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 مقدمة

 التثقف سواء املسلمني، على فرض اإلسالمية ابلثقافة التثقف
. وتطبيقها النصوص هذه فهم من متكان اليت ابلوسائل أو الشرعية ابلنصوص

 غري. اإلسالمية ابألفكار التثقف أو الشرعية، ابألحكام التثقف بني فرق وال
 وَبَسط وحضارته، ثقافته يف اإلسالمية البالد الغرب غزا منذ أنه املؤمل من أنه

 اإلسالمية الثقافة عن املسلمون أعرض وسلطانه، ومفاهيمه أحكامه عليها
 جراء من جاداته عن السليم الذوق يف ا  واحنراف اإلسالم، سلطان لتقلص نتيجة

 .ثقافته وعلى ماإلسال على محالهتا تشن اليت املضللة الدعاايت

 جيد أن يف أمال   اإلسالمية، الثقافة هذه من ا  شيئ أنشر أن رأيت وقد
 أذواقهم، ويصحح عقوهلم، يثقف ما مسلمني، وغري مسلمني هبا، الناس
 .املنطقة هذه على خييام الذي الفكري اهلبوط بعض ويعاجل

 ثقفالت من عليهم هللا فرضه مبا للقيام املسلمني يوفق أن أسأل وهللا
 .جميب مسيع إنه ثقافته، ونشر دعوته ومحل ابإلسالم
 

 عبده إساعيل حممد حممد
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 العيش يف معينة طريقة اإلسالم

 يفرض وهو التميز، كل غريه عن متميز احلياة، يف خاص طراز اإلسالم
 عليهم وحيتم يتغري، وال يتحول ال معني اثبت بلون ملون   ا  عيش املسلمني على

 هذا يف إالا  ا  ونفسي فكراي   يطمئنون ال جيعلهم ا  تقيد اخلاص ازالطر  هبذا التقيد
 .فيه إالا  ابلسعادة يشعرون وال العيش، من املعني النوع

. معينة نظر وجهة تشكل احلياة، عن مفاهيم جمموعة اإلسالم جاء
 عن اإلنسان مشاكل مجيع تعاجل عامة معان أي عريضة، خطوط يف وجاء

 كل وجعل لإلنسان، حتدث مشكلة كل عالج لفعلاب منها َيستنبط احلياة،
 وتُتخذ احلياة، عن األفكار كل حتتها تندرج فكرية قاعدة إىل ا  مستند ذلك

 وأفكار معاجلات من األحكام جعل كما. فرعي فكر كل عليها يبىن ا  مقياس
 .العريضة اخلطوط من مستنَبطة العقيدة، عن منبثقة وآراء

 .أطلقه بل عقله حَيُدا  ومل األفكار، لإلنسان حدد قد فهو
 .أطلقه بل اإلنسان يقياد ومل معينة أبفكار احلياة يف سلوكه وقياد

 واقعية، وجداياة ابسم، أمل نظرة الدنيا للحياة املسلم نظرة فجاءت
 ليست أهنا حيث ومن تُنال، أن جيب أهنا حيث من بقدرها، هلا تقدير ونظرة
 رزق من وأيكل مناكبها يف ملسلما فيسعى. غاية تكون أن يصح وال غاية،
 أن يدرك ولكنه الرزق، من والطيبات لعباده أخرج اليت هللا بزينة ويتمتع هللا،

 .واخللود البقاء دار هي اآلخرة وأن ممر، دار الدنيا
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 كما خاصة بطريقة البيع أمور لإلنسان تعاجل اإلسالم أحكام وجاءت
 أمور تعاجل كما خاصة ريقةبط الزواج مشاكل وتعاجل. الصالة أمور تعاجل
 مسائل تبني كما خاصة بطريقة إنفاقه وكيفية املال متلك كيفية وتبني. الزكاة
 األدعية تفصال كما خاصة بطريقة واملعامالت العقود وتفصال. احلج

 عذاب تشرح كما العقوابت وسائر واجلناايت احلدود وتشرح. والعبادات
 تدله كما خاص بطراز وطريقته كماحل شكل على وتدلاه. اجلنة ونعيم جهنم
 عالقة إىل وترشده. هللا لرضوان ا  طلب األحكام لتطبيق الذايت االندفاع على

. للعاملني الدعوة حلمل ترشده كما واألمم والشعوب الدول سائر مع الدولة
 صفات ألهنا ال هللا، عند من ا  أحكام ابعتبارها الصفات بعليا االتصاف وتُلزِمه
 .لناسا عند مجيلة

 ومع نفسه مع كلها اإلنسان عالقات فنظم اإلسالم جاء وهكذا،
 فصار. املعاجلة ومن الفكر من واحد نسق يف هللا، مع لعالقته كتنظيمه الناس،

 معني طريق ويف معني، بدافع الدنيا احلياة هذه يف يسري ألن ا  مكلَّف اإلنسان
 .حمددة معينة غاية وحنو حمدد،

 غريها، دون وحدها الطريق هذه يف ابلتقيد اسالن اإلسالم ألزم وقد
 ستقع الدنيا يف صارمة عقوبة حذارهم كما اآلخرة، يف ا  أليم عذااب   وحذارهم
 .شعرة قيد الطريق هذه عن حادوا إذا ا  حتم عليهم إحدامها

 معينة، عيشة يعيش ،ا  معين ا  سري  احلياة هذه يف ا  سائر  املسلم يصبح وهلذا
 هللا ألوامر طاعته ووجوب اإلسالم، عقيدة عتناقها حبكم خاص، طراز يف

 .اإلسالم أبحكام ابلتقيد ونواهيه
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 طريق يف معني وسري للحياة، معني فهم يف العيش من املعني النوع فهذا
 .ا  مجيع املسلمني وعلى مسلم كل على ا  حتم مفروض أمر معني،

 عقيدةال يف والسناة، الكتاب يف ا  واضح ا  صرحي اإلسالم به جاء وقد
 .الشرعية واألحكام اإلسالمية

 أو الهوتية مفاهيم وال فحسب، ا  روحي ا  دين اإلسالم يكن مل هنا ومن
ا كهنوتية،  املسلمني وعلى مسلم كل على جيب العيش يف معينة طريقة هو وإّنا

 .وحدها الطريقة هذه حسب حياهتم تكون أن ا  مجيع

 

 األذهان يف متخيَّلة فكرة وليس وجودها ملموس حقيقة هللا

 ابهلل يعتقدون الغريب، العامل يف سيما وال األرض، وجه على كثريون
. حقيقة وليس فكرة هللا أن على مبين وإمياهنم اعتقادهم ولكن به، ويؤمنون
 فكرة وهي األلوهية، فكرة بوجود إميان "إله" بوجود اإلميان أن يرون وهؤالء
 وخيضع هبا، ويعتقد يتخيلها، ساناإلن دام ما ألنه!! مجيلة إهنا عنها يقولون

 رادع فهي. الفكرة هذه بدافع اخلري من ويقرتب الشر عن يبتعد فهو لسلطاهنا،
 اإلميان جيب أنه يرون ولذلك. اخلارجي الدافع يفعله مما أكثر يفعل داخلي
ين الناس يظل حىت به، اإلميان تشجيع وجيب ابهلل،  اخلري إىل مدفوعني خريا
 !!..الديين" "الوازع نهيسمو  داخلي بدافع
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 إمياهنم عن يرتدون ما أقرب وما اإلحلاد، إىل جيرون ما أسهل ما وهؤالء
 يلمس مل فإذا. "الفكرة" هذه وجود للمس ابلتفكري العقل يندفع أن مبجرد هذا

 هذا، وفوق. ابهلل وكفر إله وجود جحد ،ا  أثر  الوجود هلذا يدرك ومل وجودها،
 حقيقة، وليس فكرة ا  أيض اخلري جيعل حقيقة وليس ةفكر  هللا أبن اإلميان فإن

 يتخيل ما بقدر ابألعمال اإلنسان فيقوم حقيقة، وليس فكرة ا  أيض الشر وجيعل
 .الشر فكرة من فيها يتخيل ما بقدر عنها ويبتعد اخلري، فكرة من فيها

 العقل يستعملوا مل أهنم هو اإلميان من النوع هذا إىل هبؤالء أدى والذي
 األسئلة من الناشئة الكربى العقدة حلل يهتدوا ومل ابهلل، اإلميان إىل وصولال يف

 بعدها، وعما الدنيا احلياة قبل وعما واحلياة، واإلنسان الكون عن الطبيعية
 يريده الذي احلل لُقانوا وإّنا ،ا  عقلي حال   بعدها، وما قبلها مبا عالقتها وعن

 الذي وجود ا  حس يدركوا أن دون نيمؤمن وظلوا احلل هبذا فسلاموا ملقانهم،
 فوق الدين أن فيجاب عقله يستعمل أن حياول كان من منهم وكثري. به آمنوا

 !السكوت على وجُيرَب  العقل
 وإن حمسوس، ملموس وجوده وأن فكرة، وليس حقيقة هللا أن والصواب

 يف طائرة دوي يسمع اإلنسان أن ترى أال. إدراكها يستحيل ذاته كانت
 بصوهتا حسه من فإنه ذلك ومع غرفته، داخل جالس ألنه يراها، وال السماء
 السماء يف طائرة بوجود يعتقد فهو. بذاهتا حيس ومل يرها مل ولو وجودها يدرك

 وجود فإدراك. الطائرة بوجود يقني عن ا  جازم يصدق أي صوهتا، مساعه من
 وإدراك بذاهتا، اإلحساس لعدم حيصل مل ذاهتا فإدراك. ذاهتا إدراك غري الطائرة

 .فكرة وليس حقيقة الطائرة فوجود. بصوهتا اإلحساس من قطعي وجودها
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 ألهنا قطعي أمر وجودها فإن احملسوسة، املدرَكة األشياء هذه وكذلك
. حمسوس مشاَهد ألنه قطعي، أمر لغريها حمتاجة وكوهنا حمسوسة، مشاَهدة
 يستعملها، ملن حمتاجة رقحت حىت والنار النظام، إىل حمتاجة السماوية فاألجرام
 ،ا  أزلي يكون أن ميكن ال واحملتاج. لغريه حمتاج حمسوس مدَرك شيء كل وهكذا

 وعلى. أبزيل ليس أنه معناه ا  حمتاج فكونه غريه، عن الستغىن ا  أزلي كان لو إذ
 غري إذ قطعي، أمر خملوقة مجيعها احملسوسة املدرَكة األشياء كون فإنا  ذلك
 بصوت كاإلحساس املخلوقات هبذه فاإلحساس. خلالق خملوق أنه يعين األزيل
 الطائرة كوجود عنه، صدرت املخلوقات هلذه خالق ووجود قطعي، أمر الطائرة

 ا  أمر  للمخلوقات اخلالق وجود فصار قطعي، أمر الصوت، عنها صدر اليت
 هبا اإلحساس من وأدرك وعقله، حبسه املخلوقات أدرك قد فاإلنسان. ا  قطعي
 ابحلس وجودها اإلنسان ملس قد حقيقة اخلالق فوجود. ا  قطع هلا خالق وجود
 .ذهنه يف اإلنسان ختيلها فكرة وليس

 لكان أزيل غري كان لو إذ ،ا  أزلي يكون أن عقال   جيب اخلالق وهذا
 تسري أن إىل حمتاجة ألهنا أزلية ليست الطبيعة أن ومبا ،ا  خملوق فيكون ا  حمتاج

 النسب هذه إىل حمتاجة فهي هبا تتقيد أن إالا  ستطيعت ال معينة وأحوال بنسب
 من تتحول أن تستطيع ال إذ حمتاجة ألهنا أزلية ليست املادة أن ومبا. واألحوال

 هبذه تتقيد أن إالا  تستطيع وال معينة، ونسب معني بتكاثر إالا  حال إىل حال
 ا  لقخا ليست الطبيعة فتكون حمتاجة، فهي التكاثر، من القدر وهذا النسب

 قدمية، أزلية ليست ألهنا ا  خالق ليست املادة وتكون قدمية، أزلية ليست ألهنا
 الذي القدمي األزيل ذلك: أي تعاىل، هللا هو اخلالق يكون أن إالا  يبق فلم
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 تدل اليت األمساء من ذلك شاكل ما أو اهليم، أو GOD أو هللا، الناس يسميه
 .القدمي األزيل اخلالق أي هللا، هو واحد مسمى على

 حني واإلنسان خملوقاته، وجود من ابحلس وجودها يُلمس حقيقة فاهلل
 يعبد وحني ابحلس، وجودها يلمس حقيقة موجودة ذات   من خياف هللا خياف

 هللا رضوان يطلب وحني ابحلس، وجودها يلمس حقيقة موجودة ذات   يعبد هللا
 يكون ذلكول. ابحلس وجودها يلمس حقيقة موجودة ذات   رضوان يطلب

 إليه يتطرق ال يقني عن هللا رضوان ا  طالب هللا، ا  عابد هللا، من ا  خائف اإلنسان
 .ارتياب أي

 
 املبـدأ

 اصطالح ويف. ومبدأ ا  بدء يبدأ بدأ من ميمي مصدر اللغة يف املبدأ
: الشخص فيقول. أفكار عليه تُبىن الذي األساسي الفكر هو ا  مجيع الناس
 هو تصرفايت عليه أقيم الذي األساس إن يقول أن ويقصد الصدق، هو مبدئي

 أن ذلك من ويقصد الوفاء، هو مبدئي إن: آخر شخص ويقول الصدق؛
 أطلقوا الناس أن إالا . وهكذا معامالته، عليه يقيم الذي األساس هو الوفاء
 مبادئ، أبهنا ا  أيض فرعية أخرى أفكار عليها تُبىن أن ميكن فرعية أفكار على
 اجلوار ُحسن: وقالوا مبدأ، الصدق: فقالوا أساسية، أفكار هناأ اعتبار على

 األخالق، مبادئ: قالوا هنا ومن.. وهكذا مبدأ، إنه: التعاون عن وقالوا مبدأ،
 وأرادوا وهكذا،.. االجتماع ومبادئ القانون، ومبادئ االقتصاد، ومبادئ
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 من معينة ا  فكار وأ عنها، منبثقة أفكار عليها تُبىن االقتصاد من معينة ا  أفكار 
 ومبادئ اقتصادية مبادئ إهنا عنها قالوا عنها، منبثقة أفكار عليها تُبىن القانون
 .وهكذا قانونية،

ا مبادئ، ليست هذه أن واحلقيقة  املبدأ ألن أفكار، أو قواعد هي وإّنا
 عليها تُبىن كوهناو  فرعية، ا  أفكار  بل أساسية ا  أفكار  ليست وهذه أساسي، فكر

 عليها بُنيت ولو فرعية ا  أفكار  تبقى بل ،ا  مطلق أساسية ا  أفكار  جيعلها ال أفكار
ا أساسية، ليست هي دامت ما أفكار، عنها انبثقت أو أفكار،  عن منبثقة وإّنا
 .أساسي فكر عن مجيعها منبثقة أو أخرى، أفكار

 ألهنا أساسية، وليست فرعية أفكار وغريها، والتعاون والوفاء فالصدق
 ألساس، فرع الصدق ألن األساس، هي وليست أساسي، كرف عن مأخوذة

 مأخوذة نفعة مجيلة وصفة املسلمني، عند القرآن من مأخوذ شرعي حكم فهو
 .املسلمني غري عند الرأمسايل الفكر عن

 عنه تنبثق ا  أساسي فكرا كان إذا إالا  مبدأ الفكر يسمى ال هذا وعلى
 الفكر وهذا. ا  مطلق فكر لهقب يوجد ال الذي هو األساسي والفكر. أفكار

 يوجد وال واحلياة، واإلنسان الكون عن الكلية الفكرة يف حمصور األساسي
 نظر إذا فاإلنسان. احلياة يف األساس هو الفكر هذا ألن أساسي، فكر غريها
 وعن نفسه عن فكر عنده يوَجد مل فما الكون، يف حييا إنسان أنه وجد لنفسه
 يصلح ا  فكر  يُعطى أن ميكن ال واإلجياد، لوجودا حيث من الكون وعن احلياة
 متنقلة، متلونة، مائعة، أساس، دون سائرة حياته تبقى ولذلك. حلياته ا  أساس
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 وعن نفسه عن الكلية الفكرة توجد مل ما أي األساسي، الفكر هذا يوجد مل ما
 .الكون وعن احلياة

 الفكر هي واحلياة واإلنسان الكون عن الكلية الفكرة كانت هنا ومن
 أفكار، عنها تنبثق أن ميكن ال العقيدة هذه أن إالا . العقيدة وهي األساسي،

 حبث نتيجة كانت أي ،ا  فكر  هي كانت إذا إالا  أفكار، عليها تُبىن أن وال
 كلية، فكرة تسمى وال ،ا  فكر  تكون فال ،ا  وتلقاي ا  تسليم كانت إذا أماا. عقلي

 الكلية الفكرة تكون أن بد ال انك ولذلك. عقيدة تسمى أن يصح كان وإن
 عقلي، حبث نتيجة تكون أن أي العقل، طريق عن اإلنسان إليها توصال قد

. أفكار عليها وتُبىن أفكار عنها تنبثق وحينئذ عقلية، عقيدة حينئذ فتكون
 تنظِام اليت األحكام هي أي احلياة، ملشاكل معاجَلات هي األفكار وهذه

 أحكام عنها وانبثقت العقلية العقيدة هذه ُوجدت ومىت. احلياة شؤون لإلنسان
 عقلية عقيدة أبنه املبدأ ُعرف ولذلك. املبدأ ُوجد فقد احلياة مشاكل تعاجل
 عنها ينبثق عقلية عقيدة ألنه مبدأ اإلسالم كان هنا ومن. نظام عنها ينبثق
 الشيوعية وكانت احلياة؛ مشاكل تعاجل ألهنا الشرعية، األحكام وهو نظام،

 احلياة، مشاكل تعاجل اليت األفكار هو نظام عنها ينبثق عقلية عقيدة ألهنا بدأم
 مشاكل تعاجل أفكار عليها تُبىن عقلية عقيدة ألهنا مبدأ الرأمسالية وكانت
 .احلياة

 وال مبدأ، الوطنية وال مبدأ، ليست القومية أن يتبني ا  أيض هنا ومن
 وال عقلية، عقيدة ليست منها واحدة كل ألن مبدأ، الوجودية وال مبدأ، النازية
 .احلياة مشاكل تعاجل أفكار أي عليها تُبىن وال نظام، أي عنها ينبثق
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 العقل طريق عن إليها توصل قد ةيعقل عقيدهتا كانت فإن األداين أماا
 ينطبق مبدأ فهي أفكار، عليها تبىن أو احلياة، مشاكل يعاجل نظام عنها وينبثق
 عقيدة كانت أبن عقلية، ليست عقيدهتا كانت إنو . املبدأ تعريف عليها

 عنها ينبثق ال وكان العقل، حبث دون هبا التسليم وطُلب ا  تلقين لُقانت وجدانية
 مبدأ، ليست النوع هذا من اليت األداين فكل أفكار، عليها تُبىن وال نظام،

 .للحياة أنظمة عنها تنبثق وال عقلية ليست عقيدهتا ألن
 

 األعمال مقياس

 على أبعماهلم فيقومون هدى، غري على احلياة يف الناس من كثري سريي
 حسنة، يظنوهنا قبيحة أبعمال يقومون تراهم ولذلك. عليه يقيسون مقياس غري

 يف متشي اليت املسلمة فاملرأة. قبيحة يظنوهنا حسنة أبعمال القيام عن وميتنعون
 عن تكشف وبغداد والقاهرة ودمشق كبريوت اإلسالمية املدن أمهات شوارع

 والرجل حسن، بفعل تقوم أهنا تظن وهي ومفاتنها، حماسنها وُتربز ساقيها،
 من ألهنا الفاسدة احلكام تصرفات يف اخلوض عن ميتنع للمساجد املالزِم الورع

 الرجل وهذا املرأة وهذه. قبيح فعل السياسة يف اخلوض أن يظن وهو السياسة،
 مل ألهنما املسلمني، أبمر هو يهتم ومل عورهتا، هي فكشفت اإلمث، يف وقعا

 تناقضا َلما ا  مقياس اختذا ولو. حبسبه أعماهلما يقيسان ا  مقياس ألنفسهما يتخذا
. يعتنقانه أهنما بصراحة يعلنان الذي املبدأ مع تصرفاهتما يف التناقض هذا

 حقيقة يعرف حىت عليه أعماله يقيس مقياس من لإلنسان بد ال كان ولذلك
 .عليه يُقدم أن بلق العمل
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 قبيحها فيعرف األشياء، عليه يقيس ا  مقياس لإلنسان جعل قد واإلسالم
 وهذا. احلسن الفعل على ويقِدم القبيح، الفعل عن فيمتنع حسنها، من
 قباحه وما احلسن، هو األفعال من الشرع حسانه فما وحده؛ الشرع هو قياسامل

 يتحول وال ،ا  قبيح احلسن يصبح فال دائمي، املقياس وهذا. القبيح هو الشرع
 الشرع قال وما ،ا  حسن يبقى ا  حسن الشرع عنه قال ما بل حسن؛ إىل القبيح

 .ا  قبيح يبقى ا  قبيح عنه
 من هدى وعلى مستقيم، طريق يف سار قد اإلنسان يكون وبذلك

 ا  مقياس الشرع جيعل مل لو ما خبالف حقيقتها، على األمور فيدرك أمره،
 يصبح ألنه ا  متخبط يسري فإنه له، ا  مقياس العقل َجعل أبن والُقبح، للُحسن
 الواحد الشيء يرى قد العقل إذ آخر، حال يف ا  وقبيح حال يف ا  حسن الشيء
 أخرى، بلد يف ا  قبيح بلد يف ا  حسن يراه وقد ،ا  غد ا  قبيح يراه مث اليوم ا  حسن

 ال ا  نسبي حوالُقب احُلسن ويصبح الريح، مهب يف األشياء على احلكم فيصبح
 عن وميتنع ا  حسن يظنه وهو القبيح ابلفعل القيام ورطة يف يقع وحينئذ. حقيقيا
 .ا  قبيح يظنه وهو احلسن الفعل

 كلها لألفعال ا  مقياس وجعله الشرع حتكيم من بد ال كان وعليه،
 .الشرع قباحه ما والقبيح الشرع حسانه ما احَلسن وجعل
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 غريزة التدين

 وهذه. ا  إشباع وتتطلب أبعماله للقيام تدفعه ويةحي طاقة اإلنسان يف
 مل وإذا احلتمي، اإلشباع يتطلب أحدمها: اثنني مظهرين ذات احليوية الطاقة
 وقضاء والشرب كاألكل العضوية احلاجات هي وهذه اإلنسان، ميوت ُتشبع

ا اإلنسان ميوت ال ُتشبع مل إذا ولكن اإلشباع تتطلب والثانية. احلاجة  وإّنا
 طبيعي بشعور يكون وعملها الغرائز، هي وهذه يشبعها، حىت ا  قلق يكون
 .اإلشباع ا  متطلب يندفع

 ختتلف بل الدافع، حيث من العضوية كاحلاجات ليست الغرائز أن إالا 
 أو يدفعها الذي فإن الغرائز أماا داخلي، دافعها العضوية احلاجات ألن عنها،
 يثري الذي الشيء عن تتداعى ارأفك إما: هو اإلشباع بتطلب الشعور يُظِهر

 يثريها مثال   النوع فغريزة. لإلشباع املشاعر يثري حمسوس واقع أو املشاعر،
 شيء أي أو مجيلة فتاة برؤية أو ابجلنس، يتعلق مبا أو مجيلة، بفتاة التفكري
 التدين وغريزة. الغريزة يثري ما حيصل ال ذلك حيصل مل وإذا. ابجلنس يتعلق
 إىل النظرة أو بذلك، يتعلق ما أو القيامة، يوم يف أو هللا، آبايت التفكري يثريها
 جند هنا ومن. بذلك يتعلق ما أو واألرض، واتاالسم يف مما هللا صنع بديع

 عدم حالة يف اآلاثر هذه تُرى وال يثريها، ما حصول عند آاثرها ظاهرة الغريزة
 تفسريات بتفسريه رةاإلاث عن يثريها ما حتويل حالة يف أو يثريها، ما وجود

 .الغريزة تثري اليت األصلية صفته الشخص مفهوم لدى تُفقده مغالطة
 املدبر اخلالق إىل ابحلاجة الشعور هو إذ اثبتة، طبيعية غريزة والتدين

 يف يكون فطري الشعور وهذا. املدبر اخلالق هذا تفسري عن النظر بغض
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 به ا  كافر  أو اخلالق، ودبوج ا  مؤمن أكان سواء إنسان، هو حيث من اإلنسان
 معه خيلق ألنه حتمي اإلنسان يف الشعور هذا ووجود. الطبيعة أو ابملادة ا  مؤمن
 .التدين هو وهذا عنه، ينفصل أو منه خيلو أن ميكن وال تكوينه، من ا  جزء

 اخلالق هو أنه يعتقد ملا التقديس هو التدين هذا به يظهر الذي واملظهر
 التقديس يظهر وقد. املدبر اخلالق به حل قد نهأ يتصور الذي أو املدبر،
 .والتبجيل التعظيم فيكون صوره أبقل يظهر وقد عبادة، فيكون احلقيقي مبظهره

 بل اخلوف عن ا  نجت ليس وهو القليب، االحرتام منتهى هو والتقديس
 أو امللق، مظهره بل التقديس، مظهره ليس اخلوف ألن. التدين عن ا  نجت

 للتدين مظهر فالتقديس. التقديس حقيقة يناقض وذلك دفاع،ال أو اهلروب،
 مظاهرها من اليت البقاء غريزة غري مستقلة غريزة التدين فيكون للخوف، ال

 جنده األرض على هللا أوجده أن ومنذ. ا  متدين اإلنسان جند ولذلك اخلوف،
 جند الو . هللا وعبد واألصنام، والنار، والكواكب، الشمس عبد فقد. ا  شيئ يعبد
 فيها قام اليت الشعوب حىت. ا  شيئ يعبد وهو إالا  ،ا  شعب وال أماة، وال ،ا  عصر 

 القوة رغم ،ا  شيئ تعبد متدينة كانت التدين، ترك على جيربها ابلقوة السلطان
 تستطيع ولن. عبادهتا أداء سبيل يف األذى كل وتتحمل عليها، تتسلط اليت
 العبادة، من ومتنعه اخلالق، تقديس منه وتزيل التدين، اإلنسان من تنزع أن قوة

ا  مظاهر من طبيعي مظهر العبادة ألن زمن، إىل ذلك تكبت أن تستطيع وإّنا
 .اإلنسان يف طبيعية غريزة هو الذي التدين

 االستهزاء من أو العبادة، عدم من امللحدين بعض على يظهر ما أماا
 عبادة إىل هللا عبادة نع عندهم التدين غزيرة ُصرفت قد هؤالء فإن ابلعبادة،
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 األشياء أو األبطال أو الطبيعة تقديس يف مظهرها وجعل املخلوقات،
 والتفسريات املغالطات الصرف هلذا واسُتعملت ذلك، شاكل ما أو الضخمة،

 .لألشياء اخلاطئة
 عن لإلنسان صرف   ألنه اإلميان، من أصعب الكفر كان هنا ومن

 وما. كبري جهد إىل ذلك فيحتاج. قيقيةاحل مظاهرها عن هلا وحتويل فطرته،
 !وفطرته طبيعته مقتضى عن اإلنسان ينصرف أن أصعب

 هللا وجود هلم ويبدو احلق، هلم ينكشف حني امللحدين جتد ولذلك
 اإلميان إىل يسرعون جتدهم ،ا  جازم ا  إدراك ابلعقل وجوده فيدركون ا  حس

 إميان ويكون يثقلهم، كان كابوس عنهم ويزول واالطمئنان، ابلراحة ويشعرون
 ارتبط عقلهم ألن ويقني، حس عن جاء ألنه قواي   ا  راسخ هؤالء أمثال

 بوجوده، ا  يقيني ا  شعور  وشعروا هللا، وجود ا  يقيني ا  إدراك فأدركوا بوجداهنم،
 .اإلميان قوة فكانت بعقلهم، فطرهتم فالتقت

 
 مسلم كل على فرض الكفاية على الفرض

 كقوله ،ا  جازم ا  طلب الفعل بطلب املتعلق الشارع خطاب هو الفرض
: تعاىل                             

          ، اإِلممام   ج ِعلم  ِإَّنَّما»: والسالم الصالة عليه وكقوله 
عمة   ع ن ِقهِ  يف  لمْيسم وم  مماتم  ومممنْ » «ِبهِ  لِيـ ْؤتمَّ  اِهِليَّة   ِميتمة   مماتم  بـميـْ  النصوص فهذه. «جم
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 جعل والذي. ا  جازم ا  طلب الفعل بطلب متعلق الشارع من خطاب كلها
 فيجب ،ا  جازم فجعلته ابلطلب يتعلق فيما جاءت اليت القرينة ا  جازم الطلب
. فُرض الذي لالعم يقام حىت األحوال من حبال الفرض يسقط وال. به القيام

 يف فرق وال. به يقوم حىت ا  آمث ويظل تركه، على العقاب الفرض ترك ويستحق
 املسلمني، مجيع على فرض فكلها الكفاية، على والفرض العني فرض بني ذلك
: تعاىل فقوله        تعاىل وقوله عني، فرض :      

       اإِلممام   ج ِعلم  ِإَّنَّما»: والسالم الصالة عليه وقوله كفاية، فرض 
 ع ن ِقهِ  يف  وملمْيسم  مماتم  ومممنْ »: السالمو  الصالة عليه وقوله عني، فرض «ِبهِ  لِيـ ْؤتمَّ 
عمة    املتعلق الشارع خبطاب تثُبت فرض وكلها. كفاية فرض «احلديث... بـميـْ

 على والفرض العني فرض بني التفريق فمحاولة. ا  جازم ا  طلب الفعل بطلب
 للتساهل ومغالطة هللا، سبيل عن وصد هللا، عند إمث الوجوب جهة من الكفاية
 .تعاىل هللا بفروض ابلقيام

 بني فرق ال ا  أيض فإنه عليه، وجب عمن الفرض سقوط حيث من أماا
 طلبه الذي العمل يقام حىت الفرض يسقط فال. الكفاية وفرض العني فرض
 طُلب أو املكتوبة، كالصالة مسلم كل من به القيام طُلب سواء رع،الشا

 يقام حىت يسقط ال منها كال   فإن اخلليفة، كبيعة املسلمني مجيع من به القيام
 ففرض. له البيعة وحتصل اخلليفة يقام وحىت الصالة، تقام حىت أي العمل،
 حىت يقيمه امب بعضهم قام إذا املسلمني من واحد أي عن يسقط ال الكفاية

 .يتم مل ابلعمل القيام دام ما ا  آمث مسلم كل فيبقى قيامه، يتم
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 به قام إذا الذي هو الكفاية فرض إن يقال أن اخلطأ فمن ذلك وعلى
 سقط البعض أقامه إذا الذي هو الكفاية فرض بل الباقني، عن سقط البعض

 وُوجد، امق قد املطلوب العمل ألن واقعي، أمر حينئذ وسقوطه. الباقني عن
 سواء العني كفرض وهو الكفاية، على الفرض هو هذا. لبقائه جمال يبق فلم

 أي املسلمني، مجيع على فرض اإلسالمية الدولة إقامة فإن ذلك وعلى. بسواء
 من واحد أي عن الفرض هذا يسقط وال. املسلمني من مسلم كل على

 الدولة يقيم امب البعض قام فإذا. اإلسالمية الدولة تقوم حىت املسلمني
 الدولة دامت ما املسلمني من واحد أي عن الفرض يسقط ال اإلسالمية
 مسلم كل على اإلمث ويبقى مسلم، كل على الفرض ويبقى تقم، مل اإلسالمية

 مبا القيام يباِشر حىت مسلم أي عن اإلمث يسقط وال. الدولة قيام يتم حىت
 على فرض اجلزائر يف رنسينيالف وجهاد. تقوم حىت ذلك على ا  مستمر  يقيمها،

 عن الفرض يسقط ال الفرنسيني، جبهاد اجلزائر أهل قام فإذا املسلمني، مجيع
. املسلمني انتصار ويتم اجلزائر من الفرنسيني إخراج يتم حىت املسلمني من أحد

 هذا يسقط وال مسلم كل على ا  فرض يبقى الكفاية على فرض كل وهكذا
 .وباملطل العمل يقام حىت الفرض

 
 هللا إال   معبود ال: تعين هللا إال   إله ال

 يعبد أن فطرته من اإلنسان كان ،فطراي   اإلنسان يف التقديس كان ملاا
 يؤدي حني اإلنسان يشعر ولذلك. التدين لغريزة طبيعي َرْجع فالعبادة. ا  شيئ
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 إالا . التدين غريزة أشبع قد يكون العبادة أدائه يف ألنه وطمأنينة، براحة العبادة
 ويؤديها يتطلب، كما يقررها أن للوجدان ُترتك أن جيوز ال العبادة هذه أن

 الشيء لتعيني الوجدان مع العقل يشرتك أن بد ال بل يتخيل، كما اإلنسان
 ما ا  وكثري . للضالل ومدعاة للخطأ، ُعرضة الوجدان ألن. يُعبد أن جيب الذي
 لتقديس يدفع ما ا  وكثري  م،حتطَّ  أن جيب أشياء لعبادة اإلنسان الوجدان يدفع
 أدى اإلنسان، يعبده ما يقرر وحده الوجدان تُرك فإذا. حُتتقر أن جيب أشياء
 اخلالق إىل التقرب يف اخلرافات إىل أو اخلالق، غري عبادة يف الضالل إىل ذلك

 .عنه يُبِعد مبا
 بوجود يظهر داخلي، شعور أو غريزي، إحساس الوجدان أن وذلك

 أحدث فإذا. الشعور هذا يثري مبا تفكري من أو معه، اوبيتج حمسوس واقع
 إىل ذلك يؤدي قد تفكري، دون وصوله مبجرد الشعور هلذا ا  رجع اإلنسان
 .اخلطأ أو الضالل

 غريزة فيك فتتحرك لك؛ ا  عدو  فتظنه ا  شبح الليل يف ترى قد: فمثال  
 الذي عالرج وأحدثتَ  الشعور، هلذا استجبت فإذا اخلوف؛ مظهر يف البقاء
! شيء ال من هترب قد ألنك منك، خطأ ذلك كان ،مثال   اهلرب وهو يتطلبه

 أحدثته الذي رجعك فيكون املقاومة، إالا  فيه تنفع ال شيء من هترب وقد
 لديك ظهر الذي الشعور هذا يف وتفكر عقلك، تستعمل حني ولكن. خطأ
 به تقوم نأ جيب الذي هو ما لك يتبني يتطلبه، الذي الرجع حُتدث أن قبل
 حيوان، أو شجرة، أو كهرابء، عامود الشبح أن لك يتبني فقد. األعمال من
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 على تقوى ال سبع أنه لك يتبني وقد. ا  سائر  وتظل اخلوف لديك يتبدد وحينئذ
. فتنجو منزل إىل اللجوء أو شجرة، تسلق يف احليلة إىل فتلجأ أمامه، الركض
 استعمال مع إالا  الغريزة، تتطلبه ذيال ابلرجع اإلنسان يقوم أن جيوز ال ولذلك
 بد ال بل وحده، الوجدان دافع على بناء أبعمال يقوم أن جيوز ال أي العقل،

 ا  مبني التقديس يكون أن بد ال كان هنا ومن. الوجدان مع العقل استعمال من
 هذا حيصل أن جيوز فال التدين، لغريزة رجع ألنه الوجدان، مع التفكري على

 حُيدث ال أن فوجب. اخلطأ أو الضالل إىل يؤدي قد ألنه كري،تف دون الرجع
. العقل ابستعمال إالا  أي التفكري، بعد إالا  التدين لغريزة الرجع هذا اإلنسان
 هذه تكون حىت العقل، إليه يرشد ما وفق إالا  عبادة تكون أن جيوز ال ولذلك
 أنه اإلنسان يشعر الذي املدبر اخلالق وهو لعبادته، الفطرة هتدي ملن العبادة
 .إليه حمتاج

 وهو األزيل، هو ألنه للخالق إالا  العبادة تكون ال أن حيتم والعقل
 اإلنسان خلق الذي فهو. لغريه العبادة تكون أن جيوز فال الوجود، واجب
 اإلنسان اعتقد فإذا. املطلق الكمال بصفات املتصف وهو واحلياة، والكون
 بكونه فاإلقرار. وحده له العبادة تكون أن ويتحتم يعبده، أن فيتحتم بوجوده

ِقر على حيتم ،ا  وعقلي فطراي   ،ا  خالق
ُ
 لشعوره رجع العبادة ألن يعبده، أن امل

 املخلوق هبا يقوم أن جيب اليت الشكر مظاهر من مظهر أعظم وهي بوجوده،
. ةالعباد حيتم والعقل العبادة، حتتم فالفطرة. واإلجياد اخللق بنعمة عليه أنعم ملن

 حيتم والعقل غريه، دون وحده اخلالق هلذا العبادة هذه تكون أن حتتم والفطرة
. سواه دون وحده اخلالق هو والثناء والشكر العبادة يستحق الذي يكون أن
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 أن دون التقديس رجع إحداث يف وحده للوجدان استسلموا الذين جند ولذلك
 اخلالق بوجود اعرتافهم مع متعددة معبودات فعبدوا ضلاوا، العقل، يستعملوا
 أحدثوا حني ولكنهم. واحد اخلالق هذا أبن اعرتافهم ومع الوجود، الواجب

 وعبدوا اخلالق، فعبدوا غريه، معه وقداسوا اخلالق، قداسوا التدين، رجع
 اخلالق أن منهم ا  ظن وإما لذاهتا، العبادة تستحق آهلة ابعتبارها إما املخلوقات،

 .عبادهتا يف إليه لتقرباب يرضى أنه أو هبا، حلا 

 إحداثه يتحتم الذي التقديس رجع ولكن اخلالق، وجود حتتم فالفطرة
 فيه ُيظن ما لكل التقديس جعل إىل يؤدي التدين مشاعر حيرك ما حيصل حني

 أو بتقديسه، اخلالق رضا لتصور أو ،ا  خالق لكونه إما للعبادة، املستحق أنه
 .اخلالق وحدة مع املعبودات، ددتع إىل ذلك فيؤدي. به حلا  أبنه للظن

 النفي فكان اخلالق، حنو ال املعبود، حنو ا  متجه التعدد ظن جاء ولذلك
 الذات، األزيل ابخلالق للعبادة ا  وحصر  للمعبودات، ا  نفي يكون أن جيب للتعدد

 .الوجود الواجب
 إالا  تكون ال العبادة أن كلهم، اإلنسان لبين ا  مبين اإلسالم جاء ولذلك

 بطريق البيان هذا ا  وشارح وتعاىل، سبحانه هللا وهو الوجود، الواجب تللذا
 أنه فأجابوا املعبود، هبا يقوم أن جيب اليت األشياء عن فسأهلم. صريح عقلي

: تعاىل قال احلجة، أنفسهم وألزموا هللا، هو               
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                      . خالق هو هللا أن من هذا فباعرتافهم 
 ألنه وحده، بعبوديته أنفسهم ألزموا فقد شيء، كل ملكوت وبيده شيء، كل

 غري أن أخرى آية يف هلم بني وقد. للعبادة املستحق وحده هو اعرتافهم حسب
: فقال العبادة، يستحق ا  شيئ يفعل ال هللا               

                                 ، وقال :       

     . فيها أكد كثرية، آايت يف املعبود وحدانية القرآن يف هللا أكد وقد 
: فقال اإلله، توحيد                             
                     الواجب الذات إالا  معبود من ما أي 

: وقال الواحد، هللا وهو الوجود،             معبود من ما أي 
 .واحد معبود إالا 

 حيتم الذي الوجود، الواجب ابلذات العبادة يدبتوح جاء فاإلسالم
 نفي يف صرحية داللة تدل القرآنية واآلايت. هللا وهو وجوده والفطرة العقل
 اآلهلة، تعدد                     ، يف اآلايت جاءت أي 
 أبن جاءت أي هللا، وهو الواحد ابإلله العبادة حصر ويف املعبودات، تعدد نفي

 .الوجود الواجب الذات هو واحد املعبود
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 معىن أي هلا وليس املعبود، هو واحد معىن إالا  هلا ليس اللغة يف و)إله(
 هللا( و)إالا . معبود ال: الشرع ويف اللغة يف معناها إله( )ال فـ. ذلك غري شرعي
 هذا وعلى .هللا وهو الوجود، الواجب الذات: الشرع ويف اللغة يف معناها
 اخلالق بوحدانية شهادة ليس اإلسالم، يف األوىل الشهادة من املراد فيكون

ا الكثريون، يتوهم كما فحسب،  ال أنه يشهد أن هو الشهادة من املراد وإّنا
 ا  نفي وتُنفى والتقديس، ابلعبادة وحده يُفَرد حىت الوجود، الواجب هللا إالا  معبود
 .هللا غري شيء أي عن العبادة ا  قاطع

 بد ال بل الوحدانية، يف كاف غري هللا بوجود االعرتاف كان هنا ومن
 معبود ال هو هللا( إالا  إله )ال معىن ألن املعبود، ووحدانية اخلالق، وحدانية من
 ا  قطع له ملزِمة "اَللَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل " أبنه املسلم شهادة كانت ولذلك. هللا إالا 

 التقديس توحيد هو فالتوحيد. وحده ابهلل العبادة فرادإب له وملزِمة هلل، ابلعبادة
 .األحد الواحد ابهلل العبادة توحيد أي ابخلالق،
 

 وحده هللا بيد الرزق

 وأماا. أعطى معناها فَرَزق. العطاء هو الرزق ألن املِلكية، غري الرزق
 املال حيازة الشرع أجاز اليت الكيفيات من بكيفية الشيء حيازة فهي امللكية

 الذي فاملال. رزق إنه عنه يقال وكله ،ا  حرام ويكون حالال   الرزق ويكون. هبا
 لعب يف غريه من املقامر أيخذه الذي واملال رزق، عمله أجرة العامل أيخذه
 احلاالت من حالة ابشر حني منهما لكل هللا أعطاه مال ألنه رزق، القمار
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 يرزقون الذين هم هنمأب الظن الناس على غلب وقد. الرزق فيها حيصل اليت
 رزق قد أنه يظن وجهده بكداه ا  معين ا  راتب أيخذ الذي املوظفف. أنفسهم
 أنه يظن للزايدة، سعي أو منه، جمهود بذل على بناء ةالزايد أتتيه وحني نفسه،

 قد أنه يظن التجارة يف بسعيه ماال   يربح الذي والتاجر الزايدة، هذه نفسه رزق
 وهكذا. نفسه رزق قد أنه يظن أبجر املرضى يعاجل يالذ والطبيب نفسه، رزق
ا. نفسه رزق الذي هو أنه ماال   منه يكسب عمال   يباشر واحد كل يظن  وإّنا
 فيها أيتيهم اليت احلاالت حقيقة يدركوا مل كوهنم من للناس الظن هذا جاء

 .أسبااب   فظناوها الرزق،
 وليس هللا من الرزق أن هي هبا يسلِام أن املسلم على جيب اليت واحلقيقة

 فيها حصل أوضاع هي الرزق فيها أييت اليت احلاالت هذه وأن اإلنسان، من
 ختلافت َلما أسبااب   كانت ولو الرزق، عنها نتج أسبااب   هي وليست الرزق،
 أييت وال احلاالت هذه حتصل فقد تتخلاف، أهنا ا  حس املشاَهد أن مع ،ا  مطلق
 ينتج ال أهنا ومبا. الرزق وهو ا  حتم املسبَّب عنها لنتج أسبااب   كانت فلو. الرزق
ا ،ا  حتم عنها  على فدل وجودها، مع الرزق يتخلف وقد تكون، حني أييت وإّنا
ا أسبااب   ليست أهنا  .حاالت هي وإّنا

 الرزق أييت اليت احلاالت اعتبار ميكن ال ذلك إىل ابإلضافة أنه على
 ابلرزق أتى الذي هو هبا قام الذي الشخص وال للرزق، أسبااب   تكون، حني

 والقطعي الداللة القطعي القرآن نص مع يتعارض ذلك ألن بواسطتها،
 يرجَّح الثبوت قطعي الداللة قطعي نص مع شيء أي تعارض وإذا الثبوت،
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 تدل اليت الكثرية اآلايت وردت وقد. غريه ويُرفض به ويؤخذ القطعي النص
 .اإلنسان من وليس وحده تعاىل هللا من الرزق أن على التأويل تقبل ال بصراحة

 فيها أييت وأساليب وسائل من نشاهده ما أبن جنزم جيعلنا ما وهذا
ا الرزق : يقول تعاىل فاهلل. فيها الرزق أييت أن حيصل حاالت هي إّنا   

                                  

                                        

                                     

                                    

              . 

 ال ا  واحد معىن إالا  حتتمل وال الداللة قطعية كثري، وغريها اآلايت فهذه
 عباده أمر هللا أن إالا . غريه من ال وحده هللا من الرزق أن وهو التأويل يقبل

 اليت احلاالت فيها يباشروا أبن االختيار على القدرة فيهم جعل أبعمال ابلقيام
 الرزق فيها أييت اليت احلاالت مجيع يباشرون الذين فهم. الرزق فيها أييت

 اآلايت، نص صريح هو كما ابلرزق، أيتون الذين هم ليسوا ولكن ابختيارهم،
 حالال   الرزق كون عن النظر بغض احلاالت هذه يف يرزقهم الذي هو هللا بل
 أو حرمها أو هللا، أابحها قد احلاالت هذه كون عن النظر وبغض ،ا  حرام أو

 أن إالا . حيصل مل أم الرزق فيها حصل قد كوهنا عن النظر وبغض أوجبها،
 فيها حيصل اليت احلالة فيها يباشر أن للمسلم جيوز اليت الكيفية بني قد اإلسالم
 الرزق، أسباب ال التملك أسباب فبنيا . يباشرها أن له جيوز ال واليت الرزق،
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 يشرع بسبب إالا  الرزق ميلك أن ألحد فليس. األسباب هبذه امللكية وحصر
 حالال  – كله الرزق كان وإن حرام، رزق فهو عداه وما احلالل الرزق هو ألنه
 .وتعاىل سبحانه هللا من -ا  حرام أو

 

 ابإلسالم اإلميان حيتمه الشرعية ابألحكام تقيد

 ورود قبل حكم أي أتخذ ال ابختيارهم العباد هبا يقوم اليت األفعال
 وال مكروهة، وال حمرَّمة، الو  مندوبة، وال عليهم، واجبة غري فهي الشرع،
 تكليف ال ألنه هلم، مصلحة من هم يرونه ما حسب هبا يقومون بل مباحة،

: تعاىل قال الشرع، ورود قبل                 ، فأمان 
 الرسل، بعثة قبل أعمال من يرتكبون ما على العذاب من خلقه اآلية هبذه هللا
 هلم هللا أرسل فإذا. األحكام من حبكم مكلَّفني غري ألهنم مسؤولني غري مفه

 على حجة هلم تبق ومل الرسول ذلك به جاءهم مبا مقيَّدين أصبحوا ،رسوال  
: تعاىل قال الرسول، هبا جاء اليت ابألحكام التقيد عدم       

              .أمام مسؤوال   كان الرسول بذلك يؤمن مل فمن 
 كان به آمن ومن هبا، جاء اليت ابألحكام التقيد عدم وعن إميانه عدم عن هللا

 .منها حكم أي تباعا عدم عن ومسؤوال   هبا جاء اليت ابألحكام ا  مقيد

وا أبن مأمورين املسلمون كان هنا ومن  أحكام حبسب أعماهلم يسريا
: تعاىل قال ونواهيه، هللا أوامر وفق أعماهلم بتسيري ملَزمون ألهنم اإلسالم،
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                          .مل وما: هنا يقال وال 
 عام ابلشرع التكليف ألن. به مكلَّفني غري فأنتم عنه ينهكم ومل به أيتكم
: تعاىل قال أفعاله، من عينةم ألفعال وليس لإلنسان الرسالة لعموم        

               ، به أتكم ما يكون أن يتحتم فصار 
 مسلم كل فإن وعليه. فعل كل حكمِ  من عنه هناكم وما فعل كل حكمِ  من
 هعلي وجب مبصاحله، والقيام حاجاته لقضاء األفعال من بفعل يقوم أن أراد
 حبسب به يقوم حىت به القيام قبل الفعل ذلك يف هللا حكم يعرف أن ا  شرع

 الشرع يـَُنص مل حدثت أشياء هناك إن: هنا يقال وال. فيه الشرعي احلكم
 الشريعة أن يعين ذلك ألن. فعلها وعدم فعلها يف االختيار لنا فرتك عليها
 نفسها، للشريعة خمالف وهذا. به جاءت الذي للعصر إالا  صاحلة وغري نقصة
 ألشياء تفصيلية أبحكام أتت مل الشريعة أن إذ عليه، تنطبق الذي وللواقع
ا عندها، تقف حىت معينة  حيث من اإلنسان ملشاكل عامة مبعان جاءت وإّنا

 مجيع املعاين هذه حتت فتندرج واملكان، الزمان عن النظر بغض إنسان هو
 ويُفهم ُتدَرس فإهنا حادثة تجدَّ  أو مشكلة حدثت فإذا. اجلزئية األفعال
 ما فيكون الشريعة، هبا جاءت اليت العامة املعاين من حلها ُيستنَبط مث واقعها

 سار وقد. احلادثة تلك أو املشكلة هذه يف هللا حكم هو رأي من استُنبط
 وال. اإلسالمية الدولة ذهاب حىت  الرسول وفاة منذ ذلك على املسلمون

 مشاكل حدثت فقد. ذلك على يسريون ابإلسالم ناملتمسكو  املسلمون يزال
 هارون أايم يف مشاكل وحدثت الرسول، زمن يف تكن مل بكر أيب أايم يف
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 كانوا الذين اجملتهدون هلا فاستنبط بكر، أيب أايم يف تكن مل مثال   الرشيد
 ساروا وهكذا. قبل من معروفة تكن مل شرعية ا  أحكام واأللوف ابملئات يـَُعداون

 مشكلة من فما: جامعة اإلسالمية الشريعة ألن حادثة، وكل مشكلة، كل يف
 كل على فيجب وعليه. حكم وهلا إالا  مسألة من وما حكم، حمل وهلا إالا 

 أوامر حبسب إالا  بعمل يقوم ال وأن الشرعية، ابألحكام أبفعاله يتقيد أن مسلم
 .ونواهيه هللا

 
 األجل ابنتهاء إال   املوت حيصل ال

 املوت أسباب ولكن ،ا  واحد كان وإن املوت أن الناس نم كثري يظن
 من يكون وقد ،مثال   كالطاعون مميت مرض من املوت يكون فقد. متعددة

 أو القلب وقف أو رأس قطع أو ابلنار حرق أو رصاص ضرب أو سكني طعن
 حيصل أي املوت، إىل تؤدي مباشرة أسباب عندهم كلها فهذه. ذلك غري

 األسباب "تعددت عبارة لساهنم على اشُتهرت ذلك جلأ ومن. بسببها املوت
 .واحد" واملوت

 األجل انتهاء وهو ا  أيض واحد سببه وأن واحد، املوت أن هي واحلقيقة
 أحوال فهي املوت جرائها من وحيصل حتصل اليت األشياء هذه وأماا. غري ليس

 .للموت أسبااب   وليست املوت فيها حيصل
 إالا  ينُتج أن ميكن ال املسبَّب وأن ،ا  حتم باملسبَّ  ينِتج السبب أن وذلك

 حيصل خاصة مبالبسات خاص ظرف فإهنا احلالة، خبالف وحده، سببه عن
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 حيصل وال احلالة توجد فقد. حيصل وال يتخلف قد ولكنه عادة، الشيء فيها
 .احلالة حتصل وال املوت حيصل وقد املوت،

 نفسه، للموت واملتتبع وت،امل فيها حيصل اليت األشياء من لكثري واملتتبع
 حتصل وال املوت حيصل وقد املوت، حيصل وال األشياء هذه حتصل قد أنه جيد
 األطباء وجُيِمع قاتلة ضربة ا  سكين شخص ُيضرب قد: فمثال  . األشياء هذه
 حيصل وقد. منها ويعاىف يشفى بل املضروب فيها ميوت ال مث قاتلة، أهنا على

 دون احلال يف فيموت فجأة إنسان قلب يقف كأن ظاهر، سبب دون املوت
 .الدقيق الفحص بعد األطباء جلميع القلب هذا لوقوف سبب أي يتبني أن

 منها َشِهَدت وقد. األطباء يعرفها كثرية ذلك على واحلوادث
 ال مث ،ا  جزم عادة املوت إىل يؤدي سبب   حيصل. احلوادث آالف املستشفيات

 ومن. إليه أدى سبب أي يظهر أن دون فجأة موت وحيصل. الشخص ميوت
 تعاليم حسب منه فائدة ال املريض فالن   إن ا  مجيع األطباء يقول ذلك أجل

 وهو عليه خطر ال فالن   إن ويقولون. علمنا فوق وهذا يعاىف قد ولكن الطب
 مشاَهد واقع كله وهذا. فيموت فجأة ينتكس مث اخلطر، دور وجتاوز معاىف

 األشياء هذه أن على واضحة داللة يدل وهو. طباءاأل ومن الناس من حمسوس
 وَلما ختلافت، َلما أسبااب   كانت لو إذ له، أسبااب   ليست املوت منها حصل اليت

 ولو بدوهنا املوت حصول وجمرد واحدة، مرة ولو ختلفها فمجرد. بغريها حصل
 املوت وسبب حاالت، بل أسبااب   ليست أهنا على ا  قطع يدل واحدة مرة

 .هي وليست غريها هو املسبَّب ينِتج الذي قياحلقي
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 حتت يقع مل ألنه إليه يهتدي أن العقل يستطع مل احلقيقي السبب وهذا
. والثبوت الداللة قطعي بدليل ذلك يثبت وأن هللا، به خيربن أن بد فال احلس،

 الذي هو هللا وأن األجل، أبنه متعددة آايت يف وتعاىل سبحانه هللا أخربن وقد
 ورد وقد. وتعاىل سبحانه هللا هو مييت والذي ابألجل حيصل فاملوت. تميي

: تعاىل قال متعددة، آايت يف ذلك                   

                               

                                  

                                      

                                   

                                      

     . 
 هللا أبن الداللة قطعية هللا من أبهنا الثبوت قطعية وغريها اآلايت فهذه

 حصل اليت احلالة وليس األجل، انتهاء هو املوت سبب وأن مييت، الذي هو
 .املوت فيها

 يظنه ما أبن ا  وشرع عقال   يؤمن أن املسلم على ا  واجب كان ذلك وعلى
 من ا  شرع وثبت غريها، ببالس وأن ،أسبااب   وليست حاالت هو للموت أسبااب  
 سبب وأن مييت، الذي هو هللا وأن هللا، بيد املوت أن القطعي الدليل طريق
 يستطيع وال يقدام وال يؤخر ال األجل جاء وإذا. األجل انتهاء هو املوت
 .حمالة ال آتيه فهو ،ا  مطلق منه يهرب أو املوت من يتوقاى أن إنسان
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 احلاالت فهو عنه إبعاده على ويعمل يتوقااه أن اإلنسان أمر الذي أماا
 حيصل اليت احلاالت من حالة ألي نفسه يعرِاض فال املوت، منها حيصل اليت
 أن يستطيع ال ألنه منه، يهرب وال منه، خياف ال املوت أماا. عادة املوت فيها

 موت   مات سواء أجله، انتهاء بعد إالا  ميوت ال اإلنسان ألن ،ا  مطلق منه ينجو
 .هللا بيد واألجل هللا بيد فاملوت. ذلك غري أم ا  حرق أم قتال   أم ا  طبيعي

 
 املسلمني مجيع على فرض اجلهاد

 مبال معاَونة أو مباشرة هللا، سبيل يف القتال يف الُوسع بذل هو اجلهاد
 .اجلهاد هو هللا كلمة إلعالء فالقتال. ذلك غري أو سواد تكثري أو رأي أو

 من مبعركة يتعلق رأاي   كان إن فهو هللا، لسبي يف ابلرأي اجلهاد أماا
 خطة يف رأي إعطاء أو ملعركة، خطة كرسم مباشرة ابلقتال يتعلق أي املعارك
 .ا  جهاد يكون فال لألعداء أمر يف رأي إعطاء أماا. جهاد فهو للقتال،

 أو املعركة عند لتحميسه اجليش يف خطبة كانت إن والكتابة، واخلطابة
. جهادا تعترب ال ذلك غري كانت وإن. جهاد فهو رة،مباش للقتال كتابة

 املقاتلون هم واجملاهدون. مباشرة ابلقتال يتصل وما ابلقتال خاص فاجلهاد
: تعاىل قال واحلديث، القرآن بنص فرض واجلهاد. ابلفعل        

             ، وقال :      
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      ، وقال :                    

                                   ، 
: وقال                                  

                                    

                                         

                     . 

 «اّللَّ   ِإالَّ  ِإلمهم  الم  يـمق ول وا حمّتَّ  النَّاسم  أ قماِتلم  أمنْ  أ ِمْرت  «:  هللا رسول وقال
ِِ ابِ  ب ِعْثت  »: وقال ،«اْلِقيماممةِ  يـمْومِ  ِإلم  مماض   اجلِْهماد  »: وقال  يمدميْ  بـمنْيم  لسَّْي

 .«السَّاعمةِ 
 اّللَِّ  سمِبيلِ  يف  ة  رمْوحم  أموْ  غمْدومة  »: قال عنه هللا رضي احلسن حديث ويف

ر   يـْ نـْيما ِمنْ  خم  .«ِفيهما وممما الدُّ
 كون ومعىن. العدو هجم إن عني وفرض ابتداء   كفاية فرض واجلهاد

 يقم مل وإن يبدأن، مل وإن العدو بقتال نبدأ أن هو ابتداء ، كفاية فرض اجلهاد
 عن فرضيته سقطت وال. برتكه املسلمني كل أمِث  ما، زمن يف أحد ابتداء   ابلقتال

 األقرب على يُفرض بل والعراق، مصر أهل بقيام واندونيسيا اهلند أهل
 تقع مل فلو. ابلفعل ابلقتال قاموا مبن الكفاية تقع أن إىل العدو، من فاألقرب
 .مسلم كل على عني فرض اجلهاد صار املسلمني بكل إالا  الكفاية
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 فإنْ  ،ا  مجيع سلمنيامل على فرض فإهنا ،اإلسالمية الدولة كإقامة وذلك
 على العمل عن تقصريهم عن اإلمث يسقط وال فرضيتها سقطت البعض أقامها
 املسلمني مجيع على فرضيتها ظلت املسلمون يُِقمها مل وإن. قيامها قبل إقامتها

 ظل العدو يدفع مل إن اجلهاد وكذلك. ابلفعل إبقامتها الكفاية حتصل حىت
 .العدو يُدفع حىت املسلمني على ا  فرض اجلهاد

 به قام إذا أبنه الكفاية لفرض الفقهاء تعريف يف اخلطأ جاء هنا ومن
 اجلزائر أهل قام إذا أبنه يقضي التعريف هذا ألن. الباقني عن سقط البعض
 مل أم فرنسا خرجت سواء املسلمني ابقي عن سقط ابلفعل فرنسا ضد ابجلهاد

 عن فيسقط اجلهاد وهو ابلفرض البعض قام تعريفهم حسب يكون ألنه ،خترج
 اليوم، إىل هللا رسول عهد منذ املسلمني بني خالف بال خطأ وهذا. الباقني

 .العدو خيضع حىت اجلهاد فرضية يف القطعي القرآن نص يناقض وهو
 على ا  فرض اجلزائر يف فرنسا ضد اجلهاد جعل يف قطعي القرآن فنص

 ال فعال   ابجلهاد اجلزائر أهل قام فإذا. اجلزائر أهل على ال املسلمني مجيع
 عليهم، ا  فرض يظل بل وغريهم، العراق أهل وال مصر أهل عن الفرض يسقط
 .ابلفعل فرنسا خترج حىت برتكه آمثني

 الصحيح والتعريف خطأ، الكفاية لفرض الفقهاء تعريف كان ولذلك
 ُوجد الذي الشيء يوَجد حىت يسقط وال ا  فرض يبقى الكفاية فرض أن هو

 .يسقط مل يوجد مل وإن سقط ُوجد فإن ،أجله من الفرض
 حزب قام فإن املسلمني، مجيع على فرض اإلسالمية الدولة فإقامة

 ا  مجيع املسلمني على ا  فرض تبقى بل فرضيتها تسقط ال إلقامتها ابلعمل التحرير
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 هلا ابلعمل القيام ابشر عمان إالا  فرضيتها إمث يسقط وال ابلفعل، تقوم حىت
 وجهاد ابجلزائر، فرنسا جهاد وكذلك. الباقني على اإلمث هذا ىويبق ابلفعل،
 فرنسا جبهاد اجلزائر أهل قام فإن املسلمني، مجيع على فرض ُعمان، يف بريطانيا

 على ا  فرض تبقى بل جهادمها فرضية تسقط ال بريطانيا، جبهاد ُعمان أهل وقام
 إالا  فرضيتها إمث يسقط وال. ابلفعل وبريطانيا فرنسا تطرد حىت ا  مجيع املسلمني

 .الباقني على اإلمث هذا ويبقى فقط، اجلزائر أهل عن

 اجلهاد فإن املسلمني، بالد بعض املستعِمر الكافر احتل وقد واليوم
 تطهر حىت برتكه آمثني ،ا  مجيع عليهم ا  فرض ويبقى املسلمني مجيع على فرض
 املسلمون ويبدأ األجنبية، الدول من الكفار سلطان من اإلسالم بالد مجيع
 ابقي عن فرضيته حينئذ سقطت ابلفعل ذلك حصل فإن. أعدائهم بقتال

 وأيمثون املسلمني، مجيع على اجلهاد فرضية فتبقى ذلك قبل أماا. املسلمني
 .أجله من اجلهاد قام ما هبم يتحقق ومل ابجلهاد ابلفعل بعضهم قام ولو برتكه

 
 اخلمسة األحكام

 احلكم فَيثُبت. العباد أبفعال املتعلق ارعالش خطاب هو الشرعي احلكم
 الشارع وخطاب. اخلطاب معىن بتبني هو ما ويتبني اخلطاب، بثبوت الشرعي

 احلكم فهم كان ولذلك. ونواه   أوامر من والسناة الكتاب يف جاء ما هو
 ومصدر التشريع أصل فإهنما والسناة، الكتاب فهم على ا  متوقف الشرعي
 .األحكام
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 أو تركه، على ويعاَقب به القيام جيب للشارع خطاب كل سلي أنه إالا 
 ومن. اخلطاب نوع على ذلك يتوقف بل فعله، على ويعاَقب عليه اإلقدام حيرم
 هذا أبن للتصريح شخص يسارع أن هللا دين على واجلرأة اإلمث من كان هنا

 أبن للفتوى يسارع أو به، القيام طلب على دل ا  حديث أو آية قرأ ألنه فرض
 .تركه طلب على دل ا  حديث أو آية قرأ ألنه حرام هذا

 الذين هؤالء أمثال من بكثري األايم هذه يف املسلمون بُلي وقد
. حديث أو آية يف النهي أو األمر قراءهتم مبجرد والتحرمي للتحليل يسارعون

 أن قبل يفهمون أهنم أنفسهم اكتشفوا الذين من هؤالء يكون ما وأغلب
 بد ال كان ولذلك. التشريع معىن يفهمون الذين من يكون ما ا  وندر  يفهموا،

 ال أي الشرعي، احلكم نوع يف الرأي إعطاء قبل الشارع خطاب نوع فهم من
 حىت فحسب، لغواي   ا  فهم ال ا  تشريعي ا  فهم اآلية أو احلديث معىن فهم من بد
 .حرامه ما وحيلل هللا أحلا  ما فُيحرام املسلم خيطئ ال

 فليس. النص معىن تعنيا  اليت وابلقرائن ابلنص، يُفهم رعالشا وخطاب
 اإلابحة، أو للندب األمر يكون فقد للتحرمي، هني كل وال للوجوب، أمر كل
 .للكراهة النهي يكون وقد

: يقول حني تعاىل فاهلل                 

                    ...اآلية، وهذا. ابجلهاد أيمر فإنه 
 أيت مل ا  فرض هذا كون ولكن. تركه على هللا يعاِقب فرض، اآلية هذه يف األمر

 هذا أن على دلت غريها أخرى قرائن من أتى بل وحدها، األمر صيغة من
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 آية يف قوله مثل أخرى، نصوص القرينة وهذه. ا  جازم ا  طلب للفعل طلب األمر
: اثنية                    .تعاىل هللا يقول وحني :  

         للزن، حترمي اآلية هذه يف النهي وهذا الزن، عن ينهى فإنه 
 النهي صيغة من أيت مل ،ا  حرام هذا كون ولكن. فعله على هللا يعاقب

 للرتك طلب النهي هذا أن على دلت غريها أخرى قرائن من تىأ بل وحدها،
: اآلية نفس يف قوله مثل أخرى، نصوص القرينة وهذه ،ا  جازم ا  طلب     

         ، أخرى آية يف وقوله :                

           . 
 سمبع  بِ  ذ ِ الفم  الةِ صم  ىلم عم  تمفض ل   اجلماعةِ  الة  صم »:  الرسول يقول وحني

. األمر صيغة بغري الطلب جاء ولو اجلماعة بصالة أيمر فإنه «جة  دمرم  ِعشرينم وم 
ت ك مْ  ك ْنت»: يقول وحني يـْ رمةِ  عمنْ  نـمهم ا أمالم  ،اْلق ب ورِ  ِزَيم  ،القبور بزايرة أيمر «فـمز ور وهم

. بفرض وليس مندوب، احلديثني هذين يف الطلب هذا أو األمر هذا أن إالا 
 منفردين، صلوا مجاعة عن  سكوته مثل أخرى، قرائن من آت   مندواب   وكونه

 يقول وحني. جازم غري طلب   أنه على فدل. القبور يزوروا مل أنس عن وسكوته
 النيب هني نقرأ وحني ،«ِمنَّا ْيسم فـملم  يـمْنِكحْ  فـملممْ  ا  م وِسر  كمانم  ممنْ »:  الرسول
 النَِّبَّ  أمنَّ »: قَالَ  مُسرة عن احلديث يف الزواج عدم عن أي التبتل، عن  
 احلديث يف للموسر الزواج عدم عن ينهى الرسول أن جند ،«التـَّبـمتُّلِ  عمنْ  نـمهمى

 ذلك معىن ليس ولكن الثاين، احلديث يف ا  مطلق الزواج عدم عن وينهى األول
 يدل النهي هذا بل حرام، ا  مطلق الزواج وعدم حرام، للموسر الزواج عدم أن
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 من أخرى، قرائن من آت   فقط ا  مكروه وكونه. حبرام وليس مكروه أنه على
 عن وسكوته يتزوجوا، مل أهنم يعرف وهو املوسرين بعض عن  سكوته مثل

 .يتزوجوا مل وهم الصحابة بعض

: تعاىل هللا يقول وحني                        

    ، الصالة، بعد ابالنتشار وأيمر اإلحرام، فك بعد ابلصيد أيمر فإنه 
 مندوب، وال فرض اإلحرام فك بعد الصيد أن على يدل ال األمر هذا ولكن

 أنه على يدل لب مندوب، وال فرض اجلمعة صالة بعد االنتشار أن على وال
 ابلصيد أمر تعاىل هللا أن وهو أخرى، قرينة من جاء ا  مباح هذا وكون. مباح
 صالة بعد ابالنتشار وأمر. اإلحرام قبل عنه هنى قد وكان اإلحرام، بعد

 أن على القرينة تلك فدلت. اجلمعة صالة عند عنها هنى كان أن بعد اجلمعة،
 .مباح احلالة تلك يف واالنتشار حلالة،ا هذه يف الصيد وأن لإلابحة، األمر هذا

 النص فهم على تتوقف النص، من احلكم نوع معرفة فإن ذلك وعلى
 يتبني هنا ومن. فيه اخلطاب معىن على تدل اليت ابلقرائن بربطه ،ا  تشريعي ا  فهم
 .أنواع الشرعية األحكام أن

 مخسة الشرعية األحكام أن واألحكام النصوص مجيع تتباع ِمن ويظهر
 واملكروه، واملندوب، احملظور، ومعناه واحلرام الواجب، ومعناه الفرض: هي

 ا  ختيري  أو للرتك ا  طلب أو للفعل ا  طلب يكون أن إما الشارع خطاب ألن. واملباح
 طلب كان فإن جازم، وغري ا  جازم يكون أن إما والطلب. والرتك الفعل بني

 طلب كان وإن. املندوب فهو جازم غري كان وإن الفرض، فهو ا  جازم الفعل
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 هو التخيري وطلب. املكروه فهو جازم غري كان وإن احلرام، فهو ا  جازم الرتك
 .املباح

 الفرض،: هي غري ليس مخسة الشرعية األحكام كانت هنا ومن
 .واملباح ،واملكروه واملندوب، واحلرام،
 

 شرعي حكم اجملتهد يستنبطه الذي الرأي

 من ا  صنوف الشرعي ابحلكم لتقيدا عن املسلمني صرف عملية أتخذ
 رأي أن من الناس من أفراد يزعمه ما األساليب هذه أخبث ومن األساليب،

 ا  شرعي ا  حكم ليس حنيفة أيب أو الصادق جعفر أو كالشافعي اجملتهدين األئمة
ا  القرآن نص هو الشرعي احلكم أن ويداعون به، التقيد يَلزم وال له رأي هو وإّنا

 النص به ورد فيما الشرعية األحكام حصر هذا على ويرتتب .فقط احلديث أو
 متجددة، عديدة مشاكل تبقى ذلك وعلى. القراءة مبجرد منه ويُفهم صراحة،
ا شرعي، حكم هلا يوجد فال شرعي، نص هبا يَرِد مل طارئة خمتلفة ومسائل  وإّنا

 الذي كمواحل يراه، الذي احلل فيضع العقل فيها ويتحكم برأيه، كل   فيها يسري
 وتعطيل اإلسالمية، الشريعة على وافرتاء مبني، إمث احلق لعمر وهذا. هواه يوافق

 ومها والسناة الكتاب ألن اإلسالم، أحكام عن للناس وصرف لالجتهاد،
 وقد عامة، ومعاين عريضة، ا  خطوط جاءا قد اإلسالمية، الشريعة مصدر
 ا  فهم فُتفهم ائع،ووق واقع على تدل تشريعية، ا  ألفاظ نصوصهما جاءت
 ومبفهومها اللفظ، عليه دل الذي املعىن وهو مبنطوقها فيها ويؤخذ ،ا  تشريعي
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 يقتضيه الذي املعىن وهو وابقتضائها اللفظ، معىن عليه دل الذي املعىن وهو
 نصوص وهلا تشريعية، ومعان لغوية، معان هلا األلفاظ وهذه. واملفهوم املنطوق
 حالة يف وتقيدها العموم، حالة يف صصهاخت والسناة الكتاب من أخرى

 األمر داللة يف تقتضيه الذي واحلكم منها، املراد املعىن تعنيا  وقرائن اإلطالق،
 الكراهة، أو التحرمي على النهي وداللة اإلابحة، أو الندب أو الوجوب على

 نصوص حتويه مما ذلك غري إىل شيء، كل يف عامة أو حادثة يف خاصة وكوهنا
 ا  فهم وال ،ظاهراي   ا  فهم ال ،ا  تشريعي ا  فهم تُفهم ولذلك. احلديث أو القرآن
 رأاين فيه فُيعطى الواحد، النص فهم من االختالف حيصل ولذلك. ا  منطقي

 .متناقضان أو خمتلفان

 االختالف على عالوة. اللفظ داللة نحية من أي الفهم نحية من هذا
 ا  أيض اخلالف فيحصل عتباره،ا وعدم اعتباره حيث من احلديث نص ثبوت يف
 اختالف كله هذا عن وينتج. اعتباره وعدم منه، يؤخذ الذي احلكم اعتبار يف
 أو له املخالف املعىن أو الشرعي، احلكم هو الفالين املعىن كون يف: اآلراء يف

 مهما شرعي، حكم فكلها الشرعي، النص عليها يدل وكلها له، املغاير
 الشارع "خطاب هو الشرعي احلكم ألن تناقضت، أو واختلفت تعددت
 فهم إىل حيتاج الوحي به جاء الذي الشارع وخطاب. العباد" أبفعال املتعلق

 فهم إىل حيتاج النص ألن حقه، يف ا  شرعي ا  حكم يصبح حىت املخاَطب من
 من يُفهم حني ا  شرعي ا  حكم يصبح الشارع فخطاب. عمل موضع يصبح حىت

 وفهم النص ثبوت وقبل. حديث أو قرآن أنه لنصا يثُبت أن بعد النص مدلول
 هو شارع خطاب النص جعل فالذي وعليه. ا  شرعي ا  حكم يعترب ال داللته
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 يعترب الذي وهو النص، من يؤخذ الذي الرأي هو الشرعي فاحلكم. فهمه
 إىل فيه يستند دام ما ا  شرعي ا  حكم اجملتهد رأي كان هنا ومن. الشارع خطاب
 .الشرعية األدلة من والسناة الكتاب عليه دل ما إىل أو والسناة، الكتاب

 أحكام وغريهم، املذاهب أصحاب من السابقني اجملتهدين فآراء وعليه،
 يف املستقبل يف اجملتهدين وآراء شرعية، أحكام اليوم اجملتهدين وآراء شرعية،

 صحيح، ابجتهاد استنبطوها قد داموا ما شرعية، أحكام وزمان مكان كل
 هو النص فهم اعتبار  النيب أقر وقد. الشرعية األدلة إىل فيها ينمستند
 غزوة يف األحزاب ذهاب ثرإ على فإنه. فيه االختالف وأقر الشرعي، احلكم

 ا  م ِطيع ا  سماِمع كمانم  ممنْ » الناس يف فأذان مؤذن   السالمو  الصالة عليه أمر اخلندق
 يف العصر صالة ترك بعضهم فَفِهم ،«قـ رمْيظمةم  بميِن  يف  ِإال اْلعمْصرم  ي صملِ نيمَّ  فمال

 املقصود أن اآلخر البعض وَفِهم قريظة، بين إىل وصلوا حىت ُيصلاوا فلم املدينة،
 وقد العصر، صالة أداء بعد قريظة بين إىل وذهبوا العصر فصلاوا اإلسراع هو

 الصحابة كان وقد. واعتربمها الفهمنْي  فأقرا   الرسول على ذلك عرضوا
 خمتلفة، آراء ذلك يف وهلم واحلديث، القرآن فهم يف خيتلفون عليهم هللا ضوانر 

 أي يفهمه الذي الرأي أن على أمجعوا وقد شرعي، حكم آرائهم من رأي وكل
 .شرعي حكم النص من جمتهد

 الذي الرأي أن على يدالن الصحابة وإمجاع فالسناة ذلك، وعلى
 وعلى مستنِبطه، على به التقيد بجي ا  شرعي ا  حكم يعترب جمتهد أي يستنبطه

 .فيه قلاده أو الفهم، هذا على أقراه من كل
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 الشرع أبحكام التقي د األفعال يف األصل

 التحرمي وال اإلابحة فيها األصل وليس

 بني فيه ابلتخيري الشارع خطاب على السمعي الدليل دل ما هو املباح
 .ا  شرع وتركه فعله بني فيه املرء ُخريِا  ما هو أو بدل، غري من والرتك الفعل

 الشرعي واحلكم. شرعي حكم فاملباح الشرعية، األحكام من واإلابحة
 ا  حكم يكون ال عليه يدل دليل يوجد مل فما عليه، يدل دليل إىل حيتاج
 وعدم. شرعي دليل إىل حتتاج ا  مباح الفعل يف هللا حكم كون فمعرفة. ا  شرعي
 ال الدليل وجود عدم ألن مباح، الفعل أن على يدل ال الشرعي الدليل وجود
 نفي على يدل بل له، حكم أي وجود على وال اإلابحة حكم وجود على يدل

 حىت فيه هللا حكم ملعرفة الدليل التماس وجوب على ويدل له، حكم وجود
 مكلف كل على فرض   الفعل يف الشرع حكم معرفة أن ذلك. منه موقفه حيدد

 الشارع خطاب فاإلابحة. يرتكه أو به وميق هل الفعل، من موقفه ليحدد
 احلكم يُعرف ال الشارع خطاب يُعرف مل فما والرتك، الفعل بني ابلتخيري

 ال فإنه اإلابحة، حكم يوجد ال ابإلابحة الشارع خطاب يوجد مل وما الشرعي،
 أو ا  مباح الفعل بكون احلكم فيتوقف. الشرع ورود قبل العقالء ألفعال حكم
. األحكام هبذه السمعي الدليل ورود على ا  حرام أو ا  مكروه أو ا  ضفر  أو مندواب  
 ميكن فال. األحكام من ا  حكم الفعل إعطاء ميكن ال السمعي الدليل وبدون

 يقوم أن إالا  اخلمسة الشرعية األحكام من غريمها وال حرمة وال إبابحة حنكم أن
 .ذلك على السمعي الدليل
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 أو الشرع، أحكام وتعطيل ابلفعل هللا حكم طلب ترك هذا معىن وليس
 ،ا  شرع جيوز ال كله ذلك فإن فيها، هللا جهل حبجة احلياة أبعباء القيام ترك
ا  يوجب وذلك فيه، هللا حكم معرفة إىل حيتاج اإلنسان فعل أن ذلك يعين وإّنا

 الفعل يف هللا حكم يُعرف حىت الفعل ذلك على وتطبيقها الشرعية األدلة طلب
 األعمال مقياس ألن. مندواب   أو ا  مكروه أو ا  فرض أو ا  حرام أو ا  مباح كونه من
 يف ينظر أن مسلم كل على هللا فرض وقد. ونواهيه هللا أوامر هو املسلم عند
 أو حرام هو هل: فيه هللا حكم ابلفعل القيام قبل يعرف أن أيتيه عمل كل

 من حكم هب يتعلق أن بد ال عمل فكل. مباح أو مندوب أو مكروه أو واجب
 مندواب   أو ا  حرام أو ا  واجب إما يكون أن بد ال فهو املذكورة، اخلمسة األحكام

 أن جيب املسلم هبا يقوم اليت األعمال من عمل وكل. ا  مباح أو ا  مكروه أو
 قال عنه، سيسأله هللا ألن له، مباشرته قبل العمل هذا يف هللا حكم يعلم
: تعاىل                           ، وقال :   

                                     

       ، أعماهلم على شاهد أنه لعباده تعاىل إخباره ومعىن 
 .عنها وسائلهم عليها حماسبهم أنه وه

 اإلسالم، أحكام وفق العمل يكون أن وجوب  الرسول بنيا  وقد
 هللا رضوان الصحابة زال وما ،«رمد   فـمه وم  أمْمر نم  عملمْيهِ  لمْيسم  عمممال   عمِملم  ممنْ »: فقال

 أن قبل فيها هللا حكم يعرفوا حىت تصرفاهتم عن  هللا رسول يسألون عليهم
: فقال  النيب أتى مظعون بن عثمان )أن املبارك ابن أخرج فقد علوها،يف
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 اْختمصمى، ومال خمصمى ممنْ  ِمنَّا لمْيسم »:  النيب فقال االختصاء؟ يف يل َأأَتَْذنَ 
: قمالم  ؟السِ يماحمةِ  يف  ِل  أمَتمْذمنم : اّللَِّ  رمس ولم  َيم : قمالم  .الصِ يمام   أ مَِّت  صماءم تِ خْ ا ِإنَّ وم 
، سمِبيلِ  يف  اجلِْهماد   أ مَِّت  يماحمةم سِ  : قمالم  ؟التـَّرمهُّبِ  يف  ِل  أمَتمْذمنم  اّللَِّ  رمس ولم  َيم : قمالم  اّللَِّ
 أبن صريح فهذا. «الصَّالةِ  ْنِتظمارم ال اْلممسماِجدِ  يف  اجْل ل وس   أ مَِّت  تـمرمهُّبم  ِإنَّ 

 ملعرفة عليه اإلقدام قبل عنه سألوا إالا  عمل على يُقدمون كانوا ما الصحابة
 فإذا عنه، سألوا وما لفعلوه اإلابحة األفعال يف األصل كان ولو. فيه هللا حكم
 .السؤال إىل هبم حاجة وال فعله على استمروا وإالا  تركوه هللا حرامه

 الناس أن مع فيها هللا حكم يبنيا  مل أفعال عن الشارع سكوت وأماا
 دليل ا  فعلي أو ا  قولي رأاي   الشارع إعطاء دمع أن معناه فليس يفعلوهنا، كانوا
 معىن بل فعلي، أو قويل صريح نص فيها يبنيا  مل اليت األفعال إابحة على

 يفعلوهنا الناس أن يعلم كان أو الرسول، أمام فُعلت اليت األفعال أن: السكوت
 األفعال إابحة على ال فقط، األفعال هذه إابحة على دليل سلطانه، داخل
 دليل هلا، إقراره أي األفعال، على والسالم الصالة عليه سكوته ألن ،ا  مطلق
 إذا إابحته على دليال   يعترب الفعل على فالسكوت. األفعال هذه إابحة على
 الفعل عن سكوته أماا. به يعلم كان أو أمامه فُعل أبنْ  به العلم مع ذلك كان
 يسمى فال به، لمع وإن سلطانه، خارج احلاصل الفعل عن أو به، علمه دون

 .الشرعية األدلة من السكوت ابعتبار سكوت  
 ال  الرسول سكوت اإلابحة، على الدليل هو الذي والسكوت

 وما األفعال، من كان ما يعلم وهللا هللا، كالم القرآن ألن القرآن، سكوت
 عنه، سكت أنه فعل حكم القرآن بيان عدم يعترب فال. كائن هو وما يكون،
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 به، علمه مع عنه  الرسول سكوت هو الفعل عن السكوت نم املراد بل
 ويسكت منه علم على سلطانه داخل يُعمل أو أمامه العمل يُعمل أنه أي
 .عنه

 عنه  النيب بسكوت العزل جواز على الصحابة بعض استدل وقد
 قرآن)وال: قوله إذ بيننا، هللا ورسول أي ،«يـمْنِزل   وماْلق ْرآن   نـمْعِزل   ك نَّا»: فقال
 أكل جواز على اجملتهدين بعض واستدل. بينهم الرسول وجود عن كناية ينزل(

 مائدة على الضب )ُأكل أنه روي فقد أكله، عن النيب بسكوت الضب حلم
 مائدته على الضب نأيكلو  وهم الصحابة عن فسكوته منه(، أيكل ومل النيب
 على دليل به علمه مع الفعل عن الشارع فسكوت. أكله إابحة على دليل

 بني وفرق  . إابحته على دليل للفعل ا  حكم الشارع بيان عدم وليس إابحته،
 .الداللة يف البيان، عدم وبني السكوت

 ا  حكم هلا أن هو العباد أفعال يف األصل أن يتبني كله ذلك ومن
 على احلكم ويتوقف ابلفعل، القيام قبل الشرعية األدلة من طلبه وجب ا  شرعي
 الدليل معرفة على ا  مكروه أو ا  حرام أو مندواب   أو ا  فرض أو ا  احمب بكونه الفعل

 .القياس أو اإلمجاع أو السناة أو الكتاب من احلكم هذا على السمعي
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 اإلابحة األشياء يف األصل

 اإلنسان فيها يتصرف اليت املواد هي فاألشياء. األفعال غري األشياء
 قولية أو فعلية تصرفات من نساناإل به يقوم ما فهي األفعال وأماا. أبفعاله
 .جوعاته إلشباع

 أراد الذي الفعل لتنفيذ ُتستعمل أبشياء متعلقة تكون أن بد ال واألفعال
 ذلك، شاكل وما والوقوف واملشي والشرب فاألكل. اإلشباع به اإلنسان

 ذلك، شاكل وما والكفالة والوكالة واإلجارة والبيع. فعلية وتصرفات أفعال
 قولية، أو فعلية تصرفات من كلها، األفعال وهذه. قولية اتوتصرف أفعال
 ابخلبز متعلق ولكنه فعل، أكل، هو حيث من فاألكل. ا  حتم أبشياء متعلقة
 ولكنه فعل، شرب، هو حيث من والشرب. ذلك وغري اخلنزير وحلم والتفاح
 حكم، من هلا بد ال األشياء فهذه. ذلك وغري واخلمر والعسل ابملاء متعلق

 الفعل حكم األشياء أتخذ فهل. شرعي حكم من هلا بد ال األفعال أن اكم
 أو اإلابحة، أو الكراهة أو الندب أو احلرمة أو الوجوب حيث من هبا املتعلق
ا واحلكم هلا حكم ال أنه أم الفعل؟ حكم غري آخر ا  حكم أتخذ  للفعل هو إّنا

 وحده؟

 واحد، شيء عالواألف األشياء أن هو األذهان إىل يتبادر الذي إن
 أن يراد كان إذا الفعل عن ينفصل ال والشيء الشيء، عن ينفصل ال فالفعل
 وبناء. االعتبار عن سقط اآلخر عن أحدمها انفصل وإذا اعتبار، له يكون
 الشيء حكم على ا  سائر  يكون الفعل حكم أن ا  أيض للذهن يتبادر ذلك على
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 والفعل، الشيء بني اهلابط العصر يف العلماء يفرق مل ولذلك. الفعل به املتعلق
 واألشياء، األفعال شاملة وجعلوها اإلابحة األشياء يف األصل: بعضهم فقال
 .واألشياء لألفعال شاملة وجعلوها التحرمي األشياء يف األصل: آخرون وقال

 فإن. اإلسالمية الشريعة يف واألشياء األفعال بني ا  فرق هناك أن واحلقيقة
 األحكام جعل الشرع أن يرى الشرعية، واألحكام شرعيةال للنصوص املتتبع

 الندب أو احلرمة أو الوجوب: هي أحكام مخسة عن خترج ال ابألفعال املتعلقة
 مندواب   أو ا  حرام أو ا  واجب كونه عن خيرج ال فعل وكل. اإلابحة أو الكراهة أو
 .ا  مباح أو ا  مكروه أو

 فُجعل العباد، أبفعال تعلقامل الشارع خطاب أبنه الشرعي احلكم وُعراف
 الشرعي فاحلكم. به يتعلق الذي الشيء عن النظر بغض للفعل الشرعي احلكم

ا : تعاىل فقال بيع، هو حيث من البيع فأحل. لألشياء ال لألفعال هو إّنا
         . 

 ما ومنها كالعنب، هللا أحله ما فمنها البيع، هبا املتعلق األشياء أماا
 بغض الراب، لفعل هو والتحرمي البيع، لفعل هو فاحلكم. كاخلمر هللا حرامه
 الشرعية للنصوص املتتبع فإن األشياء، أماا. الفعل به املتعلق الشيء عن النظر
 أو الوجوب حكم يعطها ومل فقط، احلرمة أو احِلل وصف أعطاها هللا أن يرى

: تعاىل قال للشيء، ا  وصف احِلل أو احلرمة وجعل. الكراهة أو الندب  

                                  ، وقال :  
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             .إما: أمرين أحد إالا  للشيء جتعل مل كلها فالنصوص 
 .أحدمها عن خيرج وال هلما، اثلث وال ا  حرام يكون أن وإما حالال   يكون أن

 يشركه أن ألحد ليس وحده، هللا شأن من هو والتحرمي التحليل وهذا
 واحلرمة واحِلل. هللا على مفرت   معتد   آمث فهو عنده من رأاي   يعطي من وكل فيه،

 يقع أن ميكن شيء من هللا خلق ما لكل أحدمها لزوم من مناص ال وصفان
 ُيستعمل أو ُيسكن أو يُركب أو يُلبس أو يؤكل ما سواء اإلنسان، حس عليه

 هذه يف أصال تعاىل هللا أن جند الشرعية النصوص تتبعنا وإذا. ُيستعمل ال أو
 كان ما بكل ننتفع أن لنا فرخاص. اإلابحة وجعله أصال   مجيعها األشياء
 عليها نص األشياء بعض العموم ذلك من واستثىن اإلنسان يد مبتناول

 .فحرامها خبصوصها

 فنجد. ا  وتعميم إمجاال   الشريعة نصوص من تُفهم اإلابحة وتلك
: تعاىل قوله مثل يف اإلابحة جُتمل لنصوصا              

      ، تعاىل قوله مثل وتعمام :                   

                                   ، وجُيمل 
: تعاىل قوله مثل يف ويُفصل                        
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                                        ...
 .اآلية

 ما وأن األشياء، مجيع نسانلإل أابح هللا أن على تدل اآلايت فهذه
 على ا  أيض فنص احلديث جاء كما. وحده خبصوصه ونص استثناه، منها حرامه
 األهلية، احلمر حلوم أكل عن هنى  النيب أن ورد فقد احملرامة، األشياء بعض
 .الطري من خملف ذي وكل السباع، من نب ذي وكل

 األشياء يف اإلابحة إذ أحلاها، أنه مبعىن مجيعها األشياء أابح فالشارع
 البعض هذا استثىن بعضها ُحرمة على نص فإذا. احلرام ضد احلالل، معناها
 أي غريمها لألشياء وليس هلا، وصف   لألشياء ابلنسبة واحلرمة فاحِلل. وحده
 ألن دليل، إىل ،حالال   كونه أي الشيء، إابحة حتتاج وال شرعي، وصف
 إىل حتتاج اليت فهي حرمته وأما. شياءاأل مجيع أابح النصوص يف العام الدليل
. نص من هلا بد فال اإلابحة أدلة عموم من وخمصصة مستثناة ألهنا دليل

 .حالال   تكون أن فيها األصل أي اإلابحة، األشياء يف األصل كان ولذلك
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 واملكان الزمان بتغري األحكام تتغري أن جيوز ال

 أن مؤداه اعتقاد ماألاي هذه يف املسلمني غالبية أذهان على يسيطر
 كل يف والسياسية واالقتصادية االجتماعية األوضاع يساير وأنه مرن، اإلسالم

 األوضاع مقتضيات على أحكامه يف لينطبق يتطور وهو ومكان، زمان
 .هذه أايمنا يف واعتادوه الناس أِلَفه ما ومتطلبات العصرية،

: تقول شرعية أبهنا يصفوهنا بقاعدة هذه دعواهم سند يف يداعون وهم
 يسايرون جتدهم ذلك أساس وعلى! الزمان" بتغري األحكام تغري يُنَكر "ال

 أبحكام ذكارهتم فإن يقتضيه، حسبما بتصرفاهتم ويتكيفون سلوكهم، يف الواقع
 جماراي   اإلنسان يكون أن يوِجب واإلسالم معني، لزمن كانت إهنا قالوا الشرع
 الربوية البنوك وجود يربرون فهم!!.. انهومك زمانه يالئم مبا وعامال  ! لعصره

 يلا  من بد وال واقعية مصلحة ذلك أبن معها، والتعامل املسامهة والشركات
 لغري ابلغري واختالطهن النساء وترباج. يفرتون كما مرن فهو ليقبلها، اإلسالم
 به السماح من بد ال احلفالت يف الغرابء مع والسهر الشرع، يقراها حاجة

 والقاعدة العصر اإلسالم خيالف وكيف. العصر متطلبات من ألنه به والرضى
. يداعون ما ذلك! واملكان؟ الزمان بتغري يتغري اإلسالم إن: تقول الشرعية
 يد وقطع. ذلك يستسيغ يعد مل الزمن ألن حكمه انتهى الزوجات وتعدد

 اننازم ذوق تناسب ال ألهنا هبا البحث جيوز ال جلده أو الزاين ورجم السارق،
 .هذا

 حني يف املسلمني أذهان يف ا  متام لرتكَّز وأمثلتها القاعدة تسري وهكذا
 على وتقضي وفروعه، أصوله تنسف بل كلية، خمالفة اإلسالم ختالف أهنا
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ا وهي. معامله وتطمس تشريعه  شدة أايم عشر التاسع القرن آخر يف نشأت إّنا
 الشكل هبذا طغت حىت فغذااها االستعمار جاء مث الفكري، االحنطاط

 .العنيف
 يف اإلنسان ملعاجلة جاءت أنظمة اإلسالم يف الشرعية األحكام إن

 والسناة الكتاب يف الشارع هبا خاطََبنا وقد والعضوية، الغريزية جوعاته إشباع
 الشرعي فاحلكم. اإلسالم يف الشرعية لألحكام الوحيد االستنباط مصدر ومها
 أن بد ال -الشرعي احلكم أي– وهو العباد، أبفعال املتعلق الشارع خطاب هو

 من ا  مأخوذ يكون أن بد ال أنه مبعىن الشارع، من خطاب أنه ابلدليل يثُبت
 الصحابة كإمجاع ابلنص ثبت ما أو احلديث، أو اآلية هو الذي النص

 غري، ال ا  واحد الشرعية األحكام مصدر كان هذا وعلى. شرعية لعلاة والقياس
 الناس مشاكل حلل املعاجلات ُتستنبط منهما رسوله، ةوسنا  هللا كتاب هو

 جيوز أساس أي وعلى سناة؟ أم كتاب واملكان الزمان فهل. بينهم النزاع وفض
 مبقتضى جمتمعها عالقات تنظم أن لألماة أو نفسه، معاجلات ينظم أن لإلنسان

 كتاب نم املستنَبطة ابألحكام الواقع يعاجلَ  أن فرض قد وهللا واملكان، الزمان
 رسوله؟ وسناة هللا

 مشاكله واقع بدراسة تقضي لإلنسان معاجلتها يف اإلسالمية الشريعة إن
 أرشدا ما أو والسناة، الكتاب من ابستنباطه فيها هللا حكم على التعرف مث

 يدرس أن اجملتمع على الشريعة تطبيق عند مسلم كل على فواجب. إليه
 مبدأ أساس على ا  انقالبي ا  تغيري  ويغريه هللا، بشرع يعاجله مث دقيقة دراسة اجملتمع

 خالف ما فكل الشرع، خمالفة يف واألحوال للظروف وزن إقامة دون اإلسالم
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 وجعله متكينه من بد ال اإلسالم به أمر ما وكل إزالته، من بد ال اإلسالم
 حيل وال ونواهيه، هللا أبوامر ا  مقيَّد يكون أن بد ال اجملتمع فواقع. التطبيق موضع

 ذلك يعاجلوا أن عليهم بل ومكاهنم زماهنم واقع حسب يتكيفوا أن للمسلمني
 .رسوله وسناة هللا بكتاب

 

 األمر فعل وصيغة األمر

. ونواهيه هللا أوامر حسب ابلسري احلياة هذه يف مكلَّفون املسلمون
 الكتاب يف  حممد سيدن هللا رسول لسان على وردت ونواهيه وأوامره

 أدلة معهما يكون أن يصلح ما ونستنبط األحكام، نستنبط منهماو  والسناة،
 .والقياس الصحابة إمجاع وهو لألحكام،

. والسناة الكتاب يف الواردة والنواهي األوامر من تؤخذ األحكام وهذه
 واردة بل األمر، فعل بصيغة حمصورة ليست والسناة الكتاب يف الواردة واألوامر

 هللا أيمر أن هللا أمر معىن أن يظنون ذينال خيطئ ولذلك صيغ، عدة يف
 .أخرى بصيغ أيمر وقد األمر، بصيغة به أيمر قد بل افعل، بصيغة ابلشيء

: يقول حني تعاىل فاهلل           وحني ابلصيام، أيمر 
: يقول               قوله يف بذلك أيمر كما ابحلج، أيمر :

     ، قوله ويف :                       

، سواء   الشيء، فعل منا طلبه هو هللا من فاألمر. األمر صيغة به ورد مما 
 .اإلخبار بصيغة أم األمر بصيغة أطلبه
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 لعدم به أيمرن نص به يَرِد مل ألنه واجب غري الشيء هذا إن يقال فال
 ألنه واجب األمر هذا إن يقال وال. اإلخبار بصيغة ولوروده األمر فعل ورود
 وقد. األمر صيغة بغري ويَرِد ا  واجب الشيء يكون قد إذ. األمر فعل بصيغة ورد

 مهما الفعل طلب ابألمر املراد ألنه األمر، فعل بصيغة ويَرِد واجب غري يكون
 .ختصه صيغة لألمر ليس ألنه الطلب، اهب ورد اليت الصيغة كانت

 مشرتك لفظ هي بل وحده ابألمر خاصة فليست "افعل" صيغة وأماا
 وهذه لإلابحة، وتكون لإلرشاد، وتكون للتهديد، تكون فقد وغريه، األمر بني

 عن ا  جمرد ورد إذا معان، عدة بني اللغة يف املشرتك واللفظ. أوامر ليست كلها
 معىن يف ختصه وال اللغة يف له وردت اليت املعاين جلميع ا  صاحل يكون القرائن
 .ذلك على دالة قرينة جاءت إذا إالا  معني،

 الباصرة، العني على فُتطلق معان، عدة بني مشرتك لفظ "العني" فلفظ
 من واحد معىن يرتجح وال النقد، وعلى اجلارية، العني وعلى اجلاسوس، وعلى
 يف حقيقة هو وليس ،ا  مجيع فيها حقيقة ألنه ة،بقرين إالا  غريه على املعاين هذه

 .اآلخر البعض يف ا  جَماز  بعضها

 منه ويراد فُيطلق معان، عدة بني مشرتك لفظ "افعل" صيغة وكذلك
 منه ويراد ويُطلق االمتنان، منه ويراد ويُطلق التخيري، منه ويراد ويُطلق األمر،

 ألنه بقرينة، إالا  غريه ىعل املعاين هذه من واحد معىن يرتجح وال التهديد،
 ورد وقد. اآلخر البعض يف ا  جَماز  بعضها يف حقيقة وليس مجيعها، فيها حقيقة
 .التأويل حتتمل ال صرحية متعددة آايت يف بذلك القرآن



 56 

 القرآن أن األمر فعل صيغة فيها وردت اليت اآلايت تتباع من ويظهر
 كقوله للوجوب وردت فقد. ابألمر خيصاها ومل اعتبارات عدة على أطلقها
: تعاىل     ، كقوله ولإلرشاد )فكاتبوهم(،: كقوله وللندب :

 عليها ا  شهود جتعلوا أن لكم فاألوفق معاملة إمتام أردمت إذا أي )فاستشهدوا(
: كقوله لإلابحة وردت وقد. حقكم يذهب ال حىت            ، 

و                   ، كقوله ولالمتنان :   

     ، كقوله ولإلكرام :       ، كقوله وللتهديد :   

              ، وللتسخري         

، وللتعجيز                        

    ، كقوله ولإلهانة :              ، 
 وللتسوية              . 

 عارية وردت فإذا عان،م عدة حتتمل األمر فعل صيغة فإن هذا، وعلى
 يف أو فيه وردت الذي الكالم يف القرينة التماس من بد ال كان القرائن عن
 املراد يتعني حىت شأهنا، يف جاء اليت احلال يف أو موضوعه يف ورد مما غريه

 .ابلنص األمر فعل بصيغة املراد املعىن يتعني أو النص يف ابألمر

 فيه ُيستنبط أن وميكن الشرعي النص يُفهم أن ميكن الوجه هذا وعلى
 يريده كما ال ورد كما احلالل اإلنسان فيتبع النص، هذا من املراد هللا حكم

 اتَـَّبع فيكون نفسه، الشخص يراه ما ال ورد الذي احلرام ويتجنب الشخص،
 .هللا أراده الذي الوجه على احلرام وجَتنَّب احلالل اإلنسان
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 املصلحة تكون الشرع يكون حيثما

 : الرسول ا  خماِطب العزيز كتابه يف تعاىل هللا لقا         

          ، فيه مبا جاء أنه يعين هلم رمحة جاء قد وكونه 
: تعاىل وقال. مصلحتهم                             

                        .تعاىل وقال :       

                 .منفعة جلب إما هي والرمحة فاهلدى 
 املنافع جلب هي املصاحل ألن املصلحة، هي وهذه. عنهم مضرة دفع أو للناس
ا مصلحة، ليس أو مصلحة كونه من الشيء وحتديد. املفاسد ودفع  يكون إّنا

 املصلحة هذه حيدد الذي وهو ابملصلحة، جاء الذي هو ألنه وحده، للشرع
 املراد وحىت ،إنسان   بوصفه اإلنسان مصلحة هي املصلحة من املراد ألن. للناس

 .وحدها فردياته ابعتبار ال إنسان   ابعتباره مصلحته هو الفرد مصلحة من
 للعقل تقريرها تُرك فإذا. الشرع أو العقل يقررها أن إما املصلحة نأ على

 ال فهو حمدود، العقل ألن وذلك احلقيقية، املصلحة تقرير الناس على استغلق
 مصلحة هو ما يقرر أن يستطيع فال وحقيقته، اإلنسان بكنه اإلحاطة يستطيع

 وال مفسدة، أو له مصلحة الشيء هذا أن يدرك حىت حقيقته يدرك مل ألنه له،
 له مصلحة هو ما يقرر أن ميكن فال اإلنسان، خالق إالا  اإلنسان حقيقة يدرك

 .وتعاىل سبحانه هللا وهو اإلنسان خالق إالا  التحقيق وجه على مفسدة أو

 مفسدة أو له مصلحة الشيء هذا أن يظن أن ميكنه اإلنسان إن نعم
 الوقوع إىل يؤدي للظن صلحةامل تقرير وترك. بذلك جيزم أن ميكن ال ولكنه له،
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 قد فيكون مفسدة، أنه يظهر مث مصلحة أنه الشيء يظن قد إذ املهالك، يف
 أنه الشيء يظهر وقد. به الضرر فأوقع مصلحة أهنا على لإلنسان املفسدة قرر

 أهنا على اإلنسان عن املصلحة أبعد قد فيكون مصلحة، أنه يظهر مث مفسدة
 .املصلحة من انهحبرم به الضرر فأوقع مفسدة،

 أنه الشيء على حيكم قد العقل فإن أخرى جهة ومن جهة، من هذا
 إنه عنه فيقول مفسدة، الشيء هذا أن ا  غد نفسه له يتبني مث اليوم مصلحة
 إنه الشيء عن فيقول ،ا  أيض للمفسدة ابلنسبة ذلك حيصل وقد. مفسدة
 مصلحة، إنه عنه فيقول مصلحة أنه ا  غد نفسه له يتبني مث اليوم مفسدة
 الشيء إذ يكون، وال جيوز ال وهذا ومفسدة، مصلحة الواحد الشيء فيصبح

 مصلحة املصلحة تصبح وبذلك الواحدة، للحالة مفسدة وإما مصلحة إما
 .حقيقية مصلحة ال اعتبارية

 جيب بل املصلحة، هي ما يقرر أن للعقل ُيرتك ال أن وجب هنا ومن
 واملفسدة احلقيقية املصلحة يقرر الذي هو ألنه وحده، الشرع ذلك يقرر أن

ا والعقل احلقيقية،  النص يفهم مث ،ا  تم ا  فهم هو كما الشيء واقع يفهم إّنا
 انطبق فإذا الواقع، على النص يطبق مث الشيء، هذا يف جاء الذي الشرعي

 حُبث عليه ينطبق مل وإن الشرع، نص حسب مفسدة أو مصلحة كان عليه
 الشرع قررها اليت املصلحة يعرف حىت الواقع على ينطبق الذي املعىن عن

 .الشيء ذلك يف هللا حكم مبعرفة
 تدور وهي عقلية، مصلحة ال شرعية مصلحة فاملصلحة هذا وعلى

 الذي هو الشرع ألن املصلحة، تكون الشرع يكون فحيثما الشرع، يدور حيثما
 .العباد مصاحل يقرر
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 هللا عند من توقيفية العبادات أحكام

 هي إذ اإلنسان، يف فطرية وهي التقديس، درجات منتهى باداتالع
ا والعقل. التدين لغريزة رْجع  من اإلنسان ليعبد الشعور مع فيها جيتمع إّنا

 يستحق ال ما فيعبد الوجدان يِضل ال حىت اخلالق، وهو العبادة يستحق
 لعبادةا يف العقل فدور. عنه يبعده مبا املعبود إىل فيتقرب خيطئ أو العبادة،
 .اخلالق وهو يُعبد من وتعيني يُعبد ملن االهتداء يف حتمي

 للعقل جمال فال اخلالق، إىل العبادة املخلوق فيها يؤدي اليت الكيفية أماا
 بعبادة اإلنسان يقوم أحكام هي الكيفية هذه ألن. معرفتها يستطيع وال فيها،

 عالقة أي ابخلالق، املخلوق عالقة ينظم نظام هي أخرى وبعبارة حبسبها، هللا
 ألن ا  مطلق املخلوق من يكون أن ميكن ال النظام وهذا. ابملعبود العابد

 حىت كنهه يدرك وال به، عالقته ينظم حىت اخلالق حقيقة يدرك ال املخلوق
 للعبادات ا  نظام بعقله يضع أن اإلنسان على فيستحيل. يعبده كيف يعرف

 هذا وضع ألن. للخالق تقديسه ينظم يأ ابخلالق عالقته ينظم اخلالق وبني بينه
 يضع أن حماال   فصار حمال، وهو اخلالق حقيقة إدراك يستوجب التنظيم

 .العبادات أحكام بعقله اإلنسان

 من ال اخلالق من ا  آتي العبادات نظام يكون أن بد ال كان هنا ومن
 أحكام أتيت أن بد ال فكان العابد، من ال املعبود من ا  آتي أي املخلوق،
 شيء أي يف لإلنسان دخل وال اإلنسان، من وليس وحده، هللا من العبادات

 يبلاغه أن بد ال النظام وهذا. يضعه أن عليه يستحيل ألنه َقلا، مهما منها
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 الرسل إىل احلاجة كانت هنا ومن حبسبه، اإلله بعبادة ليقوم للمخلوق، اخلالق
 الناس يضع أن ستحالةال الوجود، حتمية العبادات، أحكام الناس ليبلاغوا
 .تعاىل هللا من إالا  أتيت ال وألهنا العبادات، يف ا  أحكام

 يقوم أن ميكنه بل للعبادات نظام إىل لإلنسان حاجة ال إنه يقال وقد
 كما ابلعبادة فيقوم التقديس درجات منتهى هي إذ نظام، دون ابلعبادات

 فُيشبعها فقط، اإلشباع إىل إالا  حتتاج وال التدين غريزة إلشباع رْجع ألهنا يشاء
 إىل احلاجة هي فما اإلشباع، هذا فيه يؤدي التقديس أفعال من فعل أبي

 العبادات؟ أحكام إىل أي التقديس، تنظيم
 تنظيم من بد ال الغرائز من غريزة أي رْجع أن ذلك على واجلواب

 رجت وهي الفوضى إىل يؤدي تنظيمها عدم ألن الرْجع، هذا تؤدي اليت األفعال
 الذي األصل مع يتناقض وكالمها الشاذ، اإلشباع أو اخلاطئ اإلشباع إىل

 هلا يكن ومل اجلنسي اإلشباع تطلبت إذا النوع غريزة فمثال  . الغريزة عليه قامت
 إىل إما ذلك فيجرها يؤديه، شيء أبي اإلشباع حاَوَلت اإلشباع، هلذا نظام

 النوع على القضاء معناه اوهذ لإلشباع، حمال   ليست جهة يف الشاذ اإلشباع
 اإلشباع وهو اخلاطئ، اإلشباع إىل أو أجله، من الغريزة ُوجدت الذي اإلنساين

 الصرف ا  أيض معناه وهذا. املؤقت اإلشباع جملرد ولكن إشباع حمل هي جهة يف
 له، ا  انعدام يكن مل إن لنسلل تقليل هذا ويف الوالدة، وهو اإلشباع نتيجة عن
 .النوع بقاء وهو له ُوجدت عما للغريزة صرف   وهو

 .النوع غريزة ينظم نظام من بد ال كان ولذلك
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 رْجع تؤدي اليت األفعال تنظيم من بد ال التدين، غريزة وكذلك
 يؤدي تنظيمه عدم ألن العبادة، وهو التقديس تنظيم من بد ال أي التقديس،

 اإلشباع إىل كذل فيُجر التقديس، يؤدي فعل أبي القيام اإلنسان حياول أن إىل
 أو ،ا  إهل ابعتبارها النار كتقديس للتقديس، حمال   ليست جهة بتقديس الشاذ

 الغريزة صرف معناه وهذا. أيكله مث فيعبده بيده يصنعه متر من صنم تقديس
 اخلالق إىل واالحتياج ابلعجز الشعور هي أهنا مع اخلالق، غري تقديس إىل

 جهة تقديس إىل جُير وقد. له الدافعة للغريزة ا  مناقض التقديس فصار. املدبر
 على صنم كتقديس حقيقته، لتحري ال اإلشباع جملرد ولكن التقديس حمل هي

 معناه وهذا. هللا من يقربه تقديسه أن اعتبار على أو به حلا  اإلله أن اعتبار
 إىل والثناء، احلمد مستحق إىل الشكر وصول وهو اإلشباع نتيجة عن الصرف

 عما للغريزة صرف   هذا ويف. الصنم وهو له هو من لغري احلمد هذا أداء
 .املدبر اخلالق تقديس وهو له ُوجدت

. النوع غريزة ينظم كما التدين غريزة ينظم نظام من بد ال كان ولذلك
 عقله من ا  نظام يضع أن لإلنسان ميكن النوع غريزة أن هو بينهما والفرق

 فيمكنه ابإلنسان، اإلنسان عالقات من ألهنا رْجعها تؤدي اليت لألعمال
. كامال   ا  نظام يكوان أن ميكن ال كان وإن معه، عالقته ينظم أن وميكنه إدراكه

 من رْجعها تؤدي اليت لألعمال ا  نظام يضع أن ميكنه فال التدين غريزة أماا
 أن ميكن فال إدراكه، ميكنه ال وهو ومدباره، خبالقه لإلنسان عالقة ألهنا عقله،
 .اخلالق من النظام هذا أييت أن بد ال بل معه، عالقته ينظم

 من ال اخلالق من العبادات أحكام أتيت أن بد ال كان هنا ومن
 .املخلوق
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 الفكـر

. واحد ملسمى متعددة أمساء فهي واحد، مبعىن والعقل واإلدراك الفكر
 منه ويراد يطَلق وقد. التفكريية العملية أي التفكري، منه ويراد الفكر ويطَلق

 للفكر وليس. التفكريية العملية من اإلنسان إليه توصال ما أي التفكري، تيجةن
 معقدة عملية هو بل إليه، اإلشارة تصح حىت به خاص عضو التفكري مبعىن

 السابقة واملعلومات ودماغه، اإلنسان، وإحساس احملسوس، الواقع من تتكون
 حيصل أن ميكن ال نةمعي عملية يف األربعة األشياء هذه جتتمع مل وما. لديه
 .عقل وال إدراك وال فكر

 مكانه تعيني حياولون وصاروا العقل، حبثوا حني القدامى أخطأ ولذلك
 عضو العقل أن يظنون كانوا أهنم والظاهر. ذلك غري أو القلب أو الرأس يف

 حمل هو الدماغ جعلوا حني احملدثون وأخطأ. ا  معين ا  عضو  للعقل أن أو معني،
 على الدماغ انعكاس هو الفكر إن قالوا الذين سواء والفكر، اكواإلدر  العقل

 الدماغ ألن. الدماغ على الواقع انعكاس هو الفكر إن قالوا الذين أو الواقع،
 أي عليه حيصل وال انعكاس، أي منه حيصل ال األعضاء كسائر عضو

 وتسليط عنه، وارتداده الشيء على الضوء تسليط هو االنعكاس ألن. انعكاس
 وذلك. الضوء وجود مع عنه وارتداده االنعكاس قابلية فيه جسم على لشيءا

 فرُيى اجلسم، هذا عن الضوء ارتداد مث جسم على كهرابئي مصباح كتسليط
. جهة أي من ضوء أي أو القمر أو الشمس تسليط أو. الضوء ويُرى اجلسم

 سماجل صورة وترتد الضوء، يرتد الضوء، وجود مع مرآة على جسم وكتسليط
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 املرآة خلف ارتسمت كأهنا اجلسم صورة ترتد إذ. هو كما فرُيى املرآة، عن
ا ترتسم، مل حقيقتها يف وهي فرؤيت،  على الضوء ينعكس كما انعكست وإّنا

 .االنعكاس هو فهذا. جسم أي

 أي وال فيها حيصل فال انعكاس، أي حيصل ال الفكر عملية ويف
 وأماا. حيصل مل هو حيث من اسفاالنعك. الدماغ على الواقع من انعكاس

 منها وال فيها، حيصل فال انعكاس، بواسطتها حيصل أنه يُتوهم اليت العني
ا انعكاس،  صورته ترتد ال املرئي فالشيء. انكسار هو حيصل الذي وإّنا
ا للخارج،  الشيء صورة تنكسر إذ انكسار، العني على بتسلطه حيصل وإّنا

 وال اخللف، إىل ترتد أن ميكن وال لشيء،ا فرُيى الداخل يف وتستقر املرئي
 .الفكر حمل ليس فالدماغ وعليه. ا  مطلق هبا وال منها انعكاس حيصل أن ميكن

 الدماغ إىل عنه صورة تنتقل احملسوس الواقع أن هو حيصل والذي
 فإن. الواقع نقلت اليت احلاسة حبسب الصورة هذه وتكون احلواس، بواسطة
 صوته، صورة نقلت السمع كانت وإن سم،اجل صورة نقلت البصر، كانت

 إىل نُقل كما الواقع فريتسم. وهكذا رائحته، صورة نقلت الشم كانت وإن
 ابلواقع اإلحساس حيصل وبذلك. نُقلت اليت الصورة حسب أي الدماغ،

 ال أو ُيشِبع كونه حيث من فقط غريزي متييز وحيصل تفكري، حيصل وال فقط،
 من أكثر حيصل وال يلذ، ال أو يلذ يفرح، ال أو يفرح يؤمل، ال أو يؤمل ُيشِبع،
 بواسطة رُبطت سابقة، معلومات هنالك كانت فإن. تفكري حيصل فال ذلك،

 فتحصل الدماغ، يف ُرسم الذي احملسوس ابلواقع الدماغ يف املوجودة الربط قوة
 تكن مل وإن. هو ما ومعرفة الشيء إدراكه وينتج التفكريية، العملية بذلك
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 يبقى بل الشيء، حلقيقة إدراك حيصل أن ميكن ال سابقة معلومات لكهنا
 كونه حيث من فقط، الغريزي التمييز حد عند أو فقط، اإلحساس حد عند

 .اإلطالق على فكر حيصل وال غري، ليس يشِبع ال أو يشِبع
 أشياء أربعة وجود بتحقق إالا  حتصل ال الفكرية العملية فإن هذا وعلى

. السابقة واملعلومات والدماغ، منها، واحدة أو واحلواس سوس،احمل الواقع: هي
. ا  مطلق فكر حيصل أن ميكن ال األربعة األشياء هذه من واحدة نقصت فإذا
 توفر عدم ومع احملسوس الواقع توفر عدم مع التفكري حماوالت من حيصل وما

. ا  أفكار  وليست هلا، وجود ال فارغة ختيالت هو السابقة املعلومات
 املتصلة السابقة املعلومات عن أو احملسوس، الواقع عن ابلبعد هلا االستسالمو 

 الدماغ إجهاد إىل أدى ورمبا والضالل، ابألوهام اإلغراق إىل يؤدي هبا،
 الواقع وجود من بد ال ولذلك. شاكلها وما والصرع اخللل أبمراض فيصاب

 ووجود الدماغ، وجود من بد ال كما السابقة، املعلومات ووجود احملسوس،
 .احلواس

 إىل احلواس بواسطة الواقع نقل هو العقل أو اإلدراك أو فالفكر وعليه
 ال الواقع نْقل ويقال. الواقع هذا بواسطتها يفسَّر سابقة معلومات مع الدماغ

 كالصورة صورة ال ابلواقع اإلحساس هو يُنقل الذي ألن الواقع، صورة نْقل
 أبهنا القول كان ولذا. ا  إحساس الواقع وهي عللواق صورة فهي. الفوتوغرافية

 هي املنقولة الصورة ألن الواقع، صورة نقل أبهنا القول من أدق الواقع، نقل
 .فقط عنه صورة ال ابلواقع إحساس
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 وهذه. العقل أو اإلدراك أو الفكر هو هذا أي الفكر، تعريف هو هذا
 يُنقل من أماا. الفكر إليه ليُنقَ  ملن ال الفكر، ينِتج الذي للمفكر حتصل العملية

 منتجه فيعطيه وانتهى، نتج الفكر ألن العملية، هذه له حتصل فال الفكر إليه
ون لبعض، بعضهم الناس وينقله للناس،  أو اللغة ابصطالحات عنه ويعربا
 .العامل أحناء يف السائر هو ابللغة التعبري كان وإن غريها،

 حمسوس، واقع له كان فإن: فيه يُنظر للشخص يُنقل الذي والفكر
 أن يسبق مل كان أو إليه، نُقل حني أحسه أو الشخص، أحسه أن سبق

 وصداقه، إليه، نُقل كما ذهنه يف تصوره بل إليه نُقل حني حيسه مل أو أحسه،
 فهو احملسوس، ابلواقع كتسليمه به وسلام أحسه كأنه ذهنه يف واقع له وصار

 ا  مفهوم ذهنه يف له الواقع هذا بوجود فأصبح أدركه، قد احلالتني هاتني كلتا يف
 يوَجد مل وإن. هو عنه الفكر هذا نتج لو كما حقيقة ا  فكر  وكان مفاهيمه، من
 الفكر، وَفِهم اجلملة، َفِهم بل إليه نُقل الذي الشخص عند واقع الفكر هلذا

 ا  تصديق وال ا  حس ال ذهنه يف واقع له يتكون مل ولكن منه، املراد وَفِهم
 ابعتبار فكر فهو أشياء، عن معارف جمرد أي فقط، معلومات فهو ،ا  سليموت

 ولذلك. عنه ذهنه يف واقع لديه يوَجد مل من عند معارف جمرد ولكنه مدلوالته،
ا األشخاص يف املعلومات تؤثر ال  يف واقع هلا أفكار ألهنا املفاهيم تؤثر وإّنا

 يُعرف حىت هو، ما الفكر معرفة من بد ال كان ولذلك. أدركها من ذهن
 .الفكر يؤثر كيف
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 التفكري طريقة

 وال عنه، مبعلومات عنده الواقع اقرتان من اإلنسان عند الفكر ينشأ
 من بوجه وال وحدها املعلومات من وال ،ا  مطلق وحده الواقع من ينشأ أن ميكن

 .الوجوه
 هل وانظر ،ا  شيئ عنها عرف أن يسبق مل أشياء صغري طفل أمام ضع

 ابلواقع إحساسه تكرار من عنده حيصل أنه جتد فإنك فكر؟ ندهع حيصل
 بعض، عن بعضها األشياء متييز عنده وحيصل الواقع، بوجود إحساس وحده
 يتصل مما ذلك غري أو يشبع، أو يزعج، أو َيُسر أو يلذ، أو يؤمل ما ومتييز

 مهما ذلك من أكثر شيء عنده حيصل وال العضوية، احلاجات أو ابلغرائز
 جراء من وحيصل إحساس عنده حيصل أي وتنوع، وتكرر اإلحساس تلفاخ

 مث ا  شيئ أمامه وضعتَ  إذا ولكنك. فقط غريزي متييز وتكرره اإلحساس هذا
 لك وبنيا  لك شرحه عنه سألته فإنْ . الشيء هو ما أدرك عنه مبعلومات قرنته

 لو أماا. فكر عنده يصبح أي الشيء، إدراك عنده حينئذ فيصبح هو، ما
 سردها يعاود فإنه املعلومات هذه له وكررت الشيء عن فقط معلومات أعطيته

 .ابلواقع يربطها مل ما فكر عنده حيصل وال هي، كما لك

 مث ا  ونر  وتفاحة ميزان   طفل أمام ضع: هو ذلك على احلسي والدليل
 تؤكل، تفاحة يزِن، ميزان: له تقول كأن منها واحدة كل عن معلومات حفاظه

 على إصبعه فيضع امليزان أين اسأله مث مرات عدة عليه وكررها رق،حت نر
 ذلك ترض مل رآك إذا ولكنه امليزان، على إصبعه يضع وقد النار، أو التفاحة
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 وأعادها، معلومات تلقى قد فهو. غريه على إصبعه ووضع احلال، يف غريَّ 
 وبينت يزن، ميزان هذا له وقلت امليزان أريته إذا أماا. فكر عنده حيصل مل ولكنه

 حيصل فإنه ذلك وكررت النار أو التفاحة أريته مث ذلك، وكررت الوزن عملية له
 رفضت فلو. عليه ودلاك عليه إصبعه وضع امليزان أين له قلت فإذا. فكر عنده
 أدركه، ألنه له ُشرح الذي امليزان على ويصر عليك يرد ال وغالطته ذلك

 األشياء هذه عن فكر له صار ألنه امسه، ذكر ردجمل أو رؤيته جملرد يعرفه فيصبح
 .املعلومات مع الواقع ابقرتان

 من تلقيه مع ابلواقع إحساسه من اإلنسان عند ينشأ فالتفكري وعليه
 تكن مل إن هذا. فكر ذلك من عنده فيصبح اإلحساس، مع معلومات غريه
 عنده نشأ أن سبق قد فيكون معلومات عنده كانت إن أماا معلومات، عنده
 يربط مث الواقع حيس فإنه شيء عن ا  جديد ا  فكر  ينشئ أن أراد فإذا فكر،

 أي عنده تكن مل فإن. ا  فكر  فيصدر السابقة مبعلوماته ابلواقع إحساسه
 من فيحصل عنه معلومات يتلقى أن إىل افتقر الشيء هبذا تتصل معلومات

 الطريقة هذه وعلى. عنده جديد فكر ابلواقع إحساسه مع للمعلومات تلقيه
 .الفكر ينشأ

 طريقة وهي اإلنسان عند الطبيعية التفكري طريقة هي النشأة وهذه
 .الفكر توِجد اليت وهي األساسية، التفكري

 ابلواقع اإلحساس اقرتان حتتام هي حيث من التفكري فطريقة ذلك وعلى
 اقعابلو  اإلحساس مع السابقة املعلومات اقرتان أو عنه، السابقة املعلومات مع

 إعطاء من بد فال. ا  مطلق فكر حيصل ال ذلك غري ويف الفكر، حيصل فحينئذ
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 إجياد من بد وال ،ا  فكر  ننشئ أن نريد حني ابلواقع اإلحساس مع املعلومات
 الذي الفكر يدَرك أن أردن إذا إعطائها حني املعلومات مع ابلواقع اإلحساس

. فكر يوجد حىت لوماتمع وجود ومن حمسوس، واقع وجود من بد فال. نعطيه
 وحدها املعلومات إعطاء كان ولذلك. التفكري طريقة هي وحدها وهذه

 الشخص، عند ا  فكر  يشكل ال حمسوس بواقع اقرتاهنا دون بعضها مع وربطها
 يدرِك مل ما له شرحت مهما فكر أي يوِجد وال معلومات عنده يوِجد بل

 .ا  حمسوس الواقع هذا ويكون واقعها
 أنشأه، أو الفكر أوجد الذي املفكر عند فكر جيادإ حيث من هذا

 فإنه للناس الفكر هذا إعطاء أريد فإذا لغريه، الفكر يعطي من عند هو وكذلك
 اقرتن فإن ،مثال   كاللغة التعبري وسائل من وسيلة أبي إليهم يُنقل أن ميكن

 دق يكون فإنه منه قريب أو مبثله أحساوا أو به أحساوا أن سبق بواقع عندهم
 وإن إليه، توصلوا قد هم كأهنم مفاهيمهم من ا  مفهوم فصار ،ا  فكر  إليهم انتقل

 ومل هلم وُشرحت اجلُمل معىن فهموا أبن لديهم حمسوس بواقع عندهم يقرتن مل
ا ،ا  فكر  إليهم انتقل قد يكون ال فإنه هلا، واقع أي يتصوروا  جمرد إليهم نُقل وإّنا

 مل ألنه مفكرين، يصبحون وال متعلمني املعلومات هبذه فيصبحون معلومات،
 .معلومات تتضمن مجل نُقلت بل ،ا  فكر  إليهم يُنقل

 معان   من فيها ما يقرابوا أن ا  أفكار  للناس ينقلون ملن بد ال كان هنا ومن
 مما قريب بواقع أو لديهم، احملسوس بواقعها اقرتاهنا مبحاولة الناس ألذهان
 نقلوا قد يكونون ال ذلك يفعلوا مل وإن .ا  أفكار  منهم أيخذوا حىت حيسونه،

ا أفكارهم، للناس  .إايها علاموهم معلومات إليهم نقلوا وإّنا
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 ابقرتان وذلك التفكري، طريقة على احلرص من بد ال كان وهلذا
 احملسوس الواقع من األفكار بتقريب أو الفكر، إنشاء عند ابلواقع املعلومات

 .ا  فكر  فتوِجد ابلواقع املعلومات تقرتن حىت أيخذها من عند
 ما أهم من عليها واحلرص التفكري طريقة إىل االهتداء كان هنا ومن

 .الناس عند توفره جيب

 
 الغيبية القمدمرية

 إىل احلياة يف شيء كل وإرجاع للقدر، االستسالم هي الغيبية القدرية
 أي اةاحلي يف اإلنسان لعمل ليس وأنه اإلنسان، عن املغيَّبة املقادير تصرفات

ا أثر، ، وليس مسريَّ  هو وإّنا  حيث الرايح حتركها الفضاء يف كالريشة وهو مبخريَّ
 !تشاء

 العباسيني، عهد أواخر منذ عقيدة، واخُتذت الفكرة، هذه شاعت وقد
 وسيلة والقدر ابلقضاء االعتقاد وجوب اخُتذ وقد. اآلن حىت واستمرت
 وجد أن جرائها من وكان. املسلمني على الفكرة هذه بواسطته أُدخلت

 إليها االستناد يف اجلََهلة الَقَعدة ووجد إلخفاقهم، ا  مربر  كنفها يف املخفقون
 وابلفقر فيهم، ينزل ابلظلم الناس من كثري ورضي. وتقاعسهم لكسلهم حجة
 أعماهلم، على تسيطر وابملعاصي عليهم، خييام وابلذل حلومهم، من ينهش

 استسالم ذلك أن زاعمني يعتقدوهنا، اليت بيةالغي القدرية إىل منهم ا  استسالم
 !وقدره هللا قضاء إىل
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 من كثري يف متحكمة الناس، على مسيطرة الفكرة هذه تزال وال
 عهد يف تُعرف مل الغيبية القدرية أن املدقق الباحث جيد بينما تصرفاهتم،
 َلما املسلمني عند موجودة كانت ولو منهم، أحد خبََلد دارت وال الصحابة،

 يشاء، ما يفعل للقدر تركوا لكانوا بل املشقات، حتمالوا وال الفتوحات، فتحوا
 "!تعمل مل أو له عملت سواء يكون ُقدار "ما قالوا ولكانوا

 ابلسيف، إالا  يُفتح ال احلصن أن: أدركوا العارفني املسلمني أولئك ولكن
 أن جيب واملرض ،إليه ُيسعى أن جيب الرزق وأن ابلقوة، إالا  يُقهر ال العدو وأن

 يده، تُقطع أن جيب والسارق جُيلد، أن جيب املسلم اخلمر وشارب منه، يُتقى
 مع هبا القيام من بد ال السياسية واملناورات حياَسب، أن جيب واحلاكم
 بقيادة املسلمني جيش شاهدوا وقد ذلك غري يعتقدوا أن ميكن وال. األعداء
 يوم وينتصر القيادة، أوامر خالفوا ماةالر  ألن ُأحد معركة يف يُهزم  الرسول
 للقتال رجع النبال، خوف من املعركة من فرا  الذي اجليش ألن اهلزمية بعد حنني
 املعركة يف نفر بضعة مع اثبت وهو والسالم الصالة عليه الرسول نداه عندما

 .اهلارب اجليش أعني أمام
 ينِتج السبب علوج ابملسبَّبات، األسباب ربط علامنا قد تعاىل هللا إن

 حيصل وال تقطع والسكني نر، بدون إحراق حيصل وال حترق فالنار: املسبَّب
 ابلعمل القيام على القدرة فيه وجعل اإلنسان هللا وخلق. سكني بغري قطع

 يشاء، مىت وميشي يشاء مىت أيكل: أبعماله القيام يف املطلق االختيار وأعطاه
 ويقعد فَيِذل، اجلهاد ويرتك فيعاَقب، يقتلو  فيعَلم، ويتعلم يشاء، مىت ويسافر

 شرع يف وال احلياة، واقع يف الغيبية للقدرية وجود فال. فيفقر للرزق السعي عن
 .هللا
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 وال قريب من ال شيء، يف الغيبية القدرية من فليسا والقدر القضاء أماا
 مثل. عنه ا  جرب  وعليه اإلنسان من تقع اليت األفعال هو القضاء ألن بعيد، من

 على السيطرة ميلك وال بفمه، ال أبذنه ويسمع أبنفه، ال بعينيه يرى كونه
 اإلنسان فأصاب األرض هز زلزال أو السماء من نزلت وكصاعقة. قلبه دقات

 فهذه. فقتله إنسان على األرض سطح على ِمن شخص سقوط أو ضرر، منه
 هلا عالقة وال عليها، اإلنسان حياَسب وال القضاء يف داخلة أعمال كلها

 .االختيارية اإلنسان أبفعال
 كاإلحراق الشيء، إنتاج حيصل هبا اليت األشياء خواص هو والقدر

. اإلنسان يف املقدَّرة النوع وغريزة السكني، يف املقدَّر والقطع النار، يف املقدَّر
 اإلنسان هبا ابشر فإذا. فاعل بفعل إالا  ابلعمل القيام تستطيع ال كلها وهذه
 قام فلو. الشيء يف املوجود القدر ال الفعل فاعل هو كان ختياره،اب عمال  

 ابخلاصية حترق اليت النار ال اإلحراق فاعل هو كان ابلنار، بيت إبحراق إنسان
 ابلقدر ابشر الذي هو ألنه اإلحراق، فعله على اإلنسان فيحاَسب هبا، املقدَّرة
 دخل ال والقضاء فاعل، فعل نبدو  ا  شيئ يفعل ال فالقدر. ابختياره ا  معين عمال  

 له دخل ال إذن فكالمها. منه ابختيار هبا يقوم اليت اإلنسان أفعال يف له
 حيث من الوجود نظام يف ا  أيض هلما دخل وال االختيارية، العباد أبفعال

ا عليه، السيطرة  خلقها اليت النواميس وفق يسري الذي الوجود نظام من مها وإّنا
 .واحلياة إلنسانوا للكون تعاىل هللا

 ويف العيش لكسب السعي يف يؤثر أن قادر فاإلنسان ذلك وعلى
 على وقادر خلعه، أو الظامل احلاكم اعوجاج تقومي على وقادر العيش، طريقة
 خرافة إالا  الغيبية القدرية وما. االختيارية أفعاله يف داخل هو ما كل يف التأثري

 .األوهام من ووهم اخلرافات من
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 احلياة يف اإلنسان لسلوك ضوابط سالماإل مفاهيم

 كوهنا ومعىن. املعرفة جملرد معلومات وليست مفاهيم هي اإلسالم أفكار
 ألشياء شرح جمرد وليست احلياة، معرتك يف واقعة مدلوالت هلا أن مفاهيم
 لإلنسان ميكن واقع له عليه تدل مدلول كل بل. وجودها اجملرد املنطق يفرض

 واستنارة عمق إىل حتتاج عميقة مفاهيم أكانت سواء عليه، إصبعه يضع أن
 حمسوسة أكانت وسواء. بسهولة فهمها ميكن ظاهرة كانت أم إلدراكها،
 مغيَّبة كانت أم العامة، واآلراء واألفكار كاملعاجلات حمسوس واقع هلا ابحلواس،

 .والنار واجلنة كاملالئكة بصدقه، ا  حس العقل قطع قد عنها أخربن الذي ولكن
 ا  ذهن واقعة مدلوالت أو ،ا  وذهن ا  حس واقعة مدلوالت هلا موجودة وقائع فكلها
 .جازم قطعي شكل على

 يف معلومات وال الَفَلك، يف أحبااث   ليست الواقعة املدلوالت هذه أن إالا 
ا الكون، يف مبا لالنتفاع جاءتنا قد الكيمياء يف ا  أفكار  وال الطب،  هي وإّنا
 عالقة وال األخرى، احلياة وحنو الدنيا احلياة هذه يف اإلنسان لسلوك ضوابط

 معاجلات وجاءت وموعظة، ورمحة هدى جاءت قد فهي. ا  مطلق ذلك بغري هلا
 النصوص يف املفاهيم هذه تتبعنا وإذا. سلوكه لكيفية ا  وتعيين اإلنسان ألعمال

 الدالة األفكار تضمنت اليت أخرى وبعبارة املفاهيم، هذه عنها صدرت اليت
 الوجه هذا على جاءت استثناء غري من مجيعها أهنا جند املفاهيم، هذه على
 يف والسناة القرآن فنصوص. وحدها الناحية هذه يف وُحصرت سواه، دون

 عليه دل ما وهو - ومفهومها - اجلملة لفظ عليه دل ما وهو - منطوقها
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 حمصورة كلها فإهنا - اجلملة معىن يقتضيه ما وهو - داللتها أو - اجلملة معىن
 أفكار، من عليها ويُبىن أحكام من عنها ينبثق وما العقيدة هو واحد إطار يف
 .هذا غري شيء يوجد وال

 وهي الشريعة نصوص يف يدرك أن املسلم على ا  لزام كان هذا وعلى
 أي. احلياة يف بسلوكه خاصة وجاءت هبا، للعمل جاءت أهنا والسناة، الكتاب

 :اثنني أمرين اإلسالم يف يدرك أن املسلم على جيب
 احلياة وحنو الدنيا احلياة يف سلوكه لضبط مبفاهيم جاء أنه أحدمها

 فيه فتظهر. القانون هذا ضمن سلوكه لضبط قانون   فكر كل فيأخذ األخرى،
 فيه ُأخذت إذا أنه ا  واضح يكون أن وجيب. التعليمية الناحية ال العملية الناحية
 السلوك، لضبط قانون   كونه وهي األصلية صبغته َقدَ فَـ  وحدها التعليمية الناحية
 املوجودة احلياة حرارة بذلك فَيفقد. والتاريخ اجلغرافيا كمعارف معرفة وصار
ا ،ا  حبت ا  إسالم ليس ويصبح فيه،  هبا اإلحاطة يف يستوي إسالمية، معارف وإّنا

 أهلها، ربوحيا ليحارهبا يتعلمها والذي هبا، يؤمن ال الذي الكافر املستشرق
 علمية، وكلذاة كمعلومات، عنها ينقاب ولكنه هبا يؤمن الذي املسلم العاملِ  مع

 .احلياة يف لسلوكه ضوابط يتخذها أن بباله خيطر أن دون
 دون الشرعية، واألحكام اإلسالمية، األفكار معرفة كانت هنا ومن

 جتعل مل اليت اآلفة هي احلياة، يف اإلنساين للسلوك ضوابط اعتبارها حتقيق
 .اليوم املسلمني حياة سلوك يف ا  أثر  لإلسالم

 أن هوف اإلسالم يف يدركه أن املسلم على جيب الذي الثاين األمر أماا
ا واحلديث القرآن  هلما دخل ال وأنه ،ا  وعلوم معارف ال وشريعة ا  دين جاءا إّنا
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 الكيمياء، أو ابلطبيعيات وال ابجلغرافيا، وال ابلتاريخ ال العلوم، من علم أبي
 .ابالكتشافات أو ابالخرتاعات وال

 وعن والكواكب والنجوم القمر عن آايت من القرآن يف ورد ما أماا
: تعاىل كقوله والنبات والطري واحليوان واألهنار واجلبال البحار    

          ،               ، من ذلك غري إىل 
ا العلوم من علم أي على داللة أية هلا فليس اآلايت،  إىل نظر لفت هي وإّنا

 عقله يُقنع ما على اإلنسان تدل وآايت هللا عظمة على وأدلة هللا، قدرة
 .وتعاىل سبحانه ابهلل اإلميان بضرورة

 ألي وليس وتتعظ، لتدرِك للعقول نظر ولفت وعظمته، قدرته أدلة فهي
 .العلم أو ةاملعرف يف حبث

 أتت مل واحلديث القرآن هبا جاء اليت اإلسالم أفكار فإن ذلك وعلى
ا التعليمي، للبحث وال املعرفة جملرد  فهي اإلنسان، مشاكل ملعاجلة جاءت وإّنا

 .األخرى احلياة وحنو الدنيا احلياة يف لسلوكه ضوابط
 

 اإلسالم يف العقوابت

 عن الناس لزجر زواجر ؛ابروجو  زواجر اإلسالم يف العقوابت هللا شرع
 .القيامة يوم تعاىل هللا عذاب املسلم عن جترب وجوابر اجلرائم، ارتكاب

 قال. القرآن بنص اثبت فهذا زواجر، اإلسالم يف العقوابت كون أماا
: تعاىل                       .يف جعل تعاىل هللا فكون 
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 يكون وال احلياة، أبقى الذي هو القصاص إيقاع أن معناه اةاحلي القصاص
 ال موته يكون القصاص ففي القصاص، عليه وقع من حياة إبقاء يف ذلك

 العاقل حال من الغالب أن على. القصاص وقوع شاهد من حياة بل حياته،
 مجيع وهكذا. القتل على يُقدم ال فإنه هو، قُتل غريه قتل إذا أنه علم إذا أنه

 .لزواجرا
 زواجر كوهنا معىن ألن ابجملرم، إالا  توَقع أن جيوز فال العقوابت هذه أماا

 .ارتكاهبا عن ميتنعوا أي اجلرمية، عن الناس ينزجر أن
 يعترب ال ولذلك. الشرع قبحه ما والقبيح القبيح، الفعل هي واجلرمية

 .رميةج حينئذ فُيعترب قبيح فعل أنه على الشرع نص إذا إالا  جرمية الفعل
 يكتسبها مكتَسبة هي وال اإلنسان، فطرة يف موجودة اجلرمية وليست

ا به، اإلنسان يصاب ا  مرض ليست أهنا كما اإلنسان،  النظام خمالفة هي وإّنا
 .اإلنسان أفعال ينظم الذي

 وحاجات غرائز فيه وخلق تعاىل هللا خلقه قد اإلنسان أن وذلك
 ألن تدفعه اإلنسان يف حيوية طاقات العضوية واحلاجات الغرائز وهذه عضوية،

 .اإلشباع هذا أجل من عنه تصدر اليت ابألعمال يقوم فهو إلشباعها، يسعى

 ويؤدي واالضطراب، الفوضى إىل يؤدي نظام دون اإلشباع هذا وتْرك
 .الشاذ اإلشباع أو اخلاطئ اإلشباع إىل

 ظمن حني العضوية واحلاجات الغرائز هذه إشباع تعاىل هللا نظم وقد
 أعمال عالج اإلسالمي الشرع فبنيا . الشرعية ابألحكام اإلنسان أعمال
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 اخلطوط هذه يف وجعل والسناة، الكتاب هي اليت العريضة اخلطوط يف اإلنسان
 واحلرام، احلالل وشرع. لإلنسان حتدث حادثة كل يف احلكم حمل العريضة

 اليت األشياء وبنيا  اإلنسان، أفعال من فعل كل حكم منه ُيستنَبط مبا فجاء
 مبا العمل اإلنسان وكلف ونواه أبوامر الشرع ورد وهلذا. اإلنسان على حرامها

 الفعل فعل فقد ذلك اإلنسان خالف فإذا. عنه هناه ما واجتناب به، أمره
 ما فعل كان أم به أمر مبا القيام عدم ذلك أكان سواء جرمية، فـََعل أي القبيح،

 هلذه عقوبة من بد ال فكان. اجلرمية فعل أنه تربيع احلالتني كلتا ففي عنه، هنى
 معىن فال وإالا  عنه، هناهم عما وينتهوا به، هللا أمرهم مبا الناس أيمتر حىت اجلرائم
 أمر ألي قيمة ال إذ خمالفتها، على عقاب يكن مل إذا والنواهي األوامر لتلك

 سواء الطلب، هبذا يقوم ال من به يعاَقب ما مقابله يكن مل إذا به القيام يُطلب
 .ترك طلب أم فعل طلب أكان

 اآلخرة يف عقوابت اجلرائم هذه على أن اإلسالمي الشرع بني وقد
 اجملرم هبا يعاقب الذي هو تعاىل فاهلل اآلخرة عقوبة أماا. الدنيا يف وعقوابت

: تعاىل هللا قال القيامة، يوم فيعذبه                   

        ، تعاىل وقال :                
                                        

                      . 

 ا  حتم واقعة فهي القرآن، يف صرحية العقوابت هذه تعاىل هللا بني وقد
 : تعاىل قال الداللة، قطعية الثبوت قطعية آايت يف جاءت ألهنا    
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 وأن معجز، أبسلوب ا  قطعي بيان   هللا عذاب كثرية آايت تبني وهكذا
 عذاب كل عليه ويُهون الفزع، ويتواله اهلول، لََيأخذه يسمعها حني اإلنسان

 على يُقِدم فال وهوله، رةاآلخ عذاب تصور إذا مادية، مشقة وكل الدنيا، يف
 .وهوله العذاب هذا نسي إذا إالا  ونواهيه هللا أوامر خمالفة

 واحلديث القرآن يف هللا بيانها فقد الدنيا عقوبة أماا اآلخرة، عقوبة هذه
 بنيا  اليت اإلسالم فعقوبة. هبا تقوم اليت هي الدولة وجعل ،ومفصَّلة جمَملة

 الدولة هبا تقوم أي نئبه، أو اإلمام هبا ميقو  الدنيا يف اجملرم على إيقاعها
 وهذه. والكفاارات التعزير من احلدود دون وما هللا، حدود بتنفيذ اإلسالمية
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 عقوبة املذنب عن ُتسِقط الدولة ِقبل من معني ذنب على الدنيا يف العقوبة
 الذنوب فعل عن الناس فتزجر وجوابر، زواجر العقوابت بذلك فتكون. اآلخرة
 .اآلخرة عقوبة املسلم عن فتسقط اآلخرة عقوبة وجترب واآلاثم، اجلرائم بوارتكا

 هللا رضي الصامت بن عبادة عن البخاري رواه ما ذلك على والدليل
 اِبّللَِّ  ت ْشرِك وا ال أمنْ  عملمى تـ بماِيع وِن »: جملس يف  هللا رسول لنا )قال: قال عنه
 بـمنْيم  تـمْفتـمر ونمه   بِبـ ْهتمان   َتمْت وا ومال أمْوالدمك ْم، تـمْقتـ ل وا ومال ،تـمْزن وا ومال تمْسرِق وا، ومال ،ا  شمْيئ

، يف  اتـمْعص و  ومال ومأمْرج ِلك ْم، أمْيِديك مْ  ، عملمى فمأمْجر ه   ِمْنك مْ  ومّفَّ  فمممنْ  ممْعر وف   ومممنْ  اّللَِّ
نـْيما، يف  فـمع وِقبم  ا  شمْيئ ذمِلكم  ِمنْ  أمصمابم   ذمِلكم  ِمنْ  أمصمابم  ومممنْ  لمه ، ارمة  كمفَّ  فـمه وم  الدُّ

 َعَلى فـََبايـَْعَناهُ . «عنه عمفما شماءم  ومِإنْ  عماقـمبمه   شماءم  ِإنْ  اّللَِّ  ِإلم  أمْمر ه  فم  اّللَّ   سمتـمرمه  فم  ا  شمْيئ
 .(َذِلكَ 

 معني ذنب على نئبه أو اإلمام من الدنيا عقوبة أن يف صريح وهذا
  هللا رسول إىل أيتون املسلمني من كثري كان ولذلك اآلخرة، عقوبة ُتسِقط
 عنهم يسقط حىت الدنيا يف احلد عليهم ليوقع فعلوها اليت ابجلرائم فيقراون
 من أهون ألنه الدنيا يف والقصاص احلد آالم فيحتملون القيامة، يوم هللا عذاب
 .اآلخرة عذاب
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 الغريزي التمييز

 التمييز عن فعجزوا الغريزي، زابلتميي الفكر الناس على اختلط ما ا  كثري 
 من فمنهم. مضلِال هو ما ومنها مضحك هو ما منها أخطاء يف فوقعوا بينهما،

 من ومنهم ،ا  فكر  للحيوان جعل من ومنهم ،ا  وفكر  عقال   يولد حني للطفل جعل
 وأن الفكر، تعريف يف الضالل إىل الغريزي والتمييز الفكر بني التمييز عدم جراه

 ،ضروراي   الغريزي التمييز هو ما بيان كان وهلذا. العقل هو ما فهم يف اخلطأ
 .ضروري اإلدراك أو العقل أو الفكر هو ما بيان أن كما

. ابلواقع إحساسه تكرار جراء من احليوان عند حيصل الغريزي والتمييز
 أن إالا . اإلنسان عند احلال هي كما حواس، ولديه دماغ لديه احليوان أن ذلك
ا الربط، على القدرة من خال ناحليوا دماغ  فال. فقط لإلحساس مركز فيه وإّنا
ا ابإلحساس، أو ابلواقع يربطها سابقة معلومات لديه توجد  لديه توجد وإّنا

. ابلواقع اإلحساس حني االنطباعات هذه ويستعيد الواقع، عن انطباعات
ا ا  ربط ليست االستعادة وهذه  ءجرا من اإلحساس ملركز حترُّك هي وإّنا

 من فيحصل األول، ابلواقع يتصل جديد بواقع أو األول ابلواقع اإلحساس
 حنو احليوان سلوك يعنيا  الذي وهو غريزي، متييز لإلحساس االستعادة هذه

 عدم أو لإلشباع فقط السلوك هذا ويكون. العضوية احلاجة أو الغريزة إشباع
 .ا  مطلق ذلك من ألكثر يكون وال اإلشباع

 فقط ابلواقع إحساس هو احليوان عند حيصل ذيال فإن هذا وعلى
 لإلشباع يدفعه الذي هو اإلحساس وهذا. وتنوَّع اإلحساس هذا تعدد مهما
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 ال أو يؤكل كونه مييز فإنه طعام طري أو حليوان ُقدام إذا فمثال  . اإلشباع عدم أو
 وإذا. ذلك على يزيد وال عنه، يُعِرض أو فيأكله حنوه سلوكه يعنيِا  مث يؤكل،
 يزيد أن يستطيع ال فهو حده، عند وقف اإلشباع نحية من التمييز هلذا وصل
 فهو وتراب شعري حلصان ُقدام ولو. ذلك على يزيد أن حياول وال ذلك على

 تركاز الرتاب يف ال الشعري يف ذلك وجد فإذا إشباع، فيه أيهما خيترب أن حياول
 ذلك بعد فيصبح. يشبع ال والرتاب حاجته يشبع الشعري أبن اإلحساس عنده
 كان إذا به اإلحساس مبجرد الشعري وأيخذ به، اإلحساس جملرد الرتاب يرتك
 .ا  جائع

 اإلحساس، بواسطة حصلت جتربة من احليوان عند حصل التمييز فهذا
 مبا إحساسه مع غريه من أو منه حصلت وسواء مرة، ولو التجربة هذه وتكفي
 أشياء جتارب من أو واحد شيء جتربة من ذلك أكان وسواء. لغريه حصل
 هي الواحد الشيء جتربة أن إالا . غريزاي   ا  متييز  حتدث كلها فإهنا خمتلفة، متعددة

 متعددة جتارب عنده حتصل وقد. غريها من أكثر احليوان عند تظهر اليت
 وقد. واحلامض واملر احللو على كالتجربة أو والرتاب الشعري على كالتجربة

 التفكري، يشبه مبا اإلحساس استعادة عنه فيصدر عقدةم جتارب عنده حتصل
 .مبعلومات ا  ربط وليس أحساه، أن سبق ملا استعادة احلقيقة يف ولكنه

 إىل يذهبان فأرين أن شوهد فإنه للبيض، الفريان سرقة جتربة ذلك مثال
 الفأر بطن على البيضة اآلخر ويدفع ظهره على أحدمها فينبطح البيض سوق

 وكرمها إىل ذنبه من اآلخر الفأر ويسحبه عليها رجليه ذاك بضفيق املنبطح،
 فهذه. السابق الوجه على بغريها لإلتيان يرجعان مث فيه، البيضة يضعا حىت
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 ربط عن ال احملسوسات استعادة يف جتارب عن نتجت ولكنها معقدة، العملية
 مبا ليتص أو اإلشباع به حيصل مبا إالا  حتصل ال التجارب وهذه. املعلومات

 يف حتصل قد لكن يؤكل، ما بغري رانالفئ مسألة حتصل فال. اإلشباع به حيصل
 واحلصان، الفأر من حصل الذي فهذا. إشباع فيه حيصل مما البيض غري

ا ا  تفكري  ليس وغريها واجَلَمل القرد من وحيصل  خاص وهو غريزي متييز هو وإّنا
 هذا هو ما معرفة إىل ليص أن ميكن فال. التمييز يتعدى وال فقط يشبع مبا

 هنا ومن. إشباع به حيصل ال الذي الشيء هو ما وال أشبع، الذي الشيء
 .ا  إدراك وال عقال   وال ا  فكر  وليس غريزاي   ا  متييز  كان

 الربط قابلية فيه دماغه كان وإن فإنه يولد، حني الطفل احليوان ومثل
 ليميزه، اجلديد قعابلوا ابإلحساس يربطها حىت معلومات لديه توجد مل فإنه

ا إدراك، وال عقل وال فكر عنده حيصل ال ولذلك  غريزي متييز عنده حيصل وإّنا
 عن معرفة عنده جتعل وال يشِبع، ال أو يشِبع كونه حيث من للشيء فقط

 الذي الشيء هو ما يعرف ال فهو. فيه اإلشباع مياز الذي الشيء حقيقة
اوإ يشِبع، مل الذي الشيء هو ما وال أشبع،  أنه حدود يف متييز عنده حيصل ّنا
 جراب ،ا  وحجر  تفاحة طفل على عرضتَ  فإذا. فقط يشِبع ال أو يشِبع

 ذلك من عنده فتحصل. اآلخر ويرمي أيكله، اإلشباع فيه جيد فما أحدمها،
 من حصل غريزي بتمييز احلجر ويرمي التفاحة أيخذ أن هبا يستطيع جتربة

 لديه ُوجدت فإذا. بعد لديه توجد مل املعلومات ألن وذلك فقط، التجربة
 فإحساسه. دماغه تكوين من جزء الربط ألن ا  طبيعي استعملها املعلومات

 الشيء عن املفهوم وجود فيكون ،ا  حتم ابملعلومات بربطه مرتبط ابلشيء
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 أو العقل أو الفكر الطفل عند حينئذ فيبدأ. به ابإلحساس ا  حتمي ا  ربط ا  مربوط
 .هبا يربط اليت املعلومات دوجو  مبجرد اإلدراك

 احلواس، بواسطة ابلواقع إحساس هو الغريزي التمييز فإن هذا وعلى
 نقل فإنه الفكر، خبالف يشِبع، ال أو يشِبع كونه من الشيء متييز به حيصل
 حكم فالفكر. الواقع هذا تفسِار ومعلومات الدماغ إىل احلواس بواسطة الواقع
 .غري ليس يشِبع، ال أو يشِبع الشيء أن تبيان الغريزي والتمييز شيء،ال على

 

 اخلـوف

 اإلنسان يف الوجود حتمي وهو البقاء، غريزة مظاهر من مظهر اخلوف
 غريزة مظاهر كباقي أنه إالا . وجوده مع فطرة   فيه وُوجد تكوينه، من جزء ألنه

 نوع،وال التدين وهي الغرائز كباقي بل وغريها، والرمحة والدفاع كالسيادة البقاء
 اخلوف يظهر ال املثري العامل هذا يوجد مل وما يثريه، عامل بوجود إالا  يظهر ال

 إما وهو الغرائز، من غريزة أي يثري الذي هو اخلوف يثري الذي والعامل. ا  مطلق
 أنه إالا . فيه املتعلقة أو به، املتصلة األفكار من فكر وإما حمسوس، مادي شيء

 يشعر مما أو خييف أنه يدَرك مما الفكر أو دياملا الشيء هذا يكون أن بد ال
 حيصل ال الشعور هذا أو اإلدراك هذا حيصل مل وما. خييف أنه ا  وجداني

 ارتبطت قد الشيء كان إذا إالا  تثور وال طاقتها تتحرك ال الغريزة ألن اخلوف،
 ما بوجود إالا  حيصل ال هذا وعلى. غريزي بتمييز أو إبدراك اخلوف مشاعر فيه
 .اإلنسان خلق مع ُخلق قد فطراي   كان وإن ه،يثري 
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 الشعوب جرائها من تعاين اليت اخلطرة املشكالت من مشكلة واخلوف
 على سيطر إذا واخلوف. والتأخر الذل من تعاين ما الضعيفة واألمم املنحطة
 الذهين االرتباك لديه وجعل الصفات، أنبل وأفقده العيش، لذة أفقده شخص

 .التمييز وقابلية احلافظة عنده وشلا  األشياء، على كماحل على القدرة وعدم
 إالا  يكون ال وهذا. واألشباح األوهام من اخلوف اخلوف أنواع وأخطر

 أو كاألطفال، بعد يكتمل مل عندهم العقل ّنو ألن إما العقول، ضعاف عند
 معلومات تنقصه من وكل كاجلََهلة ابلواقع للربط الكافية املعلومات وجود لعدم

 مثل أدمغتهم يف فطري لضعف وإما النساء، كمعظم اجملتمع يف حياته كمحب
 يف معهم ابلتعمق إما لديهم اخلوف يعاجلَ  وهؤالء. شاهبهم ومن واملعتوهني البُله

 منه خيافون مبا متصلة ا  أفكار  إبعطائهم وإما إلدراكهم، األشياء وتقريب البحث
 يتخلصون العالج هبذا فإهنم ،لديهم حمسوس واقع األفكار هلذه يكون أن على
 مفاهيمه بقااي تُقلع أن إىل ا  تدرجيي بتخفيفه أو إبزالته إما اخلوف سيطرة من

 .األعماق يف املوجودة
 اخلوف وهو األوهام، خوف من ا  خطر  أقل اخلوف من نوع وهناك

 ا  شيئ اإلنسان يرى أن وذلك. ا  صحيح ا  تقدير  األشياء تقدير عدم عن الناتج
 مكلواب   ا  كلب فيظنه ا  نئم ا  كلب يرى فقد. خميف غري كان ورمبا ا  خميف كان رمبا

 ابلطريق مير أن من فيخاف ،ا  مسعور  ا  كلب مثله رأى أن سبق ألنه (ا  )مسعور 
 يشعر ال نئم وهو خييف، ال أليف كلب أنه لرأى حتقق ولو منه، ويهرب
 إليه خيرج ئالل القفص من يقرب أن فيخاف قفص يف ا  أسد يرى وقد. مبروره

 من خيرج قد أنه منه ا  ظن ويهرب خوفه فيزداد األسد يزجمر وقد األسد،
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 كتابة من املعنوية األشياء يف التقدير عدم حيصل ما وأكثر. وهكذا القفص،
 شاكل وما جاه، صاحب مناقشة أو حاكم حمادثة أو مكان يف خطبة أو مقال
 عن فيمتنع اخلوف له سببي ا  صحيح ا  تقدير  األشياء تقدير عدم فإن ذلك،
 .األذى من ا  خوف املناقشة أو اخلطابة أو الكتابة

 من ينُتج ما بني املوازنة عدم عن نتج شائع اخلوف من نوع وهناك
 اخلطأ فيؤدي أذى يسبب وكالمها به، القيام عدم من ينتج وما ابلعمل القيام

 وذلك خاطر،امل يف والوقوع األمور بسائط من اخلوف إىل املوازنة هذه يف
 ابألماة األذى إيقاع إىل يؤدي ابلفرد األذى يوقع أن الظامل احلاكم من كاخلوف

 من القتال ساحة يف اجلندي وكخوف. األماة من ا  واحدبوصفه  نفسه وبه
 يف السجن من وكاخلوف منه، واحد وهو كله اجليش إابدة إىل يؤدي املوت
 من ا  أمل أكثر وهو منه، عقيدةال ضياع إىل يؤدي حيملها اليت العقيدة سبيل

 على ا  جد خطر اخلوف وهذا. احلياة يف الوجود من العقيدة إضاعة أو السجن
 .واهلالك الدمار إىل أدى رمبا بل املخاطر إىل ويؤدي األماة

 من أو وجوده من بد وال األحيان، بعض يف ومفيد نفع اخلوف أن إالا 
 أن وجيب يوجد أن جيوز وال األحيان بعض يف ومهلك مضر هو كما إجياده،

 واالستهتار واجب، وهو مفيد، أمر احلقيقية األخطار من فاخلوف. ويُزال يعاجلَ 
 على ا  أخطار  أكانت سواء يكون، أن جيوز وال مضر أمر منها اخلوف وعدم هبا

 احلامي، وهو احلارس هو احلالة هذه يف فاخلوف. أماته على أو نفسه الفرد
 حسااب   هلا حتسب حىت ابألماة احملدقة األخطار رحش من بد ال كان ولذلك
 عذاب ومن هللا من واخلوف. األخطار هذه وإزالة نفسها عن للدفاع وتعمل
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 إاثرة من بد ال كان ولذلك واحلامي، احلارس وهو وواجب مفيد أمر هللا
 املعاصي ارتكاب على هللا عذاب مقدار وشرح النفوس، يف هللا من اخلوف
 اخلوف فهذا. نواهيه وجيتنبوا أبوامره ويقوموا دينه الناس يتبع حىت الكفر وعلى
 احلارس هو ألنه إجياده على يُعمل وأن يوجد أن وجيب ومفيد نفع ومثله

 .املستقيم الصراط يف اإلنسان سري يضمن الذي وهو واحلامي،

 تثريه اليت هي واملفاهيم اإلنسان، فطرة من جزء اخلوف فإن ذلك وعلى
 اإلنسان على األمور أخطر من وهو اإلنسان، عن تبعده اليت وهي ناإلنسا يف
 أخطاره اإلنسان يتقي فحىت أخرى، نواح   يف فائدة أكثرها من أنه كما نواح   يف

 وهي أال وحدها، الصادقة املفاهيم به حيكام أن عليه وجب مبنافعه ويتمتع
 .اإلسالم مفاهيم

 

 الغرائز يثري الذي هو واملفهوم الواقع

 حيوية طاقة منهما كل كانت وإن العضوية، احلاجة عن الغريزة تلفخت
 ميوت ُتشَبع مل وإذا احلتمي اإلشباع تتطلب العضوية احلاجة إذ. فطرية

 ولكنه يقلق، ُتشَبع مل وإذا فقط اإلشباع تتطلب فإهنا الغريزة خبالف اإلنسان،
 ولكنه ميوت، هحاجت يقضِ  أو أيكل مل إذا فاإلنسان. ا  حي يبقى بل ميوت ال
 مل أو ا  جنسي ا  اجتماع النساء مع جيتمع مل فإذا. ميوت ال غريزته ُيشِبع مل إذا

 احلاجة فإن ا  وأيض. احلتمي اإلشباع تتطلب ال الغريزة ألن ميوت ال ُيصلا 
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 خارجها، من ا  خارجي لإلشباع وتُثار ذاهتا من ا  داخلي لإلشباع تتحرك العضوية
 ابحلاجة الشعور حيصل وال ا  مطلق ا  داخلي تحركت ال فإهنا الغريزة خبالف
 الشعور وُوجد اثرت اخلارج من يثريها ما ُوجد فإذا خارجي، مبؤثر إالا  لإلشباع

 وال كامنة تبقى يثريها اخلارج من شيء يوجد مل وإذا اإلشباع، يتطلب الذي
 وجوده حيتاج وال ا  طبيعي الداخل من أييت فاجلوع. ابإلشباع شعور أي يوجد

 العضوية للحاجة اإلشباع يتطلب الذي الشعور فيوجد خارجي، مؤثر أي إىل
 أماا. اخلارج من شيء أي حيصل مل ولو ابجلوع فيحس اإلنسان، نفس من

 وقد اجلوع، شعور الشهي الطعام يثري فقد اجلوع، حيرك قد فإنه اخلارجي املؤثر
 من يثور فال نسياجل الشعور أماا. اجلوع شعور الشهي الطعام عن احلديث يثري

ا ا  مطلق نفسه  الذي الشعور يثور فال اخلارج، من يثريه ما إىل حتركه حيتاج وإّنا
 مل ما اإلنسان به حيس وال ا  قلمط اإلنسان نفس من للغريزة اإلشباع يتطلب
 يوجد وال اجلنسي االجتماع يف الرغبة توجد فال يثريه، خارجي عامل حيصل

 أو الشعور، هذا يثري ا  حمسوس ا  واقع إلنسانا رأى إذا إالا  بذلك شعور أي
 معان   لديه تداعت أو الوقائع، من الشعور هذا يثري عما أمامه إنسان حتداث

 ال الفكر أو احملسوس الواقع يوجد مل وما. الشعور هذا تثري مفاهيم فُوجدت
 .الشعور هذا يثار أن ميكن

ا ،ا  لقق اإلنسان يف هي حيث من الغريزة وجود يسبب ال وهلذا  إاثرة وإّنا
. اإلشباع يتأتى ال حني القلق تسبب اليت هي اإلشباع يتطلب الذي الشعور

. ا  مطلق قلق أي يوجد ال يثريه، ما وجود بعدم اإلشباع شعور يوجد مل فإذا
 وال اجلنسية، الغريزة إشباعه عدم جراء من لإلنسان قلق أي يوجد ال ولذلك
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 احلماقة من كان ولذلك. يثريها فكر أو واقع حيصل مل إذا كبت أي يوجد
 اجلنس على املفاهيم تعطي اليت األفكار الناس بني توضع أن النظر وقصر

 يُفسح أن النظر وقصر احلمق من وكان اجلنسية، والرواايت اجلنسية كاملؤلفات
 ابلنساء، الرجال ابختالط النوع غريزة يثري الذي احملسوس الواقع إلجياد اجملال
 هذا ُيشَبع حىت القلق وإجياد اجلنس، شعور يثري ما إجياد يعين هذا ألن

 فيكون ،ا  دائم لإلشباع فيتحرك أخرى مرة يثريه الذي الواقع إجياد مث الشعور،
 هو وهذا. اإلشباع هذا حيقق ال حني ا  قلق أو اإلشباع، لتحقيق ابلعمل مشغوال  

 من ابلنساء جالالر  اختالط كان ولذلك. الدائم الشقاء أو الفكري االحنطاط
 الذهن ويشغل لإلشباع، اجلهد يصرف ألنه اجملتمع على ا  ضرر  األشياء أشد

 اجلنسية املؤلفات شيوع وكان. دائم قلق يف اإلنسان يضع أو اإلشباع، مبفاهيم
 .اجملتمع على ا  ضرر  األشياء أشد من كذلك

 وما جالزوا  بنظام ا  إجيابي اجلنس غريزة تنظم مفاهيم يف اإلسالم جاء وقد
 وال النوع غريزة يثري ما وبني اإلنسان بني ابحليلولة ا  وسلبي به، ويتعلق عنه يتفرع
 أو ابلتفكري وقته أكثر يشغل جيعله ما وبني اإلنسان وبني إشباعها، حيقق

 وغري احملرم غري واملرأة، الرجل بني اخللوة فحرام. النوع غريزة إلشباع العمل
 يعتنقه، الذي النظام وفق إشباعها له يتحقق وال عالنو  غريزة تثري فإهنا زوجته،
 هذا دليل جاء وقد. فاحشة خمالفة النظام خمالفة أو له القلق ذلك فيسبب
 الم »: والسالم الصالة عليه قال الصحيح، احلديث يف ا  واضح ا  حترمي التحرمي
ل ومن   الم »: وقال ،«حممْرمم   ِذي ممعم  ِإالَّ  اِبْمرمأمة   مْ ك  د  حم أم  َيمْل ومنَّ  ا يـمْوِمي بـمْعدم  رمج ل   َيم  همذم

 الشيطانأن  آخر حديث يف بنيا  وقد. «اثـْنمان أموِ  رمج ل   ومممعمه   ِإالَّ  م ِغيبمة   عملمى ا  ِسر  
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 الصالة عليه فقال اثلثهما، يكون إذ اخللوة حال يف ا  مع والرجل املرأة يغري
ِلثـمه مما كمانم  ِإالَّ  اِبْمرمأمة   رمج ل   َيمْل ومنَّ  الم »: السالمو   على جيب وهلذا. «الشَّْيطمان   َثم

 .اإلسالم ألمر إجابة مشاعره، وحيرك النوع غريزة يثري ما يُبِعدوا أن املسلمني
 

 معلومات جمرد وليست للحياة مفاهيم اإلسالم

ا. حبتة غيبية معلومات وال كهنوتية، مفاهيم اإلسالم مفاهيم ليست  وإّنا
 أن مقدوره يف يكون حني مباشرة العقل يدركها قعيةوا مدلوالت هلا أفكار هي

 إدراكها عن ا  عاجز  يكون حني ا  ظن ال ا  قطع عليها دل ما يدرك أو يدركها،
 .ارتياب أي دون ا  جزم عليه دل الذي احملسوس فيدرِك مباشرة،

 يدل ما يقع أو مباشرة، احلس حتت تقع كلها اإلسالمية فاملفاهيم
 أن إما ألهنا مفاهيم، كلها اإلسالم أفكار أن أي. مباشرة احلس حتت عليها

 يوجد وال. عليه دل أي العقل، أدركه شيء من صادرة أهنا أو العقل، يدركها
 أو ،عقال   مدَرك الذهن، يف واقع له أي مفهوم، وله إالا  فكر أي اإلسالم يف

 .عقال   عليه دل ما مدَرك الذهن يف واقع وله ا  جازم ا  تصديق به مسلَّم
 اإلسالم أمر اليت واملغيَّبات. حبتة مغيَّبات اإلسالم يف توجد ال لكولذ

ا حبتة، غيبية ليست هبا ابإلميان  ملا العقل إبدراك ابلعقل، موصولة مغيَّبة هي وإّنا
 ا  واقع كله اإلسالم كان ذلك وعلى. املتواتر واحلديث القرآن وهو عليها دل

 إىل ا  مستند اإلنسان، ذهن يف ا  واقع هفي فكر لكل ألن الدنيا، احلياة يف ا  موجود
 عليه يبىن الذي األساس هو العقل كان هنا ومن. العقل إىل ا  مستند احلس،
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 وكانت واقع، هلا ا  أفكار  وأحكامه عقيدته وكانت. ا  وأحكام عقيدة اإلسالم
 املغيَّبات بني ذلك يف فرق ال ،ا  واقعي ا  إدراك مدرَكة وأحكامه عقيدته

 األشياء وأحكام األفكار، وهي األشياء على األحكام بني وال واحملسوسات،
 .األشياء عن أو ابإلشياء اإلخبار أو معاجَلات، وهي

 يف واقع هلا وقائع كلها واملغيَّبات واحملسوسات واألحكام فاألفكار
 .الفكر أو اإلدراك أو العقل إىل مستند الذهن

 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته ابهلل اإلميان وهي العقيدة أماا
 ولكل هلا، موجود واقع عن بناء هبا مصدَّق كلها فإهنا والقدر، وابلقضاء

 .الذهن يف واقع منها واحدة
 ا  حس العقل إدراك على بناء حصل قد حممد ونبوة والقرآن ابهلل فاإلميان

 هللا، كالم القرآن أن ا  حس العقل وإدراك. له أول ال الذي األزيل هللا بوجود
 أبن ا  حس العقل وإدراك. للبشر القرآن إعجاز ،ا  حس وقت كل يف راكهإبد

 املعِجز هللا كالم ابلقرآن جاء الذي هو أنه ا  حس إبدراكه ورسوله هللا نيب ا  حممد
 ا  حممد وأن هللا، كالم القرآن وكون هللا، وجود: الثالثة األشياء فهذه. للبشر
 وصار هبا فآمن ،ا  قطع احلس اسطةبو  واقعها مباشرة العقل أدرك قد هللا، رسول

 .حمسوس وواقع الذهن يف واقع هلا
 السماوية الكتب من وغريها جنيلواإل والتوراة ابملالئكة اإلميان وأماا

 ُوجد قد فإنه وآدم، ونوح روناوه وعيسى كموسى واملرَسلني ابألنبياء واإلميان
 هلا فصار. هبا صديقابلت هوأمر  هبا، املتواتر واحلديث القرآن إخبار على بناء
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. املتواتر واحلديث القرآن وهو حمسوس، واقع إىل مستند الذهن يف واقع
 .الذهن يف ا  موجود ا  واقع هلا أن ذلك أفكار، معاين ألهنا مفاهيم كلها فصارت

 ا  حس العقل إدراك على بناء ُوجد قد فإنه والقدر، ابلقضاء اإلميان وأماا
 خواص أن ا  حس العقل وإدراك عنه، ا  جرب  هعلي أو منه وقع أبنه العبد لفعل

 فلو معينة، بدرجة إالا  حيصل ال اإلحراق أن بدليل هلا، خملوقة ليست األشياء
 معني، لنظام أي معينة، لنسبة اخلضوع دون تريد كما حلصل هلا ا  خملوق كان

 أدرك قد والقدر القضاء كان ولذلك. هلا وليس هللا، وهو لغريها ا  خملوق فكان
 يف واقع هلما وصار هبما فآمن ،ا  قطع احلس بواسطة واقعهما مباشرة لالعق

 ا  واقع هلا أن ذلك أفكار، معاين ألهنا مفاهيم فكانت. حمسوس وواقع الذهن
 قطعية مفاهيم كلها اإلسالمية فالعقيدة ذلك وعلى. الذهن يف ا  موجود

 يدل مبا سحي أو به، حيس املسلم ذهن يف واقع هلا الداللة، قطعية الوجود،
 .عليه الفعال التأثري هلا يكون وهبذا. عليه

 الواقع دراسة فيها ويتحتم لواقع، معاجَلات فإهنا الشرعية األحكام وأماا
 مث به، املتعلقة الشرعية النصوص بفهم الواقع هذا يف هللا حكم ودراسة وفهمه،
 كان فإن. ال أم فيه هللا حكم هو كان إذا ما إلدراك عليه الفهم هذا تطبيق
 يكن مل وإن حقه، يف هللا حكم الفهم ذلك كان اجملتهد نظر يف عليه ا  منطبق
 ا  منطبق لنص ا  فهم جيد حىت غريه نص أو غريه، فهم عن حبث عليه ا  منطبق
 الذهن، يف واقع هلا ا  مفهوم الشرعية األحكام تكون وهبذا. وهكذا الواقع، على
 .مفاهيم فهي حمسوس، نص من ُفهم حمسوس، لواقع حمسوس، عالج ألهنا
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 معلومات ليست الشرعية واألحكام اإلسالمية، العقيدة فإن هذا وعلى
ا العقلية، للمتعة جمردة ا  أفكار  وال للحفظ،  للعمل، دافعة مفاهيم هي وإّنا
 اإلسالم كان هنا ومن. حبسبها ا  متكيف هبا، ا  متقيد اإلنسان سلوك وجاعلة

 .معلومات جمرد توليس اإلنسان، تسريِا  مفاهيم كله
 

 الشخصيـة

 لشكله دخل وال ونفسيته، عقليته من تتألف إنسان كل يف الشخصية
 يظن أن السطحية ومن قشور، فكلها ذلك، غري وال هندامه وال جسمه وال

 أن ذلك الشخصية، على تؤثر أو الشخصية عوامل من عامل أهنا أحد
 أن ومبا اخنفاضه، أو اعهارتف على يدل الذي هو وسلوكه بعقله، يتميز اإلنسان

 ا  مرتبط سلوكه فيكون مفاهيمه حبسب هو إّنا احلياة يف اإلنسان سلوك
 يقوم اليت اإلنسان أعمال هو والسلوك. عنها ينفصل ال ا  حتمي ا  ارتباط مبفاهيمه

 عنده املوجودة امليول حبسب سائر فهو العضوية، حاجاته أو غرائزه إلشباع هبا
 شخصيته، قوام هي وميوله مفاهيمه تكون ذلك وعلى ،ا  حتمي ا  سري  لإلشباع

 وما امليول هذه هي وما نتائجها، هي وما تتكون ومم املفاهيم هذه هي ما أماا
 .بيان إىل حيتاج فذلك أثرها، هو وما حُيدثها، الذي

 على دلا  كالم فاللفظ األلفاظ، معاين ال األفكار معاين هي املفاهيم
 :يقول حني فالشاعر موجودة، تكون ال وقد لواقعا يف موجودة تكون قد معان  

 الصفاح مناكب غليظ هرم   هلدمهم أنربيت إذا الرجال ومن
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 األلواح مضعضع الصراع ترك  أجالده يف احلق رميت فإذا
 حيتاج إدراكه كان وإن ،ا  حس ومدَرك الواقع، يف موجود املعىن هذا فإن

 :يقول حني الشاعر ولكن. واستنارة عمق إىل
 جليال يراه وال النزال يوم      بطعنة فارسني أينظم لواقا

 ميال الفوارس َنْظم إذن ميال   قناته طول كان لو فأجبتهم

 وال بطعنة، فارسني املمدوح ينظم فلم. ا  مطلق موجود غري املعىن فهذا
 للجمل املعاين فهذه. ميال الفوارس ينظم أن ميكن وال السؤال، هذا أحد سأل
 .فاظهاأل وتفسر تشرح

 واقع اللفظ تضمنه الذي املعىن هلذا كان إذا أنه فهو الفكر، معىن أماا
 ا  مفهوم املعىن هذا كان حمسوس، كشيء الذهن يتصوره أو احلس عليه يقع
 وإن يتصوره، وال حيسه ال من عند ا  مفهوم يكون وال ويتصوره، حيسه من عند
 من كان هنا ومن. قرأها اليت أو له قيلت اليت اجلملة من املعىن هذا فهم كان
 أن أي. مسعه أو قرأه سواء فكراي   ا  تلقي الكالم يتلقى أن الشخص على احملتم
 أو الفظها يريدها كما ال هي، حيث من عليه تدل كما اجلمل معاين يفهم

 ذهنه يف املعاين هذه واقع هنفس الوقت يف يدرك وأن. تكون أن هو يريدها
 هي فاملفاهيم. مفاهيم املعاين هذه تصبح حىت ،الواقع هذا له يشخِاص ا  إدراك
 ا  واقع أم اخلارج يف ا  حمسوس ا  واقع أكان سواء الذهن، يف واقع هلا املدَرك املعاين
 عدا وما. حمسوس واقع على ا  مبني ا  تسليم اخلارج، يف موجود أنه به ا  مسلَّم
 .علوماتم جمرد هو وإّنا ،ا  مفهوم يسمى ال واجلمل األلفاظ معاين من ذلك
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 املعلومات ربط من أو ابملعلومات، الواقع ربط من املفاهيم هذه وتتكون
 قياس عليها جيري اليت القواعد أو القاعدة حسب التكوين هذا ويتبلور ابلواقع،

 حني واملعلومات للواقع عقله حسب أي. الربط حني والواقع املعلومات،
 األلفاظ تفهم قليةع للشخص بذلك فتوَجد. هلا إدراكه حسب أي الربط،

 ذلك وعلى. عليه حكمها وتصدر املشخَّص، بواقعها املعاين وتدرك واجلمل،
 أخرى وبعبارة. إدراكه أي الشيء، عقلُ  عليها جيري اليت الكيفية هي فالعقلية

 بقياسها ابلواقع املعلومات أو ابملعلومات، الواقع فيها يُربط اليت الكيفية هي
 كالعقلية العقليات اختالف أييت هنا ومن. معينة قواعد أو واحدة قاعدة إىل

 والعقلية الفوضوية، والعقلية الرأمسالية، والعقلية الشيوعية، والعقلية اإلسالمية،
 .الرتيبة

 الواقع حنو اإلنسان سلوك تعنيِا  اليت هي فإهنا املفاهيم هذه نتائج أماا
ْيل نوع له وتعنيِا  املدَرك،

َ
 وقد عنه، اإلعراض أو عليه لاإلقبا من الواقع هلذا امل

 .ا  معيان ا  وذوق ا  خاص َميال   له جتعل

 ابملفاهيم مربوطة لإلشباع اإلنسان تدفع اليت الدوافع فهي امليول، أماا
 اإلنسان عند وحُتِدثُها. تشِبع أن منها يراد اليت األشياء عن لديه املوجودة

 بني اجلاري والربط ضوية،الع وحاجاته غرائزه إلشباع تدفعه اليت احليوية الطاقة
 .املفاهيم وبني الطاقة هذه

 اليت هي احلياة، عن ابملفاهيم مربوطة الدوافع أي وحدها، امليول وهذه
 الغرائز إشباع عليها جيري اليت الكيفية هي فالنفسية. اإلنسان نفسية تكوان
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 اعاإلشب دوافع فيها تُربط اليت الكيفية هي أخرى وبعبارة. العضوية واحلاجات
 اإلنسان داخل يف ا  طبيعي جيري الذي احلتمي االرتباط من مزيج فهي. ابملفاهيم

 .احلياة عن مبفاهيمه مربوطة األشياء عن لديه املوجودة واملفاهيم دوافعه بني

 وإن اإلدراك أو فالعقل. الشخصية تتكون والنفسية العقلية هذه ومن
 تكوين ولكن سان،إن كل لدى حتمي ووجوده اإلنسان، مع ا  مفطور  كان

 اإلنسان، عند مفطورة كانت وإن وامليول. اإلنسان بفعل جيري العقلية
 .اإلنسان بفعل جيري النفسية تكوين ولكن إنسان، كل لدى حتمي ووجودها

 حني والواقع املعلومات قياس عليها جيري قاعدة أو قواعد وجود أن ومبا
 بني حيصل الذي االمتزاج أن اومب ،ا  مفهوم فيصبح املعىن يبلور الذي هو الربط

 القواعد أو للقاعدة كان ،َميال   فيصبح الدافع يبلور الذي هو واملفاهيم الدوافع
 تكوين يف األكرب األثر الربط حني والواقع املعلومات اإلنسان عليها يقيس اليت

. ا  معين ا  تكوين الشخصية تكوين يف األكرب األثر أي النفسية، وتكوين العقلية
 هي العقلية تكوين عليها جيري اليت القواعد أو القاعدة هذه انتك فإن

 عند ُوجدت النفسية، تكوين عليها جيري اليت هانفس القواعد أو القاعدة
 جيري اليت القواعد أو القاعدة كانت وإن.خاص بلون متميزة شخصية اإلنسان

 النفسية ينتكو  عليها جيري اليت القواعد أو القاعدة غري العقلية تكوين عليها
 قاعدة على ميوله يقيس حينئذ يكون ألنه نفسيته، غري اإلنسان عقلية كانت

 تكونت اليت املفاهيم غري مبفاهيم دوافعه فريبط األعماق، يف موجودة قواعد أو
 ميوله، غري أفكاره متباينة، خمتلفة مميز، هلا ليس شخصية فيصبح عقليته، هبا

 .لألشياء ميله عن خيتلف وجه على لوقائعا ويدرك واجلمل األلفاظ يفهم ألنه
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 قاعدة إبجياد يكون إّنا وتكوينها الشخصية عالج كان هنا ومن
 عليها يقيس اليت القاعدة جُتعل أن أي. ا  مع ونفسيته اإلنسان لعقلية واحدة

 أساسها على جيري اليت هانفس القاعدة هي الربط حني والواقع املعلومات
 واحدة قاعدة على الشخصية بذلك فتتكون. فاهيموامل الدوافع بني االمتزاج
 .متميزة شخصية فتكون واحد، ومقياس

 
 اإلسالمية الشخصية

 متميزة له معينة شخصية إلجياد كاملة معاجلة اإلنسان اإلسالم عاجل
 عليها يبين فكرية قاعدة هبا له جعل إذ أفكاره، ابلعقيدة فعاجل. غريها عن

 الفكر من الصائب الفكر فيمياز فاهيمه،م أساسها على ويكوان أفكاره،
 ابعتبارها عليها يبنيه اإلسالمية، ابلعقيدة الفكر هذا يقيس حني اخلاطئ
 متميزة عقلية بذلك له وتكون العقيدة، هذه على عقليته فتتكون. فكرية قاعدة
 زلل بذلك فيأَمن لألفكار، صحيح مقياس لديه ويوجد الفكرية، القاعدة هبذه

 .اإلدراك سليم الفكر صادق ويظل األفكار، من الفاسد يويتق الفكر،
 حاجاته عن الصادرة اإلنسان أعمال اإلسالم عاجل هنفس الوقت ويف

 معاجلة نفسها العقيدة هذه عن املنبثقة الشرعية ابألحكام وغرائزه العضوية
 مجيع إشباع له وهتيئ تطلقها، وال وتنسقها تكبتها، وال الغرائز تنظم صادقة،

 جعل قد فاإلسالم. واالستقرار الطمأنينة إىل يؤدي ا  متناسق ا  إشباع اتهجوع
 عليها تقاس فكرية قاعدة تكون ألن فصلحت عقلية، اإلسالمية العقيدة
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 الشخص أن ومبا. واحلياة واإلنسان الكون عن كلية فكرة وجعلها األفكار،
 الداخل يف دهعق مجيع الكلية الفكرة هذه له َحلات فقد الكون يف حييا إنسان

 حني ا  طبيعي ُيستعمل ا  مقياس أي ،ا  عام ا  مفهوم تكون ألن فصلحت واخلارج،
. امليول أساسه على تتكون ا  مقياس أي واملفاهيم، الدوافع بني االمتزاج جيري

 وامليول للمفاهيم ا  قطعي ا  مقياس كانت قطعية قاعدة اإلنسان عند أوجد وبذلك
 ا  معين ا  تكوين الشخصية كوان وبذلك. واحد وقت يف والنفسية للعقلية أي ،ا  مع

 .الشخصيات من غريها عن ا  متميز 

 ابلعقيدة اإلسالمية الشخصية يكوان اإلسالم أن جند هذا وعلى
 أن يتبني هذا ومن. نفسيته تتكون نفسها وهبا عقليته تتكون فبها اإلسالمية،

 اإلسالم علجت أي اإلسالم، أساس على تفكر اليت هي اإلسالمية العقلية
 املفكرة أو العاِلمة العقلية هي وليست احلياة، عن لألفكار العام املقياس وحده

 ا  وواقعي ا  عملي األفكار جلميع ا  مقياس اإلسالم اإلنسان جعل جمرد بل. فحسب
 .إسالمية عقلية عنده جيعل

 أساس على كلها ميوهلا جتعل اليت فهي اإلسالمية النفسية وأماا
 وليست مجيعها لإلشباعات العام املقياس وحده اإلسالم علجت أي. اإلسالم

 ا  مقياس اإلسالم اإلنسان جعل جمرد بل فحسب، املتشددة أو املتبتلة هي
 حينئذ فيكون. إسالمية نفسية عنده جيعل ا  وواقعي ا  عملي اإلشباعات جلميع
 أو ا  عامل كونه عن النظر بغض إسالمية، شخصية النفسية وهذه العقلية هبذه

 ا  قائم أو واملكروهات، احملرمات وبرتك واملندوابت الفروض أبداء ا  قائم ،جاهال  
. الشبهات عن والبعد املستحبة الطاعات من ذلك من أكثر هو ومبا بذلك
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 وجيعل اإلسالم أساس على يفكر من كل ألن إسالمية، شخصية اممنه فكل
 .إسالمية شخصية يكون لإلسالم ا  تبع هواه

 العقلية هذه لتنمى اإلسالمية الثقافة من ابالستزادة أمر ماإلسال إن نعم
 الفروض من أبكثر وأمر. األفكار من فكر كل مقياس على قادرة وتصبح

 والشبهات واملكروهات احملرمات من أكثر عن وهنى واملستحبات واملندوابت
 ولكن. اإلسالم خيالف ميل كل ردع على قادرة وتصبح النفسية هذه لتقوى

 ولكنه السامي، املرتقى طريق يف تسري وجعلها الشخصية هذه لرتقية هكل هذا
 إسالمية شخصية هي تكون بل. إسالمية شخصية غري دوهنا َمن جيعل ال

 الذين واملتعلمني ابإلسالم، سلوكهم يعتربون الذين العوام من دوهنا َمن ويكون
 وإن مية،إسال شخصية احملرمات، ترك وعلى ابلواجبات القيام على يقتصرون

 .إسالمية شخصيات كلها ولكنها قوة، الشخصيات هذه تتفاوت كانت
 اإلسالم جعله هو إسالمية شخصية أبنه اإلنسان على احلكم يف واملهم

 اإلسالمية الشخصيات تفاوت أييت هنا ومن. مليوله ا  وأساس لتفكريه ا  أساس
 خيطئ لكولذ. اإلسالمية النفسيات وتفاوت اإلسالمية العقليات وتفاوت

 يف هؤالء وضرر. َمالك أبهنا اإلسالمية الشخصية يتصورون الذين أولئك ا  كثري 
 بل ،ا  مطلق جيدونه فال البشر بني املالك عن يبحثون ألهنم ا  جد عظيم اجملتمع

 وهؤالء. املسلمني من أيديهم وينُفضون فييأسون أنفسهم يف جيدونه ال
 وأنه التطبيق، يستحيل وأنه يايل،خ اإلسالم أن على يربهنون إّنا اخلياليون

 عليها، يصرب أو يطبقها أن لإلنسان ميكن ال مجيلة عليا ُمُثل عن عبارة
 جاء اإلسالم أن مع. العمل عن الكثريين ويشلاون اإلسالم عن الناس فيصداون
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 بلغ مهما إنسان كل متناول ويف تطبيقه يصعب ال واقعي وهو ا  عملي لُيطبَّق
 أن له ممكن فإنه القوة، من وحاجاته غرائزه بلغت مهماو  الضعف من تفكريه
 ويصبح العقيدة يدرك أن بعد وُيْسر بسهولة نفسه على اإلسالم يطبق

 وميوله ملفاهيمه ا  مقياس اإلسالم عقيدة جعله مبجرد ألنه. إسالمية شخصية
 إالا  ذلك بعد عليه وما. ا  قطع إسالمية شخصية كان املقياس، هذا على وسار

 لتقوية وابلطاعات عقليته، لتنمية اإلسالمية ابلثقافة الشخصية هذه واييق أن
 وينال الدنيا، يف املرتقى هذا على ويَثُبت السامي املرتقى حنو يسري حىت نفسيته
 .واآلخرة الدنيا يف هللا رضوان

 

 اإلسالم يف الدعاء

 ما أعظم من أي العبادة، أعظم من والدعاء ربه، العبد سؤال هو الدعاء
 وقد. «ةادم الِعبم  م خُّ  اء  عم الدُّ » أنس حديث من الرتمذي أخرج وقد. به يُتعباد

 ابن أخرج فقد عليه، واحلث الدعاء يف ابلرتغيب  النيب عن اآلاثر تواردت
 وأخرج ،«الدُّعماءِ  ِمنم  اّللَِّ  عملمى أمْكرممم  شمْيء   لمْيسم » هريرة أيب حديث من ماجه

 سمل وا» مسعود ابن وحديث ،«عملمْيهِ  يـمْغضمبْ  اّللَّم  ْسأملْ يم  لمْ  ممنْ » حديث البخاري
بُّ  اّللَّم  فمِإنَّ  فمْضِلِه؛ ِمنْ  اّللَّم   ابن حديث من وله الرتمذي، أخرجه «ي ْسأملم  أمنْ  حيِ 

فمع   الدُّعماءم  ِإنَّ » عمر  وأخرج ،«عماءِ اِبلدُّ  اّللَِّ  ِعبمادم  فـمعملمْيك مْ  ْنِزلْ يـم  لمْ  ومِِمَّا نـمزملم  ِمَّا يـمنـْ
 يمْدع و م ْسِلم   األمْرضِ  عملى مما» الصامت بن عبادة حديث من واحلاكم الرتمذي
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ة   ْعوم ه   ِإالَّ  هللا ِبدم هما، اّللَّ  آَتم ا السُّوءِ  ِمنم  عْنه   صمرمف أموْ  ِإَيَّ  يف وألمحد ،«ِمثْـلمهم
ة   يمْدع و م ْسِلم   ِمنْ  مما» رفعه سعيد أيب حديث ْعوم ا لمْيسم  ِبدم  قمِطيعمة   ومالم  إْث   ِفيهم

ث   إْحدمى ِِبما اّللَّ   أمْعطماه   إالَّ  رمِحم   ِإمَّا دمْعومت ه ، لمه   جَّلم يـ عم  أمنْ  إمَّا: ثمالم ا أمنْ  وم  يمدَِّخرمهم
ِإمَّا اآْلِخرمِة، يف  لمه   ا السُّوءِ  ِمنْ  عمْنه   يمْصِرفم  أمنْ  وم  .«ِمثْـلمهم

 وهو الدعاء، ثبوت على عهاجممو  يف تدل وغريها األحاديث فهذه
 قال الدعاء، على تدل آايت عدة القرآن يف وردت وقد. ربه العبد سؤال
: تعاىل                 ، وقال :          

                     ، وقال:           

                            ، دعاء عن وقال 
: املالئكة                                  

                                    

                                       

                                        

   . 
 جييب الذي وحده أنه لنا وبنيا  ندعوه أن منا طلب قد تعاىل فاهلل

 فُينَدب املالئكة، به تدعو كانت مما ا  شيئ لنا وأوضح. غريه دون الدعاء
. هللا ابثو  ينال حىت والَعَلن، السر يف والضراء، السراء يف هللا يدعو أن للمسلم
 من فيه وِلما عليه، الدالة األدلة لكثرة ،والرضا السكوت من أفضل والدعاء
 .تعاىل هللا إىل واالفتقار اخلضوع إظهار
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 وال هللا، علم يف ما يغريا  ال الدعاء أن ا  واضح يكون أن جيب ولكن
 هللا علم ألن. سببه غري على ا  شيئ حيدث وال ،ا  قدر  يسلب وال قضاء، يدفع

. قضاء كان َلما الدعاء دفعه لو إذ. حمالة ال واقع هللا وقضاء ،ا  حتم متحقق
 وجعل ومسبَّباهتا، األسباب خلق وهللا. الدعاء يسلبه فال هللا أوجده والقدر
 أن جيوز ال ولذلك. ا  سبب كان ملا ينتجه مل ولو ،ا  حتم املسبَّب يُنتج السبب
 احلاجة وُقضيت هللا ستجابا لو حىت احلاجة، لقضاء طريقة الدعاء أن يُعتقد

 وربط عليه، تسري ا  نظام واحلياة واإلنسان للكون جعل هللا ألن. ابلفعل
 ختلف يف وال هللا أنظمة خرق يف يؤثر ال والدعاء. ابملسبَّبات األسباب
ا. األسباب  عبادة وهو. هللا أمر ابمتثال الثواب حتصيل الدعاء من الغاية وإّنا

 اخل، ...عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة صالةال أن فكما. العبادات من
 كشف أو حاجته، قضاء هللا من ويطلب املؤمن فيدعو. عبادة الدعاء فكذلك
 هللا، إىل التجاء   واآلخرة ابلدنيا املتعلقة األدعية من ذلك غري أو غماته،

 من فضال   كان حاجته ُقضيت فإن. ألوامره وامتثاال   لثوابه، ا  وطلب ا  وخضوع
 األسباب ربط قاعدة على ا  سائر  هللا أنظمة وفق قضاؤها ويكون ،هللا

 .ثواهبا له ُكتب يقضها مل وإن ابملسبَّبات،
 هلل، ا  خضوع املسلم، من الدعاء يكون أن ينبغي الوجه هذا على

 للمسلم وجيوز. تُقض مل أم حاجته ُقضيت سواء لثوابه، ا  وطلب ألمره، وامتثاال  
 يتقيد وال يراه، تعبري أبي أو اللسان أو ابلقلب دهيري دعاء أبي يدعو أن

 األدعية يدعو أن وله القرآن، يف الواردة األدعية يدعو أن فله معني، بدعاء
 فال غريه، به دعا بدعاء أو عنده، من بدعاء يدعو أن وله احلديث، يف الواردة
ا معني، بدعاء يقيَّد  أن األفضل أن إالا . تعاىل هللا يدعو أن منه يُطلب وإّنا

 .احلديث أو القرآن يف ورد مبا يدعو
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 التقديس معىن

 لألشخاص اإلنسان من وحيصل القليب، االحرتام منتهى هو التقديس
 فكري بدافع وإما غريزية، مبفاهيم مقرون مشاعري دافع على بناء إما شياءواأل

 األبطال وتقديس األصنام فتقديس. هنفس الدافع الفكر حراكها مبشاعر مقرون
. العظمة وعن اآلهلة عن غريزية مبفاهيم مقرون مشاعري بدافع حيصل اخلرافيني

 إدراك بدافع حيصل ألحكامه والتسليم ابخلضوع أو بعبادته هللا تقديس وأماا
 هللا من األحكام هذه أن العقل إبدراك أو للعبادة مستحق وحده هللا أن العقل
 هذا يكون احلالتني كلتا ويف. هلا اخلضوع وواجب التسليم واجبة فهي تعاىل

 إىل واالحتياج ابلعجز اإلحساس وهي التدين غريزة مبشاعر مقرون   الدافع
 .املدبر اخلالق

 متعددة، مظاهر وله التدين، لغريزة َرْجع وهو فطري أمر والتقديس
 اإلكبار منها أن كما والتذلل واخلشوع اخلضوع ومنها أبنواعها العبادة أعالها

 .واإلجالل

 املفاهيم حبسب ويضعف يقوى ا  اهتزاز  التقديس هلذا هتتز ملشاعروا
 التقديس يكون ومىت التقديس كيفية تعنيا  اليت هي ألهنا ابملشاعر املربوطة

 ألشياء أشياء عن التقديس صرف يف املغالطة حتصل ولذلك. يكون ال ومىت
 قدو  املخلوقات، تقديس إىل اخلالق تقديس يف املغالطة حتصل كما أخرى،
 هو القرآن بتقبيل قيامه أن فيعترب  التقديس، كيفيات يف املغالطة حتصل

 ميس كأن التقديس هذا يناقض ما هنفس الوقت يف قال أو فعل ولو تقديسه،
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 فهو. العصر هلذا يصلح ال أصبح القرآن إن يقول أو متوضئ، غري وهو القرآن
 : قوله ووه صراحة عليه نص ما خالف ولو بتقبيله القرآن قداس قد    

       ، يصلح ال إنه بقوله صراحة به كفر أو. 
 أو لغريها إما أشياء عن التقديس سلب ابإلمكان كان هنا ومن

 وال ا  تقديس ليس اآلخر والعمل هلا تقديس وحده الفالين العمل أن ابإليهام
 عن املغالطات بواسطة حيصل السلب وهذا. يناقضه وال ابلتقديس له شأن
 مع يفعلوه أن ا  يعمج الناس متناول ويف ميسور سهل وهذا املفاهيم، تغيري طريق

 هبذه املربوطة املفاهيم يغري أن سهل ألنه مشاعرهم، بدافع تقديسهم ينشأ من
. قلعها سهل   تسليمية مفاهيم أو غريزية مفاهيم تكون ما ا  غالب ألهنا املشاعر،

 فإنه هنفس الفكر حركها مبشاعر املقرون الفكر دافع عن مالناج التقديس أماا
 ابألفكار التالعب على القدرة لذوي ا  ممكن كان وإن التقديس سلب يصعب
 ال كان وهلذا. التغيري فيه حيصل أن قبل عنيفة مقاومة يالقي ولكنه واجلمل،

 ا  اثبت ا  تقديس يكون حىت مبشاعر مقرون فكري دافع عن التقديس حيصل أن بد
 .وضالله خطؤه يؤمن وحىت

 عقل عن تصدر أن جيب كالعقيدة املسلم عند هو حيث من والتقديس
 بد ال كان ولذلك عقلية، عقيدة وهي العقيدة، دافع عن نجم بطبيعته هو
 حتتام التقديس واجب أنه ثبت إذا أنه غري يقدس، ومما يقدس ممن التثبت من

 صحة ثبتت بعدما فيه املناقشة لقبو  عدم تقديسه معىن حينئذ ويصبح تقديسه
 املناقشة إعادة معىن ألن. بتقديسه الغري إقناع إرادة حالة يف إالا  تقديسه
 املناقشة إعادة أن كما التقديس، تنايف التقديس صحة ثبوت بعد فيه والبحث
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 تنتقل أن جيب بل عقيدة، كوهنا ينايف العقيدة ثبوت بعد العقيدة يف والبحث
 إىل عقلي وحبث فكري دافع من والتقديس بديهيات، إىل فلسفة من العقيدة
 املناقشة دائم شخص عند عقيدة ترتكز أن ميكن فال وإالا  وخضوع، بديهية
 .تقديسه يف املناقشة تدوم لشيء القداسة وال فيها،

 أوامره طاعة وهو عبادته هو هللا تقديس أن ا  عقلي أدركوا واملسلمون
 وأدركوا. الكرمي ابلقرآن كالمه يف جاء ملا ليموالتس واخلضوع نواهيه واجتناب

 يف احلاالت، مجيع يف بجيلهوت تعظيمه هو  حممد النيب تقديس أن ا  عقلي
 الصحيح يف جاء ملا املطلق والتسليم اخلضوع وهو احلياة، شؤون من شأن كل
 فكري بدافع واحلديث القرآن تقديس فكان. هللا من ا  وحي ابعتباره حديثه من

 أن بد وال تقديسهما من بد ال ولذلك. هنفس الفكر حراكها مبشاعر مقرون
 تدخل وال مناقشة تقبل ال اتيالبديه من بديهة إىل هلما التقديس هذا يتحول

 صرف أحد حاول فإذا. التقديس ثبوت عندهم مت من بني البحث حتت
 تقديس تصوير حاول أو ،ا  كفر  كان وحده القرآن إىل احلديث عن التقديس

 بد ال بل ،ا  أيض ا  كفر  كان العصر هلذا صالحيته بعدم واالعتقاد بتقبيله رآنالق
 يقبل ال وأن ا  عام شامال   ا  واستسالم ا  وخضوع ا  تعظيم التقديس يكون أن

 .التقديس أبصل اإلقناع حالة يف إالا  واملناقشة البحث

 أن ميكن وال التقديس على مفطور هو حيث من فاإلنسان هذا وعلى
 هلم َعيانت وقد واملسلمون. وحيوَّل ُيكبت أن ميكن كان وإن التقديس نهم يُزال

 من كناس فهم يقداسوها، أن جيب اليت واألشياء يقداسون من العقلية عقيدهتم
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 املقدسات العقل هلم عنيَّ  وكمسلمني التقديس، على مفطورون البشر بين
 تكوين من جزء ألنه التقديس يرتكوا أن يستطيعون ال تقديسها، وكيفية

 عليهم اإلسالم فرض اليت املقدسات تقديس يرتكوا أن هلم جيوز وال خلقتهم،
 طريق عن جاءوا اإلسالم أعداء ولكن. إسالمهم مقتضيات من ألنه تقديسها

ون بتقديسها اإلسالم أمر أشياء عن التقديس يسلبون املغالطات  معىن ويغريا
 الواعني على ا  لزام فكان ها،عن التقديس سلب عن عجزوا اليت األشياء تقديس

 وأن ا  عقلي اإلسالمية العقيدة دافع عن ا  نمج املسلمني عند التقديس جيعلوا أن
 على يكون ألن ا  قادر  مسلم كل يصبح حىت بديهيات إىل التقديس هذا حيوالوا
 .ِقبله ِمن يُؤتـَنَيا  فال اإلسالم ثـَُغر من ثغرة

 
 الرسول عصمة

 رسوال   أو ا  نبي كونه ألن العقل، حيتامها لةمسأ والرسل األنبياء عصمة
 عدم إمكانية إىل اخللل تطرق لو إذ هللا، عن التبليغ يف معصوم أنه حيتام

 النبوة تنهار وحينئذ مسألة، كل إىل اخللل لَتطراق واحدة مسألة يف العصمة
 أنه عيني هللا عند من رسول أو هللا نيب الشخص أن فثبوت. كلها والرسالة
 ابلرسالة كفر هبا والكفر حتمية التبليغ يف فعصمته. هللا عن يبلاغه فيما معصوم

 .هبا بُعث اليت وابلنبوة هبا جاء اليت
 أنه به فاملقطوع ونواهيه، هللا ألوامر املخاِلفة األفعال عن عصمته أماا

 الكبرية فعل ألن ،ا  مطلق الكبائر من كبرية يفعل فال ا  حتم الكبائر عن معصوم
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 تطرقت فإذا تتجزأ، ال واملعصية تتجزأ ال والطاعة املعصية، كابارت يعين
 ولذلك والنبوة، الرسالة تناِقض وهي التبليغ، إىل تطرقت الفعل إىل املعصية

 عن ابلتبليغ معصومون هم كما الكبائر من معصومني والرسل األنبياء كان
 .هللا

 قال من نهمفم فيها، العلماء اختلف قد فإنه الصغائر عن العصمة أماا
 معصومون إهنم قال من ومنهم معصية، ليست ألهنا عنها معصومني غري إهنم
 ،ا  واجب به القيام كان وما ا  حرام به القيام كان ما كل أن واحلق. معصية ألهنا
 ترك عن معصومون هلا، ابلنسبة معصومون هم واحملرمات الفروض مجيع أي

 معصومون أي صغائر، أم ئركبا أكانت سواء احملرمات فعل وعن الواجبات
 هو مما ذلك عدا وما معصية، أنه عليه ويصدق معصية يسمى ما كل عن

 األْوىل خالف فعل عليهم فيجوز عنها، معصومني غري فهم األْوىل خالف
 حيتمه ما هذا. معصية كلمة مفهوم حتت يدخل ال وجوهه مجيع يف ألنه ا  مطلق
 .ورسال   أنبياء كوهنم ويقتضيه العقل

 عن معصوم والرسل األنبياء كباقي فهو ورسول نيب  حممد دنوسي
 العقلي الدليل عليها دل قطعية عصمة تعاىل هللا عن يبلغه فيما اخلطأ

 يف تعاىل قال وحي، عن إالا  األحكام يبلاغ  الرسول كان وما. والشرعي
: األنبياء سورة               أنذركم إّنا حممد اي هلم قل أي 

 سورة يف تعاىل وقال. ابلوحي حمصور لكم إنذاري أي ،عليا  أُنزل الذي ابلوحي
: النجم                         وكلمة    
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   خيصصها ما يوجد وال وغريه القرآن يشمل عام فهي العموم صيغ من 
 ما مجيع أن أي ،عمومها على فتبقى السناة من وال الكتاب من ال ؛ابلقرآن
 القرآن من ينطقه ما أبن خُتصص أن يصح وال يوحى وحي التشريع من ينطقه
 .واحلديث للقرآن شاملة عامة تبقى أن جيب بل فقط،

 األحكام من وغريه تشريع من هللا عن يبلاغه فيما ختصيصها وأماا
 أو املعركة لرسم والوسائل لألساليب مشوهلا وعدم ،والقصص واألفكار والعقائد

 فيما والبحث رسول، عن والكالم رسول، ألنه فذلك غريه أو النخل أتبري
 العموم وصيغة املخصص، هو الكالم موضوع فكان ذلك، غري يف ال به أُرسل
 التخصيص قبيل من حينئذ يكون فال به جاءت الذي املوضوع يف عامة تبقى
 :تعاىل لقوله            ، ص سورة يف تعاىل ولقوله :  

                 ، من به أتى ما هو املراد أن تبني فإهنا 
 استعمال تشمل ال ولذلك به، واإلنذار بتبليغه أُمر ما وكل واألحكام العقائد

 خلقته طبيعة من أي اإلنسان ِجِبلاة من تكون اليت اجلبلاياة الهأفع أو األساليب
 ال وأفكارهم العباد أبفعال يتعلق مبا وختتص خل،إ. ..واألكل والنطق كاملشي
 بتبليغه أُمر مما  الرسول به جاء ما فكل. شاهبها وما واألساليب ابلوسائل

 .هللا من وحي هو واألفكار العباد أبفعال يتعلق ما كل من
 ابتباعه، مأمورون ألننا وسكوته، وأفعاله الرسول أقوال الوحي ويشمل

: تعاىل قال                          ، وقال :
                 ، وسكوته وفعله الرسول فكالم 
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 يتلقى  هللا رسول كان وقد. تعاىل هللا من وحي كلها وهي شرعي، دليل
 خيرج وال الوحي حبسب األمور ويعاجل تعاىل، هللا عن به أيتيه ما ويبلاغ الوحي

: األحقاف سورة يف تعاىل قال. ا  مطلق الوحي عن          

 ، األعراف سورة يف وقال :                  تابعأ ال أي 
 كله وهذا. ربه من إليه يوحى مبا اتاباعه فحصر ريب، من إيلا  يوحى ما إالا 

 مأمور هو مما  به يتعلق ما كل وأن العموم، يف وظاهر وواضح صريح
 .فحسب وحي هو بتبليغه

 على سائرة للناس األحكام بيان يف التشريعية الرسول حياة وكانت
 األحكام من كثري يف الوحي ينتظر كان والسالم الصالة عليه فإنه ذلك،

 فعال   يفعل أو مسألة يف ا  حكم يقول كان وما وغريمها، واللعان كالظهار
 كان وقد. تعاىل هللا من وحي عن إالا  ا  تشريعي سكوت   يسكت أو ا  تشريعي
 ابلرأي العباد أفعال من فعل يف احلكم األحيان بعض يف الصحابة على خيتلط

 أو هللا رسول اي وحي أذلك: الرسول فيسألون أسلوب أو وسيلة أو شيء يف
 وإن عنده، من ليس أنه عرفوا ألهنم سكتوا وحي هلم قال فإن واملشورة؟ الرأي
 بدر يف كما رأيهم، اتابع ورمبا معه تناقشوا واملشورة الرأي هو بل هلم قال

 مورِ أبِ   ىرم دْ أم  مْ ت  نْـ أم »: هللا عن يبلاغه ما غري يف هلم يقول وكان. وُأحد واخلندق
 غري عن التشريع يف ينطق كان ولو. النخل أتبري حديث يف ورد كما «اك مْ يم نْـ د  

 الكالم عن الصحابة سأله وَلما احلكم، يقول حىت الوحي ينتظر كان َلما وحي
 .سؤال غري من لناقشوه أو عنده من ألجاب إذ رأي، أم وحي هو هل
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 فعله أو قوله يف يصدر ال كان والسالم الصالة عليه فإنه لكذ وعلى
 الصالة عليه وأنه عنده، من رأي عن ال تعاىل هللا من وحي عن إالا  سكوته أو

 .تعاىل هللا عن يبلاغه ما كل يف اخلطأ عن معصوم والسالم
 

 ا  جمتهد يكون أن الرسول حق يف جيوز ال

 ا  شرع الرسول على جتهاداال جيوز وال قط، جيتهد  الرسول يكن مل
 وما به ينطق ما مجيع حصر على تدل اليت الصرحية فلآلايت ا  شرع أماا. وعقال  
 ابلوحي يتبعه وما به ينذر           ،          

                  .هفإن عقال   وأماا  ينتظر كان 
 له جاز فلو هللا، حكم لبيان املاسة احلاجة مع األحكام من كثري يف الوحي

 حىت احلكم يؤخر كان أنه ثبت أنه ومبا. جيتهد بل احلكم أخر َلما االجتهاد
  فإنه ا  وأيض. جيتهد ومل االجتهاد له جيوز ال أنه على فدل الوحي ينزل

 ،اعهاتب علينا وجب أخطأ ولو خلطأ،ا عليه جلاز جتهدا فلو ،تباعاال واجب
 الرسالة ينايف الرسول على اخلطأ وجواز. ابطل وهو اخلطأ تباعاب األمر فيلزم

 والنيب، الرسول على اخلطأ جواز عدم حيتم والنبوة ابلرسالة فاإلقرار والنبوة،
  حقه يف جيوز فال وعليه. هللا عن يبلاغه فيما عليه اخلطأ استحالة وحيتم

 من وحي سكوته أو فعله أو بقوله األحكام من بلاغه ما وكل ،ا  مطلق داالجتها
 .غري ليس هللا
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 يف اخلطأ ألن ،ا  سريع له يبينه وأنه اخلطأ على يقره ال هللا إن يقال وال
 حىت يتابعوه أن املسلمني على ا  فرض يصبح الرسول من حيصل حني االجتهاد

 املسلمون أُمر األول غري خرآ ا  حكم جدد البيان هذا فيكون البيان، حيصل
 تعاىل هللا حق يف جيوز وال ابطل وهذا اخلطأ، وهو األول احلكم وبرتك ابتاباعه

 . الرسول حق يف وال

 أي يف تعاىل هللا عن بلاغه فيما اجتهاد الرسول من حيصل مل أنه على
  أنه السناة وبصحيح القرآن بنص الثابت بل ،ا  مطلق هللا أحكام من حكم
 ينزل ال حني كان وأنه. الوحي طريق غري عن يبلاغ وال الوحي، عن يبلاغ كان

 .هبا ينزل حىت ينتظره حادثة يف الوحي

: تعاىل قوله مثل هبا اجتهد  أنه وأوردوا أوردوها اليت اآلايت وأماا
                            ، ولهق ومثل 
: تعاىل             ، تعاىل قوله ومثل :        

                      ، واألحاديث، اآلايت من هذا ومثل 
 عنه الرجوع مث للناس وتبليغه حكم يف االجتهاد قبيل من يكن مل ذلك فإن

ا آخر، حكم يف هوتصحيح  مل إذ. أبعمال القيام على العتاب قبيل من هو وإّنا
 بلاغه الذي األول احلكم خطأ تبني اآلية جاءت مث ا  معين ا  حكم الرسول يبلاغ

ا فيه، اجتهاده وأخطأ  هبا نزل اليت هللا ألحكام ا  تطبيق بعمل الرسول قام وإّنا
 قد الرسول وكان به ا  أمور م وكان ا  مشرع كان فاحلكم. للناس وبلاغها الوحي

 أمره ما حسب ابلعمل والسالم الصالة عليه الرسول قام احلادثة هذه ويف. بلاغه
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 ذلك على فعوتب األْوىل خالف وجه على كان به قيامه أن إالا  تعاىل، هللا
 وليست األْوىل خالف هو مبا الرسول قيام على عتاب آايت فاآلايت. عتااب  

 قد الرسول كان ا  حكم خيالف آخر حلكم ا  ريعتش وال الجتهاد ا  تصحيح
 .فيه اجتهد

: تعاىل قوله فإن ذلك، على يدل ومفهومها اآلايت ومنطوق  

                           أن على يدل 
 آية ويؤيده األرض، يف اإلثخان سبق بشرط ا  مشروع كان راألس    

           ، وال. الشديد والتخويف القتل هو ابإلثخان واملراد 
 ،ا  سحق عدوهم سحقوا حىت ا  عظيم ا  خلق بدر يوم قتلوا الصحابة أن شك
 الكثري القتل بعد إهنم مث. الناس مجيع قتل األرض يف اإلثخان شرط من وليس
 فصارت سر،األ جيوز اإلثخان بعد أنه على تدل هانفس واآلية. مجاعة أسروا
 فال اآلية، هذه حبكم ا  جائز  كان راألس ذلك أن على بيانة داللة دالة اآلية هذه

 ا  خمالف ا  ذنب بدر يف األسر يكون وال األسرى حكم يف اجتهد قد الرسول يكون
 على األسرى حكم تطبيق يف أنه على يدل ولكن اآلية به نزلت الذي للحكم

 فنزلت أبرز، اإلثخان يكون حىت أكثر القتل يكون أن األْوىل كان احلادثة هذه
 فعل على عتاب آية أي األْوىل، خالف وجه على التطبيق على معاتِبة اآلية
 ابلفعل، األْوىل هو ما ا  خمالف فعله حكمها معروف حادثة يف الرسول أفعال من
 خالف فعل عن نيمعصوم ليسوا واألنبياء. األْوىل خالف على عتاب فهو

 فهذا عليه، هللا يعاتبهم يفعلونه وحني يفعلوه، أن حقهم يف فيجوز األْوىل،
 .للرسول عتاب
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: تعاىل قوله وأماا                     

                 ، اجتهاد، أي على تدل ال فإهنا 
: النور سورة يف تعاىل قوله بدليل به، أيذن أن للرسول جيوز فإنه   

                        ، أنه على وتدل صرحية فهي 
 وجتهيز تبوك غزوة وهي احلادثة تلك يف ولكن هلم، أيذن أن للرسول جيوز

 أذن فلماا التخلف، يف للمنافقني الرسول أيذن ال أن ىلاألوْ  كان الُعسرة جيش
 خبالف القيام على عاتبه أي ذلك، على هللا عاتبه ابلذات احلادثة تلك يف هلم

 كان ا  حكم خيالف حلكم ا  تشريع وال الجتهاد ا  تصحيح اآلية وليست األْوىل،
ا ،هانفس احلادثة يف فيه اجتهد قد الرسول  خالف وه ما على عتاب هو وإّنا
 .األْوىل

: تعاىل قوله وأماا                           

                          ، جاءت فإهنا 
: تعاىل قوله بعد                               

           ،آية يف بني وقد اآلية          ال أن 
 اليت اآلية يف وبنيا . وإخافتهم لتخذيلهم وذلك غزواته يف الرسول يصحبهم

 وهي بعدها              ،وكان. إذالهلم يف آخر ا  شيئ اآلية 
 أن على يدل ما اآلية يف وليس عليهم، للقضاء املنافقني على احلملة أثناء ذلك

 ابتداء   تشريع هي بل خالفه، على دالة اآلية وجاءت حكم يف اجتهد الرسول
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 ،هانفس السورة يف املكررة املنافقني آايت مع منسجمة وهي املنافقني حق يف
 تصحيح أهنا ا  مفهوم وال ا  منطوق وال داللة وال ةصراح ال فيها يظهر فال

 حني تبوك بعد للهجرة التاسعة السنة يف نزلت وهي. خطأ على وتنبيه الجتهاد
 السابقة واآلايت اآلية هذه نزول شأن يف ورد ما وأماا. ابلناس بكر أبو حج
 مل األخبار هذه من ا  كثري  فإن حوادثها، وعن النزول سبب عن أخبار من
 ظنية آحاد أخبار فهي النزول سبب عن أحاديث من منها صح وما ح،َيصِ 
 وأنه فحسب، ابلوحي لألحكام الرسول تبليغ حيصر الذي القطعي تعاِرض وال
 ابلوحي إالا  ينطق وال الوحي إالا  يتبع ال             . 

 من الجتهادا حصول على املذكورة اآلايت يف داللة ال ذلك وعلى
ا قدمي حلكم تصحيح وال جديد حلكم تشريع فيها فليس الرسول،  فيها وإّنا

 هبا قيامه قبل ابلوحي ا  معروف حكمها وكان هبا قام أفعال على للرسول عتاب
 عقال   ممنوع االجتهاد عليه جيوز أو ا  جمتهد الرسول وكون السالم،و  الصالة عليه

 أحكام من ربه عن يبلاغه فيما جتهاداال  الرسول حق يف جيوز فال ،ا  وشرع
 الثبوت قطعية اآلايت ألن الفعل، أو السكوت أو ابلقول التبليغ أكان سواء

 كان هنا ومن. ابلوحي إالا  يُنِذر وال يتابع وال ينطق ال أنه على الداللة قطعية
 يبلاغونه فيما خيطئوا أن الرسل سائر حق ويف  الرسول حق يف اجلائز غري من
 العصمة ينايف ألنه تعماد، أو نسيان أو اجتهاد عن اخلطأ أكان سواء هللا عن

 .والسالم الصالة عليهم حقهم يف الواجبة
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 والرتبية واالجتماع النفس علوم

 الطريقة عن الناجتة االستنتاجية األفكار بني خلط الناس عند يوجد
 اخللط هذا على وبناء العلمية، الطريقة عن الناجتة العلمية واألفكار العقلية
 ويعتربون ،ا  علم الرتبية مو وعل االجتماع وعلم النفس علم يسمى ما يعتربون
 على تتبعها جرى مالحظات على بناء جاءت ألهنا علمية، ا  أفكار  أفكارها
 خمتلفة مجاعات على تتبعها جرى أو خمتلفة؛ وأعمار خمتلفة ظروف يف األطفال

 خمتلفة، ظروف يف خمتلفني ألشخاص خمتلفة أعمال على أو خمتلفة؛ ظروف يف
 .جتارب املالحظات هذه تكرار فسماوا

 ليست الرتبية مو وعل االجتماع وعلم النفس علم أفكار أن واحلقيقة
ا علمية، ا  أفكار   املادة إخضاع هي العلمية التجارب ألن عقلية، أفكار هي وإّنا

 اإلخضاع، اهذ أثر ومالحظة األصلية، وعواملها ظروفها غري وعوامل لظروف
 أماا. والكيمياء الطبيعة كتجارب هانفس املادة على التجارب إجراء هي أي

 وعليه. علمية بتجارب فليس خمتلفة وأحوال أوقات يف الشيء مالحظة
 يف اجلماعات ومالحظة خمتلفة، وأعمار خمتلفة أحوال يف الطفل فمالحظة

 ويف خمتلفني أشخاص من األعمال ومالحظة خمتلفة، وظروف خمتلفة بلدان
 طريقة يعترب فال العلمية، التجارب حبث يف يدخل ال ذلك كل خمتلفة، أحوال
ا علمية،  طريقة فهو. فحسب واستنتاج للمالحظة وتكرار مالحظة هو وإّنا
 االجتماع وعلم النفس علم يسمى ما أفكار فإن وعليه. علمية وليست عقلية
 .العلم يف تدخل وال الثقافة يف وتدخل عقلية أفكار الرتبية وعلوم
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 قابلة ظنية أمور هي الرتبية وعلوم االجتماع وعلم النفس علم أن على
 على للحكم ا  أساس تُتخذ أن يصح فال القطعية، األمور من وليست للخطأ
 ألهنا صحتها، عدم أو األشياء صحة على هبا ُيستدل أن جيوز وال األشياء
 حىت صواب هي يقال حىت العلمية القوانني أو العلمية احلقائق قبيل من ليست
 كان وإن وهي. الظن طريق عن جاءت ظنية معارف هي بل خطؤها، يثبت

 األشياء بوجود احلكم قبيل من ليست ولكنها العقلية ابلطريقة إليها ُتوصال قد
 فيه ا  قطع ظين احلكم وهذا هو، ما الشيء حقيقة على احلكم قبيل من هي بل

 وعلوم االجتماع وعلم النفس علم: الثالث املعارف هذه أن على. اخلطأ قابلية
 احتوهتا اليت األفكار من كثريا جعل ما وهذا مغلوطة، أسس على مبنية الرتبية
 .مغلوطة ا  أفكار 

. للدماغ ونظرته للغرائز نظرته على مجلته يف مبين النفس علم ألن وذلك
 مل ما نهاوم اكُتشف ما منها كثرية غرائز اإلنسان يف أن إىل ينظر فهو

 فكان خاطئة، نظرايت للغرائز النظرة هذه على النفس علماء وبىن ُيكتشف،
 علم يف املوجودة األفكار من كثري يف اخلطأ إىل أدت اليت األسباب من ذلك

 مناطق إىل ا  مقسم الدماغ يعترب النفس علم فإن الدماغ، إىل النظرة أماا. النفس
 ليست قابليات األدمغة بعض يف وأن خاصة، قابلية هلا منطقة كل وأن

 لفهم قابلية فيهم الناس بعض فإن هذا على وبناء. أخرى أدمغة يف موجودة
 فيهم العكس على أشخاص وهناك الرايضيات، لفهم قابلية فيهم وليس اللغات
 هذه على بُنيت وهكذا. اللغات فهمل قابلية فيهم وليس الرايضيات لفهم قابلية
 إىل أدت اليت األسباب من ا  أيض هذا فكان. اطئةخ نظرايت اخلاطئة النظرة
 .النفس علم يف املوجودة األفكار من كثري يف اخلطأ
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 رد أو الرْجع تتبُّع ِمن ابحلس املشاَهد أن: هي كله هذا يف واحلقيقة
 احلتمي اإلشباع يتطلب أحدمها: مظهران هلا حيوية طاقة فيه اإلنسان أن الفعل
 يبقى ُيشَبع مل وإذا اإلشباع يتطلب والثاين ،اناإلنس ميوت ُيشَبع مل وإذا

 يف يتمثل األول واملظهر. اإلشباع عدم من وينزعج يتأمل ولكنه ا  حي اإلنسان
 يف يتمثل الثاين واملظهر احلاجة، وقضاء والعطش كاجلوع العضوية احلاجات

 شعورال هي الغرائز وهذه. البقاء وغريزة النوع وغريزة التدين غريزة وهي الغرائز
 وما. ذلك غري يوجد وال الذات ببقاء والشعور النوع ببقاء والشعور ابلعجز

 مظاهر وامللكية والسيادة كاخلوف للغرائز مظاهر هي الثالث الغرائز هذه عدا
 اجلنسي وامليل التدين، لغريزة مظاهر والعبادة األبطال وإكبار البقاء، لغريزة

 املظاهر من مظهر كل وهكذا. النوع لغريزة مظاهر واألخوة واألمومة واألبوة
 .الغرائز هذه من غريزة إىل يرجع

 الدماغ أن هي فاحلقيقة الدماغ، نحية من أماا الغرائز، نحية من هذا
 واملعلومات احملسوسات لتفاوت نبع واختالفها األفكار تفاوت وأنا  واحد

 ال قابلية دماغ يف توجد ال وأنه. الربط قوة لتفاوت وتبع واختالفها، السابقة
 توفر مىت شيء كل يف الفكر قابلية فيها األدمغة مجيع بل اآلخر يف توجد
ا. والدماغ السابقة واملعلومات واحلواس احملسوس الواقع  يف األدمغة تتفاوت وإّنا

 وضعفه، اإلبصار قوة يف العيون تتفاوت كما اإلحساس قوة ويف الربط قوة
 أي فرد كل إعطاء ميكن ولذلك. وضعفه السمع قوة يف اآلذان تتفاوت وكما

 القابليات من النفس علم يف جاء ملا أساس وال هلضمها، قابلية وفيه معلومات
 .الواحد للدماغ أو لألدمغة
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 للدماغ واعتباره ،ا  خاطئ ا  اعتبار  للغرائز النفس علم فاعتبار هذا وعلى
 .اأساسه على بُنيت اليت النظرايت خطأ إىل أدى ا  خاطئ ا  اعتبار 

 مبنية فهي واجملتمع، للفرد نظرته على مجلته يف فمبين االجتماع علم أماا
 اجلماعة، وإىل األسرة، إىل الفرد من نظرهتا تنتقل وهلذا. الفردية النظرة على
 اجملتمعات تعترب وهلذا. أفراد من مكون اجملتمع أن اعتبار على اجملتمع، وإىل

 االجتماع علماء وبىن. آخر تمعجمل يصلح ال جملتمع يصلح ما وأن منفصلة
 إىل أدى الذي الرئيسي السبب ذلك وكان خاطئة، نظرايت النظرة هذه على

 .االجتماع علم أفكار يف اخلطأ
 الفرد مع فالفرد ،ا  مطلق أفراد من مكون   ليس اجملتمع أن هي واحلقيقة

 إذا إالا  ا  جمتمع تشكل ال واجلماعة ،ا  جمتمع وليس مجاعة يكوانون الفرد مع
 ومن. مجاعة ظلوا عالقات تنشأ مل فإذا دائمية، عالقات أفرادها بني نشأت

 ا  جمتمع منهم جيعل ال ابخرة يف مسافرين شخص آالف عشرة وجود كان هنا
 ِلما ا  جمتمع يشكلون قرية يف شخص مائيت وجود ولكن مجاعة، يظلون بل

 جيعل الذي هو ماعةاجل بني الدائمية العالقة فوجود. دائمية عالقات من بينهم
 يف ا  حبث ال العالقات يف ا  حبث يكون أن جيب اجملتمع يف فالبحث. ا  جمتمع منهم

ا األفراد بني العالقة هذه يوِجد الذي أن إالا . اجلماعة  هلم، اليت املصلحة هو إّنا
 هناك تكن مل وإذا عالقة، بينهم نشأت هلم مصلحة هنالك كانت فإذا

 فيها اجتمعت إذا إالا  عالقة تُنشئ ال ملصلحةوا. عالقات تنشأ ال مصلحة
 فإذا مصلحة، هذه أن اعتبار على الطرفني فكر يتوحد أن أحدها: أمور ثالثة
 أن فألجل عالقة، بينهما تنشأ ال مفسدة رآها واآلخر مصلحة أحدمها رآها
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 املشاعر تتوحد أن والثاين. مصلحة أهنا منهما كل يراها أن جيب العالقة تنشأ
 فرح إذا أماا عالقة، تكوانت منها غضبوا أو الطرفان هلا فرح فإذا ملصلحة،ا على
 يتوحد أن والثالث. عالقة منها تنشأ الف اآلخر منها وغضب أحدمها هبا

 نظام على املصلحة الطرفني أحد نظم فإذا املصلحة، هذه ينظم الذي النظام
 فال عالقة، نهمابي تنشأ الف آخر نظام على ونظمها النظام هذا اآلخر ورفض

 .هلما املصلحة تنظيم كيفية على الطرفان يتفق أن بد
 أن إالا . اجملتمع ينشأ األفراد يف واألنظمة واملشاعر األفكار فبتوحيد

 من هلم غريهم ضم أرادوا فإذا هبم، ا  خاص ا  معين ا  جمتمع يُنشئون األفراد هؤالء
 الطرفني عند والنظام عرواملشا األفكار ينقضوا أن عليهم كان أخرى، جمتمعات

 يكون ال ولذلك ،ا  جمتمع يكوانوا حىت للجميع أخرى وأنظمة ومشاعر أبفكار
ا املبدئي اجملتمع على ا  منطبق ابألفراد اجملتمع تعريف  جمتمع على ينطبق وإّنا
 .خاص

 واملشاعر واألفكار اإلنسان من مكون فهو الصحيح مبعناه اجملتمع أماا
 يصلح ما مكان يف لإلنسان ومعاجَلات أفكار من يصلح ما وأن واألنظمة،
 تصلحه واحد جمتمع إىل املتعددة اجملتمعات وحيوال مكان كل يف لإلنسان
 .واألنظمة واملشاعر األفكار

 مبا ا  وحسن ا  وخالد ا  حممد تبحث حني أنك والفرد، اإلنسان بني والفرق
 قد فتكون ا  بيعيط اإلنسان بين من غريه فيها يشاركه ال صفات من منهم لكل

 أمور من عنده مبا ا  وحسن ا  وخالد ا  حممد حبثتَ  وإذا ،ا  فرد ابعتباره فيه حبثتَ 
 ابعتباره فيه حبثتَ  قد فتكون ا  طبيعي اإلنسان بين عند موجودة طبيعية فطرية
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 اجملتمع إصالح كان هنا ومن. معينني ا  أشخاص تبحث كنت وإن إنسان  
ا جذراي   ا  إصالح  ومشاعر ا  وأفكار  إنسان   ابعتباره اجملتمع ثببح يكون إّنا
 حُبثت لو حىت فردية نظرة ال إنسانية نظرة إذن فالنظرة. ا  فرد ابعتباره ال وأنظمة

 .معني فرد يف
 واقع هو وهذا. له الصحيحة النظرة هي وهذه اجملتمع، تعريف هو هذا

 ترتب اجملتمع إىل النظرة خطأ أن يتبني وهبذا. الفرد وواقع اجلماعة وواقع اجملتمع
 .مجلته يف االجتماع علم خطأ عليها وترتب النظرايت، خطأ عليها

 يف العام الضعف حيث من اجلماعة عن االجتماع علم يف جاء ما أماا
 من أكثر املشاعر إلاثرة قرهبا نحية ومن الواحد، الفرد عن هلا األمور إدراك
ا اجملتمع ىلإ النظرة نحية من آتية ليست فيه فالصحة الفرد،  من آتية هي وإّنا
 ابحلكم فتتحكم الفردية املعلومات على املرتددة الكثرية املعلومات غلبة حيث
 يثري اجلماعة يف يظهر الذي القطيع مظهر أن حيث من وآتية الواقع، على

 .البقاء غريزة مظاهر من ألنه املشاعر
 وما سد،فا فهو اجملتمع إىل النظرة على ُبين ما كل فإن ذلك وعلى

 إىل النظرة عن ال آخر سبب عن ا  نجت كونه من آتية صحته تكون منه صح
 وهي فاسدة نظرة على مبين ألنه فاسد االجتماع علم فإن هذا وعلى. اجملتمع
 .والفرد اجملتمع إىل النظرة

 علم بنظرايت ومتأثرة النفس علم على مبنية فهي الرتبية علوم أماا
 جيعل وهذا. األطفال وأحوال األفراد أعمال ةمالحظ عن ونجتة االجتماع،
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 بعلم وأتثر النفس علم على ُبين فما ابلفاسد، الصحيح فيها خمتلط الرتبية علوم
 فاسدة تربوية أفكار يف الوقوع إىل أدى هذا وفساده. فاسد فهو االجتماع

 العلوم لبعض قابل غري الطفل فاعتبار. وطرقه التعليم مناهج فساد إىل أدت
 وأديب علمي إىل التعليم تقسيم كان ولذلك فاسد، اعتبار اآلخر للبعض ال  وقاب

 للواقع خمالف فهو. األمور أفسد من استعداده حسب خيتار الشخص وترك
 وقابال   العلوم بعض لتعلم قابل غري الشخص واعتبار. األماة صاحل يف وُمِضر
 العلوم بعض تعلم نم الكثريين حرمان إىل أدى وقد ،ا  أيض فاسد اعتبار لغريها

 .التعليم مواصلة من الكثريين وحرمان
 أعمال ومالحظة األطفال مالحظة على الرتبية علوم من ُبين ما أماا

 صحيح للواقع ا  موافق منها كان ما فإنا  خمتلفة، وأحوال ظروف يف األفراد
 يف صحيح فإنه ذلك، شاكل وما الذهين والنشاط والراحة كالتعب االستنتاج

 فصول ثالثة إىل السنة تقسيم مثل للواقع موافق غري منها كان وما .مجلته
 خطأ فإنه شاكلها وما االمتحانت ومثل للتلميذ، عطلة أشهر أربعة وإعطاء

 مجلتها، يف الرتبية علوم وفساد الرتبوية النظرايت خطأ جاء هنا ومن. مجلته يف
 .االجتماع بعلم وأتثر النفس علم على ُبين فيما وخاصة
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 العقلية والطريقة العلمية الطريقة

 معرفة إىل للوصول ُيسلك البحث يف معني منهج هي العلمية الطريقة
 وال الشيء، على جتارب إجراء طريق عن عنه يُبحث الذي الشيء حقيقة
 وهي. األفكار حبث يف وجودها يتأتى وال احملسوسة، املواد حبث يف إالا  تكون
 األصلية، وعواملها ظروفها غري ملوعوا لظروف املادة إبخضاع تكون

 من ُتستنتج مث هلا ُأخضعت اليت األصلية والعوامل والظروف املادة ومالحظة
 .املختربات يف احلال هي كما ملموسة، مادية حقيقة املادة على العملية هذه

 الشيء عن السابقة املعلومات مجيع عن التخلي الطريقة هذه وتفرض
 تقتضيك ألهنا وجتربتها، املادة مبالحظة تبدأ مث وجودها، وعدم يُبحث الذي

 هذا يف لك سابق إميان وكل رأي كل نفسك من متحو أن ا  حبث أردت إذا
 القائم ابالستنباط مث والرتتيب ابملوازنة مث والتجربة ابملالحظة تبدأ وأن البحث

 نتيجة كانت ذلك من نتيجة إىل وصلت فإذا العلمية، املقدمات هذه على
 مل ما علمية تظل ولكنها والتمحيص، للبحث احلال بطبيعة خاضعة علمية
 .نواحيها من نحية إىل اخلطأ تسرب العلمي البحث يثِبت

 تسميتها مع هي العلمية الطريقة على الباحث إليها يصل اليت فالنتيجة
ا قطعية ليست فإهنا ا  علمي قانون   أو علمية حقيقة  قابلية فيها ظنية هي وإّنا
 أن جيب اليت ساألس من أساس العلمية الطريقة يف هذه اخلطأ وقابلية. اخلطأ

 يف اخلطأ حصل وقد. العلمي البحث يف مقرر هو ما حسب فيها تالَحظ
 بعد فسادها تبنيَّ  اليت العلمية املعارف من كثري يف ذلك وظهر ابلفعل نتائجها
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 أصغر إهنا هاعن يقال كان الذراة فمثال  . علمية حقائق عليها ُيطَلق كان أن
 أهنا نفسها العلمية ابلطريقة وتبني ذلك خطأ فظهر تنقسم، وال املادة يف جزء

 .تنقسم
 الرئيسية أسسها من ألن ابملادة خاصة العلمية الطريقة تكون هذا وعلى

 األصلية، وعواملها ظروفها غري وعوامل لظروف إبخضاعها املادة على التجربة
 ا  أيض هذا وعلى. جتربة عليه جتري أن ميكن ال إذ الفكر يف يتأتى ال وهذا
 قطعية، وليست ظنية نتائج العلمية الطريقة يف إليها يُتوصل اليت النتائج تكون
 .اخلطأ قابلية وفيها

 إىل للوصول ُيسلك البحث يف معني منهج فهي العقلية الطريقة أماا
 سطةبوا ابلواقع احلس نقل طريق عن عنه يُبحث الذي الشيء حقيقة معرفة

 فُيصدر الواقع، بواسطتها يفسَّر سابقة معلومات ووجود الدماغ إىل احلواس
 يف وتكون. العقلي اإلدراك أو الفكر هو احلكم وهذا. عليه حكمه الدماغ
 إىل الوصول يف الطبيعية الطريقة وهي األفكار، حبث ويف احملسوسة املواد حبث

 أي األشياء عقل هبا يتكون اليت هي وعمليتها هو، حيث من اإلدراك
 حيث من اإلنسان يصل منهجها وعلى للعقل، تعريف نفسها وهي إدراكها،

 .إدراكه يريد أو أدركه أن سبق شيء أي إدراك إىل إنسان هو

: فيها يُنظر العقلية الطريقة على الباحث إليها يصل اليت النتيجة أن إالا 
 أن ميكن ال يةقطع فهي الشيء وجود على احلكم هي النتيجة هذه كانت فإن

 جاء احلكم هذا ألن وذلك. األحوال من حبال وال ا  مطلق إليها اخلطأ يتسرب
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 نإ إذ الواقع، بوجود خيطئ أن ميكن ال واحلس ابلواقع، اإلحساس طريق عن
 وجود عن العقل يصدره الذي فاحلكم قطعي، الواقع بوجود احلواس إحساس

 .قطعي الطريقة هذه يف الواقع
 وظنه السراب رؤية مثل احلس فيها فيخطئ حتصل اليت املغالطات أماا

 أو مكسور أنه املاء من كوب يف وهو املستقيم الصحيح القلم ورؤية ماء أنه
ا الواقع وجود يف خطأ فليس أعوج،  مل فهو الواقع، صفات يف خطأ هو وإّنا
ا القلم، أو السراب وهو شيء وجود يف خيطئ  فقال الشيء صفة يف أخطأ وإّنا

 .أعوج أو مكسور إنه املستقيم الصحيح القلم وعن ماء إنه لسرابا عن
 احلس فإن مغالطات، من فيها حصلت مهما األشياء مجيع يف وهكذا

 الشيء هذا يكون شيء بوجود حيس حني فهو وجودها، يف خيطئ أن ميكن ال
 هي النتيجة كانت إن أماا. ا  قطعي يكون وجوده على واحلكم ،ا  قطع ا  موجود
 اخلطأ، قابلية فيها ظنية نتيجة تكون فإهنا صفته أو الشيء حقيقة على احلكم

 مع احملسوس الواقع حتليالت أو املعلومات طريق عن جاء احلكم هذا ألن
 حىت ا  صائب ا  فكر  تبقى ولكنها اخلطأ إليها يتسرب أن ميكن وهذه املعلومات،

 صائبة نتيجة ىتبق ذلك وقبل ابخلطأ، عليها حُيكم فقط وحينئذ خطؤها يتبني
 .ا  صحيح ا  وفكر 

ا التفكري يف طريقة فليس املنطقي البحث أماا  من أسلوب هو وإّنا
 فكر بناء هو املنطقي البحث ألن العقلية، الطريقة على املبنية البحث أساليب

 نتيجة إىل البناء هذا طريق عن والوصول احلس إىل يُنتهى حبيث فكر على
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 لوح أن النتيجة فتكون حيرتق، خشب كلو  خشب، الكتابة لوح: مثل معينة
 مل لكنها لتحركت حياة املذبوحة الشاة يف كان لو: ومثل. حيرتق الكتابة
 فقد. وهكذا حياة، املذبوحة الشاة يف توجد ال أنه النتيجة فتكون تتحرك،

 خشب، الكتابة لوح فكرة مع حيرتق خشب كل فكرة األول املثال يف قرنت
 الشاة كون الثاين املثال يف وقرن. حيرتق الكتابة لوح نأ االقرتان هذا عن فنتج

 هذا عن فنتج تتحرك، جتعلها الشاة يف احلياة أن فكرة مع تتحرك مل املذبوحة
 .حياة فيها توجد ال املذبوحة الشاة أن االقرتان

 جرى اليت األفكار تتضمن اليت قضاايه كانت إذا املنطقي البحث فهذا
. كاذبة النتيجة تكون كاذبة كانت وإذا صادقة، نتيجةال تكون صادقة، اقرتاهنا
 إىل ترجع ولذلك احلس، إىل منها قضية كل تنتهي أن املقدمات وشرط
 أسلواب   كانت هنا ومن. صدقها يُفهم حىت احلس فيها وحيكم العقلية الطريقة

 قابلية وفيها الكذب قابلية وفيها العقلية الطريقة على املبنية األساليب من
 أن فاألْوىل العقلية الطريقة إىل ابلرجوع املنطق صدق خُيترب أن وبدل الطة،املغ

. املنطقي األسلوب إىل يُلجأ ال وأن ابتداء   البحث يف العقلية الطريقة ُتستعمل
 .العقلية الطريقة إىل إبرجاعها قضاايه صحت إذا ُيستعمل أن ميكن كان وإن

 العلمية الطريقة: مها فقط اثنتني طريقتني للتفكري فإن هذا وعلى
 حتتم والثانية السابقة، املعلومات عن التخلي تفرض واألوىل. العقلية والطريقة

 وحدها وهبا التفكري يف األساس هي العقلية والطريقة. السابقة املعلومات وجود
 وال العلمية الطريقة توجد أن يتأتى وال فكر ينشأ ال وبدوهنا الفكر، ينشأ

 احلقائق إدراك يوجد العقلية الطريقة فبواسطة. ذلك غري وال املنطقي األسلوب
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 املنطقية احلقائق إدراك يوجد وبواسطتها واالستنتاج؛ والتجربة ابملالحظة العلمية
 من اخلطأ ومتييز التاريخ حقائق إدراك يوجد وبواسطتها شاهبه؛ وما املنطق يف

 الكون عن الكلية الفكرة اإلنسان عند توجد وبواسطتها فيها؛ الصواب
 .واحلياة واإلنسان الكون حقائق وعن واحلياة، واإلنسان

 إذا إالا  تكون أن يتأتى وال توَجد أن ميكن ال فإهنا العلمية الطريقة أماا
 ومن الطبيعي، فمن. العقلية ابلطريقة ثبت ما وعلى العقلية الطريقة على بُنيت
 أبن تقضي العلمية قةالطري أن على. للتفكري ا  أساس هي تكون ال أن احملتم،

 وجود ال وإذن العلمية، الطريقة نظر يف له وجود ال ماداي   يُلمس ال ما كل
 طريق عن يثبت مل أي ،ا  علمي يثبت مل ذلك ألن وغريمها، للتاريخ وال للمنطق
 اخلطأ هو وهذا امللموسة، لألشياء املادي واالستنتاج وجتربتها املادة مالحظة

 وابقي األفكار، من وفكر املعرفة، فروع من فرع بيعيةالط العلوم ألن الفاحش،
 ابلطريقة تثبت بل العلمية، ابلطريقة تثبت مل وهي كثرية، احلياة معارف
 جيب والذي. للتفكري ا  أساس العلمية الطريقة تُتخذ أن جيوز ال ولذلك العقلية،

 .وحدها العقلية الطريقة هو للتفكري ا  أساس يُتخذ أن
 هو اخلطأ بل خاطئة، طريقة العلمية الطريقة أن عيني ال هذا أن على

 يُبىن أصال   ليست هي إذ يتأتى ال ا  أساس جعلها ألن للتفكري، ا  أساس جعلها
ا عليها  املعارف أكثر خُيرِج ا  أساس جعلها وألن أصل، على ُبين فرع هي وإّنا

 املعارف من كثري وجود عدم على احلكم إىل ويؤدي البحث، عن واحلقائق
 ابحلس وملموسة ابلفعل، موجودة أهنا مع حقائق تتضمن واليت ُتدرس ليتا

 .والواقع
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 اليت األسس من أساس فيها اخلطأ وقابلية ظنية العلمية الطريقة أن على
 الطريقة أن وذلك. للتفكري ا  أساس تُتخذ أن جيوز فال فيها، تالَحظ أن جيب

 العقلية الطريقة وأماا. هصفت وعن الشيء وجود عن ظنية نتيجة توِجد العلمية
 وإن. له معينة صفات وجود وعن الشيء وجود عن قطعية نتيجة تُعطي فإهنا

 حيث من فهي صفته، وحقيقة الشيء كنه عن ظنية نتيجة تعطي كانت
 أن فيجب يقينية قطعية له معينة صفات ووجود الشيء وجود على حكمها

 تعارضت فلو هذا وعلى. ةقطعي نتائجها أن ابعتبار للبحث ا  أساس هي تُتخذ
 له، معينة صفة وجود وعن الشيء وجود عن علمية نتيجة مع عقلية نتيجة
 النتيجة مع تتعارض اليت العلمية النتيجة وُترتك ،ا  حتم العقلية النتيجة تؤخذ

 .الظين ال يؤخذ الذي هو القطعي ألن العقلية،

 ا  أساس العلمية قةللطري اختاذه هو العاملِ  يف املوجود اخلطأ كان هنا ومن
 هذا يصحح أن فيجب األشياء، على احلكم يف ا  حكم وجعلها للتفكري،

 يُرجع اليت وهي التفكري أساس هي العقلية الطريقة تصبح أن وجيب اخلطأ،
 .األشياء على احلكم يف إليها

 
 السياسي الوعي

 احلوادث على أو الدويل املوقف على أو السياسية األوضاع على الوعي
 املوقف أو السياسية األوضاع على الوعي ألن. السياسي الوعي غري اسيةالسي

 تدبر فهو السياسي الوعي أماا تدبارها، هو السياسية احلوادث أو الدويل
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. خاصة زاوية من العامل إىل النظرة هو السياسي والوعي. شؤونه لرعاية اإلنسان
 ،ا  سياسي ا  وعي يسول سطحية تعترب خاصة زاوية غري من العامل إىل فالنظرة
 الوعي وجود يتم وال. ا  سياسي ا  وعي وليس تفاهة وحده احمللي اجملال إىل والنظرة

 كله، العامل إىل النظرة تكون أن أحدمها: عنصران فيه توفر إذا إالا  السياسي
 الزاوية، هذه كانت أاي   حمددة، خاصة زاوية من النظرة هذه تنطلق أن والثاين
 مبدأ كانت إن اخلاصة الزاوية أن إالا . معينة فكرة أو ا  ينمع مبدأ أكانت سواء
 واحدة غاية حنو كلها غاايته اجتاه يف طريقه ا  آخذ ا  اثبت السياسي الوعي جتعل

 أفراد نفس يف ال األماة نفس يف والرتكيز العراقة ويكسب عنها يتحول ال
 .فحسب

 مفهوم تكوين سبيل يف النضال خوض ا  طبيعي حيتم السياسي والوعي
 وتكوين. مكان كل يف إنسان، هو حيث من اإلنسان لدى احلياة عن معني
 ال واليت ا  سياسي الواعي كاهل على ألقيت اليت األوىل املسؤولية هو املفهوم هذا
 .ألدائها املشقة ببذل إالا  الراحة تنال

 االجتاهات مجيع ضد النضال خيوض أن عليه يتحتم ا  سياسي والواعي
 الذي الوقت يف مفاهيمه، تناقض اليت املفاهيم مجيع وضد اههاجت تناقض اليت

 عن أحدمها ينفصل ال فإنه اجتاهاته، وغرس مفاهيمه لرتكيز النضال فيه خيوض
 هتاجم اليت املطاعن ضد النضال ذلك يف ويدخل. شعرة قيد النضال يف اآلخر

 طة،اهلاب العصور من جاءت اليت األعماق مفاهيم وضد احلياة عن مفهومه
 وضد اآلنية، الطلبات حتقيق بواسطة منه يتمكن الذي الرأمسايل التأثري وضد

 .جزئية بغاايت السامية الغاايت اختصار
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 مبا أو ابملبدأ اإلحاطة وال العامل يف مبا اإلحاطة يعين ال السياسي والوعي
ا العامل، إىل للنظرة خاصة زاوية يُتخذ أن جيب  النظرة تكون أن فقط يعين وإّنا
 من النظرة هذه تكون وأن كثرية، أو قليلة عنه معارفه كانت مهما العامل إىل

 وجود فمجرد. كثرية أو قليلة الزاوية هبذه معرفته كانت مهما خاصة زاوية
 كان وإن السياسي، الوعي وجود على تدل خاصة زاوية من العامل إىل النظرة

 املقصود ألن وللزاوية، للعامل املعارف بتفاوت ا  وضعف قوة الوعي هذا يتفاوت
 العامل، يف يعيش الذي اإلنسان إىل النظرة يف يرتكز العامل إىل النظرة من

 اختذه الذي احلياة عن مفهومه يف يرتكز خاصة زاوية من النظرة من واملقصود
 واملفكرين، ابلسياسيني ا  خاص ليس السياسي فالوعي هذا وعلى. خاصة زاوية
ا  العلماء يف إجياده ميكن كما واألميني العوام يف دهإجيا وممكن عام هو وإّنا

 الوعي هذا بدون ألنه جبملتها، األماة يف إمجاال   ولو إجياده جيب بل واملتعلمني،
 لديه اليت األفكار قيمة إدراك ميكن ال فرد، أي عند بل األماة، عند السياسي

 .األماة حياة يف
 وأتمينها سداها عن غىن ال اليت امللحة احلاجة هو السياسي والوعي

 قيمة إدراك ميكن ال السياسي الوعي هذا وبدون. اإلسالمية األماة لدى
 الدعوة محلة مع األماة سري ضمان ميكن وال واجملتمع، األفراد حياة يف اإلسالم

 يف الظروف مجيع يف ا  دائمي ا  سري  االستعمار ويكافحون الكفر يكافحون الذين
 .سواء واهلزمية االنتصار

 السياسي الوعي وبدون اإلسالم، فضائل تتعطل السياسي الوعي دونوب
 تُبذل اليت اجلهود كل وهُتدر عنها الرقي أسباب وتنقطع ا  سوء األماة حالة تزداد
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 ُيسرع مسلمني، بوصفهم املسلمني عند السياسي الوعي وبدون. إهناضها يف
 والوسائل الطرق وتنعدم للمسلمني اإلابدة خطر ويزداد اإلسالم إىل االنقراض

 فوجود. اإلسالمية الدعوة ومحل اإلسالمية احلياة استئناف من متكان اليت
 مبالغة دون وهي اإلسالمية لألماة الضرورة منتهى يف مسألة السياسي الوعي
 .موت أو حياة مسألة

 األماة جيناب أن ميكن ال السياسي ابلوعي يتمتعون األماة يف أفراد ووجود
 األماة، يف الواعني األفراد عدد كثر مهما االنزالق، من حيفظها أن وال الكارثة

 انزالقها يشهدوا وأن األماة مع الكارثة جترفهم أن بد ال بل ،ا  أفراد داموا ما
 وإن مبجموعها األماة يف الوعي يوجد أن جيب بل. االنزالق هذا بنار ويصطلوا

 .مجيعها يف يوجد ألن ضرورة ال كان
 الوعي إجياد يف حد أقصى اجلهد من ينَفق أن من بد ال لذلك

 اإلسالمية املفاهيم إجياد يف جهد من ينَفق ما بقدر األماة لدى السياسي
 هلدايته اإلسالم إىل العامل حباجة الشعور فإجياد اإلسالمية، املشاعر وإذكاء

 بتفهيم هذا يغذاى وأن اإلسالم، إىل األماة حباجة الشعور عن ينبثق أن جيب
 األماة تنظر ألن اجلهد ينَفق أن جيب أي. له مشاعرهم وإاثرة إلسالما الناس

 الناس مجهرة يف إمجاال   ولو النظرة هذه ترتكز حىت اإلسالم زاوية من العامل إىل
 .إليه الشوق وإاثرة اإلسالم لتفهيم اجلهد بذل عند األساس هذا يالَحظ وأن

 شاملة بنظرة يزيتم يثمر الذي الوعي أن يالَحظ أن جيب ما أول إن
 إنقاذ أن مبجموعها األماة تعتقد أن وجيب. اإلسالم زاوية من العامل مصلحة إىل
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 اإلسالم إجياد أن إمجاال   ولو األماة تدرك وأن مستحيل، اإلسالم بدون العامل
 يكون أن وجيب. خيال اإلسالمية الدولة بدون اجملتمع يف احلياة معرتك يف

 الدولة حتقيق أن وتفتاح السياسي الوعي لديهم ّنا الذين لدى ا  واضح
 اإلسالمية الدولة حتقق األماة جعل وأن وْهم، اإلسالمية األماة بدون اإلسالمية

 .ا  ومه وأشد خياال   أكثر السياسي الوعي دون

 زاوية من العامل إىل نظرهتا ظهرت إذا األماة يف السياسي الوعي ويظهر
 الوعي هذا ّنا إذا إالا  السياسي وعيال عليه يظهر ال الفرد ولكن اإلسالم،

 إذا ا  سياسي واع   أنه الشخص على تدرك أن الصعوبة من جتد هنا ومن. وتفتاح
 يؤخذ أن ميكن ال ا  سياسي والواعي. ظاهر بشكل فيه الوعي هذا مثل يتمثل مل

 ريسةف ذهنه يكون أن ا  دوم وحيذر ابأللقاب، أو ابألمساء أو ابأللفاظ
 حتري يف يضل أو الوقائع عن يضيع أن ىويتحام. نتواإلعال الدعاايت

 .هلا يُعمل اليت الغاية عن احلقيقة
 واآلراء األنباء تلقي يف احلذر هي ا  سياسي الواعي هبا يتمتع اليت وامليزة

 حالة يف شيء كل أيخذ أن أي. تفاهته بلغت مهما شيء هبا يعلق أن من
 .هلا يُعمل اليت ةالغاي من موقعه ويف حقيقته يف يفكر وهو وعي

 فرغبات. األنباءو  اآلراء على ميوله تسلط من ا  سياسي الواعي وليحذر
 يضفي قد أو النبأ أو الرأي يفسِار قد مبدئي أو حزيب أو ذايت لشيء سالنف

 كذب أنه إليه خييل أو كذب، وهو صدق أنه الرائي إىل خييل جيعله ما عليه
 والعمل يقال الذي الكالم عيالوا يتبني أن من بد ال ولذلك. صدق وهو



 130 

 يدرك الذي هو ا  سياسي الواعي بل هو، ذلك يدرك أن يكفي وال. يُعمل الذي
 يعمل وحىت واملناقشة البحث بساط على توضع حىت للناس ويعلنها األشياء

 وتتعود ابأللفاظ تؤخذ ال أن فتتعواد جمموعها يف األماة عند الوعي إجياد على
 .باءواألن اآلراء تنقيح على

 ويعمل ا  شيئ يقول كان إذا ا  سياسي ا  وعي ا  واعي املرء اعتبار يصح وال
 ا  وعي بفكرة أو مببدأ الواعي إميان إن. تطبيقه يف جيهد وال رأاي   يرى أو خبالفه،
 فإذا. ومناقشاته أحاديثه يف وال وكتاابته خطاابته يف ال أفعاله يف يتمثل ا  سياسي

 صحة يف أو وعيه يف يشك أن ولغريه له حق روآاث أعمال يف أفكاره تتجسد مل
 وعيهم يتأكد ال كتلة، أو مجاعات أو كانوا ا  أفراد فالواعون. األقل على وعيه

 العالمة هي وهذي. والتضحية ابإلقدام إالا  صدقهم يظهر وال ابلعمل إالا 
 ومعىن ،ا  تدبر  كونه هو ا  وعي كونه معىن ألن الصحيح السياسي للوعي الفارقة
 هذا أساس على أماته وشؤون كلها شؤونه يرعى كونه هو ،ا  سياسي كونه

 .الوعي

 والناس ابلواقع احتكاكهم يف ابلقضااي الواعني اصطدام كان ولذلك
 احمللي الصعيد بني ذلك يف فرق ال ،ا  حتمي ا  أمر  املباشرة احلياة ومشاكل
 جعل على ةاملقدر  تربز االصطدام هذا ويف. العاملي الدويل والصعيد الداخلي
 األساس هي منها العامل إىل ينظر اليت اخلاصة الزاوية أو حيملها اليت الرسالة

 وبني األفراد بني ذلك يف فرق وال. إليها يسعى اليت الغاية وهي احلكم، وهي
 أمر منها العامل إىل تنظر اليت اخلاصة الزاوية تقتضيه مبا األماة فعمل األماة،
 ابلقضااي واصطدامها كالفرد، حتمي أمر هبا وتصديقها الفرد، كعمل حتمي
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 الوعي وجود اعتبار يصح حىت كالفرد ا  أيض حتمي أمر ابملشاكل واحتكاكها
 واحدة، كمجموعة األماة نفوس يف تتأصل أن جيب وهلذا. لديها السياسي

 :خصال ثالث
 فيقول بديهي، آيل بشكل ا  تم ا  اهتمام األماة مبصاحل االهتمام: إحداها

 ارمحين"، "اللهم: يقول كما اإلسالمية" األماة ارحم "اللهم: دعائه يف ماملسل
 .اجليش يف ابنه عن يسأل أن قبل اجليش، انتصر هل: ويسأل

 جيب ما وجتاه عليه، القضاء جيب ما جتاه واالنتظام الرأي وحدة: اثنيها
 جيب ما وجتاه بناؤه جيب ما جتاه أي. وأشخاص وأعمال أفكار من أتييده
 .ههدم

 مستقَبحة رذيلة والتمرد السجااي، من سجية الطاعة جعل: اثلثها
 ،ا  مترد الطغيان وجه يف الوقوف وال طاعة للعدو اخلضوع يسمى وال. ومستنَكرة

ا  والتمرد واطمئنان، ورضا ورغبة خبضوع الصالحية له من أمر تنفيذ الطاعة وإّنا
 .عكسه

 

 ا  َتثري  القوى أكثر الروحية القوة

 كانت وكلما قوى، من ميلك ما مبقدار ابلعمل للقيام نساناإل يندفع
 ما مبقدار أعمال من حيققه ما مقدار ويكون. أكثر اندفاعه كان أكثر قواه

 تتمثل مادية قوى فيملك متعددة، قوى ميلك اإلنسان أن غري. قوى من ميلكه
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 ثلتتم معنوية قوى وميلك شهواته، إلشباع يستعملها اليت والوسائل جسمه يف
 يف تتمثل روحية قوى وميلك هبا، االتصاف إىل يهدف اليت املعنوية الصفات يف

 الثالث القوى هذه من قوة ولكل. ا  مع هبما أو هبا شعوره أو ابهلل لصلته إدراكه
 يف التأثري يف متساوية ليست القوى هذه أن إالا . ابلعمل اإلنسان قيام يف أثر

 والقوى ا  أتثري  أضعفها املادية فالقوى. ساناإلن على ا  أتثري  تتفاوت بل اإلنسان
 ا  أتثري  أكثرها فهي الروحية القوى أماا. املادية القوى من ا  أتثري  أكثر املعنوية

 .فعالية وأشدها

 شهوة إلرضاء تدفع وسيلة أو جسمية من املادية القوى أن وذلك
 عملال إىل تدفعه ال وقد. أكثر ليس هلا تقديره مبقدار العمل إىل صاحبها

 حمدودة قوى فهي هذا وعلى. العمل هلذا حاجة جيد ال ألنه توفرها مع ا  مطلق
 أن يريد حني فاإلنسان. العمل إىل االندفاع حيتم ال وحده ووجودها االندفاع
 الكفاية فيها وجد فإذا املادية، وسائله ويبحث اجلسمية قواه يزن عدوه حيارب
 ولكن عدوه لسحق كافية قواه جيد دوق. وتراجع أحجم وإالا  أقدم عدوه حملاربة
 رفاهة يف قواه صرف أن يرى أو فيجُُب، منه أقوى هو مبن ينتصر قد أنه يتوهم
 به يقوم أن يريد عمل العدو فمحاربة. فيتقاعس عيشه مستوى رفع أو نفسه

 مادية قوى من ميلك ما مبقدار لذلك يندفع أن يريد كان ملاا ولكن اإلنسان،
 عرضت حني توفرها مع ابلعمل القيام يف ا  مرتدد وصار هبا ا  حمدود اندفاعه صار

 .التقاعس أو اجُلُب فيه بعثت عوارض له
 ابلعمل القيام تيار النفس يف تبعث فإهنا املعنوية القوى خبالف وهذا

 حد عند تقف أن دون به للقيام الكافية القوى على للحصول تسعى مث أوال  
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 تقف وقد عادة، مادية قوى من متلك مما أبكثر تندفع وقد املوجودة، قواها
 مما أبكثر تقوم فهي حال أي وعلى. قوى من مجعه إىل وصلت ما حد عند

 من نفسه لتحرير عدوه حيارب أن يريد كمن وذلك مادية، قوى من متلك
 ذلك، شاكل ما أو للضعيف ا  انتصار  أو للشهرة أو ابلثأر لألخذ أو سيطرته

 ما أو السيطرة جملرد أو لالستعمار أو للغنيمة عدوه حيارب ممن أكثر يندفع فإنه
 مربوط داخلي دافع هي املعنوية القوى أن هو هذا يف والسبب. ذلك شابه

 إلجياد القوى فتندفع ا  معين ا  إشباع ويتطلب الغريزية املفاهيم من أعلى مبفاهيم
 دية،ملاا القوى وتسخر الغريزية املفاهيم على فتسيطر اإلشباع هلذا الوسائل
 .املادية القوى تفوق اليت القوة هذه هلا تصبح وبذلك

 لدى املعنوية القوى إجياد على حترص كله العامل دول كانت هنا ومن
 .املادية القوى استكمال مع جيوشها

 املعنوية القوى من اإلنسان يف ا  أتثري  أقوى فإهنا الروحية القوى أماا
 خالق ابهلل صلته اإلنسان إدراك من تنبعث الروحية القوى ألن املادية، والقوى
 الصلة هبذه الوجداين الشعور أو العقلي اإلدراك وهذا. القوى وخالق الوجود

 من ميلك ما مبقدار ال اخلالق، منه يطلب ما مبقدار اإلنسان اندفاع جيعل ابهلل
 مهما منه يُطلب ما مبقدار بل قوى، من جيمع أن ميكنه ما مبقدار وال قوى،
 الطلب يكون فقد أقل، أم أكثر أم قواه مبقدار أكان سواء لطلبا هذا كان
 ابلعمل يقوم فإنه حياته، تقدمي إىل مؤداي   يكون قد أو صراحة، حياته تقدمي
 كانت هنا ومن. قوى من جيمع مما وأكثر قوى من ميلك مما أكثر كان وإن

 .اإلنسان لدى اليت القوى مجيع من ا  أتثري  أكثر الروحية القوى
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 فإنه فقط وجداين شعور عن نمجة كانت إن الروحية القوى هذه أن إالا 
 حتوهلا أو عليها أخرى مشاعر تغلب بسبب والتغري اهلبوط من عليها خُيشى

 أن ا  لزام كان ولذلك. هلا مندفعة كانت اليت غري أخرى أعمال إىل ابملغالطة
 ابهلل، ساناإلن بصلة يقينيني وشعور إدراك عن نمجة الروحية القوى تكون

. تردد دون منها يُطلب ما مبقدار ا  مندفع تيارها ويظل القوى هذه تثُبت وحينئذ
 حينئذ اإلنسان ألن املعنوية للقوى أثر أي يصبح مل الروحية القوى ُوجدت وإذا

 عدوه حيارب ال إذ فقط، الروحية القوى بدافع بل بدافعها ابلعمل يقوم ال
 سواء ذلك، منه طلب هللا ألن حياربه بل النصر، لفخر وال غنيمة ألخذ

 يقم مل ألنه أحد، به يعلم مل أو النصر فخر نل حتصل، مل أم غنيمة له حصلت
 وسائل تصبح فإهنا املادية القوى أماا. ذلك منه طلب هللا ألن إالا  ابلعمل
 .عليه دافعة قوى ال للعمل

 ىتح روحية قوى للمسلم الدافعة القوى جعل على اإلسالم حرص وقد
 األساس هو الروحي األساس جعل إذ معنوية، أو مادية مظاهرها كانت ولو

 واحلالل حياته، أساس اإلسالمية العقيدة فجعل. كلها الدنيا للحياة الوحيد
 وحتم. إليها يسعى اليت الغاايت غاية هللا رضوان ونوال أعماله، مقياس واحلرام

 على بناء ونواهيه هللا أوامر بحبس وكبريها صغريها كلها أبعماله يقوم أن عليه
 يقينيني ا  وشعور  ا  إدراك هبا والشعور ابهلل الصلة فإدراك. تعاىل ابهلل صلته إدراك

 أبي للقيام تدفعه اليت القوى وهو املسلم، حياة عليه تقوم الذي األساس هو
 أعماله، مجيع يف الدنيوية حياته هبا تقوم اليت الروح فهو. كرُب  أم صُغر عمل
 قوى من عنده ما مقدار يكون والشعور اإلدراك هذا من ميلك ما دارومبق



 135 

 فهي الروحية، القوى هي قواه جيعل أن املسلم على ا  واجب كان ولذلك. روحية
 .وانتصاره جناحه سر وهي يفىن ال الذي كنزه

 
 األديب واألسلوب الفكري األسلوب

 التعبري يفيةك هو أو منسقة، ألفاظ يف مرتبة معان   هو الكتابة أسلوب
 وإن اللفظية فالصورة. اللغوية ابلعبارات معان   من املتكلم نفس يف ما لتصوير
 املعاين، عن مستقلة حتيا أن ميكن ال ولكنها األسلوب يف الظاهرة هي كانت

ا  انتظم املعاين من آخر نظام إىل الظاهر اللغوي نظامها يف الفضل يرجع وإّنا
 تكوان مث ،ا  معين أسلواب   بذلك فكان م،املتكل أو الكاتب نفس يف وأتلف
 .لبسه الذي ثوبه وصار مثاله على اللفظي التآلف

 أداءه يريد ملا ا  فامه يكون أن املتكلم أو الكاتب من األسلوب ويتطلب
 قيمة يف البعيد أثره ولذلك هو، كما أدائه على حيرص مث ا  جلي ا  دقيق ا  فهم

 لغوية ثروة املنشئ من يتطلب الذي ياللغو  التعبري أييت ذلك وبعد. األسلوب
 األفكار أداء يريد اليت والكيفية والعبارات الرتاكيب يف التصرف على وقدرة

 قد منفعال   ا  متأثر  نفسه هو يكون أن املتكلم من األسلوب يتطلب كما هبا،
 وأخيلته ومشاعره عقله يوقظ أن فيجب. إذاعتها على وحرص احلقائق أدرك

 تؤدي اليت األلفاظ ابختيار التعبري قوة أتيت ذلك بعد مث ة،بقو  املعاين لتدرك
 الفخم واملعىن الرقيق ابللفظ له يؤتى الرقيق فاملعىن. املعىن مع يتالءم مبا املعاين
 الكاتب من يتطلب األسلوب فإن ذلك وفوق. وهكذا الفخم، ابللفظ له يؤتى
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 أسرار من فيها يتصل وما واستنارة عمق من املعاين يف ما يدرك أن املتكلم أو
 اخليال هبذا وأليقها العبارات أصفى خيتار ذلك بعد مث ،ا  رائع ا  حاد ا  إدراك مجيلة

 احلس تؤذي اليت واملتنافرة اخلشنة األلفاظ عن ا  مبتعد البديع املعىن أو اجلميل
 .والذوق

 أو الكتابة من املراد أن يتبني ومنه. يتطلبه ما وهذا األسلوب هو هذا
ا التكلم  ومن. السامعو  للقارئ املتكلمو  الكاتب لدى اليت املعاين أداء وه إّنا

ا التعبري يف األصل كان هنا  تؤدي اليت األلفاظ ذلك بعد أتيت مث املعاين هو إّنا
: أمرين يف تنحصر إذن فاملسألة. املتكلم أو الكاتب لدى هي كما املعاين هذه

 الكتااب عناية اختلفت هنا ومن ؛املعاين هذه هبا تؤدى اليت واأللفاظ املعاين
 وأخضع أوال   املعاين إىل عنايته وجاه من فمنهم واأللفاظ، ابملعاين واملتكلمني

 وتساهل أوال   األلفاظ إىل عنايته وجاه من ومنهم أدائها، يف الدقة إىل األلفاظ
 الكتابة يف األسلوب انقسم ولذلك. األلفاظ سبيل يف املعاين أداء دقة يف

 نسيج منهما ولكل أديب، واآلخر فكري أحدمها: اثنني قسمني إىل والتكلم
 .اآلخر خيالف خاص

 يريد اليت راألفكا خيتار املتكلم أو الكاتب فإن الفكري األسلوب أماا
 األفكار هذه يرتب مث احلال، ملقتضى مالءمتها أو قيمتها أو جلداهتا أداءها

 القارئ، ذهن يف ارتباطها سنوح فهمها إىل أدعى ذلك ليكون معقوال   ا  ترتيب
 طبيعي االنفعال فيه الفكري واألسلوب. هبا الالئقة ابأللفاظ عنها يعرب ا  وأخري 

 بنائه، يف األول األساس هي العقلية واملعارف صادقة، نفس من صادر أساسي
ا وعنايته االنفعال، لصنعة أثر أي فيه يظهر وال  األفكار، ابستقصاء هي إّنا
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 وإنرة املعرفة وخدمة التعليم قصد احلقائق أداء منه والغرض. العقل لغة وهو
 قيامه هو فيه واألصل. واالستقصاء والتحديد ابلدقة عبارته ومتتاز. العقول

 جهد إىل إليها الوصول حيتاج اليت واملعارف الفكرية احلقائق ونشر العقل على
 والثاين اراألفك أحدمها: أساسيني عنصرين من يتكون مجلته يف وهو. وتعمق

 .العبارات
 احلقائق حد عند يقف ال فيه املتكلم أو الكاتب جند األديب واألسلوب

ا ابألفكار العقل تغذية قصده جيعل وال واملعارف  احلقائق هذه يقرب وإّنا
 أو خفي أو ظاهر جلمال ا  مظهر  فيه جيد أن يستطيع الذي وأبرزها أمهها وخيتار
 ا  تفسري  اختاره ما يفسر مث. أتثري أو لتفكري ا  داعي أو واعتبار لِعظة ا  معراض
 الساخطة، أو الراضية أو املتعظة أو املتعجبة نفسه من عليه خيلع مبا به ا  خاص

 ليكونوا والسامعني القراء نفوس إىل مثله إاثرة أو االنفعال هذا نقل حياول مث
 .ساخطني أو راضني مغتبطني، أو متعجبني

 يف االنفعال هذا إبظهار والعناية نفعالاال صنعة فيه األديب واألسلوب
 االنفعال قوة على منصب فيه واالهتمام أفكاره، هبا يؤدي اليت واأللفاظ املعاين

 وذلك والسامعني، القراء إاثرة هي فيه والغاية واملشاعر، العاطفة لغة وهو
 يتصورها أن جيب كما أو الكاتب، يتصورها كما مجيلة رائعة احلقائق بعرض
 والوقوف والتعميم ابلتفخيم عبارته تتصف أن فيه ويقصد. والقراء عونالسام
 ا  أتثري  عباراته يف تؤثر اليت العاطفة بقوة ويتميز. والتأثري اجلمال مواطن عند

 ثالثة من يتكون مجلته يف وهو. والرتاكيب والصور الكلمات يف يبدو ا  واضح
 اليت العبارات والثالث ،يؤلفها اليت الصور والثاين األفكار، أحدها: عناصر
 .والصور األفكار هبا يصوغ
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 كما الفكري ابألسلوب تكون فهي ومجاله ووضوحه األسلوب قوة أماا
 من لألسلوب صفة فهي معني، أبسلوب ختتص وال األديب األسلوب يف تكون
 .فكراي   أم ا  أدبي أكان سواء هو، حيث

 األسلوب وضوح يهاف بلغ الفكرية األساليب من ا  كثري  أن جند هنا ومن
 واألسلوب. ا  أتثري  األدبية األساليب من ا  كثري  تفوق جعلها ما وقوته ومجاله

 هبا التصديق وإجياد إايها وتفهيمهم األفكار الناس تعليم يف يتحتم الفكري
 املشاعر إباثرة يفيد ا  أيض وهو الفكري ابألسلوب إالا  ذلك يؤدى وال لديهم،
 للفكر إدراك وجود إىل وحتتاج بطيئة إاثرته ولكن فهمها، اليت ابألفكار للعمل
 دائمية مشاعر األسلوب هذا يف توجد اليت املشاعر أن إالا  املشاعر؛ تثور حىت

 .أاثرها الذي ابلفكر التصديق فُقد إذا إالا  ختبو ال
 يتحتم وهو املشاعر إباثرة إالا  يفيد ال فإنه األديب األسلوب خبالف

 ولكنه حقائق والقارئ السامع يعلام كان وإن وهو .العمل على الناس لتحريض
 العميقة، األفكار أداء على له قدرة وال التافهة واملعارف السطحية احلقائق يعلام
 عمقها عنها فيذهب هبا ويتصرف وينفشها يبسطها فإنه يؤديها أنأراد  وإذا

 .فتسخف ومعانيها
 والعلوم شريعوالت والفلسفة املبادئ أفكار تؤدى أن ميكن ال ولذلك

 الشعر يؤدى أن ميكن وال الفكري، ابألسلوب إالا  شاكلها وما التجريبية
 ألداء يتحتم الفكري فاألسلوب. األديب ابألسلوب إالا  شاهبها وما واخلطابة
 يراد الذي العمل على وحتريضهم الناس إلاثرة يتحتم األديب واألسلوب الفكر،

 .منهم
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 هنضتها حال يف وهي األماة يف ويفش الفكري األسلوب جتد هنا ومن
 سطحية وهي األماة يف يفشو األديب واألسلوب التصاعدي؛ سريها وعنفوان
 حممد سيدن فيه بُعث الذي العصر جند ولذلك. الرتف حالة يف أو التفكري
 يف الفكري األسلوب وفشا األديب، النثر وقل الشعر فيه ضُعف قد 

 وكان الفكري األسلوب يف مثل أروع ميالكر  القرآن وكان واألحاديث، اخلطب
 األديب األسلوب يف ما أروع حوى قد كان وإن األسلوب، هذا من أكثره
 .والتحديد الدقة من الفكري األسلوب يف يُلتزم ما يلتزم ولكنه

 فهي النهضة أحاسيس فيها دبات قد العصر هذا يف اإلسالمية واألماة
 املثارة مشاعرهم وجعل للناس ائقاحلق ألداء الفكري األسلوب إىل حاجة يف

 الناس حتريض يف األديب األسلوب عن نستغين ال كنا وإن دائمية هبا للعمل
 أذهاهنم يف به يعملوا أن منهم نريد الذي الفكر وضع بعد ولكن العمل، على

 .به تصديقهم وتركيز
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