
 

 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

آيف تتحقق آرامة اإلنسان و التضامن اإلنساني من : الموضوع 
  اإليمان باهللامقتضى خالل 

  بحث مقدم 

  لحوار األديان المؤتمر السابعالدولي لمرآز الدوحة 

   )التضامن أإلنساني( 

  .م2009\10\22-20في الفترة ما بين 

  لرهيديمحمد القاسم أبوبكر حمدان ا\الدآتور 

المدير األآاديمي للمعهد الالتيني األمريكي للدراسات اإلسالمية في 
  .البرازيل

رسل اهللا وعلى خاتم األنبياء محمد الحمد هللا والصالة والسالم على 
  .بن عبد اهللا

  ...وبعد 

   محمد حامد المرواني رئيس هذه الجلسة\األستاذ الدآتور

   لهذه الجلسةة المقرر آاترينا ليانج\الدآتورة الفضلى السيدة 

الحاخام رينية   االب فيتوري يناري  :االخوة الزمالء االمتحدثون
  واسمحولي ان اخطات في نطق األسماء    سيرات

يها الحضور الكريم  أحييكم بتحية اإلسالم السالم واألخوات أخوة اإل
  ...:ثم أما بعد  .وبرآاتهاهللا عليكم ورحمة 
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ة الطيبة جانبا من القيم لس في هذه الجتناول معكمأسوف نشاء اهللا إ
  .من أجل آرامة اإلنسانالروحية التي تساعد في تحقيق الوحدة والتضامن 

  .قسمت هذا البحث الى مقدمة وثالث محاور

  المقدمة

جملة من القيم والمثل قد استطاعت الحضارة اإلسالمية أن ترسي 
وتراثية  ذج ثقافيةعبر تاريخها الطويل، وأن تكرس تلك القيم والمثل نما

 وسلوآية وإبداعية، ترآت آثارها العميقة والجّمة في شتى ميادين المعرفة
اإلنسانية

اهتمام تلك الحضارة، وعماد تلك القيم،  محور– دائمًا –وآان اإلنسان  
والتجارب، بحيث خّلفت لنا   والمواعظخطبوإليه اتجهت آل الدراسات وال

حدود م ن العطاء الفكريتلك الحضارة اإلسالمية نماذج م ال لأاإلنساني   

وتكريس . بشرفي القرآن الكريم إلحاح على قيم التضامن والتكافل بين الف
واآليات القرآنية في هذا المجال آثيرة جدًا، . بين الناس جميعًا لهذه القيم

يخاطب الناس جميعًا بهذا البعد العظيم المعبر عن روح  والقرآن الكريم
: البشرالمساواة بين

ذآر وأنثى، وجعلناآم شعوبًا يا أيها الناس إنا خلقناآم من:"قال  تعالى  "
.13 الحجرات وقبائل لتعارفوا، إن أآرمكم عند اهللا  اتقاآم"

:   وهذه اآلية الكريمة تؤآد قضيتين

مبدا المثلية والندية في أصل الخلق واإليجاد:القضية اآلولى 

آرم الناس عند اهللا هو اتقاهم وليس أأن اهللا تعالى يؤآد أن: والثانية 
 نسبًاأبيضهم أو أسودهم أو أغناهم أو أشرفهم

اإلنساني العميق لدى الحضارة وهاتان القضيتان تبرزان بوضوح الفهم 
  .اإلسالمية لحقائق الوجود البشري

فإن الناظر بهدوء في قضية حوار األديان يجد أنها قد تكون مفيدة 
ل قد تشتد الحاجة إليها إلى درجة الوجوب ، في هذا العصر المخيف ، ب
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والغرب في مجمله يشكو ابتعاده التدريجي عن القيم اإلنسانية ، 
 عن طمأنينة وسكن روحي  يأوي إليه ، واإلنسان الغربي أصبح يبحث

فأخذ يبحث عن هذا السكن في الفن والموسيقى واألدب والرياضة ، لذا 
والتي هي موجودة في القيم , في بحث دائم عن السكينة والطمأنينةفهو 

  .الروحية 

آما أن اإلنسان الشرقي أو العربي لم يحالفه الحظ آثيرا في التوفيق 
 أتستفادة من الحياة  المادية المعاصرة لذا نش الروحية واالهبين قيم

الضرورة ملحة في  الحوار بين اتباع أهل األديان إليجاد آلية تضمن 
التوافق بين الحياة المادية والعقل من جهة والحياة الروحية والقيم 

  . كرامة اإلنساند والتصادم المدمر لاألخالقية من جهة أخرى منعا للتضا
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  حور االولالم

  :القيم الروحية

االنسان مخلوق من مادة وروح، وقد يسر اهللا له سبل العيش في 
هذه الحياة، وأمده بالتوجيهات الالزمة للعناية بالجانبين المادي 

والروحي،ففي الجانب االول أرشده إلى وسائل حاجاته المادية من غذاء 
 عبادته وفي الجانب الثاني أرشده إلى.وآساء وعالج ونحو ذلك

واالخالص له، والشكر له على نعمه بالتزام الصدق والعدل والرحمة 
وبذلك يحصل االنسان على غذاء متوازن لمكوناته المادية ...والتواضع

الروحية،والتوجيهات التي يتضمنها الجانب الثاني هو ما يعبر عنه بالقيم 
  .الروحية

ح جنود مجندة، إن اإلنسان بال روح جماد آسائر الجمادات، واألروا
ما تعارف منها ائتلف وما تناآر منها اختلف، أمر الروح أدهش العقول 

قل {: جل وعال وحير الفحول، وال عجب فإنها سر األسرار، وقد قال ربنا 
   85.اإلسراء .}الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليًال

هره، واهللا واإلنسان ال يسمو بلونه وال بطوله وال بماله وال بمظ
تبارك وتعالى ال ينظر إلى صورنا وال إلى أجسادنا وال إلى أموالنا ولكن 
ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فالقلوب هي موطن نظر اهللا، واإلخالص في 

األعمال شرط لقبولها عند اهللا، وهو قيمة روحية بل إن باطن الدين 
...... )  بالنيات إنما األعمال: ( محكوم بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

والعبرة ليست بالمباني ولكن بالمقاصد والمعاني، والتفاضل عند اهللا 
بالتقوى ومكانها القلب، وهي شفافية تدفع لفعل الخيرات وتحجز عن الشر 

  .العالمينوالموبقات، وتورث صاحبها الخوف من رب 
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  : في اإلسالم  أصول القيم الروحية-

القرآن والسنة، :س مرجعية أصيلة وهي تستند القيم الروحية إلى أس-
والسيرة النبوية العطرة التي تعد التطبيق العملي للقرآن، آما قالت 

آان :حين سئلت عن أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) ض ( عائشة
  .خلقه القرآن

  محل القيم الروحية من اإلنسان

فالقلب .نفسالمعبر عنه بالقلب والهو باطنه: اإلنسان بذلك المخاطب في  
أال بذآر: (( قوله تعالى  آمافي  وقوله  . 28الرعد )) اهللا تطمئن القلوب  

   الجسد مضغة أذا صلحت صلحوإن في أال {:صلى اهللا عليه وسلم 
الجسد آله وإذا فسدت فسد الجسد آله أال وهي القلب  )   .رواه البخاري

لم ما خلقنا اإلنسان ونعولقد: (( قوله تعالى والنفس آما في  
وقوله صلى  . 16ق ))توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل  : (إن اهللا اهللا عليه وسلم
 اخرجه البخاري .   .)به أو تتكلم

  : خصائص القيم الروحية-

  : تتميز القيم الروحية في اإلسالم بخصائص ثالث-

قيم ثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمكان،وتبدل لفا: خصيصة الثبات– 1
  .الظروف واألحوال، ولكن قد تتغير وسائل تحقيقها

 أن المسلم مطالب بتحري هذه القيم يعني:  خصيصة االستمرار– 2
  .والتزامها في مختلف مواقف الحياة 

و أن هذه القيم توجه سلوك اإلنسان في مختلف :  خصيصة الشمول -3
ة حيث تشمل عالقته بربه وبنفسه، وبأسرته وجيرانه مجاالت الحيا

قل إن صالتي و { : وبالناس آلهم، وبالبيئة المحيطة به، آما قال تعالى 
  }نسكي  ومحياي ومماتي هللا رب العالمين 
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وحاجاته .مجاالت القيم الروحية وهي متعددة بتعدد اهتمامات اإلنسان 
خالص والتوآل والصبر التوبة واإل: عبر أخالق شرعية شمولية منها 

ولتحقيق ذلك ال بد مما يلي. الخ.....والرضا   : والشكر  

 -1  أآثروا من( الحديث آما في االستحضار الدائم لآلخرة والموت ،
صلى أخذ رسول اهللا[ قال ) ض(وعن إبن عمر )  الموت -ذآرهاذم اللذات 

 بمنكبي  الدنيا آأنكآن في:وقال    ر سبيلغريب أو عاباهللا عليه وسلم

 .الموازنة بين مطالب الروح والجسد وعدم تغليب الجانب المادي -2

 -3 آثرة ذآر اهللا لطمأنة القلب وتحصيل  .....لنفس لسكينة ال

,  الفرائضآالعبادات المختلفة  األخالقتزآية النفس ب وتقويال  4- 
اعبد اهللا آأنك الحديث أرآان اإلسالم الخمسةوالمتمثلة في قيم   فيآما 

، لذلك أرشدنا اإلسالم إلى  ...متفق عليه) راه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ت
} وقد خاب من دساها  * قد أفلح من زآاها{: تزآية النفس قال تعالى 

إلى النوافل لتحصيل الحد األعلى من الكماالت  إضافة .10-9الشمس 
  ..النفسية والروحية
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المحور الثاني
. من مقتضيات اإليمان باهللا التضامن اإلنساني

:  التضامنمعنى 

تعني عبارة التضامن في داللتها العامة توثيق عرى التعاون 
والتآزر بين الناس، سواء داخل المنظومة األسرية الضيقة، أو  والتآلف

   .داخل آيان قومي أو وطني، أو في إطار العالقة اإلنسانية العامة

ت من التضامن حددها علماء ويمكن أن نميز بين أربعة مستويا
   :وفصلوا القول فيها االجتماع

 التضامن الغريزي، حيث يتساوى اإلنسان والحيوان في لحمة 
  .االئتالف وااللتحام بين أفراد األسرة البيولوجية

التضامن القبلي الناتج عن رابطة النسب والقرابة داخل التشكيلة  
  . العصبية، من قبائل و عشائر

 و ممارسات   التضامن الوظيفي، فكل بنية إنتاجية تفرز مهنا
تناسبها أصناف وطبقات تنشأ بينها عالقات تعاضد وتضامن، تتجاوز 

   .اإلطار العشائري أو الطائفي الضيق

، أي الشكل الرفيع األسمى من )المعنوي(التضامن الروحي 
يم واألخالق التضامن الناتج عن معاني ودالالت إنسانية مطلقة وهي الق

ومن الواضح أن هذا الشكل األخير من أشكال  .المشترآة بين البشر
التضامن الروحي وهو الذي يعنينا في هذا اللقاء الطيب الجامع الهل 

  . في دوحة الخيراألديان
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وقد آانت لنا تجربة في المعهد الالتيني األمريكي للدراسات 
مع أتباع أهل األديان في  اإلسالمية في البرازيل حيث لنا لقاء سنوي يج

وآرامة تفعيل دور الدين ألحياء القيم اإلنسانية المشترآة من أجل السالم 
في المجتمع البرازيلي فكانت الوصايا الربانية اإلنسان مع أخيه اإلنسان 

قل تعالوا اتل (. المنزلة في التوراة واالنجيل ومفصلة في القران ) العشرة(
هي القاسم المشترك بين . 155-151األنعام ....) ....ما حرم عليكم ربكم  

اتباع الشرائع السماوية الثالث وغيرها في تحقيق التعاون والتضامن 
  .  بالقيم الروحية 

فقيم التضامن تواجه اليوم تحديات عظمى، و تتعرض للتآآل و 
اإلنحسار، و لم تعد المؤسسات الدولية التي قامت ألجل تفعيلها قادرة على 

  .ها و التعبير عنهاتجسيد

 و هذا ما يفسر دون ريب ظاهرة  العنف والحروب  و واقع            
الصراعات ، مما يستوجب إعادة تأصيل هذه القيم في مقوماتها الفكرية و 

  .آلياتها العملية

وهنا يجب إضطالع الديانات العالمية الكبرى بأدوار هامة في إحياء قيم 
لحضارات اإلنسانية الكبرىو مصدرا رئيسيا التضامن بإعتبارها أرضية ا

و بالنسبة للمسلمين . لهذه القيم، و إليها ينتسب أغلب سكان البشرية 
على الخصوص، ال بد لهم من إستلهام رسالة دينهم الحنيف الذي أنزل 

رحمة للعالمين، و تكريما لإلنسان، و تأسست أخالقياته على توطيد 
من األسرة إلى األمة إلى الرباط : التضامن في مستوياته المختلفة 

  .خوة في الخلق إخوة في الملة أو إاإلنساني العام، فالبشر أما 
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  المحور الثالث

  .القيم الروحية وتحقيق الوحدة والتضامن

ذلك أنها قد , األمراض النفسية أخطر من الجسدية عالجًا و عاقبًة 
نهاية المطاف و انكسار باالنسان دون أن يدري الى هاوية عميقة  تودي

االنسان على ذلك لاو عذاب أليم في اآلخرة  , في الدنيا و ال يمكن جبره
ليعتلي درجات في الجنة عليه ان يتطهر و! اُمفلساال يكون يوم الحساب 

يأتي اهللا بروح طاهرة  من هذه األمراض و الصفات الروحية الخبيثة و
   .89 الشعراء ))سليم  بقلباال من اتى اهللا: ((  و عال يقول جل فاهللا 

أضع هنا عرضًا موجزًا لبعض امراض القلب او لنقل امراض الروح 
حقيقًة أنها أخالقيات و لكن يجب , علينا المصطلحات الطبية  لئال تتشابه

ان الكثير منا ينسى نفسه و قد يكون هو ُمبتلى بشيء من  علينا اال ننسى
آالكبر , آلخر د ومن مجتمع لفرتختلف من فرد  هذه األمراض بدرجات

   .الغلو الحسدو,  و الخيانةالغدر , طمعالوالشراهة , الغرورو

  . والغرورالكبر

يتعالى فيها أناس على , الكبر من الرذائل االجتماعية الخطيرة 
االعجاب , فيكون المجتمع ضعيف و الصلة بين األفراد مهلهلة  أناس

 هذه المشكلة أن المتكبر يتعامى و غير, اال شكًال للتكبر  بالنفس ما هي
أساس ما   الكبر هوو,أخطائه و عيوبه و ال يقبل اال مدحه  عن نقائصه و

 نحن فيه من بالء و فتنة في األرض لوال رفض ابليس السجود ألدم بسبب
سبب الكبر و, نا اءتكبره لما آان ابليس اليوم معنا في هذه الحياة همه اغو

سأصرف عن : (( يقول اهللا تعالى  , يالصراط السو عن صاحبه يصرف
 يتكبرون في األرض بغير الحق و ان يروا آل آية ال يؤمنوا آياتي الذين
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و ان يروا سبيل الغي , سبيل الرشد ال يتخذوه سبيًال  
األعراف ))  ذلك بأنهم آذبوا بآياتنا وآانوا عنها غافلين يتخذوه سبيال 

146.  

  

 الحسد
  

من يشقي نفسه و يجعل همه النظر الى غيره ,  الحياة الحسد نكد
و ! عمل ُمتعب, تلك النعمة عنه حقًا حياته متعبة و شاقة  ليتمنى زوال

فاشل يفتقد الى الثقة بنفسه و يستشعر العجز فال يقدم  الحسود هو انسان
اذا تفشى , عديم النفع متقاعسًا عن أداء اعماله  شيئًا للمجتمع و يكون

بمجتمع يكره فيه اآلخرون لبعضهم و يظل  نتهياي المجتمع الحسد ف
بذلك يخسر , االجتماعية و الُخُلقية  المجتمع متخلف مشوب بالمشاآل

أم يحسدون الناس على ما آتاهم  : (لبتنزيل  افيالحسود دنياه و آخرته و 
لحسد من آثار في تفشي الحقد و البغضاء او, 54النساء ) اهللا من فضله 

 . اإلنسانيتمعفي المج
   الحرص

 المبالغة في حب المال و المتاع و الخوف على ضياعه و حب وهو
من يجعل همه االستزادة من المال و يحرص على , و التعلق بها  الدنيا

و آأنما انعكس األمر عليه فبدًال من , هو اال أسير الحرص  عدم انفاقه ما
رص الشديد الذي يجعل هذا الح! للمال صار المال يملكه ان يكون مالكًا

جنته ال تزيد هذا االنسان اال غباًء و سذاجة و اهانة و  الدنيا و آأنما هي
قد يجره الحرص الى ارتكاب المعاصي في سبيل , ذليل سلبًا للكرامة خانع

به قد يترك واجبات مهمة بسبب انشغاله  !تحصيل المال و تكديسه و  
األهمية تقديمها و االهتمام بهاو هذه األمراض الثالثة اآلنفة الذآر من  

 فأما الحرص فان آدم عليه .لحل المشكالت االجتماعية فهّن أم المعاصي 
عن الشجرة حمله الحرص على أن أآل منها وأما  السالم حين نهي

 بالسجود الدم استكبر ، وأما الحسد فابنا آدم االستكبار فابليس حين امر
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مراض  المجمع في أملين هذه األنحن مت 
خطورتها على المجتمع اإلنساني المنصوص علبها  في التوراة اإلنجيل 

؟. والقران

الثاني يعتبر مترتبًا على األول ؛ فإذا وجد المضمون الصحيح ولذلك 
من والقيم والعقائد انعكس هذا في واقع التطبيق العملي  من المبادئ

ما في هذا الكون، ونعلم  اه اإلنسان ، وتجاهتجالتعاون والتضامن والوحدة 
: مزاياها وأآثر فوائدها  جميعًا أن العقيدة اإلسالمية اإليمانية من أبرز

لها طريقة عالقته  أنها تكشف حقيقة اإلنسان من نفسه ، وأنها توضح
البشر أجمعين، بل  باهللا سبحانه وتعالى، وبإخوانه من المؤمنين ، وبسائر

والجمادات ، وآيف   بكل ما في هذا الكون من األحياءتحدد له عالقته
ويحدد موقعه  يتعامل في إطار تصور متكامل يربط اإلنسان بهذا الكون ،

 .  أيضافيه ويربطه ليس بهذه الحياة الدنيا فحسب وإنما بالحياة األخرى
  

الروحية ،  المادية التي خلت من القيمياة لكننا نرى أن هذه الح 
قضية  د أصال إلى دين ، وجعلت قضية المبادئ واألخالقوالتي لم تستن

متغيرة بحسب االحتياج، سنرى أنها لما خلت من هذا المضمون تحولت 
وحش آاسر ، بل تحولت إلى مرض معدي قاتل يصيب اإلنسانية في  إلى

، وعلى آل األصعدة ، ويتأثر بها الرجل والمرأة ،  آل مناحي الحياة
الكبير آما تتأثر به الصحة ، ويتأثر بها  والطفل الصغير ، والشيخ

   نواحي الحياةاالقتصاد ، وتدّمر بها آثير من

تدمي القلب أغلبها اليوم بما فيه من مشاآلفالحياة العصرية  
يكون الفكر  أخالقية و ان قلنا سببها الفراغ الفكري فال بد أنوروحية 

اقتالعها من  بد منالزالة المشاآل المجتمعية الحالية ال ! جزء من الروح
 راض الروحيةمأساسها و األساس هو تزآية النفس و التخلص من األ

   اإلنسانيتضامنالتي تمنع من التعاون الوالجماعات لألفراد 
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  دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا وفي ختام آلمتي  هذه اشكر
المنظم لهذا المؤتمر والشكر دوحة الدولي لحوار األديان ومرآز ال

  م ايها  الجمع الكريم والشكر أوال وأخيرا هللا رب العلمين موصول لك

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  

  

  كر حمدان  الرهيديوب محمد القاسم أب\د

المدير األآاديمي للمعهد الالتيني األمريكي للدراسات 
  .اإلسالمية

  البرازيل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :راجع الم

 )1(  . القرآن  الكريم
.صحيح البخاري  )2(
فتح الباري  )3(
: المجتمع العربي في القرن العشرين : الدآتور حليم برآات   )4(

مرآز دراسات الوحدة . بحث في تغيير األحوال و العالقات
  ).201 – 191ص  ( 2000 بيروت–العربية 

ي الحوار المسيح : سعود المولىحول حوار الديانات راجع ) 5 ( )5(
  1996 دار المنهل بيروت –ضرورة المغامرة : 
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