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 اإلله نحو في نزوعهما اإلنساني   ةوالمسيحي  اإلسالم 
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العبادة،  ة،العبوديّ  ،اخلطيئة املعرفة، اإلسالم، املسيحّية، الالهوت املسيحّي، :الكلمات المفتاحية
 اإلنسان، الوجود، العقل.

 
ا شغل العقل واملعرفة ر  ا حمي ّ لغز  ا، كان الكون ا واعي  منذ أن دخل الوعي دائرة الوجود ليتماهى معه وجود  

 .مستوياهتا والعلم بكلّ 
ان فكان اإلنس ل باإلنسان.متثّ  ى فيها بأكمل وجه خلقيّ ر الوعي فنظر إىل ذاته اليت جتلّ تطوّ  ثّ 
ا خلق اهلل العقل ملّ "قال:  عليه السالمعن اإلمام الباقر  ة.الذي اختصر الكون بأبعاده كافّ  اللغز املعجز
أحسن ا يت وجاليل ما خلقت خلق  وعزّ  :قالفقال له: أدبر، فأدبر  ثّ  قال له أقبل، فأقبل. استنطقه ثّ 

ان بالعامل الصغري، ت تسمية اإلنسوهكذا متّ  .1"وإيّاك أعاقب ، وإيّاك أثيباك أهنىاك آمر وإيّ إيّ  منك.
  ؛هدائرة الوجود املفاض من الباري سبحانه في كلّ   ،العامل األكرب هئإشارة النطوا

  .2وفيك انطوى العامل األكرب            ك جرم صغري أحتسب أنّ                     
الزمها  معرفة اإلنسان باعتبار أنّ على  هنا اجتمعت أقوال األنبياء واحلكماء على وجوب احلثّ 

 ".3همن عرف نفسه فقد عرف ربّ "، …."اعرف نفسك "  معرفة الربّ البّي 
ربط  نّ ة، فإعلى استحالة معرفة كنه الذات اإلهليّ  وحكمة احلكماء، جمتمعةالديانات،  ا كانتوملّ 
 :ا من أمرينصار حيتمل واحد  ، ةمبعرفة النفس اإلنسانيّ  معرفة الربّ 

 .نصل من باب األوىل لإلقرار باستحالة معرفة الربّ ل ،معرفة النفس أصال   ا القول باستحالةإمّ   -
سيوصلنا إىل فتح باب اليقي بوجوب اإلذعان  ،فس كطريق شاق وعسريالوصول إىل معرفة الن نّ أا وإمّ  -

ة وهي الربوبيّ  ،ة بوجه من وجوههاة دون أن حنرم من معرفة الذات اإلهليّ باستحالة معرفة كنه الذات اإلهليّ 
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ة  اإلنسانيّ  من خالل معرفة النفس ر عليها إاّل ة ال ميكن التوفّ معرفة اإلله معرفة يقينيّ  نّ ، فإا احلالتيتوبكل
ُرونَ ﴿ ُكْم أََفاَل تُ ْبصي  . 4﴾َوِفي أَنْ ُفسي

 ة هي بالفناء ِف احلقيقة املتمثّ ومعرفة الربوبيّ 
َ
ظهر والظاهر وامل

ُ
ظهر أمر واحد ِف لة مبظاهر الوجود بامل

انعكاس الذات مبرايا األمساء والصفات على  هتا. والتجلياتان اختلف حبسب الذات وجتليحقيقّية، وإ
مستودع ا هو حقيقة اإلنسان املستللف "إنّ  ،وجود واجلامع ملظاهر حقائق األمساء والصفاتصفحات ال

ة العبوديّ إّن إذ  ،ة اسم "عبد اهلل"والذي أطلقت عليه اآليات القرآنيّ ، أسرار أمساء اهلل سبحانه وتعاىل"
 ة ِف الفكر الدي ّ ركزيّ من األحباث امل البحث حول اإلنسان يعدّ  نّ ، فإعليهو  .ةجوهرة باطنها الربوبيّ 

 .والفلسفيّ 
وما هو حمور  ؟هما األصل ِف الدينأيّ  ؛قد انطلق من سؤال مفاده وإذا كان بعض الفكر الدي ّ 

من   عنهما كلّ فلسفتي عرّب  ياجتاهذلك قد حصل بتأثري من  نا نعتقد أنّ فإنّ  اهلل أم اإلنسان؟ :األديان
 ،ةومنه نشأت النزعة السونسطانيّ  ،شيء معيار كلّ اإلنسان هو  الذي نادى بأنّ  "بروتاغراس"
بإعالن  ة اليت أعلنت عن تكامل دورها التنويريّ ة احلديثة، والعدميّ والوجوديّ  ،وفلسفات الريبة ،والتشكيكّية
اإلنسان الذي خلق اإلله على صورته ما عاد حباجة إليه ليمأل الفراغات  ففي اعتقادها أنّ  .موت اإلله

 سلري العامل، وفرض السيطرة عليه.ول العلم عنده وقدرة توفض ة،املعرفيّ 
احلكمة، واحلكيم هو اهلل  ة اليت مفادها حبّ ل بالفلسفة السقراطيّ فهو املتمثّ  ،الثاين ا االجتاهأمّ 
واحلكيم هو  .ودهشة وشغف وعقل حنو اهلل احلكيم وإفادته حكمته  السعي حببّ وما لإلنسان إاّل  وحده.

 به ومنه وفيه. ه لألشياء واحلقائق املعلوالت إاّل التنبّ ال ميكن  أصل عليّ 
هما احملور  ِف الدين هل هو اهلل أو هذا وإن كان منطلق البحث ِف الدين ينبع من السؤال عن أيّ 

من هو  ؛ب عليه سؤال آخر مفادهن مل يرتتّ ل إىل سؤال بال فائدة إهذا السؤال سيتحوّ   أنّ إاّل  اإلنسان؟
 ؟ِف اخلطاب الدي ّ لاطب واملقصود امل

ث عن تتحدّ  اهنّ وبالتايل، فإ ،ةة شلصيّ الت إنسانيّ ا تعتمد على تأمّ هناك أديان   فقد نفرتض أنّ 
 ،ا)اإلله(. وقد جند أديان   ن شئت فقلأو إ ،قصد وامللاطب فيها هو )اهلل(كان امل  اإذ معتقدات وطقوس

السمة  فإنّ  ،وعليه .مقصد الدين هو اإلنسانامللاطب ِف  تعتقد أنّ  ،مع كوهنا تعترب اهلل حمور الوجود
مع اإلنسان والعامل  وتتعامل حقيقة،  ل مصدر كلّ تتعامل مع اهلل كحقيقة متثّ  ،حبسب ما نراه ،ةالدينيّ 

ن يقّ كقدر مت  يةة عند األديان التوحيدمة الدينيّ فإذا كانت املسلّ  ،وعليه .كحقيقة خملوقة لللالق سبحانه
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 فمن الطبيعي أن تعترب أنّ  ،وحموره الوجوديّ  شيء ومنبعه ومصدره هو أصل كلّ اهلل سبحانه  تعترب أنّ 
 ا.مصدر ومنبع وحمور الدين هو اهلل أيض  

 هدف اخلطاب الدي ّ  نّ ة كما اإلسالم أفهل اعتربت املسيحيّ  ،بالكالم هو ِف امللاطَ  لكنّ 
 أم سيفرتقان؟ ي ّ وبالتايل فهل سيلتقيان على املقصد الد ؟ومقصده هو اهلل أو اإلنسان

 ،سة على نصوص الكتاب املقدّ ل بقراءات الهوتيّ واليت تتمثّ  ،متابعة ملصادر اجلواب عن السؤالِف 
ه األب ويتوجّ  د خياطبله متجسّ هو عبارة عن  متابعة إل العهد اجلديد حسب الالهوت املسيحيّ  نرى أنّ 

لعهد اجلديد مزين من خطاب مقصده اهلل ففي ا ،وبالتايل .خياطب الناس ويدعوهم إىل نفسه ثّ  ،إليه
ومبا  ،حركة  نصوص العهد اجلديد هي املسيح ِف أقواله وأفعاله حمور  كلّ  ومبا أنّ  .وآخر مقصده اإلنسان

مقتضى توجيه اخلطاب وجود حنو  ا أنّ فاإلله هنا خياطب نفسه علم   .لهإ ه حسب الالهوت املسيحيّ أنّ 
اطب املسيح حينما خي ِف ذلك يكون أنّ  التربير املسيحيّ  ولعلّ  .بب وامللاطَ من التمايز بي امللاطي 

 ا.ا خياطبهم من موقع كونه إهل  فإنّ  ،وحينما خياطب الناس ،اا خياطبه من موقع كونه إنسان  األب إنّ 
وإن غلبت على لغة العهد اجلديد  ،ةِف املسيحيّ  فاإلنسان حاضر كمقصد لللطاب الدي ّ  ،وبالنتيجة

 .ة ِف امللاطبةه حنو األلوهيّ صفة التوجّ 
 ا أنّ علم  س، وكتابه املقدّ  ات الالهوت املسيحيّ ا لإلنسان ِف أدبيّ ا قوي  نا مع ذلك جند حضور  لكنّ 

 ال ينظر إىل اإلنسان إاّل ، فبموجب طابعه الالهويتّ  ،سالكتاب املقدّ " نّ : أحيصرّ  معجم الالهوت الكتابّ 
اهلل الذي خلق اإلنسان والذي من أجل أن  .ا على صورتهلوق  وباعتباره خم ،من حيث كونه جتاه اهلل

 بعلم الالهوت غري قابل لالنفصال عن ا، يصبح علم اإلنسان املرتبط أصال  يفتديه، صار هو نفسه إنسان  
 ،ا مبوجب ارتباطه باملسيحولو كان علم   ،تفريع إنساينّ  فبموجب هذا الكالم كلّ  .5العلم اخلاص باملسيح"

اإلنسان  –  اإلنسان عينه حينما يرتبط باملسيح سيللع طابعه اآلدميّ بل حّت ، ىل علم إهليّ ل إسيتحوّ 
، ليس النموذج األصيل لإلنسان احليّ بن البكر؛ "ا ن مل يكن إاّل وإ ا هلل؛بن  كون كما املسيح الي -البشر

 .6"هبط من السماء ا الذيآدم بل يسوع املسيح، أي ليس ذاك الذي خرج من األرض وإنّ 
 ،ك اإلنسان على ضوء ذاك التوجيه يتحرّ لإلنسان حّت  ل لن يكون بفعل توجيه إهليّ وهذا التحوّ 

ة كاملعموديّ   ه عن الطقوس الليتورجّيةاإلنسان فيغريّ  ِف سرّ  اإلهليّ  حيصل للسرّ  بل هو حلول احتاديّ 
ن داخل منذ ا الديوإنّ  ،ةيّ وال جييء الدين ليكمل ِف اإلنسان طبيعته اإلنسانواالفلارستيا وغري ذلك. "
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قته مع اهلل هو من م عن اإلنسان بدون األخذ بعي االعتبار عالفاملتكلّ  ،وعليه األصل ِف تكوينه ذاته.
 .7"الاحمل

 ،ومن الداخل ،ة تطبع إرادة اإلنسان حبسبهاة إهليّ ا إراديّ ة ذات  وهكذا يكون الدين ِف املسيحيّ 
ا مياثلها عند املسلمي باحلديث ة جتد مقة بطبيعة اإلنسان الدينيّ تعلّ هذه النقطة امل ولعلّ  .بشكل ال بديّ 

يُن اْلَقيِّمُ ﴿ عن الفطرة َْلقي اللَّهي َذليَك الدِّ َها اَل تَ ْبدييَل خلي  مع فارق جوهريّ  8﴾فيْطرََة اللَّهي الَّيتي َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ
ة الذي تطرحه الرسالة السماويّ  ه إىل منطقة الوعي البياينّ  بانتقالة إاّل هذا الدين ال يقوم على حنو الفعليّ  أنّ 

 إىل قلب اإلنسان وعقله. واخلطاب اإلهليّ 
( بل  بفعل األعجوبة التحويلّ  الطقس الدي ّ ة تأثري )ة ال تكون جبربيّ فحركة اليقظة الداخليّ  ،وبالتايل

 .9﴾يُ زَكِّيهيْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلكيَتابَ ﴿ العلم والتزكية() و الشهوديّةة أاخلطاب والقناعة واملعرفة العقليّ 
ا عنوان اإلنسان هنّ ة، فإكذلك اخلطيئة األصليّ   ،مركوز ِف نفس اإلنسان الدين اإلهليّ  وكما أنّ 

من عدم  ة أو هذه اخلطيئة نبعثمن جتسد اإلله حسب املسيحيّ  وبسببها كان ال بدّ  ،ةِف  املسيحيّ  الرمسيّ 
كت حتّر  ،وبالتايل .ز بي اخلري والشرّ يعمل عقله ِف التميه قد أإىل إرادة اهلل ألنّ  والكامل انقياد آدم التامّ 

 . وهذا ما استفاده الالهوتفكان الوقوع ِف اخلطيئة ،ا إلرادة اهللإرادته ولو بالتفكري مبا ليس فيه انسياق  
ك نّ تأكل منها فإفال  ،لشرّ ا شجرة معرفة اخلري وامّ ومن شجرة  اجلنة تأكل، وأ" لقدميمن العهد ا املسيحيّ 

اإلنسان  ة؟ هل املعرفة هي اخلطيئة؟ هل أنّ حقيقة اخلطيئة األصليّ  هي ماف ،10"ايوم تأكل منها متوت موت  
فإذا فتح عينيه على  ،وبالتايل .اا مريد  أن يكون حر  أو ر له أن خيتار وأن يقرّ  فال حيقّ  ،وبالتايل ؟قاصر
 ،ا إذا ما علم مهما كان خمطئ  حّت  إرادته إلرادة اهلل هي غري اخلري والشرّ ؟ هل تبعته ته وقع ِف اخلطيئةحريّ 
ة" غري هذين األمرين؟ هل هناك مسة "قيميّ  ؟إن كانت هي غري اخلري والشرّ تنا لإلله إذن ي تبعيّ ماذا نسمّ ف

 ،اإلله دا وقع ليتجسّ فما حصل إنّ  ،وبالتايل د.بالتجسّ  الذي حصل كان داخل املقصد اإلهليّ  هل أنّ 
  يسوق وأن التدبري اإلهليّ  ،ل باملقصد اإلهليّ ا تتمثّ الزمن واحلياة إنّ  ة تعترب أنّ مبعىن آخر: إذا كانت املسيحيّ 

 فداء  لإلنسان؛ م نفسه مبا هو"ابن"د، ليقدّ األحداث داخل ذاك املقصد الذي هو نزول اإلله ليتجسّ  كلّ 
يسيطر مبا ؛ فيقهر املوت و ث ليقوم من بي األموات – ئةد بسبب اخلطياملوت تولّ  نّ ا أعلم   – ليموت ثّ 
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ا ة؛ إىل أن يكون عودة الثاين تتوجي  هو  اإلله املقتدر على اجلحيم ولينقذ األنفس امليتة، واألنفس احليّ 
 قه.لنهاية اكتمال الزمن باخلالص الشامل الذي حيقّ 

والذي  ، العالقة بي اهلل واإلنسانهذا التدبري وهذا املقصد الذي يرسم طبيعة التفاعل ِف هل كلّ 
شيء  ه هو الكمال وهو الوسيط ِف كلّ نّ " وذلك ألميان املسيحيّ يح باعتبار "كونه حمور اإليقف فيه املس

شي  اهلل خلق كلّ  فالعهد اجلديد يكشف عن أنّ  .بل هو املنشأ والغاية" ،مل البداية والطريق واخلتام"ليش
ه قبل  نّ ، إشيء به وله خلق كلّ  ،ففيه خلق مجيع من ِف السماوات واألرض .ابنه احلبيب ة؛بالكلمة األزليّ 

. "11 باّل إب واحلياة ال يأيت أحد إىل األ ه القائل "أنا الطريق واحلقّ نّ . إشيء" شيء وفيه يثبت كلّ  كلّ 
. يّ هناك ما ميكن أن حيصل خارج التدبري اإلهل ثر فعل اخلطيئة؟ وهذا يع  أنّ ذلك حصل على أ هل كلّ 
الذي أوقع اإلنسان  ه كان بفعل التدبري اإلهليّ يكون فعل اإلنسان ِف مواجهة مع اهلل أم أنّ  وهكذا
املنسوب إىل  نوع  ابن آدم بإرثهم األدبّ  وأودى به ليكون اإلنسان أسري خطيئة انتقلت إىل كلّ  ،باخلطيئة
العبوديّة "ا يطان؛ اخلطيئة األصلية جترد  من األمل والعقاب؛ بل أسري الش فوأسري املوت وأسري اخلو  ،الرتاب

 .12"حتت سلطان ذاك الذي كان بيده سلطان املوت، أع  إبليس
ليك  ون الكّف  ارة  -ةحس  ب املس  يحيّ -بن  ه الوحي  د ر ع  ن خطيئ  ة اإلنس  ان بع  ث ابع  د ذل  ك ليكّف   ثّ 

البش ر م ن غ ري اس تثناء  املسيح مات من أج ل مجي ع والكنيسة بعد الرسل تعلم أنّ . والفداء والفادي واملتأملّ 
  .13"ال يوجد ومل يوجد، ولن يوجد إنساٌن مل يتأمّل املسيح من أجله"

تواجهن  ا عب  ارٌة مفاده  ا ذبيح  ة العه  د اجلدي  د ال  يت تعي  د اإلنس  ان إىل الش  ركة م  ع  وب  التعبري املس  يحيّ 
 .14ة اخلطايار غفراق عن الكثريين ملة املصاحلة بينهما بالدم الذي يُ اهلل جمري

ستفسارات ح ول طبيع ة العالق ة ب ي اهلل واإلنس ان ام مجلة من االلعبارة وسابقاهتا ستضعنا أمهذه ا
 ة:حسب املسيحيّ 

ِف اخلطيئ  ة أراد أن يع  رتف، مب  ا فع  ل وأن يعي  د  اهلل ال  ذي أوق  ع آدم؛ بت  دبريه اخلالص  يّ  ه  ل أنّ   -أ
 ؟كبش فداٍء وشراكة حياة ومصاحلةبنه الوحيد ك، فقّدم ااملصاحلة مع اإلنسان

 هل التدبري يساوي جربية التاريخ حتت إرادة اهلبة؟  -ب

                                                 
 .6 ، الصفحة14، اجلزء يوحناإنجيل  11
)لن دن: طباع ة الكنيس ة الكلدانيّ ة ِف بريطاني ا،  ةالكاثوليكي ا للكنيساة الت لايم المسايحي  مهمة الشّماس جورج يلدا،  12

 .83 الصفحة م(2012
 .137الصفحة ،المسيحي  الكاثوليكي   الت ليم 13
 .198 فحةصال، املصدر نفسه 14
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ل اهلل املباش   ر خل   الص اإلنس   ان م   ن ت   دخّ  ثّ  طيئ   ة ووق   وع اإلنس   ان أس   ري إبل   يس.ت   رى بع   د اخل  -ج
اإلنس   ان قاص   ر ع   ن مواجه   ة  عبوديت   ه ال إبل   يس... ه   ل اض   طر اهلل للقي   ام ب   ذلك لعلم   ه أنّ 

د الن ور وح ده وسيّ  ،د املوتعلى مواجهة سيّ د احلياة وحده هو القادر الشيطان؟ وبالتايل فسيّ 
فاخلليق  ة مب  ا فيه  ا اإلنس  ان قاص  رة ال  ،وبالت  ايل د الظ  الم.ه  و الق  ادر عل  ى تق  ويض س  لطان س  يّ 

م ن جه ة والش يطان م ن جه ة  دي الوجود املتواجهي اهلل تقاذفات حتصل بي سيّ حول هلا إاّل 
 أخرى؟

س ة ة املقدّ ( ال ذي ل ن يع رف اإلنس ان قيمت ه احلقيقيّ ا ك ان إلب راز اخل ري )احل بّ الت دبري إّن  أم كلّ   -د
ن أس  رى ول  ذلك أوقعن  ا اهلل باخلطيئ  ة ومس  ح أن نك  و  -ب  الوقوع فيه  ا - بع  د معرف  ة اخلطيئ  ة إاّل 

د ابن ه ل بتجّس املتمثّ  م لن ا م ا ه و أعظ م م ن ذل ك بكث ري وه و احل بّ ة للشيطان... ليق دّ لعبوديّ 
 الوحيد الذي افتدانا به؟

 اه إذ ِف النصوص ط رٌح لس ؤال ُعقالئ يّ يصرح بالكالم األخري ويتبنّ  الهوت املسيحيّ ال يبدو يل أنّ 
 ل من أن خيطئ؟ملاذا مل مينع اهلل اإلنسان األوّ  ،مفاده

 على هذا السؤال بالقول:  يس توما اآللوي ّ وجييب القدّ 
اهلل يس مح ب أن  نّ ف إ د أعدت لغاية أرفع م ن اخلطيئ ة؛ة قال شيء مينع من أن تكون الطبيعة البشريّ 

حي   ث كث   رت اخلطيئ   ة "يس ب   ولس: أعظ   م م   ن هن   ا يق   ول الق   دّ  ص   ل الش   رور لك   ي يس   تلرج منه   ا خ   ري احت
 ت هك  ذا فادي   اي  ا لللطيئ  ة الس  عيدة ال يت اس  تحقّ "ن هن ا يق  ال ِف برك  ة لع  ة الفص ح: وم   ."طفح ت النعم  ة

 .15"ومبثل هذه العظمة
 ومنه   ا كان   ت بداي   ة الرحل   ة ال   يت أ ه   رت ك   لّ  .س   انفاخلطيئ   ة جترب   ة وق   ع فيه   ا اإلن ،عتب   ارومه   ذا اال

وج  د وُخل  ق.  ،م  ن جس  د نفل  ت في  ه ال  روح ه  ووال  ذي  ،لل  وق املك  ّرمة مه  ذا املوالرعاي  ة اإلهليّ   اإلهل  يّ  احل  بّ 
ب   ي اهلل  ة وجس  د اخلطيئ   ة والبع  د والف  راقل الغرب  ة اإلنس  انيّ فم  ن آدم  ي يك  ون آدم اخلطيئ   ة وه  و ال  ذي ميثّ   

 ب أن يك ون كم ا ك ان ِف والدت ه هو الرج اء وامل أمول ال ذي ل ن يول د ال والدة الثاني ة إاّل  يالذوآدم  واإلنسان.
ااألصليّ  وح ه ليك ون بالن اموس ص ورة أم ره إىل اهلل ويش تعل الن اموس ِف قلب ه ور  م ك لّ يس لّ  ة قبل اخلطيئ ة عب د 
 اإلله.

 ة قّدمت اإلنسان باعتباره:املسيحيّ  فإنّ  ،اأخري  
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 ...ص اإلهليّ للمللّ  اذاتي   ابن اخلطيئة حيتاج احتياج   وِف الوقت الذي هو الى صورة اهلل: عال  أوّ 
 ة.ته العيسويّ ة وآدميّ ته اآلدميّ نفسه وخصمها إذ تتنازعه آدميّ  : هو عدوّ اثاني  
 ه...ل اختبار اهلل ومظهر حبّ .. وهو متث  الناموس اإلهليّ  : هو سرّ اثالث  
 نت األنثى ومهما تكتمل األسرة...: اإلنسان هو الذكر الذي منه كاارابع  

 اإلهل   يّ  وه   و م   ورد حل   ول ال   ربّ  ذو ض   مري وفض   يلة وخطيئ   ة وه   و ى أخالق   يّ   : اإلنس   ان ك   ائن ح   ر  اخامس    
 ة...واحملبّ 

 اإلهل  يّ  ه ه  و غاي  ة احل  بّ فإنّ   ،الت  دبري واملقص  د اإلهل  يّ  : ِف الوق  ت ال  ذي يق  ع في  ه اإلنس  ان حت  ت س  رّ اسادس   
 وناموسه...
 امل ة م ن املنطلق ات ال يت تنب ع أساس  جلنظ رة املتح اورين ف اإلنس ان والعالق ة م ع اهلل، صّ فيم ا خي أّم ا 

بنصوص  ها وقراءاهت  ا.. ون أن ينظ  روا لإلس  الم كحال  ٍة م  ن احل  االت املاثل  ة أم  امهم م  ن نظ  رة اله  وتيي، ي  ودّ 
ن تطوي   ع مفرداهت   ا م   ن فهمه   ا؛؛ ب   ل ال ب   ّد م    ٍة للتق   ارب معه   ا ال ب   دّ ل م   ورد اش   كاليّ ن تش   كّ وال   يت ميك   ن أ

أخ رى بتحميله ا م ا  اوأحيان    تص بح احلال ة مفهوم ة.مب ا ينس جم م ع روح الاله وت ح ّت  اومفاهيمها؛ أحيان  
ن ة؛ أو إ؛ ول و م ن ب اب الض ديّ اة فتص بح أكث ر وض وح  ة الالهوتيّ ال حتمل لتكثيف ص ورة غائم ة ع ن الذهنيّ 

 قة اليت ال تنسجم م ع روح الب داوة.ج املفاهيم العميعن ولو  اقاصر   جيعل الفهم اإلسالميّ  اشئت فقل أحيان  
أو  اموا مص طلح  ويق دّ ، ة ال ذهنياتلوا بلغتهم مسايرين خفّ ي من أهل الالهوت أن يتنزّ وبالتايل فعلى املهتمّ 

تب   ديل ِف مض   مون املعتق   د أو املفه   وم  ر املس   لمي، دون أن يع     ذل   ك أيّ ص   ورة مفه   وٍم مقب   ول ِف تص   وّ 
 .اخلاصّ 

ة، وال بص دد م ن قوانين ه اإلميانيّ  ل املس يحيّ لسنا بصدد الدعوة؛ ال إىل أن يب دّ  -اطبع   –ا وحنن هن
 بة بالنوايا غري الصاحلة.إهتام أصحاب هذه املبادرات الطيّ 

اص  ٌر حيت  اج إىل حن  ٍو م  ن الرعاي  ة ه قإحساس  ه بأنّ   ؛لإلنس  ان اأكث  ر املش  اعر اس  تفزاز   ن  ا نق  ول إنّ لكنّ 
 .ع األطفال الذين هم مبراحل الشباب األوىلكما حيصل م  ةالتلقينيّ 

فل يكن ه و أق رب  ،وإذا كان ال ب ّد م ن إج راء التوض يح .نا ندعو بالواقع إىل قول األمور كما هيإنّ 
رة ة م ؤثّ ة الغربيّ طبيع ة أو طريق ٍة أخ رى  ش ى أن تك ون روح املركزيّ  ةاملتك افئي؛ من ه إىل أيّ  -حلوار املتماثلي

 ة ِف النظ رة للرج ل واإلنس ان متج  اهال  يش  ري بع ض املتح اورين إىل ال روح الش  رقيّ  ،املث الإذ عل ى س بيل  .فيه ا
ا رأى )اإلنس ان( سيش عر بالوح دة واملل ل خل ق م ن ض لعه اهلل ملّ  ث أنّ ة ال يت تتح دّ بع ض النص وص الالهوتيّ 
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ه  و  –الرج  ل  أنّ ة ال  يت تعت  ربات اللغويّ  ال  ذكر فق  ط أو بع  ض املرجعيّ  –ا اإلنس  ان ه  و الرج  ل فكأّن   ،األنث  ى
 .اوغرب   افاملسألة إذن ليست شرق  ، ب إليهخادم اهلل واملقرّ 

ال   ذي مل  ك   رميالق   رآن الس   م بالب   داوة؛ وال   يت أنتج   ت ة ال   يت تتّ ص   در احلك   م عل   ى البيئ   ة اجلاهليّ   أُ  ثّ 
س ع ن أو ص لة الق رب ب ي اهلل واإلنس ان، واجلل و  ،يستطع أن يفهم معىن الثالوث كطريق لفهم اإلل ه الواح د

ه ل ه ذه الطريق ة ميك ن هل ا  .من اه باجله ل وقص ور ال ذهنفق م ع آرائن ا إهتّ ميي اهلل، فهل إذا وجدنا من ال يتّ 
ة أليس  ت اإلش   كاليّ وق   واني اإلمي  ان؟  –وعات الاله  وت ق مبوض  ة فيم  ا يتعلّ   خاّص   ؟اج   دي   اأن تنش  ئ ح  وار  

 ة؟لذاتيّ ة ااملراجعة النقديّ  مورٌد للمراجعة عند الناقدين؛ تصل حلدّ 
ة، وه ذا م ا يس تدعي ة تع رتض طري ق املس يحيّ فهل ما حيصل هو مواجهة اإلس الم كإش كاليّ  ،وعليه

ات توص يل األفك ار ما حيصل هو حبث عن تقنيّ  أعمال النقد ِف علم الالهوت كما ِف علم الكالم؟ أم أنّ 
 ىل عقول املسلمي وغري املسلمي؟ة إواملفاهيم الالهوتيّ 

ب أن  دعوٌة للحوار والتعاون والتقاب ل؛ فه ل التع اون والتقاب ل يس مح لغ ري املس يحيّ  إذا كان هناك ثّ 
ة ة وإميانيّ   م قواع   د وق   واني الهوتيّ   ث وتُ   نظّ ة تق  رأ وتتح   دّ ِف ط   رح اجته   ادات الهوتيّ    اوم   ؤثر   ال  يك  ون مت   دخّ 

 ة؟مسيحيّ 
فيم  ا  –ه  ي  م  ا حيص  ل ِف معه  د الق  ديس جربي  ل ه  ذا الك  الم م  ع علم  ي الكام  ل ب  أنّ  أق  ول ك  لّ 

م   ن ه   ذه ال   روح  اوك   وين مندهش     ة ِف إج   راء احل   وار.ودقّ    اوج   رأة  وص   دق   م   ن أكث   ر احمل   اوالت جدي   ة   -أعل  م
 السامية؛ ال يعفي  من تقدمي بعٍض من املالحظات؛ منها على سبيل املثال ال احلصر:

ي ِف ق درة املس لم املش كلة ه  وك أنّ  ،عرب مجل ة م ن التس ا الت ال يت طرحه اد تسركر اعتبار السيّ  -أ
فه  م مع  ىن اجلل  وس ع  ن  ؛ وبالت  ايل ِف ق  درة املس  لم عل  ىعل  ى فه  م املس  يح كرم  ٍز تكثّ  ف في  ه احلض  ور اإلهل  يّ 

 ميي اهلل وأن يتقرب إليه تعاىل.
 اد املس   يح رم   ز  ي أن ن   رى ِف الس   يّ ه   ل جي   وز لن   ا حن   ن املس   يحيّ " :متس   ائال   د تس   ركرالس   يّ يق   ول إذ 

 سلمي أن يقبلوا مبثل هذا القول؟حلضور اهلل؟ وهل جيوز للم
ال جي ارى ِف نظرن ا  اف  مكث ّ  ارين والالهوتيي املسيحيي من أن يروا ِف املس يح رم ز  ليس ما مينع املفكّ 

 .16"حلضور اهلل
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 ث عن املسيح واعتربه كلمته ال يت ألقاه ا إىل م رميالقرآن حتدّ  ه كيف تغافل أنّ والعجيب ِف األمر أنّ 
فاملس ألة ليس  ت  ألب رص وإحي  اء امل وتى ب إذن اهلل.ه عظمت ه ب إبراء األكم ه وااهلل ووّج   وأ ه ر عل ى يدي ه ق درة
 له تعاىل. ابن  باره اِف اعت ثّ  ،ف حلضور اهلل؛ بل ِف اعتبار املسيح هو اهللِف عنوان الرمز املكثّ 

 ارم   ز   أن ي   روا ِف إنس   انٍ  -أي املس   لمي-عل   يهم  اق   د يك   ون عس   ري  "د تس   ركر قول   ه: ويكم   ل الس   يّ 
ب م      ن اهلل؛ أو ج      ّرب إن ح      اول أن يق      رتّ  ،للمل      اطر اض دوم       اإلنس      ان يتع      رّ  نّ ذل      ك أل حلض      ور اهلل.

 ،ا عن ميين ه، كم ا نق ول ِف قانونن ا اإلمي اينّ ، أو ليجلس إىل جانبه أو رمبّ ه سبحانه من اقريب   الوساطات ليحلّ 
 ."ي ِف نظر اإلسالم إىل الشركه يؤدّ ذلك كلّ 

ا م ع   ن غ   ري املس   لمي. أّم   ث ي   تكلّ املتح   دّ  ن ه   ذه األفك   ار والتقري   رات أنّ م    ق   د أتص   ّور وأن   ا أق   رأ
 وه   م أص   حاب احل   ديث ع   ن ش   فاعة الن    ّ  د وموقع   ه كق   رآن ن   اطق،ة حمّم   املس   لمون فه   م الق   ائلون بقدس   يّ 

 يقي والشهداء.والصدّ  واألولياء واألوصياء
عي  ي إيىَل َربِّ  كي رَاضي  َية  َمْرضي  يَّة   ،َمئينَّ  ةُ يَ  ا أَي َّتُ َه  ا ال  ن َّْفُس اْلُمطْ ﴿م وه  م م  ن يق  رأون ِف كت  اب رمّه    17﴾اْرجي

ْدٍق عيْنَد َملييٍك ُمْقَتديرٍ ﴿يقي الصدّ  وأنّ  18﴾َأْحَياٌء عيْنَد َرمهِّيْم يُ ْرَزُقونَ ﴿الشهداء  وفيه أنّ   .19﴾ِفي َمْقَعدي صي
استطاعتنا على األق ل ا كان ِف ومع ذلك رمبّ ": مبا أورد بل ينتهي ليقول يد تسركرال يكتفي السّ  ثّ 

د تس ركر عن اء اإلفص اح مل ا وملاذا ال ُيسّهل على نفسه الس يّ  .20"أن تسّهل على احملاور فهمنا ِف هذا اجملال
 ة ِف هذه اجملاالت؟!د مما هو عند املسلمي من آراء ومواقف عقائديّ هو واضح؛ وبدل ذلك يتأكّ 

لك ن م ا الغاي ة م ن ه ذه املنزل ة اء في ه: د روتران ت فيالن ت ال ذي ج ح ديث الس يّ  ،ِف املقابلو  -ب
ب   ل  21امل خيل   ق اإلنس   ان عبث     ده الق   رآن جب   الء ووض   وحاهلل وه   ذا م   ا يؤّك    الرفيع   ة ال   يت وهب   ت لإلنس   ان؟ إنّ 

 اق  ه أال وه  و أن يعب  د اهلل. ف  اهلل ص  ّمم اإلنس  ان ليك  ون ل  ه خادم   ن حيقّ  ينبغ  ي عل  ى اإلنس  ان ألغ  رض مع  ّي 
عل  ى  اه ل  يس م  ن الس  هل عموم   غ  ري أنّ   ،ِف نظ  رة اإلس  الم إىل اإلنس  ان س  يّ ذل  ك ه  و رك  ٌن أسا نّ . إاوعب  د  

                                                 
 .28و 27، اآليتان الفجرسورة  17
 .169، اآلية آل عمرانسورة  18
 .55، اآلية القمر سورة 19
 .97فحة صال ،13زء ، اجلإنجيل يوحن ا 20
 .115 ، الصفحة23، اجلزء اإنجيل يوحن   21
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ش  يء ه  ي العالق  ة ال  يت ت  ربط اإلنس  ان ب  اهلل ه  ي قب  ل ك  ل ّ  ، أن ُيس  ّلموا ب  أنّ مس  يحيّ  ال  ذين نش  أوا ِف ج  وّ 
 .22دعالقة العبد بالسيّ 

عل   ى ه   ل اقتص   رت كلم   ة العب   د أم  وص   ف اإلنس   ان بالعب   د فق   ط؟ ار  وه   ل اإلس   الم والق   رآن حص   
عبي   د  م   ن ِف الس   ماوات واألرض ك   لّ   وأنّ  ،م عب   ادث الق   رآن ع   ن املالئك   ة أهّن   اإلنس   ان وح   ده؟ أمل يتح   دّ 

ا﴿ أيض ا  .23﴾إيْن ُكل  َمْن ِفي السََّماَواتي َواأْلَْرضي إيالَّ َآيتي الرَّْْحَني َعْبد 
مث ل: املس يح  اله وت م ا حيم ل مث ل ه ذه املف ردة؟ م نأال يوجد ِف نص وص الكت اب املق دس وال ثّ 

 د.اهلل هو السيّ  مشيئة اآلب، عمل إاّل عبد اهلل، املسيح ال يُ 
للح وار وه و أم ٌر ق د يُنس ي  اجدي   ال حتدي  شكّ ز الفرادة ِف الطرح عن اآلخر قد يإبرا عتقد أنّ أ  إنّ 

وه   ذا أم   ٌر . املتح   اورين أو جيعله   م يتغ   افلون ع   ن حق   ائق مش   امهة مل   ا عن   دهم ِف س   بيل إب   راز تل   ك الف   رادة
ل حب ّل مث ل ولع ّل الوق ت ه و الكفي أو غ ري ذل ك.  اأو علماني   اك ان أو مس لم    احم اور مس يحي   ض له أيّ يتعرّ 

 هذه املعضلة وغريها.
اإلنس ان مب ا ه و   ة وبأكثر من م ورد أنّ : لقد مّت تصوير األمر وألكثر من مرّ فهم اجلهد الروحيّ  -ج

ة وجترب ة روحيّ  لبن اء روح يّ  شلصيّ  راديّ جهد إ أ لبذل أيّ ه غري مهيّ إنّ ف ، باهللكائن ال حول له وال قوة إاّل 
 لشماتوفيتش يقول فيه: ففي سؤال مثال  . مقرّبة من اهلل

ة ل يس  ّ لإلنس ان؟ جيي ب فيالن ت:  أو التجديد الباط ّ  البشريّ  هل يعرف اإلسالم اجلهد الروحيّ 
ة، ال ي  رى اإلس  الم مل  ا ه  و وارد ِف العقي  دة املس  يحيّ  افلالف    .م  ن تط  ابق ب  ي ه  ذين املفه  ومي ِف اإلس  الم

م   ن جه   ة أخ   رى، ال نس   تطيع و  .دِف األس   اس ل   يس حباج   ة إىل جت   دّ  هد اإلنس   ان، ألنّ   لتج   دّ  امب   دئي   اموجب    
، ب ل ال ميك ن أن يك ون ك امال   العم ل البش ريّ  يالئ م اإلس الم، ألنّ  البش ريّ  مفهوم اجلهد الروح يّ  القول أنّ 

 .24اهلليفتقر إىل رْحة 
ل اإلنس  ان م  ن انتمائ  ه آلدم اجلس  د )اإلنس  ان ه  و حت  وّ  نع  م إذا ك  ان املقص  ود ب    "التجدي  د الب  اطّ "

ه     ذا املع     ىن غ     ري وارد ِف املف     اهيم فاخل     الص(  ل؛ حام     ل اخلطيئ     ة( إىل إنس     ان ال     روح )املس     يح، س     رّ األوّ 
، واإلنس  ان خمل  وق 25﴾َوازيرٌَة ويْزَر أُْخ  َرىَواَل تَ  زيُر ﴿إذ ال يوج  د ِف اإلس  الم إرث اخلطيئ  ة األوىل  ،ةاإلس  الميّ 

                                                 
 .10 ، الصفحة13زء ، اجلإنجيل يوحن ا 22
 .93، اآلية مريمسورة  23
 .141 ، الصفحة13زء اجل ،إنجيل يوحن ا 24
 .18، اآلية فاطرسورة  25
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ة؛ ال مك ان رات الالهوتيّ وب املربّ  ب املعىن املس يحيّ  احلديث عن الت اريخ اخلالص يّ  على الفطرة... وبالتايل كلّ 
  .اإلسالميّ  له ِف الفكر العقيديّ 

لس نن واألخ الق الش ريعة وا إذ ك لّ  .ل املنطقة األعظ م ِف اإلس المفيمثّ  ،ا موضوع اجلهد الروحيّ أمّ 
ا ه   و حت   ت عن   وان اجله   د إّن    ،عل   ى احملاس   بة واملراقب   ة واملش   ارطة لل   نفس والس   ري والس   لوك والش   عائر واحل   ثّ 
له   ا ة تكلّ ة إنس  انيّ  مب   ادرة وخي  ار وحريّ  وه  و أم  ٌر ال حيص  ل إاّل  حتقيق   ه. ؛ وبغاي  ة هت  دف إىلواجله  اد الروح  يّ 

حينم  ا يص  ل إىل النقط  ة ال  يت ال ب  ّد فيه  ا م  ن التس  ليم  ق تكام  ل اإلنس  انويتحّق   ،ة ولط  ف إهل  يّ هداي  ة إهليّ  
ٍة ع   ن اهلل حتص   ل ِف تكام   ل ال   روح ث أه   ل العرف   ان ع   ن حص   ول فط   رٍة ثاني   ة جبديّ   حينه   ا يتح   دّ ، الكام   ل
 .اإلنساينّ 

واإلنس   ان ه   و املب   ادر  وِف س   نن الوج   ود واحلي   اة. اف   اهلل ه   و اخل   الق امل   دبّر واهل   ادي املرش   د تكوين    
وح   ي يص   ل ملرحل   ة اإلس   تحقاق ب   العيش ِف كن   ف الق   رب  ع   م اهلل ع   رب اجله   اد األك   رب.يض أنس   تقبال ف   ال

 ...ه"يه البعض ب "التألّ ويسمّ  ة"القيامة األنفسيّ يه البعض ب "ل الذي يسمّ ل التبدّ ة حيصوالرْحة اإلهليّ 
سأس  عى ول و ب  بعض م ن الص  فحات للح ديث ع  ن نزع ة اإلس  الم ، م ن أج  ل ك ل ه  ذه املالحظ ات

عل  ى حب  ث املوض  وع ِف الق  رآن واحل  ديث. كم  ا والرتكي  ز  امعتم  د   ونظرت  ه للعالق  ة ب  ي اهلل واإلنس  ان ةاإلنس  انيّ 
ة اجلامع  ة ى ِف املف اهيم العرفانيّ ات املس لمي أكث ر م ا جتلّ دبيّ مفه وم اإلنس ان ِف أ ة ألنّ عل ى الق راءة العرفانيّ 

 ة.والتجربة الروحيّ  للكالم والفلسفة والنصّ 
إيْذ قَ   اَل َرب    َك ليْلَماَلئيَك   ةي إيينِّ ﴿ال   ذي من   ه ك  ان اإلنس   ان  كرمي   ة ع   ن الق  رار اإلهل   يّ ثتنا اآلي   ات الح  دّ 

ديينَ  ،َخاليٌق َبَشر ا ميْن طييٍ  ي فَ َقُعوا َلُه َساجي  .26﴾فَإيَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْلُت فييهي ميْن ُروحي
 مت اعتبار خلق اإلنسان إىل قسمي:واآلية هنا قسّ 

 وخ   ّص ِف الق   رآن ك   لّ  ،بظه   ور جل   ده م   ن الش   عر ااعتب   ار   ك   ذلك  هع   رّب عن   ر، و ل: خلق   ه كبش   األوّ 
. وقول  ه 27﴾اُه  َو الَّ  ذيي َخلَ  َق مي  َن اْلَم  اءي َبَش  ر  ﴿موض  ع اعتُ  رب م  ن اإلنس  ان جثت  ه و   اهره بلف    البش  ر، حن  و: 

 .28﴾ميْن طييٍ  اإيينِّ َخاليٌق َبَشر  ﴿تعاىل 

                                                 
 .72و 71، اآليتان صسورة  26
 .54 ، اآليةالفرقانسورة  27
 م(،1996، 1الطبع    ة ،دار القل    م: لبن   ان) ي، حتقي    ق ع    دنان داوودغريااال القاااارآنمفااااردات  ،الراغ   ب األص    فهاين 28

 .124فحة صال
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َأجَتَْع ُل فييَه ا َم ْن ﴿ابري اإلس تهجان عن د املالئك ة ولعل هذا القسم من اخللق هو ال ذي اس تدعى تع 
َماء أَنَ  ا ﴿... وه و ال ذي اس  تدعى ال رفض الش يطاين بالطاع ة س واء  م ن إبل يس 29﴾يُ ْفسي ُد فييَه ا َوَيْس فيُك ال دِّ

ْن  ُه َخَلْقتَ   ي مي  ْن نَ  اٍر َوَخَلْقتَ  ُه مي  ْن طي  يٍ  نَّ  ا  اأََبَش  ر  ﴿اء ... أو م  ن الن  اس ال  ذين رفض  وا دع  وة األنبي  30﴾َخي ْ  ٌر مي مي
د    فاته. والكلّ  32﴾قَاُلوا أََبَشٌر يَ ْهُدونَ َنا﴿. 31﴾نَ تَّبيُعهُ  اَواحي

أن يك ون مس تودع أس رار  يس تحقّ  اق بنفخ الروح والذي به كان اإلنسان إنس ان  القسم الثاين: املتعلّ 
َ  ا﴿ي ومه  بط ال  وح ...33﴾َوَعلَّ  َم آَدَم األمْسَ  اء ُكلََّه  ا﴿عل  م األمس  اء   .34﴾ أَنَ  ا َبَش  ٌر مي  ثْ ُلُكْم يُ  وَحى إييَلَّ... إينَّ

وه   و امل   ورد ال   ذي يس   تحق الس   جود ل   ه م   ن قب   ل اخلل   ق بالتس   لري وم   ن قب   ل املالئك   ة باإلس   تغفار واخلدم   ة 
ة، وعص   اه بع   د الق   رار ال   ذي انص   اعت ل   ه املالئك    األعظ   م. اإلهل   يّ  والتعظ   يم مل   ا حيم   ل م   ن نفح   ات الس   رّ 

ودخلت صيغة احلياة بتحديق خط ر داه م  35﴾ إيبْلييَس َأَب َواْسَتْكبَ رَ إيالََّ ﴿ر ستكباإبليس؛ تولد العصيان اال
ه أن ينظ  ره إىل ي  وم البع  ث؛ وأن ي  أذن ل  ه اإلنس  ان( ال  ذي طل  ب إبل  يس م  ن ربّ   -مه  ذا امللل  وق اجلدي  د )آدم

ت   زاحم بوط   ه إىل دار الت   ه؛ ال   ذي أغ   واه فيم   ا بع   د؛ وك   ان ذل   ك س   بب همبمارس   ة ع   دوان الفتن   ة آلدم وذريّ 
  .ة للذات والشرّ دت خماوف العبوديّ ا هبط بذنبه الذي هو عدم التسليم الكامل ألمر اهلل، تولّ وملّ  والعداوة.

ة املفتوح ة عل ى العالق ة م ع اهلل وال يت م ا إن يطلبه ا كان ت التوب ة وه ي املب ادرة اإلنس انيّ   ،وبعد ذلك
َوُه َو الَّ ذيي يَ ْقبَ ُل الت َّْوبَ َة َع  ْن ﴿انه وتع اىل... اإلنس ان ب إرادة ووع ي ص ادقي ح ت يتقبله ا رب الع املي س بح

 .36﴾عيَباديهي َويَ ْعُفو َعني السَّيَِّئاتي 
 ات:ابتالءة على وهكذا بنيت احلياة اإلنسانيّ 

 -أي الش يطان –وه و مه ذا ال يك ون  37﴾اإينَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدو  فَايَّيُذوُه َع ُدو  ﴿هلا: الشيطان أوّ 
ي التح   دّ  ف   إنّ  ،وباملقاب   ل .38﴾اَلْغ   وييَ ن َُّهْم َأمْجَعي   يَ ﴿ب   ل ه   و ِف مواجه   ة اإلنس   ان  ،مواجه   ة اهلل ِف مقاب   ل

                                                 
 .30، اآلية البقرةسورة  29
 .12، اآلية األعرافسورة  30
 .24 ، اآليةالقمر سورة 31
 .6 ، اآليةالتغابنسورة  32
 .31، اآلية البقرةسورة  33
 .110 ، اآليةالكهفسورة  34
 .34، اآلية البقرةسورة  35
 .25 ، اآليةالشورىسورة  36
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إينَّ عيبَ  اديي لَ  ْيَس لَ  َك َعلَ  ْيهيْم ﴿... نتص  ارإلنس  ان؛ كق  ادر عل  ى املواجه  ة، واالل، ب  نفس، اا يتمثّ  إّن   اإلهل  يّ 
 ..39﴾ُسْلطَانٌ 

ُهُم اْلُمْلَلصي يَ  َأمْجَعي َي،ن َُّهْم اَلْغ ويي َ ﴿ إبل يس وهذا ما يعرتف به حّت  وم ن مي زة  .40﴾إيالَ عيبَ اَدَك مي ن ْ
ْنَس   اني َع   ُدو  ُمبي   يٌ ﴿واض   ح ِف عداوت   ه  ال  ه أوّ عالق   ة الش   يطان باإلنس   ان أنّ    وََك   اَن ﴿، 41﴾إينَّ الشَّ   ْيطَاَن ليإلي

ْنَساني َخُذوال    .42﴾الشَّْيطَاُن ليإلي
، أع  دى أع  داءك نفس  ك 43﴾ْفَس اَلمَّ  ارٌَة بيالس   وءي إيالَ َم  ا َرحي  َم َربِّ إينَّ ال  ن َّ ﴿ال  نفس:  اب  تالءثانيه  ا: 
 .اليت بي جنبيك

 سم الطاغوت...واليت يطلق عليها الباري سبحانه ا ثالثها: اجملتمعات املنصاعة إلرادة الشرّ 
م ا حص ل  األنبي اء إىل أص نام ك، وذل ك بتحوي ل ح ّت حنرافات اليت حتصل ِف مواقع احل قّ رابعها: اال

 من بعد نوح...
إينَّ ا َوَج ْدنَا ﴿يه ا دون ا متح يص وحتقي ق ة الناجت ة ع ن إرث الس لف، وتبنّ جتماعيّ خامسها: األلف ة اال

 .44﴾آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوإينَّا َعَلى آثَاريهيْم ُمْهَتُدونَ 
ة واستكش     اف احلق     ائق، واإلعتم     اد عل     ى سادس     ها: إس     كات ص     وت العق     ل ِف النظ     رة الكونيّ     

َ  ُذوا َأْحبَ  اَرُهْم َورُْهبَ  انَ ُهْم أَْربَاب   ﴿فك  رة..  ةة أيّ ة وأحقيّ  ل وحي  د ملش  روعيّ ة كممثّ  س ات الدينيّ  ملؤسّ ا مي  ْن ُدوني  اايَّ
 .45﴾اهللي 

ل ة باإلنس ان ة املتمثّ ات؛ ومّت حتدي د عناص ر الض عف والق وّ ب تالءفق د مّت حتدي د املص اعب واال ،وعليه
 من قبيل:

                                                                                                                                             
 .6، اآليةفاطر سورة 37
 .82، اآلية صسورة  38
 .42، اآلية الحجرسورة  39
 .83و 82، اآليتان صسورة  40
 .5، اآلية يوسفسورة  41
 .29 ، اآليةالفرقانسورة  42
 .53، اآلية يوسفسورة  43
 22، اآلية الزخرفسورة  44
 .31، اآلية التوبةسورة  45
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ْنَساُن َضعييف  ﴿: اإلنسان خملوق ضعيف أنّ   -أ  .46﴾اَوُخليَق اإلي
ْنُه إينَُّه لََيُئوٌس َكُفورٌ ﴿ه ييأس بسرعة: إنّ   -ب نَّا َرْْحَة  ُثَّ نَ َزْعَناَها مي ْنَساَن مي  .47﴾َولَئيْن أََذقْ َنا اإلي
ْنَس   اُن َعُج   وال  ﴿ ه عج   ول كف   ور ويي   ل ح   ريصإنّ     -ج ْنَس   اُن َكُف   ور  ﴿ 48﴾وََك   اَن اإلي  49﴾اوََك   اَن اإلي

ْنَساُن قَ ُتور  وََكاَن ا﴿  .50﴾اإلي
ة ع  ادة  حتت  اج إىل إذ القابليّ   .ول  و بعجل  ة ،ة عل  ى ْح  ل أعظ  م األمان  اتم  ع ذل  ك لدي  ه القابليّ    -د

إينَّا َعَرْضَنا األَمانََة َعلَ ى السَّ َمَواتي َواألْرضي َواجلْيبَ الي فَ أَبَ ْيَ أَْن ﴿ة: ل إىل ملكة فعليّ رعاية لتتحوّ 
ن ْ  ْلنَ َها َوَأْشَفْقَن مي ْنَساُن إينَُّه َكاَن  َُلوم  حَيْمي  .51﴾َجُهوال   اَها َوَْحََلَها اإلي

ْنَس  اُن مي  ْن ُدَع  اءي اخْلَ  رْيي ﴿ه: ب  ة عن  د اإلنس  ان أنّ  وم  ن العناص  ر الطيّ   -ه . وإن ك  ان 52﴾الَ َيْس  َأُم اإلي
ْنَساُن بيالشَّرِّ ُدَعاءُه بياخلَْرْيي ﴿ اأحيان    .53﴾َويَدُْع اإلي

ْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َج َدال  ﴿بة ع بإرادة صلم يتمتّ وهو إذا صمّ   -و فَ إيَذا ُه َو َخصي يٌم ﴿، 54﴾وََكاَن اإلي
 فلو أراد خماصمة الشيطان لفعل. ،55﴾ُمبييٌ 

ْنَس اُن َعلَ ى نَ ْفسي هي َبصي ريَةٌ ﴿وهذه امللاصمة ممكن ة ألن   -ز  وبنهاي ة الطري ق ف ال ينقص ه أيّ  56﴾اإلي
 قات.املعوّ  شيء لكسب حربه مع الشيطان ومع كلّ 

ْنَساَن ِفي َأْحَسني تَ ْقويميٍ ﴿اهلل: ال فقد ق ْنَس اُن إينَّ َك َك اديٌح إيىَل ﴿ووّجه  57﴾َلَقْد َخَلْقَنا اإلي يَ ا أَي  َه ا اإلي
  الكفيل بإيصاله إىل النتائن. أن يبادر هللفما على اإلنسان إاّل  .58﴾َفُمالَقييهي  اَربَِّك َكْدح  

                                                 
 .28 ، اآليةالنساء سورة 46
 .9 ، اآليةهودسورة  47
 .11، اآلية اإلسراءة سور  48
 .67 ، اآليةاإلسراءسورة  49
 100، اآلية اإلسراءسورة  50
 .72 ، اآليةاألحزاب سورة 51
 .49 ، اآليةفصلت سورة 52
 .11 ، اآليةاإلسراءسورة  53
 .54 ، اآليةالكهفسورة  54
 .4 ، اآليةالنحلسورة  55
 .14 ، اآليةالقيامةسورة  56
 .4 ، اآليةالتينسورة  57
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َْل قي ﴿ة عل ى ال دين زه س بحانه بفط رة تكوينيّ ولقد جّه  َه ا الَ تَ ْب دييَل خلي فيطْ رََة اهللي الَّ يتي َفطَ َر النَّ اَس َعَلي ْ
يُن اْلَقيِّمُ  ْنَس اني ﴿؛ وإن ش اء اهن زم نتص ار، وت رك األم ر بي ده إن ش اء حق ق اال59﴾اهللي َذليَك الدِّ َوأَْن لَ ْيَس ليإلي

 .60﴾إياَل َما َسَعى
 .61﴾نَّاَس ميَن الظ ُلَماتي إيىَل الن وري بيإيْذني َرمهِّيمْ ليُتْلريَج ال﴿وفوق هذا وذاك.. فقد أرسل رسله للناس 

 ،ب اٍل ال ه دي في ه ص رهم واألغ الل ال يت كان ت ُتط ّوق أفك ار ع ن إرثٍ وبعث رسوله ليضع عنهم إ
ب إىل اهلل دون ا ح واجز م ن عقائ د وسياس ات واس تعباد وعرب سلطات أمر واقع خنقت روح التوحيد والتقرّ 

 اَوَم  ا َك  اَن ليَبَش ٍر أَْن يَُكلَِّم  ُه اهللُ إيالَ َوْحي   ﴿ة هلل س بحانه ل ك من  ع عن  ه إدع اء الر ي  ة العينيّ  ه م  ع ذولكنّ   ،و ل م
َل َرُسوال   َجاٍب أَْو يُ ْرسي َي بيإيْذنيهي َما َيَشاُء إينَُّه َعليي  َحكييمٌ  أَْو ميْن َورَاءي حي  .62﴾فَ ُيوحي

 ومنعه من أن يدعي األمور التالية:
َم  ا َك  اَن ليَبَش  ٍر أَْن يُ ْؤتييَ  ُه اهللُ اْلكيتَ  اَب َواحلُْْك  َم ﴿يل م  ن دون اهلل  ايق  ول للن  اس كون  وا عب  اد  : أن ال  أوّ 

 .63﴾يلي ميْن ُدوني اهللي  اَوالن بُ وََّة ُثَّ يَ ُقوَل ليلنَّاسي ُكونُوا عيَباد  
ثْ ُلُكْم يُوَحى إي ﴿ة األلوهيّ  اّدعاء: اثاني   َا أَنَا َبَشٌر مي دٌ ُقْل إينَّ َا إيهَلُُكْم إيَلٌه َواحي  .64﴾يَلَّ أَنَّ

َوَما َجَعْلنَ  ا ليَبَش  ٍر مي  ْن قَ ْبلي  َك اخْلُْل  َد أَفَ  إيْن ﴿باخلل  د، اّدع  اءاخلل  د؛ أو اإلذع  ان ألّي  اّدع  اءثالث  ا: ع  دم 
 .65﴾ميتَّ فَ ُهُم اخْلَاليُدونَ 

 مر الواقع...وِف هذه احلقيقة ما يُقّوي عضد أصحاب الرساالت على املواجهة لسلطات األ
اإلنس    ان ِف واقع     ه  وم    ن جمم    ل ه    ذه التحدي    دات والتوص     يفات واحمل    اذير والوق    ائع نص    ل إىل أنّ 

هذه الذات حمكوم ة لس نن   أنّ إاّل  ة معطاءة.على تكوين ذات قويّ  االضعيف قد مّن اهلل عليه مبا جيعله قادر  
؛ ومفه وم ب تالءا ه و االإّن   -ةملس يحيّ ليست اخلطئية، كم ا ِف ا -البارئ سبحانه وأعظم مورد لفيض النعم 

                                                                                                                                             
 .6 ، اآليةقاقاإلنشسورة  58
 .30، اآلية الرومسورة  59
 .39 ، اآليةالنجمسورة  60
 .1، اآليةإبراهيمسورة  61
 .51 ، اآليةالشورىسورة  62
 .79 ، اآليةآل عمرانسورة  63
 .6 ، اآليةلتفص  سورة  64
 .34 ، اآليةاألنبياءسورة    65
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. ف  املوت كم  ا احلي  اة اب  تالءة ه  و ة فق  ط ب  ل م  ا ي  راه اإلنس  ان م  ن أم  وٍر إجيابيّ  ال يع    األم  ور الس  لبيّ  ب  تالءاال
ن ، والنج  اح ِف جتارب  ه تتك  وّ ب  تالءاال روبق  د، اب  تالءوالفق  ر كم  ا الغ  ىن  ،اب  تالءة كم  ا الس  قم والص  حّ  ،اب  تالء

َوإيذي ﴿ اة برتب  ة )اإلمام   ة(،ة اخلالص  ة وه  ي املس   مّ وز ال  بعض عل   ى رتب  ة العبوديّ   ة حبي   ث حي  ة اإلنس  انيّ شلص  يّ 
يَم َرب ُه بيَكليَماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل إيينِّ َجاعيُلَك ليلنَّاسي إيَمام    ...66﴾اابْ تَ َلى إيبْ رَاهي

العق  ل واإلرادة والفط  رة ة الطري  ق املتوازي  ة بانس  جام م  ع ن  ور ض  فّ  س  وى ة وال  وحيوم  ا الش  ريعة والنب  وّ 
رَاَط الَّذييَن أَنْ َعْمَت َعلَ ْيهيْم َغ رْيي اْلَمْغُض وبي َعلَ ْيهيْم َوالَ  الصِّرَاَط اْلُمْسَتقييَم،﴿ل ة وبالضفتي يتشكّ اإلنسانيّ  صي
 .67﴾الضَّالِّيَ 

ا ج  اء . إّن  إذن فل  يس مص  طلح العب  د يع    م  ا ي  ذهب إلي  ه ال  بعض م  ن ت  روين ملع  ىن ومفه  وم ال  رقّ 
 ر الرقيق أفضل العبادات والسنن.؛ وذلك بأن جعل حتريإللغاء نظام الرقّ اإلسالم 

ب دالالهتا  احمليط ي رت أثّ  ،ةاملص طلح إذا نب ع م ن بيئ ٍة خاّص  وكون املصطلح حيم ل ه ذا املع ىن، ف ألنّ 
أو  –ابق ق  د ينق  ل ع  رب املص  طلح مع  ىن  ودالل  ة  أخ  رى يهج  ر فيه  ا املع  ىن الس   الوض  ع اللفظ  يّ  لك  نّ  املرج  ّوة.
د معن اه وق د وهو اللف  الذي تعدّ وهذا النحو من اللف  يسمى ب "املنقول"؛  .اليستقبل معىن  جديد   -يكاد

لف   الوضيع ألحدها مس بوق بالوض ع لرخ ر م ع مالحظ ة  وضع للجميع كاملشرتك، ولكن يفرتق عنه بأنّ 
ألفع ال امللصوص ة م ن قي ام ورك وع وس جود هل ذه ا نقل ِف الشرع اإلسالميّ  للدعاء ثّ  ال  الصالة املوضوع أوّ 

بس  بب   وأخ  رى ،(وه  و املنق  ول )التعيي   ّ  ؛ه وقص  دهاختي  ار  بل. واملنق  ول مع  ّي وحنوه  ا ملناس  بتها للمع  ىن األوّ 
 كثرة استعمال اجلماعة له.

 ل ال خي ار ل ه ِف فعل ه.األوّ   أنّ ه ي القاس م املش رتك؛ إاّل  ،دهرادته بإرادة سيّ ، الذي إوهكذا فالعبد
 من أولياء اهلل. اوكان بذلك ولي  ، فكان عبد اهلل ه،ه ومببادرته أسلم أمره لربّ اختيار ا الثاين فبمّ أ

ة، م  ون احملفو   ون، أص  حاب اهلّم  ولق  د ح  ّدث الق  رآن الك  رمي ع  ن عب  اده حبي  ث جعله  م ه  م املكرّ 
  قدرة الباري سبحانه وتعاىل.والقدرات العالية، اليت ال قدرة فوقها إاّل 

ب  ل ابت  دأت  يتل  ّوث )كن  وع( يطيئ  ة أبي  ه آدم،اإلنس  ان املفط  ور عل  ى ال  دين مل  ف  إنّ  ،ع  ىنومه  ذا امل
ل الب  ارئ س  بحانه م  ع ق  راره هب  وط اإلنس  ان إىل األرض، والعوائ  ق ال  يت تعرتض  ه يت  دخّ  رحل  ة تكامل  ه اإلراديّ 

املق دار ال  ذي يبلغ  ه ه  ذا و  ة اإلنس  ان وقدرت  ه.نبي  اء وحرك ة ال  وحي املعتم  دة عل  ى الثق ة بقابليّ  ملعاجلته ا ع  رب األ

                                                 
 .124، اآلية البقرةسورة  66
 .7و 6، اآليتان الحمدسورة  67
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ل بالت  دخّ  فه س  بحانه ق  د يتلطّ  ؛ ب  ل إنّ  البش  ريّ  ختي  ارة االوال س  نّ  ب  تالءة االل س  نّ ل حبي  ث ال تتعطّ  الت  دخّ 
 املباشر ِف احلياة.

 افبع  د أن مل يك  ن اإلنس  ان ش  يئ   م  ن املنش  أ إىل الكم  ال. ه  ذا وحرك  ة اخلل  ق يض  ع لنظ  ام تط  وريّ 
ه  و ﴿أنش  أه اهلل م  ن األرض  68﴾ام  ذكور   ام  ن ال  دهر مل يك  ن ش  يئ   ه  ل أت  ى عل  ى اإلنس  ان ح  يٌ ﴿ ام  ذكور  
ب ّث اهلل  ثّ ، علي ه أن يتص ام معه ا ،م ن هن ا اإلنس ان إىل األرض. فبذلك ينتمي .69﴾من األرض أنشأكم

 جتم   ع ب   ي ال   ذكر واألنث   ى ال   يت ةالن   اس خملوق   ون م   ن نف   س واح   دة ه   ي ال   نفس اإلنس   انيّ  وك   لّ  ،في   ه ال   نفس
َدةٍ  َخَلَقُكْم مينْ ﴿ عل ى احلي اة  ام ن هن ا ك ان مطبوع   .71﴾َخَلَق الزَّْوَجْيي الذََّكَر َواأْلُنْ ثَ ى﴿... 70﴾نَ ْفٍس َواحي

 ة.املدنيّ 
 .وع رب العق ل والل بّ  بالكون عرب السمع والبصر والفؤاد،املعرفة وأوصله  وزوّد البارئ اإلنسان حببّ 

ق درة عل  ى ال ربط واس تكمال م ا ب دأه غ ريه إلعتب  ار ب في ه الكم ا ورّك   .ب الكون م  ن حول ه ام ن هن ا ك ان معني  
 .72﴾قُ  ْل سي  ريُوا ِفي األْرضي فَ  اْنظُُروا َكْي  َف َك  اَن َعاقيبَ  ُة الَّ  ذييَن مي  ْن قَ ْب  لُ ﴿منه  ا وإلس  تكمال مض  امي املعرف  ة 

 ،ة س  يادة ال  زمنطله ق  د أواله س  ب  ل عل  ى ال  زمن حبي  ث تك  اد تظنّ   ،ومه  ذا ف  تح روح  ه عل  ى الت  اريخ واملس  تقبل
بعظمة اهلل وقدرته ووج وب اللج وء إلي ه  ه ومعرفته سبحانه ليقرّ فتح عي قلبه ونفسه وروحه على مالقاة ربّ و 

 سبحانه.
أَلَ   ْيَس اللَّ   ُه ﴿احتياجات   ه وكف   اه  ومه   ذا يك   ون اإلنس   ان عب   د اهلل ال   ذي ق   ّدم ل   ه الب   ارئ س   بحانه ك   لّ 

قيق     ة ذات     ه وعالقات     ه م     ع احمل     يط ومبق     دار م     ا يع     رف اإلنس     ان نفس     ه سيكتش     ف ح، 73﴾بيَك     اٍف َعْب     َدهُ 
ه  م الواقع  ون ِف  74﴾الَّ  ذييَن َنُس  وا اللَّ  َه فَأَْنَس  اُهْم أَنْ ُفَس  ُهمْ ﴿وسيكتش  ف مع  اين أس  رار اإلرتب  اط ب  اهلل حبي  ث 

 .وهو ما يسّمى ب "عبد اهلل" نسجام والتوازن الكوينّ  باالاختالل وجودّي رهيب ال حّل له إاّل 
 اإلنسان، عبد اهلل:

                                                 
 .1اآلية  ،الدهرسورة  68
 .61، اآلية هودسورة  69
 .6، اآلية الزمر سورة 70
 .45اآلية  النجم،سورة  71
 .42، اآلية الرومسورة  72
 .36، اآلية الزمرسورة  73
 .19آلية ، االحشرسورة  74
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ل، والعب ادة أبل   ة: إ هار الت ذلّ العبوديّ ، لراغب األصفهاينلالقرآن  غريل مفرداتب جاء ِف كتا
أال تعب دوا ﴿ م ن ل ه غاي ة اإلفض ال، وه و اهلل تع اىل، وهل ذا ق ال: ها إاّل ل، وال يس تحقّ ا غاي ة الت ذلّ منها؛ ألهنّ 
 .75﴾إال إياه

 والعبادة ضربان:
وه ي ل ذوي النط ق، وه ي امل أمور  ختياربادة باالوع .عبادٌة بالتسلري، وهو كما ذكرناه ِف السجود

 .76﴾اْعُبُدوا َربَُّكمُ ﴿مها حنو قوله: 
 العبد على أربعة أضرب:ويقال 
 .77﴾العبد الصام﴿بيعه وابتياعه حنو:  ل: عبٌد حبكم الشرع، وهو اإلنسان الذي يصحّ األوّ 

َواألْرضي  ْن ُك ل  َم ْن ِفي السَّ  َمَواتي إي ﴿اه قص د بقول  ه:  اهلل، وإيّ الث اين: عب ٌد باإلجي اد، وذل  ك ل يس إاّل 
 .78﴾اإياَل آيتي الرَّْْحَني َعْبد  

عب    ٌد خمل    ص، وه    و املقص    ود بقول    ه:  ة واخلدم    ة، والن    اس ِف ه    ذا ض    ربان:والثال    ث: عب    ٌد بالعب    اد
وعب   ٌد لل   دنيا وأعراض   ها وه   و املعتك   ف عل   ى . 80﴾اش   كور   اه ك   ان عب   د  إنّ   ﴿ ،79﴾وبواذك   ر عب   دنا أيّ   ﴿

العب د عل ى ه ذا مبع ىن  هلل، ف إنّ  اإنس ان عب د   أن يق ال: ل يس ك لّ  اهتا. وعلى هذا النحو يصحّ خدمتها ومراع
بعض ها بالتس لري  ها كذلك، لك نّ هم عباد اهلل بل األشياء كلّ العبد أبل  من العابد، والناس كلّ  العابد، لكنّ 
 .ختياروبعضها باال

 م:فمن خصائص عباد اهلل؛ وخصائص عالقتهم برمهّ 
وقيد وحجاب مانٍع م ن اللق اء . وه ذا مع ىن  حدٍ  ما بينه وبينهم من كلّ  اهلل سبحانه يزيل أنّ : ال  أوّ 

ُر فَ ْوَق عيَباديهي َوُهَو احلَْكييُم اخْلَبيريُ ﴿إسم "القاهر" و  .81﴾ُهَو اْلَقاهي

                                                 
 .23 ، اآليةاإلسراءسورة  75
 .21 ، اآليةالبقرةسورة  76
 .178 ، اآليةالبقرةسورة  77
 .93 ، اآليةمريمسورة  78
 .41 ، اآليةصرة سو  79
 .3، اآلية اإلسراءسورة  80
 .18 ، اآليةاألن امسورة  81
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اَء إينَّ  ُه مي   ْن َك  َذليَك ليَنْص  ريَف َعْن   ُه الس   وَء َواْلَفْحَش  ﴿س  وء  اهلل س  بحانه يص  رف ع  نهم ك   لّ  : إنّ اثاني   
 .82﴾عيَبادينَا اْلُمْلَلصييَ 

فالكلم   ة  ات اإلس   الم.ة مض   مون ِف أدبيّ   م   ا للكلم   ة م   ن ق   وّ  اهلل ي   ورثهم كالم   ه م   ع ك   لّ  ا: إنّ ثالث    
ه  ذه األم  ور ق  د جتم  ع  الكلم  ة تس  ديد. وك  لّ  وج  ود، والكلم  ة ش  ريعة، والكلم  ة نص  رة، والكلم  ة لق  اء، وه  ي

َنا ميْن عيَبادينَا﴿ يقول تعاىل: بكلمة هي "الكتاب"،  .83﴾ُثَّ أَْوَرثْ َنا اْلكيَتاَب الَّذييَن اْصطََفي ْ
بُوُه فَ     إين َُّهْم َلُمْحَض     ُروَن، إيالَّ عيبَ     اَد اللَّ     هي ﴿عب     اد اهلل ف     وق أن حياس     بوا ِف اآلخ     رة:  : إنّ ارابع       َفَك     ذَّ
 .84﴾اْلُمْلَلصييَ 

َي، أُولَئيَك هَلُْم ريْزٌق َمْعُلومٌ  إيالَّ عيَباَد اللَّهي ﴿اهلل قد كفل رزقهم  : إنّ اخامس    .85﴾اْلُمْلَلصي
إيالَّ  َحاَن اللَّ هي َعمَّ ا َيصي ُفوَن،ُس بْ ﴿ طبيع ة مع رفتهم ب ه صحاب املعرفة باهلل، واهلل يتب ىّن م أهنّ : إاسادس  

 .86﴾عيَباَد اللَّهي اْلُمْلَلصييَ 
ُهُم  أَلُْغ        وييَ ن َُّهمْ ﴿بل        يس ط        اقتهم وإرادهت        م أق        وى م        ن إ نّ : إاس        ابع   َأمْجَعي        َي، إيالَّ عيبَ        اَدَك مي        ن ْ

 .87﴾اْلُمْلَلصييَ 
لَ  ْن َيْس  تَ ْنكيَف اْلَمسي  يُح ﴿: أهن  م يتنافس  ون ويتس  ابقون ِف ش  كر اهلل ومقتض  ى الش  كر املعرف  ة: اثامن   

ا ليلَّهي   .88﴾أَْن َيُكوَن َعْبد 
ب  اطن  يعتق  دون أنّ  ه  ي ال  يت جعل ت أه  ل العرف  انزات عن د "عب  د اهلل" ه  ذه اخلص  ائص وامليّ   ك لّ إن ّ 

 ".الويلسم "االوالية، واإلنسان هو مظهر  ةة، ومقتضى الربوبيّ ة، الربوبيّ العبوديّ 
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