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 دين رباني

 خضوع االنسان والكون كله للناموس اإلهلي
 الكونيةاالرتباط الوثيق بني دين اهلل والعلوم املتعلقة بالنواميس 

 الدين الرباين واإلنتاج واالبداع املادي
 وشيجة العقيدة هي الوشيجة الوحيدة اليت تربط الناس يف دين اهلل

 اجلاهلياجملتمع املسلم واجملتمع 
 ويف مقابل دين اهلل

 .وبعد. وسلم.. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 اإللهيللناموس  والكون كلهخضوع االنسان 
 مرردا  . وهذا الناموس اإلهلي ينسبببق بنيهبا.قوانينه اليت يتهرك  -سببببهانه  -. أودعه اهلل.إن هذا الوجود كله من خلق 

ناموس الذي . ومسببببتسببببلم هلذا التدبره.. خاضببببع ملشببببييتة اهلل اليت الوجود.. وهذا مجيعاً.. وينظم حركاهتا كلها.هذا الوجود  
ُدَخاٌن فَ َقاَل َلَها  اْستَ َوى ِإَلى الس َماِء َوِهيَ  ثُم  ﴿ وجل:. يقول عز خيالره.. حبيث ال خيطر له يف حلظة واحدة أن ينسبقه.

َنا  عطب والرسببببباد إال أن يشبببببا  . كون صببببباد ال يدركه الكله.. فهو هلذا  .﴾طَائِِعينَ َوِلْْلَْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَالََتا أَتَ ي ْ
 .اهلل

 لوجود كله.حيكم ا. والقوانني اليت حتكم فطرته ليسبببببب  نعزل عن نلم الناموس الذي الكوين.واإلنسببببببان من هذا الوجود 
. خاضببببببع من ناحية كيانه اجلسببببببمي للناموس اإلنسببببببان.لذلم فهذا  –كما خلق هذا الوجود   -ولقد خلق اهلل اإلنسببببببان 
و يتنرس . مث هالوالدة.. فاإلنسببببببببببببان ينولود وفق الناموس الذي وضببببببببببببعه اهلل ملدة احلمل و رو  له.العام الذي سببببببببببببن ه اهلل 

. ختيار.ا. إنه يعيش وفق ناموس اهلل عن غري إرادة منه وال ويشبببببببببببببر .ويعطش ويأكل  ويتهرك وحيس فيتأمل ويررح وجيوع
. وهذا ما يسببببمى .وناموسببببه. يف اخلضببببوع املطلق ملشببببييتة اهلل وقدره فيه.شببببأنه يف هذا شببببأن هذا الوجود وكل ما فيه ومن 

 اإلنسان.يف  الالإراديباجلانب 
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تنظيماً  . لتنظيم حياته اإلرادية".دين اإلسالم". هلذا إلنسبان وجل. عز . فلقد اختار اهللاإلنسبان.أما اجلانب اإلرادي يف 
 ما هو إال قطاع من الناموس اإلهلي العام الذي –على هذا األسببببببباس  -. ولذلم فدين اهلل الطبيعية.متناسبببببببقاً مع حياته 

 واحدة.. وينسقها كلها مجلًة العام.. وفطرة الوجود اإلنسان.حيكم فطرة 

دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 
َ َم  اليوم﴿البشبببببببر  س      ْ يُت َلُكُم اإْلِ . لذلم فإن االلتزام هبذا .﴾اِدينً أْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرض      ِ

. وحيقق التناسببببق بني لظاهرة.االدين الرباين حيقق التناسببببق بني القوانني اليت حتكم فطرة البشببببر والقوانني اليت حتكم حياهتم 
تهقيق نلم . واجباً لالرباين.. يصببببببت االلتزام هبذا الدين نلم.. ومن أجل فيه.حياة اإلنسبببببان وحركة الكون الذي يعيش 

. نرسبببهم.أ. يعيشبببون يف سبببالم مع اهلل.. ونلم ألن البشبببر يف رحا  دين الرسببباد.وصبببيانة للهياة من كل أنواع  التناسبببق
 ِإن  ﴿. حوهلم.. من تطابق حركة البشبببببببر مع حركة الكالنا  والكون من السبببببببالم.. وينشبببببببأ هذا الكون.وسبببببببالم مع هذا 
يَن ِعْنَد الل ِه  ْسَ مُ الدِّ  .﴾اإْلِ

 بالنواميس الكونية والعلوم المتعلقةن دين اهلل االرتباط الوثيق بي
دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 

. إهنا كلها تؤدي لكونية.ا. وبني سالر العلوم املتعلقة بالنواميس الرباين.. بني هذا الدين وثيق.فهناك ارتباط  البشبر ولذلم
عة . يتعلق بالقوانني الطبيعية وتسخريها يف طاالرباين.. فالعلم .اهللإىل اهلل حني ال يستخدمها اهلوى املنهر  لالبتعاد عن 

. ليس هو هلل.ا. لكن العلم الذي ينقطع عن دين والشبببببرالع.. بالضببببببط كتعلقه بالعقيدة والررال  األرض.اهلل ويف خالفة 
 ﴾.َغُفورٌ . ِإن  الل َه َعزِيٌز َماُء.اْلُعلَ َيْخَشى الل َه ِمْن ِعَباِدِه  ِإَّن وا﴿ تعاىل:يه القرآن ويثين على أهله بقوله العلم الذي يعن

 نتاج واالبداع الماديواإل الربانيالدين  
دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 

 .اجلاهلية. فقد يكون وتكون معه حضارة.. ال يسمى يف اإلسالم وحده.فإن اإلبداع املادي  البشر ولذلم
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ر بدرجة . ألن أشببببكال احلضببببارة تتأثاملادي.. ميكن أن تتخذ أشببببكااًل متنوعة يف تركيبها اإلسببببالمية.ولذلم فإن احلضببببارة 
 .ابتةث. تبقى األصول والقيم اليت تقوم عليها هذه احلضارة اإلسالمية كن.ول. والعلمي.التقدم الصناعي واالقتصادي 

. وإَّنا نشبببببببأ يف ا.أوروب. مل ينشبببببببأ ابتدا  يف احلاضبببببببرة.االجتاه التجرييب الذي قام  عليه احلضبببببببارة الصبببببببناعية األوروبية إن 
 يهاته.وتوج. مستمداً أصوله من مصدره الرباين واملشرق.اجلامعا  اإلسالمية يف األندلس 

دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 
عناها . وتكون هذه هي احلضببببببببارة نكرامته.. وينال اإلنسببببببببان  اهلل.يتهرر الناس من عبادة العباد إىل عبادة  البشببببببببر وبذلم

 الصهيت.
دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 

عليا . وال يعتربها اإلسبببببببببالم هي القيمة الاهلل.. هو من مقوما  اخلالفة يف األرض عن املادي.فإن اإلنتاج  البشبببببببببر ولذلم
 وكرامته.حرية الررد . وهتدر من أجلها ومقوماته.اليت هتدر يف سبيلها خصالص " اإلنسان " 

دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 
رفته يف هذه . ولكن ال لِينكووِّن منه تصبببوره ومعاجلاهلي.. ميكنه أن يوط ِلع على كل آثار النشببباط املسبببلم.البشبببر ولذلم فإن 

. مث يكون رية.البشببببببببب. وليعر  كيف يصبببببببببهت ويقوِّم هذه اال رافا  اجلاهلية.. إَّنا ليعر  كيف تنهر  كلها.الشبببببببببؤون  
 الرباين. دراملص. إىل هذا كلها.. وشيتون احلياة  العلمي.. والثقافة واإلبداع والرين.الرجوع يف شأن النشاط الركري 

  هللدين ا فيتربط الناس  التيالوشيجة الوحيدة  هيوشيجة العقيدة 
دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 

ي دار . وليس هناك إال داراً واحدة هالعقيدة.. وشببيجة اهلل.ولذلم فليس هناك إال وشببيجة واحدة تربط الناس يف  البشببر
 . اإلسالم.

للمسبببلم إال  وطن . فال.والدم. ومن وشبببال  اللهم والطني.لقد جا  اإلسببالم لريفع اإلنسبببان وخيلصبببه من وشبببال  األرض 
للمسلم  جنسية . فالهلل.ا. على أساس االرتباط يف الوطن.. فتقوم الروابط بينه وبني سكان هذا اهلل.الذي تقام فيه شريعة 

ق من العقيدة . وال قرابة للمسببلم إال تلم اليت تنبث".املسببلمة " يف " دار اإلسببالم إال عقيدته اليت جتعله عضببواً يف " األمة 
. فتتصل من مث قيدة.الع. ما مل تنعقد اآلصبرة األوىل آصبرة وعشبريته.. فليسب  قرابة املسبلم أباه وأمه وأخاه وجوجه اهلل.يف 
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وال مينع اإلسببببببالم من مصبببببباحبة الوالدين باملعرو  مع اختال  العقيدة.. ما مل يقف يف الصببببببف املعادي للجبهة  بالرحم
نُوٌح رَب ُه فَ َقاَل َربِّ ِإن  ابِْني ِمْن َأْهِلي َوِإن  َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت  َونَاَدى﴿. .مصبببببببببباحبة. فعندلذ ال صببببببببببلة وال املسببببببببببلمة.
ُر .اْلَحاِكِمينَ َأْحَكُم   .﴾َصاِلح  . قَاَل يَا نُوُح ِإن ُه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإن ُه َعَمٌل َغي ْ

يف قصبببببة  لبنوة كماا. وشبببببيجة نوح.. وشبببببيجة األبوة كما يف قصبببببة والروابط.. تنقطع مجيع الوشبببببال  العقيدة.فهني تررتق 
. لوط.و . ورابطة الزوجية كما يف قصبببببص امرأ  نوح الكهف.. وشبببببيجة األهل والعشبببببرية كما يف قصبببببة أصبببببها  إبراهيم.

الِ  ﴿ وامرأة فرعون. اِدن َ ا ص           َ َدْيِن ِمْن ِعب  َ َت َعب  ْ ا َتح  ْ انَ ت  َ ِايَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوح  َواْمَرَأَة ُلوط  ك  َ ًََ  ِلل    ُه َم َرَب الل    َحْيِن ض           َ
ْي ً  ُهَما ِمَن الل ِه ش          َ اِخِلينَ ا َوِقيَل اْدخُ َفَخانَ َتاُهَما فَ َلْم يُ ْغِنَيا َعن ْ َََمُنوا ِاْمَرَأَة .. َوض          َ َ  الن اَر َمَع الد  ًََ  ِلل ِايَن  َرَب الل ُه َم

 .﴾الظ اِلِمينَ ْلَقْوِم ا ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَ ْيًتا ِفي اْلَجن ِة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمنَ 

 وإخوة.هل . فإنا هم أواألنصبببببار.. بني املهاجرين توطد  العالقة.. العقيدة.. حينيتذ اتصبببببل  وشبببببيجة نلم.ويف مقابل 
واختر  متاماً  .الرارسببي.. وسببلمان احلبشببي.. وبالل الرومي.صببهيب  وإخواهنم:واتصببل  الوشببيجة بني املسببلمني العر  

 اإلميانية.. األخوة عنها.. وجا  بداًل األرض.. وعصبية اجلنس.. وعصبية القبيلة.عصبية 

 والمجتمع الجاهليالمجتمع المسلم 
دين لتنظيم حياة  .ه.كل. الذي خيضببببببببببببع له الكون  العاملني.. دين من ر  رباين.. دين للبشببببببببببببر.إن دين اهلل الذي اختاره 

رعون وبعضبببه أربا  يشببب بعضبببه . جمتمعللبشبببر.. هو كل جمتمع تتمثل فيها عبودية البشبببر .ياجلاهلولذلم فاجملتمع  البشبببر
 .عبيد يطيعون

رتها األسببباسبببية . وتتخلى املرأة عن و يوالنزوة.. تقوم العالقا  بني اجلنسبببني على أسببباس اهلوى اجلاهلي.ويف هذا اجملتمع 
ال  . ويكون املرهوم األخالقي منهصببببببببببببببر يف املعببام".. لكي تنرق طبباقتهببا يف " اإلنتبباج املببادي اجلببديببد.يف رعببايببة اجليببل 

 ."يكون " التخلف احلضاري الدولة.. وعندلذالقتصادية والسياسية يف حدود مصلهة ا
. وتصببببببببت هذه العقيدة هي جنسبببببببية األسببببببباسبببببببية.رابطة التجمع  العقيدة . فهو اجملتمع الذي متثل فيهاملسبببببببلم.أما اجملتمع 

. وتقوم هذه األسببرة على أسبباس " التخصببص " اجملتمع.هي قاعدة  " األسببرة " . تكوناملسببلم.. ويف هذا اجملتمع املسببلم.
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ته ال . ويكون اجلهاد لنصبببببببرة دين اهلل وشبببببببريعاألم.. وتكون رعاية اجليل الناشبببببببم هي أهم و الف العمل.بني الزوجني يف 
 املقاييس.. وهذا هو اجملتمع املتهضر بكل العقيدة.. ويكون النصر حت  راية األهدا .ألي هد  من 

 وفي مقابل دين اهلل 
ن اهلوى وليس . شريعًة حلياته مستمدة ماهلل.. ديناً غري دين اإلنسبان.. فعندما يتخذ البشبر.. أهوا  .اهللوفي مقابل دين 

 استسالم هذا . وعندما ال يسبتسبلم هللهواه.. فإنه بذلم حييد عن احلق الكامن يف أعماق فطرته حت  تأثري اهلل.من دين 
. كما األمم.و . ويقع الشببببقاق بني األفراد واجلماعا  وفطرته.الشببببقاق بني اإلنسببببان  . فعندلٍذ يقعملواله.الوجود اخلاضببببع 

ل عمران . بداًل من أن تكون وسبببببالوشبببببقا .. إىل وسبببببالل تدمري ونخالره.يقع بني البشبببببر والكون من حوهلم فتنقلب قواه 
ًة  َوَمنْ ﴿.  .وسبببعادة لانسبببان ْنًكاَأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإن  َلُه َمِعيش   َ . حيدث هلل.افهينما حيدث خروج عن شبببرع . .﴾ض   َ

 الضنم.هذا 
لربكة وعدم . وعدم اواهللع.. يقع الصبببببببببببببراع واخلو  اهلل.. ديناً غري دين اإلنسبببببببببببببان.. وعندما يتخذ .اهللوفي مقابل دين 

دُّ  َوَلَعَاابُ ﴿. وجل.األمن اليت تعيشببها الشببعو  اليت أوغل  يف عصببيان اهلل عز  . عذا  خالد يف .﴾ىَوأَبْ قَ اْْلَِخَرِة َأش  َ
. ألن اين.الرب. عن هذا الدين مسبببتقلة.. أن تضبببع شبببريعة للبشبببرية.. ال جيوج لانسبببان وال كله.نار جهنم ومن أجل نلم  
. نسان.إلا. وأن ما يسري الكون ينبغي أن يسري هلل.. والكون عبد هلل.. إن اإلنسان عبد احلقيقة.هذا تصبادم وتناق  مع 

أنه  . أوالكون.. وال يدعي أحد أنه خلق هذا وحده.هلل  عبد. فكما أن الكون اهلل.. من عند واحد.فكالمها من مصدر 
 .اهلل. مل خيلق نرسه لكي يصنع لنرسه شريعة من دون اإلنسان.. فكذلم األفالك.يسري الكون ويسري 

 الدنيا بني . حيقق الطمأنينة واحلياة السبببببببببببببعيدة يفواآلخرة.. حيقق احلياة السبببببببببببببعيدة يف الدنيا الرباين.االلتزام هبذا الدين إن 
 اآلخرة. . قبل أن تكون جمرد جناة له من احلسا  يفالكون.. وبينه وبني الناس.. وبني اإلنسان وبني نرسه.اإلنسان وبني 

ََى َوُهَو ُم ْ ﴿ اِلًحا ِمْن ذََكر  َأْو أُنْ  . وتبلغ كماهلا يف الدار سببببببعادة.المث يتم متام هذه  ..﴾ِمٌن فَ َلُنْحِييَ ن ُه َحَياةً َمْن َعِمَل ص     َ
رِ و﴿ ..اآلخرة هَ  َبش  ِّ َنْ َهاُر ُكل َما ُرقُِقوا ِمن ْ َْ اِلَحاِ  َأن  َلُهْم َنن ا   َتْجِري ِمْن َتْحِتَها ا َََمُنوا َوَعِمُلوا الص    ا ِمْن َثَمَرة  ال ِايَن 

 .﴾َخاِلُدونَ  َوُهْم ِفيَها ةٌ ِرْققًا قَاُلوا َهَاا ال ِاي ُرقِقْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوأُتُوا ِبِه ُمَتَشاِبًها َوَلُهْم ِفيَها َأْقَواٌج ُمَطه رَ 

 


