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مقدمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أفضل الصالة والســالم علــى محمد وعلــى آل بيته الطيبين 
الطاهريــن واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام 

يوم الدين.

ي في فكر وســلوك اإلنسان، لذا كان من  إن للفطرة دور محور
الواجب على المســلمين أن يكتشــفوا عن حقيقــة فطرتهم لكي 
يعلموا هل هم على فطرة اهلل أم إنهم انحرفوا عن المسير اإللهي.

قام أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين مفجر ثورة الرابع عشر 
ْم  �قِ

َ
ا من فبراير 2011 من داخل سجنه بالتأمل في اآلية التالية: > �فَ

َل  ٖد�ی ْ �بݧ
 لٰا �قَ

ݦۚ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩفݨّ ݨَ طݧ ی �فَ �قٖ

ݩَّ
ِه اݠل ٮݩݩݩقَ اللّٰ ْطرݦَ ِ  �ݦݨف

ݦݩۚ
ا٭ �فݩً �ی �فِ َح�فٖ �ی ِلّدٖ َك لݫ

َ هݧ بݨْ َوحݫ
 ،> و�فَ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ ٰاِس لٰا �ی َر ال�ݩݩݦفݨّ َ �ث ݨْ كݧ

َ
�فَّ ا ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ُم وݩَ ِ

�یّ
�قَ
ْ
�فُ ال �ی ِلَك الّدٖ

ݩݩۚ �فٰ
ݦݩݩݩ
ِه٭ ِ اللّٰ ٯݨق

ْ ݧ
ل ِلحݩݩفَ

حيــث شــرح معانــي مفرداتهــا، ومــن ثــم تطــرق إلــى المضاميــن 
العامة لآليات، وهذا ما يبّين لنا أهمية دور معرفة الفطرة اإللهية 
يــة لإلنســان المجاهد، والدليــل على ذلك  فــي المنظومــة الفكر
تركيــز مفجــر ثــورة الرابع عشــر من فبرايــر على هــذا المفهوم بعد 
الم ومحن وصعوبات في طريق ذات  سنيٍن قاسى ما قاساه من آ
 علــى شــيء فإنه يــدل على قــوة المنظومة 

ّ
الشــوكة، وهــذا إن دل

يــة لهــذا األســتاذ المجاهد الــذي ال زال صامدًا رغم قســوة  الفكر
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الطريق.

يســّر دار الوفاء للثقافة واإلعالم تدشــين هــذا الكتاب ضمن 
سلســلة مــن داخــل الســجن، وقــد جعلنــا علــى عاتقنا نشــر آثار 
المعتقليــن فــرج اهلل عنهــم وأعادهــم اهلل إلــى أهليهــم ســالمين 

غانمين.

والحمدهلل رب العالمين

دار الوفاء للثقافة واإلعالم
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مقدمة المؤلف

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد؟ص؟ وأهل بيته الطيبين 
الطاهرين وأصحابه المنتجبين

هذه المقاالت ُكتبت في أوقات متفرقة ومتباعدة وعلى غير انتظام، 
وفي حاالت مختلفة. فبعضها ُكتب بمناســبة خاطرة أو ســؤال أو قراءة 
أو ســماع موضــوع ونحو ذلك، وبعضها ُكتب في حالة شــعوري بالوهن 
بســبب المرض، فال تكون لي الطاقة على البحوث الطويلة وال طاقة لي 
علــى الفراغ، أو حين أشــعر بالوهن بســبب المرض ويطــول بي االنقطاع 
عن القراءة والكتابة أليام عديدة، فإذا شعرت بالتعافي وال طاقة لي على 
البحــوث الطويلــة وال على الفراغ، فإني ألجــأ إلى كتابة هذه المواضيع أو 
المقــاالت القصيــرة لقطع التعطل والخروج من الفــراغ .. فال وحدة بينها 
فــي الموضــوع وال رابطــة إال رابطة الحــب واإلخالص، وقد رأيت بحســب 
تقديري أن فيها فائدة، فكنت أجمعها، إال أني تركت مراجعتها وترتيبها 

للمحبين األعزاء.)1)
عبدالوهاب حسين
البحرين - سجن جو

1- مالحظــة: قــد َكَتــَب األســتاذ المجاهد عبدالوهاب حســين عــدة مواضيع 
ووضعهــا فــي كتــاب واحــد؛ فقــام دار الوفــاء بفصــل المواضيــع عــن بعضهــا 
البعــض لطباعتهــا منفصلة، وكتاب اإلســالم دين الفطرة هــو الكتاب الثالث 
مــن المواضيــع التــي كتبهــا األســتاذ المجاهد مــن داخل الســجن، إذ تم نشــر 
الموضــوع األول تحــت عنــوان: اإلســالم والعلمانيــة، والموضــوع الثانــي تحت 

عنوان: رسول الرحمة.
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بيان المفردات

ی  �قٖ
ݩَّ
ِه اݠل ٮݩݩݩقَ اللّٰ ْطرݦَ ِ  �ݦݨف

ݦݩۚ
ا٭ �فݩً �ی �فِ َح�فٖ �ی ِلّدٖ َك لݫ

َ هݧ بݨْ ْم َوحݫ �قِ
َ
ا قول اهلل تعالى: > �فَ

�فَّ  ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ُم وݩَ ِ
�یّ

�قَ
ْ
�فُ ال �ی ِلَك الّدٖ ݩۚ �فٰ

ِه٭ݦݩݩݩݩ ِ اللّٰ ٯݨق
ْ ݧ
ل َل ِلحݩݩفَ ٖد�ی ْ �بݧ

 لٰا �قَ
ݦۚ
هٰا٭ �یْ

َ
ٰاَس َعل رݦݨَ ال�ݩݦݩفݨّ ݨَ طݧ �فَ

(1(> و�فَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ٰاِس لٰا �ی َر ال�ݩݩݦفݨّ َ �ث ݨْ كݧ

َ
ا

اإلســالم: االنقياد والخضوع ألمر اآلمر ونهيه بال اعتراض، . 1
والدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد من أن يناله 

من ألم صاحبه.

وأسلم له: دخل في السلم والطاعة له.

وأسلمت وجهي هلل: أخلصت طاعتي وعبادتي هلل.

ونحــن لــه مســلمون: نحــن مذعنــون لحكمــه، منقادون 
ألمره ونهيه، مخلصون في طاعته وعبادته.

اإلسالم في الشرع: اسم لدين اهلل الحق الذي جاء به األنبياء 
والرســل الكــرام؟مهع؟ من عنــده، ونزلت به كتبــه، وهو نظام 
إلهي شامل لكل ما يلزم للبشر في صالح شؤونهم وتحصيل 
ســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، مــن عقائــد حقــة 
وأخالق حميدة وتشــريعات ألمور العبادات والمعامالت. 
وهو أيضًا: االنقياد والقبول الصرف لما يرد عن اهلل سبحانه 

1- الروم: 30
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، والمعارف  وتعالى من حكم تكويني، مثل: القضاء والقدر
الحقــة، واألوامــر والنواهي التشــريعية التي أتى بهــا األنبياء 
والرسل الكرام؟مهع؟ من عنده، وااللتزام الكامل بها في مقام 
العمل على كافة األصعدة والمستويات وفي جميع الشؤون 
الخاصة والعامة. وعليه: فاإلسالم مراتب ودرجات؟ وقيل: 

اإلسالم أربع مراتب، وهي:

القبــول لظواهر األوامــر والنواهي بنطق الشــهادتين، أ. 
سواء وافق القلب أم خالفه.

التســليم واالنقياد القلبي لجــل االعتقادات الحقة، ب. 
والعمل بالشريعة.

أنس النفس باإليمان، وانقياد قواها كافة له.ج. 

قيــام اإلنســان بوظيفــة العبوديــة حــق القيــام، ويعنــي: د. 
يحبــه  و المولــى  يــده  ير لمــا  المحــض  التســليم 
ويرضاه، فال يرى العبد لنفســه ولصفاته وألفعاله أي 
كــرام، وهو المعبر  اســتقالل عــن اهلل ذي الجالل واإل

عنه بالفناء في اهلل والبقاء به.

وقيل: اإلسالم على ضربين:

والنطــق أ.  باللســان  االعتــراف  يعنــي  اإليمــان:  دون 
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بالشــهادتين »ال إلــه إال اهلل، محمــد رســول اهلل«، حصــل 
معــه االعتقــاد بالقلــب أم لــم يحصــل، قــول اهلل تعالــى: 
ٰا  ْم�ف

َ
ْسل

َ
ݢا ا ٓوݢ

ُ
ول ݠ�فݨْ �قُ ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ وا َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ِم�فُ

ݩݘݨݨْ وݧ ْم �قُ
َ
ْل ل  �قُ

ݦݦݨۖ
ٰا٭ َم�فّ ٮبُ ءاٰ راٰ ْ ݧ ݧ ݣݣعݧ اَ

ْ
ِ ال �ق

َ
ٰال >�ق

ُهۥ 
َ
ول ݩُ َه َوَرسݧ ُعوا اللّٰ ٖط�ی ݨݨْ �قُ  ِاَو�فݧ

ݦݦݦݦݦۖ
ْم٭

ُ
ك و�بِ

ݩُ
ل ݭٖی �قُ

مٰا�فُ ڡݨف ی ٖاݣݣݣ�ݫ
ْ
ِل ال �فُ دݨْ ٰا �یَ مݩّ

َ
َوݠل

ٌم<)1)  �ی ٖ ݫ وٌر َرحݫ �فُ َه عفَ  ِا�فَّ اللّٰ
ݨݨݦݦۚ
ا٭ ݘً �ݩݩݩݧ �یݨْ

َ مٰاِلݠُكْم سث ْ عݧ
َ
ݠُكْم ِم�فݨْ ا ݩݩقݨݨْ �ݧ ِ ݫ لݫ لٰا �یَ

أي: لــم تصدقــوا تصديقــًا صحيحــًا عــن اعتقــاد قلــب 
وخلــوص نيــة وطمأنينــة نفــس، بل مجــرد قول باللســان 
كح  ونطــق بالشــهادتين، وبــه يحقــن الــدم وتجــري المنا

يث. والموار

فــوق اإليمــان: أن يكــون مــع االعتــراف باللســان والنطــق ب. 
بالشــهادتين اعتقــاد بالقلــب، وعمــل الطاعــات المأمــور 
بهــا بالجوارح وتــرك المعاصي المنهي عنها، واالستســالم 
هلل؟ج؟ فــي جميــع األمــور التكوينيــة والتشــريعية، بحيث 
ال يــرى العبد لنفســه أي اســتقالل عن ســيده ومــواله، وهو 
اإلســالم الذي أمــر اهلل؟ج؟ به خليله إيراهيــم؟ع؟، قول اهلل 
 
ݩݦۚ
ۥ٭ هݩݦُ َ سݧ ݨْ فݧ �ݧ هݦَ �فَ ٰا َم�فݨݨْ َس�فِ

ّ
َم ِال ٖه�ی راٰ ݨْ ݧ هقِ ِا�ب

ݦَّ
�بُ َع�فْ ِمل

َ فݧ ْرعݧ ݦَ �فݨْ �ی َ تعالى: > َومݧ
�فَ  �ی ٖ ݫ �فَ الّصٰاِلحݫ مݭِ

َ
�قِ ل رݦَ حفِ

ءاݦݦٰ
ْ
ݭِی ال

ۥ ڡݨف ݩݩُ هݧ
ݩفَّ  ِاَو�ݧ

ݦۖ
ٰا٭ �ی

�فْ
ُ

ݭِی الّد
ٰاُ� ڡݨف �ݩف ْ �یݨݧ

�فَ طݦَ ِد اصݨݦْ َ قݧ ݧ �ݧ
َ
َوݠل

�فَ ١٣١  ٖم�ی
َ
عٰاݠل

ْ
اݠل  ِ

ݠِلَرٮبّ �قُ  ْ مݧ
ݩَ
ْسل

َ
ا ٰاَل  �ق  

ݦݦݦݦݩݩۖ
ِلْم٭ ْ ݧ سݧ

َ
ا ۥݨٓ  هݨݦُ َر�بُّ ۥ  ُ هݩݧ

َ
ل ٰاَل  �ق ِا�فْ   ١٣٠

ݩݩݩٰى  ݧ ݩݧ ݧ اْصَط�فݧ َه  اللّٰ ّیَ ِا�فَّ  �فِ
َ �ب ٰا  �ی وٮبُ 

�ݨقُ ْ عݧ یݨَ ݫ َو�ݫ ِه  �ی �فٖ َ �ب ُم  ٖه�ی راٰ ْ ݧ ِا�ب  
ٓ

هٰا �بِ ی  ݩّٰ ݧ َوصݧ وݨَ

1- الحجرات: 14
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.(1(> ِلُمو�فَ ْم ُمسݨْ قُ ݧ �ݩݧ ݩفݨْ �ݧ
ݦَ

ٰا َوا
ّ
�فَّ ِال و�قُ ُ مݧ لٰا �قَ �فَ �فَ �ی ُم الّدٖ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل

إن الديــن عنــد اهلل اإلســالم: ال ديــن حقيقــي مرضــي عند اهلل 
ســبحانه وتعالــى إال اإلســالم الحنيــف الــذي جــاء بــه األنبيــاء 
والرســل الكــرام؟مهع؟ من عنده، فال يقبل مــن أحد دينًا غيره، وهو 
في الحقيقة دين واحد، ال اختالف فيه وال تضاد؛ ألن وحدة اإلله 
تقتضــي وحدة الدين، وأما االختالف الحاصل فيه عند الناس، 

فســببه البغي واالستعالء على الحق ومخالفة أئمة الهدى 

ْولٰا 
َ
َول  

ݦݦݦݩۚ
٭ ْ ݩُمݨݧ ݩݧ هݧ ݩفَ ںݧ �یْ َ �ب ا  �یً

عفْ َ �ب ُم 
ْ
ِعل

ْ
ال َءُهُم 

ٓ اٰ �ب مٰا  ِد  ݩْ عݧ َ �ب ِم�فݨْ  ٰا 
ّ
ِال ا  ݢ ݢ ݨٓ وݨݧ �ݩقُ ݣݣ رݦݦَّ �فݦَ �ݦقَ >َومٰا 

 َّ  ِاَو�فݧ
ݦݦݦݩۚ
٭ ْ ݩُمݨݧ ݩݧ هݧ ݩفَ ںݧ �یْ َ �ب یݦَ  �فِ قُ �ݧ

َ
ل ى  ًّ ݩݧ مݧ َ ٍل ُمسݧ �بَ

َ
ا ی 

ٓ ٰ ل ِا َك  ِ
ّ َر�ب �قݨْ ِم�فݨْ  �قَ هقٌ َس�بَ َ ِلمݧ كَ

<)2) أما  ىݬی�بٍ رݪٖ
ُ ݩݧ ُه مݧ ّكٍ ِم�ݩݩفݨْ ى سثَ �فٖ

َ
ْعِدِهْم ل َ ٰاٮبَ ِم�فݨْ �ب �ق ِ ݫ كݫ

ݨْ
وا ال

ُ ݧ �ث ورݭِ
ُ
�فَ ا �ی ٖ دف

َّ
ال

اختالف األنبياء والرســل الكرام؟مهع؟ فيمــا جاؤوا به من عند رب 
العالميــن، فهــو اختــالف بالكمال والنقــص، تبعًا للزمــان الذي 
نــزل فيه، ونضــج األمة التي نــزل عليها واحتياجاتهــا، أما الجوهر 
والحقيقــة فواحــد ال اختــالف فيــه وال تضــاد، وآخــر حلقات هذا 
الديــن اإللهــي العظيم - اإلســالم - هو الديــن الخاتم الذي جاء 
بــه خاتم األنبياء والرســل محمد بن عبــداهلل؟ص؟ وهو جامع لكل 
مــا جــاء به األنبياء والرســل الكــرام؟مهع؟ قبله، مــن العقائد الحقة 

1- البقرة: 132-130

ى: 14 2- الشور
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واألخــالق الحميــدة والتشــريعات غير المنســوخة، وقد اختص 
اسم اإلسالم به.

يتمسك باإلسالم دينًا. والمسلم: كل من يقّر و

وفالن مســلم: مقر باإلســالم دينًا، ومستســلم ألمر اهلل سبحانه 
وتعالــى ونهيــه، وبقضائــه وقــدره، ولــكل أمــر تكوينــي يــرد عنــه، 

ومخلصًا هلل سبحانه وتعالى في طاعته وعبادته.

ِلًما<)1) اجعلني سالمًا من العيوب واآلفات ال  ْ ی ُمسݧ �فٖ
فَّ �ݧ وݨَ وقوله: >�ݦقَ

سيما الروحية ومن أسر الشيطان الرجيم، واجعلني كما تستدعي 
واليتــك علــّي طيلة حياتــي على اإلســالم الحنيف، فــال يفارقني 
حتى أموت عليه وأنت عني راض، واجعلني ممن استسلم ألمرك 

التكويني والتشريعي، فال اعترض على شيء منه أبدًا.

المســلمون: المنقــادون للحــق المذعنــون لــه فــي االعتقــاد 
يطلــق علــى أمــة محمــد؟ص؟ الذي هــو خاتم  والقــول والعمــل، و

األنبياء والرسل الكرام؟مهع؟.

وقيل عن الفرق بين اإلسالم وبين اإليمان:

اإلســالم: هو النطق بالشــهادتين »ال إلــه إال اهلل، محمد رســول اهلل«، 
كرم؟ص؟ من  إظهار الخضوع والقبول بما أتى به الرسول األعظم األ و

1- يوسف: 101
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عند رب العالمين، حصل معه االعتقاد بالقلب أم لم يحصل.

واإليمان: هو االعتقاد بالقلب، واالعتراف باللسان، والعمل بالجوارح.

، واإلسالم ال يشارك  وعليه: اإليمان يشــارك اإلســالم في الظاهر
اإليمان في الباطن.

الدين في اللغة: يطلق على العادة والحال والشأن والرأي . 2
والتدبيــر والسياســة والملــك والقضاء والطاعــة والجزاء 
والمكافأة والســيرة والشــريعة، أي: ما شــرعه اهلل سبحانه 
وتعالــى لعبــاده من الســنن واألحكام. وقيل: اســم جامع 

لكل ما يعبد اهلل سبحانه وتعالى به. والجمع: األديان.

ــة والمذهــب: أن الشــريعة 
ّ
وقيــل عــن الفــرق بيــن الديــن والمل

مــن حيــث إنهــا مطاعــة تســمى دينــًا، ومــن حيــث إنهــا جامعــة 
تســمى ملــة، ومــن حيث إنهــا يرجع إليها تســمى مذهبــًا، وقيل: 
إن الدين منســوب إلى اهلل ســبحانه وتعالى، والملة منســوبة إلى 
الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد. وعليه: الدين والملة 
، وقد تطلق الملة  والمذهــب متحدة بالذات، متغايرة باالعتبــار
ويــراد بهــا الجماعــة التي لها إيمــان بقيم مطلقــة يحرصون على 
حفظهــا وتوكيدهــا، ولهــا نظــام خــاص وقوانين وتعاليــم وطقوس 

وشعائر مشتركة بينهم، وخاصة بهم تميزهم عن غيرهم.

والديــن في الشــرع: نظام إلهي - ســّنة اجتماعيــة - منزل من 
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عنــد رب العالميــن تبــارك وتعالــى، يتضمــن حقائــق المعــارف 
وفواضــل األخــالق ومحاســن األعمــال، والتشــريعات للعبادات 
، على قدر االحتياج بما يوافق  والمعامالت والسياسات والتدبير
العقــل والفطرة وصالح الدنيا والحياة الدائمة الحقيقية عند اهلل 
تبــارك وتعالى في اآلخرة، وبهــا يرتفع االختالف في حياة الناس، 

يحل الوئام والوفاق بينهم. و

وعليــه: الدين يمثل ســّنة الحياة، والســبيل الذي يجب على 
ئــق بــه والمقــدر  اإلنســان أن يســلكه حتــى يصــل إلــى كمالــه الال
لــه المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وينجــو مــن الشــقاء والهالك 
ويحصــل علــى الســعادة الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيا 
واآلخرة، ويفوز بالنعيم األبدي والرضوان اإللهي العظيم في اآلخرة.

إن الديــن عنــد اهلل اإلســالم، ال ديــن حقيقــي مرضــي عند اهلل 
سبحانه وتعالى إال اإلسالم الحنيف الذي جاء به األنبياء والرسل 
الكــرام؟مهع؟ من عند رب العالمين ســبحانه وتعالى، فال يقبل من 
أحــد دينًا غيره، وهو في الحقيقة دين واحد موافق للعقل والفطرة 
والطبع الســليم لإلنســان، ال اختالف فيه وال تضاد؛ ألن وحدة اإلله 
إن االختالف فيه،  ووحدة الطبع والفطرة، تقتضي وحدة الدين، و
إنما ســببه البغي واالســتعالء على الحق واتباع األهواء والشهوات 
ٰا ِم�فݨْ 

ّ
ݢا ِال ݢ ݨٓ وݨݧ ݣݣ�ݩقُ رݦݦَّ �فݦَ ومخالفــة أئمة الهــدى؟مهع؟، قــول اهلل تعالــى: >َومٰا �ݦقَ

<)1) أمــا اختــالف األنبيــاء والرســل 
ݦݦݦݩۚ

٭ ْ ݩُمݨݧ ݩݧ هݧ ݩفَ ںݧ �یْ َ ا �ب �یً
عفْ َ ُم �ب

ْ
ِعل

ْ
َءُهُم ال

ٓ اٰ ِد مٰا �ب ݩْ عݧ َ �ب

ى: 14 1- الشور
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الكــرام؟مهع؟ فيمــا جــاؤوا بــه مــن عنــد اهلل رب العالمين ســبحانه 
وتعالــى، فهو اختــالف بالكمال والنقــص، تبعًا للزمــان الذي نزل 
فيه ونضج األمة التي نزل عليها واحتياجها، أما الجوهر والحقيقة 
فواحــد ال اختــالف فيــه وال تضاد، وتقابلــه األديــان الوضعية، وهي 
التــي وضعها النــاس من عند أنفســهم، وهي عديــدة ال حصر لها 
وال عــّد، مثــل: البوذيــة والماركســية والعلمانية والديــن الطبيعي، 
واألديــان الســماوية المنحرفة التــي غّيرها أهلها عمــا أنزلت عليه 
وجــاء به األنبيــاء الكرام؟مهع؟ مــن عند اهلل رب العالمين ســبحانه 
وتعالــى، وثمــة فرق جوهري بيــن المنطق الذي يقــوم عليه الدين 

اإللهي، وبين المنطق الذي تقوم عليه األديان الوضعية البشرية:

المنطق الــذي يقوم عليه الدين اإللهي: إن الحق تجب أ. 
رعايته واألخذ به في جميع األحوال والظروف، وفي ذلك 
تحصــل منافع المجتمــع الحقيقية، ووصــول المجتمع 
ي الموافق لإلنســانية الحقيقية التي  إلى كماله الحضار
يبني كمالها وســعادتها الحقيقية على المعارف الحقة 

الموافقة للعقل والمنطق والفطرة.

المنطــق الــذي تقــوم عليــه األديــان الوضعيــة البشــرية: ب. 
إن منافــع األمــة تجــب رعايتهــا بأيــة وســيلة كانــت، وهو 
الحــق  مبــادئ  يجعــل  ممــا  بالبرجماتيــة،  المســمى 
والعدل والخير والفضيلة واإلنســانية ونحوها، كلها تابعة 
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وخاضعة للمصالح المتغيرة المتبدلة، مما يجعلها في 
عاصفــة األهــواء والشــهوات والرغبات ونحــو ذلك، األمر 
يقودها  الــذي يــؤدي إلى انســالخ األمة مــن إنســانيتها، و
إلــى الشــقاء والهــالك فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، بدل 

النجاة والسعادة.

والدين عند الفالسفة: له معاٍن عديدة، منها:

وضع إلهي يسوق ذوي العقول إلى الخير والكمال والسعادة.أ. 

الحاصلــة ب.  واألفعــال  واالعتقــادات  كات  االدرا جملــة 
كرام وعبادتها  للنفــس من جراء حبها هلل ذي الجالل واإل

له وطاعتها ألوامره ونواهيه.

اإليمــان بالقيــم المطلقــة، مثل: الحكمــة والعــدل والعفة ج. 
والشــجاعة واإلنســانية ونحوها. وقيل: فضل المؤمن بهذه 
القيم كفضل المؤمن المتعبد الذي يحب خالقه ويطيعه 
 ، فيمــا يأمر به وينهــى عنه، وال فضل ألحدهمــا على اآلخر
إال فيمــا يتصف به من التجرد واإلخــالص والحب واإليثار 
ونحو ذلك. وهذا القول يتناغم مع الداعين إلى ما يسمى 

بالدين الطبيعي ويتنافى مع اإلسالم الحنيف.

يعــرف الفيلســوف االجتماعــي الفرنســي دوركايــم )1858- و
بيــن  التفريــق  قوامهــا  إنــه مؤسســة اجتماعيــة  الديــن:  1917م( 
المقدس وغير المقدس، ولها جانبان: روحي مؤلف من العقائد 
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والشــعائر  الطقــوس  مــن  ومــادي مؤلــف  الوجدانيــة،  والمشــاعر 
والعادات والتقاليد.

والديــن الطبيعــي: هــو االعتقــاد بوجــود اهلل ســبحانه وتعالــى 
إلزاميــة فعــل الخير  ووحدانيتــه، وبروحانيــة النفــس وخلودهــا، و
مــن جهــة مــا هــو ناشــئ مــن الضميــر ونــور العقــل، دون التقيــد 
يقابله الدين اإللهي: وهو الدين الذي  بديــن أو مذهب معيــن. و
يأخــذه الناس عن األنبياء والرســل  يعتمــد علــى الوحي اإللهي و
يســمى الديــن الوضعــي، من الوضــع، أي: الجعل  الكــرام؟مهع؟، و
مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى، في مقابــل الطبيعــي، إال أن هذه 
؛ ألن الوضعي يستخدم  التسمية قد تؤدي إلى التباس عند كثير
فــي المــادي والواقعــي والــذي يضعه اإلنســان، وهو مســتقل عن 

الشرع اإللهي، مثل: القانون الوضعي ونحوه.

كــراه فــي الديــن: ال جبــر وال قهــر علــى اتبــاع الديــن اإللهي  وال إ
الحق؛ ألن الدين اإللهي الحق، يعتمد على سلســلة من المعارف 
كراه  العلمية الحقة، واإليمان بها من األمور القلبية التي ال سلطة لإل
كراه على األجســام وليس على القلوب؛ وألن  عليها؛ ألن ســلطة اال
الديــن اإللهي الحق يعتمد علــى الطاعة، وال طاعة في الحقيقة إال 

كراه. اإلخالص، واإلخالص ال يتأتى فيه القسر والقهر واإل

، وطريقة  وعليه: الدين اإللهي الحق يبنى على الحرية واالختيار
العقــل والمنطق واالســتدالل واإلقناع، وهذا ما ينســجم مع حقيقة 
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كون اإلنســان يتميــز عن غيره مــن الكائنات بالعقل وحريــة اإلرادة 
كره على القبول بالدين فقْد فقَد  ، فإذا أ واالختيار المبني على الفكر
امتيازه بين الكائنات في الوجود بأســره، وفقد استحقاقه للثواب، 
وهــذا خــالف الحكمة اإللهيــة والغاية من خلق اإلنســان. ثم لعدم 
كراه ال يكون إال على  كراه على الدين الحــق؛ ألن اإل الحاجــة إلــى اإل
الغامــض والملتبــس، أو ما تأنفه العقول وتكرهــه النفوس، والدين 
اإللهــي الحق ثبــت صدقــه بالعقل والدليــل والبرهــان الصحيح، 
وباآليات والبينات والمعجزات الباهرات النيرات، وتبينت أعالمه 
للعقــول بالبيــان الواضح، فال غموض فيه وال التبــاس، وتميل إليه 

كراه. النفوس بالفطرة، فال حاجة له في اإل

كــراه واإلجبــار علــى الديــن الحــق،  وعليــه: إن النهــي عــن اإل
مبنــي على حقائق تكوينية، وعلى حقيقة ما عليه الدين اإللهي 

الحق في نفسه، وعلى أهدافه وغاياته.

ويوفيهم اهلل دينهم: يوفيهم جزاءهم الواجب على أعمالهم.

والدين الحق: اإلسالم الحنيف.

والدين الخالص: التوحيد.

والديــن القيــم: المحكم لثابت غيــر المضطرب، المســتقيم 
علــى العقــل والمنطق والحق والعدل والخيــر والفضيلة، المقوم 
ألمــور النــاس في معاشــهم ومعادهــم، والحافظ لمصالــح األفراد 
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ي  يســوقهم إلى كمالهم المعرفي والتربوي والحضار والجماعة، و
إلى الخير ومنازل الســعادة الحقيقية  ئق بهم والمقدر لهم، و الال

الكاملة في عقائده وأخالقه وأحكامه.

وال تأخذكم بهما رأفة في دين اهلل: ال تأخذكم في الزاني والزانية 
رأفــة في تنفيذ حكم اهلل؟زع؟ الذي حكــم به على الزاني، فتعطلوا 

حكم اهلل؟ج؟ أوتخففوه.

والمدين: العبد واألمة، كأنهما وقع عليهما الذل من الخدمة.

وغير مدينين: غير محاسبين ومجازين، أو غير مملوكين.

ودانه: استعبده وأذله وحمله على ما يكره.

ويــوم الديــن: يــوم القيامــة؛ ألنــه يــوم الحســاب والجــزاء علــى 
. األعمال؛ ولظهور أحقية الدين فيه وتمام الخضوع هلل العزيز الجبار

وتدين فالن: اتخذ دينًا والتزم به.

ودينه: صيره يتدين بدينه.

والَدين: صاحب الدين والمتمسك به.

كم والســائس،  والدّيــان: القهــار والقاضي والمحاســب والحا
ومن أســماء اهلل الحســنى، ومعنــاه: القهار الذي تديــن له العباد 
يجازيهم على أعمالهم  يحاسبهم و بالطاعة والشــكر والعبادة، و

جزاًء موافقًا لها يوم القيامة.
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، وهو الشــق طواًل والتصدع. وقيل: الشق  الفطرة: أصلها الفطر
. عن أمر اهلل؟زع؟ كما يتفطر الورق من الشجر

وقيــل: الخلــق واإليجاد عن عــدم، ومعناها: الخلقــة والهيئة أو 
ــة األصلية أو الطبيعة األولى الســليمة التي يكون عليها كل 

ّ
الجبل

موجود في أول خلقه، ومنها: الخلقة التي خلق عليها البشر ويولد 
ة - الطبيعة القابلة 

ّ
عليها المولود منهم، ثم جعلت للخلقة - الجبل

لدين الحق )اإلسالم / التوحيد( على الخصوص.

وقيــل: الفطــرة غريــزة فــي نفــس اإلنســان تقبل الحــق والعدل 
إال  شــيء  ال  بمقتضاهــا  وتعمــل  والجمــال،  والفضيلــة  والخيــر 
يعمل بها. وترفض الباطل والظلم  لنفســها؛ ألنها يجب أن تقبل و
إال  لشــيء  ال  اجتنابهــا  وتحــرص علــى  والقبــح  والرذيلــة  والشــر 

. لنفسها؛ ألنها يجب أن ترفض وتجتنب. والجمع: الفطر

وتطلــق الفطــرة علــى الســنة، فيقال: قــص األظافر مــن الفطرة، 
وتطلق على االبتداع واالختراع.

وُفطر على الشيء: جعل وطبع عليه في أصل خلقته، مثل: فطر 
اإلنسان على اتباع العلم والمنع عن اتباع غيره - الظن والجهل-؛ 
ألن اإلنســان بمقتضــى الفطــرة ال يريد في ســيرة حياتــه إال اتباع ما 
يرى أنه حقًا في عقيدته، وما يرى نفسه مصيبًا في تشخيصه في 
عمله، وذلك فيما يتيســر له العلم به وله الخبرة فيه، والرجوع إلى 
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غيــره مــن أهل العلــم والخبرة فيما ال يتيســر له العلم بــه وليس له 
الخبــرة فيه، وهــذا الرجوع في الحقيقة من العلــم وقد جرت عليه 

يخ وعرض الجغرافيا. سيرة العقالء في العالم على طول التار

وفطر اهلل الخلق: أوجد الخلق وأبدعهم على هيئة - طبيعة - 
جبلة مترشحة لفعل من األفعال.

والفطــرة الســليمة: العقــل؛ ألن اإلنســان إذا فســدت فطرتــه لم 
تعتدل قواه النفســية، مثل: الشهوة والغضب، الحب والكراهية. 
وعليه: ال يعمل العقل عمله بشكل صحيح وفعال، وأيضًا: كلمة 

اإلخالص - التوحيد - واإلسالم.

فطرة اهلل التي فطر الناس عليها: يأتي بيانها في شرح اآلية الشريفة.

وكل مولود يولد على الفطرة: كل مولود من البشر يولد بحسب 
فطرتــه على معرفة اهلل ســبحانه وتعالى واإلقــرار بتوحيده وطاعته 
واألئمــة  والرســل؟ص؟  األنبيــاء  واتبــاع خاتــم  وعبادتــه ومحبتــه، 
األطهــار مــن أهل بيتــه؟مهع؟ يقــول اإلمــام الصــادق؟ع؟: »فطرهم 
على التوحيد، ومحمد رسول اهلل؟ص؟ وعلي أمير المؤمنين؟ع؟«)1). 
ألن التوحيــد ال يتحصــل إال بالرســالة، والرســالة ال تتتــم إال بالواليــة، 
ݠُكْم  �یْ

َ
ْ�ݦقُ َعل ݧ ݧ مݧ َ ݧ ݧ مݧ ݩقݨْ �ݧ

َ
ݠُكْم َوا �فَ �ی ٖ ݫ ْم �ݫ ُ ݠكݧ

ݦَ
�قُ ل

ْ
َمل ْ كݨݧ

َ
َم ا وݨْ �یَ

ْ ݧ
ݢل ݢ

ٱَ
ݢا ݢ قول اهلل تعالى: >ݢ

1- التوحيد، الصدوق.، صفحة 329
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ا<)1) وذلك بعد أن بلغ الرســول  �فݩً ی لٰاَم ٖ��ݫ ْ ݧ ݣݣسݧ اݪِ
ْ
ُم ال ُ ݠكݧ

ݦَ
�قُ ل �ی ٖ ݫ صݦݦف رݦَ ی وݦَ ٖ

�ݨق َ ْعمݩݧ ِ �ݨفݫ
كــرم؟ص؟ بواليــة اإلمــام علي؟ع؟ فــي غدير خــم بتاريخ:  األعظــم األ
18 / ذي الحجــة /10هـ بعد حجة الوداع، وفي الحديث عن اإلمام 
؟ع؟ أنــه قال عن الفطــرة: »هو ال إله إاّل اهلل، محّمد رســول اهلل،  الباقــر
علــّي أميــر المؤمنين ولّي اهلل إلــى هاهنا التوحيد«)2) وفــي الدعاء: 
»اللهــم عرفنــي نفســك فإنــك إن لــم تعرفنــي نفســك لــم أعــرف 
رســولك، اللهــم عرفنــي رســولك، فإنــك إن لــم تعرفني رســولك، 
لــم أعــرف حجتك، اللهــم عرفني حجتــك فإنك إن لــم تعرفني 
يدل على أن عمــاد معرفة اهلل  حجتــك، ضللــت عن دينــي«)3) و
ســبحانه وتعالــى وبدأها معرفــة الولي واألخذ بواليتــه واتباعه. فلو 
إنما  ُتــرك المولــود على الفطرة للــزم التوحيد والرســالة والواليــة، و
يعدل عنها آلفة األهواء الشيطانية واألغراض الفاسدة والشهوات 

الحيوانية والتعصب األعمى والتربية المنحرفة والتضليل.

وقيل: يولد على السالمة خلقًا وطبعًا وهيئًة، ليس فيها إيمان 
، ال إنكار وال معرفة، يقــول اإلمام الصادق؟ع؟: »إن اهلل؟زع؟  وال كفــر
خلــق النــاس كلهم علــى الفطــرة التي فطرهــم عليهــا، ال يعرفون 
إيمانًا بشــريعة، وال كفرًا بجحود، ثم بعث اهلل الرســل تدعو العباد 

1- المائدة: 3

2- تفسير القمي، جزء 2، صفحة 155

3- مفاتيح الجنان، دعاء زمن الغيبة
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إلى اإليمان به، فمنهم من هدى اهلل ومنهم من لم يهده اهلل«)1).

وقيــل: ألنــه لــو كان مفطــورًا علــى إحــدى هــذه الحــاالت لما 
انتقــل عنهــا أبدًا؛ ألن الفطــرة ال تبدل وال تغير منها أبــدًا، وال يقدر 
إنما يحجبها بتعلقه بعالم المادة  أحــد على تغييرها وتبديلها، و
يخطــأ فــي  والشــهوات واللــذات الحســية واألهــواء والذنــوب، و
اســتعمالها، ولكنــه ال يســتطيع أن يعطلهــا مطلقــًا، فال يســتطيع 
يسلك في الحياة سبياًل  اإلنسان أن يبطل مثاًل علومه الفطرية، و
آخر غير ســبيلها البتــة. وعليه: االنحراف بالفطــرة ال يعني إبطااًل 
لحكمهــا، بــل اســتعمااًل لهــا في غيــر ما ينبغــي لها، ولــو عادت 
للــروح طهارتها وللقلب صفاؤه عــن طريق التوبة، لعادت الفطرة 

إلى عملها كما كانت.

والفطرة عند الفيلسوف الفرنســي رينيه ديكارت )1596-1650م(: 
هي استعداد إلصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل.

وزكاة الفطرة: الزكاة التي يدفعها المســلم بمناسبة عيد الفطر 
المبارك وهي صدقة واجبة شرعًا.

يقابله: المكتسب. والفطري: المنسوب إلى الفطرة، و

والفطرية: الصفة التي تميز الفطري عن غيره.

1- الكافي، جزء 2، صفحة 417-416
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بــأن فــي العقــل  والمذهــب الفطــري: هــو المذهــب القائــل 
يــة موجودة في النفــس قبل التجربة  البشــري أفــكارًا ومبادئ فطر

والتلقين، مثل: مبادئ المعرفة وغيرها.

القيــام، القيم: قام: وقف وانتصب وثبت واســتقر وخالفه . 4
قعد.

وقام الشيء: ركز وثبت.

: اعتدل. وقام األمر

. وقام الحق: ظهر واستقر

: تواله. وقام لألمر

وقام مقامه: ناب عنه.

يارة. وال تقم على قبره: ال تقف على قبره للدفن أو الز

والقيــام: الوقــوف والثبــات واالســتقرار والــدوام والبقــاء، 
ثــة  واســم لمــا يقــوم بــه الشــيء، أي: يثبــت، والقيــام ثال

أقسام:

، وقيام أ.  ، مثل: قيام الجــدار قيام الشــخص بالتســخير
، مثل: قيام الصالة. الشخص لالختيار

قيــام للشــيء: وهــو المراعــاة للشــيء والحفــظ لــه، ب. 
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َء 
ٓ َهداٰ ُ ِه سث �فَ ِللّٰ ٖم�ی ݢاٰ ݢ وݩݩّ

وا �قَ فُ وا ُكو�ݧ ُ ݧ َم�فݧ �فَ ءاٰ �ی ٖ دف
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
ٰا مثل: >�ی

ْسِط٭<)1). �قِ
ْ
ال �بِ

ی ج. 
َ
ْم ِال ݩقُ �ݧ ْ مݧ ݢاٰ �قُ ݢ قيــام علــى العزم علــى الشــيء، مثــل: >ِا�ف

<)2)، أي: عزمتــم عليهــا؛ ألن القيــام للصــالة  لٰو�قِ الّصَ
قسمين: قيام الدخول فيها، وقيام التهيؤ لها.

والقيــام للصــالة: التوجــه إليهــا واإلتيــان بهــا بشــروطها وعلى 
وجهها الصحيح.

وعذاب مقيم: عذاب دائم.

وسنة قائمة: سنة معمول بها لم تنسخ ولم تضيع.

ٰاِس <)3): جعلهــا ليقــوم  یٰاًما ِلل�فّ ݫ �ݫ َم �قِ َراٰ حݧ
ݨْ
�قَ ال �یْ �بَ

ْ
هقَ ال ݠَكْع�بَ

ْ
ُه ال َعَل اللّٰ َ >حب

الناس بالتوجه إليها في عبادتهم، وليقوم بها معاش الناس ومعادهم.

، وحســن القامــة والهيئة، والعدل،  والقوام: حســن القيام باألمر
: نظامه وعماده وما يقوم به. وما يقيم اإلنسان من التوب. وقوام األمر

وقوام اإلنســان: قامته وحســن هيئته وطوله. وقوام أهله: الذي 
ينفق عليهم. يتولى أمرهم و يقيم شأنهم و

1- المائدة: 8

2- المائدة: 6

3- المائدة: 97
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والقوامة: القيام على األمر أو المال أو نحوهما.

: ثابتًا مســتقيمًا ومســتويًا ال عوج فيــه، ومقومًا ألمور 
ً
 قّيما

ً
ودينــا

معاش العباد ومعادهم.

وأمة قائمة: أمة مستقيمة عادلة.

والقائــم: اإلمــام المهــدي؟جع؟؛ ألنه يقــوم بأمر اهلل ســبحانه 
يقيم دين اهلل وحدوده. وتعالى، أو يقوم بالسيف و

والقيمة: األمة المستقيمة القائمة بالحق والعدل.

. والقّيم على الشيء: المستولي  والقّيم: الســيد وســائس األمر
يســوس أمرهم. وأمر قّيم:  عليــه. وقّيم القوم: الذي يقوم بشــأنهم و

أمر مستقيم. وكتاب قّيم: كتاب ذو قيمة.

والقيمي: المنسوب إلى القيمة.

والقّيوم: من أســماء اهلل الحسنى، ومعناه: القائم - الموجود - 
بذاتــه وبه قيام كل موجود وبقــاءه وحفظه وتدبيره، والقائم الدائم 
ئــق والمدبــر للعالــم بأســره،  الــذي ال يــزول، والقائــم بأمــور الخال
والقّيم على كل شيء الحافظ له والمعطي له ما به قوامه بمراعاة 

حاله ودرجة كماله، ال يشاركه في ذلك غيره.

والقيوميــة: قيــام الموجــود بذاتــه - واجــب الوجــود - وتقابله: 
التبعية، وهي كون الموجود قائم بغيره.
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ئق للحساب والجزاء. والقيامة: قيام الساعة وبعث الخال

إن  القيــام وزمانــه، والمجلــس، والمنزلــة. و مــكان  والمقــام: 
المتقين في مقام أمين: في مقام تدوم إقامتهم فيه.

والمقامة: الجماعة من الناس، والخطبة والموعظة ونحوها.

والمقّوم: الناظم، والخشبة التي يمسكها الحراث من المحراث.

والمقّوم في الفلسفة: الشيء الذي يدخل في ماهيته، فتلتئم 
ماهيته منه ومن غيره.

واإلقامة في المكان: الثبات فيه واتخاذه وطنًا.

إقامة الشيء: توفية حقه. و

وتقيموا التوراة: توفوها حقوقها بالعلم والعمل بها.

يــغ أو خطأ في  وأقيمــوا الصــالة: حافظــوا عليهــا من أن يقــع ز
أفعالهــا، وداومــوا على اإلتيــان بها في أوقاتها، وشــمروا ألدائها من 
غير فتور وال كســل وال تواني، وأوفوها شرائطها وحقوقها كما فرض 

اهلل سبحانه وتعالى، ال أن تكتفوا بمجرد اإلتيان بها.

وأقام الصالة: نادى لها. وأقام الشرع: أظهره وعمل به.

وأقم وجهك للدين: يأتي بيانه في المضامين.

والقويم: المعتدل المستوي.
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بالســنين  الزمــن  وحســاب  والتســوية،  التهذيــب  والتقويــم: 
والشهور واأليام.

وتقويم البلدان: تعيين مواقعها وبيان ظواهرها.

إزالة اعوجاجه. وتقويم الشيء: تهذيبه وتثقيفه وتعديله وتسويته و

وخلقهــم في أحســن تقويــم: في أحســن الخلق، علــى كمال 
في أنفسهم، واعتدال في جوارحهم، حيث وهبهم العقل والفهم 
والبيــان وانتصــاب القامــة والمواهــب واالســتعدادات التــي لــم 

يهبها لغيرهم من المخلوقات.

والقومة: النهضة والوقفة.

والقوميــة: مبدأ سياســي واجتماعي وصلة عاطفية تنشــأ من 
االشــتراك فــي الوطن والجنــس - العرق - واللغــة والمنافع، مثل: 

القومية العربية، والقومية التركية، ونحو ذلك.

والقومي: المنسوب إلى القومية، مثل: الزعيم القومي، والذي 
ينطلــق منه في  ينتمي إلى مبــدأ القومية و يمتلــك حســًا قوميــًا و
تفكيــره ومواقفه ويؤمن بوجوب معاونته لقومه ومســاعدتهم على 
جلب المنفعة ودفع المضرة ومســاندتهم في مواقفهم ونهضتهم 

وقضاياهم المختلفة في الحياة.

والمقاومة: المعارضة والممانعة والمضادة النفسية والعملية، 
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المدنية - السلمية - والعسكرية. ومقاومة األهواء: مغالبتها.

والمقاوم: الذي يقاوم.

وتطلــق المقاومة في الفلســفة على الكيفيات الحســية التي 
كهــا باللمــس أو بالجهــد العضلــي،  تتميــز بهــا المــادة عنــد إدرا
مثــل: الحــرارة واألثقــال، ســميت بذلــك؛ ألنهــا تقتضــي فاعلية 
تبــذل - الــذات - وعائقًا يمنع - األشــياء الخارجية -، والمدرك 
يحس بهذا التقابل بين البذل - الذات - وبين المنع - األشــياء 
يــدرك أن هنــاك وجوديــن: وجود النفــس المدركة  الخارجيــة - و
)الذات( ووجود الشيء المدَرك - الال أنا -، وألن هذه الكيفيات 
تكشــف لنا عن شــيء ذي صالبة ومتانة؛ وألن كل شــيء خارج 

عنا فهو ممانع يقاومنا؛ ألننا لسنا نستطيع أن نبدله كما نشاء.

والقائمة: واحدة قوائم - أرجل - الدابة أو السرير أو نحوهما.

وقائمة السيف: مقبضه.

وقائــم الظهيــرة: نصف النهار واســتواء حال الشــمس، ســمي 
، فكأنه واقف. بذلك؛ ألن الظل ال يظهر

الوجــه: الجارحــة المعروفة - مقدم الرأس -، وهو ما دون . 5
إلــى األذنيــن عرضًا،  منابــت الشــعر إلــى الذقــن طــواًل، و
يلفت  وفيه العينان واألنف والفم؛ وألنه أول ما يســتقبل و
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النظــر عند االســتقبال؛ وألنه أجمل وأشــرف ما في ظاهر 
كل شــيء،  مــن  اســتعمل فيمــا يســتقبل  فقــد  البــدن، 
، أي: أوله، ووجه القوم،  وأشــرفه وأوله، فيقال: وجه النهــار
يطلق علــى المذهب والطريق  أي: ســيدهم وأشــرفهم. و
والقصــد والســنن والشــريعة، فيقــال: صرفــه عــن وجهه، 
أي: عــن ســنته، والصحــة، فيقــال: ليــس لــه وجــه، أي: 
 ، ذو جــاه ومنزلــة، ونفــس الشــيء وذاته، والقصــد الظاهر

والنية، وغير ذلك. والجمع: الوجوه.

ووجــه اهلل: ذاتــه المقدســة، ومرضاته، فيقال: فعلــه لوجه اهلل، 
أي: لمرضاتــه، ومــا يتوجــه بــه إليه مــن النيات الطيبــة واألعمال 
يقصدوه  الصالحــة، والطريق الذي أمــر عباده أن يتوجهــوا إليه و
بــه، وفــي الحديث الشــريف عن اإلمام الرضا؟ع؟ أنــه قال: »وجه 
اهلل أنبيــاؤه ورســله وحججــه صلوات اهلل عليهم، هــم الذين بهم 

إلى دينه ومعرفته«)1). يتوجه إلى اهلل؟زع؟، و

َك<)2): تبقى ذاته المقدسة، وتبقى األعمال  ِ
ّ ُه َر�ب ْ ݩݩݩݩݩݧٰى َوحب ݧ ݧ ݧ قݧ �ݧ ْ بݧ �ݬݫ َ >َو�ی

الصالحة التي يتوجه بها العباد إليه.

1- معجم مجمع البحرين

2- الرحمن: 27
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كل شــيء هالــك إال ذاتــه  ۥ<)1):  هݩُ هݩَ بݦْ ٰا َوحݫ
ّ
ِال ٍء هٰاِلٌك  یݦْ

َ لݩُّ �ث ُ
>ك

يد به مرضــاة اهلل؟زع؟. وأقول:  المقدســة، وكل عمــل باطل إال مــا أر
يمكننــا بحســب ما يســعفنا من ألفــاظ، بأن هلل ســبحانه وتعالى 
كــه  وجهيــن: وجهــًا ال يعلمــه أحــد مطلقــًا غيــره وال يمكــن إدرا
يدركونه  والتوجه إليه وهو ذاته المقدسة، ووجهًا يعرفه به عباده و
يتوجهــون بــه إليــه، وهــو صفاتــه وأســماؤه، وعليه أطلــق وجهه  و
ســبحانه وتعالــى علــى الطريــق إليــه واألعمــال الصالحــة التــي 
يقصــد بها بــه ومخلوقاتــه؛ ألنهــا تجلياتــه وأدلة عليــه، وحججه 

كثر الدالين عليه. ألنها أعظم تجلياته وأ

ووجوه القرآن: معانيه.

باإلقامــة  أراد  ٍد<)2):  �بِ
ْ َمسݧ ُكّلِ  َد  ِع�فْ ݠُكْم  ݩَ وهݧ ُ بݧ ُوحݫ وا  ݩُ مݧ ی ݫ �ݫ ٖ ݫ �ݨقݫ

َ
ا >وݦَ

هلل  العبــادة  أخلصــوا  والمعنــى:  التوجــه،  وبالوجــه  االســتقامة، 
سبحانه وتعالى.

وأسلمت وجهي إليك: توجهت بكل وجودي إليك.

َهَك<)3): استقم في قصدك. ْ ْم َوحب �قِ
ݘَ
>ا

ووجهت وجهي هلل: قصدت بطاعتي وعبادتي مرضاة اهلل سبحانه وتعالى.

ووجه الكالم: المقصود به.

1- القصص: 88

2- األعراف: 29

3- يونس: 105
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ِه٭<)1): جهته التي أمر بها. ُه اللّٰ ْ ّݨَ َوحب مݧ
َ ݩݩث �ݧ > �فَ

وذو وجهيــن: يظهــر خــالف مــا يبطــن أو مــا فــي قلبــه، وذو 
معنيين أو قصدين.

: أحسن فهمه وتدبيره. وضرب وجه األمر

ومضى على وجهه: مضى دون انتباه وال مباالة.

وأبيض وجهه: فعل فعاًل حميدًا يحمد عليه.

وأسود وجهه: فعل فعاًل قبيحًا يالم عليه.

والجهة: الجانب والناحيــة والموضع والوجهة التي يقصدها 
المتحــرك بحركة جســمه، وهي ســت جهات: الفــوق والتحت، 
، فيقال:  اليمين والشمال، الخلف والقدام، ونهاية البعد، والنحو
فعلــه على وجه كــذا، أي: على نحو كذا، والجمع: الجهات. وما 

له جهة: ال يرى وجه أمره كيف يأتي له.

: أن الجهة مقصد المتحرك  وقيل عن الفرق بين الجهة والخير
بالوصــول إليهــا والقرب منهــا - منتهى الحركــة - والخير مقصد 

المتحرك بالحصول فيه.

والجهة في المنطق: اللفظ الدال على كيفية نسبة المحمول 
ثــة ألفاظ: واجب يدل  إلــى الموضوع إيجابية أو ســلبية. وهي ثال

1- البقرة: 115
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علــى دوام الوجــود، وممتنع يدل علــى دوام العدم، وممكن يدل 
على ال دوام الوجود وال دوام العدم، مثل: يجب أن يكون اإلنسان 
اإلنســان  يكــون  أن  يمكــن  و يكــون حجــرًا،  أن  يمتنــع  و حيوانــًا، 
-1724( كانــت  األلمانــي  الفيلســوف  عنــد  والقضايــا  حكيمــًا. 

1804م( ثــالث، ولهــا ثــالث جهــات: القضايــا االحتماليــة وهــي 
القضايا المشــكوك فــي صدقها، وجهتهــا: اإلمــكان والالإمكان، 
والقضايا الخبرية التي نســبة محموالتها إلى موضوعاتها مطابقة 
للواقــع في اإليجــاب أو الســلب، وجهتها الوجود وعــدم الوجود، 
ية التي تكون نســبة محموالتها إلى موضوعاتها  والقضايــا الضرور

. ية، ووجهتها: الوجوب والجواز ضرور

والوجهة: القصد والشــريعة والطريق وما يتوجه إليه، والجمع: 
: جهتــه. ووجهــة الكعبــة: الجهــة التي  الوجهــات. ووجهــة األمــر
يقطــع بأن الكعبة ليســت خارجة عنها. ولــكل وجهة هو موليها: 

لكل وجهة أمره اهلل تعالى باستقبالها.

والجاه: الحظوة والقدر والمنزلة والمكانة.

وقيــل عن الفرق بين الوجه والجــاه: أن الوجه يقال في العضو 
- الجارحة المعروفة - والقدر والمنزلة، والجاه ال يقال إال في القدر 

والمنزلة.

والوجيــه: ذو الجــاه والقــدر والمكانــة والمنزلة الرفيعة وســيد 
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القوم. والجمع: الوجهاء.

ووُجه )بضم الجيم( فالن: صار وجيهًا وذا جاه ومنزلة.

وأوجهه: صيره وجيهًا وذا منزلة.

والوجاهة: الحرمة.

والمواجهة: المقابلة والمعارضة والممانعة والمقاومة.

وواجه فالن: قابله وجهًا لوجه، وجعل وجهه تلقاء وجهه.

وقعد تجاهه: قعد قباله وتلقاءه.

والواجهــة مســتقبل أو أول مــا يواجهــك مــن كل شــيء، مثــل: 
واجهة البيت وواجهة المحل، والجمع: الواجهات.

والموَجــه )بفتح الجيــم(: ما جعلت له واجهــة، وما جعل على 
جهة واحدة ال يختلف، ويطلق على نوع من اصلغش في البيع، بأن 
يجعل الجيد فوق الرديء ليغطى الرديُء بالجيد، وهو حرام شرعًا.

يــح  صــرف األمــر إلــى جهــة معينــة. ووجهــت الر والتوجيــه: 
المركب: ساقته.

ووجه الشيء: أرسله في جهة واحدة فتوجه.

وأحمق ما يتوجه: أحمق ال يستقيم في أمر من األمور

والموِجه )بكسر الجيم(: الذي يقوم بالتوجيه.
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والتوجيهــي: الصــف األخيــر من المرحلــة الدراســية الثانوية؛ 
ســمي بذلــك، ألن الطالــب يتوجــه بعــده إلــى تخصــص علمي 
معيــن فــي المعهــد أو الجامعــة أو إلــى مهنــة معينــة بنــاًء علــى 

الدرجات والمستوى العلمي الذي حصل عليه فيه.

الحنــف: االســتقامة. وديــن حنيــف: مائــل نحــو العدل . 6
واالســتواء، ومســتقيم ال عــوج فيــه. وقيــل: أصلــه الميــل 
- االعوجــاج - فــي القدميــن إلــى الوســط، ثم اســتخدم 
فــي الميــل المجرد عــن الضالل إلــى االســتقامة، أو عن 
االســتقامة إلى الضالل إال أنه غلب اســتعماله في الميل 
عــن الباطل إلــى الحق، وعــن االعوجاج إلى االســتقامة. 
وحنف عن الشيء: مال عنه، والمراد: الميل عن جانبي 

اإلفراط والتفريط إلى االعتدال والوسطية.

 ، والحنيــف: المائــل إلــى االســتقامة أو الضــالل، والطاهر
والمســلم صحيــح الميل إلى الدين الحق المســتقيم - 
اإلسالم - المتمسك به، سمي بذلك؛ ألنه تحرى الدين 
المســتقيم، والذي يســتقبل البيت الحرام )الكعبة( في 
تــه علــى ملــة إبراهيــم الخليــل؟ع؟ وقيــل: مــن كان  صال
على ملة إبراهيم الخليل؟ع؟ فهو حنيف، وكل من حج 
البيــت الحــرام أو اختتــن فهو حنيــف، تنبيهــًا على أنه 

على دين إبراهيم الخليل؟ع؟ والجمع: الحنفاء.
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وتحنــف فــالن: عمــل بالحنيفيــة، وتحــرى طريــق الحق 
واالســتقامة على دين التوحيد )اإلســالم( مقابل: الشرك 
والمعتقدات الباطلة واألديان الوضعية المحرفة، وذلك 

باعتبار ميله إلى الحق والعمل به.

وخلقت عبادي حنفاء: خلقتهم طاهرين من المعاصي، 
مســتعدين لقبــول ديــن الحق، وقيــل: مؤمنيــن لما أخذ 
َك ِم�فݨْ  ُّ  َر�ب

دفَ
�ݦفݨَ

َ
 ا

عليهم من الميثاق، قول اهلل تعالى: >ِاَو�ݩفݨْ
ِسِهْم  فُ �ݧ ݩفݨْ �ݧ

َ
ا ی 

ٓ ٰ َعل ُهمݨْ  َ دݧ َ هݧ
ݨْ سث

َ
َوا ْم  ُ ݨقَهݧ ݧ ںݧ َّ �ی ّرِ

�فُ ْم  ِ ݫ ݫ ݣݣهݫ ِ ورݫ ُ هݧ �فُ ِم�فݨْ  َ�َم  ءاٰ ٓی  �فٖ
َ �ب

ٰا  ِ ِا�فّ هقݫ ٰامݨَ ی �ݫ �ݨقِ
ݨْ
مݩݩَ اݠل وݨْ ݦَ وا �ی

ُ
وݣݣل �قُ �فْ �قَ

َ
 ا

ݦݨݨݨۚ
٭
ݩٓ

ٰا ِهْد�ف َ لٰی سث َ وا �ب
ُ
ٰال  �ق

ݦݦݦݩݩۖ
ݠُكْم٭ ِ

ّ �ب رݦَ  �بِ
ْس�قُ

ݩَ ݧ
ل

َ
ا

.(1(> �فَ ٖل�ی �فِ اٰ اٰ عف ٰا َع�فْ ٰهدݦف ݩفّ ݡںݩݧ
ُ
ك

والحنفيــة: الفطــرة التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا، والميل 
الصحيــح إلــى ديــن اإلســالم الحنيــف والتمســك بــه، 
أو  فــي ثقــب مــن الحــوض  لولــب تثبــت  وأنبوبــة ذات 
األنبوب أو نحوهما الســتفراغ الماء أو نحوه من الســوائل 

من الحوض أو األنبوب عند الحاجة.

والحنفيــة الســمحة: الملة الســهلة التي ال ضيــق فيها وال 
حرج، المستقيمة المائلة عن الباطل إلى الحق.

واألحنف: من في رجله ميل.

1- األعراف: 172
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واألحناف: اإلخوة من أم واحدة وآباء متعددين.

النــاس: اســم للجمــع مــن بنــي آدم وحــواء؟امهع؟، واحــده: . 7
إنسان من غير لفظه. وقد يذكر ويراد به الفضالء من الناس 
ٰاُس<)1)  َم�فَ ال�ݩݩݦفݨّ  ءاٰ

ٓ
وا َكمٰا ُ ِم�فݧ دون غيرهم، قول اهلل تعالى: >ءاٰ

وذلك باعتبار معنى اإلنسانية التي تقتضي معاني مختصة، 
مثل: اإليمان والشرف واألخالق الحميدة؛ ألن كل شيء ُعدم 
ما اختص به، ال يستحق اسمه. وقيل: قد يطلق لفظة الناس 

على الجن أيضًا، فيقال: أناس من الجن.

الخلق: اإليجاد واإلبداع من العدم ومن غير مثال ســابق. . 8
وألن الخلق ال يكون إال عن تقدير وحكمة، فأصل الخلق 
اإليجــاد علــى وفــق التقدير المســتقيم. قيــل: الخلق هو 
إيجاد األشــياء وتركيــب أجزائها والتأليــف بينها بحيث 
تتناســب فيمــا بينهــا ومــع غيرهــا مــن األشــياء لتحقيق 

الغرض المرجو من إيجادها.

كمــا يســتخدم الخلــق من إيجاد الشــيء من الشــيء، وعليه 
ينقسم الخلق إلى قسمين: 

 وعن مثال سابق، مثل: خلق أ. 
ً
الخلق من مواد موجودة سابقا

ثــار الفنيــة والمصنوعــات والصــور الخيالية  اإلنســان لآل

1- البقرة: 13
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�فِ  �ی ٯقُ ِم�فَ الّطٖ
ُ
ل ْ حفݧ

 �قَ
فــي الذهن ونحوها، قول اهلل تعالى: >ِاَو�ݩفݨْ

ِر <)1). �یْ
َ

هقِ الّط
َ �ݘݧ َه�یْ

َ
ك

الخلــق مــن ال شــيء - من العــدم - وبدون مثال ســابق، ب. 
ويســمى: الخلــق المطلــق، وهــو مختــص باهلل ســبحانه 
لٰا 

َ �فݨݨݧ
َ
 ا
ݩۗ ݧ
٭ ٯقُ

ُ
ل حفْ َ �فݨْ لٰا �ی َ ݧ ٯقُ َكمݧ

ُ
ل

حݩفݨْ َ �فْ �ی َ ݧ مݧ فَ �ݧ
َ
وتعالــى، قولــه تعالى: >ا

<)2) والمراد هو الخلق المطلق. ُرو�فَ
َ

ّك
دفَ �قَ

ويقسم الخلق إلى قسمين آخرين، وهما:

: وهو الوجود العلمي فــي اللوح المحفوظ أو أ.  خلــق تقدير
الخرائط الهندسية ونحوها.

خلق تكوين: وهو الوجود الفعلي في الخارج.ب. 

والخالق، من يخلق: اهلل سبحانه وتعالى وغيره، قول اهلل تعالى: 
َ ١٤<)3) وهــو يدل على أن الخالق  �فݧ �ی ٖ �قݫ ِ ٰالݫ حف

ݨْ
ْحَس�فُ ال

َ
ُه ا ݢَك اللّٰ ٰاَرݢ �ب

ݩقݨَ �ݩݧ >�فَ
يطلق على اهلل ســبحانه وتعالى وعلى غيره. والخالق من أســماء 
اهلل الحسنى، ومعناه: المبدئ للخلق من العدم، والمخترع لهم 

على غير مثال سابق.

1- المائدة: 110

2- النحل: 17

3- المؤمنون: 14
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ق: صيغة مبالغة، بمعنى: كثير الخلق.
والخالَّ

والمخلوق: الذي ُيخلق )بضم الياء(.

. والَخالق )بفتح الخاء(: النصيب الوافر

واالختالق: الكذب.

والمخلقة: المصورة التامة، غير ناقصة وال معيوبة.

وغير المخلقة: الناقصة وغير تامة الصورة.

وقيــل عــن الفــرق بين الَخلــق )بفتح الخــاء( والُخلــق )بضم 
الخــاء(: خــص الَخلــق )بالفتــح( بالهيئــات واألشــكال والصــور 
بالســجايا  الخــاء(  )بضــم  الُخلــق  وخــص  بالحــس،  المدركــة 

والصفات والملكات والقوى المدركة بالبصيرة.

والخلقة: الفطرة والهيئة.

والخليقة: الطبيعة التي يخلق عليها اإلنسان وغيره، وما خلق 
اهلل سبحانه وتعالى، والبشر - الناس - حين يحضرون ويجتمعون. 

ئق. وقيل: الخلق الناس، والخليقة البهائم. والجمع: الخال

والخليق بالشــيء: الجدير به، كأنه خلق فيه، والخليق: التام 
الخلق المعتدل.

. واألخلق: األجدر

والمخلقة: المجدرة.
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المعنى اإلجمالي والمضامين العامة لآليات

اإلسالم الدين الحنيف

يِن َحِنيًفــا: إذا تبين األمــر واتضحت الحقيقة  ِقــْم َوْجَهــَك ِللّدِ
َ
َفأ

وظهــرت الوحــدة فــي أبهى صورهــا ألقيمت الحجــة التامة على 
العبــاد ولــم يهتــِد المشــركون إلــى الديــن الحــق، وأعرضــوا عــن 
التعقــل الصحيــح وعن دالئل الحــق والمعجــزات والبينات فال 
تهتــم بإعراضهــم، وال تلتفــت إليهــم، وال تذهــب نفســك عليهــم 
حســرات، واهتــم بخاصــة نفســك ومــن تبعــك مــن المؤمنيــن، 
لــه وتوجه دائمًا وأبدًا بقلبك  وانصــب - أقم - وجهك وقّوِمه وعّدِ
وقصــدك وبدنــك وبكل وجودك من غير غفلــة وال تراخي وال فتور 
نحو الدين اإللهي الحق وهو اإلســالم الحنيف وأقبل عليه بجد 
كامــل، والزمــه فــي جميــع  إخــالص  وباهتمــام بالــغ، وصــدق و
الظــروف واألحوال عقيدًة قواًل وعمــاًل، بتحصيل المعارف الحقة 
والشــعائر  والعبــادات  الطاعــات  وأداء  والصــدق،  الحــق  وقــول 
الظاهــرة، مثــل: الصالة والصيــام والحج والــزكاة والدعوة إلى اهلل 
إلى دينه الحق دين التوحيد والعدل والفضيلة  سبحانه وتعالى و
وحســن المعامالت والجهاد في ســبيل اهلل؟زع؟ واألمر بالمعروف 
، والعبادات والشــعائر الباطنة، مثل: المحبة  والنهي عن المنكر
واإلنابة والخوف والرجاء وتحصيل السجايا الحميدة والملكات 
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الفاضلــة، والســعي والمثابــرة إلقامــة شــرع اهلل ســبحانه وتعالــى 
ودينــه الحــق في الحيــاة العامة والخاصــة، مائاًل إليــه عن كل ما 
عــداه، طاهــرًا من العنــاد والمكابرة والذنــوب والمعاصي واآلثام، 
ثابتًا مســتقيمًا قاصــرًا النظر عليه، غير ملتفت إلى شــيء غيره، 
أي: ال يكــون فــي قلبك وخاطرك شــيء آخــر غيره فتعــود وتميل 
إليــه، مما يــدل على كمال الصــدق واإلخالص واالنقطــاع. وغير 
إلــى غيــره مــن األديــان الوضعية  ملتفــت عنــه يمينــًا أو شــمااًل و
كية والرأسمالية والليبرالية ونحوها، واالتجاهات  الباطلة االشــترا
إلــى  ية فــي السياســة واالقتصــاد واالجتمــاع و اليمينيــة واليســار
األديــان والمذاهب المحرفة. مســتقيمًا علــى مقتضيات العقل 
المســتنير والمنطــق والبرهــان الصحيــح والفطرة الســليمة التي 
فطــره اهلل تبــارك وتعالى الناس عليها، مبتعدًا عن تطرف الشــرك 
يدنــس الفطرة  والنفــاق والمعصيــة وعــن كل مــا يخالف العقل و
مــن األهواء الشــيطانية واألغــراض الباطلة والشــهوات الحيوانية 
واالستغراق في عالم الدنيا والمادة واللذات الحسية والمصالح 
والتقاليــد  للعــادات  والتعصــب  العاجلــة  الخاصــة  الدنيويــة 
واألعــراف الجاهليــة الباليــة، ونحو ذلــك، إلى اعتدال ووســطية 
الحــق والتوحيد واإلســالم والمنطق الســليم والبرهان الصحيح، 
يقــول العالمــة الطبرســي: »فــإن مــن اهتــم بشــيء قوم لــه وجهه، 

وسدد إليه نظره، وأقبل عليه بكله«)1).

1- جوامع الجامع، جزء 3، صفحة 12
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وقيــل أمــره ربــه ســبحانه وتعالــى أن يقيــم وجهــه - ينصبه - 
للقبلة في الصالة، ليس فيه شيء من عبادة األوثان. وقيل: يقيم 
الصــالة ال يلتفت يمينًا وال شــمااًل. وقيل: ســمي اإلســالم حنيفًا؛ 
ألنــه يأمر فــي جميع األمور بلزوم الوســطية واالعتدال والتحرز من 
؛ ألن إقبال  يــط. وقيــل: ُخــص إقامة الوجــه بالذكــر اإلفــراط والتفر
الوجه تابع إلقبال القلب، وهو أشرف ما في ظاهر البدن، والمراد 
التوجــه بــكل الوجود - الــروح والبدن، الظاهــر والباطن - إلى اهلل 
كــرام، ممــا يدل على كمــال الصدق واإلخالص  ذي الجــالل واإل
كرام ســبحانه  والخدمة والقيام واالنقطاع إلى اهلل ذي الجالل واإل

وتعالى وتمام ذلك.

اإلسالم دين الفطرة

فطــرة اهلل التــي فطر النــاس عليها: إن الدين اإللهي حق - اإلســالم 
بــكل وجــودك - قلبــك  بــأن تتوجــه  الــذي أمــرت  الحنيــف - 
وبدنــك - إليــه، وتثبــت وتســتقيم عليــه، وال تلتفــت إلــى شــيء 
غيــره فيشــغلك عنــه، وال إلــى ديــن وضعــي أو محــرف فيضلك 
عنــه، هــو الديــن الصحيح والنهــج القويــم والصراط المســتقيم 
يستحســنه  والطريــق الوســطى الــذي يأمر بــه العقل المســتنير و
يميــل إليه  يســتقبح غيــره، وتهتــف به الفطــرة وأصــل الخلقة و و
الطبــع اإلنســاني الســليم. ومقتضــى العقــل والمنطــق والبرهــان 
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الصحيح والفطرة، أن الدين الذي ينبغي إقامة الوجه - نصبه - 
له والثبات واالســتقامة عليه، هو الدين الذي تهدي إليه الفطرة 
يقره العقل والمنطق السليم والبرهان  يميل إليه الطبع السليم و و

الصحيح ال غيره.

الحــق - اإلســالم  اإللهــي  بالديــن  التمســك  يجــب  وعليــه: 
الحنيــف - والعمل به، يقول العالمــة الطباطبائي: »ليس الدين 
إال ســنة الحيــاة والســبيل التــي يجب على اإلنســان أن يســلكها 
حتى يســعد في حياته، فال غاية لإلنســان يتبعها إال الســعادة«)1) 

وهذا يدل على أمور عديدة مهمة، منها:

إن الفطــرة والخلقة اإلنســانية والطبيعة األولى التي خلق أ. 
عليهــا اإلنســان تهــيء اإلنســان كســائر األنــواع المخلوقة 
يقــة معينــة ومنهــج خــاص في  لقبــول ســنة خاصــة وطر
الحياة ذات غاية مشــخصة تنســجم مع تكوين اإلنسان 
الطبيعــة  تلــك  مــع  وتلتقــي  روح وجســد  مــن  المؤلــف 
والخلقــة التــي عليها اإلنســان وتلبي جميــع احتياجاته 
الدنيويــة  والمعنويــة،  الماديــة  والروحيــة،  الجســدية 
ية، وتحقق لإلنســان الطمأنينة والســالم الروحي،  واألخرو
إلــى  ئــق بــه، و كمالــه المقدروالال وتوصــل اإلنســان إلــى 

1- تفسير الميزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 16، صفحة 161
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ســعادته الحقيقيــة الكاملة فــي الدارين الدنيــا واآلخرة، 
وتنجيــه من الهالك والشــقاء في الداريــن كذلك، وليس 
يعمل به  الدين الذي يجب على اإلنســان أن يتمســك و

إال ذلك.

ومن مقتضيات تلك الطبيعة أن لإلنسان سعادة حقيقة 
ال ينالهــا إال بالخضــوع لمــا فــوق الطبيعــة - عالم الغيب 
والملكوت/الميتافيزيقيــا - وتلبيــة احتياجــات الروح، 
وليس االقتصار على المتطلبات الجســدية والتمتعات 

الحسية.

والحقيقة أن تلك الســنة والمنهج والطريقة التي تهتف 
يميل إليها الطبع السليم تتمثل بالكامل في  بها الفطرة و
الديــن اإللهي الحق - اإلســالم الحنيف - الذي جاء به 
األنبياء والرســل الكرام؟مهع؟ من عند رب العالمين، وآخر 
حلقاتــه وتمامــه ما جاء بــه النبي محمــد؟ص؟ وقام عليه 
األئمــة األطهــار مــن أهل البيــت؟مهع؟ من بعــده، قول اهلل 
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وعليــه: ِالزمــوا ديــن التوحيــد واإلســالم الحنيــف عقيدًة 

1- المائدة: 3
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وقــواًل وعمــاًل؛ ألنــه دين العقــل والمنطق والفطــرة والطبع 
فــي  كمالكــم وغايتكــم  إلــى  الــذي يوصلكــم  الســليم، 
الحيــاة، وهــي الســعادة الحقيقيــة الكاملة فــي الدارين 

الدنيا واآلخرة.

إن الفطــرة اإلنســانية ومــا أبــدع اهلل تبــارك وتعالــى وركــز ب. 
األولــى،  والطبيعــة  ــة 

ّ
والجبل الخلقــة  مــن  النــاس  فــي 

كرام  تهــيء اإلنســان وتهديه لمعرفــة اهلل ذي الجــالل واإل
الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  كليــات  إلــى  و وتوحيــده، 
األخــرى، مثــل: النبــوة واإلمامــة والمعاد والعــدل اإللهي، 
والتشــريعات  واألحــكام  األخــالق  فضائــل  ولمعرفــة 
الســمحة، التي فرض اهلل؟ج؟ علــى العباد العمل بها في 
العبادات والمعامالت والسياسات والعالقات والشؤون 
العامــة والخاصــة، غير نائين عنهــا وال منكرين لها؛ ألنها 
متناغمــة تمامًا مــع العقل والمنطــق والبرهان الصحيح 
والفطــرة والطبع الســليم، فيما يعرف بتوافق التشــريع مع 
ى ُكلݩَّ  ْعطݩٰ

َ
ٓی ا ٖ دف

ݩَّ
ا ال �فَ ُّ ٰاَل َر�ب التكويــن، قــول اهلل تعالــى: >�ق

ٯقَ 
َ
ل ی �فَ ٖ دف

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

ٰىݤ<)1) وقــول اهلل تعالــى: >ا ݩݧ ݧ ݧ ّمَ َهدݧ
ُ ُهۥ �ث �قَ

ْ
ل ٍء �فَ یݦْ

َ �ث
ݩݩݩٰى<)2) وهــذا نــوع مــن المعرفــة  ݧ ݧ ݧ دݧ َ هݧ

َر �فَ
َ

ّد
ی �قَ ٖ دݩف

َّ
ى٢ َوال َسوݨّٰ �فَ

1- طه: 50

2- األعلى: 3-2
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يــة - غيــر المكتســبة - المتجــذرة فــي أعمــاق  الحضور
ومقدمــات  دليــل  إلــى  تحتــاج  وال  اإلنســانية،  النفــس 
خارجــة عنهــا للتصديق بها، يقول الشــيخ محمد جواد 
كثــر الخلق شــرًا وفجــورًا يود  مغنيــة: »كل إنســان حتــى أ
تلقائيــًا وبدافــع مــن أعماقــه أن يصون الناس دمــه وماله 
وعرضــه، وال يمســه أحــد بســوء، وأيضًا يحــب بغريزته أن 
يتعاونوا معه علــى خيره وصالحه، ومعنى  يحســنوا إليه و
هذا أنــه يطلب من جميع الناس أن يكونوا متدينين من 
؛ ألن مهمــة الديــن القويــم أن يحمل كل  حيــث ال يشــعر
فــرد مــن أفراد اإلنســان علــى أن يســتجيب لهــذه الفطرة 
يتعاون مع  تــه وتصرفاته، يحســن وال يســيء و فــي معامال
اآلخريــن وال يتهــاون فــي شــيء مــن حقوقهــم تمامــًا كما 

يريد هو أن ال يتهاون أحد في حقوقه«)1).

وهذا يعني تعلق قلب اإلنســان وشــعوره بربه الواحد األحد 
الفرد الصمد، وارتباطه به ومحبته وعشقه وطاعته وعبادته 
إن  والخضوع المطلق إلرادته، يقول العالمة الطباطبائي: »و
لإلنسان شعورًا بربه غير ما يعتقده بوجوده من طريق الفكر 
واســتخدام الدليل، بل يجــده وجدانًا من غير أن يحجبه 
عنه حاجب، وال يجره إلى الغفلة عنه إال اشــتغاله بنفســه 

1- التفسير المبين، محمد جواد مغنية، صفحة 534
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وبمعاصيــه التــي اكتســبها، وهي مــع ذلك غفلــة عن أمر 
كيــدًا منه على  مشــهود ال زوال لــه بالكلية مــن أصله«)1) تأ

المعرفة الحضورية غير المكتسبة.

وألنهــا معرفــة فطريــة فهــي موجــودة عنــد جميــع النــاس 
إن اختلفــت شــدة وضعفــًا عندهــم تبعــًا  ال بعضهــم، و
لدرجــة طهــارة أرواحهم وصفــاء قلوبهم وانشــغالهم بعالم 
فــي  واســتغراقهم  المــادة  عالــم  فــي  وانغماســهم  الدنيــا 
األهواء واألغراض الباطلة والشــهوات والملذات الحســية 
والمصالح الدنيوية الدنيئة، وتدنسهم بالذنوب والمعاصي 
واآلثــام والجرائــم والجنايــات ونحــو ذلــك. غيــر أن تلــك 
األســباب ال توجب زوالها بالكلية من أصلها، بل تحجبها 
وتغطيهــا، فإذا ارتفعــت الحجب وزالت األســباب بالتوبة 
واإلنابة ونحوها، عادت الفطرة إلى سابق عهدها كما كانت 
عليه من قبل، مما يدل على وجود األرضية القوية الصلبة 
الثابتة التي ال تتغير وال تتبدل لمعرفة الدين اإللهي الحق، 
والقبول له والعمل به في داخل نفس اإلنسان، المتمثلة في 
فطرتــه وتكوينه المؤلف من روح وجســد وجبلته وطبيعته 

األولى التي خلق عليها.

1- تفسير الميزان، العالمة محمد حسين الطباطبائي، جزء 8، صفحة 305
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يــزول  أن  يمكــن  عــارض  أمــر  فهــي  االنحرافــات  أمــا 
ينتهي، وأن وظيفة األنبياء والرســل الكرام؟مهع؟ والدعاة  و
الصالحيــن هي الســعي إلزالة ذلك األمر العــارض بإزالة 
أســبابه وتحقيــق التوبــة واإلنابة والعودة إلى اهلل ســبحانه 
وتعالــى، لكــي تعود الفطــرة إلى صفائها وســابق عهدها، 
ليشــرق نــور اإليمان والمعرفة في قلب اإلنســان ويهتدي 

يعمل به. إلى الدين الحق و

وعليه: لو ترك الناس وشأنهم وما فطروا عليه، ولم تدنسهم 
الجاهليــة الجهــالء بعاداتهــا وتقاليدها الباليــة، وتلوث 
األهواء الشــيطانية واألغراض الباطلة الدنيئة والشهوات 
الحيوانيــة واالســتغراق في المصالــح الدنيويــة العاجلة 
واللذات الحسية وارتكاب الجرائم والجنايات والذنوب 
والمعاصي طهارة أرواحهم وتلوث صفو قلوبهم، الهتدوا 
بأنفســهم إلــى الديــن اإللهــي الحــق، ولمــا اختــاروا غيره 
دينــًا، ولمــا ارتضــوا عنــه بداًل. فــكل الذيــن انصرفــوا عن 
الديــن اإللهي الحق إلى غيــره، إنما انصرفوا عنه لعارض 
عــرض لفطرتهم فأفســدها، ولــو ال ذلك، لــم يعلموا أصاًل 
يحبوه ولم  مــن ربهم علــى وجه الحقيقــة، ولم يوحــدوه و
يطيعــوه ولــم يعبــدوه مــن األســاس، ولــم يهتــدوا إلــى ما 
ينفعهــم فيعملــوه ولمــا يضرهــم فيتجنبــوه، ولمــا قامت 



51

قائمــة لتربيــة صالحــة وال لمجتمــع صالــح وال لحضــارة 
يخية وحضــارة تكاملية من  إنســانية متميــزة ومســيرة تار
النقــص إلــى الكمــال فــي مختلــف األصعــدة المعرفية 
والتربوية والعلمية والتكنولوجية والصناعية والسياســية 
واالقتصادية واالجتماعية ونحوها، يقول العالمة الحلي: 
يعطــى دينارًا، وبين أن  »لــو خيــر العاقل بين أن يصدق و
يعطى دينارًا، لتخير الصــدق على الكذب«)1)  يكــذب و
فالذي يصرف الناس عن الدين اإللهي الحق - اإلسالم 
الحنيــف - إلى غيره مــن األديان المنحرفة واالتجاهات 
ية، هو التفكير غير المنطقي  المتطرفة اليمينية واليسار
وتعطيل عمــل الفطرة وحجبها والتغطية عليها، قول اهلل 
ݣݣ�هٰا ٨  ٰ ݨݨݧ وݧ �قݨْ ݧُوَرهٰا َو�قَ ݧ ݧ حب

هٰا �فݩُ َ ݧ مݧ ݩَ هݧ
ْ ݧ
ل

ݦَ
ا ݣݣ�هٰا ٧ �فَ ٍس َومٰا َسّوٰ ْ فݧ �ݧ تعالــى: >َو�فَ

�هٰا<)2) ومعنى  ّٰ ݧ ݧ ٮبَ َم�فݨݨْ َ�سݧ اٰ ْ �ف دݧ َ �قݧ ݩٰ�هٰا ٩وݩَ ݩݩݩݩݩݧ
ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ّك َح َم�فݨݨْ رفَ

ݩَ
ل فْ �ݧ

َ
ْد ا �قَ

ــاها: أخفاهــا بإنمائهــا علــى غير ما يقتضيــه طبعها،  دّسَ
وتــرك مــا يكملهــا مــن الطاعــات والعبــادات واألعمــال 

الصالحة.

1- التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 142

2- الشمس: 10-7
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اعتبارات اإلسالم دين الفطرة

كــون اإلســالم ديــن الفطــرة، لــه حقيقــة ومعانــي واعتبــارات  إن 
عديدة، منها:

إن اإلنســان بحســب طبيعتــه وتكوينه المؤلــف من روح أ. 
وجســد، ومــا لهمــا مــن حاجــات ومتطلبــات وأشــواق 
إلــى  وأغــراض، يميــل فيمــا يميــل إليــه إلــى االجتمــاع و
االختالف والفســاد كذلك، بســبب اختــالف القناعات 
واألغــراض والمقاصد واألمزجــة والرغبــات واآلمال، األمر 
ينحــرف باألوضاع فــي المجتمع  الــذي يخــل بالنظــام و
 ، واالســتقرار واألمــن  الصالــح  االجتمــاع  يقتضيــه  عمــا 
ويــؤدي إلــى طمــس الفطــرة وتعطيــل العقــل والمنطــق 
كهــا بــداًل من  يقــود إلــى شــقاء اإلنســانية وهال الســليم، و
كمالهــا ونجاتها وســعادتها. ولهــذا جــاءت الحاجة إلى 
يمنع  الديــن اإللهــي الحــق والعــادل ليرفــع االختــالف و
ينــل كل ذي حق حقه  يحافــظ على النظــام، و الفســاد و
إنصــاف، وهدايــة اإلنســان إلــى طريــق كمالــه  بعدالــة و
إلى نجاتــه من الشــقاء والهالك  ئق بــه و المقــدر لــه والال
وتحصيل الســعادة الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا 
 َ �ث َ عݩݧ َ �بݧ

�قً �فَ ِ�دݨَ  واٰ
هقً َّ مݧ

ُ
ٰاُس ا واآلخــرة، قول الــه تعالى: >كٰا�فَ ال�ݩݩݦفݨّ

ٰاٮبَ  �ق ِ ݫ ݠكݫ
ݨْ
ُم ال ݩݩُ هݧ َ عݧ ݢَل مݨَ ݢ رݩفَ

�فݨْ
ݦَ

�فَ َوا ݣݣ�ݬی رݪٖ دفِ
ݩفݨْ �فَ َوُم�ݧ �ݬی رݪݭٖ ݭِ ݫ

ّ ݩث سݧ َ �فَ ُم�بݧ �ی ٖ
�یّ بِ �ݫ

ݩݩفَّ ݧ ُه اݠل�ݧ اللّٰ
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<)1) ألن مــا  ِه٭ݦݦݦݩݩݩݩۚ �ی وا �فٖ فُ �ݧ
َ
ل �قَ َما احفْ ی �ݫ ٰاِس �فٖ ْ�فݨَ ال�ݩݩݦفݨّ ݨݧ �ی َ ݠُكَم �ب ْ َحݧ ݨݧ یݧ ݫ ݫ ِ�ݫ ِ ݠلݫ

َحٯقّ
ݨْ
ال �بِ

بــه االختــالف والفســاد - الفطــرة - ال يكــون بــه االلتئــام 
والوفــاق، فالفطــرة والعقــل وحدهمــا غيــر كافييــن لرفــع 
إحالل النظام وحفظ الحقوق  االختالف ومنع الفســاد و
ية في االجتماع  والمصالح، لهذا جاءت الحاجة الضرور
اإلنساني إلى الدين اإللهي الحق. وهذه الحاجة معلومة 
مــا  والدليــل  الحســية،  وبالتجربــة  المنطقيــة  بالضــرورة 
يخ  نشــهده في واقع اإلنسانية في المعالم على طول التار
وعــرض الجغرافيــا مــن ســيطرة األقويــاء علــى الضعفــاء 
وظلمهم وانتهاك حقوقهم واإلضرار بمصالحهم وســحق 
إنســانيتهم، ونشــوب الحروب المدمرة الداميــة الكونية، 
مثــل: الحربيــن العالميتيــن األولــى والثانيــة، والحــروب 
واالســتعمار  الداخليــة،  والحــروب  والثنائيــة  اإلقليميــة 
ية  ونهب ثروات الشــعوب واستغاللها واألنظمة الدكتاتور
المجرميــن  القتلــة  والحــكام  المســتبدة  والحكومــات 
االقتصاديــة  األزمــات  وظهــور  المتطرفــة،  والحــركات 
واالنحطــاط  والتحللــل  والمحليــة،  العالميــة  الكارثيــة 
الشــنيعة  الجرائــم  وارتــكاب  الطبــاع  وفســاد  األخالقــي 
والجنايات واآلثــام والمعاصي والذنوب، في ظل إقصاء 

1- البقرة: 213
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الديــن اإللهي الحق عــن الحياة وفرض األديان والســنن 
الوضعية وتعطيل سلطة أئمة الحق والهدى؟مهع؟.

يعتبــر الرجــوع إلى الديــن اإللهي لرفــع االختالف ومنع  و
يقــره العقل  الفســاد ممــا تدعو إليــه الفطرة وتميــل إليه و
يحكــم بــه المنطــق والبرهــان الصحيــح، يقــول آيــة اهلل  و
ي: »فإن الشرع يعين حدودًا  الشــيخ ناصر مكارم الشيراز
وقيــودًا لقيــادة الفطرة لئال تقع في مســار منحــرف، إال أنه 
ال يعــارض أصــل مشــيئة الفطرة بــل يهديها مــن الطريق 
إال فسيقع التضاد بين التشريع والتكوين وهذا  المشروع و
ال ينســجم مع أســاس التوحيــد«)1) والحقيقــة أن التضاد 
بيــن التشــريع والتكويــن فــي الوقت الذي ال ينســجم مع 

أساس التوحيد هو ممتنع عقاًل وشرعًا.

وألن الرجــوع إلــى الديــن اإللهــي الحــق لرفــع االختــالف 
يحكم بــه العقل  ومنــع الفســاد ممــا تدعو إليــه الفطــرة و

والمنطق والبرهان الصحيح.

الفاضلــة  واألخــالق  الحقــة  المعــارف  مجمــوع  وألن 
والتشريعات السمحة مما تميل إليه الفطرة وتقبله.

كمــال  الــذي يوصــل الديــن اإللهــي هــو  وألن الكمــال 
وتركيبــه  وطبيعتــه  اإلنســان  فطــرة  مــن  ينبــع  حقيقــي 

ي، جزء 12، صفحة 333 1- تفسير األمثل، آية اهلل ناصر مكارم الشيراز
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المؤلــف مــن الــروح والجســد وجوهــره وحقيقتــه، قــول 
ُهۥ  �قَ

ْ
ل �فَ ٍء  یݦْ

َ �ث ُكلݩَّ  ى  ْعطݩٰ
َ
ا ٓی  ٖ دف

ݩَّ
ال ا  �فَ ُّ َر�ب ٰاَل  >�ق تعالــى:  اهلل 

اإللهــي  الديــن  أن  يعنــي  كلــه  فذلــك  ٰىݤ٥٠<)1)،  ݩݧ ݧ ݧ َهدݧ ّمَ 
ُ �ث

ديــن الفطــرة والعقــل والمنطــق والبرهــان الصحيح، وقد 
أوجب اهلل تبارك وتعالى على نفســه المقدســة أن يهدي 
إلى ســعادته  ئق بــه، والمقدر له و كل نــوع إلــى كمالــه الال
الحقيقــة التــي هــي بغيــة حياتــه بفطرتــه ونــوع خلقتــه، 
، ويمده  وجهزه في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز
بمــا يحتــاج إليه ويعطيه ما يســتحقه من الكمــال، مثل: 
يجــي للبذرة حتى تصبح شــجرة قوية  االســتكمال التدر
يجــي للنطفــة حتــى تصبــح  مثمــرة، واالســتكمال التدر
كائنــًا كامــل الخلقة قادرًا على التناســل، ونحــو ذلك، إال 
أن يمتنــع الموجــود، مثــل: اإلنســان مــن قبــل نفســه عن 
قبــول ذلــك العطــاء الرباني بســوء اختياره، فيحرم نفســه 
ا 

ًّ
ل من الفيوضات اإللهية والعطايا الربانية. قوله تعالى: >كُ

َك  ِ
ّ ُء َر�ب

ٓ
ۚ َومٰا كٰا�فَ َعطٰا

ݩݩݩ
٭ كݩَ ݭݪِ

ّ بݧ �ݫ ِء رݩَ
ٓ

ِء ِم�فݨْ َعطٰا
ٓ

لٰا وݘݦُ
ٓ

ِء َوٰه
ٓ

لٰا وݘݦُ
ٓ

 ٰه
ُ

ّد مݭِ
ُ �فݧ

ا<)2). ورݦً طݩݦفُ حݨݦْ َ مݨݧ

وعليــه: فاإلنســان كســائر األنــواع المخلوقة مفطــور بفطرة 

1- طه: 50

2- اإلسراء: 20
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تهديــه إلــى تتميــم نواقصه ورفــع حوائجه وتهتــف له بما 
ينفعــه ومــا يضره فــي حياته، وأنــزل الدين اإللهــي الحق - 
اإلســالم الحنيف - عن طريق الوحي إلى األنبياء والرســل 
الكرام؟مهع؟ لتهديه إلى سنة خاصة وسبيل معينة مطابقة 
لمقتضــى الطبــع والفطرة، هي وحدهــا ال غيرها التي فيها 
رشده وخيره ومصلحته وكماله ونجاته من الشقاء والهالك 

وفيها سعادته الحقيقية التي هي بغيته في الحياة.

وعليــه: فالديــن اإللهــي الحق - اإلســالم الحنيــف - هو 
وحده الوســيلة النتقال اإلنسان من النقص إلى الكمال، 
ومــن  الحقيقــة،  الســعادة  إلــى  الحقيقــي  الشــقاء  ومــن 

الخوف والضنك إلى الطمأنينة والسعة، ونحو ذلك.

الحنيــف  اإلســالم   - الحــق  اإللهــي  الديــن  يختلــف  و
- عــن غيــره مــن األديــان الوضعيــة التــي هــي مــن صنع 
كية  اإلنســان ووضعه، مثل: الماركســية واللبرالية، االشترا
والرأســمالية، ونحوهــا، إن الديــن اإللهــي الحــق يعتمــد 
علــى دور المعــارف اإللهيــة الحقــة واألخــالق الفاضلــة 
والرقابــة الذاتيــة، رقابــة النفــس ومحاســبتها وتقريعهــا - 
التقــوى والضميــر - كوســائل رئيســية فــي تربية اإلنســان 
وتهذيــب نفســه وضبطــه وتوجيهــه وقيادتــه إلــى كمالــه 
الحقيقــي وســعادته وحملــه علــى االنضبــاط وااللتــزام 



57

واألعمــال  الخيــرات  وعمــل  والتشــريعات  بالقوانيــن 
الصالحة وتجنب اإلخالل باألمن والنظام العام واإلضرار 
بمصالــح الناس وارتكاب الجرائــم والجنايات والذنوب 
والمعاصــي واآلثــام واألعمــال الســيئة ونحــو ذلــك، فــي 
مقابــل األديــان الوضعيــة التــي تتجاهــل دور المعــارف 
الحقــة والفضائــل والقيــم وتعتبرهــا نســبية وشــخصية 
وتابعة لالجتماع، وتستبدلها بقيم وهمية، مثل: الوطنية 
والقومية التي ال تقوم على أسس منطقية واقعية، وتعتمد 
علــى العقوبــة - القــوة اإللزامية - لفرض النظــام والقانون 
وضبط الســلوك والمحافظة على المصالح العامة، األمر 
يقضي على العقالنية  الذي يقتل روح اإلنسان وضميره و
الحقيقيــة والمنطــق الواقعــي في قيــادة اإلنســان وتربيته 
وتدبير شــؤونه، وليــس وراءها كمال لإلنســان غير كماله 
يتجاهــل تمامــًا كمالــه الروحــي  الجســمي والحيوانــي، و
وعالــم ما بعد المــوت - اآلخرة - وهو أمــر مخالف قطعًا 
للفطــرة والعلــم والمعــارف الحقــة اليقينية، ويــؤدي إلى 
والتحلــل  الفســاد  وانتشــار  وبهيميتــه  اإلنســان  توحــش 
يقــود اإلنســان إلــى  ي، و األخالقــي واالنحطــاط الحضــار

الشقاء الكامل والهالك في الدارين الدنيا واآلخرة.

إن اإلسالم الحنيف هو دين اهلل سبحانه وتعالى الخالق ب. 
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المصــور المبــدع لإلنســان والمدبــر لــه والعالــم بجميــع 
شــؤونه وحاجاته الجسمية والروحية، المادية والمعنوية، 
ية، وهو الرحيم بعباده الحريص عليهم  الدنيويــة واألخرو
تمــام الحرص، بــل هو أحــرص عليهم من أنفســهم؛ ألن 
حرصهــم علــى أنفســهم هــو الــذي أودعــه فيهــم، وهــو 
إيصالهم إلى  الراغــب في نجاتهم من الهالك والشــقاء، و
ئق  كمالهم المقدر لهم في أصل خلقتهم وتكوينهم والال
بهــم، وتحصيــل الســعادة الحقيقيــة الكاملــة لهــم فــي 
إليه ســُيبعث الناُس أجمعون  الداريــن الدنيا واآلخرة، و
يجازيهم على  بعــد الموت في يوم القيامة ليحاســبهم و
إن شرًا فشرًا،  أعمالهم جزاء موافقًا لهم، إن خيرًا فخيرًا، و
يخالف دينه  وأن ال نجــاة وال مهــرب لمــن يعــرض عنــه و

يقبل على غيره. إرادته و وسننه و

وعليه: فــإن العقل والمنطق والبرهــان الصحيح والفطرة 
والطبــع الســليم، تحكم بوجــوب اتباع ديــن اهلل الحق - 
اإلســالم الحنيــف - وصراطــه المســتقيم ونهجــه القويم 
يقــة الوســطى والســنة المثلــى فــي الحيــاة الموافق  والطر
الســليم،  والطبــع  والفطــرة  والبرهــان  والمنطــق  للعقــل 
وعدم الميل عنــه إلى غيره من األديان الوضعية الباطلة 

واألديان والمذاهب الباطلة.
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نتائج كون اإلسالم دين الفطرة

تترتــب علــى كــون اإلســالم ديــن الفطــرة مجموعــة مــن النتائــج 
الرئيسية المهمة، منها:

المعرفــة . 1 وحدهــا  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  معرفــة  ليســت 
يــة فــي الديــن اإللهي الحنيــف، بل الديــن اإللهي  الفطر
الفاضلــة  وأخالقــه  الحقــة  عقائــده  فطــري،  بأجمعــه 
وتشــريعاته الســمحة، لمــا بيــن التشــريع والتكويــن مــن 
، فكل ما ورد فــي الدين اإللهي  التوافــق ووحــدة المصدر
الحنيــف مــن عقائــد وأخــالق وأحــكام لــه جــذور فــي 
الفطرة؛ ألن اهلل ســبحانه وتعالــى ال يفعل أفعااًل متضادة، 
يضاد الشــريعة،  فيكون في الفطرة والتكوين ما يخالف و
أو يكون في الشــريعة ما يخالف الفطــرة والتكوين، فهذا 
ياتهــا، وهو ممتنع عقاًل  اختــالف عقيدة التوحيد وضرور

وشرعًا وثابت بحكم التجربة والمشاهدة.

وليــس في الديــن اإللهــي الحنيف - اإلســالم - عقائده 
المســتحبة  والمحرمــة،  الواجبــة  وتشــريعاته  وأخالقــه 
والبرهــان  والمنطــق  العقــل  ينافــي  شــيء  والمكروهــة، 
الصحيح، بل جميع ما جاء به قد وضع في عقول البشر 
وقلوبهــم الميل إليه والقبــول والعمل به، وليس فيه حرج 
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وال ضيــق وال اعوجــاج، فمعارفــه حقــة، واخالقــه فاضلة، 
وتشــريعاته ســمحة، وجميــع تعاليمــه تهدي إلــى الحق 
والعدل والخير والفضيلة والحســن والجمال واإلحســان 
والرشــاد والصالح واإلصالح والتنميــة واإلعمار والتطوير 
واألعمــال الصالحــة، وتلبي جميع احتياجات اإلنســان 
الدنيويــة  والمعنويــة،  الماديــة  والروحيــة،  الجســدية 
يــة  يــة، وتوفــي بجميــع مطالــب الحيــاة الحضار واألخرو
هــو  منهــا  والمــراد  وتطورهــا،  وتقدمهــا  ونموهــا  الطيبــة 
إســالم الوجــه إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى تمامــًا، وتطهيــر 
ئق  النفــس وتزكيتهــا وتأهيلهــا للوصــول إلى كمالهــا الال
بهــا والمقــدر لها بحســب تكوينها وطبيعتهــا وتحصيل 
الســعادة الحقيقيــة الكاملة في الداريــن الدنيا واآلخرة، 
بݬٍ  ݢحݬݫ ݢ ݠُكْم ِم�فݨْ َحرݨَ �یْ

َ
َعَل َعل بْ ݫ حݫ ݨَ ݧ یݧ ݫ ݫ ِ�ݫ ُه ݠلݫ دݦݩُ اللّٰ ی ݣݣ�ݬݫ رݪٖ

ُ ݧ قــول اهلل تعالــى: >مٰا �ی
ݠُكْم 

ݦَّ
ل عݩَ

َ
ݠُكْم ل �یْ

َ
ُهۥ َعل ْعَم�ݩقَ ِ ّمَ �ݨفݫ ِ ݫ قݫ �ݧ ُ یݧ ݫ ݫ ݬِ�ݫ ُكْم َوݠلݫ رݦݩَ ّهِ

طݦَ یݦُ ݭݫ ݫ �ݫ ِ دݦݩُ لݫ ی ݣݣ�ݬݫ رݪٖ
ُ ݧ ݠ�فݨْ �ی ِ ݫ ݩٰݠكݫ ݧ َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

<)1) وأن ليس فــي الدين اإلســالمي الحنيف  و�فَ ُ رݧ
ُ
ك

ݨْ سث
�قَ

مــن جميــع  وال تضــاٌد  اختــالٌف  وال  تبايــٌن  وال  تهافــٌت 
تمامــًا  ومنســجم،  متكامــل  واحــد  فهــو  الجهــات، 
اختالفــًا  فيهــا  تجــد  ال  والتكويــن،  والخلقــة  كالفطــرة 
وال تضــادًا وال تصادمــًا أبــدًا بيــن مقتضياتهــا، قــول اهلل 

1- المائدة: 6
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ّمَ 
ُ �ث ُهۥ  �قَ

ْ
ل �فَ ٍء  یݦْ

َ �ث ُكلݩَّ  ى  ْعطݩٰ
َ
ا ٓی  ٖ دف

ݩَّ
ال ا  �فَ ُّ َر�ب ٰاَل  >�ق تعالــى: 

وا  دݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
ِه ل ِر اللّٰ �یْ

ِد عفَ ْ كٰا�فَ ِم�فݨْ ِع�فْ وݧ
َ
ٰىݤ<)1) وقوله تعالى: >َوݠل ݩݧ ݧ ݧ َهدݧ

ا<)2) ألن مصــدر الفطــرة - التكويــن -  رݦً �ی ٖ ثݫ ݩݩݧ ا َك�ݧ لٰا�فً �قِ
ِه احفْ �ی �فٖ

ومصــدر التشــريع - اإلســالم الحنيــف - مصــدٌر واحــٌد 
هــو اهلل رب العالميــن ســبحانه وتعالــى، قــول اهلل تعالى: 
ی  ٖ دݩف

َّ
ى ٢َوال َسوݨّٰ ٯقَ �فَ

َ
ل ی �فَ ٖ دف

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

لٰی ١ ا ْ عݧ اَ
ْ
َك ال ِ

ِح اْسَم َر�بّ ِ
>َس�ݬبّ

ݩݩݩٰى<)3) وزعــم االختــالف بينهمــا مخالف للعلم  ݧ ݧ ݧ دݧ َ هݧ َر �فَ
َ

ّد �قَ
والتجربة والمشــاهدة، يقول الشيخ محمد جواد مغنية: 
»أمــا اآليــة بمجموعهــا فإنهــا تدل علــى أن الديــن يرتبط 
بالفطــرة، ولكــن ليس معنى هــذا أن الفطرة هي المشــرع 
إن وظيفة الدين هي الكشــف والتعبير  واآلمــر الناهي، و
عــن أحكامها... كال، فإن اهلل الذي خلــق الدين والفطرة 
إنما القصد  هو المشــرع األول، وله وحده األمــر والنهي، و
مــن اآلية هو تحديــد المقياس الذي نقيــس به دين اهلل، 
وأنــه بمــا فيــه مــن عقيــدة وشــريعة وأخــالق ينســجم مع 
فطرة الناس ومصالحهم، وأنه ســبحانه وتعالى لم يشــرع 
حكمًا لعباده منافيًا لمصلحة الفرد أو الجماعة... وهذا 
هــو الضابط والفاصــل بين أحكام اهلل وأحــكام غيره، بين 

1- طه: 50

2- النساء: 82

3- األعلى: 3-1
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شــريعة الحق وشــريعة الباطل«)1) وهذا ينطبــق أيضًا على 
والية المعصوم والفقية، وخالصة الموضوع: إن اإلنســان لو 
ترك له اختيار الحاكم بحرية كاملة الختار من يراه األفضل 
لبــالده، فاختيــار األفضــل للحكــم هــو مــن حكــم الفطرة 
والعقل والمنطق السليم، والمعصوم هو األفضل يقينًا؛ ألنه 
اختيار اهلل سبحانه وتعالى وخيرته من خلقه، وهو صنيعه، 

وهو معصوم. وهو األفضل في كل األوقات والظروف.

أمــا اختيار النــاس لألفضل فقــد ال يكون دقيقــًا، أي: قد 
يخطــأون فيختارون غيــر األفضل، وقد يكــون اختيارهم 
األفضل في وقت ولظرف معين، وليس األفضل في وقت 

. ولظرف آخر

وكذلــك اختيــار الفقيه الجامع للشــروط هو األفضل لما 
كــرام وبالديــن  لديــه مــن المعرفــة بــاهلل ذي الجــالل واإل
الحنيــف، ولمــا يتمتــع بــه مــن التقــوى وحســن الخلــق 
واألمانــة واالســتقامة والعمــل الصالــح، ولمــا لديــه مــن 
المعرفــة بزمانــه، ولتوظيفــه البعــد الروحــي والدينــي فــي 
تتــم  وبذلــك  ذلــك،  ونحــو  والتطويــر  والتعميــر  البنــاء 

الحجة البالغة هلل سبحانه وتعالى على اإلنسان.

وقد ســبق بيان دور الفطرة في االختالف وظهور الفساد، 

1-تفسير الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 142
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ئكة حينما أعلمهم اهلل  األمر الذي اســتعجب منــه المال
ســبحانه وتعالــى باســتخالف اإلنســان فــي األرض، قوله 
ݨْ�فِ  ݧ رݧ اَ

ْ
ݭِی ال

ِعٌل ڡݨف اٰ هقِ ِا�فّٖی �ب َ ِݠكݧ ݫ ݘݫ ݩݩݧ �ݧ
ٓ

لٰا مݩَ
ݨْ
َك ِلل ُّ ٰاَل َر�ب  �ق

تعالــى: >ِاَو�ݩفݨْ
َء 

ٓ
مٰا ُك الّدِ ِ �ݨݦف ْ ݧ َسݧ ݧ َو�ی هٰا  �ی ِسُد �فٖ �فݨْ ُ هٰا َم�فݨݨْ �ی �ی ُل �فٖ َ ݨݧ عݧ ݨݨْ حب

�ݨقَ
َ
ݢا ا ٓوݢ

ُ
ٰال  �ق

ۖ
٭ ݩݩݩقݩً هݧ �فَ ٖل�ی �فَ

ُم مٰا لٰا 
َ
ْعل

َ
ٖٓی ا

ٰاَل ِا�فّ  �ق
ݦݩݩۖ
َك٭

َ
ُس ل ِّ دݧ قَ �ݧ ِدَك َو�فُ ْ ݨݧ َحمݧ حݨُ �بِ ݬݪِ

ݨّ بݧ ݫ ݫ �ݫ ݨَ سݧ
ݨْ�فُ �فُ حݧ

َو�فَ
<)1) فلم ينفي اهلل؟ج؟ صدور الفساد وسفك الدماء  و�فَ مݩُ

َ
ْعل �قَ

إنما أشار إلى سر آخر وحكمة فيه تغطي على  من اإلنسان، و
ذلــك، وهــذا يتطلــب بالضــرورة وجــود الدين اإللهــي لرفع 
إيصال اإلنسان إلى كماله الالئق  االختالف ومنع الفســاد و
بــه والمقــدر لــه، ونجاته من الشــقاء والهــالك، وهما نتيجة 
تترتب بالضرورة على االختالف والفساد، وتحقيق السعادة 

الحقيقة الكاملة له في الدارين الدنيا واآلخرة.

إن الفطرة التي تهيئ اإلنســان لقبول الدين اإللهي الحق، . 2
تهيئه باألول والضرورة لمعرفة توحيد اهلل ومحبته وعشــقه 
وطاعتــه وعبادتــه والخضــوع المطلــق إليــه؛ ألن هــذا هــو 
األســاس الــذي يقــوم عليــه الديــن اإللهــي الحــق، وأن ال 
كمــال وال ســعادة وال نجاة لإلنســان بدونــه، مما يدل على 
ية والميل القلبي لخالقه  امتالك اإلنسان المعرفة الحضور
ســبحانه وتعالــى، وهذه الفطرة وهــذا الميل الطبيعي في 
 

اإلنسان هو الذي شرفه اهلل؟ج؟ بخطابه، قوله تعالى: >ِاَو�ݩفݨْ

1- البقرة: 30
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ُهمݨْ  َ دݧ َ هݧ
ݨْ سث

َ
ْم َوا ُ ݨقَهݧ ݧ ںݧ َّ �ی ّرِ

ْم �فُ ِ ݫ ݫ ِݣݣهݫ ورݫ ُ هݧ َ�َم ِم�فݨْ �فُ ٓی ءاٰ �فٖ
َ َك ِم�فݨْ �ب ُّ  َر�ب

دفَ
�ݦفݨَ

َ
ا

مݩݩَ  وݨْ ݦَ وا �ی
ُ
وݣݣل �قُ �فْ �قَ

َ
 ا

ݦݨݨݨۚ
٭
ݩٓ

ٰا ِهْد�ف
َ لٰی سث َ وا �ب

ُ
ٰال  �ق

ݦݦݦݩݩۖ
ݠُكْم٭ ِ

ّ �ب رݦَ  �بِ
ْس�قُ

ݩَ ݧ
ل
َ
ِسِهْم ا فُ �ݧ

ݩفݨْ �ݧ
َ
ی ا

ٓ ٰ َعل
.(1(> �ف ٖل�ی �فِ اٰ اٰ عف ٰا َع�فْ ٰهدݦف ݩفّ ٰا ُكݡںݩݧ ِ ِا�فّ هقݫ ٰامݨَ ی �ݫ �ݨقِ

ݨْ
اݠل

ألن اإلســالم دين الفطــرة، وألن الجوهــر والحقيقة والفطرة . 3
واحــدة فــي جميع النــاس - النوع اإلنســاني - فــي العالم 
يــخ وعــرض الجغرافيــا، أي: ال تختلــف  علــى طــول التار
باختالف األفراد والشــعوب واألمــم واألزمنة واألمكنة، وألن 
مقتضيــات الفطــرة والخلقــة الطبيعيــة واحــدة وثابتــة ال 
تتغير وال تتبدل كذلك باختالف األفراد والشــعوب واألمم 
واألزمنــة واألمكنــة، فطبيعة النوع اإلنســاني وفطرته واحدة 
فــي منطقــه وتفكيره وفيما يضــره وينفعه ولــه كمال واحد 
وســعادة واحــدة وشــقاء واحــد، ولــه ســنة واحدة وســبيل 
واحــدة تنســجم مــع طبيعتــه وفطرتــه وتوصله إلــى كماله 
وتحقق له ســعادته الحقيقية الكاملة فــي الدارين الدنيا 
واآلخــرة، ولوال هــذا لما قامت قائمة لمجتمع أو ألســباب 
ٍم 

ْ
ل طفݦُ �بِ

عارضة مؤقتة تزول بزوالها، مثــل: قول اهلل تعالــى: >�فَ
ِهْم  ّدِ ݩَ بݭِصݧ ݫ ݨْ َو�ݫ ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
�قݨْ ل

َّ
ِ�ل

ُ
ٰاٮقٍ ا �ب ِ

ِهْم َ��یّ ںیْ
َ
ٰا َعل �ف ݨْ ݣݣمݧ وا َحرݨݦَّ ُ �فَ هٰا�ݧ �ی ٖ دف

َّ
ِم�فَ ال

ا<)2). رݦً �ی ٖ ثݫ ݩݩݧ ِه َك�ݧ ِل اللّٰ ݫٖ�ی ݫ َع�فْ َس�بݫ

1- األعراف: 172

2- النساء: 160
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يضمن  إنســان صالــح واحــد يحفــظ حقــوق جميــع األفــراد و
حضــارة  قامــت  ولمــا  اإلطــالق،  علــى  وســعادتهم  مصالحهــم 
يخ كله، ولما كان هناك تواصل بين  إنسانية في العالم كله والتار
ية من النقص إلى الكمال  األجيال وتتجه حركة اإلنسان الحضار
يجيًا، ولما قامت عالقات ناجحة بين األمم والشــعوب، ولما  تدر
يخــي، ولما  كانــت هناك قيمــة للتــراث اإلنســاني العالمي والتار
تأســس مــا يســمى بالمجتمع الدولــي، ولمــا صدر ميثــاق األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان في العام )1948م( والعهدان الدوليان، 
والثقافيــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 
والعهــد الدولي للحقوق المدنية والسياســية في العام )1966م( 
ونحوهــا، فوجود هذه األمور يدل بشــكل قاطع على وجود طبيعة 
مشــتركة - فطــرة - بيــن جميع أفــراد النوع اإلنســاني وهي طبيعة 

ثابتة ومحفوظة بينهم بشكل دائم في أصل الخلقة.

وعليــه: فأســاس الديــن اإللهــي الحنيف هــو الفطــرة والبنية 
اإلنســانية المشــتركة بيــن جميــع أفــراد النــوع المؤلفــة مــن روح 
وجســد، ومتطلباتهمــا وأشــواقهما، وأنــه ديــن واحــد ال يختلــف 
فــي حقيقتــه وجوهــره؛ ألن الخلقــة والفطــرة واحــدة ال تختلــف، 
وهــو صالــح لجميع األفــراد والشــعوب واألمم، في جميــع األزمنة 
واألمكنة، وأن االختالف الحاصل بين ما جاء به األنبياء والرسل 
الكرام؟مهع؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو اختالف 
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فــي النقــص والكمــال تبعــًا الختــالف درجــة النضــج العقلــي 
ي عنــد األمــم التي أنــزل عليها، أو ألســباب  والروحــي والحضــار
ٍم ِم�فَ 

ْ
ل طفݦُ �بِ

عارضــة مؤقتة يــزول بزوالهــا، مثل: قــول اهلل تعالى: >�فَ
ݠهݩݧُم<)1) وليس المراد مما 

َ
�قݨْ ل

َّ
ِ�ل

ُ
ٰاٮقٍ ا �ب ِ

ِهْم َ��یّ ںیْ
َ
ٰا َعل �ف ݨْ ݣݣمݧ وا َحرݨݦَّ ُ �فَ هٰا�ݧ �ی ٖ دف

َّ
ال

ســبق النفي المطلق الختالف األفراد والشعوب واألمم باختالف 
وللتجربــة  بالضــرورة  للعلــم  مخالــف  فهــذا  واألمكنــة،  األزمنــة 
والمشــاهدة، ولكــن المــراد إثبــات الصلــة الوثيقة الثابتــة التي ال 
تنقطــع بيــن الفطــرة والطبيعــة اإلنســانية من جهــة، وبين الســنة 
الدينيــة - الديــن اإلســالمي الحنيــف - المبنيــة عليهــا وتقــود 
ئق بها  ي المقدر لها والال المســيرة البشرية نحو الكمال الحضار
وتحقيــق الســعادة الحقيقيــة الكاملــة ألفــراد النوع اإلنســاني في 

الدارين الدنيا واآلخرة.

النبــي . 4 بــه  جــاء  الــذي  الحنيــف  اإلســالم  باعتبــار 
للديــن  والخاتمــة  األخيــرة  الحلقــة  يمثــل  محمــد؟ص؟ 
اإللهــي، فهذا يعنــي أنه ُبِنَي على اعتبــار الحالة الكاملة 
لإلنسان، الجســمية والعقلية والروحية، ولطلب الكمال 
للنــوع اإلنســاني، ولتلبيــة جميــع احتياجاته الجســمية 
ية، وليس  والروحية، الماديــة والمعنوية، الدنيوية واآلخرو
فقط متطلبات الجســد والحياة الماديــة الدنيوية، وهي 

1- نفس المصدر
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الحالة التي يعتبر فيها حال الفرد االجتماعي المتكامل 

الحقــة، واألخــالق  المعــارف  الدينــي، يعنــي:  بالتكامــل 

الفاضلــة، واألعمــال الصالحــة التــي تقــوم علــى الفطــرة 

ــة والخلقــة والطبيعــة األولــى الصافيــة والســعادة 
ّ
والجبل

الواحدة والشــقاء الواحد للنوع اإلنســاني، وتقتضي سنة 

يقــة وســبياًل واحــدة، ذات غايــة معينــة مشــخصة،  وطر

ئق به، وتحقق  توصل اإلنســان إلى كماله المقــدر له والال

له الســعادة الحقيقيــة الكاملة في دورة الحيــاة الكاملة 

في الدراين الدنيا واآلخرة، وليس حال الفرد االجتماعي 

مراعــات  علــى  وتقــوم  والسياســية  بالصنــع  المتكامــل 

الحيــاة   - الجســد  واحتياجــات  ومتطلبــات  حــاالت 

الحيوانيــة - والحياة الدنيوية فقط، وتتجاهل متطلبات 

واحتياجــات الروح - الحياة اإلنســانية - والحياة اآلخرة 

بعــد المــوت، أي: تتجاهــل الحقيقــة الكاملــة لإلنســان 

والــدورة الكاملــة لحياته الدنيا واآلخــرة، وهذا يؤدي إلى 

قتــل الــروح اإلنســانية وتوحــش اإلنســان وتجللــه وفســاد 

الشــقاء  إلــى  يقــوده  و ي،  الحضــار وانحطاطــه  أخالقــه 

والهالك في الدارين الدنيا واآلخرة، بدل الكمال والنجاة 

والسعادة في الدارين.
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وهــذا يقودنــا إلى ضــرورة بيان الفــرق الجوهري بيــن المنطق 
الــذي يقــوم عليه الديــن اإللهي الحنيــف، وبيــن المنطق الذي 
ية التــي وضعــت لسياســة  تقــوم عليــه األديــان الوضعيــة البشــر

البشرية في الحياة الدنيا:

المنطــق الــذي يقــوم عليــه الديــن اإللهي الحق - اإلســالم أ. 
الحنيــف -: وجــوب معرفــة الحق ورعايتــه والعمل به في 
إن فــي ذلــك منافــع األفراد  جميــع الظــروف واألحــوال، و
كمالهــم  إلــى  األفــراد  ووصــول  الحقيقيــة،  والمجتمــع 
ئق بهم، ووصول المجتمع إلى  التربــوي المقدر لهم والال
ئــق به، وليــس لألفراد  ي المقــدر له والال كمالــه الحضــار
والمجتمعــات مصلحــة حقيقيــة وال كمــال حقيقــي وال 
ســعادة حقيقيــة وراء جهل المعارف الحقــة ومخالفتها 

وتجاهلها وعدم العمل بها.

المنطق الذي تقوم عليه األديان الوضعية البشــرية التي ب. 
وضعــت لسياســة النــاس فــي الحيــاة الدنيــا وتتجاهــل 
ية، هــو أن منافع الناس  متطلبــات الــروح والحياة األخرو
إن مبادئ  العامــة تجــب رعايتهــا بأيــة وســيلة كانــت، و
الحــق والعــدل والخيــر والفضيلــة واإلنســانية ونحوهــا، 
المتغيــرة  العامــة  للمصالــح  وخاضعــة  نابعــة  كلهــا 
والمتبدلة للناس؛ ألنها تقوم على تقدير الناس أنفســهم 
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وتشــخيصهم، ممــا يجعــل المعــارف الحّقــة واألخــالق 
األهــواء  عاصفــة  فــي  الصالحــة  واألعمــال  الفاضلــة، 
والشــهوات والرغبــات واألغــراض الباطلــة، واألمــر الذي 
يقودهــا إلــى  يــؤدي إلــى انســالخ األمــة مــن إنســانيتها و

الشقاء والهالك في الدارين الدنيا واالخرة. 

فــي . 5  - الحنيــف  اإلســالم   - الحــق  اإللهــي  الديــن  ألن 
عقائــده وأخالقــه وتشــريعاته، موافــق للفطرة، وهــو واحد 
فــي حقيقته وجوهره وثابت، فإن االختالف فيه مخالف 
للعقــل والمنطــق الســليم والبرهــان الصحيــح والفطــرة 
والطبــع اإلنســاني الســليم، وســببه الحقيقــي هــو البغي 
واتبــاع األهواء الشــيطانية واألغراض الباطلة والشــهوات 
الحيوانيــة وفســاد العقــل والمنطق ومخالفــة أئمة الحق 
النــاس،  عــن  الحقيقــي  العلــم  وكتمــان  والهــدى؟مهع؟ 
فيدخــل بســبب ذلــك فــي الديــن الحــق مــا ليــس فيه، 
يخرج منه ما هو فيه، والغايات الدنيوية محل األغراض  و
يصبــح الهــدف  يــة، و والغايــات اإللهيــة الربانيــة األخرو
منــه غيــر الهــدف األصلــي الحقيقــي، والتربيــة واآلداب 
والسياسة والتدبير غير ما جاء به ونزل به الوحي من عند 
رب العالميــن، فيــؤدب النــاس علــى أيــدي الطواغيت 
يســيرون على  والحــكام الظلمــة والفراعنــة بغيــر آدابه، و
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غيــر قواعــده ومنهجــه وأحكامــه، قــول اهلل تعالــى: >مٰا 
ݩُم<)1). ݩݧ هݧ ݩفَ ںݧ �یْ َ ا �ب �یً

عفْ َ ُم �ب
ْ
ِعل

ْ
َءُهُم ال

ٓ اٰ �ب

إن اإلنســان كلما طهرت روحه وصفا قلبه وســمت نفسه . 6
، كلما كانــت قابليته لتعلم الديــن اإللهي الحق -  كثــر أ
اإلســالم الحنيــف - والمعــارف الحقــة وقبولهــا والعمل 
. وهذا يدل علــى أن المجاهدة الروحية تصلح  كثر بهــا أ
يقًا لمعرفة الدين اإللهــي الحق؛ ألن كلياته  وســيلة أو طر
إنما  وتفاصليه منقوشــة على صفحة النفس اإلنسانية، و
يمنعها عن الظهور المتعلق  يغطيها و يحجبها و يسترها و
بعالم الدنيا والمادة، واالســتغراق في األهواء والشــهوات 
واللذات الحســية واألغراض الدنيوية الباطلة والرغبات 
والتلــوث  العاجلــة،  الدنيويــة  والمصالــح  الفاســدة 
بالذنــوب والمعاصي واآلثــام والجرائــم والجنايات، فإذا 
طهرت الــروح وصفا القلب وســمت النفس بالمجاهدة 
النيــة،  واســتقامة  الصالحــة  واألعمــال  الصحيحــة 
انكشــفت المعارف اإللهية الحقة وظهرت على صفحة 
النفــس وحصل العلم بها عن طريق المشــاهدة القلبية، 
وأقبلــت النفــس علــى األخــالق الفاضلــة والتشــريعات 
الســمحة. وهذا يتطلب فيما يتطلب المعرفة الحقيقية 

ى: 14 1- الشور
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الصائبــة بالنفس، وتهذيبها وتصفية القلب بالمجاهدة 
واآلثــام،  والذنــوب  المعاصــي  وتــرك  الطاعــات  وعمــل 
وتجنــب الجرائــم والجنايــات، والحــرص علــى ســالمة 
النيــة واســتقامتها دائمًا، كوســيلة لمعرفــة الدين اإللهي 
ئق  الحــق، والوصول إلــى الكمــال المقدر لإلنســان والال
ي، والنجاة من الشــقاء  بــه المعرفــي والتربوي والحضــار
الكامل والهالك الحقيقي وتحصيل الســعادة الحقيقية 

الكاملة في الدارين الدنيا واآلخرة.

وهــذه النتائــج الطيبــة المرجــوة مــن وراء معرفــة النفس 
ومجاهدتها ال يمكن أن تتحقق إال بربط النفس بصانعها 
اآلخــذ بناصيتهــا وهــو رب العالميــن، بوصفهــا آيــة مــن 
يقًا  يات رحمتــه وجماله وطر

ّ
آيات قدرتــه وتجّل من تجل

لمعرفتــه، وال تحصل المعرفــة الحقيقية بالنفس وال تتم، 
بربــط  إال  مــن مجاهدتهــا وتهذيبهــا  الغايــة  وال تحصــل 
معرفتها ومجاهدتها باهلل ســبحانه وتعالى؛ ألن اهلل تبارك 
وتعالــى هــو خالقهــا والقائــم علــى تدبيرهــا؛ وألن طريــق 
إقامــة الديــن اإللهــي الحــق وأساســه، هــو حفــظ الصلة 
كرام. والعالقة الوثيقة باهلل رب العالمين ذي الجالل واإل

إن اإلســالم الحنيــف فــي الوقت الــذي يفرض تشــريعيًا . 7
وبحسب العقل والمنطق والبرهان الصحيح وبمقتضى 
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األديــان  خاتــم  بوصفــه  اتباعــه  النــاس  علــى  الفطــرة 
ية العظيمة، والجامع لكل ما جاءت به من عند  الســماو
رب العالميــن مــن المعــارف الحقــة واألخــالق الفاضلة 
والتشــريعات الســمحة فإنــة ال يرفــض كل مــا جــاء فــي 
بــه التجربــة  األديــان األخــرى والفلســفات ومــا جــاءت 
فــي السياســة والتنظيــم  البشــرية مــن خبــرات عمليــة 
والتدبيــر جملــة وتفصيــاًل، بــل ينظــر فيمــا جــاءت بــه 
يدقق فيه بموضوعيــة ونزاهة مطلقة، فيقّر ما  يفحصــه و و
يقّره العقــل والمنطق والبرهان  يتفــق مع الحق والفطــرة و
الصحيــح والتجربة، ويرفض ما عدا ذلك من الخياالت 
واألوهــام والخرافــات واألباطيــل ومــا ال دليــل عليــه مــن 
العقل وال شــاهد عليه من الحس والتجربة، قول الرســول 
المؤمــن،  ضالــة  الحكمــة  »كلمــة  كــرم؟ص؟:  األ األعظــم 
فحيث وجدها فهو أحق بها«)1) وقول أمير المؤمنين علي 
بــن أبي طالــب؟ع؟: »الحكمة ضالة المؤمــن، فاطلبوها 
ولــو عند المشــرك تكونوا أحــق بها وأهلهــا«)2) وقوله؟ع؟: 
»الحكمــة ضالــة المؤمــن، فخــذ الحكمــة ولــو مــن أهل 

، جزء 2، صفحة 99 1- بحار األنوار

2- األمالي، الطوسي، صفحة 625
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النفاق«)1).

ثبات الخلقة والدين

إن طبيعــة الخلقة التي فطر اهلل تبارك وتعالى الناس عليها ثابتة 

ال تتغيــر وال تتبــدل وال تــزول كليــًا من األســاس، وال يقــدر أحد أن 

يغيرهــا تغييــرًا كليــًا، وكذلــك مقتضياتها؛ ما ينفعهــا وما يضرها، 

ما يكملها وما يتقصها، ما يســعدها وما يشــقيها، وميلها لما فوق 

الطبيعــة - عالــم الغيــب والملكــوت / الميتافيزيقيــا - والميــل 

إلــى الجمــال والروائــح الطيبــة واألعمــال الصالحــة والنفــور مــن 

الباطــل والروائح الكريهة واألعمال الســيئة، والميل إلى الصدق 

والعدل واإلحسان واألخالق الفاضلة والنفور من الكذب والظلم 

واإلســاءة واألخــالق الذميمــة، وقواعد العلــم والمعرفــة والمنطق 

والتفكير والبرهان الصحيح، وأن لها سنة وطريقة وسبياًل واحدة 

ئق بها والمقدر لها وتحقق لها  تناســبها وتوصلها إلى كمالها الال

النجاة من الشقاء والهالك وتحصيل السعادة الحقيقية الكاملة 

المنشودة لها في الدارين: الدنيا واآلخرة، ونحو ذلك.

لكــن يمكــن التغطيــة عليهــا وســترها واســتخدامها فــي غيــر ما 

ݧُوَرهٰا  ݧ ݧ حب
هٰا �فݩُ َ ݧ مݧ ݩَ هݧ

ْ ݧ
ل

ݦَ
ا ݣݣ�هٰا ٧ �فَ ٍس َومٰا َسّوٰ ْ فݧ �ݧ خلقــت له، قــول اهلل تعالــى: >َو�فَ

1- نهج البالغة، الحكمة: 80
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�هٰا<)1) يقــول  ّٰ ݧ ݧ ٮبَ َم�فݨݨْ َ�سݧ اٰ ْ �ف دݧ َ �قݧ ݩٰ�هٰا ٩وݩَ ݩݩݩݩݧ
ݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ّكݧ َح َم�فݨݨْ رفَ

ݩَ
ل فْ �ݧ

َ
ْد ا ݣݣ�هٰا ٨�قَ ٰ ݨݨݧ وݧ

�قݨْ َو�قَ

الشــيخ محمــد جواد مغنية: »خلق ســبحانه اإلنســان على هذه 
الفطــرة، وال يمكــن زوالهــا من األســاس، أجل لإلنســان أهــواء غير 
مشــروعة، وكثيــرًا ما تصطــدم مع الفطرة وتتغلــب عليها، ولكن ال 

(2(.» تمحوها وتستأصلها من الجذور

وعليــه: فإن الديــن اإللهي الحق - اإلســالم الحنيف - الذي 
يلبي جميع احتياجاتها الجسدية والروحية،  يبنى على الفطرة و
يــة، ويوصلهــا إلــى كمالها  الماديــة والمعنويــة، الدنيويــة واألخرو
يحقق لها  ئــق بها والمقدر لها بحســب تكوينهــا وطبيعتها، و الال
ســعادتها الحقيقيــة الكاملــة المنشــودة لها فــي الداريــن الدنيا 
واآلخــرة، ثابت كذلك ومســتقيم وواحد ال يتغيــر وال يتبدل بتغير 
األفــراد والشــعوب واألمم واألزمنــة واألمكنة وال يــزول، والتوجد قوة 
في العالم مهما كبرت تســتطيع إنهاءه والقضاء عليه؛ ألنه ســنة 
يشــمل  ي فيهــا الموافق للفطرة و الحيــاة والنظــام الوحيــد الجــار
البشــرية بأجيالهــا وتنوعاتهــا كافــة، وال يتمتــع غيــره بمثــل هــذه 
الصفات والخصائص التي انفرد بها عن كل األديان والفلسفات 

البشرية.

1- الشمس:10-7

2- التفسير المبين، محمد جواد مغنية، صفحة 534
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: مرونة علمية فائقة لتلبية متطلبات 
ً
وله في مقابل ذلك أيضا

الظــروف واألحوال واألوضاع الفرديــة والمجتمعية المتغيرة لتغير 
األزمنة واألمكنة وتبدلها، وذلك باالســتنباط الفقهي - العلمي- 
لألحــكام التفصيليــة مــن األصــول والنصــوص الشــرعية، علــى 
أســس وقواعــد علمية رصينــة ومحكمة قررتها الشــريعة نفســها، 
تجعــل مــا ينتــج عنها مــن أحــكام وتفريعــات متطابقــة مع نهج 
الدين وتشــبه األصول في صفاتها ونورانيتها وســالمتها وموافقتها 

لمقتضيات الفطرة.

وقيل: إن الدين اإللهي - اإلسالم الحنيف - قائم على الفطرة 
وثابــت عليها ال يحول عنها واليــزول، وال يغير فيها وال يبدل على 
خــالف غيــره من األديان الوضعية والمحرفــة. وهذه حقيقة ثابتة 
فــي المعــارف اإللهيــة الحقــة؛ ألن خالــق الفطرة ومنزل الشــريعة 
واحــد، وهــو اهلل رب العالميــن الجامــع لصفــات الكمــال، هــو 
ســبحانه وتعالى ال يفعل أفعااًل متضادة، فيجعل في الفطرة التي 
خلقهــا مــا يخالف الشــرع الذي أنزلــه أو يجعل في الشــرع الذي 
أنزلــه ما يخالــف الفطرة التي خلقها، فهــذا مخالف للحكمة وال 
يكــون إال عــن عجز في القدرة وهو محال عقاًل على اهلل ســبحانه 
ى  ْعطݩٰ

َ
ٓی ا ٖ دف

ݩَّ
ا ال �فَ ُّ ٰاَل َر�ب وتعالى. وحقيقة األمر كما قال اهلل تعالى: >�ق

َك  ِ
ّ ِح اْسَم َر�ب ِ

ٰىݤ<)1) وقــول اهلل تعالــى: >َس�ݬبّ ݩݧ ݧ ݧ ّمَ َهدݧ
ُ ُهۥ �ث �قَ

ْ
ل ٍء �فَ یݦْ

َ لݩَّ �ث كُ

1- طه: 50



ݩݩݩٰى<)1). ݧ ݧ ݧ دݧ َ هݧ َر �فَ
َ

ّد ی �قَ ٖ ف
دݩ
َّ
ى ٢َوال َسوݨّٰ ٯقَ �فَ

َ
ل ی �فَ ٖ دف

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ
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وعليــه: يجــب بحكــم العقــل والمنطــق والبرهــان الصحيح 
والفطــرة والطبــع الســليم، التمســك باإلســالم الحنيــف والعمل 
بــه واإلبقــاء عليه وعــدم الميل عنه واســتبداله بغيــره من األديان 
الوضعيــة والمحرفة والفلســفات البشــرية ونحوها؛ ألنــه ال ينبغي 
تغييــر مقتضيــات الفطرة ونظامها تمامًا كتغييــر الخلقة والفطرة 

نفسها؛ ألنه مخالف للعقل والمنطق.

اإلسالم الدين القيم

كثــر الناس ال يعلمون؛ ألن اإلســالم  ذلــك     الديــن القيــم ولكن أ
الحنيف هو دين الفطرة، فهو دين محكم وثابت ومستقيم على 
الهــدى والعقــل والمنطــق والبرهــان الصحيــح والحــق والعــدل 
يــط  والخيــر والجمــال والفضيلــة، ومعتــدل ال إفــراط فيــه وال تفر
يلبــي جميــع احتياجــات اإلنســان  وال اضظــراب وال اعوجــاج، و
يــة،  الجســمية والروحيــة، الماديــة والمعنويــة، الدنيويــة واألخرو
بشــمول وتــوازن وهو القادر على إدارة المجتمــع والمقوم الوحيد 
ألمــور النــاس في معاشــهم ومعادهــم، والحافظ لمصالــح األفراد 
والجماعــات والشــعوب واألمــم كافــة ولمنافعهــم الحقيقــة فــي 
والتربــوي  المعرفــي  كمالهــم  إلــى  يســوقهم  و جميعهــا،  الحيــاة 

1- األعلى: 3-1
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ئق بهم، ولمنازل السعادة الحقيقية  ي المقدر لهم والال والحضار
الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخرة، وهــو الديــن الوحيد الذي 
تميــل إليه الفطرة والطبع الســليم ويوافقهما في عقائده وأخالقه 
يستحســنه العقــل والمنطــق والبرهــان الصحيــح  وتشــريعاته، و

يستقبح غيره ويرفضه. يقره و و

يجهلونها  كثر الناس ال يعلمون هذه الحقائق الجلية و ولكن أ
يعملــون علــى خالفهــا، وفــي مقدمة هــذه الحقائــق: حقيقة أن  و
الهــادي إلى ســنة الحيــاة - الدين الحق - هو الفطرة، واإلنســان 
إنمــا ينــال ما قدر له من الكمال والســعادة بعقــد مجتمع صالح 
إن اهلل ســبحانه  تحكمــه قوانيــن صالحــة متوافقــة مــع الفطــرة، و
وتعالــى هــو وحــده ال غيــره مصــدر هــذا الديــن القويــم كمــا هــو 

مصدر الفطرة وخالقها.

وعليــه: فــإن اإلســالم الحنيــف هــو وحــده الدين المســتقيم 
والقادر على إدارة كافة شؤون اإلنسان العامة والخاصة.

الجليــة،  الحقائــق  بهــذه  النــاس  كثــر  أ جهــل  ســبب  إن  و
إعراضهــم عــن التأمــل  هــو غفلتهــم المطبقــة وعــدم رشــدهم و
والتفكيــر والبحــث العلمــي الســليم عــن الحقائــق والمعــارف 
الحقــة وعدم حرصهم على االســتقامة والعمل بهــا بعد معرفتها 
الســتغراقهم فــي عالــم الدنيــا والمــادة وزخارفها، وفــي المصالح 
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الدنيوية العاجلة الفانية وأنســهم بها، وهيمنة األهواء الشــيطانية 
واألغــراض الباطلــة والمقاصــد الفاســدة والشــهوات الحيوانيــة 
واللذات الحسية عليهم، فحرموا بذلك من طهارة الروح وسالمة 
القلب وصفائه واستقامة العقل والمنطق ورشده، وكان بوسعهم 
أن يرفعــوا عــن أنفســهم ذلــك الحرمــان والجهــل ويهتــدوا إلــى 
الرشد والحق والصواب، لو أنهم انفتحوا على دعوة الدين الحق 
ورســالته، واســتمعوا إلى نصائح األنبيــاء واألوصياء؟مهع؟ والدعاة 
الصادقــة ومواعظهم البالغة المؤثرة وحججهم وبيناتهم وأدلتهم 
وبراهينهم الســاطعة، لكنهم انصرفوا عنها إلى تســويالت النفس 
إلــى التخيــالت واألوهــام الجاهليــة  والشــيطان وتزييناتهمــا، و
�فَ  �ی دفٖ

َّ
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