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بسى اهلل انرمحٍ انرحیى
احلًذ هلل ربّ انؼاملیٍ
وصهّى اهلل ػهى سٍّذَا حمًّ ٍذ وآنه انطاهرٌٍ
ونؼنت اهلل ػهى أػذائهى أمجؼني

يؼنى انفطرة وفطرٌت انذٌٍ
يؼنى انفطرة وانذٌٍ
ـديـا ذم اـؼرآن اـؽريم آية رصحية وواضحة شمؽشف طن ّ
أن اإلكسان ؾد ُظمؾق طىل أساس اـػطرة ،و َشم ُعدّ اـدين
اإلسالمي اـؿبع ديـ ًا ؾائ ًام طىل أساس اـػطرة:
ّ
﴿فَؤقِ ْن َّ ْج َِ َك لِلذِّٗ ِي َحٌِ٘فًا فِ ْ
ق هللاِ َرلِ َك الذِّٗيُ ا ْلقَِّ٘ ُن ّلَ ِكيَّ
ط َشثَ هللاِ التٖ فَطَ َش الٌَّ َ
اس َعلَ ْ٘ َِا ََل تَ ْب ِذٗ َل لِ َخ ْل ِ

ش ِش ِك٘يَ ِهيَ الَّ ِزٗيَ فَ َّشقُْا ِدٌَُِٗ ْن
صلَْةَ ّ ََل تَ ُكًُْْا ِهيَ ال ُو ْ
س ََل َٗ ْعلَ ُوْىَ ُهٌِ٘بِ٘يَ إِلَ ْ٘ َِ ّاتَّقٍُُْ ّأقِ٘ ُوْا ال َّ
أ ْكثَ َش الٌَّا ِ
()1
ب بِ َوا لَ َذ ْٗ ِِ ْن فَ ِش ُحْىَ ﴾.
شَ٘ ًعا ُك ُّل ِح ْز ٍ
ّ َكاًُْا ِ
ؾال ّ
اـعالمة اـطباصبائي ذم شمػسري هذه أيات:
اـػطرة سمـاء كوع من اـ َػطر سمؿعـى اإلجياد واإلسمداع .وؽِ ْط َر َت اؿِ مـصوب طىل اإلؼراء ،أي ا ْـ َز ِم اـػطرة ،ؽػقه

إشارة إغ ّ
أن هذا اـدين اـذي جيب إؾامة اـوضمه ـه هو اـذي هتتف سمه اخلؾؼة وهتدي إـقه اـػطرة اإلهل ّقة اـتي ٓ شمبديل
هلا.
و ذـك أكّه ـقس اـدين ّإٓ سـّة احلقاة و اـسبقل اـتي جيب طىل اإلكسان أن يسؾؽفا طمتى يسعد ذم طمقاشمه ،ؽال ؼاية
ـإلكسان يتبعفا ّإٓ اـسعادة ،وؾد هدى ّ
كل كوع من أكواع اخلؾقؼة إغ اـسعادة اـتي هي سمغقة طمقاشمه سمػطرشمه وكوع ظمؾؼته،
ضمفز ذم وضموده سمام يـاسب ؼايته من اـتجفقز.
و ّ

) (1أيات  33إزم  ،32من اـسورة  :33اـروم.
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()1

َٖ ٍء َخ ْلقََُ ثُ َّن َُذَٓ﴾.
ؾال شمعاغَ ﴿ :سبٌَُّا الَّ ِزٕ أ ْعطَٔ ُك َّل ش ْ
ض َّّْٓ ،الَّ ِزٕ قَ َّذ َس فَ َِذَٓ﴾.
و ؾال﴿ :الَّ ِزٕ َخلَ َ
ق فَ َ

()2

ؽاإلكسان كسائر إكواع اـؿخؾوؾة مػطور سمػطرة هتديه إغ شمتؿقم كواؾصه ورؽع طموائجه ،وهتتف ـه سمام يـػعه
ص َّْاَُا ،فَؤ َ ْل َِ َو َِا فُ ُجْ َسَُا ّتَ ْق َْاَُا﴾.
ش ّ َها َ
يرضه ذم طمقاشمه ،ؾال شمعاغْ ًَّ﴿ :ف ٍ
وما ّ

()3

ض َشٍُ﴾.
ضبِ٘ َل َٗ َّ
يتم ـه سمه ما جيب ـه أن يؼصده من اـعؿل ،ؾال شمعاغ﴿ :ثُ َّن ال َّ
و هو مع ذـك ّ
جمفز سمام ّ

()4

ّ
مشخصة ،ـقس ـه ّإٓ أن يسؾؽفا
ظماصة ذم احلقاة ،وسبقل مع ّقـة ذات ؼاية
ظماصة هتديه إغ سـّة ّ
ؽؾإلكسان ؽطرة ّ
ظماصة ،وهو ؾوـه﴿ :فِ ْ
اس َعلَ ْ٘ َِا﴾.
ط َشثَ هللاِ الَّتِٖ فَطَ َش الٌَّ َ
ّ
يرضه سماــظر إغ هذه اـ ُبـقة
و ـقس اإلكسان اـعائش ذم هذه اــشلة ّإٓ كوط ًا واطمد ًا ٓ خيتؾف ما يـػعه وما ّ
ٍ
طمقـئذ أن
اـرضوري
اـؿم ّـػة من روح وسمدن ،ؽام ـإلكسان من ضمفة أكّه إكسان ّإٓ سعادة واطمدة وشؼاء واطمد ،ؽؿن
ّ
يؽون دماه طؿؾه سـّة واطمدة صماسمتة هيديه إـقفا ٍ
هاد واطمد صماسمت ،وـقؽن ذاك اهلادي هو اـػطرة وكوع اخلؾؼة ،وـذـك
ط ّؼب ؾوـه﴿ :فِ ْ
ق هللاِ﴾.
ط َشثَ هللاِ التٖ فَطَ َش الٌَّ َ
اس َعلَ ْ٘ َِا بقْلَََ :ل تَ ْب ِذٗ َل لِ َخ ْل ِ
ؽؾو اظمتؾػت سعادة اإلكسان سماظمتالف أؽراده ،مل يـعؼد جمتؿع واطمد صاـح يضؿن سعادة إؽراد اـؿجتؿعع.
و ـو اظمتؾػت اـسعادة سماظمتالف إؾطار اـتي شمعقش ؽقفا إمم اـؿختؾػة ،سمؿعـى أن يؽون إساس اـواطمد
ـؾسـّة آضمتامط ّقة أطـي اـدين هو ما يؼتضقه طمؽم اـؿـطؼة ،كان اإلكسان أكواط ًا خمتؾػة سماظمتالف إؾطار.
و ـو اظمتؾػت اـسعادة سماظمتالف إزمـة ،سمؿعـى أن شمؽون إطصار واـؼرون هي إساس اـوطمقد ـؾسـّة
اـديـ ّقة ،اظمتؾػت كوط ّقة ّ
ساين سري
كل ؾرن وضمقل مع من ورصموا من آسمائفم أو أظمؾػوا من أسمـائفم ،ومل يرس آضمتامع اإلك ّ

) (1أية  ،53من اـسورة  :23صه ،وهي طمؽاية اؿ طن ضمواب مود وهارون طظ سمال ؽرطون« :ؽؿن ر ّسمؽام يا موىس»؟
) (2أيتان  2و ،3من اـسورة  :87إطىل.
) (3أيتان  7و ،8من اـسورة  :91اـشؿس.
) (4أية  ،23من اـسورة  :83طبس.
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متوضمفة من اــؼص إغ اـؽامل ،إذ ٓيتح ّؼق اــؼص واـؽامل ّإٓ مع أمر مشرتك صماسمت
اـتؽامل ،ومل شمؽن اإلكساك ّقة
ّ
حمػوظ سمقـفام.
و ـقس اـؿراد هبذا إكؽار أن يؽون ٓظمتالف إؽراد أو إمؽـة أو إزمـة سمعض اـتلصمري ذم اكتظام اـسـّة اـديـ ّقة
ذم اجلؿؾة ،سمل إصمبات ّ
أن إساس ـؾسـّة اـديـ ّقة هو اـبـقة اإلكساك ّقة اـتي هي طمؼقؼة واطمدة صماسمتة مشرتكة سمع إؽراد،
ؽؾإلكساك ّقة سـّة واطمدة صماسمتة سمثبات أساسفا اـذي هو اإلكسان ،وهي اـتي شمدير رطمى اإلكساك ّقة مع ما يؾحق هبا من
اـسـن اجلزئ ّقة اـؿختؾػة سماظمتالف إؽراد أو إمؽـة أو إزمـة.
س ََل َٗ ْعلَ ُوْىَ ﴾.
و هذا هو اـذي يشري إغ ؾوـه سمعدَ ﴿ :رلِكَ الذِّٗيُ ا ْلقَِّ٘ ُن ّلَ ِكيَّ أَ ْكثَ َش الٌَّا ِ
ّ
مستؼل إن شاء اؿ شمعاغ.
و سـزيد اـؿؼام إيضاطم ًا ذم سمحث

()1

تفسري انؼاليت انطباطبائى ملؼنى كىٌ انذٌٍ فطرًٌّا يف فصىل

ين ؽِ ْط ِر َّي ًا ذم ُؽ ُص ٍ
مستؼل حتت طـوانَ :ك َال ٌم ذم معـى َك ْو ِن اـدِّ ِ
ّ
ول:
صمم يؼول ذم ؽصل
ّ

انفصم األول :ايتالك كمّ َىع يٍ املىجىداث طرٌقًا تكىٌنًٍّا ٌسري ػهٍه يف تكايهه (اهلذاٌت انؼايّت)
شمتؽون وشمتؽامل شمدرجي ًا ،سواء كاكت ذوات طمقاة وشعور كلكواع
إذا شمل ّمؾـا هذه إكواع اـؿوضمودة اـتي
ّ

احلقوان ،أم ذات طمقاة ؽؼط كلكواع اــبات ،أو م ِّقتة ؼري ذي طمقاة كسائر إكواع اـطبقع ّقة طىل ما يظفر ــا ،وضمدكا ّ
كل

كوع مـفا يسري ذم وضموده سري ًا شمؽويـق ًا معقـ ًا ذا مراطمل خمتؾػة سمعضفا ؾبل سمعض ،وسمعضفا سمعد سمعض ،يرد اــوع ذم ّ
كل
سمطي هذه اـؿـازل طمتى يـتفي إغ
مـفا سمعد اـؿرور سماـبعض اـذي ؾبؾه وؾبل اـوصول إغ ما سمعده ،وٓ يزال يستؽؿل ّ
آظمرها وهو ّناية كامـه.
كجد هذه اـؿراشمب اـؿطو ّية سمحركة اــوع يالزم ّ
اخلاص سمه ٓيستؼدم وٓ يستلظمر من ـدن طمركة
كل مـفا مؼامه
ّ
اــوع ذم وضموده إغ أن شمـتفي إغ كامـه ،ؽبقـفا راسمطة شمؽويـ ّقة يرسمط هبا سمعض اـؿراشمب سمبعض سمحقث ٓ يتجارم وٓ
يـتؼل إغ ؼري مؽاكه ،ومن هـا يستـتج ّ
يتوضمه إـقفا من ّأول وضموده طمتى يبؾغفا.
أن ـؾـوع ؼاية شمؽويـ ّقة ّ
)« (1اـؿقزان ذم شمػسري اـؼرآن» ج  ،16ص  186إزم .188
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ؽاجلوزة اـواطمدة ً
اــؿو من
ـؾـؿو طىل اضمتامع ممّا يتو ّؾف طؾقه
استؼرت ذم إرض استؼرار ًا هي ّقمها
مثال إذا
ّ
ّ
ّ
شق اـؼػ وذع ذم ازدياد من أؾطار ضمسؿه ،ومل
اـعؾل واـػائط ،كاـرصوسمة واحلرارة وؼريمها ،أظمذ ـبفا ذم
اــؿو و ّ
ّ
اـتؽويـي ،وهو
يزل يزيد ويـؿو طمتى يصل إغ طمدّ يعود ؽقه شجرة ؾو ّية ظمرضاء مثؿرة .وٓ خيتؾف طماـه ذم مسريه هذا
ّ
ذم ّأول وضموده ؾاصد ًا ؾصد ًا شمؽويـ ّق ًا إغ ؼايته اـتؽويـ ّقة اـتي هي مرشمبة اـشجرة اـؽامؾة اـؿثؿرة.

و كذا اـواطمد من كوع احلقوان ،كاـواطمدة من اـضلن ً
مثالّ ٓ ،
متوضمفة إغ
شمؽوّنا ضمـقـ ًا
ّ
كشك ذم ّأّنا ذم ّأول ّ

ظمواصفا ،ؽال ّ
اخلاصة هبا إغ سبقل
شمضل طن سبقؾفا اـتؽويـ ّقة
ؼايتفا اــوط ّقة اـتي هي مرشمبة اـضلكة اـؽامؾة اـتي هلا
ّ
ّ
مثالّ ،
مثال أو ؼاية شجرة اجلوز ً
ؼريها ،وٓ شمـىس ؼايتفا يوم ًا ؽتسري إغ ؼاية ؼريها كغاية اـػقؾة ً
ؽؽل كوع من إكواع
ظماصة مرتشمّبة سمعضفا طىل سمعض شمـتفي إغ مرشمبة هي ؼاية
ظماص ذم استؽامل اـوضمود ذو مراشمب
اـتؽويـ ّقة ـه مسري
ّ
ّ
جمفز سمام هو وسقؾة طمركته وسمؾوؼه إغ ؼايته.
اــوع ذاشم ًا ،يطؾبفا صؾب ًا شمؽويـ ّق ًا سمحركته اـتؽويـ ّقة ،واــوع ذم وضموده ّ
يسؿى هداية طا ّمة إهل ّقة ،وهي كام طرؽت ٓ ّ
شمضل وٓ ختطئ ذم شمسقري
اـتوضمه
و هذا
ّ
اـتؽويـي ٓستـاده إغ اؿ ّ
ّ

ّ
ضمفز هبا ـتسفقل
اـتؽويـي وسوؾه إغ ؼايته اـوضمود ّية سمآستؽامل
كل كوع مسريه
ؾوشمه وأدواشمه اـتي ّ
اـتدرجيي ،وسمنطامل ّ
ّ
ّ
مسريه إغ ؼايته.
َٖ ٍء َخ ْلقََُ ثُ َّن َُذَٓ﴾(.)1
ؾال شمعاغَ ﴿ :سبٌَُّا الَّ ِزٕ أ ْعطَٔ ُك َّل ش ْ
ض َّّْٓ ،الَّ ِزٕ قَ َّذ َس فَ َِذَّٓ ،الَّ ِزٕ ْ
أح َْٓ﴾.
و ؾال﴿ :الَّ ِزٕ َخلَ َ
أخ َش َج ا ْل َو ْشعَٔ ،فَ َج َعلََُ ُغثَآ ًء ْ
ق فَ َ

()2

انفصم انثاًَ :مشىل اهلذاٌت انتكىٌنٍّت انؼايّت نإلَساٌ وحاجته إىل اجملتًغ يف حتقٍقها وإىل اننظاو يف سؼادته
كوع اإلكسان ؼري مستثـى من ك ّؾ ّقة احلؽم اـؿذكور ،أطـي شؿول اهلداية اـعا ّمة ـه ،ؽـحن كعؾم ّ
أن اــطػة
ظمواصه ،ؾد ؾطع ذم مسريه مراطمل
متوضمفة إغ مرشمبة إكسان شما ّم كامل ـه آصماره و
اـتؽون
اإلكساك ّقة من طمع شمػع ذم
ّ
ّ
ّ
اجلـقـ ّقة واـطػوـ ّقة واـؿراهؼة واـشباب واـؽفوـة واـشقب.

) (1أية  ،53من اـسورة  :23صه.
) (2أيات  2إزم  ،5من اـسورة  :87إطىل.
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ؼري ّ
أن اإلكسان يػارق سائر إكواع احلقواك ّقة واــباشم ّقة وؼريها ؽقام كعؾم ذم أمر ،وهو أكّه ـِسعة طماضمته اـتؽويـ ّقة
وكثرة كواؾصه اـوضمود ّية ٓيؼدر طىل شمتؿقم كواؾصه اـوضمود ّية ورؽع طموائجه احلقو ّية وطمده ،سمؿعـى أ ّن اـواطمد من
مدين جيتؿع ؽقه مع ؼريه
صمم اضمتامع
شمتم ـه طمقاشمه اإلكساك ّقة وهو وطمده ،سمل حيتاج إغ اضمتامع مـز ّزمّ ،
اإلكسان ٓ ّ
ّ
ضمفزوا هبا ّ
سمآزدواج واـتعاون واـتعاضد ،ؽقسعى ّ
يؼسم احلاصل من طؿؾفم سمع
اـؽل سمجؿقع ؾواهم اـتي ّ
صمم ّ
ـؾؽلّ ،

اـؽل ؽقذهب ّ
ّ
كل سمـصقبه طىل ؾدر زكته آضمتامط ّقة.

و هذه اـؿدك ّقة ـقست سمطبقع ّقة ـإلكسان ،سمؿعـى أن يـبعث إـقفا من كاطمقة صبقعته اإلكساك ّقة اسمتدا ًء ،سمل ـه صبقعة

مستخدمة ـغريه ــػع كػسه ما وضمد إـقه ً
سبقال.

صمم أؾسام اــبات واحلقوان ذم سبقل مؼاصده احلقو ّية ،ؽفو سماستخدام ؽرد مثؾه أو
ؽفو يستخدم إمور اـطبقع ّقة ّ

ؽقضطر إغ اـؿساـؿة وأن
أؽراد أمثاـه أضمر ًا ،ـؽـّه جيد سائر إؽراد أمثاـه ذم إمقال واـؿؼاصد وذم اجلفازات واـؼوى،
ّ
يس ّؾم هلم طمؼوؾ ًا مثل ما يراه ــػسه.

صمم يؼسم احلاصل من إطامل
ويـتفي هذا اـتضارب سمع اـؿـاؽع أن يشارك اـبعض اـبعض ذم اـعؿل
اـتعاوينّ ،
ّ

سمع اجلؿقع ويعطى مـه ّ
ـؽل ما يستح ّؼه.

يعؿر ّإٓ سم ُلصول طؾؿ ّقة وؾواكع اضمتامط ّقة حيرتمفا ّ
اـؽل،
و كقف كان ،ؽاـؿجتؿع
يتم اكعؼاده وٓ ّ
اإلكساين ٓ ّ
ّ

وطماؽظ حيػظفا من اـضقعة ،وجيرهيا ذم اـؿجتؿع ،وطـد ذـك شمطقب هلم اـعقشة وشمػف طؾقفم اـسعادة.

أ ّما آصول اـعؾؿ ّقة ،ؽفي معرؽته ً
إمجآ سمام طؾقه كشلة اـوضمود من احلؼقؼة ،وما طؾقه اإلكسان من طمقث اـبداية

واــفايةّ ،
ؽنن اـؿذاهب اـؿختؾػة مم ّصمرة ذم ظمصوص اـسـن اـؿعؿول هبا ذم اـؿجتؿعات ،ؽاـؿعتؼدون ذم اإلكسان أكّه
اـؿمضمؾة سماـؿوت ،وأن ـقس ذم دار اـوضمود ّإٓ اـسبب اـام ّد ّي اـؽائن
ما ّد ّي ـقس ـه من احلقاة ّإٓ احلقاة اـؿعج ّؾة
ّ
اـػاسد ،يـ ّظؿون سـن اضمتامطفم سمحقث شمم ّدهيم إغ اـؾذائذ اـؿحسوسة واـؽامٓت اـام ّد ّية ،ما وراءها يشء.
و اـؿعتؼدون سمصاكع وراء اـام ّدة كاـوصمـ ّقة يبـون ســفم وؾواكقـفم طىل إرضاء أهلة ـقسعدوهم ذم طمقاهتم
اـدكقو ّية.
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صمم ذم احلقاة اـؿم ّسمدة اـتي
و اـؿعتؼدون سماـؿبدأ واـؿعاد يبـون طمقاهتم طىل أساس يسعدهم ذم احلقاة اـديـو ّية ّ
سمعد اـؿوت ،ؽصور احلقاة آضمتامط ّقة ختتؾف سماظمتالف إصول آطتؼاد ّية ذم طمؼقؼة اـعامل واإلكسان اـذي هو ضمزء من
أضمزائه.
و أ ّما اـؼواكع واـسـن آضمتامط ّقة ،ؽؾوٓ وضمود ؾواكع وسـن مشرتكة حيرتمفا اـؿجتؿعون مجقعفم أو أكثرهم

شمػرق اجلؿع و ّ
اكحل اـؿجتؿع.
ويتس ّؾؿوّناّ ،

و هذه اـسـن واـؼواكع ؾضايا ك ّؾ ّقة طؿؾ ّقة صورها :جيب أن يػعل كذا طـد كذا أو حيرم أو جيوز ،وهي أيا ما
شمسؿى مصاـح إطامل ومػاسدها.
كاكت ،معتربة ذم اـعؿل ـغايات ُمصؾحة ـالضمتامع واـؿجتؿع شمرتشمّب طؾقفاّ ،
انفصم انثانث :شروط اننظاو املؤدّي إىل انسؼادة
ؾد طرؽت ّ
أن اإلكسان إكّام يـال ما ؾدّ ر ـه من كامل وسعادة سمعؼد جمتؿع صاـح حتؽم ؽقه سـن وؾواكع صاحلة
شمضؿن سمؾوؼه وكقؾه سعادشمه اـتي شمؾقق سمه ،وهذه اـسعادة أمر أو ُأمور كامـ ّقة شمؽويـ ّقة شمؾحق اإلكسان اــاؾص اـذي هو
ً
كامال ذم كوطه شما ّم ًا ذم وضموده.ؽفذه اـسـن واـؼواكع وهي ؾضايا طؿؾ ّقة
شمؽويـي ،ؽتجعؾه إكساك ًا
أيض ًا موضمود
ّ

واطتبار ّية واؾعة سمع كؼص اإلكسان وكامـه ،متوسطة كاـعربة( )1سمع اـؿـزـتع ،وهي كام طرؽت شماسمعة ـؾؿصاـح اـتي

هي كامل أو كامٓت إكساك ّقة ،وهذه اـؽامٓت ُأمور طمؼقؼ ّقة مساكخة مالئؿة ـؾـواؾص اـتي هي مصاديق طموائج
اإلكسان احلؼقؼ ّقة.
ؽحوائج اإلكسان احلؼقؼ ّقة هي اـتي وضعت هذه اـؼضايا اـعؿؾ ّقة واطتربت هذه اــوامقس آطتبار ّية ،واـؿراد
اـؼوة اـوطمقدة اـتي مت ّقز سمع اخلري
سماحلوائج هي ما شمطؾبه اــػس اإلكساك ّقة سملمقاهلا وطزائؿفا ،ويصدّ ؾه اـعؼل اـذي هو ّ
إكساين.
طمقواين ؼري
اـضار ،دون ما شمطؾبه إهواء اــػساك ّقة ممّا ٓ يصدّ ؾه اـعؼل ،ؽنكه كامل
ـػ و
ّ
ّ
ّ
واــاؽع وسمع ا ّ
ؽ ُلصول هذه اـسـن واـؼواكع جيب أن شمؽون احلوائج احلؼقؼ ّقة اـتي هي سمحسب اـواؾع طموائج ٓ سمحسب
شمشخقص إهواء اــػساك ّقة.

)[ (1أي اـؿعرب]
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ضمفز ّ
وؾد طرؽت ّ
كل كوع من إكواع ومـفا اإلكسان من اـؼوى وإدوات سمام يرشمػع
أن اـصـع واإلجياد ؾد ّ
سمػ ّعاـ ّقته طموائجه ويسؾك سمه سبقل اـؽامل ،ومـه يستـتج ّ
ضمفز هبا اإلكسان اؾتضاءات
أن ـؾجفازات اـتؽويـ ّقة اـتي ّ
مؼر كامـه مثل اـسـن واـؼواكع اـراضمعة
اـؿسامة سماـسـن واـؼواكع ،اـتي سماـعؿل هبا
ـؾؼضايا اـعؿؾ ّقة
يستؼر اإلكسان ذم ّ
ّ
ّ
اـتغذي ،واـراضمعة إغ اــؽاح سمام ّ
ّ
اـتغذي اـؿعتربة سمام ّ
ّ
جمفز سمجفاز اـتواـد
جمفز سمجفاز
إغ
أن اإلكسان ّ
أن اإلكسان ّ

واـتـاسل.

ضشّسة الذٗي لتحق٘ق الضعادة الوطابقت للتكْٗي ّظِْس هعٌٔ فطشّٗت الذٗي

ؽتبع ّ
أن من اـواضمب أن ي ّتخذ اـدين ،أي إصول اـعؾؿ ّقة واـسـن واـؼواكع اـعؿؾقّة اـتي شمضؿن سماختاذها
ّ

واـعؿل هبا سعادة اإلكسان احلؼقؼ ّقة من اؾتضاءات اخلؾؼة اإلكساك ّقة ويـطبق اـتػيع طىل اـػطرة واـتؽوين ،وهذا هو
اـؿراد سمؽون اـدين ؽطر ّي ًا ،وهو ؾوـه شمعاغ:
﴿فَؤقِ ْن َّ ْج َِ َك لِلذِّٗ ِي َحٌِ٘فًا فِ ْ
ق هللاِ َرلِكَ الذِّٗيُ ا ْلقَِّ٘ ُن﴾.
ط َشثَ هللاِ التٖ فَطَ َش الٌَّ َ
اس َعلَ ْ٘ َِا ََل تَ ْب ِذٗ َل لِخ ْل ِ
انفصم انرابغ :أوجه تسًٍاث انذٌٍ باألمساء املختهفت
يسؿى دين اـػطرة ـام ّ
أن اـػطرة اإلكساك ّقة شمؼتضقه وهتدي إـقه.
ؾد طرؽت معـى كون اـدين ؽطر ّي ًا ،ؽاإلسالم ّ
َ
و يسؿى إسالم ًا ،ـ ِ َام ّ
مصداق اإلرادة ،وهي صػة اـػعل ٓ صػة
أن ؽقه شمسؾقم اـعبد إلرادة اؿ سبحاكه مـه ،و

حيتف سمه من مؼتضقات اـؽون اـعا ّم طىل اؾتضاء اـػعل
اـذات ،دمؿع اـعؾل اـؿم ّـػة من ظمصوص ظمؾؼة اإلكسان وما
ّ

()1
ص ََل ُم﴾.
أو اـرتك  :ؾال شمعاغ﴿ :إىَّ الذِّٗيَ ِعٌ َذ هللاِ اإل ْ

()2

مر من معـى اإلرادة .
يسؿى دين اؿٕ ،كّه اـذي يريده اؿ من طباده من ؽعل أو شمرك ،سمام ّ
و ّ
ـتـتفي سمه إغ كامـه وسعادشمه :ؾال شمعاغ:
يسؿى سبقل اؿ :ـام أكّه اـسبقل اـتي أرادها اؿ أن يسؾؽفا اإلكسان
َ
و ّ

صب٘ ِل هللاِ َّٗ ْبغًَُْ َِا ِع َْ ًجا﴾.
﴿الَّ ِزٗيَ َٗ ُ
صذُّّىَ عَي َ

()1

ً
)[ (1يريد ّ
وؽعال من أؽعاهلا ،وهذا اـػعل يالطمظ واؾع اإلكسان
شمسؾقام ـإلرادة اإلهل ّقة ،واـثاين :كوكه طع اإلرادة اإلهل ّقة ومصدا ًؾا هلا
يسؿى إسال ًما ـسببع :إول كوكه
ً
أن اـدين ّ
اـؿحرمات].
وما يـبغي أن يؽون طؾقه ؽقلمر سماـػعل شمارة ـبعض إطامل هي اـواضمبات وسماـرتك شمارة أظمرى ٕطامل أظمرى هي
ّ

) (2أية  ،19من اـسورة  :3آل طؿران.
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و أ ّما ّ
اــبوة وٓ يؽػي ؽقه اـعؼل ،ؽؼد شمؼدّ م سمقاكه ذم مباطمث
أن اـدين ّ
احلق جيب أن يمظمذ من صريق اـوطمي و ّ
اــبوة وؼريها من مباطمث اـؽتاب.
ّ

()2

خالصت واستنتاج حىل يؼنى انفطرة وفطرٌّت انذٌٍ
أن مراد ّ
مػصل ممّا أوردكاه من شمػسري «اـؿقزان» ّ
رسه من ؽطرة اإلكسان
ويتّضح ضم ّقد ًا وسمشؽل ّ
اـعالمة ؾدّ س اؿ ّ

هو اـبـقة اـوضمود ّية سمام يشؿل اجلسم واـروح ،وذـك اـطريق واـؿسري اـذي يوصؾه إغ ؼاية اخلؾؼة وهدؽفا من اـؽامل
اـؿـشود واـسعادة اـؿطؾؼة.

و اـؿراد سمدين اـػطرة شمؾك اـؼواطد وإطمؽام اـؿم ّصمرة ذم سري اإلكسان ّ
سمادماه سعادشمه وكامـه ،وهذه اـؼواطد
واـؼواكع واـسـن سماـرؼم من ّأّنا أصبحت معتربة سماطتبار اـشارع اـؿؼدّ س ،ـؽـّفا كاكت ؾائؿة طىل أساس مـطق
احلس واـشفوة اـذي هيبط سمه إغ مرشمبة احلقواكقّة
اـعؼل و وصول اإلكسان إغ درضمة اإلكساكقّة ٓ ،طىل أساس مـطق
ّ
واـبفقؿ ّقة.
ّ
طمؼقؼي ،وهذه اـسـن اـػطر ّية اـتي هي ُأمور اطتبار ّية ،شموضمب طمركته وسريه إغ مؼام
إن اـسعادة ـإلكسان أمر
ّ

احلؼقؼي ،ؽنذا ما اكحرؽت شمؾك اـسـن أطمقاك ًا ذم اطتبارهاّ ،
ؽنن شمؾك اـسعادة احلؼقؼ ّقة واـؽامل اـؿـشود ـن يؽوكا
اـؽامل
ّ
من كصقبه.
ومع ّ
أن أطمؽام اـػع وؾواكقـه اـتي وضعت طىل أساس اـػطرة هي أطمؽام اطتبار ّية( )3وضعفا مـوط سماطتبار
قؼي ،وؾد استؿدّ اطتباره هذا طىل أساس آطمتقاضمات
اـشارع ،ـؽـّه اطتبار ٓ يتخ ّطى ؾقد شعرة مؽاكه
اـواؾعي واحل ّؼ ّ
ّ

ً
طمالٓ
أمر ما
قؼي وا
ّ
ـوضمودي ،ؽال معـى طىل هذا ٕن يؽون ٌ
اـتؽويـ ّقة ـإلكسان وإيصاـه إغ أطىل درضمات اـؽامل احل ّؼ ّ
()4

ذم ذيعة مع ّقـة وطمرام ًا ذم أظمرى.

_______________
) (1أية  ،45من اـسورة  :7إطراف.
)« (2الميزان في تفسير القرآن» ج  ،61ص  ،691إلي .302
اخلاص هبذا اـؿوضوع حتت طـوان :احلؼائق وآطتبار ّيات]
)[ (3راضمع اـبحث
ّ
)[ (4نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة ،ص341 :ـ .]322
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شمم اكتخاب هذا اـبحث من كتاب :كظرة طىل مؼاـة سمسط وؾبض كظرية اـػيعة ـسامطمة آية اؿ
مالطمظةّ :
احلسقـي اـطفراين رضوان اؿ طؾقه ،واـذي اطتؿد ؽقه طىل شمػسري اـؿقزان ـؾعالمة
حمؿد احلسع
ّ
اـعالمة اـس ّقد ّ
اـطباصبائي رضوان اؿ طؾقه ،وؾد ؾامت اهلقئة اـعؾؿ ّقة سمؿراضمعة اــصوص اـؿرتمجة ومؼاسمؾتفا مع أصؾفا طـد
اـرضورة ،وضمعؾت اإلضاؽات اـبقاك ّقة واـتحؼقؼ ّقة سمع معؽوؽتع.
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