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 العقل ديًنا

 قراءة تحميمّية في الخطاب القرآنيّ 
 والتراث اإلسالمّي عن عالقة العقل بالّدين والتحقُّق الروحي

 

 سعيد أبو زكي

مة  المقدِّ
نا هذا من مشاكَل شدٌدة التعمٌد. فعلى سبٌل المثال، باتت عبللة الدٌن بحٌاة تعانً ظاهرة الدٌن فً ٌوم

ة ؼٌر واضحة المعالم بعد انتشار مفاهٌم العلمنة واألنظمة السٌاسٌَّة المائمة على اإلنسان الٌومٌَّة وبالسٌاس

الموانٌن الوضعٌّة، األمر الذي فرض على الفرد المإمن والدولة على حد سواء تحدٌّات كثٌرة خاصةً بعد أن 

ساسٌّة لكثٌر من سادت أنماط حٌاة عصرٌة تختلؾ اختبلفًا جوهرًٌّا عن تلن التً دعت إلٌها التعالٌم األ

األدٌان التوحٌدٌة الرئٌسة؛ وَجعََل، تالًٌا، التوفٌك بٌن االثنٌن أمًرا َصْعبًا، وأحٌانًا مستحٌبًل. وهنان أًٌضا 

إشكالٌَّة عبللة الدٌن بالعنؾ الممارس تحت راٌة المعتمدات الدٌنٌة المختلفة. ثمَّ هنان إشكالٌّة عبللة الدٌن 

وهً جبهة حرب ُمشتعلة منذ العصور المدٌمة حتى ٌومنا ، عمل، والشرع بالفلسفةبالعلم وعبللة اإلٌمان بال

 هذا.

رو التنوٌر فً إرساء معادلة تمول إنَّ اإلٌمان والعمل  ادُ الثورة العلمٌة ومفّكِ وفً حمبة الحداثة، نجح ُروَّ

ْصِر عمل العمل بالعلوم هما شٌئان متنالضان ال ٌلتمٌان: فحٌُث ٌحضر أحدُهما ٌَؽٌب اآلخر. ونجحوا فً حَ 

الطبٌعٌة وأعطوها وحدها المدرة على كشؾ حمٌمة الوجود المادي، وفً َحْصِر اإلٌمان بمجال الظنون 

واآلراء الخاصة التً ٌرتبط بها الناس من خبلل مشاعرهم البلعمبلنٌَّة. ونرى الٌوم أنَّ كثًٌرا من المائمٌن 

بعد أن ترسَّخت بمرور الولت من خبلل المناهج التعلٌمٌة الحدٌثة  على األدٌان أنفسهم لد لبلوا هذه المعادلة

والتمدُّم الـُمطَّرد لبلكتشافات العلمٌَّة والتمنٌة التً لم تزل تبهر العالم بإنجازاتها الكبٌرة. ؼٌر أنَّ المبول بهذه 

                                         
  التاريخ والدراسات اإلسالمّية. متخّصص فيأستاذ جامعي 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجمَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 2ٕٔٓحزيران ، العاشرالعدد 
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لمنزلة جعلت الحمٌمة ممصد الممولة ٌطرح بنظري اإلشكالٌَّة األخطر والتحدي األكبر أمام الدٌن، ألنَّ الكتب ا

األدٌان التوحٌدٌّة الرئٌس. وبالتالً، فإّن مثل هذا الفصل ال ٌضرب فرًعا من فروع  الدٌن بل أصبًل من 

 أصوله. 

بالطبع، لٌس ههنا المكان للخوض فً أسباب نشوء هذه اإلشكالٌَّة ونتائجها وأبعادها. فؽرض هذا 

بٌن الجانب اإلنسانً للدٌن )أي المعرفً واإلٌمانً والمسلكً( البحث هو إظهار أصالة العبللة الموجودة 

وطبٌعته العاللة بوجٍه عام، ولٌس بالجانب المعرفً أو اإلدراكً منها حصًرا؛ وذلن من خبلل تمدٌم تحلٌل 

صلة ُمركَّز للخطاب المرآنً الذي جعل هذه الطبٌعة َمْرَكًزا للهوٌّة اإلنسانٌّة وألهّم األعمال الروحٌّة المتَّ 

بجوهر التحمٌك الدٌنً، وألصد المعرفة اإللهٌّة واإلٌمان واألعمال الصالحة. وكٌؾ أنَّ الخطاب المرآنً، 

وانسجاًما مع هذا االتجاه، جعل الدٌن دلٌبًل فعَّااًل لتحمٌك الكمال الخاص بهذه الطبٌعة اإلنسانٌَّة العاللة بما 

ًّ ٌهدؾ إلى ح ًّ ومسلك نه من إرشاد معرف  فظها وتنمٌتها.ٌتضمَّ

هكذا ؼرض ٌفترض إظهار مماربة الخطاب المرآنً للذات اإلنسانٌة والحالة الوجودٌة المختصة بها: 

طبٌعتها الخاصة وعبللتها بالخالك وعبللتها بالرسالة اإللهٌّة المتمثّلة بالنص الموحى، وعبللتها باإلرادة 

أو "الطائعة" بالمصطلح الدٌنً(، ولدور العمل من اإللهٌّة والتً ٌفترض أن تتمظهر فً السٌرة الموافمة )

حٌث هو الموة اإلدراكٌّة الخاصة بفهم حمائك الوجود وؼٌرها من الموضوعات التً تتفرع عنها أو تتصل 

بها. ولضٌك المجال، سؤعمد إلى االلتصار على تمدٌم األفكاِر الرئٌسة التً تُبرز العبللة الوثٌمة بٌن الدٌن 

 والعمل، واستحالة الفصل بٌنهما، وإظهار الحجج التً أستند إلٌها فً تحمٌك هذا الؽرض.  والعلم واإلٌمان

سؤبدأ البحث بعرض موجز لنموذَجٌن بارَزٌن لمماربة هذا الموضوع من التراث اإلسبلمً، وهما ابن 

م عرًضا ُمرّكًزا ومخت صًرا ألهّم ما تفّسره رشد والؽزالً، وإظهار أهّم أبعاد نظرتهما إلى المسؤلة. ثمَّ ألدِّ

المعاجم التراثٌة الرئٌسة عن معانً العمل ألنتمل بعدها إلى الؽرض الرئٌس للبحث فؤعرض أواًل لعبللة 

العمِل بالُهوٌة اإلنسانٌّة، ثمَّ عبللته بالنص المنزل من حٌث هو لوة اإلدران المختّصة بالحك الذي هو ؼاٌة 

بالعمل والطبٌعة العاللة، وعبللة الطبٌعة العاللة بالسٌرة اإلنسانٌّة  الوحً، ومن ثمَّ عبللة الرسالة النبوٌة

 والمصٌر الروحً الموعود للمإمنٌن.

ولد تمصَّدت باختٌار عبارة "الخطاب المرآنً" فً العنوان إبراز المنهج الذي سؤتّبعه فً إظهار ما 

وم هذا المنهج على تتبُّع المصطلحات ٌموله الكتاب المنزل عن مفهوم العمل وعبللته بالدٌن واإلٌمان. وٌم

التً تتصل بـ"العمل" بما هً لوة إدراكٌة بوجه خاّص وتلن المتّصلة بالطبٌعة العاللة لئلنسان بوجه عام 

ودراسة الروابط المعنوٌة )من معنى( والوظٌفٌة التً ٌبنٌها الخطاب المرآنً فٌما بٌن هذه المفاهٌم 

ٌن مفاهٌم ومصطلحات أخرى تتصل بالعلم والمعرفة واإلٌمان وؼٌرها. والمصطلحات نفسها وفٌما بٌنها وب

م مفاهٌم واضحة  ا ٌُمدِّ وٌندرج هذا المنهج ضمن التفسٌر العملً للنص المرآنً لكونه ٌماربه باعتباره نصًّ

وُمتّسمة عن الموضوعات التً تندرج فٌه، ومن ضمنها العمل وعبللته بالدٌن واإلٌمان، وٌتمصَّى معانً 

 آلٌات وؼاٌاتها ال من خبلل المؤثور والخبر )أي النمل( بل بواسطة تحلٌل النّص العملً الممنهج. ا

وٌهدؾ هذا البحث إلى تمدٌم صورة مختلفة، وربما منالضة، لتلن المؤلوفة فً أٌامنا هذه عن 

إلضاءة على العبللة الموضوع. وأعتمد أنَّه من المفٌد للدراسات اإلسبلمٌّة خاصةً والدٌنٌّة عامةً إعادة ا

ًّ والحالة اإلنسانٌّة بطبٌعتها العاللة بالعودة إلى النص الدٌنً األصل ودراسته  العضوٌّة بٌن االختبار الدٌن

بمعزٍل عن األطر المؤلوفة فً التراث اإلسبلمً والمٌود المنهجٌّة والمفاهٌمٌّة التً ٌشتمل علٌها لما لد ٌساهم 
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ث المرتبطة بالموضوع ذاته بوجه خاص والدراسات الدٌنٌّة والمرآنٌّة بوجه ذلن فً فتح آفاق جدٌدة لؤلبحا

م منظوًرا مختلفًا لئلنسان المعاصر الذي ٌبحث عن أطر عملٌّة لفهم  عام. ومن شؤن هكذا دراسة أًٌضا أن تمدِّ

ي من جهة حمٌمة العبللة المائمة بٌن العلم والدٌن والعمل واإلٌمان بعٌدًا عن الخطاب الدٌنً التملٌد

والمماربات الحدٌثة، التصالحٌة منها أو الصدامٌة، من جهة أخرى، وذلن بتمدٌم مادة علمٌّة متّسمة ومفهومة 

ر العلوم الطبٌعٌة والمناهج االختبارٌّة على  للتفكُّر بالموضوع بؤبعاده المتعدّدة فً ولت بات ٌُشكل فٌه تطوُّ

التحدٌات التً تواجه استمرارٌة الدٌن فً المجتمعات المدنٌّة أنماض المعتمدات الدٌنٌة الموروثة أحد أبرز 

الحدٌثة، وٌنحو العالم فٌه أكثر فؤكثر إلى التفرٌك بٌن الدٌن والعمبلنٌة وإلى مماربة التجربة الدٌنٌة بافتراضها 

 حالة عرضٌّة على السٌرة اإلنسانٌّة بعممها التارٌخً المدٌد.

 ينموذجان بارزان من التراث اإلسالم
درج الباحثون فً العصر الحدٌث على مماربة عبللة العمل بالدٌن واإلٌمان فً التراث اإلسبلمً من 

خبلل ما كتب ُمفكران إسبلمٌان معروفان من العصر الوسٌط عن الموضوع، وهما الماضً أبو الولٌد دمحم 

/ ٘ٓ٘دمحم الؽزالً )ت. م( واإلمام حّجة اإلسبلم أبً حامد دمحم بن 91ٔٔهـ/9٘٘ بن أحمد ابن رشد )ت.

م(. وٌُمَدَّم األول على أنَّه ٌُمثُِّل المنحى العملً فً التفسٌر والتشرٌع الدٌنً وصدٌك للفلسفة والعلوم ٔٔٔٔ

العملٌّة والطبٌعٌة، وٌُمَدَّم الثانً على أنَّه النمٌض الذي ٌُمثِّل المنحى التملٌدي ومناهض للعمل والفلسفة والعلوم 

عٌة عامةً. وسؤلدّم فً ما ٌلً عرًضا مختصًرا لمماربتً ابن رشد والؽزالً إلظهار أهم العملٌّة والطبٌ

ا لها كنموذجٌن لما هو مؤلوؾ عن الموضوع فً التراث اإلسبلمً  ،معالمهما واإلشكالٌّة الرئٌسة التً تصدٌَّ

ا هذا البحث من جهة بهدؾ توضٌح الخلفٌّة الجدلٌّة للموضوع من جهة، ولبٌان جدّة المماربة التً ٌتضمنه

 أخرى. 

 مقاربة ابن رشد
لتوضٌح أنَّ  فصل الممال وتمرٌر ما بٌن الشرٌعة والحكمة من االتصالبن رشد كتاب اخصَّص 

ز استخدام المناهج العملٌّة فً تفسٌر الكتاب والعلوم الدٌنٌّة ً وخاصةً النَّص المنزل لم ٌُجِ الشرع اإلسبلم

فً فهم الدٌن والوجود عامةً، وأوجب ذلن على المسلمٌن فً كثٌر من وحسب، بل دعا إلى إعمال العمل 

 آٌات الكتاب المنزل. ولد بٌّن ذلن فً ممدمة كتابه المذكور، حٌث لال:

ا أنَّ الشرع دعا إلى   بٌَِّن فً غٌر آٌة، فذلن وتطلّب معرفتها به اعتبار الموجودات بالعملفؤمَّ

(. وهذا ٕ)الحشر/ ﴾ٌَا أُوِلً اأْلَْبَصارِ  فَاْعتَبُِروا﴿عالى: من كتاب هللا تبارن وتعالى مثل لوله ت

أََولَْم ﴿، أو العملً والشرعً معًا. ومثل لوله تعالى وجوب استعمال المٌاس العملًنّص على 

ءٍ  ٌَنُظُروا ًْ (. وهذا نص 1٘ٔ)األعراؾ/ ﴾فًِ َملَُكوِت السََّماَواِت َواألَْرِض َوَما َخلََك اّلّلُ ِمن َش

 .(1ٕٔ، ص99ٔٔ]العملً[ فً جمٌع الموجودات )ابن رشد، النظر ّث على بالح

ؼٌر أنَّه عاد وحصر جواز استخدام النظر العملً أكان فً تفسٌر الكتاب أو دراسة العلوم 

الدٌنٌّة األخرى بنوع خاص من الناس، وهم الذٌن ٌصلون إلى التصدٌك بالحمائك عن طرٌك 

بن رشد أن النصَّ المرآنً لسَّم الناس إلى ثبلثة ألسام استنتج البرهان، أي بواسطة العمل. فمد ا

 وفك طرق التصدٌك التً توافك طباعهم:
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التً هً المعرفة ، ودعت إلٌها، السعادةنّها التً نبّهت على هذه إإنَّ شرٌعتنا هذه اإللهٌة حّك و

بلّته وطبٌعته من فإنَّ ذلن ممّرر عند كّل مسلم من الطرٌك الذي التضته ج، باهلل ومخلولاته

، ومنهم من فمنهم من ٌصدّق بالبرهان. وذلن أن طباع الناس متفاضلة فً التصدٌك: التصدٌك

 .(ٖٗق باأللاوٌل الجدلٌّة... ومنهم من ٌصدّق باأللاوٌل الخطابٌّة... )ص ٌصدّ 

ن شرٌعته طرق الدعوة إلى هللا تعالى، وذلن فً اولد بنى  لوله بن رشد استنتاجه هذا على "تضمُّ

ًَ أَْحَسنُ اْدُع ِإِلى َسبٌِِل َربَِّن ﴿ تعالى: )ص  "(ٕ٘ٔ/﴾ )النحلبِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتًِ ِه

أي الحكمة والجدل  - (. ووفمًا لتفسٌره لآلٌة المذكورة، فإنَّ كل طرٌمة من طرق الدعوة المذكورة فٌهاٖ٘

نَّ الحكمة هً الطرٌمة الموافمة لطبع من إطباع الناس فً طرلهم فً التصدٌك؛ و من اتوافك طبعً  - والوعظ

دون ؼٌرهم. وٌحّك لهإالء فمط، بل هو واجٌب علٌهم، أن ٌعتمدوا المنهج من ٌصلون إلى التصدٌك بالبرهان 

 العملً فً تفسٌر الكتاب المنزل وتؤوٌل الظاهر البلمعمول منه وفً فهمهم للوجود. 

( إلى أنَّ تنالض ظاهر اآلٌات مع أحكام العمل هو دلٌل ألصحاب طرٌمة 99ٔٔابن رشد ) ثمَّ أشار

(. من هنا، ٌظهر لنا ٖٙالبرهان على وجوب تؤوٌل تلن اآلٌات للوصول إلى المعنى الموافك للعمل )ص

ُحكم العمل  أمران: األول، أنَّ العمل وأحكامه ٌشكبلن مرجع الحمٌمة األّول ألصحاب طرٌمة البرهان، أي أنّ 

عندهم ٌعلو حكم الشَّرع ألنَّ الدلٌل على وجوب استعمال منهج التَّؤوٌل لفهم معانً اآلٌات هو تعارض 

ظاهرها مع أحكام العمل. فعند ولوفهم فً الكتاب المنزل على معنى ظاهر ٌتعارض مع أحكام العمل ٌجب 

ًّ م عمول ٌكون سبٌبًل لهم إلى إصابة المعرفة على أصحاب طرٌمة البرهان تؤوٌل اآلٌة بحثًا عن معنى خف

ا األمر الثانً فهو أن بمٌّة الناس، وهم األكثرٌة، ٌجب علٌهم األخذ بالظاهر  والتصدٌك بحمائك الوحً. أمَّ

 البلمعمول كما هو، بالرؼم من تنالضه مع أحكام العمل. 

ظر العملً والمناهج العملٌة إذًا، حصر ابن رشد مماربته للموضوع بتبٌان إجازة الشرع الستخدام الن

فً دراسة العلوم الشرعٌّة وفهم حمائك الوجود، وإظهار وجوبه لملّة من الناس؛ ولكنّه لم ٌنِؾ وجود سبل 

أخرى ال تشترط إعمال العمل وتطبٌك أحكامه لتحمٌك هذا الؽََرض. فابن رشد لم ٌنؾ لدرة الناس الذٌن 

ٌْن اآلخرٌن على الوصول إلى معرفة هللا واإلٌمان والتصدٌك  - لٌٌن والخطابٌٌنأي الجد -  ٌنتمون إلى النوَع

به، و تالًٌا تحمٌك شروط نٌل السعادة األبدٌّة بالرؼم من َعْجزهم عن فهم المعانً المعمولة التً ٌصل إلٌها 

( بؤنَّه ٌُمكن  للجدلٌٌن 99ٔٔأهل البرهان من خبلل تؤوٌل الظاهر البلمعمول. ولد جزم ابن رشد )

لخطابٌٌن الوصول إلى اإلٌمان من خبلل التصدٌك بالظاهر ولو كان العمبلنًٌّا عندما أوجب منعهم من وا

لراءة التؤوٌبلت البرهانٌة للظاهر البلمعمول وإلزامهم الولوؾ علٌهما والتصدٌك به، ألّن هدمه لهم عبر 

 التؤوٌل ٌإدّي بهم إلى الكفر:

ح به أل )أي الخطابٌٌن(.  هل الجدل فض ًا عن الجمهوروهذا التؤوٌل لٌس ٌنبغً أن ٌُصرَّ

ة التؤوٌبلت البرهانٌة ومتى صّرح بشًء من هذه التؤوٌبلت لمن هو من ؼٌر أهلها، وبخاصّ 

ح إلى الكفرلبُعدها عن المعارؾ المشتركة،  ح له والمصّرِ . والسبب فً أفضى ذلن بالمصرَّ

َطَل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر، ، فإذا بَ إبطال الظاهر وإثبات المإولذلن أنَّ ممصوده 

ل عنده، أدَّاه ذلن إلى الكفر، إن كان فً أصول الشرٌعة. )ص  ( ٕ٘ولم ٌثبت المإوَّ

ًّ الناتج من التؤوٌل ٌُبطل المعنى  كبلم ابن رشد هذا فً ؼاٌة الوضوح، فهو ٌمول إنَّ المعنى العمل

طابٌٌن ٌعجزون عن إدراكه لعجزهم عن إدران المعانً الظاهر المنافً ألحكام العمل، وإنَّ الجدلٌٌن والخ
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ل ألنَّه معنى  ض للمعنى المإوَّ المعمولة. وإنَّ حفظ إٌمانهم وحمّهم بالسعادة األبدٌة ٌشترط منعهم من التعرُّ

ًّ ال ٌصلون إلى  ًّ ٌبطل المعنى الظاهر. فإذا ُهِدم لهم الظاهر بتؤوٌله أنكروه، وبعجزهم عن المعنى العمل عمل

لحمٌمة فٌخرجون إلى الكفر. وهذه نمطة إشكالٌّة فً مماربة ابن رشد. فكٌؾ ٌمكن أصحاب طرٌمة البرهان ا

أنفسهم المبول بهذه الممولة، وفً رأٌهم ما ٌنافً أحكام العمل هو باطل؛ فكٌؾ ٌجوز أن ٌكون التصدٌك 

جوابًا عن  فصل المماللباحث فً كتاب بالباطل سبٌبًل إلى معرفة هللا ونٌل السعادة األبدٌّة؟ لؤلسؾ، ال ٌجد ا

ًّ لم ٌُشر إلى سبٌل آخر ؼٌر  هذا السإال المشروع. وسٌظهر الحمًا فً سٌاق هذا البحث أنَّ الخطاب المرآن

 العمل طرٌمًا لفهم حمائك الوحً وتحمٌك اإلٌمان والوصول إلى النجاة والفوز بالسعادة األبدٌّة.  

 مقاربة الغزالي
ن الموجود بٌن مولؾ ابن رشد تجاه عبللة العمل بالشرع ومولؾ الؽزالً، فإنَّ بالرؼم من التباٌ

األخٌر لارب هذه المسؤلة أًٌضا من باب الُحْكم ما إذا كان العمل هو األداة المعرفٌّة أو المّوة اإلدراكٌّة التً 

وأعلى منه. ولد لسَّم الؽزالً تُدَرن بها حمائك الشَّرع والوجود، أم تلن الحمائك تُدرن بؤداة أخرى ؼٌر العمل 

أطوار اإلدران التً ٌدرن اإلنسان فٌها أنواع الموجودات إلى  المنمذ من الضًل( فً كتابه 7/ٕٙٓٓ)

(. وفٌما ٌكتسب عموم الناس الحواّس فً سّن مبّكرة، ثّم ٙٙأربعة: الحّس والتمٌٌز والعمل وعٌن النبّوة )ص 

ة ومن ثمَّ العمل عند البلوغ، ال ٌمدر على أن ٌكتسب عٌن النبّوة إالَّ ٌكتسبون بعدها التمٌٌز فً سّن السابع

الملٌل منهم، وهم الذٌن ٌسلكون مسالن الزهد وتنمٌَة الملب من كّل ما هو سوى هللا. وٌشرح الؽزالً عن 

 طور العمل وعٌن النبّوة، فٌمول:

ات والمستحٌبلت وأموًرا ال توجد ثّم ٌرتمً إلى طور آخر، فٌخلك له العمل، فٌدرن الواجبات والجائز

عٌن أخرى ٌبصر فٌها الغٌب وما سٌكون فً فً األطوار التً لبله. ووراء العمل طور آخر تنفتح فٌه 

 (.ٙٙكعزل لّوة التمٌٌز عن إدران المعموالت )ص  العمل معزول عنها، وأموًرا  أخرى المستمبل

ة التً تُدرن الحمائك المخفٌّة عن الوجود، والتً الً أداة المعرفة هذه هً بحسب الؽزإذًا، عٌن النبوّ 

بالتالً و - ة بفروعها اإلٌمانٌّة والمعرفٌّة والمسلكٌّةالً العبادات الدٌنٌّ ؾ الؽزاألشٌاء. وٌضٌ ٌها خواصّ ٌسمّ 

. ثمَّ كهاادرإة التً ال تُدرن إالَّ بعٌن النبوة وٌعجز العمل تالًٌا عن إلى نوع الموجودات الؽٌبٌّ  - حمائك الوحً

ة هذه األرواح وسبلمتها إنَّه جعل هذه العبادات أدوٌة لؤلرواح اللطٌفة وحٌاة لها. ؼٌر أنَّه لم ٌربط بٌن صحّ 

وبٌن الطبٌعة العاللة، بل ربطها بمعرفة هللا والطاعة له والرؼبة فً طلبه. وبما أنَّ هللا من الؽٌب، فإنَّ 

مل بالمداورة وذلن بتعلّمها عن األنبٌاء واألولٌاء والتصدٌك معرفته هً فعل عٌن النبوة باألصالة، وفعل الع

بها. لذا، فإنَّ العمل ال ٌمدر على الوصول إلى معرفة هللا بمدرته الذاتٌّة، بل ٌصل إلى هذه المعرفة بالتباس 

ه نتٌجة المعارؾ الدٌنٌة التً ٌصل إلٌها األنبٌاء واألولٌاء بمدرة عٌن النبوة التً تنفتح لهم كما ذكر أعبل

الزهد واإلخبلص بمحبة هللا ومخالفة األهواء وتصفٌة الملوب، وبمبول هذه المعارؾ كما هً. وٌمول الؽزالً 

 ( فً هذا معنى:7/ٕٙٓٓ)

، ة فٌها ال ٌدركها العمًء ببضاعة العملبخاصٌّ ة ر فً كسب الصحّ وكما أنَّ أدوٌة البدن تإثّ 

 ة النبوة على خواصّ لعوا بخاصٌّ اطّ األنبٌاء الذٌن  األطباء الذٌن أخذوها من تملٌدبل ٌجب فٌها 

، فكذلن بان لً، على الضرورة، أنَّ أدوٌة العبادات بحدودها وممادٌرها المحدودة األشٌاء
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ال ٌدرن وجه تؤثٌرها ببضاعة عمل العمًء، بل ٌجب فٌها تملٌد الممدّرة من جهة األنبٌاء، 

 (. 7ٔ. )ص لنبوة ال ببضاعة العملبنور ا األنبٌاء الذٌن أدركوا تلن الخواصّ 

العبادات وممادٌرها وحدودها بعٌن العمل هً ضرب من  محاولة لفهم خواصّ  وٌعتبر الؽزالً أنَّ أيّ 

وٌعجز عن فهمها ألنّها من اختصاص عٌن  ضروب الحمك والجهل ألنَّ العمل أعمى عن تلن الخواصّ 

 النبوة: 

نَّ إبة من أفعال مختلفة النوع والممدار، حتى ، مركّ فكذلن العبادات التً هً أدوٌة داء الملوب

 وال ٌخلو عن سرّ السجود ضعؾ الركوع، وصبلة الصبح نصؾ صبلة العصر فً الممدار ، 

تحامك وتجاهل . ولمد ةالتً ال ٌّطلع علٌها إاّل بنور النبوّ  هو من لبٌل الخواصّ ، من األسرار

فاق ال عن ، أو ظنَّ أنّها ذكرت على سبٌل االتّ ةجدًّا من أراد أن ٌستنبط بطرٌك العمل لها حكم

 ًّ  (7ٕ. )صةفٌها ٌمتضٌها بطرٌك الخاصٌّ  سّر إله

العبادات بالعمل عن جهل منه بعجز العمل عن إدراكها، سٌموده ذلن  إذًا، من ٌحاول إدران خواصّ 

ة. فلجهله الدٌنٌّ فٌها تشفً الملوب من األمراض  الجهل إلى استهجان تلن العبادات وإنكار وجود خواصّ 

 ًّ  أنَّ ذلن دلٌل على عدم وجود تلن الخواصّ  ٌظنّ  ،العبادات لعجز عمله عن إدران خواصّ  السبب الحمٌم

العبادات وحدودها وممادٌرها تُدرن فمط بعٌن النبوة ال بنور العمل، ال  (. ولكن، وبما إنَّ خواصّ 7ٙ-ٙٙ)ص

أي التعالٌم  - تمكٌن المإمنٌن من فهم صورة العبادات ة وال فائدة إالَّ الً خاصٌّ بنظر الؽز ٌبمى للعمل

ها، ومن ثمَّ تفسٌر سبب عجزه عن وشروطها، وإدران عجزه عن معرفة خواصّ  - لخإواألعمال والشعائر 

الً خاصٌّة أخرى للعمل وهً إلناع ح الؽزللمإمنٌن؛ وهو أنَّها تمع خارج دائرة نظره. وٌوضّ  إدراكها

ه للناس عن تلن العبادات لكون هإالء لادرٌن على نم لؤلنبٌاء واألولٌاء فٌما ٌعلّموالمإمنٌن بضرورة التسلٌ

نَّ وظٌفة العمل هً أن ٌهدي إالً إلى ؼاٌة احتجاجه هذا لٌمول الؽزة. وٌصل ها بعٌن النبوّ إدران خواصّ 

 بادات: باع والتملٌد األعمى لؤلنبٌاء واألولٌاء فً أمور الدٌن والعالمإمنٌن إلى ضرورة االتّ 

، إن عّرفنا ذلنوتصّرفه  وإنّما فائدة العملاء أمراض الملوب، وعلى الجملة فاألنبٌاء أطبّ 

منا وأَخذَ بؤٌدٌنا وسلّ ، وٌشهد للنبوة بالتصدٌك ولنفسه بالعجز عن درن ما ٌدرن بعٌن النبوة

وإلى فمٌن، اء المشرٌن إلى األطبّ ، وتسلٌم المرضى المتحٌّ إلٌها تسلٌم العمٌان إلى المائدٌن

ا بعد ذلن . م ما ٌلمٌه الطبٌب إلٌهتفهّ ، إاّل عن ههنا مجرى العمل ومخطاه وهو معزول عمَّ

 (7ٕ)ص 

فذكر مباشرة بعدها أنَّه وصل إلى  ،نسجام بتفكٌره مع ممولته هذهحرص على االوٌبدو أنَّ الؽزالً 

ًّ  هذه النتائج عن خواصّ  عرفناها ، حٌث لال: "فهذه أمور العمل بواسطة عٌن النبوة ولٌس بالنظر العمل

("؛ والمشاهدة المذكورة هً فعل 7ٕ، فً مدّة الخلوة والعزلة )ص بالضرورة الجارٌة مجرى المشاهدة

 ة.  عٌن النبوّ 

إذًا، وكما سبك أن ذُكر، ٌتبٌّن من التحلٌل المدرج أعبله أنَّ الؽزالً لد حصر عبللة العمل بالدٌن 

 ًّ واإلدراكً، وجعله خادًما للتملٌد واالتّباع األعمى لؤلنبٌاء واألولٌاء، ٌعجز عن والشرع فً المجال المعرف

إدران خواّص الموجودات جمٌعًا، أكانت روحٌّة، مثل النفس وأمراضها وأدوٌتها من العبادات، أو طبٌعٌّة، 
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ن أحكام العمل مثل أحوال البدن وأمراضه وأدوٌته ومثل األفبلن. وبالتالً، عزل الؽزالً الدٌن والشرع ع

 ة. وجّرده من أهلٌّته للحكم على مسائل الشرع، وأعطاه دور التابع األعمى لعٌن النبوّ 

نرى  المنمذ من الّضًلالً من وؼاٌة الؽز فصل الممالبن رشد من كتابه اوإذا ما لارنَّا بٌن ؼاٌة 

مكانًا  من حٌث هو لوة إدران الحكّ  بن رشد أن ٌجد للعملاحاول  :ا ٌمكن تفسٌره على النحو التالًفارلًا مهمًّ 

ٌن، وجعل تعارض ظاهر الشرع مع العمل إرادة إلهٌة ممصودة تهدؾ إلى تنبٌه أصٌبًل وشرعًٌّا فً الدِّ 

 أصحاب الطباع العملٌّة التً تبنً التصدٌك على البرهان إلى ضرورة تؤوٌل هذا الظاهر البلعمبلنً سبٌبًل 

ا الؽزالً فلم ٌكن ٌرى من ضرورة للتوفٌك بٌن العمل والشرع، كما للوصول إلى الحمائك العملٌة الخفٌّ  ة. أمَّ

ذلن ٌضرب مصدالٌة الشرع؛ بل على  لم ٌَر إشكالٌة فً تعارض ظاهر الشرع مع العمل، ولم ٌعتبر أنّ 

ق الشرع وعجز العمل عن معرفة الحمائك الً فهمه لمولؾ بعض العمبلء . وٌشرح الؽزالعكس، رأى فٌه تفوُّ

اآلٌات ذات الظاهر البلعمبلنً فً الشرع على النحو التالً: "وكما أنَّ الممٌّز لو عرضت علٌه مدركات من 

، إذ ال مستند فكذلن بعض العمًء أبى مدركات النبوة واستبعدها؛ وذلن عٌن الجهلالعمل ألباها واستبعدها، 

(. لَبَِل الؽزالً إذًا 7ٙجود فً نفسه" )ص فظنَّ أنَّه ؼٌر مو إالَّ أنَّه طور لم ٌبلغه ولم ٌوجد فً حمهله 

احتمال أن ٌكون بعض الشرع منالًضا ألحكام العمل من دون أن ٌجعل لذلن التنالض فائدة عملٌّة كما ذكر 

؛ ؼٌر أنَّه رأى فً ذلن كلّه إثباتًا لعجز العمل ومحدودٌّة إٌاهبن رشد، وتفّهم استهجان العمبلء منه وإنكارهم ا

الً هذه مع الخطاب المرآنً عن العمل ودوره فً الدٌن ن الحمًا عدم انسجام مموالت الؽزلدرته! وسٌتبٌّ 

 والعبادة الروحٌّة.

 الَعْقُل في المَُّغة 
أشار الخطاب المرآنً إلى أهمٌّة االستفادة من خصائص اللؽة العربٌّة واصطبلحاتها فً فهم معانً 

لبل  ،أجد من المفٌدلذا، (. ٕ)ٌوسؾ/ ﴾َعَربًٌِّا لَّعَلَُّكْم تَْعِملُونَ اهُ لُْرآنًا إِنَّا أَنَزْلنَ ﴿آٌات الكتاب المنزل حٌث لال: 

كما وردت فً أّمهات المعاجم  تمدٌم بعض المعانً اللؽوٌة للفظة "عمل" ،الخوض فً تحلٌل اآلٌات المرآنٌة

عن عبللة العمل  هذا البحث فًالحمًا ، لما ٌساعد ذلن فً توضٌح كثٌر من التفسٌرات التً َستَِردُ التراثٌة

ؾ الجوهريبالدٌن واإلٌمان "العمل" فً ِصَحاِحه بؤنَّه: "الِحجر والنُهى. ورجل عالل  (٘/99ٓٔ) . َعرَّ

وفً  .(7ٙ9ٔ" )ص هو صفة ومعمواًل أًٌضا، وهو مصدر، ولال سٌبوٌه: وعمول. ولد عمل ٌعمل عمبًل 

ة العمل الُخلمٌّة، بحٌث هو الموة الداخلٌة الوازعة التً تعرٌؾ الجوهري كما سٌتبٌّن الحمًا داللة على وظٌف

 تَْنَهى النفس وتحبسها عن متابعة الشهوات الجسمانٌّة واالندفاع وراء الؽضب بؽٌر روٌّة وال بصٌرة. 

 ؾ "العمل" فً لاموسه المحٌط بؤنّه: فمد عرَّ ( 991ٔ)ا الفٌروزآبادي أمّ 

، وكمالها ونُمصانها، أو العلم بخٌر الخٌرٌن وشر الِعلم بصفات األشٌاء، من حسنها ولبحها

الشّرٌن، أو مطلك ألمور أو لموة بها ٌكون التمٌٌز بٌن المبح والحسن ولمعاٍن مجتمعة فً 

مات ٌستتبّ  ولهٌئة محمودة لإلنسان فً حركاته األؼراض والمصالح، بها  الذهن ٌكون بممدِّ

ًّ أنّ  ، والحكّ وكًمه س العلوم الضرورٌة والنظرٌّة ... ٌْكُمل عند به تدرن النف ه نور روحان

والشًء  .. وعمَّل، فهو عالِل من ُعمبلء وُعمَّال. ومعموالً البلوغ، ج: ُعمُول، َعمََل ٌعمل عمبًل 

  (.ٖٗٓٔ-ٖٖٓٔ)ص فَِهَمه، فهو َعمُول...
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من جهة،  وٌشٌر تعرٌؾ الفٌروزآبادي إلى ولوع العمل على فعل اإلدران للعلوم الضرورٌّة والنظرٌّة

ن النَّفس من نََظِر هذه األمور اللَّطٌفة؛ وٌمع أًٌضا على لوة التمٌٌزوعلى الموّ  . ؼٌر أنَّه ة اإلدراكٌّة التً تُمّكِ

ا إلى ولوع العمل على "هٌئة محمودة لئلنسان فً كبلمه وحركاته"، أي مسلكه فً الحٌاة، ما أشار أٌضً 

 ٌجعل العمل صفة لطرٌمة محمودة فً العٌش. 

ا و  : عن معانً العمل لسان العربفً ( فمد أورد ٔٔ/99ٗٔبن منظور )اأمَّ

، مؤْخوذ من َعمَْلُت البَِعٌَر إِذا َجَمْعَت وهو الـجامع ألَمره وَرأٌْه[ ابن األَنباري: َرُجل عالٌِل عن]

تُِمل ِلسانُه إِذا ، أُِخذَ من لولهم لد اعْ الذي ٌَْحبِس نفسه وٌَُردُّها عن هواهالوائمه، ولـٌل: العالُِل 

... الملب.. والعمل: التثبُّت فً األمور. والعمل: .ما تَْعِمله بملبنوُمنَِع الكبلَم، والـَمْعمُول:  ُحبِسَ 

ط فً المهالن أي ٌحبسهوُسّمً العمل عمبًل   (9٘ٗ-1٘ٗ. )ص ألنّه ٌَْعِمل صاحبه عن التورُّ

بن منظور بُعدًا االخلمٌّة للعمل، ولكن ٌضٌؾ  تتَّفك هذه المعانً مع ما ورد فً الصحاح عن الوظٌفة

، وهو أنَّ العمل هو صفة تطلك ال على لدرة المرء على ضبط مشاعره وأعماله على نظام الحمٌمة اآخر مهمًّ 

وحسب بل وضبط فكره ، ألنَّ العالل "هو الجامع ألمره ورأٌه". إذًا، وبحسب هذا المعنى، باكتساب العمل 

ومن منعها عن الباطل. وسٌظهر الحمًا أنَّ جمٌع هذه  ٌتها على نظام الحكّ جمع نفسه بكلّ ٌتمكَّن اإلنسان من 

 المعانً مفٌدة فً فهم األبعاد المتعدّدة لمعنى العمل فً الخطاب المرآنً وعبللته بالدٌن واإلٌمان. 

 العقُل والُهويَُّة اإلنسانـّيةُ 
نفٌس عاللةٌ، كما فً لوله: ﴿ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ  ٌُخاطب المرآُن اإلنساَن فً مواِضَع عدَّة بما هو

ُسوِل إِذَا دََعاُكم  ِ َوِللرَّ هة إلى بشرٍ  بالطبع،(. ٕٗاألنفال/ِلَما ٌُْحٌٌُِكْم﴾ )اْستَِجٌبُواْ ّلِلّ فً  أحٌاءٍ  تلن الدعوة ُموجَّ

التعالٌم الدٌنٌة هً معاٍن روحٌةٌ ال  أجسامهم؛  وهً بالتالً تشٌر إلى حٌاة ؼٌر الحٌاة الجسمانٌَّة. كما أنَّ 

تُـحًٌ أجساًما طبٌعٌة، بل تُإثِّر فً اإلنسان من خبلل طبٌعته الـُمدركة لؤلشٌاء ؼٌر الحسٌَّة، والتً هً 

ٌْتًا ﴿كما فً لوله: ، النفس العاللة. فَوْحدََها العُمُوُل تحٌا بالعلم والحكمة ٌْنَاهُ َوَجعَ أََو َمن َكاَن َم ا فَؤَْحٌَ ْلنَا لَهُ نُور ا

ٌَْس بَِخاِرجٍ ِمْنَها َكذَِلَن ُزٌَِّن ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس  َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن﴾  ِلْلَكافِِرٌنَ َكَمن َمثَلُهُ فًِ الظُّلَُماِت لَ

، وٌجعلهٕٕٔ)األنعام/ ما (. ِمَن الواضح أنَّ الخطاب المرآنً ٌربط بٌن الحٌاة والنور الذي هو العلم الحكُّ

ٌْن هما على التوالً الكفر والجهل. وفً ذلن داللةٌ واضحة على أنَّهُ لصد بالحٌاة  نمٌَضً الموت والظلمة اللَّذَ

 حٌاة النفس العاللة ال حٌاة الجسم. 

ا ٌُثبت أًٌضا أنَّ الخطاب المرآنً لََصدَ عند استخدامه عبارتً الحٌاة والموت حٌاةَ النفس العاللة  وممَّ

لُه صفة الموت على الُكفّار فً أكثر من موضع، مثل لوله: ﴿َوالَِّذٌَن ٌَْدُعوَن ِمن دُوِن اّلّلِ ... وموتَها إطبل

ٌُْر أَْحٌَاء (. وهإالء أًٌضا أحٌاٌء فً أجسامهم ولكنَّهم موتى فً نفوسهم العاللة، ٕٔ-ٕٓ﴾ )النحل/*أَْمواٌت َغ

لَالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ﴿العاللة، كما فً لوله عن اإلٌمان:  ألنَّ اإلٌمان والكفر كلٌهما من أعمال الملب، أي النفس

ٌَماُن فًِ لُلُوبُِكمْ لُل لَّْم تُْإِمنُوا َولَِكن لُولُوا أَْسلَْمنَا  ا ٌَدُْخِل اْْلِ  َمن َكفََر بِاللِّ ﴿(، ومثل لوله: ٗٔ)الحجرات/ ﴾َولَمَّ

َمْن َشَرَح بِاْلُكفِْر َولَِكن ﴿(، ولوله عن الكفر: ٙٓٔ)النحل/ ﴾هُ ُمْطَمئِنٌّ بِاِْلٌَمانِ َولَْلبُ ِمن بَْعِد إٌَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ 

ا َن اّللِّ  َصْدر ا ٌِْهْم َؼَضٌب ّمِ نِكَرةٌ بِاآلِخَرةِ  الَ ٌُْإِمنُونَ فَالَِّذٌَن ﴿(؛ ولال أًٌضا: ٙٓٔ)النحل/ ﴾فَعَلَ  ﴾لُلُوبُُهم مُّ

نً أوضح أنَّ الملوَب لها أعماٌل خاصة بها بمعزل عن الجوارح الجسمانٌّة، (. ثمَّ إنَّ الخطاب المرإٕٓ)النحل/
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(، أي النفوس العاللة. وبما أنَّ الملوب تكسب ٕٕ٘)البمرة/ ﴾َكَسبَْت لُلُوبُُكمْ َولَِكن ٌَُإاِخذُُكم بَِما ﴿بدلٌل لوله: 

ة، أي حٌّة.   األعمال ٌعنً أنّها عاملة وُمتحرّكِ

ه حٌاتفً الخطاب المرآنً ٌجعل النفس العاللة هوٌةَ اإلنسان وجوهَرهُ؛ وٌجعل  نََسٌك واضحٌ  هنانإذًا 

، والفساد والموت حركتها فً الظلمة والشّر والباطل. وٌستتبع من حركةَ تلن النَّفِس فً النور والخٌر والحكّ 

ما ٌصؾ أحواله من ا ٌخاطبه بما هو تلن الهوٌة، وعندمالمرآنً عندما ٌخاطب اإلنسان إنّ ذلن أنَّ الخطاب 

 ما ٌصؾ أحوال تلن النفس العاللة بالذات.  حٌاةٍ وموت وبصر وعمى، وطٌب وخبث، وؼٌرها إنّ 

 الَعْقُل ُهَو ُقوَُّة اإلدراِك الُمْختّصُة بَحقاِئِق الوْحي 
ا جعل الخطاب المرآنً النفسَ  ًرا العاللة لئلنسان هوٌته الحمّة كان من الطبٌعً أن ٌجعل للعمل دو ولـمَّ

من حٌث هو لوة  العملرئًٌسا فً إدران هذه النفس لحمائك الوحً. ولد أشار الخطاب المرآنً إلى محورٌَّة 

اإلدران المختصَّة بحمائك الوجود فً ؼٌر آٌة أذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر لوله: ﴿أَفَلَْم ٌَِسٌُروا فًِ 

دُوِر﴾ ... فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكن بَِهافَتَُكوَن لَُهْم لُلُوٌب ٌَْعِملُوَن اأْلَْرِض  تَْعَمى اْلمُلُوُب الَّتًِ فًِ الصُّ

 وتبٌّن اآلٌة أن .(، أي العمل وهو البصٌرة الملبٌة أو بصٌرة النفس التً بها تُدِْرُن حمائك الوجودٙٗ)الحج/

معمولة أًٌضا  ًَ ٌؾ ال تكون حمائك الوحً معانبالعمل ٌحصل االعتبار وإدران الحمائك وبفساده ٌتعطَّبلن. وك

(. فهذه اآلٌة تبٌِّن بوضوح أنَّ السبب من وراء ٕ)ٌوسؾ/ ﴾تَْعِملُونَ  لَّعَلَُّكمْ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ لُْرآنًا َعَربًٌِّا ﴿ولد لال: 

الوحً هً معان  نزول الوحً بلؽة العرب هو أن ٌتمكَّنوا من َعْمِل معانٌه، أي فهمها؛ ما ٌعنً أنَّ حمائك

ُ لَْد َجاءنَا نَِذٌٌر فََكذَّْبنَا ﴿معمولة. ولال كذلن:  َل اللَّ ء   َولُْلنَا َما نَزَّ ًْ لَْو إِْن أَنتُْم إاِلَّ فًِ َضبَلٍل َكبٌٍِر. َولَالُوا  ِمن َش

(. من الواضح أنَّ هذه اآلٌات ٔٔ-9)الملن/ ﴾مْ فَاْعتََرفُوا بِذَنبِهِ َما ُكنَّا فًِ أَْصَحاِب السَِّعٌِر؛  أَْو نَْعِملُ  ُكنَّا نَْسَمعُ 

تَربِط بٌن العَْمل بما هو فعل اإلدران للمعانً المعمولة وبٌن إدران حمائك الوحً وتعلُّمها وذلن بجعلها علّة 

 التكذٌب بتعالٌم "النذٌر"، أو النبً المرسل، َعْدَم َعْمِل الكفار لمعانً الوحً لمولهم "لو كنّا نسمع أو نعمل".

أن ٌَفهموا معانً اآلٌات وحمائك الوحً  لناسَ اودالالت هذا الربط واضحة أًٌضا، فهً تشٌر إلى أنَّه ال ٌمكن 

الً بؤنَّ العمل عاجز عن إدران حمائك الوحً، بؤنَّه ٌمكن لذا، وبخبلؾ ما اعتمده الؽزإالًّ بواسطة العمل. 

لخطاب المرآنً أنَّ العمل هو لوة )أو أداة( اإلدران ح الناس فهم َحمائمه من دون االعتماد على العمل، ٌوضّ ا

ة بهذه الحمائك؛ وبالتالً، وحدهم أصحاب العمول السلٌمة ٌمكنهم تحمٌك مثل هذا اإلدران.   المختصَّ

الذٌن ٌنتمون إلى صنؾ  لناسَ ابن رشد بؤنَّه ٌمكن اكذلن، ال ٌنسجم الخطاب المرآنً مع ممولة 

دون الحاجة إلى فهم الحمائك المعمولة للوحً، من إلى معرفة هللا واإلٌمان به الخطابٌٌن والجدلٌٌن الوصول 

 ﴾فََماذَا بَْعدَ اْلَحّكِ إِالَّ الضًََّلُ فَذَِلُكُم اّلّلُ َربُُّكُم اْلَحكُّ ﴿ألحكام العمل، لموله:  ًٌانافوبخاصة عندما ٌكون ظاهره مُ 

وجود اختبلؾ بٌن ظاهر الوحً وأحكام العمل أو أنَّه عند إلى (. وتشٌر هذه اآلٌة بوضوح ٕٖ)ٌونس/

المعانً المستنبطة من اآلٌات بواسطة العمل، ٌُضاؾ هذا الظاهر البلمعمول حكًما إلى الباطل، وال ٌمكن 

ِ  َوَكفَُروا َوالَِّذٌَن آَمنُوا بِاْلبَاِطلِ ﴿لباطل أن ٌكون طرٌمًا إلى معرفة هللا وسبٌبًل لنٌل السعادة األبدٌة لموله: ا بِاّللَّ

لسعادة (. فبحسب هذه اآلٌة، إنَّ من ٌإمن بالباطل ٌكفر باهلل وٌخسر إ٘)العنكبوت/ ﴾أُْولَئَِن ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

بعض كما ٌحدث عند اختبلؾ مع الوحً أن تختلؾ وتتنالض بعضها  مائكَ األبدٌة. وكذلن، ال ٌمكن ح

المعمول، ألنَّ الخطاب المرآنً لد أشار إلى استحالة وجود اختبلؾ بٌن الظاهر البلمعمول مع المعنى المإّول 

ٌِْر الّلِ لََوَجدُواْ فٌِِه اْختًَِف اا  اْلمُْرآنَ  ٌَتَدَبَُّرونَ أَفبَلَ ﴿معانً آٌات الكتاب المنزل، لموله:  َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغ



ٔٓ 
 

ا ( على أنَّه 991ٔ) الماموس المحٌطالفٌروزآبادي فً (. والتدبّر هو عمل عملً إذ ٌعّرفه 1ٕ)النساء/ ﴾َكثٌِر ا

" ر المول أي فهم ؼاٌتهوتدبَّ  ،ر[ األمر رأى فً عالِبتِه ما لم ٌَر فً َصْدِرهِ النََّظُر فً عالِبِة األمِر، ... و]تدبَّ "

ه ُمتّسمة أْن ٌجد معانٌمن (. وبالتالً، تفٌد هذه اآلٌة أنَّ من ٌمارب الوحً بواسطة العمل ال بدَّ 9ٖٓ)ص 

الذي من عند هللا متجانس المعنى ال اختبلؾ  ومتجانسة ال تحمل فٌما بٌنها اختبلفًا وال تنالًضا، ألنَّ الحكّ 

  فٌه.

َبِويَِّة   الَعْقُل غايٌة ِمْن َغايات الرِّساَلِة النَّ
نبُلحظ أنَّها  ح أؼراض الوحً والرسالة النبوٌّة،المنزل اآلٌات التً تُوضّ  وإذا ما تتبَّعنا فً النصّ 

ٌْظَ  ٌِْم ها أحد أبرز أؼراضها. فمد أوضح الخطاب المرآنً أنَّ الؽاٌة من لنفس العاللة فً اإلنسان وتنمٌَتا تجعل تَ

بُِّكْم فََمْن أَْبَصرَ لَْد َجاءُكم ﴿التعالٌم التً ٌحملها الوحً هً تنوٌر العمل اإلنسانً بموله:  فَِلنَْفِسِه  بََصآئُِر ِمن رَّ

ٌَْهاَوَمْن  ًَ فَعَلَ (؛ وممصد الكبلم بصٌرة النفس، أي العمل. فمد دلَّ الخطاب المرآنً على ٗٓٔ)األنعام/ ﴾َعِم

فؤسماها بصائر لكونها تُمّكن  - أي بصٌرة النفس - التعالٌم اإللهٌّة التً ٌحملها الوحً باآللة التً تُْدَرُن بها

ن نور الشمس العٌن من نظر األشٌاء هذه البصٌرة، أي العمل، من نظر المعانً المعمولة كم ا ٌُمّكِ

نُكْم ﴿المحسوسة، ألنَّ ؼرض الرسالة هو تعلٌم الناس الحك كما فً لوله:  ٌْكُْم أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوالً ّمِ ٌَتْلُو َعلَ

ُمُكمُ  ٌُكْم َوٌُعَلِّ ا لَْم تَُكواْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  آٌَاتِنَا َوٌَُزّكِ ُمُكم مَّ (. كذلن، أشار فً ؼٌر ٔ٘ٔ)البمرة/ ﴾نُواْ تَْعلَُمونَ َوٌُعَلِّ

موضع، وبطرٌمة مباشرة، أنَّ ؼاٌة الوحً بآٌاته وأمثاله ولََصِصِه هو إرشاد اإلنسان إلى تحمٌك فضٌلة نفسه 

﴾ ُكْم تَْعِملُونَ لَعَلَّ ﴿َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن اّلّلُ لَُكْم آٌَاتِِه : العاللة من خبلل تؽذٌَتِها بالعلم والحكمة، كما فً لوله

. فجعل ؼاٌة اآلٌات وبٌان معانٌها اكتساَب المإمنٌن المدرةَ على عمل حمائك ا(، أي كً تعملوٕٕٗ)البمرة/

 الوجود. 

وأضاؾ الخطاب المرآنً إلى هذه الؽاٌة اكتساَب المإمنٌن المدرة على المٌام بؤنواعٍ أخرى من أعمال 

اآلٌَاِت لَعَلَُّكْم تَتَفَكَُّروَن﴾ َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن اّلّلُ لَُكُم : ﴿، كما فً لولهكُّرُحسن التفالطبٌعة العاللة وإتمانها من 

والٌمظة العملٌَّة أو الذكر، (؛ 7ٙٔ/)األعراؾ﴾ لَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّرونَ  اْلمََصصَ ﴿فَاْلُصِص (، ولوله: ٕٙٙ)البمرة/

ٌَْن ُمبَاَرنٌ  ٌَدَّبَُّروا كما فً لوله: ﴿ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَ ،﴾ أي لٌتذكر الحمائك أولو العمول َوِلٌَتَذَكََّر أُْولُوا اأْلَْلبَابِ آٌَاتِِه  لِّ

ُؾ اآلٌَاِت ، كما فً لوله: ﴿وُحسن الفهم(؛ 9ٕ)ص/ ٌَْؾ نَُصّرِ (. ثمَّ جعل ٘ٙ)األنعام/ ﴾لَعَلَُّهْم ٌَْفمَُهونَ انُظْر َك

ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب... ه، أي العمل وحسن التفكُّر والتذكُّر ذلن كلَّ  وحسن الفهم، شرًطا لئلٌمان لموله: ﴿ثُمَّ آتَ

بمعاٍن عملٌَّة  ٌك(، أي بعد َعْمِلِهم لمعانٌه؛ لٌصبح اإلٌماُن هو التصدٗ٘ٔ)األنعام/ لَعَلَُّهم بِِلمَاء َربِِّهْم ٌُْإِمنُوَن﴾

فمد ربط الخطاب المرآنً بٌن . ولأي التصدٌك بالؽٌب المعمول ولٌس بالؽٌب البلمعم ،ؼائبة عن الحسّ 

ْجَس  أَن تُْإِمنَ  ِلنَْفس  اإلٌمان والعَْمل )الفعل( فً ؼٌر موضع، كما فً لوله: ﴿َوَما َكاَن  إاِلَّ بِإِْذِن اّلّلِ َوٌَْجعَُل الّرِ

عن اإلٌمان. فصار  (. وبحسب هذه اآلٌة، فإنَّ من َعَجَز عن العَْمل َعَجزَ ٓٓٔ﴾ )ٌونس/الَ ٌَْعِملُونَ َعلَى الَِّذٌَن 

العمل شرًطا لتحمٌك ؼاٌة من ؼاٌات الدٌن وهو اإلٌمان. لذا، من الواضح أنَّ الخطاب المرآنً لصد باإلٌمان 

 التصدٌك بؽٌب معمول، أي الذي ٌنسجم مع أحكام العمل وال ٌتنالض معه. 
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 والَعْقُل ُهو َنَظٌر سميٌم لموجود
ًّ على جعل التف كُّر فً آٌاِت الكتاِب وأمثاله ولصصه وعمل حمائمها ؼذاًء ولم ٌمتصر الخطاب المرآن

للنفس العاللة وسببًا لحٌاتها، بل نبَّه إلى أّن الوجود المادّي المحسوس ُكلّه آٌات حسٌَّة ماثلة أمام نظر المإمن 

. فمد أوضح إلٌماظ هذه النفس العاللة وتنمٌتها وإحٌائها بعد أن ٌُدرن بعمله داللتها وممثوالتها من الحمائك

الخطاب المرآنً أنَّ كثًٌرا من الظواهر الطبٌعٌة المؤلوفة تحمل دالالت تساعد اإلنسان على إدارن حمائك 

 الوجود متى أعمل عمله فً فهم معانٌها وممثوالتها، كما فً لوله: 

ْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر فٌِ﴿ ْرَع ُهَو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماًء لَُّكم ّمِ ِه تُِسٌُموَن * ٌُنبُِت لَُكم بِِه الزَّ

ٌْتُوَن َوالنَِّخٌَل َواألَْعنَاَب َوِمن ُكّلِ الثََّمَراِت إِنَّ فًِ ذَِلَن آلٌَةً  َر لَُكُم ٌَتَفَكَُّرونَ  ِلمَْوم  َوالزَّ ، َوَسخَّ

َراٌت بِ  ٌَْل َواْلنََّهاَر َوالشَّْمَس  َواْلمََمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ * َوَما  لِّمَْوم  ٌَْعِملُونَ ؤَْمِرِه إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت اللَّ

 (.ٖٔ-ٓٔالنحل/﴾ )لِّمَْوم  ٌَذَّكَُّرونَ ذََرأَ لَُكْم فًِ األَْرِض ُمْختَِلفًا أَْلَوانُهُ إِنَّ فًِ ذَِلَن آلٌَةً 

ٌمكن  ت ومعانٍ فبحسب هذه اآلٌات فإنَّ جمٌع هذه الظواهر المؤلوفة فً العالم المحسوس لها دالال

ة النبً إبراهٌم الخلٌل مثال مفٌد على كٌفٌة درن لناظر نظر االعتبار أن ٌعلمها بواسطة العمل. ولنا فً لصّ ا

 حمائك الوجود من خبلل االعتبار بالظواهر الطبٌعٌَّة. 

ٌُْل َوَكذَِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواألَْرِض َوِلٌَُكوَن ِمَن اْلُمو ٌِْه اللَّ ا َجنَّ َعلَ لِنٌَِن * فَلَمَّ

ا أَفََل لَاَل ال أُِحبُّ اآلِفِلٌنَ  ا َرأَى اْلمََمَر بَاِزغ اا لَاَل َهذَا َربًِّ *  َرأَى َكْوَكب اا لَاَل َهذَا َربًِّ فَلَمَّ فَلَمَّ

ا أَفََل لَاَل لَئِن لَّْم ٌَْهِدنًِ َربًِّ ألُكونَنَّ ِمَن اْلمَْوِم ا الٌِّنَ فَلَمَّ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغة ا لَاَل َهذَا *  لضَّ فَلَمَّ

ا تُْشِرُكونَ  مَّ ا أَفَلَْت لَاَل ٌَا لَْوِم إِنًِّ بَِريٌء ّمِ ًَ  َربًِّ َهذَآ أَْكبَُر فَلَمَّ ْهُت َوْجِه ِللَِّذي فََطَر * إِنًِّ َوجَّ

 (79-7ِ٘رِكٌَن. )األنعام/َحنٌِفًا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمشْ السََّماَواِت َواألَْرَض 

فمد نظر إبراهٌم إلى كوكب
)ٔ(

منٌر فً السماء وبعده إلى الممر والشمس معتمدًا فٌها األلوهة واحدًا  

ا أفلت، أي ؼابت عن النظر، أدرن بعمله أنَّه ال ٌمكن اإلله أن ٌكون من جنس اآلفلٌن، فٌلحمه  بعد اآلخر، فلمَّ

أنَّه ٌجب أن ٌطلب األلوهة فً الذي ال ٌلحك به عجز وفناء، أي هللا. عجز أو فناء، فنّزه اإلله عنها وعلم 

بالطبع، كان ظنُّ النبً إبراهٌم أنَّ فً الكوكب ألوهة ولٌد النظر الحّسً الذي رأى فً علو مكانه فً السماء 

بالشمس ألنّها أشدُّ شرفًا وفً أنواره فضبًل، ثمَّ اعتمد بالممر لكونه أكبر وأشدّ نوًرا منه وانتهى إلى االعتماد 

ا ما أدركه من معانً ؼٌابها وولوع التؽٌٌر فً أحوالها ودالالت ذلن من عجز  من االثنٌن نوًرا وفضبًل. وأمَّ

. وكؤنَّما أراد الخطاب المرآنً أن ٌمول إنَّها جمٌعًا  ًّ وضعؾ، وتنزٌهه الخالك عنها فهو ولٌد النظر العمل

 ان الناظر إلٌها بعمله على االعتبار بها ومعرفة أنّها لٌست الخالك. فُطرت على أحواٍل ظاهرة تساعد اإلنس

ثمَّ أشار الخطاب المرآنً إلى مثل آخر من الطبٌعة له أهمٌّة كبٌرة فً الدٌن لكونه ٌوّضح لئلنسان 

 الناظر بعمله فناء الدنٌا كً ٌعلم فضَل اآلخرة علٌها فٌطلبها، كما فً لوله:

ا ٌَؤُْكُل النَّاُس  اِة الدُّْنٌَا َكَماء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماءَمثَُل اْلَحٌَ إِنََّما ﴿ فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت األَْرِض ِممَّ

ٌَّنَتْ َواألَْنعَاُم  ٌَْهآ  َحتََّى إِذَا أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ ٌْبلً  أَتَاَها أَْمُرنَاَوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم لَاِدُروَن َعلَ  لَ

                                         
ل ما يظهر في الميل وهو أكثر إشراًقا من بقية الكواكب. وقد يكون المشتري ألنَّه أكبر  غالب الظَّن أنَّه كوكب الزهرة كونه ( (ٔ أوَّ

 الكواكب. ومن المعروف أنَّ كثيًرا من شعوب العالم القديم اعتقدوا أّن في هذين الكوكبين ألوهة. 
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ُل اآلٌَاِت ِلمَْوم  ٌَتَفَكَُّرونَ  فََجعَْلنَاَها َحِصٌد اا َكؤَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس أَْو نََهاًرا   ﴾َكذَِلَن نُفَّصِ

 (.ٕٗ)ٌونس/

المحسوس، ومن ضمنه جسم  والعبرة من وراء المثل المذكور أنَّ كّل شًء ٌنمو فً العالم الماديّ 

بعٌن حسه لحسنه وجماله، هو سائر إلى الفناء، وهو بالتالً أللُّ فضبًل  اإلنسان، وٌنجذب إلٌه اإلنسان الناظر

ا هو باقٍ  إذا ما نظر إلٌه اإلنسان بالعمل. إذًا ٌساعد النظر العملً إلى الظواهر الطبٌعٌَّة واالعتبار بها  ممَّ

فٌختار طلب  ما هو باقٍ  اإلنسان على التمٌٌز بٌن الفناء والبماء لٌعلم بعمله الناظر فً العوالب والؽاٌات فضل

اآلخرة اختٌاًرا عملًٌّا، أي عن علم ودراٌة بخٌرها وبمائه كما فً لوله: ﴿َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّْنٌَا إاِلَّ لَِعٌب َولَـْهـٌو 

ٌْرٌ  َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ  َّمُوَن  َخ لَِّذٌَن ٌَت  (.ٕٖ﴾ )األنعام/أَفًََ تَْعِملُونَ لِّ

ال مقصد الرسالة   النبوّيةالُعقَّ
العمول الحٌّة الممصد الحمٌمً للرسالة  وٌبلحظ أًٌضا أنَّ الخطاب المرآنً لد جعل فً ؼٌر آٌٍة أصحابِ 

 أن ؼرض آٌات الكتاب المنزل هو تذكٌر الملوب الحٌّة بالحمائك اإللهٌة، كما فً لوله:إلى النبوٌَّة، فمد أشار 

. ثمَّ أوضح 7ٖ،﴾ )ق/ِلَمن َكاَن لَهُ لَْلبٌ ى ﴿إِنَّ فًِ ذَِلَن،﴾ أي فً آٌات الكتاب، ﴿لَِذْكرَ  ًّ ( أي لمن كان له للٌب ح

﴾ اْلَكافِِرٌنَ ﴾، أي فً للبه أو نفسه العاللة، ﴿َوٌَِحكَّ اْلمَْوُل َعلَى َحًٌّامعنى ذلن فً لوله: ﴿ِلٌُنِذَر َمن َكاَن 

لموالن ٌُفٌدان التخصٌص ألنّهما ة البٌان على األموات فً نفوسهم العاللة. وهذان ا(، أي لتموم حجّ 7ٓ)ٌس/

ِكتَاٌب ﴿ٌشٌران إلى أنَّ الملوب الحٌَّة هً وحدها تتذكَّر معانً اآلٌات المنزلة وتنتذر بوعٌدها كما فً لوله: 

ٌَْن ُمبَاَرٌن  ٌَدَّبَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُْولُوا اأْلَْلبَابِ أَنَزْلنَاهُ إِلَ َوِلٌُنذَُرواْ بِِه  ًٌَغ لِّلنَّاِس َهذَا بَ ﴿(، ولوله 9ٕ)ص/ ﴾لِّ

(، أي أصحاب الملوب أو النفوس العاللة ٕ٘)إبراهٌم/ ﴾َوِلٌَذَّكََّر أُْولُواْ األَْلبَابِ  إِلَهٌ َواِحدٌ َوِلٌَْعلَُمواْ أَنََّما ُهَو 

 لها لحمائك الرسالة.الحٌّة. وهذه اآلٌة تشٌر أًٌضا إلى أنَّ النفس العاللة هً التً تحمل التوحٌد معتمدًا بعد عم

ثمَّ أوضح الخطاب المرآنً أنَّ هذا التخصٌَص لٌس من باب التَّمٌٌز المسبك بٌن الناس، فٌستحٌل 

ن عدم المساواة بٌنهم فً التبلٌػ والبٌان؛ بل هو لتبٌان أنَّ من أهمل طبٌعته مضربًا من ضروب الظلم الناتج 

رة على َعْمل الحمائك اإللهٌة والتصدٌك أو اإلٌمان بها، وبالتالً العاللة وأفسدها ٌحُرم نفَسهُ بنفِسِه من المد

ًٌ االنتفاع بها دلٌبًل للنَّجاة، كما فً وصفه للكفّ  (، أي أنَّ 7ٔٔ﴾ )البمرة/فَُهْم الَ ٌَْعِملُونَ ار بؤنَّهم: ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم

ٌَْها لَْوِلِهْم لُلُوبُنَا ُؼْلٌؾ وَ ﴿ كفرهم حرمهم المدرة على النظر العملً فٌه وفهم معانٌه، بدلٌل لوله: بَْل َطبََع الّلُ َعلَ

﴾بُِكْفِرِهمْ 
(2)

 (. ٘٘ٔ)النساء/ 

إذًا، تَِردُ الرسالة على جمٌع الناس من باب إلامة العدل فٌهم؛ ولكن لن ٌمبلها وٌنتفع بها إالَّ ذوو العمول 

مُّ اْلبُْكُم  َشرَّ الدََّوابِّ  إِنَّ الحٌّة، أو العمّال، فٌصبح هإالء هم ممصدها الحمٌمً لموله: ﴿ الَِّذٌَن الَ ِعندَ اّلّلِ الصُّ

ًٌْرا ٌَْعِملُونَ  (. ولٌس من ٖٕ-ٕٕ﴾ )األنفال/َوُهم ُمْعِرُضونَ َولَْو أَْسَمعَُهْم لَتََولَّواْ  أَلْسَمعَُهمْ . َولَْو َعِلَم اّلّلُ فٌِِهْم َخ

أنَّ الخطاب المرآنً من بما ٌوجب الذّم؛ وبالتالً، ال بدَّ الحكمة والعدل إطبلق الذّم على من لم ٌتسبَّب لنفسه 

                                         
ي بغالف فهو ال يعي شيًئا" )إبن منظور قمب أغمفُ "و (ٕ) : َخَتَم... َطَبَع هللا عمى قمبه(. "ؤٕٚ، صٜ/ٜٜٗٔ، بيِّن الُغمفة: كأّنه ُغشِّ

ويقال طبع هللا عمى قموب الكافرين... أي َخَتَم فال يعي وغّطى وال يوّفق لخير. وقال إبن إسحق النحوي: معنى طبع في المغة 
(..." َٕٗمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَها﴾ )دمحم/وختم واحد، وهو التغطية عمى الشيء واالستيثاق من أن يدخمه شيء، كما قال هللا تعالى: ﴿َأْم عَ 

 (ٕٖٕ، صٛ/ٜٜٗٔ)إبن منظور، 
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ًَ المدرة على عمل حمائك الوحً، أي اإلنسان العالل بالفطرة، ثمَّ أفسد هذه  لد لصد بـ"شّرِ الدواب" َمْن أُْعِط

ُرهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة المدرة وَعِدَمها بما اكتسب من أعمال سٌئة، كما فً لوله: ﴿َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري... نَْحشُ 

ا. لَاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرتَنًِ أَْعَمى َمْن  َوَكذَِلَن نَْجِزيلَاَل َكذَِلَن أَتَتَْن آٌَاتُنَا فَنَِسٌتََها...  ؟أَْعَمى َولَْد ُكنُت بَِصٌر ا

ِرّ الدواب" َمْن َكفَر بحمائك (. تُثبت هذه اآلٌات أنّه لصد بِـ"شَ 7ٕٔ-ٖٕٔ﴾ )طه/أَْسَرَف َولَْم ٌُْإِمن بِآٌَاِت َربِّهِ 

ا وصلوا إلٌه من عجزهم  اآلٌات المنزلة مع وجود الموة على َعْمِلها والتصدٌك بها، وأنَّ هإالء مسإولون عمَّ

عن َعْمِل المعانً بسبَب إهمالهم لتؽذٌَة نفوسهم بحمائك الوحً. وإذا كانت األشٌاء تُعرؾ بؤضدادها، ٌُصبح 

 حّك ونظر معانٌه بعمله فؤدرن حمائمه المعمولة. خٌر الدواب كل من سمع ال

 الطَّبيَعُة العاقمُة تنَفِعل باألعمال
ا أن  أنَّ  ثمَّ أوضح أًٌضا هذه البصٌرة الملبٌَّة التً هً العمل، تَْنفَِعل بؤعمال اإلنسان سلبًا أو إٌجابًا ، فإمَّ

مال السٌئة، ولد تبلػ درجة عالٌة من تصفو وتزكو وتزداد باألعمال الحسنة أو تتَّسخ وتضعؾ نتٌجة لؤلع

ا َكانُوا  الفساد فتعمى، أي تعدم المدرة على نظر الحمائك المعمولة بدلٌل لوله: ﴿بَْل َراَن َعلَى لُلُوبِِهم مَّ

انُ (، أي ٌكسبون من أعمال الّسوء. وٗٔ﴾ )اإلنفطار/ٌَْكِسبُونَ  ًّ الذي  لصدأُ اهو " الرَّ ٌعلُو الشًَء الَجِل

" علٌه رانَ  ما غطى شٌئا ا فمد كلّ  ،وغطاهؼلب علٌه  ...وَراَن الذَّْنُب على للبه، مرآة ونحوهماكالسٌؾ وال

ٌِْهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرهُْم  إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُرواْ ﴿(، فٌحجبه؛ ولوله: 9ٕٔ، صٖٔ/99ٗٔ)إبن منظور،  َسَواٌء َعلَ

 (.7)البمرة/ ﴾َولَُهْم َعذَاٌب عِظٌمٌ  َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َوَعلَى َسْمِعِهْم  لُوبِهمْ َختََم الّلُ َعلَى لُ الَ ٌُْإِمنُوَن؛ 

ا تكتسب العافٌة أو تعرض لها األمراض، أو أن وإذا كان للنفس العاللة حٌاةٌ كما سبك  ذُكر، فهً إمَّ

﴿فًِ لُلُوبِِهم  ملوب كما فً لوله:بها الموت. ولد أشار الخطاب المرآنً فً مواضع عدّة إلى مرض ال ٌحلّ 

َرٌض﴾ )البمرة/ ثمَّ أوضح أنه ٌتحدَّث عن أمراض روحٌّة ولٌس جسمانٌّة، بوصفه مواعظ الكتاب  (.ٓٔمَّ

دُور بؤنَّها: ﴿ِشفَاءٌ  (، أي شفاٌء للملوب أو للنفوس العاللة من األمراض المتَّصلة 7٘﴾ )ٌونس/ِلَما فًِ الصُّ

َوِلٌَمُوَل الَِّذٌَن ط الخطاب المرآنً المرض بالنفس العاللة واإلٌمان كما فً لوله: ﴿بطبٌعتها الخاصة. ولد رب

َرضٌ  ُ َواْلَكافُِروَن  فًِ لُلُوبِِهم مَّ (. وسإاُل الكافرٌن والذٌن فً للوبهم 7ٗ)المدثر/ ﴾بَِهذَا َمثَ ًا  َماذَا أََرادَ اللَّ

نَْضِربَُها  اأْلَْمثَالُ ﴿َوتِْلَن ا معانً معمولة بدلٌل لوله: مرض ٌُعبِّر عن َعجزهم عن فهم معانً األمثال لكونه

ذكر بؤنَّ النفس العاللة أن (. وفً هذا دلٌل آخر على ما سبك ٖٗ)العنكبوت/إاِلَّ اْلعَاِلُموَن﴾  َوَما ٌَْعِملَُهاِللنَّاِس 

عند حدٌثه عن فساد هً هوٌة اإلنسان الحمٌمٌة، ألنَّ الخطاب المرآنً أشار إلى فسادها )أو مرضها( 

اإلنسان. ولد ربط الخطاب المرآنً بٌن كثٌر من مظاهر الفساد التً تحلُّ فً اإلنسان بفساد العمل وعدمه 

ٌْتُْم إِلَى ﴿كما فً لوله:  ا َولَِعب اا ذَِلَن بِؤَنَُّهْم لَْوٌم الَّ ٌَْعِملُونَ اتََّخذُوَها  الصًََّةِ َوإِذَا نَادَ أي (، 1٘)آل عمران/ ﴾ُهُزو ا

 َكفَُرواْ َوَمثَُل الَِّذٌَن ﴿أنَّه جعل علّة اتخاذهم الصبلة هزًوا عجزهم عن إدران المعانً المعمولة؛ ولوله أًٌضا: 

ًٌ فَُهْم الَ ٌَْعِملُونَ َكَمثَِل الَِّذي ٌَْنِعُك بَِما الَ ٌَْسَمُع إاِلَّ دَُعاء َونِدَاء  (. وٌظهر هذا 7ٔٔ)البمرة/ ﴾ُصمٌّ بُْكٌم ُعْم

الً من فَْصل نفس اإلنسان وأمراضها الؽزٌل بوضوح عدم انسجام الخطاب المرآنً مع ما ذهب إلٌه التحل

 عن طبٌعتها العاللة. 
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 الَعْقُل غرض التقوى 
أشار الخطاب المرآنً أًٌضا إلى أنَّ الؽرض من إلزام المإمنٌن اجتناب النواهً، وهو فعل التموى، 

ًَ عنه من ألواٍل وأعماٍل ومعتمداٍت هو ما ٌُمرض  ،الحفاظ على سبلمة الملوب وحفظ حٌاتها ألنَّ ما نُِه

مَ بدلٌل لوله: ﴿لُْل تَعَالَْوا أَتُْل ، الطبٌعة العاللة وٌُفسدها ٌُْكْم  َما َحرَّ ٌْئًا...  أاَلَّ تُْشِرُكواْ َربُُّكْم َعلَ َوالَ تَْمَربُواْ بِِه َش

َم اّلّلُ إاِلَّ بِاْلَحّكِ ذَِلُكْم َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن وَ  اْلفََواِحشَ  اُكْم بِهِ الَ تَْمتُلُواْ النَّْفَس الَّتًِ َحرَّ لَعَلَُّكْم تَْعِملُوَن﴾ َوصَّ
 

واضح بٌن اإلرادة اإللهٌّة بتحرٌم المعتمدات الخاطئة  بشكل . وتربط اآلٌةا(، أي كً تعملؤ٘ٔ)األنعام/

لنواهً"، والمدرة على العمل؛ وٌتضح بالتالً أنَّ الممصد من واألعمال السٌئة، والتً ٌطلك علٌها شرًعا "ا

وهً ُمشتمَّة من  - الدعوة إلى اجتناب هذه النواهً هو صٌانة العمل من أسباب الفساد. لذلن، كانت التموى

وهو مركز اإلٌمان  - ألنّها تحفظ للب اإلنسان المنزل، من أكثر الفرائض الدٌنٌة ذكًرا فً النصّ  - ولاٌة

 ما ٌضّر بطبٌعته العاللة. سلًٌما ومعافًى بتجنٌبه كلّ  - عبادةوال

ا ٌثبت ارتباط التموى باآلٌة المذكورة من سورة األنعام بالحفاظ على حٌاة النفس العاللة وسبلمتها، مّ وم

السوء  الَظنَّ  أْوِردُ أبرز ما أشار إلٌه الخطاب المرآنً من أسباب فساد النفس العاللة وهبلكها. فمد أوضح أنّ 

الَِّذي  َظنُُّكمُ ٌُمٌت هذه النفس لموله: ﴿َوذَِلُكْم  - أي المعتمد الخاطئ ومن ضمنه ما ذكر من الشرن - باإلله

دى هو الهبلن والموت، واإلنسان كما سبك ٔٗ)المإمنون/ بَِربُِّكْم أَْردَاُكْم﴾َظنَنتُم  ذكر هو نفسه أن (. والرَّ

ى سبب من أسباب موت النفس العاللة. ولد فّسر الخطاب المرآنً ماهٌّة العاللة، فٌصبح ؼاٌة هذه الداللة عل

ٌَْر اْلَحّكِ َظنَّ اْلَجاِهِلٌَّةِ ﴿ٌَُظنُّوَن بِاّلّلِ هذا الظن المردي بموله:  (؛ هو الظنُّ المبنً على ٗ٘ٔ)آل عمران/ ﴾َغ

إلٌه فً بداٌة  ل ما أشرتُ ح هذا التحلٌالجهل بخبلؾ ما هو المبنً على العلم، أو الحّك المعمول. وٌوضّ 

ٌات أمام الدٌن فً ل أخطَر التحدّ البحث عن اعتباري أنَّ الفَْصل بٌن الدٌن والحمٌمة واإلٌمان والعمل ٌشكّ 

نَّه بفَْصِل اإلٌمان عن العمل وبنائه على الجهل بدل العلم هبلٌن للنفس العاللة التً هً ألالعصر الحدٌث، 

 هوٌة اإلنسان. 

عدم التصدٌك واتباع األهواء، أي النَّْزعات البلعمبلنٌّة، هو أًٌضا من أسباب هبلكها، كما ثمَّ ذكر أنَّ 

للعمل  ذكر من أنّ أن (. ولد سبك ٙٔ)طه/ َواتَّبََع َهَواهُ فَتَْردَى﴾ اَل ٌُْإِمُن بَِهافً لوله: ﴿فبََل ٌَُصدَّنََّن َعْنَها َمْن 

اخلً الذي ٌنهى النفس عن متابعة األهواء، وألجل ذلن ُسمً وظٌفة أخرى خلمٌّة تتمثَّل بكونه الوازع الد

ُْوِلً النَُّهى﴾﴿إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاٍت النُّهى كما فً لوله:  فهذا الوازع الداخلً  (، أي أولً العمول الحٌّة.ٗ٘/)طه أّلِ

مل عمل إلنسان البلعمبلنٌة من شهوات وؼضب من السٌطرة علٌه وعلى أفعاله كٌبل ٌعاشاعر مٌمنع 

ُ  فًِ لُلُوبِِهُم اْلَحِمٌَّةَ َحِمٌَّةَ اْلَجاِهِلٌَّةِ إِْذ َجعََل الَِّذٌَن َكفَُروا ﴿الجاهلٌن، بدلٌل لوله:   َعلَى َرُسوِلهِ َسِكٌنَتَهُ فَؤَنَزَل اّللَّ

(، والحمٌّة األنفة. ولد َربََط ٕٙ)الفتح/ ﴾َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمةَ التَّْمَوى َوَكانُوا أََحكَّ بَِها َوأَْهلََها

الخطاب المرآنً بٌن عجز بعض الذٌن ٌستمعون إلى اآلٌات المنزلة عن َعْمِل معانٌها وبٌن تعّطل العمل 

ٌَْن َحتَّى إِذَا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَن ﴿باع األهواء فً لوله: وؼٌابه واتّ  ن ٌَْستَِمُع إِلَ  أُوتُوا اْلِعْلمَ  لَالُوا ِللَِّذٌنَ َوِمْنُهم مَّ

ُ َعلَى لُلُوبِِهْم َواتَّبَعُوا أَْهَواءُهمْ َماذَا لَاَل آنِفًا ]؟[  (. فبحسب اآلٌة فإنَّ السبب ٙٔ)دمحم/ ﴾أُْولَئَِن الَِّذٌَن َطبََع اللَّ

وراء عجز هإالء عن حمل حمائك الوحً المعمولة هو مرض نفوسهم العاللة نتٌجة اتباع األهواء. وكذلن، 

-ٕٗ)إبراهٌم/ أَْفئِدَتُُهْم َهَواٌء﴾ر سببًا آخر وهو الظُّلم. فمد أشار إلى حال الظالمٌن فً دار اآلخرة بموله: ﴿ذَكَ 

ٌْتَة بسبب خلوّ ٖٗ ها من العمل. ثمَّ إنَّ خبلؾ الظلم هو العدل، والعدل ولٌد (، أي للوبهم أو نفوسهم العاللة َم

ةٌ ٌَْهدُوَن الحك لموله:  معمول. هذا ٌعنً أنَّ العمل وفك  (، والحكّ 9٘ٔ/)آل عمران﴾ َوبِِه ٌَْعِدلُونَ  بِاْلَحكِّ ﴿أُمَّ
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الخطاب المرآنً هو أًٌضا شرط للحٌاة المنسجمة مع حمائك الوحً، فبل تحفظ حٌاة للنفس العاللة وتصحُّ 

من هنا أًٌضا دٌانة وٌُنال فبََلح مع سٌرة منفصلة عن العمل ولائمة على الجهل والظلم ومتابعة األهواء. 

ٌمكن فهم ما أورده الفٌرزآبادي فً لاموسه عن استخدام مصطلح العمل فً التعبٌر عن طرٌمة محمودة فً 

 نَّه ٌستعمل "لهٌئة محمودة لئلنسان فً حركاته وكبلمه". إالعٌش بموله 

 َمْسمُك العقل
ًُّ أًٌضا أهمٌّة إعمال العمل فً فهم الدٌن والوجود فهًما صحًٌحا وفً حفظ  وٌُظهر الخطاب المرآن

وما  - النفوس العاللة سلٌمة من أسباب الفساد عند وصفه المإمنٌن األحٌاء بالعُمَّال الذٌن ٌتثبَّتون من أمورهم

وٌَْنمَدُْونَها لبل المبول بها أو اختٌارها إلالَّ ٌتبعون ما هو باطل وٌجلبون الشّر  - ٌختص منها بالرسالة تحدٌدًا

ُ فٌََتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ  اْلمَْولَ ﴿الَِّذٌَن ٌَْستَِمعُوَن : فهم والنفع، والّضرر بدل الخٌر  َوأُْولَئَِن ُهمْ ، أُْولَئَِن الَِّذٌَن َهدَاُهُم اّللَّ

(، أي العمول الحٌّة. ثمَّ نهى عن السلون الجاهل واالتباع األعمى، أي التملٌد، 1ٔ﴾ )الزمر/أُْولُوا اأْلَْلبَابِ 

ٌَْس لََن بِِه  ْمفُ تَ َوالَ ﴿بموله:  أو أثًرا إالَّ بعد َعْمِله ومعرفة حمٌمته  ا(، أي ال تتَّبع أمرً ٖٙ﴾ )اإلسراء/ِعْلمٌ َما لَ

 ﴾َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ٌَْمِشً بِِه فًِ النَّاِس ﴿والتؤكُّد من خٌره. لذلن، لال عن أصحاب العمول الحٌّة: 

 سلكون فً الحٌاة عن علم ودراٌة. (، أي هم ٌعملون حمائك الوحً فٌٕٕٔ)األنعام/

واتباع ما هو  وأَمر الخطاب المرآنً باتباع مسلن العمل ال مسلن التملٌد فً اإلٌمان، وذمَّ مسلن التملٌد

نَتَّبُِع  لَالُْوا بَلْ  َما أَنَزَل الّلُ  اتَّبِعُواَوإِذَا لٌَِل لَُهُم : ﴿ن عدم العمل بمولهممؤلوؾ بٌن الناس وَربََطهُ بالجهل الناتج 

ٌْنَا ٌِْه آبَاءنَا،  َما أَْلفَ ٌْئ ااَعلَ (. وربما تُوفّر هذه اآلٌة أحد 7َٓٔوالَ ٌَْهتَدُوَن﴾ )البمرة/ أََولَْو َكاَن آبَاُإُهْم الَ ٌَْعِملُوَن َش

ل فً فهم الوحً وبناء اإلٌمان والسلون الدٌنً؛ فتساإل الخطاب المرآنً العم ثباتات على محورٌّةاإلألوى 

هم فً دٌنهم أو معتمداتهم لد بنوا ما ٌعتمدونه عن نباءهم الذٌن ٌتبعوآا إذا كان هإالء لد تثبَّتوا أواًل من أنَّ عمَّ 

على العمل السلٌم وتوافك مع أحكامه، أي  نًَعْمٍل، ٌعنً ضمنًا أنَّه ال ٌجب على اإلنسان أْن ٌتَّبع إالَّ ما بُ 

ن هذا السإال أٌضً  ا استهجانًا من الجهالة التً ٌعبّر عنها سلون هإالء. كما وٌستتبع الحك المعمول. وٌتضمَّ

من هذا أنَّ الخطاب المرآنً ٌدعو جمٌع الناس، بمعزل عن المكان والزمان، أن ال ٌكتفوا باتباع ما وجدوا 

آباءهم علٌه من معتمدات وطرق عٌش لبل التثبّت من صحتها أواًل كً ال ٌنتهً بهم األمر باتباع ما هو 

والخٌر. وهو بالتالً ٌدعو الناس، وحتى من كان آباإهم  ون عن سبٌل الحكّ خالؾ للعمل، أي باطل، فٌضلّ م

أّنْ تكون مماربتهم للوحً ولبولهم لتعالٌمه من خبلل العمل إلى  ،﴾َما أَنَزَل اّلّلُ ﴿ٌتبعون معتمدات صحٌحة أو 

دًا جٌبًل بعد جٌل كً ٌصٌبوا الهدى والرشاد و  ٌجتنبوا الولوع بالجهل والضبلل. فعبًل ُمتجدِّ

 العقل شرط لمسعادة األبدية
بالربط بٌن سبلمته  من األمراض ثمَّ أنَّه أوضح لنا السبب وراء تركٌزه على تزكٌة الملب وصٌانته

َ : ﴿األبدٌة فً دار اآلخرة بموله والفوز بالسعادة ﴾ بِمَْلب  َسِلٌم   ٌَْوَم اَل ٌَنفَُع َماٌل َواَل بَنُوَن، إاِلَّ َمْن أَتَى اّللَّ

(، أي إالَّ من أتى للماء هللا بنفٍس عاللٍة حٌٍَّة سلٌمٍة من األمراض. فََمْن أفسد بصٌرته الملبٌة 19-11)الشعراء/

أن ٌنظر وجه هللا وٌحمّك على بارتكاب السٌئات فً الحٌاة الدنٌا َحَضر اآلخرة وهو أعمى البصٌرة فبل ٌمدر 

(، 7ٕ/)اإلسراء﴾ َوأََضلُّ َسبٌِبًل  أَْعَمىفَُهَو فًِ اآلِخَرةِ  أَْعَمى﴿َوَمن َكاَن فًِ َهِذِه لوله: السعادة األبدٌة كما فً 

﴿ُوُجوهٌ والعمى هنا فً بصٌرة الملب أي العمل. والممصود بالسعادة هنا هً تلن التً عبّر عنها فً لوله: 
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(، أي إلى وجه ربها ناظرة؛ والشرط فً تحمٌك هذا النظر ٖٕ-ٕٕ/)المٌامة﴾ إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ  ،ٌَْوَمئٍِذ نَّاِضَرةٌ 

ومما ٌثبت أنَّ نظر وجه هللا هو عنوان السعادة األبدٌّة لوله عن عذاب المكذّبٌن  هو سبلمة الملب، أي العمل.

 بحمائك الوحً والٌوم اآلخر:

بٌِنَ ﴿ ْلُمَكذِّ ٌٌْل ٌَْوَمئِذ  لِّ بُوَن بٌَِوْ  َو ٌِن * * الَِّذٌَن ٌَُكذِّ ُب بِِه إِالَّ ُكلُّ ُمْعتَد  أَثٌِم  ِم الدِّ * إِذَا تُتْلَى  َوَما ٌَُكذِّ

ِلٌَن *  ٌِْه آٌَاتُنَا لَاَل أََساِطٌُر اأْلَوَّ ا َكانُوا ٌَْكِسبُونَ َعلَ ًَّ بَْل َراَن َعلَى لُلُوبِِهم مَّ إِنَُّهْم َعن * َكبلَّ  َك

بِِّهْم ٌَْوَمئِذ  لََّمْحُجوبُونَ   (.٘ٔ-ٓٔالمطففٌن/) ﴾رَّ

وتفٌد هذه اآلٌات الخمس بؤنَّ عالبة من أفسد نفسه العاللة وأهلكها باتباع سٌرة ظالمة وَعَجَز نتٌجة 

الرتكابه األعمال السٌئة عن َعْمِل حمائك الوحً والتصدٌك بها، فؤنكر المٌامة وظّن الوحً وهًما مضافًا إلى 

فً الدار اآلخرة. وبما أنَّ الدار اآلخرة هً دار خلود،  الحجبة عن نظر وجه هللا ًأساطٌر األولٌن، ه

فالُحجبة فٌها أبدٌّة أًٌضا. وال ٌمكن تعلٌل مثل هذا الحجبة إاّل بفساد الموة المختصَّة بهذا النظر فسادًا كلًٌّا 

لمرآنً هو وهو ما تعبّر عنه بموت الطبٌعة العاللة لئلنسان. وإذا كان العذاب األلٌم الذي ٌنذر منه الخطاب ا

أن ٌكون النعٌم هو نظر وجهه، وهو ٌشترط كما ذكر حٌاة النفس من الحجبة عن نظر وجه هللا، فبل بدَّ 

كُلُّ ﴿العاللة وسبلمتها من األمراض. ومن المنطمً أن ٌكون هذا هو النعٌم كونه عنوان البماء الوحٌد لموله: 

ٌَْها  ْكَرامِ  ذُو َوٌَْبمَى َوْجهُ َربِّنَ *  فَان  َمْن َعلَ نَّ الخطاب المرآنً لم ٌبك أ(. ؼٌر 7ٕ-ٕٙ)الرحمن/ ﴾اْلَجبَلِل َواإْلِ

األمر مشكبًل بل أوضح بشكل صرٌح وفً ؼٌر آٌة أنَّ الؽاٌة من سعً اإلنسان فً فعل الخٌرات واإلحسان 

ٌٍْر فؤَلنفُِسُكْم َوَما تُنِفمُونَ َوَما تُنِفمُواْ ِمْن ﴿فً دار الدنٌَا هو تحمٌك هذا النظر فً الدار اآلخرة، كما فً لوله:   َخ

 ر المؽتبط.(؛ أي طلبًا للفوز بالنظر إلى وجهه فً الدار اآلخرة نظر المبصّ 7ٕٕ)البمرة/ ﴾إِالَّ اْبتِغَاء َوْجِه اللِّ 

 خاتمة
ة وبٌن حمائك ؤبعادها كافّ بٌُظهر هذا البحث الموجز وجود ترابط وثٌك بٌن الطبٌعة العاللة لئلنسان 

الروحً. فمد تبٌّن من خبلل دراسة الروابط التً ألامها البشر واإلٌمان والسٌرة اإلنسانٌّة ومصٌر  الوحً

الخطاب المرآنً بٌن المصطلحات والمفاهٌم المتعلّمة بالعمل وبٌن تلن المتعلّمة بالذات اإلنسانٌّة وأحوالها أنَّ 

اة هذه النفس وحركته حركتها وموته وموتها. النفس العاللة هً جوهر اإلنسان وهوٌته الحمٌمٌة، فحٌاته حٌ

وتبٌّن أنَّ العمل هو لوة اإلدران التً تبصر فٌها هذه النفس حمائك الوحً ومعانً الوجود ألنَّ هذه المعانً 

والحمائك هً صوٌر معمولة ال صوٌر محسوسة. ثمَّ بٌَّن ارتباط لدرة البصٌرة الملبٌة، التً هً العمل، على 

معمولة بالسٌرة اإلنسانٌّة ألنَّها تنفعل بؤعمال اإلنسان فتحٌا بطلب العلم والحكمة واألعمال درن المعانً ال

الحسنة وتنمو، وتحفظ سبلمتها وتزكو باجتناب الكفر والشرن واألعمال السٌئة واتباع األهواء، فتموى على 

ظلم، فتضعؾ عن العمل أو العمل، أو تمرض وتموت باالسترسال بالجهل والسٌرة المائمة على اإلسراؾ وال

تعدمه. وأظهر أًٌضا أنَّ إحٌاء هذه النفس العاللة وتزكٌتها وتنمٌتها وحفظها من األمراض والهبلن هو 

ؼرض الرسالة النبوٌة والؽاٌة من األوامر والنواهً التً اشتملت علٌها، وهو ما ٌجعل الكتاب المنزل دلٌبًل 

أي نظر  - ً الموصل للسعادة األبدٌّة التً هً فعل تلن الطبٌعة العاللةعلمًٌّا وخلمًٌّا ومسلكًٌّا للعٌش العمل

نَّ الدٌَن عمٌل، فالنفس العاللة هً حاملة التوحٌد واإلٌمان بعد إوجه هللا. وعلى هذه الخلفٌّة، ٌمكن المول 

. والعمل أًٌضا هو الوازع الداخ ًّ لً الذي ٌحبس إدراكها لمعانً الوحً وفهمها لحمائك الوجود بالنظر العمل
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النفس عن متابعة األهواء التً تمنعها عن إدران هذه الحمائك. وبالعمل أًٌضا ٌحمِّك اإلنسان ؼاٌة اإلٌمان 

 ن النظر إلى وجه هللا.  موهً السعادة الناتجة 

المنزل وتؤوٌله لما  ومن شؤن نتائج هذا البحث أن تُعٌد االعتبار إلى المنهج العملً فً تفسٌر النَّصّ 

 ظهر الخطاب المرآنً من شرعٌّة هكذا منهج وأصالته، األمر الذي ٌفتح الباب أمام مماربة جدٌدة للنصّ ٌُ 

المنزل  محّررة من لٌود التراث ومؤلوفاته. ومن شؤن نتائجه أًٌضا أن تساعد الباحثٌن على دراسة النصّ 

ها العاللة ولواها اإلدراكٌّة والعملٌّة الستكشاؾ الذات اإلنسانٌّة وعبللتها باهلل وفهم طبٌعت امعرفًٌّ  مجاالً 

رات التً تفعل فٌها والمصٌر الذي نفعاالتها والمإثّ اواألحوال المختلفة التً تعرض لها واختباراتها و

إلنسان العملٌّة االتصالًا بحٌاة  شدّ الـُمنزل مطلبًا أ ٌنتظرها، األمر الذي ٌجعل المعرفة الدٌنٌّة ودراسة النصّ 

ها إلٌ ة. ومن شؤنه أًٌضا أن ٌوفّر األدوات المعرفٌّة التً ٌحتاجلمٌّة وهواجسه الوجودٌّ واهتماماته الع

نه من خبلصات تتَّصل بالطبٌعة اإلنسانٌّة ونظرٌة المنزل لما ٌتضمّ  الباحثون للمٌام بمراءات فلسفٌة للنصّ 

أنَّ فً الفلسفٌَّة. وال شنَّ المعرفة ونظرٌة األخبلق ومفهوم السعادة اإلنسانٌة وؼٌرها من أؼراض المباحث 

والدٌنٌّة عامةً وتوسع أفك البحث فٌها  ةُ مثل هذه البحوث والمراءات تؽنً الدّراسات اإلسبلمٌّة خاصّ 

 ومجاالته. 
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