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بسم هللا الرحمن الرحيم
تقديم
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونتوب إليهه ونسهترهره ،ونيهوي ونسهوم وه
المبعوث رحمهة لوعهالمين ،ىهو هللا ويهه و وه ألهه و ىهحابه والتهابعين ل هم
بإحسان إل يوم الدين.
وبعد:
فوقد تعددت وج ات نظهر الهوسههات الماديهة والوةهعية حهو إلوها اإلنسهان
وغاية وجوده في هذا العالم ،وإل ين ييير بعد هذه الحياة الدنيا؟
ونظههرا ألن كههه هههذه الهوسهههات إنمهها تنلوهها ثههن إلوهيههات يقافيههة وا تقاديههة
ثختوهة ،بعيدة كه البعد ن وحي السماء فقد ةوت اللريا وجانب ا اليواب.
ثا اإلسالم  -الرسالة الخاتمة  -فقد تحدث ن اإلنسهان  -ثهن إلهال القهرأن
والسنة  -ثوةحا به ثجيبا و هذه األسئوة التي حارت في ها قهو ىهحاب
الهوسهات المادية..
ثن ين ت اإلنسان؟
وكيف ت ؟
ولماذا ت ؟
وثا الميير بعد الموت؟ إل غيرها ثن األسئوة ...
ولذا نستليع ن نقو  :إن اإلسالم قد بهين  -بمها يحتهاإ إله ث يهد  -قيمهة
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اإلنسان وثكانتهه فهي ههذا الوجهود ،كمها بهين غايهة وجهوده وثقيهد الخهالا ثهن
إلوقههه ،وثهها ظههم الهههرا بههين هههذا اإلنسههان  -إنسههان اإلسههالم  -واإلنسههان كمهها
تيوره الهوسهات المادية والوةعية.
نَِ
وىدا هللا{ :أ َ َو َمن ََنَ َ َمت نَ فَأَحتَت َٰنَنُ َو ََََۡنَنَ هَنُُ رن ا يَمشِن ِِن ُِ فِن ٱهنَّ ِ
ُّ
س ِِ َخَ ِ ج ِمن َهَ} [األنعام.]122 :
ٱهظۡ َٰ َم ِ
ََ َم َّمثَُُۡ فِ
ت هَت َ

ولقههد قههام ف ههيوة العههي العالثههة الههدكتور يوسههف القرةههاو  -فههي هههذه
المحاةههرة  -بعههره هههذا األثههر وتجويتههه ثههن إلههال كتههاب هللا وسههنة رسههوله
ىو هللا ويه وسوم و قوا

وماء المسومين ،فج اه هللا إلير الج اء.

***
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بسم هللا الرحمن الرحيم
لإلنسههان فههي اإلسههالم قيمههة كبيههرة ،وثكانههة رفيعههة نههوه ب هها القههرأن الكههريم،
ونوهههت ب هها السههنة النبويههة و عههاد ب هها ومههاء اإلسههالم فههي كههه اإلتيهها

،

ت َو َمنَ
سن َّخ ََ هَُنم مَّنَ فِن ٱه َّن َٰ َم َٰ َ ِ
فاإلنسان هو المخووا الذ كرثهه هللا تعهال َ { :و َ

ض ََ ِمتََ ِمنُ} [الجايية.]13 :
فِ ٱۡل َ ِ
تحدث القرأن ن اإلنسان وإليائيه ورسالته و حوالهه فهي عهرات ،بهه
ثئات ثن أياته .وحسبنا ن و فهوإ ثهن أيهات الهوحي اإلل هي نه

بهه الهرو

األثين و قوب ثحمد ىو هللا ويه وسهوم  -وكانهت إلمهآ أيهات  -لهم ترههه
عههه ن اإلنسهههان و القتهههه بربهههه القهههة التكهههريم ،و القهههة ال دايهههة والتعوهههيم -
واإلتارت اآليات لهظ «الرب» لما يععر به ثن التربية والر ايهة والترقيهة فهي
ثدارإ الكما  ،هذه اآليات األول في القرأن هي قوله تعهال { :ٱق َنَأ ِِسس ِنم َ ِِن َ
ٱإر َٰ َن َ ِمن ََۡن  2ٱق َنَأ َو َ ُِّن َ ٱۡلََ َنَ  3ٱهَّن ِِ ََّۡن َم ِِنسهَََۡ ِمََّۡ 4ن َم
ٱهَّن ِِ َََۡن َ َََۡ 1ن َ ِ
ٱإر َٰ َ َ َمَ هَم يَََۡم} [العوا.]5 - 1 :
ِ

والحا ن القرأن كوه إثا حديث إله اإلنسهان ،و حهديث هن اإلنسهان .حقها
إن اإلنسان عيء ةئيه بالنسهبة لسهعة الكهون ثهن حيهث حجمهه وحيهاة جسهمه،
ولكنه ثن حيث روحه وكيانه المعنو عهيء كبيهر ،وههه اإلنسهان فهي الحقيقهة
إ ذلك الرو وذلك الكيان المعنو ؟
وقد نسب إل اإلثام وي رةي هللا نه قوله يخاطب اإلنسان:
دواؤك فتننننننننن ومنننننننننَ

نننننننننَ وداؤك مننننننننننن ومننننننننننَ شننننننننننََ

قيمة اإلنسان وغاية وجوده في اإلسالم

4

ننننننن تَ وفتننننن ارلننننن أل اهَنننننَهم اۡلَ نننننَ

و ننننننن م أرننننننن َنننننننَ

وحقا إن اإلنسان ثهن حيهث مهره القيهير وه األره ذرة فهي ىهحراء
األزثنة البعيدة ال هاربة فهي غهوار القهدم ،ولكهن المهمثنين يوقنهون ن المهوت
لهيآ ن ايههة اإلنسهان ،إنههه ثحلهة انتقهها إله األبهد الههذ
الخوود ..إل حيهث يقها

ن ايهة لههه ،وإله دار

سن ََٰۡم ََۡنتُم ِب ن م فَسدَۡ َهنَ َٰ َ
َ ِۡنيِي َ } [ال ثهر:
لومهمثنينَ { :

.]73
ثكانة اإلنسان ثن هللا:
وفي أيات كثيرة ثن سور عت بين القهرأن قهرب اإلنسهان ثهن هللا سهبحانه،
وقههرب هللا تعههال ثههن اإلنسههان ،وذلههك القههرب القريههب الههذ حلههم سههلورة
الوسههلاء السماسههرة المرت ه قين باألدي هان ،الههذين جعوههوا ثههن نهس ه م «حجاب ها»
و « بواب» رحمة هللا الواسعة ،وهللا يعوهم ن هم كهاذبون .قها هللا فهي القهرأن
سأَهَ َ ِ ََ ِد
الكريمَ { :وإِذَا َ

َنِ فَ ِإرِ قَ َِين أ َِتن دَ ن َ ٱَ ٱهنيَّاِِ إِذَا دَ َنَ ِ } [البقهرة:

.]186
فاهلل تعال  -ثع ووه و إلوقه  -قريب ثن م ،به هو ثع م ينما كانوا كمها
قا سبحانهَ { :وه َ َمََُم أَي َ َمَ َن م} [الحديدَ { ،]4 :و ِ َّّلِلِ ٱه َمش ِنَُ َوٱه َم ِنَ فُۚ فَأَينَ َمنَ
َ هُّ اْ فَث َ َّم َوَُ َّ
ٱّلِلِ} [البقرة.]115 :

ويمكههد الرسههو ىههو هللا ويههه وسههوم هههذا المعنه فههي حاديههث ههن ربههه:
«أرَ ني ظ
ف رف

ي ِ  ،وأرَ مَُ إذا ذََر  ،فإ ذََر ف رف ُ ذََ نُ

 ،وإ ذََر فن منذ ذََ نُ فن منذ َتنَ مننُ ،وإ

ش ن َا ََِننت إهتننُ ذ ا ننَ ،وإ

َنَُۚ إهن َّ

َننَُۚ إه ن ذ ا ننَ ََِننت إهتننُ َِ ننَ ،وإ
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أ َر يمش أ ت ُ هَوهة»(.)1
وحت العياة المسرفون وه نهسه م لهيآ بيهن م وبهين هللا تعهال حجهاب،
قا تعال { :قل َٰ َي َِ ََ ِد َ ٱهَِِّي َ أَس ََف اْ ََۡ َٰ ٰٓى أَرف ِِهم ََل ََنَل اْ ِم
ننََّحتم} [ال ثهههر .]53 :فهههرغم يهههيان م
ُۚ ََ ِمتَن فننَ إِرَّنننُُ هننن َ ٱه َفننن ٱهن ِ
يَ ِفنننَ ٱهنننُِّر َ

ٱّلِلِ ِإ َّ َّ
َّح َمن ِة َّ ف
ٱّلِلَ

وإسراف م و نهس م لم يحرث م ثن عرف انتساب م إليه ،وناداهمَٰ { :يَ َِ ََ ِد َ }.

***

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )1رواه البخههار فهههي كتههاب «التوحيهههد» ،وثسههوم فهههي «الههذكر والهههد اء» ،انظههر« :الوملهههم
والمرجان فيما اتها ويه العيخان» حديث (.)1713
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ثكانة اإلنسان في المأل األ و
ثهها ثكانتههه هنههال فههي المههأل األ وه  -نههد العههوالم الروحيههة العوويههة  -ف ههي
ثكانههة اعههر بت إلي هها نههاا المالئكههة المقههربين ،وتلاولههت إلي ها نهوس ه م فمهها
توههها .فههإن المخوههوا الههذ اإلتههار هللا تعههال لههه هههذه المكانههة  -إلالفههة هللا فههي
ٰٓ
ض ََ ِۡتفَنة قَنَه ٰٓ اْ
األره  -هو اإلنسانَ { :وإِذ قََ َل َ ُِّ َ ِهۡ َم ََٰۡئِ َُ ِة إِرِ َََ ِ نل فِن ٱۡل َ ِ
أ َ َجََل فِت َهَ َم يف ِي فِت َهَ َويَ ِف ِ
ٱهي َمَ ٰٓ َء َورَح ر َ ِح ِِ َحم ِيكَ َورََنيِِ هَن َ قَنَ َل ِإرِن ٰٓ
أ َ َۡم َمَ ََل َََۡم َ } [البقرة.]30 :

ويذكر القرأن ن هللا تعال

قد اثتحانها بهين أدم والمالئكهة،

هر بهه ف هه

أدم وتهوقه في ثجا العوم والمعرفة ،فقد ومه هللا األسماء كو ها ،وه حهين لهم
يمنح ذلك لومالئكة(.)2
ههذا وقههد راد هللا ن يكههرم ههذا النههو فههي عهخ

اإلنسههان األو  ،ويحتهههي

به ،ويظ ر ثكانه في توك العوالم الروحية ،ف ثر المالئكة ن تمد التحيهة ل هذا
ٰٓ
الكائن الجديد وتستقبوه بانحنهاءة إجهال وإكبهار{ :إِذ قَنَ َل َ ُِّن َ ِهۡ َم ََٰۡئَُِن ِة إِرِن َٰ ََ ِۡن
س ِنجيِي َ  72فَ َن َجيَ
ِ
ُّوحن فََََن اْ هَنُُ َٰ َ

س َّ ي ُُ َورَفَخت فِت ُِ ِمن
َِشََا ِم ِبت  71فَ ِإذَا َ
َٰ ٰٓ
تس} [ .]74 - 71 :
ٱه َمَۡئَُِة َُّۡهم أََ َمَ َ  73إِ َّ َٰٓل إِِ ِۡ َ

لقد تمرد إبويآ و ثر ربه بالتحية ل هذا اإلنسهان ودفعهه الحسهد والرهرور
ن بهه واسههتكبر وكههان ثههن الكههافرين .واتخههذ ثههن اإلنسههان ثوقههف التحههد
والعداء ،فما كانت اقبة هذا العدو المبين؟ كانت كما ذكر القرأن{ :قَنَ َل فَنسََج
ِمن َهننَ فَ ِإرَّن َ َ َِننتمَ 77وإِ َّ ََۡت ن َ هََنَ ِ ن ٰٓ إِهَن َٰنى يَ ن ِ ٱهننيِي ِ } [
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )2انظر[ :سورة البقرة.]32 ،21 :

 .]78 ،77 :وتوههك هههي
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ثكانة اإلنسان في العوالم الروحية.

***
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ثكانة اإلنسان في هذا العالم الماد
ثهها ثرك ه اإلنسههان فههي هههذا الكههون المههاد العههريس ،ف ههو ثرك ه السههيد
المتيرف الذ سخر كه ثا في العالم لنهعه وإلىال ثره ،وكه ن كهه عهيء
في هذا الكون قد «نسج» ثن جوهه و«فيهه» وه «قهده» تهيهيال{ :ٱ َّّلِل ٱهَّن ِِ
ت ِ قنَ هَُّنم
ض َوأَرن َ َل ِمن َ ٱه َّن َمَ ٰٓ ِء َمنَ ٰٓء فَنأََ ََ َج ِِن ُِ ِمن َ ٱهث َّ َم َٰ َنَ ِ
َََۡ َ ٱه َّ َٰ َم َٰ َ ِ
ت َوٱۡل َ َ
س َّخ ََ هَُنم ٱه َّ
س
س َّخ ََ هَُم ٱۡلَر َٰ َه َََ 32و َ
س َّخ ََ هَُم ٱهفۡ َ ِه َج َِ َ فِ ٱه َح َِ ِِأَم َِ ِه َو َ
َو َ
شنم َ
سنأَه م فه َوإِ ََنيُّواْ
س َّخ ََ هَُم ٱهَّت َل َوٱهنَّ َهَ َ َ 33و َءا َ َٰىُنم ِمن َ ِنل َمنَ َ
َوٱهََ َم ََ دَآٰئِ َت ِ َو َ
رَِ َمننتَ َّ
ٱّلِلِ ََل ح ن َهَ ٰٓ} [إبههراهيم .]34 - 32 :وتوههك هههي ثكانههة اإلنسههان فههي هههذا

الكون وىوته بما فيه.
وثا الذ بهو اإلنسهان ههذه المكانهة السهاثية وفهي الكهون جهرام ةهخم ثنهه
و كبر؟ إنه سر القهبآ الهذ ههو فيهه ثهن نهور هللا ،والنهخهة التهي فيهه ثهن رو
هللا .توهههك النهخهههة التهههي جعوتهههه ثسهههتعدا لوخالفهههة فهههي األره ،لحمهههه األثانهههة
الكبههر  ،ثانههة التكويههف والمسههمولية توههك التههي ىههورها القههرأن تيههويرا دبيها
ض َوٱه ِج َننَ ِل فَنأ َ َِت َ أ َ
رائعهها حههين قهها { :إِرَّننَ َََنننََ ٱۡل َ َمَرَننةَ ََۡننى ٱه َّن َٰ َم َٰ َ ِ
ت َوٱۡل َ ِ
ٱإر َٰ َ } [األح
يَح ِمۡنَ َهَ َوأَشفََ َ ِمن َهَ َو َح َمَۡ َهَ ِ

اب.]72 :

هذا ا ستعداد في اإلنسان هو الذ جعهه ثيهيره بيهده ،بعهد ن يسهر هللا لهه
ٱإر َٰ َن
سبه ال داية ،و زا نه كه األ هذارَِ{ :ن ِل ِ
سن َّ َٰى َهََ 7فأَه َه َم َهنَ فج َ َهنَ َو ََ َ َٰى َهنَ 8قَني أَفَۡن َح َمن
َ { .]14ورَفس َو َمَ َ

نتَٱ} [القياثهة:
ََۡ َٰنى رَف ِن ُِ َِ ِ َ

َ ََّ َٰى َهنََ 9وقَني

َُۚ َم دَس ََّٰى َهَ} [العمآ.]10 - 7 :
ََ َ
ولقد سما اإلسالم باإلنسان فا ترف به كوهه ،روحهه وجسهده ،و قوهه وقوبهه،
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وإرادتهه ووجدانهه ،وغرائه ه ال ابلههة ،و عهواقه اليها دة ،لههم ي هع فهي نقههه
غال ،و في رجوه قيدا ،ولم يحرم ويه طيبا ،ولم يروها فهي وج هه بهاب إليهر،
ولههم يد ههه لومتههاجرين بالههدين يتال بههون بههه ،بههه إلاطبههه إللابهها ثباعههراَٰ { :يَٰٓأَيُّ َهننَ
ٱإر
ِ
َ ََّ َ

َٰ َ َمَ َ
غََّ كَ ِِ ََ ِِ َ ٱهُ ََِ ِيم 6ٱهَّ ِِ َََََۡ َ فَ َ َّ َٰى َ فَ ََنيَهَ َ  7فِن ٰٓ أ َ ِ ن َ ٱ مَّنَ شَنَ ٰٓ َء
ٰٓ
ٱإر َٰ َ إِرَّ َ َََدِح إِهَ َٰى َ ِِن َ ََنيحَ فَم ََٰۡ َِتن ُِ} [ا نعهقاا:
َ } [ا نهلارَٰ { .]8 - 6 :يَأَيُّ َهَ ِ

.]6

***
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وماء اإلسالم يعيدون بمكانة اإلنسان
هههذه ىههورة سههريعة ،لكن هها واةههحة التقاسههيم لمكانههة اإلنسههان كمهها رسههم ا
القرأن ،وقد عهاد ب هذه المكانهة كهه ئمهة اإلسهالم و ومائهه فهي ثختوهف البيئهات
وا إلتياىات.
يقو الهقيه بو بكر ابن العربي« :ليآ هلل تعهال إلوها حسهن ثهن اإلنسهان،
فههإن هللا تعههال إلوقههه حيها المهها ،قههادرا ثتكومهها ،سههميعا بيههيرا ،ثههدبرا حكيمهها،
وهذه هي ىهات الرب  -جه و ال.»...
ويعر اإلثام الر الهي فهي «إحيائهه» سهباب ثحبهة العبهد هلل تعهال  ،فيهذكر
ثن ا المناسبة والمعاب ة بين ذات اإلنسهان وذات هللا ه وجهه  ،وههي ثناسهبة
باطنههة ترجههع إل ه المعههاب ة فههي اليههور واألعههكا  ،بههه إل ه ثعههان باطنههة،
يجوز ن يذكر بع

ا في الكتب ،وبع ه ا يجهوز ن يسهلر .قها « :فالهذ

يذكر هو قرب العبد ثن ربهه ه وجهه فهي اليههات التهي ثهر في ها با قتهداء
والتخوهها بهه إلالا الربوبيههة» ،حتهه قيههه« :تخوقههوا بهه إلالا هللا» ،وذلههك فههي
اكتساب ثحاثد اليهات التي هي ثن ىهات اإلل ية ثن العوم والبر واإلحسهان
والولف وإفاةة الخير والرحمة و الخوا ،والنيهيحة ل هم ،وإرعهادهم إله
الحا ،وثنع م ثن الباطه ،إل غير ذلك ثن ثكارم العهريعة ،فكهه ذلهك يقهرب
إل هللا عع.
ثا ثا يجوز ن يسلر في الكتب ثن المناسهبة الخاىهة التهي اإلهت

ب ها

{ويَ نۡ رَ َ َن ِ ٱهنَُّوحِ قن ِل ٱهنَُّوح ِمن
اآلدثي ف ي التي يوثئ إلي ا قوله تعهال َ :
أَم ِنَ َ ِِن } [اإلسههراء .]85 :إذ بهين نههه ثهر ربهاني إلههارإ هن حههد قهو الخوهها.
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سن َّ ي ُُ َورَفَخنت فِتن ُِ ِمن
و وةح ثن ذلك قولهه تعهال { :فَن ِإذَا َ
ض}
ولذلك سجد له ثالئكته .ويعير إليه قوله تعال { :إِرََّ ََََۡ َٰنَن َ ََ ِۡتفَنة فِن ٱۡل َ ِ
ُّوحن } [
ِ

[

.]72 :

 .)3(]26 :إذ لم يستحا أدم إلالفهة هللا إ بتوهك المناسهبة ...وإليهه يرثه قولهه

ىهههو هللا ويهههه وسهههوم « :إ هللا َۡننن

د

ۡنننى

ننن

ُ»( .)4حتههه

هههن

القاىههرون ن ىههورة إ اليههورة الظههاهرة المدركههة بههالحوا  ،فعههب وا،
وجسموا ،وىوروا  -تعال هللا رب العالمين ما يقهو الجهاهوون وهوا كبيهرا
 وإليههه اإلعههارة بقولههه تعههال لموس ه « :ثرةههت فوههم تعههدني :فقهها  :يههارب،وكيف ذلك؟ قا  :ثره بد فالن فوم تعهده ،ولهو دتهه لوجهدتني نهده»(.)5
وههذه المناسههبة تظ ههر إ بالموا بههة وه النوافهه بعههد حكههام الهههرائس كمهها
قا تعال في الحديث القدسي(َ« .)6ل ي ال

ي ي َنَُۚ إهن َِهن افنل ح نى

أح ُ ،فإذا أح نُ َننت سنمَُ اهنِ ي نم ِنُ ،وِ نَه اهنِ ي

نَ ِنُ،

وه َرُ اهِ ينل ُِ.)7(»..
ويقهو اإلثهام ابهن القهيم« :ا وهم ن هللا عهع اإلهت

نهو اإلنسهان ثهن بهين

إلوقه ب ن كرثه وف وه وعرفه ،وإلوقه لنهسه ،وإلوا كه عيء له ،وإليه ثهن
ثعرفته وثحبته ،وقربه وإكراثه بما لم يعله غيره ،وسهخر لهه ثها فهي سهمواته
و رةههه وثهها بين مهها ،حت ه ثالئكتههه  -الههذين هههم هههه قربههة  -اسههتخدث م لههه،
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

ض ََِۡتفَة} كما يبهدو ثهن تعقيبهه وه
( )3الظاهر نه يقيد أية البقرة (ِ { :)30إ ِر َََ ِل ِف ٱۡل َ ِ
اآلية .ثا اآلية التي ذكرها ف ي إللاب ثن هللا لداود ويه السالم.
( )4الحديث ثتها ويه ن بي هريرة ،كما في «الجاثع اليرير» الحديث رقم ( )3928ثهع
«فيس القدير».
( )5رواه ثسوم ،وليآ فيه نه إللاب لموس .
( )6رواه البخار ن بي هريرة.
(« )7إحياء ووم الدين» ،ربع المنجيات ( .)263
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وجعو م حهظة له في ثناثه ويقظته ،و عنه وإقاثتهه ،و نه

إليهه و ويهه كتبهه،

و رسههوه و رسههه إليههه ،وإلاطبههه وكومههه ثنههه إليههه ،واتخهذ ثههن م الخويههه والكوههيم،
واألوليهههاء والخهههوا

واألحبهههار ،وجعو هههم ثعهههدن سهههراره ،وثحهههه حكمتهههه

وثوةههع حبههه ،وإلوهها ل ههم الجنههة والنههار ،فههالخوا واألثههر ،والثههواب والعقههاب،
ثداره و النو اإلنساني فإنه إلالىهة الخوها ههو المقيهود بهاألثر والن هي،
و ويه الثواب والعقاب.
فالإلنسان ع ن لهيآ لسهائر المخووقهات ،وقهد إلوها بهاه بيهده ،ونهه فيهه ثهن
روحه و سجد له ثالئكته ،و ومه سماء كه عيء و

ر ف وه و المالئكهة

فمن دون م ثن جميع المخووقات ،وطرد إبويآ ن قربهه ،و بعهده هن بابهه ،إذ
لم يسجد له ثع الساجدين ،واتخذه دوا له.
فههالممثن ثههن نههو اإلنسههان :إليههر البري هة و ه اإلطههالا ،وإليههره هللا ثههن
العههالمين .فإنههه إلوقههه ليههتم نعمتههه ويههه ،وليتههواتر إحسههانه إليههه ،وليخيههه ثههن
كراثته وف وه بما لم تنوه ثنيته ،ولم يخلر و باله ،ولم يععر به.)8(»...

***

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

(« )8ثدارإ السالكين» ( ،)210/1ط .السنة المحمدية.

قيمة اإلنسان وغاية وجوده في اإلسالم

13

ثن لة اإلنسان الممثن إلاىة
وإذا كانت هذه هي ثن لهة اإلنسهان فهي الوجهود ،ثهن حيهث ههو إنسهان ،فهإن
ثن لته تعوو وتعظم حينما يمثن باهلل تعال  ،وبرسا ته ،ويمثن بوقائهه وحسهابه
فههي الههدار اآلإلههرة .إن هههذا اإلنسههان المههمثن هههو رو الحيههاة ،وإكسههير العههالم،
وهههو إليههر البريههة و ف ههه الخويقههة ،كمهها قهها تعههال { :إِ َّ ٱهَّنِِي َ َءا َمنن اْ َو َِمۡن اْ
ت أوْ َٰهَٰٓئِ َ هم ََتَ ٱه َ َِيَّ ِة} [البينة.]7 :
ٱه َٰ َّ ِۡ َٰ َح ِ
إنهه المخوههوا الههذ جعوههه هللا لههه ولي هاَّ { :
ٱّلِل َو ِهن ُّ ٱهَّنِِي َ َءا َمنن اْ يخن ِنََهم ِم ن َ
ُّ
ت ِإهَى ٱهنُّ ِ } [البقرة.]257 :
ٱهظۡ َٰ َم ِ
{وأ َ َّ ٱ َّّلِلَ َمننن َ
وإليهههه سهههبحانه بمعيتهههه  -ثعيهههة الحههههظ والت ييهههد  -فقههها َ :
ٱهمؤ ِمنِت َ } [األنها

.]19 :

وهو الذ تكهه هللا بنيره والدفا
[الرومِ { ،]47 :إ َّ َّ
ٱّلِلَ ي َٰيَفِ

نهَ { :وََنَ َ َحَانَ ََۡتنَنَ رَ نَ ٱهمنؤ ِمنِت َ }

َ ِ ٱهَِِّي َ َءا َمن ٰٓ اْ} [الحج.]38 :

وهو الذ و د هللا ن ينجيهه ثهن العهدائد والكربهات وإن تهاقمهت كمها نجه
يونآ ثن بلن الحوت{ :فَسسن َ َج نََ هَنُُ َورَجَّت َٰنَنُ ِمن َ ٱه َ فِنم َوََن ََِٰ ِه َ رۨ ِجن ٱهمنؤ ِمنِت َ }

[األنبياء.]88 :
وهو الذ ين

ثالئكته لتميده وتعد زرهِ { :إذ ين ِح

َمََُم فَث َ ِ اْ ٱهَِِّي َ َءا َمن اْ} [األنها

وههههو الهههذ

ٰٓ
َ ُِّن َ ِإهَنى ٱه َم ََٰۡئَُِن ِة أَرِن

.]12 :

هههد هللا لهههه جنتهههه ودار ثثوبتهههه ،وثظ هههر رةهههوانه وثحبتهههه:

سََِِ ٰٓ اْ إِهَ َٰى َم ِف ََٱ ِم
{ َ

ض أ ِ نيَّت ِهَّۡنِِي َ
ض ٱه َّ َمَ ٰٓ ِء َوٱۡل َ ِ
َُِِّم َو ََنَّة ََن َهَ َََََ ِ

14

قيمة اإلنسان وغاية وجوده في اإلسالم

شَ ٰٓ فء َو َّ
سّلِلِ َو س ِۡ ف ُِ َٰذَ ِه َ فَضل َّ
َءا َمن اْ ِِ َّ
نتم} [الحديهد:
ٱّلِلِ يؤ ِت ُِ َم يَ َ
ٱّلِل ذو ٱهفَضن ِل ٱهََ ِظ ِ

.]21

***
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ير هذه الهكرة في حياة اإلنسان
ريههب ن ا تقههاد اإلنسههان بكراثتههه وه هللا ،وثكانتههه فههي المههأل األ وه ،
وثرك ه القيهاد فهي ههذا الكهون  -وإليوىها بعهد إيمانهه بهاهلل تعهال  -يجعوهه
يععر بذاته ،ويرالي بقيمة نهسه؛ ألنه يعت بانتسابه إل هللا ،وارتباطهه بكهه ثها
في الوجود ،فيحيا

ي النهآ ،هالي الهر  ،بيها لو هيم ،يهيا وه الهذ

وال هههوان ،وبعيهههدا هههن العهههعور بالتهاههههة وال هههيا والعهههدم والههههرا  ،وههههذا
اإلحسا

الذ يعيش به الممثن ليآ عيئا هينا و ب ا ة ث جاة ،إنهه كسهب

كبير وثرنم ةهخم لإلنسهان ،كسهب لهه فهي هالم العهعور والتيهور وفهي هالم
الواقع والسوول.
وثا ظم الهرا بين رجوين :يعيش حدهما وهو يعتقد في نهسهه نهه ثجهرد
«حيههوان» ثههن فيههيوة راقيههة لههيآ لههه قبههه حياتههه جههذور ،ولههيآ لههه بعههد ثوتههه
اثتهداد ،ولههيآ لهه فههي حياتهه ىههوة بهالوجود الكبيههر كثهر ثههن ىهوة القههرود بههه،
ويعههيش اآلإلههر وهههو يعتقههد نههه إلويهههة هللا فههي رةههه ،ونائبههه فههي إقاثههة الحهها،
وإفاةهة الخيههر ،وإعها ة الجمهها فهي هههذا الكههون :ويعهعر به ن الكهون كوههه فههي
إلدثته ،والمالئكة الكرام فهي حراسهته ،و ن رب الوجهود فهي ثعيتهه ،و نهه ثهن
فييوة الذين نعم هللا وي م ثن النبيين واليديقين والعه داء واليهالحين ،و ن
وجههوده ينت ههي بههالموت ،وداره تنت ههي بههالقبر ،فإنمهها إلوهها لوخوههود ولألبههد
الذ

ينقلع و ي و .
إن هذا الععور األىيه ،الذ بوغ حد ا

تقاد واليقهين بمن لهة اإلنسهان فهي

الكون اثة ،وثن لة الممثن إلاىة ،هو حد النقاط الرئيسية التي تخالف في ها
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قيدة اإلسهالم التهكيهر المهاد الهذ يسهود الح هارة الماديهة اليهوم فهي النظهرة
إل اإلنسان(.)9

***

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )9انظههر :فيههه «اإليمههان وكراثههة اإلنسههان» ثههن كتابنهها «اإليمههان والحيههاة» (  )51وثهها
بعدها .ط .ثمسسهة الرسهالة/بيروت .وفيهه «اإلنسهانية»ِ ثهن كتابنها «الخيهائ العاثهة
لإلسالم» ،نهآ الدار المذكورة.
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اإلنسان هو المقيود ثن إلوا العالم
ويبههدو لومت ثههه فههي أيههات القههرأن الكههريم ن إلوهها اإلنسههان واسههتخالفه فههي
األره ،وابههتالءه بههالتكويف ،وترتيههب الثههواب والعقههاب ويههه  -وإليوىههها
الثواب لوممثنين اليالحين  -هو الراية ثن إلوا العالم كوهه :وويهه وسههويه ،و
بتعبير القرأن :سمواته و رةه.
ويقو تعال ثن أإلر أيهة ثهن سهورة اللهالاَّ { :
سن َٰ َم َٰ َ ت
سن َ َ
ٱّلِل ٱهَّن ِِ َََۡن َ َ
ش ء قَنيِيَ َوأ َ َّ َّ
ض ِمثَۡه َّ يَ َنَ َّ ل ٱۡلَمَ َِتنَه َّ ِه َََۡم ٰٓ اْ أ َ َّ َّ
ٱّلِلَ ََۡ َٰى َ ِل َ
َو ِم َ ٱۡل َ ِ
ٱّلِلَ
شن ء ِ ۡ َمننَ} [اللههالا .]12 :فالخلههاب فههي اآليههة لومكوهههين ثههن بنههي
قَنني أ َ َحننَ َب ُِِن ِنل َ

اإلنسان ،والراية واةحة في اآلية الكريمة ،دلت وي ا م التعويهِ { :ه َََۡم ٰٓ اْ}.

***
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الراية المعرفية لإلنسان
فالراية إذن ثن إلوا ههذا العهالم الرحهب ال هخم  -الهذ يسهكن اإلنسهان فهي
ج ء ثنه ىرير ىرير هو كوكب األره ثهن ثجمو تهه العمسهية التهي ههي
ج ء ىرير ىرير ثن ثجرتنها الكبيهرة التهي يسهمون ا «سهكة التبانهة» ،والتهي
هههي ي ها ج ه ء ىههرير ىههرير بالنسههبة لمجمههو العههالم الههذ يحتههو

وه

ثاليين المجرات األإلر  -ههي ثعرفهة المكوههين المخهاطبين بهالقرأن رب ههذا
العالم وإلالقه ،وثعرفته ب سمائه الحسن وىهاته العويا التي د

و إلوقه ل هذا

الكههون ،وتههدبيره لههه ،وإحكاثههه لكههه ثهها فيههه و ه دا نظههام ،و رو تنسههيا،
و برز اليهات الدالة وه ذلهك :ىههة القهدرة العهاثوة ،وىههة العوهم المحهي ،
ش ء قَيِيَ َوأ َ َّ َّ
ول ذا قالت اآلية ثعووةِ { :ه َََۡم ٰٓ اْ أ َ َّ َّ
ٱّلِلَ قَي أ َ َحنَ َب ُِِ ِنل
ٱّلِلَ ََۡ َٰى َ ِل َ

ش ء ِ ۡ َمَ} [اللالا.]12 :
َ
فال يلمع اإلنسان ن يعرف ذات هللا تعال  ،ويدرل حقيقت ا ف ذا تلوهع إله
ثا يمكن له ،كيف وهو لم يدرل حقيقة ذاته هو ،ولهم يحه بحقيقهة «الهرو »
التي ب ا يحيا ،لم يعرف تماثا كيف يعمه العقهه ،إله حهد ن لهف حهد قلهاب
العوم كتابا سماه« :اإلنسان ذلك المج و ».)10(:
إن كثير ثن الحقائا المادية لم يعرف اإلنسان إل اليوم كن ا ،إنمها يعهرف
أيارههها ،فكيههف بع ه ن األلوهيههة العويهها ،التههي تحههي بكههه عههيء ،و يحههي ب هها
عيء؟ إن كه ثا يلوب ثن اإلنسان  -وثها يمكنهه  -ن يعرف ها ثهن أيارهها ،و
يتجاوز ذلك فيررا في بحر قرار له و ساحه .وثهن يهم جهاء فهي الحهديث:
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )10هو الدكتور لكسيآ كاريه الحائ

و جائ ة «نوبه» في العووم.
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19
َلء هللا ،وَل

()12
ِيهم َو َمننَ ََۡفَهننم َو ََل
فُننَوا فنن هللا»  ،ويقههو القههرأن{ :يَََۡننم َمننَ َِننت َ أَينني ِ

ش ء ِم
ي ِحتل َ ِِ َ

ِ ۡ ِم ِ ُٰٓ إِ ََّل ِِ َمَ شَنَ ٰٓ َء} [البقهرة .]255 :ولقهد حهاو بعهس ثهكهر

المسهههومين وثتكومهههي م ن يقتربهههوا ثهههن لجهههج ههههذا البحهههر الخ هههم ف وعهههكوا ن
يررقههوا ،فابتعههدوا نههه ،وحههذروا ثنههه ،ويقههو اإلثههام فخههر الههدين الههراز :
«ت606ههههه 1210 -م» ىههههاحب التهسههههير الكبيههههر والكتههههب العهههه يرة فههههي
«األىههولين» ىههو الههدين و ىههو الهقههه ،بعههد ن حيههه فكههار المتقههدثين
والمت إلرين:
اهَۡننننننم هۡننننننَحم َننننننل َ هننننننُ وسننننن اه فننننن َه رنننننُ يننننن م م
مننننننَ هۡ ننننننَاُۚ وهَۡۡنننننن

وإرمننننننَ ي نننننننَى هنننننننتَۡم أرنننننننُ َل يَۡنننننننم

وينعد اإلثام العه ر سهتاني« :ت548هه 1153 -م» فهي و كتابهه «ن ايهة
اإلقدام في وم الكالم»:
لقد طهت في توك المعاهد كو ا وسهرحت طرفهي بهين توهك المعهالم فوهم ر إ
واةعا كف حائر و ذقن ،و قار ا سن نادم.
وىهههر بهههذلك اإلثهههام الر الهههي «ت505هههه 1111 -م» فهههي «اإلحيهههاء»
وىنف في وجوه القو فيهه فهي كتابهه «المقيهد األسهن فهي عهر سهماء هللا
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )11رواه بههو نعههيم فههي «الحويههة» ههن ابههن بهها  ،كمهها فههي «الجههاثع اليههرير» لوسههيوطي،
وسنده ةعيف جدا.
( )12رواه بو العي في «العظمة» ،واللبراني فهي «األوسه » ،وابهن هد فهي «الكاثهه»،
والبي قهي فههي «العهعب» ههن ابهن مههر ،كمها فههي «الجهاثع اليههرير» .والحهديث ةههعيف
اإلسناد ،وقد حسنه األلباني بتعدد طرقه .وذكهره فهي «ىهحيح الجهاثع اليهرير» ،ثهع ن
طرقه كو ا عديدة ال عف ،و ن ثعناه ىحيح.
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الحسن ».

وثن اليوفية اعت ر ن بي القاسم الجنيهد «ت297هه 910 -م» نهه كهان
يقو :

يعرف هللا إ هللا.:

والمعت لة  -و إلوة م في بحر اإلل يهات  -نجهد ثهن م ثثهه العالثهة ابهن
بي الحديد «ت655ه 1257 -م» في عرحه كتاب «ن ج البالغهة» المنسهوب
لإلثههام وههي رةههي هللا نههه ،يتعههره ل ههذه الق ههية فههي ثههواطن ثههن عههرحه،
ويذكر فيهه كومهات بويرهة نثهرا وعهعرا ثهع توغوهه فهي وهم الكهالم ،وثهن عهعره
يخاطب الهالسهة:
هننننننننننننل أر منننننننننننن ا إَل اهفننننننننننننَا ش أ اه نننننننَاج وقننننننني قننننننني
فنننننننننننننيرَ فنننننننننننننأحَُ رف نننننننننننننُ وهننننننن اه نننننننيأل شنننننننيا ۡلَِننننننني

وقا ي ا يخاطب الذات اإلل ية:
سننننننَفَت فتنننننن اهََنننننن ل فمننننننَ

ِحننننننننننت إَل نننننننننننَء اه ننننننننننفَ
ِننننننننننننَهنظَ

فۡحنننننننننننَ هللا اۡلهنننننننننننى

مننننننننننن ا أرنننننننننننن اهمَۡنننننننننننن

َننننننننننِِ ا إ اهننننننننننِ

منننننننننن ا َننننننَ ج نننننن قنننننن ٱ اه شننننننَ

()13

قا العالثة بو بد هللا ثحمد بهن المرت ه اليمهاني العه ير بهابن الهوزير:
«ت840ه 1436 -م» بعد ن ورد هذه األقوا وغيرها« :ود

نهك ههم ء

{و ََل ي ِحتلن َ ِِن ُِ ِ ۡمنَ}
كو ههم ،فقههد كهانهها كتههاب هللا تعههال حيههث يقههو سههبحانهَ :

[طه .]110 :و وةح ثن القرأن إذا جير ثن الت ويه برير برهان.»:
ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )13ذكر هذه األقوا كو ا وغيرها العالثة ابن الوزير «ت840ه » فهي كتابهه «إيثهار الحها
و الخوا» (  ،)139ط .دار الكتب العومية ،بيروت.
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وكيههف نته و ذلههك؟ وهههذا رسههو هللا ىههو هللا ويههه وسههوم  -وهههو المبههين
لكتاب هللا  -يقو في هذا المقهام« :سن حَر َل أح ن اننَء ۡتن  ،أرنت َمنَ
»(.)14

أانتت ۡى رف

هذا هو فيح و وم ثن ترجم هن ثمهاد ربهه سهبحانه ،وههو المهمتي فهي
ذلك لجواثع الكوم وحسناها و نهس ا ند هللا و سناها ،وهو المخاطهب بقهو هللا
تعههال َ { :و ََّۡ َم ن َ َمننَ هَننم َُ ن َََۡن فنم َو ََننَ َ فَضننل َّ
ٱّلِلِ ََۡت ن َ َِظتم نَ} [النسههاء.]113 :

فا ترف ويه السالم بقيور باراته ن بوهو المهرام فهي ههذا المقهام ،فكيهف
بسائر األنام؟ .)15(:هذا هو ثكان الراية المعرفية لإلنسان ثهن إلوها العهالم ،كمها
ٱّلِلَ ََۡ َٰنى َ ِنل شَن ء قَنيِيَ َوأ َ َّ َّ
دلهت ويهه أيهة{ :أ َ َّ َّ
ٱّلِلَ قَني أ َ َحنَ َب ُِِ ِنل شَن ء ِ ۡ َمنَ}

[اللالا.]12 :
وا ستد

ب ذه اآلية الكريمة في أإلر سورة اللالا يرنهي هن ا سهتد

بالحديث القدسي الذ يذكره بعس اليوفية فهي كتهب م ،وههوَ« :ننت َنن ا َل
يََف فأح ت أ أ َف ،فخَۡت َََۡ فََف هم ِ  ،فََف ر » ،وفي لهظ:
«ف ََفت ۡتهم ف

َف ر » .فالحديث

ىه له نهد ئمهة الحهديث(.)16

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ

( )14رواه ثسههوم فههي «ىههحيحه» ( )486كتههاب «اليههالة» ،و بههو داود ( ،)879وابههن ثاجههه
( )3841ثن حديث ائعة «اهۡهم أ ذ َِننَك من سنخل  ،وِمََفَ ن من َ ِ ن ،
وِ من َ ،ل أح ى انَء ۡت  ،أرت َمَ أانتت ۡنى رف ن » ،ولهم جهد فهي «األىهو »
لهظ «سبحانك» ،وهي ثعت رة و األلسن .وقد رو ثن حهديث وهي ي ها فهي «اليهوم
والويوة» لونسائي ( )891وفيه انقلا  ،وابن ثاجه (.)1179
( )15انظر« :إيار الحا و الخوا» (  ،)141 ،140ط .دار الكتب العومية ،بيروت.
( )16قا ابن تيمية« :ليآ ثن كالم النبي ىو هللا ويهه وسهوم  ،و يعهرف لهه سهند ىهحيح
و ةعيف» ،وتبعهه ال ركعهي وابهن حجهر فهي «الآللهئ» ،والسهيوطي وغيهرهم .انظهر:
)،
«كعههف الخهههاء» لوعجوههوني ( ،)122 /2و«المقاىههد الحسههنة» لوسههخاو ( = 327
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وإن قا بعس كبار اليوفية  -ثثه ثحي الدين بن ربي« :ىح نهدنا كعهها
وإن لم ييح سندا»(.)17
فاألحاديهههث تثبهههت هههن طريههها الكعهههف واإلل هههام ،بهههه بالسهههند اليهههحيح
المتيه ،السالم ثن العذوذ والعوهة ،وههذا ثها جمعهت ويهه األثهة .وه نهه
حاجة إله ههذا التكوهف ،واآليهة ىهريحة الد لهة وه المهراد .وبعهس العومهاء
استد باآلية األإلر ثن سورة الذاريات ،وهي قوله تعال َ { :و َمنَ ََََۡنت ٱه ِجن َّ
رس إِ ََّل ِهتََ يو ِ } [الذاريات .]56 :وقد فسرها ثجاهد بقوله :إ ليعرفون.
ٱإ َ
َو ِ

***

ـــ ـــ

= و«ثختيره» لو رقاني (
( )17نقه ذلك األستاذ.

 ،)160و«تميي الليب ثن الخبيث» (

 ،)122وغيرها.
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الراية العموية لإلنسان
وإذا كان هذا هو ثكان الراية المعرفية لإلنسان ثن إلوا العالم ،ف نهال غايهة
{وهن َ ٱهَّن ِِ َََۡن َ
موية إلر  ،بهر ن ها ي ها القهرأن الكهريم بقولهه تعهال َ :
س َّ ِة أَيََّ َوَََ َ ََشُُ ََۡى ٱه َمَ ٰٓ ِء ِهتَ ۡ َ َم أَيُُّم أَح َن َ َمن }
ٱه َّ َٰ َم َٰ َ ِ
ض فِ ِ
ت َوٱۡل َ َ

[هود.]7 :
والخلههاب فههي اآليههة كههذلك لومكوهههين ثههن بنههي اإلنسههان ،والرايههة ثههن إلوهها
السههموات واألره  -كمهها دلههت وي هها م التعويههه  -ههاهرة كههذلك ،وهههي هنهها
غاية مويةِ { :هتَ ۡ َ َم أَيُُّم أَح َ

َ َم } .وهو تعبيهر قرأنهي لهه إيحهاوه ود لتهه.

فاهلل إلوا السموات واألره جميعا ليختبر النا

المكوهين :ي هم حسهن مهال.

ف م إلوقوا ليعوموا ،به إلوا العالم كوه ثن فوق م وتحت م ليعوموا.
اإلنسان لم يخوا إذن لمجرد ن ي كه ويتمتع .إن اإلسهالم لهم يحهرم ويهه ن
ي كههه الليبههات ،ويسههتمتع ب ينههة هللا التههي إلههرإ لعبههاده ،بههه نكههر عههد اإلنكههار
و ثن ز م حرثة ذلك و النا { :قل َم حَنََّ َ ِ ينَنةَ َّ
ٱّلِلِ ٱهَّ ِن ٰٓ أََ َنَ َج ِه َِ َنَ ِد ِه
َو َّ
ُ} [األ راف.]32 :
ٱهل ِت َٰ َ ِ
ت ِم َ ِ
ٱهَ ِ

ولكنهه حههين بهها هههذه لإلنسهان لههم يرةه ا لههه غايهة ورسههالة ،بههه جعو هها لههه
وسهيوة وألههة .إن الههدنيا بكههه ثها في هها ثههن طيبههات وإليهرات إلوقههت لإلنسههان ،ثهها
اإلنسههان نهسههه ،فقههد إلوهها لمهها هههو ظههم ثههن الههدنيا ،وإلوهها هلل الههذ سههخر هههذه
الدنيا ،و ده في ا لوخوود في دار إلود و بق .
اإلنسهههان الهههذ همهههه العههه وة والمتعهههة ي هههب بنهسهههه ثهههن درجهههة المخوهههوا
المستخوف ثن هللا إل درل الحيوان الذ

هم لهه إ بلنهه وثتعتهه .وههذا ثها
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ذم به هللا الكهار الحائدين ن اليراط المستقيم بقولهَ { :وٱهَّنِِي َ ََفَنَواْ يَ َ َم ََّن َ

َويَأَۡ َ ََ َمَ َأَل ٱۡلَر َََٰم َوٱهنََّ َمث أل هَّهم} [ثحمد.]12 :
األكه والعرب والمتعة لإلنسان داة ووسيوة ،حت يستليع ن يقهوم بعموهه،
ويمد رسالته ،فقد إلوا هللا النا
أَح َ ن

ليعوموا ،و كمها قها القهرأنِ { :هنَ ۡن َ هم أَيُّهنم

َ َمن } [الك ههف .]7 :إنههه لههيآ ثجههرد العمههه الحسههن ،بههه العمههه األحسههن:

األف ه واألثثه دائما .فالسباا بين العهاثوين لهيآ بهين حسهن وسهيء ،بهه بهين
حسن و حسن.
واإلنسان الممثن دائما ينبري ن ين

إل ثا هو حسن في كه عهيء ،كمها

نب ه و ذلك القرأن .ف و يتبع حسن ثها نه

إليهه ثهن ربههَ { :وٱ َّ َِن ٰٓ اْ أَح َن َ

َمَ ٰٓ أر ِ َل إِهَنتُم ِمن َُِِّنم} [ال ثهر .]55 :وههو يهدفع السهيئة بهالتي ههي حسهنَ { :و ََل
ف
َ ن َ ِ ٱه َح َ ننَة َو ََل ٱه َّن ِنتئ َة ٱدفَ ن ِِننسهَّ ِ ِه ن َ أَح َ ن } [فيههوت .]34 :وهههو يجههاد
سن ِت ِل َ ِِن َ ِِسه ِحُ َمن ِة َوٱه َم ِ َظن ِة ٱه َح َ ننَ ِة
المخههالهين بههالتي هههي حسههن{ :ٱدِ ِإ َهن َٰنى َ
َو َٰ ََيِههم ِِسهَّ ِ
حسنَ { :و ََل

ِه َ أَح َ } [النحه .]125 :وههو يسهتثمر ثهوا اليتهاث بهالتي ههي
ََ ََِ اْ َمَ َل ٱهتَ ِ ِتم إِ ََّل ِِسهَّ ِ ِه َ أَح َ َح َّ َٰى يَ ۡ َغ أَشيَّه} [األنعام.]152 :

وثعن هذا :نه إذا كانت هنال طريقتان لهدفع السهيئة ،و لجهدا المخهالهين،
و لتنمية ثا اليتيم :حهدهما حسهنة ،واألإلهر

حسهن ثن ها ،فاإلنسهان المهمثن

ثلالههب ن يسههتخدم اللريقههة التههي حسههن و ف ههه ،وثقت ه هههذا ن ويههه ن
يهكهر ويبحهث بهدا هن المهن ج األف هه ،والوسهيوة األثثهه ،و يرةه لنهسهه
األدون واألدن .
وإن ههذه العبهارة{ :أَح َن

َ َمن } تكهررت فههي القهرأن هدة ثهرات فهي ثقههام
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التعويه .في سهورة الموهك يقهو سهبحانهَ َ َٰ َ { :نَكَ ٱهَّن ِِ ِِتَن ِي ِه ٱهمۡن َوهن َ ََۡ َٰنى َ ِنل
ش ء قَيِيَ 1ٱهَّ ِِ َََۡ َ ٱه َمن تَ َوٱه َحتَن َٰ ٱَ ِهتَ ۡن َ َم أَيُُّنم أَح َن َ َمن } [الموهك.]2 ،1 :
َ

وفي سورة الك ف يقو
أَيُّهم أَح َ

ض ِ ينَنة هَّ َهنَ ِهنَ ۡن َ هم
وجه { :إِرََّ ََََۡنََ َمَ ََۡى ٱۡل َ ِ

َ َم } [الك ف.]7 :

***
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تهييه لومقيد اإلل ي ثن إلوا اإلنسان
وب ههذا كوههه نعوههم ثههن ىههريح أيههات القههرأن :ن اإلنسههان وهههو المقيههود ثههن
إلوهها العههالم كوههه ،ن هللا إلوهها هههذا الكههون الكبيههر بسههمواته و رةههه؛ ليقههوم هههذا
اإلنسان المستخوف ثن هللا بو يهتهه فهي األره ،ورسهالته فهي الوجهود ،وههي
رسالة تتركب ثن نيرين ساسيين:
 - 1نيههر ثعرفههي ومههي ،وهههو ن يعههرف اإلنسههان ربههه ورب هههذا الكههون
ثعرفة ىحيحة ،ب سمائه الحسن  ،وىهاته العويها ،ولهن يهتم لهه ذلهك إ إذا
رف نهسه ،و رف الكون ثن حوله.
 - 2و نيههر موههي سههووكي ،وهههو ن يعمههه فيحسههن العمههه ،بههه يجت ههد ن
يكون{ :أَح َ

َ َم }.

وقد فيه بعس ئمة المسومين هذا العمه ،و العمه األحسن المقيهود ثهن
إلوههها اإلنسهههان ،وههههو ثههها ذكهههره اإلثهههام الراغهههب األىهههه اني «ت502هههه -
1108م» في كتابه القهيم «الذريعهة إله ثكهارم العهريعة» فقها « :اإلنسهان ثهن
حيث هو إنسان كهه واحهد كهاآلإلر ،كمها قيهه :فهاألره ثهن تربهة والنها

ثهن

رجه» .وإنما تعرف ب ن يوجد كاثال في المعن الذ وجد ألجوه.
كالبعير إنما يخت
والهر

ليبورنا و يقالنا إل بود لم نكن بالريه إ بعا األنهآ.

ليكون لنا جناحا نلير به.

والمنعار والمنحت لنيوح ب ما الباب والسرير ونحوهما.
والباب لنحرز به البيت.
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باإلنسان يالية:

 - 1مههارة األره المههذكورة فههي قولههه تعههال َ { :وٱسن ََ َم َََم فِت َهننَ} [هههود.]61 :
وذلك تحييه ثا به ت جية المعاش لنهسه ولريره.
نس ِإ ََّل
ٱإرن َ
 - 2و بادتههه سههبحانه المههذكورة فههي قولههه تعههال َ { :و َمننَ ََََۡننت ٱه ِجن َّ َو ِ

ِهتََ ننيو ِ } [الههذاريات .]56 :وذلههك هههو ا ثتثهها لوبههار تعههال فههي بادتههه فههي
واثره ونواهيه.
 - 3وإلالفتههه المههذكورة فههي قولههه تعههال َ { :ويَ ن َخ ِۡفَُم فِ ن ٱۡل َ ِ
ض فَتَنظن َنَ ََت ن َ
ََ َمۡ َ } [األ

راف .]129 :وغيرهها ثهن اآليهات ،وذلهك ههو ا قتهداء بالبهار

سههبحانه و ه قههدر طاقههة البعههر فههي السياسههة باسههتعما ثكههارم العههريعة،
وثكههارم العههريعة هههي :الحكمههة ،والقيههام بالعدالههة بههين النهها

فههي الحكههم،

واإلحسان واله ه ،والقيد ،ثن ا :ن يبوغ بذلك إل جنهة المه و وجهوار
رب الع ة تتت.
وكه ثا وجد لهعه ثا فعرفه لتمام وجود ذلك المعنه  ،ودناءتهه لهقهدان ذلهك
ثنه كالهر

لوعدو ،والسيف لوعمه المخت

به في القتا  .وثته لهم يوجهد فيهه

المعن الذ ألجوه وجد كان ناقيا .فإثا ن يلهر طرحها و يهرد إله ثن لهة
النو الذ ههو دونهه كهالهر

إذا لهم ييهوح لوعهدو اتخهذ حمولهة ،و هد كولهة،

والسيف إذا لم ييوح لوقلع اتخذ ثنعارا ،فمن لهم ييهوح لخالفهة هللا تعهال و
لعبادته و

ستعمار رةه ،فالب يمهة إليهر ثنهه .ولهذلك قها هللا تعهال فهي ذم

الههذين يكوهههوا هههذه اله

سننن ِت } [الهرقهههان:
هههيوة{ :إِ هننم إِ ََّل ََنننسۡلَر َََٰ ِم َِننل هنننم أَنَنن ُّل َ
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.)18(]44اه .
وبعد ،ف هذه ههي قيمهة اإلنسهان وثكانتهه فهي نظهر اإلسهالم ،وتوهك ههي غايهة
وجوده وثقيد الخالا ثهن إلوقهه ،كمها بين ها القهرأن الكهريم ،والسهنة المل هرة،
وفيو ا وماء المسومين.
وثا ظم الهارا بين هذا اإلنسان  -إنسهان اإلسهالم واإلنسهان كمها تيهوره
الهوسهات المادية والوةعية.
وىدا هللا العظيم إذ يقو { :أ َ َو َم َََ َ َمت َ فَأَحتَت َٰنَنُ َو ََََۡنَنَ هَنُُ رن ا يَمشِن
ُّ
س ِِ َخَ ِ ج ِمن َهَ} [األنعام.)19(]122 :
ٱهظۡ َٰ َم ِ
َِ ََ َم َّمثَُُۡ فِ
ِِ ُِ فِ ٱهنَّ ِ
ت هَت َ

***
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( )18انظر :تهسير اآلية في تهسير الهخر الراز والقرطبي.
(« )19الذريعههة إل ه ثكههارم العههريعة» لوراغههب األىههه اني (
العومية.
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