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تثبت المتابعة التاريخية لنشوء الحضارات وتطورها ، ثم الضمحاللها واندثارها قيام 
عناصرها ومفرداتها وأشكالها عالقة مباشرة وقوية بين طبيعة كل حضارة في 

ونماذجها وبين شكل وطريقة نشوئها وتبلورها وظهورها إلى حيز الوجود ، بل 
وتفاعالتها وتعاطيها مع عناصر ذلك الوجود وموجودات الكون وقدرتها على 

 االستمرار والتواصل .

وقد تفرد اإلسالم في رؤيته للحضارة اإلنسانية عموما  ، وفي صياغته لمفهوم 
حضارة اإلسالم على وجه الخصوص ، وسنعمد إلى تبيان تلك الرؤية وتوضيح تلك 

 وتبدو أهمية ما تقدم عند الحديث عن نظرية نشوء حضارة اإلسالم ،، الصياغة 
سالم في رؤيته للحضارة تلك النظرية التي حملت نفس السمة التفردية لإل

 . اإلنسانية

إن نشوء حضارة اإلسالم يختلف عن نشوء أية حضارة أخرى ، ويرجع هذا 
االختالف إلى الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها تلك الحضارة ، إنها الطبيعة التي 
تمثلت في عقيدة ذات صبغة إنسانية عالمية اكتسبت منذ ظهورها سمة الكفاحية ، 

لم يجهر بها الرسول الذي اختصه الخالق العظيم ي دعوة سرية فقد كافحت وه
رعة التي سيفنى الكون ويعيد الخالق الشِ ، بتبليغ الدعوة إلى ِشرعة آخر الزمان 

كونا  جديدا  وهي تجل ي دين هللا الخالص ، وتثب ته في الكون قبل ذهابه ، ذلك دين 
تلك الدعوة ثم واصلت له ،  التوحيد الذي قامت األكون عليه وكان الوجود تجليا  

لتنتشر بينهم ويعتنقونها بشكل ، تخاطب البشر كفاحها عندما خرجت إلى العالم 
على العجيبة وبعد ذلك أصبحت الكفاحية دأبها في انتشارها وقدرتها مذهل ، 

 !!االستمرار وامتصاص األزمات التي تعرضت لها 

مفهوم الحضارة في اإلسالم ، ثم نتناول الثاني من المجلد الثاني في هذا الجزء 
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ذات نظرية كيفية نشوء وتشكل حضارة اإلسالم ، مستهدفين صياغة نحلل ندرس و 
 نشوء حضارة اإلسالم ، وذلك من خالل البابين التاليين :خصوصية وتفرد ل

 الباب األول : مفهوم حضارة اإلسالم .
الباب الثاني : نظرية نشوء حضارة اإلسالم "انطالقة 

 . العقيدة اإلنسانية العالمية المكافحة"
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 الباب األول
 مفهوم حضارة اإلسالم

كدين وكمنهج حياة ، يستمد طروحاته وأصول وقواعد ذلك المنهج كِشرعة و اإلسالم 
المطهرة ، ثم من نماذج من الشريعة المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية 

الممارسة العملية في دولة الرسول الكريم وخلفائه الراشدين من بعده ، وهذه 
األصول هي المعين الذي ُتستنبط منه تفسيرات اإلسالم وتنظيماته لشئون الحياة ، 
وترتيباته لمساراتها بكافة مناحيها ، ولم يدع اإلسالم أمرا  إال وقال فيه مقاله ، ولم 

 أنا  إال وتناوله بالتنظيم .يدع ش

والحضارة كإحدى أهم نواحي الحياة البشرية ، كان لها في اإلسالم شأن عظيم 
أن وصل األمر بحضارة اإلسالم حتى أصبحت  ىوموقع متميز في طروحاته ، إل

تعبيرا  عن اإلسالم ذاته ، فصارت حضارة اإلسالم تعنى اإلسالم ، واستتبع ذلك أن 
 هومه الخاص وتعريفه المتميز للحضارة .يكون لإلسالم مف

ويبدأ اإلسالم بتعريفه للحضارة من خالل رؤيته الخاصة لنشأتها ، وهذه الرؤية 
هي حقيقة يقينية قوامها كالم هللا سبحانه وتعالى خالق الكون ومسير حركته 
ومدبر شئونه والمط لع علي أسراره والصانع لمفرداته ودقائقه ، فنشأة الحضارة لم 
يطلع عليها أحد ، ولم ُتعرف إال من خالل آثارها ومخلفاتها ، وما عرفه 

ين والتوقع التخم ىالمعاصرون عن الحضارات البائدة قائم في شق كبير منه عل
افتراضات غير يقينية ، إذ أن اليقين يُجب االفتراض ، وال  ىواالستنتاج المبنى عل

واألخبار عن الحضارات البائدة  لحديثلجأ لالفتراض في وجود اليقين ، فإذا جاء ايُ 
نشأتها وتطورها وزوالها عن هللا سبحانه وتعالى ُموجد تلك الحضارات ومزيلها ، ،
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 فهذا هو حق اليقين وعلم اليقين في ذات الوقت .  

حقيقة نشأة الحضارات وتطورها وذهابها سوف  ىوما من شك في أن الوقوف عل
هومها وكنهها الصحيح ، وبين غيرها من التفرقة بين الحضارة بمف ىي إلفضي

 المفاهيم التي تداخلت معها واقترنت بها وتم الخلط بينهما . 

وفي نهاية المطاف يمكن الخروج بمفهوم اإلسالم للحضارة ، أو بعبارة أكثر دقة 
اإلسالم ، وهذا التعريف أو المفهوم سيحمل في ها ويعر ف بالحضارة كما يعرفها 

 وسمات نعتبرها أساس حضارة اإلسالم .طياته خصائص 

سندرس مفهوم الحضارة في اإلسالم ، وذلك من خالل الفصول  بابفي هذا ال
 الثالثة التالية :

 الفصل األول : رؤية اإلسالم لنشأة الحضارة .
 الفصل الثاني : التفرقة بين الحضارة والمفاهيم األخرى .

 اإلسالم .الفصل الثالث : خصوصية مفهوم الحضارة في 
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 الفصل األول
 رؤية اإلسالم لنشأة الحضارة

الحضارة عبارة عن منظومات متكاملة من األنماط السلوكية والنشاطات ، يقوم بها 
اإلنسان للتعامل مع عناصر الوجود وموجودات الكون ، رغبة في تطويعها 

ر لإلنسان المعاصر الكشف د  بما يخدم أهدافه ويحقق مصالحه ، وقد قُ وتحويرها 
عن الحضارات البائدة من خالل وسائل وأساليب شتى ، ولعل أهمها ما تركته تلك 
الحضارات من آثار وأعمال ، إال أن الكثير من أسرار ومكنونات تلك الحضارات ال 

، مما جعله في كثير من  رفةيزال مغيبا  عن فضول اإلنسان وحبه في الكشف والمع
 االفتراضات أو التخمينات .  ىاألحيان يلجأ لحل رموز وطالسم تلك المغيبات إل

الطرح اإلسالمي إزاء الكشف عن خبايا وأسرار الحضارات البائدة ،  ىأما بالنسبة إل
فقد حدد ذلك الطرح مصادره ومنابعه منذ البداية في القرآن الكـــريم ، الذي بي ن فيه 
الحق تبارك وتعالى كيف قامت تلك الحضارات ؟ وماذا كانت آثارها ومآثرها ؟ 

ر ألحد من البشر المعاصرين قد  يُ  وكيف بادت ؟ كل هذه الوقائع واألحداث التي لم
االطالع عليها ، أو إمكانية تخيلها، يبينها الحق تبارك وتعالى ، ويبين كذلك 

 الهدف من تبيانها .

مفهوم الحضارة في اإلسالم ، وبالتالي  ىولعله من األهمية بمكان قبل الولوج إل
في ذلك فائدة رؤية اإلسالم لنشأة الحضارة ، ف ىحضارة اإلسالم ، أن نعرج عل

 .والمتفردةكبرى تمهد وترتب الستيضاح ذاتية حضارة اإلسالم وشخصيتها المتميزة 

ورد بشأن ذلك في القرآن الكريم وتتدرج رؤية اإلسالم لنشأة الحضارة ، وبالذات ما 
في منطلقات متتابعة ، تبدأ باستخالف هللا لإلنسان في الكون ، ومنحه العقل ،



 24 

تبعا  لذلك باستخدام عقله وفكره في اإلتيان بكل ما هو صواب والتفكير ، وتكليفه 
 وصالح ، واالبتعاد عن كل ما هو غير ذلك .

وبعد أن استخلف الحق تبارك وتعالي اإلنسان في الكون ، أغدق عليه نعمه 
وهباته في آيات بينات ، فسخر له المخلوقات والموجودات ، حتى ييسر له الحياة 

 اإلصالح واألمثل . ىداية إل، ويمهد له سبيل اله

ومن ثم بدأ اإلنسان في التعامل مع المخلوقات المسخرة والموجودات المذللة ، 
ونتج عن ذلك التعامل أشكال من التكوينات واالبتكارات واإلبداعات هي ما يعرف 

 بالحضارات .

رات وقد ورد ذلك التسلسل في القرآن الكريم ، وبي ن الحق تبارك وتعالى أهم الحضا
في هذا الفصل نتناول رؤية ، وفيما برعت ، وماذا كان مآلها  ، وكيف قامت ،

اإلسالم لنشأة الحضارة ، كما ورد في القرآن الكريم ، وذلك من خالل المباحث 
 األربعة التالية : 

 المبحث األول : استخالف هللا لإلنسان في الكون .
والموجودات لخدمة المبحث الثاني : تسخير هللا للمخلوقات 

 اإلنسان .
المبحث الثالث : تعامل اإلنسان مع عناصر الوجود وموجودات 

 الكون .
المبحث الرابع : أهم الحضارات القديمة التي ورد ذكرها في 

 القرآن الكريم.
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 المبحث األول
 استخالف هللا لإلنسان في الكون

، وهو مفهوم  يبدأ تعريف اإلسالم للحضارة بمفهوم ذي أهمية وذي خصوصية
االستخالف ، واالستخالف في معناه العام يعني تفويض صاحب اختصاص لغيره 
من أجل القيام بمهامه حال وجوده أو بعد غيابه ، والمستخلف ال يملك ما هو 

 مستخلف فيه ألن ملكيته تعود إلى المالك األصيل . 

كي يقوم بمهام ومن هذه التعريف ننطلق إلى أن اإلنسان مك لف ومفوض من هللا ل
حددها له ، وهذه المهام هي سلوكات التعاطي والتفاعل والتعامل مع عناصر 

 الوجود ، وهذه المهام هي في ذات الوقت صميم وجوهر الحضارة .  

 المطلب األول : في معاني استخالف هللا لإلنسان في الكون :

بالحضارة وفق مفهوم وعندما نعمد إلى التخصيص نجد أن لالستخالف في عالقته 
اإلسالم معنيين أو مدلولين ، األول هو استخالف هللا لإلنسان في الكون ليقوم 
بالمهام التي كلفه بها ، الثاني هو أن هللا قد جعل الناس في األرض خالئف أي 

 يخلف بعضهم بعضا  وال ينقطع جنسهم وال نسلهم حتى قيام الساعة .

 نسان في الكون أنه خليفة هللا :الفرع األول : استخالف هللا لإل 

لما كان الخالق العظيم قد اختص اإلنسان بسمات وميزات لم يمنحها لسواه ، بما 
جعله جديرا  بأن يتولى مهمة القيام بما يكل فه به اإلله ، لذا فقد استخلفه في هذا 

ه من أجل القيام بالمهام التي اختاره لها وخلقه من أجل تنفيذه ا ، الكوكب أي فوض 
ووفق هذا المدلول لالستخالف فإن اإلنسان ال ينبغي أن يتحول أو يتوانى عما 
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 استخلفه هللا فيه .

وانطالقا  من المعنى المتقدم فاإلنسان مفوض من قبل هللا ألن يعمل ما ُخلق من 
أجله فقط ، ولكنه ال يملك أي شيئ في الكون ألن وجوده وحركته تفويضا  وليس 

مستخلف من قبل هللا لكي يعمل ، ومستخلف لكي يرعى ملك أصالة ، فاإلنسان 
المالك األصيل وهو الخالق العظيم ، ودليل ذلك واضح لكل ذي لب ، فكل الناس 

 إلى زوال ويبقى الملك لصاحبه وهو اإلله الخالق .    

 الفرع الثاني : استخالف هللا لإلنسان في الكون أنه أقوام تخلف أقواما  :

ي لالستخالف الذي يمثل أهم مفردات مفهوم اإلسالم للحضارة هو أن المدلول الثان
هللا قد خلق اإلنسان وفق سمة معينة ، وهي أن يخلف بعضهم بعضا  أي يعقب 

 بعضهم بعضا  حتى تمتد سلسلة الجنس البشري إلى أن تقوم الساعة .

ت إليه واالستخالف وفق هذا المدلول يعني التوارث ، أي أن كل أمة ترث ما توصل
ما سبقتها من مدنية وعمران ومقومات حضارية لتضيف إليه ما لديها من إبداع 
وابتكار واكتشاف ، ثم تذر كل ذلك لمن سيلحق بها من أمم ، وهكذا وصلت 
 البشرية إلى ما هي عليه اآلن من حضارة بموجب هذا التوارث أو االستخالف .   

 سان في الكون :المطلب الثاني : قول هللا في استخالف اإلن

لقد خلق هللا اإلنسان في األرض واستخلفه فيها ليعمرها ويعبد هللا ويقيم شرعه ، 
ذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من  قال تعالى "وا 

قال إني أعلم ماال  ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يفسد فيها ويسفك الدماء
فيد اآلية الكريمة أن هللا قد خلق اإلنسان في األرض ، ، ت (30)البقرة  تعلمون"
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وجعله مستخلفا  فيها ، أي أقواما  يخلف بعضهم بعضا  ، وقرنا  بعد قرن ، وجيال  
 بعد جيل .

وقال تعالى "وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء  
، وقد جاء االستخالف في هذه  (133)األنعام كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين"

 اآلية الكريمة بمعنى إحالل قوم محل قوم .

وقال تعالى "وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
نه لغفور رحيم" ،  (165)األنعام  ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وا 

كم تعمرون األرض جيال  ويقول الحق تبارك وتعالى في هذه اآلية أنه هو الذي جعل
 بعد جيل وقرنا  بعد قرن وخلفا  بعد سلف .

وقال تعالى "أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آالء هللا لعلكم 

لى لسان نبيه هود بما أنعم ر هللا تعالى قوم عاد ع، يذك   (69)األعراف تفلحـون"
عليهم من نعمه في جعلهم من ذرية نوح ، جاءوا بعدهم وملكوا األرض ومكن لهم 

 فيها .

إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في األرض تتخذون من وقال تعالى "واذكروا 
قصورا  وتنحتون الجبال بيوتا  فاذكروا آالء هللا وال تعثوا في األرض سهولها 
، كذلك تحمل هذه اآلية خطابا  من هللا موجها  إلى قوم  (74)األعراف مفسدين"

ثمود على لسان نبيهم صالح يذكرهم بفضل هللا عليهم إذ جاء بهم في أعقاب قوم 
 عليهم بالنعم التي قابلوها بالكفر والجحود . عاد ومن  

ربكم أن وقال تعالى "قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى 
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، تحمل  (129)األعراف يهلك عدوكم ويستخلفكم في األرض فينظر كيف تعملون"
هذه اآلية الكريمة شكوى بني إسرائيل إلى موسى مما فعله بهم فرعون وقومه قبل 
مجيء موسى وبعده ، فواساهم موسى على واقع حالهم ، وأخبرهم أن هللا سيهلك 

ملكه ، وسيكون ذلك بمثابة اختبار فرعون وملئه ، وسوف يجعلهم يخلفونه في 
 لهم أيشكرون أم يكفرون .

 وقال تعالى "ثم جعلناكم خالئف في األرض من بعدهم لننظـــر كيف تعملــون"
في اآليات الكريمة التي سبقت هذه اآلية أخبر الحق تبارك وتعالى  ( ،14)يونس

من البينات تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به  بسببعما أحل بالقرون الماضية 
والحجج الواضحات ، ثم استخلف هللا قوم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وأرسل 

 إليهم رسوال  لينظر طاعتهم له .

وقال تعالى "فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين 
إخبار ، في هذه اآلية  (73)يونس كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين"

من الحق تبارك وتعالى عن مصير قوم نوح الذين كذبوه فأهلكهم هللا بالغرق ، 
 واستخلف من بعدهم الذين نجوا مع نوح في الفلك .

وقال تعالى "فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما  غيركم 
اآلية يقول  ، في هذه (57)هود وال تضرونه شيئا  إن ربي على كل شيء حفيظ"

نبي هللا هود لقومه إن توليتم وأعرضتم عما جئتكم به من الحق والبينات فسوف 
 يذهبكم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم في األرض .

وقال تعالى "وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض 
رتضى لهم وليبدلنهم من كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ا

بعد خوفهم أمنا  يعبدونني ال يشركون بي شيئا  ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
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، وفي هذه اآلية الكريمة وعد من هللا تعالى لرسوله صلى  (55)النور الفاسقون"
هللا عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء األرض أي أئمة الناس والوالة عليهم وبهم 

 تصلح البالد .

قال تعالى "أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء األرض و 
، وخلفاء األرض في هذه اآلية تعني أن  (62)النمل أءله مع هللا قليال  ما تذكرون"

يجعلهم هللا أمة  بعد أمة وجيال  بعد جيل وقوما  بعد قوم حتى يتوارثوا األرض 
 لهم وأمدهم به من نعم وآيات . ويعمروها ويستمتعوا منها بما سخره هللا

وقال تعالى "هو الذي جعلكم خالئف في األرض فمن كفر فعليه كفره وال يزيد 
،  (39)فاطرالكافرين كفرهم عند ربهم إال مقتا  وال يزيد الكافرين كفـــرهم إال خسارا "

وفي هذه اآلية الكريمة يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات واألرض وأنه يعلم ما 
نه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر، وهو الذي جعل الناس خالئف يخلف قوم تك

 آلخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم .

وقال تعالى "آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا 
في هذه اآلية الكريمة أمر الحق تبارك  ( ،7)الحديد منكم وأنفقوا لهم أجر كبير"

اق مما جعل الناس مستخلفين فيه نفيمان به وبرسوله ، وحث على اإل باإل وتعالى
أي مما مع الناس من أموال على سبيل العارية ، فإنه قد كان في أيدي من قبلهم ،

 من بعدهم . ىثم صار إليهم وسوف يؤول إل

وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول هللا صلى 
وسلم "إن الدنيا حلوة خضرة وأن هللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون هللا عليه 

 فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء" .
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ترشدنا جملة اآليات التي أوردناها إلي أن هللا قد استخلف الخـلق في األرض ، 
يعمــرون األرض ، وينعمون وجعلهم يتواردون جيال  بعد جيل وأمة  بعد أمة ، 

بخيراتها ، ولعل استخالف هللا للناس في األرض هو أول األسس التي ترتكز عليها 
االجتماعية اإلنسانية التي سيق وأوضحناها تفصيال  في موضع  اهرو الظجملة 
 سابق .

أن الخالق العظيم ، هو الذي يخلق أسباب الظواهر ، ويدفع باإلنسان لكي يأخذ 
، فيشكل الظواهر عبر حركاته وسلوكاته وتصرفاته ، فقد منحه العقل باألسباب 

ليفكر وتنشأ الظاهرة الفكرية الثقافية ، ثم وط ن فيه حب الزوج من بني جنسه 
فنشأت األسرة لبنة المجتمع البشري ، ثم أهبطه إلى األرض ليعاني ويكابد مشقة 

وتضاعيف المكابدة والمعاناة ، الحياة فإذا به يصنع الظاهرة الحضارية ، وفي ثنايا 
خلق هللا فى اإلنسان الشهوة والغريزة ، فأخذ يسعي إلشباعها جميعا  ، ومن ثم 
تبلورت الظاهرة االفتصادية ، ثم أوعز اإلله الخالق للناس بالجنوح إلى األمن 
والسكينة واالعتماد على من يؤم ن لهم ذلك ، فتابع الناس جهدهم وبحثهم عما 

ذه المطالب التي بدت مع تقدم المجتمعات ضرورية ، فكانت الظاهرة يحقق لهم ه
 .واهر وكان المخلوق يأخذ باألسبابالسياسية ، وهكذا كان الخالق يضع أسباب الظ
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 المبحث الثاني
 تسخير هللا للمخلوقات والموجودات لخدمة اإلنسان

الحياة ويكفل له سخر هللا موجودات الكون لخدمة اإلنسان وتحقيق ما يضمن له 
البقاء واالستمرار ، وبعد عملية التسخير أمـد هللا سبحانه وتعالى اإلنسان بمقومات 

 الحياة ومستلزماتها ، وسنوضح ذلك فيما يلي :

 : هللا سخر موجودات الكون لخدمة اإلنسان :المطلب األول 

ويعيره  بعد أن أوضحنا كيف أن هللا قد استخلف اإلنسان في األرض يورثه إياها
موجوداتها ، نوضح هاهنا كيف سخر هللا موجودات الكون لخدمة اإلنسان وتحقيق 

 ما يضمن له الحياة ويكفل له البقاء واالستمرار .

قال تعالى "هللا الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر 
لكم بلقاء ربكم الشمس والقمر كل يجري ألجل مسمى يدبر األمر يفصل اآليات لع

في هذه اآلية الكريمة يخبر الحق تبارك وتعالى عن كمال  , (2)الرعد توقنون "
قدرته وعظيم سلطانه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد ، بل بإذنه وأمره 
وتسخيره رفعها عن األرض بعدا  ال تنال وال يدرك مداها ، ثم استوى سبحانه على 

ال تشبيه وال تمثيل ، وسخر الشمس والقمر ، وذكرهما العرش من غير تكييف و 
، ولما  ألنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت

في تسخيرهما من فوائد ومصالح تتوقف عليهما حياة اإلنسان المستخلف في 
 األرض .

فأخرج به من  وقال تعالى "هللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماءا  
الثمرات رزقا  لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم األنهار * 
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وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار * وآتاكم من كل ما 
ن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها إن اإلنسان لظلوم كفار" :  32)إبراهيم  سألتموه وا 

اركات يعدد الحق تبارك وتعالى نعمه على خلقه بأن ، في هذه اآليات المب (34
خلق لهم السماوات واألرض فراشا  وأنزل من السماء ماءا  فأخرج به ما بين ثمار 
وزروع مختلفة األلوان واألشكال والطعوم والروائح والمنافع ، وسخر الفلك بأن 

للعباد من  جعلها طافية على ماء البحر وسخر البحر لحملها وسخر األنهار رزقا  
شرب وسقـي ، وسخر الشمس والقمر والليل والنهار ، وهيأ للخلق كل ما يحتاجون 

 إليه في جميع أحوالهم .

وقال تعالى "واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم فيها جمال 
بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق  ىحين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إل

ألنفس إن ربكم لرءوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ا
ماال تعلمون * وعلى هللا قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين * هو 
الذي أنزل من السماء ماءا  لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت لكم 

الثمرات إن في ذلك آلية لقوم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل 
يتفكرون * وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن 
في ذلك آليات لقوم يعقلون * وما ذرأ لكم في األرض مختلفا  ألوانه إن في ذلك 
آلية لقوم يذكــرون * وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما  طريا  وتستخرجوا 

ية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون * منه حل
 5)النحل  وألقى في األرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا  وسبال  لعلكم تهتدون"

عباده بما خلق لهم من األنعام  ، في هذه اآليات الكريمة يمتن تعالى على (15:
ل والبغال والحمير للركوب والزينة وما فيها من منافع وفوائد ، وكذلك الدواب كالخي

كذلك ذكر تعالى نعمته في ، ، ومن خلق هللا بعد ذلك من صنوف ووسائل النقل 
إنزال المطر للشرب وسقي الزروع والنباتات ، ونعمته كذلك في تسخيره الليل 
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 والنهار والشمس والقمر والبحار والجبال والنجوم .

وقال تعالى "ألم تر أن هللا سخر لكم ما في األرض والفلك تجري في البحر بأمره * 
 بالناس لرءوف رحيم"هللا ويمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه إن 

، في هذه اآلية الكريمة يخبر الحق تبارك وتعالى أنه قد سخر ما في  (65)الحج
 الذي استخلفه فيها .األرض من حيوان وجماد وزروع وثمار لإلنسان 

وقال تعالى "هللا الذي سخر لكم البحر ليجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون * وسخر ما في السماوات وما في األرض جميعا  منه إن في ذلك 

، كذلك يذكر هللا تعالى في هاتين  (13و 12)الجاثية  آليات لقوم يتفكرون"
ن البحر وسخر له ما في السماوات من الكواكب وما في اآليتين أنه سخر لإلنسا

حسانه األرض من الجبال والبحار واألنهار وجميع ما  .ينتفع به الناس من فضله وا 

 ثاني : هللا أمد اإلنسان بمقومات ومستلزمات الحياة :المطلب ال

أوضحنا فيما سبق كيف استخلف هللا اإلنسان في األرض ليعمرها جيال  بعد جيل 
وأمة  بعد أمة ، ثم سخر له موجودات الكون ومخلوقاته لتتم عملية االستخالف 
واإلعمار على أكمل وجه وأتم صورة ، ويالحظ أن التسخير قد تم لظواهر الطبيعة 
التي ال مقدرة لإلنسان على التغلب عليها بدون هذا التسخير والتذليل ، وبعد 

نسان بمقومات الحياة ومستلزماتها عملية التسخير أمد هللا سبحانه وتعالى اإل 
المباشرة مثل األموال والبنين ، فالتسخير قد تم للظواهر والمخلوقات والموجودات 

 العظيمة ، أما اإلمداد فقد تم ألسباب الحياة المباشرة .

 قال تعالى "ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا "
وهذه اآلية في شأن بني إسرائيل ، ولكنها تنسحب على كل بني ،  (6)اإلسراء
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البشر ، فال غنى لهم عن إمداد هللا لهم بأسباب الحياة المباشرة ، وهي األموال 
 والثروات بشتى صورها ، والعنصر البشري المتمثل في البنين .

ات بل وقال تعالى "أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين * نسـارع لهم في الخير 
 ، توضح هذه اآلية الكريمة أن هللا جل وعال (56و 55)المؤمنون  ال يشعـرون"

يمد المؤمن والكافر باألموال والبنين ، فالمؤمن يمده هللا بالمال والبنين لكرامته 
نظارا   على هللا ومعزته عنده ، أما الكافر فإنما يمده هللا بالمال والبنين استدراجا  وا 

مالءا  ، وما م ن شك في أن المال والبنين سبب الحياة المباشر ومقوم الوجود وا 
 الرئيسي . 

وقال تعالى "واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون * أمدكم بأنعام وبنين * وجنات 
إخبارا  من هللا تعالى عن عبده  ات، تحمل هذه اآلي (134: 132)الشعراء  وعيون"

ورسوله هود عليه السالم إذ دعا قومه إلي عبادة هللا الواحد األحد ، وذكرهم 
بنعمائه عليهم القريبة التي بين أيديهم مباشرة ، والتي بالنسبة لهم سبب الحياة 

 مثل األنعام والبنين والجنان وعيون الماء العذب .

،  (12)نوح ين ويجعل لكم جنـات ويجعل لكم أنهارا "وقال تعالى "ويمدكم بأموال وبن
كذلك توضح هذه اآلية الكريمة أن هللا يمد اإلنسان باألموال والبنين اللذين يمثالن 
السبب المباشر للحياة ، كما يجعل الجنات واألنهار ، ويالحظ أن لفظة اإلمداد قد 

مع الظواهر الطبيعية جاءت متالزمة مع المال والبنين ، أما لفظة الجعل فجاءت 
 مثل األنهار والشمس والقمر والبحار والسماوات واألرض وكافة محتوياتها .
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 المبحث الثالث
 تعامل اإلنسان مع عناصر الوجود وموجودات الكون

بعد أن استخلف هللا اإلنسان في الكون وحباه الفكر وأيده بالعقل ، ثم سخر له 
اإلنسان أن يستثمر كافة هذه  ىكان علالمخلوقات وذلل له الموجودات ، 

المعطيات فيما يحقق نفعه وصالحه ، ويستأنس بتلك الموجودات والمخلوقـات ، 
منظومة متناغمة العناصر متناسقة األبعـاض ، وبالفعل تعامل  ىويتحول معها إل

اإلنسان مع المخلوقات والموجودات ، ولكن بأساليب شتى ، واستثمر وجودها 
مختلفة ، ونتج عن ذلك حضارات برعت في كافة المجاالت  بطرق وأشكال

واألنشطة ، ويمكننا متابعة عملية تعامل اإلنسان مع عناصر الوجود ومخلوقات 
 الكون من خالل اآلتي : 

 ول : أساليب وطرق التعامل : المطلب األ 

باستخدام العقل الذي بدأت قواه محدودة ومتواضعة ، وبمنطق التجربة والخطأ ، 
بدأ اإلنسان األول تعامالته مع عناصر الوجود وموجودات الكون وسائر 

، واكتسب ومداركه المخلوقات ، ثم نما ذلك العقل وتنوعت قواه ، واتسعت مدركاته 
كل هذه المقدرات في اتجاه الخبرة والدربة ، ولكنه بالرغم من ذلك لم يوظف 

األصلح واألمثل دائما  ، بل نو ع سلوكاته وتصرفاته بين هذا وذاك ، وانحصرت 
تعامالت اإلنسان تجاه عناصر الوجود ومخلوقات الكون بين أسلوبين أو نمطين 

 النحو التالي :  ىعل

 اإلصالح في الكون واتباع األمثل : الفرع األول : 

صراط المستقيم وطريق الصواب في تعامالته مع ال ى إلمن البشر من هداهم هللا
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المخلوقات وعناصر الوجود ، فأبدع في تلك العالقة واستثمرها لصالحه دون إساءة 
تلك المخلوقات والموجودات ، وقام باألعمال العظيمة الباقية ، وقد م اإلنجازات  ىإل

 الجسيمة ، فتركت هذه وتلك آثارها حتى اآلن .

ل الحق تبارك وتعالى :"الذين إن مكنا هم في األرض أقاموا الصالة وأتوا وفي ذلك قا
،  (41)الحج الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور"
عناصر الوجود  ىوالتمكين في هذه اآلية الكريمة يعنى إسباغ النعم والسيطرة عل

ومخلوقات هللا في الكون ، وتوظيفها لمصلحة اإلنسان وطاعته ، وهذا التمكين ال 
  يكون إال بأمر من هللا سبحانه وتعالى .

وعباد الرحمن األتقياء هم الذين إذا مكن لهم في األرض بالوصف المتقدم ، ال 
آثارا  طيبة ، تدلل  يفعلون إال األصلح وال يؤدون إال األمثل ، ويتركون في الكون

إيمانهم باهلل ولزوم طاعته ، متمثال  إجماال  في األمر  ىتقواهم وتبرهن عل ىعل
بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولعل األمر بالمعروف يدخل في قوامه التعامل 

، وهكذا  مخلوقات هللا في الكون ىعناصر الوجود وعدم اإلساءة إل ىبإحسان إل
 ركت آثارا  طيبة . تظهر الحضارات التي ت

وقال تعالى في ذات المعنى "وعد هللا الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
أرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا  يعبدونني ال يشركون بي شيئا  ومن كفر 

وتبين هذه اآلية الكريمة كذلك أن ،  (55)النور ن"بعد ذلك فأولئك هم الفاسقو
عباد هللا المؤمنين المحسنين سيمكن هللا لهم في األرض ويسخر لهم كافة 
مخلوقاته وموجوداته فيتفاعلون معها ويقيمون من جراء هذا التفاعل حضارات 

 الذين،  زاهرة ، كما كان حال حضارة اإلسالم وحضارات األقوام األخرى الغابرة 
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 أمنوا باهلل ووحد وه وعبدوه حق عبادته .

أساس التعامل والتفاعل مع عناصر  ىويفيد ما تقدم أن ثمة حضارات قامت عل
 الوجود وموجودات الكون بإحسان .

 اإلفساد في الكون ونشره :الفرع الثاني : 

األسلوب الثاني من أساليب التعامل مع عناصر الوجود هو أسلوب اإلفساد وعدم 
ح ومحاولة تغيير وتبديل سنن هللا في خلقه ، وبالرغم من أن هذا النوع من اإلصال

التعامل يؤدي إلي قيام حضارات وآثار ، إال أنها كانت تنتهي نهايات مؤسفة ، 
ألنها حادت عن منهج هللا ، وبغت في األرض الفساد ، وفي ذلك يرد قول هللا 

اهم في األرض مال نمكن لكم تعالى "ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكن  
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا  وجعلنا األنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم 

وتبين هذه اآلية الكريمة أن الحق ،  (6األنعام" )وأنشـأنا من بعدهم قرنا  آخــرين
ن ألقوام عديدة في األرض ، فأقاموا الحضارات وعمروها ، تبارك وتعالى قد مك  

خذ عزيز مقتدر ، ودمر أوا عن منهج هللا ، فأخذهم هللا بذنوبهم ثنهم عولك
مخلوقات هللا ،  ىحضاراتهم ، ألنهم أقاموها علي اإلفساد في األرض واإلساءة إل

 وحاولوا تبديل سنن هللا وناموسه في الكون .

 وقال تعالى "ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليال  ما تشكرون"
 .( 10األعراف)

وقال تعالى "واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في األرض تتخذون من 
سهولها قصورا  وتنحتون الجبال بيوتا  فاذكروا آالء هللا وال تعثوا في األرض 

 .( 74)األعراف مفسدين"


