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املَلخص
تناولت يف هذا البحث كتاب الدكتور :إمساعيل راجي الفاروقي -رمحه هللا -كتاب (التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة) يف
دراسة أتصيلية ،وذلك إلبراز جهود الفاروقي الذي يرى أن التوحيد هو جوهر احلضارة العربية اإلسالمية ،وحج ر الزاوية فيها،
وأساس النظام املعريف ،فما هي جتليات التوحيد يف النظام املعريف اإلسالمي؟ وما هي مضامني هذا التوحيد على الفكر واحلياة؟
وقد اشتمل الـملخص على اآليت:
عرف على اإلسهامات
أسباب اختيار املوضوع وهي -1 :متكني األجيال القادمة من الباحثني وطلبة الدراسات العليا من الت ُّ
العلمية للفاروقي يف اجلانب العقدي  ،بوصفه أحد أعالم الفكر اإلسالمي احلديث -2.أن أركان اإلسالم قائمة على التوحيد،
وأركان اإلميان قائمة على التوحيد ،والقرآن يدور حول التوحيد ،وجيب على األمة أن تكون أمة توحيد -3.احلاجة إىل أتصيل
معىن التوحيد وسنن هللا الكونية يف ضوء األدلة الشرعية -4 .بيان أثر التوحيد على الفرد واجملتمع والسياسة واألسرة واالقتصاد.
مث ذكرت مشكلة البحث ،مث أسئلة البحث ،وتناولت بعدها أهداف البحث ،مث مصطلحات البحث ،وأمهية البحث ،مث
الدراسات السابقة ،مث منهج البحث :واعتمدت فيه بعد عون هللا على منهجني مها -:أوالً :املنهج الوصفي التحليلي :من
خالل التعريف ابلفاروقي ،والبيئة اليت عاش فيها ،واليت كان هلا األثر يف إنتاجه املعريف ،وحتليل نصوصه يف دراسة التوحيد وحتليل

مضامينها ،وتتبع أفكاره وتصوراته العميقة ،ألصل يف النهاية إىل تصور عام ملنهجه يف دراسة التوحيد .اثنياً :املنهج املقارن:
وذلك ابملقارنة بني أقواله وآرائه وبني أقوال وآراء غريه ،وبيان منهجه يف دراسة التوحيد ومضامينه وأثرها على الفكر واحلياة.

الَْلمات املفتاحية :منهج ،الفاروقي ،دراسة التوحيد ،مفهوم التوحيد ،رؤية الفاروقي.
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Abstract
In this research, I addressed the book of Dr. Ismail Raji Al-Faruqi - may God have mercy on him - the book
(Monotheism and its Contents on Thought and Life) in an original study, in order to highlight the efforts of AlFaruqi, who believes that monotheism is the essence of Arab-Islamic civilization, the cornerstone of it, and the
basis of the knowledge system, so what are The manifestations of monotheism in the Islamic knowledge system?
What are the implications of this standardization of thought and life? The summary included the following:The
reasons for choosing the subject are: 1- Enabling future generations of researchers and graduate students to learn
about the scientific contributions of al-Faruqi on the doctrinal side, as one of the flags of modern Islamic thought.
2- The pillars of Islam are based on monotheism, and the pillars of faith are based on monotheism, and the Qur'an
revolves around Monotheism, and the nation must be a nation of monotheism. 3- The need to establish the meaning
of monotheism and the universal Sunnah of God in the light of Sharia evidence. 4- Explain the effect of
monotheism on the individual, society, politics, family, and economy. Then I mentioned the research problem,
then the research questions, and then dealt with the objectives of the research, then the search terms, the importance
of research, then the previous studies, then the research method: In it, after God's help, I relied on two approaches:
- First: the descriptive analytical approach: by introducing Al-Farouki, And the environment in which he lived,
which had an impact on his cognitive production, and analyzing his texts in the study of monotheism and analyzing
its implications, and tracing his deep thoughts and ideas, to ultimately arrive at a general perception of his method
in the study of monotheism. Second: The comparative approach: This is by comparison between his sayings and
opinions and the opinions and opinions of others, and explaining his method in studying monotheism and its
implications and their impact on thought and life.
Keywords: Minhaj, Al-Faruqi, The Study of Monotheism, The Concept of Monotheism, Al-Faruqi's Vision.
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يـُْعَب ُدون} (الزخرف )45 :وقال سبحانه وتعاىلَ{ :وَل َق ْد بَـ َعْثـَن ا
ِيف ُك ِل أ َُّم ٍة َّرسو ًال أ َِن اعبدواْ اّلل و ِ
وت َف ِمْنـ ُه م
اجَتنبُواْ الطَّا ُغ َ
ُُْ َ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ت َعَلْيه الضَّالَلةُ َفس ُريواْ ِيف
َّم ْن َه َدى اّللُ َومْنـ ُهم َّم ْن َحقَّ ْ
األ َْر ِ
ف َكا َن َعاقَِبةُ اْل ُم َك ِذبِني} (النحل. )36 :
ض َفانظُ ُرواْ َكْي َ
وقال ابن تيمية-رمحه هللا( :-ومن تدبر أحوال العامل وجد

املقدمـة

ِ
اآلداب واألرزاق،
احلمد هلل فاط ِر السب ِع الطباقُ ،مقس ِم
مالك ِ
اهلادي ألحس ِن األخالقِ ،
يوم التالق.
حنمده على ٍ
آالء متألُ اآلفاق ونِع ٍم تُ ِ
القلوب واألعناق،
طو ُق
َ
ُُ
نِع ٍم َتـواىل لو ن ُق ِ ِ
أشهد أن
جدا ،و ُ
وس ً
وم ِبقها هلل ِبْتـَنا ر َ
اكعني ُ
ُ
َ َ
ال إله إال هللا وحده ال شريك له شهاد ًة ند ِخرها لِلحظةِ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفراق ،والتفاف الساق ابلساق ،وإىل هللا الـمساق.
ِ
وأشهد َّ
آدم على اإلطالق،
أن ُُممداً عبدهُ ورسولهُ ُ
سيد ولد َ
ِ
ِ
ب ُ
الُباق ،وتـمـََّم َ
مكارم األخالق ،صلى عليه هللاُ
خري من رك َ
ُ
أمر ومتَّ وانقضى .وبعد ...
مثَّ سل َما ما انتهى ٌ
فإن ِمن مبالغ نِع ِم هللا أ ْن جعل للعلم شأ ًًن َجلِيًّا يرفع أهله،
وشأ ًًن َخ ِفيًّا ال يعرفه إال َم ْن أقبل عليه ،فصفا قلبُهَ ،ور َّق
وطبائع
صال احلال،
امعا ِخ َ
َ
طبعه ،وَتـ َرقَّى عقله ،فرتاهُ َج ً
املقال ،فأ ْك ِرم به من ُم َتعلَّم ،وأ ْك ِرم به من ُم َعلم.

كل صالح يف األرض سببه
توحيد هللا وعبادتُه وطاعةُ
َّ
ُ
ِ
وتسليط عدو
كل ش ٍر يف العامل وفتنة وبالء وقحط
رسوله ،و َّ
وغ ِري ذلك سببه خمالفة الرسول -صلى هللا عليه وسلم،-
والدعوة إىل غري هللا سبحانه وتعاىل ،ومن تدبر هذا حق
التدبر وجد هذا األمر كذلك يف خاصة نفسه ويف غريه
وخصوصا ،وال حول وال قوة إال ابهلل)( .)1
عموما
ً
ً
وقال الشيخ/صاحل الفوزان يف (كتاب التوحيد)" :والنفس
ِ
عبده ال
بفطرهتا إذا تُ ِركت كانت ُمق َّرة هلل ابإلهليةُُ ،مبَّ ًة هلل ،ت ُ

شيئا ،ولكن يفسدها وينحرف هبا عن ذلك ما
تُشرك به ً
بعضهم إىل ٍ
بعض
يُزيِ ُن هلا شياطني اإلنس واجلن مبا يوحي ُ
زخرف القول غرورا ،فالتوحيد مركوٌز يف ِ
الف َطر والشرك طارئ
ً
ودخيل عليها"(2).
وقال ابن القيم -رمحه هللا  -يف مدارج السالكني" :فإن هللا

وبعد ،فإن التوحيد هو أشرف العلوم على اإلطالق ،كيف

ال وهو يتعلق ابهلل وما له من األمساء والصفات واحلقوق،
فليس األفضل من ينفع يف وقت دون وقت ،بل األفضل
واألنفع ما حيتاجه العبد يف كل وقت ،فللعبد يف كل ٍ
وقت

َف َط َر القلوب على قبول احلق واالنقياد له والطمأنينة به،
والسكون إليه وُمبته ،وَفطْ ِرها على بغض الكذب والباطل
والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه ،ولو بقيت ِ
الف َطر

فاملوفق من وضع كل عبودية يف وقتها.
عبودية،
ُ

فاهلل سبحانه وتعاىل خلق اخللق لتوحيده ،والتوحيد حقيقته
حتقيق شهادة "أن ال إله إال هللا" فهو رأس األمر وأصل

على حاهلا لـما آثرت على ِ
احلق سواه ،ولـما سكنت إالَّ
إليه ،وال اطمأنَّت إال به ،وال أحبَّت غريه" ).(3

الدين الذي ال يقبل هللا من األولني واآلخرين ديناً غريه ،وبه

اسأ َْل َم ْن
أرسل هللا الرسل وأنزل الكتب كما قال تعاىلَ{ :و ْ
ِ ِ
ك ِمن ُّرسلَِنا أَجعلَْنا ِمن د ِ
مح ِن ِآهلًَة
ون َّ
أ َْر َسلَْنا من َقـْبل َ
الر َْ
ُ
ُ ََ

أراد الباحث يف هذا البحث إبراز جهود الفاروقي الذي يرى

( )1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.25/15 ،3

( )3ابن القيم ،مدارج السالْني ،د.ط.471/3 ،

( )2صاحل الفوزان ،كتاب التوحيد ،ط.7 ،1
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أن التوحيد هو جوهر احلضارة العربية اإلسالمية ،وحجر

 -2ما مفهوم التوحيد عند الفاروقي؟ وماهي مس ــامهاته يف

الزاوية فيها ،وأساس النظام املعريف ،وظهر ذلك جلياً يف عدد

بيان التوحيد؟ وما اجلديد الذي قدمه؟.

من كتاابته املتميزة ،فما هي جتليات التوحيد يف النظام املعريف

 -3ما هو منهج الفاروقي يف دراسة التوحيد؟.

اإلسالمي؟ وما هي مضامني هذا التوحيد على الفكر

 -4مـ ــا هي رؤيـ ــة الفـ ــاروقي لتـ ــأثري التوحيـ ــد على الفكر

واحلياة؟ وكيف أثر التوحيد يف متيز الشخصية اإلسالمية،

واحلياة؟.

وإجنازات احلضارة اإلسالمية؟
مث ِأم ْن معي على ُدعاء أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلَوزي
597هـ" :اللهم ال تعذب لسا ًًن خيُب عنك مبـا شرعت ،وال
ٍ
ِ
قدم ا
ً
عينا تنظر إىل علوم تدل على جاللك وُمابك ،وال ً

أهداف البحث:

تسعى الدراسة احلالية هلذا الكتاب إىل حتقيق األهداف
التالية:

 -1التعرف على البيئة الثقافية واخللفية العلمية للفاروقي

متشي إىل خدمتك ،وال ي ًـدا تكتب ما فيه مرضاتك ،فبعزتك
ال تُدخلنا النار؛ فقد علِم أهلها أًن نقصد الدعوة إليك،

وأثرها يف تكوين آرائه وثقافته.
 -2دراسة حتليلية ملفهوم التوحيد عند الفاروقي.

والداللة عليك ،واجعل رجاءًن يف فضلك يعدل خوفنا منك

 -3إبراز منهج الفاروقي يف دراسة التوحيد ،وبيان ذلك يف

اي هللا اي رب العاملني"( .)1

كتابه.

مشَْلة البحث:

 -4إيضاح رؤية الفاروقي لتأثري التوحيد على الفكر واحلياة.

تكمن إشكالية البحث يف عدم تدبر األمة ألمهية التوحيد

أمهية البحث:

يف كل قضاايها ،ولوال ذلك ملا وقع كثري منهم فيما وقعوا
فيه من خمالفة التوحيد .وأسعى يف هذه الدراسة إىل بيان

تكمن أمهية هذه الدراسة يف الرفع من واقع األمة لكي
تنهض وتعود إىل سابق عهدها ومكانتها الرائدة بني األمم

حقيقة التوحيد عند الفاروقي ،حيث مل يكتب عن الفاروقي

ويكون هلا اإلسهام احلضاري ،فنجد أن الفاروقي قد مجع

يف تناوله للتوحيد إال قلة ،وهل للتوحيد أبعاد ومضامني

بني الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية ،ونتج عن ذلك متيزه

تتجلى على نواحي احلياة وسلوك اإلنسان؟ ولعل هذه

يف دراسته للتوحيد وأتثريه على الفكر واحلياة ،وأن احلضارة

اإلشكالية وما يرتتب عليها تستحق الدراسة.

يف اإلسالم ال تعتمد على اجلانب املادي فقط ،بل البد

أسئَلة البحث:
 -1ما هي البيئ ة الثقافية واخللفية العلمية اليت س ــاعدت يف

من اجلانب اآلخر وهو جانب األخالق ،وأن التوحيد هو
جوهر احلضارة اإلسالمية ،وأن هذا اجلوهر مبين على

تكوين آراء وثقافة الفاروقي؟.

العبادة ،وأن أي حضارة قامت على نظام األسباب وحده ،

صيد اخلاطِ ،د.ط.320 ،
( )1ابن اجلوزيَ ،
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األداين ،وبيان مضـ ــامينه على الفكر والعمل وحياة املسـ ــلم

ُمكوم عليها ابهلالك
دون األخذ ابلطاعة فهي حضارة
ٌ
والزوال.
وال خيفى على ٍ
أحد من املسلمني ما للتوحيد من منزلة؛ فإن

املعاصرة ،من أهم هذه الدراسات ما أييت:
ِبث لألس ـ ــتاذ /عبد الرمحن أبو ص ـ ــعيليك ،بعنوان" :التنزيه
يف فكر الفــاروقي" قراءة يف كتــاب التوحيــد"(  ،)1وفيــه يرى

به حياة الفرد واجلماعة ،وعليه مدار السعادة يف الدارين،
وهو ِ
معقد االستقامة ،والثابت األساس ألمن احلياة

البـاحـث أن الفـاروقي قـد أبـدع يف اس ـ ـ ـ ـ ــتلهـام أهم مبـدأ من

وتغرياهتاِ ،
وصمام أماهنا ،ونواة منوها ،وحدود
اإلنسانية ُّ
غايتها ،فال يصلح شأن التعليم قط إال والتوحيد اسم ابرز
على أول وأهم مناهجهَّ ،
طالب العلم ،وينهلون
يتغذى به
ُ

مبادئ "التنزيه" وهو (التوحيد) وكيف أن الفاروقي قد ربطه
مبناحي احلياة.
وقد تبني يف هذه الدراس ـ ـ ـ ــة أن الفاروقي قد ًنق اليهودية
واملس ـ ــيحية وبني احنرافهما عن تنزيه اخلالق س ـ ــبحانه وتعاىل

من معينه.

عما ال يليق به ،وشــرح ذلك لســلوب س ـلس وواضــح دون

منهج البحث :اعتمد البحث يف دراسة هذا البحث على

تعقيدات علماء الكالم مع استفادته من كتبهم.

منهجني مها -:أو ًال :املنهج الوصفي التحليلي :من خالل
التعريف ابلفاروقي ،والبيئة اليت عاش فيها ،واليت كان هلا

ِبث لألس ـ ـ ـ ــتاذ الدكتور /عماد عبد هللا ُممد الشـ ـ ـ ـ ـريفني،
بعنوان " :أس ـ ـ ـ ـ ــلم ــة العلوم النفسـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة واالجتم ــاعي ــة عن ــد

األثر يف إنتاجه املعريف ،وحتليل نصوصه يف دراسة التوحي د

الفــاروقي"(  ،)2وفيــه يبني البــاحــث مفهوم األس ـ ـ ـ ـ ــلمــة عنــد

وحتليل مضامينها ،وتتبع أفكاره وتصوراته العميقة ،ألصل

الفاروقي ،وبيان دوافع الفاروقي للقيام مبشـ ـ ـ ــروع األسـ ـ ـ ــلمة

يف النهاية إىل ت صور عام ملنهجه يف دراسة التوحيد .اثنياً:
املنهج املقارن :وذلك ابملقارنة بني أقواله وآرائه وبني أقوال
وآراء غريه ،وبيان منهجه يف دراسة التوحيد ومضامينه وأثرها

وتوضيح خطوات األسلمة وفقاً لوجهة النظر اإلسالمية.
وقد تبني من هذه الدراسـ ــة أن القيام مبشـ ــروع األسـ ــلمة قد
أس ـ ـ ـ ـ ــهم يف تكوين عقليـة علميـة منهجيـة ،وتقـد أهـداف

على الفكر واحلياة.

واستنتاجات جديدة.

الدراسات السابقة:

ِبث لألستاذ /عمران مسيح نزال ،بعنوان :فلسفة إمساعيل

وقفــت على عــدد من الــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــات اليت تثري البحــث من

الفاروقي يف التعامل مع الرتاث اإلسالمي"(  ،)3حيث يرى

حيث أمهية اإلسـ ـ ــالم كدين يتميز ابلتوحيد ومتيزه على بقية

الباحث أن الفاروقي أدرك أن األمة وهي تبحث عن املشروع

( )1عبدالرمحن أبو صعيليك ،التنزيه ِف فِْ الفاروقي "قِاء ِف كتاب

والعشرين ،العدد األول (ص)484-445:
( )3عمران مسيح نزال ،فَلس ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة إيـاعيـت الفـاروقي ِف الت ـامـت م ال ا

التوحيد" ،املؤمتر العلمي الدويل ،بعنوان" :إمساعيل الفاروقي وإسهاماته يف

اإلس ـ ـ ـ مي ،املؤمتر العلمي الدويل بعنوان " :إمساعيل الفاروقي وإسـ ـ ــهاماته يف
اإلصالح الفكر اإلسالمي املعاصر ،األردن ،نوفمُب 2011م.

اإلصالح الفكري اإلسالمي املعاصر" ،األردن ،نوفمُب 2011م.
( )2عماد عبد هللا ُممد الشريفني ،أسلمة العلوم النفسية واالجتماعية عند
الفاروقي ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية ،اجمللد احلادي
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والتفهم الكامل لكل أجزاءه.

اإلصالحي اإلسالمي النهضوي وجدت نفسها مرًة أخرى
تقف أمام إشكالية الرتاث اإلسالمي ماذا أتخذ منه وماذا

وتبني من هذه الدراســة أن العلم بشــكل ســطحي ال يكفي

ترتك ،ويرى أن املسلمني متفاوتون يف التعامل مع الرتاث

وال يغين ،وأن على املس ـ ـ ـ ـ ــلم ال ــذي يطل ــب العلم يف دول

وإن كانوا متفقني على اإلسالم كدين .ويرى الفاروقي أن

الغرب أن ين ُف ـ َذ إىل كــل احلقول واملكــامن ويُـدرك منــاهجــه
النظرية ومس ــالكه العلمية ،حق يقف على نش ــأته وحاجاته

اإلسالمي ،أما النوع الثاين فهو فهم املسلم هلذين املصدرين،

وإمكاًنته.

والفارق بينهما يف نظر الفاروقي ،أن املصدر النوع األول

ويف دراسيت هذه قمت إببراز وتوضيح رؤية الفاروقي يف

ليس موضعاً للنقد أو التقو  ،أم النوع الثاين فإنه خيضع
للتعديل والنقد يف ضوء املبادئ اليت يقدمها هذان

دراسة التوحيد واليت تتجسد يف أن جوهر التوحيد مبين على
ثالثية العلم ابلواجب الشرعي ،والعلم ابلواقع العصري،

الـمصدران الوحييان( .)1

والعلم بفنون تطبيق الواجب يف الواقع .وأن كل ذلك يقتضي

وقد تبني من هذه الدراسة أن الرتاث اإلسالمي ال يعتمد

الوقوف الـمتأين على العلم بنظام هللا تعاىل يف السنن الكونية

على اجلانب املادي فقط ،بل البد من اجلانب اآلخر وهو

والشرعية.

القرآن الكر والسنة النبوية مها النوع األول من الرتاث

وأن سالمة األفكار تقاس بسالمة أصوهلا ،ومدى اتِساقه ا

جانب األخالق ،وأن املسلم يستطيع أن يقوم بتفعيل القيم
وفق املنهج الرابين ،فاإلسالم يربط بني اإلميان والعمل وهذا

معها ،وقدرهتا على إنتاج آليات لتطبيقها ِبيث تصبح

ما جيعلنا نقول أن عاملية اإلسالم تذيب الفوارق بني البشر

نظرايت عمل قابلة للتطبيق وقادرة على أن تروي أشواق

وتعيدهم إىل الفطرة األوىل ،وذلك خبالف األداين األخرى.

اإلنسان للقيام بدوره الذي فطره هللا عليه؛ وهو ما ظهر

ِبث للدكتور /حسـ ـ ــان عبدهللا حسـ ـ ــان ،بعنوان" :منهجية
الف ـ ــاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب"(  ،)2وفي ـ ــه يرى

جلياً يف فكر ومنهج الفاروقي عند تناوله للتوحيد وبيان أثر
مضامينه على الفكر واحلياة.

الباحث أن عملية التأسـ ــيس احلضـ ــاري اإلسـ ــالمي تتطلب

حدود البحث:

التعرض للنموذج املعريف الغريب بذاته ،ودراس ـ ـ ــته من منطلق

هذا البحث ُمدود مبفهوم التوحيد عند الفاروقي ومقارنته

توحيـدي حضـ ـ ـ ـ ـ ــاري وتفكيـك دالالتـه ونقـد القراءات اليت

بكتاابت الرتاث اإلسالمي.

تبنــت الفكر الغريب .وبني البــاحــث أن الفــاروقي أكــد على

هيْت البحث:

أن التحاور يف اجلانب احلض ـ ـ ـ ـ ــاري مع الغرب ،البد لنا فيه

يتكون هيكل البحث من املقدمة والتمهيد وثالثة مباحث

من إتق ــان العلم واهليمن ــة علي ــه ابإلمل ـام الت ــام بك ــل جوانب ــه

على النحو التايل:
اإلس ـ ـ ـ ـ مي  ،املؤمتر العلمي الدويل بعنوان" :إمساعيل الفاروقي وإسـ ـ ـ ــهاماته يف

( )1إمساعيل الفاروقي ،أسَلمة امل ِفة ،د.ط.100 ،

اإلصالح الفكر اإلسالمي املعاصر ،األردن ،نوفمُب 2011م.

( )2حسان عبدهللا حسان ،فَلسفة إياعيت الفاروقي ِف الت امت م ال ا
46

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

IS S N: 2462-2508

املبحث األول  :مفهوم التوحيد عند الفاروقي.

ابلنسبة للمسلم ،يف كل مكان ويف كل فعل ،وجوهر هذه

املبحث الثاين  :مقارنة بني مفهوم التوحيد واملص ـ ـ ـ ــطلحات

النظرية ،أن هللا تعاىل جيدد العامل يف كل حلظة ،وإبرادته

ذوات الصلة.

حيدث كل ما حيدث فيه ،والذات اإلهلية هبذا التصور هي

املبحــث الثــالــث :رؤيــة الفــاروقي لتــأثري التوحيــد على الفكر

مصدر اخلريية يف كل ما يف الوجود ،ويرتتب على هذا

واحلياة.

صمدا ،ليس كمثله
فردا ً
احدا ً
التصور أن يكون اإلله و ً
أحدا ً
شيءٌ ،فاجلديد الذي أتى به التصور اإلسالمي ليس وجود

اخلامتة وفيها النتائج.

إله ،وإمنا وحدانية هذا اإلله ،ومن أجل تطهري الوعي الديين

هذا وص ـ ــلى هللا وس ـ ــلم على نبينا ُممد وعلى آله وص ـ ــحبه
ٍ
إبحسان إىل يوم الدين.
ومن تبعهم

من الشرك ،أكد اإلسالم على التزام الدقة يف استعمال
املفردات اللغوية على حنو يليق بذات إهلية متفردة منقطعة

التمهيد:

النظري( .)1

عند استعراضنا لكتاابت الفاروقي يف كتابه" :التوحيد

السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َج َع َل َل ُكم ِم ْن
إن هللا سبحانه { َفاط ُر َّ َ َ
ِِ
أَن ُف ِس ُكم أَْزو ِ
ِ
س َك ِمْثلِ ِه
اجا َوم َن األَنْـ َعام أَْزَو ً
ْ ًَ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فيه َل ْي َ
ِ
ِ
البصري} (الشورى ،)11:وأمر نبيه
َش ْيءٌ َو ُهَو َّ
يع َ
السم ُ

مضامينه على الفكر واحلياة" ،فإننا نلمس بوضوح وجود
األساس النظري الذي يستند عليه يف دراسته ،والذي ساعده
على ضبط مضامني البحث والنقد ،وحتديد أغراضه،

اّللُ َّ
َحد (َّ )1
والبشرية معه أن{ :قُ ْل ُهَو َّ
الص َمد (َ )2ملْ
اّللُ أ َ
ِ
َحد (( })4اإلخالص:
يَل ْد َوَملْ يُوَلد (َ )3وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُفًوا أ َ
 ، )4-1وهكذا ختلصت مفردات اللغة الــدالة على الذات
ِ
الشفعاء ،وما
اإلهلية مــن كلمات :األب ،االبن ،الـمـُخلصُ ،
شاكلها( .)2

وأصوله املعرفية ،ومفاهيمه التحليلية املناسبة ،فاملنهج وحده
ال يكفي دون أساس معريف أو فلسفي ،وهذا الذي سوف
أتطرق إليه مستعيناً ابهلل يف املباحث التالية:

الـمبحث األول :مفهوم التوحيد عند الفاروقي

يتناول هذا املبحث مفهوم التوحيد عند الفاروقي من خالل
كتابه" :التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة" والواقع أن

وخالصة القول ،أن بؤرة اخلُبة الدينية اإلسالمية مشغولة
إبله واحد ليس كمثله شيء ،إرادته ال معقب عليها ،وهادية

الـمؤلف قد أحاط مبفهوم التوحيد من عدة وجوه ال ختتلف

لكل جوانب حياة اإلنسان على األرض ،ومن هنا فإن

عن مفهوم التوحيد عند أكابر علمـاء األمة سل ًفا وخل ًف ا،

اإلنسان هو املخلوق الوحيد ،الذي يتوفر يف فعله الشرط

وقد بدا ذلك من خالل تعقيب لـمحاور التوحيد عند

األخالقي ،وهو الفعل احلر وهبذه النعمة اإلهلية صار

الـمؤلف ،وذلك على النحو التايل:

اإلنسان أمسى من املالئكة ،لكونه أقدر على فعل ما ال

* التوحيد خُبة دينية( :ال إله إال هللا) هي مركزية مفهوم هللا

( )2الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.36 ،1

( )1الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.32 ،1
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يقدرون هم على فعله( .)1

متفرد عمـا سواه من مفاهيم التوحيد األخرى ،ومن ذلك
ٌ
قوله" :وخالصة القول أن اخلالص اإلسالمي هو على

ومن بني األدلة القرآنية على هذا التكر اإلهلي لإلنسان
قوله تعاىل{:وإِ ْذ قُـْلنا لِْلم َ ِ ِ
آلد َم َفس َج ُدواْ ِإالَّ
الئ َكة ْ
َ َ َ
اس ُج ُدواْ َ َ
ِِ
اسَت ْك ََُب َوَكا َن ِم َن اْل َكافِ ِرين} (البقرة، )34 :
يس أ َََب َو ْ
إبْل َ
فاإلنسان قادر على التصرف على حنو أخالقي ،بعكس

ـماما من اخلالص يف الـمسيحية ،فاإلنسان والعامل
النقيض ت ً
مفطوران على اخلريية اإلجيابية ،فكل مولود يولد على الفطرة
الصحيحة غري ُممل لي خطيئة(  ،)2ويف ذلك نقرأ قول هللا
تعاىل{ :أََملْ َْجن َعل لَّهُ َعْيـَن ْني(َ )8ولِ َسا ًًن َو َش َفَت ْني (َ )9وَه َديْـَن ُاه
َّج َديْن (( })10البلد ،)10-8 :وقال تعاىلَ { :ف َم ن
الن ْ
يَـ ْع َم ْل ِمْثـ َق َال َذ َّرٍة َخ ًْريا يَـ َره (َ )7وَمن يَـ ْع َم ْل ِمْثـ َق َال َذ َّرٍة َش ًّرا
يَـ َره(( })8الزلزلة  ، ) 8 -1:ومن ميزان العدل اإلهلي قوله
ِ
َح ًدا}(الكهف ،)49 :وقوله
{و َال يَظْل ُم َربُّ َ
ك أَ
تعاىلَ :
ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِمن ُك م
تعاىلَ { :ف ْ
اب َهلُْم َرُّهبُْم أَِين َال أُض ُ
اسَت َج َ
ِمن ذََك ٍر أَْو أُ َنثى} (آل عمران.)195 :
إن املسلم ينظر إىل الكرة األرضية لسرها على أهنا ساحة

من هللا تعاىل على اإلنسان
املخلوقات األخرى ،من هنا َّ
بتنـزل الوحي؛ ليتعرف به على املشيئة اإلهلية ،ومن جهة
أخرى ،أنعم هللا تعاىل على اإلنسان ابحلواس والعقل وفطرة
التعرف بنفسه على اإلرادة اإلهلية ،وهكذا يعي اإلنسان
املسلم أن معرفة إرادة هللا تعاىل ابلعقل ممكنة ،ومعرفة إرادته
سبحانه وتعاىل ابلوحي يقينية ،وأن سبيل خالص اإلنسان
هو أداؤه لرسالته اليت خلقه هللا تعاىل من أجلها ،احملددة يف
قوله سبحانه{ :وَما َخَل ْق ُ ِ ِ
نس إِالَّ لَِيـ ْعبُ ُدون}
َ
ت ا ْجل َّن َواإل َ
(الذارايت ،)56 :وأن الفعل اإلنساين ال يصري جديرًا
ال حراً خمتاراً ،قال سبحانه
بوصفه ابألخالقي ،إال إذا كان فع ً
ِ
الر ْش ُد ِم َن الْ َغ ِي َف َم ْن
ني ُّ
وتعاىلَ { :ال ِإ ْك َر َاه ِيف الدي ِن َقد تَّـَب َّ َ
ِ ِ ِ ِ
ك ِابلْ ُع ْرَوِة الْ ُوثـْ َق َى
اسَت ْم َس َ
يَ ْك ُف ْر ِابلطَّا ُغوت َويـُْؤمن ِابّلل َفـ َقد ْ
ِ
ِ
يع َعلِيم} (البقرة )256 :وقوله تعاىل:
ص َام َهلَا َواّللُ َمس ٌ
َال انف َ
{وقُِل ا ْحلَ ُّق ِمن َّربِ ُك ْم َف َمن َشاء َفـلْيُـْؤِمن َوَمن َشاء َفـلَْي ْك ُف ْر
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحا َط هب ْم ُس َرادقُـ َها َوإن يَ ْسَتغيثُوا
إِ ًَّن أ َْعَت ْد ًَن للظَّالم َ
ني ًَن ًار أ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اءت
اب َو َس ْ
س الش ََّر ُ
يـُ َغاثُوا مبَاء َكالْ ُم ْهل يَ ْشوي الْ ُو ُج َوه بْئ َ

فعله ،وينظر إىل أمته على أهنا تشمل البشرية.
لقد احتضن ذلك اجملتمع أهل الكتاب من نصارى ويهود،
وصابئني ،بنص القرآن الكر  ،وضم الزرادشتيني(  )3ابلسنة
النبوية .وانفتح أمام البوذيني واهلندوس ابستقراء الفقهاء
املسلمني لدالالت السنة النبوية.
وعاد املؤلف مرة أخرى إىل ربط التوحيد ابحلياة يف شق
مناحيها على مستوى الفرد واجلماعة والزمان واملكان فقال:
"إن التوحيد رؤية عامة للحقيقة ،وللواقع ،وللعامل ،وللمكان
ِ
ْم ن
وللزمان ،ولتاريخ اإلنسانية ولـمصريها .ويف لُبه تك ُ
الـمبادئ التالية( :)4

ُم ْرَتـ َف ًقا} (الكهف.)29 :
ولقد أكد املؤلف مرًة أخرى على أن التوحيد يف اإلسالم

يسمونه
أيضا يوجد مصدر للشرِ ُّ
اخلري ،ويقولون :إنه إله النور .ويف عقيدهتم ً
"آهرمان" ،وهو إله الظلمة .وكان له أتثري ابلغ على عقائد الداينة اليهودية

( )1الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.39 ،1
( )2الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.42 ،1
( )3الزرادشتية :دين فارسي قد يؤمن ابلثنائية ،اكتمل تكوينه يف القرن السابع
يسمونه "أهورامزدا" رب
قبل امليالد .حيث يَعتقد الزرادشتيون بوجود إلهٍ للخري ُّ

واملسيحية ،املوسوعة ال ِبية ،م.281 ،10
( )4الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.45 ،1
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ني أَن َْحي ِمْلَنـ َها وأَ ْش َف ْقن ِمْنـ َها و ََ ِ
نسا ُن إِنَّهُ َكا َن
َفأَبَْ َ
َ
َ َ
محَل َها اإل َ
وما َج ُهو ًال} (األحزاب.)72 :
َظلُ ً

السماو ِ
ِ
ات
أ -الوحدانية :فاهلل سبحانه يقولَ { :فاط ُر َّ َ َ
ض جعل َل ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَ ْزو ِ
ِ
ِ
اج ا
اجا َوم َن األَنْـ َعام أَْزَو ً
ْ ًَ
ْ
َواأل َْر َ َ َ
ِ ِِ
ِِ
الس ِميع الب ِ
صري}
س َكمْثله َش ْيءٌ َو ُهَو َّ ُ َ
يَ ْذ َرُؤُك ْم فيه َلْي َ
(الشورى.)11 :

د -القدرة اإلنسانية :إن لكل شيء يف الوجود غاية وأن

حتقيق تلك الغاية داخل يف حدود قدرة اإلنسان ،قال هللا
تعاىل{ :وَما َخَل ْق ُ ِ ِ
نس ِإالَّ لَِيـ ْعبُ ُدون}(الذارايت:
َ
ت ا ْجل َّن َواإل َ
ِ
ِ
ت َوا ْحلََيا َة لَيـْبـلَُوُك ْم
 ،)56ويقول سبحانه{ :الَّذي َخَل َق اْل َمْو َ
ال َو ُهَو اْل َع ِز ُيز اْل َغ ُفور}(امللك.)2 :
َح َس ُن َع َم ً
أَيُّ ُك ْم أ ْ
هـ -املسؤولية واحملاسبة :إن اإلنسان مكلف بتغيري نفسه،
وجمتمعه وبوسعه حتقيق ذلك ،وهذه احملاسبة مبدأ متأصل يف

ب -التصورية :بني نظامي اخلالق واملخلوق قال تعاىل:
َّت َِّ ِ
ال وَلن َِجت َد لِسن ِ
{ َفـَلن َِجت َد لِسن ِ
ال}
َّت ا َِّّلل َْحت ِوي ً
اّلل َتـْبدي ً َ
ُ
ُ
(فاطر.)43 :
عبثا قال تعاىل{ :أََف َح ِسْبـتُ ْم أ ََّمنَا
ج -الغائية :الكون مل خيلق ً
َخَل ْقَنا ُك ْم َعَبـًثا َوأَنَّ ُك ْم ِإَلْيـَنا َال تُـ ْر َج ُعون}(املؤمنون،)115 :
ض َوَما بَـْيـَنـ ُه َم ا
{وَما َخَل ْقَنا َّ
الس َماء َواأل َْر َ
وقال تعاىلَ :
َال ِعبِني} (األنبياء.)16 :
فالكون ليس نتاج الصدفة ،بل هو كو ٌن أبدعه خالقه على
أكمل حال ،وخلق كل ٍ
شيء فيه بقدر ،ليؤدي وظيفة كونية

طبيعة املعيارية ذاهتا .وهذا هو ما يعنيه اإلسالم بيوم
احلساب ،يوم يقوم الناس لرب العاملني .كما أن مبدأ ُماسبة
هللا تعاىل للبشرية مجعاء يوم القيامة مبدأ قرآين بقدر ما إن
حتمل املسؤولية شرط ضروري لاللتزام األخالقي" ( .)1

ِ
َح َس َن ُك َّل َش ْي ٍء َخَل َق ُه
ُمددة له .يقول هللا تعاىل{ :الَّذي أ ْ
وب َدأَ خلْق ا ِإلنس ِ
ان ِمن ِطني}(السجدة ،)7 :ويقول تعاىل:
ََ َ َ َ
{الَّ ِذي َخَل َق َف َس َّوى}(األعلى.)2 :
فالعامل كون مرتابط ومنتظم ومتناغم ،ال تفاوت
فيه وال فطور ،تتحقق فيه إرادة خالقه على الدوام ،وسنن

إن القاعدة أن طاعة هللا تعاىل مبعرفة أوامره وجتسيد منوذجه
يف أرض الواقع ،هو سبيل الفالح والسعادة واليسر ،ويف
املقابل ،فإن معصية هللا تعاىل تُفضي بصاحبها إىل البوار
والضنك وسوء الـمنقلب.
وهذه املبادئ اخلمسة سالفة الذكر مبثابة حقائق بدهية،
ب التوحيد ،وخالصة اإلسالم ،وهي بذات الدرجة
تشكل لُ َّ
عصارة احلنيفية ،وكل الوحي اإلهلي املنزل على ُر ُس ِل هللا

هللا تعاىل يف الكون مبثابة أوامر تكوينية ال مناص من حتققها،
ألن كل املخلوقات مفطورة يف هذا املستوى على االمتثال
ألمر هللا تعاىل فيها ،يقول هللا تعاىل{الَّ ِذي َخَل َق َسْب َع
َمساو ٍ
مح ِن ِمن َتـ َف ُاو ٍت َف ْارِج ِع
ات ِطَبا ًقا َّما َتـ َرى ِيف َخلْ ِق َّ
الر َْ
ََ
ص َر َه ْل َتـ َرى ِمن فُطُور}(امللك.)3 :
الَْب َ
إن التكلي ـ ــف يقتضي أمرين :القـ ــدرة ،واالختي ــار.
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َوا ْجلَِب ِال
يقول هللا إِ ًَّن َع َر ْ
ضَنا األ ََمانَ َة َعَلى َّ َ َ

تعاىل .فكل الرسل دعوا أممهم إىل هذه املبادئ ،وأسسوا

صرح رسالتهم عليها.
وابملثل ،فطر هللا تعاىل ا لبشرية على هذه املبادئ ،فهــي
مركوزة يف نسيج الطبع اإلنساين ،ومتثل فطرة غري
للتبديل .يقول هللا تعاىلَ { :فأَقِم وجهك لِ ِ
لدي ِن َحنِي ًفا
ْ َ َْ َ

( )1الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.50 ،1
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اّلل َذلِ ِ
ِ
اّلل الَِّيت َف َطر النَّاس عَليـها َال َتـب ِد ِ
َِّ
ين
يل خلَْل ِق َّ َ
َ َ َ َْ
ك الد ُ
ْ َ
اْل َقيِ ُم َوَل ِك َّن أَ ْكَثـ َر الن ِ
َّاس َال يَـ ْعَل ُمون}(الروم.)30 :
وبذلك أهنى املؤلف رؤيته ملفهوم التوحيد يف كلياته اإلمجالية

صمدا ،ليس كمثله
فردا ً
احدا ً
التصور أن يكون اإلله و ً
أحدا ً
شيء ،فاجلديد الذي أتى به التصور اإلسالمي ليس وجود

وإفراداته التفصيلية فقال" :وبذا زود هللا تعاىل اإلنسان

إله ،وإمنا وحدانية هذا اإلله ،ومن أجل تطهري الوعي الديين

مبصدرين ملعرفة ما ينبغي أن تكون عليه رسالته يف هذه

من الشرك  ،أكد اإلسالم على التزام الدقة يف استعمال

األرض :الوحي املنزل ،والوعي النابع من الفطرة اليت فطر

املفردات اللغوية على حنو يليق بذات إهلية متفردة منقطعة

هللا الناس عليها ،وعلى هذه الـمبادئ اخلمسة أتسست

النظري( .)3
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
و َّ
ض َج َع َل َل ُكم ِم ْن
أن هللا سبحانه { َفاط ُر َّ َ َ
ِِ
أَن ُف ِس ُكم أَْزو ِ
ِ
س َك ِمْثلِ ِه
اجا َوم َن األَنْـ َعام أَْزَو ً
ْ ًَ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فيه َل ْي َ
ِ
ِ
البصري} (الشورى ،)11 :وأمر نبيه
َش ْيءٌ َو ُهَو َّ
يع َ
السم ُ
اّللُ َّ
َحد (َّ )1
والبشرية معه أن{ :قُ ْل ُهَو َّ
الص َمد (َ )2ملْ
اّللُ أ َ
ِ
َحد (( })4اإلخالص:
يَل ْد َوَملْ يُوَلد (َ )3وَملْ يَ ُكن لَّهُ ُك ُفًوا أ َ
 ،)4-1وهكذا ختلصت مفردات اللغة الــدالة على الذات
ِ
الشفعاء،
اإلهلية مــن كلمات :األب ،االبن  ،الـ ُمخلصُ ،
وما شاكلها( .)4
ومن ًنفلة القول التذكري لن َمدا ِرك النقل أوسع من َمدا ِرك

مصدر اخلريية يف كل ما يف الوجود ،ويرتتب على هذا

الثقافة اإلسالمية بكاملها ،وكانت هذه املبادئ جمتمعة
الـممثلة جلوهر التوحيد هي اجلذر الرئيس لكل املعرفة
اإلسالمية ولألخالقيات واجلماليات الفردية واالجتماعية
اإلسالمية ،وللحياة وللفعل اإلسالمي على مدى التاريخ( . )1

الـمبحث الثاين :مقارنة بني مفهوم التوحيد
واملصطَلحات ذوات الصَلة
اإلميان وعَلم الْ م( :)2
يتناول هذا املبحث مفهوم التوحيد عند الفاروقي من خالل
كتابه" :التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة" والواقع أن

العقل ،وأهنا فوقها وُميطة هبا ،وأن للوحي مـَحارات يَـَتـ َع َّىن
العقل فيها حق يفهمها؛ فإذا هداًن الوحي إىل َم ْد َرك فينبغي
وسبُلنا وال ننظر يف تصحيحه
أن نقدمه على َمدا ِركنا ُ

املؤلف قد أحاط مبفهوم التوحيد ،وقد بدا ذلك من خال ل
تعقيب لتعريف التوحيد عند الـمؤلف ،وذلك على النحو
التايل:
أن التوحيد خُبة دينية( :ال إله إال هللا) هي مركزية مفهوم

بعقولنا ،بل نعتقد ما أمرًن الوحي به ،ونـَُف ِوض ما مل نفهمه
إىل ُمْن ِزلـه ألن العلم إمنا هو من هللا ،وعلى الرسول البالغ،

هذه النظرية ،أن هللا تعاىل جيدد العامل يف كل حلظة ،وإبرادته
حيدث كل ما حيدث فيه ،والذات اإلهلية هبذا التصور هي

ومما يؤكد فكر املؤلف أنه ال منافاة بني ٍ
ووحي
عقل صريح ٍ

( )1الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.51 ،1

.235/2

هللا ابلنسبة للمسلم ،يف كل مكان ويف كل فعل ،وجوهر

وعلينا الت ََّدبُّر والتسليم.

( )2يطلق علم الكالم على العلم الباحث عن ذات هللا تعاىل وصفاته ،وأحوال
املمكنات من املبدأ واملعاد؛ كل ذلك على قانون اإلسالم .انظر :اجلُْرجاين،

( )3الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.32 ،1
( )4الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.36 ،1

الت ِيفات ،ط 201 ،2و ،237مجيل صليبا ،امل جم الفَلسفي ،د.ط،
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صحيح؛ ألهنما من اخلالق احلكيم ،جند أن أرسطو

هبا غريك( .)2

 322ق.م ،أتعب نفسه لـمـا كتب يف اإلهليات بعقل ــه،

والواقـع أن اإلنصاف يقتضي القول لن علم الكـالم عمل
عقلي َع َقدي ُمَتـَل َّقى من الشريعة أو ًال بغرض إقامة احلُ َجج
الشرعية ودفع الشَُّبه الِب ْد ِعيَّة ،ولذلك نقل السلف الصاحل

وجل َم ْن تاله من
املباحث املشرقية) للفخر الرازي 606هـُ ،
علماء الكالم.
ولذا وقع للفالسفة يف تع ريفهم لإلميان نوع اتفاق

ابتداء وإمنا َم َرُّدها إىل النقل (الوحي) ،وإمنا العقل فيها اتبع
ً
)
3
(
للنقل ال العكس .
ص ْرفـاً فإن
وإذا كـانت الفلسفة تبحث يف املوجود ِبثاً عقلياً َ

فأ َقـ ُّروا لن األفعال اإلميانية تعُب عن االعتقاد ،ومتثلها

املتكلمة إىل اخلَْوض يف اصطالحات الفالسفة لريدوا عليهم
بلغتهم ،وما كـانت تلك املباحث مقصود علمهم وإمنا كانت

وأتعب أبو علي بن سينا 428هـ نفس ـ ــه ملا َخلَّص يف كتابيه

(الشفاء  -والنجاة) ما كتبـ ـ ــه أرسطو ،مث سار على هنجهما

َم ْن جاء بع ــدمه ــا حق اخت ــلط علم الكالم ابلفلس ف ــة
ابإلهليـ ــات ابلروحاني ــات؛ ولك أن جت ــد ذلك يف (كتاب

غـالب القواطع العقلية من النقل أو ًال من غري رجوع إىل
العقل وال َتـ ْعويل عليـه؛ ألن هذه القواطع ال تثبت ابلعقل

وافرتاق مع أهل اإلسالم؛ فأما االتفاق فقوهلم :اإلميان هو
التصديق الذي يطمئن القلب له عن اقتناع ،وتُ َسلِم النفس
ال إرادايً فإن
به إىل حد اليقني ،وملا كـان التصديق فع ً
االعتقاد دليل على حرية االختيار ،وهو اإلميان نفسه.

علم الكالم يبحث يف املوجود ابجلمع بني :صحيح ا لنقل
وصريح العقل؛ ِبيث تكون عقائد الدين بـمْن ٍ
جاة عن ُشَب ِه
َ
الـ مبطلني ،لكن احلاجة إىل الرد على اخلصوم هي اليت دعت

ص َرة اآلراء واألفعال اليت صرح هبا واض ع
الوسيلة املمكنة لنُ ْ
ال ِـملَّة وسار عليها السلف ،مث تزييف ما خالفها( .)4

مجاعة أشياء تضم :املوافقة اإلرادية ،واالعرتاف العلين،
والتعبري ابلطاعات ،وأن املراد ِبقيقة الشيء هو ذاته وما
ُو ِضع له وطابقه( .)1
وأما االفرتاق فقوهلم إن اإلميان تصديق يطمئن إليه القلب
دون أن يؤيده أو يكذبه برهان منطقي أو مشاهدة ِحسية.

ويؤكد الفاروقي أن التوحيد هو حجر األساس لكل ما يتعل ق
ابلتقوى والتدين والفضيلة ،ومن الطبيعي يف ضوء ذلك ،أن
يسمو التوحيد ابمللتزم به يف ميزان هللا تعاىل ورسوله ،إىل
أعلى مقام ،ويؤهله ألعظم املثوبة(  ،)5وأبني يف النقاط التالية

فكان ذلك االفرتاق سبباً يف القول ابلـمغايرة بني :العلم
واالعتقاد واليقني واإلميان ،فقالـوا :العلم مبين على أسباب

ما ذكره هل العلم عن يف تناوهلم للتوحيد يف عدة نقاط على

عقلية كافيـة ،واالعتقاد مبين على بواعث قلبية أو أسباب

النحو التايل:

عقلية لكنها غري كافيـة ،واليقني مبين على أسباب

أَ .ت ُّنوع أهت ال َلم ِف تناول التوحيد:

موضوعية ،واإلميان مبين على أسباب ذاتية يصعب أن تُقنع

تناول أهل العلم للتوحيد لغـ ًة وإصالحـاً حق بدا َفـ ْر ٌق
تنوع ُ

( )1الراغب ،ألفاظ القِآن ،د.ط ،124 ،الفريوز آابدي ،القاموس احمليط،
ط ،1129 ،4اجلُْرجاين ،الت ِيفات ،ط.121 ،2

( )3الغزايل ،املنقذ من الض ل ،د.ط.72 ،
ج

( )4الغزايل ،املنقذ من الض ل ،د.ط.72 ،

( )2مجيل صليبا ،امل جم الفَلسفي ،د.ط.187/1 ،

( )5الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.56 ،1
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بني تناول الصدر األول لـه ،وتنا ِ
ول َمن بعدهم ،فأتعبوا
ُ
أنفسهم ابلنظر فيـه ،فأطلقوا مادتـه على َج ْعل الشيء واحدًا
ال جزء له الَبـتَّة ،وعلى العلم واحلكم لنه واحد(  )1وأن الواحد

وقــال ـوا :يُ ْطَلق التوحيد على اإلميــان ابهلل وحده؛ فهو
األوحد وهو الــمتوحد ذو الوحدانية ال شريك لـه(  )7ويُ ْطَل ق
يف اصطالح أهل احلقيقة على جتريـد الذات اإلهليـة عما
ص َّور
يـَُت َ

ال يكون له أقل وال أكثر ،وال يكون عدداً ألنه بذاتـه غري

معناه:

متعدد؛ إذ التعدد يفيد الكثرة فقالواَ :و َّحد الشيء أي جعله
واحداًَ ،وو َّحد هللا سبحانه أي أ َقـ َّر وآمن لنه واحد( .)2

األنْداد عنه( .)8
ولـذا لـ َّما ُسئِ ــل اجلَُنـْيـ ــد بن ُممد البغدادي 297هـ عن
التوحيـد قال" :يكون هللا كمـا مل يزل"( )9
وص َّرح الفخر الرازي
َ
 606هـ بصعوبـة وصف التوحيـد ألنـه مقام يضيق النطق عنه
وخمُِب به ،وجمموعهما
ألنك إذا تكلمت فيه فهناك ُْخم َُب عنهُْ ،

وأن األحد اسم خمصوص ابهلل تعاىل ابملعىن فال يشركه فيه

أحد(  )3وأما الواحد فهو خمصص ابهلل تعاىل ابلذات فـال
مثيل له وال نظري ،وال يتجزأ وال يـَُث َّىن ،ومل يزل وحده ،ومل

يكن معه غريه ،فهـو وحده الواحد يف ذاته وصفاته وخملوقاته،

وذلك ثالثة؛ فالعقل يعرفه لكن النطق ال يصل إليه( .)10

ال قسيم له يف الذات وال شبيه له يف الصفات ،وال شـريك
لـه يف تدبري

املصنوعات( )4

يف األفهام ويـَُت َخيَّل يف األوهـام واألذهـان فيكون
معرفة هللا ابلربوبية ،واإلقرار له ابلوحدانية ،ونفي

وأتى ابن تيمية 728هـ يف املسألة مبا خالف َم ْن
سبقه يف أشياء ووافقهم يف أشياء؛ فقـال ":التوحيد الذي

وإنـما ه ـو الواحـد األحـد فال

نظري لـه وال شريك( .)5

فج َّوزوا أن يـُْنـ َعت الشيء لنه واحد ،لكنهم مل َُجي ِوزوا
وعـادوا َ
ابألح ِدية غري هللا خللوص هذا االسم الشريف له؛
أن يـُْنـ َعت َ
فجعلوا للتوحيد معنيني:

أنزل هللا به كتبه ليس هو هذه األمور وإ ْن كان ما فيها داخ ًال
يف التوحيد الذي جـاء به رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-
َ ،وردُّ ذلك وا ِرٌد من طرق اللغة والعقل والشرع:
فأما يف اللغة فإن أهلها ُمطْبِقون على أن (الواحد) ليس هو
الذي ال يتميز جانب منـه عن جانب ،وأن القرآن وسائر

األول :القول لن هللا تعاىل واحد من مجيع الوجوه.
والثاين :القول إبله واحد ال ُمَؤثِر سواه؛ انفرد ابإلجياد
والتدبري ،يَُدبِر العامل بال واسطة وال ُمعا َجلة ،وله تعاىل

اللغات متطابقة على وصف كثري من املخلوقات لنه واحد،
وأن املخلوقات تقبل االنقسام ،وتقبل أن تكون إما أجسام ًا
أو أعراضاً(  )11ودليـل ذلك أن أهـل اللغة العربيـة جييزون مجع

كمـاالت ال يشاركه فيها غريه( .)6

( )1الراغب ،ألفاظ القِآن ،د.ط ،551 ،الفريوز آابدي ،القاموس احمليط،
ط.414 ،4

( )6مجيل صليبا ،امل جم الفَلسفي ،د.ط360/1 ،وبعدها.

( )2اجلُْرجاين ،الت ِيفات ،ط.96 ،2

( )8اجلُْرجاين ،الت ِيفات ،ط.96 ،2

( )7الفريوز آابدي ،القاموس احمليط ،ط.414 ،4

( )9البقاعي ،مصاعد النظِ لإل رشِاف عَل مقاصد السور ،د.ط،

( )3الزبيدي ،اتج ال ِوس ،د.ط.275/9 ،

( )4الراغب ،ألفاظ القِآن ،د.ط ،551 ،اجلوهريِ ،
الصحاح ِف الَلغة،
ط.574/2 ،1

.280/3

( )10املرجع السابق.281/3 ،

( )5ابن كثري ،تفسري ابن كثري ،ط.571/4 ،539/3 ،2

( )11ابن تيمية ،بيان تَلبيس اجلهمية ِف أتسيس بدعهم الْ مية ،ط،1
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لفظ (واحد) وتثنيته ،ومنه قول بشامة بن َح ْزن النـ َّْه َشلي:
طاروا إليه زر ٍ
قوم إذا الشر أبدى ِ
افات
ًنج َذيْه هلم
ُ
ْ
ٌ
وِوحداًن( )1
ْ ً
وقول ابن األعرايب (ُممد بن زايد 231هـ):
بذي ال َك ِ
ف إين
فلما التقينا و ِاح َديْن َعَلْوتُه
( )2
ضروب
لل ُكماة َ
العْن َُبي التميمي اجلاهلي:
وقول قُـ َريْط بن اُنَـْيف َ
ضم َقواصي األعداء منهم
َف ُ
احدينا( )3
وِ

ومضاره عَل التوحيد:
ب .اخلَوض ِف ُمَتشابه الوحي َ
نشأ االختالف يف ُمَتشابِه الوحي بسبب اخلَْوض فيه مع
فقدان شروطه الشرعية ،مث ََجت َّمعت دواعيه اليت َمثـَّلَها :البُـ ْعد
ِ
وه ْج َمة الدنيا
عن َه ْدي عصور الرسالة و ُّ
الر ْشد واالتباعَ ،
وتنازل
بعد الفتوح ،وانفعال العقل املسلم للفكر الوافدُ ،
املسلمني عن طريقة الوحي يف عرض اإلسالم على اآلخر

مما أوقع العقل املسلم يف زاوية الدفاع اليت صنعتها
وشبُهات الصابئة وَهتَ ُّج مات
ساجالت أهل الكتاب ُ
ُم َ
الفالسفةً ،نهيك عن َت َس ُّرابت الرتف الفكري فأ َطلَّت
ُماوالت بلوغ حقيقـة املراد من ُمَتشاِبه الوحي يف الوقت
ُ
الع ْجمة تغزو اللسان املسلم ،وكانت ُع َـرى
الذي كانت آفة ُ
املصطلح اإلسالمي تتزحزح عن مواقعها فانعجم احلرف يف

فقد رجعوا َك َح ٍي

وأما يف العقل فهذا الواحد الذي يصفونه أمر مقرور يف
الفطرة ويعرفه العقل فيثبت له ما يليق به من كماالت لكنه
س
يعجز ع ــن إدراك حقيقته لقوله سبحانه وتعاىلَ{ :لْي َ
ِ ِِ
الس ِميع الب ِ
صري} (الشورى.)11 :
َكمْثله َش ْيءٌ َو ُهَو َّ ُ َ

اللسان وانعجم املعىن يف األذهان.

وأما يف الشرع فمن املعلوم ابالضطرار أن اسم (الواحد) يف

ولقد َمتَ َّهد ذلك يف العقل املسلم حني جرى افتعال نوع
جدال بني الوحي والعقل إثر أحداث الفتنة الكُبى  35هـ
ومَؤِول للنقل.
بني ُُْمَتج ابلنقل ُ

صد بـه َسلْب الصفات عن هللا ،أو
كـالم هللا تعاىل مل يـُْق َ
َسْلب إدراك آايته ابحلواس ،وحنو ذلك من املعاين
املْبـَت َد َعة(  ، )4مث انتهـى ابن تيمية إىل تعريف التوحيـد بقوله:
ُ
"التوحيد بقول ال إله إال هللا رأس األمر"( .)5

مث مل يلبث أن أدى احتـدام الصراع على اإلمامة من جهة،

والعالقـة بني الوحي والعقل من جهة أخرى إىل تفتيت األمة
السنَّة،
يف أربع فِ َـرق هي :اخلوارج والشيعة وامل ْعَت ِزَلة وأهل ُّ
ُ
فكانت هذه هي ُكُبايت ِ
الف َرق اإلسالمية وأوائلها ،وشيئ ًا
َْ
فشيئاً تعددت تلك الفرق وانقسمت ،وأصيبت كل واحدة
منها بعقدة "الفرقة الناجية" قبل أن َت ِرث األمة صراعاً من

تناوهلم للتوحيد،
وهكذا انتهت أقوال أهل العلم يف ُ
أمر
التناول راجع إىل أن التوحيد ٌ
ولعل سر ذلك التَنـ ُّوع يف ُ
فِطْري وحقيقة َقـْبلِيَّة وقضية ُكلية هي يف ذاهتا غنية عن كل
تعر ٍ
يف كالمي كما خلص ذلك الفاروقي يف بداية حديثه.
.478/1

( )3ابن منظور ،لسان ال ِب ،د.ط.446/3 ،

( )1العسكري ،كتاب الصناعتني الْتابة والش ِ ،د.ط،285/1 ،

( )4ابن تيمية ،بيان تَلبيس اجلهمية ِف أتسيس بدعهم الْ مية ،ط،1
 488/1وبعدها.

البغدادي ،خزانَة األدب ،د.ط.413/7 ،
( )2األندلسي ،الـمحْم والـمحيط األعظم ،د.ط ،488/3 ،ابن منظور،

( )5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ط.23/1 ،3

لسان ال ِب ،د.ط.446/3 ،
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نوع آخر بني تيار من االنتماء وآخـر من الت َفلُّت أفرز َشتيت ًا
التش ْرذُم يف كل فرقـة فانشعب اخلوارج والشيعة وامل ْعَت ِزَل ة
من َ
ُ
إىل تسع وستني فِ ْرْقة ،كل واحدة منها يف ثالث وعشرين
فرقة ،كما انشعب امل ْرِجئة إىل ثالث فِ َرق( .)1
ُ
أدى ذلـك اخلـالف إىل ثالثـة اهتزازات :فاهتز دور النقل
و َّ
أمام العقل ،واهتز دور ال َق َدر أمام حرية اإلرادة ،واهتز دور

الر ِاس ُخو َن ِيف اْلعِْل ِم
َوابْتِ َغاء َأتِْويلِ ِه َوَما يَـ ْعَل ُم َأتِْويَلهُ ِإالَّ اّللُ َو َّ
يـ ُقولُو َن آمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِمن ِع ِ
ند َربَِنا َوَما يَ َّذ َّك ُر إِالَّ أُْولُواْ األْلَباب}
ْ
َ
َ
(آل عمران.)7 :
األمـر الذي يَ ِشي لن اخلوض يف ُمَتشاِبه الوحي البد أن
حيمل من َمظـان الفنت ما ال يقدر على َف ْـرزه إال العاملون به،
و َّ
الزيْـغ يف كثري من القلوب
الولُوغ فيه يؤدي إىل إحيـاء َ
أن ُ
فتضل عن احلق يف َتن ُاولـه ،كما يدل على ابتغاء َِيل أعنـاق

باعد املكان فداخلتها أخالط من الفكر واالنتماء
وَت ُ
الع َق ِدي لألمـة،
أسهمت طويـ ً
ال يف متزيق البناء العقلي و َ
ودلت على أن كل اختالف ُممود ،إال اختالفاً يف التوحيد.
ومزالِق
وَتـ َعقَّب القرآن الكر كل َمظـان التأويل الباطينَ ،
الشُّبُهات اليت قد يتعرض هلا العقل املسلم فتصيب َتـَل ِقيـه
للوحـي ابلغب جراء تناوله لـمت ِ
شاهبه دون أن يرده إىل
َُ
ََ َ
ُُْم َكمه.
نوع مقصود
التناول لخـذه عن ٍ
و َع َُّب القرآن عن سالمـة ذلك ُ
الر ِاس ُخو َن ِيف الْعِلْ ِم }
من أهل العلم َّ
{و َّ
عُب عنهم بقولهَ :
ِ
َنزَل َعَلْي َك
ومجع كل ذلك يف قوله تعاىلُ :
{هَو الَّذ َي أ َ
ِ
الْ ِكت ِ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِكَت ِ
ات
اب َوأ َُخ ُر ُمَت َشاهبَ ٌ
ت ُُّْم َك َم ٌ
اب مْنهُ َآاي ٌ
َ َ
َّ ِ
ين يف قُـلُوهبِِ ْم َزيْ ٌغ َفـَيـتَّبِ ُعو َن َما َت َشابَ َه ِمْنهُ ابْتِ َغاء الْ ِفْتـَن ِة
َفأ ََّما الذ َ

ُُْم َكمه ،والتسليم له بتفويض ما ال تبلغ العقول مداه إىل
هللا.

قضــى هللا تعاىل أن يكون اإلسالم هو دينـه الذي ارتضى،
فأنزل لـه كتبه وأرسل بـه رسله ليُ ْسلِم الناس لرب العاملني على
إخـالص القصـد يف القول والعمـل فقـال سبحانه وتعاىل:

( )1البغدادي ،ال َف ِْق بني الفِ َِق ،د.ط 12 ،وبعدها بتصرف.

 16/4وبعدها ،ابن تيمية ،درء ت ارض ال قت والنقت ،د.ط،105/1 ،

الوسطية أمام الغُلُو.
الع َق ِديَّة
ومجـ ً
وصنع كل ذلك شراً عريضاً َُ
ال من املـآزق َ
والفكرية اليت مل تكن معروفة ،مث تُـ ُووِرثَت على مدى الزمان

النصوص عند َم ْن يذهبون إىل أتويل الوحي على غري
شروطـه ،وأن السبيل األمت يف فهم القرآن هو ردُّ مت ِ
شاهبه إىل
َُ

األمـر الذي مل يلتزم بـه العقل املسلم فجـرت خالفـات بدأت
وسبُل أتويل ــه ومدى بلوغ معناه واملراد ب ُكْنهه
مبواضع التشابُه ُ
ُ
وع َق ِدية
على احلقيقة ،وانتهت جبملة إفرازات نفسية وفكرية َ
العنان للعقل فأحدثت
َّ
أضرت بقدسية الوحي حني أطلقت َ
ال هائل ــة من التشقيقات يف الوعــي والسلوك على مستوى
مجـ ً
َُ

الف ــرد و اجلمـاعة معاً منذ القـد وحتـى اليوم( .)2
ج  -تنقية اإلميان:

( )2أبو احلسن األشعري ،اإلابنة عن أصول الداينة ،ط 238 ،1وبعدها،
عبد اجلبار ،رشِح األصول اخلمسة ،عبد اجلبار ،ط 266 ،1و ،600الغزايل،

234/2و ،281الشاطيب ،املُوافَقات ،د.ط 189/1 ،وبعدها ،احلنفي،
رشِح ال قيد الطحاوية ،ط 153 ،9وبعدها ،الغزايل ،مقدمة املنقذ من

هتافت الف سفة ،د.ط ،67 ،ابن ُر ْشد ،هتافت التهافت ،د.ط،124 ،
الغزايل ،االقتصاد ِف االعتقاد ،ط16 ،1و 112وبعدها ،الرازي ،تفسري

الض ل ،د.ط ،9-8 ،العقاد ،ابن ُر ْرش د ،ط 77 ،1وبعدها ،دي بور ،اتريخ
الفَلسفة ِف اإلس م ،ط 339 ،1وبعدها.

الفخِ الِازي ،د.ط 190/7 ،وبعدها ،القرطيب ،تفسري القِطيب ،د.ط،
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ِ ِ
َسَل َم َو ْج َههُ هلل َو ُهَو ُُْم ِس ٌن واتـََّب َع ِملَّ َة
َح َس ُن د ًينا ممَّ ْن أ ْ
{وَم ْن أ ْ
َ
ِ
ِ
إِبْـ َراه َيم َحني ًفا}(النساء.)125 :
وم ْن َتِب َعه فقـال سبح ــانه
وذََكـر أاب األنبياء إبراهيم اخلليل َ
وتعاىلِ{ :إ ْذ َق َال َله ربُّه أ ِ
ت لِ َر ِب
َسَل ْم ُ
َسل ْم َق َال أ ْ
ُ َُ ْ
ِ
ِ
اْلعاَل ِمني( )131وو َّ ِ ِ ِ
ين إِ َّن
وب َاي بَِ َّ
يم بَنيه َويَـ ْع ُق ُ
َ
صى هبَا إبْـ َراه ُ
ََ
ِ
ِ
ال َمتُوتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسل ُمون
ين َف َ
اّلل ْ
اص َط َفى َل ُك ُم الد َ
َ
(( })132البقرة )132-131 :؛ فكان اإلسالم هو
االسم اجلامع لكل رساالت هللا إىل الناس.

الكُب مبايِن لإلميان وم ِ
ِ
ـوجب جلَ ْحـده ،فقـال تعاىل:
ُ
ْ ُ
ف عن آايِ َّ ِ
{سأَ ْ ِ
ين يَـَت َك َُُّبو َن ِيف األ َْر ِ
ض بِ َغ ِْري ا ْحلَِق
َ
يت الذ َ
صر ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
الر ْشد َال
يل ُّ
َوإن يَـ َرْواْ ُك َّل آيَة ال يـُْؤمنُواْ هبَا َوإن يَـ َرْواْ َسب َ
َّخ ُذوه سبِي ً ِ
ِ
ِ
َّخ ُذوه سبِي ً ِ
ِ
ك
ال َذل َ
يل اْل َغ ِي يَـت ُ َ
يَـت ُ َ
ال َوإن يَـ َرْواْ َسب َ
ِل ََّهنُ ْم َك َّذبُواْ ِِب َايتَِنا َوَكانُواْ َعْنـ َها َغافِلِني}(األعراف.)146 :
وألن اجل ـزاء م ــن جنــس العمل فقد أوجـب ِ
الك ْ ُُب جراين الذل
ت
ض ِربَ ْ
فيـهم على نقيـض ما قصـدوا فـقال سبحانه عنهمَ{ :و ُ
ِ
ضٍ
ب ِم َن ا َِّّلل}(البقرة:
َعَلْي ِه ُم الذلَّةُ َواْل َم ْس َكَنةُ َو َِب ُؤْواْ بِ َغ َ
 )61؛ فبـان أن أصـول الضـالل إمنا ترجـع إىل اهلـوى لقولـه
ِ
اع ِة
ك َع ِن َّ
تعاىلَ { :فِإ َّن ا ْجلَنَّ َة ه َي الْ َم ْأَوى( )41يَ ْسأَلُونَ َ
الس َ
أ ََّاي َن ُم ْر َس َاها(( })42النازعات.)42-41 :
ومع ذلك مل يـُْؤيِ ْسهم سبحانـه من رمحتـه فناداهمَ{ :وَلْو أ ََّهنُْم
ِِ
يل َوَما أُن ِزَل ِإَلي ِهم ِمن َّرهبِِ ْم أل َكلُواْ ِم ن
أََق ُامواْ التـَّْوَار َة َواإلجن َ
َفـوقِ ِهم وِمن َْحت ِ
ت أ َْر ُجلِ ِهم} (املائدة ،)66 :ولدخلـوا فيمن
ْ َْ
وس ى
{وَل َّما َس َك َ
ت َعن ُّم َ
رضي عنهم عنـد قولـه تعاىلَ :
الْغضب أَخ َذ األَلْواح وِيف نُسختِها هدى ور ْ ِ َّ ِ
ين ُه ْم
َ َ َ ْ َ َ ُ ً ََ َ
ََ ُ َ
محةٌ للذ َ
لِ َرهبِِ ْم يَـ ْرَهبُون}(األعراف)154 :؛ فالذين يرهبون خالف

حاد الناس عنه من طريق ضده ،كان ذلك الضد هو
فلما َ
اهلوى الـمْنشيء ِ
للك ُْب والشرك ،وهلذا أُِم ْرًن يف كل ركعة
ُ
ِ
ِ
ِ
بتالوة{ :اهدنَ ــا ِ
ِ َّ
مت
الص َار َط الـ ُم َ
َنع َ
ين أ َ
ستقيم ()6ص َار َط الذ َ
غض ِ
وب َعَلي ِه ْم َو َال الضَّالِني(( })7الفاحتة:
َعَلي ِه ْم َغ ِري الـ َم ُ
 )7-6وبيانه أن آفة اهلوى جاءت من طريق اليهود
املغضوب عليهم ،وطريق النصارى الضالني؛ فأما اليهود فقد
الكُب مع ِشركهم ،وأما النصارى فقد غلبهم ِ
ِ
الش ْرك
غلبهم ْ
ْ
مع كِ ُْبهــم ،فألْ َزم هللا اليهود ابلشريع ـ ــة على لسان موسى -
صلى هللا عليه وسلم -حتــى ال يستق ــل ْام ُرٌؤ بنفسه عن
{وَكَتـْبـَنا َلهُ ِيف األَلَْو ِاح ِم ن
ُمرادات ربه أبداً فقال سبحانهَ :
ُك ِل َشي ٍء َّمو ِع َظ ًة وَتـ ْف ِ
ال لِ ُك ِل َش ْي ٍء َف ُخ ْذ َها بِ ُق َّوٍة َوأْ ُم ْر
صي ً
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َح َسن َها َسأُ ِري ُك ْم َد َار اْل َفاسقني}(األعراف:
َقـْوَم َ
ك َأيْ ُخ ُذواْ ِل ْ
.)145
فلما غلبهم هوى ِ
الك ُْب ذَ َّكرهم بنعمة اهلداية وخاطبهم ُمْن ِكراً
ِ
اب َوَقـفَّْيـَنا ِمن بَـ ْع ِدِه
وسى اْلكَت َ
{وَل َق ْد آَتـْيـَنا ُم َ
فقال تعاىلَ :
ِاب ُّلرس ِل وآَتـيـنا ِعيسى ابن مر اْلبـيِن ِ
وح اْل ُق ُد ِس
ات َوأَيَّْد ًَنهُ بِ ُر ِ
ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ
أََف ُكلَّما جاء ُكم رس ٌ ِ
اسَت ْك َُْبُْمت َفـ َف ِريق ًا
ول مبَا َال َهتَْوى أَن ُف ُس ُك ُم ْ
َ َ ْ َُ
َك َّذبْـتُ ْم َوَف ِريقاً َتـ ْقتُـلُون}(البقرة.)87 :
مث أهنى اخلطـاب ببيان جـزاء من حاد ِ
بك ُْبه عن أمر ربه ألن
َْ

الذين يتبعون أهواءهم.

وأما النصارى فهم موصوفـون ابلشرك الذي ابتدعـوه كما
ِ
{اخت ُذوْا
ُو ِصف اليهود ابلك ُْب الذي هووه؛ قال تعاىلََّ :
ِ ِ ِ
ِ
يح ابْ َن َم ْرََ َوَم ا
أْ
َحَب َارُه ْم َوُرْهَب َاهنُْم أ َْرَاب ًاب من ُدون اّلل َواْل َمس َ
أُِم ُرواْ إِالَّ لَِيـ ْعبُ ُدواْ إَِل ًـها َو ِاح ًدا الَّ إَِل َـه إِالَّ ُهَو ُسْب َحانَهُ َع َّما
يُ ْش ِرُكون}(التوبة ،)31 :فلما كـان أصل بِ َدعهم اإلشراك
بتعديد الطرق إىل هللا فقد أضلهم عنه سبحانه جبنس ما
قصدوا وابتدعوا.
وسبُل
فبان أن اهلوى سبيل للِب َدع وهي ُش َعب من الكفر ُ
إليه ،وأن االتِباع إبخالص وصواب سبيل للطاعات وهي
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أ َْم ُرهُ فُـ ُر ًطا (َ )28وقُِل ا ْحلَ ُّق ِمن َّرِب ُك ْم َف َمن َشاء َفـْليُـْؤِمن َوَم ن
ِ ِِ
َحا َط هبِِ ْم ُس َر ِادقُـ َها َوِإن
َشاء َفـْلَي ْك ُف ْر إِ ًَّن أ َْعَت ْد ًَن للظَّالم َ
ني ًَن ًار أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
س الش ََّر ُ
يَ ْسَتغيثُوا يـُ َغاثُوا مبَاء َكاْل ُم ْهل يَ ْشوي اْل ُو ُج َوه بْئ َ
وساءت مرتـفقا(( })29الكهف.)29-28 :
َ َ ْ ُ َْ َ ً
وإمنا يرجع السر يف ذلك إىل أن اتِباع اهلوى يؤدي إىل أعظم

وسبُل إليه ،وأن أحسن احلسنات هو
ُش َعب من اإلميان ُ
التوحيد وما ينبين عليه ،وأن أسوأ السيئات هو الشرك وما
ينبين عليه ،وأنـ ه ليس من سبيل لتنقية اإلميان من كل شائبة
إال مبجانبة اهلوى ومداومة احلذر مما يدل عليه ويسوق إليه
فقد أراد هللا الناس أمـ ًة واحـد ًة فلم يفرقها إال اهلـوى الـذي
هو أُس الشقاق ألنـه عن اخلري صـاد وللعقل مضاد؛ فالعقل
وم ِطيَّـة لكل فتنة ألنـه
صديق مقطوع ،واهلـوى عـدو متبوعَ ،
ينتج من األخـالق قبائحها ،ومن األفعـال فضائحها فيجعل
ِس ْرت املرء مهتوًكا ،ومدخل الشر َم ْسلوًكا؛ ولذلك كان َم ْن

آفة؛ وهي استقالل اإلنسان بنفسه أو غريه عن ُمرادات ربه؛
َّ ِ
ِ
ين اتُِّب ُعوْا
ولذا جاء التحذير اإلهلي يف قوله تعاىل{:إ ْذ َت َ َُّبأَ الذ َ
َّ ِ
ِ
ت هبِِ ُم
اب َوَتـ َقطََّع ْ
ين اتـََّبـ ُعواْ َوَرأ َُواْ اْل َع َذ َ
م َن الذ َ
َّ ِ
ين اتـََّبـ ُعواْ َلْو أ َّ
َن َلَنا َك َّرًة َفـَنـَت َ َُّبأَ
األ ْ
َسَباب(َ )166وَق َال الذ َ
ِمْنـهم َكما َت َُّبؤواْ ِمنَّا َك َذلِك ي ِري ِهم اّلل أَعما َهلم حسر ٍ
ات َعَلْي ِه ْم
ُْ َ َ ُ
َ ُ ُ ُ ْ َ ُْ َ َ َ
ِ ِ
ني ِم َن النَّار(( })167البقرة- 166 :
َوَما ُهم َخبا ِرج َ
 ،)167ليدل على أن متـام العبودية مرهون ابلتحذيـر من

أطاع هواه منح عدوه ُمناه ،وكان أفضل النـاس َم ْن عصى
هـواه ،وكان أشجع النـاس َم ْن جاهـد هواه طاعة هلل تعاىل( . )1
ومن هنا ذم القرآن اتِباع اهلوى من كل طريق فأثبت النهي

استقالل اإلنسان بنفسه عن ُمرادات ربه ,وموصول ابلنهي
قبله عن اتِباع اهلوى سو ًاء بسواء؛ ولذلك َع َّد رسول هللا 
ص اجلهاد فقال" اجملاهد َم ْن جاهـد نفسه
أخ َّ
جهاد النفس َ
هلل عز وجل"(  )3وقـال علي بن أيب طالب" :إايكم وحتكيم
الشهوات فإن عاجلها َذميم وآجلها َوخيم" .وقال عبد هللا

عنه ،وَقـ َرنه ابلضالل ،وَتـَوعَّد أهله لشد العذاب فقال
ود إِ ًَّن َج َعلَْن َاك َخلِي َف ًة ِيف األ َْر ِ
اح ُك م
ض َف ْ
{اي َد ُاو ُ
سبحانهَ :
ضلَّك عن سِب ِيل َِّ
ِ
ني الن ِ
اّلل ِإ َّن
بَْ َ
َّاس ِاب ْحلَِق َو َال َتـتَّبِ ِع ا ْهلَوى َفـيُ َ َ َ
ضلُّو َن عن سبِ ِيل َِّ
الَّ ِذين ي ِ
اب َش ِدي ٌد ِمبَا نَ ُسوا يَـْوَم
اّلل َهلُْم َع َذ ٌ
َ َ
َ َ
)
2
(
ا ْحلِ َساب} .
وتتابع النهي عن اهلوى فاقرتن ابلغفلة ،وحب الدنيا،

بن عباس" :ما ذكر هللا اهلوى إال َذ َّمه؛ ألن اهلوى إله يـُْعَب د
اخت َذ ِإ َهلَهُ َهَو ُاه
ت َم ِن ََّ
من دون هللا ،مث تال قوله تعاىل{:أََفـ َرأَيْ َ
اّلل عَلى ِعْل ٍم وختم عَلى َ ِ ِ ِ
صرِه
َ َََ َ ْ
َوأ َ
َضلَّهُ َُّ َ
مسعه َوَقـْلبِه َو َج َع َل َعَلى بَ َ
ِغشاوًة َفمن يـه ِد ِيه ِمن بـع ِد َِّ
ال َت َذ َّك ُرون}(اجلاثية) 23 :
اّلل أََف َ
َْ
َ َ َ َْ
( .)4

واإلفراط والتفريط والظلم وسوء اخلامتة وحصول العذاب،
َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َن َرَّهبُم ِابلْ َغ َد ِاة
اصِ ُْب نَـ ْف َس َ
{و ْ
ك َم َع الذ َ
فقال تعاىلَ :
ِ
يد ِز َين َة ا ْحلََي ِاة
يدو َن َو ْج َههُ َو َال َتـ ْع ُد َعْيـَن َاك َعْنـ ُه ْم تُ ِر ُ
َوالْ َعش ِي يُِر ُ
ان
ُّ
الدنْـَيا َو َال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلَْنا َقـلَْبهُ َعن ِذ ْك ِرًَن َواتـََّب َع َهَواهُ َوَك َ

 167/16وبعدها.

( )1الغزايل ،اإلحياء ،د.ط ،79/2 ،13/1 ،وبعدها بتصرف ،ابن تيمية،
جمموع الفتاوى ،ط 623/7 ،3وبعدها بتصرف.

( )3ابن حبان ،صحيح ابن ِحبان ،ط.4624 /23 ،2

( ،)4وانظر :الراغـب ،الـذري ـة ،ط104 ،1وبعـدهـا ،امل َـاوْردي ،أدب الـدنيا
والدين ،ط 17 ،1وبعدها ،الشاطيب ،املوافقات ،د.ط 170/2 ،وبعدها.

(( )2ص ،)26 :وانظر :الطُبي ،تفسري الطربي ،د.ط ،151/22 ،ابن
اجلوزي ،تفسري ابن اجلَْوزي ،ط ،12/7 ،4ابن كثري ،تفسري ابن كثري ،ط،2
،36/4

القرطيب،

تفسري

القِطيب،

د.ط،

178/15وبعدها،
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وأما التابعون فقال احلسن البصري110هـ":أفضل اجلهاد

هو التوحيد ،وهذا اجلوهر قابل للوصف والتحليل ،فاحلضارة

جهادك هواك"(  ،)1وقال عامر بن ُشراحيل الش َّْعيب 104هـ:
"إمنا ُِمسي اهلوى ألنه يهوي لهله" .وقـال ميمون بن ِم ْهـرا ن
117هـ" :إايكـم وكـل هـوى يُ َس َّمى بغـري امسـه" .وقـال ُممد
الس َّماك 183هـ " :كن هلواك ُم َسوفـاً ولعقلك
صبح َّ
بن ُ
ُم ْسعِفاً ،وانظر ما تسوء عاقبتـه َفو ِطن نفسك على ُجمانَـَبته
َّ
فإن ترك النفس وما هتوى داؤها ،وترك ما هتوى دواؤها،

اإلسالمية تستمد هويتها من التوحيد ،ق ــال سبحانه:
ك أَالَّ َتـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ ِإ َّايهُ}(اإلسراء ،)23 :وقال
ضى َربُّ َ
{وَق َ
َ
ِ
اّلل َو َال تُ ْش ِرُكواْ ِبه َشْيـًئا}(النساء) 36 :
{و ْاعبُ ُدواْ َ
تعاىلَ :
وتبني هذه اآلايت أن الغاية من خلق اإلنسان هي أن يُعبد
ِ
ِِ
ني بِ ِه}(احلج
{حَنـ َفاء َّّلل َغ َْري ُم ْش ِرك َ
هللا وحده ،قال سبحانهُ :
.)31:

فاصُب على الدواء كما ختاف من الداء" ( .)2
وقال عبد هللا بن املبارك  181هـ" :اجلهاد جماهدة النفس

وخالصة ما سبق ،أنه ال إسالم إال ابلتوحيد ،قال تعاىل:
ِ
َّ ِ
ك َهلُُم األ َْم ُن َو ُهم
ين َآمنُواْ َوَملْ يَـلْبِ ُسواْ إِميَ َاهنُم بِظُلْ ٍم أُْوَلـئ َ
{الذ َ

واهلوى"( .)3

ُّم ْهَت ُدون} (األنعام  ،)82:ويف صحيحي البخاري ومسلم،
عن عبادة بن الصامت ،عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -

وقال اجلَُنـْيد بن ُممد  297هـ "الذين جاهدوا أهواءهم يف
هللا سيهديهم ُسبُله"( .)4

ُممدا عبده
أنه قال" :من شهد أن ال إله إال هللا ،وأن ً
ورسوله ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مر ،

ومما سبق يتبني لنا أن الفاروقي يؤكد على أن اإلميان قائم

على معرفة اخلُب الذي هو مؤسس عليه ومتحيصه ،وأنه املبدأ

وروح منه ،وأن النار واجلنة حق ،أدخله هللا هبا اجلنـة".

األول للنقد ،وأساس ا لتفسري العقالين للوجود ،ويرى أن

وأيضاً عن عتبان بن مالك أن النيب قال" :إن هللا حرم
على النار كل من قال :ال إله إال هللا ،يبتغي بذلك وجه

تعاىل ابجتنابه.

هللا"( . )5
والواقع أن حضارة اإلسالم يف مفهومها اجلامع ال ختتلف

الظن الغري مبين على بينة وتثبت ،هو جمرد ظن أيمرًن هللا
املبحث الثالث :رؤية الفاروقي لتأثري التوحيد عَل الفِْ

عما أوجزه الـمؤلف ،لكن أمانة البحث تقتضي تفصيل هذه

واَحيا

ال غري ممل ،وذلك على النحو التايل:
الـمسألة تفصي ً

ذهب الـمؤلف إىل أن التوحيد اإلسالمي هو جوهر احلضارة

أن احلضارة ُشغل إنساين عريض قد تنوعت فيه
جهود مفكري الشـرق والغـرب بني متقـدم ومتأخـر ،فتناولوا

اإلسالمية ،وأن هذا اجلوهر مبين على العبادة ،فقسم هذا
املبحث إىل عناصر بدأها بقوله" :أمهية التوحيد هي أن
اإلسالم هو جوهر احلضارة اإلسالمية وأن جوهر اإلسالم

مفهومهـا بني املوضوعية والذاتية ،والكلية واجلزئية ،والسلبية

( )1ابن ال َقيِم ،روضة احملبني ،د.ط.478/1 ،

( )4ابن ال َقيِم ،الفوائد ،ط.59/1 ،2

( )5الفاروقي ،التوحيد مضامينه عَل الفِْ واَحيا  ،ط.57 ،1

( )2الراغـب ،الـذري ـة ،ط104 ،1وبعـدهـا ،امل َـاوْردي ،أدب الـدنيـا والـدين،
ط 17 ،1وبعدها ،الشاطيب ،املوافقات ،د.ط 170/2 ،وبعدها.
(ُ )3ممد بن عبد الوهاب ،خمتصِ زاد امل اد ،ط.114 ،2
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واإلجيابية.

حضارة اإلسالم تـمر بثالث مراحل هي:

واعتُب مالـك بن نيب أن احلضارات مواريث عمرانيـة ،وأن

 )1مرحلة ا لروح اليت توقظها العقيدة فتنشط الفطرة،

صناعة التاريخ أمانـة شرعية ،وأن حضارة الوحي هي وحدها

ويستقيم اإلنسان فيبدأ التغيري فيـه قبل أن يطول احليـاة م ن
اّلل ُِحي ُّ َّ ِ
ِ
ين يـَُقاتِلُو َن ِيف
ب الذ َ
حوله امتثا ًال لقوله تعاىل{:إ َّن ََّ
ِِ
صوص}(الصف.)4 :
صفًّا َكأ ََّهنُم بُ َنيا ٌن َّم ْر ُ
َسبِيله َ
 )2مرحلة اهلوى اليت توقظها النفس فتتحرك الغرائز ،وترتاجع

اهلمم واألشياء( .)1

األفكـار وتنشط الشهوات فيميل اإلنسان تصديقاً لقوله
ِ
ِ ِ َّ
لس ِوء إِالَّ َم ا
س أل ََّم َارةٌ ِاب ُّ
تعاىلَ :
{وَما أُبَـرىءُ نَـ ْفسي إن النـَّ ْف َ
ِ
ِ
ور َّرِحيم}(يوسف.)53 :
َرح َم َرِ َيب إ َّن َرِيب َغ ُف ٌ
 )3مرحلة ُّ
التفكك اليت توقظها الشهوة فينفلت اهلوى،

اليت جتعل للتاريخ قيمة ،وأن ثالثية احلضارة تكمن يف:
اجتماع نوع األفكارِ ،ومهَّة اإلنسان ،وقَِيم األشياء على
صناعة الصواب ،وأنه حني تصح األفكار فسوف تصح
وأن إعـادة انبعـاث حضـارة الوحي حيتـاج إىل ذات املنـاخ
الع َقدي الفكري الذي أجاد صنعها أول مرة ،والذي به
َ
يصبح لألفكار معىن ،ويتحدد لإلنسان دور ،وتصري

وتتعاند املنافع واملبادئ ،وتتحكم األشياء يف قيم األفكـار
فيقع االهنيار إذعانـاً لقول هللا تعـاىلِ َّ :
ين َك َف ُروا أ َْع َما ُهلُْم
{والذ َ
َ
َكسر ٍ
اب ِب ِق َيع ٍة َْحي َسبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماء َح َّق ِإ َذا َجاءهُ َملْ َِجي ْد ُه
ََ
ِ
ِ
يع
اّلل ع َندهُ َفـَوفَّاهُ ح َسابَهُ َو َّ
اّللُ َس ِر ُ
َشْيـًئا َوَو َج َد ََّ
ا ْحلِ َساب}(النور.)39 :

لألشياء قيمة.

رهن بصناعة اإلنسان فقد َّ
دل الوحي
وألن صناعة احلضارة ٌ
ول َِّ َّ ِ
ين
{ُم َّم ٌد َّر ُس ُ
صناع احلضارة فقال تعاىلَُّ :
على ُ
اّلل َوالذ َ
ِ
محاء بَـْيـَنـ ُه ْم َتـ َر ُاه ْم ُرَّك ًعا ُس َّج ًد ا
َم َعهُ أَشدَّاء َعَلى الْ ُكفَّا ِر ُر ََ
ضوا ًًن ِسيماهم ِيف وج ِ
ال ِمن َِّ ِ
وه ِهم ِم ْن أَثَِر
يَـْبـَتـغُو َن َف ْ
َ ُْ ُُ
اّلل َور ْ َ
ضً َ
السج ِ
ود} (الفتح )29 :ألن حضـارة الوحي إمنا تُـ ْع َىن بعمارة
ُّ ُ
النفوس ابهلل مع عمارة احلياة ابإلنسان متاماً بتمام.
صناع احلضـارة فقد دلنا على
وكما دلنا الوحي على أوصاف ُ

فإذا بلغت األمة مرحلـة التفكك فليس من سبيل إال إبيقاظ

الفطرة ،وعمارة الروح ،وإعـادة تربية الناس من طريق صناعـة
العقل ليجدد منظومة األفكـار اليت تعيد صياغـة األشياء َوْفق
ك الَّ ِذي
منهـاج الوحـي وهو ما صنعتـه روح {ا ْقـ َرأْ ِاب ْس ِم َربِ َ
ِ
ِ
ك األَ ْك َرم
نسا َن م ْن َعَلق ( )2ا ْقـ َرأْ َوَربُّ َ
َخَلق (َ )1خَل َق اإل َ
َّ ِ
َّ ِ َّ ِ
نسا َن َما َملْ يَـ ْعَلم(} )5
( )3الذي َعل َم ابلْ َقَلم (َ )4عل َم اإل َ
(العلق ،)5-1 :حني أشرق نورها فبعث إنساًنً جديداً أعاد
إىل األفكار دورها ،وإىل األشياء قَِي َمها ،وإىل احلياة

{وَلْو نَ َشاء ألَ َريْـَنا َك ُه ْم
ُهدام احلضارة فقال سبحانه وتعاىلَ :
ِ
اّللُ يَـ ْعَل ُم
اه ْم َوَلَتـ ْع ِرَفـنـ َُّه ْم ِيف َحلْ ِن الْ َقْوِل َو َّ
َفـَل َع َرْفـَتـ ُهم بِس َيم ُ
أ َْع َماَل ُكم}(ُممد.)30 :
فصارت احل ضارة الكاملة متالزمة َّس ِويَّة من صحة التفاعل
بني ثالثية :الفكر واإلنسان واألشياء عُب الزمان واملكان.
ولـمـا كان اإلنسان هو العنصر الفاعل يف الزمان واملكان

روحها( .)2

معاً ،فإن الدين هو العنصر الفاعل يف اإلنسان ،ولذلك فإن

وخالصة القول فقد أوضح الفاروقي أن احلضـارة ال تدوم

( )1مالك بن نيب ،مي د جمتم  ،د.ط 23 ،بتصرف.

( )2مالك بن نيب ،رشِوط النهضة ،ط ،70 ،68 ،52 ،3وبعدها بتصرف.
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إال بتوفُّر الصفوة القادرة على ِ
الرايدة ،واجلماعية القادرة على

ال عن آرائه وأفكاره ،لتكون موض ع
بل كان مدافعاً ومناض ً
التطبيق.

التكتل واملواجهة ألنه كلما كانت احلضارة أقوى يف ميادين

 .3املعروف عن الفاروقي لنه مفكر إسالمي ،ومل يُعرف
كعامل يف جمال العقيدة ،ولكن سعة اطالعه وتضلعه يف

ال.
التحدي صمدت طوي ً

وأن احلضارة لن تكون َسويَّة إال حني تظل منظومة منسجمة

الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية وخمالطته ألهل األداين

من انسجام الفطرة مع السلوك ،والفكرة مع اإلجناز،

والدعوة مع العمل.

األخرى ،جعلته ذا رؤية علمية جديدة ،ختاطب وجتادل

وأن التوحيد اإلسالمي هو جوهر احلضارة اإلسالمية ،وأن

ابحلسىن ،وكان هذا سبب متيزه يف دراسته للتوحيد.

هذا اجلوهر مبين على العبادة.

 .4بني الفاروقي أن احلضارة يف اإلسالم ال تعتمد على
اجلانب املادي فقط ،بل البد من اجلانب اآلخر وهو جانب

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق

األخالق ،وأن التوحيد هو جوهر احلضارة اإلسالمية ،وأن

اخلاتـمة

هذا اجلوهر مبين على العبادة.

أمجعني نبينا ُممد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إىل
يوم الدين

 .5أظهر البحث احرتام الفاروقي للسماع السيما املصدر

أما بعد،،،

األول منه ،فقد احتل الشاهد القرآين أعلى املراتب عنده.

فقد عشت مع الفاروقي "رمحه هللا" يف كتابه" :التوحيد

 .6اتبع الفاروقي يف كتاابته االستشهاد ابحلديث الشريف،

مضامينه على الفكر واحلياة" ،أقلب معاين كالمه ،وأضم

لالستدالل به على صحة منهجه.
ومما ذُكِر يتبني لنا أن إمساعيل الفاروقي شخصية فكرية

بعضه إىل بعض ُماو ًال التماس فكره ومنهجه وأسلوبه وطريقة

دراسته للتوحيد ،وأثر تلك الدراسة على الفكر واحلياة.
وقد انتهى يب هذا البحث إىل الكشف عن العديد من

متميزة ،وذلك من خالل ما أوضحه يف منهجه لدراسته
للتوحيد.

اجلوانب املغمورة يف شخصية الفاروقي ،وأذكر هنا أهم

رحم هللا الشهيد إمساعيل الفاروقي رمحة واسعة ،وجعل ما

النتائج اليت توصلت إليها:

قدمه لإلسالم واملسلمني يف ميزان حسناته ،وأسكنه فسيح

أهم النتائج:

جناته.

 . 1أوضح البحث أننا أمام شخصية علمية متميزة متثل

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،،،

شخصية العامل املتكامل املعارف ،ذي قدم راسخة يف علوم
شق ،متثل ثقافات جمتمعة ،وقد استطاع أن يوفق بني إنتاج
فكري ونضال عملي.
 .2مل يقف الفاروقي عند حدود التأمل النظري فحسب،
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 .9ابن اجلوزي ،مج ــال ال ــدين أبو الفرج عب ــد الرمحن بن

قائمة املصادر واملِاع

علي بن ُممــد بن علي القُ َرش ـ ـ ـ ـ ــي البغــدادي احلنبلي ،زاد

 .1األشـ ــعري  ،أبو احلسـ ــن علي بن إمساعيل بن إسـ ــحاق
بن أيب بِش ـ ـ ـ ـ ــر ،اإلابنة عن أصـ ـ ـ ــول الداينة ،ط،1

املَسـ ـ ـ ــري ِف عَلم التفسـ ـ ـ ــري ،ط ،4بريوت ،املكتـ ـ ــب

اإلسالمي1407 ،هـ.

القاهرة ،دار األنصار1397 ،هـ.

 .10ابن حبـ ــان ،أبو حـ ــامت ُممـ ــد بن حبـ ــان بن أمحـ ــد
التميمي البُ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـِيت ،صـ ـ ـ ــحيح ابن ِحبـان ،ط ،2بريوت،
مؤسسة الرسالة1414 ،هـ.

 .2البغدادي ،أبو منصـ ــور عبد القاهر بن طاهر بن ُممد
التميمي ،ال َفِق بني ِ
الف َِق وبي ــان الفِق ــة الن ــاعي ــة
ْ
منهم ،د.ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ت.

 .11دي بور ،ت.ج ،اتريخ الفَلسفة ِف اإلس م ،ط،1

 .3البغـدادي ،عبـد القـادر بن عمر ،خزانة األدب ولُب

مصر ،د.ن1954 ،م.

لسـ ـ ـ ــان ال ِب ،د.ط ،بريوت ،دار الكتـب العلميـة،
1998م.
 .4الِبقــاعي ،برهــان الــدين إبراهيم بن عمر ،مص ـ ـ ـ ــاعـد

 .12الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن ُممد بن
ضـ ـل ،الذري ة إىل مْارم الش ـِي ة ،ط ،1القاهرة ،دار
امل َف َّ
ُ
الصحوة1985 ،م.

النظِ لإلرشِاف عَل مقاصد السور ،د.ط ،الرايض،

 .13الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن ُممد بن

مكتبة املعارف1408 ،هـ.
 .5ابن تيميــة ،أبو العبــاس أمحــد بن عبــد احلليم بن تيميـة

ض ـ ـ ـ ـ ـل ،م جم مفِدات ألفاظ القِآن ،د.ط ،بريوت،
امل َف َّ
ُ
دار الفكر ،د.ت.

احلَراينَ ،د ْرء ت ـارض ال قـت والنقـت ،د.ط ،الرايض،
دار الكنوز األدبية1391 ،هـ.

 .14ابن رشـ ـ ـ ـ ـ ــد ،أبو الوليـد بن ُر ْش ـ ـ ـ ـ ـ ـد احلفيـد ،هتاف ت

التهافت ،د.ط ،القاهرة ،د.ن1903 ،م.
 .15ابن ِسـ ـ ـ ـ َيده ،أبو احلس ـ ـ ــن علي بن إمساعيل امل ْرِسـ ـ ـ ـ ي
َ
األنْ َدلُسي ،ال ـ ُـم ْح َْم واحمليط األعظم ،د.ط ،بريوت ،دار

 .6ابن تيميـ ـ ــة ،أبو العبـ ـ ــاس أمحـ ـ ــد بن عبـ ـ ــداحلليم بن
عبدالسـ ــالم احلراين ،بيان تَلبيس اجلَ ْه ِميَّة ِف أتس ــيس
بِـ ـ َد ِعهم الْ مي ــة ،ط ،1مكـ ــة ،مطبعـ ــة احلكومـ ــة،
1392هـ.

الكتب العلمية2000 ،م.
 .16الشـ ـ ِ
ـاطيب ،أبو إسـ ــحاق إبراهيم بن موسـ ــى الغرًنطي

 .7ابن تيمي ــة ،أمح ــد بن عب ــد احلليم بن تيمي ــة احلَراين ،

املالكي ،الـ ـ ـ ُموافَقات ِف أصول الشـ ـ ـِي ة ،د.ط ،مصر،

جمموع الفتـ ــاوى ،ط ،3املـنص ـ ـ ـ ـ ــورة ،دار الـوفـ ـ ــاء،

دار الفكر العريب ،د.ت.

1426هـ .

 .17صليبا ،د .مجيل ،الـ ـ ــم جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفَلسفي ،د.ط،

 .8اجلُْرجـاين ،علي بن ُممـد بن علي ،الت ِيفات ،ط،2
بريوت ،دار الكتاب العريب1413 ،هـ.

بريوت ،الشـركة العاملية للكتاب1414 ،هـ .
 .18عبدالوهابُ ،ممد بن عبد الوهاب بن داود ،خمتصِ
زاد امل اد ،ط ،2الرايض ،د.ن1423 ،هـ.
60

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue 1, June 2020

IS S N: 2462-2508

 .19ابن أيب العز ،أبو جعفر أمحد بن ُممد بن س ـ ـ ـ ـ ــالمة

 .30القاض ــي ،أ بو احلس ــني عبد اجلبار بن أمحد ،ابن عبد

األ ْزدي احلنفي ،رش ـ ــِح ال قيد الطحاوية ،ط ،9بريوت،

اجلبار اهلََمذاين ،رش ــِح األص ــول اخلمس ــة ،ط ،1مص ـ ــر،

 .20العقاد ،عباس ُممود ،ابن ُر ْرشد ،ط ،1مصر ،د.ن،
د.ت.

 .31القُ ْرطُيب ،أبو عبــد هللا ُممــد بن أمحــد األنصـ ـ ـ ـ ـ ــاري،
اجلـام ألحْـام القِآن ،د.ط ،القــاهرة ،دار الشـ ـ ـ ـ ـ ـعــب،
د.ت.

مكتبة وهبة1384 ،هـ.

املكتب اإلسالمي1408 ،هـ.

 .21غُ ْرابلُ ،ممد شفيق ،املوسوعة ال ِبية الـ ـ ـ ُمَيسـَ ـ ـِ ،
د.ط ،د.م ،دار اجليـل واجلمعيـة املصـ ـ ـ ـ ـ ـريـة لنش ـ ـ ـ ـ ــر املعرفـة

 .32ابن القيم ،أبو عب ــد هللا لس ال ــدين ُمم ــد بن أيب

والثقافة العاملية1416 ،هـ.

بكر ابن أيوب بن سـ ـ ــعد الزرعي الدمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقي ،روضـ ــة

 .22الغزايل ،أبو حـامـد ُممـد بن ُممـد بن ُممـد ،إحياء

ال ـ ـمحبني ونزهة ال ـ ـمشتاقني ،د.ط ـ ــ ،بريوت ،دار الكتب

عَلوم الدين ،د.ط ،بريوت ،دار املعرفة2010 ،هـ.
 .23الغزايل ،أبو ح ـ ــام ـ ــد ُمم ـ ــد بن ُمم ـ ــد بن ُمم ـ ــد،

العلمية1412 ،هـ.
 .33ابن القيم ،أبو عب ــد هللا لس ال ــدين ُمم ــد بن أيب

االقتصـ ـ ـ ــاد ِف االعتقاد ،ط ،1القـاهرة ،مكتبـة اجلُْنـدي،

بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي ،الفوائد ،ط،2
بريوت ،دار الكتب العلمية1393 ،هـ.

1972م.

 .34ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمرو،

 .24الغزايل ،أبو حـامـد ُممـد بن ُممـد بن ُممـد ،هتافت

تفسـ ـ ـ ــري القِآن ال ظيم ،ط ،2بـريوت ،دار املـعـرفـ ـ ــة،

الف سفة ،د.ط ،القاهرة ،د.ن1903 ،م.

1407هـ.
 .35امل ـ َـاوْردي ،أبو احلس ـ ـ ـ ـ ــن علي بن ُمم ــد البص ـ ـ ـ ـ ــري

 .25الغزايل ،أبو حامد ُممد بن ُممد ،مقدمة ال ـ ـ ـ ـمنقذ
من الض ل ،د.ط ،دمشق ،د.ن1934 ،م.

البغــدادي ،أدب الـدنيـا والـدين ،ط ،1د.م ،دار الكتـب

 .26الف ــارايب ،أبو نص ـ ـ ـ ـ ــر إمس ــاعي ــل بن أمح ــد بن محـ ـاد
اجلوهريِ ،
الصحاح ِف الَلغة ،ط ،1مصر ،د.ن ،د.ت.

العلمية1987 ،م.
الزِبيدي ،أبو الفيض ُممد بن ُممد بن عبد
تضى َّ
 .36املر َ

 .27الفاروقي ،إمساعيل راجي ،التوحيد مض ـ ـ ــامينه عَل

الرازق احلس ـ ـ ـ ـ ــيين املص ـ ـ ـ ـ ــري ،اتج ال ِوس من عواهِ

الفِْ واَحيا  ،ط ،1د.م ،د.ن1431،ه.

القاموس ،د.ط ،مصر ،دار اهلداية ،د.ت.

 .28ال َف ْخر الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا ُممد بن عمر

 .37ابن منظور ،مجال الدين أبو الفض ـ ــل ُممد بن مكرم

بن احلســني الشــافعي ،التفسـري الْبري (مفاتيح الغيب) ،

بن علي األنصاري املصري ،لسان ال ِب ،د.ط ،بريوت،

د.ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ.

دار صادر1956 ،م .

 .29الفريوز آابدي ،جمـ ــد الـ ــدين ُممـ ــد بن يعقوب بن

 .38نيب ،مالك بن عمر بن اخلضـر بن مصـطفى ،رشِوط

ُممد ،القاموس احمليط ،ط ،4بريوت ،مؤسـ ـس ــة الرس ــالة،

النهضة ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1960 ،م.

1415هـ.
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 .39نيب ،مالك بن عمر بن اخلض ــر بن مص ــطفى ،مي د
جمتم  ،د.ط ،دمشق ،دار الفكر1962 ،م.
 .40أبو هالل العس ــكري ،احلس ــن ابن عبد هللا بن س ــهل
بن سـ ــعيد بن حي ابن مهران ،كتاب الص ــناعتني الْتابة
والش ـ ـ ِ (النَّظْم والنثِ) د.ط ،بريوت ،املكتبة العص ـ ـ ـرية،

1406هـ.
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