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 قيمة حضاريةـ  التوحيد
 عطية عدالن .د

 

كلمة ملك بها المســــلمون الوال جالوودا جداهم لهد بها ال ــــوول جاةمدا كلمة  عاد      . . ال إله إال هللا
الخايطة الب ــــــاية علا كوا الفوك ت  لد لواي الدهيا علا توا امتدادكا لحظة من عما الزمان رســــــد 

ت يزيت حضـــــــارا  جيديت ممالكا جيايد علا  هاا ـــــــها ب ا ا  جكثاة ما غ ـــــــاكا من هواًا لحوالا م ازياا
ال إله إال "حضـــــارياا إهســـــاهياا غاية    الوظمة جال ـــــمول كهوا التحوا الوباا و ال ايدت الو  جق  بســـــحا 

 ".هللا
ها بحق مووزة ال لات رجعة جزالالا عن مووزة الااآن ه ســــــــها كيا جق  كوا االهاالل الفوه و بهو   إهَّ

جكيا زا  علا يد  تية هبتوا    الصــــــحاا ا ي تا ــــــون  !؟عة الموكلة جبهوا الومق المســــــت ا الســــــا
ثاق  من اة ق لفأنَّ كو  الفلمة ســـــاي الحياة ســـــات    الموا ت  ج  ـــــوا   !!اةرض جيلتح ون الســـــما 
  . ج هب  ما  ل وا علا حين غاة  إذا اةرض لهتز خضااا جلموج بال با  !البويد مز   مت الظلما 

اآلن جقد ر ي ا جســـــمو ا جخباها التاريك هدرق بومق  بواد اـــــيحة ال ب ي اـــــلا هللا عليه جســـــلد     جا 
اُسا ُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ " :بوثته َها ال َّ ال إله إال هللا ل لحواا جلملفوا  :يا  يها ال اس قولوا" (1)" ُلْ ِلُحواَيا َ يي

ا جهدرق كيا كان يصـــــــبا عليها جيطوي بها علا موال، الاو ا بت (2)"بها الوالا جلوا لفد بها الوود
 .ج    سواقهدا جهدرق كولك كيا كان حاص الواكلية علا الحيلولة دجن جاولها لالول ال اس  ديداا 

 نو كو  الفلمة م هج حياة جتايق هواةا ج دركوا كولك  -المؤم ون م هد جالمواهدجن  -درق ال اس لاد  
 هَّها لو   لحايا ال اس من كت الوبوديا  الزائ ةا ج هَّها  جســــ  بال ج ســــلد تايق إلا الحاية الحايايةا 

لت  ال ي همها الساقطون    جالحاية كما لولمون ك  الودج اللدجد للط اة المستبدينا جك  كولك الل ة ا
غياك  الوبودية للط اة المســـــتبدينا جإنَّ الحاية له  اةســـــاس اةجا جاةكبا لحضـــــارة إهســـــاهية راقية 

 .لصت الدهيا باآلخاةا جلحاق لل اس السوادة    اآلخاة جاةجلا

                                  
 (4219( المستدرك للحاكم )358( سنن البيهقي الكبرى )2976( سنن الدارقطني )16603( مسند أحمد )1)
 3/39م  1994سنة  27مؤسسسة الرسالة بيروت ط  –ابن القيم  –( زاد المعاد في هدي خير العباد 2)
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فاملة الاا ـــــــدةت لخط تايق الحاية الحايايةا جلخط بولك تايق الحضـــــــارة ال "ال إله إال هللا"إنَّ كلمة 
ها  ا جكو الطاغو ا الو  لواجً حدَّ  بالظلد جالاها  -عملياا  -ةهَّ لحطد  كبا مووقا  التاد  اإلهســــــــاه و

جاالســــتبداد جالتألهت  ط ا بهوا التواجً علا حق اإلهســــان    كت  ــــ   من ماوما  اإلهســــاهيةت لولك 
ال هللاا يول ان الا ض لفت ما يايد اإلهسانا    مو وين من كت "ال إله إال هللا"كان  عظد ل سيا لفلمة 
اَ  َلَها) :اةجا    ســورة البااة َك ِباْلُوْاَجِة اْلُوْثَاا ال اْهِ صــَ َتْمســَ اُغوِ  َجُيْؤِمْن ِباللَِّه َ َاِد اســْ  (َ َمْن َيْفُ ْا ِبالطَّ

ا كما رج  عن بوض ا جالماصـــــــود به(3)جالواجة الوثاا ك  الحبت الوثيق المحفد المأمون [256:البااة]
َجِإْذ َقاَا ِإْبَااِكيُد ِةَِبيِه َجَقْوِمِه )جالمو ــــ  الثاه     ســــورة الزخاي  (4)"ال إله إال هللا "الســــلا كو كلمة 

بِ  َيةا ِ   َعِا َباِق َمةا  َها َكِل ْهِديِنا َجَزَوَل َي ُه ســـــــَ هَّ َ ِإ ِو  َ َطَاِه   لَّ ُبُدجَنا ِإالَّ ا ا َلْو مَّ  (ِه َلَولَُّهْد َيْاِزُوونَ ِإهَِّ   َبَااٌ  ِم
 ".ال إله إال هللا"جالفلمة الباقية ك  كما رج  عن بوض السلا  (28-26الزخاي )

 الحاية الت  ك   ســــــاس الحضــــــارة اإلهســــــاهية ج اــــــت الاق و اإلهســــــاه و رك ها اةجا الف ا بالطاغو  
جب يا  "ال إله إال هللا" :ه جحد ا   جالباا ة من اآللهة المزي ةا جرك ها الثاه  كو الوبودية جالتســـــــليد لل

الوبودية لله ال يفون اإلهســــان حااا جلو لوكد  هَّه حٌات ةهَّه إهما خلق ليفون عبداا للها جبوبوديته لله جحد  
يتحارا جب يا ذلك يا  من حيث يدر   ج ال يدر     الوبودية ل يا هللاا جك ا لفون التواسةت لولك قالها 

هللا ابتوث ا ل خاج من  ــــــا  من عبادة الوباد إلا ) " (:ربو  بن عاما)الو ود الواديين بتلاائية جاحد من 
 (5) (جمن زور اةديان إلا عدا اإلسال  -عبادة هللا جحد ا جمن  يق الدهيا إلا سوتها

من ك ا هدرق الايمة الحضــــارية الوالية لهو  الفلمة الوظيمةا جيزيدها رســــوا هللا اــــلا هللا عليه جســــلد 
دراكاا لها    كوا الخبا الاائ  الو  يض  بين  عي  ا اورلين متاابلتينا اةجلا لولك الو  استولم عليه إ

عبادة الدهيات  ســـاط    ز و الوبودية لهات  ووز عن د     ـــوا اة ـــاار عن ه ســـهت  هو من ثدَّ  عوز 
ــداد الموامينا جاآلخا قــد امتطا اـــــــهوة زواد  ح اا تلياــا من كــت عن د   ظلد الظــالمين جاســـــــتب

    الم ظورة المادمة     كو - الحقي  علا دا  ما -الوبوديا  بما  يها عبادة اةها جالوا ت  هو ال يبال  
يَ اِرا َعْبدُ  َلِوَ، » :جالســــال  الصــــالة عليه  ااا الم مورةا المؤخاة    ْرَكِدا َجَعْبدُ  الدي ِةا َجَعْبدُ  الدي  الَخِميصــــَ
َجِإْن َلْد ُيْوَط َسِخَطا َلِوَ، َجاْهَتَفَ،ا َجِإَذا ِ يَك َ الَ اْهَتَاَشا ُتوَبا لَِوْبٍد آِخٍو ِبِوَ اِن َ َاِسِه  َرِ َ ا ُ ْعِط َ  ِإنْ 

                                  
 1/304ه  1407ط  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –( الكشاف للزمخشري 3)
 5/421م 2000ط أولى  –مؤسسة الرسالة  –(  نفسير الطبري 4)
 7/46م  1988 –ط دار إحياء التراث العربي  –كثير ابن  –( البداية والنهاية 5)
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ٍة َقَدَماُ ا ِإْن َكاَن ِ   الِحَااَسِةا َكاَن ِ   الِحَااَسِةا َجِإْن َكانَ  ُسُها ُمْ َباَّ ْ َوَث َرْ  اَقِة  ِ   السَّ ِ   َسِبيِت اللَِّها َ 
اَقِةا ِإِن اْسَتْأَذَن َلْد ُيْؤَذْن َلُها َجِإْن َ َ َ  َلْد ُيَ  َّ ْ   (6)«َكاَن ِ   السَّ

جمن الحاية إلا االهطال  المتزنا جلي، باالهطال  جحد  لصــــــت اإلهســــــاهية إلا ما لايد من الفاامةا الت 
ها هحو التاد  غايتها جلبصـا حتا يواـا االهطال  بالتواًن جااللزانا جحتا لواي الب ـاية    اهد اع

تاياهاا جلاد اهطلام الحضـــــــارة الموااـــــــاة اهطالقة كائلة    كت ما يتولق بالمادة البليدةا بي ما  يما 
ا الحضــــارة اإلســــالمية  اامم   -يتولق باإلهســــاهية لخبطم جلوثا ت  فاهم ال تائج ماجعة جال ًالما  مَّ

جالتواًن جاالهســـــــوا  جالتالحد بين اةمور المادية  علا  ســـــــاس االلزان -باغد ما  اـــــــابها من عثاا  
اةخالقيةا جبين الوســــــــائت جال ايا ا جبين ما يو  لل اد جما يو  للوماعةت جذلك ب ضـــــــت  جاةمور

 .التوحيد الو  يوم   مت اإلهسانا جال يووله يت ا  م  اةكوا ت  يت اقض    الم طلق جاةدا 
ا جتلبم موهما الثاجا  لب ا  حضـــــارلهات  اســـــتوما  بالداا ال حق لاد تلبم  جربا الحاية جالديماااتية

الخلق ســــو  الووال من  زت ال زج ال فا  جابتزاً الثاجا ا جالخو  الولماهية م هج  لها  يهاا ج ســــامم
حياة لهاا جالخو  موها الصـــــــليبية لموازهة من يوار ـــــــها  ج ياا    ســـــــبيت  تماعهاا جكفوا    كت 

 .ل اقضاا  اح اا  لاا بظالله الفييبة علا الب اية المووبة     رض هللا كلها   ت  بد  مت اقضة 
جال ا      ــــــ   جاحد كو التوحيد الو  هومم به الحضــــــارة اإلســــــالمية ج ــــــايم بدجهه الحضــــــارة 
المواااةا جلف  لتصور  ثا التوحيد    لحايق التواًن    اهطالقة الب اية قارن بين رزلين يسياان 

كما يمضـــــــ  قدماا جاآلخا لبوثا     الطايق خطا ا  ووت يميت يم ة جيســـــــاةا جياد     تايق  حد
ته غايا   ـــــــتا  ا اآلخا  هو الو  ل اج ـــــــ ا اةجا  هو الو  خلص ل ايته ج مَّ رزال جيؤخا  خاتا  أمَّ
 :جل اًعته  غااض مت اقةا جمن ك ا كان لصـــــــويا الااآن للحالين غاية    الدقة جالاجعةا قاا لوالا

ا لَِاُزٍت َكْت َيْسَتِوَياِن َمَثالا اْلَحْمُد لِ َ  ) لَِّه َبْت َ ْكَثُاُكْد َاَل اللَُّه َمَثالا َرُزالا ِ يِه ُ َاَكاُ  ُمَتَ اِكُسوَن َجَرُزالا َسَلما
َمَثُت الم ــــاق الو  يوبد آلهة " مثت الوبد الممز  الو   يه  ــــاكا  مت ــــاكســــون  (29الزما ) (اَل َيْوَلُمونَ 

 (7)" تا

                                  
 (2886( رواه البخاري )6)
 933ه صـــ 1415ط  –دار القلم  –الواحدي  –( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 7)
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إنَّ التوحيد يوم   ــمت اإلهســان جيوحد جزهتها جي ســق بين غاياله ج كدا ها جيؤلا بين حازا  ال اد 
ا ةهَّه ي  ض الهوتا جالهوت لي، جاحداا جإهَّما  كوا   جالموتم ا جيو ق بين حاكة اةمة داخليا جخارزياا

ما ُعِبَد  له  ب ض ع د هللا من  :يتج كوا ا جاةكوا  ليســــــم متإل ة جإهَّما متااتوة جمت اًعةت جمن ك ا ق
َخَو ) :الهوتا  فان ل ــ ي  الااآن علا متب  الهوت   ــد  هوا  الت ــ ي ا مثت قوا هللا لوالا َ َ َاَ ْيَم َمِن الَّ
ا ِاِ  ِغ ـــَ ْمِوِه َجَقْلِبِه َجَزَوَت َعَلا َبصـــَ لَُّه اللَُّه َعَلا ِعْلٍد َجَخَتَد َعَلا ســـَ َجةا َ َمْن َيْهِديِه ِمْن َبْوِد ِإَلَهُه َكَواُ  َجَ  ـــَ

ُاجنَ    (23الواثية ) (اللَِّه َ َ اَل َلَوكَّ
كما يتبدت  ثا التوحيد     ما غاية    الخطورةا له  ثا     ح ظ اإلهســـــــاهية من التخبط جاالرلباقا 
كاا جاياهتها من الس وا جاالهحطاطا جحمايتها من لسلط الم ت وين الو وين عليها جركوبهد علا ظها

جكو لوحيد مصـــدر الت ـــاي ا جزوت الســـيادة لله جحد  بال  ـــايكا  لي، خا يا ما لمارســـه الا ســـمالية 
الت  لموا اةحزال جاإلعال  جلص   بهوا التمويت جبما لمارسه من   وط ما ل ا  من الت ايوا  الت  

 .الديماااتيةلخد  مصالحها جلو علا حسال إهساهية اإلهسان جعبوديته للاحمنا جكت كوا باسد 
من ك ا كان لوحيد الحاكمية  ــاجرة إهســاهية جحضــارية إلا زاه  كوهه  ــاجرة  ــاعية جدي يةا جكوا 

َاَكاُ  ) :ما ياار  الااآن    كثيا من آيالها م ها كو  اآلية البال ة الداللة علا ما هحن بصــــــدد  َ ْ  َلُهْد  ــــــُ
يِن َما َلْد َيْأَذْن بِ  َاُعوا َلُهْد ِمَن الدي الِِميَن َلُهْد َعَواٌل َ لِيدٌ  ــــَ َ  َبْيَ ُهْد َجِإنَّ الظَّ ِت َلُاضــــِ  (ِه اللَُّه َجَلْواَل َكِلَمُة اْلَ صــــْ

ِبُووَن َما َ َاَ  َلُهْد َ َياِتيُ ُهدْ " (21ال ورت ) يِن اْلَاِويِد َبْت َيتَّ ِبُووَن َما َ َاَ  اللَُّه َلَك ِمَن الدي  ِمَن َ ْ  ُكْد اَل َيتَّ
 (8)"ني َجاإْلِْهِ، اْلوِ 

د غاية اإلهســـــــان ججزهته ر ي ا  ثا  الصـــــــالل بارًاا علا كت  ه ـــــــطة الحياةا  ال ظا   جةنَّ التوحيد جحَّ
الســـــــياســـــــ و ال ياو  علا الم البة جالم اًعة جلهارم اةحزالا جإهَّما ياو  علا المســـــــيولية الوماعيةت 

كو جظي ة  ــاعيةا جعالقة الحاكد بالمحفو  لاو   اإلمامة  اض ك ايةا جاالهتخال قبت  ن يفون حااا 
علا التفــامــت    الحاو  جالوازبــا  جالايــا  بــالمســـــــيوليــا ا جكــوا التفــامــت    الوالقــة بين الااع  
جالاعية كو هتيوة تبيوة الســتاامتهما علا م هج هللا عز جزتا كما  ن الت ا ا    الوالقة بي هما هتيوة 

ِتُفدُ  ِخَيارُ  » : عز جزتا ياوا ال ب  الفايد اـــــــلا هللا عليه جســـــــلدتبيوية الهحاا هما عن م هج هللا  َ ِئمَّ
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ِوينَ  ـــَّ وَهُهدْ  ال وَهُفْدا ُلِحبي ليونَ  َجُيِحبي ليونَ  َعَلْيُفدْ  َجُيصـــــــَ َاارُ  َعَلْيِهْدا َجُلصـــــــَ ِتُفدُ  َج ـــــــِ ِوينَ  َ ِئمَّ ـــَّ وَهُهدْ  ال  ُلْبِ ضـــــــُ
وَهُفْدا ا  هوا التفامت هالج عن جحدة ال اية جالوزهةت جذلك  حد آثار (9)«ْلَوُ وَهُفْد َجيَ  َجَلْلَوُ وَهُهدْ  َجُيْبِ ضـــــــُ

 .التوحيد    الموتم  المسلد
ا ال  ـــاط االقتصـــاد ي  هو م بثق من عايدة التوحيد اهبثاقاا ذالياا موكالاا  ملفية اإلهســـان لماله ملفية   مَّ

ولِِه َجَ ْهِ ُاو)اســتخالي  َتْخَلِ يَن ِ يِه َ الَِّويَن آَمُ وا ِمْ ُفْد َجَ ْهَ ُاوا َلُهْد َ ْزٌا آِمُ وا ِباللَِّه َجَرســُ ا َزَوَلُفْد ُمســْ ا ِممَّ
ا جالمالك الحايا و له جاحد ال  ــــــايك لهت جعليه  إنَّ لصــــــاي اإلهســــــان  يه علا ج ق (7الحديد ) (َكِبياٌ 

جقبضــة ال ادا جالمالك ال يتال    ــايوة جاحدة غيا مضــطابةت  الماا ال يتأرزل متادداا بين يد الوماعة
متها تا بين اإلتال  جالتاييدا جالموتم  ال يويش دكا  كاة يتااذ ها الالعبون    مباريا  الا ســــمالية 
الليباالية م  اال تااكية ال يوعيةا جإهما المالك الواحد زت  أهه استخلا اإلهسانت  وك  ال اد جَملََّفه 

دســــتوراا ي ظد التصــــاي    الملفية الخااــــة جالملفية الوامة جي ســــق ججك  الموتم  جَملََّفها جج ــــ  
بي همات بما يحاق الودالة االزتماعية م   تل اة ق للت ا ، الو  يحاق حفمة هللا لوالا    اختالي 

 .اةرًا  جاةقدارا جكت كوا مصدر  التوحيد
حضــــــــــارلين اإلســـــــالميـــة ج   م هج الت فيا جال ظا يوزـــد  ا  كبيا جزوكا  جمؤثات زوـــت بين ال

جالموــااـــــــاة كمــا بين الضـــــــيــا  جالظلمــا ا كـوا ال ا  يتمثــت    الم طلقا  ـالحــداثـة الت  ب يــم عليهــا 
جبين اإلهســانا جاإلهســان  - ج اآللهة  -الحضــارة الموااــاة قامم علا  ســاس الصــاا  جالم البة بين اإلله 
لما حاق هصااا ج حاً  وًاا اعتبا  نَّ كوا يفت ا جيبتفا جي ال  الطبيوة    سيا  الصاا  م  اإللها  ف

ال صــا جال وً    راــيد اإلهســاهية جمحااا لســيادة اإلهســان علا الفون جالحياةت جمن ثدَّ  هو يبتود    
إهتازه عن كت ما يحاق الســــوادة الحاياية لنهســــانا جقبت ذلك عن كت ما خلق اإلهســــان له من جظائا 

ة اةرض بم هج هللاا جلوت م  ــــأ كوا الصــــاا  كو ما عاهته  جربا من جمها  علا ر ســــها عبادة هللا جعمار
الف يســــــةا جكوا    الحاياة ال عالقة له بالحق الو   هزله هللا علا عيســــــا عليه الســــــال ا جال عالقة له 

 .كولك بالدين الحق الو  كان من الم تاض  ن لدين به  جربا لوال لوقا المدو اإلسالم و 
ا م هج ال ظا جم  اكج الت فيا جالتولد    الحضارة اإلسالمية  ه  قائمة علا مبد  الخال ةا  اإلهسان  مَّ
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خلي ة هللا    اةرضا يايد  يها م هوها جيضـــــــال     ك ا ها جيســـــــيا     وازها باحثا جم اباا عن 
جك   اةســـــــاار الت   جدعها هللا لوالا    كوههت ليســـــــتوين بولك علا  دا  الوظي ة الت  هاتها هللا بها

الســيما ما يتولق م ها باإلهســان  -عمارة اةرض ج ق م هج هللا عزَّ جزتا جمن ك ا كاهم الولو  جاةبحاث 
َيةا ل طاله - إهَّه التوحيد الو  يوط  اإلهســان قيمة جيم حه  .محااة بدرزة كبياة إهســاهية اإلهســان جملبي

01 ) .كاامة جيووله الئااا بأن يفون عبدا لله

1

). 
 
 

                                  
 وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، 10)


