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ملخص البحث
والنهار  الليل  اختالف  يف  مرئية  كونية  ظاهرة  الله  خلق  يف  اإلختالف  ظاهرة 

واأللسنة واأللوان وغريها أرادها الحق سبحانه رحمة للعاملني: 
اللَِّه  َغرْيُ  إِلٌَه  َمْن  الِْقيَاَمِة  يَْوِم  إىَِل  رَسَْمًدا  اللَّيَْل  َعلَيُْكُم  اللَُّه  َجَعَل  إِْن  أََرأَيْتُْم  قُْل 
يَأْتِيُكْم ِبِضيَاٍء أَفاََل تَْسَمُعوَن)71( قُْل أََرأَيْتُْم إِْن َجَعَل اللَُّه َعلَيُْكُم النََّهاَر رَسَْمًدا إىَِل 

يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إِلٌَه َغرْيُ اللَِّه يَأْتِيُكْم ِبلَيٍْل تَْسُكُنوَن ِفيِه أَفاََل تُبْرِصُوَن)72(القصص.
وباملقابل فإن اإلنسان يف محاكاته خلق الله سبحانه صنع نوعني من الخالف. 
خالف تكاميل فيه مراعاة ورحمة للخلق شابه فيه خلق الله وخالف تنازعي غرّي 
فيه خلق الله فخلق الفرقة واإلقتتال والفساد خالفا ملا أراده الله سبحانه لخليفته 

اإلنسان من سالم يحسن من خالله أداء مهمته يف عامرة األرض. 
وجاءت رساالت الله سبحانه مؤكدة لسنن الله يف الخلق والفطرة التي جبل عليها 
اإلنسان حنيفا للحق لتضع ضوابط كالمية وسننية وفطرية لتوجيه اإلختالف ليكون 
التنازعي  الخالف  ميكن حسم  خالله  من  الذي  الجدال  جاعلة  تنازعي  ال  تكامليا 

لصالح الخالف التكاميل بالعلم والهدى والكتاب املنري.
املنري من  والواقع  الهدى  العلم وقواعد  يثمره  ما  بيان  إىل  البحث  يهدف هذا 
توحيد الرؤيا لجمع الجهود للبناء بديال عن الفرقة واإلختالف التنازعي وأثر ذلك 
يف توحيد دول عانت رصاعات آالف السنني من خالل استقراء صناعة اإلنسان بعني 
واحدة يف سعيها لتحقيق رؤيا تنويرية عاملية ليضيف عينا أخرى تبرص مفاهيم من 
كتاب الله سبحانه للعلم والهدى والكتاب املنري مصدقة ملا توصل له اإلنسان بل 
ومهيمنة عليه تساعد عىل تحقيق اإلختالف التكاميل وتنقية األفكار من اإلختالف 

التنازعي لتكون للحضارة التنويرية نور عىل نور )نور الرسالة عىل نور العلم(.
يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تََنازَْعتُْم يِف 
ٍء فَرُدُّوُه إىَِل اللَِّه َوالرَُّسوِل إِْن كُْنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأَْحَسُن  يَشْ

تَأِْوياًل)59(النساء.
لَِقْوٍم  َورَْحَمًة  َوُهًدى  ِفيِه  اْختَلَُفوا  الَِّذي  لَُهُم   َ لِتُبَنيِّ إاِلَّ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أَنْزَلَْنا  َوَما 

يُْؤِمُنوَن)64(النحل.



323

مقدمة
هناك ظاهرتان لإلختالف. ظاهرة خلقها الله تكاملية واستفاد منها اإلنسان يف 

خالفته يف األرض، وظاهرة أخرى أوجدها اإلنسان تنازعية. 

كونية  ظاهرة  للعاملني.  رحمة  رحيم  رحمن  أوجدها  التكاملية:  الظاهرة  أوال: 

مرئية يف كل واقع بيّنها الحق سبحانه نصا يف العديد من اآليات منها:  

َمَواِت َواأْلَرِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوالُْفلِْك الَِّتي تَْجِري يِف الْبَْحِر  إِنَّ يِف َخلِْق السَّ

اَمِء ِمْن َماٍء فَأَْحيَا ِبِه اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها َوبَثَّ  مِبَا يَْنَفُع النَّاَس َوَما أَنْزََل اللَُّه ِمَن السَّ

آَليَاٍت  َواأْلَرِْض  اَمِء  السَّ بنَْيَ  ِر  الُْمَسخَّ َحاِب  َوالسَّ يَاِح  الرِّ يِف  َوترَْصِ َدابٍَّة  كُلِّ  ِمْن  ِفيَها 

لَِقْوٍم يَْعِقلُوَن)164(البقرة

َمَواِت َواأْلَرِْض َواْخِتاَلُف أَلِْسَنِتُكْم َوأَلَْوانُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَليَاٍت  َوِمْن َءايَاتِِه َخلُْق السَّ

لِلَْعالِِمنَي)22(الروم

 ويف بيان كون هذا الخالف تكامليا من حيث أن النهار للعمل الذي ال ميكن 

متامه من غري نور )ضياء( والليل للسكن رضب الله سبحانه مثال مبينا أهمية هذا 

اإلختالف التكاميل يف تيسري حياة العاملني: 

اللَِّه  َغرْيُ  إِلٌَه  َمْن  الِْقيَاَمِة  يَْوِم  إىَِل  رَسَْمًدا  اللَّيَْل  َعلَيُْكُم  اللَُّه  َجَعَل  إِْن  أََرأَيْتُْم  قُْل 

يَأْتِيُكْم ِبِضيَاٍء أَفاََل تَْسَمُعوَن)71( قُْل أََرأَيْتُْم إِْن َجَعَل اللَُّه َعلَيُْكُم النََّهاَر رَسَْمًدا إىَِل 

يَْوِم الِْقيَاَمِة َمْن إِلٌَه َغرْيُ اللَِّه يَأْتِيُكْم ِبلَيٍْل تَْسُكُنوَن ِفيِه أَفاََل تُبْرِصُوَن)72(القصص.

هذه الظاهرة الكونية هي من خلق الله ومتثل سنة من سنن الله سبحانه ميكن 

فهم خلق اإلنسان عىل نفس السياق فالحق يقول: أَفاََل يَتََدبَُّروَن الُْقرَْءاَن َولَْو كَاَن 

ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلفًا كَِثريًا)82(النساء.

من  وكيف.  وكم  ومكان  زمان  لكل  تصلح  تكاملية  مفاهيم  القرءان  فمفاهيم 

ذَكٍَر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم  إِنَّا  النَّاُس  )يَاأَيَُّها  الحق:  قول  من  نفهم  أن  ميكن  املنظور  هذا 

َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم 



324

كون  يف  الكون  خلق  مع  انسجام  يف  يكون  الناس  خلق  أن  الحجرات(  َخِبرٌي)13( 

لنا  يبني  اآلية عليم خبري  تكاميل. فختام  والقبائل اختالف  الشعوب  اإلختالف بني 

أي  التوحيد  إىل  يدعو  فالعلم  والخربة.  بالعلم  تكامل  تنوع  يكون  التنوع  أن هذا 

إىل املفاهيم العاملية التوحيدية لذلك قيل: إذا كان التوحيد علام فالعلم ال يكون 

علام إال إذا كان توحيدا. فقول الحق: فَاْعلَْم أَنَُّه اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه...)19(محمد يقتيض 

أن اإلميان )التوحيد( إمنا يؤسس عىل العلم والعكس صحيح. فمن مل ينتفع بالعلم 

انتفع بالخربة التي تبني فرق اإلختالف التكاميل حني يستفيد كل إنسان من خربة 

اآلخر. وكمثل عىل  إلغاء  فرد  كل  فيه  يحاول  الذي  التنازعي  للخالف  بديال  اآلخر 

ومتقاتلة  متناحرة  وشعوب  قبائل  كانوا  حني  العرب  بني  الهائل  الفرق  نرى  ذلك 

املسلمني  خليفة  فيه  رفض  الذي  الحق  اإلسالم  مظلة  تحت  تكاملت  وبينها حني 

الله( عىل اإلبقاء  القيامة حفاظا منه )رحمه  عمر ابن الخطاب الصالة يف كنيسة 

عىل الكنيسة معبدا للنصارى مخافة أن يحولها املسلمون من بعده لتصبح مسجدا 

لتشكل  الحق  بدين  وتهذبت  التنازعي  باإلختالف  بدأت  التي  الحياتية  )لخربته 

كتابا  ومساجدها  وكنائسها  مبعابدها  اليوم  إىل  القدس  وبقيت  تكاميل(.  اختالف 

منريا ميثل التعايش التكاميل بني أصحاب الدين الساموي الواحد من أتباع التوراة 

واإلنجيل والقرءان. هذا التعايش التكاميل أوجده الدين الكامل )اليوم أكملت لكم 

دينكم...)3(املائدة( املحيط مبفاهيمه املتنوعة من نصه الثابت عىل كافة الرشائع 

واملناهج منذ خلق اإلنسان إىل قيام الساعة: ُهَو الَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن 

يِن كُلِِّه وَكََفى ِباللَِّه َشِهيًدا)28(الفتح. الَْحقِّ لِيُظِْهرَُه َعىَل الدِّ

ثانيا: الخالف التنازعي: ورد الفعل نزع ومشتقاته يف كتاب الله سبحانه 20 مرة. 

وقد ارتبط الفعل نزع بالفشل وذهاب الريح )أي القوة التي يدعم بها الله املؤمنني 

يف النرص عىل أعدائهم وتيسري طيباتهم( )...َواَل تََنازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم 

اِبِريَن)46(األنفال.  َواْصرِبُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

وامللفت للنظر ورود لفظ حزب ومشتقاته 20 مرة يف كتاب الله سبحانه بتكرار 
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مياثل تكرار نزع ومشتقاته. ويف ذلك تحذير من دور الكثري من األحزاب يف زرع 

الخالف التنازعي ومحاولة كل حزب إلغاء الحزب اآلخر. وقد وردت األحزاب بالجمع 

11 مرة أغلبها تم ذكرها بالسوء:

فَاْختَلََف اأْلَْحزَاُب ِمْن بَيِْنِهْم فََويٌْل لِلَِّذيَن كََفُروا ِمْن َمْشَهِد يَْوٍم َعِظيٍم)37(مريم

فَاْختَلََف اأْلَْحزَاُب ِمْن بَيِْنِهْم فََويٌْل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أَلِيٍم)65(الزخرف

أما حزب باملفرد فوردت 8مرات. 3 مرات يف وصف حزب الله:

َوَمْن يَتََولَّ اللََّه َورَُسولَُه َوالَِّذيَن َءاَمُنوا فَِإنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الَْغالِبُوَن)56(املائدة

اَل تَِجُد قَْوًما يُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َورَُسولَُه َولَْو كَانُوا 

َءابَاَءُهْم أَْو أَبَْناَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشريَتَُهْم أُولَِئَك كَتََب يِف قُلُوِبِهُم اإْلِميَاَن َوأَيََّدُهْم 

ِبُروٍح ِمْنُه َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها ريَِضَ اللَُّه َعْنُهْم 

َورَُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحزُْب اللَِّه أاََل إِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الُْمْفلُِحوَن)22(املجادلة

وثالث مرات يف وصف حزب الشيطان:

أَْصَحاِب  ِمْن  لِيَُكونُوا  ِحْزبَُه  يَْدُعو  َا  إمِنَّ ا  َعُدوًّ فَاتَِّخُذوُه  َعُدوٌّ  لَُكْم  يْطَاَن  الشَّ إِنَّ 

ِعريِ)6(فاطر السَّ

يْطَاِن أاََل إِنَّ ِحزَْب  يْطَاُن فَأَنَْساُهْم ِذكَْر اللَِّه أُولَِئَك ِحزُْب الشَّ اْستَْحَوَذ َعلَيِْهُم الشَّ

يْطَاِن ُهُم الَْخارِسُوَن)19(املجادلة الشَّ

ومرتان يف بيان مواصفات الحزب ودوره يف الغالب يف تقطيع األمر والتشيع:

فَتََقطَُّعوا أَْمرَُهْم بَيَْنُهْم ُزبُرًا كُلُّ ِحزٍْب مِبَا لََديِْهْم فَرُِحوَن)53(املؤمنون

ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم وَكَانُوا ِشيًَعا كُلُّ ِحزٍْب مِبَا لََديِْهْم فَرُِحوَن)32(الروم

وامللفت للنظر ورود حزب مثنى مرة واحدة:

ثُمَّ بََعثَْناُهْم لَِنْعلََم أَيُّ الِْحْزبنَْيِ أَْحىَص لاَِم لَِبثُوا أََمًدا)12(الكهف

قراءة  له  الحق، كل منهام  اآلية وجود حزبني مختلفني يف  ومن مفاهيم هذه 

علمية يستند إليها ويُعلمها ولكنها خاطئة عند حزب وصائبة عند اآلخر والواقع 

هو السبيل لبيان أي من الحزبني أصح من اآلخر. وهذا اإلختالف يف الحق تعهد 
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الله سبحانه  ببيان األصح منهام تطبيقا. ويف هذا النوع من اإلختالف تعهد الله 

سبحانه بهداية الحزبني: فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوا لاَِم اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإْذنِِه 

َواللَُّه يَْهِدي َمْن يََشاُء إىَِل رِصَاٍط ُمْستَِقيٍم)213(البقرة.

رئيسان  فيها حزبان  يتنافس  املتقدمة  الدول  املعارص نجد  الواقع  استقراء  ويف 

يتسابقان يف قيادة الدولة. كل منهام يقدم برنامجا منسجام مع أحكام الدستور مع 

اختالف تكاميل يف كيفية تحقيق مصالح الدولة داخليا. ويتحد الحزبان ملواجهة أي 

خطر خارجي. وهذا ينسجم مع ما يشري إليه واقع النص القرءاين يف اإلحتكام إىل 

الله والرسول لحل مشاكل الخالف التنازعي.

يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويِل اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تََنازَْعتُْم يِف 

ٍء فَرُدُّوُه إىَِل اللَِّه َوالرَُّسوِل إِْن كُْنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأَْحَسُن  يَشْ

تَأِْوياًل)59(النساء.

وإذا كان العامل اليوم يهتم كثريا بدليل من الصانع ليعلم كيف تعمل اآللة وكيف 

أيضا بحاجة إىل دليل من  أليس اإلنسان  باإلنسان.   الحال  يحل مشاكلها، فكيف 

خالقه لحل مشاكله!

لق ودليل المخلوق: 
َ
دليل الخ

ترى  املسطور  سبحانه  الله  كتاب  تعزل  التي  العاملية  نجد  الحارض  الوقت  يف 

األمور بعني واحدة تنظر إىل كتاب الله املنظور الذي من خالله تحكم املادة من 

خالل كتاب تعليامت وتحكم اإلنسان من خالل الدستور. وباملقابل فاإلسالم قائم 

عىل دراسة كتابني: كتاب الله املنظور )الساموات واألرض وما بينهام( [ قُِل انظُُرواْ 

الله  كتاب  املتمثل يف  املسطور  الله  َواألَرِْض]101/يونس وكتاب  موِت  السَّ يِف  َماَذا 

“القرءان الكريم” [ كَاَن َذلِك يِف الِْكتِب َمْسطُوراً]58/اإلرساء. وحيث أن املرجعية 

للكتابني واحدة: )فخالق الساموات واألرض هو منزل الكتاب(، فالقراءتان ال ميكن 

فَْهم  يف  يكون  فالخطأ  الظاهري  التعارض  حالة  ويف  مفاهيمهام.  يف  تتعارضا  أن 

محتويات أحد الكتابني. فالفهم البرشي غري كامل وكثري الخطأ أما ُسّنة الله سبحانه 
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يف تسيري العالَمني سواء يف الكتاب املنظور أو الكتاب املسطور فال تتبدل وال تتحول: 

[… فَلَْن تَِجَد لُِسنَِّة اللَِّه تَبِْدياًل َولَْن تَِجَد لُِسنَِّة اللَِّه تَْحِوياًل)43(] فاطر

ولتوضيح ذلك نرضب مثاال يف الخالف وكيفية التعامل معه من منظور العاملية 

ومن منظور كتاب الله: من املعروف أن الصناعة يتم توجيهها من خالل املفاهيم 

اإلنسانية. فإذا كانت هذه املفاهيم يصوغها برش يكتبون الدستور )القانون( كانت 

بيد  السلطة  تكون  فحني  القانون.  يصوغون  َمن  وأهواء  مصالح  تخدم  الصياغة 

أصحاب رؤوس األموال تكون مصالح العامل غالباً غائبة حني صياغة القانون. كام 

أن العامل كثريا ما يحسد صاحب العمل عىل رزقه وامتيازاته ويحاول سلبه جزءا 

منها بغري حق. وهذا التضارب يف املصالح أدى إىل محاولة كل طرف الهيمنة عىل 

الطرف اآلخر. فأصحاب رؤوس األموال هم األقدر عىل السيطرة عىل الحكم ووضع 

القوانني التي تخدم مصالحهم وهم ميثلون عنرص القوة power، وباملقابل سارع 

العامل إىل إنشاء نقابات لحامية مصالحهم وهم ميثلون الجمهور people.  ويالحظ 

اليوم ظهور كثري من النزاعات حول حقوق أصحاب العمل والعامل كثرياً ما تؤدي 

إىل إرضابات العامل أو إفالس العديد من املصانع نتيجة التخريب واإلفساد. وهذه 

والركود  األزمات  وقت  يف  وباألخص  العامل  دول  كافة  يف  بوضوح  تظهر  النزاعات 

املحال.  من  الحال  فدوام  التغيري  سنن  من  ُسّنة  اعتباره  ميكن  الذي  االقتصادي 

والنقاش الدائر يف ساحات العمل السيايس يف الدول املتقدمة ملن ستكون الغلبة: 

..)power versus people( !للجمهور أم للنفوذ

والعامل  العمل  أصحاب  بني  العالقة  تنسق  قوانني  لصياغة  لذلك هناك حاجة 

من وجهة نظر حيادية تُحفظ من خاللها حقوق الجميع. وال عجب أن تقرر سورة 

بعمل  والتزم  به(  ووىص  )ءامن  الحق  علم  َمن  إال  اإلنسان  العرص خرسان جنس 

الصالحات ووىص بالصرب يف حال مل يأخذ حقه كامال. بل أن كلامت الدين والَديْن 

صيغت من الحروف نفسها باختالف التشكيل يف إشارة بيّنة أن الدين القويم هو 

الدين الذي  يحفظ حقوق العالَمني من العاملني. ولو استعان اإلنسان بالنموذج 

الرباين الذي حدد فيه الخالق عالقته باملخلوق واعتربه مرجعا لحسم الخالف )10/
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والتي  املؤملة  التجارب  العديد من  نفسه  لوفر عىل  الَخلق  الشورى( كام فعل يف 

الصعيدين  عىل  الكثري  والعاّمل خرسان  العمل  أصحاب  تكلف(  تزال  )وال  كلفت 

املادي والنفيس ولتمكن اإلنسان من حل العديد من الخالفات بأقل األرضار املادية 

والنفسية. 

دليل الخلق يبني أن الحوار لحل النزاع يجب أن يستند إىل قواعد مشرتكة أشار 

إليها كتاب الله سبحانه: 

َوِمَن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل يِف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعلٍْم َواَل ُهًدى َواَل كِتَاٍب ُمِنريٍ)8(الحج

مام يشري إىل ثالث قواعد مشرتكة للجدال يجب أن يتفق عليها املتحاوران تتمثل 

بالعلم والهدى والكتاب املنري.

أهمية العلم يف تشكيل اإلختالف التكاميل ولحل الخالف التنازعي:

يهدف البحث العلمي أساسا لحل املشاكل بالسعي إىل كشف القوانني التكاملية 

الفكر  تشكيل  إىل  أيضا  يهدف  واإلنساين. كام  املادي  بعالَميها  اآلفاق  تحكم  التي 

الالزم إلدارة الحوار لحل الخالف التنازعي. ويقوم العلم بصياغة ما سبق يف نصوص 

مقومات حل  أساس  ميثل  بذلك  وهو  الحقيقة.  بيان  يف  املرجعية  تشكل  )كتاب( 

الخالف.  

والفكر اإلنساين يف العلوم املادية واإلنسانية يتطور ضمن ثالث مراحل يستفيد 

منها كل البرش وال يختلف عليها اثنان. هذه املراحل تتمثل بثالث تطورات لحل 

أي إشكال:

قوانني  ووضع  الخلْقية  الصفات  تجميع  خالل   من  الخلْق  استقراء  1.مرحلة 

 .)closed form solution( موحدة لها يف ما يعرف بالحل املحكم

2. تطوير ءالية لقرن القوانني املختلفة ضمن قانون جامع تبيانا لكافة القوانني 

املحكمة. 

3.مرحلة تبسيط القوانني )تيسريها( ومنها القوانني الجامعة من خالل كود أو 
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دستور بحيث يسهل توصيلها )قراءتها( ألكرب قطاع ممكن من الناس يف ما يعرف 

.analogy بالحل التشابهي

الكود أو الدستور ميثالن املرجعية لحل الخالفات التنازعية يف البلدان املتقدمة. 

وهذه متثل أساس حل التنازع يف الفكر العلامين الذي ينظر بعني واحدة.

فالله  الحقيقة.  أخرى ملعرفة  ما سبق عني  إىل  فيضيف  اإلسالمي  الفكر  أما يف 

للحق:  ...)6(الحج] عرف مصدرين  الَْحقُّ ُهَو  اللََّه  ِبأَنَّ  َذلَِك   ] الحق  سبحانه وهو 

]41/الزمر، والكتاب املنظور: [  الكتاب املسطور [ إِنَّا أَنزَلَْنا َعلَيَْك الِْكتَب لِلنَّاِس ِبالَْحقِّ

َركُْم فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم َوإِلَيِْه الَْمِصرُي )3(]التغابن.  موِت َواأْلَرَْض ِبالَْحقِّ َوَصوَّ َخلََق السَّ

وقد تكرر ذكر الكتاب بنفس تكرار ذكر الحق )227 مرة( يف كتاب الله يف إشارة 

بينة إىل توحيد حقائق الَخلق وحقائق الكتاب1. 

فمعرفُة الحقيقة والعلُم بها من أي من املصدرين يساعد عىل فهمها من املصدر 

اآلخر. يؤكد ذلك قول الحق سبحانه يف خواتيم سورة اإلرساء: 

]قُْل ءاِمُنواْ ِبِه أَْو الَ تُْؤِمُنواْ إِنَّ الَِّذيَن أُوتُواْ الِْعلَْم ِمن قَبْلِِه إَِذا يُتىَْل َعلَيِْهْم يَِخرُّوَن 

)108( لََمْفُعوالً  َربَِّنا  َوْعُد  كَاَن  إِن  َربَِّنا  ُسبْحَن  َويَُقولُوَن   )107( داً  ُسجَّ لأِلَْذقَاِن 

[اإلرساء/17

اآليات السابقة تدعونا لإلميان بالقرءان وتقرر أن اإلميان إما أن يكون به أو ال 

يكون مؤكدة أثر القرءان يف الذين أوتوا العلم قبل اإلطالع عليه. فإن هؤالء يتزكون 

مبجرد سامعهم تالوة اآليات بسبب تحقق ما يف هذه اآليات من حقائق ووعود 

عرفوها قبل ذلك من الواقع. فعىل سبيل املثال ال الحرص وْعُد ربنا ووْعده الحق [ 

...)21(/الكهف ] يف سورة فصلت )والتي أكد سبحانه يف مطلعها  إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ

تفصيل الكتاب لقوم يعلمون2(:

َ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم يَْكِف ِبَربَِّك  ] َسرُنِيِهْم ءايِتَنا يِف اآْلفَاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّى يَتَبَنيَّ

ٍء َشِهيٌد  [)53(فصلت أَنَُّه َعىَل كُلِّ يَشْ

1-  وردت كلمة كتاب معرفة ونكرة 230 مرة يف كتاب الله سبحانه منها 3 مرات وردت بصيغة )أم الكتاب( فيتبقى 227 

تكراراً يساوي تكرار ذكر الحق. 

لَْت ءايتُُه قُرْءاناً َعَرِبيّاً لَِّقْوٍم يَْعلَُموَن )3(]فصلت َن الرَّْحَمِن الرَِّحيِم )2( كِتَاٌب فُصِّ 2-   [ حم )1( تَنِزيٌل مِّ
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املنظور ستجده مصاغا يف  الكتاب  البرشية يف  ما تستقرئه  بأن  فهذا وعد عام 

الكتاب املسطور وهو وْعد  بجمع العلم واألميان. والقرءان يقرن بني ءايات اآلفاق 

واألنفس بحيث يوحد بني الُسّنن التي تحكمهام. فكل علم يف اآلفاق له انعكاس 

يف األنفس والعكس صحيح فكل علم يف األنفس له انعكاس يف اآلفاق. ويف تأكيد 

خضوع اآلفاق واألنفس للُسّنن نفسها يقول الحق مذكراً بأنه خالق األشياء وخالق 

الُسنن التي تحكمها والتي ال تتبدل وال تتحول:

موِت َواأْلَرِْض أَكْرَبُ ِمْن َخلِْق النَّاِس َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن )57(  ]لََخلُْق السَّ

[غافر 

] فَلَن تَِجَد لُِسنَِّت اللَِّه تَبِْديالً َولَن تَِجَد لُِسنَِّت اللَِّه تَْحِويالً/43[فاطر

عاملي  النظام  هذا  واحد،  نظام  يحكمه  املنظور  الكتاب  أن  يؤكد  سبق  ما  كل 

الفكر متشابه القوانني. ولكن ال ميكن دراسته كوحدة واحدة. أي أننا مضطرون إىل 

تجزئته الستقراء قوانني تحكم أجزاءه أوال ثم محاولة وضع نظام مشرتك يجمع هذه 

القوانني جميعها يف بوتقة واحدة1. هذا التطور الذي سارت عليه البرشية )وال تزال( 

أَْشَعَر الباحثني بالعجز الشديد املتنامي عن اإلحاطة يف عرص ثورة املعلومات.  مام 

يجعل فرز املعلومات ومحاولة وضع نظام شامل يتصاعد صعوبًة مع الزمن. فكلام 

زاد علم اإلنسان زاد إدراكه لعجزه وحاجته إىل من يعينه. خصوصا حني يزداد حجم 

الله كتابه  املشكالت بحيث يصبح مثن أي تجارب إضافية باهظاً جداً. لهذا أنزل 

النار  الناس عىل شفا حفرة من  كان  املناسب حني  الوقت  )القرءان( يف  املسطور 

يْطَاُن أَْعاَملَُهْم  ن قَبْلَِك فََزيََّن لَُهُم الشَّ فأنقذهم منها: [ تَاللِّه لََقْد أَرَْسلَْنا إىَِل أَُمٍم مِّ

َ لَُهُم الَِّذي  فَُهَو َولِيُُّهُم الْيَْوَم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم )63( َوَما أَنزَلَْنا َعلَيَْك الِْكتَب إاِلَّ لِتُبَنيِّ

اْختَلَُفواْ ِفيِه َوُهًدى َورَْحَمًة لَِّقْوٍم يُْؤِمُنوَن )64(]النحل

التجارب  من  الهائل  الكم  هذا  هضم  صعوبة  ظهرت  القرن  هذا  مستهل  ويف 

1-  الفكر يتطور من الكل إىل الجزء ومن ثّم من الجزء إىل الكل يف حلقات متصلة.
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واالكتشافات البرشية وتنقيحها ماّم يُحتّم  وجود مرجع ربّاين علوي يساعد العامل 

إىل  العودة  يقتيض رضورة  وهذا  إنسانية.  عاملية  زاوية  من  اكتشافاته  رؤية  عىل 

كتاب الله املسطور لتكوين رؤية إنسانية تساعدنا عىل هضم املعلومات وإصالح 

البناء. وقد نبه الحق إىل ذلك يف سورة النمل يف سؤال استنكاري: 

يَح برُْشاً بنَْيَ يََدْي رَْحَمِتِه أَِءلٌَه  ن يَْهِديُكْم يِف ظُلُمِت الرَْبِّ َوالْبَْحِر َوَمن يُرِْسُل الرِّ [ أَمَّ

َن  ن يَبَْدؤا الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوَمن يَْرزُقُُكم مِّ َع اللَِّه تَعىَل اللَُّه َعامَّ يرُْشِكُوَن )63(  أَمَّ مَّ

َع اللَِّه قُْل َهاتُوا بُرْهَنُكْم إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي )64(]النمل اَمِء َواأْلَرِْض أَِءلٌَه مَّ السَّ

أهمية الهدى في تشكيل اإلختالف التكاملي ولحل الخالف التنازعي: 
من املهم جدا وضع ءالية يتم من خاللها التأكد من إعطاء كل ذي حق حقه أي 

قرن العلم بالفعل )الفعل=الحكمة التطبيقية أو التزكية(. هذه اآللية هي الهداية 

التي من خاللها يتم ترجمة املسطور ليصبح منظور يف ما يعرف بالحكمة النظرية. 

رؤيتها  بسبب  العلامنية  الدول  أنتجتها  التي  الصناعية  الثورة  أن  للنظر  وامللفت 

االحادية  كان لها ءاثار سلبية منها الفساد البيئي واإلنهيار الخلقي.

 فقد تم التخلص من املخلفات الصناعية يف الكثري من األحيان عىل حساب عوامل 

للمخلفات  السلبية  اآلثار  إدراكها  بعد  الصناعية  فالدول  مادية.  او  إنسانية  أخرى 

الصناعية )فالتخلص منها بإلقائها يف املياه أدى إىل تلويث املياه والقضاء عىل الحياة 

البحرية فيها. وإلقاء املخلفات الصناعية يف األرايض أدى إىل فسادها وفساد الجو 

الهوايئ املحيط بها( سعت إىل حل املشكلة بطريقتني:

اتقاء ما أنتجته  البيئية يف محاولة   االوىل تكاملية من خالل ما يسمى الرتبية 

الصناعة يف القرنني املاضيني من فساد بيئي.  هذه الرتبية تحافظ عىل )حقوق كافة 

العوامل كأساس( و)تُوازن فيام بينها بحيث ال يطغى عالَم عىل ءاخر كقاعدة( لتكون 

بحوث  كانت  فإذا  للعاملني((.  )رحمة  وانسجام  بتوافق  العوامل  كافة  )بناء  مثرتها 

اآلفاق تهدف إىل كشف السنن التي تحكم الَخلق، فبحوث الرتبية تهدف إىل وضع 

قوانني الُخلُق لتكون منسجمة مع ُسنن الَخلق. 
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الثانية تنازعية من خالل إلقاء املخلفات يف دول أخرى )دول العامل الثالث( مام 

يشري إىل تدين املستوى األخالقي يف التعامل مع الضعيف. 

أهمية الكتاب المنير في تشكيل اإلختالف التكاملي ولحل الخالف التنازعي:
لقد فشلت الحضارة التنويرية يف الوصول إىل ما ترغب إليه من تزكية النفس 

لقصور نظرها وكرثة أخطائها واستنادها عىل القانون فقط مام أضعف ءالية التكامل 

الشخصية   يف  انفصام  من  ذلك  عن  نتج  وما  والفعل  والتعلم  العلم  بني  والربط 

تعاين منه شعوب األرض غنيها وفقريها والذي ينىس فيها اإلنسان ذاته ويتناقض يف 

لحظات ضعف لعدم وجود ِذكٍْر دائم متجانس1 يحفظه مام أدى إىل تكليف النفس 

ما ال تطيق فتصاعدت حدة الخالفات كام وكيفا مام ينذر بعواقب وخيمة ال يقدر 

عىل دفْعها إال الله سبحانه. وباملقابل فشل العامل اإلسالمي يف حل اختالفاته حتى 

أصبح املثل الشائع: اتفق العرب عىل أن ال يتفقوا. 

واملتدبر أحوال العامل اليوم يجد ارتفاع حدة اإلختالف التنازعي إىل حدود تنذر 

بعواقب وخيمة سواء عىل الصعيد العاملي أواإلقليمي أوالقروي حتى أصبح الخالف 

التنازعي عىل املستوى األرسي بني الرجل وامرأته واآلباء وأبنائهم وبني األخوة إىل 

مستوى غري مألوف. 

واألصل أن يراجع العامل بكل ما فيه من حضارات مرجعيته العلمية والتحكيمية 

إىل نقص وخلل علمي  املخرجات يشري  أي  فالواقع  الخلل.  أين  )التعليمية( لريى 

وحكمي. أي خلل يف املدخالت )العلم( وخلل يف الحكمة النظرية أي يف الحكم. 

وهذان السببان )العلامء والحكامء: املدخالت واملعالجة( ميثالن السببان الرئيسان 

ملا يقع العامل فيه من خالف تنازعي. وقد قيل يف األثر: إثنان إذا صلحا صلحا الناس 

1-  يف الفرق بني شخصية إنسان يتلقى تعليامته من مصدر واحد وشخصية آخر يتلقى من مصادر متناقضة ورمبا متصارعة، 

يقول الله سبحانه:

أَكْرَثُُهْم اَل يَْعلَُموَن)29(]  لِلَِّه بَْل  اللَُّه َمثاًَل رَُجاًل ِفيِه رُشَكَاُء ُمتََشاكُِسوَن َورَُجاًل َسلاًَم لِرَُجٍل َهْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل الَْحْمُد  ] رَضََب 

الزمر/39
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وإذا فسدا فسد الناس العلامء والحكام. وهذا ما بينه الله عز وجل يف كتابه املنزل: 

هم  فالسادة  ِبياَل)67(األحزاب.  السَّ فَأََضلُّونَا  وَكُرَبَاَءنَا  َساَدتََنا  أَطَْعَنا  إِنَّا  َربََّنا  َوقَالُوا 

العلامء والكرباء هم الحكام. وورود هذه اآلية يف سورة األحزاب مدعاة للتفكر. 
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الخاتمة
إذا كانت العلامنية ترى الكون برؤيا أحادية تعزل الدين فيها عن الحياة. وكانت 

الرؤيا الدينية التي يقودها السلمون تعالج قضاياها بعيون املوىت عاجزة عن اإلتيان 

بجديد حتى أصبحت حضارة استهالكية أكرث منها إنتاجية.  فإن محاولة كل منهام 

البرشية. وحتى  بالفشل. فكل منهام قدمت يف مسرية نهضة  إلغاء األخرى باءت 

يكون الخالف تكامليا وليس تنازعيا كام يريد الله سبحانه فال بد أن يسود السالم 

)أي دين اإلسالم الحق( الذي من خالله تتكامل الخالفات لحل مشاكل البرشية.

الله املنظور وكتابه املسطور.  فالدين الحق يبني أن مصدري الحق هام كتاب 

عىل اإلنسان كشف حقائق الكتاب املنظور لفهم الكتاب املسطور واالحتكام إليه 

لحل الخالفات. وهذا يشبه ولله املثل األعىل صناعة اإلنسان الذي ينظر بعني إىل 

املادة املصنوعة وبالعني األخرى  إىل كتاب تعليامت الصانع Manual قبل وعند 

تشغيله أو صيانته من أجل أن يحسن االنتفاع به أطول فرتة ممكنة.  

والتعلم  العلم  عىل  تقوم  التنازعي  الخالف  حل  جدلية  املنظور  الكتاب  يف   

)الهدى( والفعل )الكتاب املنري(. الكتاب املنظور غري كاف لتحقيق النهضة واإلبقاء 

عليها مبا خلفه من رصاعات وفساد بيئي وانهيار ُخلُقي العتامده التجربة والخطأ 

فقط وعدم وجود حدود يلتزم بها وتغليب الهوى واملصالح الشخصية عىل القيّم 

املنظور  الله  كتايب  قرن  من  بد  ال  األرض  مهمتنا يف عامرة  نصلح  وليك  األخالقية. 

بالباطل  الحق  لبس  عدم  أوال  يستدعي  القرن  والُخلُق(.  هذا  )الَخلْق  واملسطور 

ليكون الحق وقود الفكر. ويستدعي ثانياً إدراك أن نصوص الكتاب املسطور تزودنا 

بالنظرة الشمولية والتفصيلية لكل واقع، وتقدم لنا مرجعيًة ِقيميًة حيادية لالحتكام 

إليها يف أي خالف. 

من  صنفان  والتعليم(  التعلم  )أي  الهدى  قواعد  يف  سبحانه  الحق  عاب  وقد 

الناس: الصنف األول الذي ال يستند عىل العلم يف الجدال:

َوِمَن النَّاِس َمْن يَُجاِدُل يِف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعلٍْم َويَتَِّبُع كُلَّ َشيْطَاٍن َمِريٍد)3(الحج

الَِّذيَن يَُجاِدلُوَن يِف َءايَاِت اللَِّه ِبَغرْيِ ُسلْطَاٍن أَتَاُهْم كَرُبَ َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن 
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ٍ َجبَّاٍر)35(غافر َءاَمُنوا كََذلَِك يَطْبَُع اللَُّه َعىَل كُلِّ قَلِْب ُمتََكربِّ

والصنف الثاين الذي ال يقرن بني العلم والعمل: 

كَرُبَ َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه أَْن تَُقولُوا َما اَل تَْفَعلُوَن)3(الصف. 

ومامل تحتكم البرشية إىل مرجعية ربانية عليا يف العلم واإلميان فال ميكن تحقيق 

السالم وحل الخالفات التنازعية:

ِشَقاٍق  لَِفي  الِْكتَاِب  يِف  اْختَلَُفوا  الَِّذيَن  َوإِنَّ  ِبالَْحقِّ  الِْكتَاَب  نَزََّل  اللََّه  ِبأَنَّ  َذلَِك 

بَِعيٍد)176(البقرة
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