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 ةة والكوني  زاته الخاص  ممي   لهاآخر الديانات وأو   ،اإلسالم

 1د حسين نصرتأليف: سي  

 سماعيلد اترجمة: محم  

رادة، الوحي، الديانات، االحتياجات، اهلل، اإلنسان، العلم، اإل املسيحّية، الدين، اإلسالم، الكلمات المفتاحي ة:
 الواقعّية، التوحيد

 

 اإلسالم دين إلهي  

هو املطلق، واإلنسان  اهلل وهي أنّ  وجيب على اإلنسان أن يالحظ حقيقة ،، ، واإلنسان هو اجلزئيّ قهو املطل اطبع   اهلل
ة قبول، يّ حرّ  اممتلك   ، يقف أمام اهللنسان اائن جزئيّ اإل ه املطلق، يف حني أنّ "، وأنّ ، ليعلم أّن "اهلل هو اهللهو اجلزئيّ 

دين أسلوبه  الديانات، ولكن لكلّ  حمور الّ  واإلنسان، املطلق واجلزئيّ   اهلل. هذه العالقة بنيأو رفض التكليف اإلهليّ 
ة. على هذه احلقيقة، مهما اانت حدود أشكاله اخلارجيّ  ايف استنتاج مظهر خاّص هلذه العالقة، اليت حتتوي باطني  

أتفه، وأخبث من خلق توافق بني  فقد عاش اّل األديان. وال يوجد ما هوأبعاده،  بكلّ  امن عاش دين   ومن هنا، فإنّ 
ة، فهذا يف الواقع ليس سوى حتطيم لألشكال املوحاة، واليت وحدها تصنع ذلك االرتباط ة الكونيّ دة حبجّ ديانات متعدّ 
 واإلنسان. ، بني اهلليّ والكلّ  بني اجلزئيّ 

كن لنإنسان أن ال مي دين، اما ، ال ميكن وجود أيّ من دون إمالء السماء، ومن دون الوحي يف معناه الكونّ 
 من خالل نعمه الوسيلة لنإنسان لفعل ذلك. ر اهلل، إذا مل يوفّ يلحق نفسه باهلل

من خالل احتوائه على تعاليم وطريقة، تنقذان اإلنسان من  ادين قومي هو اختيار السماء، طاملا بقي سليم   فكلّ 
 ، وتفتحان أمامه أبواب السماء.حاالت بؤسه األرضيّ 
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ق، وال عن الطبيعة املنحدرة، واخلاطئة لنإنسان، بل ينظر إىل ط املطل  ث عن التجّسد، وتوسّ تحدّ اإلسالم ال ي
 تعترب املوجود اإلهليّ  اما هو يف حقيقته املطلقة. إّن وجهة نظر اإلسالم  اهلل ة، وإىلاإلنسان اما هو يف طبيعته اجلوهريّ 

الوجود املطلق  ة على مبدأالتاريخ. فوجهة نظر اإلسالم مبنيّ  ، اما عرّب عنه اآلخرون عربااما هو بذاته، وليس جتّسد  
ة اما تّدعي لذا فهو ال يتعامل مع اإلنسان على أساس اخلطيئة األصليّ  ق.ل هذا املطل  ، وليس على تنزّ الكّليّ 
ين وحيد الذي ب  قال: إّن اإلسالم ليس الدين العترب متجّذرة  داخل روحه. قد ي  ته اليت ت  ر ة، لكن على أساس فطاملسيحيّ 
ة، أو توّسطات خمتلفة لأللوهيّ  د على جتّسد جزئيّ واإلنسان، ولكن هناك أديان خمتلفة تؤاّ  من العالقة بني اهلل اانطالق  
 ،ةويف املسيحيّ  ط اخلالء.على "اخلالء"، وأّن بوذا نفسه هو توسّ  التجّسد مبينّ  ،ةيف الطبيعة الالموّحدة للبوذيّ  .يّ للكلّ 

ة. سّمى الدين الذي أوجده املسيح باملسيحيّ أن ي   ولذلك من الطبيعيّ  ،ة املسيحمّت الرتايز بشكل خاّص على شخصيّ 
ة، هذا املصطلح الذي وهلذا السبب من اخلطأ أن نسّمي اإلسالم باحملّمديّ  ،اولكن يف اإلسالم املسألة خمتلفة متام  

ة مؤّسسه، على شخصيّ  امبني   ا. اإلسالم ليس دين  ااستعماله هنائي   عمل لفرتة ابرية، أصبح من الصعب استئصالاست  
، ، وبالتايل اجلزئيّ يّ هو القناة اليت من خالهلا تلّقى اإلنسان رسالة  تتناسب مع طبيعة الكلّ  ذاته. النبّ  ولكن على اهلل

صّلى اهلل عليه وعلى آله  اد  حممّ  النبّ  ة للدين، فإنّ نفسه هو احلقيقة املرازيّ  ن تعاليم وطريقة ، ألن اهلللة تتضمّ سار 
 اد دائم  ، ميتلكان قواسم مشرتاة  متشاهبة . اإلسالم يؤاّ  اهللوإن اختلفت أدوارمها، اوهنما رسويل   واملسيح عليه السالم

جد ، حيث ال يو للكلمة، وليس باملعىن الفلسفيّ  لنفسه، ولكن على طبيعته باملعىن احلقيقيّ  ط اهللة توسّ على ايفيّ 
من  ة، بدال  أاثر مع التعاليم اإلسالميّ  تكون متطابقة   بالدين اإلهليّ  لذا فتسمية الدين اإلسالميّ  .افلسفي   طبيعة هلل

 ة.تسميته باحملّمديّ 

 الل ه واإلنسان في اإلسالم

االحتماالت الكامنة، والالزمة يف  ة "اما هو"، مع الّ لطبيعته احلقيقيّ  ابق  بالنسبة لنإنسان، فاإلسالم يشرّع له ط  
ة، فاإلنسان اائن ضعيف غافل، اإلنسان، ولكن ماذا تعين المة اإلنسان اما هو؟ أي اما يبدو يف حالته األساسيّ 

ت ّيا، وال يعيش اإلمكاناأن يكون إنسان   ة. فهو ال يعرف حقيقة معىنخاضع حمليطه، وأسري شهواته ونزعته احليوانيّ 
ه ال حيتاج إىل دين، أو وحي لريشده. اإلسالم ومن دون أن ة، واأنّه نتيجة جهله يعترب أنّ اإلنسانيّ الكاملة للشروط 

 ه خليفة اهللة لنإنسان، ودون أن يعتربه من طينة فاسدة، نظر إليه على أنّ يغّض النظر عن عناصر الضعف، واحملدوديّ 
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يف اإلنسان اما  ء من اهللة، فهناك شيفات اإلهليّ من مظاهر جتّلي األمساء، والص اعلى األرض، وباعتباره مظهر  
ي ... ة: ﴿على ذلك يف اآليات القرآنيّ  استدلّ  ْن ر وح  : ، ومن خالل احلديث النبويّ  2﴾ف إ ذ ا س وَّيْ ت ه  و ن  ف ْخت  ف يه  م 

ء لذلك هناك شيوصفاته. ، تعكس بطريقة اإلدراك أمساء اهللأي مثل املرآة اليت  ،3اإلنسان على صورته" "خلق اهلل
 . من طبيعة اإلله "ملكوته" يف اإلنسان، واإلسالم يتعامل معه على أساس هذه الطبيعة

، ومل يعرّب أّي دين عن هذا التنزيه اما فعل اي  الّ   اه  ، ومنزّ ا"الذات" يبقى متعالي   هذا االعتقاد باجلوهر اإلهليّ 
ة ، وليس اما يذهب بعضهم إىل اعتباره إىل اعتبار اإلنسان صورة  إهليّ  ةاملصطلحات اإلسالميّ تذهب اإلسالم. 

ه اائن يصّور اإلنسان على أنّ  الوحي اإلسالميّ  يف اإلنسان. لكنّ  ة. هذه التعاليم ال جتّسد اهللات معرفيّ يات حلفريّ جتلّ 
 هو:  الشيء يف اإلنسان. هذا ء من الشكل اإلهليّ ه يوجد شيفه على أنّ ، ويعرّ حيمل صورة اهلل

 إىل التوحيد. اوالباطل، وهو موّجه فطري   واخلطأ، بني احلقّ  داة ميّيز فيها بني الصواب: أال  أوّ 

 االختيار بني الصواب واخلطأ.  : امتالك اإلنسان حقّ اثاني  

 ة.ة واإلنسانيّ  عن العالقة بني األلوهيّ ليعرّب  هو القدرة على النطق بالكلمة، :اثالث  

إىل إثبات  ، يقوده بشكل طبيعيّ اه ميتلك علم  اإلسالم، اإلنسان ليس إرادة  فاسدة  متتلك الذااء، ولكنّ ، يف اإذ  
الذي إحدى  ة، فاهللة أساسيّ العلم واإلرادة، والكالم هي صفات إهليّ  اإلرادة والكالم: إنّ  اة، وميتلك أيض  األلوهيّ 
 اخارج   ايعين أن ال يوجد شيئ   اة املطلقة. وأن يكون مطلق  يّ لك احلرّ ميت اهلل أنّ  يعين -من أمسائه العليم  -العلم صفاته 

، والكلمة تعود إليه. فهي تصدر عنه، ختّصه. ومن امطلق   هو املطلق، وفقط املطلق، هو احلرّ  ته. اهلليّ عنه، يعيق حرّ 
ليقود  لنإنسان بشكل صادقة أعطاها اهلل هنا، نستطيع القول: إّن صفات العلم، واإلرادة، والكالم هي صفات إهليّ 

واليت نستطيع أن نقول:  -أي العلم، واإلرادة، والكالم  إليه. اإلسالم يأخذ هذه العناصر، اإلنسان نفسه من خالهلا
 ز، واألساس يف الدين، ويرفعها إىل أمسى مراتب معانيها.فيجعلها املرتك   -إّن اإلنسان استعارها من الّله 
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 معنى العلم

  حقيقة  ه ال يوجد إاّل ، وأنّ نهاية إلثبات أن ال إله إال اهللا تسعى يف الة للعلم، إنّ الطبيعة احلقيقيّ  أنّ  اإلسالم يعترب
خملوق  . هذا النوع من اإلدراك ال ميتلكه أيّ وجزئيّ  ء سواه هو نسبّ ة، وأّن اّل شيهي احلقيقة اإلهليّ  مطلقة   واحدة  

 سوى اإلنسان. هذه املعرفة الوحيدة اليت يستطيع اإلنسان أن يناهلا بيقني قاطع فقط.

 

 معنى اإلرادة

أّما اإلرادة فتعين أن نتمّلك القدرة حبرّيّة بني أمر ين، بني احلّق والباطل، بني الصواب واخلطأ، بني الكلّ ّي واجلزئ ّي. إذا مل 
يكن لنإنسان حرّيّة املعتقد فلن يكون له معىن  حقيقّي. اإلرادة احلرّة ضروريّة للفك ر ال دييّن لنإنس ان، وه ذا ينطب ق عل ى 

، أي االعتق  اد ب  أّن اإلس  الم ه  و ي  ن آخ  ر. وهن  ا، ال ب  ّد م  ن إزال  ة س  وء فه  م خبي  ث ح  ول اإلس  الماإلس  الم، وعل  ى أّي د
ج  ربّي ب  املعىن الش  عّب للكلم  ة، ه  ذا الفه  م الش  ائع لنإس  الم يف الع  امل الغ  رّّت، وال  ذي اق  رتن ب  ه، ح  ّ  أنّ  ه أص  بح يس  ّمى 

نسان مسلوبة، وليس هلا أّي دور. لك ّن احلقيق ة ه ي غ ري ء آخر. وهذا األمر يعين أّن إرادة اإلباجلربيّة أاثر من أّي شي
ذلك. لو اان اإلسالم جربي ا ملا اس تطاع أن جيت ان نص ف ه ذا الع امل خ الل س بعني عام  ا. إنّ ه مل ن املس تحيل أن نس ّمي 

 باجلربيّة. -اما هي معروفة للعامل   -، وفعامة  باحلياة بطولة  أاثر احلضارات 

و اإلخالص الكامل هلل، واالعتماد على إرادته، واإلمي ان ب أن اهلل فق ط ميتل ك احلرّيّ ة التاّم ة، ما أّاد عليه اإلسالم ه
ألنّه املطل ق. ولكّن اإلنسان بسبب طهارة طبيعته، واحتوائه على جزء إهلّي، يعت رب نفس ه مش ارا ا هلل هب ذه احلرّيّ ة، ب املعىن 

. ولكن م ن وجه ة نظ ر إنس انّية، فعل ى ق در إحس اس اإلنس ان بوج وده، القاطع. اهلل فقط هو احلّر، ألنّه احلقيقة املطلقة
يستطيع أن حيّس هبذه احلرّيّة. إن هذه املسألة هي بالطبع من أصعب املسائل اليت ميكن حّلها م ن وجه ة نظ ر إنس انّية، 

ك  ن فهم  ه فق  ط م  ن خ  الل بس  بب وج  ود تف  رّع ثن  ائّي ب  ني اإلرادة احل  رّة، واجلربيّ  ة، ممّ  ا يتج  اوز الفك  ر االس  تطرادّي، ومي
 احلدس العقلّي، الذي ال ميكنه سوى مالحظة التعارض الصديّف. 
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وهل  ذه الفك  رة أص  ل يف النق  اش، يع  ود إىل عص  ور س  حيقة، وق  د عايش  ته املس  يحّية، واليهوديّ  ة. عل  ى ا  ّل ح  ال، م  ا 
ك ف نحن نش اراه يف ه ذه احلرّيّ ة، هل ذا أّاد عليه اإلس الم، ه و أن احلرّيّ ة اعناه ا الكلّ ّي الق اطع تع ود هلل وح ده، وم ع ذل 

 نتحّمل املسؤولّية يف االختيار، على أن ال تفرض علينا هذه املسؤولّية، وإاّل فإّن االعتقاد الدييّن سيفقد معناه احلقيقّي.

 ماهي ة الكالم

ال نس  تطيع التعب  ري ع  ن بالنس  بة للك  الم، فه  و أاث  ر مظ  اهر التعب  ري املباش  ر توض  يح ا، عّم  ا و  ن علي  ه وعم  ا يف اينونتن  ا، 
ذاتنا بأّي طريقة مباشرة أفضل من املخاطبة. ف الكالم اع ىن آخ ر، ه و الش كل اخل ارجّي ملظهرن ا ال داخلّي، ل ذلك جع ل ه 
اإلسالم نقطة  مرازيّة  يف مناهجه، اليت تدور يف معظمها ح ول الص الة وال دعاء. امل ذهب األساس ّي يف اإلس الم، وال ذي 

لص الة اليوميّ ة ال يت، يف إيقاعه ا املتك ّرر، تتكام ل حي اة اإلنس ان يف ال دائرة الروحيّ ة. يف الص وفّية، يدعى ران الدين ه و ا
، أو صالة القلب اليت تصبح يف آخ ر األم ر تك امال  يف طريق ة العم ل 4الصالة هي طريق العلم، لكن على شكل "ذار"

عل  ى ت  ذّار اهلل، م  ن خ  الل تك  رار امس  ه بش  كل دائ  م،  األاث  ر إيقاع   ا يف احلي  اة، وت  دعى ن  بض القل  ب، ال  ذار ه  و الق  درة
 ويف معىن أاثر ظاهريّة هو استعمال الكالم اصالة.

 العبقري ة الروحي ة

بالطبع ال يوج د دي ن ال حض ور للص الة في ه بش كل أو ب اخر، ام ا أنّ ه ال يوج د دي ن ال يلع ب في ه العل م، واإلرادة دور ا 
ة الروحيّ  ة اخلاّص  ة ب  ه، ال  ذي جع  ل ه  ذه العناص  ر الثالث  ة، وال  يت ه  ي العل  م، واإلرادة مهم   ا. لك  ّن اإلس  الم يتميّ  ز بالعبقريّ  

 والكالم أساس ا يف احلياة الروحية، وذلك بالنفوذ إىل جوهر هذه العناصر، واشف طبيعتها اجلوهريّة.

ا؟ ليس العل م  
 
ام ا أص بح متعارف  ا علي ه اإلسالم يطرن سؤاال  مطلق ا، حول ماهّية العلم، ومعىن حقيقة أن تكون عامل

يف عصرنا احلديث، والذي يرادف ال ذااء العقل ّي، والفطن ة الش يطانّية، ال يت تتالع ب باألفك ار بش كل دائ م دون النف وذ 
إليها ومالحظتها. فهذا، بنظر اإلسالم، ال يعترب علم ا حقيقي ا، وهذا م ا ينطب ق عل ى اإلدراك الت أّملّي ال ذي عتل ف ع ن 

ة، مثلما عتلف طريان، وحتليق النسر عن لعب القرد. إّن ما نسّميه اليوم علم ا، ه و حتم  ا ن وع م ن ال رتف الرباعة الفكريّ 
العقل   ّي ال   ذي يتالع   ب باألفك   ار املقّدس   ة، م   ن دون إمكانيّ   ة فهمه   ا، والغ   وص فيه   ا. هك   ذا عق   ل ه   و مث   ل البح   رية 
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م ن مك ان إىل آخ ر دون امل ّس بطبقال ا العميق ة. إّن  املتجّمدة اليت ال ميكن لشيء أن يغوص فيها، ولكن يبقى يتزحلق
اإلس  الم ال يعت  رب ه  ذه النش  اطات الفكريّ  ة علم   ا، مث  ل ه  ذه النش  اطات يف أفض  ل أش  كاهلا تك  ون انعكاس  ات ل  نإدراك 

 احلقيقّي.

 بين اإلسالم والمسيحي ة

ما يربطنا ب اهلل. يف احلقيق ة، إّن أح د مع ان العق ل إّن المة "العقل" يف العربّية تعين اال  من العلم والتعّقل، والتعّقل يعين 
، الذين ال يس تطيعون اس تعمال إدرااه م بش كل 5هو الربط. القرآن يصف الذين ضّلوا عن الدين ﴿الَّذين  ال  ي  ْعقلون ﴾

 اوالال  لنإرادة.صحيح. إنّه ملن الواضح أّن فقدان اإلميان مذاور يف اللغة القرآنّية على أنّه حراة إدراك خاطئة، وليس 

هنا تكمن واحدة من االختالف ات األساس ّية ب ني وجه ات النظ ر اإلس المّية واملس يحّية، وال يت تش ّكل ص عوبة ل دى 
الكث ري م ن الغ ربّيني يف فه م طبيع ة وجه ة نظ ر اإلس الم. املس يحّية يف األس اس لغ ز حيج ب األلوهيّ ة ع ن اإلنس ان، وام ا 

املس  يحّية يكم   ن يف قب   ول اإلل   ه عل  ى أنّ   ه لغ   ز، ويف االون   اء أم  ام ه   ذا اللغ   ز م   ن  : "إّن مج   ال6ق  ال الق   ّديس أوغس   طني
خ   الل االعتق   اد ب   ه امجه   ول، لك   ن عل   ى العك   س م   ن ذل   ك فاإلنس   ان ه   و احملتج   ب ع   ن اهلل". يف اإلس   الم، الك   ائن 

ل ة معرف ة اهلل. إّن إدراان ا اإلهلّي ليس حمجوب ا عّنا، لكن و ن احملتجب ون عن ه، وواجبن ا إزال ة ه ذا احلج اب م ن خ الل حماو 
ليس مقدرة  شيطانّية ، إّنا هو هبة من اهلل، وعنصرنا املطلق هو اهلل نفسه. اإلس الم يف ج وهره طري ق للمعرف ة، وه و مب يّن 
أساس   ا عل  ى املعرف  ة املباش  رة ال  يت ال ميك  ن ب  أّي ح  ال م  ن أن تتس  اوى م  ع امل  ذهب العق  الّن، وال  ذي ه  و ش  كل ث  انوّي، 

للمعرف  ة. اإلس  الم يوص  ل إىل املعرف  ة اجلوهريّ  ة، ال  يت تص  نع التكام  ل يف اي  ان اإلنس  ان، وال  يت جتعلن  ا نع  رف  وغ  ري مباش  ر
 أنفسنا، وأن نكون ما نعرف، وبكلمات أخرى، جيعل هذه املعرفة ااملة  ويصنع الرؤية التوحيديّة للحّق.

 الحاجة إلى الوحي

إذا ا  ان خملوق   ا عل  ى ص  ورة اهلل، وم  زّود ا ب  العلم ال  ذي يق  وده إىل معرف  ة  ق  د ي س  أل الي  وم، مل  اذا حيت  اج اإلنس  ان إىل ال  وحي
اهلل، وتأايد التوحيد؟ هذه املشكلة حتتاج إىل الكثري من الشرن، خاّصة ، وأّن امل دافعني ع ن ال دين اإلس المّي يف العص ر 

                                                           
 .22، اآلية األنفالسورة  5
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هم فكر ا قوي  ا يب نّي ال دين اإلس المّي احلديث، والذين سعوا للرّد على التهم املسيحّية ضّد اإلسالم، وبسبب عدم امتالا
ء ابادئه األصيلة. هؤالء املدافعون أعلنوا أّن اإلسالم ال حيتاج إىل األلغ از، والعجائ ب، واخلطيئ ة األص لّية، وال ألّي ش ي

ل   ى أنّ   ه آخ   ر ممّ   ا يعت   ربه املس   يحّيون م   ن األم   ور اخلارق   ة للطبيع   ة إلثب   ات نفس   ه. فص   ّوروا املفه   وم اإلس   المّي لنإنس   ان ع
ّ  ي  امل  ذهب العق  الّن ال  ديكارّي ال  ذي ي  رتك اإلنس  ان لنفس  ه. وب  دال  م  ن أن ي س  ّمى ربوبي   ا أو الأدري   ا، ام  ا يف الغ  رب، مس 
مسلم ا. ه ذه النظريّ ة ليس ت ص حيحة  بتات  ا، ألّن اإلس الم رغ م انطالق ه م ن طبيع ة اإلنس ان الفطريّ ة، وإدراا ه، وليس ت 

سقوطه على األرض، فإنّه يؤمن بأّن الوحي هو حاج ة ض روريّة، وب دون ع ون اهلل ال يس تطيع إرادته اليت اضمحّلت بعد 
 ، أي الصراط املستقيم.اإلنسان أن يكتشف طريق اخلالص

، وغ  ري اام  لاإلنس  ان حباج  ة إىل ال  وحي . ، ألنّ  ه، وإن ا  ان خملوق   ا عل  ى ص  ورة اهلل، فه  و يف طبيعت  ه مهم   ل، ومتن  اس 
، اإلنس ان األّول، ا ان أيض  ا أّول األنبي اء، ف النبّوة إذ ا، حاج ة ض روريّة للكائن ات البش ريّة ئم  ا. آدملذلك جي ب ت ذاريه دا

، ألنّ  ه ال يس  تطيع وح  ده أن يس  مو روحي   ا. من  ذ اإلنس  ان األّول. فكم  ا احت  اج آدم للنب  ّوة، ا  ذلك ا  ّل إنس  ان م  ن ذرّيّت  ه
س تيقظ. اإلنس ان إذ ا، حباج ة إىل رس الة م ن الس ماء، وجي ب أن حيب دائم ا إيقاظه م ن حل م النس يان بواس طة م ن ه و م

يّتبع وحي ا حّ  يالحظ اإلمكانّيات الكاملة لوج وده، وللعقب ات ال يت تعطّ ل العم ل الص حيح إلدراا ه. اإلدراك يق ود إىل 
ال، ويس   مح اهلل إذا اس  ت خدم بش  كل اام  ل وس  ليم، وه  و بالتأاي  د وح  ي، ه  ذا املظه  ر اإلجي  اّّت لنإب  ال  يض  من الكم  

للعلم أن يعمل بشكل صحيح، وأن ال يكون معاق  ا بس بب االنفع االت. ا ّل إنس ان حباج ة ألن يّتب ع نبي  ا ووحي  ا إاّل إذا  
 اان هو نفسه نبي ا.

إّن الس   بب األق   وى يف حاجتن   ا لل   وحي ه   و وج   ود العقب   ات أم   ام اإلدراك، وه   ذه العقب   ات ال   يت تعيق   ه م   ن العم   ل 
شر. إّن اإلنسان وبالرغم من خلقه على صورة اهلل، فهو دائم ا يف حال ة نس يان هل ذا األم ر، بشكل صحيح، وبشكل مبا

اعىن آخر، اإلنسان ميتلك يف داخله إمكانّية على أن يك ون مث ل اهلل، ولكنّ ه دائم  ا يف حال ة غفل ة ع ن ه ذه اإلمكانيّ ة. 
والغفل  ة ه  ي الن  وم،  -يف احلقيق  ة  عّم  ا و  ن علي  هالغفل  ة  -هل  ذا الس  بب اان  ت الغفل  ة ه  ي اخلطيئ  ة الك  ربى يف اإلس  الم 

وخلق عامل من األحالم حولنا، ممّا جيعلنا ننسى حقيقتنا، وما جيب علين ا فعل ه يف ه ذا الع امل. وال وحي ي أي ليوقظن ا م ن 
 هذه األحالم، ويذّارنا حبقيقة اوننا إنسان ا.
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لص   نع الط   ائرات، وص   نع اآلالت احلاس   بة ال   يت حت   ّل اإلنس   ان ل   يس إنس   ان ا، اع   ىن أنّ   ه ميل   ك ي   دين لالس   تعمال، أو 
، بينم  ا األش  ياء ال  يت أص  عب املس  ائل الرياض  ّية. ه  ذه اإلمكانيّ  ة وغريه  ا ليس  ت س  وى أم  ور عر ض  ّية عل  ى طبيع  ة اإلنس  ان

 جتعل منه إنسان ا خمتلفة متام ا.

 اإلنس ان، واحليوان ات. حي ث ، حي ث جي ري ح وار ب نيرسائل إخوان الصففا يوجد قّصة يف هناية رسالة احليوان يف 
أعض   اء مملك   ات احلي   وان يش   تكون أم   ام مل   ك اجل   ّن عل   ى قس   وة اإلنس   ان عل   يهم، واي   ف يس   تعملهم اوح   وش لنق   ل 

، ليش بع حاجات ه، ورغبات ه دون أّي اعتب ار حلق وقهم األمحال، ويشرب حليبهم، ويأال حلمهم، ويس تغّلهم بط رق أخ رى
ّد عل ى ال تهم املوّجه ة إلي ه. فح اول أن يثب ت أفض لّيته م ن خ الل التلم يح إىل قدرت ه يف مملكة احليوان. د ع ي اإلنس ان ل ري 

على بناء املساان، واملدن، وحساب األرقام، وبناء قواعد اجتماعّية معّق دة، وتط وير العل م، والف ّن وق درات أخ رى. ويف  
د أن واع احليوان ات مث ل النح ل ال ذي ي عت رب اّل مرّة اان أحد أعضاء مملكة احليوان يش ري إىل مه ارة متكافئ ة، ميلكه ا أح 

بطبيعت  ه مهندس   ا، ويظه  ر ذل  ك م  ن خ  الل ص  نع قف  ريه بأش  كال هندس  ّية. وهك  ذا يف ا  ّل م  رّة ا  ان اإلنس  ان ينس  ب إىل 
ام   ا فع   ل بش   كل وحش   ّي يف الق   رن   -نفس   ه مه   ارة  م   ا، ويعتربه   ا احل   ّق ال   ذي عّول   ه الس   يطرة عل   ى الطبيع   ة، وت   دمريها 

ي  رّد علي  ه احلي  وان ب  نفس احلّج  ة. ولك  ن عن  دما أش  ار اإلنس  ان إىل وج  ود قّديس  ني يف اجملتم  ع اإلنس   اّن ا  ان   -املاض  ي 
ميثّل  ون اهلل عل  ى األرض، وه  م الواس  طة لك  ّل احمل  يط األرض  ّي، وه  م س  بب وج  ود اخلل  ق، هن  ا رض  خت احليوان  ات أم  ام 

اس   ّي يف الوج   ود يع  ود إىل اون   ه مكّرم    ا م   ن اهلل، اّدع  اءات اإلنس   ان يف حّق   ه بالس  يطرة عل   يهم. إّن موق   ع اإلنس  ان األس
ولديه إمكانّية للوصول إىل مرحلة القداس ة، ول يس ألنّ ه ذا ّي أو عبق رّي. ه ذه القّص ة ت ربهن النظ رة اإلس المّية لنإنس ان 

ّرف نفس ه بناء  على اامل املمارسات اإلنسانّية يف دائرة وج وده اإلنس اّن، ول يس م ن خ الل النش اطات العدي دة ال يت يع 
من خالهلا عادة ، فهو إنسان من خالل ت ذّار طبيعت ه اإلنس انّية، وال يت تعت رب جتّلي ات إهليّ ة. وملّ ا ا ان اإلنس ان يف عمليّ ة 

 تناس دائمة هلذه الطبيعة اان حباجة دائمة إىل الوحي.

اف، فك ان ال ب ّد م ن معج زة بس بب ه ذا االو ر  تعترب الديان ة املس يحّية أّن اإلنس ان ق د أخط أ. هل ذا اورف ت طبيعت ه
إلنقاذه. لذلك من خالل املعمدانّية، والقربان املقّدس يتّم شفاء هذا اجل رن يف روح ه، وم ن خ الل انتمائ ه حلي اة، وف داء 
املسيح يتّم خالصه. يف اإلسالم، ال يوجد خطيئة أصلّية، وال يوج د أّي فع ل ح ّرف أو دّم ر اإلنس انّية، ولك ّن اإلنس ان 

، وألّن الكم   ال ه   و هلل، ف   إّن اإلنس   ان ميي   ل دائم    ا للنس   يان، وحيت   اج إىل ال   وحي لي   ذّاره وم   ن خ   الل ع   د م اون   ه ا   امال 
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بطبيعت  ه احلقيقيّ  ة. م  ن هن  ا، وب  الرغم م  ن أّن نقط  ة البداي  ة ملفه  وم اإلنس  ان يف املس  يحّية، واإلس  الم خمتلف  ة، ف  إّن النتيج  ة 
 تؤمنان بضرورة وجود الوحي من أجل خالص اإلنسان.النهائية يف هذا املعىن هي نفسها: إّن الديانتني 

 
 الحاجة إلى الدين

اإلنسان حباجة دائمة للدين، بغّض النظر عن اونه حمدث ا؛ فمن خالل الشريعة املوحاة من الّله، واليت ترسم له أسلوب ا 
احلقيقي للحياة. الشريعة وحدها تعطي للحياة  والتفكري  والعيش يصبح هذا اإلنسان حقيقي ا، ويكون قابال  ليجد املعىن 

معىن للوجود البشري، وإّن الكثري من مفّكري عصر  األنوار  العقالنّيني الذين نظّروا ضّد الدين، مل يالحظوا حاجة  
من اإلنسان العميقة للدين، هلدف حيمل معىن مطلق ا، ومل يستطيعوا التنّبؤ أّن من ح ر م  من الدين  املوحى إهلي ا عوض ا 

أن يصبح مكتفي ا فإنّه يبدأ خبلق بدع متشّعبة، ومذاهب روحّية خطرية االيت عصفت يف اجملتمعات  خالل القرن ني 
 املاضي ني.

إّن السلطة  املمّيزة  املعطاة للبشر يف ممارستهم ضمن دائرة الوجود، اليت حتتوي على فرص، وإمكانّيات التشّبه  بالّله، 
يل رون خالدة حتمل خالهلا مسؤولّية خطرية. هذه امليزة يف امتالك احلرّيّة لقبول أو رفض واجتياز عامل الطبيعة، ون

ِإنَّا َعَرْضَنا األَمانََة َعَلى السََّمَواِت َواألْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَفْيَن اإلميان  عرّب عنها بشكل مجيل يف اآلية القرآنّية الكرمية: ﴿
َها َوَحَمَلَها اإِلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًل َأْن َيْحِمْلنَفَها َوَأْشَفْقَن مِ  . إّن عظمة  احلالة اإلنسانّية تكمن يف امتالك 7﴾نفْ

اإلنسان القدرة  للوصول إىل مرتبة أعلى من املالئكة، ويف الوقت نفسه إنكار وجود الّله. اونه أعطى القدرة على أن 
ة، فاإلنسان يستطيع أيض ا أن يلعب دور ا مصّغر ا لنإله، أو أن يكفر بالّله. يكون على صورة الّله من خالل قبول األمان

هنا تكمن عظمة وجّديّة العنصر البشري اإلنسان. اّل اائن يف هذا الكون هو ما يكون، واّل اائن له مقام يف هذا 
درجات الوجود الكون، أو  الوجود، واإلنسان وحده يستطيع أن يلغي  نفس ه اإنسان، فهو يستطيع أن يعلو  فوق الّ 

يهبط  إىل ما هو أدىن من مستوى الوحوش. إّن حرّيّة اختيار اجلّنة أو النار املوضوعة أمام اإلنسان هي نفسها داللة 
على أمهّّية العنصر البشري؛ لقد أعطي فرصة وحيدة عند والدته يف الدائرة اإلنسانّية، وتصبح فرصته مأساة إذا أضاع 

 رف حياته يف ممارسات  حترفه عن اهلدف اجلوهري للحياة، وهو إنقاذ نفسه اخلالدة.األمانة  أو ص
يرمز يف اإلسالم حبجر الكعبة األسود هلذه األمانة وهذا احل م ل الثقيل الذي وضعه الّله فوق أاتاف  اإلنسان، 

وهو يف احلقيقة شهاب سقط من  والذي إذا محله بأمان يضمن سعادت ه اخلالدة ، وهو موجود يف مّكة  يف بيت الّله،
املخلوقات اّلها   السماء، اما ورد يف التعاليم اإلسالمّية، ويرمز إىل امليثاق بني الّله واإلنسان. عّلم الّله اإلنسان أمساء

                                                           
 .72، اآلية األحزابسورة  7



10 
 

من  ء، ألنّ ؛ أي إّن الّله أعطى اإلنسان إمكانّية التسّلط على اّل شياما أخربنا يف القرآن، واما ورد يف العهد القدمي
ميلك اسم الشيء يستطيع ممارسة سلطته  عليه. اإلنسان ميتلك حقَّ تنّفس اهلواء املوجود حوله، وحقَّ األال والشرب، 
وإشباع رغباته اجلسديّة، واملشي فوق األرض. مل علق  اإلنسان أي ا من هذا بنفسه، فهو  أعطي احلياة واحلرّيّة يف قبول 

جزة حبّد ذاته، أن يكون جزء من الوجود قادر ا على إنكار الذات. فرغم حقيقة أو إنكار اخلالق نفسه. وهذا مع
وجودنا، إّن بعضنا ينكر حقيقة أصل الوجود، منبع اّل الوجود. اإلنسان فقط يستطيع أن يصبح وجودي ا، واحليوان 

 موجود أيض ا لكّنه غري وجودي.
 

 الميثاق
درة على إنكار أصل  وجوده. هذا الوجود  الذي أعطي لنإنسان مقابل إهّنا معجزة حبّد ذالا أن يعطى اإلنسان الق

ا بني الّله  واإلنسان. فكرة  ء يريده الّله منه، واملتمّثل يف امليثاق الذي ر مز  إليهشي الّله باحلجر األسود، والذي ميّثل عقد 
ا يف عصرنا احلديث ، ولكّنها جوهريٌّة يف اإلسالم، ومّت التأايد امليثاق هي إحدى مظاهر  الدين، وغالب ا ما يتّم نسياهن 

عليها بقّوة يف العهد القدمي من خالل عقد  الّله والشعب  املختار، شعب  إسرائيل، بينما يف اإلسالم عقد بني الّله 
 واإلنسان بغّض النظر عن الع رق واالنتماء.

يدة ؛ فعليه أّوال  أن جيعل إدرااه متطابق ا مع إّن قبول  اإلنسان هلذا امليثاق يفرض عليه يف املقابل واجبات  عد
احلقيقة النابعة من املطلق، مّث جيعل إرادت ه متطابقة مع إرادة املطلق، واالمه متطابق ا مع ما يريده الّله  منه. وباختصار، 

، جيب على اإلنسان بدوره أن يتذ  ّار  طبيعت ه احلقيقّية ، وأن ويف مقابل الرباات  اّلها، واهلبات  اليت أعطاها الّله لنإنسان 
، جيب عليه أن يعرف  من هو؟ وإىل أين ا أمام عينيه اهلدف  احلقيقي لوجوده على األرض  هو ذاهب؟ وهذا  يضع دائم 

حيصل فقط من خالل مطابقة إدرااه مع احلّق، وإرادته مع القانون  اإلهلي. إّن الشخص  الذي ال يتّمم  واجباته  الدينّية 
، ويرفض أن يدفع اإلجيار. لقد عاهد اإلنسان الّله، ولكّنه يعترب ساقط   ا بنظر املسلمني. فهو اشخص استأجر منزال 

وبكّل بساطة يرفض  أن يلتزم باألمور املطلوبة منه، فإّن أبسط  جزء لنإسالم مرتبٌط بفكرة قبول امليثاق اإلهلي الذي 
 يوجب العيش طبق ا لنإرادة اإلهلّية.

 
 معنى اإلسالم

ّن المة سالم اليت اشتّق منها لفظ إسالم هلا معنيان: أحدمها السالم، واآلخر التسليم )االستسالم(. فكّل من إ
، من خالل  يستسلم لنإرادة اإلهلّية حيصل على السالم، فالفكرة األساس لنإسالم هي االستسالم إلرادة  املطلق 

 سلم تعين القبول  حبرّيّة وإخضاع اإلرادة  اإلنسانّية لنإرادة اإلهلّية.استعمال اإلدراك للتمييز بني املطلق واجلزئي، والمة  م
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تشري المة اإلسالم اعىن خاّص إىل الدين املبني يف القرآن، ولكن اعىن عاّم إىل األديان اّلها. بعض علماء 
ء فيه منقسم طبقات، واّل شياملسلمني يرى ثالثة معان  خمتلفة  لكلمة مسلم، فاإلسالم هو مثل  اجلبل املؤّلف من 

 إىل درجات خمتلفة يف املعىن، ومصطلح  املسلم ضمنها، وهذه املعان اليت أشاروا إليها هي:
يشمل اّل من يقبل الوحي اإلهلي فهو مسلم باملعىن األعّم، مسلم ا اان أم مسيحي ا، يهودي ا أو  المعنى األو ل:

، وقد يشمل -األديان  اهلنديّة إاّل بعد االّتصال التارعي الذي حصل معها مل يأخذ اإلسالم يف احلسبان -زردشتي ا 
هذا التعريف اهلندوسّية  أيض ا، فالدين اهلندوسي ل قِّب  من بعض حكماء املسلمني بدين آدم. هبذا املعىن األّول تقال  

 ي اإلهلي.المة مسلم لكّل اائن بشري يستعمل إدراا ه وإراد ته احلرّة يف قبول قانون الوح
المة مسلم تشمل اّل املخلوقات اليت تقبل القانون  اإلهلي، من حيث خضوعها للقوانني غري   المعنى الثاني:

القابلة  للتبديل، واليت يسّميها العامل الغرّت بقانون الطبيعة. يف العصور احلديثة أّدى أبسط  ترابط منطقي لعامل الطبيعة، 
ص عن النظرة الدينّية للطبيعة، واليت تعترب أّن احلضور  اإلهلي يف الطبيعة يعرّب عنه فقط وانتظام ه إىل اوراف عّدة أشخا

من خالل املعجزات. إّن شروق الشمس اّل صبان بشكل منتظم، وعدم  متّكن أحد من ااتشاف أّي خلل يف انتظام 
عض العلمانّيني املعاصرين حول نظرة الطبيعة، اان اجلدل األساس يف القرن ني الثامن عشر والتاسع عشر، وحّ  من ب

الدين املسيحي للكون، واليت تتعارض مع القانون الطبيعي. لكن يف املقابل، فهذا التنظيم للطبيعة يثبت املفهوم 
اإلسالمي لنإرادة اإلهلّية اليت، باستثناء اإلنسان، ختضع هلا املخلوقات اّلها، وال تستطيع إاّل الطاعة، فال ميكن 

؛ من هذا املنطلق يكون  أن يسقط  ألّن قّوة  اجلاذبّية  هي مظهٌر من مظاهر اإلرادة اإلهلّية يف العامل الطبيعيللحجر إاّل 
احلجر مسلم ا بسبب طاعته املطلقة هلذه اإلرادة. إهّنا اإلرادة اإلهلّية اليت يعرّب عنها بقانون الطبيعة يف الفكر الغرّت،  

ده األعمق ما عدا اإلنسان الذي بسبب حرّيّة االختيار  املعطاة له حتت عنوان ء يف الكون هو مسلم يف بعاّل شي
األمانة املطلوب حفظها، يستطيع أن يرفض  اخلضوع  إلرادة الّله. إّن الشجرة تنمو وال متتلك خيار ا آخر إاّل النمّو، وال 

؛ شجرة  اإلجاص  ال تثمر إاّل إجاص ا، وجيب عل ى النمر  أن يكون نر ا، والنسر نسر ا. اإلنسان ميكن للنار إاّل أن حترق 
وحده الذي يستطيع أن يكون شرس ا االنمر، متعالي ا ااألسد، أو وضيع ا االدودة. اإلنسان وحده بني املخلوقات  

 عنها اّلها يستطيع أن ال يكون مسلم ا يف املعىن الثان لكلمة مسلم من حيث اخلضوع  التامُّ لنإرادة اإلهلّية واليت يعرّب 
 بقوانني الطبيعة.

: وهو األمسى لكلمة مسلم واليت تصف الويلَّ الذي هو االطبيعة، من حيث إّن الَّ حلظة من المعنى الثالث
حياته تكون يف تطابق مع اإلرادة اإلهلّية، ولكّن مشارات ه هلذه اإلرادة واعية، وليست االطبيعة تسليمّية. املخلوقات  

 ، واإلنسان وحده يعلم ويدرك أنّه ميتلك معرفة واعية لوجوده.اّلها تعلم أهّنا موجودة
ا يف مسلم اندراج   واملعىن الثان لكلمةمن املنطق أن نعترب املعىن األّول مطبّ ق ا على اإلنسان الذي آمن بالوحي، 

حبيث ال يكون فاعال  ؛ الطبيعة، واملعىن الثالث وصف ا للويّل الذي يؤمن بالوحي، وعضع لنإرادة اإلهلّية بشكل اامل
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وواعي ا فقط، ولكّن االنعكاس اإلدرااي للمعىن الثان فهو مثل الطبيعة، يعيش اّل حلظة من حياته طبق ا للمعيار 
 ؛ لذا فهو احلافظ للطبيعة، واالنعكاس الروحي هلا.اإلهلي بشكل واع  واطلق إرادته

 
 اإلسالم والتوحيد

لكون  من حوله ويكمن  يف طبيعة األشياء؛ وبشكل آخر، فهذا الدين  الذي بدأ اإلسالم مبدأ اون حيتوي اإلنسان وا
باالنتشار منذ أربعة عشر قرن ا، ال يزال ينطلق ممّا هو يف أصل طبيعة األشياء، مرّاز ا بشكل خاّص على الطبيعة اإلهلّية 

ها؛ هبذا السبب فاإلسالم تأّسس  منذ البداية  دأ التوحيد؛ أي إّن الّله واحد، وهو ألف على مب -وحّ  النهاية  -نفس 
باء اإلسالم. وقد أ اِّد  على هذا املبدأ بشكل قد يبدو لغري املسلم حشو ا يف الكالم، أو تكرار ا مبالغ ا فيه، إنّه أمر 

لسموات. ال ؛ فمبدأ التوحيد أعظم من جمّرد  التأايد  على أنّه ال يوجد إله غري الّله يف ابديهي. أّما بالنسبة للمسلم
ميكن ألّي دين أن حيّول ربع البشر، وينتشر من املغرب إىل إندونيسيا بسبب فكرة بسيطة اهذه. فهذه الفكرة وحدها 

  ً ا غيب  حول طبيعة املطلق، فهو طريقة يف  اال ميكن أن جتذب الناس إىل الدين. التوحيد فضال  عن اونه تأايد 
اّل مبدأ يف اإلسالم يتمحور حول تعاليم  التوحيد اليت يسعى اإلسالم التكامل، ووسيلة ملالحظة وحدة الوجود.  

ء يف الكيان اإلنسان يف حياته الظاهرة والباطنة. اّل مظهر  للوجود البشري جيب أن يرتبط لتبيينها قبل اّل شي
أنّه على اإلنسان أن ال يكون  عضوي ا بشهادة ال إله إال الّله، اليت هي الطريق األعظم  للتعبري  عن التوحيد. هذا يعين 

  ً عّما هو موجود يف عقله وقلبه، وذلك حّ  يف  احمدود ا يف فكره أو فعله، فكّل حراة جيب أن ت ْظه ر  معيار ا روحي 
 مشيه وأاله.

ه على املستوى االجتماعي بالتكامل  االجتماعي اإلنسان، الذي استطاع اإلسالم  أن حيّقق   ه يعرّب التوحيد عن نفس 
ا على شكل  وبشكل ملحوظ سياسي ا. التوحيد يظهر من خالل سعي اإلسالم إىل أن يكون جسمه السياسي مّتحد 

مهما تباعدت أفراد ه وانتشرت. األّمة الكاملة وحدها تؤّلف هذه  -هناك شعب مسلم واحد  -أّمة إسالمّية واحدة 
مع اإلسالمي االّدعاء  بأهّنا أّمٌة إسالمّية مستقّلة، متام ا اما أنّه ال الدائرة املسّماة اإلسالم، وال حيّق ألّي شرحية  يف اجملت

حيّق ألّي جزء من الدائرة أن يّدعي أنّه الدائرة. إّن املثالّية السياسّية للحكومة اإلسالمّية الواحدة مع اّل التجارب اليت 
 خاضتها، مؤسَّسة على التعاليم الغيبّية للتوحيد.

، ألنّه ال ميكن لنإسالم أن يقف موقف ا حيادي ا من املعرفة. لقد سعى امني الفّن والعلوميظهر التوحيد يف مض
ا، خاّصة مع االاتشافات اجلديدة، ومع   ً اإلسالم دوم ا ملواابة جماالت املعرفة؛ لذا اعرتضته مشاال صعبٌة جد 

 دين علمي، اما حاول  الكثري من فرضّيات العلم احلديث، مشاال ال ميكن حّلها من خالل حتويل  اإلسالم إىل
املفّكرين املسلمني. أصبح على اإلسالم مواجهة  التحّدي نفسه الذي تواجهه املسيحّية منذ القرن السابع عشر. وحّ  
يكون اإلسالم طريق ا جوهري ا للمعرفة، اان عليه إّما أن يرفض  اّل شكل من أشكال العلوم، وإّما أن يواجهها 
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فالتاريخ اإلسالمي أثبت حضور  اإلسالم يف اّل من الفلسفة، والعلوم، والفّن؛ حيث بدأ مفهوم  ويتكامل معها،
 التوحيد بارز ا فيها من دون نشوء أّي تعارض بني ما هو مقّدس، وما هو مدّنس.

ا بني ما هو روحي وما هو دنيوي، بني ما هو ديين وما هو ملح د يف أّي اإلسالم اونه دين التوحيد، مل ميّيز أبد 
جمال. إّن عدم وجود مصطلح موّحد يف اللغت ني العربّية والفارسّية، أو أيّة لغة يف اجملتمعات اإلسالمّية ملعىن الدنيوي 
والعلمان، ألارب  دليل أّن التوافقّية  يف األفكار ال وجود هلا يف اإلسالم. فسلطة القيصر  مل تنتقْل إىل القيصر يف 

 اإلسالم.
التوحيد، رسم  اإلسالم طريق ا اامال  للحياة، مل يستثن  منها شيئ ا. فتشريعه جّد واقعي، من خالل انطالق ا من 

جتانسه  مع وجهة نظره املبنّية على الطبيعة احلقيقّية لألشياء. فهو ال يتوّجه إىل القّديس فقط، بل إىل اإلنسان العادي 
من قبل العديد من املسيحّيني الذين اعتربوه دنيوي ا  م بشكل خاطئ؛ وهلذا السبب ف ه م  اإلسالبكّل نقاط ضعفه وقّوته

أو دين ا حيكم بالسيف. وهذا االّلام  األخري جيب الوقوف عنده، واإلجابة عليه ألمهّّيته. صحيح أّن اإلسالم ميتلك 
وحمرتمة يف تعاليمها، ولكن  تشريع ا للحرب، يف حني تأمر املسيحّية اإلنسان أن يدير خّده اآلخر، وأهّنا ديانة مسحاء

  ً و ضع للقّديسني اما يقول املسيح: "إّن مملكيت ليست يف هذا العامل"؛ أي  اما يتّم تناسيه أهّنا اعتربت نفسها دين 
إّن املسيحّية  ال تتدّخل يف املسائل السياسّية واالجتماعّية واالقتصاديّة، وتتوّجه إىل اّل أتباعها على أهّنم قّديسون، 

تايل فاملسيحّية دين ال يصلح  إاّل جملتمع من القّديسني. لكّن الدين الذي حياول أن يكتنف  حياة  اإلنسان بكاملها وبال
عليه أن يأخذ بعني االعتبار اامل  الطبيعة  اإلنسانّية  مع نقاط الضعف اّلها والنقص اليت فيها، وأن يشرّع حلياته 

ر وجوده الديين البحت. ومن هنا، فإّن الديانة املسيحّية، ومن خالل عنايتها السياسّية واالقتصاديّة اما يشرّع ملظاه
 فقط ان يعترب قّديس ا، مل تفلح يف إزالة املظاهر غري املقّدسة ألتباعها، وال يف دفع احلرب عن مملكتها.

اطوريّة، قامت برفع السيف يف الواقع، إّن الديانة املسيحّية، ومنذ اللحظة األوىل العتمادها دين ا للمدينة ولنإمرب 
وخوض احلروب للمحافظة على هذا املنصب. اان عليها أن ختتار بني البقاء دين ا للرهبان أو أن تصبح دين ا مدني ا، 

ا مسيحّيني اشارملان األمر الذي يستدعي حتّمل  مسؤولّية احلكم وخوض احلروب. إّن ملوا 
حاربوا   9وسان لويس 8

بقسوة، اما حارب احلّكام املسلمون. وجتدر اإلشارة إىل أّن احملاربني املسيحّيني مل يكونوا أاثر شهامة وال نبال  من 
احملاربني املسلمني يف أرض املعراة. وقعت إسبانيا يف أيدي املسيحّيني، يف الوقت نفسه الذي وقعت فيه األناضول يف 

عّرض املسلمون إّما للقتل، أو للتهجري املميت، إذ ال يوجد أّي مسلم هناك اليوم، يف أيدي املسلمني. ويف إسبانيا ت
 حني ما زال ارسي الكنيسة األرثوذاسي يف ترايا حّ  يومنا هذا.

                                                           
 (.814 -768ملك الفرجنة، ) ( 8
 ( وقد أعدم على املقصلة.1794 -1793زعيم ثوري متأثّر بأفكار جون جاك روّسو، عاون روسبيري يف عهد اإلرهاب ) 9
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إّن االنتقادات اليت اعتربت اإلسالم دين ا حاام ا بالسيف ال اعتبار هلا، فاإلسالم حّد من احلرب من خالل سّن 
يف حني أّن املسيحّية  تراتها خارج اعتبارالا. من هنا، ليست مصادفة أّن مجيع احلروب املدّمرة يف هذا قوانني هلا، 

القرن بدأت من الغرب، حيث الديانة  املسيحّية  هي الديانة املسيطرة بشكل فّعال. لطاملا اعترب العلمانّيون أّن احلروب 
نّية، ومل يكونوا ليعرفوا أّن العامل  العلمان احلديث سوف يشعل اليت قامت بني املسلمني واملسيحّيني هي حروب دي

حروب ا تؤّدي إىل قتل أشخاص أاثر ممّا ق ت ل يف احلروب الدينّية. احلرب هي جزء من طبيعة األشياء، واإلسالم عوض ا 
نستطيع القول: إّن احلروب من تراها جانب ا واأهّنا غري  موجودة، وضع هلا حدود ا من خالل قبوهلا وسّن الشرائع هلا. 

الرهيبة اليت وقعت يف هذا القرن، مل يقم هبا العامل اإلسالمي بل العامل الغرّت قاعدة الدين املسيحي. ال نستطيع إلقاء 
اللوم اّله على الدين املسيحي، فكثري من احلروب قامت هبا جمتمعات منشّقة بطريقة أو بأخرى عن هذا الدين. ولكّن 

ون إهلي يف الدين املسيحي حيكم حياة  اإلنسان اخلارجّية، اما حيكم اجلانب الروحي منها، سّهل علمنة عدم وجود قان
 احلياة السياسّية واالجتماعّية وسلخها عن األسس املبّينة؛ ممّا أّدى إىل نشوء الثورات األساسّية يف العصر احلديث.

هذه التهم الباطلة اليت وضعت ضّده من قبل العديد من ليس هدفنا الديانة املسيحّية، ولكن تربئة اإلسالم من 
الغربّيني، وخاّصة من نوع معنّي من الناس الذين يريدون احلفاظ على طريق فار  ومتقارب للحياة، وعلى مجيع الصعد، 

نزاعات والذين يعتقدون أّن دور الدين هو فقط التناغم مع أسلوهبم يف احلياة، ويعتربون أّن اّل دين يتدّخل يف ال
 واحلروب هو دين باطل.

 

 ةاإلسالم دين الواقعي  
احلقيقة، إن الدين الذي يسعى الاتناف اامل احلياة عليه أن يأخذ باالعتبار ال وقائعها. فاحلياة الطبيعية هلا عدة  يف

ّن وحي بروق ورعود مرعبة وجبارة. إ اوجوه، ونوان، االطبيعة فيها حبريات، أزهار، وحقول مساملة، وفيها أيض  
الرساالت الدينية هو حبّد ذاته انفتان السماء على الوعاء البشري، إما أن ينزل االربق، ويرتك أثره بشكل سريع، أو 

يتهاوى، ويقوم مكانه خلق جديد.  اسابق   ا. ويف احلالتني التيهما، ما اان موجود  اينساب ااملاء فريشح تدرجيي  
، واألخرى اا لاوت اإلمرباطورية الفارسية. واحدة اجتاحتها الديانة املسيحية روحي  ام  ااإلمرباطورية الرومانية لاوت متام  

اجتاحها اإلسالم. الديانة املسيحية، ومن خالل ترايزها على اجلانب الروحي للحياة اإلنسانية، مل تأخذ بعني االعتبار 
 االحتياجات االجتماعية، والسياسية هلذه احلياة.

من مبدأ التوحيد، اان عليه أن يشمل  اّل احلياة اإلنسانية من دون أن يغفل أي جانب  اا اإلسالم، فانطالق  أمّ 
على أهنم قديسون، ومن مث جتد مشكلة مع من هم بعيدون عن  امنها. فقط املثالية املزيفة هي اليت تصور الناس مجيع  

من الطبيعة  ارة يف اإلسالم، الذي يبين نفسه انطالق  ة املتجذّ سة، فقط هذه املثالية تستطيع أن تنتقد الواقعيّ احلياة املقدّ 
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؛ من خالل حصر هذه االحتياجات يف اجتاه روحيّ  ، حماوال  اة مع  ة، والدنيويّ احلقيقية الحتياجات اإلنسان الروحيّ 
دين ء ضمن مشروعه الكامل املؤسس على التوحيد. هذه امليزة لنإسالم متصلة مباشرة مع حقيقة أنه الاحتواء ال شي

؛ ألنه مبين على مبدأ التوحيد، الذي اان األول، واألخري يف احلياة احلاضرة للبشرية. يعترب اإلسالم نفسه الدين احلنيف
ء. ال دين مبين بشكل مطلق على مبدأ التوحيد، ومن هنا ورد يف ، والذي يكمن يف جوهر ال شياموجود   ادائم  

احد للتوحيد؛ وهو ما أّاد عليه ال دين، وما جاء اإلسالم إال ليؤّاد اإلسالم أن التوحيد واحد. هناك فقط مبدأ و 
احلكمة  اعلى هذا األمر الذي لطاملا وجد، وبالتايل العودة للدين األول الذي اان يف البداية، وسوف يبقى دوم  
ومن خالل اخلالدة، والدين احلنيف الذي سعى لتحقيق هذا األمر من خالل تأايده الصلب على مبدأ التوحيد، 

حماولته إعادة اإلنسان إىل فطرته اليت حجبت عنه بسبب غفلته. بناء على وجهة النظر اإلسالمية، فالّله مل يرسل 
، هو التأايد ا؛ ولكن تعابري وأشكال خمتلفة للحقيقة األصلية للتوحيد. فاإلسالم إذ  حقائق خمتلفة من خالل أنبيائه

تة يف إطار العقيدة اإلبراهيمية يف مناخ الروحية السامية، من خالل العناصر الثالثة على هذه احلقيقة األوىل الثاب اجمدد  
 .ااألساسية؛ اليت هي اإلدراك، اإلرادة، واملخاطبة، واليت جتعل إدراك التوحيد ممكن  

على  ات متشاهبة يف اإلسالم، آدم، إبراهيم، والنب حممد عليهم السالم. الدين األول املبينهناك ثالث شخصيّ 
من عبادة األوثان إىل  امنذ البداية. اجلنس البشري مل ينتقل تدرجيي   االتوحيد بدأ مع آدم نفسه. فقد اان موّحد  

التوحيد، ولكن على العكس، فمن فرتة إىل أخرى، اورف الناس عن التوحيد من خالل اوطاط ديين إىل عبادة 
؛ ولذا اان يتم تذاريه ال فرتة ابدأ إىل عبادة األوثان ال تدرجيي  ، ومن مث انتقااان اإلنسان موّحد    ااألوثان. أساس  

التوحيد األساسي. يتألف التاريخ من عصور متتالية من االوطاط، والتجديد. االوطاط ينتج عن اآلثار املنحرفة 
ثناء ابتعادها ء وو األسفل، وتؤدي إىل اوراف القوة الروحية أللمحيط الدنيوي، وعن األرض اليت جتذب ال شي

عن منبعها األصلي. التجديد يأي من السماء عرب األنبياء الذين جيّددون بالوحي املتواصل حياة اإلنسان  اتدرجيي  
الدينية والروحية. املفهوم اإلسالمي يف التاريخ هو حلقة من سلسلة األنبياء، ال حلقة يتبعها اوطاط تدرجيي، يقود 

 إىل حلقة جديدة.
اإلنسان األول، والنب األول يف تاريخ البشر الدنيوي، اذلك مّثل إبراهيم إعادة التأايد هلذا الدور اما اان آدم 

للشعب السامي. ميّثل إبراهيم وحدة هذا املفهوم، الذي انبثق منه الدين اليهودي، واملسيحي، واإلسالمي أعضاء 
إبراهيم ميثل يف اإلسالم هذا الدين احلنيف، الذي جاء ؛ فإن اجملتمع اإلبراهيمي. اونه أبا املوحدين، وأبا الساميني

اإلسالم ليثبته. الرسالة الكونية خّصصت فيما بعد لشعب خمتار من خالل موسى، يف أول دين مستقل متفرّع عن 
حبيث التعاليم اإلبراهيمية. الوحي املعطى ملوسى اان يف احلقيقة الشكل التشريعي هلذه التعاليم، أو ملبدأ هذا الدين، 

إن اليهودية جاءت لتؤاد على أمهية اتباع القانون اإلهلي، "الشريعة التلمودية"، اأساس للدين. اإلرادة اإلهلية ظهرت 
يف اليهودية على شكل قانون حمسوس، يبني النمط الذي جيب أن تكون عليه احلياة اليومية للفرد. املسيح والوحي 
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اطين للتعاليم اإلبراهيمية، البعد الداخلي للدين احلنيف، والذي يشّكل املسيحي ميثالن، من جهة أخرى، اجلانب الب
 . املسيح مل يأت  بشريعة، ولكن بطريقة تنطلق من حب الّله.ا، وليس تشريع  اروحي   امسلك  
 

 اإلسالم الدين الجامع
فقد الحظ الدور اخلاص  اإلسالم متّيز عن األنبياء اآلخرين الذين أتوا بشريعة جديدة، أو نسخوا الشريعة السابقة.

للمسيح، وذلك من خالل اعرتافه بطبيعته اخلاصة، ارون الّله، ووالدته اخلارقة للطبيعة املتصلة بأمه العذراء مرمي. 
 .(12)﴾ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْريَمَ ، ﴿(11)﴾َوالَِّتي َأْحَصَنْت فَفْرَجَها﴿

: مبدأ . ما ال يقبله اإلسالم يف املسيحية، هو أوال  انب، وليس جتّسد  أن املسيح  امن هنا، اعترب اإلسالم دائم  
: مبدأ الثالوث اما يفهم عادة. فكلتا الفكرتني غريبتان عن املفهوم اإلسالمي. فمن حيث إهنما االعالقة اإلبنية، وثاني  

. اإلسالم جيّل املسيح، الذي مؤسستان على طبيعة املطلق نفسه، وليس على مظاهر اوداره. باستثناء هاتني الفكرتني
يف بعض مراحل الصوفية. اإلسالم يعترب نفسه املظهر الثالث للتعاليم اإلبراهيمية بعد اليهودية  ا، وخاص  امميز   ايلعب دور  

أن التثليث هو انعكاس للتوحيد؛ حبيث إن هذا املظهر الثالث للتعاليم  اواملسيحية. اآلن واما يعلم املسيحيون جيد  
اهيمية يعترب عودة للتوحيد األصيل للدين اإلبراهيمي. اما أن الدين اليهودي ميّثل الشريعة، أو اجلانب الظاهري اإلبر 

هلذه التعاليم، والدين املسيحي ميثل الطريقة، أو اجلانب الباطين هلا. اذلك اإلسالم جيمع التعاليم يف وحدلا األصلية 
: إن الدين اليهودي يف جوهره مؤسَّس على اخلوف اة. وميكن القول أيض  من الشريعة والطريق من خالل احتوائه اال  

ه. أما املسيحية فعلى حبه، واإلسالم على معرفته. علم   ًّ أن هذا فقط من باب التأايد بأن ال دين قومي  امن الّل
؛ سالم هو الدين احلنيفالثالثة األساسية للعالقة بني اإلنسان والّله. وإذا اان اإل حيتوي بالضرورة على هذه املبادئ

ألن  ابذاته، صاحل   اقائم   االدين األخري؛ ويف الواقع بسبب هذه اخلصوصية، أصبح اإلسالم ليس فقط دين   افهو أيض  
يقبل، ويتبع من خالل تأايده على ما بّشر به ال األنبياء عرب العصور. بل يثبت طابعه الكون ادين، وهذا ما مل 

اإلسالم. فالدين اإلسالمي فرض خصوصيته اليت ميزته، وأعطته بالتحديد شكل الدين. اما يفعله أي دين قومي قبل 
يدفع الناس التباعه، وقبوله بكل أشكاله  مستقال   ابالظاهر؛ مما جيعله دين   ايعتين اإلسالم بالباطن، اذلك يعتين أيض  

 ومذاهبه املتعددة.
ينطلق منها للوصول إىل الكون. إن اجلمال الذي يكمن يف اإلنسان الذي يعيش يف دائرة اخلصوصية عليه أن 

على املطلق الالمتناه. فهو سري،  ايف اخلارج، ينفتح باطني   الدين املوحى يتمّثل بكون هذا الدين الذي يتمثل شكال  

                                                           
 .91، اآلية األنبيا سورة  (11)
 .171، اآلية النسا سورة  (12)
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وليس  ؛ شرط أن يكون لنا اإلرادة لقبول هذا الشكل، واتباعه،ومسلك من اجلزء إىل الكل، ومن الفرد إىل الكون
 رفضه حبجة الكونية اليت ال ميكن الوصول إليها إال من خالل التعّمق يف األشكال اليت هي بدورها جزء من الوحي.

، والذي تكّون من خاّصية أنه الدين األخري، فمع النب متت اان جيب أن يكون له شكله اخلاصّ   ااإلسالم أيض  
بياء، صرّن بأنه لن يأي بعده نب، وقد أثبت التاريخ هذا. بالطبع سلسلة األنبياء وختمت، فالنب الذي هو خامت األن

 سوف يستمر إىل األبد، وبدون أي رسالة من السماء. اجلنس البشريّ  إن مفهوم النبوة هذا ال يعين أنّ 
وهناية.  فاإلسالم ال يقول باالمتداد املستمر للمسرية يف التاريخ إىل األبد. فهو يؤمن بأن تاريخ البشرية له بداية

وهلذه النهاية عالمات، وأحداث غيبية موصوفة يف القرآن، واحلديث. وح  ظهور هذه العالمات لن يأي نب جديد، 
بالظهور الثان للمسيح، وليس لنب آخر. ح  يتحّقق هذا احلدث  اولكن اما يؤمن املسيحيون، فاإلسالم يقول أيض  
نبياء. ولن ينزل وحي جديد من السماء. إّن خصوصية اون الدين فإن اإلسالم هو آخر دين، والنب هو آخر األ

اإلسالمي آخر األديان يف دورة األديان، تعطيه القدرة، والقوة على ترايب تعاليم مميزة يف االستيعاب، والتكامل مع  
مل تكن تعين ال ما هو متوافق مع فكره من احلضارات األخرى. هذه القدرة يف التكامل وو التحديد، والوحدانية 

قوة يف اختزال  ااالنصهار، واالنتظام يف شكل موحد؛ ألنه نقيض املبدأ اجلوهري للتوحيد. مل يكن اإلسالم يوم   اأبد  
األشياء يف احتاد مادي، وجوهري، ولكن قوة يف التكامل وّفرت خصائص، وميزات حملية من خالل إدخاهلا يف نظريته 

باملطلق مع شهادة ال إله إال الّله، اليت هي املعيار النهائي لنإسالم  اتطابق  الكونية. فهو تكامل، ودمج ما اان م
التوحيد اإلهلي، ومع التسلسل التوحيدي للطبيعة يف الشكل واملضمون،  امللتزم. وال ما هو غري متعارض مع مبادئ

 اية اإلسالمية.يف إحدى النظريات الفكرية واإلدرا  اما يصبح مندجم   افهو أمر مهم لنإسالم. وغالب  
، وهزيود (13)(Homerلذلك فاإلسالم مل يعنت بالتعاليم اليونانية املوصوفة، واملكتوبة من ق ب ل هوم ريوس )

(Hesiod)(14)  األفالطونية  -بالتعاليم الفيثاغورية اشديد   ا، ولكن أظهر اهتمام-PYTHAGOREAN
PLATONIC اإلهلية. يف حني أن اإلسالم مل يقبل مبدأ  واملدارس األرسطوطاليسية اليت أادت مبدأ الوحدة

اإلثنينية الزرادشتية نرى أن مدرسة السهروردي اإلشراقية اهتّمت، وتكاملت مع املفهوم الزرادشيت للمالئكة من منطلق 
قد ؛ ألهنا متوافقة مع الرؤية الكونية اإلسالمية، وميكن أن تندمج معها. وألن اإلسالم آخر الديانات ففلسفي إسالمي

أخذ باالعتبار التعاليم السابقة، ومل عجل من االستعارة منها، وحتويلها إىل عناصر تنتمي إىل وجهة نظره اخلاصة. هذا 
، أو أنه ال ميلك عبقريته الروحية اخلاصة به، واليت جتّلت يف ال أصيال   اال يعين بكل األحوال أن اإلسالم ليس دين  

؛ بينما يف اإلسالم، اح  لو انت خمطئ   اصالة تعين بكل بساطة أن تكون خمتلف  املظاهر اإلسالمية. اليوم أصبحت األ

                                                           
 من أعماله اإللياذة واألوديسه. غرى. وهو يونانّ ولد يف آسيا الص هومريس: شاعر ملحميّ  (13)
 .يعرف باب الشاعر التعليميّ  هزيود شاعر يونانّ  (14)
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واما يف ال األديان القدمية، فاألصالة تعين التعبري عن حقائق اونية دائمة االستمرارية؛ ألهنا حية، وحتتوي على التعبري 
كن من أصل احلقيقة نفسها. فقد تقّبلت ؛ ولالروحي، مشرية إىل أن التعابري ال تأي من التعبري السطحي اخلارجي

الديانة املسيحية نفسها الفن الرومان املنحل، الذي وجد قبلها، وحولته إىل فن خمتلف من خالل نتاجها اخلاص. 
يف القرن الرابع بعد  SCLUPTURE OF SARCOPHAGIيف حتويل   اويظهر ذلك جلي  

ة، وحّولتها إىل لغة ة، وطبيعيّ ة مع ال ما حتتويه من مذاهب عقالنيّ . لقد أخذت املسيحية الفلسفة اإلغريقي(15)امليالد
للتعبري عن املعجزات املسيحية، اما ظهر ذلك يف اتابات آباء الكنيسة األوائل. وهذا ينطبق على ال التعاليم 

الت، ه حتوّ نّ ال يولد من العدم، ولك ة. والنشاط العضويّ يشبع احتياجاته العضويّ  الروحية احلية. فالعنصر احليّ 
 من السماء. اوتكامالت تأي جوهري  

أن الكثري من الكّتاب املسيحيني املعاصرين قد أنكروا أصالة الدين اإلسالمي، يف حني أن   الذلك قد يبدو مفاجئ  
 ال احلجج املقّدمة ضد اإلسالم، ميكن إثبالا بشكل أقوى إذا ما وجهت ضد املسيحية نفسها.

ر أصالة دين ما؛ باعتبار أن أفكار، وأشكال التعاليم السابقة هلذا الدين موجودة فيه، فإذا ما حاول أحد إنكا
الفن، والفلسفة الرومانية، واإلغريقية، ح  إهنا أخذت القوانني،  افاملسيحية ال تتبىّن فقط املعتقد اليهودي، ولكن أيض  

ونه املستقل، ومؤسساته االجتماعية املستقلة. إن أي ة، فيما اإلسالم على األقل له قانواحلكومة من احلضارة الرومانيّ 
قضية ت  ق ّدم ضد أصالة الدين اإلسالم، إنا تكون آتية ممن ينكرون الوحي. ومن املنطقي القول: إنه ال ميكن أن تصدر 

 هكذا الامات من األوساط والقيادات املسيحية.
ه واإلنسان، الّله من حيث اون ه املطلق، واإلنسان بشكل ملّخص، اإلسالم مؤّسس على العالقة الكونية بني اللّ 

؛ وبالتايل على يف طبيعته املتجّذرة، واليت هي على صورة الّله، اإلسالم يؤّسس، ويبين على العلم، واإلرادة، والكالم
ية الطبيعية. التوازن والتيقن، لقد سعى يف حتقيق التوازن يف احلياة من خالل توجيه ال االحتياجات، والرغبات اإلنسان

ال هذه االحتياجات الطبيعية مثل التناسل، الطعام، واملسكن، املعطاة من الّله، ضرورية يف احلياة اإلنسانية؛ ذلك 
من خالل القانون اإلهلي الذي هو الشريعة، وبناء على األسس الثابتة هلذا التوازن، فاإلسالم مّكن اإلنسان من بناء 

؛ لذلك فإن أسلوبه تناقض مع املسيحية، الذي مية أنه ال ألوهية لغري املطلقصرن، روحي مؤّسس على مبدإ وحت
؛ مما دفع املسيحيني النتقاد فضائل ، واليت تعترب التضحية والفداء مها الفضيلة األمسىامرازي   ايلعب احلبُّ فيها دور  

ب، التضحية والفداء املسيحي تظهر ومسامهة بسيطة يف توازن اجتماعي، يف حني أّن احل ااإلسالم، واعتربوها توسط  
للمسلم على أهنا نوع من اجلزئية والفردية للعالقة الكونية بني ما هو طبيعي يف اإلنسان، واملوجود اإلهلي. على الِّ 

                                                           
 أصبحت متّثل القديسني. علم النحت على النواقيس اليت اانت تزين قبور أباطرة روما، واليت عندما انتقلت إىل العامل املسيحيّ  (15)
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 د األرض من أجل الفكر، واإلصرار املسيحيّ ي إىل التوازن الذي ميهّ ة اليت تؤدّ من الفضائل اإلسالميّ  اال    حال، فإنّ 
على التضحية مها معنيان يعمل اإلنسان من خالهلما للهروب بروحه من سجنه اجلسدي احملدود، ومالحظة النهاية 

الذي زرع مثل البذرة يف قلب اإلنسان، هذا القلب ميثل  املتعالية اليت خلق من أجلها. اإلسالم هو الوحي اإلهليّ 
 يصبح العناصر العفنة اليت متأله حّ   ن يفر  هذا الوعاء من الّ ة. وعلى اإلنسان أالوعاء الذي حيتوي الرسالة اإلهليّ 

لتلقي رساالت السماء، ومن  لتلقي الرحيق والثمر اإلهلي. من خالل إفرا  هذا الوعاء أصبح اإلنسان مؤهال   امستحق  
 خصبة فإن النبتة اإلهلية مزروعة فيه. اخالل اونه أرض  

. ومن هذه النبتة نت الشجرة وانتشرت من خالل القرآن والنبّ  لقد زرعت نبتة اإلسالم يف قلب اإلنسان،
، ء يف ظالهلا شرحية ابرية من العرق اإلنسانّ الروحية، اليت أمثرت واحدة من أعظم احلضارات يف التاريخ. شجرة تفي

 ة.حيث يعيش وميوت بعد أن وجد معىن  للكمال يف احلياة البشريّ 
 
 

 


