دين رباني
خضوع االنسان والكون كله للناموس اإلهلي
االرتباط الوثيق بني دين اهلل والعلوم املتعلقة بالنواميس الكونية
الدين الرباين واإلنتاج واالبداع املادي
وشيجة العقيدة هي الوشيجة الوحيدة اليت تربط الناس يف دين اهلل
اجملتمع املسلم واجملتمع اجلاهلي
ويف مقابل دين اهلل
احلمد هلل وحده ..والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..حممد صلى اهلل عليه وسلم ..وبعد.
خضوع االنسان والكون كله للناموس اإللهي
إن هذا الوجود كله من خلق اهلل ..أودعه  -سبببهانه  -قوانينه اليت يتهرك هبا ..وهذا الناموس اإلهلي ينسببق بني مرردا
هذا الوجود كلها ..وينظم حركاهتا مجيعاً ..وهذا الوجود ..خاض ببع ملشب بييتة اهلل اليت تدبره ..ومس ببتس ببلم هلذا الناموس الذي
ال لَ َها
استَ َوى إِلَى الس َم ِاء َو ِه َي ُد َخا ٌن فَ َق َ
ينسبقه ..حبيث ال خيطر له يف حلظة واحدة أن خيالره ..يقول عز وجل﴿ :ثُم ْ
ِِ
ولِ ْْلَر ِ ِ ِ
ين﴾ ..فهو هلذا كله ..كون ص ب بباد ال يدركه العطب والرس ب بباد إال أن يش ب ببا
َ ْ
ض ائْتيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
اهلل.
واإلنس ب ببان من هذا الوجود الكوين ..والقوانني اليت حتكم فطرته ليس ب ب ب نعزل عن نلم الناموس الذي حيكم الوجود كله.
ولقد خلق اهلل اإلنس ب ببان  -كما خلق هذا الوجود – لذلم فهذا اإلنس ب ببان ..خاض ب ببع من ناحية كيانه اجلس ب ببمي للناموس
العام الذي سب ب ب ب ب ببنه اهلل له ..فاإلنسب ب ب ب ب ببان ينولود وفق الناموس الذي وضب ب ب ب ب ببعه اهلل ملدة احلمل و رو الوالدة ..مث هو يتنرس
ويتهرك وحيس فيتأمل ويررح وجيوع ويعطش ويأكل ويش ب ب ب ب ب ببر  ..إنه يعيش وفق ناموس اهلل عن غري إرادة منه وال اختيار..
ش ببأنه يف هذا شب ببأن هذا الوجود وكل ما فيه ومن فيه ..يف اخلضب ببوع املطلق ملش ب بييتة اهلل وقدره وناموسب ببه ..وهذا ما يسب ببمى
باجلانب الالإرادي يف اإلنسان.
دين رباين
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أما اجلانب اإلرادي يف اإلنسبان ..فلقد اختار اهلل عز وجل ..هلذا إلنسبان "دين اإلسالم" ..لتنظيم حياته اإلرادية تنظيماً
متناس ب ب ببقاً مع حياته الطبيعية ..ولذلم فدين اهلل  -على هذا األس ب ب بباس – ما هو إال قطاع من الناموس اإلهلي العام الذي
حيكم فطرة اإلنسان ..وفطرة الوجود العام ..وينسقها كلها مجلةً واحدة.
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َ َم ِدينًا﴾ ..لذلم فإن االلتزام هبذا
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
البش ب ب ببر ﴿اليوم أ ْك َمل ُ
ْ َ ََ

الدين الرباين حيقق التناس ببق بني القوانني اليت حتكم فطرة البش ببر والقوانني اليت حتكم حياهتم الظاهرة ..وحيقق التناس ببق بني
حياة اإلنسب ببان وحركة الكون الذي يعيش فيه ..ومن أجل نلم ..يصب بببت االلتزام هبذا الدين الرباين ..واجباً لتهقيق نلم
التناسببق وصببيانة للهياة من كل أنواع الرسبباد ..ونلم ألن البشببر يف رحا دين اهلل ..يعيشببون يف سببالم مع أنرسببهم..
وس ب ب ببالم مع هذا الكون ..وينش ب ب ببأ هذا الس ب ب ببالم ..من تطابق حركة البش ب ب ببر مع حركة الكالنا والكون من حوهلم﴿ ..إِن
ِّين ِع ْن َد الل ِه ِْ
اإل ْس َ ُم﴾.
الد َ
االرتباط الوثيق بين دين اهلل والعلوم المتعلقة بالنواميس الكونية

إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشبر ولذلم فهناك ارتباط وثيق ..بني هذا الدين الرباين ..وبني سالر العلوم املتعلقة بالنواميس الكونية ..إهنا كلها تؤدي
إىل اهلل حني ال يستخدمها اهلوى املنهر لالبتعاد عن اهلل ..فالعلم الرباين ..يتعلق بالقوانني الطبيعية وتسخريها يف طاعة

اهلل ويف خالفة األرض ..بالض ب بببط كتعلقه بالعقيدة والررال والشب ب برالع ..لكن العلم الذي ينقطع عن دين اهلل ..ليس هو
ِ ِ ِِ
ور﴾.
العلم الذي يعنيه القرآن ويثين على أهله بقوله تعاىل﴿ :إَِّنوا يَ ْخ َ
شى اللهَ م ْن عبَاده الْعُلَ َماءُ ..إِن اللهَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
الدين الرباني واإلنتاج واالبداع المادي
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشر ولذلم فإن اإلبداع املادي وحده ..ال يسمى يف اإلسالم حضارة ..فقد يكون وتكون معه اجلاهلية.

دين رباين
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ولذلم فإن احلض ببارة اإلس ببالمية ..ميكن أن تتخذ أش ببكاالً متنوعة يف تركيبها املادي ..ألن أش ببكال احلض ببارة تتأثر بدرجة
التقدم الصناعي واالقتصادي والعلمي ..ولكن ..تبقى األصول والقيم اليت تقوم عليها هذه احلضارة اإلسالمية ثابتة.

إن االجتاه التجرييب الذي قام عليه احلض ب ب ببارة الص ب ب ببناعية األوروبية احلاض ب ب ببرة ..مل ينش ب ب ببأ ابتدا يف أوروبا ..وإَّنا نش ب ب ببأ يف
اجلامعا اإلسالمية يف األندلس واملشرق ..مستمداً أصوله من مصدره الرباين وتوجيهاته.
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البش ب ب ببر وبذلم يتهرر الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهلل ..وينال اإلنس ب ب ببان كرامته ..وتكون هذه هي احلض ب ب ببارة نعناها
الصهيت.
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشب ب ب ببر ولذلم فإن اإلنتاج املادي ..هو من مقوما اخلالفة يف األرض عن اهلل ..وال يعتربها اإلسب ب ب ببالم هي القيمة العليا
اليت هتدر يف سبيلها خصالص " اإلنسان " ومقوماته ..وهتدر من أجلها حرية الررد وكرامته.
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشببر ولذلم فإن املسببلم ..ميكنه أن يوطلِع على كل آثار النشبباط اجلاهلي ..ولكن ال لِين وك ِّون منه تصببوره ومعرفته يف هذه
ويقوم هذه اال رافا البش ب ب ب برية ..مث يكون
الشب ب ب ببؤون كلها ..إَّنا ليعر كيف تنهر اجلاهلية ..وليعر كيف يصب ب ب ببهت ِّ
الرجوع يف شأن النشاط الركري والرين ..والثقافة واإلبداع العلمي ..وشيتون احلياة كلها ..إىل هذا املصدر الرباين.
وشيجة العقيدة هي الوشيجة الوحيدة التي تربط الناس في دين اهلل
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشببر ولذلم فليس هناك إال وشببيجة واحدة تربط الناس يف اهلل ..وشببيجة العقيدة ..وليس هناك إال داراً واحدة هي دار
اإلسالم..
لقد جا اإلسببالم لريفع اإلنسببان وخيلصببه من وشببال األرض والطني ..ومن وشببال اللهم والدم ..فال وطن للمسببلم إال
الذي تقام فيه شريعة اهلل ..فتقوم الروابط بينه وبني سكان هذا الوطن ..على أساس االرتباط يف اهلل ..فال جنسية للمسلم
إال عقيدته اليت جتعله عض بواً يف " األمة املسببلمة " يف " دار اإلسببالم " ..وال قرابة للمسببلم إال تلم اليت تنبثق من العقيدة
يف اهلل ..فليسب قرابة املسبلم أباه وأمه وأخاه وجوجه وعشبريته ..ما مل تنعقد اآلصبرة األوىل آصبرة العقيدة ..فتتصل من مث
دين رباين
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بالرحم وال مينع اإلس ب ببالم من مص ب بباحبة الوالدين باملعرو مع اختال العقيدة ..ما مل يقف يف الص ب ببف املعادي للجبهة
ِ ِ ِ
ت
وح َربهُ فَ َق َ
ال َر ِّ
ْح ُّق َوأَنْ َ
املس ب ب ب ببلمة ..فعندلذ ال ص ب ب ب ببلة وال مص ب ب ب بباحبةَ ﴿ ..ونَ َ
ادى نُ ٌ
ب إِن ابْني م ْن أ َْهلي َوإِن َو ْع َد َك ال َ
َح َكم ال ِ ِ
ال يَا نُ ُ ِ
صالِح﴾.
ين ..قَ َ
س ِم ْن أ َْهلِ َ
ك إِنهُ َع َم ٌل غَْي ُر َ
أْ ُ َ
ْحاكم َ
وح إنهُ لَْي َ
فهني تررتق العقيدة ..تنقطع مجيع الوشب ببال والروابط ..وشب ببيجة األبوة كما يف قصب ببة نوح ..وشب ببيجة البنوة كما يف قصب ببة
إبراهيم ..وشب ببيجة األهل والعشب ببرية كما يف قصب ببة أصب ببها الكهف ..ورابطة الزوجية كما يف قصب ببص امرأ نوح ولوط..
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ص الِ َح ْي ِن
وامرأة فرعونَ ﴿ .
ين َك َف ُروا ا ْم َرأَ َة نُوح َو ْام َرأَ َة لُوط َك انَتَ ا تَ ْح َ
ت َع ْب َديْ ِن م ْن عبَ ادنَا َ
ض َر َ
ب الل هُ َمََ ً لل ا َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين َ ََمنُوا اِ ْم َرأَ َة
ينَ ..و َ
فَ َخانَتَ ُ
ض َر َ
ب اللهُ َمََ ً للا َ
يل ا ْد ُخ َ الن َار َم َع الداخل َ
اه َما فَ لَ ْم يُغْنيَا َع ْن ُه َما م َن الله َش ْيًا َوق َ
ب ابْ ِن لِي ِع ْن َد َك ب ْيتًا فِي الْجن ِة ونَ ِّجنِي ِمن فِر َعو َن و َعملِ ِه ونَ ِّجنِي ِمن الْ َقوِم الظالِ ِ
ين﴾.
م
ت َر ِّ
فِ ْر َع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْ
َ
َ ْ
ْ ْ ْ َ َ َ
َ َ
َ
ويف مقابل نلم ..حينيتذ اتصب ببل وشب ببيجة العقيدة ..توطد العالقة ..بني املهاجرين واألنصب ببار ..فإنا هم أهل وإخوة.
واتصببل الوشببيجة بني املسببلمني العر وإخواهنم :صببهيب الرومي ..وبالل احلبشببي ..وسببلمان الرارسببي ..واختر متاماً
عصبية القبيلة ..وعصبية اجلنس ..وعصبية األرض ..وجا بدالً عنها ..األخوة اإلميانية.
المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلي
إن دين اهلل الذي اختاره للبش ب ب ب ب ببر ..دين رباين ..دين من ر العاملني ..الذي خيض ب ب ب ب ببع له الكون كله ..دين لتنظيم حياة
البشببر ولذلم فاجملتمع اجلاهلي ..هو كل جمتمع تتمثل فيها عبودية البشببر للبشببر ..جمتمع بعضببه أربا يش برعون وبعضببه
عبيد يطيعون.
ويف هذا اجملتمع اجلاهلي ..تقوم العالقا بني اجلنسببني على أس بباس اهلوى والنزوة ..وتتخلى املرأة عن و يرتها األس بباسببية
يف رعببايببة اجليببل اجلببديببد ..لكي تنرق طبباقتهببا يف " اإلنتبباج املببادي " ..ويكون املرهوم األخالقي منهص ب ب ب ب ب ببر يف املعببامال

االقتصادية والسياسية يف حدود مصلهة الدولة ..وعندلذ يكون " التخلف احلضاري".

أما اجملتمع املسب ب ببلم ..فهو اجملتمع الذي متثل فيه العقيدة رابطة التجمع األسب ب بباسب ب ببية ..وتصب ب بببت هذه العقيدة هي جنسب ب ببية
املسببلم ..ويف هذا اجملتمع املسببلم ..تكون " األسببرة " هي قاعدة اجملتمع ..وتقوم هذه األسببرة على أسبباس " التخصببص "
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بني الزوجني يف العمل ..وتكون رعاية اجليل الناشب ب ببم هي أهم و الف األم ..ويكون اجلهاد لنصب ب ببرة دين اهلل وش ب ب بريعته ال
ألي هد من األهدا  ..ويكون النصر حت راية العقيدة ..وهذا هو اجملتمع املتهضر بكل املقاييس.
وفي مقابل دين اهلل
وفي مقابل دين اهلل ..أهوا البشبر ..فعندما يتخذ اإلنسبان ..ديناً غري دين اهلل ..شريعةً حلياته مستمدة من اهلوى وليس

من دين اهلل ..فإنه بذلم حييد عن احلق الكامن يف أعماق فطرته حت تأثري هواه ..وعندما ال يسبتسبلم هلل استسالم هذا
ٍ
فعندلذ يقع الشب ببقاق بني اإلنسب ببان وفطرته ..ويقع الشب ببقاق بني األفراد واجلماعا واألمم ..كما
الوجود اخلاضب ببع ملواله..
يقع بني البشب ببر والكون من حوهلم فتنقلب قواه ونخالره ..إىل وسب ببالل تدمري وشب ببقا  ..بدالً من أن تكون وسب ببالل عمران
ض ْن ًكا﴾ ..فهينما حيدث خروج عن ش ببرع اهلل ..حيدث
ض َع ْن ِذ ْك ِري فَِإن لَهُ َم ِع َ
يش ةً َ
وس ببعادة لانسببانَ ﴿ ..وَم ْن أَ ْع َر َ
هذا الضنم.

وفي مقابل دين اهلل ..وعندما يتخذ اإلنس ب ب ب ب ب ببان ..ديناً غري دين اهلل ..يقع الصب ب ب ب ب ب براع واخلو واهللع ..وعدم الربكة وعدم
األمن اليت تعيشببها الشببعو اليت أوغل يف عصببيان اهلل عز وجل﴿ ..ولَع َااب ْاْل ِ
َش ُّد َوأَبْ َقى﴾ ..عذا خالد يف
َخ َرِة أ َ
ََ ُ

نار جهنم ومن أجل نلم كله ..ال جيوج لانسببان وال للبش برية ..أن تضببع ش بريعة مسببتقلة ..عن هذا الدين الرباين ..ألن
هذا تصبادم وتناق مع احلقيقة ..إن اإلنسان عبد هلل ..والكون عبد هلل ..وأن ما يسري الكون ينبغي أن يسري اإلنسان..
فكالمها من مصدر واحد ..من عند اهلل ..فكما أن الكون عبد هلل وحده ..وال يدعي أحد أنه خلق هذا الكون ..أو أنه

يسري الكون ويسري األفالك ..فكذلم اإلنسان ..مل خيلق نرسه لكي يصنع لنرسه شريعة من دون اهلل.
إن االلتزام هبذا الدين الرباين ..حيقق احلياة السب ب ب ب ب ببعيدة يف الدنيا واآلخرة ..حيقق الطمأنينة واحلياة السب ب ب ب ب ببعيدة يف الدنيا بني
اإلنسان وبني نرسه ..وبني اإلنسان وبني الناس ..وبينه وبني الكون ..قبل أن تكون جمرد جناة له من احلسا يف اآلخرة.
ص الِ ًحا ِم ْن ذَ َكر أ َْو أُنْ ََى َو ُه َو ُم ْ ِم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نهُ َحيَاةً﴾ ..مث يتم متام هذه السب ب ببعادة ..وتبلغ كماهلا يف الدار
﴿ َم ْن َع ِم َل َ
ِ
اآلخرة﴿ ..وب ِّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ار ُكل َما ُرِققُوا ِم ْن َها ِم ْن ثَ َم َرة
َ
ين َ ََمنُوا َو َعملُوا الص ال َحا أَن لَ ُه ْم َننا تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاََنْ َه ُ
ش ِر الا َ
ِ
اج ُمطَه َرةٌ َو ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾.
ِرْققًا قَالُوا َه َاا ال ِاي ُرِققْنَا ِم ْن قَ ْب ُل َوأُتُوا بِ ِه ُمتَ َ
شابِ ًها َولَ ُه ْم ف َيها أَ ْقَو ٌ

دين رباين

نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله
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