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 منهج املعرفة يف القرآن

 املقدمة 

مقاييس   إىل يقصد هبا تلك امللكة اليت تستند  كان  "  يوم كان اليو�ين القدمي يستخدم كلمة لوغوس "عقل   
ل هذه عناية وقد عين الفالسفة اليو�نيون مبلكة التعقّ   .واخلري من الشر  ،من الباطل  ز هبا احلقّ نة يتميّ نظرية معيّ 

على  وأطلق  العقل.  هبا  يستعني  اليت  القواعد  مجلة  أرسطو  األول  املعلم  فيه  مجع  الذي  اليوم  جاء  خاصة حىت 
 . سم "األورغانون"االقواعد   جمموعة هذه

العصر      ظهر  يو�نية سالماإلوعندما  وعلمية  وطبية  فلسفية  كتب  وترمجت  متأثّ   ،ي  اليو�ينأو  ابلفكر   ،رة 
املعارف أنواع  مع  التعامل  يف  الفالسفة  ثبّ   ،ومنهجية  من  أجيال  واعتربت سالماإلتت  أرسطو  منطق  يني 

  .أداة وحيدة للمعرفة مربأة من األخطاء"األورغانون" 

ري الشرق  واملتفلسفني من مفكّ تباعهم من فالسفة الرومان  سبيل املعرفة عند اليو�نيني وأ  نّ  لنا أهكذا يتبّني    
 إىل وبتعبري آخر هو هذا املنطق الذي حصر السبيل    .ى العقلهو هذا املنطق الذي يستند إليه ما يسمّ   ،األدىن

   .املعرفة يف تلك العالقات النظرية الشكلية 

 الذي هو أرسطو نفسه.  دون وقوع التناقضات حىت عند واضعهمل يستطع احليلولة  ومنطق أرسط لكنّ    

ا دفع ة عنده مل تلبث حىت اصطدمت بفكرة التسلسل الالمتناهي ممّ النظرية السببيّ   على ذلك من أنّ   وليس أدلّ    
علة يف الزمان أو    ه ال بد من وجود علة أوىل أزلية أبدية ال تسبقها أيّ وافرتض أنّ   ،كسر هذه النظرية   إىل أرسطو  
   .املكان

ابلذكر    فلسفاهتم  سالماإلالفالسفة    أنّ   واجلدير  يف  نفسها  املشكلة  واجهوا  اضطروا  اإلهلي يني  حني    إىلة 
 ة سابقة عليها. معلولة لعلّ  تة أوىل ليساالعرتاف بوجود علّ 
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اال      من  ومقاييسه يف خدمة كثري  بقواعده  املنطق  أصبح  رغم عجزه عن حلّ كما  التسلسل   ة مشكل  جتاهات 
 الالمتناهي. 

الأمّ    الكالم  علماء  من  املعتزلة  وحتمّ ا  أرسطو  مبنطق  أعجبوا  آرائهم ذين  تسجيل  يف  إليه  جلأوا  فقد  له  سوا 
والثواب واألسباب املوجبة هلما  وأحكامهم اخلاصة بطبيعة العقاب    اإلهليونظر�هتم يف مفهومات التوحيد والعدل  

وضع أتويالت بعيدة لنصوص قرآنية كثرية رغبة منهم يف تطويع هذه النصوص ملقاييس    إىلم اضطروا بدورهم  فإ�
وهذا التطويع هو أحد اخليارين اللذين فرضا عليهم أن يكسروا قواعد املنطق الشكلي ألرسطو   .املنطق وقواعده

 .  ة واضحة جداً عوا النصوص القرآنية بتأويالت بعيدة تتعارض بعض األوقات مع نصوص قرآنية صرحيأو يطوّ 

أنّ     املعتزلة  يذكر  املنطق  هذا  الذات    يف ضوء  املسيء  اإلهليواجب  يعاقب  أن  احملسنة  أنّ   .ويثيب    ويذكرون 
  مما يعين   ، مرتكب الكبرية خالد يف النار  دون أنّ ويؤكّ   .جيابية ردة يف القرآن هي صفات سلبية ال إصفات هللا الوا

 فر ملن يشاء من خلقه.  رفضهم حلق هللا عز وجل يف أن يغ

الفالسفة      منطق  يف  القول  أنّ سالماإلوخالصة  الكالم  علماء  من  واملعتزلة  الذات  يني  على  املهيمن  أصبح  ه 
   .على اآل�ت احملكمة واملتشاهبة، كما هو املهيمن ة من �حية اإلهلي

رة يف املنطق املتعارف عليه هو وحده  قرّ العقل ابعتباره ملكة ينتظم نشاطها ابلقواعد واملقاييس امل  وهذا يعين أنّ    
املعارف على  احلصول  يف  يستقل  أن  جيب  وكأنّ   ،الذي  يبدو  من  كما  غريها  عن  منفصلة  خاصة  ماهية  ذو  ه 

 األنشطة النفسية األخرى. 

   . القرآن يتجاهل كلمة "عقـل" 

تنتظم به العالقات بني    وحيداً   حنا كتاب هللا عز وجل الذي جاء مصدراً أساسياً نا تصفّ لو أنّ  للمعرفة ودستوراً 
   .كلمة "عقل" مل ترد فيه أبداً   ألدهشنا أنّ  ،ة اإلهليبينهم وبني الذات  مثّ  ،الناس
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لبدت لنا  يف السبب واألسباب الكامنة وراء جتاهل الوحي السماوي لكلمة "عقل" لنا جيداً نا أتمّ ولو أنّ    
 -املالحظات التالية: 

 نساناإل  يف التعامل مع أشياء الكون واحلياة و نسايناإلعلى ضرورة استخدام الفكر  القرآن الكرمي أحلّ   ) أنّ 1   
 .كلمة "عقل" ومع ذلك مل يستخدم   .ويف التعامل مع هللا عز وجل

 اِإلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  إىلأََفال يَنظُُروَن "
 السََّماء َكْيَف رُِفَعتْ  إىلوَ 
 اْجلَِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ  إىلوَ 
 .  ) 20-17(الغاشية:  "اَألْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  إىلوَ 
عز      يقول  الناس  من  املهتدين  عن  احلديث  معرض  الَِّذيَن  "   :وجلويف  أُولُو  أُولَِٰئَك  ُهْم  َوأُولَِٰئَك   ۖ ُ اهللَّ َهَداُهُم 

 .  )18(الزمر: "اْألَْلَبابِ 

احلثّ  ا  ويف  أيضاً لتفكّ على  عزّ   ر  "   يقول  قائل:  األْلَبابِ من  ألوِيل  َلذِْكَرى  َذِلَك  ِيف  ُهًدى "  -)21(الزمر:  "ِإنَّ 
كما استخدم   .. ) 10(الطالق:  "أُوِيل اْألَْلَباِب الَِّذيَن آَمُنوافَاتـَُّقوا اهللََّ َ�   "  -)54(غافر:  "َوِذْكَرٰى ِألُوِيل اْألَْلَبابِ 

 جى وغريها. واحلِ  هىىن نفسه كالنُّ القرآن للتعبري عن املعىن نفسه كلمات أخرى حتمل املع

 .  نساناإلالوحي السماوي حريص على بعث احلياة يف ملكة التفكري عند  أنّ  هذا يعين وكلّ    

فقد وجب أن يكون   ، نساين اإل ) وملا كان القرآن الكرمي قد امتنع عن استخدام كلمة عقل رغم احتفاله ابلفكر 2
سفة وغريهم  هذا االمتناع بسبب جتاهل هذا الكتاب السماوي ملنهج التفكري الذي يرمز إليه العقل يف منطق الفال

الوحي    املعرفة األخرى ويعزل نفسه عنها. مع العلم أنّ   هذا املنهج يتجاهل منافذ  ذلك ألنّ   .ممن سار على منواهلم
اهلّلَ َويـَُعلُِّمُكُم اهللُّ يغ خمتلفة منها قوله: "قد حتدث عن مصادر أخرى للمعرفة بصالسماوي   َوِىفٓ  " وقوله: "َواتـَُّقواْ 

تـُْبِصُرونَ  أََفَال  أبنّ كأنّ   )21(الذار�ت:   " أَنُفِسُكْم ۚ  لنا  يقول  أن  يريد  والتوجه    ه  النفس  ابلقرابت   إىلتطهري  هللا 
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التأمل يف داخل النفس يكشف عن أبعاد معرفية ال    كما أنّ  .عن استيعاهبامن املعارف يعجز العقل   حيداثن نوعاً 
  .قاييسهصلة بينها وبني قواعد املنطق التقليدي وم

أنّ 3 التفكري عند  االوحي السماوي    ) املالحظ  للتعبري عن ملكة  ِإنَّ ِيف  "  نسان اإلستخدم كلمة قلب أو فؤاد 
ِلَك َلذِْكَرٰى ِلَمن َكاَن َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ     .)37(ق:  "ذَٰ

َهلُْم  " فـََتُكوَن  اْألَْرِض  ِيف  َيِسريُوا  هِبَاأَفـََلْم  يـَْعِقُلوَن  قـُُلوٍب "  -  )46(احلج:   "قـُُلوٌب  َعَلى  أَْم  اْلُقْرآَن  يـََتَدبـَُّروَن  أََفال 
َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة ۙ َلَعلَُّكْم  "  -)11(النجم:  " َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأىٰ "  -)24(حممد:  "أَقْـَفاُهلَا

 .  )78(النحل: "َتْشُكُرونَ 

  . مرة 124 وردت يف القرآن قد "قلب"كلمة   كر أنّ واجلدير ابلذ    

أنّ 4 املالحظ  التفكري وحسب  )  ملكة  عن  للتعبري  "قلب"  كلمة  يستخدم  مل  استخدمها ألغراض   ،القرآن  بل 
 أخرى منها: 

أ   –أ    للخو   نّ ذكر  َأْشرَُكوا اِبهللَِّ َسنـُْلِقي ِيف  "  :ف والطمأنينة القلب موضع  ِمبَا  الرُّْعَب  َكَفُروا  الَِّذيَن  (آل    "قـُُلوِب 
   .)28(الرعد: "َأَال ِبذِْكِر اهللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ " )151عمران:

   .)10(احلشر:  "َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمُنوا والغل: "القلب موضع للحب أو احلقد  ذكر أنّ  –ب 

  " ِإْذ يـَُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِم مََّرضٌ : "القلب موضع للنفاق والصدق فهو ميرض ويصحّ   ذكر أنّ   –ج  
   .)49(األنفال:

موضع    –د   هو  "والكفر  مياناإلوالقلب  قـُُلوبِ :  ِيف  َوَزيـََّنُه  ميَاَن  اْإلِ إِلَْيُكُم  َحبََّب  اهللََّ  اْلُكْفَر َولَِٰكنَّ  إِلَْيُكُم  وََكرََّه  ُكْم 
   . )7(احلجرات: "َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ 
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ه  -هـ   يتّ والقلب  الذي  " و  الشر:  أو  ابخلري  ِمنُكمْ صف  ُأِخَذ  َّا  ممِّ َخْريًا  يـُْؤِتُكْم  َخْريًا  قـُُلوِبُكْم  ِيف   ُ اهللَّ يـَْعَلِم   " ِإن 
   .)70(األنفال:

مصدر    –و   هو  "والقلب  والقصد:  قـُُلوُبُكمْ اإلرادة  تـََعمََّدْت  مَّا  َولَِٰكن  ِبِه  َأْخطَْأُمت  ِفيَما  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم   "َولَْيَس 
   .)5(األحزاب:

يف مفهوم القلب أنه موضع للتفكري وللهداية والضاللة واخلري والشر واملعرفة واجلهل واإلرادة وخالصة القول     
فال عجب من بعد أن يكون هو املسؤول أمام هللا عز وجل وابلتايل أن يكون يف لغة القرآن    .والعواطف املختلفة 

   .عنوا�ً على شخصية صاحبه بكل جوانبها وأنشطتها املتعددة

 القلـب ووحدة الشخصيـة 

ما يف ر الوحي السماوي على استخدام كلمة قلب أو فؤاد أو  ال يسعنا إال أن نتساءل: ملاذا يص  وهنا أيضاً    
 على امتداد نسايناإلعلى التفكري    كلمة "عقل" قد أصبحت عنوا�ً   معناها مث يتجاهل كلمة عقل مع العلم أنّ 

 لكة اليت تربط املعاين وتقيدها. به امل العقل يقصد أي أنّ  ،الربط والتقييد " تعينة "عقلوكلم  .القرون

ية ليست حصيلة العقل النظري يف  نساناإلاملعارف    حني نكتشف أنّ   واجلواب على هذا التساؤل واضح جداً    
دت مناهج  وبسبب ذلك تعدّ   .بل تشاركه يف احلصول عليها ملكات ومنافذ أخرى  ،مفهومه التقليدي وحسب 

منها لفرتة   هذه املناهج اليت حاول كلّ   القرآن يتميز يف منهجه من كلّ   لكنّ   .املعرفة يف اتريخ احلضارات البشرية 
.. وامتياز منهج املعرفة يف القرآن أنه يصدر .من التاريخ أن يزعم لنفسه القدرة على استيعاب املعارف دون سواه

 عن املفهومات التالية: 

رفة ال يكون صادراً عن ملكة جتتمع فيها  جيوز إستخدام أي منهج يف املعية حبيث ال  نساناإل) وحدة الشخصية  1
  ،يف الرتاث البشري بطريقة يف التفكري تبني لنا عوارها يف فقرات سابقة   وملا كان العقل مرتبطاً   .كل مصادر املعرفة 

  .دة الشخصية فقد جاء استخدام كلمة قلب للتعبري عن وح
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النظري والوضعي والذايت  ملختلف مناهج التفكري    لوحي السماوي مل جيعل من القلب موضعاً ا  ) واملالحظ أنّ 2
فهو يف القرآن كل    .للمحاولة واحملاسبة   مصدراً للضمري وموضعاً للحس األخالقي وغرضاً   بل جعله أيضاً   ،فقط
  ، يقرر لنا ابملصطلح الذي وضعه  أنهللا عز وجل يريد    لكأنّ   .فكراً وعاطفة وإرادة وضمرياً ومسؤولية   ،نساناإل

. مث ال تربأ هذه كلها من ملكة اإلحساس  .. وال تربأ اإلرادة من العاطفة .لفكر من اإلرادة. فال يربأ ا. وحدة اخللق
   . ابملسؤولية 

أنّ      وجل  عز  هللا  لنا  يقرر  واال  كما  ابملالحظة  يستعن  مل  ما  يستقيم  ال  النظري  والتعالفكر  مع  ستقراء  امل 
املادية واملنطق ص مرتبطة يف الوقت نفسه مبنهج املعرفة الذاتية اليت ال ختضع للتجارب  هذه اخلصائ   .. وأنّ .الواقع

وملا كانت    .ها يف الوقت نفسه تشعر بوحدة حتركها وأنشطتها مع املنطق النظري والتجارب املادية لكنّ   ،ظرينال
يف   نّ إف  ،حساس ابملسؤولية السلوك من إة ومبا يرتتب على هذا  اخللقياملعرفة مرتبطة ابلسلوك الذي يستنري ابلقيم  

يتعارض مع كل املناهج   ،قلب كما جاءت يف القرآن عنوان على منهج أصيل يف املعرفة كلمة    وسعنا القول أبنّ 
  .ذلك ألنه منهج توازين كل ملكة من ملكاته تتصل بغريها بقدر معني ،السابقة 

 دور الغيب يف املعرفـة:  

كيفية بدء اخللق والتأمل يف جتارب األمم السابقة واستيعاب القيم    إىلة هو التعرف  ملا كان الغرض من املعرف   
فقد حرص الوحي السماوي   ،عمار األرضحتفاظ بتوازنه وإرادته يف صنع السالم وإعلى اال   نساناإل   نياليت تع

على   يستحيل  جوانب  على  الضوء  تسليط  اخلاصة   نساناإلعلى  ملكاته  بواسطة  يعرفها  تساؤالت    ،أن  وعلى 
إليها نفسه   تطمئنّ اإلجاابت اليت    نساناإل  إىلفقد محل الوحي السماوي    ،عنهافطرية يستحيل عليه أن جييب  

سبب   هبا  بعد  إىلخروجه  ويدرك  سيلقاه  وما  تكتمل  املوت  الدنيا  ال  املعارف  من  وهي جمموعة  الفكر .  دائرة 
  . إال هبانسايناإل
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.. ولوال  .ولوال الغيب ما عرف املصري الذي سيصري إليه بعد املوت  ،قصة اخللق  نساناإلفلوال الغيب ما عرف     
 من السلوك الضروري لسالمته.   الغيب ما عرف الكثري من وقائع املاضي اليت يتعظ هبا ويستمد منها أنواعاً 

ذلك      أجل  املتعدّ من  املنافذ  بني  القرآين  املنهج  للمعرفة  مجع  الوضعي ادة  والبحث  النظري  التفكري  من  بتداء 
منها حبيث تتكامل وتتوازن فال يشتط بعضها    احلدود الطبيعية والضرورية لكلّ كما عّني   .والتأمل الذايت مث الغيب

 .  على بعض وال جياوز بعضها بعضاً 

 .املنهج الرتكييب التوازين"املعرفة يف القرآن استخدمنا للتعريف به عبارة: " ويف ضوء هذا املفهوم ملنهج   
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 الفصل األول

 يف القرآن؟ ملاذا القلب ال العقل

 :األمساء واملسميات

ال     بعدها من سورة  الثالثني وما  املتدبريف اآل�ت  الدارس  أمام  ما يطرح  الكرمي،   بقرة  الكتاب  لنصوص هذا 
 .نسايناإلقضية هي من أخطر قضا� الفكر 

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإِينّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَالُوا َأَجتَْعُل لقد ورد يف هذه اآل�ت قوله عز من قائل:"     
ُس َلَك قَاَل ِإِينّ أَْعَلُم َما َال  َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدِّ ) َوَعلََّم 30 تـَْعَلُموَن (ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ُتْم َصاِدِقنيَ آَدَم ا ) قَالُوا ُسْبَحاَنَك َال  31 ( ْألَْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين أبَِْمسَاِء َهُؤَالِء ِإْن ُكنـْ
ُهْم أبَِْمسَائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم أبَِْمسَائِِهْم قَاَل أََملْ أَُقْل  ) قَاَل َ� آَدُم أَنْبِ 32ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم ( ئـْ

َتْكُتُموَن ( ُتْم  ُكنـْ َوَما  تـُْبُدوَن  َما  َوأَْعَلُم  َواْألَْرِض  َغْيَب السََّماَواِت  أَْعَلُم  ِإِينّ  اْسُجُدوا 33َلُكْم  لِْلَمَالِئَكِة  قـُْلَنا  َوِإْذ   (
 ." ) 34الَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكَربَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن (ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِ 

حتوّ    عن  إعالن  اآل�ت  هذه  نوعييف  القرآين  يف  ل  النص  إليها  رمز  اليت  اجلديدة  والنوعية  يف   اخللق.  برزت 
 شخص آدم عليه السالم.

كانت تعرفها املالئكة وتعلم عنها    يف الظاهر لشخوص سابقة مييل  شخص آدم    أنّ   إىلالقرينة يف النص تدل     
آدم عليه السالم كان كما ورد يف    واإلفساد يف األرض. لكنّ   ءسفك الدما  إىلصفات العدوان والشراسة وامليل  

املالئكة وتساؤهل الذي حظي تعقيب هللا عز وجل على دهشة  املخلوق  األرض.   م عن طبيعة هذا  ابخلالفة يف 
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ق مفارقة لنوعية من كان نوعية من اخلل  إىلخملوقاً آخر ينتمي    يف سابق علم هللا  السالمنقول: كان آدم عليه  
 كة منه وتساؤالهتم املتحرية حوله. ن استحق تقزز املالئه من قبله مممشاهباً ل

ولكي يثبت  مه األمساء كلها.  اجلديد إليهم بعد أن علّ   م خملوقهجل عن هذه النوعية حني قدّ  هللا عز و وقد عّرب    
تعلّ تفوّ  اليت  ابألمساء  ينبؤوه  أن  اليهم  طلب  املكرمني  مالئكته  أمام  اجلديد  املخلوق  وأمام  ق  ربه.  من  آدم  مها 

 . املخلوقاتمن إمتيازاً يفارق به من كان قبله  هلذا املخلوق  عجزهم عن اجلواب أدركوا أنّ 

 متياز فظهر يف معرفة األمساء.. أما اال 

أطلقنا   فإذا داء حمددة املعىن. يفرتض فيها أن تكون ابلغة الدقة واضحة األ حمتو�ت معينة  واألمساء كلمات ذات  
ى أو املعىن  سم يف منطق الوحي السماوي هو املسمّ على شيء من األشياء أو على معىن من املعاين أصبح اال مساً ا

أو واقعة واحدة ال سمى فيصبسم واملالذي يرمز إليه. فالرمز هو املرموز إليه وهكذا خيتلط اال حان شيئاً واحداً 
 .التفريق بينهما إىلسبيل 

هكذا يتبني لنا  ، فة املعرفة البشرية يات واملعاين اليت متثل غاي مسمّ ستيعابه للا  وإذا كان استيعاب آدم لألمساء يعين  
 عنه. ىوح يف األداء هو الوضوح يف املؤدّ والوض ،سم تساوي الدقة يف املعىنالدقة يف اال أنّ 

أنّ    املعرفة    واجلدير ابلذكر  الذي هتدف  البعيد  الغرض  التسمية هي  إليه.... وبذلك يكون  نسان اإلالدقة يف  ية 
 نصيبه من األمساء اليت تستوعبها أو ترمز إليها.  من املعرفة بقدر نساناإلنصيب 

ا   اليت  األمساء  أمهية  بلغ من  بتعلّ وقد  السالم  عليه  آدم  عند  ستقل  تبارك و مها  إنه    قد عّني   تعاىلهللا عز وجل 
البشري األول فاستجابوا طائعني هلذا   أبن أمر املالئكة ابلسجود ملخلوقهد أبعادها يف مجلة خلقه  مكانتها وحدّ 

 مه من األمساء. وسجدوا له اعرتافاً منهم ابلدرجة العالية اليت ارتفع اليها بسبب ما تعلّ  اإلهلياألمر 
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اليوم    منذ وجدت حىت  البشرية  األجيال  تواجه  أمام قضية ابلغة اخلطورة  إذاً  وتتعامل معها يف مسريهتا    ،حنن 
 الكشف عن أسرار اخللق واملعارف املغيبة.  إىلالطويلة اليت هتدف 

َوَلْو  كثرهتا بقوله عز من قائل: "  عن    تعاىلأبداً. وقد عرب تبارك و   دواألمساء عند هللا كثرية جداً ال حيصيها عد  
َكِلَماُت اهللَِّ  نَِفَدْت  َأْحبٍُر مَّا  َعُة  َسبـْ بـَْعِدِه  ُه ِمن  َميُدُّ َواْلَبْحُر  أَْقَالٌم  َشَجَرٍة  اْألَْرِض ِمن  َا ِيف  َعزِيٌز َحِكيمٌ أَمنَّ ِإنَّ اهللََّ   ۗ " 

 .) 27لقمان:(

اَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت ُقل لَّْو كَ "  يف مكان آخر:   تعاىلقول تبارك و وي  
َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا  )109الكهف:(  "َريبِّ َوَلْو ِجئـْ

 يات.سمّ من كل ما أراده ويريده. أي هي امل  تعاىلكما فسرها املفسرون هي مقدوراته تبارك و   واملراد ابلكلمات 

اآل�ت     يف  ورد  ما  تلو�  أننا  يتعذر    8-2ولو  اليت  السميات  هذه  من  عدد  لنا  الجتمع  النحل  سورة  من 
وما وراء السماء واألشجار اليت فيها نسيم    نعام ومنافعها،واأل نساناإلمنها السماوات واألرض و   إحصاؤها علينا.

ن( فيها،  )طلقأي  لرتعى  و   أنعامنا  واألعناب  والنخيل  والزيتون  والشمس من  والزرع  والنهار  والليل  الثمرات    كل 
 ،هللا يف األرض والبحر وحيوانه واحللية اليت تستخرج من مياهه  م املسخرات أبمر هللا، وكل ما ذرأوالقمر والنجو 

 .... إخل. .ر والسبلاارية فيه واجلبال واأل�والفلك اجل 

 .اتيالكلمات هي األشياء واملعاين وكذلك األمساء هي املسم هكذا يتبني لنا أنّ   

 ........... 

 سم العقل: ا

استخدامه على أساس أنه   إىلة حىت اليوم  انصرف البشر كلهم منذ فجر اخلليق  والعقل هو اسم من األمساء اليت 
سم املفكر املتأمل هبذا اال  نساناإلوقد بلغ من اهتمام    .ميثل امللكة العاقلة اليت تستوعب املعاين وتقيد املدلوالت
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الناس يف ضوئه. والفلسفات على اختالف مشارهبا وتباين أساليبها هي مجلة    إىلفلسفات كثرية قد خرجت    نّ أ
حقائق األشياء. فكانت من بينها فلسفات استقلت به واستندت    إىلال يزال للوصول  و   نساناإلاجلهود اليت بذهلا  

وكما   ،املوجودات  ليه بل اعتربته العلة االوىل كما جاء يف فلسفة أرسطو الذي اعترب العقل األول مصدراً لكلّ إ
  :اعتربته فلسفات أخرى امليزان الوحيد الذي وضعت له حدود وقيود ومجعت كلها يف علم واحد أطلق عليه اسم

 علم املنطق. 

هكذا أصبح العقل وقد وضعت لنشاطه قيود وضوابط ومناهج مقررة تساعد صاحبه على متييز احلق من الباطل  
اسة كل ما حييط به من أشياء الكون والطبيعة بكل ما  واخلري من الشر، كما تساعده على فض اخلصومات ودر 

 حتتويه من كائنات مادية ونباتية وحيوانية.

مم أو أكثرها على األقل أنه أصبح يف نظر كل األ  وقد بلغ من سلطان هذا العقل الذي نظم علم املنطق نشاطه 
يف ظله أجيال من املفكرين والفالسفة    مث تعاقبت  ،املقياس الوحيد الذي تقاس به كل األشياء والوقائع واملواقف

 وآلة الفكر املوثوقة. امليزان الثابت -من القوة والوضوح  ة على درجات متفاوت-ال تزال حىت يومنا هذا تعتربه 

املن  يف    عقدت  املتحاورون  اظراتضوئه  حيتكم  تفض نطقمبو   ،وإليه  األساسية  قواعده  أرسطو  وضع  الذي  ه 
 تعني حدود الفضيلة والرذيلة. اخلصومات وتوزع احلقوق وت

املنهج الواقعي الذي �دى له  من  بل ابلرغم    ،طومنطق أرس   حيدث هذا كله رغم التعديالت اليت أدخلت على  
نكليزي ورينه ديكارت  رنسيس بيكون االالسابع عشر امليالدي على رأسهم فجيل من املفكرين الغربيني يف القرن  

 الفرنسي.

 : القرآن الكرمي العقل والقلب يف

الباحث أنّ    بشرية يف استخدام العقل ومل جيد يف هذه  الالقرآن مل يساير أجيال    لكن الظاهرة اليت تلفت نظر 
فاستخدم    ،نساناإلومكاسب املعرفة عند    ثل ظاهرة الوعي والفهمامللكة اليت استقلت آبلة التفكري املعروفة ما مي
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مئة وأربع وعشرين مرة. كما استخدم   استخدامه هلا يف مجلة آ�ته وسورهكلمة القلب مكان كلمة العقل. وتكرر 
هذا مع    ،من املرات مع اإلصرار التام على جتاهل كلمة العقل  عدداً   هىجر والنّ كلمات اللب واحلجى واحللم واحل 

 تقاقات النابعة منها. شالفعلية من هذه الكلمة وبعض اال ه استخدم الصيغة نّ أالعلم 

فهل ميكن أن يكون جتاهل كلمة العقل يف كتاب هللا جمرد مصادفة أم أنه مقصود لتقرير حقيقة معرفية خمالفة ملا  
 يتعارف عليه الناس يف املاضي واحلاضر؟

خبري.  الواقع أنه ليس يف القرآن ما ميكن أن نطلق عليه اسم "مصادفة" فهو كتاب فصلت آ�ته من لدن حكيم   
كل كلمة من كلماته بل كل حرف من حروفه قد وضع لغاية مقصودة ولتحقيق اآلداء الدقيق الذي يساعد 

فقد وجب أن يكون استخدام كلمة "قلب"   وإذاً   ،على الفهم ويعني له مناهج التفكري والتعليم والدرس  نساناإل
من املرات قد قصد به تقرير منهج جديد وتعيني موازين ومصادر للمعرفة تتجاوز احلدود اليت يقف   كبرياً   عدداً 

 عندها ميزان ما يسمى "العقل" عند الكثرة الساحقة من الناس يف املاضي واحلاضر.  

آن الكرمي  أو األسباب اليت تفسر اقتصار القر   السبب  إىلتعرف  ون  ،نا الفرق بني العقل والقلبضح لولكي يتّ    
أو   ،التعبري عن الوعي والفهم وغريمها من املعاين  إىلعلى استخدام كلمة قلب أو الفؤاد يف كل مرة يقصد هبا  

جيدر بنا أن نستعرض األساليب    ،واحلجر واللب دون كلمة عقل  ه على استخدام كلمات احلجى والنهىاقتصار 
 لربط بينها وبني استخدام كلمة قلب. اليت اختذها املفكرون املسلمون لتفسري هذه الظاهرة وا

 - : يني سالماإلرأي الفالسفة 

تتلمذوا على علوم األوائل و يو سالماإلالفالسفة      الفاستفادو ن ممن  املنطق عند أرسطوا آبلة    كر اليت هي علم 
الوصول   للفهم وملكة قادرة على  العقل وسيلة صحيحة  اعتبار  وقد قرروا أمام   .احلقيقة   إىلكانوا يصرون على 

أنّ النص احملكمة  الواضحة  القرآنية  العق  إىللوصول  ل  وص  طريق  طريقني:  وذوي احلقيقة  املفكرين  طريق  وهي  ل 
ة كما اعتربوا الفيلسوف حامل احلكمة  اإلهليكمة فاعتربوا النيب رسول احل  . وطريق الشريعة وهي طريق العامة  العلم،
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أنّ   .العقلية  توصالن    وأكدوا  نفسها  إىلالطريقني  وحدة    .الغاية  تؤكدان  اللتان  البارزاتن  الفكريتان  والظاهراتن 
تعبرياً  يعربان  كتاابن  مها  الطريق  وثنائية  املوقف  دقيقاً   احلقيقة  هذا  املغريب   .عن  الفيلسوف  وضعه  كتاب  األول 

أتكيد قدرة العقل املستقل   إىلندلسي ابن طفيل على صورة قصة خيالية بعنوان "حي بن يقظان" قصد هبا  األ
 إىلية  سالماإلكما يتوصل الفقيه املتتلمذ على الشريعة    مكا�ته اخلاصة متاماً عقيدة الوحدانية إب  إىللى التوصل  ع

أما الكتاب    .ن اختلفت طريقامها إليها التقاءمها يف العقيدة وإما ليبّني وقد مجع املؤلف بينه  .هذه العقيدة ابلذات
عة من االتصال" وضعه فيلسوف مغريب أندلسي آخر هو  يالثاين فهو بعنوان "فصل املقال فيما بني احلكمة والشر 

 الذي اعترب أحسن وأوسع شارح لفلسفة أرسطو ومعلق عليها.  شدالقاضي ابن ر 

لية مبعناها التقليدي على مستوى الشريعة وحسب بل  يون على وضع امللكة العقسالماإلومل يقتصر الفالسفة     
  واعتربوا أنّ  ،دة تتدرج فيه العقول وتتفاوت قدراهتا االستيعابية واإلدراكية يعلو عن عامل املا عقلياً  عاملاً  ا أيضاً و تصور 

إهلي فيض  مثرة  األول  العقل  من  ابتداء  العقول    . وجودها  هذه  منها عشر الوجعلوا  الداين  على  العايل  يفيض  ة 
ى عقل القمر الذي ال يفيض حىت يبلغ الفيض العقل العاشر أو ما يسمّ   تنازلياً   وتتقلص قدراهتا الفيضية تقلصاً 

   .عنها النفس البشرية اخلاصة  تفيض لنفس الكلية والنفس الكلية انه عتفيض عنه عقل جديد بل 

 يون ليضعوا تفسرياً سالماإلهذا اخللق العقلي املتدرج هو ابلطبع من صنع اخليال الفلسفي جلأ إليه الفالسفة     
وبني حركة الزمن احملدود من   ،وبني األزل واألبد من �حية النسيب على طريقتهم للعالقة القائمة بني املطلق  منطقياً 

أخرى الوجود  .�حية  بني  أو  يستمال  اإلهلي ..  والذي  الوجود  الواجب  الوجود  ال�ائي  وبني  ذاته  من  وجوده  د 
 املمكن أو ابلقوة الذي يستمد وجوده من غريه.  

كلّ     املوقف  هذا  يف  األوائل  سالماإلالفالسفة    ويشرتك  كتب  على  خترجوا  الذين  امتداداً يني  للفكر    واعتربوا 
القدمي يعين  .الفلسفي  أصرّ   وهذا  أ�م  املعرفية ابلطبع  وصالحياته  التقليدية  سلطته  العقل  منح  على  الواسعة    وا 

 ية وهي الوحي السماوي.سالماإلملصادر احلقيقة يف الشريعة  مقابالً  واعتربوه طرفاً 
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الظاه هذه  يدل  ويف  ما  بقي  أنّ   إىلرة  العقل  الفالسفة    قائماً   سلطان  املفكرين  أحد  سالماإلعند  واعتربوه  يني 
ميزوه من الوحي السماوي أبن جعلوه ملكة موقوفة على اخلاصة يف الوقت الذي جعلوا فيه   مصدري املعرفة مثّ 

 ملعارفها.  على العامة ومصدراً  مادة الوحي السماوي وقفاً 

 -رأي العلماء املسلمني من غري الفالسفة: 

الدكتور حممد على      اليت قدّ   زواجلو ذكر  بعنوانلنيل اجازة  مها  يف رسالته  العقل والقلب يف مفهو "  الدكتوراه  م 
هم الذين   ،وأولوه عناية ابلغة يف حبوثهم  خاصاً   " ما يلي: أكثر العلماء الذين اهتموا ابلقلب اهتماماً القرآن والسنة
 . لبعلى تفاوت يف طريقة التحليل حلقيقة الق ،متهم الغزايل واحملاسيب والرتمذيو�يت يف مقدّ  .صوفياً   اجتهوا اجتاهاً 

 .  .املقصود ابلقلب هو العقل وقد أمجع العلماء على أنّ 

 ا على القول أبنّ إيراد نصوص مجعها من مراجعها املثبتة يف كتابه جيمع أصحاهب  إىلبعد ذلك    املؤلفمث ينتقل     
 القلب هو العقل:

" أي ملن كان له عقل. ذلك  قـَْلبٌ ِلَمْن كاَن َلُه "  تعاىللقوله تبارك و  هـ ) تفسريه 68 -(  يروي عن ابن عباس   
  د املعىن نفسه ويقول: أنّ هـ ) فريدّ   97  -(    ما أبو الليثأ   لقلب وخادم من خدامه. العقل قوة من قوى ا  ألنّ 

حة: كيف ففي األسيلة املقمّ   ، عنهفكّىن ه يعقل ابلقلب  رأيه فيقول: "ألنّ   مث يبسط أبو الليث   .قلب هو العقلال
 ، ابلقلب عن العقلاملراد هنا ابلقلب عقل فكّىن   ؟ قلت: أنّ قلباً   إنسانلكل    ومعلوم أنّ ِلَمْن كاَن َلُه قـَْلٌب  قال:  

 .  .فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلٰى قـَْلِبكَ : تعاىله حمله ومنبعه كما قال ألنّ 

 ابلقلب عن العقل ألنه موضعه..  أي ملن كان له عقل يتدبر به فكّىن ِلَمْن كاَن َلُه قـَْلٌب وأما جماهد فقال:    

 



15 
 

الدكتور اجلوزو نوجز ما رواه    ،من احملاسيب والرتمذي والغزايل والرازي والنيسابوري والزخمشري  رأي كلّ   مث يروي 
 عنهم فيما يلي:  

يبصر به ويعرب به نور القلب كالنور    ،زةوغري   هو نور وضعه هللا طبعاً   ف احملاسيب العقل بقوله: وقال قومٌ عرّ   –  1
  .بصر نور يف العنيفالعقل نور يف القلب وال ،هو البصريف العني و 

سم جامع يقتضي  اأن اسم القلب    "ني املصدر والقلب والفؤاد واللببيان الفرق ب"وذكر الرتمذي يف كتابه    –  2
قلب ومنها ما هي من داخل القلب فأشبه  واضع منها ما هي من خارج المويف الباطن    .قامات الباطن كلهام

  ، نور الذي يف احلدقة واحلدقة وال بني الشفرتني من البياض والسواد    إذ العني اسم جيمع ما  ،عنياسم القلب اسم ال
 .ن هذه األشياء له حكم على حدة ومعىن غري معىن صاحبهواحد م وكلّ 

 ، "لطيفة رابنية روحانية هلا هبذا القلب اجلسماين تعلق"ف القلب أبنه  الغزايل فهو بعد يعرّ حامد    أما أبو  –  3
 . نساناإل"أي القلب" هو املدرك العامل العارف من  وأنه    "نساناإلوبعد أن يقرر أبن هذه اللطيفة هي "حقيقة  

لية  منطق الفالسفة العقليني فريدد قوهلم "أبن العلوم الك  إىل.. إذا به يرتد  . خلوهو املخاطب واملعاقب واملعاتب إ
حيكم   إذ  العقل  من خواص  حا  أبنّ   نساناإلالضرورية  مكانني يف  يف  يكون  أن  يتصور  ال  الواحد  لة  الشخص 

 .. .خل إ  ..على كل شخص  وهذا حكم منه ، واحدة

ُ "   تعاىللقوله تبارك و   حمل العلم هو القلب يف تفسريه  نّ مام الرازي يف تفسريه الكبري فيقول: إأما اإل  –  4 َخَتَم اهللَّ
 ". َعَلى قَلِبكَ نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني ينا بيانه يف قوله: " ". مث يعلق على ذلك بقوله: واستقَعَلٰى قـُُلوهِبِمْ 

قـُُلوٌب : "تعاىللقوله    به يقول تفسرياً   فإذا  "الكشاف"رد رأي الزخمشري صاحب كتاب  مث يو   –  5 َهلُْم  فـََتُكوَن 
منا ذكرت ويف مكان آخر يرد قوله: وإ  .يعقلون من التوحيد ويسمعون ما جيب مساعه من الوحي" أي  يـَْعِقُلوَن هِبَا

وعندما يتحدث الزخمشري عن   .القلوب أل�ا مراكز التقوى إذا ثبتت فيها ومتكنت ظهر أثرها يف سائر األعضاء
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ا واستشعار اهلوى واجلنب املعاصي والعزم عليه  إىلأمراض القلب حيصرها يف سوء االعتقاد والغل واحلسد وامليل  
 .. . خل والضعف إ

   .. القلب مبفهومي اهلداية والضاللة  مبه حيصر مفهو  فإذاؤلف رأي نظام الدين النيسابوري وأخرياً يورد امل – 6

 *************************** 

تقرير  إىلل يف ثنا� رسالته يف رسالته "مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة" فيمي وتور حممد على اجلوز أما الدك 
فيقول على صورة االستفهام   ،تقاق اللغويمنطق االش إىل ائمة بذاهتا مستنداً نه ملكة قوأ ، للعقل وظيفة حمددة أنّ 

   ؟هل يوجد فعل من غري مصدر :55ص التقريري 

إ   ،أدلة وبراهني  اعتبارها آ�ت أي  نّ إ:  63يراد شواهد كثري من آ�ت هللا قوله ص  وجييب على السؤال بعد 
  كان أتمل الطبيعة ودراسة أسرارها ودقائقها   فإذا  .قوم يعقلون  إىلأن تكون الربهنة "عقلية" أل�ا تساق    يقتضي

و  واملوت  احلياة  والنبات  نساناإلودراسة مظاهر  فإنّ   واحليوان  احلقيقة  على  كاشفاً  "يعقلون"   يلقي ضوءاً  الفعل 
الفاعل هو العقل ألنّ   لنا أنّ   يوحي  . احلقائقالذين ال يعقلون هم الذين ال يدركون هذه    واسطة هذا الكشف 

   .دراك العالئق اليت تربط بينها وبني استنباط احلقائقيعقل" ودوره هو تتبع الظواهر وإأداة الفعل " فالعقل هنا هو

آت  فإذا  الكتاب  املروية يف  النصوص  النيسابوري دبر�  النصوص ابستثناء  هذه  أصحاب  أن  لنا  تبني  الذكر  نف 
الوقت نفسه يعتربون   ، "العقل"جممعون على وجود ملكة مستقلة يطلقون عليها اسم  والزخمشري   وإن كانوا يف 

إليه حساً ل  القلب مصدراً  والفهم ويضيفون  العقل  أو روحياً   عاطفياً   وجدانياً   لوعي  به دون  القلب  أما   .يستقل 
فـََتُكوَن  تفسري "  إىلبينما مييل الزخمشري    .النيسابوري فهو حيصر ابلقلب مفهومي اهلداية والضاللة دون تفضيل

   .يعقلون من التوحيد ويسمعون ما جيب مساعه من الوحي :بقوله "وٌب يـَْعِقُلوَن هِبَاَهلُْم قـُلُ 

القلب ملكة الوجدان    إىلويضيفون    .يدخل يف عموم القلب  ا عند أكثر علماء املسلمني خصوصاً فالعقل إذ   
 العاطفي والروحي.  
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بل    .الشريعة يف قدراهتااملعتزلة من علماء الكالم مينحون ملكة "العقل" شخصية مستقلة توازي    والثابت أنّ    
الشرعية هلا وحيا املعاين  القرآنية أتويالً و يطوعون  النصوص  بعيداً   قريباً   لون ابستمرار أتويل  منهم على   حفاظاً   أو 

أقرب   الفكري  منهجهم  فهم يف  املنطق  لعلم  التقليدية  والضوابط  ابملقاييس  العقل  الفالسفة   إىل استقالل  منهج 
   .ينيسالماإل

هذه اآلراء واملواقف اخلاصة ابلعقل عند الفالسفة مث املعتزلة من علماء الكالم ومن بعدهم    واجلدير ابلذكر أنّ    
 قد كشفت عن ظاهرة احلرج اليت عا�ها هؤالء مجيعاً   ،ن فيهم رواد التيارات الصوفية يني مبسالماإلمجلة املفكرين  

حني وجدوا أنفسهم أمام تفرد الوحي السماوي ابستخدام كلمة "قلب" للتعبري عن ملكة الفكر وموطن املعرفة  
بعد    ،من �حية  اليت جاءهتم  التقليدية  الثقافة  أمام  العقلعمث  يستقل  األوائل حيث  متفردة   ،لوم  ملكة  ابعتباره 

وقد خرجوا من هذا املأزق    .ابلقوة العاقلة اليت تولد األفكار من �حية وتستوعب املعارف كلها من �حية أخرى
منه كما عند الفالسفة والعقليني من علماء    من التوازي أو قريباً   احلرج حبلول أكثرها توفيقية وبعضها حيقق نوعاً 

 الكالم.  

صورة    للمشكلة ألنه يقدم  وازي بني العقل والقلب ال يعترب حالً ابلت  يلكن هذا املخرج التوفيقي أو الذي يناد   
 يتضح فيها االزدواج بقوة عند الفالسفة والعقليني من علماء الكالم ويغمض كثرياً   ، للمعرفة ذات طبيعة مزدوجة 

   .والغزايل  حملاسيبغريهم ويدخل فيهم رواد التصوف كاعند  أو قليالً 

 ************************* 

   -القـلب وحـسب: 

نعود     ليس  إ  أبنّ   البداية ونقرّ   إىلوهنا  قلب  الكلمة "عقل" واستخدام كلمة  الكرمي على جتاهل  القرآن  صرار 
ب  اً كما أن كلمة "قلب" يف القرآن ال تنىبء أبد  ،نتيجة للمصادفة  البينة  نه مللكة  تضمّ من خالل آ�ته الواضحة 
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يف كل الشواهد    جند مصداق ذلك  .مستقلة ميكن أن تعزل مقوماهتا وخصائصها حبيث نطلق عليها اسم "العقل"
  .صحاب النظرية التوفيقية أو القائلون بوجود توازن وازدواج واضحني حمددين بني العقل والقلباليت استعان هبا أ

الصيغ     أبداً   أما  تدل  ال  فهي  مرة  أربعني  من  أكثر  القرآن  استخدمها  واليت  "عقل"  للمصدر  أن    إىل   الفعلية 
واملنفصل املستقلة  "العقل"  ملكة  بوجود  يعرتف  السماوي  كانت  الوحي  وإن  وموازينها  بضوابطها  القلب  عن  ة 

 دخل يف عموم القلب. " ت"خصوصاً 

سم لالوجتاهل القرآن الكرمي    ،ال يقصد به غري املعىن اللغوي لظاهرة االستيعاب والفهم  مثالً   "يعقلون"إن فعل     
فالقلب يف القرآن هو    .عن النظرية العقلية   حلقيقة معرفية متمايزة جداً   هتقرير   إىل  "عقل" يدل داللة واضحة جداً 
لن من خالل القرائن الواردة يف كتاب هللا وحدة املعرفة ووحدة مصادرها كما تع  إىلهذه اللطيفة النورانية اليت ترمز 

فاملعرفة يف كتاب هللا كما قرر� يف الفصول السابقة هلذا   .سقوط نظرية العقل مبعناها التقليدي وضوابطها املنطقية 
والتنسيق   ، الكتاب هي حصيلة مجلة من ملكات متحدة كل واحدة منها تقوم بدور معني وتقف عند حد معني

 اطعة املتبادلة بني مكاسبها هو الذي حيقق وحدهتا ويكشف عن ظاهرة التكامل فيها. الذي تتم به املق

فرضنا      استخدم    أنّ ولو  قد  السماوي  االستخدام  االوحي  هذا  يف  لكان  "العقل"  إبسم  العقل إيذان  عطاء 
شرعية  فيه  تتوازى  الذي  املستوى  على  ووضعها  احلقائق  استيعاب  على  القدرة  ومنحه  املستقلة  شخصيته 

واستنباطاته من شرعية املعارف النابعة من غريه من املصادر، وملا كانت الضوابط والقيود احملددة يف  ستنتاجاته  ا
و اثبت يف اتريخ الفكر الفلسفي فالسفة العقليني كما هنتائج موجودة عند ال إىلعلم املنطق عاجزة عن الوصول 

أن هتتز صورة احلقائق اليت حيرص القرآن الكرمي على تقريرها وعلى وضع املناهج املعرفية   من الطبيعي جداً   نّ فإ
 اليت توصل إليها. 
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قدار حمددة وميتزج  أب  دة تصب فيها روافد هذه املعرفة املعرفة املوجودة جيب أن تصدر عن ملكة موح  نّ فإ  وإذاً    
وهكذا يتحقق التوازن املطلوب يف املنهج القرآين كما سبق   .دضها ببعض على حنو ال يستقل به رافد عن رافبع

   .السابقة من الكتـابأن بسطنا القول فيه يف الفصـول 

   -الفهـم األصيـل لكتـاب هللا: 

ا    اليت  البينات  اآل�ت  الدكتور  أما  هبا  كتابه    اجلوزو  الشيخ حممد عليستشهد  والقلب يف  "يف  العقل  مفهوم 
واليت وردت فيها الصيغ الفعلية للمصدر ( عقل ) واستنتج منها أن كتاب هللا يقرر وجود "عقل"    "القرآن والسنة

بع من اعتقاده بوجود ارتباط موضوعي ستنتاج � ن اخلطأ يف هذا اال، فإأو يعرتف بوجوده  مستقلة ذي شخصية  
  .هلذا االرتباط أبداً  واحلقيقة أنه ال ضرورة .بني الصيغ الفعلية واملصدر يف الواقع اخلارجيحىت 

طاع آ�ت معينة منه بل ابستيعاب آ�ته كلها  فهم املنهج املعريف يف القرآن ال يتكامل ابقت   واجلدير ابلذكر أنّ    
لكلّ  مصادر  أربعة  للمعرفة  تعني  ومكاسبه  اليت  وقدراته  حدوده  منها  املكاسب    فإذا  ،مصدر  هذه  اجتمعت 

بينها   التنسيق والتداخل  الكرمي يف مجلة آ�ته ومت  القرآن  اليت عينها  القلب حتققت  والقدرات حبدودها  يف ملكة 
   .املعرفة وظهرت احلقيقة 

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت   "   : هناك مصدر الفكر النظري الذي يستعني به كتاب هللا كما يف قوله عز وجل  –  1
أَنَزلَ  َوَما  النَّاَس  يَنَفُع  ِمبَا  اْلَبْحِر  ِيف  َجتْرِي  الَِّيت  َواْلُفْلِك  َوالنـََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتَالِف  مَّاٍء  َواْألَْرِض  ِمن  السََّماِء  ِمَن   ُ اهللَّ  

ِمن ِفيَها  َوَبثَّ  َمْوهِتَا  بـَْعَد  اْألَْرَض  ِبِه  َواْألَْرِض   فََأْحَيا  السََّماِء  َبْنيَ  اْلُمَسخَِّر  َوالسََّحاِب  الّرَِ�ِح  َوَتْصرِيِف  َدابٍَّة  ُكلِّ 
يـَْعِقُلونَ  ّلَِقْوٍم  قوله:    ، )164البقرة:(  "َآلَ�ٍت  يف  َلُكُم  "وكما  وَ  ْۖلَقَمرَ ٱوَ   لشَّْمسَ ٱوَ   لنـََّهارَ ٱوَ   لَّْيلَ ٱَوَسخََّر    لنُُّجومُ ٱ 

 يـَْعِقُلونَ  ۗۦٓ ُمَسخَّرٌَٰتۢ أِبَْمرِهِ 
ِلَك َلَءايَٰتٍۢ ّلَِقْومٍۢ  ..  )12(النحل: " ِإنَّ ِىف ذَٰ

تدعى هااتن اآل    تعلنان عن وجود ملكة مستقلة  أ�ما  "يعقلون" ال يف ضوء  فعل  تستخدمان  الكرميتان  يتان 
  ."العقل" بل مبعناها اللغوي الذي هو الفهم واالستيعاب وحسب
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يدي     بني  املخلوقات  من  فيهما  ما  بكل  والطبيعة  الكون  كتاب  يطرح  إذ  الكرمي  القرآن  أن  ابلذكر  واجلدير 
يعترب    إىلمنا يقصد  إ  نساناإل اليت  القلب  القراءة يف ضوء ملكة  النظري رافداً أن تكون  اليت   التفكري  الروافد  من 
القلب ال بعد أن يستوعبها   حتقق الغاية منها إجسد دورها والالقلب ال يت  والروافد اليت تصب يف  .صب فيهات

ملعىن من املعاين   هبا ال تعود جمرد مياه جارية منفصلة بل تصبح بفضل القلب رمزاً   فإذا  ،ضواءهويسلط عليها أ
فعملية التعقل يف كتاب هللا    وإذاً   ، غه وتعيني أبعاده وحتقيق التنسيق بينه وبني غريه من املعاين يستقل القلب يف صو 

 هي خصوصية القلب وحسب. 

وهو املصدر الذي يقدم نتائجه   ،وهناك مصدر آخر من مصادر املعرفة هو التجربة واملالحظة واالستقراء  –  2
ه  هذا النوع من املعرفة يف قول  إىل وقد وجه القرآن قارئه    .آخر يصب فيه  القلب ابعتباره رافداً   إىل املادية الواقعية  

ُ يُنِشُئ النَّْشَأَة اْآلِخَرَة ۚ ِإنَّ اهللََّ  "    : عز من قائل َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء  ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف بََدأَ اْخلَْلَق ۚ ُمثَّ اهللَّ
 . )20العنكبوت:( "َقِديرٌ 

الدعوة      هنا صرحية يف  والتعرف    إىلواآلية  أسرارها  املادية كلها الكتشاف  املخلوقات  مع  سننها    إىلالتعامل 
ملكة    إىلوال يتم ذلك إال حبمل نتائج التعامل الذي يتم ابلتجربة واملالحظة واالستقراء    . الثابتة أبمر هللا عز وجل

 مصدر الفكر النظري  والقلب وحده هو القادر على استيعاب هذه النتائج وتفسريها والربط بينها وبني  .القلب
قليل  قبل  إليه  أشر�  املعرفة    .الذي  هي  املعرفة  اإلهذه  منها حسن  يقصد  اليت  يف  املوضوعية  نعم هللا  من  فادة 

  .األرض

أََفَال  "  تعاىلمث يقرر القرآن وجود مصدر اثلث للمعرفة هي اليت يعرب عنها بقول هللا تبارك و   –  3 َوِىفٓ أَنُفِسُكْم ۚ 
التأمل يف أعماق الذات وتطهري   أنّ   إىلاآليتني ما يدل  ففي هاتني    ."َواتـَُّقوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ " وبقوله: "تـُْبِصُرونَ 

الغرض    النفس من الكدورات ابلتقوى مها مصدر من مصادر املعرفة اليت ال تستبني حدودها وأبعادها وال يتحقق
   .ويسلط عليها أضواءهمنها إال حني يستقبلها القلب 
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بقدراته اخلاصة بل �يت   نساناإلمث �يت املصدر الرابع وهو الذي ال ينطلق من واقع احلياة البشرية وال حيققه    –  4
الثغرات اليت ال تستطيع هذه الدورات تغطيتها الغيب لتغطية  الغيب الذي ال . إبقدر معني من عامل  نه مصدر 

ال بعد الكشف عن املعامل واألسرار اليت وال تتحقق وحدهتا املتكاملة إ  .ه تكامل املعارف البشرية إال ب  إىلسبيل  
ن العلم ببعض املغيبات هو مصدر أساسي من مصادر  فإ  وإذاً   .ة املعرفة عندهدحيتاج القلب إليها الستكمال ما

أول   ما يف قوله عز وجل يفعلى غريه ك مسبقاً   ابلغيب أمراً  مياناإل، حىت أن القرآن جيعل من املعرفة يف كتاب هللا
) الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا 2لِْلُمتَِّقَني () َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى  1امل ("    :سورة البقرة

 ".   ) 3َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن (

  .ق ببعض األرزاققامة الصالة والتصدّ مقدم يف ترتيب اآلية على إابلغيب  مياناإلف   

 ********************** 

القلب الذي هو ملكة التعقل واالستيعاب والفهم هو وحده الذي يستقل بتقرير ما جيب أن يفعله بعد   على أنّ   
معرفته االختيار  ،استكمال  على  القادرة  وامللكة  لإلرادة  موضوع  هو  احمل  ،أي  ومدى وهو  اختياره  على  اسب 

   .جانب كونه ملكة وعي وفهـم إىل فهو ابلتايل ملكة خلقية .رادة عنده مع املعارف اليت اجتمعت لديهجتاوب اإل

وهبذا املفهوم    .هو الذي يفكر ويستنتج وهو الذي يريد وخيتار  ،ب يف القرآن ال العقلالقل   وخالصة القول أنّ   
للشخصية   املتكاملة  الوحدة  امل  .ية نسان اإلتتأكد  هبذا  يتوحد  اإلكما  مصدر  أي  املسؤولية  مصدر  رادة  فهوم 

  .واالختيار

 ************************ 

أب�ا    من كتابه "مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة"  101لفاظ اليت يقرر الدكتور اجلوزو يف ص  أما األ   
ولذلك جيدر    .معناها اللغوي غري القدرة على االستيعاب والفهم  يف  لفظ العقل فهي يف احلقيقة ال تعينمرادفة ل

   .هى واحلجر واحلجىلفاظ اليت يشري إليها املؤلف هي: اللب والفكر واحللم والنّ . واألا أن نعتربها مرادفة للقلببن
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بيّ     للمعرفة كما  القرآن مستودع معقد  منطق  القلب هو يف  فقد وجوملا كان  قليل  قبل  أن تكون هذه  نا  ب 
   نسان.اإلمنا مع وحدة الشخصية واملسؤولية يف  . وحنن نقرر هذه احلقيقة جتاوابً األلفاظ مرادفة له 

 

 *********************** 

د كفا� مؤونة الرد على االعرتاف بوجود ملكة العقل املستقلة عن القلب يف السنة الدكتور اجلوزو ق  والواقع أنّ    
 اخلاصة وجتعله مواز�ً يته  للعقل شخص  لماء يف تضعيف األحاديث اليت تعطيالع  النبوية املطهرة حني روى رأي

قول املؤلف:    136جاء يف ص    فقد  .البن احملرب  "فصل العقل"من مثل األحاديث اليت وردت يف كتاب    ،للدين
الدين هو  (رح والتعديل على تكذيب األحاديث اليت وردت فيه مثال ذلك حديث:  مجع عدد من رجال اجل فقد أ

   .)العقل ومن ال دين له ال عقل له

الغزايل عن النيب يب حامد  فسه يروي املؤلف ما جاء يف كتاب اإلحياء لإلمام أمن الكتاب ن  140ويف ص     
مث قال هللا عز    مث قال له: أدبر فأدبر،  عقل فقال له: أقبل فأقبل،صلى هللا عليه وسلم قوله: أول ما خلق هللا ال

 . بك أثيب وبك أعاقبو  فيك آخذ وبك أعطي –منك  أكرم عليّ  زيت وجاليل ما خلقت خلقاً وجل: وع

العراقي الذي يقرّ     ابن  كما يروي رأي االمام    .ر ضعف هذا احلديثمث يروي املؤلف بعد ذلك رأي احملدث 
 ذي يقرر أبن هذا احلديث كاذب وموضوع عند أهل العلم. ال تيمية 

 .كتابه العقل وفضلهة ابلعقل يف  يب الدنيا خاصسه من األحاديث اليت يرويها ابن أواملوقف هو نف   

فيها   نّ مثل هذه األحاديث، فإ  وم األوائل على اختالف مذاهبهميستنكر املشايعون لعلال  وال عجب يف أن     
وبصورة   واملعتزلة منهجهم يف املعرفة ويساند طريقهم يف النظر وبني هؤالء املشايعني فرق الباطنية واملتصوفة  ما يؤكد  

   .خاصة الفالسفة 



23 
 

ن نقرر أبن املفكرين املسلمني وأ  .فد السابقة اليت حتدثنا عنها الروا  إىلويف وسعنا أن نضم هذا الرافد الثقايف     
يعتربوا  و الذين حا أن  الوا  التقليدي  مبعناه  ومصدراً لالعقل  بذاهتا  قائمة  ملكة  قد    وحيداً   مستقالً   تارخيي  للمعرفة 

ي فلم يوفقوا على التحرر منها بل جلأ كل فريق  سالم اإل–فدة على العامل العريب  أتثروا بنفوذ الثقافات القدمية الوا
اء الثقافة القرآنية احملضة والثقافة القدمية  أسلوب معني للتخلص من هذه االزدواجية الثقافية اليت تكونت ابلتق  إىل

 ي.  سالماإلالوافدة من املاضي أو من خارج العامل العريب 

 ******** 

   -القلب ال العقل يف القرآن: 

وملا كانت الشواهد املقتبسة من كتاب هللا هي اليت يستعان هبا يف حتقيق القول أبن القرآن قد أغفل العقل    
ونستبني   اآل�ت القرآنية   إىلفقد وجب أن نعود    ، مللكة مستقلة صاحلة وحدها للحصول على املعرفة   ابعتباره رمزاً 

   ." ما نتبني عالقة ما يسمى "العقلنة دور القلب فيها ك

أَفـََلْم  : "تعاىلاآلية اليت اعتربها الدكتور اجلوزو "نقطة االلتقاء بني العقل والقلب" هي قوله تبارك و   واملالحظ أنّ    
تـَْعَمى   َال  َا  فَِإ�َّ هِبَا ۖ  َيْسَمُعوَن  آَذاٌن  أَْو  هِبَا  يـَْعِقُلوَن  قـُُلوٌب  َهلُْم  فـََتُكوَن  اْألَْرِض  ِيف  تـَْعَمى َيِسريُوا  َولَِٰكن  اْألَْبَصاُر 

   )46احلج:اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر (

التقاء بني العقل والقلب  يف هذا الوحي  فهل صحيح أنّ    املوافقة على هذا التفسري    أال تعين  ؟ السماوي نقطة 
القلب    أبنّ  ال  مبايننشاط  نقول  ؟عقل لنشاط  ال  إ   إنّ   :وملاذا  اآلية  هذه  أنّ   عال�ً يف  بنفسه   عن  يعقل  القلب 

مفهوم العقل التقليدي بل تضم إليها ضوابط    إىلالقدرات املنسوبة    ائق بقدراته الذاتية اليت ال تعينويستوعب احلق
  ؟.هلامات واألحاسيس الفطرية والقدرة على االتعاظمعرفة وموازين أخرى تدخل فيها اإلومصادر لل وقيوداً 
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 سالماإلالعقل مبفهومه التقليدي التارخيي عند الفالسفة اليو�ن والالحقني هبم من املتفلسفة الشرقيني قبل    إنّ    
الفعل على   إىلحساس ابملسؤولية ومن البواعث اليت تدفع  ة ختلو من االنفعال واالتعاظ واإلوبعده هو ملكة ابرد
 أي صورة من الصور. 

ظره علة الوجود لكنه ال يعـي املوجودات اليت  ن كان يف نعند أرسطو وإ  العقل األول  ليل على ذلك أنّ والد   
ه نوع غري ملموس من املادة غري ذي حدود ال يف الزمان وال يف إنّ   .يريدها كما ال يرفضها ابلطبع  تصدر عنه وال

نسبياً   .املكان يكون  ما  أشبه  أخرى  بعبارة  نفس  ابمليول  وهو  أرسطو  العمه،  عند  هي  ميز   .دياملاى  اليت  وقد 
 مصدرو   ،ن كان ال يتحركوع األول منهما هو مصدر احلركة وإالن  مي يقرر أنّ كّ رتاض هتالفيلسوف بينهما ابف

غري أنه الالمعىن الذي تصدر عنه    شيئاً   وهذا تعريف ال يعين  .رادات وال يعيهااإلرادات وإن كان ال يريد هذه اإل
تصدر  والال  ،احلركات   كلّ  اليت  كلّ إرادة  الشروط    .راداتاإل  عنها  هو  احلرج  هلذا  أرسطو  تعرض  يف  والسبب 

 املنطقية اليت وضعها ملفهوم العقل األول. 

اض ترتيب تنازيل رغم حماولتهم اقرت   وقد بقيت للعقل هذه الصورة عند الفالسفة الشرقيني يف العصر املسيحي   
العلة أو املخلوق من    فية خاصة خلروج املعلول منواملقصود هبا تصور كي  .وضع نظرية الفيض لعدد من العقول ب

وهذا يعىن أ�ا حماولة لتعليل خروج الفاين   .املادة  إىلوابلالمادي لتنتهي    احملدود،   إىللتنتهي  ابملطلق    اخلالق تبدأ
نا بصحة  قناعإحماولة    فهي إذاً   .زيل األبدي والالمتناهي والثابت والالماديدود واملتغري واملادي من ذات األواحمل

 مقولة غري معقولة وال مفهومة.  

منطقه    ومقدمات  بروده  للعقل  بقي  الفالسفة    وقد  عند  ونتائجه  فسالماإلاخلاص  تغيري  مع  الثقافة يني  رضته 
إ هي  عليهم  الذات  القرآنية  حملّ اإلهليحالهلم  أرسطو  ة  عند  األول  عنه   ،العقل  يفيض  الذي  األول  والكائن 

األفلوطينية  الفلسفة  أصحاب  عند  عن  .املخلوقات  مبنطق أما  أعجبوا  الذين  الكالم  علماء  من  خباصة  املعتزلة  د 
هللا كتاب  يف  القلب  بنظرية  الوعي  من  تعفيهم  اليت  تطبيقاته  وسهولة  العقلي  املصادر   ،أرسطو  مستودع  وهو 

رادة واالنفعال الوجداين املرتبط ابملستودع  وحتقيق وحدهتا كما هو مستودع اإل هااملتعددة للمعارف بعد التنسيق بين
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أاألول نقول  املخالفة هلا أتويالت ،  القرآنية  العقل مبوازينه األرسطية ووضع لآل�ت  احتفظ  فقد  املعتزلة  ما عند 
ة يقررون القضية املنطقية املعتزل  أي أنّ   .صحاب هذه الصناعة الفكرية ا اصطناع شديد كما هو معروف عند أفيه

ظرية ها، من مثل نظرية خلق القرآن ونل الذي يتطابق معها مث يعطون النصوص القرآنية الشكاليت يسلمون بصحت
ظري  القبح واحلسن العقليني ونظرية العدل الواجب على هللا مبقتضى منطقهم العقلي. وعلى هذا يبقى العقل الن

ن تتشكل ذي جيب أن تنضوي حتته معاين القرآن وأهو املهيمن وهو املقياس ال  بضوابطه وقيوده املنطقية املعروفة 
 على صورته.  

املفكرين      العقل عند عامة  اعترب حتت ضغط احلاجة  سالماإلأما  القرآين  االحتفاظ    إىليني فقد  النص  هبيمنة 
داخلة يزيد    ملكة  االستقالل  من  بنوع  احتفاظه  مع  القلب  ملكات  مجلة  تبعاً يف  بعلوم    وينقص  أتثرهم  ملدى 

 االوائل أو بظاهر النصوص القرآنية.  

 **************** 

أَفـََلْم    "   : تعاىل قوله    تقرير حقيقة أساسية أنّ   إىلالكالم الذي حققنا به مفهوم العقل التقليدي    خنرج من كلّ    
قـُُلوٌب   َهلُْم  فـََتُكوَن  اْألَْرِض  هِبَا َۖيِسريُوا ِيف  َيْسَمُعوَن  أَْو آَذاٌن  هِبَا  نقطة   إىلشارة  اإل  ال يعين  )46(احلج:  "يـَْعِقُلوَن 

 :" يف اآلية   تعاىليؤكد هذا املعىن قوله تبارك و   .عملية التعقل هي عملية قلبية حمضة   عقل والقلب ألنّ التقاء بني ال

َا َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِٰكن تـَْعَمى   وملا كانت الرؤية والعماية حصيلتني  .  )46احلج:(  "اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ فَِإ�َّ
عقل وال حمل فيه ملكة  فالقلب هو جوهر الت  وإذاً   ،وملا كانت هااتن الصفتان موقوفتني على القلب  ،لظاهرة التعقل 
   ."العقل" ىمستقلة تسمّ 

 ********************** 
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   - : القرآنشواهـد أخرى من 

كما قلنا    ، القلب مستودع ملصادر املعرفة كلها أي هو امللكة الوحيدة اليت تتحقق هبا وحدة املعرفة   إنّ   :قلنا   
أنّ   .حساس ابملسؤولية قلب مستودع لإلرادة والوجدان واإلال  أنّ   :أيضاً  نقرر  القرآن هو    وبتعبري آخر  القلب يف 

ق ذلك جمموعة كبرية من آ�ت كتاب هللا تؤكد  يصدّ   .ية وتكاملهانساناإلوحدة الشخصية    إىلامللكة اليت ترمز  
ية والرؤية الفكرية النظرية والرؤية املوضوعية النابعة من التجربة والرؤية النابعة ميانالرؤى دون متييز بني الرؤية اإل  لّ ك

  .اهجهان اختلفت مصادر هذه الرؤى وتباينت مناختصاصه وإ مادة القلب ومواضع هامن الغيب فهي كلّ 

 هو الذي يعقل أي يستوعب ويفهم وهو الذي يعمى ويبصر. ية السابقة لب يف القرآن كما تبني لنا يف اآل فالق   

نَساُن َعَلٰى نـَْفِسِه َبِصريٌَة ("  :يف سورة القيامة   والقلب يف القرآن هو املسؤول كما يف قوله عز وجل    )  14َبِل اْإلِ
  . ")15َوَلْو أَْلَقٰى َمَعاِذيَرُه (

قوله عز وجل     الذي �مث كما يف  َيْكُتْمَها  "    :والقلب هو  َوَمن  الشََّهاَدَة ۚ  َتْكُتُموا  ِمبَا  َوَال   ُ َواهللَّ قـَْلُبُه ۗ  آِمثٌ  فَِإنَُّه 
 . ". ) 283البقرة:تـَْعَمُلوَن َعِليٌم (

َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك "  :في الكفر كما هو يف قوله عز وجلوخي  ميانيظهر اإل  والقلب هو الذي يؤمن أو   
نـَْيا َوُيْشِهُد اهللََّ َعَلٰى َما   . ")204البقرة:ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم (قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ

مرض فهو خائف حذر يرتقب أن يكشف    فإذا  ميان. إلاب  .. هو ميرض ابلنفاق ويصحّ .والقلب ميرض ويصحّ    
كما أنه هو    ،قفالوالقلب يتعرض للختم أو الطبع واإل  .غده  إىلبيومه مطمئن  فهو قوي واثق    وإذا صحّ ...سرته
والقدرات اليت   وملا كان القلب ابلصفات واخلصائص   .ل الوحي عليهويتنزّ   إليها  يستقبل املعارف أو يهتدي  الذي

   .وحقيقته وموضع مسؤوليته ووعيه نساناإلال أكثر ألنه جوهر  أورد�ها فقد وجب أن يكون واحداً 
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املفهوم      رمحة  والاحلب والكراهية،    ة ما نقرره أبنّ نقرر من صحالواسع والشامل للقلب نستطيع أن  ويف ضوء 
 خنتار آ�ت من كتاب هللا تسجل كلّ وفيما يلي    .والسكينة واخلوف موضعها القلب  والتسامح واحلقد،  ،والغلظة 

املعاين وت الوحيدهذه  القلب مكا�ا  فيها وفيما    ،عترب  قبلها  ذ كما جتد  املاكر�  اليت  من الصفات واخلصائص  دة 
إبنتاجها  يتخصّ  القلب  نتائجهص  نستوعب  حنو  على  والتكامل  والتوازن  ابلتناسق  تتميز  اليت  املعقدة   ، ابلطريقة 
ما اخرت�ه ال ميثل كل   أنّ   هللا وحده هو الذي يعلم صورته احلقيقية وكيفية حترك القدرات املختلفة فيه. على  لكنّ 

غفلنا  على مجلة النصوص القرآنية اليت أ  د لالطالعما ورد يف كتاب هللا من هذه املعاين بل هو جمرد منوذج ميهّ 
 ذكرها بسبب املساحة احملدودة للكتاب. 

اآلية      حممد  20يف  سورة  فَِإَذا"  : من  ُسورٌَة ۖ  نـُزَِّلْت  َلْوَال  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِفيَها   َويـَُقوُل  َوذُِكَر  حمَُّْكَمٌة  ُسورٌَة  أُنزَِلْت 
 ".  ..اْلِقَتاُل ۙ رَأَْيَت الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِم مََّرٌض يَنظُُروَن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوتِ 

 ".. َعَلٰى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَاأََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم " :أيضاً  من سورة حممد 24يف اآلية    

ِإ�َّ  "   :من سورة الكهف   57ويف اآلية      َيَداُه ۚ  َقدََّمْت  َما  َوَنِسَي  َها  َعنـْ فََأْعَرَض  َربِِّه  َأْظَلُم ِممَّن ذُكَِّر آِبَ�ِت  َوَمْن 
 ".  ن َتْدُعُهْم ِإَىل اْهلَُدٰى فـََلن يـَْهَتُدوا ِإًذا أََبًداَجَعْلَنا َعَلٰى قـُُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأن يـَْفَقُهوُه َوِيف آَذاِ�ِْم َوقْـرًا ۖ َوإِ 

ْن َأَحٍد ُمثَّ انَصَرفُوا ۚ   "  :من سورة التوبة   127ويف اآلية      َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة نََّظَر بـَْعُضُهْم ِإَىلٰ بـَْعٍض َهْل يـَرَاُكم مِّ
ُْم قـَْوٌم الَّ  ُ قـُُلوهَبُم أِبَ�َّ  ".يـَْفَقُهونَ  َصَرَف اهللَّ

َلٰى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن عَ ) 193نـََزَل ِبِه الرُّوُح اْألَِمُني ( " :من سورة الشعراء 195  – 192ويف اآل�ت    
 ". ) 195) بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ مُِّبٍني (194(

ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا جلِِّْربِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه َعَلٰى قـَْلِبَك إبِِْذِن اهللَِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْنيَ يََدْيِه  "  :من سورة البقرة  97ويف اآلية     
 ".ْشَرٰى لِْلُمْؤِمِننيَ َوُهًدى َوبُ 
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ِئي ُتظَاِهُروَن "  :من سورة األحزاب  4ويف اآلية      ُ ِلَرُجٍل مِّن قـَْلَبْنيِ ِيف َجْوِفِه ۚ َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ مَّا َجَعَل اهللَّ
ُ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ ِمنـُْهنَّ أُمََّهاِتُكْم ۚ َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكْم ۚ  ِلُكْم قـَْوُلُكم أِبَفْـَواِهُكْم ۖ َواهللَّ  . "ذَٰ

َن اهللَِّ لِنَت َهلُْم ۖ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّوا ِمْن  "  :من سورة آل عمران  159ويف اآلية      فَِبَما َرْمحٍَة مِّ
 .  "تَـوَكِِّلنيَ ْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر ۖ فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ۚ ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلمُ َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعنـْهُ 

 ************** 

أنّ     ابلذكر  والعلماء    واجلدير  وصاية  سالماإلاملفكرين  من  التحرر  مجلتهم  يف  يستطيعوا  مل  املنهجية يني  الرؤية 
كبرية   أعداداً   العقلية القدمية واليت تنادي بوجود منهج عقلي �بع من ملكة يطلقون عليها اسم "العقل" رغم أنّ 

واعتربت   .القلب  إىلضافت قدراهتا  أهذه امللكة ومل تقرر استقالهلا ابلطبع بل    إىلمن آ�ت كتاب هللا مل تشر  
عنها   كشفت  اليت  األخرى  القدرات  تركيبية  دلوح  رمزاً هذه  توازنية  لعملية  وحصيلة  القلب  هذا  جداً ة    معقدة 

  .للرتدد والريبة والشك ولكنها واضحة املعامل حبيث ال تدع جماالً 

  : فتقاد الدقـة يف التسميـةا

طغيان بعض املفهومات   إىل ال  تفاوت يف الوضوح ال تعزى إ  رت مظاهرها وتعاقبت على والتبعية هذه اليت تكرّ    
وهذا الطغيان بدوره    سالم.اإلواملصطلحات اليت رافقت الثقافات الوافدة من املاضي أو من خارج عامل العربية و 

ذلك أ�م بسبب أتثرهم مبناهج   ،يني على اختالف مواقعهم ومذاهبهم يف احلرج والغموضسالماإلأوقع املفكرين  
ويف حاالت التبعية الشديدة كما عند املعتزلة    .توفيقية يف حاالت االعتدالوضع حلول    إىللفكر األجنيب ابدروا  ا

أنّ  غريبة خالصتها  فرضية  وضعوا  خاصة  بصورة  الفالسفة  مث  الكالم  علماء  بسلطانه   من  اعرتفوا  الذي  العقل 
قلب هي  ل ا  ية يف قدراهتا لقدرات القلب، مع إضافة متنح العقل ميزة مناملطلق ومتيزه من القلب هو ملكة مواز 

 املعرفة العقلية هي معرفة اخلاصة بينما املعرفة القلبية هي معرفة العامة.   الزعم أبنّ 

 *************** 



29 
 

الثقافية قدرته على وضع تسميات سالماإلهكذا فقد الفكر      القرون اخلالية ويف هذا اجلانب من قيمه  ي يف 
دقيقة كاليت جندها يف كتاب هللا واليت مل تستطع األجيال املتعاقبة الكشف عن بعض أسرارها املكنونة اليت يشري  

لكرمي على استخدام  اإليها الوحي السماوي ابألصابع العشر حني يصر يف مائة وعشرين ونيف من آ�ت القرآن  
وابلتايل على  ،واملسؤولية واملعاتبة واحلساب والثواب والعقابه موضع الفكر والعاطفة  حلاح على أنّ كلمة قلب واإل

   .ية نسان اإلأنه اجلوهر الواحد للشخصية 

امضة يستعني ابلعبارات الغ  يي بسبب من افتقاده لدقة التسميات يف بعض أنشطته بقسالماإلالفكر    كما أنّ     
 .واحللول التوفيقية يف موضوع ابلغ األمهية هو موضوع "علم املعرفة" 

والكون    ،د مناهج التفكري والدرس ويعني أساليب التعامل مع احلقائق العقدية وملا كان علم املعرفة الذي حيدّ    
ننا نستطيع أن نستبني السبب الذي حال والقيم اخللقية واألدبية فإ  ،ية نساناإلوالطبيعة واحلياة النباتية واحليوانية و 

جيابية األوىل اليت سجلها هذا الفكر حني  ي مع اعرتافنا ابخلطوات اإلسالماإل دون وضوح هذه املناهج يف الفكر  
 نطقي الصوري واملنهج الصويف عرب عدد غري قليل من حاملي رسالته.  ميز بني املنهج املوضوعي واملنهج امل

  -  : الثورة يف مفهوم املعرفـة

مفهوم "القلب" ميثل هذه    قلنا أنّ   ،جاز لنا أن نستخدم كلمة ثورة وحنن نناقش علم املعرفة يف كتاب هللا  فإذا  
 الثورة التمثيل الكامل املتميز بكل معىن الكلمة.  

نه  ي. إسالماإللفكر القدمي أو الفكر القادم عن خارج العامل العريب  مناهج ا  فمفهوم القلب يف القرآن ألغى كلّ    
واحليا املوت  ظاهرات  ويف  واألرض  السماوات  خلق  يف  النظري  التفكري  بصحة  اعرتافه  الطبيعة رغم  ووقائع  ة 

  . ددة من أنشطة القلب املتع بل اعتربه واحداً  ،رفض أن يعرتف هلذا التفكري مبلكة مستقلة امسها "العقل" ،املختلفة 
ثبت املفهوم القرآين  . وقد أاملعارف املمكنة   كلّ   إىلاحلقائق والتوصل    ال يقوم بفسه للحصول على كلّ نه  ذلك أل

املعارف مما أحدث ردات فعل يف عصور الحقة فظهر   الشكلي عن اهليمنة على كلّ للقلب عجز املنهج العقلي  
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نب جوا  عن استيعاب كلّ   جانبية للمعرفة وقصوراً ومها بدورمها كا� ميثالن رؤية    .الصويف مث املنهج الوضعياملنهج  
املعرفة    نّ أ   ؤكد هذا العجز. كما يضمن توازن حمدد بفضل مفهوم القلب قدار معينة و املعرفة اليت يتم استيعاهبا أب 

هذا   من  سابقة  فصول  يف  عدد�ها  أن  سبق  اليت  األربعة  أبمبصادرها  �بعة  موحدة  رؤية  قدار  الكتاب حصيلة 
 حددها وحي السماء من هذه املصادر ابلذات.  

  - :النتيجة الثورية لعلم املعرفة ومصادرها يف املفهوم القرآين قد أعلنت احلقائق الثابتة اآلتية  وخالصة القول أنّ    

  .توحيد ملكات التفكري والتعامل مع الكون والطبيعة واحلياة والنفس يف ملكة واحدة هي ملكة القلـب – 1

استيعاب جمموعة احلقائق واملعارف جتاه هي معرفة �قصة عاجزة عن  معرفة تنبع من منهج واحدي اإل  كلّ –  2
الشامل  ،املمكنة  القرآين  ابملنهج  يستربوا  مل  الذين  املفكرين  حتول  يفسر  الذي  هو  املنهج  ا  وهذا  من  ملستوعب 

 املنهج الوضعي بشقيه املادي السكوين واجلديل.   إىل املنهج الصويف مث  إىلاملنطقي الصوري أو الشكلي 

القلب ال يقوم بنشاط معريف وحسب بل   مبعىن أنّ   .رادة يف ملكة واحدة هي ملكة القلبتوحيد املعرفة واإل  –  3
وقد    .فعاالت والعواطف املختلفة كما أنه يف الوقت نفسه ملكة خلقية وموضع لالن  . يقوم بنشاط إرادي أيضاً 

 . لقرآنية اليت روينا بعضها قبل قليل ظاهرة التوحيد هذه�ت اأكدت اآل

  . بية يف اتريخ الثقافة البشرية والعاطفة هو ظاهرة انقال  لربط بني النشاط الفكري واإلراداتا  واجلدير ابلذكر أنّ    
  ،يسالماإل  �ا تقتلع من اجلذور كل االجتاهات الثقافية السائدة قبل عصر القرآن أو السائدة خارج العامل العريبإ

وسائل االتصال مبوضوعات املعرفة ومواطنها خارج النفس البشرية   يف طريق جديدة تتغري فيها كلّ  نساناإلوتضع 
من اجلهد الضائع حني يتخذ   بذلك كثرياً   نساناإلموضوع بعده الواقعي فتوفر على    كما حتدد لكلّ   ، أو داخلها

 ملنهج املعرفة الشاملة املتوازنة يف كتاب هللا.  منهجا للمعرفة مغايراً 

وانب ميتزج املفكر الباحث عن املعرفة قد حاول جهده أن يتجنب العمل مبنهج متعدد اجل   نساناإل  والواقع أنّ    
وال النظري  الفكر  ويستند  فيه  والصويف  املغيب  إىلوضعي  قبلاملعلومات  من  شرحناها  اليت  ابلطريقة  هذا    ألنّ   ،ة 



31 
 

وبتعبري آخر نقول   .املعريف  املنهج يتميز ابلتوازن ويرفض وضع ثقته املطلقة يف جانب واحد من جوانب النشاط
ا يقول  از�ت الدقيقة فهي كمالوجود سلسلة معقدة متداخلة احللقات من التو   هذا املنهج �بع من فكرة أنّ   ألنّ 

ابلغاب تكون  ما  أشبه  مع  بعضهم  متعددة  اجتاهات  ويف  مطردة  بصورة  وتنتقل  أشجارها  تتحرك  اليت  الكبرية  ة 
  .خارجي اثبت طارإن كانت ذات الثبات يف داخلها وإ  احتفاظها مبوقعها من األرض فهي ال تعرف

وإ    املناسبة  مثالً   ثبااتً وهبذه  اليو�ين  الفكر  بني  األساسي  واحلياة  للتعارض  الكون  أنّ   ،وبني حقيقة  علم   نذكر 
أي   ه يقوم على أبعاد اثبتة ال تتغري،الذي مهر فيه اليو�نيون هو علم كوين اثبت يف كلياته وجزئياته ألناهلندسة  

كان اليو�نيون قد اختاروا هذا العلم  وإذا    .طبيعة أل�ما يف حركة وتغري مستمرينهو مفارق يف بنيته للكون وال
الكون والطبيعة   يعفيهم من رؤية  به فألنه  فإ  .على حقيقتهماابلذات واهتموا  ما يسمى    نّ وال عجب يف ذلك 

جتنب   إىلابملنهج العقلي الصوري الذي وضع أرسطو له قيود املنطق الشكلي وضوابطه هو ظاهرة أخرى تدل  
املعرفة   مواجهة  تستند  اليو�نيني خطة  اليت  ذات حدود    إىلالشاملة  متعددة  خلقية مصادر  قيم  وذات  متفاوتة 

   .خاصة 

كثري من   احلديدي األصيل جيب أن نعيد النظر يف  اخلط ولكي نضع قطار املعرفة البشرية فوق    ،من أجل ذلك 
املفكرون    اجههي و أزق الذلذي كشفنا عن امل" ا العقل"التسميات اليت اصطلحنا عليها ويف مقدمتها مصطلح  

 اختاذ حلول توفيقية للخروج منها دون جناح.  إىليون الذين ابدر الكثري منهم  سالماإلدخل فيهم املفكرون  ،بسببه

أنّ     يعين  هُ   وهذا  الذين  حنن  نتدبّ   إىلدينا  علينا  أن  هللا  �ائياً كتاب  نتحرر  أن  بعد  فيه  ونفكر  كل   ره  من 
السابقة  الفكرية  الدعوة    .املسلمات  اليت جاءت هبا  الصورة  انقالبية شاملة على  ننطلق حبركة  ية سالماإلأي أن 

فكر وقيم سقاط عامل اجلاهلية كله مبا فيه من  هذه الدعوة اليت �دت إب  .ه وسلمعلى لسان حممد صلى هللا علي
فأ وعقائد  وتقاليد  الرأيرست  وعادات  أساسية    ،مبادىء  الوحدانية وكخطوة  عقيدة  هتدف    ،قاعدة    إىل اليت 

جذورها من  اجلاهلية  البنية  القاعدة   ،اقتالع  هذه  يف ضوء  واحملاورات  والنواهي  واألوامر  التوجيهات  تتابعت  مث 
   .فاتبعت بعض املاضي ال على أساس أنه جزء منه بل على أساس أنه احلق النابع من هذه القاعدة
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التجوبشي   الفرنسي الذي ألغى بشطحة قلم   أنّ   :اوز نستطيع أن نقولء من  الفيلسوف  خطة رينيه ديكارت 
أ�    ذاً ة له عرب عنها بقوله "أ� أفكر إ مناهج الفكر القدمية وطالب ابالبتداء من البداية وطرح أول قضي  واحد كلّ 

هذه اخلطة صحيحة من حيث الشكل ال من حيث املوضوع أل�ا بدأت بداية خاطئة خمالفة   نقول أنّ   .موجود"
 . سالماإلللبداية اليت سجلتها دعوة 

و     تبارك  قوله  املناسبة  الكرمي  تعاىلولنتدبر يف هذه  قرآنه  ِإَذا   "  : يف  َولِلرَُّسوِل  هللَِِّ  اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيـَُّها   �َ
 . )24األنفال:( "ْم ِلَما ُحيِْييُكْم ۖ َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َحيُوُل َبْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُحتَْشُرونَ َدَعاكُ 

  األنشطة اليت تصدر عنها:   ناول كلّ جساد وحسب بل يت واإلحياء يف هذه اآلية ال يعين بعث احلركة يف األ   
رادة مث العقيدة اليت هي مبثابة اجلهاز الضابط  لفة والنشاط العملي النابع من اإلعلى صوره املختالنشاط الفكري  

البوصلة العمل اإل  اليت تعني مسرية كلّ   أو  الفكري يف صف واحد فال ينفصل أحدمها عن من  رادي والنشاط 
 ية. نساناإلمع وحدة الشخصية  اآلخر جتاوابً 

االستجابة      على هذه  معينة  هللويرتتب  وااللتزام ألخالق  التفكري  معني يف  مبنهج  االستعانة  الرسول   . ولدعوة 
  ، يف الفكر والعمل  نسايناإلعالم قاطع حاسم ال غموض فيه لوحدة النشاط  جابة على هذه الصورة هي إفاالست

والطاعة  العقيدة  يف  أنّ   . أو  عملية ه  كما  حتقق  اليت  االستجابة  املعرفة  اإل  ذه  بني  الفصل  لعملية  رفض  حياء 
 قيمة كل منهما مرهونة ابألخرى.  واألخالق العملية ألنّ 

االستجابة هي يف ح  وكلّ    هذه  مفهوم  من  تنبع  ال  املستقبل  جمتمع  لبناء  املسلم  هلا  قيقتها محل  �ضة خيطط 
   .أو هي محل غري مستوف لشروط احلياة الصحية املتوازنة  ،كاذب لوليد املستقبل

 

 *********************** 
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ي يف سالماإلما يعانيه العامل العريب    أبنّ ويف ضوء ما قرر�ه وسلطنا الضوء عليه من احلقائق حيق لنا أن نعلن     
  . أو من الفصل بني الفكر واألخالق العملية   ،لفكرية املنحرفة من املتاعب هو بسبب من املناهج االوقت احلاضر  

التالوة آل�ته   ولتحويلنا عملية  لكتاب هللا  فهمنا  بسبب من سوء  بزمزمة   إىلوابلتايل هو  يكون  ما  أشبه  شيء 
  .اتيل اليت ترافق الطقوس الوثنية أو الطقوس اليت ال دور هلا يف صنع اجملتمع البشريالكهان أو الرت 

يف    ،وبدعبطل    إىلمستوى الوعي واألخالق اليت حتيل كالمنا    إىلمآسينا اليوم �بعة من عجز� عن االرتفاع    إنّ 
ابملنهج القرآين الذي وضع حجر  ميدانه متحرر من كل وصاية غري وصاية الكتاب والسنة الصحيحة فتنضبط  

منهما على حنو    حدود كلّ من الفكر واألخالق العملية وعّني   د يف القلب كالً جساس لثورة يف املعرفة حني و األ
مبتورة كتلك اليت جعلت من حضارة الغرب  ما ظهر بعده من مناهج �قصة    ال سابقة له وبصورة مفارقة لكلّ 

  .يفتقد القلب السويفائق القوة املادية  عمالقاً  التكنولوجية جسداً 
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 الفصل الثاين 

 القـرآن منهـج املعـرفة املباشــرة

   .بين ريب فأحسن أتدييب"أدّ " :يقول النيب صلى هللا عليه وسلم   

األدب    إىلأي ابملعىن اخللقي وحسب بل قصد    .األدب مبعناه الضيق  إىلقصد  ه عليه السالم مل يويف يقيننا أنّ  
فقد أتدب به عقله وقلبه ووعيه اخللقي وسلوكه املتوازن الواقعي مع أشياء الدنيا    .أتدبت به ملكاته كلهاالذي  

الذي صاغ شخصيته صلى هللا عليه وسلم هو أدب شامل يستوعب كل   اإلهلياألدب    أي أنّ   .وأشواق اآلخرة
إليه ابلنسبة  فكان  عيش  :اهتماماته  تفكري  ،أسلوب  عمل   ،وطريقة  أنّ   ، وخطة  أساس  ال   كلٌّ   نساناإل  على 

.. بل هو  ... وال هو جمموعة من الغرائز اجلسدية... فهو ليس قيمة عقلية وحسب وال قيمة روحية فقط.يتجزأ
  ، )1("هللا" اسم الغريزة الكونية شواقه اليت أطلق عليها عباس حممود العقاد يف كتابه  الغرائز والدوافع تبدأ أبمجلة من  

   .امللكات اليت تتناول مجلة االهتمامات البشرية  بكلّ  وتنتهي ابمللكة اليت يتعامل هبا مع أشياء حياته اليومية مروراً 

 ، األدب الذي حظي به النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم هو أدب صاغ كل كيانه املادي واملعنوي  نّ ، فإوإذاً   
أنعم به وهو الذي عناه املوىل عز و جل حني أحاطنا علما مبا    ،خروية ل عالقاته الدنيوية واألوك  ،العقلي والروحي

تبعل قوله  يف  و ينا  ِديًنا"  :تعاىلارك  ْسَالَم  اْإلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمِيت  َعَلْيُكْم  َوأَْمتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت    "اْليَـْوَم 

 .  )3(املائدة:

اتريخ حياته هو اتريخ املعرفة اليت انتظمت    عليه السالم أبنّ   حني نطلع على سرية النيب املصطفى   وحنن واثقون   
موحياهتا اليت نستخرج أسرارها ونكتشف  إىل هذه السرية نتعرف  إىلد عفلن  .هبا عقيدته وأفكاره وسياساته الدنيوية 

لََّقْد  "  :هللا عز وجل يقول لنا يف حمكم تنزيله  ليس أنّ أو   .رفة عند صاحبها عليه السالممن قصة املع  منها فصالً 
   .)21(األحزاب: "اَكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اهللََّ َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اهللََّ َكِثريً 
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   ؟ فما الذي محلته إلينا أخبار هذه السرية احملمدية الكرمية    

عن عائشة أم   :حيح قالده الصأول ما يلفت نظر القارىء لوقائع هذه السرية الكرمية ما رواه البخاري بسن   
النوم فكان ال ىء به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الوحي الرؤ� الصاحلة يف  دِ "أول ما بُ   :�ا قالتاملؤمنني أ

 ، دوهو التعبّ   ،ث فيهحنّ فيتخلالء وكان خيلو بغار حراء  ا إليه  يرى رؤ� إال جاءت مثل فلق الصبح مث حبب هللا  
حىت جاءه احلق وهو يف    خدجية فيتزود ملثلها  إىلمث يرجع    .د لذلكأهله ويتزو   إىلالليايل ذوات العدد قبل أن ينزع  

 .غار حراء"

حدثنا � عبيد كيف    :عبد هللا بن الزبري سأل عبيد بن عمر بن قتادة الليثي قال  ذكر ابن هشام يف سريته أنّ و    
  : فقال عبيد  ؟كان بدء ما ابتدىء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النبوة حني جاءه جربيل عليه السالم

رس وسلمكان  عليه  هللا  صلى  كلّ   ول هللا  من  حراء  يف  شهراً   جياور  يف    انوك  ،سنة  قريش  به  حتنث  مما  ذلك 
   )1(اجلاهلية" 

ر حملمد من تلقي الوحي كان دِّ ما قُ  وهذا يعين أنّ  .مث بدأ نزول الوحي حني بلغ النيب عليه السالم عامه األربعني  
استعداد نفسي وكفاءة روحية ال يتيسران لصاحبهما إال بعد فرتة من التأمل والر�ضة النفسية اليت   إىل يف حاجة  

وهذه ظاهرة   .وبني خالقه عز وجل  نساناإلوتنمية األشواق الروحية وتوثيق الرابطة بني  يقصد هبا تطهري الذات  
عند عليها  البشرية،   متعارف  النفس  من �حية    العارفني أبسرار  النفسي  االستعداد  بني  العالقة  واملدركني ألمهية 

 وبني مواجهة املسؤليات الدنيوية وغري الدنيوية من �حية أخرى.  

 شعوب ويف  ،الرتاث احملمدي مل يستقل هبذه الظاهرة فقد وجد� مثلها عند كثري من الرجال  واجلدير ابلذكر أنّ    
العريب  وأمم الشعب  تربز  إنسان�ا ظاهرة  إ  .غري  الية  األشواق  العميقة  هبا  وتنمو  إىلروحية  تلك   املعرفة  بفضلها 

اجملهول فهو حياول أن يقتحم أبوابه ال عرب األشياء املادية اليت حتيط به من    إىل  نساناإل لكة العميقة اليت تشد  امل
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ه حيس هبا قوية جانب بل عرب قوة مركوزة يف أعماق نفسه ال يدري كيف جاءته ومن أين وصلت إليه لكنّ   كلّ 
   .ث عن احلقيقة شديداً للبح  دفعاً  األبعاد تدفعهواضحة 

ء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم أن تكون الوسيلة العملية اليت  الرعي اليت تعاقب عليها اآلنبيا  حرفة  ولعلّ    
ذات نفسه وأن يقلب طرفه فيما حوله يف الوقت الذي يقلب فيه النظر يف   إىليستطيع الراعي معها أن ينصرف  

الناس جاءه األمر ابخلروج    إىلته  ما يعده الستقبال الوحي وحلمل رسال  من ذلك   حىت إذا بلغ  .أعماق بصريته
   .عبادة هللا عز وجل إىلإليهم ودعوهتم 

 *************** 

أنّ     العصور    والواقع  الذين ظهروا يف  املتصوفة  النبوي سنداً  سالماإلأجيال  السلوك  الالحقة وجدوا يف هذا  ية 
على احلصول  أنّ   . فة املعر   لطريقتهم يف  وسلم    على  عليه  االنصراف  النيب صلى هللا  عن خطته يف  يكف    إىل مل 

أعماق نفسه بعد أن جاءه الوحي وشغلته شؤون الدعوة يف كل من مكة املكرمة واملدينة   إىلالتأمل والدخول  
الدينية من الفروض    فقد أصبح التأمل عنده جزءاً من العبادة اليومية اليت أمر مبمارستها والقيام هبا فرضاً   . املنورة
  .يستمر هبا أتديبه ويتعمق بفضلها وعيه الديين ويشعر معها حبالوة القرب من هللا عز وجلاليت 

استمراراً     تعترب  اليت  التوحد والتحنث يف غار حراء  والعبادة  النبوة يف  قبل  الصالة والصوم    ،لسلوكه  كانت يف 
ن يف تعامله مع هللا عز وجل أو يف تعامله مع إ ها  ال يتجزأ من حياته كلّ   أي أ�ا أصبحت جزءاً   .والزكاة واحلج

  .الناس أو يف تعامله مع أشياء احلياة الدنيوية كلها

ه لقد كان الغرض من العبادة أن ميارس الطاعة هلل عز وجل لكنه يف الوقت نفسه كان يواجه كل قضا� عصر    
. وهو يعبد هللا حني ميتنع عن الطعام  . حني يقوم يف صالته خاشعاً فهو يعبد هللا  .العبادة أيضاً من خالل هذه  

..  .أو يسري يف األسواق وميشي بني الناس يتعامل معهميعبد هللا حني يراقب نفسه    .. وهو.والشراب يف صومه
حيتاج   من  حيتاج  .النصح  إىلينصح  من  على  ويتصدق  حيتاج  .الصدقة   إىل..  من  ويعلم  .. جياهد .العلم  إىل.. 
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الدعوة   دفاعاً  سالمة  الناس  ، عن  بني  نشرها  يف  خرياً .ورغبة  سكوته  يكون  ويسكت حني  ويتكلم حني ..  ... 
..  .فهو يف طاعة هللا حني يصلي ويصوم وحيج ... يفعل هذا كله ابسم هللا واستجابة ألمر هللا.يكون كالمه خرياً 

..  ... وهو يف طاعة هللا حني يتاجر.خيطب بني الناس .. وهو يف طاعة هللا حني  .وهو يف طاعة هللا حني يتصدق
يتزوج وينجب األوالد . وهو يف طاعة هللا حني يستصلح األرض ويعمرها فتحنثه  ... وهو يف طاعة هللا حني   ..

املماثلة هلا بل يتجاوز هذا كله   صالة والسالم ال يقف عن الر�ضة الروحية ويف حدود الصلوات والعباداتعليه ال
   .وعب حتنثه شؤون الدنيا كلها حبيث يست

 ********** 

تعميق وعيهم الروحي كما يف   إىلأجيال املتصوفة من بعده قد وجدوا يف القرآن ما يدفعهم    واجلدير ابلذكر أنّ    

أَنَُّه  "    :قوله عز و جل َهلُْم   َ يـَتَـَبنيَّ أَنُفِسِهْم َحىتَّٰ  َوِيف  اْآلفَاِق  آَ�تَِنا ِيف   وطبيعي أنّ   . )53(فّصلت:  "احلَْقُّ َسُنرِيِهْم 

أَنُفِسِهمْ "  :قوله "َوِيف  قوله  أكثر من  اهتمامهم  أنظارهم ولفت  الذي شد  اْآلفَاقِ " هو  ما يف ِيف  تعين كل  اليت   "
  . الكون والطبيعة ومظاهر احلياة اخلارجية من دالالت على عظمة هللا عز وجل

فقد  )  21(الذار�ت:"  َوِيف أَنـُْفِسُكْم أََفال تـُْبِصُرونَ "  : أتمل قوله عز وجل  إىل هذه األجيال قد انصرفت    كما أنّ    
  .املزيد من التأمل يف داخل نفوسهم إىلوجدوا يف هذه الكلمات السماوية القليلة ما يدفعهم  

 **************** 

من    .التحلي ابملزيد من الصرب  إىلكتاب هللا حافل ابآل�ت اليت حتض على املزيد من التقوى وتدفع    والواقع أنّ    
َناَك "    :ذلك قوله هللا عز وجل ُم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه ۖ َوَال تـَْعُد َعيـْ َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ

ُهْم تُرِيدُ  نـَْيا ۖ َوَال ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرَِ� َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُرُ  َعنـْ  )28(الكهف:". طًازِيَنَة اْحلََياِة الدُّ
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 تعبدية  ممارسة  ليست التقوى أبنّ  حوله من واملؤمنني رسوله .. فعلم.ابلعلم التقوى ربط الكرمي القرآن أنّ  كما
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء " :فقال عز وجل من قائل .املعرفة  أساليب من أسلوب هي بل وحسب ُ َواهللَّ َواتـَُّقوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَّ

   .)282(البقرة: " َعِليمٌ 

و     تبارك  قوله  أن  النظر  يلفت  اهللَُّ "  تعاىلومما  َويـَُعلُِّمُكُم  اهللََّ  تفصل حكم  َواتـَُّقوا  آية  خيتم  الناس  "  بني  املداينة 
َ� أَيـَُّها الَِّذيَن  "    :جليقول عز و   .وتنظم عالقتهم بعضهم ببعض يف موضوع يتصل أبعظم مهوم الناس ومشاغلهم

َنُكْم َكاِتٌب اِبْلَعْدِل ۚ َوَال  َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َ�َْب    آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَىلٰ َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكتـُُبوُه ۚ َوْلَيْكُتب بـَّيـْ
ُ ۚ فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْليَـتَِّق اهللََّ َربَُّه َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشيْـ  ًئا ۚ فَِإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها َعلََّمُه اهللَّ

 فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه اِبْلَعْدِل ۚ َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ّرَِجاِلُكْم ۖ فَِإن ملَّْ َيُكوَ� َرُجَلْنيِ أَْو َضِعيًفا أَْو َال َيْسَتِطيُع َأن ميُِلَّ ُهوَ 
وَ  اْألُْخَرٰى ۚ  ِإْحَداُمهَا  فـَُتذَكَِّر  ِإْحَداُمهَا  َتِضلَّ  َأن  الشَُّهَداِء  ِمَن  تـَْرَضْوَن  ِممَّن  َواْمرََأاَتِن  افـََرُجٌل  َ�َْب  َما  َال  ِإَذا  لشَُّهَداُء 

ِلُكْم أَْقَسُط ِعنَد اهللَِّ َوأَقْـَومُ   لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىنٰ َأالَّ تـَْراَتبُوا ۖ ِإالَّ ُدُعوا ۚ َوَال َتْسَأُموا َأن َتْكتـُُبوُه َصِغريًا أَْو َكِبريًا ِإَىلٰ َأَجِلِه ۚ ذَٰ
َنكُ  َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم ۚ َوَال ُيَضارَّ َكاِتٌب  َأن َتُكوَن ِجتَارًَة َحاِضَرًة ُتِديُروَ�َا بـَيـْ ْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكتـُُبوَها ۗ 

ُ ِبُكلِّ  ُ ۗ َواهللَّ    .)282(البقرة:  "َشْيٍء َعِليمٌ َوَال َشِهيٌد ۚ َوِإن تـَْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم ۗ َواتـَُّقوا اهللََّ ۖ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَّ

.. والتقوى شرط يف التعامل  ... والتقوى شرط يف اختيار الشهود.مالءوى شرط لالستقامة يف الكتابة واإلفالتق   
هي مصدر   .. والتقوى أخرياً .ضرار ابلكاتب أو الشهيد. والتقوى شرط يف االمتناع عن اإل..بغري املواثيق املكتوبة 

  .اآلية القرآنية وما مل يذكر فيها للعلم الذي يستوعب ما ذكر يف هذه

 ، يراك  فإنهن مل تكن تراه  أن تعبد هلل كأنك تراه فإ  ،قمتهااليت هي يف    ،التقوى   وبتعبري آخر نستطيع القول أبنّ   
وحني يشرف على أمن   ،نه يفرتض أن ترافقه حني يقوم بشؤون نفسهإ  .ياههي مفتاح كل وجهة للمؤمن يف دن

وحني    ،وحني يندب نفسه للجهاد يف سبيل هللا  ،وحني يتعامل مع جريانه  ،وحني يقوم حباجات أفرادها  ،أسرته
اكتشاف القوانني والسنن اليت خلقت يف ضوئها وانتظمت هبا    إىلالتأمل يف اخللق ابحثاً منقباً ساعياً    إىلينصرف  
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وحني   ،ويصنع أشياء دنياه فيحسن الصنع   ،ويكتب فيحسن الكتابة   ،ءةوحني يقرأ فيحسن القرا  ،كل املخلوقات
   .ملسؤولياتوحني تسند إليه أي مسؤولية من ا  ، وحني حيرث األرض ويسقي الزرع ،يتاجر

النفس      به  تستضيء  ضوء  هي  والرتحالفالتقوى  احلل  واخلوف  ،يف  األمن  الليايل    ،ويف  ظلمات  وأنوار يف 
التقوى هي املدد الذي تصدر عن   كما أنّ   .يف القيام ابلواجب واملطالبة ابحلقوق  ، يف العمل والراحة   ،النهارات

األحكام   بفضله  الصاحلة   ،السديدة  واآلراء  ،احلصيفة صاحبها  به   ،واالختيارات  وتصفو  السلوك  به  وحيسن 
به    ،النفس إ.التصرفويتزن  والعدل..  السماحة  وراء  من  املكاره  ، والتواضع  ،والشجاعة   ،�ا  على    ، والصرب 

وأخرياً نستطيع    .حساس السليمواإل  ، والفكر الصادق  ،رادةواإل  ،ي ال يراد به غري وجه هللا واحلب الذ  ،والسخاء
ونور العقل التقوى هي مصدر لتلك اللطيفة النورانية اليت تشيع يف النفس فتحمل معها طمأنينة القلب    القول أنّ 

   .فسوطهارة الن

نبحث يف كتاب هللا عن املالبسات اليت تتصل ابلتقوى كما مستها لنا  ك هذه األبعاد كلها تعالوا بنا ر ولكي ند   
هللا    راغبني يف االلتزام ألوامر ال   ،فة ر املع  إىلالساعني    ، الباحثني عن احلق    ريقة يف ط ر ة وجعلت منها منااإلهلياية  العن

 بية أنفسهم وتنظيم عالقاهتم ابخللق كله.ر اجلادين يف ت ،ونواهيه

َولَْيَس اْلِربُّ أبَِن أَتْتُوا اْلبـُُيوَت ِمن  " )    1 ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ ۗ  ظُُهورَِها َولَِٰكنَّ اْلِربَّ   َيْسأَلُوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ۖ 
   )189(البقرة: "أَبـَْواهِبَا ۚ َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  َمِن اتـََّقٰى ۗ َوأْتُوا اْلبـُُيوَت ِمنْ 

غ    ت  ريباً ليس  اإل  رتبطأن  بني  بدو اآلية  اخلاص  إيضاح  وبني  األهلة  أبواهبا  ر  من  البيوت  وبني تيان  �حية  من 
هلية عظمى ال يستوعب اإليضاح اخلاص بدور األهلة هو إعالن عن نعمة إ   فأما أنّ   .تقوى من �حية أخرىال

ُهَو الَِّذي َجَعَل "  تعاىلغري الصاحل من عباد هللا املؤمنني به فقد شرحته آية أخرى جاء فيها قوله تبارك و أبعادها  
ا َعَدَد  لِتَـْعَلُموا  َمَنازَِل  َوَقدَّرَُه  نُورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ُل الشَّْمَس  يـَُفصِّ اِبحلَْقِّ ۚ  ِإالَّ  ِلَك  ذَٰ  ُ اهللَّ َخَلَق  َما  َواحلَِْساَب ۚ  ِنَني  لسِّ

يـَْعَلُمونَ  لَِقْوٍم  آفاألهلّ ..) 5(يونس:  "اْآلَ�ِت  اليت ال سبيل    ية ة  العناية إ  إىلمن آ�ت هللا  واليت سخرهتا  حصائها 
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آ�ت أخرى تشبه   إىلشارة  الوحي السماوي مباشرة ابإلوقد أتبعها    .الكرمي  نساينة لتوفري أسباب العيش اإلاإلهلي
ُ  "  :األهلة يف أداء أدوار أخرى تقوم هبا للغاية نفسها فيقول عز وجل ِإنَّ ِيف اْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوَما َخَلَق اهللَّ

 ".  )6يونس:( "ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض َآلَ�ٍت ّلَِقْوٍم يـَتـَُّقونَ 

نظر      السماوي  الوحي  اخللقية حبيث يفرتض أن تكون كل   إىل  نساناإلهكذا يشد  الظاهرات  ما حوله من 
.. وهذا يعين .ةاإلهليدرك اخلري العظيم يف النعم اليت توفرها العناية  في  ،الوعي الديينظاهرة منها ينبوعاً جديداً من  

الع النعم  الكشف عن  اجلدلية بني  املفاعلة  نوعا من  التقوىابلطبع  ترمز    ظيمة وبني  القرب من رحاب   إىلاليت 
  .اخلالق عز وجل

الوحي السماوي عن دورها يف صنع جانب    آية السماء اليت تتمثل يف األهلة واليت كشف  أنّ   ومما يلفت النظر   
قد ال يكون يف ذاته عند القارىء ذا أمهية جانب تصحيح    إىل  ،شارة إليهاترد اإل  نسان،اإلخطري هام من حياة  

بتصحيحه وبني   الوحي  الذي جاء  املوضوع  بني ظاهرة  مقارنة  لو عقد  فيما  اليت هي خاصة  السماوية  الظاهرة 
إ   لكنّ   .األهلة  من  األسرار القليل  من  سر  عن  لنا  يكشف  أن  يلبث  ال  هذه  التصحيح  عملية  النظر يف  معان 

 املعرفة والتقوى. اخلاصة ابلعالقة القائمة بني 

الرب من    تيان البيوت من ظهورها لكنّ البقرة خيرب� أنه ليس من الرب إ   من سورة  189فاهلل عز وجل يف اآلية     
 ."تـُْفِلُحونَ َوأْتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن أَبـَْواهِبَا ۚ َواتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم معناها فيقول "  إىلمث يشرح التقوى هنا ويدل  .اتقى

تيا�ا من أبواهبا فالغرض منها فض حضهم على إتوا البيوت من ظهورها و نكار على الناس أن �أما قضية اإل   
العائد    ،عادة جرت رمبا خلقتها خرافة قدمية  هللا عز وجل فيما    إىلبيته من اخللف للتقرب    إىلبدخول املسافر 

يزعمون اجلاهليون  الكرمية    . كان  اآلية  أكدت  العادة  وقد  هذه  تصحيح  وبني  التقوى  بني  الوثيقة  العالقة  تلك 
حىت تلك اخلاصة بدخول البيوت من ظهورها هو شيء يف  التحرر من هيمنة بعض السخافات    لتقول للناس أنّ 

 لتخلص من اخلرافات واألساطري.إال اب صميم التقوى اليت ال تستقيم لصاحبها متاماً 
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 ******* 

خلقأو     يف  العظيمة  هللا  آ�ت  وبني  �حية  من  التقوى  بني  يربط  الذي  التوجيه  هذا  يف  من ليس  والتحرر  ه 
  إىل مشول مفهوم التقوى ودورها يف شد العقل والقلب والنفس    إىلالسخافات واخلرافات من �حية أخرى ما يدل  

  .احلرية من كل قيد تصنعه اخلرافة والعادات السخيفة  إىلاخللق العظيم و 

وجالل اخلالق    اإلهليالدائم ابحلضور    نساناإلومتضي اآل�ت القرآنية يف الربط بني التقوى اليت تعرب عن وعي     
 ..  .لتزامات املرعية يف احلياة الدنيوية عز وجل وبني كل األنشطة واال

 .. . هي أ�م احلج ،هناك التقوى اليت تعوض عن التقدمي أو التأخري يف ذكر هللا يف أ�م معدودات -

مقصودة لذاهتا .. وليست املناسك  . وجالله  اإلهليألن املهم يف هذا الذكر هو حتقيق املزيد من الوعي ابحلضور  
  .عنهبل ملا ترمز إليه وتعرب 

ٍم مَّْعُدوَداٍت ۚ َفَمن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه َوَمن أَتَخََّر َفَال  جند ذلك يف قوله عز وجل "   َواذُْكُروا اهللََّ ِيف َأ�َّ
 .  )203البقرة: (  "ِإْمثَ َعَلْيِه ۚ ِلَمِن اتـََّقٰى ۗ َواتـَُّقوا اهللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه ُحتَْشُرونَ 

من كرمية بني أفراده جزء  كما أن الوفاء ابلعهد الذي هو خلق أساسي يف بناء اجملتمع وتدعيم العالقة ال -
.. واملقصود بذلك أن يتعلم املسلم أبن خلق الوفاء ال يتحقق عند صاحبه  .بل هو التقوى نفسهاالتقوى  

بـََلٰى َمْن أَْوىفَٰ ِبَعْهِدِه َواتـََّقٰى فَِإنَّ  جند مصداق هذا األمر يف قوله عز وجل "  .يف املفهوم الديين إال ابلتقوى
 .  ) 76آل عمران:اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني (

اليت نصت عليها شريعة هللاوااللتزام   يتعلق ابلعقوابت  فيما  نعلـ و كـــوه  ،حبدود هللا وال سيما  النظام ــما  مادة  م 
فال   .ي من �بتات السوء إال ابلتقوىسالماإليف محاية اجملتمع  ال ميكن أن تدرك أمهيته ،لطمأنينة واومصدر األمن 
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حم يف  وجل  عز  هللا  يقول  أن  تنزيلـــعجب  تـَتـَُّقونَ "  :هــــكم  َلَعلَُّكْم  اْألَْلَباِب  أُوِيل   �َ َحَياٌة  اْلِقَصاِص  ِيف    "َوَلُكْم 
 .  )179البقرة:(

التقوى    بني  احلكيم  الذكر  يربط  إب  هكذا  اجملتمع  محاية  على  احلرص  العقوابتوبني  من   نزال  يستحقها  مبن 
   .ني واملعتدين على سالمة الناساملخرفني واجملرم

 ******* 

ية وبكل خلق من أخالق القرآن وبكل نية من إسالمالتقوى بكل عادة    مع اآل�ت الكرمية اليت تربطمث منضي     
ضطرب هبا قلبه  يف ابله وعاطفة ي.. بكل فكرة ختطر  .وبكل تصرف يصدر عنه وسلوك يتصف به  ،نيات املسلم

ونعي أبعادها هي تلك اليت حتيط بنا أن نفهمها    تعاىلن التقوى كما يريد هللا سبحانه و .. إ.وميل حتفل به نفسه
هبا جزء ال يتجزأ من   فإذالدنيوية واآلخروية  من كل جانب وترافقنا يف كل حال من أحوالنا فتنتظم هبا شؤوننا ا

 .. .مث هي القوة اخلفية والظاهرة اليت ال يستغين عنها املؤمن ،وجود� املادي واألديب

 ******** 

القرآن الكرمي قد مجع كل املعاين واملواقف والتصرفات اليت أشر� إليها يف الفقرات السابقة   واجلدير ابلذكر أنّ    
وجهة النجاح كيف يكون وحيث    نسانية وترسم لإلنساناإلآية جامعة مانعة حتقق مفهوم الوحدة يف البنية  يف  

   .ن يكون يف دنياهييكون وأ

تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولَِٰكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن اِبهللَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر لَّْيَس اْلِربَّ َأن  "  :يقول هللا عز وجل  
َواْلَمَساِكنيَ  َواْليَـَتاَمٰى  اْلُقْرَىبٰ  َذِوي  َعَلٰى ُحبِِّه  اْلَماَل  َوالنَِّبيَِّني َوآَتى  َواْلِكَتاِب  َوالسَّائِِلَني َوِيف  َواْبَن السَّ   َواْلَمَالِئَكِة  ِبيِل 

اْلَبْأَسا  ِيف  َوالصَّاِبرِيَن  َعاَهُدوا ۖ  ِإَذا  ِبَعْهِدِهْم  َواْلُموُفوَن  الزََّكاَة  َوآَتى  الصََّالَة  َوأَقَاَم  اْلَبْأِس ۗ  الّرِقَاِب  َوِحَني  َوالضَّرَّاِء  ِء 
 .  )177البقرة:( "أُولَِٰئَك الَِّذيَن َصَدُقوا ۖ َوأُولَِٰئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 
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   :فهي تقول للناس .إ�ا كما نرى آية جامعة لكل خصائص املسلم الذي يدخل يف زمرة املتقني   

يتمثل   تشكيالً   نساناإل) ال يقصد ابلرب أن متارس الطقوس ابجتاه الشرق أو الغرب بل هو يف تشكيل روح    1 
  :يف القضا� التالية 

ر األساسي الذي جيب  هو التصوّ   ميان اإلوهذا يعين أن    .ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني  مياناإل–أ    
 .أن تنبع منه كل األنشطة البشرية 

الناس    –ب   من  إليه  حيتاجون  ملن  حبه  على  ابملال  اجملتمع  ا التضحية  أفراد  ألصق  وهم  القرىب  ذوي  من  بتداء 
ينعتقوا من بصاحب املال مث �يت اليتامى من بعدهم فاملساكني فابن السبيل فالسائلون فاألرقاء الذين جيب أن  

 "التكافل االجتماعي".  :والتضحية هذه ميكن أن تتلخص أبعادها يف كلمتني وحسب مها .العبودية 

زودان منه مبدد ال ينقطع من زاد مستمر يت  إىلمن قبله يف حاجة ماسة    مياناإلعي و لكن التكافل االجتما  –ج   
.. فالصالة هي القيام على عبادة هللا بشكل  .وال يتحقق ذلك إال ابلصالة وإيتاء الزكاة  اإلهليالوعي ابحلضور  

على    ،خاص املفروضة  النسبة  فهي  الزكاة  لتحقيق  أما  واملخصصة  املسلم  االجتماعيأموال  التكافل  من   . املزيد 
وهذا يعين أن التضحية ابملال اليت وردت يف الفقرة السابقة هي عطاء إضايف غري الزكاة تتطهر به النفوس ومتتحن 

  .به أخالق املؤمن

بني  ه وال تنتظم حركة احلياة فيه إال خبليقة أخرى ابلغة األمهية تدعم الثقة  واجملتمع املسلم ال يتكامل بناؤ   –د    
ويعرب عن    .ذلك إال ابلصدق يف الفكر والصدق يف الكلمة والصدق يف التعامل  إىلوال سبيل    ،أبناء هذا اجملتمع

ابلعهد الذي هو  إن الوفــاء    .هذا كله ابلوفاء ابلعهد حني يعاهد املسلم أخاه املسلم بل وحني يعاهد غري املسلم
   .نية اجملتمعية يف صميم التقوى هو ضمانة أخرى أساسية لسالمة الب

واخلليقة هذه يف صميم   .مث أتيت خليقة اثنية هي توكيد لنجاح املسلم يف التغلب على ضغوط الفتنة واحملنة   -هـ
َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني "    :تعاىلوقد عربت عنها اآلية بقوله تبارك و   .التقوى اليت ال تستقيم إال هبا
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وولده  .."اْلَبْأسِ  ماله  الصابر يف  يصاب  نفسه.البأساء حني  ذات  يصاب يف  والضراء حني  والبأس حني ...   ..
   .يواجه حمنة القتال يف سبيل هللا

 ********** 

وتلك العالقة الوثيقة اليت ال تنفصم عراها بني    هذه الصورة الشاملة اليت رمسها الوحي السماوي ملفهوم التقوى    
اللتان دفعتا فريقاً من املؤمنني    ، املؤمن  نساناإلالتقوى وبني كل األنشطة املادية واملعنوية لدى   الوقوف    إىل مها 

القدمية.   األمم  ثقافات  من  إليهم  توافد  مبا  متأثرين  الروحي  مفهومها  التقوى يف  منهج عند  التقوى  من  فجعلوا 
أصبحت عند هؤالء القوم نشاطاً    ، وبدال من أن تكون التقوى عندهم حظاً مشرتكاً شائعاً يف كل األنشطة  .رفة مع

بعيداً عن االهتمامات األخرى اليت هي أجزاء ضرورية لبناء اجملتمع يف خمصوصاً ابلر�ضة الروحية والتأمل الذايت  
   .احلياة الدنيوية 

العبادة وقف على الصالة وقيام هللا والصوم وما يتصل هبذه العبادات من التأمل الذايت وحسب   لقد ظنوا أنّ    
التجارة والصناعة والسياسة والقتال والبحث عن أسرار الكون والطبيعة والكشف   التقوى صلتها هبموم  فأفقدوا 

  . يف البأساء والضراء وحني البأس عن قوانينها واالنضواء يف مسرية اجملتمع حيث الفتنة والبالء وضرورة الصرب

   .ذي يطلق عليه اسم املتصوفة هذا الفريق من املؤمنني هو ال   

  . والواقع أ�م قد وجدوا يف اآل�ت اليت أورد� بعضها قبل قليل ما يدعم وجهتهم ويربر عزلتهم وحيقق غرضهم   
ووضعوا كل مهوم امع أو يف حماريب املساجد  وبذلك أعفوا أنفسهم من االهتمام مبا سوى الذكر والعبادة يف الصو 

  .الدنيا دبر آذا�م وحتت أقدامهم

 ******* 
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. لكن اتريخ .العزلة   إىل .. وقد تفاوت ميلهم  .القول أبن كل املتصوفة قد التزموا العزلة التامة  إىلنقصد وحنن ال    
عنه كل  هؤالء القوم قد كشف عن تزايد هذا امليل جيال وراء جيل حىت جاء يوم خيل فيه لبعضهم أنه قد أسقط  

   .واجب غري واجب العبادة يف عزلة عن الناس

 ******** 

صاحب هذه احلياة الكرمية مل    نّ .. فإ.ة الصاحلة للمؤمنوملا كانت حياة النيب صلى هللا عليه وسلم هي القدو    
 ومل يفارق الناس ومل يعف نفسه من مواجهة املشكالت اليومية.  العزلة يلتزم 

.. وكان يبين  . كان صلى هللا عليه وسلم وهو أعرف الناس ابهلل وأتقاهم هلل يصلي ويقوم الليل طاعة هلل عز و جل
وكان يشرف على األسواق طاعة هلل عز ..  .ز وجل.. وكان يقضي بني الناس طاعة هلل ع.دولة طاعة هلل عز وجل

.. يستهدي يف ذلك كله ... وكان جياهد بقلبه ولسانه ويده حني تقضي احلاجة بذلك طاعة هلل عز وجل.وجل
نشاط من أنشطته يتصف ابلتقوى كما مل يتصف هبا مؤمن يف عهده ويف العهود التالية   .. وهو يف كلّ .هدى هللا
  .من بعده

أن    للمعرفة ه كان جيد يف اإلصحيح  العبادة مصدراً  النابع من  ب  ، لكنها  .هلام  التزم  الذي  العبادة ابملعىن  ه  أي 
   .الوحيد للمعرفة ليست هي املصدر  ،املتصوفة 

 .. واستخدام العقل يف البحث عن أسرار الطبيعة والكون هو أيضاً .مصدر للمعرفة   فالعمل املنظم هو أيضاً    
وقد جلأ النيب املصطفى صلى هللا    . .. والبحث عن قوانني احلياة واملادة مصدر اثلث للمعرفة .مصدر آخر للمعرفة 

حىت  فلم يكد يستقر يف املدينة املنورة    ،كل هذه املصادر يف حدود اخلربات اليت توفرت لعصره  إىلعليه وسلم  
مسلمني من  املدينة  هذه  سكان  بني  العالقة  تنظيم  على  ألنّ   أقدم  ويهود  تفرضها   ووثنيني  عملية  التنظيم  هذا 

اجملتمع أخرى حىت �ض  .سياسة  فرتة  مل متض  مث  بدر   إىل..  معركة  فكانت  اجلديدة  الدعوة  عن  دفاعاً  القتال 
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وراح صلى هللا عليه وسلم يدخل يف كل شأن من شؤون الناس قاضياً ومعلماً ومربياً وموجهاً للقلوب   ...الكربى
 ء التقوى اليت تستوعب شؤون الدنيا كلها. والعقول يف ضو 

 ********** 

عمل من أعماله   ستضيء به يف كلّ ربه ويسأله أن يهبه نوراً ي  إىلكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضرع      
ويف   ،نوراً   ويف مسعي  ، ويف قربي نوراً   ،واجعل يل يف قليب نوراً   ،وزدين نوراً   ، "اللهم أعطين نوراً   :فيقول عليه السالم

مبا فيها تلك اليت تقوم "على  ،  وبينما كان يرى يف هذا النور ينبوعاً يستضيء به يف كل تصرفاته  ."  بصري نوراً 
الشور  مثل  من  واخلطأ"  القرارات  ىالتجربة  اختاذ  هبا يف  يستعني  أصحاهبا.اليت  عند  إليها  يلجأ  اليت  واخلربة   .. ، 

 ، إذا ببعض املتصوفة ال جيدون يف هذا النور وال يفهمون منه  ،والتنظيم الذي يتوىل به توزيع احلقوق والواجبات
 سه وضرائه.  العزلة عن مهوم اجملتمع وبؤسه وأب غري أنه مادة ملزيد من

 ********** 

أصحابه على طلب املعرفة    العبادة حيرض  املعرفة بطريق  إىل  جانب سعيه  إىلوكان الرسول صلى هللا عليه وسلم     
 عنه صلى هللا عليه وسلم  فريوى  ،ية سالماإلابلعمل املادي واستخدام العقل واالستعانة ابخلربات عند غري األمة  

اللحد" و "طلب العلم فريضة على كل مسلم    إىل طلب العلم ولو يف الصني" و "اطلب العلم من املهد  ا"  :قوله
مام الغزايل رمحه هللا يف كتابه أحياء علوم الدين النبوية الكرمية مع ما يقرره اإل  ة" فهل تتفق هذه الدعوةومسلم

   ؟املعرفة  إىلوهو يتحدث عن الطريق 

ابنقطاع عالئق الدنيا   :أوالً   ،الطريق يف ذلك  "وزعموا أنّ   :يقول الغزايل يف نص طويل نقتبس منه بعض فقراته   
بل يعيد    ،وعن العلم والوالية واجلاه  ، والوطنوبقطع اهلمة عن األهل واملال والولد    ،، وتفريغ القلب منهاابلكلية 
وعدمه  إىلقلبه   شىء  كل  وجود  فيها  يستوى  زاوية   ،حالة  يف  بنفسه  خيلو  الفرائض    ،مث  على  االقتصار  مع 
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ا  ،والرواتب فارغ  اهل  ،لقلبوجيلس  قرآن  ،مجمموع  بقراءة  فكره  يغرق  تفسري  ،وال  يف  ابلتأمل  يكتب    وال  ،وال 
 . تعاىلال خيطر بباله شيء سوى هللا بل جيتهد أ ،حديث وال غريه

حالة   إىلحىت ينتهي    ،مع حضور القلب  ،على الدوام  ،هللا  ،هللا  :"فال يزال بعد جلوسه يف اخللوة قائال بلسانه   
  .الكلمة جارية على لسانه ويرى كأنّ  ،يرتك فيها حتريك اللسان

ويبقى معىن الكلمة جمرداً يف قلبه   ، أن ميحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة   إىل" مث يصرب عليه    
واختيار يف استدامة هذه احلالة بدفع  ،هذا احلد  إىلأن ينتهي  إىلوله اختيار  .ال يفارقه ،كأنه الزم له ،حاضراً فيه
   . بل هو مبا فعله صار متعرضاً لنفحات رمحة هللا .تعاىلوليس له اختيار يف استجالب رمحة هللا  .الوسواس

  .كما فتحها على األنبياء واألولياء هبذه الطريق  ، ملا يفتح هللا من الرمحة  ،فال يبقى إال االنتظار

ومل يشغله حديث النفس   ،اتهفلم جتاذبه شهو وحسنت مواظبته    ،وصفت مهته  ،هرادت"وعند ذلك إذا صدقت إ   
 ".  )1(تلمع لوامع احلق يف قلبه ،ئق الدنيا بعال

   :مث يقول بعد ذلك   

  إىل واخفاءه  كانه،  م وإفلم ينكروا وجود هذا الطريق    :االعتبار  " أي أصحاب النظر العقلي "وذوو"وأما النظار   
املقصد الندور   ،هذا  واألولياء  فإنه  ،على  األنبياء  أحوال  مثرته  .أكثر  واستبطأوا  الطريق  هذا  استوعروا    ، ولكن 

 .  ذلك احلد كاملتعذر إىلوزعموا أن حمو العالئق  ،واستبعدوا استجماع شروطه

 ********* 

  :املتصوفة نورد املالحظات التالية ولكي نقيم ما جاء يف هذا النص الذي يرسم طريق املعرفة الوحيد عند 

 واملال والولد والوطن.   واالنصراف عن األهل  ) من شروط السري يف هذا الطريق االنقطاع عن عالئق الدنيا1 
 

 كتاب "المنقذ من الضالل" للدكتور عبد الحلیم محمود.من  44 – 42انظر ص  . 1



48 
 

 ) ومن شروطه االنصراف عن العلم يف الكتاب أو غريه. 2 

االطالع على كتاب من كتب   ) ومن شروطه االمتناع عن تفريق الفكر بقراءة القرآن أو التأمل يف تفسري أو 3
  .احلديث

) ومن شروطه التصعيد يف مقامات االجنذاب حىت ميحي لفظ اجلاللة من اللسان ويبقي معناه يف القلب مث 4 
 التعرض لنفحات رمحة هللا. 

فيه هذه    :وهنا نتساءل    الدنيا يف الوقت الذي جعل هللا  ينقطع عن عالئق  العابد أن  كيف يستقيم للمؤمن 
ه  إ� شؤون الدنيا يف ضوء ما علمنا  إىل.. وهل نبلغ من ذلك ما نريد ما مل ننصرف .و الناراجلنة أ إىلالدنيا طريقاً 

   ؟.هللا عز وجل أبوامره ونواهيه وحبالله وحرامه

ي  :مث نتساءل     أن يقطع اهلمة عن األهل واملال والولد والوطن والرسول صلى هللا    بدستقيم للمؤمن العاكيف 
   .! ؟من مل يهتم أبمر املسلمني فليس منهم :عليه وسلم يقول

كيف يستقيم للمؤمن العابد أن ينصرف عن العلم والوالية واجلاه يف الوقت الذي يوصينا فيه الرسول    :ونتساءل   
علينا أن   اللحد وخيرب� أن طلبه فرض على كل مسلم ومسلمة وأنّ  إىلصلى هللا عليه وسلم بطلب العلم من املهد  

يستقيم للمؤمن أن ينصرف عن  ل كيف  ب  .إليه  أقصى األرض سعياً   إىلحنصله حىت لو دفعتنا الضرورة للسفر  
لتويل  وسلم خرية صحابته  عليه  الرسول صلى هللا  فيه  انتدب  الذي  الوقت  يف  اجلاه  من  هبا  يتصل  وما  الوالية 

   .الوالية الذي هو شرط الضبط والربط يف اجملتمعجباه  قيقتحالوال�ت والقضاء بني الناس والقيام على شؤو�م وال 

تفرق فكره والقرآن يقول يف كيف يستقيم للمؤمن العابد أن ميتنع عن قراءة القرآن خوفاً من أن ي  : ونتساءل   
   ."؟!أََفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا"  :هذا املعىن
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الوقت الذي قال فيه بل كيف يستقيم للمؤمن العابد أن ينصرف عن قراءة كتب التفسري أو كتب احلديث يف  
أبداً   :حممد صلى هللا عليه وسلم به لن تضلوا بعدي  من وهل    .كتاب هللا وسنيت  :تركت فيكم ما أن متسكتم 

معرفة احلالل واحلرام    إىلسبيل  من  وهل    ؟كتب التفسري والتأمل فيها  إىلفهم كتاب هللا دون العودة    إىلسبيل  
  ؟السنن املروية يف كتب احلديث إىلكثري من عالئق اجملتمع دون العودة وتنظيم  

أبنّ     الزعم  الطريق    أما  هذا  وجود  ينكروا  مل  النظري  العقل  يستوعرونهأصحاب  مثرته   ،ولكنهم    ، ويستبطئون 
استجماع شروطه أنّ   ،ويستبعدون  العالئق    ويقولون  كاملتعذر  إىلحمو  احلد  ما  .ذلك  أشبه  كله  فهذا  يكون  .. 
  .لتعذر حمو العالئقنكار حتققه ابجملاملة ألهل التصوف أو إب

 فيهلك  ا أن يعرتف أصحاب النظر العقلي إبمكان هذا الطريق أو بعدم إمكانه يف الوقت الذي تسوماذا يهمن    
ألرض والنظر يف كيفية  لسري يف اقرآنية أتمر� ابأمساعنا أحاديث حتضنا على االهتمام ابلعالئق الدنيوية وآ�ت  

  ؟بدء اخللق واجلهاد حفاظاً على سالمة هذا الدين

 ********* 

والولد     واملال  األهل  عن  اهلمة  وقطع  والعزلة  التأمل  من  النابع  املعرفة  مبنهج  يلتزمون  الذين  املتصوفة  وحياول 
واحلديث التفسري  وكتب  القرآن  وقراءة  والعلم  يثبتوا صحة    ،والوطن  أن  حياولون  وجهتهم  أ�م  طريقتهم وسالمة 

 ".اَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَناَوالَِّذيَن جَ " :بشواهد من كتاب هللا منها قوله عز وجل

التفكر يف خلق السماوات   ليس أنّ أو   ؟اخلطة اليت رمسها املتصوفة   فمن قال أن اجلهاد يف هللا وقف على هذه   
على التفاسري وكتب احلديث مما أمر به هللا  مث أليس النفقة يف الدين ابالطالع    ؟اجلهاد يف هللا  واألرض داخل يف

نـُْهْم طَائَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوا ِيف "  :وجل يف قولهعز   الدِّيِن َولِيُنِذُروا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافًَّة ۚ فـََلْوَال نـََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
 ) 122التوبة:( "قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ 
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يف الدين وتعليم الناس شؤون    من كل فرقة من املسلمني للتفقهنفرة طائفة    إىلآلية ما يدعو  ليس يف هذه اأو    
  ؟دينهم يف دنياهم وآلخرهتم

يقول    والقرآن  املتصوفة  تعاليم  من  وتضحياته  هلمومه  والتعرض  سبيل هللا  القتال يف  موضع  ِيف  "  :وأين  َوقَاتُِلوا 
 .  )190البقرة:( " َسِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ۚ ِإنَّ اهللََّ َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

الشرائع    الناس وملاذا كانت  التجارة وتوزيع احلقوق والفصل يف خالفات  لتنظيم  هل هي عبث من    ؟السماوية 
 ؟ العبث

يقول هللا عز وجل   َعْنُه  "  :وملاذا  َكاَن  أُولَِٰئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  السَّْمَع  ِإنَّ  ِعْلٌم ۚ  ِبِه  َلَك  لَْيَس  َما  تـَْقُف  َوَال 
 . )36اإلسراء:( "َمْسُئوًال 

الوحي   األذن والعينني والفؤاد كلها قد خلقت لتقوم أبدوار معينة مسؤولة يف حياة اجلماعة البشرية وأنّ   ليس أنّ أو 
لى املصاحل ودفاعاً عن  من األذن والعني والفؤاد حفاظا ع  السماوي قد نزل ليعلم الناس كيف يستخدمون كالً 

   ؟عرفة امل إىل دين هللا وتفكراً يف خلق السماوات واألرض وسعياً 

 ********** 

احلقيقة    إىل مضينا مع املتصوفة ونظر� يف الشواهد األخرى اليت يلجأون إليها تدعيما لطريقتهم يف السعي    فإذا  
والنصرافهم عن مهوم األهل واملال والوطن والعلم والوالية واجلاه مل جند غري رؤية وتربيرا لعزلتهم عن عالئق الدنيا  

   .استيعاب املفهوم الواسع الشامل للمعرفة يف كتاب هللاتضييق عن 

قوله      أن  عنهم  اهللَُّ "  :تعاىللقد غاب  َويـَُعلُِّمُكُم  اهللََّ  تعقيباً َواتـَُّقوا  قد جاء  أصول    "  للمسلمني  تعليم هللا  على 
التجارة وما جيري جمراهاامل أهم شأن من شؤون  والتعامل يف  هنا هو  .داينة  فالعلم  اليت ..  النورانية  اللطيفة  هذه 

والنوعان عبادة حني يكو�ن على اسم هللا   .ماد�ً أو نشاطاً معنو�ً   تالزم كل نشاط يقوم به املسلم أكان نشاطاً 
   .ويف سبيل هللا 
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 ********** 

مل  ويك  يفسر بعضه بعضاً   وكتاب هللا  .احلق الذي جاء� به وحي السماء هو مجلة ما جاء يف كتاب هللا  إنّ    
دور    ،حماسبتها والوعي حبضور هللا عز وجلكان للتقوى وما ترمز إليه وتعنيه من تطهري النفس و  فإذا. بعضه بعضاً 

إ�ها    إجيايب اليت منحتنا  امللكات  السمع والبصر وحتقيق االزدهار والتفتح يف  القلب وحسن استخدام  تنوير  يف 
الدعوة    ،ة اإلهليالعناية   يتعارض مع  املعرفة  إىل فهذا ال  تبقى مصدراً   .استخدام أساليب أخرى يف  التقوى  لكن 

  ،عامالً يف التجارة أو الزراعة أو الصناعة   ،وهو يضطرب يف الدنيا  نساناإللمدد الروحي العميق الذي حيتاج إليه  ل
واألرض السماوات  يف خلق  متفكراً  القوة  .. .أو  مصادر  يستكشف  سائراً  علينا    أو  هبما  أنعمت  اللتني  والثروة 

..  . وتنمو بسببه القدرات كلها   ، الوقود الروحي الذي تتحرك به امللكات كلها  ،ن جاز التعبريإ  ،إ�ا .ة اإلهليالعناية 
ن االستعانة هبا يف صنع حياتنا الدنيوية ويف االستفادة حني ال حنسجيايب  التقوى ال تلبث أن تفقد دورها اإللكن  

 . يف األرضمن نعم هللا

 وهي بتعبري آخر الطاقة اليت ال حيسن استخدامها يف ترتيب شؤون اخلالفة اليت أنيطت اببن آدم ما مل نتوسل هلذا
 عمار األرض حتقيقا للفوز يف الدنيا واآلخرة. االستخدام اجلوارح وامللكات يف إ

األوامر والنواهي والتعاليم اليت جاءت يف كتاب هللا نستلهمها يف حتديد   إىلوالتقوى أخرياً هي اليت تشد املؤمن  
 ستهديها فيما حيسن بنا أو ال حيسن بنا أن نصنعه. املستقبل ون إىلالطريق 

كالم هللا وبني  بيننا  يربط  الذي  الرابط  الذات  .فهي  هبا  نستحضر  اليت  والقوة  التعبري . ة اإلهلي..  أخرياً  وهي   ..
حتفل هبا نفوسنا  الصادق عن إرادتنا يف أن جنعل كل فكر يصدر عنا أو عمل نقوم به أو إرادة حنققها أو عاطفة  

 :يف حمكم تنزيله�ه حني قال  إفهامنا إ  إىل وهذا ما قصد هللا عز وجل    . هذا هو معىن العبادة  . شيئاً يف سبيل هللا
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ "    .)56الذار�ت:( "َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
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اكتشاف أسرار   إىل  يف سعينا  –.. ويف حبنا وبغضنا  ... يف سلمنا وحربنا.فنحن ابلتقوى نعبد هللا يف جد� وهلو�
عن.اخللق دفاعاً  جهاد�  يف  .دينه  .. يف  وأخرياً  حياتنا  ..  نبين  إذ  اآلخرين  وحنو  أنفسنا  حنو  مبسؤولياتنا  التزامنا 

   .الدنيوية على الصورة اليت جاء هبا كتاب هللا شاهداً ومعلماً ونذيراً 

 ******** 

نستقبلها من هللا عز اللطيفة النورانية اليت   إىلكان ما قرر�ه هو الدور املعريف للتقوى وهو الذي يفسر حاجتنا   فإذا
، فعلينا بعد ذلك أن ننظر فيما جاء به كتاب هللا من فنون املعرفة وأساليب التوجيه لكل جارحة من  ا�وجل بتقو 

 . ناجوارحنا وملكة من ملكات 

نا منهجاً عملياً للمعرفة هل يف القرآن الكرمي ما حيدد ل  :والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل الذي قدمناه هو
وكيف جاء    ؟وبني ربه  إنسانعداد النفسي العميق الذي عرب عنه ابلتقوى وجعله رابطة شاملة بني كل  بعد اإل

   ؟من وجوه النظر والتفكر وأساليب التعامل مع املوضوعات املختلفة للمعرفة  نساناإلتفعيل ما يشتمل عليه 

تاب هللا عن طريقته يف تربية النظر  يف كوملا كنا نعلم أن النظر العقلي هبة من هبات هللا عز وجل فلنبحث     
   .العقلي وتعيني احلدود اليت رمسها له يف مجلة ما رمسه من احلدود اخلاصة بشؤوننا الدنيوية واآلخروية 
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 الفصل الثالث

 القـــرآن منهج املعـرفـة العقــليـة 

أن نطرح اآلراء    ،وحتديد منهج للمعرفة �بع منهاقدام على دراسة الظاهرة العقلية يف كتاب هللا  جيدر بنا قبل اإل
أجيال   عرب  أبعادها  هلا  تعينت  واليت  العقلي  التفكري  يسمى  ما  حول  والدارسني  الفالسفة  بعض  هبا  أدىل  اليت 

   . متعاقبة ظهرت فيها أكثر من حضارة واحدة

 ********** 

أنّ    مناقش  والواقع  منطقية يف  لقوانني  التزم  الذي  النظري  منطق الفكر  قد وجد يف  أمامه  املطروحة  للقضا�  اته 
 . تباع من بعدالتالميذ واألالصورة اليت كادت تبلغ حد الكمال أو هي قريبة منه يف نظر الدارسني من أرسطو 

  .سم "املعلم األول"ايني واملعتزلة خاصة هبذا العلم أ�م أطلقوا على صاحبه سالماإلوبلغ من اهتمام الفالسفة    

والكالميني    أنّ   وال شك    كتاب هللا سالماإلالفالسفة  املنطقي يف  ملنهجهم  سند  على  العثور  حاولوا  قد  يني 
ءهم يف قضا� فاقتبسوا قوانني املنطق األرسطي وراحوا يستشهدون هبا حني يعرتض عليهم أو حني يطرحون آرا

 يف قضا� علمية مادية يف بعض األوقات.  دينية وفلسفية ذات طابع ميتافيزيقي وأيضاً 

أنّ     قوانينه والدليل  سالماإلاملفكرين    واملالحظ  آلته وصحة  املنطق وسالمة  بعامة جممعون على أمهية هذا  يني 
املنطق واستعان بقوانينه على درجات   ر هبذاية قد أتثسالماإلعلى ذلك أن أكثر ما وصل إلينا من تراث الثقافة  

  .متفاوتة من احلرارة والشمول

لقد وجد� أثراً هلذا املنطق األرسطي يف كل نشاط فكري يتصل مبا وراء الطبيعة أو بعلوم الطبيعة والر�ضيات    
 والفقه وأصول الدين حىت علم النحو من العلوم اللغوية.  
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القضا�    مناقشة  واملعتزلة يف  الفالسفة  منهج  على  اعرتاض  هناك  امليتافيز وإذا كان  ميدان  املطروحة يف  أو   يقا 
بل    ،لكل ما جاء فيه من القوانني واحلدود  اً العقيدة الدينية فهو مل يكن يف الغالب اعرتاضاعلى كل املنطق ورفع

النظر   ميادين  بعض  على  اعرتاضاً  ميدان  كان  العلم  اإلهليوالسيما  مسائل  وبعض  الفلسفة  موضوعات  من  ات 
مل يقصد مثال يف كتابه "هتافت الفالسفة" أن يسقط كل ما جاء به   ،رمحه هللا   ،أبو حامد  ،فالغزايل  .الطبيعي

العقلية  الرأي وما طرحوه من احللول والتأمالت  الكتاب الكشف عن  ،  الفالسفة من  يف  ثقافتهم  بل قصد هبذا 
العلم   الطبيعي  ،اإلهليبعض مسائل  العلم  العلمني  ،وبعض مسائل  وال يف غريها من    ،ال يف كل مسائل هذين 

 . )1(يضاح يف مقدمة كتابه "مقاصد الفالسفة"كما أوضح ذلك غاية اإل  ،م األخرىل علومهمسائ

"مما ال    :أنّ   الغزايل"  سالماإلمن كتابه "املنقذ من الضالل حلجة    20ويذكر الدكتور عبد احلليم حممود يف ص  
 موفقة كل التوفيق.  ،ي هتافت الفالسفة" حماولة جريئة كل اجلرأةأ كتابه هذا "  أنّ  ،شك فيه

األساسي واهلدف  األول  املقصد  كان  نفسها  ،هلجومه   ،وما  اآلراء يف  هدم  بعضه  ،هو  أن  موافق إذ  ا صحيح 
 هدم املنهج العقلي الذي استندت إليه هذه اآلراء".   : منا كان هدف االمام الغزايلوإ .للدين

قائالً     احلليم حممود عرضه  الدكتور عبد  الن"فخ  :ويتابع  به اإل  :فس مثالً لود  يقول  ارأي  به   ، لغزايلمام  ويقول 
  ، الذي أثبت به الفالسفة خلود النفس   املسلك العقلي  بيد قوته  وأخذ يهدم  ،مام محل معوالً ولكن اإل  ،الفالسفة 

  .ارت أدلتهم وهتافتت�فا

والتغيري يف وجوه أدلتهم، مبا   ،إال تكدير مذهبهموهو مل يلتزم يف الكتـاب    .ه ابخللودإميان "لقد فعل ذلك مع     
ببيان وجوه   ،مسالكهم نقية عن التناقض   وظن أنّ   ، اعتقاده يف الفالسفة   نتنبيه من حس  : ومقصوده  .يبني هتافتهم
 هتافتهم". 

 
 نشر دار المعارف بمصر.    –الطبعة الثانیة  –من كتاب "تھافت التھافت" البن رشد، تحقیق الدكتور سلیمان دنیا  18انظر ص .  1
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وبتعبري آخر منهج    ، هدم العقل الفلسفي كله   إىل فالدكتور عبد احلليم حممود يقرر كما نرى أن الغزايل قد قصد     
   .التفكري العقلي عند الفالسفة 

كله بدليل أنه وافق الفالسفة يف أكثر ما قالوه وقرروه من  الواقع أن الغزايل مل يستطع هدم هذا املنهج    لكنّ    
ويف كتاب املنقذ من الضالل للغزايل نفسه ما   .سائل وحسبقد كشف عن هتافتهم يف بعض املن كان وإ ،اآلراء

 .يؤكد جزئية التهافت عند الفالسفة 

الدكتور عبد احلليم حممود  57وقرأ� ما ورد يف ص    "تصفحنا كتاب "املنقذ من الضالل  فإذا فما    من كتاب 
  :ما يلي مام الغزايل والفلسفة" بعدها وجد� حتت عنوان "اإل

نعنيها هنا    اليت  القدمي    ،إمنا هي احملاوالت املستمرة  :"والفلسفة  اليو�ين  العهد  تزال    –اليت بدأت منذ   –وال 
" العقللبناء  على  الطبيعة"  وراء  العقلية   ،ما  احملاوالت  هي  وابتداع  إ�ا  الطبيعة  وراء  ما  حبيث �خذ    ،هالخرتاع 

اليت يفرضهاغري    ،ثبات والنفيالعقل حريته يف اإل العقل قد اشتغل ابلطبيعة    ،متأثر إال مبقاييسه هو  وإذا كان 
اهلدف األول لالمام   فإنّ   ،أدخلت يف الفلسفة كأجزاء هلاقد    وإذا كانت الطبيعيات والر�ضيات  ،والر�ضيات

 منا هو جانب ما وراء الطبيعة. الغزايل إ

ونظم    ،لقد أقام القواعد احملكمة   ،العقل قد أنتج مثاراً �نعة يف الطبيعيات والر�ضيات  أنّ   :ومما ال شك فيه"   
 الطبيعيات والر�ضيات على أسس متينة".  أن شيد إىلبه األمر  تهىناو  ،املبادىء املتقنة 

  :ويتابع الدكتور حممود فيقول   

يف استطاعته أن جيول يف   :فاعتقدوا أن يف استطاعة العقل أن جيول يف كل ميدان  ،"وغّر هذا النجاح قوماً    
  .ويف عامل الغيبيف عامل الشهادة   ،ويف اجملردات ،يف املادة ،يف العامل وفيما وراء العامل ،وفيما وراء الطبيعة  ،الطبيعة 
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خفاق التام وكان اإل  ،ة العقلية اإلهليفكانت الفلسفة    ،"وكانت النتيجة أن أقحموا العقل يف عامل ما وراء الطبيعة    
   .للعقل يف هذا امليدان" 

*********** 

 

 . الطبيعة موقف للفالسفة يتعلق مبسائل تتصل مبا وراء  مام الغزايل مل يهدم يف الواقع غري  اإل  هكذا يتبني لنا أنّ    
ت االر�ض  إىلات يف منهج يستند  إلهلي لكنه يف الوقت نفسه قد أخطأ كما أخطأ الفالسفة حني حصر املعرفة اب

الكشف   نفحات  ويعتمد على  أن    اإلهليالروحية  وينتظر  املتصوف  العابد  هلا  يتعرض  العناية  عليه  تفيضها  اليت 
 .ة اإلهلي

قضا� ما وراء  ج املعرفة غري منهج العقل النظري وهم يناقشون  أخطأ الفالسفة حني رفضوا كل منهج من مناه    
الكشف    ،الطبيعة  منهج  املعرفة غري  مناهج  منهج من  الغزايل حني رفض كل  لنفحات    اإلهليوأخطأ  والتعرض 
   .هري الذات يف دأب ال يتوقف وال ينقطعة ابلعبادة وتطاإلهليالرمحة  

 ********** 

ن اخلطأ هو يف الوقوف عند منهج العقل النظري دون  إ   . نقرر خطأ الطرفني إبطالقلوقت نفسه ال  لكننا يف ا   
 ة.  اإلهليكما هو يف الوقوف عند منهج الكشف املباشر الذي يتم بتعرض العابد لنفحات الرمحة   ،سواه

نظر� يف      فقد طرحنا وجهة  املباشر  الكشف  يتعلق مبنهج  فيما  السابقأما  الفصل  املوضوع خالل  وبينا    هذا 
"إذا كان للتقوى وما ترمز إليه وتعنيه من تطهري   :قلنا  .الدور الكبري الذي تقوم به ظاهرة التقوى يف حياة املسلم

وحماسبته وجلالنفس  عز  هللا  حبضور  والوعي  القلب  ،ا  تنوير  يف  إجيايب  والبصر   دور  السمع  استخدام  وحسن 
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استخدام    إىل فهذا ال يتعارض مع الدعوة    ،ة اإلهلي�ها العناية  منحتنا إوالتفتح يف امللكات اليت  وحتقيق االزدهار  
   .)1( أساليب أخرى يف املعرفة" 

فهذا املنهج ليس ابطًال كله بل فيه الكثري من احلق وقد   .ونقول اآلن مثل هذا القول يف منهج املعرفة العقلية    
القرآنية يف مواضع كثري  له اآل�ت  إ   . ة من كتاب هللالتزمت  فيه هو  املنهج  واخلطأ  اعتباره  صرار أصحابه على 

   .الوحيد الصاحل للبحث عن احلقيقة حيث تكون ويف أي مستوى من املستو�ت

ا بعده يف عدد من القرون قد عربوا عن �سهم من علم  و وأتباعه ممن جاءو تالمذة أرسط  أنّ   واجلدير ابلذكر   
فتفرغ  اإلهلي الطبيعة ات  لعلم  امليالد  ،بعضهم  قبل  الثالث  القرن  خالل  األخالق  لعلم  لقبوا حىت  ،وبعضهم   

سيما وال  العلم)  (اتومرسطيس  ابلطبيعيني  (دار  ر�سة  يف  أرسطو  خلفا  اللذين  (استواثون)  و  كانت )    اليت 
 ..للمشائني"

 ********** 

فالسفة      عند  نفسها  الظاهرة  منهم  وتواجهنا  متأخرين  و  "فيلون"مشرقيني  سكاس"اليهودي    " أمونيوس 
أول فيض من الذات   ، ممن طرحوا نظرية الفيض اليت تتدرج هبا عملية اخللق ابتداء من العقل األول  "أفلوطني"و

املادةاإلهلي العقلي األرسطي يف م  .ة حىت  النظر  الطبيعة وهذه صيغة تعلن عن فشل  ن  وإ  ،ناقشة قضا� ما وراء 
بني  العالقة  طبيعة  حتدد  اليت  احلقيقية  الرؤية  تكوين  عن  عجزت  قد  الفيض"  صيغة  "أي  ذاهتا  يف  هي  كانت 

ا�ار أصحاب املذهب العقلي كما ا�ار أصحاب املذاهب الذين جاؤا بعدهم أو قرروا    وهكذا  .واخلالقاملخلوق  
   .االمتناع عن مناقشة قضا� ما وراء الطبيعة 

 
 .  269انظر الفصل السابق ص  . 1
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دوره يف حتقيق  هلذا التفكري    نّ .. إ .ملكة التفكري العقلي عبثاً   ك فيها هي أن هللا مل خيلق لناهناك حقيقة ال ش   
.. هذا التفكري يقوده دون  .يف حياته الدنيوية   نسانمواجهة بعض القضا� اليت تعرض لإلنوع من املعارف ويف  

  :واضحة للكثري من األسئلة جاابت البحث عن إ إىلالكون وما وراءه و  التساؤل عن حقيقة  إىلريب 

 ؟ وما هو الدور الذي جيب أن نقوم به   ؟ عالقتنا ابألكوان من حولناوما هي  ؟أين املصري  إىلو  ؟وأين كنا ؟من حنن
   ؟ونفس تنفعل وتشد ؟وقلب يعي ؟فكرأن يكون لنا عقل ي وما معىن

عقل دوره يف البحث  لل  والثابت من التجربة العملية أنّ   .هذه األسئلة وعشرات غريها كثرية تفرض نفسها علينا   
 ..  .نسايناإلثراء العقل شارك يف النشاط العقلي وأسهم يف إوقد قرر هذه الواقعة كل من  .جاابتعن كثري من اإل

 ..  .احلقيقة على مناهج عقلية صرفة  إىلوسعيهم دوا وال يزالون يستندون يف مناقشاهتم الفالسفة استن   

النظري      العقل  أكدوا دور  اختالف حنلهم وميوهلم  واملفكرون على  احلقائق وحل والعلماء  تقرير كثري من  يف 
   .الكثري من املشكالت

القواعد احملكمة  قاط املنهج العقلي مل يسعهم إال االعرتاف بنجاح العقل النظري يف وضع  حىت الذين �دوا إبس   
العلوم من  كتاب    .لكثري  يف  ورد  ما  هو  ذلك  على  األكرب  الشاهد  الضالل"ولعل  من    سالم اإلحلجة    "املنقذ 

ية كل سالماإلميدان الفلسفة    إىلما صح عنده من قضا� الفلسفة األرسطية اليت اهتم بنقلها  فقد حصر    .الغزايل
  :الفارايب خباصة يف ثالثة أقسام من ابن سينا و

 ) قسم جيب التكفري به.  1 

 .) وقسم جيب التبديع به 2 

   . ) وقسم ال جيب انكاره أصال3 

  :وقد أورد الدكتور عبد احلليم حممود خالصة رأي الغزايل حتت عنوان "أقسام علومهم" قال   
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أنّ ا" نطلبه    إىلابلنسبة    –علومهم    علم  الذي  أقسام  –الغرض    ، ةإهليو   ،وطبيعية   ،ومنطقية   ،ر�ضية   :ستة 
  .)1( وخلقية" ،وسياسية 

   :استعرضنا رأي الغزايل يف هذه األقسام خرجنا ابآلراء التاليـة  فإذا 

نها ابألمور الدينية وليس يتعلق شيء م  ،وهي متعلقة بعلم احلساب واهلندسة وعلم هيئة العامل  الر�ضيات:)  1 
 .  .)2(ومعرفتها  ،احدهتا بعد فهمهاجم إىلال سبيل  ،بل هي أمور برهانية  ،ثبااتً نفياً وإ

  ثبااتً بل هي النظر يف طرق األدلة واملقاييس وشروط ال يتعلق شيء منه ابلدين نفياً وإوهي قسم    :املنطقيات)  2 
  . احلد وسبيل معرفته ،إما تصور :وإن العلم .وكيفية ترتيبه د الصحيحوشروط احل مقدمات الربهان وكيفية تركيبها ,

 .  )3(وليس فيهذا ما ينبغي أن ينكر  .وسبيل معرفته الربهان ، وإما تصديق

كاملاء واهلواء   :وما حتتها من األجسام املفردة  ،وكواكبها  ذا القسم يبحث عن عامل السماواته  :الطبيعيات)  3 
والنار  املركبة   .والرتاب  األجسام  واملعادن  :ومن  والنبات  تغريها    ,كاحليوان  أسباب    ، وامتزاجها  ،واستحالتهاوعن 

وكما أنه    ،جهوأسباب استحالة مزا  ،وأعضائه الرئيسية واخلادمة  نسان،اإلوذلك يضاهي حبث الطب عن جسم  
يف  نكار ذلك العلم إال يف مسائل معينة ذكر�ها  فليس من شرطه أيضا إ  ،ر علم الطبنكاليس من شرط الدين إ

 �ا مندرجة حتتها. أفعند التأمل يتبني   ،كتاب "هتافت الفالسفة" وما عداها مما جيب املخالفة فيها

 ، ها خالقال تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة    ،تعاىلأن تعلم أن الطبيعة مسخرة هلل    :"وأصل مجلتها   
 . )4(.ال فعل لشيء منها بداية عن ذاته ، والطبائع مسخرات أبمره  ،والقمر والنجوم والشمس

 
 اإلسالم الغزالي" للدكتور عبد الحلیم محمود. من كتاب "المنقذ من الضالل لحجة  100انظر ص  . 1
 من المرجع السابق  100. ص   2
 من المرجع السابق.   101 –  100. ص   3
 من المرجع السابق.   104 –  103. انظر ص   4
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أكثر أغاليطهم فما قدروا على الوفاء ابلرباهني على ما    يف هذا القسم توجد  : ات أو ما وراء الطبيعةاإلهلي–  4

املنطق يف  فيها  ،شرطوه  بينهم  االختالف  كثر  يرجع    .ولذلك  فيه  غلطوا  ما  أصالً   إىلوجمموع  جيب    عشرين 
   .هم يف سبعة عشربديعتكفريهم يف ثالثة منها وت

فهي املسائل  من  الثالثة  والعقـاب  ا  نّ أ   :"أما  فالثواب  حتشر  ال  وحسبلألألجساد  يعلم    تعاىلوأن هللا    ،رواح 
 . )1(وأن العامل قدمي وأزيل ،الكليات دون اجلزئيات

يرجع  كالم  وجمموع   : السياسـات)    5 فيها  املصلحية   إىلهم  الدنيوية و   احلكم  وإمنا    .السطانية   املتعلقة ابألمور 
 .  )2(ومن احلكم املأثورة عن سلف األنبياء  ،أخذوها من كتب هللا املنزلة على األنبياء

يرجع    ومجيع  : اخللقيـة)    6  فيها  النفس وأخالقه  إىلكالمهم  وأنواعها وكيفية حصر صفات  أجناسها  ا وذكر 
   .)3(.معاجلتها وجماهدهتا

********************* 

يتناول  متعّ   فإذا   عنده  النظري  العقل  قصور  أن  لنا  تبني  الفالسفة  عند  العلوم  أقسام  حول  الغزايل  رأي  يف  نا 
   .املوضوعات من املسائل اليت أشار إليها يف قسم الطبيعياتموضوعات ما وراء الطبيعة وما يتصل هبذه 

فإ    العقل  وإذا  اليت ينصرف  املوضوعات  الستة يف  لنا أن مخسة من األقسام  تثبت  العرض   إىلن حصيلة هذا 
يقوم هبا العقل النظري يف احلصول  ولذلك يتأكد لنا أن املهمة اليت    .دراستها هي اجلانب الذي ال اعرتاض عليه

.. والقيام هبا جزء من .ى املعارف اليت هبا تتوفر مصاحل الناس وتتحقق منافعهم يف الدنيا هي مهمة ذات ابلعل
 املسؤوليات الدينية اليت جيب أن ينهض هلا املسلم يف أثناء حياته. 

 
 من املرجع السابق. 108 – 104نظر الصفحات ا.  1
 من املرجع السابق.  111نظر ص ا.  2
 السابق.من املرجع   111نظر ص ا.  3
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النشاط السوي هو الذي      الدينية فألن هذا  النظري وبني املسؤوليات  العقلي  النشاط  وإذا كنا قد ربطنا بني 
  نسان اإلفهو إذاً جزء هام من أجزاء النشاط املعريف الذي يفرتض يف    .مسؤوال أمام نفسه وأمام ربه  نسان اإل جيعل  

وهو   ،القلب  و لنقلهو أن العقل عند املسلم أ  ،النشاط  املسلم وغري املسلم ابلنسبة هلذا  والفرق بني  .أن يقوم به
حي الذي  ة واملناخ الرو ـــدة الوحدانيــيلتزم عند املسلم بتوجيهات عقي  ،اللفظ الذي ورد يف كتاب هللا يف هذا املعىن

   .م فهو ملتزم بتوجيهات عقيدته اخلاصة أما غري املسل .حتيطه به
اهر والوقائع  ـــة وراء املظــيف نشاطه العقلي مفطور على البحث عن األسباب القائم  نساناإل  واجلدير ابلذكر أنّ    

امليل النظري   هذا البحث هو وحده الذي يفسر  إنّ   .عامل معها على حنو من األحناءأو يتاليت يقع عليها حسه  
يدفعه    نسان،اإللدى   الذي  النزوع  تعليل لكل شيء  إىلأو ذلك  امليلولنالحظ أن ه  .البحث عن  الذي   ،ذا 

  .ال يوجد يف مجيع احلاالت بدرجة متساوية  ،نصفه أبنه نظري

أو  وتكتفي ابلبحث عن الفائدة العملية    ،فهناك حضارات أبكملها كانت تعتمد على اخلربة والتجربة املتوارثة   
وهكذا كانت هذه   .معرفة أسباب الظواهر  إىلرضاء حب االستطالع اهلادف  إ  إىلدون سعي    ،التصرف الناجح

الكامنة    ة "النظر�ت"ــــل معرفـــاو دون أن حت  ،ة ـــاابت دقيقــــأو تقوم يف جتارهتا حبس  ، احلضارات تشيد مباين ضخمة 
ن يف وسعنا أن  بل إ   .فحسب  وحسبها أ�ا حققـــت اهلدف العلمــي املطــلوب  ،ية البناء أو احلسابمن وراء عمل

"ملاذا" كانت النتيجة على هذا  وال يكرتثــــون أبن يسألوا    ، حولنا أشخاصا ال يهتمون إال "ببلوغ النتيجة"  نرى من
ما دامت اإلجابة عنه لن تقدم ولن تؤخر يف    ،ضاعة الوقـتا يف هذا السؤال حذلقة ال تستحق إ ورمبا رأو   ،النحو

  .1(.بلوغ النتيجة املطلوبة"

 ******************** 

 
 . 1978آذار  –الكویت من كتاب " التفكیر العلمي " للدكتور فؤاد زكریا من سلسلة "عالم المعرفة" الصادرة في   38انظر ص .  1
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مث أننا    . صاحبه يؤكد أمهية البحث عن األسباب عند العقل النظري  نا من هذا النص الذي اقتبسناه أنّ ما يهمّ    
نفرتق هنا عن املؤلف يف أن ما نتعرض له من العقل النظري ليس يف حدود البحــوث العلـــمية املادية كما هو 

  .لباحث عن القوى املغيبة قصد املؤلف بل هو العقل النظري ا

ختتصر يف قوة واحدة  اليت    ،أي القوى والعوامل  ،هي   ،الظواهر الكونية والكامنة وراء    ،والعوامل اخلافية عن احلواس
القادر على   نّ إ  . خالق هذه الظواهر دون استثناءهو  أوىل أو عامل واحد أول   العقل  النظري عند� هو  العقل 

 والقادر على البحث عن القوة القائمة وراء هذا الكون.   ،استيعاب الكون كله برؤية شاملة 

 ****************** 

ما فطر   إىلهذا العقل مستنداً    إىلت من آ�ته البينات  القرآن الكرمي قد توجه يف عشرات بل مئا  والواقع أنّ    
فال يثري موضوعات تفصيلية ال تقدم وال تؤخر يف    يقف عندها  دراك احلدود اليت جيدر به أن عليه من التوازن وإ

نشاطه من  املقصودة  املعرفة  فيما   .حتقيق  والتفكر  التأمل  على  النظري  العقل  اليت حتض  القرآنية  الدعوة  أن  أي 
نفسه من املشاعر واألشواق قد عينت املدى الذي ميكن   وفيما يضطرب يف  ،حوله وفيمن يتعامل معه من الناس
 أن يبلغه يف النشاط الذي ميارسه. 

الصويف على اللجوء إليها يف تعرضه  هلام اليت يقتصر  عوة القرآنية ال تقف عند ملكة اإلالد  واجلدير ابلذكر أنّ    
الرمحة   الذات  اإلهليلنفحات  يتأمل  وهو  امللكة    . ة اإلهلية  هذه  جتاوز  وتلفته  بل  القلب  يف    إىللتوقظ  آ�ت هللا 

فيها    فإذا  .خلقـه العدم  اإل   إىل  منتهٍ ال بد    فإنهقلب نظره  الكون من   إىل قرار بوجود قوة خالقة مدبرة أخرجت 
   .املوت إىلخراج هذا الكون ومن فيه من احلياة كما أ�ا قادرة على إ  ،احلياة إىلالوجود أو من املوت 

هل هي حدود مفتوحة كما يقول    ؟وهنا نتساءل ما هي احلدود اليت رمسها القرآن ألبعاد املعرفة العقلية النظرية 
  ؟أم هي خمالفة هلؤالء وأولئك ؟أم هي حدود ضيقة جدا كما يقول املتصوفة  ؟الفالسفة 

  . أنظار� يف كتاب هللا بسوطة بني أيدينـا واملوضوعة حتتاجلواب عن هذا التساؤل يكمن يف النصوص امل   
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 ******************** 

 ال بـد للخـلق من خـالق

يلفت    ما  من   أول  هي  قضية  طرح  قد  وجل  عز  هللا  أن  السماوي  الوحي  سجلها  اليت  احملاورات  يف  النظر 
وده  ـــإذ ال ميكن هلذا الكون العظيم أن يتحقق وج  .وخالصتها أنه ال بد للخلق من خالقيهيات املسلمة،  البد

ن أن توجد  ـ هذه الوقائع العاجزة ع  .دون أن تكون وراءه قوة خالقة مبدعة ومفارقة لكل الوقائع اخللقية املشهودة 
  . احلياة أو الوجود إىلشيئاً غري موجود فتخرجه من املوت أو العدم 

تنزيله  ولذلك   حمكم  يف  وجل  عز  هللا  تساءل  اإل  فقد  االستفهام  بصيغة  سؤاله  ني ـــالضال  إىلاري  ــنكموجها 
لدعوة  قال هلم وهو حياورهم حول م  .واملشركني الرافض  عليه   واملنكر على  سالماإلوقفهم  النيب حممد صلى هللا 

الرسالة وسلم   يـَُقولُوَن    "  :صدقه يف محل  (أَْم  يـُْؤِمُنوَن  َبل الَّ  َصاِدِقَني    )33تـََقوََّلُه ۚ  َكانُوا  ِإن  ْثِلِه  مِّ ِحبَِديٍث  فـَْلَيْأتُوا 
)34) اْخلَالُِقوَن  ُهُم  أَْم  َشْيٍء  َغْريِ  ِمْن  ُخِلُقوا  أَْم   (35) يُوِقُنوَن  َبل الَّ  َواْألَْرَض ۚ  السََّماَواِت  َخَلُقوا  أَْم  أَْم  36)   (

  " ) 38) أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه ۖ فـَْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهم ِبُسْلطَاٍن مُِّبٍني (37بَِّك أَْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن ( ِعنَدُهْم َخزَاِئُن رَ 
 .  )1((سورة الطور) 

أو أن خيلقوا   ،أنفسهم  او ـــأو أن خيلق  ،فالقرآن هنا يتحدى قلوب املشركني حني يسأهلم أن �توا مبثل هذا القرآن  
من  ما جيري    إىلأو أ�م قادرون على االستماع    ،أو أن يثبتوا أبن عندهم خزائن ربك  ،مثل السماوات واألرض

  .األحاديث يف السماوات العلى

 
 المقصود بالتقول ھنا ھو زعمھم أن محمداً صلى هللا علیھ وسلم قد اختلق القرآن من عند نفسھ. .  1
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فهو حياور أعداء الدعوة ابملنطق الذي  نسان.اإلالقوة العاقلة عند  إىل منا يتوجه هذا التحدي إ ومن الطبيعي أنّ    
نه الوحي السماوي جلانب من جوانب وهذا حد عيّ   .يلتزمونه واألسلوب الذي يعتمدونه يف حماورة بعضهم بعضا

 .النشاط العقلي عند الناس 

 اآل�ت الدالة على نعم اخلالـق 

عالن مفصل .. إنه إنسان.اإل ن داللتها داخلة يف حدود الوعي املتعقل عند  أما اآل�ت الدالة على اخلالق فإ  
  ، وعظمة النظام الذي ينتظم به الكون وما فيه ومن فيه   ،اإلهليعما حيتويه اخللق من فنون النعم وألوان الفضل  

كلها اخللق  أشياء  بني  العجيب  التوازن  هبا  يتحقق  اليت  الفائقة  الكواك.واحلكمة  بني  توازن  والنجوم ..  ب 
.. وتوازن يف صنع احلياة واألحياء يف الرب ... وتوازن يف نزول املطر... وتوازن يف تعاقب احلياة واملوت.واجملرات

.. وتوازن يف بنية الكائن احلي  .يف احلفاظ على سالمة اجملتمعات يف ضوء قانون املداولة .. وتوازن  . والبحر واجلو
تتش.نفسه اليت  الغرائز  وتوازن يف  الدافعة يف  ..  القوى  هبا  والفقرنسان.اإلكل  الغىن  وتوازن يف  وتوازن يف ...   ..

والغباء والذكاء  والضعف  ظاهرات   . خلإ  ..القوة  من  ظاهرة  على كل  كتاب هللا شواهد  من  نقتبس  يلي  وفيما 
و   اإلهليالفضل   سبحانه  وجود هللا  على  الدالة  وللحياة   تعاىل واآل�ت  بقاءه  للكون  حيفظ  الذي  التوازن  وعلى 

 استمرارها. 

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت "  :دل على وجود اخلالق جل وعال) آية ت  1
 ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اهللَُّ 

   .)164البقرة:(  "َوَتْصرِيِف الّرَِ�ِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْنيَ السََّماِء َواْألَْرِض َآلَ�ٍت ّلَِقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

َ� أَيـَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ۚ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْريُ اهللَِّ يـَْرزُُقُكم  "  :ن نعم هللا ) آية تتحدث عن نعمة م  2
َن السََّماِء َواْألَْرِض ۚ َال إِلََٰه ِإالَّ ُهَو ۖ فََأىنَّٰ تـُْؤَفُكونَ   . ) 3فاطر:( "مِّ
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت ("    :خللق كله) آ�ت حتض على التفكر يف ا  3 ) َوِإَىل السََّماِء َكْيَف 17أََفَال يَنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
َا أَنَت ُمذَكٌِّر (20) َوِإَىل اْألَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت (19) َوِإَىل اْجلَِباِل َكْيَف ُنِصَبْت (18رُِفَعْت (   " ) 21) َفذَكِّْر ِإمنَّ

   )الغاشية (سورة 
 ***************** 

األنظار    ولفت  التفكري  على  احلض  هي  ومثيالهتا  الكرمية  اآل�ت  هذه  من  الغاية  أن  الدالالت    إىل  وطبيعي 
   .وجود اخلالق جل وعال إىلالواضحة اليت تشري 

لدعوة السماء واملتمردين على   املوضوعات اليت تناوهلا الوحي السماوي و�قشها مع الرافضني  واجلدير ابلذكر أنّ   
واترة أخرى   ،.. فهي اترة تتصل أبحوال األمم السابقة .كثرية متنوعة   ،نبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهماأل

وهي مرة اثلثة    ،دي اآلابء واألجداديسريون على ه   تتصل ابملواقف اليت يتخذها فريق من املشركني بدعوى أ�م
أو فريق املتعنتني يف رفضهم دون أي مربر وال   ، املنافقنيتصف فيها فريق  تسلط ضوءاً على أنواع من السلوك إ

املكابرة والعنادألي سبب   اللهم غري  القرآنية  .  وجيه  تتوجه اآل�ت  الناس عن طريق غري مباشر    إىلوقد  قلوب 
  إىل  قصد  قد  قليل،  غري  وهو  كله،  القرآين  القصص   ولعل  .وتعليمية   تربوية   دالالت  ذات  اترخيية حني تروي وقائع  

 . التعليمي الرتبوي الغرض حتقيق

به   ممن املسلّ   نّ فإ  نساناإلملكة التفكري عند    إىلوملا كانت املعاين اليت تتضمنها هذه اآل�ت مجيعها موجهة     
رغام بل تؤكد مبا جاءت به من صيغ احلوار ومادة ل فرض العقيدة عن طريق القسر واإلالدعوة القرآنية ال حتاو   أنّ 

واملؤمن   نسان،اإلالقصص حق   ي  ،الكافر  أن  اليف  إعتنق  بعد  عليه  املطروحة  تستند  عقيدة  حماورة    إىلشراكه يف 
وهذا أمر ال يتحقق إال بتوفري حرية االختيار لتكون مسؤولية    . جانب حسن النية   إىل الوعي السليم والفكر املتزن  

   . قدر ما يتمتع به من هذه احلرية  على  نساناإل

 ي يف احلقيقة الطابع العام لألدب القرآين كله.  هكذا تبدو األبعاد الكاملة لظاهرة التفكري النظري اليت ه   
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.. فقد وجب أن نورد قصة النشاط العقلي الذي يغذيه القرآن  .وملا كانت حرية االختيار تعين حرية التفكري   
ما فطرت عليه ملكة    إىلأنواع احملاورات القرآنية اليت تستند    إىلللتعرف من بعد    ضرور�ً   ابعتباره مدخالً الكرمي  

املتزن وحسن اإل  نساناإلالتفكري عند   الوعي  أنّ   .راكدمن  اليت    وهذا يعين  ثقته ابلفطرة  السماوي يؤكد  الوحي 
مكانه الطبيعي من هذه الفطرة حبيث يستمد منها أحكامه   إىل  نساناإلعادة  ويعمل على إ  ،عليها  نسان اإلفطر  

  نسان اإلالوحي السماوي حريص على منح ملكة التعقل عند    أبنّ   كما يعين أيضاً   .ويصحح يف ضوئها مواقفه 
 دورها يف صنع مصريه وتوفري الظروف اليت تتيح هلا فرصة القيام بنشاطها يف حدود ما خلقت له.  

وص القرآنية التالية تلك الشروط واحلدود والقدرات اليت يقرها الوحي السماوي مللكة وسنتبني من خالل النص  
العقلية عند   احملاورات وبعض   إىلضافة  ابإل  نساناإلالتفكري وللكفاءات  أو    أنواع  اليت دارت حوهلا  املوضوعات 

 ..  .تناولتها جلعل عقيدة الوحدانية قضية معقولة قبل كل شيء

  :فهي احلرية بكامل معانيها فهنـاك نساناإلليت توفرت مللكة التفكري العقلي عنـد أما أهم الشروط ا   

تكرمي    –أ   من  النابعة  لونه   نساناإلاحلرية  عن  النظر  بغض  وجل  عز  أمام هللا  املسؤولية  بتحمل  جديرا  وكونه 
  الرب والبحر ورزقناهم  يف  أما التكرمي فقد ورد يف قوله عز وجل " ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم  .وموضعه يف اجملتمع
   .) 1("  ناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال من الطيبات وفضل

ما سعى وما يصدر عنه من قول وعمل وأنه ال إال  ه جدير بتحمل املسؤولية أمام هللا عز وجل وأن ليس له  ا أنّ وأمّ 
َوَأن لَّْيَس ِلْإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعٰى  ":يف سورة النجم  ن له فقد ورد يف قوله عز وجلشفاعة ألحد عند هللا إال ملن أذ

يف   وقوله أيضاً   ." )42) َوَأنَّ ِإَىلٰ َربَِّك اْلُمنتَـَهٰى (41 ُجيْزَاُه اْجلَزَاَء اْألَْوىفَٰ () ُمثَّ 40) َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرٰى (39(
ِه َوأَبِيِه (34) يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه ( 33فَِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة ("  :سورة عبس )  36) َوَصاِحَبِتِه َوبَِنيِه (35) َوأُمِّ

ُهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغِنيِه (ِلُكلِّ  نـْ  . يف كتاب هللا آل�ت كثري جداً " وما جرى جمرى هذه ا)37اْمرٍِئ مِّ
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َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن ۖ  "  : وقد ورد هذا املعىن يف قوله عز وجل  . يف االختيار  نساناإلمانة وحق  حرية محل األ  –ب  
َ الرُّْشُد ِمَن   َفَمن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت َويـُْؤِمن اِبهللَِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقٰى َال انِفَصاَم َهلَا َۗقد تـََّبنيَّ ُ  اْلَغيِّ ۚ   َواهللَّ

يٌع َعِليمٌ  كراه ابلتوجيهات الضابطة للعالقة  إيف محل األمانة حراً دون أي    نساناإلوأتكد حق    . )256(البقرة: "مسَِ
الناس اليت جيب   النيب صلى هللا عليه وسلم وبني  فيها قوله عز وجل  .أن تكون بني  َفَما "    :فجاء  أَْعَرُضوا  فَِإْن 

َوَلْو َشاَء "  :تعاىلوجاء يف هذا املعىن قوله تبارك و   .")48الشورى:أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا ۖ ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبَالُغ (
يًعا ۚ أَفَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّٰ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني ( َربَُّك َآلَمَن َمن     ." )99يونس:ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

صلى هللا عليه وسلم أن يطمح  الكرمية أن هللا عز وجل ينكر على نبيه املصطفى    اآلية   والثابت والواضح من هذه 
حقه يف االختيار الذي يسأل عنه.   نسان اإلكراه يفقد  اإل   نّ ذلك أل  .إدخال الناس كلهم يف دين هللا ابإلكراه  إىل

لكنه منحهم فرصة كاملة لصنع مصريهم ابللجوء   .جلعلهم كلهم مؤمنني  مياناإلولو شاء هللا أن يكره الناس على  
 . الفطرة اخلرية اليت فطروا عليها إىل

لنا أنّ  يتبني  املناخ املالئم  الوحي السماوي  هكذا  للتمتع حبريته يف االختيار أبن    نسانلإل  قد حرص على توفري 
  دون   حال   كما ،  كبرياً   تفضيالً   خلق   ممن   كثري   على  فضله وأبنّ  جنسه أبناء كل  معمنحه حقه الكامل يف املساواة 

  إىل   يضاف  الشر.  وطريق  اخلري  طريق  طريقني  أمام  وضعه  على  اقتصر  بل  واهلداية   اخلري  طريق  اختيار  على  إكراهه
  .ذلك  على وأشهده مياناإل على فطره أنه من سبق ما

 ************** 

القرآن لإل    الذي أعطاه  البناء  ابلدور  الوحدانية وذا   نساناآلن وقد أحطنا علماً  على عقيدة  ابعتباره مفطوراً 
بعض أنواع احملاورات   إىل فلننظر    , اختيار ما ال يريده كراه يقسره على إ تفكري املتحرر من القيود ومن كلّ حق يف ال

نصاهبا الطبيعي وابلتايل مساعدة   إىل األمور    يف كتاب هللا فقصد هبا تنبيه ملكة التفكري السليم وردّ   اليت وردت
 على التحرر من القيود والعراقيل اليت حتول دون ممارسة تفكريه املستقل.   نساناإل
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نـَتَِّبُع َما  "  :واألجداد لسلطان اآلابء    من اخلضوع   نسان اإلحترير   - َبْل  قَالُوا   ُ َهلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اهللَّ ِقيَل  َوِإَذا 
ًئا َوَال يـَْهَتُدوَن ( َنا َعَلْيِه آاَبَءَ� ۗ أََوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم َال يـَْعِقُلوَن َشيـْ   ")170البقرة:أَْلَفيـْ

دت مث ابدت رغم أ�ا كانت  سابقة سا  اً أمم  أنّ  من من االغرتار بقوته وتذكريه مبا كان عليه  نساناإلحترير  -
وأبساً  قوة  ومن مجاعته  منه  غرق .أكثر  الذي  الفساد  بسبب  هالكها  وكان  أذنيه  ت..  قال افيه حىت   .

فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم ۚ َكانُوا َأَشدَّ أََوَملْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض  : " يف هذا املعىن   تعاىلارك و تب
َفمَ  اِبْلبَـيَِّناِت ۖ  ُرُسُلُهم  َوَجاَءهْتُْم  َعَمُروَها  ِممَّا  َأْكثـََر  َوَعَمُروَها  اْألَْرَض  َوَأاَثُروا  قـُوًَّة  ُهْم  لَِيْظِلَمُهْم ِمنـْ  ُ اهللَّ َكاَن  ا 

   .) 9الروم:( "َسُهْم َيْظِلُمونَ َولَِٰكن َكانُوا أَنفُ 
وتنبيهه    نساناإلحترير   - الغفلة  غطاء  حبيث   إىلمن  وتناسق  وانتظام  دقة  من  السماوات  خلق  يف  ما 

يف هذا   تعاىلقال تبارك و   .فوضى اخللق واضطراب شؤونه  إىلثغرة تدل    نساناإل يستحيل أن جيد فيها  
امللك  ملعىنا سورة  َخَلَق  "  : يف  فَاْرِجِع الَِّذي  تـََفاُوٍت ۖ  ِمن  الرَّْمحَِٰن  َخْلِق  ِيف  تـََرٰى  مَّا  ِطَباقًا ۖ  َمسَاَواٍت  َسْبَع 

 .  ")4ُمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْنيِ يَنَقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسٌري ( )3اْلَبَصَر َهْل تـََرٰى ِمن ُفطُوٍر (
وحكاية    اإلهليحض العقول والقلوب على التفكر فيما يف األرض من دالئل وآ�ت على عظمة اخللق   -

أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم "    :مصداق ذلك يف قوله عز وجل  .ما يردده أصحاب القلوب املؤمنة 
فَ  هِبَا ۖ  َيْسَمُعوَن  أَْو آَذاٌن  يـَْعِقُلوَن هِبَا  الَِّيت ِيف الصُُّدوِر قـُُلوٌب  اْلُقُلوُب  تـَْعَمى  اْألَْبَصاُر َولَِٰكن  تـَْعَمى  َا َال  ِإ�َّ

 ".  )46احلج:(
  نساين اإل.. مما يساعد العقل  .يف األرض  نساناإلجدية اخللق والغرض من استخالف    إىللفت النظر   -

اختذها لنفسه حني تكون هذه املوازين عادة النظر يف املوازين اليت  حتقيق رؤية سليمة ملا حوله وعلى إعلى  
ستهتارهم ويف هذا املعىن يتساءل هللا عز وجل منكراً على كثري من الناس ا  .غري متوافقة مع نداء الفطرة

توحي   َوأَنَُّكْم  "  :قائل  من  عزه  قول  يف  املخلوقات  حقائق  به مبا  َعبَـثًا  َخَلْقَناُكْم  َا  أَمنَّ ُتْم  َال  أََفَحِسبـْ َنا  إِلَيـْ
اجلِْنَّ "   : اخللق  من  الغاية   على  التأكيد  معرض   يف  يقول  كما  .. )115املؤمنون:(  " تـُْرَجُعونَ  َخَلْقُت  َوَما 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ   .  )56الذار�ت:( "َواْإلِ
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  وحسب،  وحج  وزكاة  وصيام  صالة  من  املفروضة   ابألركان  االلتزام  ليس  هنا  ابلعبادة  املقصود  أنّ   وطبيعي -
 يعيش  حبيث  نسان.اإل  عن  تصدر   نية   أو  قول  أو  عمل  كل  على  العبادة  جو  ينسحب  أن  هو  املقصود  بل

يف.وقوله  فكره  ..يف.وترحاله  حله  ..يف. يكون  وأين  يكون  كيف  العبادة  جو  يف  املؤمن  جتارته  .. 
  وامتناعه   له  أحلّ   مبا  استمتاعه  .. يف.ألسرته  رعايته  ..يف. ومرضه  صحته  ..يف.ومرحه  جده  ..يف.وصناعته

  ه أنّ   لو  كما  دائماً   فيتصرّ   حبيث  أخرى  عبادة  جو   يف  ليدخل  الإ  عبادة  جو   من  خيرج  فال   .عليه  حرم  اعمّ 
 . بطن وما منه ظهر ما ويرى يراه هللا فإنّ  هللا يرى يكن مل . فإن.وجل عز  هللا يدي بني

النظر   - العناية    إىللفت  هبيمنتها املستمرة   سبيل لبقاء اخللق على ما هو عليه إالة اليت ال  اإلهلياستمرار 
واإل.عليه م  أنّ   إىلشارة  ..  املتعاقبة  وصحوالوقائع  مطر  وقحولة .ن  لدورات ...وخصوبة  ..واستمرار 

تعاقب األحداث والوقائع على صورة معينة    وأنّ ...ها هبذه العناية األفالك وحتركاهتا يف مداراهتا مرهونة كلّ 
.. حىت مسرية احلياة يف داخل اجلسد البشري هي  .ة اإلهليوبقدر معني ال ميكن أن يتم دون هذه العناية  

العقل    أيضاً  على  خفية  أسرار  من  حتتويه  تشدّ نسايناإلمبا  العقل      اجلارف اإل  إىلهذا  القوي  حساس 
  :كله يف اآل�ت التالية مصداق هذا   .ة اإلهليحبضور العناية 

السََّماءَ " - َوُميِْسُك  أِبَْمرِِه  اْلَبْحِر  ِيف  َجتْرِي  َواْلُفْلَك  اْألَْرِض  ِيف  مَّا  َلُكم  َسخََّر  اهللََّ  َأنَّ  تـََر  َعَلى   أََملْ  تـََقَع  َأن 
   .. )65احلج:( "اْألَْرِض ِإالَّ إبِِْذنِِه ۗ ِإنَّ اهللََّ اِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيمٌ 

َواحلَِْساَب ۚ  " - ِنَني  السِّ َعَدَد  لِتَـْعَلُموا  َمَنازَِل  َوَقدَّرَُه  نُورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  الشَّْمَس  َجَعَل  الَِّذي  ُ ُهَو  اهللَّ َخَلَق  َما 
ُل اْآلَ�ِت لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ  ِلَك ِإالَّ اِبحلَْقِّ ۚ يـَُفصِّ  "  ) 5يونس:(  "ذَٰ

ِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ " - َا ۚ ذَٰ  . )38(يس: "َوالشَّْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقرٍّ هلَّ
ُْه َتْكِبريً َوُقِل اْحلَْمُد هللَِِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوَملْ َيُكن لَُّه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلِك َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ " - ا َن الذُّلِّ ۖ وََكربِّ

 .  ") 111اإلسراء:(
   . )21احلجر:( "َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدَ� َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّْعُلومٍ " -
   .) 18املؤمنون:(" َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِيف اْألَْرضِ " -
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 .  )27الشورى:(  "َيَشاءُ ۚ ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبٌري َبِصريٌ َولَِٰكن يـُنَـّزُِل ِبَقَدٍر مَّا  " -
ِلَك ُختَْرُجونَ " - ًتا ۚ َكذَٰ  .  )11الزخرف:( " َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَنَشْرَ� ِبِه بـَْلَدًة مَّيـْ
 . )49القمر:( "ِإ�َّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ " -

أنّ     املماثلة   والواقع  أ   اآل�ت  اليت  لآل�ت  وطريقتها  �جها  أن  يف  من  أكثر  السابقة  الفقرات  يف  ثبتناها 
للتأمل    نساناإليقاظ القلب وتنشيط ملكة التفكري عند  وكلها تشرتك لتحقيق غرض واحد هو إ  .حنصيها هنا

الدقيق   النظام  إليهيف  للفوضى  سبيل  ال  ابملصا. الذي  له  تفسري  وال  ابستمرار .دفات ..  إال  له  بقاء  وال   ..
  .ة مهيمنة عليه يف كل وقتاإلهليالعناية 

ا ظهر منها وعرفت ملوجودات مافق التأمل الفكري اجلاد يف كل ا توكيد الظاهرة اليت تر   إىلولعلنا ال حنتاج     
سلطان علوي يزوده  الوجود بوجود  مع هذا    إنسان  حبيث يشعر كلّ   ،آاثره وما خفي منها وظهرت بصماته

النعم ومينحه فرصاً أب للتعرف    سباب احلياة وفنون  اليت   إىلال تنقضي  الوقائع  معجزة اخللق متمثلة يف اآلف 
يف كل وقت من الليل   نساناإلوتذكر هذا    ،تقتحم السمع والبصر والفؤاد وتشيع الروع واخلشية يف النفس

يدي   بني  أنه  حد  إوالنهار  وال  يعطي  عظيم  خالق  منهم له  الصاحل  كافة  الناس  على  نعمه  ويوزع  لعطائه 
   .والطاحل

من هنا يتبني لنا الدور الكبري الذي ميكن للقلب املفكر أن يقوم به وللنشاط الذي جيب أن يصدر عنه    
من الرتف وال هو عمل   التفكر يف خلق السماوات واألرض وما بينهما وما يف ابطنهما ليس ترفاً   ويشعره أبنّ 

 إىل ل هو ضرورة مفروضة ترتبط مبفهوم العقيدة وما يرتتب على العقيدة من التزامات العبادة والتوجه  تطوعي ب 
  . هللا عز وجل
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.. والعبادة عاطفة كرمية  ... والعبادة نشاط فكري حنن إليه مدفوعون.اسك وشعائر مرسومة لنافالعبادة من   
جيدد يف النفس فنو�ا وحيقق صفاءها ومينح القلب ذات وظيفة روحية واجتماعية كما أ�ا ذات دور صحي  

   .حرارته وقدرته على االستنارة

 ************* 

التأمل يف خلق السماوات واألرض يبقى حمصوراً يف حدود ما تستوعبه احلواس أو ما تدل إليه وتؤكد   لكنّ    
هو مثرة التعامل مع املوجودات   ،كما علمنا هللا عز وجل  نسان،اإلفالتفكري عند    .وجوده بطريقة غري مباشرة

 .تؤثر فيه ويؤثر فيهااليت حتيط به  

املوجودات كلّ   الفكر  ويف هذه  اليت فطر نسايناإلها ما حيض  ابحلقائق والبدهيات  التحرك مستضيئاً   على 
املناقشة .عليها  نساناإل تقبل  وبدهيات ال  عليها واإل  إىلوال سبيل    .. وهي حقائق  إال حساس  الربهنة  هبا 

سطان الظالم  فمن أنكر موحيات هذه الفطرة فقد أثبت عناده ومكابرته وكشف عن    ،بفضل الفطرة الكامنة 
  .يف نفسه

هذه التقنيات   .. ذلك ألنّ .لنفسه  نساناإلوالقرآن بعد ذلك ال يهتم بتقنيات املنطق وقوانينه اليت وضعها     
 ية.  نساناإلة كلها وحمكومة كلها ابلبدهيات واحلقائق املركوزة يف صميم الفطرة ستمدّ والقوانني م

 ************* 

الفطرة اليت فطر  إ  القرآن  واجلدير ابلذكر أنّ     التفكري موصولة بسالمة  عليها يعرب    نساناإلذ يعترب سالمة 
مكان التفكري املنطقي كانت هذه البصرية واعية مدركة كانت اهلداية    فإذا  .عن هذه الظاهرة بكلمة "بصرية"

الرؤية احلقيقية يف تعليم    نّ إ  .عرض عليه من الوقائع واألحداثالسليم الذي يعمل عمل امليزان يف وزن ما ي
 .قيقي هو عمى البصرية ال البصـرالعمى احل  .. كما أنّ .القرآن هي رؤية البصرية ال البصـر



72 
 

تنزيله  حمكم  يف  وجل  عز  قول هللا  كان  هنا  ِيف "  :ومن  الَِّيت  اْلُقُلوُب  تـَْعَمى  َولَِٰكن  اْألَْبَصاُر  تـَْعَمى  َال  َا  فَِإ�َّ
 .  ) 46احلج:الصُُّدوِر (

.. فاهلل عز وجل يقول  .خطرها يف صنع اهلداية وحتقيق الرؤية الصاحلة أمهية البصرية و   إىلشارة  وتتكرر اإل   
ِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَىل اهللَِّ ۚ َعَلٰى َبِصريٍَة َأَ�  "  :لرسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف معرض تعليمه له ُقْل هَٰ

اْلُمْشرِِكنيَ َوَمِن   ِمَن  َأَ�  َوُسْبَحاَن اهللَِّ َوَما  نَساُن  "  :يف مناسبة أخرىويقول    .) 108يوسف:(  "اتـَّبَـَعِين ۖ  َبِل اْإلِ
َبِصريَةٌ  نـَْفِسِه  مرة    ،) 14القيامة:(  "َعَلٰى  "ويقول يف  يـُْؤِمُنونَ اثلثة  لَِّقْوٍم  َوَرْمحٌَة  َوُهًدى  رَّبُِّكْم  ِمن  َبَصائُِر  َذا    " هَٰ

وهو ال يقصد يف أقواله هذه ويف غريها من األقوال املشاهبة غري البصرية املوصولة ابلفطرة   .. )203ألعراف:ا(
   .تلك اليت تتحقق هبا الرؤية السليمة 

البصرية     وجود  يعين  هل  أنّ لكن  وسع    املستنرية  كل نسايناإلالفكر  يف  ومقاييسه  مبوازينه  يتناول  أن   
  ؟يطرحها التأمل يف خلق السماوات األرض وما بينهما أو ما يف ابطنهااملوضوعات اليت ميكن أن 

ا  يستطيع  هل قال هللاإلهلي  الذات  واملوازين  املقاييس  هبذه  يتناول  أن  لفكرهذا  اليت  عنها ة  َكِمْثِلِه  "  :  لَْيَس 
اْلَبِصريُ  السَِّميُع  َوُهَو  إنّ .اجلواب ابلسلب طبعاً   ،)11(الشورى:  ؟"َشْيٌء ۖ  قادر    ..  البصرية  النابع من  الفكر 

ه أعجز من أن  هللا عز وجل والتسليم بوجوده حني يتفكر يف خلق السماوات واألرض ولكنّ   إىلعلى الوصول  
الذات   نفسهااإلهلييستوعب  قصّ   .ة  املعرفة حني  هذه  عز وجل ابستحالة  أخرب� هللا  ما جرى   وقد  علينا 

ا  عليه  إليه  لسالمملوسى  ينظر  جيعله  أن  ربه  من  طلب  و   .وقد  تبارك  املعىن  تعاىلقال  هذا  َجاَء "  :يف  َوَلمَّا 
قَاَل َلن تـَرَاِين َولَِٰكِن انظُْر ِإَىل اجلَْ  إِلَْيَك ۚ  ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُه رَبُُّه قَاَل َربِّ أَِرِين أَنظُْر  َبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُه ُموَسٰى 

َك تـُْبُت إِلَْيَك َوَأَ�  َف تـَرَاِين ۚ فـََلمَّا َجتَلَّٰى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّا َوَخرَّ ُموَسٰى َصِعًقا ۚ فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانَ َفَسوْ 
 .  )143األعراف: ( "أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ 
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ية مبا فيها ملكة التفكري أعجز من أن تستوعب نساناإلامللكات    اآلية الكرمية هنا صرحية الداللة يف أنّ    
الذات    إىلجه  كل نشاط فكري يتّ   نّ ولذلك فإ  .الفكر املوصول ابحلواسة نفسها ابلعني املبصرة و اإلهليالذات  

للتعر اإلهلي اليت  ة  املقاييس  إليها يف ضوء  إليف  ة اإلهليحاطة ابلذات  عن اإل  قاصر عاجزهـا  يعتمدها ويلجأ 
للفكر    .نفسها قصوى  لنا وجود حدود  يتبني  هنا  فإنساين اإلومن  يستطيع جماوزهتا  ال  فاشًال   عاد  فعل  ن 
  .حمسوراً 

  ، ة وحسب بل هو قصور قائم ابلنسبة ملا دون ذلكاإلهلي ليس ابلنسبة للذات  نسايناإلوالقصور يف الفكر     
ف إليها فلم تفز يف جهرت عقول املتفلسفني للتعر ومنها الروح اليت طاملا  لعدد من املخلوقات منها املالئكة  

  . هذا امليدان بقليل أو كثري

اخرتاق حجبها إال   إىل بعامل املالئكة يف حيز املغيبات اليت ال سبيل  نسايناإلومن هنا تدخل عالقة الفكر  
وما ينطبق على املالئكة ينطبق   .بعون من هللا عز وجل وبعناية قد تستثين بعض الناس من عموم القاعدة

َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ۖ ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما "  :تعاىلعىن جاء قوله تبارك و ويف هذا امل  .على الروح نفسها
َن ا  )85اإلسراء:( "ْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال أُوتِيُتم مِّ

   . فال يستطيع جماوزة احلدود اليت رمست لهنساين اإلهكذا تتحدد قدرات الفكر    

 احلجب  اخرتاق  وسعهم  يف  أن  إليهم واجلدير ابلذكر أن اجلهود اليت بذلت من قبل الفالسفة الذين خيـل     
  مرور   وبعد  واملكابرة  املعا�ة  طول  بعد  ألنفسهم  رمسوه  الذي  الطريق  هذا  من  يبلغوا  مل  املغيبات  عامل  إىل  والنفاذ

  متناقضة   غامضة   مفهومات   غري  الطريق  هذا  من  يبلغوا   مل   إ�م  املتواصلة،  جهودهم  بذل  على  القرون  عشرات
 . واضحة  رؤية  أي حتقيق على تساعد وال حمدداً  شيئاً  تعين ال

بنجوى النفوس وخفا� القلب قد  املهتمني   أنّ  صحيح .ال طائل وراءه ولذلك فقد كانت هذه اجلهود عبثاً    
 لى حقيقة الروح شيء آخر.  ولكن هذا شيء والتعرف ع ،املشاعركشفوا عن بعض اخلطرات ووصفوا بعض 
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أن يتصل به وإن كان يف    نساناإلئي يغيب عن العقل يف ذاته ويستحيل على  ورافالروح عامل علوي أو ما   
  .هذا التسليم هو أقصى ما يتاح للعقل أن حيققه وحييط به .وسع الفكر أن يسلم بوجوده

يتأكد لنا أن الوحي السماوي قد أراد أن جينبنا اخلوض فيما ليس من شأننا أن نبحثه ألن البحث  من هنا    
لهفيه ال   به مرحلة    .ضرورة  ونبلغ  به شأننا  ما يصلح  املدارك  بوجود خالق والتسلي  مياناإلفقد وهبنا من  م 

ب وتصدر حقائقها  وحس  مياناإل، وبوجود عوامل مغيبة عنا تدخل معرفتنا هبا حيز  ابرىء حميط بكل شيء
 . عبـاده خص هبا من اصطفاهم هللا منلوحي الذي إليها من خالل ا

يهم  طالبوا الرسول صلى هللا عليه وسلم أبن �ت  سالماإلر أن بعض املشركني الرافضني لدعوة  واجلدير ابلذك  
وملا كان االتصال املباشر بعامل املالئكة أمراً متعذراً بسبب    ،دعوته  دقية على ص" كآاِبهللَِّ َواْلَمَالِئَكِة قَِبيًال "

جواب السماء �بعاً    يكون وطبيعة املالك فقد كان من الضرورة مبكان أن    نساناإلالتعارض التام بني طبيعة  
لتع مؤكداً  وابلتايل  التعارض  هذا  طبيعة  هذا  من  من  الغرض  لتحقيق  صاحلة  نتيجة  أي  على  احلصول  ذر 

  .الطلب

الناس  إنسا�ً ة يستنكرون أن يكون رسول السماء  املشركون من �حي    عز وجل يقول هلؤالء   .. وهللا.من 
بشر ألرسلنا  لو كان يف األرض مالئكة ميشون كما ميشي الناس ويتصفون مبا يتصف به ال  :املشركني مبا معناه

عاجزاً عن رؤية    نساناإلملا كان    :احلقيقة التالية ويرتتب على هذا اجلواب  ..  .م من السماء ملكاً رسوالً إليه
فإنّ املالئكة ما مل يكونوا على صورة �س يسع رسال ملك رسول من إ  ون يف األرض وميشون يف األسواق 

 .) 1(اً ألنه سيكون على صورة بشر عادي"السماء لن يضيف جديد

أنّ   يف   واحلقيقة  والصمم  البصرية  يف  العمى  هو  واملعاندة  املكابرة  على  املشركني  نفوس  يف  العميق  الباعث 
 ميان اإلفاملشرك ال يريد أن يفتح قلبه وأذنه وعينيه الستقبال نسمات املعرفة ونداء    ،األذن والبكم يف اللسان

 
َن  نجد ھذا المعنى في قولھ عز وجل  .   1 ْلنَا َعلَْیِھم ّمِ ُسوًال  "قُل لَّْو َكاَن فِي اْألَْرِض َمَالئَِكةٌ یَْمُشوَن ُمْطَمئِنِّیَن لَنَزَّ السََّماِء َملًَكا رَّ

 )  95(اإلسراء:
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مشكلته   إنّ   .فوق بعض   ظلمات بعضها  ،جيتاحه موج من فوقه موج   جلي  حبرفهو يتخبط يف    ،ونور اليقني
 املعرفة املطلوبة منه.  إىلصراره على أن يستوعب بعقله احملدود تفصيالت ال تضيف جديداً الكربى هي يف إ

يف الوقت نفسه أن القضية يف جوهرها هي قضية اهلداية املرتتبة على معلناً    وقد عرب القرآن عن هذا املعىن   
 واستقبل .. فمن أويت هذه النعمة  .ة من نعم هللا عز وجل ونفحة من نفحاته العلوية البصرية الواعية وهي نعم

  هو   وحده   وهللا   .بعيداً   ضالالً   ضل   فقد  النفحة   يستقبل  ومل   النعمة   يؤت  مل  .. ومن .فاز  فقد  السماوية   النفحة 
 سورة اإلسراء:   يف  تعاىل و   تبارك  هللا  يقول  .األمني  الصادق  رسوله  وبني  املشركني  بني  يكون  ما  على  الشهيد

َنُكْم ۚ إِنَُّه َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا ( " ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد ۖ َوَمن ُيْضِلْل )  96ُقْل َكَفٰى اِبهللَِّ َشِهيًدا بـَْيِين َوبـَيـْ َوَمن يـَْهِد اهللَّ
ُكلََّما فـََلن جتََِد َهلُْم أَْولَِياَء ِمن ُدونِِه ۖ   َوَحنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلٰى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا ۖ مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ۖ 

   ") 97َخَبْت زِْدَ�ُهْم َسِعريًا (

 للنشاط   أنّ   متفتح  وقلب   عينني  ذي  لكل  ويتبني  نسان.اإل  عند  التفكري  مللكة  احلقيقية   األبعاد  تتحدد  هكذا  
 نسان اإل  بنية   من  ضروري   جزء  هي  اليت   املعرفة   جوانب  من  خطري  جانب   حتقيق  يف  الكبري  دوره   الفكري

  الغرض  يبلغ  وال  أمره  يستقيم  ال  الفكري  النشاط  هذا  لكنّ   . اخللق  حقيقة   الكتشاف  هامة   ووسيلة   احلضارية 
  بني  وثيقة   قائمة   الصلة  دامت  ما   املبدعة   بفاعليتها  حتتفظ  اليت   الواعية   البصرية  بنور  يستضئ   مل  ما  منه  املطلوب

 .عليها فطر اليت وفطرته نسان اإل فكر

ومما يدل على أمهية هذه الصلة وخطرها الكبري يف الكشف عن عقيدة الوحدانية واستيعاب حقيقة اخللق     
التفكري عندهم واختلطت باب  أس  تاضطربقد    املفكرين الذين فقدوا نور البصرية  املئات بل األلوف من  أنّ 

هبم يف متاهات واسعة غامضة   فإذا،  قواعده يف سيل املناقشات واجملادالت اليت سجلت هلم يف كتب حمفوظة 
 ويصفونه من احللول.  فيما يطرحونه من اآلراء  األبعاد يضرب بعضهم بعضا وينفي بعضهم بعضاً 
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ا ال تقدم أي عون حقيقي دون االستعانة فإ�   نسايناإلاليت وضعت لتنظيم التفكري    أما التقنيات والقواعد   
على صورهتا  الدين  جاء  اليت  والفطرة  التفكري  ملكة  بني  وثيقة  الصلة  تنعقد  أن  دون  وابلتايل  البصرية  بنور 

الفرائض   إوفرضت  كإجراءات  والنواهي  األوامر  هتدف  وجاءت  واحلفاظ توكيد    إىلهلية  الفطرة  هذه  طابع 
َها ۚ َال تـَْبِديَل : "قوله عز وجلومن هنا جاء    .عليها َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت اهللَِّ الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

ِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن (  " )30الروم: ِخلَْلِق اهللَِّ ۚ ذَٰ

ضوع بطريقة يف وسع هذه امللكة أن تستوعب كل مو   اتصال ملكة التفكري ابلفطرة ال يعين أنّ   على أنّ    
استيعاب تفصيالهتا ابلوسائل املعرفية املتوفرة   إىلهذه امللكة وال سبيل  ال ختضع لسلطان    فهناك عوامل  .مباشرة

قائقها التفصيلية مشروطان مبصدر هذه العوامل واالتصال حب  إىل التعرف    نّ ولذلك فإ  .نسايناإلمللكة التفكري  
وهللا سبحانه هو    .هذا املصدر هو عامل الغيب  نّ إ  .اليت قررها كتاب هللا عز وجل  آخر من مصادر املعرفة 

وحده الذي حيدد لعباده نصيبهم من هذه املعرفة يف حدود ما يطيقون من �حية ويف حدود ما حيتاجون إليه 
  .أخرىمن �حية 

مع أنواع املخلوقات    العقيدة وأداة ضرورية ال غىن عنها للتعامل  إىلوملا كانت ملكة التفكري قناة موصلة     
الطبيعي   فمن  يعفي  أنكلها  ال  أمراً  إليها  اللجوء  من    يكون  ملسؤولياتهاملؤمن  والنهوض  به    نّ إ  .القيام 

النفس ابلتوجه   القلب وتصفية  التفكري تقف على قدم املساواة مع املطلب اخلاص بتطهري  االستعانة مبلكة 
عماق النفس البشرية  سي يصب يف حميط املعرفة ابهلل وأبفالتقوى رافد أسا   .هللا عز وجل والتعبد له  إىلالدائم  

كلها يف حدود ما هلل ومبظاهـر املخلوقـات  كما أن ملكة التفكري العقلي رافد آخر يصب يف حميط املعرفة اب
   .خلقت له ولألغراض اليت وضعـت هلـا
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التفكري    .. وإنّ .التقوى مصدر من مصادر العلم بقطاع معني من املعلومات  " إنّ َواتـَُّقوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ "   
ل لآلخر ال يستغين .. وأحدمها مكمّ .معني من املعلوماتالعقلي مصدر آخر من مصادر العلم بقطاع آخر  

  .اهبا ضالالً بعيـداً ع ما بينهما من الصالت فقد ضل أصحانقط فإذا .عنه

أنّ     يعين  منه  وهذا  املطلوب  الغرض  لنفسه  يغين عن صاحبه وال حيقق  ال  تقررها    .أحدمها  وهذه حقيقة 
بتحقيق النشاط اخلاص بكل ملكة    مشروطة  نساناإلوأصالة    .فرضية ملزمة هي وحدة اخللق وتكامل أجزائه

التوازن والتكامل يف   إنّ   .ديالً عن صاحباهتامن ملكاته اليت مل ختلق عبثا ومل يقصد ابلواحدة منها أن تكون ب
ر تأكد االحنراف والقصور عند من يص ولذلك ي  .حقيقتها كلهاالظاهراتن اللتان تستوعبان  مها    نساناإلفطرة  

مبلكة   االستعانة  سواهاعلى  دون  املعرفة  .واحدة  استيعاب  يف  العقليون  الفالسفة  قصر  ذلك  أجل  ومن   ..
امل  الواقع حني  ,زونة  و السليمة  دنيا  مع  التعامل  وقصروا يف  املعرفة  املتصوفة عالقتهم هبذه  أفسد  التزموا كما 

 طبيعة.حياء وأشياء الكون والما وراء احلياة واأل إىلبكليتهم  بقطع عالقتهم الدنيوية وتوجهوا

برازها جبملة اآل�ت والسور هي حقيقة التوازن والتكامل يف  الكربى اليت يلح كتاب هللا على إ  احلقيقة   إنّ    
 ..  .من املستو�تكل ميدان وعلى كل مستوى 

فاخللق ليس حقيقة سكونية اثبتة بل هو حقيقة جدلية تتميز ابحلركية والتكامل والتوازن ومع ذلك فهي    
 نساناإلوتنوع ملكات املعرفة عند    .خاضعة لسنن وقوانني اثبتة تتم هبا وحدة اخللق وتنوعه يف الوقت نفسه

أيضاً  تقف عنده هي  أن  الذي جيب  املدى  منها وحتديد  ة من صفات األصالة يف  صف  وتعيني حجم كل 
طالع عليه ابلسهولة املوفورة يف  عن جوهر اخللق الذي ال يتيسر اإل    وظاهرة مفردة تكشفنسايناإلالرتكيب  

  .خباصة  نساناإلعامل 

هللا عز وجل    إىل التقوى اليت يقصد هبا تطهري الذات وتصفية النفس ابلتوجه    هل أنّ   :يبقى أن نتساءل   
النشاط الفكري الذي يقصد به استيعاب العالقات القائمة بني   وأنّ   ،ابلعبادة الشاملة كما شرحناها من قبل
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النشاط هذا    هل أنّ   ،وبني املخلوقات بعضها مع بعض يف حدود مرسومة ال ميكن جتاوزهااخلالق واملخلوق  
أم هناك قنوات أخرى تعترب   ؟يف عامل املعرفة   نسان لقنااتن الوحيداتن املتوفراتن لإلى مها او الفكري وتلك التق

   ؟أساسية يف ميدان املعرفة 

أنّ     آخر    الثابت  وبتعبري  القناتني  غريهاتني  أخرى  قنوات  عن  حتدث  قد  الكرمي  عن القرآن  حتديداً  أكثر 
أخريني  التف  ،قناتني  التفصيلقناة  األجزاء  مع  يتعامل  الذي  التطبيقي  العلمي  والطبيعة يكري  للكون  قناة    ،ة  مث 

ن شاء هللا عن هاتني القناتني مستعينني مبا  مني إاملعارف القادمة من عامل الغيب وسنتحدث يف الفصلني القاد
  .جاء يف كتاب هللا من اآل�ت البينـات
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 الفصل الرابع

 ما فرطنا يف الكتاب من شـىء  

ه تنزيل من خالق ابرىء عارف  القرآن الكرمي كتاب هللا الذي ال �تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ألنّ   
اإل  .أبسرار خلقه على  به  ابعتباره جديداً   نسانأنعم  اخلامت ألصوات مساوية   ال  الصوت  ابعتباره  بل  يف جوهره 

 األجيال البشرية إعداداً ميكنها من أن تستوعب أبعاد هذا الصوت السماوي األخري. إعداد  إىلسابقة تصّدر هبا 

السماوية     الكتب  يديه من  بني  ملا  فقد جاء يف جوهره مصدقاً  الصفة  للقرآن هذه  تكون  أن  وال عجب يف 
لكل األبعاد السلوكية والتشريعية والتنظيمية حبيث ال حتتاج    عليها مستوفياً   كما جاء مهيمناً   ،لوحدة احلق  توكيداً 

حلياهتم يف    بادىء اليت حيتاج البشر إليها تنظيماً األجيال الالحقة من بعده ملزيد من املعارف أو إضافات من امل
 يف احلياة اآلخرة.   مبيناً  الدنيا وفوزاً 

  ***** 

فرصا كثرية  نسانوالقرآن وإن جاء حيمل كلمة احلق مبسوطة واضحة األبعاد لكنه يف الوقت نفسه استبقى لإل   
وتتمايز هبا مجاعاته متايزا يستبني هبا من حّي عن بينة ومن    ،وتتحقق هبا ذاته  ،ويبتلي هبا وعيه  ،ميتحن هبا عقله

 النجاح.  إىلواهلداية اليت تتحدد بشواهدها معامل الطريق  ،الناس كافة  إىلإنه الرمحة املهداة  .هلك عن بينة أيضاً 

جاح يف هذا اإلعمار هو وحده  .. والن.جاء هذا الكتاب السماوي ليعّلم الناس أسرار إعمار النفوس واألرض   
ويوم ال   ،الذي يعمق ألصحابه النجاح والفوز املبني يوم ال تغين شفاعة الشافعني اال من ارتضى هللا من رسول

 تزر وازرة وزر أخرى.  

 



80 
 

 ***** 

فهو عقيدة      السابقة  السماوية  الكتب  به  ملا جاءت  تصديقا  به  ينادي  القرآن  الذي جاء  الثابت  اجلوهر  أما 
أبوهم آدم خليفة يف األرضال الناس منذ خرج  اليت غرست يف نفوس   ، صورة فطرة فطروا عليها  على  ،وحدانية 

َوِإْذ َأَخَذ  "  :وقد عرب القرآن الكرمي عن هذه احلقيقة يف قوله عز من قائل  .ورسالة خالدة �بعة من طبيعة تكوينهم
َأن تـَُقولُوا يـَْوَم   َربَُّك ِمن َبِين آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهمْ  َشِهْدَ� ۛ  قَالُوا بـََلٰى ۛ  َوَأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم ۖ 

َذا َغاِفِلنيَ  . فعقيدة الوحدانية فطرة فطر الناس عليها وخلقوا ليلتزموا هلا ) 172األعراف:(  "اْلِقَياَمِة ِإ�َّ ُكنَّا َعْن هَٰ
 ويقّروا يف ضوئها بربوبية اخلالق عز وجل مث يقّروا بعبوديتهم له. 

فليس من جيل يف   .اً ية رافقت األجيال البشرية كليإنساناالنتماء الديين ظاهرة    وليس أدّل على ذلك من أنّ    
إ البشر  فطرته  اتريخ  التدي  إىل  حافزاً ال ووجد يف  ويتجسد هبا هذا  اليت جتسد  األشكال  اختلفت  وإن  ن التدين 

عنه التعبري  أساليب  يف  ولكنهم وتباينت  يهتدون  وقد  تدينهم  فيها  يصورون  اليت  الطريق  يضلون  قد  فالناس   .
الثابت يف ا الثقافية. واجلوهر  لقرآن جاء  متفقون مجيعهم على أن الدين هو األساس الذي يبنون فوقه عماراهتم 

 .وحي النظرة اليت غرست فيها عقيدة الوحدانية  إىلليدل الناس 

 ***** 

فمن الطبيعي أن يطرح   ،وإذا كانت احلياة الدنيا هي اليت تتحدد هبا األبعاد العملية والسلوكية لوحدانية العقيدة   
ومن    .دينوية وبني عقيدة الوحدانية يتم هبا التجاوب بني احلياة ال  القرآن الكرمي احلدود والشروط واألساليب اليت

التعامل  الطبيعي أيضاً  التوافق بني اإل  ،أن يطرح فن  بينه   نسانونفسه وبني اإل  نسان وأسرار  الناس مث  وغريه من 
  .وبني املخلوقات كلها
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تنزيله    َشْيءٍ "  :وإذا كان هللا عز وجل قد قال يف حمكم  ِمن  الِكَتاِب  فـَرَّْطَنا ِيف  فقد قصد   )38األنعام:(  "ما 
من يعمل يف    وأنّ   .ما ورد يف القرآن كاف الستيعاب احلق والوقوف عنده وااللتزام بتعاليمه  أبنّ   :القول  إىل  بذلك

العقلية  قادر على استخدام ملكاته  القرآن  يعود يف حاجة لغري هذا احلق    ،ضوء هذا  النفسية حبيث ال  وقدراته 
 بدنياه وآخرته.  له على الفوز  الذي أوحى به عو�ً 

  ***** 

ية بعد التسليم  وهنا نتساءل ما هي الشروط واحلدود واألساليب اليت يتعني هبا وجه احلق يف احليـاة الدنيو    
 ،واستوعبت أساليب التعامل ،؟ الواقع أ�ا تناولت املبادىء العامة لألنشطة العقلية والنفسية بعقيدة الوحدانية 

 .وفنو�ً من التشريعات ،من اآلداب وأطرافاً  ،نت أنواع العالقاتواملبادىء األساسية للسلوك البشري كما عيّ 
وإلعمار األرض  نسانوفيما يلي نقدم مناذج خمتارة تساعد� على استيعاب اخلطوط الرئيسية واألساسية لبناء اإل 

 . ومقاماً  اليت جعلت له مستقراً 

 

خليفة يف   نسان لقد قضت حكمة هللا عز وجل أن يكون اإل   : دون كثري من املخلوقات  امتياز بين آدم من)  1

َوَلَقْد  "فقال عز من قائل:    .األرض وأن يتمتع بقدرات ونعم ال يتمتع هبا غريه من املخلوقات حىت عامل املالئكة 
َواْلَبْحِر   اْلَربِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهْم  آَدَم  َبِين  تـَْفِضيًال َكرَّْمَنا  َخَلْقَنا  َّْن  ممِّ َكِثٍري  َعَلٰى  َوَفضَّْلَناُهْم  الطَّيَِّباِت  َن  مِّ  " َوَرَزقْـَناُهم 

آدم)  70اإلسراء:( بىن  بينهما مسخرة خلدمة  وما  واألرض  السماوات  تكون  أن  التكرمي  هذا  على  ترتب   . وقد 
بعقله يقتحم    نسانإبرادته يفعل ما يشاء واإل  نسانفاإل  .والعقل واإلرادة مها امللكتان اللتان يتحقق التسخري هبما

اجملاهيل من حوله ويستخدم ما سيكتشفه منها ملصلحته اخلاصة بغض النظر عن الدين الذي يدين به واألخالق  
تكرمي بىن آدم يف هذا املعىن هو نداء موجه إليه ودعوة صرحية للتصرف بعقلية وإرادة تصنع    إنّ   .اليت يتخلق هبا
   .يفيد هبما من نعم هللا يف السماء ويف األرضهبما حياته و 
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فليس ألحد من الناس أن يسيطر على سواه     : حرية بين آدم يف اختيار الطريق الذي يرتضونه ألنفسهـم )    2

احلرية يف االختيار هي شرط العقيدة   ذلك أنّ   ،والدين الذي خيتاره لنفسه  ،حبيث يفرض عليه العقيدة اليت يريد
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ۚ َفَمن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت  ويؤكد هذا املعىن قوله عز وجل "  .الصحيحة  َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّيِن ۖ َقد تـََّبنيَّ

يٌع َعِليمٌ َويـُْؤِمن اِبهللَِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقٰى َال انِفَصاَم هلََ  ُ مسَِ    )256البقرة:( "ا ۗ َواهللَّ

ومتساوين يف احلصول على حقهم يف العدل واألمن   ،يف اختيار العقيدة  أحراراً   .متساوين  حراراً ألقد ولد الناس     
 على حريتـه كيف استخدمها.   نسانوهللا وحده هو الذي حياسب اإل  .والعمل والكفاية، واحلرية مسؤولية 

تكو   أن  األدمينيومعىن  عند خلقه من  مودعة  أمانة هللا  أ�ا  احلرية مسؤولية  ثقيلة جداً. ألنّ   .ن    واألمانة هذه 
 طريقة التعامل هبا هي اليت تقرر مصري املؤمتن عليها. 

الناس)  3 بني  املشروعة  العالقة  وحده  وهو  أنزله على    : احلوار  الذي  الوحي  بنفسه يف  املثل  وقد ضرب هللا 
أن يقول له "كن فيكون" أن يهلك    كان يف وسعه عز وجل وهو الذي إذا أراد شيئاً   ،هللا عليه وسلمرسوله صلى  

فقد جعل من قرآنه   .ولكنه عز وجل مل يفعل   .ومل يلتزم لشروط األمانة اليت أؤمتن عليها  ،من أساء استخدام حريته
عقدها مع السابقني من األنبياء والرسل   رفضه حملاورات  ... فهو حوار مع حممد صلى هللا عليه وسلم.مادة حوار

أما   .صلوات هللا وسالمه عليهم السماء والرافضني هلا.  املستجيبني لدعوة  ورواية حملاورات مثلها ومناقشات مع 
هللا عز وجل خالل نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم قد قضى أن يكون احلوار وسيلة اتصال وحيدة بينه وبني    وأنّ 

فإنه عز وجل قد أعطى الناس مع الرسالة اخلامتة درساً خالداً عّلمهم   ،ه بعضهم والبعض اآلخرعباده وبني عباد
إلقناع الناس مبا ال يريدون أن    ،أي نوع من أنواعها  ،وحرم عليهم توسل القوة  .به فن التعامل بعضهم مع بعض 

. ولو أننا تلو� اآل�ت الكلمة أبداً وقد يتصف احلوار ببعض الشدة يف القول ولكنه ال يتجاوز سالح    .يقتنعوا به
ما ورد يف هذه    األوىل من سورة البقرة اليت يصف هبا الوحي السماوي حقيقة الكفار واملنافقني لتأكد� من أنّ 
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وأولئك هؤالء  وصفا ألخالق  يكون  أن  يعدو  ال  قائل   .اآل�ت  من  عز  َعَلْيِهْم  "    :قال  َسَواٌء  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِإنَّ 
(أَأَنذَ  يـُْؤِمُنوَن  َال  تُنِذْرُهْم  َملْ  أَْم  َعَذاٌب 6ْرهَتُْم  َوَهلُْم  ِغَشاَوٌة ۖ  أَْبَصارِِهْم  َوَعَلٰى  َمسِْعِهْم ۖ  َوَعَلٰى  قـُُلوهِبِْم  َعَلٰى   ُ اهللَّ َخَتَم   (

) ِمبُؤْ 7َعِظيٌم  ُهم  َوَما  اْآلِخِر  َواِبْليَـْوِم  اِبهللَِّ  آَمنَّا  يـَُقوُل  َمن  النَّاِس  َوِمَن   () َوَما 8ِمِنَني  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  اهللََّ  ُخيَاِدُعوَن   (
) َيْشُعُروَن  َوَما  أَنُفَسُهْم  ِإالَّ  َيْكِذبُوَن 9َخيَْدُعوَن  َكانُوا  ِمبَا  أَلِيٌم  َعَذاٌب  َوَهلُْم  َمَرًضا ۖ   ُ اهللَّ فـَزَاَدُهُم  مََّرٌض  قـُُلوهِبِم  ِيف   (

)10( " . 

  : احلقيقةاحلوار مشروط بقول ) 4

أوليس الغرض من احلوار كسب أكرب عدد من األنصار أبي مثن وأبي أسلوب، بل الغرض األساسي منه هو     
قول احلقيقة، فاحلقيقة وحدها هي اليت هتىيء أسباب النجاة، وقول احلقيقة يعىن جتاهل كل االعتبارات واملصاحل  

عليه يرتتب  وما  الناس  مع  املنعقدة  والعالقات  مادية الشخصية  ضغوط  من  وتلك   ،ا  املصاحل  هذه  كانت  إذا 
احلقيقة  قول  مع  متعارضة  مقدماً   إنّ   .االعتبارات  وتوجيهاته �يت  الكرمي  القرآن  لتعاليم  على كل عالقة   االلتزام 

القرآن الكرمي عن أمهية   بنوة ورابط صداقة أو زواج. وقد عرب  قائمة حىت ولو كانت عالقة رحم وصلة أبوة أو 
مراقبته حني أعلن أبنّ االلتزام   السماء وضرورة  نزل هبا وحي  اليت  أن    للحقيقة  القرب من هللا ورسوله هو  شرط 

فقال عز   ،املؤمن من كل أشياء الدنيا والصالت املادية واألدبية اليت تنعقد يف ضوئها  إىليكون هللا ورسوله أحب  
ا  َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَرتَفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدهَ ُقْل ِإن َكاَن آاَبؤُُكْم "  :من قائل

َن اهللَِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَبَُّصوا َحىتَّٰ َ�ِْيتَ   ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اهللَُّ َوَمَساِكُن تـَْرَضْوَ�َا َأَحبَّ إِلَْيُكم مِّ  أِبَْمرِِه ۗ َواهللَّ
مقدّ )24التوبة:(  "اْلَفاِسِقنيَ  املؤمن هلل ورسوله  يكون حب  فعندما  مع    ماً .  ابلضرورة  فهو  آخر  على كل حب 

وإذا وعى الشهادة فهو ال يشهد إال   ،جانبها يف غري تردد إذا تكلم فهو الناطق إبمسها  إىلاحلقيقة يعلنها ويقف  
 هلا ومساندة ألصحاهبا.  يداً أتي

املؤمن صادقاً     أن يكون  احلقيقة  نفسه  ويرتتب على قول  الناس من حوله  ،مع  مع    فال خيون عهداً   .وصادقاً 
قطعه وال يتجاهل خطة وافق عليها أو طرحها من ذات نفسه حىت ولو كان هذا الصدق مصدر بالء عليه وعلى 
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 أَيـَُّها  �َ "    :املؤمنني يف قوله عز من قائل  إىلالذي وجهه وحي السماء    مصداق ذلك يف النداء  .أقرب الناس إليه
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعَلٰى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـرَ  ِبَني ۚ ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَاهللَّ

 .  )135النساء:( " َخِبريًا هِبَِما ۖ َفَال تـَتَِّبُعوا اْهلََوٰى َأن تـَْعِدلُوا ۚ َوِإن تـَْلُووا أَْو تـُْعرُِضوا فَِإنَّ اهللََّ َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلونَ أَْوَىلٰ 

الطيبة والصرب اجلميل    . اخلشونة يف القول وال الوقاحة يف املواجهة   والصدق ال يعين    بل هو مشروط ابلكلمة 
 والقول اللني وااللتزام مبكارم األخالق.  

 

نا تدبر� كتاب هللا وحاولنا أن خنرج من هذا التدبر بقانون أساسي  ولو أنّ   -  :مث العلم  األخالق الكرمية أوالً -5

أعظم ما يتميز به ابن آدم يف توجيهات هذا الكتاب    من القوانني اليت تتحدد هبا شخصية املؤمن لتبني لنا أنّ 
والرسول حممد صلى هللا عليه وسلم هو النموذج الكامل لشخصية املؤمن يف مفهوم   .السماوي هو اخللق الكرمي 

متيز   .القرآن بل  العلوم  وأنواع  املعرفة  مكاسب  من  لنفسه  حققه  مبا  يتميز  مل  وسلم  عليه  هللا  صلى  أنه  ذلك 
. والعلم الذي حصل عليه جاءه وحياً من السماء ال يقرأ وال يكتب  ياً كان أمّ   .ميلرمية والصرب اجل خالق الكابأل

ومل يشارك يف تقرير قضية من قضا� الفكر ومل   ،من كتب األولني   ال فضل له يف التوصل إليه، فهو مل يقرأ كتاابً 
 . مكتمل املعامل واضح األبعاد  ماء جاهزاً كل علمه جاءه من رسول الس  .يسهم يف طرح نظرية من نظر�ت املعرفة 

أما امليزة اليت   .فهو به رسول ابملعىن احلريف للكلمة   .الناس كافة   إىلوكانت مهمته مقتصرة على إبالغ ما علمه  
 وهذا هو القرآن الكرمي ميتدح أخالقه الطيبة هذه يف الوقت الذي مينّ   .فهي يف أخالقه احلميدة  عالياً   رفعته مكا�ً 

وتقدمي   ) 4" (القلم:َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ فقال عز من قائل: "  .فيه ابلعلم الذي جاءه من لدى السماءعليه  
من    إنسانعلى حممد صلى هللا عليه وسلم بل هو االمتياز املطلوب لكل    االمتياز ابألخالق احلميدة ليس وقفاً 

وليست الدعوات السماوية   .من العلم  نسانالناس ال سيما وأنه عز وجل قد أكد يف كتابه املنزل قلة حصيلة اإل
العلم به إال بوحي من   إىلعلم ما ال يعلم وما ال سبيل له    إىل   نسانغري اآلية والعالقة على توكيد حاجة هذا اإل

مب  .هللا عز وجل السماء  عنها وحي  احلقيقة عرب  قائلهذه  من  عز  قال  فقد  الروح  احلديث عن حقيقة    :ناسبة 
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َن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال " هذا القول السماوي   . )85اإلسراء:(  "َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ۖ ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ
على كل   الغد  إنسان حىت    إنسانيسحب  أو  اإل  ،اليوم  ق  نسانهذا  من الذي  قد حقق  أنه  غروره  له  خييل  د 

يدفعه   ما هو  العلمية  العقلية    الظن أبنّ   إىل املكاسب  االعتماد على ملكات  يف وسعه معرفة كل شيء مبجرد 
العلمي اإل  إىل و   .وحتصيله  ألخالق  حمدود  غري  متجيداً  اآل�ت  بعض  يف  جند  القرآين  املوقف  هذا    ميان جانب 

َوِعَباُد الرَّْمحَِٰن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى : "يف سورة الرمحن   ن كما يف قوله عــز وجــلوالصفات النفسية الطيبة لعباد الرمح
) َوالَِّذيَن يـَُقولُوَن 64) َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِِّْم ُسجًَّدا َوِقَياًما (63اْألَْرِض َهْوً� َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَالُوا َسَالًما (

َا َساَءْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما (65اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ۖ ِإنَّ َعَذاهَبَا َكاَن َغرَاًما (  َربـََّنا ) َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا َملْ 66) ِإ�َّ
ِلَك قـََواًما (  ".. )67ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقُرتُوا وََكاَن َبْنيَ ذَٰ

  إىل لكن حتصيل العلم ال يدفع ابلضرورة    .حتصيل العلم  إىل  األخالق القوية الصاحلة تدفع صاحبها فيما تدفعه   
كتاب هللا من  نتعلمه  ما  وخالصة  األخالق.  هلذه  القوية   أنّ   االلتزام  األمم  بتكوين  جديرة  الصاحلة  األخالق 

ال بقوة األخالق وما هانت وضعفت بعد ذلك إال فما �ضت أمة يف التاريخ إ  .وتزويدها أبسباب النصر والغلبة 
 بضعف األخالق وهوا�ا على نفسها وعلى غريها من الناس حىت لو كثر عدد العلماء فيها. 

 اخلصوصية القرآنية يف فن التفكري:  – 6

ع أشياء قوانني اخللق وأساليب التعامل م  إىلالتفكري املنتج يف مفهوم القرآن هو الذي حيقق النجاح يف التعرف  
اإل فطر  اليت  املمكنة  املعارف  مبيدان  تتصل  توجيهات صرحية  القرآن  بينهما. ويف  وما  واألرض    نسانالسماوات 

 مياناإل  إىلوهلذا جاءت الدعوة السماوية    .ذا حاول أن جياوز ما وراء ذلك واجه العجز والفشلإف  .على حتصيلها 
هبا وال حيصل عليها إال   نسانوهذه عقائد ال يفوز اإل  .ابهلل ورسله ومالئكته واليوم اآلخر والقضاء خريه وشره

هذه املعلومات املغيبة كليات تشريعية   إىلومن املمكن أن نضيف    .بفضل املعلومات اليت جاءته من عامل الغيب
أيضاً   وآداابً  هي  الدنيوية  احلياة  هبا  تنتظم  شأن    اجتماعية  فهو  ذلك  وراء  ما  أما  السماوي.  الغيب  به  جاء  مما 

ُقْل  "  :يبدو ذلك يف قوله عز وجل  . فالسري يف األرض والنظر يف قوانني املخلوقات داخل يف التفكري املنتجإنساين
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اْآلِخرَ  النَّْشَأَة  يُنِشُئ   ُ اهللَّ ُمثَّ  اْخلَْلَق ۚ  َبَدأَ  َكْيَف  فَانظُُروا  اْألَْرِض  ِيف  َقِديرٌ ِسريُوا  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلٰى  اهللََّ  ِإنَّ   "َة ۚ 
تج، يبدو ذلك  يف التفكري املن  والسري يف التاريخ والنظر يف عواقب األمم السابقة داخل أيضاً   ..)20العنكبوت:(

 .  )11األنعام:( "ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمثَّ انظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ : " يف قوله عز من قائل

  . اجلزء األول من التفكري املنتج هو الذي ميكن صاحبه من اإلفادة من نعم هللا يف األرض ويف حدود املمكن    
ب املهالك  واجلزء الثاين من التفكري املنتج هو الذي يساعد صاحبه على االتعاظ واالعتبار يتعلم هبما كيف يتجنّ 

   .وخيتار طريق اهلداية والسالمة 
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 الفصل اخلامس

 السيـاسة اإلعالميـة يف القرآن بني التاريخ واملعاصـرة  

كلّ    قبل  بنا  أبنّ ي ش  حيسن  نذكر  أن  وتقرير   ء  الوقائع  عرض  يف  بطريقته  يتفرد  مساوي  كتاب  الكرمي  القرآن 
 األحداث وتبيني أحكام هللا وتوسل أسلوب معني يف التعليم والتوجيه والوعظ.  

يف االجتماع   .. وهو ليس كتاابً . .. وان كان فيه من التاريخ مادة شديدة اخلصوبة .يف التاريخ  فهو ليس كتاابً    
ميكن أن    فس أو الرتبية على الصورة اليت نعرفها هلذه العلوم وغريها وإن كانت فيه مادة غزيرةأو االقتصاد أو الن

   .نستبني من خالهلا وجهة النظر القرآنية يف الكثري من القضا� املطروحة 

هللا وتثبيت عقيدة   إىل .. نزل ابحلق لتحقيق غرض معني هو الدعوة  .القرآن كتاب إعالمي  الثابت أنّ   لكنّ    
منها احلوار   :يف ذلك مجلة من الوسائل  الوحدانية ووضع التشريعات اليت تنتظم هبا شؤون الدنيا واآلخرة متوسالً 

 .. ومناقشة املواقف والقضا� اليت تعرض للناس. . .. واملوعظة احلسنة ... والقصة .املنطقي

يف   بقدر معلوم فإنّ   نسانثقافة عامة متنوعة يستوعب هبا كل اهتمامات اإل  إىلحيتاج    ان اإلعالم علماً وملا ك   
  .القرآن قد مجع بني دفتيه األطراف املطلوبة هلذه الثقافة املتنوعة  وسعنا القول أبنّ 

  *** 

 خباصة هي مخسة أصول.   األصول األساسية يف اإلعالم بعامة ويف اإلعالم القرآين واجلدير ابلذكر أنّ    

 ) املرسل 1

 ) املرسل إليه2

 ) املضمون  3
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 ) إدارة اإلرسال 4

 ) الغرض من اإلرسال 5

عالمي تفرض علينا أن نتبني ما إذا  إ هذه األصول اخلمسة اليت يعتربها اإلعالميون اليوم أساسية يف كل عمل     
 كانت متوفرة يف كتاب هللا الذي ال يزال حمفوظاً لنا دون تغيري أو تبديل.  

 الناس كافة.  إىلأو  ونذيراً  قومه بشرياً  إىلأما املرسل فهو هللا عز وجل من خالل شخص الرسول الذي يبعثه   

 ي تبلغه رسالة الرسول.  العاقل املخري الذ  نسانوأما املرسل إليه فهو اإل   

مع ما    ، أحد   هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً  إىلوأما املضمون فهو الدعوة   
، واملقصود  رشاداً إو   ووعظاً   وتشريعاً   الدنيوية تنظيماً   نسانيرافق هذه الدعوه من أنواع البيان والفصل يف شؤون اإل

رسال فهي الكلمة والنصيحة اليت تتعانق مع الواقع هداية وتعليم للدنيا واآلخرة. أما أداة اإل  به أن يكون وسيلة 
  .السليم نساناخللفية الثقافية املرتبطة بفطرة اإل إىلاحلي واليت تلتزم ابلصدق وتستند 

 الغرض من اإلرسال هو ما أشر� إليه يف فقرة املضمون أعاله.   يبقى أن نذكر أبنّ    

 السياسة اإلعالميـة 

أنّ     النظر  يلفت  عرضاً   ومما  القرآن  البشر    يف  تعليم  يف  السماوي  الوحي  إليها  جلأ  اليت  األساليب  ملختلف 
القول أبنّ  املمكن  اإلعالمية   وتوجيههم وأتديبهم، ومن  للسياسة  الشاملة  األساليب هي اخلالصة  جمموعة هذه 

  .لكتاب هللا

.. هذه القصة اليت متيزت  .البشر  إىليقص قصة الدعوة السماوية    التأمل فيها يطرح أمام القارىء شريطاً   إنّ    
 فصوهلا ووقائعها أبلوان وأحداث ومواقف ختتلف ابختالف املستو�ت احلضارية لألجيال املتعاقبة. 
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املراحل املختلفة اليت مر هبا اإلعالم   إىل إضافة هذه املواقف واألحداث واأللوان يساعد� على أن نتعرف بدقة    إنّ 
احلسنة   .السماوي واملوعظة  احلكمة  الشديد.ففيها  اإلنذار  وفيها  أهلكت ...  اليت  القارعة  املعجزة  وفيها   ..

فيه احلوار    كما أنّ   ،املعاندين أو املعجزة اليت تثري الدهشة والعجب والروع عند الكافرين والتسليم عند املؤمنني 
  . خل إ ..العجائب يف خلق السماوات واألرض إىلاملنطقي املنظم ولفت األنظار 

  إىلمجلة هذه املعاين هي اليت تعني أبعاد السياسة اإلعالمية يف كتاب هللا ابعتبارها جزءاً من اتريخ الدعوة    إنّ    
 م يبعثون. هللا من �حية وابعتبارها اخلطة الصاحلة إلعالم قائم مستمر حىت يو 

 *** 

يف ضوء هذا التمهيد نستطيع أن نسرد قصة اإلعالم القرآين عرب الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم، والسيما     
التعامل مع أقوامهم حىت يوم اإل  الذين عّرفنا الوحي  سالم ببعض أعماهلم وقص علينا األساليب اليت اتبعوها يف 

  . عليه وسلمالذي جاء فيه النيب املصطفى حممد صلى هللا

 . أمام رؤية إعالمية كاملة ومستوفاة لكل شروط اإلعالم يف صورته التارخيية واملعاصرة  فنحن مع القرآن الكرمي    
 وفيما يلي حماولة هذه السياسة اإلعالمية كما قصها الوحي السماوي علينا مرفقة بتعليقاتنا اخلاصة.  

 اإلعجاز املادي ومنطق العقل 

الوسائل التعليمية اإلهلية قد اعتمدت أول ما اعتمدت من طرائق اهلداية عملية املزج بني املعجزة    الثابت أنّ    
التساؤل عما وراء هذه املعجزة من احلضور اإلهلي وعظمة    إىلاملادية اليت تصدم من يشاهدها وتثري وعيه وحتفزه  

 ة احلسنة.  هللا ابحلكمة واملوعظ إىلاخللق الرابين وبني الدعوة 

دور املعجزة املادية يف تقريع املعارضني لرسالة النبوة والكافرين بوجود هللا   ولو حاولنا الدقة يف املراقبة لوجد� أنّ    
التعليمي  أكرب كثرياً  املعجزة املادية تبلغ من العنف والشدة يف    بل أنّ   .من دور املنطق العقلي وسياسة اإلرشاد 
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ستئصال مدينة بكاملها أو عشرية بكل أفرادها غري القلة القليلة من املؤمنني هبذه ابه  يتم    بعض األوقات مبلغاً 
   .الرسالة 

  *** 

و     سبحانه  أمر هللا  اليت  الفلك  قصة  منوذجاً   تعاىلوأتيت  ببنائها  السالم  عليه  نوحا  الصدمة    فريداً   نبيه  لعملية 
كافرين واملشركني بعد االنتهاء من بناء الفلك هو املعجزة  الطوفان الذي اجتاح مجهور ال  أوليس أنّ   .املادية الرهيبة 

املادية اليت اجتاحت األشياء والناس وغمرت كل سهل وواد وجبل يف الوقت الذي محلت فيه مياه الطوفان هذا 
لنقرأ القصة يف القرآن الكرمي فنستبني من مث هذا الدور اخلاص   ؟الفلك الذي بناه نوح عليه السالم بكل ما فيه

 جملتمع املشركني والكافرين.   واستئصاالً  وأتديباً  الذي قامت به املعجزة املادية تقريعاً 

  *** 

مات اليت سبقت أحداثها وهي مقدمات طويلة حيدثنا  ابملقدّ   وقبل أن نقرأ هذه القصة جيدر بنا أن منر سريعاً    
النيب عليه    تعاىلفيها هللا سبحانه و  اليت بذهلا  نبيه نوح اترة أخرى حديث اجلهود  على لسانه اترة وعلى لسان 

 إلقناع قومه ولتعليمهم حقيقة الكون وما ورائه.  سالمإل

ملقدمات معجزة الطوفان يف كل آية وكأ�ا لوحة كاملة جلانب من اجلهود اليت    رائعاً   يف سورة نوح عرضاً   إنّ    
 ء البشر. بذلت من أجل هداية هؤال 

  .نذر نوح قومه وطالبهم بعبادة هللاأ) 1

 ) أنبأهم أن هللا يغفر هلم ذنوهبم إن أقلعوا عن املكابرة واملعارضة. 2

  .فلم يزدهم دعاءه إال فراراً  و�اراً  ربه يناجيه ويعلن له عن طبيعة جهوده وأنه قد دعا قومه ليالً  إىل) عاد نوح 3
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الكرمية تصف احلوار الذي كان جيري بني نوح وقومه حىت إذا يئس النيب عليه السالم منهم  ) ومتضي اآل�ت 4
رًا (" :جاء ابلدعاء قائالً  ) ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك  26َوقَاَل نُوٌح رَّبِّ َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
  " (سورة نوح))27ا َكفَّارًا (َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجرً 

فيقول يف    بنفسه يطلب املغفرة له وهلم مجيعاً   من املؤمنني ابدائً   عدداً   مث يسارع النيب على طريقة االستدراك مستثنياً 
اْلُمْؤِمَناِت َوَال َتزِِد الظَّاِلِمَني رَّبِّ اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني وَ "  :اآلية األخرية من السورة

   .")28ِإالَّ تـََبارًا (

  *** 

من نوع آخر بني النيب واملشركني من قومه   ومتضي اآل�ت الكرمية تصف حواراً   .وهنا �يت أمر هللا ببناء الفلك   
حىت إذا جاء الوقت املعني أمطرت السماء وجاست األرض ابملاء وطغى   .ال يقف أبداً   فيه سخرية منهم وحتدٍّ 

 غري الذين محلهم الفلك من احليوان والناس املؤمنني ابهلل.   إنسان شيء وكلّ  الطوفان على كلّ 

 ،44حىت    36رادته أن تنزل العقوبة القارعة ابلساخرين املشركني يف سورة هود اآل�ت  إت  وقد قض  تعاىلقال     
َتِئْس ِمبَا َكانُوا يـَْفَعُلوَن (" ) َواْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعيُِنَنا  36َوأُوِحَي ِإَىل نُوٍح أَنَُّه َلْن يـُْؤِمَن ِمْن قـَْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفَال تـَبـْ

ُْم ُمْغَرُقوَن ( ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه ) َوَيْصَنُع ا37َوَوْحِيَنا َوَال ُختَاِطْبِين ِيف الَِّذيَن ظََلُموا ِإ�َّ ْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ 
) َتْسَخُروَن  ِمْنُكْم َكَما  َنْسَخُر  فَِإ�َّ  ِمنَّا  َتْسَخُروا  ِإْن  َعَلْيِه  38قَاَل  ُخيْزِيِه َوحيَِلُّ  َعَذاٌب  َ�ْتِيِه  َمْن  تـَْعَلُموَن  َفَسْوَف   (

ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثـَْنْنيِ َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق عَ ) َحىتَّ ِإذَ 39َعَذاٌب ُمِقيٌم ( َلْيِه ا َجاَء أَْمُرَ� َوفَاَر التـَّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ
)  41ا ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيٌم (َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اهللَِّ َجمْرَاَها َوُمْرَساهَ ) 40اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل ( 

)  42ُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن (َوِهَي َجتْرِي هِبِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلَِباِل َوَ�َدى نُوٌح ابـَْنُه وََكاَن ِيف َمْعزٍِل َ� ُبَينَّ ارَْكْب َمَعَنا َوَال تَ 
نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن قَاَل َسآِوي ِإَىل َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمَن اْلَماِء قَاَل َال عَ  اِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر اهللَِّ ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بـَيـْ
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 ) َوِقيَل َ� أَْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َوَ� َمسَاُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْألَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِديِّ 43ِمَن اْلُمْغَرِقَني (
 ".  )44ًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني (َوِقيَل بـُعْ 

ومبثل هذه املأساة الرهيبة القارعة ختم فصل من فصول الصراع بني اخلري   . هكذا كانت �اية الشرك واملشركني   
ولئن كان حظ الناس من الطوفان القارع أكرب من    .بني إرادة التعليم واهلداية وبني إرادة التجهيل والغواية   .والشر

  إىل   سنة هللا يف خلقه قضت أن تكون املعجزات املادية اخلارقة مدخالً   حظهم من التنور املضيء للقلوب فألنّ 
 ر. تعاظ واالعتباة الحقة تتزايد فيها احتماالت االبشري عصـور

وحنن هنا ال حناول أن منضي مع األسباب اخلفية والعميقة اليت قضت أن تكون إرادة هللا على هذه الصورة     
أن جي  تعاىلوأنه سبحانه و  "قادر على  املالئكة  الناس كلهم من طراز  َما  عل  َويـَْفَعُلوَن  أََمَرُهْم  َما   َ اهللَّ يـَْعُصوَن  الَّ 

 ة وتقرير الوقائع وحسب. " بل نقتصر على املالحظيـُْؤَمُرونَ 

  *** 

واملالحظ يف مجلة اآل�ت القرآنية الكرمية اليت تقص علينا مراحل حياة النيب نوح عليه السالم وهي حياة طويلة  
فيها األمر الصارم والدعوة اخلالية    املالحظ أنّ   إنّ   .هللا منها مخسني وتسعمائة عام  إىل  ةالدعو   كانت رحلة   ،جداً 

العقلية الطويلة و  البسيط احلازم إمن احملاكمات  الفطرة اخلالصة وللفطرة منطقها  ن كانت يف معانيها مثقفة مع 
   .الذي يتجنب املناقشات املطولة 

  *** 

إعجاز تعليم وتدريب    اإلعجاز املادي يف نبوة نوح عليه السالم هو إعجاز التأديب والعقوبة أكثر منه  املهم أنّ 
الذين أفادوا من هذه املعجزة وأتيح هلم أن يتعلموا منها هم القلة من املؤمنني وبعض أهل بيت النيب.   إنّ   .وهداية 

يف اتريخ   لقد لقي اجلميع حتوفهم فذهبت مأساهتم مثالً  .أما الكثرة الساحقة فلم يكن األمر ابلنسبة إليها كذلك
   .العصيان والشرك
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 عجاز التعليمـي اإل مزيد من 

النبوات ومن خالل    اتريخ  هو يف  آخر  نيب كرمي  والسنني  القرون  من  دهر  بعد  ليظهر  األ�م  التعليم   ومتضي 
هللا. هذا النيب   إىلوراء آخر حيملون مشعل الدعوة    القرآين نفسه أبو األنبياء الذين جاؤوا من بعده وتعاقبوا واحداً 

 الكرمي هو سيد� ابراهيم اخلليل عليه السالم.  

  أليب األنبياء مع شعبه قصة تتصل من �حية بقصة نوح عليه السالم ومن �حية أخرى تعترب جتاوزاً   والواقع أنّ    
   .هلا يف تفصيالت الطريقة واملنهج

 الكشف الذايت أوالً 

 سليم الفطرة خالص النفس.   إنسانل عليه السالم كما تكون بداية كل كانت البداية ابلنسبة إلبراهيم اخللي   
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 الفصل السادس 

 ..سالم.يف اإل بني املعـرفة والسـلوك

يف اتريخ الرتاث الفكري جلملة من أمم العامل القدمي واحلديث عبارات اختذت صفة الشعارات اليت ال جتادل     
 وال تناقش، أو احلكمة اليت استقبلتها األجيال وتستقبلها حىت اليوم على أساس أ�ا حقائق مسلمة.  

ينسب      ما  احملفوظة  العبارات  تلك  أبرز  اليو�   إىلمن  الفيلسوف  قولهسقراط  فيه  جاء  والذي    عرف ا"  : ين 
 الرذيلة هي حصيلة اجلهل وحسب.  الفضيلة هي املعرفة، وأنّ  نفسك" ومنها ما تقرر يف فلسفته من أنّ 

األجيال املتعاقبة قد استقبلت هذا النموذج من العبارات على أنه حقيقة ال �تيها الباطل من بني    ويبدو أنّ    
  إىل البشر تتصرف يف ضوء هذه العبارات حىت كادت الشهادة اليت تدل    ومضت أراتل  .يديها وال من خلفها

حصول حاملها على جمموعة من املعارف واملعلومات أن تكون يف الوقت نفسه شهادة على مجلة من الصفات  
 اخللقية الرفيعة.  

أنّ     السبب يف ذلك  اليت  ولعل  البشري هي وحدها  العقل  اليت هي خصوصية  املنطقية  اإلاملوازين  متيز    نسان  
فاملسرية العلمية هبذا املعىن هي اليت حتدد قيمة السرية اخللقية اليت توازيها يف اعتقاد    .الطاحل  نسانالصاحل من اإل
 هؤالء الناس. 

  *** 

جمرد احلصول على   هل صحيح أنّ   ؟من العالقة القائمة بني العلم واألخالق   سالمهو موقف اإل  ما  : وهنا نتساءل
 يعىن بصورة حتمية التمسك ابلقدر نفسه من مكارم األخالق؟   سالميف نظر اإل املعرفة 

على الصور    وقد ظهرت هذه الطريقة   .القرآن الكرمي قد أجاب عن هذا التساؤل بطريقته اخلاصة  والواقع أنّ    
  :التالية 
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ستخدم كلمة (قلب) وأعطـى هذه الكلمة األخرية  بل ا  الوحي السماوي مل يستخدم كلمة (عقل) أبداً   ) إنّ 1
   .أوسع من تلك املعروفة لكلمة "عقل" د هلا أبعاداً معاين وحدّ 

ملكة جتمع      هو  الكرمي  القرآن  القلب يف  بينما  املعرفة وحسب  ملكة  هو  التاريخ  املعرفة    إىلفالعقل يف  صفة 
التفكري وهو موضع اإلرادة وهو مادة املسؤولية    فالقلب يف القرآن هو ملكة   .صفات أخرى ال تنفك عنها أبداً 

اإل الضمري  وابلتايل  الوجدان  موضع  أنه  لفظ   .نساين كما  استوعب خصوصية  قد  "القلب"  لفظ  يكون  هكذا 
الوحي السماوي يريد أن يقرر    وهذا يعىن أنّ   .وأضاف إليها خصوصيات تتصل مبيدان السلوك واألخالق  ،العقل

  .القلب هو الذي يرمز إليها وجيسد كل خصائصها املختلفة  ية ويعلن أنّ نسانوحدة الشخصية اإل

احلي    والضمري  الرفيع  والوجدان  ابإلرادة  مرتبطة  السلوك  استقامة  كانت  موضع   ،وملا  حتدد  اليت  هي  وكانت 
عن وحدة    رياً استخدام لفظ القلب ابملعىن الذي ورد يف كتاب هللا أصلح وأصح تعب  املسؤولية فمن الطبيعي أنّ 

   .الشخصية وربط مفاهيم اإلرادة والوجدان والضمري واإلحساس ابملسؤولية من املعىن الذي يفهم من كلمة "عقل"

حمدود حبدود معينة ال يستطيع أن يتجاوزها. فهناك    نسانعامل املعرفة عند اإل  الوحي السماوي يقرر أبنّ   ) أنّ 2
احلواس والتجارب ومجع    إىل الذي يستند  نساينهبا عن طريق العلم اإلاستيعا  إىلأكوان وخملوقات معينة ال سبيل  

   .املالحظات واملوازين املنطقية وحسب

َن اْلِعْلِم ِإالَّ "  :وقد تقرر هذا املعىن يف قوله عز وجل    َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ۖ ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ
) حتدّ   .")85اإلسراء:قَِليًال  ال  ساحة  وأرحب  مدى  أوسع  فهي  الوحي  مفهوم  يف  األخالق  وال أما  حدود  ها 

وعندما أراد الوحي السماوي أن يعرفنا بعظمة املصطفى عليه السالم   .تنتظمها قيود كما هو شأن املعرفة البشرية 
ى هللا عليه وسلم مل يكن بفضل ما توصل إليه من  "، فامتيازه صلَوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ "   : حديثه إليه  قال موجهاً 

السلوك   من خصائص  وغريها  اإلرادة  وقوة  األخالق  ومسو  اخلالل  عظيم  من  به  اتصف  ما  بفضل  بل  املعارف 
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محلها  نسايناإل اليت  املعارف  أما  الرفيع.  جاء    إىل  السماء  من  وحي  فهي  رب الناس  من  للناس  وهدى  رمحة 
 العاملني.

امل3 كانت  وملا  وظهور )  ابملسؤولية  واإلحساس  اخلري  إلرادة  احلتمي  النمو  تعين  ال  العقل  يكتسبها  اليت  عرفة 
املربني قد ميزوا العلم من الرتبية وحاولوا على طريقتهم أن جيعلوا الثانية موصولة    االستقامة والتطهري النفسي، فإنّ 

   .للجانب التطبيقي من املعرفة  ابألوىل استكماالً 

واملريب املشرع  املعرفة سالماإل  أما  من  يتجزأ  ال  االستقامة جزءاً  اعترب  فقد  اعتبارها حقيقة   . ي  على  منه  وحرصاً 
   .عن ملكة التفكري وامللكات السلوكية يف وقت معاً  واحدة فقد اختار كلمة قلب لتكون تعبرياً 

التاريخ البشري قد    فهوم العقل ومفهوم القلب يف الوحي السماوي من أنّ على أمهية الفرق بني م  وليس أدلّ    
سجل يف حوليات أصحاب العقول رغم اكتساهبم للمعارف والعلوم جرائم واحنرافات مل تستطع هذه العلوم وتلك 

   .املعارف وحدها احليلولة دون التورط فيها

من السلوك الكرمي بل يعىن ضرورة أن يفهم   ون عار�ً كل إعداد فكري ابلضرورة يك  وهذا ال يعين ابلطبع أنّ    
جوهر النهضة يف األمة هو وحدة الفكر والسلوك احلسن، أو وحدة العقل والفضائل النفسية كلها،    أبنّ   نساناإل

أنّ  أساس  الواحدة  على  الشخصية  متثل  وتلك  عن  .هذه  يعرب  ما  هو  "القلب"  لفظ  الشخصية   فكان  وحدة 
   .البشرية 

م احلضاري والوعي نت املعرفة اليت يكتسبها العقل ابجتهاده املستقل كافية لواجهة مسؤوليات التقدّ ) ولو كا4
هناك حاجة   ملا كانت  والكفر    إىلرساالت مساوية وال    إىلالبشري  اجلهالة  السماء ضد  مالحم خيوضها رسل 

اخللقي للعاملني  حممداً   إنّ   .واالحنراف  برسالة  جاء  الذي  وسلم  عليه  كلّ   ،صلى هللا  البشر  عن  امتاز  هم والذي 
  عظيم   إنسان فهو    . " لوال الوحي الذي نزل عليه َما اْلِكَتاُب َوال اِإلميَانُ " يدري ما كان ،ابلدور العظيم الذي قام به 

خالد يف نفوس املؤمنني بشخصيته اليت جسدت املعارف اليت جاءته من السماء يف حياته العملية أي بصفاته 
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قلبه  .يف األساس  اخللقية  اليقني يف  الذي زرع  النور  السماوية هي  اليت جعلت من هذا   ،فالرسالة  وأخالقه هي 
 برسالته.   النور حقيقة معاشة يف كل يوم حبيث أصبح قدوة للناس الذين آمنوا

 ********************  

  . على اعتبار املعرفة والسلوك حقيقة واحدة يف ملكة واحدة رمز القلب إليها  سالميف ضوء ما سبق حرص اإل   
من دون كل املناهج املعرفية يف اتريخ األمم اليت أصرت على توسل   سالمبداع يستقل به اإلإوهذه النظرة هي  

 عن الوحي السماوي يف إعداد أجياهلا املتعاقبة.  وسائلها اخلاصة بعيداً 

وهي ابلتايل فكر ومسؤولية مث فكر ويقظة يف الوجدان مث فكر وإرادة،    .الكلمة معرفة وخلق يف وقت معاً   إنّ    
: "قل آمنت وهذا هو املعىن الذي قصد إليه املصطفى صلى هللا عليه وسلم حني أجاب عن سؤال وجه إليه قائالً 

ولكنّ   ميانفاإل  .ستقم"امث    ،ابهلل هلا  معرفة  إال ابإلعال  .االستقامة شرط  يتحقق  ال  بينهما  عن وحدة  والربط  ن 
   .املعرفة حمدودة بينما عامل السلوك غري حمدود ألنّ  ،من املعرفة  والسلوك النظيف أكثر خطراً  .املعرفة والسلوك

  *************** 

اليوم خطوات واسعة نسبياً   واجلدير ابلذكر أنّ     املعرفة   البشرية اليت خطت حىت  يف كل ميدان من و   ،يف عامل 
عن حل املشكالت العارضة واملآسي الرهيبة اليت تقصف بعامل اليوم وتنزل به   ال عاجزة جداً ، ال تز امليادين املادية 

والعدوان والتحيز  والسلوك  ،الظلم  املعرفة  بني  الفصل  على  أصرت  أل�ا  قد   .ذلك  العملية  حياهتا  يف  أ�ا  ولو 
بت ما تتعرض له من ظلم الظاملني  نّ هلا على األقل لتج   أرفع من املعرفة أو مواز�ً   جعلت من السلوك النظيف شيئاً 

 وخزي املظلومني. 
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 السابعالفصل 

 منهج املعرفة التطبيقية يف القـرآن

د من قطاعات املعرفة العلمية وبني فكر الفيلسوف النظري ليس ص يف قطاع حمدّ  املتخصّ التمييز بني فكر العاملِ    
الفكر   نّ إ  :األصح أن نقول  النظري والتطبيقي وحدة متكاملة. ولعلّ  يف جانبيه  نساينفالفكر اإل  .ابألمر اليسري 

 . نساناإل إىلالنظري منه والتطبيقي ال يقوم وحده ابملسؤوليات املعرفية املوكولة  

أنّ   إىلفهناك     عنها وذكر�  أن حتدثنا  اليت سبق  املباشرة  املعرفة  مصادر  عن    جانبه  الدقيق  التعبري  هي  التقوى 
للنفس وحماولة قاصدة   للذات وتصفية  يرافقها والذي يعين يف حقيقته تطهرياً  الذي  العامل    إىلالسلوك  اكتشاف 

يب ووعد� بتخصيص فصل مستقل لدراسته مصدر رابع للمعرفة يتصل بعامل الغ  إىلكما أشر�    نسان.الباطين لإل
 الغرض منه.   إىلوالتعرف 

التفكري العلمي التطبيقي ذو خصائص ومقوات يتميز هبا من سواه على حنو من األحناء. لكن   ومع ذلك فإنّ    
  القطاعات املعرفية األخرى. إىلمتيزه هذا ال يتعارض مع الوحدة املعرفية املتكاملة واملتوازنة اليت تضمه 

 يف وسعنا أن نعني شروط التفكري العلمي كما حيدده العلماء املعاصرون مبا يلي:     

 إىل هي يف أغلب األحيان منتمية    ،فالعامل يفكر يف مشكلة متخصصة   ."إنه ليس تفكري العلماء ابلضرورة  –  1
وهو أي العامل   .الً بل قد ال يعرف يف بعض احلاالت أنه موجود أص  ،ميدان ال يستطيع غري املتخصص أن خيوضه

هي لغة    ،يستخدم يف تفكريه ويف التعبري عنه لغة متخصصة يستطيع أن يتداوهلا مع غريه من العلماء  ،املتخصص 
وإن تكن خمتلفة كل االختالف عن تلك اللغة اليت يستخدمها الناس يف   ،اصطالحات ورموز متعارف عليه بينهم

   .حديثهم ومعامالهتم املألوفة



99 
 

وإذاً فالتفكري العلمي مبعناه الواسع ال ينصب على مشكلة متخصصة بعينها وال يفرتض معرفة بلغة علمية    –  2
 .أن نستخدمه يف شؤون حياتنا اليومية  بل هو ذلك النوع من التفكري املنظم الذي ميكن .أو رموز ر�ضية خاصة 

واملقصود ابلتفكري العلمي املنظم هو التقيد مبجموعة من القواعد واملبادىء األساسية من مثل وجود الشيء   –  3
شيئاً ال ميكن أن    والقول أبنّ   ،ابلسببية اليت ينتفي هبا وجود معلول دون علة   ميانواإل  ،ونقيضه يف الوقت نفسه

  .يصدر عن ال شيء

حقائق    إىلمبعىن أن احلقائق والوقائع املكتشفة تنضم اآلن    .مسرية التفكري العلمي هي مسرية تراكمية   إنّ   –  4
   .فالالحق منها ال ينقض السابق ولكنه يكمله .ووقائع سبق اكتشافها من قبل

يستند    إنّ   –  5 بل  عفوية  تلقائية  بصورة  يتحقق  ال  العلمي  دقي  إىلالتفكري  وتنظيم  ذلك   .قنيختطيط  وعلى 
ذا حترر من القيود أصبح جمرد خطرات أو تعبرياً عن  إف   .فالتفكري العلمي ال يتعاقب يف مراحله حراً من كل قيد

   .وقائع منفصلة بعضها عن بعض ويبدو من مث خليطاً يفتقد التكامل والشخصية احملددة

على كل ما نتعامل معه من أشياء الطبيعة والتفكري العلمي املنظم ينعكس بدوره على حياتنا اخلارجية أي    –  6
كما هو مسة ظاهرة يف اإلجنازات املادية اليت حنققها يف   ،فهو مسة ظاهرة يف السلوك واملعامالت اليومية   . والكون

 اخلارج. 

العلمي ال بد وأن يستند    –  7 للتفكري  التنظيم وسيلة صاحلة  اليت ختضع هلا    إىلولكي يكون  القوانني والسنن 
 فهناك قوانني ملزمة يف كل علم من العلوم ولكل معرفة من املعارف.  .الكون والطبيعة واحلياة أشياء

  :بعد اجتياز عدد من املراحل الضرورية من مثل أما اعتماد القوانني امللزمة فإنه يتمّ  – 8

فهي متثل املرحلة األولية اليت ظهرت مع   أما املالحظة احلسية املباشرة  .املالحظة احلسية املباشرة أو غري املباشرة
وأما املالحظة احلسية غري املباشرة فهي اليت ظهرت يف خطوات متدرجة بظهور    .بداية البحث العلمي احلديث
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انت تسجلها األجهزة العلمية الدقيقة القادرة على تسجيل عدد من الوقائع أكرب وأدق كثرياً من الوقائع اليت ك
كل اإلجنازات العلمية العصرية تقريباً مل   والواقع أنّ   .والبصر واللمس والشم والذوق  احلواس البشرية من مثل السمع

اخلفية   الوقائع  املرتتبة على  اآلاثر  تعني  أو  اخلفي  البعيد وتظهر  تقرب  اليت  املساعدة  بفضل األجهزة  إال  تتحقق 
 والبعيدة. 

املالحظة  –  9 بعد  التجريب  وأتيت  مرحلة  املباشرة  وغري  املباشرة  واقعة    .احلسية  املرحلة إبخضاع  هذه  وتقضي 
 معينة لظروف ميكن التحكم هبا مع تنويع هذه الظروف ما أمكن ذلك.  

ذا متت مرحلة التجريب استطاع املفكر العامل صاحب التجربة أن يعني القوانني الضابطة جلزئيات هذه  إف  -10
القوانني  .التجربة  هذه  مجلة  من  �بعة  بنظرية  خيرج  مث  يف ص    .ومن  زكر�  فؤاد  الدكتور  كتابه    33ويقول  من 

القوانني اليت مت كشفها عن طريق جتارب جاليليو وابسكال    نيوتن قد استعان بكلّ   "التفكري العلمي" وهكذا فإنّ 
 عامة هي نظرية اجلاذبية. وهيجينز وغريهم من العلماء السابقني عليه لكي يضمها كلها يف نظرية 

جراء مزيد من التجارب وجب استخالص ما يرتتب عليها من نتائج بطريقة إذا صحت هذه النظرية بعد  إف  -11
آينشتني عندما وضع نظرية   نّ إ"  : "االستنباط العقلي" واملثل على ذلك كما يقول الدكتور زكر� يف املرجع نفسه

بة عليها  تاستخلص النتائج املرت   ،سابقة قام هبا هو وغريه من العلماء  ية النسبية بناء على مالحظات وجتارب جزئ
وابلفعل أجريت هذه   .هذه النتائج تتحقق يف الواقع  جتربة لكي يثبت أنّ   كوكان ال يرت   .بطريقة االستنباط العقلي

، وأثبت صحة النظرية اليت اختذ منها انيشتني  1916التجربة يف حالة الكسوف الشمسي الذي حدث يف عام  
 ).  210مقدمة الستنتاجاته (

السابقة ال تكفي لتكوين رجل علم حقيقي  نّ إ   : والعلماء يقولون بعد ذلك  -12 القواعد  العلم   .معرفة  فرجل 
ذكاء حاد هو املوهبة اليت ال تتوفر ابلقدر نفسه لكل دارس   إىل قدر كبري من املعارف و   إىلاحلقيقي حيتاج إيضاً  

 من الدارسني. 
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  إىل وخالصة هذا الشرط تقضي ابلتعرف    .مث يتحدث العلماء عن الشرط العلمي للنشاط العقلي الصحيح  -13
 األسباب والعلل القائمة وراء كل ظاهرة أو حقيقة علمية.  

 املفهوم من السبب يف ميدان البحث العلمي خمتلف عن املفهوم الذي جاء به أرسطو مثالً   ي أنّ ومن الطبيع   
   :فقد أورد أرسطو أربعة أنواع من األسباب .والذي متيز به منهجه الفكري

 احلديد الذي تصنع منه السيارة هو سبب هلذه السيارة.   السبب املادي كأن نقول أنّ  – 1 

الشكل الذي أعطي للسيارة هو سبب آخر هلا.   الصوري كأن نقول أنّ السبب  – 2   

فعل الصانع للسيارة هو سبب اثلث هلا.  السبب الفاعل كأن نقول أنّ  – 3   

الغاية من صنع السيارة هي سبب رابع هلا.   السبب الغائي كأن نقول أنّ  – 4   

األسباب الثالثة  ب الفاعل وحسب ابعتبار أنّ أما املفهوم السبيب الذي يعتمده العلم املعاصر فهو السب   
فاحلديد ال يصبح سيارة  .الفعل ال يصدر عنها األخرى وهي املادية والصورية والغائية ليست أسباابً حقيقية ألنّ 

والغاية من السيارة ال تظهر إال بعد فعل الصانع.   ... وهيئة السيارة ال تتحقق إال بفعل الصانع.إال بفعل الصانع  

أما الشمولية فهي تعين سر�ن   .من شروط التفكري العلمي اإلتصاف ابلشمولية واليقني  ويؤكد العلماء أبنّ   -14
الذي   نسانبغض النظر عن اإل  ،النظرية العلمية على كل الظاهرات اليت أخضعت أو ميكن أن ختضغ للتجربة 

مة للشمول إذ ال مشول يف احلقيقة العلمية ما وأما اليقني فهو صفة الز  .يقوم ابلتجربة ويالحظ تفصيالهتا املختلفة 
 مل تكن هذه احلقيقة صحيحة سليمة ال ثغرة فيها.  

فإذا كانت    . ال تؤدي الغرض منها  العبارات ذات املفهومات الغامضة أو الفضفاضة  وأخرياً يقرر العلماء أنّ  -15
دقيق يقيناً  عنها  املعرب  اللفظ  يكون  أن  يقينية وجب  العلمية  أن  املالحظة  ابلتايل  احتمالية وجب  وإذا كانت  اً، 

وملا كانت الر�ضيات برموزها أدق وسيلة للتعبري عن احلقيقة العلمية فقد اعتمدت  .يؤدي اللفظ املعىن االحتمايل
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جمرد    إىلأي ال يتحدث عن أشياء معينة بل يدل    جتريد�ً   وملا كانت الر�ضيات علماً   .هذه الرموز يف التعبري عنها
بواسطة   التعبري عنها  العلمية ذات طابع جتريدي أكان  عالقات بني حدود معينة فقد وجب أن تكون احلقيقة 

 الرموز الر�ضية أو أبشكال أخرى وأنواع خمتلفة من الرموز والرسوم.

 *** 

رفض هذا النوع  يم ال يواحلقيقة أن املنطق السل  .حىت هنا نكون قد حصر� السمات األساسية للتفكري العلمي   
املعرفة  من صحة  من  يتأكد  أن  العامل  للمفكر  ميكن  اليت  الوحيدة  الوسيلة  فيه  وجيد  مسلمة  حقيقة  يعتربه  بل   .

 النتائج اليت يبلغها مبنهجه الفكري ووسائله التجريبية املعروفة.  

قدرهتا على صنع جانب هام  وقد أثبتت هذه املعرفة العلمية ابلوقائع املتحققة واإلجنازات الشاهدة فعاليتها و    
 جدا من منجزات احلضارة البشرية.  

التكنولوجيا اليت هي مثرة هذا التفكري العلمي تقف اليوم مبثابة الربهان الدافع على فعالية التفكري العلمي    إنّ    
كانت هناك وبتعبري آخر ملا    ،وملا كان التفكري العلمي التطبيقي هو حصيلة التفكري العلمي النظري  .التطبيقي

عالقة جدلية بني النظر والتطبيق يف امليدان العلمي فقد وجب أن يفوز الفكر العلمي النظري مبثل الثقة اليت يفوز 
   .هبا الفكر التطبيقي

واملنهج الذي ينظمه ومينحه فعاليته وقدرته على العطاء ليست يف   ،القضية اليت يطرحها الفكر العلمي  لكنّ    
اليت أورد�ها من قبل االعرتاف بدقة هذا   السؤال   ،العلم ومشوله وابلشروط  لكنها يف تعيني وحتديد اجلواب عن 

  :التايل

ابلشروط واخلصائص اليت وضعت له قادر على أن جييب    ،النظري منه والتطبيقي  ،التفكري العلمي  هل أنّ  -
 بني يديه؟  نسانيطرحها اإل عن كل األسئلة اليت ميكن أن
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النظرية منها والتطبيقيــة مصـــدراً وحيـــداً لإلجابة عن    ،جنازات العلمية هل ميكن أن نعترب اإل   ،وبعبارة أخرى
 بني يديها؟  نسانكل األسئلة اليت ميكن أن يطرحها اإل

 لننظر فيما يقوله بعض املفكرين احملدثني واملهتمني بتنمية الفكر العلمي:   

احل   –  1 املعرفة  اعترب  فقد  العلميني  الفالسفة  اوائل  أبرز  وهو  بيكون  فرنسيس  من   قيقية أما  النابعة  املعرفة  هي 
 التعامل مع الواقع الذي تتصل به احلواس والذي ميكن أن يوضع يف ظل ظروف جيري التحكم هبا. 

كما  ، للمعارف العقلية النظرية البحتة اليت كانت تلتزم لقوانني املنطق الصوري  راد بيكون بذلك أن يضع حداً أوقد 
هكذا تصبح املعرفة العلمية عند بيكون هي    .كانت تتبناها الكنيسة الرمسية أراد أن يضع حداً لنفوذ املعارف اليت  

 ية. نسانالوسيلة الوحيدة للمعرفة اإل

املعرفة    فهو واضع قانون األحوال الثالثة الذي يقرر به أبنّ   ،فيلسوف املنهج الوضعي   ،أما أوغست كومت –  2
امل  : قد اجتازت ثالث مراحل  املرحلة  الالهوتية مث  املعرفة من  املرحلة  انتقلت هبا  اليت  العلمية  املرحلة  يتافيزيقية مث 

 وقد حاول أن خيضع املباحث االجتماعية ملناهج البحث العلمي.   .املختربات العلمية  إىلحمراب الكنيسة 

انتقلنا  إف  –  3 عام    إىلذا  بني  عاش  الذي  هيجل  فريدريك  فيلهيلم  جورج  األملاين  وعام    1770الفيلسوف 
فيها الصورة على حنو خيتلط فيها العقل ابلطبيعة فيكون هو    بدأت أبعاد املعرفة تتلبد ابلغيوم وتضطرب  1831

أنّ  الطب  إ�ها. ويعلن هيجل  تعود  الطبيعة فال  ما يستوعب من حقائق  الفكر يكون مبقدار  املدركة غري منو  يعة 
وملا كان التاريخ عند هيجل هو الذي "حيطم آخر الروابط اليت تقيد الروح ابلطبيعة كما يتميز اتريخ   . صورة فكرية

صالته   فهو ميثل العملية اليت يتحرر هبا الفكر �ائياً ويقطع كلّ   العامل عنده خبلق الدول وهدمها مرة بعد أخرى"
امتالك ذاته  إىلكما يرتفع بعد ذلك  ،ميكن أن حيتوي عليه من عرضية والمعقولية  ما األخرية ابلطبيعة ويلفظ كلّ 

   .)1(املطلق أي يف الفن والدين والفلسفة  امتالكاً كامالً يف صورة كلية خالصة يف جمال الروح
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أنّ     هيجل  يقرر  أخرى  الكربى  وبعبارة  احلقيقة  وهو  األساس  هو  فيه  .الفكر  يتمثل  الذي  هو  هذا   والتاريخ 
من    وملا كان الفكر يف جوهره هو الروح املطلق املتمثل يف الفن والدين والفلسفة فإنّ   .الفكر فيصنعه على صورته

وال ينسى هيجل التأكيد على    نسان.وهو وحده الذي حيقق احلرية لإل  .الطبيعي أن يكون احلقيقة األوىل واالخرية
 هذا الروح املطلق وجتسده.   إىلالدولة يف النهاية هي اليت ترمز  أنّ 

يقرر أبنّ     الذي  التارخيي كله عند هيجل منطقه اجلديل  التحرك  تنحصر يف ثالث   ويستوعب  الوقائع  مسرية 
ة فاملوضوع يقابله نفي له مث يتألف من هذه الثنائي  ... املوضوع مث نقيض املوضوع مث مركب املوضوع.مفهومات

.. مث تعود الدورة مرة أخرى واثنية دون �اية وكل ذلك يبدأ ابلفكر، الذي هو النشاط .موضوع مركب جديد
 الفكر.  إىلوينتهي  ،العقلي

أنّ     وتعارض    واجلدير ابلذكر  اجتهاداهتم  اختالف  على  للجميع  قد ظهرت  واملعرفة  الوجود  فلسفة هيجل يف 
فلسفة هيجل فنغري   إىل"ونعود اآلن    :الدكتور عبد الفتاح الديدي قوله  فنجد يف كتاب  .آرائهم مادة صاحلة هلم

وكانت    .قولنا أب�ا تعرضت أكثر ما تعرضت لشروح وتفسريات الفالسفة املختلفي األهواء واملشارب والنزعات 
ا  .يف كل حالة بني احلاالت مصدر إرضاء لكل املشتغلني هبا لرجعية فمن الباحثني من استغله ملساندة أفكاره 

الدولة   املدافع عن جمد  الفيلسوف  فيه  األملان كالذي وجده  املختار لدى  الشعب  لنظرية  فيه أكرب مؤيد  ووجد 
من وجد يف فلسفته أكرب أتييد منطقي    ومن الباحثني  .الربوسية بشموخها وسيطرهتا ونظامها امللكي االستبدادي

عية ومجود عقلي وتعاظم  ن عد فلسفته فلسفة حروب ورجومن الباحثني م  .للمسيحية يف أعم معتقداهتا وعباداهتا
ينضب لكل    .)1( نيتشاوي إليها كمنبع ال  نظر  استعمارية ومنهم من  ايديولوجية  الباحثني من رآها أصلح  ومن 

وهيجل عند بعضهم اصل النظرية   .وكأهم خطوة حتققت يف مبدأ الطريق الثوري االنقاليب  أنواع الفكر التقدمي
   .) 2(املعرفية والعلم االجتماعي والفكر الناهض املستنري
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الغموض قد  وكما أنّ  .ملختلفة او املتعارضة كلها تزعم أ�ا أدركت جوهر الفلسفة عند هيجلهذه التفسريات ا   
 الغموض قد ظهر أيضاً يف نظرية املعرفة عنده.   فإنّ  ،شاع يف فهم الفلسفة اهليجلية 

هو    لكنّ     فيها  السلب  وظاهرة  املعرفة  حركية  عن  يكشف  الذي  اجلديل  منطقه  أن  من الثابت  مييزه  الذي 
. وخالصة هذه املعرفة أن الفكر والطبيعة يستوعب أحدمها اآلخر ويتفاعالن على حنو تتحقق لفالسفة السابقنيا

 به وحدة الروح املطلق الذي يتم التعبري عنه يف الفن والدين والفلسفة.  

جلدلية الفكر    من أن جيد فيه جتسيداً   هذا املنطق اجلديل هو الذي استعان به كارل ماركس من بعده وبدالً    
  .كارل ماركس وجد فيه جتسيدا جلدلية الصراع الطبقي  فإنّ  نسانوالطبيعة يف أوسع معانيها مبا فيها اجملتمع واإل

الفكر والطبيعة     الطبقة  .فالتاريخ عند هيجل هو مسرح جلدلية  التاريخ عند ماركس فهو مسرح جلدلية  أما   ..
املعرفة �بعة من الظاهرة اجلدلية وهي    حال يبقى هيجل وماركس أسريين لرأي أساسي هو أنّ   وعلى كل  .والطبقة 

  .يف �ايتها جتسيد ألبعاد الواقع املادي وإن اختلفت العناوين عند كل منهما

يف املطلق  الروح  هذا  جسد  فقد  املطلق  الروح  وجود  النهاية  يف  قرر  وإن  والدين   فهيجل  الفن  عرب  الدولة 
حقيقة املعرفة    ، ماركس قد جسده يف الصراع االجتماعي التارخيي متمثالً يف تناقض الطبقات  .. كما أنّ .سفة والفل

   .وأبعادها

فرقة    :الفالسفة من قبله قد افرتقوا فرقتني أساسيتني أما عمانوئيل كانط فقد وجد حني بدأ يفكر ويتأمل أنّ  – 4
أبنّ  يقولون  الذين  بو   العقليني  ابألاملعرفة "حتصل  العلم  وبه وحده حيصل  احملض  العقل  بواسطة    ،شياءاسطة  أما 

 ". )1(االدراك احلسي فمستحيل أن حيصل ذلك

 ". )2(مث فرقة التجريبيني الذين "ينكرون حتصيل املعرفة ابلعقل احملض 
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 ؟ وإذا كانت ممكنة فما هي حدودها  ؟املعرفة ممكنة يف األساس  هل أنّ   : قال فيه  أما كانط فقد طرح سؤاالً    
 وجييب كانط على هذا السؤال بتناول العقل احملض والعقل العملي. 

ما      فيه  وذكر  النظري"  العقل  "نقد  بعنوان  مستقل  كتاب  يف  ونقده  �قشه  فقد  واخلالص  احملض  العقل  أما 
و   : خالصته العقل  مقدور  يف  للتجربة  السابقة  اإلنشائية  األحكام  وسيلة   ؟مكانه إهل  فما  كذلك  كانت  وإذا 
  ؟إمكا�ا

وكذلك العلم الطبيعي الذي ال  ،الر�ضيات كلها تتألف من هذه األحكام اإلنشائية  نّ أ ويتفرع عن هذا السؤال   
 : مث هناك قضا� فوق متناول احلس من مثل قولك  ،فيه قضا� أنشأها العقل اخلالص   يبين عن طريق احلواس فإنّ 

   .الروح خالدة" وهذا حكم إنشائي  "إنّ 

للمعرفة    وليبنتز الذي يربط املعرفة ابلعقل يقرر أنّ   ،من رأي لوك الذي يربط املعرفة ابحلواس  وبعد أن نقد كالَ    
 ية أساسني خمتلفني ال غىن ألحدمها عن اآلخر.  نساناإل

 سب اإلدراكات احلسية ابستقبالنا لألحاسيس.وبه نكت : احلس –أ 

وبه نكّون املدركات العقلية بواسطة اختيار� مما �يت إلينا من اإلحساسات فنختار ما يالئمنا وما    :الفكر   –ب  
 حنتاج إليه. 

قال   املعىن  الفلسفة احلديثة يف هذا  نورد ما جاء يف كتاب قصة  يلي  أن تكون    :وفيما  "فال ميكن أبية حال 
نا  ولكنها ال تدلّ   ،نا على ما هو واقعفالتجربة تدلّ   ،ه التجربة هي امليدان الوحيد الذي تنحصر عقولنا يف حدود

هذا الواقع ال بد ابلضرورة أن يكون هكذا وال يكون على صورة أخرى وهي لذلك ال متد� قط ابحلقائق    على أنّ 
 ، هذا الضرب من املعرفة هو ما تنزع إليه عقولنا بصفة خاصة. فالتجربة توقظ العقل أكثر مما تقنعه  مع أنّ   ،العامة 

يصل   أن  مكنته  العقل يف  دام  التجربة   إىلوما  من  ليست  أ�ا  مع  العامة  للعلم    ،احلقائق  مصدر  إذن   إىل فهو 
يق التجربة هو مثال الر�ضة أل�ا املعرفة بغري طر   إىلولعل أفصح مثال يدل على وصول العقل    .جانب التجربة 
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  ، فلقد جيوز لك أن تتصور الشمس مشرقة من الغرب يف الغد  ، ويستحيل على التجربة أن تنقضها يوماً ما  ،يقينية 
اخلشبية   وأنّ  قادرة على إحراق عصاك  تعود  الظروف فال  عليها  تتبدل  قد  تستطيع حبال من   ،النار  ولكنك ال 

 إىل فهذه احلقيقة الر�ضية اثبتة    ،سيحدث فيه ما جيعل اثنني واثنني ال تساوي أربعة   العامل  األحوال أن تتصور أنّ 
األزل ومن  لكسبها    ،األبد  حتتاج  احلدوثأل  ، جتربة   إىلوال  الزمة  مطلقة  حقيقة  متد�    . �ا  ال  ال  إوالتجربة 

م الذي جاءت به اليوم  يف غد على غري النظا  فقد جتيء  ،ال يطرد تتابعها  ، كة وأحداث مفكّ   ،إبحساسات متفرقة 
   .)1( ذن فهذه احلقائق الر�ضية وأشباهها تستمد ضرورهتا من تركيب عقولنا الفطريإو  .أو أمس

واجلدير ابلذكر أن عمانوئيل كانط قد حتدث من بعد عما مساه التحليل السامي أو العلوي واجلدلية السامية    
مث    .مدركات عقلية منظمة تتمثل يف علم ومعرفة   إىلفيعلن أن املدركات احلسية ال تلبث أن تتحول    .أو العلوية 

 . )2(مرتبة أعلى من النظام فيكون حكمة  إىليسمو هذا العلم 

كانط   فيقرر  العلوية  أو  السامية  اجلدلية  أبنّ   أما  القول  واملتحولة    معارفنا  بعد  احلسية  مدركاتنا  من    إىل النابعة 
كما يقرر أن   ،مدركات عقلية هي معارف تتصل بظاهر االشياء ال مباهيتها وحقيقتها املستقلة عن إدراك احلواس

 شياء يف ذاهتا.  العلم عاجز عن استيعاب حقيقة املاهية او إدراك األ

احلقيقة النهائية هي حماولة فاشلة ألنه ال    إىلحماولة يبذهلا العلم أو الدين للوصول    كلّ   القول أبنّ   إىل وينتهي    
هكذا ينتهي    .فإن مضى العلم والدين يف ذلك تورط يف التناقض واخلطأ  ، ى الظواهر احلسية ميكن للعقل أن يتعدّ 

على الربهنة على صحة احلقائق امليتافيزيقية من مثل الربهنة على وجود علة  نفي قدرة العقل والدين    إىلكانط  
  .أوىل أو الربهنة على ابتداء الزمان أو املكان من نقطة معينة 

من كتاابت هيين الذي نقد نظرية    وقد ال خيلو من الفائدة أن نورد ما اقتطفه مؤلف "قصة الفلسفة احلديثة"  
وعقد   املعرفة  يف  روبسبيريكانط  آاثر  وبني  التخريبية  آاثرها  بني  الثورة    ،مقارنة  عهد  يف  املتطرفني  الزعماء  أحد 
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وهي جرمية قد يتسامح فيها الرجل    –وبضعة آالف من الفرنسيني    ال ملكاً إمل يقتل    روبسبيري  نّ إ "  :الفرنسية قال
إنه لشّد ما خيتلف مظهر هذا الرجل    .أما كانط فقد قوض الدعائم اليت يرتكز عليها بناء "الالهوت"  –ملاين  األ

  ا ما تستتبع أفكاره من خطر الراتعو   عن آرائه اهلدامة اليت زلزلت العامل! فلو كان أهل كونسربج قد قدروا كلّ 
الناس كانوا من الطيبة حبيث مل    ولكنّ   ،ال الكائنات البشرية إلوجود هذا الرجل أكثر مما يروعهم سفاك ال يقتل  

وا له رؤوسهم حييونه حتية الصداقة وأخذوا يضبطون  إذا ما خرج يف ساعته احملددة هزّ   ، اً للفلسفة ال أستاذإفيه    ايرو 
   .)1(ساعاهتم.

كانط قد دار حول نفسه يف كتابه اآلخر "نقد العقل العملي"    وال يقلل من أمهية هذه النظرية وخطرها أنّ    
ساس من العلم والعقل فماذا عسى أن يكون  أأن يقوم على  "إذا كان الدين ال ميكن :عن تساؤله وقال فيه جواابً 

ألنك إن أقمت بناءه على عمد    ،نه جيب أن يرتكز على دعامة من األخالق إفيقول "  ؟ساس الذي يبين عليهاأل
على ما هو فوق    مياند اإل فلنرتك العقل هنا ولنشيّ   .ألخطر األخطار  –منا  الالهوت العقلي عرضته كما قدّ من  

 )2(خالق.على األ ،العقل

غري مستمدة من    ،"ولكن جيب أن تكون قاعدة الدين األخالقية مستقلة بذاهتا  :مث يوضح دور األخالق فيقول  
كما جيب أن تستمد القاعدة األخالقية من    ،التجربة احلسية املعرضة للشك، وأال يفسدها العقل ببحوثه وقضا�ه

بطبيعته فيستلهمها    نسانابطن النفس مباشرة، وإذن فال بد أن تكون لدينا مبادىء أخالقية فطرية تنشأ يف اإل
  .)3(علم أو جتربة. إىلويستوحيها دون أن يلجأ يف حتديد سلوكه 

احملدثني    الفالسفة  من كتب  الشواهد  إيراد  عن  نتوقف  هنا  أنّ   .حىت  أساس  على  األربعة  اخرت� هؤالء   وقد 
أوغست كونت مل خيتلف عنه يف اجلوهر    وأنّ   ،فرنسيس بيكون قد حتدث عن املعرفة النابعة من الواقع والتجربة 
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فة قد حقق يف عصره تطوراً جاوز املرحلة اليت بدأ منها هذا املنهج يف  واألساس وإن كان املنهج العلمي يف املعر 
 عهد بيكون. 

ما   والواقع  احلقيقة  يتجاوزا يف  ملا  ذلك  رغم  لكنهما  عقليان  فيلسوفان  اخرت�مها أل�ما  فقد  هيجل وكانط  أما 
لظاهرة العقل وعالقة العقل  حتليل أدق كث  إىلميكن أن يبلغه املنهج العلمي يف املعرفة ابستثناء أ�ما توصال   رياً 

 التنظيمية ابملدركات احملسوسة والقواعد واملقاييس اليت فطر عليها للوعي ابحلقائق العامة. 

   .الرجال األربعة مل خيرجوا عن اإلطار العام ملنهج املعرفة يف حضارة الغرب احلديثة  لكنّ    

فقد بقي    نسانتنضبط هبا األنشطة العقلية عند اإل  نسانوإذا كان كانط قد اعرتف بوجود فطرة مركوزة يف اإل   
ابلقوانني املنطقية حني رفض االعرتاف بقدرة العقل الفلسفي والالهوت العقلي على حل مشكلة املكان    ملتزماً 

.. كما قرر عجزمها عن .ر بداية لألزل ووجود علة أوىل ال تكون معلولة ملا قبلهاوالزمان وقرر عجزمها عن تصوّ 
 تصور بداية املكان.  

 فالفطرة اليت يتحدث عنها كانط هي غري الفطرة اليت يتحدث عنها القرآن الكرمي.     

  .أما فطرة كانط فهي حمصورة يف بنية العقل وطبيعة نشاطه الرتكييب والتحليلي وإدراكه الذايت للحقائق العامة    

لظاهرة      الشاملة  الفطرة  بل هي  العقل وحسب  فطرة  ليست  فهي  الكرمي  القرآن  عنها  اليت حتدث  الفطرة  أما 
اإل صنساينالوعي  منطقياً  عقلياً  وعياً  الوعي  هذا  أكان  كله  �بعاً   وعياً  كان  أو  االستشفاف   ور�ً  ملكة  من 

أيضاً .الروحي اإل  .. وهي  تتمثل وحدة  اليت  تعبري عن    نسانالفطرة  إ�ا  ونفسه.  وقلبه وروحه  يف جسده وعقله 
وهي نفسها اليت تصل النشاط العقلي    .وحدة اخللق اليت تتألف من كثرة من العناصر وامللكات املتوازنة واملتفاعلة 

الوعي ابلدور اخلالق الفعال واملريد والكامل للذات اإلهلية كما تصله يف الوقت نفسه    إىل إلهلي وتدفعه  ابحلضور ا
ابلقوانني   وتزوده  احملسوسة  املادية  الوقائع  وبني  بينه  وظيفية  صلة  وتعقد  األخرى  واإلدراكية  النفسية  ابمللكات 

 ابلذات. الفطرية اليت تساعده على بناء العلوم وتنظيم هذه الوقائع 
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قياد�ً      وال يزالون يف تعيني أبعاد املعرفة يف    ،ساسياً أأما القاسم املشرتك بني هؤالء الفالسفة الذين لعبوا دوراً 
اليت هي حصيلة  العقلية  املعرفة ابألنشطة  على حصر  املطاف  �اية  أ�م جممعون يف  فهو  الغربية،  احلضارة  عامل 

 لعامل اخلارجي.  االتصال والتفاعل بني العقل وبني ا

خروج هذا   املبين على األخالق يف مرتبة فوق العقل ال يعين  ميانكانط قد �دى بوجود اإل  وما يقال من أنّ    
األساس الديين يرتكز على االخالق هو    تقريره أبنّ   فاحلقيقة أنّ   .الفيلسوف على اإلطار العام يف جوهر تفكريه

ف كتابه "نقد العقل العملي"  فألّ   .ب احلرج الذي تعرض له أمام السلطات الكنسية مبثابة تناقض جلأ إليه ليتجنّ 
له من هذا احلرج الدينية قد ضغطت عليه وألزمته    وال نستبعد صحة ما يقال من أنّ   .ليكون خمرجاً  السلطات 

  .وقد فعلابلبحث عن هذا املخرج 

ابلوحدانية   مياناملسيحي الذي يشيده فوق القاعدة األخالقية يف فلسفته العملية وبني اإل  ميانوالفرق بني اإل   
 فكلّ   .فلسفياً يفتقد التناسق مع فلسفته النظرية   عند كانط ميثل موقفاَ   مياناإل   هو أنّ   الذي جاء به القرآن الكرمي

ساسية مات الفلسفة الثانية بسبب من نظرية املعرفة األت متعارضة مع مقدّ مامن الفلسفتني عنده تقوم على مقدّ 
أما اإل النظرية.  أقام عليها فلسفته  يقوم على مقدّ   مياناليت  الكرمي فهو ال  القرآن  به  الذي جاء  مات  ابلوحدانية 

تثبته وتدعمه وتتناسق أي أ�ا ال تنقض املنهج العام للمعرفة يف القرآن بل    .معرفية متعارضة مع بقية املدركات
  .معه

فمنهج املعرفة القرآنية ال يقوم على املعرفة املباشرة وحدها كما ال يستقل ابلطريقة العقلية دون أن يضع حدوداً     
  منهما حبيث يبين من هاتني املعرفتني وغريمها من املعارف بنية متكاملة متوازنة متعددة القنوات لكنها تصبّ   لكلّ 

 ه. كلّ   نساند أبعاده وتعني مشوله تلك الفطرة اليت منتظم هبا وجود اإلاحد حتدّ كلها يف حميط و 

وطبيعي أننا ال نستطيع الوعي الشامل هبذه الفطرة حىت نستكمل البحث فيما بقى من القنوات وسنتبني فيما     
 عليها.  نسانبعد أكثر فأكثر الدور احلقيقي للفطرة اليت فطر اإل
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   : أبعاد املعرفة الواقعية يف القرآن

القرآ  إنّ     التعليم  الواقعي من  املعرفية اخلاصة ابجلانب  بتفصيالهتا يف كتاب هللا على  الرؤية  ليست موجودة  ين 
نظر�هتم عرض  يف  املعاصرون  والفالسفة  العلماء  عليها  تعارف  اليت  تقرير    .الطريقة  يف  اخلاصة  طريقته  فللقرآن 

وكيف يتعاملون مع احلقائق العامة والوقائع  ،وكيف يتعامل بعضهم مع بعض   ،احلقائق وتعليم الناس كيف يفكرون
   .تشهدها احلواس وتتصل هبا على حنو من األحناء املادية اليت

القرآن الكرمي قد علمنا أن كل ما يف الوجود هو خملوق من قبل هللا عز وجل وأنه ال حيدث شيء   صحيح أنّ    
.. فهو  ... كما أنه هو يرعى مسرية كل شيء.العدم  إىل .. فهو الذي يوجد وهو الذي يعيد الوجود  .إال إبذنه
األرضميسك   على  تقع  أن  األفالك.السماء  مدارات  يعني  الذي  وهو  ومييت...  حييي  الذي  وهو  خيلق ...   ..

. لكنه يف الوقت نفسه قد أخرب�، وهو  يضاً أالعدم بكلمة واحدة    إىل.. ويعيد اخللق  .اخللق بكلمة كن فيكون
.. والسنن هذه ال تنطبق على حتركات  .ه خاضع لسنن وقوانني اثبتة ال تتغرياخللق كلّ   أنّ   ، الصادق فيما خيرب� به

فقط واال�يار  التخلف  طريق  هبوطها  ويف  التقدم  طريق  صعودها  يف  واجلماعات  تنطبق    األفراد  على    يضاً أبل 
 العالقات الثابتة بني األشياء واألكوان. 

حمدد  وكلّ  ولغرض  معلوم  بقدر  اخللق  يف  يتم  عبثاً .شيء  ختلق  مل  فالطبيعة  العبث  ..  مثرة   وليست  ،من 
كله .املصادفات اجلد  هي  بل  هزل  خلقها  يف  ليس  كما  يتبناها    ...  كان  اليت  القدمية  الصورة  تنتفي  وبذلك 

 واآلهلة.  نسانها مبا فيها اإل نه قوة عمياء ساخرة تعبث ابملوجودات كلّ أاليو�نيون ابلنسبة للقدر الذي قرروا 

يف      عنها  احلديث  �يت  حبيث  منتظم  نسق  يف  إليها  اإلشارة  استيفاء  بنا  جيدر  للصورة  أخرى  جوانب  وهناك 
   .مكانه الطبيعي ولذلك فإننا نبدأ من البداية 

هذه املناهج ترتبط برؤية فلسفية مسبقة وتكون هذه    يف املباحث اخلاصة مبناهج املعرفة أنّ   أول ما يلفت النظر   
   .ثابة اجملرى الذي حيدد اجتاهاهتا ويعني خطوطها الرئيسية الرؤية منها مب
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وملا كانت املعرفة العلمية الواقعية مشروطة بوجود نظام دقيق تنتظم به كل املخلوقات اخلاضعة للحواس واليت    
لنتائج ا  إىلواليت من مث تكون متميزة ابالستمرارية والتوصل    ، ميكن أن توضع يف ظروف جيري التحكم هبا بسهولة 

ملا كانت    : نقول   ، ممارسة ألي أسلوب من أساليب املالحظة واالستقرار  أو مع كلّ   ،دةجتربة متجدّ  نفسها مع كلّ 
مشروطة ابلشروط املذكورة أعاله فقد    املعرفة العلمية الواقعية كما وصفناها قبل صفحات قليلة وعينا خصائصها

نفسها فرضاً على العقول والقلوب أل�ا تنبع من الضرورة    أي مناقشة تفرض  إىلوجب التسليم ببديهية ال حتتاج  
بوجود قوة خالقة �ظمة للكون تتواله ابلعناية والرعاية، والقوة هذه تتصف   ميان.. هذه البديهية هي اإل.الفطرية 

  إىل ها  .. وتتميز ابحلكمة الفائقة والعلم الال�ائي وبكل الصفات اليت خترج.ابجلد الذي ال يداخله عبث وال هزل
 وأنه ال مثيل هلا يف اخللق كله.   .شيء شيء ولكلّ  الوعي على أ�ا املثل األعلى يف كلّ 

فالثقة ابملعلومات اليت حيصل الباحث عليها ال تتوفر حبيث تبىن هبا حضارة شرحية واسعة ممتدة من الزمان بل   
 هي مشروطة بوجود هذه القوة اخلالقة الناظمة.  

 يف خانة األساطري واألوهام.  ميان اآلراء املنافية حلقيقة هذا اإل وبذلك تسقط كلّ    

وأعاذ الناس من أن    ،د سلط الضوء على حقيقة اجلد يف خلق السماوات واألرضالقرآن الكرمي ق  والواقع أنّ    
 جيدوا يف عملية اخللق عبثاً وهلواً وسخرية.  

نَـُهَما َالِعِبَني ( "  : سورة األنبياءيقول هللا عز وجل يف      ) َلْو أََرْدَ� َأن نـَّتَِّخَذ 16َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
ختََّْذَ�ُه ِمن لَُّد�َّ ِإن ُكنَّا فَاِعِلَني (هلَْ  ) َبْل نـَْقِذُف اِبحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق ۚ َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا 17ًوا الَّ

   .")18َتِصُفوَن (

نَـُهَما َالِعِبَني " :تعاىليقول تبارك و  سورة الدخانويف     َما َخَلْقَناُمهَا ) 38(َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
 )"  39( ِإالَّ اِبحلَْقِّ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمونَ 
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ويف ضوء هذه اجلدية يف اخللق والتأكيد على أن السماوات واألرض قد خلقت ابحلق محل القرآن الكرمي على     
االنتظام الدقيق    ذلك ألنّ   .وطريقتهم  الناس الذين اختذوا دينهم هلواً ولعباً وجعلوا من السخرية بكل شيء ديد�م

َوَذِر  "  :لقرآن الكرمي يف احلملة على هذا النوع من الناسيقول ا  .املستمر ال يتحقق بعقلية اللهو واللعب والسخرية 
نـَْيا ۚ َوذَكِّْر ِبِه َأن تـُْبَسَل نـَْفٌس مبَِ  ا َكَسَبْت لَْيَس َهلَا ِمن ُدوِن اهللَِّ َوِيلٌّ  الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعًبا َوَهلًْوا َوَغرَّهْتُُم اْحلََياُة الدُّ

يٍم َوَعذَ َوَال َشِفيٌع َوِإن تـَْعدِ  ْن محَِ اٌب أَلِيٌم ِمبَا ْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ يـُْؤَخْذ ِمنـَْها ۗ أُولَِٰئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا ۖ َهلُْم َشرَاٌب مِّ
   .)70األنعام:( "َكانُوا َيْكُفُرونَ 

فَاْليَـْوَم نَنَساُهْم َكَما  الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينَـُهْم  "  :ويقول القرآن ىف بعض صفة الكافرين نـَْيا ۚ  َهلًْوا َوَلِعًبا َوَغرَّهْتُُم اْحلََياُة الدُّ
َذا َوَما َكانُوا آِبَ�تَِنا َجيَْحُدونَ   .  )51األعراف:( "َنُسوا لَِقاَء يـَْوِمِهْم هَٰ

  : يف سورة الذار�ت  ويف توكيد لصفة اجلدية وإنكار ألخالق اللهو واللعب والغرور ابلدنيا يرد قوله عز وجل   
نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن ("  .   ")57) َما أُرِيُد ِمنـُْهم مِّن ّرِْزٍق َوَما أُرِيُد َأن يُْطِعُموِن ( 56َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

َا  "  :نكاريكما يرد قوله يف استنكار أخالق العبث بصيغة االستفهام اإل    ُتْم أَمنَّ َنا أََفَحِسبـْ َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا َوأَنَُّكْم إِلَيـْ
   .)115املؤمنون:(  "َال تـُْرَجُعونَ 

ومن صفات اجلدية انتفاء الفوضى وأتكيد النظام والدقة مث االلتزام بقواعد اثبتة خيضع هلا اخللق كله فال يشذ    
  .ي مظهر من مظاهر الكون والطبيعة واحلياةأعن ذلك 

لسنة ال تتبدل وال تتغري.    هيمن على اخللق كله قد ألزم نفسه إبخضاع كل هذا اخللقهللا عز وجل إذ ي  إنّ    
   .)23الفتح:( "ُسنََّة اهللَِّ الَِّيت َقْد َخَلْت ِمن قـَْبُل ۖ َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ تـَْبِديًال " :يف هذا املعىن تعاىلويقول تبارك و 
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..  . شياء املادية كوان واأل.. هي حقيقة قائمة يف حركة األ.حترك ء ويف كلّ يش والسنة الثابتة هذه قائمة يف كلّ    
 كما أ�ا حقيقة قائمة يف صنع مصائر األفراد والشعوب.  

و أمّ     تبارك  قوله  يف  عنها  القرآن  عرب  فقد  املادية  واألشياء  األكوان  حركة  يف  اثبتة  سنة  أ�ا  َوَسخَّر  "  : تعاىلا 
ُمَسمًّى أَجل  إىل  َجيْرِي  ُكلٌّ  والَقَمَر  ")29(لقمان:  "الشَّْمَس  اْلَعزِيِز  .  تـَْقِديُر  ِلَك  ذَٰ َا ۚ  هلَّ ِلُمْستَـَقرٍّ  َجتْرِي  َوالشَّْمُس 

اللَّْيُل  "  .)38يس:(  "اْلَعِليمِ  َوَال  اْلَقَمَر  ُتْدرَِك  َأن  َهلَا  يَنَبِغي  الشَّْمُس  َيْسَبُحونَ َال  فـََلٍك  ِيف  وَُكلٌّ  النـََّهاِر ۚ   "َساِبُق 
 .  )40يس:(

على الشمس والقمر هو صحيح ابلنسبة لغريمها حبيث ال يقع املرء على أي ثغرة يف بنية السماء   وما يصحّ    
مَّا تـََرٰى ِيف َخلْ "  :واألرض ويف نظام اخللق بينهما فَاْرِجِع الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا ۖ  تـََفاُوٍت ۖ  ِق الرَّْمحَِٰن ِمن 

 . " (سورة امللك))4) ُمثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْنيِ يَنَقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسٌري (3اْلَبَصَر َهْل تـََرٰى ِمن ُفطُوٍر (

غري مرة ويف أكثر من مناسبة وأخضعها    وأما أ�ا سنة اثبتة يف صنع مصائر األفراد والشعوب فقد ذكرها القرآن   
نفسها للمقدمات  والسقوط  :كلها  الفشل  غري  ينتجان  ال  والفساد  بعض  .فاالحنراف  عند  واملكابرة  والعناد   ..

لننظر ماذا يقول القرآن الكرمي يف هذين    .اجلماعات ظاهرة ال يستقل هبا عصر دون عصر وجمتمع دون جمتمع
 املعنيني ويف معان أخرى غريمها. 

َوَما َمَنَع النَّاَس َأن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم  "  :ومكابرة فيقول  تعنتاً   ميانيتحدث هللا عز وجل عن الذين امتنعوا عن اإل   
ُْم ِإالَّ َأن أَتْتِيَـُهْم     . )55الكهف:( "ُسنَُّة اْألَوَِّلَني أَْو َ�ْتِيَـُهُم اْلَعَذاُب قـُُبًال اْهلَُدٰى َوَيْستَـْغِفُروا َرهبَّ

وفيما ينتظر الذين يستفزون حممداً صلى هللا عليه وسلم من أرض وطنه ابلتضييق عليه واضطهاده يقول عز     
َها ۖ َوِإًذا الَّ يـَْلبَـثُوَن ِخَالَفَك ِإالَّ قَِليًال َوِإن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْألَْرِض لُِيْخرِجُ "    :يف سورة اإلسراء  ن قائلمِ  وَك ِمنـْ
َلَك ِمن رُُّسِلَنا ۖ َوَال جتَُِد ِلُسنَِّتَنا َحتْوِيًال () 76(  . " )77ُسنََّة َمن َقْد أَْرَسْلَنا قـَبـْ
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مكابرة وتعنتاً، كما أ�ا   ميان هبا مصري املمتنعني عن اإلهي اليت يتعّني   ،وقد خلت من قبل  ،ذاً فهي سنة هللاإو    
تقرر مصري من يستفزون حممداً صلى هللا عليه وسلم من األرض ابلتضييق عليه واضطهاده فال  سنّ  اليت  ته هي 

  .يصيبهم غري البوار واهلالك من بعده

أو أقل هي بعد قرن أو أكثر    وهناك سنة أخرى تتصل مبسرية األمم والشعوب وتعاقبها جيًال بعد جيل أو قر�ً    
ُم نَُداِوُهلَا َبْنيَ  "  :تعاىلاليت عرب عنها القرآن يف قوله تبارك و  ثْـُلُه ۚ َوتِْلَك اْألَ�َّ ِإن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قـَرٌْح مِّ

ُ َال حيُِ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء ۗ َواهللَّ  ".  )140آل عمران:بُّ الظَّاِلِمَني (النَّاِس َولِيَـْعَلَم اهللَّ

، فال غرابة  إ�ا قدر مكتوب على املتقاتلني مجيعاً   . على فريق دون فريق  فاآلآلم يف احلروب واملكاره ليست وقفاً    
القاعدة يف مثل هذه اللقاءات بني األطراف املتقاتلة هي ما سبق    .. لكنّ . ض املؤمنون للقتل واجلروحيف أن يتعرّ 

فيبيد من خنر الفساد جلودهم وعظامهم وداخل  ،  يف علم هللا من قانون املداولة بني اجلماعات والشعوب واألمم
كل وبغض النظر عن الثمن الذي يدفعه    .وصلح أمرهم  ميانويسود من استضاءوا بنور اإل  ،الشر نفوسهم وقلوهبم

احلق منتصر متفوق   الباطل زهوق داثر وأنّ   السنة املقررة اليت ال ختيب يف مقدماهتا ونتائجها هي أنّ   فريق فإنّ 
   .حني حيسن الدفاع عنه من قبل أصحابه 

ولتأكيد هذه السنة اليت يتقرر هبا مصري األفراد واجلماعات يف مسريات التاريخ البشري يلفت القرآن نظر حممد    
قوة الشعوب وكثرهتا وسبقها يف أعمار   حقيقة مهمة هي أنّ   إىلصلى هللا عليه وسلم ومن حوله ومن سيأيت بعده  

يقول    .ذا احنرفت ومسحت للفساد ابالنتشار يف ربوعها وسكتت عن اجلنوح واجلرمية إاألرض ال تغين عنها شيئاً  
متحداثً  االستفهام  بصيغة  عز وجل  دعوة هللا  عمّ   هللا  وقاوموا  عارضوه  الوحدانية   إىلن  ِيف "   :عقيدة  َيِسريُوا  أََوَملْ 

ُهْم قـُوًَّة َوَأاَثُروا اْألَْرَض َوَعَمرُ   اْألَْرضِ  وَها َأْكثـََر ِممَّا َعَمُروَها فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم ۚ َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِٰكن َكانُوا أَنفُ  ) ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا 9َسُهْم َيْظِلُموَن (َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهم اِبْلبَـيَِّناِت ۖ َفَما َكاَن اهللَّ

بُوا آِبَ�ِت اهللَِّ وََكانُوا هِبَا َيْستَـْهزِئُوَن (    .(سورة الروم) ")10السُّوَأٰى َأن َكذَّ
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ن أو القوانني  السن  خلقه هي أنّ   واخلالصة اليت خنرج هبا من عرضنا لظاهرة السنن الثابتة اليت خيضع هللا هلا كلّ    
وال يتعارض مع هذه    . ية فال خيرج عليها شيء يف السماوات ويف األرضنساناألنشطة املادية واإل  تستوعب كلّ 

أو   ،معجزات خارقة للسنن والقوانني قد ظهرت على أيدي األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم  احلقيقة أنّ 
تهم العناية اإلهلية، فهذه ظاهرة تؤكد القاعدة اليت هي هيمنة السنن والقوانني كما  على أيدي رجال ونساء اصطفّ 

وابلتايل تؤكد    ،قوانني الناظمة لألشياءوعلى ال  ...شيء  تؤكد يف الوقت نفسه هيمنة اخلالق عز وجل على كلّ 
عن خملوقية القوانني كما هي   وكانت املعجزات إعال�ً  .خللقه السنن والقوانني خلق من اخللق جعل هللا منها نظاماً 

  .ية وغريهانسانخملوقية غريها من املخلوقات املادية واإل

خال  لكنّ     من  البشري  والتاريخ  والكون  الطبيعة  مع  اليت  التعامل  ابلسهولة  يتم  مل  الثابتة  والقوانني  السنن  ل 
كثريين حىت يومنا ال يزالون عاجزين عن الوعي مبعىن   �ساً   على ذلك من أنّ   وليس أدلّ   .يتخيلها بعض الناس

  نسان التنجيم وقراءة املندل والسحر والعرافة اليت تعرب عن ثقافة قوم يتعاملون مع الطبيعة واإل  إنّ   .السنن والقوانني
وهي ال تشد قلوب العامة وحسب بل تشد   .وغريمها من املخلوقات بغري منطق السنن والقوانني مشهورة شائعة 

 . بعد جيل  وال عجب يف ذلك فهي إرث قدمي توارثه الناس جيالً   .أيضاً قلوب عدد غري قليل من أفراد اخلاصة 
رآن الكرمي متهيداً منه لتدعيم الفكر الواقعي ولذلك حرض الق  .ذا كنا حنن على علم هبذا كله فاهلل أعلم منا بهإو 

السماوات    مر هللا وأنّ ها خاضعة ألالكائنات من حوهلا وطوهلا وعلى توكيد أ�ا كلّ   عند عباده على جتريد كلّ 
 على حنو من األحناء.   نسانواألرض وما بينهما قد سخرت كلها خلدمة اإل

  :وقد ظهر هذا احلرص على صورتني اثنتني   

وابلتايل تفضيله على   .على هللا ومنحه حرية االختيار والفعل نسانالصورة األوىل هي يف اإلعالن عن كرامة اإل   
يبدو هذا   نسانيف اإلعالن عن استخالف هللا لإل  وهي أيضاً   .ن خلق هللا من خلقهكثري ممّ  يف األرض حبيث 

يقول هللا عز    . متميزاً عن سواه  كائناً   ، صنع مصريه وحيقق ذاته يف طريق اخلري أو يف طريق الشرقبل أن ي  نساناإل
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َن  ْلَبْحرِ ٱوَ  ْلَربِّ ٱَوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِىنٓ َءاَدَم َوَمحَْلنَُٰهْم ِىف " :يف سورة اإلسراء وجل يف هذا املعىن َوَفضَّْلنَُٰهْم    لطَّيِّبَٰتِ ٱَوَرَزقْـنَُٰهم مِّ
َّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال   . ") 70(َعَلٰى َكِثريٍۢ ممِّ

أنّ     توكيد حقيقة  فهي يف  الثانية  الصورة  لإل  كثرياً   وأما  اْلَعْرِش ۖ  "  :نسانمما خلق هللا مسخر  َعَلى  اْستَـَوٰى  ُمثَّ 
َواْلَقَمرَ  الشَّْمَس  َلُكُم  "    .)2(الرعد:  "َوَسخََّر  (َوَسخََّر  اْألَْ�َاَر  َلُكُم  َوَسخََّر  أِبَْمرِِه ۖ  اْلَبْحِر  ِيف  لَِتْجرَِي  )  32اْلُفْلَك 

أََملْ تـََر َأنَّ اهللََّ َسخََّر َلُكم "   .(سورة إبراهيم)  ")33َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائَِبْنيِ ۖ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ( 
 اِبلنَّاِس َلَرُءوٌف  َواْلُفْلَك َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر أِبَْمرِِه َوُميِْسُك السََّماَء َأن تـََقَع َعَلى اْألَْرِض ِإالَّ إبِِْذنِِه ۗ ِإنَّ اهللََّ مَّا ِيف اْألَْرضِ 

   .)65احلج: ( "رَِّحيمٌ 

اليت يتخيلها الناس وال سيما    القوى اخلفية   هكذا تتعرى الكواكب والنجوم وال سيما الشمس والقمر من كلّ    
 .. وهكذا ال يبقى من السماوات السبع ومن األرض غري أ�ا أشياء ال أكثر وال أقل. .يف عصور سابقة 

اإل  إنّ     احلرص  وعهذا  احلقيقي  واألرض حجمها  السماوات  إعطاء  على  به  هلي  تقوم  الذي  الدور  تعيني  لى 
يف التوازن الثقايف القدمي وظهور توازن جديد ال   هو اإلعالن عن حتول هائل جداً   ،وحتديد اخلدمات اليت تؤديها

عرضة ألوهام املنجمني وختيالت السحرة وتلفيق العرافني وأكاذيب الذين يكتبون للناس ضد   نسانيعود فيه اإل
العناية اإلهلية    على هذه املخلوقات مبا منحته  من �حية ومهيمناً   خملوقاً متميزاً   نسانالناس، بل يصبح فيه هذا اإل

ويصنع احلديد من    ،خيرج الزرع من األرض  منقباً   من قدرات خاصة على التفكر والتدبر والسري يف األرض ابحثاً 
املعادن  ،تراهبا أنواع  اخلامات  ،ويستخرج  من  اآلالف  تشكيلها    ،ويذيبها  وحيرقها  ،يصنعها   ،ويستخدم  ويعيد 

ملتزماً  أسباب عيشه  لتيسري  اإلهلية    ويستخدمها  العناية  منها  اليت جعلت  والقوانني  والسنن  ابلقواعد  يفعله  فيما 
 ينظم املخلوقات كلها.  نظاماً 
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ية  نسانأمام القدرات اإل  القرآن الكرمي مل يقف عند هذه املرحلة اليت فتح هبا الباب واسعاَ   واجلدير ابلذكر أنّ    
مرحلة الحقة    إىلبل جاوز هذه املرحلة    ،يف أرض هللا وفضائه  ساعياً   متدبراً   كثرية للعمل ابحثاً   وأاتح له به فرصاً 

 . أسرار خلق هللا إىلليتعرف وعلى تقليب وجهه فيما حوله  ،حضه فيها على التنقيب سريايف األرض

ُ يُنِشُئ النَّْشأََة اْآلِخرََة ۚ  "   :يف هذا املعىن :تعاىليقول تبارك و     ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف بََدأَ اْخلَْلَق ۚ ُمثَّ اهللَّ

 .  )20العنكبوت:( "ِإنَّ اهللََّ َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

السري يف األرض هو إثبات قدرة هللا على إعادة اخللق    إىل  نسانالغاية التعليمية من دعوة اإل  وال يرد علينا أنّ   
بدأه أول مرة التجارب  ذلك ألنّ   .كما  الوقائع وممارسة  املستمدة من مالحظة  اليت   ،املعرفة  القوانني  واكتشاف 

داخلة    ،على استخراج النعم والثروات  اننس تنتظم هبا األشياء وختضع هلا احلياة هي يف الوقت الذي تساعد فيه اإل
توكيد العالقة بني   إىلواليت قصد هبا    ،اليت حتدثنا عن جانبيها العقلي والذوقي من قبل  يف املفهوم الواسع للمعرفة 

ويشري    .هذا التوجيه املعريف يعلن عن الوحدة الشاملة يف اخللق  إنّ   .العبد وربه وتوثيق عقيدة الوحدانية يف القلوب
قاعدة التصور األساسي   إىلفالوحدانية كما قلنا أكثر من مرة هي اليت ترمز    .إليها متمثلة يف القيم املادية واألدبية 

اإل وكلّ سالم.يف  الكون  ..  يف  اإل  ،ما  عن  يصدر  يف  نسانوما  هبا  موصول  إليها  مشدود  األنشطة  �اية من   
   .املطاف

***    

  ، أسرار بدء اخللق   إىلأشياء األرض وهو حيضهم على التعرف    إىلالقرآن الكرمي قد شد أنظار العباد    وكما أنّ    
   .يف السماء الدنيا وفيما وراء السماء الدنيا ،ما جيري يف الفضاء إىلفقد شد أنظارهم 

  .. أوليس أنّ ... وال عجب يف ذلك.واألكوان الساحبة فيه  أسرار الفضاء  إىليف وسعهم التعرف    وذكر هلم أنّ    
  لكنه حذر العباد يف الوقت نفسه من أنّ   ؟وأ�ا خلق من اخللق  نساناألكوان الساحبة يف هذا الفضاء مسخرة لإل
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اإلرادة .. ومن قبلها سلطان  .اهليمنة على هذه األكوان مشروطة ابحلصول على سلطان معني هو سلطان املعرفة 
 .النابعة من مفهوم العقيدة اليت وطّأت جناح املوجودات كلها هلؤالء العباد

يف    وال شك أنّ   .عامل اجلن  إىل  وحسب بل وجه أيضاً   نساناإل  إىلهذا التحدي مل يوجه    واجلدير ابلذكر أنّ    
يدلّ  ما  التحدي  املعرفة أب  هذا  امتياز  لكنه يف  على  الفضاء  عامل  على  اهليمنة  قدرة  سرار  ينفي  نفسه ال  الوقت 

نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن تَنُفُذوا "  :قال عز من قائل  .البشر على الفوز هبا واستيعاهبا واإلفادة منها َ� َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
   .) 33الرمحن:( "ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواْألَْرِض فَانُفُذوا ۚ َال تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَانٍ 

اجتاه   وعلى السري يف كلّ   ،الوحي السماوي قد حرض العباد وحضهم على تقليب الوجه فيما حوهلم  املهم أنّ   
 إىل ابلسلطان الذي ميكنهم من النفاذ    ،مكنهم ذلكأإن    ،وعلى الفوز  ،األسرار اخلاصة ببدء اخللق  إىلللتعرف  

   .الفضاء اخلارجي

 *** 

لتنقيب ابختاذ منهج واقعي ملتزم ابملالحظة واالستقراء والتجربة مل تقف  السياحة والبحث وا  إىل الدعوة    لكنّ    
..  .احلض على التنقيب والبحث يف مسرية الزمن  إىل  بل اجتهت أيضاً   .أشياء املادة يف األرض أو يف السماء  عند

و .. والتاريخ ه.اً ليس ميدا�ا هو املكان وحسب بل الزمان أيض  ،معرفة علمية   ،املعرفة اليت نسميها اليوم  أي أنّ 
.. والتقلبات هذه ال . . فهو الذي يرسم اخلط البياين للتقلبات يف مصائر الشعوبالتعبري األمثل عن مسرية الزمن

 حتدث حتت أتثري املصادفات بل هلا أسباهبا املادية واخللقية والفكرية.  

وكيف يتوقفون عن التقدم ويتخلفون   ،كيف ينهض أ�س ويتقدمون  ،كما يوحي القرآن بذلك  ،فالتاريخ يعلمنا  
شيئاً  يعودون  فال  الركب  مسريهتا  عن  عن  يعزلون  بل  احلضارة  أشياء  اال..والقر .من  ربط  على  حريص  �يار  آن 

 . يت ال ختطىء أبداً م بسببه أو أسبابه ال.. كما هو حريص على ربط التقدّ .بسبب أو أسبابه
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 .. وهو أيضاً .هو الذي علم العباد كيف يرتبط اإل�يار ابلفساد وتكذيب احلق وانتشار اإلحنراف بني الناس  
 م بصالح القلب وقوة األخالق واالستقامة والشجاعة املستنرية ابلعقيدة.  الذي علم العباد كيف يرتبط التقدّ 

الذي يدعوهم      السابقة حبيث يصبح   إىلوهو نفسه  املتمثل يف مسريات األمم والشعوب  املاضي  أتمل وقائع 
 التاريخ مصدر معرفة حقيقية شاملة أبسباب التقدم والتأخر.  

هلم    يقول  اْلُمَكذِِّبنيَ "  :إنه  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  فَانظُُروا  اْألَْرِض  ِيف  َفِسريُوا  ُسَنٌن  قـَْبِلُكْم  ِمن  َخَلْت  آل  (  "َقْد 
 .  )137عمران:

هللا وتذكري حممد صلى هللا عليه وسلم   إىلوتتكرر هذه الدعوة مبناسبة احلديث عن الذين يستهزؤن ابلدعوة     
ما يالقيه من تكذيب القوم واستهزائهم به قد سبق أن واجهه رسل من قبله فحاق ابلذين سخروا هبم وهزأوا    أبنّ 

سريوا يف األرض   :ه السالم وألنصاره ما معناهمث يقول لرسوله علي  .من دعوهتم ما كانوا به يسخرون ويستهزؤن
وتتبعوا أاثر من سبقكم وأتملوا املصائر املأساوية اليت صنعوها ألنفسهم حني كذبوا ابحلق واختاروا الفساد على 

ِخُروا ِمنـُْهم مَّا َكانُوا  َوَلَقِد اْستـُْهزَِئ ِبُرُسٍل مِّن قـَْبِلَك َفَحاَق اِبلَِّذيَن سَ " :يف سورة األنعام تعاىل قال تبارك و  .الصالح
 .  ) 11( ") ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض ُمثَّ انظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ 10ِبِه َيْستَـْهزِئُوَن (

القرآن قد توجه قبل ذلك      الباطل والفاسد وحذرهم من أن    ،املشركني أنفسهم  إىلوكان  أعداء احلق وأنصار 
  .بهم موارد التهلكة وال جينّ   هذا كله ال يغين عنهم من هللا شيئاً   هلم أنّ   يغرتوا بقوهتم ومبا ميلكونه من الثروات مؤكداً 

ْم أَْهَلْكَنا ِمن  أََملْ يـََرْوا كَ "  :يف سورة األنعام  تعاىليقول تبارك و   .التقدم مشروط بصفات وخصائص معينة   ذلك أنّ 
ْدرَارًا وَ  َجَعْلَنا اْألَْ�َاَر َجتْرِي ِمن َحتِْتِهْم  قـَْبِلِهم مِّن قـَْرٍن مَّكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض َما َملْ ُمنَكِّن لَُّكْم َوأَْرَسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهم مِّ

 ". ) 6 آَخرِيَن(فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم َوأَنَشْأَ� ِمن بـَْعِدِهْم قـَْر�ً 
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التاريخ حقيقة بشرية خاضعة لسنن     اليت تؤكد هذا املعىن وحترص على جعل  الشواهد  وفيما يلي نورد بعض 
َوَال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعن َسِبيِل  "  : يف سورة األعراف  اثبتة وقوانني حمددة يقول عز من قائل

ُغوَ�َا   ". )86ِعَوًجا ۚ َواذُْكُروا ِإْذ ُكنُتْم قَِليًال َفَكثـَّرَُكْم ۖ َوانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن (اهللَِّ َمْن آَمَن ِبِه َوتـَبـْ

 ".  )42الروم:ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَْبُل ۚ َكاَن َأْكثـَُرُهم مُّْشرِِكَني ("   

ُ  َولَ "    َوِمنـُْهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه َقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ۖ َفِمنـُْهم مَّْن َهَدى اهللَّ
   .) 36النحل:(  "الضََّالَلُة ۚ َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ 

***    

العالقة الثابتة القائمة بني الفساد أو اجلرمية أو   إىلومتضي اآل�ت القرآنية قدما تؤكد هذا املعىن وتكرر اإلشارة    
  .االحنراف والكفر وبني املصائر املأساوية لكثري من الشعوب والقبائل

أنّ     شك  األ  وال  ويسلط  للناس  القرآن  يضرهبا  اليت  األمثال  أو  هذه  التقدم  عناصر  من  فيها  ما  على  ضواء 
عرف كو�ا شواهد تعلم من يقرأها كيف يستكشف سر املسريات التارخيية ويت  إىلالتخلف واهلالك هي ابإلضافة  

 . هذه الظاهرة يطرح القرآن قاعدة أساسية يف حركة التاريخ البشري  إىلضافة  : ابإلنقول  ،مصائر الشعوب  إىلهبا  
   :وخالصتها

التاريخ يف جوهره هو حصيلة الرؤية الشاملة اليت تبدأ ابلتزام عقيدة صادقة وما يرتتب على هذا االلتزام من   إنّ    
 مث االستقامة.  ،صفتا اإلرادة الواعية أببعاد العقيدة :صفات خلقية ونفسية أتيت يف مقدمتها

أنّ     البشري يف كلّ   والواقع  قد    التاريخ  الوقائع احلامسة  العقيدة وما يرتتب عليها من  ما سجله من  أكد دور 
  .صفات تتمثل فيها القوة والثبات والوضوح يف الرؤية وغري ذلك
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وإذا كان   .أمة دالت دولتها يف الوقت الذي حتتفظ فيه ابلعقيدة الصادقة والصفات النابعة منها  ومل حيدث أنّ    
قيدة املثلى هي عقيدة الوحدانية اليت تصدر عنها  الع  يف القرآن ما يستقل به عن هذه القاعدة فهو إعالنه عن أنّ 

ويف   ،كل مقومات التقدم وخصائص النهضة يف ميدان الذوق واملعرفة املباشرة اليت تتطهر النفس هبا بفعل التقوى
مث يف ميدان التفكري    ،ميدان التفكري العقلي النظري الذي تتحدد أبعاده مبفهوم الوحدانية والصفات املتصلة هبا

   .مي الذي ينشط ابلتعامل مع أشياء الطبيعة واحلياة والكونالعل

ما هي أبعاد   :علينا أن نتساءل  فإنّ   سالم،أما وقد تقررت هذه الظاهرة املعرفية وارتبطت ابلتصور األساسي لإل   
   ؟ما هو الدور الذي تقوم به :وبعبارة أخرى ؟هذه الظاهرة املعرفية 

للكو     نبين تصوراتنا  أن  وللزمان واملكانهل ميكن  قبلهما وبعدمها  يقع حتت    ،ن واحلياة واملوت وما  ما  ولكل 
مباشرة أو غري  مباشرة  بصورة  علمية   نطالقاً ا  ،حواسنا  نسميها  اليت  والنظر�ت  والقوانني  والكشوف  النتائج  من 

   ؟والنابعة من مالحظاتنا واستقراءاتنا وجتاربنا اليت تقوم هبا وحنن نتعامل مع الطبيعة واحلياة والكون

آخر    لقد    :وبتعبري  العلمية؟  والقوانني  والكشوف  النتائج  من  �بعة  فلسفية شاملة  رؤية  ننشىء  أن  هل ميكن 
يف املعرفة وجعلت منه وسيلتها    معيناً   منها منهجاً   ت كلّ حضارات معينة قد التزمَ   جل اتريخ الفكر البشري أنّ س

 .. .الوحيدة لتكوين رؤية فلسفية 

اعتربت املنهج العقلي النظري الذي متثل يف منطق أرسطو الصوري مصدراً وحيداً   قد  فاحلضارة اليو�نية مثالً    
  .ناقض حني �قشت قضا� امليتافيزيق وال سيما قضية اخللق والعلة األوىلللمعرفة فوقعت يف الت

تعميم املالحظات اليت سجلوها    إىلجتاه الفالسفة الطبيعيني قبل سقراط والسوفسطائني  اكما أثبت املؤرخون      
   .ار الغامضة وهم يقلبون الفكر فيما حوهلم من مظاهر الطبيعة فوقعوا يف العجز وضاعوا يف متاهات من األفك

حصر املعرفة ابلوقائع اليت يقع   إىل أما احلضارة الغربية احلديثة فقد بدأت على لسان فرنسيس بيكون ابلدعوة     
  .عليها احلس أو ختضع للتجربة واملالحظات املباشرة وغري املباشرة
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انطالقاً     تصوراهتم  وضع  يف  بعده  جاءوا  الذين  الفالسفة  يرتدد  العلمي   ومل  املنهج  اكتشفها  اليت  الوقائع  من 
ما يتصل ابمليتافيزيق واعترب احلقيقة املرعية الوحيدة تلك اليت حيققها املخترب وما    الواقعي فكان منهم من أنكر كلّ 

ال الفلسفة  احلقيقة   ،وضعية هو على صورته من مثل أوغست كومت صاحب  الفكر هو  اعترب  وكان منهم من 
التاريخ خباصة هو يف واقعه موضوع   من اثلوث اجلدلية اليت قرر هبا أنّ   األوىل ولكنه يف الوقت نفسه جعله جزءاً 

واعترب الروح األكرب هي احلقيقة العليا اليت يتمثل فيها الفكر، مث مل يلبث أن    ،ونقيض موضوع مث مركب موضوع
ا هيجلاعترب  فيلهيلم  مثل جورج  من  الروح  هلذا  جتسيداً  العقل    . لدولة  تبىن  الذي  كانط  عمانوئيل  منهم  وكان 

مقياساً للحقيقة ووسيلة وحيدة للوصول إليها لكنه مل يلبث يف النهاية أن أنكر قدرة العقل على استيعاب ما وراء  
   .احلقيقة الدينية فوق قاعدة األخالق  الزمان واملكان واضطر جتنباً للحرج أمام سلطات الكنيسة أن يقيم 

حقائق    إىل ويئس بعضهم من الوصول  ،مث ذهب كثريون غري من ذكر� مذاهب شىت يف وضع آرءاهم الفلسفية    
إجيابية فوقف عند الرأي الذي جيد القيمة احلقيقية يف النتائج العملية للفكر العلمي والتأمل الفلسفي. من مثل 

   .أو "الرباغماتيزم" فلسفة املنفعة  اصحاب

 وحيداً   منهجاً   هذه االجتاهات النابعة من اعتماد الفكر العلمي املتعارف عليه حديثاً   وخالصة القول يف كلّ    
اجلميع عليها  يتفق  حمددة  واضحة  رؤية  حتقق  مل  أ�ا  الصفات    إنّ   .للمعرفة  هي  والتناقض  والغموض  التشويش 

كلّ  تشيع  اليت  يف  األساسية  بعضها  أو  احلديثة ها  الفلسفية  أنّ   .املذاهب  ننسى  قد حصر    وال  الفالسفة  بعض 
عن رفضه للتفكري الفلسفي الشامل. فلم يبق من الفلسفة غري أ�ا حبث   النشاط الفلسفي يف موضوع معني معرباً 

   .يف منهج املعرفة أو ما شابه ذلك

واالستقراء      ابملالحظة  تلتزم  اليت  العلمية  للمعرفة  اثبتة  حدود  تعيني  على  الكرمي  القرآن  حرص  هنا  ومن 
  ،ابلسري يف األرض والبحث عن أسرار بدء اخللق  ".. لقد حصر املعرفة اليت نسميها اليوم "معرفة علمية .والتجربة 

إعالنه عن خضوع مثل  العلمية من  للحقائق  معينة  قدم مناذج  لسنن اثبتة وشيوع ظاهرة    كما  املخلوقات  كل 
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وحتدث عن السنن ال يف حدود العالقات املادية وحسب بل يف حدود   .السماوات ويف األرض  النظام الدقيق يف
   .العالقات البشرية 

حداً     عني  أنه  اإل  وكما  عجز  قرر  حني  النظري  العقلي  مبلكاته   نسانللنشاط  املوضوعات  بعض  تناول  عن 
التنقيب    ،مثل موضوع الروحالعقلية من   العلمي حبيث ال جياوز ميدان  فقد وضع مثل هذا احلد لنشاط الفكر 

 سرار املخلوقات اليت يتصل هبا احلس عن طريق مباشر أو غري مباشر. أ إىلوالكشف والتعرف 

جبملة املعارف   والغاية من هذا التحديد ليست إنكار الدور االجيايب للفكر العلمي بل هي ربط املعرفة العلمية 
   :األخرى حبيث يتكون منهج معريف عناصره األساسية اليت عرفناها حىت اآلن هي

وقد عرب    ،و املعرفة املباشرة اليت تتحقق ابلتأمل والتطهر وتصفية النفس من عالئق الدنيا وكدوراهتا أالذوق    –  1 
  ."َواتـَُّقواْ اهلّلَ َويـَُعلُِّمُكُم اهللُّ " :ىلتعاعنها القرآن بكلمة واحدة هي "التقوى" مصداق ذلك يف قوله تبارك و 

وفيما يكشف عنه من دالالت    ، املعرفة العقلية النظرية اليت جتد ميدا�ا الواسع يف نظام الكون واستمراره   –  2
وابلتايل    إىلتشري   اخللق  اخلالقة   إىلوحدة  اإلرادة  ابلروح    .وحدة  اخلاصة  التفصيالت  من  ذلك  وراء  ما  أما 

 .  نسانعند اإل يوابحلقائق املغيبة عنا من مثل حقيقة املالئكة واجلن فليست من شأن العقل النظر 

ماهتا الفكرية األساسية حني أعلن خضوع اخللق كله املعرفة العلمية الواقعية وهي اليت أعد هلا القرآن مقدّ   –  3
من األوهام واألساطري املتصلة ببعض العوامل مثل العوامل الكونية   نسانر اإلمستمرة الفعل وحرّ   لسنن اثبتة وقوانني

املنجمني والعرافيني والسحرة وغريهم  ووضع حداً  املعرفة يف احلقيقة والواقع هي   كما قرر أنّ   ،ملزاعم  مهمة هذه 
  .رض ويف أعماق البحار.. يف ابطن األ.اإلفادة من نعم هللا املنتشرة يف األرض ويف السماء

أعلن أبنّ   –  4 املعارف كلها  املدركات    ومن وراء هذه  ليست فطرة  اليت هي  الفطرة  به هو  توزن  الذي  امليزان 
 كله ومعارفه كلها أكانت معارف ذوقية أو معارف عقلية نساينالعقلية كما يقول كانط بل هي فطرة الوعي اإل



125 
 

ة هو البصرية اليت اعتربها منارة وحيدة أساسية للمعرفة تعني الطريق نظرية أو معارف مادية. وجوهر هذه الفطر 
  .أمام العارف كما تعني البوصلة االجتاهات األربعة فتحول دون ضياع السفن يف البحر أو املسافرين يف الصحراء
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 خامتـة

وال    والواقعية  واإلجيابية  والتوازن  والشمول  ابلثبات  تتصف  اليت  الوحدانية  عقيدة  من  املستمرةانطالقاً    ، رعاية 
وما زود�   ،من األوامر والنواهي  ما جاء يف كتاب هللا  أبنّ   ،صحة ما نقرره  إىل، وحنن مطمئنون  نستطيع أن نقرر

 هو رؤية متكاملة جاءت من عند هللا لتقول لنا:   ،وعلمنا إ�ه من احلقائق ،به من األخبار

  .لنعبـده  اً .. بل خلقنا إنساً وجنّ .هللا عز وجل مل خيلقنا عبثـاً  إنّ 

وملا كانت العبادة تعبرياً عن مجلة النشاط الذي يقوم به الكائن العاقل الذي منح حرية االختيار وأحيط علماً     
العاقل من أن يفكر ويعمل يف   ،نت له أبعاد الصواب واخلطأوالشر وبيّ بطريق اخلري   فقد مّكن هللا هذا الكائن 

حمدد منهج  وتقيّ   ،ضوء  ضوئه  يف  وعمل  جيداً  أدركه  له  إن  وضعها  اليت  احلدود  عند  ووقف  وأنظمته  بقيوده  د 
حقق الفوز يف الدنيا كما ضمـن   ، وملكات التفكري وإرادة االختيار  ميانما حباه به من فطرة اإل   وسخر هلا كلّ 

 الفوز يف اآلخرة.  

اليت ميارسها اإل    العبادة  تعريفنا ملفهوم  أنشطة اإل  نسانوالغرض من  كلها حمكومة   نساناملؤمن هو أن تكون 
..  ... ويسري يف أرض هللا هبذا املنهج... ويسلك يف دنياه هبذا املنهج .فهو يفكر هبذا املنهج  .مبنهج هللا يف قرآنه
.. ويبين حضارته ... يثري األرض ويعمرها ابملنهج نفسه.ما خلق هللا وسخره ملنفعته هبذا املنهج  ويتعامل مع كلّ 

.. ويعقد ... ينطلق ويسكن... يضحك ويبكي.وحيقق سعادته ويستجيب ألطماحه ويعمل على حتقيق أحالمه 
الناس بينه وبني  املنهج اإلهلي  ، العالقات  العالقات يف ضوء  ف.أو يقطع هذه  ..  .ذا فعل ذلك فهو عابد هللإ.. 

..  . .. وال تقف عند صوم رمضان ومناسك احلج.وبذلك ال تعود العبادة وقفاً على الصلوات املفروضة أو النوافل
الدنيا ببقية أنشطته يف  العبادة  حبيث تستوعب مجلة  عبادة وظيفة اجتماعية    لكلّ   .. ذلك ألنّ .بل تتصل هذه 

 العبادات مجلة الوظائف اليت يلزم ابلقيام هبا يف حياته الدنيوية.  
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وواجبات   ،.. كما يتصل هبا أدب خاص.ويتصل هبذه الوظائف االجتماعية نظام اقتصادي تعاوين متكافل   
يتميز هبا ابن آدم  هذا الكسب املعريف العلمي ميزة    وخطة واضحة لكسب املعارف والعلوم ال سيما وأنّ   ،حمددة

  .وهو الذي استحق أبوه األول سجود املالئكة له بفضل ما حتقق له من هذه امليزة

  *************** 

من الطبيعي جداً أن توفر له   فإنّ  ،أمانة ثقيلة قبل أن حيملها نساناإل  إىلوملا كان جناح هذه املهمة املوكولة    
 محل هذه األمانة على الصورة اليت يتحقق هبا فوزه.   العناية اإلهلية األسباب اليت متّكنه من

.. ويستعني  .نه من محل األمانة الثقيلة أن حييط علماً مبنهج املعرفة الذي يزن به تصرفاتهومن األسباب اليت متكّ    
.. وال يغمض عليه ما رزق .به يف التعامل مع نفسه ومع الناس من حوله ومع اخللق كله فال تلتوي به الطريق

 القدرة على تبّينه من احلق. 

وبسط أمامه كامًال غري منقوص ال ميكن أن حيكم قلبه ونفسه وعقله   نسانواملنهج الذي وضع بني يدي اإل    
وفيما يلي    ،وجوارح جسده وكل صغرية وكبرية من أشياء حياته ما مل يستوعب جوانبه كلها ويلتزم لكل شروطه 

  . وافياً هلذه الشروط واجلوانبنضع تلخيصاً 

 ) املعرفة جزء من العبادة الشاملة كما شرحناها قبل قليل. 1 

 .  ميانابهلل عز وجل رأس هذه العبادة وجوهرها فاملعرفة تبدأ من هذا اإل ميان) وملا كان اإل2 

حد األحد شيء من صميم الفطرة اليت ابهلل الوا  ميان اإل  يف أنّ   ميان) وتبدو أمهية العالقة الوثيقة بني املعرفة واإل3 
اإل النظام    .عليها  نسان فطر  ومتثل  والتحكم  الرقابة  مبهمة  تقوم  والشمول حبيث  االتساع  من  الفطرة  كانت  وملا 

الذي يستوعب اخللق كله اإل   فإنّ   ،الكبري  يتقيد  أن  الطبيعي  مبوجبات هذه    ،وهو بعض هذا اخللق  نسان،من 
  .الفطرة
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ية نسانصورة للتوازن الدقيق القائم على كل مستو�ت اخللق فقد وجب أن تكون املعرفة اإل  ) وملا كانت الفطرة4
فإذا حدث ذلك كان االلتواء   . كلهنساينعلى هذه الصورة املتوازنة فال تستقل ملكة من ملكاهتا ابلنشاط اإل

   .والتحريف والغموض والتناقض مث الضياع والضاللة 

هلذا   ق هي جوهر اخللق كله فقد جاء الوحي السماوي املتمثل يف كتاب هللا حتقيقاً ) وملا كانت الوحدة يف اخلل5
   .التوازن وتثبيتاً له وابلتايل حتقيقاً لدور الفطرة وتثبيتاً هلا 

 ية ابستلهام أوامره ونواهيه. نسانكتاب هللا هو املصدر الذي تستضيء به املعرفة اإل  ) وإذاً فإنّ 6

وعني حجم    نسان) أما منهج املعرفة الذي جاء متواز�ً متكامًال يف كتاب هللا فقد نظم النشاط العلمي عند اإل7
   :ملكة من ملكاته على الصورة التالية  كلّ 

اليقني حرارة الصدق ووضوح االستق   إىلذلك أ�ا يف حاجة    .املعرفة واخللق املستقيم متالزمان  –أ    امة وعمق 
 وجودة األداء.  

يفقد الكثري من املعارف حني يتبلد عقله.    نساناإل  ذلك ألنّ   .املعرفة والنشاط العقلي النظري متالزمان  –ب  
ذا نشط هذا العقل فقد وجب أن يعمل يف امليدان املنتج حبيث ال يبذل جهده فيما ال طاقة له على استيعابه إف

  .ا يف فصل سابقنّ له ميدان نشاطه كما بيّـ واإلحاطة به والقرآن حيدد  

من كل   نسانالواقع الذي حييط ابإل  ذلك ألنّ   .املعرفة والتعامل مع الواقع الذي يقع عليه احلس متالزمان  –ج  
النعم    بــل هــو مصدر كلّ   . بل هو مادة املعرفة احلسية وغرضهـا .يف األرض والسماوات مل خيلق عبثاً  جانب متمثالً 

ذا نشط يف هذا امليدان فقد وجب أن يتقيد ابحلــدود التــي وضعت له فال جيعل  إفنسان.ت خلدمة اإلاليت سخر 
وضع    إنّ   .من حصوله على املعارف املادية مصدراً آلراء ونظر�ت جياوز هبا حدود ما تغيبه وحتقق له من املنافع

النظر�ت واملذاهب الفكرية الشاملة انطالقاً من مكاسب العـلــم ابلطبيــعة والكون ومظاهر احلياة املادية هو التواء 
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تعيّ  اليت  الغاية  املعرفةعن  الذي حدّ   .نت هلذه  الكرمي هو  اقتصر على والقرآن  املعرفة ابلذات حني  أبعاد هذه  د 
   .وانيــن والسنــن التـي تنظم أشياء هذه املعرفة الق  إىلاألمر ابلسري يف األرض والتعرف 

ا يف يغيب عمّ   نساناإل   ذلك ألنّ   .تطهري القلب وتصفيته أيضاً متالزمان  إىلاملعرفة والتأمل الذايت القاصد    –د  
ففي النفس من أسرار اخللق ما ال   . أعماق نفسه من احلقائق حني ينصرف عن هذه النفس ويسقطها من حسابه

   .وربه عما يف الكون اخلارجي الواسع نسانيف تعميق الصلة بني اإل أمهية  يقلّ 

املذكورة من قبل  إىلاملعرفة أخرياً يف حاجة    -هـ   امللكات  تعمل وتؤثر من وراء  اليت  الواعية  .. توضح  .البصرية 
قيت العالقة بني ب  ،.. فإذا حتقق هذا التوازن.وتفسر وتقوم وحتافظ على التوازن بني أدوار هذه امللكات املختلفة 

 نساناملعرفة مصدر أخري ال غىن لإل  إىلعلى أن يضاف    ،إجيابية ومستقرة  ،املختلفة وبني الفطرة  نسانطاقات اإل 
 عنه. 

املعرفة    –ابلغيب متالزمان    مياناملعرفة واإل  –و   دائرة  النواقص يف  الثغرات ويكمل  الذي ميأل  الغيب هو  ذلك 
تتوفر من مصدرها اإلهليإنه يغذيها ابحلقائق    .ية نساناإل اليت يستحيل احلصول عليها ما مل   . والوقائع واألخبار 
فريسة للحرية والضياع وقد يصبح فريسة لإلحساس اجلارف املدمر    نسانابلغيب بقي اإل   ميانق اإلذا مل يتحقّ إف

ببصريته   نسانابخليبة واإلحباط مما يهدد بتدمري البنية املعرفية اليت كسبها اإل  بعقله وقلبه ونفسه وحواسه وأخرياً 
  .أيضاً 

  *************** 

ابلغيب الذي ميأل   ميانأخطر ما تعاين بشرية العصر منه هو فقدان جلة املفكرين فيها لإل  واجلدير ابلذكر أنّ    
على القيام مبغامرات عقلية أو نفسية   ،مظاهره  يف كلّ   ،نساينالفراغات املعرفية وابلتايل حيول دون إقدام الفكر اإل 

 ..  .أو علمية مادية حبثاً عما ميأل به هذه الفراغات
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يف املذاهب   ،واالضطراب اجلالب للغموض  ، ري الوحيد ملظاهر التناقض وأسباب احلرية البائسة هذا هو التفس   
وتقف معها عقوهلم أمام تساؤالت تعجز عن اإلجابة    ،وتلتوي هبا نفسوسهم  ،الفكرية اليت تزيغ هبا قلوب املاليني

فتصرّ  تصوّ   عنها  أي شيءعلى  لكلّ   ،ر  أي جواب  تتخيل  الر   أو  بكلّ تساؤل حتت وطأة  اإلحاطة  ما   غبة يف 
شون األفكار واحللول وبدًال من أن يستوعبوا هذا العلم من مصدره احلقيقي يتقمّ   .حيتاج إليه أصحاهبا من العلم

  إىل ورؤية من يصر على ختيل ما ال سبيل    ،العاجز  فهي رؤية   واإلجاابت من هنا وهناك حىت ولو اتصفوا ابلرؤية 
 رؤيته. 

يف صدور العارفني إال مبادة هذا   .. وال طمأنينة .ية إال ابستلهام ما جاءها من الغيب نسانفال كمال للمعرفة اإل   
قال   . وقد أحلّ القرآن الكرمي على تبيني أمهية هذا املصدر فأشار إليه يف أكثر من مناسبة واحدة  .الغيب وتعليمه

نِْعَمِيت "   :�هإمه  مبا علّ   على عيسى بن مرمي عليه السالم  مينّ   تعاىلتبارك و  اذُْكْر  َمْرَميَ  اْبَن  ِعيَسى   �َ  ُ قَاَل اهللَّ ِإْذ 
َك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة  َعَلْيَك َوَعَلٰى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس ُتَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال ۖ َوِإْذ َعلَّْمتُ 

   .)110(املائدة: "ِجنيلَ َواْإلِ 

يتعذّ     الذي  العلم  هذا  عليه ومن  يوسف  لسان  على  وجل  عز  قوله  املغيب  مصدره  غري  من  عليه  احلصول  ر 
َتِين ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِين ِمن أَتِْويِل اْألََحاِديِث ۚ فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض أَنَت  "  :السالم نـَْيا  َربِّ َقْد آتـَيـْ َولِيِّي ِيف الدُّ

 " )101َواْآلِخَرِة ۖ تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأْحلِْقِين اِبلصَّاِحلَِني (

َوَلْوَال َفْضُل اهللَِّ "  :مه ما مل يكن يعلم حني يقولوأخرياً ميّن هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم يف أنه قد علّ    
َعَلْيَك  َعَلْيَك َوَرْمحَُتُه َهلَمَّت طَّائَِفٌة مِّ   ُ َوأَنَزَل اهللَّ َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشْيٍء ۚ  ُهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم ۖ  نـْ

   .")113النساء:اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما َملْ َتُكن تـَْعَلُم ۚ وََكاَن َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما (

***************  * 
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الكرمي وهديه  ،وبعد    القرآن  إليه من علوم  به علّي وهداين  البالغ    .فهذا ما فتح هللا  فإن كنت قد أحسنت 
وهللا عز وجل ال يكلف نفساً إال  ،رت فقد قمت مبا وسعين القيام بهوإن كنت قد قصّ  . فبتوفيق من هللا عز وجل

إليه ونسأله  ... وهذا هو وسعي.وسعها ما هدا�  فاحلمد هلل على  فهو حسبنا ونعم    تعاىل..  اهلداية  من  مزيداً 
  .الوكيل

 

 رمضـان الونــد                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




