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 فً بناء الحضارة وتقدمها الدٌن واإلسالم مصدر رئٌسً
Religion and Islam are a major source of civilization and its advancement 

 الباحث/ حمودة أحمد إسماعٌل محمد

 ملخص البحث 
يريد لئلنسان أال يبقي أنانياً ، إذ بقاؤه أنانياً هو بقاؤه في مرحلهه الفوولهه البيهري. ... يريهد لهه أن ي هون  إن اإلسبلم بدعوته

 إجتماعياً، إذا صيرورته إلي  ائن إجتماعي يجعله ذا ريد في إنسانيته .

ي ..( والؽريهيل تهدعوا إن دعوه اإلسبلم )محاول. لنقل اإلنسهان مهن دائهرل التصهرؾ الؽريهي  إلهي دائهرل التصهرؾ اإلنسهان

بينمها التصهرؾ اإلنسهاني ههو تصهرؾ  –دائماً إلي اإلحتواظ بالذات والحرص علي الذات، وتر يي النظرل في محيف الذات 

 يمتد إلي ما وراء الذات، ويخرج بالنظرل من محيف الذات إلي محيف األفراد .

. هو ؼاي. الهدعول اإلسهبلمي.، فهدن دعها اإلسهبلم إلهي اإلحتوهاظ واذن فالمجتمع في قيامه ، وفي بنائه وفي بقائه سليماً قويا ..

بالحرمات، ونور من اإلعتداء علي ما لؤلفراد من نوس ومال وؼرض ... فدنما يدعو إلي النظرل اإلجتماعيه والهتخلص مهن 

 النظرل الورديه، وهي تلك النظره التي تتصل بالذات وحدها دون ؼيرها . 

Abstract: 
Islam calls for unselfishness for human as if man is still selfish it means he is still in the 

childish stage. Wants him to he social.  

Islam's call tends to transfer man from his sexual to human’s behavior Humans behavior's 

point of view is comprehensive and calls for community leaving behind individuality.  

The Religion of Islam depends on Keeping properties and never attack individuals. It also 

calls for social point and neglects individual one  

Islam is the main source in building civilization and its development.  

To sum up, our speech for religion civilization Islam urges man to think and respect its will 

With This has a good relation for Islam with human civilization  

To sum up human civilization is resulted on human production and contraption in philosophy, 

law the state, society systems, arts literature, manners and behaviors.  

If all previous are far from deviation and prejudice, it has a great development for establishing 

civilization. 

To sum up our speech, man's worships and treatments aims at preventing him from deviation 

and this is in his from deviation and this is in his emotion, behavior and work in life.  

Islam is considered the main source of human civilization and Islam is civilized religion as it 

urges man to produce in different civilization fields and all these express about civilization.  

Man who has straight thinking emotions and behavior should aim at good and exploit all these 

things.  

Religion basically calls for progress and we should agree that progress in humanity and avoid 

all which affects that progress means: Man should grow naturally to reach the stage which 

explain and means of development. Man should grow in all natural stages normally. 

If man stands still in his growing in body, he will be unwariness for the human qualities.  

* Islam's principles are depending on social side of man.  

1- Based on awareness (man's relation with other)  

2- Transfer a wariness to behavior (Practical behavior depends on relations) 
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 مقدمة البحث
بأنهه أول ديهن أدخهل التوحيهد إلهي العهالم،  -وهو الذ  حمهل العهرر رسهالته إلهي ال هون –إن االسبلم وحدل يباهي  -

ه السهوله هي التي وهذا التوحيد هو سر سماح. اإلسبلم وبسافته، وهو أيضا سر قوته، فما أسهل إدراك بناء اإلسبلم، وهذ

 جعلته خاليا مما نراه في الديانات األخر  من متناقضات وؼوامض.

 –أمهي  –فبل يئ في اإلسبلم أ ثهر وضهوحا مهن أصهول االسهبلم القائله.، بوجهود الهه حتهي وإن  هان راعهي ؼهنم  -

 بلم في سهول. ويسر.يعيش عيي. البادي. البسيف.، رايته يعرؾ جيدا ما يجر عليه أن يعتقد ويسرد لك أصول  االس

ذلك التثليث الؽامض الذ  لم تنوه   نتفيع حديثا عفدنه ال يس –وإن  ان مثقوا واسع اإلفبلع  –ع س النصراني  -

أ  من المذاهر المسيحي. التي ال يجمعها إال االسم فقف ، وال الفوائؾ البالؽ. التي بلػ عددها  –حتي اآلن  –علي موهومه 

 فائو. . 500 –يلي / البروتستانتي اإلنج –في أحد المذاهر 

م، عهن أخفهاء ههذا التهالوث الهذ  تقهوم عليهه 1509فبير إسباني ولد في أوراجهون   فهذا مٌخائٌل سرفٌتوس : -

 الديان. المسيحي.، هّبت عليه عاصو. عاتي. من السخف، فهرر إلي فرنسا وعاش هناك باسم مستعار. 

عن اسمه الحقيقي قبض عليهه و  –أحد أيهر يعماء المذهر البروتستانتي / اإلنجيلي  –فلما  يؾ يوحنا  الوين  -

الذ   ان قد نسر فيهه ا تيهاؾ " إعادة بناء المسٌحٌة "، ومعه  تابه  1553أودع السجن في جينيؾ، وهناك أحر  حياً 

ثبلثه. قهرون ، العهالم العربهي ابهن النوهيس  الهذ  قيهل فهي م انتهه الدورل الدموي. الصؽر  لنوسهه، التهي سهبق. فهي ا تيهافها ب

  " لم ٌوجد علً وجه األرض قاطبه مثله ، ومنذ ابن سٌنا لم ٌوجد أحد فً عظمته ".العلمي. : 

ولقد ساعد الوضوح البالػ لئلسبلم ، وما أمر بهه مهن العهدل واإلحسهان، علهي إنتيهاره بهين اليهعور النصهراني. ،  -

اإلمبراطورٌةةة  –) اإلمبراطورٌةةة الرومانٌةةة الشةةرقٌة  المصههريين الههذين  ههانوا نصههار  يمههان ح ههم قياصههره بيينفهه. 

فصاروا مسلمين حهين عرفهوا بسهاف. اإلسهبلم  م(،395ن البٌزنطٌة التً كانت تحكم من عاصمتها القسطنطٌنٌة اعتباراً م

 وسماحته . 

م انتهجت منهجا معا سا، وهو المهنه  العقلهي البحهت   15في منتصؾ القرن فلما دخلت أوروبا عصر النهضة :  -

ولههذلك فقههد عرفههت " ال سةةلطان علةةً العقةةل إال العقةةل " الههذ  ينههاهض الههدين، وفههي سههبيل ذلههك رفعههت يههعارها األيهههر : 

 الحضارل الؽربي. في فورها اليوناني : عقبلنيه مجرده  من الدين، وفي فور نهضتها الحديث. : عقبلنيه مناهض. للدين .

تتميههي بههالعم  الههديني فيههها، فالههدين والحضههارل فههي اإلسههبلم متبليمههان ال ينوصههبلن،  لكةةن الحضةةارة اإلسةةالمٌة: -

السهبلم مهن االباحهه فهي األخهبل  ، التهي انحهدرت إليهها الحضهاره وصنوان ال يجور أحدهما علي األخهر، ولهذلك فقهد سهلم ا

دول أوروبيه. حديثه.،  10الؽربي. المعاصرل، حين أباحهت اليهذوذ الجنسهي، بهل تجاويتهه أل ثهر مهن ذلهك حهين قننتهه أ بهر 

 وهي بداي. النهاي. لحضارل ال تقيم للدين اعتباراً، وال لمنظوم. القيم واألخبل  وينا. 

في اإلسبلم، بؽير تعارض بين هدايات العقل وهدايات الدين، باعتبهار أن العقهل :  العقل المؤمن""أن ولقد عبل ي -

هو وسيل. اإلنساني. جمعاء للهدايه لئليمان باهلل، فأصبح العقل المؤمن  وسيل. للبرهان علي صد  اإلسبلم ، بهل ههو السهبيل 

 األول، وموتاح االيمان بالح  جل وعبل . 

م ( ، تصهويرا مدهيها، 1111-هه  505األمهر ، حجه. اإلسهبلم اإلمهام : أبوحامهد الؽيالهي ) المتهوفي ويصور لنا  -

فييبه لنا العقل بالبصر، واليرع بالضياء، فمن  ان له عقل ببل يرع، فهو يبصر ل نه يسهير فهي الضهياء ، فهبل قيمهه عنهده 

 لليرع .

األفهذاذ، يؤ هدون المعنهي الواضهح فهي التيهبيه المبهدع ولقد توالت علي قرون اسبلمنا الحنيؾ ، نخهر مهن األئمه.  -

فعنهدما تجهاوي المسهلمون حقبه. التراجهع الحضهار ، وتبلهورت مدرسه.  –رضهي   عنهه  –الذ  ساقه الينا حجه. اإلسهبلم 
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م(، تالقههت العقبلنيههه 1905 -ههه  1323االحيههاء والتجديههد، التههي قادههها صههاحر الوضههيله اإلمههام : محمههد عبههده ) المتههوفي 

 إلسبلمي. المؤمنه، دون تأليه لعقل يؽني عن اليرع، أ, يوتعل التناقض معه، ويؤ د المعني الذ  ساقه إلينا حجه اإلسبلم:ا

 " ال قٌمة للبصر بغٌر ضٌاء، وال نفع فً الضٌاء بغٌر البصر "

 اثولي يه. إبهان سهنوات فلم يعرؾ اإلسبلم بذلك تناقضا بين العقل والنقل ، و هذلك الهذ  تبنتهه وانتهجتهه ال نيسه. ال -

ح مها الحال . السواد للمجتمع االوروبي ،  ما سلم اإلسهبلم مهن وصهم. : عقبلنيه. مجهردل مهن الهدين،  هالتي تنتهجهها اآلن 

 الحضارل األوروبي. المعاصرل. فالحمد هلل حمد مبار ا فيه،  ما يجر ربنا ويرضي، علي نعمه االسبلم، و وي بها نعم..

. المجتمههع األوروبههي حههديثا، وتنبههأ النههابهون مههن علمائههه بانتيههار االسههبلم فههي اوروبهها ، و ثههر ولقههد تبههدلت تر يبهه -

المنصوون فيه من العلماء األعهبلم ، فابهدع د.جوسهتاؾ لوبهون ، رائعتهه : ةحضهارل العهررة،  مها أبهدع د.ماي هل ههارت ، 

 أنوس  تار أوروبي حديث : 

 "الخالدون مائه ، أعظمهم محمد "

( ، 1950:  1856االنصاؾ الؽربي الحديث ، يقول عالم االجتماع اإليرلنهد  الوهذ : برنهارد يهو ) وعلي درر  -

 عن رسول   )صلي   عليه وسلم ( : 

" إن محمد هو منقذ اإلنسانٌة، وإننً أعتقد أن رجال كمحمد، لو تسلم زمام الحكم فً العالم كله الٌوم، لتم له النجاح فةً 

حكمه ولقاده الً الخٌر، وحل مشكالته حال ٌكفل للعالم السالم والطمأنٌنة والسعادة المنشودة" ، كما راح د. برنةارد شةو 

 ٌقول : 

سٌكون مقبوال لدٌها الٌوم ، ولقد بدأت اوروبا تعشة  عقٌةدة محمةد ، وان تحةول اوروبةا إلةً  " لقد تنبأت بأن دٌن محمد

 ئدة هذه العقٌدة فً حل مشكالتها"االسالم قد بدأ ، وفً القرون القادمة : قد تذهب وان تحول ألبعد من ذلك ، فتعرف بفا

حضارل الؽربيه. السهائدل فهي العهالم اآلن ، لتبهدلت قد انتظمت الحيال ، انتظام ال ولو أن الحضارة اإلسالمٌة الٌوم، -

االنساني. ؼير االنساني. ، والنهارت مبادئ ال نوع فيها، يؤمن بها ال ثيرون في عالم اليوم، ولقامت في ربوع ال هون مبهادئ 

 : عليه وسلم(م ورسوله ) صلي   سامي.، ت ول معالج. أيمات العالم ، علي هد  من القرآن ال ريم ، وسن. نبي اإلسبل

بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بت فعر  –محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصً 

بةن نةزار بةن معةد بةن عةدنان بةن أجة  خفٌةد  –بن النضر بن كنانة بن خزٌمة بن مدركه بن الٌاس بن مضةر  –بت مالك 

 علٌهما السالم.  –م ٌعرب بن ٌشجب بن نباط بن اسماعٌل بن ابراهٌ

علهي ضهوء مها صهورها القهرآن ال هريم، وبينتهها السهن. اليهريو. ،  ولو أن العالم استظل الٌوم بحضارة اإلسةالم ، -

لتجنبت االنساني. ال ثير مما تريح تحته من أهوال اليقاء، ألن حضارل اإلسبلم، تخافر القلهر والعقهل معها، ومها  هان فهي 

 . من اإلسبلم، ينهض دليبل علي ذلك وفي الصدر األول عهده ) صلي   عليه وسلم(

  

 مفهوم الدٌن 
موهوم الحضاره في تفبيقها أن الحضاره هي بناء إنساني ، يرتوع فو  األنانيه وفهو  البيئهه الخاصه. وفهو  اليهعر وفهو  

 الجيل، ويعاصر األيمان  لها ويبلئم الناس جميعاً فيما لهم من معان وقيم إنسانيه . 

صله وثيق. بين موهوم الحضاره وبين الدين ... علي معني ) أن الدين ذو أثهر فهي قيهام الحضهارل وفهي توجيههها، ألن  هناك

الحضاره إنتاج إنساني والدين إيمان وعقيدل لد  اإلنسان يتهأثر وينوعهل بمها فيهها يو هر وفيمها يحهدد عبلقتهه بهاآلخرين وفيمها 

 يسلك(.
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أهو أقهوال العلمهاء بهه واليهراح لرسهالته أ... أههو نظهام تلتهيم بهه جماعهه دينيهه معينهه وتحهاول أن تورضهه  مفهوم الدٌن :

فرضاً علي اإلنسان المؤمن دون أن ي ون له يأن ورأ  فيما ُيقال ويؤمر به، ودون أن ت ون لهه وقوه. خاصه. يقهؾ عنهدها 

 ليتدبر وليترو  حتي ت ون فاعته عن علم واقتناع أأ

الدين ليس هذا وال ذاك ... ألنه لو  ان هذا أو ذاك ل ان من صنع البير، ول ان اعتباره عندئذ مقصوراً علهي إن  

المئولين واليارحين له، أو علي المخففين لنظامه، ول ان هذا االعتبار مقصوراً ايضهاً علهي الجيهل الهذ  نيهأ فيهه اليهرح 

 والتأويل، أو وضع فيه هذا النظام الخاص .

دين هو ما  ان هلل، وما  ان عند   ... وموهوم   ليس يخصاً وجد في يمن دون يمهن، وتهأثر بيئهه دون )إن ال 

بيئه أخر  ... إنما موهوم   حقيقه أبديه خالهده ترتوهع فهو  المسهتويات وتتجهرد عمها لل ائنهات جميعهها مهن صهوات ... ههو 

تعالي يقصر عقل اإلنسان عن أن يحهددها علهي نحهو مها ههي عليهه، ال مال المفل  في ذاته ( . وصواته جل يأنه سبحانه و

 وأن يصل إلي تصويرها في تعبيره وفي يرحه إلي واقع أمرها .

وهذه الحقيقه األبديه الخالدل، وهذا ال مال المفل ، هو الذ  نسر إليه الدين... يوحي به إلي مهن اصهفواه وي لوهه  

ما أُنيل من عند   للناس جميعاً، وما فلر من الرسول إببلؼه إليهم حتي ال ي ون بتبليؽه إلي الناس . والدين بعد ذلك هو 

 علي   حجه بعد الرسل .

وإذا  ان الدين هو المنيل من عند   الحقيقه الخالده ال امله  مبلً مفلقاً فبل ي ون إال صورل من هذا ال مهال ، ال  

 يها ؼرض يميي فريقاً عن فري  ويوصل بين جيل وجيل . ييوهها نقص ،وال يعتريها بافل ،وال ينوذ إل

و انهت  –واذا  ان من موهوم الدين أيضاً أنه ما يجر اتباعه بعد اإليمان به ، وتجهر لهه الفاعهه بعهد التمسهك بهه  

المهؤمن فاتباعه والسير علي هداه يحق  حتماً اإلسهتقامه فهي سهلوك اإلنسهان المتبهع  -قبل ذلك صورل من  مال   جل يأنه

ألنه يستحيل أن يؤد  ال مال إلي نقص،  مها يسهتحيل أن  –به ، وفي تو يره وفي وجدانه، وفي صبلته علي اآلخرين معه 

 يستتبع الح  بافبلً.

إن بعض الناس ين ر وجود   وبالتالي يرفض قبول الدين ... ول ن نقفه البدايهه فيمها يجهر أن يوعهل إياء الهدين  

من حيث هو دين ، فدن استبان أنه فو  مستو  الؽايات اليخصي. ، وفو  مستو  البيئات واألجيال  هو أن يوتش في الدين

واليعور ... علي معني أن ما فيه من خفوف عامه ترسم الفري  المستقيم الصالح لئلنسان ، ومهن حيهث فبيعتهه البيهريه 

، وعن البيئهه التهي يتهأثر بهها ... إن اسهتبان ذلهك ، بؽرض النظر عن الوقت الذ  يعيش فيه، وعن اليعر الذ  ينتمي إليه 

وجر الوصول قفعاً بالمنف  اإلنساني إلي أنه لم ي ن من صنع إنسان معين . و إذا لم ي هن مهن صهنع إنسهان معهين ، فههو 

فهي الهدين  حقيقه متجرده فو  فبيعه اإلنسان ، وتلك الحقيق. هي   أو ال مال المفل  . وهنا ي ون اإليمهان بهاهلل بعهد بحهث

هو يرح العلماء المؤلين ، وال صنع فائوه معينه من رجهال ينتسهبون إليهه. وإنمها  – ما ذ رنا  -وقيمته . ول ن ليس الدين 

 هو الذ  يسمو فو  ذلك ، ويتصل بتلك الحقيقه المجرده الخالده . 

* * * 
مسهتقيم لههدايتهم فهي سهلو هم، وفهي تو يهرهم وفهي موهوم الدين إذن أنه هو ما أوحي به الناس من قبل   لتحديهد الفريه  ال

عبلقه بعضهم ببعض ... وهو ما يجر اإليمان به ، وما تجر الفاعه له . ال يقؾ موهوم الدين عند حد العلم به ، وبما جاء 

دين ، فيه ، وإنما يجر أن يتجهاوي العلهم إلهي اإليمهان . والعلهم واإليمهان بهه إذن  بلهمها عنصهران ضهروريان فهي حقيقهه اله

وبالتالي في موهومه ... والتبليم بين العلم واإليمان في موهوم الدين ههو الهذ  يجعلهه متوهاعبلً مهع مبادئهه فهي السهلوك وفهي 

 التو ير والوجدان .
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)وبؽير العلم ، أو بؽير اإليمان ، ي ون الدين خفراً علي حيال اإلنسان ... فليس أيد علهي اإلنسهان ضهرراً وعلهي  

 عه من أن ي ون المتصل بالدين جاهبلً به أو منافقاً لم يدخل اإليمان به قلبه بعد (.من معه في مجتم

وأ ثر المتي  ين في قيمه الدين ، بل و أ ثر المفالبين بدبعاده عن حياه اإلنسان ، ههم اولهئ م الهذين عرفهوا الهدين  

 لونها في الحياه .من الجاهلين به ، أو من المنافقين الذين يتخذون الدين مدخبلً لمؽانم يحص

 ي ي ون لئلسهبلم أثهرل اإليجهابي فهي حيهاتهم، أو تو يهرهم أو فهي  -واإلسبلم  دين يوجر علي المؤمنين به دائما   

أن يرجعوا إلي مصدره األصيل إذا وجدت ظاهره في مجتمعهم تنبئ عن الخفر أو عن الضعؾ  -عبلقات بعضهم ببعض 

 سان المتصل بالدين قبل أن تعود إلي الدين نوسه فدذا نوسه فدذا قال   تعالي :والوهن ، وهي في واقع أمرها تعود لئلن

ُسوَل َوأُْولِي اأْلَْمِر ِمْنُ ْم َفدِْن َتَناَيْعُتْم فِ  َ َوأَِفيُعوا الرَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا أَِفيُعوا  َّ ُسهوِل إِْن  ُ ﴿ َياأَيُّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَهَّللا  َّ نهُتْم ي َيْيٍء َفهُردُّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْير    ( 59)النساء :  َوأَْحَسُن َتأِْويبًل ﴾ ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ

فدنه يأمر بذلك ليرفع وسافه اإلنسان وليؤمن الفري  مهن أن ي هون الميهير إليهه بعيهداً عهن الهدين ، إمها فهي فهمهه ، أو فهي 

 تهار   ، و توجهر الفاعهه  هذلك لرسهوله ... وفاعهه الرسهول ألنهه مبلهػ اإليمان بهه ... فاآليهه توجهر الفاعهه هلل ، أ  ب

 ل تار   و وحي   معصوم عن الخفأ .

وههم أصهحار  –فرسالته عندئذ تعبير صاد  عما أوحي إليه وعما نيل في  تار  . وتوجر أخيراً الفاعهه ألولهي األمهر 

ل والسبلم، وهم الذين تهوفروا علهي فههم  تهار   ومها نهيل مهن الحه  ... العلم ب تار   وما دعا إليه الرسول عليه الصبل

وفاع. هؤالء واجب. فيما ال يخرج عن ال تار وعن دعول الرسول. ومها جهاء بهه ال تهار، ودعها إليهه الرسهول، لهم ي هن إال 

جميع أي اله ... فدن ترتر هدايه بالح  وتمس ا به، ودعول للوحده وعدم الورق. وللقول في جميع صورها ونبذ الضعؾ في 

علي إفهام هؤالء نياع يهدده قول المسلمين في وحدتهم وفي تماس هم، فعلي المسلمين أن يعودوا رأساً إلي  تار   ، وإلي 

 سنه رسوله، ويتجاويوا أقول هؤالء إلي ما نيل بالح  ودعا إليه الرسول . وهذا معني قول   في هذه اآليه :

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْير  ﴿ َفدِْن َتَنايَ  ُسوِل إِْن ُ ْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلََّللا  َّ   َوأَْحَسُن َتأِْويبلً﴾ْعُتْم ِفي َيْيٍء َفُردُّ

 ( 59) النساء :    

*  *  * 

فهي سهلو ه وفهي تو يهره  - هل إنسهان  -ن إذا  ان الدين هو ما هلل في  تابه ، وإذا  انت الؽايه من الدين هي اسهتقامه اإلنسها

وفي عبلقته باآلخرين، فبل يك أن اإلنسان صاحر اإليمان وبالتالي صاحر اإلسهتقامه سهي ون اسههامه فهي بنهاء الحضهاره 

ليس اسهاماً قوياً فحسر ، وإنما إسهاماً حضارياً صافياً يعبر عن الحضاره في أجلي صورها . وهنا يبري السهؤال التهالي : 

 ك من مثل أو أمثل. تؤيد ما نقول . إن ذلك ما سنتناوله في حديثنا عن اإلسبلم  دين .ألذل

 الدٌن فً حٌاة اإلنسان 

تفور اإلنسان من حياه الؽابه والؽار، إلي حيال القانون أو حيهال المدنيهه ... تفهور مهن حيهال القهول الماديهه،  وتح يمهها فهي 

 االلتجاء إلي القانون في الوصل في النياع وتحديد العبلقات .فض  الخصومات واستقرار األوضاع إلي 

فالنقف. األولي التي منها بدايه الحيال اإلنساني. ،  انت الؽلب. عن فريه  العصهبي. فهي األسهرل والقبيله. وال ثهرل العدديهه فهي 

الجماع.. والنقف. التي تسود حيال اليوم هي موايين العقل اإلنساني التي تمثلها ف رل القانون البير ، وبين هاتين النقفتهين 

 ان الدين، و انت الولسو. ...  ل منهما مثل الدور األول في فترل معينه في تاريخ اإلنسانيه، ولم  في تفور الحيال اإلنسانيه

 ييل يمثل دوراً هاماً لآلن . 

انتهت مرحل. الؽار بسيفرل الدين، ثم نايعت الولسو. سهيادل الهدين ، ثهم قهيض للقهانون أن ييهترك فهي الصهراع بهين الهدين 

وأصهبحت فهي حيهال اإلنسهان المعاصهر ثبلثه. اتجاههات ، تتنهايع أوالً البقهاء بينهها، ثهم يحهاول والولسو. في توجيهه اإلنسهان، 
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بالتالي  ل واحد منها أن يسود في تقرير مصيرر اإلنسان. أصبح الدين ، والولسو.، والقانون ، ثبلثتهم جميعاً من المصهادر 

يتر ي في أن الهدين ينسهر إلهي   المعبهود، بينمها الولسهو. التي يحارر بعضها بعضاً من أجل البقاء والسياده. والور  بينها 

 القانون  بلهما بعد من صنع. اإلنسان .

أما ؼاي.  ل واحد من الثبلث. فبل ت اد تختلؾ عن ؼاي. اآلخر : فالهدين يههدؾ إلهي توضهيح الفريه  الهذ  يهر  فيهه سهبلم. 

دوره يقوم علي حوظ األموال التهي تراهها الجماعهه الخاصه.، أو البيري. في التعايش معاً ... والولسو. تحاول ذلك والقانون ب

 المجموعه الدوليه ،  ويله بصيان. التعايش الميترك والتعاون المثمر.

ول ل مصدر من هذه المصادر التوجيهيه نور خصص وقته وحياته لتوضيح القيم. الذاتيه للمصدر الذ  ينتسهر إليهه، علهي 

السهليم، وبتحقيه  الؽايهه المرجهول فهي حيهال اإلنسهاني. : للهدين فائوه. تبهين ميايهاه ، وللولسهو. اعتبار أنه وحده  ويل بالتوجيه 

 فائو. وتوضح مياياها، وللقانون فائو. تحرص علي بيان مياياه في التوجيه العام .

 الدٌن قد ٌصبح فلسفة ... وقد ٌصبح قانوناً وتشرٌعاً : 

سهاني أن يبهرر ويعلهل مبادئهه مهن الوجهه. النظريه. العقليه. ... فليسهت فالدين قد يصبح فلسو. إذا حهاول العقهل اإلن 

 الولسوه إال التعليل العقلي للموجود. فدذا علل الموجود من مبادئ الدين، فقد دخلت هذه المبادئ في نفا  العمل الولسوي .

نسهان، و وصهوت األحهداث وقد يصبح الدين أيضاً قانوناً إذا أخذ في تفبي  مبادئه علي أحداث الحيهال، وسهلوك اإل 

 أو وصؾ السلوك اإلنساني بأنه يفاب  تلك المبادئ .

وعندما يؤخذ في تفبي  مبادئ الدين علي أحداث الحياه وسلوك اإلنسان، ال ي توي فهي التفبيه  بح هم مجهرد عهن  

لهها مهن أحهداث الحيهال وسهلوك التعليل ... بل ال بد من التوقه ، ويرح المبادئ نوسها، ثم يرح النوع المبلئهم وؼيهر المبلئهم 

 اإلنسان، فهذا التوقه أو هذا اليرح هو القانون الذين ينتيع من الدين، أو صار الدين إليه. 

والدين إذا أصبح فلسو. أرضي رجال العقل والولسو.. وإذا أصهبح قانونهاً جهذر إليهه إليهه رجهال  الوقهه والقهانون .  

ول إلي فلسو.  تلك التي أنيأها اإلنسان بصنعته العقليه بادئ ذ  بدء . ومع أنهه ومع أنه يم ن أن يصبح فلسو.، فدنه ال يتح

أيضاً يم ن أن يصبح قانوناً فدنه ال يتحول إلي قانون  هذا الذ  يرعه اإلنسان و وضعه بتقهديره الخهاص منهذ البدايهه . بهل 

عهام. وخصهائص الهدين أو فابعهه العهام، أنهه تبقي لولسو. الهدين وقهانون الهدين، وقهانون الهدين، خصهائص الهدين أو فابعهه ال

موحي به من  ، وأن علي اإلنسان أن يؤمن به وأن يفيعه في ؼير تردد، وفي ؼير يهك ... عليهه أن يرضهي بهع رضهاًء 

نوسياً ، وإن لم يدرك  ل أسراره وعلله ؛ ألنه من   الذ  يختلؾ عن اإلنسان، وفو  اإلنسان ... هو مهن صهاحر األمهر، 

 ر الرعايه العامه، والذ  ال يستفيع اإلنسان أن يحدده ويدرك حقيق. ذاته عندما يتصوره .وصاح

والولسو. قد تصبح عقيده وقد يصبح القانون عقيدل أيضاً ... ول ن إذا أصبحت الولسو. أو القانون عقيدل، فدنهه ال يصهير إلهي 

فهي الجماعهه... ال يصهير أحهدهما إلهي فبيعه. الهدين ألنهه  فبيع. الدين السابق.، وإنمها  يصهير إلهي فبيعه. التقليهد أو العهرؾ

صنع. اإلنسان، وسيبقي  ونه من فعل البير مصاحباً له في صيرورته ... وإنما يصير فقف إلهي فبيعه. التقليهد ، أو فبيعه. 

 العرؾ في الجماع. من حيث إنه واجر االتباع ... فقد أصبح عندئذ من المتوارث والمألوؾ في الجماعه .

ذن هناك فر  جوهر  بين الدين من جانر ، والولسو. والقانون من جانر آخر ... هناك فهي جانهر الهدين  ونهه مهن  ، وإ

وهنا في جانر الولسهو. أو القهانون  هون  هل واحهد منهمها مهن اإلنسهان : أن يوعهل الخيهر،  مها نايهدت الولسهو.، أو اسهتهدؾ 

وههو فعهل  –نر، وبين الولسو. والقانون مهن جانهر آخهر، إذ مفلهور الهدين القانون... فالور  مع ذلك با  بين الدين من جا

 قائم علي أنه من هدايه  ، بينما مفلور الولسو. أو القانون يرجع إلي أنه من تأمل اإلنسان . -الخير
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أو تر هه: ) و   وهنا تنحصر المواينه بين   و اإلنسان في تحديد الخير، ورسم فريقه وتحديهد الجهياء الهذ  ينهاف بوعلهه

يحدد الخير بما فيه مصلح. الجميع، ويرسم فريقهه،  -باعتبار أنه رر الجميع، ومستؽن عن الجميع، ومستعل علي الجميع 

بما ي ون ميسراً للجميع، ويحدد الجياء علي فعله وتر ه، بما يناسر في آثر هذا الخير في صالح الناس جميعهاً، ويلتهئم مهع 

 ه( . فبيع. أنوسهم الؽالي

وليس هلل ؼرض، وليست له حاج. قريب. أو بعيدل في تحديد الخير الذ  ينصح باتباعه، و ذلك لم يتأثر بهأ  مهؤثر فهي ههذا 

 التحديد ... وألنه يعلم فبيع. البير ح  العلم، فبل يعير عن علمه مثقال ذرل في األرض وال في السماء .

توهها  مههع إم انيههات هههذه الفبيعههه ،  مهها ي ههون تحديههد الجههياء مبلئمههاً  ههل وي ههون فيمهها يرسههمه لفريهه  الخيههر، متوقههاً تمههام اال

 المبلءم. لنوع هذه الفبيع. من فعل الخير ، ونوعها أيضاً من تجنر الضرر الذ  نهي عنه.

يه  ؼيهر )أما اإلنسان في فلسوته وتقنيته فهو محدود بالبيئ.، ومحدود بالوراث.، وبنوع الثقاف. ونوع المعرف. ...( فدنسان القر

 إنسان المدينه في إدرا ه للحياه وتعبيره عنها .

وإنسان األسرل الصالح. ؼير إنسان األسهرل التهي عايهت فهي اإلنحهراؾ و اإلجهرام، فهي تصهور القهيم األخبلقيهه والهروابف 

 اإلجتماعي. ... واإلنسان الجاهل في تصوره واعتقاده، ؼير المستنير في إدرا ه وفي إيمانه . 

عرف. من نوع خاص ؼير إنسان المعرف. من نوع آخر... فالفبير ؼير المهندس ، و بلهما ؼير صاحر الثقافه. وإنسان الم

 اليراعيه ، وجميعهم ؼير رجل المحاسب. ، وهلم جياً .

وإذا  ان اإلنسان محدوداً بهذه المصادر فهو منوعل بها، وتنع س هي بالتالي في سلو ه، وفهي تو يهره، وفهي تحديهده للحيهال 

 وأهدافها...هو وليد هذه العوامل الثبلث..

 فما يصدر عنه في أ  جانر، في التصرؾ والسلوك، أو التو ير والح م، ي ون تبلوراً لهذه العوامل الثبلث.. 

وعليه فاإلنسان صاحر الو ر الوسوي في تحديهد الخيهر : مها ههو أ يتهأثر بحياتهه الخاصه. والعامه.. و هذلك اليهأن فهي رسهم 

يل الخير... ومن هنا تجد بين الوبلسو. تحديدات متنوعه للخير، و ثير منهها ينهاقض بعضهه بعضهاً،  مها نجهد الفري  لتحص

 رسمهم لفري  تحصيل الخير، ال يقل اختبلفاً في التحديد، وعن تحديدهم الخير نوسه .

اإلنسان نوسه مقياس الخيهر. ههذا )نجد من بين الوبلسو. من يوهم الخير علي أنه ما الءم المصلح. اليخصيه(. وتبعا لذلك : 

االنسان الذ  ير  الخير في تحصيل المتعهه البدنيهه ... وإن صهاحبها اؼتصهار لمها يمل هه ؼيهره، واالعت هاؾ عهن ملهذاتها 

 وعما يتنافس فيه الناس من متعها.

بمقهدار مها يقهؾ الثهاني فبمقدار ما يندفع األول إلي تحصيل متع هذه الحيهاه، التهي يراهها متعهاً مهن ياويهه وجهوده اليخصهي 

 موقواً سلبياً من هذه المتع، واإلنسان األول هو اإلنسان اليخصي أو الوجود ، والثاني هو الياهد البرهمي أو)الصوفي(.

)وبينما نجد بين الوبلسو. أيضاً من يحدد الخير، بأنه ما أصابت منوعته أ بر عدد مم ن من النهاس وههو الويلسهوؾ المثهالي، 

 فيلسوفاً آخر يحدد الخير، بأنه : ما أصابت منوعته الجماعه الخاص. به أو بأمته ، وهو الويلسوؾ الواقعي(. إذا بنا نجد 

)نجد من بين الوبلسو. من ير  أن الؽايه تبرر الوسيله(، فدن توقؾ تحصيل المنوع. علي الويايه والمؤامرل، أو علي القتل 

وعه فهي نظهر المسهتعمر الورنسهي، ألنهها ستوصهل إلهي تم هين االسهتعمار جيافاً وجمله، أو انتهاك العرض، فالوسهيل. ميهر

هناك من استؽبلل ثهرول الهببلد الجيائريه. االقتصهاديه والبيهري. ... فهتم ن االسهتعمار ؼايهه، وههي ؼايهه ميهروعه لصهالح 

يتها مهههن النوهههع اإلسهههتعمار الورنسهههي ... فالوسهههيل. لههههذا الهههتم ن االسهههتعمار  ميهههروعه  هههذلك بالتهههالي ... وتاخهههذ ميهههروع

المترقر... وإذ نجد مثل هذا المي يافيللي، نجهد فيلسهوفاً آخهر ينصهح بعمهل الواجهر لهذات الواجهر ... لعمهل مها يجهر علهي 

اإلنسان لصالح نوسه وصالح جماعته وصالح اإلنسانيه، دون ترقر جياء عليه، و دون ترقر  ثنهاء دبهي أو م افهأل ماديه.، 

 وهذا هو الويلسوؾ الواجبي . 
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)تر  من الوبلسو. من ينصح بدفناء الورد في الجماعه ( فت بت حري. الوهرد، ويصهادر مل هه، ويجبهر علهي تصهرفه لصهالح 

الجماعه التي هي األم. ... فالحيال إذن للجماع. ال لؤلفراد، ثم نر  في مقابل هذا فيلسوفاً آخهر يهر  أن الجماعه. يجهر أن 

جهارل، وفهي االقتنهاء، وفهي إبهداء الهرأ ، وفهي العقيهدل، وفهي التمهذهر بالمهذهر ت ون في خدم. الورد، فالورد حريته فهي الت

الذ  يراه في حياته ... له أن يعيش في ظل عرؾ المجتمع وعاداته، وله أن يخرج عن هذا العرؾ، وهذه العادات. وسيان 

اإلجتمهاعي أو اإليهترا ي، بعد ذلك فقهر ؼيهره، أو يهقوته، أو جهرح عوافوهه وإحساسهاته، والهرأ  األول يعهرؾ بالمهذهر 

 والثاني يعرؾ بمذهر الحريه الورديه . 

هذه أمثله إلخهتبلؾ الو هر الولسهوي، واخهتبلؾ المهذاهر الولسهوي.، ويرجهع ههذا االخهتبلؾ إلهي  هون المو هر محهدودا بحياتهه 

 الخاصه الخاص. والعامه. 

لهي أسهس وف هر فلسهوي. ..( يقهوم علهي نظهرل الميهرع )وفي القانون اليختلؾ األمر عنه فهي الولسهو. ... ألن التقنهين يقهوم ع

 )والميرع هو الدول. في العصر الحديث( إلي الحيال . ونظرل الدول. إلي الحياه تختلؾ بدختبلؾ نظام الدول. نوسها :

 هذه )دول. ييوعي.( لها قانون يحوظ الوضع الييوعي بين أفراد األم.. 

الوردي. إلي أبعد حد في استخدام رأس المال، وهذه دوله. ايهترا يه اجتماعيهه  وهذه دول. رأسماليه لها قانون يصون الحري.

لها قانون ودستور يحدد عبلق. األفراد بالدول. والدول. باألفراد، علي أساس من الو رل االيترا ي. االجتماعي.، وهي رعايه 

العرش وتقديسه . وهذه دول. يقوم قانونها علي  العدال. االجتماعي. بين الفبقات. وهذه دول. مل ي.، يقوم قانونها علي صيانه

 صيانه العرش وتقديسه . وهذه دول. جهوري. يقوم قانونها علي تأ يد حقو  األفراد في الوصول إلي رياسه الجمهوري..

يههد )ههذه الجماعهه. يهوديهه.( يقههوم قانونههها علههي رعاليههه التقاليهد والعههادات والمعتقههدات اليهوديههه فههي األحههوال اليخصههي. وتحد

العفبلت السنوي. و أنواع المأ ول والميرور، والفريق. التهي يتنهاول بهها المأ هل والميهرر ... إلهي ؼيهر ذلهك فهي الحيهال 

 العلمي. .

)وهههذه الجماعهه. مسههيحي.، أو بوذيههه، أو وثنيههه، أو إسههبلمي.( البههد أن يتضههمن قههانون  ههل منههها تقاليههدها الخاصهه. وعاداتههها، 

 ومعتقداتها التي لها وحدها. 

وإذن سبر هذا االختبلؾ في الدساتير والقوانين، هو  ون اإلنسهان محهدوداً  هذلك ... ومهن هنها نيهأ فهي القهانون مها يسهمي 

بالقانون الخاص، وما يسمي بالقانون الدولي العام. والقانون الدولي مع ذلك يؽلر عليه فابع التحيي للدول. القويه. وعاداتهها 

 وأهدافها في الحيال . 

مؤسسات الدولي.(  عصهب. األمهم سهابقاً، واألمهم المتحهدل فهي حاضهرنا، فهدن قوانينهها وإن اتسهمت بالفهابع الهدولي و ذلك )ال

العام، فدنها تقوم وتهدؾ إلي تحقي  ؼايات الدول ال بر ، وهي الدول القوي. ... فعصهبه األمهم  انهت وسهيل. ميهروعه مهن 

 ، ومها جهاء بهه قانونهها ممها عهرؾ الصهؽيرل عهن فريه  األمهم ال بهر الوجه. القانوني. لتحقي  استعمار الهدول الضهعيو. أو

اإلنتدار( أو ) الوصايه( علي بلد ما لدول.  بر ، هو نموذج علمي علي تحقي  ؼايات الدول العظمي باسم القانون العهام، )

اليهعور الضهعيو. لرفهع وهذه الؽايات اسهتذالل واسهتؽبلل الهدول الصهؽر  لحسهار الهدول ال بهر ... وههي انتقهاص لحيهال 

 مستو  حيال اليعور القوي..

وهيئ. األمم المتحدل القائمه. ليسهت إال صهورل م هررل لعصهب. األمهم السهابق. فهي قانونهها، وفهي أههدافها ولهذلك يهوم أن رأت 

الهيئه. ألن أؼلبيه الدول األعضاء فهي ههذه  -بعض الدول ال بر  في الماضي القرير، أن مصالحها االستعماريه لم تتحق  

أعلنههت أنههها لهم تعههد صههالح. للوصهل فههي القضههايا الدوليه.، والميهه بلت بههين اليههعور.  -عارضهت هههذا الجيههع االسهتعمار  

 م . 1956ويتجلي هذا في مي ل. قنال السويس في نوفمبر 
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يهه فابعهاً  انهت الخصهوم. المذهب -)وألن الولسو. نيأت عهن محدوديه. اإلنسهان ؛ وألن القهانون نيهأ علهي ههذا النحهو أيضها 

للولسو. ، و انت الموارقات الواضهح. فهي القهوانين الخاصه. والتوسهيرات المتباينهه للقهانون الهدولي العهام ، ظهاهره مصهاحب. 

 للقانون الدولي العام، ظاهرل مصاحب. للقانون الوضعي(.

يهئ  -ان علهي ع هس ذلهك وهي أن   ؼير وؼير محدد فيما يهوحي بهه لصهالح البيهري. وأن اإلنسه -يضم إلي هذه النتيج. 

رئيسي آخر يلح  الولسو.، ويلح  القانون، وهو أن من يتبع المذهر الولسوي، أو من يجر عليه أن يفيع القانون )يسير في 

اتباعه، وفي فاعته، علي أساس أن ما يتبع وما يفاع هنا ليس إال من صنع. البير ومعني ذلهك لهيس فيهها عصهمه، ولهيس 

دل ... إن هو إال ظن إنسان، قد أخلص فيما أتي به من صنع. فلسوي.، أو قانوني.، وهذا اليعور لد  فيها تو يد للح  أو الع

التابع أو المفيع يؤد  إلي عهدم الهتحمس فهي التهيام التبعيه. و وجهور الفاعهه ( ... أو يهؤد  إلهي توقيهت التبعيهه، وتوقيهت 

 الفاعه. 

لمذهر الولسوي، ونحو ؼايه القانون ... وبما أن هدؾ الولسو. وؼايه ومن يأن هذا التوقيت، التراخي في السير نحو هدؾ ا

القانون، هي الحرص علي فعل الخير، فوعل الخير سيصير حتماً إلي التوقؾ  لما  ثر التراخي فهي التبعيهه والفاعه. ، إمها 

 للمذهر الولسوي أو القانون : 

 )فمحدودي. اإلنسان إذن عير في الولسوه والقانون (. -1

)وصنع. اإلنسان في الولسوه والقانون أيضاً سبيل إلي عدم العصمه، وعدم العصم. سبيل إلي التراخي في التبعيه  -2

 والفاعه( 

والنتيج. أن قول الولسو. ليست في ذاتها بل في ت رار الدعول إليها ... وقول القانون ليست في ذاته، وإنما في السلف. القائمه. 

 علي تنويذه ..

د خبل من هذين العيبين ... فاهلل بعيد عن المحدودي.، وبعيد عهن الخفهأ، )فقيمه. الهدين إذن، بالنسهب. إلهي الولسهو. أما الدين فق

 والقانون، قيم. ذاتيه ( .

ويوم يستحيل الدين إلي فلسو. أو قانون ... فهناك م ان لعودته إلي دين مجرد عن الولسو. والقانون فالما مصدره األصهيل 

والتبهديل... وعندئهذ تبقهي لهه قميتهه الذاتيهه  هدين، ومعنهي ذلهك أن الخفهر الهذ  يلحه  الهدين بصهنع.  مصون عن التحريهؾ

 اإلنسان، يم ن أن يبعد عمد بدبعاد تلك الصنعه عن ان تأخذ قداسته وعصمته و أصوله .. 

تميهي بهه الهدين عهن وهناك يئ آخر، وراء عصم. الهوحي فهي الهدين و وراء )عهدم محدوديهه   فهي رسهالته للبيهر( ممها ي

 الولسو. والقانون .

هناك في الدين أيضاً ) ضمير اإلنسهان الهذ  ينيهأ عهن الخيهي. مهن  ( ، وههو بمثابه. السهلف. التنويذيهه للقهانون ... ول نهها 

 سلف. تنويذيه ذاتيه، وليست خارجه عن ذات اإلنسان صاحر الضمير الديني.

ول. الميرف. علي تنويذه ... وعندئذ إذا خوت رقاب. الدول. يال أثر القانون، وان مش أما المتبع للقانون فدنه يتبعه لسلفان الد

وجوده بالتالي. وهنا في دائرل القانون يحتاج األمر إلي يهيئين معهاً: إلهي نهص القهانون، والسهلف. التنويذيهه، بينمها فهي دائهرل 

 الدين يتوقؾ األمر  له علي اإلنسان المعتقد وحده . 

فؤلنها ال تصحر برقاب. خارجي.، وال ت ون ضميراً ورقاب. داخليه، فنيأنها في الحيال العملي. أهون مهن القهانون أما الولسو. 

 وأخؾ ... ومن ثم ت ون أيد هواناً في مواجه. الدين . 

فهي حيهال  هذا حديث عن الدين، والولسو.، والقانون في حيهال اإلنسهان بوجهه عهام... ومنهه يتبهين أن الهدين لهه م انتهه األولهي

اإلنسان، وفي توجيهه ... إنه مصدر توجيه ال يخضع لنقص )التحديد( وال الحتمال )الخفأ( وال إلي وجهود سهلف. تنويذيهه، 

ورقابتها المبايرل، ولذلك يقول الييخ محمد عبده : ) فالناس متوقون علي أن من األعمال ما هو نافع، ومنها ما ههو ضهار، 
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، ومنها ما هو قبيح ... ومن عقبلئهم، وأههل النظهر الصهحيح والمهياج المعتهدال فهيهم، مهن وبعبارل آخر  منها ما هو حسن

يم نه إصابه وجه الح  في معرف. ذلك، ومتوقون  ذلك علي أن الحسن ما  ان أدوم فائدل، وإن  ان مؤلماً فهي الحهال، وأن 

ل بهه، وإن عظمهت لذتهه الحاضهرل... ول هنهم القبيح ما جر إلي فساد في النظام الخاص باليخص، أو اليامل له ولمن يتصه

يختلوون في النظر إلي  ل عمل بعينه، اختبلفهم في أميجتهم، وسجيتهم ومنايئهم، وجميع ما ي تنؾ بهم ... فلذلك ضهربوا 

ما إلي الير في  ل وجه ، و ل ما يظن أنه: إنما يفلر نافعاً ... فالعقل البير  وحده، ليس في استفاعته أن يبلػ لصاحبه 

 فيه سعادته في هذه الناحي.. 

)لهذا  له   ان العقل البير  محتاجاً في قيادل القول اإلدرا يه، والبدنيه، إلي ما هو خير لهه فهي الحيهاتين ... إلهي معهين ... 

 وذلك المعين هو النبي (. 

 ويقول  ذلك في يأن األمم : 

سعادل األمم، بدون مريهد إلههي ...  مها ال يسهتقل الحيهوان فهي  ال يستقل بالوصول إلي ما فيه -في القانون  -ة العقل وحده 

درك جميع المحسوسات بحاس. البصر وحدها، بل البد معها من السمع إلدراك المسموعات مثبلً ... هذلك الهدين ههو حاسه. 

وتصهريوها عام. ل يؾ ما ييتبه علي العقل من وسائل السعادات... والعقل هو صاحر السهلفان فهي معرفه. تلهك الحاسه.، 

 فيما منحت ألجله، واإلذعان لما ت يؾ له من معتقدات، وحدوث أعمال ة 

 فضل اإلسالم كدٌن: 

فدذا انتقل الحديث بعد ذلك من الدين عام. إلي اإلسبلم، فضرورل الدين في حيال اإلنسان ست ون أيد وأقو  ... إذ اإلسهبلم 

 يتضمن العقيدل واإليمان،  ما يتضمن التيريع، للتهذير والمعامبلت.  - ما يعرؾ من القرآن والسنه الصحيح.  -

بصنعه اإلنسان، وإنما  لها وحي منيل ... و لها مجتمعه تهدؾ إلي ؼاي.  و ل هذه األنواع ليس بعضها متولداً عن بعض،

 واحدل : إلي التواين، إلي اإلستقام.، إلي )اإلعتدال( . 

 فً العقٌدة : -1
إذ  ون المعبود واحداً،  عقيدل، يوحي بان الوحدل منيودل، ) فعقٌدة التوحٌد هً المثل للتوازن ، واالستقامة، واالعتدال(: 

الؽاي. األخيرل في اإلسهبلم، وفهي ههذا يقهول اليهيخ محمهد عبهدل : ة أمها اعتقهاد الجميهع بدلهه واحهد فههو توحيهد لمنهايع  وهي

النووس إلي سلفان واحد، يخضع الجميع لح مه، وفي ذلك أخوتهم، وقاعدل سعادتهم، وإليهها مههلهم فيمها اعتقهدوا وإن فهال 

 اليمن. 

 ذات اإلنسان .وهي بدورها توحيد بالوحدل في  - أ

 وبالوحدل في عبلق. اإلنسان باإلنسان : في األسرل، والمجتمع، وفي مجتمع إسبلمي مجتمع آخر. - ر

وللوحدل في ذات اإلنسان منه  مرسوم ... وتيريع التههذير أو العبهادات ههو سهبيل وحهدل اإلنسهان، وللوحهدل فهي العبلقهات 

 تيريع المعامبلت هو سبيل وحدل العبلقات: بين األفراد والمجتمعات منه  مرسوم  ذلك ... و

 ٌقول هللا لرسوله الكرٌم:

ُ أََحٌد ) َمُد )1﴿ قُلْ ُهَو هللاه ُ الصه ٌُولَْد )2)هللاه لِْد َولَْم  ٌَ كُ 3( لَْم  ٌَ  (4إل1ً)اإلخالص:    (﴾ 4ن لهُه ُكفًُوا أََحٌد )( َولَْم 

و وحدته وحده خالص. فلم يأت عن فري  ؼيرل ) فلم يولد( ولهم ي هن ومعني ذلك:   المعبود واحد ،  وهو الرر والسيد، 

 ؼير عنه ييبهه ، )فلم يلد( ولذا فليس هناك معادل له في الوجود )فلم ي ن له  ووا احد( . 

وبههذه السهورل القصهيرل تحهددت وحدانيهه  ، بالوحدانيهه الخالصه. عهن المثهل واليهبيه، ثهم ألن المعبهود ههو مهن يتجهه إليههه 

  انت هذه الوحدل الخالص. هي ؼايه اإلنسان في سعيه في الحيال وفي سلو ه فيها. -نسان في حياته اإل
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علي اإلنسان إذن أن يحمل نوسه علي الوحدل، وعليه أن يسلك فبقاً لههذه الوحهدل التهي تحققهت بسهعيه ... فهدن لهم يسهع نحهو 

سلم سلو ا متضارباً في حياته ،  ان تضاربه في سلو ه أمارل هذه الوحدل، لم يدرك في عبادته وحده   جل يأنه ... وإن 

 علي أنه لم يحق  الوحدل في نوسه . 

و ذلك اليأن في عبلقته بؽيرل ... وعليه أن يسعي لتقرير ) اإلثنيني.( بين نوسه وؼيره، إلهي وحهدل، أو إلهي مها يقهرر إلهي 

 الوحدل علي سبيل الحقيق. . 

 نبئ عن هذا التقرير بين )إثنينيه( نوسه مع ؼيره . و ذلك سلو ه مع ؼيره يجر أن ي

فدن لم يسع في دائرل العبلقات مع ؼيره نحو تقرير هذه العبلقات نحو الوحدل، لم يدرك في سعيه في هذه الدائرل وحهدل   

ن الوحهدل فهي تعالي وإن سلك سلو ا متضارباً فيها،  ان تضاربه في هذا السلوك أمارل علي أنهه لهم يصهل إلهي مها يقهرر مه

 عبلقته بؽيره .

وإذن هدؾ العبادات في اإلسبلم تحصيل الوحده في ذات اإلنسان وجعل السلوك فبقاً لها ... وهدؾ المعامبلت في اإلسبلم 

 مخاول. تقرير العبلقات بين )اإلثنين( إلي وحدل، وت وين السلوك وفقاً لهذا التقرير .

 فً العبادات  -2

مويع بين أمرين متقابلين وهو لذلك له اتجاهان في الحياه: أحد ههذين االتجهاهين يصهدر عهن الهنوس واإلنسان بح م ت وينه 

األمارل بالسوء، واالتجاه األول يصدر عن النوس األمارل بالسوء، واالتجاه الثاني يصدر عهن الهنوس المفمئنهه ، أمها الهنوس 

رض وههو ، وصهاحر يههول خاصه.، ... وأمها الهنوس األمارل بالسوء فههي التهي تميهل باإلنسهان إلهي أن ي هون صهاحر ؼه

األخر  المفمئن. فهي التي تميل باإلنسان إلي أن ي ون صاحر )عدل( تواين واستقام.، ) وجهاء اإلسهبلم بالعبهادات: جهاء 

بالصبله، و الي اه، والصوم، والح ،  ي ي ون اإلنسان صاحر اتجاه واحد،  ي ي ون صاحر نوس مفمئنه راضهيه،  هي 

 احر تواين، وعدل، واستقام.(.ي ون ص

*  *  * 
 -وهي أن يتجه اإلنسان في خيوع نحو   ونحو جبلله، وأن يناجي هذا الجبلل بقولهه :   أ بهر -جاء اإلسبلم )بالصبلل( 

قيمته ليحصل في اإلنسان قيم. الوجود  له وقيمته عندئذ: أن ييئا واحداً فيه  له له العظم. والجبلل، وأن ما عداه تضمحل 

وتضاءل ... فدذا ثبتت هذه القيم. في نوس المصلي، بعد أن يدرك هذه القيم.، أن تميل نوسهه وتحرضه. علهي تحصهيل يهئ 

في الوجود دون  ، وليست النوس األماره بالسوء، إال تلك النوس التي تخضع اإلنسهان إلهي ؼيهر   فهي الوجهود، وههي ال 

 لؽايه.تبعد عندئذ عن الييفان ، في الهدؾ وا

وإذن )الصبلل( عبادل قصد بها أن ت هون نوهس المصهلي نوسهاً مفمئنهه، وقصهد بهها أن ي هون اإلنسهان صهاحر إتجهاه واحهد، 

 وعندئذ تتحق  وحدل اإلنسان ، ويرتوع فو  التردد بين النوسين .

اتجهاه المعفهي المهانح ... وبهذلك وجاء اإلسبلم )بالي اه( ليسعي المي ي عن فري  ي اته،  عبادل فيها قربي إلي  ، نحهو 

ي بت اإلتجاه اآلخر في اإلنسان وهو اتجاه االستيبلء، والفمع، والجيع ... وهنا أيضاً ت هون الي هال عبهادل لتحصهيل وحهدل 

اإلنسان، بدالً من توييعه وترددل، أو بدالً من أن يترد  في ذلك االتجهاه اآلخهر، الهذ  يبعهده عهن السهمو والتيهبيه بهاهلل فهي 

 نحه وعفائه، وهو اتجاه الترد  في الفمع والجيع .م

*  *  * 
وجاء إالسبلم )بالصوم(... والصوم ليس فقف تقريراً لجبلل   واالمتثال له ، وليس فقف متضمناً أيضاً عدم الحرص علهي 

نسهان، وحرمهان لههذه هو ليس فقف هذا وذاك، وإنما ههو  بهت لهذات اإل -اإلستيبلء واألخذ، ألنه يقوم علي اإلمساك والترك 
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الذات، فواعي. المتثال أمر   ، والحرمان فيه أ ثر من المنح والعفاء...  ما في الي اه؛ ألن المهانح والمعفهي ال يسهتليم 

 أن يحرم ذاته، ول ن إذا حرم ذاته تجاوي عندئذ حد المانع المعفي. 

ته لبلستيبلء وههو الحرمهان ... واالسهتيبلء أخهذ، والحرمهان وإذن عبادل )الصوم( فيها امتثال هلل، وذلك إقرار بوجوده وبقيم

ترك، والصوم لذلك خفول أخر  في توجيه اإلنسان وسعيه نحو وحدل ذاته، نحو تحصيل النوس المفمئن.، التي ال تخضهع 

 لما عدا السمو، والتيبيه .

وفيمها مهنح معهاً، فيهه تهرك للمظهاهر اليائهدل  وجاء اإلسبلم )بالح ( وفي الح  عود باإلنسان إلي حالته الفبيعي.، فيما ترك،

علههي الفبيعههه اإلنسههانيه، وفيههه مههنح عههن فريهه  األضههحي.... وبههذلك تصههر عبههادل الحهه  فههي نوههس الؽايهه. التههي تهههدؾ إليههها 

 عبادات: الصبلل، الي اه، والصوم.

*  *  * 
ألنهه ال يتهأرجح عندئهذ بهين يهيئين مقهابلين... ر فدذا تحق  لئلنسان إتجاه واحد،  ان سلو ه سهلو اً متينهاً مسهتقيماً معتهدالً ؛ 

يلبس اليوم وجهاً، وؼداً، وجهاً آخر، فهو مستقيم إذا وال يوعل اليهوم ههذا، ويوعهل نقيضهه ؼهداً، فههو متهين إذن، وال يخضهع 

اً وبهذلك اآلن يمن. ثم في آون. آخر  يجنح يسرل فهو معتهدل إذن، وإعتدالهه واتيانهه واسهتقامته، تهدل علهي أنهه أصهبح واحهد

تأثر في حياته بعبادته هلل الواحهد، وأمهارل اإلعتهدال، واالتهيان واالسهتقام. فهي السهلوك والتصهرؾ أن ي هون مصهداقاً لقولهه 

 تعالي :

 ُ ْنَيا  َوأَْحِسهن َ َمها أَْحَسهَن  َّ اَر اآْلِخَرَل  َواَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ لَْيهَك  َواَل َتْبهِػ اْلَوَسهاَد ِفهي اأْلَْرِض إِنَّ إِ  ﴿َواْبَتِػ ِفيَما آَتاَك  َّ

َ اَل ُيِحرُّ اْلُمْوِسِديَن ﴾  َّ  

 (77)القصص:   

 فدذا سار اإلنسان في سلو ه وف  وصايا اآلي. القرآني. فدنه اليك ي ون معتدالً ومتيناً ومستقيماً. 

وفي الوقت نوسهه قصهد وجهه   فيمها حصهله مهن  -لدنيا  لها ال ألخذ ا -فدذا سعي اإلنسان في حياته ألخذ نصيبه من الدنيا 

الدنيا، فأحسهن إلهي ؼيهره  مها أحسهن   إليهه، ولهم يقصهد إلهي العبهث والوسهاد فيمها توضهل   بهه عليهه،  هان معتهدالً متينهاً 

م يتخهذ ههذه الهنعم وسهيله ومستقيماً ... لم يتوا ل، فحصل حظه من نعم الحياه، ولم يؽتر ويورح بما حصله من هذه النعم، فل

للعبث في حياته الخاص. وحيال جماعته العامه، لم يرتمر إثماً وال محرماً، لهم ينتههك عرضهاً وال حرمه. لؽيهره عهن فريه  

هذه النعم، ثم مع ذلك لم يحهرم مهن ههذه الهنعم مسهتحقاً ؼيهره فيهها ... لهم يحهرم ذا قرابه.، وذا جهوار، وذا متربه.، وصهاحر 

 متين في تصرف.، ومعتدل في سلو ه، ومستقيم في اتباعه فري    و وصاياه  إنه عندئذ –حاج. 

 فً المعامالت :  -3

واإلنسان مع إنسان آخر ، بمثاب. اإلنسان الورد المردد بين اتجاهين متقهابلين: اتجهاه الهنوس المفمئنه. واتجهاه الهنوس األمهارل 

، وذاك له اتجهاه آخهر، ههذا لهه عهادات وآمهال، وذاك لهه عهادات وآمهال، بالسوء ... ف ذلك اإلنسان مع اإلنسان، هذا له اتجاه

وهذا نيأ تنيئه خاص.، وذاك نيأ تنيئ. مؽايرل، فدذا  ثر عدد أفراد الناس تعددت وجهول المؽهايرل بينهها، و ثهرت ضهرور 

 الموارق. والمقابل..

 الجماعه العامه
وهي الجماعه  -أراد لل ثرل العديدل من الناس  -في سعيه وسلو ه  وعلي نحو ما أراد اإلسبلم لئلنسان الورد من وحدل إتجاه

نوس الؽايهه، ونوهس السهبيل... أراد لهها أن ت هون أمه. واحهدل، وأن ي هون سهعيها لهذات الههدفأو الؽايهه وههي أن ت هون أمه.  -
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ت ههو السهبيل لتحقيه  واحدل، وأن ي ون سعيها لذات الهدؾ أو الؽاي.، وهي أن ت ون أم. واحدل، ومها يهرع باسهم المعهامبل

 هذا الهدؾ.

علهي األسهبار التهي تحهيف بأفرادهها بح هم البيئه.، أو المهوافن، أو إم انيهات  -فحسر  -إن وحدل الجماعه واألم. ال تتوقؾ 

العيش ... بل البهد فهي تحقيه  وجهود أيهه جماعيهه، وجهوداً قويهاً ظهاهراً، مهن وحهدل الؽايه. والههدؾ؛ ألن )وحهدل الؽايه. ههي 

لذ  يتجمع األفراد حوله، ويت تلون من آجله، وتيهتد الهروابف إلهي أخهول الهنوس و الهروح، بعهد التقهاء علهي الو هرل المر ي ا

 والمبدأ(. 

لم يوص إال بعد أن حدد الؽاي. للجماع. التي يريهدها، والتهي عمهل  -فيما أوصي به من أخبل  للجماع.  -) والقرآن ال ريم 

 ك لحوظ تواين هذه الجماعه(، وبالتالي لحوظ عبلقات األفراد فيها من التو ك والتبليي.علي ت وينها، و وصاياه هنا بعد ذل

 والؽاي. التي حددها القرآن لجماعتها هي ) عبادل   وحده ( يقول   جل يأنه في  تابه ال ريم:

ًئا ﴾  ٌْ َ َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َش
 (36)النساء :      ﴿ َواْعُبُدوا هللاه

 وٌقول 

ٌَن ﴾﴿  َ ُمْخلًِصا لهُه الدِّ
 (11)الزمر :     قُلْ إِنًِّ أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد هللاه

 وٌقول

ٍء َوكِ  ًْ ٍء َفاْعُبُدوهُ ۚ َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِّ َش ًْ َه إاِله ُهَو ۖ َخالُِ  ُكلِّ َش
ُكْم ۖ اَل إِلََٰ ُ َربُّ لُِكُم هللاه

َٰ
ٌُْدِرُك )اله ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر وَ 102ٌلٌ )﴿ َذ ُهَو 

 ( 103و  102) األنعام        (﴾103اللهِطٌُف اْلَخبٌُِر )اأْلَْبَصاَر ۖ َوُهَو 

 وٌقول

ُكْم َفاْعُبُدوِن ﴾ ًة َواِحَدًة َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمه ِذِه أُمه  (92)األنبٌاء:       ﴿ إِنه َهَٰ

ها إلي اليعور بال رام. والسير في الحيال دون عهائ  مهن أوههام واإلسبلم إذ يحدد ؼاي. الجماع. بعبادل   وحده يدفع أفراد

الوثنيه في أ  صورل من صورها، واليعور بال رام. واالنفبل  في الحيال من قيود الخراف. واليهعوذل، واقتحهام الصهعار 

و سهيد،  مها فيها، دون انتظار لوضع خاص ل و ر من ال وا ر  ما  انت عادل العرر قبهل اإلسهبلم، و دون إذن وصهي أ

 هي عادل العبيد و األرقاء ...  ل هذا مظهر لبعادل   وحده.

وأصحار هذا اليعور، أولئك الذين انفلقت نووسهم من قيود الخراف.، واليعوذل، والوثني. في صورها المختلو.، من عبهادل 

ظ. وههم، لههذا وذاك، البهد أن يضيوون إلي قوتهم،  أصحار سعي وحر .، قول توجيه ويق -األحجار إلي عبادل األيخاص 

 ينجحوا إذا  افحوا، وال بد أن ينتصوروا إذا خاصموا. 

*  *  * 
ول يبل يدخل عامل يضعؾ عبلقات هؤالء األفراد في الجماع.، فتتجه نظرتهم إلهي ههذه العبلقهات بعهد أن ارتوعهت نظهرتهم 

بهبعض، بعهد أن تر هيت فيمها وراء أيخاصههم  جميعاً إلي   وحده سهبحانه ... و هذلك يتجهه  وهاحهم إلهي صهبلت بعضههم

ألجل هذا أوصي القرآن ال ريم بما يحوظ قول هذه العبلقات، وبما يديم نظرل األفراد إلي  ، وبما يوجهه  وهاحهم  -وذواتهم 

 لصالح أنوسهم  جماع. تريد السيادل ألجيالها المتتابع. جيبلً بعد جيل.

. بسيادتها( وذلك باأل ي ون ألفرادها والء لؽير بعضهم بعضهاً، أ  ال ي هون للهدخيل ) أوصي القرآن باحتواظ الجماع أوالً :

بينهم فاع. عليهم، وال يرقي هذا الدخيل في نووسهم درج. أن ت ون لهه وصهاي.، أو إلهي أن يعهد مرجعهاً فهي إبهرام يهئونهم 

 يقول   تعالي: 

َ ههاَل ﴿ َواْلُمْؤِمُنهوَن َواْلُمْؤِمَنهاُت َبْعُضههُهْم أَْولِ  ههبَلَل َوُيْؤُتهوَن اليَّ َيهاُء َبْعههٍض َيهأُْمُروَن ِبههاْلَمْعُروِؾ َوَيْنَههْوَن َعهِن اْلُمنَ ههِر َوُيِقيُمهوَن الصَّ

َ َعِييي  َحِ يم  ﴾ ُ  إِنَّ  َّ ِئَك َسَيْرَحُمُهُم  َّ
َ َوَرُسولَُه  أُولََٰ  (71)التوب. :        َوُيِفيُعوَن  َّ
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عالي توضيل والي. المؤمنين بعضهم علهي بعهض، وبالتهالي إبعهاد واليهه األجنبهي علهيهم، بااليهتراك فهي فعلل   سبحانه وت

خصائص وصوات، هي مقومات الجماعه اإلسبلمي.، باإليتراك في األمر بالمعروؾ، والنهي عن المن ر، وإقام. الصهبلل، 

بهذه الخصائص، وبالتهالي سهتذهر بيخصهي. الجماعه.  وإيتاء الي ال، وفاع.   ورسوله ... و والي. أجنبي عليهم ستذهر

اإلسههبلمي.، فيومئههذ ال ي ههون لههها وجههود،  جماعهه. إسههبلمي. ... ألن هههذا األجنبههي الههذ  يتههولي أمرههها ال ييههار هم فههي هههذه 

 الخصائص، ولذا ال يقرها، وربما يعاديها ويعمل علي إفنائها. 

ه ابتعدت الجماع. عن الهدؾ والؽاي. التهي اجتمعهت حولهها مهن قبهل، يوصي القرآن بذلك إن قبلت والي. األجنبي و  وصايت

 وأصبحت أفراداً فقف مختلوي النيع. والؽرض، ال جامع يجمعهم وال رابف يؤ د الصبلت بينهم.

 -بعهد إحافه. الجماعه. اإلسهبلمي. بههذا السهور الخهارجي، وههو إبعهاد واليه. األجنبهي علهيهم  -) أوصي القهرآن  هذلك  :ثانٌاً 

 :عدل( في الح م بين الناس(، فيقولبدتباع سبيل )ال

َن  ٌْ وا اأْلََماَناِت إِلَىَٰ أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َب أُْمُرُكْم أَن ُتَؤدُّ ٌَ  َ
َ َكاَن ﴿ إِنه هللاه

ِعُظُكم بِِه  إِنه هللاه ٌَ ا  َ نِِعمه
اِس أَن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنه هللاه النه

 (55) النساء :    َسِمًٌعا َبِصًٌرا  ﴾

يوصي القرآن بالعدل في القضاء والوصل بين الناس، ألن أساس االفمئنان بين األفراد علهي أنههم سهواء فهي ظهل الجماعه. 

. لذلك ليست حيباً توصل بين فري  مواًل وفري  مخاصم، بل هي رعاي. عام.، وهذا اإلفمئنان بالمسهاوال ... و أن الجماع

 في العدل يوحي بدورل إلي تمسك مؤايرتها ضد عدوها الخارجي .

 ) أوصي القرآن بالتريث في قبول األخبار المؽرض.، وفحص يائعات السوء( يقول   تعالي:  :ثالثاً 

ٌُّهَ  ا أَ ٌَ ُنوا أَن ُتِصٌُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَىَٰ َما فَ ﴿  ٌه  َعْلُتْم َناِدِمٌَن ﴾ا الهِذٌَن آَمُنوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌ  بَِنَبإٍ َفَتَب

 ( 6) الحجرات :     

سهواء فيمها  -ؽرضه. أوصي القرآن بذلك لئلبقاء علي العبلقات سليم. صافي.، فدن سهرع. التصهدي  لؤلخبهار واليهائعات الم

ال تقهؾ عنهد حهد تمييه  وحهدل الجماعه.، بهل مهن  -يتصل بورد وفرد، أو بأسرل وأسرل، أو فيما يتصهل بهاألفراد والح ومه. 

يأن هذه السرعه أن تثير فتن. قد تنتهي بخصوم. عنيوه بين أبناء الجماع.، بل من يأن هذه السرعه أن تثير فتنه قد تنتههي 

الجماعهه.، وبهذلك تتحههول الجماعه. إلهي فوائههؾ متبادله. القصههد والسهعي ... وعندئههذ تصهير إلههي  بخصهوم. عنيوه. بههين أبنهاء

 فنائها،  جماع..

) أوصي بعدم استؽبلل الضعيؾ ... أوصي بعدم إستؽبلل اليتيم، ومهن علهي يها لته  هاألجير، والخهادم وممهن عليهه  :رابعاً 

 رياس. بوجهه ما ( يقول   تعالي:

َتامَ  ٌَ ِب  َواَل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَىَٰ أَْمَوالُِكْم  ﴿َوآُتوا اْل ٌِّ لُوا اْلَخبٌَِث بِالطه ُه َكاَن ُحوًبا َكبًٌِرا﴾ىَٰ أَْمَوالَُهْم ۖ َواَل َتَتَبده         إِنه

 (2)النساء : 

افله. ... ل نهه يتجهاوي ذلهك ولوظ اآلي. وإن  ان نصاً في فلر تسليم أموال اليتامي القصر إليهم بعد بلوغ الريد ، بهدون مم

إلي فلر تسليم الحقو  إلي أصحابها، الذين لهم وضع ييهبه وضهع اليتهيم مهن الوصهي عليهه ... فصهحار الرياسه. مفالهر 

بتسهليم حقهو  يوجتهه و أوالدل إلهيهم، وه هذا ... ثهم يصهؾ سهبحانه وتعهالي إمسهاك تسهليم الحقهو  إلهي أصهحابها الضههعاؾ 

بترك الفير وأخذ الخبيث بدالً منه، ثم يصوه  ذلك بأنه أ ل، ثم بأنه علي ظلهم، ثهم بأنهه ظلهم  باستبدال الخبيث بالفير، أ 

 ؼير عاد ، بل هو ظلم  بير.

أوصي القرآن بذلك، أل إسهتؽبلل القهو  الضهعيؾ يهدل علهي أن الجماعهه التهي جمعهت القهو  الضهعيؾ علهي ههذا الوضهع، 

عاي. عام. لحقو   ل فرد منها ... وإنما وجدت الجماع. للتهرابف فهي ليست إال وسيل. لتحقي  األؼراض الخاص. وليست ر

 وحدل واحدل، والتعل  بهدؾ واحد، واالحت ام إلي مييان واحد، هو العدل والتواين. 
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خامسا : ) أوصي اإلسبلم بتقرير الورو  بهين األفهراد، حتهي ال ييهعر الوقيهر بحرمانهه، وال المهريض بعجهيه، وال الجاههل 

 ء تصرف.، وال الصؽير بضعو. وحداث. عهده، وال الييخ بوهن ييخوخته(. بحمق.، وسو

فأوصههي صههاحر الثههرول باإلنوهها ، وصههاحر الصههح. بالمعاونههه، وصههاحر المعرفهه.، بالتوجيههه، وال بيههر برحمههه الصههؽير، 

الحاج. مهن ذو  والصؽير بتوجيه ال بير ... أوصي بذلك وبمثله، ول نه يدد  ثيراً في فلر بذل المال واإلحسان لصاحر 

مهن  -من يأنه أن يؽر  صاحب. علي عدم اإلنوها  ...  مها أن الحرمهان مهن ا لمهال  -من جانر  -اليسار؛ وذلك ألن المال 

من يأنه أن يثير القل  النوسي، والحسد والبؽضاء في نووس المحرومين ضد ؼيرهم مهن الموسهرين يقهول    -جانر آخر 

 تعالي :

ْدَرُءو﴿ َوالهِذٌَن  ٌَ ًة َو ٌَ ا َوَعاَلنِ ا َرَزْقَناُهْم ِسّرً اَلَة َوأَنَفقُوا ِممه ِهْم َوأََقاُموا الصه ئَِك َصَبُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ َئَة أُولََٰ ٌِّ َن بِاْلَحَسَنِة السه
اِر ﴾  (22)الرعد :       لَُهْم ُعْقَبى الده

 وٌقول 
ره  ٌُْؤَتْوَن أَْجَرُهم مه ئَِك 

َئَة َوِممه ﴿ أُولََٰ ٌِّ ْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السه ٌَ ِن بَِما َصَبُروا َو ٌْ ٌُنفُِقوَن﴾َت  (54)القصص :  ا َرَزْقَناُهْم 

واإلنوا  هنا ليس الي اه ... وإنما هو إعفاء، وراء فريض. الي اه، سراً أو عبلنيه، وقد ربف   سبحانه هنها بهين الصهوات 

في سبيل إستقامه األمور، وعبلج المي بلت، وإقام. الصبلل التهي مهن يهأنها أن تمسهك  التي تدعو إلي التحمل من صاحبها

 لها خصائص تبعهد  -المصلي عن الوحياء والمن ر، واإلنوا  في سبيل الخير وسبيل  ، وإبعاد السيئ. عن فري  الحسن. 

 األيمات وتسد فري  الير، ول نها تتفلر اإلحتمال وضبف النوس.

بهذا  له، وبؽيرل مما يتصل بيأن الجماعه. العامه.، ههي األمه.، قاصهداً أن يبقهي علهي الت تهل والتجمهع، وأن أوصي القرآن 

يحههول دون العوامههل المخربهه. ... والعوامههل المخربهه. ترجههع جميعههاً إلههي إخههتبلل العههدل، أو اخههتبلل التعههادل والتههواين فههي 

والمسهارع. فهي قبهول الويهايات، واسهتؽبلل القهو  الضهعيؾ، الجماع.، فالوالء لؤلجنبي، والتحيي فهي الوصهل بهين النهاس، 

وعدم تقرر الؽني لصاحر الحاج. : صاحر المال من الوقير، وصاحر المعرف. مهن الجاههل، والسهليم مهن المهريض، إلهي 

.  ل هذه أمور تؤد  إلهي اخهتبلل فهي تهواين الجماعه. ال محاله. ... فرسهال. القهرآن للجماعه. العامه. ههي رسهال -ؼير ذلك 

 تواين وتعادل ،  رسالته للورد نوسه التي هي تواين وتعادل بين القوتين اللتين من يأنها السيفرل عليه. 

 األسرة 

تلك هي وصايا القرآن ال ريم للجماع. العامه. ... فهدذا انتقلنها فهي نفها  ههذه الجماعه. إلهي األسهرل الصهؽيرل وجهدنا وصهايا 

الهدؾ والؽاي. التي حهددها للجماعه. العامه.،  مها حهددها مهن قبهل للوهرد الواحهد، القرآن نوسه إلي هذه األسرل ال تخرج عن 

 وهي رساله العدل، والتواين، واإلستقام..

 بٌن الزوجٌن 

 فأخال  القرآن للزوجٌن فً األسرة هً مجموع:

 أخبل  القرآن للورد نحو نوسه. -أ 

 وأخبلق. للورد نحو مجتمعه .  -ر 

 و  يوج. ، بالنسب. للفرؾ اآلخر.وأخبلق. للورد،  يوج أ -ج 

إذا اليواج اجتماع بين فردين، هو تياوج يجر أن ي ون هدفه اإلنسجام ... حتي يبدو أن تصهرؾ  هل واحهد مهن الهيوجين 

 نحو اآلخر تصرؾ نايئ عن فرد واحد، ولؽاي. واحدل، وفي فري  واحد.

 و مجتمعه علي العموم، ويقول   تعالي : وهذا الحال درج. في السلوك والمعامل. توو  درج. سلوك الورد نح
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ًة َوَرحْ  َوده َنُكم مه ٌْ َها َوَجَعلَ َب ٌْ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَ اتِِه أَْن َخلََ  لَُكم مِّ ٌَ ُروَن ﴾﴿ َوِمْن آ َتَفكه ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ لَِك ََل
َٰ
 َمًة ۚ إِنه فًِ َذ

 ( 21)الروم:

 وٌقول:

َها﴾﴿ ُهَو  ٌْ ْسُكَن إِلَ ٌَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعلَ ِمْنَها َزْوَجَها لِ ن نه  الهِذي َخلََقُكم مِّ

 (159)األعراف:

) فجعلت هاتان اآليتان ؼاي. اليواج : أن يس ن  ل من اليوجين إلهي اآلخهر ويفمهئن إليهه، ويسهتريح لوجهودل معهه ... وال 

فهي اجتمهاع فهرد بههخر، إال إذا  هان هنهاك انسهجام بينهمها، واقتهرر  هل  ت ون حال. الس ن ههذه، وحاله. االفمئنهان والراحه.

 اآلخر بسلو ه وفريقه في الحيال. منهما نحو

 الدٌن فً جوهرة دعوة إلً التقدم

 ي نصل إلي أن الدين في جوهره دعول الي )التقدم( يجر أن نتو  جميعا علي معني )التقدم( ...) إن التقدم الذ  نعنيه هنا 

 م في اإلنسانيه ( ، و ذلك ما يقال علي )التخلؾ( يجر أن ي ون تخلوا في االنسانيه  ذلك. هو التقد

ومعني التقدم في اإلنسانيه )أن يسير اإلنسان في نمول االنساني نمواً فبيعياً ، بحيث يصل في هذا النمهو الهي المرحلهه التهي 

ن يسهير مهن الفوولهه البيهري. إلهي فتهرل المراهقهه ، ثهم تصور تصويراً واضحاً خصائص اإلنسانيه في اإلنسان ...( يجر أ

إلي فتره الريد اإلنساني ... فدذا جمد في مرحله الفووله ، ولم ينتقل منها إلي مرحله المراهقهه ثهم إلهي مرحلهه الريهد ، أو 

مهول فهي الجانهر  هان متخلوها ... وذلهك علهي نحهو ن –انتقل من مرحله الفووله وبقي جامداً ال يتحرك في مرحلهه المراهقه. 

البهدني ، وخصههائص الجسهم البيههر  ... فههو إن نمهها بهدنياً فههي فولهه وفههي خصهائص الجسههم، و وصهل فههي ههذا النمههو إلههي 

الصورل المعتاده لجسم اإلنسان  ان نموه في هذا الجانر نمواً فبيعياً، واذا بقهي فهي المرحلهه األولهي مهن النمهو البهدني ولهم 

 األخيرل في ون متخلواً في خصائص الجسم البير  . يتجاويها حتي يصل إلي المرحله 

وهنا يبقي في تو يرل ، وفي إدرا ه ، وفي سلو ه، في دائره الفووله البيري.... ي ون  القيم الذ  بقي في المرحله األولهي 

 من مراحل النمو البدني لئلنسان .

فاإلسهبلم  -داني. والسلو ي. إلي مرحل. المراهق. )وإذا  ان التقدم البير  هو وصول اإلنسان في الخصائص الو ري. والوج

 ما يصوره القرآن واألحاديث النبوي. الصحيح. عبارل عن جمله. مهن المبهادئ فهي حيهال اإلنسهان المهؤمن بهها تفبيقهاً عمليهاً 

 واضحاً لسار اإلنسان في نموه حتماً إلي المرحل. األخيرل من اال تمال اإلنساني وهي مرحل. التقدم(. 

 اإلسبلم في جملتها تر ي علي الجانر اإلجتماعي في إلنسان : مبادئ

 تر ي علي التوعيه ) بعبلقه اإلنسان باإلنسان ( .  -1

 ثم علي تحويل الوعي إلي )سلوك عملي يبايره  ل منهما في عبلقته باآلخر(. -2

في مرحلهه الفوولهه البيهري. ... يريهد لهه أن ي هون إن اإلسبلم بدعوته يريد لئلنسان أال يبقي أنانياً ، إذ بقاؤه أنانياً هو بقاؤه 

 إجتماعياً، إذا صيرورته إلي  ائن إجتماعي يجعله ذا ريد في إنسانيته .

إن دعوه اإلسبلم )محاول. لنقل اإلنسهان مهن دائهرل التصهرؾ الؽريهي  إلهي دائهرل التصهرؾ اإلنسهاني ..( والؽريهيل تهدعوا 

بينمها التصهرؾ اإلنسهاني ههو تصهرؾ  –الذات، وتر يي النظرل في محيف الذات دائماً إلي اإلحتواظ بالذات والحرص علي 

 يمتد إلي ما وراء الذات، ويخرج بالنظرل من محيف الذات إلي محيف األفراد .
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واذن فالمجتمع في قيامه ، وفي بنائه وفي بقائه سليماً قويا ... هو ؼاي. الهدعول اإلسهبلمي.، فهدن دعها اإلسهبلم إلهي اإلحتوهاظ 

لحرمات، ونور من اإلعتداء علي ما لؤلفراد من نوس ومال وؼرض ... فدنما يدعو إلي النظرل اإلجتماعيه والهتخلص مهن با

 النظرل الورديه، وهي تلك النظره التي تتصل بالذات وحدها دون ؼيرها .

فدنما ينمي بههذه الهدعول  -وإن دعا اإلسبلم إلي وجور الرعاي.، وإلي أن  ل فرد في المجتمع راع وأنه مسئول عن رعيته 

وينقل نظرل بعضهم إلي بعض من تلك الدائرل الضيق.، وهي دائرل الذات وحهدها، إلهي الهدائرل  -عبلق. الترابف بين األفراد 

 الواسع. التي تحيف باألفراد جميعاً.

يبقهي علهي النظهرل الذاتيه. فدنمها يريهد بدعوتهه ههذه أن  -وإن دعا اإلسبلم إلي التههذير فهي المعامله. واإلحسهان فهي السهلوك 

 المنبثق. عن الؽرييل واالحتواظ بالذات وحدها . 

 اإلسالم مصدر رئٌسً فً بناء الحضاره وتقدمها 

إلهي أن اإلسهبلم بتعاليمهه  –وعهن اإلسهبلم بوجهه خهاص  –انتهي بنا الحديث اآلن عن الدين فهي صهلته بالحضهاره البيهري. 

جدان و اإلرادل في اإلنسان ، له صل. وثيق. بالحضاره اإلنسهانيه فهي بنائهها واإلسههام ومبادئه، فيما يتعل  بتوجيه الو ر والو

 فيها والحواظ عليها .

انتهههي بنهها الحههديث إلههي أن الحضههاره اإلنسههانيه ليسههت إال حصههيله اإلنتههاج البيههر  فههي الولسههوه والقههانون والدولههه وأنظمهه. 

 لمها  انهت ههذه الضهرور و األنهواع مهن اإلنتهاج اإلنسهاني فهي تعبيرهها المجتمع والون و األدر و األخبل  والسلوك، وأنه 

 مجرده عن الهو ، وبعيده عن اإلنحراؾ والتحيي  انت أدخل في بناء الحضاره في تنميهتها.

 مها انتهههي بنها الحههديث أيضها إلههي أن عنايهه اإلنسههان فهي عباداتههه وفهي معامبلتههه قصهد إلههي تجنيهر اإلنسههان االنحهراؾ فههي 

 : إن في الوجدان، وإن في السلوك والعمل في الحيال .خصائصه 

وبهذا  له يعتبر اإلسبلم مصدراً رئيسياً في الحضاره البيري. وأنه دين حضار  ... علي معني أنه يوجهه اإلنسهان لئلنتهاج 

 في مجاالت الحضاره المختلو. إنتاجاً صافياً معبراً أوضح تعبير عن مظاهر هذه الحضاره .

ستقيم في تو يره ، وفي عوافو.، وفي سلو ه، حتماً سي ون إنساناً يبؽي الخيهر وحهده فهي تجاربهه العلميه. وفهي واإلنسان الم

 حصيله هذه التجارر وفي استخدام هذه الحصيله .

 ي نصل إلي أن الدين في جوهره دعول الي )التقدم( يجر أن نتو  جميعا علي معني )التقدم( ...) إن التقدم الذ  نعنيه هنا 

 هو التقدم في اإلنسانيه ( ، و ذلك ما يقال علي )التخلؾ( يجر أن ي ون تخلوا في االنسانيه  ذلك. 

ومعني التقدم في اإلنسهانيه )أن يسهير اإلنسهان فهي نمهول االنسهاني نمهواً فبيعيهاً ، بحيهث يصهل فهي ههذا النمهو الهي  

..( يجهر أن يسهير مهن الفوولهه البيهري. إلهي فتهرل المرحله التي تصور تصويراً واضحاً خصائص اإلنسانيه فهي اإلنسهان .

المراهقه ، ثم إلي فتره الريد اإلنساني ... فدذا جمد في مرحله الفووله ، ولم ينتقل منها إلي مرحله المراهقه ثم إلي مرحله 

علي نحو نمول فهي  ان متخلوا ... وذلك  –الريد ، أو انتقل من مرحله الفووله وبقي جامداً ال يتحرك في مرحله المراهق. 

الجانر البدني ، وخصائص الجسم البير  ... فهو إن نما بدنياً فهي فولهه وفهي خصهائص الجسهم، و وصهل فهي ههذا النمهو 

إلي الصورل المعتاده لجسم اإلنسان  ان نموه في هذا الجانر نمواً فبيعيهاً، واذا بقهي فهي المرحلهه األولهي مهن النمهو البهدني 

 المرحله األخيرل في ون متخلواً في خصائص الجسم البير  .  ولم يتجاويها حتي يصل إلي

وهنا يبقهي فهي تو يهرل ، وفهي إدرا هه ، وفهي سهلو ه، فهي دائهره الفوولهه البيهري.... ي هون  هالقيم الهذ  بقهي فهي  

 المرحله األولي من مراحل النمو البدني لئلنسان . 

 إلنسان :مبادئ اإلسبلم في جملتها تر ي علي الجانر اإلجتماعي في 
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 تر ي علي التوعيه ) بعبلقه اإلنسان باإلنسان ( .  -1

  ثم علي تحويل الوعي إلي )سلوك عملي يبايره  ل منهما في عبلقته باآلخر(. -2

 الـخــــــاتـمــــه

 اإلنتصار للمثل العلٌا  -

أثير تلك المثهل لرسهخت البهداول ليس التاريخ، سو  رواي. للحوادث التي قام بها البير انتصارا لمثل عليا، فلوال ت -

ودامت وبقي االنسان في دور الهمجي. وما تمدنت امم ال ون ابدا، واألمهم بعهد أن يعلهو يهأنها قهد يبهدأ دور انحهدارها حينمها 

تصبح عافل. من مثل عال ، تستمد منه حيويتها ، ويوقؾ  ل واحد مهن ابنائهها نوسهه عليهه ، وليهرحم   اليهاعر ابهو الوهدا 

   القائل :الرند

 فبل يؽتر بفير العيش إنسان ل ل يئ إذا ما تم نقصان 

ولم ت ن جييرل العرر قبل االسهبلم سهو  ميهدان قتهال تهاريخي واسهع ، لمها تأصهل فهي العهرر مهن فبهاع القتهال  -

ربيعه. بهن الضار  ، وخير مثال لذلك حرر البسوس التي قامت بين أبناء العم ) بني ب ر وبني تؽلر ( من قبائل وائل بهن 

نيار بن معد بن عدنان ، لتستمر أربعين عاما دون أن يخمد أوارها ، إال بعد أن هلك الضرع و النسهل واليهبار القهادرون 

 علي القتال .

فلما ظهر اإلسبلم ألؾ بين تلك القلور المتناحرل ووجها ووجهها خارج الجييهرل ، ف انهت فبهائعهم القتاليهه خيهرا  -

 الير  والؽرر بين انتصاراتهم المدوي..  عليهم ، فدانت لهم أمم

فلما عدم العرر من يحسن توجيه فاقهاتهم القتاليهه إلهي اعهدائهم ، صهوبوا أسهلحتهم نحهو بعضههم الهبعض ، بوعهل  -

الصوات القتاليه المتاصله فيهم ، فبدت تلك الصهوات التهي  انهت سهبر عظمهتهم واتسهاع رقعهه فتوحهاتهم ، سهببا النحهدارهم 

 ا فتحوا من ديار، ينهض دليبل علي ذلك ، فقدهم لوردوس األندلس وفقدهم لصقليه وامارتي الجنور االيفالي .وفقدانهم لم

قهرون ثهم سهلبت منهها  مها حهدث فهي  8بقيت مال . لديار أ ثر من  -سو  أم. العرر  -فبل توجد أم. في التاريخ  -

قهرون ثهم سهلبت منهها  مها  3، أو بقيهت مال ه. لهديار  عاما بالتقويم الهجهر  ( 805ه  = 92 -ه  897فردوس األندلس ) 

 عاما بالتقويم الهجر (.  272ه  = 212 -ه  484حدث في صقليه والجنور اإليفالي ) 

ل نه الميل المتأصل في العرر لبلنقسام ، هذا إذا ما اضهونا لهه يراسهتهم فهي القتهال  أمه. عسه ري. متميهيل، ل هن  -

نهم ،  ههأن وبههاال علههيهم وتسههبر فههي خههروجهم بعههد القههرون الفههوال مههن ديههار ياسههعه ، امتيههاي البههأس اليههديد لمهها صههار بيهه

 اخضعوها إخضاعا في أيمان قياسيه ، ونهضوا بها في مضمار المدين. ، وأسبؽوا عليها من حضارتهم الياهرل .

ؾ الخله  وسهيد فالعامل الذ  توحدت بوضله القبائل العربيه. المتنهاحرل فهي الجييهرل العربيه. ، ههو يخصهي. أيهر -

األولين واآلخرين سيدنا محمد )صلي   عليه وسلم( ، الذ  بلػ رساله اإلسبلم التي وجهت فاقهات العهرر القتاليهه خهارج 

 جييرتهم .

واإلسبلم مها يال باقيها وسهيبقي ابهدا الهدهر ، ل هن ايهن تلهك اليخصهيات العبقريهه التهي تملهك أن توجهه همهم القهوم  -

وفاقاتهم إلي ما يحق  مصالحهم التي هي مصالح األم. ، في وي أن ي ون القدول قويا ليمنح األم. مياعر واماال ميهتر . ، 

 بالنوس في سبيل انتصار االم. .  وايمانا متينا يدفع االفراد للتساب  في التضحيه

ولقد  ان العالم قبل اإلسبلم ، عالما متداعيا ، فقد العقيده  ما فقد النظام ، فلما ظهر اإلسبلم الحنيؾ ، حافظ علهي  -

متها تلك الفباع القتاليه لعرر الجييرل الذين دانو جميعا باالسبلم ، ووجهها لوتح ذلك العالم المتهداعي ، فهدانت لههم عهاجبل ا

 الورس والروم سادل ذاك اليمان .
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الهذين يمل هون العبقريه. السياسهي.  -يمهان الوتوحهات  -وألن االسبلم ال ي ره أحد علي اعتناقهه ، ولوجهود الخلوهاء  -

واإلداري. ، هؤالء الذين أدر وا بعبقريتهم أن الهنظم واألديهان ليسهت ممها يوهرض قسهرا ، فعهاملوا أههل الهديار التهي فتحوهها 

 وح م. ، تار ين لهم قوانينهم ومعتقداتهم.بلفؾ 

ولم يورضوا عليهم سو  جيي. بسيف. علي القادرين علي ال سر من الرجهال وحهدهم ، مقابهل حوهظ األمهن ، فلهم  -

 تعرؾ أمم ال ون فاتحين رحماء متسامحين مثل العرر ، وال دينا أ ثر سماح. من دينهم 

العرر وحرصهم علهي اإللتهيام بمها أوصهي بهه ديهنهم ، مهن األسهبار  ولقد  انت سماح. اإلسبلم وبسافته ، وحلم -

القوي. التساع رقعه فتوحاتهم ، واعتنا   ثير من األمم لدينهم ونظمهم ولؽتهم التي بقيت قائم. حتي بعد يوال سلفانهم عن 

 مسرح التاريخ 

رس واألؼارقهه. والرومههان وهههذه مصههر الورعونيهه. الحضههارل خيههر مثههال ، لههم يوفهه  فاتحوههها مههن اله سههوس والوهه -

 والبيينفيين ، أن يييحوا حضارتها لتسود فيها حضاراتهم. 

هذا فضبل عن بساف. نظم العرر واستعدادهم ال امل لتفويرهها لهتبلئم احتياجهات اليهعور الموتوحه. الموتوحيه. ،  -

اختبلفها ملحوظها  -ي. ومصهر وؼيرهها في ببلد الهند وفارس والجييرل العرب -وقد ي ون هذا توسيرا لتباين النظم االسبلمي. 

 مع أن اليريعه واحده . 

فالعرؾ في اإلسبلم ، مها تعهارؾ عليهه النهاس ، ومها دام ال يتعهارض مهع روح اإلسهبلم ، فاالسهبلم يهامر عواههل  -

 اِهلِيَن  ﴾االسبلم باقراره، لقول الح  في مح م اآليات : ﴿ ُخِذ اْلَعْوَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؾ َوأَْعِرْض َعِن اْلج

ولقههد  انههت أمههم العههرر التههي بههادت ، ذو  حضههارات ياهههرل ، وتيهههد علههي ذلههك  اآلثههار العظيمهه. التههي تر تههها  -

حضارات قوم عاد في األحقاؾ ، وقوم ثمود في الحجر ، وقوم سبأ في اليمن وؼيرهم ، وصهبلتهم التجاريه. الواسهعه التهي 

 لورس والروم والهنود والصينيين . الوراعنه وا سجلها القرآن ال ريم والتاريخ ، مع أمم ال ون
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