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 توحيد اهلل هو احلل للغز الكون واحلياة

 اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

 1.السلوك؟ أم ، الفكر   اإلنسان؟ حياة يف أسبق يكون أن  ينبغي أو  أسبق، أيهما
 .أحد لكل عنه اجلواب  معرفة اليسري من وأن معقد، غري سهل السؤال أن   أعتقد

 الذي  هو دائما، أو  األسبق هو  فالفكر مث ومن والتصور،  الفكر مثرة  هو  إمنا السلوك أن شك  من فما
 .اإلنسان حياة  يف األسبق يكون أن جيب

 حتقيق  إىل وأقرب  احلياة جوانب مع تناسبا   أكثر السلوك كان  وأصوب، أدق   الفكر كان  وكل ما
 .املرجو ة األهداف
 أو  شذوذ أي على نعثر نكاد  ال فإننا  الشذوذ، ودخلها  إال قاعدة من ما :يقولون أهنم من الرغم وعلى

 سلوكه يكون  أن   البد والتفكري، النظر سوي  عاقال دام ما  كان، أي   اإلنسان أن القاعدة، هذه على استثناء 
 هي  فتلك  كرب، أو السلوك  به  يتعلق الذي  املوضوع  صغر ومهما فكري،  وقرار مبدئي تصوير نتيجة  كان  أي

 .القاعدة
 الت  اجلزئيات  آالف حتته نتدرج الذي الكلي املوضوع هو ما :آخر سؤاال نطرح أن بوسعنا واآلن،

 ؟  وغريه ذاته  جتاه اإلنسان  لنشاطات  ساحة  وتغدو السلوك هبا يتعلق مث ومن اإلنساين الفكر يتناوهلا
 فيها يفكر الت املسألة كانت فمهماواحلياة.  واإلنسان الكون هو إمنا الكلي املوضوع هذا أن شك  ال
 هو  الذي الكلي البيان هذا جزئيات  من واحدة إال تكون لن اهنفإ  حقها، يف السلوكي قراره ليتخذ أحدان

 .املكوانت  وسائر واحلياة اإلنسان
 وال ريب يدخلها ال وكلية، صحيحة ا هب ابلتذكري هذا حديثنا  بدأان الت القاعدة كانت وإذا

 يف  أفكاران نغرق أن قبل الكبري، الكلي البيان هذا فهم إىل فنسعى نبدأ أن الضروري من فإن شذوذ،
 ما،هتألشتا  اجلامع الكلي أو الكل فهم قبل ما، شيء جزئيات  أو أجزاء فهم إىل السعي فإن .جزئياته خضم
 لتلك  خاطئة  وفهوم زائفة بتصورات  السعي هذا صاحب يعود أن  هي النتيجة بل .منه طائل ال سعي

 أثر ازداد والفعل، السلوك إىل والفهم، التصور مرحلة اإلنسان جتاوز  فإذا .املتناثرة اجلزيئات  أو األجزاء
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 الضرر شأن ومن .والتطبيقي الواقعي الضرر إىل النظرية األخطاء نطاق من تتحول إذ اتساعا، أخطائه
 .وجل عز هللا  إال ومضاعفاته حدوده يعلم ال مدى إىل وميتد يتسع يزال ال مث وميتد، يتسع أن الواقعي

 .؟ احلقيقة ذه هب اليوم االجتماع  علماء اهتمام مدى ما :جبد نتساءل أن فيحني اآلن، أما
 ؟ سليم علمي مبدأ أنه بيان من فرغنا الذي املبدأ هلذا  تطبيقهم مظهر هو وما
 السلوكية  اآلاثر  عليها لتتجلى دولة،  أو أمة كل به  تربز مرآة من أكثر ليس اليوم االجتماع  علم إن

 حيل مل فإنه  مث ومن قائد، بغري كمقود متبوع، غري اتبع  فهو .األمة تلك  يف السائد الفكري للمذهب
 ومل وتنوعها،  االجتماعية املشكالت  كثرة على مشكلة أي املشكالت  هذه من جمتمع ألي اليوم إىل

 هذا أن هو والسبب .واإلصالح اخلري من شيء إىل افتقارها شدة من الرغم على خري أي هلا حيقق
 .العلمي القرار حياد على تقوم فكرة من ال نفسه، فرض سلوكي واقع من تمعاجمل رسم يف ينطلق العلم

  فيه السائدة املذاهب من شيء يف نعثر ولن االجتماع،  علم لدى خري من ألنفسنا جند لن إذن
  هذه  حل إىل سعينا فنواصل  نعود أن من مناص فال ولذا .مشكلة أي حلل ينجدان قد ما على

  أن  من بد فال  أي .فيه ريب ال الذي احلق اهنأ وعرفنا  اهنبيا من فرغنا الت القاعدة ابستخدام املشكلة
 معرفة  إىل مث  ومن واحلياة، واإلنسان الكون عن احلقيقة سليم علمي تصور حتصيل إىل السعي نبدأ

 .هباأعقا يف تنتظر الت والنهاية اإلنسانية القصة
 العقل مع املتفق التصور هذا إىل للوصول استخدامها ميكن الت العلمية  األداة كانت ومهما

 :يلي ما معرفة يف تتخلص أن بد ال النتيجة فإن للنفس، واملطمئن
 أو  وجزئيات  دخائل من عليه تنطوي ما كل يف جليا يربز الذي اهلادف ابلنظام تتسم اخلليقة هذه

  جوانبها  بكل اخلليقة، هذه أن مث  ..وتدبري حكمة ذي صانع صنع من اهنأمن  بد فال إذن ..أجزاء
    ال  واحد حمور على الدائب  اهندو  يف ذلك  يربز .الكثرة ضمن ابلوحدة تتسم وأنواعها، وأجزائها
  صانعها  أن من بد  فال إذن  ..واحدة  غاية  إىل السعي ابتغاء  املتضافر تناسقها يف يتجلى كما يتبدل،

 قول برهان  من أجلى وال أدق  احلقيقة هذه على علمي برهان  من جتد ولن له  اثين  ال  واحد ومدبرها
ُفونَ { :وجل عز هللا ٌَة إ الا اَّللاُ َلَفَسَداَت  َفُسْبَحاَن اَّللا  َرب   اْلَعْرش  َعماا َيص  َما آهل   األنبياء }َلْو َكاَن ف يه 
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 وليضيف  والرسوخ التأكيد من مزيدا والعلمي العقلي الربهان هذا ليكسب تنزل اإلهلي الوحي أن مث
 إذ .إليها والوصول بكشفها وحده العقل يستقل أن ميكن  ال الت التفاصيل من كثريا املعلومة هذه إىل
 عنها  الكشف من مطمع فال واحلس، التجربة لوسائل ختضع ال الت الغيوب  يف داخلة هي

 النص  هذا أن العلمي ابلربهان يثبت أن على لتفاصيلها، الشارح اهنبشأ املع ل م النص بواسطة إال
 من يبلغهم الناس،  إىل منه رسوال اختاره  قد من إىل ومبدعه الكون صانع لدن من وحيا تنزل إمنا

 .واحلياة  واإلنسان الكون عن يعرفوها أن ينبغي الت والتعاليم البياانت  مجلة  خالله
 متصفا وكونه الصانع وجود ضرورة هلم أكدت  الت العقلية معارفهم أمتوا اليواننيني الفالسفة أن ولو

 ملا إذا   للعقل، املتمم النقل أو  النص، يف  متمثال اإلهلي  الوحي إىل ابإلصغاء والتدبري،  والعلم ابحلكمة
 واحد  إهلني  يف  ومرة العشرة، العقول يف مرة  تومهوه وملا  الصانع، اإلله  هلذا تصورهم يف اضطربوا وملا اتهوا

 .شىت مذاهب مبصنوعاته الصانع هذا عالقة تصور  يف ذهبوا وملا للشر، وأخر للخري منهما
 األمور  بعض يف عقوهلم استعمال استطاعوا كيف الفالسفة،  هؤالء شأن من ينتهي ال العجب وإن

 إىل أخرى  أمور إدراك عن عجزوا وكيف البعيدة، أغوارها من إليه الوصول أمكنهم ما أقصى إىل
 إن :املثال  سبيل فعلى ...هلا  سطحية  دراية  إىل الوصول  يف حىت  عقوهلم استعمال يستطيعوا فلم جانبها

 يستقل ال واحلس، التجربة  نطاق  يف تدخل ال الت الغيبة  املسائل أن معرفة عن يعجز ال عاقل أي
 أن  غري معا، والنقل العقل من كل تضافر من لذلك  بد ال بل .صحيحة معرفة مبعرفتها وحده العقل
 كل عبء عقوهلم فحملوا إليها،  ب ه النت عن عقوهلم وعجزت  احلقيقة هذه عن اتهوا الفالسفة أولئك 

 ومل واالضطراب، القلق ا،هب العلم من بدال عقوهلم، أورثتهم أن النتيجة وكانت معا، والنقل العقل من
 الفالسفة  جاء حىت الفلسفي، ابلفكر عالقة اآلفة هذه ظلت ولقد .طائل أبي إليهم أتت 

 كل بني البحث  منهج يف العادلة القسمة وأبرزوا الكبري اخلطأ هذا إىل فنبهوا م،هتفئا بكل اإلسالميون،
 استدرك ما أهم ومن اإلسالمية الفلسفة مزاي أبرز من حبق تعد مستفيضة حبوث يف والنقل، العقل من
 .اإلغريقيون الفالسفة على اإلسالميون والفالسفة العلماء به

 واإلنسان  الكون من كل يف املتمثلة املوجودات  هذه عن اهب عدان الت الصورة هي ما واآلن،
 .؟ النقل وصحيح العقل صريح من كل على فهمها إىل السعي يف اعتمدان  أن  بعد واحلياة،

 الكل هذا داخل يف  اإلنسان وأن  متناسق،  واحد  كل جمموعها،  يف املوجودات  هذه  أن  علمنا لقد
 حول مهامها، أداء يف ماضية  الكونية،  األجرام هذه  تتحرك فيما  .اخللية داخل يف القائمة  النواة يشبه

http://www.naseemalsham.com/


    اإلمام الشهيد البوطي                                                                        واحلياةتوحيد هللا هو احلل للغز الكون 

www.naseemalsham.com   4                                                                      موقع نسيم الشام 

 هللا على خملوق أكرم فهو  ذاته، اإلنسان أما .مصاحله ولرعاية خدمته يف إال تسعى وما اإلنسان، حمور
 موازين إقامة يف هللا عن واخلالفة  الكون لعمارة لتؤهله  العلية، ذاته صفات  من بظالل متعه وجل، عز

 أنبأه وقد ..هلا عزوجل هللا ارتضاه الذي الوجه وهو .وجه خري على اإلنسانية األسرة ورعاية العدل
 املوت  بعد الثانية النشأة خرب له وأكد األرض، هذه فوق تكاثره وكيفية نشأته بقصة اإلهلي الوحي
 هذه أن له أكد كما وشر، خري من الدنيا حياته يف قدمه ما كل على له أعد الذي العادل واجلزاء
 .مقر إىل ممر ا إال ليست اليوم يعيشها الت احلياة

  ال  واحد فيها واملتصرف املكوانت  هلذه  الصانع أن من والنقل العقل من كل أثبتته ما إىل ونظرا
 متاسك   أو قوة أبي   يستقل   ال املوجودات  هذه من شيئا   أبن   اليقني من بد فال وصفاته، ذاته يف له اثين
 من حلظة يف ذلك  من بشيء استقل لو  إذ .دواما  وال ابتداء ال ذايت وجود  أبي يستقل ال بل

  ودون  عنه منفكة فعلها تفعل قوته، غري قوة مثة  لكانت والصانع، املبدع عن منفصال اللحظات،
 غري كاملة األلوهية مبقومات  استقل قد آخر إله قوة عندئذ  القوة هذه تكون أن  بد وال .إليه احتياج

 برفضه  أيضا  النقل جاء ما  وهو والرباهني، احلجج أوضح  على اعتمادا العقل رفضه قد  ما وهو  منقوصة
 .به القول افتهت عن والكشف

  هلذا  رعايته مث إيها هللا إبجياد قائمة تزال وال كانت كلها املكوانت  أن   يؤكد اإلهلي الوحي إن  
  مث  هباء،  وذهبت أجزائها  وأجزاء  أجزاؤها، لتفككت عنها  هللا  ختلى لو  حبيث فلحظة، حلظة الوجود

 .عدم ا استحالت
ُك الساَماَوات  َواأْلَْرَض َأْن تَ ُزواَل  {:وجل   عز   هللا  قول يف أتم ل زَالََتا إ ْن أَْمَسَكُهَما   َولَئ نْ إ نا اَّللاَ مُيْس 

 َواأْلَْرضُ  الساَماءُ  تَ ُقومَ  َأنْ  آَيت ه   َوم نْ {ه: قول ويف41 فاطر  } َأَحٍد م ْن بَ ْعد ه   إ ناُه َكاَن َحل يم ا َغُفور ام نْ 
َْمر ه     َذات   َعَلى   َوََحَْلَناهُ  {: قوله ويف ، 25 الروم} خَتُْرُجونَ  أَنْ ُتمْ  إ َذا اأْلَْرض   م نَ  َدْعَوة   َدَعاُكمْ  إ َذا مُثا   أب 
َْعيُن َنا جَتْر ي( 13) َوُدُسرٍ  أَْلَواحٍ    41هود  }ب ْسم  اَّللا  جَمَْراَها َوُمْرَساَها{ويف قوله:  }ُكف رَ   َكانَ   ل َمنْ  َجزَاء   أب 

 الدوام على القائم القيوم ومعىن 255البقرة  }اْلَقي ومُ  احلَْي   ُهوَ  إ الا  إ لَ هَ  اَل  اَّللاُ {ويف قوله سبحانه : 
 .عدم إىل وانتهت وجودها ارهنال حلظة عنها ختل ى لو حبيث املخلوقات  بشأن

  كانت   أي األشياء يف املودعة ابلقو ة  املعتزلة، ذلك  يف ويقلدهم الفالسفة، يسميه ملا وجود فال إذن،
  استقالليتها  يعين فيها  مودعة القوة  كون  و ر  تص ألن  . حيواانت  أو  نبات  أو جامدات  األشياء،  هذه
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  وهو  هلا، وألوهيته  هللا وحدانية  يناقض وهو هلا، األلوهية معاين من واضح مبعىن إقرار وهو التصرف، يف
 .والنقل العقل  دليلي من بكل ثبتت الت وألوهيته  هللا  وحدانية يناقض
  اصطباغا وجدانه على ويقينا  إدراكا عقله من وفاضت  احلقيقة، هذه بفهم  اإلنسان  تشب ع فإذا
  انفع  وال ضار  وال معدم وال موجد ال  أن يدرك  إذ  تعاىل،  هلل العبودية معىن بتمام  عندئذ حتقق وشعورا،

  العجز هلذا منوذجا بل مظهرا،  إال يراها وال ذاته يف  ويعود. وجل عز هللا  إال  كله  الكون  يف حمرك وال
  بشاشة  يكون  ما  أشبه وأعماله  تصرفاته  وسائر وحتركه ورواحه غدوه يف هو وإمنا العام، الكوين

 .له وجود  ال بل معىن ال جامثا هامدا شيئا عادت  اإلرسال  عنها انقطع إن االستقبال،
  القرار اختاذ  حرية وهو  أال  عليه، به  وتفضله له  هللا بتمليك  واحدا شيئا ميلك  اإلنسان  أن غري
  جمال  ال ا،هب ت عه وم اإلنسان ا هب هللا أكرم حقيقية هبة  وهي. يريد ما فعل على العزم على والقدرة

  هللا  رعاية  أبن   العلم مع هذا. ذلك  على شاهدين خري والتجربة واحلس. فيها  االرتياب  أو إلنكارها
  بسر  متمتعا  لبقائه  مستمرة لإلنسان  رعايته  أن  كما  اهلامة،  امللكة  ذههب متمتعا ليستمر   لإلنسان مستمرة

 .والوجود احلياة
 الشيء إىل اإلنسان فقصد. وأساسه التكليف مناط هي اهب اإلنسان هللا ميتع الت امللكة هذه

 فمجرد العضوية واحلركات  األفعال من ذلك  يتبع ما أما. العقاب  أو الثواب  مصدر هو عليه وعزمه
 .يريد الذي الفعل إىل توجهه  عند اإلنسان يف  هللا خيلقها ، القلب   والتوجه القصد على وشاهد مظهر
*                                                                                 *            * 

 الربهان على مبين   راسخ تصديق إىل ولت وتح اإلنسان وعي يف الصورة هذه تكاملت فإذا
  يف الناس حياة تسري وأن  االجتماعية، اهليئة نظام على تنعكس أن والطبيعي   املنطقي   من فإن   العلمي ،

 .راسخ علمي تصديق إىل حتول الذي التصوير هذا وفق املتنوعة، أنشطتهم ووجوه املتبادلة ت عالقا
  اإلنسان  حياة على السيئة اآلاثر من سلسلة ترتك أن بد ال الت األخطاء أهم   من أن   شك  وال
  أو يناقض  ما  على فيه، فرد  أي عمل  ينهض أو  اإلنساين تمعجملا ينهض أن واالجتماعية،  الفردية
  سائر  أن  جازما أقر ر أن  وبوسعي. واحلياة واإلنسان الكون لواقع الثابتة العلمية الصورة تلك  خيالف
  بل االستغالل من ألواان تفرز طبقية من اليوم اإلنسانية  تمعات جمل ا اهب تفور  الت املأساوية الصور

  متز ق مستشرية وأاننية اإلنسان أبخيه اإلنسان تربص وإىل طاحنة حروب  إىل يدفع وعدوان االستعباد،
  هذه الصور املأساوية كلها ليست إال   –أوصال الرحم اإلنسانية وحتيل صفاء املودة على كيد وأحقاد 
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ن م منتيجة طبيعية للتشاكس بل للتناقص القائم بني احلقيقة والسلوك، أي بني ما هو اثبت ومعلو 
 قصة الكون واإلنسان واحلياة وما خيتاره الناس ألنفسهم من أمناط السلوك واألصول والعالقات 
 االجتماعية، بعيدا عن حماولة أي توفيق بني تلك احلقيقة الثابتة وهذه األمناط السلوكية الت تقودها

 .الشهوات واألهواء
ا هو مراجعة ما استقر وما من ريب من أن أقصر وأجنح عالج للقضاء على هذه     املأساة كلها إمن 

 يف أذهاننا عن حقيقة هذا الكون الذي نعيش فيه وقصة رحلتنا الت تتم  يف خضم هذه احلياة، وكنس
الت  األوهام واألخيلة الباطلة الت ختتفي وراء أقنعة العلم وعناوينه، مث إعادة ترسيخ هذه احلقيقة العلمي ة 

ا، مث مت ترسيخها تربية وتعليما   هب على أتكيدها العقل والنقل. فإذا ساد اليقني مرد  هلا، والت تضافر ال
كلها، لن    م، نشأ على أعقاب ذلك جمتمع إنساين سليم مربأ من تلك املآسيهتيف قطاعات الناس وفئا

 تسود الطبقية املستغلة أو املستعبدة ألن اليقني بوحدانية هللا تعاىل جيعل منهم، على
 .م عبيد ا  هلل متحا ب ني ومتآخنيهتقااختالف طب

 فهم وإن تفاوتت فيما بينهم الدرجات والرتب ال يشعرون إال أبهنم سواسية يف ظل عبوديتهم هلل
نَ ُهْم { :وحاجتهم املاس ة إىل رَحة هللا. فهم يف ذلك مظهر تطبيقي لقول هللا عز وجل حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

َذ بَ ْعُضُهْم بَ ْعض ا ُسْخر يا َوَرَْحَُت  َمع يَشتَ ُهْم يف   نْ َيا َوَرفَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت ل يَ تاخ  احْلََياة  الد 
   32الزخرف  }َرب  َك َخرْيٌ مم اا جَيَْمُعونَ 

ال قوة  ولن يسود تسلط وال عدوان، ألن اصطباغهم مبعىن وحدانية هللا أورثهم يقني ا  جازم ا  أبن  
 .الكون إال قوة هللا وال انفع وال ضار إىل هللا عز وجل يف

  م على صعيد الكرامةهب ومن شأن هذا اليقني أن حيرر الضعفاء من سلطان املستكرب ويلقى
 .م إىل صعيد العبودية هلل عز وجلهب م ويهبطهناإلنسانية الصافية، وأن حيط م مشوخ املستكربين وطغيا

اوون متواسون، ال يسموا واحد على صاحبه إال ابلتقوى والعمل الصاحل.  وتنظر، فإذ الكل متس 
 جتد مظهرا جيسد هذه احلقيقة يف كتاب هللا عز وجل مثل حديثه عن سحرة فرعون، كيف جعلهم ولن

 م معرفتهم ألنفسهمهتالشرود عن معرفة أنفسهم والكون الذي حوهلم أذلة صاغرين، مث كيف حرر 
 م حيث يهزؤون بفرعون وسلطانههب ل من ذلك الذل والصغار، ومستوتوحيدهم للخالق عز وج

ا الساَحَرةُ  فَأُْلق يَ  { ويستخفون ببطشه وطغيانه. انظر إىل قوله عز وجل:   ب َرب    آَمناا قَاُلوا ُسجاد 
ُتمْ  قَالَ ( 70) َوُموَسى   َهاُرونَ  ْحرَ  َعلاَمُكمُ  الاذ ي َلَكب ريُُكمُ  إ ناهُ  َلُكمْ  آَذنَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َلهُ  آَمن ْ  َفََلَُقط  َعنا  الس  
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اَلفٍ  م نْ  َوأَْرُجَلُكمْ  أَْيد َيُكمْ    قَاُلوا ( 71)  َوأَبْ َقى   َعَذااب   َأَشد   أَي  َنا َولَتَ ْعَلُمنا  الناْخل   ُجُذوع   يف   َوأَلَُصل  بَ ناُكمْ  خ 
َا قَاضٍ  أَْنتَ  َما فَاْقض   َفطََرانَ  َوالاذ ي اْلبَ ي  َنات   م نَ  َجاَءانَ  َما َعَلى   نُ ْؤث َركَ  َلنْ  ي إ منا ذ ه   تَ ْقض  نْ َيا  احْلََياةَ  هَ    الد 
ْحر   م نَ  َعَلْيه   َأْكَرْهتَ َنا َوَما َخطَاَيانَ  لََنا ل يَ ْغف رَ  ب َرب  َنا آَمناا إ انا ( 72)  73-70طه   }َوأَبْ َقى   َخرْيٌ  َواَّللاُ  الس  

  اجتماعهم  ألن... واللغات  والشعوب  واألقوام األعراق دوائر تتوازعهم لن كما  فرقة، متزقهم ولن
  وتتحرك  حتيا  الت الواحدة رة األس معىن إىل يشدهم وأفعال، وصفات  ذاات هللا، بوحدانية اليقني على
  أن  شك  فال احلقيقة، يف واحدة أسرة اإلنساين تمعجمل ا كان  وإذا.. األسرة هذه برب  الرب مظلة حتت

  مما  تذوب  أن اجلامع، الوحدوي الشعور هذا ظل يف الضروري من بل الطبيعي ومن. وجل عز هللا اهبر 
 .واللغات  والشعوب  واأللوان األعراق فوارق  بينهم

 ..واأللوان األعراق تذوب : أقول وال إخل،.. األعراق فوارق تذوب : أقول أنين إىل النظر ألفت وأان
 ذههب وحتققه وجل عز هلل عبوديته مبعىن اإلنسان شعور  ن إ. التعبريين داللة بني  كبري  وفرق. نفسها
 اللغات  أو األقوام تعدد يذيب أن  شأنه من ليس الواحدة،  اإلنسانية  األسرة أعضاء إىل ابلنسبة  اهلوي ة

  أو  واحد عرق إىل وينتمي واحدة بلغة ينطق واحد بشري قالب يف ويصبها يصرها مث.. الشعوب  أو
  هللا  أقام الذي النظام يناقض  هو بل ..والقول التصور من ابطل هذا فإن واحدة،  ساللة من ينحدر

 والشعوب واأللوان األعراق يف كثرة  يكونوا أن وجل عز هللا قضى فقد. عباده من اخلليفة هذه عليه
  األحد،  الواحد هلل العبودية سلطان جيسدها شاملة عامة وحدة هذه مهتكثر   حتتضن أن على واللغات،
  بسلطان  املشمولة  الكثرة تلك  يف فهم .. وحده الواحد  اإلله  هذا يرضي  ما على السري نسق وجيمعها

 منوها وقانون غذاءها وأتخذ واحد، جذع عن تتفرع املتشعبة الكثرية ابألغصان أشبه الوحدة هذه
  النااسُ  أَي  َها يَ {وجل عز هللا قول يف وأمجعها احلقيقة هذه أجلى وما. واحد راسخ أصل من ومتاسكها

 َعل يمٌ  اَّللاَ  إ نا  أَتْ َقاُكمْ  اَّللا   ع ْندَ  َأْكَرَمُكمْ  إ نا  ل تَ َعاَرُفوا َوقَ َبائ لَ  ُشُعواب   َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْ َثى   ذََكرٍ  م نْ  َخَلْقَناُكمْ  إ انا 
 13حجرات  }َخب ريٌ 
  عبوديتهم  ألن . واألهواء الشهوات  من أي أمام يستخزوا ولن مادة،  وال طبيعة  يؤهلوا  لن م هنإ مث

   .كان  أي لغريه  وزن يقيمون ال جتعلهم وجل عز هلل الصادقة
  حلظة حيركه،  تعاىل هللا  جند  من جند  وقوانني، أنظمة  من هلا  يكون قد ما  بكل واملادة، الطبيعة إن
  ا هبحر  فتنة  حتت يستبني وابتالء،  فتنة عناوين إال هي  إن والشهوات  واألهواء يشاء، كما فلحظة

  وسالم،  بردا املتأجج ر ها ح فإذا َحايته حسن إىل ويفرون بلطفه يلوذون إذ هلل عبوديتهم يف الصادقون
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 احلقيقي اإلله  فإذا ألعاصريها، ويستسلمون أسرها حتت يبقعون إذ العبودية، هذه دعوى  يف والكاذبون
  جعلها  الذي وخالقها  ا هبر  ال واألهواء، الشهوات  هذه  هو إمنا  والوالء، ابلعبودية  له يدينون الذي
َهُ  اختاَذَ  َمن   أَرَأَْيتَ  { :كتابه حمكم يف قال من وجل .وابتالء  امتحان مادة لعباده   َتُكونُ  أَفَأَْنتَ  َهَواهُ  إ هلَ 
   43الفرقان  }وَك يال   َعَلْيه  

   مهنسلطا طوع وجعله هلم، هللا سخره ما استخدام من أيديهم ينفضون ال ذاته الوقت يف ولكنهم
ا  كله  ذلك  يتخذوا أن وأمرهم العضلي، مث لعقليا  احلضارية،  معانيها  أبوسع األرض عمارة  يف  هلم جند 

 أو  حالال  فيحرموا عليها الناس  هللا  فطر الت  اإلنسانية للفطرة يتنكروا  أو  يبتعدوا أن  من حذرهم كما
 كل بيده من  بوحدانية أيقنوا وقد فهم به، عليهم هللا أمكن فيما يزهدوا أو ا   وسع أنفسهم على يضيقوا
 إىل األيدي مبد إليه فقرهم عن يعربون يظل ون إليه واالفتقار له العبودية معاين أبمت واصطبغوا شيء
 عز قوله معىن يدرك من خري بذلك  مهنأ ريب وال  نعمائه، من إليهم يرد ما كل يف والتقل ب عطائه
 ويستجيب معه يتفاعل مث ،  15سبأ  }َغُفورٌ  َوَرب   طَي  َبةٌ  بَ ْلَدةٌ  َلهُ  َواْشُكُروا َرب  ُكمْ  ر ْزق   م نْ  ُكُلوا:{وجل

 ابلطيبات  التمتع من نفسه حيرم ال أنه  هللا رَحه الكرخي معروف ترمجة يف ورد ولقد وشكرا ،  عبودي ة له
 وإن أكلت أطعمين إن ريب عند ضيف أان إمنا " :له قال ابلزهد يذكره من جاء  فإذا اهب هللا يكرمه الت

 يده كف فمن هللا عطاء إىل احلاجة يد مد عند إال هللا إىل الفقر يستبني ال ولعمري ،"صربت  منعين
ا، تعفف ا تعاىل هللا من الطلب عن  أن وهيهات  هللا إىل افتقاره عدم يثبت أن بذلك  حاول فقد وزهد 

 .ذلك  له يستقيم
 جمموع  ومن وجل   عز   هللا بوحدانية اليقني يثمرها أن بد   ال الت واالجتماعي ة الرتبوي ة اآلاثر هي تلك 

 .املثايل اإلنساني ة احلضارة بناء ويتكامل والسليم، السوي   اإلنساين تمعجملا يتكون  واآلاثر النتائج  هذه
 من على ختفى ال الت الكوني ة احلقيقة إىل ب ه النت عن مهتوتصورا أفكارهم شاردة الناس ظل   ومهما
 إال هي إن  الكونية الكثرة  هذه أن عن عقوهلم ذاهلة املتحرر، العلمي النظر أشعة عليها سلط

 الكون هذا لغز يبقى فلسوف – يشاء كما به ويتصر ف يرعاه وحده العاملني رب  قبضة يف ضغث
 وعلماء الفالسفة نظرات  قت تعم   ومهما العلماء، حبوث  واتسعت تفر عت مهما احلل على ا  مستعصي
 .وازديد تفاقم يف املختلفة اإلنسانية  املشكالت  تبقى فلسوف مث ومن .االجتماع

 واحلضارات، املدينات  بريق وراء ضابطها ميتد الت والنذر حولنا، من الت الدنيا مآسي يف وإن
  يف  أمل بريق يتبدى أن ودون والنفوس، اجلسوم اح جتت الت واألمراض الصدور، يراتب  الذي والضيق
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 وها  ..اآلفاق يف هللا آيت  هي تلك  .نقول ما على شاهد ألكرب – اآلفات  هذه من التخلص إمكان
 مملكة  هو إمنا كله  الكون هذا أن   على صدقٍ  شاهد لتكون  اجتمعت ..أنفسنا يف هللا آيت  ذي هي
 إال املثالية االجتماعية  والسعادة احلقيقي اخلري إىل الوصول يف أمل وال هللا،  إال فيه حكم ال هلل،

ُنونَ   َوآَيت ه   اَّللا   بَ ْعدَ  َحد يثٍ  فَب َأي   {  .هللا مع ابالصطالح  . 6اجلاثية  }يُ ْؤم 
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