الف�صل الأول

اإليمان
مقدمة
يق�ول اهلل تعال�ى في محك�م التنزيل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [ النحل  ،] 97 :ويقول أيض ًا:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [ النور .] 55 :
الن�اس عليه�ا .وم�ا
فاإليم�ان م�ن الفط�رة الت�ي فط�ر ال ّٰل�� ُه
َ

قر
رج�وع اإلنس�ان إل�ى رب�ه عن�د الش�دائد ،إال
ٌ
دلي�ل عل�ى أن�ه ُي ّ
بفطرت�ه بوج�ود اهلل رب� ًا وخالق ًا وهادي ًا ومنعم� ًا .ويقول النبي عليه
الصلاة والسلام« :كل مول�ود يول�د على الفط�رة (أي على فطرة

يمجس�انه»
ينصرانه أو
اإلسلام واإليم�ان باهلل) فأب�واه ّ
يهودانه أو ّ
ّ
(رواه البخاري).
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 –1اإليمان باللّٰه تعالى رباً وخالقاً
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن
ُ

ب�أن اهلل تعال�ى ه�و خال�ق كل ش�يء ،خالق األرض والس�ماء وما

فيهن ،وخالق الشمس والقمر ،وكل يجري ألجل مسمى ،وجعل
كور اللي�ل على النه�ار ،والنهار
الش�مس س�راج ًا والقم�ر ن�ور ًاُ ،ي ّ

على الليل ،ولو ش�اء لجعل النهار س�رمد ًا ال س�كن فيه ،أو جعل
فكل ش�يء عنده
اللي�ل س�رمد ًا ال س�عي وال عمارة للأرض فيهّ ،

بمقدار .اكتش�ف العلماء من غير المسلمين في القرن العشرين أن
األرض كانت رتق ًا مع الس�ماء ،فشاءت إرادة اهلل فتقهما ،لتتأسس
حي�اة خصب�ة عل�ى األرض .وقد جاء ذلك في الق�رآن الكريم منذ

أربع�ة عش�ر قرن� ًا م�ن الزم�ان﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

ﮥ ﮦ﴾ [ األنبي�اء  .] 30 :ويقول تعالى﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ [ ﴾...لقمان ] 25 :

●

●س�ألوا اإلم�ام الش�افعي رضي اهلل عن�ه :ما الدلي�ل على وجود
الصان�ع؟ فقال :ورق�ة التوت ،طعمها ولونه�ا وريحها وطبعها
واح�د عندك�م؟ قال�وا نعم .ق�ال :فتأكله�ا دودة الق� ّز ،فيخرج
منها اإلبريس�م (الحرير) ،والنحل فيخرج منها العس�ل ،والشاة

فترب�ي اللح�م ويخ�رج اللبن ،ويأكله�ا الظباء فتغذيه�ا وينعقد
ّ
ف�ي نوافحه�ا المس�ك ،فمن الذي جع�ل هذه األش�ياء متنوعة
اإلفرازات ،والغذاء واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وتابوا.
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●

تدل
● ُس�ئل أعرابي عن الدليل على وجود الخالق ،فقال :البعرة ّ
على البعير ،والروث على الحمير ،وآثار األقدام على المسير،
فسماء ذات أبراج ،وأرض ذات فجاج ،وبحار ذات أمواج ،أما

تدل على الحليم العليم القدير( .الرازي ج  ،2ص )334 – 333

رواس�ي،
عندم�ا خل�ق اهلل تعال�ى األرض ،جعل فيها الجبال
َ

خر كل
وجع�ل فيها البحار واألنهار ،وخلق الحيوان والنبات وس� ّ
ذلك لإلنس�ان ال�ذي خلقه بعد ذلك ،وجعل�ه خليف ًة في األرض،
ليعمره�ا بالعل�م الذي ع ّلم�ه بداية آلدم ،وجع�ل أداة تطويره فيما

وبين له الطريق الذي عليه أن
بعد على يد هذا اإلنسان الذي هداه ّ
ٍ
شر فعليها.
يسلكه :إما إلى خير فلنفسه ،أو إلى ٍّ
خلق اهلل تعالى اإلنسان من تراب ،وجعل الموت حق ًا على

كل إنسان «كل نفس ذائقة الموت» ،ليعود إلى التراب الذي بدأ
ٍ
ٍ
وكرمه على س�ائر
من�ه .وجعل نس�له من سلالة م�ن ماء مهينّ ،
مخلوقات�ه األخ�رى ،ف�ي خلقه وتكوينه .وف�ي كل ذلك إعجاز
يف�وق كل وص�ف﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

* ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [ الط�ور 35 :

 ،] 36 -ويق�ول تعال�ى أيض� ًا﴿ :ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ﴾

[ الذاري�ات  ،] 21 :وفي عقله وإبداعه أيض ًا ،يقول عليه الصالة
أشدكم هلل خوف ًا ،وأحسنكم في ما أَ َم َر به
«أتمكم عقالً ّ
والسالمّ :
ونهى عنه نظر ًا» (بغية الباحث عن زوائد مس�ند الحارث ،كتاب
األدب ،الحديث رقم .)826
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 –2اإليمان بالقرآن الكريم كتاباً منزالً من رب العالمين
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن
ُ

ب�أن اهلل ح�ق ،وكت�اب اهلل الخاتم حق ،ومنزل م�ن رب العالمين،

وه�و ي�رى ما فيه من إعجاز علمي ال يتوقف مهما تس�ارع التطور

العلم�ي ،رغ�م أنه مضى عل�ى نزوله أكثر من أربعة عش�ر قرن ًا من

حاصل منذ نزوله وحتى يومنا هذا ،ألنه
الزمان ،وإعجازه اللغوي
ٌ
نزل في قوم ٍ لغتهم أصل اللغات ،وبراعتهم اللغوية بلغت اآلفاق،
ومبارزاتهم الشعرية واألدبية س ّطرها التاريخ.

وق�د حفظ�ه اهلل تعال�ى دون س�ائر الكتب الس�ماوية من كل
تحري�ف أو زي�ادة أو نقص�ان ،ف�ي قل�وب الحفاظ فه�و «ال يخ َل ُق

عل�ى كث�رة ال�ر ّد وال تنقضي عجائب�ه» كما يق�ول المصطفى عليه
الصلاة والسلام (رواه الترم�ذي عن علي بن أب�ي طالب) .وهذا

التح�دي يبق�ى قائم� ًا إل�ى أن تقوم الس�اعة كما في اآلي�ة الكريمة

﴿....ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  [ ﴾...البقرة  .] 23 :ورحم اهلل القائل
«لغة القرآن ال يمكن أن يرقى إليها بشر».

عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن

بأن اهلل حق ،وكتابه الخاتم حق ،وهو منزل من رب العالمين ،وهو
ي�رى ما فيه من ِ
وأوامر
حكَ م ٍ وأحكام ،وعلوم ٍ وتش�ريع ومعارف،
َ
ٍ
وسالسة
ونواهي ،ووعد ٍ ووعيد ،وحالل وحرام ،وثواب وعقاب،

ٍ
وتيسير للحفظ والذكر ،وما فيه من قصص ٍ وعبر ،وما فيه
وبالغة،
ٍ
مثمر أعاله
من
ً
هدى ونور ،وما له من حالوة وما عليه من طالوةٌ ،
18

ق أسفله ،يعلو وال ُيعلى عليه ،وقد نزل به الروح األمين ،على
مغد ٌ
ِ
خ ْلق
س�يد ال َ
قلب رس�ول أمين ،وهو بش�ر من َخ ْلق اهلل ،فأصبح به ّ
أجمعي�ن ،وإن كان ال يق�رأ وال يكتب ،وقد انتش�ر بين الناس كما
لم ينتش�ر أي كتابٍ آخر ،س�ماوي ًا كان أو غير س�ماوي؛ بل وأكثر

لي منذ أربعة عش�ر
م�ن ذل�ك ،فهو ُيتلى على لس�ان القارئين كما ُت َ
قرن ًا من الزمان ،قارئ ًا عن قارىء ،وحافظ ًا عن حافظ ،بسند ٍ متصل

إل�ى رس�ول اهلل عليه أفضل الصلاة وأتم التس�ليم .وقد جعل اهلل

وتدب�ر معانيه ،تغيير ًا جذري ًا نح�و األفضل على جميع
ف�ي تالوته ّ

المس�تويات اإليماني�ة والفكري�ة واألخالقي�ة واللغوية والنفس�ية
والس�لوكية ،الفردية والمجتمعية ،وقد وصفت أم المؤمنين عائشة

رضي اهلل عنها وأرضاهاُ ،خ ُل َق النبي عليه الصالة والسالم ،عندما

ُس�ئلت عنه ،فقالت :كان ُخ ُلقه القرآن .كما اس�تحق بذلك ش�هادة

رب العالمين بقوله تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [ القلم .] 4 :

 –3اإليمان برسول ﷲ محمد صلّى ﷲ عليه وسلم خاتم
النبيين
عجب�ت لم�ن له عقل وفكر ،وس�مع وبص�ر ،كيف ال يؤمن
ُ

برس�ل اهلل أجمعي�ن ،وق�د َ َذكَ �ر الق�رآ ُن الكريم ،وجمي�ع الكتب

الس�ماوية ،وغيرها ،قصصهم ،وش�رائعهم التي أنزلها اهلل عليهم،
كل منهم ف�ي حينه ،إال
وم�ا فيه�ا م�ن حكم وأحكام تناس�ب قوم ٍّ

خاتمهم ،محمد بن عبد اهلل عليه الصالة والسلام ،الذي بعثه اهلل
19

رحم�ة للعالمي�ن كافة ،في حينه ،وإلى أن ي�رث اهلل األرض ومن
عليه�ا .بعث�ه في ق�وم ٍال حضارة لهم ،وف�ي أرض ٍ ال زرع فيها إال

قومه على
م�ن نخي�ل ،وال ماء فيها من الينابي�ع إال القليل ،فعاش ُ

رع�ي اإلب�ل والغنم ف�ي المراعي القريب�ة من ه�ذه الينابيع؛ وفي
ْ
الرس�ول
ح�ار جد ًا ومطره�ا قليل جد ًا ،فكان هذا
ُ
أرض ٍ طقس�ها ّ

األول عل�ى «المئة األوائل» ف�ي العالم – كما يقول مايكل هارت
َ

(غي�ر المس�لم) في كتابه «المئ�ة األوائل» – ألن�ه «الرجل الوحيد
ف�ي التاريخ كله ،الذي نجح أعلى نجاح على المس�تويين الديني
والدنيوي».

خ ْلق كافة وآتاه جوامع الكلم
أرس�ل اهلل تعالى هذا النب�ي لل َ

وبدائ�ع الحكم ،فكان في بضع كلم�ات يجمع المعاني الكثيرة،
واألمور واألعمال الكبيرة« .فالطهور ش�طر اإليمان» و« الحالل

ّبين والحرام ّبين» ،و« إنما األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»،
تمحه�ا ،وخالق
و« ات�ق ِ اهلل حيثم�ا كنت ،وأتبع الس�يئة الحس�نة ُ
خلق ٍ حس�ن» ،و« الناس معادن» ،و« المستش�ار مؤتمن»،
الناس ب ُ
ٍ
جحر مرتين» ،و« اعقلها وتوكل» ،و« قل
و« ال يل�دغ المؤم�ن من
آمن�ت ب�اهلل ثم اس�تقم» ،وغير ذلك كثي�ر جد ًا مم�ا حوته الكتب

الصحاح في «البخاري» و« مس�لم» و« الترمذي» وغيرها .ورحم
اهلل القائ�ل« :بالغ�ة الحديث النبوي هي أقصى ما يمكن أن يرقى

إليه بشر».

واهلل تعالى بعث هذا النبي الرسول في جوار أول بيت ُوضع
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وين ّزل
للناس على هذه األرض ،ليختم به الرس�االت الس�ماويةُ ،

علي�ه ش�ريعة خال�دة ،تكون بداية حضارة إنس�انية ل�م يعرف لها
التاري�خ مثيلاً .فكان ه�ذا النبي – ال�ذي ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ *

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [ النجم  ] 4–3يقول« :تركت فيكم أمرين،

م�ا إن تمس�كتم بهم�ا ل�ن تضلوا بعدي أب�د ًا :كتاب اهلل وس�نتي»
(موط�أ اإلم�ام مال�ك) .ولم يعرف العال�م كله كتاب� ًا لم يتعرض

بش�ر على
لتحريف أو تغيير أو تبديل س�وى كتاب اهلل ،ولم يحظ ٌ

والتثب�ت من كالم�ه وأفعال�ه ،وأدق تفاصيل
اإلطلاق بالتوثي�ق
ّ

حظ�ي به رس�ول اهلل ص ّل�ى اهلل عليه وس�لم ،ليكونا
حيات�ه ،كم�ا
َ

تمس�ك بهما على
(الكتاب والس�نة) نب�راس الهداية
ً
وضياء لمن ّ

م�ر العص�ور واألزمنة ،بل ولكل من يلت�زم بهذه المبادئ في كل

تنوعها وتش�عبها ،من أي أصل أو عرق أو لون ،ليكون قائد ًا في
مسيرة الحضارة اإلنسانية.

واهلل تعالى بعث هذا النبي أمي ًا وفي قوم ٍأميين ،وقام بتعليمهم

الكت�اب والحكم�ة ليس�ودوا األم�م كم�ا يق�ول تعال�ى﴿ :ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾

[ البق�رة  ،] 151 :ويق�ول أيض� ًا﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [ الجمع�ة  .] 2 :ف�كان لذل�ك ق�دوة
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ِ
ألصحابه في حس�ن الخلق ،والصدق واألمانة ،والحلم والقناعة،

والوف�اء واإلخلاص ،والتعاون والتواضع و .....فأس�س بما آتاه

رجال
اهلل تعال�ى ف�ي بداية البعثة «أكاديمية القادة» التي تخرج منها
ٌ

كان�وا ق�ادة الدع�وة إل�ى اهلل ،والحك�م بم�ا أن�زل اهلل ،وإدارة مال
المس�لمين ،وإدارة الجي�وش ف�ي الجه�اد ،وفي بن�اء الدولة وغير

ذلك .وكانوا أيض ًا رواد حضارة إسلامية كان لها أثرها الكبير في
تاريخ الحضارة اإلنس�انية .وكان ل�كل ذلك أثره الكبير في امتداد

وانتشار اإلسالم في العالم.

النبي من
وبفض�ل اهلل تعال�ى َ
وم ِّن�ه وكرم�ه ،أعط�ى ال ّٰل ُه ه�ذا ّ

وجمة في الحياة العامة ،وفي
الحكمة ما أرسى بها مبادئ أساسية
ّ
التنمي�ة المس�تدامة ،لقومه ولمن بعدهم م�ن العالمين كافة ،ولعل
في حديث النبي ص ّلى اهلل عليه وس ّلم ،لسعد بن أبي وقاص رضي

ممي�ز ًا على ذلك – عندما رآه يتوضأ ويس�رف في
اهلل عن�ه – مث�االً َّ
س�رف
الماء ،فقال له :ما هذا الس�رف؟ فقال س�عد :أفي الوضوء
ٌ
ي�ا رس�ول اهلل؟ (والوضوء عب�ادة) ،فقال له النب�ي ،مع ّلم ًا األجيال

المتعاقب�ة أهمي�ة االقتصاد في اس�تهالك الث�روات الطبيعية – التي

كنت على
وهبها اهلل وس ّ
خرها لنا – ضمن الحاجة فقط« :نعم ولو َ
نهر ٍ
ٍ
جار»( .رواه اإلمام أحمد وابن ماجه).

مميز آخر ،حيث يقول عليه الصالة
وفي حديث الفسيلة مثال َّ

والسلام« :إن قامت الس�اعة ،وفي يد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع
أن ال يق�وم حتى يغرس�ها فليغرس�ها» (رواه البخ�اري في األدب
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المف�رد وغي�ره) .وه�ذا ما يؤك�د أن العمل في اإلسلام مطلوب
من اإلنس�ان لذاته ،وفي سبيل عمارة األرض حتى آخر لحظة في
الحي�اة الدني�ا ،وليس لمجرد كس�ب القوت والم�ال .وغير ذلك

كثي�ر من األحاديث التي بقيت خال�دة في مبناها ومعناها على مر
العصور واألزمان.

 –4اإليمان بالمالئكة
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن

بوج�ود المالئك�ة ،وه�م َخ ْل ٌق م�ن َخلق اهلل تعالى وق�وة من قوى
الك�ون المؤمنة باهلل خالقها ،وه�ي مخلوقات غيبية ع ّنا ،واإليمان
بهم من أركان العقيدة اإلسلامية ولوكنا ال نراهم .وملك الموت
واحد منهم ،يقول تعالى ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ٌ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [ الس�جدة  .] 11 :ومنهم الموكّ لون بأمر
الجنة والنار ،ومنهم الموكّ لون بكتابة عمل اإلنس�ان ورزقه وأجله
و ...وكل ذل�ك يبعث الطمأنينة في نفس اإلنس�ان المؤمن ،حيث

يش�عر بأن اهلل س�بحانه وتعالى وكّ ل به مالئكة يدعون له ،وحفظ ًة

يحفظون�ه ،ويحمون�ه ويدافعون عنه ،إذا صل�ح إيمانه وعمله كما
ورد ف�ي كثي�ر من اآليات القرآني�ة .وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه،

قال :قال رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وسلم« :ما من يوم يصبح العباد
في�ه إال مل�كان ين�زالن ،فيقول أحدهم�ا :اللهم ِ
أعط منفق� ًا خلف ًا،
ويقول اآلخر :اللهم ِ
أعط ممسك ًا تلف ًا».
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 –5اإليمان باليوم اآلخر
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن
ُ

بالحس�اب والي�وم اآلخ�ر ،خصوص� ًا وأن اهلل تعالى جع�ل الحياة
الدني�ا دار ابتلاء (أي امتح�ان) ،حي�ث يق�ول تعال�ى﴿ :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [ ﴾...المل�ك  .] 2 :وجع�ل له

ليمي�ز به بين الخير والش�ر ،وال بد من المحاس�بة على هذا
العق�ل ّ

االختي�ار ،خصوص� ًا أن المجتم�ع قد يرى بعض أفعال اإلنس�ان،

ضرر على
وال ي�رى البع�ض اآلخر ،ويكون في هذا البعض اآلخر ٌ
البش�رية ،كالغش والس�رقة والقتل وغيرها .وفي
المجتم�ع وعلى َ

اإليمان بالحس�اب في اليوم اآلخر استقام ٌة للفرد والمجتمع على
حد سواء .ولذلك فإن الحساب بعد الموت واإليمان باليوم اآلخر
ّ

ُيحيي في اإلنس�ان وازع� ًا إيماني ًا يجعله يلت�زم بالحالل ،ويجتنب

الح�رام ،مهم�ا كان�ت مغري�ات الحرام ،إيمان� ًا منه ب�أن عدالة اهلل
المطلقة ،س�تعطيه حقه ولومنعه الناس أجمعون ،وأنه سينال على

الح�رام عقاب�ه ول�و لم يع َلم به أح�د ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [ هود .] 111 :

استدل القرآن الكريم على البعث يوم القيامة والحساب،
وقد
ّ

بالخلق األول والنشأة األولى .يقول تعالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦ*ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ*ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
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ﭹ ﭺ﴾ [ مريم  .] 68– 66 :وال ش�ك بأن الذي خلق الكون

ومجراته والسماوات واألرض ،قادر على أن يحيي الموتى .يقول
ّ

تعال�ى﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾

ش�به الق�رآن الكريم خروج اإلنس�ان من
[ األحق�اف  .] 33 :وق�د ّ
األرض يوم القيامة ،في عدة آيات ،كخروج النبات من األرض.

وق�د أثبت العلم الحديث (في القرن العش�رين) وجود خلية

في جسم كل إنسان ال تتلف في األرض ،وال في النار ،مهما طال
عليه�ا الزمن ،وقد ج�اء الخبر عن ذلك في حديث النبي ص ّلى اهلل

علي�ه وس�لم حيث يقول« :إن في اإلنس�ان ْعظم� ًا ال تأكله األرض
أي َع ْظم ٍ هو يا رسول اهلل؟ قال:
أبد ًا ،فيه ُيركّ ب يوم القيامة .قالواّ :

الصلب عند
والع ْ
َع ْ
جب الذنب»َ ،
ج ُ
ب هو العظم الذي في أس�فل ُّ
العجز( .رواه مسلم).

 –6اإليمان بالقضاء والقدر
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف ال يؤمن

بالقض�اء والقدر ،وق�د ورد في القرآن الكريم قصص وعبر وآيات
كثي�رة ،وكذل�ك ف�ي أحاديث النب�ي ص ّلى اهلل عليه وس�لم .فقصة
يوس�ف عليه السلام تب�دأ من كيد إخوته له ألن�ه كان األحب إلى

أبيه�م ،فألق�وه في البئ�ر ،ليخرج ويتربى في كن�ف عزيز مصر ،ثم
يس�جن ،ث�م ليخرج من الس�جن لتفس�ير رؤيا عزيز مص�ر ،وإذا به
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يتر ّق�ى حت�ى يصب�ح األمي�ن عل�ى خزائ�ن األرض .وكذلك قصة
العلم
نبي اهلل موس�ى عليه السلام مع العبد الصالح الذي آتاه ال ّٰل ُه
َ

شر ًا
اللدني فإذا به يقوم بثالثة أفعال يحس�بها موس�ى عليه السالم ّ
ّ
ِ
وبقدره تكون خير ًا ألصحابها،
كاملاً ،ولكنه�ا بعلم اهلل عز وجلَ ،

ليتج ّل�ى ق�ول اهلل تعال�ى في كتابه الكري�م ...﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [ البق�رة  .] 216 :يق�ول الحس�ن البص�ري
رحم�ه اهلل :ال تكره�وا المس� َّلمات الواقعة ،فلرب ٍ
أم�ر تكرهه فيه
ُ َّ
ٍ
عطبك .ومن مأل اإليم�ا ُن بالقضاء
ول�ر َّ
ب أمر تحبه في�ه ُ
نجا ُت�كُ ،
قلبه ،عاش حياته مطمئن ًا سعيد ًا .يقول الرسول المصطفى
والقدر َ
أم�ره ك ّله له خير،
علي�ه الصالة والسلام :عجب� ًا ألمر المؤمن ،إن َ
ٍ
س�ر ُاء ش�كر ،فكان خير ًا
وليس ذلك ألحد إلاّ للمؤمن .إن أصابته ّ
ضر ُاء صبر ،فكان خير ًا له( .رواه مسلم)
له ،وإن أصابته ّ
ويق�ول أحد العلماء :إني أدع�و اهلل في حاجتي ،فإذا أعطاني
المرات،
مرة ،وإذا لم ُي ْع ِطني إياها
إياه�ا
ُ
ُ
فرحت عش�رات ّ
فرح�ت ّ
ألن األُولى اختياري ،والثانية اختيار اهلل تعالى وهو علاّ م الغيوب.
«واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون».

26

خاتمة الفصل األول
عجب�ت لم�ن ل�ه عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كي�ف يزعم أو
ُ

كتاب اهلل الخا َتم يدعو
يصدق أن «الدين أفيون الشعوب» ،وهو يرى
َ
دائم� ًا إل�ى التعقّل .فالعق�ل هو مناط التكليف ،وه�و القوة الخفية

لتطور الحياة اإلنس�انية ،من
األكيدة التي وضعها اهلل في اإلنس�ان ّ
لدن آدم عليه السالم ،بعد أن ع ّلمه اهلل تعالى األسماء كلها وأسكنه
األرض ليعمره�ا بعلم�ه وعقل�ه ولتتراك�م إنجازات هذا اإلنس�ان
ي�رث ال ّٰل�� ُه األرض ومن عليها.
عل�ى م�ر العص�ور واألزمان حتى
َ

وردت في آيات كثيرة
والدع�وة إلى إعم�ال العقل في كل األمور،
ْ

«أفال تعقلون»« ،لعلكم تعقلون»« ،لقوم يعقلون»« ،أفال تتفكرون»،
و« أفلا تتدبرون» ....ليس هذا وحس�ب ،بل ّ
ح�ذر القرآن الكريم
ونه�ى ع�ن تعطي�ل العق�ل وع�دم اس�تعماله ،حيث يق�ول تعالى:

﴿ ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
[ األعراف  .] 179 :وهل األفيون إال تعطيل للعقل؟!

عجبت لمن له عقل وفكر ،وس�مع وبصر ،كيف ال يرى في

الدي�ن اإلسلامي من�ارة خالدة للدعوة إلى العل�م ،الذي هو غذاء
العقل ،وأول كلمة نزلت في القرآن الكريم «اقرأ» ،ودعوة اإلسالم

لالس�تزادة ف�ي طلب العلم ،دع�وة ثابتة في الق�رآن الكريم ،ومنذ
أربعة عش�ر قرن ًا« ،وقل رب زدن�ي علم ًا» ،ويقول النبي المصطفى
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الموت وهو يطلب العلم ليحيي به
عليه الصالة والسالم« :من جاءه
ُ
اإلسالم ،كان بينه وبين األنبياء في الجنة درجة واحدة»( .الترغيب
والترهي�ب م�ن الحديث الش�ريف – زك�ي الدين المن�ذري – دار

الكت�ب العلمي�ة – ط  ،)1وفي حديث آخ�ر« :اطلبوا العلم ولو في

طلب
الصين» (أخرجه ابن عدي والبيهقي) وبالطبع ،المقصود هنا ُ
العلوم الدنيوية .وهل الدنيا إال مزرعة اآلخرة؟!
عجبت لمن له عقل وفكر ،وسمع وبصر ،كيف ال يعمل في

دني�اه ،لدنياه وآخرته مع ًا ،واهلل تعالى قرن اإليمان بالعمل الصالح

ف�ي أكث�ر م�ن س�بعين آية في الق�رآن الكري�م ﴿ ...ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ  ﴾...للدالل�ة على أهمية العمل في اإلسلام.
ع�م نورها
ولذل�ك كان�ت مرتك�زات الحض�ارة اإلسلامية ،التي ّ

أرجاء المعمورة ،ثالثة :هي اإليمان والعلم والعمل .فاإليمان هو
األس�اس والمنطلق .والتش�ريع اإلسالمي هو الذي دعا إلى العلم

والعم�ل مع� ًا .وعلوم الدين تنهى عن العلم بال عمل .ودعاء النبي
ص ّل�ى اهلل عليه وس�لم «اللهم ع ّلمنا ما ينفعن�ا ،وانفعنا بما علمتنا،
وزدن�ا علم� ًا» يربط العل�م والزيادة فيه بالنفع المباش�ر لإلنس�ان.
والعلم بال عمل يقود إلى ما ال تحمد عقباه .قال الخليفة الراش�د

عم�ر ب�ن عبد العزيز رضي اهلل عن�ه« :من عمل على غير علم ،كان

يفسد أكثر مما يصلح» ،وقال اإلمام الغزالي رحمه اهلل« :العلم بال
عمل جنون ،والعمل بغير علم ال يكون».
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