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كلمة من القلب
 اعتدنا عىل سماع تعليمات طاقم الطائرة عن أهمية االهتمام بأنفسنا أوالً ثم بالغير عند التعرض لخطر ما أثناء الرحلة.

وما أشبه هذه التعليمات بما فعله قساوسة العالم عندما طلبوا من أتباعهم اللجوء إىل الخالق مباشرة وتفادي االقتراب منهم

خوًفا من العدوى بعد جائحة الكورونا.

وتهافت من يلجأ إىل األصنام بالطلب والعبادة إىل تعقيم آلهتهم وعدم االقتراب منها خشية العدوى. 

ِِإْن َتْدُعوُهْم اََل َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَكُْم ۖ َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفرُوَن بِِشرِْككُْم ۚ َواََل يَُنبُُِّئَك ِمْثُل خَِبيرٍ
(.14) فاطر : 

وكأن البشر هم الفيروس نتيجة أفعالهم وكورونا هو العالج.

فضاقت عىل البشر الدنيا.

... حَتَّٰى ِِإَذا َضاَقْت َعلَْيِهُم اَأْْلَْرُض بَِما رَحَُبْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم َأَنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأَن اَلَّ َمْلجCCََأَ ِمَن هَّللاَِّ ِِإاَلَّ ِِإلَيCCِْه ثُمَّ تCCَاَب
التوبة: اُب الرَِّحيُم  (.118)َعلَْيِهْم لَِيُتوبُوا ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ ُهَو التَّوَّ

وكأن فيروس الكورونا من أقوى الرسائل الربانية التي تقول للبشر: 

 كرًها. وفي لحظة معينة عاجالً أم آجالً سوف يلجأ الجميع إىل مصدر وجوده طوًعا أ

 ونشpعر عن إنقpاذ أنفسppنا، فمهما اعتمدنا عىل بعضنا البعض، واجتهدنا إلسعاد البشرية، فسpيأتي يpوم نعجpز نحن والبشpرية

  وأقدر من الجميع، مستقل بذاته، وال يعتمد عىل غيره. بحاجتنا إىل مصدر أكبر

هذا المصدر الذي هو خالق بوذا ورام وكريشppنا، خppالق الرهبppان والقديسppين والقسيسppين، خppالق أنبيppاء هللا محمppد والمسppيح

عليهما الصالة والسالم. فال يجوز الطلب من المخلوق.  

فال يوجد تثليث وال ألوهية لنبي، وال تقديس لنار وال صنم أو حجر، وال يطلب من األعراق المختلفة البحث عن إله خاص بهم،

وال يوجد إله للخير وإله للشر.

سوبر مان الذي ال يعجزه شئ،بالنسبهفي صغري كان أبي  ( لي الرجل الخارق   يلبي طلباتي مهمppا عظمت في نظppري. ال أراه )

 لم أحب أن أراه متعًبا أو مريًضا قط، فهو بالنسبة لي البطل الذي ال يتعب. يتعب وال يكل في تحقيق أمنياتي.
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. رغبتنا هذه كبشر في وجود مصدر  وكثيرًا ما كنا نسمع عبارة المرأة والطفل الصغير يظنان الرجل عىل كل شئ قدير  " القدرة"

في قلوبنا عىل حقيقppة وجppود قppوة عليpا مختلفppة زُرعت  والتي جسدها البشر بشخصية سوبرمان، إنما تنبع من فطرة  المطلقة

 عن البشر، منزهة عن الصفات البشرية، وقادرة عىل كل شيئ.

فكما كان موت أبي بالنسبة لي حقيقة أكدت لي أنه كبشر يتعب ويحتاج ويموت، أيًضا أكدت لي وجود قppوة عظيمppة ال تعتمppد

  الخالق جل جالله.قوةعىل غيرها، مستقلة بذاتها وال تتعب وال تحتاج وال تموت، وهي 

 في محاضراتي وحواراتي مع  المسلمين وغpير المسpلمين عىل أهميpة المفهppوم الحقيقي للخppالق، والpذي لهذا فأنا دائًما أركز

تشوه في جميع ديانات األرض ما عدا في اإلسالم، الديانات التي جعلت الخالق كالبشر له ولد، يتعب، يجهل، يندم ويتحسppر،

 يظهpر في حشppرة أو شppجرة أو حيppوان أو إنسpان. األفظppع من ذلppك أن وانتهت بوحدة هذا الخالق مع المخلوق، وجعل الخالق

 جعلوا الخالق الخطيئة نفسها، تعاىل هللا عن ذلك علًوا كبيرا.

سألني شاب أمريكي يوًما عن كيفية الموازنة بين حاجتنا الملحة للتواصل مع مصدر وجودنppا للفppوز بppالنعيم األبppدي وبين متppع

؟الحياة

قلت له:

 اختبار مهم مصيري في اليوم التالي، هل تقضي الليلة  في التفكppير بوجبppة  اإلفطppار الصppباحية أم فيلديكأنت عندما يكون 

االختبار؟

قال: 

أقضي ليلتي أفكر في االختبار.

قلت له: 

متع الحياة هي وجبة اإلفطار، أما التعرف عىل الهدف من وجودك، مصدر وجودك، مآلك بعد الموت،  والتواصppل مppع مصppدر

وجودك هو االختبار. فال تعارض بينهما.

فمهما تنوعت وجبة اإلفطار وغال ثمنها وكانت في أرفه المطاعم فلن تشغل فكر من يريد التفوق في االختبار.

قال الشاب: 

أعجبتني جًدا فكرة التواصل مع الخالق مباشرة وليس من خالل قسيس؟
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:قلت له

 أو عدم إعجاب، تواصلك مع الخالق مباشرة حق من حقوقك.إعجاب األمر في الواقع أكبر من فكرة 

فحق الخالق عىل مخلوقاته عبادته وحده، وحق المخلوقات التواصل معه مباشرة.

 الكppاميرات بهppذهاسppتخداملطالما لفت نظري تعلق شباب هذه األيام في وسائل التواصل االجتماعي وخصوًصا قبل انتشppار 

الصورة الكبيرة، وقلت في نفسي:

 وحين يلقpاه مباشppرة،قد يتكلم الشاب مع صديقه لسنوات دون أن يراه، وقد يشعر براحة وانسجام بالتحدث معه في كpل مpرة

وجًها لوجه تكون السعادة الغامرة.

فما أن أُسأل عن سبب تعلق المسلم الشpديد بالصpالة ولقائpه المتكpرر مpع خالقpه يوميpًا في أيpة لحظpة ومن خالل الصpلوات

. التقريبيالخمس أذكر له هذا المثال

عندما يتواصل المسلم مع خالق الكون ليتوب من ذنب أو لشكر نعمة أو لطلب حاجة، ومن خالل اعترافppه أن مppا أصppابه منف

سوء كان من نفسه وما حصل عليه من خير كان من الخالق، يكون قد حقق هدف وجppوده، وملئت نفسppه السppكينة وأصppبحت

وحياته تتنقل من سعادة إىل سعادة، وتكون لحظة لقائه مع خالقه بعد الموت أسعد لحظات حياته.

 وتعجبت عنppدما أعطppاني ،(أن الخppالق والكppون حقيقppة واحppدة)سألني شاب عشريني من دولة تشيلي عن مفهppوم وحppدة الوجppود 

 المصطلح باللغة العربية مع أن الحوار كان باللغة اإلسبانية، وسألته عن ذلك.

حيث قال:

  كلمني عن هذا المفهوم أحد أقاربي، فأنا من أصول عربية نصرانية. لقد

ما أصعب هذه األوقات التي يعيشها شباب هذا اليوم، والتي تشpوهت فيpه المفpاهيم وعجpز تعجبت كثيرًا وقلت في نفسي:

 الشباب أن يفرقوا بين حقيقة وجودهم وأصل هذا الوجود.

قلت للشاب:

 إذا كان لديك سلك كهربائي مصمم بشpكل دائpري الشpكل، فإنpه باسpتطاعتك بطريقpة مpا أن تجعلpه مربpع الشpكل. لكن من

  عليه لفظ دائري ومربع في نفس الوقت. المستحيل أن تطلق

 فإما أن يبقى دائري، أو أن يتحول إىل مربع.
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 هو يبحث عن الغريق الذي ينتظر يد العون إلنقاذه من الموت والهالك لن يرضيه أن يتحد مع مياه البحر كوسيلة إلنقاذه.

 كائن مستقل عنه يأخذ بيده ويخرجه من الجحيم الذي يعيشه بمواجهة خطر الموت.

 كيف لمن يلتقط صورة من هاتفه الشخصي أن يصبح هو وهاتفه والصورة شيئًا واحًدا.

 كيف لمن يلعب األلعاب اإللكترونية أن يكون جزء من اللعبة؟

 نحن بحاجة إىل قوة أعظم من الجميع تتكفل بخالصنا وأمننا بعد الموت، ال ألن يتحد معنا ونصبح كالنا بال مالمح.

 بعد كل شئ، وال يسعه أحد من مخلوقاته.آخر قبل كل شئ، و أولهو  غير محدود، أزلي،عظيمالخالق 

تنتشر في العالم اليوم مطالبات بتنبي مفهوم صحة جميع الديانات ونسبية الحقيقة لرفع شعار دين عالمي.

الحقيقة مطلقة شئنا أم أبينا، والدين واحد، وهو:أكتب هذا الكتاب ألثبت أن 

 ال يتجسد في صورة إنسان وال حيوان، وال وأنه هو المعبود الحق، والذياالعتراف بخالق الكون الذي ليس له ولد وال شريك،

 يتحد مع مخلوقاته. وعىل الجميع التواصل مع هذا الخالق مباشرة وليس من خالل قديس وال  قسيس. واالعpتراف بيpوم آخpر

ونستطيع أن نعيش بسالم ونحصل عىل دين عالمي بهذه الطريقة فقط.يحاسب الخالق فيه البشر عىل أعمالهم. 

أدعو الخالق العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله مصدر هداية للجميع.
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اللجوء ِإىل خالق السماء

يسوع الناصري  يسوع في فيلم  )طلب روبرت باول الممثل الذي لعب دور  " " " ( من الناس التوقppف عن عبادتppه وكأنppه1977"

فإنppه من  الشppائع أن نppرى العديppد من المؤمppنين بألوهيppة المسppيح وهم يضppعون صppورًا ليسppوع المسppيح فييسوع الحقيقي. 

كنائسهم  ومنازلهم أو مكاتبهم.  يستخدم البعض هذه الصور للصالة، بينما يزعم البعض اآلخر أنهppا تجلب لهم الحpظ السpعيد.

لكن ما يغيب عن بال الكثير منهم  هو أن الشخص الموجود عىل الصورة ليس كذلك، وال يمكن أن يكون يسوع المسيح.

قال روبرت: 

"أنا هنا لتصويب حقيقة كانت تغضبني لفترة من الوقت اآلن أرى العديد من األشppخاص يلمحppون إىل بعض الرجppال الppبيض

 خطppأ متعمppد في الهويppة،فهppذاالوسيمين ليكونوا يسوع. من يعرف ما إذا كان أسود أم أبيض؟ لكن األمر ال يتعلق بppاأللوان، 

 . "يكاد ال يُغتفر

 وهذا أكبر دليل عىل أنه ال بد لإلنسان من اإليمان، سواًء كان اإليمان باإلله الحق أو بأي إله باطل. وكلٌّ من روبرت والمسppيح

إله باطل، فالمسيح بشر  خلقه الخالق بال أب كنبي عظيم مرسل منه تعاىل كما خُلق آدم بال أب وال أم، وروبرت ممثل بشر. 

هل يقبل اإلنسان أن يأتي من يغير بياناته في هويته الشخصية، فهو في هذه الحالة يصبح شخًصا آخر أصالً.

سألني طفل صغير ألسرة بريطانية يوًما قائالً؟

لماذا يجبرنا هللا عىل عبادته وهو الغني عنا؟ لماذا يخيفنا بالنار ؟

قلت له:

أال يجبرك أباك عىل الذهاب إىل المدرسة؟ 

أال تحذرك أمك من عدم ترتيب غرفتك ؟

أال يخيفك أستاذك في المدرسة من الرسوب، ويتوعدك بالعقاب؟

حياتنا بين افعل وستجازى، وال تفعل وستعاقب.

أال يتفادى والدك التوقف في األماكن الغير مسموح الوقوف بها خشية دفع الغرامة في الطريق العام؟
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إنك حين تقتني حيوانًا أليًفا في منزلك، فأقصى ما ترجوه منه هو الطاعة، وهذا ألنك اشتريته فقط ولم تخلقه، فما بالك 

بخالقك وبارئك، أال يستحق منك الطاعة والعبادة واالستسالم والشكر، ونحن مستسلمون رغًما عنا في هppذه الرحلppة الدنيويppة

في كثير من األمور.

ِّم لله ببppاقي أمورنppا الpتي خُيِّرنppا فيهpا  قلبنا ينبض، جهازنا الهضمي يعمل، حواسنا تدرك عىل أكمل وجه، وما علينا إال أن نُسل

لنصل سالمين إىل بر األمان.

نحن نعيش في أرضه ونأكل من رزقه بدون مقابل، فال بد أن تُقابppل هppذه النعم بpاالعتراف بفضppل ُمنعمهppا. وإال فppإن الجحppود

وعدم االعتراف بالفضل هو تقليل من قدر الُمنعم.

ا في السppماء أو ppًجرة أو نجمppه شppون اإللppد يكppر، وقppقد يقدس البشر أي مخلوق،  فيمكن أن يسميه إلًها أو يسميه أي شي آخ

امرأة أو رئيسه في العمل أو نظرية علمية أو حتى هوًى في نفسه، لكن البد له من اإليمان بشيء يتبعه ويقدسه ويرجع له في

العبوديpة لآلخpرين والمجتمpع، "نهج حياته وقد يموت ألجله، وهذا ما نسميه العبادة. فعبادة اإللpه الحpق تحpرر اإلنسpان من  "

ولهذا يحذر اإلله الحق البشر من عبادة غيره ليحميهم من أنفسهم، وليس بهدف تعذيبهم.

قال الطفل:

لماذا علينا أن نفرغ وقت للعبادة، أليس وقتنا من حقنا؟

قلت له:

ومن أعطاك الحق في هذا الوقت أصالً؟ أليس الخالق نفسه؟

ا يتحكم ppًأنت برغبتك بإطالق غرائزك، تريد أن تكون عبًدا لها، وهللا يريدك أن تكون سيًدا عليها، يريدك هللا إنسانًا عاقالً حكيم

في غرائزه، فليس المطلوب منك تعطيل الغرائز بل توجيهها لالرتقاء بالروح وسمو النفس. 
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عندما يُلزم األب أوالده بتخصيص بعض الوقت في المذاكرة ليحصلوا عىل مكانة علمية في المستقبل مع رغبتهم في اللعب

فقط، يحترمه الجميع وال يتهمه بالقسوة.

.يقول المشكك: أنا أؤمن بوجود قوة وطاقة في السماء أوجدت هذا الكون 

1 السماء يلجأ الملحد عند شعوره بالخوف الشديد إىل القوة التي في.

2في تقاليد البوذي اللجوء إىل القوة التي في السماء عند سماعه لصوت الرعد المخيف. 

بابppاع األسppد انقطppه عنppأون إليppذي يلجppد الppد األحppه الواحppماء هي اإللppتي في السppوة الppفي عقيدة الهندوس أن الق

.3الدنيوية

.يلجأ الزنجي البدائي إىل القوة التي في السماء لنجدته عند التعرض لخطر

مما يدل عىل اإلعتراف ضمًنا بإله واحد أحد. ويقول الجميع القوة التي في السماء وليس القوى،

. بمعpنى أنالحpرب العالميpة الثانية والpذي انتشpر في وقت مpا منويقولون في المثpل الغpربي،  ”: ال ملحpدين في الخنpادق ”

ا، ويتوقpف عن خpداع نفسpه ألنpه قpد واجpه خطpرًاف .الجميع يقر بوجود خالقه عند األزمات pًه حقpد بpا يعتقpيلجأ اإلنسان إىل م

حقيقًيا.

ليس هنpاك»قpال المضpيف:  ،إعصpار كاترينا ، وفي مقطpع عن2005ومن الطريف أنه في برنامج صباح الخير يا أمريكpا سpنة 

ا عن العبppارة وحصppلت عليه«. ملحدين في الخنادق أو أماكن األعاصير ppًيين تراجعppا. طلبت بعدها منظمة الملحدين األمريكppوم

هذا إال من دالئل خداع بعض البشر ألنفسهم،

1               : . 7. . 2012-12-04-18-20-16 1550-2013-12-06-17-24-34http //www kaheel com/ar/index php/ /  

2               : . 2 8 1https //youtu be/j XxN vZ Cg  

". موسوعة قصة الحضارة، ول ديورانت،أن النتيجة العامة التي انتهت إليها اللجنة من البحث هي أن كثرة الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن واحد أعىل"  3

.209 ص 3مجلد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://youtu.be/j2XxN8vZ1Cg
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-20-16/1550-2013-12-06-17-24-34
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إليها يلجأ  بينما  الضراء،  الجميع في  إليها  يلجأ  والتي  الوجود،  والتي تمثل مصدر  السماء  التي في  القوة  ما أعظم سر هذه 

  تتوحد البشرية.سوف ولو لجأ إليها الجميع كما يفعل المسلم في السراء والضراء  المسلم في السراء والضراء،

والكامل واحد ال يتعدد، ولماذا يتعدد وماذا ينقصه ليجده في إله آخر غيره؟

مدافع عن مفهوم وحدة الوجود حيث قلت له: هندوسي في حوار لي مع طبيب

هppذان المصppطلحان ما دام اإلله يحل بكل شئ، إًذا ما معنى ممارسة طقوس من أجل الوصول للتوحد والنيرفانppا والموكشppا؟

 في الهندوسية والبوذية.معاناةال  وب يرمزان لحياة سالم بال تعباللذين

 كيف تصل لشئ هو فيك وأنت فيه؟

 لماذا تحرصون عىل التخلص من الزالت والخطايا وعدم المعصية ما دامت المعصية ضمن وحدة الوجود؟

 كيف لإلله نفسه أن يكون هو الخطيئة من خالل حلوله في كل شئ حسب عقيدتكم؟

 كيف يكون الشيء سبًبا لظهور نفسه إذا لم يكن قد ظهر بعد أصالً؟

الروح الكلية الذي هو غيبي، واإليمان بخالق للكppون و الذ "ما الفرق بين اإليمان بمفهوم  ا؟ غpير أن األولي " ًppبي  أيضppو غيppه

غير منطقي عقالً ومهين لإلنسان، والثاني يوافق العقل والمنطق والعلم ويكرم اإلنسان ويرفع من شأنه.

 فالروح الكلية تعني أنه ال يوجد خالق ومخلوق.

إًذا من أوجدها و من أوجد العالم؟ 

 وإذا كانت كائنات فضائية قد أوجدت العالم فمن أوجد الكائنات الفضائية؟

  قد ساعدت في إيجاد العالم فمن أوجد العوالم األخرى؟ وإذا كان هناك عوالم أخرى

 وليس االتحpاد بمصpدر الوجpود. فهpذا اإلتحpاد عبpارة عن  الخpالق، إًذا غاية الوجود يجب أن تكون معرفة مصpدر الوجpود وهpو

 خالص وهمي لشئ غير موجود.

إًذا عندما يعيب غير المسلم عىل المسلم إيمانه بالغيبيات، نجد بالمقابل من يتنبى أفكار مشابهة جًدا من أتباع وحدة الوجppود

الpديانات الوضpعية ال تpؤمن  مpع المطلpق بممارسpتهم للتأمppل السpكوني حسpب زعمهم.اإلتحادبتواصله مع عوالم أخرى بعد 

بالمالئكة لكنها تؤمن بأرواح خير وأخرى شريرة، وهذا غيب .ونجد الصيني الملحد يؤمن بدالالت وهمية لبعض األرقام وتنبؤات

 .4مستقبلية وأمور غيبية قد يتعرض لها

4               : . . . . . -7088057 - -https //www google com/amp/s/www dailymail co uk/sciencetech/article /amp/Most atheists  

- - - - - - .agnostics BELIEVE supernatural underlying forces good evil html

https://www.google.com/amp/s/www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7088057/amp/Most-atheists-agnostics-BELIEVE-supernatural-underlying-forces-good-evil.html
https://www.google.com/amp/s/www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7088057/amp/Most-atheists-agnostics-BELIEVE-supernatural-underlying-forces-good-evil.html
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السالم  الداخلي

فاجأني ألماني مسن بإعجابه بالبوذية وكرهه الشديد لإلسالم، متذرًعا بأن البوذية دين يدعو إىل تحقيق السالم الداخلي

واإلسالم يدعو إىل العنف. 

قلت له:

.5 أنه ال سبب يأتي بدون مسبببوذابدايًة فإنه من أهم تعليمات جوتاما 

وتوافق هذا مع ما جاء به العلم الحديث مؤخرًا، وهو أن الكون يتوسع إًذا له نقطة بداية ونهاية، ووراء نقطة البداية سبب

.6وراء  نظرية االنفجار الكبير إن صحت النظرية  كانعظيم

لقد تكلم اإلسالم  بوضوح عن حقيقة وجود خالق للكون، والذي خلق البشر لهدف معين. علًما بأن القرآن الكريم ثابت لم ولن

يتغير، والعلم المادي ظني وتجريبي ودائم التغير.

وبدأت نقاًشا بعدها مع السائل من خالل عمل مقارنة بين تعاليم البوذية وتعاليم القرآن الكريم كما يلي:

تحدث جوتاما بوذا عن أربعة حقائق فقط:

 وجود اإلنسان في الدنيا وما يترتب عىل وجوده من شيخوخة ومرض وألمتحدث جوتاما بوذا عن حقيقة المعاناة(

Dukkah: (وغيرها

5               : . . - - - - - -https //www sokaglobal org/resources/study materials/buddhist concepts/the simultaneity of cause  

- . : : 20 20 20and effect html# ~ text=Buddhism% teaches% that% the

6               : . 3323701 8 7 9 84 8 9 9 84 9 85- 9 8https //aawsat com/home/article/ /%D %A %D % %D %B %D % %D % %D % A  

8 8 8 1 9 87 9 86- 8 9 9 84 9 89- 9 88 8 9 88 8 -%D %A %D %B %D % %D % %D %B %D % %D % %D % %D %AC%D % %D %AF

8 7 9 84 9 84 9 87- 9 84 9 84 9 85 8 1 8 9-%D %A %D % %D % %D % %D % %D % %D % %D %B %D %A

8 7 9 84 8 3 9 88 9 84 9 89%D %A %D % %D %A %D % %D % %D %

./file:%2F%2FC:%5CUsers%5Cloai%5CDesktop%5Chttps:%5Caawsat.com%5Chome%5Carticle%5C3323701%5C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85-%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89-%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89
./file:%2F%2FC:%5CUsers%5Cloai%5CDesktop%5Chttps:%5Caawsat.com%5Chome%5Carticle%5C3323701%5C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85-%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89-%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89
./file:%2F%2FC:%5CUsers%5Cloai%5CDesktop%5Chttps:%5Caawsat.com%5Chome%5Carticle%5C3323701%5C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85-%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%99%C2%86-%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89-%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%87-%C3%99%C2%84%C3%99%C2%84%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A3%C3%99%C2%88%C3%99%C2%84%C3%99%C2%89
https://www.sokaglobal.org/resources/study-materials/buddhist-concepts/the-simultaneity-of-cause-and-effect.html#:~:text=Buddhism%20teaches%20that%20the
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يكشف القرآن عن سر هذه الحقيقة:

الملك : (. 2)الَِّذي خَلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوكُْم َأَيُّكُْم َأَْحَسُن َعَمال\ 

 الشهوة والتعلقتحدث جوتاما بوذا عن حقيقة أصل المعاناة ومنبتها) ( :Samudāy

يخبرنا القرآن عن سبب وأصل المعاناة وهو التكليف واالختبار:

َُّك لِْلَماَلِئِكَِة ِِإنِّي جَاِعٌل ِفي اَأْْلَْرِض خَِليَفة\ ۖ َقالُوا َأََتْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َونَْحُن َوِِإْذ َقاَل رَب
البقرة: (.30)نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونَُقدُِّس لََك ۖ َقاَل ِِإنِّي َأَْعلَُم َما اََل َتْعلَُموَن 

الكهف:  َّا جََعْلَنا َما َعىََل ٱَأْْلَْرِض ِزيَنة\ لََّها لَِنْبلَُوُهْم َأَيُُّهْم َأَْحَسُن َعَمال\  (.7)ِِإن

الزمر: (.62)هَّللاَُّ خَالُِق كُلِّ َشْيٍء ۖ َوُهَو َعىََلٰ كُلِّ َشْيٍء َوِكيٌل 

 التخلي عن أسباب الشهوةتحدث جوتاما بوذا عن حقيقة نهاية المعاناة) ( :Niroda

ِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوٰى  ا َمْن خَاَف َمَقاَم رَب .40)َوَأَمَّ النازعات ( َفِِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمَأَْوٰى  ( )

يخبرنا القرآن عن مكافئة من اجتاز االختبار:

َُّهْم ِِإىَل اْلَجنَِّة زَُمر\ا ۖ حَتَّٰى ِِإَذا جَاُءوَها َوُفِتَحْت َأَبَْوابَُها َوَقاَل لَُهْم خَزَنَُتَها َساَلٌم َعلَْيكُْم ِطْبُتْم َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا رَب
(.73)َفاْدخُلُوَها خَالِِديَن  الزمر :

 عن طريق ضبط النفس والتأملتحدث جوتاما بوذا عن حقيقة الطريق لنهاية المعاناة) ( :Magga

يخبرنا القرآن عن طريقة اجتياز االختبار.

الذاريات: (.56)َوَما خَلَْقُت اْلِجنَّ َواِإْْلِنَس ِِإاَلَّ لَِيْعبُُدوِن 

 أن المعاناة تأتي في أشكال عدة، منها الشpيخوخة، المppرض، والمppوت. وتppذهب المعانpاة أبعpد من بوذاوكان مما قال جوتاما

ذلك ألن الحياة ليست مثالية، وال ترقى دائًما إىل تطلعاتنا. فاإلنسان معرض إىل الرغبات التي يصعب تحقيقهppا، ولكن حppتى

لو حققناها فهي ال تدوم، فاللذة ال تدوم، وإن دامت تصبح مملة.

تناسخ األرواح والحصول عىل السالم الداخلي. أيًضامن أهم تعليماته   (هي العمل الدؤوب للتخلص من الوالدات المتكررة   (

  ولن يحصل عىل الخالص إال إذا اتحد مع الوجود حسب تعليماته. الوالدات المتكررة بالنسبة لبوذا عذاب.
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للبوذية ثمانية أركان هي:

 .الركن األول في البوذية هو اإليمان بالحق: وهو اإليمان بأن الحقيقة هي الهادي لإلنسان

يخبرنا القرآن أن الخالق هو الحق:

الهداية ال تأتي إال من الحق الذي أوجد الوجود.

لَِك بَِأَنَّ هَّللاََّ ُهَو اْلَحقُّ َوَأَنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأَنَّ هَّللاََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَِبيرُ  الحج: (.62)َذٰ

الركن الثاني في البوذية هو القرار الحق: بأن يكون المرء هادئًا دائًما ال يفعل أذًى بأي مخلوق، إنسان أو حيوان أو

طائر.

قال محمد صىل هللا عليه وسلم:

. صحيح البخاري (دخلت امرَأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تَأكل من خشاش اَأْلرض  (

قال هللا تعاىل:

ا ۚ CC\ا النَّاَس جَِميعCCَََّما َأَْحي ا َوَمْن َأَْحَياَها َفكََأَن ََّما َقَتَل النَّاَس جَِميع\ ا بَِغْيرِ نَْفٍس َأَْو َفَساٍد ِفي اَأْْلَْرِض َفكََأَن َمن َقَتَل نَْفس\
الماِئدة: لَِك ِفي اَأْْلَْرِض لَُمْسرُِفوَن  ْنُهم بَْعَد َذٰ (.32)َولََقْد جَاَءْتُهْم رُُسلَُنا بِاْلَبيَِّناِت ثُمَّ ِِإنَّ كَِثير\ا مِّ

.الركن الثالث في البوذية هو الكالم الحق: بالبعد عن الكذب والنميمة وعدم استخدام اللفظ المشين

 قال النَّبي صىل هللا عليه وسلم:

 . (آية المنافق ثالث: ِإذا حدَّث كذب، وِإذا وعد َأخلف، وِإذا اِئتمن خان  صحيح البخاري (

. (ليس المؤمن بالطعان، واَل اللعان، واَل الفاحش، واَل البذيء  صحيح الترمذي (

. رواه الترمذي، حديث حسن يَُِّئَة اْلحسنَة َتْمحَُها، وخَالِق النَّاَس بخُلٍُق حََسٍن  ( اتَِّق هَّللاََّ حَْيُثَما كُْنَت وَأَْتِبِع السَّ (

.الركن الرابع في البوذية هو السلوك الحق: بعدم السرقة أو القتل أوفعل شيء يأسف له المرء فيما بعد
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قال تعاىل:

َُّه ا َفَقْد جََعْلَنا لَِولِيِِّه ُسْلَطان\ا َفاَل يُْسرِف فِّي اْلَقْتِل ۖ ِِإن َواََل َتْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتي حَرََّم هَّللاَُّ ِِإاَلَّ بِاْلَحقِّ ۗ َوَمن ُقِتَل َمْظلُوم\
.33)كَاَن َمنُصور\ا  اِإْلسراء:  )

يعد القرآن أرقى نموذج في السلوك اإلنساني.

البقرة:.ضبط ألفاظنا:   (.83…)..َوُقولُوا لِلنَّاِس حُْسن\ا

ضبط مشيتنا وصوتنا:

اِإْلسراء:  (.37)َواََل َتْمِش ِفي اَأْْلَْرِض َمرَح\ا ۖ ِِإنََّك لَن َتْخرَِق اَأْْلَْرَض َولَن َتْبلَُغ اْلِجَباَل ُطواَل\ 

لقمان: (.19) َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ۚ... 

ٌضبط نظراتنا :  َِّك خَْير ْنُهْم زَْهرََة اْلَحَياِة الدُّنَْيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه ۚ َوِرْزُق رَب َواََل َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِِإىَلٰ َما َمتَّْعَنا بِِه َأَْزَواج\ا مِّ
طه: .(131)َوَأَبَْقٰى 

ُسوا َواََلضبط سمعنا ومجالسنا، وأفكارنا: نِّ ِِإْثٌم ۖ َواََل َتَجسَّ نِّ ِِإنَّ بَْعَض الظَّ َن الظَّ  َيا َأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتِنبُوا كَِثير\ا مِّ
اٌب رَِّحيٌم ا َفكَرِْهُتُموُه ۚ َواتَُّقوا هَّللاََّ ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ َتوَّ ا ۚ َأَيُِحبُّ َأَحَُدكُْم َأَن َيَأْكَُل لَْحَم َأَِخيِه َمْيت\ َّْعُضكُم بَْعض\ َيْغَتب ب

(.12)الحجرات:

اَأْلعراف:: ضبط طعامنا َُّه اََل يُِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن  (.31)... َوكُلُو َواْشرَبُوا َواََل تُْسرُِفوا ۚ ِِإن

َِّساٍء َعَسٰى َأَن ضبط نفوسنا: ن ن ْنُهْم َواََل نَِساٌء مِّ ن َقْوٍم َعَسٰى َأَن َيكُونُوا خَْير\ا مِّ َيا َأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اََل َيْسَخرْ َقْوٌم مِّ
ْنُهنَّ ۖ َواََل َتْلِمزُوا َأَنُفَسكُْم َواََل َتَنابَزُوا بِاَأْْلَْلَقاِب ۖ بُِْئَس ااَِلْسُم اْلُفُسوُق بَْعَد اِإْْلِيَماِن ۚ َوَمن لَّْم َيُتْب َيكُنَّ خَْير\ا مِّ

الحجرات الُِموَن  ُِئَك ُهُم الظَّ (.11)َفَأُولَٰ

اِإْلسراء: ضبط تصريحاتنا: ُِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُُئواَل\  ْمَع َواْلَبَصرَ َواْلُفَؤاَد كُلُّ َأُولَٰ )َواََل َتْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ ِِإنَّ السَّ

36.)

الركن الخامس في البوذية هو العمل الحق: البعد عن العمل السيء مثل التزييف وتناول السلع المسروقة وعدم أخذ

المرء ما ليس له.



17

قال تعاىل:

النساء: (.58) ِِإنَّ هَّللا�َ َيَأُْمرُكُْم َأَن تُؤدُّوْا اَأْلََمانَاِت ِِإىَل َأَْهِلَها 

قال عز وجل:

َأَْوُفوا اْلكَْيَل َواَل َتكُونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأَْشَياَءُهْم َواََل َتْعَثْوا ِفي
(.181)اَأْلَْرِض ُمْفِسِديَن  الشعراء:

.الركن السادس  في البوذية هو الجهد الحق: بالسعي دائًما إىل كل ما هو خير واالبتعاد عما هو شر

قال تعاىل:

ا َمْن َأَْعَطى َواتََّقى  َنى 5)َفَأَمَّ ْCCدََّق بِاْلحُس َCCَوص ( رَى 6( ْCCرُُه لِْلُيس ِّCCَفَسنَُيس ( َتْغَنى 7( ْCCَل َواس CCِا َمْن بَخ ) َوَأَمَّ ( َوكCCَذََّب8(
رُُه لِْلُعْسرَى 9)بِاْلحُْسَنى  ) َفَسنَُيسِّ ) َوَما يُْغِني َعْنُه َمالُُه ِِإَذا َترَدَّى 10( َدى 11( CCُا لَْلهCCَِِإنَّ َعلَْين ( رََة12( CCِا لَآَْْلَخCCََوِِإنَّ لَن )

ى 13)َواَأْْلُوىَل  ) َفَأَنَْذْرتُكُْم نَار\ا َتلَظَّ َقى 14( ْCCاََل َيْصاَلَها ِِإاَلَّ اَأْْلَش ( ) الَِّذي كCCَذََّب َوتCCََوىلَّ 15( ُيَجنَّبَُها اَأْْلَْتَقى 16( َCCَوس ( )

) الَِّذي يُْؤِتي َمالَُه َيَتزَكَّى 17 ٍة تُجCْزَى 18( Cََوَما َأِْلَحٍَد ِعْنَدُه ِمْن نِْعم ( ِِّه اَأْْلَْعىََل 19( اَء َوجCِْه رَب Cَِِإاَلَّ ابِْتغ ( ْوَف20( َCَولَس )

.21)َيرَْضى  سورة الليل  ) ( )

 الركن السابع  في البوذية هو التأمل الحق: الهدوء دائًما وعدم االستسالم للفرح أو الحزنMeditation

قال تعاىل:

.23)لِّكَْياَل َتَأَْسْوا َعىََلٰ َما َفاَتكُْم َواََل َتْفرَحُوا بَِما آَتاكُْم ۗ َوهَّللاَُّ اََل يُِحبُّ كُلَّ ُمْخَتاٍل َفخُورٍ  (: الحديد

الركن الثامن في البوذية هو التركيز الحق: هذا ال يكون إال باتباع القواعد السابقة وبلوغ المرء مرحلة السالم الكامل

وهي اتحاد المخلوق بمصدر الوجود. "نيرفانا "

 ولكن هل االتحاد مع الوجود منطقي أصالً ويوفر السالم الداخلي ويخلص من العذاب.

  دون الحصppول عىل إجابppة لهppذا السppؤال فإننppا لن نحصppل عىل أي نppوع من أنppواع السppالم الppداخلي. من أوجد الوجppود أصppال؟

 فاإلنسان في هذه الحالة يصبح كالذي يدور في دائرة مغلقة.

. ليس من خالل قسيس وال قديس (ال سالم داخلي إال بمعرفة مصدر الوجود، والتواصل معه مباشرة  ( 
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ال سالم داخلي إال بمعرفة وجهتنا القادمة بعد الموت، ولن نحصل عىل اإلجابة عما بعد الموت إال ممن وهب

 الحياة.

.ال سالم داخلي إال بمعرفة الهدف من وجودنا 

  راكب القطار لن يستمتع برحلته إال بمعرفة وجهته، و النقطة التي انطلق منها القطار. رحلة الحياة هي كرحلة القطار،

 معرفة نقطة البداية والنهاية هو هدف عظيم وسامي يجب أن يسعى كل إنسان لتحقيقه.

إن الهدف األساسي للحياة هو ليس التمتع بإحساس عابر بالسعادة؛ بل هو تحقيق سالم داخلي عميق من خالل معرفة هللا

وعبادته.

تحقيق الهدف اإللهي سُيؤدي إىل النعيم األبدي والسعادة الحقيقية. لذا، إذا كان هذا هو هدفنا األساسي، فإن مواجهة أي

مشاكل أو متاعب سوف تهون في سبيل بلوغ هذه الغاية.

سأل السائل:

كيف يحصل المسلم عىل الخالص واألمان بعد الموت ويحقق السالم الداخلي؟

قلت له:

يحصل المسلم عىل السالم الداخلي بمعرفة مصدر وجوده وغاية وجppوده ومصppيره بعppد المppوت، وعن طريppق تواصppله المباشppر

بمصدر وجوده، وبالعمل الصالح واألخذ باألسباب يصل عىل الخالص واألمان بعد الموت.

ولن يتحقق هذا المعنى الجميل إال إذا كان الخالق مستقل عن مخلوقاته وليس متحًدا معها، وبوجود يوم للحساب والعقاب

عقيدة اليوم اآلخر وحدها كفيلة إليجاد إطار أخالقي في المجتمع، ولو أن هذهوالجزاء.  "يقول المستشرق المعروف فولتير: 

.7”العقيدة زالت فلن تجد دافع للعمل الطيب، وسيترتب عىل ذلك انهيار النظام االجتماعي

يطلب هللا من رسوله محمد تبليغ البشر وسيلة الخالص :

رِْك ْCCالِح\ا َواََل يُش َCCْل َعَمال\ ص CCَِِّه َفْلَيْعم اَء رَب CCٌَه َواِحدٌ ۖ َفَمن كَاَن َيرْجُو لِق ََّما ِِإلَُٰهكُْم ِِإلَٰ ْثلُكُْم يُوحَٰى ِِإلَيَّ َأَن ََّما َأَنَا بََشرٌ مِّ ُقْل ِِإن
الكهف: ِِّه َأَحَد\ا  (.110)بِِعَباَدِة رَب

وأخبرنا عن وجهة الوصول:

الفجر: ، َفاْدخُِلي ِفي ِعَباِدي، َواْدخُِلي جَنَِّتي رِْضيَّة\ ِِّك رَاِضَية\ مَّ (.24)َيا َأَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمُِئنَّة، اْرِجِعي ِِإىَل رَب

قال السائل: 

7 ,   .  496Windeland history of philosophy Page     



19

ما هو تفسير اإلسالم لمعاناة البشر؟

قلت له:

كلما قابلت الشر عليك ان تسأل نفسك السؤال الوجودي األساسي:

لماذا نحن هنا؟

هللا خلقنا ليختبرنا ويبتلينا.

وأعطانا حرية االختيار بين الخير والشر.

وما نقابله في الحياة من شر وأزمات وظلم وبالء ومرض وفقر هو طريق من اثنين:

إما طريق إىل زيادة القرب من هللا.

وإما طريق إىل الكفر وااللحاد.

وأنت عليك أن تختار.

فتميز اإلنسان عن غيره يكمن في درجة لجوءه إىل الخالق عند تعرضه لألزمات.

قال: هل هناك عدل مطلق؟

 وأعمال الخالق كلها عدل وحكمة وفضل، أما المخلوق فيحصل منه الظلم.قلت له: نعم في اآلخرة وليس في هذه الدنيا،

؟فهذه الدنيا ليست جنة، فكيف للجنة أن يستحقها المجرم والشرير، وكما نرى في حياتنا فأغلب الناس مجرمين

 لن يستحقها الجميع، وال يحق للبشرفبالتيجرامه. فلقد قدر الخالق الجنة لمن يستحقها. إفلن يكافأ الخالق المجرم عىل 

االعتراض عىل أي شر أو مرض أو مشكلة تصيبه.

فيجب عىل اإلنسان أن يسأل نفسه قبل االعتراض عىل أي شر إن كان أراد هذه الدنيا جنة فماذا فعل لكي يستحق الجنة.

الجنة سوف يفوز بها الحًقا من يستحقها، فاألمر ما هو سppوى عمليppة فppرز لمppراتب ومنppازل النppاس. ولم يسppتثني الخppالق من

اإلبتالء أحد حتى األنبياء، فالجميع في اختبار عام، وهذا هو سر وجود األمراض والزالزل والبراكين، وغيرها من المشاكل.

لكنه سبحانه وتعاىل برحمته قد جعل الصحة هي القاعدة والمرض هو االستثناء، وبرحمته أيًضا قد جعل الطقس المعتpدل إن

. 8كان حار أو بارد هو القاعدة وجعل الزوابع واألعاصير هي االستثناء، الخ

 لكن العدل المطلق فيقد نرى جزء من العدل في هذه الدنيا،فهذه الدنيا نقطة صغيرة من رحلة حياتنا الطويلة الحقيقية. 

اآلخرة فقط.

8               : . 2https //fb watch/ba zErGFFG  /  

https://fb.watch/ba2zErGFFG/
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ما وراء الموت
يقول العلم الحديث مؤحرًا بحقيقة وجود بداية ونهاية للكون، وهذا حسب العلم التجريبي. والذي هو دائم التغير. هذه الحقيقppة

الذي جاء بها الدين اإلسالمي قبل العلم بأربعة عشر قرنًا من خالل اقراره بوجود خالق للكون وحتمية لقاء الخppالق بعppد المppوت

للحساب.  مما يدحض فلسفة تناسخ األرواح.

إن كل ما في الكون يقع تحت هيمنة الخالق، فهو وحده يمتلك المعرفة الشاملة والعلم المطلق والقدرة والقppوة إلخضppاع كppل

شيء إلرادته. فالشمس والكواكب والمجرات تعمل بدقة متناهية منذ بدء الخليقة، وهppذه الدقppة والقppدرة تنطبppق نفسppها عىل

خلق البشر. فلو تأملنا االنسجام الموجود بين أجساد البشر وأرواحهم لتبين لنا أنه من غppير الممكن جعppل هppذه األرواح تسppكن

. تناسخ األرواح (في أجساد الحيوانات وال يمكنها التجول بين النباتات والحشرات  (

 ميز هللا اإلنسان بالعقل والمعرفة وجعلppه خليفppة في األرض وفضppله وكرمppه ورفppع من شppأنه عىل جميppع الخالئppق. ومن عppدل

الخالق وجود يوم القيامة والحساب والجنة والنار ألن كل األعمال الصالحة والسيئة سوف تُقاس وتُوزن في هذا اليوم.

قال تعاىل:

الزلزلة:  ( َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرًّا َيرَُه7)فَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة خَْير\ا َيرَُه   (7-8.)
إًذا، الحياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يستأنفها اإلنسان بعد الموت بالبعث والحساب ومن ثم الجزاء، ويعتppبر اإلسppالم أن وجودنppا

في هذه الدنيا هو لهدف وغاية سامية وهي معرفة هللا عز وجل، وعبادته والتوجه إليه مباشرة.

ا اْلَحيCCَاُة CCَْوَن َأُجُورَكُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ۖ َفَمن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوَأُْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفازَ ۗ َوم ََّما تَُوفَّ كُلُّ نَْفٍس َذاِئَِقُة اْلَمْوِت ۗ َوِِإن
آل عمران:  (.185)الدُّنَْيا ِِإاَلَّ َمَتاُع اْلُغرُوِر 

، حيث قلت لهم:األرواحفي حوار لي مع مجموعة من شباب بوذيين يدافعون عن مفهوم تناسخ 

هل تقبل إدارة أّي َمدرسة أو جامعة أليٍّ ِمن تالميذها، أن يُكمل أحًدا عنه االخِتبار عند انتهاء الوقت المحدد؟ الحياة هي ورقة

.اختبارك

لماذا ال يولد الرضع بنفس القدرات العقلية للبالغين؟

لماذا أعداد الكائنات يزيد باستمرار؟ أليس من المفروض أن يثبت أعداد الكائنات بناء عىل مفهوم تناسخ األرواح؟

لماذا ال يوجد من يتذكر حياته الماضية؟

ألم يكن هناك فترة من الزمان بال كون؟

ألم يكن هناك  فترة من الزمان تحتوي عىل كون بال كائنات؟

ألم يكن هناك  فترة من الزمان تحتوي عىل كون بكائنات قليلة؟

شرادة ما دامت الروح تنتقل من جسد إىل آخر؟ (لماذا يؤدي الهندوسي طقوًسا دينية لتسكين أرواح الموتى  (
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أال تبرر عقيدة تناسخ األرواح فعل الجرائم، ألن اإلنسان حتًما سيخلص في والدة قادمة من الوالدات، وعليه االستمتاع بهذه

الوالدة؟

أرواح األشجار تختلف عن أرواح اإلنسان، فكيف تختار روح اإلنسان صpورة األشpجار؟ وإذا سpلمنا بpأن أرواح اإلنسpان اختpارت

.المخطئيينأجسام الحيوانات فأصبحت متغيرة بأصلها فيكون العذاب للصورة المتغيرة ال ألرواح البشر 

األشجار والحيوانات نعمة من الخالق لإلنسان يستفيد منها في حاجاته الدنيوية، فلو كانت جزاء لذنوب العباد من خالل تجسد

 األشجار والحيوانات.ستثمارأرواح البشر فيها، فكأن ذنوب البشر أصبحت ضرورة حتمية ال

 من عقيدة تناسخ األرواح أن يساء الظن بالفقراء والمرضي وأصحاب العاهات، وكأنهم وصلوا إلي هpذه الحالppة السpيئةيستلزم

 الذنوب والمعاصي في الحياة السابقة مما يؤدي إىل الطبقية.ارتكابهمبسبب 

 كppانوإذا كان األول، فما هي الحسنة الppتي جppاء بهppا في أول الppوالدة ؟ إذا ما األصل في بداية الوالدة، اإلنسان أم الحيوان؟ 

الثاني فما هي السيئة التي ارتكبها؟ ألنكم تقولون أنه جزاء لألعمال السابقة.

ا لحيppاة ًppت إال قصاصppه ليسppوهي: قتل (فالحياة الدنيا ال يمكن أن تصلح لمحاسبته، إذ أن أقصى عقوبة له في الppدنيا  بشppرية )

واحدة تسبب في قتلها، ومن ثم ماذا عن باقي األنفس البشرية التي لم يؤخذ لها حّقها ولم يقتص لها منه؟! 

، فإن هذا السلوك يُعد سلوكًا أخالقًيا طيًبا عند الدفاع عنه (عندما يعرِّض اإلنسان نفسه للقتل من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر  (

ومحموًدا. فهل تحلي اإلنسان بالخُلُق الحسن كافًيا ألن يجعله يُعرض نفسه للقتل من أجل إنقاذ شخص آخر؟

ِّي بالخلق الحسن فحسب، ومن ثم ال يكون هناك مكافأة لهذا العمل هل من المنطقي أن يخسر اإلنسان حياته من أجل التحل

الكبير الذي قام به؟ أم أن يبذل اإلنسppان نفسppه وحياتppه احتسppابًا للخppالق وانتظppارًا لمكافئتppه لppه، وذلppك ألن الخppالق قppد حّث

اإلنسان عىل ذلك. ال شك أن اإلجابة المنطقية هي: أن يبذل اإلنسان نفسه وحياته عمالً بما حّثه هللا تعاىل عليه.

إن اإلنسان الذي یشاِهد مpا في هpذه الحیpاة من نقpائص، ومن ظلم النpاس لبعضpهم البعض، ال يقتنpع بpأن الحیppاة يمكن أن

تنتهي بنجاة الظالم وضياع حق المظلوم. بل إن اإلنسان يشعر بالراحة والطمأنينة عندما تُطرح عليه فكرة وجود البعث والحيppاة

اآلخرة والقصاص. ال شك أن اإلنسان الذي سوف يُحاَسب عىل أعماله، ال يمكن أن يُترك دون توجیه وإرشاد، وبدون تppرغیب

أو ترهیب، وهذا هو دور الدين.
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موجد الوجود
، فهنا يفسppر الجميppع هppذا الحppدث بالصppدفة، (إذا ألقى شخص قطعة نقدية ووقعت في يده عىل أحد وجهيها  صورة أو كتابة (

لكن إذا كنا نعلم كل العوامل المرتبطة بهذا الفعل، مثل كثافة المادة عىل سبيل المثال، رطوبة الهواء، درجة الحppرارة، ضppغط

الهواء، االرتفاع التي ستقع منه، القوة التي رمى فيها الشخص هذه القطعة النقدية، وعندما تقع ما هو التأثير الppذي سppتحدثه

عىل يده، والضغط الذي سيقع عىل يده وقوة االرتداد، فإذا وضعنا كل هذه العوامل في الحسبان في معادلتنا فيمكننا التنبppؤ

باحتمال كبير أنها ستكون صورة أو كتابة. فحقيقة جهلنا بهذه العوامل هو ما يطلق عليه الجميع لقب صppدفة، لكن إذا حصppرنا

جميع هذه العوامل، ويكون ذلك في المختبرات العلمية، فلن يكون هناك صدفة في تلك الحالة.  فال يمكن للصدفة أن تكون

وجود الزمان، المكان، )موجدة للكون، ألن الصدفة ليست سبًبا رئيسًيا، وإنما هي نتيجة ثانوية تعتمد عىل توافر عوامل أخرى 

صدفة لتفسير أي شيء ألنهppا ”المادة والطاقة لكي يتكون من هذه العوامل شيء بالصدفة أصالً. فال يمكن استخدام كلمة  “ )

ال شيء عىل اإلطالق.

 فيلسوًفا وعالًما وقد أثار ضجة كبيرة في فرنسا.20يتحدث العالم بأسره اليوم عن كتاب شارك فيه 

هذا الكتاب من أفضل الكتب مبيًعا في فرنسا حالًيا عىل الرغم من ضخامته وسعره المرتفع نسبًيا. وقد تم تأليفppه باالشppتراك

مع عشرين شخصية من كبار العلماء والفالسpفة. وبالتpالي فهpو كتpاب جمpاعي، إذا جpاز التعبpير. هpذا وقppد كتبت عنpه جريpدة

»الفيغارو« فور صدوره قائلة: هذا حدث هائل. أخيرًا العلم الفيزيائي الفلكي يتوصل إىل البرهنة عىل وجود هللا.

ا، أي أنppه مخلppوق في لحظppة مppا، وإذا ppًجميع هذه االكتشافات العلمية تخلص إىل النتيجة التالية: أن للكون بداية محددة تمام

كانت له بداية فهذا يعني وجود سبب أو مسبب لهذه البداية. وبالتالي فالخالصة األكppثر منطقيppة تppدفعنا إىل االعتقppاد بوجppود

وخلق العppالم؟ باختصppار شppديد، كppل هppذا دليppل لالنفجار الكبير  من الذي أعطى النقرة األوىلقوة عظيمة تقف خلف الظواهر.

.9عىل وجود خالق أعظم للكون. كل هذه االكتشافات والنظريات تتاىل بعضها وراء بعض عىل مدار القرن العشرين

قال لي زائرٌ أمريكي يوًما:

إن اإليمان بوجود خالق يعطل العقل ويخالف العلم والمنطق.

9. البراهين    العلم، الله، كتاب

: . 8https //arabicpost net/%D %AB   9 82 8 7 9 81 8 9 2021 12 03 8 7 9 84 9 84 9 87-%D % %D %A %D % %D %A / / / /%D %A %D % %D % %D %  

9 88 8 7 9 84 8 9 9 84 9 85-%D % %D %A %D % %D %B %D % %D %

9 88 8 7 9 84 8 8 8 1 8 7 9 87 9 8 9 86%D % %D %A %D % %D %A %D %B %D %A %D % %D % A%D %  /  

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2021/12/03/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/
https://arabicpost.net/%D8%AB
https://arabicpost.net/%D8%AB
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قلت له:

 إن الموقف العدل من العقل هو التوسط، وذلppك بppالجمع بين كونppه مصppدرًا للمعرفppة وبين احppترام حppدوده الppتي ال يسppتطيع

تجاوزها.

إن دور العقل هو الحكم عىل األمور والتصديق عليها، فعْجز العقppل عن التوصppل إىل الغايppة من وجppود اإلنسppان مثالً، ال يُلغي

دوره، بل يعطي الفرصة للدين ليخبره بما عجز عن إدراكه، فيخبره الدين عن خالقه ومصدر وجppوده والغايppة من وجppوده، فيقppوم

هو بالفهم والحُكم والتصديق عىل هذه المعلومات، فبذلppك يكون االعتراف بوجود الخالق لم يعطل العقل وال المنطق.

قلت له أيًضا:

إن فكرة إنكار وجود خالق للكون هي التي تخالف العقل، المنطق والعلم الحديث، وليس اإليمان كما تعتقد.

يقول الباحث البريطاني صبور أحمد:

العلم مبني عىل الرياضيات والمنطق، فالعلم ال يستطيع أن يشرح الرياضيات التي هو مبني عليها في األساس.

إن مصدر عقالنية اإلنسان كpان والزال مشpكلة أساسpية عنpد الملحpدين، والpذين اعpترفوا بفشpلهم للتوصpل إليpه، ومن خالل

مصدر تعقل اإلنسان ممكن أن نحصل عىل المنهج العلمي.

لذلك فإنه بنفس الطريقة التي ال يستطيع العلم تفسير األساسيات التي بُني عليها، فهppو ال يسppتطيع تفسppير أصppل المنطppق

والتعقل.

فيلجأ الملحد حينها ألن يتخذ موقًفا غير واقعًيا باستخدام منهجًا مضاًدا للعلم، ويدعي أنppه أفضppل مppا توصppل إليppه من نمpاذج

قابلة للعمل، لكن ليس من حقه اإلدعاء بأنه النموذج الصحيح الحقيقي.

بوجppود خppالق للكppون هppو التفسppير الوحيppد للعقالنيppة، والppتي هي المقppدرة عىل التفكppير، التأمppل في الكppون، ممارسppة العلم،

الحساب، االستنتاج، وزن األمور، اكتشاف قوانين الكون التي خلقها الخالق، الخ.

:10قال الملحد المؤيد لنظرية داروين

أعطني دليالً عىل وجود الخالق.

قلت له:

 إن استخدام مصطلح دليل بحد ذاته يدل عىل استخدامك لعقالنيتك. وقد فشppل أتبppاع نظريppة داروين إثبppات معppنى وتفسppير

لوجود هذه العقالنية وال حتى مصدرها من خالل نظريتهم. 

فالسؤال عن دليل وجود الخالق ينبع من منطق وعقالنيppة. الملحppدون يسppتخدمون العقالنيppة الppتي ال يمكن إثباتهppا إال بوجppود

الخالق للسؤال عن دليل وجود هذا الخالق. فالسؤال بحد ذاته دليل عىل وجود خالق.

 نظرية داروين تنص عىل أن نشأة اإلنسان كانت نتيجة أخطاء متتالية في المادة الوراثية.10
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إن هناك كثير من المعتقدات ال يمكن دحضها، كإيماننا بأن العالم حقيقي عىل سبيل المثال. وبالتالي فإنه ال يمكننا دحض

اإليمان بوجود خالق للكون ألنه هو التفسير للواقع نفسه، وليس مبنًيا عىل استنتاج من الواقع، والذي ال يحتاج إىل تفسير.

 أرسطو الفيلسوف الشهير:قال

"إذا شككت في كل معتقد فلن تحصل عىل المعرفة. هنppاك أشppياء يجب أن تقppر بصppحتها، والppتي هي األسppاس الppذي يُبppنى

. ”عليها الحًقا كل شئ

ممكن للشخص استخدام منطقه وعقله ألن يصبح ملحًدا، هندوسًيا، بوذيًا، نصرانًيا، الخ، لكن المقدرة عىل إدراك مصدر هppذا

واحد أحد ال يتجسد في صورة إنسان وال صنم أو حجر وليس )العقل والمنطق، ومعرفة أسماء وصفات هذا المصدر الحقيقية 

، وتفسير هذه العقالنية الppتي نمتلكهppا، والppتي تميزنppا عن بقيppة المخلوقppات والppتي تتجppاوز (له ولد، كلي القدرة، كلي العلم إلخ

قيمتها ما يحتاجه اإلنسان للبقاء والتكاثر، هذه المقدرة هو ما يجعل اإلنسان قppادر عىل التميppيز بين الحppق والباطppل، والppدين

الصحيح والدين الخاطئ.

الطبيعة األم، قوانين الكppون، )عىل الرغم من أنهم لم يعترفوا بذلك أبًدا، يُشير العلماء من الملحدين إىل الخالق بأسماء أخرى 

، في محاوالت بائسة للهروب من َمنطق الدين واالعتقاد بوجود خالق. ، إلخ نظرية داروين …(االنتخاب الطبيعي  ” “

َوى اَأْْلَنُفُس ۖ Cْا َته Cَنَّ َوم ا َأَنزََل هَّللاَُّ بَِها ِمن ُسْلَطاٍن ۚ ِِإن َيتَِّبُعوَن ِِإاَلَّ الظَّ ْيُتُموَها َأَنُتْم َوآبَاُُؤكُم مَّ ِِإْن ِهَي ِِإاَلَّ َأَْسَماٌء َسمَّ
النجم: ِِّهُم اْلُهَدٰى  ن رَّب (.23)َولََقْد جَاَءُهم مِّ

ومما سمعت وأعجبني أيًضا:

يقول فالسفة علوم األحياء الملحدين معلنين فشلهم، ومنهم عالم األحياء والفيلسوف األمريكي أليكس لوزومبيرغ :

إن االنتخاب الطبيعي ال يعطي تفسير للحقيقة ولكنه يفسر التكاثر والبقاء فقط.

ويقولون أيًضا:

إن كل ما لدينا لتفسير الكيمياء الحيويppة، علم األحيpاء، التشpريح، واللغويpات هpو التكpاثر والبقpاء فقpط، وبالتpالي ال نسpتطيع

الوثوق في عقالنيتنا ألننا ال نملك تفسير لها.

 يقول فيها:١٨٨١كتب تشارلز داروين إىل صديقه ويليام جراهام رسالة في عام 

“ينتابني شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل اإلنسان والذي بدوره تطور عن عقول كائنات أدنى مثل القرد، تتمتع بأيppة

”قيمة أو تستحق أدنى ثقة، فهل يمكن لشخص أن يثق في قناعات عقل قرد؟ إن وجدت قناعات في مثل هذا العقل .

التفريppق )المشكلة لدى الداروينين تظهر أيًضا عندما يريدون أن يعطوا تفسيرًا عن المعتقدات الصحيحة والمعتقدات الخاطئة 

. (بين الحق والباطل
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عىل سبيل المثال يقول العلماء: بعض أنواع الفطر سام وبعضها غير سام، فممكن أن يبقى اإلنسان عىل قيد الحياة ويعيش

عىل اعتقاد خاطئ وهو أن جميع أنواع الفطر سامة. فهو ال يستطيع التفرقة بين السام وغير السppام وبين الحppق والباطppل ألنppه

غير موجه للحق، ولكنه موجه للبقاء والتكاثر من وجهة النظر الداروينية.

فكيف لهم أن يثقوا في عقالنيتهم بينما عقالنيتهم غير موجهة للحق ولكنها موجهة للتكاثر والبقاء فقط، وذلك حسppب نظريppة

داروين؟

والعقالنية والتي هي القدرة عىل التفكير خاصية بحد ذاتها تتمحور حول الحقيقة وليس حول البقاء والتكاثر.

ولقد واجهت الداروينيون باعترافهم مشكلة مصدر عقالنية اإلنسان كما ذكرنpا سpابًقا، وتسpاءلوا كيpف لمpادة غpير حيpة غيبيpة

تظهر في المادة الملموسة والتي تؤدي إىل العقالنية؟ كيف للعقالنيppة أن تنشppأ من مصppدر عشppوائي غppير عقالني؟ وأقppروا أن

نظريتهم ال تجيب عىل هذا السؤال كما ذكرنا ولم تستطع أن تعطي تفسيرًا له.

فكيف للملحد أن يثق بعقله ومنطقه بينما عقله لم يساعده عىل معرفة مصدر تعقله.

فهنا وقع الداروينيون في مشكلة وهي مصدر تعقل اإلنسان.

فالحيوان يعقل أيًضا في بحثه عن غذائه ومكان إقامتppه ومppا إىل ذلppك، لكنppه ال يمتلppك القppدرة عىل التفكppير الppتي تمكنppه من

التفرقة بين الحق والباطل.

وهذا ما تميز به اإلنسان، والذي هو هبة من خالق الكون له وهو سر التكليف.

فكان لدى أتباع هذه النظرية خيارين فقط:

.إما أن يعتبروا أنفسهم ال عقالنيين، واليتميزوا عن أي حيوان أو جماد بناًء عىل نظريتهم

.أو أن يعترفوا بمصدر خارج عن نطاق الطبيعة غيبي مستقل بذاته، قد أوجد لهم عقالنيتهم

فبدون حقيقة وجود الخالق ال يوجد عقل ليعقل به اإلنسان، بعد أن فشلت محاوالت معرفة مصدر عقالنيppة ومنطppق االنسpان

من خالل نظرية االنتقاء العشوائي والتي هي عمياء ألي شئ صحيح أو خاطئ.

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري:

"هللا هو الذي يعطي للقيم معناها، هللا هو الذي يعطي للوجppود معنppاه، بدونpه ال معpنى للوجppود، ال معpنى للقيم، وبديلpه هppو

. "العبث، الال معنى
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التوحيد: نقطة انطالق
 صدم العالم به. وذلك في أثناء دراسته للوح مستقل من آثار حضارةاكتشاف  بعمل 1872 جورج سميث في عام باحثقام ال

 عىليحتppويما بين النهرين، مر عىل قصة كانت معروفة لديه. وعنppد نجاحppه بقppراءة النص وفppك رمppوزه، أدرك أن ذلppك اللppوح 

(حكاية عراقية  المذكورة في جلجامش  مشابهة لما ذكر في العهد القديم عن طوفان نوح تحديًدا ِسفر التكوين، وبغض النظر (

 عن كون الحكاية أسطورة بالنسبة لهم أم عقيدة فوجودها داللة عىل وجود أصل لها صحيح وغير مشوه.

 بميpاه الفيضppان يمكن أن نراهpا في النصppوص السpومرية القديمpة، االغريقيpة، أمريكpا الوسppطى ،األرضالحكايpات عن غمppر 

، وهذا عىل سبيل المثال ال الحصر.كولومبيا وفي الجزء الشرقي من  الصين، أمريكا الشمالية،

 الهنديpة، في حين وجpود فروقpات فيمppا بينهpا، إال أنهpاالميثولوجيامن أقدم وأمتع القصص التي ُوجدت نجد أنها أبدعت في 

تحمل تشابهات رائعة مقارنة مع قصة طوفان نوح.

قال الخالق:

َخرُوَن ْCCا َتس CCََخرُ ِمْنكُْم كَم ْCCَّا نَس َخرُوا ِمنَّا َفِِإن ْCCاَل ِِإْن َتسCCَُه قCCِْخرُوا ِمن َCCِه س CCِِه َمٌأََلٌ ِمْن َقْوم CCْرَّ َعلَي CCََوَيْصَنُع اْلُفْلَك َوكُلََّما م(

)َفَسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيَأِْتيِه َعَذاٌب يُْخزِيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمِقيٌم38 ْل39( CCِحَتَّى ِِإَذا جَاَء َأَْمرُنَا َوَفارَ التَّنُّورُ ُقْلَنا اْحم)
(َوَقاَل اْركَبُوا ِفيَها40)ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوجَْيِن اْثَنْيِن َوَأَْهلََك ِِإاَلَّ َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِِإاَلَّ َقِليٌل

هود ِّي لََغُفورٌ رَِحيٌم  (بِْسِم هَّللاَِّ َمْجرَاَها َوُمرَْساَها ِِإنَّ رَب (

، نجppدها شاباتا برامناها (تم العثور عىل الحكاية الهندية في عدة مصادر . فحين أن القصة األوىل تقول بأنها كُتبت في الفيدا  (

. المهابهاراتا ، كما في  (في قصة الحقة في البروناوس متضمنة في البهاجافاتا بورنا و المستايا بورنا ( ) ( ) (

بغض النظppر عن ذلppك، كppل تلppك القصppص تصppل إىل نتيجppة واحppدة وهي االتفppاق عىل الشخصppية المحوريppة في الطوفppان

عىل "مانو فيفاستا"المسمى مانو  ". وعىل التوازي مع نبي هللا نوح عليه السالم، يوصف   رجل بار وفاضل: هنالppك حيثأنه"

، وعن طريق عالقته المباشرة و تواصله و طاعته، حاز عىل مرتبppة الصppالح بالنسppبة مانو "عاش في ذلك الزمن قديس اسمه  "

قال تعاىل: . السماء كما كانوا يعتقدونإلله 

ا لَكُْم ِمْن ِِإلCCٍَه َغيCCْرُُه ِِإنِّي َأَخCCَاُف َعلَْيكُْم عCCََذاَب يCCَْوٍم َعِظيٍم CCَُدوا هَّللاََّ مCCُْوِم اْعبCCَا قCCَاَل ي CCَِه َفق CCِلََقْد َأَْرَسْلَنا نُوح\ا ِِإىَل َقْوم
(.69)اَأْلعراف:

مانو لديه من  "لقد قيل أن  ، وعىل الطppرف األوالد" يppافيتي يppابيتي   ، شيرما  ، تشارما " ثالثة قبل الطوفان،  / " " " "  كppاناآلخر"

. الذين انتشpروا في أنحppاء األرض ومنهppا بالد الهنppد والسppند لينشppروا عقيppدة يافث  ، سام  ، حام "لنوح أيًضا ثالثة أوالد،  " " " " "

التوحيد بعد الطوفان.
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عبادة رب السماوات واألرض مرة (كانت نجاة سفينة نوح والمؤمنين من الغرق، بمثابة نقطة انطالق وإعادة عقيدة التوحيد  (

أخppرى اىل األرض، وذلppك من خالل نجppاة هppؤالء الموحppدين. وحيث أيقن هppؤالء أن سppبب النجppاة من الطوفppان هppو التوحيppد

واإلخالص، بدأوا حياتهم من جديد بالمحافظة عىل هذه العقيدة وتعليم أبنائهم إخالص العبادة لرب العالمين وأن ال يجعلوا له

. (شريكًا وال ندا  أن  ال يجعلوا له ولد أو زوجة، أو أن يطلقوا لقب إله عىل أي مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعاىل (

لكن ومع مرور الزمن اتبع كثيرٌ من البشر أهواءهم وابتعدوا مرة أخرى عن طريق الصواب والتعاليم الصحيحة الppتي جppاءهم بهppا

رسلهم وأنبيائهم.

مثppل المسppيح، )كما أن العديد من األنبياء والرُّسل الذين أرسلهم الخالق لألمم المختلفة، ُذكرت أسppمائهم في القppرآن الكppريم 

، هناك آخرون لم يذكروا. . (موسى، إبراهيم، نوح، داود، سليمان، إسماعيل، إسحق ويوسف، إلخ …

 فليس من المستبعد كون أصل بعض الرموز الدينية المقدسة في الديانات الوضعية أنبيppاء قppد عبppدتهم أقppوامهم وقدسppتهم

 عىل مر الزمن من دون هللا. كما فعل قوم نبي هللا نوح عندما قدسوا وعبدوا الصالحين منهم.

النساء : )َورُُسال\ َقْد َقَصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمن َقْبُل َورُُسال\ لَّْم نَْقُصْصُهْم َعلَْيَك   …164.)
بوذية مثالً يعد دليل عىل عدم صحة القرآن، وأنه نسخ ما  هندوسية أو  الكثير أن وجود تشابه بين قصة قرآنية وأسطورةيدعى

فوجود األسppطورة ال يعppني عppدم في أساطير األولين. لكن في الواقع أن وجود تشابهات بين القصص دليل عىل صحة القصة.

وجود أصل صحيح لها، والذي جاء به القرآن الكريم.

ويقولون في المثل:

 ال دخان بال نار.

 منذ مئة عام كان القرآن بعيًدا عن العلم. وبدأ العلم يقترب أكثر وأكثر من القرآن مع أن العلم متغير والقرآن ثابت.

 وبهذا المقياس نستطيع أن نثبت صحة قصص القرآن التي جاءت لتصحح األساطير وتعطي القصة الحقيقية.
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القرآن: دقة المصدر
قال لي ملحد يوًما:

، والعلم متغير، فإذا دحضت نظرية علمية جديدة نظرية قديمة فإننا نأخذ بها.المادي التجريبينحن الملحدون نؤمن بالعلم 

.والتنبؤاتوكذلك بالنسبة للقصص التاريخية 

أما أنتم المسلمون فإنكم متعصبون لكتابكم القديم، وال تقبلون بأي معلومة علمية أو تاريخية تخالفه.

قلت له:

ما األفضل بالنسبة لك، أن تحصل عىل المعلومة الصحيحة مباشرًة؟ أم تبقى مدى الحياة باحًثا عن الحقيقة وتتنقل من

نظرية علمية إىل أخرى أو من أسطورة إىل أخرى؟

في بدايات القرن الماضي كان الفارق بين الحقائق القرآنية والنظريات العلمية شاسًعا، وخالل هذه السنوات اقترب العلم

المادي و القرآن أكثر وأكثر من بعضهما، مع أن القرآن لم يتغير والعلم  المادي في تغير دائم.

فعىل ماذا يدل ذلك؟

يقول تعاىل:

ن ُدوِن هَّللاَِّ ِِإن كُنُتْم َصاِدِقيَن ْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُم مِّ ن مِّ ا نَزَّْلَنا َعىََلٰ َعْبِدنَا َفَأْتُوا بُِسورٍَة مِّ مَّ َوِِإن كُنُتْم ِفي رَْيٍب مِّ
(.23)البقرة:

فهذه اآلية تعرض تحديًا إليجاد أي خطأ في القرآن.

وقصصومصدر القرآن بالنسبة لنا هو الخالق الذي وضع قوانين الكون التي يحاول العلماء اكتشافها، والشاهد عىل أحداث 

الكون.

فبالتالي فإن الحقائق العلمية في القرآن واألحداث التاريخية دقيقة وصحيحة ألنها جاءت من المصدر الذي أنشأ قوانين العلم

وشهد عىل أحداث الحياة عىل األرض فهو األول وهو اآلخر سبحانه وتعاىل.

 عام قبل جاليليو، ويقال بأنه أول عالم عىل اإلطالق،800والمنهج العلمي نفسه جاء من رجل يدعى حسن بن الهيثم، حوالي 

حتى المؤرخين العلمانيين مثل ديفيد هيلينبيرغ يقرون أن المنهج العلمي جاء من العالم اإلسالمي.

يقول الباحث البريطاني صبور أحمد:

فلسفًيا هناك عدة جذور ومصادر للمعرفة.

.العلم يعطينا جذرًا للمعرفة

.الفلسفة

.رقابة الذات
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.الحقائق التي تثبت ذاتها

ستداللي.ا، فعلينا اختيار الواالستدالليفإذا تعارض ما هو مبني عىل الحث الفكري مع النصي 

يستطرد الباحث قائالً:

 فطري، ويؤيده المنطق، واإليمان بالقرآنإيماننحن نؤمن أن اإليمان بالخالق ليس مبنًيا عىل المنطق والسببية، بل هو 

مبني عىل المنطق، وألنه مبني عىل المنطق، يجب أن يكون فيه أمور قابلة لالختبار والدحض.

إذا جاء العلم بنظرية لم يتكلم عنها القرآن أو متناقضة مع حقيقة علمية في القرآن، فبالطبع سوف يبدأ المسلم بالتفكير

والبحث، لكن كل ما يستطيع العلم فعله هو وضع نظريات ونماذج علمية قابلة للعمل، وهذا مبني عىل البحث العلمي.

 وال يمكن للبحث العلمي أن يكون بديالً عن االستدالل النصي وهذا فلسفًيا.

عىل سبيل المثال: األعزب هو شخص غير متزوج. وال يمكن لشئ يالحظ بالعين المجردة أن يدحض ذلك.

الدائرة ليست مربعة. وهكذا.

عىل نفس الطريقة، ايماني بالقرآن نابع من حقيقة أن الخالق يتحدانا إليجاد أي أخطاء ولم نجد.

يرفض الخالق اإليمان األعمى، واتباع دين األجداد دون تفكير.

وهذه النقاط المهمة التي تعرض لها القرآن ونقاط مهمة كثيرة في أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم، تعطينا دليل قوي

ويقين أن هذا القرآن من عند هللا.

وبناًء عىل ذلك، إذا جاء شخص بشئ يتعلق بالعلم، فأقول له أنت جئت بشئ يتعلق بالبحث واالبتكار العلمي، وهو نظري لم

يثبت بعد، وعندي أنا دليالً نصًيا قويًا استداللًيا. فما الذي يدفعني إىل أن أصدق شيء تجريبي وأترك نص يقيني حسب

العوامل التي شرحتها سابًقا. كل ما أستطيع قوله ربما يكون ما جئت به صحيحًا.

وهذه القاعدة الفلسفية ليس لها عالقة بالدين، وتطبق حتى عىل األمور غير الدينية.

إن أي رأي حتى ولم يكن دينًيا، ويتبناه أتباعه بناًء عىل استدالل نصي موثوق، ال يمكن تحديه بنظريات العلم عىل اإلطالق.

عىل سبيل المثال:

هناك نقاش كبير بين الفالسفة حول عقالنية اإلنسان ومنطقه.

من أين أتت عقالنية اإلنسان؟

كيف لمادة غير حية أن تؤثر في المادة الملموسة وتؤدي إىل العقالنية؟

فال شيء يأتي من العدم. فكيف نحصل عىل عقالنيتنا من الالعقالنية؟

المؤمن يقول في هذه الحالة أن الخالق هو خالق الكون واإلنسان، ووهبه الخالق هذه العقالنية ليميز بين الحق والباطل.

لكن من المنظور الطبيعي للملحد فال يوجد سبب ألن يؤمن بالعقالنية.
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"الملحد الفيلسوف ثوماس نيغل رغم إلحاده كان لديه نفس موقف المؤمن. "

، وقد تم نشره من قبل جامعة أكسفورد. العقل والكون "لقد كتب كتابًا أسماه  "

قال ثوماس:

"ال شيء يقوم علماء األحياء التطوريون المفكرون الداروينيون به يجعلني أغير رأيي ليجعلني أقبل به. ألنني لدي دليل

 وأن االدعاء الدارويني بأن الحياة جاءت من طفرات عشوائية استداللي عىل أن العقل البشري يمكن أن نثق به منطقًيا،

وأخطاء جينية لتعطينا فرصة البقاء ال قيمة له، ألنك قد تعيش عىل أفكار خاطئة دون أن تستطيع أن تفرق بين الحق

. ”والباطل بناًء عىل هذه النظرية

فنفهم مما سبق أن نظرية داروين بالنسبة للفيلسوف ثوماس تتعارض مع إيمانه بأن عقله جدير بالثقة. فأعلن رسمًيا رفضه

لنظرية داروين عىل اعتبار أنها ال تصل صحتها لقوة النص االستداللي لديه.

هناك إجماع بين علماء وفالسفة العلم الحديث عىل أن العلم تجريبي استنباطي وال يعتمد عىل دليل نصي. ومن المعروف

جًدا بالنسبة لهم أن العقائد الميتافيزيقية الدينية من الممكن أن نتوصل إليها عن طريق االستقراء واالستدالل النصي.

عىل سبيل المثال كلنا عىل يقين أن عالمنا حقيقي، فال يستطيع أحد أن يثبت أن هذا العالم حقيقي باستخدام تجربة ما، هذا

، والذي يعتمد عليه العلم ولكن ال يمكنه اثباته. غيبي (اعتقاد ميتافيزيقي (
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القرآن: بين الماضي و تنبؤات المستقبل 
سألني أمريكي يوًما:

يقول كثير من العلماء إن كppل عصpر ينبغي أن يكتب التppاريخ من وجهppة نظppره؛ ألن تقppدير كppل عصppر لمppا هppو مهم وذو معppنى

بالنسبة له يختلف عن تقدير العصر اآلخر، فكل عصر يحاول أن يرى الماضي من خالل اهتماماته واألفكار السائدة فيه.

قلت له:

هذا صحيح، ولكن هذا ال ينفي أن لألحداث حقيقة واحدة، شئنا أم أبينا، وتأريخ البشر المعرَّض للتشويه وعدم الدقة لألحppداث
، ألنه الشاهد عليها.والقائم عىل األهواء ليس كتأريخ رب العالمين لها، والذي هو غاية الدقة ماضًيا وحاضرًا ومستقبالً

)ُغِلَبِت الرُّوُم 1)الم  َيْغِلبُوَن 2( َCن بَْعِد َغلَِبِهْم س ) ِفي َأَْدنَى اَأْْلرض َوُهم مِّ رُ ِمن َقبCCُْل (3( CCِْنيَن لِلَِّه اَأْْلَم ِCِع س ْCCِفي بِض 
. (4)َوِمن بَْعُد َوَيْوَمُِئٍذ َيْفرَُح اْلُمْؤِمنُون  الروم ( بَِنْصرِ هَّللاَِّ َينُصرُ َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيزُ الرَِّحيُم  (

تتحدث هذه اآليات عن هزيمة البيزنطيين عىل أيدي الفرس في معركة أنطاكيا، وقد كان وعًدا للمسppلمين أن تنقلب الهزيمppة

في بضع سنين إىل انتصار للبيزنطيين، وقد كان انتصارهم أمرًا مهًما للمسلمين، ألنهم كppانوا نصppارى ويعppدون من أتبppاع دين

سماوي، بينما يُعد الفرس من أتباع الديانة الزرادشpتية وهي ديانppة وثنيppة، وقpد دارت المعركpة في المنطقpة المحيطpة بpالبحر

. كما أنه في هذا الوقت رصدت األقمار الصppناعية أن المنطقppة المحيطppة بpالبحر الميت يقع في أخدود وادي األردن (الميت،  (

والتي هي أقرب األراضي التي كان الروم يحتلونها هي األقل ارتفاًعا عىل األرض أيًضا.

 سنوات من نزول7 التفسير الوحيد الممكن هو أن النبي محمد قد تلقى وحًيا إلهًيا من هللا خالق الكون ومبدعه، وبعد حوالي 

الوحي بهذه اآليات، تحقق وعد هللا بانتصار الرومان في القرآن بإعجاز.

: القرآن المذهل ر سابق في كتابه  عبد األحد عمر عالم الرياضيات والالهوت المسيحي ومبشِّ ”يقول الدكتور جاري ميلر  “ ) (

” أن كل مؤلف يبدأ كتابه باإلعتذار عن األخطاء التي وقعت في كتابه، وال يوجد مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلppف كتابppًا

. ”ثم يقول: هذا الكتاب خاٍل من األخطاء، ولكن القرآن عىل العكس من ذلك يبدأ في سورة البقرة بتحدي خلوه من األخطاء

البقرة: لَِك اْلِكَتاُب اََل رَْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهد\ى لِّْلُمتَِّقيَن  (.2)َذٰ
 من سورة األنبياء:30توقف ميلر عند بحثه في القرآن، عند اآلية 

ا َفَفَتْقَناُهَما َوجََعْلَنا ِمَن الَماِء كُلَّ َشْيٍء حَيٍّ َأََفال يُْؤِمنُوَن َماَواِت َواَأْلَْرَض كَانََتا رَْتق\ َأََولَْم َيرَ الَِّذيَن كََفرُوا َأَنَّ السَّ
يقول ميلر عن نظرية االنفجار الكبير إن صحت:

إن هذه اآلية هو بالضبط موضوع البحث العلمي الذي حصل عىل جائزة نوبل عام  م، وكان عن نظرية االنفجppار الكبppير،1973" 

والتي تنصُّ عىل أن الكون الموجود هو نتيجة انفجار ضخم حدث منه الكون بما فيه من سماوات وكواكب.
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الصحراء إىل هذه يتوصل محمد في  أن  يعقل  ال  المتفكك.  الشيء  الفتق هو  أن  في حين  المتماسك  الشيء  والرتق هو   

.14الحقيقة العلمية قبل  " قرنا إذا لم يخبره هللا بذلك

وينطبق حال التأليف عىل جميع الكتب المقدسة ألصحاب العقائد األخرى فيما عدا القرآن، فعىل سبيل المثال:

15]العهد القديم تعاَقَب عليه كثير من الكتبة، كان آخرهم كاتب خاتمة سفر المكابيين الثاني  [ ppp وهppو آخppر أسppفار40–  /39

العهد القديم الكاثوليكي.

قال كاتب خاتمة هذا السفر:

” إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض، فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصppير فppإني قppد بppذلت

وسعي، ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربًا، كذلك

. ”تنميق الكالم عىل هذا األسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف

1]أما عن العهد الجديد فهي مجرد قصص مكتوبة، يقول لوقا في مقدمة إنجيله  1/-4:]

“كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في األمور المتيقنة عندنا، كما سلَّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداًما للكلمة،

 إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق أن أكتب عىل التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحة الكالم رأيت أنا أيًضا

. ”الذي علمت به

وهذا النص يُبين:

.سيرة حياة يسوع، تحمل  وجهة نظرهم لتلك السيرة ” أن كثيرًا من الناس قاموا  بتأليف قصص عن  ” ) ( ” ”

دف إلهيppأي ليس له ، لتعppرف صppحة الكالم ، وذلppك  ”هدف ما قام به لوقا، كتابة رسالة إىل صppديقه  ثppاوفيلس “ ” ”

ديني.

.صرح لوقا أنه لم يرَ المسيح ولكنه ناقل

قال تعاىل:

ا كَِثير\ا َّرُوَن اْلُقرْآَن ۚ َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغْيرِ هَّللاَِّ لََوجَُدوا ِفيِه اْخِتاَلف\ النساء: َأََفاَل َيَتَدب  (82)

يقول جاري ملير بعد قراءة هذه اآلية من سورة النساء:

ي األخطاء في النظريات إىل أن تثبت “من المبادئ العلمية المعروفة في الوقت الحاضر هو مبدأ إيجاد األخطاء، أو تقصِّ

.14صحتها، والعجيب أن القرآن يدعو المسلمين وغير المسلمين إىل إيجاد األخطاء فيه منذ  ” قرنًا

يقول ميلر:

“بدون أدنى شك يوجد في القرآن توجه فريد ومذهل ال يوجد في أي مكان آخر، وذلك أن القرآن يعطيك معلومات معينة

. ”ويقول لك: لم تكن تعلمها من قبل
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ِِإْذ لََدْيِهْم  كُنَت  َوَما  َمرَْيَم  َيْكُفُل  َأَيُُّهْم  َأَْقاَلَمُهْم  يُْلُقوَن  ِِإْذ  لََدْيِهْم  كُنَت  َوَما   ۚ ِِإلَْيَك  نُوِحيِه  اْلَغْيِب  َأَنَباِء  ِمْن  لَِك  َذٰ
آل عمران:  َيْخَتِصُموَن  (44.)

ِبرْ ۖ ِِإنَّ اْلَعاِقبCََة لِْلُمتَِّقيَن ْCَذا ۖ َفاص Cَِٰل هCَْك ِمن َقب Cُا َأَنَت َواََل َقْوم Cَا كُنَت َتْعلَُمه Cَِتْلَك ِمْن َأَنَباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها ِِإلَْيَك ۖ م
(.49) هود: 

”يقول جاري ميلر:  ال يوجد كتاب مما يسمى بالكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا األسلوب، ألن كل الكتب األخرى عبارة عن

مجموعة من المعلومات، ودائًما تخبرك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات يمكنك أن تقرأ الكتاب الفالني أو الكتppاب الفالني

 بppل ويطلب منppك ألن هذه المعلومات أتت منه. بعكس القرآن الذي يمد القارىء بالمعلومة ثم يقول لك هذه معلومة جديدة

أن تتأكد منها إن كنت متردًدا في صحة القرآن بطريقة ال يمكن أن تكون من بشر. والمذهل في األمر هو أهppل مكppة في ذلppك

الوقت ومرة بعد مرة كانوا يسمعونها ويسمعون التحدي بأن هذه معلومات جديدة لم يكن يعلمها محمد صىل هللا عليه وسppلم

وال قومه، بالرغم من ذلك لم يقولوا هذا ليس جديًدا بppل نحن نعرفppه، أبppًدا لم يحppدث أن قppالوا: نحن نعلم من أين جppاء محمppد

. ”بهذه المعلومات

، وكpان ذلpك بنpاًء عىل1914الطريف مما قرأت أن زعيم جماعة شهود يهوه وقائدها تشارلز راسل تنبأ بنهايpة العpالم في عpام 

.  ثم مpدد1918نبوءة في العهد القديم، وعندما مرَّ العpام والعpالم مpا زال موجpوًدا، مpدد األمpر إىل العpام التpالي، ثم إىل عpام 

، ورغم الفشل المتتالي لهذه النبوءات، إال أنَّ الجماعة حافظت عىل تماسppكها بفضppل الطاقppات1925خليفته النبوءة إىل عام 

المالية الضخمة التي تملكها.

 بأن نهاية العالم كما نعرفها ستحدث مع المجيء الثاني ليسوع المسيح1831ادعى الزعيم الديني ويليام ميللر بالوعظ في عام 

.في التppاريخ المزعppوم من أتباعهم الذين اعتقدوا أنه سيتم نقلهم إىل الجنppة 100000. وقد اجتذب ما يصل إىل 1843في عام 

. كتب التppابع لهppنري1844أعاد ميلر حسابه وقرر أن العالم سينتهي بالفعل في عام  في التحقق، 1843وعندما فشل تنبؤ عام 

. لقد انتظرت كل يوم الثالثاء ، ولم يأِت يسوع العزيز ، ساجد ليومين دون أي ألم - مريض بخيبة أمل  "إيمونز ،  "

 وقد شهد القاصي والداني لتحقق نبوءات القرآن.

 قال رسول هللا:

 ِإذا هلك كسرى فال كسرى بعCCده، وِإذا هلCCك قيصCCر فال قيصCCر بعCCده، والCCذي نفسCCي بيCCده لتنفقن كنوزهمCCا في
. صحيح مسلم (سبيل هَّللا  (

وقد وقع األمر تماًما كما قال عليه الصالة والسالم، فإنه لم يأت بعد كسرى كسرى غيره، ولما هدمت دولppة القياصppرة فلم تقم

لهم دولة بعد ذلك وإىل يومنا هذا.
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وقال:

زُوَن الCCدَّجَّاَل CCْا هَّللاُ، ثُمَّ َتغ Cَرُّوَم َفَيْفَتحُهCCزُوَن ال CCْا هَّللاُ، ثُمَّ َتغ Cَاِرَس َفَيْفَتحُهCCَا هَّللاُ، ثُمَّ ف CCََتْغزُوَن جَزِيرََة اْلَعرَِب َفَيْفَتحُه
. صحيح مسلم (َفَيْفَتحُُه هَّللاُ  (

ومن المعروف أن مصر كانت من بالد الروم.

ا لهpاجر أُم النpبي إسpماعيل وزوجpة النppبّي pًا إكرامpان إىل أهلهpا إىل اإلحسpًدا، ودعpر تحديpول بفتح مصpوكذلك فقد أخبر الرس

إبراهيم، فقد كانت من أرض مصر، كما أخبر بدخول أهلها في اإلسالم واشتراكهم مع إخوانهم في التمكين له.

ٌة ِِإنَّ لَُهم ِذمَّ Cَا؛ ف Cَنُوا ِِإىَل َأَْهِله ِCا، َفَأَْحس Cَِِإَذا َفَتْحُتُموه Cَرَاط، فCْا الِقي Cَى ِفْيه رَ، َوِهَي َأَْرٌض َيسCمَّ ْCَتْفَتحُوَن ِمص َCِِإنَّكُم س
. صحيح مسلم ا، َفِِإَذا رََأَْيَت رَجُلَْيِن َيْخَتِصَماِن ِفْيَها ِفي َمْوِضَع لَْبَنة، فاخرُج ِمْنَها  (َورَِحم\ (

 نعى رسول هَّللا صىَل هَّللا عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج ِإىل المصىَل فصفهم وكبر َأربCCع
. (صحيح مسلم (
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اِإْلسالم: اَل تكليف بغير مقدور
قال لي ياباني بوذي يوًما:

non-تعتمد تعاليم بوذا كلًيا عىل عدم العنف نحو أي مخلpوق حي  violenceاصpروع القصpة مشpني البوذيpذلك ال تتبpول ،

(.179)البقرة  َولَكُْم ِفي اْلِقَصاِص حََياٌة َيا َأُولِي اَأْْلَْلَباِب لََعلَّكُْم َتتَُّقوَنكاإلسالم، 
وقال:

تشجع البوذية أتباعها أن يمتنعوا عن إيذاء أو جرح أو قتل المخلوقات األخppرى. وعقppاب القاتppل ال يكppون بالقتppل بppل بالتأهيppل

rehabilitation.

إذا أساء إلّي أحدٌ من الناس، سوف أرد إساءته بالحب من جانبي. وكل ما كثر الشر من جانبه، كلما كثر حسن النية "قال بوذا: 

. "من جانبي

حتى لو قّطعك اللصppوص عضppًوا عضppًوا بمنشppار ذي "حتى الدفاع عن النفس ال يباح للراهب البوذي أن يقتل. وقد قال بوذا: 

. "شفرتين، فإن فكرت بعقلك أن ترد العدوان، فأنت لم تتبع تعاليمي

قلت للسائل:

تخيل نفسك تعود لمنزلك وتجد أفراد أسرتك قppد ُقتلppوا عىل يppد أحppدهم بهppدف السppرقة أو االنتقppام مثالً، وجppاءت السppلطات

لتقبض عليه وتحكم عليه بالسجن لمدة معينة، طويلة كانت أو قصيرة، يأكل فيها وينتفppع بالخppدمات الموجppودة في السppجون،

والتي تساهم بتوفيرها أنت بنفسك عن طريق دفع الضرائب.

قلت له مستطردة: ماذا سوف تكون ردة فعلك في هذه اللحظة؟ سوف ينتهي بك األمppر للجنppون، أو اإلدمppان عىل المخppدرات

لكي تنسى آالمك. إن الموقف نفسه لو حدث في دولة تطبق الشريعة اإلسppالمية، سppوف يكppون تصppرف السppلطات مختلppف.

سوف يأتون بالمجرم إىل أهل المجني عليهم، إلعطpاء القpرار في شppأن هpذا الجpاني، إمppا أن يأخppذوا بالقصpاص، وهppو العppدل

بعينه، أو دفع الدية وهي المال الواجب بقتل آدمي حرٍّ، عوًضا عن دمه أو العفو، والعفو أفضل كما جاء في القرآن الكريم.

التغابن : (.14)َوِِإن َتْعُفوا َوَتْصَفحُوا َوَتْغِفرُوا َفِِإنَّ هَّللاََّ َغُفورٌ رَِّحيٌم 
البقرة: (.178)...َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأَِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع بِاْلَمْعرُوِف َوَأََداٌء ِِإلَْيِه بِِِإْحَساٍن ۗ... 

قلت له:

الدساتير العالمية. بخصوص محبة األعداء فال تكليف بغير مقدور، حسب 

البقرة: ا ِِإاَلَّ ُوْسَعَها ۚ   )اََل يُكَلُِّف هَّللاَُّ نَْفس\ …286.)
ُِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُوَن  َنُفِسكُْم ۗ َوَمن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفَأُولَٰ )َفاتَُّقوا هَّللاََّ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأَِطيُعوا َوَأَنِفُقوا خَْير\ا َأْلِّ

(.16التغابن:
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الخالق يعلم ما يقدر عليه اإلنسان ألنه خالقه ويعرف طبيعته.

الملك: (.14)َأاَََل َيْعلَُم َمْن خَلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ 
علمًيا فإنه ليس بمقدور اإلنسان التحكم في عملية الحب والكره. فلقد ُفطر اإلنسان عىل حب من يحسن إليه وعىل كره من

يسئ إليه.

زوجته؟ أو من اعتدى عىل هل يحب اإلنسان من قتل ابنه 

قدم لنا اإلسالم بديالً منطقًيا لوصايا بوذا وهو:

رَُب CCَْو َأَقCCُِدلُوا ه CCْاِميَن لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط ۖ َواََل َيْجرَِمنَّكُْم َشَنآُن َقْوٍم َعىََلٰ َأاََلَّ َتْعِدلُوا ۚ اع َيا َأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا َقوَّ
(.8)لِلتَّْقَوٰى ۖ َواتَُّقوا هَّللاََّ ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ خَِبيرٌ بَِما َتْعَملُوَن  الماِئدة:

بمعنى أن ال تحملكم عداوة شخص عىل ظلمه، بل عاملوا الجميع بالعدل.

فال يطالبنا اإلسالم بحب من اعتدى علينا بالظلم، ولكن يطالبنا بعدم ظلمه. 

رَبِيَن ۚ ِِإن َيكُْن َغِنيًّا َأَْو CCَْدْيِن َواَأْْلَقCCِكُْم َأَِو اْلَوال ِCCْو َعىََلٰ َأَنُفسCCَاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َول َيا َأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا َقوَّ
ا َتْعَملCCُوَن خَبCCِير\ا CCَاَن بِمCCَِِإنَّ هَّللاََّ كCCَوا ف ُCCُووا َأَْو تُْعرِضCCِْدلُوا ۚ َوِِإن َتل CCَْوٰى َأَن َتع CCَوا اْله CCُا ۖ َفاَل َتتَِّبع CCَير\ا َفاللَُّه َأَْوىَلٰ بِِهم CCَِفق

(.135) النساء:
وكمثال عىل ذلك، أذكر أنني كنت معجبة بكتاب لشخص ما جًدا وكنت عىل يقين من الفائدة التي قد تعم عىل البشر من هذا

الكتاب. وقد تعرضت لظلم كبير من هذا الكاتب لدرجة أنني بكيت من شدة الظلم، وجاءني من استغل هذا الموقف واستغل

كوني أحد أعضاء لجنة لقبول كتاب هذا الظالم للتكفل بالنشر والتوزيع، وطلب مني أن أُصوت برفض الكتاب.

فتذكرت هذه اآلية الكريمة:

. اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َولَْو َعىََلٰ َأَنُفِسكُْم َأَِو اْلَوالَِدْيِن َواَأْْلَْقرَبِيَن ۚ …َيا َأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُونُوا َقوَّ

و أعطيت صوتي بقبول الكتاب في الحال. وهذا ما يجعلني فخورة بتعاليم ديني العظيم.

وقال تعاىل:

فصCCلت: َُّه َولِيٌّ حَِميٌم  َداَوٌة كََأَن CCَُه عCCََك َوبَْينCCَيَُِّئُة ۚ اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأَْحَسُن َفِِإَذا الَِّذي بَْين )َواََل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواََل السَّ

34.)
هل جاء الدين ليعيش اإلنسان عزيزًا أم ذليالً؟ اإلنسان عزيز بدينه،  هل أطبق ديني ألُذل؟

 أوامر هللا فيها عز.

قال تعاىل:

البقرة: ) َواََل َتْعَتُدوا ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ اََل يُِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  …190.)
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ولكن قبل ذلك دافع عن نفسك وال تدع أحد يهينك.

والدفاع عن النفس من الحقوق المشppروعة عالميppًا، ومن قتppل غppيره بهppدف الppدفاع عن النفس يكppون عقابppه مخففppًا في هppذه

القوانين الوضعية.

البقرة: )َوَقاِتلُوا ِفي َسِبيِل هَّللاَِّ الَِّذيَن يَُقاِتلُونَكُْم   …190.)
لَُتْبلَُونَّ ِفي َأَْمَوالِكُْم َوَأَنُفِسكُْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن َأُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن َأَْشرَكُوا َأَذ\ى كَِثير\ا ۚ َوِِإن

آل عمران: لَِك ِمْن َعزِْم اَأْْلُُموِر  (.186)َتْصِبرُوا َوَتتَُّقوا َفِِإنَّ َذٰ
الِِميَن  الشورى: َُّه اََل يُِحبُّ الظَّ ْثلَُها ۖ َفَمْن َعَفا َوَأَْصلََح َفَأَْجرُُه َعىََل هَّللاَِّ ۚ ِِإن (.40)َوجَزَاُء َسيَُِّئٍة َسيَُِّئٌة مِّ

اَأْلعراف: (.199)خُِذ اْلَعْفَو َوَأُْمرْ بِاْلُعرِْف َوَأَْعرِْض َعِن اْلَجاِهِليَن 
قال السائل:

فعالً تعاليم دينكم عظيمة ومنطقية. 

واستطرد قائالً:

 من سوء النية في طلب األشياء، وذلك من تمكين اللpذات في النفس، فpإن الغppرض الفاسppد يتحكم في طلببوذالقد حذرنا 

اإلنسان لألشياء، فال يصير واضح المقصد بين الغاية؛ لما له من مآرب يطلبها ويسترها، وغايppات تدفعppه وال ينالهppا، ويدفعppه

إىل الكتمان رغبة نيلها.

قلت له: 

وهذا ما قاله خاتم رسل هللا محمد تماًما. 

ِإنما اَأْلعمال بالني�ات ، وِإنما لكل امريء ما نوى ، فمن كانت هجرته ِإىل هَّللا ورسوله ، فهجرته ِإىل هَّللا ورسوله،
. (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، َأو امرَأة ينكحها ، فهجرته ِإىل ما هاجر ِإليه  رواه البخاري ومسلم (
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 بابا البوذية: بين شهادة الحق والحقيقة
المطلقة

فرنسيسك هو بابا "يُعتبر الداالي الما بابا البوذيين، إذا جاز التعبير، مثلما أن  " " . كلمتppه مسppموعة ليس فقppط في النصارى"

. فهو أحد حكماء العصر الراهن وأحد الشخصppيات الروحيppة الكppبرى الppتي تحظى وإنما في كل أرجاء العالم البوذيبالد التيبت،

.لديهمباالحترام 

 يرى هذا الزعيم الديني أن خصوصية اإلسالم التي تميزه عن غيره تكمن في تلك العالقة القوية جppًدا الppتي تربppط بين المسppلم

"وربه. وهذا التعالي الرباني يرافقه اقتراب هللا من المؤمن وقد ذكر الداالي هذه اآلية القرآنية: "

ق: (.16)َولََقْد خَلَْقَنا اِإْْلِنَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسُه ۖ َونَْحُن َأَْقرَُب ِِإلَْيِه ِمْن حَْبِل اْلَوِريِد 
ويقول:

"بالتالي، فالله قريب وبعيد في الوقت ذاته. واإلسالم يطلب من معتنقيه اإليمppان بالطبيعppة الالنهائيppة واألبديppة الخالppدة للppه.

وكل تصوير لله ممنوع، ألن ذلك يشجع عىل عبادة األوثان التي يحرمها اإلسالم تحريًما قاطًعا. ولذلك ال توجد صور في أمppاكن

العبادة اإلسالمية. ومن سمات هذا الدين أن المسلم يسلم نفسه كلًيا لإلرادة اإللهية ويخضع لها دون نقاش. ومن هنا جppاءت

. ”كلمة »إسالم«

"لكن الشيء المهم في اإلسالم الذي لفت انتباه الداالي الما هو تركيز القرآن الكريم عىل الرحمة والتسامح. فقد فوجئ بppأن "

كل سورة من سور القرآن تُفتتح بهذه اآلية الكريمة: »بسم هللا الرحمن الرحيم«.

 ومع ذلك، فإن الصورة الشائعة عن الدين الحنيف حالًيا هي أنه دين القسوة والعنف والرعب! فكيف حصل ذلك؟

الداالي الما عن هذا السؤال، نالحظ أنه يتوقف مطppوالً عنppد سppورة الفاتحppة، بppل ويوردهppا مترجمppة بشppكل " قبل أن يجيب  "

الرحمن الرحيم أكثر من مرة فيها: "كامل. ويبدي أشد اإلعجاب بورود كلمتي  "

) اْلَحْمُد لِلَِّه رَبِّ اْلَعالَِميَن 1)بِْسِم هَّللاَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  ) الرَّْحَمِن الCCرَِّحيِم 2( ) َمالCCِِك يCCَْوِم الCCدِّيِن 3( ( ِِإيَّاَك نَْعبCCُُد4(
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم 5)َوِِإيَّاَك نَْسَتِعيُن  ) اْهِدنَا الصِّ الِّيَن6( ( ِصرَاَط الَِّذيَن َأَنَْعْمَت َعلَْيِهْم َغْيرِ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواََل الضَّ

(7 .)
الداالي الما عند هذه النقطة أكثر من غيرها ألن مفهppوم الشppفقة أو الرحمppة والرأفppة يشppكل القيمppة األساسppية في "يتوقف  "

الديانة البوذية التي ينتمي إليها. والدين الذي يدعو إىل الشفقة والرحمة بالعباد والكائنات ال يمكن أن يكون إال ديًنا عظيًما. 
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والعنف القوة  دين  أنه  يعتقد  كان  فقد  عليه ألول مرة.  تعرف  عندما  واستغرابه  دهشته  و  باإلسالم  إعجابه  جاء سر  هنا  من 

والضرب والقتل، فإذا به يكتشف العكس تماًما. ويقول بأنه لم يكتشف اإلسالم إال متأخرًا، وقد فوجئ بما اكتشفه وأعجب به

أشد اإلعجاب.

 حيث استقبلوه بحفppاوة في األردن. وقppد أعجب بppاآلذان الppذي يتعppاىل2005 وقد كانت أول زيارة له إىل بلد عربي مسلم عام 

من المساجد كثيرًا. 

وفي إحدى المرات قال له شيخ مسلم: إن من يقتل إنسانًا بريئًا ال يمكن أن يكون مسلًما حقيقًيا. فقتل النفس البريئppة محppرم

بالكلية في القرآن؛ حيث تقول اآلية الكريمة من سورة المائدة: 

ا ۚ CC\ا النَّاَس جَِميعCCَََّما َأَْحي ا َوَمْن َأَْحَياَها َفكََأَن ََّما َقَتَل النَّاَس جَِميع\ ا بَِغْيرِ نَْفٍس َأَْو َفَساٍد ِفي اَأْْلَْرِض َفكََأَن َمن َقَتَل نَْفس\
لَِك ِفي اَأْْلَْرِض لَُمْسرُِفوَن  ْنُهم بَْعَد َذٰ (.32)َولََقْد جَاَءْتُهْم رُُسلَُنا بِاْلَبيَِّناِت ثُمَّ ِِإنَّ كَِثير\ا مِّ

"الداالي الما يقول بأن التفسير الحرفي المتشدد  لآليات القليلة نسبًيا في القرآن هو الذي يppوهم النppاس بppأن اإلسppالم هppو "

دين عنف بشكل حصري. 

: ”في حوار لي مع بوذي بخصوص خطاب الداالي "

قال البوذي:

: ”  لقد قال الداالي "

”يا ناس اسمعوا وعوا. ال توجد حقيقة واحدة في العالم، وإنما عدة حقائق وديانات . “

: ”وأضاف الداالي "

”فجميع الديانات تنهى عن القتل والكذب والسرقة والنميمة والرذيلة وتدعو إىل مكارم األخالق. وبالتالي، فهناك نواة "

”أخالقية مشتركة عظيمة بين جميع الديانات عىل اختالف طقوسها وشعائرها وعقائدها .

ثم أضاف البوذي:

الداالي وأقول جميع الديانات صحيحة وال توجد حقيقة مطلقة. ”وأنا أؤيد  “

قلت له:

هل أنت متيقن من ذلك تماًما؟

قال: نعم.

كيف يمكن لمن ال يؤمن بالحقيقة أو بأي مطلق، وليس لديه مرجعية أن يصدر حكًما عىل األشياء؟ قلت له: 

– إنك قد أصدرت اآلن عبارة مطلقة  وهذا في حد ذاته يؤكد وجود ما هو مطلق.
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قال: إن عدم وجود حقيقة مطلقة هو الحقيقة الوحيدة، يستطيع اإلنسان اإليمان بما يحلو له طالما ال يفرض آرائه عىل الغير.

فال يوجد معنى مطلق بل معنى يُفرض.

قلت له:

عبارتك هذه بحد ذاتها هي إيمان بشأن ما هو صواب وخطأ، وأنتم تحاولون فرضها عىل الغير، فأنتم تتبنون معيارًا للسلوك

–وتجبرون الجميع عىل االلتزام به، وبذلك تنتهكون ذات الشيء الذي تزعمون أنكم تتمسكون به  وهذا موقف فيه تناقض

ذاتي.

قال:

 التسامح هو المطلق الوحيد، وبناًء عل ذلك فعدم التسامح هو الشر الوحيد. فإصراركم أنتم المسلمون عىل أن إيمانكم هو

الحق المطلق يُعتبر ضد التسامح، بل ويُعتبر الجريمة العظمى.

قلت له:

 التسامح هو في احترام إرادة االختيار التي وهبها هللا للجميع، وبانصاف المسلم غير المسلم في التعامل معppه، وعppدم ظلمppه

وال أن يبخسه حقه. ولكن في المقابل التسامح ليس في االعتراف بالتصرف الخاطئ نفسه والتسليم به عىل أنه صواب.

إن وجود نظريات وقناعات متنوعة عند البشر ال يعني بعدم وجود حقيقة واحدة صحيحة.

قلت له أيًضا:

، ماذا كان أطول جبل في العالم؟ "قبل اكتشاف أطول جبال العالم  جبال ايفرست "

قال:

الجواب يعتمد عىل كل معلومات وثقافة وبيئة كل شخص.

قلت له: جوابك ليس فيه منطق، فجهل البشر في معلومة معينة أو قناعتهم بمفهوم معين ال يغير حقيقة وجود معلومة

ايفرست األطول في العالم حتى وإن تم اكتشاف هذه المعلومة مؤخرًا وحتى لو "صحيحة أصلية مطلقة ال تتغير. فجبال  "

جهلها جميع البشر.

فمهما تعددت مفاهيم الناس وتصوراتهم عن وسيلة المواصالت التي أستخدمها أنا يومًيا للتنقل، ال ينفي حقيقة أنني أملك

سيارة سوداء اللون، ولو اعتقد العالم بأسره أن سيارتي حمراء، فهذا االعتقاد ال يجعلها حمراء، فهناك حقيقة واحدة وهي أنها

سيارة سوداء.

فال يصح إال الصحيح ولو اجتمع العالم بأسره عىل بطالنه، والخطأ واضح كوضوح الشمس ولو أقر بصحته جميع البشر.

يتبنى البعض هذا الرأي ببساطة لرغبتهم في التخلي عن مسؤولياتهم تجاه أفعالهم. فوجود حقيقة مطلقة يعني بحتمية وجود

مبادئ مطلقة للصواب والخطأ، وبالتالي وجود مسؤولية تجاه هذه المبادئ. وهذه المسؤولية هي ما يتهربون منه.
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الحقيقة مطلقة شئنا أم أبينا، والدين واحد، وهو:

االعتراف بخالق الكون الذي ليس له ولد وال شريك وال يتجسد في صورة إنسان وال حيوان، وال يتحد مع مخلوقاته. والتواصل

.مع هذا الخالق مباشرة وليس من خالل قديس وال قسيس، وهناك يوم آخر يحاسب الخالق فيه البشر عىل أعمالهم

ونستطيع أن نعيش بسالم ونحصل عىل دين عالمي بهذه الطريقة فقط.

قال البوذي:

ولماذا الحقيقة المطلقة عندكم؟ لماذا ال تكون عند الهندوسي الذي يقول أن الخالق يتجسد في كريشنا، ولماذا ال تكون عند

النصراني الذي يقول أن الخالق يتجسد في المسيح؟

قلت له:

ألن المسلم عنده العامل المشترك بين الجميع وهو اإليمان بالخالق، وهي حقيقة ُمسلَّم بها عند الجميع حتى لو أنكروا،

فالجميع يلجأ إىل الخالق في المحن بما فيهم الملحدون والبوذيون.

أما التجسد فهو عبارة عن مفهوم غير منطقي وال يليق بجالل الخالق، وهو لغز باعتراف المؤمنين به، ودين هللا ليس فيه

ألغاز.

 ال يمكن أن يكون جزء من اللعبة داخل هاتفه.لكترونيةولله المثل األعىل، فإن العب األلعاب اإل

الخالق يتحكم في الكون من خارج الكون، فهو خلق الزمان والمكان لنا نحن البشر.

أغلب الديانات الهندية والصينية قائمة عىل تعاليم مؤسسيها، وال تدعي اتباع الوحي المباشر، ال يُعرف للهندوسية مؤسًسا

، غورو ناناك ، والسيخية إىل  مهافيرا ، والجينية إىل  سدارتا جوتاما "فهو دين تقليدي متوارث، وترجع البوذية إىل  " " " " "

. ، والطاوية إىل الو تسي ”والكونفوشية إىل كونفوشيوس " " "

اإلسالم دين قائم عىل الوحي.

ِبيٌن َن الرُُّسِل َوَما َأَْدِري َما يُْفَعُل بِي َواََل بِكُْم ۖ ِِإْن َأَتَِّبُع ِِإاَلَّ َما يُوحَٰى ِِإلَيَّ َوَما َأَنَا ِِإاَلَّ نَِذيرٌ مُّ ا مِّ ُقْل َما كُنُت بِْدع\
(.9)اَأْلحقاف:

كل الديانات السابقة تقوم عىل عبادة أكثر من إله، أما اإلسالم فيتميز بعبادة الخالق الواحد األحد. فال تثليث وال ألوهية لبشر

وال حجر. 

إن النظرة التوحيدية الخالصة في اإلسالم هي الفاصل بينه وبين هذه العقائد. 
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دين عالمي
إن بإمعان النظر في معتقدات الشعوب نكتشف أن غالبية األمم التي لديها موروث ديني  و رموز دينية مختلفة ال تزال تppُؤمن

بوجود خالق للكون والذي تلجأ إليه عند الشدائد. مما يُؤكد أن هذه الديانات والمعتقدات لهppا أصppول تاريخيppة نابعppة من ديانppة

أصلية واحدة صحيحة.

وأن ما لدى الشعوب الحالية من تراث ديني يحتوي بداخله عىل عقيدة التوحيد واإليمان بإله واحد والتفرد بعبادته.

وأن هناك دالئل وشواهد في هذه الديانات والكتب عىل الرغم من تحريفها تشppير إىل أن جppذورها وأصppولها ترجppع إىل عقيppدة

التوحيد.

، فهو دون تدخل األهل يعبد الخالق ويلجأ إليppه بالسppؤال مسلًما (كل مولود يولد عىل فطرته الصحيحة عابًدا لله بدون وسيط  (

واالستغاثة والطلب مباشرة، حتى سن البلوغ، فيصبح محاَسًبا عىل أعماله، فحينها إمppا أن يأخppذ المسppيح وسppيًطا بينppه وبين

أوالخالق باللجوء إليه بالطلب واالستغاثة ليصبح نصرانًيا، أو أن يتخذ بوذا وسيًطا ليصبح بوذيًا، أو كريشنا ويصبح هندوسppًيا، 

ا، ppًالم تمامppد عن اإلسppتغاثة ليحيppالطلب واالسpه بppاللجوء إليpالق بppأو أن يبقى عىل دينأن يتخذ محمًدا وسيًطا بينه وبين الخ 

الفطرة عابًدا للخالق وحده. فلو توجه الجميع مباشرة للخالق لتوحدت البشرية.

قال الخالق:

ا ُقْل َيا َأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا ِِإىَلٰ كَِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنكُْم َأاََلَّ نَْعبَُد ِِإاَلَّ هَّللاََّ َواََل نُْشرَِك بِِه َشْيُئ\ا َواََل َيتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعض\
آل عمران:  َّا ُمْسِلُموَن  (.64)َأَْربَاب\ا ِمْن ُدوِن هَّللاَِّ ۚ َفِِإْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بَِأَن

وأذكر تعليًقا لطيًفا من مسن ألماني عندما شرحت له تعريف دين اإلسالم أن قال لي: هذا دين جديد لم أسمع به من قبل،

وهو منطقي وتتوحد به البشرية. أنا أعيش بين مسلمين لكن لم أفهم اإلسالم بهذه الصورة أبًدا.

قلت له:

هذا هو الدين العالمي القديم الجديد واألبدي منذ عهد آدم عليه السالم إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.

وهو: عبادة خالق الكون واللجوء إليه مباشرة. وهو الخالق الواحد األحد الذي خلق آدم من غppير أب وال أم، وخلppق المسppيح من

غير أب، فهو الذي يخلpق وال يلppد. وعىل البشpر تpرك عبppادة األصppنام وتpرك عقيppدة الثppالوث، وتppرك اللجppوء إىل الوسppطاء من

قساوسة وقديسين وأولياء، وعدم اللجوء إىل القبور وعدم اللجوء إىل نppبي هللا محمppد أو ألي فppرد من آل بيتppه، أو اللجppوء ألي

ب واالستغاثة.من أنبياء هللا بالطل

وتقصير المسلمين في تبليغ الرسالة الصحيحة لإلسالم، أو معاملتهم السيئة لغير المسلمين، أو تخلفهم العلمي بعد أن كانوا

رواد العلم المادي والمؤسسين له ليس له عالقة في الدين الصحيح في شيئ.

فدين اإلسالم دين مثالي، لكن المسلمين غير مثاليين.
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اإلسالم الفيلسوف النمساوي ليوبولد فايس - الذي ترك اليهودية واعتنق اإلسالم وغيَّر اسمه لمحمد أسد - "قال في كتابه 

: "عىل مفترق الطرق

"إن الحرص عىل انتشار اإلسالم لم يحث عليه حب السيطرة، وليس فيه شيء من األنانية االقتصادية أو القومية، وال الطمppع

في زيادة أسباب رفاهيتنا الخاصة عىل حساب شعب آخر.  ولم يُقصد منه في يوم من األيام إكراه غير المؤمنين عىل الppدخول

في اإلسالم، لقد ُقصد به دائًما ما يُقصد به اليوم من بناء إطار عالمي ألحسن ما يمكن من التطور الروحي لإلنسان.

 إن المعرفppة بالفضppائل - حسppب تعppاليم اإلسppالم - تفppرض عىل اإلنسppان من تلقppاء نفسppه العمppل بالفضppائل، وأمppا الفصppل

. "األفالطوني بين الخير والشر، من غير الحث عىل زيادة الخير ومحو الشر، فإنه فسٌق عظيم
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نعمة اِإْلسالم
يتسائل الكثير عن مدى أهمية العبارة التي يرددها المسلم دائًما والتي تقول:

الحمد لله عىل نعمة اإلسالم.

حيث يقولون:

ما الذي يفتخر به المسلم؟ وما الميزة التي يختص بها اإلسالم عن غيره من الديانات؟

فنقول لهم:

 وتنزيppه الخppالق عنالمسلم يحمد خالقه أن هداه ووفقه لعبادته وحده، فهو ال يعبد شجرة وال حجر، وال يعبد إنسان وال حيوان،

 الخالق عن أن يكون له شريك في الملك أو ولد، تعاىل هللا عن ذلك علًوا كبيرا، ويلجppأوتنزيه فكرة التجسد في أحد مخلوقاته،

المسلم الحق إىل خالقه مباشرة وليس من خالل قديس وال قسيس، وال يلجأ لقبppور األوليppاء، وال يسppأل ويطلب المغفppرة من

الرسول وال من أحد من أهل الرسول.

أي أن المسلم يفخر بتواصله المباشر مع ملك الملوك.

في زيارة نادرة لرهبان معبد بوذي من دولة تايالند، وكانوا ثالثة رهبان قد جاءوا برفقة وفد دبلوماسppي من السppفارة التايلنديppة،

وكان الرهبان يرتدون مppا أشppبه بمالبس إحppرام المسppلمين، ولكن برتقاليppة اللppون. وقppد أُعطينppا تعليمppات في بدايppة الزيppارة أن

الرهبان ال يصافحون النساء، وأنهم عند أخذ الصورة التذكارية معي داخل المسpجد كمشpرفة للجولppة، يجب أن أركpع مpع طpاقم

عمل السفارة عىل رُكبي، بينما يبقى الرهبان واقفين عىل أرجلهم، باعتبارهم أعىل مقاًما من الجميع.

قلت لهم:

 أما بالنسبة للمصافحة فأنا ال أصافح الرجال، لكن بالنسبة للصورة، فلن أتصور إال واقفة، وال أركع إال لله، فإذا لم يَرُق لكم

هذا، فسوف أخرج من الصورة، فوافقوا والُتقطت الصورة لنا، وأنا واقفة إىل جانب الرهبان عىل مسافة بعيدة، وطاقم

السفارة جالسون عىل األرض.

قال لي أحد الرهبان وكان أكثرهم إجادًة للغة اإلنجليزية: ما هي تعاليم دينكم؟

قلت له:  تعاليم ديننا شبيهة بتعاليم دينكم، ولكن نحن نتبعها كاملة، وأنتم اختصرتموها.

قال: وكيف ذلك؟

 قلت له:  الوصايا التي لديكم بخصوص احترام حقوق اإلنسان، بما فيها عدم القتل واحترام حق الجار والعطف عىل

المسكين، موجودة في تعاليم كل ديانة عىل وجه األرض، بما فيها الهندوسية واليهودية والنصرانية، وهي في اإلسالم أيًضا.

لكن الفرق بين اإلسالم وباقي الديانات، أن باقي الديانات همشت الوصية األوىل وتغاضت عنها، وأبقت عىل الباقي.

قال: وما هي األوىل؟
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قلت له: اإليمان بإله واحد أحد، والذي يُلجأ إليه عند الشدائد.

قال:  أتقصدين جوتاما بوذا؟

 أنا أقصد الحقيقة الوحيدة والقوة التي في السماء، خالق بوذا وكل البشر، والذي يلجأ إليه الجميع حين تنقطع قلت له: ال.

بهم السبل، ويستنفدون كل الوسائل لنجاتهم من األزمات.

قلت له مستطردة:

أال يلجأ البوذي عند خوفه الشديد من صوت الرعد، إىل القوة التي في السماء لطلب الحماية؟

قال:  نعم. ولكن ما الدليل أن هذه كانت من ضمن الوصايا التي نتبعها؟

أن الموت حق، الدليل أنكم تمارسونها دون أن تشعروا، ودون أن تكتبوها في كتبكم. وقد علمكم بوذا اإلسالم بإقراره قلت له:

. "وإعطائه وصف للحياة األبدية التي ال موت فيها وال ألم، وهي ما تُطلقون عليها اسم  نيرفانا "

ما كان يعتقد به تالميذ بوذا عن اإلله، : إن الكالم التالي كان منحوت عىل حجر:  آرثر ليلي )يقول أحد العلماء المشهورين  " "

: (الروح ومستقبل اإلنسان

إيمان  "نعترف ونؤمن بالله، الذي هو كائن يستحق من أجل هذا  ) ( "11.

قال: لكن بوذا إله.

؟12نا لست أول بوذا ولن أكون آخر بوذا وهل يقول إله عن نفسه: أقلت له: 

جوتاما بوذا أيًا من أتباعه أ "لم يطالب  فالطريق الديني الذي انتهجppهن يعبدوه هو كإله أو عبادة أي شيء أو أي شخص آخر، "

بppوذا بسppياق كلمppة جوتاما استخدم كلمة  "وسار عليه كان نفس الطريق الذي سار عليه بوذا آخر وتنبأ به من قبل. كما أن  " " "

"نبي وعنى بذلك الشخص الذي يتم تنويره بالوحي اإللهي. "

مايتريا النبي القادم  pيجب عىل الجميع أن يُؤمنوا ب "بوذا قال:  ) ( "13 .

ميتا في اللغة البالية وجميع الكلمات المقابلة المستخدمة في البورمية والصينية والتبتية مايتريا أو  "تحمل كلمة  " " "

حيث أشار هللا سبحانه في القرآَن  . الرحمة رحمت باللغة العربية، والتي تعني  )واليابانية نفس المعنى؛ وهي نفس كلمة  " " " "

.14(الكريم إىل النبي محمد بأنه رحمة للعالمين

اَأْلنبياء:  (.107)وما َأرسلناك ِإاَل رحمة للعالمين 

.85، صفحة "الهند في المسيحية البدائية" اقتباس من كتاب 11

12      .217  218Gospel of Buddha by Carus pg and     )from Ceylon sources(

13 "Arshagyanam"  282)Page (

14       Prophecy on The Coming of Prophet Muhammad        in Other Scriptures – Zakir Naik
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قال:  أَو تُجزمون أن بوذا كان نبيًّا مرسل، وتنبأ بقدوم نبيكم؟

قلت له: نحن ال نُجزم أبًدا، ولم يُذكر اسم بوذا أبًدا في القرآن الكريم، لكن نرى أن هناك تشابهات بين الديانات بصورة ملفتة

للنظر، مما ال يُستبعد أن يكون مصدرها واحد وهو من الخالق، وقد اختلفت بسبب تحريفات البشر. وقد أكد القرآن في أكثر

من مناسبة أن هللا أرسل إىل جميع األمم رسالً وأنبياء للتذكير بعبادة خالق واحد أحد، وذكر أسماء البعض، ولم يذكر آخرون.

قال: وهل من دليل عىل نبوة محمد في كتب الهندوسية أيًضا؟

محمد إنه كاراما: أمير السالم أو المغترب، وهو آمن، حتى بين مجموعة قلت له: نعم. (إنه نيراشانزا أو الشخص الممدوح  ( "

. 15"من ستون ألف وتسعون من األعداء. إنه يركب الجمال، وتمس مركبته السماء

، وليس من الرجل المحمود محمد هو:  رجل الحمد يشير إىل النبي محمد. المعنى الفعلي للكلمة العربية  " نيراشانزا  " " " " " " "

المعروف بالضبط عدد أعداء النبي محمد في ذلك الوقت، ولكن ثبت أن هناك اآلالف.

المدينة التي ُولد فيها، لكنه اضطر إىل المغادرة بسبب مؤامرة اغتياله إىل ا (عندما هاجر نبي  هللا محمد من مكة  لمدينة)

، ذهب عىل الجمل.النبوية

قلت له مستطردة: ويوجد غيرها الكثير.

َه ِِإاَلَّ ُهَو يُْحِيي َويُِميُت ۖ َماَواِت َواَأْْلَْرِض ۖ اََل ِِإلَٰ ا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ ُقْل َيا َأَيَُّها النَّاُس ِِإنِّي رَُسوُل هَّللاَِّ ِِإلَْيكُْم جَِميع\
اَأْلعراف:  يِّ الَِّذي يُْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَِّبُعوُه لََعلَّكُْم َتْهَتُدوَن  (.158)َفآِمنُوا بِاللَِّه َورَُسولِِه النَِّبيِّ اَأْْلُمِّ

وقد انتهت الزيارة، وطلبوا تزويدهم بنسخ ترجمات معاني القرآن باللغة التايالندية، وشكرونا كثيرًا.

15 Atharva Veda، Book   )Kuntap Sukta(   20  127  1-2book Hymn verses    
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  وِإلهكم ِإله واحد
منذ عهد آدم أبو البشر، كان الخالق يختار األتقى في قومه كرسول لهم كلما حُرِّفت رسالة النبي السابق وحادوا عن الطريق

المستقيم، واختلفوا فيما بينهم بعبادة غير خالقهم، ولتقديم أجوبة شافية لهم عن األسئلة الوجودية التي تدور في خلدهم

. (مصدر وجودهم والهدف من وجودهم ومآلهم بعد الموت (

النحل:  اُغوَت   ٍة رَُّسواَل\ َأَِن اْعبُُدوا هَّللاََّ َواْجَتِنبُوا الطَّ )َولََقْد بََعْثَنا ِفي كُلِّ َأُمَّ …36.)
وقد استخدم الخالق في اآلية السابقة صيغة الجمع في اإلشارة إىل نفسه للداللة عىل عظمته سبحانه وتعاىل.

تتلخص رسالة الرسل بما يلي: 

.الخالق وحده، الذي ليس له شريك وال ولد، وهو الخالق والرازق للكون وما يحتويه (اإليمان بأنه ال إله إال هللا  (

بمعنى االلتزام بعبادة هللا وحده بدون وسيط، كما فعل الرسول، وليس عبادة الرسول . الوثنية (اجتناب الطاغوت  (

نفسه باللجوء إليه بالطلب، أو جعله إلًها.

اتباع الشريعة التي جاء بها الرسول مناسبة لزمانهم. مع تصديق الرساالت السابقة في أصل التوحيد، ومن ضمن

وصايا الرسل البشارة بقدوم خاتم النبيين، محمد عليه الصالة والسالم، والحث عىل اإليمان به واتباعه لمن أدرك

زمانه أو سمع عن رسالته الحًقا.

.فعل الخيرات واجتناب السيئات، استعداَدا للقاء الخالق بعد الموت للحساب، ومن ثم الثواب أو العقاب

وكما تشابهت القيم واألخالق والطموحات بين الشعوب، اشتركوا أيًضا في أصل الppدين، وقppد ُوجppدت شppواهد عىل ذلppك من

كتبهم المقدسة رغم تحريفها، بينما حُفظ خاتم هذه الكتب- القرآن الكريم- من التحريف.

ونذكر فيما يلي بعض هذه الشواهد:

قل هو هللا أحد:

في اإلسالم:

(4-1)اإلخالص: 

)ُقْل ُهَو هللاَُّ أَحَدٌ  َمُد 1“ ) هللاَُّ الصَّ ) لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد 2( ) َولَْم يَكُْن لَُه كُُفًوا أَحَدٌ 3( )4.  “ )

في النصرانية:

(29: 12)إنجيل مرقس 

. ِإنَّ أَوََّل كُّل الَوصايا هَي: اْسَمْع يا ِإْسرائِيل. الرَّبُّ ِإلُهَنا رَبٌّ َواِحدٌ '” َفأَجَابَُه يَُسوُع:  ‘ ”

/في النصرانية  اليهودية:

(11: 43)سفر أشعياء 
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”أنا الرَّْب َولْيَس َغْيرِي ُمخَلّْص. “

(9: 46)سفر أشعياء 

. ِّي أَنَا هللاُ َولَْيَس آخَرُ. اِإللُه َولَْيَس ِمْثلِي ” ألَن …“

في الهندوسية: 

 (  6: 2-1Chandugya Upanishad) 

كيان واحْد َفقْط ليَس لُه ثاني. َّه إلٌه  ”إن ) ( “

في السيخية:

 (   . :1, , 11Sri guru Granth Sahib Vol Japuji verse)

. ى الحَقيقة. الخالق ” يُوجْد ُهناَك إلٌه واحدٌ يُسمَّ ”

: الزرادشتية (في المجوسية  (

  (,  ,  31: 7- 11Dasatir Ahura Mazda Yasna)

. ”ُهو واحْد؛ ُهو بِدون بِداية أو نِهاية. ليَس لُه أْب أو أْم، زوجة أو َولد “

في البوذية: 

 (   India in Primitive Christianity 85- صفحة)

ما كان يعتقد به تالميذ بوذا عن اإلله، الروح )يقول أحد العلماء المشهورين- آرثر ليلي- أن الكالم التالي كان منحوت عىل حجر. 

. (ومستقبل اإلنسان

. إيمان  “نَْعترِف ونُؤِمن باإلله، الذَّي هو كائن يستحق من أجل هذا  ) ( “

ليس كمثله شيء:

في اإلسالم: 

(11)الشورى: 

. ِميُع الَْبِصير ” لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء ۖ َوُهَو السَّ …“

/في النصرانية  اليهودية: 

(5–  3: 20)سفر الخروج 

َماِء ِمْن َفْوُق، َوَما ِفي األَْرِض ِمْن تَْحُت، ا ِفي السَّ “ال يَكُْن لََك آلَِهة أْخرَى أََماِمي. ال تَْصَنْع لََك تِْمَثاالً َمْنحُوتًا، َوال ُصورًَة َما ِممَّ

. “َوَما ِفي الَْماِء ِمْن تَْحِت األَْرِض. ال تَْسجُْد لَُهنَّ َوالَ تَْعُبْدُهنَّ  …
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في الهندوسية: 

 (: 4:19VedasSvetasvataraUpanishad ، 4:20، 6: 9) 

. ” اِإللْه ال يُوجَْد له آباْء وال َسّيد ”

” ال يُْمِكْن رُؤيَتِه ، ال أَحْد يَراُه بالَعْين. ”

. ”ال يُوجَد َشبيه لَه “

ال تدعوا مع هللا أحدا:

في اإلسالم: 

(.18)الجن:

. َِّه َفاَل تَْدُعوا َمَع هللاَِّ أَحًَدا  “ َوأَنَّ الَْمَساِجَد لِل ”

في النصرانية: 

(10: 4)إنجيل ماثيو 

. َُّه َمْكتوب: للرَّْب ِإلَهْك تَْسجُد َوإيَّاُه َوْحَده تَْعُبد  اْذَهْب يا َشيطاْن أَلن “ ِحيَنئٍِذ قاَل لُه يَسوع:  ’ ‘ ”

في اليهودية:

(16: 11)سفر التثنية 

. “فاْحَترزوا ِمن أْن تَْنغوي ُقلوبكم وتَعبدوا آلهًة أُخرى وتَْسجدوا لها  “

في الهندوسية:

( Yajurverda   9:40)

لمات، أُولئك الذيَن . يَْغرَقوَن في الظُّ الَهواء ، الماء والنَّار ، إلخ (يَْدخُلون الُظلمات، أُولئَِك الذيَن يَعبدون الَعناِصر الطبيِعيَّة  ( “

. أشياء مصنوعة باليد مثل الوثن، الحجر، إلخ (”يَْعُبدون ساْمبوتي  (
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معرفة الخالق
 يوًما:التيني مسنقال لي 

من خلق الخالق؟

إن هذا السؤال المتكرر ال معنى له. فهو كمن يسأل: من خبز الخباز.

قال:

إذا سلمنا بوجود خالق للكون فيجب أن يكون هذا الخالق معقد الppتركيب والصppفات، ألن هppذا الكppون معقppد فخالقppه يجب أن

ن أكثر تعقيًدا، فكرة الثالوث أقرب إىل الصواب من فكرة أن الخالق فرد صمد. يكو

قلت له ما سمعته مرة وأعجبني: 

: كي"يقول الفيلسوف المشكك أنتوني  ”ني

 الحالقppة االلكترونيppة مppعآلة خالق للكppون وأنppه ليس واحppد أحppد واهيppة، تركيبالحجة التي يتداولها الملحدون بحتمية تعقيد "

 مppوس.تعقيدها الشديد والتي هي عبارة عن قطع وأجزاء إال أنها ال تعمل بكفاءة موس الحالقة الذي يتكون من قطعppة واحppدة

.يالحالقة يحلق ويقتل انسان و "قطع ثمرة فاكهة

قال السائل:

قال: برهان الثالوث أن هللا في األزل وقبل خلقه للكون، لو كان واحًدا فقط، لتعطلت صفاته، فكان يجب أن يكون ثالثة،

ليرحم ويرزق ويتفاعل من خالل الثالثة الذين في داخله.

قلت له:

، وعندما أقرر أن أصمت وال أتحدث اآلن، هل تتعطل هذه الصفة عندي؟ متحدثة جيدة " أنا مثالً أحمل صفة  "

قال:

أال يتعارض مفهوم هللا الصمد الذي ال يحتاج إىل غيره مع حاجة اإلله في اإلسالم لوجود بشر يرحمهم ويغفر لهم؟

قلت له:

هللا لديه إرادة وليس حاجة.

قال:

لماذا ال يتجسد الخالق في أحد مخلوقاته؟ 

له:قلت 

من الحيوانات بمختلف أنواعها ليولد ما نصفه إنسان ونصppفه حيppوانها يمكن قبول تزاوج إنسان من بقرة أو غيرهل  )  ومن،)

؟ بمعنى أن تكون الطبيعة الحيوانية تجسيًدا للصورة البشرية (ثم تكون الطبيعة الحيوانية هي إحدى طبائع وصور اإلنسان  (
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 تبارك وتعاىل، فالبشر أشرف قدرًا وأرفعهللا  من قدر البشر الذين أكرمهم وتقليالًبالتأكيد: كال، فإن ذلك يعد انحطاًطا أخالقًيا 

م جميًعا من مخلوقات اإلله سبحانه وتعاىل.نه من الحيوانات، وذلك عىل الرغم من أمنزلة

؟ المتفرد باأللوهية  فما بالنا إذا كان األمر متعلًقا باإلله الخالق سبحانه وتعاىل

المخلوق ٌولد من امرأة، ضعيف ويصير رضيًعا  بحاجppة إىل االحتضppان )فهل يمكن التقاء الطبيعة اإللهية مع الطبيعة البشرية 

، أو غيرهppا لتكppون الطبيعppةؤ سوف يوالذيوالرعاية،  (ول به األمر ألن يموت ويدفن بعد ذلppك كغppيره من المخلوقppات األخppرى

البشرية أو غيرها تجسيًدا للصورة اإللهية ؟!

 سبحانه وتعاىل. من قدرهتقليالً و انتقاًصا هذا يعدبالتأكيد 

قال:

أنتم تؤمنون أن للخالق يد، أليس هذا تجسيًما؟

قلت له: 

الخالق واحد أحد، ال نظير له وال نّد له، وال شبيه له وال مثيل. فأنا كبشر لي يد، والباب لppه يppد، ولكن الفppارق شاسppع بينهمppا،

وقياًسا عىل هذا المثال نقول أن الخالق ال يشبه البشر.

قال تعاىل في سورة الشورى:

ْن َأَنُفِسكُْم َأَْزَواج\ا َوِمَن اَأْْلَنَْعاِم َأَْزَواج\ا ۖ َيْذرَُُؤكُْم ِفيِه ۚ لَْيَس كَِمْثِلِه َشْيٌء ۖ َوُهَو َماَواِت َواَأْْلَْرِض ۚ جََعَل لَكُم مِّ َفاِطرُ السَّ
الشورى: ِميُع اْلَبِصيرُ  (.11)السَّ

هو اإلله األحد الواحد هللا سبحانه وتعاىل . التفاهات والنقائصفعل اإلله سبحانه وتعاىل عن تنزيه فقد جاء اإلسالم داعًيا إىل

.بهلم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئًا أو مماثالً أو مشا

قال لي هندوسي من حملة شهادة الدكتوراة:

كل شيء فما المانع من نزوله في صورة البشر؟عىل إذا كان هللا قادرًا  

أجبته بمثال كنت قد سمعته مرة وأعجبني: 

لو نزل هللا في صورة البشر فإنه يتخىل عن صفة األلوهية، فهناك فرق بين صفات الخالق وصفات المخلppوق. فلppو قيppل لppك

بأن الهواء أصبح طائرة في نيويورك فهل تصدق؟ 

.ال عالقة بين الهواء والطائرة فصفة الهواء تختلف تماًما عن صفة الطائرة فال يمكن أن يختار هذا صورة ذاك

قال:

نحن  نعبد التماثيل لكي نحصل عىل التركيز الذهني أثناء عبادة الخالق، ونتفادى شرود الppذهن إىل األشppياء الدنيويppة، وإن لم

يكن للخالق صورة فلن نحصل عىل التركيز الكامل.
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تعجبت جًدا من كالم هذا الرجل الحاصل عىل هذه الدرجة العلمية الرفيعة وتذكرت قول هللا تعاىل:

ارُ َولَِٰكن َتْعَمى َCCََّها اََل َتْعَمى اَأْْلَبْص َأََفلَْم َيِسيرُوا ِفي اَأْْلَْرِض َفَتكُوَن لَُهْم ُقلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها َأَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن بَِها ۖ َفِِإن
الحج: ُدوِر  (. 46)اْلُقلُوُب الَِّتي ِفي الصُّ

وقوله تعاىل:

لُّ ۚ َCْل ُهْم َأَضCَاِم ب Cَُِئَك كَاَأْْلَنْع ا ۚ َأُولَٰ Cََمُعوَن بِه ْCا َولَُهْم آَذاٌن اَلَّ َيس Cَلَُهْم ُقلُوٌب اَلَّ َيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم َأَْعُيٌن اَلَّ يُْبِصرُوَن بِه
اَأْلعراف: ُِئَك ُهُم اْلَغاِفلُوَن   (.179)َأُولَٰ

قلت له: فهل يتصور أن تنظر إىل الشجرة وتقول أنظر إليها للحصول عىل التركيز إىل والدي المسppافر، فال عالقppة بين الشppجرة

والوالد؟

فما بالك بالله تعالي فأين هذه التماثيل الضعيفة وأين هللا القوي العزيز المالك الملك ذو الجبروت واإلكرام ؟

 وتصرفون آالف هل هذا يركز األذهان أم يشردها؟ ولو كانت عبادة األصنام ألجل التركيز فقط، فلماذا تعتنون فيها وتزينوها، 

النقود عليها، وتأتون لعبادتها من األماكن البعيدة؟ 

 فربما يفكر الشخص في قضية من القضايا حتى ينسى مايحدث حوله وعيناه مفتوحتppان، مppع أنppه ليس لديppه صppورة معنويppة.

وهللا سبحانه وتعالي لما أودع في الفطرة اإلنسانية العبpادة واإلفتقpار إليpه فإنppه أرشppدهم  لكيفيpة العبpادة عن طريpق إرسppال

األنبياء والرسل ولم يتركهم عىل أهوائهم يفعلون ما يشاؤون. لقppد ُولppد اإلنسppان من مppاء مهين، فمppا الهppدف من خلقppه، ومppا

عالقته مع الخالق؟ وما مصيره بعد موته؟ فهذه األسئلة ال يستطيع اإلجابة عنها حسppب عقلppه واسpتيعابه من غpير هدايppة هللا

تعاىل. واإلسالم عالج هذه المشكلة بقوله صلي هللا عليه وسلم عن اإلحسان في العبادة:

. تراه كَأنك هَّللاَ تعبَد  اِإْلحساُن َأن صحيح البخاري (، فِإن لم تكن تراه فِإنه َيراك  (

قال: التماثيل المنحوته تعود إليها الروح بعد قراءة التراتيل. 

فلت له: هذا وهم وال عالقة له بالحقيقة.

 ولوسلمنا جدالً بأن الحياة تعود إليها بعد قراءة التراتيل عليها فأصبحت تمشpي وتتكلم وتتصpرف كيفمppا شpاءت، فهpل يقppدر

اإلنسان إيجاد حياة؟ 

فلم يدِع عالم من العلماء حتى اآلن إعادة الحياة لمppا ال حيppاة فيppه، والحقيقppة أن النفppع والضppر بمشppيئة هللا تعppاىل واإلنسppان

يتوهم بأن ماحدث له من النفع سببه التعلق بتمثال من التماثيل. 

قال:

ألم  تشاهدي من خالل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية  جريان الدموع عىل وجوه التماثيل وتناثر األزهار من أياديها؟

قلت له: إنني أعجب من رجل في مثل منصبك العلمي وتنطوي عليه هذه األساليب في الخداع لكسب المال.  
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يرد الخالق عىل هؤالء:

وا لCCَُه ۖ َوِِإْن CCُِو اْجَتَمعCCَا َولCC\وا ُذبَابCCُْدُعوَن ِمْن ُدوِن هَّللاَِّ لَْن َيْخلُقCCَُه ۚ ِِإنَّ الَِّذيَن تCCََيا َأَيَُّها النَّاُس ُضرَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا ل 
الحج:  الُِب َواْلَمْطلُوُب   (  73)َيْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشْيُئ\ا اََل َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه ۚ َضُعَف الطَّ

توحيد األلوهية بمعنى عبادته وحppده(اإليمان بإله واحد فقط)اإلسالم ليس توحيد الربوبية فقط  )، بل وتوحيد اإلله في العبادة 

ا؛ فعنppدما ًppد أيضppبي محمppقوم الن . إن اإليمان بإله واحد موجود في ديانات كثيرة، وكان موجود في عقيدة كفار قريش  (أيًضا ( )

ُسئلوا عن سبب عبادتهم لألصنام قالوا: لتقربنا إىل هللا زُلفى، فهم ال ينكرون وجود هللا.

قال الخالق:

الزمر: (.3…)...َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه َأَْولَِياَء َما نَْعبُُدُهْم ِِإاَلَّ لُِيَقرِّبُونَا ِِإىَل هَّللاَِّ زُْلَفٰى 
وكان ذلك كله بسبب الجهل بالمفهوم الحقيقي للخالق، مما أدى إىل تشويش األذهان وبالتالي اللجوء إىل اإللحاد، والتساؤل

عن أسباب وجود الخالق وغيرها من األسئلة المشككة بوجوده.

فنتخيل أن أشيع بين الناس أن كاتبة هذا الكتاب قد صعدت إىل القمر، وجابت الفضاء، فمن يعرفهppا جيppًدا لن يصppدق هppذه

المعلومة وسوف يستهزء بها، ألنه يعرف جيًدا أنها تخاف من ركوب الطائرة.

ولله المثل األعىل، فمن يعرف صفات هللا الحقيقية لن يصدق ما يُنسب إليه من صفات بشرية.

 بعد كل شيء، وأنه ال يحيppط بppه شppيء منواآلخر قبل كل شيء، األولالخالق خلق قانون السببية، فال يخضع له، بمعنى أنه 

خضpوعنا للpوقت، وال يتعب، وال يحتpاج إىل وضpعمن خالل   فهو ال يمر بنفس المراحل الزمنية الpتي نمpر بهامخلوقاته. لذلك

 فال يمكننا رؤيته، ألننا محاصرون في الزمان والمكان. فعىل الشخص الذي يجلس في غرفppة بال نوافppذ نفسه في شكل مادي.

مثالً، مغادرة الغرفة لرؤية ما في الخارج.

، تعاىل عن ذلك وحكمتهومع أن الخالق فعاٌل لما يريد وله طالقة القدرة، فيجب أن نُسلّم أيًضا بأنه ال يفعل ما ال يليق بجالله

علًوا كبيرا.

 رفيعة الخروج اىل المأل عاري الجسد، فإنه ال يفعل ذلك، ألنمنزلةولله المثل األعىل: فعىل الرغم من استطاعة رجل دين ذو 

هذا التصرف ال يليق بمكانته الدينية.

الكون واإلنسان البد أن يوجده الذي يستوعبه بالكامل، فيجب أن ال تكppون صppفات خppالق الوجppود بمسppتوى (الوجود كما نراه  (

هذا الوجود أو أقل منه.

الكمال المطلق صفة الموِجد المطلق الذي يحتوي ويستوعب كل الوجود ويخلق قوانينه ويسppيِّرها، والطريppق لمعرفppة الخppالق

، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه (يبدأ من معرفة النفس  (
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 وبعد أن نتعرف عىل عظمة الموجد والمبدع لهذه النفس البشرية ولهذا الوجود الكوني، ندرك تماًما أن الموجودات ناقصة

ومحدودة رغم آفاقها قياًسا بالخالق المبدع، وبالتالي نستنتج أن صفاتنا تختلف عن صفات خالقنا.

فالخالق ال يتجسد في صورة إنسان أو حيوان، وال صنم أو حجpر، وعىل البشpر عبادتpه مباشpرة دون قسpيس وال قpديس أو أي

وسيط.
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 التوحيد طريق الخالص
يؤكد اإلسالم عىل عصمة األنبياء من الخطأ فيمppا يُبلغppوا عن الخppالق، وال عصppمة وال وحي لقسppيس أو قppديس، ومن المحppرم

 والطلب من الخالق عز تماًما في اإلسالم اللجوء لغير الخالق في االستعانة والطلب، حتى لو كان الطلب من األنبياء أنفسهم.

 فهل يُعقل أن يُساوى بين الملك وعامة الشعب بالطلب؟ ومن غيره مذلة.

قال هللا:

الرعد: )لَُه َدْعَوُة اْلَحقِّ ۖ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه اََل َيْسَتِجيبُوَن لَُهم بَِشْيٍء   …14.)
وقال تعاىل مخبرًا عن رسوله:

وُء ِنَي السُّ ا َواََل َضرًّا ِِإاَلَّ َما َشاَء هَّللاَُّ ۚ َولَْو كُنُت َأَْعلَُم اْلَغْيَب اََلْسَتْكَثرُْت ِمَن اْلَخْيرِ َوَما َمسَّ  ُقل اَلَّ َأَْمِلُك لَِنْفِسي نَْفع\
اَأْلعراف: (.188)ۚ ِِإْن َأَنَا ِِإاَلَّ نَِذيرٌ َوبَِشيرٌ لَِّقْوٍم يُْؤِمنُوَن 

إن الميزة التي اختص بها دين اإلسالم عن بقية ديانات األرض هو المفهوم الحقيقي عن صفات الخppالق، والppذي هppو مفهppوم

عالمي مشترك بين الجميع وال يختلف عليه أحد.

في القانون البشري، المساس بحق الملك أو صاحب األمر ال يستوي مع غيرها من الجرائم. فما بالك بحق َملppك الملppوك. إن

حق هللا تعاىل عىل عباده أن يُعبد وحده، وحق العباد هو الحصول عىل عالقة مباشرة معه، وبالتالي الحصول عىل األمppان في

الدنيا واآلخرة. إنه يكفي ألن نتخيل أن نهدي أحدا بهدية ويشكر هو شخًصا آخpر ويتوجpه لpه بالثنpاء. وللpه المثpل األعىل فهpذا

حال العباد مع خالقهم، أعطاهم هللا ما ال يُعد وال يُحصى من النعم، وهم بدورهم يشكرون غيره. والخالق في كل األحوال غنيٌّ

عنهم.

هل إذا دلني حّمال الحقائب في المطار عىل بوابة الطائرة، أقوم أنا حينها بالركوب عىل ظهره بدالً من ركوب الطائرة؟

لنفترض مثال لو صنعُت جهاز تلفاز بنفسي فهل أنا بحاجة أن أتشكل في صورة تلفاز لمعرفة اآلليات الصحيحة واآلليppات غppير

الصحيحة؟  

ما سأفعله في هذه الحالة هو أن أضع بعض اإلرشادات لتشغيلها حتى يسهل لكل شخص استخدام هذا الجهاز.

إعطاء حق الخالق ألحد من مخلوقاته من أعظم الذنوب، فاتخاذ قسيس أو قديس بيppني وبين الخppالق يعppني أن أنppني أعطيت

حق الخالق والذي هو عبادته مباشرة لغيره، وتصوري أن الخالق يتجسد في صورة إنسان أكون بppذلك أعطيتppه صppفات بشppرية

والذي هو منزه عنها.

عىل سبيل المثال: هل تتساوى فظاعة جرم قطع شجرة إىل نصفين، وقطع جسد طفل صغير إىل نصفين؟

بالطبع ال. قيمة صفات البشر أعىل من قيمة صفات النبات.

والخالق قيمة صفاته أعىل من قيمة صفات خلقه، إضافة إىل أنها غير محدودة أيًضا ألنه غير محدود.
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ولهذا يكون عقاب من اتخذ وسطاء في عالقته بينه وبين الخالق أبدي وغير محدود.

اإلسالم هو:

اإليمان بأن ال ِإله ِإال هللا وحده ال شريك له وال ولد، وأنه هو الخالق والرازق للكون كله وما يحتويه، لقد خلق الخppالق المسppيح

بال أب وخلق آدم من غير أب وال أم، فهو يخلق وال يلد، وعلينا عبادة الخالق مباشرة بدون قسيس وال قديس وال أي وسيط.

عندما يجد اإلنسان نفسه غني جًدا وكريم للغاية، فإنه سوف يدعو األصدقاء واألحباب إىل الطعام والشppراب. صpفاتنا هpذه مppا

هي إال جزء بسيط مما عند هللا، فالله الخالق له صفات جالل وجمال.

هو الرحمن الرحيم، المعطي الكريم، لقد خلقنا لعبادته، كمppا تسppبحه وتعبppده كppل مخلوقppات الكppون. وخلقنppا ليرحمنppا ويسppعدنا

ا بppأن اإلنسppان ppًفاته. علمppويعطينا، إن أخلصنا له العبادة وأطعناه وامتثلنا أمره، وكل الصفات البشرية الجميلة مشتقة من ص 

يستخدم صفاته لحاجة، والخالق ليس له حاجة بل إرادة.

إنه خلقنppا ومنحنppا القppدرة عىل االختيppار، فإمppا أن نختppار طريppق الطاعppة والعبppادة، وإمppا أن ننكppر وجppوده ونختpار طريppق التمppرد

والمعصية. وهذا بال شك أعظم درجًة وتكريًما لإلنسان من اإلجبار عىل الطاعة المؤدي إىل السعادة المزيفة.

قال هللا تعاىل:

وِن 56)َوَما خَلَْقُت اْلِجنَّ َواِإْْلِنَس ِِإاَلَّ لَِيْعبُُدوِن  CCُن رِّْزٍق َوَما َأُِريُد َأَن يُْطِعم ) َما َأُِريُد ِمْنُهم مِّ ( ِِإنَّ هَّللاََّ هCCَُو الCCرَّزَّاُق57(
الذاريات: ِة اْلَمِتيُن  (.56)ُذو اْلُقوَّ
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قانون طوارئ
كان مما قرأت وأعجبني:

لم تكن موجوًدا أيها اإلنسان ثم كنت، وقد علمت أنك لم توجد نفسك وال أوجدك من هو مثلك.

فإذا كنت أنا لم أُوجد نفسي يقيًنا، و لم يوجدني الذي هو مثلي يقيًنا، فيبقى االحتمال الثالث الذي ال خيار غيره وهو أن الذي

–أوجدنا ليس مثلنا  فلو كان الذي أوجدنا مثلنا ويتصف بأوصافنا الستطعنا نحن كذلك أن نوِجَد خلًقا مثلنا، و قد تكون اللغppة

–عاجزة عن التعبير الدقيق لهذا المعنى، وحتى العقل البشري أيًضا عاجز عن أن يصل لمعرفة كنه الخالق العظيم  وبين اللغة

والعقل في قصورهما يمكن أن نخرج بحقيقة واحدة مطلقة، وهي أن الpذي أوجpدنا وأوجpد الكpون وأوجpد قpوانين الكpون الpتي

اكتشفها العلم المادي ليس مثلنا.

ا نحن ال نسppتطيع أن نوجppد أنفسppنا، ppًفإذا لم نستطع دفع الضرر عنا، ولم نستطع اإلبقاء عىل أنفسنا وأحبابنا من الفناء، فقطع

فالمسألة بالفعل خارجة عن إرادتنا.

نحن ال نعلم ما في أحشائنا، وحتى المتخصصين في تشريح جسم اإلنسان يقفون حيppارى لعظيم الصppنع واإلبppداع في الجسppم

البشري.

قال الخالق:

الذاريات: (21)َوِفي َأَنُفِسكُْم ۚ َأََفاَل تُْبِصرُوَن 

قال تعاىل:

.35)َأَْم خُِلُقوا ِمْن َغْيرِ َشْيٍء َأَْم ُهُم اْلَخالُِقوَن  الطور ِت َوٱَأْْلَْرَض ۚ بَل اَلَّ يُوِقنُوَن   َوٰ َمٰ ( َأَْم خَلَُقوْا ٱلسَّ ( )

ولو نحن أوجدنا أنفسنا ألوجدناها كاملة دون نقص، قوية، وليست بحاجppة إىل موجppودات الكppون، ومن ثم السppتطعنا أن نُبقي

أنفسنا وأحبابنا دون أن نموت، ألن اإلبقاء أسهل من الخلق واإليجاد.

إن اإلنسان يجب أن ينظر لذاتppه أوالً قبppل أن يأخppذه الغppرور بعيppًدا عن الحقيقppة، فمهمppا تطppورت العلppوم والتكنولوجيppا حولppه،

فاإلنسان ال يستطيع أن يطور نفسه إىل خلق آخر قابل للخلود أو حتى أن يعيش مستقالً بذاته ودون الحاجة للطعام، الشراب،

الهواء أو حتى االستغناء عن الذهاب للخالء لقضاء حاجته. ويحاول اإلنسان جاهًدا أن يبحث في هذا الفضاء الفسيح عن حياة

توفر له الديمومة والسعادة، وهو يعلم يقيًنا أنه يعجز أن يصل للقمر بدون ألبسة واقيppة أو يكppون في داخppل مركبppة تخرجppه عن

نطاق األرض، وكل ذلك خشية أن يدركه الموت. وهكذا نتيقن أننا ال نستطيع إعادة الحياة إىل أعزّ الخلق إلينا أو حتى أنفسppنا

مهما أوتينا من قوة علمية.

َيُقولُوَن َمن يُِعيCCُدنَا ۖ قCCُِل الَِّذي50)ُقْل كُونCCُوا ِحجCCَارَة\ َأَْو حَِديCCد\ا قال الخالق:  َCCُدوِركُْم ۚ َفس ُCCرُ ِفي صCCُا َيْكب مَّ ا مِّ CC\َأَْو خَْلق )
. اِإْلسراء َل َمرٍَّة ۚ َفَسُيْنِغُضوَن ِِإلَْيَك رُُءوَسُهْم َوَيُقولُوَن َمَتٰى ُهَو ۖ ُقْل َعَسٰى َأَن َيكُوَن َقرِيب\ا  (َفَطرَكُْم َأَوَّ (
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؟ ”لماذا ال نطبق عىل معرفة مصدر وجودنا أبسط قوانين الكون وأبسط بديهيات الحياة وهي:  ال شئ يأتي من الشئ ”

لو تلقى أب مكالمة عاجلة من طوارئ مستشفى معين يخبره أن ابنه الوحيد قد تعرض لحادث مروع وحياته في خطر، طppالبين

من هذا األب التبرع لولده بجزء ما من جسمه لينقذ حياة ولده.

سوف يذهب األب مسرًعا بال تpردد ودون أي شpكوك حpول درجppة شppهادة الطpبيب العلميpة ومpدى صpحتها، وال حpتى كفpاءة

األجهزة، وال كفاءة الممرضين، وال دقة بناء مبنى المستشفى، وال اآللية التي تعمل بهpا أجهpزة المستشpفى، وال يطلب األب

أن يدرس هو بنفسه الطب كامالً ليصبح طبيًبا يفهم في األحياء العضوية والتشريح وما إىل ذلك.

لو تعامل اإلنسان مع معرفة مصدر وجوده بهذه الدرجة من الخطورة فسوف ينجو بنفسه.

أي قيمة لهذه الحياة التي تساوي صفرًا مقارنة بالالنهاية.

إن أي رقم مقارنة بالالنهاية هو صفر وفًقا للرياضيات. فحياتنا عبارة عن مجموعة أرقام، ينقص يومًيا من حياتنppا رقم من هppذه

األرقام، فحتى لو عشنا مائة أو مائتي سنة فمقارنة بالالنهاية هو صفر، وان الموت آٍت ال محالة في أي عمر، بمppرض أو بppدون

مرض وساعة الموت محددة. فنحن نعيش في الصفر. إن الملحppد لم يعppرف هللا حppق المعرفppة، ألنppه لppو عرفppه حقppًا لمppا رفض

اإليمان به والتسليم له، فجهله بصفات هللا تجعله يعامله وكأنه إنسان أمامه يقايضه بالمثل، ويشppترط رؤيppة الخppالق لإليمppان

به. فهل نفضل الصفر عىل الالنهاية.

فإننا إما أن نعيش سنوات أطول من غيرنا فنفقد خاللها ما نملك من ولد وأهل، أوأن نموت قبلهم ونترك وراءنا كل شئ.

ومع علم الملحد اليقيني أنه ممكن أن يموت فجppأة في أي مكppان وأي زمppان ويلقى حتفppه، إال أنppه ال زال يجيب عنppدما يسppأله

البعض:

من أين أتيت؟

إىل أين تذهب؟

لماذا أنت هنا؟

فيقول:

 أنا غير مهتم. ربما أعرف الحًقا. ال أدري. نحن أتينا من ال شئ، ونحن ال شئ، ونصير إىل الشئ.

” يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري:  يعيش العالم اليوم أزمة نسيان جوهر األمر، فيقف العالم بال  ركيزة أساسppية جوهريppة

وهي المرجعية. لقد ُفقدت الذاكرة اإلنسانية،  والذاكرة اإلنسانية هي ما تجعل اإلنسان إنسان. من خالل الذاكرة نتعلم ويصppبح

لنا تاريخ، من خالل الذاكرة نعرف الخير والشر، و نعرف الحق والباطل، وبالتالي نؤسس حياتنا عىل هppذا األسppاس ونختppار بين

. ”الخير والشر. ولو نسينا جوهر الحياة لتعلقت حياتنا بين السماء و األرض
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الخالق هو الركيزة األساسية لكل شيء، الركيزة األساسية للتواصل بين الناس، لضمان" يقول الدكتور المسيري أيًضا: (هللاَ  (

. ”أن الحقيقة حقيقة، فإن نِسي البشر هللاَ - الذي هو ركيزة الكون - فكل شئ ينتهي

ُِئَك ُهُم اْلَفاِسُقو الحشر:َواََل َتكُونُوا كَالَِّذيَن نَُسوا هَّللاََّ َفَأَنَساُهْم َأَنُفَسُهْم ۚ َأُولَٰ .(19)َن 
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حق الخالق
 حpتى كم تعجبت خالل تجوالي حول العالم من اهتمام الجميع بالمطالبpة بحقpوق اإلنسpان وحقpوق الحيpوان وحقpوق المpرأة،

 وهppل ميppولي للسppفر والتجppوال عىل سppبيل انتهوا بحقوق المثليين والذين ال يملكون إال ميول شاذة خارقppة لقppوانين الكppون.

 المثال يجعل لي حق عىل الدولة أن تدعمني مالًيا ومعنويًا لتحقيق رغباتي وميولي حتى وإن كانت طبيعية؟

وبغض النظر عن التناقض الملحوظ في تصرفات البشر بهذا الخصوص، فقد تناسوا أهم حpق وهpو حpق الخpالق الpذي خلقهم

ونسوا أيًضا المطالبة بحقهم في التواصل مع الخالق مباشرة. وصورهم وأعطاهم حرية االختيار.

َّْحُن ْن ِِإْماَلٍق ۖ ن ُّكُْم َعلَْيكُْم ۖ َأاََلَّ تُْشرِكُوا بِِه َشْيُئ\ا ۖ َوبِاْلَوالَِدْيِن ِِإْحَسان\ا ۖ َواََل َتْقُتلُوا َأَْواََلَدكُم مِّ ُقْل َتَعالَْوا َأَْتُل َما حَرََّم رَب
لِكُْم نَرْزُُقكُْم َوِِإيَّاُهْم ۖ َواََل َتْقرَبُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهرَ ِمْنَها َوَما بََطَن ۖ َواََل َتْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتي حَرََّم هَّللاَُّ ِِإاَلَّ بِاْلَحقِّ ۚ َذٰ

اَأْلنعام: اكُم بِِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُوَن  (.151)َوصَّ
ا ِِإاَلَّ َواََل َتْقرَبُوا َماَل اْلَيِتيِم ِِإاَلَّ بِالَِّتي ِهَي َأَْحَسُن حَتَّٰى َيْبلَُغ َأَُشدَُّه ۖ َوَأَْوُفوا اْلكَْيَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط ۖ اََل نُكَلُِّف نَْفس\

اَأْلنعام: اكُم بِِه لََعلَّكُْم َتَذكَّرُوَن  لِكُْم َوصَّ (.152)ُوْسَعَها ۖ َوِِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوا َولَْو كَاَن َذا ُقرْبَٰى ۖ َوبَِعْهِد هَّللاَِّ َأَْوُفوا ۚ َذٰ
إن الدين هو: مجموعة العالقات واألخالقيات والقيم التي تربط اإلنسان بخالقه، وبِالمجتمع من حوله.

.أوال: جزء يختص بالعالقة مع رب العالمين

.ثانيا: جزء يختص بتنظيم العالقات اإلنسانية

العالمين في عبادته تُشدِّد الوصايا في اآليات الكريمة أعاله، عىل المحافظة عىل الحقوق، وعىل رأسها حق رب

مباشرة وليس من خالل قديس وال قسيس، وهي النقطة التي تُغطي العالقة بين االنسان وخالقه.

ومن ثم حق الوالدين بِاإلحسان لهما، ومن ثم حق األوالد والذرية في الحصول عىل حياة كريمة، والنهي عن اقتراف الفواحش

أو حتى االقتراب منها، وعدم قتpل النفس البشpرية بغpير حpق، والمحافظppة عىل مpال اليpتيم، والقسppط في الpوزن والِمكيpال،

والعدل عند القول والفعل، والوفاء بالعهود، وعىل رأسها العهد مع رب العالمين.

ورغم وجود هذه الوصايا في الديانات األخرى المنتشرة في العالم، إال أنه من العجيب، أنني وجدت من خالل حواراتي مع غppير

المسلمين أنهم يتذكرون جميع الوصايا إال الوصية األوىل، فعندما أطلب منهم سردها لي، فإنهم غالًبا ما يبدؤون من الثالثة،

. وهppذامن غppير وسppيطويُعللون ذلك بأنهم دائًما ما ينسون الوصية األوىل والثانية، والتي تنص عىل أهمية عبppادة هللا وحppده 

 بصورة متعمدة، من قبل رجال الدين والُمؤسسات الدينية، لكسب فوائد دنيوية وسياسية.ايادليل عىل تجاهل هذه الوص

سألني بوذي من دولة تايالند يوًما:

تعتمد البوذية في تعاليمها عىل أن اإلنسان مسؤول عن تصرفاته ويجب أن يتصرف بما يُرضي ضميره، بينمpا يقpول اإلسpالم

إن أفعال اإلنسان تُقدر له يوم ينفخ هللا فيه الروح في بطن أمه.
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ٌ َيِسير هَّللاَِّ  َعىََل  لَِك  َذٰ ِِإنَّ   ۚ َّْبرََأََها  ن َأَن  َقْبِل  ن  مِّ ِكَتاٍب  ِفي  ِِإاَلَّ  َأَنُفِسكُْم  ِفي  َواََل  اَأْْلَْرِض  ِفي  ِصيَبٍة  مُّ ِمن  َأََصاَب  َما 
(. 22)الحديد 

مما يجعل المسلم اتكالي عىل هللا إىل أبعد الحدود.

قلت له: جعل هللا تبارك وتعاىل للعبد اختيارا ومشيئة ومنحه إرادة يختار بها طريق الخير أو الشر، وبهpا يفعpل مpا يريpد، وعىل

أساس هذه الحرية يحاسب اإلنسان عىل أفعاله وأقواله. ولذلك فاإلختيار مع وجود العقل وعدم اإلكراه هو مناط التكليف وإذا

ُفِقد العقل أو الحرية زال التكليف. 

ومن رحمة هللا تعاىل بعباده أنه إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب. وعىل الرغم من أن األعمال جميعها مسجلة عند الخppالق،

لكنها غير مفروضة عىل اإلنسان. إنما هي في علمه المسبق.

 ويمكن تشبيه ذلك بتوقعنا المسبق لتصرفات أطفالنا نظرا إلدراكنا لطبيعة شخصيتهم وهذا ال يعppني أننppا نجppبر أطفالنppا عىل

هذه التصرفات. فإن رب العالمين - وله المثل األعىل- يعلم طبيعة البشppر، فهppو الppذي خلقنppا ويعلم مppا في قلوبنppا من الرغبppة

بالخير أو الشر ويعلم نوايانا ومطلع عىل أفعالنا وكون هذا العلم مسجل عنده ال يلغي أو ينppاقض حريppة اختيارنppا. علمppا بppأن هللا

علمه مطلق وتوقعات البشر تصيب وتخطئ.

يمتلك اإلنسان حرية االختيار فقط في حدود معرفته وإمكانياته. الحساب يكون مرهون بوجpود المسpؤولية وإمكانيpة االختيpار،

فالخالق لن يحاسب المرء عىل شكله ووضعه اإلجتماعي وانتمائه القبلي، ألن كل ذلك خارج عن نطاق امكانياته واختياره.

ا، ويحث المppؤمن عىل محاسppبة نفسppه في كppل ppًمير متيقظppل الضppاإليمان بوجود خالق للكون التزام ومسؤولية، فاإليمان يجع

صغيرة وكبيرة، المؤمن مسؤول عن نفسه وأسرته وجاره وحتى عن عابر السppبيل، وهppو يأخppذ باألسppباب ويتوكppل عىل هللا، وال

أظن أن هذه من صفات مدمني األفيpون الpتي يوصpم بهpا المؤمنpون اليpوم. عpدم اإليمpان بخpالق يpدعو أتباعpه إىل الماديpة،

وتهميش عالقتهم مpع خpالقهم برفضpهم للpدين والتخلي عن المسpؤوليات والواجبpات، وحثهم عىل االسpتمتاع باللحظpة الpتي

يعيشونها بغض النظر عن العواقب، فيفعلوا ما يحلppو لهم حppال األمن من العقوبppة الدنيويppة، معتقppدين بعppدم وجppود رقيب أو

حسيب إلهي، وال بعث أو حساب.
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حقوق اِإْلنسان
أذكر أنني واجهت نقاًشا عنيًقا مع علماني عربي:

حيث قال:

إن البشر هم من لهم الحق في تحديد الحقوق الطبيعية.

قلت له:

تخيل أنك كنت ضيف عىل شخص يملك منزل ضخم يحتوي غرف مفروشة بأثاث جميل وطاولة طعام وأدوات مطبخ، الخ.

والسؤال هنا:

هل يحق لك أن تأكل عىل طاولة طعامه، وتستخدم أدوات مطبخه أو تكسر أحد قطع أثاثه دون إذنه؟

طبًعا هذا الفعل سيكون مذموًما عند كل عاقل، ألنك تصرفت في ملك غيرك دون إذنه.

السؤال اآلن:

لو سمح لك مالك المنزل بالتصرف في موجودات المنزل، هل يحق لك التصرف في هذه الحالة؟

بالطبع يختلف جواب العقل هنا وأصبح يجيب باإلثبات.

فلماذا اختلفت اإلجابة هنا؟

اختلفت اإلجابة ألن مفهوم الحق مرتبط ارتباًطا كلًيا بمفهوم الملكية.

اإلنسان الحكيم العاقل العادل (فالمالك   هو الوحيد الذي له حق التصرف في ملكه، وهو الوحيد الذي له الصالحية أن يعطي)

الغير الحق في أن يتصرف في ملكه. وبدون إذن المالك يُعتبر أي تصرف في موجودات المنزل تصرف في ملك الغير، وهو

فعل مذموم وقبيح عند عقالء البشر.

يبني العقل عىل أن هذا الكون له خالق أوجده من العدم، وهذا الخالق يتصف بصفات الكمال.

السؤال هنا:

هل العقل يخبرنا أن هذا الكون هو مخلوق فقط لهذا الخالق؟ أم هو مملوك أيًضا لهذا الخالق؟

فالخالق مالك أيًضا.

عىل سبيل المثال:

عندما أصنع شيئًا بجهدي وتعبي، فلسوف يفهم الناس مباشرة أنني مالكة لهذا اإلختراع.

فإذا كان العقل يحكم عىل مصنوعات البشر  بالملكية لمن صنعها، والتي لم تُصنع من العدم، فما بالك بمن خلق الكون بما

فيه من مخلوقات، فهو أجل وأعىل ألنه خلق من العدم، فملكية الخالق هي الملكية الحقيقية.
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المالك، هو  بل  فقط؛  المالك  هو  ألنه  ليس  الكون  في  تصرفه  إن  فبالتالي  يخلق،  لما  مالك  تعاىل  هللا  الخالق  أن  (فبما  (

وتصرفه عن ملك وحكمه وعدل، و هو الوحيد الذي له الحق بتحديد الحقوق والحريات فيما يخص ملكه.

نفهم مما سبق أنه ال بد أن تستند الحقوق عىل ما يحدد الخالق للبشر عن طريق التواصل معه.

سألني بريطاني مسن يوًما:

ما هو الدليل عىل تواصل الخالق مع خلقه عن طريق الرسل؟

قلت له:

يوجد في داخل النفس البشرية دافًعا فطريًا شديًدا لمعرفة أصله ومصدر وجوده والغاية من وجوده، إن فطرة اإلنسان تدفعه

دوًما للبحث عن المتسبب بوجوده. غير أن اإلنسان وحده ال يمكن له أن يُميِّز صفات خالقه والهدف من وجوده ومصيره إال

من خالل تدخل هذه القوى الغيبية، وذلك بإرسال رسل لتكشف لنا عن هذه الحقيقة.

مثالً إذا بنى اإلنسان مسكًنا، ثم تركه بدون منفعة له أو لغيره أو حتى ألوالده، فإننا بطبيعة الحال نحكم عليه بأنppه إنسppان غppير

حكيم أو غير سوي.

– لذلك  ولله المثل األعىل- فإنه من البppديهي أن يكppون هنppاك حكمppة من خلppق الكppون، وتسppخير مppا في السppماوات واألرض

لإلنسان.

فهpو عمpلالخالق هو تصرف في ملك الغير، وبالتpالي  دون اعتبار لوجود فنفهم من هذا أن تشريع حقوق لإلنسان وغيرها من

مذموم، ناقص، وفاقد للقيمة المنطقية العقلية والحكمة.

مما سمعت ولفت انتباهي:

 وفي باريس تحديًدا، اعتمدت األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقppوق اإلنسppان بوصppفه1948في العاشر من ديسمبر من عام 

عىل أنه المعيار المشترك الذي ينبعي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم، وهو يحدد وللمرة األوىل حقوق اإلنسان األساسppية

التي يتعين حمايتها عالمًيا، مثل حق حرية الحياة وحرية اإلعتقاد، وحرية التعبير، والحق في التعليم والملكية الخ.

 تبدو هذه الحقوق عقلية ومنطقية ولكن تُذكر دون أي دليل واضح عليها.

بينما يكثر االستدالل عىل صحتها بطريقتين:

.التنبيه عىل فائدتها وأثرها

فمثالً ُذكر في وثيقة حقوق اإلنسان:

. ” كان غاية ما يرنو إلية عامة البشر هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة ”

.توافقها مع طبيعة البشر، وميلهم إليها واضطرارهم لها
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جان جاك روسو وهو أحد المنظرين لفكرة الحقوق الطبيعية: "يقول الفيلسوف الفرنسي  "

. ”الحرية جزء من طبيعة اإلنسان، واإلنسان ال يستطيع التنازل عن طبيعته "

 لكن هل هذه الطرق في اإلستدالل صحيحة و منطقية؟

ما المقصود أصالً بالحق؟

الحق هو الشئ الثابت الفاعل الذي يقبح عدم مراعاته من قبل الجميع وبال استثناء، مثل التعامل بالعدل والوفاء بالعهد

وحفظ األمانة، الخ.

فبناًء عىل ذلك تكون الطريقppه األوىل لإلسppتدالل عىل الحقppوق من خالل بيpان أثرهpا ال يصppح عقالً، ألنppه بمجppرد كppون حقppوق

 ال يعني أنه حق من حقوقه ويجب عىل اآلخppرين مراعاتppه، وبمجppرد كppونالناس اإلنسان نافعة لشخص معين أو لمجموعة من

فكرة ما لصالحي ال يعني أنها صحيحة.

فبمجرد كونها مصالح ال يجعلها حقوق طبيعية ملزمة لآلخرين.

بالنسبة للطريقة الثانية وهي االستدالل عىل الحقوق عن طريق توافقها مع طبيعة البشر، فهنا نسأل سؤال مهم:

هل مجرد الميل النفسي ألمر ما يعتبر المسوغ للمطالبة فيه واعتباره حق؟

لقد وجدت خالل سفري أن في بعض الدول األفريقية يميل الناس إىل قضاء حاجتهم في الطرق العامة وأمام الجميع، فهل

يجعل هذا الميل لهم الحق عىل اآلخرين بدعمهم والدفاع عن حقوقهم؟

هل ميل السارق إىل السرقة حق من حقوقه؟

فعقالً الميل اإلنساني لفكرة معينة ال يجعلها صحيحة، بل المعتمد دائًما وأبًدا هو تقديم دليل عقلي ومنطقي يوضح بدقة

جوابًا عىل هذا السؤال.

لماذا يملك اإلنسان حق عىل اآلخرين يجب عليهم مراعاته؟

فال يكفي إلجابة هذا السؤال أن يقال ألنها تتوافق مع طبيعته وميله فيجب عىل الجميع مراعاتها.

سألتني أمريكية يوًما قائلة: لماذا ال تعترفون أنتم المسلمون بحقوق المثليين؟

قلت لها: وهل تعترفين بحق ممارسة زنا المحارم؟

قالت: ال، ال أعترف. هذا التصرف مشين ويؤثر عىل السالمة العقلية ألفراد المجتمع.

قلت لها: لماذا؟ وهل أنِت من يقرر نوعية الحقوق المسموحة والمؤثرة عىل السالمة العقلية من عدمها؟

، ووصل التخفيف إىل عدد سنوات للمؤبدمن أكثر من مئة عام كان االعدام عقوبة المثلية الجنسية، وخففت العقوبة الحًقا

قليلة في السجن إىل أن وصل إىل غرامة مالية بسيطة، ثم السماح به لدرجة اعتباره حق شرعي ومدعوم ثم الدفاع عنه.
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 ومن ثم عقاب من يهاجمه. من الذي يمنع البشر الحًقا من اتباع نفس السياسة مع زنا المحارم؟ وقد شاهدت بالفعل مؤخرًا

ألخ وأخته يطالبان بحقهما بإقامة عالقة زوجية وتسجيل زواجها رسمًيا.فيديو 

نحن بحاجة لنظام ثابت ال يحضع ألهواء البشر، من خالق البشر نفسه الذي يعلم طبيعتهم وما يصلح لهم وما ال يصلح.

هناك مشاكل فلسفية تعترض مفهوم حقوق اإلنسان والحقوق الطبيعية.

ما هو مفهوم اإلنسان؟

هل اإلنسان هو الكائن الذي يتكون في بطن أمه قبل الوالدة؟ أم أن اإلنسان هو الطفل المولود؟ وهل المجنون إنسان؟

وماذا عن المعاق؟

لماذا يتم حصر الحقوق في اإلنسان فقط؟

فإنه إذا كان هناك حق طبيعي ثابت لكل كائن حي مختار فليزم أن تشمل هذه الحقوق حقوق جميع الكائنات بال استثناء.

فليزم مراعاة حق الحياة للحيوانات، والحشرات، والنباتات، بل حتى البكتيريا والجراثيم.

وإذا سلمنا بوجود فعالً من يعترض عىل أكل لحوم الحيوانات من بعض النباتيين بحجة حقوق الحيوان، فلماذا ال تتم المطالبة

بحق الحيوانات التي تحبس في الحدائق، والحشىرات التي تباد بالمبيدات، بل حتى الجراثيم التي تقتل بمعجون األسنان.

فعدم مراعاة حقوق هذه الكائنات يعتبر نقض للقاعدة األساسية التي بنيت عليها نظرية الحقوق الطبيعية، بل ويُعتبر جريمة.

فالخالق المالك لهذا الكون هو من يحدد نوع الحيوان الذي يُؤكل والحيوان الذي ال يُؤكل، وما ال ينفع فيجب أن نتخلص منه،

وما ينفع فيجب علينا اإلستفادة منه. 

إًذا، نعود للسؤال المحوري:

من الذي جعل هذا الحق لإلنسان؟

هل اإلنسان هو الذي جعل الحق لإلنسان؟

من أين له هذا الحق أصالً؟ وإذا ثبت أنه ال حق له في تأسيس الحقوق، فما هو البديل إًذا؟

 قرنًا:14لقد أسس دين اإلسالم لحقوق وكرامة اإلنسان منذ 

ن َذكَرٍ َوَأُنَثٰى َوجََعْلَناكُْم ُشُعوب\ا َوَقَباِئَِل لَِتَعارَُفوا ۚ ِِإنَّ َأَْكرََمكُْم ِعنَد هَّللاَِّ َأَْتَقاكُْم ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ َّا خَلَْقَناكُم مِّ َيا َأَيَُّها النَّاُس ِِإن
الحجرات: (.13)َعِليٌم خَِبيرٌ 

 المساواة بين البشر عبارة عن خصوصية أخالقية وليست حقيقة طبيعية أو مادية أو عقلية، فالنppاس من المنظppور المppادي أو

الطبيعي أو العقلي بال شك غير متساوين فمنهم الطويل والقصير ومنهم األبيض واألسود عىل سبيل المثال، وتأسيًسا عىل

اإليمان بالخالق والدين فقط يستطيع البشر المطالبة بالمسppاواة، فpالقول إن البشpر متسppاوون ممكن فقppط إذا كpان اإلنسpان

مخلوًقا لله.
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َّكُُم الَِّذي خَلََقكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوخَلََق ِمْنَها زَْوجََها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرجَااَل\ كَِثير\اقال تعاىل:  َيا َأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا رَب
(.١)َونَِساء\ ۚ َواتَُّقوا هَّللاََّ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواَأْْلَْرحَاَم ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ كَاَن َعلَْيكُْم رَِقيب\ا  النساء:

يقول علي عزت بيجوفيتش:

"األخالق كظاهرة واقعية في الحياة اإلنسانية، ال يمكن تفسيرها تفسيرًا عقلًيا، ولعل في هذا الحجppة األوىل والعمليppة للppدين.

فالسلوك األخالقي، إما أنه ال معنى له، وإما أن له معنى في وجود هللا، وليس هنppاك اختيppار ثppالث. فإمppا أن نسppقط األخالق

باعتبارها كْومة من التعصبات، أو أن نُْدخل في المعادلة قيمة يمكن أن نسميها الخلود، فإذا توافر شرط الحيppاة الخالppدة، وأن

.16”هناك عالًما آخر غير هذا العالم، وأن هللا موجود، بذلك يكون سلوك اإلنسان األخالقي له معنى وله مبرر

 مما قرأت وأعجبني:

" إن الملحد عندما ينكر وجود اإلله بسبب وجود الشر فهو يناقض نفسه. يقر الملحدون أنهم ال يؤمنون بوجود إله، بدعوى

أنهم ال يؤمنون إال بما هو مادي محسوس، بالتالي ينكرون العالم الغيبي، من مالئكة، وجن، ورساالت سماوية، وأنبياء

ومعجزات، ويعترفون في المقابل بالمادة »الطبيعة«.

البيئة بإقرارهم محايدة تماًما؛ ال تخضع لحتمية الشر وال لحتمية الخير، فضالً أن تكون خاضعة لألخالق (و الطبيعة أو المادة  (

أو مصدرًا لها. وإذا كان اإلنسان ابن الطبيعة، وماديًا محًضا، وفاقد الشيء ال يعطيه، فلماذا لم يكن اإلنسان محايًدا هو اآلخر

"17عن الخير والشر واألخالق؟

كيف يفتخر الملحد بأخالقه بينما الطبيعة باعترافه ال تعرف األخالق حسب زعمه؟ هذا يعني أن المفاهيم األخالقية التي

يفتخر بها الملحد هي هبة من الخالق التي ينكر هو وجوده، وهذا ما نصطلح عليه بالفطرة، التي أودعها هللا فينا لنكون

جاهزين الستقبال رساالته التي يبلغنا إياها بواسطة أنبياء ورسل.

 وهذه هي الرسالة، أما بالعقل فنتصل بالعالم الغيبي والعالم المادي:

–غيبي pp ألن جزًء مهًما من العقل تجريدي  فنتعقَّل الرساالت السماوية.

المادي: لنستطيع إعماره وفق ما تمليه الرسالة السماوية الخُلقية.

كتاب بين الشرق والغرب. علي عزت بيجوفتش.16

كتاب شغاء لما في الصدور. د. هيثم طلعت.17
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النهر الخارج من جنة عدن ريتشارد دوكنز في كتابه:  ” يقول الملحد البريطاني  “ " "18:

“إن الطبيعة ليست شريرة، لكنها لألسف غير مبالية، وهذا من أصعب الدروس التي ينبغي أن يستوعبها اإلنسان، فمن

الصعب علينا اإلقرار بأن كل األمور ليست خيرة أو شريرة، ليست رحيمة أو شرسة، إنها ال مبالية بكل آالم اإلنسان، إذ ليس

. ”لدى الطبيعة أي هدف

براهمان، )تنادي بعض الديانات صراحة بنظام الطبقية تديًنا، فالهندوسية تقسم الناس إىل خمس درجات أشراف وغيرهم 

. (كشاترياس، فيشاش، شدراس، داليتس

، وعليه حالة اإلنسان من الغنى والفقر متوقفة عىل عمله الذي عمل في حياته السابقة (وكل ديانات الهند تؤمن بالكارما  (

فنظام الطبقية معتمد لديهم.

. شعب هللا المختار ”إضافًة إىل أن اليهودية تقوم عىل العرقية: دين أبناء إسرائيل  “

بينما يتميز اإلسالم عن بقية الديانات بالمساواة المطلقة بين بني آدم.

سألني شخص يهودي يوًما:

ألم يقل هللا عنكم في القرآن:

ٍة َأُْخرِجَْت لِلنَّاِس.  كُنُتْم خَْيرَ َأُمَّ
فأنتم تُؤمنون بالعرقية كاليهود تماًما.

قلت له: هذه اآلية نزلت بناًء عىل علم هللا المسبق أن المسلمين سوف يحفظوا رسالة خالقهم، ويأمرون بالمعروف وينهون

عن المنكر، وليس بناًء عىل تمييز عرقي، فأعداد المسلمين تزداد يوًما بعد يوم من جميع األعراق واألمم.

عىل سبيل المثال:

مدير مدرسة معينة ممكن أن يرشح طالب من طلبة المدرسة لبعثة دراسية ويزكيه بقوله هذا أفضل طالب عندي.

هذا المدح والترشيح جاء بناًء عىل معرفة المدير المسبقة بتفوق الطالب واجتهاده، وليس بناًء عىل أساس عرقي.

وطبًعا مع فارق علم الخالق المطلق وعلم البشر المحدود.

ٍة َأُْخرِجَْت لِلنَّاِس َتَأُْمرُوَن بِاْلَمْعرُوِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنكَرِ َوتُْؤِمنُوَن بِاللَِّه ۗ َولَْو آَمَن َأَْهُل اْلِكَتاِب لَكَاَن كُنُتْم خَْيرَ َأُمَّ
آل عمران: ْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوَأَْكَثرُُهُم اْلَفاِسُقوَن  (.110)خَْير\ا لَُّهم ۚ مِّ

.96-95 كتاب النهر الخارج من جنة عدن، ريتشارد دوكنز، ص18
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قال رسول هللا في خطبة الوداع:

َأيها الناس، اسمعوا مني َأبيِّن لكم، فِإني اَل َأدري لعلِّي اَل َألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا. َأيها الناس، ِإن
دماءكم، وَأموالَكم، حراٌم عليكم ِإىل َأن َتلَقْوا ربَّكم، كحرمِة يومكم هذا، في شهركم هCCذا، في بلCCدكم هCCذا، َأاَل هCCل
رواه )بلغُت، اللهم فاشهد، فمن كانت عنده َأمانCة، فليؤدِّهCا ِإىل من اِئتمنCه عليهCا. ِإن ربCا الجاهليCة موضCوع... 

 . (النساِئي وَأبو داوود

...َأيها الناس، ِإن ربَّكم واحدٌ، وِإن َأباكم واحد، كلكم آلدَم، وآدُم من تراب، َأكCرمكم عنCCد هَّللا َأتقCاكم، ليس لعCربي
. رواه النساِئي وَأبو داوود (فضل عىَل َعجمي ِإاَل بالتقوى، َأاَل هل بلغت، اللهم فاشهد.  (
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 الحق: ما طابق الواقع
لفت انتباهي خالل تجوالي حول العالم االستخدام الغريب لبعض المصطلحات من قبل بعض الشppعوب للتعريppف عن النفس

أو عن الغير.

أذكر أنني واجهت مواقف مضحكة بسبب تعريف خادمة المنزل األفريقية لصديقاتها وبنppات وأبنppاء قريتهppا عىل أنهم إخوتهppا،

حتى قلت لها يوًما مازحة: ما هذا العدد الكبير من اإلخوة واألخوات، أنتم تصلحون لتكوين فريق كرة قدم.

، لكن علمppني الppدين اإلسppالمي أن الوضppوح ووضppع األمppور فيجميع البشر في نسبتهم آلدم أبppو البشرأنا ال أنكر بالطبع إخوة 

نصابها هو أساس الحياة السليمة القائمة عىل الحق الذي جاء اإلسالم ليقيمه عىل األرض وهو:

اإليمان بإله واحد وهو الخالق، الذي ليس له شريك وال ولد، وعبادته وحده بدون قسيس وال قppديس وبال حجppر أو صppنم أو أي

وسيط.

سورة الحج: لَِك بَِأَنَّ اللCََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأَنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأَنَّ اللCََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلكَِبيرُ  (.62)َذٰ
فجاء اإلسالم ليقيم الحق بخصوص خالق الكون أوالً، ثم ليقيم الحق بخصوص المخلوقات.

َماَواِت َأَْم َّCCرٌْك ِفي الس ِCCوا ِمَن اَأْْلَْرِض َأَْم لَُهْم شCCُاَذا خَلَق CCَْدُعوَن ِمن ُدوِن هَّللاَِّ َأَرُونِي مCCَرَكَاَءكُُم الَِّذيَن ت ُCCُقْل َأَرََأَْيُتْم ش
سورة فاطر: ا ِِإاَلَّ ُغرُور\ا   الُِموَن بَْعُضُهم بَْعض\ ْنُه ۚ بَْل ِِإن َيِعُد الظَّ (.40)آَتْيَناُهْم ِكَتاب\ا َفُهْم َعىََلٰ بَيَِّنٍت مِّ

اآلية تشير هنا إىل أن عبادة غير هللا تتضمن االدعاء بأنهم آلهة، واإلله البد أن يكون خالًقا، والدليل عىل أنه الخالق يكون إمppا

بمشاهدة ما خلقه في الكون، وإما بوحي من اإلله الذي ثبت أنه خppالق، فppإذا لم يكن لهppذا االدعppاء دليppل، ال من خلppق الكppون

المشهود، وال من كالم اإلله الخالق، كانت بالضرورة باطلة.

كان بعض العرب يعتقدون أن الرجل الذكي له قلبان، وكان الواحد منهم إذا غضب من زوجته قال لها أنت كأمي، وكان الواحد

منهم يتبنى ابن غيره وينسبه إىل نفسه كأنه ولده، كما يفعل الناس اآلن في الغرب. فحَكََم هللا تعاىل عىل كppل هppذه الppدعاوى

بأنها مجرد كالم لساني، وأنها مخالفة للحق.

َل َأَْدِعيCCَاَءكُْم CCَا جَع CCَاِتكُْم ۚ َوم CCَه ِئِي تَُظاِهرُوَن ِمْنُهنَّ َأُمَّ ن َقْلَبْيِن ِفي جَْوِفِه ۚ َوَما جََعَل َأَْزَواجَكُُم الالَّ ا جََعَل هَّللاَُّ لِرَجٍُل مِّ مَّ
ِبيَل   سورة اَأْلحزاب : لِكُْم َقْولُكُم بَِأَْفَواِهكُْم ۖ َوهَّللاَُّ َيُقوُل الَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّ (.4)َأَبَْناَءكُْم ۚ َذٰ

وهذا هو الفرق بين الحق والباطل، فالحق يعكس العلم الحقيقي المطابق للواقع، وأما الباطل فهو وهم.

اإلسالم يحث عىل كفالpة اليpتيم، ويحث كافpل اليpتيم عىل أن يعامpل اليpتيم كمعاملتpه ألبنائpه، لكن يُبقي الحpق لليpتيم لكي

يتعرف عىل أسرته الحقيقية، لحفظ حقه في ميراث أبيه، ولتجنب اختالط األنساب.

ا أنهpا ابنppة بppالتبني وانتحppرت، هي أكppبر دليppل عىل فسppاد قppانون ppًد ثالثين عامppإن قصة الفتاة الغربية التي عرفت بالصدفة بع

التبني. لو كانوا أخبروها منذ الصغر لرحموها، وألعطوها الفرصة لكي تبحث عن أهلها.
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ولهذا كان من الضرورة التعريف السليم والصحيح لكل فرد من أفراد المجتمع، سواًء كانوا من األخوة، أوالد العم، األصدقاء،

أو الغرباء، وهكذا.

اليوم وفي ظل وجود المطالبات من قبل الشواذ بإلغاء ما يسppمى بتحppيز اللغppة، واتهppام اللغppة بعppدم اإلنصppاف باحتوائهppا عىل

أسماء اإلشارة التي تشير إىل الذكر بطريقة مختلفة عن اشارتها إىل األنثى، والسppعي لتوحيppد المسppميات واأللقppاب لتسppهيل

أمور حياتهم الشاذة، والتي هي عبارة عن خرق لقوانين الطبيعة، نجد أنفسنا نحن كمسppلمين في اضppطرار لفتح بppاب النقppاش

إلقناع بعض المفسدين بعدالة اللغة، والتي وضعت األمور في نصابها التي خلقها هللا عليه، وذلك باإلقرار بوجود ذكور وإنppاث

في هذه الحياة، لهم طبيعة فسيولوجية مختلفة، يطالبون بتوحيد المسميات واأللقاب والجنس والهوية.

 وبالتالي يجد اإلنسان نفسه يوًما ال يدري هل من يعالجه طبيب أم طبيبة، وما هي هوية من يكلمه، وما هو جنس من يجلس

إىل جانبه. فنجد أنفسنا بذلك ندافع عن الثوابت الكونية التي خلقها الخالق، والتي هي أصال من المسلمات و البديهيات.
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 ِإنصاف الدين
بنين المجppاورة لمدينppة الغppوس حيث كنppا نقيم، والppتي كنت قppد ”أذكر قصة لمدرِّسة اللغة الفرنسية، وهي أفريقية من دولة  “

أبلغتها بعد المحاضرة بحاجتي لخادمة للمنزل تتكلم اللغة الفرنسية، لكي أتمكن وأوالدي من ممارسppة اللغppة الفرنسppية معهppا،

فتفاجأت بقولها: أنا ُمستعدة ألن أعمل خادمة لديِك.

قلت لها: أنِت ُمدرَستي ولك احترامك علّي.

بpنين المجpاورة لهpذه ”قالت: أنت لطيفة للغاية، ولكنني فعالً بحاجة لهذا األمر، فpأنت تعpرفين أنpني آتي كpل يpوم من دولpة  “

المدينة، وأنا بحاجة إىل سكن، وسوف أنظف لِك البيت صباحًا وأعمل في المركز مساًء، وأنppا الحظت أنكم ودودون جppًدا، مppع

القرآن لم يتحدث عن الحب أبًدا، وال حتى عن حب الخالق لعبيده، وكيف يحبهم وهو يُضيق عليهم في العيش. (أن كتابكم  (

قلت لها: بالنسبة للسكن، فتفضلي للسكن بدون عمppل وال مقابppل، فلppدينا ُملحppق خppاص للعpاملين وممكن أن تشppاركيهم في

المبيت.

أما بخصوص القرآن، فهل قرأِت القرآن أصاًل؟

قالت: ال، لكنني سمعت بذلك.

قلت لها: لو قرأِت القرآن ألدركِت ما فيه من ذكر لرحمة هللا وحبه لعبppاده، ولكن حب هللا جppل جاللppه للعبppد ليس كحب العبppاد

بعضهم بعًضا، ألن الحب في مقاييس البشpر هو حاجة يفتقدها المحب، فيجppدها عنppد المحبppوب، ولكن هللا جppل جاللppه غppني

عنا، فحب هللا لنا حب تفضل ورحمpة، حب قpويٍّ لضpعيف، وحب غpني لفقpير، وحب قpادر لعpاجز، حب عظيٍم لصpغير، وحب

حكمة.

قالت: كيف هذا؟

قلت لها:  أال تأخذي بيد طفلك الصغير بكل حب إىل غرفة العمليppات ليشppقوا بطنppه، وأنِت واثقppة تمامppا من حكمppة الطppبيب

وحبه للصغير وحرصه عىل نجاته.

قالت: كيف يُحبهم وهو يُقيppد حppريتهم وال يسppمح لهم بppأن يفعلppوا مppا يحلppو لهم؟ ألم تسppمعي بالفردانيppة؟ ألم تسppمعي بهppذا

المفهوم المتطور، وهو أن قرارات الفرد يجب أن تكون مستندة عىل منفعته ومتعته الشخصية وهو مركppز االهتمppام الرئيسppي،

أي أن مصالحه الشخصية تتحقق فوق اعتبارات البلد وتأثيرات المجتمع والدين، وتسمح له بتغيير جنسه، ويفعل ما يحلو له،

ويرتدي ويتصرف في الطريق كما يريد، فالطريق للجميع.

قلت لها:

وهل تسمحين ألطفالك بفعل ما يحلو لهم بذريعة حبك لهم؟ هل تسمحي البنك الصغير أن يُلقي بنفسه من نافذة المنزل أو

يلعب بسلك الكهرباء المكشوف؟
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قلت لها: عبارة الطريق للجميع صحيحة لكن فهمك لها خاطئ، لو كنت تسكنين مع مجموعة من األشخاص في منزل واحد

مشترك، هل كان سيعجبك تفسيرك لهذه العبppارة؟ هppل كنت سppتقبلين بppأن يقppوم أحppد شppركائك في المppنزل بعمppل مشppين

كقضاء الحاجة في صالة المنزل بحجة أن المنزل للجميع؟ هل ستقبلين الحياة بهذا المنزل بدون قوانين وال ضوابط تحكمهppا؟

فاإلنسان بالحرية المطلقة يصبح كائًنا قبيحًا، وكما ثبت بما ال يدع مجاال للشك أنه عاجز عىل تحمل هذه الحرية.

الفردانية ال يمكن لها أن تكون هوية بديلة عن الهوية الجامعة مهما كانت قوة الفرد أو نفوذه. أفراد المجتمع طبقppات ال يصppلح

بعضها إال ببعض، وال غنى لبعضها عن بعض. فمنهم الجنود واألطبppاء والممرضppون، والقضppاة، فكيppف يتسppنى ألي منهم أن

يُغلب منفعته ومصلحته الشخصية عىل اآلخرين ليحقق سعادته، ويكون هو مركز االهتمام الرئيسي؟

قالت: كيف تتحقق السعادة إًذا؟

قلت لها: السعادة في الفردانية، هي االنتصار، الهيمنة وامتالك التكنولوجيا. لكن السعادة في اإلسالم، هي القلب المطمئن،

الزواج الناجح، المسكن الواسع، الجار الصالح، المركب المريح، المشاركة والتعاون.

وقد جعلت الحضارة اإلسالمية والتي تشكلت من مppزيج من مختلppف الشppعوب والقبائppل الفردانيppة  كالرسppم البيppاني، فجعلت

حساب وجزاء، واجبات وحقوق، وكما يقع عىل الفرد العقاب أيًضا يُكافأ،

ولقد حرر اإلسالم أيضاً الفرد من العصبية القبلية وأعاده إىل الفطpرة السppليمة، كمppدني اجتمpاعي، يعيش في جماعppة تحترمppه

وتُقدر إمكانيته التفكيرية وقدرته عىل التعايش مع اآلخرين.

فاألمة الُمطلعة للتقدم والتي تتبنى هدًفا سامًيا، تنطلق من مفهوم الكيان الواحد، فلكل فppرد اجتهppاده وأفكppاره وقدراتppه، لكن

التطبيق يحتاج إىل الجماعة، وبالتالي يتساوى الجميع هنا حسب ما قدمه كل فرد.

وبذلك يكون اإلسالم قد حدد عالقة الفرد بالمجتمع، وأوضح بأن الفرد ليس سppوى جppزٍء صppغير ال يتجppزأ عن الهويppة الجماعيppة

ا مسpتقرًا وآمنpًا، ألنpه كلمpا اختpل التpوازن بين الطبقpات، سpتظهر pًا أنتج مجتمعpاة. ممpاع الحيpبط إيقpل ضpالتي بدورها تكف

الصراعات، ويُفتقد الرضا في المجتمع.

فلم يعد المال هو المعيار األعىل الذي يميز مالكه عن اآلخppرين، وال بالمppال تتحقppق القppوة وقيppادة العppالم. القائppد في النظppام

اإلسالمي ال يُقيَّم بما يملك من مال، لكن بما لديه من ِعلم وأخالق وعدل، وبهذه الصppفات وحppدها اسppتطاعوا سppابقاً التقppدم

وتحقيق االنتصارات.

قال الرسول صىل هللا عليه وسلم:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثCCل الجسCCد ِإذا اشCCتكى منCCه عضCCو تCCداعى لCCه سCCاِئر الجسCCد
 . رواه مسلم (بالسهر والحمى    (
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قالت:  الفردانية ترتبط بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر، فلماذا ال تحبون الشاذ جنسًيا، فما لديه من ميول، هو مسألة جينية

طبيعية، وميول طبيعي، ويجب أن نحترمه.

قلت لها: وهل تحترمي ميول السارق إىل السرقة؟ فهذا أيضاً ميول، ولكنه في الحالتين ميppول غppير طppبيعي، إنppه خppروج عىل

الفطرة البشرية، واعتداء عىل الطبيعة، ويجب أن يُقوَّم.

لقد خلق هللا اإلنسان وهداه إىل الطريق السليم، ولديه حرية االختيار بين طريق الخير وطريق الشر.

البلد:   (.10)َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن   
ولذلك نجد أن المجتمعات التي تُحرِّم المثلية نادرًا ما يظهر فيها هذا الشذوذ، والبيئة التي تppبيح وتشppجع عىل هppذا السppلوك،

تزداد فيها نسبة المثليين، مما يدل عىل أن الذي يُحدد احتمال الشذوذ لدى اإلنسان، هو البيئة والتعاليم المحيطة به.

ولذلك قال تعاىل عن قوم لوط:

ا ِِإْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأََتَأْتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقكُْم بَِها ِمْن َأَحٍَد ِمَن اْلَعالَِميَن  ْهَوة\ ِمْن80) َولُوط\ َCCاَل شCCََأْتُوَن الرِّجCCََّكُْم لَت ( ِِإن
َُّهْم َأُنCCَاٌس81)ُدوِن النَِّساِء بَْل َأَنُْتْم َقْوٌم ُمْسرُِفوَن  ِه ِِإاَلَّ َأَْن قCCَالُوا َأَْخرِجCCُوُهْم ِمْن قCCَرَْيِتكُْم ِِإن CCَِواَب َقْومCCَاَن جCCَا ك CCََوم )

رُوَن  .82)َيَتَطهَّ سورة اَأْلعراف    ) ( )

هذه اآلية تؤكد أن الشذوذ ليس وراثًيا، وليس من أصل تركيب الشفرة الوراثية لإلنسان، ألن قوم لوط هم أول من ابتدع هppذا

.19النوع من الفاحشة. وهذا يتطابق مع أوسع دراسة علمية، والتي تُؤكد أن الشذوذ الجنسي ال عالقة له بالجينات الوراثية

إن هوية اإلنسان تتغير في كل لحظة، حسب مشاهدته للفضائيات، أو استخدامه للتكنولوجيا أو تعصبه لفريق كppرة قppدم مثالً.

لقد صنعت العولمة منه إنسانًا معقًدا. الخائن أصبح صاحب وجهة نظر. والشاذ أصبح صpاحب سpلوك طppبيعي، وأصppبح لديppه

الصالحية القانونية للمشاركة في نقاشات علنية، بل وعلينا دعمه والتصالح معه.

وأصبحت الَغلبة لمن لديه التكنولوجيا، فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي يمتلك أسppباب القppوة، فسppيفرض عىل الطppرف اآلخppر

قناعاته. مما أدى إىل إفساد عالقة اإلنسان بنفسه وبُمجتمعه وبخالقه. 

بارتباط الفردانية بالشذوذ الجنسي بشكل مباشpر، تالشpت هنpا الفطpرة اآلدميpة الpتي ينتمي لهpا الجنس البشpري، وسpقطت

مفاهيم العائلة الواحدة، فبدأ الغرب بوضع حلول للتخلص من الفردانية، ألن االستمرار بهذا المفهوم سُيضيع المكاسب الppتي

حققها اإلنسان المعاصر، كما أضاع مفهوم العائلة، وبالتالي ما زال الغرب حتى اليوم يعاني من مشppكلة تقلص أعppداد األفppراد

في المجتمع، والذي أدى إىل فتح األبواب الستقطاب المهاجرين.

فاإليمان بالله واحترام قوانين الكون التي خلقها لنا، وااللتزام بأوامره ونواهيه، هو طريق السعادة في الدنيا واآلخرة.

19             : 7. 15851https //kaheel net/?p=  

https://kaheel7.net/?p=15851
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العدالة اَل المساواة 
في إطار الحديث عن ظلم اللغة للمرأة والمطالبات العالمية بتوحيد الجنس في مجال أسماء اإلشppارة للppذكر واألنppثى، قppد أقppر

المسلمون بمساواة المرأة للرجل من الناحية اإلنسانية والحقوق الفطرية التي يهدي إليهppا الppدين، إالّ أنهم كمسppلمين وكبشppر

أيًضا يخالفونهم في المساواة الجسدية والمعنوية.

إذ نؤمن ككّل فرد واقعي بوجود الفوارق الجسدية التي تقتضي تقسيم العمل بنحو ينسجم مع الفرق بحسب الخلقة.

ا. التفريppق بين ppًرأة حتمppة للمppية واألخالقيpة النفسppوإالّ فإذا نظرنا إىل المساواة في كل شيء، فإن النتيجة ستكون تردي الحال

الرجل والمرأة يعلي من شأن المرأة ويحفظ كرامتها.

وأذكر هنا حوار  لي مع زائرة بوذية كانت قد سألتني قائلة: هل بمقدور المرأة المسلمة أن ترتدي القصير من الثياب؟

 قلت لها: المرأة المسلمة من البشر، ال تختلف عن نسائكم، لكنها فِطنة، وتستطيع أن تميز بين الحقppوق والواجبppات وإعطppاء

األولويات، وعمل التوازن في تطبيق هذه المصطلحات، والتي قد عجزت المرأة في جميع أنحاء العالم عن القيام به.

قالت: ماذا تقصدين؟
”قلت لها: المرأة المسلمة فهمت مصطلح الخصوصية  جيًدا، فعندما أحبت أبيها وأخيها وابنها وزوجها، فهمت أن حب كالً ”

منهم له خصوصية، فحبها لزوجها وحبها ألبيها أو أخيها يتطلب منها إعطاء كلَّ ذي حق حقه. فحق والدها عليها من االحppترام

والبر ليس كحق ابنها من الرعاية والتربية وهكذا.

فهي تفهم جيًدا متى وكيف ولمن تُبدي زينتها، فهي ال ترتدي في لقاءها مع الغريب كما ترتدي مع القppريب، وال تَظهppر بنفس

الهيئة للجميع.

قلت أيًضا:

 المرأة المسلمة هي امرأة حرة، رفضت أن تكون أسيرة ألهواء غيرها وللموضة، ترتppدي مppا تppراه مناسppب لهppا ويسppعدها هي،

ويُرضي خالقها، انظري كيف أصبحت المرأة لديكم أسيرًة للموضة ودور األزياء، إن قالوا مثالً أن الموضة هppذا العppام هي لبس

البنطال القصير الضِيق، تسارعت المرأة الرتدائه، بغض النظر عن مالءمته لها أو حتى شعورها بالراحة عند ارتدائه من َعدِمه.

قلت لها مسترسلة:

 إنه ال يخفيِك وضعها عندما تحولت إىل سلعة، ويكاد ال يخلو إعالن أو منشور من صورة امرأة عاريppة، ممppا يُعطي رسppالة غppير

مباشرة للمرأة بقيمتها في هذا العصر.

إن بإخفاء المرأة المسلمة لمفاتن جسمها، تكون هي التي قد أرسلت رسالة للعالم، وهي: أنها إنسppانة ذي قيمppة، ُمكرَّمppة من

هللا، ويجب عىل من يتعامل معها، أن يحكم عىل علمها، ثقافتها، قناعاتها وأفكارها، ليس عىل مفاتن جسمها.
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في الواليات المتحدة األمريكية ال يستطيع األمريكي أو األمريكية تقديم طلب وظيفة بصورة شخصية. يجب أن يكون الطلب

خالي من صورة شخصية لتتمكن اللجنة من الحكم عىل الشخص حسب خبراته وكفائته.

ا الطبيعppة البشpرية الpتي خلpق هللا النpاس عليهppا، فهي ال تُظهpر زينتهpا للغربpاء ًppقلت لها أيًضا:  والمرأة المسلمة فهمت أيض

لحماية المجتمع وحماية نفسها من األذى، وال أظنك تنكرين حقيقة أن كل فتاة جميلة مفتخرة بإظهppار مفاتنهppا للعلن، عنppدما

تصل لسن الشيخوخة تتمنى لو أن كل نساء العالم ارتدين الحجاب.

قالت: هذا صحيح.

قلت لها متسائلة: هل قرأِت عن إحصائيات معدالت الوفاة والتشويه الناجمة عن عمليات التجميل؟ ما الذي دفع المppرأة ألن

تقاسي كل هذا العذاب؟ ألنهم أجبروها عىل خوض مسابقة الجمال الجسدي عوًضا عن الجمال الفكري، مما أخسرها قيمتهppا

الحقيقية بل وحياتها أيًضا.

قالت: حسًنا وهل حقق االسالم للمرأة المساواة مع الرجل؟

قلت لها: المرأة المسلمة تبحث عن العدالة وال تبحث عن المساواة. مساواتها بالرجل تُفقدها كثيرًا من حقوقها وتميزها.

قالت: وكيف ذلك؟

 لكلِّ منها، فالمسppاواةبنطال سنة. وأردِت شراء 12  سنوات واآلخر 4قلت لها: لنفترض أن لديك ابنان، أحدها يبلغ من العمر 

هنا تتحقق في أن تشتري لهما البنطالين بنفس المقاس، مما يتسبب في معاناة أحدهما، لكن العدالة أن تشتري لكل واحppد

منهما مقاسه المناسب، وبالتالي تتحقق السعادة للجميع.

قلت لها مستطردة: تحاول المرأة في هذا الزمن إثبات أنه بإمكانها أن تفعل كل ما يفعله الرجppل. غppير أنppه في الواقppع، المppرأة

تفقد تفردها وامتيازها في هذه الحالة، فإن هللا خلقها لتقوم بما ال يُمكن أن يقوم به الرجل.

لقد ثبت أن آالم الوضppع واإلنجppاب من أكppثر اآلالم شppدًة، وجppاء الppدين ليعطي المppرأة التكppريم المطلppوب مقابppل هppذا التعب،

ويعطيها الحق بعدم تحملها لمسؤولية النفقة والعمل، أو حتى أن يتقاسم زوجها معها مالهppا الخppاص كمppا هppو الحppال لppديكم.

وفي حين لم يُعِط هللا الرجل القوة عىل تحمل آالم الوالدة، لكن أعطاه القدرة عىل العمل الشاق مثالً.

قالت: لكنني أحب أن أعمل أعماالً شاقة ألثبت جدارتي، وأستطيع فعل ذلك كالرجل تماًما.

ا، ويقppوم برعpايتهم وإرضppاعهم، ًppال أيضppع األطفppة أنِت من سيضppّدي، لكن في النهايppقلت لها: حسًنا، بإمكانك أن تعملي وتك

فالرجل في كل األحوال ال يستطيع القيام بهذا، وهذا مجهود مضاعف عليِك، كان بإمكانك تفاديه.

قالت: وهل أعطاها اإلسالم حق التعليم؟

قلت لها: جعل اإلسالم التعليم أمر وليس مجرد حق.
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أعطى المرأة  أيًضا حق الخُلع، وحرية التصرف في مالها، واإلحتفاظ بلقب عائلتها بعد الزواج، وهذا الحق ما تفقده كثيرًا من

نساء العالم.

مما ال يعرفه الكثيرون، هو أنه إذا أرادت امرأة مسلمة المطالبة بحقوقهppا من خالل األمم المتحppدة، والتنppازل عن حقوقهppا في

اإلسالم، فستكون خسارة لها، ألنها تتمتpع بحقpوق أكpثر في اإلسpالم. فاإلسpالم يُحقpق التكامpل الpذي خُلpق من أجلpه الرجpل

والمرأة مما يوفر السعادة للجميع.

سألتني شابة ألمانية عن وضع المرأة المسلمة فقلت لها:

دراسة بريطانية أعدها مركز ستارش لألبحاث العلمية أجريت مؤخرًا عىل تصنيف المpرأة السpعودية والpتي تمثpل المpرأة أكدت

.20المسلمة كثالث أجمل إمرأة بعد المرأة المجرية والبولندية

واعتمدت الدراسة في إعالن هذه النتيجة عىل الرقة التي تتمتع بها الفتاة السعودية، مع احتفاظها بكم مهول من الحياء الذي

يبدو جلًيا في تصرفاتها، إىل جانب قدرتها الفائقة عىل التفاعل مع الموضة دون أن يفقدها ذلك شيئًا من حشمتها.

وقدمت في هذا الخصوص قياسات علمية منها، أن كل طلباتها تتم تلبيتها، كما أنها هناك دائًما من يقوم بخppدمتها، إضppافة

إىل أن لديها مصروفها المخصص الذي يوفر لها من قبل أولياء أمورها دون حاجتها للعمppل، كمppا أنهppا محاطppة باالهتمppام من

قبل أفراد أسرتها، ويظل ذلك االهتمام مالزمها حتى عندما تنتقل إىل بيت زوجها.

، مثبتppًا ذلpك الالتي يتمسكن بالحشمة التي دعا لها دين اإلسالم بووصف الباحث الفتيات السعوديات ملكppات العppالم (أنهن  (

بقوله »إن الملكة ال تقود السيارة بل هناك شخص ما يتكفل بذلك«.

وأضافت الدراسة أن الفتاة السعودية تعتني عناية فائقة بجمالها وحسن مظهرها ورشاقتها.

ويشير كريستوفور جواليل الذي أعد البحث، أن السعوديات متحجبppات، وال يمكن للشppمس أن تppؤثر عىل بشppرتهن مppا يضppفي

عليها النضارة.

. أكثر بنات العالم دالالً وجماال ”يذكر أن هذه الدراسة البحثية جاءت تحت مسمى  “

وبغض النظر عن تمسك الفتاة السعودية بصورة خاصة أو الفتاة المسلمة عموًما بهذه الصppورة الجميلppة من الحشppمة والوقppار

التي وصفها بها التقرير أم ال، لكنه يبقى تمسكها بتعاليم دينها هو الخيار األنسب لها، ألنه من خالقها الppذي يعppرف طبيعتهppا

وما يناسبها ويعلي من شأنها، وبين ما ال يناسبها ويدني من مقامها.

وأريد أن أضيف هنا أن المرأة المسلمة أيًضا حققت التوازن في عالقتها مع خالقها بعبادته وحده دون أن تشرك بعبادته أحد.

أمة بوذا عبدت بpوذا وتpركت القpوة الpتي في السpماء )إننا نجد أن كثيرًا من األمم والحضارات فشلت في تحقيق هذا التوازن. 

 . ، وأمة كرشنا عبدت كرشنا، وهكذا (الخالق " "

: المرأة السعودية األوىل دالالً والثالثة جماالً عالمًيا. 20 . . 2012 2 04 2 17 2 208336https //www alarabiya net/articles/ % F % F % F 

https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F04%2F17%2F208336
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ة المسيح عليه السالم قدر المسيح وأمه الصديقة مريم إىل درجة األلوهية، كان قد رفض عىل سبيل المثال: بينما رفعت أُمَّ

أتباع موسى عليه السالم االعتراف بالمسيح كرسول، فجاء المسلم وحقق التوازن المطلوب، وآمن بالمسيح واحترمppه وقppدَّره،

وذلك بتصديق رسالته الصحيحة وعبادة هللا كما عبده جميع األنبياء السابقين. 

.21 عاًما٣١نشرت العديد من المواقع اإلخبارية مؤخرًا مأساة فتاة استرالية تبلغ من العمر 

وهي تعمل مصممة مالبس سباحة نسائية.

قامت هذه الفتاة بممارسة حريتها المزعومة بنشر صورها بمالبس السباحة.

لكن قوبلت صورها عىل االنستغرام بالسخرية والهجوم الشديد بسبب زيادة واضحة في وزنها، والتي ال تطابق المعايير الغربية

للشكل األمثل لألنثى.

صحيفة ديلي ستار اإلنجليزية نشرت الخبر تحت عنوان:

ناشطة عىل السوشيال ميديا تتحدى المسيئين الذين طppالبوا بتغطيppة جسppدها، وكppان هppذا التحppدي عن طريppق نشppر صppورها

 والتي ُوصفت من المسيئين بالصور المقرفة. السباحة.الحقيقية بمالبس
وهذه رسالة واضحة من الغرب للمرأة والتي تقول لها: عندما أعطيناِك الحرية إلظهار جسدك، فإننا نريد أن نرى منظppرًا جميالً

بمواصفات ومعايير نضعها بأنفسنا لإلستمتاع بها.

كارينا بطلة قصتنا تعتقد أن الناس لديهم فكرة مشوهة عن شكل النسppاء الحقيقي، ”الخبر نفسه أوضح أن الفتاة األسترالية  “

وهذا بسبب معايير الجمال الغير طبيعية الموجودة عىل واجهات المتاجر وفي األفالم اإلباحية.

.22 عاًما٢٧وقد نشرت مؤخرًا صحيفة االندبندنت البريطانية أيًضا عن مأساة فتاة أمريكية تبلغ من العمر 

حيث تعرضت لتجربة محرجة عندما تم منعها من ركوب باص حفالت بسبب وزنها.

وتروي قصتها بنفسها حيث تقول أنها شعرت باإلهانة الشديدة عندما تلقت رسالة من المنظمين للحفلppة بppأن لppديهم معppايير

صارمة فيما يتعلق بالمظهر.

فيتضح لنا جلًيا اآلن عنصرية الغرب الذي يدعى التحضر والذي يوجه رسالة غير مباشرة للمرأة بقيمتها المتدنية لديه.

وهذا يكشف حقيقة أسطورة المرأة الغربية الحرة.

21    Daily Star English news paper 

.         Influencer defies trolls who tell her to cover up

22woman shares ‘embarrassing’ experience being denied entry onto a party bus because of her weight

independent news
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مسميات تحت  عليها  يسيروا  لكي  للنساء  وضعها  الذي  الغربي  الرجل  بمتعة  مرتبطة  الغربية  المرأة  حرية  أن  أيًضا  ويوضح 

مختلفة.

مثل الموضة والقوام الممشوق والجسد المثير وغيرها من المسميات.

وأذكر هنا تعليق لُمسن ألماني عندما تكلمت معه عن أهمية حجاب المرأة حيث قال:

أنتم تريدون أن تحرمونا نحن الرجال من متعة النظر إىل الجميالت.

قلت له: إًذا أنتم ال تنادون بحرية المرأة، ولكن تنادون بحرية الوصول إىل جسدها.

في الواقع لم يعرف التاريخ أمة كرمت المرأة ورفعت من شأنها مثل األمة اإلسالمية.
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 اِإْلسالم: دنيا ودين
سألني سائل من المكسيك عن أهمية غطاء رأس المرأة المسلمة.

قلت له: غطاء الرأس يشبه ما ترتديه راهبات كنائسكم. 

قال: ال، الوضع مختلف. الراهبات متدينات ال يتزوجن.

قلت له: عجيب. أال تستطيع  المرأة أن تكون متدينة ومتزوجة في نفس الوقت؟ هذه األفكار هي ما نفرت الناس من الدين.

إن من أحد األسppباب الpتي تpدعو النpاس للنفppور ِمن الpدين واللجppوء اىل األخpذ بpالِعلم وحpده، هpو وجpود تناقضpات في بعض

المفاهيم الدينية عند بعض الشعوب، لذلك فإنppه من أهم السppمات واألسppباب الرئيسppة الppتي تppدعو النppاس إىل اإلقبppال عىل

الدين الصحيح، هو وسطيته وتوازنه. وهذا ما نجده بوضوح في الدين اإلسالمي.

إن مشكلة الديانات األخرى، والتي نشأت من تحريف الدين الصحيح الواحد:

إما أن تكون روحية ِصرفه، وتشجع أتباعها عىل الرهبانية واالنعزال. كما هو الحال في تعليمات جوتاما بppوذا وعلمppاء النصppرانية

والهندوسية اليوم.

وإما أن تكون مادية بحتة.

 وهذا ما تسبب في صرف كثير من الناس عن الدين عموًما في كثير من الشعوب وأصحاب الِملل السابقة.

إن التطرف، التشدد والتعصب، ما هي إال صفات قد نهى عنها الدين الصحيح أساًسا. وقد دعا القرآن الكريم في آيpات كثpيرة

لألخذ باللطف والرحمة في التعامل، واألخذ بمبدأ العفو والتسامح.

َتْغِفرْقال تعاىل:  ْCCاْعُف َعْنُهْم َواسCCََك ۖ فCCِوا ِمْن حَْول َن هَّللاَِّ لِنَت لَُهْم ۖ َولَْو كُنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اََلنَفضُّ َفِبَما رَْحَمٍة مِّ
(.159)لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اَأْْلَْمرِ ۖ َفِِإَذا َعزَْمَت َفَتَوكَّْل َعىََل هَّللاَِّ ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ يُِحبُّ اْلُمَتَوكِِّليَن  آل عمران: 

وقال عز وجل:

لَّ َعن َCCَو َأَْعلَُم بَِمن ضCCََُّك ه ُن ۚ ِِإنَّ رَب َCCالَِّتي ِهَي َأَْحسCِاِدْلُهم بCCََنِة ۖ َوج َCCِة اْلَحس CCَِة َواْلَمْوِعظ CCََِّك بِاْلِحْكم ِبيِل رَب َCاْدُع ِِإىَلٰ س
النحل:  (.125)َسِبيِلِه ۖ َوُهَو َأَْعلَُم بِاْلُمْهَتِديَن 

األصل في الدين هو الحالل، باستثناء بعض الُمحرمات الَمعدودات التي ُذكppرت بوضppوح في القppرآن الكppريم والppتي ال يختلppف

عليها أحد.



80

َُّه اََل يُِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن  ( ُقْل َمْن حَرََّم ِزيَنَة31)َيا بَِني آَدَم خُُذوا ِزيَنَتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشرَبُوا َواََل تُْسرُِفوا ۚ ِِإن
لَِك ِة ۗ كCََذٰ Cَْوَم اْلِقَيامCَة\ ي َCدُّنَْيا خَالِصCCاِة الCَوا ِفي اْلَحيCُْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمنCُيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ۚ ق هَّللاَِّ الَِّتي َأَْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّ

ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن  ْثَم َواْلَبْغَي بَِغيCCْرِ اْلحCCَق32ِّ)نَُفصِّ ا بََطَن َواِإْْلِ CCَا َوم CCَرَ ِمْنه CCََِّي اْلَفَواِحَش َما َظه ََّما حَرََّم رَب ( ُقْل ِِإن
.33)َوَأَن تُْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم يَُنزِّْل بِِه ُسْلَطان\ا َوَأَن َتُقولُوا َعىََل هَّللاَِّ َما اََل َتْعلَُموَن  اَأْلعراف   ) ( )

إن ما يدعو إىل التطرف والتشدد أو التحريم بغير دليل شرعي، نَسبُه الدين اىل أفعال شيطانية، والدين منها برئ.

قال تعاىل:

ِبيٌن  َُّه لَكُْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن ۚ ِِإن ا ِفي اَأْْلَْرِض حاََلاَل\ َطيِّب\ا َواََل َتتَِّبُعوا خُُطَواِت الشَّ ََّما َيَأُْمرُكُم168)َيا َأَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ ( ِِإن
البقرة:  وِء َواْلَفْحَشاِء َوَأَن َتُقولُوا َعىََل هَّللاَِّ َما اََل َتْعلَُموَن  (.169)بِالسُّ

ن ْيَطاَن َولِيًّا مِّ َُّهْم َفلَُيَغيِّرُنَّ خَْلَق هَّللاَِّ ۚ َوَمن َيتَِّخِذ الشَّ َُّهْم َفلَُيَبتِّكُنَّ آَذاَن اَأْْلَنَْعاِم َوآَلُمرَن َوَأَْلُِضلَّنَُّهْم َوَأَْلَُمنَِّينَُّهْم َوآَلُمرَن
النساء:  ِبين\ا   (.119)ُدوِن هَّللاَِّ َفَقْد خَِسرَ خُْسرَان\ا مُّ

إن الدين في األصل يأتي لُيخفف عن الناس كثيرًا من القيود التي يفرضونها عىل أنفسهم. ففي الجاهلية وقبل اإلسppالم عىل

سبيل المثال، كانت قد انتشppرت ممارسppات بغيضppة كppوأد البنppات وتحليppل أنppواع من الطعppام للppذكور وتحريمهpا عىل اإلنppاث،

وحرمان اإلناث من الميراث، إضافة إىل أكل الَميتة والزنا وشرب الخمور وأكل مال اليتيم والرِّبا وغيرها من الفواحش.

كما نجد عند بعض الشعوب األخرى كثيرًا من التشريعات واألحكام والممارسات الخاطئppة، والppتي نُسppبت إىل الppدين، كذريعppة

إلجبار الناس عليها، والتي انحرفت بهم عن طريق الصواب، وعن مفهوم الدين الِفطري، وبالتالي َفَقَد كثيرٌ من النppاس القppدرة

عىل التفريق بين المفهوم الحقيقي للدين والذي يُلبي الحاجات الفطرية لإلنسان والتي ال يختلppف عليهppا أحppد، وبين القppوانين

الوضعية والتقاليد والعادات والممارسات الموروثة من ِقبل الشعوب، مما أدى الحقppًا إىل المطالبppة باسppتبدال الppدين بppالِعلم

 بزعمهم.الحديث

إن الدين الصحيح هو الذي يأتي للتخفيف عن الناس ورفع المعاناة عنهم، ولَيَضع األحكام والتشppريعات الppتي تهppدف بالدرجppة

األوىل التيسير عىل الناس.

البقرة:  (.185)   ...يُرِيُد هَّللاَُّ بِكُُم اْلُيْسرَ َواََل يُرِيُد بِكُُم اْلُعْسرَ ..... 
النساء : ا   (.28) يُرِيُد هَّللاَُّ َأَن يَُخفَِّف َعنكُْم ۚ َوخُِلَق اِإْْلِنَساُن َضِعيف\

النساء: ا   (.29)...َواََل َتْقُتلُوا َأَنُفَسكُْم ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ كَاَن بِكُْم رَِحيم\
البقرة:  (.195)...َواََل تُْلُقوا بَِأَْيِديكُْم ِِإىَل التَّْهلُكَِة ۛ َوَأَْحِسنُوا ِِإنَّ هَّللاََّ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن  

رَُهْم َواَأْْلَْغاَلَل الَِّتي كCCَانَْت َعلَْيِهْم ...  اَأْلعCCراف: ْCCُع َعْنُهْم ِِإص َCCاِئَِث َوَيضCCَرُِّم َعلَْيِهُم اْلَخبCCَيَِّباِت َويُح ) ....َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ

157.)
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وقوله عليه الصالة والسالم:

. رواه َأبو داوود رُوا  رُوا، َواَلَ تَُنفِّ رُوا، َوبَشِّ رُوا َواَلَ تَُعسِّ ( َيسِّ (

 فإنّي أصلي الليل أبًدا، وقال آخppر: أنppاأناوأذكر هنا قصة الثالثة رجال الذين كانوا يتحادثون فيما بينهم. حيث قال أحدهم: أّما 

أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول هللا صىل هللا عليه وسلم إليهم فقال:

َأنتم ال�ذين قلتم كذا وكذا؟ َأما وهَّللا ِإن�ي َأْلخشاكم لله وَأتقCCاكم لCCه، لكن�ي َأصCCوم وَأفطCCر، وَأصCCلي وَأرقCCد، وَأتCCزو�ج
. صحيح البخاري (الن�ساء، فمن رِغَب عن سن�تي فليس من�ي  (

اَأْلنبياء:  .107)َوَما َأَْرَسْلَناَك ِِإاَلَّ رَْحَمة\ لِّْلَعالَِميَن    )
وقد صرح النبي صىل هللا عليه وسلم بذلك لعبد هللا بن عمرو وقد بلغه أنه يقوم الليل كله، ويصوم الppدهر كلppه، ويختم القppرآن

في كل ليلة فقال:
فال َتْفَعْل، ُقْم ونَْم، وُصْم وَأَْفِطرْ، فِإنَّ لَِجَسِدَك َعلَْيَك حَقًّا، وِإنَّ لَِعْيِنَك َعلَْيَك حَقًّا، وِإنَّ لCCِزَْوِرَك َعلَيCCَْك حَقًّا، وِإنَّ

. صحيح البخاري (لِزَْوِجَك َعلَْيَك حَقًّا  (
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اِإْلسالم: حضارة خالدة 
قامت حضارة العالم عىل علوم المسلمين وحضارتهم، فقد نقل األوروبيون وغيرهم  في بداية عصر النهضة كل مppا وقppع تحت

أيديهم من العلوم والمعارف اإلسالمية إىل لغاتهم وكانت هناك مراكز إشعاع حضاري مثل األندلس وصقلية كppان األوروبيppون

يأتون اليها لتلقي العلم عىل أيدي العلماء العرب والمسلمين.

:23يقول ريتشارد كوك المحامي والسياسي األمريكي وحاكم والية تكساس سابًقا

"إن أوروبا لتدين بالكثير ألسبانيا العربية، فقد كانت قرطبة سراجًا وهاجppًا للعلم والمدنيppة في فppترة كppانت أوروبppا التppزال تppرزح

تحت وطpأة القpذارة والبدائيpة، وقpد هيpأ الحكم اإلسpالمي في أسppبانيا مكانpة جعلهpا الدولpة الوحيpدة الpتي أفلتت من عصpور

. ”الظالم

حضارة العرب يتكلم عن عالمية الحضارة االسالمية فيقول "األديب الفرنسي جوستاف لوبون فى كتاب  "24:

" لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة عىل أنفسهم فقppد كppان لهم األثppر البppالغ في الشppرق والغppرب فهمppا

. ”مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة

إن مخترع أول محرك بخاري ومكتشف القوة البخارية كقوة متحركة هو تقي الدين الشامي الشهير بالراصد.

 سppنة80 ثم بعدها بسنوات صنع أول عنفوانة بخارية قبل االيطالي برانكppا ب1552قفد وضع أول نموذج للمحرك البخاري عام 

سنة.140والمحرك البخاري قبل االروبيين 

وحتي نموذج جيمس واط ألول محرك بخارية تجد عناصره ومكوناته عند الجزري وتقي الراصد و المرادي األندلسي.

عندما كان العرب المسلمون في أوج الحضارة، كان الغرب ال زال يبحث النتيجة النهائية التي خرج بها المؤتمر الشهير:

هل المرأة انسان أم حيوان؟

ومنهم من قال: إنما هي شيطان.

 مؤتمرp أوروبيp حولp تحديدp الطبيعةp القانونيةp للمرأةp هلp هيp إنسانp أمp حيوان،p فإذاp كانتp إنسان673فقد انعقد بفرنسا عام 

فهلp تستفيدp منp جميعp الحقوقp أمp ال.p وإذاp كانتp حيوانp فالp تستفيدp منp الحقوق،p وبعدp نقاشاتp حثيثةp توصلواp باإلجماعp أن

المرأة إنسان، ولكنها ال تستفيد من الحقوق!

 كتاب مدينة السالم.23

.1883 عام صدرعادل زعيتر. :  ترجمه الي العربية24
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إن الحضارة اإلسالمية بانشغالها أيًضا بجمع ما صح من أقوال الرسول محمد صىل هللا عليه وسلم وأفعاله، وانشغالها بحفظ

القرآن الكريم قد أحسنت التعامل مع خالقها، ألنها تكون بذلك قد حافظت عىل دين يضع العالقة بين الخppالق ومخلوقاتppه في

المكان الصحيح، في الوقت الذي أساءت فيه الحضارات البشppرية األخpرى التعامppل مppع هللا، فقppد كفpرت بppه، وأشppركت معppه

َمخلوقاته في اإليمان والعبادة، وأنزلته منازل ال تتالءم مع جالله وقدره.

والمسلم الحق ال يخلط بين الحضارة والمدنية، فينهج منهج الوسطية في تحديد كيفية التعامل مع األفكار والعلppوم، والتميppيز

بين:

العنصر الحضاري: المتمثل بالشواهد العقائدية، العقلية، الفكرية، والِقيم السلوكية واألخالق ية.

العنصر المدني: المتمثل في اإلنجازات العلمية، واالكتشافات المادية، والُمخترعات الصناعية.

المسلم يأخذ من هذه العلوم واالختراعات في إطار مفاهيمه اإليمانية والسلوكية.

عىل سبيل المثال:

الحضارة اليونانية آمنت بالله، ولكنها أنكرت صفة الوحدانية والوجود له، وتصفه بأنه ال يعمل وال يريد.

الحضارة الفارسية قبل اإلسالم، كفرت بالله وعبدت الشمس من دونه وسجدت للنار وقدَّستها.

الحضارة الهندوسية، تركت عبادة الخالق وتعبد اإلله المخلوق، والُمتجسد بالثالوث المقدس، والمتكون من ثالث صور إلهيppة:

فشنو في صورة الحافظ، واإلله  سيفا في صورة الهادم. ”اإلله  براهما في صورة الخالق، واإلله  ” ” “ ” ”

.الحضارة البوذية تنكرت لإلله الخالق، وجعلت من بوذا المخلوق إلًها لها

.حضارة الصابئين، كانوا من أهل الكتاب وتنكروا لربهم، وعبدوا الكواكب والنجوم

ورppل عن صppا لم تتخppاتون، إال أنهppد أخنppه في عهppه لإللppد والتنزيppيرة من التوحيppالحضارة الفرعونية مع بلوغها درجة كب

التجسيم والتشبيه لإلله ببعض مخلوقاته كالشمس وغيرها، فكانت رمزًا لإلله. وقد بلغ الكُفpر باللpه ذروتpه عنpدما ادعى فرعpون

في زمن موسى األلوهية من دون هللا، وجعل من نفسه الُمشرع األول.

.حضارة العرب التي تركت عبادة الخالق وعبدت األصنام

دة التثليثpريم، وتبنت عقيppه مppى وأمppيح عيسpه المسppركت بppالحضارة النصرانية كما ذكرنا كفرت بوحدانية هللا، وأش

اآلب، االبن، الروح القدس (وهي اإليمان بإله واحد متجسد في ثالثة أقانيم  (

اهرppدها َمظppرانية، حيث دخلت عقائppا النصppد اعتناقهppه عنppركت بppًة، وأشppالق بدايppرت للخppالحضارة الرومانية التي تنك

الوثنية، من عبادة األوثان ومظاهر القوة.

فاتppه في كتبهم بصppفوا اإللppل، ووصppدت العجppا، وعبppالحضارة اليهودية التي تنكرت لخالقها، واختارت إلًها خاًصا به

بشرية غير الئقة به.
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الرأسمالية وهما  دينيتين،  ال  حضارتين  إىل  والنصرانية  اليهودية  الحضارة  وتحولت  السابقة،  الحضارات  اضمحلت  فعندما 

والشيوعية، فإنه وفًقا ألساليب تعامل هاتين الحضارتين مع الخالق والحياة عقائديًا وفكريًا.

 فإنهما متخلفتين وغير متقدمتين، ويتسمان بالوحشية وغppير األخالقيppة، وخسppروا القيم واألخالق والغايppة من وجppودهم، مppع

وصولهم الذروة في التقدم المدني، والعلمي والصناعي، لكن ليس بهذا يقاس تقدم الحضارات.

إن معيار التقدم الحضاري السليم، يسppتند إىل شppواهده العقليppة، والفكppرة الصppحيحة عن الخppالق واإلنسppان والكppون والحيppاة،

والتحضر الصحيح الراقي، هو الذي يُوِصل إىل المفاهيم الصppحيحة عن الخppالق وعالقتppه بمخلوقاتppه، ويضppع هppذه العالقppة في

.25مكانها الصحيح

وهي تواصل مخلوقات هللا معه مباشرة وعبادته وحده، وهذا الppدين اإلسppالمي العظيم الppذي أسppس لهppذه العالقppة بين العبppد

وربه.

الحق الذي أقره الخالق باإليمان به عىل أنه اإلله الواحد األحد الذي ليس له شريك في الملك وليس لppه ولppد، وال يتجسppد في

صورة إنسان، حجر أو حيوان.

وعىل اإلنسان التواصل مع هذا الخالق مباشرة وليس عن طريق قسيس وال قديس.

وبالتالي نصل إىل أن الحضارة اإلسالمية هي الوحيدة المتقدمة بين هذه الحضارات، ألنها ببساطة حققت التوازن المطلوب.

كتاب إساءة الحضارة الرأسمالية والشيوعية إىل هللا.د. غازي عناية.25
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اِإْلسالم: بيُئة حاضنة للعلم
لقد كانت اكتشافات العلماء المسلمين هي المعتمدة خالل العصور الوسطى. وقد كppان العلمppاء المسppلمون يتعبَّدون إىل هللا

بعلمهم، ويتقربون به إليه، دون أن يظهر أي تعارض بين العلم المادي والدين، بل كثيرًا ما كان ِمن العلماء المسلمين فقهppاء

في علوم الِدين، ورجال علم في نفس الوقت. قال تعارض بين اكتشاف قوانين الكون وبين عبادة الخالق واضع قوانين الكون.

يشهد عىل هذا الكالم تلك الدواليب المائية التي كانت تستخدم لتدوير المطاحن ومعاصppر القصppب وعصppر الحبppوب والبppذور،

وفي رفع المياه للسقي.

وقد استخدم المسلمون طاقة الماء والهواء عىل نطاق واسع، وكانت العالقة وثيقة بين العلوم النظرية وتطبيقاتها التقنية في

مجاالت الحياة العملية التي شملت تصميم المدن ومنشآت الري والسدود واألبنية واآلالت وغيرها.

وقد كان المهندسون والتقنيون في عصر الحضارة اإلسالمية يتبعون المنهج العلمي في أعمالهم ويبدؤون برسppم المخططppات

في الحاالت الصعبة ثم يصنعون نموذجًا مصغرًا لما ينوون تنفيذه.
قصة العلم قائالً ج . كراوثر في كتابه  "وإىل هذا يشير  " ” “26:

"كان من الطبيعي بعد أن اطمأنوا إىل قوتهم العسكرية ومعتقداتهم اإليمانية -يعppني المسppلمون -أن يتجهppوا لتشppييد المppدن

الرائعة ودراسة ثقافة الحضارات التي دانت لهم وكppان العppرب المسppلمون أمppة جديppدة بال تppراث علمي سppابق، فقppرأوا الppتراث

ا pًينية جميعpة والصpة والهنديpة واإلغريقيpالفكري للقدماء بعقول متفتحة بال خلفيات تعوقهم . ولذلك وقفت الثقافات الالتيني

بالنسبة لهم عىل قدم المساواة.

وكان من نتائج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا بالفعل المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالميppة

. ”في المعرفة أو وحدة المعرفة اإلنسانية. وهي إحدى السمات بالغة األهمية بالنسبة للعلم الحديث

لكن حدث تزوير وتزييف للحقائق وخرق مبدأ األمانة العلمية في النقل، فنسبت اإلكتشافات واالختراعات إىل غير أهلها، هppذا

وال ننسى الكتب التي سرقت أو أتلفت أو أحرقت أثناء سقوط الدول اإلسالمية نمppوذج مppا فعلppه التتppار في بغppداد ومppا فعلppه

الصليبيين في األندلس وغيرها.

قال لي عربي نصراني يوًما:

انظري إىل تخلف المسلمين وانتشار اإللحاد في بالد المسلمين.

قلت له:

أنت تتكلم عن أفراد، اإلسالم أسرع الديانات انتشارًا بإحصائيات عالمية وباعترافات دولية.

.57ص. ترجمة يمنى الخولي و بدوي عبد الفتاح . قصة العلم : كراوثر. ج26
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ومع ذلك فإن ابتعاد بعض المسلمين عن دينهم الصحيح وعجزهم عن نشر مبادئ اإلسالم بصورة صحيحة ساهم في العقود

األخيرة بازدياد نسبة الملحدين والمشككين والحائرين في العالم.

ولقد تقدم الناس في الغرب بالعلوم والمعارف عندما تركوا المعتقدات الخاطئة والتي كانت تقوم عىل أسppاس الppدين المشppوه

لديهم، وأخذوا بأسلوب العلم والمنطق، لكن مع تppوجههم للعلم بطريقppة سppليمة كpانوا قppد خسpروا القيم واألخالق والغايppة من

وجودهم بتغاضيهم عن اعتناق الدين الصحيح.

قال: وكيف تتطور دول ملحدة وتتخلف دول مؤمنة بالله؟

قلت له: وهل يُعطي مدير المدرسة البنه الفاشل شهادة النجاح، لمجرد أنه ابنه فقط؟

هناك قوانين وأنظمة يجب أن تُتبع في هذه المدرسة، ويُحpدَّد بنpاًء عليهpا النpاجح والراسpب. لكن هpذا ال يغpير واقpع أن مpدير

المدرسة يحب ابنه أكثر من الجميع وهو حامل اسمه ووريثه الوحيد.

قلت له أيًضا:

فالكون كالمدرسة له قوانينه وُسننه، ولقد حقق غير المؤمنين التقدم المpادي والتطpور التكنولpوجي بسpبب أخppذهم بpالقوانين

الكونية والسنن اإللهية، ومن ثم استطاعوا بناء أنظمة سياسية جيدة، وأنظمة تعليمية وتربوية قوية وذات معايير منهجية.

وكان هذا التقدم المادي فقط لمن أخذ منهم بزمام السنن اإللهية والقوانين الكونيppة، وهppذا دليppل عىل أن النجppاح الppدنيوي ال

يحابي أبيض وال أسود، والعدل من أسمائه عز وجpل، والظلم من أقبح مpا حpذرنا هللا منpه. ولكن مpع هpذا فاللpه لن يُعpط غpير

المؤمن اآلخرة التي هي لعباد هللا المؤمنين وأحبائه.

: ”يقول األديب الفرنسي جوستاف لوبون "

. ”إن العرب هم الذين علموا العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين "

حضارة العرب جوستاف لوبون أيًضا في كتابه  ”ويقول األديب الفرنسي  " " "27:

"إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت األمم األوربية الوحشية في عالم اإلنسانية، فلقد كان العppرب أسppاتذتنا وإن جامعppات

الغرب لم تعرف مورًدا علمًيا سوى مؤلفات العرب، فهم الذين َمدَّنوا أوروبا مادًة وعقاًل وأخالًقا، والتpاريخ ال يعpرف أمppة أنتجت

ما أنتجوه. إن أوروبا َمدينة للعرب بحضارتها.

 وإن العرب هم أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين فهم الذين علموا الشعوب النصرانية، وإن شئت

فقل: حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات اإلنسان، ولقد كانت أخالق المسلمين في أدوار اإلسالم األوىل أرقى

. ”كثيرًا من أخالق أمم األرض قاطبًة

.1883 عام صدرعادل زعيتر. :  ترجمه الي العربية27
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والدين كقضية، بل قد الِعلم  بين  بالنزاع  يُسمى  يَظهر ما  لم  الحضارة اإلسالمية  الفرنسي، فإن في  فكما شهد هذا األديب 

اعتبر العلماء الطبيعيون والفلكيون والرياضيون أنفسهم في عبادة.

إن االسالم ينظر للحياة كما ينبغي أن تكون، إن ما يتطلع اليه الناس هو دين ُمتوازن يُلبِّي الحاجات الروحية التي ال ِغنى عنها،

ش الحاجات المادية لإلنسان. وال يُهمِّ

الدين يدعو إىل الوسطية، وهو المبدأ الذي شدَّد عليه الدين السماوي الخاتم الذي جاء به خاتم النبيين محمد صىل هللا عليppه

وسلم، ليصحح الخطأ الذي وقعت فيه األمم السابقة، والذي أدى لتشويه َمفهppوم الppدين وربطppه بالروحانيppات فقppط، وبالتppالي

أدَّى إىل انتشار الخرافات، مما أدى إىل صرف الناس عن الدين بالكلية.

إضافًة إىل أن الدين أصبح مستغالً لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، ومستخدًما كوسيلة للضغط عىل الشpعوب، وهpذا مpا دفpع

، وهو فصل الدين عن الدولة. العلمانية  “كثير من الدول التباع نهج ما يُدعى ب  “

وإذا ما رِغبنا في استرجاع أمجاد الماضي، فال بد ِمن تصويب الوضع، وإعادة ترتيب األولويات.
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اِإْلسالم: فتح وليس استعمار\ا
يتسائل البعض عن الميزة التي يتسم بها اإلسالم عن بقية الديانات المنتشرة بين شعوب األرض.

ونستطيع أن نحصل عىل اإلجابة بمجرد معرفة الغاية الذي جاء دين اإلسالم لتحقيقها.

فلقد جاء دين اإلسالم ليقيم العدل عىل األرض.

وهو الدين الذي جاء به جميع أنبياء هللا لجميع األمم، والذي انحرفت عنه جميع ديانات األرض الppتي قppدس أتباعهppا أنبيppاءهم

والصالحين منهم.

ولكن أي عدل؟

إنه العدل الذي يضع األمور في نصابها، ويعطي كل ذي حق حقه.

أنppرار بppد، و اإلقppك وال ولppريك في الملppه شppإعطاء الخالق حقه بعبادته وحده، وشهادة أنه الواحد األحد الذي ليس ل

الخالق منزه عن أن يكون له ولد، ومنزه عن التجسد في صورة إنسان أو حيوان أو صنم.

ةppد الحاجppيط، والطلب عنppديس وال أي وسppيس وال قppرة دون قسppالقهم مباشppع خppل مppر حقهم بالتواصppاء البشppإعط

والشدائد من الخالق مباشرة، وليس من أي نبي بما فيهم نبي هللا محمد.

ربي وال أعجمي إالppرق بين عppرقي المقيت. فال فppب العppرية من التعصppر وتخليص البشppاواة بين البشppة المسppإقام

بالتقوى.

اكُْم ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ CCََد هَّللاَِّ َأَْتقCCرََمكُْم ِعنCCْارَُفوا ۚ ِِإنَّ َأَك CCَن َذكَرٍ َوَأُنَثٰى َوجََعْلَناكُْم ُشُعوب\ا َوَقَباِئَِل لَِتع َّا خَلَْقَناكُم مِّ َيا َأَيَُّها النَّاُس ِِإن
(.13)َعِليٌم خَِبيرٌ  الحجرات:

.عدم اإلكراه عىل الدين

َك بCCِاْلُعرَْوِة الCCُْوْثَقى اََل َCCاُغوِت َويُْؤِمْن بِاللَِّه َفَقِد اْسَتْمس اََل ِِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفرْ بِالطَّ
البقرة: (.256)انِْفَصاَم لََها َوهَّللاَُّ َسِميٌع َعِليٌم 

.رفع االضطهاد والظلم عن البشرية، ونصرة المظلوم

كان مما لفت انتباهي عبارة للكاتبة اإليطالية لورا فيتشا فppاليري ذكرهppا أحمppد بن يوسppف السpيد في كتابppه محاسppن اإلسppالم

حسُبك أن الحروب التي هي أقصى ضرورات الحياة اإلنسانية قد صارت بفضل محمد أقل وحشية وقسوة. "حيث تقول: 
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 إذ إنه كان يطلب من جنوِده أال يقتلوا شيخًا وال امرأة وال طفالً، وال يهدموا بيوتًا لم تُتخذ معاقل حربية، وال يدمروا ما بها من

”. وتعجبت من الحقيفppة الpتي تقرهpا هpذه الكاتبppة في كلمتهpا عن واقppع28أسباب الحياة، وال يَمسوا األشجارَ المثمرة والنخيل

الحروب الذي كان بمثابة ضرورة من ضروريات الحياة عىل حسب قولها.

فيبدو أن الحرب شكلت منذ نشأة الحضارات البشرية وحتى هذه اللحظة من التاريخ صفة مالزمة لها.

ولما كانت الحضارة البشرية قد شهدت حروبًا كثيرة، محلية ودولية، فإنها مع األيام حاولت أن تجعلها أقل وحشية و همجية.

وقد كان نبي هللا موسى مقاتالً، ونبي هللا داوود وغيرهم.

وتذكرت حينها قصة جعفر بن أبي طالب عندما وصف حال العرب قبل بعثة نبي هللا محمد عليه الصالة والسالم.

حيث قال للنجاشي ملك الحبشة:

"أيها الملك، كنا قوًما أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكppل الميتppة، ونppأتى الفppواحش ونقطppع األرحppام، ونسppيئ الجppوار، ويأكppل

القوى منا الضعيف، وبقينا عىل ذلك حتى بعث هللا إلينا رسوالً منppا نعppرف نسppبه وصppدقه وأمانتppه وعفافppه.فppدعانا إىل هللا،

لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واَباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، وقد أمرنا بصppدق الحppديث، وأداء األمانppة، وصppلة

الppرحم، وحسppن الجppوار والكppف عن المحppارم، وحقن الppدماء، ونهانppا عن الفppواحش وقppول الppزور، وأكppل مppال اليppتيم، وقppذف

المحصنات. وأمرنا أن نعبد هللا وحده وال نشرك به شيئا، وأن نقيم الصالة ونؤتى الزكppاة ونصppوم رمضppان. فصppدقناه واَمنppا بppه

واتبعناه عىل ما جاء به من عند هللا، فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. فما كان من قومنا أيها الملppك إال أن عppدوا علينppا.

فعذبونا أشد العذاب ليفتنونا عن ديننا ويردونا إىل عبادة األوثان. فلما ظلمونا وقهرونا وضيقوا علينppا وحppالوا بيننppا وبين ديننppا

. ”خرجنا إىل بالدك واخترناك عىل من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا إال نظلم عندك

نفهم من هذه الخطبة أن الجزيرة العربية كانت بال أمن، بال قوانين، بال نظام، بال محاكم، و بال حقوق.

كانت تخوض الحروب عىل أتفه األسباب و باستمرار، كما حدث في حppرب البسppوس- عىل سppبيل المثppال- هppذه الحppرب الppتي

قامت بسبب جمل، ودامت أربعين عاًما.

وفي المقابل، فإن المجتمع الدولي في ذلك الوقت قد عرف التعامل مع األقليات الدينية باضطهاد كبير، فقد هاجر النساطرة

خوًفا من اضطهاد البيزنطيين لهم، ولجأوا بالد فارس، وأقاموا في رعايتها وقًتا طويالً حتى قدوم المسلمين.

وكانت الشعوب تحت اإلضطهاد الروماني محرومة من أبسط الحقوق، وهو اختيار دينها، وحرية ممارسة شعائرها.

وبناًء عىل هذه المعطيات وغيرها، فلم يكن متاحًا للمسلمين في ظل اإلمبراطورية الرومانية التعبد بحرية، فقد استشهد فروة

الجذامي مصلوبًا بسبب إسالمه، وبدا جلًيا أن اإلمبراطورية الرومانية لن تتسامح مع اإلسالم كدين.

كتاب محاسن اإلسالم. أحمد يوسف السيد.28
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كما كان الحال في بالد مصر وغيرها حيث اُضطهدت الشعوب ورضخت تحت االستبعاد والقهر.

ومن ناحية أخرى، فمن المعروف أن مفهوم السيادة لم يعرف الثبات واالسppتقرار بصppورته الراهنppة في ذلppك الppوقت، فلم يكن

في التوسع في األراضي األخرى عيب أو ضير بمقياس القرون الوسطى.

 وهو في الحالة المتعلقة بالفتوحات اإلسالمية كان حالً ال مفر منه، إن أرادوا تأمين حرية التعبد للمسppلمين في جزيppرة العppرب

أو خارجها، وكذلك إن أرادوا الدعوة لإلسالم بحرية ودون عوائق.

إضافة إىل أن الوضع في زمن بعثة الرسول لم يحتمل ظهور قوة ثالثة إىل جانب الفرس والروم، وقد بات جليppًا خشppية هرقppل

الروم من المسلمين كما تقول الروايات التاريخية.

فتأهب الفرس والروم للهجوم عىل المسلمين، و أرسل كسرى شخصين إلحضار رسول هللا، وقام بأسر الصحابي الذي أرسppله

النبي برسالته، باإلضافة إىل قيام كسرى بتمزيق تلك الرسالة، وقيام الوالي الغساني في الشام بقتل رسول رسول هللا.

وكان هذا بمثابة إعالن حرب، كان قد أدى إىل معركة مؤتة، ثم انتشppرت الشppائعات بتجهppيز الغساسppنة للهجppوم عىل المدينppة،

وذلك بترتيب من المنافقون وأبو عامر الراهب المقيم عند قيصر الروم في ذلك الوقت. فكان خيار القتال هو خيار المسلمين

الوحيد.

. أرنولد توينبي ”قال المؤرخ البريطاني  “

"عند دخppول األوربpيين إىل قpارتي أمريكppا و أسppتراليا أبppppادوا الهنppود الحمppر و سppكان أسppتراليا األصppليين، بينمppا عنppد دخppول

و هذه اندونيسppيا اكppبرالمسلمين إىل أندونيسيا و ماليزيا و الفليبين لم يدخل معهم جندي واحد بل نشروا اإلسالم بأخالقهم، 

. 29" مليون مسلم 300بلد اسالمي في العالم 

كتاب تاريخ الحضارة.29
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ِإقامة العدل وشهادة حق
-476)إن العالقة بين الدين والدولة في القرون الوسطى  (م كانت عالقة مصالح، يقوم فيهppا السياسppي بالحصppول عىل1453 

شرعية حكمppه من رجppل الppدين، بينمppا يpرخص السياسppي سppلطة رجppل الppدين الدينيppة والهيمنppة عىل قلppوب أتباعppه، ويضppمن

استمرارية مؤسسته الدينية عبر الهبات واألموال.

وبمجيء اإلسالم، فكك اإلسالم هذه العالقة، معطًيا مساحة أكبر للفكر والمنطق، معتمًدا عىل مباديء الحرية الدينية، وتوفppير

البراهين في تحديد دور الدين في الحياة العامة، خاصة في جانبها السياسي.

فعىل سبيل المثال:

:12)وصية أبى بكر الصديق لجنود اإلسالم قبل فتح بالد الشام  ( هجرية

"يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلppوا طفالً صppغيرًا أو شppيخًا

كبيرًا وال امرأة، وال تعقروا نخالً وال تحرقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرًا إال لمأكلة وسوف تمرون

بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغpوا أنفسpهم لpه. وسpوف تقpدمون عىل قpوم يpأتونكم بآنيpة فيهpا ألpوان

. …”الطعام فإذا أكلتم منها شيئًا فاذكروا اسم هللا عليها 

قبل تدوين اتفاقيات جنيف بأكثر من ألف عام، كانت معظم النقاط األساسية للحماية التي توفرها تلppك االتفاقيppات موجppودة

بالفعل في مضمونها األساسي في التعاليم اإلسالمية.

وفي الواقع، فإن العديد من القيود التي تفرضها الشريعة اإلسالمية عىل المقاتلين تفوق بعظمتهppا مppا هppو مطلppوب بمppوجب

القانون الدولي اإلنساني، وخاصة في ساحة الصراع المسلح غير الدولي.

وعندما نظمت هيومان رايتس ووتش لقpاءات مpع قpادة المجتمpع المpدني في العpالم اإلسppالمي لمناقشpة حمايpة المpدنيين،

شهدت بالحق قائلًة:

. ”لم نواجه حججًا تدعي أن الشريعة اإلسالمية تتبع معايير مختلفة "

كما قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة:

"بل كان الناس يؤكدون التطابق بين القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية، وربما كانوا يبppالغون في التعبppير عن هppذا

. ”التطابق
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 اَل تعددية في الحق 
قال لي أحدهم يوًما:

إن الحروب في اإلسالم كانت إلجبار غير المسلمين عىل الدخول في اإلسالم، وأن الذين اعتنقppوا اإلسppالم دخلppوا فيppه بppاإلكراه

والقهر، ال عن اقتناع وتسليم.

قلت له:

من أجبر التتار عىل دخول اإلسالم، وهم المنتصرون في المعركة؟

هل يعتنق المنتصر دين المغلوب مجبرًا؟

ألم يرحب أقباط مصر بالمسلمين واعتبروهم محررين لهم من اضطهاد الرومان؟

بل وساعدوهم عىل دخول البالد للتخلص من سيطرة الرومان.

أليس الصحابي عمرو بن العاص  هو من أعاد إىل بطريرك القبط في بالد مصppر كنائسppه ورفppع الظلم عنppه بإعادتppه إىل مزاولppة

عمله، عندما كان مضطهًدا من الرومان وهاربًا من بطشهم؟

قال السائل:

لكن المسلمون قد قاموا بفرض الجزية عىل األقباط.

قلت له:

وإن فرضوا الجزية عىل المقاتل فقط وليس عىل جميع أفراد المجتمع من األقباط مقابل الحماية واعفائه من خppوض الحppروب

معهم، لكنها تبقى مبلًغا ضيئالً جًدا في واقعه وقياًسا عىل مبلغ الجزية الذي كانوا يدفعونه عن كل أفراد األسرة وبمبالغ باهظة

للدولة الرومانية.

وهي ما يشبه الضريبة التي أقرها القانون العالمي اليوم مقابل توفير الخدمات والحماية من الدولة لمواطنيها.

رينهاردت دوزي "قال المؤرخ الهولندي  "30:

"لقد كان غالبيppة النصppارى في الشppرق ينتمppون إىل مppذاهب متعppددة، كppانت قppد لِقيت من اضppطهاد حكومppة القسppطنطينية

ة في البقppاء عىل –وإعناتها ما أرهق أصحابها إرهاًقا، فلما جاء اإلسالم  ومن طبيعته التسامح واإلخاء  ترك لهم الحريppة التامَّ –

َّلهم بحمايته، وساوى بينهم في الحقوق عىل اختالف َمذاهبهم، وبما أنهم كانوا مضطرين إىل دفع ضppرائب فادحppة دينهم، وَظل

. ”لإلمبراطور الروماني، فقد أعفاهم اإلسالم منها، ولم يفرض عليهم إال جزية معتدلة ال ترهق أحًدا

  كتاب نظرات في تاريخ اإلسالم.30
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القدس حتى ال الكاملة عىل مدينة  بعد سيطرته  الخطاب الصالة في كنيسة القيامة  بن  ألم يرفض عمر  له مسترسلة:  قلت 

يظن المسلمون أنها رخصة بتحويل الكنيسة إىل مسجد؟

؟31أليس مفتاح كنيسة القيامة في عهدة عائلة مسلمة حتى يومنا هذا

يقول فرد من أفراد هذه األسرة:

، حيث قام القائد الفppاتح صppالح الppدين، بعppد تحريppر القppدس من أيppدى١١٨٧"تشرفت عائلتى بهذه المهمة المقدسة، منذ عام 

الصليبيين باتباع خطى الخليفة عمر بن الخطاب الذي خط بيده العهدة العمريppة والppتى تظهppر سppماحة الppدين اإلسppالمى الppذي

. ”أعطى النصارى عهًدا يضمن السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية في بيت المقدس

وممارسة شعائر غير المسلمين وفًقا للعهدة العمرية كانت بشروط من بينها:

عدم ايواء الجواسيس في كنائسهم أو منازلهم، وعدم غش المسلمين، وأن ال يضربوا بنواقيسهم إال ضربًا خفيًفا في جوف

.32كنائسهم، وال يظهروا عليها الصليب، وال يرفعوا أصواتهم في الصالة وال القراءة في كنائسهم. وغيرها من الشروط

قال السائل: أليس ما فعله المسلمون هو استبدال استعمار باستعمار؟

قلت له: حكم الدولة اإلسالمية في ذلك الوقت كان ليس استعمارًا، فقد تحولت جماعة الفاتحين المسلمين لجماعppة ضppامنة

ا عىل أحpوال أهpل الذمpة وحمpايتهم، مpع pًلمين جميعpة المسpي رقابpلحقوق أهل الذمة، بمعنى أن الوضع المثالي كان يقتض

منحهم المواطنة الكاملة بمفهومها المعاصر.

وهذا بمقياس العصور الوسطى تقدم كبير للغاية.

إن األمم غير العربية التي دخلها اإلسالم ما زالت تحتفل بأعياد المسلمين لتمسppكها الشppديد بppدين اإلسppالم، أمppا األمم الppتي

. أعياد االستقالل في دول الوطن العزبي والعالم اإلسالمي (دخلها االستعمار فإنها تجعل من فراق المستعمرين عيًدا قومًيا  (

علينا أن نفهم أن االستعمار بجميع أشكاله هو استغالل اقتصادي واستراتيجي لصppالح الدولppة المسpتعمرة، ولهpذا نpرى البالد

المستعِمرة نهضت عىل حساب األراضي المستعمرة.

ثم أن الشعوب لم يسبق أن ثارت عىل الفاتحين المسلمين، الذين جاءوا بهدف رفع الظلم عن هذه الشعوب، كمppا ثppارت عىل

المستعمرين الذين قد أدركت هذه الشعوب أهدافهم من الظلم ونهب الثروات.

فهناك فرق كبير بين االستعمار والفتح اإلسالمي، فنالحظ ردة فعpل الشpعوب بعpد نهايpة الحقبpة االسpتعمارية ، عىل سppبيل

. وهكذا فرنسا والجزائر مثالً، بريطانيا و مصر،  بريطانيا والهند (المثال،  … (

31: . . 1392598https //www almasryalyoum com/news/details/     

32   : . 140http //iswy co/e ib        

http://iswy.co/e140ib
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1392598
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وعليهم ما عىل للمسلمين  ما  لهم  حياتهم  في  لهم  اآلخرين معهم ومشاركتهم  هو ضم  فتوحاتهم  المسلمون فأساس  )أما 

، مع تباين في التطبيق الpذي تعتريpه العيpوب، والpذي أخpذ بعض األحيpان في عصpور الحقpة (المسلمين من حقوق وواجبات

طابًعا سياسًيا بسبب الضعف البشري.

فال بوجد تشابه بين الفتوحات اإلسالمية وما فعله اإلستعمار الغربي عىل سبيل المثال، في المئppتين سppنة الماضppية. المppدن

التي فتحها المسلمون كانت من أعظم المراكز العلمية والحضارية لعقود من الزمن: بغppداد، سppمرقند، القppاهرة، الخ. أمppا الppتي

احتلها الغرب فقد أصبحت خرابا.

وهذا يقودنا إىل أهمية التمييز بين دين اإلسالم المثالي والمسلمون الغير مثاليون.

وقد عاش اليهود والنصارى بكنف اإلسالم يتمتعون بحقوقهم. وهذا ما ينادي بها العالم اليppوم، الppدين اإلسppالمي الppذي جعppل

لغير المسلم حقوقppًا عنppده، وعppرَّف البشppرية كلهpا المعppنى الحقيقي للتعppايش السppلمي، ولكن دون اإلعpتراف بصppحة دين غppير

المسلم، فالدين الصحيح دين واحد ال تعددية فيه.

فال تعددية في الحق.

وذلك بالتمسك بحقيقة مطلقة ال حياد عنها، وهي أن الدين الصحيح هو دين واحد فقط، وهو اإليمان بالخppالق الواحppد األحppد

الذي ليس له شريك وال ولد، فهو يخلق وال يلد، وعبادته مباشرة دون تدخل قديس وال قسيس وال أي وسيط.

أوضح هللا تعاىل الدين الحق في هذه اآلية من سورة البقرة:

ِلِه ۚ ُCCن رُّس ِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ۚ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَماَلِئِكَِتِه َوكُُتِبِه َورُُسِلِه اََل نَُفرُِّق بَْيَن َأَحCCٍَد مِّ آَمَن الرَُّسوُل بَِما َأُنزَِل ِِإلَْيِه ِمن رَّب
ََّنا َوِِإلَْيَك اْلَمِصيرُ  .(285)َوَقالُوا َسِمْعَنا َوَأََطْعَنا ۖ ُغْفرَانََك رَب

فدين اإلسالم يقوم عىل فكرة عدم التفريق بين أنبياء ورسل هللا من آدم إىل محمد بما فيهم موسى والمسppيح عليهم الصppالة

والسالم.

ٰى َCCا َأُوِتَي ُموس CCََباِط َوم ْCCوَب َواَأْْلَسCCَُحاَق َوَيْعق ْCCُقولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما َأُنْزَِل ِِإلَْيَنا َوَما َأُنْزَِل ِِإىَلٰ ِِإبْرَاِهيَم َوِِإْسَماِعيَل َوِِإس
ِِّهْم اََل نَُفرُِّق بَْيَن َأَحٍَد ِمْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن   .(136)َوِعيَسٰى َوما َأُوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن رَب
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سماحة اِإْلسالم: شهادة واقع
السpفارديم حصpولهم عىل حpق العيش في الدولpة العثمانيpة بعpد نفيهم من األنpدلس عpام (اعتبر يهود من أصpول أندلسpية  (

، مكسًبا حقيقًيا منحهم الحياة وفرصة الحفاظ عىل قيمهم الدينية، ووفر فرصة انتقال التقاليppد والثقافppة األندلسppية إىل1492

األراضي التركية.

وقال موريس ليفي، عضو مجلس الجمعيات الوقفية وممثل المؤسسات الوقفية لألقليات الدينية في الجمهورية التركية:

.1492"إن إسبانيا نفت اليهود عام  ” إىل الدولة العثمانية، التي منحتهم حق العيش عىل أراضيها

pلنفي اليهود من األندلس إىل األراضي العثمانية:527وأضاف ليفي لألناضول، بمناسبة الذكرى السنوية ال 

"أن منح العثمانيين لليهود حق العيش عىل أراضيهم شكل فرصة مهمppة للموسppويين اسppتطاعوا عبرهppا الحفppاظ عىل قيمهم

. ”الدينية

وأشار ليفي أن اليهود واجهوا صعوبات كبيرة هددت حياتهم ووجودهم إبان االمتppداد المسpيحي باتجpاه األنppدلس في العصpور

الوسطى، وأن بقائهم في إسبانيا خالل تلك الحقبة، كان سيعرضهم للقتل أو إجبارهم عىل تغيير دينهم.

وأضاف:

"عاش اليهود بأمان في األندلس لعدة قرون في ظل الدولة األموية، حتى سقوط األنppدلس بيppد اإلسppبان وتعرضppهم لحمالت

. ”إبادة دفعهم نحو الهروب إىل الدولة العثمانية التي شيدت أركانها وفق المنظور الحضاري اإلسالمي

كان اليهود منفتحون عىل العمل في ظل التنوع الثقافي، ويتقنppون مهنppا مختلفppة، ويتعايشppون بشppكل جيppد مppع "وتابع قائالً: 

المسيحيين والمسلمين، وكذلك يتعاونون مع الحرفيين والجنود والفنانين والمزارعين، كل هذا أكسبهم أهمية داخppل مجتمppع

. ”الدولة العثمانية الطامحة للتطور

ولفت إىل أن الدولة العثمانية أيًضا لم تصدر أي قانون ولم تقم بأي ممارسة تستهدف اليهود وإيppذائهم، وأن اليهppود بppدورهم

.33عملوا عىل تطوير أنفسهم ليكونوا رعايا مفيدين للدولة

أليست هذه المعاملة نابعة من تعاليم نبيلة جاء بها اإلسالم؟

33             : . 8 9 82 8 7 9 81 8 9 2019 08 02 9 8https //arabicpost net/%D %AB%D % %D %A %D % %D %A / / / /%D % A  

9 87 9 88 8 - 8 7 9 84 8 3 9 86 8 9 84 8 3- 9 8%D % %D % %D %AF %D %A %D % %D %A %D % %D %AF%D % %D %B %D % A

9 87 9 88 8 - 8 3 9 81 8 7 8 1 8 9 8 9 85%D % %D % %D %AF %D %B %D % %D %A %D %B %D %AF%D % A%D %  /  

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2019/08/02/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%85/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2019/08/02/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%85/
https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2019/08/02/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%85/
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جاذبية اِإْلسالم
يتكرر تعليق جميل من غير المسلمين الذين سمعوا عن اإلسالم ألول مرة حيث يقولون:

لم نكن نعرف أن هناك دين عىل وجه األرض يدعو أتباعه لعبادة الخالق مباشرة بدون قديس وال قسيس وال أي وسppيط. وأنppه

الواحد األحد الذي ليس له شريك في ملكه وال ولد، وأنه تعاىل ال يتجسد في صورة إنسان وال حيوان وال صنم.

ويقولون:

النصpارى يعبpدون المسpيح، والبpوذيين يعبpدون بpوذا، والهنpدوس (كنا نظن أن المسpلمين يعبpدون محمpًدا، و المسpيحيين  (

يعبدون كريشنا. وكنا نبحث عن دين يقول: الخالق واحد أحد، اعبدوه وحده، وهو دين أنبياء هللا إبراهيم وموسى.

نفهم من هذا التعليق أن هناك حاجة ماسة لتبليغ الppدين الصppحيح لجميppع األمم، ولكن مppع إعطppاء الجميppع الحppق في اختيppار

الدين، وحرية ممارسة الشعائر الدينية التي تخص دينه، دون قتل وال إرهاب وال إراقة دماء، وهذا ما لم يوفره إال دين اإلسالم

عىل وجه األرض.

ولم يضطر المسلمون لرفع السالح والقتال إال لحماية أنفسهم ودفع عدوان من اعترض طريقهم أثناء تبليغهم للدين الصحيح.

لقد مكث محمد رسول هللا في مكة ثالثة عشر عاًما يدعو بالحجة والموعظة الحسpنة بال قتpال أو إراقpة دمpاء، وكpان وأصpحابه

مستضعفين يتعرضون للتعذيب والتنكيل ليرجعوا عن دينِهم، فما صرفهم هذا عن اإلسppالم، ومppا زادهم إال إصpرارًا عىل اتبpاع

الحق، فإن كان هناك إكراه، ففي الصد عن اإلسالم، ال في اتباعه.

–دخل اإلسالم إىل أهل يثرب  المدينة النبوية  بال أي قتال؛ فقد اقتنع سادتهم باإلسالم حين عرضه عليهم الرسول فبايعوه –

بيعتي العقبة األوىل والثانية، ثم أرسل إليهم مصعب بن عمير فاجتهد في دعوة أهppل المدينppة حppتى دخppل معظمهم في دين

اإلسالم وتحملوا في سبيله االضطهاد، فأين اإلجبار في إسالم أهل المدينة؟

 أما غزوات اليهود وفْتح مكة ومؤتpة وتبpوك وغيرهpا، فكpانت تأديبpًا لمن خpانوا العقpود، وخpالفوا العهpود والمواثيpق، وبpدؤوا

باالعتداء، أو قتلوا رُسل رسول هللا.

عندما دخل رسول هللا مكة فاتحًا، وارتجف أعداءه من الخوف، متسppائالً: مppا تظنppون أني فاعppل بكم؟ قppالوا : أخ كppريم وابن أخ

كريم. فقال :اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلماذا لم يقتلهم الرسول جميًعا بهدف القتل واإلجبار؟

كان المسلمون يدخلون في الغالب في معارك غير متكافئة من حيث العدد والعدَّة، حيث كان خصppمهم يتفppوق عليهم تفوقppًا

–ساحًقا. في غزوة مؤتة  عىل سبيل المثال  نجد أن عدد جنود المسلمين حوالي ثالثة آالف رجل، في حين كppان عppدد جيش –

الكفار مائتي ألْف مقاتل، ناهيك عن التفوق في العدَّة واآللة الحربية، فهل سعى ثالثppة آالف مسppلم في فppرض اإلسppالم عىل

مائَتي ألف شخص؟!
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إن العقائد ال تستقر في النفوس تحت وطأة السيف والقهر عىل اإلطالق، وإنما تستقر باإلقناع وبالحجة الواضحة، ولو كانت

الشعوب قد دخلت في اإلسالم مجبرة فسرعان ما كانت تمردت عليه وتركته، ولكن الحقيقة التي يشهد لها التاريخ والواقppع أن

كًا بدينها، رغم ما تعانيه من اضطهادات وحروب في كثير من أنحاء العالم حتى في الشعوب اإلسالمية هي أكثر الشعوب تمسُّ

عصرنا هذا.

من المعلوم أن هناك كثافة إسالمية في جنوب شرق آسيا، في بالد لم تطأها قدم مجاهد مسلم فاتح، كالفلبين وإندونيسppيا،

فهناك عشرات بل مئات الماليين أسلموا، فمن الذي أجبر هؤالء عىل اعتناق اإلسالم؟ وجدير بالذِّكر أن هؤالء يُشكلون غالبية

المسلمين في عصرنا.

كما أن هناك كثيرًا من المسلمين في دول أوروبppا واألمريكppتين، وهي بالد لم يppدخلها الفppاتحون المسppلمون، وهنppاك أقليppات

مسلمة في كل الدول غير اإلسالمية وهم متمسكون باإلسالم.

قام المسلمون بفتح النوبة تحت قيادة عبد هللا بن أبي السرح، وكذلك قاموا بفتح أجزاء من غرب أفريقيا تحت قيادة عقبة بن

نافع، وفي عهد دولة المرابطين تم فتح أغلب مناطق غرب أفريقيا. المتمثلة في بوركينا فاسو ،غامبيا، غينيا، النيجر ،نيجيريا،

مالي، موريتانيا، السنغال، سيراليون ،ساحل العاج، تشاد، الكاميرون. كل هppذه الppدول ذات غالبيppة مسppلمة بفضppل فتوحppات

المسلمين وهم متمسكين بدينهم إىل يومنا هذا مع كل التشويه اإلعالمي لدين اإلسالم في وقتنا الحاضر.

ونسمع يومًيا عن دخول جموع في دين اإلسالم أفواجًا في بالد غير إسالمية، حتى ثبت باإلحصاءات الرسppمية العالميppة وغppير

اإلسالمية أن اإلسالم هو أسرع الديانات انتشارًا في العالم اآلن.

:34جاء في دراسة الدكتور محمود السيد

القبيلppة )اعتنق  كورجوز  حاكم فارس من قبل  أجتاي خان  الديانة اإلسالمية في أواخر عهده، بعppد اعتنppاق بركppة خppان  ” ” ” ” "

(هp للعقيدة اإلسالمية في أول نصر حقيقي لإلسppالم، خاصppة بعppد أن تبعppه السppواد األعظم من رعيتppه،666–هp  654الذهبية 

”حتى إن كل رجال جيوشه كانوا مسلمين وهم مغول، وتبع ذلppك توثيppق الروابppط السياسppية بين  بركppة خppان  و بيppبرس  ” ” ”

. ”سلطان مصر، وتحالف كالهما ضد أسرة  هوالكو  في فارس ” ”

يقول تعاىل:

يونس:  ا ۚ َأََفَأَنَْت تُْكرُِه النَّاَس حَتَّٰى َيكُونُوا ُمْؤِمِنيَن  َُّك آَلَمَن َمْن ِفي اَأْْلَْرِض كُلُُّهْم جَِميع\ (.99)َولَْو َشاَء رَب
وقد يقول قائل:

ولماذا سمح اإلسالم بالقتال أصالً؟ إن لم يكن السبب إجبار الناس عىل اعتناق اإلسالم؟

/  التتار والمغول   ص34 ( ” ”150  –154.  )
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والجواب عىل ذلك:

.مواجهة من قاتل المسلمين لمنع تبليغ الناس بضرورة عبادة الخالق وحده مباشرة بدون وسيط

.الدفاع عن النفس

.التصدي لمن يمنعهم من اعتناق الدين الصحيح ويضطهدهم

.قتال من يمنع المسلمين من تبليغ الرسالة

.تطهير األرض من أجواء الفتن، حتى يتم تسهيل عبادة الناس لله رب العالمين وحده

البقرة: (.190)َوَقاِتلُوا ِفي َسِبيِل هَّللاَِّ الَِّذيَن يَُقاِتلُونَكُْم َواََل َتْعَتُدوا ۚ ِِإنَّ هَّللاََّ اََل يُِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  
لذلك قال ربعي بن عامر لرستم ملك الفرس:

"إن هللا ابتعثنا لُنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة هللا، ومن ضيق الppدنيا إىل سppعتها، ومن جppور الppديانات إىل عppدل

اإلسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منppه ورجعنppا عنppه، ومن أَبى قبلنppا منppه الجزيppة وإن رفض

. ”قاتلْناه حتى نظفر بالنصر

ويعني هنا من أبى وأصppر عىل القتppال، وليس من أبى وأصppر عىل البقppاء عىل دينppه ودفppع الجزيppة، واحppترم حقppوق المسppلمين

وغيرهم. فهناك فرق كبير بين الحالتين.

قال هللا تعاىل:

البقرة:  الِِميَن  (.193)َوَقاِتلُوُهْم حَتَّى اََل َتكُوَن ِفْتَنٌة َوَيكُوَن الدِّيُن لِلَِّه َفِِإِن انَْتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن ِِإاَلَّ َعىََل الظَّ
ولتوضيح ذلك نقول:

إنك إذا أردت أن تعالِج شخًصا من إدمان الخمر، فال بد أن تبعده عن مكان الخمور.

وإذا أردت إلنسان أن يتوب من الزنا، فال تجعله يعيش بين بيوت الدعارة.

وعندما تريد أن تجعل الناس أصحاء، فيجب أن توفر لهم أجواء صحية نظيفة.

 في اإلسالم إنما هو إلفساح الطريق للناس لالختيار بين عبادة هللا وترك الشppرك، أو البقppاء عىل دينppه مقابppل شppروطفالقتال

ا بppأن ppًل. علمppمن بينها دفع الجزية، من خالل توفير أجواء إيمانية لهم تساعدهم عىل حرية االعتقاد والتفريق بين الحق والباط

: ال إكراه في الدين: أي ال تكرهوا أحppًدااإلسالم  أمر الناس باإليمان بخالق الكون وعبادته وحده.  ” قال مفسر القرآن ابن كثير "

عىل الدخول في دين اإلسالم، فإنه بين واضح، جلي دالئله وبراهينه، ال يحتاج إىل أن يكره أحد عىل الدخول فيه.

قال هللا تعاىل:

البقرة:  (.256)اََل ِِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
نجد خالصة جميع ما قد سبق في أقوال غير المسلمين التالية:
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أمين معلوف ” يقول الكاتب اللبناني النصراني  “35:

، بداًل من كونهم مسيحيين في بلد فتحتppه الجيppوش المسppلمة، ال النصرانية"لو كان أجدادي مسلمين في بلد فتحته الجيوش

أظن أنهم كانوا استطاعوا اإلستمرار في العيش لمدة أربعppة عشppر قرنpًا في مppدنهم وقpُراهم محتفظين بعقيpدتهم. مppاذا حppدث

فعلياً لمسلمي إسبانيا وصقلية؟ لقد اختفوا حتى آخرهم، ُذبحوا أو ُهجّروا أو تم تعميدهم بالقوة. يوجد في تاريخ اإلسالم ومنذ

. ”بداياته قدرة مميزة عىل التعايش مع اآلخر

ويتابع قائالً:

"وفي نهاية القرن الماضي كان يوجد بين سكان اسطنبول، عاصمة القوة اإلسالمية األساسية، أغلبية غير مسلمة تتألف من

اليونانيين واألرمن واليهود. هل يمكن أن نتخيل في العصر ذاته أن يكون نصف سكان باريس أو لنppدن أو فيينppا أو بppرلين من

. ”غير المسيحيين، مسلمين أو يهود؟ وحتى اليوم أيًضا يتفاجأ العديد من األوروبيين بسماع نداء المؤذن في مدنهم

جوناثان براون، أستاذ جامعي أمريكي باحث في الدراسات اإلسالمية. وهو رئيس تحرير موسppوعة أكسppفورد لإلسppالم والقppانون

, ينسف في محاضرته االفتراء القائل بأن االسالم انتشر بالسيف واإلجبار ويَُبين أن السيف والعنppف1997اعتنق االسالم عام 

كانت سمة الحضارة الغربية وليس االسالم!

فنفهم من جميع ما سبق أن اإلسالم جاء ليحقق ويقيم العدالة عىل وجppه األرض والpتي تتمثppل بعبpادة خpالق الكppون مباشpرة

ونصرة المظلوم، ودين جاء بهذا الهدف سينتشر بسرعة الppبرق، دون إجبppار وال عنppف، ألنppه الppدين الppذي تهفppو إليppه النفppوس.

وسرعة انتشار هذا الدين هو الواقع الذي يشهده العالم بأسره اليوم. فالدين عنppدنا صppحيح ومعتقداتppه سppليمة، ويحث ويُحفppز

عىل العلم بأسلوب روحي، عقلي ومنطقي، ويرفض البدع والخرافات، فاألساس عنppدنا موجppود وال ينقصppه إال البنيppان، إلعppادة

بناء الحضارة من جديد.

  كتاب الهويات القاتلة.35
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 اِإْلسالم: دين ودولة
في حواري مع أحد العلمانيين الفرنسيين يوًما، كppان قppد سppألني قppائالً: لمppاذا ال يُفصppل الppدين عن الدولppة، وعن حيppاة النppاس

وسلوكهم، كما في التجربة الفرنسية مثالً.

قال أيًضا: ولماذا ال تكون المرجعيات في المجتمع لرأي اإلنسان ووجهة نظره فقط كما هو الحال في الغرب؟

قلت له مبتسمة: تقصد مرجعيات تعود ألهواء اإلنسان ورغباته وتقلبات مزاجه!

قلت له مستطردة: إذا كنت تقصد النصرانية فنعم، فالنصرانية عقيدة روحية فقط وال ينبثق منها نظام.

أما اإلسالم فهو نظام حياة، ال يفصل عن الحياة. إن اإلسالم عبارة عن عقيدة روحية تشريعية، ينبثق منه نظام حياة ينظم كppل

العالقات.

. مأكل وملبس وأخالق (عالقة اإلنسان بنفسه.  (

. عقود ومعامالت (عالقة اإلنسان باإلنسان.  (

. عقائد وعبادات (عالقة اإلنسان بخالقه.  (

دينية بالمعنى المفهوم في الفكر الغربي سابًقا. ”الدولة في اإلسالم ليست دولة  “

بل إن في المفهوم اإلسالمي ال طبقية وال رهبانية وال قداسة لفعل البشر.

وهي دولة واجبها الرئيسي خدمة مصالح الناس. و ليست دولة مدنية تفصل الدين عن الحياة.

بل هي دولة بشرية تطبق األحكام الشرعية.

فكان مما سمعت لشاب مثقف وأعجبني كثيرًا أنه:

:43عندما قال القرآن الكريم في سورة البقرة -

وأقيموا الصالة.

:2قال أيًضا في سورة المائدة -

أوفوا بالعقود.

:43وعندما قال في سورة البقرة -

وآتوا الزكاة.

:4قال أيًضا في سورة التوبة-

وأتموا إليهم عهدهم إىل مدتهم.

وهو ما يعبر عن السياسة الخارجية.
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وعندما قال محمد صىل هللا عليه وسلم:

خذوا عني مناسككم.

. البترول والغاز (تحدث أيًضا عن االقتصاد والملكية العامة  (

حيث قال:

الناس شركاء في ثالثة: النار والماء والكأل.

بول ويليامز يقول: ”البريطاني المسلم  “

"العلماني المسلم هو شخص يؤمن بأن الخالق كان قادرًا بما يكفي عىل خلق قوانين رياضppية وفيزيائيppة عاليppة الدقppة لضppبط

. ”حركة األجرام

لكنه لم يكن قادرًا بما يكفي عىل خلق قوانين تنظم المجتمع اإلنساني !!

قلت له:

نحن في الواقع بحاجة إىل شريعة ربانية ثابتة، تناسب اإلنسان في كل أحواله، وال تتغير بحسب األهواء، كما فعلوا في تحليل

الرِّبا والمثلية.

وال تُكتب من قبل األقوياء لتكون ثِقالً عىل المستضعفين، كما في النظام الرأسمالي، وال شيوعية تعارض الفطppرة في الرغبppة

في التملك.

قلت له مستطردة: التجربة الفرنسية جاءت كردة فعل عىل تسلط وتحالف الكنيسة والدولة عىل مقدرات الشعب وعقولهم في

العصور الوسطى.

العالم اإلسالمي لم يواجه هذه المشكلة قط، نظرًا لعملية ومنطقية النظام اإلسالمي.

سألني زائر التيني يوًما عن الفرق بين النظام الشيوعي، الرأسمالي، و بين اإلسالم.

قلت له:

رََسَمت الرأسمالية منهجًا حرًا لإلنسان، َودعتُه للسppير عىل هديppه، حيث ادعت الرأسppمالية أن هppذا المنهج المنفتح هppو الppذي

سيوصل اإلنسان للسعادة الخالصة، لكن اإلنسان وجد نفسه في نهاية المطاف يقبع في مجتمع طبقي، فإما غًنا فاحًشا يقوم

عىل الظلم للغير، أو فقرًا مدقًعا للملتزم أخالقًيا.

ا، وأكpثر pًرًا وألمpثر فقpات أكpوجاءت الشيوعية فألغت كل الطبقات، وحاولت أن ترسم مبادئ أكثر صالبة، لكنها خلقت مجتمع

ثورية من غيرها.

ا بشppهادة أعppداء ppًا عظيم ppًوأما اإلسالم فقد حقق الوسطية، وكانت األمة اإلسالمية هي األمة الوسط، فقدمت لإلنسانية نظام

اإلسالم.
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روا في االلتزام بقيم اإلسالم العظيمة. لكن هناك من المسلمين من قصَّ

ولو عىل حساب المجتمppع وبين االشppتراكية الppتي تقppّدس الدولppة (يشّق اإلسالم طريقه بين الرأسمالية التي تقّدس الفردية  ( "

(”ولو عىل حساب الفرد (36.

قلت له:

بخصوص حرية التملك في الرأسمالية، فالملكية الخاصة هي المبدأ العام.

 فالملكية العامة هي المبدأ العام. اإلشتراكية،أما في

أما اإلسالم فقد سمح بملكيات ذات أشكال متنوعة:

الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل األراضي العامرة.

ملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات ومعادن.

ملكية خاصة: تكتسب فقط عن طريق العمل االستثماري بما ال يُهدد التوازن العام.

قال: وماذا بخصوص الحرية االقتصادية؟

قلت له: في الرأسمالية، تُترك الحرية االقتصادية بال حدود.

أما في االشتراكية، فمصادرة الحرية االقتصادية تماًما.

أما في اإلسالم، يُعترف بالحرية االقتصادية في نطاق محدود يتمثل في:

التحديد الذاتي النppابع من أعمpاق النفس بنpاًء عىل التربيpة اإلسppالمية، الpتي تمنppع أعمpاالً متعpارف عىل تأثيرهpا السpيئ عىل

المجتمع مثل: الغش، والَميِسر، والرِّبا، وغيرها.

قال: هل تعترفون في الديمقراطية؟

قلت له: لدينا ما هو أفضل من الديمقراطية، لدينا الشورى.

قال: وما الفرق؟

قلت له: الديمقراطية هي عندما تأخذ رأي جميع أفراد أسرتِك بعين االعتبار في قرار مصيري يخص األُسppرة مثالً، بغض النظppر

عن خبرة هذا الفرد أو عمره أو حكمته، من طفل في رياض األطفال إىل الجد الحكيم، وتساوي بين آرائهم في اتخاذ القرار.

أما الشورى فهي توجهك الستشارة كبار السن والمقام وأصحاب الخبرة لما يصلح أو ال يصلح.

قلت له معقبة: الفرق واضح جًدا، وأكبر دليل عىل الخلل باألخذ بالديمقراطية هو إعطاء الشppرعية في بعض الppدول لتصppرفات

هي في حد ذاتها مخالفة للفطرة والدين واألعراف والتقاليد، مثل المثلية الجنسية والرِّبا وغيرها من الممارسات المقيتة.

  اإلسالم كبديل، مراد هوفمان.36
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لمجرد الحصول عىل األغلبية في التصويت، وبكثرة األصوات التي تنادي باالنحالل األخالقي، كانت الديمقراطية قد ساهمت

في خلق مجتمعات ال أخالقية.

قلت له أيًضا: إن الفرق بين الشورى اإلسالمية والديمقراطية الغربية هو خاص بمصppدر السpيادة في التشpريع، فالديمقراطيpة

تجعل السيادة في التشريع ابتداًء للشعب واألمة.

أما في الشورى اإلسالمية، فإن السيادة في التشريع تكون ابتداًء ألحكام الخالق سبحانه وتعاىل والتي تجسدت في الشppريعة،

وهي ليست إنتاجًا بشريًا. وما لإلنسان في التشريع إال سلطة البناء عىل هذه الشريعة اإللهية، وكذلك له سلطة االجتهppاد بمppا

لم ينزل فيه شرع سماوي، شريطة أن تظل السلطة البشرية محكومة بإطار الحالل والحرام الشرعي.

إن االسالم ينظر للحياة كما ينبغي أن تكون. إن ما يتطلع إليه الناس هو دين متوازن يُلبِّي الحاجات الروحية التي ال غنى عنها،

ش الحاجات المادية لإلنسان. الدين يدعو إىل الوسطية. وال يُهمِّ

وهو المبدأ الذي شدَّد عليه الدين السماوي الخاتم الذي جاء به خاتم النبيين محمد صىل هللا عليه وسلم ليppذكر البشppر بعبppادة

خالقهم الواحد األحد مباشرة بدون وسيط و لُيصحح الخطأ الذي وقعت فيه األمم السابقة.

والذي أدى لتشويه مفهوم الدين وربطه بالروحانيات فقط، وبالتالي أدَّى إىل انتشار الخرافات ممpا أدَّى إىل صpرف النpاس عن

الدين بالكلية.

إضافًة إىل أن الدين أصبح مستغالً لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، ومستخدًما كوسيلة للضغط عىل الشpعوب، وهpذا مpا دفpع

، وهو فصل الدين عن الدولة. العلمانية  “كثير من الدول التباع نهج ما يُدعى  “

، والعقل والقلب، فإنه ال تنوير وال نهضppة القرآن والسنة (وبتوفير اإلسالم للترابط واالنسجام بين العقل والدين، العقل والنقل (

وال تقدم وال جمال وال علم حقيقي إال باإلسالم.

لقد نجح اإلسالم الذي يعني:

اإليمان بخالق الكون الذي ليس له شريك وال ولد، وعبادته وحده بدون قسيس وال قديس أو صنم أو أي وسيط.

–نجح هذا الدين كمنهج، بينما فشلت الرأسppمالية والشppيوعية، وإنppه مppا من مستشppرق درس اإلسppالم وحضppارته  مهمppا كppان

- إال واعترف بأن اإلسالم دين ودولة. ولكن ابتعاد المسلمين عن دينهم الصحيح وعجزهم عن نشر مبppادئ اإلسppالمموقفة منه 

بصورة صحيحة ساهم في العقود األخيرة بازدياد نسبة الملحدين والمشككين والحائرين في العالم.

وبدأت البشرية تكفر بكل العقائد لجهلها بالدين الصحيح وفساد ما يُعرض عليها من معتقدات.
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الفرق بين دين هَّللا وعادات الشعوب
يوًما زائر ألماني، وقد كان واحًدا من ضمن مجموعة كبيرة من األلمان الذين يستمعون إىل تعريف باإلسالم كنت أُلقيه سألني

بنفسي عليهم باللغة األلمانية،

حيث كنت أقول إن اإلسالم هو:

اإليمان بأنه ال إله إال هللا وحده ال شريك له وال ولد، وأنه هو الخالق والرازق للكون كله وما يحتويه، لقد خلق الخppالق المسppيح

بال أب وخلق آدم من غير أب وال أم، فهو يخلق وال يلد، وعلينا عبادة الخالق مباشرة بدون قسيس وال قديس وال أي وسيط.

حيث قاطعني السائل قائالً: إذا كان اإلسالم بهpذه البسpاطة والمنطقيpة كمpا تقpولين، فلمpاذا يتسpبب المسpلمون بكpل هpذه

المشاكل السياسية؟

َوقد كان هذا السؤال أمام المجموعة، وكان علّي أن أتدارك الموضوع حتى ال يفسد هجومه هدوء الحوار.

قلت له فورًا:

أنا سوف أموت وحدي، وسوف أُبعث وحدي، وسوف ألقى هللا وحدي، بدون أهلي ومالي.

إنني سوف ألقى هللا بثالثة أجوبة لثالثة أسئلة وهي: من ربك، وما دينppك ومن رسppولك؟ وهللا ينتظppر مppني اِإلجابppة، وهي: أن

هللا الخالق ربّي، وديني هو اإليمان به وعبادته وحpده بpدون وسpيط، ورسppولي محمppد خpاتم الرسppل، وبpاعترافي بمحمpد خpاتم

الرسل، أكون قد آمنت بجميع الرسل الذين سبقوه، وهذا فرض وواجب عىل كل مسلم.

ِلِه ۚ ُCCن رُّس ِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ۚ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَماَلِئِكَِتِه َوكُُتِبِه َورُُسِلِه اََل نَُفرُِّق بَْيَن َأَحٍَد مِّ  آَمَن الرَُّسوُل بَِما َأُنزَِل ِِإلَْيِه ِمن رَّب
البقرة:  ََّنا َوِِإلَْيَك اْلَمِصيرُ   (.285)َوَقالُوا َسِمْعَنا َوَأََطْعَنا ۖ ُغْفرَانََك رَب

ٰى َCCا َأُوِتَي ُموس CCََباِط َوم ْCCوَب َواَأْْلَسCCَُحاَق َوَيْعق ْCCُقولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَما َأُنزَِل ِِإلَْيَنا َوَما َأُنزَِل ِِإىَلٰ ِِإبْرَاِهيَم َوِِإْسَماِعيَل َوِِإس
البقرة: ِِّهْم  (.136)َوِعيَسٰى َوَما َأُوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّب

قلت للجميع: وأنتم أيًضا، وكل إنسان عىل وجه األرض، سوف يقابل هللا وحده، والحياة قصيرة، والموت يداهمنا فجأة، مppتى

سوف نتعلم كيف نُفرّق بين المشاكل الِسياسية والدين؟ أما آن األوان لنتعلم كيف نحدد أولوياتنا؟

فهدأ الرجل وصفقت المجموعة.

ة وشعب من الشppعوب لppديهم عppادات، تقاليppد، قلت لهم جميعا بعد ذلك: أريد أن أسألكم سؤاالً. ِإنه لمن المعروف أن كل أُمَّ

أهواء وبَِدع.

قلت لهم مسترسلة: شخص بسيط مثلي هنا، أو آخر في الصين، أو لديكم في ألمانيا أو في أمريكppا الجنوبيppة أو أفريقيppا مثالً،

كيف يستطيع أن يُفرّق مبدئًيا بين دين هللا البسيط، وتقاليد وبَِدع شعب المكان الذي هو فيه، قبل قراءة أي كتاب ديني؟



105

أخذوا يحاولون التخمين، وبعد أن فشلوا بإعطائي الجواب الصحيح، قلت لهم: كلكم تعرفون شيئًا يُدعى الفطرة السليمة، أو

المنطق السليم، فكل ما هو منطقي من هللا، وكل ما هو معقد من البشر، وضحكوا جميًعا بشدة، ومنهم من صفَّق ثانيًة.

قلت لهم: عىل سبيل المثال، إذا أخبركم رجل دين مسلم أو نصراني أو هندوسي أو من أي ديانة أخرى، أن للكون خالق، واحد

أحد، ليس له شريك وال ولد، ال يأِت إىل األرض بصورة إنسان أو حيوان، وال حجر وال صنم، وأنه علينppا أن نعبppده وحppده ونلجppأ

إليه وحده في الشدائد، فهذا فعاًل من دين هللا، أما إن أخَبركم عppالم دين مسppلم أو نصppراني أو هندوسppي الخ، أن هللا يتجسppد

بأي صورة، ويجب أَن نعبده ونلجأ إليه عن طريق أي شخص أو نَبّي أو قسيس أَو قديس، فهذا من البشر، اتركوه.

قلت لهم أيًضا: إضافًة إىل ذلك، يجب أن تعرفوا أَن دين هللا واضح ومنطقي، وال ألغاز فيه. فأنا هنا إن أردت أن أقنعكم بppأَن

نبي هللا محمد إلٌه عليكم عبادته، فعلّي أن أبذل مجهوًدا كبيرًا لكي أقنعكم بهذا، ولن تقتنعوا أبppًدا، ألنكم قppد تسppألوني: كيppف

يكون محمدٌ إله، وقد كان يأكل ويشرب مثلنا؟ 

قد ينتهي بي المطاف ألقول لكم: أنتم لم تقتنعوا، ألنه لغز ومفهوم غامض، سوف تفهموه عند لقاء هللا. وهذا المثال يppبرهن

 أن دين هللا الصحيح ال بد أن يكون خالي من األلغاز، واأللغاز ال تأتي إال من البشر. عىل

قلت لهم مسترسلة: دين هللا أيًضا مجاني، فالجميع لديه حرية الصppالة والتعبppد في بيppوت هللا، دون الحاجppة لppدفع اشppتراكات

للحصول عىل عضوية للتعبد فيها، أما إن كpان فpُرض علي أن أسppجل وأدفpع النقpود في أيٍّ ِمن دور العبpادة للتعبpد فهpذا من

البشر.

أما إن أخبرني رجل الدين أن علّي أن أُخرج صدقة لمساعدة الناس مباشرًة فهذا من دين هللا.

والناس سواسية كأسنان المشط الواحد في دين هللا، فإنه ال فرق بين عربيٍّ وال أعجميٍّ وال أبيض وال أسود إال بالتقوى. فلppو

أخبروكم أن هذا المسجد أو الكنيسة أو المعبد لألبيض فقط واألسود له مكان منفصل فهذا من البشر.

قلت لهم: تكريم المرأة والرفع من شأنها هو أمرٌ من هللا، لكن قمع المرأة من البشر.

فسأل أحدهم: فلماذا المرأة المسلمة مقمعة إًذا في بعض البلدان؟

إذا افترضنا جدالً أن المرأة المسلمة مقمعة في بعض البلدان، فالهندوسية أيًضا مقمعة والبوذية والنصرانية في نفس البلppد.

هذه ثقافة شعوب، وليس لها عالقة بدين هللا الصحيح في شيء.

 أو شpارب للخمpر، يطلب منللسجائر، أي مدخن ًقلت لهم معقبة: دين هللا الصحيح دائًما في توافق وتناغم مع الفطرة، فمثال

أوالده دائًما االبتعاد عن شرب الخمر والتدخين، لقناعته العميقة بخطرهما عىل الصحة والمجتمع.

ليس فيppه منطppق،هpذا فعندما يُحرِّم الدين الخمر مثالً، فهذا فعال أمرٌ من أوامر هللا، لكن إذا جاء الppدين لُيحppرِّم الحليب مثالً، ف

 سمح لنا بأكل الطيبات، ونهانا عن أكل الخبائث. أنفالجميع يعلم أن الحليب مفيد للصحة. إن من رحمة هللا ولطفه في خلقه
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غطاء الرأس للمرأة، واالحتشام للرجال والنساء مثالً أمرٌ من هللا، لكن تفاصيل األلوان والتصاميم من البشر. فالمرأة الصينية

الريفية الملحدة و السويسرية الريفية النصرانية تلتزم بغطاء الرأس، عىل أساس أن االحتشام شيٌئ فطريٌّ.

فهكذا نستطيع أن نُفرق بين الحق والباطل قبل أن نقرأ أي كتاب ديني.

، منتشر بأشكال كثيرة في العpالم بين طوائpف جميpع الpديانات، وقpد عشpت في أفريقيpا لفpترة طويلpة وأعلم أنًاإلرهاب مثال

ىر% من تعppداد نصا4هناك طوائف نصرانية تقتل وتمارس أبشع أنواع القمع والعنف باسم الدين وباسم هللا، وهم يشكِّلون 

% من تعداد المسلمين. وال يقتصر اإلرهاب عىل هذا، بل هو0, 01العالم. بينما من يمارس اإلرهاب باسم اإلسالم، يشكِّلون 

منتشر أيًضا بين طوائف البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات األخرى.

لكن تسليط الضوء بوسائِل اإلعالم عىل األمثلة السيئة من المسلمين، والجيدة من غير المسppلمين، وإلقppاء لقب إرهppابي عىل

المسلم الذي يقتل غيره، ولقب مريًضا نفسًيا عىل غير المسلم الذي يقتل الغير، هذا ما ال نقبله أبًدا.

وهذا ما قلته لصحفي فرنسي أثناء حواري معه بهذا الخصوص، قلت له: أنتم في اإلعالم تلعبون دورًا خطيرًا في تشويه صppورة

اإلسالم من خالل حرصكُم المتواصل عىل نقل أخبار هذه األمثلة السيئة من المسلمين.

فقال: عذرًا، نحن ال ننقل إال الحقيقة وال ننقل األخبار الزائفة.

قلت له: أنا ال أدعي أن أخباركم زائفة، أنا أقول: إنكم حين تخصصون زاويًة في مجالتكم اإلخبارية للحpديث عن األمثلpة السpيئة

من المسلمين، عليكم أيًضا أن تخصصوا زاويًة أخرى للحديث عن غيرهم، وعندما تُلقبوا القاتل المسpلم باإلرهpابي، فعليكم أن

تُلقبوا القاتل غير المسلم باإلرهابي أيًضا.

قال: كالمك فيه كثير من الصحة.
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يعلمنا اِإْلسالم
ال يوجد في تعاليم اإلسالم ما يقود الناس إىل اإللحpاد، ال يوجpد في اإلسpالم ألغpاز أو غمpوض تُربpك العقpل، اإلسpالم بسpيط

ومتين، وتتلخص تعاليمه فيما يلي:

هppادة خالقppلم عبppيء، وعىل المسppه شppأن للكون إلٌه واحدٌ أحد، وهو هللا، الخالق للكون وما يحتويه، والذي ليس كمثل

وحده، وذلك بالتواصل معه مباشرًة عند التوبppة من ذنب أو طلب المعونppة، وليس من خالل قسpيس وال قppديس وال

أي وسيط. وأن رب العالمين رحيم بخلقه أكثر من األُم بأوالدها، فهو يغفر لهم كلما رجعوا وتppابوا إليppه. وأنppه من حpق

الخالق أن يُعَبد وحده، ومن حق اإلنسان أن يكpون لpه صpلة مباشpرة بربpه. فpالمغفرة ال تتنpافى مpع العدالpة، كمpا أن

العدالة ال تمنع المغفرة والرحمة.

اىلpه تعppد، وأنppريٌك وال ولppه شppنم، وليس لppر أو صppوان وال حجppأن الخالق ال يأِت إىل األرض في صورة إنسان وال حي

 من غير أب وخلق آدمالمسيح وموسى ومحمد لنشر رسالة التوحيد في العالم. خلق المسيحأرسل األنبياء والرسل ك

من غير أب وال أم، فهو يخلق وال يلد، وأمرنا بعبادته بالتوجه إليه وحده كما فعلppوا هم، فالمسppلم يعبppد هللا كمppا عبppد

 نفسه، ويعبد هللا كما عبد محمد هللا وال يعبد محمد.المسيح هللا وال يعبد المسيح

ونppذا الكppك عن هpدفة، ناهيppبب أو بمحض الصppدون سppر بpياء ال تظهppأن اإليمان بالخالق يقوم عىل حقيقة أن األش

المادي المأهول الضخم وما فيه من مخلوقات، تمتلك وعًيا غير ملموس، وتطيppع قppوانين الرياضppيات غppير الماديppة.

بمعppنى ليس كمثلppهوإنه لشرح وجود كون مادي محدود، نحتاج إىل مصدر مستغني بذاته،  أبدي ال يفنى وال يزول.  (

. (شئ

وppأن اإلله الخالق حي قيوم غني قادر، ليس بحاجة ألن يموت ألجل البشر، فهو الذي يمنح الحياة أو يسلبها، لذلك ه

لم يَُمت متجسًدا في المسيح، كما أنه لم يُبَعث، هو الذي حمى وأنقذ رسوله عيسppى المسppيح من القتppل والصppلب،

كما حمى رسوله إبراهيم من النار، وموسى من فرعون وجنوده، وكما يفعل دوًما مppع عبppاده الصppالحين في حمppايتهم

وحفظهم.

ربppرة لppة أول مغفppو بمثابppأن الدرس الذي علمه هللا للبشرية عند قبوله توبة آدم بسبب أكله من الشجرة المحرمة، ه

 يتحمل ذنبه وحده؛انسانالعالمين للبشرية، حيث أنه ال يوجد معنى للخطيئة الموروثة، فال تزر وازرة وزر أخرى، فكل 

وهذا من رحمة رب العالمين بنا. وأن اإلنسان يُولد نقيًّا بال خطيئة، ويكون مسؤوالً عن أعماله ابتداًء من سن البلوغ.

اةppالح، منح هللا الحيppه الصppه وعملppاة إال بإيمانppال النجppه لن ينppا أنppه، كمppب عن ذنب لم يقترف َppان لن يُحاسppأن اإلنس

 حريppة االختيppار فقppطيملكلإلنسان وأعطاه اإلرادة لالمتحان واالبتالء، وهو مسؤول فقط عن تصرفاته. وأن اإلنسppان 

في حدود معرفته وإمكانياته. الحساب مرهون بوجود المسؤولية، وإمكانية االختيار.
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 فالخالق لن يُحاِسب الَمرء عىل شكله ووضعه االجتماعي وانتمائه القبلي. والحرية المحفوفة بالصراع والكفاح أعظم

 الحساب والثواب ليس لهما معنى بدون اإلرادة..درجة وتكريم للمرء من اإلنسان السعيد مسلوب اإلرادة

دين.اإليمانppيات الppع أساسppارض مppبكافة الرسل الذين بعثهم هللا للبشر دون تمييز. وأن إنكار أي رسول أو نبي يتع 

روا بقدوم خاتم الرسل محمد   الصالة والسالم. كما أن العديد من األنبياء والرسل الppذينعليهوأن جميع أنبياء هللا بَشَّ

مثppل نppوح، إبppراهيم، إسppماعيل، إسppحاق، يعقppوب، )أرسلهم هللا لألمم المختلفة ُذكرت أسمائهم في القppرآن الكppريم 

، هناك آخرون لم يُذكروا. فإن احتمالية كون بعض الرموز الدينية في . (يوسف، موسى، داود، سليمان، عيسى إلخ …

مثل راما، كريشppنا،  . وقppدمسppتبعدة( بppوذا أن يكونppوا أنبيppاء أرسppلهم هللا هي فكppرة غppير غوتاما)الهندوسية والبوذية 

 وعبدتها من دون هللا.أنبيائهاظهرت الفروقات بين المعتقدات عندما قدَّست الشعوب 

ل والكتبppان بالرسppل اإليمppل ويجعppير، بppف أو تغيppا أي تحريppرأ عليهppتي لم يطppابقة، الppاإليمان بالكتب والعهود الس

السابقة من أسس اإلسالم. ويُكرِّم ويُشرِّف كافة الرسل واألنبياء ويُبرئهم من التهم والنقائص، ويبرهن عىل إخالصهم

لرب العالمين ووحدانية الرسالة.

ؤمنpا ويpل، وكمpك جبرائيpطة الملpد بواسpبي محمpزل عىل النpن ، القpرآن الكpريم (أن النص الكامل لكتابه المقpدس  (

المسلم بغيره من المالئكة.

تىppو حppوبدون أي تغيير أو تحريف أو تبديل، وال يزال محفوًظا كما ه ، العربية (أن نص القرآن ال يزال بلغته األصلية  (

وقتنا هذا، وسيبقى كذلك، كما وعد رب العالمين بحفظه. وهو متداول بأيدي جميع المسلمين، ومحفوظ في صدور

الكثير منهم، وأن الترجمات الحالية للقرآن بلغات متعpددة والمتداولppة بين أيppدي النppاس، مppا هي إال ترجمppة لمعpاني

القرآن فقط.

رواةppلة من الppا من خالل سلسppا وتوثيقهppه، تم نقلهppه وأقوالppلم وأفعالppه وسppىل هللا عليppد صppبي محمppاليم النppأن تع

الموثوقين.

ادpكن في أجسpذه األرواح تسpل هpير الممكن جعpه من غpبين أنpُر وأرواحهم يpاد البشpأن االنسجام الَموجود بين أجس

تناسppخ األرواح وال حppتى في أشppخاص. ولقppد َمي (الحيوانppات وال يمكن لهppا التجppول بين النباتppات والحشppرات  (ppّز هللا

له وكرَّمه ورفع من شأنه عىل كثير من الخالئppق. ومن حكمppة اإلنسان بالعقل والمعرفة وجعله خليفًة في األرض، وفضَّ

 يبعث هللا فيpه الخالئpق ويحاسpبهم وحpده، ويكpون مppآلهم إىل الجنpة أوسpوفوعدل الخالق وجود يوم القيامة الذي 

النار، وكل األعمال الصالحة والسيئة سوف تُوزن في هذا اليوم.

الحppيط، وصppأن دين هللا الصحيح دائًما في توافق وانسجام مع الطبيعة البشرية، وهو دين واحد، سهل، مفهوم وبس

لكل زماٍن ومكان، وأن تعدد الديانات ناتج عن اتخاذ الوسطاء بين الخالق والمخلوق في العبادة.
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 وعند توجه البشر لعبادة الخالق مباشرة بدون وسيط، واإليمان جميًعا بمحمد خاتم الرسل، واتباع شريعته، تتوحد

القلوب عىل دين واحد، وهذا هو مفتاح البشرية نحو التناغم والتواؤم.

اةppول عىل حيppق األوالد في الحصppا، ومن ثم حppان لهمppدين باإلحسppق الوالppفعل الخيرات واجتناب السيئات، مثل ح

كريمة، والمحافظة عىل مppال اليpتيم، والقسpط في الppوزن والمكيpال، والعpدل في القpول والفعpل، والوفppاء بpالعهود.

والنهي عن اقتراف الفpواحش أو حpتى االقpتراب منهpا، وعpدم قتpل النفس البشpرِية بغpير حpق، وهي مبpادئ فطريpة

معنوية، وبالتالي فإن الناس ُمدركون لهذه القيم بشكل طبيعي وغريزي.

القppان بالخppني عن اإليمppير األرض ال يُغppانية وتعمppع اإلنسppدف نفppن بهppٍق حسppا بخُل ًppهم بعضppأن معاملة الناس بعض

وااللتزام باألخالق العالمية تحت مظلppة الppدين، ألن تعمppير األرض والخُلppق الحسppن ليسppا الغايppة للppدين، لكنهمppا في

ِّه، ثم بمصppدره هppو وطريقppه ومصppيره، وال يتحقppق حُسppن النهايppة الحقيقة وسيلة. غاية الppدين أَن يُعppرِّف اإلنسppان برب

والمصير إال بالحصول عىل رضا رب العالمين، والسبيل إىل ذلك يكون بتعمير األرض والخُلق الحسن.

ربي والppرق بين عppام هللا، فال فppأنه ال يوجد كهنوت في دين هللا، والدين للجميع، الناس سواسية كأسنان المشط أم

أعجمي إال بالتقوى والعمل الصالح.

عدناppا ويسppا ليرحمنppو خلقنppأن من أحد صفات رب العالمين الحكمة، فهو ال يخلق شيئًا عبًثا بدون غاية أو هدف، فه

ويعطينا، وكل الصفات البشرية الجميلة مشتقة من صفاته. وأن وجودنpا في هpذه الppدنيا هpو لهppدف وغايppة سppامية،

وهي معرفة هللا عز وجل، والتوجه إليه بالتوبة واالستعانة به مباشرة.

أن القاعدة هي الخير والشر هو االستثناء.  فاألشياء المنظمة ستنهار وتتالشى دائًما ما لم يجمعها شيء من الخارج

أو أن تكون جيدة عىل نطاق واسع كما هي، دون أن يُنظم الخالق هpذه الظpواهر العشpوائية الpتي تظهpر في األشpياء

الرائعة مثل الجمال والحكمة والفرح والحب.

ئيppل بيppاد أو خلppور فسppد ظهppها عنppأن الخالق وضع قوانين الطبيعة والسنن التي تحكمها، وهي تصون نفسها بنفس

وتحافظ عىل وجود هذا التوازن بهدف اإلصppالح في األرض واسppتمرار الحيppاة عىل نحppو أفضppل. وأن مppا ينفppع النppاس

والحيppاة هppو الppذي يمكث ويبقى في األرض. وعنppدما يقppع في األرض من كppوارث يتضppرر منهppا البشppر كppاألمراض،

القppوي، الشppافي والحفيppظ،اسppم هللا البراكين، الزالزل والفيضانات، تتجىل أسماء هللا وصفاته، عىل سبيل المثppال 

في شفائه للمريض وحفظه للناجي، أو تجلي اسمه العدل في عقاب الظppالم لغppيره والعاصppي، ويتجىل اسppمه الحكيم

في ابتالء وامتحان غير العاصي، والذي يُجازى عليه باإلحسان إن صبر وبالعppذاب إن ضppجر، وبppذلك يتعppرف اإلنسppان

عىل عظمة ربه من خالل هذه االبتالءات تماًما كما يتعرف عىل جماله من خالل العطايppا. فppإن لم يعppرف اإلنسppان إال

صفات الجمال اإللهي فكأنه لم يعرف هللا عز وجل.
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أن الذي يقع من ابتالءات هو إرادة هللا، والذي أراده هللا وقع، وإرادة هللا متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة

متعلقة بالخير المطلق، حيث أنه ال يوجد شر مطلق بppالوجود، وأن الحيppاة الppدنيا الppتي يعيشppها اإلنسpان، ليسppت إال

ا، ومن ثم يهppون كppل مppا عانppاه في الppدنيا ppًلحظة مقارنة بالحياة األخرى األبدية، إن مات طفالً أو كهالً، معذبًا أو منعم

بغمسة واحدة في نعيم الجنة، وأن الحياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يستأنفها اإلنسان بعppد المppوت بppالبعث والحسppاب،

ومن ثم الجزاء.

هppأن عظمة الدين، في شموليته وبساطته، فمصطلح اإلسالم غير مرتبط بأي شخص أو مكان أو جماعة خاصة، ولكن

يعكس العالقة مع رب العالمين.

:ومن تعاليمه

.دوام التواصل مع رب العالمين عن طريق الصالة 

 وتَحكُّمه بنفسه، وتنمية َمشاعر الرحمة والتآلف مع اآلخرين عنده، بالصيام.اإلنسان تَقوية إرادة 

ان عىلppاعد اإلنسppادة تسppاة، وهي عبppق الزكppاكين عن طريppراء والمسppإنفاق نسبة بسيطة من مدخراته للفق 

ح والبخل. تغليب صفات البذل والعطاء عىل نوازع الشُّ

لمينpة المسppدة لكافpاعر واحpك ومشppان ُمعين، من خالل أداء مناسpالق في وقت ومكpرغ للخpرد والتفpالتج

 مكppة، وهي رمppز للوحppدة في التوجppه للخppالق، عىل اختالفإىلالمقتppدرين ماديppًا وصppحًيا، عن طريppق الحج 

االنتماءات البشرية وثقافاتهم ولغاتهم ودرجاتهم وألوانهم.

بيقppرص عىل تطppلم يجب أن يحppأن عالقة اإلنسان بخالقه يجب أن تكون أفضل وأقوى من أي عالقة، فلذلك فالمس

تعاليم اإلسالم، وهذه العالقة هي العالقة الحقيقية التي ستجلب له الخير كله واحترام اآلخرين.

دواppد أن يجppأن كثيرًا من الناس يمرون بفترة يعتريها الشك والبحث والضياع، وال يجدون السالم التام والراحة، إال بع

طريقهم لرب العالمين. تماماً كطفل ضائع يبحث عن والدته، وعندما يجدها يشعر بالسكينة ويكتشف أن هذا األمppان

.الذي كان يبحث عنه
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معلومات
 ةpط كلمpهللا  يستخدم النصارى واليهود والمسلمون في الشرق األوس) إشpارة إىل اإللpه، وهي تعpني اإللpه الواحpد )

هللا وأسماء وصفات أخرى. لقد ُذكppرت "الحق، إله موسى والمسيح، وقد عرَّف الخالق عن نفسه في القرآن الكريم باسم  "

هللا في النسخة القديمة للعهد القديم  "كلمة  وقppد تكلم بعض العلمppاء اليppوم   وغيرها الكثير. (2:4)سفر التكوين   مرة89"

(هللا عن استخدام كلمpة )"كإشppارة إىل اإللppه الواحppد األحpد في النسppخ القديمppة لكتب الهندوسppية باللغpة السنسppكريتية  )

    2    Allah" in Rigveda Book Hymn I verse II.) 

ة الكتبppلية لكافppخ األصppون بالنسppلمين يؤمنppالق، حيث إن المسppالقرآن الكريم هو آخر الكتب التي اُرسلت من الخ 

. يعتقppد المسppلمون أن الرسppالة الحقيقيppة لجميppع التي أُرسلت قبل القرآن (صحف إبراهيم، الزبور، التوراة واإلنجيل...وغيرها (

)اإليمان بالله وعبادته وحده مباشرة، وليس من خالل قppديس وال قسppيس، وليس لppه ولppد، وال الكتب كانت التوحيد الخالص

، غير أن القرآن بخالف الكتب السماوية السابقة لم يكن محتكرًا عىل فئة أو طائفppة معينppة دون (يتجسد في صورة بشر أو حجر

أخرى، وال يوجد منه نسخ مختلفة، ولم يتم أي تغيير عليه بل هو نسخة واحدة لجميع المسلمين، و القرآن يُتىل في الصppلوات

ويُرجع إليه في جميع الشؤون الحياتية، المسلمون في جميع أنحاء العpالم يَتلpون القpرآن كمpا كpان يُتىل في زمن النppبي محمpد

عليه الصالة والسالم وأصحابه، دون تغيير. والترجمات المتداولة للقرآن ما هي إال ترجمة لمعاني القرآن فقط.

ة فيppوة والعظمppبر عن القppريم تُعppرآن الكppات القppير من آيppنحن في التعبير عن ذاته في كث " استخدام الخالق لكلمة  "

نحن الملكية حيث يسppتخدم ضppمير الجمppع لإلشppارة لشppخص في منصppب "اللغة العربية، وكذلك في اللغة اإلنجليزية تسمى  "

. غير أن القرآن كان دوًما يُشّدد عىل وحدانية هللا فيما يتعلق بالعبودية. كالملك، العاهل أو السلطان (كبير  (
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إن الفرصة ال زالت موجودة ما دام اإلنسان عىل قيد الحياة، وهي فرصة اإليمان بالخالق الواحد األحد وعبادته وحده.

إن اعتنppاق دين اإلسppالم سppهل وبسppيط. كppل مppا يجب فعلppه هppو: الشppهادة للppه بالوحدانيppة ولنبيppه محمppد بالرسppالة والعمppل

وهي: بمقتضاها، وذلك من خالل قول جملة معروفة بشهادة اإليمان،

َأشهد َأن اَل ِإله ِإاَل هَّللا وحده اَل شريك له وَأشهد َأن محمد عبده ورسوله

وَأشهد َأن جميع رسل هَّللا حق

.وَأشهد َأن الجنة حق والنار حق
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كتب المؤلف
، صدر باإلنجليزية ومترجم2017الرسالة الحقيقية للمسيح عليه السالم في القرآن واإلنجيل. 

     لغة.18إىل

 لغات.7، صدر باإلنجليزية ومترجم إىل 2018المفهوم الحقيقي لإلله. 

 لغات.13، صدر باإلنجليزية ومترجم إىل2019 لماذا اإلسالم؟ 

 لغات.4، صدر باإلنجليزية ومترجم إىل 2020 عين عىل الحقيقة.

، صدر بالعربية ومترجم إىل اإلنجليزية.2021 لماذا الدين؟ رحلة من الذاكرة، 

. صدر بالعربية ومنرجم إىل اإلنجليزية واإلسبانية.2021اإللحاد: إعالن نجاح أم فشل؟ 

، صدر بالعربية ومترجم إىل اإلنحليزية.2021هل القرآن كالم هللا؟ 

لماذا الدين؟ صدر باأللمانية ومترجم إىل اإلسبانية.

 صدر بالعربية.2021سؤال وجواب حول اإلسالم، 
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مراجع

. .www islamhouse com  

. .www quranenc com  

. .www fatensabri com  

http://www.quranenc.com/
http://www.islamhouse.com/
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