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 حاجة الإنسان إلى الدّين الإلهي
 *عبد الحميد عبد المنعم مدكورأ.د/                                                 

  :تمهيد
ًا –عنده–من وجهة النّظر الدّينيّة كائٌن متديٌّن، وليس التديُن الإنسان  وافدًا عليه من  شيئ

 : ّ ه عّزَّ وجّلَّ خارج فطرته، بل إنّه شيءٌ كامٌن فيها، ويدّل على هذا المعنى أدلّة كثيرة. منها قول الل
ِ ذََٰلِكَ ﴿ ه َّّ َلِْق الل اَس عَلَْيهَا لَا تَبْدِيَل ِلخ َّّ َ الن َّّتِي فَطَر ِ ال ه َّّ ِلدِّيِن َحنِيفًا فِْطرََت الل  فََأقِْم وَْجهََك ل

اِس لَا يَعْلَمُونَ َّّ : "ما من مولود إلا يولد ، ومنها قول الرسول (1)﴾الدِّيُن الْقَيِّمُ وَلََِٰكّنَّ َأْكثَرَ الن
ُمجسانه..."  . (2)على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ي

ية أصلية، تدفع الناس إلى الاستجابة لها دون  –إذن–فالحاجة إلى العقيدة  حاجة فطر
يظل الأمر على هذا النحو ما دامت النفس على فطرتها الأصلية، إحساس  بالنفور أو ال كراهية، و

يّة، كما سبق  –عند المؤمنين–التي هي  ّ ه تعالى على البشر أثر من آثار الميثاق الأوّل الّذي أخذه الل
 .(3)القول

ً في هذا الدّافع الفطري وحده، بل إّن  هناك ول كن الحاجة إلى العقيدة ليست محصورة
دوافع وأسبابًا أخرى تقدّم للإنسان حوافز للتّديّن، بما تقدّمه له من خيرات وكمالات تتعلّق بحياته 
يّة، بحيث يجد العقل نفسه  وأخلاقه وخصائصه النّفسيّة وأحواله الاجتماعيّة، ونهضته الحضار

ي يتحقّق له فردًا أو جماعة مدفوعًا إلى التّديّن، إن لم يكن بحكم الفطرة وحدها، فبحكم هذا الخ ير الّذ
 من وراء التّديّن والاعتقاد الّصحيح.

 ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الدّوافع فيما يلي:

                                 
بية بالقاهرة. *  أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مصر، وعضو مجمع اللغة العر

 . 03( سورة الروم، آية رقم: 1)
، 7/022، وأورده مختصرا في كتاب القدر: 6/03( صحيح البخاري، طبعة إستانبول في ثمانية أجزاء، كتاب التفسير: 2)

فطرة: الشعب، كتاب القدر، باب كل مولود يولد على الدار في خمسة مجلّداٍت، طبعة وصحيح مسلم بشرح النّووي، 
، 4/002د باختلاف يسير في اللفظ، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين: ، وسنن أبي داو025 – 5/520

ّ ه تعالى، و رت الفطرة بمعاٍن كثيرة، منها الإسلام، أي: إسلام النفس والقلب والوجه لل َّّ لا يكون ذلك: إلا وقد فس
بيته وكماله.  بو يمان به والإقرار بر  بالإ

َّّمه الأسماء كلها، وخلقه على التوحيد 3) ّ ه عل ية، وأن الل ّ ه لآدم أبي البشر ( يتفق هذا مع الاعتقاد الديني بخلق الل
يمان.   والإ
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 أوّلًا: الجانب العلمي:
من الأمور المهمّة الّتي تمنحها العقيدة الّصحيحة للإنسان أّنها تعطيه تفسيرًا لوجوده، ولوجود  -1

ٌ لا يقع  أسيرًا للنّظرة الجزئيّة، ولا ينحصر في إطار اللّحظة ال كون من حوله، وهو تفسير
الحاضرة، ولا يقف عند ظواهر الأشياء، وإنّما هو تفسيرٌ يتّسم بالّشمول للماضي والمستقبل، 
للمبدأ والمصير، للّظاهر وما وراءه من العلل والأسباب، وتختلف هذه النّظرة المنبثقة من 

وَقَالُوا مَا طر على عقول المادّيّين الّذين قالوا أو يقولون: ﴿العقيدة عن تلك التّفسيرات الّتي تسي
هْرُ ۚ وَمَا لَهُْم بِذََٰلَِك مِْن عِلْمٍ    ا الدَّّ َا ِإلَّّ نْيَا نَمُوُت وََنحْيَا وَمَا يُهْلِكُن ا َحيَاتُنَا الدُّّ َ ِإلَّّ ِإْن  ِهي

ونَ ُّّ ا يَظُن ِ هُْم يَعْلَمُونَ َظاهِرًا مَِن ، ﴿(1)﴾هُْم ِإلَّّ ِ الدُّنْيَا وَهُْم عَِن الْآَِخرَة َيَاة اْلح
 .(2)﴾غَافِلُونَ

ولا يقف الدّين حجر عثرةٍ في فهم ظواهر الوجود، الّتي يكتفي بمعرفتها هؤلاء الّذين يعلمون 
ا وراءها؛ لأّن هذه الظّواهر ليست هي  َّّ ظاهرًا من الحياة الدّنيا، ول كنّه يوجه العقل إلى البحث عم

ي إحداث نفسها، أو في إضفاء طابع النّظام الموجود فيها؛ لأّن المادّة في النّظرة العلميّة الّسبب ف
التّجريبيّة موصوفة بالعجز عن فعل شيءٍ لنفسها، وإنّما تتلقى التّأثير من خارجها، ولهذا يحّثُّ الدّيُن 

ستوى، بل يربطها العقل على فهم هذه الّظواهر وكشف قوانينها، ول كنّه لا يتوقّف عند هذا الم
وهكذا؛ فالتّفسير الدّيني لل كون "يتخّطى الإدراك العلمي، ويسمو عليه؛  –جل َّّ وعلا–بقدرة الخالق 

لأنّه يوافق الفكرة العلميّة ويحتويها، بل ويتجاوزها إلى ما لا نهاية، فعندما يقف العلم عند تقرير 
 ّ يقيّة )أو بالأحرى الدّينيّة( لا وملاحظة الأسباب المتتالية، ومراحلها الوسيطة فإّن الن ظرة الميتافز

تقف عند هذا الحدّ، ولا تجد رضاها وإشباعها إلاّ بالّصعود إلى بداية البدايات الّتي تفسّر كّل شيءٍ، 
ًا صغيرًا من اللامتناهي، فلا تنبهر  ولا يستطيع شيء أن يفسّرها تفسيرًا كاملًا. فالمتناهي يحتّل ركن

ية العمل الإنسانيّ أو الّظواهر الّطبيعيّة مهما كانت عظمتها"عن –إذن–فوق الحدّ   . (3)د رؤ
لا يتّصف التّفسير الدّيني لوجود الإنسان بالّشمول فحسب؛ بل إنّه كذلك هو المؤهّل  -0

يّة الّتي تفرض وجودها على الإنسان، وتتطلّب منه  للإجابة عن تلك التّساؤلات الجوهر

                                 
 . 04( سورة الجاثية، آية رقم: 1)
 . 7( سورة الروم، آية رقم: 2)
ّ ه3) يت، ط: محمد عبد العظيم علي، رجمةتمدخل إلى القرآن، دراز،  ( د/ محمد عبد الل ص  2292/ 0دار القلم، ال كو

72 ،93 . 
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الإنسان أن يتجاهل هذه الأسئلة؛ لما لها من أهمّيّة ترجع إجابة مقنعة لها، ولا يستطيع 
إلى أّنها متّصلة بجوهر وجوده وطبيعته ومصيره، ومن ثمّ فإّن الاشتغال بها والتّفكير فيها 

ّياضة الذّهنيّة.  ليس نوعًا من التّرف العقلي أو الر
سان، من أين جاءا؟ ومن هذه الأسئلة تلك التّساؤلات الّتي تطوف بالذّهن عن العالم والإن

ومن الّذي خلقهما؟ ومن الّذي يحفظهما ويدبّرهما؟ وما هدفهما والغاية الّتي يسعيان إليها؟ ثمّ كيف 
كانت بدايتهما؟ وكيف ينتهيان؟ وما الحياة وما الموت وما المستقبل الّذي ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ 

وضع لها حلولًا جيّدة أو رديئة، مقبولة أو "هذه الأسئلة لا توجد أمّةٌ ولا شعٌب ولا مجتمع إلاّ 
يّة (1)سخيفة، ثابتة أو متحولة" ، ويمكن أن نضيف إلى ذلك عددًا آخر من الأسئلة عن النّفس البشر

َّّع بها الإنسان؟  ّيّة الّتي يتمت وعلاقتها بالبدن، وما المصير الّذي تصير إليه بعد الموت؟ وما مدى الحر
ر؟ َّّ ر أو مُسي َّّ إلى غير ذلك من الأسئلة الّتي فرضت نفسها على المفكّرين والعلماء والفلاسفة  وهل هو مُخ ي

منذ أقدم العصور، وفي جميع الحضارات، وقد حاول هؤلاء أن ُيجيبوا عن هذه التّساؤلات، على 
قدر طاقتهم، وجاءت إجاباتهم تحمل في ثنياها ألوانًا من قصور الفكر البشري، وعجزه عن الإحاطة 

 بالوجود في كل جوانبه. الّشاملة
 لا يكفي: –وحده –العلم  -3

من مظاهر هذا العجز أّن الإنسان يعجز في نطاق العلم بمفهومه التّجريبي عن تصور بداية  -أ
ِّّل نوعًا من "الاحتمال" الّذي لا يرقى  ُمث الوجود؛ لأنّه لم يشهد تلك البداية، ومن ثمّ فإّن تصوراته عنها ت

هُْم خَلَْق السَّمَاوَاِت وَاْلَأرِْض وَلَا خَلَْق َأنفُسِهِْم وَمَا ُكنُت مُتَِّخذَ مَا إلى اليقين ﴿ َأشْهَدتُّ
 ً  .(2)﴾الْمُِضلِّينَ عَُضدا

وينطبق هذا الحكم نفسه على ما يتعلّق بالّطرف الآخر للوجود، حيث النّهاية والمصير، 
 ً ا ما تكون دراسته للواقع أو الحاضر وللإنسان رغبةٌ في فهم هذا المستقبل وكشف أسراره، وكثير

بهدف فهم المستقبل، والقدرة على التّنبّؤ به؛ لأّن ذلك يمنحه مزيدًا من اليقين والّطمأنينة، ويخلّصه 
من القلق الّذي ينشأ عن مواجهة الحياة دون فهٍم لمصيرها، أو الوقوع نهبًا للاحتمالات التي لا 

                                 
يت، ص: ، ( د/ دراز: الدين 1) سانتلاتا: ينظر:. و 94، 90بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، ال كو

بية، بيروت  م، 2292المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي. نشر د/ محمد جلال شرف. دار النهضة العر
 . 02ص: 

 . 52( سورة ال كهف، آية رقم: 2)
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الرّغبة الملحّة في معرفة مستقبل الوجود؛ فإّن الإنسان يعجز يستطيع ترجيح شيءٍ منها، ومع أن تلك 
عن كشف أسراره؛ لأنّه غيٌب مجهوٌل، لا يستطيع معرفته أو الإحاطة به. ولقد يعجز في كثيرٍ من 
الأحيان عن كشف حجاب المستقبل القريب، فكيف بالمستقبل البعيد الّذي يستغرق الآماد 

 والآباد؟. 
إلى الدّين ضرورة؛ لأّن خالق هذا الوجود هو العليم به: نشأة ومصيرًا، ومن هنا كان اللّجوء 

ُ وبداية ونهاية ﴿ َبِير ّ ه (1)﴾َألَا يَعْلَمُ مَْن خَلََق وَهُوَ اللَّطِيُف اْلخ ، وليس مثل هذا العلم بعزيزٍ على الل
ِلَّهِ غَيُْب السَّمَاوَاِت وَاْلأَ الذي يعلم الغيب والشهادة والحال والمآل ﴿ ْرِض وَِإلَيْهِ يُرَْجُع اْلَأمْرُ وَل

 ِ هُ فَاعْبُْدهُ وَتَوَكَّْل عَلَيْه ُّّ  .(2)﴾كُل
ومن الحّق أن نقول: إن الإنسان إذا كان عاجزًا عن الوصول إلى الحّق فيما يتعلّق  -ب

يوم، ببداية الوجود ونهايته، فإنّه يعرف عن حاضر الوجود شيئًا كثيرًا، وإّن علمه به ليزداد يومًا بعد 
بل ساعة بعد ساعة، وإنه ليكشف من مجاهيل الوجود وأسراره ما يزيده فهمًا له، ومعرفة بقوانينه؛ 
تسخيرًا لها في تحقيق مطالبه، وإّن نظرة إلى ما حققه الإنسان من ال كشوف العلمية في جميع مجالات 

مه الم َيكشف عن ضخامة التطور العلمي، وتقّدُّ ذهل. ول كن هذا التطور الطبيعة في العقود الأخيرة ل
ية التي أشرنا إليها منذ قليل؛ لأّن سعة ال كون  لا يكفي وحده للإجابة عن تساؤلات الإنسان الجوهر
وضخامته وتنوّع الخلائق فيه، وما يتجلّى فيه من دلائل الإعجاز والإتقان، كّل ذلك يجعل دائرةَ 

ِّّر "ول  يُعب ديورانت" عن ذلك متسائلًا: ما طبيعة المجهول في الوجود أعظم من دائرة المعلوم، و
العالم؟ وما صورته؟ وما مكوناته؟ وما مواده الأولى وقوانينه؟ وما المادة في كيفها الباطن وفي جوهر 
وجودها الغامض؟ وما العقل؟ أهو على الدّوام متميّز عن المادّة وذو سلطان عليها؟ أو هو أحد 

هل وصل العقل إلى يقين يتعلق بنشأة الحياة الأولى، أو و (3)مشتقّات المادّة، وعبد لها ... إلخ؟
يان الحياة في الجماد؟، وما السر في هذه ال كثرة في تنوع الكائنات، وما فيها من نظام وجمال، ثم  ِّسَر ب
كيف يعمل العقل؟ وكيف يقوم بتخزين المعلومات واستحضارها؟، وكيف يتوصل إلى الابتكار 

 كار والفنون؟.واكتشاف القوانين وإبداع الأف

                                 
 . 24( سورة الملك، آية رقم: 1)
 . 200( سورة هود، آية رقم: 2)
برتراند رسل،  –كذلك  –، وانظر 04، 00ي، ص: نؤاد الأهواد/ أحمد فترجمة، ( ول ديورانت: مباهج الفلسفة، 3)

بية، ترجمة د/ زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر:   . 2/534، 0/2279تاريخ الفلسفة الغر
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إن ذلك كله وما يماثله يظل في نطاق المجهول، الذي يسعى الإنسان سعيًا حثيثًا إلى كشف 
أسراره، وقد يتكشف له شيء من ذلك أو كثير منه، ول كن سيظل هناك ال كثير الذي لا يستطيع 

ِ ﴿معرفة حقائقه؛ لأن علمه نسبي محدود  َل ِيتُم مَِّن الْعِلْمِ ِإلَّا ق وت  .(1)﴾يلًاوَمَا أُّ
ويدلّنا العلم نفسُه على ما يتّصف به من نسبيّةٍ، حيث يُعّدُّ التّطوّر سمة من سماته، وفي  -ج

هذا التطور تتمّ مراجعة النّتائج والنّظريّات والأفكار الّسابقة، كما يتمّ العدول عمّا يكشف العلم عن 
ديورانت متسائلًا: إلى أي نجم ذهبت قصوره أو خطئه منها، ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يقوله 

ية السديم، وقوانين نيوتن التي قلبتها قوانين )أينشت ية بقاء الطاقة وعدم انظر ين( في النسبية؟ وأين نظر
ّياضيّات،  ّياضيين المحْدثين الّذين يصوغون الر فنائها في الطبيعيات الحديثة؟ وأين إقليدس من الر

ّ يقول: فماذا ويتحدّثون عن نهائيات؟ وأين علم  الأجنّة وقوانين التّطوّر؟ وأين دارون؟ ... إلخ، ثم
قداستها وما فيها من حقائق أزلية؟ أيمكن أن تكون قوانين  –فجأة–أصاب علومنا؟ هل فقدت 

 .(2)الطبيعة ليست سوى فروض إنسانية؟ ألم يَعد هناك يقينٌ أو استقرارٌ في العلم؟"
يرة التي يقع الإنسان فيها بسبب هذه وتكشف هذه التساؤلات عن مدى الح  -د

ّ آمٍن، يجد في حماه  وار، وتجعله يبحث عن مستقٍر التطورات المتلاحقة التي تصيب الإنسان بالدُّّ
ّ لا يتصدى  السكينة والأمَن، خاصة وأّن العلم في بعض الأحيان قد يثير بعض المشكلات ثم

يها، تاركًا المجال مفتوحًا لمن يستطيع تقديم هذه الحلول، لتقديم حلوٍل لها، مكتفيًا بأنّه يُوجِّّه الأنظار إل
ولذلك وجدنا بعض المفكرين وفلاسفة الحضارة يحذرون من الإعراض عن الدين، اكتفاء بما 
ِّقه العلم من تقدم، وها هو المؤرخ ال كبير توينبي يقول: ".... وإذا كان العلم قد انتصر على الدين  يحّق

ارًا ساحقًا فإن هذا الانتصار يُعتبر كارثة، لا على الدين وحده، ول كن على في البلاد المتحضرة انتص
ية ...  ية من ملكات الطبيعة البشر العلم كذلك، فإن كلا من الدين )التدين( والعقل مل كة جوهر
يّة بالغة الأهميّة، ل كنّه لم يشارك في إيجاد حلوٍل لها، وما كان في  لقد أثار العلم الحديُث قضايا معنو

 .(3)وُسعه أن يفعل ذلك

                                 
 . 95( سورة الإسراء، آية رقم: 1)
 . 04( ديورانت: المرجع السابق، ص: 2)
ينبي مبتدع المنهج ( 3) ية العامة للكتاب، طفؤاد محمد شبل: تو يخي الحديث، الهيئة المصر  – 52م، ص: 2275/ 2التار

يمكن الإشارة هنا إلى بحوث الهندسة الوراثية والاستنساخ ونحو ذلك من البحوث التي تتطور تطورًا هائلًا 50 ، و
 . وتثير مشكلات قانونية وأخلاقية ليس في مستطاع العلم أن يقوم بحلها
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ومن المفكرين الأوروبيين من َأعلن عن مخاوفه من أّن هذه الثورة العلمية التي تعيشها أوروبا 
ستجعل الإنسان مجرّدًا عن الأخلاق التي هي وثيقة الّصلة بالدين، وعندئٍذ سيكون العلم خطرًا على 

يّة لا يعرف ما ية؛ لأنّه يملك قوةً أسطور يفعل بها، بعد أن أصيب بالّشلل من أثر  نفسه وعلى البشر
الّضياع، وفقدان الأمان، وتخلخل القيم، ويتساءل هؤلاء في فزٍع: من يدري، أين سينجذب هذا 

. وليس معنى ذلك عند هؤلاء الفلاسفة والمفكرين أن العلم ضار في ذاته، (1)العلم الغريب الجديد؟
اس أن يصرفوا أنظارهم عنه، ويجعلوه وراء ظهورهم. أو أنه لا فائدة تتحقق من ورائه، وأن على الن

إن هذا المعنى غير مراد، بل إنه غير ممكن؛ بسبب الإنجازات العلمية ال كثيرة التي تؤدي إلى تيسير 
الحياة، ومقاومة ما فيها من آلام، وإنما المراد أن العلم محتاج في حركته المندفعة إلى التقدم إلى 

ية والأخلاقية التي تضبط اتجاهه، وتقوّم مساره، وتمنعه من أن يكون سبيلًا  ضوابط من القيم المعنو
ية وميكروبية إلى غير ذلك من  ية وكيمياو للإيذاء، كما هو الشأن في أسلحة الحرب المهل كة من نوو
أدوات تخريب الحضارة وتدميرها، وهنا يأتي دور الدين الذي لا يعلو عليه شيء فيما يقدمه من 

 ر أخلاقية هادية.ضوابط ومعايي
 ثانيًا: في نطاق الفلسفة:

إذا كان العلم  نتيجة لما سبق لا يستطيع وحده أن يمنح الإنسانَ ما هو محتاٌج إليه من يقينٍ 
وسكينةٍ، ومعرفةٍ محيطةٍ شاملةٍ، فإّن الفلسفة ليست أفضل منه حالًا في هذا الشأن، مع جهودها 

يقا أو الدائبة لارتياد آفاق ومجالات لا  يستطيع العلم بسبب منهجه أن يصل إليها، ومنها مجال الميتافيز
ما وراء الطبيعة، وهو مجال تسعى الفلسفة منذ قديم إلى دراسته ومعرفته، وقد رفعته بين علومها إلى 
ًا  الدرجة العليا، كما نجد ذلك لدى أفلاطون وأرسطو ومن سار على نهجهما من الفلاسفة قديم

 وحديثًا.
ياتول كن  لا  –الفلسفة مع هذه الجهود والمحاولات، ومع ما وصلت إليه من آراء ونظر

 تصلح ل كي تكون بديلًا عن الدّين.
لا تخلو هي نفسها من تأثير الدين، حتى إنه ليمكن القول بأن  –بعامة-ذلك أن الفلسفة  -أ

يقي، فهو يزوده بمج موعة من الصور، الدين هو "أصل كل تفكير فلسفي، بما في ذلك الفكر الإغر

                                 
بي الحديث، ترجمة د/ أحمد حمدي محمودبا –ل  –فرانكلين ( 1) ية العامة للكتاب،  ،ومر: الفكر الأورو الهيئة المصر

 . 9 - 7، ص: 4، جم2292
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ًّّا لل كون، وهو يزود الفلسفة بمعنى اللامتناهي، والعدل والظلم، والفاني  يختار من بينها تمثلًا أولي
 .(1)والخالد، وهذه كلها معاٍن تتجاوز مستوى الملاحظة الوضعية السهلة

ثم إن الفلسفة مع ما تسعى إليه من تجريد وعموم وإطلاق تتجاوز به حدود الزمان  -ب
والمكان لا تستطيع أن تتخلص من آثار البيئة والظروف التي تحيط بأصحابها، والفلاسفة كما يقول 
برتراند رسل: "نتائج وأسباب في آن معًا: هم نتاج للظروف الاجتماعية، ولما يسود عصورهم من 
سياسة ونظم اجتماعية، وهم كذلك أسباب )إن أسعفهم الحظ( لما يسود العصور التالية من 

قائد تشكل السياسة والنظم الاجتماعية"، ولذلك حاول برتراند رسل أن يعرض كل فليسوف ع
"باعتباره رجلًا تبلورت فيه وتركزت أفكار ومشاعر كانت شائعة على نحو مبهم مبعثر، في المجتمع 

شيئًا واحدًا أو صورة واحدة،  –إذن  –، وليست الفلسفة (2)الذي كان الفيلسوف أحد أعضائه"
نها تختلف بحسب اختلاف ظروف نشأتها، كما يدلنا على ذلك واقع الفلسفة في عصرنا بل إ

 الحاضر، أو في تاريخها القديم.
بحسب المنهج الذي تقوم عليه، وهو منهج ينبغي أن يقوم  –كذلك–ثم تختلف الفلسفة  -ج

َّّم ات أو آراء على النقد والفحص، والتمحيص لكل معرفة سابقة، حيث لا توجد في الفلسفة مسل
يترتب على ذلك كثرة الآراء، واختلافها، بل وتعارضها،  تتصف بالقداسة أو بأنها فوق النقد، و
وليس في الفلسفة ما يمنع من ذلك ما دام كل رأٍي يقيم الدّليل على صحّته، ويسعى إلى أن يكون 

ًّّا خاليًا من التناقض، ولا حرج على الفيلسوف إذا خالف الآخرين أو خالفوه،  بناؤه الفلسفي منطقي
وإنما يتأتّى الحرج وتحدث المشقّة لمن يقرأ هذه الفلسفات، حيث يصطدم بما فيها من اّتجاهات 
متعارضة، وأدلّة متناقضة، فهذا فليسوٌف يرى إمكان المعرفة، وذاك يرى استحالتها، وهذا فليسوٌف 

ّية الفرديّة، و ذاك تتغلب لديه النزعة الاجتماعية، مثاليّ، وذاك مادّي أو واقعي، وهذا يؤمن بالحر
وهذا يؤمن بالقيم الأخلاقية المطلقة، وذاك يؤمن بمذهب المنفعة أو بغيرها من المذاهب النسبية، 

بالح يرة العقليّة إزاء ما يختاره أو يرفضه منها، وقد تدفعه  –نتيجةً لذلك–وهكذا ...، ويحّس القارئ 
فة كلّها، وأن يّتجه إلى البحث عن بديٍل لها، يجد فيه تلك الح يرة إلى أْن ينفض يديه من الفلس

يّة، الّتي  ٍّ وعصمةٍ وكماٍل، وهذا لا يتحقّق للنّظم البشر الّسكينة واليقينَ، بسبب ما يتّصف به من سمو
من ملاحظة المصالح والمنافع  –مع ذلك–تعكس ضعف البشر، ومعارفهم القاصرة، ثمّ لا تخلو 

                                 
ية العامة للكتاب، ( 1)  . 27 - 26، ص: 2294فؤاد كامل: مدخل إلى فلسفة الدين، الهيئة المصر
بية، مرجع سابق ( 2)  . 2/0رسل: تاريخ الفلسفة الغر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة أصول الدينـــــــــــــــــــــــــــ  حاجة الإنسان إلى الدّين الإلهي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 

و طبقةٍ أو طائفةٍ، على نحوٍ يدفعها إلى التّحيّز والعصبيّة والهوى، ولذلك تفقد الخاّصة بأمّةٍ أو جنٍس أ
يّة، الّتي لا تحّس إزاءها بالهيبة والخضوع والرّضا، بل إّنها تحّس أّن  سلطانها على النّفس البشر

ّ ه   -عّزَّ وجل-بإمكانها أن تتفوّق عليها أو أن تقوم بمراوغتها وخداعها، ومن أجل ذلك جعل الل
يع من خصائص الألوهيّة؛ لأنّه يصدر عن علمٍ شامٍل محيٍط، بريء من الهوى، ﴿ وَلَوِ اتَّبََع التّشر

 .(1)﴾اْلحَُقّ َأهْوَاءَهُْم لَفَسَدَِت السَّمَاوَاُت وَاْلَأْرُض وَمَن فِيهِنَّ 
في  والفلسفة تتّسم بأّنها ذات طابع نظري، يبدو فيما يقوم به الفلاسفة من نشاٍط عقليٍّ  -د

تحديد المشكلات الفلسفيّة، وبذل الجهود للوصول إلى حلوٍل لها، وقد لا يتمّكن الفيلسوف من 
 تحقيق ذلك، بسبب صعوبة المشكلات أو تعقيدها.

َّّد، الّذي لا يلمس الإدارة  يظّل الأمر في جملته مقصورًا على هذا النّشاط العقليّ المجر و
عاجزةً عن التّأثير والتّغيير للواقع،  –في أكثر الأحيان–لسفة الإنسانيّة ولا يحرّكها، ولذلك كانت الف

وهي لا تفعل ذلك إلاّ إذا تحوّلت عند أصحابها إلى عقيدةٍ أو أيديولوجية، أما الدّين فإنّه قادرٌ على 
ٌ على تغيير فكره  ّ فإنّه قادر مخاطبة عقل الإنسان ووجدانه، والتأثير في شعوره وإرادته، ومن ثم

أْن تغير  –على عكس الفلسفة–هذا واضحٌ في الحركات الدّينيّة ال كبرى، الّتي استطاعت وسلوكه. و
ُبدل الجماعات، وأْن تنقلها من حاٍل إلى حاٍل، كما لاحظ المفكّر الإسلامي الهندي  الأفرادَ، وأْن ت

 .(2)م(2209محمّد إقبال )ت: 
 ٍ أو نسٍق فكرّيٍ يسبّب له متعةً ومعنى ذلك أّن العقل قد يقرأ الفلسفة لما فيها من ثقافة

ذهنيّةً، ول كنّه فيما يتعلّق بالاعتقاد محتاٌج إلى الدّين، الّذي لا يغني عنه شيءٌ فيما يمنحه للإنسان 
يقين.  من هدى و

وإنّه لمن حُسن الحّظ أن نجد عددًا كبيرًا من كبار الفلاسفة يعترفون بأنّه توجد مجالات  -ـه
لا يستطيع العقل أن يصل إلى حقائقها؛ لأّنها من مستوى فوق إدراكه، فإذا حاول العقل اقتحام 

يقينٌ،  هذه المجالات فإنّه لا يحصل من وراء محاولاته هذه إلاّ على احتمالاٍت وظنوٍن، ليس فيها
ّ يقول على لسان إحدى  وها هو أفلاطون ُيجهد نفسه في الحديث عن النّفس وخلودها، ثم
ا في  الشّخصيات في إحدى محاوراته الفلسفية: "إّن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور ممتنٌع أو عسير جّدًّ

                                 
 . 72ن، آية رقم: ( سورة المؤمنو1)
 ،( د/ محمد إقبال: تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة الأستاذ/ عباس محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر2)

 . 020، 037م، انظر: 2269ط
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ما دام لا هذه الحياة، ول كن من الج بنِّ اليأُس من البحث قبل الوصول إلى آخر مدى العقل ... 
 .(1)سبيل لنا إلى مركٍب أمتن وآمن، أعني: إلى وحٍي إلهي"

الذي يوصف بأنه أحدَث في ميدان الفكر ثورةً –م( 2934والفيلسوف الألماني كانط )
ية دوران ال كواكب  كتلك الثّورة التي قام بها كوبرنيق في مجال العلم التّجريبي، حين اهتدى إلى نظر

يقرّر أّن العقل عاجزٌ عن إثبات الحقائق الغيبية، وأنه غير قادٍر على  –ومنها الأرض حول الشمس
البرهنة على إثبات وجود ما يتعالى على الخ برة الإنسانية، ومن الأمثلة التي يقدمها كانط لإثبات رأيه: 

ّ ه  عن البرهنة  -في رأيه–وخلود النفس، حيث يعجز العقل  -تعالى–الاستدلال على وجود الل
يّة ع لى هاتين القضيّتين، وإن كان يضطر إلى التّسليم بهما من النّاحية العمليّة؛ لأّن ذلك هو النّظر

، وإذا كان العقل عاجزًا عن مجرّد الاستدلال فإنّه من (2)الّسبيل إلى إقامة الأخلاق والالتزام بها
 باب َأولى عاجز عن تصوّر ما لا يستطيع البرهنة عليه.

"ماكس شيلر" أّن حقيقة الذّات الإلهية لا يمكن معرفتها عن ويذكر الفيلسوف الألماني 
يقا، الّتي لا يمكن أن تبرهن على وجود ذاٍت تستمّد وجودها من ذاتها، وأن تثبت  يق الميتافيز طر
أّنها الّسبب الأوّل لكل كائٍن حادٍث، كما يمكن أن تبرهن على ذاتها، وأن تثبت أّنها الّسبب الأوّل 

كما يمكن أن تبرهن على روحانيّتها ولا نهائيّتها، وأن تعرف أّنها هي الخ ير الأعلى،  لكل كائٍن حادٍث،
يق  وأّنها الغاية النّهائية للعالم، ل كن إدراك حقيقة هذه الذّات وطبيعتها لن تكون ممكنة عن طر

ية من  ٍ للمعرفة العقلية النظر يقة ً عن كل طر يقا؛ لأنها ستتوارى )وتتعالى( ضرورة جانب الميتافيز
 .(3)الكائنات الفانية

ويتّفق هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء الفلاسفة الغربيون الكبار مع الموقف الذي نجده لدى 
بعض المفكرين والفلاسفة الإسلاميين الذين يصرحون بأّن العقل لا يستطيع أن يُدرك الحقيقة فيما 

ّ ه الذي ليس كمثله شيءٌ، وفيما يتعلّق بأمور ّ إنّه  يتعلّق بوجود الل الآخرة التي هي من الغيب، ثم
–عاجزٌ عن معرفة تفصيلات الأحكام الشّرعيّة وأوجُه نفع الطاعات، وضرر المعاصي، وهو عاجز 

ية، وهذا كلّه "لا يدرك إلا  –كذلك عن معرفة ما يؤدي إلى السّعادة الحقيقية الملائمة للنفس البشر

                                 
 . 22، ص: 2266/ 5( الأستاذ/ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 1)
، وانظر: 00 – 22م. انظر: ص: 2266/ 2( كانط: نقد العقل العلمي، ترجمة الأستاذ/ أحمد الشيباني بيروت، ط 2)

ية. دار المعارف، ط  يدان، كانط وفلسفته النظر  وما بعدها.  077م، ص: 2269د/ محمود ز
3 ) ( Voir Maurice Dupuy: La Philosophie de religion chez Max Sheler, p. u. f 1959. P 161.  
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ه( الذي يرى 525ذلك الفيلسوف الشهير ابن رشد ) ، ويشاركه في(1)بنور النبوة" كما يقول الغزالي
َّّ ابُن رشد بأن  أّن الشّرع هو الوسيلة المثلى لمعرفة هذه الأمور التي يعجز العقل عن إدراكها. وقد أقر

ا تقف عنده ولا تتعداه"  .(2)"أصدق ما قال القوم )الفلاسفة(: أن للعقول حّدًّ
يّة الّتي كانت بين ابن ر شد والغزالي بسبب موقف الغزالي من ومع الخصومة الفكر

الفلاسفة، وجدنا ابَن رشد ينقل ما قاله الغزاليّ من أّن "كّل ما قصرت عن إدراكه العقول 
يعلّق ابن رشد على ذلك قائلًا: "إّن هذا قول حّق؛  الإنسانيّة فواجب أن نرجع فيه إلى الشّرع"، و

ّ ه لأّن الوحي يأتي متمّمًا لعلوم العقل، بمعنى "أّن  للإنسان من  -تعالى–كّل ما عجز عنه العقل أفاده الل
ِّبَلِّ الوحي" يعة وتصديق النّبي الآتي بها؛ لأّن   ،(3)ق ورتّب على هذا أنّه يجب التّسليم بمبادئ الشّر

 .(4)مبادئها "هي أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية"
إليه قد انتهوا إلى أّن للعقل  وإذا كان الفلاسفة وهم أكثر الناس اعتزازا بالعقل، واستنادًا

الإنساني حدودًا يقف عندها، وأنه محتاج في معرفتها إلى نور النبوة فإن ذلك يُعّدُّ خير دليل على 
حاجة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة التي يستضيء العقل بها، جامعًا بذلك بين نور العقل ونور 

ّ ه الّذي أهداه إلى ا وَمَن لَّْم َيجْعَِل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن لإنسان ﴿النّبوّة، وكلاهما من فضل الل
 .(5)﴾نُّورٍ 

 ثالثًا: في المجال النّفسي:
إذا كانت العقيدة الّصحيحة هي التي تقدّم للإنسان ذلك التّفسير الّصحيح الشامَل للوجود 

عميقًا، وتهيئها للتّزوّد بعدٍد من ال كونيّ والإنساني كما سبق القول؛ فإّنها تؤثّر كذلك في النّفس تأثيرًا 
الخصائص الإيجابيّة التي تؤثّر في نظرتها إلى الحياة، وفي موقفها من الآخرين، وفي سلوكها إزاء ما 

 يعرض لها من أحداٍث، أو ما يقع لها من ابتلاءٍ.
نفسية. وتتميّز النّفس المؤمنة في العادة أو بحسب ما ينبغي أن يكون بالسّكينة والّطمأنينة ال

ية القلق والح يرة والإحساس بالّشقاء، وسرّ ذلك أّن الإيمان  وتبرأ بسبب إيمانها من الوقوع في هاو
                                 

( أبو حامد الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ضمن القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي، مكتبة 1)
 . 070 - 072الجندي، ص 

 . 504/ 0، ج: م2272/ 0( ابن رشد: تهافت التهافت. تحقيق د/ سليمان دنيا. دار المعارف ط2)
 . 425/ 2( تهافت التهافت: 3)
 . 653، 642/ 0، وانظر: 520، 722/ 0( السابق 4)
 . 43( سورة النور، آية رقم: 5)
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ّ ه  ، خالق كّل شيءٍ وربّه ومال كه والمهيمن عليه، -تعالى-بالعقيدة الّصحيحة يجعل النفس موصولة بالل
هُ رَّبُّ الْعَا﴿ َّّ ِينَ َألَا لَهُ اْلخَلُْق وَاْلَأمْرُ تَبَارَكَ الل َم  .(1)﴾ل

َلْدَة الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُّل شَْيء﴿ - مِْرت َأْن َأْعبُد رَّب هَذِهِ الْب  .(2)﴾أُّ
قُِل اللَّهُمَّ مَالَِك الْمُلِْك تُؤْتِي الْمُلَْك مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلَْك مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن ﴿ -

ِيَدِكَ   .(3)﴾اْلخ َيْرُ ِإنََّك عَلَىَ كُِلّ شَْيءٍ قَدِير  تَشَاء وَتُذُِلّ مَن تَشَاء ب
- ﴿ َّ وَِإن يَمْسَْسَك اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ ِإلَّا هُوَ   وَِإن يُرِْدكَ ِبخ َيْرٍ فَلَا رَاد

 ُ  .(4)﴾لِفَْضلِهِ ۚ يُِصيُب بِهِ مَن يَشَاءُ مِْن عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَِّحيم
ّ ه وحده، وأنه لا رادَّّ  وتدّل هذه الآيات وأمثالها على أّن مصائر العباد وآجالهم هي بيد الل
ل العلم بذلك إلى يقينٍ يخالط القلب،  َّّ لمشيئته، ولا معقّب لحكمه، ولا معارض لقضائه، فإذا تحو

ّ ه، وأيقن أنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي ل ما منع، وأن ما ويمتزج بالّشعور تسكن القلب إلى حكم الل
يورثه هذا الاعتقاد شعورًا بالأمن  أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، و

 والطمأنينة والرّضا.  
ولََٰئَِك لَهُمُ اْلَأْمُن وَهُم مُّهْتَدُونَ﴿ - يمَانَهُم بِظُلْمٍ أُّ َلْبِسُوا ِإ  .(5)﴾الَّذِيَن آمَنُوا وَلَْم ي
بُهُْم بِذِكْرِ اللَّهِ َألَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَْطمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِيَن آَمَنُوا ﴿ -  .(6)﴾وَتَْطمَئِنُّ قُلُو
يَنَّهُْم ﴿ - نثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطيِّبَةً وَلَنَْجزِ ًا مِْن ذَكَرٍ َأْو أُّ مَْن عَمَِل َصاِلح

 .(7)﴾َأْجرَهُْم بَِأْحسَِن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
ّ ه  ويزداد هذا الّشعور قوةً وعمقًا إذا استحضر المؤمن سعة الفضل الإلهي الذي يتولّى به الل
عباده المؤمنين المتقين، فهو قريٌب منهم، يسمع دعاءهم، ويحقّق رجاءهم، ويرحم ضعفهم، 

يفتح لهم من أبواب التوبة والرحمة  ِّّت يقينهم، و ُثب ما يرد ويسوق إليهم من الخ ير ما يتألف قلوبهم، وي

                                 
 . 54( سورة الأعراف، آية رقم: 1)
 . 264( سورة الأنعام، آية رقم: 2)
 . 06( سورة آل عمران، آية رقم: 3)
 . 237( سورة يونس، آية رقم: 4)
 . 90( سورة الأنعام، آية رقم: 5)
 . 09: ( سورة الرعد، آية رقم6)
 . 27( سورة النحل، آية رقم: 7)
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يقوي عزم طائعهم، ومما يدّل على ذلك من  يعفو عن مسيئهم، و ِّن خائفهم، و يؤمّ شاردهم، و
 القرآن قوله تعالى:

يب  ﴿ -  .(1)﴾وَِإذَا َسَألََك عِبَادِي عَنِّي فَِإنِّي قَرِ
لُمَاِت ِإلَى ﴿ - ُ لِيُْخرِجَكُم مَِّن الظُّ َ الَّذِي يَُصلِّي عَلَيْكُْم وَمَلَائِكَتُه النُّورِ وَكَانَ هُو

 ً ِيما َلْقَوْنَهُ َسلَام  وََأعَدَّ لَهُْم َأْجراً كَر  .(2)﴾بِالْمُؤْمِنِينَ رَِحيماً، َتحِيَّتُهُْم يَوْمَ ي
يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ - َ هِْم و َبِّ ُ يُسَبُِّحونَ بِحَمْدِ ر الَّذِيَن يَحْمِلُونَ الْعَرَْش وَمَْن َحوْلَه

 َ ِلَّذِيَن آم َيَْستَغْفِرُونَ ل ِلَّذِيَن تَابُوا و ْ ل ً وَعِلْمًا فَاْغفِر َبَّنَا وَِسعَْت كَُلّ شَْيءٍ رَْحمَة نُوا ر
َحِيمِ   . إلى آيات أخرى كثيرة.(3)﴾وَاتَّبَعُوا َسبِيلََك وَقِهِْم عَذَاَب اْلج

ّ ه عّزَّ وجل: ومما يدّل على ذلك من حديث الرسول  يه عن ربه: "يقول الل : قوله فيما يرو
َّّب من جاء  بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقر

مني شبرًا تقربت منه ذراعًا، ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، 
يه ، وكذا قول(4)ومن لقيني بقُراب الأرض خطيئة، لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة" ه فيما يرو

ّ ه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي  عن ربه: "إن الل
مما افترضه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

وإن سألني لأعطينّه، يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، 
ولئن استعاذني لأُّعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت، 

 . إلى أحاديَث كثيرة تجري هذا المجرى.(5)وأنا أكره مساءته"

                                 
 . 296( سورة البقرة، آية رقم: 1)
 . 44 - 40( سورة الأحزاب، آيات رقم: 2)
 . 2 - 7( سورة عافر، آيات رقم: 3)
ّ ه نفسه": 4) يحذركم الل ، وأخرجه مسلم بأكثر من رواية 9/272( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: "و

بة والاستغفار:  بة، باب في الحض 540، 5/542في كتاب الذكر والدعاء والتو . كما أورده  بلفظ آخر في كتاب التو
بة والفرح بها:  ، إلخ. وقُراب 504، 532، 493، 0/420واطن كثيرة: ، وانظر مسند أحمد في م5/597على التو

 الأرض أي ما يقارب ملء الأرض، وهي بضم القاف، وحكي كسرها. 
يجًا أوفى له في223/ 7( صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب التواضع: 5) قيم تحقيقنا لمدارج السال كين لابن  ، وانظر تخر

ية، مطبعة دار ال كتب ط   . 034 - 0/030، ج: م2226/ 2الجوز
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ّ ه تعالى، بما  وهكذا يستظّل المؤمن في حياته بظّل العقيدة، الّتي تجعل قلبه موصولًا بالل
ن علمٍ محيٍط، وإرادةٍ شاملةٍ، وقدرةٍ مطلقةٍ، وقدٍر نافذٍ، ورحمةٍ عامّةٍ جامعةٍ، فيحول يتّصف به م

يكتسب من الخصائص  ٍ وهدى، و الإيمان ضعفه إلى قوّة، وخوفه إلى أمٍن، وحيرته إلى سكينة
النّفسية ما يتطابق مع هذه العقيدة الّتي استقرّت في ضميره، ويمكن الإشارة إلى شيءٍ من ذلك 

 يما يلي:ف
يز النّفس، مرفوع الرّأس، في غير  -أ يتعلّم المؤمن الحّقُّ من عقيدته الصحيحة أن يكون عز

ر، محفوظ ال كرامة، في غير إحساس بالضعف أو الهوان أو المذلة أمام الناس، وإن كانوا  ُّّ كبْر ولا تج ب
ّ ه، وهم  -جميعًا  –أكثر منه مالاً أو أشّد قوةً؛ لأّن الخلق  فقراء إلى فضله، محتاجون إلى عباد الل

ّ ه  به من الأسباب كالجاه أو القوة أو نحوهما فإّنهم لا  -تعالى –رحمته، ولئن اغترّ بعضهم بما أمدّهم الل
ا، ولا يمنعون خيرًا ولا رزقًا، ولا   –في حقيقة الأمر –يمل كون  لغيرهم، بل لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّّ

ّ ه يمل كون موتًا ولا حياة ولا نشورًا. و يسوق  -عّزَّ وجّلَّ  –لئن تناسى بعضهم ذلك أو نَسيه فإن الل
إليهم من قضائه المباشر، أو من قضائه الذي يسوقه إليهم على أيدي عباده ما يذكرهم بحقيقة ضعفهم 
وعجزهم، حتى يتراجعوا عن غرورهم واستكبارهم، وحتى لا ينخدع الناس بما أوتوا من مظاهر القوة 

 العابرة الزائلة.
يو ية، وحصانة نفسية، وصلابة في الحق، وعزة إزاء و رث اليقين بهذا قلب المؤمن قوة معنو

ّ ه ورسله ال كرام، وقد أورد  الخلق، لا تتحقق إلا لمن آمن بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها أنبياء الل
يم من الأمثلة ما يوضح هذه المعاني، التي بلغت ذروتها العليا في حياة الأنبيا عليهم –ء القرآن ال كر

 .-السلام
ّ ه وعبادته، ويحذّرهم  –عليه السلام–فهذا نوح  ّ ه إلى قومه فيدعوهم إلى توحيد الل يرسله الل

ّ ه عليه من دعوتهم إلى  من ال كفر به، ول كن قومه لا يستجيبون له، فيجتهد في القيام بما أوجب الل
يصوّر القرآن ال كريم ذلك قا قَاَل رَّبِ ِإنِّي دَعَوُْت ئلًا: ﴿الإيمان، ويّتخذ لذلك كّل وسيلة ممكنة. و

 ُ مَا دَعَوْتُهُْم لِتَغْفِرَ لَهُْم َجعَل َّّ َّّ فِرَارًا وَِإنِّي كُل وا َأَصابِعَهُْم قَوِْمي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِْدهُْم دُعَائِي ِإلا
 َ وا وَاْستَْكبَرُوا اْستِْكب ِيَابَهُْم وََأصَرُّّ َّّ ِإنِّي فِي آذَانِهِْم وَاْستَغْشَوْا ث َّّ ِإنِّي دَعَوْتُهُْم ِجهَارًا ثُم ارًا ثُم

 . (1)﴾َأعْلَنُت لَهُْم وََأسْرَْرُت لَهُْم ِإسْرَارًا

                                 
 . 2 - 5( سورة نوح، آيات رقم: 1)
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يَا قَوِْم ِإن كَاَن ولما أيقن نوح أّنهم لن يستجيبوا له قال لهم، في غير خوٍف ولا وجٍل: ﴿
هِ  َّّ قَاِمي وَتَذِْكيرِي بِآيَاِت الل َّّ لَا َكبُرَ عَلَيْكُم مَّّ لُْت فََأْجمِعُوا َأْمرَكُْم وَشُرَكَاءَكُْم ثُم هِ تَوَكَّّ َّّ فَعَلَى الل

َّّ اقُْضوا ِإلَيَّّ وَلَا تُنظِرُونِ  ةً ثُم َّّ يطالبهم بأن (1)﴾يَكُْن َأمْرُكُْم عَلَيْكُْم غُم ، ومعنى ذلك أنه يتحدّاهم و
يوحّدوا قوتهم، ويبلغوا أقصى ما يستطيعون الوصو ل إليه من قوةٍ وكيٍد وتدبيرٍ، ثمّ يَجمعوا كلمتهم و

يوّجهوا ذلك كلّه إليه، دون انتظاٍر أو تأخيرٍ؛ لأّن هذا لن يرهبه أو يخيفه، ولن يجعله يتراجع عما 
ّ ه، واثُق من نصرته وحمايته.   جاء به قومه من دعوة الحق؛ لأنه متوكل على الل

ٌ من آثار الإيما ن واليقين، ولولا ذلك لأحس وهذا الموقف الّشجاع الواثق إنّما هو أثر
 بالضعف إزاءهم، ولآثر السلامة والمهادنة خوفًا من بطشهم وأذاهم.

وقد تكرر الموقف نفسه مع غيره من الأنبياء، وكان موقفهم مع أقوامهم مثل موقفه: إصرار 
د على الحق، وبراءة من الباطل، واستكبار عليه، ونجد نماذج لذلك في حديث القرآن ال كريم عن هو

 .(2)ومحمد عليهما السلام
وإذا كان الأنبياء هم المثل الأعلى في التحقق بمعاني الإيمان؛ فإّن الصالح ين من أتباعهم 
ينالون نصيبًا من هذه المعاني، على قدر استحضارها في القلب، واستشعارها في الضمير، فكلّما قَوَى 

بالقوة والعزة والصلابة والسيادة، وليس هذا بغريٍب، الإيمان واليقين في قلوبهم، كانوا أكثر اتّصافًا 
ّ ه تعالى: ﴿ ُ جَمِيعًاإذ يقول الل ِ الْعِزَّة ِلَّه َ فَل ُ الْعِزَّة ِيد ، وهو يثبت نصيبًا منها لرسله (3)﴾مَْن كَانَ يُر

ِ وللصالح ين من عباده: ﴿ ِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَُسولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلـَِكَنّ الْمُنَاف  .(4)﴾قِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَل

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن ال كريم عن السحرة من قوم فرعون، حيث كانوا من 
رجاله وجنده، وكانوا أداةً في يده، يسّخِّرهم لبسط هيبته، وإرهاب أعدائه ومخالفيه، وكانت غاية ما 

شيئًا من عطاياه التي يستخرج تتطلع إليه نفوسهم أن يكونوا موضع رضا فرعون عنهم، أو أن ينالوا 
–من الخضوع والطاعة، وجاء موسى  بها أقصى ما لديهم من المهارة، وأعظم ما يمكن الوصول إليه

يطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، وظن فرعون به جنونًا، فأظهر له  –عليه السلام
ّ ه من الآيات الدالة على صدق نبوته، وخُيّل إلى فرعون أّنها نوع من الّسحر  موسى بعض ما أتاه الل

                                 
 . 72( سورة يونس، آية رقم: 1)
 من سورة الأعراف.  226 – 224من سورة هود، والآيات رقم:  56 – 50( راجع الآيات رقم: 2)
 . 23( سورة فاطر، آية رقم: 3)
 . 9( سورة المنافقون، آية رقم: 4)
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ُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ َأئِّنَّ لَنَا لََأْجرًا الذي مهر فيه رجاله، فدعاهم لمنازلته ومغالبته: ﴿ َحرَة َ الّسَّ ا جَاء َّّ فَلَم
َّّا َنحُْن الْغَالِبِينَ ) بِينَ )11ِإن كُن َّّ مَِن الْمُقَر َّّ َّّكُْم ِإذًا ل ُ 14( قَاَل نَعَْم وَِإن وسَٰى َألْقُوا ( قَاَل لَه م مُّّ

لْقُونَ ) ا لَنَْحُن الْغَالِبُونَ )13مَا َأنتُم مُّّ َّّ ةِ فِرْعَوْنَ ِإن َّّ هُْم وَقَالُوا بِعِز ( 11( فََألْقَوْا ِحبَالَهُْم وَعِِصيَّّ
َلْقَُف مَا يَْأفِكُونَ ) َ ت ُ فَِإذَا ِهي ُ َساِجدِيَن 14فََألْقَٰى مُوسَٰى عََصاه َحرَة لْقَِي الّسَّ ( 14)( فَأُّ

ِينَ ) َم ا بِرَّبِ الْعَال َّّ  .(1)﴾( رَّبِ مُوسَٰى وَهَارُون14َقَالُوا آمَن
وجّنَّ جنون فرعون، فهؤلاء هم جنوده الذين أعدّهم لمثل هذا اليوم يخذلونه في هذا 
الموقف العصيب، ويزلزلون هيبته أمام جنده وشعبه الذي اجتمع في يوم الزينة، ليسعد بالنصر 

وأخيه، في مشهدٍ ظنوا أن نتيجته مضمونة، وعندئذٍ صاح فرعون بالّسحرة مهدّدًا والظفر على موسى 
كُْم فِي متوعّدًا، مذكرًا لهم ببطشه ونقمته: ﴿ َّّ َصلِّبَن قَّطِعَّنَّ َأيْدِيَكُْم وََأْرجُلـَكُم مِّْن ِخلَاٍف وَلَأُّ فَلَأُّ

نَا َأَشّدُّ عَذَابًا وَأَ  ُّّ خِْل وَلَتَعْلَمُّنَّ َأي َّّ  .(2)﴾بْقَىٰ جُذُوِع الن
ُ  –وظّن فرعون أّن هذا التهديد المروّع سوف يجعلهم يتراجعون، ولم يكن قد أدرك   –بعد

أّن عنصرًا جديدًا قد طرأ على الموقف، فأخرج هؤلاء الّسحرة من رهبتهم منه وعبوديّتهم له، إلى 
ّ ه الذي يملك الآجال والأقدار، والمصائر والعواقب، ولذلك فوجئ به ٍ لم الإيمان بالل م يحدّثونه بلغة

َّّذِي يكن قادرًا على فهمها والاقتناع بها: ﴿ َ عَلَٰى مَا جَاءَنَا مَِن الْبَيِّنَاِت وَال ؤْثِرَك ُّّ قَالُوا لَن ن
نْيَا ) َ الدُّّ َيَاة ِ اْلح مَا تَْقضِي هََٰذِه َّّ َ 44فَطَرَنَا   فَاقِْض مَا َأنَت قَاٍض   ِإن ِنَا لِيَغْفِر ّ َب ا بِر َّّ ا آمَن َّّ لَنَا  ( ِإن

ُ خَيْر  وََأبْقَٰى ) ه َّّ ِ مَِن الّسِْحرِ ۗ وَالل ُ مُجْرِمًا 43َخطَايَانَا وَمَا َأكْرَهْتَنَا عَلَيْه َّّه َب ُ مَن يَْأِت ر َّّه ( ِإن
َمُوُت فِيهَا وَلَا َيحْيَٰى ) مَ لَا ي َّّ ول41ََٰفَِإّنَّ لَهُ َجهَن َاِت فَأُّ اِلح ئَِك ( وَمَن يَْأتِهِ مُؤْمِنًا قَْد عَمَِل الّصَّ

رَجَاُت الْعُلَىٰ   .(3)﴾لَهُمُ الدَّّ
 –ولقد كان هذا العنصر الحاسم نفسه هو العنصر الذي أضيف إلى حياة العرب، فانتقلوا 

من حياة الجاهلية التي كانوا عليها إلى تلك الحياة الوضيئة المشرقة التي جاءت إليهم مع  –به 
ا يُعرف لهم علم، ولا يُسمع لهم صوت، ولا الإسلام. وكانوا قبله محصورين في صحراء الجزيرة، ل

ُيخشى لهم بأس، فلما جاء الإسلام قاوموه في أول الأمر، ول كنهم أذعنوا له من بعدُ، وكان له من 
التأثير في عقولهم وقلوبهم وسلوكهم ما جعلهم أمة، كأنها خُلقت خلقًا جديدًا، وعندما خرجوا 
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بب ما َأودع الإيمان في قلوبهم من رغبةٍ في الشهادة، للجهاد لم ترهبهم قوى الأمم من حولهم، بس
ّ ه  يقينٍ بضرورة تحقّق وعد الل لهم بالنصر والفتح، ولقد وجدنا من هؤلاء المجاهدين الأبرار  -تعالى –و

ًا فرَسه في غير هيبةٍ ولا وجٍل، وعندما يسأله كبير هؤلاء  من يمشي على بساط أكاسرة الفرس، راكب
ّ ه، عن سبب مجيء المسلمي ّ ه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الل ن إليهم يقول: "الل

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام .... فمن قبل ذلك قبلنا منه، 
ّ ه؟ قال: الجنة لمن ّ ه، قالوا: وما موعد الل  ورجعنا عنه ... ومن أبى قاتلناه أبدا، حتى نفضي إلى موعد الل

 .(1)مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي"
ًّّا منه أنه سيؤدّي إلى رجوعهم إلى  وقد حاول رستم أن يغري هؤلاء ببعض متاع الدنيا، ظن

فنا عزّكم..." ، ولقد كان خصوم (2)بلادهم، ول كن قائلهم قال له: "أبَعد أن أوهنا مل ككم، وضعَّّ
بِهِم والجرأة: ﴿المسلمين يرون في هذا المسلك نوعًا من الغرور  ِإْذ يَقُوُل الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيَن فِي قُلُو

يز  حَِكيم   ِ  .(3)﴾مَّرَض  غَرَّ هََٰؤُلَاءِ دِينُهُْم ۗ وَمَن يَتَوَكَّْل عَلَى اللَّهِ فَِإنَّ اللَّهَ عَز
ولم يكن الأمر كذلك في حقيقة الأمر، فقد كان السبب في هذا هو تلك العقيدة التي 

ّ ه، والتوكّل عليه، واليقين في تحقّق وعده: ﴿زوّدتهم  وَالَّذِيَن جَاهَدُوا بزاٍد لا ينتهي من الثقة في الل
ُحِْسنِينَ  ُلَنَا وَِإنَّ اللّٰهَ لَمََع الم  .(4)﴾فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُْم ُسب

وإذا كانت هذه الصفات التي يتخلّق بها المؤمن ميراثًا من مواريث العقيدة فإّن من  -ب
أّن صاحب العقيدة يتّصف بما يمكن أن نطلق عليه: التوازن النفسي إزاء ما يمكن  –كذلك– آثارها

ّ ه  يف القدر، فالمؤمن واثٌق من عدل الل  -تعالى –أن يحّل به من البلاء، أو يعرض له من تصار
وحكمته، مطمئنٌ إلى إحسانه وعنايته، راٍض بقضائه وقدره، حتّى ولو كان بعض هذا القضاء يأتي 

ّ ه عل ّ ه  له خير من قضائه لنفسه؛ لأن قضاء الل ى غير ما كان يرجوه أو يتوقّعه؛ لأنّه يعلم أّن قضاء الل
يرجع إلى علمه، الذي يحيط بالعواقب والخواتيم، ويستعلي على الزمان والمكان، ويرتبط بالخ ير الخالص 

ُكتَِب عَلَيْكُمُ ة: ﴿الذي لا يخالطه الهوى. لذلك كان الإيمان به والتسليم له من أصول العقيد
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 ُ وا َشيْئًا وَه ُّّ كُْم   وَعَسَٰى َأن ُتحِب ـَّّ َ خَيْر  ل كُْم   وَعَسَٰى َأن تَكْرَهُوا َشيْئًا وَهُو ـَّّ َ كُرْه  ل وَ الْقِتَاُل وَهُو
هُ يَعْلَمُ وََأنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ َّّ كُْم ۗ وَالل ـَّّ ٌّ ل  .(1)﴾شَرّ

يعلّمه الإيمانُ أّن الإنسان الذي حمل ا لأمانة التي عُرضت على السموات والأرض و
ض نفسه  َين أن يحملنها قد عّرَّ للابتلاء الذي تصح معه المسؤولية، وتثبت به  –بذلك –والجبال فأب

كما قد يتوهّم بعضهم، ول كنّه مبتلى بالخ ير والشّر:  –وحده  –الجدارة، وأنه ليس مبتلى بالشر 
﴿ ْ  .(2)﴾نَةً   وَِإلَيْنَا تُرَْجعُونَوَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَاْلخ َيْرِ فِت

ّ ه  وأنه مسؤول عن مسل كه فيما يبتلى به، فإن كان خيرًا أدّى ما يتطلبه الخ ير من شكر الل
خيرًا خالًصا لا يناله من ورائه سوء، كال كبر أو البطر أو الاستعلاء أو  –عندئذٍ  –على نعمته، فيكون 

ّ ه وعدله وحُسن مثو  بته يدفعه إلى الجحود، وإن كان ما نزل به على غير مراده، فإّن إيمانه بحكمة الل
ّ ه الأخرى التي يتعذّر إحصاؤها واستقصاؤها،  الّصبر في غير سخٍط ولا جزٍع، مذكرًا نفسه بنعم الل

ّ ه  من ضروب البلاء التي لا طاقة له على  -تعالى –وبما كان يمكن أن يحّل به لولا لطف الل
ّ ه التي تتجلّى على عباده حينًا يل كروبهم،  احتمالها، موّجهًا قلبه إلى آثار رحمة الل بعد حينٍ، فتز

يكون الّصبر عليه بابًا من  ّ يكون البلاء سبيلًا إلى مزيٍد من الخ ير، و وتكشف همومهم، ومن ثم
ّ ه تعالى،  يادة الحسنات، أو رفع الدّرجات عند الل أبواب الطاعة، يؤدّي إلى تكفير الذنوب، أو ز

يصدق عليه  ن، إّن أمره كلّه له خير، وليس ذلك : "عجبًا لأمر المؤمما قاله الرسول  –عندئذٍ –و
لأحٍد إلاّ للمؤمن، إْن أصابته سرّاء شكر، وكان ذلك خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا 

 .(3)له"
ا، كان له من إيمانه  َّّح المؤمن بمقتضيات الإيمان في مواجهة الابتلاء، خيرًا أو شرًّّ فإذا تسل

نجاة من الجزع والسخط والكمد  –كذلك –بر بها، وكان له عصمة من غرور النّعمة والزّهو وال ك
الذي يقهر النفس بسبب ما ينزل بها من الضر والمكروه، واتصفت النفس بالثبات والتوازن عند 

َاٍب مِّن قَبِْل َأن نزول البلاء: ﴿ مَا َأَصاَب مِن مُِّصيبَةٍ فِي الَأْرِض وَلا فِي َأنفُِسكُْم ِإلاَّ فِي كِت

                                 
 . 026( سورة البقرة، آية رقم: 1)
 . 05( سورة الأنبياء، آية رقم: 2)
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 الغزالي. المكي، وإحياء علوم الدين لأبي حامد 
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ُ لا نَّبْرَأَ  ِ يَِسير . لِكَيْلا تَْأَسوْا عَلَى مَا فَاتَكُْم وَلا تَْفرَُحوا بِمَا آتَاكُْم وَاللَّه هَا ِإنَّ ذَلَِك عَلَى اللَّه
 .(1)﴾فَخُورٍ  ُيحُِبّ كَُلّ مُخْتَالٍ 

ً للتّشاؤم أو  -ج ّ ه وقدره أن تقع فريسة وليس من صفاتِّ مثل هذه النفس المؤمنة بالل
القوى، ويبدّد الطاقة النفسية، ول كنها تتجه نحو الرّجاء والأمل، الذي يجدّد العزم اليأس، الذي يشّل 

ر تحقيقه، وإنما  يقوّي الإرادة، وليس هذا الرّجاء نوعًا من الوهم الكاذب، أو الخيال الذي يتعّذَّ و
ّ ه، الذي ترتبط بمشيئته الأسباب، واستمساك ب ما يُعين على هو اعتصامٌ بما يستوجبه الإيمان من ثقةٍ بالل

 ذلك من صبرٍ وجلدٍ وكفاٍح.
ن القصص القرآني ما يدل على أن القنوط واليأس يتعارضان مع مقتضيات  وقد تضمَّّ
الإيمان، وجاء ذلك في حديث القرآن عن إبراهيم عليه السلام، حينما بشّرته الملائكة بغلاٍم عليمٍ، 

في نطاق الأسباب المعتادة، حتى إّن امرأته وتعّجب إبراهيم وَزَوْجُه لهذه البشارة التي لا تدخل 
ُ وََأنَا عَجُوز  وَهََٰذَا بَعْلِي َشيْخًا   ِإنَّ هََٰذَا لَشَْيء  عَجِيب  )قالت: ﴿ يْلَتَٰى َأَألِد َ ( قَالُوا 44يَا و

َبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُْم َأهَْل الْبَيِْت ۚ إِ  جِيد  َأتَعَْجبِينَ مِْن َأمْرِ اللَّهِ   رَْحمَُت اللَّهِ و ، وعندما (2)﴾نَّهُ حَمِيد  َمّ
بَشَّرْنَاكَ بِاْلحَِقّ أفصح إبراهيم عن عجبه، الذي يكاد يصل إلى حد الاستغراب، قالت له الملائكة: ﴿

َ تَكُن مَِّن الْقَانِطِينَ  ِ ِإلاَّ فردّ عليهم قائلًا: ﴿﴾ فَلا َبِّه ِ ر قَاَل وَمَن يَْقنَُط مِن رَّْحمَة
آلُّونَ  .(3)﴾الَضّ

وبنيه الذين كادوا لأخيهم  –عليه السلام–كرّر مثل هذا الأمر في الحديث عن يعقوب وت
يوسف، وحسدوه على حّب أبيه له، وتآمروا على إبعاده عنه، وكانوا سببًا فيما تعرّض له يعقوب 
يوسف عليهما السلام من ألوان البلاء، وهو بلاء تطاول عليه العهد، وتراكمت فيه المحن،  و

يه الآلام وتنوّعت، وكان من شأن ذلك كلّه أن يتسلّل اليأس إلى قلب يعقوب، لولا وتضاعفت ف
ما امتلأ به قلبه من رحابة الأمل، وانفساح الرّجاء، ولهذا وجدناه يقول لأبنائه الذين كانوا من 

ُ أسباب محنته ﴿ ُ ه َّّه ُ َأن يَْأتِيَنِي بِهِْم جَمِيعًا ۚ ِإن ه َّّ ُ )فََصبْر  جَمِيل    عَسَى الل ُ اْلحَِكيم َ الْعَلِيم ( 33و
ْت عَيْنَاهُ مَِن اْلحُزِْن فَهُوَ َكظِيم  ) َّّىٰ عَْنهُْم وَقَاَل يَا َأَسفَٰى عَلَٰى يُوُسَف وَابْيَّضَّ ( قَالُوا 31وَتَوَل

ٰى تَكُونَ حَرًَضا َأْو تَكُونَ مَِن الْهَالـِِكينَ ) َّّ ُ يُوُسَف َحت ِ تَْفتَأُّ تَذْكُر ه َّّ مَا َأْشكُو  ( قَالَ 34تَالل َّّ ِإن
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ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) ه َّّ ُ مَِن الل ِ وََأعْلَم ه َّّ ْ مِن 34بَثِّي وَحُْزنِي ِإلَى الل سُوا ْ فَتََحّسَّ ( يَا بَنِّيَّ اْذهَبُوا
َّّ الْقَوْمُ  ِ ِإلا ْوِح اللّه َ يَيَْأُس مِن رَّّ ُ لا ه َّّ ِ ِإن ْوِح اللّه ْ مِن رَّّ َ تَيَْأُسوا ِ وَلا يُوُسَف وََأِخيه

 َ  .(1)﴾افِرُونَالْك
ّ ه رجاءه،  وقد ظّل يعقوب مستمسكًا بما يقتضيه الإيمان من صبرٍ وأمٍل إلى أن حقّق الل

 وجمعه بأبنائه على خير ما يرجوه لهم، من رفعةٍ ومكانةٍ وجاه عظيم.
يبثه في قلوب الصحابة  وُتحدثنا كتب الّسيرة عن نماذج لهذا الأمل الذي كان الرسول 

من شدائد وأهوال. ومن أبلغ الأمثلة على  –في بعض الأحيان –ال كرام، مع ما كان يحيط بهم 
ذلك ما وقع في غزوة الأحزاب التي اجتمعت فيها كلمة المشركين والمنافقين واليهود على حرب 

أثرًا شديدًا في  –بدايةفي ال –المسلمين، وأحاط هؤلاء بالمسلمين من كّل جانٍب، وأحدث الحصار 
ِإْذ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُْم وَمِْن َأْسفََل مِنكُْم وَِإْذ زَاغَْت نفوس المحاصرين حتى ليقول القرآن: ﴿

نُونَا ) ِ الظُّ َ وَتَظُنُّونَ بِاللَّه َنَاِجر َلَغَِت الْقُلُوُب اْلح َب ُ و َ الْمُؤْمِنُونَ 11اْلَأبَْصار ( هُنَالَِك ابْتُلِي
 ْ ً وَزُل ً َشدِيدا . وفي ظلمة المحنة، وهَوْل الحصار كان الرجاء في كشف هذه الغمّة (2)﴾زِلُوا زِلْزَالا

يقه إلى قلوب المؤمنين؛ ليمنحها السّكينة والّصبر على البلاء، والعزم على الثبات والجهاد، بل  يجد طر
ّ ه هي العليا، ويخرج إّن الرّجاء قد امتّد ليتحوّل إلى إشارةٍ بالنصر والفتح المبين، التي ت كون به كلمة الل

الذي أشار على  –الإسلام به إلى خارج شبه الجزيرة العربية، وفي ذلك يقول سلمان الفارسي 
ّ ه قريب  –بحفر الخندق الرسول  "ضَرَبُْت في ناحية من الخندق، فَغَلُظْت عليَّّ صخرة ورسول الل

مني، فلما رآني أضرب، ورأى شدة المكان علي، نزل فأخذ المعول من يدي، فضرب به ضربة 
لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، ثم ضرب الثالثة فلمعت 

ّ ه، ما هذا الذي رأيت لمع تحت تحته برقة أ خرى. قال )سلمان(: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الل
ّ ه فتح  المعول وأنت تضرب؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت: نعم، قال: أما الأولى فإن الل

ّ ه فتح ع ّ ه فتح بها عليّ الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الل ليّ بها عليّ بها اليمن، وأما الثانية فإن الل
، واستعاد المحاصرون سكينتهم ورباطة جأشهم، وتذكّروا ما تعلموه من أنهم سيُبتلون في (3)المشرق"

–أموالهم وأنفسهم، وأنهم سيلاقون من أهل الكتاب والمشركين أذى كثيرًا، وليس في الأمر 

                                 
 . 97 - 90( سورة يوسف، آيات رقم: 1)
 . 22 - 23( سورة الأحزاب، آيات رقم: 2)
ين، طبعة الحلبي، 3)  . 022/ 0م، ج: 2255/ 0ط ( سيرة ابن هشام، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وآخر
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َ غرابة ولا مفاجأة: ﴿ –إذن ا رََأى الْمُؤْمِنُونَ الَأْحزَاَب قَالُوا ه َّّ ُ وَرَُسولُهُ وَلَم ه َّّ ذَا مَا وَعَدَنَا الل
يمَانًا وَتَْسلِيمًا َّّ ِإ ُ وَمَا زَادَهُْم ِإلا ُ وَرَُسولُه ه َّّ . ثم توالت الأحداث بما يحقق هذه (1)﴾وََصدََق الل

نته الآيات التالية )  (.07 - 05البشارات، على النحو الذي تضمَّّ
يكون اليأس والقنوط قرينًا لل كفر: وهكذا يقترن الإيمان بالتفاؤل والرجاء في فضل  ّ ه، و الل

ولَئَِك لَهُْم عَذَاب َألِيم﴿ ولَئَِك يَئِسُوا مِْن رَْحمَتِي وَأُّ َلَّذِيَن َكفَرُوا بِآيَاِت اللَّه وَلِقَائِهِ أُّ  .(2)﴾وَا
وتتضح المفارقة بين هذه المشاعر والصفات التي يستمدها الإنسان من عقيدته، والمشاعر 

ها بعض أتباع المذاهب الإلحادية، وهي مذاهب تنظر إلى الإنسان على أنه قد قُذف به التي يعاني من
إلى الوجود قذفًا، ودفع به إلى ال كون دفعًا، وعليه أن يواجه الطبيعة والأقدار مجردًا من كل سندٍ 

يمنحه  روحي، فليس لديه إيمان بوجود إلهٍ رحيمٍ، يحفظه ويرعاه ويسانده، وليس لديه إيماٌن بخلودٍ 
ل أعباء الحياة ومشقاتها، ولهذا يشعر مثل هذا الملحد بالضآلة  ُّّ جرعةً من الأمل الذي يساعده على تحم
يعيش مفعمًا بالتّشاؤم واليأس، حيث يحيط العدم من حوله بكل  والعجز والقهر، والاغتراب، و

سفة الوجودية "إّن شيءٍ، وحيث يفتقد الوجود في جملته غاية يسعى إليها، وفي ذلك يقول بعض فلا
تجربة القلق تُفضي بنا إلى أن نشعر بأنفسنا، وأننا هنا في العالم مهجورون دون سنٍد أو معينٍ، لقد 
لقينا في هذا العالم دون أن نعرف لذلك سببًا. وهنا توكيد من التأكيدات الرسمية في فلسفة  أُّ

هذا الكائن الذي قذف به  الوجود، فنحن موجودون، دون أن نعثر على سبٍب لوجودنا، ووجود
إلى هذا العالم وهو الإنسان هو في الوقت نفسه وبالضّرورة كائن فاٍن، فهو وجود من أجل الموت 

، ولهذا يوصف (3)في زمٍن متناه محدود، وهذا يفسر الطابع الفاجع للهم" –إذن –... فنحن 
يغمره القلق،  ه الموت، و بل إّن "الإنسان يعي نفسه كمخلوٍق الإنسان عندهم بأنه موجودٌ في عالم يحّدُّ

، والفرق واضحٌ بين (4)يحيا أصلا في القلق، وأنه منسحق تحت وطأة وحدته، داخل أفق زمانيته"
 النظرتين والموقفين، وهو فرق ليس بالهيّن؛ بل إنه يتعلق بصميم الحياة وجوهرها.

                                 
 . 00( سورة الأحزاب، آية رقم: 1)
 . 00( سورة العنكبوت، آية رقم: 2)
ية العامة للكتاب، 3) ( جان فال: من تاريخ الوجودية، ضمن نصوص مختارة، ترجمة الأستاذ: فؤاد كامل، الهيئة المصر

 . 20 - 22، ص: م2297/ 2ط
ِّّر 45، ص: م2277مكتبة مدبولي  ،جمة د/ عبد المنعم حفني( جان فال وآخرون: ما هي الوجودية، تر4) ، وكان يُعب

جون ماكوري: الوجودية،  ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام،  –كذلك  –بقوله هذا عن فلسفة هايدجر، وانظر 
يت  يا، طبع ال كو  . 094 - 090، ص م2290مراجعة د/ فؤاد زكر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة أصول الدينـــــــــــــــــــــــــــ  حاجة الإنسان إلى الدّين الإلهي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 

 

الأمل، وتتزوّد منه وهذا معنى من معاني الدين، تكتسب به النفس رحابةَ الوجود وفسحة 
كان الدّين جديرًا  –ولغيره من المعاني–بقدرةٍ متجدّدةٍ على مواجهة الحياة واحتمالها، ولهذا المعنى 

 بالانتماء إليه والحرص عليه.
 رابعًا: في المجال الأخلاقي:

ٌ لا يمكن تجاهله في مجال الأخلاق، حيث تقدّم إلى أتباعها جملة من  القيم للعقيدة أثر
الّتي تطالبهم بالالتزام بها، وتحذّرهم من الإهمال لها، وإذا أخذنا الإسلامَ مثلًا فسوف  الأخلاقية،

يعاٍت، وما أوصى به من وصايا يرتبط بالأخلاق ارتباًطا وثيقًا،  نلاحظ أّن ما دعا إليه من تشر
 على جانب العقيدة فيه. –كذلك–وينطبق هذا 

تناسب مع مكانة العقيدة في نفس المؤمن: قوّة وضعفًا، ويمكن القول بأّن درجة الالتزام ت
ّ ه   ومنها: ويتّضح ذلك التّناسب والتّرابط في كثيرٍ من أحاديث الرّسول الل

ّ ه واليوم الآخر  - ّ ه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالل "من كان يؤمن بالل
ّ ه واليوم الآخر فليقل خيرًا  أو ليسكت". متّفق عليه. فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالل

 "لا يؤمن أحدكم حتّى يحّب لأخيه ما يحّب لنفسه". متّفق عليه. -
 "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ....". متفق عليه. -

وإذا كان الإيمان يدفع المؤمن إلى التّخلّق بهذه الأخلاق وأمثالها؛ فإّن التّقصير في التزام 
صاحبه، حتّى إنّه ليخرجه من كمال الإيمان أو يدخله في باٍب من  هذه الأخلاق يعود بالضّرر على

 أبواب النفاق، ومن الأمثلة التي توّضح هذا قولُه تعالى: 
َ )1َأرََأيَْت الَّذِي يُكَذُِّب بِالدِّيِن )﴿ - ( وَلَا َيحُُضّ 4( فَذَلَِك الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيم

ّ ه (1)﴾عَلَى َطعَاِم الْمِْسِكينِ   :، وقول رسول الل
ّ ه لا يؤمن )ثلاث مرات( قالوا: من، قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه". متفق  - "والل

 عليه.
"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان". متفق  -

 عليه.
 . (1)"لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد -

                                 
 . 0 - 2( سورة الماعون، آيات رقم: 1)
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وقد لاحظ ابن خلدون هذا الارتباَط بين درجة الإيمان ودرجة الأخلاق، وأنّه كلّما 
تأّصل الإيمان في القلب تأّصلت الأخلاق، وأصبحت راسخةً في النّفس، بحيث يكون الانقياد لها 

أّن "حصول المل كة ورسوخها مانع من  -عنده–والعمل بمقتضاها سهلًا يسيرًا، والّسبب في ذلك 
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". وفي  ف عن مناهجه )أي: الإيمان( طرفة عين، قال الانحرا

وأحواله، فقال في أصحابه: هل يرتد أحد  حديث هرقل، لما سأل أبا سفيان بن حرب، عن النبي 
منهم سخطًا لدينه؟ قال: لا، قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ومعناه أن مل كة 

َّّت في القلب عسر على النفس مخالفتها، شأن الملكات إذا استقرت، فإنها تحصل الإ  يمان إذا استقر
 .(2)بمثابة الجبلة والفطرة"

 وتتميّز الأخلاق المنبثقة من العقيدة بمزايا عديدة، من أهمّها: 
أّنها ترتكز على قاعدةٍ راسخةٍ من يقظة الضمير، وصحوة الشّعور، بحيث تكون الرّقابة على الفعل 
ً داخلية، وعندئٍذ يكون الإقبال على الفعل أو الامتناع عنه متّفقًا مع اّتجاه القلب،  ً ذاتيّة رقابة

ّ ه، الذي يعلم السّرّ والنّجوى يعلم خائنة الأعين وما المحكوم بما تغرسه العقيدة فيه من مراقبة الل ، و
تخفي الّصدور، ومن ثمّ لا يكون صاحبه مطالبًا بإحسان الفعل فحسب، بل بإحسان النّية أيًضا؛ 

، وفي ظّل هذا الاعتقاد لا يمتنع الإنسان عن الرّذائل أو لأّن )الأعمال بالنّيّات( كما قال النّبي 
ً لجانب النّاس، بل مراعاة لحّق الر   –جّلَّ جلاله–بوبيّة، وخوفًا من مقام الرّّب الآثار، مراعاة

وحذرًا من عقابه، وهذا هو الذي يفسر لنا أّن بعض الناس قد يقع في الخطأ أو الخطيئة، دون أن 
يّطلع عليه أحدٌ، ل كنه لا يحّس راحة الّضمير ولا يهدأ له بال، ولهذا يعترف على نفسه، مع علمه بما 

، ثم إّن هذا عهد الرسول   في( 3)كما حدث لماعز والغامدية يمكن أن ينزل به من عقاٍب شديدٍ،
هو الّذي يفسّر لنا أيًضا اّتجاه بعض النّاس إلى فعل الخ ير في سرٍّ وخفاءٍ، بحيث لا يعرف النّاس 
ياءٍ أو سمعةٍ، وهذا المستوى من  ّ ه تعالى، دون ر أسماءهم؛ لأّنهم يريدون لعملهم أن يكون خالًصا لل

                                                                                             
ياض الصالح ين للإمام شرف الدين النووي، تحقيق وتخريج: ( 1) راجع في تخريج هذه الأحاديث: الطبعة المحققة من ر

باح، أحمد يوسف الدقاق. نشر دار المأمون للتراث، دمشق  يز ر ، 225، 200، 250، صفحات م2290عبد العز
 . 254، 205/ 0. وانظر للحديث الأخير مسند أحمد 023
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باب ا00، 02/ 9( انظر: صحيح البخاري كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون 3) . وانظر 00، 0/ 9لرجم بالمصلى: . و
 . 072 - 070/ 4، وصحيح مسلم: كتاب الحدود، باب حد الزنا:  05، 04/ 9
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ٌ مثله الرّقابة الدّا خلية لا يتحقّق بالخضوع للقانون البشرّي؛ لأّن إحساس الإنسان بأّن واضعه بشر
يوحى إليه بأن من الممكن التّحايل عليه، والالتفاف من حوله، ولذلك يحتاج القانون البشرّي إلى 

 وسائل الرّدع والعقوبة الملموسة؛ ليتسنّى تحقيق قدرٍ من الاحترام والهيبة له.
ّ ه تعالى، امتد أثرها إلى علاقة صاحبها بغيره من  وإذا تأّسست الأخلاق على مراقبة الل

الناس، فجاءت أخلاقه بعيدةً عن إيذائهم، وتمني الشر لهم؛ لأّن ذلك يتنافى مع حقيقة الإيمان، 
ّ فإّنها تقوم على قاعدةٍ من العدالة  كما دلّت على ذلك الأحاديث التي سقناها منذ قليٍل، ومن ثم

يّة والإيثار، وهو مستوى لا يكاد يتحقّق إلا في ظّل  –في أفقها الأعلى–ة، وترتفع والرّحم إلى الغير
يؤدّي هذا المستوى الأخلاقي الرّفيع إلى قلة الجرائم   –على اختلاف أنواعها –العقيدة الّصحيحة، و

لَّذِيَن آمَنُوا وَلَْم اكما يؤدّي إلى أن ينعم المجتمع الذي تسود فيه هذه الأخلاق بالأمن والطمأنينة: ﴿
ولََٰئَِك لَهُمُ اْلَأْمُن وَهُم مُّهْتَدُونَ  يمَانَهُم بِظُلْمٍ أُّ َلْبِسُوا ِإ  .(1)﴾ي

أمّا المجتمع الذي تضعف العقيدة فيه أو تنعدم فإنّه يكون معرًضا لأنواٍع من الجرائم النفسيّة 
بالأمن، وفي مثل هذه المجتمعات  والأخلاقيّة، التي تؤرّق أفراده، وتنهك قواه، وتفقده الإحساس

تزداد نسبة القلق والاكتئاب النفسي، والأمراض العقلية، والانتحار، والاغتصاب والطلاق 
 والعدوان والجرائم، وما أشبه ذلك من الأمراض النفسية والاجتماعية.

عن  وقد ذهب بعض الباحثين الغربيّين إلى أّن التوّسع المادّي والتقلّص الرّوحي والخروج
يّة، وقد أدّى التنافس  يّة خطرًا لا يقّل أهمّية عن الخطر الناشئ عن القنبلة الذّر الدّين قد أوجد للبشر
العنيف بين الدّول، والرّعب والمذابح وغيرها إلى سيطرة الدّهشة والاستغراب على الإنسان المعاصر، 

هدّدهما خطر التّدهور والزوال، وكان كما دفعته إلى التّساؤل عمّا إذا كانت قيمه الرّوحية وحياته يت
ذلك سببًا في هذا الإحساس بالتّشاؤم بشأن مصير أوروبا وتدهور حضاراتها، بسبب ضعف الوازع 

، وتؤكّد الإحصاءات هذه المخاوف التي تكاد تهوي بالحضارة الغربية، وبغيرها إلى قاٍع (2)الدّيني فيها
يهم: لقد رجو نا أن نداوي مصائب النوع الإنساني بال كنوز المادية، سحيٍق، وفي ذلك يقول أحد مفكر

يين، وإفلاس الملايين، وانتحار الأسر  ل كن ذلك لم يتحقّق، بل تحقّق العكس "فإّن جرائم الفوضو
بأجمعها، والوساوس الآخذة في الانتشار بين الناس، والجنون ... وكّل هذا الفساد الخلقي الّشديد 

                                 
 . 90( سورة الأنعام، آية رقم: 1)
ين، ترجمة سعيد عبود السامراني، دار مكتبة الحياة، 2) م، ص: 2266( انظر لوس ل، شنايدر: العالم في القرن العشر

033 - 032 . 
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عّمَّ أجناسنا ناشئ عن عدم وجود أصل يصلح لإحداث الوحدة الوطأة البعيد القرار، الذي 
والإخاء بين احتياجنا الدائم للعمل، وبين عاطفة الحب فينا؛ لذلك ترى ظلمات من الحسد والكمد 
آخذة في الاسوداد كل يوم، ملقية أطنابها على عالمنا"، وينتهي مفكر آخر إلى القول بأن "من 

ن الرقي الباهر الذي حصل في العلوم، .... وأن هذه الفتوحات التناقض المؤلم البين أن نرى أ
المتوالية التي تمت للإنسان في الطبيعة، بينما رفعت عقولنا إلى المدركات العالمية أهبطت إنسانيتنا إلى 

 .(1)أخّسِّ الدركات"
ومن أجل ذلك ارتفعت أصوات كثيرٍ من المصلحين بالعودة إلى الإيمان، الذي هو 

ُلقية والعقلية، التي يواجهها الإنسان، وقد رأى هؤلاء أّن الخ ير في الّسبيل ا لأمثل لحّل المشكلات الخ
ّ بأن تّتجه التّربية  إلى أن تغرس في نفوس الأطفال عقيدةَ  –منذ الطفولة–المجتمع لن يتحقّق إلا

ّ ه ورقابته وهيمنته؛ لأّن ذلك سوف ينشئهم على العادات الطّيبة الخ يّر ة، وبذلك يّتجه الإيمان بالل
 .(2)نحو الأمن والسعادة –في جملته –المجتمع 

ومع أن تلك التجربة المُرّة التي عاشتها أوروبا في ظّل تسلط ال كنيسة الكاثوليكية قرونًا 
عديدة، جعلتها تتمرّد على ال كنيسة، وما تمثله من دين فإننا نجد من بين فلاسفة الحضارة فيها من 

ى الدين، يقول توينبي بعد أن أشار إلى هذه الحقيقة "ول كني أعتقد أن ينادي بضرورة العودة إل
ية لا تستطيع أن تعيش  ونحن –دون ديٍن، وعندما تعترضك فترة متأزمة  –قط–الكائنات البشر

 .(3)، فإّن الدّين يواجهك، وعليك أن تواجهه"-نعيش في فترةٍ متأزمةٍ من الناحية الرّوحية
ية، وهو رحمة وهكذا يأتي الدّين ليكون  كما كان دائمًا طوق النّجاة، الذي تبحث عنه البشر

ّ ه إليها في كل حين، ول كنها قد تُعرض عنه جهلًا أو غرورًا أو استكبارًا، ل كنّها ما تلبث أن تحّس  الل
أّنها محتاجة إليه نتيجة لما تعانيه من حيرةٍ وقلٍق واغتراٍب، وإحساس بوحشة الوجود وكآبته، فإذا 

الدين وجدت في رحابه من نور الوحي، وهدي النبوة، وسكينة الإيمان ما يهديها سواء آبت إلى 
 الّسبيل.

                                 
بي بيروت، ط( انظر: مح1) يد وجدي: الإنسان في عصر العلم، دار الكاتب العر  . 620، 620/ 0مد فر
يمان، ترجمة د/ ثروت عكاشة، دار المعارف ط 2)  - 222، 90، 92، ص م2264/ 0( هنري لنك: العودة إلى الإ

202 . 
ينبي، الدار القومية للطباعة والنشر 3) ّ ه الشفقي، مع أرنولد تو  . 04ص  ،م2264( محمد عبد الل
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ولقد ظّل هذا النور الإلهّي المتمثّل في الوحي والنّبوة يتجدّد: عصرًا بعد عصرٍ، إلى أن ختمه 
ّ ه على رسوله محمّد  ّ ه بالإسلام الّذي أنزله الل ّ ه  الل به الدّين كلّه، وجعله وارثًا  –تعالى –وقد أكمل الل

لما في الرّسالات كلّها من الحّق والخ ير والهدى. ومصّححًا لما ألحقه البشر بها من التّغيير والتّبديل، 
ًا ومهيمنًا على الكتاب كلّه: ّ ه تعالى خاتم  ولهذا جعله الل

َابَ ﴿ - ِ مَِن بِاْلحَِقّ مُصَ  وََأنْزَلْنَا ِإلَيَْك الْكِت َيْنَ يَدَيْه ِمَا ب َابِ دِّقًا ل وَمُهَيْمِنًا  الْكِت
 ِ  .(1)﴾عَلَيْه

 ورضيه لعباده كلهم دينًا:
َ َأْكمَلُْت لـَكُْم دِينَكُْم وََأتْمَْمُت عَلَيْكُْم نِعْمَتِي وَرَِضيُت لـَكُمُ اْلِإْسلَامَ ﴿ - الْيَوْم

 .(2)﴾دِينًا
 

  

                                 
 . 49( سورة المائدة، آية رقم: 1)
 . 0( سورة المائدة، آية رقم: 2)
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