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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف املرسلني، وعلى آله      
 وصحبه، وكل عباد هللا الصاحلني. 

ب  املختلفة والشعو وبعد، إن ما ميّيز عصران عن سالفه من العصور، هو احتكاك األمم      
واإلعالم اليت قّلصت   مل يسبق له مثيل، بسبب وسائل التواصل املتباينة فيما بينها، احتكاكا

مما جعل كل أمة ملزمة   ؛ملعلومات الكثرية يف أقل األوقاتسّهلت االطالع على ااملسافات و 
دين، إذا كانت من املقومات على أساس متني، يف مجيع اجملاالت وامليا ين لنفسها صرحاأن تب

 وال أن يفوهتا الركب املسرع يف خطاه مع كل دقائق الزمان.  ،ال تريد أن تُداس ابألقدام
تقوم بذلك، ألن هلا سندا  ىل من غريها أن وأمتنا اإلسالمية، وهي إحدى هذه األمم، أو       

ي الذي بنّي هلا ما ال جيارى، من دون أخواهتا يف اإلنسانية. هلا الوح إهليا ال يبارى وهداي نبواي
من أين تبدأ وإىل أين تنتهي. فما عليها حياله إال أن تنهل من معينه  ؛ف تفعلتفعل وكي

 العذب. وهلا فيه ُغنية عن سواه من بنات أفكار البشر إن هي تفطنت.
إىل عدم  ابلوهن الذي ترجع أسبابه من جهة،    -مؤقتا-ن أمتنا على العموم، أصيبت  غري أ     

الذي تتعرض له ها؛ ومن جهة أخرى إىل التشكيك يفتح هلا أبواب كنوز  التزامها بدينها التزاما
 إما من ِقَبل أعدائها األجانب عنها، وإما ممن أتثروا هبؤالء من أبنائها.  ؛يف هذا الدين عينه
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ومما يالحظ من خالل ما يروجه هؤالء وأولئك من أغاليط وأابطيل، أهنم يتخذون العقل      
من الفكر قد تشتبه على من ال حيسن   ذلك سبال قناع األمة، سالكني يفوالعقالنية وسيلة إل

 النظر فيها. 
فصار البعض يدعو إىل جتاوز للدين، ذلك أنه عنده من نتاج البشر يف حقبة معينة من       

اآلن ومبا أنه    .فيها يف مرحلة الطفولة التارخيية الزمان لظروف معينة، كان العقل البشري ال يزال  
ابلدين  مع مبلغ رشده، أن يلقي  رية، صار لزاما عليه، متاشياقد قطع أشواطا كب -يف زعمهم-

ابلعقل الذي ميّكنه من استكشاف غياهب املستقبل الذي ال تلوح    متمسكا  ،يف ذاكرة التاريخ
 له هناية يف أفقهم.  

ولنفصح عنها بصراحة: صاروا يستحيون من التدين وإظهار ذلك أمام هذا العقل الوقح      
 ال حيسن الدفاع عن نفسه.   الذي ال يرحم من

فنتج عند البعض تدين خجول، يقر للعقل بسيادته املطلقة أو شبه املطلقة، ويستسمحه      
  ضمن  ترااث حمرتما مدرجا ،ارس فيها شعائر صارت عنده غالبايف أن ميُّن عليه أبويقات مي

بعد يوم،  دائرهتا تتسع يوماسات اليت صارت تلك املقد .املقدسات اليت جيب احلفاظ عليها 
و فرائض، ُُسّيت  حىت صار منها ما هو أممي أو قومي أو وطين. من هذه املقدسات ما ه 

، كحقوق اجلماعات وحقوق اإلنسان الفرد )إنساهنم( أبركاهنا املتعلقة  ابصطالحهم حقوقا
لالحتفال واالحتفاء    ابملرأة والطفل وغريمها )ما مل يكوان مسلمني(، ومنها نوافل كاألايم املنظمة

هبذه البدعة أو تلك، وهذا اليوم أو ذاك، كيوم األم ويوم املسرح وغريمها من األايم؛ ومستحبات 
 كاملؤمترات العاملية أو القارية اليت تسن السنن وتبني بيان تفصيل ما سبق أن شرعت. 

عوملة اليت لن تكون  إنه شرع »العوملة« الذي نزل به العقل املتقدم حسب قوهلم... هذه ال     
 .. اقتصادية فقط، على ما يبدو!

 !.. ومن كفر فهو متخلف جاهل !عاقل الفمن آمن فهو      
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ومبا أن هذا العقل عندهم عليم خبري، بدأ ينظر يف الدين )الرتاث( نظرة ُمراجع ومصحح،      
سب أحدث صيحات املوضة  حب ،حىت جيد له حلة جديدة مفصلة على القياس العصري

 فكرية.  ال
ر لعقد نفسية علينا التخلص  من ذلك: أن إلزام العقل ابلدين ظلم له وتقييد، وأن العفة آاث     
والرجوع إىل حكم هللا يف  ؛ا ظلم هلا واستنقاص من إنسانيتهاوأن سرت املرأة جسده ؛منها

ا كنتم عليه، األشياء ظلمانية جيب التحرر منها. وليتهم أفصحوا وقالوا: اي أيها الناس اكفروا مب
وما  .ولكنهم حاوروا وداوروا. ؛لتنبه البعض منا إىل خطورة الوضعرمبا  !..وا مبا جئناكم بهوآمن

هذه إال البداية!... كل هذا ابسم »السيد العقل«، واملسلمون غافلون عن أسباب قوهتم، 
حياولون جماهبة األعاصري حبوهلم وقوهتم. واخلصم املتعقلن يفاخرهم مبنجزاته التكنولوجية وأسلحته 

  !..اته اجلينية، وكأهنا معجزات شرعه النووية واكتشاف
 .. !؟ابلوحي ..ذلك ابلدين؟! واملسلم حائر، أجيابه كل     
 ..!؟ ؟... هذا التخاذل« أم خوفامن »السيد العقل أَحياء     
ووهللا لو رضي املرء ابحلمق مع متسك ابلدين عن إميان ويقني، لكان أعز له وأكرم! ولو      

 وثق بربه ومتسك حببله، لكان له أجنى وأسلم. 
هذا الكتاب، راجني من هللا أن يسددان فيه  لألمر واجتالء له، ارأتينا أتليف وتوضيحا     
، راغبني يف رفع اللبس الذي حييط ابلعقل، جاعلني مددهاحلق، وأن يؤيدان فيه بعونه و على 

 الكالم فيه على ثالثة أبواب: 
 أوهلا: العقل اجملرد.      
 اثنيها: العقل املعضد.      
 اثلثها: مثبطات العقل لدى األمة.      
  تعاىل القبول، والنفع للكاتب والقارئ، إنه أهل الفضل والكرم.  سائلني هللا     

 وهللا املستعان.                                             
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جرادة، يف ليلة اخلميس الفاتح من احملرم لسنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة 
 م.  2000 -الشريفة 
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تناولنا للعقل جبميع مراتبه، سيالحظ القارئ أننا ال حنذو يف ذلك حذو من يف أثناء      
إىل علماء الغرب   رف عليه معاصروان، برجوعهم غالباتعرض هلذا املوضوع ابالستناد إىل ما تعا

 .الذين ال ينطلقون من منطلقنا نفسه، متأثرين يف ذلك ببيئة غري بيئتنا وملة غري ملتنا
ملا هو   وال جيب أن يتصل به، خالفا العقل عند غريان ال يتصل ابلدين، بلمن ذلك:      

  .األمر عليه يف احلقيقة
ومن ذلك: النفس. فهي عند علماء النفس، تعين جمال دراسة البواعث وخمتلف السلوكات       

  بينما هي عندان تعين العقل من حيث هو عقل، لكن ؛امجة عنهااملرتتبة عليها، واآلاثر الن
 .سنبينه من خالل هذا الكتاب إن شاء هللا تعاىل ؛ابعتبار خاص

مث إننا يف خالل هذا العرض، سنتجاوز بعض املصطلحات الوضعية اليت نراها بعيدة يف      
 .داللتها عن املعىن الذي نرمي إليه، مستعيضني يف ذلك مبا يؤدي املعىن من الكلمات

رتبطة ابلعقل، فإننا لن نُغرق يف التعابري املتشعبة ما  ومبا أننا نتوخى معرفة احلقائق امل     
استطعنا، حماولني مباشرة املعاين بلغة هي أقرب ما تكون إىل البساطة والوضوح، ونعين هبما:  

 .النفاذ
لذلك نرجو من القارئ، أن ال يقيس كل ما نكتبه على ما سبق أن اطلع عليه عند غريان،      

عراضنا ملعاين اليت نقصدها على الوجه الذي نريده. كما نشري إىل أن استإال إذا توصل إىل إدراك ا
بني االختصار والتطويل، إذ لو أردان استقصاء أغلب التفاصيل   ملراتب العقل، سيكون وسطا

املندرجة ضمن دائرة العقل، الحتاج ذلك إىل أجزاء عديدة، وحنن نريد فقط من خالل هذا  
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وضوع، وأن نثري فيه الرغبة يف استكشاف آفاق العقل بنفسه، ألنه  العمل أن ننبه القارئ إىل امل
 .ال يفيد يف هذا االستكشاف غري ذلك 

 وهللا املوفق.                                                
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املـجـَردالعـقـل 
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 تعريف العقل

 
 ة واصطالحا العقل لغ - 1
 العقل لغة - ا  

يف الغالب إىل: فهم، أمسك، حبس، شد. واسم الفاعل منه عاقل،  «عقل»يرجع معىن     
 ومصدره عق ل. 

 العقل اصطالحا  -ب 
هو القوة املدركة من اإلنسان، به يدرك األشياء ومييزها على تفاوت بني األشخاص يف      

على التحقيق هو: ابطن اإلنسان )املسمى( هذه القوة: فمنهم عاقل ومنهم أعقل. والعقل 
وغيبه الذي نشهد أثره وال نشهده، وهو الذي يُكسب اإلنسان صفته اإلنسانية من بني ابقي  

رض، وهو املخاَطب واملكلف من اإلنسان، واملتحّكم واملوّجه لسائر أعضاء  املخلوقات على األ
 هذا اإلنسان. 

 
 مآخذ العقل - 2
 : احلواسأوال  

إننا لنجد من أوضح معاين العقل: احلبس والتقييد، إذ إن العقل عند إدراكه الكون، إمنا       
 املوجودات على اإلمجال. يقتبس عينات مقيدة يضبطها عرب حواسه، وال ميكنه إدراك كل 

، ما يدخل حتت إحاطتها، ول مآخذه، إمنا يدرك ابلعني مثالفالعقل عرب احلواس، وهي أ     
ويغيب عنه ما خيرج عن تلك اإلحاطة. ولذلك فهو ال يدرك عظائم املخلوقات كالسماء أو  

خلالاي أو  كا  ،البحر على العموم، كما تغيب عنه يف مقابل ذلك دقائق املخلوقات وصغارها
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من تلك   ملبصرات ابلعني، وإمنا يدرك جزءا معيناالذرات. فهو إذن، ال يتمكن من إدراك كل ا
من األصوات ويغيب عنه منها ما خيرج عن  اال معينااملبصرات؛ كما يدرك بواسطة األذن جم

 هذا اإلدراك، مما هو أعلى من ذلك اجملال أو أدىن. 
 شم وذوق وملس. وقس على هذا ابقي احلواس، من      
بل إن مدارك العقل نفسها، ختتلف ابختالف األشخاص، كأن جتد شخصا يستطيع      

إبصار ما ال يبصره غريه، أو أن يسمع ما ال يتمكن من ُساعه غريه. بل قد يتعدى اختالف  
هذه املدارك حدود اإلنسان إىل احليوان، الذي يشرتك معه يف هذا املأخذ األول للعقل: فتجد  

 ما ال يدركه اإلنسان بتلك احلاسة نفسها.  ،ما، يدرك حباسة من حواسه اانحيو 
وعلى هذا، فإن املعىن اللغوي للعقل الذي يفيد التقييد، يصُدق على عقل اإلنسان بصفته      

 قوة إدراك من حيث هذا املأخذ. 
 

 : الفكرااثني
املخلوقات. وهي من أحب األعمال إىل التفكر عملية يتميز هبا اإلنس واجلن عن بقية      

ومات، تصرف السيد يف عبيده، العقول والعقالء، إذ تعطيهم لذة عظيمة أثناء تصرفهم يف املعل
 ك يف مملكته. ـَلِ وامل

ا،  لصاحبها، وقد جتعله شديد التعصب هل اللذة الناجتة عن التفكر إدماان قد تسّبب هذه     
 ، ال يستطيع اخلالص منها. هلا  بل وقد تسرتّقه وتصرّيه عبدا

وكما أن العقل مقيد من حيث املأخذ األول الذي هو احلواس، فإنه مقيد كذلك من       
حيث الفكر، كما سنبني ذلك إن شاء هللا، عند بسط هذه العملية ابلتفصيل. ونكتفي هنا 

 بضرب أمثلة على التقّيد: 
أن ما توصل به عقل ما إىل نتيجة   إن العقل من حيث الفكر قد يقع يف الغلط، فتجد  -     

، إن مل يكوان فيكون أحد العقلني هبذا غالطا   ؛ةما، يتوصل به عقل آخر إىل نتيجة أخرى مغاير 
 مما يعطي للعقل حمدودية كما تقدم.  ؛يف احتماالت الصواب   الغلط ابلتايل، نقصا  ويكون   ؛ معا
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ما وراء احلس )املعاين اليت وراء احلس(، فتجد العقل  في إن عملية التفكر ال تفيد كثريا -     
 هنا ال يكاد يضبط ما يتفكر فيه، فتكون بذلك أغلب نتائجه مظنونة. 

حتكمها، قد ال حيسن االلتزام هبا كل عقل، أو قد  فكر ضوابط وشروطاإن لعملية الت -     
أو عدم توافرها.    ؛ر عدم إحكام تلك الضوابط والشروط بقد  خمتالفيكون الفكر    ؛تتوافر لديه  ال

 فيغيب عن العقل من النتائج ما يتناسب وهذا االختالل. 
 

 : املأخذ الثالث اثلثا
 سنعرض له يف الباب الثاين من هذا الكتاب، إن شاء هللا تعاىل.      

 
 أمساء العقل - 3

 التسميات املختلفة للعقل - ا     
يتبني من خالل ما سبق، أن العقل الذي تناولناه، غري مؤهل ألن يُعتمد عليه ابلكلية يف       

مجيع ما يريد اإلنسان إدراكه على احلقيقة؛ لذلك وجب الكالم على آفاق العقل املختلفة 
 وبيان خصوصية كل أفق منها. 

لذي حييط ابلعقل من حيث تسميات تطلق عليه كمرادفات  ويف البداية يلزمنا رفع اللبس ا     
 أو تنسب إليه كصفات، وهي: النفس والقلب والروح. 

   فنقول مستعينني ابهلل:   
إن هذه األُساء يف احلقيقة تدل على مسمى واحد، غري أن هذا املسمى له اعتبارات      

ال يسميه به إذا نظر إليه ابعتبار آخر. وإننا   ،خمتلفة جتعل الناظر إليه ابعتبار ما، يسميه ابسم
ن تسمية القلب من  ألجند أقرهبا إىل الداللة على حقيقته وخاصيته الكربى: القلب. ذلك 

ومن ضمن التقلب، التقلب يف األُساء املختلفة. فهو اترة قلب واترة نفس وأخرى  ؛التقلب
 عقل أو روح. 
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 االعتبارات احلاكمة على العقل  -ب 
إن حقيقة اإلنسان املستوية على التمام بني طريف النقيض من وجود وعدم، ونور وظلمة،       

. وميل القلب عن درجة االعتدال تلك،  نه يف كمال قابليته لألمرين معاتعطيه تسمية القلب أل
 إىل أحد اجلانبني دون اآلخر، خيرجه عن قلبيته وجيعله: 

 هبذا االعتبار.  م، يصري نفساالظلمة وأحكام العد إن غلبت عليه     
 هبذا االعتبار.  النور وأحكام الوجود، يصري روحا وإن غلب عليه     
  ف النظر عن كونه خمطئا أم مصيباوهو عقل على كل حال. مبعىن إضافة اإلدراك إليه بصر      

 يف هذا اإلدراك. 
ا،  خترجها عن احلد األصلي هل وقد جند هذه التسميات اليت ذكرانها موصوفة بصفات قد      

نه مقفل عن النور، أن نسمع عن القلب املقفل، فمعناه : كأحسب االعتبارات املذكورة آنفا
 فهو هنا إذن نفس؛ أو كأن نسمع عن النفس املطمئنة، فهي هنا روح. 

إن علمت هذا، فإنك ستجد هلذه احلقيقة القلبية مرتبتني تفصيليتني بني النفس والقلب،       
تستلزمان )أي املرتبتان(   ؛ول هذه احلقيقة يف تينك املنزلتنيسب نز حببني القلب والروح، وذلك  و 

 تسميتني أخريني مها: الفؤاد والصدر. 
 .تراه مناسبا وإن عرفت ماذا نقصد ابلتسميات، فقل كما شئت وعرب مبا     



15 
 

 
 العقل اجملرد

 
 صورة مبسطة   - 1

(، ليس آدمبعد أن مل يكن )اإلنسان هنا ابملعىن العام االفرتاضي و لقد وجد اإلنسان نفسه       
بني  ؛من أوجه ومتتاز عنه من أوجه أخرىلنفسه، وسط خملوقات قد تشبهه  وجد نفسه مدرِكا

تتجاذبه أحوال متباينة، مالئمة ألغراضه اترة، وغري و  ؛اء وأرض، يتعاقب عليه ليل وهنارُس
من أشياء   أشياء حسب هذه األغراض، ونفوراإىل اجنذاابئمة أخرى؛ ووجد من نفسه مال

أو يف غريه من املوجودات،   ،ه كما وجد من نفسه قوة تسعفه على التصرف يف نفس  ؛أخرى
حظ أن األشياء قد على التمام: فقد ال اكه. غري أن ذلك مل يكن له دائماملا يعطيه إدر  تبعا

يف زمان دون   كتوفر مصادر األكل له مثالوذلك  آخر:  تنصاع له حينا، وتستعصي عليه حينا
مناسبة نوع من املأكوالت له يف حال دون حال؛ فاحتار كأو    ؛أو يف مكان دون مكان   ،زمان 

يتصرف فيهم   ،ُمسخَّرِين له ن سواه عبيداالوجود، حبيث يكون مَ اإلنسان يف نفسه: أهو سيد 
  أم هو مسخر   ..إرادته شيء!  كما يشاء؟... فال جيب أن يستعصي عليه شيء، وال أن خيالف

 ؟ فلمن هو مسّخر، وملَ هو مسّخر؟...  مثل غريه، ال ميلك من أمره شيئا
 وملاذا جيد من نفسه بعض قدرة وبعض حتكم يف مقابل ذلك؟     
لك كل قواه  فصار اإلنسان يتوق إىل الوصول إىل حل هذا اللغز الكبري، واستعمل يف ذ     

ت  ينتج له معلوما   وماته ويصنفها، مث يركبها تركيبا خاصافشرع يرتب معل.  والعقليةاحلسية منها  
فظن أنه يقرتب من احلل، حل   ؛ ويتوسع مبرور الزمن  ،وصار إدراكه يتطور شيئا فشيئا ؛جديدة

 اللغز الذي حُيرّيه.  
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سيا قل قبله، كان اإلنسان يتحرك حوإىل جانب تعطشه إىل العلم حبقيقة األمر، أو      
 يف هذا الوجود بدافع حافزين اثنني، مها:  ومعنواي

 دفع الضرر. -     
 وجلب املنفعة.  -     
 وكالمها يندرج حتت معىن واحد هو: احملافظة على بقاء النفس.       
  اؤه من احليواانت اليت تكون خطرافمن قبيل دفع الضرر: احتماؤه من احلر والقر، واتق      

 .. على حياته، إىل غري ذلك من املضار. 
ته، والبحث عن  ومن قبيل جلب املنفعة: توفري املأكل واملشرب لإلبقاء على حياته وقوَ      

   ..سبل تنمية مداركه، إىل غري ذلك من املنافع. 
فتوفري  .ضرريجد أن جلب املنفعة يعود يف األصل إىل دفع السلكن من حقق النظر،      

فع ، إمنا هو يف األصل لدفع ضرر اجلوع والعطش يف املرتبة األوىل، مث داملأكل واملشرب مثال
وهكذا يف كل أمر على التفصيل. غري أن إدراك هذا األمر على    ...ضرر املوت يف املرتبة الثانية

 ل التحقيق، ليس يف مقدرة العقل يف هذا الطور. سبي
موافقة إلرادة اإلنسان يف هذا اجملال: فهو من حيث   ا يالحظ أن النتائج مل تكن دائماكم      

جلب النفع، قد جير على نفسه ضررا مل يكن يريد دفع الضرر، قد يقع فيه؛ ومن حيث يريد 
 لديه.  متوقعا

  ظاهر حياة اإلنسان، تزداد تعقيدا وتشعبارة املبسطة ملومبرور الزمن، صارت هذه الصو      
تكاد ختفى أصوهلا عن جل العقول. ومع تطور اإلنسان، وتوصله إىل حتقيق بعض  حىت لَ 

ابلضرورايت.  أغراضه، صارت الكماليات تتولد عن الضرورايت، مث تصري الكماليات أشبه 
كاد تنحصر، إىل أن بلغ احلال إىل ما  وراء حتقيق أغراض وكماليات ال ت فينطلق اإلنسان سعيا

 هو عليه اليوم. 
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هل خرج اإلنسان من حريته؟ وهل وجد األجوبة الشافية عن أسئلته؟ ذلك ما   ،لكن     
أغلب ما توصل إليه اإلنسان من خالل مسريته العقلية؛ ابستثناء قلة ممن   ،يشهد على نفيه

 سنتعرف عليهم يف الباب الثاين من هذا الكتاب، إن شاء هللا تعاىل. 
من خالل وظائف العقل اإلنساين، املتعلقة مبختلف مظاهر إسهاماته يف تطور احلياة       

 البشرية، نستخلص خاصيات هلذا العقل، منها: 
 قدرته على خزن املعلومات.  -  ا     

 قدرته على تذكر املعلومات املخزونة عند احلاجة إليها.  -ب      
لك كالعبور من صورة جتريد املدركات احلسية من صورها، والعبور إىل معانيها: وذ -ج      

 إىل معىن اإلانرة، ومن صورة السالح إىل معىن القتل.  املصباح مثال
حمسوسة على املعاين اجملردة )التصوير(: وذلك كمنح معىن اإلانرة صورة  خلع صورة -د      

املصباح، أو معىن القتل صورة السالح، وهي )أي هذه اخلاصية( عكس سابقتها، لذلك مها  
 متكاملتان ابلنظر إىل دورمها يف العمليات العقلية. 

هيئة ال توجد عليها  لىالتخيل: وهو تركيب مدركات حسية هلا أصل يف الواقع ع -هـ      
أس ذئب له ر   إنساانأو كأن تتخيل   ..يفعل مؤلفو القصص اخليالية مثال  وذلك كما  ؛يف الواقع

   ..وأذان محار وذنب أسد مثال
هذه اخلاصيات اليت ذكرانها ستعمل على إثراء عملية عقلية رئيسة يف هذا الطور، هي       

 عملية التفكر. 
 
 الفكر - 2

للتوصل إىل معلومات جديدة.   ، استعمال معلومات اثبتة الصحة عند العقلالفكر هو      
هيات  هي البدَ  ،لعملية التفكر حة لدى العقل، واليت كانت منطلقاوأوىل املعلومات اثبتة الص

ال تقبل  ألهنابل  ؛العقل صحتها من دون برهنة عليها اليت هي شطر املسلمات، واليت تقّبل
خبالف من أراد االستدالل على وجوده كما  ،ن لوجود نفسهنساوذلك كإدراك اإل .الربهنة
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سيأيت. وكعدم اتصاف شيء بنقيضني يف الوقت نفسه، الذي هو من املسلمات، وذلك كأن 
 هذا مبلغ الفكر.  .طويل قصري، أو إن الثوب جديد ابلتقول: إن الرجل 

(، فينتج له على عامل مشرتك )احلد األوسط العقل يضم معلومتني تشتمالن معا مث إن      
وهذه املعلومة اجلديدة يضمها إىل أخرى فتنتج له نتيجة  ؛ مل يكن لديه ذلك علما جديدا

مها املقّدمتان، واملعلومة اجلديدة هي  متان األوليان اللتان ُتضمان معا، وهكذا... فاملعلو ىأخر 
 النتيجة.

تنبين على أصل اثبت لدى  ؛ية التفكر عملية تسلسلية توالديةيتضح من هذا، أن عمل     
 ها. ليع اهيات مربهنلكانت البدَ  ،عنه  العقل غري متولد عنه، إذ لو تولد

 
 ضوابط الفكر

إن الفكر الذي يعتمد يف مساره طرق الربهنة املعروفة، ال بد أن يتقيد بضوابط وشروط      
 كي يضمن عدم الزلل، ومن ذلك:  

ال بد من علم األصول والفروع، والكليات واجلزئيات، وعلم النسب املختلفة بني أمرين   -     
 ... أو أكثر: كالتقابل والتضاد والتناسب والتوافق والتطابق، وغري ذلك

 متييز العلوم املهارية العملية من العلوم النظرية الصرف.  -     
 قابلية املراجعة والتدارك والتصحيح.  -     
 قابلية املقارنة مع فكر آخر.  -     
ومبا أن عملية التفكر عملية مرتابطة، فإن بعض أجزائها متوقف على البعض اآلخر: فلو       

ابطلة، جتب إعادة ستكون  زء منها، فإن كل األجزاء املرتتبة عليه  افرتضنا أن اخلطأ تسرب إىل ج
 يف اجلزء السابق هلا.  أالنظر فيها بعد تصحيح اخلط

مه ويوّجهه يف كل  كُ حيَ  أيف توجهه إىل مبد مث إن عملية التفكر تتبع خطا معينا مستندا     
مرة. هذا اخلط هو النسق الفكري، واملبدأ املوجه هو املنطق. إذن فللفكر عدة أنساق حسب 
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احتماالت استعمال املعلومات اليت لدى العقل، وهو حمكوم بعدة أنواع من املنطق نُرجعها إىل 
 اثنني أساسني: 

ي اعتبار آخر. وهذا دومنا أ ،وهو الذي يتحرى الصحة والصدق املنطق اجملرد: - ا     
 ما تكون نتائجه صحيحة.   املنطق غالبا

ها األهداف العامة لعملية حتدد  ، وهو املنطق الذي له اعتبارات أخرى  منطق اهلوى:  -ب       
بقدر ابتعادها عن  وبذلك تكون نتائجه فاسدة    ؛الصحة اعتبار  قد يقدمها العقل على    ،التفكر

 املنطق اجملرد. 
 

 مناذج من الفكر احملرف
ينحرف صاحب هذا الفكر عند تقدميه اعتبار إفحام اخلصم على اعتبار  الفكر اجلديل:     

 احلق. 
قد ينحرف السياسي عن احلق إن هو قدم اعتبار اكتساب املؤيدين  الفكر السياسي:     

 واألنصار على اعتبار احلق، أو قدم اعتبار غلبة اخلصم على اعتبار احلق، وهكذا... 
ينحرف التاجر أو رجل املال عن التفكري السوّي إن اعترب الربح أكثر  الفكر التجاري:     

 أكثر من اعتبار احلق.  مما يعترب احلق، أو اعترب عدم اخلسارة
فينتج عن ذلك    ؛األغراض   ، واألهواء متعددة تعددَ تبني من كل هذا أن لكل هوى منطقا ي     
 ، وتتضارب أخرى.أحياان بعضبلتقي بعضها يأنواع من الفكر عدة 

 
 آفات الفكر - 3

 ، وأنه معرض آلفات منها: ا سبق، يتضح أن الفكر ليس معصوما من خالل م     
وطول النسق احملدد   ،بسبب تشعب عملية التفكر وكثرة الضوابط هلا أاحتمال اخلط - ا     

 ملعاملها. 
 اتباع األهواء، وهو ما حيرف الفكر عن وضعه األصلي.   -ب      
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 جهل الضوابط اليت حتكم العملية أو عدم إتقاهنا.   -ج      
التقليد: وهو يؤدي إىل عدم التثبت من مكوانت األنساق، بسبب ثقة ابلغري أو   -د      

 . أمما يزيد من احتماالت اخلط ؛أتثري هذا الغريبسبب 
وهو انتج عن الثقة املطلقة ابلفكر، واعتقاد أنه إبمكانه التوصل   ؛التعصب للفكر -هـ      

نب قيد احلواس الذي  إىل مجيع املعلومات املرادة للعقل. وهو هبذا االعتبار قيد للعقل إىل جا
 له على الرتقي يف مدارج اإلدراك املمكنة.  ، عوض أن يكون عوانذكرانه سابقا

ة أخرى، مما جيعل املتفكر ل معلومة لكل معلوم التشعب: وهو احتمال تزويج ك -و      
 التفكر، كان جيعله يتوصل إىل احلل، لكن عن طول يفمير جبانب احلل الصحيح، أو  أحياان

 من املمكن تالفيه. 
 
 بيان مناذج من الفكر يف قضية الوجود والرد عليها إبجياز - 4

 املنهج الشكي الديكاريت - ا   
 مد أحياان مذهبا فكرايالشكي الديكاريت، واعتُ  شاع يف اآلفاق ذكر ما يسمى املنهج     

ارت أراد حجة. وشاعت مقولة ديكارت الشهرية: أان أفكر، إذن أان موجود. الواضح أن ديك
 فنقول:  ...هنا أن يستدل على وجوده

هية  والربهنة على البد  .ة مسلمةهيألنه بدَ   ؛ستدل عليه إن وجود املرء عند نفسه، ال يُ   :أوال     
قض للفكر  نكث لغزل. فإن قيل إن الربهنة على البدهية أبلغ يف صحة الفكر؛ قلنا: بل هي ن

 ما ظهر للفكر وجود.  ،هيات املسلمة من أساسه، إذ لوال البد
والعقل صفة للمستدل   ؛وجوده بعملية فكره، وهي عمل عقلياستدل ديكارت على    :اثنيا     

والربهنة يف هذا االجتاه ابطلة. فهي كاالستدالل على األصل  ؛والفكر فعل له ،)اسم فاعل(
وهذا إخالل ابملراتب العقلية اليت تقتضي االستدالل على  .اجلوهر ابلعرض على أو ،ابلفرع

 وعلى العقل بذات املستِدل.  ،الفكر ابلعقل 
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 إن املقولة املذكورة، ال تنطلق من الشك كما يُظن: فكلمة "أفكر" مستندة إىل :اثلثا     
"أان"، و"أان" يقني ال شك. فهو إذن انطلق من وجود إىل وجود، وهذا من قبيل حتصيل 

 حلاصل ولغو الفكر.  ا
ذلك    عملية التفكر املتعلق ابلوجود:االنطالق من الشك املطلق يف ال ميكن بتاات رابعا:     

فاحتيج إىل مرجح حىت تقع احلركة  م؛تواء اتم بني رتبيت الوجود والعدن الشك احملض، اسأل
  .إذ العدم ال يبىن عليه  ؛للفكر  فإن وقع الرتجيح للعدم عقال، مل يصح أن يكون أساسا  .لية العق

 وإن وقع الرتجيح للوجود، فالعملية الفكرية، يكون انطالقها وقتئذ من يقني ال من شك.  
ا: هل هو  موجود أم ال، وإمن )املفكر( ، ليس هو: هل هوفيبقى أن الشك املقبول عقال     

وهذا خالف هذا املذهب. فتبني بعد كل هذا بطالن هذا   ؛)من الصفات(كذا أم كذا 
مع كثرة املذهب، وبطالن مقولته. وإننا لنعجب كيف مل يتصد لدحضه وبيان عواره أحد، 

 املفكرين يف هذا العصر.  
 

 الفكر اإلحلادي املعط ِّل   -ب 
يقوم هذا املذهب الفكري على أساس "ال إله" مع إثبات وجود الكون مبا فيه القائل هبذا      

 املذهب. فنقول:  
 ال بد هلذا الكون من أحد أمرين، مبا أنه مشهود الوجود:  :أوال     
 أن يكون وجوده عن نفسه.  األمر األول: -     
 أن يكون وجوده عن غريه.   األمر الثاين: -     
 .وهذا أمر ظاهر  ؛بسبب سبقه ابلعدم  ،وجود الكون ليس قدميا مر األول:بسط األ     

ميكن للكون أن يوجد نفسه؟ فتبني   ا  فكيف إذ ؛ن عنه وجود ال يكو  ،لعدموالكون يف حالة ا
 بطالن االحتمال األول.  

 ريه، وله احتماالن:  وهو أن يكون وجود الكون عن غ بسط األمر الثاين:     
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للكون، احتاج  ن أو أن ال يكون. فإن كان مشاهباللكو  إما أن يكون هذا الغري مشاهبا     
؛ أو ال بد له من  أمر غري ممكن عقال ذاوه ؛ال هناية إىل موجد له، واملوجد إىل موجد، إىل ما 

وجود، ال بد حيث الاالنتهاء إىل موجد أصلي. وإن كان هذا املوجد غري مشابه للكون من 
)الستحالة التسلسل(، وغري مسبوق بعدم، وهو معىن القدم )لوجوب   أن يكون وجوده ذاتيا

هذا الوجود(. أما الوجود التابع هلذا الوجود، وهو وجود الكون، والذي أييت يف املرتبة العقلية 
إىل مرتبته األصلية    وذلك ابلنظر  .الوجود املمكن  وهو أيضا  ؛الثانية، فهو الوجود الواجب بغريه

ووجود املمكن هو عني ترجيحه، واملرجح هو  .ومرتبته احلالية اليت هي الوجود اليت هي العدم،
 ، صفة الوجود له ذاتية.  من هذا، أن للكون موجدا قدميا واجب الوجود بنفسه. فتبني

ون الطبيعة فإن قيل: إن الكون وجد عن الطبيعة، وهو قول الطبيعيني، نقول: إما أن تك     
 ألن توجد الكون: فكما قلنا سابقاموجودة بغريها، فتلحق مبرتبة املمكنات، وهذا ما ال يؤهلها  

إن املمكن أصله عدم، والعدم ال يكون عنه وجود؛ وإما أن تكون قدمية، صفة الوجود هلا 
 ذاتية، فيكون اخلطأ قد وقع من حيث إطالق االسم ال غري.  

هذا الزمان،  ما يقول كثري ممن يعد نفسه عاقالوجد عن صدفة، كوإن قيل: إن الكون      
 فنقول:  

والعدم ال يكون عنه وجود كما   ؛ ي عدم القصد يف اإلجياد، وهو عدمإن الصدفة ه :أوال     
 قلنا.  
فإن كان وجوده  .على ترتيب معني، ونظام متسق بنّي إن أتملنا الكون وجدانه  :اثنيا     

ة والصدفة املتكرر   .األصلية عدد غري متناه من الصدف  فقد تبع هذه الصدفة  ،(ا افرتاضصدفة )
إن اإلنسان   قلنا مثال إذ التكرار والتعدد يفيد القصد. فلو  ؛أو املتعددة، تبطل منطق الصدفة

أخرى، وولد الولد عن  األول نتج عن صدفة، فالذي بعده )ولده( جيب أن ينتج عن صدفة
 وأن وجود اإلنسان مقصود ملوجده.  تبني للعقل السليم أن هذا ال يستقيم، لَ  ؛صدفة اثلثة 

 
 . وهو قريب من سابقه الفكر الدهري أو التارخيي ابلتسمية املعاصرة: -ج   
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ملذهب أن الكون موجود، لكن وجوده بغري غاية، بل هو )أي الكون( الذي يدعي هذا ا     
حيدد مساره يف هذا الوجود. والوجود عند هؤالء دنيوي ال آخرة فيه. يتبني أن هذا املذهب 
كسابقه، إال أن األول وقعت له الشبهة يف القصد للوجود وهو البدء، بينما هذا الثاين وقعت 

 وهي النهاية. فنقول:  ،له يف الغاية من الوجود 
عنه  إجياد الكون، الذي هو العبثية، ال ميكن أن يصدر لى: إن عدم ترتيب حكمة عأوال     

 . وجود لعدميته كما سبق مرارا 
: وكما أن الصدفة ال ميكن أن تكون بداية للنظام، لعدم صحة القول بتسلسل اثنيا     

ثيات قبلها، وهو ما  ابلنظام لوجوب تسلسل العبالصدفة، فكذلك العبثية ال ميكن أن ُتسبق 
 .  قبل عقالال يُ 

 
 ابلعلمي  املذهب املادي، أو ما يُسمى زورا -د  

أصحاب هذا املذهب ال يعرتفون إال ابحملسوس، فما أثبتته حواسهم وعقوهلم ابلتبعية هلا،      
 أقروا به، وما مل يدركوه هبذه الطريقة أنكروه.

 فنقول:       
إذا كان العقل غري مشهود للحواس، وهم حيكمون على غري املشهود ابلعدم، فكيف :  أوال     

يستندون يف مذهبهم إىل عدم؟ فإن قيل إن العقل هو الدماغ والدماغ مشهود، قلنا: فعملية  
ابء  التفكر غري مشهودة. فإن قيل: هي كهرابء سارية يف الدماغ، قلنا: هل قستم تلك الكهر 

حبيث تستطيعون قراءة أفكار إنسان ما، مبجرد قياس أقدار كهرابء دماغه؟ فإن قالوا: ال، قلنا  
هلم: فكيف تثقون بنتيجة غري جمربة عندكم؟ ولزمهم إذ ذاك: إما الرجوع عن مذهبهم، وإما  

 القول بعدم وجود عقوهلم.  
فما هو   .ا، وما هو غري مدركاسم مفعول( لنإن املادة نفسها منها ما هو مدرك )  :اثنيا     

فقد يدرك ابحلواس   .مع تباين يف اإلدراك بني األشخاص ،ال خالف عليه  ،مدرك لنا ابحلواس
عند الثاين؛ غري  غيبا ،فيكون ما هو مشهود لألول  ؛قشخص ما، ما ال يدركه غريه كما سب
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أن من املادايت ما مل يكن  وهو .واس ضئيل، لذلك جناوزه إىل غريهأن التفاوت يف جمال احل
يف زماننا بواسطة اآلالت    كاجلسيمات الصغرية مثال(، وأصبح مدركايف األزمنة املاضية )  مدركا

عند قوم أصبح  ل األزمان، وجدان أن ما كان غيباواألجهزة املتطورة. فإن نظران إىل تسلس
لى أن من املادة ما ع . فدل هذاهشهادة عند آخرين. والتطور مستمر، واألجهزة متسارعة في

 ،أنكروهفإن  ؛سب مذهب هؤالء إنكارهحب . فإن كان األمر كذلك، وجب هو غيب دائما
، بصرف النظر عن الزمان.  وثبت وجوده شهادة مستقبال، لزم أهنم أنكروا موجودا مشهودا

 فتبني فساد مذهبهم. 
فمادهتا  ،انت مكتوبةعلى الوجود غري املادي فنقول: اللفظة، إن ك  نضرب مثال اثلثا:     
  .هلواء وهو ذبذابت يف ا ؛وإن كانت منطوقة، فمادهتا الصوت  .على ورق وهو مداد ؛الرسم

 ؟! وال خالف على ثبوت املدلول. لكن مدلوهلا، أتراه ماداي
 : كلمة "معىن" وجرب.  وخذ على ذلك مثال     
العلمي التجرييب، إمنا هو فرع من  فثبت بعد هذا كله، أن ما يسمى ابلفكر املادي أو      
 كما يُزعم.   ما خرج عنه يـَُعد خرافة وهذايان  حىت يَُظن أن كل ؛كل العلم  وليس هو  ،العلم

 
 خالصة  - 5

هناية الفكر السليم يف اإلهليات هي: العلم بوجود اإلله )ال العلم به(، مع نفي صفات   -     
بل هو إثبات   ؛ملن اعتقد أن السلب هنا تعطيل  ت عنه. وهو ما يسمى السلب. خالفااحملداث

لكن ال على التفصيل يف هذه املرحلة من مراحل إدراك العقل، واليت سنتعرف عليها يف   ،تنزيه
 إن شاء هللا تعاىل. ما سيأيت 

هتوي به إىل درك  ،فإن زاد الفكر على هذا يف اإلهليات، فإمنا سيقع يف سقطات فكرية      
 العقل غري السليم. 

  ، ويبقى للفكر دوره يف العلوم الكونية )اليت تتعلق ابملخلوقات( كالطب والفيزايء والفلك  -     
العلوم اليت يتقدم فيها اإلنسان حبسب جهوده . هذه ..أو العلوم العقلية كالرايضيات واملنطق
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اهل. كما يبقى للفكر دوره الفكرية املتجمعة عرب العصور، واليت ال ينكر دور الفكر فيها إال ج
 وتدبري حياة اإلنسان حبسب مستجدات الظروف والوقائع. ،، أال وهو الدور املعاشي األساس 
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 اإلميان والكفر 
 

 الفطرة - 1
تداليل أنه مرتبط مبوجده عندما ثبت لدى العقل السليم وجود موجد له، علم مبنطقه االس     

هذا االرتباط هو املسمى مألوهية. وثبت له يف مقابل مألوهيته ألوهية    ؛انفكاك له عنهارتباطا ال  
موجده، فتميزت لديه املرتبتان: األلوهية واملألوهية. مث بطريق القياس واالستنتاج، ومبا أن وجوده 

 األعراض(، هو أيضا) مستفاد من اإلله، توصل إىل أن ما يتعلق بوجوده من صفات وأفعال
مستفاد من اإلله ابألحروية. فظهر له أنه لن يعلم نفسه حقيقة وال إهله من نفسه، بل إبعالم  

 ما يفيضه عليه إهله من مواهب.   منتظرا ،سفلى راضيا من إهله. فانكسر ونزل إىل املرتبة ال
َوفَّقني من أهل  ُـ هللا الناس عليها. وهي منزلة املوهذه املنزلة هي منزلة الفطرة اليت فطر      

. أما اليوم، فلم يعد هلذا الصنف من  لبعثة احملمدية ومل يدركوا رسوالالفرتات الذين كانوا قبل ا
  ام الساعة. وهذه املنزلة هي أيضاالناس وجود بسبب استغراق الرسالة احملمدية للزمان إىل قي

»ُكلُّ َمو ُلوٍد يُوَلُد َعَلى  اليت يولد عليها اإلنسان لقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:
َسانِِه« رَانِِه، َأو  مُيَجِّ  .(1) الِفط رَِة، َفأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه، َأو  يـَُنصِّ

 
 اإلميان أو الكفر - 2

ُسوُل أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ رَ   ُقل  ايَ   يّدعي أن اإلله أرسله لباقي بين جنسه:   رجالُسع العقل أن       
يع ، وأنه خيربهم عن هذا اإلله، عن صفاته وعن أفعاله، [158]األعراف:  ا  اَّللَِّ إِلَي ُكم  مجَِ

ويبلغهم أوامره ونواهيه، ويعلمهم كيف يتقربون من إهلهم حىت ينالوا رضاه. فرجع العقل إىل 
 

 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.52/ 8)(، ومسلم يف صحيحه 100/ 2أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 1
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يز هبا نفسه ميّحص ويتحرى، فتبني له أن هذا األمر جائز يف عرفه، لكن ال بد له من عالمة مي
 . ق وبني من يدعي هذه املهمة زورابني الرسول احل 

فانربى الرسول يتحدى الناس أبمور ال يستطيعون اإلتيان هبا، وهي املعجزات، اليت هي       
 قولية وفعلية:  

ما يتعلق ابإلخبار عن هللا مبا ال يعلمه إال هللا عن نفسه. أو ابإلخبار عن الوقائع   القولية:     
 اليت ما زالت يف رحم الغيب، حىت إذا وقعت جاءت كما أخرب الرسول. 

ما وقع من الرسول من تصرف يف الكون، كشق البحر، وإبراء األكمه، وتكثري  والفعلية:     
 ...بني األصابع، إىل غري ذلك  اء منالطعام القليل، وتفجري امل

 هنا، وجد العقل نفسه، بعد استنفاد كل سبل التحري والتثبت أمام سبيلني:     
 أن يصدق الرسول فيما جاء به. األول:     
 أن يصد عنه ويتوىل.  والثاين:     

َكاَن لِنَـف ٍس   َوَما  وال سبيل له من نفسه إىل سلوك السبيل األقوم إال بتوفيق من هللا تعاىل:     
للرسول     له يف اإلميان وجد نفسه منقادا. فإن أذن هللا[100]يونس:    َأن  تـُؤ ِمَن ِإالَّ إبِِذ ِن اَّللَِّ 

ع اإلميان أفق ، وانفتح له م[ 285]البقرة:  َوقَاُلوا ُسَِع َنا َوَأَطع َنا وكان ممن قال هللا فيهم: 
ُهَو الَِّذي  وتقيده: له من قبل. أفق جياوز احلدود اليت كانت حتيط به جديد مل يكن مدركا

رَِجُكم  ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  والظلمة تقييد .  [9]احلديد:    يـُنَـّزُِل َعَلى َعب ِدِه آاَيٍت بـَيَِّناٍت لُِيخ 
 والنور انفساح. 

وإما  ؛من يكفر جبميع الرسل ك  عموما نكر ما جاء به الرسول، إما وأما إن مل يوفق، فسي     
كمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض: أي يؤمن برسول سابق، ويكفر ابلرسول الذي    خصوصا 

َفَمن  يُرِِد اَّللَُّ  أدركه زمانه. ويف احلالتني سيمكث يف ضيقه كما وصف هللا ذلك بقوله تعاىل:
اَلِم َوَمن  يُرِ  رَُه ِلإل ِس  رَح  َصد  ِديَُه َيش  رَُه َضيِّقد  َأن  ُيضِ َأن  يـَه  َا َيصَّعَُّد يف  ا  لَُّه جَي َعل  َصد  ا َكَأمنَّ َحَرج 

َس َعَلى الَِّذيَن اَل يـُؤ ِمُنونَ  وعلى التحقيق،   .[125]األنعام:  السََّماِء َكَذِلَك جَي َعُل اَّللَُّ الرِّج 
هلل، كفر بسواه  فإن اإلميان والكفر وجهان متقابالن للقلب )أو قل وجه وقفا(: فمن آمن اب
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ُفر    من اآلهلة املزعومة؛ ومن كفر ابهلل آمن بسواه. وذلك كما قال هللا تعاىل:  َفَمن  َيك 
ُ ُسَِيٌع َعِليمٌ  َسَك اِبل ُعر َوِة ال ُوثـ َقى اَل ان ِفَصاَم هَلَا َواَّللَّ َتم  ]البقرة:   اِبلطَّاُغوِت َويـُؤ ِمن  اِبَّللَِّ فـََقِد اس 

َاِسُرونَ  وقال أيضا:، [256 ]العنكبوت:  َوالَِّذيَن آَمُنوا اِبل َباِطِل وََكَفُروا اِبَّللَِّ أُولَِئَك ُهُم اخل 
52 ] . 

واإلميان املقصود هنا يف هذه املرحلة، إمنا هو إميان جممل. هو أقرب إىل مدلوله اللغوي،       
أي مطلق التصديق. وهو نور يقذفه هللا بفضله يف قلب من يشاء من عباده. وهو قد يوجد 

 ا  بسيطة فطرية. فهو إذ  بل قد يوهب لعقول ساذجة  ؛عقول ليس هلا مترس ابلفكر والنظرلدى  
 على األذكياء والفطناء من بين اإلنسان.  ولو كان كذلك، لكان حكرا ؛كرايليس نتاجا ف

يكون وسيلة إلدراك ما   ؛النور احملسوس ابلنسبة إىل العني وهذا النور ابلنسبة إىل العقل، ك     
.  )يف حكمه( مل يكن يدرك من املعلومات الوجودية اليت كانت عنده قبل هذا، من قبيل العدم 

سري ابلعقل يف جمال جديد، قد يصحح على ضوئه سابق مدركاته إن مل يغريها وهذا اإلميان ي
 مجلة.  

ناه اللغوي الذي هو  من مع انطالقا ،ذا النور وانقطاع أسبابهأما الكفر: فهو انطماس ه     
 .  ، هلذا املعىنن الفالح والليل يسميان كافرين إحىت  ؛السرت واحلجب

الكفر ظلمة تغشى العقل، فال يدرك مبقتضاها معلومات وجودية  ومبا أن اإلميان نور، فإن       
لوضوحها. فانظر ضيق العقل الكافر وحرمانه!   هيات أحيااناملؤمن من ضرب البدَ  هي عند

وجتد الكافر ال يستطيع أن  ؛إميانه ما يتعدى حدود فكره ونظرهاملؤمن يدرك بنور هلذا، فتجد 
ََياِة الدُّنـ َيا  ا  يـَع َلُموَن ظَاِهر  يف قول هللا تعاىل: يتجاوزمها. هذا إن سلما له! وذلك كما ِمَن احل 

ِخرَِة ُهم  َغاِفُلونَ   . [ 7]الروم:  َوُهم  َعِن اآل 
 
 أسباب الكفر  - 3

إن كان اإلميان يُنال بفضل من هللا ورمحة، فإن الكفر ترجع أسبابه إىل اإلنسان نفسه.       
 ومن تلك األسباب: 
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ََياَة الدُّنـ َيا  فََأمَّا َمن  َطَغى  إيثار احلياة الدنيا، لقول هللا تعاىل: - ا      َفِإنَّ   َوآثـََر احل 
ِحيَم ِهَي ال َمأ َوى  . [39- 37]النازعات:  اجلَ 

َأو لَِياَء ِمن   أَفـَتَـتَِّخُذونَُه َوُذرِّيَـَّتُه  من دون هللا، لقول هللا تعاىل:  اختاذ الشيطان وليا -ب      
 . [50]الكهف:  وٌّ بِئ َس لِلظَّاِلِمنَي بََدال  ُدوين َوُهم  َلُكم  َعدُ 

ٍر ِمن  َرهبِِّم   لقول هللا تعاىل: ابحلكمة من اإلجياد؛ عدم املباالة -ج       َما أَي تِيِهم  ِمن  ذِك 
َتَمُعوُه َوُهم  يـَل َعُبونَ   . [2]األنبياء:  حُم َدٍث ِإالَّ اس 

ثـَرُُهم  اَل يـَع َلُموَن  لقول هللا تعاىل: ؛(عدم العلم )أي إدراك حقائق األشياء  -د       َبل  َأك 
قَّ فـَُهم  ُمع رُِضونَ   . [24]األنبياء:  احلَ 

  ؛انبهام األمور. فيظن املرء أمرا ما، أمرا آخر عدم صفاء اإلدراك، الذي يؤدي إىل -هـ      
ٌر ُمِبنيٌ  قوله تعاىل:ما يف وذلك ك َقُّ ِمن  ِعن ِداَن َقاُلوا ِإنَّ َهَذا َلِسح  ]يونس:  فـََلمَّا َجاَءُهُم احل 

 جلهلهم حبقيقة السحر، املخالفة حلقيقة الوحي.  ،[ 76
ِمثـ َلَنا  ا  رَاَك ِإالَّ َبَشر فـََقاَل ال َمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن  قـَو ِمِه َما نَـ  لقول هللا تعاىل: ؛الكرب – و     

ظُنُُّكم  َوَما نـَرَاَك اتَـّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهم  أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّأ ِي َوَما نـََرى َلُكم  َعَليـ َنا ِمن  َفض ٍل َبل  نَ 
رَبُوا ِإانَّ اِبلَِّذي آَمنـ ُتم  ِبِه َكاِفُرونَ  :وكما قال أيضا. [ 27]هود:  َكاِذِبنيَ  َتك   َقاَل الَِّذيَن اس 

 . [ 76]األعراف:  
ن ِس هَلُم  قـُُلوٌب اَل  ا  د  َذرَأ اَن جِلََهنََّم َكِثري َوَلقَ  لقول هللا تعاىل: ؛الغفلة -ز      نِّ َواإل ِ ِمَن اجلِ 

َنـ َعاِم َبل   َمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأل  َقُهوَن هِبَا َوهَلُم  أَع نُيٌ اَل يـُب ِصُروَن هِبَا َوهَلُم  آَذاٌن اَل َيس  ُهم  َأَضلُّ   يـَف 
إال أهنا   ؛ها سليمةا رغم أن حواسهم يف ظاهر هذ. [ 179]األعراف:  أُولَِئَك ُهُم ال َغاِفُلونَ 

  ، ومبا أهنا مل تؤد مهمتها األساسية، وهي أن تكون وسيلة العتبار صاحبها فيما يستعملها فيه
،  ذا احلكم أيضا، واألذن صماء هب م عدمها. فكانت العني عمياء حكما قد أصبح حكمها حك

 وهكذا... 
َمن  َكاَن يُرِيُد ال َعاِجَلَة َعجَّل َنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن   إرادة الدنيا، لقول هللا تعاىل: -ح      

ُموما   نُرِيُد مُثَّ َجَعل َنا َلُه َجَهنَّمَ  ُحور  َيص اَلَها َمذ  الَِّذيَن   :. ولقوله أيضا [18]اإلسراء:  ا  َمد 
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ََياَة  َتِحبُّوَن احل  ِخرَِة َوَيُصدُّوَن َعن  َسِبيَيس  أُولَِئَك يف َضاَلٍل   ا  ِل اَّللَِّ َويـَبـ ُغوهَنَا ِعَوجالدُّنـ َيا َعَلى اآل 
 .[3]إبراهيم:  بَِعيدٍ 

قِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا  لقول هللا تعاىل: ؛الداينة بغري دين احلق -ط       َواَل يَِديُنوَن ِديَن احلَ 
اَلِم ِدينَوَمن  يَـ  : ، ولقوله أيضا[ 29]التوبة:  ال ِكَتابَ  فـََلن  يـُق َبَل ِمن ُه َوُهَو يف   ا  بـ َتِغ َغري َ اإل ِس 

َاِسرِينَ  ِخرَِة ِمَن اخل  اَلمُ  :ولقوله تعاىل أيضا ، [85]آل عمران:  اآل    ِإنَّ الدِّيَن ِعن َد اَّللَِّ اإل ِس 
 . [ 19]آل عمران:  

 . [14]األنعام:  َواَل َتُكوَننَّ ِمَن ال ُمش رِِكنيَ  لقول هللا تعاىل: ؛الشرك –ي      
 
 رفٌع لَلبس - 4

اَلِم َوَمن  يُرِد   ُسعت  بعُض العقول قوله تعاىل:      رَُه ِلإل ِس  رَح  َصد  ِديَهُ َيش  ُ َأن  يـَه  َفَمن  يُرِِد اَّللَّ
رَُه َضيِّقَأن  ُيضِ  َس َعَلى الَِّذيَن   ا  َحَرج ا  لَُّه جَي َعل  َصد  ُ الرِّج  َا َيصَّعَُّد يف السََّماِء َكَذِلَك جَي َعُل اَّللَّ َكَأمنَّ

، وأمثاله، فقالت: مبا أن اهلداية والضاللة إبرادة من هللا، فكيف  [ 125]األنعام:   اَل يـُؤ ِمُنونَ 
؟ وحكى هللا الضالل، وهو ال يد له فيهما معا يثاب العبد يف حالة اهلداية ويعاقب يف حالة

َنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّم َنا ِمن   تعاىل عن قوم قوهلم: رَك  َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأش رَُكوا َلو  َشاَء اَّللَُّ َما َأش 
ٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  َحىتَّ َذاقُوا أَب َسَنا قُل  َهل  ِعن   رُِجوُه لََنا ِإن  َشي  دَُكم  ِمن  ِعل ٍم فـَُتخ 

َِعنيَ  تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإن  أَنـ ُتم  ِإالَّ خَت ُرُصوَن  ُجَُّة ال َباِلَغُة فـََلو  َشاَء هَلََداُكم  َأمج    ُقل  َفِللَِّه احل 
إذ لو كان هلؤالء  ؛جعل هللا حل هذه املسألة ابلعلم وانظر كيف، [ 149- 148]األنعام: 

القائلني علم ابألمر ما قالوا ما قالوا. ولكن ملا غلب عليهم الظن، وهو علم غري اثبت الصحة،  
ِإنَّ اَّللََّ اَل  قامت حجة هللا عليهم جبهلهم. ولو كان هلم علم ابألمر لقالوا كما قال هللا تعاىل:

ِإنَّ اَّللََّ اَل َيظ ِلُم النَّاَس َشيـ ئ ا   ىن قوله تعاىل:وألدركوا مع ،[ 40]النساء:  َيظ ِلُم ِمثـ َقاَل َذرَّةٍ 
ذلك أن هللا تعاىل ما أخرج إىل الوجود إال ما  . [ 44]يونس:   َوَلِكنَّ النَّاَس أَنـ ُفَسُهم  َيظ ِلُمونَ 

أراد، وما أراد إال ما علم. وقد علم هللا يف املؤمنني صفة اإلميان، فأوجدهم على هذه الصفة؛  
يف الكافرين صفة الكفر، فأخرجهم على صفتهم تلك. فما أيت اإلنسان إال من   كما علم
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 :عن ربه عز وجل نفسه. وقد أشار إىل هذا املعىن قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
َمِد اَّللََّ  ...  » ا  فـَل َيح  َغري َ  َوَمن  َوَجَد  )ألنه هو الذي تفضل إبخراجه إىل الوجود(،  َفَمن  َوَجَد َخري 

َسهُ    .(2)«)ألنه على تلك الصفة يف علم هللا(  َذِلَك، َفاَل يـَُلوَمنَّ ِإالَّ نـَف 
فسه اهلداية والضاللة  فقول العقول القاصرة إن هللا سبحانه وتعاىل، مبا أنه نسب إىل ن     

 ، ابطل من هذا الوجه. يكون ظاملا
موجود إمنا هو ملك هلل تعاىل. ومن تصرف  ومن وجه آخر: إن كل الوجود، وما ظهر من       

يف ملكه، فما ظلم. بل الظامل من تصرف يف ملك غريه واعتدى عليه. وهذا ما ال يصح يف 
 حق هللا تعاىل. وإن كنا نرى أن الوجه األول أقوى يف الرد على هذه الشبهة. 

يف   العقل املعضدوعلى كل حال، فإن علم هذه املسألة ليس يف مقدرة العقل اجملرد، أو      
 هذه املرحلة، وإمنا هو من علوم الكشف اليت سنتطرق إليها فيما بعد إن شاء هللا تعاىل.

 
 مرتبة اإلنسان الكافر - 5

وال من غري قصد، كان الوقوف على داللته واحلقيقة   ملا كان هذا الكون مل يوجد عبثا     
ومطمح املتأمل اآلمل يف بلوغ منزل الطمأنينة اليت  ،املؤسسة لوجوده مطلب اإلنسان العاقل 

هللا بصره وُسعه وقلبه.   ملن فتح  ،. فكان الوجود هبذا املعىن كتااب إهليا بيّناتعز على أكثر العقالء
ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  تعاىل:وإىل هذا، اإلشارة بقول هللا  ن َساَن ِمن  َعَلٍق   اقـ رَأ  اِبس  َخَلَق اإل ِ

  َرُم َك  ن َساَن َما ملَ  يـَع َلم   الَِّذي َعلََّم اِبل َقَلِم  اقـ رَأ  َورَبَُّك األ  . [ 5-1]العلق:  َعلََّم اإل ِ
صاروا يستدلون هبذه اآلايت وإنه ألمر عجيب أن يغيب هذا املعىن عن أغلب الناس، حىت 

للدعوة إىل التعليم  ، وجيعلوهنا أساسا)اخلروج من األمية املعهودة(  قراءة والكتابةعلى تعلم ال
ابملعىن اجلزئي، يف املؤسسات اخلاصة بذلك؛ انسني أو متناسني أن األمر اإلهلي الوارد يف  

وغافلني عن كون الرسول   ؛يةة األوىل إىل رسول أمي وأمة أماآلايت السابقة، موجه ابلدرج
 صلى هللا عليه وآله وسلم، املعصوم، قد امتثل األمر اإلهلي وقرأ. 

 
  َذرٍّ رضي هللا عنه.( عن أيب16/ 8جه مسلم يف صحيحه )أخر  - 2
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اقـ رَأ     فأي قراءة هي هذه، غري اليت أشران إليها؟ وتدبر قول هللا تعاىل، بعد األمر ابلقراءة:     
ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  املخلوق )الكون( هو املقصود  لتعرف أن الكتاب ، [1]العلق:  اِبس 

وهنما واسطة لنيل يف ك  لقراءة والكتابة املعهودتني شيئاابلقراءة. وما ذكرانه ال ينتقص من تعلم ا
 يف حفظها وتدوينها.   العلوم أو سببا

عن تدبر الكون، كانت حواسه معطلة من حيث احلقيقة،   وملا كان اإلنسان الكافر عاجزا     
. فلما  عينها  احلواس  و املقصود من وراء احلواس، الس: إذ اإلدراك ه وإن سلمت من حيث احل

د  َذرَأ اَن َوَلقَ  . وانظر قول هللا تعاىل عن الكافرين:انعدم سببه ابنعدامه حكما ،إلدراكانعدم ا
َقُهوَن هِبَا َوهَلُم  أَع نُيٌ  ا  جِلََهنََّم َكِثري  ن ِس هَلُم  قـُُلوٌب اَل يـَف  نِّ َواإل ِ  اَل يـُب ِصُروَن هِبَا َوهَلُم  آَذاٌن اَل  ِمَن اجلِ 

َنـ َعاِم َبل  ُهم  َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم ال َغاِفُلونَ  َمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاأل  ملا فقد  .[179]األعراف:  َيس 
لذلك إنسانيته ونزل عن مرتبته إىل مرتبة  روح حواسه، فـََقَد تبعا اإلنسان إدراكه الذي هو

َوَأو َحى رَبَُّك ِإىَل  وحي غريزي ال حتيد عنه: الدواب. بل الدواب أعلم منه ابألمر، ألهنا على
ِل َأِن ا َِباِل بـُُيوات  النَّح  ِذي ِمَن اجل  ومل تنزل عن  ، [68]النحل:  َوِمَن الشََّجِر َوممَّا يـَع رُِشونَ  ختَِّ

 ألصلية كما نزل هو.  مرتبتها ا
 إىل مرتبتني:  رتبة اإلنسانية لزومافانقسمت امل     
 مرتبة اإلنسان اآلدمي الذي حتقق إبنسانيته.  -     
 مرتبة اإلنسان احليواين الذي هو إنسان ابلصورة فقط، ال ابحلقيقة.  -     
يف الواقع،  ومن تدبر ما قلنا .ان الكافر هبذا يف حقيقته حيواان من مجلة احليواانت فك     

لوجده كما قلنا. ويكفي للداللة على ذلك اإلشارة إىل بعض الصفات اليت تظهر على هذا  
وليس قصدان هنا   .صفات احليواانت املتوحشة أحياان النوع من اإلنسان، واليت ال ختتلف عن

 التفصيل. 
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 العقل واجلنون  - 6
نها، ما بيعض من حيث اإلدراك، بل تتفاوت فيبعضها عن بمبا أن للعقل مراتب يتميز      

هي أن تنكر بعض العقول ما يدركه البعض اآلخر: خلروج مدركات طائفة عن دائرة إحاطة فبدَ 
يف قيود احلس أو  املراتب الدنيا، واحملصورة غالباطائفة أخرى. لذلك جند العقول املرتبة يف 

للغوي، وهو  واجلنون إن رجعنا إىل معناه ا .ب العليا ابجلنون رتبة يف املراتالفكر، تتهم العقول امل
ومنه جن الليل، واجلن )واملقصود منه املخلوقات النارية أو النورية على   ؛البطون أو السرت

إذا رجعنا  ذلك... إىل غري ؛ل( وهو الطفل املستور يف بطن أمهواجلنني )اسم مفعو  ،السواء( 
ولكن   ؛يف حق طائفة دون أخرى  ،ك وبطونهصادق خلفاء املدرَ إىل هذا املعىن، فإطالق اجلنون  

إن رجعنا إىل املعىن العريف املقصود منه أن اجملنون هو من أصيب مبس من الشياطني يؤدي به  
إىل ختبط يف التفكري وخلط يف التعبري، فهو ابطل. وهو ما نفاه هللا تعاىل عن رسله عندما  

ُنونٍ  تعاىل: اهتمهم قومهم ابجلنون كما يف قوله  ملثل ، [2]القلم:  َما أَن َت بِِنع َمِة رَبَِّك مبَج 
ُنونٌ  َوَقاُلوا ايَ  من حكى عنهم قوهلم: ُر إِنََّك َلَمج   . [6]احلجر:  أَيُـَّها الَِّذي نـُّزَِل َعَلي ِه الذِّك 

املؤمن،  يتضح من كل ما سبق، أن اجلنون مراتب حبسب العقول الناظرة فيه: فالعقل      
واحملسن جمنون بنظر املسلم. وهكذا فلتقس على كل املراتب. وال  ؛جمنون بنظر العقل الكافر

املبلغون عنهم من أتباعهم، يتنزلون   بد هنا من اإلشارة إىل أن الرسل عليهم الصالة والسالم، أو
بة يف املراتب الدنيا حىت يستطيعوا إبالغهم ما يريدون إبالغهم إايه، رمحة منهم تّ قول املرَ إىل الع

 .وحسن تربية وحكمة ،ورأفة
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 إسالم النفس 

 ُاَلم  [19]آل عمران:   ِإنَّ الدِّيَن ِعن َد اَّللَِّ اإل ِس 

 
عن مرتبة اإلنسانية إىل مرتبة األنعام يف سجنه الذي بعد أن تركنا العقل الكافر الذي نزل       

ال يستطيع اخلروج منه إال إبذن ربه، واتبعنا العقل السليم املوفق عند ولوجه منزل اإلميان،  
 نواصل اآلن مع هذا األخري مسايرتنا له أثناء دخوله يف املرتبة األوىل من الدين، وهي: اإلسالم. 

  ؛ له وسلم فيما يعلم وفيما ال يعلمهلل ورسوله صلى هللا عليه وآ وإسالم العقل هو انقياده     
يف منشطه ومكرهه. هذا االنقياد يورث القلب حال التوبة إىل هللا )الرجوع إليه( الذي سيالزمه 

 . مراحل سلوكه اليت سنعرفها الحقا يف كل
م، ومجيع  واإلسالم من حيث ما هو دين، هو دين مجيع الرسل عليهم الصالة والسال     

أتباعهم، وقد بدأ مع أوهلم )الرسل( وأخذ يتدرج يف املراحل عرب العصور واألزمان، حىت بلغ 
َمل ُت   منتهاه وكماله على يد سيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي أنزل عليه: ال يَـو َم َأك 

ُت َعَلي ُكم  نِع َميِت َورَ  َم  اَلَم ِدينِضيُت َلُكم  ِديَنُكم  َوأمت   . [3]املائدة:  ا  َلُكُم اإل ِس 

وهذا التدرج الذي للدين يف مدارج الكمال، إمنا هو بسبب اختالف استعدادات األمم       
املختلفة. فكان كل رسول يبعث إىل قومه مبا يناسب استعدادهم. وملا كانت األمة احملمدية  

رسوهلا صلى هللا عليه وآله وسلم، هو ، وكان ند هللا تعاىل، وأكملها استعدادا أشرف األمم ع
سيد الرسل عليهم الصالة والسالم أمجعني، كان الدين احملمدي هو اإلسالم الكامل. ومبا أنه  

واملساواة   .سول. إذ لو أرسل لكان إما مساواي له وإما انقصا عنه كذلك، امتنع أن يُرسل بعده ر 
 ن النقص معاكس للحكمة لقول هللا تعاىل:كما أ  ؛تكرار ال جيوز يف حق هللا الواسع تكرار، وال

َما نـَن َسخ  ِمن  آيٍَة َأو  نـُن ِسَها ََن ِت خِبَري ٍ ِمنـ َها َأو  ِمث ِلَها  :فتبني أن احلكمة . [ 106]البقرة
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تقتضي التدرج من النقص إىل الكمال ال العكس. وظهر أن  ال شرع بعد شرعه صلى هللا عليه  
 وآله وسلم. 

ُ َعَلي ِه َوَسلََّم َذاَت »جاء يف حديث عمر رضي هللا عنه:        بـَيـ َنَما حَن ُن ِعن َد َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َواَل    رِ يـَو ٍم، ِإذ  طََلَع َعَليـ َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض الثَِّياِب، َشِديُد َسَواِد الشََّعِر، اَل يـَُرى َعَلي ِه أَثـَُر السَّفَ 

بَـتَـي ِه، وَ يـَع رِفُُه مِ  بَـتَـي ِه ِإىَل رُك  َنَد رُك  َوَضَع  نَّا َأَحٌد، َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلي ِه َوَسلََّم، فََأس 
ُ َعَلي   ،َكفَّي ِه َعَلى َفِخَذي هِ  اَلِم، فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم  َوَقاَل: اَي حمَُمَُّد َأخ رب ين َعِن اإِلس 

َهَد َأن  اَل إَِلَه   اَلُم َأن  َتش  ُ َوَأنَّ حمَُمَّد: اإِلس  ُ َعَلي ِه َوَسلََّم، َوتُِقيَم الصَّاَلَة،    ا  ِإالَّ اَّللَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَّ
َتَطع َت إِلَي ِه َسبِ  َقاَل:   .َقاَل: َصَدق تَ  .يال  َوتـُؤ يتَ الزََّكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوحَتُجَّ ال بَـي َت ِإِن اس 

أَلُهُ  َقاَل: َأن  تـُؤ ِمَن اِبَّللَِّ َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه   .َقاَل: َفَأخ رب ين َعِن اإِلميَانِ   .َوُيَصدِّقُهُ   فـََعِجبـ َنا َلُه َيس 
ِِه َوَشرِّهِ  َسانِ  .تَ َقاَل: َصَدق   .َوال يَـو ِم اآلِخِر َوتـُؤ ِمَن اِبل َقَدِر َخري  َقاَل: َأن    .َقاَل: َفَأخ رب ين َعِن اإِلح 

مُثَّ َقاَل يل:  ا   ان طََلَق فـََلِبث ُت َمِليّ َقاَل: مُثَّ  )...( .تـَع ُبَد اَّللََّ َكأَنََّك تـَرَاُه، َفِإن  ملَ  َتُكن  تـَرَاُه َفِإنَُّه يـَرَاكَ 
رِي َمِن السَّاِئُل؟ قـُل ُت: اَّللَُّ  ،اَي ُعَمرُ  ِيُل أَ  . َوَرُسولُُه أَع َلمُ أََتد  اَتُكم  يـَُعلُِّمُكم   قَاَل: َفِإنَُّه ِجرب 

    .(3)«ِديَنُكم  
ا أن َمن أكملها، فجعل الدين كل هذه املراتب: أي اإلسالم واإلميان واإلحسان. ففهمن     

 حبسب ما بقي عليه.   عليه منها بقية، كان دينه انقصا ومن ؛كان دينه كامال
 
 مرتبة اإلسالم  - 1

إىل احلديث السابق، فإن مرتبة اإلسالم هلا أركان مخسة سنعرض هلا، لكن بغري  استنادا     
 التفصيل الفقهي املعهود، إذ هذا ليس حمله. وهذه األركان هي: 

أن يُعمل جارحة من اجلوارح   ب الشارع من العقل املؤمن إمياان إمجالياطل  الشهاداتن:  -  ا     
عملها مع إقرار القلب بفحواه، شرطا  يف دخول  وهي اللسان. وجعل  ،اليت تقع حتت حكمه
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هو مرتبة. والشهاداتن يف احلقيقة شهادة واحدة  اإلسالم من حيث ما هو دين ومن حيث ما
 هلا شقان ال يستقل أحدمها عن اآلخر: 

أشهد أن ال إله إال هللا: وهو نفي األلوهية عن األغيار وإثباهتا لإلله  الشق األول: -     
 أخرب الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ابُسه "هللا". الذي 
أشهد أن حممدا رسول هللا: وهو إثبات الرسالة اليت هي التبليغ عن هللا،  الشق الثاين: -     

 للرجل املكي القرشي املسمى حممدا صلى هللا عليه وآله وسلم. 
هللا عليه وآله وسلم.   هو عبادة هللا وحده ابتباع سيدان حممد صلى مقتضى الشهادة:     

الشرعية  واالتباع يف هذا الزمان، ويف هذه املرحلة للعقل، يقتضي اتباع الفقيه العامل ابألحكام
 النتقال شخص الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم عن الدنيا.   املبنّي هلا. ذلك، نظرا

على هيئة   وهي موعد ضربه هللا تعاىل للعبد مخس مرات يف اليوم، الصالة: -ب      
يف طريق التقرب. والصالة  ُدماخمصوصة، ليعبده ويستعينه ويستهديه، حىت يسلم له سريه قُ 

أساس الدين هبذا االعتبار، الذي جيعلها مركز االستمداد من هللا بغية الورود عليه. فمن ال 
 استمداد له ال أهلية له؛ ومن ال أهلية له، ال قرب له.  

  ءافبإخراج الغين جز  .عل الغري من أسسها املشروطة هلاالعبادة اليت جتوهي  الزكاة: -ج      
مل من ماله للفقري على وجه الوجوب، تعمل الزكاة على توسيع دائرة الـ "أان" عنده حىت تش

له من التصدع بسبب األحقاد  الفقري معه. وتكون بذلك عامال المحا للبنيان املسلم، مانعا
 اليت تنتج عادة عن صراع الطبقات، كما يف اجملتمعات غري اإلسالمية.  

وهو عمل تنزهي تقدسي، يقطع فيه الصائم استمداده من األكوان، وهو  الصوم: -د      
من الشوائب اليت تصحب التعامل مع  صٌ وختلُّ  ؛هفتح للباب اخلاص الذي لإلنسان مع رب

 الكون. 
 ؛ة يؤديها اإلنسان بكليته، مهاجرا فيها إىل ربه قلبا وقالباوهو عبادة كامل احلج: -هـ      

 ملا سواه )وهو معىن اإلحرام فيه(.  اتركا ،ليهفيها إ منقطعا
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يتبني من خالل هذه األركان أن عمل اجلوارح، قد انضاف إىل عمل العقل، وهو هبذا      
 نتائج تعود عليه بتوسيع أفقه وإفساح جمال إدراكه.  )أي العقل( قد ُمكن من التوصل إىل

فصارت األعضاء واجلوارح له كاحلواس، إال أن حتصيله عن طريقها خيتلف. وهو هبذا خيرج عن  
األعمال، واملسلم   العقل املسلم اجملرد عنها. لذلك جتد الكافر ينكر هذه إدراك العقل اجملرد أو

 إىل اإلميان ال إىل العلم. ونقصد ابلعلم هنا، العلم حبقيقتها ال هبيئتها.   يؤديها مستندا
هذه األعمال تعود على املسلم بواردات نورانية تنمي إميانه وتؤهله إىل إدراك ما مل يكن      

و أراد أن يستطيع إدراكه فيما قبل. فانظر ما أحوج العقل إىل هذه األعمال املشروعة، إن ه 
 رج الكمال. يرقى يف مدا

 
 العقل يف هذه املرتبة   - 2

على شهود نور  ،وذلك لغلبة شهود التعني ؛ه املرتبة كالعقل اجملرد، هو نفسالعقل يف هذ     
الوجود. فكان بذلك أن استولت الظلمة على العقل. وهو كان يف مرتبة العقل اجملرد، ال يدرك 

 راك تعني يف ظلمة. ومل يداخل العقل من النوراألشياء إال كما تُدرك يف الليلة الظلماء. فهو إد
إال بقدر ما يقع التمييز به بني املتعينات وبني الظلمة األصلية. أما يف مرتبة اإلسالم،   هناك،

وقد أمده هللا تعاىل بنور اإلميان اجململ، مث بنور اإلسالم، فيكون إدراكه كإدراك األشياء يف  
 نا إدراك تعينات بنور لكن يف ظلمة. الليلة القمراء، حيث يكون اإلدراك ه

فالعقل يف هذه املرتبة والذي هو النفس، مل خيرج بعُد من سيطرة ظلمته األصلية. هذه      
  ِإنَّ النَـّف َس أَلَمَّارٌَة اِبلسُّوءِ  الظلمة، هي السوء املشار إليه على إمجال يف قول هللا تعاىل:

ري ِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوءُ َوَلو  ُكن ُت  ، و[ 53]يوسف:   ثـَر ُت ِمَن اخل  َتك  ]األعراف:    أَع َلُم ال َغي َب اَلس 
والسوء والظلمة مشرتكان يف األصل الذي هو العدم. ومن أثر السوء على النفس، . [188

إعماهلا لفكرها يف األمور الدينية بقدر خيرج هبا عن حدود االنقياد للوحي. وذلك كما فعلت  
وكما فعلت املذاهب اليت حاولت بناء عقيدهتا    ؛المية حىت فرقت دينها وكانت شيعالكالفرق ا

 على أساس فكري نظري. 
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 مدركات النفس يف هذه املرتبة  - 3 
 وما تضمنه من ذكر أُساء وصفات وأفعال.   ،معرفة هللا معرفة علمية عن طريق الوحي  -  ا     
 تبنّي العالقة بني العبد وربه )العبودية(.  - ب     
 معرفة اآلخرة ومنازهلا.  - ج     
 االطالع على أحوال األمم السابقة مع رسلهم وأنبيائهم، واالعتبار هبا.  - د     
متييز األعمال واألحوال اليت ترضي هللا تعاىل وتقرب إليه، من تلك اليت تسخطه   -هـ      

 وتبعد عنه. 
وحي، مما يعطي هذه احلياة جتديد النظر إىل حياة اإلنسان الدنيوية على ضوء ال - و     
 أخرى مل تكن مدركة للعقل اجملرد.  أبعادا

 
 آفات النفس  - 4

ِإنَّ النَـّف َس أَلَمَّارٌَة  املرتبة، سائرة من درجة األمر ابلسوء اليت قيل فيها:النفس يف هذه      
فالسوء   [2]القيامة:  َواَل أُق ِسُم اِبلنَـّف ِس اللَّوَّاَمةِ  ، إىل درجة اللوم اليت قيل فيها: اِبلسُّوءِ 

داخل عليها من خلف، وهو أصلها؛ واللوم داخل عليها من أمام، وهي  الذي ذكرانه سابقا
املرتبة اليت تلي هذه. لكن قبل الشروع يف احلديث عنها، ال بد من الكالم عن بعض آفات  

 النفس ومنها:  
  :وذلك بنيتني إعمال الفكر يف األعمال املشروعة والعلوم املكتسبة،     
بنية اإلتقان: فيتكلف اإلنسان يف هذه احلالة ما ال يكاد يطيق من التدقيق يف صور   أوال:     

 إقامة األعمال، قد تصل به إىل الوسوسة.  
بنية تبني احلقيقة: وهو ما وقع فيه املتكلمون يف تعاملهم مع الوحي حماولني يف ذلك    اثنيا:     

 ج عن ذلك:  الوقوع على منطق له، يَُسّكن من اثئرة نفوسهم. فنت
وظهور التفرقة، حبسب ما توصل إليه كل صنف من الفكر. هذه التفرقة   نشوء الفرق:     

اليت كانت وما زالت أحد أسباب ضعف األمة. إذ ما أسهل أن يتسرب التشكيك واإليهام 
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من فرقة إىل فرقة، يف هذه املرتبة، حسب قوة الصراع الفكري احملتدم بني هذه وتلك؛ مما يؤدي  
  إضعاف اجلميع يف النهاية. إىل

العقدية منها، وذلك بسبب حتكيم الفكر على الوحي.  خصوصا فتح ابب الضالالت:     
فما وافقه قُِبل، وما َغُمض عليه تُُكلِّف يف إثباته، إن مل يرد بكيفية أو أبخرى. كالتأويل البعيد 

اهر اللفظ الذي خيُِّل ابملعىن الذي خيرج ابأللفاظ عن أصلها املوضوعة له، أو كاجلمود على ظ 
 املقصود للنسق الرتكييب الذي يوجد ضمنه اللفظ؛ وإن كان النوع األول أخطر. 

وإن كانت اآلفة األوىل أدت إىل ضعف األمة من حيث ما هي جسد واحد، فإن هذه       
ي هو  ا كانت منافية ألصلهما الذّـ يف اإلميان ونقص يف اإلسالم، مل الثانية تؤدي إىل ضعف

 التصديق واالنقياد. 
 وال بد هنا أن نالحظ ما يلي: 

أن الدين بطبيعته غيب وشهادة. فالشهادة ما يعلم منه على وجه اإلحاطة كالعلم   -     
. والغيب هو ما ال حياط به كتأثري الصالة يف نفس مة الصالة وشروطها وأركاهنا مثال إبقا

 اإلنسان على وجه ربط السبب مبسببه. 
أن اإلدراكات متفاوتة بني األشخاص: فما يدركه هذا قد ال يدركه ذاك. وما هو  -     

  لك األمر.  ِب كون غيبا لذاك. خذ على ذلك مثال عاميا مع فقيه، يشهادة هلذا قد ي
، علمنا أنه ال منجى لإلنسان إال االنقياد للوحي انقياد املؤمنني حقا، ال إذا تقرر ما قلنا     

ملؤمنني املقيدين ابلنظر. ألن هذا النوع األخري يف احلقيقة، إمنا هو منقاد لنفسه ال لربه، انقياد ا
وهو سوء أدب كبري مع هللا تعاىل، إن مل يكن أكثر  ؛مه النهائي على الشيء له ال لربهوحك

 من ذلك.  
وذلك كما يعتقد أغلب العامة إذا أدوا األركان اخلمسة ملرتبة اإلسالم،    ظن بلوغ النهاية:     

رضي هللا عنه  أن دينهم )تدينهم( قد كمل. وهو خالف احلق مدلوِل حديث عمر    عندما يرون 
. وهم إن سّلموا ابلزايدة والرتقي، فإمنا حيصروهنما يف جنس األعمال اليت الذي أوردانه سابقا
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علم ابألحكام وإتقان أبوابه وفنونه. فالتفاوت بني الناس عندهم، إمنا هو هي األركان، أو يف ال
 حبسب اإلقالل أو اإلكثار من ذلك كله.  

وصارت    ؛ة اجلمود، حىت أصبح الدين أحياان صورة ال روح هلاوقد أثرت هذه اآلفة يف األم     
الناس، اإلتيان هبا  األعمال املشروعة غاية يف ذاهتا، بعد أن كانت وسيلة. وصار هّم أكثر
 بشكل شبه آيل، للتفرغ بعد ذلك للدنيا واالنغماس يف حالهلا وحرامها.  

أبداء  دما يقوم أبداء األركان، وأحياانحيدث هذا للمرء عن االعتداد ابلعمل واملن  به:     
من القليل منها مع كثرة املخالفة. فيداخله إحساس أبنه قد أدى ما عليه، وأنه أفضل من كثري  

ذلك العمل األجر اجلزيل   خلق هللا، وأنه داخل يف دائرة الصاحلني من األمة، وأنه يستحق على
إال لظنه أن عمله  ،وهو ما يدخله يف املن على هللا. وما وقع من وقع يف مثل هذا ؛عند ربه

ك  خملوق له، وأن قدرته هي املخرجة لذلك العمل من العدم إىل الوجود. ورمبا إن سألته يف ذل
هو ما يفتح يقول: هو بتوفيق هللا وفضله. ولكن ليس كالم اللسان كما استقر يف اجلَنان. و 

ُ َخَلَقُكم  َوَما تـَع َمُلونَ  . وملثل هؤالء يقول هللا تعاىل: عليه ابب الرايء أيضا  ]الصافات:   َواَّللَّ
َلُموا ُقل  اَل  :، ويقول أيضا[ 96 اَلَمُكم  َبِل اَّللَُّ مَيُنُّ َعَلي ُكم  مَيُنُّوَن َعَلي َك َأن  َأس  مَتُنُّوا َعَليَّ ِإس 

أي هداكم لإلميان الذي هو أصل   [17]احلجرات:  َأن  َهَداُكم  ِلإل ِميَاِن ِإن  ُكنـ ُتم  َصاِدِقنيَ 
 اإلسالم، هذا إن كنتم صادقني يف إسالمكم. 

 فاملنة هلل ال لغريه أبي اعتبار شئت.      
وسبب ذلك قرب إدراك احلياة الدنيا من النفس، وبعد إدراك اآلخرة عنها.   يا:حب الدن     

ورغم انتشار هذه اآلفة وعمومها العامل )يف العرف( واجلاهل، فقد أغفل الناس ذكرها والتحذير  
منها. وإن حب الدنيا يقيد القلب إىل السفل ويعوقه عن طلب معايل األمور. بل ويتسبب له 

من أجل قضاء مآرب زائلة. وهذا ما يناقض اإلميان ابآلخرة والعمل   ،فة أمرهيف معصية هللا وخمال
 هلا، اللذين هبما جناة النفس.  

ََياُة الدُّنـ َيا ِإالَّ   وقد حذر هللا عباده من الوقوع يف حبال الدنيا أبمثال قوله تعاىل:       َوَما احل 
ِخرَُة َخري ٌ لِلَّذِ  فمن صرف عمره  [32]األنعام:  يَن يـَتَـُّقوَن أََفاَل تـَع ِقُلونَ َلِعٌب َوهَل ٌو َوَللدَّاُر اآل 
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إذ ال يشتغل ابللهو واللعب إال األطفال.  ؛فهو طفل من حيث االعتبار العقلي واهتمامه هلا،
ُن ال ُمؤ ِمِن َوَجنَُّة ال َكاِفرِ »  وقال عنها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: وقال  ،  (4)«الدُّنـ َيا ِسج 

   .(5) ِمنـ َها«َعزَّ َوَجلَّ َمل ُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ َما َكاَن َّللَِّ  ،»الدُّنـ َيا َمل ُعونَةٌ  عنها أيضا:
 
 رجال هذه املرتبة   - 5

ون أبحكام رجال هذه املرتبة هم عموم املسلمني، وأئمتها هم الفقهاء )ابملعىن العام( العامل     
   الشرع املبيّنون هلا.

 
 الفكر يف مرتبة اإلسالم  - 6

كر، لكنهم ال وما يعنون ابلعقل إال الف-حىت ال يقول املغرضون إن اإلسالم ضد العقل      
 فسنبني جمال الفكر يف هذه املرتبة:   -مييزون بني املعاين

لعقل  فإضافة إىل تدبري شؤون احلياة العادية، واالشتغال ابلعلوم الدنيوية، اللذين أثبتنامها ل     
 آخر وهو:   إن للفكر يف مرتبة اإلسالم جماالاجملرد، ف

اضح الداللة ن النص قد ال يكون و ألذلك    ؛تنباط األحكام من النصوص الشرعيةاس  -  ا     
فيحتاج إىل إعمال الفكر بوسائله املعهودة املذكورة يف الباب األول،   ؛ابلنسبة جلميع الناس

 للتوّصل إىل احلكم الشرعي. 
مما   ل؛فة ابختالف الزمان واملكان واحلاتنزيل األحكام املتبيَّنة على الوقائع املختل - ب     

جيعل األحكام حباجة إىل متابعة دائمة، وإعمال للفكر ابعتبار كل املتغريات. وهو ما اختصت 
 . من هذا الوجه  به املذاهب الفقهية املعروفة عرب األزمان، مع قصور كبري يف عصران احلايل

 
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.210/ 8أخرجه مسلم يف صحيحه ) - 4
وصله أبو قد و وإسناده صحيح إىل ُمر ِسِلِه ( عن حممد ابن املنكدر رمحه هللا 497أخرجه أبو داود يف املراسيل )برقم:  - 5

(، وأبو القاسم األصبهاين يف الرتغيب والرتهيب 109/  13(، والبيهقي يف شعب اإلميان )157/  3نُعيم يف حلية األولياء )
 عن جابر رضي هللا عنه.( 82والزهد وصفة الزاهدين )ص:  (548-547/ 2)وابن األعرايب يف معجمه ( 202/ 2)

 ( عن حممد بن املنكدر عن أبيه. 7( وذم الدنيا )برقم: 7وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الزهد )برقم: 
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 التصدي لألفكار الفاسدة الواردة على األمة اإلسالمية من ِقبل األمم األخرى، - ج     
على سالمتها، كما يفعل ذلك كثري من املفكرين يف  عقائد الدخيلة اليت قد تشكل خطراوال

 عصر العوملة أعاهنم هللا على ذلك.   ،عصران
ل متوافق مع اإلسالم ، بشكالعمل على تنظيم األمة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا - د     

تعارض  ذي ورثنا فيه من املستعمر نُظُمايف عصران، ال حنتاج إليه كثرياعقيدة وعمال. وهو ما 
اإلسالم صراحة. مما جيعل املسلم يعيش حالة ازدواج موهنة، حبيث إنه ال يصل إىل نتائج تذكر 

يف حياته، برغم بذل اجملهود. 
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 إميان القلب 
 ُِد قـَل َبه  [ 11]التغابن:  َوَمن  يـُؤ ِمن  اِبَّللَِّ يـَه 

 
كما أن مرتبة   ؛فس، فإن هذه املرتبة مرتبة القلبإذا كانت املرتبة األوىل للعقل هي مرتبة الن     

اإلميان هي قلب الدين. فهي بني إسالم وإحسان، بل هي عينهما لكن ابعتبارين خمتلفني. مث 
، والذي هو ذكرانه سابقاإلميان اجململ الذي إن هذا اإلميان الذي حنن بصدده، هو تفصيل ا

 ُعمدة مرتبة اإلسالم. 
وهذا التفصيل جتسيد لقرب العبد من ربه. إذ البعد يعطي اإلمجال والقرب يعطي التفصيل.       

َع رَاُب آَمنَّا ُقل  ملَ  تـُؤ ِمُنوا َوَلِكن   هذا اإلميان هو الذي ورد ذكره يف قول هللا تعاىل: َقاَلِت األ 
نَ  َلم  ميَاُن يف قـُُلوِبُكم  ُقوُلوا َأس  ُخِل اإل ِ و"ملا" اليت تفيد الرتقب،  . [ 14]احلجرات:  ا َوَلمَّا يَد 

جعلتنا ندرك أن هذا اإلميان بعد اإلسالم، وهو على احلقيقة حتقيق له وترسيخ وتصحيح. 
وِلِه َوال ِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرسُ  ايَ  وعلى هذا فلتفهم قول هللا تعاىل:

ُفر  اِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َوا ِخِر  ل يَـو  َعَلى َرُسوِلِه َوال ِكَتاِب الَِّذي أَنـ َزَل ِمن  قـَب ُل َوَمن  َيك  ِم اآل 
اجململ، آمنوا اإلميان    أي اي أيها الذين آمنوا اإلميان :  [ 136]النساء:    ا  بَِعيد  فـََقد  َضلَّ َضاَلال  

 املفصل كما سبق أن ذكران.
وابلرجوع إىل اآلية السابقة، وإىل حديث عمر رضي هللا عنه، الذي أوردانه يف أول الباب،      

يتضح أن ملرتبة اإلميان هذه ستة أركان، هي أصل ُشَعِب اإلميان اليت تتفرع يف الدين مجيعه عرب  
اإِلميَاُن ِبض ٌع » ا قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:مراتبه الثالث، واليت أشار إليه
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ُشع َبة ، َفَأف َضُلَها قـَو ُل اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوأَد اَنَها ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن  -َأو  ِبض ٌع َوِستُّوَن  -َوَسبـ ُعوَن 
ََياءُ ُشع َبٌة ِمَن اإِلميَانِ   . (6)«الطَّرِيِق، َواحل 

 
 العقل يف هذه املرتبة   -1

بعد أن كان للعقل ابابن يف مرتبة التجرد، ومها احلواس والفكر، انفتح له يف مرتبة اإلسالم       
اآلن مبوجب  يزيد يف انفساحه كما رأينا. فصار العقل الذي يثمر له نورا ابب العمل الشرعي

 هو: الوجدان.  ده قوة يف إدراكه األول، وإدراكا جديداعلى أفق جديد، سيزي  مرتبة اإلميان مقبال
 ؛جتاوزانها يف مرتبة العقل اجملردإدراك حسي، لكن ال ابحلواس الظاهرة اليت  والوجدان:     

 بل حبواس ابطنة للقلب، كانت شبه معطلة إىل اآلن. 
َب َصاُر    ها قوله تعاىل:وقد نبه القرآن إىل هذه احلواس يف مواطن كثرية من      َا اَل تـَع َمى األ  َفِإهنَّ

فانظر كيف جعل العمى احلقيقي الذي    .[46]احلج:    َوَلِكن  تـَع َمى ال ُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ 
وليس لألبصار الظاهرة. وهبذا فإن األبصار إن عميت ومل تعم  ،للقلوب  ،هو عدم اإلدراك 

عميت القلوب   ن  ان عن إدراك احلقيقة، بعكس ما إالقلوب، فإن ذلك لن حيجب اإلنس
أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اَّللَُّ َعَلى قـُُلوهِبِم  َوَُس ِعِهم  َوأَب َصارِِهم    وصحت األبصار. ومنها قوله تعاىل:

ا  هذا رغم سالمة حواسهم الظاهرة كما أسلفنا. ومنه،  [ 108]النحل:     ُهُم ال َغاِفُلونَ َوأُولَِئكَ 
ِمُع الصُّمَّ َوَلو  َكانُوا اَل يـَع ِقُلونَ  :قوله تعاىل أيضا  َتِمُعوَن إِلَي َك أََفأَن َت ُتس    َوِمنـ ُهم  َمن  َيس 

 !.. [42]يونس: 
َثاَلٌث َمن  ُكنَّ ِفيِه »هللا عليه وآله وسلم يف قوله: وقد ذكر هذا الوجداَن رسوُل هللا صلى      

ُ َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَي ِه ممَّا ،  َـ ِسَوامُهَا، َوَأن  حيُِبَّ امل  َوَجَد َحاَلَوَة اإِلميَاِن: َأن  َيُكوَن اَّللَّ ر َء اَل حيُِبُُّه ِإالَّ َّللَِّ
ِر َكَما  َرَه َأن  يـَُعوَد يف الُكف  رَُه َأن  يـُق َذَف يف النَّارِ َوَأن  َيك     .(7)«َيك 

 
 يرة رضي هللا عنه.( واللفظ له عن أيب هر 46/ 1(، ومسلم يف صحيحه )11/ 1أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 6
 (  عن أنس رضي هللا عنه.48/ 1( واللفظ له، ومسلم يف صحيحه )12/ 1أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 7
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بقي أن نقول: إن هذه احلواس الباطنة اليت يتحقق هبا الوجد )أو الوجدان أو الوجود(،      
 عىن للفظ، كما سنبني فيما يلي: ابلنسبة إىل احلواس الظاهرة، هي كالروح للجسد أو كامل

 
 احلواس الظاهرة والباطنة  - 2

إذا أتملنا احلواس الظاهرة، وجدانها خمتلفة املدارك، على ترتيب معني يف قرب هذا اإلدراك       
من العقل: فالطفل أول ما يستعمل من حواسه، حاسة اللمس. وهي أعم احلواس بعموم اجللد  

ليها حاسة الذوق، وهي أخص اجلسم كله. وأكثرها مباشرة للمحيط الذي حييط ابإلنسان. مث ت
. مث تليها بعد ذلك حاسة الشم. وهي غري مباشرة،  إن كانت تعتمد على املباشرة أيضامنها، و 

أو قل مباشرة لكن على لطافة يف هذه املباشرة: ألهنا تدرك الغازات الناجتة عن األجسام )وهي  
ال األجسام ذاهتا. مث تلي حاسَة الشم حاسُة السمع وهي ألطف منها يف   ،جزء متحول منها( 

اإلدراك، ألهنا تدرك األصوات الناجتة عن أتثري األجسام يف اهلواء، ال األجسام ذاهتا. مث تليها 
حاسة البصر. وهي ألطف اجلميع مع عدم مباشرهتا لألجسام، إال ما ينعكس من الضوء 

 املسلط عليها إىل العني.  
 فانظر التدرج احلاصل يف إدراك احمليط عرب احلواس من الكثافة إىل اللطافة.      
وإذا رجعنا إىل احلواس الباطنة، وجدان الوجد العام هو أعم هذه احلواس، مث يليه الذوق      

 اخلاص، مث يليه الشعور، مث يليه الفهم، مث تليه الفراسة. 
 
 أركان اإلميان  - 3
 هللاإلميان اب - ا   

هذا اإلميان هو إدراك انفعايل لصفة الوجود خاصة، ولباقي الصفات ابلتبعية. وهو إن      
 قورن ابإلميان اجململ، كان هذا الثاين منه، كالقول من الفعل ملا بينهما من فارق. 

إىل اجلناب األقدس. خيلخله عن االعتماد على   ذا اإلدراك اجلديد للمرء اجنذاابينتج ه     
نفسه، ويورثه حال التوكل على ربه يف مجيع أموره، ِلما يشهده من استتباع أحكام الربوبية  
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ألحكام العبودية. وهو ما يناقض االستقاللية اليت كان يظنها لنفسه فيما سبق من املراتب. 
   اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوَعَلى اَّللَِّ فـَل يَـتَـوَكَِّل ال ُمؤ ِمُنونَ اَّللَُّ  وقد ذكر القرآن هذه احلال يف قوله تعاىل:

أي املؤمنون به. وهذا التوكل أمر منطقي يقبله العقل بسهولة بعد حلوله يف ، [13]التغابن: 
 ة، بل ويستغرب كيف أنه كان غائبا عنه فيما مضى. هذه املرتب

 
 اإلميان ابملالئكة -ب   

وهي خملوقات نورية، منها ُمسخَّرة وغري ُمسخَّرة. وهي على مقامات خمتلفة فيما بينها       
 ومتفاوتة. هذه املخلوقات ال أتكل وال تشرب وال تتناسل. وهذه كلها صفات نزاهة وتقدس.  

والزاهد. فنجد  واإلدراك االنفعايل هلذا الركن، يثمر حال الزهد. للمناسبة اليت بني املالئكة       
املرء يف هذه املرحلة يقلل من التعلق ابألسباب، بسبب ميل نظر قلبه إىل مسببها، ويكتفي 

 ملتطلبات البشرية ومراعاة ألحكامها.  ا هو ضروري أو يقارب. وذلك نظرامنها مب
الزهد املشار إليه هنا يُعقب القلب راحة وطمأنينة بقدر حترر القلب من العالئق. وهو       

َرُحوا مبَا آاَتُكم  َواَّللَُّ اَل حيُِبُّ ُكلَّ   ضمن قول هللا تعاىل:م ِلَكي اَل أَت َسو ا َعَلى َما َفاَتُكم  َواَل تـَف 
، كما أن مثرته وهذا الركن الثاين مرتبط، بل مشروط بسابقه. [ 23]احلديد:  خُم َتاٍل َفُخورٍ 

   مشروطة بسابقتها.
 

 اإلميان ابلكتب  -ج    
والكتب ما نزل على الرسل عليهم الصالة والسالم من الوحي اإلهلي، على وجه العموم      

 واإلمجال. والوحي إما إخبار وتعريف وجب قبوله؛ وإما تكليف وجب القيام به وأداؤه.
ومبا أن التكليف أمر وهني، فقد اقتضى القيام به الصرب، جملاهدة النوازع املخالفة، الداعية      
 النقيض. فكان حال هذا الركن هو: الصرب. إىل 

صرب على الطاعة، وصرب عن املخالفة، وصرب على القضاء. والذي   والصرب ثالثة أنواع:     
  يعنينا هنا هو النوعان األوالن. وقد جاء يف احلديث الشريف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 
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الرتك. بقي أن النصف اآلخر هو الفعل. وهو ما . والصوم لغة: (8)«الصَّو ُم ِنص ُف الصَّرب ِ »
الصَّرب ُ ِنص ُف » يؤكد ما ذهبنا إليه يف تقسيم الصرب. مث أتمل قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:

ميَانِ  ها الثالثة. والثالثة نصف الستة. (9)«اإل ِ  . وانظر مرتبة حال الصرب من أركان اإلميان، جتد 
 
 اإلميان ابلرسل  -د    

الرسل عليهم الصالة والسالم، وهم األمثال البشرية اليت ضرهبا هللا للناس. لقوله تعاىل يف       
نَ  حق سيدان عيسى عليه السالم: رَائِيلَ  ا َعلَي ِه َوَجَعل َناُه َمَثال  ِإن  ُهَو ِإالَّ َعب ٌد أَنـ َعم   لَِبيِن ِإس 

ما أمروا بتبليغه، قد جسدوا التفاعل   هؤالء األمثال إىل جانب تبليغهم لنا. [ 59]الزخرف: 
على الكمال مع الدين )التدين(. وظهرت عليهم مثاره على التمام، على تفاوت فيما بينهم يف 

فالكمال األكمل  . [253]البقرة:  تِل َك الرُُّسُل َفضَّل َنا بـَع َضُهم  َعَلى بـَع ضٍ  كل ذلك:
الذي دونه، ملن سواه من الرسل واألنبياء  والكمال ؛ان حممد صلى هللا عليه وآله وسلملسيد

 والوارثني. 
 والرسل يف حقنا نوعان:      
 رسل بلغنا خربهم: وجب علينا جتاههم التصديق.  -     
وجب علينا جتاهه التصديق  ؛سب إليه صلى هللا عليه وآله وسلمورسول نتبعه وننت -     

واملتابعة. سواء فيما اختص به صلى هللا عليه وآله وسلم من شرع، أو فيما أقره صلى هللا عليه  
 وآله وسلم من شرع سابقيه، وهو شرع له أيضا ابعتبار تقريره. 

 ولنعد إىل اخلصائص اليت للرسل وهي:       
، وبلغ عنه أوامره، وأدرك الناس ووعوا ما بـُّلغوا،  لو أرسل هللا إىل الناس ملكا مثال  التبليغ:     

لبقي مع ذلك جانب خيفى عليهم ويصعب استيعابه، وهو تنزيل تلك األحكام املبلَّغة على  
 

(  َعن  َرُجٍل ِمن  َبيِن ُسَلي ٍم؛ وأخرجه ابن 219/ 30(، وأمحد يف مسنده )537-536/  5أخرجه الرتمذي يف سننه ) -  8
َياُم ِنص ُف الصَّرب ِ«: بلفظ( 632/ 2ماجه يف سننه )  َرِضَي هللاُ عنُه. َعن  َأيب ُهرَيـ َرةَ ، »الصِّ

وابن األعرايب يف معجمه  ،(34/ 5) حلية األولياءعيم يف وأبو نُ  ،(126/ 1)يف مسنده  الشهاب القضاعيأخرجه  - 9
 .ود رضي هللا عنهعن عبد هللا بن مسع ،(271وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال )برقم:  ،(309/ 1)
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بشرية اإلنسان، بكيفية عملية تؤدي إىل القيام أبمر هللا على الوجه املراد له سبحانه. وال خيفى 
 يد سلوك السبيل إىل رب العاملني. ما يف غياب هذا اجلانب من عنت ملن ير 

فالرسل هبذه املثابة، كتب عملية تُقرأ. وأتمل هبذا اخلصوص قول سيدتنا عائشة رضي هللا      
، تعلم (10)«َكاَن ُخُلُقُه ال ُقر آن »عنها يف حق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، حني قالت:  

قرآنية خلقية )أي علمية عملية(. ألن األخالق هلا أنه صلى هللا عليه وآله وسلم كان نسخة 
أصل علمي ومثرة عملية. وهذا املعىن الذي ذكرانه يف التبليغ، هو الذي أشار إليه قول هللا 

َر ِض َماَلِئَكٌة مَي ُشوَن ُمط َمِئنِّنَي لَنَـزَّل َنا َعَلي ِهم    تعاىل:   ُسوال  رَ   ِمَن السََّماِء َمَلكا    ُقل  َلو  َكاَن يف األ 
 أي لتحقيق التبليغ على الكمال. ، [ 95]اإلسراء:  

املسطرات املرقمة اليت يقيس إليها الناس  وازين احلية أوَـ الرسل هبذا االعتبار كامل الشهادة:     
معىن من معاين الشهادة  ،من الكمال. وهذا الذي ذكران انفسهم، حىت يعرفوا مقدار ما بلغو أ

  ا  َن الرَُّسوُل َعَلي ُكم  َشِهيدَوَيُكو  اليت هلم على أقوامهم وأممهم. وذلك كما قال هللا تعاىل:
 أي مرجعا ترجعون إليه حىت تعلموا مراتبكم ومنازلكم منه.  ، [143]البقرة: 

الذي هو طلب العفو    واملعىن الذي نقصده ابلشفاعة، زايدة على املعىن الشائع  الشفاعة:     
والتجاوز واملغفرة من الرسل ألممهم عند هللا تعاىل، هو فتح مغاليق طريق السلوك والسرِي إىل هللا  
تعاىل، بسؤاله سبحانه وتعاىل ألتباعهم حىت ينالوا من مثرات السلوك ما مل تبلغه مهمهم وال  

 أعماهلم. 
م من رمحات مطوية، ال يسع املرء حياهلا،  وأتمل ما يف إرسال الرسل عليهم الصالة والسال     

يف تفسري قول هللا  واإال شكر هللا على نعمه اليت هم أعظمها. حىت أن بعض املفسرين قال
َرُحوا ُهَو َخري ٌ ممَّا جَي َمُعونَ  تعاىل: َِتِه فَِبَذِلَك فـَل يَـف  :  واقال، [ 58]يونس:  ُقل  ِبَفض ِل اَّللَِّ َوِبَرمح 

 هو رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. وهو ما أشران إليه.  ،ورمحتهفضل هللا 

 
سأل أحدهم عائشة أنه    (169/  2)وعند مسلم يف صحيحه    ،بلفظه  (149-148/ 41)أخرجه أمحد يف مسنده    -  10

َت . أَن ِبِئييِن َعن  ُخُلِق َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلي ِه َوَسلَّمَ ، اَي أُمَّ ال ُمؤ ِمِننيَ رضي هللا عنها:  : أََلس  ُ ال ُقر آَن؟ قـُل ُت: بـََلى، قَاَلت  رَأ تـَق 
ُ َعَلي ِه َوَسلََّم َكاَن ال ُقر آنَ  : فَِإنَّ ُخُلَق َنيبِّ هللِا َصلَّى اَّللَّ  .قَاَلت 
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 والشكر الذي هو حال هذا الركن، شكران:       
 هو أن يعلم اإلنسان أن النعمة من هللا وحده.  شكر علمي: -     
ا يناسبها  يف مقابلة النعمة مب  رغبة يف االستزادة من العمل، حباهو ال وشكر عملي: -     

 من الطاعة واملوافقة. 
 
 اإلميان ابليوم اآلخر  -هـ    

 يكن جيد له  إن املوت الذي كان يقف يف وجه الفكر يف مرحلة العقل اجملرد، والذي مل      
ما يتجنب اخلوض فيه وحياول تناسيه؛ صار فيما بعد من املراتب، وبعد  تفسريا، بل كان كثريا

ضمن التسلسل احليايت    تماشى واملنطق اإلمياين، وترتيبا مناسباتوسع آفاق العقل، جيد له معىن ي
 لإلنسان مبعناه الشامل.  

ية، واحلياة  هذا املوت هو الفاصل بني املرحلتني اهلامتني من حياة اإلنسان: احلياة الدنيو      
األخروية: حياته الدنيوية اليت هي حمّل التكليف، وحياته األخروية اليت هي حمّل اجلزاء. ويوم 
اجلزاء )يوم الدين( أو يوم احلساب، هو احلاسم ملصري اإلنسان: فإما نعيم مقيم، وإما عذاب  

 أليم. 
ء )للنعيم(، وحال خوف لذلك كان اإلدراك االنفعايل هلذا اليوم، يورث حالني: حال رجا     

سيمكنان القلب من متام االعتدال على الصراط املستقيم،    (. واخلوف والرجاء معا)من العذاب 
الذي هو سالكه إىل ربه، إن استواي عنده. كما أهنما من أنفع العالجات القلبية يف األحوال  

جب إن هو أحسن املختلفة العارضة له. فهو عندما يرى نفسه )أي اإلنسان( وقد داخله العُ 
العمل وأجاد، أخرج اخلوف وألقاه على تلك احلال، فعاد بذلك إىل الصحة القلبية والعافية؛ 

جيعله يدبر عن ربه، أخرج الرجاء فألقاه على تلك احلال، فعاد   وإن هو ارتكب ما يقنطه أو
 ا كان عليه قبل الوقوع يف الزلل. بذلك إىل استئناف م

 اإلميان ابلقدر  -و    
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القدر هو خروج األشياء من الغيب إىل الشهادة، حبسب ما جرى به القضاء يف العلم      
 اإلهلي، وحبسب ما ترتبه احلكمة اإلهلية. وهو نوعان: 

 .  وهو ما الءم غرض املرء حاال أو مآال، أو مها معا خري: -     
 وهو ما خالف الغرض.   شر: -     
واإلدراك الوجداين للقدر يثمر للقلب حال التسليم، الذي يريح اإلنسان من مصارعة       

بل على العكس من ذلك، تورثه اهلم والغم  ؛ملصارعة اليت ال خيرج منها بطائل القدر. هذه ا
نقوله بغري علم، إذ دون حتقيق مراد. ولسنا هنا بصدد الرد على العقول اجملردة اليت تنازع فيما 

 هذه ليست مرتبتها.  
أعلى، وهو الرضى    القلب وصاحبته احملبة، أمثر حاالمث نقول إن التسليم إذا استحكم من       

[. وهو متام مرتبة  100]التوبة:  َرِضَي اَّللَُّ َعنـ ُهم  َوَرُضوا َعن هُ  الذي ذكر يف قوله تعاىل:
ِر اَّللَِّ  اإلميان، وقمة راحة القلب واالطمئنان: ِر اَّللَِّ َأاَل ِبذِك  الَِّذيَن آَمُنوا َوَتط َمِئنُّ قـُُلوهُبُم  ِبذِك 

وكل األحوال اليت عرضنا هلا يف مرتبة اإلميان هي من قبيل ، [ 28]الرعد:  َتط َمِئنُّ ال ُقُلوبُ 
 ذكر هللا تعاىل القليب الوجداين. 

 
 املأخذ الثالث للعقل  - 4

كنا قد عرفنا خالل الباب األول أن للعقل مأخذين مها: احلواس والفكر، وأرجأان احلديث       
عن املأخذ الثالث إىل ما بعد تلك املرحلة، وها قد جاء األوان لنبني أن املأخذ الثالث للعقل  

 الكشف.  هو: اإللقاء أو
ال يستطيع ولوجها بفكره، وال استكشافها حبواسه،    اإلميان يفتح هللا للقلب أبوااب  ففي مرتبة     

َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعلُِّمُكُم   بل بتعليم من هللا له، رمحة منه وفضال؛ كما أشار إىل ذلك يف قوله تعاىل:
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ٍء َعِليمٌ  ُ ِبُكلِّ َشي  ُ َواَّللَّ ك رسول هللا صلى هللا عليه وآله وكما نبه إىل ذل، [282]البقرة:  اَّللَّ
َلُكم  ِمَن األَُمِم حمَُدَّثُوَن، َفِإن  َيُك يف أُمَّيِت َأَحٌد، َفِإنَُّه ُعَمُر«وسلم بقوله:    .  (11)»َلَقد  َكاَن ِفيَما قـَبـ 

املرتبة ل هذه فليس للقلب يف هذه املرتبة تـََعمٌُّل، بل له القبول ملا يفتح هللا له. وكفى أبه     
 ، أن يتوىل هللا تعليمهم. فأين هم ممن أيخذ علمه عن خملوق مثله!  شرفا

 
 األخالق املنبثقة عن مقامات اإلميان   - 5

ن األحوال اليت ذكرانها عند الكالم عن أركان اإلميان، على سبيل ع من األخالق املتفرعة       
 التنبيه ال االستيفاء، ما يلي: 

لسكينة، العفو، القناعة، احلياء، احتمال األذى من الغري، احلرص على  حسن الظن ابهلل، ا     
التزود من التقوى، إمهال الغري وإجياد األعذار هلم، عدم املن على الغري، النفور من املخالفات  
ولزوم الطاعات، عدم االنتصار للنفس، عدم املنازعة للغري إال أبمر شرعي، حب اخلري للغري،  

 بغض فيه، النصيحة... إىل غري ذلك من األخالق. احلب يف هللا وال
وال شك أن من اتصف هبذه األخالق، واجد حلالوة اإلميان اليت أشار إليها احلديث       

النبوي الذي ذكرانه يف أول الفصل، وذائق لطعمه كما أابن ذلك قوله صلى هللا عليه وآله  
اَلِم ِدين َرابّ  اِن َمن  َرِضَي اِبَّللَِّ َذاَق َطع َم اإِلميَ »  وسلم: من خالل  . و (12)«، َومبَُحمٍَّد َرُسوال  ا  ، َواِبإِلس 

، يتضح أن ذوق الطعم هو وجد عام، ووجدان احلالوة هو ذوق خاص. احلديثني املذكورين آنفا
تلك مبقارنة  ،قلنالك ما  تبني  يوإن أتملت شروط الوجد وشروط الذوق املذكورة يف احلديثني، 

كمقارنة الرضى ابإلسالم دينا، مع كراهة أن يعود يف الكفر.   الشروط إىل بعضها. وذلك مثال
 ن لسابقه وزايدة. ذا الثاين متضمفال خيفى أن ه

 

 
( عن 115/  7( واللفظ له عن أيب هريرة رضي هللا عنه، ومسلم يف صحيحه )12/  5أخرجه البخاري يف صحيحه ) -  11

 عائشة رضي هللا عنها.
 عن العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه. (46 /1)أخرجه مسلم يف صحيحه  - 12
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 أركان اإلسالم يف مرتبة اإلميان  - 6
مل يكن هلا يف البداية.  يف هذه املرتبة اإلميانية، بُعداال شك أن أركان اإلسالم ستكتِسب      

 فمن ذلك:  
 صارت الشهادة حالية بعد أن كانت مقالية فحسب.  -     
 صارت الصالة ابخلشوع الذي هو روحها، بعد أن كانت صورة فحسب.   -     
عبد أبمر هللا مع ال تعاىل أبدب، بعد أن كانت تعامال مع هللا صارت الزكاة تعامال -     

 فحسب.  فحسب. وصارت أخذا يف بذل، بعد أن كانت بذال
 تني فحسب.  على الشهو  مجيع اجلوارح بعد أن كان مقتصرا صار الصوم يعمُّ  -     
 إىل البيت فحسب.  صار احلج، حجا إىل هللا تعاىل بعد أن كان حجا -     
كل هذا العمق، إمنا اكتسبته األعمال من االنفساح الذي طرأ على القلب وانعكس عليها.       

ميَاُن َمع رَِفٌة » وهذا هو بعينه ما أشار إليه احلديث النبوي الشريف: اِبل َقل ِب، َوقـَو ٌل اِبللَِّساِن،  اإل ِ
َر َكانِ   .(13)«َوَعَمٌل اِبأل 

 
 رجال هذه املرتبة   - 7

رجال هذه املرتبة هم املريدون الذين اشتغلوا بعمارة بواطنهم عرب عملييت التخلية والتحلية:       
ختلية من الرذائل وحتلية ابلفضائل؛ وجاهدوا نفوسهم يف سبيل ذلك طامعني يف أن يكونوا ممن  

 
( وغريه عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال ابن اجلزري يف مناقب األسد 46/ 1أخرجه ابن ماجه يف سننه ) - 13

روي وهو خادم (: حديث حسن اللفظ واملعىن رجال إسناده ثقات غري عبد السالم بن صاحل اهل75-74الغالب )ص: 
 افوه مع صالحه!.... ولكن اتبعه على رواية هذا احلديث عن علي بن موسى الرضاإلمام علي بن موسى الرضى فإهنم ضعّ 

: وشاهد هذا احلديث ما -( وأعقبه بقوله109-108/ 1مث ساق ما أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )-حممد بن أسلم 
]قال ابن اجلزري متابعا [: ليه وسلم يف عدد شعب اإلميان. انتهى كالم البيهقي. يف احلديث الثابت عن النيب صلى هللا ع

فخرج أبو الصلت من عهدته؛ ويف اجلملة حيث صح السند إىل أحد هذه الذرية الطاهرة فاحلديث إما صحيح أو حسن أو 
بعد ذكره -[92الفوائد البن منده ص:  ]املطبوع ضمنوقال ابن ثراثل يف جزئه    ا.هـصاحلٌ حمتٌج به ولكن الكالم فيمن بعدهم.

َكاُف[: : قال َحَسٌن ]اإل-احلديث  فذهب أصحاب احلديث هبذا إىل أيب عبد هللا أمحد بن حنبل، فقال هلم: هذا إسنادٌ س 
 .، وهذا ديين: اإلميان قول وعمل، عليه أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء هللارضيٌّ  بن موسى ثقةٌ  وعليُّ  هامشيٌّ 
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ِديـَنَـُّهم  ُسبـَُلَنا َوِإنَّ  قال هللا تعاىل فيهم: ِسِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـه     اَّللََّ َلَمَع ال ُمح 
، حتققوا ابملقامات املذكورة سابقاوأئمة هذه املرتبة هم عامة الصوفية الذين  .  [69]العنكبوت:  

 وصاروا دعاة إليها بعد ذلك. وهم أطباء القلوب العاملون أبدوائها وأدويتها. 
 
 ضرب مثل  - 8

كالناظر يف الظلمة، وسلوك النفس كالناظر يف إذا كان سلوك العقل يف مرتبة التجرد،       
وهو وقت اختالط النور ابلظلمة.   ؛ك القلب كالناظر يف وقت السََّحر الظلمة على نور، فإن سلو 

أعطاه هذه املرتبة اليت ليس بعدها إال طلوع الشمس، الذي هو   ،فتقلّبه وتردده بني ظلمة ونور
 منتهى اإلدراك العقلي.  

 
 تبة آفات هذه املر  - 9

 من آفات هذه املرتبة:      
 القناعة مبا حتقق من الوجدان ومثرات اإلميان.  - ا     
 الركون إىل الكرامات.  - ب     
 خُيّل ابلظاهر.   االجنذاب إىل الباطن اجنذااب - ج     
 االغرتار ابألحوال.   - د     

 الشرك اخلفي الذي ما زال القلب مل يتخلص منه بعد.  - ـه     
 املبالغة يف احتقار النفس بقدر جيعل املرء يـَُردُّ دواعَي الرتقي الباطنية اليت َترُِد عليه.  - و     
َأَحِسَب النَّاُس   الرتاجع أمام البالء: الرتباطه هبذه املرتبة. وذلك لقول هللا تعاىل: - ز     

تَـُنوَن  َوَلَقد  فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  فـََليَـع َلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن   َأن  يرت َُكوا َأن  يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهم  اَل يـُف 
 . [ 3-2]العنكبوت:  َصَدُقوا َولَيَـع َلَمنَّ ال َكاِذِبنيَ 

متحيص  بما أن اإلميان تصديق، صار لزامااط عضوي. فوارتباط البالء مبرتبة اإلميان ارتب     
دعوى التصديق هذه، هل هي حقيقية أم ال؟ وال سبيل إىل ذلك إال ابلبالء الذي هو االختبار.  
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. فإن قلت: كيف رُبط ة املذكورة سابقافبعد البالء يتبني الصادق من الكاذب، كما ورد يف اآلي
 العليم خبلقه قبل إجيادهم؟ قلنا: يف البالء:   البالء بعلم هللا للصادق والكاذب، وهو

غريه من كذبه، بعد أن كان  إفادة للعبد بعلم صدقه أو كذبه يف نفسه، أو صدق -     
 أبمر نفسه أو أبمر غريه.   جاهال

ة هو  لكن يف حق هللا تعاىل، ال جيوز ما ذكرانه يف حق العبد. وإمنا املراد ابلعلم يف اآلي  -     
التجربة، ال غري. فهو العليم خبلقه قبل خلقهم، اخلبري    إىل الذوق أو  اخلربة اليت هي العلم مضافا

َِبريُ  هبم بعد خلقهم:  سبحانه وتعاىل.  [14ك:  ]املل َأاَل يـَع َلُم َمن  َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخل 
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 إحسان الروح 
 َِإنَّ اَّللََّ َمَع الَِّذيَن اتَـَّقو ا َوالَِّذيَن ُهم  حُم ِسُنون  :[128]النحل 

 
 .  لإلميان وإتقاان له وتكميال  فكان هبذا املعىن إحساان  ؛تجويد، هو اإلتقان والاإلحسان لغة     
عنه، هو: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، وابلرجوع إىل حديث عمر رضي هللا      

 اك. فتبني ملرتبة اإلحسان ركنان: فإنه ير 
 
 ركنا اإلحسان  - 1

هذا هو الركن األول وإن أتخر يف اللفظ. ألن األسلوب   فإن مل تكن تراه، فإنه يراك:  -  ا     
عمال "فإن مل تكن" اليت  الذي ورد به احلديث، يوحي ابالنتقال من األعلى إىل األدىن، ابست

تفيد التعّذر. وهذا الركن بني نفي هو: "فإن مل تكن تراه"، وإثبات هو: "فإنه يراك". فنفيه  
بني املرتبتني: مرتبة اإلميان  ملرتبة العيان. فكان بذلك برزخا مقابل ملرتبة اإلميان. وإثباته مقابل

 ومرتبة الشهود والعيان.  
 راقبة.  وحال هذا الركن هو: امل     
حسب، وال هو مشاهد. واملراقبة هي  فمؤمن بغيب واملراقب بني إميان وعيان: فال هو      

عكوف قلب العبد عند ابب ربه، ال يربحه. مع ما يتبع ذلك من أدب وأتهب لالستجابة.  
ومن داوم قرع الباب، يوشك أن يفتح له، كما قيل. وهذه املراقبة اليت حتدثنا عنها تفيد القلب 

يف   قل هي السمع احلقيقي. وهي إن استحكمت شعور والفهم الذي هو روح السمع، أوال
 إن شاء هللا تعاىل للعبور إىل الركن الثاين الذي هو:   القلب ومتكنت منه، كانت سببا

 أن تعبد هللا كأنك تراه:  - ب   



59 
 

رَبُ َكال ُمَعايـََنةِ لَي َس » وهو املشاهدة والعيان. فقد ورد يف احلديث الشريف:       .   (14) «اخلَ 
لكن ال على ترتيب   ؛باطنة( اليت هي روح البصر الظاهر واملشاهدة للبصرية )حاسة البصر ال     

عملية اإلبصار العادية أثناء تعاملها مع املبصرات. فإن هللا تعاىل عزيز، إذا شاء أن يتجلى لعبد 
رُِك  من عباده، كان ذلك منه ال من العبد. وهو معىن قوله تعاىل:  َب َصاُر َوُهَو يُد  رُِكُه األ  اَل تُد 

َِبريُ  َب َصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخل  ه ال يدركه فكر، كما رأينا فكما أنه سبحان. [103ألنعام: ]ا األ 
كذلك ال تدركه حاسة من احلواس، ابطنة أو ظاهرة، بل ال يدركه خملوق من  فويف حمله،    سابقا

 املخلوقات على التحقيق. 
وال بد أن نالحظ أسلوب التشبيه الذي ورد يف اللفظ النبوي ابستعمال الكاف، خبالف      

ية اليت ورد ذكرها بغري هذا األسلوب. فنقول: إن هللا تعاىل ال يتقيد بصورة. ومبا الرؤية األخرو 
من  موافقة للحق وإما خمالفة؛ وخوفا ، نتيجته إمايا حمل التكليف، والتكليف ابتالءأن الدن

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، الرؤوف الرحيم، على أمته، ومبالغة يف النصيحة هلا، أورد 
صلى هللا   منهم معه اعه من أهل احلق ابملشاهدة، أدابوهو ما عرب عنه أتب-التشبيه ابلرؤية هنا 

د أمته هللا تعاىل بصورة أورد هذا التشبيه حىت ال تقيِّ  -عليه وآله وسلم، وعلما حبقيقة األمر
ت بذلك. فإن قلت فما ابله صلى هللا عليه وآله وسلم مل  فضلّ  ،معينة، كما فعلت بعض األمم

 ينبه على ذلك يف رؤية العباد رهبم يف اآلخرة؟ قلنا: 
 ألن اآلخرة ليست حمل تكليف، فهو ال خياف على أمته اخلطأ هناك.  أوال:     
 إن نشأة اآلخرة تعطي اإلنسان ما ال تعطيه نشأة الدنيا.  اثنيا:     
هو إثبات حمض ووجود خالص. ذلك أن هذه املرتبة للروح. والروح قد قال وهذا الركن      

ُت ِفيِه ِمن  ُروِحي فيه هللا سبحانه وتعاىل: فنسبه إليه. وهو سبحانه . [ 29]احلجر:   َونـََفخ 
ال خيالطه العدم حبال من األحوال. ويف هذه املرتبة  . فكان ما ينسب إليه وجوداالوجود احلق

ظلمته األصلية بطلوع مشس نوره الوجودية. فانكشف له ما ال حييط به العد،   انتفت عن العقل
َوَما يـَزَاُل َعب ِدي يـَتَـَقرَُّب  ..»وما تقصر عنه العبارة واحلد. فتحقق بدرجة احملبوبية اليت ورد فيها:  

 
 عن ابن عّباس رضي هللا عنهما. (341/ 3)أخرجه أمحد يف مسنده  - 14
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بَـبـ ُتُه: ُكن ُت َُس َعُه الَّذِ  َمُع ِبِه، َوَبَصرَُه الَِّذي يـُب ِصُر ِبِه، َوَيَدُه ِإيَلَّ اِبلنَـَّواِفِل َحىتَّ أُِحبَُّه، َفِإَذا َأح  ي َيس 
َناُه َوعَ   كما قال تعاىل:  هنا ممن علمه هللا من لدنه علما  ،  وكان العبد(15)«..الَّيِت يـَب ِطُش هِبَا لَّم 

عليه وهو علم خاص منه سبحانه وتعاىل إىل عبده ال يطلع  .  [65]الكهف:    ا  ِمن  َلُدانَّ ِعل م
، على عكس ما تظنه أ خملوق من املخلوقات السماوية أو األرضية. وهو معصوم من اخلط

للتفاوت بني رجال هذه  ملرتبة. لكن هذا العلم يبقى حمالالعامة. ومرجع ظنهم جهلهم هبذه ا
إن كان هناك خطأ. ويف قصة سيدان   أاملرتبة. فنجد منهم العامل واألعلم. فهذا حظهم من اخلط

 ملن تسلح ابإلنصاف.  ،اخلضر دليل على ما قلناليه السالم مع موسى ع
يف كل زمان على شاكلة  خاص ابخلضر وحده، ألن هلل رجاال ن ذلكإوال يقولن أحد      

 اخلضر من هذا الوجه. ومن سأل أهل الذكر علم ما مل يكن يعلم. 
 
 العقل يف هذه املرتبة  - 2 

َسانِ  يقول هللا تعاىل:      ِل َواإل ِح   . [90]النحل:  ِإنَّ اَّللََّ أَي ُمُر اِبل َعد 
 بني نور وظلمة.فالعدل هنا، هو استواء بني طرفني، وهو للقلب الذي هو      

. وهو طلوع الشمس  ر وانفراده. فكان العقل هنا نورا حمضاواإلحسان هو لغلبة النو      
 .  َحر القلب اللذين ذكرانمها سابقاواستواؤها يف هنار الروح، بعد ليل النفس وسَ 

ولكي تعلم أن الوجود اإلنساين بني نور وظلمة، خيتلف حكمه ابختالف غلبة أحدمها       
 َوالشَّم ِس َوُضَحاَها أو استوائهما، انظر إىل قول هللا تعاىل )من ابب اإلشارة(:عليه 

 وهو نور يف بطون [2]الشمس:  َوال َقَمِر ِإَذا َتاَلَها وهي نور يف ظهور [1]الشمس: 
َها   [ 4شمس: ]ال َواللَّي ِل ِإَذا يـَغ َشاَها وهو أوان الظهور [3]الشمس:  َوالنَـَّهاِر ِإَذا َجالَّ

َر ِض َوَما َطَحاَها للرتقي [5]الشمس:  َوالسََّماِء َوَما بـََناَها وهو أوان البطون    َواأل 
ََمَها   للتكليف [7]الشمس:  َونـَف ٍس َوَما َسوَّاَها للنزول واالبتالء [6]الشمس:  َفَأهل 

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (105/ 8)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 15
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َواَها للسعادة  [9]الشمس:  َمن  زَكَّاَهاَقد  أَفـ َلَح  للتمييز [8]الشمس:  ُفُجوَرَها َوتـَق 
 للشقاء يف املآل.  [10]الشمس:  َوَقد  َخاَب َمن  َدسَّاَها والتشريف يف املآل

 هللا وإايك من أهل النور احملض. جعلنا      
 
 أركان اإلسالم يف هذه املرتبة  - 3 

 يف هذه املرتبة مل تبلغه يف سابقتيها، فهي:   تبلغ أركان اإلسالم عمقا     
 عن شهود.   شهادة: -     
 صالة: بقرة عني وورود.  -     
 زكاة: لألسرار.  -     
 صوم: عن األغيار.  -     
 حج: للحضرة مع األوقات.  -     

 
 آفات هذه املرتبة  - 4 

 هلذه املرتبة آفتان مها:       
 الغفلة العارضة، ال املستحكمة.   -     
 االستغناء ابهلل، الذي ال يصح.  -     

 
 رجال هذه املرتبة   - 5

رجال هذه املرتبة هم أهل هللا وخاصته. الذين ليس هلم نظر إال إليه، وال مقصد إال إايه.      
الوارثون لعلم   ،والذين علموا منه سبحانه ما مل يعلمه غريهم. وأئمتها هم األكابر من أولياء هللا

النبوة، القائمون ابهلل له، الدالون به عليه، املسلمون وجوههم له إىل األبد، الساجدون له يف 
حضرته من غري رفع، الذين خرجوا من كل قيد يف عني القيد، أحباء هللا الذين من نظر إليهم 

 ذكر هللا. 
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تبة تطلب، إال الزايدة منها. أي الزايدة من العلم ابهلل سبحانه  وليس وراء هذه املرتبة مر      
.  [ 114]طه:   ا  َوقُل  َربِّ زِد ين ِعل م وتعاىل، لقوله سبحانه لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم:

، دنيا وأخرى، ألن هللا علم. فال هناية للعلم ابهلل أبدافلم أيمره ابالستزادة من شيء إال من ال
. [ 85]اإلسراء:   م  ِمَن ال ِعل ِم ِإالَّ َقِليال  َوَما أُوتِيتُ  هناية له:تعاىل ال 
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 الرتقي يف املراتب
 

  العقل والدين -1
منهما يكمل صاحبه. فالعقل   بني الدين والعقل، وجدان أن كال إذا نظران إىل العالقة     

لوم يف  كما هو مع   ن عقل ابطل. لذلك كان العقل شرطابدون دين قاصر، والدين بدو 
 .للعقل يف التعريف التكليف، وكان الدين شرطا

 
 عبودية اإلنسان -2

قد يتوهم البعض أننا عندما تكلمنا يف اإلحسان، كنا نقصد رفع العبودية عن اإلنسان،       
ن العبودية ألوهو غري احلقيقة اليت نرمي إليها. ذلك    ؛يه من النور احملض والوجود التامأشران إلمبا  

وإال ملا متيزت املرتبتان:  ؛فال سبيل إىل رفعها البتة ،وأحكامها مقابل أحكامها ،قابل الربوبيةم
َرى ُسب حَ  مرتبة العبودية ومرتبة الربوبية. وكيف يرجى رفعها وهي زينة اإلنسان؟ اَن الَِّذي َأس 

 . [1]اإلسراء:  ِبَعب ِدهِ 
 : غري أن للعبودية مراتب مبوازاة املراتب اليت مرران هبا، نذكرها على سبيل االختصار     
ج عن العبودية هلل كافر وال يف مرتبة العقل اجملرد: تكون العبودية قهرية، إذ ال خير  - ا     
 .إال أن هذه العبودية ال تورث الكافر سعادة يف املآل ؛مؤمن 
 .يف مرتبة اإلسالم: تكون العبودية عبودية ظاهر اإلنسان  - ب     
 .يف مرتبة اإلميان: تكون العبودية عبودية ابطن اإلنسان  - ج     
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وهي لكلية اإلنسان. وهي أيضا   ؛قق يف مرتبة اإلحسان: تكون العبودية عبودية حت  - د     
ة. وهذه املرتبة تفتح الباب، بعد حتقق الوصول، إىل ما فوق اإلحسان؛  ما ُساه البعض ُعبود

 والذي هو الوراثة واإلمامة الكربى من جهة الوالية، ال من جهة الظاهر. 
 
 :العلم -3 

إدراك األشياء )املعلومات( على ما هي عليه يف احلقيقة. وهو صفة إهلية يُفيض  العلم هو      
َفض ُل اَّللَِّ َعَلي َك  َوَعلََّمَك َما ملَ  َتُكن  تـَع َلُم وََكانَ  منها على من يشاء من عباده مبا يشاء:

 [. 113]النساء:   ا  َعِظيم
و مناسب ألصله. وإىل هذا املعىن  ألنه عدم العلم، فه  ؛واألصل يف العبد اجلهل احملض      

هللا يعلم ألن العلم  [:216]البقرة:  َواَّللَُّ يـَع َلُم َوأَنـ ُتم  اَل تـَع َلُمونَ  اإلشارة بقول هللا تعاىل:
صفة وجود، وأنتم ال تعلمون ألنكم عدم على التحقيق. هذا ابألصالة، ولكن ملا أراد هللا تعاىل  

ن َساَن َما ملَ  يـَع َلم   ن َعلَّمه:أن يظهر جوده وفضله على اإلنسا [. وإىل 5]العلق:  َعلََّم اإل ِ
: أوال  [:85]اإلسراء:    م  ِمَن ال ِعل ِم ِإالَّ َقِليال  َوَما أُوتِيتُ   علم اإلنسان، اإلشارة بقوله سبحانه:

فلن يوصف    ،: مهما بلغ هذا العلم وإن كان اإلنسان أعلم بين جنسهياالعلم أوتيه وليس له. اثن
ننا لو نسبناه إىل العلم اإلهلي غري املتناهي، لكانت هذه النسبة نسبة حمدود ألإال ابلقلة. ذلك  

إىل غري حمدود. وهي كما يعرب عن ذلك الرايضيون: مقارِبة للصفر، أو غري معتربة. وهذا بعينه  
 .معىن القلة املذكورة يف اآلية

. وسوف يكون جهله األصلي هو املشهود  بعلمه أبدا  ان هذا، فإنه لن يغرتإذا علم اإلنس     
 .خ قدمه فيها له. وذلك ما حيقق عبوديته ويرسّ 

 
 مراتب العلم حسب مراتب العقل

زم إذا كان العقل مبختلف مراتبه وتسمياته هو حمل العلم، فال خيفى ما بينهما من تال     
 : صعودا ونزوال 
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املرتبة األوىل )العقل اجملرد(: العلوم اليت ميكن للعقل اكتساهبا، هي العلوم املتعلقة بظاهر      
 .أم مهارية سواء كانت جتريبية أم نظرية حبتااحلياة الدنيا. 

املرتبة الثانية )اإلسالم(: إىل جانب العلوم املتعلقة ابملرتبة األوىل، ميكن للعقل اكتساب ما       
 .لسمعية أو النقلية اليت أيخذها عن الرسل عليهم الصالة والسالم يسمى ابلعلوم ا

بتني األوليني، يكون املرتبة الثالثة )اإلميان(: إىل جانب العلوم اليت اكتسبها العقل يف املرت     
إن شاء هللا تعاىل لقبول علوم وهبية ليس له فيها تعمل. بل له فيها هتيؤ وقبول  القلب مؤهال

سمى علوم الكشف، اليت هي نتائج اإلميان العلمية. جيدها أصحاهبا يف قلوهبم فقط. وهي ما ي 
، وتُنكرها  العقول اليت دوهنا، تردها غالبا واضحة بينة، فتقبلها عقوهلم مبنطق هذه املرتبة. لكن

 . على أصحاهبا أشد اإلنكار 
العقل هنا )الروح( ابلعلم  إىل جانب كل العلوم السابقة، خيتص    املرتبة الرابعة )اإلحسان(:     

  .اللدين الذي سبق أن تكلمنا عنه إبجياز
 :فظهر مما سبق أن العلم علمان: علم كسيب وعلم وهيب. والعلم الكسيب نوعان      
دنيوي: وهو العلوم اليت ال تتجاوز الدنيا يف مراميها، سواء كانت دنيوية ابألصل أم   -     

 .أخروية
وأخروي: وهو العلوم الشرعية أبنواعها، ابألصالة؛ والعلوم الدنيوية اليت تراد هبا اآلخرة  -     

 .ابلنية واالعتبار
 . نوعان: كشفي ولدين والعلم الوهيب أيضا     
ال ِعل ُم   َفَذاكَ ال ِعل ُم ِعل َماِن: ِعل ٌم يف ال َقل ِب، » وقد جاء يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:     

، نفهم منه عادة، أن العلم املستقر  (16) «النَّاِفُع، َوِعل ٌم َعَلى اللَِّساِن، َفَذِلَك ُحجَُّة اَّللَِّ َعَلى َخل ِقهِ 

 
]نوادر وادر مذي احلكيم يف النَّ أخرجه الرتِّ (: 613)برقم:  املغين عن محل األسفاريف رمحه هللا قال احلافظ العراقي  - 16

من حديث احلسن  [، واللفظ له(662-661/ 1جامع بيان العلم وفضله )]يف بن عبد الرب وا[ (316/ 4)األصول 
من رواية احلسن عن جابر إبسناد  [(108-107/ 5اتريخ بغداد )]مرسال  إبسناد صحيح، وأسنده اخلطيب يف التاريخ 

 .[(83/ 1العلل املتناهية )وأعلَّه ابن اجلوزي ] جيد
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يف القلب املتيقن، أنفع من العلم الذي يتكلم به املرء دون أن يكون له أصل يف ابطنه. وهذا  
 :الذي نريده حنن هنا فهو معىن من معاين احلديث حيمل عليه. أما املعىن

ويلقن بواسطة اللسان  ،إن علم اللسان هو العلم الكسيب الذي ينتقل من واحد إىل آخر     
عقلية   نية. وهذه العلوم كما قلنا سابقاابلدرجة األوىل، أو ما انب عنه كالكتابة ابلدرجة الثا

مل النفي واإلثبات. وهي  ونقلية. وهي حجة هللا على اخللق. واحلجة ال تكون إال فيما حيت
ابلتايل، إما هلم أو عليهم. فالعلوم العقلية حجة لإلنسان، إن هي أوصلته إىل ابب اإلميان، 

 .وإن استعملها للخري. وهي حجة عليه إن أدت به إىل عكس ذلك
ِسَك ال يَـو َم  اقـ رَأ  ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـف    فانظر ما أعدل هللا! كيف ال أيخذ اإلنسان إال بنفسه!     

 . [14]اإلسراء:  ا  َعَلي َك َحِسيب
والعلوم النقلية اليت أيخذها اخللق عن الرسل عليهم الصالة والسالم، حجة هلم إن هم       

حكموها يف نفوسهم وعملوا مبقتضاها. وهي عليهم إن هم أمهلوها وخالفوها واتبعوا أهواءهم 
 .دوهنا 
يف القلب: فهو العلم الوهيب الذي ينبع من القلب وال أييت من  أما العلم الثاين الذي هو      

ال يقبل احتمال   له صلى هللا عليه وآله وسلم نفعا حمضااخلارج. وهذا الصنف من العلوم جع
 . النقيض. وذلك لشرف نسبته وعلو مرتبته عند هللا تعاىل

احلق، والرتقي يف معارج   وترتيب العلوم ال بد أن يتبينه العقل إن كان يريد السلوك إىل     
الكمال. وإال فسيكون طُعمة سهلة للشياطني الذين حيرتفون التلبيس واإليهام. وما أشد تعرض 

 .فيما يتعلق ابلفكر ملؤيَّدة من هللا إىل ذلك؛ خصوصاالعقول غري ا
 
  حتقيق الرتق ي -4

تحقق هبا الرتقي من مرتبة إذا عرفنا مراتب العقل ومنازله، وجب علينا تبيني الشروط اليت ي     
 :إىل مرتبة، وذلك كما أييت
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سرب إىل األمة، كون اإلسالم  إن من املغالطات اليت بدأت تت اختاذ اإلسالم دينا: - ا     
من ضمن عدة أداين، تتشابه يف أكثر الوجوه وختتلف بعضها عن بعض يف جزئيات منها   دينا

فحسب. وكأن اإلنسان له أن خيتار من بينها ما يوافق ميوله ونزعاته، كما يفعل عند اختيار 
املأكوالت من السوق. فنقول: إن العقل خملوق هلل تعاىل، أم رُه بيده كما هو أمر  األلبسة أو

ترقي العقل إمنا يكون إبذن من هللا، حىت ال يظن العقل أنه الرب. ويكون هذا كل شيء. و 
الرتقي عرب سبيل شرعها هللا تعاىل وبينها، وأبسباب حددها. يتضح من خالهلا كما قلنا فقر  

اَلِم ِدينَوَمن  يَـ  العقل األصلي إىل ربه. قال هللا تعاىل: ن ُه َوُهَو يف  فـََلن  يـُق َبَل مِ  ا  بـ َتِغ َغري َ اإل ِس 
َاِسرِينَ  ِخرَِة ِمَن اخل  يتبني من هذا أن اإلنسان ملزم ابتباع الدين احلق   .[85]آل عمران:  اآل 

حىت يفتح له ابب الرتقي. وإال فسيكون كمن يغربل املاء: يف تعب دون نتيجة. فإن قيل إن 
 للعقل )من حيث ما سبيل للرتقي. قلنا: ليس فهي أيضااألداين السماوية هي من عند هللا، 

ولربه أن حُي ِدَث يف هذه السبيل ما شاء من التغيري  .وإمنا ذلك لربه ؛هو عبد( أن حيدد السبيل 
أَلُونَ  )النسخ والتبديل(، مللكه األمر وهيمنته عليه: َعُل َوُهم  يُس  َأُل َعمَّا يـَف  ]األنبياء:  اَل يُس 

للدين ذاتية، بل هي إبذن من هللا. فإن رفع وجدوى دين من األداين وصحته، ليست  .[ 23
موصلة إىل هللا. كل هذا ليعلم العقل  عة( ما، مل يعد ذلك الدين سبيالهللا إذنه من دين )شري

 .أنه ليس له من األمر شيء، وليفتقر كي يعطى
فإن قيل: إذن فقد فـََقَد العقل اإلنساين هذا االمتحان الذي هو اختالف التشريع بثبوت       

  واستمرار الدين اخلاِِت؟ قلنا بل هو يف أثنائه وطّيه. ذلك أن النسخ وارد على هذا الدين
اية أن يقبل أو أن . كما أن هلل يف النه)االجتهاد يف الفقه(  يف بعض جزئياته ( أيضا)الشريعة

ال على هللا سبحانه. وهي مسألة تغيب عن  ،ألن الشرع حاكم على العبد ؛يرد عمل العبد
ومل يكن من داع   ،مع الشرائع املنسوخة السابقة . فإن قال القائل: كان هذا ممكنالناس أغلب ا

إىل نسخ بشريعة خامتة؟ قلنا: ذلك لو كانت الشرائع السابقة كاملة. أما وهي غري ذلك، فال  
بد من سري الدين حنو درجة الكمال اليت بلغها بسيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، كما  

 .لك فيما سبقبيـّّنا ذ
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أمام العقل اإلنساين من ابب، إال ابب اإلسالم احملمدي. وأما األداين األخرى   ا  فلم يبق إذ     
مع   ،سواء كانت ُساوية أم وضعية فهي ابطلة، على تفاوت بينها. إذ ال يستوي ما وضعه هللا

 .ما وضعه العبد. وهو ما بينه الكتاب والُسّنة يف غري ما موضع 
َخرَبَ طريق الرتقي، وسبق له أن سلكه. فهو   الشيخ رجل اختاذ القدوة )الشيخ(: -ب      

 .يعلم حق العلم مواطنه ومسالكه، ومييز آمنه وُمهلكه
م، ال ابألصالة.  والشيخ دال على مراتب الرتقي ابلنيابة عن الرسول صلى هللا عليه وآله وسل     

شيخ املعترب هنا،  ابتباع الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، يف كل شيء. وال   فهو ملزم إلزاما اتما
والذي نقصده، هو الشيخ احلي املتواجد يف الدار الدنيا إىل جنب السالك. ذلك حىت تتحقق 
املباشرة واملعاشرة، اللتان تثمران للسالك ما ال يثمره غريمها، لقول رسول هللا صلى هللا عليه  

أهنا تبني لإلنسان من نفسه ما ال يظهر له  . وفائدة املرآة  (17)«ال ُمؤ ِمُن َمر آُة َأِخيهِ »وآله وسلم:  
بدوهنا. فيعرف نفسه على التفصيل، ومييز من نفسه بني اليمني والشمال، والفوق والتحت.  

تباره أول املؤمنني  وأكمل مرآة على اإلطالق، مرآة سيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، ابع
د السالك احلسي، أجاز له الشرع أن . لكن ومبا أن هذه املرآة غابت عن شهو رتبة ال زمنا

يعرف منها ما يساعده على التقدم يف  ،يعرض نفسه على مرآة جزئية )الشيخ( أكمل منه
 . السلوك 

االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. قلنا: بل االقتداء  إذا   فإن قال قائل: يكفيين       
يف الشيوخ رمحة من هللا ابلناس    هلذه القدوة فرعالكن    ؛وآله وسلم ال يكون إال به صلى هللا عليه  

 :الذين
ال يتصلون برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، حىت يكون هو املفيَت هلم فيما يعرض   -     

 .ألن اخلرب قد ينزَّل على غري وجهه ؛ال عن خرب  ،هلم يف تفاصيل السلوك إفتاء

 
/ 4)، والرتمذي يف سننه (279/ 7)( واللفظ له، وأبو داود يف سننه 239أخرجه البخاري يف األدب املفرد )برقم:  - 17

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (325-326
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، فيلتبس عليهم التوجيه النبوي اخلربي. مل يتخلصوا من سلطان نفوسهم وأهوائهم  -     
 .فيسلكون به غري املسلك الصحيح، فيضلون على علم 

فإذا تبينت مرتبة املشيخة للقارئ، منر إىل تفصيل مراتبها حسب مراتب اإلدراك العقلي       
 :اليت سبقت

 
 مراتب املشيخة 

يف مرتبة العقل اجملرد، يكون الشيخ من العقالء النظار، الذين يعرفون مسالك الفكر،   أوال:     
 .ومييزون سليمه من سقيمه 

يف مرتبة اإلسالم، من مراتب العقل املعضد، يكون الشيخ من علماء الشرع، العاملني    اثنيا:     
 .رروهنا للناس أبحكامه، املبينني هلا. ال من الذين يتبعون السياسات املخالفة ومي

يف مرتبة اإلميان، يكون الشيخ من فقهاء القلوب، العاملني أبمراضها وعالجاهتا،   اثلثا:     
 (. املتحققني مبا يُطلق عليه تصوف الظاهر )أي ظاهر القلب 

، ال بد للشيخ أن يكون ممن حتقق بربه، وصار هللا ُسعه  فما فوق  يف مرتبة اإلحسان   رابعا:     
ولسانه ويده ورجله، مبقتضى احلديث القدسي الذي مر ذكره. وهذا ما يطلق عليه:  وبصره 

 .تصوف الباطن
غري أنه بسبب جهل جل العقول ملراتب العقل على التفصيل، فإهنا قد تقر ببعض أنواع      

 املشيخة دون البعض املتبقي. وذلك كتسليم العامة مبرتبة املشيخة يف العلوم الشرعية، وإنكارهم
  ، هلا يف جمال الرتبية القلبية. مع أن سبب إنكارهم هلا يف األخرية، يسقط إقرارهم هبا يف األوىل

هو إثبات لو تفطنوا. وبيان ذلك أهنم يقولون: إن إثبات مرتبة املشيخة اليت يقول هبا الصوفية،  
الواسطة يف وهو قدح يف التوحيد عندهم. وردان عليهم، هو أن إثبات    ؛للواسطة بني العبد وربه

بة. إثبات للواسطة بني العبد وربه يف هذه املرت م الدين عن علماء الشرع، هو أيضاأخذ أحكا
، مها هلل ورسوله. وما قام به علماء الشرع من تبيني، إمنا هو  ن التشريع والتبيني معاألذلك 

من االقتداء   إبذن من هللا ورسوله ال من أنفسهم. فظهر أن الواسطة إن كانت ابإلذن، مل يلزم
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هبا خلل يف التوحيد، كما يزعم ذلك بعض من علموا التوحيد العقلي النظري، وغاب عن 
عقوهلم التوحيد الشرعي؛ كما سنبني ذلك إن شاء هللا تعاىل خالل الباب الثالث من هذا  

 .الكتاب
 

 :الزاد -ج 
زاد يتقوى به بعد هللا على ال بد للقلب السالك يف طريق هللا تعاىل اليت هي الدين، من      

مشاق السفر، واالنتقال من مرحلة إىل مرحلة، ومن مرتبة إىل مرتبة. وما الزاد الذي حيتاج إليه، 
وأييت  . [197]البقرة:  َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخري َ الزَّاِد التَـّق َوى إال التقوى اليت قال هللا تعاىل فيها:

فرائض، مث بعد ذلك اإلكثار من النوافل. ومركز هذه األعمال يف املرتبة األوىل منها: أداء ال
رِي  :ه روحا هلا كلها. فقال فيه مثال ذكر هللا تعاىل الذي جعل . [ 14]طه:    َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِك 

َأجن َى َلُه ِمن  َعَذاِب هللِا  َما َعِمَل آَدِميٌّ َعَمال  »وقال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: 
ِر هللاِ  َهاُد يف َسِبيِل هللِا؟ َقاَل: َواَل، ِإالَّ أَن  َتض ِرَب ِبَسي ِفَك َحىتَّ يـَنـ َقِطعَ . ِمن  ذِك    .َقاُلوا: َواَل اجلِ 

. ويف هذا احلديث وغريه ما يوحي أبن الذكر روح األعمال كما قلنا. وال (18) «(َثاَلَث َمرَّاتٍ )
يم هذه األعمال إال به، فهي له كاألواين والظروف. لكن من الذكر ما هو تالوة على  تستق

ن ألاخلصوص، أو ترديد صيغ معينة بكيفية معينة. واملعنيان املذكوران غري متناقضني. ذلك 
وَأَخصُّ عضو به يف الظاهر اللسان. وهو املرتبة األوىل منه. وهي   ر؛الذكر يبدأ عادة ابلظاه

ب مرتبة اإلسالم. مث ينتقل العبد إىل ذكر القلب: وهو حصول معىن الذكر له. وهي  اليت تناس
. وهي املرتبة الثالثة املوازية ملرتبة كر الروحاملرتبة الثانية املوازية ملرتبة اإلميان. مث ينتقل إىل مرتبة ذ 

 مث ينتقل بعدها إىل مرتبة ذكر السر. وهي ما فوق اإلحسان.  اإلحسان.
 
 

 
عن معاذ بن جبل رضي  (300/  10)وابن أيب شيبة يف مصنفه    ،واللفظ له  (166/  20)أخرجه الطرباين يف الكبري    -  18

 ( عن جابر رضي هللا عنه.138/ 1والطرباين يف املعجم الصغري )؛ هللا عنه
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  خالصة -5
لقد َمّن هللا على العقل اإلنساين أبن أخذ بيده وأخرجه من ظلمات نفسه إىل نور ربه.      

ُد َّللَِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا    ولوال هدايته سبحانه وتعاىل ما اهتدى أحد من عباده إليه: َم  َوَقاُلوا احل 
َتِدَي َلو اَل َأن  َهَدااَن اَّللَُّ  فالباب مفتوح ملن شاء أن حيقق درجة . [43]األعراف:   َوَما ُكنَّا لِنَـه 

 اختَََّذ ِإىَل ِإنَّ َهِذِه َتذ ِكَرٌة َفَمن  َشاءَ  إنسانيته، ويرقى عن حيوانيته اليت هتوي به أسفل سافلني:
ِخُل َمن  َيَشاءُ   ا  َحِكيم ا   ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعِليمَوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأن  َيَشاَء اَّللَُّ   رَبِِّه َسِبيال   يُد 

َِتِه َوالظَّ   . [31- 29]اإلنسان:  ا  أَلِيم اِلِمنَي أََعدَّ هَلُم  َعَذااب  يف َرمح 
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مثبطات العقل لدى األمة
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 املثبطات
 

 احلالة العامة  - 1
تعرضت لعوامل عديدة، أثرت فيها، وجعلتها تضعف وتقعد عن إن أمة اإلسالم قد      

 نها هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم. ومن هذه العوامل: األخذ أبسباب قوهتا اليت بيّ 
هذه الفنت اليت بدأت األمة تقع حتت وطأهتا بُعيد عصر النبوة مباشرة. وصارت   الفنت:  -  ا     

عصف إبميان كثري من أبناء املسلمني. ونُرجع   لغت حداإىل أن ب ،لفنت تقوى وتقوىتلك ا
 أصول هذه الفنت إىل:  

ميل القلوب إىل الدنيا. وهو ما حيجبها عن اآلخرة، وما يوصل إليها من صاحل األحوال   -     
 واألعمال.  

 بغري حق.  ظهور التيارات السياسية الرامية إىل التحكم يف املسلمني حبق أو -     
ا ال  تعرض األمة لالستعمار من قبل الكفار، الذين خّلفوا وراءهم بصمات يف وجداهن  -     

ألقل، على ا لديها أقعدها عن احلركة، أو انفصامامما أوجد  ؛تتماشى مع األصول اإلسالمية
 . كثريا   قلل من قدرهتا عليها 

مع مرور السنني، بدأت األمة تفقد اتصاهلا مبصادر دينها   طول العهد ابلنبوة: -ب      
الذي حيفظ هلا استمرارية استمدادها و  ،على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه هذا االتصال 

من نور النبوة، ويكفل هلا َمَنعة ضد تشويش املغرضني. وبدل ذلك، طغى عليها التعامل  
يوازي أو   الدين. مما جعل هذا الدين ترااث اترخييا، حيافظ عليه املسلمون حفاظا خيي معالتار 

 يكاد، حفاظ كل أمة على مقدساهتا املوروثة عن سلفها.  
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ومل يسلم من هذه احلالة إال قلة من أبناء األمة اإلسالمية، ظلت على العهود األوىل، ومل       
و العوامل الداخلية أو اخلارجية، عناية من هللا هبا، وإبقاء منه  تتأثر مبتغريات الزمان أو املكان، أ

وكأن الزمان غري موجود، أو كأن هؤالء خارج  ؛هلذا الدين على حال طراوته وجدتهتعاىل 
 الزمن.  

اَل تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمن  أُمَّيِت »إىل هذه الطائفة يشري رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بقوله:       
، اَل َيُضرُُّهم  َمن  َخَذهَلُم ، َحىتَّ أَي يتَ أَم ُر هللِا َوُهم  َكَذِلكَ ظَ  قِّ   .(19)«اِهرِيَن َعَلى احلَ 

وبسبب احنجاب أغلبية األمة عن األخذ من مصدريها األساسني )الكتاب والسنة( األخذ       
الصحيح رغم تداوهلما بكيفية مل تكن لألولني؛ ظهرت يف األمة االحنرافات اليت أصابت سابقاهتا  

 من األمم، بعد انتقال رسلهم عليهم الصالة والسالم. ومن ذلك:  
دون روحه ولبه، والتعصب هلذا الظاهر إىل حد ظهور  التمسك بظاهر الدين ورسومه  -     

 الُفرقة يف األمة الواحدة.  
طلب العلوم الدينية ألغراض دنيوية، مما أفقدها مهمتها األصلية اليت هي الداللة على   -     

 طريق احلق. 
 اآلخرة.  اختاذ الدين نفسه مطية إىل الدنيا بعد أن كان وسيلة للتقرب إىل هللا والفوز يف    -     
نغماس يف ملذات الدنيا، وحجة لال ضعيفة محلَة العلم الغافلني سندااختاذ النفوس ال -     

 منهم أن ذلك ينفعهم عند هللا يوم احلساب.   وأحياان لالحنراف عن احلق؛ ظنا
 اإلنكار على الطائفة املتمسكة ابحلق، حىت تصفو احلال لطاليب الدنيا وأعراضها الزائلة.    -     

 
 
 

 
، اَل بلفظ:  رضي هللا عنه معاوية عن (207/ 4)جه البخاري يف صحيحه أخر  - 19 ِر اَّللَِّ »الَ يـَزَاُل ِمن  أُمَّيِت أُمٌَّة َقائَِمٌة أِبَم 

ُر اَّللَِّ َوُهم  َعَلى َذِلَك«َيُضرُُّهم  َمن  َخَذهَلُم ، َواَل َمن  َخاَلَفُهم ، َحىتَّ أَي تِ  ( واللفظ له، عن 52/ 6، ومسلم يف صحيحه )يـَُهم  أَم 
 ثوابن رضي هللا عنه.
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 املثبطات   - 2
عدوى السياسة ابملعىن االصطالحي احلايل. وهو تصور   لقد أصابت األمةَ   السياسة:  -  ا     

أكان حزاب ذا  ا اإلطار املنظم، سواء للحكم يُعمل على حتقيقه وفق اسرتاتيجيا معينة حيدده
يديولوجية أم غريه. ونقول إن هذا النوع من السياسة عدوى، ألن السياسة اليت تعرفها  أخلفية 

األمة يف األصل، هي تدبري الشؤون العامة للمجتمع املسلم وفق ما أنزل هللا. ال يرتك فيه  
ترتيب  ريات أولإلنسان جمال لالجتهاد، إال فيما يتعلق بكيفية حتقيق هذه الغاية؛ حسب املتغ

لفة من قبل املستعمر، جعلت  املخ سب املستجدات. لكن السياسة الوافدة أوحباألولوايت 
وهو  ؛( ذات أصل كافر غالباديولوجيات )مذاهب فكريةأكثريا من أبناء األمة ينساقون وراء 

حيث ما هو  إما من حيث ما هو عقيدة وإما من  ،جعل هؤالء يصطدمون ابلدين كثريا  ما
هذا االصطدام إىل االنتصار للمذهب الفكري على حساب الدين،  تشريع. أدى هبم أحياان

الذي جيهلونه وينظرون إليه من خالل نظّارات أئمة املذهب الذي يتبعونه، بدون أي إنصاف 
 علمي، جيعلهم على األقل يتبينون ما خيوضون فيه. 

د اهنيار قلعة الشيوعية يف العامل، وتطبيل وتزمري الغرب لنموذجه الدميقراطي ذي األصل وبع     
م هنم صاروا يبحثون لإلسالإيل الرايح. حىت  اإلغريقي، مال املتسيسون من أبناء األمة حيث مت

، كي يناَفح عنها ويداَفع ابسم الشرع. هذا الشرع الذي كان ةعن نقط التقاء مع الدميقراطي
 أن يكون عندهم أعلى، وكان جيب أن يُسعى إليه بدل أن يسعى به إىل غريه.جيب 
نه يف  ألاليت تعين حكم الشعب، تتناىف مع اإلسالم يف أصل وضعها. ذلك  ةوالدميقراطي     

ُم ِإالَّ َّللَِّ  اإلسالم ال حكم إال هلل: ُك  [ )جبميع معاين احلكم(. فمن 57]األنعام:  ِإِن احل 
، يشرع ويسن، يثيب فقد جعل الشعب إهلا اعتباراي  من غري اعتبار للشرع،  الشعب،م إىل  احتك

 ويعاقب.  
يوانن معذورون إن هم حبثوا ألنفسهم عن نظام، تستقيم به أحواهلم، على قدر ما تيسر ال     

 هلم. لكن ، مسلمون ودميقراطيون، فهذا ما حيتاج إىل نظر! 
 



78 
 

 عيوب الدميقراطية 
 كما أسلفنا.    االحتكام إىل غري هللا )غري الكتاب والسنة(  أوال:     
احلكم حبسب األغلبية. فإن كان أغلب الناس فاسدين مفسدين، أخرجوا لنا من   اثنيا:     

بينهم ممن هو على شاكلتهم، من حيكم أمة اإلسالم. وما ينتجه هذا النوع من احلكم، هو  
 نفس ما ينتجه حكم ذائب لقطيع من اخلراف. 

نة، توفر هلم الظروف  بل األغلبية شرعية ما، متنحهم حصااكتساب املنتخبني من قِ  اثلثا:     
من الناس، مما يزيد األمة   على مرأى ومسمع بة لنزواهتم واحنرافاهتم. أحيااناملناسبة لالستجا

 على فساد.   فسادا
الدميقراطي.   أعلى األقل(، حسب املبد  نظرايتوفري فرص التكافؤ جلميع األصناف )  رابعا:     

كثرية على حسابه. ونعين    اخلري، إن مل يكن أحياانىل جانب  وهو ما يعطي الشر حق التواجد إ
 ابلشر كل ما من شأنه اإلضرار ابإلنسان دنيا أو أخرى. 

انقسام األمة إىل أحزاب متناحرة متصارعة، وهو ما يضعفها وخيالف أصل   خامسا:     
الوحدة الذي أسسه هلا دينها. وال يُغوينك ما تسمعه عن التعددية اليت نفهم منها حنن 

 االختالف، فإهنا غري ما حنن بصدده. ولعلنا نتطرق إليها يف أحد كتبنا، إن قّدر هللا ذلك.
وانظر كيف أنه رغم هذه العيوب البينة، صار كثري من الناس يدعون هلذا املذهب. ومنهم       

ننا لن نرتاجع عن ذلك كما إالتحذير من مغبة الوقوع فيه. أم علماء للشرع، كان األجدر هبم 
ذهب اليت وضع هلا، وجيدوا  ي عادتنا حىت يرتاجع غريان، بعد أن يستنفدوا أغراض هذا امله

 يدعوننا إليه مرة أخرى، وينربي للدعوة إليه منا زعماء لنا جدد، وفق شرع جديد؟!  مذهبا بديال
 إنه ألمر حمزن وشائن، ألمة هي خري أمة أخرجت للناس!     

حيث ما هي مذهب فكري سياسي، إمنا هو من قبيل مقارعة  وإن تناولنا للدميقراطية من       
 سياسي خمالف من طرفنا.  الفكر ابلفكر حسب ما يقتضيه موضوع الكتاب، ال من منظور

لن يتمكنوا من   التقيد هبذا املذهب عقيدة وعمال ألزموا أنفسهم وغري خفي، أن أانسا     
الرتقي يف املراقي اإلميانية، اليت هدى هللا العقل اإلنساين إليها، بسبب جمانبتهم احلق. وابلتايل،  
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يمي. فما أشده من  سيبقون يف دركات العقل اجملرد، إن هم مل ينزلقوا إىل مرتبة العقل البه
 حرمان! 

 
 اجلماعات اإلسالمية  

منها مبا أسلفنا، نذروا أنفسهم للتصدي لالحنرافات    وعياري من اجلماعات اإلسالمية، و كث      
نقل غاية  السياسية اليت طرأت على األمة؛ جاعلني من هذا التصدي حمور عملهم، إن مل 

يديولوجيا أ) يف مذهب سياسي مقابل ا حصر اإلسالم من منظورهم، غالبامم  ؛وجودهم
من النفوس اليت مل   ما جعل كثريا كم غاية أوىل. وهوجاعلني من الوصول إىل احل ؛إسالمية( 

اء أغراضها ابسم  تتطهر مباء الشرع على الرتتيب الذي ذكرانه يف الباب السابق، تنساق ور 
ما حجبها بدوره عن حتقيق ترقيها هي نفسها يف مراتب الدين. فكانت   الدين. وهو أيضا

 نتيجتها نتيجة من سبقها، وإن اختلف طريقامها. 
نبني، أن احلكم وتنظيم الدولة يف اإلسالم، إمنا جعل للحفاظ على الدين؛  وال أبس هنا أن       

حلكم هو  رة دانية؛ ومل جُيعل الدين عامال مؤسساأي على فرصة الرتقي للعقول البشرية، ميس
 الغاية، كما يعتقد ذلك بعض الناس.  

أو وسيلة لتحقيق اإلنسان هو حمور الوجود، وهو املخاَطب للدين. فكيف جُيعل جمرد أداة       
من منظور الرتتيب العقلي. هذا ال يُقبل من أي  ،غاايت هي أدىن رتبة منه على كل حال 

 مذهب وضعي، فكيف مبن يعمل ابسم الدين؟! 
وإننا هنا إذ ندعو إىل مراجعة اجلماعات اإلسالمية مواقفها، نؤكد على أن من هذه      

 ىل التعميم إن كنا نريد اإلنصاف.إاجلماعات من حفظه هللا مما ذكران. فال سبيل 
 

 االقتصاد   -ب 
ال ختفى تبعية أمتنا اإلسالمية يف اقتصادايهتا لغريها من األمم. وحنن هنا، لسنا بصدد       

البحث يف األسباب اليت أدت إىل هذه احلال، ألنه ال يدخل ضمن غرض هذا الكتاب؛ ولكن 
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نريد أن ننبه إىل أن االقتصاد، أو الظروف املادية على عمومها، من توابع اإلنسان وليس  
نرى اليوم كيف يُسخر اإلنسان الذي كرمه هللا تعاىل، من أجل بلوغ غاية العكس. وإننا 

اقتصادية، يقال إهنا من أجله تراد. لكن، ماذا يبقى من ذاك اإلنسان، من إنسانيته، عندما  
 أييت الفتح االقتصادي؟ 

ء على إن سلفنا عندما قاموا هبذا الدين، مل يقصدوا من ورائه، يف املرتبة األوىل، القضا     
االستعباد القرشي. ومل يروموا اقتسام الثروات بني سادة مكة  الطبقة البورجوازية القرشية، أو

فقر واسرتقاق. بل قاموا هبذا  حتسني وضعيتهم اليت حيكمها غالباوعبيدها. ومل يطمحوا إىل 
ت اإلنسانية الدين، ليحققوا يف أنفسهم معىن التوحيد الذي جاء به، ويرقـَو ا ابتِّباعه إىل درجا

 أن يعيدوا لإلنسان إنسانيته!  هم مبقتضى اجلاهلية. أرادوا أوالاليت كانت حمجوبة عن
وملا كثر املسلمون وقامت لإلسالم دولة، صار إذ ذاك هلذه الدولة نظام اقتصادي، حيفظ       

م  تلك الكرامة اإلنسانية احملققة من أن هتدر، أو تعاد إىل سابق عهد اجلاهلية، حتت حك
 مسمى أي اسم من األُساء. 

 هذا هو االقتصاد االسالمي. اقتصاد لإلنسان، ال اقتصاد ابإلنسان فحسب!      
وإن األمم املعادية لإلسالم، حتاول أن تغرس يف نفوس أبناء أمتنا ذاك املفهوم اخلاطئ       

التبعية اليت لالقتصاد، بوسائل شىت، قانونية وعملية، لتضمن لنفسها تبعية األمة هلا. تلك 
تضمن بدورها ضعف األمة، الذي أتمن هذه األمم على نفسها معه. أتمن، ألهنا متثل بعدائها  

 الشر والظالم، اليت ال حياة هلا مع اخلري والنور. لإلسالم الدين احلق، عصبةَ 
واملسلم الذي يُفرتض فيه أنه طالب آخرة، ال تشده مثل هذه احلبال الواهية إىل اخللف.       

وال حتوله عن قبلته احلقيقية وال عن حتقيق ترقيه يف مراتب دينه، الذي هو سبب عزته وكرامته  
 دنيا وأخرى.

، انظر إىل تلك األمم اليت تدعي أن هلا اإلمامة االقتصادية اليوم، وانظر  ولِتتأكد مما قلنا      
قه. وكيف أن ذلك إىل حال اإلنسان فيها وإىل قيمته، رغم االدعاءات الكاذبة بتحقيق حقو 
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إال صورته الظاهرة، اليت تعلق هبا أنواع متعددة من   سان ما بقي له من إنسانيته غالبااإلن
 ديدة منها مضافة إىل املوروثة. األمراض النفسية واخلُلقية واجلسدية، اجل

 
 التعليم  -ج 

عمر، ضمن خططه إن التعليم الذي ورثته األمة عن املستعمر، كان أهم إجنازات ذلك املست     
االستعمارية متعددة اجلبهات. ذلك أن هذا التعليم لن ينقل املعلومات اليت يريدها أن تنقل إىل 
األمة فحسب، ولكن سيعمل من خالله على مترير مناهج تفكريه ونظرته إىل األمور إليها.  

هجه،  األمة على من كفى مؤنة التعب يف التخطيط والتنفيذ، ألن املتعلمني من أبناء حينئذ سيُ 
 علموا ذلك أم مل يعلموا.   ؛سيعملون بدله لتحقيق أغراضه 

 ومما ركز التعليم املستورد على حتقيقه ما يلي:      
هتميش التعليم الديين، وهو أخطر من حذفه. إذ لو حذف لتيقظت غريزة األمة   أوال:     

فأدى ذلك التهميش إىل نبذ بعض أبناء األمة دينهم من   ؛وهو ال يريدها أن تتيقظ ،الدفاعية 
 تلقاء أنفسهم.  

ترسيخ النظرة املادية الدنيوية لدى األمة من خالل املواد اليت تساعد على ذلك،   اثنيا:     
ة يف نفسها. لكن املقصود من ورائها هو قطع عالقة األم  إن كانت هذه املواد والعلوم خرياو 

 للواقع وِلما يقتضيه العقل السليم ابملنطق املادي.  ابلغيب، الذي سيبدو هلا مناقضا
فتح العقل املسلم لكل أنواع الفكر والدايانت العاملية بدعوى االنفتاح واملوضوعية  :اثلثا     

تحليل العلمي وحق املقارنة. وهو يريد بذلك تشكيك األمة يف دينها ويف َحقِّيَِّته. فصار  وال
من ضمن جمموعة أداين عاملية، تكون  هلذا التعليم يصنف اإلسالم واحدابعض من انفعل 

تراث شعوب معينة، وثقافات خمتلفة. فغاب عنهم بذلك املدخل اإلمياين الذي هو وحده  
 من مثل هذه العبثية الفكرية. يستطيع استنقاذهم 

ترسيخ ما يسمى ابلعقالنية، بل تقديس العقل )مبفهومهم( ودور الفكر، الذي  رابعا:     
جيب أن خيضع له كل شيء، مبا يف ذلك الوحي. وهو أخطر ما توصل إىل حتقيقه املستعمر.  
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فصار كل واحد يعطي لنفسه حق حتليل وتقييم كل شيء، بغض النظر عن كمال عقله أو  
ىل ظهور مذاهب  ء ذهنه أو انطماسه. وهو ما أدى إنقصه، أو عن صحة فكره أو سقمه، صفا

 إىل السخرية أكثر مما متثل فكرا ابملعىن املعروف.  فكرية تدعو أحياان
يث ال يعود تلميذ حيرتم معلما، وال جاهل نزع احلياء واألدب من النفوس: حب خامسا:     

اء واملروءة فقط. الشيء الذي ابستنادهم إىل قلة احلي عاملا. فتجد قوما يعارضون عاملا أو إماما
أدى إىل فوضى ال يعرف هلا أول من آخر. كما أدى إىل إحجام بعض من أوتوا العلم عن  

 اخلوض يف علومهم خمافة إفساد السفهاء عليهم ذلك. 
ختريج متعلمني برزوا يف ميادينهم الدنيوية، وصار  وكان من نتائج هذا النوع من التعليم:     

مة يف جماله كالوزراء وغريهم؛ لكنهم خواء أو يكادون من اإلميان، ومن منهم من حيكم األ
األخالق اليت هي زينة اإلنسان. ال حيسون ابالنتماء الكامل إىل األمة اإلسالمية بقدر ما 
حيسون ابلتبعية للمستعمر يف كل شيء: يف تفكريهم، ويف سلوكهم، ويف طريقة عيشهم، ويف  

األمس على أمتهم اليوم.   ووكالء ملستعمر نوااب -إن مل يعلمواو - كالمهم، و... هؤالء صاروا 
 م كيف سيرتكون من يريد ذلك يفعل؟فكيف سريتقي مثل هؤالء يف مراتب الدين؟ أ

 
 تقصري علماء الدين وقصورهم  -د 

شرع، وقفة شبه حمايدة، إال أمام هذه احملن اليت كادت أتيت على األمة، وقف علماء ال     
يعارضون أبدب وحياء مناسَبني  ملا جيب أن يكون   وأحياان  ،وقفوا حيللون ويصنفون   ؛منهم   قليال

يف  دينا شبه ميت، حمصورا  -منهم  إال قليال-غري. واألمة أتخذ عنهم  عليه أهل الدين مبنظور ال
عنهم عبادات تُُكلِّف يف تعليمها واستقصاء جزئياهتا. وهي تظن )أي األمة( أن هؤالء ال خيفى  

وهذا اجلاه   شيء يف األرض وال يف السماء. وهم )أي العلماء( قانعون هبذا املقام الذي حيتلونه،
جاه السالطني؛ والذي يستعمله يف بعض األوقات أعداء األمة برتسيخه   الذي قد يفوق أحياان

 ملطاحمها يف ترقيها وتنمية مداركها.  ليه، كي يبقى من مثبطاهتا، كاحباواحلفاظ ع
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وال بد هنا، مع احرتامنا هلذه الطائفة من الناس كي ال نـُن سب إىل القذف اجملاين والكالم      
 على غري هدى أن نبني مرتبة العامل من غريه: 

ُربَّ َحاِمِل ِفق ٍه لَي َس ِبَفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل ِفق ٍه ِإىَل  » فقد جاء يف احلديث النبوي الشريف:     
. يفيد هذا احلديث أن من الناس من هو حامل علم ال عامل. ومحل العلم  (20)«ِمن هُ َمن  ُهَو أَفـ َقُه  

هو ما حيصله املرء ابلتعلم واالكتساب واحلفظ. حىت إذا سئل عما تعلم، ذكره على الوجه الذي  
ليس العلم بكثرة الرواية، إمّنا العلم   تعلمه. أما العامل فهو كما قال اإلمام مالك رضي هللا عنه:

فالعلم إذن، َمَلكة يعطيها هللا ملن يشاء. هبا يعرف حقائق   ور يضعه هللا عز وجل يف القلوب. ن
األشياء، وهبا مييز الكالم ويستخرج خمبوءه. لكن عامة املسلمني ال مييزون بني هؤالء وأولئك، 
فوقعوا ضحية حلملة العلم املتعطشني للجاه والدنيا. فاحنرفوا هبم عن جادة السبيل، وقعدوا هبم 

عليهم يف إنكارها، وعّدوا اخلوض فيها من قبيل    ن. بل شددوا أحياانيف مراتب الديعن الرتقي  
الشرك اترة، أومن قبيل الفلسفات الدخيلة اترة أخرى. فَحَرَم هؤالء احلملة للعلم نفوسهم،  

 وحرموا غريهم مبوقفهم هذا.  
يف يف توضيح املسالك والتحذير من املهالك. ولنا  ما العلماء حبق، فلم يدخروا جهداأ     

 عاىل لذلك. فاحلمد هلل على ذلك.  كل عصر منهم فئة هيأها هللا ت
 

 املذهب الوهايب أو السلفي  -هـ 
، هو مذهب عقدي  على "فقه" ابن تيمية  املذهب الوهايب، الذي أسسه ابن عبد الوهاب     

ان  ال فقهي. قام يف أساسه على حماربة مظاهر الشرك والبدعة عند األمة. لكن ما وقع فيه، ك
إذا علمنا ما يتسلل إىل نفوس العامة   أدهى من ذلك بكثري. قد نسلم بدءا مبنطلقه، خصوصا

من الشرك، وما يكسو أعماهلم من البدعة. لكن أن يصل األمر إىل اعتبار رسول هللا صلى هللا  

 
 (467/ 35)، وأمحد يف مسنده (156/ 1)، وابن ماجه (501/ 5)، وأبو داود (34/ 5)أخرجه الرتمذي  - 20

 واللفظ له؛ عن زيد بن اثبت رضي هللا عنهما.
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الطارش بلهجة بلد ابن عبد الوهاب(،  جاءان ابلقرآن وذهب )عليه وآله وسلم، ساعَي بريد، 
عن كل صلة وجدانية به صلى هللا عليه   ذلك إال العمل هبذا القرآن بعيداعلينا حنن بعد وما 

وآله وسلم، مبنية على التعظيم والتوقري واحملبة؛ فهي الضربة القاضية. وهي مبثابة قطٍع للحبل 
يِّنَي  الَِّذي بَـ ُهَو    السُّّرِي الذي يربط األمة بنبيها الذي يعلمها ويزكيها، أوَّهَلا وآخرَها: ُمِّ َعَث يف األ 

َمَة َوِإن  َكانُوا ِمن  قـَب ُل َلِفي  َرُسوال   ك  َضاَلٍل    ِمنـ ُهم  يـَتـ ُلو َعَلي ِهم  آاَيتِِه َويـُزَكِّيِهم  َويـَُعلُِّمُهُم ال ِكَتاَب َواحلِ 
كِ  ُمِبنٍي  لكن هؤالء،  . [ 3-2]اجلمعة:  يمُ َوآَخرِيَن ِمنـ ُهم  َلمَّا يـَل َحُقوا هِبِم  َوُهَو ال َعزِيُز احلَ 

، ومل يتزكوا على يديه الشريفتني، ظنوا أن ذلك مه صلى هللا عليه وآله وسلم ذوقاملا مل جيدوا تعلي
من قبيل احملال، وعدوا من تكلم به من اجملانني واملشركني، رغم صريح الكتاب والسنة. فسدوا  

جاب، ال يستطيعون الرتقي يف مدارج  بذلك على طائفة من األمة الباب، وتركوهم خلف احل
 اإلميان. وحنن نقول هلم:  

، فاعلموا أن كلمة التوحيد مل يرد هبا كتاب وال سنة. إن كان ما تنطلقون منه توحيدا  أوال:     
املشركني    وإن ذكرت يف أحاديث معدودة فألن املعِنّيني كانوا من النصارى القائلني ابلتثليث، أو

التزمتم هبا ما ابتدعتم   ينقض عليكم مذهبكم ابدعائكم التزامكم السنة. فلومن قريش. وهذا ما  
يف العقيدة مل ترد به. ولو كان التوحيد كما تفهمون، لكان ينبغي أن يكون أبرز  اصطالحا

عنصر فيها ابلتصريح؛ إال إن كان عندكم املسلمون يف مقام أهل الكتاب واملشركني. فإن قلتم  
عنه، قلنا: إن هذا بعينه ما تنكرونه على غريكم. فإما أن تسلموا به  هو معىن مفهوم عربان

 . م، وإما أن تعودوا عنه أنتم أيضالغريك
للعبد  اسم هللا الواحد، لكن فيه تعمال وليعلم القارئ أن التوحيد املقصود هو مشتق من     

وفيه سوء أدب مع هللا . ( واحدا)كثريا الصيغة: وهو جعل ما مل يكن واحدايفهم من هذه 
تعاىل عند العلماء احملققني. فإن هللا ما قال وحدوين! وال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله  

اَل إَِلَه ِإالَّ  و [19]حممد:  َفاع َلم  أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ  وسلم: وحدوا هللا! بل جاء يف القرآن:
ُ   ا. وجاء يف السنة: موأمثاهل [25]األنبياء:  أاََن َفاع ُبُدونِ  »َمن  َكاَن آِخُر َكاَلِمِه اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
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َنََّة« وأمثاله. والتوحيد الذي ذهبت إليه الوهابية، توحيد عقلي نظري ال شرعي.  (21)َدَخَل اجل 
األوىل من الدين  وذلك بسبب إعماهلم الفكر يف غري جماله. وهو كما أسلفنا من آفات املرتبة 

( إىل سوء أدب مع هللا ورسوله وهو البدعة حقااليت هي مرتبة اإلسالم. أدى هبم هذا الفكر )
 كبري، نرجو هللا السالمة.  

: فلمرتبة ومراتب الدين اليت ذكرانها مراراوجدير ابلذكر، أن للتوحيد مراتب خمتلفة تتناسب       
اإلسالم توحيد خاص هبا، وملرتبة اإلميان توحيد يغيب عن سابقتها، وملرتبة اإلحسان توحيد 
خالص من الشوائب اليت تعرض لسابقتيها. وهذا أمر ال يُعرف إال ذوقا ممن يسر هللا له سلوك 

 طريقه. 
ا للدين،  يستقيم. ألن السلف ليسوا مصدر إن مذهب السلف الذي تدعون، ال :اثنيا     

يف بعض أجزائه. وهم على احلقيقة مظهر من مظاهر التفاعل مع الدين  وإن كانوا مرجعا
)التدين( وحتقيق مثراته. ولكل زمان مظهر هلذا التفاعل ملن حقق النظر. فإن سلمنا لكم ادعاء  
مذهب السلف، وجب التسليم آلخر ابدعائه مذهب اخللف. وهو ما ال تقبلونه أنتم وال يقبله 

ال من حيث ما هو متدينون.   ،غريكم. فوجب الرجوع إىل مصدرية الدين من حيث ما هو دين
أ اآلفات اليت أشران إليها  وقبل أن تطر  ،وهذا هو األمر الذي كانت عليه األمة إابن وحدهتا 

 سابقا. 
 
 ما علق ابلتصوف من االحنرافات  -و 

هو حتقيق الدين مبراتبه الثالث. وهو ما ال خيتلف   -على اختالف يف االسم-إن التصوف       
فيه عاقالن. وقد قام الصوفية األخيار على مر العصور جبهد ملحوظ يف جتديد إميان األمة  
وتوحيد صفوفها، مبا ال ينكره منصف. لكن، وككل املذاهب، فقد انتسب إىل التصوف أانس 

حيث الباطن. فاستغلوا جمال القول  متشبهون ابلصوفية من حيث الظاهر، جمانبون هلم من 

 
 عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه.  (363/ 36)واللفظ له وأمحد يف مسنده  (34/ 5)أخرجه أبو داود يف سننه  - 21
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ابلكرامات والعلوم الوهبية، اليت هي حق يف نفسها، واختذوها مطية الستغفال السذج من 
 الناس وهنب أمواهلم، إىل جانب ترسيخ عقائدهم الفاسدة بينهم. 

هذا ابإلضافة إىل ما يقع لبعض املريدين من خروج عن صريح العلم واإلميان، يف حكاية      
ى ظاهرها مبا يعطيه فكرهم.  عض أقوال أكابر الصوفية دون حتقق. بل أبخذ تلك األقوال علب

إن كان شيوخهم الذين سيـَُقوِّموهنم قد غادروا الدنيا )وهو ما يسمى تصوف التربك(  خصوصا
خيالف طريق التصوف   فتظهر إذ ذاك االحنرافات أبنواع عديدة، وتطغى العصبية اجلهالء. وهذا

لتحقيق الرتقي. فنتج أن  ختلف هؤالء عن الرتقي، واحنرفوا عن السبيل اليت   أصالاليت هي 
 . ضمون وبقي الشكل كما حيدث غالبا سلكها من ينتسبون إليهم. وذهب امل

هذا النوع من التصوف )تصوف املتصوفة ال الصوفية( جلب على أهل هللا احملققني إنكار      
وهو ما كان رسخه عدم التمحيص وعدم العلم حبقيقة األمر.  األمة إال قلة. هذا اإلنكار الذي  

الذي    ؛يل هللا والوصول إىل العلم ابهللألغلب املسلمني عن سلوك سب  امن شأنه أن يشكل مانع
.هو اختصاص الصوفية، مع من شاء هللا     له ذلك من عباده املصطَفني 

 
 احللول واالحتاد

والدارسون جُيِمعون على أن الصوفية قوم يقولون ابالحتاد واحللول. وهو  يكاد "املثقفون"      
واحلقيقة   .ذكورما أدى هبم إىل تكفري بعض كبار الصوفية، بسبب محل كالمهم على املعىن امل
ن  أل. ذلك أبدا أن الصوفية، كلهم، وحىت أصحاب الشطحات منهم، ما قالوا حبلول وال احتاد

به. وكالمها شرك واضح.   واالحتاد يقتضي متحدا ومتحدا ؛لوال فيه وحم احللول يقتضي حاالَّ 
 وهم )أي الصوفية( من أخص خواص املوحدين. وهذا الشرك ال يليق مبقامهم الرفيع.  

، مل يفهموا  ز املرتبة األوىل من الدين غالباغري أن الناظرين يف كالمهم، بعقوهلم اليت مل تتجاو      
قهم  محلوا كالمهم على ما اعتادوه هم من خالل منطو مقصدهم بسبب خفائه عنهم. و 

بفهومهم. ولو أهنم أع َطو ا تفاضل املراتب حقه، ما جترأوا   فحكموا عليهم ظلما ؛ومفهومهم
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على ذلك وال تكلفوه؛ وألحسنوا الظن هبم بسبب ما ُعِرف عنهم ِمن متسٍك ابلدين ومن شدة  
 حب هلل، تكاد ال توجد إال عندهم. 

َحِفظ ُت  »  علم الصوفية، الذي خيفى عن غريهم، يشري أبو هريرة رضي هللا عنه بقوله:وإىل       
ِن: فََأمَّا َأَحُدمُهَا فـَبَـثـَثـ ُتُه، َوأَمَّا اآلَخُر فـََلو  بـَثـَثـ ُتُه ُقِطَع  يءِمن  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلي ِه َوَسلََّم ِوَعا

؛ فهل تراه حكم بقطع بلعومه رضي هللا عنه من ِقَبل سامعيه، إال حلملهم (22)«َهَذا البـُل ُعومُ 
 لفظه الذي لو تلفظ به، على غري مراده؟ أي على غري احلق؟  

 فما أحوج الصوفية إىل إنصاف!     
من جعل التصوف فلسفة. وما ذلك إال بسبب غموض معانيه عليهم،   ومن الناس أيضا     

وفية بعض املصطلحات الفلسفية. أو بسبب عرضهم لبعض  أو بسبب استعمال بعض الص
.  نفسه  جنسها والتقييم. فظنوا أن التصوف منالنظرايت الفلسفية، وتعرضهم هلا ابلتحليل 

واحلقيقة أن علم التصوف حاٍو جلميع أنواع العلوم مهيمن عليها؛ لكنه ليس فلسفة، ألن  
 الفلسفة من علوم النظر والفكر، وهو من علوم الوهب.  

وإن جامعاتنا حباجة إىل مراجعة لتصنيف التصوف لديها وتعريفه، ضمن ما تقدمه من      
 وء ما ميليه املنهج العلمي احلق. مقررات على ض

 
 ترتيب األمة  - 3

أمام األمة لالرتقاء يف الدين   عدان إىل املثبطات املذكورة آنفا، وإىل جانب كوهنا عائقاإذا       
 زق األمة.  مت يتمن عوامل التفرقة ال وجه املشروع، وجدانها تشكل عامال كبرياعلى ال

 كالنافلة. فاملستغرب يسخر من الفقيه، والفقيه ال يبايل ابملستغرب ويعتربه       
( جيعل  ، عليه أن جيدد إسالمه؛ واملتصوف )ال الصويفوالسلفي جيعل الصويف مشركا      

، ال هو مسلم كاملسلمني، وال كافر كالكافرين. واملشفقون من حال األمة حيزنون السلفي منافقا
ويتمنون لو أن كل واحد    ؛مع اشرتاكهم يف الدين الواحد  ،ملا يرونه من تصارع اإلخوة وتنازعهم

 
 .(35/ 1)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 22
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من أجل  ،لو أن كل واحد استعان أبخيهيرجون و  ؛م ألخيه جانبه الذي حيسنه ويتقنهسلّ 
 يف مظهر معاصر، أحوج ما تكون األمة إليه اليوم.  مجيعا، اكتمال مشولية اإلسالم هبم

ل التوصل إىل التوفيق بني األصول  فليت املثقف العصري يتعاون مع الفقيه من أج     
 .  مع الصويف على إقامة الدين ظاهرا وابطناواملستجدات. وليت السلفي يتعاون 

ومبا أن األمة جسد )ابلتشبيه النبوي( فال بد هلذا اجلسد إن هو أراد أن يتمكن من القيام      
ن علوه، ال الرأس ينزل عبوظائفه احليوية أن يكون له ترتيب معني، حيفظ له نظامه وتناسقه. ف 

 .  وال الشمال يصري ميينا ،عن ميينه وال اليمني حييد ؛وال الرجل تصعد عن سفلها 
 وابعتبار مراتب الدين اليت مرت، ال بد لألمة من احلفاظ على الرتتيب املنطقي التايل:      

والتوجيه، ال إمامة احلكم. وهي اإلمامة، ونعين هبا إمامة الرتبية  أو املرتبة األوىل:     
َعل َنا لِل ُمتَِّقنَي َوا للمحسنني الذين حتققوا مبقام اإلحسان، والذين قال هللا على لساهنم: ج 

 . [74]الفرقان:  ا  ِإَمام
مرتبة املتحققني مبقامات اإلميان، وهم عمدة املعاملة مع هللا على قدم  املرتبة الثانية:     

 . الصدق وبذل اجملهود 
علماء الشرع الذين مل يتحققوا إبحدى املرتبتني السابقتني، وإال فهم منها.  املرتبة الثالثة:     

 مث بعد ذلك أييت عموم املسلمني. 
فإن وفقت األمة، على اختالف مراتبها، إىل احرتام الرتتيب املنطقي هلا، فال شك سيصُلح       

الصاحل الذين كانوا على هذا املنهاج عاملني، وحلدود  أمرها، ويتحقق هلا ما حتقق للسلف 
 املراتب حافظني. 
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 العوملة  - 1
إن الذين يسلكون سبيل التلبيس على األمة، اختذوا من تطور أجهزة اإلعالم والتواصل       

،  يف احلقيقة إال بتخليها عن دينها وما ذلك  ؛يف حميطها العامليذريعة إلقناعها أبن تذوب 
أهنا ستتنازل  الذي ما فتئوا يقنعوهنا مبماثلته لباقي األداين. ومبا أن كل شعب أو أمة، يفرتض

" "الدميقراطية  ، فما عليها إال أن تفعل مثلهم حسب ما متليهنها إما كليا وإما جزئياعن دي
، بل سرتبح االنسجام الذي ستحققه مع العامل املعاصر، العاملية. ولن ختسر بذلك شيئا كبريا

 عامل الكفر واإلحلاد على التحقيق، عامل البهيمية واالحنطاط... 
إن كانت العوملة َقَدر العامل، فأمتنا أحق إبعالهنا واإلمامة فيها؛ ألهنا صاحبة شريعة عاملية       

خامتة جلميع الشرائع، ذات دين صاحل لكل زمان ومكان؛ قابل للتطور )التجدد( مع 
مستجدات كل عصر مبا يناسبه، دون اخلروج عن األصول احلاكمة هلذا التطور، كما ال خترج  

 ات من جهتها عن أصول أمهاهتا يف العصور اخلالية.  تلك املستجد
َرعة من دون سواها، ابحلجة وابلربهان! إن       ألمتنا أبواب الرتقي إىل مراتب الكمال ُمش 

 كانت البشرية تريد حتقيق إنسانيتها والفوز يف داريها.  
ربه وال يعرف نفسه؟ َمن األجدر بقيادة العامل: األعمى أم البصري؟ األعمى الذي ال يعرف       

 أم البصري الذي يعرف ربه ويعرف نفسه؟  
 حتدثوا عن عوملة اقتصاد...      
 مث عن نظام عاملي جديد...      
 التسامح الديين"... "مث عن      
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 و....      
وهم ال يريدون إال حتويل األمة اإلسالمية عن دينها. إذ ال يُقصد من أجل السرقة والنهب      

! إال الغين  . وما من غيّن يف العامل غىن األمة اإلسالمية لو َعِلَمت 
كما ختسر األمة اإلسالمية؛ ألهنا    ، أمة من األمم -كما يريدوهنا-لن ختسر مع العوملة      

إن هم خسروا.   ،. أما غريها فرمبا سيخسرون ماداي ستستبدل الذي هو أدىن ابلذي هو خري
 لها، وال من فساد إال إىل نظريه.لكنهم لن خيرجوا من ظلمة إال إىل مث

 
 السالم  - 2

السالم العاملي الشامل. ما بقي إال أن يقال  ؛العوملة املزعومة، حتقيق السالم  من أهداف     
 خبلود العامل وجعله جنة أبدية! 

 كهذا، ال يصدقه األطفال، فكيف بعقالء الرجال!   إن كالما     
إن السالم يف العامل لن يكون إذا كان، إال على حساب األمة اإلسالمية: فالظلمة لن       

ِقُدها عيَنها: َوَلن  تـَر َضى َعن َك ال يَـُهوُد َواَل النََّصاَرى   تصاحل النور إال إذا انطفأ ألنه ماحيها وُمف 
َواَءُهم  بـَع َد الَِّذي َجاَءَك ِمَن ال ِعل ِم  َحىتَّ تـَتَِّبَع مِ  َُدى َولَِئِن اتَـّبَـع َت أَه  لَّتَـُهم  ُقل  ِإنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اهل 

فالسالم الذي يريدونه واضح: هو   .[120 ]البقرة: َما َلَك ِمَن اَّللَِّ ِمن  َويلٍّ َواَل َنِصريٍ 
الدوام. فإن مل نقبل، قيل لنا: أنتم دعاة حرب وإرهابيون. وكأهنم  استسالم وإقرار ابلتبعية على 

مالئكة ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم الذين ال يتورعون عن ارتكاب جرائم  
 قد ختجل بعض الشياطني من التفكري فيها! 

لإلنسان  الذي يضمن نعم، دعاة حرب، على اجلهل والظُّل مة، إلقامة السالم احلق     
حتت حكم هللا(. مث إن السالم الذي يدعون إليه، عرقه )  دينه أو  ما كان جنسه أومهإنسانيته،  

خمالف للحقيقة اليت أنشأ هللا تعاىل عليها الدنيا، وهي التقابل والتضاد، اللذان يدعوان إىل 
تنازعني، ودخل الصراع الدائم ما دامت هذه الدار. حىت إذا جاء يوم اآلخرة ووقع الفصل بني امل

َنَِّة َوَفرِيٌق يف السَِّعريِ  كل فريق داره حينئذ يكون السالم ألهل  ، [7]الشورى:  َفرِيٌق يف اجل 
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السالم يف دار السالم. أما سالم جاهل، من وضع وهم جاهل، يدعو إليه جهال، فباطل ال  
 ابتغى إىل العقل سبيال.   أساس له من العقل، ملن كان له عقل أو

 
 حقوق اإلنسان  - 3

. فنحن ال نرى هلا القيمة اليت  ن كما أقرها امليثاق الدويل بندا بندالن نعرض حلقوق اإلنسا     
تستأهل ذلك. لكن بدل ذلك، نشري إىل أول حق من حقوق اإلنسان على احلقيقة، وهو  

 السماح له بتحقيق إنسانيته، والذي ال نكاد جند من يرفع شعاره. 
ومن حق اإلنسان على أخيه، ومن واجبه على نفسه، أن يسعى إىل الرتقي من دركات      

اه خالل هذا الكتاب. ذلك الرتقي الذي نّ ادية إىل درجات اإلنسانية، حسب ما بيّـ البهيمية وامل
لن يتمكن له بدون إسالم. ذلك اإلسالم الذي هو حباجة إىل عرض يف عصر العوملة على 

  ؛والدمياغوجيات املغرضة عن املزايدات  ابلصورة الصافية األصلية. بعيدا مجيع أفراد اإلنسانية
من قبل بعض  تُلحق به جهال من قبل أعدائه، أو ات اليت تُلصق به ظلماعن التشويه  وبعيدا

 املسلمني أنفسهم. 
اليت شرعها هللا. من حقوق اإلنسان، تعريفه عبوديته هلل، ومتكينه من إقامتها على األسس       

 .  حتريره عن غري هللا، مبا يف ذلك نفسه، اليت تدعوه إىل العاجلة وإىل احلضيض  ومن حقوقه أيضا
يود اليت رأينا منها بعضها  عدم تقييد العقل اإلنساين أبنواع الق من حقوق اإلنسان أيضا      

؛ وعدم احليلولة دونه واخللوص من سجنه الفكري املوجَّه، إىل آفاق العقل املعضَّد، حىت سابقا
 يعلم ما مل يكن يعلم. 

للوصول إىل مثرات األخالق   ومن حقوق اإلنسان متكينه من استعمال علمه مبا يتطلبه،     
 واألذواق اليت تسعده دنيا وأخرى. 

، وهو ما حيتاج إىل " إعطاء اإلنسان حقه حقاهذا إن كان املراد من "حقوق اإلنسان      
نظر!.... 
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 خامتة
 

      

بني هللا تعاىل ذلك يف  ال بد للعقل كي يتبني سبيله، أن يعلم احلكمة من وجوده. وقد      
ن َس ِإالَّ لِيَـع ُبُدونِ  :قوله تعاىل  نَّ َواإل ِ فالعقل ُخلق ليعبد . [56]الذارايت:  َوَما َخَلق ُت اجلِ 

طواعية، وهم املسلمون    ال يستثىن من ذلك عقل من العقول على اإلطالق. فمنها ما يعبد  !هللا
  ؛ لعقول اجلاحدة، الكافرة واملشركة، وهي ايعبده كرهام السعادة. ومنها ما  وهؤالء هل  ؛له سبحانه

َر ِض َطو عا    وهلا الشقاء. وانظر قول هللا تعاىل: ُجُد َمن  يف السََّماَواِت َواأل  َوِظاَلهُلُم    ا  وََكر ه  َوَّللَِّ َيس 
َصالِ  هللا، فهم والسجود قمة العبادة. فإن خرج املعاندون عن أمر    [15]الرعد:    اِبل ُغُدوِّ َواآل 

هتم إال أنفسهم من  ءدته سبحانه. فهم على كوهنم عبيدا، ما َحَرموا إبابغري خارجني عن إرا
 السعادة األبدية، والعياذ ابهلل.  

مل تعقل سواه. وهي أعلى مرتبة للعقالء.  ل املسلمة هلل، اصطفى هللا عقوالومن بني العقو      
ذا الصنف عند بين آدم. ومن أراد أن يسلك  وهم األنبياء ومن على قدمهم. فال أعقل من ه

ُ فَِبُهَداُهُم اقـ َتِده   بعقله سبل الكمال، فال حميد له عن االقتداء هبم،   أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اَّللَّ
قل عند هللا، وهو الذي جعله ال أشرف من الع فإذا علمنا هذا، علمنا أن  . [90]األنعام: 

ملعرفته سبحانه. وهذا املعىن هو الذي نبه إليه ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري قوله   حمال
بـ: إال ليعرفون. فمعرفة هللا على احلقيقة هي أكرب درجات العبودية. إذ   ِإالَّ لِيَـع ُبُدونِ تعاىل 

 كيف يُعبد من ال يُعرف؟!
ول له عارفة، إال أهنا على تفاوت كبري  ومبا أن مجيع العقول له عابدة، ظهر أن مجيع العق     

يف مراتب هذه املعرفة. كما أن من العقول من يعرف ويعلم أنه يعرف، ومنها من يعرف وال  
 يعلم أنه يعرف. فتبني من هذا أن احلجاب جهل، واجلهل عدم. 
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 فسبحان من اختص بعلمه أويل األلباب، واحتجب عن غريهم بغري حجاب!      
التزكية، اهلادفة إىل إيصال العقل إىل درجات معرفة هللا تعاىل، إمنا يف احلقيقة    أو  وإن الرتبية     

 تعمل على ختليصه من العوائق والعالئق اليت حتول دونه واالنطالق إىل غايته. 
ومن العوائق ما هو معلوم للعموم، كحب الدنيا واملعاصي، وابقي الصفات املذمومة.       

عقول، وهي احملامد اليت يقف العقل معها ويتوجه إليها، ويكتفي هبا  ومنها ما خيفى عن جل ال
دون الغاية احلقيقية. فيحجبه هذا النوع من العوائق عن ربه، الذي ال يرضى أن يشاركه يف  
قلب عبده سواه. فالنوع األول هو احلجب الظلمانية، والنوع الثاين هو احلجب النورانية. وهللا 

 بذلك كله.  من وراء ذلك كله، حميط 
، أّهلهم مبا يلزم كي يدعوا إليه على  عباده، أن جعل يف كل زمان رجاال ومن رمحة هللا ب     

بصرية، يف رفق ولطف؛ وأيخذوا أبيدي من شاء هللا له اهلداية، ليخرجوهم من الظلمات إىل 
 النور.

 فما أحوج أمتنا، والعامل أبمجعه، إىل االئتمام هبؤالء!      
علم سجناء الفكر والنظر ما يكسبونه من وراء التلمذة على أيديهم، ما سبقهم إليهم ولو       

أحد. ولو علم احملبون املشتاقون إىل نور النبوة ما حيرزه هؤالء منها ابلوراثة، السرتخصوا كل  
 نفيس يف سبيل الفوز بسويعات معهم، على بساط احلضور. 

يها، يف  عطينا نظرة إمجالية للمراتب اليت ينزل العقل فوإننا هبذا اجلزء، نرجو أن نكون قد أ     
أن نكون قد أثَران بعض النفوس، ورغبناها يف حتقيق تلك   رجوكما ن  ؛ أثناء سلوكه سبيل الرتقي

املراتب، والتحقق مبا تتضمنه من املنازل وأُسى املآرب. سائلني هللا تعاىل للجميع النجاة من  
 نيب لكل املعاطب واملهالك. اآلفات احملدقة ابملسالك، والتج

واحلمد هلل على هدايته ورعايته، محدا منه بدايته وإليه هنايته. والصالة والسالم على مشس      
اهلداية الساطعة، سيدان حممد وآله وصحبه، وعلى كل عبد هلل خمَلص. 
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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني.      
، طغيان اجلانب الفكري على توجهات اإلنسان، حبيث ال جتد إن مما ميز عصران حقا     

ومنصاعة لقياده. وإن هذا األمر، وإن مل يكن اجلوانب األخرى من حقيقته، إال اتبعة لفكره 
أحّد مما كان الشأن عليه يف سابق   هرا يتخذ مظ ،عصر العوملة  ، جبديد عليه، إال أنه يف عصران

 األزمان. وذلك بسبب تالقح املذاهب الفكرية املختلفة، وتفاعلها عن كثب. 
، وضمن بيئة اصة ولو نسبيازوية يف حدودها اخللقد كانت املذاهب الفكرية، فيما سبق من     

 ذات خصوصية اترخيية وعرقية ودينية.  «حضارية»
وبسبب الفتح اإلعالمي، وتقنيات التواصل واستغالل املعلومات، العالية واملتطورة،       

بعضها على بعض؛ مل ميهلها كلها  كرية العاملية املختلفة، انفتاحا إلزامياانفتحت املذاهب الف
كتها فيه، حبيث تضمن لنفسها وع من املواجهة، أو ترتب خطوات مشار حىت تستعد هلذا الن

بل واملعارضة أو   ؛ الوقت نفسه، واملذاهب املختلفة من البقاء، مع التعايش اجلربي، يف نوعا
 . املناقضة أحياان

  على املفكرين املمثلني   رتة احلرجة من الزمان، صار لزاما ويف هذا املناخ العوملي، ويف هذه الف     
وإن  خللفياهتم املتنوعة، أتسيس جبهة واضحة املعامل، موحدة األهداف، ذات خطاب مفهوم
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من   «الثقافية»و «احلضارية»، من أجل احلفاظ على اخلصوصية مل يكن حتما مقبوال دائما
 جهة؛ ومن أجل املشاركة يف التفاعل العاملي مشاركة إجيابية من جهة اثنية. 

 ينقسمون يف رأينا إىل قسمني:، لَ وإن مفكرينا، وفقهم هللا      
: مفكرون سليمو العقيدة، متشبعون مبقومات أمتهم  ، وهم األقلون عدداالقسم األول  -     

وخصوصياهتا، مطّلعون على ما راج ويروج يف الساحة الفكرية العاملية من تيارات. مميزون بني  
  ؛ ناء األمة أو يهز أسسها وركائزهابغثها وُسينها، عاملون على التصدي ملا ميكن أن حياول هدم  

وإن كنا نرى، أن هذا القسم من املفكرين، على شرفه ورفعة مكانته، ما زال يف حاجة إىل  
يف مواجهة املدارس  تكون سياجا ،مدرسة فكرية متكاملة  من أجل أتسيس ،توحيد اجلهود

 ية. من عوامل خدمة مصاحل األمة اآلن بطلة الغازية، وتكون أيضا عامالامل
وهم املفكرون احملسوبون على األمة )من الناحية الفكرية على األقل(   القسم الثاين: -     

املخلصون ملا شبوا عليه من فلسفات الشرق أو الغرب، الذين مل خيرُبوا كنوز أمتهم املعرفية حىت  
ن معه من يقدموها للعامل، ومل يتملكوا آليات الفكر مع صفاء اإلدراك، إىل احلد الذي يتخلصو 

ضالالت، مل تسهم إال يف تعميق التشوهات  اليت تلقوها وأسسوا عليها أحياانبعض الشَُّبه 
 الفكرية اليت تعانيها أمتنا. 

وإن هذا القسم من املفكرين، ليجد اليوم نفسه يف موقف حرج ال حيسد عليه. فال هم       
دهم يف مهب الرايح الفكرية؛ وال هم  فيكون هلم بذلك عمق يسنُ  ،ميثلون أمتهم حقيقة 

منسلخون عنها كلية، فال تشدهم يف انطالقهم األهوج حبال انتمائهم، اليت ال ميلكون اجلرأة 
 على إعالن قطعها العتبارات دنيوية، وإن كانت مقطوعة حقيقة يف كثري من احلاالت. 

عي أهنا ستعيد قراءة تدّ   -على ماء وجهها  حفاظا-لقسم الثاين، خرجت طائفة  من هذا ا     
هذا الرتاث الذي   ؛ين يف نظرها( عترب ق عصرية )موروثة عن أئمتها املالرتاث ابنتهاج طرق وطرائ

فرتاهم يتطاولون عليهما بفهم كليل وإدراك عليل، حماولني    .علن بعضهم مشوليته للقرآن والسنةي
دة األمة. ويتسرت البعض اآلخر خلف مفهوم الرتاث الضبايب الفضفاض، بذلك هدم عقي

فتجدهم يرّكزون على تسفيه علماء األمة السالفني وحتقري أقواهلم، متخذين من بعض معتقدات  



99 
 

 ، على أهنا عينات للفكر اإلسالمي، تنبغيواجلاهلني مناذج، يقدموهنا زورا وممارسات العامة
 إن كانت يف حاجة إىل تصحيح. ؛ا فحسب حماربة أصوهلا، ال تصحيحه

لإلحياء أبن هؤالء يريدون قـَو دان إىل نتائج خمالفة ملا  «إعادة قراءة الرتاث»وتكفي عبارة      
درجت عليه األمة، أئمة واتبعني. فتبني خبث طويتهم وعزمهم على التضليل بدعوى متحيص 

على  قياسا« الظالمية»يرموهنم بـ  الفكر، وهم كما أسلفنا، غري مؤهلني للخوض يف علوم من
بعض أئمتهم، يف مواجهة الكنيسة األوروبية يف زمن سالف؛ غري مدركني للفوارق بني الوضعني، 

نا،  ابأللفاظ شائ  جه بعضهم تكلفا ابلغا، وتالعباوال مراعني هلا يف االعتبار. ولقد رأينا فيما يرو 
شعروا سواد األمة، أن اللغة صارت أعجز  يُ ؛ وكأهنم يريدون أن  واستحدااث لالصطالحات ماكرا

ز يرضي استشرافهم ويستجيب من أن تستوعب علومهم، وحىت يفوزوا يف سوق الفكر اهلزيل حبيّ 
 لتطلعاهتم. 

وحنن، حنسب أن الفكر، على قصوره يف إدراك احلقائق وحده، إمنا جيب أن يتوخى احلق      
تكلف هلا يف العبارة دركت، أوضح من أن يُ والصدق يف هنجه؛ كما حنسب، أن احلقائق إن أُ 

أو أن تقصر عنها تلميحات اإلشارة. بل نرى أن الرتاكمية التارخيية املعتمدة عند أغلب 
املفكرين، واليت متثل رأس مال فكرهم الذي ال ميكنهم االستغناء عنه، إمنا هي دليل على 

 للمعاين املتناولة.  عدم ضبطٍ على الضبابية يف التناول، و 
وإن كان الفكر وحده ال يستطيع بلوغ كل املرامي، فإن للعقل من حيث ما هو عقل،       

 إمكاانت من دالئل احلرمان جتاوزها وإمهاهلا. 
من العقول معوقة عن إدراك احلقائق اليت تنبين عليها الرؤية الواضحة الصافية   ومبا أن كثريا     

نسان يف اخلارطة الوجودية، واحلاكمة ألنواع لألمور، تلك الرؤية الضرورية لتحديد موقع اإل
احلجب املانعة لإلدراك   نليه؛ نرى أنه ال بد من الكالم ع املعامالت الصادرة عنه أو العائدة إ

صر هذه احلجب أو أو احملرفة له، على سبيل اإلمجال مع بعض التفصيل، إذ ال ميكن أن حتُ 
 تستقصى على التمام. 

 أربعة أبواب:   وقد جعلنا الكالم فيها على
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 الباب األول: احلجب املعرفية العامة.      
 نية.الباب الثاين: احلجب التديُّ      
 الباب الثالث: التلبيسات.      
 الباب الرابع: كمال الكالم.      
يعيننا بعون من عنده أن و  ؛وفقنا ملا حيق احلق ويزهق الباطلراجني من هللا تعاىل، أن ي     

 سواه.يغنينا عن 
 وابهلل التوفيق. 

 (. 2002ماي  5)   1423صفر  21              
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 واحلجاب  اإلدراك

 
أدرك الشيء يف اللغة حلق به وانله. واإلدراك العلمي هو حصول الصورة العلمية للشيء      

املدرك )ابلفتح( مما يدرك    نّ أليف النفس. وتستعمل لفظة أدرك يف العلم العتبار خاص، وذلك  
يضعف كالسمع والبصر والشم   ابحلواس. واحلواس كما هو معلوم منها ما ميكن أن يعطل أو 

ما هو مدرك لشخص، غري مدرك آلخر،   ،والذوق، وعلى وجه الندرة اللمس. فيكون هبذا 
َب َصاُر  اَل تُد    بسبب العطل الذي عنده أو الضعف. وإىل هذا املعىن يشري قول هللا تعاىل: رُِكُه األ 

َِبريُ  َب َصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اخل  رُِك األ   تدركه ال سبحانه ألنهذلك  .[ 103]األنعام:  َوُهَو يُد 
  أيضا،   العلم  يف  «أدرك»  وتستعمل.  ضعفها  بسبب  عنه  تنحجب  ال  كما  ،قوهتا   ابعتماد  األبصار

.  اثقب وفهم متوقد ذهن له من إال إليها توصليَ  ال اليت كاملعاين،  عقال؛ به اإلحاطة تبعد ِلما
 بكالم  إليه  تشري  الذي  البعيد  املعىن  علم  هو  إن   غريه؛  دون   إليه  أرمي  ما  فالن   أدرك:  مثال  فتقول

 منها، ال نفسه خارج من اإلنسان  يعلمه اعم ابإلدراك يعرب وقد. به يشي ال ظاهره يكون  قد
  هي اليت ،املغايرة على للداللة اإلدراك لفظ فيقصر. علما  إال يكون  ال النفس من يعلم ما ألن 

 علم ،اإلنسان  حق يف نفسه من يعلمه مبا ومرادان. ذكره سبق الذي ابلبعد توحي ،بدورها
  العلمية  الصفة  على  يطلق  ال  لذلك.  اإلهلي   العلم  العلية  الذات  حق  ويف  اللدين؛  والعلم  الكشف

  اإلدراك لفظ ورد فلم قلت فإن . العليم هو بذلك وتعاىل سبحانه وهللا. العلم  لفظ إال اإلهلية
َب َصارَ : تعاىل  قوله يف رُِك األ    السياق  إن : قلنا  سبحانه؟ نفسه إىل اإلدراك فنسب َوُهَو يُد 

  ال ( ابلكسر ) للشيء املدركة هي األبصار املخلوق، خيص وفيما العادة ففي. للمعتاد خمالف
  مبا  تعاىل هلل األبصار إدراك نفي أتكيد منه علمنا املعتاد، بعكس الكالم  ورد وملا. له كةاملدَر 
  ،الوجودية هللا إحاطة عن خترج ال األبصار أن  ،أخرى جهة من وعلمنا جهة؛ من أبصار هي
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  حمل هذا وليس ،هللا خاصة إال يعلمها ال لطيفة وهنا. احلكم حيث من مغايرة اعُتربت وإن 
 . بسطها

 يستدعي وضعفه، قوته وابعتبار املعنوي، البعد ابعتبار أو احلاسة ابعتبار اإلدراك وإن     
  الذي العلم دون  لواحقه من احلجاب فيكون . ضعف أو تعطيل من يلحقه ما بقدر احلجاب

 أحياان اإلدراك يطلق فقد وإال التحقيق؛  قبيل من هذا كل.  الوضع  أصل يف احلجاب ينفي
 . اللفظ  استعمال  يف  ّوزجتُُ   املعىن  هم فُ   وإن .  اإلدراك  به  ويراد  العلم  يطلق  وقد   جمردا،  العلم  به  ويراد
 حسا،  يكون   قد  وذلك.  اإلدراك  يعوق  الذي  احلائل  فهو  ،لغة   معلوم  هو  كما  احلجاب   أما     
  هو  كما  ،معىن يكون  وقد العني؛ تدركه فال خلفه، ما حيجب الذي اجلدار خبصوص هو كما

 .      الصواب  عن فتحجبه حق، على فيها أنه صاحبها يظن اليت الفاسدة االعتقادات خبصوص
 واحلائل  كالعائق  ، املعىن  يف يشاركها قد  مما  سواها على  حجاب  كلمة  استعمال فّضلنا وقد     

ُم  َعن  َرهبِِّم   :سبحانه قوله يف تعاىل ابهلل اقتداء وغريها؛ واملانع ُجوبُونَ َكالَّ ِإهنَّ  يـَو َمِئٍذ َلَمح 
  يفكلها،   أخفها  احلجاب لفظة ألن  مث  ؛النار أهل أحوال ذكر معرض يف [15]املطففني: 

  وحنن. ثباته يدوم قد الذي مثال املانع خبالف ،الرفع إبمكان  يوحي مما ؛املعىن  على الداللة
 . الغرض  فوافق ،التبشري قصدان

  إىل أم احلجاب؟  إىل راجع هو هل  احَلج ب، يرجع إالمَ  نتبني أن  بد ال البداية، يف لكن     
 . ؟ (املدرِك)  احملجوب

  قد  عادة، احنجابه بسبب إدراكه إىل يُتوصل ال كان   ما أنه تبني قد احلس ميدان ففي     
 أو احلمراء، حتت ما األشعة أو السينية، كاألشعة  مساعدة بعوامل ابالستعانة مدركا أصبح
  واملغناطيسي، الكهرابئي اجملال قياس  أو اإلشعاع، قياس أو املرتدة الذبذابت الليزر، أو أشعة
.  ما  حال على احلاسة دامت ما حجاب هو إمنا احلسي، احلجاب أن  فعلمنا ذلك... وغري
  إذا   فاحلاكم. احلجاب حجابية بزواهلا زالت األسباب، من بسبب احلال، تلك عنها زالت فإن 
 . غري ليس قابليتها؛ عدم أو ،لالحنجاب  احلاسة قابلية هو إمنا ،احَلجب  يف
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  اإلدراك يقبل ال ما، لشخص مدرك معىن من  فكم. أبني األمر فهذا املعىن، ميدان  يف أما     
. الثاين  عند  وانتفت  ،األول  عند  توافرت   اليت  األهلية  بسبب  إال  ذلك  وما.  آخر  شخص  حق  يف

 . املوضع  هذا يف ذلك له نتكلف أن  من أظهر فهو ،قلنا  فيما التفصيل إىل حباجة ولسنا
 وجودها بل العني، حيث من احلقيقة يف هلا وجود ال احلُُجب أن  سبق، ما كل  من يتبني     

  مطلقة  حواس له إنسان  وجود افرتاضا تصوران فلو  هلا. الداعية القوابل  وجود من  مستمد
 شيء ينحجب ولن  احملسوسات من شيء حيجبه لن فإنه الكمال؛ على لذلك قابلة اإلدراك،

  من  شيء عنه احنجب ملا لإلدراك، مطلقة قابلية ذو عقل له إنساان تصوران ولو. عنه  منها
 يناسب ما إال واملعاين، احملسوسات من إنسان  كل  يدرك ال أنه ومبا لكن،. كذلك  املعاين

  انوعلم. ومعىن حسا اثنيا، الناس بني ومتفاوتة أّوال، حمدودة اإلدراك قابلية أن  علمنا إدراكه؛
 .األشخاص  من  إليه  املنسوب  ابختالف  ولطافة،  كثافة  درجته،  ختتلف  نسيب،  احلجاب  أن   بعدُ 

  رفعه   بعدم  أيضا،  نقول أن   بد  فال  ما،  مبعىن  احلجاب،  رفع  إمكان  إىل  أشران  أن  سبق  وكما     
. وآخرة  دنيا  الظاهر  عن  احلجاب  عني  هي  مظاهر،  هي  مبا  املظاهر  ألن   وذلك.  آخر  مبعىن  أبدا

رُِكُه : تعاىل  قوله إليه أشار ما وهو. والتقييد ابإلطالق العلم إىل ترجع مسألة وهذه اَل تُد 
َب َصارُ  َب َصارَ املطلق،  إدراك عن املقيد لعجز ،األ  رُِك األ    عن  ما مدرك خروج لعدم َوُهَو يُد 

ِحَجابُُه النُّوُر، َلو   ...»: النبوي احلديث يف أيضا إليها املشار هي احلجب وهذه. املطلق العلم
ِهِه َما انـ تَـَهى إِلَي ِه َبَصرُُه ِمن  َخل ِقهِ  َرَقت  ُسُبَحاُت َوج   دام ما حال، كل  وعلى .(23)«َكَشَفُه أَلح 

 برفع القول إىل سبيل فال( اللغوية معانيه أبحد التقييد هو الذي) العقل إىل منسواب اإلدراك
  ابحلجاب  العلم  إىل  راجع  ذلك  إمنا :  قلنا  احلجاب؟  ابرتفاع  قوم  يقول  فلم:  قلت  فإن .  احلجاب

. عينا ال حكما احلجاب رفع يعطي ،للنفس حصل إذا احلجاب حبقيقة العلم فإن . واحملجوب 
 فمن. فيها نتكلم اليت احلضرة إىل راجع ذلك أن  فاعلم تضارب، الكالم هذا من لك بدا فإن 

 ابلعلم فليكتف ،يدرك مل ومن مرة؛ كل  يف الكالم هبا يتعلق اليت الوجوه علم ،نقول ما أدرك

 
 عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه. (111/ 1)أخرجه مسلم يف صحيحه  - 23
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  حيصلها  ال فإنه ؛الفكر  ابستعمال طويال عندها يقف وال ،احلقيقة  هذه على املسألة هذه أبن 
 .أبدا به

 يوجد  والذي  الرفع،  يقبل  الذي  األول   املعىن  يف  القول  سنحصر  احلُُجب  عن  بكالمنا  وحنن     
 . العقول  بعض دائرة ضمن



107 
 

 
 احلجب املعرفية العامة

 
 التعُّي  -1

إن التعني هو أصل احلجب كلها. أو قل هو احلجاب املركزي، ومجيع أنواع احلجب اليت       
يه قوله لالوجودي الذي يشري إسنعرض هلا، إمنا هي من فروعه وتوابعه. وهو )أي التعني( الذكر  

ن َساِن ِحنٌي ِمَن الدَّه   تعاىل:  . الكالم[ 1]اإلنسان:  ا  َمذ ُكور  ِر ملَ  َيُكن  َشي ئا  َهل  أََتى َعَلى اإل ِ
 األنواع كل  من املوجودات جلميع جامع فالتعني وإال األُسى، املخلوق ألنه اإلنسان  خيص

 . غريها وال نفسها املوجودات أدركت ما ولواله. واملراتب واألجناس
 حواسه من حاسة على فيه يعتمد ال اخلاص، لوجوده ذوقي إدراك اإلنسان  لدى والتعني     

  حىت الفالسفة بعض جهله األمر وهذا. وفروعه  روافده من والفكر احلواس بل. فكره على أو
 . بفكرهم  وجودهم على االستدالل يبغون  صاروا
  للشخص فـََتحَ قد  ،جهة  من: عنه نتحدث الذي التعني هذا إن نقول أن بد ال لكن،     
 عن حاجبا له أصبح -ويف الوقت نفسه- أخرى جهة ومن اخلاص؛ الوجودي الذوق ابب

 هذا أثر مبحو أو البعض، عند التمثل من بنوع إال اخلاص؛ الذوق هذا عن خيرج ما إدراك
 . اآلخر البعض عند والتزكية والرايضة اجملاهدة طريق عن ما، حد إىل التعني
 تقييد ألنه الصفة؛ مبعىن ال الذايت، ابملعىن العقل هو  نفسه، التعني هذا إن  قلنا، شئنا وإن      

  صفة  ،الوصفي ابملعىن العقل كان   ولذلك . ، حبسب االعتبارتقييد يف إطالق أو إطالق، يف
 . املناسبة تقتضيه ما عني  وهو. التعني  هلذا

 ستثىنيُ   ال  ،هللا  شاء  إن   أييت  فيما  مظاهرها  لبعض  سنعرض  واليت  ،للتعني  اليت  احلجابية  وإن      
  ، عداهم من أما. والسالم الصالة عليهم والدهتم ومنذ االصطفاء سبيل على األنبياء، إال منها
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 بعد  قل  أو  ؛وجماهدة  رايضة  بعد  خرج  فإمنا  الوارثني،  كاألولياء  التعني  حجابية  عن  خرج  إن   فإنه
 . وسلوك  جذب

 
 بعض مظاهر حجابية التعّي 

  نفسه  وجود املتعني إثبات وهو : االصطالحي ابملعىن) اإلحلاد: وأشدها املظاهر أحدّ  -     
  ابصطالح  يسمى  ما  وهو  ،أصغر  ومنه  الناس؛  عند  املعلوم  وهو  أكرب  ومنه  ،(موجده  وجود  ونفي

 . النفس وجود الصوفية
  وهذا. تعاىل هللا غري إىل احلق الوجود نسبة يف اخلطأ وهو. قليال أخف وهو: الكفر -     
  ،األصغر املعىنو  هللا؛ لغري األلوهية نسبة هو الذي ،األكرب  الكفر يشمل للكفر الذي املعىن
 . درجات  من بينهما ما يشمل كما.  ابهلل  املعرفة عدم وهو

  قد  أو ، الغري اعتبار عدم حد إىل أحياان فتصل األخرى هي تشتد قد اليت: األاننية -     
 . األخري النوع هذا يؤيد والشرع. النفس  على للمحافظة ضروراي يعترب الذي احلد إىل ختف

 
 األغالط املنهجية اليت وقع فيها اإلنسان  

 تبني إن  خصوصا ؛حتما الوجود هذا ميلك أنه لوجوده، اإلنسان  إدراك يعين ال -1     
ن َساِن ِحنٌي مِ  :تعاىل  هللا قول إىل عدان وإن . مستفاد  أنه ابلدليل ِر ملَ  َهل  أََتى َعَلى اإل ِ َن الدَّه 

ن َساَن ِمن  نُط َفٍة أَم َشاٍج نـَبـ َتِليِه َفَجَعل    ا  َمذ ُكور  ا  َيُكن  َشي ئ    ا  َبِصري  ا  َناُه ُسَِيع ِإانَّ َخَلق َنا اإل ِ
 فكان، يكن، مل اإلنسان  أن  جند [3- 1]اإلنسان:  ا  َوِإمَّا َكُفور  ِإمَّا َشاِكرا  ِبيَل ِإانَّ َهَديـ َناُه السَّ 

  هو  اليت للسبيل هدي مث  ؛ابألصالة  ال ابجلعل ُسيعا صار مث  ؛شيئيته مظهرية يف مراحل عرب
  !..شيئا؟ لنفسه اإلنسان  يدعي هذا كل  مع  فكيف. مآله  هاعلي  سيرتتب واليت  هلا ميسر
 . عجيب سلطان  للذوق ،آنفا  قلنا كما   ولكن
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  غريه معرفة    أو  نفسه  معرفة  طلب  يف  نفسه  إىل  فرجوعه  له،  ليس  اإلنسان   وجود أن   مبا  -2     
  فمن .  به   أوىل  أوجده  الذي  ربه  إىل  ورجوعه  ؛يكون   أن   ينبغي  ما  عكس هو    التحقيق،  وجه  على
 !.. اإلمداد؟ حيث  من كذلك  يكون  ال كيف  اإلجياد،  حيث من فقريا كان 
 َويف أَنـ ُفِسُكم  أََفاَل تـُب ِصُرونَ  :تعاىل هللا قول مع هذا، يستقيم فكيف: قلت فإن     

 حبسبيكون  ،النفس يف النظر إن : قلنا  نفسه؟ على املرء حييل مما وأمثاله ،[21]الذارايت: 
 ابهلل إال يكون  ال النفس، يف اإلبصار معىن وحتقيق. مراتبهم  يف متفاوتون  والناظرون  ؛الناظر
 . آنفا ذكرانه الذي املعىن وهو. غريه يف و  اإلبصار يف والقوة احلول من التربي وبعد تعاىل،
 أو فكر فكره، ينتجه مبا اكتفى من وأما. إايه هللا بتعريف إال عرف من عرف ما لذلك     
 شيوخ من وكم. منه بدأ ما مثل إىل إال يصل ولن ،حرية إال يزداد فلن املخلوقني، من أمثاله

 يتبنون أتباع هلم صار أن وبعد فكر،  من شيدوه ما كل  عن أعمارهم آخر يف تراجعوا النظر،
 رده من( ليفي بيين) يهودي متكن الذي وهو. ببعيد عنا سارتر بول جان  َمَثل وما. مذهبهم 

 يف نفسه على اعتماده مع املعرفة إىل الوصول يبغي من فحال العموم وعلى. مذهبه  كل  عن 
 . البحر  ماء من االرتواء يبغي من كحال  ذلك،

 
 تقومي آاثر التعّي 

 إىل تفطن وقد. اجتاهها  بعكس يكون  تقوميها أن  يتبني التعني، آاثر من مر ما إىل ابلنظر     
  فعمدوا ( الشرقية الفلسفات) القدمية النبوات  آاثر أتباع وبعض(  الفالسفة)  العقالء بعض ذلك

  َلُطف  ما وأدركوا ذلك، بقدر عقوهلم فصفت والنفسية؛ البدنية املشاق وحتمُّل الرايضات إىل
 . دوهنم  هم ممن  غريهم إدراك عن

 ما هلم يفتح لرسلهم فاتباعهم ،( اليوم املسلمون )إهليا  شرعا يتبعون  الذين املتشرعون  أما     
 ومورِثة ابحلق، العلم إىل انفذة املشروعة السبيل ألن  عنهم؛ ويزيدون  السابقتني، للطائفتني فتح

 . غريها  خبالف املآل يف للسعادة
 : يف تكمن التعني أثر ختفيف أسباب أن  هذا، من يتضح     
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 . املدخل وهو ابلشهادتني النطق به ونعين: اإلسالم -1     
 . الطريق  وهو الشرع مبقتضى العمل -2     
 . الزاد  وهو تعاىل، هللا ذكر من اإلكثار -3     
 . االنطالق وهو الباطنية، العالئق من والتقلل اهلوى خمالفة -4     
 وال أباننيته؛ الشعور معه يفقد املرء يكادلَ  حىت يرق قد التعني أثر إن نقول أن   بد وال     
  يشري  ما هو املعىن وهذا. تعاىل هللا أولياء كبار  مرتبة  وهي. هبا  العلم  إال  نفسه من له يبقى

 يتوجه  عليها  بد؛  وال  أبّنا  كما  لطيفة  بقاء  مع  لكن،.  ابهلل   والبقاء  النفس  عن  ابلفناء  إليه  الصوفية
 . الشرعي اخلطاب

 
 العقل - 2

  اإلدراك  وهلذا. لإلدراك وسيلة( العقول  عقل أو الكلي العقل مقابل يف) اجلزئي العقل إن      
 فيما  والكشف  ابملعقوالت،  خيتص  فيما  والفكر  ابحملسوسات،  خيتص  فيما  احلواس:  هي  أسباب
 (. التدين ) هللا مبعاملة املتعلقة ابملعاين خيتص
  على يدل ما  وهو. األشخاص  مجيع  عند واحدة درجة على ليس العقلي اإلدراك أن  غري     

  االستقامة  أو والسقم، الصحة أو  والضعف؛ القوة حيث من بينها فيما ختتلف العقول أن 
  من سواه وما. الكامل للعقل يكون  الكامل السليم فاإلدراك. والكدر الصفاء أو واالحنراف،
  مغلوطة   إدراكات  إىل  تصل  لقد  حىت.  درجته  حسب  كل  الكمال،  يف  دونه  ملن  تكون   اإلدراكات

:  احلس  يف ذلك على األمثلة أوضح ومن. احلقيقة يف عليه األمر هو ما تناقض معكوسة أو
 . املريض الشخص عند املاء طعم إدراك تغري

  من  يستوثقوا حىت الصحيح، العلم حتصيل يف بعقوهلم وثقوا ما  ،ذكران  ما الناس علم ولو     
 التتبع يف دقة من ذلك حيتاج ِلما  قصده، بلوغ  دون  عمره بعضهم ألفىن فعلوا ولو. كماهلا 

 يتخذ مثاال نعطي أن  نريد ولكن بنا، يطول قد الذي التفصيل بصدد هنا ولسنا. والتحري
 . يستطيع ما حبسب غريه، يف األمر تقصي أراد ملن حيتذى، منوذجا
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 وحدة  مع  إدراكها  يف  العقول  ختتلف  كيف  ولنتعرف  والَعَرض؛  اجلوهر  إدراك  مسألة  ولنأخذ     
  ما هو والعرض ،(املراتب اختالف على)  بنفسه قام ما هو معلوم، هو كما  فاجلوهر. حقيقتها

 .للعرض (  الثانية)والدنيا    للجوهر،(  األوىل)  العليا  املرتبة:  عقال  متباينتان  مرتبتان   فهما.  بغريه  قام
 فإن   العرض؛  هذا  به  قام  الذي  اجلوهر  يف  يبحث  مث   ،أوال  العرض  يدرك  ما  العقول  فمن  -ا     

 الذي العقلي للنسق خمالف وهذا. عنه ومتولدا األول إلدراكه اتبعا هذا إدراكه كان   أدركه، 
  وهو. علميا إحلاقا اإلدراك من النوع هذا ُسّينا شئنا، وإذا. سابقا انّ بيّـ  ما على املراتب تقتضيه

 ؛الفكر   أهل  عند  شيوعا  أكثرها  كونه   مع  اإلدراك،  أنواع  أضعف  هلكن  االستدالل،  أنواع  من  نوع
ِبِل َكي َف  : تعاىل قوله مثل يف اإلشارة وإليه. عنه خيرجون  يكادون  ال أََفاَل يـَن ظُُروَن ِإىَل اإل ِ

َِباِل َكي َف ُنِصَبت   َوِإىَل السََّماِء َكي َف رُِفَعت   ُخِلَقت   َر ِض َكي َف  َوِإىَل اجل  َوِإىَل األ 
 . [20- 17]الغاشية:  ُسِطَحت  

 عنده فاإلدراكان . للجوهر مساوقا إال يدركه ال العرض، أدرك إذا ما العقول، ومن -ب     
  أوسطه،  وهو  اإلدراك،  من  النوع  وهذا .  عقال   عنده  التالزم  شهود  غياب  عدم  بسبب  متالزمان،

  وهذا . اإلميان  مرتبة هي اليتو  الدين، من الثانية املرتبة يوازي الذي وهو الناس؛ خلاصة يكون 
. وجوداي  يكون   أن   ميكن  وال  ؛(حبتا  نظراي)عقليا    إال  يكون   ال  فيه،  االستدالل  اإلدراك،  من  النوع
 . التحقيق على فيه استدالل ال :قلت شئت وإن 

 يدرك فهو أبدا؛ الثانية املرتبة يف إال يدركه مل ،العرض أدرك إذا ما  العقول، ومن -ت     
  وهذا . احلقيقة يف هي كما  عليه املراتب شهود غلبة بسبب إال ذلك وما عرض. به قام جوهرا
 هي اليتو  ،الدين من الثالثة للمرتبة مواز وهو. الكاملة  للعقول ، يكون اإلدراك من النوع

 أي) شهودا ووجودي عقال، حتقيقي العقول من النوع هذا واستدالل. فما فوقها اإلحسان 
 َكي َف َمدَّ الظِّلَّ أملَ  تـََر ِإىَل رَبَِّك   :تعاىل قوله مثل يف اإلشارة وإليه(. الوجودي النسق حبسب

 . [45]الفرقان:  ل َنا الشَّم َس َعَلي ِه َدلِيال  مُثَّ َجعَ  ا  َوَلو  َشاَء جَلََعَلُه َساِكن
 من األخري النوع إال يستوعبه مل مثال، العرض إىل اجلوهر من يسري ابستدالل جئت فإن     
 . السليم الفكر لقواعد خمالفا ويراه فريده ،األول  النوع وأما يقبله؛ األوسط والنوع ول؛العق
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  واملسبب، والسبب واملدلول، والدليل واملعلول، كالعلة  أخرى مسائل يف فقس هذا وعلى     
 العقول أكثر قصور بسبب ،اإلهليات يف ذلك  مثل ذكر عن  ُنض ربسو . املسائل  من وأمثاهلا

 يعلمها بعد عن إليه إشارة ذكرانه فيما كان   وإن  األقدس؛ اجلناب مع لألدب وحفظا عنه،
 . أهلها
 ال مث  ..!تدركه ما كل  يف هبا فكيف. واحدة مسألة يف العقول إدراك خيتلف كيف  فتدبر     

هي  األصح، على بل التقييد؛ إال الوجود من تدرك ال تقييد، هي مبا العقول إن  نقول، أن بد
 عن تربح ولن.  نفسها إال احلقيقة يف أدركت  ما  فهي  ؛الوجود يف  العدمية ناتالتعيُّ  إال تدرك ال

 وقتئذ علمت عنده، من بعلم وأمدها رهبا، إىل رجعت هي فإن . بنفسها  مادامت احلال، هذه
  الصور يف الوجود تعلم ما مجلة  من  فتعلم. هلا  يُعلم أن  ممكنا يكن مل ما بل  تعلم؛ تكن مل ما

  ؛ اإلطالق يف التقييد وأثر التقييد، يف اإلطالق ظهور وتعلم. الوجود  يف العدمتعلم و  العدمية،
 وإن . املعقولة العقول تردها اليت العلوم  من هذه وكل. حقيقتها يف العدمية املظاهر ترجع وإالمَ 

 شيئا جهل من» قبيل من فردها. تدركها حىت  فيها، قدم هلا ليس أهنا نعين فإننا تردها؛ قلنا
 «. عاداه

 
 العلم – 3

 .وظن علم: مرتبتان  العلم     
  عند   بنفسه  هو  الذي  للعبد  والظن.  ابهلل  لمهمعِ   الذين  للرابنيني  مث   تعاىل،  هلل  حقيقة  فالعلم     

َوَما هَلُم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم ِإن  يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  :تعاىل هللا يقول هذا ويف. ، من أي مرتبة كان نفسه
َقِّ َشي ئَوِإنَّ الظَّنَّ     هو   ما ومنه متيقَّن  هو  ما  الظن من  أن  . غري[ 28]النجم:   ا  اَل يـُغ يِن ِمَن احل 

]التوبة:   اَّللَِّ ِإالَّ إِلَي هِ َوظَنُّوا َأن  ال َمل َجَأ ِمَن    :تعاىل  قوله  يف  ورد  كالذي  فاملتيقن، .  متيقن  غري
َاِشِعنَي  :وقوله أيضا ،[118 َا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخل  َتِعيُنوا اِبلصَّرب ِ َوالصَّاَلِة َوِإهنَّ الَِّذيَن   َواس 

ُم  إِلَي ِه رَاِجُعونَ  ُم  ُماَلُقو َرهبِِّم  َوَأهنَّ  .[46-45]البقرة:  َيظُنُّوَن َأهنَّ
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  يضر  مل احلقائق علمت إن  لكن.  زالتجوّ  ابب من  الظن على  عرفا العلم يطلق قد هأن كما      
: قالوا  حىت التعبري يف  يدققوا مل الذين الصوفية، لبعض حدث كما  وذلك .  األُساء إطالق معها

  وهو ؛حقيقتها على األشياء إدراك العلم إذ ذلك؛ أتىب العلم حقيقة بينما. «حجاب العلم»
 !ذلك  عن هللا تعاىل. هللا إىل احلجاب لنسب حجااب، علم هو مبا العلم كان   فلو . إهلية صفة
  من جل فقال إليهم، العلم بنسبة عباده بعض مدح قد هللا إن  مث . بطالنه ىخيف ال ما وهذا
َتِوي الَِّذيَن يـَع َلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَع َلُمونَ  :قائل َشِهَد   :أيضا. وقال [9]الزمر:  ُقل  َهل  َيس 

ُ أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو َوال َماَلِئَكُة َوأُولُو ال ِعل مِ    الشواهد  استقصاء أردان . ولو[18]آل عمران:   اَّللَّ
 نرجع لذلك. لكثرهتا ذلك علينا لشق ،والعلماء  العلم منزلة رفعة على والسّنة الكتاب من

،  العلم  إىل  ال  العاملِ   إىل  راجع  احلقيقة  يف  هو  العلم،  حبجاب  الصوفية  بعض  قصده  ما  إن :  فنقول
 :سنرى كما
 دائرة عن   خارج هو ما يعلم أنه ظن إن  فهو . أخرى عنه  وتغيب أشياء، املرء يعلم قد -1     
  جاهل  هو ملا جبهله ،علمه  عن سيحجب فإنه  -والتثبت الضبط عدم بسبب وذلك - علمه

  أنه املرء يعلم أن  وأوالها، العلم درجات  وأقل. بينها مييز يعود  وال األمور عليه فتختلط. به
 . عامل غري ابلشيء

 الوجوه، بعض يف له مشاهبا يكون  قد ،آخر شيئا عليه ويقيس شيئا، املرء يعلم قد -2     
 دائرة  عن  بذلك  فيخرج  واحد؛  حبكم  معا  األمرين  يف  وحيكم  ،ذلك   عنه  فيغيب  يطابقه؛  ال  لكنه
 . احلجاب  دائرة إىل العلم
  فهمه؛ وحسب ،نفسه من عنده لقرينة علميُ  أن  ميكن ال ما، أمرا أن  املرء يظن قد -3     

 . به العلم طلب عن بذلك فيحجب
 حمقق غري األخري هذا علم ويكون . منه أعلم يظنه من ما، مسألة يف املرء يقلد قد -4     
 . أيضا بذلك فيحجب فيها؛
 يُرجع ممن كان   إن  وخصوصا. العلماء  من كان   إذا ،علمه  بشهود املرء حيجب قد -5     
. ذلك   بقدر  احلجاب   من  عليه  فيدخل  األصلي،  جهله  شهود   عن  بذلك  فيغيب  زمانه؛  يف  إليهم
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،  [85]اإلسراء:    م  ِمَن ال ِعل ِم ِإالَّ َقِليال  َوَما أُوتِيتُ   :تعاىل  بقوله  غريهم  قبل  العلماء  هللا  نبه  وقد
 . العامل علم بلغ مهما وذلك
  فيما  خصوصا ؛لديه املعلوم الوجه إال العلم من له ليس ما، أمرا أن  املرء يظن قد -6     
  تناقضا  األمر يف أن  عليه، عرضت لو ،له علم ال من ليظن حىت املتقابلة. الوجوه إىل يرجع

  االحنجاب   مدى  خيفى  وال.  ، بسبب تقابل معاين األُساءاإلهليات  يف  كثري  هذا   ومثل.  وتعارضا 
.  غريهم   قبل  ،(احملجوبني )   العلماء  قبل  من  فيها  اخلائضني  على  اإلنكار  يشتد  ولذلك.  ذلك  مبثل

. به حياط وال يُعلم هللا أن هو ذكران، ما مثل يف الوقوع من ابهلل العلم يف احلافظ واألصل
 . لغريه ال سبحانه له فاإلحاطة

 :الشريف احلديث يف ذكره ورد فقد . العلوم كل  أصل ابهلل العلم إن : هنا نقول أن بد وال     
  هللا؛  هو الذي متعلَّقه لشرف األفضلية له كانت:  قيل. (24)»ِإنَّ أَتـ َقاُكم  َوأَع َلَمُكم  اِبَّللَِّ أاََن«

  األفضلية،  من  آخر  وجه  له  ،لكن.  مراتبها   مبختلف  احلادثة  املخلوقات  متعلقاهتا  العلوم  ابقي  بينما
 : مراتب ثالث له العلم أن  ذلك. اإلطالق على العلوم جلميع أصال كونه  مر، كما  وهو 

  ال  التفصيل  وجه  على  هبا  والعلم.  احملداثت   من  هللا  سوى  ما  كل  وهو :  ابألكوان   علم  –  1     
 هناية إىل تصل مل األزمان  عرب أهنا كيف  هبا املتعلقة العلوم إىل تنظر أن  وحسبك. له هناية

 . لالستكشاف قابل هو ما دائما( العلوم  أمام أي) أمامها يوجد أنه وكيف. معلومة 
 سابقه  إىل  ابلنسبة  العلم  وهذا.  املوجودات  تلك  وجود  عليها  انبىن  اليت  ابحلقائق  علم  –  2     

 . التطبيقية الصنائع إىل ابلنسبة النظرية كالعلوم
 وهذا. سبحانه واآلخر األول وهو ؛وُمعيده شيء كل  ُمبدئ هو الذي ابهلل، علم - 3     
  عن  خيرج ما إال ،شيئا جيهل مل هللا  علم فمن. متيزه زايدة مع ،السابقني  للعلمني متضمن العلم
 املراد هو املعىن وهذا. الرفعة  درجات يف ابهلل العلماء ملختلف املميزة هي السعة وهذه. سعته

 . [76]يوسف:  ِعل ٍم َعِليمٌ َوفـَو َق ُكلِّ ِذي  :تعاىل  قوله يف
 :  آخر ابعتبار أصول ثالثة العلوم: قلنا شئت وإن     

 
 ( عن عائشة رضي هللا عنها.13/ 1أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 24
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ََياِة    ا  يـَع َلُموَن ظَاِهر   :قوله  يف  تعاىل  هللا  عنه  أخرب  الذي  وهو  الدنيا:  بظاهر   علم  -1      ِمَن احل 
ِخرَِة ُهم  َغاِفُلونَ   ال اليت العلوم كل  الصنف هذا يف  . ويدخل[7]الروم:  الدُّنـ َيا َوُهم  َعِن اآل 

 وإن  العلم وهذا. .. وغريها  اللغة، وعلوم واهلندسة، كالطب  املوت، بعد ِلما اإلنسان  مع تنتقل
 : وهو يليه الذي عن حجاب فهو ،ذاته  يف علما كان 
 إال ،األوىل  الدرجة يف العلم هذا يتحقق وال. الدنيا بباطن العلم وهو: ابآلخرة العلم -2     

: العلم  هذا يف ويدخل. والسالم  الصالة عليهم الرسل هبا جاء اليت اإلهلية ابألخبار ابإلميان 
  والعلم ابحلساب، والعلم القرب، يف امليت أبحوال والعلم وجزائها، ودرجاهتا ابألعمال العلم

  حجاب أيضا فهو ذاته، يف حقا كان   وإن  العلم وهذا. النار أهل وأحوال اجلنة أهل أبحوال
 : وهو  مرتبة يعلوه الذي العلم عن

  إبعالم إال يُنال  ال العلم وهذا. ابألُساء  والعلم ابملسمى  العلم فيه  ويدخل: ابهلل  العلم -3     
  احلمى؛  حول  احلوم  من  له  إذن   ال  من  كل  متنع  واليت  سبحانه،  هبا  املوصوف  العزة  بسبب  هللا؛  من

 !.. بدخوله فكيف
 
 املكان واملكانة  -4

  عام تعني فهو مثال اإلنسان  كتعني  ما تعني إىل أضيف فإن . حسي وجودي تعني املكان     
  ورغم . قصد  أو بغري بقصد العقول إدراك إىل األشياء  أقرب من واملكان . اخلاص  التعني لذلك
 :   إما حيجبه قد للمكان  اإلنسان  إدراك فإن  ذلك
 . ظرفيته معىن ابعتبار وهذا ،نفسه اآلن  يف األخرى األمكنة إدراك عن -     
  ابعتبار ال حسية؛ يناتتع ابعتبارها القيمة عقال، يف املختلفة األمكنة تساوي عن -     

 . هلا مالئم غري أو مالئما املكان  جتعل اإلنسان، اليت أغراض
 :منها نتائج املكان  إدراك عن ترتتب قد كما      

 نتيجة سواي، يكون  أن  ميكن الذي الشعور هذا: إىل املكان  ابالنتماء اإلنسان  شعور -     
  سياق ضمن نفسه  اإلدراك هذا ودخول ،املكاين  والتعني اإلنساين التعني  بني النسبة إلدراك
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 إىل ابالنتماء الشعور هذا لكن. العقلي  النسقي الرتتيب على حيافظ مما كلها  اإلنسان  مدارك
  األعظم  السواد عند زماننا يف شائع هو كما  للوطن  جاهلية عصبية فيصري  ينحرف، قد املكان 

  األصلي، مدلوله عن خرج قد الوطن  فرتى. السياسي التأثري عليهم غلب الذين ،الناس  من
 املناسبات، خمتلف يف الشعائر له تقام وصارت. هللا أو مع ،هللا دون  من يعبد إهلا صار حىت

 . ويعاَدى  أجله من ويواىَل  ،وإخالصها  النية إبفراد له ويُعمل
  كالعصبية   مركبة؛ األصح على أو ،فرعية أخرى عصبية تتولد للمكان العصبية هذه ومن     

  لألعراف  العصبية  أو  العرق؛  جانب  نفسه إىل  املكاين  التعني  يف  املشرتكون   األشخاص  وهم  للقوم،
 . املكاين نفسه  احليز ضمن املوجودة والدايانت والتقاليد،

  جلميع العام السياق ضمن اإلدراك هذا واندراج اخلصوصيات، هذه إدراك أن  خيفى وال     
  احلد إىل اإلدراك هذا خروج هو إليه ننبه ما لكن. ضروري بل ؛سليم اإلنساين، اإلدراك أنواع
 العصبية حتجب قد فمثال،. ابإلنسان  مضرا يصبح الذي احلدّ  إىل أي ؛احلقيقة حيجب الذي

  وهو.  العقلي   الرتتيب  يف  ابلتقدي   األحق  األصل  هو  الذي  ،اإلنسانية  إىل  االنتماء  إدراك  القومية
أُنـ َثى َخَلق َناُكم  ِمن  ذََكٍر وَ أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ    ايَ   :تعاىل  هللا  قول  مثل  يف  إغفاله  من  اإلسالم  حذر  ما

َرَمُكم  ِعن َد اَّللَِّ أَتـ َقاُكم  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َوَجَعل َناُكم  ُشُعواب   ]احلجرات:   َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرفُوا ِإنَّ َأك 
، فَ » :عنه هللا رضي ذر أليب وسلموآله  عليه هللا صلى هللا رسول قول ومبثل؛ [ 13 ِإنََّك  ان ظُر 

ُضَلُه بِتَـق َوى َوَد ِإالَّ َأن  تـَف   .(25)«لَي َس خِبَري ٍ ِمن  َأمح ََر َواَل َأس 
  يُسّمى ما وهو ،( احلق دين غري ) والدايانت واألعراف للتقاليد التعصب أن  كما      

 الشعور بل احلقائق؛ إدراك حيجب قد ،واحلضارات  الثقافات ،املبهم العصري ابالصطالح
  الذي   األنس  هذا.  أمثاهلا   جماراة  عند   للنفوس  حيصل  الذي  األنس  بسبب  وذلك  طلبها.  بضرورة
  حسا منها القريب يف واحنصاره ، إدراكها  لقصور إال ذلك وما. ابلطمأنينة كاذاب  شعورا  يعطيها
 . ومعىن 

 
 .(321/ 35)أخرجه أمحد يف مسنده  - 25
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  بعض  أُساها وقد. لإلنسان  تقييده حيث من املكان  يشبه معنوي ظرف فهي املكانة أما     
  مرتبة   التحقيق  على  وهي.  واملكان   الزمان   بُعَدي  إىل  مضافا  اثلثا  بعدا  بوصفها  ارتفاعا  الفالسفة

  ضمن  ما عقل مرتبة ،مثال ابلعقل يتعلق  فيما فهي. ما  مبتعني اخلاص املراتب ُسّلم ضمن ما،
  الكثافة  عليها  تغلب  فالسفلية.  علوي  هو  ما  ومنها  سفلي،  هو  ما  العقول  فمن.  العقول   مراتب

 . واإلهليات  ابملعاين واالشتغال  اللطافة عليها تغلب والعلوية األبدان، متطلبات يف واالهنماك
  ال  -آاثرها  ظهور  قل  أو-  فظهورها  معنوية،  لكوهنا  العقول  لكل  مدركة  غري  املكانة  أن  ومبا     

  الظاهر، يف حمقَّرين واألولياء كاألنبياء  الرفيعة  املكاانت ذوي فتجد. معكوسا إال غالبا يكون 
  الظاهر  يف  املعىن،  حيث  من  الوضيعة  املكاانت  ذوي  وجتد.  يداهنم   مل  وإن   ،شاكلهم  من  عند  إال

.  مكانة وأخسّ  منهم أدىن هم من أعني يف ،نفوذ أصحاب كانوا  إن  خصوصا ؛ُمَعظّمني غالبا
 املكانة نسميه أن  ميكن ما إال حقيقيا إدراكا تدرك ال العقول أكثر إن  نقول أن  ميكن لذلك

  مكانة عن العقول هذه تنحجب وبذلك ؛احلقيقية  املكانة توافق ما قليال اليت االجتماعية
  سعة ويف األمور إىل  النظر يف أثر من هلا ما خيفى فال املدرِك، مبكانة يتعلق فيما أما. املدَرك

 منها التمكن مقدار وابلتايل ؛وتفصيلها إمجاهلا ومقدار ،هبا  واإلحاطة ،األمور لتلك اإلدراك
 . عليها واهليمنة

 
 الزمان  – 5

  الزمان  لكن. واحلال  واملكانة واملكان  الزمان : هي  اليت  الظروف ضمن من ظرف الزمان      
 فاملكان . املكان  يف حركة أصلها(  حسية غري) نسبة هو أو قل. األفالك حركة أصله نسيب أمر

ِ  :الكري  القرآن  يف تعاىل هللا قال وقد. للزمان  أب االعتبار هبذا َوَجَعل َنا اللَّي َل َوالنَـَّهاَر آيـََتني 
ِننَي   ُمب ِصرَة  لِتَـبـ تَـُغوا َفض ال  َفَمَحو اَن آيََة اللَّي ِل َوَجَعل َنا آيََة النَـَّهارِ  ِمن  رَبُِّكم  َولِتَـع َلُموا َعَدَد السِّ

َساَب وَُكلَّ  ٍء َفصَّل َناُه تـَف ِصيال  َواحلِ   . [12]اإلسراء:   َشي 
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 للتعني ما، تعني الزمان  إن  قل أو. ابلزمان  وجوهه أحد من مرتبط اإلنساين والتعني     
 دخل أو كذا،  وقت انم أو كذا،  وقت فالن  ُوِلدَ : مثال فنقول. الظرفية معىن وهو. اإلنساين 

 . الزمان  حتديد يفيد مما ذلك  غري إىل آخر؛ أمر حدوث بعد خرج أو ما، أمر حدوث قبل
(  للمحداثت) الذات مستوى على أي العرض،  أو اجلوهر  مستوى على  التعينات وظهور     

 بيته زيد كدخول  فاملتساوق . متفاوات أو متساوقا إما يكون  ،الزمين  السياق يف الصفات، أو
 ...وهكذا   الطعام،  تناوله  بعد  أو  خروجه  قبل  ثيابه  فالن   كارتداء  واملتفاوت   عمرو،  خروج  وقت
 بعض عند إدراكه يطغى قد الزمان، اعتبار حبكم لألشياء الذي الرتتيب هذا أن غري     

 أن الناس يرى فمثال . عليه احلقيقة هي ما بعكس األشياء يف فاعل الزمان  أن  فتظن العقول؛
 ال الزمان  نإ حني يف الشيخوخة؛ إىل الطفولة من السنّ  يف التقدم يف سبب ،ومروره الزمان 
  سياق  يف احلكمة تقتضيه ما حبسب ،خمصوصة  هيئات على التعينات تتابع إمناو  ؛له حكم
 األمر وهذا. الزمان  بفعل تتغري املظاهر  أبن  االنطباع يعطيهو ما  الرتتيب، يفيد الذي الزمان 

 . إدراكها  فتحرف العقول على تسيطر اليت األوهام مجلة من
  وأصحاب  التارخيي  املنطق  وأصحاب  كالدهرية  طوائف  للزمان   العقلي  الشهود  حجب  وقد     

 . أحد احلجاب هذا سلطان  عن خيرج يكاد ال حىت ؛وغريهم والسياسة واالجتماع االقتصاد
 وكثرهتا؛ تتابعها على ،املوجودات مجيع على املهيمن هو الزمان  تعترب الدهرية فنجد -     
 األشياء يُفقد الذي األمر وهو. الزمان  هذا ضوئها على يسري ما، حكمة اعتبار دون  لكن

  يقبلها ال اليت الوجود عبثية اعتقاد إىل النهاية يف املذهب هذا أبهل ويؤدي ،اخلاصة قيمتها
 . سليم  عقل
 العثور حياولون  أهنم إال سبق؛ ملن فرع احلقيقة يف فهم التارخيي، املنطق أصحاب أما -     
 احنجب  وقد(.  خاصة  والوقائع  األحداث  ومنها)  الزمن  داخل  وتراتبها  األشياء  لرتتيب  منطق  على

  وحُمدِّد  عليها  حاكم  الرتتيب  ذلك  أن  وظنوا  األشياء،  حقائق  عن  والرتاتب  الرتتيب  بذلك  هؤالء
 ظاهره،  يدرك  ما  كل  ما  لكن،  األمر؛  ظاهر  به  يشي  ما  عني  هذا  أن   ننكر  ال  هنا  وحنن.  ملسارها 

 . احلقيقة  إدراك من ينقص ابلوجهني اإلحاطة من ينقص ما وبقدر. ابطنه يدرك
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 هي القيمة وهذه. مالية قيمة للزمان  جعلوا فقد ،( املسلمني غري) االقتصاد أهل وأما -     
  االقرتاض وقت  بني  الفاصل الزمان  قيمة  إليه تضاف القرض أن  ابعتبار الراب، وضع يف األصل 
. املدة ابعتبار الربح من األصلي املال حيققه أن  ميكن ما الزمان  بقيمة ونعين. السداد  ووقت

  أصل  وهذا. التعينات على حاكما ليس الزمان  أن  قلمنط من للراب اإلسالم حتري جاء ولقد
 القيمتني يف الفرق فإن  اآلجل ابلبيع يتعلق فيما أما. احلق خمالفة يف وقع عنه حاد من أصيل

  وهو . آجل برتتيب العاجل السداد ترتيب استبدال مقابل يف بل ؛الزمان  مقابل يف ليس فيه،
 . اضطراري هو الذي كاالقرتاض  وليس ،اختياري أمر

  وحدات جمموعة الزمان  من جتعل العام،  الزمين السياق يف للتعينات املميزة السمات وإن      
 الزمنية الوحدات وهذه ...التسميات من ذلك غري إىل عقودا؛ أو عصورا أو أحقااب تكون  قد
 الزمان حجابية من أكثف أهنا مبعىن ؛ُمرّكبة حجابية الزمان  حجابية من جتعل ،اعُتربت إن 

 وجيعله العصر، مبنطق يتحدث من جند ،وهلذا. سبق يف ما ابقتضاب إليها أشران واليت ،اجملردة
  احلقائق إدراك  عن مانعة نظرة هي شك وال. املوجودات وتصنيف الوجود قراءة يف له منطلقا 
 تبدلت  وإن  تتغري،  وال  تتبدل  ال  اليت  احلقائق  هذه.  الزمان   عن  النظر  بصرف  ،الوجود  يف  السارية

 . مظاهرها 
 تلك حدود يف لكن احلقبة؛ أو العصر  خصوصية اعتبار عن يصرفنا لن ذكرانه ما أن غري     

 . احلق عن االعتبار هذا خيرجها ال حبيث اخلصوصية،
 إىل عدان إن أي التعينات؛ لظهور الرتتييب اإلدراك سبحب الزمان  تقسيم إىل عدان إن  أما     

 أقرب عندئذ تكونس حقيقته فإن  ومستقبال؛ وحاضرا ماضيا كونه  حيث من الزمان  تقسيم
  لعدم  املستقبل عدمية ختفى ال كما  ابنقضائه؛  عدميته ختفى ال ،املاضي فالزمان . لإلدراك

 إال) ابملستقبل يتعلق فيما الظن أو  ،ابملاضي يتعلق فيما ،العلم حيث من ال ،هذا كل.  حلوله
 برزخ احلقيقة يف واآلن . اآلن  هو الذي احلاضر الزمان  إال يبق فلم ؛( مكاشفا املرء يكون أن 

  يف ويدخل  املستقبل  من خيرج يفتأ ال  فهو. واملستقبل املاضي بني وجودي ال ،متحرك اعتباري
 الزمان حقيقة أن هذا كل  بعد فتبني(. للقسمة  قابلة غري وحدة) زمانية مدة أقل يف املاضي
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 تتبع أراد ملن كفاية  الزمان  خبصوص ذكرانه وفيما. غري  ليس النسب  ابعتبار عقال يدرك ، عدم
 . بنفسه األمر واستقصاءه

 
 احلــال -6

  اإلنساين التعني على واملؤثرة الباطنة، أو الظاهرة العرضية للتعينات ما، وضعية هي احلال     
 فصل يف  ،ليال  اخلالء يف اإلنسان  جسم كربودة  الظاهرة فاحلال. عام تعني هي ما  حيث من

  وهذه. دافئ  مكان  يف التواجد وهو غرضه، من متكنه عدم على  كحزنه  الباطنة واحلال الشتاء؛
 شريط ضمن الواحدة كالصورة  فهي. وقت  كل  إىل  ابلنسبة معتربة ،األبعاد  خمتلفة الوضعية

.  لتحوهلا  إال  حاال  احلال  ُسيت  ما   قيل  وقد  التحول؛  دائمة  فاحلال  لذلك.  الصورمن    متسلسل
  العلم  يف  املتعينة  والباطنة  الظاهرة  أحواله  جمموع  هو  العام  اإلنساين  التعني  أن   هذا  كل  من  يتضح

 . واملعنوي احلسي الوجود إىل اإلهلية، احلكمة اقتضته الذي الرتتيب على والبارزة
 حال يف أنه ترى أال. مدرِكة قوى هو ما حيث من اإلنسان  على قوي سلطان  هلا واحلال     

 كأن   ؛حمسوسة تكون  قد أشياء إدراك يستطيع ال حبيث اخلوف سبب على يركز مثال، اخلوف
  اإلدراك  عن حاجبة هنا اخلوف فحال  جبانبه؟ صوات يسمع ال كأن   أو ،أمامه شخصا يبصر ال

اآلن   يف  األحوال  من  سواها  ملا  حاجبة  كوهنا  إىل  ابإلضافة  اإلدراك،  سبل  أيسر  هو  الذي  احلسي
 ومبشقة ،اجملرد العلم سبيل على إال األمن حال يدرك أن  ميكن ال ،مثال اخلائف ألن  ؛نفسه
 . بعد وعن كبرية
  يف  أصبحت وقد عادة، يدركها كان   اليت األشياء يدرك كيف  الفرح، حاله كان   من وانظر     
  هذا  كل.  له   ومقوية  للحزن   مدعاة  جيدها  فإنه  احلزن،  حاله  كان   من   بعكس  وأكمل؛  أمجل  عينه

  مالءمة  أقوى ؛االعتدال حال يف عليه هو مما أقوى فتجعله اإلدراك حترف قد احلال أن  يثبت
 . له منافرة أقوى أو للغرض،

  ابهلل  العلماء كان   أيضا لذلك الصواب،  إدراك حتجب قد احلال أن  سبق مما يّتضح     
 . األولياء من احلال أصحاب من أكمل ،الراسخون 
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  جمموعة فيها تشرتك اليت العامة األحوال  فكذلك حاجبة، تكون  اخلاصة احلال أن  وكما     
 . البشرية للمجتمعات يعِرض أن  ميكن مما وذلك. فيها  اشرتاكها يُتوقع أو الناس، من
 احلال  أثر  يتتبع  أن   شاء  وملن.  العامة  األحوال  تلك  مظاهر  إىل  االجتماع  علماء  تعرض  وقد     

.  خمتلفة  أبحوال  مروا  الذين  الكّتاب  خمتلف  مؤلفات  يف  مثال  أثرها  فليتتبع  االستقصاء  سبيل  على
  وهو كتب  من أو الفراش، طريح مريض وهو كتب  من أو السجن، يف وهو كتب  كمن  وذلك

 فتخرجها ،جمردة تكون  قد علمية مواضيع على ذلك انعكاس فسريى واستجمام؛ سياحة يف
 والسياسيني الوعاظ الُكّتاب على وقس. الكاتب حال بصبغة االنصباغ إىل جتردها عن

 . وغريهم املنظّرين واملفّكرين
  من  عليه يدخل فإنه العلم، يف وأتثريها احلال لسلطان  ينتبه مل من فإن  العموم، وعلى     

  ذلك  يقع ما أكثر وما. نتائجه وختتل إدراكه سينحرف وابلتايل، ؛تنبهه  عدم بقدر احلجاب
 ! احملققني  لغري

 
 العـــادة   - 7

 مع  التعينات  بروز  يعطيه  الذي  االنطباع  فهي.  الرتداد  كثرة  وهو   الَعو د  من  األصل  يف  العادة     
  على   األمثال  فمشاهدة.  يصح  ال  ابلتكرار  القول  ألن   األمثال؛  ابلتشابه  ونعين.  واالقرتان   التشابه
  ما،  تعينات بروز ابالقرتان  نعين كما .  واحد  شيء املشاَهد أنّ  َتوهُّمَ  تعطي األزمان، مع التتابع

 تردد  كثرة  ومع.  ابحلطب  النار  اقرتان   عند  االحرتاق  كحدوث  ؛ بعضها ببعض  تعيناتٍ   اقرتان   عند
 بينها، تالزم عنده يتولد فإنه وعقله، الناظر عني يف أصليها إىل أشران اليت املشاهد هذه مثل

 األمور حدثت ملا كذلك،  األمر كان   ولو. أسبابه توافر مبجرد ما، أمر بوقوع يقضي حبيث
 الندرة سبيل على ولو ،حدوثها فإن . لألولياء  والكرامات لألنبياء كاملعجزات  للعادة  اخلارقة

 . احلكمة حيث من  ال ،العلم حيث من التالزم صحة  عدم على دليل ،واالستثناء
 : فهي اعُتربت إن  العادة أن  علمنا سبق، ما كل  علمنا إذا     
 . العلم  عن وحتجب اإلدراك تُبّلد -ا     
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 . عليه األمر هو ما خبالف تُوهم -ب     
 أسباب أهم من ،والرايضات ابملخالفة( سلطاهنا عن اخلروج أي) العادة كسر  كان   لذلك     

  من  الرايضات وأصحاب والفالسفة الصوفية من  ، ذلك أراد  من عند العقل عن حجاهبا رفع
  عقول  عن الوهم لرفع سببا ،والكرامات ابملعجزات العادة خرق هللا جعل ولقد. اآلسيويني
 ورتبها أوجدها الذي لرهبا الفعل بل ؛نفسها  من فاعلة غري األشياء أن  تدرك حبيث املؤهلني؛

.  العدمي أصلها بسبب العجز يف سواء ،هللا  سوى ما كل  أي ،كلها   األشياء وأن  ؛وجودها يف
  مبقتضى  هبا، ابلعلم أمران  اليت هللا، إال إله ال: كلمة  تشملها  اليت املعاين ضمن من املعىن وهذا
 دينه إىل مدخال  هللا جعلها واليت ،[ 19]حممد:  فَاع َلم  أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ  :تعاىل هللا قول

 . اآلخرة يف جلنته مفتاحا وجعلها الدنيا؛ يف لسبيله ومفتاحا
 يف تتبينه أن  أردت إذا. العقول  على عظيما سلطاان للعادة أن وجد النظر، حقق ومن     

  احليوان   أن   كيف  وانظر   ،( ابفلوف  جتربة )  احليوان   عند  املشروطة  االستجابة  فلتتأمل  بسيط،  مظهر 
 بسبب  الشرط  غياب  مع  املصاحب  للمؤثر  يستجيب  بشرط،  مقرتن   مصاحب  مؤثر  على  بتعوده
 تشعبا  أكثر  األخري  هذا  عند  أنه  غري.  اإلنسان   عند  العادة  معىن  ،نفسه  هو  املعىن  وهذا.  التكرار

 .وأدق أخفى فيصبح عقوالت،امل إىل احملسوسات عن خيرج قد نهإ حىت وتعقيدا،
 إىل ترى أال . بيده هللا أخذ من إال  العادة، سلطان  من التفلت يستطيع ال العموم، وعلى     

  وهل! له؟ هللا تثبيت لوال احلية، صورة يف رآها ملا عصاه من خاف كيف  السالم، عليه موسى
 ! العادة؟ حكم نتائج من إال ،ذاك خوفه كان 

 
 التـوجـه  - 8

 بوجه ومعىن املعهود؛ ابلوجه فحسا،. ومعىن  حسا الشيء حنو الوجه تولية هو التوجه     
 املعترب فكذلك العينان، الوجه يف هنا املعترب أن  وكما(. العقل مراتب من مرتبة القلب) القلب

 غالبا احملسوسات من يدرك ال اإلنسان أن  وكما(. القلب  نظر) اهلمة أو االهتمام القلب من
  إليه قصد ما فكذلك ظهره؛ يوليه ما أكثر عن حيجب ذلك مقابل ويف بوجهه، واجه ما إال
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 يف كان   وإن  عنه احنجب ،إليه يقصد  مل وما إدراكه؛ ميكن مما كان   إن  أدركه ابلتوجه، العقل
 يطلب أن  ينبغي ما إدراك تطلب أن  العقول كل  مقدور يف ليس أن  خيفى وال. إدراكه إمكانه

 ينبغي ال ما تَفوِّت جيعلها ال الذي السليم، الرتتيب هلا، املطلوبة األمور ترتب أن وال إدراكه؛
 . حمله يف يصرف أن  ينبغي كان   وقتا تضيع أن  وال تفويته؛

  ن أل ذلك. إدراكه  املراد للشيء أويل إمجايل( العلم حيث من)  تعيني احلقيقة يف والتوجه     
 بعد واحدا إدراكها من له بد ال فكان . واحدة مجلة األشياء إدراك يستطيع ال بتقيده، العقل
 ال  التقييد  فمجاله  بنفسه،  اإلطالق  إدراك  مقدوره  يف  ليس  العقل  إن   مث .  يرتبه  ما  حسب  اآلخر

  الذي،   التوجه  هو   التعيني  هذا.  تعيني  من  بد  ال  كان   آخر،   مقيد  إىل  مقيد  من  وللعبور.  اإلطالق 
 . دواعيه أهم من الشخصي االستعداد يعد

ُه اَّللَِّ   :تعاىل  هللا  قول  وأتمل       ال  أنه  إىل  نبه  كيف ،[115]البقرة:    َفأَيـ َنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوج 
 إن. شيء حيصره أن  عن تعاىل متوجه، لكل مواجه سبحانه وجهه بل ؛ابلتوجه سبحانه يتقيد
  كان   وإن   خاصيته  يعلم  أحد  كل  وما.  التفصيلية   املعرفة  مفاتيح  من  التوجه  أن   علمنا  هذا،  علمنا

 .االستيفاء  ال  والتنبيه  اإلجياز  سبيل  على  ذكران  ما  التوجه  يف  وحسبنا.  عاقل  حكمه  عن  خيرج  ال
 
 الوجـهان  - 9

 فكذلك بباطنه؛ أو بظاهره أي بقلبه؛  أو بوجهه األشياء إىل توجه له اإلنسان  أن  فكما     
 إال األشياء من تدرك ال العقول أغلب لكن. وابطن ظاهر: وجهان  هلا إليها املتوجه األشياء
 أكثر  يف  تع دُ   مل  تعدته،  هي  فإن .  املعروفة   احلواس  إبحدى  يدرك  ما  أي  ؛احملسوس  ومنه  ،الظاهر 

 يظن وقد. مباشرة غري وإما مباشرة بصفة إما ،احلس عن ينفك ال الذي الفكر جمال األحوال
  ونزاهة  احلس عن ُسو من له يراه ملا األشياء، بواطن إىل انظر الفكر أن  ومها، الناس من كثري
( العقل )  اإلنساين   القلب  يرتقى  أن   بد  ال  األشياء،   بواطن  فإلدراك.  ذلك   غري  احلقيقة  لكن  عنه؛

  فاملعاين . مناسبة  من املعاين، جمال هو الذي األشياء وابطن الروح بني ِلما الروح، مستوى إىل
  إدراك خيرج كما احلواس، إحاطة عن خيرج وإدراكها. لألبدان  كاألرواح للمحسوسات
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  ونعين. أيضا  للمناسبة الظاهرة، للحواس استعمالٍ  بدون  األرواح إحاطة عن احملسوسات
 ال  لكن  علميا،  معنواي  إدراكا  احملسوسات  تدرك  قد  األرواح  ألن   احلسي؛  اإلدراك  هنا،  ابإلدراك

 بينهما لكن   متباينان؛ جماالن  واملعىن واحلس. جماله  يف املعهود احلسي اإلدراك درجة إىل يرقى
 هي بل ،( ما بوجه)لذاهتا  مقصودة ليست للكلمات املكّوِنة احلروف أن  فكما. وتالزم ترابط

  طيها  يف  معان   هلا  احملسوسات  املوجودات  فكذلك  للكاتب؛  أو  للمتكلم  املرادة  هي  ملعانٍ   حاملة
 ضم أي) القراءة يستطيع من  الناس من أن  وكما(. الوجه ذلك ابعتبار) لوجودها  املرادة هي

 طفال مثال ذلك على خذ) الكالم؛ معاين بلوغ دون ( إىل بعض والكلمات  بعضها احلروف
 إىل العبور يستطيع حسا، احملسوسات أدرك من كل   ما  فكذلك ، (الفلسفة يف كتااب  يقرأ  وهو

 . معانيها 
 إدراك موازاة يف( األشياء  ابطن)  املعاين إدراك من نقص ما كل  أن  علمنا هذا، اتضح فإن      

 الشامل، الكّلي ابملعىن اإلدراك عن  املرء احنجاب يف سببا كان   ، ( ظاهر األشياء)احملسوسات 
 . لألشياء الذي والباطن الظاهر بني للتالزم

 
 اإلمجال والتفصيل - 10
 : أشياء ثالثة إىل احلقيقة يف تعود والتفصيل اإلمجال مسألة إن      
 . والكدر الصفاء أو والضعف القوة حيث من اإلدراك إىل -1     
 .ذكرها مر اليت املكانة إىل -2     
 .التوجه إىل -3     

  عن  حيجب  قد  اإلدراك  ذلك  لكن  صحيحا،  اإلمجال  حيث  من  يكون   قد  األشياء  فإدراك      
 خيفى  ال  ألنه  وذلك.  لألشياء  الكلي  ابإلدراك  أحياان  يضرّ   الذي  احَلج ب   ذلك  تفاصيلها؛   إدراك

  كذلك،  األمر  كان   وإذا (. zoom)خمتلفة   حتديق بدرجة لكن اإلمجال، عني هو التفصيل أن 
 هو اإلمجال أن  ومبا. احلقيقة  يف اإلمجال إدراك يف قصور هو التفاصيل إدراك يف قصور فكل
 إدراك يف أيضا قصور هو اإلمجال إدراك يف قصور فكل الذات؛ حيث من التفصيل عني
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 اجلسم ذات يدرك أن  دون  إمجاليا إدراكا مثال جسمه حيث من اإلنسان  أدرك فمن. التفصيل
 إدراك يف نقص ذلك أن  خيفى فال  واخلالاي؛ واألنسجة األعضاء كإدراك  التفاصيل، حيث من

 . واحدة عني هو ما حيث من اإلنسان 
  هيئة على ورودمها لكن اآلن نفسه، يف ممتنعني والتفصيلي اإلمجايل اإلدراكان  يكون وقد     

 بني القائمة اجلدلية إىل بنا تفضي مسألة وهذه. ومتالزمني متكاملني كوهنما  مينع ال الرتتيب
 أسبابه  اعتبار  حيث  من  اإلدراك  يف   تنوع  من  عنهما  يتفرع  وما  العلمي،  والشهود  احلسي  الشهود

  .تتعدد ال اليت حقيقته حيث من ال
 

 ةـالرتبي -11
  واملستجيب  اخلارجية،   املؤثرات  بعض  أو   جلميع  املوظِّف  والعملي   العلمي  التوجيه  هي  الرتبية     

 . للشخص  الداخلية واالستعدادات الدواعي بعض أو جلميع
  مل  ما معا؛ واملرىب املريب إىل ابلنظر( اجلزئية مبعىن)نسبية  اجملال؛ واسعة املعىن، هبذا والرتبية     
َوَجلَّ أَدََّبيِن ِإنَّ اَّللَّ َعزَّ » :الشريف احلديث يف جاء كما  كامال،  واملرىب  الرب هو املريب يكن

َسَن أَت ِدييب   متفاوتة  أيضا   نتائجها  فكانت.  ومتنوعة   متفاوتة  فالرتبية  ذلك،  عدا  ما  أما   ،(26)«َفَأح 
  هلا؛  احملددة اجلوانب لبعض إغفال إمكان  من ذكرانها اليت نسبيتها يف ما خيفى وال. ومتنوعة 

. النتيجة يف احنراف ذلك عن فينتج الصحيح، العلم يقتضي ما بغري معها التعامل إمكان  أو
 اتم شبه ونقول. اتم وشبه خطريا يكون  قد كما  وفرعيا، بسيطا يكون  قد الذي االحنراف هذا
 هللا  قال  وقد.  يُستأصل   ال  انطمس،  إن   الذي  نفس؛  كل  يف  الفطرة  أصل  لوجود  اتما،  نقول  وال

 كما.  الناس  من أحدا يستثن ومل ،[ 30]الروم:  النَّاَس َعَليـ َهاِفط َرَت اَّللَِّ الَّيِت َفَطَر  :تعاىل
:  يقول  حيث  نتائجها  إىل  ابلنظر  الرتبية  خطورة  بنّي   قد  وسلم،وآله    عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن 

 
عاين يف أدب اإلمالء )رقم: أخرجه  - 26 الِق فـََقالَ ومتامه: » (1ابن السَّم  َو َوأمر اِبل عر فِ  :مُثَّ أََمَرين مبََكارِِم اأَلخ   ُخِذ ال َعف 

واإلمام الرفاعي رضي هللا عنه بسنده يف ( عن ابن مسعود رضي هللا عنه، 1جوامع آداب الصوفية )رقم:  ، والسَُّلمّي يف«اآليَةَ 
والعسكريُّ يف األمثال عن علي رضي هللا عنه. وقد صحَّحه احملدث ( 18كتابه "حالة أهل احلقيقة مع هللا عز وجل" )رقم: 

عاين(.  ابن انصر السالمي )أحد شيوخ السَّم 
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رَانِِه، َأو  »ُكلُّ َمو ُلوٍد يُوَلُد َعَلى الِفط رَِة، َفأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه، َأو  يـُنَ  َسانِهِ صِّ   جهة،  من فبنّي  ،(27) «مُيَجِّ
 إن فهي. اإلنسان  ملصري الرتبية حتديد اثنية جهة ومن النفوس، لكل املشرتك الفطري األصل

 نتيجتها فستكون  احلكيم، اإلهلي الشرع به أيمر ما حبسب النفس يف املركوزة الفطرة استثمرت
 نتيجتها فستكون  العاجلة، واألغراض األهواء ابتباع الفطرة عاكست وإن  سعيدا؛ سواي إنساان
 . وشقاء  لإلنسان  احنرافا
 الرتبوي للمسار أساسني موجهني بصفتهما ابللفظ األبوين ذكر قد احلديث كان   وإن      

  أيضا،  أثر  من  لغريمها  ما  خيفى  فال  -فيه  أتثريا  وأكثرهم   غريمها  من  به  ألصق  ابعتبارمها-  للشخص
  عليه   تواطأ  ما  خالل  من  يوجه  كله  فاجملتمع .  واألصحاب   واملشايخ  واألساتذة  عموما،  كاجملتمع

 ويزدري مثال، اخلمر حيرم فمجتمع. العقلي النظر حيث من وترتيبها األشياء تقييم يف أفراده
 ليس الكذب، ميج وجمتمع. معاقرهتا يف حدودا وضع وإن  حيرمها ال كمجتمع  ليس معاقرها،

  بني  التفاضل خيفى وليس. نظره يف «املصلحة» متليه ما  حبسب يرفضه أو يقبله كمجتمع
.  الرتبوية مؤهالهتم  حيث من  متفاوتني جيعلهم الذي الشيء  أنفسهم؛  يف واملشايخ األساتذة

 أن كما.  املرىبَّ  عن النظر بغض الرتبية، من وخمتلفة متفاوتة أنواع إىل بدوره يؤدي ما وهو
 بكيفية أثر يف املرىب من هلم ما خيفى ال أنه إال الرُسية، املريب صفة هلم تكن مل وإن  األصحاب

  ،(املشايخ مع فيه يشرتكون  ما وهو) التلقني طرق عن كالتوجيه  فاملباشرة. مباشرة وغري مباشرة
 . والتقليد العادة وحبكم قصد دون  منهم األحوال أو الصفات بعض كاقتباس  املباشرة وغري
  لإلدراك  حمرف  وإعالين؛  فروعه،  بكل   إعالمي  توجيه  من  عصران  مييز  ما  ذلك  كل   إىل  أضف     

 . هيمنته عن خيرج من الناس يف َقلَّ  واجلماعي، الفردي
  جهة؛  من( الصحيح االجتاه يف أي) سليمة دوما ليست الرتبية أن  علمنا هذا، تبني فإذا     

 ملقدار  مساوٍ   حجاهبا  أبن   القول  إىل  يؤدي بنا  ما  وهو.  الصحيح  االجتاه  يف  كانت  وإن   كاملة  وال
 . اإلنسانية الشخصية جوانب ملختلف استغراقها وعدم كماهلا  عدم مقدار أو احنرافها،

 
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.52/ 8واللفظ له، ومسلم يف صحيحه )( 100/ 2)يف صحيحه  أخرجه البخاري - 27
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 وصل
 

  والرتاكيب  عنها  تتشعب  اليت  الفروع  مع  العرفانية،  للحجب  عشر  األحد  األصول  اعتربان  إذا     
 حسية إحاطة حميط عام سياق ضمن تدخل كلها   احلجب  هذه أن  وعلمنا عنها؛ الناشئة

  عليها ينبين اليت للحقائق اإلنسان  إدراك أن  لنا اتضح ملعامله؛ وحمدد اإلنساين، ابلتعني ومعنوية
 إن  جنازف ولن. اإلنساين  النوع أفراد  جلميع املتيسر ابألمر ليس أبمجعه، الكون  ووجود وجوده

 الكرة جاذبية عن خيرج كمن) هيمنتها عن واخلروج احلجب هذه كل  خرق املرء على نهإ قلنا
 متأثر غري سليما إدراكا األشياء إدراك من يتمكن حىت ،(احلر اخلارجي الفضاء إىل األرضية

 . العقلي للحكم احملرفة العوامل أبحد
 اليت احلجب أكثر جتاوز عن عاجز التفكر، عملية ابعتبار وحده، النظر أن  علمنا وإذا     
 االستعانة  من  بد  ال  أنه  علمنا  والنظار؛  الفالسفة  بعض  عند  املقاربة  سبيل  على  إال  ذكرها،  سبق

 به املستعان  الشيء هذا وما. العزيز املرام هذا لبلوغ( قواه عن أي) اإلنسان  عن خارج بشيء
 . به  ورمحة له إسعافا اإلنسان  به هللا أمد الذي الوحي إال

 تشكل قد له، تعرض آفات من اآلخر هو خيلو ال -التدين وهو- الوحي اتباع أن  غري     
  الدين خاصية من حيُدّ  ما وهو. احلق  حنو سريه يف العقل تعوق اليت احلجب من جديدا نوعا
  تعرض واليت ،اآنف  املذكورة األصلية العرفانية احلجب لظلمات كاشف  نور هو  ما حيث من

 هللا شاء إن التايل الباب يف نذكرها العتبارات تدينه حال يف أو ،عنه جترده حال يف للعقل
 .للربط  تسهيال  املعاين  بعض  ضبط  من  بد  ال  التدينية،  احلجب  عن  الكالم  وقبل  ولكن،.  تعاىل
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 الشيء واحلكم
 وال  متييز  ال  ففيه  الذايت،  املستوى  هو  املستوى  وهذا.  إطالقا  له  حكم  ال  األصل  يف  الشيء     

 ال بل هلا؛ اليت للخاصية املرتبة هذه  رفضته هنا، احلكم تكلفنا وإن . التعينات خمتلف بني متيز
 الذات يف التفكر خبصوص النبوي النهي بذلك ورد كما  ،أصال املستوى هذا يف الكالم يصح
 . اإلهلية 
 كما  املرتبة قبل من مقبولة غري واألحكام . األحكام يف تصرفهو  نعلم، كما  والتفكر     

  مرتبة يف التفكر أثبت وسلموآله  عليه هللا صلى أنه ولنالحظ فيها! يُتصرف فكيف ذكران،
 مقتضيات هي فيها نتكلم اليت األحكام وهذه. والتميز األحكام مرتبة حقا هي اليت اخللق

 حيث من الذاتية، األوىل املرتبة دون  اليت الثانية املرتبة هي املرتبة وهذه. احلسىن  اإلهلية األُساء
 . العقلي الرتتيب

 :اثنني مبيزانني متيزت ذكرها السابق واألحكام     
  حسا اخلبث من والطيب السفل، من العلو متيز فبه. والشامل  العام ابملعىن أوهلما العقل:     
 . معىن أاخلط من والصواب القبح من احلسن متيز كما  ،مثال

بنفسه،   إليها  التوصل  من  العقل  يتمكن  ال  اليت  األحكام  متيزت  به  الذي  واثنيهما الشرع:     
 . مثال املال يف الواجبة الزكاة ونفع الراب ضرر كتعرف  وذلك

 يف أغراضه حتقيق وإىل نفسه، بقاء حفظ إىل توصل ابلقسط، عقله املرء استعمل فإن     
 مليزان وابستعماله. الشرع  هو الذي الثاين امليزان  تقبل إىل ذاك استعماله حسن وأهَّله الدنيا؛
 . اآلخرة يف والسعادة الدنيا يف العيش طيب له وحتقق  عقله كُمل  به، املطالب ابلعدل الشرع

 اليت  القيمة  ظهرت  املختلفة،  ابألشياء  يتعلق  فيما  والشرعي  العقلي  احلكمني  إىل  وابالستناد     
 ابلرتتيب  املعاين  يف  وجتلت  لقياسها؛  وحدة  هو  ما  حيث  من  املال  بصورة  احملسوسات  يف  جتلت

 . ما أمر مباشرة عند مثال األولوايت كرتتيب  وذلك . والتفضيل  املختلفة لألشياء العقلي
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فمن حيث الذات ال قيمة لألشياء، مبعىن أهنا خترج عن حتكم القيمة؛ ومن حيث األحكام      
ولعلنا فيما يعقب من الكتاب، نعرض لبعض مظاهر التحريف الذي يطرأ كل شيء له قيمته.  

على األحكام بنوع من التفصيل، إن شاء هللا تعاىل. 
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 دينال
 

املكلفني  الدين هو املنهاج الرابين العلمي والعملي، الذي شرعه هللا لإلنس واجلن بوصفهما       
دية من جهة؛ وحىت يكون ، إىل السعادة األبخلوقات، حىت يهتدوا ابتباعه عمومامن بني امل

ِصُموا حِبَب ِل اَّللَِّ  َواع تَ   حبال!..، وسيلة إىل املعرفة احلق. كيف ال وقد ُساه هللا هلم خصوصا
يع  م هي: . وللحبل خصائص كما هو معلو [103]آل عمران:  َواَل تـََفرَُّقوا ا  مجَِ

فما صنع احلبل إال لقضاء األغراض اليت ال يتوصل إليها إال به، كاستخراج  الغائية: -1     
املاء ومجع ما تفرق، وربط ما خيشى انفالته. وكذلك الدين الذي هو مانع لإلنسان من الوقوع  

ذان أص ال يف الضرر الذي قد ال يتبينه مبجرد عقله، وموصل له يف اآلخرة إىل النعيم املقيم. وه
لإلنسان لنيل العلم ابهلل بعد   . أضف إىل هذا كون الدين مؤهِّالاألغراض النفسية )التعينية(

مشيئته سبحانه. وهذا هو األرب العقلي الذي ال يتفطن إليه إال ذوو العقول النرية والنفوس 
 الزكية من الناس. 

)من حيث احلكم ال من حيث الذات(: يكون احلبل وسيلة للوصل إذا  الوصل: -2     
حىت إن أحدمها يشعر بشد   رفاه بيدي من يريدان االتصال معا لغرض من األغراض؛كان ط 

احلبل أو إرخائه من ِقَبل صاحبه. والدين هبذا االعتبار، صلة بني العبد وربه: طرفه األول بيد 
  ثاين امتثال. أو قل: الطرفان معاطرف األول تكليف، والطرف الهللا وطرفه اآلخر بيد العبد. ال

دعاء واستجابة. فتارة يكون الدعاء )مبعىن األمر( من هللا، وتكون االستجابة من العبد؛ واترة 
 يكون الدعاء )مبعىن الطلب( من العبد، وتكون االستجابة من الرب. 

. وكذلك الدين. فإن األهوال ن متيناحبل كي يؤدي مهمته أن يكو ال بد لل املتانة: -3     
اليت يتعرض هلا اإلنسان أثناء سريه التديين تكاد ال تطاق. ولوال متانة الدين األصيلة فيه بسبب 
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  ،اجلعل الرابين، النقطع الطريق بكل من سلكه. غري أن هذه املتانة أو على األصح احلاجة إليها
ال يشعر هبا املتدينون املقلدون. وقد نبني بعض ما يسهل إدراك ذلك فيما أييت من الكتاب 

 إن شاء هللا تعاىل ولو بطريق غري مباشرة. 
وكما أن احلبل مرن، ومرونته ضرورية حىت نتوصل منه إىل مبتغاان؛ فكذلك  املرونة: -4     

أو جمموعة   رأ على العبد، إما فرداليت قد تطالدين مرن حىت يتماشى مع خمتلف األحوال ا
يذوق  إال من  عصر وكل مصر. وهذه املرونة أيضا ال يدركها حقا إنسانية؛ مبا يناسب كل

وهو الذي نعين ابلتدين. أما املقلدون فإمنا خيلطون بني املرونة  سلوك الطريق إىل هللا تعاىل؛
 والتفريط أو التساهل املخل. 

وكما أن احلبل أجزاؤه ومكوانته مرتابطة متداخلة يف أمنت مظاهر الرتابط  الرتابط: –5     
به مرتابطة متداخلة ال ميكن فصل بعضها عن وهو االلتفاف؛ فكذلك الدين مكوانته وُشع

 ،، أو إمهال بعضها مع اإلبقاء على البعض اآلخر؛ دون تعريض الدين من حيث هو كل بعض
الذي يعود على العبد ابلضرر، الذي هو مناٍف للغاية منه. للخلل أو النقصان، 
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 ميزة الدين 

 
لقد اختلط معىن الدين يف عصران على كثري من الناس؛ وذلك بسبب تضارب التعريفات       

انتهى   حىت ؛الدين إهليا أم وضعيااليت يعرِّف هبا كل أهل دين دينهم؛ بصرف النظر عن كون 
ممن ينسبون أنفسهم إىل العقالنية إىل أن ينظروا إىل الدين بريب  األمر عند الغالبية خصوصا

 ال خيلو من إمكان اهتام. وحذر  ،شديد
ويف البداية، ال بد أن نُقصي األداين الوضعية من الكالم، ألهنا حبال مقطوعة. وذلك       

إىل هللا تعاىل ال يُؤخذ عن غريه سبحانه، لكونه األعلم   حلقيقة وبوصفه سبيالألن الدين يف ا
عبد بوصفه سبحانه املالك  مبا يوصل إليه وإىل رضاه، ومبا ال يوصل. وهو املتحكم يف تدين ال

للطرف العلوي من الدين. مث بعد ذلك، ال بد أن نقصي األداين اإلهلية املنسوخة، ألن هللا 
تعاىل قد نزع عنها صفة املشروعية. وهو وحده من ميلك على وجه احلصر منحها إايها أو 

كما جاء    ، هو اإلسالم  نزعها عنها. هذه املشروعية اليت تبقى اثبتة للدين اخلاِت يف زماننا الذي
 . وآله وسلم به سيدان حممد صلى هللا عليه 

مث ال بد أن نوضح أن الدين متعدد الوجوه، بتعدد متعلقاته لدى اإلنسان. فكما أن      
اإلنسان غيب وشهادة، وروح وجسم، وفكر وتلق، ودواع متقابلة؛ فكذلك الدين له إىل كل  

ه، على حنو يضمن له االعتدال قدر اإلمكان.  من خالله يوجهه ويضبطه وينمي ،ذلك وجه
َتِقم  َكَما  وهذا املعىن داخل ضمن االستقامة اليت أُمر اإلنسان هبا يف مثل قوله تعاىل:  َفاس 

 [. 112]هود:  أُِمر َت َوَمن  اَتَب َمَعَك َواَل َتط َغو ا إِنَُّه مبَا تـَع َمُلوَن َبِصريٌ 
من كونه فكرا  من الناس اليوم، يظنون إىل حد بعيد، أن الدين خياطب العقل    غري أن كثريا     

( على وجه القصر. وهو الشيء الذي حيجب عن اجلوانب املتبقية من الدين مركبا )أي حملال
. الدينوالضرورية لضمان جين مثاره. ومما يتناول يف عصران بنوع من االستشكال، قضية تراثية 
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ابستعمال الفكر وحده، حيار وال يتبني مسلكه. واحلقيقة أن هلذا الدين  وهو ما جعل املتدين،
 ابخلصوص جانبني ال بد من متييزمها: 

فإن شئت قلت: املصدران الرئيسان للدين، اللذان مها الكتاب والسّنة، ال يدخالن ضمن      
تعلم  أي من حيث ؛بكيفية تلقيهما من حيث الظاهرالرتاث )املوروث( إال فيما يتعلق 

  توارثه اخللف عن السلف. وهو أيضالفظيهما. فهذا اجلانب يدخل ضمن الرتاث الذي ي
الكسيب ضمن املعرفة الدينية اليت هي تفسري للكتاب والسنة. وهو عندان من   ياجلانب الرتاكم

إن تضخم وتشعب إىل احلد الذي يعوق اإلدراك الصحيح للدين، أو يعوق  ،احلجب التدينية
دين. وهذا احلجاب هو الداعي إىل ضرورة التجديد الديين الذي ذكره رسول هللا  اإلدراك ابل

ُمَِّة َعَلى رَ يـَبـ عَ  َعزَّ َوَجلَّ   »ِإنَّ اَّللََّ   :له يف قو   وآله وسلمصلى هللا عليه   ِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة  أ  ُث هِلَِذِه األ 
اختزال الكم املعريف إىل احلد الضروري والذي . والتجديد هنا هو (28) َمن  جيَُدُِّد هَلَا ِدينَـَها«

 حيصل معه اإلدراك. ولعلنا نعرض هلذا األمر يف موضع آخر بتفصيل أكرب. 
 وإن شئت قلت: للدين جانبان مها:      
عن جيل. فهذا يدخل ضمن الرتاث   الذي هو صورته اليت نتلقاها جيالظاهر الدين  -     

 من وضع هللا تعاىل.  هبذا احلد فحسب، ال أبصله الذي هو
ضمن الرتاث، ألنه    معاملة هللا؛ فهذا ال يدخل أبدا  ابطن الدين الذي هو روحه وجمال  -     

 أم مجاعة.  لعبد بربه، سواء أكان العبد فرداعالقة حية متجددة ل
جانبه  فإن ميزان بني هذين اجلانبني، ميكننا عندئذ أن نتكلم عن تراثية الدين؛ أي عن     

عن جانبه الذي ال يقبل التوريث. وعند كالمنا إذ ذاك لن ُُنّل   مفصوال ،املوروث عن اآلابء
ابلدين ابعتبار املعىن احلقيقي الذي له؛ ال ابملعىن الذي يعطيه إايه بعض الناس من عند 

 .والذي يكون غالبا خمالفا حلقيقته إما كليا وإما جزئيا  أنفسهم،
قراءة الرتاث اليت نسمعها يف زماننا واليت يدعو هبا مفكرون مشارقة  وإن دعوة إعادة      

ما أدى إليه ذلك  ِـ إمنا دعا إليها أصحاهبا ِلما يرونه من تضخم يف املوروث الديين؛ ول ،ومغاربة 
 

 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.349/ 6أخرجه أبو داود يف سننه ) - 28
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التضخم من مشقة لدى املتدينني؛ حىت صار أحدهم يعارض اآلخر وينازعه أكثر مما يعارض 
 .راع منهم إىل حد االقتتال أحياانغ الصوينازعه؛ وحىت بل افرالك

وملا تفطن هؤالء املفكرون إىل سبب اخللل، قالوا: ال بد من إعادة قراءة الرتاث كي ُنرج      
عضهم التخلص  من أسباب التخلف. حىت لقد جعل ب خبرب يقني، لعلنا نرفع بذلك سببامنه 

غرار ما فعلت أورواب مع موروثها   يف حتقيق النهضة جملتمعاتنا )على شرطا ، من قيد املوروث
لكن فاهتم يف ذلك أمور ال بد من تبينها، وإال عادت العملية على األمة بشرٍّ مما   ؛(الكنسي

 صد التخلص منه. ومن ذلك:  قُ 
ليس علينا أن نتعامل مع الدين ابلفكر وحده، ألن الدين كما سبق القول خياطب  -     

 حيصر خطابه يف جانب واحد. وهؤالء الدعاة إىل إعادة وال ،مجيع جوانب احلقيقة اإلنسانية
ليس هلم من وسيلة إال فكرهم، الذي   -صا منهم من يتسمَّو ن ابحلداثينيوخصو -قراءة الرتاث 

نعرض لبعض هذه قد  ولعلنا    ..هو اآلخر من سقطات يف ميدانه، فكيف به يف غريه!  مال يسل
 أو غريه إن شاء هللا تعاىل.  ،يف أبواب هذا الكتاب  ،السقطات متفرقة

 على املرء أن يتناول الدين جمردا؛ أي ليس للمتكلم يف الدين أن يكون متديناال بد  -     
من حيث النظر فحسب. وذلك ألن املتدين إن وفق، يصل إىل مثرات للدين علمية وعملية  

تكلم فيه. أما غريه، فإنه يعتمد الظن يعلم ما يفس ،توسع إدراكه. وإن هو تكلم عند ذاك
ثـَرُُهم  ِإالَّ ظَنّ َوَما يـَتَّ عن احلق. وقد قال هللا تعاىل يف مثل هؤالء:  يحجبوالتغليب، ف  ا  ِبُع َأك 

َقِّ شَ   . [36]يونس:  ا  ي ئِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُغ يِن ِمَن احل 
 ال جيوز قياس اإلسالم يف هذا على النصرانية ألسباب منها:   -     
؛ واملسيحية ختاطب بين خياطب اإلنسان على العموم، زماان ومكاانإن اإلسالم  -     

وسلم. ومن  وآله إسرائيل، من وقت بعثة عيسى عليه السالم إىل مبعث حممد صلى هللا عليه 
 . )يف حكم هللا( وته ابطلة شرعاىل النصرانية، فدعيدعو من النصارى اليوم إ

نها ظاهرية. وقد جاءت لتكميل الدعوة املوسوية  سيحية يف أصلها ابطنية أكثر مإن امل -     
ال تتعرض  نصرانيةا ابطنية. ذاك هو ما جعل النهأكثر م ،اليت كانت على عكسها ظاهرية
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 الدين والدولة عند لتنظيم حياة اجلماعة وإنشاء الدولة. وهو نفس ما أدى إىل الفصل بني
على الكمال واالعتدال.   ،. أما يف اإلسالم، فإن الدين ظاهري/ ابطينالنصارى فيما بعد

وجانبه التعبدي الشعريي، ال ينفصل عن جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وهو ما  
 .فصل فيه بني الدين والدولة بتااتال يُقبل ال

إعادة قراءة الرتاث أن يضع يف حسبانه ما تقدم. وعوض أن يدعو  وعلى من يدعو إىل      
 إىل العلمانية )ابالصطالح النصراين( عليه أن يبحث يف كيفية التوفيق بني الدولة من حيث ما

والذي يشمل الدولة بصفتها   ،أن نبني الدين مبعناه الكامل بل علينا مجيعا ؛والدين ،هي نظام
علم أببعاد الدين وأحكامه ومبقتضيات العصر، ضروري ملن أراد من مكوانته. لذلك فال مكوان

 اخلوض يف هذا املوضوع. وهو أيضا ما تتطلبه عملية التجديد املشروعة عندان. 
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 احلجب التدينية 
 

قد تعوقه، فكذلك للتدين حجب قد متنع أو حترف  ا أن لإلدراك العقلي اجملرد حجباكم      
ألن الدين    ،اإلدراك الذي يضيفه الدين إىل العقل. وقد نسبنا احلجاب إىل التدين ال إىل الدين

فال تصح نسبتها إليه يف احلقيقة. أما التدين   ؛، رافع للحجب رابنيا من حيث كونه منهاجا
ة أو اجلماعية، فهو الذي يعرض له احَلجب. الذي هو الدين حبسب العوامل الشخصية، الفردي

واحلجب التدينية كثرية ألن الفروق الشخصية كثرية. لذلك لن حنيط هبا كلها، بل سنتناول  
 أو ما مييز املرحلة احلالية من حياة أمتنا، وذلك حبسب ما يتيسر. ،الغالب منها، أو الشائع

. فمعلوم أن كن الفصل فيه بينهما دائما، ال ميالفردي واجلماعي ،ما أن التدين ببعديهك      
الفرد هو أساس اجملتمع، واجملتمع هبذا االعتبار مظهر للفرد؛ واجملتمع يف املقابل حميط ابلفرد  

رغم خضوعها ملد  -ومبا أن هذه العالقة جدلية    ومؤطر له؛ فالفرد هبذا االعتبار نتاج للمجتمع.
فإننا لن نفصل بني ما هو  -جه التدقيقم صعوبة حتديدها على و ، ورغوجزر طردا وعكسا

وما هو مجاعي، إال ما يالحظه القارئ نفسه أثناء تتبعه للموضوع؛ اتركني له  فيها، فردي
 أو تتبع ما يريد منه يف غري هذا الكتاب إن هو أراد التفصيل والتوسع.   ،استخالص ذلك بنفسه 

 
 االحنجاب عن القرآن – 1

ومنه القرية   م األحرف والكلمات بعضها إىل بعض؛من قرأ، الذي هو ض  «القرآن »كلمة        
وهي التجمع السكين. وقد ورد بصيغة فعالن للداللة على كمال املعىن )اإلشباع املعنوي(.  

على هذا يكون اجلامع الكامل. وهذا املعىن فيه إشارة إىل الذات احمليطة جبميع   «قرآن »ومعىن  
جامع ملا   لصفات وال بد. والقرآن هبذا املعىن أيضاذاتية على معىن االصفات، مع زايدة معىن ال

ها مبا انفرد به دوهنا. فالكتب السابقة كان يغلب عليها ذكر  وفاضلُ  ،ورد يف الكتب السابقة
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وآله  األفعال والصفات؛ أما الذات، فذكرها نزل على العبد الذايت األكمل حممد صلى هللا عليه  
املناسبة من حيث احلكم. والقرآن هبذا االعتبار، قد فتح أمام اإلنسانية  ملا بينهما من  ، وسلم

أبواب علوم كانت مغلقة لعزهتا. وهي ال حصر هلا كما ال حصر للذات. وقد قال هللا تعاىل  
ُر مَيُدُُّه ِمن  بـَع ِدِه  يف هذا املعىن:   َر ِض ِمن  َشَجرٍَة أَق اَلٌم َوال َبح  َا يف األ  َسبـ َعُة َأحب ٍُر َما نَِفَدت  َوَلو  أمنَّ

َوَلَقد  َصرَّفـ َنا يف َهَذا ال ُقر آِن  : ، وقال أيضا[27]لقمان:  َكِلَماُت اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ 
ءٍ   :، وقال أيضا[54]الكهف:    لِلنَّاِس ِمن  ُكلِّ َمَثلٍ  ]األنعام:    َما فـَرَّط َنا يف ال ِكَتاِب ِمن  َشي 

: فكيف يكون فيه ذكر كل شيء وحنن نعلم أن -مستفسرا ال منكرا-. فإن قلت [ 38
:  ، له مراتب أربعاملوجودات العينية الشخصية ال هناية هلا؟ قلنا: فذلك ألن القرآن كتاب وجود

ُنونٍ يف كِ   إِنَُّه َلُقر آٌن َكِرٌي  األوىل منها هي الذات. وهي املشار إليها بقوله تعاىل:    َتاٍب َمك 
وهذه املرتبة هي مرتبة الكنزية ابصطالح الصوفية. وهي غيب الغيب.   [78- 77]الواقعة: 

وهي أيضا مرتبة السذاجة اليت ال تعرف ابسم. وكل كالم فيها إمنا هو مقاربة عن بعد، إذ ال 
َبل  ُهَو تعاىل: يصح الكالم فيها. واملرتبة الثانية هي: اللوح احملفوظ. وهي املذكورة يف قوله 

، وهذه املرتبة هي مرتبة الصفة العلمية.  [22-21]الربوج:  يف َلو ٍح حَم ُفوظٍ  قـُر آٌن جمَِيٌد 
يف َرقٍّ   واملرتبة الثالثة: هي الوجود املخلوق ومن ضمنه اإلنسان؛ وهي املذكورة يف قوله تعاىل:

 ملكتوب. وهي املذكورة يف قوله تعاىل:. واملرتبة الرابعة هي املصحف ا[3]الطور:  َمن ُشورٍ 
 ٍوَِكَتاٍب َمس طُور  :وكما أن املصحف املكتوب، حمدود الكلمات من حيث  [2]الطور .

معىن اإلعجاز القرآين   وهو، إىل ما ال هناية؛ العدد والصورة، غري حمدود املعاين والدالالت
ما   يف وجه من وجوهه. وهو أيضاة، أي املشار إليه يف آية سابقة بعدم نفاد الكلمات اإلهلي

َبُع ِمن ُه الُعَلَماءُ، َواَل خَي َلُق َعَلى  ... » يف قوله:  وآله وسلمذكره رسول هللا صلى هللا عليه  َواَل َيش 
فكذلك الوجود املخلوق متناه من حيث املظاهر   ؛(29)«...َكثـ رَِة الرَّدِّ، َواَل تـَنـ َقِضي َعَجائُِبهُ 

: إن الوجود يشمل جنس ث األعيان الشخصية. فإن قلت مثالالوجودية، غري متناه من حي
اإلنسان، صدقت، وإن قلت ال حييط به يف الدنيا، صدقت؛ ألن أفراد اجلنس اإلنساين يوجدون 

 
 عن علي رضي هللا عنه. (173-172/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 29
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س كلهم يف صعيد واحد، فهذا ال على الرتتيب ال دفعة واحدة. أما يف اآلخرة فإن وجد النا
وغريهم من   ،ينفي خلق هللا ألفراد آخرين إىل ما الهناية، كاألوالد الناجتني عن اجلماع يف اجلنة

املخلوقات اليت ال يعلمها إال هو سبحانه. وكما أن املصحف متضمن ملراتب القرآن اليت هي 
 ب على التطابق. فمثالملراتالسور واآلايت؛ فكذلك الوجود املخلوق متضمن جلميع تلك ا

، كما أن لكل زمان موسى )ال مبعىن الرسالة(؛ ويف كل  تستطيع القول إن لكل زمان فرعوان
إىل غري ذلك من املقامات املذكورة يف  زمان مؤمنون وكافرون ومنافقون وشياطني وآدم...

 الكتاب العزيز. 
لفهم معاين القرآن؛    ،هو اإلطار العاموتفسري القرآن حبسب ما جاء يف كتب التفاسري، إمنا       

ال كل معاين القرآن كما يظن ذلك البعض. ويف احلقيقة، على املرء أن يتعرض يف كل تالوة  
لفهم جديد؛ فإن مل حيدث، فإمنا حلجاب عارض منع من ذلك. وهذا األمر هو اآلخر ضروري 

دون جتدد لفهم القرآن الذي    ،. إذ كيف يتجدد الدينجتديد الدين اليت ذكرانها مرارا   يف عملية
 ،غري أنه، ليس لكل أحد أن يدعي هذه املرتبة؛ فهي نفيسة وسامية   !..هو حموره وقطب رحاه؟

يف  ال يؤتيها هللا إال من اختصه من عباده. وما قلناه، ال يعين جتديد األحكام مبا ينقضها 
ال، فإمنا هو من قبيل وإن كان هناك جتديد يف هذا اجمل ..!الظاهر، فإن ذلك ال جيوز أبدا

 التفريع ومواكبة العصر ال غري. 
ونزول القرآن من املرتبة الذاتية إىل املراتب اليت دوهنا يف الرتتيب العقلي، هو الذي ورد يف       

القرآن ذكره بلفظ النزول أو التنزل يف العديد من اآلايت. كما أن إعراب القرآن عن مكنوانت 
  حم ل هو املذكور من ابب اإلشارة يف مثل قوله تعاىل: الذات من الصفات واألفعا 

، وهو نفس [ 3-1]الزخرف:  َلَعلَُّكم  تـَع ِقُلونَ  ا  َعرَبِيّ  ِإانَّ َجَعل َناُه قـُر آان   َوال ِكَتاِب ال ُمِبنِي 
. كما أن القرآن من حيث مجعيته الذاتية قرآن، ومن يف مواضع أخرى اإلابنة املذكورة صراحة

 أحكامه الوجودية والعدمية فرقان. حيث 
يتضح من كل ما سبق أن حقيقة القرآن جمهولة لدى املسلمني، إال ملن شاء هللا؛ وجمهولة       

الذين حيصرون معانيه فيما سبق من بعض فهوم السلف. ومذهب التحقيق   ،عند علماء الدين
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م: هل خصكم رسول هللا صلى  أن تلك املعاين من إفهام هللا لعباده. وقد سئل علي عليه السال 
ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال أن يؤيت  »آَل البيت بشيء؟ فأجاب:  وآله وسلمهللا عليه 

إن هللا جتلى لعباده يف كالمه  ». وقد قال جعفر الصادق عليه السالم:  «هللا عبده فهما  يف كتابه
  تعاىل ظاهرا كيف يكون احلق    حكم االسم الظاهر. إذمن  . وهذا التجلي  «ولكنهم ال يشعرون 

من غري جتل؟! فإن قال قائل: إمنا ذلك يكون يف اآلخرة ال يف الدنيا! قلنا: إن ذلك تعطيل  
وعلى من مل تتبني له هذه   ..وقد أخرب هللا به يف كتابه!  لي( حلكم االسم الظاهر يف الدنيا؛)عق 

 ،كي ينصف من نفسه. وعليه أن يتعرض بتوفري أسباهبا  ،العلوم، أن ال يتعجل احلكم فيها
إن كان ممن ينهض إىل طلبها. أما القول على غري هدى من هللا،  ،ألدب مع هللا يف طلبها ابو 

 فإمنا يكشف عورة صاحبه فحسب. 
هل هو بواسطة أم بغريها؟ واملؤكد أنه بواسطة،    :أن نتبنيوالقرآن ابعتباره كالم هللا، علينا       

يَوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن  يُ   لقول هللا تعاىل يف ذلك: ُ ِإالَّ َوح  ِء ِحَجاٍب َأو  يـُر ِسَل َأو  ِمن  َورَا  ا  َكلَِّمُه اَّللَّ
. وكلنا يعلم أن جربيل عليه [51]الشورى:  فـَُيوِحَي إبِِذ نِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ  َرُسوال  

. ولكونه بواسطة،  وآله وسلمهو الذي كان ينزل ابلوحي على رسول هللا صلى هللا عليه    ،السالم 
فإنه لن يطيق عبد خملوق خمالفته لقهرية الكالم  ملمكن خمالفته. أما لوكان مباشراكان من ا

كان القرآن غري متناه من حيث املعاين.    ي. واعلم أن هللا مل يزل متكلما. وهلذا املعىن أيضااإلهل
 . )تعييين( وكالم هللا يف املرتبة الذاتية نفسي، ويف ما دوهنا من املراتب كالم عيين

بقوله:    وآله وسلم، يشري رسول هللا صلى هللا عليه  اختالف طبقات معاين القرآن أيضا  وإىل     
ُرٍف، ِلُكلِّ آيٍَة ِمنـ َها َظه  أُن زَِل ال ُقر آُن َعَلى َسبـ َعِة »  . (30)«ط َلعٌ ٌر َوبَط ٌن، َوِلُكلِّ َحدٍّ مُ َأح 

خلرج الناس مبعاين القرآن عن   ، أي ابب التأويل  ،قد يقول قائل: لو فتحنا هذا الباب      
(. قلنا: نعم، ولكن، ملَ نفتح هذا الباب ما مل وأضلوا )كما فعلت الباطنية مثال حدها، وضلوا

َمن   » إىل خطورة ذلك حني قال:  وآله وسلموقد نبهنا رسول هللا صلى هللا عليه  ..لنا؟يفتح 

 
عن ابن مسعود  ،(82/ 9وأبو يعلى يف مسنده )واللفظ له، ( 109/ 8مشكل اآلاثر )شرح أخرجه الطََّحاِويُّ يف  - 30

 رضي هللا عنه.
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طَأَ  . أتمل كيف أن النتيجة اليت هي اإلصابة مل يعترب  (31) «َقاَل يف الُقر آِن ِبرَأ ِيِه َفَأَصاَب فـََقد  َأخ 
وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه آنفا يف  هنا، ألنه ما أخذ املتأول فهمه عن هللا.)عينها( مسماها 

ُنوٍن  إِنَُّه َلُقر آٌن َكِرٌي قول هللا تعاىل:  الفهم. وانظر أيضا اَل مَيَسُُّه ِإالَّ  يف ِكَتاٍب َمك 
وتدبر كيف جعل هللا ِلَمّس القرآن شرط الطهارة. وإايك أن  [79-77]الواقعة:   ال ُمَطهَُّرونَ 

كما يفهم ذلك عامة الناس، من غسل ووضوء؛   ،طهارة الظاهرية تقصر الطهارة على معىن ال
يف اآلية   «ال»بل املعىن يتوجه على الطهارة القلبية أكثر من غريها. وأدل دليل على هذا، أن 

الكرمية انفية وليست انهية؛ مبعىن، أن مس القرآن غري متأت ملن مل يتطهر، وهو معىن إخباري 
، يستطيع الباطنية؟!.. ألن غري الطاهر ظاهرا   بق إال على الطهارةيف اآلية. وهل هذا املعىن ينط

، عند من يقول بعدم جواز مس املصحف من غري  ولو من قبيل املعصية  ،أن ميس املصحف
 . وضوء
وعلى هذا، فمن أراد أن يتعرض لفهم القرآن، فعليه بتخلية ابطنه مما يغضب هللا تعاىل،      

ملن أراد التوسع.   ،وجمال طهارة الباطن ُمَتناول عند أصحاب السلوك والرتبيةبل ومما سواه مجلة.  
 وهللا املوفق. 

 
 االحنجاب عن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم -2

 ا   ِإانَّ أَر َسل َناَك َشاِهدأَيُـَّها النَّيبُّ  ايَ  إن الرسالة هي مقام التبليغ عن هللا إبذنه لقوله تعاىل:     
. ومبا أن مدار [ 46- 45]األحزاب:  ا  ُمِنري  ا  ىَل اَّللَِّ إبِِذ ِنِه َوِسرَاجإِ  ا  َوَداِعي  ا  َونَِذير  ا  ر َوُمَبشِّ 

األمر على التوحيد، فاعلم أن الرسول على التحقيق واحد. ومبا أن احلكمة اإلهلية اقتضت أن 
عاما جلميع  رسوالال يستمر وجود شخص بعينه يف الدنيا على مدى عمرها، حىت يكون 

أن يكون هلذا الرسول األوحد نواب وخلفاء يف حال غيابه عنها. هذا   البشر؛ اقتضت أيضا،
َوَما أَر َسل َناَك ِإالَّ َرمح َة    ، الذي قال عنه وله ربه:وآله وسلمالرسول هو حممد صلى هللا عليه 

 
/ 7)السنن الكربى (، والنسائي يف 494/ 5( واللفظ له، وأبو داود يف سننه )200/ 5أخرجه الرتمذي يف سننه ) - 31

 ه.(؛ عن ُجن دب بن عبد هللا رضي هللا عن286
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أن هللا تعاىل يف خطابه للرسل   ، انظر كيف. ولتتأكد مما قلنا[ 107]األنبياء:  لِل َعاَلِمنيَ 
عليهم الصالة والسالم يف القرآن الكري، يناديهم أبُسائهم، بينما يف خطابه حملمد صلى هللا 

هنا عهدية كما هو  «الـ» . و«اي أيها الرسول »أو  «اي أيها النيبء»يناديه بـ  وآله وسلمعليه 
 وآله وسلميني أن يؤمنوا به صلى هللا عليه  معلوم. وانظر كيف أن هللا تعاىل أخذ امليثاق على النب

َوِإذ  َأَخَذ اَّللَُّ  إن هم أدركوا زمنه. وأمرهم أن أيخذوا العهد بذلك على أتباعهم. فقال تعاىل:
َمٍة مُثَّ َجاءَُكم  َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما  َمَعُكم  لَتـُؤ ِمُننَّ ِبِه  ِميثَاَق النَِّبيِّنَي َلَما آتـَيـ ُتُكم  ِمن  ِكَتاٍب َوِحك 

َهُدوا َوأاََن َمعَ  ِتُ  َعَلى َذِلُكم  ِإص رِي َقاُلوا أَقـ َرر اَن َقاَل فَاش  ُكم  ِمَن  َولَتَـن ُصرُنَُّه َقاَل أَأَقـ َرر ِتُ  َوَأَخذ 
َوِإذ  َقاَل ِعيَسى اب ُن  عن عيسى عليه السالم: . وقال خمربا[81]آل عمران:  الشَّاِهِدينَ 

رَائِيَل ِإيّنِ َرسُ  َيَ ايَ َمر   َ يََديَّ  ا  وُل اَّللَِّ إِلَي ُكم  ُمَصدِّقَبيِن ِإس  ر ِلَما َبني  ِبَرُسوٍل أَي يت   ا   ِمَن التَـّو رَاِة َوُمَبشِّ
ُُه َأمح َدُ  إليه   هذا، لو مل يكن أمر النبوة راجعا  . وهل كان جيوز كل[6]الصف:    ِمن  بـَع ِدي اُس 

هو عينه معىن اخلتمية الرسالية املتجلية يف أوليته  ،وما نرمي إليه ..!على وجه التخصيص؟
وآخريته: يف أوليته بتخصيصه ابلنبوة قبل خلق اخللق؛ فقد جاء يف احلديث الشريف عن أيب  

َ  اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمىَت َوَجَبت  َلَك النُـّبـُوَُّة؟»هريرة رضي هللا عنه قال:  الرُّوِح َقاَل: َوآَدُم َبني 
آخريته: بكونه أول شافع ومشفع يوم القيامة، وأول من يدخل اجلنة. وقد يف ؛ و (32)َواجَلَسِد«

ِد ل  »أاََن َسيُِّد وُ وردت يف ذكر ذلك أحاديث منها:   َر، َوبَِيِدي ِلَواءُ احلَم  ِد آَدَم يـَو َم الِقَياَمِة َواَل َفخ 
رَ  ِإالَّ حَت َت ِلَواِئي، َوأاََن َأوَُّل َمن  تـَن َشقُّ َعن ُه اأَلر ُض   ،َفَمن  ِسَواهُ  آَدمُ  َوَما ِمن  َنيبٍّ يـَو َمِئذٍ  .َواَل َفخ 

َر«  .(33)َواَل َفخ 
سي، هم الرسل  يف انتظار تشريفه للوجود احل  ،ونوابه الذين كانوا يقومون ابألمر الرسايل      

، الذين سبقوه يف الرتتيب الزماين. أال ترى أهنم أُرِسلوا إىل قومهم خاصة،  عليهم السالم مجيعا
ثـََر  ا  َونَِذير  ا  الَّ َكافَّة  لِلنَّاِس َبِشري َوَما أَر َسل َناَك إِ يف حني أرسل هو إىل الناس كافة!..  َوَلِكنَّ َأك 

 
 .(176/ 27وأمحد يف مسنده )واللفظ له،  (585/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 32
ِريِّ ؛ عن أيب سعيد (362/ 5وابن ماجه يف سننه )واللفظ له،  (309-308/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 33 ُد   اخل 

 رضي هللا عنه.
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ة غري مباشرة جلميع الناس مرسل بصفة مباشرة ألمته، وبصف :[28]سبأ:   النَّاِس اَل يـَع َلُمونَ 
مستغرق لشرائع    وآله وسلممن أول اخللق إىل قيام الساعة. مث، أال ترى أن شرعه صلى هللا عليه  

إشارة إىل تصرفه يف مجيعها؛ ألن  ،ويف إقراره لبعض جزئيات الشرائع السابقة  من قبله كلها!..
ال   ،ري مباشرة. فهل كل هذا وغريهوإما بكيفية غ  ،إما بكيفية مباشرة ،مرجعها إليه كما أسلفنا

 .. مبعىن الواحدية؟ «الرسول» وآله وسلميدل على أنه صلى هللا عليه 
أما خلفاؤه، فهم األفراد من أمته الذين ُوجدوا يف الدنيا بعد أن رحل هو عنها. وهم       

 . الظاهر أو الباطن، أو فيهما معا القائمون مبهمة التبليغ عنه يف
، فعلماء الشرع املبينون لألحكام. وهؤالء خلفاء الرسالية إن هم نصحوا. ويف ففي الظاهر     

الباطن، فالعلماء ابهلل املبينون ألحكام السلوك وآداب األخذ عن هللا تعاىل. وهؤالء هم خلفاء  
النبوة. وقد جيمع هللا ملن شاء بني اخلالفتني، إنه على كل شيء قدير. وكما أن الرسالة ختصيص  

وة؛ أي النبوة حميطة هبا ألهنا أوسع منها؛ فكذلك خالفة الباطن حميطة خبالفة الظاهر  يف النب
)اخلالفة التبليغية ال احلُكمية اليت ما هي إال مظهر هلا(. وهلذا املعىن قال أبو حامد الغزايل رضي 

)أي يقيس أحواله وأقواله   «الصويف يزن على الفقيه، والفقيه ال يزن على الصويف»هللا عنه: 
 حبسب العلم(. وبيان ذلك راجع إىل أصناف العلم. وتفصيل ذلك كما يلي: 

هللا تعاىل له صنفان من العلوم: علم أطلع عليه من شاء من عباده، من ملك ورسول       
ٍء ِمن  ِعل ِمِه  َواَل حيُِيطُوَن ِبَشي    وغريمها، وعلم استأثر به سبحانه. وإىل العلمني يشري قوله تعاىل:

 .  [255]البقرة:  ِإالَّ مبَا َشاءَ 
فله ثالثة أصناف من العلوم: علم أمر بتبليغه، وهو   وآله وسلمأما الرسول صلى هللا عليه      

أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّغ  َما أُن زَِل إِلَي َك ِمن  رَبَِّك  ايَ هذا املبثوث يف الناس، وإليه يشري قوله تعاىل: 
َعل  َفَما بـَلَّغ َت رَِسالََتهُ وَ  قي  ل، وعلم اثن، ُخرّي يف تبليغه حبسب أهلية املت[67]املائدة:    ِإن  ملَ  تـَف 

وهو علم التزكية وعلم الكتاب واحلكمة. وهذا   حبسب السابقة اليت له عند هللا؛وتعرضه له، و 
َمَة َوِإن  َكانُوا ِمن  قـَب ُل َلِفي  َويـُزَكِّيِهم  َويـَُعلُِّمُهمُ  ما ذكره هللا يف مثل قوله تعاىل: ك  ال ِكَتاَب َواحلِ 

. فعلم التزكية هو املصطلح عليه عند أهله بعلم السلوك أو فقه  [2]اجلمعة:  َضاَلٍل ُمِبنيٍ 
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الطريق. وعلم الكتاب هو العلم ابهلل )املعرفة(، وأبُسائه وصفاته. وعلم احلكمة، وهو من 
للكمل من الرجال احملققني.   ا حىت ال خيتل ظاهر وال ابطن. وهومقتضيات االستقامة املأمور هب

ملكانته  ،، ال حيتمله غريه وآله وسلمأما الصنف الثالث من العلوم فخاص به صلى هللا عليه 
الفريدة من احلق جل وعال. فالصنف األول من هذه العلوم لعامة املسلمني والناس، والثاين  
خلاصتهم، وهم أهل مرتبة اإلميان وأهل مرتبة اإلحسان. وال يغرنك ما يقوله اجلاهلون، حىت  

يت هي واجبة لصفة التبليغ ال  شيئا، لكان منافيا  وآله وسلمول هللا صلى هللا عليه  قالوا لو كتم رس
 إن هو كتم ما أُِمر بتبليغه؛ ال إن كتم ما ،يف حق الرسل. وما علموا أن األمر يكون كذلك 

نع عن إدراك ما هو  . وهذا األمر سهل تبينه لوال أن عمى القلوب ميينبغي كتمه مما بيناه سابقا
 هيات عند القلوب البصرية. من قبيل البد

.  وآله وسلماصة، فال بد له من التقرب إليه صلى هللا عليه  واعلم أن من أراد نيل العلوم اخل     
إمنا يبني عن جهله وخمالفته للوحي. أال   ،فإنه بقوله ذاك وإايك أن تصغي ملن يعّد ذلك شركا،

َا يـَُباِيُعوَن اَّللََّ يَُد اَّللَِّ ترى إىل قول هللا تعاىل يف مقام اجلمعية:   فـَو َق ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
وأمثال ذلك مما   [80]النساء:  َمن  يُِطِع الرَُّسوَل فـََقد  َأطَاَع اَّللََّ ، و[10]الفتح:  أَي ِديِهم  

ولسنا هنا يف معرض التفصيل يف هذا املوضوع الرتباطه ابملقام   !..هو بني تصريح وتلميح؟
 ه القبول واالستعداد ال أكثر. إمنا قولنا من ابب التنبيه ملن لو املعريف الذي للشخص )املكانة(،  

وآله  ومن سبل التقرب إليه )وهو من عني التقرب إىل هللا تعاىل(: حمبته صلى هللا عليه      
، وذلك عن طريق االطالع على  التعرف عليه، عن طريق اخلرب أوال. ومن أسباب حمبته وسلم

هو قد حاز اجلمال على  ة. فسريته ومشائله؛ ألن كل طبع سليم ال بد له من حمبته حمبة تلقائي
. وال خيفى فعل اجلمال يف الطباع السليمة.  الكمال حسا ومعىن، ظاهرا وابطنا، َخلقا وُخلقا

 وهذه احملبة هي عمدة التدين على التحقيق، وهي املعينة على ما عداها من سبل التقرب. 
ألوىل. وبفعل هذا  : احلب حلبه والبغض لبغضه. ومها فرع احملبة اومن هذه السبل أيضا     

حمبة مجيع املسلمني من دون تكلف. وهي الصفة اليت يشري   ،الفرع، جيد من أراد هللا له ذلك
 ؛ ألن الذلة ال تتحقق إال مع احملبة.[ 54]املائدة:    أَِذلٍَّة َعَلى ال ُمؤ ِمِننيَ إليها قول هللا تعاىل:  
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ومنها، أي سبل التقرب، حب آله وتوقريهم. وهنا اعتباران: اعتبار التقوى الذي هو عام،       
والذي عليه تتفاوت املعاملة للمسلمني حبسب املستطاع والعلم؛ واعتبار النسبة الدموية إليه  

وهو املميِّز آلل البيت عن غريهم. وقد جاء يف   ، اليت هي أمر آخر؛وآله وسلم صلى هللا عليه 
  ،»أَِحبُّوا اَّللََّ ِلَما يـَغ ُذوُكم  ِمن  نَِعِمهِ : وآله وسلممن األحاديث، مثل قوله صلى هللا عليه  هذا

« ،َوَأِحبُّوين حِبُبِّ اَّللَِّ  َل بـَي يِت حِليبِّ وهو على انقته   وقوله يف َحجته يوم عرفة (34)َوَأِحبُّوا أَه 
َل  اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ تـَرَك تُ »القصواء:  ِتُ  ِبِه َلن  َتِضلُّوا: ِكَتاَب اَّللَِّ َوِعرت َيت أَه   ِفيُكم  َما ِإن  َأَخذ 

 . (35)«بـَي يِت 
على حساب خمالفيه الذين هم على األداين الباطلة   ،ومنها: نصرة دينه ابالنتصار له     

واألهواء احملرفة. وهي متضمنة التباعه واالقتداء به يف أقواله وأفعاله  ،واإليديولوجيات املضللة 
 وأحواله إن أمكن.

وآله  عنده صلى هللا عليه    ومنها: إكرام أمته عموما، ومساكينها خصوصا؛ ألن هلم ملحظا     
إن كنت تريد   سابقني كثري مما يدل على ما قلنا، فتتبعه يف مظانه. ويف ِسرَي الليس لغريهم  وسلم

 االستئناس؛ فإن هذا الكتاب ال يتسع له. 
»اَل تُط ُروين َكَما َأط َرت  :  وآله وسلمكيف يتماشى هذا مع قوله صلى هللا عليه    :فإن قلت     

َا أاََن َعب دُ  قلنا: ال يشكلن عليك هذا   (36)ُه، فـَُقوُلوا َعب ُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه«النََّصاَرى اب َن َمر َيَ، َفِإمنَّ
كما أشكل على كثري ممن يظن نفسه على شيء. واعلم أن اإلطراء املنهي عنه هو كما قالت 

هلل؛ تعاىل هللا عن ذلك كله.     عيسى عليه السالم، من كونه إهلا من دون هللا أو ابناالنصارى يف
أو  ،وال خييفنك بعد ذلك شيء من املدح ،ال غري. قل هو عبد هللا ورسولههذا هو املقصود 

 
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما. (664/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 34
زَي ِد ب ِن عن  (1873/ 4)عن جابر رضي هللا عنه، وعند مسلم يف صحيحه  (663/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 35

َا َأاَن َبَشٌر يُوِشُك َأن  أَي يتَ َرُسوُل َريبِّ رضي هللا عنه بلفظ: » أَر َقمَ  : َأمَّا بـَع ُد، َأاَل أَيُـَّها النَّاُس فَِإمنَّ ِ  فَُأِجيَب، َوَأاَن اَترٌِك ِفيُكم  ثـََقَلني 
ِسُكوا ِبهِ  َتم  َُدى َوالنُّوُر َفُخُذوا ِبِكَتاِب هللِا، َواس  ُل  -َفَحثَّ َعَلى ِكَتاِب هللِا َوَرغََّب ِفيِه  - .َأوَّهُلَُما ِكَتاُب هللِا ِفيِه اهل  مُثَّ َقاَل: َوَأه 

ِل بـَي يِت«بـَي يِت أُذَكِّرُُكُم هللاَ يف أَه   ِل بـَي يِت، أُذَكِّرُُكُم هللاَ يف أَه   .ِل بـَي يِت، أُذَكِّرُُكُم هللاَ يف َأه 
 عن عمر رضي هللا عنه. (167/ 4)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 36



148 
 

َ األَن ِبَياِء«. فإن قلت فما قوله:  وآله وسلم الثناء عليه صلى هللا عليه  من   ُوا َبني  ... و  (37)»اَل خُتَريِّ
ُوين َعَلى ُموَسى» إشارة إىل املرتبة  . قلنا: هذا وأمثاله من ابب آخر: وهو إما (38) .«.. اَل خُتَريِّ

، مث مع الذاتية امللغية لألحكام؛ وهو إذ ذاك يكون ترقية للمخاَطب؛ وإما أدب مع هللا تعاىل
هو سيد   ،ومن حيث كونه سيد األنبياء ،وآله وسلم ورسولنا صلى هللا عليه  ابقي األنبياء.

لتفضيل بني األنبياء للمخاطب عن ا  عني. أو قد يكون هذا الكالم هنياالعلماء واألدابء واملتواض
ل ال بد أن يعلم وجه التفضيل حىت حيصر تفضيله لواحد على   عن غري إعالم من هللا. إذ املفضِّ

  وآله وسلم نعوذ ابهلل من ذلك. وهو صلى هللا عليه  ،اآلخر فيه؛ وإال كان ممن جهل وظلم 
 ال حيب هلم الوقوع يف النقائص.  ،انصح ألمته

: كثرة الصالة عليه. فقد جاء عنه أنه وآله وسلمومن األسباب املقربة إليه صلى هللا عليه      
ِيُل، فـََقاَل: ِإنَّ رَبَّ »قال:  َك، يـَُقوُل: أََما يـُر ِضيَك اَي حمَُمَُّد، أَنَُّه اَل ُيَصلِّي َعَلي َك  إِنَُّه َجاَءين ِجرب 

ر ِإالَّ َصلَّي ُت َعَلي  َأَحٌد ِمن  أُمَِّتَك  ُت َعَلي ِه  ، َواَل يَُسلُِّم َعَلي َك أََحٌد ِمن  أُمَِّتَك ا  ِه َعش  ِإالَّ َسلَّم 
ر  من حمبة واتباع،    إكرامه بكل خري، مما ذكرانه آنفا،. وهل صالة هللا على العبد إال  (39)«؟!ا  َعش 

   ..وغري ذلك مما مل نذكره من النتائج؟!
، أو على األصح وآله وسلم لقد تناولنا بعض احلجب اليت حتجب عنه صلى هللا عليه      

احلجب »إمنا هو من قبيل  ،ن كل ذلكع تلك احلجب؛ لكن ال بد أن نقول إىل ما يرفنبهنا إ
؛ أما احلجب العيانية، فإن رفعها من قبيل كرامة هللا لعباده املصطفني. وعلى من  «اإلميانية

 هللا ورسوله أكرم من أن يرد عبدابكثرة التودد. و  ،املبالغة يف التعرض والتحببيطمع يف رفعها،  
ممن حلظه بعني عنايته، بفضله   ل بني يديه. جعلنا هللا مجيعا واشتاق بصدٍق للمثو  ،جلأ إليه

والعبارة  ،يقصر وآله وسلموواسع جتاوزه. آمني. وعلى كل حال، فالكالم عنه صلى هللا عليه 
 . سبيل فيه إىل بلوغ النهاية أبدا يكل، وال والنظر ،تعجز

 
رِيِّ رضي هللا عنه. (102/ 7( ومسلم يف صحيحه )13/ 9أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 37 ُد   عن أيب سعيد اخل 
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.101/ 7( ومسلم يف صحيحه )121/ 3أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 38
عن زيد بن سهل  (281-280/ 26)واللفظ له، وأمحد يف مسنده  (77/ 2)أخرجه النسائي يف السنن الكربى  - 39

 رضي هللا عنه.
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 ترسيم الدين -3
مع احملافظة على   ،إن ترسيم الدين هو النزول به من درجة الدين إىل درجة العرف والعادة     

مع التفريط يف حقيقته. وقد نبه إىل ذلك  ،اسم الدين له. أو قل هو احملافظة على صورته
يُوِشُك َأن  أَي يتَ َعَلى النَّاِس َزَماٌن اَل يـَبـ َقى ِمَن »يف مثل قوله:    وآله وسلمالرسول صلى هللا عليه  

ُُه، َمَساِجُدُهم  َعاِمرٌَة، َوِهَي خَ  ُُه، َواَل يـَبـ َقى ِمَن ال ُقر آِن ِإالَّ َرُس  اَلِم ِإالَّ اُس  َُدى، اإل ِس  رَاٌب ِمَن اهل 
ويف بقاء االسم  (40) «ُعَلَماُؤُهم  َشرُّ َمن  حَت َت أَِدِي السََّماِء، ِمن  ِعن َدُهم  خَت رُُج ال ِفتـ َنُة َوِفيِهم  تـَُعودُ 

إخبار بذهاب املسمى؛ ألن املقصود من اإلسالم من حيث ما هو دين،   ،وحده من اإلسالم
يق امتثال األمر واجتناب النهي؛ وابلقلب عن طريق التسليم هو االنقياد هلل ابجلوارح عن طر 

والقدر اجلاري علينا؛ فإنه ال فاعل يف احلقيقة إال هللا امللك احلق. ومن  ،للقضاء السابق فينا
امتثل بظاهره واعرتض بباطنه، فهو بعيد عن حقيقة اإلسالم. غري أن هذا األمر حيتاج إىل إميان 

ألنه من   ،ة للمرتبة الثانية من الدين. وعلمه قليل الذيوع يف الناس وهو درجة تفصيلي ،ابلقدر
إال الصوفية أو من   ،علوم املكاشفة. مل يتكلم فيه على مر العصور بعد الصحابة وكبار التابعني

حاذى طريقهم. أما الفقهاء املرتُسون بظاهر الدين، فال قدم هلم فيه. فإن قلت: فلم هذا العلم  
أن حندد  قلنا: ال بد أوالد؟ وإن كان كذلك، فلَم مل يشتغل به الفقهاء؟ ضروري إىل هذا احل

غاية الدين؛ فدين بال غاية كال دين. وغاية الدين هي معاملة هللا ابلكيفية اليت شرعها بقصد 
التقرب إليه سبحانه. واملعاملة مفاعلة )مشاركة( بني الرب والعبد. أي إن ما تعامل به هللا 

أو عليك معاملة منه. ومن معاملته إايك، يتبني لك من العلم هبذه املعاملة   جيلب لك ،تعاىل
  ،نفسها ما مل يكن لديك. فينشأ عن هذه املعاملة والعلوم الناجتة عنها تقرب إىل هللا تعاىل

لى هذا  عوالسابقة اليت له يف علم هللا. فيكون من املعاملني هلل   ،سب ما يعطيه استعداد املرءحب
ان: صنف أدىن، حيصل له األجر بصدق نيته يف التوجه. فهو كمن قال هللا فيه من النحو صنف

رُُه َعَلى  ا  خَي رُج  ِمن  بـَي ِتِه ُمَهاِجر َوَمن   ابب اإلشارة:   ُه ال َمو ُت فـََقد  َوَقَع َأج  رِك   ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه مُثَّ يُد 
ُ َغُفور  ؛ وصنف أعلى حيصل له العلم ابهلل )نور( زايدة [100]النساء:  ا  َرِحيم ا  اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ

 
 عن علي رضي هللا عنه. (318/ 3)أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان  - 40
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  اىل يف ذلك:على األجر، فريتقي يف معاملته للحق بقدر حصول هذا العلم له. وقد قال هللا تع
 مَت ُشوَن ِبِه َويـَغ ِفر  َلُكم  َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ا  َوجَي َعل  َلُكم  نُور  :فالصنف األول [28]احلديد .

أو املقربون. أما من يكتفي بظاهر  ،والصنف الثاين السابقون  ، أو أصحاب اليمني؛األبرار
حانه، فإنه خياف على نفسه من تبعة رغبة يف نيل رضاه سب ،الدين دون نية يف معاملة هللا

والعياذ ابهلل. أما ملَ مل يشتغل الفقهاء هبذا   الذي هو الرايء، إن مل يكن نفاقاالتظاهر الكاذب 
ق بذلك على  العلم، فذلك ألن طريق هذا العلم يف الغالب جمانبة وخمالفة لطريق الدنيا؛ فش

ما يكون  علم والدين، فإنه كثريال بظاهر العلى عكس االشتغا جل النفوس سلوك سبيله؛
مطية إىل نيل الدنيا. وال حاجة بنا إىل أن نطيل يف تفصيل ذلك، ألنه ال خيفى عن ذي بصرية.  

كما نراه اليوم. وعلى األصح   «معلومات »ابملعىن السابق ذكره، ال الدين  «الدين معاملة»فـ 
ين له على التحقيق.  ال د ،ملة لهفمعلومات ال تؤدي إىل معاملة، ال تعترب. أو قل من ال معا

من الناس يفّصلون يف املعاملة فيقولون: منها معاملة هللا، ومعاملة الغري من األمثال،    غري أن كثريا
ومعاملة النفس. وهي يف احلقيقة كلها معاملة هلل. فإن من يعامل غريه من الناس، فإما أن 

كلها راجعة إىل   ما خيص النفس؛ فهي إذا  فس األمر فييعامله وفق ما شرع هللا أو خبالفه. ون
 هللا. فانظر املعىن الذي أومأان إليه، وقس به الواقع يتبني لك معىن الرتسيم للدين. 

، وهو: حمبة الدنيا. اجبة للدين أصال ولرتسيم الدين سبب رئيس، يعد من األسباب احل     
التوجه، فإن القلب إن توجه إىل . فمن حيث لسبب من حجب التوجه واإلدراك معاوهذا ا

. فتجد املرء إذ ذاك يعلم طرق التغلب على . فحسب ، فلن يفقه إال فيها؛ ونعين ظاهراالدنيا
عني   منافسيه فيها، وسبقهم إليها. كل هذا ابألساليب والوسائل اليت ال يفقد معها قيمته يف

  ، فلن يكون له من العلم هبا  ،ةبل قد يصري عندهم من الوجهاء وأهل الرأي. أما اآلخر   جمتمعه؛
إال نبذة ابهتة ال تكاد تفي له ابحلد األدىن من التدين. أما من حيث اإلدراك: فإن بعض 

  ،العقول يغلب عليها حكم احملسوسات دون املعاين. أو على األصح وفيما خيص املفكرين 
ودة هلم اآلن، لذك فإهنم ال يعلمون من املعاين إال ما ينبثق عن احملسوس؛ واآلخرة غري مشه 

أو اجتماعية إلثباهتا؛ ويرون إن   ، فهم يعتربوهنا من قبيل اخليال. وقد يرون لذلك بواعث نفسية 
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  إنسانيا. وال ختفى  وترااث  أصل وضع الدين، الذي يرونه نتاجا بشرايأن ذلك    ،مل يكونوا مؤمنني
 يف الدنيا ويف اآلخرة. النتائج اخلطرية اليت تنجم عن مثل تلك اإلدراكات يف حق أصحاهبا، 

لكن األغرب ليس هم هؤالء الذين ذكران، إمنا هم الفقهاء الذين صاروا دعاة إىل الدنيا،       
يلبسون بذلك على غري العاملني. والدين إن  آخر أخروي؛بدعوى أن الدين ذو شق دنيوي و 

د من  عن ؛أخروي فحسب  ،من حيث التوجه هحققت من حيث املتعلق دنيوي وأخروي؛ لكن
ن الزهد حسب ألفقه فيه. وقد وصل األمر ببعض املتأخرين منهم أن أنكر الزهد. وذاك 

القول ال هو سبب ختلف األمة عن الركب العاملي التقاين والعسكري. غري أن هذا  ،زعمهم
وإىل هذا الصنف من الفقهاء يشري ما رواه الدارمي عن عمران قال:    ينبئ إال عن جهل القائل؛

يف شيء قاله: اي أاب سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال:   ( يوما)البصري قلت للحسن
البصري أبمر  ،الراغب يف اآلخرة ،إمنا الفقيه الزاهد يف الدنيا !قط؟ »وحيك، ورأيت أنت فقيها

 . «املداوم على عبادة ربه ،دينه
ميان )وهي وال بد أن نقول: إن الزهد من أعمال القلوب، وهو من أحوال مرتبة اإل     

ان  للخاصة(. واملعترب يف الزهد هو عدم اعتبار الدنيا يف احلق، ال التقلل منها أو التكثر إن كا
فقد يدعي الزهد أصحاب الدنيا، فإن كلمتهم قالوا إن قلوبنا   موافقني للشرع. لكن هنا لطيفة..

ده  فزه زاهدة. قلنا، فمحك ذلك هو عدم اجلزع عند الفقد. فمن جرب نفسه عند الفقد،
؛ ومن ال فال. وهذا ما يسمى ذوق الزهد عند الصوفية.  عند الوجد، ميكن أن يكون صحيحا

نقول هذا حىت ال يلتبس أمر الزهد ابإلمهال والكسل. وعلى كل حال فالزهد جماله حيتاج إىل 
وحبسب مراتبهم يف معارج الكمال، وهذا الكتاب    ،تفصيل أكثر حبسب األحوال املختلفة للناس

 يتسع لكل ذلك. ال 
َمن  وحب الدنيا حكمه بنّي يف الكتاب والسنة ملن رجع إليهما. فمن كالم هللا تعاىل:      

ألن الدنيا ملك هلل يعطيها ملن يريد  َكاَن يُرِيُد ال َعاِجَلَة َعجَّل َنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن  نُرِيدُ 
ُموممُثَّ َجَعل َنا َلهُ هو سبحانه،  ُحور  ا   َجَهنََّم َيص اَلَها َمذ  ِخرََة َوَسَعى هَلَا    ا  َمد  َوَمن  أَرَاَد اآل 

ُكور َفُأولَِئَك َكاَن َسع يـُُهم   املطلوب إميان وسعي يشهدان لإلرادة    َسع يَـَها َوُهَو ُمؤ ِمنٌ      ا  َمش 
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 [20- 18]اإلسراء:  ا  َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَم ظُور   منُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمن  َعطَاِء رَبَِّك َوَما ُكاّل  
َهُه  قوله تعاىل: ومنه أيضا ُم  اِبل َغَداِة َوال َعِشيِّ يُرِيُدوَن َوج  ُعوَن َرهبَّ َسَك َمَع الَِّذيَن يَد  َواص رب  نـَف 

راَِن َواتَـَّبعَ َواَل تـَع ُد َعيـ   ََياِة الدُّنـ َيا َوال تُِطع  َمن  أَغ َفل َنا قـَل َبُه َعن  ذِك  َهَواُه وََكاَن   َناَك َعنـ ُهم  تُرِيُد زِيَنَة احل 
ََياُة الدُّنـ َيا َمَتاٌع  ايَ  قوله تعاىل: . ومنه أيضا[ 28]الكهف:  ا  أَم رُُه فـُُرط  َا َهِذِه احل  َوِإنَّ قـَو ِم ِإمنَّ

ِخرََة ِهَي َداُر ال َقرَارِ  . تدخل هنا النسبية، أي نسبة املتناهي إىل غري املتناهي. [ 39]غافر:    اآل 
. قلنا هذا القول  [77]القصص:    َواَل تـَن َس َنِصيَبَك ِمَن الدُّنـ َيا  فإن قلت فما قول هللا تعاىل:

ِخرَةَ َوابـ َتغِ   الذي حيتج به أكثر الناس مسبوق بقوله تعاىل: ُ الدَّاَر اآل  ]القصص:    ِفيَما آاَتَك اَّللَّ
، َواَل تـَن َس َنِصيَبَك ِمَن الدُّنـ َيا. وهذا يعين أن التوجه يكون لآلخرة. أما قوله تعاىل: [ 77

يا، من شدة اشتغاهلم أو كادوا ينسون نصيبهم من الدن ،فإمنا هو خطاب خاص للذين نسوا
 عداهم، فال خياطبهم!  . أما من ابآلخرة قلبا وقالبا

ُحبُّ الدُّنـ َيا رَأ ُس ُكلِّ  »وسلم: وآله ومن احلديث النبوي فقد ورد مثل قوله صلى هللا عليه      
َمن  َأَحبَّ ُدنـ َياُه َأَضرَّ ِِبِخرَتِِه، َوَمن  َأَحبَّ آِخرََتُه  »وسلم:  وآله  وقوله صلى هللا عليه    (41)«َخِطيَئةٍ 
ىَن َأَضرَّ   .(42) «ِبُدنـ َياُه، َفآثُِروا َما يـَبـ َقى َعَلى َما يـَف 

 
 مظاهر ترسيم الدين

 اختاذ وزارات الشؤون اإلسالمية يف البلدان اإلسالمية  – 1
وذلك يوحي أبن اإلسالم ال حيكم مجيع شؤون تلك البالد )وهو الواقع(. ومن جهة أخرى      

يوحي أبن ما وافق رؤية وزارة الشؤون اإلسالمية، فهو من الدين؛ وما خالفها فليس منه، أو  
. وعلى األقل حني أريد اختاذ مثل ليس صحيحا دائما على األقل مشكوك يف أصله؛ وهو ما 

ن جيب أن تكون مكان رائسة الوزارات، حىت تعم أحكام اإلسالم كل شؤون هذه الوزارة، كا

 
 (296)ص:  ، حسّنه السخاوي يف املقاصد احلسنة  ( عن احلسن مرسال  102/  13البيهقي يف شعب اإلميان )أخرجه   -  41

 (. األحباث الوضية يف الكالم على حديث )حب الدنيا رأس كل خطيةوملزيد من التوسع يُراجع ما كتبه الشوكاين يف 
 عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه. (486/ 2)ه وابن حبان يف صحيح (470/ 32)أخرجه أمحد يف مسنده  - 42
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يف  حيد من إدراك الناس للدين؛ خصوصااملسلمني. أما واحلال غري تلك، فال خيفى أن ذلك 
الكيد لإلسالم. فإن قلت:  أزمان الفتنة كزماننا، حيث ختتلط اإليديولوجيات ابلدين ويكثر 

الدين مما ليس منه، من غري وزارات كتلك؟ قلنا: تلك مهمة  متكن احملافظة على فكيف إذا  
  ، له ب عليهم التصدي ملا يرونه خمالفاالعلماء األتقياء من األمة. هم حراس الدين الذين جي

بصوت مسموع. وهم يف ذلك ذوو سلطة خمولة من هللا تعاىل، إن مل يتخلوا عنها من تلقاء  
نوا ضمن مؤسسات دينية؛ لكن بشرط االستقاللية  أنفسهم، أو تنتزع منهم. وال أبس إن كا

 التامة عن كل ما ميكن أن يؤثر يف أحكامهم وأقواهلم. 
 
 متيز طبقة الفقهاء  -2

ن حقيقة الفقه غري منحصرة يف طائفة دون طائفة. أال ترى إىل رسول هللا صلى ألذلك      
ا  يقول:  وآله وسلمهللا عليه  ُ ِبِه َخري  ُه يف الدِّيِن ....«»َمن  يُرِِد اَّللَّ فنسب التفقيه هلل  (43) ، يـَُفقِّه 

ال سواه. وعلى هذا فقد يكون يف األمة فقهاء )ابملعىن اللغوي( ليست هلم تلك الصفة الرُسية، 
 وال الزي املتعارف عليه؛ وقد يكون فقهاء رُسيون ليسوا بفقهاء حقيقة. 

 ومتيز الفقهاء الطائفي إمنا كان لعلل منها:       
الطني من أجل الدنيا. وهو ما أوجب عليهم * طلب بعض الفقهاء التقرب من الس       

 يف مواجهة من قد ال يكون مثلهم.  قل معنوي وجدوه يف تكاتفهم مجيعاالبحث عن ث
* البحث عن نفوذ داخل جمتمعاهتم، ال يتم إال بتوحيد صفهم، ولو على مستوى الظاهر        
 فقط. 
 لنيل األغراض.  ضاغطة «ورقة»* املتاجرة ابلرقابة على الدين واختاذها      
: مقاربة إنشاء نظام كهنويت كالذي للنصارى. أي مبعىن أن يكون ومن نتائج هذا التميز     

لدى العامة. فما أمضوه   وصاخص  ،الفقهاء وسطاء )ابملعىن القادح ال احلقيقي( بني العباد ورهبم
رجل الدين عند غري املسلمني. بل وحىت  «صالحية»قُبل يف زعمهم، وما ردوه مل يُقبل. وهي 
 

 ( عن معاوية رضي هللا عنه.94/ 3( ومسلم يف صحيحه )25/ 1أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 43
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يه األمم السابقة عند  بدأ يتسرب إىل أمتنا. وهذا أمر خطري وقعت ف ،مصطلح رجل الدين 
يف مقدمة   وهو مناف لروح الدين. أال ترى عيسى عليه السالم، ملا بعث، كان  فساد أمرها؛

واألمر نفسه وقع عند مبعث حممد   !..من أنكر عليه أحبار يهود )وهم فقهاؤهم الرُسيون(؟ 
. فلو مل يكن الفقه الرُسي من احلجب التدينية، ما حجب أولئك عن  وآله وسلم صلى هللا عليه  

 اإلميان ابلرسول املبعوث، إذا علمنا أن روح الدين مستمرة ومشرتكة بني خمتلف الشرائع! 
 
 تسييس الدين  -3

وهو جعل الدين وسيلة لتحقيق مكتسبات سياسية يف اجتاهني متعاكسني مها: اجتاه احلكم       
يف آن واحد، لكن مبعنيني. فهو )أي  ووسيلة  رضة. وال خيفى أن إقامة الدين غايةواجتاه املعا

عن أي شيء آخر؛ بغض النظر  ،ألنه أمر هللا الذي جيب على العباد القيام به الدين( غاية،
وإال كنا ممن يعبد هللا على حرف؛ مث هو وسيلة لنيل السعادة يف العقىب؛ فهذا من جزاء هللا 

للعبد، فإمنا هو وجه من وجوه الفضل، ومرد  فحىت ما ميكن أن نسميه استحقاقا ومن فضله.
 األمر كله إىل هللا ملن عقل. 

ن يف القيام ابلشعائر بكيفية تكاد تكون أما تسييس احلكام للدين، فهو اختزاهلم الدي     
صورية، مع تضخيم بعض املفاهيم واالحنراف هبا عن احلق. فمن ذلك: السمع والطاعة ألويل  

ىن  دون اعتبار مع ،دون اعتبار طاعة هللا ورسوله. ومنها مفهوم اخلروج عن اجلماعة ،األمر
دون االحتكام إىل الشرع يف سبب  ،قهر املخالفني واملنازعني  اجلماعة يف الشرع. ومنها أيضا

  ، ونعين هبم ذوي التوجه اإلسالمي ،اخلالف. وأما تسييس الدين من قبل املعارضني للحكم
ى حساب جانب والذي يعىن بشؤون احلكم، عل ،فهو تضخيم اجلانب السياسي يف الدين 

اإلسالمية ما غلب عليها  . أو على األصح، من اجلماعات املعاملة هلل أحياان، ال دائما
ومنها ما حاول اجلمع بني األمرين قدر املستطاع. كما أن من األمور اليت مل تتعامل   ،التسييس

خبصوص احلكام(: احلس   كما هو الشأن أيضامعها اجلماعات اإلسالمية بنزاهة وإنصاف ) 
زايدة. وهو ما نراه الديين للشعوب؛ ألنه يف كثري من األحيان ينظر إليه بعني الدمياغوجيا وامل
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ومن احرتامه الذي كان جيب أن يراعى. وعلى عكس ما تراه بعض   ،من قيمته األصلية   صاانتقا
ووفران له عوامل النمو  ،اجلماعات اإلسالمية، لو تعاملنا مع احلس الديين الشعيب بتلقائية

املستويني الفردي   حققنا من مثار الدين علىكنا  السليمة دون انتظار مردود على وجه السرعة، ل
 ما مل نستطعه على مدى عقود من الزمان طويلة.  ،واجلماعي 

فقد الثقة عند املتدين يف املخاِطب الديين الرُسي واملعارض،  من نتائج تسييس الدين:     
على فقدان الثقة يف املخاِطب املعارض، فانظر    بنّي يف ذلك. وإن كنت تريد دليالعلى تفاوت  

إىل ذلك فيما بني اجلماعات اإلسالمية نفسها. إذ ما مل تصل هذه اجلماعات إىل حتطيم 
بعيدة عن اخلطاب  ستكون )ابملعىن الواسع( ال التنظيمية فيما بينها، فإهنا  «العقدية»احلواجز 

حتت  ل الشعوب اإلسالمية؛ وستكون بعُد اإلميانية لك الذي يالمس اجلذور ،الديين األصيل 
 حكم احلجاب الذي مينع عن صحيح اإلدراك. 

 
 التعليم الديين -4

يف تعلم الناس الدين، من معاهد متخصصة،   يتعلق بكل ما ميكن أن يكون سببا وهو ما     
يف   ملقدم عرب كل ما ذكر، يظهر غالباأو مؤسسات عمومية، أو وسائل إعالمية. وإن الدين ا
  من حيث اللغة كأداة ووسيلة خطاب؛   صورة جامدة من حيث املعىن العام للدين ومكوانته، أو

للمعرفة الدينية   بعيدة، أصبحت أقفاال  ود إىل قرون واليت تع  ىت إن بعض التعابري الفقهية مثال،ح
تغيري ن التجديد الديين الضروري يف كل زمان، يوجب ألعوض أن تكون مفاتيح هلا. ذلك 

يت مرت يف العصور السابقة؛  ، ال تفلح معه أنواع اخلطاب الاخلطاب. فإنسان اليوم مثال 
واعتبار  يف التقدي؛ابعتبارين: اعتبار السرعة الذي يقتضي بدوره منهجية ضابطة  خصوصا

يف العلم وبصرية؛ ألن اخلليط الفكري الذي شاب الدين، ال   العمق الذي يتطلب رسوخا
 يُتجاوز ابملقوالت السطحية اجلاهزة. 

فاملطلوب يف التعليم الديين أمران أساسيان: متانة يف عرض األصول وتثبيتها يف مواجهة      
الضروري منه والثابت. أي جتاوز التفريعات السقيمة  أنواع الفكر الطاغية؛ واختزال للفقه يف 
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. ومن أجل التوصل إىل هذين األمرين، ال بد من تغيري  ال تزيد املتدين إال حرية ونفورااليت 
 جتديده مبا يناسب العصر. ال بد من  ،أو على األصح ،اخلطاب الديين

ناس عن الدين: جبعله جماال موم اللع لديين الشائع اآلن، ما زال خطااب حاجباواخلطاب ا     
بقدر  ،ال خيوض فيه إال الفقهاء املتمرسون. وحنن هنا ال نسلب علماء الدين مرتبتهم  خاصا

، لكن قد  . فقد يفضل العاملُ العامَي علما وحتقيقاما ندعو إىل إشراك الناس يف األمر الديين
د واحد ينبغي أن يؤدي مهمته . والكل جسضل العامُي العاملَ إمياان يف بعض األحيان وإدراكايف

خدمة للدين. وعلى هذا النحو كان الدين يف بدايته، ونعين ابلبداية هنا عصر الصحابة رضي  
مشركة للعموم    ،هللا عنهم. مل تكن هلم طبقات علماء أو فقهاء علية، بل كانت من الناس وإليهم

ا وجود طبقة علمية متميزة يف الرأي. وهو ما كان يسهل عملية الرتبية والتصحيح للعموم. أم
 ، فهو أمر ليس من روح الدين اإلسالمي. «الفكر الديين»كما أسلفنا، متعمقة يف 

 
 التعامل مع الدين عرب احلجاب الزماين -5

لدين وهو ما أضفى على الدين صبغة الرتاثية، حىت اندرست معامله عند كثري من الناس. وا     
اجتاه الدين على هذا يكون للزمان وأحكامه، فهو خارج عنه. و  يف احلقيقة، وإن كان معتربا

بني العبد والرب. أما الدين املوروث داخل االعتبار الزماين، فيقطع فيه املتدين كل   عموداي
اهه أفقي/عمودي. وأفقيته اجتو  ، مث منها إىل ربه؛ العصور من عصره هو نفسه إىل عصر النبوة

الذي هو معاملة هللا تعاىل.   ، خمالف ملعىن الدين احلق  ،كهذا  تغلب على عموديته. ودين  أحياان
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإيّنِ َقرِيٌب أُِجيُب َدع َوَة الدَّاِع   وهللا هو القريب، وهو القائل سبحانه:

َتِجيُبوا يل َول يـُؤ ِمُنوا يب َلَعلَُّهم   . والدين ابعتبار البعد [186]البقرة:  يـَر ُشُدونَ ِإَذا َدَعاِن فـَل َيس 
أدى إىل التعسري، مبعىن أن املعاملة   كثر مما هو معاملة. وهو أمر أيضاالزماين حماكاة للمعاملة أ

ر، واحملاكاة عسر ألهنا تكلف. والعسر معلوم أنه خمالف لروح الدين، لقول هللا   يف أصلها يس 
ُ ِبُكمُ  تعاىل: رَ يُرِيُد اَّللَّ َر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ال ُعس   . [ 185]البقرة:   ال ُيس 
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حماكاة يعرفون من الدين إال ما ُسيناه »  وإن من يرومون إعادة قراءة الرتاث، ال شك أهنم ال     
، الذي يباين حقيقة الدين من حيث األصل، فكيف به إن تفرعت عنه صور أخرى «املعاملة

ع الفرع! فال شك أن ذلك سيزيد من صعوبة اإلدراك له، اليت للدين عرب العصور، هي له كفر 
 تؤدي بدورها إىل البعد عن التدين مبعناه احلقيقي واألصلي املراد للشارع. 

وعلى العكس ممن يريد إعادة قراءة الرتاث، الذين يرومون العودة إىل أصول الدين اليت       
أن ُنتزل املوروث   ،لينا يف زماننا هذافإننا نرى أنه ع  -إن أحسنا هبم الظن -كادت تندرس 

الديين الرتاكمي، يف الضروري منه، على سبيل االستئناس فحسب؛ ألن ذلك املوروث املتزايد 
بسبب تضارب  كم مع مرور الزمان، قد أصبح عائقا للمتدين يف جمال املعاملة، من حيث ال

 عوملة. اللذين مل يعودا حمتملني يف عصر ال  ،اآلراء واختالف املذاهب 
»ِإنَّ اَّللََّ وهذا االختزال الذي نقرتحه، إمنا هو روح التجديد الديين املذكور يف حديث:      

ُمَِّة َعَلى رَ َعزَّ َوَجلَّ  . والتجديد يف (44) ِس ُكلِّ ِماَئِة َسَنٍة َمن  جيَُدُِّد هَلَا ِدينَـَها«أيـَبـ َعُث هِلَِذِه األ 
صور للدين متعاقبة. كل صورة منها هلا مميزاهتا دون اإلخالل احلقيقة خمالف للرتاكمية، ألنه 

هلو من خصائصه اليت ليست  ،ابألصول والثوابت. وإن جانب التجديد يف اإلسالم احملمدي
نه ال نيب بعد ابقة ابلنسبة إىل أزماهنا. فحيث إلسواه؛ وذلك ألنه يقوم مقام الرساالت الس 

ومبا أن الدين لو بقي على صورة واحدة، ملا ساير  ،وآله وسلمسيدان حممد صلى هللا عليه 
. والتجديد هبذا املعىن حياة للدين، كما زمان، كان لزاما أن يكون متجدداخمتلف العصور واأل

 أن اجلمود موت له. 
 عرفة الدينية فنقول: هل كان مثالولنبسط األمر، فيما يتعلق ابحلجاب الزماين وتراكمية امل     

الصحابة رضي هللا عنهم، أن يطلعوا على فقه األئمة من بعدهم، حىت يصح من الضروري لدى  
يكون ابلنفي. فإن  ن من األساسي عندهم التمذهب أصال؟! اجلواب حتماتدينهم؟! وهل كا

ومل يكونوا حمتاجني إىل آراء العلماء  ،وآله وسلم قلت: هم كانوا معاصرين للنيب صلى هللا عليه 
إال بعضه. فهذا النور  ،بوة مل ينقطع قط! وما فقه الفقهاء وعلم العلماءمثلنا! قلنا: إن نور الن

 
 ( عن أيب هريرة رضي هللا عنه.349/ 6أخرجه أبو داود يف سننه ) - 44
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  وآله وسلم ال يزال كما كان، بل زاد على ما كان عليه. وانتقال شخص الرسول صلى هللا عليه  
نه سيتفقه كما تفقه الصحابة، فقها  ال يقدح فيه. ومن صدق يف معاملته بتدينه، فإ  ،عن الدنيا

أو قبل ظهور ذلك  ،وىل. أال ترى أن بعضهم كان ينطق ابألمر قبل الوحيابلدرجة األ رابنيا
فهل ذلك إال من  يب بكر وبالل رضي هللا عن اجلميع!..)الواقع(، كعمر وأ األمر يف احلس

ال يف املتدينني. فال  ،فإن قلت: أين حنن من أولئك! قلنا: إمنا حديثنا يف التدين !..الفقه؟ 
دة. مث إن كان نور النبوة حمجواب عنا كما  حتجب عما نقول مبا لديك من مقوالت جاهزة ومقل

وقتئذ، أن ُنالفهم يف التدين بل حيق لنا  !..الصحابة؟  يَُظن، فكيف نكلف شرعا، مبا ُكّلفه
نعين هنا االختالف الواقع يف عموم األمة(. وهو ما يؤدي بدوره إىل اختالف  ، )والعينه

إن سلمنا بسالمة جانبه العقدي والتعريفي. فيكون  ،الدين، على األقل يف جانبه التشريعي 
 الدين دينني بذلك، وهو ما ال يقول به أحد. 

يات ختميته صلى هللا عليه  والذي ذكرانه من بقاء، بل زايدة نور النبوة، هَلَُو من مقتض     
من بعده صلى هللا عليه   ، الحتجنا أن يبعث هللا لنا رسال. ولو مل يكن األمر كذلك وآله وسلم 
. وهذا خالف ما جاء به الوحي من عند هللا كما هو معلوم. وقد نبهنا صلى هللا  وآله وسلم

»َمَثُل أُمَّيِت َمَثُل املََطِر قوله:    أوهلا أم آخرها يف  ،إىل أن األمة ال يدرى أيها خري  وآله وسلمعليه  
َرى َأوَّلُُه َخري ٌ أَم  آِخرُُه« . وهل يكون عموم اخلريية إال بعموم النور؟ وإايك أن يلتبس (45)اَل يُد 

إىل نور النبوة، بل إىل قلة   لفنت؛ فإن الفنت أمرها ليس راجعاعليك ما نقوله مبا حنن فيه من ا
 إليه. وبني األمرين فرق جلي. التمسك بذلك النور والصمد 

 
 حصر الدين يف صورة الشعائر ويف مناسبات معينة  -6

هو  ال خيفى أن حصر الدين يف صورة أداء الشعائر، خيرج به عن مفهوم الدين الذي      
  ة والطقوس اجلوفاء. فالصالة مثال؛ ألن ذلك يدخل ضمن العادمعاملة هللا كما أسلفنا مرارا 

 
قال احلافظ عن أنس رضي هللا عنه.    (334/  19)واللفظ له، وأمحد يف مسنده    (152/  5)أخرجه الرتمذي يف سننه   -  45

 : وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي هبا اىل الصحة. (6 /7) الباري ابن حجر يف فتح
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روحها، والصيام جملرد موافقة الناس، واحلج للفوز ابللقب مما هو شائع عندان اليوم،  دون مراعاة  
ال تفي بشروط التدين، وال متّكن ممارسها من معرفة دينه ومعرفة ربه، بل قد تزيد من كثافة  
حجابه؛ ألنه إىل جانب ضعف تدينه، قد يعتقد )وهو األغلب( أنه أدى ما عليه من حق هللا، 

على األقل ابلنسبة إىل الظروف السائدة اآلن. فيعيش حالة من   ،بصورة صحيحة وأنه متدين
الذي ميكنه من مساملة نفسه يف نظره، فال يعود يطلب التدين احلق، وال   ،التخدير الوجداين

يطمح إىل حتسني عالقته بربه. وهذه احلال أخطر من حال املخالف الذي يرجو أن يتوب يف 
 يوم من األايم. 

من أخص تلك املعاملة. ولكل  ستكون  هلل تعاىل، فإن الشعائر    إذا كان الدين كله معاملة  و      
وارد خاص )معاملة من هللا( ليس لغريها. ونعين    خاص من تلك املعاملة، وهلا أيضا  شعرية وجه

بذلك متيزها بعضها عن بعض. كل هذا يقتضي أداء للشعائر حبضور وأدب. أما اإلتيان 
 حها، فإمنا هو من قبيل احملاكاة كما سبق أن قلنا. بصورهتا دون رو 

جيعله هلل، بينما يتفرغ يف غريه من األوقات   سبات، فهو أن يقتطع اإلنسان وقتاأما املنا     
ك!  لنفسه وأهوائها، وطواغيته الذين يسعى ملرضاهتم. وال خيفى ما يف مثل هذه احلال من الشر 

ه. والدين هو معاملة هلل على كل حال ويف كل آن؛ معه غري  فكأن اإلنسان يعبد هللا ويعبد
عن املعصية!   لى العبد. إذ اإلنسان ليس معصوماحىت يف حال املعصية إن جرى القدر هبا ع

: أن ال يسعى إليها قبل وقوعها، وال يرضى هبا أثناء مقارفتها.  ومن معاملة هللا يف املعصية مثال
ابملقضي. فإن فرغ منها يستغفر هللا ويتوب إليه  وهنا قيل: الرضى ابلقضاء ال يعين الرضى

ومعاملة له. وعلى هذا فقس مجيع   ،بصدق. فهذه األمور كلها عبادة هلل )ابطنة يف املعصية(
.  ..وغريها  ،أ من نشاط وكسل، واجتهاد وملل، وأداء للحق وتقصري، وإصابة وخط  ،أحوال العبد

طرأ عليك نقيضها، انقطع بك احلبل وبقيت   فهذا هو التدين، ال أن تعامل هللا يف حال، فإن 
مع نفسك، كما يدعو إىل ذلك أكثر الوعاظ الذين ال يعلمون. فإهنم أيمرون الناس ابلرب، 

ابستثناء ما يبينونه هلم  ،لكن ال يعلموهنم كيف يعاملون هللا تعاىل إن صدر منهم خالف ذلك
لشق اآلخر. وحنن إذ نقول ما نقول،  وحيجبه عن ا  ،من الوعيد، الذي يوفر شق الصورة للمتدين
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ولكن ندعو إىل وصف  هذا؛يفهم بعض من قد يتصيد مثل سكما   ، ال ندعو إىل املعاصي 
إبظهار ما للمعاملة من   ،العالجات املناسبة لكل حال. وندعو إىل تكميل التذكري ابلوعيد

   أدب يف خمتلف األحوال. وبني األمرين فرق واضح ملن عقل.
 
 بّي األمر واإلرادة  - 4

ومن  منهم العامة،  ن الناس، خصوصالقد وقع خلط كبري على مدى األزمان، لكثري م     
  ،ريوا وأتولوا وسيلة لإلدراك؛ يف إدراك الفرق بني األمر واإلرادة اإلهليني. حىت حتيعتمد الفكر 

يعانون مثل ما  ،وما خرجوا من حريهتم وأتويلهم بطائل. ال سيما وهم يرون بعض علمائهم
ينكر على من خيوض  ،حىت ترى بعضهم ستجالء هذا األمر من قبيل احملال؛يعانون. فعدوا ا

 فيه من دون تريث.
حىت تتميز األحكام.  وما نقصده ابألمر هنا، هو ميزان الشرع الذي أنزله هللا للناس،     

 ، ومن مطيع وعاص، إىل غري ذلك...فمن سعيد وشقي  تايل حىت يتميز الناس فيما بينهم؛وابل
َلَقد  أَر َسل َنا ُرُسَلَنا اِبل بَـيَِّناِت َوأَنـ زَل َنا َمَعُهُم ال ِكَتاَب َوال ِميزَاَن  وقد ذكره هللا يف مثل قوله تعاىل:

. وإن األمر كما هو معلوم إما أمر ابلفعل، أو أمر ابلرتك [ 25]احلديد:    اِبل ِقس طِ لِيَـُقوَم النَّاُس  
لطيفة ال تدرك لكل   ى ما قلنا، فإن يف التكليف حكماتكليف. وزايدة عل ( ومها معا)النهي

 أحد منها: 
نده إال عند البلوغ، وهي السن اليت يكتمل فيها ع  إن املرء ال يكون مكلفا  االبتالء:  –  1     

العقل من حيث اإلدراك احلسي والفكري. وهو الشيء الذي ميكنه من االعتماد على نفسه  
أم يعود  ،يف تدبري أمره. والتكليف هنا اختبار له: فهل يعتمد على ما جيده من قوة يف نفسه

ن َساَن ِمن   يف أموره إىل ربه؟ ويف هذا املعىن جاء قول هللا تعاىل: نُط َفٍة أَم َشاٍج  ِإانَّ َخَلق َنا اإل ِ
. [ 3-2]اإلنسان:  ا  َوِإمَّا َكُفور  ا  َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكر ِإانَّ َهَديـ    ا  َبِصري  ا  بـ َتِليِه َفَجَعل َناُه ُسَِيع نَـ 

 فشكره رجوعه إىل ربه، وكفره احنجابه بنفسه. 
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لعدم دوام التوفيق  ،من أن يعجز ،ال بد للمكلف املريد القيام ابلتكليفالتعجيز:  – 2     
. فحىت األنبياء ثبتت عليهم املعصية  يسري. وال يسلم من هذا أحد أبدا ولو بقدر ،على التمام

. وصرح  [121]طه:  َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فـََغَوى . قال هللا تعاىل:، من هذا الوجهوالذنب
وليس هذا أوان التفصيل فيه. لكن ليست  بذلك أو أملح يف مواضع أخرى، يف حق عدة أنبياء،  

معاصيهم كمعاصي غريهم، ألن مرتبة النبوة جمهولة عند الغري. فال سبيل إىل القول مبا يقول  
  ،ال يف املسمى. وإمنا ذكران هذا يف هذا املوضع ،القاصرون. واالشرتاك هنا إمنا هو يف االسم 

ذا التعجيز من رمحة هللا بعباده، ألنه واعلم أن ه إلبراز هذه اخلاصية اليت للتكليف فحسب.
عند   األصلي، الذي قد يغيب عنهم؛ خصوصا مع دوام الطاعة ظاهرايوقفهم على عجزهم 

الغافلني. فإذا وقع العبد يف املخالفة بعكس مراده، ظهر له أن أمره ليس بيده هو، بل بيد ربه. 
َوَلن  يَُشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإالَّ   . ..» : وآله وسلم وقد جاء يف هذا املعىن قوله صلى هللا عليه 

 . (46) «...َغَلَبهُ 
إن املكلف يف حالة التوفيق، راجع إىل هللا أبمره، ومع حالة املخالفة   السَّْوق إىل هللا:  -3     

راجع إليه من نفسه، عند تبني عجزه وانقطاع حوله وقوته. لكن هذا يف حق املعتىن هبم، أما 
غريهم فعدم التوفيق ابلنسبة إليهم إبعاد وحجاب. وعلى هذا املعىن جيب أن تفهم قوله صلى  

ِإن    :ِإنَّ أَم رَُه ُكلَُّه َخري ٌ، َولَي َس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ لِل ُمؤ ِمنِ   !أِلَم ِر ال ُمؤ ِمنِ   ا  َعَجب»:  وآله وسلم هللا عليه  
 .(47)َلُه« ا  َضرَّاُء، َصرَبَ َفَكاَن َخري    َلُه، َوِإن  َأَصابـَت هُ  ا  َسرَّاءُ َشَكَر، َفَكاَن َخري   َأَصابـَت هُ 

من دون هللا تعاىل؛ ألنه   ن غلبه شهود نفسه، فريى هلا فعالعلى م  إقامة احلجة هلل:  -4     
 لن يستطيع تربئة نفسه من ارتكاب املخالفات. وبذلك يستحق العقوبة بشهادته على نفسه

  ا  ِسَك ال يَـو َم َعَلي َك َحِسيباقـ رَأ  ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـف  :[14]اإلسراء  . 
مبعلوم ما، من أجل إبرازه من العدم إىل الوجود. وهو ما أما اإلرادة، فهي تعلق خاص      

. [ 82]يس:   َأن  يـَُقوَل َلُه ُكن  فـََيُكونُ  ا  ا أَم رُُه ِإَذا أَرَاَد َشي ئِإمنََّ  جاء ذكره يف مثل قوله تعاىل:

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (16/ 1)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 46
  عنه.( عن ُصَهي ٍب رضي هللا227/ 8أخرجه مسلم يف صحيحه ) - 47
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ر عن حكمه،  وعلى هذا، فإن كل ما يظهر على صفحة الوجود فإمنا هو مراد هلل؛ بصرف النظ
. ويف هذا املعىن قال أحد الصوفية عندما سئل: ما يسمى خريا أم مما يسمى شرا وهل هو مما

مراد هللا من اخللق؟ قال: ما هم عليه. يتبني من هذا، أن السعيد من وافقت اإلرادة األمر فيه، 
فصدر عنه املنهي عنه.   ،فظهر منه ما هو مطالب به؛ والشقي من خالفت اإلرادة األمر فيه

أما فيما يتعلق ابإلميان وحده، فال بد من تعاقب    ص يف مسألة اإلميان والكفر؛اخلصو   هذا على
 . صية ولو بقدر ما، كما بينا سابقاالطاعة واملع

ُقل   قول هللا تعاىل:    ثري من العقول، فيقول قائل حاكياقد يعز عن إدراك ك  ،وإن ما قلناه     
َشاءِ  ، فنقول: صدق هللا. ولكن ما قال إنه ال يريدها.  [28راف:  ]األع  ِإنَّ اَّللََّ اَل أَي ُمُر اِبل َفح 

وهو عني ما أشران إليه. ويقول آخر: إذا أراد هللا بعبد معصية، فلم يعاقبه عليها؟ فنقول: أنت 
 ،ن اإلرادة ما تعلقت إال مبعصية معلومة ألمل تفهم معىن اإلرادة بعد، إذ قلت ما قلت. ذلك 

 تُلحق املعصية بذلك الشخص بعينه؛ فذلك لصفة أخرى، هي اثبتة يف العلم اإلهلي، وهي مل
املشيئة. أما اإلرادة فإهنا اتبعة للعلم غري سابقة له يف املرتبة. لكن ال بد أن ننبه إىل أمر هام،  

على    ،وهو أن مراد هللا ال يعلم إال بعد بروزه إىل الوجود. أما قبل ذلك فال يعلم إال إبعالم منه
أو على سبيل الكشف يف حق األولياء استثناء.   ،األنبياء عليهم السالم  سبيل الوحي يف حق

  مث يقول إن هللا أرادها. فهذا بالء ومكر! وقد قال تعاىل:   ،هذا، حىت ال يسعى املرء إىل املعصية
 َُقل  َهاتُوا بـُر َهاَنُكم  ِإن  ُكنـ ُتم  َصاِدِقني   :[ 64]النمل . 

أخص منها ابلنظر إىل الذات. فهي أعم من   فإهنا أعم من اإلرادة، وهي أيضا أما املشيئة     
  ، اإلرادة ألهنا تتعلق ابإلجياد وعدمه، خبالف اإلرادة اليت ال تتعلق إال ابإلجياد. فكل إرادة مشيئة

وليست كل مشيئة إرادة. مث إن املشيئة سابقة على العلم يف املرتبة، خبالف اإلرادة اليت هي 
. وقد يستعاض   القرآن الكري لظهر لك ما قلناله. ولو تتبعت آايت املشيئة واإلرادة يف اتبعة

يف الداللة على املشيئة ابإلرادة أو العكس، من قبيل إطالق اخلاص على العام أو العكس.  
 لكن ذلك ال خيالف ما ذهبنا إليه. 
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ال تتم لك. فإن علمت  ريد أشياءوحنن ما أوردان ذكر األمر واإلرادة إال لنبني لك، ملاذا ت     
، اسرتحت ومل تتعب نفسك يف حتصيل ما ليس حباصل يف الوقت؛ ولتعلم أن أمرك كله  ما قلنا 

بيد ربك، ليس لك منه يف احلقيقة إال النسبة. وهذا ما يدعو العقالء إىل الرجوع إىل رهبم 
 والتربي من حوهلم وقوهتم. وهو مقتضى العبودية هلل. 

من نصوص الشرع ما يدعو إىل األدب مع األمر، فكذلك منها ما يدعو إىل  وكما أن      
األدب مع اإلرادة. لكن األدب مع األمر ظاهر، والذي مع اإلرادة ابطن. والكامل من أعطى  
كل ذي حق حقه. ومبا أن األدب مع األمر مشهور، وعليه يدور كالم الوعاظ، فإننا نقتصر 

على سبيل التنبيه فحسب.    ،مع اإلرادة يف الكتاب والسنة  هنا على بعض ما حيث على األدب
]اإلسراء:    َمن  َكاَن يُرِيُد ال َعاِجَلَة َعجَّل َنا َلُه ِفيَها َما َنَشاءُ ِلَمن  نُرِيدُ فمن ذلك قول هللا تعاىل:  

بة ال وجود هلا مع إرادة هللا، بل هي مظهر إلرادة هللا نفسها، لكن يف مرت ،فإرادة العبد [18
يع  َوَلو  َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمن  دنيا. ومنه قوله تعاىل:  َر ِض ُكلُُّهم  مجَِ ، [ 99]يونس:  ا  يف األ 

رُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمؤ ِمِننيَ ولكنه مل يشأ  ؟! فطلب من الرسول [99]يونس:  أََفأَن َت تُك 
اليت هي األصل يف اإلرادة. وهناه عن إرادة ما   ،أن يتأدب مع املشيئة  وآله وسلمصلى هللا عليه  

هو إرادة اإلميان من الكافر الذي هو كافر يف العلم.    ،مل يرده هو سبحانه. فاإلكراه املنهي عنه
التبليغ والدعوة ال غري. أما قول هللا تعاىل:   وآله وسلمواملطلوب من الرسول صلى هللا عليه 

 اَنُهم  َما هَلُم  ِبَذِلَك ِمن  ِعل ٍم ِإن  ُهم  ِإالَّ خَي ُرُصونَ َوَقاُلوا َلو  َشاَء الرَّمح َُن ]الزخرف:  َما َعَبد 
بغري   يهم قوهلم، إال ألهنم قالوه عنادا منهم واحتجاجاوأمثاله، فإن هللا هنا ما أنكر عل [20

علماء  . ولو كانوا من الاء حقاحجة؛ ومل يقولوه عن علم. فلو قالوه عن علم لكانوا من العلم
لكانوا أدابء مع هللا تعاىل،  عند هللا، ما كانوا كافرين أصال. ولو كانوا علماء أيضا املعتربين

وآله  فذلك كقوله صلى هللا عليه    ،ولنسبوا السيئات إىل نفوسهم، ال إليه سبحانه. أما من السنة 
ٌء، َفاَل تـَُقل  َلو  َأيّنِ فـََعل ُت كَ ... » وسلم:  اَن َكَذا وََكَذا، َوَلِكن  قُل : َقَدُر هللِا َوِإن  َأَصاَبَك َشي 

َتُح َعَمَل الشَّي طَانِ    ... »وسلم: وآله ، وكقوله صلى هللا عليه (48) «َوَما َشاَء فـََعَل، َفِإنَّ َلو  تـَف 

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (56/ 8)أخرجه مسلم يف صحيحه  - 48
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ٍء َقد  َكتَـَبُه اَّللَُّ َلَك، َواع َلم  َأنَّ  ٍء ملَ  يـَنـ َفُعوَك ِإالَّ ِبَشي  َتَمَعت  َعَلى َأن  يـَنـ َفُعوَك ِبَشي  األُمََّة َلو  اج 
ٍء َقد  َكتَـَبُه اَّللَُّ َعَلي َك، رُِفَعِت  ٍء ملَ  َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشي  َتَمُعوا َعَلى َأن  َيُضرُّوَك ِبَشي  اأَلق اَلُم  َوَلو  اج 

 .(49)«َجفَّت  الصُُّحفُ وَ 
وعلى كل حال، فإن ما أوردانه هنا، إما أن يُقبل إبميان اتم، أو أن يدرك من قبل من      

أّهله هللا إلدراك هذه املعاين؛ أما أن ينال ابلفكر، فهو من ضرب احملال. نقول هذا حىت ال 
جهة، وحىت يسلم لنا  من حيث ما هو وسيلة من ،ابلفكر يتعب املرء نفسه يف نيل ما ذكران

َوُسب َحاَن اَّللَِّ َوَما أاََن ِمَن إن وفق لألدب من جهة أخرى. وهللا املوفق ال إله غريه.  ما قلنا،
رِِكنيَ   . [108]يوسف:   ال ُمش 

 
 الفكر والدين -5

جبعل هللا، يف حتصيل    ،وقدرته املتاحة له  ،إن التفكر هو استعمال العقل لوسائله اخلاصة به     
العلوم واستنتاجها. ومبا أن الدين يف صورة مصَدريه األساسني )الكتاب والسنة( يتطلب بعض 

من حيث اجلانبان العلمي والعملي؛ كان ال بد من إعمال الفكر مبقاييسه   ،التعمل يف إدراكه
 املعلومة وضوابطه، يف بلوغ ذلك كله. 

الدين صنفان: الفقهاء واملتكلمون. فالفقهاء ما كان هلم فكان ممن اشتغل ابلفكر داخل      
لو مل يعتمدوا الفكر. واألصوليون   ،ليتوصلوا إىل استنباط األحكام وتفريعها عن أصوهلا

واملتكلمون، حاولوا إجياد األساس املعريف، أو قل عنه املنطق الديين، الذي تنبين عليه األحكام  
 . لنظر يف وسائلها ونتائجها معاعند حتقيقها وا ،والعقائد، حىت ميكن الرجوع إليه

من الزلل. لذلك قد يتوصل الفقيه )ونعين    بد من تقرير أن الفكر ليس معصوماغري أنه ال       
. وهو من أسباب االختالف الوارد عند الفقهاء واملتكلمني  أ به اجملتهد( أو املتكلم إىل اخلط

قد رفع احلرج عن األمة إبثبات األجر الواحد ، ا فيما بينهم. لكن يف اجلانب الفقهي خصوص
الذي استفرغ الوسع يف طلب الصواب؛ الصواب الذي أثبت الشرع ملن  ،للمجتهد املخطئ 

 
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما. (667/ 4)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 49
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تَـَهدَ توصل إليه أجرين. وقد جاء يف احلديث:  رَاِن،   ،»ِإَذا َحَكَم احلَاِكُم َفاج  مُثَّ َأَصاَب فـََلُه َأج 
تَـَهَد مُثَّ   ٌر«َوِإَذا َحَكَم َفاج  طََأ فـََلُه َأج    بسبب اعتبار الشرع للقصور الفكري؛ . وما ذلك إال  (50)َأخ 

وإال لكان طالب اجلميع ابلتوصل إىل الصواب! أما فيما يتعلق بتأصيل املعرفة الدينية الذي 
اخللفية املعرفية   ن إدراك عمق الدين أوألهو جمال املتكلمني، فاألمر حيتاج إىل تفصيل. وذلك  

، ليس من نتاج الفكر، وإن تبني له نسق فكري بعد حصوله. فإن ذلك النسق، مل  الباطنية له
  ، يدرك ابتداء لغموضه، وهذا عينه )أي غموض النسق الفكري(، هو ما جيعل أكثرية الناس

تنكر احلقائق اليت عرب عنها أهل الكشف. والكشف تعليم إهلي ال يدخل فيه الكسب ابملعىن  
ُ ِبُكلِّ َشي    املعروف. وقد قال هللا تعاىل: ُ َواَّللَّ  .[ 282]البقرة:    ٍء َعِليمٌ َواتَـُّقوا اَّللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اَّللَّ

 وإعمال الفكر يف اجلانب الثاين عند املتكلمني أدى إىل:      
 .لفة النهي النبوي الذي ذكر سابقاخما  -1     

( على اخلصوص، قد يكون التوصل إىل منطق للدين مقبول لدى عقل ما )مرتبة   -2     
 للحقيقة كما هي يف نفسها.  خمالفا
من اهندام أسس عقيدة مذهبية   يف أتصيل بعض جوانب الدين، فرارا  التكلف أحياان  -3     

 خمصوصة. 
قد ختتلف وقد    ،أتسيس النظرية )اإليديولوجيا( اإلسالمية وظهورها يف صورة مذاهب  -4     

تفرقة والصراع الداخلي لألمة تتفق يف جزئيات عقائدها. هذا أدى بدوره، مع العصبية، إىل ال
 كما هو الواقع. 

واملذهبية اليت نتكلم يف شأهنا هنا، ليست املذهبية احملدودة اليت مرجعها إىل تفاوت اإلدراك       
 لدى املتدينني، والذي يعود هو اآلخر إىل مراتب املتدينني أنفسهم يف سلم الرتقي الديين. 

إىل توافر  بني املذاهب الفقهية، يعود دائمااصل ويظن أغلب الناس أن االختالف احل      
النص املعتمد أو إىل عدم توافره؛ أو يعود إىل توافر السند العلمي أو العملي، أو إىل عدم  

وهو عقل  فهم النص كالظروف. ويغفلون سببا أساسيا، توافره؛ أو إىل املتغريات اليت تؤثر يف

 
 عن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما. (،131/ 5(، ومسلم يف صحيحه )108/ 9أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 50
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ولذلك فالتفاوت يف اإلدراك العقلي اجملرد عند   الفقيه نفسه، مبا هو مميَّز عن عقول غريه.
امل  الفقهاء، زايدة على التفاوت يف الضبط لعملية التفكر )الذي هو عامل آخر من عو 

هو ما يعين  مؤثر يف النتيجة االجتهادية النهائية عند الفقيه. و   ،(االختالف كما يف القياس مثال 
أو كون  مع جتاوز الشرع بقصد التيسري؛ ،أإما كون اجلميع على خط -ويف مسألة ما-عندئذ 

. هذا إن مل تكن املسألة متعددة الوجوه وحمتملة  أ  له على خط، واملخالفنيواحد على صواب 
واألخذ فيها   ،إن مل تكن مركبة، فتختلف األحكام ابختالف أحكام مكوانهتا ،للتفصيل. أي

 ابعتبار دون اعتبار آخر.
ات وغريها، هو ما حكم به رسول هللا صلى يقني يف الفقهوعلى التحقيق، فإن احلكم الي     

، أو ما كان سيحكم به لو كان بيننا. وعلى هذا فاالجتهاد املوافق هلذا وآله وسلم هللا عليه 
إال إبطالع    ، هو االجتهاد الصحيح. غري أن هذه املسألة غيبية ال تعلم  ،احلكم الثاين االفرتاضي 

 إن شاء.  ،هللا من يشاء من عباده عليها
على ذلك،  من اختالف فكري، فنورد هنا مثال أما خبصوص علم الكالم، وما نتج عنه     

الذات، بينما  لصفات. فاألشاعرة يعتربوهنا شيئا زائدا علىوهو قول املعتزلة واألشاعرة يف ا
ن املعتزلة يعتربوهنا عني الذات. واخلالف الواقع يف احلقيقة صوري ال حقيقة له: وذلك لكو 

األشاعرة اعتربوا يف حكمهم معقولية الذات والصفات، بينما اعتربت املعتزلة الوجود العيين. 
، ال فائدة منه؛ بل ضرره أكرب من  لذلك نؤكد على أن اخلوض يف هذه املسائل لغري أهلها

 نعوذ ابهلل أن نكون من اجلاهلني.  نفعه.
وكمثال على ضرر إعمال الفكر يف غري حمله، نورد مسألة اعتقادية لدى من يتسمون بـ      

: وهي أن هللا تعاىل يوجد يف السماء، وال يوجد يف األرض )تعاىل هللا أن حيده « السلفية»
شيء(. ويُرجعون السبب عندهم يف هذا االعتقاد إىل كون األماكن يف األرض بعضها جنس. 

هون هللا عن ذلك. والقول يف ذلك هو أن حديث اجلارية الذي استندوا إليه وهم يف زعمهم يُنزّ 
وََكاَنت  يل َجارِيٌَة تـَر َعى َغَنما  يل ِقَبَل أُُحٍد »: جاء فيه عن معاوية بن احلكم السلميوالذي 

وَّانِيَِّة، َفاطََّلع ُت َذاَت يـَو ٍم َفِإَذا الذِّيُب َقد  َذَهَب ِبَشاٍة ِمن   َغَنِمَها، َوأاََن َرُجٌل ِمن  َبيِن آَدَم،  َواجلَ 
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ُ َعَلي ِه َوَسلََّم فـََعظََّم ذَ  تـَُها َصكَّة ، َفأَتـَي ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ ِلَك  آَسُف َكَما أَي َسُفوَن، َلِكينِّ َصَكك 
:  َعَليَّ، قـُل ُت: اَي َرُسوَل هللِا، أََفاَل أُع ِتُقَها؟ َقاَل: ائ ِتيِن هِبَا.  ُ؟ َقاَلت  َفأَتـَيـ تُهُ هِبَا، فـََقاَل هَلَا: أَي َن اَّللَّ

: أَن َت َرُسوُل هللِا. َقاَل: أَع   َا ُمؤ ِمَنةٌ يف السََّماِء. قَاَل: َمن  أاََن؟ َقاَلت  . إمنا وجه (51) «ِتق َها، فَِإهنَّ
إىل مرتبة األلوهية؛   الداللة يف هذا احلديث، هو إثبات اإلميان ملن اعتقد أن هللا يف السماء إشارة

مبقتضى   فة كبرية ابلدين، وال كبري إدراك. وعمالكن لديه معر من قبيل التنزيه البسيط، ممن مل تأو  
هذا احلديث، ينبغي أن ال نقصي من اإلميان من كانت هذه حاله، كما قد يفعل بعض  

مل  ،ي هللا عنهمجتاه سذج األمة وبلهها. والذي يؤيد ما نقوله، هو أن الصحابة رض ،الفقهاء
يكونوا كلهم على هذا االعتقاد. فباهلل عليك هل اعتقاد أيب بكر رضي هللا عنه كاعتقاد هذه  

الذي   ،املرأة؟! وهل إميانه وهو الذي رجح األمة مجعاء، كإمياهنا؟! وسبب عدم الضبط الفكري
لعقلية والشرعية وقعت فيه هذه الطائفة بدعوى التنزيه، هو اخللط بني حكم الذات، واألحكام ا

األخرى. وهو أمر، العلم به ضروري ملن أراد اخلوض يف مثل هذه املسائل. لذلك كانت النتيجة 
نزيههم أبنفسهم وضعي، وليس تنزيها ابهلل؛ أي، ليس تنزيها شرعيا. ففي النهاية، إمنا أن ت

 وعلى مقاس إدراكها، نسأل هللا العافية!  ،من صنع عقوهلم ينحتون إهلا
  إن مما حضنا هللا تعاىل على التفكر فيه، ما جاء يف القرآن الكري كمثل قوله تعاىل:و      
 َلِلنَّاِس َما نـُّزَِل إِلَي ِهم  َوَلَعلَُّهم  يـَتَـَفكَُّرون َ َر لِتـَُبنيِّ َفاق ُصِص  و  .[44]النحل:    َوأَنـ زَل َنا إِلَي َك الذِّك 

ََياِة الدُّنـ َيا َكَماٍء أَنـ زَل َناُه ِمَن ، و[176]األعراف:  يـَتَـَفكَُّرونَ ال َقَصَص َلَعلَُّهم   َا َمَثُل احل  ِإمنَّ
رُفَـ  َر ُض زُخ  َنـ َعاُم َحىتَّ ِإَذا َأَخَذِت األ  َر ِض ممَّا أَي ُكُل النَّاُس َواأل  تَـَلَط ِبِه نـََباُت األ  َها السََّماِء فَاخ 

لُ  ُم  َقاِدُروَن َعلَ َوازَّيَـَّنت  َوَظنَّ أَه  َكَأن  ملَ  تـَغ َن    ا  َفَجَعل َناَها َحِصيد ا  َأو  هَنَار  يـ َها أاََتَها أَم ُراَن لَي ال  َها َأهنَّ
اَيِت ِلَقو ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  ُل اآل  َم ِس َكَذِلَك نـَُفصِّ ُهَو الَِّذي أَنـ َزَل ِمَن السََّماِء ، و[ 24]يونس:    اِبأل 

َع َناَب     َشرَاٌب َوِمن ُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن  َماء  َلُكم  ِمن هُ  يـُن ِبُت َلُكم  ِبِه الزَّر َع َوالزَّيـ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواأل 
خَي رُُج ِمن  بُطُوهِنَا  ، و[11-10]النحل:   َوِمن  ُكلِّ الثََّمرَاِت ِإنَّ يف َذِلَك آَليَة  ِلَقو ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

َوِمن   ، و[ 69]النحل:    أَل َوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يف َذِلَك آَليَة  ِلَقو ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ   َشرَاٌب خُم َتِلفٌ 
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ُكُنوا ِإَليـ َها َوَجَعَل بـَيـ َنُكم  َمَودَّة  َوَرمح َة  ِإنَّ يف َذِلَك  ا  ُكم  ِمن  أَنـ ُفِسُكم  أَز َواجآاَيتِِه َأن  َخَلَق لَ  لَِتس 
َا أَِعظُُكم  ِبَواِحَدٍة َأن  تـَُقوُموا َّللَِّ َمث ىَن َوفـُرَاَدى   ، و[21]الروم:   ِلَقو ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ آَلاَيٍت  ُقل  ِإمنَّ

َ يََدي  َعَذاٍب َشِديدٍ  ،  [46]سبأ:    مُثَّ تـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكم  ِمن  ِجنٍَّة ِإن  ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر َلُكم  َبني 
َع َمى َوال َبِصرُي أََفاَل تـَتَـَفكَُّرونَ ُقل  و َتِوي األ   .. . [50]األنعام:  َهل  َيس 

به، نُورد على سبيل التنبيه  ميان ابلفكر، أي كونه ليس منوطاوفيما يبني عدم تعّلق اإل     
ثـَر َت نُوُح َقد  َجاَدل تَـنَ  َقاُلوا ايَ مثال قصة نوح عليه السالم يف سورة هود: قال هللا تعاىل:  ا َفَأك 

حىت يربهن   ،، وهذا حَتدٍّ من الفكر[32]هود:    ِجَدالََنا َفأ تَِنا مبَا َتِعُداَن ِإن  ُكن َت ِمَن الصَّاِدِقنيَ 
ُ ِإن  َشاَء َوَما أَنـ ُتم  مبُع ِجزِينَ  على بطالن الدعوى. ،بعدم وقوع الوعيد  َا أَي تِيُكم  ِبِه اَّللَّ  َقاَل ِإمنَّ

هذا لسان العلم احلق. فإن اإلتيان ابملوعود ليس يف مقدور عبد، بل هو هلل   .[ 33]هود: 
ُ يُرِيُد َأن  يـُغ وَِيُكم  ُهَو رَبُُّكم   وحده. َواَل يـَنـ َفُعُكم  ُنص ِحي ِإن  أََرد ُت َأن  أَن َصَح َلُكم  ِإن  َكاَن اَّللَّ

ع من ذاته، إمنا إبذن هللا تعاىل. وانظر ن النصح ال ينفأل. وذلك [34]هود:  َوإِلَي ِه تـُر َجُعونَ 
وهذا املعىن هو ما ذكرانه  يف مقابل إرادة هللا ابإلغواء. ،أدب نوح عليه السالم يف نفي إرادته

و نفسه من بني الرب وعباده، مبح  ،يف الكالم على األمر واإلرادة. وانظر كيف متم ذلك  سابقا
أَم  يـَُقوُلوَن اف رَتَاُه قُل  ِإِن اف رَتَيـ ُتُه فـََعَليَّ   ذا!يف التأدب. فما أحوج الدعاة إىل مثل ه كماال

رَاِمي َوأاََن بَرِيٌء ممَّا جُت رُِمونَ  ان . وهو ههنا حياجُّهم مبنطق الفكر. وذلك إن ك[35]هود:   ِإج 
فإن إمث ذلك عليه، وال يصيبهم منه شيء؛ أما إن   -افرتاضا-ما يرمونه به من افرتاء صحيحا 

فإن إمث إجرامهم عليهم، وال يصيبه عليه السالم منه   -وهو الواقع-هم ُمكذِّبني للحق  كانوا
شيء. وهذا هو معىن الرباءة. ونوح عليه السالم يف هذه احملاّجة إمنا يُرجع األحكام إىل متعلقاهتا  

نُوٍح َوأُوِحَي ِإىَل  وتصحيح للمعوج منه عند السامعني الواعني. ،احلقيقية. وهو ضبط للفكر 
َعُلونَ  . وتفكرهم  [36]هود:  أَنَُّه َلن  يـُؤ ِمَن ِمن  قـَو ِمَك ِإالَّ َمن  َقد  آَمَن َفاَل تـَبـ َتِئس  مبَا َكانُوا يـَف 

ِيَنامن ضمن فعلهم.   تثبيتا له عليه السالم، وامتحاان    [37]هود:    َواص َنِع ال ُفل َك أِبَع يُِنَنا َوَوح 
من أشد البالء على الفكر؛ إذ كيف يتوصل  ،عن البحر فينة بعيدالفكر. فُصنع السل وحتّداي

ُم  ُمغ َرُقونَ   !..إىل احلكمة من ذلك من نفسه؟   [37]هود:    َواَل خُتَاِطب يِن يف الَِّذيَن َظَلُموا ِإهنَّ
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َلي ِه َمأَلٌ  َوَيص َنُع ال ُفل َك وَُكلََّما َمرَّ عَ جزاء هلم على اعتمادهم على فكرهم من دون هللا تعاىل. 
بفكرهم وقياسهم.   اكهم بواعثه عليه السالم، ووثوقالعدم إدر   [38]هود:    ِمن  قـَو ِمِه َسِخُروا ِمن هُ 

 ََخُرون َخُر ِمن ُكم  َكَما َتس  َخُروا ِمنَّا َفِإانَّ َنس  إن كانت سخريتكم  [38]هود:  َقاَل ِإن  َتس 
أحق ابالعتبار  ،بسبب وثوقكم بفكركم، فسخريتنا منكم أشد من سخريتكم؛ ألن وثوقنا ابهلل

]هود:    َفَسو َف تـَع َلُموَن َمن  أَي تِيِه َعَذاٌب خُي زِيِه َوحيَِلُّ َعَلي ِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ من وثوقكم بفكركم.  
. وقد  نتيجته عذااب من هللا مقيما ومذالن كانت  فالعربة ابلنتائج. واألجدر ابحلسرة هو م   [39

يف مقابل أذى   ،أغلظ هللا هنا يف وصف العذاب، حىت يتنبه الفكر إىل عظم اخلسران يف اآلخرة
قليل يتعرض له املؤمنون يف صورة تكذيب وسخرية. فمن صرب على هذا األذى القليل يف  

نفر من أذى الناس واستهزائهم،  جنا من عذاب كثري يف اآلخرة؛ وبعكس ذلك من  ،الدنيا
أشد مما فر منه. والفكر السليم ال  عصيتهم جملرد ذلك؛ فلينتظر عذاابوجاراهم يف كفرهم أو م

وأي فكر يرى   [40]هود:    َحىتَّ ِإَذا َجاَء أَم ُراَن َوَفاَر التَـّنُّورُ يغيب عنه صحيح القياس هنا.  
َلَك ِإالَّ َمن   قـُل   !..يف فوران التنور عالمة على الطوفان؟ ِ َوأَه  ِ اثـ َنني  ل  ِفيَها ِمن  ُكلٍّ َزو َجني  َنا امحِ 

اهلالك حسب القياس هو  [40]هود:  َسَبَق َعَلي ِه ال َقو ُل َوَمن  آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِليلٌ 
ول أي تصديق صرف ملا جاء به الرس-سابقة عند هللا يف علمه وإميان األغلب. ومن جنا ل

النظر فهم قليل؛ ألن غريهم الذين ُسلبوا صفة اإلميان، إمنا اعتمدوا    -وآله وسلمصلى هللا عليه  
ِم اَّللَِّ  وما أوصلهم إال إىل اخلسران املبني.  العقلي، فلم يغن عنهم شيئا؛ َوَقاَل ار َكُبوا ِفيَها ِبس 

فكان ركوهبم إبذنه سبحانه، وكان جرايهنا   [41: ]هود جَم رَاَها َوُمر َساَها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
ورسوها إبذنه؛ فكانت النجاة هلم إبذنه. ولوال مغفرة هللا هلم، الستحقوا العذاب بذنوهبم وإن 

م، ما ظهرت صفة اإلميان  كانوا مؤمنني؛ ولو يف الدنيا على األقل. ولوال رمحة هللا اخلاصة هب
َِبالِ َوِهَي جَت رِي هِبِم  يف . فيهم أصال يقطع الفكر هبالكهم.  حىت لَ  [42]هود:   َمو ٍج َكاجل 

 َبيَُنَّ ار َكب  َمَعَنا َواَل َتُكن  َمَع ال َكاِفرِينَ   َواَنَدى نُوٌح ابـ َنُه وََكاَن يف َمع زٍِل اي    :فالكون   [42]هود
على من مل يكن منهم، إن كانت املعية ابجلسم   ،مع الكافرين جيلب النتيجة نفسها يف الدنيا
]هود:   َقاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يـَع ِصُميِن ِمَن ال َماءِ فحسب؛ أما إن كانت ابلقلب فهي كفر.  
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اِصَم ال يَـو َم ِمن   َقاَل اَل عَ لغلبة احلجاب عليه. فهو يشهد األسباب وال يشهد املسبب.    [43
وهو حيتمل أال عاصم من هللا إال هو سبحانه، كما حيتمل  [43]هود:  أَم ِر اَّللَِّ ِإالَّ َمن  َرِحمَ 

ذنه. وهذا يف مقابل ما  أن الكون مع املرحومني ابلرمحة اخلاصة )أهل هللا( يعصم من أمر هللا إب
ملرء للهالك مبعية الكافرين، وال يتعرض من نتيجة معية الكافرين. أترى أن يتعرض ا ذكره آنفا

أَر ُض ابـ َلِعي   َوِقيَل ايَ   َوَحاَل بـَيـ نَـُهَما ال َمو ُج َفَكاَن ِمَن ال ُمغ َرِقنَي    !..للنجاة مبعية الصاحلني؟
َوِغيَض ال َماُء َوُقِضَي  فاألسباب عاملة أبمر هللا.  [44-43]هود:  َُسَاُء أَق ِلِعي َماَءِك َوايَ 

ُوِديِّ األ َ  تَـَوت  َعَلى اجل  ا لِل َقو ِم الظَّاِلِمنيَ حتققت جناة املؤمنني.    [44]هود:    م ُر َواس    َوِقيَل بـُع د 
َواَنَدى نُوٌح رَبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ كما بعد هبم فكرهم يف الطريق.   ،بعدوا يف املآل  [44]هود: 

قُّ  ِلي َوِإنَّ َوع َدَك احلَ  َاِكِمنيَ اب يِن ِمن  أَه  َكُم احل  فبعد حتقق هالك ابنه  [45]هود:  َوأَن َت َأح 
. وقد وعد  ناإن كان قد مات مؤم ،الدنيوي، هو يطمع من هللا أن يكون ممن ينجو يف اآلخرة

ابلنجاة يف اآلخرة، وإن اقتضت حكمته أن يناله عذاب يف الدنيا، عم  ، هللا من مات كذلك
ِلَك إِنَُّه َعَمٌل َغري ُ َصاِلحٍ  َقاَل ايَ  القوم الذين كان فيهم.  [46]هود:  نُوُح إِنَُّه لَي َس ِمن  أَه 
َفاَل   ، وذلك حكم هللا فيه. وال نسب بني مؤمن وكافر على التحقيق.فأخربه أبنه مات كافرا

أَل ِن َما لَي َس َلَك ِبِه ِعل مٌ  ِإيّنِ أَِعُظَك لمه.  ألن علمه إىل هللا تعاىل؛ إال أن يُع  [46]هود:    َتس 
َاِهِلنيَ  أََلَك َما لَي َس ابحلقائق.  [46]هود:  َأن  َتُكوَن ِمَن اجل  َقاَل َربِّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك َأن  َأس 

َاِسرِينَ  فرجع إىل حقيقته. [47]هود:  يل ِبِه ِعل مٌ    َوِإالَّ تـَغ ِفر  يل َوتـَر مَح يِن َأُكن  ِمَن اخل 
ِبط  ِبَساَلٍم ِمنَّا  ِقيَل ايَ كغريي، إال أن تتفضل.    [47]هود:   فال يصيبك   [48]هود:    نُوُح اه 

]هود:    َوبـَرََكاٍت َعَلي َك َوَعَلى أَُمٍم ممَّن  َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتُِّعُهم  أو من غريك.    ،سوء من نفسك
َك ِمن  أَنـ َباِء ال َغي ِب نُوِحيَها إِلَي َك َما ُكن َت تِل    مُثَّ مَيَسُُّهم  ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم    الستدراجهم  [48

على من يعرتض عليك مبا   [49- 48]هود:  تـَع َلُمَها أَن َت َواَل قـَو ُمَك ِمن  قـَب ِل َهَذا فَاص رب  
عليه السالم ومن معه،   . وكما أجنى هللا نوحا[ 49]هود:  ِإنَّ ال َعاِقَبَة لِل ُمتَِّقنيَ  يعطيه فكره

ومن معك، وإن اختلفت صورة  )اخلطاب حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم( فكذلك يُنجيك
 النجاة وأسباهبا. 
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ن ألوالسبب الرئيس يف االعتماد على الفكر فيما ال ينبغي، هو البعد عن هللا. وذلك      
د من كل اجلهات، فإنه ال  القلب إذا غلب عليه شهود وجوده )التعني(، واكتنفه هذا الشهو 

ن َساَن َما ملَ  يـَع َلم    .فهام إمنا يُطلبان من هللا أوال وأخريا يقع فيه أن التعليم واإل ]العلق:   َعلََّم اإل ِ
. وإن القوة املفكرة عند العبد كباقي القوى، منوط هبا التكليف. فكما ال ينبغي استعمال  [5

لنا استعمال فكران فيما هنينا عنه كالتفكر يف الذات حواسنا يف املمنوعات، فكذلك ال ينبغي 
اإلهلية. وأما من بّصره هللا حبقيقته، وعلم أن أمره كله راجع إىل ربه، فإنه ينال األشياء ابلتوجه 

اليت من بينها الفكر أم مل يستعمل. ومن    ،إليه سبحانه وسؤاله، سواء استعمل األسباب العادية
؛ وال يستبعدون  ت حجبهم، أهنم يستبعدون أن يعّلم هللا عبدهعجيب األمر عند بعض من كثف

مثله، أو يتوصل العبد من نفسه إىل العلم! ولقد ُسعنا هذا القول صراحة  أن يعلم عبد عبدا
على غريه يف هذا اجملال. ولكن ما عرّب من  حاكما ممن يدعي خالص التوحيد، وينصب نفسه

هود هللا أثبت عنده من اخللق، رجع إليه؛ ومن كان  إال عن حقيقته ومقامه. فمن كان ش ،عرب
شهوده العكس، ظهر منه مثل ذلك، وإن ابلغ يف كتمه. وال خيفى أن من كانت هذه حاله،  

للكتاب والسنة حبسب الظاهر والباطن. فما أقبح حال املستكربين! وأقبح القبيح   اخمالفيكون  
 حال املستكرب على هللا، نعوذ ابهلل من ذلك. 

فإن خطر يف ذهنك، ملَ هُنينا عن التفكر يف الذات؟ فاعلم أنه مبجرد خطور ذكر الذات      
يف قلب غري العامل ابهلل )العارف( يقع املرء يف الشرك. وهو من الشرك اجللي عندان، اخلفي عند  

ك  الذات ال تدر غريان. واملقصود ابلذات هنا املرتبة، ال احلقيقة الوجودية. وحتقيق األمر، أن 
، فإن وقع فهو منها وإليها وال بد. أما الصفات واألفعال، فهي مما جيوز التفكر فيه؛ وذلك أبدا

 .جه التحقيق، ال ينال ابلفكر أيضاللكثرة اليت تتصف هبا. وإن كان علمها على و 
ومن أراد أن يتمثل الفكر، من حيث ما هو آليات وضوابط لالستنتاج، فلينظر إىل      

فإنه مبا يتميز به من وظائف، إمنا هو يف احلقيقة امتداد للفكر اإلنساين    «بيوترالكم»احلاسوب  
نفسه، ومسهل له يف عمله حبسب ما يقتضيه العصر من سرعة واستغالل ألكرب قدر من  
املعلومات يف آن واحد، ال يستطيعها الفكر وحده، وإن كاان يف متناوله من حيث القوة 
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؛ لذلك إن كان ال بد من  هو كامتداد العني ابلنظارة مثال اسوبوالقدرة. وامتداد الفكر ابحل
 متييز صفة طاغية على عصران، فلنقل إهنا الفكر أبصله وجبميع امتداداته وفروعه. 

وإن اعُتربوا خاصة مبنطق  -وال خيفى أن ظن عامة الناس ومنهم الباحثون والدارسون      
وابلتايل   ،أن الفكر هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إىل العلم، حيجبهم عن حقيقة العلم -العصر

فكرية يف جماالت املعرفة الدينية، فوجدانها أشبه   ولقد قرأان لبعض املعاصرين حبواثعن طلبه. 
ذلك اجملال وحتليلها    ما يكون بتضخم فكري، حياول استغالل أكرب قدر ممكن من املعلومات يف

وإن كان  ،من العبث أفقيا، واترة عموداي؛ وطورا طوال وطورا عرضا. يكاد يكون ضراباترة 
 . ي على من ال علم له، فيسميه نتاجا علمياظاهره ينطل

ور، التخلص من هذا التضخم ايت، وقبل استفحال األم و وعلى هذا، فمن أوىل األول     
إدراك عن  ها ال يزيد إال بعداألن الفكر في وعلى اخلصوص يف املعرفة الدينية؛  الفكري،

 عن التدين.  بسائطها؛ فيكون بذلك حجااب
 
 العقيدة  -6

العقيدة هي ما انعقد عليه القلب خبصوص أمر من األمور. وهي من التدين، األسس اليت      
ينبين عليها التدين، أي هي مبوازاة مكانة املسلمات من الفكر. وينبغي أن نبني هنا أن هذه 

ترد يف كتاب وال ُسّنة مبعناها االصطالحي، بل هي من وضع الفقهاء الذين اشتغلوا  اللفظة مل 
بتبويب الدين وصياغة معامله حبسب ما يقبله الفكر الديين؛ أي حبسب منطق الفكر الديين  
ونسقه. فجعلوا فقه العقائد مقدمة لفقه العبادات واملعامالت. واستمدوا أسس فقه العقائد  

يت أكد عليها القرآن وأكدت عليها السنة، كوحدانية هللا تعاىل، وكالصفات  هذا من األصول ال 
على وجه القبول  ؛وآله وسلماليت وصف هبا نفسه يف كتابه أو على لسان نبيه صلى هللا عليه 

ال على وجه التأويل؛ وكوجوب عبادته سبحانه وفق ما شرع؛ وكمعرفة مرتبة الرسالة  ،والتسليم
. ولقد تناولوا هذه األسس بتفصيل يشبع وآله وسلم رسول صلى هللا عليه ووجوب االقتداء ابل

 رغبة املتطلع من املؤمنني، ومينع من تسرب الشرك أو الضالل إىل النفوس الضعيفة. 
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يتضح من هذا أن العقائد كانت عند الصحابة رضي هللا عنهم ضمنية يف عملية التدين.      
. وما ذلك إال ألهنم  اهلم رضي هللا عنهم ابلفكر كثريا لعدم اشتغ  ،كما أهنا كانت بسيطة للغاية

. واإلميان من  وآله وسلم كانوا يعيشون حالة إميانية عالية بربكة معايشتهم للنيب صلى هللا عليه 
كونه يرجع ابلعبد إىل ربه وحييله عليه، فهو كافيه عن تتبع األدلة والرباهني ابملعىن العقلي أو 

  ، عن الدنيا، ومع توايل القرون وآله وسلم لكن مع رحيل الرسول صلى هللا عليه  املعىن الفقهي. 
نزل الناس يف غالبيتهم إىل إميان ال يستغين عن تعضيد الفكر له. فنشأ الفكر الديين التأصيلي  
كما كان عند الفقهاء اأُلول، ومنهم أئمة املذاهب املشهورون. ومع توّسع البالد اإلسالمية 

  ة أو على فلسفات يف تلك األقاليم،على بقااي أداين ابئدة، وعلى أداين منسوخوانفتاحها 
اضطر الناس إىل الكالم يف الدين ابملنطق واملنهجية املتعارف عليها يف كل تلك املعارف؛ حىت 

ومن جهة أخرى، حىت حيولوا دون تسرب  فظ ملتهم وتبيني أفضليتها من جهة؛يستطيعوا ح
المي إليه. فنشأ علم الكالم الذي أصبح جمال حبث العقائد بدون ما ليس من الدين اإلس

ذلك إال بسبب تشعب وما -ألمة اإلسالمية إىل فرق كالمية منازع. وجاءت مرحلة انقسام ا
أي تعدد -ملذاهب والفرق ومذاهب عقدية خمتلفة املشارب. ومع تعدد ا -الفكر وتنوعه

ن الرتكيز على االشرتاك بسبب التعصب أصبح الرتكيز على االختالف أكثر م -العقائد
للمذهب، وبسبب دخول العامة ساحة النزال الفكري بدون توافر شروطه لديهم. أدى كل  

وتسربت معه مظاهر   ،هذا إىل ضعف عند األمة، عادت معه بعض مظاهر اجلاهلية إىل احلياة
قامت مذاهب   بقوة السلطان. وبدعوى التصحيح، من األمم املخالفة أتيدت أحياان أخرى

جديدة ابلنسبة إىل سابقتها. تلك املذاهب اليت نرى أبرزها املذهب الوّهايب، الذي رمى إىل 
 -وما يزال-ختليص األمة من شوائب الشرك والعودة هبا إىل التوحيد األصلي؛ ألنه كان يرى 

من  وهو احلقأن هذا هو األساس الذي ينبغي أن تنبين عليه كل اجلوانب األخرى للتدين. 
لكن، مع إعمال الفكر يف جمال التوحيد، ظهر عند أصحاب هذا املذهب   حيث املنطلق؛

توحيد نظري سطحي شكلي )وإن وافق ظاهر النصوص يف رأي من ال علم له( أسقطهم يف  
عني الشرك من حيث التحقيق، بسبب عدم ضبطهم للمراتب العقلية وضبط األحكام الشرعية  
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ومل يطلبوه   ،ة. وكل ذلك ألهنم جعلوا التوحيد حتت تصرف فكرهماملتعلقة بكل مرتبة على حد
  ها عند انقالب الدواء داء. أضف إىل كل هذا، ما نمن عند رهبم. فزادت األمة حمنة على حم

ستعمار. فهذا الفكر الالديين اجملرد يغزوها مبعارفه الكونية  واجه األمة من حتد إابن حقبة اال
خرى حنو  أعليه من ضعف يف إدراك دينها. حىت ذهبت طائفة  وإجنازاته الباهرة، مع ما هي

من هتمة اخلرافية. فأمهلت بذلك أساس الدين   ( الدين قدر املستطاع، هروابَمنطقة )من املنطق
الذي هو اإلميان )التصديق(. من هؤالء من ُعرفوا ابإلصالح كمحمد عبده ومن شاهبه. وما  

ار فيما يسمى مبطابقة النصوص الشرعية للعلوم الكونية زلنا إىل يومنا هذا، جند أثر هذا التي
احلديثة؛ حىت يوجد للدين سنٌد عقلي يف زعم الزاعمني، وإن كان ظاهر األمر ال يشي بذلك. 

أنه املطلب واملخرج من ذلك النكوص   ( ظناوذهب آخرون حنو الفكر اجملرد )الفلسفة املادية
بذلك اإليديولوجيات )املذاهب الفكرية( حمل  املادي واملعنوي الذي تعانيه األمة. فحلت

ابشرتاكية قومية إىل  جديدة. فمن شيوعية عاملية مرورا العقائد الدينية، واختذت هلا منطلقات
  مرضا -واإلنسانية معها أو بعدها-تكنلوجية وفكرية. فزادت األمة  رأُسالية ليربالية إىل حداثة

وصل احلد ابإلنسان معها، إىل حالة التشوه.  على مرض. وكانت األدوية مرة أخرى أدواء،
عند الكثريين. ومع الفكر وقواه، صار    صورته الظاهرة، صار ابطنه حيواان منحطافهو مع بقاء  

سيطروا  شطر من هؤالء شياطني. فبدأ اجلهد يذهب منهم إىل َحب ِك احليل وإتقان التلبيس كي ي
ن، وأبلغ ما يسيطرون، يف مظهر حاد وحديث أكثر ما ميك  على غريهم ويستغلوه ماداي ومعنواي

هذا الكتاب، وإن كانت   اق؛ ال نريد هنا أن نفصله تفصيال؛ فليس هو غرضنا منلالسرتق
 بعض عيناته جلية ال حتتاج إىل بيان.

ن اكتفى املتكلمون صلون، فلقد صار املتكلمون يبحثون؛ وإن كان األئمة األولون يؤ وإ     
كرون املتأخرون ينتقدون، فريدون. ويف مناذج هلذه املراتب )من الرتاتب( ابلبحث، فلقد صار املف

نورد صورا جتمل ما كان يسود كل مرحلة. فلقد بلغنا عن اإلمام مالك رضي هللا عنه أنه عندما  
تَـَوىسئل عن قول هللا تعاىل:  ، قال: االستواء معلوم ]ملن  [5]طه:  الرَّمح َُن َعَلى ال َعر ِش اس 

َفاَل َورَبَِّك  يف قوله سبحانه: وهذا ما ُساه هللا تسليماهللا تعاىل[، واإلميان به واجب ]صدق 
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ُدوا يف أَنـ ُفِسِهم  َحَرجاَل يـُؤ ِمُنوَن َحىتَّ حيَُكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـ نَـُهم  مُثَّ اَل  َقَضي َت َويَُسلُِّموا ممَّا  ا  جيَِ
ِليم   ؛ بل هو نظر وفكر[ احتيج إىل الفكر معه فليس إمياانإن فوإال،  ؛[ 65]النساء:  ا  َتس 

والسؤال عنه   ره فيكون من املتقولني على هللا[؛والكيف جمهول ]كي ال يقول فيه من عند فك
بقدر ما  ،ألن املؤمن احلقيقي، ليس يف حاجة إىل تكلف التفكري يف مثل هذه املسائل ؛بدعة

؛ وتقوية يقينه حىت يصري مشاهدة.  إميانه حىت يصري يقينا  به وتقويةهو حباجة إىل متتني عالقته بر 
 فهذه الطريق تبلغ بصاحبها ما ال يبلغه الفكر. 

ذلك  . واستعانوا يف مسائل العقيدة؛ أي جعلوها موضوعاأما املتكلمون، فصاروا يبحثون      
ميان«؛ مبناهج الفلسفة، وظنوا أن ذلك سيوصلهم إىل ما ميكن أن نسميه »الربهنة على اإل

خارقني بذلك »القوانني« اإلميانية نفسها. وكنموذج هلذه الفرق َنخذ القدرية )الذين ينكرون 
التقابل التام يف هذه املسألة    القدر( واجلربية )الذين ينكرون نسبة األعمال إىل العباد(. ومها على

من إنكار القدر بسبب قصور   ينها. فاألولون حىت يقبلوا فكراي اجلزاء األخروي، مل جيدوا بدابع
. وما هذا إال قدرة ما إىل العبد، فجعلوه جمرباإدراكهم؛ واآلخرون، مل يستوعب توحيدهم نسبة  

وإدراك حقيقة القدرة املنسوبة إىل العبد. يظهر لنا من    ،بسبب قصورهم يف إدراك معىن التوحيد
كثرية امتازت    دراك كل منها. وأحياانليت ميزت إهذا، أن الفرق الكالمية ما متيزت إال ابلفوارق ا

 اليت لكل منها.  ،بسبب العيوب الفكرية والنواقص  ،بعضها عن بعض
أو إىل اإلبقاء   ،فقد اضطروا إما إىل نبذ الدين كلية  ،أما من أتثروا ابلفكر االستعماري     

ت الدين. إىل حني بلوغ مرحلة يتمكنون فيها من إعالن مو  «منهجية التدرج» عليه عاملني بـ
واستعملوا يف سبيل ذلك أساليب تلفيقية ملتوية ال يقبلها الدين، كما ال يقبلها الفكر السليم.  

ية أو فكرية حبت، إبعطائهم تفسريا، إما للدين وإما للوجود وإن كل أهل عقيدة فكرية دين
بوا عن  وبرتكيزهم على مبىن تلك العقيدة، والعمل على نشرها والدفاع عنها، قد احنج عامة،

اإلدراك احلقيقي ملباحث عقائدهم، وعّرضوا أنفسهم ملخالفة احلق، والذي قد ال يتبني هلم إال  
 مع املوت. 
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بني الفرق والطوائف املختلفة، وإما داخل مذهب واحد  فيما  ولو أردان حتقيق العقائد، إما       
ولو يف جزئية واحدة  وطائفة بعينها؛ لتبني لنا أن لكل فرد عقيدة خاصة به ختتلف عن غريها

العباد   «أتطري»أو السهو. نستخلص من هذا أنه يصعب    أمن اجلزئيات؛ ولو على سبيل اخلط
صيل األقوال كتوضيح املبادئ األساسية دون تف  ، إال على سبيل املقاربة؛من الناحية العقدية

از كل فرد  إال بسبب اختالف التعينات نفسها بعضها عن بعض، وامتي فيها. وما الذي قلنا،
من أفراد الناس عن غريه من حيث االستعداد. وعلى هذا، فإن التأطري العقدي املنبين على 
حبث الغيبيات أو القراءات الوجودية الفكرية، يسري يف االجتاه املعاكس لطلب العلم احلقيقي،  

 الذي هو حبسب النسق الوجودي الرتاتيب. 
قائد ولونتها بلوهنا؛ الوالءات السياسية، واملذاهب  ومن األسباب اليت سامهت يف صياغة الع     

ية الرؤ  بذلك مركبة، وصار اعتبار تبينوالقراءات املختلفة للتاريخ. فصارت العقائد  ،السياسية
عند  العتبار أسس الدين نفسها؛ خصوصا أو يكاد السياسية أو التارخيية نفسها، مساواي

 العامة من معتنقي هذه املذاهب. 
ن من املسائل املشّكلة للعقائد الدينية على اخلصوص، اإلهلية منها والوضعية؛ مسأليت  غري أ     

التشبيه والتنزيه. فالتشبيه هو اشرتاك الصفات اإلهلية وصفات احملداثت يف اللفظ وهو أدانه؛  
أو نزوع هذا االشرتاك حنو احلس وهو أقصاه. ومنه كانت األصنام املنحوتة آهلة عند بعض 

والتنزيه هو االفرتاق احلاصل بني الصفات اإلهلية وصفات احملداثت يف اللفظ وهو   األقوام.
، فالتنزيه خلوص وافرتاق. واعلم أن أدانه. فإذا كان التشبيه اشرتاكاأقصاه، أو يف املعىن وهو 

أصل التشبيه والتنزيه هو األحكام العقلية الثالثة اليت هي: الوجوب واإلحالة )االمتناع( 
 أو اإلحالة. لذلك من عرف إىل أي ن. فالتشبيه من اإلمكان والتنزيه من الوجوبواإلمكا

حضرة من هذه احلضرات تعود صفة من الصفات، علم وجه التشبيه وعلم وجه التنزيه. ومن  
 مل يعرف مل يعلم. 

 وإن العقول، خبصوص التشبيه والتنزيه، تنقسم إىل ثالثة أقسام حبسب قوة اإلدراك وضعفه:     
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إىل احلس، لغلبة إدراكه عليها دون املعاين.  وهي تنزع دائما العقول الضعيفة: -1     
على صفات احملداثت املعلومة عندها. ومن  ،فتجدها تنزل الصفات اإلهلية الوارد هبا الوحي

ريي ، بل تتوجه حنو اجلانب العملي الشع، أهنا ال ختوض يف العقائد كثريا رمحة هللا هبذه الطائفة
 يتوافر هلذه الطائفة إميان قد ال يكون لليت بعدها.  للدين. ومع ذلك كله، فأحياان

للخطر. ذلك ألن هلا نوع إدراك    وهي أكثر هذه األصناف تعرضا   العقول املتوسطة:  -2     
للمعاين )بسبب قدرهتا على إعمال الفكر( مع إملام بنصوص الشرع. ومن هؤالء: الفقهاء 

ذه الطائفة خبالف األوىل، يكون حنو التنزيه املطلق؛ حىت إهنم خيرجون واملتكلمون. ونزوع ه
ببعض النصوص التشبيهية عن مدلوالهتا إىل معاٍن يتأولوهنا، حىت خيلص هلم التنزيه. وما وقعوا 

من إال بسبب جهلهم ابحلقائق، وجهلهم هبذا اجلهل. فهم يظنون أهنم أعلم  ،يف مثل ما وقعوا
: إن يكن أحد يعلم مدلوالت - لسان املقالإن مل يكن ب-ان احلال غريهم. ويقولون بلس 

، فهم حنن. ومن النصوص التشبيهية اليت يرّد مدلوهلا هؤالء، مثل قول الرسول النصوص الشرعية 
ين،  ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل يـَو َم ال ِقَياَمِة: اَي اب َن آَدَم َمرِض ُت فـَلَ »:  وآله وسلم صلى هللا عليه   م  تـَُعد 

ا  َقاَل: أَمَ [ ]وسؤال العبد هنا من منطلق التنزيه َقاَل: اَي َربِّ َكي َف أَُعوُدَك؟ َوأَن َت َربُّ ال َعاَلِمنيَ 
َت َأنَّ َعب ِدي ُفاَلان   هُ  َعِلم  َتيِن ِعن َدُه؟ ؟َمِرَض فـََلم  تـَُعد  َتُه َلَوَجد  َت أَنََّك َلو  ُعد  واحلضرة ] أََما َعِلم 

يِن، َقاَل: اَي َربِّ وََكي َف أُط ِعُمكَ هنا حضرة تشبيه وإمكان[.   ُتَك فـََلم  تُط ِعم  َتط َعم  ؟ اَي اب َن آَدَم اس 
َت   ؟ َوأَن َت َربُّ ال َعاَلِمنيَ  ُه؟ أََما َعِلم  َتط َعَمَك َعب ِدي ُفاَلٌن، فـََلم  تُط ِعم  َت أَنَُّه اس  َقاَل: أََما َعِلم 

َت  أَنََّك لَ  َتُه َلَوَجد  ِقيِن اَي اب َن آَدَم اس    ؟َذِلَك ِعن ِديو  َأط َعم  َقيـ ُتَك، فـََلم  َتس  قَاَل: اَي َربِّ َكي َف   !َتس 
ِقيكَ  َقاَك  ؟؟ َوأَن َت َربُّ ال َعاَلِمنيَ َأس  َتس  ِقهِ َقاَل: اس  أََما إِنََّك َلو  َسَقيـ َتُه  !َعب ِدي ُفاَلٌن فـََلم  َتس 

َت َذلِ  فتجد هذه الطائفة من العقول حتيل معاين املرض واجلوع والعطش   (52) «َك ِعن ِديَوَجد 
على العبد بسبب التنزيه الغالب على العقل )وهو صحيح من وجه( لكن ليس هو مدلول هذا  

 «مرضت»احلديث القدسي. فلو كان هذا هو املعىن، مل يقل هللا على لسان نبيه 
رسوله أعلم مبا ينبغي أن يتصف به احلق مما ال ينبغي.  . وهللا و «استسقيتك»و  «استطعمتك»و

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (13/ 8)أخرجه مسلم يف صحيحه  - 52
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ول  وهو أحرص على أن يعتقد العباد يف رهبم احلق دون غريه )من ابب األمر(. لكن هذه العق
ل النص على ظاهره. فال  ، وبسبب نقص يف إمياهنا، ال تقوى على قبو لقصورها املذكور آنفا 

  ،من احلق، يف مثل هذه احلال، يؤمن ابلوحي كما هول )ال التأويل(. واملؤ إال التأوُّ  جتد خمرجا
م. وعلى  علم ذلك املعىن أم مل يعل ؛وآله وسلمعلى املعىن املراد هلل فيه ولرسوله صلى هللا عليه 

 عن دائرة اإلميان، إىل دائرة النظر )الفكر الديين(.  هذا يكون املتأول خارجا
وهي عقول العلماء الراّبنيني، العارفني ابحلقائق واحلضرات. وهم   العقول الكاملة: -3     

الذين ينزلون الوحي منزله، ويوافقون احلق يف مراده )يف بعضه إن مل يكن يف كله لعدم اإلحاطة(. 
 ال عن نظر.  ،إميان وعلم وشهود عن  ،وهؤالء منزِّهون ومشبِّهون 

طائفة من الطوائف املذكورة   وانظر أثر التشبيه والتنزيه يف صياغة العقائد! وال شك أن كل     
تندرج ضمنها عدة مراتب تفصيلية للتفاوت الكائن فيها. إذن، فكيف ميكن القول  آنفا

 ة؟! من عوامل التأثري يف العقيد أن يكون عامال ابإلحاطة بكل ما ميكن
مث ال بد أن نقول: إن العقائد يف احلقيقة تعود إىل التجليات اإلهلية نفسها. فمن ال علم      

له ابلتجليات، ال علم له ابلعقائد. وأصحاب العقائد أنفسهم قد ال يكون هلم علم ابلتجلي  
من حيث ما هو جتّل. لذلك فأصحاب التجلي املطلق، وهم كبار خواص أهل هللا تعاىل، هلم 
العقيدة املطلقة )من حيث الباطن أما من حيث الظاهر فهم كعامة الناس(. أما من دوهنم فكلٌّ 
له عقيدة مقيدة ابملقام الذي له )املكانة(، حىت تصل يف النزول إىل العقائد اليت تتعلق ابحلس 

 وحده أو تكاد. كعقائد الوثنني املخالفة للشرع اإلهلي. 
العقائد عند األمة اإلسالمية خاصة، حتت تسميات خمتلفة،    وحيال ما أدى إليه اختالف     

كعقيدة أهل السنة عند أنفسهم، وعقيدة الشيعة وعقيدة املتصوفة )ال الصوفية، ألن الصوفية  
مشرفون على كل العقائد عاملون جبميعها(، مع العصبية اليت آلت إىل تناحر املسلمني فيما 

دعو إىل الرجوع إىل ما كان عليه الصحابة رضي هللا ؛ نينهم، إىل درجة تكفري بعضهم بعضاب
  ، ، وترك اخلوض يف تفاصيل العقيدةوآله وسلمعنهم من تصديق للقرآن وللرسول صلى هللا عليه  

ما تنتجه الرتبية على اإلسالم عند كل فرد )وهي يف أعلى صورها السلوك الصويف(؛ حىت ِـ ل
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رء على بينة من ربه. وال يتأتى كل هذا إال بنبذ تكون عن علم من هللا وبصرية، ويكون فيها امل
ل  أو أوشك، إىل نوع من العبث واجلدآاثر الفكر املرتاكم عرب العصور، الذي انتهى األمر معه  

العقيم؛ الذي يتكلم فيه املتكلم وهو ال يدري فحوى ما ينطق به هو نفسه، فكيف مبا ينطق 
ان عند نفسه أو عند العامة  ن ال علم له )وإن كبه حماوره وجمادله! كما ندعو إىل أن ميتنع م

إن صح  ،( عن الكالم يف العقائد واستخالص األحكام فيها حبسب ما يدرك من نفسهعاملا
عوملة له اإلدراك. كل هذا يف سبيل العودة بتديننا إىل اإلسالم األصيل. سيما وحنن، يف ظل ال

، ُتستعمل فيه كل األساليب  من يريد بنا كيداالدين؛ ومنها  خمالفة لنا يف احلتمية، حناور أمما
املمكنة، اليت منها إذكاء انر التفرقة؛ اليت تكون يف أعلى درجاهتا مع االختالفات العقدية  

 املضخمة، واملسبقة على األصول املشرتكة الواجب اعتبارها يف املرتبة األوىل. 
وحنن مل نؤمر بعبادة هللا على مذهب خمصوص. وإمنا أمران أن نعبده سبحانه  خصوصا     

من اإلسالم(. ونعين بذلك   ذاهب إن وجدت، وهو الواقع، فروعاابإلسالم )هذا مع اعتبار امل
 أو حبسب إدراك  وآله وسلمأن املذاهب ليست اإلسالم حبسب إدراك رسول هللا صلى هللا عليه  

ده حبسب عقيدته وأحكام جزئياهتا يوتقي  ء الوارثني؛ فهي إذا  إسالم مقيد،كبار الصحابة والعلما
حبسب قراءهتم،   «إسالمهم»املكونة هلا. لذلك على املتمذهبني أن يعتربوا اجملال الفارق بني 

وبني اإلسالم الكامل األصلي؛ حىت ال يغيب عنهم احتمال أن يكون خمالفهم على حق يف 
 يكن يف كله. وهللا املوفق ال إله غريه. إن مل ،بعض ما يذهب إليه

 
 النسب -7

حىت يعرف به ويُرجع إليه. وللنسب قيمة  ،النسبة أو النسب هو حلوق الشيء ابلشيء     
علمية كبرية، ملا له من أثر يف ترتيب األمور من حيث النظر العقلي. والنسب الذي نعنيه هنا  

ترب كان حاكما عليه. فإن كان نسبا حقيقيا نسب، إن اع هو نسب اإلنسان، إذ ال بد له من
 ، أعانه على التدين، وإن كان غري ذلك حجبه عنه، بقدر غلبة ذلك النسب على عقله.شرعيا
 والنسب املعترب عند هللا هو نسبه. لكن النسب اإلهلي يف احلقيقة ينقسم إىل قسمني:      
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ك فيه كل املخلوقات. فمن وهو نسب عام تشرت نسب الوجود والعبودية العامة:  -1     
قِّ  حيث الوجود يقول هللا تعاىل: َر َض اِبحلَ  . [ 44]العنكبوت:  َخَلَق اَّللَُّ السََّماَواِت َواأل 

اد اإلمداد الذي  والسماوات واألرض حسية ومعنوية. عاملية )كونية(، وإنسانية. أضف إىل اإلجي
منُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمن  َعطَاِء   ُكاّل   كل املخلوقات. يقول هللا يف مثل ذلك:  تشرتك فيه أيضا

. مث من حيث العبودية العامة، أي العبودية [20]اإلسراء:    ا  َكاَن َعطَاءُ رَبَِّك حَم ظُور   رَبَِّك َوَما
وإعادة.  ه، بدءا، ال خترج عن إرادته وحكمالقهرية، فكل املوجودات خاضعة هلل منقادة له

يتضح من كل هذا، أن ال متييز يف هذا املستوى. وإن كان األمر هكذا، فاعتبار ذلك يف 
النسب اإلهلي ليس هو املقصود، إذ املقصود ما يقع به التميز ال االشرتاك؛ وإن كان اعتبار 

 يف التدين، ومن أعظم القرابت.  ملشرتك، من حيث نظر الباطن انفعا جداهذا النسب ا
وهي النسب الذي يقع به االمتياز. فليس من انتسب إىل دين  النسبة إىل الدين: -2     

وضعي كمن انتسب إىل دين إهلي؛ وليس من انتسب إىل دين إهلي منسوخ )ابطل( كمن 
انتسب إىل الدين اإلهلي احلق، الذي هو اليوم اإلسالم. والنسب اإلهلي املعترب يوم القيامة، إمنا  

.  هذا النسب مما جيب اعتباره ابطنا وظاهراب الديين. أما فيما خيص املتدين، فإن  هو هذا النس
وعلى ذلك االعتبار ينبين أمر املواالة واملعاداة يف هللا، اليت هي من األسس الكربى هلذا الدين.  
وال ختفى خطورة ذلك ونتائجه الدنيوية واألخروية، فيما يتعلق ابملعامالت الفردية واجلماعية  

 الدولية. و 
وينبغي أن نبني هنا أن كل ما عدا النسبني السابقني، هو حجاب عن التدين، أو يف       

التدين، إن هو طغى عليهما يف االعتبار العقلي. وأما إن مل يطغ، فليس حبجاب. بل قد يكون 
األول( من كمال العقل والتدين وقتئذ. من هذا النوع من النسب )الثانوي ابلقياس إىل النوع 

 ما يلي: 
أي املرحلة الزمانية اليت يعيش فيها املرء. وهذه النسبة هي املعتربة   النسبة إىل العصر:  -1     

عند التارخييني واحلداثيني، ابلفروع االجتماعية والسياسية واالقتصادية. وهذه النسبة إن غلب 
من   ان، فإهنا تعود عائقاة عن الزمشهودها على العقل، حبيث حيجبه عن إدراك احلقائق اخلارج
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؛ ألن املتغريات العصرية اليت حترف اإلدراك أو تعوقه  ث العقل نفسه، ومن حيث التدين معا حي
عند اعتبارها، ينبغي أن يعلم منها ظاهرها، أي صورهتا املتغرية مع األزمان، كما ينبغي أن يعلم 

جة عن حكم الزمن. فمن توافر  منها حقيقتها اليت ال تتغري مع األزمان. بل هي كما قلنا خار 
له العلمان وحكم عليها فحكمه صحيح؛ ومن مل يكن له ذلك، فحكمه غلط وإن كان من 

 كان. 
ي هو كتاب هللا اجلامع، والذي ورد فيه ذكر كل شيء، لو كان حتت حكم  ذوإن القرآن ال     

يه والذي قد يُتوهم أنه بل حىت القصص الوارد ف وم القيامة؛مران ابلعمل به إىل يالزمان، ملا أُ 
كله    قصص اترخيي، فإنه خارج الزمان من حيث احلضرات واملقامات اليت يعرض هلا. والدين 

بل الزمان من حيث ما هو نسبة اعتبارية، هو الذي حتت  على هذا خارج عن حكم الزمان؛
 حكم الدين. 

ا إىل عرق واحد.  إن القوميات تتميز بعضها عن بعض، برجوعه النسبة إىل القوم: -2     
ون الذين نوح عليه السالم واملؤمن  ،والعرق يرجع إىل أب واحد. وأعلى اآلابء ابلنسبة إلينا اليوم

يعودون إىل أب البشر آدم عليه السالم. فمن حجبه اعتبار أب من   جنوا معه. وهؤالء مجيعا
عقال. وقد   انقصة اآلابء الذين بعد آدم عليه السالم عن األبوة األوىل، فال شك أن أحكامه

أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلق َناُكم  ِمن  ذََكٍر  ايَ  لذلك، كما يف قوله تعاىل: جاء الشرع مصححا ومبينا
َرَمُكم  ِعن َد اَّللَِّ أَتـ َقاُكم  ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ  أُنـ َثى َوَجَعل َناُكم  ُشُعواب  وَ   َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأك 

َتِخُرونَ : وآله وسلم. ويف السنة أمثال قوله صلى هللا عليه [13]احلجرات:   »لَيَـنـ َتِهنَيَّ أَقـ َواٌم يـَف 
َا ُهم  َفح    ؛ِِباَبِئِهُم الَِّذيَن َماتُوا  َوَن َعَلى اَّللَِّ ِمَن اجلَُعِل  ِإمنَّ ُم َجَهنََّم ]يعين اجلاهليني[، َأو  لََيُكونُنَّ أَه 

ِدُه اخِلرَاَء أِبَن ِفِه. ِإنَّ اَّللََّ أَذ َهَب َعن ُكم  ُعبِّيََّة اجلَاهِ  َرَها اِبآلاَبءِ الَِّذي يَُده  َا ُهَو ُمؤ ِمٌن   ؛ِليَِّة، َوَفخ  ِإمنَّ
. لكن هذا ال يعين عدم  (53)يٌّ. النَّاُس ُكلُُّهم  بـَُنو آَدَم َوآَدُم ُخِلَق ِمن  تـُرَاٍب«َتِقيٌّ، َوَفاِجٌر َشقِ 

اعتبار القوميات والعشائر؛ ألن ذلك خُيّل ابألحكام العقلية اليت يعتربها الشرع نفسه، بشرط  

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (734/ 5)أخرجه الرتمذي يف سننه  - 53
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ه:  يف قول وآله وسلم إمثاعدم حجبها لألصل. هذا احلجب الذي ُساه الرسول صلى هللا عليه 
 .  (54)»َخري ُُكُم ال ُمَداِفُع َعن  َعِشريَتِِه َما ملَ  أَي مَث «

وهي النسبة إىل املكان. وهذه حمدثة ابملعىن املتعارف عليه اليوم.    النسبة إىل الوطن: -3     
هلم أجزاء ممزقة ُساها هلم   ملستعمر عن بالد املسلمني، اتركاومل يقو اعتبارها إال بعد رحيل ا

، ابملعىن الذي هو عليه األمر عنده يف بالده األصلية )أورواب(. هذا املعىن رّسخه احلكام  وطاانأ
لية، فصارت الوطنية انتماء عقداي إىل وطن ما، قد عىن الذي خيدم سياساهتم احملاملسلمون ابمل
)هذا االنتماء( على اعتبار الدين )وهو احلجاب(. بل وصل األمر عند البعض  يكون سابقا

؛ وحُيكم ابُسه على  عمل له، وتقدم النفوس له قرابان( يُ أي جعله إهلا معنوايإىل أتليه الوطن )
، وجتد املسلم يوايل الكافر يف  «سبيل الوطن»قتلون. فتجد املسلم يقتل املسلم يف املعاندين في

على أخيه. وقد وصل االستهزاء ابلعقل إىل أن أُثبتت للوطن صفات كالرضى   «سبيل الوطن»
 والغضب وما شاكلهما. 

حتريف هو الظرف املكاين الذي يوجد فيه املرء، دون تضخيم و   والوطن املعترب عقال وشرعا     
ملدلوله. ويف النهاية عند املسلم كل بالد املسلمني وطن، ويف مقدمتها األماكن املقدسة. بل  
مع العوملة، ومع عاملية اإلسالم، كل األرض وطن! الذي يهم هو هل حنن مؤمنون متقون؟ أم 

 .. غري ذلك؟
من الناس منه   كثري  ما للنسب الذي لإلنسان من أمهية. ولو تثّبت  ،ال خيفى بعد كل هذا     

ويف نشر أحقاد بينهم ليس هلا من    ،عظيمة، أسهمت يف تفريق صفوف املسلمني  لكفينا شرورا
منهم خمالفني للشرع والعقل؛ فيضرون من جراء خمالفتهم    بب معترب. الشيء الذي جيعل كثرياس

ى به دهم وإليها مصريهم. وكفوِبخرهتم اليت فيها معا ، بصفتهم أمة مستهدفة؛تلك بدنياهم
 ! ضررا

 
 

 
 بن مالك رضي هللا عنه. ُسراقةَ عن  (440/ 7)أخرجه أبو داود يف سننه  - 54



183 
 

 كماحلُْ  -8
ال شك أن احلكم من حيث ما هو روح، ومن حيث ما هو أسلوب ومن حيث ما هو      

كاس على حياة  ِلما له من انع  مجيع األمم واجلماعات اإلنسانية؛  غاية، حيتل مكانة مهمة لدى
هتا؛  من احلكم، ختتلف ابختالف وسائلها وغااي  الفرد واجلماعة معا. ولقد عرف التاريخ أمناطا

تنظيم شؤوهنم ابلصورة اليت ختدم األهداف العامة لكل   -حسب املستطاع-حياول هبا الناس 
حكم. وقد تسابقت خمتلف النظرايت اليت متثل قراءة ما للوجود، يف صياغة معامل حكم يكون 

من االهنيار والزوال. ولو شئنا اختزال   حمور األسس املبنية عليها تلك النظرايت، واحلافظ هلا
 أمناط احلكم يف اتريخ اإلنسانية كله، جلعلناها أربعة: 

ملا يريد، ال    بالد والعباد؛ فعااللل  َملك مالكا فعالوهو جيعل ال    امللك ابملعىن القدمي: -1     
ون  ك. فقد يكيُسأل عما يفعل والناس يسألون. كان احلكم هبذا املعىن يتلون بتلون مزاج املل

؛ امللك عادال، وقد يكون جائرا؛ وقد يكون شجاعا غالاب لغريه، كما قد يكون الهيا، أو صبيا
إىل غري ذلك مما مييزه. وخالل حكم ملك من امللوك كانت الرعية تنصبغ ابلصبغة اليت تضفيها  

خرى؛ األعليها شخصية امللك. فقد تصلح األحوال وقد جتند اجليوش وقد يكثر غزو البالد 
امللوك   «يصنعه» ننا ميكننا أن نقول إن التاريخ القدي إمنا كان كما قد حيدث العكس. حىت إ

 واألابطرة.
إن املذهب املؤسس هلذا احلكم والذي هو وهو نقيض األول. و  حكم الشعب: -2     

دئ الدميقراطية، يزعم أنه يعطي الشعب فرصة حكم نفسه بنفسه كما حيلو له، بدون اعتبار مبا
اته. بل حسب هذا الزعم، إن الشعب يتحمل نتيجة اختيار   القية أو دينية اثبتة يرجع إليها؛أخ

وسائل إمكان تطبيق ذلك والصدق  كهذا يف ظاهر األمر. أما    وال حكم ميكن أن يكون منصفا
 ، فال هتمنا اآلن. يف هذا التطبيق

عىن مبقدار توافر احلاجات  وهو لذلك ي :احلكم الذي يعترب اإلنسان كائنا ماداي -3     
املادية للفرد أو اجلماعة، ومبقدار حصول الرفاهية له من حيث ما هي نتيجة يعمل من أجل  
حتقيقها يف النهاية. وهذا النمط نوعان: الشيوعية ابعتبار أن الدولة هي الكل املقدَّم يف املرتبة، 



184 
 

)فهو حكم ذو طابع  الوسيطةبوساطة اجملموعات  بينما الفرد هو اجلزء املكون هلذا الكل
والليربالية، ابعتماد دميقراطية قابلة للتعديل توّفر الفرص لكل من يريد  هندسي يف عمومه(؛
ويف السرت، مبا هو غري قانوين. واجملال مفتوح يف  مبا هو قانوين؛ وأحياان حتسني وضعه املادي

ال، بشرط إتقان اللعبة؛ وإال هذا النوع من احلكم لدهاة السياسيني واملتحايلني من رجال امل
انداسوا حتت عجالت األجهزة املرتبصة مبن يقع من غري املاهرين. هذه العجالت اليت تكون 

. وقد تعمدان مجع الشيوعية مع الليربالية ضمن نوع واحد رة إعالمية أو مها معااترة قانونية وات
 للحكم، حىت نزيح الوهم الذي جيعلهما نقيضني على التمام. 

الذي يتبع فيه احلاكم الوحي اإلهلي: وهو لألنبياء كداود وسليمان  احلكم الشرعي:  -4     
؛ أو للخلفاء الذين يتبعون النبوة يف تعاليمها، وآله وسلمعليهما السالم، وحممد صلى هللا عليه  

 كاخللفاء الراشدين عندان. 
ونظام احلكم يف اإلسالم هو اخلالفة. خالفة عن هللا تعاىل إابن حكم الرسول صلى هللا       
اندى  لفاء من بعده. وقد بلغنا أن رجال، وخالفة عن الرسول عند حكم اخلوآله وسلمعليه 

إمنا أان خليفة رسول هللا صلى  » فقال رضي هللا عنه: «اي خليفة هللا»أاب بكر رضي هللا عنه بـ 
وآله  . ولقد كان عمر رضي هللا عنه خليفَة خليفِة رسول هللا صلى هللا عليه «ليه وسلمهللا ع
قب أمري املؤمنني، الذي بقي . ولصعوبة اللقب املتسلسل استعاض عنه رضي هللا عنه بلوسلم

َمن بعده. هذا كله من حيث ظاهر األمر؛ أما من حيث احلقيقة، فكل خليفة هو  ساراي يف 
وال عالقة هلذا االعتبار جبانب األمر. ونظام احلكم   سواء أكان ابرا أم فاجرا؛خليفة هللا تعاىل

ن ألاإلسالمي متفرد خبصوصية ليست لغريه من األنظمة كلها اليت عرفتها البشرية. وذلك 
 إمنا هو عبد يسهر على تنفيذ أمر هللا تعاىلو  احلقيقة ال سلطان له على اإلطالق؛اخلليفة يف 

ءٌ :  وآله وسلموقد قال هللا لرسوله صلى هللا عليه  . كيف ال  فحسب  َم ِر َشي   لَي َس َلَك ِمَن األ 
؟ ولكي نقرب هذا املعىن، نفرتض أن اخلليفة له شخصيتان: شخصية مبا  [128]آل عمران:  

عند أداء مهامه؛ وشخصية مبا هو عبد هللا قائم على    اماهو إنسان كباقي الناس، فهذه مغيبة مت
 هي احلاضرة وعليها ينطلق يف احلقيقة اسم اخلليفة. وهلذا النظام مميزات منها:   أمره؛ فهذه
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ك يرى أنه اعُتدي على سلطانه، وال الشعب  إن احلكم ليس مللك وال لشعب. فال امللِ   -1     
يقول أبن حقوقه مستلبة منه. وابلرجوع إىل حاكمية هللا يف نظام احلكم اإلسالمي، يذهب 

 بني احلاكم واحملكوم، وحيل حمله التكامل والتعاون على الصالح العام. الصراع الطبيعي 
إن حاكمية هللا، تقضي على صراع الطوائف؛ وعلى اخلصوص، الصراع الذي يكون  -2     

  لنظام املدعوم من األغلبية هاضمابني ما يسمى اليوم األغلبية واألقليات؛ ألن كل أقلية ترى يف ا
حلقوقها. وإن األقليات اليت توجد يف البالد اإلسالمية، حقوقها قد كفلها الشرع، مبا ال يدع 
ألحد التحكم فيها هبواه. ورتب على من يفعل ذلك زواجر دنيوية وعقوابت دنيوية وأخروية، 

 معلومة عند أهل الفقه. 
( للفرد واجلماعة على  «النسبية الدنيوية»توفري املناخ األكمل )حبسب ما تعطيه  -3     

اجلماعية أو العكس؛ للعيش يف أمن وطمأنينة النزعة السواء، ودون تغليب للفردانية على 
 . معا ورخاء. وهو ما يسهل حتقيق مقاصد وجود اإلنسان ابعتبار البعدين الدنيوي واألخروي

 عند أتسيسه جنملها فيما يلي:  ية يستدعي شروطاالفة اإلسالموإن نظام اخل     
األمة ومن هلم علم   يقوم بذلك صاحلو الشورى يف تعيّي اخلليفة: أمبد اعتماد -1     

، وهلم صدقية عند األمة ختوهلم أي من يُعرف عنهم ذلك أبحكام الدين، وخاصة أبمر احلكم؛
األهلية هي املقصودة. ولنا يف بل هنا لذاته،  صودا لوا أم كثروا. فالعدد ليس مقسواء ق ذلك؛

انتقال احلكم من خليفة إىل خليفة، إابن اخلالفة الراشدة دليل على ذلك. وليس هذا جمال  
يف إقامة أمر هللا؛  . والشورى حق لألمة بصفتها شريكاتفصيل ذلك، فلرُيجع إليه يف مواضعه

، لكنه ال يعترب يف الظاهر كان هذا حقا   )وإن حىت ال يقول قائل إين خليفة ابالجتباء الغييب
إىل نيل   سلمامن قبل من يرون فيه    ،بل اعتباره يف الباطن(؛ وحىت ال يُغتصب احلكم من األمة

أغراضهم اخلاصة؛ ممن يكل إدراكهم عن غري ذلك، من املصاحل الدنيوية واألخروية، اخلاصة  
 منها والعامة. 

اء العقد الذي بني احلاكم واحملكوم، من أجل إقامة أمر هللا  وهي إمض البيعة العامة: -2     
تعاىل يف حفظ احلقوق من اجلانبني: فللخليفة السمع والطاعة؛ وعليه احلكم مبا أنزل هللا تعاىل. 
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م للمصاحل، وإن كانت  واملعترب يف البيعة من احملكومني، املسلمون دون غريهم؛ ألن إدراك املسل
. أما غري  «مراتب العقل والدين»اك غريه. وقد بينا هذا األمر يف كتاب:  ، يفوق إدر دنيوية حبتا

 املسلمني فحقوقهم ضمنها الشرع الذي طولب احلاكم بتحكيمه. 
من حيث حكم الشرع. وهو    جرد إخالل احلاكم مبهامه تلقائيامبانفساخ عقد البيعة    -3     

 . املطالبة ابلتنحي عن احلكم فعليا ما يعطي األمة حق 
السليم، الشيء الذي يضمن هو هذه الشروط األساسية، تضمن سري احلكم يف االجتاه      
سواء بقي احلاكم أو حل غريه حمله. خبالف احلكم الذي يتلون بتلون  ،استقرار األمة أيضا

 شخص احلاكم ومزاجه. 
يف نظام حكمها، الذي هو  «وقع عليها انقالب »بد أن نبني هنا، أن األمة قد  وال     

اخلالفة؛ مبجرد حلول احلكم األموي. نستثين منه اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي هللا 
ال خلفاء ابملعىن الكامل الشرعي. ُنالف هبذا   . أما من عداهم، فقد كانوا ملوكاعنه ومن ماثله 

( إن اخلالفة كانت مستمرة ما دامت البالد اإلسالمية قال )كمنظّري بعض اإلسالميني  نقول م 
ن املعيار الذي حنكم به على نظام احلكم، ليس هو اعتبار ألموحدة حتت حكم واحد. وذلك  

  اكم نفسه. فإن كان احلاكم قائماوحدة البالد وإن كانت ضرورية، وإمنا هو اعتبار حكم احل
كمه سائل اليت أجازها الشرع، وابلشروط اليت اشرتطها، فهو خليفة؛ وإن كان حأبمر هللا ابلو 

أو مل حيفظ شروط    على احلكم بوسيلة مل جيزها الشرع،أو استوىل    هبواه أو هوى غريه من العباد،
وسلم عن  وآله الوفاء ابلبيعة، فهو ملك. يؤيد ما نذهب إليه قول رسول هللا صلى هللا عليه 

. مث يقول سفينة: أم ِسك: خالفة  (55)«مُثَّ َيُكوُن بـَع َد َذِلَك ال ُمل كُ   ا  اَلَفُة َثاَلثُوَن َعاماخل ِ »سفينة:  
أيب بكر رضي هللا عنه سنتني، وخالفة عمر رضي هللا عنه عشر سنني، وخالفة عثمان رضي 
هللا عنه اثين عشر سنة، وخالفة علي ست سنني رضي هللا عنهم. وامللك ابملعىن الذي يقصده 

مل احلكم الرائسي الشرع هو ما سوى اخلالفة؛ فيشمل مسمى امللك الوراثي اليوم، كما يش

 
وأمحد يف   (43/  7أبو داود يف سننه )و   (313/  7)والنسائي يف السنن الكربى    (503/  4)أخرجه الرتمذي يف سننه   -  55

 واللفظ له. (248/ 36)مسنده 
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»َتُكوُن النُـّبـُوَُّة ِفيُكم  َما َشاَء هللاُ َأن  َتُكوَن، أو غريه(. وقد جاء يف احلديث الشريف:  مجهوراي)
ُكوَن،  َأن  تَ مُثَّ يـَر فـَُعَها ِإَذا َشاَء َأن  يـَر فـََعَها، مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَلى ِمنـ َهاِج النُـّبـُوَِّة، فـََتُكوُن َما َشاَء هللاُ 

مُثَّ مُثَّ يـَر فـَُعَها ِإَذا َشاَء هللُا َأن  يـَر فـََعَها، مُثَّ َتُكوُن ُمل كا  َعاّضا ، فـََيُكوُن َما َشاَء هللُا َأن  َيُكوَن، 
ِيَّة   )رائسيا وعلى اخلصوص عسكراي(، فـََتُكوُن   يـَر فـَُعَها ِإَذا َشاَء َأن  يـَر فـََعَها، مُثَّ َتُكوُن ُمل كا  َجرب 

 .(56)«النُـّبـُوَّةِ ا َشاَء هللاُ َأن  َتُكوَن، مُثَّ يـَر فـَُعَها ِإَذا َشاَء َأن  يـَر فـََعَها، مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفة  َعَلى ِمنـ َهاِج  مَ 
ظاهرة وابطنة. خالفة ظاهرة ابحلكم الذي هو مظهر   واخلالفة يف احلقيقة خالفتان:     

جتتمع اخلالفتان كما كان على عهد اخلالفة   األمر، وخالفة ابطنة وهي مظهر اإلرادة. وقد
ى عهد امللك. مث إن للخالفة الراشدة، أو قد تفرتقان كما يف األزمنة اليت جاءت بعدها؛ أي عل

أن كل حاكم خليفة وإن كان  من حيث االعتبار الباطن(، وهو وجها آخر، يف التحقيق ) 
هللا رمحة عباده جعل قلبه رحيما عليهم،  ؛ وذلك ألنه مظهر ملعاملة هللا لعباده. فإن أرادجائرا
هلم. فحاله هبذا االعتبار  ه غليظا قاسيا، وجعله ظاملافيهم؛ وإن أراد عقوبتهم، جعل قلب  عادال

نتيجة معاملة العباد أنفسهم هلل تعاىل. فإن هم اتقوا وآمنوا، استحقوا من هللا أن يكرمهم يف  
 هذا املعىن الذي ننبه إليه كثرياأن يعاقبهم به. و حاكمهم؛ وإن هم عصوا وخالفوا، استحقوا منه  

ما يغفل الناس عنه. فيبالغون يف لوم حكامهم وينسون لوم أنفسهم، وينسون التوبة إىل رهبم.  
قـُُلوُب  . َماِلُك ال ُمُلوِك َوَمِلُك ال ُمُلوكِ . َأاَن اَّللَُّ اَل ِإَلَه ِإالَّ أانَ »وقد جاء يف احلديث القدسي: 

ِة؛ َوِإنَّ ال ِعَباَد ال ُمُلوِك يف يَِدي. َوِإنَّ ال ِعَباَد ِإَذا َأطَاُعوين َحوَّل ُت قـُُلوَب ُمُلوِكِهم  َعَلي ِهم  اِبلرَّأ َفِة َوالرَّمح َ 
َطِة َوالنِّق َمِة َفَساُموُهم  ُسوَء ال َعَذاِب.   َغُلوا أَنـ ُفَسُكم   ِإَذا َعَصو ين َحوَّل ُت قـُُلوهَبُم  َعَلي ِهم  اِبلسَّخ  َفاَل َتش 

ِر َوالتََّضرُّعِ  َتِغُلوا اِبلذِّك  ِفُكم  ُمُلوَكُكم    اِبلدَُّعاِء َعَلى ال ُمُلوِك، َوَلِكِن اش  من . لكن ال يفه(57)«ِإيَلَّ َأك 
فإنه غري حماسب على ظلمه  ،ومبا أنه مظهر ملعاملة هللا عباده أحد، أن احلاكم إذا كان جائرا

 
عن حذيفة بن اليمان  (350/ 1( واللفظ له، وأبو داود الطيالسي يف مسنده )273/ 4أخرجه أمحد يف مسنده ) - 56

 رضي هللا عنه.
عن أيب الدرداء رضي  (388/ 2)واللفظ له، وأبو نُعيم يف حلية األولياء  (9/ 9)أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  - 57

 هللا عنه.
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إمنا يقتص هللا به ويقتص منه. وهذا وجه من وجوه املكر اإلهلي. والنجاة للحاكم وجوره؛ بل 
 واحملكوم على السواء، إمنا هي يف اتباع األمر الوارد به الشرع ال غري! 

( كما ختص كل وإن السمات اليت متيز احلكم يف اإلسالم ختص اإلمامة الكربى )اخلالفة      
قضاء، الذي  دخل يف ذلك املناصب احلكومية والعسكرية والوتمن ويل أمرا من أمور املسلمني.  

عليه السالم،  نعلم كيف أن أمري املؤمنني عليا عن احلكم العام. وحنن ينبغي أن يكون مستقال
، ملا احتكم إليه   يكن القضاء مستقال احتكم إىل القضاء يف زمن خالفته مع يهودي. فلو مل

الستقامة كليهما. فانظر ما أكثر  ن احلكم ضماانضاء عرضي هللا عنه. وإن يف استقاللية الق
 الضماانت اليت جعلها الشرع من أجل سعادة اإلنسان يف النهاية! 

 :ومن الضماانت أيضا     
َدَخل ُت َعَلى النَّيبِّ َصلَّى »عن أيب موسى قال:  جاء  عدم قبول من يرغب يف احلكم:    -1     

ر اَن اَي َرُسوَل اَّللَِّ هللُا َعَلي ِه َوَسلََّم  ِ: أَمِّ َوَقاَل اآلَخُر  .أاََن َوَرُجاَلِن ِمن  قـَو ِمي، فـََقاَل َأَحُد الرَُّجَلني 
. وذلك ألن الرغبة يف اإلمارة (58) َواَل َمن  َحَرَص َعَلي ِه«  نـَُويلِّ َهَذا َمن  َسأََلهُ فـََقاَل: ِإانَّ الَ  .ِمثـ َلهُ 

م؟ بل  ومن مل ميلك نفسه عند البداية، أتراه ميلكها أثناء احلكواحلرص عليها من هوى النفس. 
أمامه. قارن هذا املبدأ الذي للحكم  يد هو إال ضعفا، ولن يز لن يزيد هواه إال استفحاال

؛ حىت لتجد الرجل يشرتي املنصب ابملال  «تـََرشُّح»اإلسالمي، مع ما علمه إايان الكافرون من 
بيله كل ما ميكن )داخل دائرة القانون الواسعة( من كذب  ويعادي عليه اآلل، ويرتكب يف س

 ؟! ، عند بلوغه مأربهيحكم ابلعدلسوتزوير وغري ذلك. فهل ترى مثل هذا 
والعجيب من أمر أمتنا هو انطالء ذلك عليها، حىت صار الرتشح إىل مناصب احلكم، يف       

 ة تفصل األمة عن دينها؟!حكم الّسنة إن مل يكن يف حكم الفرض. فأي ارتكاس هذا، وأي هو 
ى جيب أن قد يقول قائل: فكيف إذا  يـَُعنيَّ أصحاب املناصب؟ فنقول: إن مبدأ الشور      

يف مجيع أجهزة احلكم وهياكله. فكما أن هناك شورى كربى تقرتح اخلليفة؛ فهناك    يكون ساراي
بل بشروط  شورى على مستوى كل منصب وحسب درجة أمهيته، تقرتح من َيشغله. فإن هو ق

 
 (.6/ 6( واللفظ له، ومسلم يف صحيحه )64/ 9أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 58
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املنصب ِت التعيني، وإال فال. ويشرتط يف املناصب الكفاءة والتقوى، لضمان الوفاء ابملهام  
 والتكاليف.

قال، حني أذن  وآله وسلمجاء يف احلديث الشريف أن رسول هللا صلى هللا عليه  -2     
، َفار ِجُعوا َحىتَّ يـَر َفَع »ِإيّنِ اَل أَد رِي َمن  أَِذَن املسلمون يف عتق سيب هوزان:  ِمن ُكم  ممَّن  ملَ  أَي َذن 

فـََرَجَع النَّاُس َفَكلََّمُهم  ُعَرفَاُؤُهم ، فـََرَجُعوا ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلي ِه َوَسلََّم    .إِلَيـ َنا ُعَرَفاؤُُكم  أَم رَُكم  
رَبُوُه َأنَّ النَّاَس َقد  طَيَـُّبوا َوأَ  . نفهم من هذا احلديث أنه ال بد من وسطاء ُساهم  (59)«ِذنُواَفَأخ 

يوصلون آراء الناس إىل احلاكم. وهذا يؤكد أن  «عرفاء» وآله وسلمالرسول صلى هللا عليه 
احلكم شراكة بني احلاكم واحملكومني. وهذه الوساطة هنا غري التمثيل النيايب؛ ألن النائب 

الحية التمثيل؛ أي العمل برأيه نيابة عمن انتخبه. وقد خيون  )الربملاين( إمنا يكتسب ابنتخابه ص 
 يف ذلك رأي منتِخبيه، يف حني أن العرفاء إمنا يبلغون عن الناس وإليهم فحسب. 

وليعلم القارئ أن احلكم يف األصل، ليست له القيمة اليت نراها له اليوم. فإمنا هو مهمة      
 زهد األولني فيه، زايدة على أهنم كانوا خيافون أن من املهام اليت أوجبها الدين. ولننظر إىل

يُسألوا عن الناس، وهم الذين ال يضمنون النجاة إن هم سئلوا عن شؤون أنفسهم. فكانوا ال 
 يهمهم من حيكم، ما دام حيكم وفق الشرع. 

أما عندما توجهت القلوب إىل الدنيا، وصار احلكم مبتغى أهلها والوسيلة إليها؛ صار       
 ناس يقتتلون عليه، وما يسعون إال يف هالكهم وهالك من حيكمون.ال

كان حممد صلى هللا عليه »وقد روى البخاري أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:       
« يعين أن القتال وسلم يقاتل املشركني، وكان الدخول يف دينهم فتنة، وليس كقتالكم على امللك

 فيها.  عاكان فرارا من الفتنة ال وقو 
وإننا عند عرضنا لبعض األحكام اليت تتعلق ابحلكم يف اإلسالم، ال نروم إحداث انقالب       

لعيب وأن ا  حنن فيها، وال ندعو إليها؛ خصوصاعلى حكامنا. فنحن ال نريد فتنة أشد من اليت  
راها من  ؛ وإمنا قصدان إبراز مميزات احلكم يف اإلسالم، واليت نال يسلم منه احملكومون أيضا

 
َوَر بن خَم رمة رضي هللا عنه. (71/ 9)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 59  عن ال ِمس 
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أسباب القوة اليت ينبغي أن تتوافر لألمة، حىت يكتمل عندها اإلسالم جبميع مظاهره. وال جند 
 غضاضة يف قول ما نقول، ألن مرادان كشف احلجب ال حجب الناس عن احلق. 

كما نريد أن ننبه إىل احلجب اليت ميكن أن تطرأ من احلكم يف حق احلاكم أو يف حق       
 ق احلاكم: احملكومني. ففي ح

للتصرف يف العباد، أن حُيجب عن عبوديته هلل تعاىل.   ميكن للحاكم، من كونه مظهرا  -1     
َع َلى  فإن احنجب صار فرعوين املقام. يقول بلسان حاله إن مل يقل بلسان مقاله:   أاََن رَبُُّكُم األ 

. وكلما كان اتصافه أبوصاف الربوبية أكثر، كان بعده من هللا أكرب. وقد  [24]النازعات: 
كان اخللفاء الراشدون يعملون على هذا األساس؛ حىت أن عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه،  
دخل عليه فىت كان يستحق التأديب، لكن هذا الفىت أغلظ القول يف حضرته؛ فما كان منه  

«. يفر من أن يعاقبه  لوال أنك أغضبتين لعاقبتك»طالقه، قائال: رضي هللا عنه إال أن أمر إب
لنفسه، فيخرج بذلك عن حد اخلالفة إىل الفرعنة. وعلى العموم إن احلكم بالء شديد  انتقاما

 للحاكم من هذا الوجه، واملوفق من كان عبد هللا فيه. 
ا؛ فيومهونه أبهنم أكثر إن ما يزيد من بالء احلاكم، كونه معرضا لتزلف طاليب الدني -2     

له؛ ويوافقونه على كل رأي، وميتدحون منه كل قول.   ة له من غريهم، وأهنم أشد إخالصاحمب
  -إال أن يكون من أهل العناية-الذي ال يعرف نفسه على حقيقتها وهو اإلنسان الضعيف 

قال هللا   فيصدق بطانة السوء، ويظن أنه ما انل احلكم إال لسابقة له عند هللا. وذلك كما 
ثـََرُهم  اَل تعاىل:   َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعل ٍم َبل  ِهَي ِفتـ َنٌة َوَلِكنَّ َأك   يـَع َلُمونَ   مُثَّ ِإَذا َخوَّل َناُه نِع َمة  ِمنَّا َقاَل ِإمنَّ

؛ فينحجب بكل ذلك عن احلق، ويبعد الناصحني الصادقني إن وجدوا؛ فيسعى  [ 49]الزمر:  
 حتت حكمه. يف هالك نفسه وهالك من 

 أما احلجب اليت يف حق احملكوم فمنها:       
أن يعصي أمر احلاكم يف طاعة هللا، أو يطيعه يف معصية هللا؛ ألن األوىل إمث، والثانية   -1     

 . لنهاية مأموران بطاعة هللا مجيعاشرك. واحلاكم واحملكوم يف ا
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ُع َوالطَّاَعُة َعَلى امل»اوسلم:  وآله  وقد جاء يف هذا، قوله صلى هللا عليه        ِلِم ِفيَما ُـ ر ِء امل َـ لسَّم  س 
 .  (60) َأَحبَّ وََكرَِه، َما ملَ  يـُؤ َمر  مبَع ِصَيٍة. فَِإَذا أُِمَر مبَع ِصَيٍة َفاَل َُس َع َواَل طَاَعَة«

منه  األمر عليه، من أجل الدنيا؛ ظنا احلاكم، أو إفسادأن يسعى إىل اخلروج على  -2     
أنه قد استأثر هبا دونه. وحىت إن كان احلاكم مستأثرا ابلدنيا، فليتثبت احملكوم من بواعثه 
ودوافعه؛ فإن األمر خطري، والنفس مضللة ملن مل يكن على نور من ربه. وهذا احلجاب أعظم  

 زماننا.  احلجب سيطرة على األحزاب السياسية يف 
منافسة احلاكم بدافع حب الرائسة وطلب احلكم لنفسه أو حلزبه: وال خيفى ما يف   -3     

هذا من شر على األمة. ففي زماننا، ال يسلم كثري من دعاة الفتنة من مثل هذا. واملصيبة أهنم  
راء  يضللون أتباعهم ويزينون هلم األمور، فيأمث اجلميع وتتعرض األمة للتمزق والضعف من ج

 ذلك. وقد تسفك الدماء وتستباح األعراض! 
منازعة احلاكم األمر بدعوى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: هذا من ألطف  -4     

احلجب اليت قد تعرض للمحكوم، إن مل يكن على بصرية من أمره؛ ألن النفس قد تستند إليه 
اخلري بعضها ببعض، والشرور  يف اتباع هواها. وعلى من يعرض له مثل هذا، أن يقارن أمور

بعضها ببعض )ابملعايري الشرعية( فينظر هل تتبع نفسه أكثر األمور خريية، وهل تنفر من أكثر 
قيق؛ وإال فليشتغل املرء خباصة أمره فهو ألن األمر حيتاج إىل مثل هذا التداألمور شرا، أم ال؟ 

ليس العاقل من  » ضي هللا عنه:أجنى له. ويف املعىن الذي أوردانه يقول عمر بن اخلطاب ر 
[، ولكن العاقل من يعرف أهون الشرين ]أي ألن هذا يدركه األطفال أيضايعرف اخلري والشر ]

«. وإننا نرى أكثر الناس إن مل جيد بدا ، ارتكب أهوهنما، لضبطه للمعايري العقلية والشرعية[
عها. وكدليل على ما نقول،  هلذا احلجاب، اجلماعات اإلسالمية؛ وإن كنا ال نتهم مجي تعرضا

فلنقارن بني اجلهود املبذولة من قبل اإلسالميني، مع املدة اليت استغرقها عملهم؛ وبني النتائج 
احملصل عليها يف النهاية. فإن قلت: إمنا ذلك بفعل الكيد اجلاهلي، والقمع الذي يتعرضون له  

 
 ؛ عن ابن عمر رضي هللا عنهما.(15/ 6( واللفظ له، ومسلم يف صحيحه )63/ 9أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 60
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، حىت نكون  يه ما قلنا أواله، ولكن نضيف إلمن ِقبل احلكام! قلنا: حنن ال ننكر هذا كل 
 منصفني ألنفسنا ولغريان. 

 ، فإننا نرى من احلجب ما يلي: كم واحملكوم معاأما يف حق احلا      
توريط العامة الذين ال يعلمون، يف األمور اليت جيهلوهنا وجيهلون عواقبها، على أنفسهم    -1     

سسة على علم عقلي وال علم شرعي؛ وعلى أمتهم. وهذا بفعل اخلطاابت الدمياغوجية، غري املؤ 
 وإمنا من أجل بلوغ الغاايت، اليت قد تكون مبنية على األهواء، أبقصى ما ميكن من السرعة. 

كم  هو احل  ، أن احلكم القطري وإن كان عادالإذا اعتقد احلاكم واحملكوم على السواء   -2     
م وحدة األمة يف نظر الشرع  ألن بالد اإلسالم ممزقة، رغ اإلسالمي املشروع؛ فهما آمثان؛

يها  )الوحدة االعتبارية(. فما مل تكن خالفة على منهاج النبوة، فعلى األقل ينبغي التطلع إل
 ابلنية إن مل يكن ابلعمل. بصفتها غاية عامة لألمة كلها؛

متكني األعداء من األمة: إما مبماألهتم، وإما ابخلضوع لضغوطهم، وإما بتمرير  -3     
ألن حتصني األمة من مجيع اجلوانب، فرض على احلاكم واحملكوم. ومن  وعاداهتم؛ «ثقافتهم»

 مل يفعل، فهو خائن هلل ولرسوله وللمؤمنني. 
وإذا عدان إىل املعىن العام لنظام احلكم، واستثنينا األنظمة البشرية اليت كانت مؤسسة على      

)الوحي(. فمن حيث الفكر، نرى هذا  إىل أساسني: فكري وشرعييستند القوة، فإننا جنده 
التطور الذي ملفهوم احلكم وآلياته عرب العصور. ومنه على سبيل املثال: النظام الشيوعي،  
االشرتاكي، الدميقراطي، الليربايل... وكلما قرب إدراك الناس للحقائق الوجودية )واإلنسانية 

للناس. ومع قصور الفكر وحده    ، كان احلكم أصلحواعتربوها عند أتسيس احلكم نظرايمنها(،  
ومن   يف إدراك احلقائق )وهو ما ال نفتأ نؤكد عليه(، فإن مجيع األنظمة املؤسسة على الفكر،

 ل أخرى، أو تقصر يف اعتبارها؛ تكون هنايتها كارثية. م كوهنا تعترب بعض اجلوانب وهت
نظام احلكم، فال خيفى  وإن كانت الدميقراطية اليوم هي أمثل نتاجات الفكر فيما يتعلق ب     

قصورها عندان. بل لقد بدأ بعض الفالسفة السياسيني الغربيني يدركون ذلك، وبعد التجربة 
دعاواها زائفة(. فبدأوا   ألن الدميقراطيات األخرى غالباالدميقراطية الغربية على اخلصوص ) 
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لفيلسوف األملاين  ، حىت وصل األمر اباحلالية، وحياولون تصحيحها نظراي ينتقدون الدميقراطية 
إن الدميقراطية )من حيث ما هي نتاج عاملي( ال زالت يف »املعاصر يورغان هابرماز أن قال: 

 . «طور التأسيس
أما األساس الشرعي لنظام احلكم، الذي هو الوحي، فمن حيث كونه من هللا، )ومبا أن      

هو العليم احلكيم(، فإنه يؤسس  هو سبحانه، و يعتربها هللا تعاىل، ال أحد يعترب احلقائق كما 
أفضل أنظمة احلكم اليت يصلح هبا حال اإلنسان يف الدنيا واآلخرة على الوجه األكمل. فإن 
وقع قصور، فمن حيث إدراك العباد له، أو من حيث عدم األمانة يف التطبيق. فإن قلت: فإن 

.  من قول إن لنا نظاما مكتمال  ليت متّكننانظام اخلالفة الشرعي، ال ذكر له يف الوحي ابلتفاصيل ا
قلنا بل ذاك هو سر ُسو اإلسالم على كل أنواع الفكر. فالوحي أعطى األسس اليت ينبغي 
اعتبارها يف مقاصد احلكم، وترك الوسائل واآلليات لتواكب متغريات العصر. فلكل عصر  

. وهذا  اوزاان على صورة واحدة، لكان متجوسائل وآليات تناسبه. ولو كان نظام احلكم عند
خالف مقتضى استمرارية رسالة اإلسالم إىل قيام الساعة. وهذا اجملال هبذا املعىن، هو جمال  

مظهر من مظاهر  التجديد الديين العام. وهو أيضا التجديد يف احلكم، الذي هو جزء من
 اليسر اليت لديننا؛ وهلل احلمد والشكر. 

بلوغ أكمل نظام للحكم ممكٍن، إمنا هو سائر  ، يف العامل، من أجل والبحث اجلاري فكراي     
ال غري. وذلك ألن   ى سبيل املقاربة كما أشران سابقايف اجتاه احلكم الشرعي الذي لنا، عل

األمور كلها )مبا فيها الفكر السياسي( راجعة إىل الواحد سبحانه. وهو املهيمن عليها واملوجه  
 االت!            هلا. فانظر ما أحوج الناس إىل الوحي يف كل اجمل

ت والفكر السياسي، على ما سبق، كلما اقرتب من الوحي، أو كلما أخذ جبزئية من جزئيا     
أكثر حنو الكمال الذي هو احلكم الشرعي نفسه. ولن جنازف    احلكم الشرعي، فإنه حيقق تقدما

 فة اإلسالمية! إن حتدينا العامل، جنه وإنسه، على أن أيتوا بنظام حكم يرقى إىل مستوى اخلال 
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وإذا كان األمر كذلك، فتأمل ما أشد خيبتنا، وحنن نقتات على الفتات الفكري الغريب.      
هل بعد هذه املصيبة من  بل حىت هو، ال َنخذه يف جدته، وإمنا عند التخلي عنه وجتاوزه. ف

 . [156]البقرة:  ِإانَّ َّللَِّ َوِإانَّ إِلَي ِه رَاِجُعونَ  مصيبة؟! فـ
ولو اهتدى املفكرون السياسيون إىل شرعنا، لسبقوان رمبا يف االقتباس منه، ولتخلفنا إذ      

 ذاك مرتني: مرة عن الفكر، ومرة عن الدين. 
فعلى حكامنا، وعلى عامة املسلمني، أن يتفطنوا لكل هذا، وأن يسارعوا إىل العودة إىل      
مناخ العوملة معرضون للمنافسة على مجيع ، وحنن يف  ع اإلسالمي اإلهلي احلكيم؛ خصوصاالشر 

ملا فيه خريان وخري اإلنسانية    وال الغافلني. هداان هللا مجيعا  الواجهات. منافسة ال ترحم الضعفاء
 مجعاء. 

حاجب لألمة كلها عن التدين الكامل؛ ألن هو وإن عدم احلكم مبا أنزل هللا، ال شك      
 يف ظل اخلالفة اإلسالمية. وهذا أمر جلي ملن عقل. ذاك التدين تبقى فيه ثغرات، ال ُتسد إال

ويف سبيل العودة إىل اجلادة، على األمة أن تعمل على حتقيق وحدهتا، أو على األقل، حتقيق  
حلدود املوروثة عن املستعمر حكما، إن مل يكن عينا؛ لعلنا  تقارهبا فيما بينها؛ وعليها جتاوز ا

 ة الواحدة أو االحتادية. ميالد الدولة اإلسالمي ما  نشهد يوما
 
 الرتبية العامة -9

ذي يؤثر يف شخصية نعين ابلرتبية العامة، املناخ العام السائد يف اجملتمعات اإلسالمية، وال      
. ومنيز هبذا اإلطالق على هذا النوع من الرتبية، بينه وبني الرتبية اخلاصة  الفرد إما كليا وإما جزئيا

 ين إن صحت. اليت هي عندان التحقق ابلد
 : فيها، نبني منها ما نراه أساسيا وال شك أن الرتبية العامة، هلا عدة جوانب متحكمة     

َم الناس للدين، من  الدين: -1      منه أو فيه.   اخلارج ومن الداخل، يعطيهم موقفاإّن فـَه 
قة للدين اف جيعل نظرهتم إىل األمور نظرة ما ضمن ابقي الرؤى. وقد تكون بناء على ما سبق، مو 

. وبتحديد مقدار نفسه، إما كليا وإما جزئيا؛ كما قد تكون خمالفة، إما كليا وإما جزئيا أيضا
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رات الـَمَرضية يف شخصيته فهم املرء للدين على الوجه الصحيح، نستطيع أن حندد التأثّ 
 وسلوكاته. وابلتايل نستطيع الكالم عن عالج للفرد وعالج للجماعة. 

  ابنفالت أنظمة احلكم عن املنظور الشرعي، صارت من عوامل الرتبية  كم:أنظمة احل  -2     
اليت تتبىن  ابلنسبة إىل األنظمة الشمولية العامة من خارج الدين؛ إما كليا وإما جزئيا. فكليا

. وهذا النوع من األنظمة  ولت إلغاء الدين واعتباره مورواث خرافيا، واليت حااإليديولوجيا مرجعية
، ابختاذ تظار بدو فشل الليربالية مستقبال(؛ وجزئياابندحار الشيوعية العاملية )يف ان بدأ يتقهقر

األنظمة القطرية مناذج حملية للحكم، هلا خصوصيتها وأسسها وغاايهتا، اليت ال شك تتحكم 
يف أزّمة جمتمعاهتا. وال شك أهنا بتوجيهها لتلك اجملتمعات يف خمتلف اجملاالت، تؤسس لرتبية  

، هو مقدار اقرتاب أو ابتعاد هذه هنا هبا، حبسب منطلقاهتا. والذي جتب مالحظتهخاصة 
 النماذج احلكمية من احلكم الشرعي. فإذا حتدد هذا، علمنا مقدار ابتعاد تلك اجملتمعات أو

غيب عنا هنا االستثناءات اليت تتخلل كل جمتمع، حبيث تكّون اقرتاهبا من الدين ابلفعل. وال ت
ما ال بد هلا منه، مما يدخل ضمن احلياة العمومية،  وية ال ختضع للمناخ العام إال فيتربدوائر 

م اإلدارية منها على اخلصوص. لكن هذه الدوائر الشاذة تبقى قليلة التأثري ابلنظر إىل نظام احلك
ال يتمكنون من التصدي للتوجيه الفكري، وليست هلم آليات   السائد. وذلك ألن العامة غالبا

لنقد الفكري. فهم وإن تذمروا من نتائج الرتبية السائدة، ال يستطيعون خمالفتها على مستوى ا
  ال ِقَبل هلم مبواجهتها من جهة ، وإما ألهنمهتا؛ إما ألهنم ال مييزوهنا أصالأصوهلا ومقدما 

 إن هم ميزوا بعض معاملها.  ،حمكوميتهم
وعة من حيث أنظمة احلكم. وإبدخال  لذلك جند األمة اإلسالمية اليوم، فسيفساء متن     

مرتكزات هذه األنظمة إىل عقيدة املسلمني، يف كل بلد على حدة، برزت تشوهات عقدية،  
 غري عقلية وغري دينية لدى املسلمني. نرى أن أبرز هذه التشوهات هي: 

 * االنفصال الواقع بني العقيدة والعمل، أي بني الدين والواقع.      
الشك إىل بعض النفوس يف كون اإلسالم غري صاحل لتنظيم شؤون األمة الدنيوية * تسرب       

 يف زماننا. 



196 
 

 فصل الدين عن الدولة، املخالف حلقيقة اإلسالم.  أ* تقبل بعض الناس ملبد     
 * االنقطاع عن هللا بسبب اخللل العقدي احلاصل.      
قاليد؛ واليت أصبحت عند العقول  ث االستعماري، من عادات وتو أضف إىل كل هذا املور      

للمراهنات   فصارت أمتنا يف شطر منها، جماال  )احلداثة(.  «العصرنة»و  «التقدمية»الضعيفة متثل  
العقدية املختلفة، من حيث النظر اخلارجي، وفوضى عقدية وفكرية، من حيث النظر الداخلي. 

الوجه الصحيح، فنحن غري ولضرب مثل حمسوس حلالتنا نقول: فباعتبار عدم فهم الدين على 
؛  احلكم احمللي، فنحن متخلفون عقالراشدين؛ وابالنفعال للرتبية القطرية اليت يؤسسها نظام 

وابعتبار املوروث االستعماري، فنحن خمدَّرون. فانظر ما إبمكان غري راشد متخلف خمدر أن 
جبانب املطامع اخلارجية، يف  ك اإلنسان  العوملي احلايل! وانظر ما ميثل ذليفعل يف املناخ العاملي  

 للطامعني؟!  اتنا واستتباعنا. أال يكون مشجعا، بل مستفزا وحافزاثرو 
وإننا حبديثنا عن الرتبية العامة، ُنص القوانني احلاكمة لكل بلد، والسياسة التعليمية العامة       

 والسياسة اإلعالمية: 
جندها، إىل جانب املوروث منها عن املستعمر، والذي ميثل  فمن حيث القوانّي: -1     

لغريها. وهو   «التشريع»استمرارية تواجده يف بلداننا، تصاغ من قبل قلة، منحت نفسها حق 
ضرب من الوصاية القسرية. فإذا خالفهم من سولت له نفسه ذلك، احتجوا ابلقوانني اليت 

عباد من استهزاء؟! فحىت الفكر اجملرد عن الدين، وضعوها هم أنفسهم. أفبعد هذا االستهزاء ابل
مل يسقط يف مثل هذا. وهو الذي شيد ما يسمى بدولة املؤسسات؛ حىت يكون الرجوع يف 
اخلالفات إىل مؤسسات قائمة جتسد النتاج الفكري العام لكل دولة، وليس إىل أشخاص  

ن له؛ وإن كان إبمكاننا ال دييتالعبون مبصري املاليني من الناس. مل نصل حىت إىل مستوى من  
( أن نقدم من ديننا، واالحتكام إىل هللا ورسوله )وهو أعلى ما ميكن االحتكام إليه وانطالقا

لإلنسانية مل خيطر على ابهلا. فانظر ما أبعدان عن احلق! هذا من حيث األصل القانوين    منوذجا
وانني، فإنك ستقف على مظاهر  لألشياء، أما من حيث اإلجراءات العملية اليت تطبق تلك الق
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االحنطاط اإلنساين، من قمع جماين، وانتهاك للحرمات، ووسائل حيرمها إابء وأنفة من ال دين  
 له. فكيف مبن ينتسب إىل اإلسالم؟! 

إن السياسة التعليمية، يف أكثر البلدان اإلسالمية، عوض أن  السياسة التعليمية: -2     
ن حبقائق نفسه وحقائق  بتبصري اإلنسا  ،الذي أسسه اإلسالم   تبين شخصية اإلنسان على الوجه

وابعتماد السلوك املنسجم مع النواميس اإلهلية والقوانني الطبيعية، كي يتحقق  الوجود كله،
ِبدميته املبنية على عبوديته هلل وحده؛ صارت هذه السياسة التعليمية وكأهنا تتوّقى أن خيرج من 

 على سبيل االنفالت واالستثناء. فهي بذلك تؤسس للمنطق  حتت يدها آدمي سليم واحد؛ إال
 من يتعلم العلوم الكونية نظراي وتطبيقيا،  اجلمادي )أحترك إن حركت، وأسكن إن أمهلت(. وحىت

داخل اجملال الذي خيتص به؛ ال يستطيع إال أن يكون  والشرعية نظراي؛ وحيتل فيما بعد منصبا
خل حقله على استمرار دوران عجلته؛ ومن جهة، غري  . فهو من جهة يعمل دا»روبوات« حيا

 قادر على التملص من السياسة اليت توجهه، وإن كانت خمالفة ملنطق ذاك اجملال نفسه. 
وهي سياسة أقل ما ميكن أن يقال فيها إهنا سياسة حتتقر   السياسة اإلعالمية: -3     

اآلخر(. فتعامل اإلنسان احمللي من  اإلنسان )اإلنسان احمللي، ألهنا ال جترؤ أن متس اإلنسان 
منطق املؤثر واالستجابة. وهو عندها ال يرقى إىل مرتبة األهلية ألن يطلع على ما جيري يف 
بلده؛ وما يتحكم يف حياتيه الدنيوية واألخروية. لذلك فللسياسة اإلعالمية عندان شعبتان: 

من الدرجة الثانية على  تنا أانساال على ما يليق بنا بصف)بتجوز( ال تطلعنا إ شعبة إعالمية
حيواانت من  األقل؛ وشعبة إعالنية، حتركنا وتتحكم يف توجهاتنا عن طريق غرائزان، وابعتباران

 الدرجة األوىل على األقل. 
وابلنتيجة للرتبية بروافدها السابق ذكرها، اليت يتلقاها الفرد يف بلداننا، ودون اعتبار      

ان يف أعلى  ممحوَّ الشخصية، وإن ك د اإلنسان عندان إنساان ضعيفانادرة؛ جنلالستثناءات ال
يف قرارة نفسه  ن طولب مبا يقارب احملال؛ مقتنعااالنصياع ملن فوقه، وإ مناصب القرار؛ متعودا

 «حضارته»يف مقابل اإلنسان اآلخر )الغريب أو الشرقي( و  ته ودانءة أصله ودينه وفكر أمته؛حِبطّ 
ا أوصلنا إىل احلالة اليت كان عليها العبيد يف العصور القدمية. بل حىت  . كل هذ«عقالنيته»و
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النخاسة املتجددة، قائمة عندان. فصران نباع )مبعىن غري بدائي وغري مباشر( يف سوق النخاسة 
العاملية السياسية واالقتصادية، حبسب قيمتنا املادية ومدى إمكانية خدمتنا ألغراض السادة 

ألن الواقع أبلغ من  -وهذه احلالة اليت أوجزان وصفها ب قيمتنا اإلنسانية. العامليني، يف غيا
هي اليت أشار إليها احلديث النبوي الشريف، حيث يقول رسول  -االكلمات يف وصفه

ََكَلُة ِإىَل وسلم: وآله اإلنسانية صلى هللا عليه  َُمُم َأن  َتَداَعى َعَلي ُكم  َكَما َتَداَعى األ  »يُوِشُك األ 
َمِئٍذ َكِثرٌي، َوَلِكنَُّكم  ُغثَاءٌ قَ  َعِتَها، فـََقاَل َقاِئٌل: َوِمن  ِقلٍَّة حَن ُن يـَو َمِئٍذ؟ َقاَل: َبل  أَنـ ُتم  يـَو  َكغُثَاِء    ص 

َن. فـََقاَل  السَّي ِل. َولَيَـنـ َزَعنَّ اَّللَُّ ِمن  ُصُدوِر َعُدوُِّكُم ال َمَهابََة ِمن ُكم ، َولَيَـق ِذَفنَّ اَّللَُّ يف قـُُلوِبكُ  ُم ال َوه 
ُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّنـ َيا وََكرَاِهَيُة ال َمو ِت« . وما هذه الغثائية واملهانة (61)َقاِئٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما ال َوه 

اليت وصلت إليها حال أمتنا اإلسالمية، إال بسبب ابتعادها عن دينها. هذا الدين الذي ما  
فقد  شرعه هللا تعاىل إال إلكرام كل إنسان طالب لكرامته. وهبذا فإن من ُحجب عن دينه، 

م، مفتوحة للغزو جبميع  ثانية ملا سبق، صارت بالد اإلسالالحجب عن كرامته وعزته. وابلنتيجة  
أنواعه: فمن الغزو العسكري، ما نراه اليوم من وجود القواعد األجنبية يف بلداننا؛ ومن غزو 
ثقايف يتجلى يف سيطرة الفكر األجنيب على فكران؛ وغزو سياسي يظهر يف استرياد مناذج حكم 

إعالمي تسيطر الربامج أجنيب )على قصور وتشويه يف النقل(، ويظهر يف تبعيتنا لألجنيب؛ وغزو  
األجنبية مبقتضاه على منتوجنا اإلعالمي؛ إىل غري ذلك من مظاهر االستالب اليت ال يستطيع 

 منصف إنكارها.
فإن العوملة القادمة جبحافل جيوشها، ستشرتط  -يف سياق ما سبق-وابلنتيجة ختاما      

كما خلص الرقيق القدي علينا التخلي عن ديننا ابلكلية، حىت ُنلص لألسياد احلاليني  
يف عودتنا  هاألسيادهم. وهذه البقية من الدين لدى الشعوب اإلسالمية، واليت نراهن حنن علي

إىل احلق، تنغِّص على املتسلطني واملعتدين نشوة غلبتهم. لذلك فهم حياولون التخلص منها 
األداين )إن بقي  بعدة دعاوى زائفة: كدعوى السالم العاملي، الذي يقتضي يف النهاية وحدة

للدين معىن(، حىت تذهب الفوارق الباعثة على الصراع )حسب زعمهم(. ودعوى أتسيس 

 
 عن ثوابن رضي هللا عنه. (82/ 37)واللفظ له، وأمحد يف مسنده  (355/ 6)أخرجه أبو داود يف سننه  - 61
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حضارة إنسانية عاملية تتجاوز احلدود الضيقة للدين. وكأهنم ميلكون مصري أنفسهم ومصري العامل  
اهنم. ولكن ال نستغرب مثل هذا من كفار قلوهبم مظلمة، بقدر ما نستغرب من أ ذانب  يف أمي 

هلم عندان، حياولون هم اآلخرون وإبيعاز من األولني، الرتويج هلذه األطروحات اليت لن تنطلي 
إىل إخضاعهم، وإن تعددت السبل إىل    وعقله. أما غريهم فال سبيل أبدا  إال على من فقد دينه

 ذلك وتنوعت. 
 

 احلجب الفردية -10
عكاسها على الفرد؛ فإن من احلجب  إن كانت احلجب السابقة ذات صبغة مجاعية رغم ان     

ما هو فردي، وإن انعكس أثره هو اآلخر على اجلماعة. ونعين ابحلجب الفردية ما يندرج 
ضمن الرتبية اخلاصة، اليت هتتم بعالقة الشخص بربه. وإن هذه العالقة الشخصية يف احلقيقة  

سهيال لتحقيقها ورعاية هلا  يطة تهي اهلدف املراعى من وراء هتيُّؤ املناخ العام والظروف احمل
 . وحفظا

 عن الدين يف األصل، وهي على سبيل اإلجياز:   وإن من احلجب الفردية حجبا     
 الكفر األكرب أبنواعه: -1     

 اإلحلاد )ابملعىن االصطالحي(.  -       
 كفر أصحاب األداين الوضعية ومنها الوثنية.   -       
 كفر أهل الكتاب: اليهود والنصارى على اخلصوص.  -       
 كفر الفالسفة: وهم الذين استغنوا بنظرهم عن الشرائع اإلهلية.   -       

وهو عبادة هللا مع غريه من املخلوقات أو اآلهلة املزعومة؛ ألن هللا  الشرك األكرب: -2     
َرَك ِبِه َويـَغ ِفُر َما ُدوَن َذِلَك  ل أن يشرك به. وقد قال سبحانه:ال يقب ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَغ ِفُر َأن  يُش 

رِك   . وهذا من مقتضيات صفة  [ 48]النساء:   ا  َعِظيم  ا  اِبَّللَِّ فـََقِد اف رَتَى ِإمث  ِلَمن  َيَشاءُ َوَمن  يُش 
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ر كِ »اليت جاء ذكرها يف احلديث القدسي: الغىن  َمن  َعِمَل َعَمال    .أاََن أَغ ىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِّ
ُتُه َوِشر َكهُ  َرَك ِفيِه َمِعي َغري ِي، تـَرَك   . (62)«َأش 

وهو إبطان الكفر وإظهار اإلسالم لسبب من األسباب. ومبا أن العربة  النفاق: -3     
. لذلك كان املنافق أسفل من الكافر  إظهار اإلسالم املنافق إال بعدا   يزيدابلباطن واحلقائق، فال  

َفِل ِمَن النَّارِ  يف النار. فقد جاء يف الكتاب العزيز: َس  ]النساء:   ِإنَّ ال ُمَناِفِقنَي يف الدَّر ِك األ 
145] . 
ومن اتصف إبحدى هذه الثالث، أي احنجب عن الدين، ومات على ذلك فهو من       

 أهل النار الذين ال خيرجون منها. 
أما احلجب اليت حتجب املرء عن متام التدين، فهي كثرية مبثوث ذكرها يف الكتاب والسنة.       

 نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر، ابإلضافة إىل ما ذكرانه يف طي هذا الكتاب: 
  -حب املال - سةحب الرائ - حب الدنيا -الرايء -شهادة الزور -عقوق الوالدين     

عدم نصح  -عدم حب اخلري للمسلمني -حب احملمدة وكراهية املذمة من الناس -الكذب
 -ترك الصيام -عدم أتدية الزكاة -ترك الصالة -اتباع الشهوات -خيانة األمانة -املسلمني 

عدم اإلخالص    -طول األمل  -عدم ذكر املوت  -عدم الرغبة يف اآلخرة  -اعتقاد ما خيالف احلق
قلة تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه  -قلة حمبة هللا تعاىل -قلة تعظيم هللا وتوقريه -األعماليف 

اخلجل من شيء من دينه    -عدم نشر دعوته  –وآله وسلم قلة حمبته صلى هللا عليه    -وسلموآله  
 -غمط الناس حقوقهم -احتقار املساكني -النفور من الصاحلني -مواالة الظاملني -)التحرج( 

  - تسهيل املعصية للناس  -منع الناس من طاعة هللا  -الكرب   -اخليالء  -العجب   -ن والسباللع
 التشبه ابلكافرين... إىل غري ذلك مما ال ميكن حصره. -ترك السنة

وعلى العموم فكل خمالفة ألوامر هللا ورسوله فهي حجاب. والتخلص منه يكون ابلتوبة      
 كل خمالفة. واالستغفار، وإتيان الطاعة املعاكسة ل

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (223/ 8)أخرجه مسلم يف صحيحه  - 62
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من احلجب الفردية ال يتبينه املرء من نفسه بنفسه، لتداخل األمور عليه، أو   ومبا أن كثريا     
لقلة علمه، ولقلة نور بصريته؛ احتيج يف رفعها إىل شيخ بصري وأستاذ جمرب؛ عامل مبداخل 
النفوس، عامل بعالجات العلل الباطنية. ونؤكد هنا على أن العلم الظاهر وحده غري جمد، بل 

تلك العلل؛ حىت يكاد أمرها يستعصي على الكثريين ممن هذه حاهلم.   قد يزيد من استفحال
واإلنسان الصادق خبري نفسه، يعلم منها حالة القرب من حالة البعد. والتنافس يف اخلري ال 
حد له. وأبواب الرمحة ما تزال مفتوحة ما مل يغرغر املرء. فمن شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر.  

 ريه. وهللا املعني ال رب غ
ومما يساعد على الوقوع يف احلجب سابقة الذكر، تقليد الغري )اجملتمع(. فقد خيرج املرء      

من الطاعة املخالفة لتوجه اجملتمع، إىل املعصية املوافقة له؛ ويعتقد بذلك أنه على شيء.  
فينحجب عن احلق بقدر ذلك. ولقد رأينا أن هذا النوع من املعاصي من أصعب ما ميكن أن  

تخلص الناس منه. كما أن التأثر ابأليديولوجيات والفلسفات املخالفة للحق، قد عمل على ي
حجب من ينتسبون إىل الثقافة، عن التدين احلق. وقد أدى ذلك إىل نوع من التدين )عند  

ألن املسلم ال يكفر  دون أن نكفر أحدااملتدينني منهم( ال يكاد خيالف تدين أهل الكتاب )
ملثل هذه احلالة فيما ذكره  ين وال يفي ابلغرض. وقد جند وصفاىل تدين ال يغمبعصية(؛ أي إ

فـََقاَل: َذاَك ِعن َد َأَواِن َذَهاِب ال ِعل ِم.   ا   َعَلي ِه َوَسلََّم َشي ئذََكَر النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ »زايد بن لبيد قال: 
َهُب ال ِعل ُم َوحَن ُن نـَق رَأُ ال ُقر آَن َونـُق رِئُُه أَبـ َناَءاَن َويـُق رِئُُه  ، وََكي َف يَذ  أَبـ َناُؤاَن أَبـ َناَءُهم   قـُل ُت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ

اَيُد! ِإن  ُكن ُت أَلُرَاَك ِمن  أَفـ َقِه َرُجٍل اِبل َمِديَنِة! َأَولَي َس َهِذِه ِإىَل يـَو ِم ال ِقَياَمِة؟ َقاَل: َثِكَلت َك أُمَُّك زِ 
ٍء ممَّا ِفيِهَما؟ يَل، اَل يـَع َمُلوَن ِبَشي  . وهل ترى ذلك (63)«ال يَـُهوُد َوالنََّصاَرى يـَق َرؤوَن التَـّو رَاَة َواإل ِجنِ 

 ما حنن فيه اليوم مع قرآننا! إال من التواطؤ على خالف مضموهنما؟ وقس على ذلك 
من احلجب ما يتعرض له املنتسبون إىل اجلماعات اإلسالمية   وال أبس أن نبني أيضا     

 )احلركية خاصة( ومنها: 

 
 .(17/ 29)واللفظ له، وأمحد يف مسنده  (172/ 5)أخرجه ابن ماجه يف سننه  - 63
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  دية؛ ويعتمد املرشدون فيها غالباالرتبية النمطية: وهي اليت ال تعترب الفروق االستعدا -     
 حقيقة التدين. ة اللذي ن مينعان التصنع واجملارا املقال. فيؤدي ذلك إىل

تقييد اإلسالم مبا تتبناه اجلماعة من فهم للدين. فإن قيل إمنا ذلك يكون يف اجلزئيات  -     
تطغى على األصول عند من ال حيرتم الرتتيب قد والفروع. قلنا إن الفروع قد تطغى، حىت ل 

 العقلي والشرعي. 
قد ينحجب املرء ابلعمل التنظيمي عن معاملة هللا إن مل يتثبت. وذلك ملا يف العمل   -     

 التنظيمي من لذة نفسية أصلها الربوبية الباطنة فيها. 
على الدين؛ وهو يظن أن ذلك من أثر الغرية   اقد ينسى املرء نفسه، وجيعل منها قّيم -     

ن يعلم حقيقة األمر، فليقارن لرائسة. فإن أراد أعليه. بينما هو من الربوبية كما أسلفنا وحب ا
أبنه لن حياسب عن حال غريه إال من وجه، أما   انفسه، مع تلك اليت مع غريه؛ علم  حاله مع

 عن نفسه فمن مجيع الوجوه. 
قد يتماأل أفراد اجلماعة الواحدة على املداهنة واجملاملة فيما بينهم، حىت يقضي كل  -     

َمَرضية؛ فتفسد بذلك اجلماعة كلها. وحال هؤالء أفدح من حال  ية ال  منهم أوطاره النفس
 اجملتمعني على املعصية الظاهرة. 

إن أفراد اجلماعة الواحدة، ينحجبون عن احلق بقدر احنجاهبم عن انتمائهم إىل األمة   -     
مني غري  ابنتمائهم إىل اجلماعة. وذلك ألن الدين دين األمة مجعاء، واألخوة عامة بني املسل

على أساس اعتبار التقوى، ال على  فضيل بني الناس هنا إن كان مبنياخاصة. وال يضري الت
 العصبية اجلاهلية والبدعية. 

 
 إمهال شأن الصاحلّي -11
الصاحلون هم من َصُلحوا يف أنفسهم لعبادة هللا على التحقيق؛ ومن صلح هبم غريهم ِلما      

وإن يف تسمية   م. وهم ابصطالح قرآين آخر الرابنيون.يصيب ذلك الغري من بركات أنواره
التحقق ابلصفات  «الرابين». وتقتضي ايء النسبة يف «الرب»من االسم  الرابنيني اشتقاقا
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الذين وصفهم هللا تعاىل   لة. وهم أيضااإلهلية؛ وهو إن شئت التمازج الصفايت؛ أو هو معىن اخل ُ 
يف القرآن الكري ابلسابقني واملقربني وعباد الرمحن )على اختالف يف املدلوالت(. وإن هؤالء 

هم مبثابة قلب األمة احلي   ،الرجال مبا هلم من مكانة خاصة عند هللا تعاىل من بني املسلمني
لك احلياة. واحلياة اليت نقصدها  اليت هي جملى  لت ،الذي ميدها مبا حيييها ويبقي عليها وظائفها 

. إمنا هي احلياة املعنوية اليت يتميز البيولوجية؛ فتلك للحيواانت أيضاابلذكر هنا، ليست احلياة 
 هبا اآلدمي عن سواه من احليواانت؛ واليت هي أساس اخلالفة اإلهلية على األرض. 

ت تعتقد عند شطر كبري منها ر غري أن األمة اإلسالمية، وبعد ابتالئها بفوضى الفكر؛ صا     
. فأنكرت فضل أهل الفضل، وجترأت على هللا تعاىل يف احلكم «الدميقراطية الدينية»من  نوعا

  على من ينتسبون إليه بكوهنم غري أهل ذلك. ونسيت أن األمر هلل، والفضل هلل يؤتيه من يشاء: 
  َُواِسٌع َعِليمٌ ُقل  ِإنَّ ال َفض َل بَِيِد اَّللَِّ يـُؤ تِيِه َمن  َيَشاء ُ غي أن نقول . وينب[73]آل عمران:    َواَّللَّ

بتعظيم الصاحلني وتوقريهم واالنقياد هلم، إن كانت تريد هللا واليوم اآلخر!   إن األمة مأمورة شرعا
َا ِمن  تـَق َوى ال ُقُلوبِ  فقد جاء يف القرآن الكري: ]احلج:   َذِلَك َوَمن  يـَُعظِّم  َشَعائَِر اَّللَِّ َفِإهنَّ

. وهل هناك شعرية أعظم من إنسان رابين؟! وحنن الذين نُعظّم الكعبة واحلجر األسود  [ 32
]التوبة:   أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ   ايَ   :مر الشرع! وقال هللا تعاىل أيضاأل

ادقا فهو منهم؛ لكن، أترى الصدق  دقون كثر. قلنا: كل من كان ص. فإن قلت فالصا[119
ِدي ِإىَل ؟ وما حدود الصدق إن كان؟ وقد جاء يف احلديث النبوي:  أمرا سهال َق يـَه  د  »ِإنَّ الصِّ

ِدي ِإىَل اجلَنَِّة، َوِإنَّ الرَُّجَل لََيص   والصادقون  (64) «... ا  ُدُق َحىتَّ َيُكوَن ِصدِّيقالربِّ، َوِإنَّ الربَّ يـَه 
املذكورون يف اآلية الكرمية هم الصديقون. أما الصدق الذي يعلمه الناس فهو صفة من أُمر أن 

 يكون معهم. أي أن يتبعهم؛ وهم املؤمنون. 
 لكن قد تع ِرض ملن اتقت نفسه إىل التعرف عليهم حجب نذكر منها ما أييت:      
اه يف حميطه من فساد. وهذا خالف احلق.  أن يظن املرء أهنم غري موجودين، ِلما ير  - 1     

فإهنم لو اختفوا من على األرض، لفسد نظام الدنيا وانتقلنا إىل اآلخرة مع قيام الساعة. وقد  

 
 عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. (29/ 8(، ومسلم يف صحيحه )25/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 64
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َهُب الصَّاحِلُونَ جاء يف احلديث الشريف:  َكُحَفاَلِة  اأَلوَُّل فَاأَلوَُّل، َويـَبـ َقى ُحَفاَلٌة )حثالة(   »يَذ 
. فانظر كيف أهنم إن هم ذهبوا مل يبق إال احلفالة (65) ِر، اَل يـَُبالِيِهُم اَّللَُّ اَبَلة «أَِو التَّم   الشَِّعريِ 

)شرار اخللق الذين تقوم عليهم الساعة( الذين ال يباليهم هللا. فمن حكم بذهاهبم اآلن فقد  
  حكم على كل املوجودين على األرض أبهنم حفالة ال يبايل هللا هبم. وهو خالف الواقع. فدل

أن من كان معهم )على األمر السابق  فهم أيضاهذا على أن الصاحلني ما زالوا موجودين. ن
 ذكره( فهو ممن يباليه هللا. فهل انل ذلك إال هبم؟! 

قد يصّدق املرء ببعض الصاحلني الذين مروا يف األزمنة املاضية، ويصعب عليه ذلك   - 2     
؛ ألن ههم على وجه املطابقة. وهذا ال يصحيف زماننا. وذلك لكونه يتوقع أن يرى من يشب

، واملظاهر ال تتكرر وإن تشاهبت. لذلك وجب اعتماد الصدق يف طلبهم لكل زمان رجاال
 أكثر من اعتماد املواصفات. 

للشرع؛ فإن ذلك إمنا يكون  هم، إبدراكه منهم ما يظنه خمالفاقد ينحجب املرء عن - 3     
ملعرفتهم   ن ليس مؤهالما يقع مل ذلك. وإن هذا كثرياهم وعلمهم يف لعدم إحاطته ببواعث

وصحبتهم، بسبب العزة اليت يتصفون هبا؛ وهللا مينع عنهم هبا من ال إذن له منه سبحانه. فإن 
قدر العلم. فمن   قلت: إمنا يقال هذا حىت ال يعرتض معرتض! قلنا: إن االعرتاض يكون على

يوازي علمهم، فليعرتض؛ ومن علم من نفسه اجلهل، فلينصف وليتأدب.  ظن من نفسه علما
على املعرتضني؛ ألهنم يعلمون أن األمر هلل ال إليهم؛ وأن  أضف إىل هذا أهنم ال يردون غالبا

التزين للخلق.    ، وليسوا يف حاجة إىلهللا. فهم يتأدبون مع هللا أوال  من انصرف عنهم، فإمنا صرفه
 واعلم أن هذا احلجاب هو األغلب يف زماننا، وذلك لقلة األهلية كما أسلفنا. 

عدم العلم ابحلاجة إليهم: فتجد من يقول، إمنا أان حمتاج إىل هللا وحده، وهو الذي  - 4     
إليه سبحانه ال إىل   م صحيح! لكن، إن كانت حاجتك فعاليغنيين عنهم. نقول: هذا الكال 

من خلقه؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي لك أن تتأدب مع هللا الذي دل عليهم أحد  
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وسلم. فهل تراه يدلك عليهم ويف ذلك إنقاص  وآله يف كتابه وعلى لسان نبيه صلى هللا عليه 
 من قدرك، أو ضرر لك؟ حاشاه سبحانه. 

هلل ال بغريه، ومن ن يقول القائل: إننا أمران أن نستعني ابالتخوف من الشرك: كأ -5     
استعان بغريه فقد أشرك. فنقول: إن الرابين ليس كغريه من الناس. فكما أن اُسه يشمل حروف  
الرب، فإن ابطنه منطو على نور الرب. وأنت إن استعنت بغري الرابين، فإمنا يدلك على الظلمة  

 األحكام الفقهية اليت للشرع؛ إال فيما ال بد منه يف  وإن كان مقاله يف الظاهر مطابقا  اليت فيه،
فإنه يدلك على هللا ال على غريه.   ،ال يتعدى هبا أصحاهبا جماهلا؛ أما الرابين فللخاصية اليت له

بل ال يتمكن أن يدلك على غريه سبحانه. وهذا أمر جيهله كثري من الناس. وأكثر من يقع فيه 
ان هو اللجوء إىل الفقهاء؛ ، لكجهلهم. ولو كان أمر الشرك واردا الفقهاء الذين يغفلون عن

 لكون الفقهاء أدىن رتبة من الرابنيني.  ،إمنا نورد املقارنة هناو وهو غري ذلك. 
ون من  ، للخرافات: فيجد املتعقلنمقاربة بعض ما يقع هلم، وخصوصا مما ينقل ُساعا  -6     

من حاله  منهم بسبب ذلك. وخيجلون من أن يقال عنهم إهنم مع بين أمتنا من أنفسهم نفورا
مثل تلك. فنقول: إن قدرة هللا ال حد هلا فنحدها به. وما ذاك الذي يظهر عليهم يف بعض  
األحيان، إال من بعضها. فاملعرتض إمنا يعرتض على القادر ال على عبد القادر. فليتنبه! وإن 

فمن )وهي أصلها(.  ية، فمعجزات األنبياء منها أيضاكانت كرامات األولياء من القدرة اإلهل
أنكر هذه الكرامات إمنا ينكر أصلها الذي هو املعجزات. ومعلوم أن من ينكر املعجزات فقد  
كفر؛ ألهنا دالئل صدق النبوات. ومع ذلك فإننا ال نقول بكفر من ينكر الكرامات؛ إمنا نقول  

 بضعف إميانه إىل حد كبري، حُيرم معه من خريات كثرية. 
 صحبة الصاحلني، جنمله يف أمرين:وما ميكن أن يستفيد املرء من      
إن اتبعهم وأخذ برأيهم يف أمره، سلكوا به سبيل الشرع حقيقة. وذلك ألن الشرع   - 1     

ال يدرِك مرامَيه كل أحد دائما، وإن كان من علماء الظاهر؛ ألن األحكام كثريا ما تكون 
ال حيسنه إال من كان على    مركبة؛ أو حمتاجة إىل ترتيب واعتبار للمقامات واحلضرات. وهذا ما

ُقل  َهِذِه َسِبيِلي أَد ُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى  بينة من ربه. وهي البصرية اليت ذكرها هللا تعاىل يف قوله:
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. ومن معاين اآلية [ 108]يوسف:    َبِصريٍَة أاََن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوُسب َحاَن اَّللَِّ َوَما أاََن ِمَن ال ُمش رِِكنيَ 
أن التابع يكون على بصرية ابلتَـَّبِع، بسبب كون املتبوع على بصرية. وهذا النوع من الكرمية 

 االستفادة هو أدانه. 
فيقّومون اعوجاجاته   -أي يتتلمذ هلم-ن يصحب الصاحلني تستنري بصرية م - 2     

ميانية، فيصبح على بصرية هو أيضا. وقد يكون فيما بعد االستعدادية، ويكّملون نقائصه اإل
. وهذا النوع من االستفادة هو  حتتمله اآلية السابق ذكرها أيضا هو اآلخر. وهذا املعىن متبوعا

 أعاله. وبه تستمر سلسلة الدعاة إىل هللا يف األمة إىل قيام الساعة. 
 مث، ال أبس هنا أن نبني أن للدعوة إىل هللا مرتبتني:     
وهي الدعوة إىل الدين. وهي للفقهاء والعاملني ابألحكام، ورثة   الدعوة العامة: -1     

 الرسالة. 
وهي الدعوة إىل حتقيق التدين، ببلوغ العبودية احلق؛ املقتضية ملعرفة    الدعوة اخلاصة:  -2     

 املعبود. وهذه للعلماء ابهلل ورثة النبوة.
حيجبون   عندهم. وبذلك أيضا  تداخل أحكامهانقول هذا، ألن الدعوة ختتلط على الناس فت     

 عن معرفة الصاحلني من األمة. 
لم زمامها هلؤالء الذين   ويف اخلتام نقول:      إن األمة لن ينصلح حاهلا، ما دامت مل تس 

وهو   ه؛ يعتربها هو إن مل يعتربوها هم؛يعلمون من هللا ما ال تعلم؛ وهلم حظوة عنده سبحان
مام األمر أن حيكموا وال بد؛ فهم قد ال يكونون صاحلني  العليم احلكيم. وال نعين بتسليمهم ز 

ل حبسب وإمنا نعين األخذ برأيهم والعم  حكم يف الظاهر، وقد ال يريدون ذلك وإن صلحوا له؛لل
عميما، وَمنَـَعة  أكيدة. هلذا ندعو كل األمة، إىل معرفة مكانتهم  توجيههم. فإن يف ذلك خريا

 -إن شاء هللا تعاىل-ريهم يف أزمنة احملن اليت حنن نعيش  وتقدميهم. ال سيما، وهي قد جربت غ
 آخرها اآلن )ابلقياس إىل عمر األمة(. وهللا تعاىل هو املوفق ملن شاء. 

وليعلم القارئ أنه إن كانت والية املؤمنني بصريح الكتاب والسّنة واجبة، فوالية هؤالء       
والسنة، فمعاداة هؤالء أشد الكتاب بصريح  كانت معاداة املؤمنني حمرمة أيضاأوجب. وإن  
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 حىت خياف املرء على نفسه من فقد أصل إميانه معها. وقد جاء يف احلديث القدسي: ِحرمة؛
. نعوذ ابهلل من معاداة أوليائه، ونسأله تعاىل وعز (66) «َمن  َعاَدى يل َولِّيا ، فـََقد  آَذنـ ُتُه اِبحلَر بِ »

 ومّنه. آمني. أن جيعلنا من أوليائهم؛ بفضله 

 
 ه.( عن أيب هريرة رضي هللا عن105/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 66
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 التلبيس 
 

التلبيس أو اللبس هو إلباس أمر ما، صفة ليست له، للتوصل إىل استصدار حكم عقلي      
لى العقل أو الشرع أو  أو شرعي خمالف أو مناقض حلقيقة ذلك األمر. فهو هبذا املعىن حتايل ع

. ومبا أنه كذلك، فإنه سبيل احملرفني واملزورين واملضللني. أي هو سبيل الشياطني  عليهما معا 
 إنسهم وجنهم، يف بلوغ مرادهم من املخلوقني. 

فََأمَّا الَِّذيَن    ومما يعني على التلبيس، اتباع املتشاهبات، وقد ذكر هللا هذا يف قوله سبحانه:     
. وذلك ألن [7]آل عمران:    فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمن ُه اب ِتَغاَء ال ِفتـ َنِة َواب ِتَغاَء أَت ِويِلهِ يف قـُُلوهِبِم  زَي ٌغ  

املتشابه هو ما له وجهان يف حقيقته، بسبب كون أصله من حضرة اإلمكان اليت مر ذكرها 
. أي  يكون هلما معارة يكون آلخر، أو فيما سبق من الكتاب. فتارة يكون احلكم لوجه، وات

فنحكم على هذا املتشابه ابإلمكان األصلي الذي له. وإبحالل حكم وجٍه حمل حكم الوجه 
اآلخر، مىت أراد احملرف ذلك؛ أو إبحالل احلكم العام )اإلمكان( حمل حكم وجه من الوجهني 

نف من التلبيس أو العكس؛ يقع التلبيس. وقد ال يتفطن إليه إال من تواله هللا بعنايته. وهذا الص
 من أكثر ما تلجأ إليه الشياطني يف العقائد. 

وقد يكون التلبيس بني أمرين مشرتكني يف وجه من وجوههما أو أكثر. وذلك إبعطاء       
حكم اجلزء للكلني املختلفني وتعميمه عليهما. فينشأ عنه حكم واحد ألمرين خمتلفني. وال 

ق النظر يف األمور، ويعلم نسبة األجزاء منها إىل يسلم من هذا الصنف من التلبيس إال من يدق
 الكل؛ ويعلم حكم كل جزء على حدة. أي يعلم البساطة والرتكيب. 
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ومن التلبيس ما ال يتمكن الفكر من تبينه، وإن سلمت اآللة وتوفر العلم، إال بكشف       
له موطن اخللل   من هللا تعاىل لعبده عن حقيقة األمر. مث بعد تبني احلقيقة، ميكن أن يظهر

 عنده يف حكمه األول. 
إال يف  و ابطل. والباطل ال وجود له أصالومبا أن اللبس مؤسَّس على غري احلق، فه     

 . وأطوله يرتفع مع املوت. فقد قال هللا تعاىل:. لذلك فإن اللبس ال يستمر طويالاألوهام
 ِّق رَُة ال َمو ِت اِبحلَ  قُّ َوَزَهَق ال َباِطلُ  :يضا. وقال أ[ 19]ق:  َوَجاَءت  َسك   ِإنَّ َوُقل  َجاَء احلَ 

هنا لالستغراق.   «كان ». والزهوق صفة الزمة للباطل. و[ 81]اإلسراء:  ا  ال َباِطَل َكاَن َزُهوق
]النساء:  ا  ي َد الشَّي طَاِن َكاَن َضِعيفِإنَّ كَ  وقد وصف هللا تعاىل كيد الشيطان بقوله سبحانه:

هو البطالن. فال أضعف مما ال أساس له يف الوجود. أو قل على األصح   . والضعف هنا[ 76
 ليس له من الوجود إال مرتبة الوجود الومهي.

؛ فكذلك إدراك امللبوس  يلبسون على الناس األمور، ضعيفا  وإن كان كيد الالبسني، الذين     
األخري، ما انطلى أمر اللبس  عليهم ضعيف. فكانت املناسبة من اجلهتني. ولوال هذا الضعف 

على أحد. فمن أيت، فإمنا أيت من نفسه يف احلقيقة. وعلى هذا فافهم معىن قول هللا تعاىل 
َتَجبـ ُتم  يل  حكاية عن الشيطان لعنه هللا: َوَما َكاَن يلَ َعَلي ُكم  ِمن  ُسل طَاٍن ِإالَّ َأن  َدَعو تُُكم  َفاس 

 . [22]إبراهيم:  أَنـ ُفَسُكم  َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا 
إن أخصب جمال للتلبيس هو جمال الفكر؛ لتداخل عوامل الضبط  وال بد أن نقول:     

ّذاق. بل ليس أحد يف مأمن من غائلة التلبيس الفكري. وأول ضحية  وخفائها على غري احل ُ 
هللا ابلسجود للبس الفكري هو إبليس نفسه لعنه هللا، عندما استعمل القياس عقب ُساع أمر 

آلدم، فأوصله قياسه إىل اللعنة اإلهلية. وأغلب الكفار الذين مل يؤمنوا ابلرسل عليهم الصالة 
كقول هللا تعاىل حكاية عن بعضهم:    ا  يف التلبيس الفكري. وذلك مثالوالسالم إمنا وقعوا أيض

  َعِظيمٍ َوَقاُلوا َلو اَل نـُّزَِل َهَذا ال ُقر آُن َعَلى َرُجٍل ِمَن ال َقر ِ ، وذلك ألهنم [ 31]الزخرف:  يـََتني 
يرون أن هذا الوحي الذي هو أمر عظيم، ينبغي أن ينزل على من هو عظيم يف الناس. فهم  

ري املناسبة، لكنهم غفلوا عن كون العظمة عندهم، وحسب قياساهتم الفكرية، غ  أواعون ملبد
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ات الفكرية اليت يوردها القرآن وتوردها فضلوا ابلفكر. واملنزلق العظمة يف اعتبار احلق سبحانه؛
من السنة قوله صلى هللا   لم هبا من أنفع العلوم. فخذ مثالالسنة كثرية ملن أراد تتبعها، فإن الع 

]التساؤالت  ِإنَّ أُمََّتَك ال يـَزَاُلوَن يـَُقوُلوَن: َما َكَذا؟ َما َكَذا؟  »عن ربه أنه يقول:    وآله وسلمعليه  
َل قَ الفكرية واملساءالت[  . وعلى قدر (67)«؟َفَمن  َخَلَق هللاَ  ،َحىتَّ يـَُقوُلوا: َهَذا هللُا َخَلَق اخل 

إن فطن هلم من هنم التلبيس، حىت إ تشعب الفكر وتعدد مسالكه تزداد فرص الشياطني يف 
االقرتاب منه، كما ال يطيق   غريه، إال أن يكون املرء ذا نور. فإهنا ال تطيق  طريق، سلكوا طريقا

 الباطل الوجود مع احلق. 
واعلم أن اللجوء إىل التلبيس من قبل املضللني، هلو من أكرب دالئل احلق ملن تفطن وعقل.       

ن الباطل ال يثبت بنفسه، ألنه ال أصل له يف الوجود. فهو كي يثبت لزمن حمدود يف ألذلك 
. فدل هذا على أن الوجود هو ما ثبت بنفسه احلق زوراوب  وهم املتومهني، ال بد من أن يلبس ث

على ذلك: إن الكاذب إذا نعته  غريه )وهو معىن الوجوب( وخذ مثال حمسوساأو ثبت به 
ن الكذب ال ثبات له من ألابلكذب، مل يقبل، وغضب لذلك واستشاط. فهل ترى ذلك إال 

للكاذب ابلكذب، فإمنا تعريه  نفسه؟ والسبيل الوحيد هي إلباسه لباس الصدق. وأنت بنعتك 
عن صفة الصدق اليت يلبسها، وتلحق قوله ابلعدم. فال يطيق الكاذب ذلك ألنه من أهل  

عند خماطَبه ِلما يراه من تنزيه  ال جيد إال الغضب لعله يقع موقعاالباطل الذين يدافعون عنه. ف
 ابلصدق.  عن تكذيبه. فيبقى الكاذب متسرتا الكاذب لنفسه؛ فريجع

ابحلق، لكنه جاحد له، ومن جهة أخرى، يدل التلبيس على أن املضلل لغريه، عارف      
ُم  اَل  به كما قد يتوهم البعض. ويف مثل هذا الصنف قال هللا تعاىل: وليس جاهال  فَِإهنَّ

. ويف املثال السابق للكاذب  [33]األنعام:  يَُكذِّبُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي ِِباَيِت اَّللَِّ جَي َحُدونَ 
وأمثاله، دليل هلذا الوجه. فلو أنه مل يكن يعلم أن الكذب منقصة ما دافع عن نفسه لتربئتها 

من نفسه يف نظر الناس منه! ومن هنا يُعلم أن من كان على احلق كاألنبياء وأتباعهم، ويعلم 
م ابطال ألنه    الوجد وضيق الصدر من ذلك؛  ىل كثريمبا ليس إليه؛ فال حاجة به إ  أنه عليه؛ واهتُّ

 
 ؛ عن أنس رضي هللا عنه.( واللفظ له121/ 1(، ومسلم يف صحيحه )96/ 9أخرجه البخاري يف صحيحه ) - 67
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يف احلقيقة غري معين مبا اهتم به. بل التهمة عائدة إىل شخص ومهي تومهه ذلك املرجف املزور،  
ملا كانت تسب  ن أنه هو املقصود. أال ترى قريشاوإن ظهر يف أعني العامة الذين ال يعلمو 

ويلحقون   وآله وسلمهللا عليه )نقيض حممد(، يظنون أهنم بذلك يسبون رسول هللا صلى   امذممّ 
َأاَل تـَع َجُبوَن َكي َف َيص ِرُف اَّللَُّ َعينِّ َشت َم قـُرَي ٍش »به األذى؛ أال ترى كيف أنه قال ألصحابه: 

ِتُموَن ُمَذممَّ  ؟َوَلع نَـُهم    . (68)؟!«َوأاََن حمَُمَّدٌ  ،ا  ، َويـَل َعُنوَن ُمَذممَّ ا  َيش 
حيلة الضعفاء واجلبناء. وإننا ابلكالم على بعض التلبيسات، إمنا وعلى العموم فالتلبيس      

نريد بذلك رفع احلجب املسدلة على بعض العقول، وفتح الطريق أمام القارئ لتتبع ما مل نذكره، 
 .... كما سبقت اإلشارة إىل ذلك مرارا  بنفسه. وذلك لعدم إمكان اإلحاطة 

 
 عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (186/ 4)أخرجه البخاري يف صحيحه  - 68
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 التلبيسات

 

عصران، قد غطى على العصور املاضية من حيث التفنن يف التلبيس. وقد ميكننا القول إن       
تضافرت يف ذلك كل قوى الطوائف املضللة من كافرين ومنافقني وأصحاب أهواء، حىت صار 

 كل شيء؛ وإن كان هذا الشك أيضا ال يصلح من بعض الناس من البسطاء يكاد يشك يف
بيس من حيث ال يشعر. وهو مع ذلك لن وجيعله أكثر عرضة للتل حاله، بل يزيده ضعفا

يستطيع سلوك سبيل احلق، فيلتغي بذلك حكم وجوده ويصري كعدمه. وهذا هو ما أوصل  
 األمة اإلسالمية إىل ما نرى. 

لذلك، فإن دحض دعاوى املضللني واملشككني يف عصران، هلو من أوجب الواجبات.       
ا لذلك يف الفقه املتجدد، الذي ينبغي أن حيل وإنه من أوىل األولوايت عند فقهائنا، أن يبوبو 

لكل   المس إنسان اليوم، الذي صار هدفامشكالت العصر، مبا يناسبها من أدوات ووسائل؛ ت
اخلطاابت املوجودة يف العامل، صاحلها وطاحلها، حمّقها ومبطلها. وحنن لن نربح نؤكد على أن 

دان رحب للجهاد يف سبيل هللا، نرجو اجلهود الفقهية ال زالت متخلفة عن العصر. وهذا مي
 أن يوفق هللا إليه من يسد فراغه. 

 
 العقالنية والتدين-1

إن ُمّدعي العقالنية يقولون: ما يقبله العقل قبلناه، وما رده رددانه. وحنن نذهب معهم       
حيث ذهبوا. لكن، هل كل من يدعي العقل والعقالنية عاقل؟ اجلواب واضح، وهو ابلنفي. 

 بد أن نفرق بني العقل من حيث ما هو حمل لإلدراك، والفكر الذي هو وظيفة من  مث ال
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وظائف العقل. وإن أغلب الذين يتكلمون عن العقل، إمنا يعنون به الفكر. فأدى هذا إىل  
والصواب؛ فال أحد مبقدوره  أخلط يف اإلطالقات واملفاهيم. ومعلوم أن الفكر معرض للخط

ينت جوانب الضعف لدى العقل، واليت سبق أن ذكرانها فيما مر من  ادعاء العصمة له. فإن تب
 الكتاب، بقي أن نسأل: هل ميكن للعقل أن حيكم على الدين؟ 

 وللجواب شقان:      
يتعرف العقل على الدين احلق من بني عدة أداين، بوسائله إن ضبطت؛ وابلقرائن  -1     

 ال غري.  فله أن يشهد للدين بكونه إما حقا وإما ابطالالعارضة له. 
لو كان الدين من نتاج العقل، فله احلكم عليه بال جدال. والواقع أن الدين )وهو   -2     

و هبذا خارج دائرة إحاطة العقل. وابلنتيجة ال حكم له عليه.  هنا اإلسالم(، رابين املصدر. فه
بل الدين كما نقول ونعيد، مكمل للعقل ومفسح له يف جمال إدراكه، وهاٍد له من الظلمات  
إىل النور. فلم يبق للعقل السليم إال أن يدين هلل ابإلسالم، وينتظر من ربه، ما يفتح له من 

 عنده سبحانه. 
إمنا هي عقالنية مادية حسية.   ، أو من يقلدهم م،يت يروج هلا من ال دين هلوالعقالنية ال     

وهم وإن خاضوا يف بعض املعاين، فإهنا ال تكاد خترج عن احلس، وهي إليه تعود. ومبا أن 
الوجود مادة وروح، فإننا نرى أن هذا النوع من العقالنية أعور. ال يرى إال بعني واحدة. فال  

، يف اجملتمعات غري املهدية، قد تنتجه. وإن اعتبار اإلنسان كائنا مادايسميكننا الوثوق مبا ي
هنم صاروا إما ينتحرون بسبب ىل ما يشبه اجلنون اجلماعي؛ حىت إ أوصل تلك اجملتمعات إ

عن ضيق سجنهم الباطين. والعربة   قتلون غريهم على غري هدى، تنفيساانسداد آفاقهم، أو ي
سدت عليه اآلفاق، حبث عن خمرج. وال خمرج إال اإلسالم؛ كما ال ابلنتائج! والعاقل من إذا ان

 خمرج من الظلمة إال النور! 
هلم من أنفسهم. وذلك ألن أنفسهم ظلمة، فهي ال تدل   شرع هللا الدين للناس استنقاذا     

إال على ظلمة. والدين سبيل هللا املوصلة إىل رحابه سبحانه، وهو النور. وإن العقول اليت 
تشرتط فهم منطق الدين قبل قَبوله، لو عملت على ذلك يف العلوم الكونية ما توصلت إىل 
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يعلم أن إدراك منطق تلك العلوم نفسها، ال  شيء من التقدم فيها. وكل من خرب تلك العلوم، 
ممن يدّرس تلك العلوم ال يدرك منطقها. فهل ترى  ال للمتبّحرين فيها؛ حىت إن بعضايكون إ

 اشرتاط ذلك يف الدين إال من قبيل الفرار من احلق وجحده؟! 
ل الغري لكن من بني أهم األسباب اليت متنع عن التدين، اخلوف من أن يرمى املرء من قب     

. وهذا النوع من أنواع اإلرهاب العقلي الذي تنفعل له العقول الضعيفة  « العقلية اخلرافية»بـ 
وهل هتاب العقول السليمة  !املقلدة. وهل العقالنية احلقيقية تعترب رأي الغري يف احلق؟

تقليد بل، أال ترى العقوُل السليمة أن ال !استكشاف اجملهول، وإن كان يف ذلك ترك التقليد؟
 ! من أكرب العوائق العقلية عن احلق؟

ومن أكرب التلبيسات، اليت ينبغي أن تدركها العقول )غري املعقولة( أن الشيء قد يتربقع       
بضده. نعين أن الشياطني قد تظهر الشيء على أنه نقيضه. فإضفاء اخلرافية على الدين، أال 

إبعاد الناس عن احلق؟ وإن كان األمر  ميكن أن يكون من قبيل التلبيس، املقصود من ورائه
 ! كذلك، فكيف يتوقف عند مثل هذا من يدعي يف نفسه العقل؟

عن اإلسالم، هم أولئك أنفسهم   ئك الذين يّدعون العقالنية بعيداولن نبالغ إن قلنا: إن أول     
 .، من حيث املكانةالذين أحرقوا ذاك الذي أخربهم بكروية األرض يف زمانه

يتفطن العقل السليم، ابلنظر إىل الدنيا وأحواهلا، إىل كوهنا مستدعية لتتمٍة هلا من حيث أال       
اجلزء »؟ فإن اعتربان   يكون »الشريط« الدنيوي انقصااإلدراك؟ فلو انتهى األمر عند املوت، أال

 يكمل به الشريط، وهو عندان اآلخرة؟  «جزء اثن »الدنيوي، أال يستشف العقل وجود    «األول
 ، أال يكون كل ما يف الوجود عبثافلو كان املوت هناية، كما يراه من ال عقل له عندان     

من  بقاء العقل؟! بل مل ال يكون عبثا بتالشي القيم املادية واملعنوية؟ وإن تالشت القيم، فبم
وإن كان كذلك فلم استعماله، والوثوق ابستنتاجاته، وهي عبث من   !ضمن العبث الكلي؟

 هذه العقالنية؟! عبث؟ أهي 
فإن أقر العقل ابآلخرة، وبعدم عبثية الوجود، كما يفعل بعض أنصاف العقالء، فمن أين      

للعقل خبرب اآلخرة وهي خارج دائرة حسه؟ فإن قيل يدركها ابستقراء الدنيا. نقول: إمنا ذاك  
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مقدار حاجة العقل إىل  إدراك وجودها ال إدراكها على وجه التفصيل والتبنّي. فيظهر من هذا،  
 الدين. 

غري أن الدين، إن مل يؤخذ على وجهه الصحيح، كأن يؤخذ عن طريق التقليد التام،      
ا ال للعقل عن التدين الصحيح. لكن هذ قة الغري، فال شك أنه يكون حجاابوالعادة، ومواف

م فإن التدين من  إىل املتدين ال إىل الدين نفسه. وعلى العمو  يقدح يف الدين، لكونه راجعا
كمال العقل، وهو دليل على سالمة اإلدراك. وعدم التدين دليل على قصور اإلدراك، وإن 
كان املرء من أكرب املفكرين. فإن ذلك ال ينطلي علينا حبمد هللا. وهو عندان كاألعمى الذي 

 ؟! ه لتعّوده عليه. أتراه أنت بصرياحيسن التنقل يف بيت
 
 الدين والسياسة-2

قول بعض الناس: ال دين مع السياسة وال سياسة مع الدين. ويقولون: إن شؤون الدولة  ي     
تعود إىل اإلنسان حبسب ما يتوصل إليه فكره، وشؤون الدين، عالقة خاصة بني العبد وربه. 

زعما  الذين يولون اهتمامهم للباطن قول عند غري املسلمني، كالنصارىقد يصح هذا ال 
، يعىن ابلظاهر والباطن.  لك. فاإلسالم من كونه دينا كامال مر خمالف لذأما عندان فاأل  فحسب؛

 ومن ضمن الظاهر: شؤون الدولة. 
وحنن إن وصفناه ابلظاهر، هذا ال يعين أنه ال اعتبار له يف الباطن، فمن جهة هو أمر      

هة  عقدي، من اعتقد خالف احلق فيه، مما يدل عليه صريح الكتاب والسنة، فقد كفر؛ ومن ج 
فكل منهما مؤثر يف اآلخر، للوحدة املتجلية يف  ؛أخرى، فالعالقة بني الظاهر والباطن جدلية

 اإلنسان وعدم انقسام حقيقته. 
وإن من يقولون بفصل الدين عن الدولة من األمة، إمنا يقلدون غري املسلمني يف ذلك.      

لذي هو أدىن ابلذي هو خري. وهم برتكهم ألحكام اإلسالم يف هذا اجملال، فإمنا يستبدلون ا
 وال خيفى ما يف ذلك من نقص يف العقل. 
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ومما ساعد على شيوع قول القائلني ابلفصل، عمل حكام زمان الفتنة على احملافظة على       
الراؤون،  حكمهم، بكل الوسائل، ومن بينها قطع هذا األمر عن أصله الديين؛ حىت ال يرى فيه  

  م(. وقد جنحوا إىل حد ما يف ذلك؛دينهم )أي يف عالقتهم برهبيف ت ما ميكن أن يعدوه داخال
« الثقافات»من جهة، جلهل الناس بدينهم إال قلة؛ ومن جهة أخرى النبهار املنفتحني على 

؛ ومن ذاهتا  مرجعيتنا  بتلك الثقافات اليت ليست هلا -«الثقايف»غري املؤهلني للحوار -األخرى 
الذي تعانيه األمة اإلسالمية بسبب تبين احلكام اخلطاب   جهة اثلثة، لتوهم البعض أن الظلم

الديين الرُسي يف بالدهم من أجل دعم حكمهم، هو بسبب الدين. فأدت كل هذه التلبيسات  
مع  غرار ما فعلت الدول الغربية مثالإىل توهم اخلالص يف الفصل بني الدين والدولة على 

ن بشرط قطع العالئق الدينية يف بلوغ ما يسمونه الكنيسة. بل صار مّدعو احلداثة عندان، يقولو 
ة، وإن ما نعانيه من نواقص يف ن ديننا له خصوصية غري ما للنصراني. فإن قلت هلم إ«النهضة»

وإمنا بسبب عدم الرجوع إليه وحتكيمه يف حياتنا؛ قالوا: وأىن   ،حياتنا العامة ليس بسبب الدين
لنا أن جند خليفة يف زماننا مثل أولئك الذين تعرتفون هلم حبسن األداء يف هذا امليدان )وهم  

  « حلوال اإلسالميني»اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم(؟ واعتربوا احللول املقرتحة من قبل 
الناس أن يرضوا ابلنقص يف األمور! وكأن من العقل والعقالنية،  . وكأنه مشروط على «مثالية»

أن نبقى متأرجحني بني جتارب قد تصلح من وجه، وال تصلح من أوجه. ولو أهنم ابتكروا 
 ، لكان أهون يف رأينا؛صيغة للحكم من عندهم، دون التقيد بتجارب وتوجيهات األمم الكافرة

  ،ياغة ما توصل إليه الغري، فهذا من القصور الفكريأَما وأهنم ال يعملون إال على إعادة ص
 ابإلضافة إىل كونه من اخلواء الديين. 

، فهي يف عصران، عصر ما يسمى ابلصراع أو ة إن كانت يف زمن االستبداد جرماوالسياس     
وعمليا،  دين النزال! فكل أمة تقدم منوذجا للحكم نظراياحلضاري، صارت من ميا »احلوار«

)حىت ال يقال إن   يت متلك أفضل منوذج عرفته البشرية بدون منازع؛ وسبق وأن ُعمل بهوأمتنا ال
كن أن يتحّقق مرات أخرى( منوذجكم نظري غري قابل للتطبيق. ومعلوم أن ما حتّقق مرة مي

 نفاايت غريها الفكرية. أما آن لنا أن َنىب احلقارة والصغار؟! تقتات على 
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 -ذلك من كون اإلسالم خاِت األداين و -)اخلالفة( يتميز  حلكم اإلسالميوإن منوذج ا     
ته اليت ال نراها تتلخص يف اثنتني: املتانة واملرونة.  فاملتانة ابلنظر إىل ثواب مبيزات ليست لسواه؛

؛ واملرونة ابلنظر إىل اجلزئيات املتغرية حبسب كل عصر وكل مصر )ونقصد تتغري وال تتبدل أبدا
لبالد اإلسالمية املوحدة، وال نعين القطرية، على األقل من حيث خصوصية املناطق داخل ا

من جماالت التجديد املستدعية لكل   جمال الشأن العام يف عصران أيضا التأصيل(. وهبذا يكون 
طاقة فقهية مؤهلة ألن تديل فيه بدلوها. وحنن على يقني من أن العامل سيندهش أمام ُسو 

اليت كانت لكل النماذج  «األضرار اجلانبية»كيف أن اإلسالم يف هذا اجملال؛ وسَيعجب  
احلكمية اليت سبق أن عرفتها البشرية، قد حتصن منها نظام احلكم اإلسالمي منذ أتسيسه 

 . وآله وسلمعلى يد رسول هللا صلى هللا عليه  ،ابلوحي
فنفهم    ما ميكن حتقيقه(،أما بعض املتسيسني الذين يرون أن السياسة هي فن املمكن )أي       
أن كل شيء ممكن لبلوغ الغاايت املقصودة عندهم. وهذا النوع من   مارساهتهم ومن ممتعريفمن  

السياسة، أقل ما ميكن أن يقال عنه أنه سياسة عمياء. بل أكثر من ذلك، إن اعتربان خسة 
الغاايت واملقاصد اليت ال خترج عن كوهنا أهواء لبعض القاصرين من حيث اإلدراك لألمور 

 اقبها. وعو 
إذن، فالسياسة اليت ندعو إليها هي سياسة دينية إسالمية؛ ترجع إىل الوحي وحتتكم إليه      

على بصرية ودون تقليد. وهي غري السياسة املتلمسة لطريقها ابستعمال الفكر، وال السياسة  
، يف اليت ختدم أهواء أصحاب األهواء، الذين ال يستحيون من إلقاء أمة بكاملها إىل التهلكة 

 سبيل قضاء مآرب شخصية وقتية. 
لم أن ما نقوله لن يرضي وحنن نع-عة عندان كما نرى أن األحزاب السياسية الشائ      

من أكرب العوائق العقلية والتدينية يف جمتمعاتنا. وذلك ألهنا جمال حيوي خصب  -الكثريين
دنيا اهلم األكرب ألعضائها،  إللقاء الشياطني، مبا توفره من حتريف لإلدراك يف التوجيه جبعل ال

ومبا تذكيه يف النفوس من أمراض اجلاهلية. وهي هبذا االعتبار تستثمر األمراض القلبية للفرد  
بعكس ما ينبغي أن يكون األمر عليه. فإن قلت فكيف ميكن تداول النظر يف الشؤون العامة 
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ني املؤهلني لذلك؛ يف بغري أحزاب سياسة؟ قلنا إن ذلك يدخل يف معىن الشورى اإلسالمية ب
عمل بّناء، ويف اجتاه واحد وهو مصلحة الفرد واجلماعة ابملعىن اإلسالمي. أي مصلحة يُعترب 

المية، ال . وإبجياز نقول ينبغي أن تكون السياسة إسلبعد الدنيوي والبعد األخروي معافيها ا
 . أن يكون اإلسالم مسيسا

 
 الدميقراطية والعدل -3

  األصوات فرادى ومجاعات، بضرورة احلكم ابلدميقراطية. وحنن جنزم أن كثريين ممن تتعاىل      
عون إىل  ذلك، لو سألناهم عن مرادهم، لذهبوا يف جواهبم إىل معىن العدل، وإن مل ينطقوا يد 

ابالسم صراحة. وعلى ضوء ذلك نقول: ملاذا ال ندعو إىل العدل عوض الدعوة إىل الدميقراطية؟ 
 معضدات منها:  ولنا يف ذلك 

إن ديننا ليس يف حاجة إىل إضافة من أي نوع كانت. وإن ما يستحدث فيه من   -1     
أحكام إزاء مستحداثت النوازل، إمنا هو من قبيل إحلاق الفروع ابألصول فحسب، ومن مظاهر  

هبا  فها مذالتجديد الديين املميز لإلسالم، وليس إضافة. لذلك لسنا حباجة إىل الدميقراطية بوص
َمل ُت َلُكم  ِديَنُكم    ومسمى. كيف وقد قال هللا تعاىل:  فكراي سياسيا، اُسا ]املائدة:   ال يَـو َم َأك 

3] . 
يف اليواننية معناه حكم  «وس»كرات «دميوس»إن اسم الدميقراطية الذي هو من  -2     

حلاكمية هلل  الشعب. وهذا املعىن خمالف ألصل من أصول الدين عندان؛ والذي هو اإلقرار اب
 ّل ابلعقيدة إخالالوحده. لذلك، علينا نبذ استعمال هذه التسمية! أما اعتقاد معناها، فهو خمُِ 

، من حسن فقهه رضي هللا عنه، ملا سأله سائل عن  أساسها. أال ترى أن اإلمام مالكايهد 
، أجاب حكم أكل خنزير البحر، حرمه. فلما قيل له يف ذلك، وأن حيواانت البحر مباح أكلها

آخر ما حرمه! وقد يظن ظان ممن يقصر  ل التسمية. فلو ُساه السائل اُساأبن التحري من أج
إدراكه عن هذه اللطائف، أن العربة ابملسمى وحده. وقد يعد ديكارتيو الفكر عندان هذا من 
دواعي االستهزاء ابلدين وبعلمائه. ولكن، وهللا هو الفقه يف الدين، وإعطاء كل ذي حق حقه؛  
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ية. فما أحوجنا إىل مثل هذا  من اسم ومن مسمى، وغريمها من االعتبارات العقلية والشرع
 التمييز لألمور!

إذا كان املقصود من احلكم هو احملافظة على النظام العام، وإيصال احلقوق إىل أهلها،    -3     
وكّف املعتدين عن اإلخالل بذلك النظام؛ فإن هذا هو معىن العدل، الذي أمر هللا تعاىل به 

َشاِء َوال ُمن َكِر ِإنَّ اَّللََّ أَي ُمُر اِبل  يف مثل قوله:  َساِن َوإِيَتاِء ِذي ال ُقر ىَب َويـَنـ َهى َعِن ال َفح  ِل َواإل ِح  َعد 
، ومطلب العدل ابملعىن الواسع هو مطلب  [90]النحل:  َوال بَـغ ِي يَِعظُُكم  َلَعلَُّكم  َتذَكَُّرونَ 

ِلما أصابنا من    لكل املسلمني ويف كل زمان؛ وإن كنا يف زماننا أحوج إليه من أي وقت مضى،
 تشويه يف املفاهيم ويف املمارسات. 

فإن رُفض العدل ابملعىن املأمور به، ومتسك الدعاة السياسيون ابلدميقراطية، علمنا أن املراد      
ها التلبيس على األمة؛ ألن املبادئ الدميقراطّية، سواء يف اجلانب الفكري النظري أو يف ئمن ورا

ائص وثغرات خطرية ميكن استغالهلا يف خدمة األهواء واألغراض. اجلانب التطبيقي، حتوي نق
ا  وهو الشيء الذي يوفر غطاء لالنتهازيني يف نظر العامة الذين ال يدركون عمق األشياء. وهذ

من الدميقراطية . حىت أصبح بعض العامة ممن ال يعلمون الذي نذهب إليه هو احلاصل فعال 
  منهم أهنا احلامية هلم وحدها من االعتداء على  ون هبا، ظنا، يدعون إليها ويطالبوال مسمى  اُسا

، حامية ملن يريد انتهاك احلقوق. أضف إىل هذا أن الدميقراطية حقوقهم. بينما هي كما قلنا أوال
 نفسها عند أمتنا اسم بال مسمى! 

 ، ابملطالبة ابلعدلحيث التنظري ومن حيث التطبيق معالذلك نريد اختصار الطريق من      
وفق ما أمر هللا تعاىل. وحنن جازمون أن ذلك لن خييف إال الظاملني، الذين ال يكتفون مبـا هَلم،  

 واعتادوا ضم ما لسواهم إليهم )جبميع املعاين(! 
. ذلك ألن شعوبنا وية أيضاوال بد أن نؤكد أن احلقوق ليست مادية فحسب، بل هي معن     

)وليعذرين  « الدواب»قد بدأت تتعود إن مل تكن قد تعودت يف شطر كبري منها على خطاب 
القارئ(، اليت ال تعلم من حقوقها إال العلف والسقف. فكم من حق ضاع منا، وضاعت معه  

يت ! ولو علمنا أن تنازلنا عن بعض احلقوق املادية أيدنياان وأمور آخرتنا، مسكوت عنه أمور
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هبا، لطالبنا مبقايضتها. فعلى األقل، حند من األضرار املرتتبة على غياهبا، وإن كنا لن نزيلها 
ابلكلية؛ ألن احلقوق املادية )واملالية منها( معتربة هي األخرى يف نظر الشرع. وال ميكن اإلخالل  

انب من ارتباط بنظامها دون اإلخالل ابلنظام العام للمجتمع اإلسالمي، ِلما بني خمتلف اجلو 
 عضوي ميس احلياة الفردية واجلماعية للمسلم. 

، ومنها التصويت العام واالقرتاع؛  « آليات»أما فيما يتعلق ابلدميقراطية من حيث ما هي      
واليت هتدف إىل األخذ برأي األغلبية )وقد ُسعنا من فقهاء العصر من يدعو إىل تبنيها واعتمادها  

ا ملزمون ابألخذ ابلدميقراطية بشكل ما، حىت نعترب عند األمم األخرى، ابلصيغة املستوردة. وكأنن
املتسلطة منها على اخلصوص( فإن هذا الوجه ال خيفى ما فيه من إخالل ابلعقل. ومن ذلك  

  نفسها لدرجة. فلكل واحد من الصنفني صوت ابالعقالء( ابلسفهاء ) استواء أهل الرأي
أن حتكيم والقيمة. وهذا إخالل جلي ابملراتب، ال حيتاج منا إىل توضيح عند املنصفني. كما 

يف جانب احلق، بل العكس هو الشائع. فقد كان املهتدون عرب الزمان   رأي األغلبية ليس دائما
  أقلية يف الغالب. وقد كان يف حتكيم رأي تلك األقلية املهدية جناة للجميع! خبالف حتكيم رأي

ّما جعل األمر شورى، إمنا حصرها ! والشرع لَ اهلة، الذي فيه هالك للجميع أيضااألغلبية اجل
فيمن له أهلية الرأي والعلم مبقاصد الشرع نفسه. وهم قد يكثرون يف الزمان كما قد يقلون.  

  حا وهبذا يكون التصويت يف النهاية مرجِّ  « العامة سياسيا،يؤطرون »فإن قلت: إن أهل الرأي 
أنفسهم. قلنا: وملَ اإلطالة وااللتفاف ابستعمال العامة يف ذلك؟ وأنت تعلم ما   «املؤطِّرين» لـ

ينشأ بني العامة من تنابذ ومقاطعة وعداوة، قد جعلها الشرع من احملرمات. فكيف يُتوصل إىل  
 حتقيق أمر شرعي، مبا تقدم من احملرمات؟! 

 
 احلداثة والتجديد-4

للرتجيح بني األمور. كأن   « بصفته معيارااحلداثة»، استعمال لفظ إن مما شاع يف عصران      
وغري ذلك مما يرِد يف كالم الناس. وال بد يف  «اجملتمع احلديث»و «الدولة احلديثة»يقال: 

البداية أن حندد معىن احلداثة. فهو من حيث اللغة من احلدوث، وهو الطروء على الوجود.  
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دثة، حسنها وقبيحها )من حيث احلكم( أرقاها وأدانها. فمن  وهبذا املعىن فكل املخلوقات حا
 هذا الوجه، ال مفاضلة بني املوجودات. 

يدل يف روحه على  «م»موديرنيسغري أن املعىن املقصود ابحلداثة والذي هو ترمجة لكلمة      
ى األصح، التأخر الرتتييب من حيث الزمان. فإن اعتربان الزمان، وجدان أن املتغري أو املتطور عل

وعلى ضوء ذلك مظاهر حياة  شافات العلمية الكونية؛ ال غريها؛هو التكنولوجيا واالكت
وهذا مما ال حيتاج إىل دليل. وهلذا كانت املرتبة األرقى تعطى آلخرها من حيث  اإلنسان؛

واجلهد البشري الكسيب، يف  ، ألن األخري يتضمن األول وزايدة؛الزمان. وهو مما ال خياَلف
 م متزايد.تراك

لكن، ما كل شيء مرتبط ابإلنسان، متطور ومتغري. بل هناك ثوابت يف حياة الناس ال      
تتغري بتغري الزمان. وذلك كحقيقة اإلنسان )إنسانيته(، واحلقائق الوجودية، وإدراك اإلنسان 

يف  لة واألخالق، وما كان من هذا القبيل... فإن كان األمر هكذا، فاملفاض لتلك احلقائق؛ 
بل ميكن أن يرجح فيها القدي   اإلنسانية أو األخالق مثال، ليست حتما يف اجتاه خط الزمان؛

  ري خاصة ابألمر املراد النظر فيه؛على احلديث. وتلك املفاضلة، ينبغي الرجوع فيها إىل معاي
 وليس الزمان منها. 

الناس؛ الذي ينبغي أن يتنبه وجعل احلداثة مرادفة لكل ما هو حسن، من التلبيس على      
للدين؛ ابعتبار أن الدين  ن احلداثة قد توظف بصفتها مقابالإليه املسلم على اخلصوص. أل

أمر حمصور يف املاضي )أي هو نتاج اترخيي(. فإن جتاوزوا وُسحوا ابلتدين   ،عند من يقولون هبا
 يس هو. يف العصر احلايل، جردوا ذلك الدين من أكثر مقوماته حىت لكأنه ل

حلرية حني أصبح ذلك الزمان واحلداثيون، بعد أن حصروا احلداثة يف زمن معني، أصابتهم ا     
. فهل تصري احلداثة متجاوزة إذ ذاك؟ فهذا تناقض ونشاز فكري. فاستحدثوا اصطالح  موليا

كرر ولعله هبذه الصيغة يستغرق الزمان إىل قيام الساعة. فعلى األقل، لن تت «ما بعد احلداثة»
أزمة االصطالح. وملا علموا أن هذا االرتباك الفكري سيبني هشاشة ما يؤسسون عليه، أرادوا  

احلداثة فيما يتعلق   حتريف النظر عن حقيقة األمر؛ فقالوا احلداثة فيما يتعلق ابلتقانة، وما بعد
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صطلح  ن ما بعد احلداثة إمنا هو حداثة فكرية فحسب. كل هذا حىت ال يتهاوى مابلفكر. أي إ
احلداثة. وحنن نقول إن القول ابحلداثة هو من نتائج االحنجاب ابلزمان. وقد أسلفنا الكالم  
عن احلجاب الزماين يف أول ابب. ومن مل يدرك األمور على حقيقتها، هو واقع ال حمالة يف  

 هذا أو يف مثله، وال عجب! 
رتتيب الزماين، دون اإلخالل أما التجديد الذي لديننا، فهو اعتبار املتغريات، حبسب ال     

رور الزمان؛ كأن ابلثوابت، اليت القياس العقلي من ضمنها. لذلك ال تنقلب احلقائق عندان مب
ان على اتزانه  أو العكس. وهبذا التجديد الضروري وحده، حيافظ اإلنس يصبح احلسن قبحا

من حيث ظاهر، أما يتسق نظام اململكة الوجودية على الدوام من حيث ال وتوازنه. وبه أيضا
 . الباطن، فهو مل يزل متسقا

 
 التطرف واالعتدال-5

كلمة التطرف، ويعنون هبا يف الغالب الغلو. وذلك حسب ما أنتجته   يستعمل الناس كثريا     
املختربات اإلعالمية الغربية. وحنن إن نظران يف الكلمة وجدانها منسوبة إىل الطرف. ومبا أن 

 . ى معىن واحد هلو من التلبيس أيضاعللكل أمر طرفني، فقصرها 
طرف التفريط وطرف اإلفراط. ووسط األمر هو االعتدال   والطرفان اللذان لكل أمر مها:     

حبسب ميله عن الوسط إىل أحد الطرفني.    ك األمر خاصة. ويعد املرء متطرفاواالستقامة يف ذل
فكلما كان ابتعاده عن  ويكون تطرفه من حيث قوته وضعفه، حبسب ابتعاده عن الوسط. 

 الوسط أكثر، كان تطرفه أشد. 
؛ لكن، إما يف صورة  اللذين لكل أمر، موجودان دائماومن حكمة هللا تعاىل، أن الطرفني     

وعلى هذا يكون    ث معقوليتهما، وهي صورة االعتدال؛من حي  أي التفريط واإلفراط معامجعية )
وهي الصورة   التساوي(، وإما يوجدان يف صورة افرتاق،ة اجلمع بني الطرفني على  االعتدال نقط 

يف حني يغلب امليل إىل الطرف  ملرء إىل أحد الطرفني فينسب إليه؛اليت يغلب فيها امليل على ا
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ونقول يف حق اآلخر   فنقول يف حق أحدمها مف رط أو غال، اآلخر النقيض، على شخص آخر.  
 مجيع النسب! مفّرط. فانظر ما أعدل هللا تعاىل إن اعتربت 

هو اصطالح، قد أُلصق ابلدين   والتطرف املتكلم عنه اليوم يف وسائل اإلعالم من حيث ما     
. واملراد به جتاوز األحكام املعتدلة للدين إىل األحكام الغالية. وهو أمر ال يُنكر ألنه قصدا

أقصى وهذا  ك الذين يسارعون إىل تكفري غريهم؛موجود وال شك. ومن ذلك الصنف أولئ
الغلو. لكن، أما كان من اإلنصاف والنزاهة العلمية، أن يتكلم املتكلمون عن الطرف النقيض 
الذي هو طرف التفريط؛ الذين هم أصحاب القول ابإلابحية، ووحدة األداين، وفصل الدين 

إمنا هو  ،عن الدولة؛ حىت تكتمل الصورة عند املتلقي، ويعلم أن ظهور هذا النوع من التطرف
ة لذلك النوع اآلخر؟ والرتكيز على أحدمها دون اآلخر، إن مل يكن من قبيل ضعف نتيج

 ك لألمور، فهو تطرف فكري هو أيضا!.. اإلدرا
ذلك وإن أراد الناس التخلص من التطرف، فال بد من التخلص منه بنوعيه. وال يتأتى      
وال ميكن أن تصل لدنيا نسبية، إال ابالعتدال عند اجلميع )ونعين األغلبية ألن األمور يف ا  أبدا

  ا  َك َجَعل َناُكم  أُمَّة  َوَسطوََكَذلِ (. وهذا املعىن هو املقصود، من قول هللا تعاىل: إىل التمام أبدا
َن الرَُّسوُل  َوَيُكو منهم.    ونكم أكثر اعتداالمن ك  [143]البقرة:    لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ 

منكم. وبدون االعتدال يف األمور كلها،   ألنه أكثر اعتداال [143البقرة: ] ا  َعَلي ُكم  َشِهيد
 فإن رمي الناس ابلتطرف، تلبيس على غري العاملني. 

نصارى يف الباطن؛ ، جاء بني غلو اليهود يف الظاهر، وغلو الواإلسالم بصفته دينا وسطا      
ني  للطرف االعتدال كما أسلفنا مجعٌ . والكمال ال يتحقق بغري اعتدال؛ ألن لذلك كان كامال 

من معاين االستقامة اليت ُخّص هبا سيدان حممد صلى هللا عليه  على التمام. وهذا املعىن أيضا
، وُخّصت هبا أمته من بعده. وهذا الذي نريده هنا، غري الذي تعنيه العامة؛ وإمنا  وآله وسلم

واملعىن اخلاص الذي نقصده من أشق هو الذي يدركه العارفون. ولكل مقام مقال، كما يقال.  
َشيَـّبَـت يِن ُهوٌد  »يقول عنه:  وآله وسلماألمور على أهله. أال ترى إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
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؟ وهو يف حق األتباع ال يكاد يدوم بسبب عزته وعلو مرتبته. واخلروج عن  (69) «َوَأَخَواهُتَا
أدى ببعض الصوفية األخيار، إىل  االعتدال يف هذا األمر على وجه اخلصوص، هو الذي

 الشطح الذي مل تطقه أفهام العامة، من فقهاء وغريهم. 
ل، َمن تتبعه يف أموره نفعه نفعا كبريا، وأفاده  وعلى كل حال، فإن أمر التطرف واالعتدا     

 ملا فيه خريان وخري أمتنا. مجيعا. هداان هللا علما جليال 
 
 احلرية والعبودية  -6

َمطالب. لكن  يف مقدمة ال    «حقوق اإلنسان »يكثر الكالم عن احلرية، وجيعلها املطالبون بـ       
معناها غري واحد عند مجيع الناس. وهو ما يؤدي إىل انبهامه وعدم وضوحه. واحلرية يف احلقيقة  
هي عدم الوقوع حتت التحكم. فمن ختلص من حتكم طرف ما، فهو حر عنه. ويقابلها على  

خالص؛ ومن كان التحكم   بودية. فمن حتكم فيه متحكم على التمام فهو عبد لهالنقيض الع
بقدر ما، فعبوديته انقصة بذلك القدر. إذن فاحلرية والعبودية أمران نسبيان. مبعىن   فيه انقصا

: فالن عبد  تحكم أو غري املتحكم. فنقول مثالأن اعتبارمها يكون ابلنظر إىل متعلقهما، وهو امل
حر »غريه. أو فالن حر عن أمر هللا عبد هلواه، أو هوى غريه من الناس. أما قولنا  هلل، حر عن  

عوض القول ابحلرية عن هللا؛ فألن هللا قاهر وحاكم على كل املخلوقات. وهو   «عن أمر هللا
سان يف اآلخرة من حيث معىن العبودية القهرية، اليت ال يعتربها هللا تعاىل يف حتديد مصري اإلن

(  . لذلك ال ميكن الكالم عن احلرية إال فيما يتعلق ابألمر )التكليفدا أو شقياكونه سعي
حر عن أمر هللا، واملؤمن عبد هللا ابألمر. أي من حيث حتكيم  وحده. فنقول إن الكافر مثال

 األمر فيه. 
يتبني من كل هذا، أن اإلنسان حر وعبد. حر من وجه، وعبد من الوجه املقابل. لذلك      

وم احلرية املطلقة من الناس، كما يذهب إىل ذلك بعض املفكرين القاصرين، إمنا يروم  فمن ير 

 
َبَة ب ِن َعاِمٍر: َأنَّ َرُجال  َعن  واللفظ له    (286/  17)والطرباين يف املعجم الكبري    (402/  5أخرجه الرتمذي يف سننه )  -  69  ُعق 

 : فذكره.. قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِشب َت، َقالَ 
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ن ال بد من احلرية والعبودية معا، أن نكون عبيدا احملال ويتمىن ما ال يطال. والصواب إن كا
عن سواه من املخلوقني )وتدخل النفس ضمن   ألنه أهل أن يعبد؛ ونكون أحرارا( هلل،  )اختيارا

م املرء الشرع يف نفسه  (. ومقياس هذه احلرية والعبودية هو األمر اإلهلي. فكلما حكّ املخلوقني
 لنفسه، أو لغريه من العباد.  وكلما خرج عن حكم الشرع كان عبداهلل،  كان عبدا

يف - من كان من الرقيق والعربة يف اعتبار العبودية واحلرية إمنا هي الباطن قبل الظاهر. ف     
 ينقصه  ، فهو حر عن غريه، وإن كان مواله ميلك حركاته وسكناته وجهده. الهلل   مطيعا  -زمانه

. هذا رغم أن احلرية الظاهرية والباطنية )الكاملة( أعلى يف االعتبار.  ذلك من عبوديته هلل شيئا
لكننا أوردان هذا املثل حىت ال يذهب فكر القارئ إىل الظاهر فحسب. بل الطاعة يف الظاهر  

إن مل تكن يف معصية هللا  ، كالذين هم أرقى يف املراتب االجتماعية والوظيفيةلبعض املخلوقني
ا كان هلم التحكم فينا بل تؤكدها؛ ألن أولئك م  ابملراتب، مل ختّل ابلعبودية هلل؛وكان معها العلم  

بل من هللا الذي سّخر العباد بعضهم لبعض. وهذا ابب آخر غري ما حنن بصدد   من أنفسهم؛
 ه من حرية وعبودية. احلديث عن

أََرأَي َت َمِن اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه أََفأَن َت َتُكوُن وعلى املعىن الذي أوضحناه، فخذ قول هللا تعاىل:       
تَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأن  يـَع ُبُدوَها َوأاََنبُوا ِإىَل  : ، وقوله أيضا[43]الفرقان:  ِكيال  َعَلي ِه َو  َوالَِّذيَن اج 

َرى  ، وغريها مما ورد يف الكتاب والسّنة. [ 17]الزمر:   اَّللَِّ هَلُُم ال ُبش 
أما احلرية، ابملعىن الشائع والسطحي اليوم، فإهنا ال ختلو عن عبودية ملا سوى هللا؛ وذلك       

راضه وانل أوطاره، هو  كحرية من ال يدرك إال أغراضه وأهواءه. فهو يظن أنه كلما قضى أغ
وهذا خالف احلق. فإنه وإن توهم حريته، أهو حر عن الشيطان؟ وهل هو حر  حر عن غريه؛

عن هواه؟ فإن مل يكن كذلك، فقد تكون عبوديته أشد من عبودية الرقيق. وال ينفع يف تصنيفه 
لنفسه تومهه، إمنا العربة إبدراك احلقائق وترتيب األمور على ضوئها! وعلى هذا، فإن أغلب من  

بقدر ما. ونتوجه ابخلصوص إىل السياسيني الدمياغوجيني، الذين يّدعون  يّدعون احلرية عبيد
احلرية ألنفسهم ويد عون غريهم إليها. وما مرد فشل املتسيسني يف جمتمعنا، فيما يرومونه من  
إصالح، إال إىل عدم حتررهم يف أنفسهم. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله! وقد يظهر 
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األوقات العصيبة واألزمات؛ وقد خيفى عن غري البصري يف   ذلك لكل أحد، كما حيدث إابن 
 أزمنة الرخاء وسهولة الدعوى. 

ولقد رأينا من بعض املتحزبني املتسيسني، من ال يستطيع إبداء رأيه يف أمر جلي خمالف      
أليس هذا من مظاهر العبودية   !لرؤية أئمة حزبه. فهل بعد هذا االحنطاط من احنطاط؟ 

ويف رأينا، جيب على اهليئات السياسية، واملتدينة منها على اخلصوص، أن تعمل  !..املذمومة؟
دوات والوسائل اليت على ختليص اإلنسان من القيود الفكرية والدينية املقلدة؛ ومتكنه من األ

غط. هذا إن كانت هذه اهليئات  الختاذ القرار املناسب دون تبعية أو انفعال للض  جتعله مؤهال
تريد أن ترقى ابإلنسان عندان، وهو ما ال نراه، إال ما كان من قبيل االستثناء. وعلى العموم، 
فكلما كثر يف جمتمعاتنا األحرار )ابملعىن احلقيقي(، كنا مؤهلني إلصالح أحوالنا، ومؤهلني 

 . ا يف العوملة، ال قطيعا عومليارب معت أبنواعه، ومؤهلني ألن نكون طرفا للتصدي للغزو اخلارجي
؛ وهو:  احلرية والعبودية، نورد هنا قوال ألحد الصوفية، نراه جامعا ، فيما يعود على وختاما     

. وهذا القول يؤكد من بعض وجوهه ما أشران حلق اختيارا، عبد اخللق اضطرارا« من مل يعبد ا »
مكان االتصاف ابحلرية املطلقة ملخلوق من  إليه من العبودية القهرية هلل. وهو مبعىن آخر عدم إ

 املخلوقات! 
 
 املصاحل واألغراض-7

املصلحة من الصالح، وهبذا تكون املصلحة هي ما يؤول إىل ما ينفع اإلنسان يف دنياه      
ويف آخرته. أما الغرض فهو ما يراد لتلبية حاجات اإلنسان اجلسمية أو النفسية بصرف النظر 

«، منطق املصلحة»عن حكمها من حيث العقل أو الشرع. وإن مما يشيع يف زماننا الكالم عن  
لفعل من األفعال أو موقف من املوافق. ويقدم هذا كله على أنه، من  ة مسوغاواختاذ املصلح

حقيقتها. وحنن نرى يف ذلك تلبيسا من أشد أنواع نتائج العقالنية، أو إدراك األمور على 
وذلك ألن املصلحة إن كانت مصلحة حقيقية، أي مبعىن  التلبيس ضررا على أمتنا اإلسالمية؛

والعقل السليم  ؛ فالقرآن والسّنة مرجعنا يف ذلك؛ملرء يف دنياه ويف آخرتهأهنا تعود ابلنفع على ا
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كفيل بتبنّي ذلك. أما موافقة األغراض دون تقيد ابلشرع والعقل، فإن ذلك من قبيل الغريزة 
البهيمية. ومبنطق األغراض، سينفر املرء من كل ما خيالف هواه وما يضر جبسمه. وإن كان  

د املسلم يف سبيل هللا، ويتحمل يف ذلك األذى أبنواعه؛ بل يعّرض  األمر هكذا، فكيف جياه
علم أن التعرض لألذى يف سبيل هللا هو من أعظم  .. وكلنا ننفسه للموت إن اقتضى األمر؟

، إن النفوس املريضة هلا حاجات، تعّد تلبيتها من األضرار ملصاحل!.. مث، ومبنطق األغراض أيضاا
ن الناس. فكم من األشخاص ال يكتفون أبرزاقهم وال يقنعون، الكبرية ألصحاهبا ولغريهم م 

ويريدون االستيالء على ما لغريهم. وهو إن كان يبدو يف نظر أنفسهم مصلحة هلم، فال شك 
أنه ضرر من حيث نظر الشرع ومن حيث نظر العقل السليم. فمن حيث نظر الشرع فاألمر  

 زواته، ونظر إىل األمور من جهةنجلي. ومن حيث نظر العقل: فلو استسلم كل شخص ل
 علم عواقبها دنيا وآخرة. ال تُ  ،أاننيته، لتسبب ذلك يف فوضى للمجتمع

واستعمال منطق املصلحة يف هذا الزمان، يراد من ورائه غمط الناس حقوقهم واستباحة      
لى  ع الفرد يف جمتمعه؛ فهو ينطبق أيضاأمواهلم مع ضمان سكوهتم. وإن كان هذا ينطبق على 

املزعومة،   «املصلحة الوطنية»الدولة ضمن اجملتمع الدويل. ومن هنا أصيبت أمتنا. فبمنطق 
يباع املسلمون الفلسطينيون وغريهم   ذاته،  ملنطقواب  «؛إسرائيل»أقيمت العالقات مع ما يسمى  

  الواحدة؛ وُسح يف مزاد السياسة العلين. وبتحقيق ما يسمى ابملصاحل، وقع االختالف يف األمة  
بعد قطر. ومن أىب يعزل يف  خول على األقطار اإلسالمية، قطراة ابلدللسياسات املتصهين

النهاية، ويقهر على اخلضوع. وقد تسرب ذلك إىل األفراد واألسر؛ حىت ال يكاد يسلم منه 
 أحد.
إن كان ال بد من احلديث عن املصلحة، فنحن نقول: إن أعداءان أعرف مبصاحلهم منا       

فسنا. وحنن بتمرير مفاهيمهم امللغومة إىل شعوبنا املسلمة وترسيخها فيهم ابلوسائل مبصاحل أن
 ولرسوله وللمؤمنني  ، إن كنا ال نعلم ما منرر؛ أو حنن خائنون هللاملعروفة، إمنا حنن قاصرون فكراي 

نا لذلك جيب علينا بصفت   حديثة تنضاف إىل الفنت القدمية؛لفنت  فتح أبواابإن كنا نعلم؛ وذلك ي
 . « بوصلة الفهم»مسلمني، تصحيح مفاهيمنا؛ وتصحيح مفاهيم شعوبنا اليت كادت تفقد 
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 الرجل واملرأة-8
أصبحت من أكرب ما يراهن عليه أعداء األمة اإلسالمية. وما هي يف   «قضية املرأة»إن      

احلقيقة إال استكمال إلجناز تقسيم البالد اإلسالمية، الذي كان املظهَر األكرب لتفتيت األمة؛  
ابتغاء القضاء على    يف حني أن إاثرة ما يسمى بقضية املرأة هو تفتيت لألسرة املسلمة. كل هذا

يطمئن شياطني اإلنس واجلن إىل احلثالة احليوانية اليت ستكون طيِّعة يف ، حىت األمة هنائيا
أيديهم؛ واليت لن توجد إال يف غياب اإلسالم. وإن كان سيتم هلم ذلك، فليس اآلن، وإمنا بعد 
ظهور العالمات الكربى للساعة وقُبيلها مباشرة؛ ألن الساعة لن تقوم كما جاء يف اخلرب إال 

 على شرار اخللق. 
وال بد أن نقول من ابب اإلنصاف، إن املرأة تعرضت وما زالت لكثري من الظلم بسبب       

دينهم. هذا الدين الذي أثبت حقا للحيوان   جهل بعض الرجال، الذين جيهلون أول ما جيهلون،
عن   ة إىل رفع الظلم عن املرأة بعيدا! لكن يف الدعو والنبات؛ بل وللجماد؛ فكيف إذا  ابملرأة

 م، تلبيسات عظيمة منها: اإلسال
إيهام الناس أن الرجل قد أعطي حقه، وما بقي إال حق املرأة. بينما أعظم الظلم   -1     

الذي تعرضت له املرأة يف جمتمعاتنا على يد الرجل، هو بسبب سياسة التجهيل اليت تعرضت 
اسية للمرأة. فهل  ي، ما يسمى حبق املشاركة الستمعات عرب التاريخ. ولنأخذ مثاال هلا هذه اجمل

إبداء رأي  إىل املشاركة السياسية؟ وهل يرىب الرجل حبيث يستطيع يف النهاية وصل الرجل حقا
 ؟! طبع مجيع القضااي، يطبع هذه أيضان الزيف الذي يراجح يف السياسة؟ أم إ

  إن الرجل واملرأة من املنظور احلقيقي الذي هو املنظور الشرعي، متكامالن. يقول هللا  -2     
هر من هذا أن ، يظ[ 187]البقرة:  ُهنَّ لَِباٌس َلُكم  َوأَنـ ُتم  لَِباٌس هَلُنَّ تعاىل يف كتابه الكري: 

منهما مكمل لآلخر. واملتكامالن ال يتفاضالن، بل هلما املساواة العقلية. وهي غري  كال
ري قول رسول هللا صلى املساواة السطحية اليت يدعو إليها اجلهال. وإىل هذه املساواة العقلية يش
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َا النَِّساُء َشَقاِئُق الرَِّجاِل«: وآله وسلمهللا عليه  . فكانت هذه املساواة العقلية، مساواة  (70)»ِإمنَّ
 شرعية. 

؟ فاعلم أن [228]البقرة:  َولِلرَِّجاِل َعَلي ِهنَّ َدَرَجةٌ فإن قلت: فما قول هللا تعاىل:      
السبق يف الرتبة الوجودية. وهي اليت تعطيهم الفاعلية يف الظاهر، كما  الدرجة اليت للرجال هي 

،  واالنفعالية هلما معا  . قلنا يف الظاهر، ألن الفاعليةلنساء االنفعالية يف الظاهر أيضاتعطي ا
فمن  طان النساء على الرجال يف الباطن!لكن ختتلفان من حيث الظاهر والباطن. أال ترى سل 

الفاعلية للنساء واالنفعالية للرجال. وهذه الدرجة اليت للرجل على املرأة هي  هذا املنظور الثاين
نفسها اليت للسماوات واألرض على الرجل. فهل ترى الرجل نقص قدره إذا ثبتت الدرجة 

يظهر   الدرجة الذي للرجل. بل هنا أيضا للعامل عليه؟ فكذلك ال ينقص قدَر املرأة التقدُم يف
وإن كان من وجه أخفى من األول. هذا التكامل الذي هو معىن املساواة    التكامل الذي بينهما

من حيث النظر العقلي يف النهاية كما أسلفنا. لذلك لن يبقى يف التفضيل بني الرجل واملرأة 
إال معيار التقوى الذي هو عام ومشرتك بني مجيع العباد. ويف مقابل اآلية السابقة، أال ترى 

ُكُنوا إِلَيـ َها َوَجَعَل بـَيـ َنُكم  َمَودَّة    ا  ُكم  ِمن  أَنـ ُفِسُكم  أَز َواجن  آاَيتِِه َأن  َخَلَق لَ َومِ قول هللا تعاىل:   لَِتس 
، يعطي األفضلية يف الظاهر للمرأة  [ 21]الروم:  َوَرمح َة  ِإنَّ يف َذِلَك آَلاَيٍت ِلَقو ٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

ذكر افتقارها إليه؟ فهل يقوم الرجل ابملطالبة حبقه يف مقابل إبظهار افتقار الرجل إليها، دون 
 ني! ل ه ا؟! أستغفر هللا من حكاية قول اجلما تدل عليه هذه اآلية

اليت يف اآلية حاُسة. أال ترى أن اجلاهل املنتقص لقدر  «من أنفسكم»واعلم أن إشارة      
رد يف السنة قوله صلى هللا  سب مدلوهلا منتقص لقدر نفسه؟ والعكس صحيح. وقد و حباملرأة 
ُلَغا، َجاَء يـَو َم ال ِقَياَمِة أانَ : وآله وسلم عليه  ِ َحىتَّ تـَبـ  - َوُهَو« َوَضمَّ َأَصاِبَعُه »َمن  َعاَل َجارِيـََتني 

. نريد هنا أن ننبه إىل انتفاع الرجل من املرأة. إذن، فالنقر على  (71) -صلى هللا عليه وآله وسلم 

 
-264/ 43(، وأمحد يف مسنده )171/ 1(، وأيب داود يف سننه )192-189/ 1أخرجه الرتمذي يف سننه ) - 70

  ( عن عائشة رضي هللا عنها.265
 عنه. ( عن أنس رضي هللا 38/ 8أخرجه مسلم يف صحيحه ) - 71
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ء احلقوق للمرأة ابملعىن السطحي، إمنا هو دليل على جهل الداعي إليه؛ وتر املساواة وإعطا 
كما هو دليل على تلبيس مفضوح، يعاين من وقعه طائفة من رجالنا ونسائنا؛ نرجو هلا العودة  

 إىل جادة احلق. 
. هذا التكامل  يوحي ابلتكامل الذي بينهما أيضا ، مايف اعتبار الشرع للرجل زوجا -3     

غي أن ينزه عن التمييز، ألنه وحدة؛ كما ينبغي أن حيفظ من تالعب املتالعبني الذي ينب
األمة  بتحريف داللته. وهذه الوحدة، هي أساس كل بناء سليم للمجتمع البشري. وإن قوة 

من اترخيها، إمنا كانت مبنية على هذه الوحدة، قبل أن تناهلا  اإلسالمية اليت طبعت عصورا
ألخرى ويف املقابل كانت وما زالت أسباب ضعفها، تعود إىل اخللل الذي  الفنت. كما أن األمم ا

 يشوب تلك الوحدة. أال ترى أن سبب اهنيار اجملتمعات الغربية والشرقية، إمنا هو فساد حال
وإن امتلك األسلحة   ،ليست له حلمة على مستوى األسرة الزواج واألسرة؟ أتظن أن جمتمعا

قادر أن يثبت يف وجه االعتداءات اخلارجية؟ ال   ،النووية والصواريخ القارية والرصد الفضائي
وهللا لن يستطيع! ببساطة، ألن القوة احلقيقية يف كل جمتمع، هي قوة اإلنسان. وقوة اإلنسان  

 لن تكون بدون تكامل عضوي ووظيفي، مادي ومعنوي، بني الرجل واملرأة.
  ، ابملعىن الشائع اليوم، إمنا يرّوِجون عن علم أو عن جهل «حقوق املرأة»وإن الداعني إىل      

 ملا ترومه الشياطني من حتريف لألشياء، وهم يركزون يف ذلك على: 
اجلزء، أو فيما سبق وقد مر الكالم إبجياز عنه فيما سبق من هذا    احلق السياسي للمرأة:     

 ها. ن السياسة بعموم من الكتاب حني تكلمنا ع
وهل السفور حق للمرأة؟ كال وهللا. بل هو تلبيس حمض. أيف تعطيل أمر من   السفور:     

ال حق لرجل وال المرأة يف  كان؟ والسفور من حيث كونه حراما،  أوامر هللا أاي  كان، حق ألي
ر امتهان للمرأة  الدعوة إليه. هذا من املنظور الشرعي؛ أما من املنظور العقلي، أليس يف السفو 

وابتذال ألنوثتها اليت هي رأُساهلا بعد دينها؟ أال ترى أن املرأة تفقد من قيمتها األنثوية ابلسفور  
والتربج؟ أال ترى أن قيمتها عندئذ تكون غريزية حيوانية فحسب؟ للجواب عن هذه األسئلة، 

ملرأة بوصفها إنساان وبوصفها لتمييز بني احنيلك على الواقع. ولتبني احلكم يف هذه املسألة جيب ا
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من الناس ال ينظرون إىل املرأة، جلهلهم حبقيقتها العظيمة، من حيث  جسما. ذلك ألن كثريا
ألهنم حسب مرتبتهم   هؤالء، هم من يدعوهنا إىل السفور؛ما هي إنسان ابملعىن التام. وأول 
م بعد عرضها رحبا  ضاعة قد جتلب هل، أو كب«طبق شهي»اخلسيسة، ال ينظرون إليها إال كـ 

. ولتتأكد مما نقوله، أجب عن هذه األسئلة: ملاذا خُتتار املذيعات من بني اجلميالت،  ماداي حبتا
 من بني اجلميالت،  اذا ختتار موظفات االستقبال أيضابينما عملهن هو االشتغال ابألخبار؟ ومل

املرأة، اليت تزعم أهنا تريد ويف االجتاه املعاكس ملاذا ترضى    وعملهن هو اإلرشاد فحسب؟ وأخريا
حقوقها وإحقاق كرامتها، ابستعماهلا كما يستعمل الطالء الرباق، أو الطعم املرغوب؟ أهذا من  

اإلنسان أن يهني نفسه!   الكرامة واحلق يف شيء؟ اللهم إال من ابب قول القائل: إن من حق
ما يشاء؛ بل هو ملك   لنفسه، حىت يفعل هبا  وهذا أيضا غري صحيح! ألن اإلنسان ليس ملكا

هلل تعاىل، مستخلف على نفسه، مأمور أبن حيكم فيها ابلعدل. ولو شئنا أن َنيت بشهادة 
نساء سافرات بعد إمهاهلن عقب استغالهلن، لناء ابلكتاب ثقلها! لكننا نرتك اخلوض يف  

لى املرأة التفاصيل ملن يهمه ذلك، يف غري هذا املوضع. ونقول يف النهاية: لو مل يفرض هللا ع
االختمار، لتوصل من كان له عقل سليم، ذو إدراك سليم، من تلقاء نفسه مبجرد النظر يف 
العواقب اخلطرية اليت للسفور والتربج، إليه. وإن من يّدعون خالف ذلك، ممن ينسبون أنفسهم 

جهل   . ومن ولون، من منطق جهلهم أبنفسهم أوالإىل العقل اجملرد عن الدين، إمنا يقولون ما يق 
   يدعون إليه علم بوجه ما!.. نفسه، كيف يُعتد به يف علم من العلوم؟ هذا إن صح أن ما

فتجد بعض النساء خيفن من التدين كما خياف املؤمن من عذاب    ختويف املرأة من الدين:     
هللا! وما ذلك إال ألهنن أومهن أبن الدين ضد االستمتاع ابلطيبات من الدنيا. وهو أمر ابطل 

الف للحقيقة. فلو جرب املرء ما يف التدين من حالوة، الستهون يف سبيلها شدائد الدنيا؛  خم
. وحىت امللذات احملسوسة، هل يستلذ هبا كل من  لظواهر ال تنبئ عن املخابر دائماولكن ا

تناوهلا على الدرجة نفسها؟ كال! ألن اللذة مبا هي إدراك ختتلف حبسب درجة املدرِك. وال  
 دراك بعد عقل سليم، من تدين صحيح! أعلى يف اإل
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إن املرأة مبا هي أم ومربية، هي املصوِّرة )من حيث  حتويل املرأة عن ميداهنا األصلي:      
وإن جاءت  رة سوية، فالفضل بعد هللا للمرأة؛املعىن( للمجتمع اإلنساين. فإن جاءت الصو 

هل كان ميكن أن  ملرأة. وانظر إىل الرجال الذين زانوا اتريخ أمتنا؛مشوهة، فاإلمث على الرجل وا
يكونوا على تلك املرتبة من السمو دون بصمات أمهات مؤمنات عاملات مبا عليهن من  

  للداللة للمرأة إال هذا الشرف لكان كافياواجبات، وأزواج وأخوات؟ بل نقول، لو مل يكن 
ا يف  ال يستطيع أن يُبلي بالءه ،هلا  الرجل الذي جيعله اجلاعلون خصما على علو مرتبتها. ألن 

 عن مسحة أمومة يف املعاملة الزوجية؟ الرتبية. وكيف ذلك وهو أيضا ال يستغين أحياان
لت عن  وبتخلي املرأة عن جماهلا الرتبوي، إمنا هي قد كشفت ظهر األمة ألعدائها، وخت      

، وحققت غرض من يريد القضاء على هذا الدين الذي رفع لذي ال يُستغىن فيه عنهادورها ا
اإلنسان إىل القدر الذي جيهله اإلنسان نفسه، إن مل يُعلمه هللا تعاىل. وهو املشار إليه يف قوله  

هذا  . قال أحد العارفني يف [72]األحزاب:  َجُهوال   إِنَُّه َكاَن ظَُلوما   تعاىل عن اإلنسان:
 بقدرها.  املعىن: ظلوما لنفسه، جهوال

مل يبلغه الرجل يف تلك   لرجل، قد أضافت شيئاوهل ترى أن خروج املرأة إىل ميادين عمل ا     
مع علمنا  ا؟! يف حني أهنا تركت خلفها ميداان ال يستطيع الرجل تعويضها فيه.امليادين نفسه 

م ما نقول، إال أننا نريد، أن يف التزاأبن العقول املتشكلة ابلسائد من األعراف، قد تستهجن 
ملعضالت العصر اليت مل يستطع جمتمع التصدي هلا، واليت هي يف  املرأة بتعاليم اإلسالم، حلوال

 ازدايد وتفاقم. ومن هذه املعضالت على سبيل املثال ال احلصر: البطالة، والعنوسة. 
إن قيمة املرأة وخطورة دورها يف اجملتمع اإلسالمي عظيمتان؛ وقليل من   وختاما نقول:     

 إىل:  ا. لذلك ندعو الرجل واملرأة معايدرك أبعادمه
فهم هذا اجلانب اخلاص من الدين: وإيالئه العناية اليت يستحقها يف تقريبه من األفهام   -1     

 على صعيد العموم. 
لشرعية يف هذا اجملال، حىت نضمن التوصل إىل النتائج العودة إىل العمل ابألوامر ا -2     

 . امة اليت أشران إىل بعضها سابقااهل
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من  املسلمني؛ فإننا نرى يف ذلك اباب عظيماتوضيح حقيقة األمر يف جمال املرأة لغري  -3     
 أبواب الدعوة إىل اإلسالم عينه. 

 
 األمية واجلهل  -9

حملاربة األمية، ويتبجح  مثيالهتا يف البشرية، ختطط سنوايإن الدولة اإلسالمية على غرار      
بعضها ابإلجنازات احملققة يف هذا املضمار؛ دون الغوص يف حقيقة األمية وإدراك معناها. لذلك  
  نقول، إن األمية، وهي نسبة إىل األم، تدل على أن اإلنسان ابق على احلال اليت ولدته عليها

؛ فإن األمية  يكون يف تلك احلال ابحلواس أساسا، مث ابلفكر تبعاأمه. ومبا أن اإلدراك اإلنساين  
ابالصطالح تعين ذلك يف مقابل تعلم القراءة والكتابة؛ الذي يعين إضافة إمكان التعلم بوسيلة  

عامل  . فكم من  وحدهم  خارجية مكتسبة. وحنن نرى أن التعلم غري مقصور على القرّاء/الكّتاب
على ما نقول. وكم من قارئ جاهل! نرى يف   فى ابلصحابة رضي هللا عنهم دليالأمي! وك

 عصران منهم كثرة. 
العلم ابلقراءة   ويف ربط معىن اجلهل ابألمية إجحاف وسوء أدب. كما أن يف ربط معىن     

إدراك  . وهذا الذي نذهب إليه أوضح من أن يوّضح؛ إن فهمنا أن العلم هووالكتابة تلبيسا
ليم أحياان  واملوجَّه منه لألشياء صحيح. فكم من املتعلمني إدراكهم صحيح؟ بل إن التع

ه إىل ضمان توجيه  خصوصا، إمنا حيرف بعض اإلدراك، حىت يتوصل املعلم ومن ورائه املوجِّ
كما    لعلم مفارقة لألمية والقراءة معا. فقد يكون األمي عاملااملتعلم. وعلى هذا تكون حقيقة ا

كما قد يكون القارئ عاملا أيضا. وقد يكون األمي جاهال، كما قد يكون القارئ   أسلفنا، 
 . جاهال

ا من تداول  مغري أن ما أدخل االشتباه يف هذه املسألة، هو متكني القراءة والكتابة ملتعلمه     
ميكن أن قراءة، كان  املعلومات بكيفية أسهل. أسهل، ألن كل ما ميكن أن يطلع عليه املرء

منه،  و كان يوجد يف بلد الكاتب وقريبا، أو ليسمعه شفواي لو أدرك الكاتب يف حياته مثال
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إىل غري ذلك... فظهر أن الفرق بني استعمال الكتاب والسمع، هو يف زايدة فرص اإلمكان  
 ال غري. 

هللا   هنا صفة الرسول صلىألوقد مر قولنا، إن يف ربط األمية ابجلهل سوء أدب؛ وذلك      
للجهل، ملا كانت    ق أمجعني. فلو كانت األمية رديفا؛ وهو أعلم العاملني من اخلل وآله وسلمعليه  

، معجزة له  وآله وسلم ؛ ابلرغم من أن يف أميته صلى هللا عليه وآله وسلم صفته صلى هللا عليه 
لناس  دالة على صدق دعواه. وذلك إبسقاط احتمال أن يكون قد تعلم ما كان خيرج به إىل ا

، أيضا، إشارة إىل كونه عبدا ذاتيا  وآله وسلممن كتب األولني. غري أن يف أميته صلى هللا عليه  
وذلك  أميته؛ال أيخذ علمه عن احملداثت بل من هللا رب العاملني. وللوارثني من أمته حظ من 

حيث  كما أن كبارهم وإن كانوا قارئني أميون من  أغلب أولياء هذه األمة من األميني،ن أل
. فكيف علوم اخلاصة؛ إن ُسّينا ذلك كسبامأخذ علومهم. فال دخل للقراءة يف كسبهم لل

 ؟! علوم اليت ال تدخل يف الكسب أصالابل
 بعض مضار القراءة، فمنها:  مية، ال بد لنا من أن نبني أيضاوإثر تبيننا ملعىن األ     
األهلية العلمية إبيعاز من املضللني أن كل من حيسن القراءة والكتابة، قد يظن من نفسه    -     

 للنفوس الضعيفة أو بغري إيعاز. 
أن املتعلم املنفتح على مجيع أصناف الكتب، واملضللة منها على اخلصوص، قد ال  -     

، أو أدوات وأسس النقد  تمكن من اخلروج من قراءاته ساملا؛ الفتقاده العقل السليم أحيااني
. ويف هذا تعريض لطائفة من األمة للتهلكة بدعوى التعلم  معاأحياان أخرى، أو الفتقادمها 

 والتعليم. 
لظن أن كل علم إمنا هو من نتاج الفكر؛ وكل علم غري فكري، هو خرافة  أتليه الفكر:    -     

الم، واإلهلام  وهذاين. وهذا خالف احلق، والدليل على ذلك الوحي يف حق األنبياء عليهم الس
بل إن العلوم غري الفكرية، كاحلسيات والذوقيات من أرقى أصناف العلوم   الوارثني؛لألولياء 
. ويف التعتيم على هذه الطرق العلمية دليل على خبث الطوية ، مع كوهنا ليست فكريةوأصحها
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عند من يعلم ذلك؛ وعمل على تضليل الناس لضمان إمكان استغالهلم مبختلف الوسائل. 
 . وهو اسرتقاق غري مباشر

إنكار العلوم اليت ال يشيع تداوهلا يف الكتب، دون التأكد من صحتها. ويف هذا تقييد   -     
 للعقل غري خاف. 

وبسبب كل ما سبق وغريه، جند أن أمتنا إمنا أصابتها الفنت من قبل متعلميها أكثر مما      
ة اإلحلاد اليت على ذلك، نذكر هنا موج أمييها إن كانوا جاهلني! ومثاال أتيت من قبل جهل

ة إىل الدميقراطية  عرفتها األمة يف سنوات ماضية، والدعوة إىل اإلابحية السارية اليوم، والدعو 
 . بوصفها نظاما للحكم، ما زال الكثري منا متطلعا إليه

)ابملعىن احلقيقي لإلميان  بق ذكره، أن أكثر الطوائف إمياانابلنتيجة ملا س ونالحظ أيضا     
يق( هي طائفة األميني. فتجد صلتهم ابهلل أوثق من غريهم، رغم بساطة  الذي هو التصد

تدينهم؛ لكن البساطة قد تعطي من اإلدراك ما ال يعطيه غريها. بل إن التبحر يف العلم هو 
اآلخر إن مل يصل بصاحبه إىل إدراك بسائط املعرفة، فليس هو الرسوخ يف العلم الذي ذكره هللا 

اِسُخوَن يف ال ِعل ِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد رَبَِّنا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو َوالرَّ  تعاىل يف قوله:
َل َبابِ  . وأتمل كيف أن الرسوخ يف العلم يبلِّغ متام اإلميان! بينما ال جتد [7]آل عمران:  األ 

ب الشك إىل نفوسهم. ولذلك سر تل  ملتعلمني مؤمنني إال عن نظر وفكر؛ ما جيعلهم عرضةأكثر ا
ال جيدون قوة ابطنية تدفعهم إىل الدفاع عن أمتهم ونصرة دينهم، رغم ما وصلت إليه  أيضا

 احلال من تطاول أهل الضالل والكفر. 
 هو ضروري لدنياان وإن كان كمالياوحنن إذ نقول ما نقول، ال ندعو إىل نبذ التعلم، الذي       

 ( يف تعلم، حىتلتجهيل؛ بل ندعو إىل أمية )فطرةكما ال ندعو إىل اجلهل وا  فحسب؛  يف تديننا
ويف تعاملنا مع شركائنا يف العيش على األرض من بين   نضمن يف تعاملنا مع ربنا إمياان اتما،

  ن قوة جبميع معانيها. وندعو أيضا جنسنا، كفاءة متكِّننا من الدعوة إىل ديننا مبا يتطلبه العصر م
 منه اجلهل املتعامل.  بة اجلهل جبميع أصنافه وخصوصاار إىل حم
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 التقدم والتخلف -10
يوصف بعض األشخاص ابلتقدميني، والبعض اآلخر ابملتخلفني والرجعيني. حىت وصل      

األمر إىل اعتبار التخلف سبة يف حق من نعت به. وتوصف بعض الدول ابملتقدمة وأخرى 
 ابملتخلفة... 

ن اللفظني نسبيان.  ألوذلك   ظني وإن وقع التعارف عليه تلبيسا؛الق اللفوإننا نرى يف إط      
أي إن قلت تقدم، فإالَم؟ أو فيم؟ وإن قلت ختلف، فعمَّ؟ أو فيم؟ واملنسوب إليه هنا هو احملدِّد 

 للقيمة العقلية أو الشرعية للتقدم والتخلف كليهما. 
يما تواطأ عليه الناس، إمنا هو متعلق  غري أن املعىن الذي يقصد يف التقدم أو التخلف ف     

. وهو على التدقيق معىن السبق أو عدمه. ومعلوم أن هذا  غالباابجلانب التكنولوجي املادي 
اجلانب ليس وحده احملدد ملرتبة فرد أو دولة. وكان األجدر يف استعمال اللفظني الذي أصبح 

متقدم يف  كأن يُقال فالن مثاليه املتعلق.  من أسلحة اإلرهاب الفكري والنفسي أن حيدد ف
غريها، أو متخلفة  اخللق على غريه، أو متخلف فيه؛ أو الدولة الفالنية متقدمة يف الصناعة على  

(. ويف االستعمال للفظني، غري املقيد، ال شك عسف يراد يف اإلنسانية )أي إنسانية اإلنسان 
تعمال، وبرتسيخ ذلك االقتناع يف به إقناع الغري ابإلقرار بنقصه يف نفسه. وبتكرار هذا االس

.  واعه، ممهَّدا له. وستصبح التبعية أمرا حتميا، مقبوال ومنطقياالنفوس، سيصبح االستعمار أبن
ذلك  واحليل اليت ينبغي التفطن هلا. و وإن هذا وغريه مما يشبهه هلو من املراوغات الفكرية 

املستحدثة، أو الصادرة عن   منها لتدقيق يف معاين الكلمات، خصوصابتمحيص اإلطالق واب
ية؛ اليت مل تتخلص من شهوة االستعمار ة كأجهزة اإلعالم الغربية والصهيونجهات مشبوه 

 حتدد هلا مسارها.األجهزة السياسية اليت حتكمها و   املتأصلة لديها، واليت هي يف ذلك معربة عن
لكانت أملانيا النازية يف  لرتتيب األمور، ن التقدم التقين والصناعي مقياسا أوحداولو كا     

ى أن غاندي مثال . وعلى النقيض، أال تر دم؛ ولكان كل ما عداها متخلفازمان هتلر إمام التق
 يف اإلنسانية من اإلجنليز املستعمرين لبلده؟.  كان أكثر تقدما
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منا يف إدراك حقائق   ( كانوا أكثر تقدماوبنفس االعتبارات، أال جتد أن سلفنا )على العموم      
 األشياء؟ 

ي، لذلك، ويف إطار تدين سليم، وفهم للدين صحيح، ندعو إىل حتقيق التقدم التكنولوج     
بشرعنا؛ مع تقدم يف ديننا، بتوثيق صلتنا بربنا، ورجوعنا إليه  مواكبة لصبغة عصران، وائتمارا

.  إمامتنا لبين اإلنسان حقاتنا، و سبحانه يف كل أموران. وهبذا التقدم املتكامل فقط، حنقق خريي
 وهو معىن شهادتنا على سائر األمم من غريان، الوارد به كتاب ربنا.

 
 الثقافة واحلضارة  -11
، اننا، من أكثر املصطلحات انبهاما الشائعني يف زم   «احلضارة»و  «الثقافة»إن مصطلحي       

ريفات املختلفة، جتد الثقافة  ومن خالل التع ضعيهما أو أُول مروجيهما. فأحياانحىت عند وا
إقليمية عني احلضارة، لكن ابختالف يف السعة كأن تكون الثقافة حضارة حملية، واحلضارة ثقافة  

تفهم من الثقافة ما ال تفهمه من احلضارة، فتكون الثقافة مباينة  أو ما شابه ذلك. وأحياان
 للحضارة، وهكذا.. 

هذا يكون ملعناها أوسع. وعلى    دالليا   فر جماالعلى هذا الوجه، يو واستعمال مصطلحات       
را إلمكاانت التلبيس، حبسب احلاجة إىل ذلك. ومع إضفاء صفة السمو والرقي   استعماهلا ميسِّ

 على ذينك املصطلحني، يسهل مترير معان ومفاهيم ابطلة حترف إدراك املتلقني وتضللهم. 
نقول ويبني أن شعوبنا كانت ضحية لتضليل  وإن واقعنا، يف زمن االحنطاط، يؤكد ما      

ألن الضالل الفكري ال زال  فكري أخطر من االستعمار املباشر الذي تعرضت له. وذلك
 فيها إىل اليوم، ويف أحيان كثرية حتت الفتات براقة مومهة.  عامال
يقبله   ، إمنا روج له، لتمرير ما ال( بوصفها مفهوماوحنن نرى أن الثقافة )ثقافة املثقف      

ن العلم ال ألالعلم. ونعين ابلعلم املنطق العقلي السليم، أو املنطق الشرعي الصحيح. وذلك 
ا الذي  وهذ  يهاود يف املفاهيم. فاخلري خري، والشر شر؛ والنفع غري الضرر، والعلو غري السفل...

، ويعترب ميزة يف العلوم الكونية )احلسية(، فإن كل علم صحيح ال نقوله وإن كان يظهر جليا
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، أو علم االجتماع أو علم النفس فيه غري ذلك. كعلم التاريخ مثال خيلو عنه؛ وإن كان يُظن
(. لكن صعوبة إدراك عمق هذا النوع األخري، وصعوبة ابملعىن املقصود عند أهلها دائما)ال 

ن أن تلك العلوم غري اثبتة املعايري والدالالت. ومبا أن العلم  إدراك منطقه، جيعل الناس يظنو 
حاكم على األشياء يف النظر العقلي، فإنه يصعب جتاوزه. لذلك، تفتق فكر الشياطني عن 

. أال ترى أن « الثقافة»وما هو إال  اءة العلم، وميرر ما ال ميرره هو؛إجياد مصطلح يلبس عب
ال يقبله العلم ألنه ضرر بني؛ أما   تمله العلم؟ فالتدخني مثالال حي الثقافة حتتمل من األمور ما

الثقافة فقد جتعله ُسة مميزة لشعب من الشعوب. وبعض الفنون ترفضها الفطرة السليمة اليت  
يعضدها العلم يف حني تقبلها الثقافة. وهكذا فقس بعض الرايضات وغريها... والثقافة من  

ّرُر من خالهلا شوائب عنصرية وعصبية جاهلية فقد متُ  جعلها وطنية أو إقليمية، حيث إمكان
، فإن الثقافة ؛ ال يقبلها العلم، بل ميجها جما. وابملعىن الذي أوضحناوأهداف استعمارية ظاملة

 منافسة للعلم يف االستعمال. 
ن األداين متتاز بعضها عن بعض مبا  ألأما احلضارة فإننا نرى أهنا منافسة للدين. وذلك      

بعد تعرض األداين السابقة لتحريفات  عل املفاضلة فيما بينها سهلة جدا؛ خصوصاقد جي
 ملضللون إىل مصطلح احلضارة )بغريأخرجتها يف احلقيقة عن معىن الدين األصلي. لذلك جلأ ا

بينما يكسوها أشياء ليست من الدين يف شيء،  (، الذي ميرر هو أيضامعناه اللغوي األصلي 
من القداسة )وإن كانت اترخيية فحسب(. وإن عدت إىل احلضارات   يف الوقت نفسه نوعا

ابملعىن املراد هلا والشائع، جتدها كلها متكونة حول حماور دينية وال بد. فتجد احلضارة الصينية 
حتوم حول النصرانية  ية والغربية عموماوباحلضارة األور تدور حول الطاوية والكونفوشيوسية، و 

إلسالمية قطبها اإلسالم... ويف االستعاضة بلفظ احلضارة عن لفظ الدين  واليهودية، واحلضارة ا
صراعات  دليل على أن شياطني اإلنس واجلن عاملون بكون الصراعات البشرية هي يف احلقيقة 

من إمكان تنبيه األمة اإلسالمية حلقيقة الصراع، والذي ال شك،   دينية. ويف زماننا وهرواب 
صار املنظرون يسبقون إىل استعمال   ، لذي لن يقوم له شيءسيوقظ فيها احلس التديين ا

األمريكي   «هنتنغتون ». ومقولة  « احلوار احلضاري»أو يف أحسن األحوال    «الصراع احلضاري»
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يف هذا اجملال. ولتتأكد مما نقول فجرد أي حضارة عن دينها،   «الصناعات الفكرية»من آخر 
 ر من حيث املفهوم؟ وانظر هل سيبقى هلا مدلول أم ستتالشى وتندث

ت. علم ذلك من علمه وجهله  ونؤكد، أن الصراع يف عصر العوملة، إمنا هو صراع ديين حب      
! وما التحالفات املعلنة أو اخلفية اليت حتدث، إال يف هذا السياق. والذي خيشاه من جهل

ن معاجلته جلميع جوانب احلياة املبطلون، هو ظهور اإلسالم على حقيقته؛ بسموه، وحس
اإلنسانية الفردية واجلماعية، مبا جيعل اإلنسان يعيش يف رغد وهناء يف الدنيا؛ يف انتظار نعيم 

، أن يف جمرد ظهور اإلسالم على حقيقته،  يف اآلخرة. وال بد أن نؤكد أيضا مقيم يفوق إدراكه
( يتوجه إىل حتريف إدراك ن اخلارج . لذلك جتد كيد الكائدين لألمة )من الداخل وم انتصار له

املسلمني لدينهم، ومن خالهلم إدراك اإلنسانية كلها. وعلى هذا فإن العمل الذي ينتظر علماء  
ملضللني وتفنيده؛ قبل اإلسالم خاصة واملسلمني عامة، هو تصحيح املفاهيم وإبطال حتريف ا

أو على األقل مبوازاة أي عمل آخر، مما هو معلوم لدى املسلمني كإعداد للقوة    أي عمل آخر،
العسكرية وغريه. 
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  كما  للدين   إدراكهم  فقدوا  أهنم  هو  التقهقر،  عصور  يف  للمسلمني  حصل  الذي  اخللل  إن        
  أعداؤهم واستغل. التدين من قدرا حيققون  قد هبا أهنم ظنوا ظاهرية، منه ببقااي واكتفوا. ينبغي

 خصائص  من  ُعدّ   وإن   وأنه  ،«البشري  التقدم»  لـ  ضروري  غري  الدين  أبن   إقناعهم  يف  الوضع  هذا
 من عّدوا بل لإلنسانية؛ عاما مقياسا يُعدّ  ال الشعوب، من الفئات بعض أو الشعوب، بعض

  سب حب ) نفسه أمر صاحب بذلك اإلنسان  أصبح إذ. اإلنساين  الرتقي هناية بلغ  قد منه ختلص
 . القدي  التارخيي ابملعىن اآلهلة درجة إىل ارتقى قد وكأنه( ظنهم
 وإن ابلدين، الثقة جرائه من وفقدوا القاصرين؛ من كثري  على  اخلطاب هذا انطلى وقد     

  واستعظموا .  يعيشوهنا  اليت  «الفصام»  حالة  يناسب  مبا   موفون   وكأهنم.  شعائره  بعض   على  حافظوا
 العلمي  البحث  واعتمد  التكنولوجيا،  واستغل  الفضاء،  يف  انطلق  الذي  اإلنسان   ذلك  أنفسهم  يف

 . اخليال ضرب من أسالفه عند كان   مدى إىل
 وال الكونية، للفتوحات عدوا ليس ،املضللني  قبل من يروَّج ما خبالف الدين أن  واحلقيقة     
 عائقا العلم جيعل  كمن  التشبيه يف  وذلك . القول  هذا مثل لقول فيه جمال ال  بل ؛عنها  عائقا

 . عاقل  عن خيفى ال ما اخللط من ذلك ويف.  املال كسب  عن
  انسجام يف طيبة حياة إىل الوحيد اإلنسان  سبيل فهو رابنيا، منهاجا كونه  من الدين أما     

  ذلك  فوق مث . وابطنه ظاهره ومائه، بره وحيوانه، نباته وُسائه، أرضه مكوانته؛ جبميع العامل مع
  ويف. وبربه بنفسه علما يزداد حىت أي بدونه؛ يلجها لن علمية أبوااب لإلنسان  يفتح هو كله،

 ،(الصحيح  الراقي  ابملعىن)  الفنانون   يبلغه  مل  أبنواعه،  للجمال  سام  إدراك  من  ميّكنه  كله،  هذا  طي
 !. ما طلبوه أكثر وما. العصور مر على الفالسفة يبلغه مل للمعاين وإدراك

 الدين إىل سبقهم ما م،هت جماال عني  يف التدين من يستفيدونه ما  وأولئك هؤالء علم ولو     
 !أحد
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 حيجبهم  الذي  هو  -اجلاهزة  اآلراء  وتبين  التقليد  بسبب  غالبا-هلم    يقع  الذي  التحريف  لكن     
  غري  وهي)  كاخلشونة.  الدين  إىل ينسبونه  املتدينني  عند  احنطاط  من  أحياان  هلم  يظهر  ما  مع  عنه

  التدين ينحصر كاد  حىت . احلال  أو الفعل أو القول يف والغلظة( شرعا  به املأمور االخشيشان 
. مثلهم  صار تدين إن  أنه ذلك من أينف من فظن. اجلاهلني يف املاضية األزمان  بعض يف

  والذين  اإلسالم، غري على كانوا  ممن بعض ابستثناء هذا. التمام على ذلك عكس واحلقيقة
  جمتمعاهتم من وجيدونه وجدوه ما  رغم بقيمته، العارف متسك به فتمسكوا إليه؛ هللا هداهم

  أيلفوا  مل  ،مباحثهم  يف جماراهتم من يتمكنوا مل  أصالء مسلمني ومن   إلسالمهم؛ الرافضة األصلية
 . مثلهم هلم يعرض ما تناول يف والتجرد التحرر

 وبسبب. وضرورة إحلاحا متثل ما بقدر حتداي متثل التدين، يف جديدة أبوااب يفتح هذا كل      
  يف اجلدد للمسلمني تدين فمن: اليوم العامل يف متباينة التدين من أنواعا نرى صران هذا، كل

  خاصة  تراكمات بني صعبة طريقا ويشقون  ، تقليدي إبسالم يقنعون  ال إسالمية؛ غري بلدان 
  عن  اتهوا ُأصالء، مسلمني تدين إىل ؛أمره يتبني أن  أحدا متهل ال مستجدات وبني وعامة،

 . فيه السليم الوضع إىل هبم يعود من إىل وحيتاجون  ،دينهم
  تقصري  العاملي البعد إعطائه دون  اليوم، اإلسالم عن الكالم إن : نقول أن  اإلنصاف ومن     

 عند الديين اخلطاب عليه يسري الذي البطء مالحظتنا مع هذا نقول. جتاوزمها علينا وقصور
 له نرجو الذي الشيعة، إخوتنا عند االجتهاد من نوع مقابل يف خصوصا، املسلمني العرب
 ذاك(.  عندهم  العرفانية)  الوهبية  العلوم  دون   وحده  الفكر  على  قاصرا  يبقى  ال  حىت  ،أكرب  سدادا

 .اإلنسان  ووجوه جوانب مجيع خياطب الكتاب، من سبق فيما بيـّّنا كما  الدين أن 
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  وقد . السطحية  هي الفكرية، املعرفة حيث من لعصران الكربى امليزة إن قلنا إن  نبالغ لن      
 كتب  من  اختالفها،  على  املعلومات  سوق  يرون   وهم  كثريين،  عن  نقصده  الذي  املعىن  هذا  خيفى

  تقدم على دليل هذا أن  فيظنون  ؛منها حيصر يكاد ال ما مبا ينوء وغريها، وإنرتنيت وإذاعات
  عمودية  عندان املعرفة ن أل وذلك ؛أوردانها اليت السطحية من مرادان نبنّي  أن  بد فال. الفكر
 حق  يف  الوحي  طريق  عن  إما  هللا،  من  كان   ما  فالعلوية.  سفلية  وإما  علوية  إما  والعمودية.  وأفقية

 اإلنسانية النفس ابستكشاف املتعلقة فهي  السفلية أما. األولياء حق يف اإلهلام وإما األنبياء
َويف أَنـ ُفِسُكم    :تعاىل  بقوله إليه املشار وهو. هللا إىل موصل النهاية يف النوع وهذا. وعمقها

  للمعرفة،  السفلي ابخلط العمودي اخلط بذلك فيلتقي[. 21]الذارايت:  أََفاَل تـُب ِصُرونَ 
 ما  فاليمينية.  مِشالية  أو  ميينية  وهي.  الفكرية  املعرفة  فهي  األفقية  املعرفة  أما.  معرفية  دائرة  فيصريان 

  وغري األحكام، واستنباط األمور، وعواقب الدنيا، وأحوال اخللق يف كالتفكر  الوحي، إليه دعا
  حق، بغري عليهم والسيطرة ابلناس اإليقاع يف كالتفكر  للشرع  املخالفة هي والشمالية ؛ذلك

 سبيل هو مما ذلك، وغري اخلصوم، على الطريق لقطع والضالالت األغاليط واستنباط
 إبذن اجلنة إىل موصلة فإهنا ابهلل، العلم إىل موصلة غري كانت  وإن  اليمىن فالسبيل. للشياطني

 . البعد إىل أي جهنم، إىل فموصلة الشمالية السبيل أما. هللا
  تتوصل  مبا  الثقة  وبسبب  التقليد،  بسبب  وذلك.  للمعرفة  األفقي  االجتاه  زماننا،  يف  والشائع     

  حتاول  فهي.  النفوس   إىل  تسرب  الذي   الشك  بسبب  أيضا  وهذا.  غريها  دون   بنفسها  النفس  إليه
  األكوان  عن خترج ال أهنا هي األفقية املعرفة وميزة. املستطاع قدر لنفسها حتتاط أن 
 وإن   هنايتها  هي  اليت  واجلنة.  بلغت  ما  بلغت  وإن   كون،  إىل  كون   من   انتقال  فهي(.  املخلوقات)

  تكون  ما أشبه هي املعرفة فهذه لذلك . األكوان  مجلة من كون   إال هي فما ،غالية  كانت
  السري فيها التفكر فأشبه ،األصل  يف ظلمة األكوان  أن  ومعلوم. ليال  السري هو الذي ابإلسراء

  اجملال   إىل  صعودا  األرضي  اجملال  من   اخلروج  وهو  ابلعروج،  أشبه  فهي  العمودية  املعرفة  أما.  ابلليل
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  النفس ملقامات قطع فالعروج. ذلك له هللا شاء ملن اإلهلية احلضرة إىل مث  ،( الروحي) السماوي
 . السر  مقام إىل منه مث  الروح؛ مقام لبلوغ ترقيها يف

 اإلحاطة املمكن املعلومات لكل استغالال جنده عصران، يف الفكري النتاج إىل عدان فإن     
 فرتى.  العصر  يناسب  ما  حبسب  االستنتاج،  يف  بسرعة  هذا  كل.  املمكنة  االجتاهات  كل  يف  هبا،

 واتريخ وسياسات ظروف من مقبولة  ولواحم مرتابطة، أهنا يبدو وفروعا وأصوال مرتبة نتائج
 التشكك يهاب إنه حىت ؛أكيدة والنتائج ممحص األمر أن الناظر فيتوهم. ذلك  وغري واقتصاد

  ،الناس  أبكثر  احلال  يصل  وقد.  حوله   من  الناس  وعند  نفسه  عند  مكانة  من  للفكر  يرى  ملا  فيها،
  والقوى  الطاقات نفسه من اإلنسان  يقتل أن  به ونعين. االختياري املعريف االنتحار  من نوع إىل

 طواعية ويدخل كلها؛  إىل يكن مل إن  احلقيقة بعض إىل توصله أن  ميكن كان   اليت الشخصية،
  ؛ للسالمة طلبا الفكر قبل من عنهم واملرِضيِّ  الشائع، مع املتوافقني النمطيني، األشخاص بني

  بسبب  احلال،  واقع  هو  هذا  بل.  والغربة   مع الوحشة  السالمة  من  أفضل  األنس،  مع  اهلالك  وكأن 
 . اإلنسان  على النفسية األوصاف غلبة
  وكأن  ؛وسطحيا مستعجال هشا لوجدانه النتاجات، من لكثري الفكري البناء أتملنا ولو     

 أن  مجيعا نعتقد أن  هو املهم وكأن . املفكر كان   كما  عجل على يكون  أن  املطلع من املطلوب
  الدالئل ومن. احلركة  هذه جدوى  أو الفكر هذا نوعية املهم وليس ومعرفية؛ فكرية حركة هناك
 صار بل. ومدلوالهتا ملعانيها ضبط دون  تستخدم املصطلحات من كثريا  أن  قلنا، ما على

  األحيان   بعض  يف  بدا  حىت   املعاصر؛  الفكر  ُسات   من  ُسة  ضرورة  دون   املصطلحات  استحداث
 أن  أو بينهما، املناسبة بعد مع أخرى إىل كلمة  تضيف أن  فيكفي. التسلية  ألعاب من كنوع

  من  منك يتلقفه مصطلحا، أوجدت قد تكون  حىت عنه؛ بعيدة هي جمال يف كلمة  تستعمل
  من  إرادة  عن  الكلمات  فيه  خترج  تكاد  الذي  احلد  إىل  وهكذا.  الفكرية  للحركة  مواكب  أنه  يظن

 أن  دون ) فكراي سرطانيا تضخما نسميه أن  ميكن ما  إىل النهاية  يف  الناس ووصل. يستعملها 
 . فكرية  ختمة كان   أن  بعد ،(جديدا  اصطالحا ننحت
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 الفكر  أن   يعلم  أن   املرء  على  فكذلك  وأخرى،  دنيا  هلا،  هناية  ال  أعياهنا  يف  األكوان   أن   وكما     
  على تُقبل ولعلك وراءه، هلاثك من أقصرت هذا علمت فإن . له  غاية ال األفقية( املعرفة )أي

 . منه الضروري القدر على احملافظة مع يفيدك، قد ما
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رايحها هتب على العامل، اقتصاداي وسياسيا وفكراي  إن العوملة، ابملعىن الشامل، واليت صارت       
ن ن اإلسالم الذي ظل لقرو أل، هلي من املبشرات لألمة اإلسالمية خاصة. وذلك وإعالميا 

لكل الناس على األرض.    (، ستفتح أبوابهطويلة حبيس بيئة خاصة حمدودة )مع بعض االستثناء
يف إدراكه والعلم به. وحنن جنزم أنه على ضوء خمتلف املقارانت    وسيلج العامل كله منافسة وتسابقا

ذي  اليت ستقع، وعلى مجيع الواجهات، سينتشر اإلسالم يف كل األرض. وبسبب اإلعالم ال
ن. وستتحقق األخبار قاصية، ما كان ليبلغها يف سابق األزما يغطي كل املعمور، سيبلغ بالدا

اَل  »وسلم: وآله وذلك كقوله صلى هللا عليه  ،وسلم وآله اليت رويت عن رسولنا صلى هللا عليه 
اَلِم، ِبِعزِّ َعزِيٍز َأو   َر ِض بـَي ُت َمَدٍر، َواَل َوبٍَر ِإالَّ أَد َخَلُه هللاُ َكِلَمَة اإل ِس  ِر األ   ُذلِّ يـَبـ َقى َعَلى َظه 

ِلَها، أَو  يُِذهلُُّم  فـََيِديُنوَن هَلَا  .َذلِيلٍ  َعُلُهم  ِمن  أَه   .  (72)«ِإمَّا يُِعزُُّهُم هللاُ فـََيج 
بل إننا نرى أن العوملة هي من مقدمات اخلالفة على منهاج النبوة اليت بُّشران هبا، بعد      

 مناخ عوملي. وقد  ن املهدي الذي سيبعثه هللا، سيظهر يفألانقضاء مدة امللك أبنواعه. وذلك 
»َلو  ملَ  يـَب َق ِمَن الدُّنـ َيا ِإالَّ يـَو ٌم،  وسلم: وآله ورد ذكره يف عدة أخبار منها قوله صلى هللا عليه 

ي، َواس مُ  ُُه اُسِ  ِل بـَي يِت يـَُواِطُئ اُس  ُ َذِلَك ال يَـو َم َحىتَّ يـَبـ َعَث ِفيِه َرُجال  ِمينِّ ِمن  أَه  ُم أَبِيهِ   َلَطوََّل اَّللَّ  اس 
ال  َكَما ُمِلَئت  ظُل ما  َوَجو را « َر َض ِقسطا  َوَعد  . ففي احلديث إشارة إىل األرض (73)َأيب، مَي أَلُ األ 

بلد معني، وهذا بعينه معىن العوملة. ودعنا نقل إن حقيقة العوملة، هي عاملية احملل؛ أي   ال إىل
ن كل مكان يؤثر يف كل  إثره؛ أي ن كل مكان يف األرض يصبح عامليا من حيث أتثريه وأتإ

 . يتأثر به. فصار العامل هبذا حمال واحملل عاملا مكان و 
 

َدادِ  (236/ 39أخرجه أمحد يف مسنده ) - 72 َوِد ال ِكن ِديَّ  ب نِ  عن ال ِمق  َس   رضي هللا عنه. األ 
، َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ وقال:  (  287  /5( واللفظ له؛ والرتمذي يف سننه )337/  6أخرجه أبو داود يف سننه )  -  73

رضي  عن أيب هريرة( 70/ 4؛ وعند ابن ماجه يف سننه )رضي هللا عنه عن عبد هللا بن مسعود (42/ 6) وأمحد يف مسنده
 هللا عنه.
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. كما أن ، ألهنا مناسبة لهةلذلك، إن زمان العوملة، هو زمان اخلالفة على منهاج النبو      
وهو ما بعد املذهبية والطائفية، اللتني متثالن التفصيل املمكن يف  ،اإلسالم سيعود إىل أصله 

غين لكوهنا غري اإلسالم بني إمجايل  البداية والنهاية. وكما أن املعرفة األفقية اليت مر ذكرها ال ت
فكذلك التفصيل يف   (لغاية املسماة عند الصوفية وصوالونعين ابلغاية هنا ا)موصلة إىل غاية 

هي، ملا يف األحكام من إمكان التفريع إىل ما ال هناية. وكما أن املعرفة العمودية الدين ال ينت
مجال هنا االكتفاء ابلضروري موصلة، فكذلك اإلمجال يف الدين مسهل للوصول. ونعين ابإل

 ومعرفة للعاقل.  ،واملعاملة تعّرف  ؛التدين ال عينه. والتدين معاملة ألن املقصود من الدين ؛منه
بب العوملة الفكرية، اليت ستوقف اإلنسان على عجزه، وستذيقه عذاب البعد عن وبس     

دة إىل رهبا، وتعود إىل سبيل اإلميان. هذه النفوس هي أشخاص من ربه، ستتوجه النفوس املؤيَّ 
رأسهم  الذين علىيل هللا تعاىل كل مضل معاند، سيحملون لواء الدين، وجياهدون يف سب

 اخلالفة اإلسالمية.  -من كوهنم أعمدة-الذين ستقوم عليهم  يضااملسيح الدّجال. وهم أ
يف اجتاه معاكس ملا قلنا،   ،، وقد يبدو أن العوملة تسري لوقت ماقد ال يكون هذا قريبا جدا     

ال ينبغي  ،. لذلكانخبار، سائر ال حمالة إىل ما ذكر سب ما ورد يف األحب لكن السياق العام، و 
 العامل،  األحداث اليت تقع يف هذه املرحلة، كاضطهاد املسلمني يفللمسلمني أن يقنطوا من 

. ال  يمنة على بالد اإلسالم، اقتصاداي وعسكراي، وحماولة اهلوحماصرة اإلسالم فكراي وإعالميا
شك أن كل هذا من عظيم البالء، من حيث الظاهر، لكن من حيث الباطن فإن جسد األمة 

، إىل بعض  ء بعضهاململ. وبدأت أطرافه حتس ابنتمادأ يتالذي كان مقطع األوصال وال زال، ب
وبدأت املصائب املتالحقة على األمة، حتيي فيها إمياهنا. وصار هذا اإلميان يتطلع إىل ما يقويه، 

،  ا سوى دينها، ومل يزدها إال رهقاحىت ال خيبو مرة أخرى. وبعد أن جربت األمة كل شيء مم 
هيئ هللا هلا من أبنائها  د هلا أن تعود. وإىل ذلك احلني، سيصارت حتن إىل العودة إليه، وال ب

ون منها ما تلف، ويصلحون ما فسد؛ حىت يعود اجلسد إىل كل وظائفه احليوية؛ من  من يرممّ 
 عبادة هللا تعاىل، ونشر لدينه، وجماهدة ألعدائه. 
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النهوض بواجباهتا. من الضروري أن تعرف األمة مكامن قوهتا وضعفها، حىت تتمكن من      
وإن أردان تبني ذلك يف عجالة، رأينا أن الرأس وهو احلكام إمنا قوته يف سالمة اإلدراك لألمور،  
والتهّيؤ حلسن التلقي وسداد الرأي. فهو صاحب القرار، فإما إىل جناة وإما إىل هالك. مث أييت 

فة مباشرة أو غري مباشرة.  دور األعيان )النخبة( فهم مساعدون للحاكم يف القيام ابألمر، بص
وذلك ألهنم ميثّلون خمتلف االجتاهات املكونة للمجتمع. فهم حبسب ثقلهم، يعملون على  
ترجيح كفة الرأي إىل جهة دون أخرى عند احلاكم يف كل األمور. مث أييت دور العامة الذين  

 ميثلون عموم اجلسد الذي هو األمة. 
  ؛ لص بعض احلكام من التبعية للغرياألمة يتجلى، يف عدم خت ويف عاملنا اليوم، جند ضعف      

حىت جتد بعضهم ال يستطيع اختاذ قرار داخلي دون الرجوع إىل أصحاب النفوذ العاملي. وحنن  
وهو احلق من )ظهر مستساغة هنا ال نريد أن نبحث ابب التفاصيل اليت مبنطق الفكر قد ت

 يف تبني بعض املعامل اليت ينبغي تبينها.  ولكننا نتكلم يف عموميات قد تفيد (،وجه ما
.  « ثقافية»ة )ابملعىن الشائع( وُنبة يمث إن رجعنا إىل النخبة، جندها تنقسم إىل ُنبة سياس     

بل هم يقومون يف الغالب  ؛سيني عندان ال أساس هلم من الفكروقد فصلنا بينهما ألن السيا
وم، وأيخذون من هذا ويعطون ذاك؛ حبسب فيتوسطون بني احلاكم واحملك  «،السماسرة»مبهمة  

 غري ظاهرين يف صورة احلكم دائما، إال أن هلم أثرا كبريا  ما يرونه خيدم أغراضهم. فهم وإن كانوا
هنا ال مرجعية هلا دينية يف مهمات األمور. بل قد ألفيه. وضعف النخبة السياسية عندان، هو 

مل، فتكون مرتبطة بوالءات خارجية )من  تكون هي األخرى، خاضعة للقوى املهيمنة يف العا
ملتضاربة، وبعدها عن خارج األمة(. أما النخبة املثقفة، فضعفها هو وقوعها يف َشَرك التيارات ا

اتبعة لطرف   ونتيجة؛ ألهنا هي نفسها صنيعة تربية مشوبة. وهي األخرى قد تكون   العلم منهجا
( وإن كان التعميم ال يصح دائما) الفرنكوفونيني اتبعني لفرنسا خارجي، كما جتد مثال
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لكن املصيبة   ؛ كوهنم على غري شيء، هلان األمروهكذا... ومع هذا كله، لو تفطن املثقفون إىل 
هي اعتقادهم يف أنفسهم أهنم طليعة األمة وصفوهتا. واحنجاهبم عن جمانبتهم للحق، هو  

عن  ساهنا واملرتمجون م املتكلمون بلابلتحديد مركز ضعفهم. وبضعفهم تضعف األمة، ألهن
 وجداهنا. 

. فاحلاكم إمنا وهم حمل نظر احلاكم والنخبة معا ،ا العامة، فهم مركز قوة وضعف معاأم     
. هتا من استتباع أكرب عدد منهممراده القيام بشأهنم على رضاهم؛ والنخبة إمنا تكتسب قو 

ابإلدراك. بسبب ذلك الضعف يكونون لذلك، فإن كانت العامة قوة يف العدد، فهم ضعف 
هلل فيهم، أومههم أنه أبرُّ الناس   لدوام. فاحلاكم إن مل يكن مراعياعرضة للتضليل والتلبيس على ا

. كما  ء مدة حكم احلاكم وإن كانت عقوداانقضا إال بعدهبم. وقد ينخدعون، وال يتفطنون 
، الستصدار نفع ضررا، وما هو ضرر نفعا معهم فُتظهر هلم ما هو    أن النخبة قد تلجأ إىل التلبيس

حكم خمصوص منهم. وهم بسبب بساطة إدراكهم وغلبة االندفاع والتسرع عليهم، قد ينطلي  
عليهم ذلك ويسريون يف الطريق املراد هلم. وإن أتملت وضع العامة، وجدت أهنم مركز الثقل  

 ألقل. يف األمة. فمن استطاع استمالتهم ضمن غلبة اخلصم الداخلي على ا
وعند نظران إىل األمة مبختلف مكوانهتا نظرة عامة، وجدانها، ال يصلح حاهلا كلها، إال      

بتحكيم شرع هللا فيها. الذي حيّرم استغفال الناس والتالعب إبدراكهم وآماهلم. ويف مناخ 
لها  الصدق الذي يوفره احلكم الشرعي، حيصل التكامل بني احلاكم واحملكوم، وتقوم النخبة بعم
 البناء يف النصح للجانبني، ومراقبة السري العام حبسب املقاييس املقبولة والضوابط املعقولة. 

ية، فإنك جتد أكثر  ويف هذه املرحلة من الزمان، ويف خضّم املضارابت السياسية والثقاف     
يف ن احلكام بسبب إدخاهلم لتفاصيل عديدة أل، العامة. وذلك األطراف تبينا لألمر أحياان

املعادلة السياسية، واملثقفني بسبب تيههم يف مسالك الفكر املتشعبة، قد يضعف إدراكهم 
أحياان وليس   ؛ح اإلدراكلألمور. خبالف العامة الذين أيخذوهنا ببساطٍة، قد توصلهم إىل صحي

. نذكر هذا هنا، حىت نعطي كل ذي حق حقه، وحىت نبني أن اإلدراك قد يضعف بسبب دائما
إذا مل ُيضبطا مبعايري صحيحة وابلقدر الصحيح. وهذا قد يشبه حال إدراك   ،لتفصيلالتشعب وا
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بسبب بساطة  ،الطفل مع البالغ. فكم من األمور يدركها األطفال بشكل أوضح من الكبار
اإلدراك عندهم. وإن عدت إىل الواقع، وجدت أمثلة كثرية على ذلك. وخذ معرفة اخلري والشر 

 تبعها تعثر على ما ننبهك إليه. لديهم كواحد منها، وت
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إن عبودية األمة اإلسالمية هلل، تقتضي منها التحرر عمن سواه. هذا من حيث األمر كما      
 مر. أما من حيث اإلرادة فال يصح. والتحرر الذي نعنيه، له فيما يبدو ثالثة مستوايت: 

وفيه يتحرر الفرد من الدعوة إىل خمالفة األمر اإلهلي، اليت قد ترد  املستوى الفردي: -1     
إليه من نفسه أو من جمتمعه أو من حاكمه )ابملعىن الواسع الذي يشمل رئيس العمل ومن 

 شاكله(. 
ويف هذا املستوى على األوطان اإلسالمية التحرر من التبعية  املستوى الوطين: -2     

يعرضها للمساومات والضغوط. وذلك على الواجهتني السياسية   اخلارجية، ومن الضعف الذي
. كما عليها التحرر من التبعية الثقافية اليت تسّهل فتحها يف وجه العدوان واالقتصادية خصوصا

 اخلارجي أبنواعه. 
وجيب فيه على األمة كلها، التخلص من القيود الدولية اليت تعارض   املستوى العاملي:  -3     

ت تسميات خمتلفة. كالقانون الدويل، والشرعية الدولية املتأرجحة حسب األهواء،  صالحها، حت
وذلك ألنه من احملال  «  الفيتو»ومقررات جملس األمن الذي حتكمه الدول صاحبة حق النقض:  

وألفت استغالل  ،مع أهواء دول اعتادت العدوان على غريها   ،أن تتوافق املآرب الشرعية لألمة
الرضى ابألوضاع احلالية لألمة ضمن اجملتمع الدويل، هو يف احلقيقة رضى   خريات سواها. وإن 

 الذي جتب التوبة منه قبل أي شيء آخر.  ،ابلشرك اجللي 
حلايل على مجيع  قد يرى بعض الناس، أن ما ذكرانه يعد من قبيل احملال، ابلنظر إىل واقعنا ا     

لكن، أليس من حقنا تقييم   ؛يف عامل اخليالعنا، ولسنا نتكلم  وحنن ال يغيب عنا واق  .املستوايت 
ث األسس ال من حيث واقعنا؟ ومقارنته مبا أّصله لنا ديننا؟ وما درج عليه أسالفنا )من حي

نه بدعوى الواقعية والعقالنية، علينا أن نغمض أعيننا، ونلغي إدراكنا، ونسلم إاملظاهر(؟ أم 
 ان؟! قيادان ألولئك الذين لن يرضوا عنا ما مل يستعبدو 
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. حىت  «املصنوعة»للعقول     األذهان، صارت منطقاومن كثرة ما ترّسخت هذه املفاهيم يف     
، وال تسلبه إنسانيته وتسخر منه سياسيا، وتستغله اقتصاداي إنك تستطيع أن هتدم للمرء دينه و 
 ولو من قبيل اإلقرار والتوصيف.  ؛السائد  «الواقع»تستطيع أن تزحزحه قيد أمنلة عن 

جاء لو عقلنا ليحرر وسلم، إمنا وآله  وإن اإلسالم الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه      
ومجاعة وأمة، من عبودية غري هللا. وحىت الفرد داخل اجلماعة، عليه أن يتحرر من   اإلنسان فردا

  وحىت تنبين اجلماعة هي األخرى على عبودية  ،ة، كي تتحقق له العبودية هلل حقاعبودية اجلماع
هلل، ال على توافق بشري. وانظر هل يوجد نظام أو فكر أو قانون أو حقوق )ابملعىن 

 االصطالحي احلديث( تضمن لإلنسان من احلرية والكرامة ما ضمنه اإلسالم؟! 
أبن تتوجه إىل هللا ال   ؛ب عبوديتها، أن تصحح توجهها أوالوعلى األمة، كي ينفتح هلا اب     

غريه؟! مث عليها اثنيا أن تتعرف دينها، هلل من يتوجه إىل    يكون عبدا  غريه. إذ كيف يريد أن  إىل
إحالل   لك قدر املستطاع. مث عليها اثلثاإبدراك لروحه وصورته، والعمل على ذ ،تعرف فقه له 

السمت اإلسالمي حمل العادات الغربية اليت طغت على صغري أمورها وكبريها، وصغري أفرادها 
ِون ب  ؛خصوصا وأهنا غري احملرمات املشهورةعض الناس شأن هذه العادات،  وكبريهم. وقد يسته 

لكن فعلها يف النفوس كبري. وانظر كيف ميكنك أن تواجه إن لزم األمر من تتشبه به؟ )وكالمنا  
عليه(. وتفطن إىل احلكمة اليت من أجلها دعاان رسولنا   وخذ البعد النفسي دليال ،التحقيقيف 

إىل خمالفة أهل الكتاب واملشركني. حىت جعل من تشبه هبم منهم.   وسلموآله صلى هللا عليه 
، أَو لو كانت العادات أمرا   (74)»َمن  َتَشبََّه ِبَقو ٍم فـَُهَو ِمنـ ُهم «فقد جاء يف احلديث الشريف: 

 هينا ، هل كانت ترتتب عليها تلك النتيجة اخلطرية؟! 
ال بد من االطالع على السّنة النبوية  ومن أجل ربط العادات ابلعبادات عند األمة،        

اليت تُغين املسلم عن االقتباس من األمم األخرى، وحتّصنه ضد كل أنواع الغزو. وعلينا كي حنقق  
كل هذا، أن نعيد االعتبار لكل ما هو إسالمي يف مقابل كل ما هو غري إسالمي. بعكس  

يف أن املرء عندان قد يظهر بلباس  ، وأتمل كن عليها اليوم. وخذ على ذلك مثالاحلال اليت حن

 
 .عن ابن عمر رضي هللا عنهما (123/ 9وأمحد يف مسنده )، (144/ 6أخرجه أبو داود يف سننه ) - 74
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جملرد أنه يقلد   ،ذلكأو هيئة جديدين غريبني مل أيلفهما الناس، وجيد الشجاعة من نفسه على 
؛ بينما قد ال جيرؤ على الظهور يف الناس بسّنٍة معلومة عند اجلميع بيا أو أمريكياو فيهما أور 

على منتهى التبعية واالستالب؟! وقل بعد ذلك،   فسه وعند غريه(. أليس هذا دليال)عند ن
 أميكن ملن تكون حاله تلك، أن يقوم أمام اخلصم قيام الند؟ أم ميكنه اسرتجاع حق ضاع؟... 

لذلك، فالعمل اجلدي الذي ينتظر األمة، ليس يف كثرة األقوال، وال التحليالت       
ة، مهما بدت صغرية يف هذا  لكن يف أتسيس واقع مبين على الدين. وكل خطو  ؛ضةاملستفي

، والداء د الذي لن يزيد احلال إال تفاقمااالجتاه، إمنا هي إجناز ضخم، إن قورنت ابلكالم اجملر 
 إال استعصاء! 
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إن الدين أمر خارج إحاطة   ،قد يقول قائل ممن ينساقون وراء دعوى العقالنية وتنزيه الفكر     
ابعتماد   ن إىل قبول اخلرافة والباطل أيضافإننا بذلك معرضو   الفكر. وإن كان املطلوب منا قبوله،

 املنطق نفسه. وهذا ما ال تقبلونه، فما قولكم؟ 
سب  حبفنقول: إن اإلنسان مذ يبلغ سن التمييز، وهو حياول أن يستكشف اجملهول بفكره،       

فإن   ؛دم غرضه ما يستطيع. فتجده خيطط حلياته، وحيسب حركاته وسكناته حبسب ما خي 
عليه.  فيزداد وثوقا بفكره واعتمادا ،، توهم أن ذلك منهكما خطط ودبر  جاءت األمور أحياان

وحبدوث اخلالف يظهر: إما أنه قد خفي عنه  ،نه قد حيدث خالف ما توقع من أمورغري أ
أن األمر   أو  ؛و أنه أدخله لوقع األمر كما أرادول  ،ا كان ال بد أن يدخله يف احلسبان شيء مم

 ،مهيمٍن عليه   حتت تصرف  ،بل هو خارج عنه. وما فكره إال مثل غريه  ،ليس إليه وال إىل فكره
ألول، اشرتطنا على  . فإن قلنا ابالحتمال انسق الوجودي، واترة جيعله خمالفالل  اترة جيعله موافقا

يستطيعه   يط بكل شيء، حىت ال يغيب عنه شيء أثناء تدبريه. وهذا أمر الاإلنسان أن حيُ 
هر أن من األمور ما لن يزال  أحد كما هو معلوم. فال أحد يدعي أنه حييط بكل شيء! فظ

يف  عند اإلنسان. أما إن قلنا ابالحتمال الثاين، فذلك يؤدي بنا إىل عدم الوثوق ابلفكر ايبغ
ا مهما بلغ من الضبط. بل قد يوصلنا إىل نبذ الفكر مجلة. ويف االحتمالني ظهر لن ؛التدبري

قصور الفكر. فبقي للعاقل إما وضع احتمال الغيب يف حسبانه عند كل تدبري حسب القول  
مها متعلق   مران معااألول؛ وإما الرجوع إىل عامل الغيب يف التدبري حسب القول الثاين. واأل

ن هللا تعاىل جعل من صفات املؤمنني اإلميان ابلغيب كما يف قوله تعاىل:  ألالدين. وذلك 
 َال ِكَتاُب اَل رَي َب ِفيِه ُهد ى لِل ُمتَِّقنَي  َذِلك  ِالَِّذيَن يـُؤ ِمُنوَن اِبل َغي ب  :كما [ 3-2]البقرة .

 يُظ ِهُر َعَلى َغي ِبِه  َعاملُ ال َغي ِب َفاَل أنه سبحانه وصف نفسه بعامل الغيب. وذلك كقوله تعاىل: 
نستنتج أن  له الواقع احملسوس. وبذلك. وهذا الذي ذكرانه كله يشهد [ 26]اجلن:  ا  َأَحد
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ويقبله العاقل الستكمال إدراك الواقع. فإن قلت فكيف َنمن أن نقبل  ، الدين يستدعيه الواقع
غري  كوهنااخلرافة دون الدين، ومها معا خارج املنطق الفكري؟ قلنا إن اخلرافة تشبه الدين من  

أن  ي خمالفة له. وحنن قد بينا سابقافه أما من كوهنا أمرا ابطال ؛حبسب ضوابطه مدركة للفكر
يف احلس؟! ال، بل إمنا هي وجود   د له احلس، فهل ترى للخرافة أصالالدين أمر وجودي يشه 

 ومهي يف وهم املتوهم هلا. ليس غري! 
وبذلك نقول، إن من يستنكف من التدين خمافة خمالفة مقتضيات العقل، إمنا هو ُمبني       

إىل وعدم ضبطه لعملية التعقل. لكن ال بد أن ننبه إىل أن االهتداء  عن نقص إدراكه العقلي،
( وحده، وإال لكان اإلميان نتيجة نظرية. بل إن الدين، ال يعتمد على العقل )من كونه فكرا

االهتداء إىل الدين، إمنا يكون بتوفيق من هللا لعبده، حىت يُظهر فضله عليه ابهلداية اخلاصة،  
دة على اهلداية العامة اليت هي العقل. فاحلمد هلل على فضله الذي يؤتيه اليت هي التدين؛ زاي

ُ ُذو ال َفض ِل ال َعِظيمِ من يشاء:   . [29]احلديد:  َوَأنَّ ال َفض َل بَِيِد اَّللَِّ يـُؤ تِيِه َمن  َيَشاءُ َواَّللَّ
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متعلقان ابلوجود. فالذي يدرك هو  بني إدراك وعدم إدراك. ومها معا إن األمر حمصور     
. ولذلك ال نقول العدم ال يتعلق به اإلدراك بتاات. إذ  د، والذي ال يدرك هو الوجود أيضاالوجو 

لذاته، وفيه يتفاضل الناس؛ فإن املعىن الذي  العدم. وإذا كان اإلدراك مطلواب إننا ال ندرك
ك معىن اإلدراك  ك أشرف ملن علم مدلوله، وكان من أهله. ولكي نقرب إليأوردانه بعدم اإلدرا

واعرضه على شخص  «ا»على ذلك، خذ ورقة وارقم عليها  وعدمه، نضرب مثال حمسوسا
غريك. فإنه ما إن يقع نظره على الورقة حىت يدرك األلف. وهو عند إدراكه إايه غائب عن 

اك. وحتقيق ذلك أن اإلدراك  ا ما نعنيه بعدم اإلدر إدراكه الصفحة املرقوم عليها األلف. فهذ
بل ال يعقله. فلو تعلق اإلدراك  ، عقل )فعل( لوجود متناه )مقيد(. وهو ال حييط بوجود مطلق

( مبجرد  كل ما ميكن أن يرقم على الصفحة )من حروف وأشكال وغريهاابملطلق، ألدرك املرء  
يف املثال السابق لأللف، يدرك معناه الذي  النظر إليها، وهذا ال يكون. وعند إدراك الشخص 

هو كونه أول حروف اهلجاء، إن مل يدرك معناه الذي هو من البسائط اليت ال يعلمها إال 
وهذا خبالف بعض اللغويني الذين ينكرون املعاين م كما سبق أن ذكران )الراسخون يف العل

(. أي إن ح به بعض سور قرآنه؟ان هللا يفتتللحروف املستقلة، فلو مل يكن للحرف معىن هل ك
 أن املعىن املطلق ال  معىن احلرف يتقيد لديه يف صفحة معناه، يف مقابل صفحة احلس. فيتبني

بلغ ما بلغ. ويف هذا املعىن الذي ذكرانه،    ،( و ما ارتقم يف املعىن )تعني، وما يدرك هيدرك أيضا
. وهذا القول  «ك اإلدراك إدراكالعجز عن در »ُروي أن أاب بكر الصّديق رضي هللا عنه قال: 

منه رضي هللا عنه، يدل على كمال علمه ابهلل تعاىل، ألنه كان يدرك أنه يدرك ما يدرك، ويدرك  
 . وهو اإلطالق الوجودي. ال يدرك، وإن كان وجودا أنه ال يدرك ما

انب جب «ب»ويف العالقة بني احلس واملعىن، نزيد يف القول على املثال، إذا رقمت حرف      
ويدرك الكلمة اليت هي اب، فهما إدراكان. ويف املعىن   ، فإن الشخص يدرك احلرفني معا«ا»
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( أو غريه من معاين ذي هو األبوة )إن اعتربان األلف مهزةيدرك احلرفني، ويدرك معىن الكلمة ال
 ومعىن. وهذا الرتكيب هو بسيط، ومنه ما هو مرّكب، حّساالكلمة. فظهر أن اإلدراك منه ما 

هو الذي يظهر يف الكالم والكتابة اللذين يتخاطب هبما الناس يف كل املعاين اليت يريدوهنا.  
وهذا ماض من أول الناس إىل آخرهم دنيا وأخرى إىل ما ال هناية. فانظر مبلغ هذا الرتكيب! 
 وال يشبه هذا التوالد عند اإلنسان إال الفكر. غري أن الفكر قد يدخله اخللل من حيث ما هو

 هلل تعاىل. ولنعد إىل األلف املرقوم فنقول إن أمام تصرف بشري، ال من حيث كونه خلقا
( يف إدراك الوجود املطلق الذي  لنا إبمكان اإلدراك لديه إن قاأللف ابب من العلم ليس لغريه )

هو عني الصفحة. فهو وإن كان نه من وجهه الباطن، ألهو مرقوم فيه وهو الصفحة. وذلك 
عند نفسه وعند الناظر إليه، إال أنه عني الصفحة مبعىن آخر. فلو تنبه األلف إىل وجهه   ألفا

ومن  «لـ»ر هكذا من حيث الظاه فالالم مثالالباطن، والذي يكون مقلوب وجهه الظاهر )
ه. وهذا العلم  (، ألدرك وجود الصفحة الذي قد يغيب عن الناظر إلي«ـا»حيث الباطن هكذا 

. لذلك جتعله الصوفية عمدة العلم عندها. بينما غريهم ال يكاد يشعر  ال يكون إال ذوقا أبدا 
 به لسمو درجته. 

: إمنا ذلك معىن لعرض. قلنافإن قلت إن الصفحة ليست مطلقة ألهنا متناهية يف الطول وا     
ي املطلق فال (، الذي هو القابلية لظهور املرقومات؛ أما الوجود احلسالظهور األسبق )األول 

وعلى اإلمجال. أما من حيث الواقع والتفصيل فال. وبروز ذلك الظهور  سبيل إليه إال عقال
 .سبيل إليه أبدااحلقيقي الذي ال  األول إمنا هو من الغيب الذايت، الذي هو اإلطالق
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، إن اعتربان أن اإلدراك هو عن بعضإن التفاوت يف اإلدراك هو الذي مييز الناس بعضهم       
سفة القدامى إىل العلم بوجوده العلم. وتتفاضل العقول به. فالعقل األول الذي توصل الفال 

( هو أعالها مرتبة. وذلك لقربه اخلاص من احلق تعاىل. وهو أول ما خلق هللا، )دون العلم به 
يف صحة الرواية الدالة على ذلك )أي  وهو احلقيقة احملمدية ابصطالح الصوفية، وإن اختُِلف 

والوجه اآلخر وهو الوجه    ؛ان، وجه إىل احلق فهو على سذاجته(. وله وجه على أوليته يف اخللق 
متضمن جلميع العقول ابلقوة دفعة واحدة، وابلفعل على   ،سفة بوجودهالذي علمت الفال

ني وجهيه الرتتيب. والعقول هنا هي كل ما يطلق عليه عقل يف العادة، ومما ال يطلق عليه. وله ب
( اليت هي أئمة املالئكة. وسريه يف ترقيه يف كماله إمنا هو  اتصال للعقول اجملردة )عن األجسام 

ه، لذلك فحركته ابطنية وهو ساكن. ولذلك أيضا  فال فلك هلذا العقل بل من ظاهره إىل ابطن
هو دهري. أما العقول اليت دونه يف املرتبة، فهي العقول السماوية اليت هي كاألعضاء له. وهي 

فلكي ابلتوجه  يف كماهلممنفعلة له. وهي عقول األنبياء ومن على قدمهم من الورثة. وسريهم 
ل فلك حبسب السماء اليت يُنسب إليها. فمنها الطويل واألطول. وكلما  إىل العقل األول. وك 

حلركات اليت دونه. وقد ورد يف حديث إىل اأطول كانت حركته أبطأ ابملقارنة  كان مسار الفلك  
اإلسراء املتفق عليه ذكر نسبة األنبياء إىل السماوات: فالسماء األوىل آلدم، والثانية ليحىي 

سف، والرابعة إلدريس، واخلامسة هلارون، والسادسة ملوسى، والسابعة وعيسى، والثالثة ليو 
وآله  إلبراهيم، عليهم الصالة والسالم أمجعني. وأتمل غياب ذكر سيدان حممد صلى هللا عليه 

وسلم يف السماوات، وعد إىل ما ذكرانه خبصوص العقل األول تعثر على معىن هذا الغياب.  
ل حضور. مث أتيت بعد ذلك يف الرتتيب العقول األرضية،  وما هو غياب بل حضور أكمل من ك 

وهي النفوس. وهي عقول منفعلة للعقول السماوية سابقة الذكر. وحركتها كثرية حىت إهنا ال  
ومعىن.   لعلوية، وإمنا تدرك األرضيات حساتكاد تثبت على حال. وهي ال تدرك املعاين ا
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لسماوية. وإن هي مل تتوجه، ُحجبت عن كماهلا، وسريها إىل كماهلا يكون ابلتوجه إىل العقول ا
ِههِ  ا  أََفَمن  مَي ِشي ُمِكبّ وكانت منكبة على وجهها. وإىل هذا، اإلشارة بقوله تعاىل:    َعَلى َوج 

َدى أَمَّن  مَي ِشي َسِوايّ   َتِقيمٍ  أَه  ستواء على الصراط املستقيم  . واال[22]امللك:  َعَلى ِصرَاٍط ُمس 
 حتصيل الكمال.  هو اجتاه دائما
  إذا علمت هذا، أتكدت عندك املرتبة الشريفة املنيفة اليت لرسولنا حممد صلى هللا عليه     
وسلم. وعلمت الوجه الذي شرفت به أمته. ومن جهة أخرى، علمت أن ال مناص للعقول   وآله

ذا املعىن هو  األرضية من أن تتوجه إىل العقول السماوية الرتقائها يف الكماالت اخلاصة هبا. وه
، مل يستشكل عليه كما استشكل عند كثري خ عند الصوفية. ومن أدرك ما قلنا معىن اختاذ الشي

من النفوس. وبني العقول السماوية والعقول األرضية عقول جمردة )مالئكة( تفعل ما هي مأمورة 
 به، وتوصل ما مُحّلته من أماانت. 

أهل الباطن قليلي احلركة يف الظاهر، فيلومهم  وهنا لطيفة، وهو أن بعض الناس يرى بعض       
على ذلك. وإمنا ذلك )أي قلة حركتهم( لكون حركتهم ابطنية. وهي يف أتثريها أقوى من احلركة  

غريها! لكن   ةالظاهرية اليت هي للعقول اليت دوهنا يف املرتبة. ولوال هذا التأثري ما متكنت من تربي
ذلك ال يدرك لغريها. وعلى هذا ينبغي أال يقيس املرء على الناس مبا يعلم. واألدب أوىل وأنفع  

وج الناس إىل االنتفاع هبم هم ، إال أن أحن كان خري العقول السماوية عميمايف كل حال. وإ
اسرتشدوا يف   كلماتدينون. وعلى اخلصوص العاملون لإلسالم منهم )احلركات اإلسالمية(. فامل

 عملهم مبثل من ذكران، كانوا أقرب إىل الصواب بتوفيق هللا وإذنه. 
من تراتب العقول، فإمنا هللا املعطي، وسواه إمنا هي أسباب يفعل  وال تستعظمن ما قلنا     

 هللا فيها وعندها وهبا ما يشاء سبحانه. ال إله إال هو. 
  



264 
 

-9- 
 

الشك الذي هو مذهب بعض املتفلسفني، إمنا هو  ما ذكرانه، فاعلم أن فإن شككت في     
شهود اإلمكان. فهو له وجه إىل الوجود ووجه إىل العدم. ومن كان يغلب عليه الشك، فإمنا  
ذلك لغلبة أحكام العدم عليه. فال يشهد إال ما يناسبه. وقد أنكر هللا على القائلني ابلشك  

َر ضِ قَاَلت  ُرُسُلُهم  فيه سبحانه، يف قوله تعاىل:  ]إبراهيم:  َأيف اَّللَِّ َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواأل 
؟!، وذلك ألن الشك ال يتعلق بواجب الوجود، بل يتعلق ابملمكن كما أسلفنا. أال ترى [10

أن شّك الكافرين واملنافقني إمنا متعلقه البعث واليوم اآلخر، ال األلوهية؟ فهم ينسبوهنا إىل 
ة أصال ؟ قلنا: إمنا ذلك  يقلت فامللحد الذي ينكر وجود األلوه  ن ُساوي. فإوجود ما، أرضي أو  

ظاهر عقيدته، أما ابطنها فهو نسبة األلوهية إىل نفسه. وهو شهود لوجه وجوده من جهة 
ما شك املنافق واملشرك، خفية، ومن حضرة أخرى غري تلك احلاكمة على ابقي الكافرين. أ

تها إىل إهلني: إله حق وإله  بل إمنا يف نسب ية،ا هي ألوهيف األلوهية من حيث م فليس شكا
 أو هو تردد بني القبول من اإلله احلق يف رسولني.  ؛ابطل
، إمنا هو شك اجلاهلني  «املثقفني» بني  لذي يشيع بني الناس اليوم، خصوصاوالشك ا     

تشكيك  الذين ال يعلمون حقيقة الشك كما ال يعلمون متعلقه. وشكهم ذاك هو نتيجة ل
منفعلون    ا  هلم، ويف صورة تعليمهم. فهم إذاملشّككني الذين يلبسون على الناس يف صورة النصح  

 يف شكهم. 
يف القلب، وهو وجود.  بينما التصديق الذي هو أصل اإلميان، فهو من أثر النور الذي      

لشهود الوجود يف األمور املعروضة عليه. ويتبني من هذا أن  لوال شهود املؤمن ما  فكان مناسبا
يؤمن به نوع شهود، ما آمن به. بل ما آمن من آمن ِمن أهل احلق إال مبا استقر عنده. أال 

وآله ترى أاب بكر الصّديق رضي هللا عنه كيف مل يرتدد يف تصديق رسول هللا صلى هللا عليه 
لذلك، فمن رزق التصديق   ..!ن إميانه ذاك ظهر فيما بعُد علما وشهودا وذوقاوسلم؟ وكيف أ
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واإلميان فليعلم أنه رزق أصل اخلري كله. وليحرص على تنميته وتنقيته من شوائب النظر حىت 
. وهو عني األدب املأمور به  فإن ذلك هو املطلوب ال غريه ؛خالصا ما استطاع اانيكون إمي

 بفضله ومنِّه.  إمياان كامال ويقينا اتما هللا مجيعارزقنا  مع هللا ورسوله. شرعا
، ندعو إىل تشجيع الناس على اإلميان وإظهار فضله هلم، حىت تعود لألمة  ولذلك أيضا     

قوهتا اإلميانية اليت هي أساس كل قوة بعدها. بعكس من كانوا يظنون أنفسهم فطناء بشكهم 
وتصرفه فيه ابستغفاله!   ،املؤمن معرض إبميانه إىل األذى من غريه وتشكيكهم. وإايك أن تظن أن  

. وهو وجودي كما سبق ذكر ذلك. وكل ما هو ذلك حيدث، لو كان اإلميان أمرا عدميا  ن فإ
]احلج:   ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنواوجود فإن هللا يتوىل حفظه. أال ترى إىل قوله تعاىل: 

 ذا فالذي جيب أن خياف على نفسه إمنا هو الشاك ال املؤمن! ؟ وعلى ه [38
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إن أمتنا اإلسالمية اليوم، واليت ما زالت على األقل على الصعيد الرُسي، ختطب ود الدول       
املعتدية، تزيد من إهانة نفسها وترسيخ هزميتها. وذلك ببساطة، ألن تلك اجلهات ال أخالق  

بل هي تنقمع ابلقوة والصالبة.   ا؛ثلها، إن مل يكن أبحسن منهحلسنة مبهلا حىت ترد املعاملة ا
 لرأيتها تسارع إىل التودد وعرض اخلدمات.  ،ولو جوهبت هبما من ِقبلها 

تتجلى يف كون أمتنا على احلق. على الدين احلق إن هي متسكت به. وهي   وإن القوة أوال     
 ينبغي أن تتجلى مقرة ابلعبودية هلل كما أمر، ال كما تدعي بعض األمم اجلاهلية والضالة. مث 

يف إعداد اجليوش والعدة حسب االستطاعة. وإعداد اجليوش ينبغي أن يكون  هذه القوة أيضا
اآلخرة. مث من   على طلب عنه؛ حىت جيد اجلنود ابعثا  دالذو جل  ومن أ ،على أساس من الدين 

واملنافسة فيه واعتباره ميداان  ،االهتمام ابجلانب الصناعي والتكنولوجي مظاهر القوة أيضا
ابطيل اليت يرّوِج هلا كباقي امليادين اجلهادية يف القيمة. ومن مظاهر القوة تفنيد األ  جهاداي

ودحضها مبا يناسب من العلوم والفكر؛    ،خارج األمة أم من داخلها انوا من  سواء أك  ؛املضللون 
 حىت ال تنساق العامة خلف كل انعق. 

وذلك   ، خمتلف مكوانت اجملتمع اإلسالمي تني الروابط األخوية بنيومن القوة أيضا مت     
يعاكس والقضاء على ما ميكن أن  ؛ت التعاونية والتضامنية واخلرييةبفسح اجملال أمام املبادرا

ذلك مما يفرق وال جيمع. ويف سبيل حتقيق ذلك كله وغريه، ينبغي على احلركات اإلسالمية أن 
ا إسالم  عن العصبية واألاننية. فإسالمن اين، وتتعاضد فيما بينها، بعيداتزيد من رصيدها اإلمي

لصاحل األمة فهو أخ ينبغي على اجلميع تسهيل العمل له  اجلميع. وكل من قدم جهدا
اعدته. واألمر يف احلقيقة ال يُنتظر من ورائه دنيا. فالدين أُسى من أن تطلب به الدنيا. ومس

، فاملزامحة عليه أو التدافع فيه، ال وإن كان التنافس يف اخلري مطلواب واآلخرة أوسع للجميع. 
حمل هلما عند العقالء. كيف ذلك واجملاالت متنوعة بتنوع االستعدادات؟ وحبذا لو تتوحد كل 
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 ؛ستوى الشورى والتنسيق فيما بينهاأو جل احلركات اإلسالمية يف جمالس إسالمية. ولو على م 
حىت تقرر ما فيه مصلحة اجلميع. وحىت ال تتعارض فيما بينها من حيث خطط العمل ابلشكل 

 الذي ال خيدم إال أعداء الدين. 
ت نفسه وسوء أخالقه  ن رعوانوليتنبه العاملون لإلسالم من َتَصدُِّر من مل يتخلص م      

فإن ذلك يهدم أكثر مما يبين. وعليهم ابلصادقني املتواضعني املتصفني ابحللم واألانة.   ؛للعمل
وال ضرر أن نتجاوز ونتغاضى عن بعض املفاسد يف سبيل االستمرار يف العمل وحتقيق القبول  

يت دفعة واحدة،  على مدى أبعد، حبسب ما يقضيه القياس العقلي والشرعي. فإن األمور ال أت
أن حياسبوا الناس. فإن هللا يغار على   ذر اإلخوة العاملون لإلسالم أيضا. وليحشيئا فشيئا  وإمنا

ربوبيته كما يغار على عباده، وإن كانوا عصاة. إمنا هي النصيحة األخوية، يف قالب اإلشفاق  
الثمار، فإن ذلك والرمحة. فديننا دين رمحة قبل أي شيء آخر. وال يستعجل إخواننا قطاف 

أبجل ال يقدمه استعجال وال يؤخره استبطاء. إمنا مجيعنا سبب جلميعنا يف نيل اخلريات. وبعضنا 
ُمسّخر لبعض. وال فضل ألحد على أحد إال ابلتقوى. والتقوى قد ال يعلمها إال هللا العليم 

 بكل شيء.
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 أقوال يف احلجاب     
       *  َُّجوبُونَ َكال َمِئٍذ َلَمح  ُم  َعن  َرهبِِّم  يـَو   قرآن كري. [15]املطففني:  ِإهنَّ
 . حديث نبوي. (75)»ُحِجَبِت النَّاُر اِبلشََّهَواِت، َوُحِجَبِت اجلَنَُّة اِبل َمَكارِِه« *       
َجاُب؟ َقاَل: َأن  »ِإنَّ هللَا لَيَـغ ِفُر ِلَعب ِدِه َما ملَ  يـََقِع    *        َجاُب. َقاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَما احلِ  احلِ 

 . حديث نبوي.(76) مَتُوَت النَـّف ُس َوِهَي ُمش رَِكٌة«
ِهِه َما انـ تَـَهى إِلَي ِه َبَصرُُه ِمن   *        َرَقت  ُسُبَحاُت َوج  »... ِحَجابُُه النُّوُر، َلو  َكَشَفُه أَلح 
 ث نبوي.. حدي(77) َخل ِقِه«
األكوان منطبعة يف مرآته. أم كيف يرحل إىل هللا وهو مكبل    صورُ   كيف يشرق قلبٌ »  *       

بشهواته. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة هللا ومل يتطهر من جنابة غفالته. أم كيف يرجو أن 
 . ابن عطاء هللا السكندري. «يفهم دقائق األسرار وهو مل يتب من هفواته

كله ظلمة. وإمنا أانره ظهور احلق فيه. فمن رأى الكون ومل يشهده فيه أو الكون  » *       
.  «عنده أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود األنوار، وحجبت عنه مشوس املعارف بسحب اآلاثر

 ابن عطاء هللا. 
. ابن  « مما يدلك على وجود قهره سبحانه، أن حجبك عنه مبا ليس مبوجود معه» *       
 هللا. عطاء 
كيف يُتصور أن حيجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء. كيف يتصور أن حيجبه » *       

شيء وهو الذي ظهر يف كل شيء. كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء. 
 

عن أيب ال  عن "ُحِجَبِت"؛ ( "ُحفَِّت" بد29/  8( وعند مسلم يف صحيحه )102/ 8أخرجه البخاري يف صحيحه ) -  75
 .هريرة رضي هللا عنه

 َذرٍّ رضي هللا عنه. عن أيب( 412/ 35أخرجه أمحد يف مسنده ) - 76
 ( عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه.111/ 1أخرجه مسلم يف صحيحه ) - 77
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كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو َأظ َهُر من كل شيء. كيف يتصور أن حيجبه شيء وهو 
أن حيجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء.  وريتص الواحد الذي ليس معه شيء. كيف

 . ابن عطاء هللا. «كيف يتصور أن حيجبه شيء ولواله ما كان وجود كل شيء
لسرته احلق ليس مبحجوب. وإمنا احملجوب أنت عن النظر إليه. إذ لو حجبه شيء »*        

فهو له قاهر. وهو . وكل حاصر لشيء ما حجبه. ولو كان له ساترا، لكان لوجوده حاصرا
 . ابن عطاء هللا. «القاهر فوق عباده

 . صويف. «اخللق حجاب عن نفسك، ونفسك حجاب عن احلق»*        
 . صويف. «األفعال حجاب عن الصفات، والصفات حجاب عن الذات»*        
 . صويف. «الدنيا حجاب عن اآلخرة، واآلخرة حجاب عن احلق» *       
 . صويف. « ن امللكوت. وامللكوت حجاب عن اجلربوتامللك حجاب ع» *       

 أحبك حبني حب اهلوى  * 
 وحبا  ألنك أهل لذاكا

 الذي هو حب اهلوى  فأما     
 فشغلي بذكرك عمن سواكا     

 الذي أنت أهل له وأما     
 فرفعك احلجب عين حىت أراكا     

 احلمد يف ذا وال ذاك يل فال     
 وذاكا ولكن لك احلمد يف ذا     

-رابعة العدوية  -                          
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 خامتة
 

      

إن احلجب اليت مرران هبا يف هذا الكتاب، إمنا هي مناذج وعينات، نبغي من ورائها تنبيه      
على كل أحد؛ إال  يف خمتلف األمور، ليس شيئا سهال القارئ إىل كون التوصل إىل األحكام

أن يوفق هللا. وقد أومأان إىل مستوايت اإلدراك اليت جنملها يف ثالثة وهي: مستوى احلقائق.  
 مستوى الباطن واملعاين. مستوى الظاهر واحلس. 

ة،  اينبوإذا علمنا أن هذه املستوايت إمنا هي صور للحقائق عينها، لكن يف مظاهر مت     
وببساطة وتركيب متفاوتني، علمنا أن مستوايت اإلدراك مرتبطة مبدى إدراك احلقائق وجتلياهتا. 
فمن مل يدرك العمق الذي لألشياء يف خمتلف املستوايت، ال بد أن يقع يف احلجاب بقدر  

 والضالل.  أجاب يكون احتمال الوقوع يف اخلط ذلك. وعلى قدر احل
أننا غري مدركني للواقع الذي نعيشه   ،خمصوصة من الكتابوقد يظن القارئ يف مواضع      

لواقع غري غري أننا نرى ا ؛ويظن كالمنا جتريدا ال يالمس ذاك الواقع «؛إكراهاته»مبختلف 
ال ندعه يتحكم فينا إال ونؤثر فيه. وما نرمي إليه، هو أبل نتأثر به  ،متحكم فينا على التمام 

فيه إال مبا يسمح به الشرع أيضا. وهبذا وحده  سنا نؤثرمبا يسمح به الشرع؛ كما ال ندع أنف
 ال لسواه. نضمن أن نكون عبادا هلل حقا

وإن كان واقعنا يرجع يف جممله إىل جانبني أساسني يتحكمان فيه بقدر أكرب من غريمها.      
 ومها: السياسة واالقتصاد؛ فإننا نلح على رجوعنا فيهما بوصفنا مسلمني إىل اإلسالم. وحىت

ألننا نعيش  ؛له، وال َنبه ملن خيوفنا من ذلك  نتمكن من ذلك، ال بد أن ننبذ ما هو خمالف
وضعية شبه مستعصية، ال تضر معها املغامرة إن كانت مغامرة. أّما وهي إنقاذ ألنفسنا من  

 النار، فال شك أن التغيري إذ ذاك هو املطلب. 
رجعية ة املعروفة لدينا اآلن، من صفة الفكر واملوقد يالحظ القارئ علينا، أننا جردان السياس     

غري أننا نقول: إن الفكر الذي نعرتف به هو الفكر السليم  ؛وقد يرى يف ذلك ظلما هلا  ؛إليه
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وحده دون غريه. ونعين ابلسالمة االلتزام بضوابط الفكر من جهة، وعدم انقطاعه من جهة  
نظرية غري حمققة كما هو الشأن عند   أخرى. ونعين ابملقطوع من الفكر، الذي يستند إىل

األحزاب املتأدجلة. فإن طُلب منا االعرتاف بذلك النوع من الفكر، قلنا: فما الذي مينعنا بعد  
أن نعرتف بفكر االنتهازيني، وفكر عصاابت الرشوة واستغالل النفوذ، بل   ،ذلك إن حنن فعلنا

من   خيدمون أغراضهم؟! وهو أيضا كر بهوفكر اللصوص واحملتالني؟ أليس هلم هم اآلخرون ف
وهو   ؛يم، وجيعله مسلمة من حيث املرتبةالفكر املقطوع. أي الذي ينبين على أساس غري سل

ليس كذلك يف احلقيقة. والتمييز بني نوعي الفكر السليم وغري السليم، هلو من أوىل الضرورايت 
تسهل العودة إىل احلق. ونرى اليت ينبغي اخلوض فيها والتصحيح ملفاهيمها واصطالحاهتا؛ حىت  

 اسي عندان هو الصدق. يأن األساس الضروري إلصالح اجلانب الس
كما أن االقتصاد والتشعيب فيه، بناء على نظرايت اقتصادية مستوردة، أو بناء على غري       

  ، جيب علينا التخلص منه. ومن بداايتا هو مرض اجتماعي بعد كونه خلال عقدايأساس، إمن
الضرب على أيدي السارقني، األكابر ذوي النفوذ   -بدون تفلسف-االقتصادي اإلصالح 

قبل غريهم؛ وقطع الطريق على املرابني الذين يستثمرون سياسة اإلفقار. وهذان الصنفان، ال 
جادون    حُيتاج يف معرفتهما إىل كبري إدراك وكثري عناء، بقدر ما حيتاج إىل نية صادقة. فهل حنن

ن اإلصالح، كباقي االصطالحات اليت تعرضت لإلفراغ والتزوير، إمنا  إيف القول ابإلصالح؟ أم  
 والنار جنة؟!  شيطاين ودجايل يُظهر اجلنة انرا هو اسم لفساد متجدد؛ متسلح بفكر

األمور، علينا أن نصحح أساسيات إدراكنا من لغة ومعاٍن؛    يف خمتلفلذلك، وقبل اخلوض       
 علم ما نقول، ونعلم ما نتكلم فيه. حىت ن
ا ولن يتنازلوا. وسيعلنوهنا وال يغيب عن إدراك املسلم، أن املفسدين يف األرض، لن يستسلمو      
، يستعملون فيها كل األسلحة املمكنة هلم. لكن أيقف املبطلون مدافعني عن ابطلهم،  حراب

تحيي من دعاء هللا برفع الظلم عنا.  وأهل احلق ساكتون؟! وإن كان األمر كذلك؛ فعلينا أن نس
 بل علينا أن نفهم أن تسليط أعدائنا علينا، هو أقل ما نستحقه من عقاب على ختاذلنا! 
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وإن أمتنا اإلسالمية اليوم، تعاين يف العامل كله، مجيع أنواع االضطهاد. وهي غري مظلومة       
سنا، ما كانت وال استمرت.  من نفو من قبل هللا، سبحانه وحاشاه. فلو مل يكن لتلك احلال أصل  

ُوا َما ملا أبنفسنا، حىت يغري ما بنا.  فرجوعا إىل دينه! وتغيريا ُ َما ِبَقو ٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ِإنَّ اَّللََّ اَل يـَُغريِّ
 أبحد معاين اآلية الكرمية وهو الظاهر.  [11]الرعد:  أِبَنـ ُفِسِهم  

نا هلا. فإايك أن تظن أن هللا يعز من ال يستحق العزة، إن كنا نريد العزة فلنربهن على أهليت     
أو تظن أنه سبحانه يذل من ال يستحق الذل. وهو العليم احلكيم! إن املسلمني، وقد شبعوا  
من الذل بنوعيه، الذل عن إذالل داخلي، والذل عن إذالل خارجي، ليس أمامهم مضطرين 

 إال ابتغاء العزة عند هللا العزيز املعز. -وحبذا لو كانوا مضطرين وخمتارين-خمتارين  غري
ن التعود على الذل أصبح من املسوغات لالستمرار  إجاء األوان لبداية اإلانبة؟ أم  فهل     
 فيه؟! 
، وفيما يتعلق إبعادة قراءة الرتاث، فإننا نقول: حنن حباجة إىل إعادة إنتاج الرتاث، وأخريا     

 ن حباجة إىل جمرد إعادة قراءته. بعد إدراكه حق اإلدراك؛ أكثر مما حن
اللهم إان نشكو إليك ضعفنا وهواننا، ونشكو إليك نفوسنا، فآهتا تقواها وزكها أنت خري       

لعنايتك. ودافع عنا مبا دافعت به عن املؤمنني  أنت وليها وموالها. واجعلها أهالمن زّكاها، 
ال  يني. وتوّل أمر ردهم بنورك الذبك. وكن اللهم لنا وقاية من كيد الكائدين ومكر الشياط 

 يقوم لقهر سناه شيء. 
وصل اللهم على سيدان حممد، َمن نوره أصل وجودان، ومدد هدايتنا، وعلى آله األطهار،       

لى . فوق ما حيصر العد، أو حييط به احلد. ع اسلم تسليمو  ،وصحابته األخيار، واتبعيه وحمبيه
يعودان علينا بفضلك مبزيد حمبته، واحلرص على االقتداء به،    قدر مكانته عندك. صالة وسالما

 فيه. آمني.  محدا كثريا مباركا ،خراآاجلهد يف نصرته. واحلمد هلل أوال و وبذل 
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والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف املرسلني، وعلى آله احلمد هلل رب العاملني         

 وصحبه أمجعني. 
إن مما يثار اليوم، عند املفكرين الشرقيني والغربيني، تساؤالت عن الدين، عن حقيقته         

وجدواه. وال خيفى أن هذه التساؤالت غري حديثة، لكن األزمة اليت يعيشها اإلنسان اليوم، 
والتدين معا ، جعلتها أشد إحلاحا  وقوة. وال بد من القول إن احملاوالت  على صعيدي الفكر 

اليت متت يف جمال اإلجابة عن تلك التساؤالت، مل تكن دائما  يف مستوى املواضيع املتناولة.  
وإمنا كانت تعكس يف الغالب املكانة اإلدراكية ألصحاهبا،    ؛جتردها العلمي املوضوعي   نعين، يف

 أو املنطلقات املسلمة اليت هلم، أو الغاايت املعينة مسبقا ، اليت يبغون التوصل إليها. 
  ، كل هذا جعل من الكالم يف الدين كالما  خمتلفا ، متضاراب ، يبعد ابملخاطب عن الغرض         

كانوا  هنه. وقد يكون تناول املفكرين للدين بريئا ، إن هم  ويزيد أحياان  من حريته وتشوش ذ
كما قد يكون مشبوها ، إن كانوا مسخرين لغرض التضليل واللبس    ؛ صادقني يف حبثهم ومنهجهم

 وإيقاد الفتنة بني الناس. 
والظرف الزماين الذي نعيش يف ظله اليوم، مبختلف تفاعالته العاملية واحمللية، حيّتم علينا         

أن منيز بني الفكرين، وأن نعامل كل صنف من املفكرين مبا هو له أهل. فالصادقون سواء 
غربيني، علينا أن ندخل معهم يف حوار جاد إفادة واستفادة. إفادة هلم فيما  مكانوا شرقيني أأ
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وضيحها، ابلكيفية  قد يغيب عنهم، واستفادة منهم يف حتديد مراكز االهتمام من أجل تبيينها وت
إذ ال خيفى أن لكل مرحلة من مراحل عمر اإلنسانية خصوصياهتا ضمن   ض. تفي ابلغر اليت

 التمايز يف اإلدراك ويف املدارك. ونعين هنا املظاهر ال احلقائق اليت ال تتغري.
هذا كله من جهة، أما من جهة أخرى، وكما نقول دائما ونكرر، فإن الفكر وحده ال          

واثنيا ، لعدم خلوصه   ؛بسبب حقيقة الفكر نفسه ،ى حقيقته. أوال  يتمكن من إدراك الدين عل
من الشوائب وخلوه عن النقائص. لذلك فعندما يُتناول الدين ابلكالم، فال بد أن يعتمد املرء 

 يف ذلك الفكر وغريه من الوسائل اليت يّسرها هللا لعباده. 
ة كل  خصوصيمر، حبسب ولقد مر من سلف األمة يف كل حقبة من تصدى هلذا األ        

فتنا  عظيمة وشرورا  جسيمة. ويف زماننا  -جزاهم خريا  -. فكفى هللا األمة على أيديهم حقبة
هذا، نرى بعض من فقههم هللا يف دينه، يسعون جهدهم يف القيام هبذا الواجب الشرعي،  

 نسأل هللا أن يكثر عددهم ومددهم. 
أن نعرض جلوانب قد  -تعاىل وبعد إذنه سبحانه إن شاء هللا-وحنن من جانبنا، نريد         

تكون أقل حظا  يف نيل اهتمام املتناولني، أو أكثر غموضا  واستعصاء لدى املخاطبني؛ يف حني  
 جندها أساسية من حيث قيمتها الدينية وأثرها التديين.

هيد، ومها: مث ال بد أن نذكر أيضا ، أن هذا الكتاب قد جاء بعد كتابني مها له كالتم        
. لذلك فإن ما ذكرانه فيهما، سنعمل «كشف احلجب اإلدراكية»مراتب العقل والدين« و»

النظر.  جهةعن تغري يف  على عدم تكراره هنا، إال ما كان من قبيل اإلضافة، أو ما كان انجتا  
احد  هذا، وإن كنا نرى أن اجلمع بني هذه الكتب الثالثة، اليت هي يف احلقيقة مبثابة كتاب و 

صدر يف أجزاء متتالية، أجدى ملن أراد اإلحاطة ابملوضوع، وأكمل يف إدراك جوانبه املختلفة 
 بسبب ترابطها فيما بينها. 

نسأل هللا العليم الوهاب أن يعلمنا من لدنه علما  ينفعنا، وأن يتقبل أعمالنا، فهو ربنا         
 اداي  وكفى به نصريا . سبحانه، ال رب لنا غريه وال إله لنا سواه. فكفى به ه
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 وابهلل التوفيق. 
 الثالاثء رابع ذي القعدة لعام ثالثة وعشرين وأربعمائة وألف.
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 الكمـال 
 

املعىن ال يصح إطالقه الكمال يف اللغة هو التمام الذي إذا مل يتحقق كان النقص. وهذا          
 ،ويصح إطالقه من حيث املرتبة  ؛كما هو معلوم عند أهله  ،يف حق هللا تعاىل من حيث الذات

ألن   عند اعتبار صفات اخللق يف مقابل صفات احلق. وحىت هذا املعىن ال يصح عند احملققني،
ارن إىل صفات اخللق هي صفات احلق ظهرت يف مراايهم. وصفات احلق من هذا الوجه ال تق

ربت املظاهر اليت هي املرااي، فعندئذ يصح صفات احلق، فال كمال وال نقص. نعم، إذا اعتُ 
ألن من املرااي ما هو كامل ومنها ما هو أكمل؛ ومنها ما هو انقص ومنها ما    ؛القول ابملفاضلة

هو أنقص. وذلك ألن صفات اخللق كالفقر والعجز وغريها، إمنا هي عدم: فالفقر هو عدم 
لغىن، والعجز هو عدم القدرة وهكذا... فهي سلوب. وإن قلت فلَم يتفاضل اخللق يف هذه ا

الصفات وهي عدم، والعدم ال تفاضل فيه؟ قلنا: إمنا يظهر يف املخلوقات من صفات احلق ما  
نه أغىن من إقلنا عن األول  ،يناسب كل استعداد. فإن ظهر الغىن يف شخص أكثر من آخر

الثاين إنه أفقر من األول. أما الغىن املطلق فهو هلل وحده، كما أن الفقر املطلق  الثاين، وقلنا عن  
آنفا . يتبني من هذا أن املقولة الشائعة عند العامة    املخلوقات على املعىن الذي ذكرانهو جلميع  

كاملة يف مقابل صفاته    ، ، ال تتخرج إال على وجه كون صفات هللا املطلقة «الكمال هلل»
قيدة املتجلية يف املخلوقني. وقد يقصد ابلكمال عند احملققني، كمال مرتبة ما ابملقارنة سبحانه امل

أو ككمـال بعض   ؛قارنة إىل ابقي األُساء اإلهلية ابمل «هللا»إىل مرتبة أخرى: ككمـال االسم 
اء  ابملقارنة إىل غريها من األُساء اليت تكون حتت هيمنتها. ومن هنا قيل أبُس ،األُساء األخرى

الكمال يف مقابل أُساء اجلالل واجلمال. هذا مع التذكري أبن األُساء اإلهلية كلها أُساء حسىن، 
 فتحفظ! 
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فإن قلت: إن االسم عني الذات على قول أهل التوحيد، فالكمال عائد إىل الذات          
ذات ومسمى  هبذا املعىن! قلنا: املعىن املقصود هنا تفصيلي، نراعي فيه التمييز بني مسمى ال

األُساء والصفات؛ أما املعىن الذي ذكرت فهو عام يقرب احلقائق وال جيليها. فإن اتضح هذا، 
أي إىل النسب أو املراتب  ،علمت أن الكمال هو الكمال املنسوب إىل األُساء والصفات

 العقلية. 
لذلك مل   أما الذات، فإهنا غنية عن صفة الكمال، وغنية عن صفة الغىن عن الكمال.        

يرد ذكر الكمال اإلهلي يف قرآن وال سنة. بل جاء منسواب  إىل العباد كما يف قوله صلى هللا 
ُمل   َوملَ   َكِثرٌي،  الرَِّجالِ  ِمنَ  لَ َكمُ » عليه وآله وسلم:  َوَمر يَُ  ِفر َعو َن، ام رَأَةُ  آِسَيةُ  ِإالَّ : النَِّساءِ  ِمنَ  َيك 

رَانَ   بِن تُ  . وحىت التنزيه (78)«الطََّعامِ   َسائِرِ   َعَلى  الثَّرِيدِ   َكَفض لِ   النَِّساءِ   َعَلى   َعاِئَشةَ   َفض لَ   َوِإنَّ .  ِعم 
مَ  َسبِّحِ الذي هو من مقتضيات الكمال، ورد منسواب  إىل األُساء كما يف قول هللا تعاىل:    اس 

َع َلى رَبِّكَ   رَبِّكَ  ُسب َحانَ ، أو يف مقابلة تنزيه العباد الناقص كقوله تعاىل: [1: األعلى] األ 
 ، وهكذا... [180: الصافات ] َيِصُفونَ  َعمَّا ال ِعزَّةِ  َربِّ 

 
 رضي  األشعري  موسى  أيب  عن(  133/  7)  صحيحه  يف  ومسلم  له،  واللفظ(  158/  4)  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  -  78
 .عنه هللا
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 معاين الكمـال 
 

إذا جتاوزان الكالم عن الكمال اإلهلي، مكتفني ابلتنبيهات السابقة، فإنه يبقى أمامنا          
أنواع من الكمال منسوبة إىل املخلوقات؛ ومنها الكمال النوعي، إذا تفحصنا أنواع اجلنس  
الواحد؛ ابإلضافة إىل الكمال اجلنسي ابلنظر إىل أجناس املخلوقات. زد على ذلك الكمال 

ني عندئذ الكامل واألكمل، والناقص  صي الذي يظهر ابلنظر إىل أفراد النوع الواحد. فيبِ الشخ
،  من كمال املراتب. واملعاين متتاز أبضدادها  ،واألنقص. وظهور النقص كما هو معلوم عند أهله

 . كما يقال
ه، ومبا أن اإلنسان هو أكمل نوع من أكمل جنس، فإننا سنقصر الكالم عليه دون غري         

منبهني إىل أن كل موجود كامل يف احلقيقة، إذا اعتربان التعني اخلاص من حيث كونه مظهرا .  
 ويف هذا املعىن ميكن أن يقال: ال يصدر عن الكامل إال الكامل. 

 ولنعد ونبني أصناف الكمال اإلنساين:         
وعقل. فسالمة  وهو كمال الصورة الظاهرة من حواس وأعضاء كمـال اخلِّلقة:   -1        
كمن   ،كأن ال يكون املرء أعمى أو أصم أو أبكم، ابتداء كاألكمه، أو عرضا  واكتسااب    ،احلواس 

كأن ال يكون أبرت معوقا    ،أصيب يف حواسه مبرض متلف أو جرح معطل. وسالمة األعضاء 
مة  عن احلركة أو التناول؛ أو كأن يكون به ضعف خمل إبحدى وظائف اجلسم املعهودة. أما سال

 أبن ال يكون كليال  وال جمنوان .  ،العقل فهي صحة اإلدراك ووفرة الذكاء
وهو كمال الصفات، كالكرم يف مقابل البخل والنجدة يف مقابل كمـال اخلُُلق:   -2        

العجز والشجاعة يف مقابل اجلب والصدق يف مقابل الكذب واألمانة يف مقابل اخليانة ... إىل  
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صلى  ه الناس من قدي. وهذا الكمال هو الذي ظهر لقريش من رسول هللاغري ذلك مما يعرف
 هللا عليه وآله وسلم قبل البعثة الشريفة. 

وهو يتعلق مبراتب املعرفة واليت تبدأ مبعرفة املرء حقيقة نفسه،   كمـال التحقق:  -3        
(. وهذا الكمال لُكّمل وتتدرج يف التحقق إىل أن تبلغ النهاية )يف املراتب ال يف التحقق نفسه

بياء أنه لألن ،ولألنبياء خصوصا  مع تباين بني املرتبتني. وأقل التمييز وأظهره ،األولياء عموما  
. وال يشكلن عليك ما جتده يف كالم أهل هللا مما يبدو يف ظاهره أنه ابألصالة ولألولياء ابلتبع

حلال ال لسان العلم. ومعلوم  دعوى ملا هو من جنس النبوة أو األلوهية، فإن ذلك لسان ا
عندهم أن من مل مييز بني اللسانني اختلط عليه األمر وضل، إال أن يعصم هللا. ويف مثل هذا 

 احتاج الناس إىل املشايخ، فاعلم ذلك. 
وهو لألنبياء املرسلني يف مرتبتهم، ولشيوخ الرتبية يف مرتبتهم.   كمـال التبليغ:  -4        

 غيلتبلاب ومتعلق ،ع. فهو عند املرسلني متعلق ابلشريعة املكلفني بتبليغهافاألول أصل والثاين فر 
. وهم وإن كانوا كلهم عليهم السالم مبلغني غري متهمني، إال أن التبليغ خيتلف من حيث عينه

  ، املادة واألسلوب واألدوات. كما أن التبليغ عند مشايخ الرتبية خيتلف من حيث كمال الشيخ
 . «الطريقة»ومن حيث املنهجية االجتهادية داخل دائرة اتباع الرسول، وهو ما يسمى عندهم 
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 الكمـال األكمـل 
 

ملا كان الكمال درجات، كان ال بد أن يبلغ منتهاه يف شخص أوحد يكون مظهرا  له،          
وبه تظهر هذه املرتبة. وهذا الشخص ليس إال سيدان حممدا  صلى هللا عليه وآله وسلم. وهذه  

. وإذا  حسا للعموم  الذي يظهر يوم القيامة  «لواء احلمد»املرتبة ليست إال ما عرب عنه الشرع بـ  
ليك هذا املعىن، نضرب لك مثال  مبّسطا  تبلغه به إن شاء هللا تعاىل: وذلك أننا استعصى ع

سنفرتض أن الكماالت عددها عشرة، وأن لكل كمال يف نفسه درجات عشر. فيكون الكمال 
األكمل هو حصول الكماالت العشر ابلدرجات العشر؛ ويكون الكمال الذي دونه، هو  

وتة، بني كمال وكمال. أما النقص هنا، فهو عدم  حصول الكماالت العشر بدرجات متفا
 حصول الكماالت كلها، كأن تكون تسعة فما دون ذلك. 

يه  لواعلم أن حممدا  صلى هللا ع  ؛ حصر هلا فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الكماالت ال         
قد حاز مجيعها على التمام. نعم إن العقول من حيث الفكر، ال تتمكن من إدراك   ،وآله وسلم 

 ذلك، لكن الكشف يعطيه. 
فمن حيث اخلِلقة، فقد مجع صلى هللا عليه وسلم اجلمال واالعتدال؛ ومن حيث         

  َعِظيمٍ   ُخُلقٍ   َلَعَلى  َوإِنَّكَ الصفات واألخالق فإن املرء لعجزه ال يسعه إال قول هللا تعاىل فيه:  
، وكفى به ثناء وإابنة. ومن حيث النبوة، فإن نبوته صلى هللا عليه وآله وسلم أصل [4:  القلم]

  َرُسولَ  ايَ : قَاُلوا النبوات. فقد جاء يف احلديث الشريف عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال:
، َ  َوآَدمُ : »َقالَ  النُـّبـُوَُّة؟ َلكَ  َوَجَبت   َمىَت  اَّللَِّ . أما من حيث الرسالة  (79)«َواجَلَسدِ  الرُّوحِ  َبني 

ام والتبليغ، فإن شريعته أكمل الشرائع، جبمعها بني األحكام اإلمجالية والتفصيلية على التم
مع استغراقها للزمان إىل قيام  ،أي مبا تقوم به الدعوة والدولة  ؛واالعتدال، الفردية واجلماعية 

 
 .َغرِيبٌ  َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: وقال( 207-206/ 6) سننه يف الرتمذي أخرجه - 79
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الناس. كما أن تبليغه صلى هللا عليه وآله وسلم فاق كل تبليغ يف حسن  الساعة، وعمومها لكل  
 األداء ورمحة التعليم، وحتقق اليسر مع بلوغ أعلى املراتب. فلله احلمد وله الشكر. 
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 كمـال املراتب 
 

إن الوجود قد كملت مراتبه بظهور الوجود املمكن من اإلمكان العلمي إىل اإلمكان         
العيين. وال بد هنا من التمييز بني كمال الوجود الذي قلنا سابقا  بعدم صحة القول به، بسبب  
عدم وجود ما يقاس عليه، وبني كمال مراتب الوجود اليت هي اعتبارات عقلية يف عني ذاك 

. فإن قلت: إن اإلمكان يعود يف حقيقته إىل الوجود وإىل العدم معا ، فكيف جعلت الوجود
املراتب اعتبارات يف الوجود فقط؟ قلنا: لوال الوجود ما ظهر اإلمكان. فهو يف خروجه من 
العدم، مفتقر إىل الوجود ال إىل سواه. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن لإلمكان وجودا  

بقدم  ،عدما  من كل وجه. وبسبب هذه احلقيقة قال بعض من الحت لهيف العلم، فهو ليس 
 العامل، فتنبه!

مث إن العلم أيضا  قد كمل الكمال النوعي، بوجود العلم احلادث، وهو املقصود مبثل          
ُلَونَُّكم  ، وقوله تعاىل:  [ 140:  عمران   آل]  آَمُنوا  الَِّذينَ   اَّللَُّ   َولِيَـع َلمَ قول هللا تعاىل:    َحىتَّ   َولَنَـبـ 

َبارَُكم   َونـَبـ ُلوَ  َوالصَّاِبرِينَ  ِمن ُكم   ال ُمَجاِهِدينَ  نـَع َلمَ  . وهذا النوع من العلم هو  [31: حممد] َأخ 
ال من حيث احلقيقة. أما قول هللا تعاىل:    ،املقابل لعلم األذواق عند اإلنسان من حيث النسبة

  ا  ِلَواذ ِمن ُكم   يـََتَسلَُّلونَ  الَِّذينَ  اَّللَُّ  يـَع َلمُ  َقد [63: النور]   وأمثاله، فإن أهل الظاهر قد جعلوا
مفيدة للتحقيق كما هي احلال عند دخوهلا على الفعل املاضي؛ وحنن وإن كنا نقر أهل   «قد»

هذا التفسري عليه، ونعترب األسباب اليت جعلتهم يقولون به، كإحاطة العلم اإلهلي ابملعلومات  
فال فرق عنده سبحانه بني ما كان وما سيكون، بل الفرق عند العبد الذي هو    ؛على التساوي 
على معناها    «قد»فلنا فهم حيمل    ؛هذا ال من حيث اخلربة كما أسلفنا لزمان؛ كل  حتت حكم ا

عند دخوهلا على الفعل املضارع الذي هو االحتمال والتوقع. ونُرجع ذلك إىل كون   ،اللغوي
مرتبة العلم دون مرتبة املشيئة. فصفة العلم انظرة إىل صفة املشيئة اليت هي ألصق الشؤون  
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نعين أن العلم حميط ابملعلومات،  ويتطلبه عدم اإلحاطة. ،نظر أدب تستوجبه املرتبة ،ابلذات
مع املضارع هنا هو بقاء املشيئة على    «قد»واملعىن الذي تفيده    ال ابملشيئة من حيث تعلقاهتا.

 ؛وخذ ما نبهتك إليه وكن هلل شاكرا ، وال تتقيد بفهم خملوق   ،طالقتها. فانظر ما أحكم كالم هللا
 د. وكيف يعرف هللا ابلتقييد؟ هيهات هيهاتيفإن املخلوق ال يدلك إال على صفته وهي التقي

..! وما احلرية اليت تصيب الناس يف معرفة هللا إال من هذا الباب. وما االختالف الناشئ بينهم 
م قد ألهن ؛د كل منهم بتقييده )عقيدته وعلمه(. أما الرابنيون فال منازعة بينهمإال بسبب تقيُّ 

خرجوا عن التقييد وأخذوا علومهم عن هللا تعاىل. وإن وقع من بعضهم استدراك على بعض،  
 ال من قبيل االختالف األول. ،فهو من قبيل التفاوت يف العلم 

من أعسر األشياء على غري احملققني؛ ألنه جيعل املطلق يف  ،وهذا املعىن الذي ذكران        
، تسهيال  ملن أراد طلبه. وهللا فحسب للتنبيه هن إمنا ذكرانول حتيل ذلك. وحن املقيد، والعق

 املستعان. 
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 التكميل 
 

التكميل ال يكون إال للناقص، فالكامل ال يُكّمل. بل له الرتقي يف الكمال إذا كان         
  لَيـَُغانُّ   إِنَّهُ »الكمال ال هناية له. وإىل هذا املعىن يشري قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  

تَـغ ِفرُ  َوِإيّنِ   ،قـَل يب  َعَلى . وتكميل الناقص هو ما يهمنا هنا، وهو  (80) «َمرَّةٍ  ِماَئةَ  ال يَـو مِ  يف  هللاَ  أَلَس 
ي ممتنع ألنه خيرج عن  موضوع الكتاب؛ لذلك ال بد من تفصيل القول فيه. والتكميل اخلِلق

إما داخل الرحم وإما بعد الوالدة؛   ،إال ما كان من قبيل الوقاية يف أثناء منو اإلنسان   ؛قدرة البشر
التجميل اليت يعرفها عصران. أما التكميل العقلي فهو بغيتنا بشقيه   أو ما كان من قبيل عمليات

 العلمي والعملي. 
لكن ال بد يف البداية أن نوضح معىن التكميل حىت ال خيتلط مبا اعتاده الناس. ذلك         

ألن التعليم   ؛وهو غري احلق  ،ل العقل حيصل مبا عهدوه من تعليمن الناس يظنون أن تكميأل
أو جيمع بينهما معا . وهذه ال تعدو أن   ،أو يدرب على مهارات  ، أبنواعه إما يلقن معلومات

فإمنا هو ال يتعدى الوسيلة   ،تكون وسائل يف النهاية. وحىت التعليم الذي ينتج مفكرين متمرسني
 ،مكانة مرموقة  الفكرية. وهبذا فهو ال خيتلف عن غريه من أنواع التعليم، رغم ما للمفكرين من

 ابألخص تلك اليت ال تعتمد يف رسم مسارها إال عليهم.  ؛وأثر يف حياة الشعوب
إىل جمال  ما، أما التكميل العقلي الذي نعنيه، فهو اخلروج ابلعقل من جمال إدراكي        

أي تنضاف صفات ووظائف  ؛ اجملال تتغري صفات العقل ووظائفه آخر أوسع منه. وبتغيري 
 تلك الصفات والوظائف العامة واملشرتكة اليت كانت له. وهذا النوع من التكميل إىل ،جديدة

 
ََغرِّ  عن( 72/ 8) صحيحه يف مسلم أخرجه - 80  .عنه هللا رضي ال ُمَزينِّ  األ 
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مراتب العقل  »ال حيصل إال ابلدين الذي هو اليوم اإلسالم الكامل، على ما بيناه يف كتاب 
 . وال أبس أن منر هنا يف عجالة على خمتلف مراتب الكمال تلك: «والدين

  ، سب املستطاعحبمرتبة كمال احلواس وكمال ضبط التفكر    وهي  املرتبة املشرتكة:  -  1        
 مع كمال التمييز )اإلدراك(. 

  ،وهي املرتبة األوىل من الدين. وهي انفساح يف املرتبة السابقة  مرتبة اإلسالم: - 2        
 يقع ابإلميان اجململ والعمل على مقتضى الشرع. 

من الدين. وهبا يقع انفساح أكثر من سابقه، وهي املرتبة الثانية  مرتبة اإلميان: - 3        
 بسبب اتساع دائرة اإلدراك. فينكشف هنا من التفاصيل ما مل يكن منكشفا  من قبل. 

وهي مرتبة كمال التدين املقتضي لكمال العقل. وذلك مبعرفة  مرتبة اإلحسان: - 4        
إال الرتقي فيها على شروطه  حقيقة النفس املتضمنة ملعرفة الرب. وال كمال فوق هذه املرتبة

 املعلومة عند أهل هللا. 
إذا اتضح ما سبق، علمنا أن املكملني )اسم فاعل( هم الرسل عليهم الصالة والسالم         

يف زماهنم. فهم الذين كانوا يبينون للناس سبل سريهم حنو الكمال، كل حسب زمانه ومكانه  
الذين ورثوا علم التزكية عن النيب صلى هللا عليه  ،فاءواستعداد أتباعه. أما اليوم فهو زمان اخلل

ن الزمان إية رضي هللا عنهم. وحنن إن قلنا  وهم بدون منازع شيوخ الرتبية من الصوف  ؛وآله وسلم
زمان اخللفاء، فإمنا ذلك العتباران احلكمة، وإال فالزمان زمان رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

العامة، وهلم  لم مل تذكر الفقهاء، وهلم املكانة الرفيعة يف توجيهوسلم، فافهم ذلك. فإن قلت: ف
ن الفقيه قلما  ألقلنا: ذلك  !.. فهم هبذا مؤثرون يف مسار األمة مجعاء؟  .احلظوة عند احلكام

 ،. فتدينه نظري أكثر مما هو تطبيقي. ونعين هنا ابلتطبيق(81)يكون موطئ قدمه عند مبلغ علمه
ألن املسلمني متساوون أو على األقل متشاهبون من حيث الظاهر؛   ؛املقام ال العمل الظاهري

 وأقدر على تربية غريه. ،أما الصويف فالعربة عنده ابملقام )املكانة(، فلذلك يكون أكمل عقال  

 
 والدين، وكشف احلجب.العلم هنا ال يتجاوز غالبا  مرتبة الظن. انظر كتايّب: مراتب العقل  - 81
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فصيل القول فيه على ما أييت ومبا أن األمر قد آل بنا إىل ذكر التصوف، فال بد من ت        
إن شاء هللا تعاىل.
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 التصوف 
 
 االسم - 1

إىل  لن ندخل يف مناقشة أصل التسمية واليت يراها بعضهم منسوبة إىل الصوف أو          
مبا قد يوافق أو يباعد القياس اللغوي. هذا إن اعتربان أن الكلمة  ؛الصفاء أو إىل أهل الصفة 

كما لن نتوقف عند الظروف اليت أدت   . وية، وهو ما ال يراه كل الباحثنيظهرت بعد البعثة النب
نشري يف عجالة إىل ذلك  ،يف القرن الثاين اهلجري إىل ظهور رُسي للتصوف. لكن رغم ذلك

 يت هي أهم ما ينبغي التوقف عنده.مث منر إىل ماهية التصوف، ال
إمنا هو إشارة إىل كون الصويف ذا    ،أما فيما يتعلق ابالسم، فإننا نرى اخلالف الواقع فيه         

حقيقة متشاهبة، ومقامه جمهول عند من ليس من طبقته. وهو أي االسم بسبب كونه غري  
فمن أراد إدراك حقيقة الصويف  د.واضح النسبة من حيث االشتقاق، فيه إشارة إىل عدم التقيُّ 

بسبب التقابل الذي له من حيث  ،إبضافته إىل نسبة من النسب، تعذر عليه ذلك وجهله
 الصفات. فهذا من املناسبة اليت بني االسم واملسمى. 

أما متيز الصوفية عن ابقي املسلمني منذ القرن الثاين، فهو لِـمـا طرأ على أغلبهم من         
بداثر العلم أو العبادة أو غريمها. ولَـمـا   واوإن تدثر  ؛ة التوجه إىل ما سوى احلق ومن غلب ،غفلة

والتحقق ابإلسالم )الدين(، دون اكتفاء   ،كان الصوفية منصرفني إىل إصالح معاملتهم لرهبم 
أو جمرد موافقة الظاهر له، فّضلوا التسمي ابلصوفية. من جهة، للتميز  ،مبجرد االنتساب إليه

العام للمجتمع اإلسالمي للضرورة؛ ومن جهة أخرى حفاظا  على األدب مع هللا مث عن اخلط 
كاملقربني أو املتقني أو الصاحلني    ، مما يدل على مكانة شرعية   ،مع األمة. إذ لو تسموا ابسم آخر

أو احملسنني أو الرابنيني، لكان يف ذلك تزكية منهم ألنفسهم وقدح يف غريهم، وهم البعيدون 
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لك والفارون منه. أما إن أطلقت بعض النعوت من غريهم عليهم كما حيدث مرارا ، من مثل ذ
 من العباد.   وال ،ه من هللاليوال حياسبون ع  ،فإن ذلك خارج عن قصدهم

نتيجة مرحلة من   غري أنه ال بد من القول إن التصوف من حيث ما هو مصطلح،        
ي. ومبا أن األمة قد مرت مبراحل عديدة وهو هبذا املعىن مصطلح اترخي ؛مراحل عمر األمة 

متمايزة فيما بينها، فإن القول ابستمرارية احلاجة إىل مثل هذا املصطلح جمانب للصواب. وإن 
كانت األمة قد عرفت يف البداية ما ميكن أن نسميه تفرعا ، أنتج كل ما نعرفه من مذاهب  

ع والعودة إىل حالة األصل. وإن كان وطوائف، فإهنا اآلن، ويف زمن العوملة، تسري حنو التجم
األمر كذلك، فإن جتاوز االصطالحات الباعثة على التفرقة يف االعتبار، هلو من الضرورات  

ومن متام الفقه يف الدين. أما املتعصبون السم التصوف من مقلدي املتصوفة، فعليهم    ،الشرعية 
. واملعىن، نعم، هلو مما جتب احملافظة أن مييزوا بني االسم/املصطلح، وبني املعىن الذي يدل عليه

 عليه وتنميته؛ بل جيب طلبه ملن أراد حتقيق تدينه.
 
 جمال التصوف  -2

شاع بني الناس أن التصوف يُعىن ابلباطن. غري أن ذلك قد يُفهم على غري وجهه إذا          
ين. والتصوف أريد بذلك الفصل بني الظاهر والباطن، الفصل الذي جيعلهما متقابلني متباعد

  ال بصفته مقابال   ،يف احلقيقة منذ بدايته )بداية االصطالح عند املسلمني( ركز على الباطن 
أو  ،ولكن بصفته مالزما  له. يف الوقت الذي كان الناس ينصرفون إىل ظاهر أجوف ؛للظاهر

يكاد؛ خيادعون به أنفسهم، أو خيادعون غريهم. إذن فالتصوف ظاهر ابعتبار ابطن، وابطن 
 ابعتبار ظاهر. وهو هبذا حتقيق لإلسالم من حيث ما هو دين. هذه ميزته وهذا كماله. 

وإذا أتملنا واقع املسلمني اليوم، الذي هو امتداد لعصور التدهور وإيغال فيه، نرى أن         
  ، اطن )القلب(تنجم عن عدم حتقيق تدينهم. أي عن عدم اعتنائهم ابلب ،لتدين عندهمأزمة ا

لة مقاصد الظاهر بدونه الغ أو يكاد. واألمر هنا مشابه ملسأإن بل  ؛الذي هو أساس الظاهر 
. فكما أن العمل إذا حاد عن مقصده، بطل وإن صح عينها األعمالمع  ،األعمال الشرعية
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األصلي؛ فكذلك هنا، إذا مل يعد أثر الظاهر على الباطن، أو إذا مل  من حيث العني واحلكم 
 يـَُتعاهد الباطن أبعمال الظاهر، بطل ذاك الظاهر. 

حباالت مد وجزر ال ختفى. وهو ما أدى  ،وجدلية الظاهر والباطن، مرت عرب العصور        
فتارة كان التصوف زهدا ،   .لألمة يف تدينها  ابعتباره مكمال    ،بدوره إىل تغري يف مظاهر التصوف

ضة  أي غلب عليه مظهر الزهد يف مقابل هلث اجملتمع وراء الدنيا؛ واترة غلب عليه القيام بفري
إذا فرط فيها  ،واترة ظهر يف مظهر العلوم املعرفية واألخالقية ؛اجلهاد ضد الغزاة واملستعمرين

سلمني يف  ث عند التقاء املأو ُوِضعوا يف حتد جتاه علوم واردة وفلسفات؛ كما حد ،الناس
األخري هو ما ُساه بعضهم التصوف الفلسفي. وهكذا قس   ،. هذا املظهر نصارىاألندلس ابل

مجيع املراحل اليت مرت هبا األمة اإلسالمية، مع اعتبار اخلصوصيات اجلغرافية أيضا . فمناطق  
 ذهبية.ليست كمناطق الوسط والوحدة الدينية وامل ،االحتكاك مع املخالف مثال  

ض الدارسني له ينحجبون من اختالف مظاهر التصوف، قد جعل بع  هذا الذي ذكرانو         
ظنا  منهم أهنم ملتزمون   ؛عضها، اضطروا إىل رد البعض اآلخرهنم إن قبلوا بإحىت  ؛عن حقيقته

مبنهج البحث والتحليل، غافلني عن التالزم اجلديل بني التصوف والتدين العام الذي يصبغ 
 . بكليته تمع اإلسالمياجمل

الختالف اجلوانب الطاغية   ،لكن رغم اختالف مظاهر التصوف عند الناظر األجنيب        
عليه يف كل مرة، فإن حقيقته واحدة وهي بلوغ كمال التدين. وإذا كان التدين العام الذي هو 

شاف املرتبتني األخريني مرتبة اإلسالم من الدين، ال يفي ابلكمال ملن تطلع إليه، كان لزاما  اكت
طلبا  لذلك الكمال. وهااتن املرتبتان اللتان مها اإلميان واإلحسان، مها حقا  مسمى التصوف  
عند املسلمني. وبذلك يكون للتصوف مستواين: عام، وهو مرتبة اإلميان أو مستوى التخلق، 

اإلحسان أما التحقق، فهو فوق  .عرفهو مرتبة اإلحسان أو مستوى التومستوى خاص و 
 نفسه. 

مستوى التخلق، هو مستوى إغالق املداخل الظلمانية للنفس البشرية. وهو ما ُساه          
والتوجه إىل هللا الستمداد ما   ،. هنا يتم قطع اإلمدادات املنتجة للرذائل« التخلية»األقدمون 
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الرذائل/الفضائل. والكامل . فجدلية هذه املرتبة هي: «التحلية»ينتج الفضائل. وهذا ما ُسوه 
 هو من رجح نوره على ظلمته. ،فيها على اخلصوص 

الذي هو مرتبة اإلحسان، فهو مستوى التكميل العلمي الذوقي.   عرفأما مستوى الت        
، فيتخلص املرء فيه من ومهه وظنه؛ ويعلم األشياء من علمه ابهلل. ومع هذا الكمال العلمي 

ل مجيع الكماالت اليت تكون قد ختلفت فيما قبل. فتكون حتص والذي بعده )التحقق(،
األخالق إهلية بعد أن كانت ختلقا . أي تكون أصلية بعد أن كانت تشبها . هذا كله من حيث 

 التفصيل العلمي السلوكي ال من حيث احلقيقة، فاعلم ذلك! 
لرابنية وحقيقة  ومع حصول مثرات مرتبة اإلحسان، يتحقق الكمال اإلنساين الذي هو ا        

، إىل خالفة يف بعد حصول التحقق اآلدمية اليت هي اخلالفة اإلهلية. فمن خالفة يف النفس
 . ألهلها  اجلماعة، إىل خالفة عامة يف الوجود
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 حجب دون التصوف 
 

 ،إن من عجائب األمور أن جتد غالبية األمة ال تعرف من التصوف إال خلطا وخبطا        
ميكن أن يُعّدا ضمن الفولكلور الذي متتاز به الشعوب بعضها عن بعض، ال ميت إىل الدين  
بصلة؛ إال ما كان يدخل ضمن صيغ الذكر اليت ال ميكن أن نقطعها عن أصلها تورعا. أما  

لعقائد اخلرافية اليت ميليها الشيطان عليه لعنة هللا، واليت جتد أهلها يستميتون يف فيما يعود إىل ا
 سبيل الذب عنها، فهو منكر. 

أما إن عدان إىل الدارسني، فإننا جند املستشرقني قد اهتموا بدراسة التصوف من خارج،          
نهم، حماولني استقراءها على  وتوجهوا يف ذلك إىل مناذج كاحملاسيب واجلنيد والغزايل رضي هللا ع

أو اليهودي حبسب استطاعتهم. وحىت النماذج املختلف فيها إسالميا   نصراينضوء الفكر ال
كاحلالج رضي هللا عنه، جندها قد حظيت من ِقبلهم إبنصاف قل مثيله عند الدارسني  

مة قد تعرضت املسلمني، الذين يتكلمون من داخل املذاهب املختلفة. هذه املفارقة تشي أبن األ
 لتوجيه من الداخل ضد التصوف منذ القرون األوىل. فهل لذلك من سبب وجيه؟؟

 
 حتامل بعض الفقهاء  - 1

ال شك أن األئمة اأُلول كانوا ممن يعرف الفضل ألهل زماهنم من الصوفية. نعين ابألئمة         
 اعي وأضراهبما. األئمة األربعة على اخلصوص، ونعين ابلصوفية احملاسيب وشيبان الر 

ال ميكن ألحد أن ينكر فضل الفقهاء ابملقابل يف حفظ الدين مبوجب احلض اإلهلي         
 ِإَذا قـَو َمُهم   َولِيـُن ِذُروا الدِّينِ  يف  لِيَـتَـَفقَُّهوا طَائَِفةٌ  ِمنـ ُهم   ِفر َقةٍ  ُكلِّ   ِمن   نـََفرَ  فـََلو اَل يف قوله تعاىل: 

. هذا عندما كان الفقه جمِمال ، يعتين بشقي  [122: التوبة] حَي َذُرونَ  َلَعلَُّهم   إِلَي ِهم   َرَجُعوا
املعاملة: الظاهر والباطن؛ وقبل أن ينفصل الفقهان مبرور الزمان، ويغرق الفقهاء يف التفريعات  
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  م؛االس فقهاء ليس هلم من الفقه إال وينحجبوا ابالنتصار للمذاهب، إىل أن وصل األمر إىل 
األمة يف معظمها عن التصوف. وقد وقع ذلك بسبب ضعف االستعداد عند  تنحجبف

الذي اجنر عنه توجه إىل الدنيا، مع االعتبار للتفاوت احلاصل ابلنظر إىل كل حقبة  ،الفقهاء
وإىل كل فقيه على حدة. ولقد ابلغ بعض هؤالء الفقهاء يف حتذير األمة مما يعدونه عندهم  

صول، إىل حد إنكار كل ما مل تبلغه عقوهلم من علوم الدين. وتعصبوا يف ذلك عن األ اخروج
وعدوا كل من يقول بذلك من الباطنية، وهو غري احلق. نعم قد يصدق ذلك عند قلة منهم 
كانوا يستهدون ابلعلم احملقق جتاه متصوفة زماهنم، ولكن األكثرية بدأت ختلط األمور وتعمم 

 صلت احلال إىل ما هي عليه اليوم.  والتبديع، إىل أن و األحكام وتستهِون التكفري
 
 مقارنة مبسطة بّي الصوفية والفقهاء  - 2

ال بد للمرء أن يالحظ يف أثناء تتبعه لكالم الفقهاء، أهنم يشددون يف متحيص الظاهر،          
ويكادون يهملون ابلكلية أحكام الباطن. وهو إخالل مبا يقتضيه الفقه ابملعىن الشرعي العام.  

كله   ا يـُبَـلِّغ إىل ذلك أوليست أحكام احلضور والتقوى واملراقبة واليقني والكشف والبصرية وم
 من الدين الذي ينبغي تبيينه للناس؟! ،من أسباب

مث من جهة أخرى واقعية، كيف يتوصل الصوفية إىل العلم ابهلل ما مل يكونوا على هنج          
يرضاه هللا ورسوله؟ وعلمهم ابهلل جلي ال ميكن إنكاره. وانظر كالمهم عن هللا وقارنه بكالم  

ما ال يعلمه غريهم. مث انظر كثرة اختالف الفقهاء فيما يب لك أهنم يعلمون من هللا  ،غريهم
بينهم، وتعريض بعضهم ببعض، الذي خيرج أحياان  عن حدود املقبول عند األكياس، ال يسلم 

  ، من ذلك إال من رمحه هللا؛ والحظ عدم اخلالف عند الصوفية يف مقابل ذلك! فإن هو وقع
صحبه األدب ومراعاة احلرمة؛ أو يكون من فإمنا هو من قبيل اختالف درجات العلم، الذي ي

وال ميكن أن يقاس عليهم. وصدق  ،أصحاب األحوال املغلوبني والذين هم معذورون يف ذلك
 من قال: 

 وكم بني حذاق اجلدال تنازع         وما بني عشاق اجلمال تنازع 
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م املذاهب( سنة  ونقول للفقهاء: هل احلال اليت أنتم عليها فيما بينكم )اخلطاب لعمو         
أم بدعة؟ فإن قيل: حنن نعرتض ابلعلم ال بغريه! قلنا إمنا تعرتضون مبا يرجح عندكم مما تظنونه 

وأكثره من استنباطات عقولكم أو عقول أئمتكم. فكيف تثقون هبا إىل هذا احلد، مع   ؛علما  
 للعقل يف النصإنكاركم على غريكم ما يرجح عنده ابعتماد اآللة نفسها؟ فإن قيل: هو إعمال  

قلنا: يبقى هناك فرق بني أصل مضّمن النص الذي هو   !حبسب ما أمر الشارع يف االجتهاد 
مراد الشارع، وبني ما توصل إليه النظر يف النص؛ فقد يتطابقان كما قد يتباينان؛ خصوصا  يف  

حالة  جمال العقائد الذي هو حمكوم مبقام الناظر )املكانة(. وأنتم ال تضعون يف االحتمال
التباين، ال سيما إن وجدِت ما يعضد أقوالكم يف الظاهر من بعض أقوال أئمة السلف، الذين  

الذين ال مييزون بني ما هو أصل يف الدين   ،كانوا حيتاطون للدين من العامة والفساق والعجم 
 عنه العتبارات ال جمال لذكرها اآلن. أمل يبلغنا أن احلسن البصري رضي هللا ،وبني ما ليس منه 

 ومينع العامة من ُساع كالمه هناك؟!  ،خيتلي فيها إىل أقرانه ،كان يعقد جمالس خاصة
مث هل يعقل أن ما توصل إليه الفقهاء من التفريع اجملرد عن فقه الباطن، يسهل التدين          

على عموم املسلمني؟! أم إنه يزيد من مشقتهم ويكون بذلك تعسريا  خمالفا  ألصل التيسري  
مالمسة الشرك من دون تدخل ع و ل ال ختلو العامة عن مقارفة البد علوم ابلضرورة؟! فإن قيامل

فلن تزداد سوءا . قلنا: كذلك يقول فقهاء   ،وحاهلم إن مل تتحسن مع توجيه الفقهاء  ؛الفقيه
 ،الباطن عن فقهاء الظاهر، وأهنم ال ينفكون عن دقائق البدع؛ بل إن بعضهم يقع يف الكبائر

والرايء وحب الرائسة وغري ذلك مما ميقته رب العاملني. فلَم االعرتاض عليهم يف قوهلم    كالعجب
 ذاك؟! 

 : لـم يبق بعد هذا من الفقيه إال الَعو د على نفسه وتَبنيُّ         
 هل هو على علم يقيين من إحاطته جبميع وجوه املسائل اليت ينكرها على الصوفية؟ -        
 يقني من كونه أخشى هلل من خمالفه؟  هل هو على -        
 هل هو واثق من كون فقه الظاهر وحده مؤهل للخروج ابألمة من أزمتها اليوم؟  -        
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ألسنة  ولنزيد األمور وضوحا  ال أبس من التعرض لبعض املسائل اليت وردت على          
 الفقهاء وبيان القول فيها. 

 
 بعض ما ينكر على الصوفية  - 3

سنأخذ هنا أمثلة من كتاب االعتصام للشاطيب، وذلك لكونه فقيها  حقيقة، أي ذا         
ملكة وليس مقلدا  لغريه؛ ولكوننا نعلم صدقه يف اعرتاضه من ابب النصح لألمة، وليس اعرتاضه  

 من قبيل اإلنكار اجملاين، رضي هللا عنه وأكثر من أمثاله. 
ثالث/ يف أن ذم البدع واحملداثت عام ال خيص حمدثة دون  يقول رمحه هللا يف الباب ال        

 غريها: 
... فمن ذلك أهنم يعتمدون يف كثري من األحكام على الكشف واملعاينة وخرق »        

العادة، فيحكمون ابحِللِّ واحِلر َمة ويثبتون على ذلك اإلقدام واإلحجام كما حيكى عن احملاسيب  
إذا هم بتناول( طعاما  فيه شبهة ينبض له عرق يف أصبعه فيمتنع أنه كان إذا تناول )واحلق أنه 

منه. وقال الشبلي: اعتقدت وقتا  أن ال آكل إال من حالل فكنت أدور يف الرباري، فرأيت 
شجرة تني فمددت يدي إليها آلكل فنادتين الشجرة: احفظ عليك عهدك، ال أتكل مين فإين  

: دخلت قرية يف بعض األسفار يف طريق مكة ابلليل  ليهودي. وقال إبراهيم اخلواص رمحه هللا
فإذا فيها سبع عظيم فخفت. فهتف يب هاتف: اثبت فإن حولك سبعني ألف ملك حيفظونك.  
فمثل هذه األشياء إذا ُعرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها. إذ املكاشفة أو  

ل وال التحري إلمكانه يف نفسه اهلاتف اجملهول أو حترك بعض العروق، ال يدل على التحلي
)يعين إلمكان داللته على غري ما ذكر( وإال لو حضر ذلك حاكم أو غريه لكان جيب عليه 
أو يندب البحث عنه حىت يستخرج )أي الطعام( من يد واضعه بني أيديهم إىل مستحقه. ولو 

رق، أكان جيب عليه  هتف هاتف أبن فالان  قتل املقتول الفالين أو أخذ مال فالن أو زىن أو س
العمل بقوله؟! أو يكون شاهدا  يف بعض األحكام؟! بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك  
أكان حيكم احلاكم به؟ أو يبىن عليه حكم شرعي؟ هذا مما ال يعهد يف الشرع مثله! )....(  
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يدل فكذلك نقول يف هذه املسألة: إذا فرضنا أن انقباض العرق الزم لكون الطعام حراما ، ال 
ذلك على أن احلكم ابإلمساك عنه إذا مل يدل عليه دليل معترب يف الشرع معلوم. وكذلك مسألة  
اخلّواص، إن التوقي من مظان املهلكات مشروع فخالفه يظهر أنه خالف املشروع، وهو معتاد  
يف أهل هذه الطريقة. وكذلك كالم الشجرة للشبلي من مجلة اخلوارق وبناء احلكم عليه غري  

 «. ود.معه
 مث أيخذ عليهم بعد ذلك:         
اجتناب الرخص يف العمل، وهو يراه منهم رفضا  لصدقة هللا وخمالفة ملا كان عليه   -        

 ِإنَّ »النيب صلى هللا عليه وآله وسلم والسلف الصاحل. واستدل بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم:  
 .(82)«َعزَائُِمهُ  تـُؤ َتى أن   بُّ حيُِ  َكَما  ُرَخُصُه، تـُؤ َتى أن   حيُِبُّ  هللاَ 

 خروجهم عن املال وهو يراه حمداث .  -        
 ويعجبك منه أن يقول بعد ذلك:         
... إذا نظران يف رسومهم )أي الصوفية( اليت حدوا وأعماهلم اليت امتازوا هبا عن غريهم  »        

هلا خمرجا ، فالواجب علينا التوقف عن  حبسب حتسني الظن والتماس أحسن املخارج ومل نعرف 
االقتداء والعمل وإن كانوا من جنس من يقتدى هبم، ال ردا  هلم واعرتاضا ، بل ألان مل نفهم وجه  

 . «رجوعه إىل القواعد الشرعية كما فهمنا غريه.
ما أحسن هذا الكالم من فقيه منصف متحّر للحق، جعل هللا فقهاء زماننا من جنسه!         

نقول، بعد أن أوردان كالمه رمحه هللا، وحنن حبمد هللا نفهم وجه رجوعه إىل القواعد  لكن
إذ إن لكل  -الشرعية حبسب إدراكه، ويبقى لنا مزيد كالم عليه؛ ال ردا  على الشاطيب واعرتاضا   

من متفقهة زماننا الذين ليس   ،لكن قطعا  للطريق على من يظن أنه يقلده وأيِت به  -مقام مقاال  
 هلم علمه وال ورعه: 

إن ما أورده الشاطيب مما وقع للمحاسيب والشبلي واخلواص وغريهم ممن مل يذكر،  - 1        
هو خاص هبم، وهو نتيجة معاملتهم هلل على قدم الصدق. واألحكام اليت يستخلصوهنا من  

 
 ( عن ابن عباس رضي هللا عنهما.69/ 2أخرجه ابن حبان يف صحيحه ) - 82
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ا. فهم  تلك الوقائع، شخصية، خاصة هبم غري عامة. لذلك مل يكلفوا أحدا  غريهم العمل هب
 ضابطون لدائرهتا، بعكس فقيهنا الذي مل مييز بني اخلاص والعام. 

فإن قيل إن الشريعة واحدة وهي عامة. قلنا: نعم. لكن يف مثل هذا هي معاملة خاصة          
من هللا لعبده، وعلى ذلك العبد تناوهلا على وجه العطية والتكري من السيد، سواء ورد ذلك 

. وهذا من صنف الكرامات اليت هي اثبتة يف الشرع. والكرامات كما  يف صورة هاتف أو غريه
 هو معلوم فرع عن املعجزات، فال سبيل إىل إنكارها!

ظهر عدم البناء عليه، فهو   أما قوله أبن مثل ذلك لو عرض على قواعد الشريعة - 2        
وقواعد الشريعة ال ترفض مثل ذلك. ونعين ابلشريعة، الشريعة احلية ال اجلامدة والتارخيية    ؛مردود

ءٍ  ِبُكلِّ  َواَّللَُّ  اَّللَُّ  َويـَُعلُِّمُكمُ  اَّللََّ  َواتَـُّقوااملوروثة. فقد قال هللا تعاىل خماطبا  مجيع عباده:   َشي 
شيئا ، أكنت أتخذ به أم ال؟  اللهم إال أن يكون . أترى إن علمك هللا  [282:  البقرة]  َعِليمٌ 

املخاطب ممن ال يعتقد إمكان ذلك، كما نراه عند بعض مطموسي البصائر يف زماننا والعياذ 
ابهلل. فإن مثل هذا ال كالم لنا معه. وإن هذا الدرك هلو مما ننزه عنه اإلمام الشاطيب. مث إن 

. فهل ترى أنه من من املعاملة اخلاصة ا ،املكاشفة وأخواهتا ليت تكون من هللا لعباده املصطَفني 
العلم أو من األدب أن يهملوها إرضاء للعامة وطلبا  للحظوة عندهم؟! وهل مثل هذا التصرف 
يصدر عمن هو معترب عند هللا، أم هو خليق ابملدبرين الذين ال يؤبه هلم؟! واعلم أن مثل هذا 

د! أما قوله إن ذلك ال يدل على حتليل وال حتري، االعرتاض ال يصدر من موحد خالص التوحي
فذلك يف حق غريهم كما مر، أما يف حق أنفسهم فنعم. وإال لكان َخل ُق هللا لتلك الكرامات  
هلم عبثا . تعاىل هللا عن ذلك! أما السبب الذي جعل الشاطيب رمحه هللا يضطر إىل قول مثل  

تعاىل. والواقع   وإىل أمثاله يف فقه معاملة هللا ما قال، فهو ظنه أن مثل أولئك يف حاجة إليه
بل هم أرابب هذا الفقه بال منازع. ولقد كان أئمة الفقه األولون يقرون هلم   ؛أهنم ليسوا كذلك

 بذلك ويلتمسونه عندهم. وإن شئت فانظر يف ِسرَيهم، تعثر على ما يؤيد كالمنا. وهللا اهلادي.
إلضافة إىل ما سبق أو قبله، يعتمدون سوء الظن الذي ال أما مقلدة الفقهاء، فهم اب         

اليت    ،مسوغ له شرعا ؛ بل هو من ابب التأيل على هللا والعياذ ابهلل. ويف قصة موسى مع اخلضر
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ورد هبا التنزيل عربة ملن أراد أن يذّّكر. وانظر كيف أن إنكار موسى عليه السالم كان مبنيا  على 
 موطن هو لألحكام اخلاصة. وهنا غرق أقوام كثريون.  األحكام العامة للشريعة يف

مث انظر كيف أن اخلضر عليه السالم كان يستند إىل كشف خاص من هللا يف كل انزلة          
انزلة. مث انظر أخريا  كيف أن االعرتاض ارتفع مبجرد إفصاح اخلضر عن مضمون كشفه؛ وكيف 

ني ما كان ينبغي على الفقهاء لو أهنم كانوا  أسرع موسى عليه السالم إىل التسليم! هذا هو ع
يتبعون حقيقة  اهلدي الرابين. وإتيان هذه القصة يف القرآن الكري، تعليم لنا حىت نتهيأ لقبول 

يكثر  ،وهي أشرف األمم ،مثل هذا العلم من أهله ابلتسليم ال ابالعرتاض؛ ألن األمة احملمدية
 وفقك هللا! فيها من هم على شاكلة اخلضر. فاعلم ذلك 

ما ذكره اإلمام من أن التوقي من مظان املهلكات مشروع وخالفه خالف   - 3        
املشروع: فاعلم أن ما وقع للخّواص رمحه هللا هو من أحكام املرتبة اليت هو فيها. ولقد كان 

بة اإلميان. اليت هي مرت  ،رمحه هللا من أقطاب التوّكل. والتوّكل من مقامات املرتبة الثانية من الدين
ومثرة التوكل تعطي مثل هذه احلكاية عنه وعن أمثاله. وحكم ذلك وأمثاله، من األحكام املتعلقة  
ابملقامات. وهي أحكام شرعية، لكن خاصة؛ ال يفقهها العامة من فقهاء مرتبة اإلسالم؛ وال  

ذا، أن يلتمسه  ألن يف ذلك ختطيا  لطورهم. وعلى من ال مييز مثل ه  ،ينبغي هلم العمل مبقتضاها 
وأن ال يسارع إىل اإلنكار، فإن اإلنكار هنا رد جلزء من الدين. إن كان عن غري   ،عند أهله

علم فهو قبيح، وإن كان جراءة على هللا فهو من الكفر اخلاص )األصغر(. وال خيفى أن من  
 كانت هذه حاله فهو حمروم. 

الدّجالني واملدعني لبناء أحكام على  فإن قال قائل: إن مثل هذا قد يفتح الباب أمام         
مقتضى أهوائهم ولبس األمر على الناس؛ وهو ما قد يؤدي إىل الفتنة اليت أيابها الشرع وحيذر  
من الوقوع فيها، بل يوجب سّد الذرائع إليها. نقول: هذه مثل سابقتها، وهي كمثل من يقول 

من املهلكات؛ فوجب ترك إن االشتغال ابلعلم قد يؤدي بصاحبه إىل العجب الذي هو 
االشتغال به حتفظا . أترى هذا يستحق االلتفات إليه؟! بل الصواب كما هو واضح هو تعلم  
العلم والعمل على اجتناب الوقوع يف العجب. فكذلك على املرء امتطاء الصدق يف معاملة 
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ريهم. إذ ما متيز ربه، وطلب الدرجات الرفيعة عنده، وأن ال يقنع مبا قنع به العامة من فقهاء وغ
أغلب الفقهاء عن العامة إال حبسن التعبري عما هم عليه، والنظر فيما هم فيه ومنه وإليه. فتنبه  

 وال تـَن َسق  وراء الفهوم التقليدية!  
أما ما ذكر من عدم األخذ ابلرخص واخلروج عن املال، فإن ذلك يدخل يف ابب   -4        

 الشرع؛ كما أن بعض الصحابة قد حتلى هبا، وكفى هبم أحكام السلوك الفردية. وهلا أصل يف
أئمة هادين ملن عقل! وخذ أاب بكر مثاال  عمن خرج عن ماله، وخذ عبد هللا بن عمر مثاال  
عمن كان أيخذ نفسه ابلعزائم. فإن حجبت خبصوص األشخاص والظروف واألسباب، فاعلم  

 أن يف مثل هذا احتيج لشيوخ الرتبية.
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 مراتب الدين والتكميل 
 

إن كان الدين تكميال  للعقل اإلنساين، فإن مراتب الدين نفسها تكميل داخل الدين.         
 وهي على ما جاء يف حديث عمر رضي هللا عنه: اإلسالم واإلميان واإلحسان. 

ا،  واإلسالم حبسب داللته اللغوية هو االُنالع عن معقولية العقل نفسه واحنجابه هب        
إىل معقوليته نفسه مع ربه. أو قل هو اخلروج من العبودية للعقل؛ واليت، الوثوق ابلفكر هو  
أجلى مظاهرها؛ إىل العبودية هلل حبسب ما تعطيه هذه املرتبة خاصة. وهذه املرتبة هبذا املعىن 

املرء    حد فاصل بني الدين والكفر، فهي اختيار ألسلم النجدين اللذين ال اثلث هلما. وإبسالم
هلل وانقياده لألوامر الشرعية الوارد هبا الوحي، يصري مؤهال  لقبول التكميل داخل الدين. ذلك 

  َمن    أَفـ َلحَ   َقد  التكميل الذي جاء ذكره يف القرآن الكري بلفظ التزكية، يف مثل قول هللا تعاىل:  
يِّنيَ  يف  بـََعثَ  الَِّذي ُهوَ ، وقوله: [ 10-9: الشمس ] َدسَّاَها َمن   َخابَ  َوَقد    زَكَّاَها ُمِّ  األ 
  .[ 2: اجلمعة] َويـُزَكِّيِهم   آاَيتِهِ  َعَلي ِهم   يـَتـ ُلو ِمنـ ُهم   َرُسوال  

غري أن لكل مرتبة من مراتب الدين كماال  خاصا  هبا: فكمال مرتبة اإلسالم اإلتيان         
بنية طاعة هللا ال بغريها. وهذا حظ هذه املرتبة من  ،ابألعمال الشرعية املتعينة على العبد

إىل   فهي عمدة هذا الدين من كوهنا كماال  ملرتبة اإلسالم وطريقا   ،الباطن. أما مرتبة اإلميان 
اإلحسان. مث أيضا  ألن اإلميان هو التصديق، والدين كله منٍب عليه. والتصديق يف احلقيقة هو  

ألن مادهتما   ؛كما ال صدق بدون تصديق  ،الوجه اآلخر للصدق، فال تصديق بدون صدق
واحدة. ومبا أن هذه املرتبة هي العمدة كما قلنا، فإن القلب ال بد من أن ينصبغ أبحواهلا  

 مثراهتا حىت تكتمل له هي على اخلصوص.  ويذوق
وال أبس من أن نتكلم على أحوال هذه املرتبة على الرتتيب الذي سران عليه يف كتاب          

 . « مراتب العقل والدين»
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وهو االعتماد على هللا دون سواه. وهو أيضا  تصديق اإلميان ابهلل، أي  التوكل: -1        
برهان عليه. فمن آمن ابهلل اعتمد عليه يف كل أموره، ومن مل يؤمن أو كان ضعيف اإلميان، 
اعتمد على سواه من األسباب. وحال التوكل يعرف عند الصدمات ال يف الرخاء؛ ألن الدعوى  

 ا أكثر ما يقول ما خيالف احلال! يف الرخاء سهلة، واللسان م
ولو نظران إىل حال املسلمني اليوم ابملقارنة إليها أمس، لبدا لنا غياب التوكل عند          

األكثرية. أال ترى إىل مظاهر الشرك )الذي ال خيرج عن امللة( من عبادة األسباب من آدميني 
 ؛لرزقه ألنه يراه مالكا   ،يس العملوغريهم، كيف أصبحت عرفا  سائدا ؟! فتجد العامل يعبد رئ

وهكذا...، كالمنا دائما  عن   ؛ألهنم يرون حياهتم وموهتم أبيديهم ،وجتد العامة يعبدون احلكام
 احلال ال عن املقال فاعرف ذلك! 

 «ال إله إال هللا»وعالج القلب يكون هنا ابإلكثار من ذكر هللا؛ وعلى اخلصوص ذكر          
 يذهب الشك ويتحقق اللجوء إىل هللا تعاىل. حىت يستقر اإلميان و 

ال يكون الزهد إال بعد حتقيق التوكل. إذ كيف ميكن الزهد يف شيء دون  الزهد: -2        
االعتماد على من بيده كل شيء! والزهد يف هذه املرتبة متعلق ابلدنيا. ونعين ابلدنيا األغراض  

ئق عن سلوك سبيل هللا. وليس املراد من الزهد  الفانية والشهوات الطاغية، ألهنا من أكرب العوا
حرمان النفس من الطيبات، بل املراد قطع حتكم األشياء يف القلب؛ ألن القلب إذا وقع حتت  

 سلطان شيء صار عبدا  له. 
والتشدد يف الزهد يكون على قدر غلبة حب الدنيا على القلب، حىت إذا ختلص منها         

 َأو رَثـ َنا مُثَّ ع إىل حال التوسط وال ضرر. وقد جاء يف قول هللا تعاىل: أمكنه الرجو  ،إبعانة هللا
َاتِ  َساِبقٌ  َوِمنـ ُهم   ُمق َتِصدٌ  َوِمنـ ُهم   لِنَـف ِسهِ  ظَاملٌِ  َفِمنـ ُهم   ِعَباِدانَ  ِمن   اص َطَفيـ َنا الَِّذينَ  ال ِكَتابَ  ري    اِبخل 

، تنبيه ملراتب الناس مع حال الزهد على  [32: فاطر] ال َكِبريُ  ال َفض لُ  ُهوَ  َذِلكَ  اَّللَِّ  إبِِذ نِ 
واملقتصد هو   ؛الذي يغالب تسلط الدنيا على قلبهاخلصوص: فإن الظامل لنفسه هو املراتض 

فما أمضاه العلم عمل به وما رده   ؛، فهو يتصرف حبسب ما يعطيه العلممن خرج عن حتكمها
عامة اليت هو عائد إليها من األحكام اخلاصة ابحلال. أما  اجتنبه. ونعين ابلعلم هنا األحكام ال
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يتناولون به سبحانه ويذرون به. وهذه مرتبة الذين السابقون فهم القائمون ابهلل على أنفسهم، 
الُكمَّل الذين أييت ذكرهم يف آخر مرتبة اإلحسان إن شاء هللا تعاىل. ُنلص إىل أن الزهد يف  

 النفس وبني االقتصاد. يرتاوح بني ظلم  ،هذه املرتبة
أما حال األمة اليوم فتدل على ميل األكثرية إىل الدنيا، وبسبب ذلك ضعفت عن          

القيام بوظيفتها على األرض، واليت هي الداللة على الدين وحتقيق العدل. لكن مع هذا ال 
 ختلو األمة من رجال يكونون مظهر حفظ هذه املراتب واملقامات، فلله احلمد. 

حسبنا هللا »فيكون ابستقرار معىن:  ،أما الرُبء من داء احلرص الذي هو نقيض الزهد        
يف قلب العبد املؤمن. والذكر هبذه الصيغة يكون من أنفع العالجات إبذن هللا  «ونعم الوكيل

 تعاىل. 
الصرب هو إلزام النفس ما تكره ابلطبع، وهو دعامة الزهد والتوكل، ومها  الصرب: -3        

وكيف   ؛دون الزهد يف نقيضه  ،شرطان فيه. فبدوهنمـا ال يتحقق مقامه. إذ كيف يصرب على أمر
 ما مل يكن نظره إىل هللا وتوكله عليه؟!  ،يزهد يف النقيض

وصرب على ترك املنهي عنه، مما يتعلق    صرب على فعل املأمور به،  والصرب ثالثة أصناف:        
وصرب على البالء الذي تنزل به األقدار. وهو، أي الصرب،   ؛أعمال القلوبأبعمال اجلوارح أو 

شديد على النفس، وهو سبب ظلمها، الظلم الذي ذكرانه فيما مر من الكالم. هذا إن كان 
أما فيما هو راجع إىل رهبا، فهو   ؛أو إىل معاملة أمثاهلا من الناس ،األمر راجعا  إىل حظوظها 

ما مل يتخلص العبد من   ؛ابه بسبب الربوبية املركوزة فيهاالذي أت ،مظهر من مظاهر انقهارها
 كما سيأيت إن شاء هللا بيانه يف مرتبة اإلحسان.  ،أصل مادهتا 

ر ومن نظر إىل حال األمة اليوم، علم غياب هذه الصفة من احلياة العامة، وعلم آاث        
 وهلاث وراء الدنيا وأصحاهبا، مؤمنهم وكافرهم.  ،ومهانة  ،من ذل  ؛غياهبا 

أما اكتساب الصرب فيكون ابلتصرب، أي تكلف الصرب بغرض تعويد النفس عليه، مث         
. ومن حيث كون الصرب نصف اإلميان كما جاء يف  « ال حول وال قوة إال ابهلل» ابلتحقق مبعىن 
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عند األمة إال به. وكيف جياهد اجملاهدون بدون صرب؟ أم كيف ينصح احلديث، فال قيام للدين  
 الناصحون بدونه؟ أم كيف ُتسمع النصيحة بدونه أيضا ؟! 

وال بد هنا أن نفصل بني الصرب احملمود الشرعي، وبني ما تسميه العامة صربا  وهو ليس          
والتغافل عن  ؛والرضوخ للمفسدين مهانة  ؛السكوت على انتهاك احملارم خيانةدائما  كذلك. ف

 رمحة رب العاملني. لإابية و   ،انسالخ من الدين ،مهوم األمة
بلة اإلحسان ابإلحسان. فقد جاء يف الذكر احلكيم قول  الشكر هو مقا الشكر: -4        

َسانِ  َجزَاءُ  َهل  هللا تعاىل:  َسانُ  ِإالَّ  اإل ِح  وال حمسن على التحقيق إال  ،[60: الرمحن] اإل ِح 
إال ابإلقرار أن النعم منه سبحانه،   ،هللا! لذلك استوجب منا الشكر. وال شكر يف هذه املرتبة 

 ،ال بد من شكر من جعله هللا مظهرا  إلحسانه  ،وابإلكثار من الطاعة. لكن لتمام الشكر 
ُكرِ  ملَ   َمن  »وسببا  إلنعامه. ففي احلديث:  ُكرِ يَ  ملَ   النَّاسَ  َيش  . وأول شكر بعد هللا (83)«اَّللََّ  ش 

لكوهنما سببا  يف الوجود. والوجود هو أول نعمة ظهرت على العبد. يقول هللا  ،يكون للوالدين
ُكر   َأنِ تعاىل:  ، مث يشكر العبد بعد ذلك من عّلمه وأّدبه،  [14: لقمان ] َوِلَواِلَدي كَ  يل  اش 

كيفما كان وأبي قدر كان؛ إذ ال بد يف الشكر من اعتبار املشكور   ؛ مث من أسدى إليه معروفا  
 ومقدار اإلحسان. 

 عليه وآله وسلم الذي هو  أما شكر الشيخ املسلك فهو من شكر رسول هللا صلى هللا        
 فانتكسوا!  ،فقد غلط هنا قوم  ؛من شكر هللا. ومرتبته قبل مرتبة الوالدين، فاعلم ذلك وتبينه  أيضا

اقتداء ابهلل الذي جيازي العبد من جنس  ،وأفضل الشكر ما كان من جنس العمل         
عمله، وهو الشكور احلكيم سبحانه. وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يكافئ أهل  

 وال يتواىن يف ذلك. وكيف يفعل وهو العبد الشكور، صلى هللا عليه وآله وسلم!  ،املعروف
وِت هلا التآزر والتماسك،   ،ل الشكر إن هو شاع يف األمة، شاع فيها اخلريواعلم أن حا        

 وسرت فيها احملبة اليت هي اللحمة املشرتط توفرها لبلوغ الوحدة.

 
 .عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن( 380/ 17) مسنده يف وأمحد ،(72-71/ 4) سننه يف الرتمذي أخرجه - 83
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اإلميان ابليوم اآلخر أساس متني من أسس الدين. وابلتايل فهو   اخلوف والرجاء: -5        
. فمن كان يؤمن ابليوم اآلخر فإنه يؤمن من ضماانت متاسك األمة، بل من ضماانت وجودها

ابحلساب، ومن كان يؤمن ابحلساب آمن ابلثواب والعقاب؛ أي ابجلنة والنار. ومن آمن هبما 
ال من أهل النار. الكالم هنا عن النية ال عن سابق العلم    ،حرص على أن يكون من أهل اجلنة

 هنا النية والعمل. واحلرص على  اإلهلي؛ وإن كانت النية هي األخرى منه؛ لكن الشرع يعترب
مثمر للخوف والرجاء. فلوال اجلنة والنار ما خاف وال رجا أكثر الناس.   ،دخول اجلنة دون النار

قـَو ِدهم إىل الرمحة ابستعمال أغراضهم. هذا مع العلم  من  و   ،فخلقهما من السياسة اإلهلية للخلق
 لكل مقام مقال.  ،حا  يف العبودية. لكن ال يرضون بذلك ويعتربونه قد  ،أن أهل مرتبة اإلحسان 

ومن ضعف اإلميان ابليوم اآلخر اليوم، نشأت اآلفات اليت نعاين منها مجيعا ، كاتباع          
ومواالة الكافرين، وابتغاء الدنيا ابلعلم والدين، واالعتداء على حقوق    ،وطاعة املضلني  ،األهواء 

 يب لك ما نبهناك إليه. وهللا املوفق.  ،ابألصولاآلخرين، وعدم نصرة احملقني. فاربط الفروع 
اإلميان ابلقدر الذي هو تفصيل للقضاء، ركن ركني من اإلميان  الرضى ابلقضاء: -6       

الكلي، وبه متتاز األمة اإلسالمية عن غريها من األمم. فاملالحدة يعتقدون أهنم ميلكون أمرهم 
يرون أن اخلطيئة أصلية عند اإلنسان؛   ،فالنصارى منهم  ،ويفعلون ما يشاؤون. أما أهل الكتاب 

وما هي من   ؛سقيماليت بنوها على أوهام وفكر  ،وهو ما أدى هبم إىل القول بعقيدة التخليص
فهو وفق القضاء السابق   ،فإهنا تؤمن أن كل ما يقع يف الوجود  ،أصل الدين. وأما أمة اإلسالم

أو منافرته هلما. وهو ما جاء يف  ،ه للغرض أو للشرعبه العلم اإلهلي؛ بغض النظر عن موافقت
 .«خريه وشره»احلديث املبني للمراتب الدينية بلفظ: 

واليوم، ومع تسرب الفلسفات املختلفة، ومع املبالغة يف االحتكام إىل الفكر، ظهرت         
قد عرفت   يف األمة صفة الكفر ابلقدر عند كثري من املسلمني. ولئن كانت األمة يف ماضيها

وإن مل تكن تعي ذلك، بسبب احلجاب    ،ظهور فرقة القدرية، فهي اليوم تكاد تكون كلها قدرية
يكون عن  والغفلة. ومسألة القدر هذه، من أعوص املسائل على الفكر. ونيل العلم هبا ال 

  من علوم الكشف اليت يهبها هللا ملن يشاء من عباده. وملن أراد التعرض يطريقه البتة! بل ه
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مع العمل على إفراغ القلب مما يُعّد   ،هلذا العلم وأمثاله، أن يتقرب إىل هللا بكثرة الطاعة والذكر
 عائقا  عند أهل الطريق. 

وأقل الكفر ابلقدر اليوم، قسمة األفعال، حبسب ما يعطيه اجتهاد بعض املفكرين،          
هل هللا شرك ينبغي التخلص منه. بني هللا وعباده مناصفة من غري حتقيق وال تدقيق. وهو عند أ

 فليحذر املفكرون من هذه الفتنة فإن ضررها وخيم. 
إن هي شاع فيها اإلميان ابلقدر، سهل عليها حتمل املصائب يف الدنيا، وقويت    ،واألمة        

فأفضل أوجه تلقيه اإلقدام ال اإلحجام.    ،على مواجهة أعدائها؛ ألن املقدور إن كان ال بد واقعا  
اليت   ، اإلحجام الذي نعاين منه اليوم واالستكانة، إال نتيجة البناء على التحليالت الفكرية وما

توصل إىل أن األمن والسالمة يف جتنب املواجهة. ولو عدان إىل اتريخ أمتنا لرأينا كيف أهنا منذ 
ك هل  دون كبري التفات إىل العدد والعدة. ولوال ذل ،كانت ال هتاب التصدي للباطل   ،البداية

كانت تقوم هلا قائمة؟! وهل كان اإلسالم سينتشر يف أصقاع األرض؟! نقول هذا من ابب  
 وإال فالفعل كله هلل، ال إله إال هو.   ؛ة الفكرحماجَّ 

وإن كان ملرتبة اإلميان أصول هي اليت مر ذكرها آنفا ، فلها فروع هي اليت ُساها رسول          
  -َوِستُّونَ  ِبض عٌ  أَو  - َوَسبـ ُعونَ  ِبض عٌ  اإِلميَانُ »اإلميان فقال: هللا صلى هللا عليه وآله وسلم شعب  

ََياءُ  الطَّرِيِق، َعنِ  اأَلَذى  ِإَماَطةُ  َوأَد اَنَها ،اَّللَُّ  ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  قـَو لُ  فََأف َضُلَها ُشع َبة ،   ِمنَ  ُشع َبةٌ  َواحل 
  ،وتُعلم. وقد بني احلديث أدىن هذه الفروع . فلكل أصل مما تقدم فروع به تُلحق (84)«اإِلميَانِ 

الذي هو ال إله إال هللا. وذكر من الوسط و   ،وبني أعالها  ؛الذي هو إماطة األذى عن الطريقو 
كي يرشدان إىل كيفية استنباط الفروع اإلميانية مع التمييز بني املراتب. ولنالحظ   ، صفة احلياء

 ما يلي: 
من مييط األذى عن الطريق )وهو ما يسمى بلسان الفلسفة الغربية مراعاة الصاحل   -1        

 العام والقيام ابلواجب االجتماعي( ال بد له عندان من أن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر. وال بد أن 
ئلون كما ال بد أن يكون له رجاء يف الثواب. أما أولئك القا  ؛ يتوفر له صرب ولو يف حده األدىن

 
 .عنه هللا رضي هريرة أيب عن له واللفظ( 46/ 1) صحيحه يف ومسلم ،(11/ 1) صحيحه يف البخاري أخرجه - 84
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والواجب الفلسفي؛ فإن ما يقولون به ال يقوم بنفسه. واملنصف من   ،ابلصاحل العام العقلي
القائلني بذلك، إن كان سليم العقل مستقيم الفكر، ال بد أن يرجع إىل هللا إلثباهتما؛ وذلك  

 عند إثباته األخالق.  «كانط»كما فعل 
إلميان، ليست هي من حيث العمق تلك  اليت هي أعلى درجات ا  ،ال إله إال هللا -2        

اليت يقوهلا املرء لدخول اإلسالم، أو تلك اليت يعلمها يف أوسط اإلميان؛ بل املراد التحقق هبا  
الذي ال حيصل إال يف أعلى مرتبة اإلحسان. ولو كان قول ال إله إال هللا على مرتبة واحدة، ملا 

ها من حيث الظاهر على شاكلة واحدة. فتبني  متيزت مراتب الدين أصال ، إذ كل املسلمني قائل
 ذلك! 

واحلياء الذي هو مثرة من مثرات اإلميان، نتيجة لنزاهة النفس وقداستها )طهارهتا(.    -3        
وهو ال يكون بدون إميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر. بل ميكننا القول إن 

ونبه   ،ة للمؤمن. لذلك جاء بذكره احلديث املذكور سابقا  هو الصفة األساسية املميز  ،احلياء
  ملَ   ِإَذا األُوىَل، النُـّبـُوَّةِ  َكاَلمِ   ِمن   النَّاسُ  أَد َركَ  ممَّا ِإنَّ »عليه أيضا  قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 

َتحِ تَ  ألن غري املؤمن  . فكأنه يقول: إن مل تكن مؤمنا ، فاصنع ما شئت؛  (85)«ِشئ تَ   َما  َفاص َنع    س 
 ال يؤبه له. فهو وقود من وقود جهنم، إال أن يتدارك هللا.

يف  ،واحلياء الشرعي  ،وقد تكلم بعض العلماء السابقني، وفرقوا بني احلياء الطبيعي        
يف  ،وتواطأ الناس عليه  ،منبعه ما تعارف عليه جمتمعهم ،ن الناس كان هلم حياءألزماهنم. ذاك 

عامة. لكن ميكن أن نقول يف زماننا، إنه مل يعد للحياء مستند إال اإلميان. فال  جمال اآلداب ال
حياء إال احلياء الشرعي؛ ألن اجملتمعات بدأت تنسلخ عن العادات. وابنتشار وسائل اإلعالم  

  ،اإلابحية، ارتفع احلياء الطبيعي، وال خمرج إال الدين. نقوهلا من منطلق العقالنية واملوضوعية 
نقوهلا من منطلق الدين؛ ترتيبا  متليه علينا نوعية املخاطبني، وإال فال شيء عندان يسبق  قبل أن 

 الدين يف االعتبار، عافاان هللا. 
 من أجل حتقيق هنوض األمة:  ،ومن خصال اإلميان اليت حنن اليوم يف أمس احلاجة إليها        

 
 .عنه هللا رضي عمرو بن عقبة عن( 29/ 8) صحيحه يف البخاري أخرجه - 85
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 * التجايف عن دار الغرور بتصحيح التوجه.        
 * االستعداد ليوم العرض ابلتعاون على الرب والتقوى.         

* التآزر بني أفراد اجملتمع املسلم، ومن ركائزه اإليثار، الكتساب القوة على التصدي         
 للباطل. 
اليت كثرت يف زماننا غالبا  ألسباب  ،* الصرب على األذى، إلذهاب أسباب الشقاق        

 واهية. 
إمنا  ؛فال تنازع وال تدافع ؛ضل، وبه تتماسك الصفوف اإلسالميةهل الف* التواضع أل        

 من خمتلف املواقع واملراتب. ،هو تكامل وخدمة لإلسالم واملسلمني
* بناء العالقات بني األفراد، أو بني اجلماعات، أو بني احلكام واحملكومني، على ما          

 نية. ال على األغراض الفا ،تقتضيه املصلحة الشرعية 
* إعادة االعتبار للمحبة اليت هي روح الدين: فهي الرابطة بني العبد وربه، والعبد         

بعض. وإعادة االعتبار للمحبة لن  و وآله وسلم، وبني العباد بعضهم  والرسول صلى هللا عليه
 يكون إال بتقدي أهلها واقتباسها منهم. 

إذا كانت مرتبة اإلميان هي املرحلة األوىل من التصوف، أي من حتقيق اإلسالم ظاهرا           
وابطنا ، فإنه قد اختلف النظر إليها من قبل الصوفية أنفسهم ابعتبار أذواقهم، ومن قبل غريهم  

أهنم  من الدارسني والناظرين من خارج. فأما ما اسرتعى انتباه غري الصوفية فهو الزهد. حىت 
بعدم إقباهلم على   ،ُسوا أهل هذه املرتبة زهادا . وما ذلك إال ألهنم متيزوا عن غريهم من الناس

بنت   ،يف أزمنة صارت الدنيا مطلبا  للغالبية، وصارت سبلها ميسرة من قبل أنظمة حكم  ؛الدنيا
منهم  عالقتها منذ االحنراف األول على يد األمويني، مع الرعية على الدنيا. فمن تقرب 

ُحرمها. ورغم صحة نسبة هذه الصفة إىل الصوفية   ، انهلا؛ ومن جفاهم واستقل عنهم  ،وجاراهم
 من الناحية العلمية.  ،ال شك هو ظلم هلم  ،بقدر ما، إال أن حصرهم فيها

  من ،أما نظر الصوفية أنفسهم إىل هذه املرتبة، فقد اختلفوا يف اعتبار عنصرين مهمني        
إىل أحدمها. هذان العنصران مها: الصرب    ،ونسب كل منهم نفسه أو غريه  ؛عناصر مرتبة اإلميان 
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  والشكر. فمن اعترب الصرب جعل التصوف يف هذه املرحلة مبنيا  على اجملاهدة مبختلف فروعها. 
  ، وقد عدوا من أكرب أقطاب هذا النوع، اإلمام أاب حامد الغزايل رمحه هللا. ومن اعترب الشكر

جعل التصوف مبنيا  على شهود نعم هللا، حبيث يغيب معها اعتبار األعمال. أو ُقل  نظرهم إىل 
ن أقطاب ما من هللا إليهم، أكثر من نظرهم إىل ما منهم إىل هللا. وقد ُعدَّ أبو احلسن الشاذيل م

 هذا النوع. 
واحلقيقة أن مرتبة اإلميان تشمل اجملاهدة والشكر معا  كما مر. فاجملاهدة خمالفة لدواعي         

الشيطان واهلوى؛ ال انفكاك لإلنسان عنها. والشكر معاملة هللا مبا هو أهله؛ وهي أيضا  ال  
ان. وهذا التكامل يظهر  انفكاك عنها. فهما إذن أمران متكامالن، وتكاملهما من كمال اإلمي

جليا  حىت على صعيد وارداهتما. فواردات اجملاهدة والصرب غري واردات الشكر. أما من قال إن 
  آلَ  اع َمُلواالشكر هو األصل، فنقول له نعم. فإن هللا أمر أصفياءه بذلك يف كتابه فقال: 

ر  َداُوودَ  . فالعمل على سبيل الشكر هو املعترب؛ [13: سبأ] الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمن   َوَقِليلٌ  ا  ُشك 
الذي هو  و  ،قليل من العباد من حيسنه؛ وذلك للشرط املنوط به  ،لكن كما دلت عليه اآلية 

العلم ابهلل. وقد أييت الكالم على هذا يف املرتبة املوالية إن شاء هللا تعاىل؛ إذ مدلول الشكر 
 اعلم ذلك. ال يتحقق يف هذه املرتبة. ف ،على املعىن احلقيقي

أما اإلحسان فهو قمة الدين وسنامه. وإن كانت مرتبة اإلسالم يغلب عليها عمل          
اجلوارح، أي تتعلق ابلظاهر ابعتبار األغلب؛ وكانت مرتبة اإلميان ترتكز على عمل القلب 
 ابإلضافة إىل عمل اجلوارح؛ فإن مرتبة اإلحسان عمدهتا الروح ومعارفها. واإلحسان كما بينا

ينبين على مقامني أساسني مها: املراقبة واملشاهدة. فاملراقبة رعاية   «مراتب العقل والدين»يف 
ألحوال الظاهر والباطن، وحراسة شديدة أمينة على اململكة اإلنسانية، يبدأ املرء فيها إحسان 

ملعرفة  )إتقان( املعامالت وضبط الصادرات والواردات. يؤدي به هذا اإلحسان إىل معرفة نفسه ا
احلجابية اليت هي غري ما يصطلح عليه أهل الطريق ابملعرفة. أما املشاهدة فتطلق على معنيني:  

من احلديث املشهور، فهو مل يقل:   «كأنك تراه»األول املشاهدة العلمية اليت يشري إليها لفظ 
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دة العينية،  وأنت تراه. وهذا املعىن هو الذي ُيصطلح عليه ابحلضور. واملعىن الثاين هو املشاه
 فعلى سبيل الكرامة إن مل تكن عن سؤال.  ،وهذه موطنها األصلي اآلخرة؛ فإن وقعت يف الدنيا

 ،ومشاهدة الصفات  ،أما من حيث املراتب، فاملشاهدة ثالث: مشاهدة األفعال        
ال نرى هنا  ؛حبسب املقام والذوق والعبارة ،ومشاهدة الذات. ويف هذا تفصيل عند أهل هللا

 فعا  من إيراده. ن
وهناية مرتبة اإلحسان تتحقق حبصول املعرفة واجنالء السر. وهذا هو الكمال اإلنساين          

الذي يتحدث عنه املتحدثون. وبه ينخرط املرء يف سلك أهل هللا. بعد هذا ينفتح ابب السلوك 
َرُك وال غاية ترجى . وعلى هذا يكون الثاين الذي هو سلوك يف هللا، والذي ال هناية له تُد 

سلوك ابهلل يف هللا. واملعرفة تبدأ عامة  ،السلوك األول سلوكا  إىل هللا، والسلوك الثاين كما مر
الذين هم أعلى رتبة  ،جمملة، مث يقع التفاوت بعد ذلك يف التفصيل الذي هو ميدان احملققني

ثة إما من حممد صلى هللا  من العارفني. والعربة هنا ابلذوق ال مبجرد العلم! وهنا تتحقق الورا
أو منه صلى هللا عليه وآله وسلم عرب نيّب من  ؛كما يقع للكبار أهل اإلطالق  ، وسلمعليه وآله 

 فيقال موسوّي وإبراهيمّي وغري ذلك.  ،األنبياء، فينسب الويل إىل ذلك النيب خصوصا  
 مهمة الرتبية اليت توكل وبني ،كثريا  ما يقع خلط عند الناس بني مراتب الوالية املختلفة         

هو أعلى الناس مقاما  عند هللا.  ،من قبل هللا إىل بعض دون بعض. فيظنون أن الشيخ املريب
والعكس صحيح.  ؛ليس بشيخ ، واحلقيقة أنه قد يكون ذلك وقد ال يكون. فكم من ويل كبري

مجع هللا له بني احلسنيني. نقول هذا حىت ال يقع املرء يف سوء األدب مع أهل   ،وكم من ويل 
هللا عن جهل؛ وحىت يرتك اخلوض يف مثل هذه املسائل إىل أن يؤتى علمها. وقد وقع خلق  

يف مهالك جرها عليهم تطفلهم وانتصارهم ألشياخهم على    ،وممن ال نعرف  ،كثريون ممن نعرف
 غري بينة. فتحفظ! 

ا أوىل مرحليت التصوف إن حنن أبقينا على إهنوإذا قلنا سابقا  عن مرتبة اإلميان         
االصطالح، فإن مرتبة اإلحسان هي أعالمها وعمادمها. حىت إن اسم التصوف ليطلق عليها  

 حقيقة. وعلم التصوف اختص بدقائقها وفنوهنا اليت يغيب إدراكها عن غري أهلها. 
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بق املقامات اإلميانية على هذه املرتبة حىت تتبني خصوصيتها، على  وال أبس هنا أن نطا        
 مع أركان اإلسالم يف مرتبة اإلميان:  «مراتب العقل والدين»غرار ما فعلناه يف كتاب: 

التوكل يف مرتبة اإلحسان يصري وجوداي ؛ مبعىن أن احلق يغطي وجوده  التوكل: -1        
. وهو «الوكيل»كان متوكال . وهذا هو التحقق ابُسه تعاىل فيعود وكيال  بعد أن   ،وجود العبد

أمر ال يعلم إال ذوقا . نقول هذا حىت ال يتعب املرء نفسه يف حماولة الفهم اليت قد خيرج منها 
 مبا يضره. فتنبه حفظك هللا! 

الزهد يف هذه املرتبة زهد يف الزهد؛ فهو ترك له. وذلك لعدم وجود ما  الزهد: -2        
 بشرط عدم اإلخالل مبيزان الشرع.  ،د فيه يف عني احملسن. لكن يزه

 . وهو املشار إليه بقوله تعاىل:«الصبور»يكون ابلتحقق ابُسه تعاىل الصرب:  -3        
  ُكَ   َوَما  َواص رب . وال يكون هذا الصرب إال على أذية اخللق؛ فإن [ 127:  النحل]  اِبَّللَِّ   ِإالَّ   َصرب 

هللا تعاىل ما آذاه إال خلقه حينما نسبوا إليه ما ال يليق به سبحانه. وقد جاء يف احلديث  
ُر، َوأانَ  الدَّه رَ  َيُسبُّ  آَدَم، اب نُ  يـُؤ ِذييِن »القدسي:  َم ُر، بَِيِدي الدَّه  . (86) «َوالنَـَّهار اللَّي لَ  أُقـَلِّبُ  األ 

 هذا صنف من األذى يدلك على ما نروم قوله، وإال فاألذى كثري! 
  ،كما أحملنا إىل ذلك يف الصفحات السابقة   ،يتحقق الشكر يف هذه املرتبة  الشكر:  -4        

ُكُروا أَذ ُكر ُكم   َفاذ ُكُروين بتحقق العلم والعمل ابهلل. وإىل هذا املقام اإلشارة يف قوله تعاىل:   َواش 
ُفُرونِ   اَل وَ   يل  والذي هو ضد الشكر،    ،. والكفر املنهي عنه يف اآلية الكرمية[152:  البقرة]  َتك 

 . «ال رؤية النعمة ،الشكر رؤية املنعم»هو رؤية النفس. ويف هذا املعىن قال الشبلي رمحه هللا: 
ل هي اخلشية. واخلشية غري يف هذه املرتبة ال خوف وال رجاء، ب  اخلوف والرجاء:  -5        
يف الدنيا   ،واخلشية ذاتية. واخلوف متعلق بسبب كاألشياء املؤذية  ،ألن اخلوف طبيعي  ؛اخلوف

فال سبب هلا، بل متعلقها  ،وأعاله ما كان متعلقا  ابلغضب اإلهلي. أما اخلشية ؛أو اآلخرة
وهي حال الكرباء من أنبياء وأولياء. وقد قرن هللا اخلشية ابلعلم   ؛وشهود العظمة   ،مطلق املشيئة

َافقال سبحانه:   واملراد ابلعلم هنا العلم ابهلل،    .[28:  فاطر]  ال ُعَلَماءُ   ِعَباِدهِ   ِمن    اَّللََّ   خَي َشى  ِإمنَّ
 

 .عنه هللا رضي هريرة أيب  عن( 45/ 7) صحيحه يف ومسلم( 133/ 6) صحيحه يف البخاري أخرجه - 86
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وسلم عن  ال كما يظنه احملجوبون العلم ابألكوان. وقد أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
َية   َلهُ  َوَأَشدُُّهم   اِبَّللَِّ  أَلَع َلُمُهم   ِإيّنِ  فـََواَّللَِّ »فقال:  ،نفسه يف هذا املقام   . (87)«َخش 

وأما من قال إن حال العارف الرجاء دون اخلوف، وكيف جيتمع مع ما ذكران؟ فإمنا         
ذلك ابلنظر إىل األسباب كما مر. والرجاء هنا يف مقابل اخلوف ال يف مقابل اخلشية. وقد 

مما يقتضيه   ،والتقلب يف أصناف النعم ،لغلبة شهود الفضل ،ُخصَّ الرجاء ابلذكر دون اخلوف
 ال قرب. القرب، و 
الرضى يكون مع وجود إرادتني. والعارف قد احتدت إرادته  الرضى ابلقضاء: -6        

ابملعىن الذي ذكر  ،إبرادة ربه. لذلك فإن قلت رضي جتوزا، فعن نفسه؛ وإن قلت ال رضى له
يف مرتبة اإلميان، فلك ذلك. أما إن كان ممن يقتدى به، فله الرضى عمن يشاء من أتباعه،  

 . [ 22: اجملادلة] َعنـ ُهم    اَّللَُّ  َرِضيَ رضاه هنا حتققا  بقوله تعاىل: ويكون 
إمنا  ،وعلى العموم، من هو قائم ابهلل ليس كمن هو قائم بنفسه. وهذا الذي أوردانه        

 هو تنبيه إىل هذه املرتبة ال غري. والعمدة فيها ما يدرك ابلذوق كما أسلفنا مرارا . 
أما أعلى اإلميان الذي جاء ذكره يف حديث شعب اإلميان، والذي هو قول ال إله إال         

هللا على  هللا. فاملراد به مرتبة اإلحسان عند التحقق بـ: ال إله إال هللا. وقوهلا هنا هو شهادة من  
. [ 18: عمران  آل]  ُهوَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  أَنَّهُ  اَّللَُّ  َشِهدَ لسان عبده، يندرج معناه يف قوله تعاىل: 

 ِبهِ  يـَن ِطقُ  الَِّذي َوِلَسانَهُ ... »وهو املشار إليه يف احلديث بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم: 
. وإىل اختالف معاين ال إله إال هللا، العائد إىل اختالف املراتب، يشري قول الشيخ (88) «...

بداية الطريق ال إله إال هو، ووسطها ال إله إال أنت،  »عبد القادر اجليالين رضي هللا عنه: 
 .«وهنايتها ال إله إال أان

ن الدارسني، مسلمني ومستشرقني، فقهاء ومفكرين،  ومما ينبغي أن نوضحه، أن كثريا  م        
كل حسب آلياته ومبلغ إدراكه، خرجوا من ذلك أبقوال خمتلفة، جعلته يف   ، راموا فهم التصوف

 
 .عنها هللا رضي عائشة عن( 90/ 7) صحيحه يف ومسلم له، واللفظ( 26/ 8) صحيحه يف البخاري أخرجه - 87
 .عنه هللا رضي أَُماَمةَ  أيب عن( 206/ 8) الكبري املعجم يف الطرباين اللفظ هبذا أخرجه - 88
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نظر العامة لغزا  حيسن اجتنابه واحلذر منه. وحنن يف الفصل التايل إن شاء هللا تعاىل سنعرض 
تقريبا  هلذا العلم من إدراك اجلميع. وهللا املوفق.   ،لبعض املسائل اليت نرى وجوب التوقف عندها
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 قضااي التصوف 
 
 الشريعة واحلقيقة  -1

تثري عند بعض الناس حساسية مفرطة، ال جيدون معها خمرجا  إال   «حقيقة»إن كلمة         
ظنا  منهم أهنا منافسة للشريعة ومعارضة هلا. فهم مثال  خيافون أن تُـِحل احلقيقة لدى   ؛إنكارها

 أقوام ما حرمته الشريعة، أو العكس. واألمر على غري هذا كما سنبني إن شاء هللا ابختصار:
  لَّى صَ  اَّللَِّ  َرُسولُ  بـَيـ َناورد هبا الشرع نفسه، فقد جاء يف احلديث:  «حقيقة»كلمة   - ا        

تَـق بَـَلهُ  ِإذِ  مَي ِشي َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َن َصاِر، ِمنَ  َشابٌّ  اس  :  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبُّ  َلهُ  فـََقالَ  األ 
  تـَُقوُل،  َما  ِإىَل   ان ظُر  : »َقالَ .  َحقًّا  تـََعاىَل   اِبَّللَِّ   ُمؤ ِمن ا  َأص َبح تُ   فـََقالَ   «َحارِثَُة؟  ايَ   َأص َبح تَ   َكي فَ »

،  َرُسولَ   ايَ :  فـََقالَ .  «َحقِّيَقة    قـَو لٍ   ِلُكلَّ   َفِإنَّ  َهر تُ   الدُّنـ َيا،  َعنِ   نـَف ِسي  َعَزَفت    اَّللَِّ  َوَأظ َمأ تُ   ِليي  لَ   َفَأس 
لِ   ِإىَل   أَن ظُرُ   وََكَأيّنِ   اَبرِزا    َريبِّ   ِبَعر شِ   َفَكَأيّنِ .  هَنَارِي َنَّةِ   أَه  لِ   ِإىَل   أَن ظُرُ   وََكَأيّنِ   ِفيَها  يـَتَـزَاَوُرونَ   اجل   النَّارِ   أَه 

 َعب دٌ   -َفال َزم    َأَصب تَ :  ِرَوايَةٍ   َويف -  َفال َزم    أَب َصر تَ : »َوَسلَّمَ   َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبُّ   فـََقالَ .  ِفيَها   يـَتَـَعاَوو نَ 
ميَانَ   اَّللَُّ   نـَوَّرَ  أن لظاهر كل قول حقيقة ابطنة يستند إليها.   ،ومما يفيده احلديث  (89)«قـَل ِبهِ   يف   اإل ِ

وإال رد    ؛اطنة حىت تشهد للمدعي بصحة دعواهوادعاء احلق ظاهرا ، يستتبع املطالبة حبقيقته الب
 إىل الصواب حبسن النصيحة واإلرشاد. 

الباطين،  وملا أجاب الصحايب اجلليل عن السؤال النبوي، أجاب مبا عليه الوجدان         
تشري إىل   ،اخلارج عن إدراك من ال علم له ابحلقائق. والعبارات اليت أجاب هبا رضي هللا عنه 

ما حتقق به: فالعزوف عن الدنيا، ال يكون إال ملن شاهد بعني بصريته فناءها. إذ كيف ال 

 
 عساكر وابن( 159-158/ 13) اإلميان شعب يف والبيهقي( 224/ 1) بلفظه الفوائد حبر يف َكاَلاَبِذيّ ال أخرجه - 89
 .عنه هللا رضي أنس عن( 416/ 58) اترخيه يف
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لزهد. تعزف نفسه عن فانية يف مقابل البقاء الذي لآلخرة؟! هذا يف مرتبة اإلميان والتحقق اب
وهي عدم يف وجود موجدها   ،أما يف مرتبة اإلحسان: كيف ال تعزف النفس عن األكوان 

، هي مشاهدة لقيام األشياء ابحلق،  «كأن »احلق؟! ومشاهدة بروز عرش الرمحن ابستعمال 
أدانها تكون يف مرتبة األفعال، وأعالها يف مرتبة الذات كما مر. ومشاهدة أحوال أهل اجلنة 

خرق لظاهر   -وهو ما استدعاه إىل استعمال أسلوب التشبيه أيضا  -النار يف هذه الدار وأهل 
الدنيا: فأحوال الدنيا هي املولدة ألحوال اآلخرة. واآلخرة هبذه املثابة هي الولد الذي مل يظهر 
يف الوجود بعد. لكن لك أن تتفرس يف الوالد حىت تدركه من وراء حجابه، أو مَيُنَّ هللا عليك 

 فتشهده عياان  كما أخرب هذا السيد رضي هللا عنه.  ،ابلكشف املثايل
مبا أن أحكام الشريعة حق، فهي األخرى هلا حقائق عليها يقوم بنياهنا. وهذا  -ب         

حىت إن بعضهم قد ألف يف أسرار الشريعة،   ؛الشرع الذي انفرد أهل هللا بعلمههو ابطن 
 تصانيفه أو ضّمن كالمه إشارات مبثوثة فيها إليها. وبعضهم اآلخر أفرد هلا أجزاء من 

أما قول بعض أهل هللا: الشريعة هي احلقيقة، فيحتمل معنيني. أوهلما: أن الشريعة          
اللذين    ،واملقصود مصدراها من كتاب وسنة، متضمنة للوجهني معا ؛ وجه الشريعة ووجه احلقيقة 

م قد يقصد به اجلانب الرتبوي ال التحقيقي. وذلك ال ميكن فصلهما البتة. واثنيهما: أن الكال
إىل ما متليه الضرورة  ،قد حييدون عن التحقيق ،أن كالم املربني عند مراعاهتم ألحوال التالميذ

خصوصا  إن كان   ؛إذا خيف على املريد من الفتنة م،حلفظ إميان األتباع. وقد يكون هذا منه
على أهل هللا. ومثل هذا جيب أن يلتفت إليه عند   اإلنكار ،الشائع يف أهل الزمان واملكان 

تفحص أقوال املربني؛ فإن كالمهم أحياان  يبدو متناقضا  هلذا السبب. ومن علم أوجه الكالم 
 واألسباب الداعية إليه، فقد ظفر بعلم نفيس ال يكاد يوجد إال عند األئمة احلكماء. 

أن الشرع ملزم للعبد مبا جاء فيه من أوامر    ولنقرب لك هذا املعىن مبثال فنقول: ال شك        
ونواه، ووعد ووعيد تبعا  هلما. فهذا من الشريعة. وكل ذلك عائد إىل أُساء اجلالل وأُساء 

من احلقيقة. فإن قلنا: فهل جيب على هللا  ،فهذا  ؛يظهر فيه حكمها  اجلمال اليت تطلب حمال  
نعم، كما قالت بذلك بعض الفرق، فقد    إجناز وعده للمطيع وإنفاذ وعيده للعاصي؟ فإن قلت 
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ألنه سبحانه يفعل   ؛ألنك تقول بتقييد املطلق. وأحكام الشرع ما كانت أبدا  ملزمة هلل   ؛جهلت 
أي - حبسب ما يقتضيه العلم ، ما يشاء. والتوضيحات السابقة تتناسب مع احلقائق اجلزئية

ألن هلا اإلحاطة،  ؛قائق اجلزئية من الشريعة ومن احل  أما احلقيقة الكلية فإهنا أوسع ؛-وجوهه
 َيَشاءُ   َمن    َويـَُعذِّبُ   َيَشاءُ   ِلَمن    يـَغ ِفرُ اإلشارة مبثل قوله تعاىل:    ،وهي ال تتقيد بقيد. وإىل هذا

ويعذب من يشاء من احملسنني. أما  ،أي يغفر ملن يشاء من املسيئني  [129: عمران  آل]
أنه جيازي كل فريق مبا يناسبه، فهو من ابب الفضل    ،إخباره يف غري ما موضع من الذكر احلكيم 

وهو غري ما كنا بصدده. فميز بني املعاين ترشد. ومثل هذه األوجه كثرية  )العدل(؛ واحلكمة
  ؛لرفع بينهم كثري من اخلالف  ،ظفروا هبا  والسّنة الشريفة. ولو أن علماء الظاهر  ،يف القرآن الكري 

حلكم جليلة. وال حتجبنك األسباب عن إدراك مطلق املشيئة! وإن كنا    ،ولكن هللا مل يشأ ذلك
نعلم أن ذلك مما يعسر على العقول املقيدة. ولكن ننبهك عسى أن تنهض إىل طلب هذه 

ك ابملوصوف؟! هلذا املعىن  املراقي. فإن كانت املشيئة على هذه الطالقة وهي صفة، فما ظن
 قال أهل هللا أبن املشيئة هي أخص الشؤون الذاتية. أال ترى عموم حكمها احلق واخللق معا ؟! 

وعلى كل حال فإن الكالم يف الشريعة واحلقيقة يطول ويتشعب، وحنن هنا إمنا أردان         
 أن نشري لك إىل مبادئه. وهللا املستعان. 

 
 والشيخاملريد  - 2

ُعونَ   الَِّذينَ   َتط ُردِ   َواَل يقول هللا تعاىل:           ُم    يَد  َههُ   يُرِيُدونَ   َوال َعِشيِّ   اِبل َغَداةِ   َرهبَّ : األنعام ]   َوج 
وهو على احلقيقة من توافر له  ؛لديه إرادة احلق واالنبعاث إليه فرتا. فاملريد هو من تو [52

  ، وخضع لعملية التكميل. أما الشيخ فهو من حّصل الكمال ،االستعداد فطلَب الكمال
أن ال ننساق وراء األلقاب؛ بل منّحص األشخاص   ،وانتصب لتكميل غريه. لذلك ال بد أوال  

للقب كما من قبيل أولئك الذين يرثون ا ؛من مل يتحقق ومل يتخلق  ،كي نسقط من اعتباران
 يورث املتاع، أو من ُتشيُِّخه العامة عليهم وهم ال مييزون بني املراتب. 
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وحىت نضرب مثال  هلذا الصنف من الشيوخ، نذكر احلادثة التالية: رأينا خالل السنوات          
ابملغرب العريب، يتحدث على قناة   -ال الطرق-القليلة املاضية شيخا  إلحدى الطرائق الصوفية  

حوار  » انطقة ابلفرنسية، عن التصوف. ولعله كان يف نطاق ما يسمونه نصرانيةة فضائية مرئي
إن املسيحية واإلسالم كالشخصني الصاعدين على ُسّلم مزدوج )ُسّلم  »، فقال حملاوره:  «األداين 

. وال خيفى ما يف «الدهان(؛ فهما وإن انطلقا من منطلقات خمتلفة، واصالن إىل غاية واحدة
ال وهللا! بل هؤالء هم من    ..؟!! فهل هذا وأمثاله مشايخ رابنيونالم من هدم للشريعة هذا الك

وجعلوهم ينظرون إليه نظر الريبة والشك. وهم يف ذلك  ،تسبب يف نفور الناس من التصوف
من أن يتصوف تصوفا  يفقد معه الدين  ، على حق؛ ألنه خري للمرء أن يتقن مرتبة اإلسالم

. ومن كالم العامة عندان يف مثل هذه احلال: أيها الطامع يف الزايدة، احذر  والعياذ ابهلل ،مجلة 
اليت كانت طريقة حق يف و  ،النقصان. وقد اطلعت على كتاب من كتب هذه الطريقة نفسها 

شهادات ابللغة الفرنسية   جمموع )الكتاب( هو ،زمان مؤسسها ويف زمان من ورثه حبق 
ال يهم أن تكون يهوداي  »يف إحداها ما معناه:  لشخصيات عرفت الشيخ املؤسس، فوجدت

. أليس هذا من بعض قول من يقول بوحدة «طاملا كان دينك هو احملبة ،أو نصرانيا  أو مسلما  
األداين؟! فكيف ميكن أن نتصور صدور مثل هذا من حمقق عارف ابهلل؟! نقول هذا من ابب  

حق أوىل. لكن يف مقابل ذلك ال نقبل  والتعصب لل  ؛على هؤالء املتصوفة  ،اإلنصاف للمنكرين
كي يقطعوا الناس عن أسباب نفعهم. مث ال بد أيضا  من أن نبني ،  التعميم الذي يركبه املضللون 

 بعض ما يُنَكر على التصوف مما ال أساس له، ومن ذلك: 
واليت هي اإلسالم  ،إذا كان اإلسالم يشمل ثالث مراتب  إنكار الشيخ مطلقا : - ا        

وعلمنا أن الناس ال ينكرون املشيخة يف   ؛كما سبق التنبيه على ذلك مرارا    ، واإلميان واإلحسان 
 ،واليت هي للفقهاء؛ لزم من ذلك عدم إنكار هذه الوظيفة يف املرتبتني األخريني  ،مرتبة اإلسالم

  ؛ مل خيرجوا عن أصل الدين ،واليت ليست إال املشيخة الصوفية. والصوفية عندما اختذوا شيوخا  
هم من استمروا عليه ومل ينقطعوا به، ومل يردوا يف مرتبة عني ما قبلوه يف مرتبة   ،بل على العكس

طريق إىل وقولنا بضرورة اختاذ الشيخ لسلوك ال ،أخرى. ورغم إثباتنا ملرتبة الشيخ ابملعىن الصويف
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طالق، ألن عطاء هللا ال يتقيد بسبيل فإننا ال جنعل ذلك على اإل (،ألن هذا هو الشائع)هللا 
 وال بكيفية معهودة.  ،خمصوصة
أما إنكار الفقهاء على شيوخ التصوف مرتبتهم، فمرده إىل اعتقادهم الكمال يف         

أن ال مطلب وراء ذلك. وهذا من اجلهل املركب.    ،أنفسهم؛ وإىل ظنهم عند علمهم رسوم الدين
ال يبلغون مبلغهم يف   ،رأوا شيوخ التصوف يف الظاهر  وقد يكثف هذا احلجاب عندهم، إذا

الفصاحة وتنميق الكالم. وما علموا أن ذلك ال يغين العبد عند هللا شيئا ؛ وأن مدار األمر على  
 جمال ختصصهعند الصوفية ما يبهره يف  القلوب. أما من تنبه منهم إىل املعىن، فسيجد حتما  

 إن كان من املنصفني.  نفسه،
إن مما يثري حفيظة الفقهاء على اخلصوص،    إنكار بعض مظاهر تعظيم الشيوخ:  -ب          

التعظيم الذي يالقيه شيوخ الصوفية عند مريديهم، والذي يدعو إىل تفصيل القول فيه. وحنصره 
 يف نوعني رئيسني: 

 ذاك الذي يصدر عن عامة املريدين: والذي قد خيرج عن حدود العلم، خصوصا  إذا مل        
يكن الشيخ راّبنيا . واملريد هنا ال يستطيع تبني ذلك. وابلتايل قد يقع يف احملظور، كأن يطيع 

أو أن يعتقد ما ال جيوز. أما إن كان الشيخ رابنيا ، فإنه ال يسمح حبدوث ذلك.  ،يف معصية
 لكن املريد لن يتعدى طور التربك. واسم املريد يكون له جمازا  ال حقيقة. 

الذي يصدر عن السالكني: والسالكون قاطعون ملراحل الطريق ابلذوق. وهؤالء  ذاك و         
كل على حسب مقامه؛ فيعاملون تلك احلقيقة مبا يليق هبا    ، يكشف هللا هلم عن حقيقة الشيخ

فينكرونه عليهم ظنا  منهم أهنم من الطبقة    ؛من تعظيم، ال يستساغ يف الظاهر من قبل احملجوبني
من الواجبات. وملثلهم  هو بل  ؛من أعظم القرابت لديهم  ،ه الطبقة الثانيةاألوىل. وتعظيم هذ

كانت االبتالءات )االختبارات( االستثنائية اليت جاء ذكرها يف كتب الصوفية وِسرَيهم. وذلك  
كأن أيمر الشيخ املريد مبا هو عنده معصية، ال يتبني أهنا طاعة إال بعد ارتفاع احلجاب املانع  

ال يرتفع إال حبصول العلم الصحيح. أو كأن أيمره بعمل خيرج    ،احلجاب هنا ظينمن إدراكها. و 
حىت خيرجه عن حكمها. وغري هذا كثري، يتغري بتغري طريقة كل شيخ يف  ،عن طاقته يف العادة 
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الرتبية، وبتغري كل مريد واستعداده اخلاص. وكل هذه األمور يروم الشيخ هبا فكاك املريد من 
 ،فاملعاملة هنا خاصة   ا  التجريد. إذانبته إىل ربه، ويصفو له التوحيد، وخيلص  نفسه، حىت تصح إ

 ال ينفع معها إال التسليم.  ؛«حسنات األبرار سيئات املقربني»من قبيل: 
ومن أكرب املصائب اليت يقع فيها العامة من املريدين، تقليدهم هلذه الطبقة الثانية           

سببه قلة الصدق عندهم. فتنتج عن ذلك البدع يكون والذي  ،ابلظاهر دون سري يف الباطن
 بل وإىل اإلسالم عموما . ومن ذلك:  ،العقدية والعملية، اليت صارت تسيء إىل التصوف

كأن يعتقد املرء تقدي كالم الشيخ على كالم هللا ورسوله. أو أن يظن    قاد الكفر: اعت        
 أن للشيخ تصرفا  يف العباد من دون هللا تعاىل، وهكذا ... 

، فينسب «ما يف الوجود إال هللا»فيسمع املريد مثال :    الكالم يف احلقائق من غري حتقق:        
الما  عن الفناء، فينزله على معىن احللول. وهذا النوع من  أو يسمع ك ؛األلوهية للمخلوقني زورا  

هو الذي وقعت فيه النصارى والطائفة الذين أهلوا عليا  عليه السالم. واعلم أن   ،الضالالت 
خرج بتأويل اجلاهلني إىل ما خيالفه. لذلك وجب حتري اخلوض    هأصل كل الضالالت حق، لكن

ية. فإن ك أن العمل على ذلك ُسّنة نبوية وحكمة إهليف دقائق العلوم على غري أهلها. وال ش
من كون ما أصله حق مؤداي  إىل الضالل والكفر، فعد إىل قول   ،صعب عليك إدراك ما قلنا

َةٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما ال ُقر آنِ  ِمنَ  َونـُنَـّزِلُ هللا تعاىل:    ا  َخَسار  ِإالَّ  الظَّاِلِمنيَ  يَزِيدُ  َواَل  لِل ُمؤ ِمِننيَ  َوَرمح 
زايدة اإلميان   ،، وأتمل كيف أن القرآن الذي هو احلق، أنتج ُساعه عند طائفة[ 82:  اإلسراء]

والفالح، وأنتج عند آخرين الضاللة والبعد. واعلم أن ذلك يعود إىل اختالف االستعدادات.  
واختالف االستعدادات هو الذي جعل من الناس عامة وخاصة. ولكي نوضح ذلك أكثر،  

وأنسها   ،مثال  حمسوسا : وهو ما يظهر من عدم حتمل األعني العليلة لضوء الشمسنضرب 
ابلعتمة؛ مع العلم أن العيون السليمة تراتح لضوء النهار. وخذ أيضا  يف إشارة إىل ما خُيرج إىل 
الكفر من احلق، العيون إذا خرجت عن حجاب الغالف اجلوي، كيف أهنا تفقد القدرة على  

قد تصري إىل الكفر الذي  ،أو تصاب ابلعمى دفعة واحدة. فالبصائر الضعيفة ،متييز األلوان 
املنتج الختالط األحكام.  ،الذي هو عدم متييزها احلقائق ،أو إىل البدع الضالة ؛هو عماها
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كي يتحقق هلا النفع يف مرتبتها.   ، وهنا لطيفة، وهي أن بعض البصائر ال بد هلا من احلجاب
وهو  ؛إن رفع يف حقه انعدم ،ال بد له من نوع حجاب ،ه احلجاببل حىت من رُفع يف حق

 ِحَجابُهُ »...  الضرر الذي يصيبه يف مقامه. وإىل هذا اإلشارة بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم:  
َرَقت   َكَشَفهُ   َلو   النُّوُر، ِههِ  ُسُبَحاتُ  أَلح    ، واالحرتاق هنا. (90) «َخل ِقهِ  ِمن   َبَصرُهُ  إِلَي هِ  انـ تَـَهى  َما  َوج 

هو الفناء املطلق الذي هو نفسه العمى الكلي. ولعلنا نذكر سر هذا األمر، أي سبب تعرض 
املريدين للضالل، فيما أييت من الكتاب إن شاء هللا تعاىل. فإننا هنا ما أشران إال إىل شقه الذي 

ا أنه من املهم أن يتعلق ابستعدادات املريدين، فاعلم ذلك. والشيخ أوىل مبراعاة كل ذلك. كم
غري أحكام التحقيق عند الواصلني. وهذا األمر قد  هي    ،نذكر أن أحكام السلوك عند املريدين

سواء عند الدارسني الذين جيدون الكالم  ؛ثري من اخلالف عند من ال مييزونهتسبب يف ك
ا مل يكونوا سب ما يدركون، أو بني السالكني وبني الواصلني إذحبمتناقضا  لدى الطائفة نفسها  

مينعاهنم من أخذ  ،وضيق أفق ،من أشياخهم. والسبب يف ذلك ضعف عند هؤالء السالكني 
احلق أىن ُوجد. وقد يعود يف أحيان قليلة إىل ضعف عند الشيوخ، أي يف طريقة تربيتهم 

ال خيرج منه دون أعطاب إال  ،وحصرهم للمريدين يف مظهريتهم. وهذا إشكال تربوي/ حتقيقي
من املشايخ. ومن هذا الباب سبب انقطاع من مات عنه شيخه. فتدبر هذا الكالم  الُكمَّل

 فإنه من أنفع العلم إن كنت تعقل! 
 
 السماع - 3
وهو إنشاد الشعر الصويف ابألنغام واألصوات احلسنة، مما يتضمن ذكر هللا ورسوله صلى هللا   

 عليه وآله وسلم، ويتضمن التنبيه إىل مقامات السلوك وآداهبا وعلومها. فمن حيث املضمون 
فال شك أنه ذكر من مجلة األذكار. ومن حيث اقرتانه ابلغناء، فال شك يف جوازه.  )املعىن(

أو جعله    ،صل الفقهاء القول يف هذا، فلينظر يف مظانه. هذا ما مل يعتقد املرء وجوبه مثال  وقد ف
 فإنه عندئذ يصري بدعة.  ؛من أركان الطريق شرطا  وركنا  

 
 .عنه هللا رضي األشعري موسى أيب عن( 111/ 1) صحيحه يف مسلم أخرجه - 90
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 وقد انقسم الصوفية أنفسهم من السماع قسمني:         
قربه من إدراك و  ،قسم اعتمده يف الرتبية، وهم األكثرون، بسبب فعله يف النفوس -        

وال يدري ما  ،العامة. وُنص هنا األنغام دون معاين الكالم. فكم من واحد ينفعل لألنغام
ال يستطيع التعبري عنها. أما معاين الكالم فهي من   ،إال أنه جيد معاين جمملة ؛سبب انفعاله

هيئ عامل م ،اختصاص أصحاب املعاين، أي أصحاب التفصيل. والسماع ابلنسبة إىل العامة
مما حيجب عن   ،إىل ما يذمه الشرع  ،لقبول الوعظ يف النفس. ذلك إن مل ينحرف يف مدلوله

احلق؛ فإنه إذ ذاك يصبح مـُحرّما . وهلذا السبب كان الشيوخ األولون حيرمون السماع على 
 الذين ال قدم هلم يف املعىن.  ،األحداث )املراهقني( وعلى املبتدئني

 من الصوفية، فهم األكابر الذين مل يعتمدوه ومل مينعوه، إمنا ذموا من أما القسم الثاين  -        
سواء أكان يف ُساع أم غريه.    ،تقيد به. وهم رضي هللا عنهم مل يريدوا ملريديهم أن يتقيدوا بشيء

لبعد   ،هم خاصة الصوفية الذين تنفر العامة عنهم يف الغالب  -شيوخا  وتالميذ- ومثل هؤالء 
أوضحنا لك وميز وكن من املنصفني. وخالصة القول، أن السماع عند  غورهم. فاعلم ما

اشتدت عليها وطأة العمل، بقدر ما تستعيد   ذاإ ،األولني كان يستعمل للرتويح عن النفوس 
 نشاطها وتعود إليه. 

أما ما حيدث عند السماع من حركات وأصوات واضطراب، فهو من احلال الطبيعي؛          
  )نعين العامة من الصوفية   أي هو من انفعال طبيعة اإلنسان للسماع. وهو حال العامة كما مر

(. مث إنه حمل الدعوى لدى املريدين؛ وقد يهلك به املرء. فإن احلركة مستدعية ومن غريهم 
من السكون، ألن السكون عدم والعدم أصل. ومن لزم أصله ال لوم عليه. وعلى    للميزان أكثر

العموم فكلما كان املريد أقرب إىل األحوال السُّنّية، فهو أكمل. والشيخ الرابين هو املرجع يف 
 وتركيب العالجات ال حيسنه كل أحد.  ،احلكم هنا، ألن االستعدادات ختتلف 

صوصية عصران، من عموم الغناء احملرم، حىت ال يكاد خيلو منه  ولعلنا إن نظران إىل خ        
بيت من بيوت املسلمني بسبب أجهزة اإلعالم، ملنا إىل القول ابلسماع حىت يكون بديال  عن 
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الغناء املذكور، وحىت يسهل على العامة االنتقال من حال اجلفاء إىل حال الصفاء دون كبري  
 حكام اليت ذكرت سابقا . ملريد لألعناء؛ مث بعد ذلك خيضع ا

 
 الذكر  - 4

قد أنكر بعض الناس على الصوفية اعتمادهم الذكر بصيغ خمصوصة وأعداد معلومة؛         
 وما عرفوا أن الذكر ذكران:

ذكر أجور: وهو الذي يشتغل به الناس ابتغاء األجر عند هللا. وقد جاء احلض عليه          
 من قال كذا فله كذا من األجر.  ،لى هللا عليه وآله وسلميف السنة بقوله ص 

يب. وهذا من النور. وذكر وصول أو ذكر سلوك: وهو الذي يدخل ضمن التطبيب القل        
 النية.زان من حيث تاوالذكران مي

  اِبَّللَِّ  آَمُنوا  َوالَِّذينَ يف قول هللا تعاىل:  ،وقد وردت اإلشارة إىل صنفي األجور والنور        
دِّيُقونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َوُرُسِلهِ  رُُهم   هَلُم   َرهبِِّم   ِعن دَ   َوالشَُّهَداءُ  الصِّ  . [19: احلديد] َونُورُُهم   َأج 

ر  اَّللََّ  اذ ُكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها ايَ واألصل يف الذكر اإلطالق، لقول هللا تعاىل:           ا  ذِك 
. والكثرة على التحقيق هي ما خرج عن احلصر. وما خرج عن احلصر  [41:  األحزاب]  ا  َكِثري 

تغين من التزمها عن  ،أصول جامعة كاملة  ،ال يتقيد بصيغة. نعم ما جاء يف الكتاب والسنة 
لكن يبقى من حيث املقامات التفصيلية ما ال هناية له من الصيغ، وهي من تلك  ؛غريها 

األصول كالوجوه املتعددة. وإايك أن تظن أن كل من ذكر ذكرا  مسنوان  فقد ذكره من مقام 
  ،التفصيليومشهد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، هيهات هيهات..! إمنا يذكره من مقامه  

الذي هو كالوجه الواحد للمقام النبوي، مع زايدة نية التعبد ابالقتداء به صلى هللا عليه وآله 
 ،م عامل. وهذا التفصيل الذي ذكرانوالتربك بلفظه الشريف؛ فإنه يتضمن ما ال يسعه عل  ،وسلم

ة على النيب  هو ما يعطيه الذوق والشهود. وهلذا السبب مثال  اختلفت صيغ أهل هللا يف الصال
خيتلف عن مشهد اآلخر،    ،صلى هللا عليه وآله وسلم؛ إذ مشهد كل واحد منهم رضي هللا عنهم

 ومن حيث الوقت. فتنبه هلذا واعتربه تنتفع! ،من حيث التجلي
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يدعونه بصيغ أهلمهم  مث انظر إىل الصحابة رضي هللا عنهم، أمل يكونوا يذكرون هللا و         
ويثين عليهم؟! بل أمل يقر   يهايقرهم عل ،رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلموكان  ؛إايها ابتداء

يف األعمال الشرعية التوقيفية، كما   ،رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بعض ذلك الذكر
  فـََلمَّا َوَسلََّم، َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبِّ  َورَاءَ  ُنَصلِّي يـَو ما   ُكنَّا:  َقالَ  ؟!الزَُّرِقيِّ  رَاِفعٍ  ب نِ  رَِفاَعةَ روي عن 

َعةِ  ِمنَ  رَاَسهُ  َرَفعَ  َدهُ  ِلَمن   اَّللَُّ  ُسَِعَ : »َقالَ  الرَّك  دُ  َوَلكَ  رَبَـَّنا: َوَراَءهُ  َرُجلٌ  َقالَ  ،«محَِ  َكِثريا    مَح دا   احلَم 
 َوَثالَِثنيَ  ِبض َعة   رَأَي تُ : »َقالَ . أانَ : َقالَ  «َتَكلُِّم؟املُـ  َمنِ : » قَالَ  ان َصَرَف، فـََلمَّا ِفيِه، ُمَبارَكا   طَيِّبا  

تـُبـَُها أَيُـُّهم   يـَبـ َتِدُروهَنَا َمَلكا    . (91) «َأوَّلُ  َيك 
فلو كان إنكاٌر، لكان من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، يف موضع شديد         

كما هو معلوم عند أصحاب السنن    ،اخلصوصية كالصالة. بل إقراره صلى هللا عليه وآله وسلم 
تشريع، وهو هنا فتح ألبواب الذكر على مصراعيها؛ خصوصا  من ابب أوىل، خارج الشعائر،  

اليت قد   ، و. ومع هذا إن استثنينا الصالة على النيب صلى هللا عليه وآله وسلمويف منطقة العف
فإن   ،واليت مردها إىل السبب املذكور آنفا   ،من شيخ إىل شيخ ،ختتلف أحياان  وليس دائما  

عن األذكار املسنونة. فهل    ،الشيوخ ال يكادون خيرجون يف األوراد اليت يوظفوهنا على تالميذهم
 .. نكار؟بقي جمال لإل

أما الذكر ابألُساء اإلهلية، فهو من األذكار اخلاصة اليت مل ترد يف األذكار املسنونة         
ابإلذن العام. ومعلوم أن اخلاص حيتاج إىل إذن خاص من هللا ورسوله، أييت غالبا  عن طريق  

 الشيخ الرابين. 
ل شيء حكمة ينطوي عليها أما الذكر ابلعدد، فهو من مراعاة أسرار العدد؛ إذ لك        

عند أويل األلباب. وليس كما يظن الغافلون الذين يَُسّوون بني الشيء وعدمه غالبا . ولو علموا  
واليت من أخصها اختاذ شيخ  ،لسارعوا إىل األخذ أبسباب اخلروج عنها  ،سوء حاهلم

 الستكشاف املراتب اجملهولة لديهم من الدين. 

 
 .عنه هللا رضي أنس عن( 99/ 2) صحيحه يف ومسلم له، واللفظ( 159/ 1) صحيحه يف البخاري أخرجه - 91
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 ،ب األذكارلوالت وواردات خمتلفة، تعني على الشيخ املريّب أن يركّ ولـّمـا كان للذكر مد        
حىت ينقلهم من مقام إىل مقام أرقى منه. إذ ليس اخلائف    ؛حبسب ما تقتضيه أحوال السالكني

كالراجي، وال النشيط كالكسالن، وال املرتوحن كالرتايب، وال ذو اهلمة العالية كاملتثاقل إىل 
 إىل غري ذلك ...  ؛عاىفاألرض، وال املبتلى كامل

والسر يف كون املرء ينتفع )االنتفاع هنا القرب ال األجر( ابلذكر الذي أيخذه عن          
الشيخ وال ينتفع من الذكر الذي يوظفه على نفسه من نفسه، وإن كان يف اللفظ متشاهبا ،  

 هو: 
 علم الداء وال الدواء. كون الشيخ على بصرية يف ذلك، خبالف املريد الذي ال ي  -ا           
 ،أن املريد يف اختياره لذكره واقع حتت هواه. وإن هو اتبع أمر الشيخ يف ذلك -ب         

فقد خالف هواه من أول قدم. ويف ذلك بركة كبرية ال يعلمها إال من خرب األمر بنفسه. 
 ز. واملطلوب من الطريق هو اخلروج عن اهلوى ال غري. فمن حتقق له ذلك فهو الفائ

فإن قلت: إن الصحابة مل يكونوا ميضون غالب أوقاهتم يف الذكر كما تفعل الصوفية؟          
فاعلم أن جل الصحابة كانوا ذاكرين هلل على كل أحياهنم. وإايك أن تشك يف ذلك! وذلك 
بربكة مشاهدة النيب صلى عليه وآله وسلم. والصوفية عند عكوفهم على الذكر إمنا يرومون هبذا 

بلوغ بعض حال الصحابة رضي هللا عنهم. واملقصود هبذه احلال، ذكر   ،ع من اجملاهدة النو 
على اختالف تقلبات األبدان يف األعمال واألحوال. فهل ترى اي أخي  ،القلب وذكر الروح

يف هذا خمالفة ألصل؟ أم تراك تقول اآلن كما نقول حنن: إن املخالف لألصل هو من يرضى  
زايدة على غفلته يف أعماله وأسبابه الدنيوية؟ وعدم   ،عماله التعبدية ابحلجاب والغفلة يف أ

هلو املصيبة والرزية؛ ألنه داع هلم إىل الثبات   ،الشعور هبذه احلالة الدنية عند بعض العلماء والعّباد 
 عليها. وهذا عينه اجلهل املركب. وقد قيل: من أويت الشعور، فقد حتقق له نصف السلوك. 

هر ابلذكر، والقول بعدم صحته، فهذا حمض افرتاء؛ ألن السنة نصت على السر  أما اجل        
أو يف السفر عند صعود   ،كما نصت على اجلهر، حبسب املواطن. كما كان حيدث عند الغزو 

استشراف العمران. واختالف األحوال والظروف مما جيب  عند أو  ،املرتفعات أو نزول الوداين 
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أن يراعى إن كنا نفقه الدين. ويف عصران، الذي جهر فيه الفاسقون بفسقهم، وجترأ الداعون 
  ،إىل الكفر إبعالن دعوهتم، ينبغي أن يكون لنا جهر ابلذكر يف مقابل ذلك؛ إعالء  لكلمة هللا

ا  للشياطني الذين يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم.  وتذكريا  إلخواننا من املسلمني، وتبكيت
  أِبَفـ َواِهِهم   اَّللَِّ  نُورَ  لُِيط ِفُئوا يُرِيُدونَ وهذا اجلهر الذي ذكران من إمتام هللا لنوره، كما يف اآلية: 

ب اإلمام أيب هو مذه ،. وهذا الذي أوردان[8: الصف] ال َكاِفُرونَ  َكرِهَ   َوَلو   نُورِهِ  ُمِتمُّ  َواَّللَُّ 
 مدين األندلسي دفني تلمسان يف زمانه رضي هللا عنه. 

 ومن األذكار املسنونة القارة عند أهل هللا:         
االستغفار: بقصد حتقيق التوبة يف كل وقت. فإن ذلك من حال األكابر، أنبياء         

 وِصّديقني. 
حتقيق االقتداء به. إذ ال قدوة إال  الصالة على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: بقصد        

هو صلى هللا عليه وآله وسلم. ومن يظن أن الشيخ قدوة منفصل عنه فقد جهل. أال ترى أن 
 إال إبذنه صلى هللا عليه وآله وسلم؟!  ،الشيخ الرابين ال يتصدى لإلرشاد

ذكر: ال إله إال هللا: وقد ورد احلض عليها يف السنة كثريا  وهو مشهور. وقد خص قوم         
هذا الذكر حبال البداية؛ والتحقيق أنه من األذكار املصاحبة كاالستغفار. فهو للبداية والوسط  

 والنهاية؛ لكن بشهود خمصوص وبوارد خمصوص. 
هنا إىل أهنا حتتاج إىل إذن خاص، فال داعي ألن فقد سبق أن نب ، أما األذكار اخلاصة        

 نتطرق إليها هنا. مث ينقطع الذكر ابنطواء الذاكر والذكر يف املذكور.
 
 الطريقة  - 5

الطريقة هي املنهاج االجتهادي الذي يلتزمه الشيخ يف تربية مريديه. وهو أمر عائد إىل          
 ذوقه اخلاص وعلمه. وينبغي عليه فيه أن ال خيرج عن حدود الشرع احلكيم. 
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  ، كل هذا ما دام املريد مل يبلغ مرتبة الكمال؛ فإذا بلغ فإنه أيخذ من الشرع حبسب وقته         
مبذهب الشيخ. نقول هذا ألنه جمهول عند املريدين؛ وإذا رأوه من أحد، ظنوه ضاال  بدون تقيد  

 ترك هذا للشيخ فهو أدرى به.  ،ىلوأمثوا بذلك؛ خصوصا  إن وقعوا فيه ابلسوء. واألو  
أما ما ينسبه بعض اجلهلة إىل طرائق الصوفية الذين مضوا ويلصقونه هبا، كاختالط          

ار األصوات املنكرة، واحلركات الغريبة املنافية للطبع السليم، وأعمال  الذكور ابإلانث وإصد
السحر والشعوذة؛ فما هو من التصوف وال من اإلسالم، إن كان عن اختيار ال عن غلبة. 
والغريب أننا جند الرتكيز على كل هذا من قبل الناظرين، حىت لكأنه هو التصوف! وال شك 

واليت ال خترج يف   ،قيقة اليت هي منزهة عن سفاسف األمورأن ذلك مينع الناس من إدراك احل
عن حدود الشرع كما نؤكد مرارا . بل إننا مل نر على مر األزمان أحرص على   ،صورة الكمال

وأكمل منهم  ،إذا كانوا أفقه من غريهم يف الدين ،الشريعة من الصوفية. وليس ذلك مبستغرب
 يف التدين. 

اختالف يف االجتهاد كما مر، الذي اتسع له التشريع؛ فال  واختالف الطرائق، هو        
جمال لإلنكار عند املنصفني. لكن، يف مقابل ذلك ال بد أن حنذر مما يقع فيه بعض املريدين 

وإنكار على الشيوخ اآلخرين، ظانني أهنم يف ذلك يقومون مبا ينبغي من  ،من ازدراء لغريهم
قد أدى هبم إىل أعمال شنيعة أينف  ، ة جهل واضحتعظيم لشيخهم وطريقته. وهو يف احلقيق

قد أصبحوا   ،منها عامة الناس؛ فما ابلك مبن اُنرط يف سلك التخصيص. وهم أبعماهلم تلك
فاحلذر  .يفسدون أمرهمويشقون صفوفهم و  ،من أعوان الشياطني الذين يفرقون بني املسلمني

 احلذر!.. 
فهموا منه أنه أوحد زمانه وفريد    ، خهم كالما  وقد يكون سبب ذلك، أهنم ُسعوا من شي        

غري   الواحد الزمان حىت لتجد من القائلني به يف  عصره وأوانه. وهذا قد يبدر من الشيوخ،
رضي هللا عنهم صادقون. وفهم كالمهم ال يكون   (واحد. وهم كلهم )نعين الرابنيني ال غريهم 

ريدين إن أرادوا السالمة، تعظيم على الوجه الظاهر، بل حيتاج إىل علم خاص. وحسب امل
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شيخهم دون احلط من قدر غريه؛ ألهنم ال اطالع هلم على علم هللا يف ذلك. واألدب مع هللا 
 أوىل ابالعتبار. 

ولكي يتضح األمر أكثر، فال بد من التمييز بني الطريق والطريقة. فالطريق هو احملّجة         
يه وآله وسلم، وهي عامة لكل املسلمني على اختالف اليت تركنا عليها رسول هللا صلى هللا عل

آنفا . لذا فال ينبغي أن   على املعىن الذي أوردان  ،املراتب. أما الطريقة فهي فرع من فروع الطريق
 يغطي الفرع على األصل، وإال انتقض احلكم وانعكس األمر. 

فإن قال قائل: مل ال نكتفي ابألصل دون الفروع، خصوصا  مع ما يصاحب االجتهادات          
اليت هي فروع للشريعة.   ،الفرعية من نواقص وشوائب؟ قلنا: قس هذا على املذاهب الفقهية 

أال ترى أهنا كلها داخلة ضمنها، والشريعة شاملة جلميعها؟! هذا مع أن العوامل اليت أدت إىل 
معلومة حمصورة عند أصحاهبا. وهي رغم كل ذلك )أي املذاهب   ،ف االجتهادات الفقهية اختال

كما هو الشأن اليوم مع    ، الفقهية( قابلة لاللتغاء، إما حكما  كما هو املطلوب دائما ، وإما عينا  
العوملة. أما االجتهادات الرتبوية )الطرائق( فإن العوامل املخصصة هلا أكثر من تلك املتعلقة  
ابلفقه؛ ألهنا ميدان ملتغريات فردية. فكل فرد يف احلقيقة متطلب حلكم خاص. والطريقة اليت  

وجامعا  هلذه األحكام الفردية على اإلمجال. لذلك فالتوحد   ،يرجحها الشيخ تكون هنجا  وسطا  
من حيث الطريقة يكاد يتعذر. نعم، إن الرتبية احملمدية املتجلية يف الصحابة أكمل وال شك! 
لكن، أال ترى أن استعداد الصحابة رضي هللا عنهم يباين استعداد َمن بعدهم، ولو من حيث 

َوَِّلنيَ  ِمنَ  ثـُلَّةٌ العدد؟ فقد قال هللا تعاىل تنبيها  إىل هذا الفارق:  ِخرِينَ  ِمنَ  َوَقِليلٌ   األ   اآل 
دية. وحىت يسهل  . فلذلك وجب مراعاة كل املتغريات حىت تكون الرتبية جم[14-13:  الواقعة ]

تقبل األمر لدى عموم الناس، علينا أن نعترب االجتهادات الرتبوية املختلفة، اختالفا  يف مظاهر  
هو املريب ألمته يف  ،الرتبية احملمدية نفسها؛ إذا علمنا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

نة  م اجلزء إىل الكل، مقار احلقيقة عرب األزمان. نعم إن للمظهر الرابين اخلاص بكل عصر حك
الذي ال  ،فهو كماء النهر أو اجلدول الذي أصله البحر احمليط ؛إليه صلى هللا عليه وآله وسلم

 يقاس له طول وال عرض. 



335 
 

 

 خاتـمة الباب
 

لعله قد اتضح أن التصوف الذي هو التحقق ابلدين، على اخلصوص يف مرتبتيه         
الوسطى والعليا، هو تكميل للتدين. فإن أخذته ابلبساطة اليت سبق أن توخيناها يف الكالم  
عنه قلت: هو تكميل للظاهر ابلباطن. وإن فّصلت قلت: هو إعمال للقلب وإدراك ابلروح. 

ميل األعمال ابألحوال، وختليص األحوال من شهود األغيار. أو  وإن شئت قلت: هو تك
تقول: هو تبني أحكام الباطن بعد التحقق إبحكام الظاهر. أو تقول: هو قيام ابهلل بعد قيام  

 ابلنفس. أو تقول: هو خلوص من الشرك اخلفي بعد التخلص من الشرك اجللي. 
ين جبميع مراتبه، ال شك أنه فرض والتصوف الذي هو بكل املعاين استكشاف للد        

عني؛ أو على األقل طلب أسباب حتقيقه، فرض عني. وبدونه يبقى التدين سطحيا  قشراي ، 
ينهار أمام أدىن االبتالءات. ولتنزيل هذا املعىن على الواقع، قس حال األمة اليوم على حاهلا  

ؤمنون مبعىن املرتبة(. وانظر كيف كان  ملا كان احملسنون حمل اقتداء فيها؛ وكان املؤمنون كثرا  )امل 
 الرجل الواحد يقوم مقام أمة، بينما األمة اليوم يف أغلبيتها ال تتمكن من القيام مقام رجل! 

. لذلك وجب علينا مجيعا  إعادة ال ميكنهم إال اإلذعان ملا قلنا ال شك أن العقالء        
ع إىل من علمه هللا، واالقتداء مبن زكاه هللا.  األمور إىل نصاهبا، بتقدي من قدمه هللا، واالستما 

فإن قيل كما يقال عادة: وأين جند مثل هؤالء؟ وكيف َنمن أن ال ُُندع فننخدع؟ قلنا: عليك  
والتوكل عليه حقا . وحمال بعد ذلك أن تضل! مث إن كنت ختاف على  ،ابلتوجه إىل هللا صدقا  

وإن كنت ختاف عليها الشرك، فينبغي أيضا  نفسك الضالل، فينبغي أوال  أن ال تكون عليه. 
أن ال تكون متصفا  به. نقول هذا حىت نبني أن فاقد الشيء ال يصح منه اخلوف عليه، بل هو  
تلبيس من اللعني إبليس، خيلط األمور على من ال حيسن التمييز. واعلم أن هللا بفضله ومنِّه، 
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ال يقعد عن طلبهم إال من خُياف عليه سوء  مل خُي ِل أي زمان من أئمة داعني إليه على بصرية.
 العاقبة، نسأل هللا السالمة. 

أما ما يشيع من كون أهل التصوف أهل انزواء وقعود وختلف، فال بد من التفصيل         
 فيه:  

وبني الواصل خبصوص هذا األمر. فاملريد السالك،    ،أوال  جيب أن منيز بني املريد السالك        
لكي  ،منشغال  بتكميل نفسه، فإنه ال بد له من العزلة بقدر احلاجة والضرورة ومن حيث كونه

فال ينتظر  ،ويتمكن من حتقيق السري. ومن مل يعتزل أو يقلل من اخللطة  ،تنفتح عني بصريته
 ،وإن أكثر من األعمال. غري أنه يستحب يف العزلة أن تكون عن إذن شيخ عارف  ،منه شيء

حىت ال يقع املرء يف الضرر من حيث ال يشعر. وحىت ال حيّمل نفسه أكثر مما تطيق فيختل  
 مزاجه. واملراد كما هو معلوم هو حتقيق النفع واجتناب الضرر.

أصبح مؤهال  ألن ميشي يف الناس على أما الواصل فقد حترر من ومهه ووساوسه، و         
هو ال  . لذا ف [28:  احلديد] ِبهِ  مَت ُشونَ  ا  نُور  َلُكم   َوجَي َعل  بصرية، كما ذكر هللا ذلك يف قوله: 

خصوصا  إن كان ممن أقامهم هللا هادين للعباد. ومن كان كذلك    ؛خيشى عليه من خمالطة الناس
 فال يقال عنه منزٍو. 

راد كما يف زماننا، عدم اشتغاهلم ابلسياسة، فلعل ذلك يعود إىل عدم أهلية فإن كان امل        
جمتمعهم ألن أيخذوا بيده: كما لو كان اإلنكار عليهم كثريا ، أو حجبوا عن إدراك العقول 

فوقع النفور منهم. ويف هذه احلال فإهنم غري ملومني يف انزوائهم، وهم مراعون يف  ،الضعيفة
ذلك الشرع واآلداب. زد على ذلك أن السياسة ابملعىن املستورد الذي نراها عليه اليوم، ال 

يف سبيل حتقيق مآرهبم اليت ال متتُّ  ،الذين ال مييزون بني حالل وحرام ،تصلح إال للشياطني
بصلة. لذلك فإن الصوفية أبعد الناس عن هذا الصنف من السياسة. لكن هذا ال   إىل األمة

وال يهتمون أبمرها؛ بل إننا نرى األوان أواهنم، إن شاء هللا.  ،يعين أهنم مقطوعون عن األمة
وبعد أن   ؛لى األمة بعد أن كان أسالفهم هلاوصاروا ع  ،وبعد أن أصاب الداء أغلب الفقهاء

وحار الناس بني ما ينبغي أن يكون والواقع املشحون مبا ال ينبغي أن  قل اإلميان وضعف،
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إىل هؤالء املعروفني اجملهولني، عسى أن يكون   ،يكون؛ نرى أن األنظار بدأت تتوجه من جديد
عندهم دواء هلذه احلالة املستعصية. نعم، إن التقدم حنوهم ما زال بطيئا ، واحلذر ما زال قائما ؛  

ات حنوهم فيه خري كثري. كيف ال وهم بضعة من نوره صلى هللا عليه وآله لكن جمرد االلتف
 وسلم، الذي هو الرمحة املهداة من الرمحن الرحيم. واحلمد هلل رب العاملني. 
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 الدين وكمـال اإلدراك 
 

تناولنا يف الباب السابق التكميل داخل الدين، نرى أنه من الضروري الكالم بعد أن         
بشيء من التفصيل عن هذا الكمال الذي يوفره الدين للعقل، أي لإلدراك؛ حىت نبني ما 
يستفيده اإلنسان من التدين. نريد بذلك قطع الطريق على القائلني أبن التدين قضية عاطفية  

ين رمبا قد يؤثر يف توجيه السلوك للفرد، لكن ال عالقة له بتوسيع ثقافية اجتماعية؛ وأن الد
ف به، كماليا  قد تستدعيه بعض اإلدراك لديه. هم يريدون بذلك جعل الدين، إن اعرتُ 

إن هي توغلت فيه حىت شّذت عن  ،اليت قد تلج مرحلة املرض واالحنراف ،النفسيات اخلاصة 
حيوز رضى مجيع األطراف، مبن فيها الشيطان لعنه    حميطها. لذلك جيري اليوم احلديث عن دين

 هللا... 
ال شك أن اآلراء املتضاربة بشأن الدين، الذي نعين به دائما  اإلسالم، ال حتتكم إىل          

معايري مشرتكة؛ وليست دائما  هتدف إىل احلقيقة. والذي يكاد ال يبصر شيئا ، هو اإلنسان 
من الرسائل اإلعالمية املختلفة، أفقدته مع املدة وشدة  البسيط، الذي يتعرض إىل كّم هائل

 التأثري القدرة على االستجابة. وبقي متفرجا  يف ساحة هو فيها جواد الرهان. 
وإن أردان أن نتبني ضرورة التدين، ال بد لنا من أن نقارن بني املتدين وغري املتدين. أو         

دون غري املتدين، حىت نعرف الفرق ونلمس مواطنه   على األقل ما ميكن أن يتوصل إليه املتدين
ومنيز درجاته؛ وإال نكون غري ملتزمني ابملنهجية العلمية واإلنصاف. ولعل أبرز جمالني  ميكننا 
تناوهلما إلجراء تلك املقارنة مها: الفلسفة وعلم النفس. الفلسفة من حيث كوهنا جمال الفكر 

إىل سرب أغوار الباطن اإلنساين. ورغم أن الفلسفة   اجملرد، وعلم النفس من حيث كونه يقصد
ورغم أن علم   ؛الباطنقدمت خالهلا قراءات خمتلفة للوجود الظاهر و   ،قد قطعت مراحل متمايزة
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النفس، وإن مل يكن عريقا  كالفلسفة، قد تطور منذ نشأته وتشعب، وحاول أن جيتلي ما يعتمل 
فإنه ال بد أن نعرتف أبن هذين اجملالني   ؛كله   لعله يعثر على منطق لذلك  ،يف ابطن اإلنسان 

اليت ينبين عليها الوجود اإلنساين.   ،على اخلصوص، مل يصال إىل ما ميكن تسميته الثوابت الكلية
ال انفصام له كما هو مأمول. نقصد   ،ومل يتمكنا من ربط اإلنسان بواقعه ربطا  مطابقا  مَؤسَّسا  

اليت يسهل تبينها لدى أغلب الناس. هذا، وإن  ،ات الظاهرية ال املتغري  ،ابلواقع هنا الثابت منه 
  ،هو أيضا  حييلنا على الثوابت مرة أخرى. من أجل هذا كله   ،كنا نرى أن إدراكها على احلقيقة

كانت كل مرحلة من مراحل اتريخ اإلنسانية، على األقل حسب ما يراه أصحاب املنطق  
لـم تـَُتبنّي  ،التارخيي، متتاز بفلسفتها اخلاصة. لكن الواقع املشرتك املستمر يف مقابل ذلك قليل

جة،  بطريق التفلسف أو بطريق التجربة املخربية. وابلنتي ،إن مل نقل من احملال أن تـَُتبني ،معامله 
ضمن هذا احليز الذي اخرتانه ميداان  للمقارنة،  ،ال ميكن أن نتحدث عن بلوغ العلم الشايف

 عن كل األسئلة العالقة.  ،تقدي أجوبة صحيحة وغري قابلة للنقض فيه حبيث نّدعي 
وحنن من جهة أخرى، إن استثنينا اإلجنازات الصناعية والتقانية اليت هي متغريات          

نكاد جند فرقا  يذكر بني اإلنسان القدي )ابملعىن التارخيي( وبني اإلنسان املعاصر.  اإلنسان، ال
هو اجلانب الثابت احملتجب خلف املتغريات، والذي ال زال العلم  ،هذا اجلانب عند اإلنسان 

 رغم كل ما يقال ويلقن. ،من طريق العلوم غري الدينية ،به قليال  
إىل أولئك احملجوبني ابملتغريات، الذين يعتقدون أن حقيقة  وال ينبغي أن نلتفت هنا         

وإن كانت مرتابطة؛    ،عن بعضبعضها    غري. والتاريخ عندهم حلقات مستقلاإلنسان تتبدل وتت
ألنه حتما  ال ميّثل لديهم احللقة النهائية،   ؛حىت ابلواقع الراهن   ،مما يؤدي هبم إىل نوع من الكفر 
 ون أن يعلموه.حلقة الكمال الذي ينشدونه د

نعم، إن الفلسفة قد قدمت مقارابت ال تنكر، لكن ما زلنا نؤكد على قصورها الذي         
سنعرض إىل بعض جوانبه فيما بعد إن شاء هللا تعاىل. وهنا أييت عرض الدين بصفته بديال  

نهم وقد تنبه إىل هذه احلقيقة بعض فالسفة العصر، وم ،ومتمما  يف عملية التعرف. كيف ال
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الفيلسوف اإلجنليزي "والرت ستيس"، الذي يرى أن الفلسفة قد بلغت انسدادا  ال ينقذها منه 
 إال التصوف. نعم التصوف!

ولكن يريد   ؛د حنن يف إبرازها والداللة عليهااليت جنه   ،هو يقينا  ال يعلم حقيقة التصوف        
 من املعادلة املعرفية.  ،أن يشري إىل أفق غييب ومغّيب

وال أبس اآلن، أن نتطرق لبعض املقوالت الفلسفية والنفسية بغرض تبني املستوى         
اإلدراكي الذي أنتجها، واخللفية احلقيقية اليت ولدهتا، ومدى مقاربتها للحق أو بعدها منه. 

عصران، وإن كان   ملا نشاهده من حضور هلذين اجملالني يف ،نفعل ذلك بنوع من االضطرار
فحسب.  «املثقفة»على النخبة  ،ظاهر األمر يدل على اقتصارمها 
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 الفلسفة والدين 
 

إن الفلسفة اليواننية تُعترب الفلسفة األم عند الدارسني. لعل ذلك بسبب تكوينها          
لتيارات وأنساق ذات معامل مميَّزة ومبادئ فارقة. أما من حيث كون الفلسفة حماولة إجياد أجوبة 
  عن األسئلة األساسية: من أان؟ من أين أتيت؟ وإىل أين أان ذاهب؟ فال شك أن الفلسفة أقدم 

من ذلك. وال نقول كما يقول البعض أبن قدمها قدم اإلنسان نفسه، ألن األسبقية على  
 كن جماوزهتا! متألن له عواقب ال  ،. فاحلظ هذا ، من غري شكاألرض كانت للوحي

والفلسفة اليواننية على عهد سقراط وأفالطون، متثل أقصى ما ميكن أن يتوصل إليه         
ابملقارنة إىل   آنذاك،  مما سواه لإلدراك، بسبب بساطة مظاهر احلياةالفكر؛ يف منوذج هو أقرب  

األزمنة الالحقة. ولعل، بل من شبه األكيد، أن الفلسفة وقتذاك مل تكن ختلو من أثر بعض  
للحفاظ على البناء السليم للمجتمع. وهو كما   ،النبوات. وهو ما جعلها تربز ضرورة الدين

من دالئل كمال العقل اجملرد. وإذا تقرر لدينا هذا، فال   ،«لدينمراتب العقل وا»بيّنا يف كتاب  
أبن كل فلسفة جاءت بعد ذلك ملغية للدين أو منقصة من قيمته، هي نكوص    ،بد من القول

وارتداد إىل النقصان. وما ذلك إال بسبب اجلزئية اليت ستميزها )أي متيز  ،للعقل على عقبيه
ام الذي حصل فيها. خذ على ذلك الفلسفة املادية  واالقتطاع عن النسق الع  ،الفلسفات(

 مثال . 
أما املبادئ اليت أقام عليها أفالطون مجهوريته، فهي أقصى ما ميكن لعقل جمرد أن         

يتوصل إليه. بل نراها أفضل مقاربة لنظام احلكم الذي أسسه اإلسالم. ولكي تتعرف فضل 
ة أفالطون بدولة اخلالفة، جزءا  جبزء، فيتضح لك الدين على العقل، ما عليك إال أن تقارن دول

يف استجالء األمور. مث قس بعد ذلك كل ما   ،من حيث ما هو فكر  ،قصور العقل وحده
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إن كنت من أهل   ،واعمل على مقابلته مبا يناسبه يف الدين ،ميكن أن يكون موضوعا  للفلسفة 
:  النساء] ا  َعِظيم َعَلي كَ  اَّللَِّ  َفض لُ  وََكانَ الفقه فيه، تظهر لك نعمة هللا على اإلنسان، 

. وال أظن أن أحدا  من الفالسفة يعرف فضل الدين ومكانته كأفالطون. ولو أنه أدرك  [113
 ،لكان من أكابر العارفني بسبب نفاسة جوهره. يؤكد هذا ما قاله إمام زمانه  ،النبوة واتبعها

اإلنسان »د ذكره أفالطون يف كتابه النفيس الصويف الكبري عبد الكري بن إبراهيم اجليلي، عن
 ، وثناؤه عليه مبقتضى ما أعطاه كشفه الصحيح. نفعنا هللا به وأبمثاله. « الكامل

واألفق الذي الح ألفالطون وأمثاله كفرنسيس بيكون صاحب أطلنتس اجلديدة، ال          
لفلسفة. هذا ما ل  ا  منقذعند اقرتاحه التصوف  ،شك هو نفسه الذي عرب عنه والرت ستيس

إال يف صياغة بعض كليات املعرفة. أي إهنا مل حتط  ،يؤدي بنا إىل القول أبن الفلسفة مل جُت دِ 
ابلكليات مجيعها من جهة، ومن جهة أخرى مل تستب جزئيات الكليات املدركة لديها على 

عيش، إمنا هو  وجعلها هنج    ،الوجه املطلوب دائما . وتبيّن الناس آلراء فلسفية يف زمن خمصوص
عائد إىل تغليبهم الظن أبفضليتها ال غري. ولو افرتضنا عقال  مشرفا  على مجيع األزمان، متمكنا  

 ؛رفضه لالستنتاجات الفلسفية وحدها من استيعاب الفوارق واخلصوصيات املرحلية، لظهر لنا 
فلسفي العميق عدم جدواها يف إبالغ الناس سعادهتم )ابملعىن ال ،بل لظهر له أكثر من غريه

الذي يقارب املعىن الديين(، وكان فيها من الزاهدين. نقول هذا حىت نبني أن العقول اليت ما  
مبعناها احلقيقي،   ،زالت مشرئبة إىل الفلسفة يف زماننا، إمنا هي عقول ال يعتد هبا يف جمال املعرفة 

 رغم ما حتظى به من مكانة لدى املقلدة. 
شك سننبهر أمام العمق  ينوزا وفلسفته يف الطبيعة واإلهليات، الولو أخذان مثال  سب        

الفلسفية. لكن، من    «وحدة الوجود»الذي يتحلى به، حىت ليمكننا القول أبنه من القائلني بــ  
آخرا . وهبذا ال ميكننا اعتبار  نصرانيةمث ال غري اخلفي حضور اخللفية الدينية عنده، اليهودية أوال  

ويعلي   ،سبينوزا عقال  جمردا  خالصا . وهذا ال يعيبه إال عند الفالسفة؛ أما عندان، فريفع من قدره
وابلتايل عند أتباعه  ،من شأنه. وخبالف عالقة اإلنسان ابلطبيعة وابهلل اليت جندها عند سبينوزا

جه الذي من هللا إىل الطبيعة وإىل اإلنسان  واضحة نسبيا ، جند اجلانب اآلخر الذي هو الو 
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)ابملعىن  ابهتا ، بدائيا  وال خيلو من توهم. وما ذلك إال ألن هذا الفيلسوف ما خرج عن عقله
الذين ال  ،اللغوي الذي هو التقييد(، بل ما خطر له أن خيرج. وما هو ببدع من الفالسفة 

إدراكهم، يهدم عليهم األسس اليت أنسوا  يطيقون املغامرة يف املطلق، ألنه يف نظرهم وحبسب 
هبا عند استقرائهم الوجود. ومن نتائج ذلك على الفلسفة عموما ، أن كانت الروابط بني تلك 

ك كل أحد، لكن األمر  األسس غري ممحصة، ويف أحيان كثرية ملفقة. نعم، قد ال يتبني ذل
 ملن تتبع وتقصى.  ،على ما قلنا

ولو مبقارابت    ،يال  إىل املعرفة حقا ، لكانت توصل إىل غاية واحدةولو كانت الفلسفة سب        
ويف أمهات املسائل. فلما وجدانهم كل يقول قوال  خمتلفا  عن    ،خمتلفة؛ على األقل عند أكابرهم

صاحبه، علمنا أن عقوهلم هي احلاكمة عليهم. فهم ما أعطوان يف احلقيقة إال صورة عقوهلم،  
غري ممسوس من ِقَبلهم. فانظر يرمحك هللا ما أمحى هذا  ،يهم عذراي  وبقي الوجود ابلنسبة إل

 اجلناب! 
كشف احلجب  »ذكرانها يف  ،أضف إىل كل ذلك ما حجب الفالسفة من حجب         

ومن أخصها الزمان. لذلك جتدهم ينظرون إىل اإلنسان على أنه كائن اترخيي، كان   «اإلدراكية
أو يقارب اإلنسان. بل وصلت صورته عند نيتشه  ،ئا  إنساان  مث صار شيئا  فشي ،بدائيا  جاهال  

ألن اإلنسان قد   ؛غرو أن هذا التصور جمانب للحقيقة إىل اإلنسان الكامل )السوبرمان(. وال 
  ، خلقه هللا وعلمه ابتداء. واملراحل اليت هبط فيها عن ذلك املستوى، فإمنا ألنه أخطأ السبيل

 َخَلق َنا َلَقد  وهذا املعىن وجه من وجوه قول هللا تعاىل:  وانكفأ على نفسه يف أخذ العلوم.
ن َسانَ  َسنِ  يف  اإل ِ َفلَ  َرَدد اَنهُ  مُثَّ   تـَق ِويٍ  َأح    الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ   َساِفِلنيَ  َأس 

رٌ  فـََلُهم    . [6 - 4: التني] مَم ُنونٍ  َغري ُ  َأج 
. فتجد من نّظر أما الفلسفة السياسية فقد اختلفت ابختالف العقول أيضا           

كسقراط، ومن رّجح الدميقراطية املعّدلة كاملتأخرين، واملزاوجني بينهما كسبينوزا   ةلألرسطوقراطي
ن وأفالطون. والسؤال هنا هو: هل َنخذ جبميع املقوالت الفلسفية يف هذا الشأن، ابعتبار أ
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حبسب ترجيحنا الشخصي،   ،نرد بعضا  دون بعض مسوف قد أصاب بعض احلق؟ أكل فيل
 فينتج عن ذلك عدم اتفاق على رأي؟

على   ال شك أن الفالسفة غفلوا، متقدمهم ومتأخرهم، عن كون العقل ال يُتخذ َحكما          
وهو ما   ،األحكام املراتب وابلتايل ارتفعت وإال اختلطت  ؛نفسه، أي على ما هو من جنسه 

 ألن احلاكم أعلى يف املرتبة من احملكوم عليه  ،ال يريده الفالسفة أنفسهم. قلنا ابختالط املراتب
واحملكوم عليه هو  ،عليه ا. وال حيجبنك ما تراه من كون احلاكم هو أيضا  حمكومحيث كان 

اخللط الذي حُنذر ال الحتاد املراتب. فاعلمه! وهذا  ،فإن ذلك الختالف الوجوه ؛حاكم أيضا  
هي   ،، اليت كما ال خيفى "الدميقراطية الفكرية" من ابب  ،منه، هو الذي تكثر الدعوة إليه اليوم 

 لن توصل إال إىل الفوضى التامة. ف ،جتريدية نظرية. وإن ُسعي إىل العمل هبا 
كما    ، وما غفل الغافلون عما ذكران، إال لعدم متكنهم من النظر إىل عقوهلم من خارج         

أشرَي إليه مرارا . فإن قلت: فما احَلَكم اجلدير ابحلُكم على العقول، حىت ُنرج من هذه املعضلة،  
  ، «فاضال  »؛ وحىت نتمكن ابلتبعية أن ننشئ جمتمعا  إنسانيا  أ وحىت يُتبني الصواب من اخلط

قول عجزت عن بلوغ مواصفاته عقول إنسانية فذة؟ قلنا: ذاك هو الوحي. فالوحي الذي هو 
خالق اخللق العليم هبم، وقول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم املرتجم عن هللا؛  ،هللا تعاىل

 هو احَلكم األعلى. فما أمضاه من أحكام العقل فهو اهلدى، وما رده فهو الضالل. 
ا وجدوا بسبب م  ،ولعل الفالسفة الذين أقروا بوجود هللا ومل يستنريوا بوحيه، إمنا مل يفعلوا        

واستغالل له؛ زايدة على التحريفات اليت كانت من وضع  ،قومهم عليه من تسطيح للدين
جعل الدين يف نظرهم عائقا  عن املعرفة، وهم الذين ينفرون عن   ،عقوهلم القاصرة. كل ذلك

ويسلكون السبل املهجورة طلبا  هلا. وما أخطأوا يف ذلك؛ فإن العادات والعقائد  ،املألوفات
ال يتميزون عنهم يف شيء؛   ،لكانوا كعامة قومهم  ،هبا  ات. ولو أهنم قبلو كانت قد عمّ   ،افية اخلر 

واحلال أهنم متميزون. أما لو قّدر هلم أن يتصلوا ابلوحي اإلهلي اخلاِت، يف مظهره األصلي  
واألصيل )ما فوق املذاهب(، وقدرت هلم اهلداية والتوفيق، لرأينا أانسا  آخرين ارتقوا أعلى  

 وانلوا حظا  كبريا  من النور.  ،الدرجات اإلنسانية
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تقرر عند الفالسفة وجود قوانني حاكمة على املظاهر الوجودية، وتقرر عندهم أهنا  لقد          
ال تتبدل. هذه القوانني هي ما جاء ذكره يف الوحي ابسم السنن اإلهلية؛ فقال هللا تعاىل فيها:  

 َتـَب ِديال    اَّللَِّ   ِلُسنَّةِ   جتَِدَ   َوَلن    قـَب لُ   ِمن    َخَلت    َقد    الَّيِت   اَّللَِّ   ُسنَّة  [23:  الفتح]مل يستطيعوا   ،. لكنهم
تبينها. وإن تبينوا، فما تبينوا إال بعض مظاهرها احملسوسة أو املعقولة، واليت تدخل ضمن  
القوانني الفيزايئية أو الرايضية وما شابه. ولو تبني الفالسفة احلقائق، لوجدوا األسس اليت ترجع 

ية؛ يف يت يظنها اجلاهلون مولدة احلركية الفلسفإليها الثوابت واملتغريات؛ ولرفعت عنهم احلرية ال 
 .التبنّي  لكن سبيل النظر ال تعطي ذلك  ؛حني ما هي إال حرية اجلهل 

لغة النظر ومدركاهتا، هي ابلنسبة  ،أو على األصح ،بد من القول أبن الفلسفة مث ال        
بدا للعامة عميقا .    وإن   ،إىل احلقائق كلغة الصبيان وإدراكهم؛ أي ذات منطق عمومي تبسيطي

 ،وذلك كما لو طلبت مثال  من صيب أن يعّرف القمر؛ فإنه ال يدرك حقيقة كوكبيته وإن لُقِّنها
. فهو ال يعدو أن يكون عنده كرة فحسب  وتلفظ هبا بعد ذلك؛ بل يدرك منه شكله الدائري

وملاذا هو  مشعة يف السماء. أما كيف هو هناك؟ وملاذا ال يسقط كما تسقط ابقي األجسام؟
مشع؟ فهذا مما خيرج عن إدراكه. وكذلك الفيلسوف، مهما بلغ من الرقي يف النظر، فإنه ال 
يستطيع أن يستوعب الوجود، وال يتمكن من الربط بني حسه ومعناه. بل أحياان  جيد العالقات  

ق على متناقضة فيما بينها، حبيث إن وجد تفسريا  للمادة، يظهر له أن التفسري نفسه ال ينطب
الروح. بل هو إن أراد مقاربة الروح، يتهاوى عنده منطق اجلسمية. فرتاه يبين ويزيد يف البناء، 
فينهدم عليه ما بناه أوال ، فيحاول إعادة البناء، وهكذا... فال أشد تعبا  عند طاليب املعرفة من 

يستمر فيه، فهي واليت جتعله  ،هؤالء! أما اللذة اليت جيدها الفيلسوف يف هذا العمل الشاق 
حملاولة إخضاع ذلك احمليط.    ،أيضا  كلذة األطفال عند تعرفهم على حميطهم، وكلذهتم يف جتارهبم

تغطي لذُة   ،لعب معريف  ،إال ذاك. فالفلسفة هبذا االعتبار ،عندهم يف احلقيقة وما اللعب 
 على مشقته.  -بسبب ضعف إدراكهم-القائمني به 

ىل الفالسفة، فهو أوال  كفر املرجعية. فهم قد جعلوا أنفسهم  أما الكفر الذي ينسب إ        
وعند غريهم ممن يقلدهم. وهذا مناف للواقع! ألن املرجع  ،مرجعا  معرفيا  للوجود عند أنفسهم 
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الذي ليس هو إال هللا تعاىل. واختاذ املرجع  ،ينبغي أن ال يكون غري املرجع الوجودي ،املعريف 
هو سبيل املؤمنني. فنهاية الفلسفة إن صح النظر، دون بداية اإلميان   ،الوجودي مرجعا  معرفيا  

  ،جلي عندهم؛ لكن أغلبهم يظن أن األمر ،إن سلم التصديق. وعدم حصول اإلشباع املعريف
اق حتصيل ذلك بباهلم. فهذا معىن  ال ميكن أن يكون غري ذلك. وذلك بسبب عدم خطور آف

هو اإلقرار بوجود هللا، يف صورة هي دون اإلميان  ،كفرهم. وأقصى ما توصل إليه بعضهم
الذي هو بداية الدين. وذلك بسبب عدم اتباعهم الرسل. أما من كان منهم متبعا    ،اإلمجايل

الذي   ،الفكر الديينإىل جمال  ، ولو بكيفية ما، فإنه خيرج بذلك من جمال الفلسفة ،لرسول
 يستوعب معه الالمنطق الفلسفي.  ،خيضع ملنطق آخر

نقول: إن الالمنطق موجود إىل جانب املنطق. فكما    ،إيناس أصحاب النظر   اببومن          
أن لألول حقائق مؤسسة له، فكذلك للثاين. وهذا ال يعين حتما  قبوله، بل يعين ابلدرجة 

أو نسقط   ؛فيما يتعلق ابلفكر ،هذا حىت ال نسقط يف العبثية  إدراكه واستيعابه. نقول ،األوىل 
 فيما يتعلق ابلدين.  ،يف هدم الشرع 

هل تصح له هذه الصفة؟ وهل ميكن التوفيق    ؛الكالم هنا إىل الفيلسوف املتدينوجيران          
وبني  ،كما نسمع كثريا ؟ وال بد هنا أن نفرق بني الدين املعترب عند هللا  ،بني الفلسفة والدين 

عن املعايري اليت هبا منيز بني  ،ذلك املعترب عند أصحابه فحسب، متغاضني يف اآلن نفسه 
لفالسفة  ابإذ ليس هنا جماهلا. هذا يعين أن الكالم سيتفرع بنا إىل ذكر من يُسمَّو ن  ،الدينني

ني منوذج   املسلمني، وإىل غريهم من أتباع الدايانت األخرى. ولنبدأ بغري املسلمني. ولعل أفضل
 ،، وإن كنا نرى أن فلسفة سبينوزا«كانط»و  «سبينوزا»مها:    نصراينحبسب املنطلق اليهودي وال

 أعمق وأمنت وأصح من فلسفة كانط. 
  ،فسبينوزا بعد أن كان يهوداي ، صار ينتقد اليهودية بسبب ما كان يراه من ممارسات         

لم يطقه اليهود وتربأوا منه ونبذوه. ولو  ال شك أهنا كانت احنرافات عن األصل يف الغالب. ف
أهنم استمعوا له لكان خريا  هلم؛ ألنه كان سيقرتب هبم حتما  من األصول احلقيقية اليت للدين،  

مبا رآه متماشيا  مع تلك األصول؟!    نصرانيةى أنه كان يعرتف للواليت هي موافقة للفطرة. أال تر 
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ي ال يهمه سوى الوصول إىل احلقيقة، اليت ما ميّم الذ  ،فهو يف ذلك كان مثال الباحث املتجرد
  لرجوان أن يكون مسلما    ،شطرها فيلسوف مثله. ولو أن سبينوزا قُدِّر له أن يعلم حقيقة اإلسالم 

. لكن اإلسالم الوحيد الذي عرفه على ما يبدو، هو إسالم احلكم العثماين يف جانبه صاحلا
عايريه النقدية غري املداهنة. ولقد ظن بعض من مل  السياسي، الذي ما كان سبينوزا ليقبله مب

أنه كان ملحدا ، وأنه كان يؤسس لإلحلاد؛ واحلقيقة غري تلك؛ ألنه    ،يدرك عمق فلسفة سبينوزا
كان يعرض الدينني اللذين عرفهما عن كثب )األول بسبب االنتماء والثاين بسبب املعايشة(  

ما نظن أنه يضاهيه فيها إال   ،على فكره وعلى فطرته معا . لذلك فقد وصل إىل معرفة للحق
ملَ كل هذا الثناء على فيلسوف بعد أن شبهتهم فيما قبل  أفالطون يف زمانه. ولعلك تقول:

إمنا هو ابعتبار مرتبته العقلية    ،أو على أحد من أمثاله  ،ابألطفال؟ فاعلم أن مثل هذا الثناء عليه 
 خاصة، ال ابعتبار املعرفة على اإلطالق. 

ه ابلقدر الذي وإن عدم إدراك عمق فلسفة سبينوزا، وعدم االعرتاف له ابحلق يف تفلسف         
 يليق به، قد ضيع على الفلسفة الغربية خصوصا ، كثريا  من فرص تصحيح املسار.

الدين   ، الذي أراد أن يفصل املنطق الديين عن املنطق الفكري، ُمرجعا  «كانط»أما         
 ( إىل العقل، لكن ال ابملعىن املعهود عند الفالسفة آنذاك؛ فقد حقق غرضني: نصراين)ال

هو إثبات الدين ابلعقل. وهذا مكسب يف نفسه، غاب عن الفالسفة الذين   األول:        
 سبقوه.

الذي كان ينبين على عقائد فاسدة ال  ،احملرف نصراينعلم الكالم ال هو ضرب الثاين:        
يقبلها عاقل. وذاك هو نفسه التحريف املذموم لدى الكتابّيني. ويشبهه عند املسلمني التحريف 

 جاءت به بعض املذاهب. الذي 
عند جعله احلكم للعقل من ذاته على الدين، دون جتربة حسية وال  «كانط»وإن         

وكان يعلم   ومدلوله، «الفطرة»نظرية، إمنا كان يتكلم عن الفطرة. ولو أنه كان يعلم مصطلح 
عندان،   «كانط»ة  وازداد يقينا  ابلدين. وفلسف   ،( عليها، لسهل عليه التعبريارتكاز الدين )احلق 

يف وجه أولئك  ،وإن مل تبلغ عمق ومشولية فلسفة سبينوزا، إال أهنا ميكن أن تعترب معضدة هلا 
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والتكلف يف   ،املتفلسفني الذين احنرفوا ابلعقل اجملرد عن وجهة الدين، إىل اجلزئية يف التناول
 كهيوم وهيجل وغريمها.   ، التفسري
 فيها تفصيل: أما الفلسفة عند املسلمني، ف        
إن اإلسالم ابعتباره الدين احلق، يف صورته األصلية ودون حتريفات أو شوائب،   أوال :        

فوق الفلسفة من حيث املرتبة. وهو هبذا مستغن عنها، خبالف من يقول اليوم بذلك من 
فيه  املتغربني. بل على احلقيقة، إن التفلسف مع الدين ال يستقيم؛ ألن سبيل حتصيل الكمال 

 خاصة، وليست الفلسفة منها. 
 إن الفالسفة املسلمني )بتجوز( ينقسمون إىل قسمني:  اثنيا :        
قسم جعل العقل اجملرد أساسا  والدين بناء، أي حّكم العقل على الدين؛ فهؤالء  -1        

كفار ال حمالة. وهم من قال: إذا تعارض النص )الوحي( مع العقل )بغض الطرف عن معىن  
العقل هنا(، نتبع العقل. هم كفار مطلقا ، إن هم ردوا اإلسالم مجلة، أو جعلوه نتيجة نظرية، 
أو رأوا أن أعماله مردها إىل الناحية النفسية واالجتماعية والسياسية للشارع عليه الصالة 

وردوا بعض   ،والسالم، داخل بعدي الزمان واملكان؛ أو هم كفار جزئيا ، إن هم َسِلم هلم األصل 
الفروع قصدا  أو عن شبهة. ولعل من النماذج هلؤالء الفارايب الذي جعل احلكماء )الفالسفة(  

حماكيا  ملا تربهن عليه الفلسفة.   ، فوق مرتبة املؤمنني يف إدراك احلقائق. وجعل ما يقرره الدين 
. وما منعنا أن فالفلسفة هي األصل والدين مثال هلا، ال شك أنه انزل عنها يف املرتبة عنده

إال خشية أن يكونوا رجعوا عنها واتب هللا  ،مع مثل هذه األقوال ،جنزم بكفر الفارايب وأمثاله
عليهم؛ وإال فال شك عندان يف كفر من يقول مبثل هذا. وقد قال الفارايب أيضا جبعل النبوة 

إن  ،من خالله يريد أن يقول ، قبوال  من العقل الفعال ابملخيلة. وهذا القول مواز لسابقه 
الفيلسوف يصل إىل املعاين جمردة، بينما النيب ال يدركها إال يف صور خيالية؛ وهو ما يعين أن 

 الفيلسوف أعلى مرتبة من النيب. 
جة الذي رد الكشف الصويف والشهود، اللذين مها من الدين، إىل حاالت  ابوكابن         

م. وابن سينا الذي جعل واجب الوجود وحتكّ   ،سيكولوجية. وهو تكلف يف التفسري غري خفي
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على معرفة مبدلول   ،إن مل يكن يعتقد ذلك  ،تعاىل هللا عن ذلك. وهو غلط يف التعبري  ؛«عقال  »
العقل. وابن رشد الذي قال بوجوب النظر يف املنطق والفلسفة شرعا ، وهو ما ال خيفى بطالنه؛ 

لدى مجيع املسلمني.   ،بدوهنما يقينا   ألنه جيعل الدين انقصا  بدوهنما. وكمال الدين متحقق
كالم ابن رشد يبني أنه كان منبهرا  ابلفلسفة واملنطق. لكن ما أبعد ما أوصله إليه نظره فيما 

 قال! 
أما الفلسفة اإلسالمية حقيقة، فهي علم الكالم؛ ألن املتكلمني تفلسفوا من  -2        

املوا معه كما يُتعامل مع الكالم البشري؛  داخل الدين، مستندين يف ذلك إىل الوحي. لكنهم تع
كما يعرفونه ويتعارفون عليه؛ وأخضعوه ملنطق اللغة حبسب االستعمال    ، فأخضعوه ملنطق العقل 

البشري. نعم إن لغة الوحي ال خترج عن أصول اللغة العربية، لكنها متعددة الوجوه حتما . ومراد 
اطة به. وهذا ابلضبط ما مييز الكالم اإلهلي هللا فيها، ال ميكن ألحد من البشر ادعاء اإلح

قد أعادوا تناول القضااي   ،)القول اإلهلي( عن كالم املخلوق. واملتكلمون هبذه االعتبارات
غري طريق الفلسفة املعهود. فمسألة    ،من طريق آخر  ،مرة أخرى  -على األقل بعضها-الفلسفية  

ناولوها يف مقارابت خمتلفة، فأعاد املتكلمون اجلرب واالختيار مثال ، كان قد سبق للفالسفة أن ت
 حبثها من طريقهم. 

وإن كان الفالسفة مل جيزموا يف كثري من األحيان يف مثل هذه القضااي، فإن املتكلمني          
قد اهتدوا إىل تلفيقات ال تغين، وال تفيد إال جتاوز املسائل وإرجاءها. فعندما تقول املعتزلة  

ي ال معلومة وال جمهولة؛ فماذا يستفيد العقل؟ وعندما تقول عنها األشاعرة:  مثال  يف األحوال: ه
ولكن معلومة. فبم تعلق العلم هنا، إن كان ال بوجود وال بعدم؟  ،هي ال موجودة وال معدومة 

وعندما تقول األشاعرة: هللا خيلق القدرة يف العبد على الفعل، فإن العقل ال يتمكن من معرفة 
 ة.قدرة هي ال قدر 

فإن املتكلمني كانوا أرقى من الفالسفة من حيث  ،لكن مع ذلك وبفضل تدينهم         
اإلدراك بال جدال. فهم قد عربوا عن معاين أعجمت على الفالسفة. فقالوا مثال  ابلثبوت،  

 الذي هو الوجود العلمي للمعدوم، وهكذا... 
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الفالسفة وتضاربت فيها أقواهلم،   أن نلخص القضااي اليت حريت ،ولعله جيدر بنا هنا        
 حىت نتبني مواطن القصور، ويسهل علينا ترتيب األمور:

وهل هو قدي أم ال؟ وهي مسألة ال يتمكن الفالسفة من تبينها   حقيقة العامل: -1        
الذين يعلمون أيضا  لـَم قيل ابلقدم؛ وما احلقيقة اليت  ،من مرتبتهم؛ بل هي من علوم أهل هللا

 ع إليها هذا القول؛ كما يعلمون نسبة احلدوث وإالم تعود.يرج
وكيفية تدبريه سبحانه له: وهنا كلت عقول الفالسفة ورجعت   نسبة العامل إىل هللا،  -2        

وال يعلم اجلزئيات   ، القهقرى، تعرب عن خسراهنا واحنالل فكرها. فقالوا: إن هللا يعلم الكليات
يؤدي إىل   ،والتفاصيل؛ تعاىل هللا عما يقولون علوا  كبريا . وما فطنوا إىل أن عدم العلم ابجلزئيات 

بسبب الرتابط الوجودي بينهما. وهم قد حجبوا هنا ابلفرق يف املعىن  عدم العلم ابلكليات 
خترج عن إحاطة العقول يف هذه املرتبة، وتدخل   ،عن الوحدة الوجودية. وهذه كاألوىل  ،واملدلول

 يف علوم الكشف اليت يؤتيها هللا من يشاء. 
معارفهم فيه. وهنا   واحنصار ،ونعين هبا انقهارهم داخل تعينهم معقولية التعّي: -3        

تدخل العوامل املؤثرة يف عملية التفكر، اليت تعطي فلسفات متباينة أو متعارضة. وهنا أيضا   
 ابملعىن الفردي.  ،موقع علم النفس

وأصعب ما واجه الفالسفة فيه، الربط بني  النظام الذي يسري عليه الوجود: -4        
الكليات واجلزئيات، وعالقة الروح ابملادة. وال خيفى أن الفيلسوف قد يدرك حقيقة من احلقائق 

يضطر إىل التكلف   ،من وراء حجاب العقل، فيتتبعها؛ لكن بسبب احنجابه عن ابقي احلقائق
م يعلمون احلقائق به سبحانه، ومييزون والتحكم، فيظهر بذلك قصوره. أما العلماء ابهلل، فإهن

بينها، ويعربون عما هو األمر عليه. نعم، إن ذلك خيرج عن إدراك من ليس من طبقتهم، لكن  
يف اإلميان مبا خيربون به، أو على األقل التسليم له، خري كثري، وفتح آلفاق العقل عند املؤمنني.  

 فال يفوتنك هذا الباب! 
حىت يكون موافقا  للنظام الذي لذي تنبين عليه الدولة أو العامل: نظام احلكم ا  -5        

واجتناب كل شر.   ،يسري عليه الوجود، وحىت يتوصل الناس من خالله إىل حتصيل كل خري
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وهذه املسألة هي لب فلسفة كل فيلسوف، وعندها يظهر مدى اقرتابه من احلق، إن كان 
مدى بعده إن كان ال يقبلهما. وتعّرُف مدى   مقرتحه قابال  للتطبيق واالستمرار؛ أو يظهر

بسبب احنجاب أغلب العقول عن  ،القبول للتطبيق واالستمرار، قد ال يدرك إال بعد التجريب
 احلقائق كما سبق الكالم. 

وهل هو ظرف مادي أم نسبة اعتبارية؟ مل يبلغ إىل علمنا أن حقيقة الزمان:  -6        
دارسني  مشل حىت غريهم من ال  قد  الفلسفة،  ه. واحلجاب يفحجاب الزمان بفكر   فيلسوفا  خرق

كعلماء الرايضيات والفيزايء. والعلم ابلزمان من العلوم اليت تعود هي األخرى إىل   ، لزمان ل
 الكشف. 

وهل يبقى أم ال؟ فإن مل يبق اهندت كل املعارف   مصري اإلنسان بعد املوت: -7        
ختبط الفكر يف هذه  ..ي، فما الذي يبقى؟ وكيف يبقى؟املدركة يف الدنيا واندثرت؛ وإن بق

ال خيرب عنها إال الوحي، أو حتصل  ،املسألة ومل أيت بشيء. ذلك ألن حقيقة ما بعد املوت
إمنا هي رجم ابلغيب، فال   ،ابملعاينة ابنتقال اإلنسان نفسه. واألقوال املختلفة من قبل الفالسفة

 يعتد هبا. 
فيلسوف، بل كل مفكر، يرى الوجود رؤية خاصة به، هو تعينه  والسبب يف كون كل        

)عقله(. فهو يرى العامل من خالل تعينه. ويف احلقيقة ال يرى العامل، ولكن يرى الصورة الصادرة  
حبيث ال جند تعينني متطابقني؛ ومبا أهنا ليست  ،عن تعينه. ومبا أن التعينات خمتلفة ومتباينة

ر االتفاق. وأما التطابق فمحال  وعسُ  ،ال؛ فقد ظهر االختالفعلى الدرجة نفسها من الكم 
 كما تقدم. 

ره والسبب الثاين، هو جهل الفالسفة سبيل تَوصُّل العقل إىل املعرفة. وهو ما أاث        
فمنهم من جعل احلس أصال ، ومنهم من جعل أصول املعرفة املركوزة يف النفس  .شوبنهور
وعدم تبنّي درجة   ،لكن مع عدم ضبط مدلول الفطرة ؛أوىل من احلس بتلك املرتبة ،)الفطرة( 

خلوصها من الشوائب. كل ذلك مع نقص الدقة يف املعايري. ومنهم من مزج. فاختلفوا كثريا   
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الذي أنكر  «الذي أنكر املادة، أو كـ »هيوم «»بركلياملتطرف كـ ما بني متطرف ومعتدل. ف
 . «و»بريغسون  «العقل؛ واملعتدل دون ضبٍط كـ »كانط

ذات جماهيل متعددة، بسبب غياب املعطيات   «وعلى هذا تكون »املعادلة الفلسفية        
وكثرت. وصار  وبذلك تعددت االحتماالت ؛خلة فيها ادصيلية لعملية التعقل والعوامل الالتف

الوصول إىل اليقني عن طريق الفكر وحده حماال . أال ترى أن الفالسفة كلما تقدموا يف  
 إيناسمن قبيل    ،هنم قالواإووصلوا إىل الشك؟ حىت    ،النظري، نقضوا ما أسسوه قبال    «»سلوكهم

من  أنفسهم: من بدأ ابلشك وصل إىل اليقني، ومن بدأ ابليقني وصل إىل الشك. وانظر إىل 
 ، هل وصلوا إىل أي يقني؟«و»بيكون  «كـ »ديكارت  ، إن صح ذلك ،بدأ منهم ابلشك

أضف إىل هذين السببني سببا  اثلثا ، ولعله فرع عن الثاين، لكنه أساس: وهو منطق          
الفكر، أي النظام الذي يسري عليه العقل يف استنتاج املعارف. ال خيفى أن الفالسفة هم حذاق 

وتشعب ضوابط الفكر وخفاءها يف بعض األحيان،   ،عدد جوانب املنظور فيهالنظر، لكن ت
جيعل اختيار الناظر لسبيل معينة دون غريها، ترجيحا  غري منهجي؛ بل عائدا  إىل امليول 

الذي ال يعترب.  ،أو إىل العوامل اخلارجية املؤثرة فيه. وهذا كله عندان من اهلوى  ،الشخصية 
نسبة ضئيلة، إذا قورنت ابحلق   ، من املسائل الرئيسة فيما ذكران ،ر لنظاونسبة اإلصابة عند ا

 املراد الوصول إليه. 
إىل حقائق متاما   ،واستناده يف وجوده ،ولنعد إىل الالمنطق. لقد قلنا سابقا  بوجوده        

كاملنطق. ولعل هذا قد جيعلك تقول: إن األقوال املنَكرة على الفالسفة، من قبيل الفلسفة 
  !صائباملادية واإلحلادية، أيضا  تستند إىل حقائق يف وجودها، فلم تنكروهنا؟ نقول: اعرتاضك  

ما نسميه  واألقوال اليت أشرت إليها حق، كما أن كل ما يدخل الوجود حق من وجه. لكن
إمنا يقع يف النِّسب، أي املتعلقات. وإن ما ننكره على الفالسفة ليس هو  ،غلطا  عندما يقع

أقواهلم، ولكن ما قصدوه منها. فهم قد نسبوا املعاين اليت أدركوها إىل غري وجهها. وهذا الباب  
اإلشارة   ، ان بذلك جدا ، ال يسلم عند ولوجه إال احملققون من أهل هللا. ومرادريالذي فتحناه خط

 على سلوك سبيل احلق.  ،إىل اآلفاق اليت مل ختطر ببال الفالسفة، تشجيعا  منا هلم 
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؛ مكون «مسيلمة رسول هللا»نقول: قول القائل:    ،وحىت نقرب إليك املعىن مبثل بسيط        
 «رسول هللا»حق، وقول:    «مسيلمة»من حامل وحممول. أو إن شئت من مبتدإ وخرب. وقول:  

انتج عن  ،ق؛ لكن نسبة الرسالة إىل مسيلمة هو الكذب والباطل. وهذه النسبة أمر اثلثح
الرتكيب احلاصل يف ذهن القائل املتوهِّم. كل هذا من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن 

 وهو محّاٌل حبسب اتساع املعرفة.  ؛فاألمر أكثر اتساعا  
.  «جيمس»اليت أسس هلا    «الرباغماتيا»ارا  هي  أما يف زماننا، فإن أكثر الفلسفات انتش        

يف اعتبار   ؛ويف احلقيقة هي ليست فلسفة ابملعىن األصلي للكلمة؛ وإمنا هي منهجية يف االعتبار
يف أقرب مدة حاكمة على كل مقولة. فهي أقرب إىل اإليديولوجيا  ،النتائج املشهودة حسا  

هو عدم جدوى الفلسفة من حيث  ،ما دفع منها إىل الفلسفة. ولعل ما دفع إليها من مجلة 
قد تكون هرواب  من الفلسفة   ،يف أغلب نواحيها. فالرباغماتيا على هذا  ،كوهنا نظرا  خالصا  

سب األهواء  حبونبذا  هلا. غري أهنا هي األخرى غري جمدية؛ ألن املعيار الذي اعتمدته متذبذب  
أيت حقيقة جبديد؛ ألن مذهب   مل «جيمس»واآلراء الشخصية الضيقة. هذا مع العلم أن 

 من أقدم املذاهب على األرض.  ،اتباع األهواء
ومن أغرب ما قال به جيمس، وهو حياول أن جيد خمرجا  من أزمة الفكر: تعدد اآلهلة.         

أراد بذلك نوعا  من التوفيق بني املتأهلني وامللحدين. واإلميان ِبهلة كثرية عنده مسوغ لإلميان 
يردان إىل أقوال أهل  «جيمس»إذا قيل بوجود إله واحد للعامل. وقول  ،امللحدون الذي ينكره 

العقائد املختلفة؛ مع اعتبار كون كل فريق على حق عند نفسه. وحىت نسهل إدراك األمر على  
ومدلول الصفات. وهي معاٍن  ،القارئ يف هذا اجملال، ينبغي أن نفصل أوال  بني مدلول الذات 

ال يتمكن الفالسفة من بلوغها؛ بل هي من علوم الكشف والذوق، أي من علوم ابطن القرآن. 
والفالسفة الذين تكلموا على وحدة الوجود مثال ، مبا يناسب إدراكهم، ال يتعدون اخللط بني 

بينهم وبني من قالوا بوحدة مرتبة العامل ومعقولية الطبيعة. نقول هذا حىت ال يلتبس األمر فيما 
سني الذين سيميزون من قبل الدار   ،شهود الوجود من احملققني؛ وحىت ال يقال بتفلسف احملققني

 . ما أوضحنا 
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فمن قال منهم بتوحيد اإلله، فإمنا أدرك مرتبة الربوبية من وراء  :ولنعد إىل أهل العقائد        
وصل إليها بنظره، فهو فيلسوف متأله؛ ومن  حجاب العامل، ومل يتعدها إىل ما وراءها. فمن

فهو من أهل الفطر السليمة الذين إن  ،وصل إليها ال بنظره، بل وجدها مستقرة عنده بداهة
طولبوا كغريهم ابتباعه؛ وإن مل يكونوا، انلوا املرتبة السعادية اخلاصة أبهل   ،كانوا يف زمن رسول

الذين قالوا إبله  ،كالثنوية املانوية  ،ابالثنينيةكقس بن ساعدة ونظرائه. أما من قال   ، الفرتات 
النور وإله الظلمة؛ فإمنا إدراكهم كان للحقيقتني اللتني انبىن عليهما العامل. فهم مل يتعدوه يف 

ال مطلق املوحدين. أما من قال   ،اإلدراك. وهؤالء دون مرتبة املوحدين، نعين الفالسفة منهم
فأخطأوا   ،من وراء حجاب الكون  ،معاين الصفات اإلهلية بتعدد اآلهلة، فهم قد أدركوا بعض

هم من قالوا    ،أهنم أشد ضالال  منهم. وأعلى هؤالء   علىوكانوا من الضالني كسابقيهم؛    ،القصد
عما تسرب إىل   ،بثالثة آهلة أو بسبعة. ونؤكد على أنه من الصعب فصل الفلسفة دائما  

  ، أم مل يعلم؛ أو علم به الناظر يف الفلسفة  ،فيلسوفالفيلسوف من بقااي النبوات؛ سواء علم به ال
 أم مل يعلم. 
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 علم النفس والدين  
 

إذا كان علم النفس يف البدء من الفلسفة، كباقي العلوم اليت تشاركه يف هذا األصل؛          
  ؛ العاملسان، يف مقابل ما حيدث يف فإن ذلك ملا له من أمهية يف تفسري ما حيدث يف ابطن اإلن

وهبذا يكون علم النفس من التفلسف شطرَه. ذلك ألن كلتا العمليتني، تفسري العامل وتفسري 
ابطن اإلنسان، متكاملتان. فللعامل أتثري على ابطن اإلنسان )ُنص الباطن، ألن الظاهر من 

ان هو ما  العامل(، كما للباطن أتثري على العامل من حيث اإلدراك. ففي النهاية، العامل عند اإلنس
أم مل يطابق. نقول هذا ألن املطابقة أو  ،يدركه منه؛ سواء صح هذا اإلدراك وطابق الواقع 

 يرجع إىل غري ما حنن بصدده من مركزية النفس.  ،عدمها، أمر آخر 
وعلم النفس، وإن كانت له فروع متعددة حبسب التخصصات املعروفة؛ فإن األساس          

 وجدان. وما حاول علم النفس اإلجابة عنه من أسئلة رئيسة هو: هو ال  ،الذي ترجع إليه كلها
 ما هي النفس )العقل أيضا  عندان(؟  -        
 ما هي اآللية اليت تعمل هبا؟ -        
 ما هي العوامل املؤثرة يف الوجدان؟ -        
 هل للوجدان منطق كما للفكر؟ فإن كان فما هو؟  -        
  االعتدال )الكمال( اإلنساين؟ ما هي معايري -        
 كيف يتم تقوي النقائص النفسية؟  -        
وهذه األسئلة تعود إىل حماور ثالثة: معرفة النفس؛ معرفة ما حيدث فيها وكيف حيدث؛          

 الرتبية اليت تنتج إنساان  سواي .
اليت حاولت   ،أما معرفة النفس، فتحيلنا مرة أخرى إىل الفلسفة والتعريفات املختلفة        
س غري. ومعرفة النفس يف احلقيقة هلا فهو ختمني لي ؛مسمى النفس ابالستناد إىل آاثرهاحتديد 
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.  ، ال هلااثرها آل  مرتبتان عندان: مرتبة تليق إبدراك أصحاب مرتبة اإلميان، وهي يف احلقيقة معرفةٌ 
وهذا هو مبلغ أغلب من يتكلم يف النفس من املتصوفة. ومرتبة تليق إبدراك العارفني من أهل  

 تدرك من غريه. ولقد ظهر عجز ال ،؛ وهذه من علوم الكشففما فوق  مرتبة اإلحسان 
عا  يف هذا املستوى، بينما حاول أصحاب الرايضات من الفالسفة،  يمجالفالسفة وعلماء النفس  

( أن يتلمسوا طريقهم يف ميداهنا  La parapsychologieأو أصحاب ما بعد علم النفس )
 حماوالهتم االستكشافية.   مبا يشبه العقل اخلرايف؛ وإن كانوا جيهدون يف إضفاء الصفة العلمية على

وأما معرفة كيفية ما حيدث يف النفس، فإن أقصى ما وصل إليه علماء النفس فيها هو         
ربط األسباب القريبة ابملسببات )املدرسة الربطية مثال (. قلنا األسباب القريبة، ألن األسباب 

خيرج عن  أمر  ،ء الالزمقد تكون متسلسلة أو بعضها متفرع عن بعض؛ ومعرفتها كلها ابجلال
مقدور من يسمَّون علماء النفس. وكمثل على عدم وضوح الرؤية لدى علماء النفس، خذ 
الكبت اجلنسي الذي جعله فرويد ومن تبعه حمورا  لكل مذهبهم؛ وخذ أيضا  مرّكب النقص عند 

س ما درسوا على أن علماء النف ،؛ وتتبع التفسريات التلفيقية لكال الفريقني. يدل هذا «أدلر»
إال ظاهرا  من أمر النفس. وعند دراستهم، مل يسلموا من إسقاط عواملهم الشخصية على األمر  
املدروس؛ بل إن منهم من كان يزّور إحصائيات جتاربه إلثبات نظريته، كما ثبت ذلك عن 

 فرويد نفسه. 
شعور(، فإمنا  وعندما يتحدث علماء النفس، يف جمال التحليل النفسي، عن الوعي )ال        

يقصدون ما هو منظور من السلوك، وما خيضع ملنطق الفكر منه. وعندما يتكلمون عن  
الالوعي، فإمنا يعنون ما غاب عن إدراكهم وعن منال فكرهم. وهذا اجملال هو الذي نسميه  

 حنن الوجدان. 
وانفعال    ،باعيوالتعلم االنط  ،نعم، هم يقولون: الالوعي هو منطقة الرواسب الال إرادية        

وغري ذلك مما يصب يف املعىن نفسه؛ والوجدان عندان هو ما جيده املرء   ،الفرد للعقلية اجلماعية 
ف أو رجاء، يف نفسه من رغبة أو نفور، ومن إقبال أو إدابر، ومن قبض أو بسط، ومن خو 

. لكن، رغم  مما يزيد يف رتبة العامل عند الناظر ،وإن كان علم السبب ؛علم سببه أم مل يعلمه
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ذلك يبقى وراء هذا املستوى، جمال الغيب الذي ال يعلمه إال املكاشفون من أهل هللا. لذلك 
ال ميكن أن تصنف ضمن احلقائق    ؛جمتزأة ومتهافتة  ،نظرايت علماء النفس يف الالوعيجل  فإن  

 العلمية. 
 أما الرتبية، فيحكمها أساسان:         
 اإلنسان السوي. مواصفات األول:         

 السبل والوسائل للسري ابإلنسان يف اجتاه الكمال، حبسب تعريف ذاك الكمال.   الثاين:        
أما فيما يتعلق مبواصفات اإلنسان السوي، فهي ال تعدو اعتبار احمليط األقرب )الدنيوي         

لكافر كما أخرب بذلك فإن الدنيا جنة ا  ؛املادي(، مع إشباع الرغبات والغرائز كلها. وال عجب 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. والصفات اليت كان يراد التحلي هبا هي تلك اليت مُتَكُِّن 
املرء من إجياد مكان له ضمن عامل تنافسي )يف مجيع اجملاالت(، يداس فيه الضعفاء وقليلو 

ية للصياغة الفلسفية  بصياغة نفسية، مواز  «سوبرمان »احليلة. وهبذا جند اإلنسان السوي هو 
النيتشوية. ولقد كان األليق، إدراك الغاية من الوجود )اإلنساين على اخلصوص(، قبل احلكم  

ووظيفته يف العامل. وال خيفى ما يف افرتاض منوذج إنساين قبل ذلك، من عكس   ،على اإلنسان 
 املعرفة ابملعىن يعيدان إىل ،لألمور؛ سيؤدي بدوره إىل إخالل يف النتائج. وهذا الذي نشرتطه

 الذي ندعو إىل حتقيقه هبذه اإلسهامات.  ،العام الشمويل
يعترب: الفردية   ،عندان  اوعلم النفس الذي نشأ يف الدول الغربية، أو املقلدة هل        

واالستقاللية واإلجناز )االبتكار( والفاعلية، مبا تقتضيه من شعور ابلرضى عن النفس وعن 
هداف ال تصطدم مع الرؤية اجلماعية أو العاملية اليوم؛ ال يستند إىل حتقيق ألمن احمليط؛ و 

أسس معيارية إنسانية دائمة الثبات، بقدر ما يستند إىل عوامل ظرفية اترخيية مرحلية. وال خيفى 
 ال تقبله صفة العلمية املراد إضفاؤها.  ،ما يف ذلك من اجتزاء

 مهاِمه التخبط املفضية يف النهاية إىل احلرية أو والدين قد استنقذ اإلنسان ومل يرتكه يف        
إىل االرتكاس؛ أبن عني له النموذج اإلنساين الكامل الذي يقتدي به من أجل الرتقي وحتقيق  

إال من جرب عدم جناعة الوصفات   ،االعتدال. وهذا الفضل اإلهلي الكبري ال يعرف مداه
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بثمراهتا من نفسه. ويف احلقيقة لو أردان مقارنة  البشرية املختلفة، وذاق اهلداية الرابنية وتغذى
مع ذلك الذي يتبع سبيل هللا على  ،حال من يعتمد على نفسه )أو أمثاله( يف حتصيل كماله

يد رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، ملا استقامت املقارنة، وملا حتقق الغرض. وقد يظن الظان 
يف نفسه من تعظيم جهود املفكرين والباحثني   بسبب ما جيده ،أن هذا مبالغة منا يف الكالم

يف مثل اجملاالت اليت نسائلها هنا؛ وبسبب عدم خربته لطريق اإلميان الذوقي رمبا؛ ولكنها  
اليت أكدها الوحي بال ريب؛ وشهد هلا الذوق والتجربة بال شك. وإن الناظر يف أقوال   ،احلقيقة 

هم ككالم الصبيان إذا قورن بكالم احلكماء ليجد كالم  ،علماء النفس بعد ارتفاع الوهم عنه
إال إن نظر إليه من وجهه اآلخر الذي يلي احلقائق؛ فإنه وقتئذ    ؛اجملربني. بل هو وهللا ال يدانيه

وأسرار غريبة ال يدركها إال كل جمتىب من األفراد. وهم من عرب عنهم   ،يكشف عن معارف مجة
من القيمة التحقيقية لعلم   ال يغررك ما ذكرانحبر الظلمات. و ابلغواصني يف  ،بعض أهل هللا

النفس أو لسواه؛ ألن هذا اجلانب جمهول لدى الناس، مسدود طريقه عليهم. والعربة مبقدار 
 وال تـَع لق بكل ظاهر مستشكل.  ،ال بشيء آخر. فافهم ما نرمي إليه يرمحك هللا   ،حتقيق النفع

قد يدعيه كل متدين؛ أي كل  ، وآله وسلم غري أن االقتداء ابلرسول صلى هللا عليه         
ألن املسلم املتبع للسنة مثال ، يكون  ؛ليس هو ذاك ،؛ واحلقيقة أن املعىن الذي قصدانمسلم 

اقتداؤه تعبداي  ابلتبعية للرسول، تربكيا  ابلنظر إىل نفسه ومقامه. وهؤالء هم أصحاب األجور 
 إن شاء هللا تعاىل.

أما املعىن الذي نريده والذي يغيب عن عامة املسلمني، علماء وغريهم، هو االقتداء          
ويعلم بعضا  من املعارف   ؛بهبعضا  من حقيقة املقتدى    ،ي مبقتضاهالذوقي الذي يعلم فيه املقتد

املطوية يف املقتدى فيه. فهذا وحده الذي نعنيه هنا، وهو وحده املغين عن مثل هذه العلوم  
وال خبسا   ،الصادرة عن البصائر املطموسة والعقول الكالة. وهللا يعلم أننا ال نقول هذا تعصبا  

صافا  والتزاما  ابملوضوعية؛ وإن كنا نعلم أن إدراك ذلك مما يعسر يف  لبضاعة الغري، ولكن إن
لعله أييت يوم يكون عنده ذلك أوضح من  ،البداية. والتسليم أنفع ملن أراد مواصلة السري معنا

 أن يُشرح. وهللا املوفق، ال رب غريه. 
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ي مرشحة للصحة،  وأما الرتبية فهي تبع للمحور السابق: إن كان إدراكه صحيحا  فه        
فهي مما يبعد بصاحبه عن حتقيق الغرض. والرتبية املستندة إىل علم النفس   ،وإن كان غري ذلك

. وإايك أن حتجب مبا قد يظهر حقا  أو مشاهبا  للحق  بال شك هي من النوع الثاين ،املستورد
ون يف أنفسهم  ممن يظن  ،الذي جاء به الوحي، فتقول ابلنسبية؛ فإن هذا مما ضل به خلق كثريون 

منطٍو على سر  هو ن كل قول أو فعل أو حال، ألأهلية النظر يف مثل هذه األمور. وذلك 
فإن أصله نور ومستتِبع  ،ما كان من وضع هللا، وهو التشريعواضعه ومستجلب له حتما . ف

فيكون املطلوب إزالة العارض. وهذا من    ،يعرض عارض مينع من ذلك أو يضعفه  للنور؛ إال أن 
أو من وضع  ،عمل شيوخ الرتبية عند الصوفية. وما كان من وضع الشيطان لعنه هللا صلب

وإن كان يف الظاهر يشبه األول، فسره خمالف لسر  .كافر، فأصله ظلمة ومستجلب للظلمة
. وهذا هو املعترب عند أويل األلباب، وهو العامل يف احلكم. وقد قيل يف  من غري شك  األول

ه السالم جاءه يوما  إبليس اللعني، وطلب منه قول ال إله إال هللا.  إن عيسى علي ،مثل هذا 
. أراد بذلك، عليه السالم، أن « أقوهلا، لكن ال بقولك» فأجابه عليه الصالة والسالم بقوله:

يقطع مدده الظلماين عنه، ويُبقي أصل املدد الرابين النوراين. ومن هذا الباب يقع ضالل من 
أو عن إحياء أهل الظلمة، وإن كان من علماء الظاهر. وهذا   ،عنه هللايذكر ذكرا  عن إحيائه ل

هلو من كنوز احلكمة. ومن عمل   ،العلم الذي نبثه هنا مقتدين ابألئمة من أهل هللا السابقني 
به سهل عليه تبني سبيله، وفهم كثريا  من اإلشكاالت اليت تعرض للعامل املستقصي أو للسالك  

 . املسرتشد. وهللا اهلادي
ولنعد إىل أمثلة من الرتبية املستوردة اليت هي املقصودة ابلكالم يف هذا الفصل. ولنأخذ          

الذي جعل الرتبية حاكما  مطلقا  على مسار اإلنسان؛ أي و من ذلك مقولة واطسن الشهرية، 
ا  جعلها املتحكم األوحد فيه. وهو بعض احلق وال شك؛ وإال كنا نلغي الرتبية أصال ، وهذا م

غاب عنه إدراك حقيقة املتحكم يف مسار اإلنسان؛ وغاب عنه   ،ال يتمكن. لكن واطسن
وهو الرتبية؛ نعين ظاهرها.   ،إدراك مظاهر هذا التحكم كلها. لذلك مل يعترب إال واحدا   ،أيضا  

وابلنتيجة فإن مقولة واطسن قاصرة، وال جتدي. وخذ مثال  أيضا ، يف سبيل حتقيق االستقاللية  
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ومة؛ قوهلم بتقوية ثقة املرء بنفسه. وجعلوا ذلك من مظاهر الصحة النفسية. ومعىن قوهلم املزع
هو اختاذ املرجع النفسي لإلنسان، أي جعلوا اإلنسان مرجع نفسه. وهذا ال يصح؛ ألن إحالة 
الشيء على نفسه ال تثمر جديدا . فهو كمن يضرب الواحد يف نفسه، فإنه ال حيصل إال على  

لك وجبت إحالة اإلنسان على من يرجع إليه أمره يف هذا اجملال ويف غريه، وليس  الواحد؛ لذ
يعين به أيضا  حتقيق االستقاللية عن  ،إال هللا تعاىل. أما إن كان القائل ابالعتماد على النفس

ألهنا ميدان   ،هللا، فهذا جهل حمض. وحتقيق ذلك حمال. واحملال ابطل العمل به يف الرتبية 
 املمكن. 

مث انظر جعلهم حتقيق األغراض العاجلة وإشباعها دائما ، من الصحة النفسية. بينما         
، واكتساب العدوانية يف سبيل املنافسة  «أان»إىل تضخم الـ  ،هي مؤدية من أقصر الطرق

هي نظرة الكافر    ،الدائمة. وهو ما يهدم الطمأنينة اليت يريد علماء النفس حتقيقها. وهذه النظرة
ال يدرك من الوجود إال الدنيا؛ حىت إن فاته منها شيء، ظن أنه فاته إىل األبد. فهو   الذي

قاس غري املدَرك على املدرك. واحلقيقة أن اآلخرة هي دار القرار، وهي احليوان )احلياة( احلقيقي.  
ذا فلن إن كان نظره إليها، واعتربها يف دنياه. وهب  ،وفيها ينال املرء كل أغراضه على سبيل اجلزاء

ال شك أن عيشه يف نفسه يكون   ،إن كان تركه هلل. والناظر إىل اآلخرة  ،يفوته من الدنيا شيء
وقلة منافسته على الفاين. فانظر    ،طيبا  لتحقق قناعته. ويكون راضيا  عن الناس النتفاء حسده

 وال علم؛ أم مبا شرع هللا لعباده؟!  ،أهداف الرتبية، وانظر مب تتحقق: أمبا يظنه علماء النفس
هو رؤيتهم األسباب، وشهودهم صدور األمور    ،واعلم أن سبب احنجاب علماء النفس         
ني املدركات اتصال  ، واستطراد ذلك يف الوجود. فظنوا أن االتصال بعن بعضبعضها 

- مبا يرونه متكررا  عندهم يف التجربة ـ وبنوا كما هو شأهنم  ،رون له ميكانيكي. فجعلوا ينظّ 
رجحوه واعتمدوه؛ وما  ،% ولو بقليل 50فما جاوز الـ:  -استنتاجاهتم على اإلحصائيات

ال من  ضروري للوصول إىل احلق؛ لكن معا، خالفه نبذوه. وما علموا أن الشقني اعتبارمها
 . يظهر لك ما قّدمنا  ،سبيلهم. وخذ على ذلك أقواهلم يف الفعل ورد الفعل
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وأتمل معي اآلن حال األمة، وكيف أصبحت اتبعة يف هذا اجملال لغريها، ومقلدة ملن         
 ال أهلية له يف اإلمامة. واعجب من بصري متمسك أبعمى، وانظر إالَم يرجع ذلك واعترب! 

ومبا أن الكتاب كله تنبيه إىل الرتبية مبعناها الصحيح، فإننا لن نطيل بعرض آراء علماء         
النفس وحتليلها؛ ألن ذلك سيأيت بصفة غري مباشرة. ولنرتك ذلك إىل القارئ حىت يعثر على 

فإنه أجدى للفهم وأمضى للعزم.  ،مفاصل املوضوع بنفسه 
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 اجة والرتبية الزج
 

إن اخلروج من أوحال الفلسفة وعلم النفس، والظفر من إدراك الوجود بطائل؛ لن يتأتيا         
وما ذلك اإلعالم إال الوحي. ويف التعامل مع الوحي  ؛عالم ممن له الوجود احلق سبحانه إال إب

 ملن أراد السالمة، ومها:  ،مستواين ال اثلث هلما ،يف هذا املضمار
أن يؤمن املرء ابألخبار كما وردت، وال يتكلف إجياد تفسري هلا، إن مل تكن من   -1        

 األدىن.  قبيل احملكمات؛ كما فعل أصحاب املذاهب العقدية. وهذا املستوى هو
أن يتلقى املرء علم ذلك من هللا كشفا ، فيعلم مواقع الكالم وأوجهه. فيكون على  -2        

مبا أنه   ،بينة من ربه. وقد علَّم هللا رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم كيفية التعامل مع الوحي
سلم.  أول املخاطبني به. ومن مث فهو تعليم ابلتبعية لكل من اقتدى به صلى هللا عليه وآله و 

 قـَرَأ اَنهُ   َفِإَذا    َوقـُر آنَهُ   مَج َعهُ   َعَليـ َنا  ِإنَّ     ِبهِ   لِتَـع َجلَ   ِلَساَنكَ   ِبهِ   حتَُّرِك    اَل وذلك يف قوله تعاىل:  
    .[19-16: القيامة ] بـََيانَهُ  َعَليـ َنا ِإنَّ  مُثَّ   قـُر آنَهُ  َفاتَِّبع  

. فإن قلت: ذلك خاص ابلرسول  مرارا اإلهلي هو عني الكشف الذي ذكران فالبيان        
كما يدل على ذلك ظاهر اآلية الكرمية؛ قلنا: هو خاص به صلى   ،صلى هللا عليه وآله وسلم 

هللا عليه وآله وسلم من حيث األصالة؛ عام للوارثني من أمته الشريفة. ولو كان األمر على غري 
النسدت أبواب الرتقي على املؤمنني، وكان الناس يف مرتبة واحدة. وهو خالف ما ورد   ،ذلك

رتقي حاصل وُمقرٌّ به، من دون أن نقول ابلكشف. قلنا: به صريح الوحي. فإن قلت: إن ال
الرتقي الذي تعنيه أنت هو الرتقي يف الدرجات من املرتبة نفسها؛ ونعين ابملرتبة هنا مرتبة 

 فهو الرتقي يف املراتب. فافهم.  ،اإلسالم؛ أما الرتقي الذي نقصده حنن 
زمان، خرجوا على األمة إبنكار ومن غريب األمر أن بعض أعيان الفقهاء يف هذا ال        

ينون عن مرتبتهم بِ الكشف صراحة. وهم بذلك من جهة خمالفون لسلفهم؛ ومن جهة أخرى مُ 
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اليت هي دون املكاشفني. إذ ما أنكروا الكشف إال خللوهم عنه. والكشف عندان من شروط 
اليت يدعيها هؤالء   االجتهاد عند الفقهاء اجملددين. وابلتايل ظهر أن مرتبة االجتهاد )اخلاصة(

ألنفسهم، أو ينسبها إليهم من ال علم هلم ابألمر، ال تصح هلم. وإن أراد هللا هلم الرتقي عن  
مرتبتهم اليت هم حمصورون فيها، وفقهم للتوبة عن مثل التحكم املذكور سابقا ، وهداهم إىل 

ئنا، وأن يظهر فيهم حقيقة ال ادعاء. نسأل هللا أن يصلح أحوال فقها  ،طلب العلم منه سبحانه
أمثال العز بن عبد السالم رضي هللا عنه، الذي أسلم قياده إىل الشيخ أيب احلسن الشاذيل بغية  
الرتقي. واعلم أن ما أردانه مبرتبة االجتهاد التجديدي اخلاص )الذي هو غري اجتهاد الرتجيح 

ن من االجتهاد( هو  يف األقوال الذي يشيع عند الفقهاء، والذي تظنه العامة أقصى ما ميك 
االجتهاد الناتج عن التفقيه اخلاص من هللا للفقيه. وهو الذي دعا به رسول هللا صلى هللا عليه  

هُ  اللُهمَّ » وآله وسلم لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يف قوله: هُ  الدِّيِن، يف  َفقِّه   َوَعلِّم 
 . (92)«التَّاِويلَ 

 احلقيقة إمنا يهدمون أساسا  متينا  من الدين، وإن صدر يف ،وهؤالء الفقهاء وال فقه        
والذي ال غىن   ،ذلك منهم عن غري قصد. ألهنم بسدهم الباب اخلاص الذي بني العبد وربه

يقطعون الناس عن هللا. وبفعلهم ذلك يكونون أعواان  للشياطني. وإايك أن  ، فإمناألحد عنه
مع حتقق القطيعة يف الباطن! بل إن املرء يزداد عندئذ بفقهه اللساين    ،تعتقد أن فقه الظاهر انفع

 بعدا  على بعد، فتثبت! 
يه من ضعف وإن هذا األمر وأمثاله، هلو من األسباب اليت أدت ابألمة إىل ما هي عل        

ووهن. وبداية اإلصالح ال بد أن تكون من هنا؛ حىت تُفتح أبواب االستمداد فيحصل اإلمداد.  
يدخل يف صميم الرتبية ابملعىن الشرعي )التزكية(، الذي هو تكميل  ،وما نتكلم عنه هنا

 إىل احلال اليت جتلب النوال.  ،واالنتقال به من احلال املنتجة للمنع ،االستعداد

 
 واللفظ( 225/ 4) مسنده يف وأمحد ،(158/ 7) صحيحه يف ومسلم ،(41/ 1) صحيحه يف البخاري أخرجه - 92
 .عنهما هللا رضي عباس ابن عن له؛
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ومن اآلايت القرآنية اليت تُعّد منطلقا  يف إدراك موقع اإلنسان الوجودي، ويف تبني أسس         
َر ضِ   السََّماَواتِ   نُورُ   اَّللَُّ الرتبية اليت حنن بصددها، قول هللا تعاىل:   َكاةٍ   نُورِهِ   َمَثلُ   َواأل    ِفيَها  َكِمش 

 َشر ِقيَّةٍ   ال   زَيـ ُتونَةٍ   ُمَبارََكةٍ   َشَجرَةٍ   ِمن    يُوَقدُ   ُدّرِيٌّ   َكو َكبٌ   ا َكَأهنََّ   الزَُّجاَجةُ   زَُجاَجةٍ   يف   ال ِمص َباحُ   ِمص َباحٌ 
هُ   ملَ    َوَلو    ُيِضيءُ   زَيـ تـَُها  َيَكادُ   َغر بِيَّةٍ   َواَل  ِدي  نُورٍ   َعَلى  نُورٌ   اَنرٌ   مَت َسس    َوَيض ِربُ   َيَشاءُ   َمن    لُِنورِهِ   اَّللَُّ   يـَه 
َم ثَالَ  اَّللَُّ  ءٍ  ِبُكلِّ  َواَّللَُّ  لِلنَّاسِ  األ  هللا نور . ومعىن قول هللا تعاىل: [35: النور] َعِليمٌ  َشي 

؛ أي الذي به ظهرت املوجودات املشهودة، علويها وسفليها. وهذا مقتضى  السماوات واألرض 
هو الذي   ،ذكرانى، ويُرى به. واملعىن الذي . والنور كما قيل هو الذي يُر «النور»اُسه تعاىل 

يتعلق ابلشق الثاين من التعريف، أي الذي يرى به؛ أما الشق األول، أي الذي يرى، فإنه ال 
دون من أويل األلباب.  عَ يعلمه إال أرابب املشاهدة من اخلواص. ومبوجبه يقرأون الكتاب ويُـ 

حبسب  ، أي مثل نوره الظاهر يف املوجودات، وهو الذي يعطيه ظاهر الكالممثل نوره ...
إن اعتربان العامل  ،السياق. أو مثل نور املؤمن به كما قال بعض املفسرين، وهو أيضا  صحيح

املشكاة يف اللغة هي الكوة و . واملطابقة واقعة كما سيأيت. واإلنسان عاملا  صغريا   ،إنساان  كبريا  
. وهي ابلنسبة  غري النافذة، اليت كان يوضع فيها املصباح، قبل أن تستحدث املصابيح املعلقة

 أويل عام للمصباح )مكان(، كذلك  عنيُّ الذي هو حمل الصور. فكما هي تَ  ،إىل العامل اهليوىل
هو تعني أويل من حيث معقولية العامل. وهي أي املشكاة بدون املصباح مظلمة. وكذلك العامل  

 ألنه حمض عدم.  ؛بدون جتلي النور اإلهلي فيه )ال مبعىن احللول( ال ظهور له
وابلنسبة إىل اإلنسان، فإن املشكاة هي احلقيقة العدمية الثابتة يف علم هللا. فبالرغم من         

ابلنور اإلهلي الذي  ،كوهنا عدما ، فهي حمل لظهور النور اإلهلي. أو قل هي قابلة للظهور
  تصدرت اآلية الكرمية بذكره وبيان عمومه وانسحابه على مجيع املخلوقات. وأتمل الربط بني

؛ ومل يقل مثل نوره كمصباح كما قد يتبادر مثل نوره كمشكاة النور واملشكاة يف قوله تعاىل: 
إىل الذهن: وذلك ألن املشكاة تعينت ابلنور، والنور ظهر يف املشكاة. ولو أنه أحال يف النور 

لكان أحال يف الشيء على نفسه. وهذا خمالف للحكمة، تعاىل هللا. فما ظهر   ،على املصباح
: املصباح هو مصدر النور الظاهر. وهو من العامل احلقيقة  فيها مصباحالوجود إال املشكاة!    يف
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ال علم له أمر احلقيقة  اليت هي أصل املوجودات وأول التدليات. وقد يلتبس على من    ،احملمدية
شخص حممد صلى هللا عليه وآله وسلم. فاعلم أن احلقيقة احملمدية هي أصل اخللق،  باحملمدية 

شخصه صلى هللا عليه وآله وسلم واحد منهم. واحلقيقة احملمدية فوق املكان والزمان؛ بينما و 
.. لكن مع  هما. إىل غري ذلك من التفاصيل شخصه صلى هللا عليه وآله وسلم حتت حكم

ذلك، فإن كانت احلقيقة احملمدية عينا ، فشخص حممد صلى هللا عليه وآله وسلم بؤبؤها.  
 وحسبك هذا! 

 ُروِحي ِمن   ِفيهِ  َونـََفخ تُ واملصباح من اإلنسان، الروح الذي قال فيه هللا تعاىل:         
. ومن أثر هذا املصباح، كانت الفطرة من كل إنسان نقية صافية، تثمر اإلسالم  [ 29:  احلجر]

الذي هو دين كل املخلوقات على خمتلف مراتبها وأجناسها. نريد أن نقول هنا إن هذا   ،الذايت
النور كامل. لذلك فإن عملية الرتبية ال تتعلق به من حيث أصله، ألنه ال حيتاج إىل تكميل. 

هو السر الذي يصل إليه العبد السالك عند حتقق وصوله وبلوغ   ،وهذا املصباح من جهة أخرى
: يتبني منه أن الزجاجة واسطة بني املصباح واملشكاة: فاملصباح باح يف زجاجةاملصكماله. 

حمض نور، واملشكاة حمض ظلمة، والزجاجة برزخ علمي ظهر يف صورة استعدادية مزاجية. 
ف الواقع بني لذلك عرب عنه ابلزجاجية. والزجاجة، أو احلقيقة املشبهة هبا، هي حمل االختال

املراتب، وقيل ابلكامل والناقص. فهي هبذا االعتبار احلاكمة على   زتامتااملخلوقات؛ وهبا 
وبتنوع   ؛وبتكثر الكالم تنوعت املعاين ؛وبتنوعه ُوصف الكالم ابلكثرة ؛ألنه هبا تنوع ،التجلي

وابلنسبة    ؛هي حقيقة املراتب   ،املعاين ُعرف املتكلم. وعلى هذا تكون الزجاجة ابلنسبة إىل العامل
االستعداد اخلاص الذي لكل فرد. واالستعداد إن نظران إليه يف كل عني  هي ،إىل اإلنسان 

ألنه داخل يف معىن الزجاجة العام. وفيه قال اإلمام الغزايل   ،على حدة، هو كامل كيفما كان 
. أما إن نظران إليه ابعتبار غريه من «ليس يف اإلمكان أبدع مما كان » رضي هللا عنه:

أو اجلنس نفسه؛ فيمكننا   ، تلك اليت تدخل معه يف النوع نفسهاالستعدادات الفردية، خصوصا  
 عن الكامل والناقص؛ واألكمل واألنقص. فالتفاضل يقع يف املعىن اجلزئي ،الكالم عندئذ

ال يف املعىن الكلي كما ذكر. والشرع احلكيم قد  ،الذي هو معىن املرآة ،)الفرعي( للزجاجة
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واترة يدل على موضع التمايز  ، موضع الوحدة واالشرتاك ة يدل علىاعترب املعنيني معا . فتار 
 نـَف سٍ  ِمن   َخَلَقُكم   الَِّذي رَبَُّكمُ  اتَـُّقوا  النَّاسُ  أَيُـَّها ايَ واالفرتاق. فمن األول قوله تعاىل مثال : 

  ا  َكُفور   َوِإمَّا ا  َشاِكر  ِإمَّا السَِّبيلَ  َهَديـ َناهُ  ِإانَّ ، ومن الثاين قوله تعاىل: [1: النساء] َواِحَدةٍ 
. يتبني من هذا، أن اجلزاء يف اآلخرة مرتتب عن ذاك املعىن التفصيلي، قبل املعىن [3:  اإلنسان ]

اآلخر. والشرع، ابلنظر إىل خمتلف االستعدادات اليت تربز فيما بعد يف هيئات علمية وعملية 
الكمال ودرجاته، والنقص ودركاته. فانظر  خمصوصة، هو احَلَكم العدل، وامليزان الذي به يعرف  

وكن هلا من احلافظني. واعلم أن هذا من اعتبار احلقائق الذي   ،يرمحك هللا إىل أمهية مرتبة الشرع
هو شأن احملققني؛ ال شأن أولئك الذين ينتسبون إىل التصوف وهم أبعد الناس عنه. نعم،  

مل يكلفهم إذا هي   ،، ألن الشرع نفسهكالمنا هذا ال ينطبق على أصحاب األحوال املغلوبني
احنجبت عقوهلم. وإايك أن تتطاول عليهم كما يفعل بعض املخذولني، فتسيء األدب مع  

 ربك، وتعرض نفسك ملا قد يضرك وال ينفعك! 
هي   ،مث لنعد إىل الزجاجة وعالقتها ابملصباح، فنقول: إن الزجاجة ابلنسبة إىل املصباح        

يار اهلوائي الذي ميكن أن يطفئه؛ واملقوية لنوره يف اآلن نفسه بتجميع األشعة  احلافظة له من الت
وعكسها. وحقيقة الزجاجة اليت ذكرانها سابقا  هي حافظة للوجود املمكن من العدم املطلق؛  
وما حفظها إال بسبب تقييدها الوجود؛ ألن املمكن ال يقبل الوجود املطلق. كما هي مركِّزة 

ذلك املظهر اخلاص؛ ألن نور الوجود املطلق ال يُدرك. وهنا قيل: العجز عن لنور الوجود يف 
درك اإلدراك إدراك. ويف املقابل هنا أيضا  قيل: كل شيء يف كل شيء. وما ذاك الرتكيز يف  
النور الوجودي إال تعني الصفات وظهور آاثرها. وهلذا قال من قال بشهود الذات؛ أي يف 

الصفات يف الذات؛ مع نفي شهود الذات. واحلقيقة أن الصفات  الصفات. وقال غريه بشهود  
، والذات تُشهد ابلصفات علما  )وهذا معىن ( ُتشهد ابلذات عينا  )وهذا معىن الشهود عند أهله

أما ذوق الذات فهو للذات. وهو شهود األحدية الذي منع أهل هللا القول   ؛أهله(احلضور عند  
ألعلى طبقة من هم خملوقون. وذوق الصفات يكون حبصوله للمخلوقني، أي من حيث ما 

  ابلذاتيني؛ ألنه ذوق ذايت من وجه الصفات. ني  احملققني املسمَّ 
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غري أن الزجاجة قد تكون شفافة حىت لكأهنا غري موجودة. وهذا إشارة إىل املرَتوحنني         
ء، وكعلي بن أيب  الذين غابت صفات بشريتهم يف روحانيتهم، كعيسى عليه السالم من األنبيا

طالب عليه السالم من الورثة. وهلذا ُعبد هؤالء من دون هللا من قبل اجلاهلني. وهذا التجلي 
هو الذي ُساه أهل هللا التجلي الشمسي. أال ترى إىل الشمس كيف تعود ظلمة يف عني الناظر 

 إليها؟! 
ر املصباح منها. وهذه  وقد تكون الزجاجة مائلة إىل البياض، فيظهر عينها ويظهر نو         

أكمل من األوىل؛ فهي تعطي احلقائق على ما هي عليه لثبات صفاهتا. وهذه الزجاجة هي  
الزجاجة احملمدية، اليت للورثة احملمديني نصيب منها. وإىل هذا املعىن يشري قوله صلى هللا عليه  

، فأثبتهم ألنفسهم عند رؤيتهم،  (93)«َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَُّ  ذُِكرَ  ُرؤوا ِإَذا الَِّذينَ  ِخَيارُُكم  »وآله وسلم: 
وذكر النتيجة عند الرائي اليت هي ذكر هللا. وهذا التجلي قمري. وهو أكمل يف العلم من األول  
كما مر. ومن هنا تعلم التشبيه النبوي لرؤية هللا يوم القيامة برؤية القمر، وتدرك احلكمة منه.  

األمة احملمدية من الضالل يف عمومها. فاعرف نعمة هللا عليك وهلذا السبب أيضا  حفظت 
وكن من الشاكرين. مث ال يغب عنك أن اللون األبيض متضمن لكل ألوان الطيف، وهي إمنا 

  ،يدل هذا على زايدة النور بسبب عكس الزجاجة للنور على التمام ،عنه انبثقت. فمن جهة 
العناية؛ ومن جهة أخرى يدل على كمال مع تسريبه يف غري ما ضرر؛ وهو عني اللطف و 

االستعداد املتضمن لتفاصيل االستعدادات األخرى واجلامع هلا على التمام. ومن هنا تدرك  
األنبياء عليهم السالم  امتازت ي به تفرع االستعدادات األخرى وتدرجها يف مراتبها. وهو الذ

احد منهم من غلبة لون من األلوان بعضهم عن بعض. فهم وإن كانوا كلهم ُكّمال ، فال خيلو الو 
الفرعية على زجاجته. فإىل ذلك نسبته ونسبة ورثته. وكالم الصوفية عن الوراثة املوسوية مثال ،  
 واإلبراهيمية وغريمها، فمن هذا الباب. ولعل فيما ذكرانه غنية يف بيان هذا األمر، وهللا الوهاب. 

قا ؛ فإن كل وجه من وجوه االستعداد، والذي  وإذا كانت العلوم واألذواق تثمر أخال        
هو عائد يف األصل إىل جتليات الصفات واألُساء اإلهلية، يقتضي ذلك. إال أن األخالق قبل 

 
 عنها. هللا يزيد رضي بنت أُساء عن( 236-235 /5)يف سننه  ماجه ابن أخرجه - 93
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الرسول اجلامع صلى هللا عليه وآله وسلم، كانت توهب وتُكتسب على قدر استعداد األمم  
رمها واجتناب مذامها. كالتحلي السابقة. ومبلغ مجيعهم يف ذلك، االجتهاد يف التحلي مبكا

ابلصدق واجتناب الكذب، والتحلي ابلكرم يف مقابل اجتناب البخل، وهكذا ... فلما جاء  
وكانت أمته على استعداد يليق بتلقي الكماالت   ،األكمل صلى هللا عليه وآله وسلم الكامل

ق احلميدة حىت املستمدة منه صلى هللا عليه وآله وسلم حبسب الوسع؛ اتسعت دائرة األخال
وما كان مذموما    ،مشلت كل األخالق بدون استثناء. نعين أهنا مشلت ما كان حممودا  يف العرف

َا»فيه. وهبذا صارت كل األخالق شرعا  لنا. وعلى هذا فلتفهم حديث:    َمَكارِمَ   أِلمتَِّمَ   بُِعث تُ   ِإمنَّ
اَلقِ  َخ  جتد عندان الكذب مثال  مشروعا ؛ كالكذب  . وهلذا «أمتم». وأتمل معي كلمة: (94) «األ 

يف احلرب على العدو، والكذب إلصالح ذات البني، وغريمها من أوجه الكذب املشروع. وجتد 
الشح عندان أيضا  مشروعا ، كالشح ابلدين والِعرض. وجتد الغلظة مشروعة على الكفار  

ك بسواها؛ وحىت يُستغىن عن املداهنة  واملنافقني. وجتد املداراة مشروعة لبلوغ الغاايت اليت ال تُدر 
املذمومة. وجتد التكرب على املتكربين مشروعا . حىت لو أنك تتبعت كل األخالق لوجدت هلا  

، من  مة، من خالل ما ذكرانوجه تصريف يف هذا الشرع احملمدي الكامل. فانظر مرتبة هذه األ
كما ذكر هللا ذلك يف قوله تعاىل:   بني مجيع األمم، واعرف لـَم كانت هلا الشهادة عليها كلها، 

 َا  َشِهيد َعَلي ُكم   الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا ا  َوَسط أُمَّة   َجَعل َناُكم   وََكَذِلك  
. وإذا علمت هذا، فاعلم أنه وجه واحد من وجوه تكري هللا هلذه األمة، واعلم  [143:  البقرة]

 مما يعسر إدراكه. هلو  ،فضلها على وجه االستقصاء بعد ذلك أن 
وقد تكون الزجاجة سوداء أو مائلة إىل السواد؛ فتغلب حقيقة املشكاة اليت هي الظلمة          

بقدر ما؛ فال يرى صاحبها إال الظلمة، فيكون من الكافرين الذين ال يشهدون من األكوان  
 إال األكوان؛ أي جانبها العدمي. 

 
َندِ  يف وال ُقَضاِعيِّ  ،(323/ 10) الكربى السنن يف والبيهقي ،(364/ 15) مسنده يف البزّار أخرجه - 94  الشَِّهابِ  ُمس 

َا: »بلفظ( 513- 512/ 14) مسنده يف أمحد وأخرجه عنه؛ هللا رضي هريرة أيب عن( 192/ 2)  َصاِلحَ  أِلمتَِّمَ  بُِعث تُ  ِإمنَّ
اَلقِ  َخ   .«األ 
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كنا قد حتدثنا عن أصناف حمدودة من الزجاجات، فإمنا مرادان حصر األصول.    وإن         
 ؛أن حيقق للقارئ الفائدة املرجوة دون  ، منخلرج بنا الكالم عن املستطاع ،ولو أردان التفصيل

درجات كثرية متفاوتة يف الصفات احلاكمة. واحلديث التايل يبني   وصنف، ألن بني كل صنف
َردُ  قـَل بٌ : أَر بـََعةٌ  ال ُقُلوبُ »يها، وهو قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: األصول اليت أشران إل   ِفيهِ  َأج 

رَاجِ  ِمث لُ    َفَأمَّا. ُمص َفحٌ  َوقـَل بٌ  َمن ُكوٌس، َوقـَل بٌ  ِغاَلِفِه، َعَلى َمر بُوطٌ  أَغ َلفُ  َوقـَل بٌ  يـَز َهُر، السِّ
َرُد،  ال َقل بُ  َج  َغ َلفُ   ال َقل بُ   َوأَمَّا  نُورُُه؛  ِفيهِ   ِسرَاُجهُ   ال ُمؤ ِمنِ   فـََقل بُ   األ    ال َقل بُ   َوأَمَّا  ال َكاِفِر؛  فـََقل بُ :  األ 

 َفَمَثلُ   َونَِفاٌق.  ِإميَانٌ   ِفيهِ   فـََقل بٌ   ال ُمص َفُح،  ال َقل بُ   َوأَمَّا  أَن َكَر؛  مُثَّ   َعَرفَ   ال ُمَناِفِق،  فـََقل بُ   ال َمن ُكوُس،
ميَانِ  َلةِ  َكَمَثلِ   ِفيهِ  اإل ِ   َوالدَُّم.  ال َقي حُ  مَيُدَُّها ال ُقر َحةِ  َكَمَثلِ   ِفيهِ   النَِّفاقِ  َوَمَثلُ  الطَّيُِّب، ال َماءُ  مَيُدَُّها ال بَـق 

ِ  َفَأيُّ  َرى َعَلى َغَلَبت   ال َمدََّتني  ُخ   .(95) «َعَلي هِ  َغَلَبت   األ 
ة احملمدية والذي مثلناه سابقا  ابللون األبيض اجلامع، إمنا  والكمال املتجلي يف الزجاج        

هو يف احلقيقة الكمال الذايت اجلامع للصفات اليت هي ابطنة فيه. وهي أي الصفات إن ظهرت 
يف التجلي احملمدي، فمن حيث كوهنا ذاتية. وإن كان هذا املعىن ال خيلو عنه ابقي األنبياء 

غلبة صفة من الصفات عليهم حبيث ينسبون إليها عند إرادة  عليهم السالم، إال أنه ال بد من
كشف »هنا وأومأان إليه إمياء  يف  . وهذا املعىن الذي ذكرانالتمييز والتفصيل كما ذكران آنفا  

  ؛عينها، هو الذي جعل سيدان حممدا  صلى هللا عليه وآله وسلم، ال يُنسب إىل ُساء ب«احلجب
ألن السماوات يعدن إىل الصفات ال إىل الذات. والذات ال تُنسب إىل شيء كما ال يُنسب  
إليها شيء. وللمرتبة املعقولة من الذات من العدد، الواحد الساري يف كل عدد، أما السماوات  
فعددهن سبع، وهو نفس عدد أمهات الصفات اليت هي: الوجود واحلياة والعلم واإلرادة  

ر والكالم. ومرتبة السماوات مرتبة قلبية إميانية، هلذا كانت قبلة األنبياء عليهم والسمع والبص
قبل نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم، بيت املقدس الذي هو عبارة عن املرتبة القلبية؛   ،السالم 

 
 تفسريعند " تفسريه" يف كثري  ابن وأورده عنه، هللا رضي اخلدري سعيد أيب عن( 208/ 17) مسنده يف أمحد أخرجه - 95

َر ضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اَّللَُّ : تعاىل قوله  قـُُلوبـَُنا َوَقاُلوا: تعاىل قوله تفسريعند " املنثور الدر" يف والسيوطي ،[35: النور] َواأل 
 .إسناده وجّودا ،[88:البقرة] ُغل فٌ 



373 
 

وكانت قبلته صلى هللا عليه وآله وسلم الكعبة اليت هي إشارة إىل الذات. أال ترى إىل طواف 
وسراين هذا التجلي الذايت   !..يف شرعه صلى هللا عليه وآله وسلم ابلكعبة  ،صفات السبع

احملمدي عند األنبياء عليهم السالم وابلتايل عند مجيع األمم، الذين هم يف احلقيقة أمته الكربى، 
م.  هو املشار إليه ببناء البيت على يد آدم عليه السالم، وجتديد بنائه على يد إبراهيم عليه السال

ولقد شرف هللا إبراهيم عليه السالم أن يكون أول الدعاة إليه ابلنظر إىل اخلط الزماين. وهذه  
الدعوة هي روح النداء للحج الذي ورد به الوحي القرآين. وإذا شئنا التلخيص يف هذا الباب 

ئر  قلنا: إن جتلي الصفات يف حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ذايت، بينما جتلي الذات يف سا
: كالمنا دائما  على الزجاجة الكلية الزجاجة كأهنا كوكب درياألنبياء عليهم السالم صفايت. 

األنوار فيه، حىت لتفىن كلها واندراج مجيع  ،املشرّفة، فإهنا هادية إىل مرتبة الذات لكمال نورها
وكب فإن فنيت ظهر معىن الذات. إذا علمت هذا، علمت وجه الشبه بني الزجاجة والك ؛فيه

صحراء احلرية الفكرية يف ظلمة الطبع.    ؛عند ساكين الصحراءالدري، شديد اإلضاءة يف السماء  
: الشجرة هي شجرة األُساء اإلهلية. ُسيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية

شجرة لرجوعها إىل أصل واحد مع اختالفها وتضادها فيما بينها، وتفرع بعضها عن بعض.  
: هلا مدد يسري يف املصباح ويظهر يف الزجاجة عند التعني زيتونة: لكثرهتا الالمتناهية. ةمبارك 

فهي نسب عدمية. أو   ؛يزت آاثرهاا: ال متّيز هلا يف نفسها وإن متال شرقية وال غربية اخللقي. 
قل الشروق ظهور مجايل والغروب بطون جاليل. وعدم نسبتها إىل أحدمها، هو بسبب استوائها  

: تكاد معاين األُساء والصفات تظهر  يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه انرالتمام بينهما.    على
ولو مل متسسها انر إرادة إظهار آاثرها يف مرتبة  ،يف الذات مع كوهنا ابطنة بسبب ذاتيتها

: نور الصفات على نور الذات األصلي، فبدا اجلمال اإلهلي يف أعجب  نور على نوراألفعال.  
ما ِت ذلك وال كان. فتنعمت األبصار ابملشاهدة، واألفهام   ،ولوال هذان النوران  ما يكون.

ابلعلم، وحارت األفكار يف الكيف، وازدادت األشواق يف الوصال، واتصل احملب ابحملبوب بال 
: يهدي هللا لنوره من يشاء اتصال وال انفصال، بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني.  

من أهل العناية واالختصاص، بسابق أزيل فضله، الظاهر يف الحق توفيقه وأبدي عدله.  
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: فهو مثل عام للناس، جممل التفصيل،  ويضرب هللا األمثال للناس، وهللا بكل شيء عليم
وأبصناف الناس وأشخاصهم؛ من حيث كلياهتم    ،مفصل اإلمجال، من هللا العليم بوجه التمثيل

 إىل نور وجوده، ويصريوا نورا  على نور. ،ل أن خيرجهم من ظلمة عدمهم وجزئياهتم؛ من قب
كان ال بد من التعريج على آية النور، حىت يتضح مب تتعلق الرتبية وتتبني حقيقتها.          

كما ال تتعلق ابملشكاة؛ بل تعلقها إمنا هو    ،فالرتبية اليت هي التكميل، ال تتعلق ابملصباح
قلها، وهو ما يدخل ضمن اجملاهدات والتخلية؛ ومن جهة أخرى ابلزجاجة: من جهة بص

ابلتدرج هبا يف اللونية ابجتاه البياض، وهو ما يدخل فيما يسمى التحلية. وكل من التخلية 
 . هنا والتحلية، قد تناولتهما مصنفات أئمة السلوك، فال حاجة إىل تكرار الكالم فيها

ال غري؛ أي إىل   ، منا يدعو من هو دونه إىل مقامه هوبد من العلم أن املريب، إ مث ال        
كماله يف نفسه. ِمن هنا تعلم دعوة الرسل عليهم السالم، إالَم كانت، وتعلم أن كل كمال  

 خارج كمال الداعية، غري متاح ما دام السالك يف حكم التلمذة.
بنفسه؛ وعامل  واملريب من حيث هو داع، عامل ابلكمال الذي يدعو إليه من علمه         

ابلنقص عند التلميذ من علمه بسلوكه هو؛ وعامل بكيفية التكميل ملن لديه استعداد، من علمه  
الشرع مقاصد وأحكاما . كل هذا إبذن هللا وتوفيقه ووهبه، ال رب للناس غريه. وما نقصده هنا  

خيرجون عنها. وهذا  ابلدعوة، هو الدعوة إىل هللا اخلاصة، ال الدعوة العامة اليت ال يكاد الناس 
الصنف من الدعوة هو األصل، وهو املعترب؛ ألنه ابعث احلياة يف الفرد ويف األمة. ولكي تتبني 
ما نقوله، انظر إىل حال األمة اليوم مع كثرة الدعاة ابملعىن العام، وانظر كيف أهنم ال يستطيعون 

 تغيري شيء من واقع الغفلة والضعف ... 
طرق لتفاصيل الرتبية اخلاصة، لكوهنا ميدانية وال تفيد فيها الدراسة النظرية؛ ومبا أننا لن نت        

 فال أبس مع ذلك من التذكري مبحاورها األساسية، واليت هي: 
 ابلنية والتوجه أوال ، مث ابلذوق آخرا .  حتقيق العبودية هلل:        
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ن التفريق بينهما إال بصفاء االتباع الصحيح، ال اتباع اهلوى. وال ميك اتباع الشرع:        
ن بواطنهم ألالباطن، مث ابإلهلام اإلهلي. وإن كثريا  ممن يّدعون اتباع الشرع، إمنا يتومهون؛ ذلك 

 وإن بلغ علمهم )يف الظاهر( ما بلغ.  ،حمجوبة عن احلق 
 ابلعقائد الصحيحة بداية، وابلذوق هناية.  معرفة الربوبية:        
مل من الرجال والنساء. وهو من العلم املكنون الذي ال يعلمه إال  وهو للك التحقق:        
 الغرابء. 

ومن الفروع اليت تنبثق عن هذه األصول، واليت ينبغي أن يُعتىن هبا يف جمال الرتبية العامة         
 أيضا ، علينا أن نالحظ:

من حيث احلقيقة أو من حيث األثر، ال بد أن ال يكون  "النفس جمال "ن املتكلم يف أ        
وأوىل عالمات صفاء الزجاجة   من ذوي الزجاجات املعتمة؛ ففاقد الشيء ال يعطيه كما يقال.

وهو خبط   ؛لنفس الذي أسسه الكفار غري معترببنسبة ما، االهتداء إىل اإلسالم. لذلك فعلم ا
التلفيقي الذي عشواء، ال خيرج عن خترصات أصحابه العاكسة لنقائصهم. وال يغررك النسق 

فإمنا ينطلي ذلك على أمثاهلم يف الظالمية. أما حنن املسلمني، فينبغي أن  ؛ توضع فيه نظرايهتم
ننزه أنفسنا عن ترديد أقاويلهم، سوى ما كان من ضرب الدراسة عند املتخصصني لضرورة 

  ، ذلك. وتنبغي يف املقابل العودة إىل علم النفس اإلسالمي. ونعين ابلعودة إعادة التأسيس
نصبغ بصبغة العصر. وهذا ال يكون إال للرابنيني، فهم َأوىل  ضمن التجديد الذي جيب أن ي

من يؤم يف ذلك. ولو كان علم النفس املستورد جمداي ، النعكس ذلك على واقع من أيخذ به. 
على مستوى اجلماعة؛ وهذا ال حيتاج منا إىل  وأ ،والواقع غري ذلك، سواء على مستوى الفرد 
، فخذ الُعصاب والرُّهاب وتتبع جتلياهتما عند الفرد  بيان. وإذا شئت أن أتخذ على ذلك مثاال  

 واجلماعة تر العجب. 
إن املصطلحات اليت وضعها علماء النفس )احملللون على اخلصوص( ال تلزمنا يف شيء؛         

ألهنا ظنية، فضفاضة ال تفيد علما  يقينيا ، بل تُبعد عن احلق، مع كوهنا حتمل الظلمة األصلية  
العودة إىل املصطلحات الشرعية، مما جاء يف الكتاب والسنة أو مما وضعه   ،ىلألو  لواضعيها. وا
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أئمة اهلدى من السلف، أو مما يوصل إليه اجتهاد املتأخرين التابعني هلم يف هنج الصراط 
 املستقيم. 
فإن قلت كما يقول أغلب املَوجَّهني من خارج الدين وهم ال يشعرون: لـَم نفّرط يف         

حيق للمسلمني االستفادة منه؟ قلنا: مبثل هذا الكالم    ،النفس العاملي وهو مكتسب إنساين علم  
امللفق تعمل الشياطني على إضالل اجلاهلني املنعزلني. واملرجعية اإلنسانية اليت تدعوان إىل مراعاة  

ما أن العصمة  رابطتها، لن تبلغ املرجعية اإلهلية اليت ندعوك حنن إىل االستمساك هبا يف املرتبة. ك
ال تتوافر يف كالم البشر، بينما هي يقينية يف الوحي. وإن العمل على ما نقول لن يتحقق على  

إال بتحقق االستقاللية عن الكافرين الذين حتكموا بزمام األمة قروان  طويلة، أمثرت  ،الكمال
لواسع إال إحداها.  كل هذه التشوهات اليت نراها. وما تلك اليت حلقت اجملال الرتبوي ابملعىن ا

وحنن بعودتنا إىل أصول الرتبية الشرعية ابألبعاد اليت ذكرانها آنفا ، ال ابلسطحية اليت يقدمها  
البعض، نكون قد فتحنا، أو على األصح أعدان فتح سبل اهلداية لإلنسانية مجعاء، وحققنا 

ي أبواب الدعوة،  من هذا الباب اخلاص، الذي ال يقل أمهية عن ابق ،واجب الدعوة إىل احلق 
 إن مل يكن من أمهها. 
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 الفن واجلمـال والدين
 

اجلمال هو ضد القبح. وهو التناسق والتوافق احلاصل عند الرتكيب. وهذا ال يكون         
حسا  إال يف مستوى الطبيعة، فهي جمال الرتكيب املادي. والقبح بعكس ذلك هو التنافر. 

املراتب كما سبق يف الباب األول. وال تصح نسبته إال إىل املخلوق،  وظهور القبح، من كمال 
ألنه مقيد يف مقابل اجلمال املقيد. واالنفعال للجمال من كمال اإلدراك عند األشخاص. يبدأ 
ذاك من احلس، عندما جيد املرء لذة يف احملسوسات املناسبة لكل حاسة عنده؛ مث يتدرج إىل 

ين املركبة. فمن الصنف األول ما يدرك يف األجسام، ومن الثاين ما مستوى الفكر، فيلتذ ابملعا
 يدرك يف الكالم خصوصا . 

والفن هو تركيب األلوان أو األشكال أو األصوات أو املعاين يف قوالب، حبيث عندما          
يشاهدها املرء أو يسمعها أو يلمسها أو يذوقها )الذوق هنا منسوب إىل اللسان( أو يعقلها،  

حبسب إدراك الشخص؛ وذلك كإدراك   ،تذ هبا. غري أن ذاك االلتذاذ قد يكون بسيطا  نسبيا  يل
األطفال أو العامة من الناس؛ وقد يكون مركبا ، وذلك كمن يشاهد مأساة متقنة التأليف 
واإلخراج، فتجده يتأمل ويعاين من مشاهدته تلك، لكنه يف نفس الوقت ملتذ عقليا  إلدراك  

يف احلبك. وهذا يكون ملن يتمكن من استخالص املعاين من احملسوسات. مكامن اجلمال 
 ال يتعدَّون هذا الطور.  ،والفنانون املعروفون عند الفالسفة وعلماء النفس

وإذا كانت الفلسفة والفكر عموما ، إدراكا  للشيء من حيث معقوليته، فإن إدراك         
الذي ال خيرج عندان عن العقل )املصدر(.  يكون من جانب الوجدان،  ،اجلمال الكامن فيه

فهما إذن إدراكان متكامالن: األول جمرد عن طريق التمثل، والثاين ذوقي )ابملعىن الصويف(.  
والثاين إدراك من الداخل. وليس ذلك إال ألن اإلنسان يشرتك مع  ،فاألول إدراك من اخلارج

 سه هو. العامل يف احلقيقة؛ نعين أن إدراك العامل يكون من نف
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وُسو الفنان يكون يف مقدرته على وضع يده على مفاتيح الوجدان عند خماطَبه. فتلك         
ابلنسبة إىل  نفسها املعاين تؤدي  ،املفاتيح املعنوية هي لغة الفن. لكنها ليست كاللغة املعهودة 

ىل كل األشخاص. فمنطقها أحياان  )وليس دائما ( غري مضبوط. وذلك راجع يف احلقيقة إ
خمتلفة. هذا   التعينات وإىل عدم تطابقها. فكل تعني يرى ما يراه اآلخر )عينا  وعقال ( رؤية

 سابقا  من َسعة التجلي.  املعىن هو ما ذكران
اإلهلي، أصل   الذي هو اجلمالو مث أييت بعد ذلك، املستوى األعلى يف إدراك اجلمال،          

منزه كما يليق به سبحانه.  ،فهو مجال مطلق لذلك فال قبح يقابله. ؛كل مجال واحمليط به
وهم الطبقة العليا   ؛ل هللا، الذين يشاهدون به سبحانهومشاهدة هذا اجلمال ال تكون إال أله

ووقع هلم من احملبة ما ال يطيقه  ؛ ذابوا فيه من شدته وعلو مرتبته ،من احملسنني. فإذا شاهدوه
نظما ، عثرت على بعض بثهم منه. وخذ على هؤالء  غريهم. وإذا عدت إىل ما قالوه فيه نثرا  أو  

 . رض رضي هللا عنه يِب لك ما قلنامثال  ابن الفا
جيران الكالم هنا إىل موقع اجلمال من الدين. ال شك أن الفالسفة وعلماء النفس          

عض الذين تناولوا اجلمال ابلكالم، غرُي عارفني ابلدين كما هو عندان. فهم إن عرفوا الدين ب
بشوائبهما. ومها كما بيـّّنا ذلك سابقا ، مرحلتان للدين قبل    نصرانيةة، مل جياوزوا اليهودية والمعرف

اكتماله. هذا يعين أن احلكم على األشياء غري هنائي فيهما. وذلك بسبب التقييد، ابلنظر إىل 
ال ابملعىن الدين يف عمومه؛ وخصوصا  ابلنسبة إىل من أدرك زمان الرسالة احملمدية. واجلم

الفلسفي، ال شك أنه مستغن عن الدين يف إدراكه، ألنه فرع عنها. والفلسفة وإن تناولت 
الدين ابلكالم يف بعض جزئياهتا، فهي قد احتوته وهيمنت عليه. لذلك فاحلكم عائد إليها ال 

 إليه.
بسبب حقيقته    أما اإلسالم اليوم، فهو مهيمن على كل األداين، اإلهلية منها والوضعية،        

نقصد املوقع الالئق   ؛ا ال بد أن يكون للجمال موقع فيهاليت هي مرآة للكمال احملمدي. وهبذ
 به. 
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لـم يهتم الفقهاء ابجلمال إال من جهة األخالق، اليت ال شك أهنا مهمة؛ لكن غاب          
ت والـُمرد،  عنهم ابقي املراتب، خصوصا  إن قُرنت ابلنهي: كالنهي عن النظر إىل األجنبيا

وكالنظر إىل زينة احلياة الدنيا الفاتنة عن اآلخرة. فاختلطت املعاين ابختالط املراتب، وأشكل 
 األمر على أغلب املسلمني. وحنن هنا سنبني بعض معامل اجلمال حبسب كل مرتبة. 

س يتعلق اجلمال وإدراكه ابهليئة: ومنها النظافة وحسن امللب ففي مرتبة اإلسالم:*         
كالنظر إىل  ،  واملظهر. ويتعلق جبمال األفعال اليت هي احملامد الشرعية املعلومة. ويتعلق ابالعتبار

 احلدائق والطيور لتذكر اجلنة وما فيها من نعم وملذوذات، وغري ذلك مما هو من هذا املستوى.
يتعلق األمر جبمال الصفات واألحوال، وإدراك الوجدان لثمرات  ويف مرتبة اإلميان:*         

 اليت قد مر احلديث عنها سابقا . وهذا إدراك للجمال ألطف من سابقه.  ،اإلميان 
فيتعلق األمر جبمال الصفات اإلهلية اليت هي معدن اجلمال.   أما يف مرتبة اإلحسان:*          

للجمال احملسوس إلدراك مجال املعىن، الذي هو  توظيف    ،ويف استعمال بعض الصوفية للسماع 
تقرب من إدراك العامة الذين ال ينفعلون  ،أيضا  حجاب عن مجال احلق. ويف ذلك التوظيف

 إال للمحسوسات. 
وكما أن الدين خمالف للفلسفة يف حتصيل املعرفة، أي يف وسائلها ومادهتا، فكذلك          

ال. فغري املتدينني، أو املقلدون من املتدينني، هلم وسائلهم  هو خمالف هلا فيما يتعلق إبدراك اجلم
اليت هي فروع الفن من مسرح وتشكيل وموسيقى وأدب، هبا يتوسلون إىل معاملة اجلميل. أما  

بلوغ مستوايت من إدراك اجلمال  ،الدين فقد أغناان عن جل ذلك، ضامنا  لنا يف اآلن نفسه
اجلمال ابلوسائل املعهودة عند الفنانني، إمنا هو يف احلقيقة    ال ختطر ببال الفنانني. بل إن إدراك

ال للجمال نفسه. وقد يشعر الفنان بذلك من نفسه، وإن كان ال  ،إدراك حلجاب اجلمال
يفهمه، إذا كان من الكبار. وهو ما جيعله يركض دائما  خلف غاية غري مدرَكة. وإننا نتكلم 

، مبا أننا قد ا وكنا هلا من الدارسني  ،شتغلنا يف بداية شبابنا ابملوسيقىهنا عن ذوٍق للحاَلني 
 املمارسني. وكان يشهد لنا فيها كبار املوسيقيني عندان بعلو الذوق. 
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درك حقيقة، ينطبع يف نفس املدرِك، فيصري مجيال ، أي َمظهرا  للجمال.  واجلمال إذا أُ          
وا ذكر هللا. واحلكمة يف كون اإلنسان الكامل  الذين إذا ُرؤ   ،وهذه املكانة ال تكون إال للعارفني

يصري مرآة للجمال اإلهلي، هي حتقق حمبة هللا للجمال، كما جاء التنبيه على ذلك يف قول 
ََمالَ  حيُِبُّ   مجَِيلٌ  هللاَ  ِإنَّ » رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: . فاهلل مجيل ابلنسبة إىل (96)«اجل 

 املشاهد لذاك اجلمال، وهو حيب اجلمال الظاهر يف مظهر اإلنسان الكامل. اإلنسان الكامل 
وهذا التقابل الشهودي، واملضاهاة اجلمالية الناجتة عن انقسام جتلي احلقيقة، إىل ربوبية         

وعبودية، مع كون اجلمال يف األصل املكنون غري متعدد، هو ما أقسم هللا تعاىل به يف قوله من 
ُهودٍ   َوَشاِهدٍ ة:  ابب اإلشار  . ومن مل يتحقق هبذا فما شاهد اجلمال حقيقة؛  [3:  الربوج]  َوَمش 

مع كون أنه ما خرج عن هذا احلكم يف احلقيقة أحد. إذ هو أي شهود اجلمال سبب سراين 
حكم احملبة يف الوجود. لكن كالمنا عن اجلمال هنا ليس حتقيقيا  بقدر ما هو تربوي، يدل على 

املشروعة. واحلب اإلهلي للجمال، الذي ذكرانه، هو احلب الذايت األصلي، ال  سبيل الكمال
احلب الشرعي الفرعي. نعين ابحلب األصلي، احلب الرمحاين، وابحلب الفرعي احلب الرحيمي: 
فاألول عام، والثاين خاص. ومن األول سبق الرمحة الذي يعود إليه احلكم بعد انقضاء حكم 

وهو مناط    أهل هللا مبا ال مزيد عليه. وابلتايل، فإن اجلمال مجال عام،الغضب، الذي تكلم فيه  
وخاص، وهو احملامد الشرعية، الظاهرة منها والباطنة. فاعلم، إن كنت من أهل  ؛احلب الكلي

اجلمال، ما مدرَكك منه. وسلم ملن زاد عليك فيه، فإن لسان التعبري عنه غريب، والعطب من 
 اهلادي إىل سواء السبيل. خائض جلاجه قريب. وهللا 
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 كمـال اإلنسان 
 

إن السلوك إىل هللا هو عماد الدين؛ ألن هللا هو الغاية، وما الدين إال وسيلة ال غري.         
ومن ظن أن اجلنة هي الغاية فقد جهل، ومن عمل هلا فقد أشرك. أما كوهنا جزاء لألبرار يف 

العاملني من يبلغ درجة التحقيق، ومنهم من يقصر عنها. وهذا  اآلخرة، فبالتبع للعمل هلل. ومن  
 الفريق األخري هم أهل اجلنة حقيقة. 

والسلوك سلوكان، كما هو معلوم عند أهله: سلوك إىل هللا، وهو سلوك املريدين         
املتوجهني؛ وسلوك يف هللا، وهو سلوك الواصلني يف ميادين التحقيق. مث ينقطع السلوك  

ك العبد وحتقق موته األبدي. وحقيقة السلوك قد ظهرت يف صورة الصالة املشروعة  ابستهال
من أوهلا إىل آخرها. فمن صلى ابلظاهر وحتقق ابلباطن، فهو ممن أقام الصالة املفروضة، كما 
أمر هللا. وقد جاء األمر إبقامة الصالة يف مواضع كثرية من القرآن، كمثل قول هللا تعاىل:  

الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا [20: املزمل] ؛ وأما من مل يتحقق، فهو ممن يعبد هللا على غري
بصرية، وصالته خلف اإلمام أفضل له. ونعين ابإلمام اإلنسان الكامل. وسنرى هنا، يف عجالة، 

 كيف أن أعمال الصالة الظاهرة تتطابق مع مراحل السلوك: 
 هي صورة السلوك األول.  فالركعة األوىل:        
 وهو التوجه.  ؛ هبمةهي انبعاث القلب إىل طلب هللا وتكبرية اإلحرام:        
هي الوجود ابلنفس يف توهم العبد، مع كونه ابألصالة هلل   وقراءة الفاحتة مع القيام:        

م هنا وحظ العبد من القيا .ن العبد غري مدرك له بسبب احلجابتعاىل. والقيام واقع، لك
 مالزمة ما يقتضيه األدب. 

 حبسب احلال وما يقتضيه الفرق.  قراءة السورة:        
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 هو حصول معرفة النفس، املورث للتذلل يف ابب امللك.  الركوع:        
هو االنعزال عن النفس يف القيام، ملعرفته أن حقيقة النفس ال تعطيه؛ وهو   الرفع منه:        

 يف األفعال. بداية الرجوع إىل هللا 
 هي الفناء عن صفات النفس.  السجدة األوىل:        
 للمحافظة على الرسوم، وموافقة احلكمة.  اجللوس:        
 لالستهالك يف احلق، وانتفاء اخللق شهودا .  السجدة الثانية:        
 هي صورة السلوك الثاين.  الركعة الثانية:        
 هي مشاهدة احلق يف مجيع جتلياته، وقيام له به.  ا:قراءة الفاحتة والقيام هل        
 هي اإلخبار عن احلق يف مقام الداللة عليه.  قراءة السورة:        
 هو تنزل ابحلق للخلق، حىت يتحقق االقتداء به.  الركوع:        
 قيام ابحلق للحق يف اخللق.  الرفع منه:        
 للفناء يف الذات.  السجدة األوىل:        
 للرجوع إىل االعتدال، املفضي إىل التمكن يف مقامات الرجال.  اجللسة األوىل:        
 للمحق التام، والذهاب الكلي األبدي. السجدة الثانية:        
 جلوس اخلالفة والوراثة النبوية، واُنراط يف سلك عباد هللا.  جلوس التشهد:        
انتفاء الغريية مبخاطبة احلق نفسه يف املظاهر اخللقية. والسالم هناية للسلوك   السالم:        

الثاين، وبداية للتجلي األحدي الذي صورته الفراغ من الصالة. واحلقيقة أن الصالة دائمة ال 
بسبب كوهنا يف   ،الصالة املعلومة  ، كما تنضبطتغرية ال تنضبط بقالبهناية هلا، لكن صورها م

:  املعارج] َدائُِمونَ  َصاَلهِتِم   َعَلى ُهم   الَِّذينَ حضرة اإلطالق. وإليها اإلشارة يف قوله تعاىل: 
 كما هو معروف يف العربية.  «يف»انئبة عن  «على»، إذا اعتربان [23

والصالة كما هو معلوم من السنة فرضت اثنتني اثنتني، فأبِقَي عليها يف السفر وزيد يف         
فهو اإلقامة يف احلضور،   ،أما احلضر  ؛هو السلوك الذي ذكرانه فيما قبل  ،صالة احلضر. والسفر
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وهلذا   ؛(97) «اَلةِ الصَّ   يف   َعي يِن   قـُرَّةُ   َوُجِعَلت  »وهو حال الكّمل. والزايدة يف الصالة عندهم لسر:  
  ، ونعين منها النوافل  ؛فأورادهم ابقي األعمال املشروعة  ،قيل الصالة ورد الكمل. أما من عداهم

من صيام وتالوة أذكار وصدقات وتسخر خلدمة املسلمني وغريهم إن كانوا حمتاجني، إىل غري 
 ذلك مما هو معروف من أعمال الرب. 

والتحقق ابلصالة، هو نفسه ما نقصده من الكمال. فاملصّلون هم الكّمل، والكمل         
وكربى  ،هم املصلون. وانظر، رمحك هللا، إىل هذا الشرع الكامل كيف كانت الصالة حموره

دعاماته. وانظر إىل خري املصلني وإمامهم صلى هللا عليه وآله وسلم، الذي هو إمامك، وافهم  
  تكلو استطاعت أن تستبدل مكان ،ابلدعوة إىل الكمال. واعلم أن األمم السابقة أنك املراد

بسبب    ،لدفعت يف ذلك كل ما متلك. ووهللا لو علم املسلمون اليوم ما هو ميسر هلم   ها،مبكانت
ولكن هلل  !النسبة إىل الرسول حممد صلى هللا عليه وآله وسلم، ملات كثري منهم طراب  وفرحا  

ذلك عنهم. وقصدان حنن هنا التنبيه فقط. حكمة يف حجب 
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 ال إله إال هللا .. جامعة 
 

من ينظر إىل حال األمة اإلسالمية اليوم، يظنها أمـمـا  متفرقة، أو شعواب  حكمت عليها          
اجلغرافيا ابجلوار؛ أو حكم عليها التاريخ بوحدة، مل يبق منها إال ذكرى ابهتة، يغذيها وجدان 

با  يف جيد الناس فيه متنفسا  يرجعون إليه، شرط أن ال تكون له صلة ابلواقع أو أن يكون سب
 هنوض إىل مراجعة شاملة، أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى. 

وليس ذاك   ؛ه أن خصيصة األمة، رجوعها إىل أمر واحد جتتمع علي ون كل الناس يعلم         
بل أساسه ال إله إال هللا حممد رسول هللا. من  ،إال اإلسالم فيما يتعلق أبمتنا. واإلسالم حموره

 بذلك قلبه، فهو مسلم.  قاهلا بلسانه ال خيالف
غري أن بعض الفقهاء، قد ظهر عندهم أن بعض العقائد التفصيلية الفاسدة اليت يعتقدها          

بعض املسلمني، تنقض الشهادة )الشهادتني(؛ وبذلك حُيكم على صاحبها ابلكفر، وجيري  
رهم حفاظا   عليه ما جيري على املرتد. ولعل ذلك كان حرصا  منهم على ما كان يبدو يف نظ

على صفاء العقيدة ووحدة األمة. واحلق أن الشهادة ال انقض هلا أبدا  وال هادم. وحىت تلك  
ال تبلغ درجة نقضها؛ ألن قوهتا ال تقابلها قوة. ومن مظاهر هذه   ،العقائد التفصيلية الفاسدة

 القوة، ما يلي: 
إال ابلعودة عنها خمرج منه،    كوهنا املدخل إىل اإلسالم، فإن صح املدخل وثبت فال  -1        

وهو معىن الردة اليت ال شبهة فيها. ولو مل تكن ال إله إال هللا، عامة احلكم  ؛واعتقاد خالفها
 على ما سواها، ما كانت املدخل لإلسالم. 

كوهنا معتربة عند هللا يوم القيامة اعتبارا  خاصا ، ليس لسواها. حىت إهنا تُدخل من    -2        
 َعَلي هِ   هللاُ   َصلَّى  النَّيبَّ   أَتـَي تُ »ا  غريها قط، إىل اجلنة. فعن أيب ذر رضي هللا عنه قال:  مل يعمل خري 
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تَـيـ َقَظ، َوَقدِ  أَتـَيـ ُتهُ  مُثَّ  اَنئٌِم، َوُهوَ  أَبـ َيُض، ثـَو بٌ  َوَعَلي هِ  َوَسلَّمَ   إَِلهَ  الَ : َقالَ  َعب دٍ  ِمن   َما: »فـََقالَ  اس 
ُ، ِإالَّ  الحظ هنا أن )  َسَرَق؟ َوِإن   َزىنَ  َوِإن  : قـُل تُ . «اجلَنَّةَ  َدَخلَ  ِإالَّ  َذِلَك؛ َعَلى َماتَ  مُثَّ  اَّللَّ

الصحايب اجلليل، مل يسأل عن تفاصيل العقيدة، ألن ذلك كان منكرا  عندهم. زد على 
:  َقالَ   (؟هللا عنهمهي عندهم رضي  ، أي إنه أمر بدَ أهنم كانوا ال يعدلون بال إله إال هللا شيئا  

 َزىنَ   َوِإن    :قـُل تُ .  «َسَرقَ   َوِإن    َزىنَ   َوِإن  : »َقالَ   َسَرَق؟  َوِإن    َزىنَ   َوِإن  :  قـُل تُ .  «َسَرقَ   َوِإن    َزىنَ   َوِإن  »
أهنا . واألمور اليت قد يُظن (98)«َذرٍّ  َأيب  أَن فِ  َرغ مِ  َعَلى َسَرَق، َوِإن   َزىنَ  َوِإن  : »َقالَ  َسَرَق؟ َوِإن  

منقصة من قول: ال إله إال هللا، ليست حمصورة يف الزىن والسرقة؛ غري أن حكمها جبانب ال 
 إله إال هللا واحد، وهو عدم النقض. 

كما يُقال اليوم: إمنا ذلك يف غري العقائد. والدليل أن الزىن والسرقة املذكورين   ،فإن قلت        
، وما حتيط به من العقائد اليت تظنها أنت وأمثالك،  ليسا منها. قلنا: لو علمَت ال إله إال هللا

ال يكون إال ابلرتبية اليت ندعو إليها  ،من مفسداهتا، مل تقل ما قلت. وِعلم هذا على التفصيل
وإن هم قبلوه أضر هبم ضررا  كبريا . وحنن  ،وهو إن ُكشف لغري أهله مل يقبلوهيف هذه األوراق. 

وده فيطلب، فننال إن شاء هللا، أجر الدال على اخلري. وهذا العلم  إمنا أشران إليه حىت يُعلم بوج
 الذي أشران إليه هو الذي كفر السفهاءُ من أجله كبار األئمة من الصوفية، فاعلم هذا. 

ورود اخلرب بثقلها، حىت إهنا ترجح ابلسماوات واألرضني. فقد ورد أن رسول هللا  -3        
ََرِضنَي؛ اِبلسََّماَواتِ  ِجيءَ  َلو   بَِيِدِه، نـَف ِسي  َوالَِّذي»صلى هللا عليه وآله وسلم قال:   َوَمن   َواأل 

  يف  هللاُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َشَهاَدةُ  َوُوِضَعت   ال ِميزَاِن، ِكفَّةِ   يف  فـَُوِضَعت   حَت تَـُهنَّ  َوَما بـَيـ نَـُهنَّ، َوَما ِفيِهنَّ 
َرى ال ِكفَّةِ  ُخ  . وهذا الثقل الذي رجح بكل احلوادث، اليت ال خترج عنها (99)«هِبِنَّ  َلَرَجَحت   األ 

العلوايت والسفليات، هو مظهر إحاطة ال إله إال هللا جبميع احلقائق. بل إذا ظهرت حقيقتها،  
 

 رضي األشعري موسى أيب عن( 66/ 1) صحيحه يف ومسلم له، واللفظ( 149/ 7) صحيحه يف البخاري أخرجه - 98
 .عنه هللا
 هللا رضي عباس ابن عن( 254/ 12) الكبري املعجم يف والطرباين( 638/ 15) البيان جامع يف الطربي أخرجه - 99

 وهللا البطاقة، حديث له ويشهد جرير، ابن رواه هكذا: إبسناده إيراده بعد( 266/ 5) تفسريه يف كثري  ابن وقال. عنهما
 .أعلم
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غابت ابقي احلقائق. فلها التقدم يف املرتبة، وهلا اإلحاطة والشمول. فكيف ينقضها انقض  
  ،معلوم أن ال انقض إال وهو يضاهي منقوضه! وهذه الندية املعقولة ال بد منهاوهو دوهنا؟ و 

 إلثبات حكم النقض، وإال فال. 
التنبيه النبوي إىل خطورهتا، عندما قتل أسامة بن زيد رضي هللا عنه ذاك الذي   -4        

 يف  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اَّللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  بـََعثـََنا»نطق هبا حتت السيف. يقول أسامة رضي هللا عنه: 
َنا َسرِيٍَّة، ُرََقاتِ  َفَصبَّح  ُ، ِإالَّ  إَِلهَ  الَ : فـََقالَ  َرُجال   َفَأد رَك تُ  ُجَهيـ َنَة، ِمن   احل    يف  فـََوَقعَ . َفَطَعنـ ُتهُ  اَّللَّ
:  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اَّللَُّ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  اَّللَُّ  َصلَّى لِلنَّيبِّ  َفذََكر تُهُ  َذِلَك، ِمن   نـَف ِسي

ُ، ِإالَّ  إَِلهَ  الَ  أََقالَ  َا هللِا، َرُسولَ  ايَ : قـُل تُ : َقالَ  َوقـَتَـل َتُه؟ اَّللَّ اَلحِ  ِمنَ  ا  َخو ف قَاهَلَا ِإمنَّ   أََفالَ : َقالَ . السِّ
ولو كان موضع ميكن أن ال تعترب فيه ال إله إال   (100)!«الَ   أَم    أََقاهَلَا  تـَع َلمَ   َحىتَّ   قـَل ِبهِ   َعن    َشَقق تَ 

هللا، لكان هذا؛ ألن القرائن يف الظاهر تغلب الظن بكون الرجل قاهلا تقية. ومع ذلك فقد  
ه وسلم من عظمة  أنكر الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم األمر، ِلما يعلمه صلى هللا عليه وآل

يف قتل مسلم،   أخري من اخلط ،العفو عن عدو  ننا نفهم منه أن اخلطأ يفإهذه الكلمة. حىت 
 ما دام هناك وجه واحد للحكم إبسالمه. 

اعتبار سلف األمة هلا، وجعلهم إايها الفاصل بني إسالم املرء وكفره. وهم أقرب  -5        
بسبب تواتر العمل هبذه السنة. مث يبقى  ،منا زماان  إىل النبوة، وأكثر فهما  ملثل هذه األحكام

 ذلك القول حبسن إسالم املرء أو عدمه. بعد 
ألن كل   ،واعلم أننا لو أردان اإلسهاب يف بيان مرتبة ال إله إال هللا، لعجزان عن ذلك         

ما يف الوجود انطق بذلك. بل إن الوحي كله ما يبني إال معناها، وال يقيم إال مبناها. فما  
ا، ومشاهدة سرها وذوق حقيقتها،  أعظمها من كلمة سعد من وفق لقوهلا والتلذذ بذكره

 والتحقق حبقها. 
والذي ال يعظم هذه الشهادة، حبيث تغطي عنده على كل ما سواها، فهو بعيد من         

احلق، خمالف للشرع، مغضب للرب أشد الغضب. وال يفيده أن يدعي الغرية على الدين، ألن 
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س إبليس على أهل األهواء ال خيفى  هللا ورسوله أغري منه، وهو الذي أثبت هذا احلكم. وتلبي
عن ذي بصرية. وإن الـَمشاهد اليت نراها اليوم من تكفري بعض املسلمني لبعض، واستباحة  
دمائهم، هلي من أكرب املصائب اليت نزلت ابألمة. وما أحوج الشباب اليوم إىل األخذ عن 

اخل األحكام الذي يقع فيه الرابنيني الذين يبّصروهنم مبداخل الشيطان اللعني، ويبصروهنم بتد
اليت هي عالمة   ،من ال نور له. ووهللا إنه السبيل األوحد للعودة إىل حال الصحة واالعتدال

االستواء على الصراط املستقيم. ولوال خمافة اإلطالة، واخلروج عن مقصد الكتاب، لفضحنا  
يف ذلك، فإان هلل وإان   بعض املزالق اليت يقع فيها كثري من الناس، وهم يظنون أهنم على صواب

 إليه راجعون.
من تعظيم ال إله إال هللا، فلم ال نقبلها من الكتابيني،    أأما إن قيل: إن  أخذان هبذا املبد        

وُنصّر على نعتهم ابلكفر؟ وما كنا نظن أحدا  من املسلمني يقول هبذا، حىت لقينا مجاعة منهم، 
ها. وما علموا أن شهادة أن ال إله إال هللا اليت هي وُسعناهم يؤسسون ملقالتهم وينافحون عن

مستغرقة للزمان، هلا مظهر خاص يف كل زمان، وهو الشهادة برسالة نيب ذلك الزمان. فإن مُجع  
بار الباطن، ومرة ابعتبار لكن مرة ابعت- واحدة بني الشهادتني اللتني مها يف احلقيقة شهادة

واليهود والنصارى الذين أدركوا زمان رسول هللا صلى   فهي شهادة مقبولة؛ وإال فال. -الظاهر 
هللا عليه وآله وسلم ومل يؤمنوا به، فال شك يف كفرهم. وقد ورد بذلك الكتاب والسنة. فمن 

  َخاِلِدينَ   َجَهنَّمَ   اَنرِ   يف   َوال ُمش رِِكنيَ   ال ِكَتابِ   أَه لِ   ِمن    َكَفُروا  الَِّذينَ   ِإنَّ الكتاب، كقول هللا تعاىل:  
بيان هنا ليست للتبعيض، وإمنا هي لل «ِمن» . و[6: البينة] ال رَبِيَّةِ  َشرُّ  ُهم   أُولَِئكَ  ِفيَها

إال من هو من أهل الكتاب أو من هو مشرك من الوثنيني. ومن    ،تفصيل. إذ ما من الكفار وال
كفر على  العجب أن نرى بعض كبار الفقهاء من أهل الزمان، يتحفظ من إطالق صفة ال

اليهود والنصارى مع ثبوت ذلك يف القرآن، متعّلال  أبن ذلك ليس من الدعوة إىل سبيل هللا  
ابحلكمة واملوعظة احلسنة، غافال  عن كون هللا أحكم احلاكمني، وهو قد صرح بكفرهم. ورسول  

ريبة. فليس قد عاملهم معاملة الكفار مما ال يدع جماال  للشك وال  ،هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 
من الفقه أبدا  ترك مثل هذه األمور يف الظل، حىت صار املسلمون يعتقدون أن الكتابيني 
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مؤمنون. ولسنا حباجة هنا إىل استثناء أولئك الذين مل يدركوا زمن خاِت األنبياء منهم صلى هللا 
اعتبار هللا بسبب  ،عليه وسلم، أو التأكيد على أن كفارهم أعلى مرتبة من املشركني الوثنيني

 أصل الدين عندهم الذي هو احلق. 
 ومعلوم عند اجلميع أن النار دركات متفاوتة، كما أن اجلنة درجات متفاوتة أيضا .         
ُنلص إىل وجوب نبذ التكفري بني أفراد األمة، وبني خمتلف مذاهبها وفرقها. فالتكفري          

بسبب االنتصار للنفس عند ضعفاء اإلميان الذين جعلوا الدين   ،بدعة كربى حدثت يف األمة
عوض أن يكونوا هم وقاية له. وال شك أن التعصب للمذهب أو لإلمام مبا يفضي  ،وقاية هلم 

إىل النظر إىل ابقي املسلمني ابحتقار وعدم مراعاة حرمة، هو من أعظم اآلاثم. وما رأينا من 
حىت يصري على األمة أشد   ،جراءة على هللا ورسوله واملؤمننيحاله تلك أفلح؛ بل ال يزال يزداد  

من أعدائها املعلنني. ومن كان على هذا، خُيشى عليه سوء العاقبة، إال أن يتوب هللا. وإذا 
أردت أن تعلم خطورة التكفري، فانظر الوعيد الذي جاء يف حق من يكفر فردا  واحدا ، وكيف 

عليه وابء به. هذه عاقبة من يكفر فردا ، فكيف مبن يكفر عاد التكفري  ،أنه إن مل يكن كذلك 
مجاعة أو مجاعات من املسلمني، وهو ال يستطيع أن جيزم أن ليس بينهم مؤمن واحد! فيا 

 أخي، احلذر، احلذر.. 
ال يضمنون أن ف ،أما الذين يتعصبون لألئمة الذين انقلبوا إىل رهبم من أي طائفة كانوا         

ألئمة خصومهم بني يدي هللا يوم القيامة، بسبب ما ينسبونه إليهم، واختاذهم  ال يكون أولئك ا
إايهم تكئة يف تسّلطهم على املسلمني مبا يؤذيهم. انهيك عن إيذاء رسول هللا صلى هللا عليه  
وآله وسلم بذلك وهو الرؤوف الرحيم. ومن عمل هبذه القاعدة، أي ابلنظر إىل نسبة كل  

نب كثريا  من املعاطب وأورثه هللا حلة األدب، فنال املنازل الرفيعة  شخص قبل أن يتناوله، جت
 وكان مرضيا . 

والعالج الناجع هلذه اآلفة، هو احملبة، حمبة هللا ورسوله، اليت جتعل املرء ال يرى يف         
املسلمني إال النور. حىت إنه لو رأى قبحا  ظاهرا ، استهونه إىل جنب النور األصلي، ومل يقدح  

ل دعوة يف اعتقاده فيهم. ومن ذاق هذه احلال، علم ما نشري إليه. وإايك أن تظن أن فيما نقو 
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إىل تعطيل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، بل على العكس من ذلك، فإن احملبة ابعثة 
 عليهما، وهذا ال حيتاج إىل دليل عند العقالء. 

، ال يعترب يف احلقيقة شهادته هو  لى تكفري املسلمني، حبسب ما بيناوإن من يتجرأ ع        
 لة فهمه. بنفسه، وكفى هبذا دليال  على سفاهته وكال

وإن كان أمر مجع مشل األمة واجبا  شرعيا  على الدوام، فهو اليوم آكد بسبب ما نراه         
من تكالب األمم علينا. ومن مل يرق إىل مستوى إدراك احلكم الشرعي، فالواقع كاف يف جعله 

 للخطاب، وال ممن يعتربون أسوايء يتوصل إليه أبدىن مالحظة؛ فإن مل يكن، فهو ممن ليس أهال  
املزاج. 



393 
 

 

 ربط األمة بنور النبوة 
 

األمة حبمد هللا دائما  مربوطة بنور النبوة؛ لكن شتان ما بني ارتباط وارتباط. ومراحل          
االزدهار العام الذي عرفته األمة ابملقارنة إىل مراحل االحنطاط العام أيضا ، إمنا تعود أسباهبا إىل  

 ذلك االرتباط ومدى قوته أو ضعفه. فقوة األمة تستمد من نبيها، وهللا املمد! 
كانت هذه القوة تستمد بكيفية مباشرة يف حياة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم الدنيوية.           

وصارت تستمد أيضا  بكيفية مباشرة خلاصة األمة، وبكيفية غري مباشرة لعمومها عن طريق 
 الوارثني. 

يف مراحل االحنطاط العام لألمة، حدثت أسباب أضعفت ارتباط األمة بنبيها. من           
 ذلك: 

فصار الناس ال يقبلون ما ال يدركونه أبفهامهم، وظنوا أن  حتكيم الفكر يف اإلميان:        
العالقة الوجدانية برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم تقدح يف توحيدهم، خصوصا  وأن ذلك 

توحيد صار هو أيضا  قوانني عقدية ألزم هبا أئمة املذاهب املختلفة أتباعهم. وبذلك صار ال
  ، بعض التوحيد أوسع من بعض، وبعضه أشد صرامة من بعض، حبسب إدراك اإلمام املؤسس

أو األئمة املتعاقبني على املذهب. فبعض املذاهب، الكفر والشرك عندها أقرب إىل املرء من 
بعكس ما هو األمر عليه، وبعكس ما   ؛لشرك هو األصل والتوحيد هو الطارئالتوحيد. وكأن ا

إال إذا انطمست بصريته واسودت    ،تقتضيه الفطرة اإلنسانية. فاملرء ال يقع يف الكفر أو الشرك 
فال خيرج أبدا  من دائرة اإلسالم كما   ،زجاجته؛ أما من سواه ممن عرضت له الشبه والشوائب

أو يف مسائل  ،ابق، وإن ضعف إميانه أو اعتقد خالف احلق يف مسألة أوضحنا يف الفصل الس
 تفصيلية. 



394 
 

وبدعوى حتقيق التوحيد اليت صارت أصواهتا تتعاىل عرب األزمان، صار الشك أصال  يف          
الدين عوض أن يكون األصل التصديق. وبعجز العامة عن تبنّي حقيقة األمر، صاروا حيافظون 

  ؛ال الرمحات اخلاصة من هللا تعاىلن، مع إفراغ الباطن من أسباب استنز على بعض ظاهٍر من دي
يتغربون عن نبيهم. وصاروا مييزون بني معاملته صلى هللا عليه وآله وسلم  ،وبدأوا نتيجة لذلك

صلى هللا عليه وآله   وما هو إال انتقال من دار إىل دار. وكيف ينقطع شيء عنه ؛حيا  وميتا  
( ظهر كل شيء؟! علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وصار بعضهم وسلم ومنه )من نوره

يقول إمنا هو القرآن، فما فهمنا منه بعقولنا عملنا به، وما تعارض من السنة مع القرآن حبسب 
رددان أتويله إليها. فعادوا إىل  ،قولنا وتعارض عندها مع مسلماهتافهمنا تركناه؛ وما مل تقبله ع 

 ا ميشون يف ليل بعد أن كان سلفهم ميشي يف ضحى. نفوسهم وظلمتها، وصارو 
ومن أثر تلك الظلمة، زادت القلوب متسكا  ابلدنيا لوجود املناسبة. فصار الفقه يف         

الدنيا أكرب من الفقه يف اآلخرة، وصارت معرفة طرق األرض أقوى من معرفة طرق السماء  
( صاروا ال يكادون يتميزون عن العامة علماء األمة )الفقهاء ابالصطالح (. بل حىت )السلوك
بسبب ارتباطهم ابلرتاث الفقهي عرب إدراكهم اخلاص، من دون ارتباط يذكر بنور  ، يف ذلك

  ؛ عدم ضبط ألسباب االختالفالنبوة مباشٍر؛ فتاهوا إال قليال منهم يف األقوال املختلفة مع 
ليت بني العامة ونور النبوة. من احلجب ا ،ورجحوا بظنهم ال عن بصرية، فصاروا هم اآلخرون 

 وحدثت الوساطة العقدية ال الفقهية/ التفقيهية اليت هي دائما  ضرورية. 
زد على ذلك كله ما تعرضت له األمة من مسخ على يد املستعمر الكافر، الذي جهد          

 يف خلط بعٍض من عقائده وأفكاره بعقائد املسلمني، وبعض أعماله أبعمال املسلمني، وبعض
عاداته بعادات املسلمني؛ منتهجا  يف ذلك أسلوب التدرج الذي جيعل األمة تتغافل عن قليله  

 مستهينة به أو جاهلة؛ جاعال إايها تغرق يف املتناقضات فيما بعد ذلك.  ،يف البداية
 لكن كيف االتصال بنور النبوة وسط هذا اخلضم؟        
 دون تنطع.  أوال: االلتزام مبحكم الكتاب والسنة        
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اثنيا: التعلق وجدانيا  برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، ألنه الواسطة بني هللا وعباده.         
. أما قول أولئك احملرومني  البتة وال سبيل إىل رفع هذه الواسطة مع اإلبقاء على أصل اإلميان 

 صلى هللا عليه وآله  إال رسول هللا   ، أبن ذلك شرك؛ فاعلم أن كل أحد ميكن أن يدل على شرك
واليت ال يشاركه فيها خملوق على اإلطالق. فهو املخلوق    ،وسلم. وما ذلك إال للجمعية اليت له

)نعين حقيقته صلى هللا عليه وآله وسلم( الذي ليس بينه وبني هللا واسطة. فهو دال اخللق  
 على قدره ومبلغ مرتبته. أمجعني على هللا. ومعلوم عند احملققني أن كل أحد إمنا يدعو إىل هللا

فإن كان هو صلى هللا عليه وآله وسلم ال يدانيه أحد، فإن داللته على هللا ال متاثلها داللة.  
 فكيف يوجد للشرك مدخل ههنا؟! 

يطمعون يف مشاهدة احلق يف مرآته صلى هللا عليه   ،بل إن كبار األولياء ومنهم األنبياء        
حىت يكمل هلم العلم وتكمل هلم املشاهدة. فمن مل يستطع االتصال به صلى هللا  ،وآله وسلم

عليه وآله وسلم مباشرة، فليبحث عمن له ذلك االتصال، وليكتف مبباشرة نوره صلى هللا عليه 
 وره من سراجه صلى هللا عليه وآله وسلم. وآله وسلم يف مرآة ذلك التابع الرابين؛ ألن ن

أننا ُنرجهم   ،ابلنسبة إىل عامة األمة الذين ال يصحبون الرابنيني ،ال يفهم مما نقول           
اليت جتعل    ،من الرمحة اخلاصة   -إال من شاء هللا-من الرمحة املخصوصة هبا؛ لكن نقول حبرماهنم  

وتلك األخالق  ،هللا عنهم تلك العلوم اللدنية كما أمثر يف الصحابة رضي  ،الدين يثمر فيهم
 السنية. 

إال التفاف املسلمني عامة حول رابنييهم،   ،األمة اليوم يف حمنة كبرية، ال خمرج هلا منها        
وإن بقي اختالف   ،ويرتفع خالف التعارض  ؛اجلسد )جسد األمة( وتتصل األعضاء حىت أيتلف  

الثراء. 
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 عدم التقيد ابملذاهب 
 

إن عقيدة اإلسالم مطلقة وشريعته واسعة. ولوال ذلك ما كان خاِت الشرائع السابقة          
قِّ   ال ِكَتابَ   إِلَي كَ   َوأَنـ زَل َناوال كان مهيمنا  عليها حبقيقته:   َ   ِلَما  ا  ُمَصدِّق  اِبحلَ   ال ِكَتابِ   ِمنَ   يََدي هِ  َبني 

. واملذاهب العقدية على اخلصوص: كالتسّنن والتشّيع والتسّلف [ 48:  املائدة]  َعَلي هِ   ا  َوُمَهي ِمن
والتصّوف، إمنا هي تقييد. ومن حيث كوهنا تقييدا  فهي جزئية. فإن كان يف وقت مضى كل 

حبسب ما يغلب عليه؛ فإن األمة اليوم يف زمن    ،جزء من األمة خمتصا  جبزء من الدين )العقيدة(
العوملة مطالبة ابلعودة إىل أصل الدين الذي هو اإلطالق. وال متكننا العودة إىل اإلطالق إال 

الذين   ،بتجاوز املذاهب. وال ميكننا جتاوز املذاهب إال بعدم االلتفات إىل الفقهاء املقلدين 
 خروج عن امللة. و ه يرون أحياان  أن خروج املرء عن املذهب 

واجلزئية اليت حتدثنا عنها تؤدي بنا إىل القول بكون كل مذهب على بعض احلق. نعم،         
قد يتفاوت ذلك البعض من مذهب إىل مذهب؛ لكن ال ميكننا القول أبن مذهبا  ما على 

ليس مبنيا   ،همنها. وإن ما نقول احلق املطلق؛ ألن ذلك يؤدي بنا إىل العصبية املذهبية اليت نفرّ 
 على التحليل فقط، بل الواقع يشهد على ذلك. 

فأهل السنة واجلماعة: ينقصهم )يف عمومهم ال يف خصوصهم( بعض املواالة آلل         
أَُلُكم   اَل  ُقل  البيت. فإنه قد جاء يف القرآن الكري:  ر  َعَلي هِ  َأس   ال ُقر ىَب  يف  ال َمَودَّةَ  ِإالَّ  ا  َأج 

ينكره أحد، وقيام  . وفضل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على األمة ال[23: الشورى]
األمة هبذا الصنف من الشكر الذي ورد ابحلض عليه القرآن مؤيدا  ابلسنة من آكد األعمال. 

مؤيدة  ،أما ما نراه اليوم من إعراض عن آل البيت وتنكر هلم، واعتماد على النفس يف الدين
بل هو من البدع املستحدثة    ؛ليس من السنة وال اجلماعة يف شيءابإليديولوجيات الدخيلة، فإنه  

املذمومة. فإن قال قائل: كيف نتيقن من صحة نسب آل البيت اليوم مع مرور كل هذا الزمان  
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ومع اختالط الناس ابملصاهرة إن سلمت األنساب، ومع عدم الضبط عند املنتسبني أحياان ، 
فإنك إن أخطأت   قلنا: إن ذلك ال يهم ابلدرجة األوىل. ..ومع ادعاء النسب أحياان  أخرى؟

يف عشرة )مع املبالغة( فقد تصيب يف واحد. وذلك الواحد هو املراد هنا. مث قد يقال: قد جند 
إال  ،وحنن مأمورون ابإلعراض عن مثل ذلك ،من ينتسب إىل آل البيت، مقيما  على املعصية

يف ما يكون من قبيل النصيحة. قلنا: هذا ال يتعارض مع ذاك. انصح ما شئت، وال تطع 
لتجمع أطراف اخلري.   ،معصية، مث ارع نسب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قدر املستطاع 

وال تسارع إىل الذم والتنقيص، فإن ذلك من أوصاف النفس ال من الدين. وإايك أن تظن أن 
ال يكافأ من قبله، فتجمع اجلهل إىل سوء   ،من وصل الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم يف رمحه

 ظن فتكون من اخلاسرين. ال
صالح، ابلرعاية واإل -ابطنهم-أن ال يغفلوا الباطن  «السنة واجلماعة»وعلى أهل         

اليت حدثت يف األمة   ،(. فإن ذلك اإلغفال من البدع أيضا  وابطن الدين ابالستكشاف )العلم
 بسبب ميل القلوب إىل الدنيا.

عصب آلل البيت عما هم عليه )يف عمومهم ال يف  الت فعليهم التقليل من أما الشيعة:        
وصار من احلجب عن احلق. نعم، قد أصاب آل  ،( ألن ذلك قد زاد عن حدهخصوصهم

البيت بالء عظيم يف أزمان خمتلفة، كان استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم وتشريد آل بيته 
أن يتأمل ويتعجب ممن أقدم  إال  ، من أكربها. وال يسع مسلما ، سليم العقيدة عند ذكر ذلك

كيف كانت جراءته على هللا! ويتعجب كيف ميكن أن يرجو شفاعة رسول    ، على تلك اجلرمية
ال ينبغي أن نؤسس إيديولوجيا  ، هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من قّتل ذريته! لكن مع ذلك

وإن   ،ملخلوقنيعلى ذلك وجنعلها حمور الدين. فإن الدين إمنا شرع ليدل على هللا ال على ا
  قـَب ِلهِ  ِمن   َخَلت   َقد   َرُسولٌ  ِإالَّ  حمَُمَّدٌ  َوَما كانوا معظمني. أال ترى إىل هللا يقول خماطبا  عباده: 

 ا  َشي ئ اَّللََّ  َيُضرَّ  فـََلن   َعِقبَـي هِ  َعَلى يـَنـ َقِلب   َوَمن   أَع َقاِبُكم   َعَلى انـ َقَلبـ ُتم   قُِتلَ  َأو   َماتَ  أََفِإن   الرُُّسلُ 
زِي . هذا يف حق رسول هللا صلى هللا عليه وآله [144: عمران  آل] الشَّاِكرِينَ  اَّللَُّ  َوَسَيج 
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وسلم، الذي هو أصل آل البيت، وأصل كل شرف وكرامة. وكأن هللا يقول بذلك: هل تنقطعون 
 عين بسبب مقتل نبيكم أو موته؟ فهل كان مقصدكم هو أم أان؟

ما نقول تعارضا  مع ما سبق من وجوب تعظيم النيب صلى هللا عليه  ظننت أن فيفإن         
وآله وسلم واالتصال بنوره، فاعلم أن ال تعارض وال تناقض؛ بل إن للكالم وجوها  ينبغي أن 

مل يسقط   ،تراعى. وأصل ذلك اختالف احلضرات، فافهم يرمحك هللا. وثق أن من اشتغل ابهلل
ن احلسني عليه السالم ومن تبعه ما نقص من قدره ما أصابه، بل زاد. فيما ذكر من الغلو. فإ

هللا صلى هللا عليه وآله   فإن ذلك سريضي رسول ،وحنن إن حققنا صلتنا ابهلل على ما يرضى
يرضي كل املؤمنني وعلى رأسهم آل البيت. فما  و لن يتحقق ذلك إال بواسطته( عنا، و وسلم ) 

 ينبغي أن ُنلط بني املراتب!
إن  ،مث إن عقيدة الشيعة اإلمامية، ما ينبغي هلم أن يلزموا هبا غريهم من املسلمني        

سلمناها هلم. فإن ذلك لو كان من أصول الدين جلاء صرحيا  يف القرآن أو يف السنة. أما اللجوء  
فما نرضاه ألحد من املسلمني؛ فكيف بطائفة   ،لنصرة إيديولوجيا مبتدعة ،إىل التأويل البعيد

 نراها على كثري من احلق إن شاء هللا تعاىل.  ،عظيمة من املسلمني 
(، فإننا نغبطهم على متسكهم ابلظاهر، لو وّسعوا صدورهم حلسن  ابية الوهّ أما السلفية )         

الظن بباقي املسلمني، وعلموا أن هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، أوىل ابلغرية على دينه.  
م أفضلية ما هم عليه، ما كان ينبغي أن يتطاولوا على أهل ال إله إال هللا، فهم وإن غلب عنده

ن الشرك ال يعلمه إال من علم التوحيد، فكل  ألفينسبون هذا إىل الكفر وذاك إىل الشرك. ذلك  
ما ليس بتوحيد عندئذ فهو شرك. أما التضييق على املسلمني بدعوى سد الذرائع أو مبجرد  

ضاه لرجال حنسبهم جمتهدين خمطئني، يبتغون رضى هللا تعاىل. ومن نظر  سوء الظن، فإان ال نر 
إىل عبوديته يف نفسه، كيف جيرؤ على تصنيف ابقي العباد واحلكم عليهم ابهلداية أو الضالل؛ 

 وهو ال يدري حكم هللا فيه على وجه اليقني! 
فلون عن حقوق املسلمني  (، فإهنم يغية واملتصوفةدائما  منيز بني الصوفأما املتصوفة )        

وال يقرون بتعظيم شيوخهم؛ وينسون أن أولئك املسلمني   ،الذين ال يشاطروهنم عقائدهم



399 
 

ينتسبون إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. ونسبته صلى هللا عليه وآله وسلم أوىل يف  
عليه وآله وسلم مث  االعتبار من املشايخ. نعم، ما كان أجدر الناس بتعظيم رسول هللا صلى هللا 

بتوقري املشايخ، لكن الواقع كما ترى. وإن مل يعرف الناس قدر الشيوخ، فعلى من ينتسب إىل 
الشيوخ أن يعرف قدر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، ابحرتام كل املسلمني. أما ما سوى 

 معاملة هللا ذلك، فال يدخل يف نطاق التكاليف اليت يراعيها املرء يف نفسه، بل تدخل يف
 أحسنوا أم أساءوا.  ،لعباده

فإذا أرادت األمة اسرتجاع وحدهتا فال بد لكل فريق أن يتخلص مما يؤذي اآلخرين          
ابلضرورة. بل على املسلمني الذين تنبهوا خلطورة هذا األمر حيثما كانوا، أن يكونوا مسلحني  

لكن منسوب إىل األصل نسبة   ،ىن جزئي فقط ابملعىن الكلي لإلسالم إن استطاعوا، أو أبي مع
فرع إىل أصله؛ أو عليهم أن يكونوا يف اآلن نفسه سنة شيعة سلفية صوفية إن وفقوا. فما 

 أحوجنا إىل هذا!
نعم، ليس األمر سهال  على كل أحد. وما كل أحد له من العلم ما ميكنه من جتاوز         

ا قل عدده، ال بد هو موحد لباقي األطراف العصبيات، لكن تيارا  يف األمة تلك صفاته مهم
ولو بعد حني. وسيكون كاخلمرية اليت يتأسس عليها وجود األمة يف زماننا ويف األزمنة اليت تليه.  

 حىت ينال هذا السبق عند هللا، جعلنا هللا من أهله.  ،فليجهد املرء أن يكون منهم
ريخ، لوجدان سببه الرئيس سياسيا ؛ فإما ترسخ ولو تتبعنا التمزق املذهيب يف األمة عرب التا        

املذهب بدعم من احلكام، أو ملعارضتهم. ومعلوم أنه يصعب احملافظة على االعتدال يف 
اليت تدخلها محية اجلاهلية وحب غلبة اخلصم. بل إن من احلكام من  ،اخلصومات السياسية 

ذلك مغتفرا  يف أزمنة ماضية،  أيضا  ركيزة حلكمه. ولئن كان  ،جعل العصبية للمذهب الفقهي 
، فإنه قد أصبح مضرا  يف  أحياان بل مستحبا  يف سبيل احملافظة على وحدة األقاليم املختلفة

ووجبت فيه مراعاة الوحدة الكربى لألمة وتقدميها على  ،عصران الذي سهل فيه االتصال
اليت أصبحت    ،القطرية أيضا    (؛ ألن الغاية يف النهاية هي جتاوزوحدة اجلزئية لألقاليم )األقطار ال

  الذي ينبغي التخلص منه. ،عندان عالمة من عالمات التخلف
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 القضاء على ما خيالف األصول 
 

رَِجت    أُمَّةٍ   َخري َ   ُكنـ ُتم  جاء يف القرآن الكري:              َعنِ   َوتـَنـ َهو نَ   اِبل َمع ُروفِ   أَت ُمُرونَ   لِلنَّاسِ   أُخ 
. يفهم كثري من الناس خريية األمة مشروطة ابألمر  [110:  عمران   آل]  اِبَّللَِّ   َوتـُؤ ِمُنونَ   ال ُمن َكرِ 

مبجرد نسبتها إىل   ،ابملعروف والنهي عن املنكر واإلميان ابهلل. وحنن نرى اخلريية حاصلة لألمة
نهي عن  كما بينا ذلك غري ما مرة. واألمر ابملعروف وال  ، سيدان حممد صلى هللا عليه وآله وسلم

. وإن كان معىن الشرط أكثر موافقة هلا  املنكر واإلميان ابهلل، نراها مثرات للخريية ال شروطا  
  ا  َوَسط أُمَّة   َجَعل َناُكم   وََكَذِلكَ للظاهر ومراعاة للتكليف. هذا ال خيالف ما نصت عليه اآلية: 

، وما جاء يف سبب [ 143:  البقرة]  ا  َشِهيد  َعَلي ُكم    الرَُّسولُ   َوَيُكونَ   النَّاسِ   َعَلى  ُشَهَداءَ   لَِتُكونُوا
بل كل منهما متعلق بوجه، كما بينا  ؛نزوهلا وما ذكره املفسرون فيها. فإن املعنيني ال يتناقضان 

 ذلك يف غري هذا املوضع. 
ومن أتمل اليوم حال أهل األرض، ظهرت له خريية هذه األمة، وظهر له أمرها ابملعروف         

عن املنكر يف هذه الظلمات املمتدة شرقا  وغراب . وإن كنا نرى أن هذا األمر ابملعروف  وهنيها
هو اآلن يف حدوده الدنيا، ونرجو أن يتحقق ذلك على الوجه األكمل إن  ،والنهي عن املنكر

ن التكليف يقع على العاقل، واألمم الكافرة قد  ألحىت يعم اخلري أهل األرض. وذلك    ،شاء هللا
 أهنا ال تعقل. فافهم.  ، عنهاأخرب هللا
وتنهاه عن املنكر، عليها أن حتقق ذلك يف نفسها.   ،وقبل أن أتمر أمتنا غريها ابملعروف        

وكيف حتقق ذلك يف نفسها وهي تعاين من رواسب اجلاهلية لديها، ومن تسرب الضالالت  
ونعمل على إصالحها.  الكفرية إليها؟! لذلك وجب علينا أن نرصد مواطن االختالل عندان 

 ومن ذلك: 
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... تؤمنون ابهلل ... وذلك يقتضي إعالء دينه وحتكيم شرعه،   حتقيق العبودية هلل:  -1        
من تعظيم العباد بعضهم بعضا ، التعظيم الذي ال يسري يف سياق   ،والقضاء على مظاهر اجلاهلية

اان عن التشبه ابألعاجم يف ذلك: قد هن ،الدين. فإن كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
ََعاِجمُ  تـَُقومُ  َكَما  تـَُقوُموا اَل » ، فإن األعاجم اليوم أحسن حاال   (101) «بـَع ضا   بـَع ُضَها يـَُعظِّمُ  األ 

 منا. فلنراجع أنفسنا! 
من كان حامال  لشرع إهلي خاِت، مستعدا  للقاء هللا  أمتنا أمة جد ال أمة هزل: -2        

كاالشتغال   ، يوم العرض، مؤمنا  ابجلنة والنار، كيف ميضي وقته يف التفاهات وسفاسف األمور
ابلفنانني وتتبع أخبارهم، واالطالع على أحدث األغاين والتباري فيها، وإمضاء الساعات يف  

وملء القلب مواالة لناد ومعاداة لغريه، مع إهدار  تتبع أنواع األلعاب وتتبع أخبار الكرات،
 دون التفات إىل واجب أو ضرورة.  ،املال والعقل يف ذلك

فإن من كانت هذه حاله يصعب أن ترى فيه اخلريية السابق ذكرها. وهذه احلال اليت          
ن ذلك من  يرتفع عنها عقالء الصبيان، كيف يقع فيها مئات املاليني من أبناء األمة، ويعدو 

 عالمات مواكبة العصر واالنفتاح و ... إىل غري ذلك من الرتهات؟! 
أما اجلهود الدولية يف تنظيم املبارايت واملسابقات وإنفاق األموال الطائلة يف ذلك، مع         

تغطية إعالمية مواكبة لكل ذلك، وجهود جحافل من الصحافيني واملتتبعني، فقد ينطلي على 
من داللة القيمة اليت لذلك. لكن، أنسينا أن الشياطني موجودة على األرض؟ احلمقى أن ذلك  

الذي تبلغ ذلك؟ ...أنسينا أن املفلس )...أنسينا أهنا تعمل إلطفاء نور هللا، وإن كانت لن 
( ليس لديه شيء خيسره، وأن الذي جاء له يف جنة بسبب كفره وإصرارهينتظر جهنم وال ر 

هو من جعله هللا وكيال  على اخلري يف  ،ف من ذهاب رأس مالهينبغي أن يتفقد نفسه وخيا
 األرض؟ وليس ذلك إال املسلم. 

ينبغي أن تعرض على   فجميع أحوال األمة وأعماهلاوضع اآلخرة يف االعتبار:  -3        
وما خالف نبذانه واجتنبناه. وإن مما أضعف األمة    ،ناه وقويناهفما وافق أمضي  ؛األصل الشرعي 

 
 .عنه هللا رضي أَُماَمةَ  أيب عن( 516/ 7) سننه يف داود أبو أخرجه - 101
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علوم أهنم  يف أزمنة االحنطاط، تقليد الكافرين يف النظر. والكفار، بسبب انطماس بصائرهم، م
حبسب   «السالم»فتجدهم إن حتدثوا عن نفع اإلنسان، ال يتجاوزون  .ال يعتربون إال الدنيا

نية، وحقوق اإلنسان اليت تضمن التمتع ابلدنيا اليت توفر احلاجات البد «التنمية»إدراكهم، و
إىل أقصى ما ميكن؛ وإال عدوا أنفسهم أشقياء حمرومني. ويف سبيل ذلك يقاتلون ويقتلون. أما 

فينبغي أن يضيف اعتبار اآلخرة، اجلنة والنار والوقوف بني يدي الواحد القهار. فما  ،املؤمن 
، وما تعارض أمهله. وهبذا يكون: من جهة موافقا   اتسق مع هذا االعتبار من أمور الدنيا أمضاه

على  ،للحق، ومن جهة أخرى متمكنا  من تعديل توجهاته الدنيوية وتصحيح ترتيب أولوايته
 ضوء بوصلة اإلميان. 

ومن أجل كل هذا، وجب على الفرد واجلماعة، إعادة تقييم جلميع األمور، وترك         
ي املستوردة من األمم الكافرة، اليت ال تليق إال ابلبهائم. مقوالت اإلصالح السياسي واالقتصاد

حلي  حىت تظهر معامل الدين ا ،وهذا الذي دعوان إليه، هو ما جيب على الفقه املتجدد تناوله
 املتجدد من حتت ركام الرتاث. 

الرمحة صفة إهلية، مبقتضاها خلق اخللق، وحفظ   الرمحة:  أاحلفاظ على هيمنة مبد  -4        
هم وجودهم، وأرسل إليهم الرسل عليهم السالم وهداهم. وجعل سبحانه الرمحة أساسا  تدور علي

 عليه الشرائع. 
كثريا  ما ال يؤخذان بعني االعتبار معا . والكمال يف اجلمع    لكن الرمحة هلا شقان:        
 بينهما.
كل إنسان يعلم رمحة املوافقة، لكن قليال  من يعلم رمحة املخالفة. ولن نعود إىل أصل          

ذلك يف احلقائق اليت قد يعسر على كثري من الناس إدراكها. ومبا أننا يف هذا اجلزء من الكتاب،  
الرمحة  نعرض للتفاصيل العملية لتكميل األمة، فإننا سنمر مباشرة إىل مظهر هذين الصنفني من  

 َأو   ظَاِلما   َأَخاكَ  ان ُصر  »يف التشريع. فقد جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال: 
، َرُسولَ  ايَ : َقاُلوا .َمظ ُلوما     فـَو قَ  ُخذُ أتَ : َقالَ  ظَاِلما ؟ نـَن ُصرُهُ  َفَكي فَ  َمظ ُلوما ، نـَن ُصرُهُ  َهَذا اَّللَِّ
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لكن رمحة الظامل اليت هي من كمال   ؛الرمحة املعلومة لدى العمومم من  . فنصرة املظلو (102)«يََدي هِ 
وجعلها هي ردع الظامل عن ظلمه. وأتمل   ،التشريع، بينها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

فلله   ؛لوال نور النبوة  ، كيف أن العقول كانت ستحجب عن هذا الشق من الرمحة يف هذا األمر
وإغفال   ،الشكر. وسبب احنجاب الناس عن ذلك، هو اعتبار عدم موافقة الظامل يف العاجل 

الرمحة، وجب على األمة القيام  انتفاعه بردعه عن الظلم يف اآلجل. ومن هذا الصنف الثاين من  
يف وجه الظاملني والضرب على أيدي السارقني، ويف مقدمتهم سارقو املال العام. بل ومن هذه  

نك إن سكتَّ عن كفر الكافر،  ألالرمحة وجب جهاد الكافرين واملنافقني والغلظة عليهم. ذلك  
به. واملؤمن ينفع وال يضر. فإنك تكون بسكوتك ذاك قد أقررته عليه، وأعنته؛ ويف ذلك إضرار  

من أدعياء الفقه يف زماننا. وذلك ألهنم حمجوبون   ،نعلم أن هذا خيالف ما يدعو إليه من ال يفقه
يف مقابل اخلصم الذي حاصرهم  ،ابإلضافة إىل كوهنم يف موقع ضعف  ،عن روح األحكام

عنا فقهاؤان، وال ما يقوله بتلفيقاته الفكرية الفلسفية الدميقراطية. أما حنن فال يهمنا ما يقول 
خصومنا، بقدر ما يهمنا أن جنلي احلق وندعو إليه. وإن تساءلت عن مظهر الرمحة اليت قد  

إن هو أقبل عليه   ،املؤمن، فاعلم أهنا قد تكون اهلداية إىل اإلسالم  «أخيه»تصيب الكافر من 
قبل حبكم اإلسالم ودفع اجلزية  يتعرفه ولو بطريق املقارنة إىل غريه من األداين. وإن هو أصر ومل ي

بتقصري  ،الذي هو أدىن ما يصيبه من الرمحة و  )إن كان معتداي( التأديبية، فسيكون مآله القتل
، َرُسولَ  ايَ : َقالَ  َرُجال ، َأنَّ عمره يف الكفر وإحلاقه ابلربزخ. فقد ورد يف احلديث   النَّاسِ  َأيُّ  اَّللَِّ

؟ النَّاسِ  فََأيُّ : قَالَ . «َعَملُهُ  َوَحُسنَ  ،ُعُمرُهُ  طَالَ  َمن  : »َقالَ  َخري ٌ؟   ُعُمرُهُ  طَالَ  َمن  : »َقالَ  َشرٌّ
درجتا من قصر عمره وحسن عمله، ومن قصر   ،. وبني خري الناس وشرهم(103) «َعَمُلهُ  َوَساءَ 

 عمره وساء عمله. وهذه األخرية هي نصيب الكافر املقتول. 

 
/ 8) صحيحه يف ومسلم له؛ واللفظ عنه هللا رضي أنس عن( 129-128/ 3) صحيحه يف البخاري أخرجه - 102
َهُه، ظَالِما   َكانَ   ِإن   َمظ ُلوما ، َأو   ظَالِما ، َأَخاهُ  الرَُّجلُ  َول يـَن ُصرِ : ».... بلفظ عنه هللا رضي جابر عن( 19 رٌ  َلهُ  فَِإنَّهُ  فـَل يـَنـ   َوِإن   َنص 
 .«فـَل يـَن ُصر هُ  َمظ ُلوما   َكانَ 
 مسنده يف وأمحد َصِحيٌح، َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: وقال له، واللفظ( 363-362/ 6) سننه يف الرتمذي أخرجه - 103

 .عنه هللا رضي احلارث بن نـَُفي ع عن( 58/ 34)
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(، فظاهره حق وابطنه ابطل. يوم من دعوة إىل تقارب األداين )الكتابيةوأما ما نراه ال       
فيها  احلق فيه هو اإلبقاء على جسور التواصل من أجل التعايش على هذه األرض اليت ابتلينا

ألن الدين هبذا املعىن   ؛ين الكامل إن حنن التزمنا أحكامهبعضنا ببعض، وهذا من صميم الد
قد وفر لنا احللول الصائبة لكل املشكالت والوضعيات مهما كانت مركبة؛ وهذه منها. وأما 

زد   الباطل الذي فيه، فهو خيانة الكافرين الذين هم إخوتنا يف اإلنسانية، إبقرارهم على الكفر.
على ذلك ما أصبح يدخل يف معتقدات العامة، من كون أولئك الكافرين مؤمنني؛ وهو أمر  

فال يعود هلا   ،خيالف الناس فيه األصول والفروع؛ ويذيب األمة يف سواها من األمم ،خطري
دون خوف أو حياء، حىت نستيقظ   ،وجود. لذلك، وجب تبيني أحكام هللا يف هذا األمر وغريه 

 ال يف منام.  ،مة يقظة حقيقيةمن هذه النو 
ننا تعودان طوال قرون عدم جماوزة األقوال، حىت  ألذلك  اخلروج إىل األفعال: - 5        

أصبحت تلك ُستنا، وهبا صران نعرف. وبقولنا هذا، فإننا ال ندعو إىل سطحية العمل اليت  
رؤية واضحة موافقة  نراها اليوم تشوب العمل اإلسالمي؛ بل ندعو إىل عمل مؤسس على 

للشرع، مع يقني ابعث على القوة فيه حىت يبلغ العمل غايته، بتغييب ألهواء النفوس اليت  
 وابلتايل تستدعي اخليبة كما يستدعي السبب املسبب.  ؛تنجس كل عمل خالطته 

إننا نعاين اليوم يف العامل من تنميط للعمل اإلسالمي، وحصره يف صنف ال ميثله على         
كمال. وسواء أكان ذلك عن عمد من املصنفني أم عن اتفاق، فال شك أن ذلك مما يضر ال

كثريا  ابألمة، بل ابإلنسانية مجعاء. ومن األسباب املعينة على ذلك فينا، قلة العلم بعمق الدين. 
على التخصيص  -فاألمة صارت بلسان حاهلا تقول: إن هذا الدين سطحي. وصار علماؤها 

 -افق مع مكانتهم العلمية حقيقةقد ال تتو   ،تلون مكانة مرموقة يف أجهزة اإلعالمأولئك الذين حي
جملرد أهنم ليسوا من أهله. وهم هبذا قد نسخوا الشرع احملمدي وعدلوه.  ،ينكرون عمق الدين

من األمم السابقة؟ أال خياف املرء   ،من صفات املضلني الذين حكى هللا عنهم  ،أليست هذه
ب عند هللا من أئمة الضالل؟ أال يعلم هؤالء أن يف األمة من هو أعلم  أن يكت ،على نفسه

يف زماننا؟ واستطالع  «استطالع الرأي»منهم، وإن مل يكن يف مثل شهرهتم؟ أصار الدين بـ 
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رأي من...؟ رأي املنقطعني إىل هللا بكليتهم، العدول يف أحكامهم، أم رأي من يعتقد من 
 احلا  لزماننا؟ نعوذ ابهلل من ذلك ونستغفره حلكايته! املسلمني أن اإلسالم مل يعد ص

أم هم يتومهون  ،لكويف احلصيلة، هل علماؤان خيدمون األمة ابألسباب املوصلة إىل ذ        
ويف احلقيقة هم خيدمون أعداءها بتسطيح الدين وحصره يف ظاهر مل يوَف حقه من   ؛خدمتها
 العناية؟ 

نقول، فأمامنا الواقع. وقارن بني قلة من العلماء يف عصور  وإن شئت أن ندلل على ما          
ال زال أثرها ماضيا  يف األمة إىل اليوم، مع كثرة منهم )من حيث االصطالح ال من  ،مضت

 حيث احلقيقة( ال يكاد يبني هلا أثر )نعين األثر البناء ال املثبط(. 
بل حنن يف حاجة  ؛ابلدرجة األوىل احلالل من احلراملسنا اليوم يف حاجة إىل من يبني         

إىل من يعود بنا إىل هللا! فإذا عدان، حرصنا على موافقة أحكامه سبحانه. حنن يف حاجة إىل  
من يزيل الشوائب عن إميان املؤمنني، حىت يثمر عمال  صاحلا  وأخالقا  كرمية. حنن يف حاجة إىل  

نفسه ابنتزاع أصوهلا. حنن يف حاجة ويشفيه من آاثر ربوبية  ،من يدل اإلنسان على عبوديته
إىل من هو صحيح العلم، ال إىل من هو سليم اللغة فصيح اللسان. حنن يف حاجة إىل وارثي 

ال كالما  يستعرض لسبق املنافسني. حنن يف حاجة إىل من خُيرج من الظلمات، كل    ،النبوة نورا  
الصاحل، املقرب إىل هللا، املرهب  ... العمل لنور إبذن ربه. مُث بعد ذلك نعملالظلمات، إىل ا

ألعدائه. عمال  معتربا  عند هللا مث عند العباد. عمال  مرّشدا  للطاقة حمسنا  صرفها، كي تتوزع على  
 كل جوانب اخلري. 

مث من األسباب اليت تنبغي معاجلتها يف أنفسنا، تعجل الغلبة، وحب القهر للعباد. فهي         
. وقد كان سلفنا عندما يريدون ذلك، إمنا يريدونه هلل، ومن أجل  من الصفات املبعدة عن احلق 

إعالء كلمته ال ليصريوا سادة الناس. كانوا يعملون ابهلل )حتققا  أو ابتباع احلكم الشرعي( وله  
لرحبوا بذلك. مثل هؤالء   ،سبحانه. ولو عرضت عليهم نصرة دين هللا مع تلف أنفسهم وأمواهلم 

 م.... هم من حنتاج إليهم اليو 
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 العودة إىل الرتبية احملمدية 
 

إن الرتبية هي األساس الذي تنبين عليه األمة. وإذا نظران إىل الفساد الذي تقّوى يف          
أمتنا، وتتبعنا دبيبه فيها، على اخلصوص منذ فرتة االستعمار؛ لوجدانه انطلق من الرتبية اليت 

ونية اليت  اختذت من املؤسسات التعليمية، على الطراز الغريب، ميداان  هلا. نعم، إن العلوم الك
كانت تعّلم فيها، ويف ربيبتها اليوم، انفعة؛ وال ننكر أثرها يف دنياان؛ لكن، ماذا كان يصاحب  

 تلك العلوم؟ ويف أي وعاء قدمت؟ 
الذي كانت تعاين منه األمة ألسباب  «التخلف»ِت بكيفية أو أبخرى، ربط  -1        

ريثما يتمكن من النفوس ويتغلغل يف   معروفة، ابلدين. ذلك الربط كان يف البداية غري سافر،
 األذهان. 
مل يكن تعليم املرأة الذي هو من صلب تديننا، مستوجبا  لسفورها، لو مل تكن  -2        

 الغاية تفكيك اجملتمع واألسرة. 
يم منذئذ مل تكن متيقَّنة األسس الرتبوية الفلسفية والنفسية، اليت انبىن عليها التعل -3        
ن بعضها ِت الرتاجع عنه يف بالده األصلية بسبب ظهور بطالنه أو غلبة إيث حب ؛الصواب 

دون مراعاة آلاثره الضارة. وهذا ما يثبت   ،الشك فيه؛ بينما يستمر عندان حنن بعد ذلك عقودا  
 صحة تبييت النية من اخلارج يف البداية، ومن الداخل فيما بعد. 

مية شيئا  فشيئا ، دون اإلشعار بذلك يف الظاهر.  ِت تغييب األسس الرتبوية اإلسال  -4        
 من ذلك: 

تقليص حصص الرتبية اإلسالمية ابلتدريج، وإحالل العادات الغربية مكان العادات   -        
 اإلسالمية فيما يتعلق ابهليئة واآلداب العامة على اخلصوص. 
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ويف    ؛سبب العصبية العنصريةاملستعمر، بيف زمن    ؛تثبيت الشعور ابلدونية يف النفوس  -        
 بسبب االستبداد الذي هو عنصرية سياسية.  ،زمن ما بعد االستعمار )بتجوز(

أدت الرتبية الفاسدة، املرتكزة على أسس فاسدة، إىل فساد يف األمة وإفساد. والفساد          
إن متكن من النفوس، قد يصبح سليقة وسلوكا  عاداي . ويصبح اإلفساد موافقة للطبع ومالءمة  

 للغرض، فيزداد بذلك استشراء.. 
)إيديولوجي( مقنع، أو  ومن أخطر الفساد، ذلك الذي يقدم نفسه يف قالب فكري        

معضد ألصحاب العمه وفاقدي البصرية. فيصري منظومة فسادية، هلا مؤسساهتا وملحقاهتا 
 وتشعباهتا املخرتقة لكل مكوانت اجملتمع. 

وإن أردت أن تتحقق مما أسلفنا، فخذ التيارات الشائعة أاي  كانت سياسية أم اجتماعية،          
 يفعلون ذلك إال جملرد وستجد أن أغلب الذين يتبنوهنا، بل ويدافعون عنها وخياصمون، ال

 بسبب ترسُّخها عرب املسار الرتبوي الطويل.  ،ولتلقيها ابلتسليم ؛املوافقة 
حاولت خلخلتها، فستواَجه بعنف، قد ال يكون عنفا  ماداي  يف البداية، ولكن وإنك إن          

 قد يصري إليه.
ُنلص إىل أن الفساد أصبح لصيقا  مبجتمعاتنا. وأنت عندما تدعو إىل اإلقالع عنه،         

فكأمنا تدعو إىل برت جزء من أجزاء هذه اجملتمعات. وال يغرنك التغاضي الظاهر، أو التسليم  
موه، فتظن أن الناس يسهل عليهم االستجابة إىل ما تدعوهم إليه! بل قد يصل األمر يف امل

النهاية إىل تسليمك للعدو )الداخلي أو اخلارجي( بسهولة، بل ابرتياح. وقد يهزأ منك العامة 
 يف أدىن فرصة ميكن أن متثل ذريعة، بعد أن كانوا ال جيرؤون على مواجهتك ودحض مزاعمك..

شرية، يعجب من حدوث  قد وقع هذا يف اترخينا مرارا . ومن ال علم له حبقيقة النفس الب        
وقد يصيبه ابليأس والشك يف اآلخرين. فيصبح هو اآلخر ضحية غري مباشرة    ؛ذلك ويستعظمه

 من ضحااي الفساد، وينضاف إىل النفوس اليت ينبغي أن تطلب الشفاء. 
 من نفاق يف اخلطاب، ومن مداهنة يف االستجابة! هذا هو سبب ما نعانيه اليوم         
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خذ مثال  على ذلك، كالم العلماء املنطوق واملكتوب؛ ومواعظ الواعظني، على مدى          
عقود. فإنك ستقول: ما بقي بعد هذا البيان بيان! وانظر إىل استجابة الناس لذلك، فإنك  

خر يف طرحه غري غائبني. وقارن بعد ذلك  ستجد املتتبعني غري قليلني، واملتعصبني لفالن أو آل
ابلنتائج يف الواقع احملسوس، فستجدها ال تكاد تذكر، عدا بعض املظاهر السطحية اليت ال 

 تالمس القلوب. 
نقول هذا حىت ال يظن طالب اإلصالح أنه يكفيه أن يقول للفاسد: كن صاحلا ،         
 . «كن»سر إال أن يكون اآلمر من أصحاب  ؛فينصلح

إذا كانت نتيجة الرتبية عندان فسادا ، وإذا كان اإلصالح بغري السهولة اليت يظنها الناس،          
 فما احلل؟ 

احلل هو الرتبية على اإلسالم، إن مل نتمكن من تعميمها يف البداية، فال بد أن تنطلق         
 فر فيها خصائص منها: امن دوائر ضيقة تتو 

ة ألحكام هللا. فهي ترفع من رفعه هللا، وختفض من خفضه هللا، موافقة هذه الرتبي -1        
 حبسب الظاهر والباطن. 

بعكس ما هي عليه  ، مسها لباطن اإلنسان وظاهره. فالباطن عندان هو األساس -2        
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يتضح من هذا أن القائمني على الرتبية ال بد أن يكونوا طائفة خاصة، وليس لكل          
ذه  أحد أن يتصدى هلا كما نرى اليوم. فإن كانت الرتبية املفسدة تشرتط املعلومات، فإن ه

 تشرتط قبل ذلك صالح املرء يف نفسه. 
وال بد أن نقول أيضا : إن هلذه الرتبية مستوايت، خيتص كل منها مبواصفات يقوم هبا          

وجوده. فاإلشراف العام األعلى، ال بد أن يكون للرابنيني الذين ينظرون بنور هللا. فما قالوا به 
اجتنب كما جتتنب املهالك املتيقنة. والسمع هلؤالء    ، ُُسع هلم فيه وأطيع؛ وما حذروا منه وكرهوه

فيهم. لذلك وجب التأدب معهم وعدم    مقيد  ،إمنا هو ُسع لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
عليه وآله وسلم، وكما السبق ابلقول هلم، كما كان الصحابة يفعلون مع رسول هللا صلى هللا 

وهو صلى هللا عليه وآله  ،ول ومرتبتهم. فإمنا هم فرعلكن مع متييز بني مرتبة الرس ؛أمر القرآن 
 وسلم األصل. وال فرع يبلغ مرتبة األصل أبدا . 

مث يف املستوايت الدنيا، حُيتاج إىل العلماء ابلسلوك، وحيتاج إىل علماء الشرع للتبصري        
اسك وبلوغ  ابألحكام العامة؛ كما حيتاج يف النهاية إىل كل فرد من أجل احملافظة على التم

 الغاايت. 
وينبغي على الرتبية أن تغطي كل جوانب الشخصية اإلنسانية، وأن تراعي تفاوت       

وتعليم فنون القتال والسباحة والركوب    ،االستعدادات وتكاملها يف اجلماعة؛ فتهتم برتبية اجلسم
اجلمالية  وغري ذلك؛ دون السقوط يف اللهو وإضاعة الواجبات. وعليها أن هتتم ابجلوانب 

 وتلطيف اإلدراك هلا، دون تضخيم على حساب الضرورات. 
وإذا حنن نسبنا هذه الرتبية إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وُسّيناها حممدية،       

كانت    ال تطاوال  وادعاء. مث نريد أن تعود الرتبية عندان كما  ،فإمنا ذلك إلحلاق الفرع ابألصل
عليه، شاملة، ضابطة لكل اجلوانب، يف نظام غري مضيق على العباد وال مهمل؛ واتساق مع  

العامل يف إسالم عام هلل تعاىل. 
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 االعتناء ابلفقه السياسي
 

لكن بسبب تغييبه من الساحة، وبسبب    ؛هذا الفقه فرع عن الفقه العام   يف احلقيقة، إن         
 َعدِّ االشتغال به من البدع عند شطر من املسلمني، أفردان له فصال  خاصا  نبني فيه أصوله: 

هو اكتمال للدين من حيث الظاهر، حىت   ،إن نظام احلكم يف اإلسالم )اخلالفة(  -1        
اآلن نفسه الرتابط يف  تصب كل شؤون الناس بعضها يف بعض، يف شكل دائري، ميثل يف 

احلفاظ على النسق العام، وميثل أيضا  االستمرارية فيه. فإن نظاما  ال يضمن االستمرارية للدين، 
ال ميكن أن يكون منه. وخذ ما حدث ألمتنا عقب اخلالفة الراشدة شاهدا ، وانظر كيف بدأت  

ما مضى قد مضى، أواصر الدين تنحل واحدة بعد أخرى، بسبب غياب النظام احلافظ. لكن  
ضرب يف حديد ابرد. ما يهمنا هو حاضر األمة ومستقبلها،   ،والعلوق يف أسبابه ونتائجه

 وكيف تكون قراءتنا لألحداث قراءة سليمة جتنبنا اهلالك. 
إن مدار الدين على حتقيق العبودية هلل. لذلك فنظام احلكم ينبغي أن يسري يف  -2        

 اعة ويزيل موانعها. ذاك االجتاه، فييسر سبل الط 
ليس نظام احلكم يف اإلسالم خلدمة أحد من الناس، بل هو خلدمة الدين ورفعة  -3        

واثنيا ، أتيت تبعا  لتمكني  ؛املسلمني اليت أتيت نتيجة له. هي أوال  نتيجة عامة ال ختصص أحدا  
د كالمنا على الدين،  الدين ال ابلقصد األول؛ وإن كان هذا القصد من الدين أيضا . لكننا عن
 فإننا نعين ُكاّل  غري منقسم؛ فال نعترب أي جزء من أجزائه اعتبارا  خاصا . 

إن لتحقيق العبودية يف النفس نتيجتني: األوىل: استواء املرء على السبيل. وهذه   -4        
وتقتضيه  هي العبودية اخلاصة. والثانية: اُنراطه يف جسد األمة حبسب ما تقتضيه مصلحة األمة  

مكانته فيها. فإن جسد األمة ينبغي أن يقوم فيه كل عضو مبا خيتص به من وظائف، يف وحدة 
 مغيِّبة للطبقية أو االستبداد. فال فضل إال ابلتقوى.
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ينبغي أن جيسد نظام احلكم يف اإلسالم الرمحة العامة اليت هي أساس الدين وغايته،    -5        
 إبعطاء كل ذي حق حقه، حسا  ومعىن.  ،عن علم وبصرية؛ يف عدل شامل

مما ال يستوجب كثري كالم، أن كل ما يقال عن أنظمة احلكم يف العامل اليوم، ال يبلغ          
أو   ،استبداد األفراد  ؛كم ال ختلو من قدر من االستبدادنظام اخلالفة وال يدانيه؛ ألن أنظمة احل

ي هو الذوعدمه، و أو استبداد احلكومات. هذا عدا اعتبار حتقيق العبودية  ،استبداد األحزاب
 األصل. 
أنواعه. وذلك بتوظيفه للدين،   أ أما االستبداد الذي عانت منه أمتنا، فهو من أسو         

وإجياد أسس زور له منه؛ فيما يكاد يشبه األنظمة الوثنية اليت كانت جتعل من امللك أو  
العصور األوىل، أو وسيطا  بني اآلهلة املزعومة واألرض. بدأ االستبداد عندان منذ    ،اإلمرباطور إهلا  

يرّوج لتمّيز احلاكم بكونه: قائما  أبمر هللا، مستنصرا  ابهلل ... إىل غري ذلك من األلقاب املوحية 
لكن أثرها يف وجدان العموم بتكرارها،  ؛. نعم، إن هلذه األلقاب وجه حقبعالقة مميزة ابهلل

قاب واملظاهر، وقع  يؤدي إىل خلط يف األحكام. وسنالحظ أنه كلما ِت الرتكيز على األل
مل يبق حمصورا  يف شخص أو طبقة، بل  ،التفريط يف املضامني والغاايت. مث إن هذا االستبداد
ن االستبداد ال يستمر دون غزو مشويل ألعم كل مفصل من مفاصل الدولة/ األمة. ذلك 

العلوي للمجتمع. أال ترى أنه وصل يف النهاية إىل االستبداد يف األسرة؟! فصار االستبداد 
 ،حيمي االستبداد السفلي، والسفلي ميد العلوي. أما اليوم، فقد انضاف إىل استبدادان املوروث

أنواع أخرى منه. فصار استبدادا  مرّكبا ، استعماراي  فيما قبل، واشرتاكيا  فيما بعد، ودميقراطيا   
 اآلن. 

ن ألداد دميقراطي. ذلك ويتعجب قوم، كيف يكون االستبداد دميقراطيا ! نعم، االستب        
ال ختلو من استبداد. فإن عدان إىل أصلها   ،الدميقراطية يف أصلها، أو يف صورها املستنسخة

ّكنت السفهاء من التأثري يف شؤون الدولة مبا ال يقبله الفكر لو أهنا ُعّممت، ملاليوانين، جندها 
طية فالسفة اليوانن كسقراط  السليم )الفكر هو أعلى مرجع وقتذاك(. لذلك فقد عادى الدميقرا

وأفالطون وأرسطو؛ وإن كان لكل منهم رؤية خاصة فيما يتعلق ابلبديل. أما اليوم فإن 



413 
 

الدميقراطية )الصادقة(، تقدم خدمة ُجّلى لكل نظام حكم، أاي  كان. وهذا مما يغيب عن أذهان 
سيلة للحكم ال نظام الكثريين؛ إذ حيسبون أن الدميقراطية نظام حكم قائم بنفسه، بينما هي و 

حكم. تقدم الدميقراطية خدمة لنظام احلكم، بوضع أكرب عدد ممكن من املكوانت داخل  
املعادلة السياسية. وكلما كثر عدد املكوانت، كثرت احللول واملخارج للمعادلة. فهي سعة لنظام 

م ال تستند إىل ل عليه احلركة واملناورة؛ خصوصا  إن علمنا أن أنظمة احلكسهّ ومساحة تُ   ،احلكم
خلق أو دين، بل تعد املكر واخلداع فرضها ونفلها. وال ختفي انتساهبا إىل ماكيافيلي الذي مل  
يكن إال شيطاان  من أتباع إبليس، لعن هللا اجلميع. وإن أدركت ما نقول، علمت مدلول  

تلح أطراف  كما ستعلم لـمَ   ؛ ، وعلمت املراد منهاالتعددية السياسية اليت تكثر الدعوة إليها
 جبميع الوسائل.  ،االستبداد العاملي على أن تلزمنا بدميقراطيتها

أما الشورى اليت خيلط كثري من الناس بينها وبني الدميقراطية، فهي ال ميكن أن توجد         
واحلالل حالل   ؛والباطل ابطلإال يف مناخ له معايري اثبتة يُرجع إليها، بل حُيتكم. فاحلق حق 

رام. وهذا بعينه الفرق بني السياسة يف اإلسالم والسياسة يف غريه. فالسياسة يف  واحلرام ح
اإلسالم تنفيذ ألحكام هللا، حبسن أداء ومراعاة لوجوه األمور. أما يف غريه، فهي اُنراط يف  
سلك الشياطني. ويف جمتمع ليس له معايري اثبتة، ال ميكن للشورى أن توجد، بل توجد 

يّنا وظيفتها يف احلكم آنفا . فإن قلت: إن اجملتمعات هلا قوانني يرجع إليها،  الدميقراطية اليت ب
وهو ما ينقض الكالم السابق؟ قلنا إن القوانني هي األخرى معدة حبيث تساير الدميقراطية.  
لذلك جتدها مرة عامة املدلول، ومرة مكثرة للقيود، ومرة أخرى ترتك مكان التشريع شاغرا،  

قوانني حبسب ما تقتضيه الظروف. فهي إذن قوانني عائمة، تدور مع احلكم  ومرة تعدل هذه ال
 حيث دار. ومثل هذه القوانني ال ميكن أن تكون مرجعا  اثبتا  ألي جمتمع.

ال بد هلا كي ال يتنبه الغافلون، من  ،وأنظمة احلكم املستبدة انطالقا  من شيطنتها         
وليس ذلك إال ِمن  مثل ما تسمع اليوم من ضمان مساحيق وأصباغ ختفي هبا بشاعة وجهها؛ 

حلقوق اإلنسان ونشدان للسالم والرفاهية، وتسامح فوق طاقة البشر، وتنمية غايتها إقامة جنة  
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حىت يستقيم الطرح. فما أسفه العقول    ،. ويتغافلون عن ذكر املوت، حبسب الزعم على األرض
 اليت تنتج مثل هذا، وما أخس غاايهتا! 

مبا أن االستبداد كما أسلفنا، قد انتشر يف أعضاء وخالاي جسم األمة حىت كاد أن و         
يهلكها؛ فإن اخلالص منه ليس كما يظن البعض، أو كما قد جرب البعض، ابلثورة املسلحة،  

وإمنا سَنخرج به  ،أو بعصيان مدين يشل املؤسسة املركزية. ألن ذلك لن يقضي على االستبداد 
ىل آخر. بل يكون القضاء عليه، على األقل يف املرحلة األوىل غري املباشرة،  إ  ،من صنف استبداد

ابلرتبية اليت مر ذكرها يف الفصل السابق. تلك الرتبية ستحارب االستبداد يف اخلالاي أوال ، مث  
فإنه يف األعضاء؛ مث يُطلب من اجلسم القيام من الفراش بعد ذلك. وإن أراد هللا إمضاء أمره، 

ألمة من يستلم السالمة والصحة احملققة من اجلهة األخرى، جهة احلكم؛ فيكتمل سيهّيئ ل
 األمر ويتحقق التمكني. 

لذلك فتفقيه األمة سياسيا  حىت ال تبقى عرضة لتالعب الشياطني من اخلارج ومن         
والعبادات. وما ال يقل يف شيء عن فقه الطهارة إنه بل  ؛و من أوجب الواجباتهلالداخل، 

عدُم اكتمال التجارب اإلسالمية اإلصالحية السابقة، يف بعضه، إال بسببه. وعلينا مع هذا أن 
 ال ننكر األخطاء اليت عادت وابال  علينا، فإن إنكارها ليس من صفات املؤمنني. 

أما حتذير أصحاب السلوك من االشتغال ابلسياسة، فهو أمر ينبغي توضيحه، كما         
نه ليس من  ألغي عدم التسرع يف وصف القائلني به ابخليانة أو العمالة أو قلة الدراية. ذلك ينب

مع التزام األحكام الشرعية واحملافظة على طهارة السريرة. فال  ،السهل االشتغال ابلسياسة
ا يستطيع ذلك حقا  إال من كان قائما  ابهلل، على بصرية يف كل صغرية وكبرية. فهؤالء إن اشتغلو 

بل سيكون اشتغاهلم رمحة للعموم. أما من سواهم فعليهم  ؛ياسة، لن خيافوا على أنفسهم ابلس
مع  ؛للقيام هبذا األمر أن يلتزموا رأيهم، ألن التحليل واستقراء املعطيات ليسا كافيني دائما  

لغيب.  بعكس ما يف بطن ا  ،علمنا أن للغيب مدخال  كبريا  فيه. وأحياان  تكون املعطيات الظاهرة
 والغيب ال يطلع هللا عليه إال من شاء من عباده. 
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  ضررا  تأما السالكون الذين يريدون التحقق مبراتب الدين ومقاماته، فهؤالء أشد الناس        
ألن قلوهبم جيب أن تفرغ من كل ما سوى هللا. وعليهم دوام املراقبة  ؛من االشتغال ابلسياسة

من   ،هذا عكس ما ينتجه االشتغال ابألحداث واخلصومات هلا حىت يعلموا الصادر والوارد. و 
وتذهب أعماهلم   ،تشتيت للهم وتفريط يف حراسة مداخل القلوب؛ فال ينتفعون يف سلوكهم

إن فرقنا يف أحكام االشتغال ابلسياسة من حيث ما تقتضيه األحوال  ،التقربية سدى. لكن
بل ينبغي أن تكون هذه  قف السياسية.ال مينع من املوا ،واملراتب، علمنا أن كل ما أسلفنا 

 ؛من كل من يبتغي رضوان هللا  ،عامة شاملة   -واليت نبهنا إىل ضرورة موافقتها للرابنيني-املواقف  
يسرحون فيه وميرحون. ومن املعلوم لدى  ،حىت ال يرتك امليدان فارغا  أمام الشياطني والسفهاء 

م والظالم، كلٌّ مبا يستطيع وحسب موقعه  مكلفون ابلتصدي للظل ،أن املسلمني كافة ،العموم
 ومكانته. 

مث إن العمل السياسي اإلسالمي، ينبغي أن ال يقلد نظريه الكفري يف وسائل العمل         
 ووسائل التعبري. ولنتبني أوال  بعض الفوارق بينهما:

و  أ ،العمل السياسي اإلسالمي مقيد ابلشرع، خبالف العمل عند غري املسلمني  -1       
 عند املسلمني املقلدين للكافرين يف الفكر السياسي ويف آليات العمل. 

إن وسائل التعبري اليت للعمل الكفري ال تتعدى يف خطاهبا احلكام أو الشعب.   -2       
تبتغي الوصول إىل األغراض أبقصر السبل املتاحة؛ بينما وسائل التعبري   ،وهي يف خماطبتها تلك 

غي أن ختاطب هللا أوال ، ألن هذا العمل داخل ضمن التدين. مث بعد يف العمل اإلسالمي ينب
فإننا ال نستجديهم حقوقنا، بل  ،ذلك ختاطب احلكام أو عموم الناس. وعند خماطبة احلكام

ال متصرف مطلق اليد. أما   ،نلزمهم هبا وننصح هلم فيها. فاحلاكم عندان مستخلف حماسب
وعلينا النصح هلم مع  ؛اغوجيا الرخيصةاالحندار إىل الدمي عند خماطبة العموم، فعلينا أن نتوقى

ألن هللا قد أابن ملن  ؛أم فضلوا اخلطاابت املضللة ،متام الصدق. وال يهم إن استجاب الناس 
  ، والعربة ابخلواتيم. وعلى كل حال؛ [ 132: طه] لِلتَـّق َوى َوال َعاِقَبةُ تكون العاقبة يف كتابه: 
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من حظوظ النفوس اليت ال يليق  يُعّد فما علينا إال إحكام العمل، أما النتائج فالتطلع إليها 
 شأهنا ابلصادقني. 

لذلك، فإن املظاهرات اليت نراها اليوم قد أصبحت ُسة عاملية، ينبغي أن تصطبغ بصبغة         
للصاحلني أحياء  اإلسالم، من جهر ابلذكر وإعمار للمساجد يف غري أوقات الصالة، وزايرة

وأمواات ، وتصدق وإطعام عام يصيب املساكني استنزاال  لرمحة هللا، وتوبة من الذنوب وخروجا  
عن املظامل العامة الظاهرة واخلاصة. وقد درج سلفنا على مثل هذا، وبه كان يستجاب هلم.  

والكتاب   ولسنا يف حاجة ألن نذكر لذلك الشواهد من الكتاب والسنة، ألن هذا ليس حمله؛
موجز جممل نريد من خالله تبيني األسس يف نظرة شاملة كاملة إن شاء هللا؛ تسهل على الفرد  

والسبيل املوصلة إليها. أما التفاصيل املتعلقة بتبيني أدلة األحكام فلريجع   ،حتديد موقعه وغاايته
 إليها يف مظاهنا. 
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 األمة والعولـمة 
 

إن العوملة مبعناها العام قد غريت النظرة التقليدية ملا ميكن أن يكون عليه نظام العامل.          
وقد تكلم علماء االسرتاتيجيا عن نظام عاملي جديد، مع أهنم ما كانوا يعطونه أبعاده احلقيقية،  

املتاحة. وإمنا كانوا يف احلقيقة يتحدثون عما بعد احلرب الباردة على ضوء املعطيات التكنولوجية  
هلي من احلق الذي ينبغي أن نتنبه إليه ونقدره حق قدره. وكما   «النظام العاملي»لكن عبارة 

ن العوملة من  أليفهم من هذا التعبري، فإن األمر يتعلق بنظام للعامل، وليس لقطر أو إقليم. ذلك  
حلكمية اجلزئية،  حتمياهتا، أن يكون للعامل نظام عام )ابملعىن القانوين( يهيمن على األنظمة ا

 ويكون املرجع هلا واحَلَكم. 
، أرادوا أن يكونوا السباقني إليه، عرب  «العاملي النظام»عندما تفطن األمريكيون ملدلول         

فبالوسائل العسكرية ما دامت   ،. إن مل يكن ابلوسائل السلمية «ثقافتهم»حماولة عوملة نظامهم و
وتشهد   ؛بكوهنم يف مستوى األحداث ،متاحة. وهذه احملاولة من ِقَبلهم تشهد هلم على األقل 

ليس من السهل على أحد أن يّدعي  ،هلم إبدراكها حبسب ما يستطيعون. لكن النظام العاملي
مبا يقبلون؛   ،أو على األقل  ؛مبا يرضيهم  ،نسبته إليه. فعامليته تقتضي أن يُظل مجيع ُعّمار األرض

وقهرا  متجددا . وهذان   ،سيكون استعمارا  بصيغة جديدةإنه  ف  ،هذه الصفةله  ألنه إن مل تتحقق  
 وال يعتربان شيئا  جديدا ؛ ألهنما ما خال منهما عصر على التحقيق.  ،ال ميكن وصفهما ابلعاملية

ن نسميها نظاما  عامليا ، بقدر ما نسميها  فاحلالة اليت مير هبا العامل اليوم، ال ميكن أ        
 خماضا  قـَُبيل النظام العاملي. 

وال شك أن بوادر فشل عوملة النظام األمريكي )وهي على األصح حماولة أمركة العامل         
بسبب عدم توفر األمريكيني على    ،ابستعماره( قد بدأت تظهر للعيان. وهو أمر حتمي منطقي
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. فهم وإن كان هلم السبق التقاين  الالزم   من معاملة الشعوب املغايرة ابالحرتاماخللفية اليت متكنهم  
واملعلومايت حاليا ، فليسوا يف مقدمة الشعوب من حيث الدين )احلضارة(؛ أي من حيث مطابقة 
نظرهتم إىل األمور للحقيقة، ومن حيث سعة تلك النظرة. وهذا عينه ما جيعلهم ومن يتبعهم  

 خيشون اإلسالم. 
أما األمة اإلسالمية، فهي غري مدركة يف عمومها لصورة اإلسالم اجلديدة، اإلسالم          

العاملي أو العوملي. وعلماؤها وإن كانوا يدركون، فإمنا يدركون صورا  لإلسالم مضت. ولو أهنم  
كانوا يدركون روح اإلسالم املنفوخة يف تلك الصور، لسهل عليهم استشراف معامل اإلسالم  

ملي. ولو حتققت لديهم هذه النظرة، ما استمروا يف حماولة إنعاش األنظمة القطرية اليت ابتت العا
 حتتضر. 
 ليتنا كنا يف مستوى األمريكيني من حيث حسن قراءة الواقع!         
األنظمة اجلزئية اإلسالمية، العربية على اخلصوص، حمكوم عليها ابلتالشي. وإن الذين          

ال يدركون ذلك اليوم، سيدركونه غدا  بعد أن ختََِز معامل الواقع اجلديد أعينهم. وعادة كليلي  
 الفهم، االعتبار ابلنوازل. 

لألمر. لكن يبدو أن اخلوف قد  كنا نرجو أن تكون على األقل طليعة األمة، متبينة         
 من إعالن طلوع الشمس خلفافيش الظالم.  ،مينع بعض الناس

واإلسالم )أي الصورة اجلديدة له(، الذي أحملنا إىل أنه سيكون النظام العاملي اجلديد،          
ليس كما يظن املقيدون، هو اإلسالم حبسب إدراكهم. لسبب بسيط، وهو أن اإلسالم املقدم 

وقد تتعارض وتتناقض. مما يدل على أن  ،افيما بينهختتلف  ،«إسالمات»على األرض  اليوم
 اإلسالم احلق مبثوث بينها، تتخلله تراكمات من الباطل العقدي والعملي. 

 أمامنا عمل داخلي، يستدعي اُنراط كل القوى احلية الباقية لدينا من أجل:         
شروع اإلسالمي العاملي. وهذا لن يتأتى بدون إشراف للم  «النظرية»إعداد األرضية   -        

 مبا يؤتيهم هللا من علم خاص. ،الرابنيني على هذه العملية وتوجيهها 
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الذي حنن مقبلون   ،توعية الشعوب مبتطلبات املرحلة وتبيني مرتكزات التجديد الديين  -        
 عليه هلا. 
حىت   ؛عليه أن يتم ابلسبل السلمية ،منا  وال بد هنا أن نركز على أن العمل املطلوب        

تضيق اهلوات الفاصلة بني خمتلف مكوانت األمة. والعنف إن اتبع، سيكون لنصرة طائفة على 
بل إىل   ؛غريها من الطوائف، أو مذهب على غريه من املذاهب. وهذا لن يفضي إىل جتديد

 توغل يف الفتنة. 
أما اجلهاد العسكري املعروف لدى املسلمني، فنهجه يكون عند مواجهة صف          

املسلمني لصف الكافرين. وال نعين هنا مواجهة احلرب التقليدية اليت مضى إابهنا، ولكن نعين 
حىت ال يقتل بعض األمة بعضها اآلخر. لذلك فإننا  ؛ابلضرورة متيز املسلمني عن الكافرين

ال نلغي اجلهاد، وإمنا نرجئه إىل حني تشكيل الصف  ،اع السبل السلمية بكالمنا عن اتب
اإلسالمي الذي ال زال مشتتا . 
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 اجلمـاعات اإلسالمية 
 

ما زالت اجلماعات اإلسالمية، حبسب النظرة اليت مرت يف الفصل السابق، متخلفة عن          
 املرحلة. وذلك على مستويني: 

 بسبب تقيدها املذهيب والطائفي.  ،ة اجلزئية لإلسالم ألهنا جتسد الصور  -1        
 ألهنا حتاور أنظمة احلكم اليت تساكنها، ومل تبلغ بعد إىل الرؤية العاملية لإلسالم.  -2        
وما دامت اجلماعات اإلسالمية على هذا النهج، فإهنا ستبطئ من تصحيح مسار         

عداء األمة، ولو مؤقتا . أو، ولو يف بعض جوانب  األمة، وتكون من العوامل اليت سيستغلها أ
 عملها دون بعض. 

دت على فكر مؤسسيها، وصارت تدعو إليه بعصبية ودون تبصر، فإهنا أما إن هي مجَ         
عن أنظمة احلكم اليت مل تتمكن من اخلروج عن القوالب اليت ورثتها   ،لن ختتلف وقتذاك كثريا  

 جزئيا .  وإما ،عن أسالفها إما كليا  
 لذلك وجب على اجلماعات اإلسالمية:         
االنفتاح على ابقي اجلماعات من داخل وخارج املذهب أو الطائفة. والعمل على   -        

 أتسيس نظرة تكاملية يف العمل اإلسالمي. ولن يتأتى ذلك ما مل تعرف احلق الذي عند غريها.
هل الكتاب إال ابليت هي أحسن مراعاة حلرمة احلق إذا كان هللا قد هناان عن جمادلة أ        

 فما ابلك مبن هو أخوك وهو على احلق املنزل يف أغلب ما يقول!  ،الذي عندهم
كر  مراجعة املنطلقات: ألن أخطر ما تعرضت له اجلماعات اإلسالمية هو اخرتاق الف  -        

جيرؤون على رفضها. قد يكون ذلك قراطية اليت مل يعد األكثرون  الدخيل ملبادئها. وذلك كالدمي 
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عن رؤية سياسية مرحلية )اتكتيك(؛ لكن النتيجة واحدة! وهي عدم نقاء الطرح اإلسالمي  
 لدى هذه اجلماعات. 

من اجلماعات اإلسالمية ما تبىن منطق املواجهة اجلهادية، بسبب ما رأته من ختاذل          
ثة عن املكاسب السياسية أو ما شابه. لكن  أو اجلماعات األخرى الباح  ،لدى األنظمة الراهنة 

ال بد له كما أسلفنا من جتديد للدين، ميّكن من توفري الوصالت    ،اجلهاد ابملعىن احلقيقي الشامل
الضرورية بني خمتلف مكوانت األمة. فاجلهاد ال ميكن فصله عن الرؤية العامة اجلديدة. لذلك  

وجودة على خط املواجهة املباشرة كاجلماعات  فإن هذه اجلماعات اجلهادية، )نستثين تلك امل
 الفلسطينية أو العراقية وغريها( لن تذهب بعيدا . هذا يعين أن احلل تربوي ابلدرجة األوىل. 

 اإلعالم.  ومن أولوايت العمل الرتبوي العام:        
،  ال بد للجماعات اإلسالمية، حني تتوصل إىل ما سيجسد التجديد الديين املأمول        

من إعالم يعكس رؤيتها، يقوم عليه أمناء، فقهاء خرباء، يعرفون كيف يالمسون مفاصل 
على يد   ،وكيف يتدرجون يف التوعية. كل هذا ال يغين عن التكوين املباشر للرجال ،اإلدراك

 الرابنيني أصحاب الطب النبوي القليب. 
اإليديولوجيا، وإن  اصرة، تبينومن املخاطر اليت هتدد وجود اجلماعات اإلسالمية املع        

رغم ما تكتسيه يف الظاهر لدى  ،ألن اإليديولوجيا غري سبيل املؤمنني ؛كانت إسالمية
مما جيعله ال  ؛فال خيفى عنه الفرق ،مما ميكن أن يشبه أعراضا  إميانية. أما البصري «اجملندين»

ن ابخلطاب الديين. لذا وجب يتحمس ملثل أولئك كثريا . لكن العامة ال مييزون، وهم املقصودو 
 تعريف العامة ابلفروق املذكورة، وتبصريهم بثمرات اإلميان اليت هي وحدها ما نؤسس عليه. 

د هلا من العمل املنظم اخلاص  ولكي تتمكن اجلماعات من حتقيق الغاايت املرجوة، ال ب        
يت أصبحت أشبه مبراكز أي املستقل عن املؤسسات اخلاضعة ألنظمة احلكم، كاملساجد ال ؛هبا

سيثبط عن العمل اإلسالمي احلقيقي،  ،األحزاب. وذلك ألن العمل ضمن املؤسسات الرُسية 
وسيمرر إليه ما ليس منه. وكثريا  ما يغفل العاملون لإلسالم، مدى مكر األجهزة الرُسية ومدى 
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لإلسالميني الوقوف   مبا متتلكه من أدوات ترغيبية وترهيبية. هذه األدوات اليت ال ميكن ،قوهتا 
 والتحليل املنبين على الذكاء البشري.  ،ال ابلتخطيط الفكري ؛إال ابلبصرية النورانية ،أمامها

وإن يف التجارب اليت عرفها العمل اإلسالمي على مدى العقود السابقة، وعلى مدى         
 البالد اإلسالمية، ما ميكن االستفادة من استقرائه عن َرِويَّة وبعد نظر. 

ن وأهم شيء جيب أن نضعه نصب أعيننا هو جتنب االقتتال بني املسلمني، حىت وإ        
ال يف مرحلة متكني.  ،ألننا يف مرحلة إعادة التأسيس ؛كانت طائفة منهم مسلمني مشوبني

والعدو احلقيقي لألمة يراهن على ذلك كثريا . فهو وإن كان موقنا  هبزميته أمام اإلسالم، فإنه  
فعلينا أن نقطع عليه سبل ذلك ابحلفاظ   ،مزيد من الوقت وأتخري هنايته. أما حنن  يريد كسب

على وحدة الصف ما أمكن األمر. فعلى املسلم أن ال ينساق خلف محاسته وعجلته وهواه.  
ال االنتصار للنفوس.   ،وعليه أن يتحلى ابلصرب واألانة يف مواضعهما؛ ألن املراد القيام أبمر هللا

 فلنتثبت.
وابلتزام العمل وفق الشرع على بصرية، نكون عاملني لتهيئة األرض أمام اخلالفة          

 ،اإلسالمية الثانية. نكون من املهيئني ال من املؤسسني؛ ألن اخلالفة ستتم ابلتنصيب الرابين
فتدخل األمة  ؛من عند هللا احلكيم وكلٌّ  ، يف الوقت املقدر؛الذي سيلتقي مع التهييء السبيب

 ا مرحلة حتقيق اإلسالم بشموله ونقائه. هبم
  م سيسري على خالفه. منهمن  ،ومع كالمنا هذا، فإنه ال يغيب عنا أن من اجلماعات         

تبين العنف بني املسلمني  ون من سيواصلون تبين الرؤية اجلزئية الضيقة، ومنهم من سيواصل
ء وأولئك. وعلينا أن نصرب يف  )الذين هم يف نظرهم مرتدون(. لذلك علينا أن ال نتأثر هبؤال

إن شاء  ،إن مل يكن على املدى القريب ،على املدى املتوسط ،هنجنا الذي سيؤول األمر إليه
َم رُ  َّللَِّ  ِسِننيَ  ِبض عِ  يف هللا.    يـَن ُصرُ  اَّللَِّ  بَِنص رِ   ال ُمؤ ِمُنونَ  يـَف رَحُ  َويـَو َمِئذٍ  بـَع دُ  َوِمن   قـَب لُ  ِمن   األ 

 .  [5  ،4: الروم] الرَِّحيمُ  ال َعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن  
ألن فيه  ؛أما العقالء فال مقصد هلم إال مرضاة هللا. وحىت الفرح ابلنصر ال يستهويهم        

حظا  للنفس وإن كان مشروعا . وإن هم انتصروا، فإهنم خُيرجون أنفسهم من النصر ولذته عبودية 
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كيف أنه دخل يوم   ، هللا صلى هللا عليه وآله وسلم القدوة العظمى  هلل تعاىل. أال ترى إىل رسول
فتح مكة حانيا  رأسه الشريفة فوق راحلته! اللهم صلِّ على عبدك األخص وآله وصحبه وسلم  

 تسليما . 
  





425 
 

 خـاتـمـة 
     

عنيت ابلعالقة بني العقل والدين. هبذا الكتاب، قد متت حبمد هللا اجملموعة األوىل اليت         
 ولقد رمينا من خالهلا إىل تفصيل هذه العالقة مبا يسمح به الوقت. 

كما قد يفهم    ، ومن خالل كالمنا عن التصوف، فإننا ال ندعو إىل عصبية ضيقة        
البعض، أو نريد أن ننتصر لطريقة بعينها على حساب غريها، ولكن نريد أن نبني مكامن القوة 

هم مرادان، فيمكن أن نتجاوز عندئذ وندل على مفاتيح الرتقي فيه. لذلك فإن فُ  ، الدينيف
 مجيع املصطلحات اليت قد خُيتلف عليها. 

ولقد كان يف اإلمكان أن نفعل ذلك من البداية، لو مل نر ظلما  كبريا  حلق أصحاب          
عموم األمة عن أسباب رفعتها. من قبل املغرضني الذين يهدفون إىل قطع  ،السلوك والتحقيق

 وإن الصوفية )ال املتصوفة( عندان من تلك األسباب يف املقدمة، كما بيّنا.
نفتح يأي  ؛مل، تنصهر فيه مجيع املذاهبواليوم، فنحن ندعو إىل إسالم كامل شا         
وإن كانت ال تتفق فيما بينها على كل التفاصيل. ندعو إىل فتح ابب  ؛على بعضبعضها 

 سن الظن على مصراعيه بني كل املسلمني. ح
قد يظن الناس أن هذا من قبيل ما ُساه جمموعة من فقهاء العصر ابلدعوة إىل التقريب         

 بني املذاهب. غري أن دعوتنا هي أبعد من ذلك. ندعو إىل حتطيم احلواجز بني املذاهب. 
لنا أمل كبري يف هللا، مث يف  ،األمة. لكن   إذا ما نظران إىل واقع ،نعم، نعلم أنه حتّد كبري         

 الشعوب املسلمة، أن تكون قد استوعبت دروس االستعمار واالستبداد والتبدد.
إللفها ما   ،نعلم أيضا  أن القيادات الدينية والسياسية التقليدية ستعارض ما ندعو إليه        

ا مغامرة يف اجملهول. لكن، نرجو إىل ما يبدو يف نظره ،هي عليه، ولعدم إطاقتها اخلروج عنه 
اليت ملت حياة اهلوان، فيتشكل   ،من هللا أن خترج لنا قيادات شعبية متثل حقيقة ضمري األمة

بين يف الداخل بطي صفحة االستبداد، ويرد غزو الصف اإلسالمي الواحد من جديد. صف يَ 
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ربى واهلداية املثلى، ابإلسالم  اخلارج بتحقيق االستقالل واالنفصال. ويبشر اإلنسانية ابلرمحة الك
 يف حلته الصافية احملمدية. 

ال نبغي على أحد، إال من جترب علينا وأراد أن حيولنا عن وجهتنا. وال نعنف على أحد         
 أو على أحد من ضعاف الناس.  ،إال على من عنف علينا

نريد أن نضع حدا  لبيع أفراد البشرية كاملتاع، ولتحكم عصاابت املال يف الشعوب          
الذي حول األرض إىل  ،كتحكم الرعاة يف القطعان؛ وتعاضِد املال والسياسة واجلرمية املنظمة

 دون رقيب وال حسيب إال هللا. ، منغابة تسكنها حيواانت يفرتس قويها ضعيفها 
اليت حيتكم فيها احلمالن إىل   ،نهي مهزلة القانون الدويل واملؤسسات الدوليةنريد أن ن        

 شر الذائب. 
 مبا يرفع درجتهم عنده.  ،نريد أن نكون آدميني يعمرون أرضا  سخر هلم رهبم ما فيها        
 ودون ذلك أهوال كثرية!         
السداد. فمن قضى منا، فإىل  نسأل هللا أن ميدان بقوة من عنده وأن يلهمنا الرشد و         

رمحة هللا إن شاء هللا؛ ومن بقي يف االنتظار، فبأعينه سبحانه وتعاىل. ليس منا خاسر إبذن 
 هللا. 

اللهم لك احلمد على ما أنعمت، ولك احلمد على ما تقبلت، ولك احلمد على ما         
.  لك احلمد حىت  سرتت وعنه جتاوزت، ولك احلمد على ما منك بدأ وبك ِت وإليك انتهى

 ترضى. 
وصّل اللهم وابرك على قبلة قلوبنا، وكعبة مهمنا وسدرة منتهى عروج أرواحنا، ومبهج          

شهود أبصاران وبصائران، ومطمح إدراك علومنا وآمالنا؛ من فتحت به كنز غيبك وجعلته بواب  
لى آله الذين انقسمت فيهم أسراره وكان نورهم حضرة عزتك؛ فال واصل إليك إال منه وبه؛ وع

من أنواره؛ وصحبه الذين ارتضيتهم ملؤانسة بشريته ونصرة شريعته، وجعلتهم خدما حلضرته،  
فكان بذلك صلى هللا عليه وآله وسلم خادما  خمدوما . فختم احلضرات وحاز اخلالفة اإلهلية  
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عتها، وبقيت هي يف صون الغيوب تنتظر الكربى، اليت ما انل منها آدم عليه السالم إال خل
الفرد األوحد، الذي كانت له وكان هلا؛ وسلم تسليما  على قدر حمبتك له. آمني. 
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