
 نحو اهلل والعالمنسان نزوع اإل

 "ة الجعل الفطري  "نظري  

 الشيخ شفيق جرادي

 األنا. املعرفة، فرعون، الذات، ،اجلعل الفطري   ،اهلل ،اإلنسانالكلمات المفتاحي ة: 

مبا ميك نه من  اوحاضره، مرور   على عامل األحداث اليت حتيطه منذ ماضيه اخلاص   تنفتح جتربة احلياة عند اإلنسان
ّ  إل   ملدى والعمر.ا ة لتنطلق من تاريخ إذ ّاطرة احلياة تتجاوز "نناه" يف حدودها الزمني   ف عند ذلك.ا ل تتوّ   ن

 فئة ومجاعة على امتداد كل   ته الشاملة لكل  إنساني   حيوطه بأفق به ينتمي إليه برتاث مجاعته، وتاريخ عام   خاص  
ة، و"حاضرة الدهر" ة والعام  ني حدود الزمن بتنو عاته اخلاص  وب زمن، وهو ما نطلق عليه اسم "حاضرة الدهر".

ات ات والسردي  وتنسج اهلوي   عن ذات. ه وطبقاته اليت متي زه ذات ايأخذ النتماء نشكال ،الزمن بأبعاده لكل   الشاملة
من  لبعض واحدة  ة يف حتي زات األمم والشعوب والقبائل، اليت تقف يف ّبال بعضها اة والديني  ة واحلضاري  الثقافي  

 خيارات ثالث:

نيت عليه الذات يف ب   لنسيج نسقي   اة واملصاحل، نو إنفاذ  ا احلرب من نجل احلفاظ على اخلصوصي  إم   -1
 املعادي.  النقيض والضد  . إذ ل ترى فيه إل  امضاهي   امواجهة اآلخر، ول حتتمل معه لآلخر وجود  

و  بفتنة اخللي  الذي تأس ست الذات يف النطواء على الذات خشية النغماس مع امل -2 تختلف، والّو
رته تارة  نخرى كوحش مسرحه نو صو   ،مفاهيمها ومصاحلها وتقاليدها وثقافتها على تصويره كرجس ل مي س  

 ، مقابل نورامظلم   افأْرَدْته شر   غابات اجملهول البعيدة عن محى القبيلة واملذهب، نو تونم نسطورة فصلته إرادة احلق  
ابيل يف صراعهما املستمر   مثال   وجس دته اخلري. نها نساطري العديد ة  هلما تتضم  لي  ران جند نو  وهذان التصو   .هلابيل ّو

  ّ  –يف الزمن صورة اآلخر  آخر ممتد   د لكل  ا وحدها تنتمي لب ي البشر، بينما تفر  من القبائل والشعوب املؤمنة بأ
ّ  رؤيتها للمقد س والغيب واإل إذا ما نرادت نن تشك ل حت   .الضد   وترب  ّيمها بقيمه ا تصنعه دحدود القبيلة له، فن
 طبِّب نو الكاهن، نو غري املت  

صلة مبصاحلها وفرادهتا، فنذا ما تعارض الوسي  املقد س سواء  نكان الساحر، نو امل
 نالت منه بأبشع األساليب والطرق. ،ذلك مع حفظ تلك املصاحل
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  خل مجلة الذات الفاعلة.مبا هي ضمري منفصل يأخذ معناه من حراكه دا هلا: األنا اخلاص  نو  

ألنا يف سياق الذات الفاعلة  عنه ب  "ننت" نو "هو" والذي يتداخل مع ّيم اثانيها: اآلخر الذي ّد نعب  
 املعىن واملفاد واملقصد. لت حص ل ّيمة

ة. فنذا ما غاير بالتمام حتو ل إىل نقيض باحليثي   ابالتمام نو مغاير   اهذا اآلخر ّد يكون مغاير   نن   ،وامللفت هنا
منعطف  ة لي علي من حضورها عند كل  الذي يدخل يف رصيد الذات األنوي   ة والستهالكوصار له بعد الشيئي  

ز . من نجل نن ت ب معاد   بحث عن ضد  بل وحضارات ت اوشعوب   انمم   ما جند نن   اكثري  إذ   .نو احرتاب   استثماري  
على  احي   . فهذا فرعون يف التاريخ مثال  تها وسطوهتاة مركزي  تها وفرادهتا، ومن نجل نن حتفظ استمراري  خصوصي  

 مبعاداة موسى الناسَ فرعون ما نمر عندعليه السالم موسى  ة يف وجه النب  ة الصطراعي  إعالنه دخول حلبة احلواري  
 –ي  عندما ّبل فرعون التحد  فحت   م األعلى.سب دعواه رّ  دحه يريهم ما ل يرى فرعون، وهو ألن   عليه السالم

. الذي جاءهعليه السالم مع خصمه موسى  –نمام مجو  الناس  سحرة فرعون نحابيلهم وفتنهم  نبرزَ  بالقول اللني 
خصاب لولدات جديدة يف ة األفعى يف تلك احلضارات من شر  العداء واإلعلوم ما لرمزي  بصورة األفعى، ومن امل

تهم اليت استقووا الذي نداّم بنفس رمزي   عليه السالم  إذا ما انكسرت األحابيل نمام برهان موسىحت   آن واحد.
يناهت   "، إذ التقمت نفعاه ما نفكوا.ّا "األفعى ا عن   اوليس بعيد   عض باملؤامرة والكيد.لبعضهم الب م فرعون املتصد 

وحضارات ة اليوم تكرار جتارب الختصام خبلق صورة العداوة من ّبل املتسل طني بزر  الفنت بني القيم الديني  
ا، حتت عناوين من مث طلقت عليه دول نساطري السيادة ل: "صرا  احلضارات". وما صورة العداء ملا ن  شعّو

ع بني نهل العامل اإلسالمي   املطلقة الفوبيات إل   ة، وبني نهل األديان بنزاعات دحروب املذهبي   نفعى فتنة جديدة تّو
ك للذات د املتحك م هو املتخيال احملرِّ ذلك ليبقى السي   وكل   ة بصرا  التطر ف والعتدال.ة، وبني نهل اإلنساني  ديني  

 . بنظامه األحادي  ملالفاعلة يف العا

ة فهناك القاسم املشرتك الذي ي غ ي الذات الفاعلة باألنا نا واآلخر على نساس احليثي  ة األا إن ّامت جدلي  نم  
 انفصام الغربة بني فال يقع التشاحن ول ت لقى الذات يف عه.واألنت كحضور متشارك، رغم تعداده وتنو  

 املتحاورين.

انون  ن  هناك س وهذا يع ي نن   عه احلاسم يف طبيعة اهلوي   اة  ّو فتتشك ل  دحسب فعل الرؤية واإلرادة.ة يأخذ مّو
نطلق عليه اسم  الذات الفاعلة على مقتضى السنن والرؤية واإلرادة، وهو ما ميكن لنا دحثه بصعيد ننطولوجي  

يع ي التبد ل  -ة ة والروحي  ومها نعلى مستويات التجربة احلياتي   ف والدين.الكون يف اصطالح التصو   "الكون" ألن  



  عنهما على صعيد اللغةفيه كمعىن حافظ. كما ونعب   رغم حضور الثابت املركزي   -والندثار   والتجد دوالتغري  
على وحدة  وتلتحم اللغة مع مسار األنطولوجيا، لتطل   هم. ؛حنن ؛هو؛ ننت مبفردات فعل الكالم من مثل: ننا؛

يمه الروحي  عجيم اى الذات من "الظاهر والباطن لترتّ   نوات، ة األشياء واإلهلي  ة البانية لثنائي  ها معىن الوجود ّو  "كّو
وحدة املتوافقة على والوجود الكامل. ومن الكثرة املهمومة، إىل ال احملكوم مبسار الزمن، إىل الذات احلاضرة باحلق  

يمة  يف سياق التصاريف.فمفرد نصول الرمحة. وكون التجد د والندثار  ات الضمائر املنفصلة تتوح د معىن  ّو
 كثري.  لوجود اجلامع املستجمع لكل  ة لمع تالّي الوحدة املركزي  ينسجم 

املعرفة يف عالّة الكون  ألن   دون نن يستثنيه، ا الركن الثالث: فهو املعرفة مبا يتجاوز حدود اإلدراك الذه ي  نم  
ما عندها من  وبكل  ة، ة وعملي  ة وفكري  ة وروحي  ة وجداني  ما للذات من فاعلي   بالوجود، والواحد بالكثري حتضر بكل  

آلخر، على ة بني األنا واوهو ما يسمح حلواري   هلا من مراتب متدانية ومتسامية. ما ة، وبكل  ة ومجاعي  امتدادات فردي  
مر حقيقة املوجودات على ة الوجود يف نفس نإىل واحدي   نو الصريوري   تنقل احلراك التكو ن   مسرح الذات،

 تعدادها.

 ا نوردناه:مم   ار املالحظات التالية انطالّ  نن نذك ،هنا ،ومن املفيد

ثلها األعلى. ، ورسم صورة ملنو القبلي   د الشتخصي  املالحظة األوىل: ّدرة األنا على فرض حال من التفر  
 ة.عن حتقيق املصاحل اخلاص   اا تنكسر عند انكشاف املثل األعلى على حقيقة الوهم العاجز موضوعي  ّ  حيث إ

 دهتا الحتياجات واملوروثات.ة ول  ة نو ذهني  ملثل األعلى "املقد س نو اإلله" نسري فروضات معيشي  األمر الذي ي بقي ا
 ة منها.ستها األسطوري  على صنع مؤس   ها رغم ذلك تبقى ّادرة  لكن  

ت نن  لكن ي   على آهلتها ومقد ساهتا يشي مبقاربة مع تلك  ما تسقطه األنا من ّيمة الحظ يف نفس الّو
هناك يف الالوعي عند تلك اجلماعات  ا يؤك د نن  مم   وإن من حيث القيمة املعطاة هلا. اآلهلة الشاملة،سات و املقد  

 ،فيما بعد ،وهو ما سنطلق عليه ن األنا احلاكمة بسبب املوروثات.ما يتجاوز وعيها املباشر والالوعي املعبِّ ع
ة نخرى نن خاص   ألي   ة تسمحي  ة، وإن محل خاص  فعالي   لى كل  ة علي  ته األو  " املتعايل يف فعالي  اسم "اجلعل الفطري  

لق الوجود عالج   وليس مثل الشك   سه.تتلب   ة، واحلدود املصطنعة اليت ة الفطري  ة اجلعلي  لي  هلذا النفصام بني األو   اّو
  إن   إذ ها وعلى املثال األعلى الذي تول ده.تفرضها األنا على عين



ه ل  نّنع نفسي بأن  فنن   وبفضل الشك   .ه الوجود احلقيقي  على نن   يبدو ويظهراخلدا  هنا هو بالضب  مترير ما 
 .1اوحقيقي   اولكن ما نريد نن نجده هو شيء يكون نكيد   .ا( كان موجود  األعلى لومهي  يوجد شيء )املثال ا

، نتوالد نكتشفه حقيقة   بني وجود، نول ده بفعل خدا  الوهم، وبني وجود هائال   افارّ   نن   ،هنا ،فما نريد تبيانه
 فينا، نسعى ملعرفته. اده حضور  يف حاضره ونول  

م لنا إل  الذات إذا لوحظَ  ن  املالحظة الثانية: إ  ما فيه التباين والختالف ت يف صعيد الصريورة والكون مل تقدِّ
ة تتفاعل مع جتربة إنساني   عن وجود ّواسم مشرتكة عند كل   ائنا دوم  هذا الصعيد ينب    نن  ة، إل  ي  املفتوح على الضد  

ة ة الوحياني  ة، اليت ل نّصد ّا الديني  للمحسوسات، بل ومع خصوص التجارب الروحي   الذات، نو الوعي العلمي  
 الوحياني ة التوحيدي ة. فق ، وإن بلغت شأوها العايل مع األديان

لحظ  ،ةة يف التجارب الصوفي  وعي  ملعرفة مدى املوض ،التصو ف والفلسفةيف كتابه  ستيس رتصد حاوله ولفبِ 
ه على الرغم من . نو نن  واحدة   اكانت نساس  يع العصور، والبلدان، والثقافات ،نن "مثل هذه التجارب يف مج
 ه نلزم نفسه بتحديدن  ، حيث إ2عن خصائص مشرتكة" هو عبارة   اي  كل    اهلا حمور   وجود بعض الختالفات، فنن  

ة؟ ولو ة موضوعي  ل بسؤاله "هل التجربة الصوفي  ة وهي تتمث  اجلها هلذه الواّعة املوضوعي  ة اليت يريد نن يعاإلشكالي  
ّ  ّر    .3ا كذلك فسوف يظهر سؤال: ما هو نو  الكائن الذي تكش ف عنه؟"رنا ن

فقد لحظ  الذين سبقوه مبعاجلة هذا السؤال. من اخلصائص هلا عند تها واستجمع مجلة  ر موضوعي  فبعد نن ّر  
  ّ ل من السؤال، وهو ما تثريه التجربة يف النفس والوعي للذات والعامل والكائن األو   ق  ق بالشِّ خصائص تتعل   ان
قد كان منطلقه يف دحثه مالحظة التجربة  ، فلفق  هي "اإلّام". وبناء  عليه  بسمة واحدةه إل  ذي مل يسم  ال

 م عليه الهتمام نكثر باملنطلق املوضوعي  كان حيت  األمر الذي   ة بني الذات واملوضو  املقصود.كظاهرة انفصامي  
" الذي ه منطلق "اجلعل الفطري  نن   اد  د عليه جمد  وهو ما نؤك   .ة حركتها حنو الكائن املقصودة يف فاعلي  للذات الروحي  

 صود.، فقل خصائص الكائن املقةإذا ما ح سم، واجنلى فهمنا له نمكن لنا معرفة طبيعة الكائن، نو إن شئت الدّ  
وكيف ميكن ملعرفته نن توصلنا إىل معرفة ما  ،علينا مراجعة معىن اجلعل الفطري   فنن   ،ولتحصيل مثل هذه النتيجة

"اهلل" لنطرح بعدها على ذلك حماولة فهم: ال  "ننا" و"العامل" ونؤس س  ث   إليه. تكدح النفس جهدها الروحي  
                                                 

 .76، ترمجة جورج زينايت، الصفحة الذات عينها كاآلخربول ريكور،  1
 .61و 60، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، الصفحتان التصو ف والفلسفةولرت ستيس،  2
 املصدر نفسه. 3



وكيف يظهر نمامنا  اجملر د. والوجودي   الدنيوي   ريانه الكون  د يف سَ حول عالّة الرؤية دحقيقة الوجو  اإشكالي   سؤال  
يف الذات  اهلل بعد معرفة الذات؟ وكيف يظهر نمامنا العامل بعد ظهور اهلل نمام الذات، بل بعد حضور اهلل

 وحضور الذات يف اهلل؟.

لت، وصنفان من صنفان من التحو   ة املولِّدة للذات العارفةة الوجودي  املالحظة الثالثة: هناك عند احلواري  
 اآلثار.

"التأم ل " وف والروح اسم "التفك ر اآلفاّي  لت فهما ما نطلق عليه العرفاء من نهل التصو  ا صنفا التحو  نم  
د طاب للبعض تسميتهما خطاألنفسي   وحنن هنا لسنا بصدد املعاجلة  ،"القبض"باسم "البس " و أ  ". ّو

 ر على نصل املعىن واملقصد.ي سيؤث  الذ باملقدار ة إل  الصطالحي  

رغم  ،يجد فيهاعندما ينظر إليها ل ،ةإىل املوجودات اخلارجي   فلقد عىن البعض بالبس  نظرة العارف الصويف  
اد ليصل إىل معىن الوحدة تنضح بالروح واملعىن والحت   ثرها من مساء ونرض وشجر وبشر ونشياء، حياة  اتك

. وهذا حيصل يف معرفة معىن املوجود اخلارجي   ،هنا ،فالتحو ل .ة  م وحدة  شتخصي  ة، بل هي عند بعضهالوجودي  
ات احتدث انقالب  اليت يف النظرة  ار جتد د  التحو ل يوف   ز معىن الصريورة فريبطها مبا يتجاو  ،يف ّيمة األشياء واملتخلّو

 والزمن واحلركة.

 من نصحاب  ،دحسب القائلني به ،ا القبض فهونم  

ّ   ن النو  النطوائي  ة مالصوفي   ة، ة اجلزئي  م بلغوا تلك احلالة من الفرا  الكامل للمحتويات الذهني  الذين يؤك دون ن
ما ينبثق هو حالة  الختالف عن النزلق إىل الالشعور. بل على العكس إن   ما حدث بعد ذلك خيتلف نت   لكن  

  ّ  .4مضمون سوى ذاهتا ، فليس هلا ني  مضمون جتريب   بأي   اا ليست وعي  من الوعي اخلالص؛ وهي خالصة مبعىن ن

ه حنو املعىن املطلق . والتوج  ، نو فكري  ، نو عقيدي  مضمون مفهومي   ي عن كل  هو التتخل   ،هنا ،فاملقصود
 ة.ة والفكري  ة والديني  هات العقيدي  نصحاب التوج   املعان وكل   الذي يعود ليع ي اإلّام، املؤه ل ليستوعب كل  

ة الفاصلة بني الذات ل بالشكل املطروح هو تأكيد للثنائي  ني من التحو  ين املنعطفَ يف حتليل هذَ  فاإلصرار
جمر د  ني الالمعىن ليكون الوعي اخلالص والوحدة اخلالصة ،واآلخر اخلارج، وإجياد راب  بينهما هو الفرا  نو اإلّام
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القبض والبس  هو حالة  ليعتب نن   ،ا هو عند ابن عربكم  ،يفرتق العرفان اإلسالمي   ،وهنا ّيمة الالحمد د واملبهم.
 .ةة وليست معرفي  نفسي  

فَ 5لانعطافة نو حتو   فهما حالتان تنقضيان ول حتدثان ني   ،وبناء  عليه ني من مفاد القبض . ودحسب املّو
  الصمت وكل  صل هو األيكون  ،فعند نهل اإلّام الستجابة مها: الصمت والكالم. ين يفوالبس  نتلم س نثرَ 

فهي  ،ا الستجابة الثانيةنم   ة بصلة.للتجربة الروحي   ل ميت   دي  ة نو موروث عقيكالم هو جمر د وجهة فلسفي  
. لتحضر األنا يف سافة بني األنا واخلارج نو اآلخرالكالم بعد المتالء باملعىن وتوحيد الذات دحيث تضيع امل

 والوجود هو مظهر الواحد الذي ما فاض عنه إل   الذات والوجود.امل نو اآلخر عند الكون والوجود، وحيضر الع
 عنه يف فلسفة اجلعل الفطري  وي عبَّ  انو إهلام   اسواء  نكان وحي   ،الواحد، فيكون الكالم وسي  الوحدة بينهم

 "خمزن نسرار األمساء" نو "علم األمساء".ب 

ة تعمل إلسقاط املفاهيم على ويلي  اها صياغات تأأللفين ،هذه الصياغاتولو نردنا التدّيق يف مفادات مثل 
ث الظاهرة عن نفسها مبقاصدها  تتحد  حت   التجربة، بدل رصد التجربة ومتابعتها يف انطباعها الفينومينولوجي  

ن استبدلوا وهو ما عمل عليه الذي يف الذات نو الوعي املتلقي. ها ضمن تلك املقاصد املنطبعةيلعاد ّراءة تأو لي  
حيث حفظوا للنفس حضورها يف حركتني متقابلتني مها ، "النقباض"البس  والقبض ب "النبساط" ومصطلح 

عند صنف   الوحدة ،الصطالحي   رغم هذا التدارك ،ونحالوا .واخلارج النبساطي   نو النقباضي   الداخل النطوائي  
ج عن التجربة وعناد نو ّطع لطريق سريها  كالم هو خرو   كل    من احلركتني إىل "التعمية واإلّام" والقول: إن   كل  

 ة.كما يف بعض الفلسفات اهلندوسي  

د غاب يف ذاك التحليل والنتائج نن   من  لكل   ها ونن  النفس نو الذات يف حركي ت ، كانهنا ،احملور الثابت ّو
لتعطي  ضر واملستقبل.ته: املاضي واحلاة تبدؤها مع اخلارج بعالّة مع الزمن يف ثالثي   الذات امتدادات خاص  حركيَت 

إذ ل ميكن نن  حلاضر وحده عب انتشار النفس فيه.إذن استعادة الزمن يف فاصلة ا ،بعد ذلك ،من طبيعتها اجملر دة
 .ة وحضورهاجه حنو األبدي  يت   اليحضر عندها حاضر   ،خارج حراك النفس اليت تستقرئ املاضي وحركة   ار زمن  نتصو  

عندما نقل صرخة  يس نوغطسني،عند ّراءته للقد   الزمان والسرد كتاب يف روهو ما نشار إليه بول ريكو 
  ة إذ ّالىن الزمان وربطه باألبدي  نوغسطني حول مع
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 ل نعرف ما هو قاس. لك ي  ه ي  الزمان يوجد، ونن   خطاب عن الزمان موجود يف الزمان، ولذلك نعرف نن   نعرف نن  
 .6 ل نعرف ما ل نعرفهى هلا، ألن  رث ي يف حالة ي  قاس. إن  الزمان، ول كيف ي  

النفس بانتشارها يف ثالثي الزمن تشك ل الزمان  يدرس ريكور الفكرة ليعتب نن   ،وبعد نقل هذه الصرخة
وبالطبع لقد ّال نفلوطني ذلك ّبل نوغسطني،  د الروح وانتشارها..امتداد الزمن هو متد   نن   ن ]إذ ا["فيبقى إذ

 .7ة"ة، ل بالنفس اإلنساني  ي  امل، نو بالنفس الكل  ه كان يفك ر بروح العلكن  

 .القدرة والضاب  للكل   ي  من نور العامل الكل   هي ّبساه اخلارج مصدرها النفس مبا وإذا ما كانت احلركة باجت  
بل على الذات اليت متأل  ل تنطوي على ما خيرجها عن اآلخرة، ،بانطوائها على ذاهتا ،النفس نن   ،فمن باب مؤك د

عندما ذهب  اإلله اليهودي  إىل استكماله يف كتابه  يونغ كارلالكبري   وهذا ما سعى الباحث النفسي   العامل.
ها يف معرفة واعية للوجود واحلياة واإلله، إل   للقول: إن   ّ  النفس رغم كامل حقّو ا تعود يف مطافها األخري لتأكيد  ن
 شكلها إىل ما ل ّاية، يتغري   ار اهلل طاّة حياة دافقة نبد  ا نستطيع تصو  نيؤك د نن   ة". إذ"اإلبانات الديني  يه ب ما يسم  

عقلنا يتناول الصور  نا واثقون من شيء واحد فق  هو نن  لكن   .ا نبد  ل يتغري   اساكن   اره جوهر  كما نستطيع تصو  
إىل تغيريات ل  –هلذا السبب  –ضت ة اليت تعر  ة واملكاني  وظروفه الزماني   والفكر اليت تعتمد على اخليال البشري  

وراء هذه الصور، يعلو على الواعية، ويفعل  اواحد   اشيئ   يف نن   حصر هلا على مدى تارخيها الطويل. وما من شك  
إىل بضعة  ان  بي    اها ترجع مجيعها رجوع  ، لكن  اعشوائي   اغري حمدود، نو تفاوت   ابطريقة ل تتفاوت العبارات فيها تفاوت  

ة، ل ميكن معرفتها كما هي. ة، كالنفس نو كاملاد  . هذه النماذج البدئي  archetypesة ة نو مناذج بدئي  مبادئ نساسي  
ّ   ما نستطيعه حياهلا وكل    ة يف كل  دها اإلبانات الديني  ا غري مكافئة، وهي حقيقة تؤك  نن نصو  منها مناذج نعلم ن
، نن تثبت نمام النقد العقلي   اة ل تستطيع نبد  من صور بشري   فه مؤل  ة، رغم نن  عامل نفكارنا الديني   غري نن   ة.مر  

 .8ة نو مقد سةة إهلي  هذه الِفكر تستند إىل مناذج بدئي    ننسى نن  جيب نل  

ع اللتزام املسيحي   فنن   ،من هنا ، نوصله إىل البحث يف إطار علم نفس الدين وفلسفته كما البحث من مّو
، وميادين تعابريه عن ملعىن والفكرة واحلقيقة والتعبري إىل جمالت الوعي البشري  على إنشاء ا فعل الروح ّادر نن  

 فس إذ يقول:ة عند النيات اإلهلي  ة هذه اإلفادات والتجل  هلذا يؤك د يونغ موضوعي   مكنوناته.
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 لذا حيق   ة الصنع،مبا هي نواتج تام   بل تدخل ميدان اإلدراك الباط ي   ،اا النو  ل خنرتعها نبد  ذواألفكار اليت من ه
ا مبا هي ذوات وحسب، وإمن   objectsة فال ننظر إليها مبا هي موضوعات من الستقاللي   النا نن ننسب إليها ّدر  

subjects   9ةمبا هلا من ّوانني خاص   انيض. 

شوق إىل لقاء  ذاك اليف عامل الطبيعة اليت ليست دحقيقة نمرها إل   يأخذ جمراه القدسي   الكالم اإلهلي   لذا فنن  
ل هذا الشوق الساري يف عامل الطبيعة ثول ميكن مل  صدرا.املال   إلسالمي  اهلل كما عب  الفيلسوف واحلكيم ا

ة  بالقرب من الواحد واملثول عند حضرته التام  ته إل  والوجود دحسب جعلها الذي جعلها اهلل عليه نن يكتسب فعلي  
دحيث  ،شيء الذي هو الرمحة اليت وسعت كل   وق خارج ذاك احلضور اإلهلي  موجود وخمل فال ينظر إىل ني   ة.اإلهلي  

 ورنيت اهلل ّبله وبعده ومعه إل   ا: "ما رنيت شيئ  عليه السالم ة ما ّاله اإلمام علي  يرتفع يف مساء العبارة الديني  
ذاك الندماج باآلخر من الناس ة، بل ة اإلمياني  "ننا" عنهم ما يصنع اهلوي  . فليس نكران اخلالئق وانفصال ال وفيه"

هم عيال مراعاة اهلل يف خلقه إذ "الناس كل   ة. إذ نشرف العبادة هلل هيواحلياة والوجود هو ركيزة فعل الذات اإلمياني  
  الشريف. هم إليه ننفعهم لعياله" حسب احلديث النبوي  اهلل ونحب  

ّ  ألنا" حينما يكون الذات الشاملواحلضور "ننت" املقابل ل "ا ة نهل األديان ا تكون عند كاف  ة الرمحة، فن
وهو ما نوجب  نفس اليت ّا نعرف اهلل إل  ّم.اإلنسان الذين ل تتكامل الذات ول نعرف ال واملعتقدات من ب ي

وهذا ما نشار إليه ابن سينا يف كتابه  .بناء احلياة الدنيا على وفق احلضور اإلهلي   يف منطق العتقاد اإلسالمي  
 :بقوله اشااات والتنييهاتاإل

 مبشاركة آخر من ب ي جنسه، ومبعارضة ومعاوضة جتريان وحده بأمر نفسه إل   ا مل يكن اإلنسان دحيث يستقل  مل  
ا يتعس ر إن ، وكان مم  ه بنفسه لزدحم على الواحد كثريلو تول   واحد منهما لصاحبه عن مهم   بينهما يفر  كل  

نمكن؛ وجب نن يكون بني الناس معاملة وعدل حيفظه شر  يفرضه شار  متمي ز باستحقاق الطاعة لختصاصه 
ّ   بآيات تدل   ه، ووجب نن يكون للمحسن واملسيء جزاء عند القدير اخلبري، فوجب معرفة اجملازي ا عند رب  على ن

زيد  العبادة املذكِّرة إىل العدل املقيم حلياة النو ، ث   والشار . ومع املعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم
وا زيد للعارفني من مستعمليها املنفعة اليت خص   ملستعمليها بعد النفع العظيم يف الدنيا األجر اجلزيل يف األخرى، ث  

نّم  عجائبه، ث   تبهرك اإىل الرمحة والنعمة تلحظ جناب   ّا فيما هم مولون وجوهم شطره. فانظر إىل احلكمة، ث  
 .10واستقم
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د نّام ابن سينا يف هذا النص   م ّوام األنا على التعاضد مع اآلخر من اجلماعة، ليقو   د األنا معمتد   حبكة   ّو
 سة اجلماعة على مجلة من األصول هي:بناء مؤس   حيث يتم  ، اآلخر

هذا الطبع  حلظت فيها نن  عها، كما لإلنسان وهي حقيقة حلظتها الفلسفات على تنو   الطبع املدن   -1
 ة.ة املراعية للمصلحة الشتخصي  حتقيق املصاحل العام   فيه سر   املدن   التعاضدي  

 بالشريعة. ة وجود القانون الناظم وهو املسم ىضرور  -2

ة الشار  لضغ  املصاحل األناني   -3 فقيم العدل  ،وبالتايل ة يف صياغة القانون.ة الشتخصي  ضرورة مفاّر
 هي دواعي تنصيصه للقانون. ة احلق  والقس  وإّام

 لقصاص حلفظ سري القانون وتطبيقه.وجود اجلزاء وا -4

حنو الشار   منبع هذا التقديس، نزو  طبعي   دحيث يكون ،ةالقداس م الشريعة والشار  إىل حد  احرتا -5
 واحرتامه واإلميان به وبأحكامه.

 (حافظ القانونّامة العبادات كأصل لذكر الشار  )ا إة عنواّذلك جبنبة روحي   لريب  كل   يعود النص   ث   -6
الذي فيه التزامات اإلّرار بالوجوب  بالتزامه األخالّي   فيكون القانون وليد الذات املقد سة، ونزو  الطبع اإلنسان  

ترى يف العالّة  باإلميان ّذا القانون ومصدره دحيث تسري شؤون احلياة برؤية والروحي   اإلّرار النفسي   والمتنا ، ث  
 نعمة.الرمحة و الكمة و احلبني الناس صلة صالة مع مصدر 

، ك هذه األصول، من اخلبة يف معرفة القانون "الشريعة" وعدالة الضاب  األخالّي  ومبقدار ما تتمل   -7
وىل هو األَ يكون  ،يف شتخص معني   ،لسعي لتعميم ننعم اهلل يف احلياةوحكمة التدبري، والرمحة بالعباد والبالد، وا

 رف.والفقيه العا والوصي   ر دور النب  يقد   ،وهنا ة بالستتخالف.ة األمانة اإلهلي   محل مسؤولي  بتويل  

تتشك ل الذات اليت يتقاطع فيها الفرد بنزوعه حنو اآلخر من اجلماعة  ،ومن جممو  هذه األسس واملنطلقات
اطع الفرد واجلماعة مع الذات املطلقة الشاملة على كما ويتق  بالصداّة. ات اإلسالمي  ى يف األدبي  وهو املسم  

ق واملولد لصبغة اهلل والذي يطيب  ى باإلميان،وهو املسم   حسب مقتضى اجلعل الفطري   لنا تسميته باإلميان اخلال 
 يف احلياة.



ة آلفاّي  ة اة منها اآليات التكويني  هو كلمات إهلي  م بالذكر مبا ا تتقو  إمن   ،وجممو  هذه األسس واملنطلقات
كما وحييا فيها   ،يستخ رها يف إعمار األرضم ل ليكتشف فيها رواب  العالّة و ة، اليت يعايشها املتفك ر واملتأواألنفسي  

املوحى للناس  ة اخلطاب اإلهلي  من الكلمات اإلهلي   كما نن    التوحيد. د مع العامل بسر  مع املعىن واملضمون ليتوح  
فيها هدى الناس وسبيل رشاد حياهتم ووجودهم  ناتآن، باعتبارها آيات بي  برسالت التوراة واإلجنيل والقر 

 ه.ليكون على غرار ّداسة القرب من اهلل سبحان الدنيوي  

الصديق شتخص آخر هو  فها مسكويه بالقول: إن  عر    عنه بالصداّة،وتقاطع الفرد مع اجلماعة املعبَّ  هذا
إذ التبادل  لديه جتاه اآلخر. والتناغم النفسي   لستعداد الروحي  على نن يتأك د املرء من وجود ا لذا حث   ننت.

، اير  كان نو شر    اإذ اإلنسان خي ِّر   املوصلة إىل الصداّة. ةالعالّات اإلنساني   ه كل  نن يوج   املتكافئ هو الذي ينبغي
ل إىل جتاوز بواسطتهم يكتشف نفسه كننسان خريِّ نو سعيد، وعن طريقهم يتوص  ف هو دحاجة إىل األصدّاء.

 .11س خ عن طريق الحتكاك باآلخررت  رفة الذات، نو معرفة املرء بنفسه، ت ضاء وت  مع ذلك نن   ه العاثر.تعاسته وحظ  
ة، إىل الصداّة مع اهلل، بل ميكن لنا ة اإلسالمي  ات الفلسفي  وتسري هذه الصداّة دحسب ما توارثته بعض األدبي  

 فمنها "وجب نن يكون الناس حيب   نبع من الصداّة مع اخلري املطلق.ت االصداّة مع اإلنسان إمن   القول: إن  
واحد مبنزلة عضو من نعضاء  كل    ]إذ ا[ فيكون إذن واحد يرى كماله عند اآلخر،... كل    ، ألن  ابعضهم بعض  

وام اإلنسان بتمام نعضاء بدنه"  .12البدن، ّو

اشتاق إىل  إذا صفا من كدورته... اجلوهر اإلهلي  إذ " تقع حتت عنوان نشرف هو احملب ة. الصداّة فنن   ،عليه
ل حراك بني . فأو  13به" ل عليه فيلتذ  يفيض نور ذلك اخلري األو   ل احملض حينئذشبيهه، ورنى بعني عقله اخلري األو  

 ، وحمبة اهلل اليت حترق كدورة صفحة النفس ليصبح القلب عرش احلضوراألنا واآلخر هو نزو  العشق الفطري  
عليه من ننعم حضوره ليؤنس وحشة غربته بعد البعد، بوصال وصداّة  ، فيفيض نور ذلك اخلري اإلهلي  اإلهلي  
 ت يف العامل نو بني الناس.سواء  نكان نثر من الوجود اإلهلي   ة حتاكي كل  وخليلي  
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ّ وا َما َعاَهد وا اهلَل َعَلْيِه﴾ذين بال   القرآن الكريميطلق عليهم  ،ومثل هؤلء ابة م احملوه ،14﴿َصَد فوظون يف ّر
من الذين انقضوا مع التاريخ  إذ مبجموعهم، ،15﴾اهلل ﴿َفِمن ْه ْم َمْن ََّضى حَنَْبه  َوِمن ْه ْم َمْن يَ ْنَتِظر  َوَما بَدَّل وا تَ ْبِديال  

 ة اهللفظ األرض حلفظهم سن  احلياة ضمن صداق العهد مع اهلل؛. حت  املاضي، والذين هم اليوم نو الذين سيقدمون 
 ة خللقه.ة هلل وصداّة مود  والناموس، اليت ما بد لوها، بل حفظوها ذكر حمب   فيها واليت هي عني العدالة واحلق  

وهذا ما يستدعينا للبحث  .ة واجلعل اإلهلي  فهي نابعة من عمق الفطرة اإلنساني   ،ا منبع مثل هذه األصولنم  
 آن الكريم.القر عند اإلنسان دحسب  الفطري   عن معىن اجلعل اإلهلي  

 ةات اإلسالمي  ة في القرآن واألدبي  الجعل بحسب الدالل

 ،وموارد ة معانه يتصر ف بعد  ونن   ها،يف األفعال كل   اجلعل هو لفظ عام   نورد الراغب األصفهان يف مفرداته نن  
 منها:

 . 16﴾َوَجَعَل الظُّل َماِت َوالنُّورَ ه جيري جمرى نوجد مثل ّوله سبحانه: ﴿نن   -1

 .17َعَل َلك م  السَّْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة﴾﴿َوجَ 

 .18﴾ايف إجياد شيء من شيء وتكوينه منه حنو ﴿َواهلل  َجَعَل َلك ْم ِمْن نَنْ ف ِسك ْم نَْزَواج   -2

﴿ِإنَّا و ،19﴾االَِّذي َجَعَل َلك م  األْرَض ِفرَاش  يف تصيري الشيء على حالة دون حالة، حنو ﴿ -3
 .20﴾اَعَربِي   ان  َجَعْلَناه  ّ  ْرآ
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فنحو ّوله تعاىل: ﴿ِإنَّا رَادُّوه   ،ا احلق  ، فأم  كان نو باطال    ااحلكم بالشيء على الشيء، حق   -4
﴿َوَجَعل وا هلِل ممَّا َذَرَن ِمَن احلَْْرِث  وجل   فنحو ّوله عز   ،ا الباطلونم   .21إِلَْيِك َوَجاِعل وه  ِمَن اْلم ْرَسِلنَي﴾

 .24 23﴿الَِّذيَن َجَعل وا اْلق ْرآَن ِعِضنَي﴾و 22﴾اب  َواألنْ َعاِم َنِصي

َوه َو هلذا اإلنسان ﴿ اوميكن نن يأيت اجلعل للتشريف دحيث يستتخلف اهلل اإلنسان على األرض تشريف   ،هذا
 .25﴾الَِّذي َجَعَلك ْم َخالَِئَف األْرضِ 

ة الناس ا يكون تشريف تأهيل حلمل مسؤولي  إمن   ،فوهذا التشري .26﴿يَا َداو د  ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفة  يف األْرِض﴾
"اجلعل" هو عبارة عن مجلة من سنن العالّة  نن   ،ظ من جممو  اآليات اآلنفة الذكرواملالحَ  ورعاية العباد والبالد.

اتة واألخالّي  الوجودي   احلكم على ّيم كما ومعايري   ،ة واحلياة الضابطة لطبيعة العالّة بني األشياء واملتخلّو
وراب  عالّته سبحانه دحركة احلياة  عل هو راب  عالّة اهلل باإلنسان.هذا اجل فنن   ،من هنا املقاصد واملعان.

ة ة خاص  ة تأويلي  ي  إىل إيالء هذا املوضو  نمه   ة، والعرفان اإلسالمي  واملوجودات.. وهذا ما استدعى الفلسفة احلكمي  
 .27﴾ِإنِّ َجاِعٌل يف األْرِض َخِليَفة  آية الستتخالف ﴿ ة  ص  ّد تسمح لنا فهم املقصود من جممو  اآليات وخا

ق وهي تتعل   ،ة واملعلولة اليت اندرجت يف مباحث العل  عد  دحث "اجلعل" من ضمن املسائل الفلسفي  هذا وي  
د ّس   بالراب  بينهما. ع ي ا "اجلعل البسي  فهو ينم   .موها إىل ّسمني مها: اجلعل البسي ، واجلعل التأليفي  ّو

 .28("انو اجلعل املرك ب يع ي )جعل الشيء شيئ   )جعل الشيء(؛ واجلعل التأليفي  

ة، ترتب  بالعل   اهناك ذات   ل فتوجد ذات املعلول ووجوده، ل نن  ة هي اليت تتنز  العل   واملقصود باجلعل البسي  نن  
وهو بتمام ذاته  ته.ي عل  ا هو مظهر وجتل  نفس هذا املوجود نو ذاك إمن   ته، بالتايل فنن  ل عل  بل نفس املعلول هو تنز  
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ك الذي حيصل بني اجلاعل ا التفكينم   انه الذي هو مآله بل ونفس حضوره.ووجوده مرتب  مبصدره سبح
ة اجلعل نفسها، فهي نمور يفرزها الذهن ويفصلها. وإن  والشيء الذي جعله اجلاعل للمجعول، وعملي   واجملعول،

ة  باهلل ة يف جعل الستتخالف خمتص  ت الربوبي  ظل   ،احد، هو فعل اجلاعل. من هناعن نمر و  كانت دحقيقتها عبارة  
 فنن   ون األرض من نهل اخلري نو غريهم.سواء  نكان الذي ميارس إدارة شؤ 

ده تعاىل يف به على توح   عنه، ولذلك استدل   ة نو  من التدبري مشوب باخللق غري منفك  جعل اخلالفة األرضي  
ة على ج  ح 29﴾َوه َو الَِّذي َجَعَلك ْم َخالَِئَف األْرضِ فقوله: ﴿ به تعاىل ل جمال لدعواه لغريه، تص  ه خمته ألن  ربوبي  
 .30اإلنسان عن نو  اخللق، فتخالق اإلنسان هو رب   وجعل اخلالفة ل ينفك   ته.ده تعاىل يف ربوبي  توح  

ْلَماَلِئَكِة ِإنِّ َجاِعٌل يف األْرِض َخِليَفة  َّال وا َنجَتَْعل  ِفيَها َوِإْذ َّاَل َربَُّك لِ ة ﴿اآلية القرآني   فحينما تنص   ،عليه بناء  
َماء َوحَنْن  ن َسبِّح  دحَْمِدَك َون  َقدِّس  َلَك َّاَل ِإنِّ نَْعَلم  َما َل تَ ْعلَ  م وَن * َوَعلََّم آَدَم األمْسَاء  َمْن ي  ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الدِّ

س ْبَحاَنَك َل ِعْلَم ه ْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَ َقاَل نَنِْبئ وِن فَ َقاَل نَنِْبئ وِن بَِأمْسَاِء َهؤ َلِء ِإْن ك ْنت ْم َصاِدِّنَي * َّال وا ك لََّها ث َّ َعَرضَ 
ّ ْل َلك ْم لََنا ِإَل َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك نَْنَت اْلَعِليم  احلَِْكيم  * َّاَل يَا آَدم  نَنِْبئ ْه ْم بَِأمْسَائِ  ِهْم فَ َلمَّا نَنْ َبَأه ْم بَِأمْسَائِِهْم َّاَل َنملَْ َن

 .31﴾ِإنِّ نَْعَلم  َغْيَب السََّمَواِت َواألْرضِ 

انون للتدبري حياكي تدبري اهللاهلل سبحانه نراد إجياد سن   منها نن   ،فاجلعل هنا له مجلة من املقاصد  ة ّو
له مرك ب نو   هناك جعل تأليفي   ا يع ي نن  ذا اجلعل السن ي إىل آدم، مم  ونسب ه ،للموجودات برعاية شؤون العباد
 احملاكي هلل سبحانه. ة لوظيفة هذا املوجود هي الستتخالف التدبريي  ة ذاتي  ي  وجود آدم وثانيه جعل خاص  

حياكي اجلالل الستتخالف ينبغي نن  ونظروا إىل نن   التعارض بني ب ي البشر. املالئكة نظروا إىل طبيعة  نن  إل  
ت الذي هو يتوافق مع طبيعتهم  بالتسبيح والتقديس، وهذا ما يتعارض ونفعال الجتما  البشري   اإلهلي   بالّو
ا تكمن بتدبري شؤون خلق اهلل وإعمار ّيمته إمن   هذا الستتخالف اجلعلي   فقد غاب عنهم نن   ،وبالتايل تهم.وشأني  

  ا.على ّط اّ األرض مبا يعود بالنفع العام  

 ز اجلعل الوجودي  ي  ة مت، مبقدار ما هو طبيعة تكويني  ة  تكليفي   هذا اجلعل ليس وظيفة   ن  ، نا غاب عنهممم   بل إن  
ي   ة ة اليت حتكيها األمساء اإلهلي  حنو اهلل، ومعرفة خصائص الذات اإلهلي   لإلنسان جبعل فطري  فيه، هو النزو  الشّو
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ه ّد ا ينطوي عليه يف نصل وجوده من توق حنو اهلل، فنن  عم   فضال   ،هذا عليه السالم. وآدم ونسرار الوجود،
ائع، والقضاء والقدر، لتعب  الة يف صياغة صورة احلياة سي   اهلل علم األمساء، مبا هي نرباب استود  فيه  عن والّو
 ستتخلف عن حق   ة.املشيئة اإلهلي  

اهلل. والذي حتضر فيه ذه احملاكاة والنتساب إىل ملثل ه اهو اجمله ز تكوين   وامل
 ة.اإلهلي   التشؤوناته ساحة شؤون الوجود، دحيث يكون الوجود كل   الفاعل يف كل   للحضور اإلهلي   األمساء كأسرار

 واحلياة.املالئكة يعجزون عن اإلفصاح والتدليل على نسرار اهلل يف الوجود  فنن   ،ما مر   عن كل   فضال   ،هإن   ث  
س ْبَحاَنَك َل ِعْلَم لَنَا ﴿م نن ينبئوه باألمساء ّالوا: ا سأهلم رّ  إذ مل   الته.يف ّدرة اإلنسان ومؤه  ر بغىن  وهو األمر املتوف  

 إىل الوجود، وعلى تصوير مفاد ومقاصد الكالم اإلهلي   ونثبت بذلك ّدرته على نقل الكالم اإلهلي   ﴾ِإَل َما َعلَّْمتَ َنا
ّ   هتم.ني حسب استعداداإىل نذهان ونفئدة املتلق   هي حركة    الفكر بني األنا والعامل.ا حركة توس  واللغة كما ن

ّ   التعبري عن تفاعل الذات مع احلضور اإلهلي   إىل  ا حافظة مراسيل اهلداية والنور اإلهلي  فيها ويف العامل، بالتايل فن
 ق اهلدى اإلهلي .ن باحلياة على وفة يف صياغة شريعة اإلنسالتعب  عن إرادة الرمحة اإلهلي   الوجود.

حنو اهلل  اه اإلنسان  ة الجت  سن   لالدين القي م هو "فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها". واليت متث   فنن   ،بناء  عليه
يِن َحِنيف  ﴿ ِّْم َوْجَهَك لِلدِّ َها َل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اهلِل َذِلَك الدِّ  افََأ ين  اْلَقيِّم  َوَلِكنَّ َنْكثَ َر ِفْطرََة اهلِل الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

 .32﴾النَّاِس َل يَ ْعَلم ونَ 

، بل هي احكم   اآلية ل تنشئ إنسان، ذلك نن   يف طبيعة كل   فطري   م هو جعل إهلي  الدين القي   وهذا يع ي نن  
إنسان  ات كل  للدين يف ذ دين هو ذاك اجلعل الفطري   فأصل كل   ة.بالذات اإلنساني   ّائمة   ة  موضوعي   حتكي واّعة  

ّ    ولو غفل الناس عن تلك احلقيقة.حت   وما  ة النز اعة حنو اهلل.ة الفطري  دون مع ّيمهم الوجودي  م متوح  فن
وثانيها  ،الذي يقوم على نركان هي: اإلنسان نفسه  تعبري عن طبيعة الوجود اإلنسان  إل   الستتخالف اإلهلي  

 وإذا كانت كل   إنسان بننسان آخر. ، وثالثها األرض اليت جتمع كل  عام  العالّة اإلنسان الفرد بالعامل وباإلنسان 
طبيعة  ا حيصل على حسبالختالف إمن   اجلماعات تتوافق فيما بينها بطبيعة اإلنسان وبالتواجد يف األرض، فنن  

لعنصر الرابع يف  إذا ما دخل احت   كننسان، وبني األرض ونهل األرض.  التمايزات الواّعة يف العالّة بني اإلنسان
ة اختيار نتجت صيغة ي  وإرادة وحر   ألركان الثالث وبني اهلل عن وعيل بالعالّة بني هذه ااملتمث  العالّة وهو 
هي شرط الستتخالف ونداء األمانة.  ة الختيار عند اإلنساني  اإلرادة وحر   ا يع ي نن  ، مم  اإلهلي  الستتخالف 

َها َومَحََلَها  ِإنَّا َعَرْضَنا﴿ سب القرآن الكرمدح األَمانََة َعَلى السََّمَواِت َواألْرِض َواجْلَِباِل فَأَبَ نْيَ َنْن حَيِْمْلنَ َها َوَنْشَفْقَن ِمن ْ
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 باملعىن اجلبي   غري حتمي   تكوي ي   يقوم على عرض إهلي   ، فدائرة صياغة اجملتمع والتاريخ اإلنسان  33﴾اإِلْنَسان  
﴿ِإنَّا  .ى باجلعل اإلهلي  عند اإلنسان وهو املسم   ملسار التكو ن الوجودي   ّتضائي  باملعىن ال للكلمة؛ بل هو حتمي  

ه الذي ن  إنسان؟ إ وني   لذاك العرض ﴿َومَحََلَها اإِلْنَسان ﴾ ل اإلميان  ة التقب  كما ويقوم على نوعي  .  َعَرْضَنا األَمانََة﴾
ه لكن   ،بالظلم واجلهل الفطري   اإلنسان على هذا العرض اجلعلي  فقد يتمر د  .ّال عنه اهلل: ﴿َوَهَديْ َناه  النَّْجَدْيِن﴾

، فمن الناس ﴿َمْن ي  ْعِجب َك َّ ْول ه  يف إلفساد صيغ احلياة املمهورة بالعالّة مع احلضور اإلهلي   اسيكون بذلك سبب  
نْ َيا َوي ْشِهد  اهلَل َعَلى َما يف َّ ْلِبِه َوه َو نََلدُّ اخلَِْصا ِم * َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يف األْرِض لِي  ْفِسَد ِفيَها َوي  ْهِلَك احلَْْرَث احْلََياِة الدُّ

بُّ اْلَفَساَد﴾  .34َوالنَّْسَل َواهلل  َل حيِ 

فهو الذي ينعكس فيه  الستتخاليف   ه وإرادته مع حقيقة جعله الفطري  ن تناغمت حقيقة سر  ا إن كان مم  نم  
َوَلْو َننَّ َنْهَل اْلق َرى آَمن وا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا الصالح والنور والعدالة ووفرة اخلري ﴿م بنشر التصاحل مع اهلل والدين القي  

ب وا فََأَخْذنَاه ْم مبَا َكان وا َيْكِسب ونَ  . ﴿َونَْن َلِو اْستَ َقام وا َعَلى 35﴾َعَلْيِهْم بَ رََكات  ِمَن السََّماِء َواألْرِض َوَلِكْن َكذَّ
ّ  الطَّرِيَقِة لَ  َناه ْم َماء  َغَد  .36﴾اْسَقي ْ

، بل هي ّائمة على جهد التصاحل والستسالمي   ة ل تقوم على نساس التفكري اجلبي  فبناء العالّة اجملتمعي  
بالذات  ل باحلضور اإلهلي  املتمث   احليايت   ومآهلا املصريي   ة على مصدر جعلها التكوي ي  بني الوعي واإلرادة اإلنساني  

وعلى  وجود ومعتقد وموجود. ة الشاملة لكل  لالنفتاح على نور احملب   ،ةتغيري مسار الغفلة والنطوائي  ة عب الفردي  
صياغة معىن الزمن وحركة األحداث  لت مسار التاريخ، وإعادةة الصانعة لتحو  بالذات اجلمعي   احلضور اإلهلي  

 عات.والتطل  

ة تتجس د عند ة من فاعلي  إذ ل بد  للكلمة اإلهلي   ،وحدهابالكلمة  كما ل يتم    ،بدون الكلمة وهذا ما ل يتم  
ة مببدن ات اإلسالمي   عنه األدبي  ل اهلل من ّادة اإلميان والصالح. وهو ما تعب  حاملها من األنبياء واألوصياء ونه

َا َولِيُّك م  اهلل  َوَرس ول ه  َوالَِّذيَن آَمن واالولية ﴿ والذين آمنوا هلل  هلل عليه وعلى آله،صل ى ا فبمحاكاة الرسول .37﴾ِإمنَّ

                                                 
 .72، اآلية األحزابسورة  33
 .205و 204، اآليتان اليقرة سورة 34
 .96، اآلية األعرافسورة  35
 .16، اآلية الجن  سورة  36
 .55، اآلية المائدةسورة  37



صياغة ظروف التاريخ املشرق باألمل عب  تتم   ،ةيف تدبري شؤون الناس واحلياة على مقتضى هدي الكلمة الرسالي  
، وهو املقصود بالرسالة والفقه األكب وحضور الكالم اإلهلي   والعرفان.وهو املقصود بالوحي  احلضور اإلهلي  

 واملعرفة بصروف األحداث وضرورات احلياة، وهو املقصود بالويل   ن دور الرسول والفقيه.، وهنا يكو واألصغر
 الفقيه. اإلمام والويل   الرسول والويل  

نع جلسور والصا .دين وحيان   ين القي م الساطع يف مقاصد كل  دلل مشيئة اهلل يف اجلعل الفطري   إذ ّم تتم  
والرمحة  ويبحث عن سبل صراط احلب   .الحرتاب   م الختالف التغايري  عن تراك ابعيد   األمل بني نهل األديان.

 ة الشاملة.اإلهلي  

 


