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ية قا اهي  م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم

الدكتور إبراهيم المصري

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، ومن اتَّبعه بإحسان إىل يوم 
ين، وبعد:  الدِّ

 كان يل فرصة االطِّالع عىل النص األول لكتاب »مفاهيم ثقافية« للكاتب األستاذ »سامر 
إسالمبويل«، وقد شدين العنوان أوالً؛ ألين دارس للفلسفة، وثانيًا ألن العنوان الفرعي يأيت 
عىل بعض أهم املسائل التي شغلت عقول الفالسفة عىل مر السنني، من مثل مفهوم اهلل، 

ومفهوم احلرية، والوجود والعدم... ، وثالثًا أين شخصيًا مهتم ببعض هذه املسائل.
الفلسفة حني ُطلب  الذاكرة إىل السنة األوىل يل يف دراسة  وعند قراءة النص عادت يب 
منا إعداد حلقة بحث يف الفلسفة القديمة- وكانت احللقة األوىل التي أعددهتا- فاخرتت 
دة يف املوضوع، وعرفت  »مفهوم اهلل« ليكون موضوعها. فاستعرضت وجهات نظر متعدِّ

مت يف بقية مسرييت الدراسية والفكرية:  وقتها عددًا من األمور التي حَتكَّ
عرفت أن هذا املوضوع الذي كنت أعتقد أنه خاص بنا )أعني: أهل الكتب الساموية  - 1

الثالث الكربى( هيمُّ آخرين غرينا، وأنه موضوع عىل مستوى اإلنسانية. حينها أدركت 
أن هناك مسائَل إنسانية، مسائَل هتمُّ اجلميع، وغري مقصورة عىل مجاعة دون أخرى. 

تتقارب يف  - 2 النظر  أن كل وجهات  األول؛ وهو  أمهية عن  يقل  آخر ال  وأدركت شيئًا 
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واجهت  ألهنا  الوجود؛  يف  املرشوعية  متتلك  دومًا  لكنها  أخرى،  يف  وتتباعد  أماكن 
مسألة إنسانية، وقدمت جانبًا من احلل.  

واألمـر الثالـث الـذي أدركته أن كل نظريـة منها تنطـوي عىل مواطن قـوة وإقناع من  - 3
جهـة، ومواطـن ضعف وحمالت انتقـاد من جهة أخـرى، لكن األمر املهـم هنا؛ أين مل 
هها أصحـاب النظريات  أكـن أتبـني كال النوعني إال من خـالل االنتقادات التـي ُيوجِّ
األخـرى ﴿... َواَل ُينَبُِّئـَك ِمْثـُل َخبِيـٍر﴾ ]فاطـر: 14[. عندها أدركـت أن الوعي بأي 
نظريـة يكـون قـارصًا ما مل تعـرف االنتقـادات التي ُتوجـه إليها من أهـل االختصاص  

وأصحاب النظريـات املختلفة. 
ولذلك قررت من يومها أن ال أستمع إىل وجهة نظر واحدة، وأعدها احلقيقة كاملة، 
وإنام أرى دومًا أن احلقيقة موزعة بني الناس وبني النظريات، وأن السبيل الوحيد لتكون 
موضوعيًا من جهة، ومستقاًل بفكرك من جهة أخرى ال يكون إال باالطِّالع عىل األفكار 

املختلفة، والتي يكشف بعضها َعور البعض اآلخر، وتتكامل. 
يف األول عىل الفلسفة اليونانية القديمة من وجهة نظر  - 4 أيضًا يف تلك املرحلة كان تعرُّ

د يل أيضًا  مفكر إسالمي، وهو »الشهرستاين« يف كتابه »امللل والنحل«، فالحظت أمرًا أكَّ
صواب ما كنت قد وصلت إليه من وجوب النظر يف رؤى اجلميع عىل حدٍّ سواء، ذلك 
أن »الشهرستاين« ُيشري يف أكثر من موضع إىل أن الفالسفة اليونان القدماء إنام تتلمذوا 
وأخذوا  الرشق،  من  ومصلحني  أنبياء   أتباع  أو  حكامء  أيدي  عىل  أساتذهتم  أو  هم، 
»أمبادوقليس« من  السالم( وأخذ  تراث »موسى« )عليه  عنهم. فأخذ »طاليس« من 
حكمة »لقامن«، ومن هذا وشبيهه اليشء الكثري. وهذه األشياء مل أكن ألجدها يف أيٍّ 

من املراجع التي رجعت إليها يف ذلك احلني،  والتي كانت كلها من لون واحد.
الفريقان  بحث  سواء،  حدٍّ  عىل  والفقهاء  العلامء  أفكار  اإلنسانية  املسائل  كت  حرَّ لقد 
يف مفهوم اهلل، ويف احلرية اإلنسانية، واإلرادة اإلهلية. بحث الفريقان يف الوجود والعدم، 
الوجود، يف  الفريقان يف أصل  العكس، بحث  أو  العدم  إىل  الوجود  االنتقال من  ومسألة 
يات، اتفقوا عىل أمهية املسألة، واختلفوا  اإلله والطبيعة، اتفقوا يف املسألة، واختلفوا يف املسمَّ
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واملسائل  الناس!،  هم  أليسوا  عجب-  وال  عينها-  باملسائل  هيتمون  اجلميع  إن  حلِّها،  يف 
إنسانية.   

ت هبا بطون الكتب، ونسوا مجيعًا أهنم َمْن  لكن الغريب أهنم أنتجوا األفكار التي َغصَّ
عن  ونفاها  كاملة،  احلقيقة  حيازة  فكرته  إىل  منهم  واحد  كل  فنسب  األفكار،  هذه  أنتج 
اآلخر. ودخلوا يف حوارات عقيمة: كل فريق منهم يريد من الفريق اآلخر أن يتنازل عن 
كل أفكاره، أن يعرتف بأنه إذ أنتجها كان ال عقل له، أن يتوب منها، وإذ ذاك فقط يعرتف له 

بالعقل!، ودون هذا االعرتاف ربام يكون دمه مهدورًا، أو وجوده يف خطر. 
أليس شيئًا غريبًا أن ننتج أفكارًا ، ثم تصري هذه األفكار أقدس، أو أعظم، أو أهم منّا؟ 
ي بأنفسنا، أو بخصومنا عىل  م األُضحيات والقرابني، فنُضحِّ وهلا البقاء، ولنا الفناء، وهلا ُتقدَّ

مذبحها املقدس؟! أليس هذا غريبًا؟ 
لقد دخل الناس يف حروب عقيمة هيدف كل فريق من وراء حربه أن ُينهي أفكار الفريق 
أنه يف كل مرة  العجيب  معًا. واليشء  فلينته اآلخر وأفكاره  له ذلك،  مل يكن  اآلخر، وإن 
حيدث فيها هذا الرصاع، وال حيدث إفناء هلذه األفكار، خيرج اجلميع ليقولوا: إن هذه إال 

جولة، وأن احلرب مل تنته بعد.
يف الواقع هذا النوع من احلروب ال ينتهي، وال يمكن أن ينتهي. وذلك لسبب بسيط هو 
أهنا حروب عىل هذا امُلخَتلف أو ذاك، والذي لو افرتضنا أنه انتهى )وهذا من النوادر كام 
يشهد التاريخ؛ الذي ال يزال إىل اآلن حيتفظ بأكثر األفكار بدائية وسذاجة، واألمثلة أكثر 
من أن حُتىص، فلينظر كل منا حوله، وربام داخله!(، أقول: لو ُقيِّض أليِّ رصاع أن ُينهي 
ه نحوه الرصاع، لظهر غريه، وغريه من املختلفني، ﴿َوَلْو َشاء  امُلخَتلف اجلزئي الذي توجَّ

ًة َواِحَدًة َوالَ َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن﴾ ]هود: 118[.  َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ
الفلسفية  املسائل  من  بعضًا  ُيقارب  أن  هذا  كتابه  يف  حياول  »إسالمبويل«  الكاتب  إن 
يقارب  التي  العامة  الروح  هي  اجلديد  ولكن  اجلديد،  باألمر  ليس  وهذا  عقيدية،  مقاربة 
ه  من خالهلا هذه املسائل، وذلك عندما ُيعلن يف بداية الكتاب، وعرب لغة رمزية عن توجُّ
نها يف شعار يضعه-كام الحظت- عىل  َتعاُييش مع األفكار. هذه اللغة، وهذه املعاين، َضمَّ
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معظم ُكتبه، شعار األيدي املتصافحة، املتصاحلة، وكتاب عليه جمهر لُيشري إىل أمهية تفحص 
هي  فربام  املجهر،  يعود  وملن  الكتاب،  يعود  ملن  تعرف  أن  دون  اجلميع،  أفكار  األفكار، 
أفكارنا نتفحصها نحن، وربام هي أفكارنا يتفحصها اآلخرون، وباملقابل ربام هي أفكارهم 

يتفحصوهنا هم، أو أهنا أفكارهم يتفحصها آخرون، وربام نحن من بني هؤالء اآلخرين. 
إن هذه الروح هي التي أعريها االهتامم األكرب، فاألفكار تبقى أفكار شخص منّا، برش 
خُيطئ وُيصيب. هبذه الروح عرض »إسالمبويل« ما يراه هو، وليعرض اآلخرون رؤاهم. 
عرض رؤيته ملسائل من املنظومة الفكرية التي ينتمي إليها، ورؤيته ألفكار من منظومات 

أخرى، وليعرض اآلخرون رؤاهم يف منظومته الفكرية ويف غريها. 
ُتَكّون إنسانيتنا، ونفقد إنسانيتنا إذ نفقدها، إهنا احلرية التي ُتؤخذ وال  إهنا احلرية التي   

ُتعطى.  
ُكتبت  فصوله  من  عددًا  أن  َيدي  بني  الذي  النص  يف  حلظتها  التي  امليزات  من  أيضًا 
أهم  أحد  التعايش، وهو  وإسرتاتيجيات  أدوات  أهم  أحد  عىل شكل حوار، واحلوار هو 
وسائل تبادل وتداول األفكار. إن العمل الفكري ال يكون يف أفضل حاالته إال من خالل 
ُوفِّق يف  َعرْبَ عرضها عىل اآلخرين، لريى إن كان قد  أفكاره  للمفكر أن خيترب  ُيتيح  حوار 
الوصول إىل صياغات متوافقة مع ما أراد منها، أم أن صياغته ال تأخذ لدى اآلخرين املعاين 
زها،  والدالالت ذاهتا التي كان قصدها. ولريى أين هي مكامن القوة والنضج فيها فيعزِّ
رًا،  مطوِّ حمسنًا،  بًا،  مهذِّ بًا،  مشذِّ فاحصًا،  إليها  فيعود  واخلطل  اإلخفاق  مواطن  هي  وأين 

ًا.  وُمغريِّ
 هذا هو عامل األفكار التي ينتجها اإلنسان، إنه عامل ال يتوقف عن التغريُّ باجتاه األحسن، 
ويف الوقت الذي جتمد فيه هذه األفكار، وتتحول إىل معبودات، فإهنا تكون قد ماتت دون 
إن األفكار احلية هي األفكار املتداولة، ولعل من يتمسك بأفكاره كام  أن يدري صاحبها. 
هي، وخُيفيها عن الناس، وال يقبل هلا أن ُتعرض حتت املجهر، إنام يدفنها بيديه من فرط ُحبِّه 
هلا. كحال تلك املرأة التي ضمت ابنها حتاول أن حتميه من الناس، فإذا به من شدة حبها له، 

وقوة ضمتها خيتنق بني ذراعيها!. 
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لُتعرض األفكار، وليبدأ احلوار بني املختلفني، املتساوين يف اختالفهم، واملتساوين  إذًا؛ 
يف أهنم منتجو األفكار، واملتساوين من خالل أفكارهم هي اقرتاحات حللول ونتائج تفكري 
ملسائل إنسانية، ال ختصهم وحدهم؛ بل يشرتك الناس مجيعًا يف االهتامم هبا، ويشرتك الناس 
مجيعًا يف حماولة التصدي هلا. وليتداول الناس أفكارهم فيام بينهم يف حوار يعكس جوًا من 

التعايش، لعل اإلنسانية تربأ من صفة اإلفساد يف األرض وسفك الدماء.
وليكن هذا الكتاب إسهامًا من الكاتب يف هذا االجتاه.

 واهلل ويل التوفيق.                                 
د. إبراهيم املرصي

أستاذ فلسفة الرتبية يف جامعة دمشق
َنمر ، 3/16/  2009 م
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المقـدمـة

ونتج عنهام رضورة  املجتمع،  ميالد  الذي واكب  التفكري،  بدء  ُوجد مع  نظام  الفلسفة 
تطور اللسان من احلالة الثنائية لألصوات إىل حالة ثالثية األصوات، ليكون اللسان قادرًا 
عىل محل دالالت األفكار ومفاهيمها، وجتسيدها عىل أرض الواقع وترميزها، وتقليمها؛ 
ألنَّ اللسان )اللغة( هو حقل وميدان لألفكار وحامل هلا، وال يمكن حصول التفكري دون 
التفكري  نتيجة  هي  والفلسفة  والفقه،  والفهم  للعقل  ُعليا  مرحلة  والتفكري  متطور،  لسان 
اجلدلية  وعالقتهم  واحلياة  والكون  باإلنسان  املتمثل  املوضوعي  الوجود  بأبعاد  الفاعل 
متطابقة  فكرية  أجوبة  إىل  والوصول  احلياة،  بعد  وما  احلياة،  قبل  بام  وعالقتهم  ببعضهم، 
الفلسفة  الواقع قام الربهان عليها، لتصري قاعدة فكرية فلسفية متامسكة؛ يقوم رصح  مع 
بمنظوره للحياة واإلنسان واملجتمع عىل ُأسسها الراسخة، وبموجبها يامرس اإلنسان دوره 

خليفًة يف األرض، يقوم بعمراهنا بالعدل والسالم واخلري واملحبة.  
ل عىل األرض، وهذا املجتمع األول  وهذه الفلسفة ُوجدت مع أول جمتمع إنساين تشكَّ
هو ال شكَّ املجتمع العريب عىل أرض عربية؛ ما يدل رضورًة عىل أن رحم الفكر كان يف هذا 
املجتمع العريب منذ القدم قبل احلضارة اإلسالمية، ومنه ُولدت الفلسفة ونثرت بذورها إىل 
عامل الفكر اإلنساين، فانتشت وترعرعت -ممارسة ودراسة- يف ثرى املجتمعات األخرى، 

وكل جمتمع ساهم بقدر معني يف تطوير الفلسفة1.
الفلسفة  أصل  أن  الغرب  مفكري  معظم  لقول  العلمية  الناحية  من  البتة  قيمة  ال  لذا؛ 

يوناين، وهي دخيلة عىل العرب، والعرب ال يعرفون الفلسفة قط!. 
نقصد بمفهوم العربية، مفهوم الفطرة واألصالة والنقاء والطهارة، والتعامل مع البيئة بتكامل وانسجام كجزء منها، وال   1
)مفهوم  فصل  وعالميته(  العربي  اللسان  )علمية  كتابي  راجع  العربية(.  )القومية  الحادث  السياسي  المفهوم  به  نقصد 

العربية بين الفطرة والقومية(.
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فالفلسفة عربية1 الوجود، ولو انتفى عنها ذلك لصارت فلسفة أعجمية ومهية ال متتُّ 
إىل الواقع بصلة، ونحن نعلم أن مادة دراسة الفلسفة هي الوجود بأبعاده كلها، واألرض 
العربية-كام هو معلوم- نواة االنفجار السكاين يف األرض، وهي مركز الرساالت الساموية 
الفالسفة  سادة  هم  واألنبياء  مجعاء،  لإلنسانية  فيها  ُبعثوا  والرسل  األنبياء  وكل  كلها، 

واحلكامء، واألرض املقدسة هي بالد الشام الكربى  ومنها مكة يف قلب األرض العربية2.
لذا؛ ينبغي عىل اإلنسان العريب أن يكف عن شعوره بضعف تفكريه الفاعل، وأن يزيل 
املفاهيم السلبية، التي حقنها اليهود يف ثقافته، من أن العقل العريب، عقل نقيل ُمقرر فقط، 

وليس عقاًل منتجًا مفكرًا.
وهذا البحث الثقايف هو حماولة لتدريب اإلنسان العريب عىل التفكري، واحلوار والنقاش 
بصورة عربية منسجمة مع الكون العريب، دون الضياع يف تيه من املصطلحات املعقدة، التي 
وقد  والفهم،  املنال  صعبة  أهنا  وإشعارهم  الثقافية،  الدراسة  عن  الناس  حلجب  ُوضعت 
رغم أن الفلسفة ظاهرة اجتامعية  انطلت هذه اخلدعة عىل الناس فانكمشوا عن دراستها، 

متالزمة مع التفكري واللسان متامًا3، وهذه األفكار للنقاش واحلوار ال لإللزام.
   وختامًا أشكر الدكتور »إبراهيم املرصي« عىل تقديمه للبحث.

دمشق- سورية-  20 /3 /2009

مفهوم كلمة العربية ليس قوميًا وإنما مفهوم فطري واقعي، والفلسفة فطرة وتساؤل وتفكير   1
راجع كتابي )اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي(.  2
راجع كتابي )دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير(.  3



17

ية قا اهي  م

عالقة الفعل بالفاعل

تفعيل  ترتَّب عليها  فيه،  باكرًا، وشعر بطاقة ترسي  الفعل1 من نومه  ذات يوم استيقظ 
حاسة األذن، فصار يسمع هبا، وحاسة العني، فصار يبرص هبا، وانتقل هذا اإلحساس إىل 
دماغه ليقوم يشٌء خمفيٌّ فيه بقراءة هذه اإلحساسات بصورة واعية، ويصدر احلكم عليها، 
قام الفعل بتكرار عملية السمع، وتقليب البرص يف األشياء، ووقف ساكنًا يستمتع بام جيري 
يف دماغه من عملية مجع هذه اإلحساسات، وقيام قوة واعية بتحليلها وتركيبها، وربطها مع 

معلومات سابقة أو الحقة، واحلكم عليها. 
وبدأ الفعل السري واكتشاف ما حوله من أشياء وصفات، وهو بحالة ذهول ومتعة يف 
الوقت ذاته، إىل أن التقى مع جمموعة أفعال مثله، عرض هلم ما عرض له، والتقت العيون، 
وأحس كل واحد منهم باستقالل وجوده عن غريه، وشعروا بصفة الوعي واإلدراك حتصل 
يف نفوسهم، فاقرتبوا من بعضهم مبتسمني، وتبادلوا التحيات والرتحيب، وسأل أحدهم 

قائاًل: هل يوجد بينكم فاعل؟
فأجاب اجلميع بالنفي، وقالوا: كلنا أفعال.

فقال فعل: من هو الفاعل إذًا؟ 
فرد عليه فعل ناقص قائاًل: ال يوجد فاعل أصاًل! هل تراه بيننا. وضحك ساخرًا. 

فنظر إليه فعل من األفعال اخلمسة بازدراء، وقال له: اصمت تبًا لك من فعل ناقص، 
كيف رصت فعاًل إذا مل يكن لك فاعٌل؟ أال تعلم أن الفاعل سابق يف وجوده عن الفعل، 

ولوال الفاعل ملا ُوجد الفعل.
نقصد بالفعل محل ظهوره في المفعول به.  1
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الناقص خجاًل، وأرخى نظره إىل األرض! واستمر احلوار بني األفعال  فسكت الفعل 
اخلمسة.

قال الفعل األول: تعالوا نبحث عن الفاعل؟
رد الفعل الثاين: وكيف ذلك؟

قال الثالث: لنجرب أن ننادي عليه؟
ذلك  بعد  وسكتوا  حناجرهم   مزقوا  الفاعل!.حتى  أهيا  أنت  أين  يرصخون:  وطفقوا 

ينتظرون جوابًا، ومىض وقٌت تلو آخر، ومل يسمعوا أيَّ جواب لندائهم.
بدد الصمَت صوُت الفعل الناقص: أمل أقل لكم: إنه ال يوجد فاعٌل لنا!.

ردَّ عليه الفعل اخلامس قائاًل: إىل متى حترش نفسك فيام ال حُتسن التفكري فيه؟
ابتداء؟ أليس من منطلق وجوده رضورًة، وذلك كوننا أفعاالً  اتفقنا عىل ندائه  إذًا  ملاذا 
حتتاج إىل فاعل وجوبًا، فنحن ننادي من نثبت وجوده، وليس عىل سبيل التجربة أو الربهان 
إلثبات وجوده، وإنام للتعرف عليه، فينبغي أهيا الفعل الناقص أن تنتبه إىل هذا الفرق بني 

مفهوم اإلثبات، ومفهوم الكيف؟.
تدخل الفعل الرابع قائاًل: َدْعَك منه، ولنتابع بحثنا عن الفاعل!.

يكون  أن  نراه حولنا، عسى  ما  والتقسيم عىل  السرب  تعالوا نجرب  الثالث:  الفعل  قال 
أحدهم هو الفاعل!.

نظر األفعال اخلمسة إىل أنفسهم، وتبادلوا النظرات بينهم.
قال الفعل األول: هل يوجد أحٌد منكم يتصف بصفة الفاعل؟

فرد اجلميع بالنفي!
قال الفعل الثاين: هل قام أحدكم بفعل إجياد السامء واألرض!؟

رد عليه الفعل اخلامس قائاًل: عندما بدأ وعينا وإدراكنا شاهدنا السامء واألرض موجودة 
رة عنهام يف وجودنا، وبالتايل فنحن مل نوجد السامء واألرض. قبلنا، فنحن أفعال متأخِّ
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قال الفعل الثالث: هل حيتمل أن يكون الفاعل هو السامء أو األرض!؟
رد الفعل الرابع قائاًل: يستحيل ذلك؛ ألنَّ هذه األشياء هي أفعال أدنى منا صفة، وذلك 

لفقدان الوعي واإلدراك عندها!.
نكون  أن  احتامل  يوجد  أال  قائاًل:  احلوار  يف  وتدخل  نفسه،  الناقص  الفعل  يتاملك  ومل 

أوجدنا أنفسنا، ونصري نحن الفاعل والفعل يف وقت واحد؟
نظر إليه الفعل األول وقال: عجيب أمرك يا ناقص!  متى تكف عن هرائك؟

النتيجة  لكانت  اهلراء  ذلك  افرتضنا  لو  إذ  لنفسه؟  فاعاًل  الفعل  يكون  أن  يمكن  كيف 
اهلالك والفناء للفعل والفاعل معًا، من حيث انقالب الفاعل فعاًل، والفعل فاعاًل، انظر 
إىل فعل )قرأ( عىل سبيل املثال؟ هل يمكن أن يصري فعل )قرأ( هو الفاعل )القارئ( أو هل 

يمكن أن يصري الفاعل )القارئ( فعل )قرأ(؟
صفتان  هلام  واحدًا  يصريان  حيث  بفعله،  الفاعل  يندمج  أن  يمكن  هل  آخر:  بمعنى 

متناقضتان )الفاعل والفعل( أو )القادر واملقدور عليه(!.
قال الفعل اخلامس: ملاذا ال نستطيع أن نعرف الفاعل؟

رد الفعل الثالث: يا أخي هذا يشء طبيعي؛ ألننا لسنا فاعلني، وإنام نحن أفعال، واألفعال 
ال تدرك فاعلها، وال تدرك كل أفعاله، وال تدرك مقاصده الذاتية من أفعاله.

قال الفعل الثاين: لذلك ال يصح أن يسأل الفعل فاعله: ما هو مقصدك من إجياد هذا 
الفعل؟ وإنام ينبغي أن يسأل عن ماهية وظيفة الفعل يف الوجود.

قال الفعل األول: هذه مسألة عظيمة ينبغي االنتباه إليها أثناء بحثنا وحوارنا!.
قال الفعل الناقص: اسمحوا يل بالسؤال عن النقطة األخرية؟ فأنا مل أفهمها!؟

  رد عليه الفعل اخلامس: وضعت اآلن أوىل قدميك عىل جادة الصواب! فالسؤال مفتاح 
العلم والبحث والدراسة، أما أسلوب التهكم واهلراء واهلرطقة فهو أسلوب يوصلك إىل 
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الضالل والضياع والفشل، يا بني! قصد الفعل الثاين بقوله أن نفرق بني ما يتعلَّق بالفاعل 
من أمور، وما يتعلَّق بالفعل من أمور، فمسألة وجودنا نحن األفعال هلا وجهان: 

األول: يتعلَّق بالفاعل ذاته، وهذا أمر يستحيل عىل الفعل أن يدركه، بل ال هيمه أصاًل.
أو من  له،  الفاعل  إخبار  الفعل من خالل  يدركه  أمر  ذاته، وهذا  بالفعل  يتعلَّق  الثاين: 
تفاعل الفعل- إن كان له صفة الوعي- مع ذاته والواقع، فيصل إىل الوظيفة التي ُوِجَد من 

أجلها.
الفعل الرابع: لنتابع عملية احلوار والسرب والتقسيم.

الفعل األول: من خالل ما وصلنا إليه من أفكار يظهر لنا مفهوم الغيب من وجهني: 
أ-  غيب يتعلَّق بصفات الفاعل وذاته.

ب- غيب يتعلَّق بأفعال الفاعل يف الواقع.
الفعل الثاين: مفهوم الغيب الذي يتعلَّق بالفاعل يستحيل اخرتاقه ودراسته؛ ألنه انتقال 
من مستوى الفعل الذي نعيش فيه، وحيكمنا إىل مستوى الفاعل وصفاته، وهو ال خيضع 
لذات مواصفات الفعل أو معايريه، بينام خيضع مفهوم الغيب الذي يتعلَّق بالفعل ملعايري 
ومواصفات الفعل الذي نحن جزء منه، وبالتايل خيضع للدراسة ويمكن اخرتاقه، وما كان 

غيبًا يصري يف عامل الشهادة.
الفعل الثالث: إذًا؛ الفعل ال يمكن له أن حييط علاًم ومعرفة بكل أفعال الفاعل، وذلك 

ألنه جزء من األفعال ذاهتا!.
الفاعل،  يدرك  أن  الفعل  يستحيل عىل  يزداد غموضًا، كيف  األمر  إن  الناقص:  الفعل 

ومع ذلك ُيصدق الفعل بوجود الفاعل رضورًة؟
الفعل الرابع: يا ُبني! إن الفعل له وجود موضوعي مشاهد ال ينكره أحد، وهذا الفعل 
يستحيل وجوده دون فاعل سابق عنه يف الوجود؛ ما يدل عىل أن وجود الفاعل أشد ثبوتًا 
ر، وظهور الفعل؛ مع قصور  من الفعل ذاته، رغم غياب ذات الفاعل عن اإلدراك أو التصوُّ
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صفات الفعل عن صفات الفاعل التي أدت إىل استحالة إدراك الفعل لصفات الفاعل. 
الفعل اخلامس: لذا؛ كان الغيب مفهومًا علميًا يفرضه مفهوم الشهادة.

الفعل الناقص: كيف يكون ذلك؟
نقل  أمل  آنفًا؟  ذكرناها  التي  األفكار  واستحرض  بفكرك  ارتق  بني!  يا  اخلامس:  الفعل 
منذ قليل: إن الفعل له وجود موضوعي مشاهد، وهذا الفعل حيتاج إىل فاعل؛ ألنَّ الفعل 
الفعل هو غيب ال خيضع لذات مقاييس  بالنسبة إىل  له من فاعل رضورًة، والفاعل  ُبدَّ  ال 
ومواصفات الفعل ذاته؛ ما يؤكد أن الغيب أساس لعامل الشهادة، وعامل الشهادة دليل عىل 
وجود الغيب، ومن هذا الوجه صار مفهوم الغيب مفهومًا علميًا نتعامل معه بثقة من خالل 
عامل الشهادة، والغيب أوسع من عامل الشهادة بالنسبة للفعل الذي هو جزء من عامل الشهادة.

الفعل الناقص: هل يمكن أن يكون الفاعل الذي قام بفعلنا أيضًا هو فعل لغريه؟ 
أنه  سابقًا  لك  ذكرنا  لقد  جديدة،  بصورة  األسئلة  صياغة  ُتعيد  إنك  الثالث:  الفعل 
يستحيل أن جيتمع أو يندمج الفاعل مع فعله حيث يصريان واحدًا؛ ألنَّ ذلك يرتتب عليه 

اهلالك والفناء لكليهام، فام ينبغي أن يصري الفاعل فعاًل، وال أن يصري الفعل فاعاًل. 
)زيدًا(، وال  أن يصري  لفعل )درس(  يمكن  فال  الكتاب.  زيد  مثاًل جلملة: درس  انظر 
الفاعل )زيد( يمكن أن يصري فعل )درس(، ال ُبدَّ من تغاير بني الفاعل وفعله، وال ُبدَّ أن 
يسبق الفاعل فعله يف الوجود رضورًة، بل حمور الوجود هو للفاعل وليس للفعل، ومفهوم 
الفعل،  يف  واإلدراك  الوعي  يتحرك  أن  فبمجرد  الفعل،  داخل  يف  كامن  الفاعل  وجود 
وُيدرك وجوده يكون قد أدرك وجود الفاعل رضورة الزمة لوجوده!، انظر كيف يتعلَّق 
فعل )درس(، واملفعول به )الدرس( بزيد الفاعل، ولوال الفاعل ملا ظهر الفعل وال املفعول 
ونفي  املطبق!،  اجلنون  من  رضب  هو  بوجوده  الشكُّ  أو  الفاعل  نفي  يكون  وبالتايل  به!، 
للوعي واإلدراك عند الفعل نفسه، وبالتايل ال يصلح للنقاش أو احلوار، واإلنسان الذي 
يناقش مفهوم وجود الفاعل أو ُيشكك به، هو إنسان غري صادق مع نفسه، وحياول أن ينقل 

هذا املرض إىل غريه. 
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ن ُذُنوبُِكْم  َماَواِت َواألَْرِض َيْدُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكم مِّ ﴿َقاَلْت ُرُسُلُهْم َأفِي الّلِه َشكٌّ َفاطِِر السَّ
ا َكاَن َيْعُبُد  وَنا َعمَّ ْثُلنَا ُتِريُدوَن َأن َتُصدُّ ى َقاُلوْا إِْن َأنُتْم إاِلَّ َبَشٌر مِّ َسـمًّ َرُكْم إَِلى َأَجٍل مُّ َوُيَؤخِّ

بِيٍن﴾]إبراهيم:10[. آَبآُؤَنا َفْأُتوَنا بُِسْلَطاٍن مُّ
الفعل الناقص: ال أعتقد أنك  أجبتني، فأنا أفرتض استمرار وجود فعل دون فاعل قبله 

إىل ما ال هناية حيث يصري كل فعل هو فاعل ملن بعده، وفعل ملن قبله.
الفعل األول: إنك هبذا االفرتاض أسبغت الوجود عىل الفعل واملفعول به فقط، ونفيت 
وهذه  إجياده،  عملية  يف  لفاعل  الفعل  احتياج  حقيقة  يناقض  االفرتاض  وهذا  الفاعل، 
ا لو كانت حقًا ملا كان ينبغي أن  الفرضية معروفة باسم التسلسل، وهي باطلة يف الواقع؛ ألهنَّ
يقوم عامل الشهادة والغيب ابتداء؛ ألنَّ حمور الوجود هو الفاعل، ففرضية التسلسل يرتتب 
عليها اهلالك والفناء للفعل واملفعول به باملستوى ذاته، إذا تم الدمج بينهام مع نفي الفاعل 
األول، ويقترص الوجود عىل فعل )درس(، واملفعول به )الكتاب( مع نفي الفاعل )زيد(، 
وذلك بصورة ال هناية هلا، وهذا عبث وباطل عقاًل وواقعًا، وهذه ختيالت حملها الذهن فقط 
ال تصلح للدراسة أو النقاش، واخلوض فيها هو خوض يف مستنقع من اهلراء والوهم، وهو 
أشبه بقول أحدهم آلخر يريد أن يناقشه: تعال نفرتض أننا ال نملك عقاًل ونتناقش؟! ولك 

ر طبيعة النقاش لو ريض الطرف الثاين هبذا اهلراء واجلنون. أن تتصوَّ
إثبات  برهان  كل  عىل  نفي  برهاَن  يملك  أنه  عي  يدَّ ملن  تقولون  ماذا  الناقص:  الفعل 
للفاعل، فتصري- من حيث النتيجة- مسألة نفي الفاعل وإثباته متساويتني، وتنتفي عنهام 

صفة العلمية ويصري الَقبول والرفض مسألة شخصية وجدانية؟ 
الفعل الرابع: إن هذا الكالم هراء وهرطقة، متى كان النفي حيتاج إىل برهان؟ فمن حياول 
أن ينفي شيئًا فهو يصدق بوجوده مسبقًا يف نفسه، وإال ملا احتاج إىل نفيه، فمن املعلوم أن 
عيًا فالبينة، بينام النفي هو أمر حتصيل  اإلثبات حيتاج إىل برهان، ولذلك ُيقال: إن كنت ُمدَّ

حاصل يف الواقع ال حيتاج إىل برهان.
 انظر مثاًل ملسألة وجود كائنات فضائية عاقلة خارج األرض، ال نطلب من الذي ينفيها 
بالربهان، ختضع  يثبتها  مل  وإذا  ُيثبتها،  الربهان ممن  نطلب  وإنام  يأيت بربهان عىل ذلك،  أن 



23

ية قا اهي  م

ال  حيادية  بصورة  منها  العلم  يقف  املمكنات،  من  كانت  فإن  واملمكن،  املستحيل  ملعيار 
ينفيها وال يثبتها، ويرتك ذلك للدراسة متهيدًا للحسم مع الزمن، وبرهان إثبات وجود أمر، 
لنفي برهان اإلثبات،  البحث عن برهان  النفي، وبالتايل ال يصح  هو ذاته برهان عىل نفي 

فهذا عمل اعتباطي، ونتيجته الفشل سلفًا لبطالن عمله ابتداًء.
وجود  عىل  برهان  الطرق  ففعل  الباب.  عىل  بالطرق  يقوم  الذي  للطارق  مثاًل  انظر     
الطارق رضورًة، وهذا الربهان يف إثبات الفاعل، هو يف ذات الوقت برهان عىل نفي نفي 

وجود الطارق، ومن هذا الوجه يقولون: نفي النفي إثبات.
لنفي  بربهان  تأيت  أن  يمكن  فكيف  النفي،  نفي  بنيته  يف  يتضمن  إثبات  برهان  فكل     
بمعنى آخر، كيف يمكن أن تنفي وجود الطارق )الفاعل( مع استمرار الطرق  اإلثبات؟ 

)الفعل(!؟ فهذا هراء ال قيمة له أبدًا.
   والتصديق غري االتِّباع، فالتصديق يفرض ذاته عىل العقل نتيجة الربهان، فهو موقف 
باع أمر شخيص يتعلَّق باإلرادة واحلرية،  علمي ال يستطيع العقل نفيه يف قرارة ذاته، بينام االتِّ
ومن هذا الوجه كان اإليامن متعلِّقًا باحلرية، واإليامن هو تصديق زائد اتِّباع، وجمرد التصديق 

وحده ال ُيسمى إيامنًا قط. 
بالعقل،  متعلِّق  أمر  التصديق  للتصديق واإلثبات؛ ألنَّ  احلرية لإليامن؛ ال  لذا؛ كانت    
واحد  زائد  واحد  مفهوم  مثل  الثابت؛  األمر  تصديق  نفي  عىل  القدرة  يملك  ال  والعقل 
َب ذلك احلكم العقيل بسلوكه  يساوي اثنني، ولكن يملك اإلنسان بإرادته أن يكفر أو ُيَكذِّ
القويل أو الفعيل، ومن هذا الوجه صحت املقولة التي تقول:التصديق بوجود اهلل موقف 
لعملية  خيضعان  ال  فاملفهومني  وبالتايل  أخالقي.  موقف  به  واإليامن  الزم،  فطري  عقيل 

الربهنة عليهام، وكالمها موقف شخيص ال يتناوهلام العلم دراسة لشدة ثبوهتام.
َنارًا  لِلظَّالِِميَن  َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء  َفَمن  ُكْم  بِّ رَّ ِمن  الَحقُّ  ﴿َوُقِل 
َراُب َوَساءْت  َأَحاَط بِِهْم ُسَراِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس الشَّ

ُمْرَتَفقًا﴾]الكهف:29[.
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الفعل الناقص: هل يمكن أن يتعّدد وجود الفاعلني؟
رضورة،  األول  الفاعل  بوجود  تصديق  يتضمن  ذاته  حد  يف  سؤالك  إنَّ  الثاين:  الفعل 
ولكن تشكُّ يف وجود اآلخر سواء أكان واحدًا أم جمموعة!، فعليك بام هو ثابت، وأعرض 
تثبتها  أن  حتاول  خيالك  نسج  ومن  حقيقية،  غري  افرتاضات  ألهنا  ؛  الذهنية  أوهامك  عن 
األلوهية؛  ملقام  التعددية  بالربهان عىل  ُمطالب  وأنت  موقفًا علميًا،  ليس  تنفيها، وهذا  أو 
د الفاعلني  عي، وريثام تأيت بالربهان التزْم بتوحيد اهلل، ومع ذلك؛ إنَّ َتَعدُّ ألنَّ الَبيِّنة عىل املدَّ
دة، فال شكَّ أن الفاعلني متعددون بعدد  أمر مرتبط بتعدد الفعل، فإن كانت األفعال متعدِّ

األفعال.
دة كام ترون؛ ما يؤكد تعدد الفاعلني. الفعل الناقص: إن األفعال يف الواقع متعدِّ

الفعل األول: يا لك من سطحي الفهم، مترسع احلكم. لقد قصد بقوله: تعدد األفعال، 
فالفعل بصوره الكثرية حمكوم  تعدد النظام الذي حيكم الفعل، وليس تعدد صور الفعل، 

بنظام واحد من الذرة إىل املجرة، وهذا برهان عىل أحدية الفاعل.
الفعل الناقص: أال حيتمل أن يكون هناك وجوٌد آخر، ونظاٌم آخُر له فاعٌل غري فاعلنا؟

الفعل اخلامس: إنك تناقش اآلن أوهامًا يف ذهنك، بينام نناقش وجودًا موضوعيًا مشاهدًا 
ونحن جزء منه، ويف هذا الوجود املوضوعي ال يوجد إال نظام واحد  يدل عىل أحدية الفاعل 
بالنسبة لنظامنا ووجودنا، أما افرتاض وجود عامل آخر ونظام آخر، وبالتايل فاعل آخر، فهذه 
أوهام ال ختضع للنقاش، أو الدراسة أبدًا، فالدراسة مرتبطة بعامل الشهادة للوصول إىل عامل 

الغيب.
   الفعل الثاين: عود عىل بدء. هل حيتاج الفاعل إىل قيامه بالفعل، بمعنى آخر، هل يصدر 

الفعل من الفاعل رضورة أو اختيارًا ؟
اكتسابًا،  فاعاًل  أم  ذاتًا  فاعاًل  الفاعل من كونه  متعلِّق بصفة  إن ذلك  الثالث:  الفعل     
بمعنى أن الفاعل الذي تتوقف حياته عىل فعله، فهو يصدر منه رضورة الستمرار حياته 

مثل فعل الطعام والرشاب بالنسبة لإلنسان، ويصري اإلنسان فاعاًل اكتسابًا، وليس ذاتًا. 
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أما إذا كان الفعل يصدر من الفاعل مع استغناء الفاعل عنه يف استمرار حياته، ووجوده، 
فهو ال شكَّ يصدر اختيارًا، وإرادة، وليس رضورًة، ويكون فاعاًل ذاتًا، ال اكتسابًا.

الفعل الناقص: ملاذا ُيسّمى فاعاًل إذا مل يكن له فعل يف الواقع.
ال  الفعل  حدوث  وقبل  بالفعل،  قيامه  حلظة  ظهرت  الفاعل  تسمية  إن  الرابع:  الفعل 
والقدرة،  احلياة، واإلرادة  التي هي  الفاعل  ملقومات  الوجود  وإنام  الفاعل،  لكلمة  وجود 

والقيُّومية والصمدية، والعلم واحلكمة، وما شابه ذلك من أسامء
ذاتية، وعندما قام بالفعل ظهرت أسامء فعلية مثل اخلالق، والرازق، واملحيي، واملميت...

إلخ.
َهن عىل  وجوده، وذلك  الفعل اخلامس: وصلنا اآلن إىل أن وجود الفاعل األول ال ُيرَبْ
ألنه أكرب حقيقة، وهو برهان عىل الوجود، ومفهوم وجوده قائم يف أنفسنا بداهة وفطرة، 
وأفعاله أدلة عىل أسامئه، وهو ليس كمثله يشء، وال خيضع ملقاييسنا أو مواصفاتنا، ويصدر 
منه الفعل اختيارًا ال  رضورًة، ومسألة وجوده أشد وأحق إثباتًا من وجودنا نحن؛ ألنَّ الفعل 
ال ُبدَّ له من فاعل وجوبًا، والفاعل سابق يف الوجود عن فعله رضورًة، والوجود املوضوعي 
حيكمه نظام واحد من الذرة إىل املجرة؛ ما يؤكد عىل أحدية الفاعل األول، ووصلنا أيضًا إىل 
أن الفعل ال يدرك فاعَله، وال يدرك مقاصده، بل وال يدرك كل أفعاله؛ ألنَّ الفعل يعيش يف 
عامل الشهادة، ويتعامل مع عامل الغيب بناء عليه، ومفهوم الغيب هو مفهوم علمي، وديني ال 

ُبدَّ منه، فنحن نعيش يف عامل ال مرئي، وما نراه  أقل من القليل.
لذا؛ ينبغي عىل الفعل أن يلزم حّده، ويعرف َقدر نفسه فال يطلب املحال، وال ُينصب 
نفسه حكاًم عىل فاعله يريد أن يعرف كل يشء عنه، وعن مقاصد أفعاله، وينبغي أن يدرك 
الفعل عجزه؛ ألنَّ العجز عن اإلدراك إدراك، وهذا اإلدراك من مقومات اإليامن بالفاعل 
األول، ومن اخلطأ استخدام هذا العجز إلضعاف اإليامن بالفاعل األول، وإن حصل ذلك 
يكون اإلنسان قد وقع باهلراء والسفسطة، ويكون مثله مثل من عجز عن معرفة من يقوم 
ثانية،  مرة  الدراسة  إعادة  يلزمه  أصاًل!.وهذا  طارق  يوجد  ال  فقال:  الباب،  عىل  بالطرق 

وحتديث طريقة تفكريه.
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الفاعل األول، ويطالب  إثبات  الطريقة يف  الناقص:ما تقولون بمن يرفض هذه  الفعل 
بدراسة األمر من خالل ما حيدث من كوارث ومصائب وظلم وطغيان عىل أرض الواقع، 
ويتساءل: أين الفاعل األول العادل احلكيم من ذلك؟ وملاذا ال يتدخل بنفسه ويضع حدًا 
للظلم والبؤس اإلنساين؟ ويصل من خالل ذلك إىل نفي وجود الفاعل أصاًل، ويرضب 
أحد  يوجد  أنه ال  قناعة  إىل  فيصل  له.  ُيفتح  بابًا وال  يطرق  الذي  اإلنسان  مثاًل  عىل ذلك 

خلف هذا الباب. 
الفعل الرابع:إن اجلواب عىل ما ذكرت ورد فيام سبق من احلوار، ولكنك مل تنتبه إىل ربط 

األفكار مع بعضها كعادة من يف قلوهبم زيغ، ال يسمعون إال صوهتم.
ومع ذلك سوف أخترص لك اجلواب:

يقبله  أن  يف  اآلخر  وهوى  للتصويت  خيضع  ال  الربهان  أن  اعلم!  الناقص  الفعل  أهيا 
أو يرفضه، الربهان حيادي، ويفرض ذاته بذاته عىل الفكرة، انظر إىل برهان وجود فاعل 
الباب من حيث وقوع احلواس أو أحدها عىل أثر الفاعل)الطرق(؛ ما يؤدِّي  الطرق عىل 
عند السامع العاقل رضورًة إىل وجود الفاعل الطارق، ويصل إىل ذلك بنفسه دون أن جيربه 
أحد عىل الربهان، فتخيَّل لو أن هذا السامع للطرق قال: ال أقبل هبذا الربهان الذي حصل 
يف نفيس عىل وجود الفاعل، وأريد منكم أن ُتثبتوا يل الفاعل من غري هذا الوجه؟ فسوف 
يكون جواب  السامعني اآلخرين: قم انظر بنفسك للفاعل إن كان يمكن رؤيته، وانتفاء 
رؤيتها،  دون  األمور  بكثري من  ألنَّنا نصدق  نفي وجوده؛  برهانًا عىل  ليس  رؤيته  إمكانية 

ونتعامل بثقة معها وبصورة علمية، دون أن خيطر يف أذهاننا أيُّ شكٍّ يف وجودها. 
ة به، تؤكد أنه  وإن استمر يف رفض الربهان الثابت يف نفسه، فهذا ينمُّ عن مشكلة خاصَّ
يعاين من مرض يف تفكريه نتيجة معاناة نفسية يعيشها يف أعامقه، وهو يف ذلك بني أمرين: 
الفكرية  الرؤية  إمكانات  تنقصه  ساذجًا  أو  وينكره،  احلق  يعلم  النية  خبيث  يكون  أن  إما 

احلاسمة.   
أما مسألة نفي وجود الفاعل لعدم معرفة مقاصد أفعاله، أو ما ينتج عنها من مصائب، 
اجلنايات  مع  املجتمع  يتعامل  كيف  انظر  األحداث!،  مع  التعامل  يف  طفويل  موقف  فهذا 
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واجلرائم التي حتدث يف الواقع، يبحث عن فاعلها ليعاقبه، وال خيطر يف ذهنه نفي الفاعل 
املسألة  ألنَّ  نفيه؛  أو  الفاعل  بثبوت  هلا  عالقة  ال  فسادها  أو  األعامل،  صالح  فمسألة  هلا، 

متعلِّقة باحلكم عىل الفعل، وليس عىل وجود الفاعل.
ووجوده  عليه،  يدل  كله  والوجود  وبداهة،  فطرة  ثابتة  األول  الفاعل  وجود  ومسألة 
يقتيض حكاًم ثبوت صفات احلكمة والقدرة واإلرادة املطلقة كرضورات الزمة أللوهيته، 
ونفي معرفة مقاصد أفعاله ال يصح عقاًل وعلاًم أن ينفي وجوده؛ ألنَّ املسألتني منفصلتان 
األول  الفاعل  بمقاصد  )اإلنسان(  الفعل  حُييط  أال  الطبيعي  ومن  متامًا،  بعضهام  عن 
بإرادة  فاعل  للفعل؛ ألنَّه  أفعاله  بتفسري مقاصد  ملزم  الفاعل غري  أن  املدبر(، كام  )اخلالق 
َما  اٌل لِّ ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾ ]األنبياء:23[ ﴿إِنَّ َربََّك َفعَّ كاملة وعلم مطلق﴿اَل ُيْسَأُل َعمَّ
ُيِريُد﴾]هود:107[، ونفي وجود الفاعل ال يؤثر عىل الفاعل نفسه، وإنام يؤثر عىل الفعل 
مع  صلته  قطع  نتيجة  والقلق  باالضطراب  ُيصاب  سوف  إذ  وسلوكه،  حياته  ونمط  ذاته 

فاعله.
العرتاضه  قيمة  وال  كرهًا،  أو  طوعًا  له  خيضع  والفعل  الفاعل،  يضعه  الوجود  فنظام 
عىل النظام، فنظام احلياة واملوت يقوم عىل قانون الثنائية والزوجية يف األمور)حق/باطل، 
عدل/ظلم، خري/ رش( والفعل - اإلنسان - جزء من هذا النظام، ليس له إرادة يف تغيري 
ذ ما  النظام أو تعديله أو االعرتاض عليه، ومهمته أن ينسجم مع النظام ويسري وفقه، وينفِّ
الَعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َواْلَحَياَة  الَمْوَت  َخَلَق  ِذي  الفاعل منه ﴿الَّ يطلب 
ابتالء وامتحان، ومادة االمتحان هي مهمة اخلالفة يف  فالدنيا دار  الَغُفوُر﴾ ]الملك:2[، 
األرض باحلق واخلري والعدل واملحبة وعمراهنا، ﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي 
األَْرِض َخِليَفًة﴾ ]البقرة:30[، والتدخل اإلهلي املبارش يف منع الظلم أو الرش نقض وإبطال 
ألصل االمتحان واالبتالء لإلنسان، بل إنقاص من قيمة اإلنسان وفضله، وتقليل من شأنه، 
الراهن عىل ما هو عليه من رصاع  بني احلق  وإلغاء مقام خالفته وتقييد حريته، فالوضع 
والباطل هو منتهى التكريم لإلنسان كجنس وأعىل درجات تفضيله عىل سائر املخلوقات. 
وغري ذلك ُيعد تروجيًا لفلسفة قدرية جربية جديدة، تدمغ اإلنسان هبوان العجز أمام َقَدٍر 
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ة اإلكراه، والتنس أن جرائم اإلنسان و حروبه هي منه  ال يرحم، فيمتنع عن االختيار بحجَّ
فال يلوم إال نفسه،واليطلب من غريه أن يرفعها أو يزيلها، فام يفعله اإلنسان ملزم بتغيريه 
مااستطاع من خالل  يتجنبها  أن  اإلنسان  فعىل  الطبيعية  الكوارث  أما  بنفسه،  وحتسينه هو 
االبتعاد عن أماكن حصوهلا أو اكتشاف سننها فيتحكم بسريها ويوجهها مثل توجيه حركة 

الفيضان خارج املدينة 
البيت املطروق، كدليل عىل نفي وجود أحد داخله، فهذا  أما استخدام عدم فتح باب 
باطل يف الواقع املشاهد، فكثريًا ما نطرق باب أحدهم وال يفتح لنا، ونعلم بعد ذلك أنه 
كان يف البيت، فاملثل ساقط كربهان لنفي الفاعل، السيام أن الفاعل ال خيضع إلرادتنا، أو 

رغباتنا، أو هوانا!.
واعلم أن وجود اخلالق أمر ثابت فطرة وواقعًا ومنطقًا،وبالتايل اليصح تطبيق مقولة: 
عي(عىل من يؤمن به ويثبته، ألن الثابت الُيطلب إثباته، فهو حمل تسليم من  )البينة عىل املدَّ

العقالء لشدة ثبوته، وبالتايل َيلزم النايف ألمر ثابت أن يأت بربهان عىل نفيه أو يصمت!
الفعل الناقص: أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له.

ُه الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكُة َوُأْوُلوْا الِعْلِم َقآئَِمًا بِاْلِقْسِط الَ إَِلـَه إاِلَّ ُهَو الَعِزيُز  ﴿َشِهَد الّلُه َأنَّ
الَحكِيُم﴾]آل عمران:18[.
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اهلل رب الناس

الشباب مستقبل األمة، واملجتمع الشاب هو الذي ينعم بنسبة كبرية من الشباب، وُبنية 
املجتمعات العربية واإلسالمية ال تعاين من قلة عدد الشباب، بل تفضل بشباهبا املجتمعات 
األوروبية التي تعاين من ارتفاع نسبة املسنني بصورة ملحوظة ومتعاظمة، األمر الذي هيدد 
استقطاب  فعملوا عىل  الداهم،  أوروبا بخطر جدي، وأدرك مسؤولوها اخلطب  مستقبل 

املهاجرين الشباب درءًا لشبح شيخوخة القدرة البرشية. 
التي   الفتي الذي يربض عىل طاقة شبابية هائلة مسؤول عن إعداد املسارب  واملجتمع 

تفجر هذه الطاقات، وتزجها يف ميادين العلم والنهضة كافة!.
الثقافة  تبوأت  التي حيملها،  املفاهيم  وبام أن اإلنسان كائن ثقايف يكيِّف سلوكه حسب 
مكانتها السامية كمحرك للنهضة، وقد ُوصفت الثقافة بعرشات التعاريف، وكل تعريف 

خيدم وجهة نظر صاحبه، والذي أراه صوابًا هو: 
الثقافة: هي تفاعل اإلنسان بصورة علمية مع بيئته االجتامعية والطبيعية هبدف الوصول 
إىل إدراك حقائق عالقة اإلنسان مع الكون واحلياة واملوت، وما قبل احلياة وما بعد احلياة، 

وعالقة هؤالء مجيعًا ببعضهم، وإرساء قواعد النهضة عىل هذه األسس الراسخة.
ومعرفة هذه العالقات الفكرية هي اجلواب الشايف عىل األسئلة الفطرية الثالثة )كيف، 
ة يف مرحلة الشباب. وهذه الثقافة هي التي متيز هوية  ق اإلنسان، خاصَّ ملاذا، أين( التي تؤرِّ

املجتمع عن غريه من املجتمعات.
ة، والعلم عام.    لذا؛ كانت الثقافة خاصَّ

  واإلنسان منذ بدء الوعي َوجد أجوبة هذه األسئلة الفطرية من خالل تفاعله االجتامعي 
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والطبيعي يف الواقع، وكان كل جمتمع ُيعيد هذا التفاعل الثقايف لفهم وحتديد هذه العالقات 
ى بالعقدة  الفكرية، والتأكد من درجة موافقتها لواقعه، وصارت هذه األسئلة الثقافية تسمَّ
الكربى، وأشبعها فالسفة كل جمتمع دراسة وحتلياًل. فكانت الدراسات ترتاكم مع الزمن، 
ل السابقة من جانب وتوافقها من جانب آخر، إىل أن وصلت معظم  وكل دراسة الحقة تعدِّ

املجتمعات اإلنسانية إىل جواب واحد  نستعرضه فيام ييل:
س1- كيف وجدنا؟

الفعل منه اختيارًا  ُبدَّ من فاعل أول قائم بنفسه مستغٍن عن غريه يصدر  ج- قالوا: ال 
التسلسل2  نظرية  الدور1، وال  نظرية  تنطبق عليه  األول ال  الفاعل  احتياجًا، وهذا  وليس 
من  وذلك  وهناية،  بداية  له  )الفعل(  الكون  أن  الفيزياء  علامء  وأثبت  الواقع،  يف  لبطالهنام 
إىل  النهاية  يؤدِّي يف  الذي  اليشء  بنية  الداخيل يف  التناقض  قانون  الكون عىل  نشوء  خالل 
هالكه ال حمالة، من هنا قال بعض العلامء: إن الكون حيمل يف ذاته بذور فنائه، فالكون فعل 
له بداية ويسري إىل هنايته كنظام وصورة، ال كامدة وطاقة، وبالتايل حيتاج رضورًة إىل فاعل 
من غري صفاته يكون أساسًا ومصدرًا للوجود، وهذا الفاعل األزيل )األول واآلخر( يملك 
بالطاقة  يمده  فعله  قائاًم فوق  زال  ما  أوالً، وصفتي اإلجياد، واإلمداد، وهو  التقدير  صفة 

واحلياة، يدبر أمر هذا املرشوع املتنامي.
َماَواِت  َفاطِِر السَّ الّلِه َشكٌّ  َأفِي  ُرُسُلُهْم   وبالتايل فنحن خملوقون خلالق عظيم. ﴿َقاَلْت 
ى َقاُلوْا إِْن َأنُتْم إاِلَّ َبَشٌر  َسـمًّ َرُكْم إَِلى َأَجٍل مُّ ن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخِّ َواألَْرِض َيْدُعوُكْم لَِيْغِفَر َلُكم مِّ

بِيٍن﴾ ]إبراهيم: 10[. ا َكاَن َيْعُبُد آَبآُؤَنا َفْأُتوَنا بُِسْلَطاٍن مُّ وَنا َعمَّ ْثُلنَا ُتِريُدوَن َأن َتُصدُّ مِّ
والتقدير رضورة فلسفية وعلمية الزمة تسبق اإلجياد رفعًا للموجود فوق شبهة الوجود 

االعتباطي.
س2- ملاذا وجدنا؟ 

قانون  عىل  قائم  اإلنساين  املجتمع  أن  فشاهد  االجتامعية،  حياته  إىل  اإلنسان  نظر  ج- 
نظرية الدور يقصد بها حاجة األول للثاني في وجوده، وحاجة الثاني لألول، والنتيجة هي الهالك والفناء لالثنين معًا   1

ضرورًة عقلية.
نظرية التسلسل يقصد بها استمرار وجود الفعل من فعل قبله إلى ما ال نهاية، والنتيجة هي إثبات للفعل دون الفاعل،   2

وهذا يقتضي الهالك والفناء؛ ال الوجود.
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التناقض احلكمي املعياري الثنائي، فكل عالقاته حمكومة هبذا القانون اجلديل، فشاهد الظلم 
وشعر به يف كيانه وحياته، فعلم أنه الُبدَّ من وجود العدل وحتقيقه عىل أرض الواقع، وكذلك 
اخلري والرش، والصالح والفساد...إلخ، وذلك كحاجة العطشان للامء أو ملا يرويه،فيبحث 

عن شيئ يؤمن بوجوده مسبقًا، وذلك الوضع ألن الظلم صدر من إنسان مثله.
وبالتايل ينبغي عليه أن يدفع عن نفسه الظلم من خالل العمل عىل تطبيق العدل، ليأخذ 
واخلري  والظلم،  العدل  بني  الثنائي  التناقيض  الرصاع  خالل  من  جمراه  االجتامعي  القانون 
والرش، والصالح والفساد، وعندما شاهد اإلنسان أن املوت هناية حتمية حلياته القائمة عىل 
قانون التناقض الثنائي املعياري، آمن أنه  ُوِجَد يف هذه احلياة الدنيا لتحقيق العدل، واخلري، 
والصالح، وحماربة الظلم، والرش، والفساد، ويف حال مل يستطع حتقيق ذلك آمن بوجوب 

وجود يوم آخر بعد املوت يتحقق به اخلري والعدل والسالم.
دار  الدنيا  احلياة  املسؤولية، وهي  دار  ويعيش يف  كائن مسؤول،  اإلنساين  الكائن  إذًا؛    
الرشير(،  )اإلنسان  والشيطان  الصالح،  اإلنسان  بني  الرصاع  ويكون  واالمتحان،  االبتالء 

وليس بني الرمحن، والشيطان، وبالتايل أدوات الرصاع متاحة للطرفني عىل أرض الواقع. 
   ومع ذلك العلم الذي يمكن لإلنسان أن يصله من خالل تفاعله مع الواقع واملجتمع، 
ُيعلِّمون  ومنذرين،  مبرشين  الرسل  فأرسل  امتحانه،  يف  ليتخبط  الرحيم  اخلالق  يرتكه  مل 

الناس، وخُيربوهنم  ملاذا وجدوا؟ 
الَعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  َأْحَسُن  ُكْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكْم  َواْلَحَياَة  الَمْوَت  َخَلَق  ِذي  ﴿الَّ تعاىل:  اهلل  قال 
]الذاريات:  لَِيْعُبُدوِن﴾  إاِلَّ  نَس  َواإْلِ الِجنَّ  َخَلْقُت  ﴿َوَما  وقال:  ]الملك:2[،  الَغُفوُر﴾ 
خلق  اهلل  أن  يعني  ما  واللني(؛  )الشدة  صورتني  عىل  الواقع  يف  تدل  العبادة  وكلمة   ،]56

الناس ليامرسوا حريتهم كاملة يف اختيار اإليامن أو الكفر، كام قال تعاىل: ﴿َوُقِل الَحقُّ ِمن 
ُسَراِدُقَها﴾  بِِهْم  َأَحاَط  َنارًا  لِلظَّالِِميَن  َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء  َفَمن  ُكْم  بِّ رَّ

]الكهف:29[.
واحلساب،  الدينونة  وجود  واقتضيى  املطلقة،  الربانية  احلكمة  رصح  يتجىل  وهكذا 
التام  احلق  تكفل  التي  اخلالقية  الضامنة  عىل  القائم  الرصح  والعقاب،  الثواب  ومنظومة 
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املخلة  التأثريات  من  املنعتقة  احلرة  إرادته  بموجب  يريده  الذي  السبيل  باختيار  للمخلوق 
بالعدالة.

س3- أين نذهب بعد املوت؟
ج- عندما علم اإلنسان بوجود اخلالق املدبر، وأدرك أنه أوجده يف احلياة الدنيا لالبتالء 
حيكمها  الدنيا  احلياة  وأن  والصالح،  والعدل  باخلري  األرض  وعمران  املسؤولية  ِل  وحتمُّ
قانون التناقض اجلديل املعياري، وصل إىل حتمية وجود حياة  بعد املوت خالية من التناقض 
اجلديل املعياري، قائمة عىل السالم واخلري واملحبة بصورة أبدية، ووصل أيضًا إىل أن نفس 
اإلنسان كائنة رسمدية ال تفنى، وال هتلك مثل اجلسم الذي يتحول إىل عنارصه األوىل، وأن 
نن اجلديدة لتحل به،وتستخدمه مرة أخرى؛  النفس سوف ُتبعث يف جسم خُيلق هلا َوْفَق السُّ

ألنَّ الوجود احلقيقي لإلنسان إنام هو وجود نفسه، وليس جسمه، وصدق من قال: 
اهنض بنفسك واستكمل فضائلها           فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

وأنزل اخلالق املدبر عىل رسله كتبًا تضمنت األجوبة الفطرية والعلمية لألسئلة الثالثة 
الكربى )كيف، ملاذا، أين( رمحًة بعباده وحتقيقًا للحكمة وقطعًا للحجة والربهان لئال يكون 

للناس حجة بعد الرسل.
   أهيا الشباب! إّن هذه األجوبة الثالثة للعقدة الكربى صارت قاعدة وقيادة فكرية لنظام 

اإلنسان واملجتمع، وبتطبيقها  ينهض املجتمع من وهدة االنحطاط والتخلف والذل. 
واملقياس لصواب هذه األجوبة الثالثة هو: 

مطابقة األفكار للواقع وقيام الربهان عليها.. 1
موافقة األفكار للفطرة اإلنسانية.. 2
رسيان األمن واالطمئنان يف املجتمع نتيجة اعتامدها. . 3

هذه القاعدة الفكرية هي أساس دعوة األنبياء والرسل كلهم، ال ختضع لعملية التطور 
ا حقيقة ثابتة.  والنسبية؛ ألهنَّ
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أهيا الشباب! أريد أن أصل إىل أن اهلل اخلالق املدبر هو أحد صمد عند اجلميع، فال يوجد 
يف تاريخ اإلنسان من ادَّعى وجود خالق آخر غري اهلل  

ُه َفَأنَّى  ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَّ َر الشَّ َماَواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ ْن َخَلَق السَّ ﴿َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ
ُيْؤَفُكوَن﴾ ]العنكبوت:61[.

والـرشك حصـل بمقـام الربوبيـة، وهـذا اإللـه العظيـم قد أنـزل دينـًا واحدًا بـدأ بنوح 
O، واسـتمر يف حركتـه إىل إبراهيـم وموسـى وعيسـى ليصـل إىل حممـد صلـوات اهلل 
يَن ِعنـَد الّلِه  ين سـامه اخلالق اإلسـالم ابتـداًء منـذ نزولـه ﴿إِنَّ الدِّ عليهـم مجيعـًا، وهـذا الدِّ

اإِلْسـاَلُم﴾ ]آل عمـران: 19[
ْسِلمًا َوَما َكاَن ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾]آل  ﴿َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِدّيًا َوالَ َنْصَرانِّيًا َوَلِكن َكاَن َحنِيفًا مُّ

عمران:67[.
َإالَّ  َتُموُتنَّ  َفاَل  يَن  الدِّ َلُكُم  اْصَطَفى  الّلَه  إِنَّ  َبنِيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب  َبنِيِه  إِْبَراِهيُم  بَِها  ى  ﴿َوَوصَّ

ْسِلُموَن﴾  ]البقرة: 132[. َوَأنُتم مُّ
ِذيَن  الَّ اإليامن باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح ﴿إِنَّ  الفكرية واحدة، وهي  فالقاعدة 
ِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالِحًا َفَلُهْم  ابِِئيَن َمْن آَمَن بِاللَّ ِذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ آَمنُوْا َوالَّ

ِهْم َوالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن﴾ ]البقرة: 62[. َأْجُرُهْم ِعنَد َربِّ
بينام أخذ الرشع حمورين:

املحور األول: رشع له صفة الثبات ابتداء، وذلك التصافه باإلنسانية والعاملية، فأخذت 
هذه األحكام صفة الرشع اإلسالمي، وكانت تنزل تِباعًا عىل كل رسول حسب معطيات 
ة  واقعه، وترتاكم بناًء من رسول إىل رسول، إىل أن وصلت إىل آخر رسول، فتم ختم النُّبوَّ

الكتامل الرسالة. 
املحور الثاين: رشع كان ينزل عىل الرسل بجانب الرشع اإلسالمي، وهي أحكام مرتبطة 
ُل  ُيعدَّ تارخيي،  عيني  قومي  رشع  فهي  الرسول،  بقوم  ة  خاصَّ اجتامعية  مرحلية  بظروف 
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وُينَسُخ عند بعث رسول جديد. 
مع  بناًء ويكرب  يرتاكم  األول  والتارخيي،  اإلسالمي  بمحوريه  الرشع  حركة  واستمرت 
الزمن، واآلخر يتقلص وينكمش مع الزمن، إىل أن أراد اخلالق املدبر إكامل نزول الرشع 
الرشع  من  نزل  ما  كل  فيه  وأعاد  القرءان  فأنزل  حممد،  النبي  ببعث  وذلك  اإلسالمي، 
اإلسالمي سابقًا، وأكمله بناًء، ونسخ كل الرشع القومي العيني حني مل ينزله مرة ثانية يف 
ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  الكتاب اجلامع للرشع اإلسالمي ﴿الَيْوَم  القرءان هو  فصار  القرءان. 
الكتب  ضمت  بينام   ،]3 ِدينًا﴾]املائدة:  اإِلْساَلَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأْتَمْمُت 

السابقة أجزاء من الرشع اإلسالمي وأجزاء من الرشع القومي العيني. 
ى بتعدد األديان، وبالتايل  وهذا يوصلنا إىل أن دين اهلل هو اإلسالم، وال يوجد ما ُيسمَّ
من اخلطأ أن تكون الدعوة إىل تقارب األديان، وإنام ينبغي أن تكون الدعوة إىل التعايش، 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َها النَّاُس إِنَّ والتعارف، والتعاون، ﴿َيا َأيُّ
َه َعِليٌم َخبِيٌر﴾ ]احلجرات: 13[، فالرصاع بني  ِه َأْتَقاُكْم إِنَّ اللَّ لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
الناس ليس دينيًا، وإنام هو رصاع سيايس واقتصادي، فاإلسالم دين أتباع األنبياء والرسل 

مجيعًا، أما رشعهم فهو مؤلف من قسمني: 
األول: أحكام هلا صفة الرشع اإلسالمي )إنساين عاملي(. 

بخالف  والتعديل،  بالنسخ  املعنية  وهي  العيني  القومي  الرشع  صفة  هلا  أحكام  الثاين: 
الرشع اإلسالمي، فال يصح نسخه أو تعديله أبدًا؛ ألنَّه إنساين عاملي ابتداًء، ولذلك نجد أن 

النسخ كان دائاًم بني رشع سابق وآخر الحق، ومل حيصل النسخ يف رشع واحد أبدًا.
فدين اهلل اإلسالم يضم حتت جناحيه أتباع األنبياء والرسل مجيعًا، والرشع اإلسالمي قد 
ة طوابق،  اكتمل بناًء ورضيه اخلالق للناس عمومًا، واألمر أشبه ببناء ضخم مؤلف من عدَّ
بمنزلة  والطوابق هي  الصالح(،  واليوم اآلخر والعمل  باهلل  )اإليامن  البناء واحد  فأساس 
البناء يعتمد عىل أساسه ويتقيد بنظامه برصف  التارخيية، وكل من يسكن يف هذا  املراحل 
النظر عن الطابق الذي يقطنه، وله أن خيتار طريقة معيشته يف  مسكنه عىل أال يرض بأساس 

. البناء، ومن هذا الوجه ظهر نظام الثابت واملتغريِّ
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فالنظام الثابت بني الناس هو التعايش، والتامسك، والنهضة، والنظام املتغريِّ يقترص عىل 
ة ضمن حمور النظام الثابت.  حياة الناس اخلاصَّ

والصالح،  واخلري،  والسالم،  والعدل،  املحبة،  عىل  يدل  مجيعًا  الناس  عند  اهلل  فمفهوم 
والتعاون، والتعايش، ودين اهلل جيمعنا عىل املحبة، بخالف عقيدة الناس التي تتسم بالظلم 

والفساد واجلمود.
 واالختالف بني الناس ليس اختالفًا يف دين اهلل، وإنام هو اختالف يف دين الشيطان، الذي 
حياول أن يعرض فكره حتت دين اهلل ومن خالله، ليخدع بسطاء الناس، ويظنون أنه دين 
ين وهو منهم براء؛ ألنَّ قادة الظلم  اهلل، وجتري احلروب والويالت، وتسيل الدماء باسم الدِّ
والفساد يعلمون أن الذي حيرك الناس إنام هو الدين، والدين حيمل مفاهيم املحبة، واخلري، 
ين وزرع بذور احلقد، والكره فيه، من خالل اغتيال حق  والعدل، فالبد  هلم من حتريف الدِّ
اآلخر يف احلياة، ونفي رأيه، وحرص فكرة الصواب والفالح يف الدنيا واحتكارها؛ وفكرة 
اخلالص يف اآلخرة بفئة واحدة فقط ال غري، وحماربة الفكر والعلم ونرش اخلرافة والتابعية 
َوقودًا للحرب والطغيان، حيشدون  ين  الدِّ الفراعنة اجلدد من استخدام  ليتمكن  للرجال، 
الناس عليه، ويرضبون املجتمعات األخرى هبم لتحقيق املصالح اخلفية املتمثلة باالقتصاد 

والسياسة.
فاحلذر أهيا الشباب من أن تنطيل عليكم هذه اخلدعة املميتة، فيسترشي اخلالف واحلقد 
م حتى يرضب بعضكم بعضًا، فال  والطائفية والعرقية بينكم، هذا احلقد الذي ال َينِي يترضَّ
ين واحد، ورشعه اإلسالمي نلتزم به كلنا،  تقوم لكم قائمة يف املستقبل. فالرب واحد، والدِّ
ين  ومن أراد الوقوف يف رشعه عند مرحلة تارخيية معينة؛ فهذا شأنه، وال ينفي عنه صفة الدِّ
تبنته  لنا وعليه ما علينا، وجيب عليه أن يلتزم بالقانون الذي  اإلسالمي، فهو مثلنا، له ما 

الدولة َوْفَق ثقافة املجتمع.
ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو فِي اآلِخَرِة ِمَن  َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلِم ِدينًا َفَلن  أما تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَمن 
الَخاِسِريَن﴾ ]آل عمران: 85[ فهو أن الرفض يكون من الناس يف الدنيا؛ ألنَّ اإلسالم دين 
الفطرة، فمن الطبيعي أن يرفض عقالء الناس أيَّ دعوة ختالف الفطرة، ويتم رفض اجلاحد 
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يف اآلخرة أيضًا؛ ألنَّ اإلنسان الذي خيالف الفطرة، يكون قد اختذ إهله هواه وسلك طريق 
اإلجرام. 

ُقوْا الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد  ﴿َوَتَعاَوُنوْا َعَلى البرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
الِعَقاِب﴾]المائدة: 2[.
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كيف نعرف أن القرءان وحٌي من اهلل 

لنا،  اآلباُء  قال  C،كام  اهلل  القرءان وحٌي من  أن  نثبت  الشباب: كيف  يتساءل  ما  كثريًا 
وكام ورد يف الرتاث؟ ونحن ال نستطيع إدراك قوة بيانه أو بالغته، أو طريقة نظمه للكلامت 
واجلمل إذا كان برهانه اإلعجاز اللساين، ونحن لسنا من العلامء حتى ندرك دقائق النظريات 
الكونية التي أشار إليها القرءان، أو ذكرها رصاحة، وال نرىض أن نتبع العلامء يف هذه املسألة 
ة أن القرءان خطاب لكل الناس، وهذا يقتيض أن يعرف كل  املصريية بناء عىل الثقة، خاصَّ

الناس مصداقية نسبة القرءان إىل الوحي اإلهلي، وصوابه!.
يؤمنون  مقنعًا جيعلهم  عامة، وال جيدون جوابًا  الناس  نفوس  كامن يف  التساؤل  هذا    

بصورة عقلية تبث االطمئنان يف قلوهبم. 
  وهذا السؤال حقٌّ مرشوع، يطرحه كل تابع ومتبوع.

  أهيا الشباب! أقول لكم بكل بساطة: إن هذا القرءان أمام احتاملني ال ثالث هلام، أوهلام: 
 .C أن يكون القرءان وحيًا من اهلل

واآلخر: أن يكون من تأليف اإلنسان أيًا كان. 
   ومعرفة ذلك عىل درجة من السهولة، وهو أمر أدرجه اهلل تبارك وتعاىل ضمن مدارك 
الناس، وذلك إلقامة احلجة عليهم، وحتقيق احلكمة اإلهلية و تأتَّى ذلك من خالل جمموعة 

أسئلة يناقشوهنا يف أنفسهم، أمهها:
هل يدعو القرءان إىل العبودية واخلضوع إلنسان مثلنا؟. 1
أيأمر بالظلم واالستبداد ، أو بالعدل واملشاركة يف األمر؟. 2
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هل حيقق لنا إشباع غرائزنا وحاجاتنا النفسية واجلسمية؟. 3
هل دعوته عرقية، طائفية؟. 4
هل يدعو إىل التوازن والصالح عىل صعيد البيئة واملجتمع؟. 5
هل يدعو إىل احلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة؟. 6
هل يفيض تطبيق رشعه إىل إحالل األمن والسالم والسعادة؟ . 7
أين(بصورة علمية وعقلية . 8  ، ملاذا   ، الثالثة: )كيف  الكربى  هل أوجد أجوبة لألسئلة 

موافقة للفطرة؟
هل أخباره مطابقة للحقيقة بأبعاده الثالثة:  املايض، واحلارض، واملستقبل؟. 9

هل يوافق حمتواه العلم مهام تطور مع الزمن؟. 10
هل حيقق مصلحة املجتمع والفرد؟. 11
هل ثبت تناقضه للعلم أو الواقع مرة واحدة خالل الفرتة الزمنية الطويلة؟. 12
التحدي . 13 السابقة رغم وجود  الزمنية  الفرتة  بمثله خالل  يأيت  أن  استطاع أحد    هل 

والدافع؟ 
هل أصاب النص القرءاين منذ بدايته إىل زمننا هذا أيُّ حتريف أو تالعب يف مادته؟. 14
هل يسمح بطاعة أحد خالف احلق والعلم؟. 15
هل هو منسجم ومتواصل مع الكتب اإلهلية السابقة يف خطوطها العريضة؟. 16
السحر خداع أو إيقاع األذى والرش بالناس، فهل القرءان سحر!؟. 17
الشعر نظام خاص لصياغة الكالم ملتزم بقافية ووزن، فهل القرءان شعر؟. 18
اهللوسة واهلذيان مرض نفيس يصيب اإلنسان، ويظهر من خالل اضطراب يف سلوكه . 19

وخمالفته للواقع، وصدور ألفاظ ال معنى هلا، فهل القرءان هلوسة وهذيان؟ 
القرءان . 20 حممٌد  النبيُّ  عزا  فهل  لنفسه.  العظيم  العمل  اإلنسان  يعزو  أن  الطبيعي  من 

لنفسه؟



39

ية قا اهي  م

قًا خالل ثالثة وعرشين عامًا، وحافظ عىل مستوى قوة األسلوب، . 21 نزل القرءان مفرَّ
وصدق أخباره، ومتاسكه املنطقي واملعلومايت، ومن املعلوم أن اإلنسان يتغريَّ ويتطور 
أسلوبه كلام تقدم العمر به، فهل أصاب النص القرءاين أيُّ تغريُّ أو تعديل خالل مدة 

نزوله الطويلة؟  
هل يسمح الرشع القرءاين بنكاح األم واألخت والبنت، واملحارم عامة!؟. 22
هل يسمح بالقتل وسفك الدماء وانتهاك أعراض الناس؟. 23
هل يسمح بأكل حقوق الناس ورسقتهم والكذب عليهم؟. 24
هل يطلب من الناس زهق حياهتم أو اإلرضار هبا؟. 25

إن إجياد اجلواب عىل مضمون هذه األسئلة يوصل اإلنسان إىل احلكم والقرار القطعي 
عىل مصدرية القرءان، وهذه مهمة مناطة بك أهيا القارئ العزيز. 

إىل  سن  اإلنسانية  تأتت بسبب وصول  فقد  القرءان،  بواسطة  للدين  أما صفة اإلكامل 
اإلهلية  الوصاية  رفع  ذلك  فاقتىض  نظامًا،  العريب  اللسان  واكتامل  الرشد،  وبداية  الوعي 
املبارشة عن الناس، وحتميلهم مسؤولية قيادة أنفسهم َوْفَق تعاليم القرءان العامة والكلية، 
مع إعطاء اإلنسان حرية التحرك ضمن حدوده الترشيعية، ومثل ذلك كمثل اكتامل أبجدية 
اللسان العريب، فهي من حيث عدد األحرف قد اكتملت، وال يمكن أن يزيد أحد عليها أيَّ 
حرف، وذلك الكتامهلا بام يلبي حاجات ورغبات املجتمع اإلنساين، ويملك اإلنسان طيفًا 
واسعًا يتيح له  استخدام األحرف حسب ما يريد. معربًا عن كل ما يريد، ومثل ذلك أيضًا 
كمثل النظام العرشي لألعداد، فهو نظام ثابت مع قدرة اإلنسان عىل استخدامه بصورة ال 

متناهية، صعودًا ونزوالً يف شؤون حياته كلها. 
ٌّ ثابت، ترك لإلنسان إمكانية التحرك ضمن حدوده  والرشع القرءاين رشع حدودي كيلِّ
تفاعله  جمتمع  ولكل  الزمكاين،  واقعه  تناسب  التي  الصورة  ليختار  متناهية،  ال  بصورة 

اخلاص مع القرءان ضمن حدوده، )ثبات املبنى واملفهوم، وحترك الصورة واالستخدام(.
فصفة اإلكامل للرشع اإلهلي الذي نزل يف القرءان ليست مسألة إيامنية فحسب، وإنام هي 
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مسألة واقعية أيضًا، فمن يستطيع أن يمأل كأسًا ممتلئًا باملاء أصاًل؟ وهكذا الرشع القرءاين، 
فهو رشع حدودي كامل قد تناول كلَّ ما يتعلَّق باإلنسان واملجتمع خالل الزمان واملكان، 

ومن يستطع أن يأيت برشع أحسن للناس، فليفعل!.
ب نفسه وسيطًا     أهيا الشباب! هلّموا إىل القرءان تفاعاًل وفاعلية، ال تَدعوا أحدًا ينصِّ
ين!.                      بينكم وبني القرءان، ال لآلبائية، وال لألكثرية، وال للزعامات، وال لرجال الدِّ

بُِعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم الَ  ﴿َوإَِذا ِقيَل َلُهُم اتَّ
َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوالَ َيْهَتُدوَن﴾ ]البقرة: 170[.

ْلُه  ِذيَن الَ َيْرُجوَن لَِقاءَنا اْئِت بِقرءان َغْيِر َهـَذا َأْو َبدِّ ﴿َوإَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َقاَل الَّ
بُِع إاِلَّ َما ُيوَحى إَِليَّ إِنِّي َأَخاُف إِْن َعَصْيُت  َلُه ِمن تِْلَقاء َنْفِسي إِْن َأتَّ ُقْل َما َيُكوُن لِي َأْن ُأَبدِّ

َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾ ]يونس: 15[.
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مفهوم كلمة اهلل 

كلمة )اهلل( كلمة عربية أصيلة، وتفخيم حرف )َل( أثناء اللفظ  أسلوب عريب قديم مثله 
العربية،  القبائل  هلجات  يف  درجت  التي  األخرى  األحرف  من  جمموعة  لفظ  طريقة  مثل 
وأعطاه  االندثار،  من  حفظه  )ل(  حلرف  املفخم  اللفظ  هذا  القرءان  استخدم  وعندما 
مصداقية يف الواقع، كون النص القرءاين أوصله الرسول حممد بصيغة صوتية أوالً، وخطية 
ثانيًا. وملعرفة داللة كلمة )اهلل( ينبغي أن نرجع إىل بداية ظهور هذا اللفظ يف املفهوم الثقايف 

العريب. 
وقد أشار القرءان إىل ذلك عندما استخدم كلمة )إرسائيل( وهي كلمة عربية أصيلة تدل 
عىل مرحلة من مراحل تطور اللسان العريب، وكان ذلك متحققًا باللهجة العربية اآلرامية 
التي هي أسلوب لفظي للسان العريب بصورة بدائية مل تتطور، بل ابتعدت عن مركز وحمور 
اللسان األم، ونشاهد هذا التداخل يف أصول املفردات واالشتقاقات بني اللهجة العربية 

واللسان العريب األم.
فامذا تعني كلمة )إرسائيل(؟

إن كلمة )إرسائيل( مؤلفة من كلمتني:
ثقافتهم  يف  نرشها  اليهود  حاول  كام  األرَس  من  وليس  اإلرساء،  من  )إرسا(  أوالمها: 
بقوهلم: )إن النبي يعقوب قاتل اهلل C فرصعه وأرسه، ومل يرتكه حتى أخذ منه عهدًا بالربكة 
ي إرسائيل(، وكلمة )اإلرساء( تدل عىل حركة متصلة غري  فُسمِّ له ولذريته،  واالصطفاء 
داللة  هو  الذي  واستقامة،  بامتداد  وتنتهي  االستمرار  ُبعد  أعطاها  وذلك  مكررة،  حمددة 

صوت )آ(.
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وجمموعة األصوات هبذا الرتتيب لكلمة )إرسا( صارت تدل عىل احلركة والبحث عن 
الطريق الذي يؤدِّي إىل اهلدف والوصول إليه، والتمسك به باستقامة والسري فيه بامتداد. 
ومن هذا التحليل لكلمة )إرِسا( قالوا: إهنا تدل عىل الكشف واإلزالة مثل: رسى املرض 
جسم  يف  املرض  رسى  مثل:  والتداخل  السري  عىل  تدل  إهنا  وقالوا:  املريض.  جسم  من 

املريض. ومنه قوهلم: األمراض السارية. إىل غري ذلك من األقوال.
واملالحظ يف هذه الصور الداللية لكلمة )رسى( أهنا صور استخدام وحدوث لداللة 
الكلمة يف الواقع، وليس داللتها األصلية. لذلك نالحظ أن داللة كلمة )رسى( قد حتققت 
يف الصورتني بطريقة خروج املرض من جسم املريض، وبطريقة دخوله إىل جسم املريض. 

فداللة كلمة )رسى( واحدة من حيث األصل وتظهر بصور خمتلفة يف الواقع.
أما اجلزء اآلخر لكلمة )إرسائيل( فهو: 

ر اإلنسان العريب األول للخالق العظيم.  إيل: وتدل عىل مفهوم وتصوُّ
وباجتامعها مع كلمة )إرسا( صار املفهوم هو الباحث عن طريق التوحيد والوصول إليه 
والتمسك به إيامنًا. وهذا التحليل ُترجم إىل مفهوم كيلِّ من  باب تفسري اليشء بمآله، فقالوا: 
إن كلمة )إرسائيل( كلمة تدل عىل )عبد اهلل( يف النهاية. وهذا التفسري مقبول للتعليم ولعامة 

الناس، وليس للباحثني والعلامء.
كلمة  داللة  تثبيت  وحماولتهم  لثقافتنا  اليهود  اخرتاق  خماطر  من  التنبيه  اقتىض  لذا؛ 
)إرسائيل( عىل أهنا )َأرُس اهلل( والصواب ما ذكرناه من أن )إرسائيل( تدل من حيث املآل 
عىل )الباحث عن الوحدانية والوصول إىل اهلل وعبادته( وكلمة )إرسا( من اإلرساء وليس 

من األرس.
َن الَمْسِجِد الَحَراِم إَِلى الَمْسِجِد  ِذي َأْسَرى بَِعْبِدِه َلْياًل مِّ كما في قوله تعالى:﴿ُسْبَحاَن الَّ
ِميُع الَبِصيُر﴾]اإلرساء:1[، واإلرساء  ُه ُهَو السَّ ِذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ األَْقَصى الَّ

يمكن أن يكون يف النهار أو الليل بدليل جميء كلمة الليل يف النص.
 ،O وينبغي أخذ العلم واالنتباه ملسألة جوهرية، وهي أن إرسائيل ليس النبي يعقوب
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وجيب التفريق بني بني إرسائيل، وذرية يعقوب، والطائفة اإلرهابية اليهودية امللعونة َعرْبَ 
التاريخ اإلنساين!1، وهذا التفريق يرتتب عليه إعادة ترتيب أوراقنا التارخيية والثقافية.   

   وعود عىل بدء:
   كلمة )إيل( ظهرت يف الثقافة العربية عىل لسان بني إرسائيل لتدل عىل اخلالق املدبر، 
وبالذات عىل صفة )األول( املستمر يف وجوده وهيمنته عىل أفعاله بصورة مبارشة. وهذا 
مضمون داللة حتليل صوت حرف )ل( ومع تطور املجتمع اإلنساين وارتقاء تفكريه وصل 
إىل مفهوم صفة )اآلخر( التي تدل عىل بقاء واستمرار األول عىل ما هو عليه، فأضاف صوت 
ومع  مفخمة،  بصورة  ولفظها  )إلل(  فصارت  الياء،  حذف  مع  )إيل(  لكلمة  )ل(  حرف 
د، والتعامل  استمرار االرتقاء بالتفكري واالبتعاد عن التجسيم، والوصول إىل الفكر املجرَّ
مع األفكار، وليس مع األشياء، أو األشخاص، وصل املجتمع اإلنساين إىل مفهوم اإليامن 
بالغيب مع تأثري ذلك يف احلارض، والتعامل معه كذلك، فأضاف صوت حرف )هـ( لكلمة    
)إلل( فصارت )إهلل( لتضيف إىل مفهوم  )األول واآلخر( مفهوم )الظاهر والباطن( وهو 

داللة صوت )هـ( املتأرجح بصورة خفيفة، ويسمى حرفًا غيبيًا كونه يصدر من اجلوف. 
ر، والتشيؤ، والتمثل، والتشبه والتجسم،  وظهر ذلك من خالل غياب نفس اهلل عن التصوُّ
املوضوعي، ومع  الذايت  لتثبت وجوده  الواقع  الفعلية بصورة مشاهدة يف  وظهور صفاته 
استمرار استخدام كلمة )إهلل( تم تبديل حركة اهلمزة من الكرس إىل الفتح لسهولة النطق، 

والعرب متيل فطرًة يف أسلوب كالمها إىل السهولة واللني يف استخدام النطق بالكالم. 
وبناء عىل ما ذكرت ال يوجد )أل( تعريف يف كلمة )اهلل( ؛ ألهنا من أصل الكلمة وليست 
نقله من حالة  املعنى سوى  تغريُّ  إزالتها دون  إليها لصح  إليها، ولو كانت مضافة  مضافة 
املعرفة إىل النكرة، وكذلك ليس هلا جذر حتى يتم  االشتقاق منها.                                                                         

 وبالتايل صارت كلمة )اهلل( اسم َعَلم مفرد جامد ال مجع له، وغري قابل لالشتقاق، وال 
يدل إال عىل اخلالق املدبر حرصًا، وهذا املفهوم يتطابق مع الواقع متامًا من حيث إنه ال إله 

إال اهلل.    
راجع كتابي ) اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي(.  1
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العظيم، وهو مفهوم عارض  التعددية والرشك باهلل  أما كلمة )إله( فقد أفرزها مفهوم 
ودخيل عىل املجتمع اإلنساين؛ ألنَّ األصل هو الوحدانية واإليامن، وليس الرشك والكفر. 
وأخذت كلمة )إله( من بداية مرحلة نشوء مفهوم كلمة )اهلل( التي هي )إيله( فظهر مفهوم 
بعض  عىل  يدل  وإنام  والباطن(  والظاهر  واآلخر  )األول  داللة  يشمل  ال  لأللوهية  قارص 
من مفهوم كلمة )اهلل(. ومن هذا الوجه تعددت اآلهلة وتقاسمت األدوار يف إدارة وتدبري 
ر الذهني لإلنسان، وليس هلا مصداقية عىل أرض  الوجود، وكل ذلك أوهام ابتدعها التصوُّ
َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َخَلَق  ْن  مَّ َسَأْلَتُهم  )اهلل( ﴿َوَلِئن  مفهوم  واستمرار  وجود  مع  الواقع 
يف  األول  فاخلالق  ُيْؤَفُكوَن﴾]العنكبوت:61[  َفَأنَّى  ُه  اللَّ َلَيُقوُلنَّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ
ومسؤولة  له،  تابعة  اآلهلة  كانت  وإنام  أبدًا،  له  رشيك  ال  اهلل  هو  قاطبة  اإلنسانية  الثقافة 
األنبياء  مجيع  حاربه  الذي  العظيم  باهلل  الرشك  هو  وهذا  )أرباب(،  والتدبري  اإلدارة  عن 
َأَفاَل  َغْيُرُه  إَِلٍه  ْن  مِّ َلُكم  َما  َه  اللَّ اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َفَقاَل  َقْوِمِه  إَِلى  ُنوحًا  َأْرَسْلنَا  والرسل﴿َوَلَقْد 
َتتَُّقوَن﴾ ]املؤمنون:23[، فكان مطلب األنبياء والرسل اإلقرار بتوحيد عبادة اهلل C الفرد 

الصمد، واهلل معروف عند الناس، وليس نكرة.
لذا؛ مل يكن هذا املفهوم يف أيِّ مرحلة تارخيية حمل اختالف أو نقاش أو إنكار، ومل يأت 
القرءان ليثبت وجود اهلل، وإنام أتى لتصويب الوحدانية هلل واإليامن، فكلمة )إله( ظهرت يف 
املجتمع بعد ظهور كلمة )اهلل(، وبالتايل ليست أصاًل هلا، وداللتها قارصة ال تشمل داللة 
كلمة )اهلل(، والعكس صواب، بمعنى أن اهلل هو إله، وليس من أطلق عليه كلمة إله هو اهلل، 
أما إذا أضفنا )أل( التعريف إىل كلمة )إله( تصري )اإلله( وبذلك التعريف ترجع الكلمة 
قارص  ذهني  ر  تصوُّ عىل  تدل  فهي  النكرة  بصيغتها  أما  )اهلل(،  سابقًا  املعروف  املفهوم  إىل 
وحمدود يف صفاته، لذا؛ أتى  القرءان دائاًم ليصوب هذا املفهوم ويرجعه إىل مفهوم )اهلل(، أو 
ْحَمُن  يستخدم  التحديد واحلرص بعد كلمة إله، نحو﴿َوإَِلـُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه إاِلَّ ُهَو الرَّ
ِحيُم﴾]البقرة:163 [، ليصري مفهوم كلمة )اهلل( و)اإلله( و)إله واحد( يدل عىل )اهلل(  الرَّ

وحده ال رشيك له، وتصري مجلة: 
القارصة واملحدودة يف أفعاهلا وإثبات الوجود احلقيقي  الذهنية  إله: نفي هذه اآلهلة  ال 
الفاعل للخالق املدبر، املعروف مسبقًا للجميع )إال اهلل(. وينتج عن ذلك رضورًة توحيد 
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العبادة للواحد األحد، اهلل سبحانه وتعاىل عام يصفون. وما قدروا اهلل حق قدره.  
وإدراك مفهوم أحدية اهلل كخالق ورب للوجود هو إدراك لصلة اإلنسان باهلل من خالل 
فعله )الكون( وأوامره؛ ألنَّ ذات اهلل ال يمكن إدراكها أو الصلة هبا، وُترَتجم هذه الصلة 
وبذلك  الرشعية(،  )الروح  اهلل  اإلنسان ألوامر  وامتثال  الكونية(،  )الروح  الكوين  بالعلم 
بالروح، وحييا حياة طيبة مفعمة  الكونية وُيسرّي نفسه  املنظومة  يصري اإلنسان منسجاًم مع 
اهلل؛ حمبة وسالم  ُيقال:  الوجه  باملحبة والسالم والعدل واخلري للكون والناس1،ومن هذا 

وعدل وخري من باب ذكر مآل مفهوم اإليامن.

راجع كتابي )دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير( فصل )الروح(.   1
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الشيء والعدم

كان اهلل وال شيء معه 

   لقد اختلف معظم الفالسفة القدامى، ومن اتَّبعهم من املعارصين يف مسألة مفهوم اليشء، 
قاعدة )استحالة إجياد يشء من ال يشء(. وبناًء عليها،  والاليشء، والعدم، وانطلقوا من 
وضمن فلسفة معينة، وصلوا إىل نتيجة مفادها أن أصل مادة اخللق أزلية  الوجود، وذلك 
حتى يتم استخدامها يف عملية اخللق اجلديد، وبالتايل يصدر اليشء من يشء قبله، وليس 

من ال يشء. 
وفكرة أزلية اليشء دفعتهم إىل التساؤل عن ماهية اليشء األول، وكيف له صفة الوجود 
األزيل؟ فوصلوا إىل أنه ليس هو اهلل، وليس غري اهلل، وإنام هو من اهلل من حيث األصل، 
واستمر بصورة جتليات إهلية يف الوجود، وقالوا: إن الوجود املادي هو بمنزلة جسم اهلل، 
إهلية  اإلنسان صورة  وبذلك صار  نفس اهلل.  التي حتكمه هي  )الروح(  والقوانني  نن  والسُّ
عملية  فإن  ولذلك  الواقع،  يف  املوجودة  الصور  باقي  وكذلك  الكبري!  اإلله  عن  مصغرة 
تتحول  وإنام  تفنى،  ال  فاملادة  املادة.  أصل  تتناول  وال  فقط،  الصور  تتناول  والفناء  اهلالك 
من صورة إىل أخرى، فهي أزلية من حيث الوجود ورسمدية من حيث االستمرار. هكذا 

زعموا!.
ويعتقد هؤالء أن اإلنسان العارف الذي وصل إىل إدراك هذه احلقيقة يعبد اهلل يف كل 
جتلياته، بينام اإلنسان العامي يعبد اهلل يف صورة واحدة، ويكفر بالصور األخرى، أو جيهلها 

عىل األقل. 
وحدة  عقيدة  تأسيس  يف  زاوية  كحجر  اسُتخِدم  الذي  هو  اعتمدوه  الذي  املدخل  هذا 
بُّ املعبود، وقد متاهى الفاعل بفعله حتى صارا  الوجود. فقالوا: ال يوجد يف الوجود إال الرَّ
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كالمها واحدًا، والفرق بينهام هو أمر نسبي، حسب وجهة نظر الباحث. 
وقالوا: إن هذه األفعال اإلهلية البديعة هي فيوض إهلية الزمة لوجوده األزيل، فعملية 
الفيض اإلهلي ال بداية هلا وال هناية، فهو مازال يفيض من إبداعه كام كان دون توقف أو 
انقطاع أو بداية. وما هذا الفيض اإلهلي الذي نمثله نحن إال أحد صور الفيوض اإلهلية يف 
بحر األزلية الذي ال شاطئ له. ويشبهون عملية الفيض اإلهلي كمثل فيض القصيدة من 
الشاعر. فالقصيدة ليست هي الشاعر، وليست هي غريه، وإنام هي منه، وقبل ظهورها هبذه 

الصورة الصوتية كانت موجودة كامنة يف نفس الشاعر.
هلا  بداية  ال  التي  اإلهلية  الفيوض  من  وأهنام  والطاقة،  املادة  وجود  بأزلية  يعتقدون  لذا؛ 
الصور.  وظهور  التحول  عملية  قبل  األصل  حيث  من  اإلهلي  النور  من  أهنام  رون  ويتصوَّ
وا عن ذلك بقوهلم: إن اهلل منبثٌّ يف الوجود كمثل انبثاث الضوء، وبالتايل يرفضون  وعربَّ
متامًا مقولة: إن اهلل بائٌن عن اخللق؛ ألهنم يعتقدون أن القول هبا يلزم منها جتسيم وحتديد 
فيها اخللق، ويلزم منها ظهور اليشء من ال  التي يوجد  اإلله وحتيُّزه يف جهة دون أخرى 

يشء، وهذا حُمال عقاًل.
وبنوا عقيدهتم تلك عىل تساؤالت عقلية فلسفية، أمهها: 

كيف يوجد اليشء من ال يشء؟. 1
كيف يمكن أن يكون الفاعل متصفًا بذلك أزالً، والفعل له بداية؟.. 2
كيف تكون الفيوض اإلهلية حادثة، واهلل متصف بالعلم واإلبداع أزالً؟.. 3
فعل . 4 أيضًا  ذلك  أن  رغم  حرة  وإرادة  وعيًا  يملك  أنه  )اإلنسان(  الفعل  يظن  كيف 

للفاعل؟.
كيف يظن الفعل )اإلنسان( أن هناك عملية توقف وانقطاع للفيض اإلهلي؟. . 5

قبل حماكمة هذه األفكار، الُبدَّ من ضبط املفاهيم وتعريفها بصورة صائبة: 
1 - العدم: كلمة تدل عىل فقدان صالحية اليشء واضمحالل فاعليته. نحو قولنا: آلة 
عدم، وسيارة عدم، ورجل عدم، وإعدام املجرم...إلخ، فالعدم هو حال يشء انعدم، بعد 
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أن كان شيئًا صاحلًا أو فاعاًل، والعدم ليس )ال يشء(  كام هو شائع عند معظم الفالسفة. 
إن اهلل خلق اخللق من عدم. ألن ذلك يدل عىل وجود يشء  لذا؛ ال يصح قول بعضهم: 
معدوم كان له صالحية وفاعلية فيام سبق. بمعنى آخر تدل عىل أن هذا اخللق قد تم خلقه 

من حطام وركام هالك كائن قد تم عدمه، والكلمة غري مستخدمة قرءانيًا. 
ر العلمي أو الذهني، وظهور أبعاده  2 - اليشء: كلمة تدل عىل دخول األمر يف التصوُّ

مع إمكانية حصوله يف الوجود املوضوعي خارج الذهن أو العلم. 
  واليشء رضبان: 

الذهن  أو  العلم  أبعاده يف  ر، وظهور  التصوُّ األمر يف  يشء علمي: وهو دخول  األول: 
فقط، دون إجياده بصورة موضوعية خارج العلم أو الذهن. 

الوجود  حالة  إىل  الذهني  أو  العلمي  اليشء  إخراج  وهو  موضوعي:  يشء  الثاين: 
املوضوعي. 

ومـن خـالل ضبـط تعريـف: كلمـة )الـيشء( نالحـظ أن الـيشء هـو الـذي يمكن أن 
يتشـيَّأ يف العلـم أو الذهن، ويأخذ أبعادًا معينة، فاألوهام واخلرافات ليسـت أشـياًء ؛ ألهنا 
ال يمكـن أن تتشـيَّأ يف العلـم، وال يمكـن أن توجـد خـارج العلـم أو الذهن. مثـل مفهوم 
الرشيـك هلل، أو انتفـاء وجـود خالـق، فهـذه أوهـام حملهـا الذهـن غـري قابلـة ألن تصـري 
شـيئًا، وهـي بالتـايل ال يشء، والـاليشء ال يتعلق به العلـم أو املعرفة أو القـدرة أو اإلرادة؛ 
ألنَّ كل ذلـك مرتبـط باليشء.﴿َوَخَلـَق ُكلَّ َشـْيٍء وُهـَو بِـُكلِّ َشـْيٍء َعِليـٌم﴾ ]األنعـام: 
101[  وبنـاء عـىل مـا سـبق من تعريف الـيشء نصـل إىل أن اليشء حمدود وحـادث وممكن 

الوجـود. وبالتـايل ال يصـح تطبيـق قوانـني وقواعد الـيشء عىل خالـق الـيشء لتغايره عن 
ـِميُع الَبِصرُي﴾]الشـورى: 11[، انظـر إىل حرف )ك(  ٌء َوُهَو السَّ الـيشء ﴿َلْيـَس َكِمْثلِـِه يَشْ
فهـو للتشـبيه، ويفيـد بـأن اهلل ليـس شـيئًا، وبالتـايل ال يوجـد مـن األشـياء مـن يمكن أن 

يتصـف بصفـات اهلل C. فـاهلل أحـد صمد. 
َما َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيئًا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن  وبعد هذا الرشح نستطيع أن نفهم قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

َفَيُكوُن﴾ ]يس:82[.
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ألن بعض الفالسفة قالوا: اليشء له صفة الوجود األزيل، وذلك استنباطًا من مجلة )أن 
إىل صورة  التحول  منه  يطلب  اخلالق خياطب شيئًا موجودًا  أن  أي:  فيكون(  له كن  يقول 
العقل والواقع؛ ألن النص  أخرى أرادها اخلالق ليتجىلَّ من خالهلا. وهذا الكالم خيالف 
ه اإلرادة  رصيح يف أن صفة اإلرادة سبقت عملية التشيُّؤ )إذا أراد شيئًا( واملقصد هو توجُّ
ه اإلرادة إلجياده يف الوجود املوضوعي،  اإلهلية لعملية تشيُّؤ أمر معني يالزمها مبارشة توجُّ
ه  ه إرادة اهلل لليشء علاًم وإجيادًا بوقت واحد )كن فيكون( فخطاب اهلل موجَّ أي: تالزم توجُّ

إىل األمر الذي تشيَّأ يف اإلرادة بعد أن مل يكن شيئًا.
لذا؛ ال يصح أن نطلق كلمة )يشء( عىل اخلالق أبدًا، كام أنه ال يصح أن نطبق عليه قوانني 

األشياء. بخالف أفعال اخلالق فهي أشياء أرادها اخلالق عىل شيئيتها.
فالاليشء هو  واملفهوم الذي يقابل )اليشء( هو )الاليشء( وهي كلمة تدل عىل ذاهتا، 
ال يشء، وبالتايل ال يتعلَّق به أيُّ يشء. بمعنى أنه ال يصح أن تقول: اهلل عامل أو قادر عىل 

الاليشء. فهذا من املغالطات العقلية. 
بعد أن ضبطنا تعريف: العدم، واليشء، والاليشء. نأيت إىل نقاش القواعد التي وضعها 

البعض إلثبات أزلية الوجود مادًة وطاقًة.
1- أول قاعدة  قوهلم: بطالن إجياد يشء من ال يشء. 

ونحن نقول أيضًا ببطالهنا؛ ألنَّ الاليشء ال يتعلَّق يشء به أبدًا. ولو تعلَّق اليشء بالاليشء 
لكانت النتيجة هي ال يشء، وليست شيئًا. لذا؛ ينبغي ضبط املصطلح واملفهوم. فنحن مل 
مل يكن شيئًا.  أن  بعد  اليشء  اهلل خلق  نقول:   وإنام  اليشء من ال يشء،  إن اهلل خلق  نقل: 
ويوجد فرق كبري بني القولني، يظهر ملن يقوم بعملية التدبر والدراسة، فمحور النقاش هو 

مفهوم اليشء. 
 فاملقولة األوىل: )إجياد يشء من ال يشء( أسندت فعل وجود اليشء إىل الاليشء، وهذا 
اإلسناد أكسبه صفة اليشء، وبذلك وقعنا يف التناقض؛ ألنَّ الاليشء ال يسند إليه يشء، وال 
باطلة، وغري  املقولة  فهذه  وبالتايل  به...إلخ،  اإلرادة  أو  املقدرة  أو  املعرفة  أو  العلم  يتعلَّق 

ممكنة يف الواقع.
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املقولة الثانية: )إمكانية إجياد اليشء ابتداًء قبل أن يكون شيئًا( وهذه املقولة ال تسند فعل 
اإلجياد إىل الاليشء، وإنام خترب عن إمكانية وجود اليشء ابتداًء بعد أن مل يكن شيئًا. 

ا َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل َوَلْم َيُك َشْيئًا﴾]مريم: 67[. ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإِلنَساُن َأنَّ
﴿َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيئًا﴾]مريم:9[.

ْذُكورًا﴾]اإلنسان:1[. ْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّ َن الدَّ ﴿َهْل َأَتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مِّ
  ولقد تم تعريف )اليشء( وضبطه بأنه أمر حمدود، وبام أن اليشء له هذه الصفات لزومًا، 
فقطعًا يوجد بداية لعملية التشيُّؤ، سواء أكان يف العلم، أم يف الوجود املوضوعي له، فاألمر 
ِذي َيْبَدُأ الَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه الَمَثُل  سواء، ال ُبدَّ من بداية لليشء. ﴿َوُهَو الَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو الَعِزيُز الَحِكيُم﴾]الروم:27[. األَْعَلى فِي السَّ
وبناء عىل ما ثبت لدينا يظهر بطالن فرضية التسلسل أو الدور يف عملية إجياد األشياء 
من بعضها إىل ما ال بداية. وال ُبدَّ من ابتداء وجود يشء بعد أن مل يكن شيئًا يتم استخدامه 
يف عملية إجياد األشياء األخرى الالحقة. وهذا اليشء األول املبدوء به حمدود رضورًة، وإال 
انتفت عنه صفة اليشء! وكون األمر كذلك نستطيع أن نقول: لقد تم خلق اليشء بعد أن مل 

يكن شيئًا. وال يصح استخدام كلمة )ال يشء( ألهنا ال تدل عىل يشء.
والسؤال الذي يفرض ذاته: كيف تم وجود اليشء بعد أن مل يكن شيئًا؟

أول أمر ينبغي إثباته هو أن اليشء حمدود رضورًة، وبالتايل يستحيل تسلسل عملية وجود 
متعلِّق وجوده  اليشء بيشء  تعلُّق وجود  يستحيل  أنه  كام  بداية.  دون  بعضها  من  األشياء 
باليشء األول )فرضية الدور( ؛ ألن النتيجة هالك االثنني وانتفاء شيئيتيهام ويصريان )ال 

يشء(،
 إذن، ال مفر من إثبات أن اليشء قطعًا له بداية، وال ُبدَّ لألشياء من أن ترجع إىل يشء أويل 

تم تشييئه بعد أن مل يكن شيئًا.
فإن كان فاعاًل  والسؤال عن كيفية إجياد اليشء األويل أمر مرتبط بالفاعل الذي شيَّأه. 
حمدوَد الُقدرات، فال شكَّ أنه حيتاج إىل يشء قبل اليشء الذي يريد أن يوجده حتى يستخدمه 
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يف عملية اإلجياد )مادة خام(. 
األول  بصفة  ومتصف  صمد،  قيُّوم  وهو  قدرته،  يف  ومطلقًا  كاماًل  الفاعل  كان  إذا  أما 

واآلخر. فال شكَّ أنه قادر عىل أن يوجد شيئًا بعد أن مل يكن شيئًا.
قياس أحدمها  فعلهام رضورًة، وال يصح  اختلفت طريقة  الفاعلني  اختلفت صفة  وإذا 
عىل اآلخر.  فالفاعل املحدود ال يمكن أن يوجد شيئًا إال من يشء سابق عنه. أما الفاعل 
األزيل فهو قادر عىل أن يوجد شيئًا ابتداًء بعد أن مل يكن شيئًا. وهذه الصفة هي صفة اإلله 

ي اإلله!. ال يشاركه أحد هبا. وإال ملاذا ُسمِّ
رها  تصوَّ لو  ألنَّه  ملحدوديته؛  الزم  أمر  العملية  هذه  ر  تصوُّ عن  اإلنساين  العقل  وعجز 

لصارت شيئًا، وبالتايل صارت حمدودة، وانتفت عن اإلله صفة األلوهية.
ر عملية اخللق لليشء ابتداء بعد أن مل يكن شيئًا هي من مقومات  إذًا؛ صفة العجز عن تصوُّ

اإليامن بالغيب الذي تأسس عىل الشهادة.
 2- أما قوهلم: كيف نصف اهلل بصفة الفاعل أزالً رغم أن فعله حادث؟ وهم يقصدون 
هبذا الكالم أن فعل اهلل مرتبط بصفة الفاعل، وكون صفة الفاعل أزلية فيعني: أن فعله أزيل 
أيضًا، وإال كيف اتصف بصفة الفاعل! وهذا الكالم مغالطة أيضًا ؛ ألن من املعلوم أنه ال 
ُبدَّ  لكل فعل من فاعل رضورًة، والفعل غري الفاعل أيضًا رضورًة.  أما أن نعكس املفهوم، 
ونقول: ال ُبدَّ لكل فاعل من فعل. فهذا ليس عىل إطالقه، فاألمر مرتبط بصفة الفاعل، فإن 
كان حيتاج إىل فعله ليستمد احلياة منه فصدور الفعل عنه رضورة الزمة. نحو قيام اإلنسان 
الفاعل بفعل التنفس وفعل تناول الرشاب والطعام، فاإلنسان حيتاج إىل فعله، فيصح يف حقه 
أن نقول: الفاعل املحدود يصدر منه الفعل رضورًة واحتياجًا، ولكن هذا األمر غري متحقق 
بالفاعل األزيل؛ ألنه ال يستمد حياته وصمديته من فعله، وبالتايل يصدر الفعل منه اختيارًا 
ى  سمَّ وإنام  فاعاًل،  نفسه  يسمِّ  مل  نقول:  إذًا؟  فاعل  اسمه  ملاذا  أحدهم:  قال  وإن  ومشيئة. 
نفسه باسم األول واآلخر والظاهر والباطن. أما صفات األفعال نحو اخلالق الرازق...إلخ 
فقد ظهرت تسميتها بعد الفعل وليس قبله. بمعنى أنه ال يوجد ناس خملوقون يقولون: يا 
خالق! رغم أن مقومات صفات اخلالق التي هي العلم واإلرادة والقدرة واحلكمة وغريها 
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يتصف اهلل هبا أزالً بصورة الزمة له كوهنا من مقومات اإلله.
الفيض  عملية  ألن  والفعل؛  الفاعل  بصفة  مرتبطة  فهي  اإلهلي  الفيض  مسألة  أما   -3

منه  وتصدر  إليها  حيتاج  وال  أفعاله  عن  مستغن   C اهلل  أن  ثبت  ولقد  حادث،  فعل  هي 
مشيئة واختيارًا، وليس لزومًا أو احتياجًا. فصفة اإلبداع هي بحد ذاهتا تدل عىل االبتكار 

واحلدوث، وال تدل عىل القدم والتقليد. 
أما ظهور هذه الصفة هلل C فهي مثل ظهور صفة اخلالق متامًا. فاهلل األول واآلخر يتصف 
بمقومات اإلبداع دون وجود األفعال البديعة، وصدور اإلبداع منه حادٌث واختياٌر ومشيئٌة 

وليس أزليًا، وليس الزمًا، وال رضوريًا.
4- أما مسألة فعل اإلنسان، فهي مدفوعة بقرسية غريية، فقد خلق اهلل اإلنسان ومنحه 

وهذا يقتيض حترك اإلنسان ضمن  الوعي واإلدراك واحلرية، وخصه باحلاجة والتكليف، 
ُبدَّ من إشباعها  احتامالت معلومة مسبقًا، فاهلل خلق يف اإلنسان حاجة اجلوع، وبالتايل ال 
واحلالل،  احلرام  نظام  َوْفَق  اإلشباع  بعملية  يقوم  أن  اإلنسان  من  اهلل  فطلب  رضورًة، 
فحرية اإلنسان تكون باختيار صورة عملية اإلشباع، وهذا االختيار هو  والضار والنافع، 

حمل املسؤولية واملحاسبة، ال صفة اجلوع عند اإلنسان.
اإلهلي،  والفيض  اإلبداع  عملية  توقُّف  يقتيض  اآلخر  اليوم  وجود  إن  قوهلم:  أما   -5

النفوس  ص  تقمُّ أو  تناسخ  خالل  من  مستمرة  حياة  وإنام  اآلخر،  اليوم  يوجد  ال  وبالتايل 
ألجسام تولد من جديد، وتستمر عملية الفيض اإلهلي! فهذا كالم مردود عليه؛ ألنَّ وجود 
اليوم اآلخر ال يتناقض مع استمرار اإلبداع والفيض اإلهلي، فاإلبداع موجود يف اآلخرة عىل 

نطاق أوسع من احلياة الدنيا، مع العلم أن املرشوع اإلهلي واحد بمرحلتي الدنيا واآلخرة. 
- وأخريًا ال ُبدَّ من ضبط عالقة املادة بالطاقة، والعكس. قال العلامء: إن املادة هي طاقة 
خامدة، والطاقة مادة متحولة؛ ما يعني تالزم وجود املادة والطاقة مع بعضهام بصورة جدلية 
يؤثر كل منهام يف اآلخر، وبالتايل ال يصح أن نقول:  املادة موجودة أوالً، أو الطاقة أوالً؛ 

ألهنام موجودتان معًا بعالقة جدلية، ومها شيئان تنطبق عليهام قوانني األشياء. 
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- ونتيجة البحث النهائية هي أن اهلل C غري األشياء، فهو كان وال يشء معه، ثم ابتدأ 
غري  وهو  رضورًة،  الشيئي  الوجود  صفة  اليشء  وأخذ  شيئًا،  يكن  مل  أن  بعد  اليشء  خلق 
الوجود اإلهلي رضورًة. فالوجود الشيئي خاضع لصفة املحدود ومرتبط بالزمان واملكان، 
أما الوجود اإلهلي فهو أزيل رسمدي ال يوجد بينه وبني اليشء عالقة ذاتية، ومنزه عن الزمان 

واملكان، والتحيز جلهة؛ ألنَّه لو حصل ذلك لصار اإلله شيئًا، وخضع لقانون األشياء. 
القابلة  اليشء  صفات  هي  إنام  ...إلخ  والتغريُّ واملقابلة  والبينونة  جلهة،  التحيز  صفة  أما 
أن  ينبغي  ال  لذا؛  يشء،  كمثله  ليس  فهو  الذاتية،  اهلل  أسامء  بخالف  واإلدراك،  للدراسة 
العلم أن اجلهات نسبية، ومتعلِّقة  C، مع  الشيئية للداللة عىل اهلل  املفاهيم  نستخدم هذه 
بمكان اإلنسان، بينام ال يوجد للكون فوق وحتت...، وإنام نقول: إن وجود اليشء مغاير 

!C للوجود اإلهلي متامًا، واهلل ليس شيئًا، واليشء ليس اهلل
ف ؛ ألنه لو حصل  ومن املعلوم يف الرياضيات أن الالهناية ال حُتدد وال ُتوصف وال ُتعرَّ
ره )يتشيَّأه( اإلنسان  ذلك لفقدت صفة الالهناية، وهكذا مفهوم األزلية، ال يمكن أن يتصوَّ
ر مفهوم الوجود األزيل وعملية اإلجياد  املحدود رغم ثبوته عقاًل وعلاًم، وإذا أردنا أن نتصوَّ

لليشء بعد أن مل يكن شيئًا، تلزمنا أدوات معرفية أزلية! وهذا غري ممكن للكائن املحدود.
التفكري  يدعمه  للفطرة  موافق  عقالين  موقف  املدبر  اخلالق  باهلل  اإليامن  كان  ولذلك 
والدراسة واملنطق والواقع، بخالف موقف اإلحلاد فهو اعتباطي فوضوي العقالين خمالف 

للفطرة مناقض للواقع!.
وبالتايل؛ يصري العجز عن اإلدراك إدراك، وإدراك العجز إيامن.  

كان اهلل وال يشء معه، حيًَّا قيُّومًا صمدًا، وعندما خلق اليشء ابتداء، بقي- عىل ما هو 
عليه- حّيًا قيُّومًا صمدًا، مغايٌر لليشء، ومستغٍن عنه. 

﴿َوَما َقَدُروْا الّلَه َحقَّ َقْدِرِه﴾]األنعام:91[.



55

ية قا اهي  م

الحرية

مفهوم ثقافي منضبط

كلمة حرية: أصلها )حر( احلاء تدل عىل أرجحة شديدة منضبطة، والراء عىل التكرار، 
ومجع الصوتني هبذا الرتتيب يدل عىل أرجحة شديدة بني أمرين مع تكرار تلك العملية دون 

توقف1.
وظهر هذا املعنى لكلمة )حر( يف حركة اإلنسان الواعي من حيث امتالكه لصفة اإلرادة 
واالختيار بصورة الزمة ال تتوقف أبدًا، فهو ينتقل من أمر إىل آخر حسب ما يشاء ويرغب.
والرشاب،  والطعام،  اهلواء،  هي  التي  إشباعها،  ينبغي  عضوية  حاجات  له  اجلسم  إن 
والنوم، وطرح الفضالت، وكذلك للنفس حاجات نفسية ينبغي إشباعها، وعدم إشباعها 
يؤدِّي إىل هالك النفس، وهذه احلاجات هي احلرية والكرامة، فعندما ُتصادر حرية اإلنسان، 
أو هُتدر كرامته ُيصاب بحالة اكتئاب وحزن شديد تودي به إىل موت نفيس، فاحلرية شعور 
نفيس باحلياة، لذا؛ احلرية تساوي احلياة، بل يضحي اإلنسان بحياته اجلسمية مقابل احلفاظ 

عىل حريته؛ ألنَّ احلياة احلقيقية هي للنفس الواعية احلرة، واملعيشة للجسم.
فمثله  عليها،  بالربهان  يطالب  أو  اإلنسان  ينكر حرية  يظهر خطأ من  الوجه  ومن هذا 
بالربهان عليها.   العضوية للهواء واملاء، ويطالب  يناقش مسألة حاجة اإلنسان  كمثل من 
فهذه احلاجات النفسية والعضوية هي حاجات ذاتية لإلنسان )جسم ونفس( تنبع من داخله 

وتتطلب اإلشباع اخلارجي.
أنا  بمقولة:  نستبدهلا  أن  ويمكن  موجود.  أنا  إذن  أفكر  أنا  قال:  من  قوالً  أحسن  ولقد 

راجع كتابي ) علمية اللسان العربي وعالميته( لمعرفة داللة أصوات األحرف العربية.  1
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حر إذن أنا موجود. وال يتغريَّ املفهوم؛ ألنَّ التفكري ثمرة للحرية، واحلرية أساس للتفكري، 
عىل  قدرتك  منه  يلزم  حر.  أنا  قلَت:  وإن  حر،  أنك  قولك  يتضمن  أفكر.  أنا  فقولك: 
التفكري، فاإلنسان احلر هو القادر عىل التفكري والعطاء واإلبداع، واإلنسان املستعبد َكلٌّ عىل 
اآلخرين، وعبء، وال ُينتظر منه هنضة أو رقي، وكذلك الشعوب املستعبدة، هي شعوب 
متخلِّفة ال يمكن أن تنهض ما مل متارس حريتها التي تدفعها إىل التفكري والعطاء واحلوار 
املتقدمة  والشعوب  ناهضة،  متقدمة  شعوب  احلرة،  فالشعوب  الرؤى،  يف  واالختالف 

الناهضة هي شعوب حرة. 
واحلرية طريق للنهضة والتقدم واإلبداع، وممارسة مقام اخلالفة يف األرض.

وحرية اإلنسان مفهوم ثقايف ذو ُبعدين:
األول: ديني عىل صعيد الفرد باحلد األدنى ويرتقي إىل األرسة واملجتمع. 

الثاين: اجتامعي يتعلَّق بحركة اإلنسان يف املجتمع َوْفَق معيار اآلداب العامة، والعرف 
والنفع والرضر. 

فاإلنسان الذي يعيش وحيدًا عىل قمة جبل تكون مساحة حريته كبرية جدًا، إذ يستطيع 
إنسان  بينام  يريد،  جهة  أيِّ  إىل  احلجارة  ويقذف  عاريًا،  ويميش  صوته،  بأعىل  يرصخ  أن 
املجتمع ال يستطيع ذلك، فدائرة حريته تضيق وتنضبط لتفسح جماالً حلق دوائر اآلخرين يف 
الوجود، فاإلنسان االجتامعي ال يعيش وحده، وإنام يعيش ضمن عالقات متشابكة بالغة 
القيم  نفي  إىل  يقود  قد  املعرفة،  نظام  األعمى عىل  الفردي  والتمرد  اآلخرين،  مع  التعقيد 

واملعارف املعمول هبا بصورة مدمرة.
الثقافية  الضوابط  وهذه  تبدأ حرية اآلخرين،  تنتهي عندما  إن حرية اإلنسان  لذا؛ قيل: 
للحرية هي ضوابط اجتامعية خيضع اإلنسان هلا طوعًا ليستطيع ممارسة حريته الفعالة؛ ألنَّ 
عدم خضوع اإلنسان هلذه الضوابط تدفع اآلخرين إىل اخرتاق دائرة حريته وإحلاق األذى 
بجانب  الشخصية  احلرية  ممارسة  يضمن  قانون  هو  االجتامعي  الثقايف  االنضباط  إذًا؛  به، 

حرية اآلخرين دون اخرتاق أو أذى ألحد. 
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فاحلر  احلرية.  عىل  أساسها  يف  قائمة  واملسؤولية  والتزام،  وانضباط  مسؤولية  فاحلرية 
عن  املسؤولية  انتفت  وإذا  املسؤولية،  انتفت  احلرية  غابت  وإذا  حر،  واملسؤول  مسؤول، 

كائن ما فهو عىل واحد من ثالثة أوجه:
وبالتايل ال   والعدل واحلكمة بصورة مطلقة،  بالعلم  أمر التصافه  ُيسأل عن  األول: ال 
أم ال، ﴿اَل  العمل ومآله،  الناس مقاصد  إال خري وحقٌّ وصواب، سواء عقل  منه  يصدر 
اخلالق  باهلل  إال  متحقق  غري  الوجه  وهذا   ،]23 ُيْسَأُلوَن﴾]األنبياء:  َوُهْم  َيْفَعُل  ا  َعمَّ ُيْسَأُل 

املدبر. 
الثاين: فاقد احلرية واإلرادة، فال ُيقدم عىل فعل يشء من تلقاء نفسه، وإنام يتلقى األوامر 
النَّاُس  َوُقوُدَها  َنارًا  َوَأْهِليُكْم  َأنُفَسُكْم  ُقوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َها  َأيُّ ﴿َيا  املالئكة  مثل  غريه،  من 
ُيْؤَمُروَن﴾  َما  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  َه  اللَّ َيْعُصوَن  اَل  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلِئَكٌة  َعَلْيَها  َواْلِحَجاَرُة 
مقهوري  من  فهم  )عبيد(  لغريهم  يمني  ملَك  صاروا  الذين  الناس  ومثل  ]التحريم:6[، 

اإلرادة.
الثالث: الكائنات احلية البهيمية، ال ُتسأل عام تفعل؛ ألهنا فاقدة للعقل واحلرية.

واعية،  إرادة  ذو  حرٌّ  عاقل  كائن  هو  وإنام  الثالثة،  األوجه  من  واحدًا  ليس  واإلنسان 
وصفات حمدودة مكتسبة متنامية، وبالتايل هو مسؤول عن أعامله كائنًا من كان هذا اإلنسان، 

ومهام كان منصبه أو مقامه يف املجتمع.
واحلرية،  العقل  نفسه  عن  ينفي  إنسان  هو  املسؤولية،  نفسه  عن  ينفي  الذي  واإلنسان 
روا رؤساًء أو ملوكًا لبعض الشعوب العربية، يزعمون أهنم فوق املساءلة  ولكم أن تتصوَّ
وبمعنى  الشعوب؟  وحيكمون  مسؤولية  دون  هؤالء  يكون  فكيف  والقانونية،  الشعبية 
آخر:كيف يكون هؤالء دون عقل وحرية، ومع ذلك حيكمون الشعوب، التي تّدعي العقل 

واحلرية؟ إهنا معادلة باطلة، جنون واستعباد حيكامن عقاًل وحرية!؟
اجلنون واالستعباد ال ينبتان إال يف تربة اجلنون واالستعباد، فإذا أردنا أن نستأصل اجلنون 
الوعي والثقافة،  الرتبة، ونزيل اجلنون واالستعباد، ونزرع  ينبغي أن نحرث  واالستعباد، 

فينبت منهام العقل واحلرية، ويامرسان دورمها يف قيادة الشعوب العاقلة احلرة. 
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ْيه )ذكر وأنثى( تظهر بصور أربع: وحرية اإلنسان بشقَّ
األوىل: حرية الفكر. 
الثانية: حرية الرأي.

الثالثة: حرية امللكية. 
الرابعة: حرية الشخصية. 

وهذه الصور األربع للحرية، منضبطة بثقافة املجتمع َوْفَق مفاهيمه عن اإلنسان والكون 
واحلياة، وما قبل احلياة وما بعد احلياة، وعالقة هذه املفاهيم ببعضها، وبناء عىل كل ذلك 

ل اإلنسان قاعدة إيامنية يبني عليها نظام حياته، ويامرس حريته بموجبها. يشكِّ
  واحلرية ال متارس إال منضبطة بنظام ثقايف، وتتوسع دائرة احلرية كلام ازداد اإلنسان ثقافة 
العلم والوعي، ومن هذا الوجه  ع دائرة احلرية هو  ووعيًا، والعكس صواب، والذي يوسِّ

ظهرت العالقة اجلدلية بني احلرية والعلم. 
ْسُئوُلوَن﴾]الصافات:24[ ﴿َوِقُفوُهْم إِنَُّهم مَّ
﴿َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعْيَن﴾]حلجر: 92[.

َعنُْه  َكاَن  ُأولـِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  َتْقُف  ﴿َوالَ 
َمْسُؤوالً﴾]اإلرساء:36[.
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هل الموت نهاية لحياة اإلنسان؟

الفطرة  بواسطة  واجتامعًا  طبيعة  الواقع  مع  وتفاعل  الرشد،  سن  اإلنسان  بلغ  عندما 
غيبًا،  به  فآمن  رضورًة،  واألرض  للسموات  اخلالق  وجود  وجوب  إىل  وصل  والعقل 
وانطلق يف احلياة الدنيا تفاعاًل وفاعلية عىل صعيد النفس واملجتمع والواقع، واستنتج أن 
ة هبا، وبناء  املوت ليس هناية حلياة اإلنسان، وإنام هناك حياة أخرى أبدية، هلا قوانني خاصَّ
عىل هذا املفهوم َكيََّف اإلنسان سلوكه يف احلياة الدنيا ليستعد للحياة اآلخرة، وَعدَّ احلياة 

الدنيا مزرعًة لآلخرة، فام تزرعه سوف حتصده، فانظر ماذا تزرع.
اإلنسانية  املجتمعات  قبل  االعتامد عليها من  تم  التي  والعلمية  العقلية  الرباهني  فام هي 

إلثبات وجود احلياة اآلخرة بعد املوت؟ 
1- غائية املخلوقات: 

وحرشات  وحيوانات  وسامء  وبحر  أرض  من  حوله  املخلوقات  إىل  اإلنسان  نظر 
وفريوسات وبكرتيا ، واكتشف الربوتون واإللكرتون والفوتون ووصل إىل الكواركات...
إلخ، وشاهد أنَّ لكل خملوق منها وظيفًة يقوم هبا ضمن املنظومة التي ينتمي إليها، فال يوجد 
خملوق دون غاية، وشاهد اإلنسان أن وجوده منفرد دون غريه بعقله وإرادته، فعلم أن غاية 
اإلنسانية  منظومته  ضمن  املتوازن  التحرك  يف  حرة  بإرادة  ليقوم  نفسه  إىل  موكولة  وجوده 
املسؤولية،  من  رضورًة  ُبدَّ  فال  واحلرية  العقل  يملك  وكونه  الكونية،  باملنظومة  املرتبطة 

واملسؤولية تقتيض رضورًة وجود احلياة اآلخرة دار احلساب. 
2- رسمدية املادة: 

درس اإلنسان املادة، فوصل إىل أهنا ال تفنى من حيث الوجود، وإنام تتحول من صورة 
إىل أخرى، وختضع لقوانني الصورة اجلديدة ،نحو حتول املاء إذا تعرض للحرارة إىل بخار، 
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فأدرك أن املوت ليس هناية حلياة اإلنسان،  ُخِلَق ليستمر، ومل خيلق عبثًا،  فعلم أن الوجود 
وإنام هو مرحلة حتول إىل حياة أخرى ختضع لقوانني جديدة.

3- قانون التناقض اجلديل للامدة: 

املادة  تطور  إىل  يؤدِّي  ثنائي  تناقيض  جديل  قانون  حيكمها  املادة  أن  اإلنسان  اكتشف 
باجتاه  الكون كله  وهالكها أخريًا، وحتوهلا إىل مادة أخرى جديدة، وذلك من خالل سري 
شديدة  برسعة  ينطلق  صاروخ  بمنزلة  الكون  إن  بقوهلم:  ذلك  عن  العلامء  وَعربَّ  املوت، 
يوشك أن ينتهي وقوده! ليحصل االنفجار الكوين العظيم الثاين متهيدًا لقيام خلق آخر وعامل 

جديد عىل أنقاض األول بقوانني جديدة.
ٌل:  4- النفس رسمدية، بينام اجلسم فاٍن متحوِّ

َعِلَم اإلنسان من خالل تفاعله مع نفسه أن النفس هلا وجود خمتلف عن وجود اجلسم، 
فالوعي  هالكة،  متحولة  جسمية  بصورة  نفسه  هو  فاإلنسان  بينهام،  اجلدلية  العالقة  رغم 
تشكيل  هي  والشخصية  جلسمه،  ال  لنفسه  صفات  والعلم  والعاطفة  واإلرادة  واإلدراك 
هذا  ومن  ذلك،  يف  اجلسم  مستخدمة  منها  السلوك  صدور  يتم  معينة  مفاهيم  عىل  النفس 

الوجه قال الشاعر:
اهنض بنفسك واستكمل فضائلها               فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

5- قانون التناقض اجلديل الثنائي الفكري )قانون أخالقي وقيمي(:

واحلرية  والظلم،  العدل  مثل  تناقيض  جديل  قانون  حيكمه  جمتمع  يف  اإلنسان  يعيش 
واالستعباد، واملشاركة واالستبداد... إلخ، فعلم أن ذلك الوضع غري دائم، وإنام هو مرحلة 
وجود  وال  واخلري،  والعدل  واملحبة  السالم  عىل  تقوم  أن  ينبغي  األبدية  احلياة  ألنَّ  مؤقتة؛ 

للحرب أو الكره أو الظلم أو الرش فيها.
6- مفهوم احلياة الدنيا برهان ثقايف عىل وجود احلياة اآلخرة: 

يف  وموغل  موجود  الدنيا  احلياة  مفهوم  أن  نجد  اإلنسانية  املجتمعات  ثقافة  درسنا  إذا 
الثقافة وقديم ِقَدم اإلنسان نفسه، فالسؤال الذي يفرض ذاته هو: من أين جاء وصف هذه 
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احلياة بالدنيا إذا مل يكن مفهوم احلياة اآلخرة كامنًا يف ثقافة املجتمع، ومن املعلوم أن األمور 
ثنائية يف الوجود؟.

7- إخبار األنبياء والرسل قومهم بوجود احلياة اآلخرة بعد املوت:

أن  تبارك وتعاىل عىل قلوهبم-  اهلل  أنزله  الذي  الوحي  أقوامهم- بموجب  األنبياء  برشَّ 
أبدية ال فناء فيها، حياة ُتنصف املظلوم وُتنزل  املوت جمرد بوابة يعرُبها اإلنسان إىل حياة 
الرسل  وقال  اخللود،  جنات  رحاب  يف  الصالح  املؤمن  ويسكن  بالظامل،  العادل  العقاب 

ألتباعهم:
أهيا الناس! ال خوف من املوت؛ ألنه ليس هناية حلياة اإلنسان، وإنام هو مرحلة انتظار 
والسالم  بالعدل  األرض  وعامرة  الصالح  العمل  إىل  فسارعوا  أخرى،  حياة  إىل  وانتقال 
سون يف صوامع اآلخرة   واملحبة واخلري، ليكون ذلك رصيدًا لكم يف اآلخرة، فأنتم الذين تكدِّ

ما تزرعونه يف تراب الدنيا.
ْطَفٍة  ن ُتـَراٍب ُثمَّ ِمـن نُّ ـَن الَبْعـِث َفإِنَّـا َخَلْقنَاُكم مِّ اُس إِن ُكنُتـْم فِي َرْيٍب مِّ َهـا النَـّ ﴿َيـا َأيُّ
نَُبيِّـَن َلُكْم َوُنِقـرُّ فِي األَْرَحاِم َما َنَشـاء  َقٍة لِّ َقـٍة َوَغْيـِر ُمَخلَّ َخلَّ ْضَغٍة مُّ ُثـمَّ ِمـْن َعَلَقـٍة ُثمَّ ِمـن مُّ
ن  ن ُيَتَوفَّـى َوِمنُكم مَّ ُكْم َوِمنُكـم مَّ ى ُثـمَّ ُنْخِرُجُكْم طِْفاًل ُثـمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشـدَّ َسـمًّ إَِلـى َأَجـٍل مُّ
ُيـَردُّ إَِلـى َأْرَذِل الُعُمـِر لَِكْيـاَل َيْعَلـَم ِمن َبْعـِد ِعْلٍم َشـْيئًا َوَتـَرى األَْرَض َهاِمـَدًة َفـإَِذا َأنَزْلنَا 
ُه  َه ُهَو الَحـقُّ َوَأنَّ ْت َوَرَبـْت َوَأنَبَتْت ِمـن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيـٍج * َذلَِك بِـَأنَّ اللَّ َعَلْيَهـا الَمـاء اْهَتـزَّ
َه َيْبَعُث  ـاَعَة آتَِيـٌة الَّ َرْيَب فِيَهـا َوَأنَّ اللَّ ُه َعَلى ُكلِّ َشـْيٍء َقِديٌر * َوَأنَّ السَّ ُيْحِيـي الَمْوَتـى َوَأنَّ

َمن فِـي الُقُبوِر﴾ ]احلـج: 7-5[.



62

سامر اسالمبولي



63

ية قا اهي  م

عالقة المشروع اإلنساني بالمشروع اإللهي

ما  ورسعان  الدنيا؟  احلياة  يف  اهللُ  َخَلَقنا  ملاذا  الناس:  من  كثري  ألسنة  عىل  سؤال  يرتدد 
الِجنَّ  َخَلْقُت  َخَلَقنا اهللُ لعبادته ويستدلون بقوله تعاىل: ﴿َوَما  يسمعون اجلواب املعهود: 
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾]الذاريات: 56[، فريد عليهم أصحاب السؤال: مل نقصد هذا، وإنام  َواإْلِ
هو  ذلك  من  يريد  وماذا  َخَلَقنا؟  ملاذا   :C باهلل  املتعلِّق  السؤال  من  اآلخر  اجلانب  قصدنا 
وليس نحن؟ فال يسمعون جوابًا ُيقنع عقوهلم، ويفعم قلوهبم طمأنينة، ويدفعهم يف سبل 

احلياة تفاعاًل وفاعلية، عماًل وصربًا واستمرارًا يف عملية البناء لتحقيق اهلدف األسمى.
واملالحظ أن هذا السؤال يساور صنفني من الناس:

أوهلام: صنف يعاين من الفقر والظلم واألسى واحلزن، وال يستطيع دفع ذلك عنه، وال 
يوجد يف قلبه إيامن عقيل يكسبه التوازن واالطمئنان يف حياته عىل الصعيد النفيس، فيخطر 
يف ذهنه لو أنه مل يكن خملوقًا يف هذه احلياة الدنيا، أو يتساءل: ماذا يريد هذا اإللُه العظيم من 

عملية اخللق.
فيصري  جسميًا  موته  قبل  نفسيًا  ويموت  حزينًا،  كئيبًا  نفسه  عىل  اإلنسان  هذا  وينكفئ 

امليت احلي! ويتمنى لو كان ترابًا.  
اآلخر: صنف حقق نجاحًا يف حياته عىل الصعيد النفيس واملادي، ويسري يف حياته َوْفَق 
تلو اآلخر، وينتقل من هدٍف  رؤية مستقبلية ضمن خطط مرحلية وظرفية، حيقق نجاحًا 
إىل هدٍف أسمى منه، ويعلو بناؤه شاخمًا عىل رصح من النجاحات. فيتساءل هذا اإلنسان 
بعد  ماذا  بناها من عرقه ودمه وعمره:  التي  األجماد  املستقبلية، وصاحب  الرؤية  صاحب 
املوت؟ فاإلنسان يسري منذ والدته يف طريق املوت، كلام ازداد عمره ساعة  مضت من عمره 
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ساعة، واقرتب من املوت أكثر. ملاذا هذا التعب والبناء والنجاح إذا كنُت سأترك كل ذلك 
ذها، وهل  أنفِّ أن  املوت، وأستطيع  بعد  ال حمالة، وهل أستطيع أن أضع خططًا ملرحلة ما 

لنمط حياة اإلنسان قبل املوت عالقة بام بعد املوت؟ وملاذا َخَلَقنا هذا اإللُه العظيم؟
قلبه  ويكسب  لعقله،  مقنعًا  جوابًا  املستقبلية  الرؤية  صاحب  اإلنساُن  هذا  جيد  مل  فإن 
طمأنينة، تسلل احلزن واالضطراب إىل نفسه، وربام يقف عن حتقيق النجاحات، وينكفئ 
عىل نفسه مفكرًا ومتأماًل، ويشلُّه اإلحباط وهو ينظر إىل جتاعيد أصابت وجهه، وإىل شيٍب 
أشعل رأسه، قائاًل: ماذا بعد ذلك؟ هل يمكن أن تكون نجاحايت كلها هباًء منثورًا، ملاذا 

خلق اهللُ هذا املرشوَع الكوينَّ العظيم؟.
واملالحظ أن حمور حديث الفريقني هو املوت:

األول: يتمنى حصول املوت بأرسع وقت؛ ألنه فقد الفاعلية وصار بحكم العدم.
اآلخر: حياول أن يدفع عنه شبح املوت ليستمر يف استثامر نجاحه.

ولكن املوت حق ال مرية فيه، وسوف يدرك كل الناس عاجاًل أو آجاًل.
ومن حقيقة املوت ُولَِد السؤال: ماذا بعد املوت؟ وملاذا َخَلَقنا اهللُ يف هذه املرحلة املؤقتة؟
احلياة  إىل  وانتقال  انتظار  وحمطة  الدنيا،  احلياة  ملرحلة  هناية  هو  املوت  إن  الشباب!  أهيا 
األخرى، فاملوت فاصل مؤقت بني حياتني: األوىل )الدنيا( أساس لألخرى، لذلك كانت 
اإلنسان  فينطلق  والسعادة،  الثواب  دار  واألخرى  واملسؤولية،  العمل  دار  الدنيا  احلياة 
الواعي من هذا املفهوم، ويضع خططًا مرحلية لبناء احلياة اآلخرة، دون أن ينسى أو هيمل 

مستلزمات ومتطلبات مرحلة العمل والبناء يف احلياة الدنيا.
النَّاِر﴾  َعَذاَب  َوِقنَا  َحَسنًَة  اآلِخَرِة  َوفِي  َحَسنًَة  ْنَيا  الدُّ فِي  آتِنَا  نَا  َربَّ َيُقوُل  ن  مَّ ﴿ِوِمنُْهم 

]البقرة: 201[.
﴿َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى﴾]األعىل:17[.

  أما السؤال: ملاذا َخَلَقنا اهللُ يف هذا املرشوع اإلهلي العظيم؟ فله وجهان من حيث التعلُّق:
ه لذاته. ملاذا فعلت ذلك يا اهلل؟ واجلواب هو: األول: يتعلَّق باهلل نفسه، والسؤال موجَّ
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َما ُيِريُد﴾]هود:107[. اٌل لِّ ﴿... إِنَّ َربََّك َفعَّ
ا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن﴾]األنبياء:23[.  ﴿اَل ُيْسَأُل َعمَّ

وهو  والقدرة،  واإلرادة  والعلم  احلكمة  من  الكامل  بصفات  متصف  اهلل  ألنَّ  وذلك 
أحد صمد حيٌّ قيُّوم، مستغٍن عن اخللق، قائم بنفسه، األول واآلخر، فقطعًا مل يفعل ذلك 
احتياجًا أو ملاًل أو عبثًا... إلخ، وإنام حلكمة يعلمها هو، غائبة عن علم وإدراك اخللق، كام 
أهنا غري متعلِّقة بوظيفتهم يف احلياة، وال يرتتَّب عىل معرفتها بالنسبة إليهم أيُّ يشء، ولو 

ذكرها اهلل هلم ألتبعوها بسؤال آخر: ملاذا أيضًا هذا؟
اإلنسان،  بواقع  السؤال  جواب  تعلُّق  النتفاء  هناية  ال  ما  إىل  السؤال  يستمر  وهكذا 
ه، ويقيس األمور بالنسبة  ر إال بواقع يتعلَّق بحياته وخيضع حلواسِّ واإلنسان ال يعقل أو يفكِّ

إليه رضرًا أو نفعًا.
فالوجه األول لتعلُّق السؤال ليس بمحل للتفكري أو الدراسة، وهو أمر ال هيم اإلنسان، 
وإنام هو أمر يتعلَّق بفعل اهلل وحكمته، وهو يشء خاص بالفاعل ال يمكن للفعل معرفته، 
بل تستحيل معرفته إذا مل خيربنا الفاعل نفسه عن ذلك، ناهيك عن عدم أمهية وفاعلية معرفة 
بفاعلية  تعلُّقها  لعدم  عندنا  وانتفائها  املعرفة  عملية  تستوي  وبالتايل  إلينا،  بالنسبة  اجلواب 
رات وخواطر ال  حياتنا، فالسعي وراء معرفة هذا اجلانب هو سعي فاشل وهنايته جمرد تصوُّ

قيمة هلا من الناحية العلمية.
 C الثـاين: يتعلَّـق باإلنسـان نفسـه، ملـاذا ُوِجـَد يف هـذه احليـاة الدنيـا؟ ومل يرتكـه اهلل
يتخبـط يف جوابـه، بل أرسـل الرسـل، وأخـربه أن وجـوده يف احليـاة الدنيا إنـام هو وجود 
ُكْم َأْحَسـُن َعَماًل َوُهـَو الَعِزيُز  ـِذي َخَلـَق الَمْوَت َواْلَحَيـاَة لَِيْبُلَوُكـْم َأيُّ ابتـالء وامتحان﴿الَّ
الَغُفوُر﴾]امللـك:2[، وهـذا االبتـالء متمثل بعـامرة األرض ونرش اخلري والسـالم والعدل 
واملحبـة والنهضـة يف املجتمـع اإلنسـاين، وهـذا االمتحـان هو عمليـة تراكمية تسـتوعب 
اجلنـس اإلنسـاين مـن الفـرد إىل األرسة إىل املجتمـع؛ ألن اإلنسـان كائن اجتامعـي، فلكل 
دوره يف هـذه املنظومـة بصورة منسـجمة مع بعضها بعضًا لتنسـجم يف النهايـة مع املنظومة 
العامـة الكونيـة؛ ليشـكلوا معـًا لوحـة التكامـل الوظيفي يف حركـة هذا املـرشوع اإلهلي.
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وظيفة  ويدرك  اإلهلي،  وباملرشوع  األول،  الفاعل  املدبر  باخلالق  يؤمن  الذي  فاإلنسان 
اإلنسان يف هذا املرشوع بمرحلتيه الدنيا واآلخرة يقوم ببناء مرشوعه ضمن مرشوع املجتمع 

اإلنساين املنسجم مع مرشوع اهلل الكيل. 
وهو  وجوهري،  مهمٌّ  الدنيا  احلياة  يف  وجوده  أن  يدرك  اإلنسان  عند  ذلك  حصل  وإذا 
املجتمع  بنهضة  متعلِّقة  تفاصيل وجزئيات  بناء  يساهم يف  اإلهلي  املرشوع  فاعل يف  عنرص 
اإلنساين من خالل استخدام سنن وقوانني اخلالق املدبر، وهذا اإلنسان الفاعل الذي جعله 
اخلالق خليفة يف األرض -كمجتمع- ينخرط يف تنفيذ مرشوعه ضمن املرشوع اإلهلي وهو 
يشعر بالعزة والفخر واالحرتام لوجوده الفاعل، ويعلم حينئذ أن وجوده الواعي يف املرشوع 
بناء  تعبه ونجاحه يف  أن  يعلم  أنه  ترابًا، كام  يكون  أن  أو  والفناء  اهلالك  له من  اإلهلي خري 
كينونة  يف  ويرتاكم  يستمر  سوف  بل  هدرًا،  يضيع  أو  سدًى  يذهب  لن  اخلاص  مرشوعه 
املجتمع اإلنساين، وينتقل معه إىل احلياة اآلخرة، فاإلنسان يعيش يف اجلنة بشخصيته التي 
لها يف احلياة الدنيا، وسوف تنتقل معه العلوم واملعارف التي هلا صفة الثبات والتجريد   شكَّ
ُأْوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ َما  إِنَّ َيْعَلُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  مثل الرياضيات ﴿...ُقْل 

األَْلَباِب﴾]الزمر:9[، وترتفع درجته حسب علمه وعمله. 
 أما العلوم واملعارف النسبية املتعلِّقة باملرحلة األوىل من املرشوع اإلهلي )احلياة الدنيا( 
َغْيَر  األَْرُض  ُل  ُتَبدَّ األوىل ﴿َيْوَم  املرحلة  والكيمياء، فسوف هتلك مع هالك  الفيزياء  مثل 
اِر﴾]إبراهيم: 48[ لتحلَّ حملَّها علوم ومعارف  َماَواُت َوَبَرُزوْا لّلِه الَواِحِد الَقهَّ األَْرِض َوالسَّ
جديدة تناسب اآلخرة، ويمكن لإلنسان الذي يملك علاًم أن يرتقي بعلمه يف هذه املرحلة 

أيضًا.
إذًا؛ اإلنسان الذي آمن باهلل خالقًا مدبرًا، وباحلياة الدنيا ابتالء وخالفة، وأن املوت مرحلة 
انتظار وانتقال  إىل حياة باقية يتم بناؤها ابتداًء من احلياة الدنيا، يعلم يقينًا أن وجوده يف احلياة 
الدنيا يشء عظيم مهام كانت مادة االمتحان، فقر أو غنى، أو غري ذلك، كله ابتالء وامتحان، 
وصرب وشكر، ولكل دوره ووظيفته يف بناء املرشوع اإلنساين الذي ال يمكن أن يتم إال إذا 
حترك  إمكانية  مع  ُسخريًا  بعضًا  بعضهم  ليتخذ  الناس  درجات  والتاميز يف  التفاضل  ُوجد 

اإلنسان ورفع مستواه الوظيفي من دور إىل آخر.
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ومفهوم االبتالء، ومقام اخلالفة كالمها تكريم لإلنسان وتفضيل له، ووسطى األمور 
فكره  أسس  إىل  مستندًا  أفكاره،  حياض  عن  اإلنسان  فيه  يذود  خالق،  إجيايب  حوار  حمل 

الراسخة، متعاونًا مع إخوانه يف اإلنسانية يف سبيل بناء جمتمع إنساين فاضل وسعيد.
قف دون رأيك يف احلياة جماهدًا           إن احلياة إيامن وجهـاد

هذا اجلهاد  يفعم القلب اإلنساين بغبطة العطاء واملعرفة، فيسمو بمتعته اإليامنية العاملة 
والعاملة  فوق ما افرتضته الفلسفات اهليدونية )العمل بدافع اللذة( بكثري.  

نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ ]الذاريات: 56[،  أما املقصد من قوله تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت الِجنَّ َواإْلِ
فهو حرية االختيار يف بناء املرشوع اإلنساين؛ ألنَّ كلمة العبادة من الكلامت التي هلا صور 
متضادة يف االستخدام )الشدة أو اللني(، ومن الشدة ظهر الكفر، ومن اللني ظهر اإليامن. 
لذلك يقول العلامء:  كلمة يعبدون يقصد هبا اإليامن والكفر عىل حد سواء. وذلك من باب 

تفسري اليشء بمآله. ويصدق ذلك املعنى قوله تعاىل:
َنارًا  لِلظَّالِِميَن  َأْعَتْدَنا  ا  إِنَّ َفْلَيْكُفْر  َشاء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشاء  َفَمن  ُكْم  بِّ رَّ ِمن  الَحقُّ  ﴿َوُقِل 
َراُب َوَساءْت  َأَحاَط بِِهْم ُسَراِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا بَِماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي الُوُجوَه بِْئَس الشَّ
ُمْرَتَفقًا﴾ ]الكهف: 29[، فاملؤمن يقوم بحرية ببناء املرشوع اإلنساين بصورة منسجمة مع 
املرشوع اإلهلي، بينام حياول الكافر أن يبني مرشوعه العدواين داخل املرشوع اإلهلي، فال 
نن والقوانني  السُّ املؤمنني عاجاًل، أو بدفع  بيد  إّما  ينسجم معه، ومآله إىل اهلالك والفناء، 
النهضة  مرشوع  بناء  يف  الوظيفي  دورهم  أداء  عن  الناس  ختاذل  إذا  وذلك  آجاًل،  اإلهلية 
اإلنسانية، مع االنتباه إىل أن ترك تغيري املجتمع للسنن اإلهلية سوف يكون كارثيًا وتدمرييًا! 

نحو تفكك االحتاد السوفييتي!. 
 فاحلكمة من خلق الناس املتعلِّق هبم هو ممارسة احلرية يف بناء مرشوعهم ضمن مرشوع 
واملسؤول  مسؤول،  فاحلر  املسؤولية،  عليها  يرتتب  احلرية  ألن  طبيعي؛  يشء  وذلك  اهلل، 

حماسب.
ْسُئوُلوَن﴾ ]الصافات:24[. ﴿َوِقُفوُهْم إِنَُّهم مَّ
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الثالوث حقيقة أم وهم

 ،C اهلل  بأحدية  يؤمن  أحدمها  اثنني  بني  متخيل  حوار  بصورة  صيغ  قد  املوضوع  هذا 
واآلخر يضيف ملفهوم األحدية مفهوم الثالوث.
عبد اهلل: السالم عليكم حييى. كيف حالك؟

حييى: وعليكم السالم عبد اهلل. احلمد هلل، وأنت كيف حالك؟
عبد اهلل: احلمد هلل رب العاملني. صديقي حييى: قبل أن نجري احلوار الذي اتفقنا عليه، 
النقاش ويدور حوهلا احلوار،  التي سُيبنى عليها  ة  املهمَّ النقاط  ُبدَّ من ذكر جمموعة من  ال 

ة، وتكون حمل تسليم من طرفينا.  وتتمركز عليها احلجَّ
حييى: ال بأس بذلك. ما هي تلك النقاط؟ 

عبد اهلل: صديقي حييى! قبل أن يوجد السيد املسيح، أكان اهلل C أحدًا صمدًا أم كان 
مفهوم الثالوث موجودًا يف الواقع؟ 

حييى: اهلل أحد صمد قبل مفهوم الثالوث وبعده.
عبد اهلل: مهاًل يا صديقي أريد جوابًا حمددًا، وسوف أعيد السؤال بصيغة أخرى:  مفهوم 

الثالوث أزيل أم حادث؟ 
حييى: طبعًا هو حادث؛ ألن اهلل كان ومل يكن معه يشء.

عبد اهلل: حسٌن. هل وجد مفهوم الثالوث قبل ميالد السيد املسيح؟
حييى: مفهوم الثالوث مل يكن له وجود حتى ُولد السيد املسيح؛ ألنه أحد األقانيم الثالثة.

عبد اهلل: إذًا؛ مفهوم الثالوث حديث عهد يف تاريخ اإلنسانية.
حييى: هذا ما قلته.
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عبد اهلل: أمل يرسل اهلل C أنبياء ورساًل قبل والدة السيد املسيح؟ 
.O حييى: بىل، لقد أرسل اهلل كثريًا من الرسل، وعىل رأسهم النبي إبراهيم
عبد اهلل: ماذا محلت دعوة األنبياء والرسل إىل أقوامهم قبل السيد املسيح؟

حييى: كانت دعوة األنبياء والرسل إىل توحيد اهلل وعبادته والعمل الصالح.
عبد اهلل: هل كانت دعوة األنبياء والرسل السابقني قارصة وباطلة؟

حييى: بل كانت دعوة إىل احلق والصواب.
الثالوث، وكانت دعوهتم  األنبياء والرسل مجيعًا خالية من مفهوم  إذًا؛ دعوة  عبد اهلل: 

إىل: ال إله إال اهلل.
حييى: نعم؛ هذا صواب.

عبد اهلل: هل أشار السيد املسيح من قريب أو من بعيد إىل أنه إلٌه أو ولد اهلل؟
حييى: نعم أشار إىل أنه ابن اهلل.

عبد اهلل: صديقي حييى! ينبغي أن تفرق بني داللة كلمة )ولد( وداللة كلمة )ابن(.
ولد: تدل عىل خروج يشء من يشء. ومن هذا الوجه عملية الوالدة املعروفة. 

أو  الكنيسة  ابن  فالن  نقول:  الوجه  هذا  ومن  والعناية.  واحلفظ  الرتبية  عىل  تدل  ابن: 
املسجد، بمعنى أنه تربى فيهام ومحل مفاهيمهام.

ومـن كلمـة )ولد( جـاءت كلمة )والـد(. ومن كلمـة )ابن( جـاءت كلمـة )أب( التي 
تـدل عـىل الرتبيـة واحلفـظ والعنايـة. ومـن هـذا الوجـه ُأطلـق عـىل اخلالـق املدبـر كلمة 
)أب( وأطلقـت كلمـة )أبنـاء( عىل مجيـع الناس. فاهلل C هـو أٌب جلميع النـاس، والناس 

.C  مجيعـًا هم أبنـاء اهلل
السؤال دون استخدام  باجلواب عىل  تقيَّد  د، وإذا سمحت  السؤال حمدَّ صديقي حييى! 

أسلوب احليدة عن السؤال.
داللة  بني  الفرق  فاتني  وإنام  السؤال،  عن  احليدة  أقصد  مل  صديقي!  يا  حسٌن  حييى: 
الكلمتني: )ولد، وابن( وعىل كلٍّ جواب  سؤالك:مل يذكر السيد املسيح ال من بعيد، وال 
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من قريب أنه َوَلُد اهلل.
عبد اهلل: إذًا؛ تؤمن أن اهلل أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد؟

حييى: نعم أؤمن بذلك أصاًل، وهذا ليس حمل خالف.
عبد اهلل: أرجو منك سحب هذا املفهوم األحدي عىل بقية النقاش؟

حييى: وهل تشكُّ يف إيامين بوحدانية اهلل C؟
ُر اجلواب عن سؤالك قلياًل. واآلن أتابع ما بدأنا به.  عبد اهلل: سُأَؤخِّ

صديقي حييى! لقد وصلنا إىل أن دعوة األنبياء والرسل مجيعًا ودعوة السيد املسيح ضمنًا 
كانت تدعو إىل وحدانية اهلل خالقًا وربًا للوجود احلادث.

حييى: سأوافقك مع حتفُّظ؛ ألنَّ األمر له تفاصيل كثرية.
ظ، وال أريد منك الدخول يف التفاصيل،أنا أريد أن أعرف   عبد اهلل: ال أريد منك أن تتحفَّ
موقفك برصاحة من مفهوم ال إله إال اهلل، التي تعني:  أنه ال خالق وال ربَّ أعىل يف الوجود 

إال اهلل، وبالتايل وجب توحيده بالعبادة. فهل تعتقد بوجود خالق مدبر غري اهلل C؟
حييى: ال! ال أعتقد بتعدد مفهوم اخلالقية. فاخلالق املدبِّر هو واحد.

اإليامن  قاعدة  عىل  متفقان  أننا  إىل  وإياك  ألصل  اجلواب  هذا  اآلن  يكفيني  اهلل:  عبد 
بوحدانية اهلل C واإليامن باليوم اآلخر والعمل الصالح.

 ،C اهلل  دين  دائرة  إىل  معًا  قد دخلنا  أرضية صلبة جتمعنا، ومنها نكون  القاعدة  وهذه 
ل إال دينًا واحدًا، وهذا واضح من خالل ثبات مفهوم  الذي سامه اخلالق اإلسالم، فاهلل مل ُينزِّ
أو رسول  نبي  يأِت  فلم  األنبياء والرسل،  له يف كل دعوات  العبادة  وحدانية اهلل وتوحيد 
دها مع بعض  رها وجيدِّ لينقض أساس دعوة من سبقه من األنبياء والرسل، وإنام جاء ليقرِّ
التعديل يف الترشيعات لتغري األحداث. وهذا يعني أن النقاش واحلوار ليس بني أديان، وإنام 
والدعوة  األديان،  تعدد  مقولة  اخلطأ نرش  وبالتايل من  الواحد،  ين  الدِّ دائرة  النقاش ضمن 
ين اإلهلي الواحد،  إىل التقريب بينها. وإنام ينبغي أن يكون النقاش واحلوار ضمن دائرة الدِّ
ثقافيًا،  دة  متعدِّ رؤى  ضمن  باملجتمع  للنهضة  والتعاون  والتعايش  التعارف  إىل  عوة  والدَّ

دة. ين واحد والرؤى الثقافية متعدِّ فالدِّ
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حييى: كالم مجيل لو كان سائدًا بني الناس، ولكن ويا لألسف السائد بني الناس هو إزالة 
ؤى  د الرُّ اآلخر وسحقه واحلكم عليه بالكفر، وبالتايل فالقاعدة عند الناس قائمة عىل توحُّ
إىل  ينتمي  أنه  رغم  بالعيش  له  السامح  وعدم  عليه  واحلقد  كرهه  وبالتايل  اآلخر،  ورفض 

املجتمع ذاته وحيمل صفة املواطنة.
املسائل  من  أكرب  وهو  جيمعنا  الذي  األساس  عىل  اتفقنا  إذًا؛  حييى!  صديقي  اهلل:  عبد 
بلغناه، وسواء وصلنا  ما  باحلوار والنقاش عىل ضوء  أن نستمر  ينبغي  لذا؛  بيننا،  املختلفة 
إىل االتفاق والقناعة أم اختلفنا يف الرؤى، فاألساس سيظل قائاًم والعالقة راسخة بيننا عىل 

مقومات التعارف والتعايش والتامسك.
حييى: إن وعي هذه األهداف الثالثة خيلق جوًا نظيفًا منفتحًا عىل اآلخرين، ومعرفة ما 
عند اآلخر، واالستفادة منه يف التالقح الفكري، وخيتفي العنف واإلرهاب والتكفري ونبذ 

اآلخر، وتسود قيم املحبة والسالم والتفكري والَقبول بالرأي اآلخر.
البتول إىل أيِّ قوم  السيدة مريم  لنتابع احلوار بمحبة وسالم. صديقي حييى!  عبد اهلل: 

تنتمي؟ 
حييى: ال شكَّ أن قومها بنو إرسائيل من آل عمران.

عبد اهلل: ماذا كان لسان بني إرسائيل؟
حييى: كانت لغتهم العربية.

عبد اهلل: إن السيد املسيح ولد يف بني إرسائيل وُبعث فيهم، ومل يبعث إىل اليهود، ولسان 
النبي عيسى O هو اللسان اآلرامي، واإلنجيل نزل باللسان اآلرامي، وليس بالعربي كام 

هو شائع، وحياول اليهود ترويج ذلك.
حييى: ال يوجد عندي علم هبذا!.

عبد اهلل: هل ُكتبت األناجيل يف عهد السيد املسيح؟
حييى: مل ُتكتب األناجيل يف عهد السيد املسيح، وإنام كتبت بعده بمدة.

عبد اهلل: أيُّ لسان اعتمد لكتابة األناجيل األوىل؟
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حييى: أظن الالتينية أو غريها، ال أدري!.
عبد اهلل: هل متت كتابة اإلنجيل  بحضور السيد املسيح؟. 

حييى: ال، مل ُيكتب بحرضته.
عبد اهلل: صديقي حييى! أال ترى أن مادة الوحي اإلهلي غري قابلة للنقل من لغتها املنزلة 
إىل أيِّ لسان آخر، بمعنى أن مادة الوحي عندما ترتجم إىل لسان آخر تفقد صفة القداسة 
يسقط  وبالتايل  املرتجم،  بفهم  املتأثِّرة  والرتمجة  الرشح  باب  من  وتصري  الوحي،  وصفة 

ة باستخدام املفردات. االستدالل هبا، خاصَّ
حييى: ربام! ال جواب عندي.

عبد اهلل: أال ترى أن كتابة األناجيل يف جمملها هي عبارة عن سرية السيد املسيح كيف 
عاش؟ وأين ذهب؟ وبمن اجتمع، وماذا قال، وماذا حصل معه، وذلك من وجهة نظر 

الكاتب؟ هذا غري تعدد النُّسخ املكتوبة واختالفها عن بعضها؟.
حييى: نعم، إهنا كذلك.

عبد اهلل: هل أتباع املسيح اسمهم النصارى أو املسيحية؟
حييى: )مستغربًا( وهل يوجد فرق بينهام؟

عبد اهلل: نعم؛ والفرق بينهام كبري.
حييى: وما هو الفرق؟

عبد اهلل: النصارى مجع ملفردة )نرصان( التي تدل عىل صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي 
الزمة لصاحبها ال تتجاوزه، مثل سكران ومرضان وحريان... إلخ، والنسبة هلا )نرصاين(، 
وال عالقة هلا بكلمة )أنصار( التي مفردها )نارص( وهي اسم فاعل ومتعدية، كام أن النسبة 

إىل مدينة النارصة نارصي، وليس نرصاين.
حييى: فرق مجيل، وأنا أول مرة أسمع به!، وأريد منك الفرق بينهام عىل أرض الواقع؟

عىل  فكرته  ينرص  عندما  اإلنسان  حال  عىل  تدل  كلمة  النرصان  وكرامًة،  اهلل:ُحّبًا  عبد 
اآلخرين تعصبًا هلا دون برهان.
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أما كلمة نارص: فتدل عىل من يؤمن بفكرة اآلخر وينرصها.
وأتباع املسيح كانوا أنصارًا له، وليس نصارى.وبالتايل فكلمة نصارى ذم وقدح.

حييى: إذن أتباع املسيح اسمهم أنصار وليس نصارى!.
أو  اإلسالم،  دينهم  مجيعًا  األنبياء  أتباع  ألن  مسلمني؛  يتهم  سمَّ شئت  وإن  اهلل:  عبد 
دين اهلل اخلالق  مسيحيني نسبة لصفة املسيح عيسى ابن مريم، وذلك برشط أن يكونوا موحِّ

املدبر ذاتًا وصفاٍت، وكافرين بالثالوث.
حييى: هل أفهم من كالمك أن الذين يؤمنون بالثالوث ليسوا من أتباع املسيح، وال يصحُّ 

تسميتهم مسيحيني!؟
عبد اهلل: نعم، فهم نصارى وليسوا مسيحيني، وال مسلمني، وإنام هم من أهل الكتاب.

حييى: أليس أهل الكتاب هم أهل التوراة واإلنجيل؟
عبد اهلل: ال؛ فأتباع التوراة واإلنجيل اسمهم مسلمون من أتباع موسى وعيسى عليهام 

السالم.
حييى: عجبًا! فمن هم أهل الكتاب؟

آخر  اهلل مرجعًا  كتاب  مع  اختذ  َمن  به كل  ُيقصد  قرءاين  مفهوم  الكتاب  أهل  اهلل:  عبد 
ى ذلك رشك يف الكتاب؛ انظر إىل قوله تعاىل:  يعتمد عليه يف ترشيع احلالل أو احلرام، وُيسمَّ
َياطِيَن َلُيوُحوَن إَِلى َأْولَِيآِئِهْم  ُه َلِفْسٌق َوإِنَّ الشَّ ا َلْم ُيْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوإِنَّ َتْأُكُلوْا ِممَّ ﴿َوالَ 

لُِيَجاِدُلوُكْم َوإِْن َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشِرُكوَن﴾ ]األنعام: 121[.
ْشِرُكوَن﴾ ]يوسف: 106[. ﴿َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِالّلِه إاِلَّ َوُهم مُّ

واإليامن تصديق وطاعة واتِّباع ألوامر اهلل فقط، بينام أهل الكتاب ُيضيفون لذلك طاعًة 
ين والكهنوت يف احلالل واحلرام، وبذلك العمل اختذوا  باعًا ألوامر غريه من رجال الدِّ واتِّ
مرجعًا يف دينهم غري كتاب اهلل، فصاروا أهل الكتاب، وهم يف الواقع اليهود والنصارى، 

وغريهم ممن أرشك مع كتاب اهلل مرجعًا آخر يف احلالل واحلرام.
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حييى: ال أريد أن أدخل يف التفاصيل كثريًا، فاألمر بدأ يتشعب كثريًا رغم أمهيته، فلنرجع 
إىل مفهوم الثالوث.

عبد اهلل: هل كلمة األقانيم، أو الالهوت، أو الناسوت، أو الثالوث قد تم استخدامها 
يف الكتب اإلهلية، ومنها اإلنجيل الذي أنزله اهلل، وليس الذي ُأعيدت صياغته عىل أيدي 

الكتبة؟ 
حييى: ال! ال يوجد يف مجيع الكتب اإلهلية مثل هذه األلفاظ، وإنام ورد مفهومها بصيغة 

أخرى. 
عبد اهلل: دعني من املفهوم؛ ألنه رأي من قال به، وأنا أريد الواقع عىل ما هو عليه، الذي 
يدل عىل أن هذه املفردات ال وجود هلا يف دين اهلل C، الذي نزل عىل مجيع األنبياء والرسل 

ومنهم السيد املسيح. 
لرتويج  الفلسفي  الديني  اخلطاب  يف  إدخاهلا  تم  قد  املفردات  هذه  أن  عىل  يدل  وهذا 
أو  الرسل  من  أحد  إليها  يدُع  ومل  اإلهلية،  الكتب  يف  سابقًا  موجودة  غري  جديدة  مفاهيم 

األنبياء ، ومنهم السيد املسيح.
حييى: إنك ال تدعني أناقش مفهوم الثالوث،كيف تم وحصل!.

عبد اهلل: سوف نناقش ذلك آجاًل، ولكني أريد أن أخلص أهم النقاط التي وصلنا إليها.
كان اهلل وال يشء معه ، إله أحد صمد حيٌّ قيُّوم.. 1
اهلل خالق السموات واألرض.. 2
اهلل مل يلد ومل يولد.. 3
دعوة مجيع األنبياء والرسل، ومنهم املسيح،كانت وحدانية اهلل وتوحيده بالعبادة.. 4
عيسى ابن مريم من ذرية آل عمران ُبعث يف بني إرسائيل، وال عالقة له باليهود.. 5
لسان السيد املسيح هو اآلرامي، وهو مرحلة تطور وأصل للسان العريب احلديث.. 6
اإلنجيل األصيل لسانه آرامي )عريب(.. 7
مادة الوحي تفقد خصائصها القدسية إذا ُترمجت إىل لسان آخر.. 8
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يف . 9 إدخاهلا  تم  مصطلحات  واألقانيم  والناسوت  والالهوت  الثالوث  مفردات  إن 
اخلطاب الديني اإلهلي، وهي غري مستخدمة يف الكتب اإلهلية كافة ، ومل جتر عىل لسان 

أيِّ نبيٍّ أو رسول ، وبالذات السيد املسيح. 
العالقة بني األنبياء والرسل عالقة تكامل وجتديد وتواصل، ال هيدم الالحق السابق . 10

وال ينقضه، وذلك لوحدة املصدر واهلدف.
 اهلل أنزل دينًا واحدًا برشعني: . 11

واستمر  للناس،  اهلل  أرسله  رسول  أول  مع  نزوله  بدأ  )إسالمي(  إنساين  رشع  األول: 
نزوله َعرْبَ الرسل بصورة متنامية حسب ما يسمح املستوى املعريف للناس إىل أن ُبعث النبي 
السابقة من  الكتب  نزل يف  ما  تبارك وتعاىل كلَّ  املوىل  أعاد  القرءان، وبه  فنزل عليه  حممد 
وإكامل  اإلسالمي،  للرشع  الكامل  اجلامع  الكتاب  القرءان  ليصري  وأكمله  إنساين،  رشع 
ة، وُجعل هذا الرشع اإلسالمي حدوديًا ليواكب التطور ويغطي  الرسالة اقتىض ختم النُّبوَّ

املستجدات من خالل حترك املجتمع بني احلدود بام يناسب ظروفهم الزمكانية.
ُنسخ  أن  إىل  الزمن  مع  تقلَّص  عيني ظريف مرحيل مؤقت  قومي  )تارخيي(  الثاين: رشع 

كليًا. 
لذا؛ نشاهد يف هذا الرشع العيني بعض األحكام التي أتت عقوبة لبني إرسائيل، وعندما 
ُبعث عيسى O تم تعديل هذه األحكام يف اإلنجيل. لذا؛ مل حيتِو اإلنجيل رشعًا كاماًل؛ ألنه 

جيب ضمه إىل التوراة، وتعديل التوراة بحسبه.
حييى: أنت مل تتحدث بعد عن الثالوث!..

عبد اهلل: إن عقيدة الثالوث قد تم اخرتاعها يف عهد قسطنطني، وهي نتيجة دمج عقائد 
وثنية فلسفية سابقة بمفهوم الوحدانية ، فوصلوا إىل هذه العقيدة الغامضة، اهلل واحد بثالثة 
والعنقاء،  الغول،  وهي:  بالرتاث،   ُذكرت  التي  باملستحيالت  ُتلحق  أن  وينبغي  أقانيم. 

واخِللُّ الويف.
وعدم  بعضها  مع  لتناقضها  األشعري  عند  الكسب  نظرية  العلامء  أحد  إليها  وأضاف 
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متاسكها. وأضيف أنا إليها مفهوم الثالوث!.وأحتفظ عىل اخللِّ الويف.
حييى: مهاًل يا صديقي مل أذكر لك بعد مفهوم الثالوث، فكيف حتكم عليه سلفًا.

عبد اهلل: حكمت عليه سلفًا بام ظهر يل من برهان ونور ساطع. ومع ذلك سوف أصغي 
إليك،  لعلك تأيت بام مل يأت به األوائل من أدلة وبراهني.

حييى: نعم! لقد جاء دوري وتركتك تصول وجتول يف امليدان وحدك.
صديقي عبد اهلل! إن املسيح كلمة اهلل وروح منه ، ولقد جاء إىل الدنيا من غري والد،  كام 
تعلم أنت، ويعلم اجلميع ذلك. فأول أمر هو أن كالم اهلل صفة أزلية له، وأنتم تعتقدون بأن 
القرءان كالم اهلل، وهو أزيل يف الوجود غري خملوق، ومع ذلك مل تروا ذلك كفرًا أو رشكًا! 
وتكون  وتوحيدًا!  إيامنًا  خملوق،  غري  أزيل  اهلل  كالم  القرءان  بأن  عقيدتكم  تكون  فكيف 

عقيدتنا بأن يسوع كلمة اهلل يف األزل غري خملوقة، كفرًا ورشكًا؟ 
عبد اهلل: دعني أجب عن هذه الشبهة قبل أن تستمرَّ حتى ال ترتاكم األفكار ويصعب 

الردُّ عليها أو تضيع منا.
وأزلية  وإيامن،  توحيد  القرءان  أزلية  مفهومكم عن  ملاذا  بذلك، أخربين  بأس  حييى: ال 

كلمة اهلل )يسوع( رشك وكفر؟
عبد اهلل: صديقي حييى! إن يف خطابك تعمياًم، وذلك بقولك: )أنتم تعتقدون( واألمر 
ليس كذلك يا صاحبي، فاملسألة خمتلف فيها بني املسلمني، وما ذكرته هو رأي من اآلراء 
النقاش. فأنت  وال قيمة برهانية للكثرة أو الشهرة يف احلوار أو  ال يمثل املفهوم القرءاين، 
تعلم أنه يوجد فرقة من املسلمني خيالفون ذلك الرأي، ويقولون: إن القرءان خملوق. وهم 
أن  لذلك ال يصح  وتفكريًا.  علاًم  الرتاثية  االجتاهات اإلسالمية  أقوى  املعتزلة،  وهم من 

تأخذ ما يدعم فكرتك وتعرض عن الرأي اآلخر. 
صديقي حييى! النقاش بيننا فقط، فأرجو منك أال تدخل فيه آراء فرق أنا ال أعتقد هبا، 

وغري مسؤول عنها.
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والرأي الذي أعتقده وأراه صوابًا يف هذه املسألة هو:
ه إرادة اهلل نحو مقاصد معينة  إن صفة الكالم هلل C صفة فعلية وليست ذاتية، وهي توجُّ
يريد أن خيرب هبا أحدًا من رسله، فيستخدم اللسان ليحمل املعاين واملقاصد اإلهلية، واللسان 
التوراة  فألسنة  حمدود.  وبالتايل  خملوق،  فهو  واقعه،  مع  اإلنسان  تفاعل  نتاج  تعلم  كام 

واإلنجيل والقرءان خملوقة، وليس هلا صفة األزلية يف الوجود.
  حييى: إذا سلمت لك بأن مادة الوحي خملوقة، فام قولك باملعاين واملقاصد اإلهلية قبل أن 

يتم اختيار لسان ليحملها، أليست أزلية غري خملوقة؟
  عبد اهلل: إن القول بأزلية املعاين واملقاصد والصور ملادة الوحي قبل متوضعها يف لسان 
يعني أن هذه األمور موجودة ذاتيًا مع اهلل،  وليست إبداعًا؛ ألنَّ األزلية تعني الوجود دون 
بداية التي تقتيض االستمرار إىل ما ال هناية، وإذا كان األمر كذلك انتفى عن اهلل أنه أراد تلك 
املعاين والصور واملقاصد. ألن األمر إذا تعلَّق بإرادة اهلل صار حادثًا يف الوجود له بداية. 
فاملعاين واملقاصد والصور إذا كانت إبداعًا فهي متعلِّقة بإرادته، وبالتايل هي حادثة وليست 
إرادته. وهذا يعني  إبداعًا، وبالتايل خارج  أزلية فهي مع اهلل وليست  إذا كانت  أما  أزلية، 
وجود هذه املقاصد والصور مثل السامء واألرض واجلبال واحليوانات،  وغري ذلك بصورة 

أزلية غري قابلة للتعديل أو اإلبداع، واهلل ملزم هبا ال يستطيع جتاوزها أبدًا!.
ومن يقول بأزلية التوراة والقرءان وكلمة اهلل )عيسى( ينطبق عليه ما ينطبق عىل املسألة 
السابقة،  فهو َيِصُم اهلل بالعجز واملحدودية ، وينتقص من اإلرادة والعلم والقدرة املطلقة 

لديه ، ويقر بوجود تعدد للجهة األزلية!.
أما كلمة )كن( التي يقوهلا اهلل C يف إجياد ما أراد، فينبغي العلم أوالً أن اهلل ليس كمثله 
يشء أبدًا، فعندما نقرأ أو نسمع أو نستخدم يف خطابنا مجلة )قال اهلل( ال نعني أن عملية 
القول اإلهلي هي ذات عملية القول اإلنساين بحيث حتتاج إىل لسان وشفتني وصوت ولغة. 
نظام   C اهلل  يكلَِّم خملوقًا يستخدم  أن  يريد  يتكلم دون حرف وصوت، وعندما   C فاهلل 

االتصال واملعرفة عند املخلوق، ويأمره وينهاه،  وخيربه بام يريد عن طريق الوحي اإلهلي.



79

ية قا اهي  م

واألصوات  األحرف  حيث  من  خملوق   فهو  العريب،  القرءان  لسان  مثل  ذلك  ومثل 
فإن كانت  الكلامت،  الكامنة يف  املعاين  إىل  تعلُّق اخلطاب، فذلك راجع  أما حمل  والنظام، 
متعلِّقة بالذات اإلهلية نحو كلمة )حي قيُّوم( فال شكَّ أن مدلول هذه الكلامت أزيل دون 
واألرض  )السموات  كلمة  مثل  بحوادث  متعلِّقة  كانت  إذا  أما  واألصوات،  األحرف 
والنجوم والكواكب...( فال شكَّ بحدوثها خلقًا، ومن ثم أطلق عليها األسامء؛ ألن األسامء 

توجد بعد املسميات، فتكون الكلمة املتعلِّقة بحادث حادثة لفظًا ومعنى. دالة ومدلوالً.
فقول اهلل: )كن( هو تعبري يدل عىل رسعة حتقيق اليشء، واألمر يف حقيقته هو أن األشياء 
توجد يف الواقع بمجرد أن تتجه إرادة اهلل نحو اخللق واإلجياد، فيكون اليشء َوْفَق اإلرادة. 
لذلك يقول بعض العلامء: إن أمره بني الكاف والنون. أي: بمجرد أن تتوجه اإلرادة نحو 
اليشء يكون يف الواقع مبارشة صورة ممثلة إلرادة اهلل، فال يوجد عند اهلل مرحلة قبل اإلرادة 

ر، وإنام إذا أراد شيئًا يقول له: كن، فيكون حسب ما أراده مبارشة.  ى التصوُّ ُتسمَّ
فكلمة )كن( هبذا االعتبار هلا وجهان:

األول: متعلِّق باهلل إرادة وقدرة. 
الثاين: متعلِّق باملخلوق وجودًا وكينونة.

فاملخلوقات كلها كلامت اهلل من هذا الوجه، ولكن مل تطلق كلمة اهلل عىل كلِّ واحد بعينه؛ 
ألهنم ُوجدوا بكلمة )كن( األوىل، ومن خالهلا تكاثروا وتوالدوا وتطوروا، إال عيسى ابن 
ي كلمة اهلل، مثله مثل آدم كلمة اهلل؛  ة له، لذلك سمِّ مريم فقد ُوّجهت كلمة )كن( خاصَّ
ألنه حمل تعلُّق كلمة )كن( ابتداًء، بخالف اآلخرين فهم نتيجة كلمة )كن( األوىل. فإطالق 
كلمة اهلل عىل عيسى ابن مريم ال يعني أنه أخذ اجلانب األزيل املتعلِّق باهلل إرادة وقدرة، وإنام 
يف  َلْبٍس  أو  شبهة  أليِّ  وجود  ال  وبالتايل  الوجود.  يف  الكلمة  بمحلِّ  املتعلِّق  اجلانب  أخذ 
املوضوع أبدًا، فالتوراة واإلنجيل والقرءان كالم اهلل إرادة وعلاًم، واسُتخدم لسان اإلنسان 

الحتواء املعاين واملقاصد اإلهلية.
أما كلامت اهلل، فهي متعلِّقة بوجهني:
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الكالم اإلهلي.  فيقصد هبا  القول واخلطاب،   الكلمة يف سياق  مفردة  إذا كانت  األول: 
نحو: ﴿ُقْل َيا َأْهَل الِكَتاِب َتَعاَلْوْا إَِلى َكَلَمٍة َسَواء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إاِلَّ الّلَه َوالَ ُنْشِرَك 
ا ُمْسِلُموَن﴾  ْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا بَِأنَّ ن ُدوِن الّلِه َفإِن َتَولَّ بِِه َشْيئًا َوالَ َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ

]آل عمران:64[.
الثاين: إذا كانت مفردة الكلمة يف سياق األمر واخللق، فيقصد هبا اإلجياد والقانون اإلهلي 
َما  إِنَّ الَحقِّ  إاِلَّ  الّلِه  َعَلى  َتُقوُلوْا  َوالَ  ِدينُِكْم  فِي  َتْغُلوْا  الَ  الِكَتاِب  َأْهَل  ﴿َيا  نحو:  للخلق. 
نُْه َفآِمنُوْا بِالّلِه َوُرُسِلِه  الَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّلِه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّ
فِي  َما  ُه  لَّ َوَلٌد  َلُه  َيُكوَن  َأن  ُسْبَحاَنُه  َواِحٌد  إَِلـٌه  الّلُه  َما  إِنَّ ُكْم  لَّ َخْيرًا  انَتُهوْا  َثاَلَثٌة  َتُقوُلوْا  َوالَ 

َماَوات َوَما فِي األَْرِض َوَكَفى بِالّلِه َوِكياًل﴾ ]النساء:171[. السَّ
ر كلَّ من يقول بأزلية القرءان؟ حييى: هل أفهم من كالمك أنك ُتَكفِّ

ر أحدًا، ولكن ذلك ال يعني أن هذا املفهوم ليس بكفر. فالكفر قسامن: عبد اهلل: ال! ال أكفِّ
األول: كفر سلبي يتمثل بتغطية احلق وجمانبة الصواب )موقف شخيص(، فيكون فاعله 
اء هذا السلوك، وما ينبغي قتاله، والعالقة بيننا قائمة عىل العدل والسالم  كافر صفًة من جرَّ

واحلرية.     
الثاين: كفر حريب قائم عىل احلقد والعداء ورفض اآلخر )موقف عدواين(، فهذا كافر 
ينبغي قتاله دفاعًا لردِّ عدوانه، ومن أجل رجوعه إىل العدل والسالم واحلرية، ال من أجل 

إيامنه.
حييى: إن يسوع هو روح اهلل متثَّل يف جسم برش لتتم عملية الفداء واخلالص نتيجة صلب 

اجلسم ورجوع الروح إىل أصلها: الالهوت.
، إن كلمة  الروح  ناتج عن سوء فهم لكلمة  ، وهو  َبنيِّ  املفهوم غلط  عبد اهلل: إن هذا 
الروح تدل من خالل داللة أصوات أحرفها عىل تكرار وضم منته بتأرجح تلك العملية، 
األشياء.  حيكم  الذي  والنظام  نن  السُّ عىل  يدل  الواقع  يف  األصوات  هذه  داللة  وجمموع 

فالروح هو نظام اليشء الذي حيكمه.
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الذي حيكم  نني  السُّ النظام  نقصد  وإنام  نفسه،  نقصد  اإلنسان. ال  نقول: روح  فعندما    
اإلنسان. وعندما يموت اإلنسان ال خيرج روحه، وإنام خترج نفسه َوْفَق نظام، كام أن بقاءها 
يف جسم اإلنسان كذلك َوْفَق نظام، فالروح حيكم اإلنسان حيًا وميتًا. وكل يشء يف الوجود 
احلادث من الذرة إىل املجرة خاضع للروح، وروح الذرة غري روح اخللية، وكل هذه األمور 
يف النهاية ختضع لروح كيل حيكم الوجود احلادث، لذلك نجد القرءان قد استخدم الروح 

وأطلقها عىل ثالثة أمور،  وهي:
َواَل  الِكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت  َما  َأْمِرَنا  ْن  مِّ ُروحًا  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  ﴿َوَكَذلَِك  القرءان:   -1

ْسَتِقيٍم﴾  اإِليَماُن َوَلِكن َجَعْلنَاُه ُنورًا نَّْهِدي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِلى ِصَراٍط مُّ
له  أن خيضع  اإلنساين  املجتمع  ينبغي عىل  نظام  القرءان حيتوي عىل  ]الشورى:52[، كون 
النظام  هلذا  املجتمع  خيضع  مل  وإذا  روحاين.  جمتمع  املجتمع  فهذا  ذلك،   تم  وإذا  طوعًا. 
الترشيعي يكون قد خرج عن روح اهلل،  وأخلد إىل األرض وعاث فيها فسادًا وكفرًا، وسار 

يف طريق خمالف للروح سيقوده إىل هاوية الضنك واالضطراب. 
ي روحًا حلمله مادة الوحي ومتابعتها.  2- جربيل: وسمِّ

وُح األَِميُن﴾ ]الشعراء:  193[. ﴿َنَزَل بِِه الرُّ
ْن َأْمِرَنا﴾ ]الشورى: 52[ وأمر اهلل يف الوجود  3-األمر: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا مِّ

نني الذي يتم بموجبه اإلجياد واإلمداد ، وعندما ُسئل النبي عن الروح أمره  هو النظام السُّ
وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوتِيُتم  وِح ُقِل الرُّ اهلل أن يقول: الروح من أمر ريب ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ
َقِلياًل﴾ ]اإلرساء:85[، فلم يقل له: قل: إن الروح أمر ال يمكن معرفته أو  إاِلَّ  الِعْلِم  ن  مِّ
. فإذا عرفنا  بِّ العلم به، أو السؤال عنه. بل أجابه بجواب جامع مانع،  إنَّ الروح من أمر الرَّ

بِّ عرفنا الروح. أمر الرَّ
بِّ يف الواقع عىل وجهني: أمُر الرَّ

َواْلنُُّجوُم  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َواْلنََّهاَر  ْيَل  اللَّ َلُكُم  َر  ﴿َوَسخَّ الكوين  بِّ  الرَّ أمر  األول: 
َقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾ ]النحل:12[. َراٌت بَِأْمِرِه إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لِّ ُمَسخَّ
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يَن ُحنََفاء َوُيِقيُموا  َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ بِّ الرشعي ﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ الثاين: أمر الرَّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن الَقيَِّمِة﴾ ]البينة:5[. اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ الصَّ

، الكوين والرشعي.  بِّ بِّ يعني: أنه مستغرق يف َنوعي أمر الرَّ وكون الروح من أمر الرَّ
اهلل هو  والعلم برشع  به عامل روحاين كوين.  والعامل  بروحه،  الكون هو علم  بسنن  فالعلم 
علم بروحه، والعامل به عامل روحاين رشعي، والعامل بكليهام هو عامل رباين ،كونه ضم الروح 

الكوين إىل الروح الرشعي وَسريَّ نفسه َوْفَق النظام الروحي طوعًا.
َعَلى  َتُقوُلوْا  َوالَ  ِدينُِكْم  فِي  َتْغُلوْا  الَ  الِكَتاِب  َأْهَل  ﴿َيا  اهلل  إن عيسى من روح  فقولنا: 
نُْه  َما الَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّلِه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم َوُروٌح مِّ الّلِه إاِلَّ الَحقِّ إِنَّ
َما الّلُه إَِلـٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن  ُكْم إِنَّ َفآِمنُوْا بِالّلِه َوُرُسِلِه َوالَ َتُقوُلوْا َثاَلَثٌة انَتُهوْا َخْيرًا لَّ

َماَوات َوَما فِي األَْرِض َوَكَفى بِالّلِه َوِكياًل﴾ ]النساء:171[. ُه َما فِي السَّ َلُه َوَلٌد لَّ
ة  علوم، فبثت بعض العلوم  بمعنى: أن عيسى قد صار نبيًا وهو يف بطن أمه؛ ألنَّ النُّبوَّ
الكونية والرشعية يف قلب عيسى وهو ما زال صغريًا، وعندما كرب مارس تلك العلوم وظهر 
وكل ذلك بإذن اهلل، وليس بإذن عيسى،  عىل يديه إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى، 
وإذن اهلل هو سلطان ونظام يعطيه لإلنسان. والنفخ من الروح ليس أمرًا خاصًا بعيسى، وإنام 

وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن﴾ ]احلجر:29[. ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ كان آلدم أيضًا ﴿َفإَِذا َسوَّ
نن والنظام اإلهلي، وبالتايل  وال عالقة لكلمة روح بذات اخلالق أبدًا، وإنام هي متعلِّقة بالسُّ
ال وجود أليِّ شبهة حول احتاد أو حلول اهلل يف عيسى اعتامدًا عىل مفهوم الروح، غري أن 
االحتاد أو احللول اإلهلي يف يشء حادث باطل يف الواقع؛ ألنَّ اهلل أزيل يف وجوده وصفاته،  
وهو األول بال بداية واآلخر بال هناية ، فكيف يتحد أو حيل األزيل الالمتناهي يف املحدود 
املتناهي؟ فهذا يقتيض رضورًة اخلضوع لصفة املحدود، واهلل منزه عن ذلك؛ ألنه أحد صمد 
ليس كمثله يشء، وإذا حصل ذلك فرضًا، فاهلالك لإلله هو النتيجة احلتمية لتلك العملية 
بفعله  الفاعل  يندمج  آخر  بمعنى  األزلية،  صفة  ينقض  ذلك  ألنَّ  احللولية؛  أو  االحتادية 

ويأخذ صفته، أو يصري للفعل صفات الفاعل وكالمها باطل.
حييى: إن اهلل احتد باملسيح مع بقائه إهلًا واحدًا، فصار يسوع من هذا الوجه الهوتيًا مع 
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وإذا  اهلل،  فهو  الالهوت  يسوع من جهة  إىل  نظرت  فإذا  الناسويت،   اجلانب  املحافظة عىل 
نظرت له من جهة الناسوت فهو إنسان ابن اهلل، والعالقة بني الالهوت والناسوت متثلت 

بالروح، ومن هذا الوجه ظهر مفهوم الثالوث: األب واالبن وروح القدس إله واحد. 
د يل ماذا تقصد بقولك: )احتد اهلل  ْث بطرح املفاهيم، وحدِّ عبد اهلل: صديقي حييى! تريَّ

بعيسى مع بقائه إهلًا واحدًا(؟
حييى: أال تقولون أنتم: إن اهلل معنا بذاته بال كيف، وينزل إىل السامء الدنيا دون أن خيلو 
أكثرها يف عقيدتكم.  املقوالت، وما  أن يدخل يف خلقه، وأشباه هذه  منه، ودون  العرش 
فلامذا تستنكر قويل وهو مثل قولكم متامًا. فاهلل احتد بيسوع مع بقائه إهلًا واحدًا، وذلك بال 

كيف!. 
عبد اهلل: لقد عدت إىل التعميم بقولك: )أنتم...وعقيدتكم( صديقي هذه العقائد هي 
رأي من آراء املسلمني، دخلت بتأثري الثقافات األخرى الوافدة عليهم، وليست  قرءانية، 
اإلله  مقومات  مع  لتصادمها  متامًا  ببطالهنا  أعتقد  بل  هبا،  أعتقد  ال  وأنا  تسليم،  حمل  وال 
عن  يعجز  صخرة  خيلق  أن  اهلل  يستطيع  هل  أحدهم:  قول  مثل  فهي  العقلية،  والقواعد   ،
املغالطات  من  ذلك  شابه  وما  زجاجة؟   عنق  يف  يدخل  أن  اهلل  يستطيع  هل  أو:  محلها؟. 
العقلية، فهذه األقوال هراء وسفسطة متهافتة، وهي ليست بسؤال أصاًل، والسائل ال يوجد 
ر أو فهم ملضمون السؤال، فهو مثل من يقول: هل تستطيع أن تثبت أن ضلعني  عنده تصوُّ
رًا  للمثلث، ولو كان يملك تصوُّ ر  القائل ال يوجد عنده تصوُّ املثلث متوازيان؟. فهذا  يف 
املثلث خطَّان متوازيان، ولو  أنه ال يوجد يف  صائبًا للمثلث ملا سأل هذا السؤال، فمعلوم 
وجد فيه خطَّان متوازيان النتفى املثلث من الوجود!. ومقوالت من هذا القبيل ال قيمة هلا، 

هات.  فهي ُترَّ
ويف عودة إىل املنطق السليم، اسمح يل يا صديقي حييى أن أسألك: هل احتاد اهلل بعيسى 

كان قبل الوالدة أو بعد الوالدة؟
حييى: أظن قبل الوالدة!

عبد اهلل: هذا الكالم يعني: أن اهلل دخل إىل رحم السيدة مريم، وخضع لقانون الوالدة، 
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ين يف الكنيسة وأتباعهم  وصارت السيدة مريم والدة اهلل، لذلك كثريًا ما نسمع رجال الدِّ
خياطبون السيدة مريم بقوهلم: يا والدة اهلل! وكان ينبغي أن تصري مريم أقنومًا رابعًا يضاف 
إىل الثالوث؛ ألنَّ مريم محلت اإلله يف رمحها!، مع العلم أنك منذ البداية وافقت عىل أن اهلل 
أحد صمد مل يلد ومل يولد. فكيف تقول: إن مريم َولدت اهلل!ثم جتلَّت بعد ذلك شخصية 

عيسى الناسوتية، وهذا يفرض سؤاالً: عيسى الناسوت أهو إنسان كامل أم جسم فقط؟
حييى: ماذا تقصد بقولك: إنسان كامل أو جسم فقط؟

عبد اهلل: أقصد ماهية عيسى أهو نفس وجسم، أم جسم دون نفس؟
ن من نفس وجسم. حييى: طبعًا هو إنسان كامل مكوَّ

وجود  عبد اهلل: إذا كان عيسى نفسًا وجساًم، واهلل حلَّ يف جسم عيسى،  فمعنى ذلك 
نفس عيسى ونفس اهلل يف جسم برشي واحد، وصارت نفس اهلل من جنس نفس عيسى 
جسم  يف  حبيسة  اهلل  نفس  وبقيت  اجلسم،  لقوانني  خاضعة  وضعيفة،   وعاجزة  حمدودة 
عيسى غري فاعلة إىل أن كرب، وبعد ذلك إىل أن مات، فتحرر اهلل من جسم عيسى وصعد إىل 
السموات. فإذا كان اهلل متحدًا مع عيسى، أين ذهبت نفس عيسى بعد موته وارحتال نفس 

اهلل من جسمه؟
حييى: نحن نقول: إن يسوع قام من قربه بعد موته وصعد إىل السموات وجلس إىل يمني 

أبيه اإلله.
عبد اهلل: إذًا؛ تقولون: إن عيسى صعد إىل السموات،  نفسًا وجساًم، وجلس إىل يمني 
الرب، وهذا يعني: أن عيسى بصورة ناسوت صار إهلًا ورّبًا ؛ ألن نفس اهلل قد انفصلت عنه 
وأنتم تقولون: إله واحد قبل الثالوث وبعد الثالوث، ولكن املالحظ أن اآلهلة  عند موته. 
دة،  وهي ثنائية متمثلة بذاتني نفس اهلل، ونفس عيسى، أما روح القدس فهو  عندكم متعدِّ
إله غري متموضع ال بنفس اهلل، وال بنفس عيسى؛ ألنَّ الروح كام تقولون هي العالقة بني 
الالهوت والناسوت، فهي قائمة بنفس اهلل وبنفس عيسى مؤرجحة بينهام، فهي ليست بإله، 
وإنام عالقة اهلل ببعضه؛ ألنَّ متثل نفس اهلل بجسم عيسى هو متثل ألوهي. وعند موت عيسى 
وارتفاعه إىل السامء كان ينبغي أن ترجع األمور إىل أصلها من حيث الالهوت والناسوت، 
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بمعنى أن يأخذ اهلل اجلزء اإلهلي املوجود يف عيسى ليصري الالهوت منفصاًل عن عيسى، 
الرب،  يمني  إىل  أنكم أصعدتم عيسى  فعلتموه  الذي  ولكن  فقط!  ناسوتًا  ويصري عيسى 
وناسوت  الهوت  من  مؤلفًا  ثانيًا  إهلًا  فصار  الناسوت،   بجانب  الالهوت  عىل  وحافظ 
بصورة منفصلة عن الرب. وصار مقام اإلله ثنائيًا، اإلله األول متمثل باألب، واإلله الثاين 

متمثل باالبن عيسى الناسويت.
املهم: هل اإلله عيسى له صفة اإلله األول من  السؤال  القناعات يربز  ويف ضوء هذه 

حيث الترصف والفعل ملا يريد؟ 
حييى: نعم! فهو خيلق وحييي ويميت، ودليل ذلك الفعل الذي صدر منه يف الواقع، وأنتم 

تتلون يف القرءان ذلك.  
عبد اهلل: أنت تقبل االستدالل بالقرءان؟

حييى: ال! ال أقبل.
عبد اهلل: إذًا؛ ال تأيت عىل ذكره أبدًا ؛ ألن القرءان رصيح العبارة يف عيسى وأمه،  وأهنام 
برشيان مثل سائر البرش، وما من إله إال اهلل الواحد األحد، مل يتخذ ولدًا، وما ينبغي له ذلك.
فمن اخلطأ أن تأخذ بعض اآليات التي ينمُّ ظاهرها نتيجة الفهم السطحي عن صواب 
ُكْم َأنِّي  بِّ ن رَّ إَِلى َبنِي إِْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكم بِآَيٍة مِّ فكرتك،  نحو قوله تعاىل: ﴿َوَرُسوالً 
ْيِر َفَأنُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطْيرًا بِإِْذِن الّلِه َوُأْبِرُئ األْكَمَه واألَْبَرَص  َن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّ َأْخُلُق َلُكم مِّ
ِخُروَن فِي ُبُيوتُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك آلَيًة  َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ َوُأْحِيـي الَمْوَتى بِإِْذِن الّلِه َوُأَنبُِّئُكم بَِما 
آخرها عندما جاءت كلمة  اآلية يف  ]آل عمران:49[ مع وضوح  ْؤِمنِيَن﴾  مُّ ُكنُتم  إِن  ُكْم  لَّ
عيسى احلاسمة: )بإذن اهلل( فهو مل يقل: أنا بقدريت وقويت أخلق لكم طريًا. وإنام قال: بإذن 

اهلل.
بالفينومينولوجيا )فلسفة الظواهر(  الفهم الذي يقف عند حدود الظواهر يذكرين  هذا 
لتجيلِّ  امللموسة  األشكال  تتايل  يتبنى  طرح  َعرْبَ  هبا  االرتقاء  هيغل  حياول  أن  قبل  البدائية 

الروح املطلق.
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وبعيدًا عن هذه الفلسفات؛ من حيث اجلوهر ال خيتلف عاقالن أن اخلالق احلقيقي هو 
حُييي  إهلًا  عيسى  كان  فلو  نبوته.  إلثبات  عيسى  يد  عىل  اآليات  هذه  أجرى  وقد   ،C اهلل 
األرذال  ترك  وما  والطرد!  والعذاب  والسخرية  واألذى  املوت  نفسه  عن  لدفع  ويميت 

لون به وهو اإلله العظيم!. )اليهود( ينكِّ
غيبية  صفات  )إضفاء  الفيتشية  رات  التصوُّ عن  إسالمية  كمرحلة  املسيحية  أجّل  إنني 

خارقة عىل اليشء( الساذجة التي ختفض وال ترفع، وترض وال تنفع.
وأنتم  تدل عىل ذات وصفة.  )أقنوم( كلمة  التي مفردها  )األقانيم(  إن  صديقي حييى! 
تقولون: اهلل بثالثة أقانيم إله واحد. فكيف يتحقق ذلك يف الواقع دون غموض وتالعب 

باأللفاظ؟
حييى: نحن نقول: إن اهلل واحد بثالثة أقانيم، ونرضب عىل ذلك مثاًل الشمس ونورها 
رنا مبارشة بعقلنا بصورة الزمة صفاهتا الثالث:  وحرارهتا وأشعتها. فإذا قلنا الشمس تصوُّ
رنا مبارشة الشمس.  النور واحلرارة واألشعة. تصوُّ قلنا:  واألشعة. وإذا  واحلرارة،  النور، 
الوجه.  هذا  قائم عىل  كله  والوجود  بواحد.  وثالثة  بثالثة،  واحد  نقول:  الوجه  هذا  ومن 
الوجود  بمعنى آخر وحدة  لنظام واحد.  الظهور. وتعدد األنظمة  ٍّ متعدد  نظاٍم واحٍد كيلِّ

دة. بصوره املتعدِّ
عبد اهلل: كنت قد طلبت منك أال تلعب باأللفاظ، وأن تكون واضحًا ورصحيًا، ولكن 
أبيَت إال الغموض وااللتباس واللعب باأللفاظ! صديقي! إن األقنوم ذات وصفة جمتمعان 
وتارة  ذات،  تارة  األقنوم  كمثاٍل،  وجعلت  الشمَس  بينام ذكرت يف حديثك  بعضهام،  مع 
صفة، فنور الشمس ليس هو الشمس ذاهتا، وإنام هو صفة للشمس، وال يصح أن نطلق 

عىل النور اسم الشمس، أو نتعامل معه كأنه شمس.
فمن املعلوم أن الصفة ال وجود هلا بصورة مستقلة عن املوصوف. فاملوصوف هو األصل 
الذي له وجود حقيقي والصفة قائمة به. ولو كان اعتقادكم باألقانيم مثل ما ذكرت، أي: 
صفات ثالث ملوصوف واحد،  فهذا كالم هيدم عقيدة الثالوث كلها من أصلها،  ونحن 
نقول: إن صفات اهلل غري حمصورة بثالث صفات،  فهو خالق ورازق وحميي ومميت ورحيم 
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تقولون  بل  كذلك،   ليس  ومقالكم  حالكم  لسان  ولكن  إلخ،  وقيُّوم...  وحيٌّ  وعزيز 
والعبادة  بالدعاء  تتوجهون  الوجه  هذا  ومن  معًا،  وصفة  ذاتًا  األقنوم  بداللة  وتعتقدون 

لذات عيسى وتصفونه باأللوهية، وكذلك والدته، وتقولون: يا والدة اإلله. 
لذا؛ ال قيمة لطرحكم السفسطائي ملحاولة فلسفة الثالوث، فكيفام طرحتم فهو يف النهاية 
أن  العلم  مع  واحد.  إله  بقولكم:  بالثالوث  انتهيتم  أم  بالوحدانية  بدأتم  سواء  آهلة،  ثالثة 
صفات الشمس املذكورة تنفصل عنها؛ ألن الشمس جرم حمدود قابل للتبعيض،  فتخرج 

احلرارة منها بصورة منفصلة عنها متامًا، بحيث يتعذر الزعم أن احلرارة هي الشمس. 
فهل اإلله العظيم عندكم قابل للتبعيض وفصل يشء منه، وهذا اليشء املنفصل هو جزء 
بابًا كبريًا من  من ُكلٍّ رضورًة، فهل هلذا اجلزء مواصفات إله كامل؟ والقول بذلك يفتح 
اهلراء والسفسطة. نحو قول بعضهم: إذا حلَّ أو احتد اهلل بعيسى الناسوت يمكن أن يتحد 
بأيِّ ناسوت آخر! وربام حصل ونحن ال ندري! لذلك ال عجب أو غرابة من ادَّعاء بعض 
بِّ أو األلوهية، لعل اإلله حل أو احتد هبم بصورة جزئية أو  الرجال خالل الزمان مقام الرَّ

كلية،  ونحن ال ندري! 
َها الَمأَلُ َما  وعىل رأس هؤالء الطواغيت فرعون فقد ادَّعى األلوهية﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َيا َأيُّ
ْن إَِلٍه َغْيِري﴾ ]القصص:28[، واإلله الذي حيل أو يتَّحد بناسوت مع بقائه  َعِلْمُت َلُكم مِّ
إهلًا واحدًا يستطيع أن حيلَّ أو يتَّحد بناسوت بصورة كلية ليصريا إهلًا واحدًا. فمن يمنعه من 

َما ُيِريُد﴾ ]هود: 107[!؟.    اٌل لِّ ذلك ﴿إِنَّ َربََّك َفعَّ
إذًا؛ عقيدة الثالوث باطلة لقصورها وحتديدها بثالثة أقانيم فقط، وكان ينبغي فتح التعداد 

إىل ما ال هناية من األقانيم!.
أما من وجهة نظر العلم والواقع فإن عقيدة الثالوث باطلة وظلم كبري للحقيقة األحدية، 
، غري أهنا ال تنهض إىل مستوى شبهة فكرية لتوضع عىل طاولة  ومُتَثِّل أكرب عملية كفر باحلقِّ
ِذيَن َقاُلوْا  َقْد َكَفَر الَّ البحث والنقاش، لذا؛ مل يناقش اهلل النصارى يف ذلك، وإنام قال هلم: ﴿لَّ
ِذيَن  الَّ نَّ  َلَيَمسَّ َيُقوُلوَن  ا  َعمَّ َينَتُهوْا  ْم  لَّ َوإِن  َواِحٌد  إَِلـٌه  إاِلَّ  إَِلـٍه  ِمْن  َوَما  َثاَلَثٍة  َثالُِث  الّلَه  إِنَّ 

َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]املائدة: 73[.



88

سامر اسالمبولي

يف  وختبطهم  وضالهلم  بالثالوث  النصارى  عقيدة  لك  يوضح  الذي  املصور  هلذا  انظر 
التعبري عن املفهوم بشكل متناقض غامض

حييى: ولكن نبيَّكم حممدًا مدح النصارى يف القرءان!.
عبد اهلل: عدت إىل االستشهاد بالقرءان وأنت ال تعتقد به.صديقي حييى! إذا كان النبيُّ 
حممٌد صادقًا يف إخباره بأمور متعلِّقة بالنصارى من مدح وغريه، فهذا يقتيض صدقه يف كل 
أخباره، وإذا مل يكن صادقًا فام ينبغي االستدالل  ببعض ما نزل عليه من آيات وترك الباقي! 
فلقد ذكرت لك سابقًا أن النص القرءاين أدان عقيدة الثالوث وحكم عليها بالكفر، وطالب 

نَّهم عذاب أليم!. أصحاب القول باالنتهاء عن ذلك وإال ليمسَّ
حييى: لقد أربكتني وضيعتني طريقة نقاشك للموضوع.

عبد اهلل: أنت ضائع قبل النقاش، ويف النقاش، وما زلت كذلك. أتعلم ملاذا يا صديقي؟
 حييى: ملاذا! يا ترى؟

د  ين وتسلِّم زمام أمورك هلم، وتردِّ ر بعقل غريك، وتتبع رجال الدِّ  عبد اهلل: ألنك تفكِّ
وينبغي  وافرتاءات،  شبهات   من   القرءان  عن  ُيقال  ما  كلَّ  ق  وتصدِّ دراية،  دون  أقواهلم 

عليك أن تعتمد عىل العلم والواقع والفطرة يف إيامنك بوحدانية اهلل اخلالق املدبر.
  حييى: ماذا ينبغي أن أفعل؟

اهلل
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ليس

هو

هو

هو
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اآلب
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القدس
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عبد اهلل: ارجع إىل إيامن األنبياء والرسل ومنهم السيد املسيح. فهل قال السيد املسيح: 
أنا اهلل!، وكان ينبغي أن يستخدم ضمري )أنا( يف خطابه لو كان الالهوت متمثاًل بناسوته، 
وهذا مل حيصل منه أبدًا؛ ألنَّه برش مثل سائر البرش، وهو عبد اهلل ورسوله، وأنت تعلم ذلك، 
فقد كان املسيح وأمه يأكالن الطعام ويذهبان إىل السوق وينامان، فهل يأكل اإلله وينام ، 

ب ويتأذَّى،  وُيطرد وُيقتل وُيصلب... إلخ. بل ويتعذَّ
َي إَِلـَهْيِن ِمن ُدوِن الّلِه  ﴿َوإِْذ َقاَل الّلُه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت ُقلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذونِي َوُأمِّ
َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس لِي بَِحقٍّ إِن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما فِي 
َأْعَلُم َما فِي َنْفِسَك إِنََّك َأنَت َعالَُّم الُغُيوِب * َما ُقْلُت َلُهْم إاِلَّ َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن  َنْفِسي َوالَ 
ِقيَب  ْيَتنِي ُكنَت َأنَت الرَّ ا َتَوفَّ ا ُدْمُت فِيِهْم َفَلمَّ ُكْم َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيدًا مَّ اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي َوَربَّ

َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]املائدة:116-117[.
حييى: لقد ذكروا لنا أن سبب انصهار الالهوت بالناسوت إنام هو خلالص الناس؛ لذلك 

ى اهلل بابنه الوحيد لينقذ الناس من الشيطان. ضحَّ
الناس عصاة أو كفرة ما عالقة االبن  إذا كان  عبد اهلل: أال ترى أن هذا منطق أعوج؟ 
بَّ اخلالق املدبر ليغفر للناس أو خيلصهم - عىل  يف ذلك؟ وهل من املنطق واحلكمة أن الرَّ
افرتاض وجود ابن له - يقوم بقتل ابنه الوحيد!؟ أليس األمر أمره، وهو قائم بنفسه حيٌّ 
أم  التمثيلية؟  للناس دون هذه  ُيريد، وقادر عىل أن يغفر  ملا  ال  فعَّ قيُّوم ال قوة فوقه، وهو 

يوجد قوة قاهرة له، فقام بتقديم ابنه قربانًا لُيْسِكَن غضب اجلبار القاهر للجميع!؟ 
ومن هو الشيطان؟ وما هي قوته أمام قوة اهلل اخلالق املدبر؟ أليس الشيطان1من خملوقات 
اهلل املحدودة العاجزة الضعيفة، أم أنه إله جبار رشير، له من القدرة ما يكفي إلجبار اهلل عىل 
التضحية بوحيده من أجل قهره، واألدهى من ذلك أن هذه التضحية الكربى ضاعت هباء، 
فنحن ما زلنا - بعد الصليب بآالف السنني- نخوض رصاعًا داميًا مع الشيطان وزبانيته، 

وحسبك هذه الرشور واحلروب التي متزق البرشية وهتدد الكوكب بالدمار والتبار. 
البرشية، فقد  تاريخ  بدائية وثنية قديمة، وموغلة يف  إن فكرة اخلالص والتضحية فكرة 

داللة كلمة الشيطان صفة وليست اسم جنس وهي تتمثل بكل إنسان يتشيطن.  1
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كانت الشعوب البدائية الوثنية تعبد مظاهر الطبيعة وتتزلف إليها بالقربان، دفعًا لرض أو 
جلبًا خلري، وكانت تقدم القرابني للنهر إذا فاض وجتاوز حده، وذلك فداء وتضحية وإطفاء 
النهر، ومارست هذه الطقوس ذاهتا مع الرباكني وغريها من مظاهر  إله  النهر أو  لغضب 

الطبيعة.
صديقي حييى! إن أصابت نفس اإلنسان نجاسة، أو مالبسه قذارة، هل يتطهر إن قام 

غريه بعملية الطهارة؟ 
ِذي َوفَّى * َأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى *  ﴿َأْم َلْم ُينَبَّْأ بَِما فِي ُصُحِف ُموَسى * َوإِْبَراِهيَم الَّ
ْيَس لإِْلِنَساِن إاِلَّ َما َسَعى * َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى * ُثمَّ ُيْجَزاُه الَجَزاء األَْوَفى * َوَأنَّ  َوَأن لَّ

إَِلى َربَِّك الُمنَتَهى﴾ ]النجم: 42-36[.
احلكمة  صفة  اهلل  وفقد  والعقاب،  الثواب  َبُطل  وإال  عمله،  عن  مسؤول  إنسان  فكل 

والرمحة.
ة  فكرة الثالوث، والتضحية باإلنسان، والفداء، مفاهيم وثنية، تفلسفت مع الزمن، خاصَّ
يف مناطق الرشق األقىص، لبعدها عن مهد احلضارات، وشدة الظلم الذي كان يامرس عىل  
شعوهبا، فظهرت فلسفة وثنية تدعو إىل العزلة ونبذ احلياة، ووصفها بالنجاسة، والدعوة إىل 
االندماج مع احلركة الكونية، ليعود اإلنسان إىل حملِّه من املنظومة اإلهلية؛ ألنَّه يف النهاية هو 

جزء من اإلله الالمتناهي.
الوثنية,  بلقاح  الوحدانية   عىل  القائمة  النصارى  عقيدة  بتلقيح  الوثني؛  قسطنطني  وقام 
وخرج بعقيدة مشوهة غامضة، دجمت الوحدانية بالتعددية، والتجريد بالتجسيم، فظهرت 

عقيدة الثالوث؛ بإله واحد، وجتسد اإلله العظيم؛ بناسوت ضعيف حمدود.
وحرق قسطنطني األناجيل التي تثبت إفراد اهلل باأللوهية والعبادة، وتثبت برشية السيد 

املسيح ونبوته، وطارد املخالفني له يف أرجاء البالد.
ولألسف تسللت عقيدة الفداء،  واحتاد اهلل باإلنسان إىل بعض الطوائف اإلسالمية!

بُّ املعبود. فهذا القول؛ هراء،     أما قول الفالسفة الوثنيني:  ال يوجد يف الوجود إال الرَّ
ومتهافت، وهرطقة؛ ألنَّ الوجود ذاته يشهد عىل وجود أزيل متمثل باإلله العظيم، ووجود 
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حمدود ضعيف متمثل باملخلوقات. أي: وجود لفاعل قائم بنفسه، ووجود فعل يصدر عنه، 
والفاعل غري الفعل، والفعل ليس الفاعل ، أما تسلسل عملية اخللق إىل اخللف والوصول 
إىل العنرص األول الذي تم اخللق منه، نحو الفوتون الذي هو ُجسيم وشعاع يف الوقت ذاته، 

وعدم قدرة العلم عىل رصد حركته إال إذا افرتض ثبوته يف جهة ما.
فقد استغل الفالسفة الوثنيون هذه األفكار، ووصلوا إىل أن اهلل اخلالق؛ يف احلقيقة هو 
ات يف  دة ، لذلك ينادون بوحدة الوجود، وما التغريُّ عني الوجود ذاته، وبكل صوره املتعدِّ

الوجود إال تعديالت وترميامت إهلية لنفسه، واإلنسان هو أرقى صورة إهلية يف الوجود. 
إنَّ وحدة الوجود )اخلالق واملخلوق واحد( حطام فكري ضالٌّ ُبني عىل أطالل وحدة 
ها نيقوالي الكوزاوي يف مؤلفه )اجلهل  الوجود الصوفية البائدة، كتلك األباطيل التي دسَّ

املعريف(.
االنخداع  وعدم  الضالة،  الفلسفات  هذه  أصحاب  أفكار  قراءة  من  احلذر  ينبغي  لذا؛ 
الذرة إىل املجرة، وبالتايل  إنَّ الكون حيكمه نظام واحد من  املنمقة، مثل قوهلم:  بعباراهتم 
عالقة  الوجود  يف  فظهر  كثرية،  ومتغريات  تعدد  عىل  حيتوي  الذي  الكوين،  النظام  وحدة 
يف  هي  التي  البديعة،  العظيمة  الكون  لوحة  ال  ليشكِّ بالوحدة،  والتعدد  بالتعدد،  الوحدة 

النهاية؛ ما يطلق عليه؛ اهلل العظيم البديع. 
جدلية  والعالقة   ، واملتغريِّ الثابت  نظام  عىل  قائم  فالكون  ومجيل،  حسن  الكالم  فصدر 

بينهام، وينطبق عىل كالمهم هذا مقولة: كلمة حقٍّ أريد هبا باطل. 
وعندما عجز عقل هؤالء، وأخفقت أدواهتم املعرفية بتجاوز أول أو أقدم عنرص موجود 
يف الواقع ، وشاهدوا أن الفوتون هو شعاع وجسيم يف وقت واحد حسب أدواهتم املعرفية، 
رمز  النور  ألن  بالنور؛  اإلله  ُوصف  وقد  كله،  الوجود  يتغلغل  لطيف  جسم  الضوء  وأن 
ر إجياد يشء بعد أن مل يكن شيئًا، ومل يستطع  للمعرفة والعلم واخلري، ومل يستطع عقلهم تصوُّ
أن  فزعموا  اخللق،  فعل  ابتدأ  ثم  ، ومن  العظيم وال يشء معه  اإلله  ر وجود  عقلهم تصوُّ
نن هي  الوجود الكوين أزيل يف وجوده، ورسمدي يف بقائه، أي: الكون هو جسم اهلل، والسُّ
روح اهلل، وما احلياة الدنيا بالنسبة لإلنسان إال إحدى صور حركة اهلل يف عملية ترميم  جسمه 
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منتقاًل من  صورة إىل أخرى إىل ما ال هناية، لذلك يقولون: إن اإلنسان صورة مصغرة عن 
اهلل. 

صديقي حييى! لقد أدخلتك يف مواضيع ليست حمل النقاش، ولكنها أفكار خمتبئٌة وراء 
األفكار املعروضة، وينبغي العلم باملقصد والنهاية هلذه األفكار املتعلِّقة باهلل العظيم، إىل أين 

يريد أصحاهبا أن يأخذونا.
واحللول،  واالحتاد،  الوجود،  ووحدة  والناسوت،  والالهوت،  والثالوث،  فاألقانيم، 

وغري ذلك، كلها أفكار باطلة؛ تسري بك إىل اهلاوية. 
حييى: لقد أثرت الشبهات واإلشكاالت الكامنة يف نفيس منذ زمن بعيد، وسمعت منك 
أجوبة عىل أكثرها، وبرصاحة هي مقنعة إىل حد بعيد، ولكن أريد أن أعطي نفيس فرصة 

للتفكري احلر، ومراجعة الذات، ونقاش املْعنِيِّني باملوضوع، واحلوار معهم.
 :C عبد اهلل: هذا حقك، وسوف ُأهني احلوار بقول اهلل

الَمِسيُح  َما  إِنَّ الَحقِّ  إاِلَّ  الّلِه  َعَلى  َتُقوُلوْا  َوالَ  ِدينُِكْم  فِي  َتْغُلوْا  الِكَتاِب الَ  َأْهَل  1- ﴿َيا 
َوُرُسِلِه  بِالّلِه  َفآِمنُوْا  نُْه  مِّ َوُروٌح  َمْرَيَم  إَِلى  َأْلَقاَها  َوَكِلَمُتُه  الّلِه  َرُسوُل  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى 
فِي  َما  ُه  لَّ َوَلٌد  َلُه  َيُكوَن  َأن  ُسْبَحاَنُه  َواِحٌد  إَِلـٌه  الّلُه  َما  إِنَّ ُكْم  لَّ َخْيرًا  انَتُهوْا  َثاَلَثٌة  َتُقوُلوْا  َوالَ 
ّلِه  َماَوات َوَما فِي األَْرِض َوَكَفى بِالّلِه َوِكياًل * لَّن َيْسَتنِكَف الَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبدًا لِّ السَّ
َجِميعًا﴾  إَِليِه  َفَسَيْحُشُرُهْم  َوَيْسَتْكبِْر  ِعَباَدتِِه  َعْن  َيْسَتنِكْف  َوَمن  ُبوَن  الُمَقرَّ الَمآلِئَكُة  َوالَ 

]النساء:172-171[.
ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه ُهَو الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل الَمِسيُح َيا َبنِي إِْسَراِئيَل  2- ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ
َوَما  النَّاُر  َوَمْأَواُه  الَجنََّة  َعَليِه  الّلُه  َم  َحرَّ َفَقْد  بِالّلِه  ُيْشِرْك  َمن  ُه  إِنَّ ُكْم  َوَربَّ َربِّي  الّلَه  اْعُبُدوْا 
ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد  َقْد َكَفَر الَّ لِلظَّالِِميَن ِمْن َأنَصاٍر* لَّ
ِذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم * َأَفاَل َيُتوُبوَن إَِلى الّلِه  نَّ الَّ ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ ْم َينَتُهوْا َعمَّ َوإِن لَّ
ُسُل  ا الَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ ِحيٌم * مَّ َوَيْسَتْغِفُروَنُه َوالّلُه َغُفوٌر رَّ
يَقٌة َكاَنا َيْأُكاَلِن الطََّعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اآلَياِت ُثمَّ انُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ]املائدة:  ُه ِصدِّ َوُأمُّ

.]75-72
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ص ضروري لتحقيق العدل هل التقمُّ

تظهر  الدنيا،  يف  الواحد  لإلنسان  َحيوات  ة  عدَّ بوجود  يقول  فلسفي،  مفهوم  ص  التقمُّ
دة، وتكون بمنزلة فرص متاحة ليقوم اإلنسان بتطهري  بأجسام خمتلفة يف أزمنة وأمكنة متعدِّ

نفسه، وذلك لتحقيق العدل اإلهلي.
وتفاعله  القارئ،  ملشاركة  وذلك  اثنني،  بني  حوار  بصورة  البحث  بصياغة  قمت  وقد 
الفكر،  عرض  خالل  من  والرباهني  األفكار  فهم  ولتسهيل  احلوار،  أسلوب  مع  النفيس 

والفكر املضاد له.
إبراهيم: مرحبًا  إدريس؛ كيف حالك؟

إدريس: أهاًل بك؛ احلمد هلل بخري؛ وأنت كيف حالك؟
إبراهيم: احلمد هلل؛ نعيش بفضله وعنايته ورمحته.

ص فورًا، وذلك ألنه يثري قلقي، ويشغل  إدريس: سوف أدخل يف نقاش موضوع التقمُّ
ذهني منذ فرتة، ومل أستطع أن أصل إىل رأي أركن إليه.

ص، ودافع عنه بأقىص  إبراهيم: فلنبدأ احلوار، وقم بأداء دور الذي يتبنى مفهوم التقمُّ
الواقع، وتفنيد  بتحليلها وتركيبها، وربطها مع  أقوم  أدلة وبراهني، وسوف  ما عندك من 

أدلتها، وتفكيك متاسكها.
الفكرة بقوة، وأستطيع أن أرتب  إدريس: حسٌن! هذا األسلوب يساعدين عىل عرض 

أفكاري وأدلتي، هيَّا قم بعرض أسئلتك؟
إبراهيم: ماذا تعني كلمة تقّمص؟
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إدريس: إن كلمة )تقّمص( أتت من )قمص(، التي تدل عىل وقف، أو قطع شديد بجمع 
يلبسه  الذي  الرداء  مثل؛  الواقع،  يف  كثرية  بصور  ذلك  وظهر  حمددة،  بحركة  منته  متصل 
اإلنسان، واسمه قميص، وحرف )التاء(، يف كلمة )تقّمص(، هي تاء اجلهد، التي تدل عىل 

دفع خفيف.
إبراهيم: نعم؛ ونستخدم ذلك لآلبار، فنغرز أثناء حفرها أسطوانات حديدية  حلامية البئر 
من اهنيار جدرانه، ويسموهنا قمصانًا، وذلك ألهنا تنزل يف البئر مثل القميص الذي يلبسه 

اإلنسان.
يتعلَّق  أمر  ص  التقمُّ فعل  أن  وهي  مهمة؛  فكرة  يل  أوضح  قد  هذا،  مثلك  إن  إدريس: 
ص خارجيًا، مثل قميص اإلنسان، أو داخليًا، مثل  بطبيعة اليشء،  فيمكن أن يكون التقمُّ

قميص البئر.
ص فعل للنفس،  إبراهيم: إن هذه الفكرة توصلنا إىل سؤال مهمٌّ جدًا، أال وهو: هل التقمُّ

أو للجسم؟
ص يتعلَّق بالنفس؛ ال باجلسم. إدريس:  إن فعل التقمُّ

بينام  منها،  ُخلق  التي  األوىل  عنارصه  إىل  ويتحلل  هيلك،  سوف  اجلسم  إذن؛  إبراهيم: 
فيها اجلسم األول  التي غادرت  اللحظة  النفس خترج منه؛ لتدخل يف جسم آخر يف ذات 

الفاين. 
إدريس: نعم؛ إن النفس رسمدية؛ ال تفنى، وال هتلك، وإنام تنتقل من جسم إىل آخر.

اجلسد  يرجع  حيث  جسمه،  من  نفسه  خروج  به  يقصد  اإلنسان  موت  إذًا؛  إبراهيم: 
عهد  حديث  آخر  برشي  جسم  يف  ص  بالتقمُّ النفس  وتقوم  الرتبة،  يف  األوىل  عنارصه  إىل 

بالوالدة، أليس كذلك؟
ص. إدريس: نعم؛ هذا مفهوم التقمُّ

ص مستمرة بصورة دائمة، أو لعدة مرات فقط، ومن ثم خترج  إبراهيم: هل عملية التقمُّ
النفس من هذا العامل األريض؟
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ص متعدد الرؤى. إدريس: إن مفهوم التقمُّ
واليوم  البعث  ملفهوم  وبالتايل ال وجود  ما ال هناية،  إىل  يستمر  ص  التقمُّ يقول:  أحدها 
ص جساًم برشيًا جديدًا،  اآلخر عند القائلني به، ويعتقدون أن نفس اإلنسان الصالح تتقمُّ
زمنية  فرتة  إىل  له  عقابًا  وذلك  احليوانات،  أجسام  الرشير  اإلنسان  نفس  ص  تتقمُّ وبينام 
احلياة  تستمر  وهكذا  برشيًا،  جساًم  ص  لتتقمُّ نفسه  تعود  ثم  ومن  مسخًا،  ذلك  ون  ويسمُّ

الدنيا إىل ما ال هناية. 
ص؛ فتنطلق من إثبات اليوم اآلخر، واحلساب، فيقولون بوجوب  أما الرؤية الثانية للتقمُّ
ص ثالث  ة فرص لإلنسان ليقوم بتطهري نفسه، وذلك من خالل منحه حق التقمُّ إعطاء عدَّ
البرشية،  األجسام  يف  إال  يكون  ال  عندهم  ص  والتقمُّ الدنيا،  احلياة  يف  أدنى  كحد  مرات 
واألنثى  ذكريًا،  جساًم  نفسه  ص  تتقمَّ الذكر  اإلنسان  أن  بمعنى  دائاًم،  ذاته  النوع  وضمن 

ص. ص جساًم أنثويًا، حيث حيافظ اإلنسان عىل إنسانيته، ونوعه يف كل مراحل التقمُّ تتقمَّ
إبراهيم: وإىل أيِّ الرأيني متيل؟

ص بصورة عامة. إدريس: قبل أن أجيب، أريد أن أسمع رأيك حول مفهوم التقمُّ
إبراهيم: حسٌن؛ إن الرأي األول الذي انطلق من نفي وجود اليوم اآلخر، هو رأي باطل 
خيالف العلم، وذلك ألن الكون يسري يف طريقه إىل اهلالك احلتمي، وهذا برهان عىل وجود 
ص  هناية هلذا العامل بصورته احلالية، وبداية لعامل جديد بنظام آخر، وهذا ينقض مفهوم التقمُّ

إىل ما ال هناية يف احلياة الدنيا.
ص  إدريس: هل يمكن أن أعرف كيف أن فكرة هناية، أو هالك العامل ينقض مفهوم التقمُّ

الدائم؟
ر للحسـاب  ـص الدائم كـام عرضته أنت، هـو يف احلقيقة تصوُّ إبراهيـم: نعـم؛ إن التقمُّ
ص اإلنسـان الصالح يف جسـم بـرشي آخر  ثوابـًا وعقابـًا، الثـواب يكـون من خـالل تقمُّ
ـص اإلنسـان الرشيـر يف جسـم حيـوان  ليعيـش حيـاة واعيـة سـعيدة، والعقـاب أن يتقمَّ
ليكابـد حيـاة شـقية معذبة، فـإذا توقف اسـتمرار وجـود الكـون وتعرض للفنـاء، اقتىض 
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، وتبطـل منظومـة الثـواب والعقـاب، وبحصول  ـص عنـد حدٍّ معـنيَّ ذلـك توقُّـف التقمُّ
ـص، وتتداعـى مفاهيـم القيـم، واألخالق،  ذلـك يسـقط سـبب مرشوعيـة مفهـوم التقمُّ
ْنَيا َنُمـوُت َوَنْحَيا  والـرادع، والضمـري، فيقـول قائل هؤالء: ﴿َوَقاُلـوا َما ِهـَي إاِلَّ َحَياُتنَا الدُّ
وَن﴾ ]اجلاثية:24[، مثلهم  ْهـُر َوَما َلُهم بَِذلِـَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهـْم إاِلَّ َيُظنُـّ َوَمـا ُيْهِلُكنَـا إاِلَّ الدَّ
مثـل الدهريـني املعروفـني يف التاريـخ الذيـن ُينكـرون البعث واحلسـاب رغـم تصديقهم 

بوجـود اهلل اخلالـق املدبر. 
فهي  اجلسم،  مادة  غري  رسمدية  كائنة  النفس  أن  فهو  رأهيم،  لبطالن  اآلخر  الوجه  أما 
ال تفنى، وعندما هيلك الكون، ويتغريَّ نظامه، تعود النفس التي اكتسبت مفاهيمها خالل 
اآلخر(،  )اليوم  اجلديد  العامل  مع  تتناسب  جديدة  أجسام  يف  لتنزل  األوىل  احلياة  مرحلة 
ص  التقمُّ ينقضان بصورة قطعية مفهوم  النفس،  الكون أو هالكه، ورسمدية  فناء  وحقيقة 

الدائم.
ص الثاين، الذي يعتقد بوجود اليوم اآلخر،  إدريس: برصاحة؛ أنا أميل إىل مفهوم التقمُّ

ولكن أحببت أن أسمع رأيك.
ص الدائم؟ إبراهيم: وقد سمعت، فهل بقي يف نفسك شكٌّ يف بطالن التقمُّ

إدريس: ال؛ لقد ظهر يل بطالنه، وأنه ليس رأيًا علميًا.
ص املؤقت. إبراهيم: حسٌن؛ تفضل واعرض مفهوم التقمُّ

إدريس: يعتمد من يعتقد هبذا املفهوم عىل ثالث مسائل يف إثباته، وهي:
1- صفة العدل اإلهلي.

2- القصص التي جتري يف الواقع، وال يعرف كيف حتصل.

ص. 3- بعض آيات القرءان، وهذا خاص باملسلمني الذين يؤمنون بالتقمُّ

هبذا  قالوا  فامذا  اإلهلي،  العدل  األول؛  بالدليل  ونبدأ  أدلتهم،  لنناقش  حسٌن؛  إبراهيم: 
الصدد؟

إدريس: لقد نظروا إىل واقع الناس، فشاهدوا الغني والفقري، واملريض واملعاىف، والقوي 
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الفرص،  تكافؤ  من  ُبدَّ  ال  فقالوا:  احلياة،  فرص  يف  تفاوت  من  ذلك  شابه  وما  والعاجز، 
رها من آثامها، وذلك من  وينبغي أن ُيمنح اإلنسان أكثر من فرصة ليعربِّ عن نفسه، ويطهِّ
ص الزمًا لتحقيق العدل اإلهلي، وغري ذلك،  باب الفرصة الثالثة ثابتة، وهكذا يصري التقمُّ

نقض لصفة العدل، وظلم لإلنسان.
إبراهيم: إذًا؛ األمر بداية؛ ينتفي عنه وجود الربهان العلمي، أو العقيل، فاملفهوم ُبني عىل 
رؤية نفسية حمضة، وذلك عندما ظن أصحابه أن الفرصة الواحدة غري كافية ليعربِّ اإلنسان 
قالوا:  الظنية  الرؤية  أكثر من فرصة، وبناء عىل هذه  إعطائه  نفسه، وبالتايل؛ الُبدَّ من  عن 
ص  ينقض كامل  ص، ونفي التقمُّ إن صفتي العدل واحلكمة اإلهلية تقتضيان مفهوم التقمُّ

صفتي العدل واحلكمة.
ص. وجعلوا هذه العالقة اجلدلية برهانًا إلثبات مفهوم التقمُّ

وهذا األسلوب املنطقي هو مناورة، وتالعب برتتيب األفكار، وحماولة بنائها عىل ذاهتا، 
من  وتركيبها  وحتليلها  األفكار،  عرض  إعادة  من  ُبدَّ  ال  لذا؛  منها،  واالستنباط  وحتليلها 

جديد.
أول مسألة ينبغي أن نثبتها؛ هي أن احلياة الدنيا دار ابتالء، وامتحان يف عامرة األرض، 
الصالح  والضعيف،  القوي  فيها  يكون  أن  الالزم  بل  الطبيعي؛  فمن  فيها،  واخلالفة 
والطالح، العادل والظامل؛ ألنَّ احلياة الدنيا قائمة عىل قانون ثنائي يف العالقات بني األشياء، 
وال يمكن أن ينتفي أحدمها، وافرتاض نفي أحدمها، هو رأي ومهي؛ ألنَّ كل واحد منهام 
انتفى اآلخر رضورًة، وهذا يدل يف واقع  انتفى أحدمها؛  يستمد وجوده من اآلخر، وإذا 
بالرش،  أم  باخلري  أكان ذلك  دائمة، سواء  امتحان، وابتالء  أن اإلنسان يف حالة  احلال عىل 
رِّ َواْلَخْيِر فِْتنًَة َوإَِلْينَا ُتْرَجُعوَن﴾  بالصحة أم باملرض، ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة الَمْوِت َوَنْبُلوُكم بِالشَّ

]األنبياء:35[.
وكل إنسان يأخذ جزاءه حسب مادة االبتالء وصعوبتها، وذلك لتحقيق العدل اإلهلي 
املطلق بني الناس، ويستحيل عىل اإلنسان )الفعل( أن يدرك مقاصد اهلل )الفاعل( C يف 
الواقع، وتظهر معرفة هذه األمور للناس َعرْبَ الزمان مع توسع مداركهم املعرفية، وتطور 
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أدواهتم العلمية، فاإليامن رضوري لإلنسان، ونحن نتعامل مع عامل المرئي، وهذا يعني أن 
رات  دائرة الغيب أكرب بكثري من دائرة الشهادة، واإليامن بالغيب مسألة علمية؛ ال جمرد تصوُّ
سة عىل عامل الشهادة، حيث إن عامل الغيب أصل لعامل  شخصية؛ ألنَّ املفاهيم الغيبية ُمَؤسَّ

الشهادة، وعامل الشهادة دليل عىل عامل الغيب، وهكذا نتعامل مع العلوم.
ص أن احلياة الدنيا بمرحلة واحدة غري كافية ليعربِّ  املسألة الثانية؛ افرتض املؤمنون بالتقمُّ
رها من اآلثام، وبالتايل ألزموا اخلالق لتحقيق عدله وحكمته أن  اإلنسان عن نفسه، أو يطهِّ
يمنح اإلنسان أكثر من فرصة يف احلياة، وقاموا بعكس االستدالل، فقالوا: إن صفتي العدل 
ة وجوه: ص!، وهذا االستدالل باطل يف واقع احلال من عدَّ واحلكمة تقتضيان مفهوم التقمُّ

للتعبري عن أ-  كافية  الوقت؛ غري  ها من  تأخذ حقَّ التي  الواحدة  الفرصة  كيف ال تكون 
مستوى اإلنسان؟

 إن إعطاء فرصة ثانية أو أكثر هي مسألة متعلِّقة بإرادة اخلالق، وال يمكن أن نعرفها إال ب- 
إذا أخربنا هبا بصورة قطعية، ال ظنية.

اإلهلي، ج-  العدل  لتحقيق  كاف  مرات  ثالث  ص  التقمُّ أن  عىل  العلمي  الربهان  هو  ما 
ص حتى يصل  ولظهور مستوى اإلنسان بصورة قطعية؟ وملاذا ال تستمر عملية التقمُّ
اإلنسان إىل صورة يثبت فيها أنه صار صاحلًا؟ وبالتايل يموت املوتة األخرية، كام يقول 

بعض الفالسفة، وذلك لتحقيق صفة الرمحة اإلهلية بجانب صفة العدل؟
ص حتى الوصول إىل  وال خيفى عىل العقل احلصيف أن الرأي األخري )استمرار التقمُّ
الثواب والعقاب،  االبتالء واالمتحان، ويبطل  ينقض أساس مفهوم  النفس(  طهارة 
ص بثالث مرات  فهو رأي باطل يناقض الواقع الثنائي اجلديل، أما مسألة حتديد التقمُّ
فقط، فهذا أمر أصدرته رغبة اإلنسان، ومل يصدره اخلالق نفسه، وليس مشاهدًا عىل 

أرض الواقع.
ص ينقض صفة احلكمة اإلهلية؛ فإذا كان اإلله يريد النجاة للجميع، د-  إن مفهوم التقمُّ

مفهوم  دون  والشقاء  املعاناة  وجود  أن  كام  منه،  فائدة  ال  عبثًا  االبتالء  مفهوم  يصري 
االبتالء ينقض صفة الرمحة اإلهلية أيضًا!، ونفي اإلرادة ال يعني نفي املشيئة.
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إن مفهوم االمتحان واالبتالء يقتيض إعطاء اإلنسان العلم به، والوقت الكايف  والقدرة  هـ- 
عىل القيام به، وهذه األمور توفِّرها مرحلة حياة اإلنسان يف الدنيا، منذ بلوغه بداية سن 
الرشد إىل موته، وال يصحُّ قياس ذلك عىل الفرص التي ُتعطى للريايض مثاًل يف أداء 
لعبته، فهذا قياس باطل، أال ترى أن الرياضة ذات الوقت الطويل )كرة القدم(، التي 
تتضمن  احتامالت كثرية لتحسني أداء اإلنسان ورفع مستواه، ال تعطي الريايض فرصة 

أخرى أبدًا، ويتم احلكم بناء عىل نتائج الفرصة الوحيدة. 
وتزكية  اإلنسان،  مستوى  لظهور  كافية  مرحلة  فهي  الدنيا،  يف  اإلنسان  حياة  وهكذا 
نفسه أو تدسيتها، وبالتايل تصري الفرصة الثانية تكرارًا لألوىل مهام تعددت، أو اختلف 
مستوى اإلنسان، فإن ذلك حيصل ضمن دائرة التزكية، أو دائرة التدسية، وال يمكن 

أن ينتقل من دائرة إىل أخرى.
يوجد تساؤالت مهمة وهي: و- 

ص عند سائر الناس؟. 1 ص مفهومًا علميًا، ملاذا ال حيصل التقمُّ إذا كان التقمُّ
ص، ملاذا ال تظهر نفسه إال بالطائفة ذاهتا . 2 عندما يموت أحد الذين يؤمنون بالتقمُّ

من الناس؟
صة معتقدة باملفهوم ذاته ابتداء؟. 3 كيف تظهر النفس املتقمِّ
هل جمرد االعتقاد باليشء جيعله علميًا؟. 4

ص يف جسم جديد تفرغ النفس من كل  إدريس: ولكنهم يقولون: عندما حيدث التقمُّ
البيئة  اكتسبته من مفاهيم )فرمتة(، وترجع إىل فطرهتا مستعدة لتشكيل صورة حسب  ما 

والظروف اجلديدة التي ظهر فيها اإلنسان.
ص، وال يثبته!. إبراهيم: إن هذا االفرتاض ينقض مفهوم التقمُّ

إدريس: كيف ذلك؟
إبراهيم: لنفرتض أن زيدًا يعيش يف فرصته األوىل، وقد قام بتشكيل شخصيته من حيث 
ما  الدالة عليه؛ ألنَّ  التي صارت هويته  الشخصية  ُيعرف هبذه  املفاهيم والسلوك، وصار 
نفسه  مفارقة  خالل  من  زيد  ومات  اجلسم،  ال  الشخصية،  هو  اآلخر  عن  اإلنسان  يميِّز 
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جلسمه، واجلسم كام هو مشاهد يرجع إىل أصله من عنارص كالرتاب واملاء، أما النفس فهي 
كائنة رسمدية، فإن قلنا: إن النفس يتم تفريغها باملوت من املفاهيم، وإرجاعها إىل فطرهتا 
ة مواد، فصارت آلة هلا  نكون قد حمونا شخصية زيد، ومثل ذلك كمثل تشكيل آلة من عدَّ
وظيفة واسم يميِّزها عن غريها، فإن قمنا بعملية تفكيك اآللة، وإرجاع كل مادة إىل أصلها، 
الوظيفي، وأرجعناها إىل أصلها كامدة خام، فإن قمنا  دنا اآللة من وجودها  نكون قد جرَّ
بصنع آلة جديدة خمتلفة الوظيفة من ذات املواد، ال نحصل عىل اآللة القديمة أبدًا، ومثل 
ذلك كمثل نظام ويندوز، فاألصل يف نسخه الكثرية، التطابق يف املضمون من حيث املحور 
ة به يف املحور  الثابت، وعندما يصل إىل املستخدم يقوم باختيار أوامر وبيانات جديدة خاصَّ
، حسب حاجته، وبذلك أعطى لنظام ويندوز هوية متعلِّقة باملعلومات اجلديدة، فإذا  املتغريِّ
عليه  كان  ما  إىل  وأرجعه  وخصوصيته،  النظام  هوية  أزال  قد  يكون  )فرمتة(  بتفريغه  قام 

أصاًل، نسخة مثل غريه متامًا، ينتظر من يشكله بشخصية جديدة.
االجتامعي  الواقع  قبل دخوهلا يف جسمه، وتشكيلها عىل أرض  اإلنسان  نفس  وهكذا 
والبيئي، فافرتاض مسألة تفريغ نفس اإلنسان، ودخوهلا مرة ثانية يف جسم جديد، يرتتب 
عليه ذهاب )فرمتة( نفس زيد إىل األبد، وظهور نفس أخرى ال عالقة هلا بزيد أبدًا، وهذا 
ص للنفس يف حال حصوهلا تقوم عىل أنقاض الشخصية السابقة، وال  يعني أن كل حالة تقمُّ
ص نفي تفريغ النفس من مفاهيمها، وما اكتسبته من رواسب أثناء  يستطيع املؤمنون بالتقمُّ
وا  ص أصاًل، حيث ُيعيد اإلنسان نفسه، وإذا أرصُّ حياهتا؛ ألنَّ ذلك ينفي احلكمة من التقمُّ
ص مع إثبات تفريغ النفس، يلزم من قوهلم وجود حياة مستقلة لكل مرحلة عىل  عىل التقمُّ
ِحَدٍة، تكون بالنسبة إىل صاحبها الفرصة الوحيدة، ويف النهاية سوف تفنى كل هذه الفرص 
لت، وحصول  بشخصياهتا، وبالتايل يكون الوجود الفعيل مقترصًا عىل آخر شخصية تشكَّ
الشخصية األخرية عاش مرة واحدة فقط ال غري، والشخصيات  أن صاحب  يعني  ذلك 

السابقة فنيت، ومل يعد هلا وجود، فتأمل يا صاحبي!.
إدريس: خيطر يف ذهني سؤال حول اختالف عدد الوالدات عن عدد الوفيات يف املجتمع 
الوفيات،  مع  الوالدات  لتساوت  صوابًا  الواقع  يف  ص  التقمُّ مفهوم  كان  لو  إذ  اإلنساين، 

وبالتايل ثبت عدد سكان األرض ال يزيد وال ينقص.
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فقط،  مرات  ثالث  ص  بالتقمُّ يقولون  فهم  ص،  التقمُّ حاالت  من  حالة  هذه  إبراهيم: 
األرض  سكان  عدد  ينقص  وعندئذ  للنفس،  فيه  رجعة  ال  الذي  املوت  من  الُبدَّ  وبالتايل 
ص للنفوس القديمة. رضورًة، ويفرسون الزيادة بسبب خلق نفوس جديدة، بجانب التقمُّ
ألف  فيه  تويف  جمتمعًا  املثال  سبيل  عىل  ولنأخذ  احلال،  واقع  يف  باطل  االفرتاض  وهذا 
والدات  شكل  يف  يظهرون  سوف  ماتوا  الذين  فاأللف  آالف،  عرشة  فيه  وولد  إنسان، 
جديدة يف مكان آخر، وعرشة  اآلالف  الذين  ُولدوا  ينبغي أن  يكون  جزٌء  منهم - النصف 

مثاًل-  وفياٍت يف مكان آخر، ظهرت يف هذا املجتمع من جديد.
ولنقم بعملية التعويض، إذ إن األلف الذين ماتوا، هم الذين ُولدوا يف مكان آخر، فتصري 
النتيجة صفرًا، ال زيادة وال نقصان، وإذا افرتضنا أن نصف حاالت الوالدة هم ناس قد 
ماتوا يف مكان آخر، نصل إىل أن النفوس اجلديدة هي مخسة آالف فقط، وهبذا املثال نصل 

إىل احتاملني:
األول: ينبغي أن تكون نسبة زيادة سكان األرض منخفضة جدًا، والواقع غري ذلك.

العدد احلايل، وذلك  أن يكون عدد سكان األرض أضعافًا مضاعفة عن  ينبغي  الثاين: 
ص، وخلق النفوس اجلديدة. لوجود التقمُّ

ما،  جمتمع  إىل  انظر  املثل،  ولتقريب  الثاين،  االحتامل  صواب  يقتيض  ص  التقمُّ ومفهوم 
ص بفرصه الثالث، واخللق  وقم بوضع حاالت أفراده يف جدول يغطِّي كل حاالت التقمُّ

اجلديد للنفوس: 
جمموعة تعيش يف الفرصة األوىل.. 1
جمموعة تعيش يف الفرصة الثانية.. 2
جمموعة تعيش يف الفرصة الثالثة.. 3
صية(.. 4 جمموعة ينتقلون من فرصة إىل أخرى )والدات تقمُّ
جمموعة ُخلقت حديثًا )والدات َخلقية(.. 5
جمموعة أهنت فرصتها الثالثة واألخرية )املوت دون رجعة(. . 6
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فنصل إىل أن نسبة تكاثر سكان األرض ينبغي أن تكون هائلة مثل النمل، والواقع يشهد 
بخالف ذلك!.

ص عقيدة حيملها عدد كبري من سكان األرض، بينهم فالسفة  إدريس: إن مفهوم التقمُّ
كبار، كيف تفرس ذلك؟

إبراهيم: إن الفكرة تستمد صواهبا من برهاهنا، وليس من صاحبها، أو من كثرة القائلني 
هبا، أو مكانتهم الفلسفية، أو العلمية.

إدريس: هل أفهم من كالمك أهنم عىل ضالل؟
إبراهيم: نعم؛ إهنم عىل ضالل، وهذا ال يعني اإلجرام، أو العداوة، أو الكره واحلقد، 
ومثلهم كمثل العلامء السابقني الذين كانوا يعتقدون بأن األرض مسطَّحة، وإنام يعني: أهنم 
وقعوا يف الوهم بسبب طريقة تفكريهم التي تفتقد صفة العلمية والواقعية، وال تنس أهنم 
إثبات  أن  أعتقد  أنا  املطاف  هناية  اإليامن، ويف  أحد حماور  الذي هو  اآلخر  باليوم  يؤمنون 
ص املؤقت، أو نفيه، سواء من حيث النتيجة عند من يؤمن به؛ ألنَّ كل إنسان  مفهوم التقمُّ
من  شخصيته  عن  مسؤول  فهو  وبالتايل  ص،  للتقمُّ األخرية  احلالة  يمثل  يكون  أن  يمكن 

حيث املفاهيم والسلوك.
ص؟ إدريس: ما تفسري سبب هذه الظواهر والقصص التي يتداولوهنا إلثبات التقمُّ

انفعال،  لقد ذكرت كلمة )تفسري( يف سؤالك، وهي تدل عىل وجود  عظيم،  إبراهيم: 
وتفاعل اإلنسان مع احلدث، ومن هذا الوجه ينبغي أن تفرق بني حصول احلدث، وتفسريه، 
فالتفسري عملية تتم يف الذهن بناء عىل معطيات معينة، قد تكون داخلية من النفس، وقد 
تكون خارجية من الواقع، فإن كانت معطيات نفسية داخلية، فهي إسقاط ما يف النفس عىل 
احلدث، وإن كانت خارجية مبنية عىل دراسة، وحتليل وتركيب، واستنتاج من الواقع، فهي 

تفسري علمي مرتبط بالواقع. 
ص أهو تفسري علمي لألحداث، أم تفسري  والسؤال الذي يفرض ذاته هو: مفهوم التقمُّ

نفيس داخيل لألحداث عند من يعتقد به؟
ص بناء عىل هذه القصص انطلق من نفي معرفة سبب  بمعنى آخر، إن من قال بالتقمُّ
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ص، معتمدًا عىل نفي العلم  حصول هذه األحداث، فقال: إذًا؛ الُبدَّ من إثبات مفهوم التقمُّ
إلثبات املفهوم، وهذه طريقة ضالة يف تفسري األحداث؛ ألنَّ نفي العلم عن كيفية حصول 
فالعلم يكمن يف دراسة واكتشاف سبب  حدث، ال يصلح أن يكون برهانًا إلثبات يشء، 
إىل معرفة أسباب حصول  الوصول  فإن مل تستطع  اليشء،  الذي حيكم  النتيجة، والقانون 
اليشء، فمن الغضاضة أن هترب من الدراسة والعلم إىل تفاسري ومهية، وتطالب اآلخرين 
دِّ عىل النهر؟  بنقضها، وإثبات بطالهنا!، فيصري مثلك مثل من سأل: من قام ببناء هذا السَّ
فرد عليه آخر قائاًل: أنا الذي بنيته، فأجابه السائل: ما برهانك عىل ذلك؟ فرد عليه: أنت 

، فأجابه: إذًا؛ أنا الذي بنيته!. دَّ ؟ فقال السائل: ال؛ مل أبِن السَّ دَّ بنيت السَّ
ص من هذا القبيل، فعندما مل يعلم القائلون به سبب حصوهلا يف  وأحداث وقصص التقمُّ
ص، وإذا مل تصدق ذلك، فأخربنا  الواقع، قالوا: عدم علمنا بالسبب برهاٌن عىل مفهوم التقمُّ

عن سبب حصول هذه األحداث!؟ 
إدريس: فعاًل إهنا مناورة كالمية، ومغالطة يف التحليل والرتكيب واالستنتاج!.

إبراهيم: إن معظم الضالل يف األرض أفرزته طريقة تفكري ومهية، ومقلوبة النتائج، مثل 
مقولة: النفي برهان عىل اإلثبات، والصواب هو نفي النفي إثبات، ونفي العلم عن يشء ال 

يصلح برهانًا عىل إثبات يشء آخر.
إدريس: لقد وصلت بفضل من اهلل، ثم بفضلك إىل ترتيب طريقة التفكري والتحليل، 
النصوص  بعض   نتدارس  أن  أريد  ولكن  َوهٍم،  يف  َوهٌم  ص؛  التقمُّ مفهوم  أن  وعرفت 

ص. القرءانية التي يستشهد هبا من يقول بالتقمُّ
ص. إبراهيم: إيّل بأهم النصوص، وأرصحها يف الداللة عىل مفهوم التقمُّ

نْي مها العمدة يف  إدريس: بعد أن قرأت النصوص التي يعتمدوهنا كرباهني، وجدت نصَّ
ص عندهم، ومها: بناء مفهوم التقمُّ

ِه َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  1- ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ
]البقرة: 28[.
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ن َسبِيٍل﴾  نَا َأَمتَّنَا اْثنََتْيِن َوَأْحَيْيَتنَا اْثنََتْيِن َفاْعَتَرْفنَا بُِذُنوبِنَا َفَهْل إَِلى ُخُروٍج مِّ 2- ﴿َقاُلوا َربَّ
]غافر: 11[.

عزله  أو  فقط،  مفرداته  داللة  من  حيصل  أن  يمكن  ال  القرءاين  النص  فهم  إن  إبراهيم: 
عن املنظومة القرءانية ودراسته وحده، بل ال ُبدَّ من فهم املفردات لسانًا، وفهم النص َوْفَق 
ة به، وإسقاط ذلك عىل الواقع؛ ألنَّه حمل اخلطاب، والنص املعني بالدراسة  املنظومة اخلاصَّ

ينتمي إىل منظومة املوت واحلياة.
املوت: يدل عىل فقدان الفاعلية وانتهاء إنتاج الطاقة ذاتيًا، ويشمل املوت املادي، واملوت 
بِِه فِي النَّاِس  َيْمِشي  َلُه ُنورًا  َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا  َمْيتًا  الروحي، اقرأ قوله تعاىل: ﴿َأَو َمن َكاَن 
َن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ]األنعام:  نَْها َكَذلَِك ُزيِّ ُلَماِت َلْيَس بَِخاِرٍج مِّ َثُلُه فِي الظُّ َكَمن مَّ

.]122

واحلياة  املادية،  احلياة  وتشمل  ذاتية،  بصورة  الطاقة  وإنتاج  الفاعلية  عىل  تدل  احلياة: 
الروحية. 

والنبات،  واحليوان،  اإلنسان،  نحو،  احلية،  الكائنات  ُصنّفت  التعريف  هذا  عىل  وبناء 
والكائنات امليتة، نحو، الرتاب، واألخشاب، واألحجار.

والنص القرءاين األول يثبت أن حالة املوت هي األوىل والسابقة عن احلياة، اقرأ قوله 
 .]33 َيْأُكُلوَن﴾ ]يس:  َفِمنُْه  َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا ِمنَْها َحّبًا  ُهُم األَْرُض الَمْيَتُة  لَّ تعاىل: ﴿َوآَيٌة 
فاألرض بعنارصها هي مادة ميتة، وفعل احلياة انبثق من نزول املاء عليها فاهتزت وربت، 
وأنتجت الزرع، وصارت فاعلة، ونضحت من رمحها احلياة الفاعلة املتمثلة بالنبات، وهذه 

صورة للحياة املادية.
للموت،  صورة  هذه  ميتان،  كائنان  ومها  وماء،  تراب  من  أصله  يف  )برش(  واإلنسان 
واألخرى هي وجود البرش دون وعي وإدراك، وهذا تفسري كلمة )وكنتم أمواتًا( وعملية 
إىل  انظر  )فأحياكم(،  كلمة  تفسري  وهذا  بينهام،  زمني  فاصل  مع  بصورتيها  متت  اإلحياء 
من  البرشي  اجلنس  تكاثر  جعل  وعملية  والتعاقب،  العطف  عىل  يدل  الذي  )ف(  حرف 
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ماء مهني فيام بعد؛ ال تنفي أصل مادته امليتة التي ُخلق منها، انظر إىل أصل تكوين النطفة 
يف اجلسم، كيف حتصل من كائنات ميتة بداية، ويتابع النص )ثم يميتكم( انظر إىل حرف 
)ثم( الذي يدل عىل عطف مع الرتاخي يف الزمن، وهذا دليل عىل أن مرحلة املوت هذه 
تأيت بعد فرتة زمنية  يعيشها اإلنسان يف دار االبتالء، وهذه داللة املضارع )يميتكم( ويتابع 
النص )ثم حيييكم( أيضًا أتى حرف العطف )ثم( ليدل عىل أن مرحلة املوت السابقة سوف 
 C يمر عليها زمن )حيييكم(، ويتابع النص )ثم إليه ترجعون( ليدل عىل أن الرجوع إىل اهلل

سوف يكون بعد فرتة زمنية من اإلحياء.
خالصة تفسري النص: 

كنتم أمواتًا: الرتاب واملاء، الوجود ككائنات غري عاقلة.. 1
فأحياكم: بدء احلياة لألجسام، والنفخ فيها من الروح )الوعي(.. 2
ثم يميتكم: انتهاء حياة اإلنسان يف الدنيا بعد فرتة من احلياة.. 3
ثم حيييكم: عملية البعث واحلياة يف اآلخرة بعد فرتة من املوت. . 4
 ثم إليه ترجعون: بدء عملية احلساب بعد فرتة من اإلحياء.. 5

ِذي َأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم إِنَّ اإِلنَساَن َلَكُفوٌر﴾ ]احلج:  اقرأ قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَّ
66[، بدأ اهلل بفعل احلياة أوالً، وهذا يقتيض ضمنًا أننا كنا أمواتًا، ثم عطف املوت عىل هذه 

احلياة بحرف )ثم(، وعطف احلياة عىل املوت بحرف )ثم(، ليحدد النصُّ ثالث مراحل:
أحياكم: من بعد أن كنا مادة ميتة )تراب وماء(.. 1
ثم يميتكم: من بعد حياتنا يف الدنيا.. 2
ثم حيييكم: من بعد املوت يف الدنيا، َعرْبَ البعث واحلياة اآلخرة.. 3

اقرأ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الّلَه َفالُِق الَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج الَحيَّ ِمَن الَميِِّت َوُمْخِرُج الَميِِّت 
ِمَن الَحيِّ َذلُِكُم الّلُه َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن﴾ ]األنعام: 95[.

خيرج احلي من امليت: احلب والزرع من األرض امليتة.. 1
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وخمرج امليت من احلي: مثل الصوف والوبر واحلليب واألخشاب. . 2
ص يف النص ال من قريب،  إدريس: بناء عىل هذا التفسري ال يوجد أيُّ داللة ملفهوم التقمُّ

وال من بعيد.
النص إسقاطًا تعسفيًا  ص قد تم إسقاطه عىل  التقمُّ إنه كذلك، فمفهوم  إبراهيم: نعم؛ 
خاليًا من املنطق والدراسة املوضوعية، انظر مثاًل لو جاريناهم يف مفهومهم، كيف يمكن 
أن نفهم النص، أول مجلة )وكنتم أمواتًا( أقول: ال ُبدَّ ملوت اليشء من أن يكون حيًا أوالً، 
وبالتايل مرحلة املوت األوىل تسبقها مرحلة حياة ضمنًا قد سكت النص عنها، وإذا كان 
األمر كذلك، أقول: إن مرحلة احلياة أيضًا ال ُبدَّ أن تسبقها مرحلة املوت، وهكذا دواليك 
مجلة  أن  عىل  يدل  ما  باطلة؛  للخلق  التسلسل  فرضية  أن  املعلوم  ومن  تسلسلية،  بصورة 
)وكنتم أمواتًا( غري معنية بالصورة اإلنسانية احلالية، وإنام معنية بأصل خلق اإلنسان، الذي 
هو تراب وماء رضورًة، وأتت مجلة )فأحياكم( لتدل عىل بدء نشوء احلياة بأبسط صورها، 

إىل أن وصلت إىل الصورة التي ارتضاها اخلالق لإلنسان. 
ص،  إدريس: ال أريد أن أتعمق أكثر يف املوضوع، فالذي هيمني هو بطالن مفهوم التقمُّ

لذا؛ تابع تفسري النص القرءاين الثاين؟
إبراهيم: إن األفكار مرتابطة مع بعضها، وتشد بعضها، ويصعب أحيانًا أن نقف عند 

جزء منها، ومع ذلك سأتابع تفسري النص اآلخر.
َسبِيٍل﴾  ن  مِّ ُخُروٍج  إَِلى  َفَهْل  بُِذُنوبِنَا  َفاْعَتَرْفنَا  اْثنََتْيِن  َوَأْحَيْيَتنَا  اْثنََتْيِن  َأَمتَّنَا  نَا  َربَّ ﴿َقاُلوا 

]غافر:11[.
كل  تدل  ماذا  فعىل  )مرتني(،  كلمة  غري  وهي  )اثنتني(،  لكلمة  النص  استخدام  الحظ 

منهام؟
مرتان: كلمة تدل عىل تكرار احلدث، مع وجود فاصل زمني بينهام.

]البقرة:  بِإِْحَساٍن...﴾  َتْسِريٌح  َأْو  بَِمْعُروٍف  َفإِْمَساٌك  َتاِن  َمرَّ ﴿الطَّاَلُق  تعاىل:  قوله  اقرأ 
 . ]229
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َتْيِن َوَأْعَتْدَنا َلَها  ْؤتَِها َأْجَرَها َمرَّ ِه َوَرُسولِِه َوَتْعَمْل َصالِحًا نُّ وقوله: ﴿َوَمن َيْقنُْت ِمنُكنَّ لِلَّ
ِرْزقًا َكِريمًا﴾ ]األحزاب: 31[.

ُهْم  َوالَ  َيُتوُبوَن  الَ  ُثمَّ  َتْيِن  َمرَّ َأْو  ًة  رَّ مَّ َعاٍم  ُكلِّ  فِي  ُيْفَتنُوَن  ُهْم  َأنَّ َيَرْوَن  ﴿َأَوالَ  وقوله: 
ُروَن﴾ ]التوبة: 126[. كَّ َيذَّ

اثنتان: كلمة تدل عىل تكرار األمر، أو احلدث، بصورة متصلة.
اقرأ قوله تعالى: ﴿... َفإِن ُكنَّ نَِساء َفْوَق اْثنََتْيِن...﴾ ]النساء: 11[.

َفاْرَهُبوِن﴾  اَي  َفإيَّ َواِحٌد  إِلٌه  ُهَو  َما  إِنَّ اْثنَْيِن  إِلـَهْيِن  َتتَِّخُذوْا  الَ  الّلُه  وقوله:﴿َوَقاَل 
]النحل:51[.

الباب  طرقت  مرة  كل  ويف  مرتني،  إليك  جئُت  فنقول:  مثاًل  نرضب  الفكرة  ولتقريب 
اثنتني.

إذًا، النص- ابتداًء- ال يتكلم عن مراحل املوت أو احلياة بصورة منفصلة، بل يتكلم عن 
مرحلة موٍت أو حياة بصورتني ملتصقتني، فام مها هاتان الصورتان؟

بداية، ينبغي أن نستحرض املفهوم الثابت لدينا، املتعلِّق باملوت واحلياة بصورتيه املادية 
والروحية، الذي هو داللة النص

ِه َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْحِييُكْم ُثمَّ إَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾  ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَّ
]البقرة: 28[

ُهُم . 1 لَّ اقرأ قوله تعاىل: ﴿َوآَيٌة  الرتاب واملاء،  التي هي  ميتًة،  أمواتًا( أي: موادَّ   )وكنتم 
األَْرُض الَمْيَتُة َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا ِمنَْها َحّبًا َفِمنُْه َيْأُكُلوَن﴾ ]يس:33[.

حياة . 2 ق  لتتحقَّ الروح،  من  فيهم  النفس  نفخ  ثم  البرش،  خلق  عملية  بدء  )فأحياكم( 
الكونية،  بالروح  وااللتزام  واإلدراك،  الوعي،  خالل  من  النفس  وحياة  اجلسم، 

والرشعية، وهاتان مها صورتا احلياة )املادية والروحية(1.

موت الروح اليعني موت حياة النفس كحركة وشهوات، وإنما يعني نفي عن النفس الفاعلية الواعية والصالح والرشاد.  1
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)ثم يميتكم( موت اإلنسان بخروج نفسه من جسمه، ويرتتب عىل ذلك توقف فاعلية . 3
نفسه.

إذًا؛ ال يمكن لإلنسان أن يموت اثنتني بصورة املوت اجلسمي؛ ما يؤكد -رضورًة- أن 
الدراسة،  ولدى  واحد،  وقت  يف  غريه،  آخر  وبيشء  باجلسم؛  متعلِّقة  اثنتني(  )أَمتَّنا  داللة 
نجد أن صورة املوت الثانية، هي موت روح اإلنسان، وكلمة الروح تدل عىل أمر الرب، 
نن والقوانني التي حتكم الوجود كله )الروح الكونية(؛ وتدل  ويف الواقع، هي جمموعة السُّ
بِّ الرشعي؛ الذي متثل برسالته للناس، اقرأ قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك  عىل أمر الرَّ
الكونية،  الروح  بعضهام-  مع  منسجمتني  لتصريا   ،]52 ]الّشورى:  َأْمِرَنا...﴾  ْن  مِّ ُروحًا 
والروح الرشعية-، وجيب عىل اإلنسان أن يلتزم هبام معًا، ويتحرك يف الكون َوْفَق روحه 
اإلهلي،  الرشع  بروح  املنضبط  املجتمع،  روح  َوْفَق  ويتحرك-اجتامعيًا-  وقواننَي(،  )سننًا 
فيصري هذا اإلنسان حيًا يف جسمه، وحيًا يف روحه، أّما الذي يكفر وُيفسد يف الكون، ويكفر 
برشع اهلل؛ فهو حيٌّ يف جسمه فقط، وميت يف روحه، التي يعقبها موت جسمه هناية بصورة 

متصلة، وهذه هي داللة )أمتنا اثنتني(.
اثنتني(، فاحلياة األوىل للجسم، وتكون من خالل البعث واحلياة يف  أما داللة )أحييتنا 
بأم  احلقيقة  يدركون  عندما  الكفار،  عند  الروح  حياة  هي  هبا،  امللتصقة  والثانية  اآلخرة، 
اْثنََتْيِن  َأَمتَّنَا  نَا  أعينهم، ويتطهرون من رشكهم وأوهامهم بواسطة النار، لذلك قالوا: ﴿َربَّ

ن َسبِيٍل﴾]غافر: 11[. َوَأْحَيْيَتنَا اْثنََتْيِن َفاْعَتَرْفنَا بُِذُنوبِنَا َفَهْل إَِلى ُخُروٍج مِّ
أّما املؤمنون فال يذوقون إال املوتة األوىل؛ التي هي املوت اجلسمي بعد حياهتم يف الدنيا، 
 ،]56 ]الدخان:  الَجِحيِم﴾  َعَذاَب  َوَوَقاُهْم  األُوَلى  الَمْوَتَة  إاِلَّ  الَمْوَت  فِيَها  َيُذوُقوَن  ﴿اَل 
اثنتني؛ حياة اجلسم، وحياة الروح )فاعلية وإيامن وانسجام مع  فاملؤمنون حَييون يف الدنيا 
حياة  اثنتني؛  اآلخرة  يف  بعدها  وحييون  اجلسم(،  )موت  واحدة  موتة  ويموتون  الكون(، 
ُه  ُه َمن َيْأِت َربَّ اجلسم، وحياة الروح )فكرًا وتأماًل وسعادة ورسورًا(، اقرأ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ُمْجِرمًا َفإِنَّ َلُه َجَهنََّم اَل َيُموُت فِيَها َواَل َيْحيى﴾ ]طه: 74[.
، وليس حيًا من الناحية النفسية،  فالكافر ال يموت يف النار من الناحية اجلسمية، فهو حيٌّ
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فهو امليت احلي، وما أكثرهم يف احلياة الدنيا. 
االلتزام  خالل  من  الّدنيا،  يف  سعيدتني،  فاعلتني  حياتني  عاشوا  قد  املؤمنون  فيكون 
بالّروح التي أنزهلا اهلل )القرءان(، والروح الكونية، ويف اآلخرة، من خالل فوزهم باجلنة، 

ورضوان اهلل عليهم.
َثُلُه فِي  قال تعاىل: ﴿َأَو َمن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْينَاُه َوَجَعْلنَا َلُه ُنورًا َيْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن مَّ

َن لِْلَكافِِريَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ]األنعام:122[. نَْها َكَذلَِك ُزيِّ ُلَماِت َلْيَس بَِخاِرٍج مِّ الظُّ
ْن َأْمِرَنا﴾ ]الّشورى: 52[. وقال: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا مِّ

َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة  ُمْؤِمٌن  ُأنَثى َوُهَو  َأْو  َذَكٍر  ن  وقال: ﴿َمْن َعِمَل َصالِحًا مِّ
َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ]النّحل: 97[.

إدريس: كفى؛ لقد امتألت فكرًا، ومل يبَق عندي متسٌع لغري ذلك، سوف أفكر وأدرس 
أن  إىل  وصلت  قد  أين  ظني  عىل  موضوعية،  بصورة  وأدلة،  أفكار،  من  عيلَّ  عرضت  ما 
ص، واالستدالل هبام ال خيرج عن إطار الظن  النصني القرءانيني ال يدالن عىل مفهوم التقمُّ

ص أبدًا.  ر، وبالتايل ال يصلحان برهانًا عىل التقمُّ والتصوُّ
إبراهيم: هذا من دواعي رسوري، والفضل أوالً، وآخرًا هلل C عىل توفيقه.
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ر والعالقة الجدلية بينهما الثابت والمتغيِّ

مفهوم الثابت واملتغريِّ من املفاهيم املرتبطة بالواقع ارتباط الالزم بامللزوم، وكون األمر 
كذلك، فدراسته تصري دراسة موضوعية للواقع املشاهد- آفاقًا وأنفسًا- والواقع كام هو 
ْيُل  ْمُس َينَبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك الَقَمَر َواَل اللَّ عليه يف احلال قائم عىل احلركة، ال يقف أبدًا ﴿اَل الشَّ
َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾ ]يس:40[، وهذه احلركة ال يمكن أن تكون يف واقع 
عن  الثابت  اجلانب  غياب  ألنَّ  للحركة؛  أساسًا  يكون  ثابت  جانب  هلا  كان  إذا  إال  احلال 
املتغريِّ ُيلغي وظيفة اجلانب املتغريِّ ودوره، ويصري وجوده عبثًا، وليس له دور يقوم به، نحو 
افرتاض انتفاء حركة األرض حول نفسها وحول الشمس وسريها الالمتناهي يف الالاجتاه 
السنة،  وفصول  والنهار،  الليل  انتفاء  فيعني  ذلك  حصل  وإذا  نظام،  أليِّ  خاضعة  غري 
وتوقف الوقت؛ ألنَّ كل حلظة حلركة األرض الالنظامية هي وقت بحد ذاته قائم بنفسه، ال 

عالقة له بام قبله أو بعده.
هذه  لكانت  حركتها،  يف  الالنظامية  األرض  هذه  عىل  عاقلة  حياة  وجود  افرتضنا  ولو 
احلياة ُأفقيَّة يف الوجود، ال عالقة للمجتمعات ببعضها؛ بل باجليل نفسه تنتفي العالقة، بل 
اإلنسان الفرد يبقى طوال حياته جاهاًل ال يعلم شيئًا؛ ألنَّ كل ما حوله يف تغريُّ مستمر دون 

تواصل.
العلم  غياب  إىل  يؤدِّي  فقط،  املتغريِّ  وجود  مع  الواقع  يف  الثابت  اجلانب  غياب  إذًا؛ 
والتواصل، ويؤدِّي إىل الفوىض، ليحل يف هذا الوجود اهلالك أخريًا، والتاليش إىل ال يشء، 
وغياب اجلانب املتغريِّ عن الواقع مع وجود اجلانب الثابت فقط، يؤدِّي إىل اجلمود، وجعل 
احلياة صورة طبق األصل عن بعضها بعضًا، وإذا حصل هذا يف الواقع انتفى عن الواقع 

صفة النمو والتطور، ليحل حمله اهلالك والتاليش إىل ال يشء.
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إذًا؛ اجلانب الثابت ال ُبدَّ منه لتحقيق العلم والتواصل، واجلانب املتغريِّ لتحقيق التطور 
، عالقة جدلية، يؤثر كل واحد منهام يف اآلخر بالنسبة  والنمو، والعالقة بني الثابت، واملتغريِّ
لوجوده، فنظام سري املجموعة الشمسية ثابت عىل متغريات تنتج منه، وذلك متحقق بظهور 
ة عن الظهور،  الليل والنهار، وتعدد الفصول بشكل مستمر، ولو انتفت هذه الظواهر املتغريِّ

النتفت صفة الثبات نفسها من حيث هي نظام دائم.
ة بشكل دوري، فالثابت ينتج  لذا، صفة النظام الثابت ُتدَرُك من خالل الظواهر املتغريِّ

، واملتغريِّ يدل عىل الثابت.  عنه املتغريِّ
ِه َتْحِوياًل﴾ ]فاطر:43[ ومن هذا الوجه،  ِه َتْبِدياًل َوَلن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ ﴿َفَلن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ
ظهر لنا عالقة اخلالق املدبر بخلقه، فاهلل أحد صمد، وذلك مل ُيدرك من قبل الناس إال بوجود 
اجلانب املتغريِّ الذي هو فعل اهلل C - اآلفاق واألنفس- فالثابت أصل ومرجع للمتغري، 
ولوال وجود الثابت - الباطن- ملا ُوجد املتغريِّ - الظاهر- واملتغريِّ دليل عىل الثابت، ولوال 
املتغريِّ ملا ظهر الثابت لنا، هذه هي العالقة اجلدلية بني الثابت )الباطن(، واملتغريِّ )الظاهر(، 
فعالقة الثابت مع املتغريِّ عالقة وجود، فلواله ملا ُوجدت احلركة والتطور، واملتغريِّ عالقته 
مع الثابت عالقة ظهور، فلواله ملا ظهر لنا اجلانب الثابت، فأيُّ حركة وتطور إنام هي ظاهر 

لثابت باطن. 
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ر عالقة النص الرسالي مع الواقع المتغيِّ

هة إىل املجتمعات اإلنسانية قاطبة َعرْبَ الزمان واملكان، وهي  الرسالة اإلهلية كوهنا موجَّ
املجتمع  بصفات  تتصف  أن  الطبيعي  من  كان  ذاهتا،  يف  ومكتملة  قبلها  ملا  مة  متمِّ رسالة 
بنية الترشيع االجتامعي  ، وحتقق ذلك باختالف  الثبات والتغريُّ اإلنساين نفسه، من حيث 
للرسالة عن الترشيعات السابقة؛ إذ كانت الرساالت السابقة عينية يف ترشيعها، وزمكانية 
هها، أما الرسالة الكاملة فقد نزلت ابتداًء إنسانيًة عامليًة متجاوزًة يف خطاهبا الزمان  يف توجُّ
واملكان؛ لتستوعب كل األمكنة مع اختالف املجتمعات وتطورها، وهذا يقتيض أن تكون 
وليست  علمية  اللساين  النص  ودالالت  عينية،  وليست  حدودية1،  صفة  الترشيع  صفة 
ثقافية، أي: يأيت الترشيع الكامل ثابتًا كحدود ترشيعية غري مرتبط بالزمان واملكان، وغري 
، وليس للتطبيق بعينه، وإنام هو خطوط محراء غري مسموح جتاوزها  ه إىل جمتمع معنيَّ موجَّ

مع السامح باختيار احلل املناسب للظَّرف الراهن َوْفَق هذه احلدود.
املبنى واملفهوم اللساين، وحركة  بثبات  أما النصوص األخرى غري الترشيعية، فتتصف 

ر األدوات املعرفية. املحتوى حسب املستوى العلمي، وتطوُّ
أن  الوجود، وبام  الواقع حماًل للنص وسابقًا عنه يف  بالواقع كون  فالنص اإلهلي مرتبط 
 ، الواقع- آفاقًا وأنفسًا- وصل إىل مرحلة االستقرار عىل نظام واحد قائم عىل الثابت واملتغريِّ
اًل ملا سبق متصفًا  وانتفت عملية النسخ عنه، اقتىض نزول نص جديد يكون مستوعبًا ومكمِّ
النظرية الحدودية في التشريع هي االعتماد على تشريع أحكام اجتماعية بالحد األدنى ال يسمح بتجاوزها نزوالً، مع   1
غير  األعلى  بالحدِّ  عقوبات  أحكام  وتشريع  والمستجدات،  واالرتقاء  التطور  حسب  صعودًا  تجاوزها  على  الحضِّ 
مسموح بتجاوزها صعودًا مع السماح والحضِّ على تجاوزها نزوالً، حسب الوعي والتطور المعرفي لإلنسانية. وشرع 
الله نزل ببنية حدودية إنسانية ليسمح لإلنسان بالتطور واالرتقاء وتغطية المستجدات، ومواكبة الواقع المتغيِّر. وهذا رد 
على تساؤل الدكتور طيب تيزيني في كتابه ) النص القرءاني( كيف يمكن للنص الثابت متنًا أن يواكب الواقع المتغيِّر 

والمتنامي!؟. فالتشريع الحدودي هو الذي يسمح لإلنسان بممارسة دوره كخليفة في األرض.
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بصفات الواقع نفسه من حيث الثبات والتغريُّ واالستمرار معه بخط واحد، ويكون دور 
اإلنسان مع النص الثابت مثل دوره مع الواقع الثابت متامًا، فاإلنسان الذي يكتفي بعرض 
جسمه حتت أشعة الشمس ليحصل عىل الدفء، هو إنسان اكتفى باحلدِّ األدنى للتعامل 
مع الواقع الثابت، أما اإلنسان الذي يقوم بدور اخلالفة يف األرض ويقوم بتفعيل طاقاته 
املعرفية من خالل السري يف األرض تفكريًا ودراسة، فإنه يقوم بعملية إنتاج متغريِّ جديد من 
ة كانت  الواقع الثابت، نحو جعل أشعة الشمس طاقة حرارية، وهذه العملية اجلعلية املتغريِّ

ضمن الثابت واستخدامه.
، واملتغريِّ يدلُّ عىل الثابت، وهذه العملية اجلعلية  ولذلك قلنا: إن الثابت ينتج عنه املتغريِّ
ة هي نفسها نتعامل هبا مع النص اإلهلي الثابت، فمن يقف عىل ظاهر النصِّ يكون قد  املتغريِّ

ر. أخذ باحلدِّ األدنى للتفاعل، وبأبسط صوره، وحيصل عىل جمتمع بسيط بدائي غري متطوِّ
كه من  أما الذي يقوم بالتعامل مع النصِّ  الرشعي من منطلق النظرية احلدودية، فإنه حيرِّ

ثباته الظاهر، وجيعله ينتج عنه املتغريِّ الذي يناسب املتغريِّ من الواقع.
سايل الثابت مثله مثل الواقع الثابت متامًا من حيث كموهنام  ومن هذا الوجه، فالنص الرِّ
ات ويكتشفها  ات ال متناهية، ومرتوك لإلنسان اخلليفة أن يتفاعل مع هذه املتغريِّ عىل متغريِّ
رها ملصلحته، وكل ذلك ضمن الثوابت يف الواقع والنصِّ اإلهلي، ومثل ذلك كمثل  ويسخِّ
اللعب ضمن حدود ملعب كرة القدم، فاملطلوب هو اللعب داخل احلدود والتقيد بنظام 

اللعبة، وليس الوقوف عىل حدوده!.
إذًا؛ ليست العربة بمسألة ِقَدِم الرشع، أو حداثته من حيث الوجود، وإنام العربة بصالحية 
هذا الرشع ومالءمته للطبيعة اإلنسانية، واالجتامعية، فمن يستطيع أن يضع ترشيعًا حدوديًا 
وحتقيق املنفعة  األحسنية،  اء  جرَّ من  الواقع  عىل  ترشيعه  يفرض  فإنه  اهلل،  أنزل  مما  أحسن 
للناس مجيعًا، وكذلك ليست العربة بالتقيُّد بالرشع اإلهلي، من الناحية اإليامنية وحسب، 
وإنام املعتمد الذي يفرض نفسه عىل الناس، آمنوا أو مل يؤمنوا، إنام هو موافقة هذا الرشع 
لسنن الفرد واألرسة واملجتمع أثناء حركتهم وتفاعلهم مع بعضهم، ومع اآلفاق، لتحقيق 
لينُعم  مجيعًا،  الناس  بني  واإلحسان  العدل  وتطبيق  واالجتامعي،  البيئي  والسالم  األمن 
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ية قا اهي  م

الناس بأكرب حظٍّ من السعادة وحتقيق الذات.
وبناًء عىل ذلك نجد املجتمعات اجلاهلية املعارصة من حيث الفكر والقيم بعد الدراسة 
يتوافق  مشكالهتا  لبعض  عالج  إجياد  إىل  تصل  الفساد،  وانتشار  الزمن،  وطول  واملعاناة، 
مع الترشيع اإلهلي، ومردُّ ذلك ليس إىل األخذ من الترشيع اإلهلي رسًا، وإنام ألن الواقع  
الوصول إىل هذا احلل، كونه متوافقًا ومنسجاًم معه، وكون  -آفاقًا وأنفسًا- أجربهم عىل 
احلل منسجاًم مع اآلفاق واألنفس، فإنه يكون احلكم الرشعي نفسه؛ ألنَّ الواقع والنصَّ 

كليهام من مصدر واحد1، واالنسجام بينهام رضورة إيامنية وعلمية.
لتعيش  والسالم  األمن  لنفسها  وأرادت  العلم،  استخدمت  إذا  اإلنسانية  فاملجتمعات 
ين  يَّته، ويصري الدِّ بسعادة عىل األرض، فإهنا سوف تصل إىل اإلقرار بصواب رشع اهلل وأحقِّ
ُه الَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف بَِربَِّك  والعلم واحدًا ﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآلَفاِق َوفِي َأنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَّ
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت:53[، ولكن املجرمني يمنعون وصول هذه احلقيقة إىل  َأنَّ
عامة الناس، ويقومون بالتعتيم والتشويش عليها، وتغطيتها ليستمر استبدادهم يف السلطة 
والثروات واستعباد الناس ثقافًة وطاقًة ﴿َوَجَحُدوا بَِها َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم ُظْلمًا َوُعُلّوًا َفانُظْر 

َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الُمْفِسِديَن﴾ ]النمل:14[.    
َكاُنوا  َوَما  األَْرِض  فِي  َفاْسَتْكَبُروا  بِاْلَبيِّنَاِت  وَسى  مُّ َجاءُهم  َوَلَقْد  َوَهاَماَن  َوفِْرَعْوَن  ﴿َوَقاُروَن 

َسابِِقيَن﴾ ]العنكبوت: 39[.

ه العالم إلى منع أكل لحم الخنزير أو تربيته، ومنع المخدرات واإلباحية الجنسية، وذلك  1  انظر على سبيل المثال: توجُّ
للوقاية من أنفلونزا الخنازير، واإليدز!!. 
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يتناول هذا الكتاب:
 هذا هو عامل األفكار التي ينتجها اإلنسان، إنه عامل ال يتوقف عن التغيُّ باجتاه األحسن، ويف الوقت الذي جتمد 
فيه هذه األفكار، وتتحول إىل معبودات، فإهنا تكون قد ماتت دون أن يدري صاحبها. إن األفكار احلية هي 
األفكار املتداولة، ولعل من يتمسك بأفكاره كام هي، وُيفيها عن الناس، وال يقبل هلا أن ُتعرض حتت املجهر، 
إنام يدفنها بيديه من فرط ُحبِّه هلا. كحال تلك املرأة التي ضمت ابنها حتاول أن حتميه من الناس، فإذا به من شدة 

حبها له، وقوة ضمتها يتنق بني ذراعيها!. 
إذًا؛ لُتعرض األفكار، وليبدأ احلوار بني املختلفني، املتساوين يف اختالفهم، واملتساوين يف أهنم منتجو األفكار، 
واملتساوين من خالل أفكارهم هي اقرتاحات حللول ونتائج تفكري ملسائل إنسانية، ال ختصهم وحدهم؛ بل 
يشرتك الناس مجيعًا يف االهتامم هبا، ويشرتك الناس مجيعًا يف حماولة التصدي هلا. وليتداول الناس أفكارهم فيام 

بينهم يف حوار يعكس جوًا من التعايش، لعل اإلنسانية تربأ من صفة اإلفساد يف األرض وسفك الدماء.
وليكن هذا الكتاب إسهامًا من الكاتب يف هذا االجتاه.

بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
• دراسة إنسانية يف الروح والنفس والتفكير.  • علمية اللسان العربي وعامليته. تقدمي الدكتور مازن الوعر.  

• حترير العقل من النقل.  • القرآن من الهجر إلى التفعيل.  • اليهودية إنغالق فكري وإرهاب اجتماعي.
القصص

• ميالد امرأة )قصة نفسية واجتماعية(  • أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية. مجموعة قصص قصيرة
املؤمترات التي شارك فيها

عنوانها:  البحرين  يف   2010 عام  يف  البحرينية  الثقافية  التجديد  جمعية  أقامته  الذي  اإلنسان  حقوق  مؤمتر   •
احلريات وحقوق اإلنسان.  • ندوة امللتقى الثاني لُكّتاب التنوير يف مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق عام 2006.  

• ألقى محاضرات يف املراكز الثقافية. 
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

• مجلة العالم تصدر يف لندن، مجلة إسالم 21 تصدر يف لند. • مجلة شباب لك تصدر يف دمشق، جريدة الوقت 
البحرينية. • جريدة املثقف البحرينية. • جريدة األسبوع األدبي التي تصدر عن احتاد الكتاب العرب يف دمشق.
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