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ة كيف أن الله العظيم بحكمته وطالق، أوضحنا في الجزء األول من هذا المجلد 
شعائر فرضها ، ضم ن رساالته إلى المكل فين من خلقه ذوي العقل والرادة ، قدرته 
ولتهذب ولتغذي أرواحهم وتحفزها دومًا ، ليتواصلوا من خاللها معه ، ، عليهم 

أجل إعمار الكون وتفعيل الوجود ، ومن ثم  وهم يباشرون حركتهم من، جوارحهم 
 الرمزي الخفي من النسان . فالشعائر موجهة إلى الروح ، وهو الشق

كيف أن الخالق سبحانه ضمن  رساالته كذلك شرائع محكمة ، وفي هذا الجزء نبي ن 
تنصرف إلى تمكين منهج هللا في الكون وضبط حركة وسلوك بني البشر ، واضحة 

 ، وكأن حركة النسان في الكون منضبطة ومحكومة بتأثير ضابطين : 

ائر في تهذيب جوارح البشر أثناء حركتهم في الكون الضابط األول هو تأثير الشع
 والوجود .

الضابط الثاني هو الشرائع التي ضم نها هللا رساالته ، وتستهدف ترتيب وتنظيم 
 حركة النسان في الكون .   

عبر الضابطين الموضحين ، ومن شأن ضبط وتقويم حركة النسان في الكون 
لتواصل معه بتفاٍن ورضى الشعائر وعبادة هللا واداء أن ينزع بالنسان نحو أ ، أعاله

 ا يستوجب رضى هللا وحبه ومغفرته ، وتيسير حركته في الكون .وانسجام ، م
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هت إليه الشرائع لكي تضبط وهذا هو الشق المادي البادي من النسان ، الذي ُوج  
سبه ، سلوكاته وحركاته ، وعليه تحكم الشعائر الشق الروحي في النسان ألنها تنا

تناسبه ، وهذا هو التوازن  كذلكوتحكم الشرائع الشق المادي في النسان ألنها 
الذي ساوت من خالله ووازنت ِشرعة السالم بين شقي النسان ، الروح والمادة ، 
ولم تغل ب أحدهما على اآلخر ، بل خصصت لكل شق ما يتواءم مع طبيعته وتكوبنه 

سان يسلم هلل ويؤمن به ويتواصل معه من خالل ونشاطه وتفاعالته وحركته ، فالن
روحه ، ومن ناحية أخرى يعبده من خالل الشعائر التي هي أفعال ، ثم يباشر 

  .عبر بدنه وجوارحه وفق منهج هللا حركته ونشاطه في الكون 

ومن ثم جاءت الرساالت من عند هللا لتحمل من الوسائل واآلليات ما يعالج مكونات 
ب ألحدهما على اآلخر ، ومن شأن ذلك التوازن أال يجعل النسان كل شق دون تغلي

وال يعرف إال النشاط ، ضًا عن النشاط والحركة ، وال ماديًا دون روح روحيًا معرِ 
  والحركة .  

نحن وكل من قرر أن يتصدى لتأمل ودراسة وتحليل الظواهر النسانية االجتماعية ، 
نا من االنطالق من حقيقة مطلقة ، وهي أن أي النسان في مجتمعه ، ال مفر لدي

الله الخالق قد قضى بتشكل الظواهر النسانية االجتماعية ضمن قضائه الذي 
قضاه في الكون ، وتفضي هذه الحقيقة إلى نتيجة جوهرية ، وهي أن الظواهر 
ل وتوج ه  النسانية االجتماعية تمثل حتمية حياتية ، تمت بكيفية معينة ، وتشك 

 جاه معين .النسان في الكون بطريقة معينة وفي اتحركة 

إن ثمة تماهيًا بين الرادة اللهية وقضاء هللا ، فكل قضاء هللا هو بإرادته ، وكل ما 
يريده هللا يقضي به ، وال يجد دارسو الظواهر النسانية االجتماعية صعوبة في 

ظواهر النسانية إثبات ما نقول به أو التوصل إليه ، وعلى ذلك فقد كانت ال
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االجتماعية بكيفية وهيئة معينة ، وتتفاعل مع ذاتها ومع الكون بطريقة معينة ، 
 محكومة في ذلك بضوابط وقوانين مصدرها الله الخالق .

قة تتوافق مع إرادة وقضاء هللا لقد جاءت الظواهر النسانية االجتماعية مرتبة بطري
له هو نتاج قضاء هللا، وذلك ألن النسان والمجتمع الكون  في في الكون  الذي شك 

التي تتم وفق ما قضى ، وقد جاء وفق مشيئته ، كذلك فحركة النسان في الكون 
  م ، تتولد عنها الظواهر المذكورة ، فكل حركة تول د ظاهرة .يالخالق العظ

وألن النسان مخلوق عاقل مفكر ، استخدم عقله وتفكيره فيما يتجاوز متطلبات 
، وواصل التفكير في فهم وتفسير الواقع ، والتعاطي والتعامل مع ما يحيط  غريزته

 به ، كانت الظاهرة الفكرية ]الثقافية[ هي أول الظواهر النسانية االجتماعية . 

وألنه منذ ُخلق وهو يألف التجمع في إطار رابطة ذات خصوصية للتناسل والتكاثر ، 
تي تلي ظاهرة الفكر ]الثقافة[ ، ولعل تلك الكانت الظاهرة المجتمعية هي الظاهرة 

  الظاهرة غريزة فطرية في تكوين النسان وفطرته .

وألنه منذ أن ٌخلق في هذه األرض أخذ يواجه ويكابد صعوبات ومشاق الحياة ، 
من ويتعاطى ويتعامل ويتفاعل مع عناصر الوجود ومفردات الكون التي تحيط به ، 

فاعالت هذا تفاعله وضمان تطوره وسط مكونات وت أجل الحفاظ على وجوده وكفالة
 لذلك كانت الظاهرة الحضارية . بالحركة والنشاط ،  بالكون الصاخ

وباستخدام العقل المفكر ، وفي إطار التجمع ، وفي مواجهة ظواهر الكون وعناصر 
الوجود ، شرع النسان يبحث عن متطلبات الغريزة ، حتى يؤم ن الحياة ، ويضمن 

فواجه صعوبات شحة الموارد التي واجهها بمواءمة متطلباته رار والبقاء ، االستم
 فكانت الظاهرة االقتصادية . وحاجته مع المتوافر منها ، 
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ومنذ أن تشكل المجتمع النساني بأبسظ صوره ، كان في حاجة إلى التنظيم 
م العالقات والترتيب والقيادة ، والبحث عمن يستطيع القيام على أمر أفراده ، وتنظي

فيما بينهم ، فكانت الظاهرة السياسية ، وما يرتبط بها من إدارة وقانون ، وما إلى 
 ذلك من ارتباطات أخرى .

رادته في الكون ، ومن  أسلفنا أن الظواهر النسانية االجتماعية هي قضاء هللا وا 
اللهي أجل إنفاذ منهج هللا ، وترتيب وتنظيم العالقات بين البشر ، كان التشريع 

 ضمن الرساالت ، وهذا التشريع أنزله هللا على المجتمعات النسانية في نموذجين .

النموذج األول من التشريع نزل في رساالت على أقوام من أجل إصالح وتنظيم 
المجتمعات التي يعيشون فيها ، وكان ذلك هو واقع حال كل الرساالت التي نزلت 

سالم ، فأقوام نوح وهود وصالح ويونس مجتمعات قبل مجيئ شريعة العلى ال
براهيم ولوط وشعيب وموسى وعيسى جاءتها رساالت الله من أجل إصال حها ، ال وا 

 معات جديدة !! من أجل تأسيس وتشكيل مجت

النموذج الثاني من التشريع هو النموذج الذي نزل على العرب في شرعة السالم ، 
وكان هو األساس والحافز لنشاء وهو تشريع جله إنشائي وقليله إصالحي ، 

 مجتمع جديد قائم على التشريع اللهي .

وتتمثل مهام التشريع اللهي في المجتمعات التي نزل إليها ومن أجلها ، في 
من التصدع  تأسيس المكونات النظمية والهيكلية لتلك المجتمعات والحفاظ عليها

لمثال ، إضافة إلى كونه أخبر والنهيار ، وذلك ألنه تشريع يجمع صفات الكمال وا
 ى التعاطي معهم ومعالجة أحوالهم .بطبيعة الناس ، وأقدر عل
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لقد ساهمت الشرائع التي هي التشريع اللهي بصدق وواقعية وبشكل مباشر في 
صياغة النظم بكافة أنواعها وأشكالها في دولة الرسول الكريم ودولة الخالفة الراشدة 

تفند كل ما يسوقه الكثيرون من تشكيك في قدرة ذلك  ، وهذه الحقيقة كفيلة بأن
 التشريع على صياغة النظم وتشكيل التنظيم وضبط السلوكات .

إن الشق التشريعي في رسالة السالم قادر وكفيل بأن يصيغ النظم ويشكل 
التنظيمات ويضبط سلوكات أبناء المجتمعات المسلمة في أي وقت وفي أي مكان ، 

اه في عصور السالم الزاهرة ]النبوة والخالفة[ .         وذلك يكم ل ويتمم     دوره الذي أد 

ويتجسد نتاج التشريع اللهي في مهام ثالث : تتمثل المهمة األولى في عبادة هللا 
التي خلق من أجلها الناس ، وتتمثل المهمة الثانية في إعمار األرض ، وتتمثل 

 ة التي يصبو إليها كل إنسان .المهمة الثالثة في إقامة الحياة الطيب

ولكن نظرة فاحصة على المجتمعات المسلمة تؤكد على أن تلك المجتمعات لم تعد 
التشريعي من الرسالة ، ولذلك أسبابه المتعددة  تلتزم بالشرائع التي تمثل الشق

والمتنوعة ، ولذلك العراض تطوره التاريخي ، وله كذلك نتائجة التي انعكست بشكل 
  لى المجتمعات المسلمة .واضح ع

في هذا الجزء نتناول دور الشرائع في ترسيخ الجانب المادي من النسان ، وهو 
 : ة التاليةوذلك من خالل الفصول الخمسشري ،المتعين في حركته داخل المجتمع الب

: الرادة اللهية قضت بتشكل الظواهر الفصل األول 
 النسانية الجتماعية .

 التشريع اللهي في الرساالت . الفصل الثاني :
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 الفصل الثالث : الشرائع اللهية والمجتمع .
 الفصل الرابع : نتاج التشريع اللهي .

    .المجتمعات المسلمة عن الشرائع الفصل الخامس : تخلي
   

        

               

 
 

 
 

 الفصل األول
 يةالرادة اللهية قضت بتشكل الظواهر النسانية الجتماع
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 الفصل األول
 الرادة اللهية قضت بتشكل الظواهر النسانية الجتماعية

ذكرنا في كتاب االستهالل أن النسان وما ترتب على وجوده في الكون من "ظواهر" 
إنسانية إجتماعية ، هي نادرة في إطار الكون والوجود ، أما في إطار الكوكب الذي 

يترتب على حركات النسان على ظهر هذا الكوكب يعيش عليه النسان ، فإن ما 
من ظواهر خاصة بالنسان ومجتمعه الذي يؤسسه ويعيش فيه ، هي ظواهر 
إنسانية نسبة إلى مؤسسها ، إجتماعية نسبة إلى حركاته وأفعاله وتصرفاته في 

 إطار مجتمعه .

 وقد قضى الله الخالق بخلق النسان في هذا الكون ، وقضى كذلك بتشكيل
الظواهر النسانية االجتماعية المرتبطة به ، وعليه فالنسان والظواهر المرتبطة به 
هي من أفعال هللا في الكون ، وهو الذي يتكفل النسان والظواهر المرتبطة به 
وبوجوده وتفاعله وتطوره بالصالح والتنظيم ، ومن هنا كان المكون التشريعي له 

 االت اللهية .وجوده الجوهري والضروري في الرس

وقد تخولنا هذا المكون التشريعي في الرساالت اللهية بالتأمل والدراسة والتحليل 
كما فعلنا بخصوص المكون الشعائري في المصنف السابق ، ، في هذا المصنف 

ونبتدر هذا الدرس بتوضيح المفهوم الجرائي للشرائع ، ذلك الذي حددناه وعكفنا 
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مفهوم متعدد األبعاد ، يفضي إلى التسليم بوجود على تحليله ودرسه ، وهو 
المشيئة اللهية فيما يتعلق بتقنين وتقعيد المجتمع النساني الذي صنعه هللا 

 ويتولى إصالحه وترشيده .

شاءت إرادة الخالق أن يميز النسان بالعقل والتفكير المنظم ، على سائر 
ان هو الوحيد الذي يفكر في المخلوقات في الكون ، ومن هذه الحقيقة كان النس

إشباع غرائزه بشكل يختلف عن بقية المخلوقات ، ثم يفكر في أمور تتجاوز 
متطلبات الغرائز ، ومن ثم كانت أول الظواهر التي تولدت عن وجود النسان 
 وصاحبته ، هي ظاهرة إعمال العقل والتفكير والفكر ، وهو ما ع رف حديثًا بالثقافة .

لنسان مفكرًا مسترساًل متعمقًا بعيد األفق في تفكيره ، خلقه كذلك وكما خلق هللا ا
اجتماعيًا شديد االرتباط ببني جنسه ، تواقًا إلى األلفة والتكاثر والتناسل ، ومن هنا 

 صاحبت النسان الظاهرة المجتمعية ، حيث يعهد التجمع المألوف الدائم .

بدة ومعانفة مع مشاق ومن عظيم حكمة الخالق أن يخلق النسان في مكا
وصعوبات الحياة ، وزوده في ذات الوقت بما يمكنه من مغالبة تلك المشاق 
والصعوبات ، وفي هذه الجدلية العملية التجريبية التي خاضها النسان منذ خلقه ، 
كان يتعاطى ويتفاعل مع عناصر الوجود وموجودات الكون ، وكان ذلك هو صميم 

 الظاهرة الحضارية .

ره المميز ، وفي إطار مجتمعه ، ومن خالل تعامله مع عناصر الوجود ، طفق بتفكي
النسان يبحث عن متطلبات وجوده ثم مقدرات تفاعله ثم مقتضيات تطوره ، وكان 

، التي بدأت وال  ذلك المسعى المتعدد المسارات واألهداف هو الظاهرة االقتصادية
شباعها والمورد وت  وفيره .تزال تتمركز حول الحاجة وا 
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منذ بدء وجوده ، واكتمال حركاته في الكون ، التي ول دت كافة الظواهر االجتماعية 
التي ذكرناها ، والنسان يهفو إلى االنتظام واالمتثال عبر قوة تفرض عليه ذلك ، 
وتؤم ن له في المقابل الرعاية والحماية واألمن ، وتلك القوة كانت قوة الحاكم 

مومية والشرعية أي موافقة المحكومين ، وعندما تحقق وسلطته التي تتسم بالع
لإلنسان ما يهفو إليه من قيام سلطة تحكم وحماية وتأمين ، عندئذ انتصبت جهرة 
الظاهرة السياسية ، وباتت مألوفة في كافة المجتمعات البشرية ببساطة ودون تعقيد 

فها أو تقدمها ، وذلك بغض الطرف عن بساطة تلك المجتمعات وتعقيدها ، وعن تخل
، فالظاهرة السياسية قديمة وظيفيًا قدم المجتمعات النسانية ، فهي إذن قرين تلك 

 المجتمعات .

مما تقدم ، أضحى من الواضح أن الخالق العظيم ، هو الذي يخلق أسباب الظواهر 
ر عبر حركاته وسلوكاته ، ويدفع بالنسان لكي يأخذ باألسباب ، فيشكل الظواه

  .وتصرفاته 

العقل ليفكر وتنشأ الظاهرة الفكرية الثقافية ، ثم وط ن فيه حب النسان  هللا قد منحل
الزوج من بني جنسه فنشأت األسرة لبنة المجتمع البشري ، ثم أهبطه إلى األرض 
ليعاني ويكابد مشقة الحياة فإذا به يصنع الظاهرة الحضارية ، وفي ثنايا وتضاعيف 

هللا فى النسان الشهوة والغريزة ، فأخذ يسعي لشباعها المكابدة والمعاناة ، خلق 
جميعًا ، ومن ثم تبلورت الظاهرة االفتصادية ، ثم أوعز الله الخالق للناس بالجنوح 
إلى األمن والسكينة واالعتماد على من يؤم ن لهم ذلك ، فتابع الناس جهدهم 

معات ضرورية ، وبحثهم عما يحقق لهم هذه المطالب التي بدت مع تقدم المجت
فكانت الظاهرة السياسية ، وهكذا كان الخالق يضع أسباب الظواهر وكان المخلوق 

 يأخذ باألسباب .



22 

في هذا الفصل نتناول جملة الظواهر النسانية االجتماعية التي أرادها الخالق ، 
وكانت كما أراد ، عبر حركات النسان في الكون ، ويتم تناول تلك الظواهر وتأملها 

           تحليلها من خالل المباحث الستة التالية :    و 

 . المبحث األول : المفهوم الجرائي للشرائع
 . المبحث الثاني : الظاهرة الفكرية ]الثقافية[

 . المجتمعيةالمبحث الثالث : الظاهرة 
 . الحضاريةالمبحث الرابع : الظاهرة 

 . المبحث الخامس : الظاهرة االقتصادية
  . السادس : الظاهرة السياسيةالمبحث 
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 المبحث األول
 المفهوم الجرائي للشرائع

نعمد في هذا المبحث إلى تحديد وتوضيح وشرح ما نقصده من لفظة أو مفردة 
فهي تشريع قضاه الخالق وضم نه الرساالت التي أرسلها إلى بني البشر ،  الشرائع ،

يتسم بالمثالية المطلقة ، وهي كذلك تشريع  لقي لذلك تشريع من لدن الله الخاوه
ر وُيعنى بخفايا ومكنونات يتوافق مع الزمان والمكان ، والشرائع أيضًا تشريع يخبُ 

    النسان .    

 :الجانب التشريعي من الرساالت اللهية األول : الشرائع هي  المطلب

نفردة ، والتي أراد لها رساالت الله إلى مخلوقاته التي تتمتع بالرادة الحرة الم
الهداية والتعرف إليه والتالقي معه ، تتضمن ثالثة مكونات ، المكون األول هو 
التوحيد وهو المعتقد المطلق في الوجود ، والمكون الثاني هو الشعائر وهي وسيلة 
التواصل بين المخلوق وخالقه ، والمكون الثالث هو الشرائع وهي آلية ضبط 

 لوقات في الكون .  سلوكات وحركة المخ

 الجانب التشريعي من الرساالت : الفرع األول :
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عينيها هما الشعائر وسيلة التعبد أن مما تقدم يتضح أن رأس الرسالة هو التوحيد و 
والرابطة بين المخلوق وخالقه ، والشرائع وسيلة ضبط حركة المخلوقات في الكون ، 

، األولى للتعبد وتحفيز ووصل الروح  وعليه فمرتكزا الرسالة هما الشعيرة والشريعة
 بخالقها ، والثانية للحياة والحركة كما أرادها الخالق العظيم .

إن الشرائع تمثل الجانب التشريعي من الرسالة ، وهو التشريع الذي قضى به 
الخالق لصالح المجتمعات النسانية ، وكذا لتأسيس وتشكيل مجتمعات جديدة ، 

المعبود هو الذي يشرع لحياة مخلوقه وعبده ، ألنه أعلم بما وهذا يعني أن الخالق 
 يصلحه ، وبما يبعد عنه الطالح والفساد .    

 التكامل بين الشعائر والشرائع : الفرع الثاني :

الرسالة اللهية قائمة على التوازن بين الشعيرة عبادة الروح ، وبين الشريعة ضابط 
التكامل والتالزم بين مرتكزي الرسالة ، ومن ثم الحياة ، وقد خلق التوازن حالة من 

، لبعضهما ن مليالشعائر والشرائع ألنهما مك فعلى المخلوق أن يأخذ بجانبي الرسالة
وعلى الكثير من المسلمين أن يتنبهوا إلى مسألة مهمة في هذا السياق ، وهي أن 

ل وال تؤتي أكلها إال مرتكزي الرسالة ال يمكن أن يتفاعال إال سويًا ، فالشعائر ال تعم
ر لها ضبط  إذا تفاعلت الشرائع وتجلت آثارها في المجتمع ، كما أن الشرائع لن ُيقد 

 المجتمعات إال إذا كانت الشعائر تؤد ى على أكمل وجه وكما أراد الخالق .

إن انفصام الشعائر عن الشرائع ، معضلة كبرى تعرضت لها المجتمعات المسلمة ، 
ير من المسلمين يداوم على أداء الشعائر ، ولكنه ال يلقي بااًل إلى والمالحظ أن الكث

تطبيق وتحقيق الشرائع في مجتمعاتهم ، وهذا في الراجح يلقي بعبء كبير على أهل 
ن و العقد  الحل وأولي األمر ، ألنهم المكلفون بتحقيق الشرائع في مجتمعاتهم ، وا 
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ولية عن عدم تحقيق الشرائع ، إال كان من غير المبرر إبراء ذمة العموم من المسئ
 إذا طالبوا أولي األمر بذلك ولم ٌيستجب لهم !

اعس عن القيام بأحد مرتكزي الرسالة يشوهها ، ويجعلها غير متوازنة وغير قوالت
مستوية فتبدو عرجاء كتعاء ، ويجعل من المسلم إنسانًا منفصم الشخصية ، ال 

تواصل مع هللا وال يتواجد في معيته ، ألن يحقق ما يؤد ي من أجله الشعائر ، وال ي
كل ذلك مرتبط عضويًا بتحقيق الشرائع ، وقد عانت المجتمعات المسلمة من هذا 
الشكال منذ زمن طويل ، وسوف نعكف على دراسة هذا الشكال في الفصل 

   الخامس من هذا المصنف .   

 الثاني : تشريع يتسم بالمثالية : المطلب

ل تشريعات تتسم بالمثالية ، ولتلك المثالية عدة أوجه ، وأول إن الشرائع تحم
األوجه هو مثالية المرجعية المطلقة وهو الخالق العظيم ، وثاني أوجه المثالية هو 
مثالية التواؤم أو المواءمة ، أي أن التشريع يتواءم مع طبيعة النسان ، وثالث 

م ذلك التشريع بالعدالة أوجه المثالية هو مثالية النسق القيمي ، حيث يتس
 والمساواة . 

 الفرع األول : مثالية المرجعية :

، وقد قضى بالتشريع في الرساالت لصالح أوضاع المشرع هو الخالق العظيم 
وأحوال الخلق ، وعندما يصدر التشريع من الله فهو األصلح واألمثل لمن صدر 

بلت الرساالت ومنها بخصوصهم ، وبالرغم من ذلك تنزع المجتمعات التي استق
المجتمعات المسلمة إلى االعتماد على التشريع الموضوع الذي يضعه أناس من تلك 

 المجتمعات .
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وتتعدد الحجج التي يسوقها مروجو التشريع اآلدمي ، ويأتي في مقدمتها عدم 
ل مع الرساالت لكافة األزمان واألماكن ، وقصوره ز  ن  مواءمة التشريع اللهي الذي ت  

 حتواء المتغيرات والمستجدات التي تتوالى وتتالحق على المجتمعات البشرية .عن ا

في موضع مستقل ودرسها وسنفرغ لمناقشتها ، وهذه المسألة ذات أهمية خاصة 
ع هو أن التاريخ من هذا المصنف ، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الموض

على احتواء المتغيرات بتشريع متكامل أو مثالي ، قادر  النساني لم يأت
ذا كانوالمستجدات في المجتمعات البشرية  دلل على ت هذه الحقيقة تثبت وت، وا 

أثبت دليل في ذات يعتبر التشريع المثال ، فإنه جميعًا عن التيان بعجز البشر 
إلى كافة الوقت على كمال ومثالية التشريع اللهي ، الذي جاء بصحبة الرساالت 

   السالم . ِشرعة امها عموم الخلق وفي خت

 الفرع الثاني : مثالية المواءمة :

تمث ل الوجه األول لمثالية التشريع اللهي في كون الله الخالق هو القاضي بهذا 
التشريع ، وثمة وجه آخر لمثالية التشريع اللهي يتجسد في كون هذا التشريع 

جلهم ، وهم بنو آدم يتواءم مع طبيعة تكوين ووجود وتفاعل وتطور من جاء من أ
 الذي خلقه هللا بيديه ، ويعلم سره وعالنيته ، وما يصلحه وما يفسده . 

وقد يتبادر إلى الذهن تساؤل حول التشريع األكثر مواءمة لبني البشر ، هل هو ما 
يقضي به خالق البشر ، أم ما يضعه البشر بأنفسهم ألنفسهم ؟! وقد تباينت 

 هذا التساؤل ! وتشع بت وتعارضت اآلراء حول 

ولكن المحقق منطقيا ووفق ووسائل االستدالل العقلي أن ما يشر عه النسان لنفسه 
يصيبه النقص ، وقد يعتريه القصور عن بلوغ الغايات التي صيغ من أجلها ، ألنه 
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ال يستطيع التعاطي مع كل خفايا النفس البشرية وتخولها بالمعالجة والصالح 
در مطلقًا على توق ي المتغيرات والمستجدات التي يكنها والضبط ، كما أنه ال يق

 المستقبل في بواطنه ، ذلك المستقيل الذي صنعه الخالق واحتفظ بعلمه لديه .

ويؤكد على مواءمة التشريع اللهي لطبيعة التكوين البشري ما قدمناه لتونا من 
مل عضويًا وعقليًا التالزم والتكامل بين الشعائر والشرائع ، فالتشريع اللهي يتكا

وحركيًا مع الشعائر التي فرضها هللا على المسلمين ليتواصلوا معه ، ومن ثم يكونوا 
مهيئين الستقبال التشريع اللهي وتحقيقه في حياتهم ، في حين أن التشريع 

 البشري يفتقد ما يضاهي الشعائر ليهيئ المخاطبين به الستقباله .  

 القيمي :الفرع الثالث : مثالية النسق 

من أوجه المثالية في التشريع اللهي هو مثالية النسق القيمي المحيط بذلك 
التشريع ، ويتمثل ذلك النسق في أهم ثالث قيم في الوجود ، وهي الحرية والعدالة 
والمساواة ، فالنفس النسانية وفق النسق القيمي للتشريع اللهي حرة ، وحريتها 

طة بحدود تقام عليها في حال تجاوز الضوابط مكفولة بضوابط وأحكام ، ومحا
واألحكام ، وهنا تتدخل ميزات النفس البشرية ، وتفردها على ما سواها ، وهي ميزات 

مكانية التفكير السديد ، واتخاذ القرار الرشيد ، وحرية االختيار .  العقل ، وا 

قات : لقد ُجبلت النفس البشرية على أربع خصائص تفردت بها دون سائر المخلو 
الخصيصة األولى العقل والتفكير الرشيد ، الخصيصة الثانية الرادة الحرة ، 
الخصيصة الثالثة االختيار ، الخصيصة الرابعة الجزاء ، والمالحظ هنا االرتباط 
العضوي بين الخصائص األربعة ، إذ أن كاًل منها تؤدي إلى األخرى ، وال توجد 

 ال بحصول سابقتها .خصيصة وال تستقيم وال تصبح فاعلة إ
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وتحقيق ما تقدم أن الرادة الحرة ال تنعقد إال إذا امتلك صاحبها عقاًل رشيدًا يفرز 
فكرًا سديدًا ، فغير صاحب العقل مسلوب الرادة ، وال ُيسأل عما يفعل ، والرادة 
الحرة المترتبة على العقل الرشيد والتفكير السديد تقود إلى قدرة النفس البشرية على 
المفاضلة واالختيار ، إذ أن العقل يفاضل والرادة تختار ، وطالما أن النفس البشرية 
تتمتع بهذه الخصائص الثالث ، فتبعات ذلك خصيصة رابعة ، مفادها أنه في مقابل 

 رية غنمًا أو غرمًا وفق اختيارهاالخصائص الثالث يجازي الخالق العظيم النفس البش
 .     بمحض إرادتها 

ن هللا المخلوقات الطائعة مسلوبة الرادة بطالقة قدرته ، التي تبدو في نظام لقد حص  
كوني وسنة كونية ، فال تحول وال تزول ألنه يمسكها ، أما المخلوقات الحرة ذات 
نها من خالل أحكام وحدود تفكر فيها وتتأملها ، ثم تختار  الرادة المنفردة ، فقد حص 

هي على علم ويقين أن عاقبة االختيار يترتب عليها وتقرر االلتزام أم التحلل ، و 
 جزاء ، مثوبة أو عقاب .      

من الخطأ الظن بأن العدل هو المساواة ، ولكن الحقيقة أن المساواة هي قاعدة 
العدل ، أما العدل فهو ديمومة وعمومية إقرار الحق ورده إلى صاحبه ، والخالق 

ر العدل ، وهو عادل ألنه فاعل العدل بين العظيم هو العدل ألنه مصدر كافة عناص
 كافة مفردات الكون ، وتتمثل عناصر العدل في اآلتي :

البند األول : الديمومة والعمومية : الله العظيم هو العدل منذ األزل ، وهو العدل 
إلى األبد ، وهذا ما ُيعرف بالديمومة ، وهي المساواة عبر الزمن ، كذلك فالله هو 

مفردات الكون من موجودات ومخلوقات وكائنات ، وهذا ما ُيعرف العدل بين 
بالعمومية ، وهي المساواة عبر المخاطبين بالعدل اللهي ، وهذا هو الجانب الذي 
يرسخ في ذهن البشر عن المساواة ، ولكن لقيمة المساواة فيما يتعلق بالعدل 
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: الشق المتعلق  وجهين : األول : الشق الزمني وهو ديمومة العدل ، والثاني
 بالمعنيين بالعدل أو المخاطبين به ، وهم من جاء العدل من أجلهم .

والحديث عن البند الثاني : إقرار الحق : وهو مناط العدل وموضوعه وهو الحق ، 
الحق كعنصر من عناصر العدل يستوجب تفصيل مفردات كلية الحق ، وذلك على 

 النحو التالي :

أو تعدي أو إخالل ، بعنصر أو أكثر من عناصر الوجود  أواًل : حدوث عملية سلب
 لمفردة من مفردات الكون ، أو مقوم أو أكثر من مقومات الحياة لألحياء .

ثانيًا : غياب أو اختالل عنصر أو أكثر من عناصر الوجود ، أو مقوم أو أكثر من 
حياء مقومات الحياة ، وهو نسق القيم ومنظومة المبادئ التي تحكم وجود األ

فسيولوجيًا وبيولوجيًا ، وتفاعلهم مع ذواتهم ومحيطهم ، وتطورهم إلى األحسن 
 واألفضل ، وهذا ما ُيعرف بوضعية وهيئة الصالح التي خلق هللا الكون عليها .

ثالثًا : حدوث عملية السلب أو التعدي من مفردة من مفردات الكون أو شخص 
عة ، أو تنظيمًا أو نظامًا سياسيًا أو دولة طبيعي أو اعتباري ، قد يكون فردًا أو جما

، ولو أن مفردات الكون المحكومة بالقوانين والسنن والطاعة ال تسلب أو تتعدى أو 
 تقصر في واجبات وظائفها ، وُتعرف الحاالت الواردة في أواًل وثانيًا وثالثًا بالظلم . 

أو مقوم الحياة ،  رابعًا : نشوء منازعة أو مخاصمة بين الذي فقد عنصر الوجود
م .  واآلخر الذي قام بعملية السلب أو العبث بالعنصر أو المقو 

خامسًا : تتضمن المنازعة مطالبة المسلوب منه أو المتعد ى عليه ، باسترداد ما 
 ُسلب منه ، أو جبر الخلل الناتج عن عملية التعدي .
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الحق بداءة ، إال إذا  سادسًا : إن ما تقدم يعني أنه ال يمكن وال ُيعقل الحديث عن
اسُتلب مملوك ، وثارت حوله منازعة ، عندئذ يمكن الحديث عن الحق ، أما قبل 
ذلك فال مجال للحديث عن الحق ، فكيف إذن نتحدث عن الحق دون أن نعرف بدقة 
ما ُسلب من النسان من عناصر وجوده ومقومات حياته ، حتى نطالب باسترداد 

 .   ذلك المسلوب وننعته بالحق

لقد بدأ العقل البشري رؤية عناصر الوجود النساني ، وتمحيص مقومات حياة 
البشر من آخر تطوراتها ، ومن نهايات أشكالها ونماذجها ، ولم يعبأ ذلك العقل 
بفقه طبيعة ذلك الوجود ، وفهم واقع تلك الحياة ، ولو كل ف نفسه عناء الفقه 

مة في وجود النسان ، وفي حياته ، ما والفهم ، النتهى إلى حقيقة مفادها أن ث
 يسبق ما اصُطلح عليه بالحق ، فماذا قبل الحق ؟ 

إن عنصر الوجود ومقوم الحياة نشئا قبل الحق ، فهما الحق قبل أن يكون هكذا ، 
أي حقًا ، فأسس الكيان البشري وأصوله هي جوهره وصلبه وأهم ما فيه ، ولم تجد 

اهتمام العقل البشري ، ولو اهتم العقل البشري  أسس حياة النسان وأصول وجوده
باألسس واألصول ، لكان أكثر عمقًا وموضوعية في فهم ما اصطلح عليه بـ "حقوق 

 النسان" .

إننا هنا نتحدث عن الحق بصورة غير معتادة ، حيث سيتشكل الحق بمحتواه 
عاطي مع الموضوعي ، ومضمونه الصطالحي ، ومن هنا بدأ العقل البشري في الت

لى حد ما معقدة ، ولكنها تتم عبر  ذلك الحق ، هنا ستحدث عملية مركبة وا 
منطلقات متتابعة ، تأتلف فتكون كلية الحق التي أثارت العقل البشري وحركت 
قريحته ، إذ من هنا سيبدأ الخالل بعناصر الوجود ، والتعدي على مقومات الحياة 

م .، وهو فعل غير جائز وغير مقبول ، ولذل م ومحر   ك فهو مجر 
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هكذا ، ومن هنا يفكر العقل البشري في حقوق النسان ، ووفق هذا السيناريو 
يتعاطى معها ، وينبري المدافعون عن تلك الحقوق ، التي هي أساسًا وبداءة 

 عناصر الوجود ومقومات الحياة .    

ية ككلية إن العدل اللهي يحفظ ويرعى عناصر الوجود ومقومات الحياة النسان
متكاملة ، وهو ينطلق من المبادرة والمبادأة ، ولم يقبل وال يرضى إال باكتمال 
عناصر وجود النسان ومقومات حياته ، ولم ينتظر حتى ُتستلب تلك العناصر 
والمقومات ، وحتى عندما ُتستلب عناصر وجود النسان ومقومات حياته ، ال ينبغي 

عليها إنطالقًا من كونها عناصر وجود النسان  أن ُيطالب بها ، بل ينبغي الحفاظ
 ومقومات حياته ، وهكذا كافة األحياء . 

البند الثالث : رد الحق إلى صاحبه : بعد تعيين الحق يتوجب رده إلى من ُسلب منه 
، وعندئذ تتساوى كفتا ميزان العدل ، فالمسلوب الذي أضيف إلى كفة السالب أثقل 

كفة المسلوب منه وقلل من وزنها ، وعندما ُينتزع  تلك الكفة ورج حها ، وحفف
المسلوب من كفة السالب ويضاف إلى كفة المسلوب ، تعود الكفتان إلى وضعية 
 التوازن ، حيث ال سالب وال مسلوب منه وال مسلوب وال خلل في الموازين القسط .

نسان نفسه وفيما يتعلق بالعدل اللهي فقد يقع الظلم على النفس ، إذ قد يظلم ال 
بمنعها من الوصول اإلى الذات العلية والتعرف إليها واليمان بها والسالم لها ، وقد 
يقع على الغير ، ويتعدد الغير ، إذ قد يكون إنسانًا أو مخلوقًا آخر أو أي عنصر 

 من عناصر الوجود .

 يتوافق مع الزمان والمكان :تشريع الثالث :  المطلب
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اللهي الذي تشتمل عليه الرساالت اللهية أنه يتوافق كذلك من خصائص التشريع 
عجاز أثارت الكثير من الجدل حول  ويالئم الزمان والمكان ، وهذه أمارة إبداع وا 

 عالقة الشعائر بعنصري الزمان والمكان .

 الفرع األول : توافق التشريع اللهي مع الزمان :

ي ، وعندما يأتي يصطحب ما الزمن ال يتوقف ، فهو دائم الحركة ، يأتي ثم يمض
يغير الواقع فيصبح متغيرات ، وما لم يكن له وجود فيصبح مستجدات ، والمتغيرات 

ها كبقية والمستجدات هي بمثابة طوارئ تطرأ على المجتمعات المسلمة مثل
مع المسلم في مسيس الحاجة إلى إحتواء المتغيرات تالمجتمعات . ويصبح المج
حداث حالة من التوافق بينها وبين المجتمعات ، والمستجدات ، ثم معالجت ها ، وا 

 وعمليات االحتواء والمعالجة والتوافق هي عمليات غاية في التعقيد .

ويأتي التشريع اللهي بخصائصه وقدراته المعهودة ليتولى المهام الثالث ، فهو 
 يحتوي المتغيرات والمستجدات داخل المجتمع المسلم ، ثم يهضمها ، ويمتصها
لتصبح جزًء من نسيجه ، ثم يصب عليها عصاراته لتتحول إلى جزء من ذلك 
ذ اك تذوب عناصر االستغراب والتنافر التي تحويها المتغيرات  النسيج ، وا 
والمستجدات ، وتنصهر في جسد المجتمع ، وتصبح ضمن مكوناته ومفرداته ، 

تمد على أساس الحفاظ وتتمثل أهم أدوات التشريع اللهي في أداة ذهبية بديعة ، تع
على القواعد واألصول ، وتطوير أدوات التعامل مع الواقع الذي هو المتغيرات 
والمستجدات ، ويستمر التشريع اللهي على هذا الحال يستقبل ما تأتي به األيام 
ر لغيره من التشريعات القيام  من متغيرات ومستجدات ليقوم بهذه العملية التي ال ُيقد 

 بها .      

 الفرع الثاني : حقيقة توافق التشريع اللهي مع المكان  :
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ال تجابه عملية توافق التشريع اللهي مع عنصر المكان مشاق وتعقيدات مثل ما 
تجابه عملية توافقه مع الزمان بمتغيراته ومستجداته ، فالمكان ال يحمل من 

ذا المتغيرات إال ما يطرأ على الجغرافيا بشقيها الطبيعي الكوني  والنساني الِخلقي ، وا 
كان الشق الطبيعي من الجغرافيا هو خارج التحليل ، فإن الناس ال يعتريها إال 
متغيرات الزمن وهو ما تحدثنا عنه في الفرع السابق ، وما ينطبق على المتغيرات 

 في عنصر المكان ينطبق على المستجدات في عنصر المكان . 

شريع اللهي مع المكان ال محل له في التحليل ومن ثم يصبح الحديث عن توافق الت
الموضوعي ، ولكنه يتردد كمقولة تراثية تتناقلها األجيال المسلمة دون أن تعي 
حقيقتها ، التي ترتكز على أن عامل المكان هو الثابت بالرغم من تغيره الظاهري 

 الحضاري المدني ، والزمان هو التغيير ، والنسان هو المتغير .       

 ر وُيعنى بمكنونات النسان :تشريع يخبُ الرابع :  المطلب

لعله من قبيل إحكام التشريع اللهي ، أنه يخُبر وُيعنى بالجوانب الخفية وغير 
ل عليها في نصوصه وممارساته التطبيقية ، وهذه  المرئية في النسان ، ويعو 

نساني ال يصدر إال حقائق توصل إليها النسان في بحوثه وتنقيباته ، فالسلوك ال 
ر للتشريع  عن تفاعالت داخلية خفية هي األسباب الحقيقية لذلك السلوك ، ولم ُيقد 
ل على الجوانب الخفية  النساني أن يباري التشريع اللهي في هذا السياق ، ويعو 

 في النسان المخاطب يالتشريع .

قاضي بذلك التشريع لدى النسان ، ألن الال يغفل الباطن والسر اللهي تشريع فال
يعلم يقينًا هذين الجانبين الخفيين ، ويتعامل معهما بالوقاية وبالعالج ، وال يغفلهما 

 كذلك في حالة توقيع العقاب ، وهو ما يعرف شرعًا بإقامة الحدود . 
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في التكوين الداخلي لإلنسان في التشريع اللهي ،  صداقموال كذلك تبرز النوايا
ل عليها في نصه وفي أحكامه ، وفي تطبيقاته ، فالخالق العظيم هو وحده  ويعو 
النوايا والمقاصد ، ويعلم أهميتها في سلوكات النسان  دون غيره الذي يعلم

وتصرفاته ، وعليه كان التشريع اللهي هو وحده الذي يعالج إفرازات النوايا 
راء عدم فهم والمقاصد وامتداداتها إلى السلوكات ، وكان ذلك هو السبب الحقيقي و 

الناس لبعض التشريعات اللهية أو ألجزاء منها ، ألنهم ال يعلمون أن التشريعات 
التي تبدو بالنسبة إليهم غامضة وغير مفهومة أو غير مبررة ، تعالج جوانب خفية 
في الذات البشرية ، تتمثل في سريرة تلك النفس وفي نواياها وفي مقاصدها ، وهذا 

هي يعالج تفاعالت وأفعال النفس البشرية من الجذور وليس يعني أن التشريع الل
 من السطح .

 مستقبلبل إن التشريع اللهي يأتي بما هو أمكن وأحكم ، إذ يتعاطى مع خفايا 
النفس البشرية ، ويعالج واقعها بما يتماشى مع مستقبلها الذي ال يعلمه إال هللا ، 

ة أن التشريع اللهي يتواءم مع كل وهذا هو السبب الحقيقي الذي يترسخ وراء حقيق
 زمان !!

التشريع اللهي يتعامل مع النفس البشرية بوصفها كلية واحدة بباطنها وظاهرها ، 
أما التشريع اآلدمي فال يتعاطى إال مع الظاهر الذي يراه ويدركه ويعلمه من تلك 

علمه ، إذ كيف النفس ، وال يستطيع التعامل مع الباطن الذي ال يراه وال يدركه وال ي
يتسنى للعقل البشري إعداد تشريعات تعالج فواعل غير ظاهرة وغير مدركة وغير 

  معلومة ، وهي بالنسبة لذلك العقل في عداد الغيب المجهول .

 المطلب الخامس : تشريع لإلصالح ولتأسيس المجتمعات :
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، وهذا من عظمة التشريع اللهي أنه يحتوي المجتمع البشري بشكل كامل ومطلق 
االحتواء أساسه ومنطلقه الرئيس ، أن القاضي بذلك التشريع وهو الله الخالق ، 
هو الذي عل م النسان كيف يشكل ويكون هذا المجتمع ، بدًء من األسرة وحتى 
المبراطوريات العمالقة ، حيث وضع لكل طور من أطوار ذلك المجتمع تشريعه 

ل على أساسه ، واآلخ  ر الذي يصلحه .الذي يتأسس ويتشك 

وتبرز المراجعة التاريخية للتشريع اللهي على مر الرساالت التي أرسلها هللا إلى 
الناس ، أن كل التشريع اللهي كان بنزل ضمن تلك الرساالت لصالح المجتمعات 
التي استقبلتها ، وأن ذلك الصالح كان يتسم بالشمولية لكافة جوانب المجتمع 

 ية والمادية .ولكافة مكوناته البشر 

وكان الصالح يبدأ من المعتقد الذي يستهدف توحيد الله والسالم له واليمان به 
، ثم الشعائر التي عن طريقها يتواصل المؤمنون مع ربهم عبر الروح والعقل 
والجوارح ، ثم تخول جوانب المجتمع جميعها ، بالتنقيب والبحث عن الفساد ، 

س التفاعالت والتعامالت الجديدة المؤسسة على ورصده ، ثم معالجته بوضع أس
 التشريع اللهي .

وذلك ما دعا الكثيرين إلى االعتقاد بأن كافة الرساالت اللهية التي سبقت رسالة 
السالم كانت رساالت إصالحية ، وكانت في األغلب األعم تنتهي بالقضاء على 

، ومحاربة األنبياء الذين األمم التي نزلت فيهم ، لرفضهم فكرة وعملية الصالح 
 ُأرسلوا بتلك الرساالت .

ويرتبط كذلك بما تقدم اعتقاد البعض بأن الرساالت الصالحية ، كانت قد جاءت 
للدفاع عن المضطهدين والفقراء والمساكين والضعفاء في مواجهة السادة المتنفذين 

، ألن يكي فوا األغنياء في تلك المجتمعات ، وهذا في نظر الملحدين مبرر معقول 
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الرساالت اللهية الصالحية ، على أنها دعوات إصالحية تبناها بعض المصلحين 
قامة قيم  وهم األنبياء لصالح مجتمعاتهم والدفاع عن المغلوبين على أمرهم ، وا 
العدل والمساواة التي كان يرفضها الكبراء ، ويحاربون المصلحين ، ويتحول الوضع 

ثم يتم طمر حقيقة الرساالت اللهية حسب تحليل هؤالء  إلى صراع مجتمعي ، ومن
 المالحدة المعاصرين ومن سبقهم .

ل من التشريع اللهي ما يؤسس لمجتمعات جديدة ، وكان ذلك هو واقع  كذلك تنز 
رسالة السالم التي نزلت على الرسول الكريم محمد بن عبد هللا إلى عرب مكة ومن 

اللهي على إصالح أحوال وشئون العرب ، بل  حولها ، حيث لم يقتصر التشريع
عمد منذ وقت مبكر من عمر الرسالة إلى تأسيس األصول والقواعد الخاصة بكافة 
دارية  النظم االجتماعية من ثقافية واجتماعية وحضارية واقتصادية وسياسية وا 
م بالضافة إلى العالقات باآلخر ، وكان ذلك هو واقع السالم الذي أسس لمجتمع ث

دولة مترامية األطراف ، كان الرسول الكريم فيها مصلحًا ومؤسسًا وقائدًا ، وانعكس 
 ذلك على انتشار السالم والدعوة إليه . 

لكنه دين لقد أخذ السالم في االنتشار ليس بوصفه دين إصالحي باألساس ، و 
نشاء لمجتمع جد  د ، يقوم على أصول وقواعد جديدة ونسق قيمي فريديتأسيس وا 

ومبادئ بديعة مستحدثة ، وكان من شأن هذا الواقع أن يتواءم مع دين سينتشر في 
كل بقاع األرض ، ويعتنقه أخالط وأعراق وعناصر من البشر ، تأتلف في كنف 
مجتمع جديد يصهرهم جميعًا في بوتقته ، بما ينسيهم سالف ثقافاتهم وحضاراتهم ، 

        هما خصائصهما وسماتهما المميزة .        ويدفعهم نحو تأسيس ثقافة وحضارة جديدتين ل
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إنطالقًا من كون التشريع السالمي هو تشريع يغلب عليه الطابع النشائي 
قي نحو ل النفس البشرية بكافة مكوناتها بالتر التأسيسي للمجتمعات ، لذا فقد تخو  

ه الحجة تقدم في مواجهة النسان في الكون ، وهذ ب في كل حركاتاألمثل واألصو 
لى لهذا الدين ، فهو لم يدع إال إلى قيمة ، و  من يتصدون  لى خير عميم ، و ا  ا 

لى إنساني ، و معروف   فضيلة سامية .ا 

إن التشريع اللهي الذي جاء ليصلح المجتمعات ، إنما جاء ليصلح كل جوانب 
الوقت إصالح لكل حركات النسان في الكون وعبر  المجتمعات التي هي في ذات

 تلك المجتمعات التي أسسها بتشريع هللا وُيفع لها بتشريع هللا .

ولعل األمر أكثر وضوحًا في حالة التشريع اللهي الذي يؤسس لمجتمعات جديدة ، 
فالتشريع اللهي في هذه الحالة يؤسس لحياة وحركة النسان في الكون عبر 

ل جانب دون آخر ، وال حركة  المجتمعات الجديدة ، بحيث يشملها جميعًا ، فال يتخو 
دون أخرى ، وال ظاهرة دون أخرى ، فهو يشمل الفكر والمجتمع والحضارة والثقافة 
ذا تخل فت ظاهرة عن عملية التشريع اللهي فسدت باقي  واالقتصاد والسياسة ، وا 

 .    ر للتشريع تحقيق أهدافه قد  ولم يُ ، الظواهر 

إن التشريع اللهي يتعامل مع النسان على أنه كل موزع بين روح ومادة ، وقد 
يتسع كل شق على حساب اآلخر ، ويختلف ذلك التوزيع من إنسان إلى آخر ، 
فالروح في النسان موطن القيم ولو قل ت ، وهي تشهد بفطرة النسان التي قوامها 

النسان فهي ضرورة الحياة وأساس وجوده  الخير وأساسها السالم ، أما المادة في
وتفاعله وتطوره ، والنسان يعطي لكل شق من شقيه مستلزماته ومتطلباته ، والبد 
أن يحيى بهما معًا ، والتشريع اللهي يرى النسان ويتعامل معه من منطلق كونه 
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كاًل من شقين ، وقد خصص لكل شق ما يقويه ويدعمه ، والنسان يتحرك في 
 ن ويتفاعل مع عناصره من واقع هذا التكوين المزدوج .  الكو

كذلك يحدد التشريع اللهي لإلنسان منطلقًا البد من أن ينطلق منه ، حتى يباشر 
حركته في الكون ويتفاعل مع عناصره ، ويتمثل هذا المنطلق في الشعيرة والشريعة 

وكات النسان ، والشعيرة صلة وعالقة بين النسان وخالقه ، تهذب وتشذب سل
وتصرفاته ، ما يجعلها صالحة ومؤهلة للتفاعل والتعامل مع عناصر الكون ، ثم 
تأتي الشريعة فتضع منهجًا أساسه المرجعيات الشرعية ، ينظم حركة النسان ، 
ويرتب سلوكاته وفق مبادئ السالم والحسان والصالح ، وعليه فالسالم يرى أن 

لك المنهج فهما أساسه وأصله ، والمنهج الذي ال الشعيرة والشريعة ضروريتان لذ
يرتكن على الشعيرة والشريعة يرتكن على أساس وأصل آخر من جنس تكوين 
المنهج ، فإذا كان المنهج مكونًا من الفكر البشري ، فإن أصله وأساسه هو أيضًا 
من الفكر البشري ، وهذا فارق جوهري بين منهج السالم ومنهج الفكر البشري 

 موضوع .ال

هكذا يتعامل التشريع اللهي مع حركة النسان في الكون كلية واحدة ، ال يمكن 
 فصل مكوناتها أو مفرداتها ، وهنا البد من أن نفرق بين ثالثة أوضاع خاصة
بالنسان ، الوضع األول يتعلق بتكوين النسان الذي سبق وأوضحناه وهو يتكون 

ني يرتبط بعالقات النسان ، وتتكون من دائرتين من الروح والمادة معًا ، الوضع الثا
، األولى عالقة النسان بخالقه وتتجسد في الشعيرة ، والثانية عالقة النسان 
بالكون وعناصره ، وهي تتمثل في حركته بكافة أنواعها وأشكالها ، الوضع الثالث 

شتى ،  يتصل بحركة النسان في الكون ، وهذه الحركة تتوزع على أنواع وأشكال
وال يمكن فصل هذه األنواع أو األشكال من الحركة عن بعضها ، إذ البد أن تظل 

 جميعًا في إطار كلية واحدة هي حركة النسان في الكون . 
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فأول شكل من أشكال الحركة ينتج الظاهرة الفكرية الثقافية ، وهي أول ما ألفه 
بفكرة النسان عن الظاهرة تص النسان في هذه الحياة حيث ُولد عاقاًل مفكرًا ، وتخ

نفسه وعن كل ما يحيط به ، وتفسيره للظواهر المختلفة ، ثم رؤيته لكيفية التعامل 
أما ثاني شكل من أشكال الحركة ، فينتج الظاهرة ، والتفاعل مع عناصر وجوده 

وهي تجل ي فطرة هللا في االجتماعية ، وهي التي تلي الظاهرة الفكرية الثقافية ، 
التي ، ان الذي فطره عليها وهي األلفة والتجمع في جماعة تبدأ من األسرة النس

لث شكل من وثاهي منبع ومنطلق التناسل والتكاثر إلى أن تجمع البشرية جمعاء ، 
أشكال الحركة ، فينتج  الظاهرة الحضارية التي تتوزع بين جوهر قوامه تفاعل 

وبين مظهر أساسه نتاج ذلك  وتعامل النسان مع عناصر الوجود المحيطة به ،
التفاعل والتعامل من أشكال المدنية ونماذج العمران ، ورابع شكل من أشكال الحركة 

لظاهرة االقتصادية التي تتعلق بتحديد الموارد ومواءمتها بالمتطلبات ينتج ا
فينتج الظاهرة السياسية التي  شكل من أشكال الحركة ، خامسوالمستلزمات ، و 

  المجتمع وتوزبع موارده . تتعلق بتنظيم

إن السالم يتعامل مع أوضاع النسان الثالثة بشكل متوازن ومتكامل في كلية 
واحدة وتحقيق ذلك أن تكوين النسان من الروح والمادة هو أساس عالقته بخالقه 

ها الشعيرة وترسمها الشريعة ، وأن رة ، وبالكون عبر حركته التي تهذبعبر الشعي
التي تستهدف تلبية متطلبات الروح والمادة تبدو في أشكال وأنواع  حركة النسان

 . عديدة ومترابطة بشكل تواقفي
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 المبحث الثاني
 الظاهرة الفكرية ]الثقافية[

هد من حركة النسان في الكون ، امح أو مشالظواهر النسانية االجتماعية هي مال
خلوقات قضى بها هللا عليه عند خلقه وحركات النسان في الكون مثله مثل كافة الم

، ولعل أول حركة يتحركها النسان في الكون هي التفكير ، الذي طبعه هللا عليه 
 عن طريق العقل الذي حباه إياه ، وميزه به على سائر المخلوقات .  

وعندما نتحدث عن الظاهرة الفكربة ]الثقافية[ فنحن ننطلق من العقل المفكر ، إلى 
لذي هو آلية وعملية مركبة ، إلى الفكر الذي هو نتاج آلية وعملية التفكير التفكير ا

الكلية التي تشمل العديد من العمليات المترابطة والمتنوعة ، ، تلك ، إلى الثقافة 
 .  العقل والتفكير والفكر في الكون  فالظاهرة الثقافة إذن هو آخر وأحدث ما تطور إليه

 : [ةيالثقافة الفكرية ]الظاهر مصادر المطلب األول : 

والمملوك الذاتي والرث  المعرفة المكتسبةالمصدر )المكون( التاريخي بعنصريه 
، وكذا المصدر الواقعي المتجسد في التفاعالت االجتماعية بشقيها  الخاص


