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 الباب الرابع

 فوائد القوة اإلنسانية لحياة اإلنسان
 

اإلنسان خلق خاص ميزهم اهلل عن خملوقاته خبصائص رائعة. ويلحظ من البيانات اآلتية 

أن فيها فوائد مهمة ما يصادف من أهداف خلقهم ما  من أنواع القوة اليت متكن ىف نفس اإلنسان

 يأيت أهنم: 

 د اهللعبيأ. 
 

وما " :واألساس إذ يقول سبحانه وتعاىل ن عبادة اهلل هي األصلوليس من شك يف أ 

 قال ابن كثري ىف تفسريه. (16: [15، 760] " )سورة الذارياتخلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

ال حتياجي إليهم.  اَلمرهم بعباديت ال أي إمنا خلقتهم "ما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونو ": 

إال ليقروا بعباديت طوعًا أو كرهاً. وهذا  أي "ليعبدون إال"ن عباس وقال علي بن أيب طلحة عن اب

أي إال للعبادة, " إال ليعبدون"جريج: إال ليعرفون, وقال الربيع بن أنس  اختيار ابن جرير وقال ابن

 السموات واألرض ولئن سألتهم من خلق" ،السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما ال ينفع وقال

 هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك, وقال (51: [95، 710] ورة لقمان)س "ليقولن اهلل

 .1املؤمنون الضحاك: املراد بذلك

 

                                                 

، 0ط  ،(5339القاهرة: دار احلديث، ) تفسري القرآن العظيمأىب الفداء إمساعيل بن عمربن كثري القرشي الدمشقي،  1 
 .593، ص 4ج 
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رفة اهلل تعاىل وعبادته جل هذه احلياة هي مع ن مهمة اإلنسان يف هذا الوجود ورسالته يفإ

وأسبغ عليه  خلقه فسواه فعدله وشق مسعه وبصره ونفخ فيه من روحه هي: أن يعبداهلل الذي وعال

األرض  ويقيم دينه يف ،هاهلل خلق اإلنسان ليطيعه وليمتثل أمره وجيتنب هنيو  ة،وباطن نعمه ظاهرة

العمل يكون عبادة هلل بشرط  فمن فعل ذلك إميانا واحتسابا كان عابدا هلل سبحانه وتعاىل . ألن

 مسايرة للمجتمع.  اإلميان واالحتساب ال عادة وال جماملة أو

مبا شرعه اهلل ودعا إليه رسوله حممد  االلتزام :هلل الىت خلق االنسان ألجلها هىالعبادة و 

وحترميا فهذا هو الذى ميثل عنصر الطاعة واخلضوع هلل سبحانه  صلى اهلل عليه وسلم أمرا وهنيا حتليال

ابد هلل فهذا ليس ع ه،ب ذوقه وخيالفه فيما اليناسب هواأما أن يطيع اإلنسان اهلل فيما يناس .وتعاىل

َا يَ تمِبُعونَ  " :بل هو عابد هلواه يقول تعاىل يف مثل هؤالء  " َأْهَواَءُهمْ  فَِإْن َلَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أمنم

 (17: [52، 743] )سورة القصص

  من حيث العموم واخلصوص نوعان:  وللعبادة

يدخل فيها املؤمن والكافر وهي تشمل عبودية مجيع الكائنات هلل عز وجل،  ،عبادة عامة (أ

إن  "واإلنسان واحليوان، مبعىن: أن كل من يف الكون حتت تصرف اهلل وقهره، قال عز وجل: 

  . (39: [53، 744] مرميسورة ) "كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبداً 

واعبدوا اهلل وال " وهي عبادة املؤمنني لرهبم، وهي اليت عناها اهلل عز وجل بقوله: ،عبادة خاصة (ب

وهذه هي العبودية اليت حتصل هبا  . (96: [4، 723] النساءسورة ) "تشركوا به شيئاً 

  النجاة يوم القيامة. 
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  :وهي من حيث تعلقها بالعبادالعبادة و 

  :عتقاديةإعبادات  (أ

ر وبيده وهذه أساسها أن تعتقد أن اهلل هو الرب الواحد األحد الذي ينفرد باخللق واألم  

  الضر والنفع وال يشفع عنده إال بإذنه، وال معبود حبق غريه. 

ومن ذلك أيضا: االعتقاد والتصديق مبا أخرب اهلل تعاىل عنه، كاإلميان باملالئكة والكتب   

ليس الرب أن تولوا وجوهكم "والرسل واليوم اآلخر والقضاء والقدر يف آيات كثرية كقوله عز وجل: 

سورة ) "املغرب ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني قبل املشرق و 

  . (500: [5، 720]البقرة

  :عبادات قلبية (ب

  وهي األعمال القلبية اليت ال جيوز أن يقصد هبا إال اهلل تعاىل وحده، فمنها:  

هلل تعاىل، وحيب عباده الذين حيبونه احملبة اليت ال تصلح إال هلل تعاىل وحده، فاملسلم حيب ا  

ومن الناس من يتخذ من دون اهلل أندادًا حيبوهنم كحب "سبحانه، وحيب دينه، قال اهلل عز وجل: 

  . (561: [5، 720] البقرةسورة )  "اهلل والذين آمنوا أشد حباً هلل 
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األمر إليه مع األخذ ومنها التوكل: وهو االعتماد على اهلل تعاىل واالستسالم له، وتفويض   

: [1، 735]ملائدةسورة ا) "وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنني "باألسباب، قال اهلل عز وجل: 

59) .  

ومنها اخلشية واخلوف من إصابة مكروه أو ضر، فال خياف العبد أحدًا غري اهلل تعاىل أن  

 املائدةسورة ) " شخشوا الناس واخشون فال"يصيبه مبكروه إال مبشيئة اهلل وتقديره، قال اهلل عز وجل: 

[735 ،1] :44).  

  :عبادات لفظية أو قولية (ج

وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقدها وَل ينطق هبا َل حيقن دمه وال ماله، فقد قال  

 اللمُه، فَِإَذا قَاُلوَها َوَصلمْوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم: )أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النماَس َحىتم يَ ُقوُلوا اَل إَِلَه ِإالم 

َنا ِدَماُؤُهْم َوأَْمَواهُلُْم ِإالم حِبَ  َلتَ َنا َوَذحَبُوا َذبِيَحتَ َنا فَ َقْد َحُرَمْت َعَلي ْ قاَها َوِحَسابُ ُهْم َعَلى َصاَلتَ َنا َواْستَ ْقبَ ُلوا ِقب ْ

  اللمه ( رواه البخاري. 

إال اهلل تعاىل، سواء كان طلبًا للشفاعة أو غريها من دعاء غري اهلل فيما ال يقدر عليه  

وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من "املطالب، قال اهلل عز وجل: 

 . (56: [57، 715] يونسسورة ) "الظاملني 

  :عبادات بدنية (د
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ومنها  . (5الكوثر: ) "ر فصل لربك واحن"كالصالة والركوع والسجود، قال اهلل عز وجل:   

سورة ) "وليطوفوا بالبيت العتيق "الطواف بالبيت، حيث ال جيوز الطواف إال به، قال عز وجل: 

  . (53: [55، 579] احلج

فليقاتل يف سبيل اهلل الذين يشرون )عز وجل:  ومنها اجل هاد يف سبيل اهلل تعاىل، قال   

سورة " )بيل اهلل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا احلياة الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف س

  . وكذلك وسائر أنواع العبادات البدنية كالصوم واحلج.(04: [4، 723] النساء

  :عبادات مالية  (1

كإخراج جزء من املال المتثال أمر اهلل تعاىل به، وهي الزكاة. ومما يدخل يف العبادة املالية   

 إلنساناسورة ) "يوفون بالنذر وخيافون يومًا كان شره مستطريًا "ل اهلل عز وجل: أيضاً: النذر، قا

[732 ،06] :0) . 

إن أنشطة اإلنسان وأعماله تندرج كلها ضمن املعىن الواسع للعبادة، إذا كانت على منهج 

وتكلم  شرع اهلل، واقرتنت بنية صاحلة، إذا طهر اإلنسان كالمه من الفحش والزور واألذى واللغو،

 بالصدق واإلحسان، وفعل ذلك كله ألن اهلل أمر به، كان ذلك عبادة. 

ًً يف أعماله التجارية واالقتصادية، وطبق أحكامه يف  ًً وباطنًا وإذا أطاع اهلل تعاىل ظاهرًا

 معامالته مع والديه وأقاربه وأصدقائه، ومع كل الذين يتعامل معهم، كان كل ذلك عبادة. 
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، وفعل كل ذلك ابتغاء مرضاة  وإذا أعان فقريًا أو ًً حمروماً، أو أطعم جائعًا وأعان منكوبًا

اهلل، فذلك عبادة. وباختصار كل أعمال املؤمن عبادة، إذا كانت مطابقة لشرع اهلل، وكانت بنية 

 طاعة اهلل وابتغاء مرضاته. 

 واستدل على أن مثل هذه األعمال من أفضل العبادة بقول رسول اهلل، صلى اهلل عليه

أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة "وسلم، يبني َفْضَل اإلصالح بني املتخاصمني: 

وزاد يف رواية: ال  ،والصدقة، قالوا: بلى، قال: إصالُح ذاِت البني، فإن فساد ذات البني هي احلالقة

  )رواه أبو داود( .2"أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدين

على السعي يف مناكب األرض بطلب الرزق تسمية مجيلة، ومالحظ حبق أن القرآن يطلق 

فإذا ُقضيِت "توحي برضا اهلل على ذلك السعي فسماه " االبتغاء من فضل اهلل"، مثل قوله تعاىل: 

. وقوله (57: [65، 557] سورة اجلمعة)" الصمالُة فانتشرِوا يف األرِض وابتُغوا من فضل اهلل

. (532: [5، 720] " )سورة البقرةتغوا فضالً من ربكمليس عليكم ُجناح أ ن تب"سبحانه: 

والقرآن الكرمي يقرن بني املسافرين لطلب الرزق واجملاهدين يف سبيل اهلل يف سياق واحد، كما يف قوله 

ًَ أْن سيكوُن منكم مرضى وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل وآخرون "تعاىل:  َعِلَم

 ًِ  ( .57: [09، 779] سورة املزمل)" يقاتلون يف سبيِل اهلِل

                                                 
، ج 9(، ط 5303)بريوت: دار الفكر، عون املعبود شرح سنن أيب داود، أىب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي،  2

 .565 – 565، ص 59
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وأن من روعة اإلسالم أن تشمل العبادة احلاجات الضرورية اليت يؤديها املسلم استجابة 

لدافع الغريزة البشرية، فاألكل والشرب ومباشرة الزوج لزوجته، وما كان من هذا القبيل، يدخله 

هي املادة السحرية العجيبة اليت  اإلسالم يف دائرة العبادة الفسيحة بشرط واحد هو النية، فالنية

  .3تضاف إىل املباحات و العادات فتصنُع منها طاعات وقربات"

فالعبادة َتَسُع احلياة كلها وتنتظم أمورها قاطبة من أدب األكل والشرب وقضاء احلاجة إىل 

لم بناء الدولة وسياسة املال، وشؤون املعامالت والعقوبات، وأصول العالقات الدولية يف الس

 واحلرب.

من البيان السابقة يتضح لنا "إن عبادة اهلل ليست حمصورة يف الصالة والصيام واحلج، وما 

يلحق هبا من التالوة والذكر والدعاء، كما يتبادر إىل فهم كثري من أبناء املسلمني، إذا ُدعوا إىل 

قد قاموا حبق األلوهية، وأدموا عبادة اهلل، وكما حيسب كثري من املتدينني أهنم إذا قاموا هبذه الشعائر ف

واجب العبودية هلل كاماًل، إن هذه الشعائر العظيمة واألركان األساسية يف بناء اإلسالم، على 

منزلتها، إمنا هي جزء من العبادة اليت يريدها اهلل من عباده. واحلق أن دائرة العبادة اليت خلق اهلل هلا 

  4.اإلنسان، دائرة رحبة واسعة

سورة )" وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونِ "ملناسبة عن العبادة قول اهلل تعاىل: واالية ا

(، قد دلت على أن هناك غاية معينة لوجود اجلن واإلنس. ووظيفة 16: [15، 760] الذاريات

                                                 
 .64 – 69، ص 54(، ط 5331)مطبعة املدين: مصر،  العبادة ىف اإلسالميوسف القرضاوي،  3
 .15ص  نفس املرجع 4
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حمددة هي العبادة، أوهي العبودية هلل تعاىل. ومن هذه اآلية يتبني كذلك أن مدلول العبادة البد أن 

أوسع وأمشل من جمرد إقامة الشعائر التعبدية. فاجلن واإلنس ال يقضون حياهتم يف إقامة يكون 

الشعائر، يف الصالة والصيام واألذكار.. واهلل تعاىل ال يكلفهم هذا، وهو يكلفهم ألوانًا أخرى من 

 النشاط تستغرق معظم حياهتم. 

ة من النشاط احليوي يف فاإلنسان مكلف باخلالفة يف األرض، وهي تقتضي ألوانًا كثري 

عمارة األرض والتعرف إىل طاقاهتا، وحتقيق إرادة اهلل يف استخدامها وتنميتها، كما تقتضي اخلالفة 

 القيام على تنفيذ شريعة اهلل يف األرض. 

ومن مث يتجلى أن معىن العبادة، اليت هي غاية الوجود اإلنساين، أو اليت هي وظيفة 

من جمرد الشعائر، وأن وظيفة اخلالفة عن اهلل داخلة يف مدلول العبادة  اإلنسان األوىل، أوسع وأمشل

 قطعاً، وأن العبادة تتمثل يف أمرين رئيسني: 

هو استقرار معىن العبودية يف النفس، أي الشعور بعبودية اإلنسان لربه، وأن ليس  ،األول

 ، والكل له عبيد. هناك إال هذا الوضع، وهذا االعتبار، ليس يف هذا الوجود إال رب واحد

هو التوجه إىل اهلل بكل حركة يف الضمري، وكل حركة يف اجلوارح، وكل حركة يف  ،والثاين

 احلياة، التوجه هبا إىل اهلل خالصة، والتجرد من كل شعور آخر. 
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هبذا وذاك يتحقق معىن العبادة، ويصبح العمل الدنيوي كالشعائر، والشعائر كعمارة 

اجلهاد يف سبيل اهلل، واجلهاد يف سبيل اهلل كالصرب على الشدائد، والرضا األرض، وعمارة األرض ك

 بقدر اهلل، كلها عبادة وكلها حتقيق للوظيفة األوىل اليت خلق اهلل اجلن واإلنس هلا. 

اهلل عن ذلك علوًا كبرياً، وإمنا خيلق  إن من كمال اهلل تعاىل أنه ما خلق شيئًا عبثاً، تعاىلو 

يقول اهلل سبحانه وتعاىل:  .علمها، وجهلها من جهلها حل راجحة، علمها منحلكم بالغة، ومصا

نَ ُهَما الِعِبنيَ  َوَما َخَلْقَنا"  (56: [55، 709] )سورة األنبياء "السمَماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

الغاية السامية اليت هي عبادته، لكان  واإلنسان من مجلة ذلك اخللق، ولوال أنه خلقه لتلك

َا"ذلك، وقد نزه اهلل نفسه عن ذلك، فقال:  له عبثًا وسدى، تعاىل اهلل عنخلقه   أََفَحِسْبُتْم أمنم

َنا ال تُ ْرَجُعوَن فَ تَ َعاىَل   "اْلَكرميِ  اللمُه اْلَمِلُك احلَْقُّ ال ِإَلَه ِإالم ُهَو َربُّ اْلَعْرشِ  َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنمُكْم إِلَي ْ

 .(556 - 551: [59، 704] )سورة املؤمنون

البهائم يعيش مهال يأكل ويشرب  كما أنه لو خلق اإلنسان لغري العبادة، لكان مثل

 .لإلنسان نفسه، واملنافاة حلكمة العليم احلكيم ويتكاثر، وال خيفى ما يف ذلك من اإلهانة

إمنا خلقه ما خلق اإلنسان عبثاً، تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبرياً، و  فاحلاصل أن اهلل تعاىل

 .والتقرب إليه سبحانه لعبادته

العابد ال بد أن يكون عاماًل منتًجا،  العبادة املقصودة حبكم النص القرآين أن اإلنسانأن و 

فإذا قضيت الصالة " تعاىل يقول. إلسعاد الفرد واجلماعة، باعتبار أن العمل اجلاد هو السبيل
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، 557] " )سورة اجلمعةاهلل كثريًا لعلكم تفلحون األرض وابتغوا من فضل اهلل واذكروا فانتشروا يف

65] :57). 

 

 األرض عمارةخليفة اهلل فى ب. 

اختل  ف العلم  اء يف مع  ىن اخلالف  ة . إلنس  انلاخلالف  ة والعم  ارة ه  ي م  ن أه  داف خل  ق اهلل ن إ

 على أقوال فقال بعضهم : 

 أي خليفة يف امللك واحلكم , والسلطان والوالية على الناس. (أ

 ي : خليفة ساكناً وعامراً يعمرها ويسكنها. وقال آخر أ (ب

 قال بعضهم : خليفة خيلف بعضهم بعضاً , وقيل غري ذلك.  (ج

والراجح م ن األق وال ه و: الق ول الثال ث , وه و احل ق يف جان ب احل ق ج ل وع ال, ف إن ال ذي 

 اً. حيتاج إىل خليفة خيلفه أو ينوب عنه إمنا هو الفاين العاجز تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبري 

ه   ذا وق   د اس   تدل الق   رط    رمح   ه اهلل   وغ   ريه م   ن العلم   اء هب   ذه اآلي   ة عل   ى وج   وب نص   ب 

اخلليف   ة واألم   ام ليفص   ل ب   ني الن   اس فيم   ا اختلف   وا في   ه, ويقط   ع الن   زاع , وينص   ر املظل   وم م   ن الظ   اَل , 

 ويزجر من تعاطى الفواحش . وهذا غاية التكرمي.

إين جاعل يف "خالفة كما ذكر يف كتاب اهلل ف على املعىن احلقيقي للتعرم هنا أيضا يو 

 وهنا نتوقف عند معىن اخلالفة اليت أرادها اهلل عندما قال يف سورة البقرة: ،"األرض خليفة

 (97: [5، 720] )سورة البقرة ))َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينا َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفة(( 
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ن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود زمام هذه األرض وتطلق فهي املشيئة العليا تريد أ

فيها يده، وتكل إليه أبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين والتحليل والرتكيب، وكشف ما يف هذه 

األرض من قوى وطاقات، وكنوز وخامات وتسخري هذا كله بإذن اهلل يف املهمة الضخمة اليت وكلها 

منزلة عظيمة منزلة هذا اإلنسان يف نظام الوجود على هذه األرض الفسيحة،  اهلل إليه، وإذن فهي

وهو التكرمي الذي شاءه له خالقه الكرمي، لقد خفيت على املالئكة حكمة املشيئة العليا يف بناء 

 .5هذه األرض وعمارهتا ويف تنمية احلياة وتنويعها ويف حتقيق إرادة اهلل على يد خليفة اهلل يف أرضه

سان يف عرف اإلسالم هو اخلليفة يف األرض، قال تعاىل: ))َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينا اإلن

خلق ليعبد اهلل: ))َوَما َخَلْقُت اجلِْنم  .(97: [5، 720] )سورة البقرة َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة((

نَس ِإالم لِيَ ْعُبُدوِن((  (16: [15، 760] )سورة الذاريات َواإْلِ

والعبادة تشمل كل نشاط اإلنسان يف األرض: ))ُقْل ِإنم َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِّلِه 

 .(565: [6، 555] )سورة األنعام َربا اْلَعاَلِمنَي((

َها ومن بني العبادة املطلوبة هو عمارة األرض ))ُهَو أَنَشَأُكم ماَن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفي

يٌب((  .(65: [55، 715] )سورة هود فَاْستَ ْغِفُروُه مُثم تُوبُواْ إِلَْيِه ِإنم َريبا َقرِيٌب جمُِّ

 ومن بينها السعي يف األرض وابتغاء فضل اهلل ))ُهَو المِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل((

 .(51: [60، 700] )سورة امللك

 اصطالحا.فهنا نبسط الكالم عن العمارة لغة و 

                                                 

 .10 – 16، ص 5، ج 59، ط (5334ار الشروق، سيد قطب، يف ظالل القرآن )بريوت: د 5 
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فعم       ارة األرض لغة: عمر املنزل بأهله كان مسكونا هبم، فهو عامر، وعممر األرض: 

 . 6بىن عليها وأهلها، واستعمره جعله يعمره، والعمارة نقيض اخلراب، كما ىف الوسيط

واصطالحا : نسبة إىل التعمري والعمران، مبعىن استمرارية الوظيفة اإلنسانية العامة 

لإلنسان، الذى محل األمانة عندما استخلفه اهلل سبحانه وتعاىل ىف األرض، كى يعمرها 

لتنعم خبرياهتا األجيال الالحقة إىل أن يرث اهلل األرض وما   ويستخرج ما فيها جبهده وعمله

سورة ) "وإذ قال ربك للمالئكة إىن جاعل ىف األرض خليفة" :اهلل ىف كتابه العزيزعليها. يقول 

سورة ) "هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها " :(، ويقول سبحانه97 [:5، 720]البقرة

سورة . )"مث جعلناكم خالئف ىف األرض من بعدهم " :( كما يقول65 [:55، 715] هود

 (.54 [:57، 715]يونس

 يف أرضه إمنا تكون بعمارهتا وصناعة النهضة واحلضارة فيها، ولكنها احلضارة اهلل وخالفة

فاإلنسان هو خليفة اهلل املوصولة باهلل تعاىل، واليت ينشئها اإلنسان يف تعبيد الناس لرب العاملني، 

أحكامه، والسري على منهجه، ومن ذلك "إقامة  تعاىل يف األرض إلقامة شرع اهلل ودينه، وتطبيق

بالقسط، فاإلنسان هو املكلف يف إمضاء أحكام اهلل تعاىل  حلق، واحلكم بالعدل، والقضاءا

 جرير الطربي : "إين جاعل يف األرض خليفة مين خيلفين يف احلكم بني خلقي، وأوامره"، يقول ابن

 . "خلقه وذلك اخلليفة هو آدم، ومن قام مقامه يف طاعة اهلل تعاىل، واحلكم بالعدل بني

                                                 
 ،9، ط(5774الشروق الدولية، دار مصر:  ) "،عمر"العربية، مادة  املعجم الوسيط جممع اللغة ،مجهور مصر العربية 6

 .650ص 
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عمارة يف كتاب اهلل نوعان: عمارة إميانية وعمارة مادية, وكالمها مطلوبان, ولكن فإن ال

قال  ا هو عمارة األرض باإلميان, كماإمن -بل هو الذي جاء مصرحًا بطلبه-أشرف هذين النوعني 

َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َمْن آَمَن بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم ا"تعاىل:  لصماَلَة َوآَتى الزمَكاَة وَلَْ خَيَْش ِإالم الّلَه ِإمنم

  .(52:[3، 559] التوبةسورة ) "أُْولَِئَك َأن َيُكونُواْ ِمَن اْلُمْهَتِدينَ  فَ َعَسى

فهذه هي أشرف مراتب العمارة, واليت حرم منها من َل يستنريوا بنور النبوات كما قال 

 التوبةسورة ) "يَ ْعُمُروْا َمَساِجَد اهلل َشاِهِديَن َعَلى أَنُفِسِهْم بِاْلُكْفرِ َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأن "تعاىل: 

[559 ،3]:50)  

فمن َل يعمر األرض باإلميان فال زال يف ظلمات وتيه واحنطاط وَل يبلغ التنوير احلقيقي. 

راب هو خراب ومما يبني هذا ويوضحه أن العمارة ضدها "اخلراب", وقد بني تعاىل أن أقبح أنواع اخل

َوَمْن أَْظَلُم مممْن َمَنَع َمَساِجَد اللمِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسَعى يف "األرض من اإلميان, كما قال تعاىل: 

  (554:[5، 720] البقرةسورة ) "َخرَاهِبَا

وتعمري األرض هدف من أهداف خلق اإلنسان، وتعمري األرض هو من مجلة العبادات 

ضها اهلل على املؤمن، غري أن حتقيق العبودية هلل جل وعال يف األرض ال يتم إال حبيازة اليت فر 

 مقومات اخلالفة اليت جعلها اهلل سبًبا الستمرار احلياة وبقائها.

واألخرة وإيل الكسب احلالل الذي  الدنيا واإلسالم يدعو إيل تنمية اجملتمع وأن نوازن بني

 . هي العبادة احلقة وهي جوهر اإلسالم األخرة.وهذه يفنعمر به دنيانا ونفوز باجلنة 
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فإنه كذلك دين وسط يدعو للعمل واإلنتاج، ليعمر  وكما أن الدين دعوة للرتاحم واملودة

وسعادة عندما يعمر نور اإلميان قلبه، وحيصن نفسه ويهذب  الكون، ويعيش اإلنسان يف خري

 َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللمُه َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ قول عمله. فاهلل سبحانه وتعاىل ي أخالقه، فيحيا يف

: [3، 559] )سورة التوبة "فَ يُ َنباُئُكْم مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ  َوالشمَهاَدةِ  َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإىَل َعاَلِِ اْلَغْيبِ 

571) 

 (أي السفر التجاريحض اإلسالم عمومًا على الضرب يف األرض )ويف جهة أخرى 

وتوفري  مناكبها، والتنقيب عن موارد الرزق يف الرب والبحر، واإلنشاء والتعمري والسعي احلثيث يف

ألن معىن  أخروية؛ املعيشة والتنافس املشروع يف كسبها، والتسابق يف اخلريات كلها دنيوية أم أسباب

كاملة، وألن  املستخلف طاعة ةاستخالف اهلل للبشر وخالفتهم عن اهلل يف األرض يتطلب طاع

من استنبات الزرع،  اخلري فيها السيطرة على األرض بتمكني اهلل للبشر تقتضي استغالل كل أوجه

واستثمار املناجم واحملاجر واملقالع  والزيوت، وإحياء الضرع، وتشجري األشجار، واستخراج املعادن

ذلك وحنوه عظمة اهلل وقدرته؛ ألنه هو  يعرف بكل حىت وإقامة املساكن واملصانع والقرى واملدن

 .مانح احلياة لكل املوجودات

والذي  ,آدم عليه السالم وذريته يف األرض تعاىلهذا هو اإلسالم الذي استخلف اهلل 

 وسوف يبقون كذلك ,وظل بنو آدم يستخلف بعضهم بعضا إيل يومنا هذا ,ذريته استخلف آدم به

به أو احندر عنه  ومستخلف ملن حلق ,ن خليفة ملن سبق من أسالففكل إنسا ,إيل قيام الساعة

فينتهي هذا الوجود الدنيوي  ,من ذرية حىت تأيت نفخة الصور اليت يفين علي دثرها كل حي

 .خبلود ال موت فيه وينتقل اخللق إيل احلياة اآلخرة ,بالكامل
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ويهلك من احنرف عن  ,مرهوأوا ويف رحلة االستخالف تلك ينجو من التزم بشرع اهلل

االستخالف يف األرض الذي خفي علي علم املالئكة  وهذا هو اهلدف من عملية ,اهلداية الربانية

 (.97:[5، 720] البقرة)سورة   ﴾قَاَل ِإينا أَْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُموَن  ...﴿:املباشر فجاءهم الرد اإلهلي

َهْل أََتى َعَلى ﴿  :تبارك وتعاىلمقام آخر بقول ربنا  وقد فصل القرآن الكرمي هذا األمر يف

ِمن نُّْطَفٍة أَْمَشاٍج ن مْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه  الدمْهِر َلَْ َيُكن َشْيئًا ممْذُكوراً * ِإنما َخَلْقَنا اإِلنَسانَ  اإِلنَساِن ِحنٌي مانَ 

يعًا َبِصرياً   -5:[06، 732] اإلنسان)سورة   ﴾ َكُفوراً  َوِإمما َشاِكراً  ِإنما َهَديْ َناُه السمِبيَل ِإمما * مسَِ

َوَأْشَفْقَن  فَأَبَ نْيَ َأن حَيِْمْلنَ َها َواجْلَِبالِ  َواأَلْرضِ  السمَمَواتِ  ِإنما َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى﴿  :تعاىلوقال  .(9

َها َب اللمهُ اإِلنَساُن ِإنمُه َكاَن ظَُلومًا َجُهوالً  َومَحََلَها ِمن ْ َناِفِقنيَ   * لِيُ َعذا
ُ
 َواْلُمْشرِِكنيَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  امل

ْؤِمِننيَ  َويَ ُتوَب اللمُه َعَلى َواْلُمْشرَِكاتِ 
ُ
- 05:األحزاب)سورة  ﴾ اللمُه َغُفوراً رمِحيماً  وََكانَ  َواْلُمْؤِمَناتِ  امل

09). 

ويفصل احلق  ,ومييز اخلري من الشر ,به اإلنسان عقال يفكر وقد أعطي ربنا تبارك وتعاىل

 ووهبه كل املقومات الالزمة ,ويفعل ويرتك ,احلرة اليت خيتار هبا ويدع كما أعطاه اإلرادة  ,من الباطل

األرض من أجل  وحتددت أسباب استخالفه يف ,ومن هنا وجب حسابه ,حلمل أمانة التكليف

  .االبتالء واالختبار

ومطالب  ,عن أمانته تعاىلومسئول أمام اهلل  ,األرض متن علي ملك اهلل يففاإلنسان مؤ 

واحدة هي  مبا أمر وجهني لعملة تعاىلأمر وبذلك أصبحت عمارة األرض وعبادة اهلل  بعبادة اهلل مبا

َوِإْذ ﴿ :تعاىلالذي قال عنه اهلل  صك االستخالف يف األرض الذي وقعه آدم وذريته يف عاَل الذر
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أَنُفِسِهْم أَلْسُت ِبَرباُكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدنَا  َوَأْشَهَدُهْم َعَلى ِمن ُظُهورِِهْم ُذراي متَ ُهمْ  َخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدمَ أَ 

 .(505:[0، 711] األعراف سورة)﴾ يَ ْوَم الِقَياَمِة ِإنما ُكنما َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ  َأن تَ ُقوُلوا

االرض ىف االسالم على  شرط اخلالفة ىف االرض . قال تعاىل : "وإذ  ويقوم مفهوم عمارة

 ( 97: [5، 720] قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة" ) سورة البقرة

وتبعية االستخالف تعين تسخري املوارد الطبيعية )األرض ( لالنسان ليعمل على انتاج  

كني االنسان من هذه السلع واخلدمات ، متكني السلع واخلدمات خلدمة اخللق املستخلفني . ومت

قَِلياًل َما  َوَلَقْد َمكمنماُكْم يف اأَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيشَ "استعمال أو ملكية انتفاع ، قال تعاىل 

وعمارة االرض ال تقوم إال بالعمل الن العمل هو  (.57: [0، 711] األعرافسورة " )َتْشُكُرونَ 

َكْيَف  َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأَلْرِض فَ يَ ْنظُرَ "مللكية . وكل عمل ابن آدم حماسب عليه. قال تعاىل شرط ا

 .  (553: [0، 711] األعرافسورة )" تَ ْعَمُلونَ 

ويتبع االستخالف أيضاً اتباع الضوابط الىت وضعتها الشريعة لتنظيًم شئون االنتاج والىت        

 ميكن حصرها ىف اآلتى :

المي ان  ب أن اهلل ه و املال ك احلقيق ي هل ذه االرض  وه و املتص رف فيه ا كيفم ا ش اء واإلنس  ان ا (أ

مس  تخلف عليه  ا . فعلي  ه اس  تخدامها وتنميته  ا بالق  در ال  ذي ميكن  ه م  ن عم  ارة األرض ال  يت 

َع الم  ِذي َجَعَلُك  ْم َخالئِ  َف اأَلْرِض َوَرفَ   َوُه  وَ "اس  تخلفه اهلل فيه  ا وأم  ره بعمارهت  ا ق  ال تع  اىل: 

لُ وَُكْم يف َم ا َآتَ اُكْم ِإنم َربم كَ  فَ ْوَق بَ ْعضٍ  بَ ْعَضُكمْ   َوِإنم ُه َلَغُف وٌر َرِح يمٌ  َس رِيُع اْلِعَق ابِ  َدَرَج اٍت لَِيب ْ

ج اء يف تفس ري اب ن كث ري: )أي جعلك م تعمروهن ا ج  يالً  (561: [6، 555] )س ورة األنع ام
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َولَ ْو َنَش اء جلَََعْلنَ ا ِم نُكم مماَلِئَك ًة "تع اىل: كقوله   7بعد جيل وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف .

 َوجَيَْعُلُك ْم ُخَلَف اء"وكقول ه تع اىل:  ،(67: [49، 769] )س ورة الزخ رف "يف اأْلَْرِض خَيُْلُفونَ 

َعَس ى َربُُّك ْم أَن يُ ْهلِ َك ". وقول ه ع ز وج ل:  (65: [50، 742] )سورة النم ل "األرض ..

: [0، 711] )س     ورة األع      راف "َفُكْم يف اأَلْرِض فَ َينظُ     َر َكْي     َف تَ ْعَملُ     ونَ َع     ُدومُكْم َوَيْس     َتْخلِ 

553). 

االميان بان اهلل سخر لإلنسان ما يف الكون خلدمة اإلنس ان وملزاول ة النش اط االقتص ادي ق ال  (ب

ْخرََج بِ  ِه ِم  َن الثمَم  رَاِت اللّ  ُه الم  ِذي َخلَ  َق السم  َماَواِت َواأَلْرَض َوأَن  َزَل ِم  َن السم  َماِء َم  اًء فَ  أَ "تع  اىل: 

َوَس   خمر َلُك   ُم * رِْزق   اً لمُك   ْم َوَس   خمَر َلُك   ُم اْلُفْل   َك لَِتْج   رَِي يف اْلَبْح   ِر بِ   َأْمرِِه َوَس   خمَر َلُك   ُم األَنْ َه   ارَ 

أَْلُتُموُه َوِإن تَ عُ  دُّواْ ما  ن ُك  لا َم  ا َس   َوآتَ  اُكم* الشم  ْمَس َواْلَقَم  َر َدآئِبَ  نَي َوَس  خمَر َلُك  ُم اللمْي  َل َوالن مَه  ارَ 

 - 95: [54، 705] " )س   ورة إب   راهيمنِْعَم   َت اللّ   ِه الَ حُتُْص   وَها ِإنم اإِلنَس   اَن َلظَلُ   وٌم َكفم   ارٌ 

. ج   اء يف تفس   ري الق   رط : )اهلل ال   ذي خل   ق الس   موات واألرض أي أب   دعها واخرتعه   ا (94

ت أي م ن الش جر ا رات رزق اً وأنزل من السماء . أي من السحاب ماء فاخرج به من الثمرا

لك   م وس   خر لك   م الفل   ك لتج   ري يف البح   ر ب   أمره وس   خر لك   م االهن   ار يع   ين البح   ار العذب   ة 

لتش  ربوا منه  ا وتس  قوا وتزرع  وا والبح  ار املاحل  ة الخ  تالف املن  افع م  ن اجله  ات . وس  خر لك  م 

 الش   مس والقم   ر دائب   ني أي يف اص   الح م   ا يص   لحانه م   ن النب   ات وغ   ريه . وال   دؤوب م   رور

                                                 
 . 577ص ، 5ج ،تفسري ابن كثري   ،سابقالرجع امل 7

ى اهلل عليه وسلم  خامت النبيني فخلفت أمته سائر جعلكم خالئف االرض   ألن حممدا  صلجاء ىف تفسري الزخمشرى : 
األمم أو جعلهم خيلف بعضهم بعضا أو هم خلفاء اهلل يف أرضه ميلكوهنا ويتصرفون فيها   ورفع بعضكم فوق بعض درجات   يف 

الوضيع واحلر بالعبد الشرف والرزق   ليبلوكم فيما ءاتاكم   من نعمة املال واجلاه كيف تشكرون تلك النعمة وكيف يصنع الشريف ب
 .27ص، 5الكشاف ج. أنظر والغين بالفقري   إن ربك سريع العقاب   ملن كفر نعمته   وإنه لغفور رحيم   ملن قام يشكرها 
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الشيء يف العم ل عل ى ع ادة جاري ة وقي ل دائب ني يف الس ري امتث االً ألم ر اهلل واملع ىن جيري ان إىل 

ي  وم القيام  ة ال يف  رتان . روى إب  ن عب  اس : وس  خر لك  م اللي  ل والنه  ار أي لتس  كنوا يف اللي  ل 

ولتبتغ  وا م  ن فض  له يف النه  ار كم  ا ق  ال : وم  ن رمحت  ه جع  ل لك  م اللي  ل والنه  ار لتس  كنوا في  ه 

بتغ  وا م  ن فض  له . وقول  ه تع  اىل وآت  اكم م  ن ك  ل م  ا س  ألتموه أي اعط  اكم م  ن ك  ل مس  ئول ولت

س ألتموه . وإن تع دوا نعم  ة اهلل أي نع م اهلل ال حتص  وها وال تطيق وا ع  دها وال تقوم وا حبص  رها 

لكثرهتا . وهذه النعم من اهلل فلم تبدلون نعمة اهلل بالكفر وهال اس تعنتم هب ا عل ى الطاع ة إن 

 . 8لظلوم كفار ( اإلنسان 

أن يؤدي اخللق حقوق املال للمجتمع يف صورة الصدقات املفروضة ، وعلي رأسها الزكاة  (ج

والصدقات التطوعية والكفارات وغريها من النفقات، حتقيقاً لعدالة التصرف يف املال وإقامة 

سفلى اليد العليا خري من اليد ال : " قال)ص( عن الن   للتكافل اإلجتماعي . واحلديث 

"  وابدأ مبن تعول وخري الصدقة عن ظهر غىن ومن يستعفف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل

9 

إستغالل املوارد ىف املساعدة االنسان على عب ادة اهلل تع اىل . فعم ارة االرض الترك ز عل ى -4 (د

" احلاج ات املادي  ة فق  ط . وامن  ا هنال  ك احلاج  ات الروحي ة ال  ىت ه  ى أص  ل احلي  اة ق  ال تع  اىل : 

)س  ورة   "اجل  ن واألن  س إال ليعب  دون * ال أري  د م  نهم رزق وال أري  د أن يطعم  ون  وم  ا خلق  ت

                                                 
لظلوم   يظلم النعمة بإغفال وجاء ىف تفسري الزخمشرى :  .960 – 966، ص 3ج –مرجع سابق  –تفسري القرط   8

ا وقيل ظلوم يف الشدة يشكو وجيزع كفار يف النعمة جيمع ومينع واإلنسان للجنس فيتناول اإلخبار شكرها  كفار شديد الكفران هل
 .159ص، 5الكشاف ج_  بالظلم والكفران من يوجدان منه

 .287 ص، 1 ج ،3(، ط 7002)بريوت: دار الكتب العلمية،  صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخارى 9
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ليعب    دون لي    ذلوا . ولق    د ج    اء ىف تفس    ري الق    رط  : (10 - 16: [15، 760] ال    ذاريات

وق  ال  . م  ا أري  د م  نهم م  ن رزق م  ن ص  لة أي رزق  ا ب  ل أن  ا ال  رزاق واملعط  ي .وخيض  عوا ويعب  دوا 

وقي ل املع ىن م ا أري د . أي م ا أري د أن يرزق وا أنفس هم وال أن يطعموه ا بن عباس وأب و اجل وزاء 

ت      وازن ب      ني فعم      ارة األرض  10. أن يرزق      وا عب      ادي وال أن يطعم      وهم إن اهلل ه      و ال      رزاق 

متطلب  ات ال  روح وحاج  ات اجلس  د لض  مان حي  اة فاض  لة مقبول  ة عن  د اهلل تس  هل الطري  ق اىل 

 اجلنة . 

اذا "رب ىف االرض وابتق   اء م   ن فض   ل اهلل ق   ال تع   اىل : تنمي   ة امل   ال ع   ن طري   ق الس   عى والض    (ه

: [65، 557] )س   ورة اجلمع   ة "قض   يت الص   الة فانتش   روا ىف االرض وابتق   وا م   ن فض   ل اهلل

،  ف إذا قض يت الص الة فانتش روا يف األرض ه ذا أم ر إباح ة . جاء ىف تفس ري الق رط  :  (57

يق ول إذا ف رغتم  (5: [1، 735] " )س ورة املائ دة ..وإذا حلل تم فاص طادوا : "كقوله تع اىل

، أى  من الصالة فانتشروا يف األرض للتجارة والتصرف يف ح وائجكم  وابتغ وا م ن فض ل اهلل

   11من رزقه . 

ىف االسالم  بأهنا هى : " إستغالل اجملتمع  توضيح العمارةوعلى ضوء ما تقدم ميكن  (و

احل تنفيزًا لشرط اخلالفة خلريات األرض )النعم الىت سخرها اهلل تعاىل له( بالعمل الص

والتمكني ، وحتويلها  إىل سلع وخدمات إلشباع الضروريات عند حد الكفاية لكافة أفراده 

 عرب تشغيل كامل وتوزيع عادل " .

                                                 
 .16ص، 50ج ،ط تفسري القر املرجع السابق،  10
 .572 ص، 52ج، تفسري القرط ، املرجع السابق 11
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