مػن األكػ  والشػرب وإمبػا الصػياـ مػن 

 176لغػػػػو والرلػػػػث، لػػػػإف سػػػػابك أو جهػػػػ  عليػػػػك، لقػػػػ  إين صػػػػائم، إين صػػػػائم".ال

                                                           
ضالة إذل الصياـ بالنهار، ىناؾ أيلا صلوات خاصة يؤديها اؼبسلموف باللي  يف شهر باإل 174

 رملاف.
رواه ابن ماجو وصححو األلباين. انظر األلباين "صحيح اعبامع الصغّب"، اعبزء األوؿ، ص  175

 .3488، اغبديث رقم 656
لصػػػغّب" اعبػػػزء رواه اغبػػػاكم والبيهقػػػي، وصػػػححو األلبػػػاين. انظػػػر األلبػػػاين "صػػػحيح اعبػػػامع ا 176

 .5376، اغبديث رقم 948الثاين، الصفحة رقم 
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وأخّبا، قاؿ النيب )صلى ا عليو وسلم( أيلا: "من دل يدع قوؿ الزور والعم  بػو 
 177لليس  حاجة يف أف يدع طعامو وشرابو".

الػػركن التػػارل مػػن أركػػاف اإلسػػبلـ والػػوارد يف ىػػذه الروايػػة مػػن اغبػػديث ىػػو حػػج 
الكعبػػة. وىػػو يف الشػػريعة اإلسػػبلمية يعػػِب السػػفر إذل مكػػة يف الشػػهر  بيػػ  ا أو

األخّب من التقػومي اإلسػبلمي بغػرض عبػادة ا وحػده. والواجػب علػى اؼبسػلم أداء 
لريلة اغبج على األق  مػرة واحػدة يف العمػر إذا تػولرت لػو الوسػائ  اؼباديػة واؼباليػة 

 ألدائو.

نا إبػػػراىيم وزوجتػػػو ىػػػاجر وابنهمػػػا جػػػزء مػػػن اغبػػػج يػػػرتبط بتػػػذكر مػػػا لعلػػػو سػػػيد
إظباعي  يف وادي مكة، حيث يسّب اؼبرء علػى خطػاىم ويتػذكر مػا كػاف مػنهم مػن 
تلحية يف سبي  ا، لما كاف من ا إال أف رضي صػنيعهم وحػ  علػيهم بركػات  

 كثّبة. 

                                                           
 رواه البخاري 177
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ويعتػرب اغبػج ذبربػػة مثػّبة جػًدا للمشػػاعر، حيػث يػأيت مبليػػْب اؼبسػلمْب مػن كػػ  
 وىم بذلك يكػرروف صبيعػا تعبػّبىم عػن رغبػتهم يف عبػادةنزلوف دبكة. لج عميق وي

أمػػػاـ رهبػػػم يف ىػػػذه األيػػػاـ  وزبتفػػي الفػػػوارؽ بػػػْب اغبجػػػاج حيػػػث يقفػػوف صبيًعػػػا ،ا
 اؼبباركة. ويصف صديقي أنبية اغبج ليقوؿ:

يقػػاؿ أنػػو )اغبػػج( سبػػاـ اإليبػػاف حيػػث أنػػو هبمػػع صبيػػع السػػمات اؼبميػػزة 
نطػػوي علػػى الصػػبلة حيػػث يػػؤدي اغبػػاج الصػػبلة للفػػرائض األخػػرى. لهػػو ي

الكعبػة، بيػ  ا. وىػو يشػجع علػى إنفػاؽ اؼبػاؿ يف سػبي  ا وىػذه  عند
ىي أىم فبيػزات الزكػاة. وعنػدما ينطلػق اغبػاج إذل اغبػج، لإنػو يفػارؽ وطنػو 

إليػػو إلرضػػاء ا. ويعػػاين مػػن اغبرمػػاف ويتحمػػ  مشػػقة  موأقػػرهبوأعػػز النػػاس 
ويف  178وس الػٍب نتعلمهػا مػن الصػـو واالعتكػاؼ.السفر، وىػذه ىػي الػدر 

اغبػػج، يتػػدرب اؼبػػرء علػػى النسػػياف الكامػػ  للراحػػة اؼباديػػة واألهبػػة واػبػػيبلء 

                                                           
الشخصية. وغالبا ما يكوف  أف يعزؿ اؼبرء نفسو يف اؼبسجد ألداء العبادةاالعتكاؼ ىو  178

 االعتكاؼ يف هناية شهر رملاف.
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، 179وعػػرض اغبيػػػاة الػػدنيا، حيػػػث علػػى اؼبػػػرء أف ينػػاـ علػػػى الَببػػة اغبجريػػػة
ويبلػػػي ليلػػػو وهنػػػاره وال  180ويطػػػوؼ بالكعبػػػة، ويسػػػعى بػػػْب الصػػػفا واؼبػػػروة

لقمػػػػػاش غػػػػػّب اؼبخػػػػػيط. وعليػػػػػو أف يتجنػػػػػب يرتػػػػػدي سػػػػػوى قطعتػػػػػْب مػػػػػن ا
اسػػتخداـ الزيػػ  أو العطػػر أو أي نػػوع مػػن الطيػػب. وال يسػػمح لػػو بقػػص 
شعره أو تشذيب غبيتو. وباختصار، لإنو مػأمور بػَبؾ كػ  شػيء لوجػو ا 
والتسػليم لربػو وذلػػك ىػو اؽبػػدؼ األظبػى غبيػاة اؼبسػػلم. ويف اغبقيقػة، يعتػػرب 

                                                           
، ىذا ليس واجًبا ولكن الكثّب من اغبجاج يبيتوف لياليهم على ىذا النحو. وحٌب الي 179 ـو

 يبي  أغلب الناس يف اػبياـ أو الفنادؽ. 
ىذاف جببلف سع  بينهما ىاجر حبثًا عن اؼبياه البنها إظباعي . ويف هناية اؼبطاؼ، كشف  180

. وحٌب يومنا ىذا، ال يزاؿ ذلك البئر يتدلق باؼبياه ليسقي  اؼببلؾ ؽبا عن بئر يعرؼ ببئر زمـز
 مبليْب اغبجاج الذين يفدوف إذل مكة ك  عاـ.
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 عندما يػودع اإلنسػاف كػ  شػيء مػن اغبج اؼبادي مقدمة للحج الروحي 
  181الدنيا ويقف أماـ ا عبدا ذليبل ويقوؿ: "لبيك اللهم لبيك".

وكمػػا ذكرنػػػا مػػػن قبػػ ، تشػػػك  ىػػػذه األعمػػػاؿ أسػػاس حيػػػاة التسػػػليم  بصػػػفة 
عامػػػة. وبقػػػدر مػػػا يتعلمػػػو مػػػن ىػػػذه األعمػػػاؿ الشػػػعائرية يصػػػبح اؼبػػػرء عبػػػًدا كامػػػ  

 ي اغبياة.العبودية  يف ك  ناحية من نواح

 مرتبة "اإليمان"

باإلضػػالة إذل التسػػليم الظػػاىري، البػػد أف يسػػتقر اإليبػػاف يف قلػػب اؼبػػرء. وليمػػا 
وليما يتعلق هبذه القلية، ىناؾ نقطتاف شديدتا األنبيػة، األوذل تتعلػق دبػا يفػَبض 
يفَبض أف يؤمن بو اؼبرء أو بعبارة أخػرى أركػاف اإليبػاف، والثانيػة تتعلػق بػالتحوالت 

                                                           
ىي أقرب ما ]يف النص اإلقبليزي[ . وآخر صبلة كتبها 577صديقي، اعبزء الثاين، ص  181
  اغبجاج أثناء اغبج.لتلبية كوف ت
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دث عنػدما يكػوف ىػذا اإليبػاف اؼبسػتقر يف القلػب بالتحوالت الٍب ينبغي أف ربػ
 ىو لعبًل القوة اؼبهيمنة يف حياة اؼبرء.

"أف : : "أخربين عن اإليباف" قاؿ)صلى ا عليو وسلم(  قاؿ جربي  للنيب
تػػؤمن بػػا ومبلئكتػػو وكتبػػو ورسػػلو واليػػـو اآلخػػر، وتػػؤمن بالقػػدر خػػّبه وشػػره". 

يف ىػػذا اغبػػديث أركػػاف اإليبػػاف  لم( )صػػلى ا عليػػو وسػػ وىكػػذا، يػػذكر النػػيب
 الرئيسية. وعدد ىذه األركاف ستة كما يلي:

اإليبػػاف بػػا: إف اإليبػػاف بػػا ىػػو حجػػر الزاويػػة يف الػػدين اإلسػػبلمي. وقػػد . 1
شػػرحنا ىػػذا الػػركن مػػن أركػػاف اإليبػػاف يف ثنايػػا ىػػذا الكتػػاب وال وبتػػاج إذل مزيػػد 

 إسهاب.
 
نػػوع مػػن ـبلوقػػات ا ال يراىػػا اإلنسػػاف بصػػفة  اإليبػػاف باؼببلئكػػة: اؼببلئكػػة. 2

عامة. ولقد خلق  من نور، ولكنها تتخذ أشكااًل وأجساًما ـبتلفة. واؼببلئكة 
مهما كػاف. وىػم  لوىيةاألمن عباد ا وال يتجلى ليهم أي مظهر من مظاىر 
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ال يعصػػوف ا مػػا أمػػرىم ويفعلػػوف مػػا يػػؤمروف. وينبغػػي أال يكػػوف وجػػود بعػػض 
ذكػػر طبػػاره: "كػػ  ت خػػارج نطػػاؽ اإلدراؾ البشػػري أمػػرًا صػػادما. وكمػػا الكائنػػا

يػػػـو يكتشػػػف العلػػػم كائنػػػات حيػػػة دل يكػػػن لػػػدينا لكػػػرة عنهػػػا مػػػن قبػػػ . وىػػػذا 
وجػد تدل ـ أ ،كائنات غّب موجودة قبػ  اكتشػالهاهبعلنا نسأؿ: أكان  ىذه ال
 182اإلنساف ليها؟" اإال يف اللحظة الٍب اكتشفه

 
 أنزؽبا ا: يشّب اإليباف بكتب ا إذل ما أنزلو ا اإليباف بالكتب الٍب. 3

على رسلو من الوحي رضبة وىداية للناس إلرشادىم إذل الفبلح يف ىذه الدنيا 
والسعادة يف اآلخرة. ويشّب القرآف إذل عدد من ىذه الكتب: صحف إبراىيم 

صلي وتوراة موسى وزبور داود وإقبي  عيسى. )والبد أف نتذكر أف الوحي األ
الذي نزؿ على ىؤالء األنبياء ليس ىو الوحي اؼبوجود يف الكتب الٍب ربم  
. لهي دل يتم حفظها حفظًا مناسًبا(. ويشم  اإليباف  ىذه األظباء اليـو

                                                           
 87طباره، الصفحة رقم  182
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بالكتب أيلا اإليباف بالقرآف بوصفو الوحي اػبامت. ومن اؼبهم جًدا أف ندرؾ 
ا بو والكفر بالبعض أف إعبلف الفرد أف من حقو اإليباف ببعض ما أوحى 

اآلخر يعترب قمة التكرب وشكبًل من أشكاؿ الكفر. ولذلك، يقوؿ ا: 
 ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَػْفَع ُ  َمنْ  َجزَاءُ  َلَما بِبَػْعضٍ  َوَتْكُفُروفَ  اْلِكَتابِ  بِبَػْعضِ  أَلَػتُػْؤِمُنوفَ ﴿
نْػَيا اغْبََياةِ  يِف  ِخْزيٌ  ِإال  ِبَغاِل ٍ  الل وُ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشد   ِإذَل  وفَ يُػَردُّ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  الدُّ
 (85. )البقرة: ﴾(٘ٛ) تَػْعَمُلوفَ  َعم ا
اإليباف بالرس : وقد سبق  مناقشة ىذا اؼبفهـو بالتفصي  لذا لهو ال . 4

 وبتاج إذل التوسع ليو.
 
اإليباف باليـو اآلخر والبعث: يسمى "اليـو اآلخر" هبذا االسم ألنو لن . 5

ف ىناؾ يـو جديد بعد أف يدخ  أى  اعبنة اعبنة ويدخ  أى  النار يكو 
النار. ومن أظبائو األخرى "يـو القيامة" و"اغباقة" و"الواقعة" و"يـو اغبساب" 
و"الغاشية". وىذا ىو أعظم يـو يشهده البشر، ب  إنو سيكوف أخطر األياـ 

، كما أ نو سيمث  وأخولها. وستتحدد حياة الشخص اعبديدة يف ذلك اليـو
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بداية جديدة لك  روح. وقد تؤدي ىذه اػبطوة اعبديدة إذل نعيم مقيم أو 
عذاب مقيم. ويقتلي اإليباف باليـو اآلخر اإليباف بك  شيء ذكره القرآف أو 
النيب )صلى ا عليو وسلم( عن مشاىد ذلك اليـو وما بعده. وىناؾ بعض 

نة والنار( وىناؾ مظاىر اؼبظاىر العامة )وىي البعث واغبساب واعبزاء واعب
أكثر تفصيبًل ذكرىا القرآف أو رسوؿ ا )صلى ا عليو وسلم(. وكلما 
تعرؼ اؼبرء على ذلك اليـو واألحداث ايطة بو، عظم تأثّب ىذا االعتقاد 
عليو. ويورد القرآف والسنة تفاصي  كثّبة عن أحداث ذلك اليـو وذلك 

 الزماف. 

يبكػػن ألحػػد أف هبػػـز دبػػن سػػيكوف مػػن  ومػػن اؼبهػػم أف نػػدرؾ أنػػو ال
وال يعلم أحد ما سيحدث ألي لرد. لقد يتغّب  183أى  اعبنة أو النار.

الشػػػخص الصػػػاحل اليػػػـو ويصػػػبح غػػػّب صػػػاحل غػػػًدا، وبالتػػػارل لإنػػػو بػػػذلك 
يقذؼ نفسو يف النار. وقد يتوب أعدى أعداء اإلسػبلـ وأكفػر الكفػار 

                                                           
 يف القرآف أو السنة. ما دل يذكر ذلك صراحة 183
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و بػػػذلك يػػػدخ  نفسػػػو يف اؼبسػػػتقب  ويصػػػبح أتقػػػى النػػػاس، وبالتػػػارل لإنػػػ
اعبنة. ب  إف ىناؾ بعػض النػاس الػذين ردبػا دل يسػمعوا باإلسػبلـ مطلقػا 
أو دل يقدـ ؽبم سوى صورة شديدة التشوه عن اإلسبلـ، وال يعلم أحد 
إال ا مػػا سػػيحدث ؽبػػؤالء النػػاس يف اآلخػػرة. ومػػع ذلػػك، ىنػػاؾ بعػػض 

اب، ولػػػن األشػػػياء اققػػػة: لسيقلػػػي ا وحػػػده بػػػْب العبػػػاد يػػػـو اغبسػػػ
يظلػػػػم ا أي نفػػػػس مثقػػػػاؿ ذرة. لػػػػإذا كػػػػاف الشػػػػخص مسػػػػلًما ومؤمنًػػػػا 

 حقيقًيا، لسّبضى ا عنو.

اإليباف بالقدر: يشّب ذلك إذل اإليباف باستحالة حدوث أي شيء يف ىذا . 6
اػبلػق إال بػػإرادة ا وإذنػػو. للػػيس ىنػػاؾ قػوة يبكػػن أف تقػػف أمػػاـ إرادتػػو. لهػػو 

ال يعِب أف اإلسبلـ يدعو إذل القوؿ بالقدرية.  على ك  شيء قدير. لكن ىذا
لالبشػػػر يتمتعػػػوف حبريػػػة اإلرادة يف اإلسػػػبلـ، لكنػػػو سػػػبق يف علػػػم ا األزرل مػػػا 
سيفعلو البشر. لهو قد علم ما سيفعلونو وأراده وقدره، ولكنو ال هبػربىم علػى 
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اختيار شيء يف حياهتم. وقد تناوؿ جعفر شيخ إدريس أحد مصادر االلتباس 
 ىذه النقطة تناواًل مبلئًما. لكتب يقوؿ: يف

ردبا يقوؿ قائ  "إذا كاف ا قد أراد أعمالنا، لهػي يف حقيقػة األمػر 
أعمالو ىو". وىذا االعَباض مبِب على التباس. لا يريد ما نريد دبعػُب 
أنو يهبنا إرادة االختيار ويبكننا من تنفيذ ما نريػد، أي أنػو ىبلػق كػ  مػا 

. ولكنػػو ال يريػػد ذلػػك دبعػػُب لعلػػو بنفسػػو، وإال للنػػا أف يبكننػػا مػػن عملػػو
نقػوؿ عنػػدما نشػػرب أو نأكػػ  أو ننػػاـ مػثبل أف ا ىػػو الػػذي لعػػ  ىػػذه 
األشياء. لإنو وإف كاف ىو مػن ىبلػق ىػذه األشػياء إال أنػو ال يفعلهػا أو 
يؤديها. وىناؾ اعَباض مبِب على التبػاس آخػر وىػو أف ا إذا ظبػح لنػا 

نػػػو يرضػػػاه ووببػػػو. ولكػػػن إرادة شػػػيء مػػػا دبعػػػُب السػػػماح بعمػػػ  الشػػػر، لإ
 184لشخص بعملو شيء، واستحساف عملو واستحبابو شيء آخر.

                                                           
جعفػػػر شػػػيخ إدريػػػس، دعػػػائم اإليبػػػاف )الريػػػاض: الرئاسػػػة العامػػػة إلدارات البحػػػوث العلميػػػة  184
 .27-26( الصفحات: 1984إللتاء والدعوة واإلرشاد، وا
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إف األركاف السابقة ىي أركاف اإليباف الستة يف الدين اإلسبلمي. وىناؾ قلية 
ثانية مهمة تتعلق باإليباف وىي: ما الذي يعنيو اإليباف بالنسػبة للشػخص ومػا ىػي 

، اإليبػػاف دبعػػُب اإليبػػاف اغبقيقػػي واعبػػاـز بشػػيء مػػا ينبغػػي أف يػػؤدي مقتلػػياتو؟ أواًل 
ؼبػػا يػؤمن اؼبػرء بػو، وإال كػػاف ؾبػرد قبػوؿ غبقيقػة مػػا،  علػى نفػس اؼبسػتوىإذل تسػليم 

 وىذا ليس ىو اؼبفهـو اإلسبلمي لئليباف. ولذا كتب ابن عثيمْب يقوؿ:

ؾبػػػرد أف  أمػػا ."واإليبػػاف ىػػو: "االعػػػَباؼ اؼبسػػتلـز للقبػػوؿ واإلذعػػػاف
يؤمن اإلنساف بالشيء بػدوف أف يكػوف لديػو قبػوؿ وإذعػاف، لهػذا لػيس 
بإيبػػػاف، بػػػدلي  أف اؼبشػػػركْب مؤمنػػػوف بوجػػػود ا ومؤمنػػػوف بػػػأف ا ىػػػو 
اػبػػػػالق، الػػػػرازؽ، ايػػػػي، اؼبميػػػػ ، اؼبػػػػدبر لؤلمػػػػور، وكػػػػذلك أيلػػػػاً لػػػػإف 

كػوف وال ي ،)صػلى ا عليػو وسػلم(  الواحػد مػنهم قػد يقػر برسػالة النػيب
كاف يقر بأف   ،(صلى ا عليو وسلم)مؤمناً، لهذا أبو طالب عم النيب، 

.... لهػػػػذا إقػػػػرار بػػػػأف ديػػػػن .، صػػػػادؽ)صػػػػلى ا عليػػػػو وسػػػػلم( النػػػػيب، 
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حػػق، لكػػن دل ينفعػػو ذلػػك، ألنػػو دل  ،)صػػلى ا عليػػو وسػػلم(  الرسػػوؿ
 185يقبلو ودل يذعن لو.

بصػفة عامػة  ي، لهػوجػودهمظهػر مػن مظػاىر إف معتقدات الشخص ىي أىم 
القػػػوى اركػػػة ؼبػػػنهج حياتػػػو واختياراتػػػو الشخصػػػية. وال تقػػػف اؼبعتقػػػدات اغبقيقيػػػة 
والفعلية عند مستوى ؾبرد ولكن يتجلى تأثّبىا على مستوى عملي يومي. وبعبارة 
أخػػػرى، لػػػيس ىنػػػاؾ إيبػػػاف حقيقػػػي دوف أف يكػػػوف لػػػو تػػػأثّب قػػػوي علػػػى تصػػػرلات 

قلػػػيب عػػػامر باإليبػػػاف" دوف أف الشػػػخص. لػػػبل يبكػػػن أف يػػػدعي شػػػخص ويقػػػوؿ: "
يػػػؤدي ذلػػػك الشػػػخص عبػػػادات تصػػػدؽ إيبانػػػو. لأعمػػػاؿ ىػػػذا الشػػػخص تكػػػذب 

 ادعاءه أف "قلبو عامر باإليباف".

وىكػػذا، البػػد أف يػػؤثر اإليبػػاف اغبقيقػػي علػػى أعمػػاؿ الشػػخص. ولنأخػػذ مػػثبًل 
ة. ا باؼبنظومػة العقديػة بصػفة عامػبسيطًا، تتعلػق مسػألة الغػش والسػرقة تعلًقػا مباشػرً 

                                                           
ىجرية(،  1415ؿبمد بن عثيمْب، شرح حديث جربي  عليو السبلـ )دار الثريا،  185

 .5-4الصفحات 
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لػػػإذا اعتقػػػد شػػػخص أف مثػػػ  ىػػػذه األعمػػػاؿ خاطئػػػة أخبلقيػػػا وأف ىنػػػاؾ إلػػػو علػػػيم 
ىذه األعماؿ على األرجح. عادؿ سوؼ وباسبو على أعمالو، لسوؼ وبجم عن 

ولكن إذا دل يؤمن الشخص بأية عواقب أبدية أو بيـو القيامة أو إذا دل يتػأثر قلبػو 
سوى إمكانية إلقاء القػبض عليػو هبذه اؼبشاعر، لقد ال يكوف العام  اغباسم لديو 

  وشدة العقوبة اؼبفروضة على ىذه األعماؿ.

وىػػػو مفهػػػػـو يشػػػم  أيًلػػػػا حػػػػب ا  -ولكػػػن عنػػػػدما يبتلػػػئ القلػػػػب باإليبػػػػاف 
أداء الطاعات واجتنػاب  ذللسوؼ يدلع البدف إ -م  يف ا واػبوؼ من ا واأل

قػوي يف القلػب مػن ارمات. ومػن مث، لػيس ىنػاؾ شػيء يسػمى إيبػاف حقيقػي أو 
 دوف أف ينعكس يف األعماؿ. 

لهذا الشعور الذي وبس بو القلب ليس شيًئا ساكًنا وثابًتا؛ وليس ىناؾ شيء 
دبعػُب "قبلػػ  اإليبػاف يف يػػـو كػذا، ومػػن مث لأنػا مػػن اآلف وإذل األبػد مػػؤمن مكتمػػ  
 اإليباف". لاإليباف يف حقيقة األمر يزيد وينقص بشك  مستمر، وينعكس ذلك يف
اآلثار اغبقيقية ؽبذا اإليباف. وتؤثر عوام  كثّبة يف اإليباف. وردبا هبػرب كػ  لػرد منػا 
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ذلك. لفي بعض األوقات، يكوف الشخص شػديد اػبػوؼ مػن ا وشػديد اغبػب 
لو. ويبؤل ىذا الشعور القوي قلب الشخص بالسكينة والدؼء كما هبنبو ارتكػاب 

دما ينهمػك يف شػئوف ىػذه الػدنيا، اؼبعاصي. ومع ذلك، يف أوقات أخرى، ردبا عنػ
ىػػػذا اغبػػػد، وال هبػػػد يف قلبػػػو ىػػػذا اغبػػػس  يصػػػ  إذلال يكػػػوف ذكػػػره  وتعلقػػػو بػػػو 

اإليباين الكبّب. وال يكوف سلوكو وأعمالو بنفس الدرجة الػٍب ىػي عليهػا يف أوقػات 
أخرى. ويف ىذه اؼبرحلة، تصبح روحو شديدة اللجر أو غػّب مسػتعدة للتلػحية. 

 تقلبات اإليباف يف قلب الشخص. ومن الواضح أف ىذه التقلبات وىذا ما ىو إال
 تؤثر بدورىا يف األعماؿ الٍب يؤديها الشخص.

ولػػػذلك، قػػػد يبػػػر الشػػػخص دبراحػػػ  يكػػػوف ليهػػػا مسػػػلًما بػػػاؼبعُب العػػػاـ للكلمػػػة  
كشػػػػخص يسػػػػلم وجهػػػػو  وال يعػػػػَبؼ بػػػػأي إلػػػػو آخػػػػر ولكػػػػن تػػػػأثّب إيبانػػػػو عليػػػػو 

صف "اؼبؤمن اغبقيقي" على الرغم من أنو دل ضعيف. لهذا الشخص ال يستحق و 
يفقد إيبانو كلية. ويف حاالت كهػذه يرتكػب اؼبسػلم اؼبعاصػي بػ  وأحيانػا الكبػائر. 
ولذا يقوؿ النيب )صلى ا عليو وسلم(: "ال يزين الزاين حْب يزين وىػو مػؤمن، وال 
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يسػػػػرؽ السػػػػارؽ حػػػػْب يسػػػػرؽ وىػػػػو مػػػػؤمن، وال يشػػػػرب اػبمػػػػر حػػػػْب يشػػػػرهبا وىػػػػو 
وعنػػػدما يػػػدرؾ الشػػػخص مػػػا حػػػدث إليبانػػػو، البػػػد أف يتػػػوب إذل ا  186".مػػػؤمن

 وهبدد إيبانو وهباىد يف ا حق جهاده حٌب يزداد إيبانًا.

ينبغػػػي أف يراعػػػي اعبميػػػع أف اإليبػػػاف يزيػػػد ويػػػنقص. ومػػػن مث ينبغػػػي أف وبػػػَبس 
اقػع، اؼبؤمن دائًما من أية بادرة تشّب إذل البفػاض مؤشػر اإليبػاف يف القلػب. ويف الو 

ينبغي أف يتخػذ اؼبػرء خطػوات إهبابيػة لزيػادة إيبانػو مػن كبػو تػبلوة القػرآف وذكػر ا 
والتفكػػػر يف اػبلػػػق إذل غػػػّب ذلػػػك مػػػن األعمػػػاؿ الػػػٍب تسػػػاعد اؼبػػػرء يف إحيػػػاء إيبانػػػو 
وذبديػده، مػػع العلػػم أف زيػادة اؼبعرلػػة بػػا والنػػيب )صػلى ا عليػػو وسػػلم( واإلسػػبلـ 

 يباف.من أىم وسائ  زيادة اإل

ومػػػن اؼبهػػػم جػػػًدا بالنسػػػبة غبػػػديثي العهػػػد باإلسػػػبلـ أف يػػػدركوا أف اإليبػػػاف يزيػػػد 
د ازبػػػذ خطػػػوة ويػػػنقص. لعنػػػدما يعتنػػػق الشػػػخص اإلسػػػبلـ، لإنػػػو يكػػػوف بػػػذلك قػػػ
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، ردبا ال يكوف لديو اؼبعرلة البلزمة ؼب ء قلبػو باإليبػاف نفسو الوق  التسليم . ويف
يف حياتػو، إذ  ك  شيء  أكرب منا  ذبع الٍب  أو ردبا ال يكوف لديو نوع ؿببة ا

الػػػٍب تتنػػػاقض مػػػع اإلسػػػبلـ يف قلبػػػو وعقلػػػو. ومػػػع  الرواسػػػبقػػػد يكػػػوف لديػػػو بعػػػض 
 وسػػيزداد ،سػػّبتقي إيبانػػو أيًلػػا إف شػػاء اذلػػك، لمػػع ارتقائػػو يف معرلػػة اإلسػػبلـ 

ؼبطػػاؼ أكثػػر إخبلًصػا ، وسػػيكوف إيبانػػو يف هنايػػة ايصػػبح يقينًػا حبقيقػػة اإلسػػبلـ و 
 أكرب قوة دالعة يف حياتو.

ىنػػاؾ مرتبػػة أخػػرى تتجػػاوز مرتبػػة "اإليبػػاف" وىػػي مرتبػػة "اإلحسػػاف"، لاسػػن و 
ىو الذي يتميز باإلحساف )اإلحساف يف عبادة ا(. وهبب أف يستويف ك  ؿبسن 
صبيع شروط اؼبسلم واؼبؤمن. ومن مث، لك  ؿبسن مسلم ومؤمن. ومع ذلك، ليس  

 حساف مرتبة أعلى من مرتبة اإليباف أو اإلسبلـ.ك  مؤمن ؿبسن. لاإل

 مرتبة "اإلحسان"
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مث قاؿ جربي  للنػيب )صػلى ا عليػو وسػلم(: "لػأخربين عػن اإلحسػاف". لقػاؿ 
 : "أف تعبد ا كأنك تراه لإف دل تكن تراه لإنو يراؾ". )صلى ا عليو وسلم( 

واإلتيػاف باغبسػنات،  يشّب اؼبعُب اللغوي لئلحسػاف إذل اإلتيػاف دبػا ىػو حسػن،
آلخرين وىو ضد اإلساءة إذل اآلخرين. ويف ىذه اغبالة، تتعدى ىػذه ل لع  اػبّبو 

الكلمة حبرؼ جر. ومع ذلك، قد تأيت الكلمة دبعُب إحساف الشػيء، وردبػا يكػوف 
ذلك أقرب اؼبعاين إذل ما تعنيو كلمة اإلحساف يف ىذا اغبديث بعينو. ومع ذلػك، 

فهػػومْب. وسػػيتعام  الشػخص مػػع اآلخػػرين بأحسػػن طريقػػة ال يبكػن الفصػػ  بػػْب اؼب
فبكنة إذا كاف يفع  ذلك حًقا إلرضاء ا. ومن مث لإنػو وبسػن يف عبلقتػو مػع ا 

 أو شعائر العبادة ويف عبلقتو مع ـبلوقات ا لعلمو بأف ا يراه.

إف اإلحسػػػػػاف لفػػػػػظ واسػػػػػع الظػػػػػبلؿ، وىػػػػػو يشػػػػػم  كالػػػػػة أنػػػػػواع اإلحسػػػػػاف إذل 
ومعناه أف ينشر الشخص اإلحساف بداًل من اإلساءة إذل اآلخػرين، وأف  اآلخرين.

يسػػتغ  مالػػو وعلمػػو ومكانتػػو وجسػػده لئلحسػػاف إلػػيهم، وأف ىبػػرج جػػزًءا مػػن مالػػو 
زكػػاة وصػػدقة، لػػذاؾ ىػػو اإلحسػػاف. لاسػػن ينشػػر علمػػو وال يلػػيع لرصػػة ؽبدايػػة 
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انتػػو اؼبسػػتحقة اآلخػرين، لػػذلك ىػػو اإلحسػػاف ليمػػا يتعلػق بعلمػػو. وىػػو يسػػتغ  مك
وموقعػػػو ؼبسػػػاعدة اؼبسػػػتحقْب واتػػػاجْب للمسػػػاعدة، لػػػذلك إحسػػػاف أيًلػػػا. وىػػػو 
يسػػػػػاعد اآلخػػػػػرين يف ركػػػػػوب سػػػػػياراتو أو ضبػػػػػ  األشػػػػػياء وىػػػػػذا أيلػػػػػا مثػػػػػاؿ علػػػػػى 

 اإلحساف. 

دل يقػػػػػدـ النػػػػػيب )صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم( يف ىػػػػػذا اغبػػػػػديث تعريًفػػػػػا معجميًػػػػػا 
ئيسي لئلحساف، وىو أف ا يرى أعمالنا. لئلحساف، وإمبا شرح عام  التحفيز الر 

لػػػإذا وعػػػى القلػػػب تلػػػك اغبقيقػػػة، لسػػػيأم  الشػػػخص إرضػػػاء ربػػػو وسيخشػػػى مػػػن 
إسخاطو، وىذا بدوره يزكي قلبو. وعندما يزكو القلب، لسوؼ يفعػ  مػا يف وسػعو 
يف سبي  ا. ويعِب ذلك أيلػا أنػو سػيحاوؿ بػذؿ قصػارى جهػده بأحسػن طريقػة 

 187ف وليس ؾبرد الكم أو األداء الظاىري.فبكنة. وسيهتم بالكي

                                                           
 .183ص راجع سبلـ،  187



ماهو اإلسالم 255

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

ال يعػػِب اإلحسػػاف رؤيػػة ا حقيقػػة، ولكنػػػو شػػعور قػػوي للغايػػة يغمػػر القلػػػب، 
ا حػػػٌب أف الشػػػخص لكأنػػػو وىنػػػا يكػػػوف إدراؾ وجػػػود ا بعلمػػػو ورضبتػػػو كبػػػّب جػػػدً 

يشػػهد ا أمامػػػو علػػى اغبقيقػػػة، ليصػػػبح لكػػر الشػػػخص وعقلػػػو منصػػًبا كليػػػة علػػػى 
الذي يؤديػو. وىػذا ىػو معػُب اعبملػة األوذل: "أف تعبػد ا كأنػك العبادة أو العم  

تػػػراه". وفبػػػا ال شػػػك ليػػػو أف اؼبػػػرء إذا اسػػػتطاع أف يػػػرى ا، لسػػػيكوف لػػػذلك تػػػأثّب 
 عميق على عبادتو وطاعتو .

ويتمثػػ  تػػأثّب الشػػعور برؤيػػة ا علػػى الشػػخص يف أنػػو سػػيؤدي كػػ  طاعػػة مػػن 
، لػػػذا لهػػػو يعلػػػم علػػػم يػػػرى ا أمامػػػو لعػػػبًل الطاعػػػات بأحسػػػن طريقػػػة فبكنػػػة. لهػػػو 

اليقْب وليس كمجرد اعتقاد نظري ؿبض أف ا مطلع علػى كػ  شػيء يفعلػو. لػذا 
لسيشػػػعر باػبجػػػ  واغبػػػرج الشػػػديد عنػػػد عمػػػ  أي شػػػيء علػػػى مسػػػتوى أدّن مػػػن 
اإلحسػػاف. كمػػا أنػػو سػػيمتلئ بػػاػبوؼ واػبشػػية والرىبػػة مػػن ا. وسػػيبذؿ قصػػارى 

لػػػػذي "يػػػػراه" أمامػػػػو. كمػػػػا سػػػػيجتهد يف أداء عبادتػػػػو بأحسػػػػن جهػػػػده إلرضػػػػاء ا ا
 طريقة فبكنة دوف أي تقصّب.
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وىػػػذا النػػػوع مػػػن العبلقػػػات مػػػع ا ىػػػو الػػػذي ينبغػػػي علػػػى اعبميػػػع أف يسػػػعوا 
إلقامتػػو. لػػإذا مػػا أدرؾ شػػخص مػػاذا يعػػِب اإليبػػاف بػػا، الػػذي ال يسػػتحق العبػػادة 

يف إرضػػائو بأحسػػن طريقػػة فبكنػػة،   غػػّبه، لسػػوؼ يبتلػػئ قلبػػو حبػػب كبػػّب  والرغبػػة
كمػػا أنػػو سػػوؼ "يشػػعر" و"يستشػػعر" وجػػود ا دائًمػػا حولػػو ومعػػو. ولنجػػر قياًسػػا 
دنيويًػػا، إنػػو سيتصػػرؼ كمػػػا لػػو كػػاف أحػػب أصػػػحابو إليػػو يف معيتػػو وسيخشػػػى أف 
يفعػػ  أي شػػيء مػػن شػػأنو جػػرح مشػػاعره أو اإلسػػاءة إليػػو. وىكػػذا، سػػيدرس اؼبػػرء 

. لػػػػإذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ أي قصػػػػور يف عملػػػػو، لسػػػػيندـ وسػػػػيفكر يف كػػػػ  عمػػػػ  مقػػػػدًما
وسيستغفر، وسيستحق حب ا ورضوانو ألنو بْب أنػو وبػب ا وال يرغػب إال يف 

 إرضائو.

 ؟ما الذي يعود على البشر من اإلسالم

للبشر إال ؼبصلحة  دايتوكلو لئلنساف. لإف ا دل يرس  ىاإلسبلـ خّب  
إذل عبادة البشر، وىو غِب عن صبيع اإلنساف، إذ أنو سبحانو ليس يف حاجة 

اغباجات، ولكن كاف من رضبتو تعاذل أف أرى البشر السلوؾ البلئق الذي يرضاه. 
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َا اْىَتَدى َمنِ ﴿ولذلك، لقد قاؿ تعاذل:  َا َض    َوَمنْ  لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتِدي لَِإمب   َيِل ُّ  لَِإمب 
َها ِبْبَ  ُكن ا اَومَ  أُْخَرى ِوْزرَ  َوازِرَةٌ  تَزِرُ  َوال َعَليػْ  ﴾(٘ٔ) َرُسوال نَػبػَْعثَ  َحٌب   ُمَعذ 

(. وباإلضالة إذل ذلك، من اؼبهم مبلحظة أف من يرلض اإلسبلـ 15)اإلسراء: 
 َوَلِكن   َشْيًئا الن اسَ  يَْظِلمُ  ال الل وَ  ِإف  ﴿إمبا يظلم نفسو، حيث يقوؿ ا تعاذل: 

 (.44نس: يو ) ﴾(ٗٗ) يَْظِلُموفَ  أَنْػُفَسُهمْ  الن اسَ 

ويستحي  سرد صبيع الفوائد الٍب يستفيد هبا البشر من اإلسبلـ. وليما يلي 
 ذكر موجز لبعض القلايا الرئيسية:

أوال وقب  ك  شيء، باتباع اإلسبلـ ال يتبع الفرد إال منهج اغبياة الذي يرضي 
 خالقو وربو. وينبغي أف يكوف ىذا حالزًا شديًدا جًدا حبيث ال وبتاج إذل غّبه.

رَ  يَػْبَتغِ  َوَمنْ ﴿يقوؿ ا تعاذل:   ِمنَ  اآلِخَرةِ  يِف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَب َ  لَػَلنْ  ِديًنا اإلْسبلـِ  َغيػْ
 (.85" )آؿ عمراف: (٘ٛ) اػْبَاِسرِينَ 
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إف اإلسبلـ ىو منهج اغبياة الوحيد الذي يتماشى مع الطبيعة البشرية سباشًيا 
لهو اؼبصدر الوحيد للرضا والسكينة. حقيقًيا، لقد أنزلو من خلق البشر. وىكذا، 

واإلسبلـ كما وصفو ا دواء لك  داء يصيب قلب اإلنساف وروحو. إف من 
يرللوف التسليم  يقلوف حياهتم بالكام  يف تعقب أشياء أخرى، وغالًبا ما 

 تكوف أشياء مادية ال يبكن أف ربقق ؽبم السعادة اغبقيقية.

سيحدث يف اآلخرة. لهذا أيلا أمر واقعي وىذه النقطة ال تتعلق دبجرد ما 
 َعِم َ  َمنْ ﴿وبدث أثناء حياة الشخص يف ىذه اغبياة الدنيا. يقوؿ ا تعاذل: 

 َأْجَرُىمْ  َولََنْجزِيَػنػ ُهمْ  طَي َبةً  َحَياةً  لَػَلُنْحِييَػن وُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنْػَثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاغِبًا
 َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ ﴿(. ويقوؿ ا أيًلا: 97)النح :  ﴾ُلوفَ يَػْعمَ  َكانُوا َما بَِأْحَسنِ 
 (.124)طو:  ﴾أَْعَمى اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َوكَبُْشرُهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  َلوُ  لَِإف   ذِْكرِي

 ومن مث، كتب ابن القيم يقوؿ:
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وال ربسػػب أف قولػػو تعػػاذل "إف األبػػرار لفػػي نعػػيم وإف الفجػػار لفػػي 
( مقصػػػور علػػى نعػػػيم اآلخػػرة وجحيمهػػػا 14-13 جحػػيم" )االنفطػػار:

لقػػػط بػػػػ  يف دورىػػػػم الثبلثػػػػة كػػػػذلك أعػػػػِب دار الػػػػدنيا ودار الػػػػربزخ ودار 
القػػرار، لهػػؤالء يف نعػػيم وىػػؤالء يف جحػػيم وىػػ  النعػػيم إال نعػػيم القلػػب 
وىػػػ  العػػػذاب إال عػػػذاب القلػػػب وأي عػػػذاب أشػػػد مػػػن اػبػػػوؼ واؽبػػػم 

ار اآلخػػرة وتعلقػػو بغػػّب ا واغبػػزف وضػػيق الصػػدر وإعراضػػو عػػن ا والػػد
 188وانقطاعو عن ا.

 

                                                           
ؿبمد بن القيم، اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدواء الشايف )بّبوت: دار الكتب العلمية،  188

 .89-88(، الصفحات: 1983
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ولقد حاوؿ ابن تيمية التعبّب عن البهجة الٍب يشعر هبا الفرد إليبانو بػا. لهػو 
يقوؿ: "إف يف الدنيا جنة من دل يدخلها دل يػدخ  جنػة اآلخػرة". وقػاؿ أيلػا: "مػا 

 189يصنع أعدائي يب؟ إف جنٍب وبستاين يف صدري".

 أقرب تبلميذ ابن تيمية إليو وأكثرىم جلوًسا إليو: -م ب  يقرر ابن القي

ا أطيػب عيشػا منػو قػط مػع كػ  مػا كػاف ليػو وعلم ا ما رأي  أحدً 
من ضيق العيش وخبلؼ الرلاىية والنعػيم بػ  ضػدىا، ومػع مػا كػاف ليػو 
مػن اغبػبس والتهديػد واإلرىػاؽ. وىػو مػع ذلػك مػن أطيػب النػاس عيًشػػا 

وأسػػرىم نفًسػػا، تلػػوح نلػػرة النعػػيم علػػى  وأشػػرحهم صػػدرًا وأقػػواىم قلبًػػا
وجهو وكنا إذا اشتد بنا اػبوؼ وساءت منا الظنوف وضاق  بنا األرض 
أتينػػػاه لمػػػا ىػػػو إال أف نػػػراه ونسػػػمع كبلمػػػو ليػػػذىب ذلػػػك كلػػػو وينقلػػػب 

                                                           
 .73مقتبس من ابن القيم، الواب  الصيب، ص  189
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انشػػػراحا وقػػػوة ويقينػػػا وطمأنينػػػة لسػػػبحاف مػػػن أشػػػهَد عبػػػاده جنتػػػو قبػػػ  
 190لقائو.

يػ  باإليبػػاف قاصػرًا علػػى ابػن تيميػػة، حيػػث وبػالطبع، دل يكػػن ىػذا الشػػعور اعبم
يورد ابن القيم عػن بعػض العػارلْب قولػو: "لػو علػم اؼبلػوؾ وأبنػاء اؼبلػوؾ مػا كبػن ليػو 
عبالدونا عليو بالسيوؼ". وقاؿ آخر: "مساكْب أى  الدنيا خرجوا منها ومػا ذاقػوا 

ره". وقاؿ أطيب ما ليها. قي  وما أطيب ما ليها؟ قاؿ ؿببة ا تعاذل ومعرلتو وذك
آخػر: "إنػػو لتمػػر يب أوقػػات أقػػوؿ إف كػػاف أىػ  اعبنػػة يف مثػػ  ىػػذا إهنػػم لفػػي عػػيش 

 191طيب".

ويف النهاية وبعد ك  ىذا سيستطيع الفرد أف يعيش اغبياة اغبقيقية الباقية يف 
نْػَيا اغْبََياةُ  َىِذهِ  َوَمااآلخرة. يقوؿ ا تعاذل: ) ا َوِإف   َوَلِعبٌ  ؽَبْوٌ  ِإال الدُّ  اآلِخرَةَ  رَ الد 

 (.64)العنكبوت:  ﴾(ٗٙ) يَػْعَلُموفَ  َكانُوا َلوْ  اغْبَيَػَوافُ  ؽبَِيَ 
                                                           

 .73ابن القيم، الواب  الصيب، ص  190
 .73نظر ابن القيم، الواب  الصيب، ص أ 191
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جملتمع كك ، إذل اعلى الفرد لحسب، ولكنها تتعداه  وال تقف لوائد اإلسبلـ
)صلى ا ب  وتستفيد صبيع البشرية من تعاليم اإلسبلـ. يقوؿ ا تعاذل عن النيب 

 (. 107)األنبياء:  ﴾لِْلَعاَلِمْبَ  َرضْبَةً  ِإال اؾَ أَْرَسْلنَ  َوَما﴿ عليو وسلم( 

لقد جاءت قيم اإلسبلـ باغبق والعدؿ عبميع األمة، فبا يسمح أللرادىا 
192.واؼبودةبالعيش يف ؾبتمع قائم على ابة والتناغم 

                                                           
ال يتسع اؼبقاـ يف ىذا الكتاب لبحث أثر اإلسبلـ على العادل بالتفصي ، ويبكن للقارئ  192

الندوي "ماذا خسر العادل باكبطاط اؼبسلمْب" اغبسن علي  أف يقرأ كتاب أيب اؼبهتم بذلك
 (.1983)االرباد اإلسبلمي العاؼبي للمنظمات الطبلبية، 
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 العبادات في اإلسالم

 غاية العبادة ونطاقها

معُب "العبودية"  رب ذكرنا سابًقا أف مصطلح العبادة يف اإلسبلـ يتلمن 
العاؼبْب. وكما ذكرنا لإف عبادة ا ىي اؽبدؼ الوحيد الذي خلق من أجلو صبيع 
البشر، وإف أنب  وأعظم مرتبة يبكن للمرء أف وبتلها ىي مرتبة العبودية اغبقيقية 

. 

 ويذكر اؼبقريزي أف للعبادة أربع قواعد وىي:

 ويرضاه. ا عليو وسلم( )صلى التحقيق دبا وبب ا ورسولو . 1
 .قياـ ذلك بالقلب. 2
 .قياـ ذلك باللساف. 3
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 193.ياـ ذلك باعبوارح. ق4

والبد مػن كػ  ىػذه القواعػد إذا أراد الشػخص ربقيػق ىدلػو يف أف يكػوف عبػًدا 
حقيقيًػػا . لعلػػى الفػػرد أف يتػػيقن أوال أف الطريقػػة الػػٍب يعبػػد هبػػا ا ليسػػ  مبنيػػة 

عقلو أو شػهواتو. وإمبػا البػد أف تبػُب علػى مػا جػاء مػن عنػد  على أىوائو الفردية أو
ا. لػا وحػده ىػو الػػذي يبكنػو أف وبػدد كيفيػػة عبادتػو. ومػن مث، لػػاػبطوة األوذل 
ىػػي ربديػػد مػػا يريػػده ا مػػن الفػػرد ومػػا يرضػػيو. ويتحقػػق ذلػػك مػػن خػػبلؿ اؼبعرلػػة 

ة يف ىػػػذه األشػػػياء بػػػالقرآف والسػػػنة. والبػػػد مػػػن ربويػػػ  ىػػػذه اؼبعرلػػػة إذل قبػػػوؿ ورغبػػػ
بالقلب. والبد أف يقر اؼبرء بأف ىذه األشياء ىي الطيبات اغبقيقيػة، ومػن مث البػد 
أف هبد اؼبرء ابة يف قلبو ؽبذه األشػياء. وعنػدما يتحقػق ذلػك، ينبغػي أف يصػاحبو 

 تلقائًيا اإلعبلف عن قبولو واإليباف بو وترصبة ىذا القبوؿ إذل أعماؿ.

                                                           
مقتبس من اؼبقريزي، ذبريد التوحيد اؼبفيد، ترصبة مَبجم أضبد بن تيمية، مقاؿ ابن تيمية  193

، 29رقم ( الصفحة 1999عن العبودية )برمنجهاـ، اؼبملكة اؼبتحدة: اؽبداية للنشر والتوزيع، 
 .54حاشية سفلية 
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تتلخص ىذه القواعد األربع يف نقطتْب مهمتْب للغاية. وبصفة عامة، عادة ما 
( أدائهػا بصػدؽ وبػإخبلص  1لحٌب تكوف عبػادة اؼبػرء مناسػبة، البػد فبػا يلػي: )

 ( أف تكوف ولًقا ؼبا أنزلو ا يف القرآف والسنة.2تعاذل، )

وىنػػػاؾ قاعػػػدة أخػػػرى مهمػػػة للغايػػػة البػػػد مػػػن مراعاهتػػػا وىػػػي أف "العبػػػادة" ال 
الشعائر أو األعمػاؿ الػٍب قػد يعتربىػا اؼبػرء "دينيػة" أو "روحيػة". لكمػا تقتصر على 

ذكرنػػػػا مػػػػن قبػػػػ ، يتمثػػػػ  اؽبػػػػدؼ يف العبوديػػػػة الكاملػػػػة  قػػػػدر اؼبسػػػػتطاع. ويتسػػػػم 
اؼبفهػػػـو الصػػػػحيح للعبوديػػػػة بالشػػػػمولية. والعبػػػػادة كمػػػا ذكػػػػر ابػػػػن تيميػػػػة يف تعريفػػػػو 

 الشهّب واؼبتعارؼ عليو ؽبا:

 واألعمػػػاؿ األقػػػواؿ مػػػن ويرضػػػاه، اُ  وببػػػو مػػػا لكػػػ  جػػػامع اسػػػم ىػػػي: العبػػػادة
 وأداء اغبػػػػديث، وِصػػػػْدؽ واغبػػػػج، والّصػػػػياـ، والزكػػػػاة، لالصػػػػبلة، .والظػػػػاىرة الباطنػػػػة
 والنهػػي بػػاؼبعروؼ واألمػػر بػػالعهود، والولػػاء األرحػػاـ، وِصػػلة الوالػػدين، وبِػػرّ  األمانػػة،

 واؼبسػكْب، واليتيم، للجار، واإلحساف واؼبنالقْب، لكفارضد ا واعبهاد اؼبنكر، عن
 وأمثػاؿ والقػراءة، والػذ كر، والػدعاءُ  والبهػائم، اآلدميػْب، مػن واؼبملػوؾ السبي ، وابن
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 وإخػػبلص إليػػو، واإلنابػػة ا وخشػػية ورسػولو، ا حػػبُّ  وكػػذلك .العبػػادة مػػن ذلػك
 والرجػاء عليػو، والتوكػ  بقلائو، والرضا لنعمو، والشكر غُبكمو، والصرب لو، الد ين
 194.. العبادة منَ  ىي ذلك وأمثاؿ عذابو، من واػبوؼ تو،لرضب

ومن مث، لإف العبادة تتغلغ  يف ك  جزء من الشخص، وسبس تركيبتو الداخليػة 
 وأعمالو الظاىرية.

 لالعبادة تشم  باختصار ما يلي:

 عبلقة اإلنساف با. .1

 عبلقة اإلنساف بنفسو وحقوقها عليو. .2

 .عبلقة اإلنساف باجملتمع كك  .3

وغّبىم فبن ؽبم حقوؽ خاصػة  قة اإلنساف بذوي رضبو وزوجو وولدهعبل .4
 عليو.

                                                           
 .449ابن تيمية، اجملموع، اعبزء العاشر، ص  194
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 عبلقة اإلنساف باغبيوانات الٍب سخرىا ا يف ىذا الكوف. .5

عبلقػػػػػة اإلنسػػػػػاف بالبيئػػػػػة وكالػػػػػة اؼبػػػػػوارد الػػػػػٍب خلقهػػػػػا ا والػػػػػٍب يفػػػػػَبض  .6
 استخدامها بطريقة مسئولة وأخبلقية.

يبكنهم من الَبقي واؼبثابرة  ومع ذلك، دل يَبؾ ا البشر جاىلْب دبا
واالستمرار يف سلم العبادات. وإمبا لرض ا للبشر عبادات ـبصوصة. وىذه 
األعماؿ ىي عبادات يف حد ذاهتا، وأيلا أعماؿ تساعد الفرد يف االستمرار يف 
السّب على الصراط اؼبؤدي لعبادة ا وحده. وأىم ىذه العبادات ما يعرؼ 

سة". وكما ذكرنا سلفا، قاؿ النيب )صلى ا عليو وسلم( "بأركاف اإلسبلـ اػبم
ا رسوؿ ا وإقاـ "بِب اإلسبلـ على طبس: شهادة أف ال إلو إال ا وأف ؿبمدً 

  195الصبلة وإيتاء الزكاة وحج البي  وصـو رملاف".

 وليما يلي مناقشة موجزة لؤلركاف الشعائرية األربعة ومفهـو الدعاء اؼبهم:

                                                           
 رواه البخاري ومسلم 195
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 الدعاء والذكر

يف من األعماؿ اؼبهمة الٍب تقوي من صلة العبد بربو، ويكوف الدعاء  الدعاء
مباشرة بدوف وسطاء وعبده ا كوف بْب يأي وق  ورب  أي وك  الظروؼ، و 

 بينهما.

والدعاء يف حد ذاتو عبادة . لعندما يدعو شخص شخًصا آخر، لإنو 
يدعوه، ويبْب ثقتو يف  يبدي ثقتو واعتماده على ذلك اآلخر، ويبْب حاجتو ؼبن

قدرة ذلك الشخص أو الذات على معرلة ولهم وتلبية حاجتو. وهبب أف ينصرؼ 
ىذا النوع من اؼبشاعر اؼبوجودة بالقلب والٍب تَبجم يف الدعاء كبو ا وحده. 
وعند الدعاء، يتوجو الفرد إذل ا ليقر بذلك بلعفو بينما يؤكد قدرة ا على 

 قدرة ا على ربقيق إرادتو. والنيب )صلى ا عليو وسلم(االستجابة لدعائو و 
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. وا تعاذل وبب الدعاء، لقد قاؿ النيب )صلى 196: "الدعاء مخ العبادة"يقوؿ
 197ا عليو وسلم( "من دل يسأؿ ا يغلب عليو".

ال ينتظر من دعاء ا إال اػبّب. لقد قاؿ رسوؿ ا )صلى ا عليو  ومن مث
من مسلم يدعو بدعوة ليس ليها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه ا  وسلم(: "ما

هبا إحدى ثبلث إما أف تعج  لو دعوتو وإما أف يدخرىا لو يف اآلخرة وإما أف 
  198يصرؼ عنو من السوء مثلها".

                                                           
رواه أضبد والنسائي وأبو داود والَبمذي وغّبىم، وصححو األلباين. انظر األلباين، صحيح  196

. ومن مث، يبكن للمرء أف يرى كيف يعترب اؼبسلموف 641اعبامع، اعبزء األوؿ، الصفحة رقم 
سباما. ويشم  ذلك دعاء األنبياء ناىيك  ااء غّب ا شكبًل من أشكاؿ اإلشراؾ با وؿبرمدع

 عن دعاء "األولياء" الذين يدعوىم الناس. 
رواه الَبمذي، وحسنو األلباين. انظر األلباين، صحيح سنن اعبامع، اعبزء الثالث، الصفحة  197
 .138رقم 
 رواه أضبد وأبو يعلى واغباكم وغّبىم. 198
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إف اؼبؤمن اغبقيقي ال ينفك يسأؿ ا اؽبداية يف صبيع األوقات، وأال يكلو 
كوف اؼبسلم دوًما يف اتصاؿ مباشر ومستمر مع ربو اؼبوذل إذل نفسو، وىكذا ي

 ا عز وج .  –وؿببوبو

 الصالة

تكمن أنبية الصبلة يف أنو مهما لع  اؼبرء يف حياتو من أعماؿ، لاؼبهم ىو 
عبلقتو با أي إيبانو وخولو من ا وإخبلصو وعبادتو . وتتجلى ىذه العبلقة 

زداد هبا. ولذلك، إذا صلح  الصبلة، مع ا وتتجسد يف الصبلة وتتحسن وت
صلح العم  كلو، وإذا لسدت لسد العم  كلو كما قاؿ النيب )صلى ا عليو 

 وسلم(.

إذا أُقيم  الصبلة كما ينبغي بذكر حقيقي  واستغفاره، لسيكوف ؽبا تأثّب 
مستمر على الشخص. لبعد لراغو من الصبلة، سيمتلئ قلبو بذكر ا. وسيكوف 

بْب اػبوؼ والرجاء. وبعد ذلك اغباؿ، لن يريد أف يَبؾ تلك اؼبرتبة الرليعة  من ا
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إذل مرتبة يعصي ا ليها. ولقد ذكر ا ىذا اعبانب من الصبلة عندما قاؿ: 
 اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَػنػَْهى الص بلةَ  ِإف   الص بلةَ  َوأَِقمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْت ُ ﴿
(. ووصف 45)العنكبوت:  ﴾َتْصنَػُعوف َما يَػْعَلمُ  َوالل وُ  َأْكبَػرُ  الل وِ  َوَلذِْكرُ  ْنَكرِ َواْلمُ 

 الندوي ىذا التأثّب وصًفا بليًغا لقاؿ: 

يف الػنفس قػوة روحيػة وإيباًنػا عميًقػا جديػًدا، ونػورًا يفػيض بػو القلػب  ئإهنا تنش
ث والكػوارث ويتغلػب بػو يستطيع أف يقاـو بو أقوى الفًب واؼبغريات وأقسى اغبواد

  199على شرور النفس ومكايدىا.

والصبلة أحد مصادر القوة لدى اؼبؤمنْب، حيث إهنم يتوجهوف إذل اؼبصدر 
اغبقيقي الوحيد للقوة يف الكوف كلو. وبذلك، تطهر الصبلة الروح من الكثّب من 
يف األمراض، مث  اليأس واعبنب. ويشّب القرآف إذل ىذا التأثّب القوي للصبلة 

 اػْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإال َلَكِبّبَةٌ  َوِإنػ َها َوالص بلةِ  بِالص رْبِ  َواْسَتِعيُنوا﴿اآليات التالية: 
                                                           

أبو اغبسن علي الندوي، األركاف األربعة )لكناو، اؽبند: ؾبمع البحوث واؼبطبوعات  199
 .24 ص(، 1976اإلسبلمية، 
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-45)البقرة:  ﴾(ٙٗ) رَاِجُعوفَ  ِإلَْيوِ  َوأَنػ ُهمْ  َرهب ِمْ  ُمبلُقو أَنػ ُهمْ  يَظُنُّوفَ  ال ِذينَ (٘ٗ)
46) 

بلة أيلا مناسبة ولرصة رائعة وإذل جانب كوهنا أحد مصادر القوة، تعترب الص
للروح كي تسَبيح وىي تررب  يف العادل؛ إنو وق  ذبمع ليو النفس والعق  
شتاهتما لينصب تركيزنبا بشك  كام  ومطلق على األمر الوحيد الذي تعلم أنو 
ذو األنبية اؼبطلقة يف اغبياة: وىو عبلقتها بإحساف العبادة . وتدرؾ الروح أف 

حسن أدائها( ال يفع  الشخص إال التقرب إذل ا وربقيق  يف الصبلة )عند
الغرض الوحيد الذي خلق من أجلو ربقيًقا جزئًيا. ومن مث، كاف النيب )صلى ا 

 200عليو وسلم( يقوؿ لببلؿ "قم يا ببلؿ لأرحنا بالصبلة".

كذلك عندما يذؿ اإلنساف ويرتكب اؼبعاصي واآلثاـ، يبكن للصبلة أف تطهر 
ىذه اآلثاـ. وبعبارة أخرى، للصبلة تأثّب تطهّبي على الروح. لك  الروح من 

                                                           
رواه أضبد وأبو داود وصححو األلباين. انظر األلباين، صحيح اعبامع، اعبزء الثاين، ص  200

1307 . 
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إنساف معرض الرتكاب األخطاء واقَباؼ اػبطايا. ولكن ىذه اآلثاـ ال ينبغي أف 
تظ  قابعة على الروح فبا يلر هبا. وإمبا ىناؾ وسائ  وىا. ومن أىم ىذه 

 الوسائ  أداء األعماؿ الصاغبة والسيما الصبلة. 

بعض األمور الٍب تشّب إذل عظم وأنبية الصبلة. ويف واقع األمر، ما ىذه ىي 
ىي إال غيض من ليض. ومن يصلي سيجد يف نفسو الكثّب من اؼبشاعر األخرى 

 201النالعة الٍب ال يبكن أف تعرب عنها الكلمات تعبّبًا دقيًقا.

 الزكاة

العبادات  إف مفهـو االلتزاـ بإخراج جزء من ماؿ اإلنساف يف سبي  ا كأحد
ويعرج سليماف الندوي على  202شيء هبده اؼبرء يف رسالة األنبياء السابقْب.

 يف تطهّب الروح، لكتب يقوؿ: اؼبهمةمكانة الزكاة 
                                                           

. ويشتق 223-214ؼبزيد من التفاصي ، انظر تزكية النفس للمؤلف، الصفحات رقم:  201
أكثر ىذا الفص  من ذلك الكتاب. وتوجد اؼبزيد من التفاصي  اػباصة بباقي أركاف اإلسبلـ يف 

 .266إذل  223الصفحات من 



ماهو اإلسالم 274

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

يتمث  السبب الرئيسي يف األمراض الروحية الٍب يعاين منها البشر يف 
غياب الرجاء واػبوؼ من ا، وعدـ ؿببتو والتعلق بو. ويتمث  عبلج ىذه 
األمراض يف الصبلة. وىناؾ سبب آخر أيلا يف ىذه األمراض وىو 
التعلق باؼبمتلكات والغُب والثروة الدنيوية بداًل من التعلق با؛ والزكاة ىي 

 203العبلج ؽبذا السبب الثاين للمرض.

والزكاة أيلا تذكرة قوية بأف اؼباؿ نعمة من ا، حيث يرى الغِب حولو ويف 
الذي لو شاء ا لكاف ىو من يكابدنبا. وىذا البد وأف  الدنيا البؤس والفقر

 ينمي شعورًا قويًا للغاية بالتذل  والشكر . 

                                                                                                                  
نظر سليماف الندوي، العبادة يف اإلسبلـ )كراتشي: دار اإلشات، أللمزيد من التفاصي ،  202

هود شريعة موسى وزكاة . وؼبقارنة تفصيلية ؼبا يعتربه الي155 - 153(، صفحات 1994
 . 173إذل  162نظر سليماف الندوي، الصفحات من أ اإلسبلـ،

 .179سليماف الندوي، الصفحة رقم  203
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وينبغي أف يسعى اؼبؤمن حق السعي وراء الوسائ  الٍب يبكنو من خبلؽبا أف 
يشكر ا على النعم الٍب أنعم ا هبا عليو. وينبغي أف يدلعو ىذا الشعور إذل 

ن األعماؿ الصاغبة. واؼبفارقة اعبميلة يف ذلك ىي أنو إذا كاف للزكاة أداء اؼبزيد م
ىذا األثر عليو وأصبح أكثر شكرًا ، لسوؼ ينعم ا عليو دبزيد من النعم يف 

 ألزِيَدن ُكمْ  َشَكْرمتُْ  لَِئنْ  رَبُُّكمْ  تََأذ فَ  َوِإذْ ﴿ىذه الدنيا ويف اآلخرة. يقوؿ ا تعاذل: 
 (7. )إبراىيم: ﴾َلَشِديدٌ  َعَذايب  ِإف   متُْ َكَفرْ  َولَِئنْ 

وتربز ىذه العبادة حقيقة سبق وأف حبثناىا خبصوص نطاؽ العبادة. لإف 
العبادة ال تتناوؿ ؾبرد تفاع  اإلنساف مع ربو )إذا استطاع اإلنساف تقسيم ذلك 
إذل حد ما ولصلو عن صبيع التفاعبلت األخرى(، ولكنها تتناوؿ أيلا تفاع  

. اإلن ساف مع غّبه من اؼبؤمنْب على وجو اػبصوص وباقي البشر على وجو العمـو
لعن طريق الزكاة، يليب اإلنساف احتياجات اآلخرين تلبية مباشرة. واألساس الذي 
ينبغي أف يتفاع  اإلنساف بناء عليو مع اآلخرين ىو عبادة ا. لاإلنساف يتفاع  

نظر للسفية ما عن حقوؽ مع اآلخرين ليس على أساس علماين أو وجهة 
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اإلنساف. وإمبا يتفاع  مع اآلخرين بناء على أساس أقوى بكثّب: على أساس أمر 
ا لئلنساف بالتفاع  مع اآلخرين. وهبذه الطريقة، يصبح ذلك التفاع  حقيقة 

 لونًا من ألواف العبادة وإرضاء ا واؼبساعدة يف تطهّب الروح. 

 التلحية ومساعدة اآلخرين لوجو ا. وينمي تنمي الزكاة يف الروح رغبة يفو 
اؼبؤمن اغبقيقي يف قلبو بسبب ىذا هبجة البذؿ يف سبي  ا واالعَباؼ برضا ا 
عن ىذا العم . لليس اؼبقصود ببساطة ىو ؾبرد إزالة داء األنانية وأضرار الغرور 

لة استبداؿ من القلب والنهي عن كنز اؼباؿ. إف اؼبسألة أكرب من ذلك. إهنا مسأ
تلك اؼبشاعر اؼبريلة اتملة بالشعور بأف اؼبؤمن ينبغي أف يلحي ويعم  من 
أج  اآلخرين كوسيلة للتقرب إذل ا. وينبغي أف يكوف ىذا الشعور اإلهبايب قويًا 
للغاية حٌب يريد اإلنساف الذي ال يبلك شيئا أو ال يبلك إال القلي  التلحية 

 تَػبَػو ُءوا َوال ِذينَ ﴿يصف ا ىؤالء اؼبؤمنْب عندما قاؿ: والعطاء للتقرب من ا. و 
 فب ا َحاَجةً  ُصُدورِِىمْ  يف  هبَُِدوفَ  َوال إِلَْيِهمْ  َىاَجرَ  َمنْ  وبُِبُّوفَ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  َواإليبَافَ  الد ارَ 
 لَُأولَِئكَ  نَػْفِسوِ  ُشح   يُوؽَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ  هِبِمْ  َكافَ  َوَلوْ  أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى َويُػْؤثُِروفَ  أُوتُوا
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(. ومن مث، يتجسد الشعور بعدـ التفكّب يف النفس 9)اغبشر:  ﴾اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ 
كأحد العبادات، يف   واإلحساف إليهم لحسب، ولكن يف اػبروج إذل اآلخرين

 قلب اؼبؤمن اغبقيقي وروحو. 

كك . وىناؾ بعض ومن الواضح أف الزكاة تلعب دورًا مهًما جًدا يف اجملتمع  
العوام  الواضحة الٍب يبكن ذكرىا ىنا. لعلى سبي  اؼبثاؿ، تساعد الزكاة لقراء 
اجملتمع، حيث إهنم يتلقوف اؼباؿ الذي وبتاجونو. وينبغي أف يساعد ذلك يف تعزيز 
أواصر األخوة يف اجملتمع اإلسبلمي ألف الفقراء يعلموف أف األغنياء سيساعدوهنم 

ّبىا من ضروب الصدقة. وحٌب بالنسبة ؼبن ىم دوف حد الثراء من خبلؿ الزكاة وغ
الشديد، يدركوف من خبلؿ الزكاة أهنم بإمكاهنم اإلنفاؽ يف سبي  ا. وقد 
يدركوف أهنم لن هبوعوا أو يبوتوا إذا أنفقوا من أمواؽبم يف سبي  ا. وعبلوة على 

ذا اؼباؿ قد أتى لعبًل ذلك، يبكن أف ذبع  الزكاة من يبلكوف اؼباؿ يدركوف أف ى
 ف يستعملو الشخص ليما يرضي ا.نعمة من ا. ومن مث، هبب أ
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 الصوم

الصػػػـو ىػػػو أحػػػد العبػػػادات الػػػٍب يتخلػػػى ليهػػػا اؼبػػػؤمن عػػػن احتياجاتػػػو وشػػػهواتو 
األساسػػية لفػػَبة طويلػػة مػػن الوقػػ  كشػػك  مػػن أشػػكاؿ العبػػادة. وهبػػذا اؼبعػػُب، لػػإف 

ىػػػذه العبػػػػادة ارتباطًػػػا مباشػػػػرًا بزيػػػادة التقػػػػوى الصػػػـو لريػػػد مػػػػن نوعػػػو وتػػػػرتبط آثػػػار 
 واػبوؼ من ا. 

ومػػػػن االسػػػػتنتاجات اؼبهمػػػػة الػػػػٍب ىبلػػػػص هبػػػػا اإلنسػػػػاف مػػػػن الصػػػػـو أف اؼبيػػػػوؿ 
الطبيعيػػة لئلنسػػاف مػػن حاجػػة للطعػػاـ والشػػراب واعبمػػاع علػػى سػػبي  اؼبثػػاؿ ليسػػ  

ا كػػػامبًل شػػػرًا يف حػػػد ذاهتػػػا. وكمػػػا ذكرنػػػا مػػػن قبػػػ  أف آداب اإلسػػػبلـ تتسػػػق اتسػػػاقً 
ات والفطػػرة الػػٍب لطػػر ا النػػاس عليهػػا. ومػػن مث، ال ُتكبػػ  ىػػذه الرغبػػات والشػػهو 

ا. للػػػن يكػػػوف ذلػػػك عمليًػػػا أو قػػػاببًل للتحقػػػق نظػػػرًا الطبيعيػػة أو ُتكػػػبح كبًحػػػا صػػػروب
يػدة تلػك اغبقيقػة لطبيعة البشر )لقد أثب  اؼبتنسكوف عرب التػاريخ بلػبلالهتم العد

ال يبكػػن إطػػبلؽ العنػػاف ؽبػػذه الشػػهوات الطبيعيػػة ألف ، نفسػػو الوقػػ  بالفعػػ (. ويف
النػاس سػػيطلقوف العنػػاف لشػػهواهتم بغػػض النظػر عػػن اآلثػػار السػػلبية علػػيهم أو علػػى 
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اآلخػػػػرين )كمػػػػا يبكػػػػن أف نػػػػرى يف العػػػػادل اليػػػػـو ومػػػػا ليػػػػو مػػػػن انتشػػػػار االخػػػػتبلط 
ؿ واألمراض اعبنسية وإدماف الكحوؿ واؼبخدرات وما إذل ذلك(. والبد من استغبل

ىػػذه الشػػهوات الطبيعيػػة حبيػػث تعػػود بنتػػائج إهبابيػػة علػػى الػػروح بػػ  وعلػػى البشػػرية  
 كك . 

إف الصػػػرب أو اؼبثػػػابرة مػػػن أىػػػم الصػػػفات الػػػٍب يبكػػػن أف يتصػػػف هبػػػا الشػػػخص 
وأكثرىػػػا صػػػحية، وىػػػي مػػػن الصػػػفات اؼبهمػػػة اؼبوجػػػودة يف الػػػروح اؼبطهػػػرة. وىنػػػاؾ 

ال يعػػػػػزز خصػػػػػلة الصػػػػػرب عبلقػػػػة واضػػػػػحة وجليػػػػػة بػػػػْب الصػػػػػـو والصػػػػػرب. إف الصػػػػـو 
لحسب، وإمبا يعزز صبيع ألواف الصػرب. والصػرب ثبلثػة أنػواع: صػرب علػى طاعػة ا، 
وصػػػػرب عػػػػن ؿبػػػػاـر ا، وصػػػػرب علػػػػى أقػػػػدار ا اؼبؤؼبػػػػة. وذبتمػػػػع األنػػػػواع الثبلثػػػػة يف 
، لػػػإف ليػػػو صػػػربًا علػػػى طاعػػػة ا، وصػػػربًا عمػػػا حػػػـر ا علػػػى الصػػػائم مػػػن  الصػػػـو

 204ى ما وبص  للصائم ليو من أدل اعبوع والعطش.الشهوات، وصربًا عل

                                                           
نظر عبد الرضبن بن رجب، لطائف اؼبعارؼ ليما ؼبواسم العاـ من الوظائف )دمشق: دار أ 204

 .284(، ص 1996ابن كثّب، 
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والصـو ذبربة يدع ليها الشخص رغباتو وشهواتو تقديبًا إلرادة ا على إرادتو. 
وىػػػذا يػػػذكره هبدلػػػو وغرضػػػو اغبقيقػػػي يف اغبيػػػاة. وتسػػػمح ىػػػذه التجربػػػة لػػػو بوضػػػع 

 بالنسبة لو. األمور يف نصاهبا ليما يتعلق دبا يريده من ىذه الدنيا وأنبيتها اغبقيقية 

نظػر إذل مػػن ىػو ربتػك، وال تنظػػر إذل أيب )صػلى ا عليػو وسػػلم( يقػوؿ: "والنػ
لفػػػي ىػػػذا اغبػػػديث،  205مػػػن ىػػػو لوقػػػك لإنػػػو أجػػػدر أال تػػػزدري نعمػػػة ا عنػػػدؾ"

أعطى النيب )صلى ا عليو وسلم( تعليمات تساعد اؼبرء يف تقػدير الػنعم العديػدة 
الصػـو الشػخص إذل مػا ىػو أبعػد مػن ذلػك.  الٍب وىبو ا إياىا. ويبكن أف يأخذ

لأثنػػػػػاء الصػػػػػياـ، ال يػػػػػرى الشػػػػػخص معانػػػػػاة اآلخػػػػػرين لحسػػػػػب، لهػػػػػو اآلف وبػػػػػس 
دبعانػػاهتم. ومػػن مث، يسػػػتطيع األغنيػػاء التفكػػػّب ليمػػا قػػػد أعطػػوه مػػػن نعػػم، ويػػػؤدوف 
شكرىا شكرًا حقيقًيا. يعتػاد اؼبػرء تيسػر الطعػاـ والشػراب واؼبيػاه النظيفػة والكهربػاء 

السيما يف ىذا اليـو وىػذا العصػر ويف بعػض الػدوؿ اؼبتقدمػة ماديًػا. ونظػرًا وخبللو 

                                                           
 رواه مسلم 205
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إلتاحػػػة ىػػػذه األشػػػياء، يبػػػدأ الشػػػخص يف اعتيادىػػػا وال يػػػدرؾ مػػػدى عظمػػػة ىػػػذه 
 النعمة، ومدى معاناة ارومْب لعلًيا من ىذه اغباجات األساسية يف يومنا ىذا.

، يقػػػوؿ ا تعػػػاذل: يف ختػػػاـ اآليػػػة الثالثػػػة يف اآليػػػات الػػػٍب ربػػػدث  عػػػن ا لصػػػـو
(. وإف ضبػد ا وشػكره مػن اػبصػاؿ األساسػية 185"ولعلكم تشكروف" )البقرة: 

ويبكػػن للنػػاس اغبػػديث عػػن ىػػذا األمػػر نظريًػػا، ولكػػن  206لػػدى اؼبػػؤمنْب اغبقيقيػػْب.
 ي يعػػػاين منػػػولػػػيس ىنػػػاؾ بػػػدي  للشػػػعور اغبقيقػػػي بػػػالعطش واعبػػػوع واإلهنػػػاؾ الػػػذ

عليػو وسػلم أجػود النػاس، وكػاف صلى رسوؿ ا  اآلخروف بشك  يومي. ولذا كاف
 أجود ما يكوف يف رملاف. 

 

 
                                                           

كروف ا لحسب، وإمبا يشكروف من وبسػن إلػيهم يف ىػذه ب  إف اؼبؤمنْب اغبقيقيْب ال يش 206
الػػػدنيا. لقػػػد قػػػاؿ رسػػػوؿ ا )صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم( "مػػػن دل يشػػػكر النػػػاس دل يشػػػكر ا" رواه 

 أضبد والَبمذي.
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 الحج

من أركاف اإلسبلـ ولرائلو األساسية حج بي  ا اغبراـ يف مكة. واغبج مػن 
 الشعائر شديدة الشموؿ واإلثارة للمشاعر.

من بْب النواحي العملية الٍب تستفاد من اغبج والٍب يبكن ألي شػخص أدى و 
غبػػج أف يشػػهد ؽبػػا أنػػو أثنػػاء اغبػػج يبكػػن للمػػرء أف يػػرى اسػػتعداد غػػّبه مػػن لريلػػة ا

البشػػػر للتلػػػحية يف سػػػبي  ا. لأثنػػػاء الطػػػواؼ بالكعبػػػة، يػػػرى اؼبػػػرء النػػػاس فبػػػن ال 
أقػػداـ ؽبػػم أو مػػن أقػػدامهم ليسػػ  أقػػػداما عاديػػة وُبملػػوف للطػػواؼ حػػوؿ الكعبػػػة. 

طوؿ التلحيات الٍب كاف ويبكن للمرء أف يشعر بفقر بعض اغبجاج ويدرؾ كثرة و 
عليهم تقديبها، وما ادخروه من ماؿ ألداء لريلة اغبج ابتغاء مرضاة ا. وسػوؼ 
هبعلػػو ذلػػك يسػػأؿ نفسػػو ىػػ  ىػػو علػػى اسػػتعداد لتقػػدمي ىػػذه التلػػحيات اعبسػػاـ 

 لوجو ا عند اغباجة إليها أـ ال.
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 ووبتػػػػاج اغبػػػػج إذل الكثػػػػّب مػػػػن التلػػػػحيات مػػػػن جانػػػػب اإلنسػػػػاف اؼبسػػػػلم مثػػػػ 
التلػػحية بالوقػػ  واؼبػػاؿ واعبهػػد. وهبػػب علػػى كػػ  مػػؤمن إدراؾ العبلقػػة بػػْب إيبانػػو 
وتلػػػػحيتو. لالتلػػػػحية جػػػػزء أساسػػػػي مػػػػن ىػػػػذا الػػػػدين. لينبغػػػػي أف يكػػػػوف اؼبػػػػؤمن 
اغبقيقػي علػى اسػتعداد للتلػػحية بوقتػو ومالػو بػػ  وحياتػو يف سػبي  ا. وباإلضػػالة 

الرغبػات والشػهوات الػٍب ال  إذل ذلك، هبػب علػى اؼبػؤمن اغبقيقػي التلػحية بكالػة
تتوالػق مػػع القػرآف والسػػنة. ويف اغبقيقػة، هبػػب علػى اؼبػػؤمن اغبقيقػي التلػػحية بػػأي 

 شيء وبوؿ بينو وبْب العبادة اغبقيقية  وحده. 

وتعتػػػرب األنانيػػػة والتكػػػرب واحتقػػػار اآلخػػػرين واعبشػػػع مػػػن األمػػػراض اػبطػػػّبة الػػػٍب 
بك  شجاعة من أجػ  عػبلج ىػذه  تصيب الروح باللعة. وهبب على اؼبرء العم 

األمراض. وينبغي أف يكوف اغبج خطػوة مسػاعدة يف ىػذه العمليػة. ويتحقػق ذلػك 
 عن طريق عدد من الوسائ :

أوال: يتطلػػب اغبػػج يف أغلػػب اغبػػاالت قػػدرًا كبػػّبًا مػػن النفقػػات )السػػفر وشػػراء 
ا. حيواف للتلحية بو وما إذل ذلك(. ويتم إنفاؽ صبيع ىػذه النفقػات يف سػبي  
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ويساعد ذلك يف تطهّب النفس من األنانية واعبشع. وىػو يسػمح للػروح باالبتهػاج 
 بإنفاؽ بعض اؼباؿ يف سبي  ا مباشرة. 

ثانيػػػػػا: حيػػػػػػث إف كػػػػػػ  اغبجػػػػػػاج هبتمعػػػػػػوف يف صػػػػػػعيد واحػػػػػػد وبثػػػػػػوب واحػػػػػػد، 
ويسػػلموف صبيًعػػا وجػػوىهم لػػرهبم، ويسػػألونو مغفػػرة مػػا ارتكبػػوه مػػن ذنػػوب يف ىػػذه 

شاعر األخوة وابة البد أف تعمر قلب اؼبؤمن. وينبغي أف يدرؾ أنػو الدنيا، لإف م
وصبيػػػع اؼبسػػػلمْب لػػػيس لػػػديهم سػػػوى غػػػرض واحػػػد يف الػػػدنيا وأهنػػػم يسػػػعوف لغايػػػة 
واحدة وأهنم صبيًعا عباد ا وحده. لليس ىناؾ ؾباؿ للتكػرب والغػرور. وتتجلػى يف 

ختبللهم ىي إخبلصػهم اغبج حقيقة أف سب  التفاض  بْب ىؤالء اؼبسلمْب على ا
 وأعمػػاؽبم الصػػاغبة. لػػبل للػػ  ألحػػد علػػى أحػػد باعبنسػػية أو العػػرؽ أو اؼبػػاؿ أو 

 اؼبكانة يف اجملتمع.

والبد وأف يكوف ىناؾ أثر عميق يف نفس اؼبؤمن من صبيع الشعائر الٍب يؤديها 
 اؼبسلم يف اغبج واألنبية التارىبية والروحية للمكاف الذي يػؤدي ليػو الشػخص ىػذه
الشعائر، وىو مكاف وضع ليو آدـ قواعد أوؿ بي  وضع للناس، وىػو مكػاف رلػع 
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إبراىيم ليو قواعد ىذا البي ، تارًكا أىلو ىناؾ وحدىم، وىو مكاف عاش ليو النيب 
)صػػلى ا عليػػػو وسػػلم( وصػػػحابتو لجػػر اإلسػػػبلـ. لينبغػػي أف يقػػػارف حياتػػو حبيػػػاة 

يػػػة اؼبظػػػاىر الدنيويػػػة األخػػػرى الػػػٍب األنبيػػػاء. وينبغػػػي أف يعػػػَبؼ بتقصػػػّبه وعػػػدـ أنب
يؤثرىا. وينبغي أف يػدلع ذلػك الشػخص إذل التوبػة واسػتغفار ربػو. ويف الواقػع، ردبػا 
تكػػوف اؼبشػػاعر الػػٍب ينبغػػي أف تغلػػي يف قلبػػو يف ىػػذا اؼبكػػاف ىػػي تلػػك الػػٍب ذبعػػ  

 دعاءه شديد اإلخبلص حبيث يستجيب ا دعاءه. 
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 اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ذكرنا سابًقا أف "معجزة" خامت النبيْب معجػزة لريػدة. لحيػث أنػو كػاف العاقػب 
لبل نيب بعده، كاف البد أف يكوف ؼبعجزتو أثر دائم حٌب يـو القيامة كما ىو اغباؿ 
مع القرآف. لالقرآف معجز من نواحي كثّبة. ومع ذلك، يف القرف اؼباضي أو كبوه، 

ماشى سباشًيا كامبل مػع اغبقػائق العلميػة. ذكر الكثّبوف أنو معجز من حيث إنو يت
ويف اغبقيقػة، مػػع االكتشػػالات اعبديػػدة، يػدرؾ النػػاس أف بعػػض ىػػذه االكتشػػالات 
قػػد وردت اإلشػػارة إليهػػا يف القػػرآف أو السػػنة. وليمػػا يلػػي بعػػض األمثلػػة علػػى ىػػذا 

 اإلعجاز:

 المعجزات المتعلقة بالبشر

اف يف رحػم األـ مػن النػواحي عند تبلوة القػرآف، يعتػرب حبػث قلػية خلػق اإلنسػ
الٍب تلف  نظر القارئ كثّبًا. وتعترب التفاصي  والتحليبلت من األنبية دبكاف حػٌب 
أف كيث مور أستاذ التشريح والبيولوجيا اغبيوية اؼبتفرغ يف جامعة تورنتو قد أدرجها 
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 The"يف طبعػة خاصػة لكتابػو التعليمػي: التطػور البشػري: علػم األجنػة التجػرييب
Developing Human: Clinically Oriented 

Embryology".207 ومعلقػا علػػى االتسػػاؽ اؼبعجػػز بػػْب آي القػػرآف والتطػػور .
: "لقػػد كػػاف مػػن دواعػػي 1981التػػارىبي لعلػػم األجنػػة، قػػاؿ الػػدكتور مػػور يف عػػاـ 

سػػػروري الشػػػديد أف أسػػػاعد يف توضػػػيح آيػػػات القػػػرآف اػباصػػػة بػػػالتطور البشػػػػري. 
بػػد وأهنػػا قػػد أوحيػػ  إذل ؿبمػػد مػػن ا، ألف معظػػم ويتلػػح رل أف ىػػذه اآليػػات ال

                                                           
 The"انظر كيث ؿ. مور )مع عبد اجمليد الزنداين(، التطور البشري: علم األجنة التجرييب 207

Developing Human: Clinically Oriented Embryology مػع( "
إضالات إسبلمية: دراسات ارتباطية مع القرآف واغبديث(، جدة، اؼبملكة العربية السعودية: دار 

، بالتعاوف مع شركة دب  يب سوندرز. وىذا كتاب مثّب يتكوف من  1983القبلة لؤلدب العريب، 
وجهػة نظػر القػرآف واغبػديث. كتاب تعليمي كام  ؼبور، وبو إضالات تتناوؿ نفػس اؼبوضػوع مػن 

، ألف القرآف قد نزؿ منذ أكثػر  واالتساؽ بْب االثنْب واضح ومذى ، نظرًا للتطور التارىبي للعلـو
 عاًما مل .  1400من 
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ىػػذا العلػػم دل يكتشػػف إال بعػػد قػػروف عديػػدة. وىػػذا يثبػػ  رل أف ؿبمػػًدا البػػد وأنػػو 
  208أحد رس  ا".

وحٌب ال نطي  اغبديث لن نناقش سوى آية واحدة بشيء من التفصي  
 ِمنْ  ُسبلَلةٍ  ِمنْ  ْنَسافَ اإل َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿يقوؿ ا تعاذل يف القرآف الكرمي:  209ىنا.
 َلَخَلْقَنا َعَلَقةً  النُّْطَفةَ  َخَلْقَنا مُث   (ٖٔ) َمِكْبٍ  قَػرَارٍ  يف  نُْطَفةً  َجَعْلَناهُ  مُث  (ٕٔ) ِطْبٍ 
ـَ  َلَكَسْونَا ِعظَاًما اْلُمْلَغةَ  َلَخَلْقَنا ُمْلَغةً  اْلَعَلَقةَ   آَخرَ  َخْلًقا أَْنَشْأنَاهُ  مُث   غبًَْما اْلِعظَا
 (.14-12)اؼبؤمنوف:  ﴾اػْبَاِلِقْبَ  َأْحَسنُ  الل وُ  لَػَتَباَرؾَ 

                                                           
مقتػػبس يف آي. إيػػػو. إبػػراىيم، دليػػػ  مصػػػور مػػوجز لفهػػػم اإلسػػبلـ )ىيوسػػػًب: دار السػػػبلـ،  208

www.islam-وقػػػػػػع التػػػػػػارل: . وىػػػػػػذا العمػػػػػػ  متػػػػػػاح بالكامػػػػػػ  علػػػػػػى اؼب10(، ص 1997
guide.com.ويستعرض إبراىيم ويلخص استنتاجات مور وعدد من العلماء اآلخرين . 

ؼبزيد من التفاصي  عن اؼبراح  اؼبختلفة للتطػور البشػري، يبكػن للقػارئ اؼبهػتم أيلػا الرجػوع  209
زنػػداين ومصػطفى أضبػػد: القػػرآف والعلػػم اغبػػديث: دراسػػات إذل كتػاب كيػػث ؿ. مػػور وعبػػد اجمليػػد 

 15(، الصفحات من 1990ارتباطية )بردج ليو، إلينويس: اجملمع اإلسبلمي للبحث العلمي، 
 .47إذل 

http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
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تتسم ىذه الفقرة اؼبوجزة بالروعة يف وصفها الدقيق للعملية الفعلية وخلوىا من 
كالة النظريات والرؤى غّب الصحيحة الٍب كان  سائدة يف زمن ؿبمد )صلى ا 

لقة" دودة العلقة أو عليو وسلم(. وكما ىو ملحوظ، يبكن أف تعِب كلمة "ع
الشيء اؼبعلق أو جلطة الدـ. ويف اغبقيقة، تصف ك  ىذه اؼبصطلحات اعبنْب. 

ب  إنو أيلا "وبص  على التغذية  210كالعلقة لعبل  عبنْب ال يبدو يف أوذل مراحلولا
ويبكن أف تعِب  211من دـ األـ مث  دودة العلقة الٍب تتغذى على دـ اآلخرين".

علق" وىو يصدؽ أيلا على اعبنْب يف ىذه اؼبرحلة حيث العلقة أيلا "الشيء اؼب
ويف النهاية، يبكن أف تعِب العلقة أيلا جلطة  212أنو هبلس معلًقا يف رحم األـ.

 الدـ. والعبلقة بالعملية اؼبادية الفعلية عبلقة معجزة. يقوؿ إبراىيم:

                                                           
 .1، الشك  رقم 7انظر آي. إيو. إبراىيم، الصفحة رقم  210
 .6آي. إيو. إبراىيم، الصفحة رقم  211
 .2، الشك  رقم 7قم انظر آي. إيو. إبراىيم، الصفحة ر  212
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إننػػػا قبػػػد أف اؼبظهػػػر اػبػػػارجي للجنػػػْب وأكياسػػػو خػػػبلؿ مرحلػػػة العلقػػػة 
هػػر جلطػػة الػػدـ. ويرجػػع السػػبب يف ذلػػك إذل وجػػود مقػػدار كبػػّب يشػػبو مظ

نسػػػبًيا مػػػن الػػػدـ يف جسػػػم اعبنػػػْب أثنػػػاء ىػػػذه اؼبرحلػػػة. وأيلػػػا، أثنػػػاء ىػػػذه 
اؼبرحلة، ال يدور الدـ يف جسم اعبنْب حٌب هناية األسبوع الثالث. وىكػذا 

 213يشبو اعبنْب يف ىذه اؼبرحلة جلطة الدـ.

ىػػي مرحلػػػة اؼبلػػغة. وىػػذا أيًلػػا وصػػف دقيػػػق وتػػذكر اآليػػة أف اؼبرحلػػة التاليػػة 
للغايػػة ؼبرحلػػة اعبنػػْب التاليػػة. ويف ىػػذه اؼبرحلػػة، تنمػػو يف ظهػػر اعبنػػْب كتػػ  "وتشػػبو 

  214ىذه الكت  إذل حد ما آثار األسناف يف اؼبادة اؼبملوغة".

                                                           
 8إبراىيم، الصفحة رقم  213
 The، مػػػػػػن مػػػػػػور وبّبسػػػػػػود، التطػػػػػػور البشػػػػػػري "8اقتسػػػػػػبو إبػػػػػػراىيم، الصػػػػػػفحة رقػػػػػػم  214

Developing Human انظػػػر أيلػػػػا أشػػػػكاؿ 8"، الطبعػػػة اػبامسػػػػة، الصػػػفحة رقػػػػم .
 .9إبراىيم يف الصفحة رقم 
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أعػػػبله ودل يػػػره  ةجػػػدير بالػػػذكر أنػػػو دل يػػػتم "اكتشػػػاؼ" نػػػوع اؼبعلومػػػات اؼبػػػذكور 
ىاـ وليفينهوؾ كانا أوؿ مػن  اع ؾباىر دقيقة. ويذكر إبراىيم أفالبشر إال منذ اخَب 

وقػد حػدث  215.طػوردبسػاعدة ؾبهػر م 1677ية يف عػاـ خبليػا منويػة بشػر  شاىد
عاـ من زمػن النػيب ؿبمػد )صػلى ا عليػو وسػلم(. وكمػا  1000ذلك بعد حوارل 

ا  اسػػتنتج مػػور، يبػػدو مػػن غػػّب اؼبتصػػور إذل حػػد مػػا أف يكػػوف النػػيب ؿبمػػد )صػػلى
 عليو وسلم( قد علم ىذه التفاصي  إال عن طريق وحي من ا. 

 المعجزات المتعلقة بالحيوانات

قػػػػػاؿ النػػػػػيب )صػػػػػلى ا عليػػػػػو وسػػػػػلم(: "إذا وقػػػػػع الػػػػػذباب يف شػػػػػراب أحػػػػػدكم 
وعلى اؼبرء أف  216لليغمسو مث لينزعو، لإف يف أحد جناحيو داء ويف اآلخر شفاء".

وسػػلم( كػػاف يتحػػدث يف وقػػ  دل يكػػن ليػػو علػػم  يتػػذكر أف النػػيب )صػػلى ا عليػػو
بالفّبوسات واللقاحات وملادات السمـو وما شاهبها. ومع ذلك، لقد قاؿ ىذا 

                                                           
 .10إذل  8إبراىيم، الصفحات من  215
 رواه البخاري. 216
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اغبػديث كجػزء فبػا أوحػي إليػو مػػن ا. ويف السػنوات األخػّبة، مت التحقػق مػن دقػػة 
وصػػحة ىػػذا اغبػػديث مػػن خػػبلؿ اختبػػارات ذبريبيػػة منفصػػلة. ويف ىػػذه التجػػارب، 

عند غمس أحد جناحي الذبابة يف اؼباء لإف اؼباء يتلوث ولكن عندما  اكتشف أنو
 217وث يزوؿ.تلاعبناح اآلخر يف اؼباء، لإف ال يغمس

جػًدا أيلػػا. وقػػد مت  اويعتػرب التنػػاوؿ القػرآين ؼبصػػدر عناصػر اللػػنب اغبيػواين مفيػػد
 . ودل يصػب أوائػ  اؼبَبصبػْب الػذين بنػوا66تناوؿ ذلك يف سػورة النحػ ، اآليػة رقػم 

ترصباهتم على اؼبعاين الظاىرة لبعض الكلمات يف اآلية يف توصي  اؼبعُب الػدقيق ؼبػا 
ورد يف اآليػػػػة. لقػػػػد توصػػػػ  بوكػػػػاي بعػػػػد دراسػػػػة الكلمػػػػات دراسػػػػة دقيقػػػػة أف اآليػػػػة 
التاليػػة: "وإف لكػػم يف األنعػػاـ لعػػربة نسػػقيكم فبػػا يف بطونػػو مػػن بػػْب لػػرث ودـ لبنػػا 

 ا على النحو التارل: خالصا سائغا للشاربْب" ينبغي ترصبته
                                                           

نظر صاحل بن أضبد رضا، اإلعجاز العلمي يف السنة أعلى تفاصي  ىذه التجارب،  للتعرؼ 217
( اعبػزء األوؿ، الصػفحات 2001النبوية )الرياض، اؼبملكة العربيػة السػعودية: مكتبػة العبيكػاف، 

، أو يوسػػػػف اغبػػػػاج أضبػػػػد، موسػػػػوعة اإلعجػػػػاز العلمػػػػي يف القػػػػرآف الكػػػػرمي 555إذل  552مػػػػن 
 .298و 297(، الصفحات رقم 2003وريا: مكتبة ابن حجر، والسنة اؼبطهرة )دمشق، س
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"Verily, in cattle there is a lesson for you. We 
give you to drink of what is inside their bodies, 
coming from a conjunction between the contents 
of the intestine and the blood, a milk pure and 
pleasant for those who drink it."218 

ناقشػػػة العمليػػػة الػػٍب يتكػػػوف مػػػن خبلؽبػػػا اللػػنب يف جسػػػم اغبيػػػواف، ذكػػػر وبعػػد م
 بوكاي ما يلي:

والعملية األولية ىنا الٍب ربرؾ ك  شيء آخر عبارة عن صبع مكونات 
األمعاء والدـ عند مستوى اعبدار اؼبعوي نفسو. وىذا اؼبفهـو شديد الدقة 

از اؽبلػػمي. ىػػو نتيجػػة االكتشػػالات الػػٍب سبػػ  يف كيميػػاء ووظػػائف اعبهػػو 
ودل يكن ذلك معلوًما على اإلطبلؽ يف زمن النيب ؿبمد ودل يدرؾ ذلك إال 

                                                           
ا مػػن الَبصبػػة . وىػػو يػػذكر أف ىػػذه الَبصبػػة قريبػػة جػػدً 196و 195بوكػػاي، الصػػفحات رقػػم  218

 وف اإلسبلمية.ؤ ، والٍب حررىا اجمللس األعلى للش1973الواردة يف اؼبنتخب، طبعة عاـ 
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يف الفَبة األخّبة. ودل يكتشف ىػاريف الػدورة الدمويػة إال بعػد نػزوؿ القػرآف 
 بعشرة قروف تقريًبا.

وأرى أف وجػود آيػػة يف القػػرآف تشػّب إذل ىػػذه اؼبفػػاىيم لػيس ؽبػػا تفسػػّب 
  219ل  ليها.بشري نظرًا للفَبة الٍب نز 

 المعجزات المتعلقة بنشأة الكون

أظهرت البحوث اؼبعاصرة أف الكوف دل يكن يف وق  من األوقات سوى 
سحابة من "الدخاف" وىو ما يعرؼ بأنو "مركب غازي ساخن عارل الكثالة وغّب 

ؿ وال تزاؿ ىناؾ قبـو جديدة تتكوف من بقايا ذلك الدخاف. يقو  220شفاؼ".
 َوِلؤلْرضِ  ؽَبَا لَػَقاؿَ  ُدَخافٌ  َوِىيَ  الس َماءِ  ِإذَل  اْستَػَوى مُث  ﴿الكرمي: ا تعاذل يف القرآف 

َنا قَالََتا َكْرًىا أَوْ  َطْوًعا اِْئِتَيا (. ويوضح بوكاي معُب 11)لصل :  ﴾طَائِِعْبَ  أَتَػيػْ

                                                           
 197بوكاي، الصفحة رقم  219
 .14إبراىيم، الصفحة رقم  220
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ىذه اآلية مبيًنا كيفية سباشيها التاـ مع معُب "دخاف" الٍب يشّب العلماء اؼبعاصروف 
 ا ليقوؿ:إليه

تقرر اآلية وجود كتلة غازية ذات جسيمات دقيقة ألف ىذا ىو تأوي   
كلمة "دخاف". ويتكوف الدخاف بصفة عامة من طبقة ربتية غازية 
باإلضالة إذل جسيمات دقيقة ذات تعليق ثاب  يبكن أف تكوف يف 
إحدى اغباالت الصلبة ب  والسائلة للمادة يف درجة حرارة مرتفعة أو 

 221منخفلة.

ولكن حيث أف اجملرة تكون  من ىذا "الدخاف"، يقوؿ العلم اؼبعاصر أف 
بالفع  ومن ذلك الكياف أو  اواحدً  ا متصبلً السموات واألرض كانتا صبيعا كيانً 

"الدخاف"، انفصل  وخلق  السماوات. وىذا أيلا ما هبد اؼبرء اإلشارة إليو يف 
 رَتْػًقا َكانَػَتا َواألْرضَ  الس َماَواتِ  أَف   َكَفُروا نَ ال ِذي يَػرَ  أَودلَْ ﴿القرآف. يقوؿ ا تعاذل: 

                                                           
 .139بوكاي، الصفحة رقم  221
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( 30. )األنبياء: ﴾(ٖٓ) يُػْؤِمُنوفَ  أََلبل َحيي  َشْيءٍ  ُك    اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا لَػَفتَػْقَنانُبَا
ومن العجيب أف نبلحظ الكلمات العربية الدقيقة اؼبستخدمة يف ىذه الفقرة. 

 ويقوؿ بوكاي:

ذل عملية االنفصاؿ )الفتق( األوذل لكتلة واحدة رتق  عناصرىا لالنص يشّب إ
يف البدايػػػة. وذبػػػدر اإلشػػػارة إذل أف كلمػػػة الفتػػػق ىػػػي عبػػػارة عػػػن الفصػػػ  وأف الرتػػػق 

 222عبارة عن دمج أو ضم عناصر معينة لتكوين وحدة واحدة متجانسة.

جيا يف وقد استنتج الدكتور ألفريد كرونر، أستاذ اعبيولوجيا ورئيس قسم اعبيولو 
معهػػد علػػـو األرض جبامعػػػة يوىػػانس جػػػوتنربج، مػػاينتس، أؼبانيػػػا، االسػػتنتاج التػػػارل 

 حوؿ ما يذكره القرآف عن نشأة الكوف:

                                                           
 .139بوكاي، الصفحة رقم  222
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عنػد التفكػّب يف مصػدر مػا جػاء بػو ؿبمػد، أعتقػد أنػو كػاف مػن شػبو اؼبسػػتحي  
أف يعرؼ أشياء مث  نشأة الكوف، ألف العلماء دل يكتشػفوا ذلػك إال يف السػنوات 

 223ليلة اؼباضية وبطرؽ تكنولوجية شديدة التعقيد والتقدـ وىذا ىو الواقع.الق

 المعجزات المتعلقة بالجبال

 أَْوتَاًدا َواعْبَِباؿَ  (ٙ) ِمَهاًدا األْرضَ  قَبَْع ِ  أدلَْ ﴿يقوؿ ا تعاذل يف القرآف الكرمي: 
ؼبختلفة يف إذل التأم  يف الظواىر ا (. ويقوؿ ا داعًيا البشر7-6: )النبأ ﴾(ٚ)

 ﴾(ٕٓ) ُسِطَح ْ  َكْيفَ  األْرضِ  َوِإذَل (ٜٔ) ُنِصَب ْ  َكْيفَ  اعْبَِباؿِ  َوِإذَل ﴿اػبلق: 
 .(20-19: )الغاشية

ويف ضوء العلم اغبديث، سبث  ىذه اآليات لائدة كبّبة. لقد تبْب أف اعبباؿ 
 224ؽبا "جذور" عميقة. وىذه اعبذور عميقة يف األرض وتأخذ شك  األوتاد.

                                                           
 .14اقتباس يف كتاب إبراىيم، الصفحة رقم  223
 .11انظر إبراىيم، الصفحة رقم  224



ماهو اإلسالم 298

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

أخرى، يشبو ذلك وصف ا للجباؿ بأهنا مث  األوتاد. كما يقوؿ ا  وبعبارة
(. وقبد يف آية أخرى آية 32)النازعات:  ﴾(ٕٖ) أَْرَساَىا َواعْبَِباؿَ ﴿تعاذل: 
 تَػْهَتُدوفَ  لََعل ُكمْ  َوُسُببل َوأَنْػَهارًا ِبُكمْ  سَبِيدَ  َأفْ  َرَواِسيَ  األْرضِ  يف  َوأَْلَقى﴿أخرى: 

(. وقد أظهرت االكتشالات األخّبة أف اعبباؿ تساعد 15 : )النح ﴾(٘ٔ)
ات ين يعرؼ ذلك إال من خبلؿ نظرية تكو على استقرار القشرة األرضية. ودل

 225ات.يالصفائح اغبديثة الٍب دل توضع إال يف أواخر الستين

يبكن عرض الكثّب من األمثلة األخرى على ىذه الطبيعة ىنا، ولكن يرى  
سبق البد وأنو كاؼ إلبراز "اإلعجاز العلمي" يف القرآف كاتب األسطر أف ما 

 1400الذي أوحي إذل النيب األمي ؿبمد )صلى ا عليو وسلم( منذ أكثر من 
 عاـ.

                                                           
 .182 - 180. انظر أيلا بوكاي، الصفحات 13إبراىيم، الصفحة رقم  225
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 أقوال المراقبين المنصفين في الشرق والغرب

سطر كثّب من اؼبراقبْب اؼبنصفْب عرب التاريخ شهادات تعرب عن صبػاؿ اإلسػبلـ 
، يتسػػػػم  226أو سبيػػػزىم.لى ا عليػػػو وسػػػلم( )صػػػ والقػػػرآف والنػػػيب وحػػػٌب ىػػػذا اليػػػـو

الكثػػػػّب فبػػػػن يكتبػػػػوف عػػػػن اإلسػػػػبلـ باإلهبابيػػػػة الشػػػػديدة يف تقيػػػػيمهم ؽبػػػػذا الػػػػدين 
اغبنيف. ب  إف بعض اؼبعاصػرين مػن غػّب اؼبسػلمْب يشػتهروف بالنشػاط الشػديد يف 

سػػػبلـ يف ؿباولػػػة تفنيػػػد الكثػػػّب مػػػن االدعػػػاءات الكاذبػػػة الػػػٍب يسػػػمعها اؼبػػػرء عػػػن اإل
 وسائ  اإلعبلـ. 

                                                           
يئا مػػػن هبػػػد اؼبػػػرء بػػػْب غػػػّب اؼبسػػػلمْب مػػػن يهػػػاصبوف اإلسػػػبلـ بقػػػوة وغػػػّبىم فبػػػن يظهػػػروف شػػػ 226

التقػدير واالحػػَباـ للػػدين. وعلػى الػػرغم مػػن أف اجملػاؿ ال يتسػػع للػػدخوؿ يف مناقشػة تفصػػيلية ؽبػػذا 
اؼبوضػػػػوع، يبكػػػػن إبػػػػراز أف كثػػػػّبًا فبػػػػن يهػػػػاصبوف اإلسػػػػبلـ وردبػػػػا أكثػػػػرىم يشػػػػنوف ىجمػػػػاهتم علػػػػى 
ف الروايػات أو األلكػػار اؼبغلوطػة عػػن اإلسػػبلـ. وعلػى الػػرغم مػن ذلػػك، ىنػػاؾ آخػروف فبػػن يهػػاصبو 

اإلسػػبلـ جملػػرد أف مػػنهج اغبيػػاة الػػػذي يؤمنػػوف بػػو معػػارض سبامػػػا لئلسػػبلـ، ولػػذلك لػػإهنم يتبعػػػوف 
 وجهة نظر سلبية ومنحازة ضد اإلسبلـ. 
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ولقد اتسم بعض اؼبفكرين واؼبؤرخْب العظاـ بالغرب والشرؽ باجملاملة الشديدة 
 227يف مناقشتهم للدين اإلسبلمي بصفة عامة.

با" يقػوؿ: "بعػد أربػع سػنوات و كتب مؤلف كتاب "تاريخ التطور الفكري ألور 
رة العربيػػة الرجػػ  ميبلديػػة، ولػػد يف مكػػة بشػػبو اعبزيػػ 569مػػن ولػػاة جسػػتنياف عػػاـ 

أمػػا مػػؤخرًا، لقػػد كتػػب  228الػػذي كػػاف أعظػػم النػػاس تػػأثّبًا علػػى اعبػػنس البشػػري".
مايك  ىارت كتابو الذي وبم  العنواف التارل: "اؼبائة: تصػنيف ألعظػم النػاس أثػرا 

األوؿ بػْب صبيػع زعمػاء )صلى ا عليػو وسػلم(  ايف التاريخ" ووضع ليو النيب ؿبمد
 العادل اؼبؤثرين.

)صػػلى  الكاتػػب األمريكػػي القػػدمي واشػػنطن إرلػػنج كتابًػػا عػػن النػػيب ؿبمػػد وكتػػب
بعنػػواف: "ؿبمػػد وخلفػػاؤه". وىػػو يف ىػػذا الكتػػاب يثػػِب علػػى النػػيب ا عليػػو وسػػلم( 

                                                           
ألوؿ واألخّب الدين ا –للمزيد من أقواؿ العديد من اؼبفكرين غّب اؼبسلمْب، انظر اإلسبلـ  227

 . 93إذل  37الصفحات من  (،1978عائشة بواين،  السيدةف )كراتشي، باكستاف: وق
 .39الدين األوؿ واألخّب"، ص  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  228
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ثنػػاء شػػديًدا للغايػػػة. لقػػد كتػػب علػػػى سػػبي  اؼبثػػاؿ يقػػػوؿ: "لقػػد كانػػ  خصائصػػػو 
ب، ودل يتفػاخر تفػاخر .. للػم يهػتم بروعػة الثيػا.الفكرية ببل شك لريدة مػن نوعهػا

.. وكػاف عػاداًل يف تعامبلتػو اػباصػة. وكػاف يقسػط إذل األصػدقاء .ذي العق  التالو
.. ودل .والغرباء والفقراء واألغنياء واألقوياء واللعفاء، وكاف ؿببوبًػا مػن عامػة النػاس

تصبو انتصاراتو العسكرية بالغرور ودل تدعو إذل التفاخر وىو مػا كػاف سػيحدث إذا 
  229..".ه االنتصارات ألغراض أنانيةسب  ىذ

 وكتب اؼبفكر الفرنسي المارتْب يقوؿ:

إذا كػػػػاف عظػػػػم الغػػػػرض وصػػػػغر الوسػػػػيلة والنتػػػػائج اؼبذىلػػػػة ىػػػػي معػػػػايّب 
اعبػػػػنس البشػػػػري الثبلثػػػػة، لمػػػػن هبػػػػرؤ علػػػػى مقارنػػػػة أي عظػػػػيم يف التػػػػاريخ 
اغبػػػػػديث دبحمػػػػػػد؟ للػػػػػػم يػػػػػػأت أشػػػػػػهر اؼبشػػػػػػاىّب إال باألسػػػػػػلحة والقػػػػػػوانْب 

ريػات لقػط. ودل يؤسسػوا إف كػانوا قػد أسسػوا شػيئا أصػبًل مػا ىػػو واإلمرباطو 

                                                           
 .46الدين األوؿ واألخّب"، ص  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  229
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أكثر من القوى اؼباديػة الػٍب غالبًػا مػا اهنػارت أمػاـ أعيػنهم. إف ىػذا الرجػ  
دل وبػػػرؾ اعبيػػػوش والتشػػػريعات واإلمرباطوريػػػات والشػػػعوب واألسػػػر اؼبالكػػػة 
لحسػػػب، وإمبػػػا حػػػرؾ مبليػػػْب البشػػػر يف ثلػػػث العػػػادل اؼبػػػأىوؿ آنػػػذاؾ، بػػػ  

مػػػذابح الكنػػػائس واآلؽبػػػة واألديػػػاف واأللكػػػار واؼبعتقػػػدات واألرواح. وحػػػرؾ 
وعلى أساس كتاب منزؿ أصبح ك  حرؼ منو شريعة، أقاـ قوميػة مزجػ  

  230..".الشعوب من ك  لغة ومن ك  جنس

 :كتب الدكتور ناثاني  مشي  قائبًل و 

ال يبكػػػػن التشػػػػكيك يف إخػػػػبلص ؿبمػػػػد أساًسػػػػا، وإف النقػػػػد التػػػػارىبي 
الطػػرؼ عػػن أيػػة حقيقػػة وال يتسػػم بالسػػذاجة ويأخػػذ كػػ   الػػذي ال يغػػض

                                                           
 .47الدين األوؿ واألخّب"، ص  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  230
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شػػػهادة يف االعتبػػػار ولػػػيس لديػػػو مصػػػلحة طائفيػػػة وال يسػػػعى إال للحقيقػػػة 
  231..".هبب أف يقر بصحة دعوى أنو من أنبياء ا

مهمة شبيهة ؼبؤرخْب ومفكػرين مشػهورين مػن أمثػاؿ  ويبكن أف هبد اؼبرء أقواال
جػػورج ويلػػز وجػػورج برنػػارد شػػو ووؿ ديورانػػ   إدوارد جػػب وأرنولػػد تػػوينيب وىربػػرت

 232ومارشاؿ ىودجسوف وغّبىم.

وإذل جانػػػػب اؼبػػػػؤرخْب واؼبفكػػػػرين، عػػػػرب رمػػػػوز ديانػػػػات أخػػػػرى عػػػػن احػػػػَبامهم 
وإعجاهبم بالنيب ؿبمد. لقد صرح القس مونتجومري وات بأمانة بػأف "الػَباض أف 

ى ذلػػك، لػػيس ؿبمػػًدا كػػاف دجػػااًل يثػػّب مشػػاك  أكثػػر فبػػا يبكػػن حلهػػا. وعػػبلوة علػػ

                                                           
 .52الدين األوؿ واألخّب"، ص  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  231
 45-44الدين األوؿ واألخّب" الصفحات:  –بي  اؼبثاؿ كتاب "اإلسبلـ انظر على س 232
 .93و 76-73و 67-66و 58-57و
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 233ىناؾ رمز من رموز التاريخ العظماء دل يقدر حق قدره يف الغرب مثػ  ؿبمػد".
 : )صلى ا عليو وسلم(  غاندي عن النيب وقاؿ الزعيم اؽبندي

لقػػػد أردت أف أتعػػػرؼ علػػػى حيػػػاة الرجػػػ  الػػػذي لػػػو تػػػأثّب ال ينػػػازع اليػػػـو علػػػى 
اإلسػبلـ دل ينتشػػر  .. ولقػػد أصػبح  أكثػػر اقتناعػا مػػن ذي قبػ  بػػأف.قلػوب البشػر

بالسػػػػيف يف ىػػػػذه األيػػػػاـ مػػػػن دنيػػػػا النػػػػاس، وإمبػػػػا انتشػػػػر ببسػػػػاطة النػػػػيب الشػػػػديدة، 
وإنكػػػاره الكامػػػ  لذاتػػػو، والولػػػاء الشػػػديد بػػػالعهود، وإخبلصػػػو الشػػػديد ألصػػػحابو 
وأتباعو، وجرأتو وشجاعتو وثقتو الشديدة يف ا ويف رسالتو؛ لهذه األشػياء ولػيس 

.. وعنػػػدما .كػػػ  شػػػيء وذبػػػاوزت صبيػػػع العقبػػػات  السػػػيف ىػػػي الػػػٍب أخلػػػع  ؽبػػػم
انتهي  مػن اعبػزء الثػاين )مػن سػّبة النػيب(، شػعرت باألسػف ألنػو دل يعػد ىنػاؾ مػا 

  234أقرأه عن تلك اغبياة العظيمة".

                                                           
 .53الدين األوؿ واألخّب"، الصفحة رقم  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  233
 .44الدين األوؿ واألخّب"، ص  –مقتبس يف كتاب "اإلسبلـ  234
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ويف العقػػػػود األخػػػػّبة، تعجػػػػب الكثػػػػّب مػػػػن العلمػػػػاء علػػػػى وجػػػػو اػبصػػػػوص مػػػػن 
َبى ىػػػذا الكتػػػاب منػػػذ إعجػػػاز القػػػرآف وتوصػػػلوا إذل أنػػػو ال يتصػػػور أف بشػػػرًا قػػػد الػػػ

لعلػػػػى سػػػػبي  اؼبثػػػػاؿ، كتػػػػب الطبيػػػػب الفرنسػػػػي مػػػػوريس  235عامػػػػا. 1400حػػػػوارل 
 بوكاي يف ختاـ دراسة شاملة عن الكتاب اؼبقدس والقرآف والعلم يقوؿ:

)صػػلى  ذا أخػػذنا يف االعتبػػار اؼبسػػتوى العلمػػي السػػائد يف عهػػد ؿبمػػدإ
ت الػػػواردة يف مػػػن اآليػػػا كثػػػّب   كػػػوفتلػػػبل يتصػػػور أف ،  ا عليػػػو وسػػػلم( 

القرآف والٍب تتعلق بػالعلـو ىػي مػن كػبلـ بشػر. ىػذا للػبًل عػن أف اؼبنطػق 
يقرر أنو من الصحيح سباًما أال نعترب القرآف تعبػّبًا عػن وحػي لحسػب، بػ  

إنػػا كبػػن ﴿نظػػرًا للػػماف الصػػحة الػػذي يقدمػػو  أف ننزلػػو منزلػػة خاصػػة جػػداً 

                                                           
لماء اؼبعاصرين يف ؾباالت علمية يبكن االطبلع على عدد من االقتباسات عن كبار الع 235

 .31-27ـبتلفة يف كتاب إبراىيم، الصفحات رقم: 
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تتنػػاوؿ حقػائق علميػػة واحتوائػو علػػى آيػات  ﴾نزلنػا الػذكر وإنػػا لػو غبػػالظوف
.   236ليو والٍب يتعذر شرحها بلغة البشر عند دراستها اليـو

وقػػػاؿ الػػػدكتور برسػػػود وىػػػو أخصػػػائي التشػػػريح والتوليػػػد وؾبػػػاالت أخػػػرى ذات 
صلة وأستاذ جبامعة مانيتوبا: "إنك ذبد أمًيا )يعِب النػيب ؿبمػد( يػأيت بػأقواؿ وكػبلـ 

ا ال أرى أف ذلػػك يبكػن أف يكػػوف شػديد الدقػة عػػن الطبيعػة العلميػػة. إنػِب شخصػيً 
مػػن ؿبػػض الصػػدلة. لهنػػاؾ الكثػػّب جػػدا مػػن اغبقػػائق الدقيقػػة وشػػأين شػػأف الػػدكتور 
مور ال أجد غلاضة يف اإليباف بأف ىذا إؽباـ أو وحي إؽبي قد أجرى على لسانو 

  237ىذه اغبقائق".

 وقاؿ الدكتور تيجاتات تيجاسْب وىو أستاذ جبامعة تشيانج ماي يف تايبلند:

                                                           
مػػوريس بوكػػاي، الكتػػاب اؼبقػػدس والقػػرآف والعلػػـو )إنػػديانابولس، إنػػديانا: األمانػػة األمريكيػػة  236

 . 252- 251(، الصفحات رقم 1978للنشر، 
 .27مقتبس يف إبراىيم، الصفحة رقم  237
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.. ومػػػػن واقػػػػع .خػػػػبلؿ السػػػػنوات الػػػػثبلث األخػػػػّبة، أصػػػػبح  مهتمػػػػا بػػػػالقرآف
.. أعتقد أف ك  شيء قد أحصاه القػرآف منػذ أربعػة عشػر قرنًػا مػن الزمػاف .دراسٍب

البد وأنو اغبق الذي تثبتو الوسائ  العلمية. وحيث إف النيب ؿبمد كاف أمًيا ال يقرأ 
ق الػػػذي أوحػػػي إليػػػو نػػػورًا مػػػن كػػػاف رسػػػواًل بلػػػغ ىػػػذا اغبػػػ وال يكتػػػب، لبلبػػػد وأنػػػو

.. )وحينئذ أعلن الػدكتور ... ولذلك، أعتقد أنو قد حاف الوق  ألف أقوؿ.اػبالق
  238تيجاتات إسبلمو(.

لقد أعلن الدكتور تيجاتػات إسػبلمو وأصػبح مسػلًما. وبالفعػ ، صػار ىػذا ىػو 
 قدر اؼببليْب الذين درسوا اإلسبلـ يف الشػرؽ والغػرب. ولعػ  بعلػهم مػن اؼبشػاىّب
مػػن أمثػػاؿ قبػػم الػػروؾ كػػات سػػتيفنز أو الدبلوماسػػي األؼبػػاين مػػراد ىولمػػاف، ولكػػن 
الغالبيػػة العظمػػى كانػػ  مػػن البسػػطاء الصػػادقْب الػػذين أدركػػوا أف ىنػػاؾ حقيقػػة مػػا 
وراء ىػػػذه اغبقيقػػػة وعػػػن طريػػػق الدراسػػػة والتأمػػػ  األمينػػػْب واؼبنصػػػفْب أدركػػػوا وقبلػػػوا 

 حقيقة اإلسبلـ. 

                                                           
 . 31فحة رقم مقتبس يف إبراىيم، الص 238
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ة مهمة جدا يف ىذه النقطة. ؼباذا دل يعتنق اإلسبلـ وبالطبع، يبكن طرح مسأل
صبيع من عربوا عن اإلسبلـ خبواطر رائعة؟ واإلجابة ىػي أف كػ  حالػة لرديػة يبكػن 
أف تكوف ؽبا ظرولها اؼبختلفة، ولكن قد يكوف للكثّب منهم أسباهبم الشخصية يف 

رب ذوؽ لاسػد وا يف الغػألعلى سبي  اؼبثاؿ، للكثػّب فبػن نشػعدـ اعتناؽ اإلسبلـ. 
ذبػػاه أي شػػك  مػػن أشػػكاؿ "التػػدين اؼبػػنظم" ومػػن مث، لهػػم يػػروف اغبقيقػػة ولكػػنهم 
يتبعوف أىواءىم. وقد يكوف غّبىم "سعيدا وراضيا" دبػا لػديهم وال يػدركوف ضػرورة 
البحػػػث عػػػن اغبقيقػػػة الكاملػػػة مػػػن اؼبنظػػػور الربػػػاين. وال يرغػػػب آخػػػروف يف إحػػػداث 

ا اغبقيقػػػة يف شػػػيء مػػػا. ومػػػع ذلػػػك، قػػػد تغيػػػّب جػػػذري يف حيػػػاهتم حػػػٌب وإف وجػػػدو 
يكػػػوف لػػػدى آخػػػرين عوائػػػق اجتماعيػػػة تعػػػَبض سػػػبي  قبػػػوؽبم ىػػػذا الػػػدين اؼبختلػػػف 
بسبب ؾبتمعهم أو مكانتهم. وتتعدد األسباب. وعلى أي حاؿ، لئلسبلـ للائلو 
العظيمة. وينبغي أال يهتم الفػرد كثػّبا دبػا قػد يفعلػو أو يقولػو اآلخػروف للكػ  مػنهم 

دواعي ابة والكراىية. وإمبا عليػو أف يبػادر مػن تلقػاء نفسػو دبحاولػة ما ىبصو من 
البحث عػن اغبقيقػة واكتشػالها. وىكػذا، يػتم تشػجيعو ودعوتػو إذل دراسػة منصػفة 
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لئلسػػػػبلـ. وكمػػػػا ىػػػػو اغبػػػػاؿ يف كثػػػػّب مػػػػن األحػػػػواؿ، قػػػػد يهديػػػػو ذلػػػػك إذل حقيقػػػػة 
 اإلسبلـ ورغبة يف اعتناؽ دين ا.

 وع األخّب: وىو كيف يصّب اؼبرء مسلًما؟وىذا يدلعنا إذل اؼبوض
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 كيف يصير المرء مسلًما؟

يصػػّب اؼبػػرء مسػػلًما مػػن خػػبلؿ منظومػػة بسػػيطة ومباشػػرة سباًمػػا. لكػػ  مػػا تتطلبػػو 
ىو إعبلف اؼبرء عن إيبانو. وىكذا، يشهر اؼبرء إسبلمو أماـ شهود ليقػوؿ: "أشػهد 

لنطػق هبػذه العبػارات، يػدخ  أف ال إلو إال ا وأشهد أف ؿبمدا رسوؿ ا". عند ا
اؼبػػرء يف ديػػػن اإلسػػبلـ اعبليػػػ  وىػػػو ديػػن يبتػػػد مػػن لػػػدف آدـ وحػػػٌب آخػػر أيػػػاـ ىػػػذه 

 الدنيا.

ويسػػػتحب أف يغتسػػػ  اؼبػػػرء قبػػػ  إعػػػبلف إسػػػبلمو. لهػػػذا العمػػػ  الرمػػػزي كفػػػارة 
عبميع ما ملى من األعماؿ حيث أف اؼبرء يدخ  مرحلة جديدة من حياتو. لقد 

وبعبػػارة أخػػرى،  239ليػػو وسػػلم( "اإلسػػبلـ هبػػب مػػا قبلػػو".قػػاؿ النػػيب )صػػلى ا ع
حٌب لو كاف اؼبرء من أى  اؼبعاصي أو من أى  الغفلة قب  إسبلمو، لهو يػَبؾ كػ  
ىذا وراء ظهره ليحيا حياة جديدة. ومع ذلك، عليو أف يػدرؾ أنػو بػذلك قػد ازبػذ 

                                                           
 رواه أضبد 239
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عداد أوذل خطواتو. وتبقى أمامو خطوات مهمة أخرى. وينبغي أف يكوف على است
عندئػػذ ألف ينمػػو ويَبعػػرع كعابػػد وعبػػد مػػن عبػػاد ا اؼبخلصػػْب حػػٌب يلقػػى ا يف 

 هناية اؼبطاؼ يـو القيامة وقد رضي بعبوديتو ، ورضي ا عنو.

وقد ذكرنا من قب  أف اإلسبلـ منهج حياة كام . لعند اعتناؽ اإلسبلـ، على 
كثػػػػّبة قػػػػد ربػػػػدث يف حيػػػػػاة   اؼبػػػػرء أف ينػػػػوي التسػػػػليم . وىػػػػذا يعػػػػػِب أف تغيػػػػّبات

الشخص. ومػن مث، لهػي نقطػة ربػوؿ حقيقيػة يف حيػاة اإلنسػاف مػن نػواح عديػدة. 
وينبغي أف يلتـز اؼبرء دبػا يعلػم وباإليبػاف الراسػخ بػأف إرضػاء ا ىػو اؽبػدؼ األظبػى 

 يف حياة اإلنساف. 

ومػػػع ذلػػػك، ال ينبغػػػي أف يسػػػّب اؼبػػػرء علػػػى درب اإليبػػػاف وحيػػػًدا. لمنػػػذ غبظػػػة 
يف ربػػػاط األخػػػوة يف ا،  -ذكػػػرًا كػػػاف أـ أنثػػػى  –ناقػػػو لئلسػػػبلـ، يػػػدخ  اؼبػػػرء اعت

لػاؼبؤمنوف بعلػهم أوليػاء بعػػض. لفػي كػ  مدينػة كبػػّبة حػوؿ العػادل، يبكػن أف هبػػد 
اؼبػػرء مراكػػػز ومسػػاجد إسػػػبلمية. ولقػػد وجػػػد كاتػػب ىػػػذه األسػػطر أف تلػػػك اؼبراكػػػز 
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ة اؼبسػػػػلمْب ودبحاولػػػػة دائًمػػػػا مػػػػا تسػػػػعد بالَبحيػػػػب بػػػػأي والػػػػد جديػػػػد علػػػػى صباعػػػػ
 مساعدتو على النمو كمسلم.

دينػو متاًحػا للجميػع. للػيس ىنػاؾ قيػود،  -للبًل منو ورضبػة  –وقد جع  ا 
 لك  اؼبطلوب ىو قلب ـبلص راغب يف التسليم  وعبادتو وحده. 

أسػػػأؿ ا أف يهػػػدي صبيػػػع البػػػاحثْب اؼبخلصػػػْب عػػػن اغبقيقػػػة إذل سػػػبي  دينػػػو 
 .اغبق، دين اإلسبلـ
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 خاتمة

أنػػو  لكػػن معلػػـو ،اإلسػػبلـ -تػػب إلقػػاء بعػػض اللػػوء علػػى ديػػن احػػاوؿ الكا
يتعػػػػذر أداء ىػػػػذه اؼبهمػػػػة يف بلػػػػعة كلمػػػػات معػػػػدودات. وأحيانًػػػػا، يتعػػػػذر التعبػػػػّب 
بالكلمات عن اعبماؿ الذي يستشعره اؼبرء. ومػع ذلػك، يأمػ  اؼبؤلػف يف أف يبػس 

اؼبؤلػػف دة الػػٍب يقػدمها ىػػذا بعػض مػػا كتػػب قلػب القػػارئ وعقلػػو. والنصػيحة الوحيػػ
 قلػػب وطلػػب اؽبدايػػة منػػو.الىػػي تشػػجيع كػػ  قػػارئ علػػى اإلنابػػة إذل ا بػػإخبلص 

حقيقػػػة وصبػػػاؿ اإلسػػػبلـ،  إذلمباشػػػرة هدينا يوىػػو سػػػبحانو مػػػع إخػػػبلص الػػػدعاء سػػ
 آمْب.
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