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الطبعة األوىل – يناير 1971
اإله ـ ــداء
إىل الذي ظلت البشرية ..
تنتظره
وترتقب ظهوره ..
إىل اإلنسان!!
مث  ..إىل الرجال والنسوان
هل حتلمون به؟؟
إنه فيكم!!
يظهره القرآن ..

بسم اهلل الرمحن الرحيم
(حم * والكتاب املبني * انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وانه يف أم الكتاب لدينا لعلي
حكيم) صدق اهلل العظيم

مقدمة:
أخرج الدكتور مصطفى حممود كتابا أمساه( :القرآن ،حماولة لفهم عصري) طبعته (دار الشروق)
ببريوت يف شهر مايو من عام .. 1970
ال ريب عندي أن هذا الكتاب سيؤرخ حتوال يف الفكر اإلسالمي يف الشرق العريب ،ال ألنه كتاب
جيد ،ولكن ألنه كتاب جرئ  ..وليست اجلرأة على اخلوض يف أمر من أمور الدين مبحمودة على
كل حال ،ولكنها ،إمنا محدت يف هذا املقام ،ألهنا متثل ثورة على اجلمود الفكري ،والعقم
العاطفي الذي ضربه ،حول الدين ،من يطيب هلم أن يسموا أنفسهم رجال الدين  ..فلقد مجد
هؤالء الدين ،وحجروه ،يف عصر اتسم بالسيولة ،واحتشد باحلركة ،واحليوية ،والتجديد  ..فلم يبق
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سبيل إىل اإلنعتاق من أسر مجودهم غري الثورة  ..وال متلك الثورة أن تعتدل ،وإمنا هو الشطط ..
وكذلك كان كتاب الدكتور مصطفى حممود ،شططا يف طرف التفريط وشططا يف طرف اإلفراط ..
وقوال ،يف أدق أمور الدين ،بغري علم ،وإمنا هي اخلواطر الفطرية ،الفجة ،تسجل تسجيال ،وترسل
إرساال  ..ولقد نشرت حمتويات هذا الكتاب يف مقاالت منجمة ،على مدى ثالثة عشر أسبوعا،
مبجلة (صباح اخلري) األسبوعية ،مبتدئة بعدد اخلميس ،أول يناير ،من هذا العام – عام –1970
وكان العنوان الذي جرى حتته النشر( :حماولة لتفسري عصري للقرآن) ويف أثناء ذلك النشر توجهت
إيل جملة (األضواء) السودانية بستة أسئلة ،كان أوهلا( :هل ميلك الدكتور مصطفى حممود مؤهالت
ّ
املفسر العصري للقرآن؟؟) ولقد نشرت اإلجابة بعدد السبت املوافق  ،1970/4/4وكان نصها:
(مؤهالت املفسر العصري للقرآن تقوم على أمرين :أن يكون املفسر ملما إملاما صاحلا حباجة
العصر ،وأن يكون عاملا علما وافيا ،ودقيقا ،حبقيقة القرآن ..
فأما حاجة هذا العصر فإىل اهلداية  ..فإن البشرية مل تكن يوما يف التيه كما هي اليوم  ..ومسة هذا
العصر هي القلق ،واحلرية ،واالضطراب  ..هذا عصر الثورات :الثورة الثقافية ،والثورة اجلنسية،
وثورة الشباب ،وكلها دليل على القلق ،واحلرية ،واالضطراب  ..هذا عصر (اهليبيز)  ..مجاعات
من الشباب ،من اجلنسني ،يزيد عددهم كل يوم ،ويستطري شرهم كل يوم ،حىت لقد عم مجيع
األقطار  ..يقوم جمتمعهم على الرفض ،فهم قد وجدوا جمتمع احلضارة الغربية ،اآللية ،جمتمع إنتاج
واستهالك ،فقد اإلنسان املعاصر فيه روحه ،وقيمته ،وحريته ،واستحال إىل آلة تنتج وتستهلك،
فرفضوه ،ورفضوا معه كل عرف ،ودين  ..وفزعوا إىل صور من جمتمعات الغابة ،فهم يلبسون
املرقعات ،ويسريون حفاة ،ويرسلون شعورهم ،ويبيتون على األرصفة ،والطرقات ،ويستبيحون بينهم
من العالئق اجلنسية ما ظلت البشرية على صيانته حريصة خالل تارخيها الطويل  ..هم يبحثون
عن حريتهم ،وعن إنسانيتهم ،وعن فرديتهم ،فال يكادون جيدون غري الضياع ،وغري القلق ،وغري
اإلضطراب  ..فهل عند مصطفى حممود إدراك واسع هلذه الظاهرة ،واهتمام با ،وسعي إلجياد
اهلداية هلا من القرآن بتفسريه العصري؟؟
مث حقيقة القرآن  ..ما هي؟؟ هي العلم املطلق  ..وعندما تأذن اهلل أن يسرع اإلنسان يف معرفة
املطلق نزله من اإلطالق إىل القيد ،فكانت ،يف قمة القيد ،اإلشارة ،ويف قاعدة القيد العبارة ..
فأما العبارة فهي (الكلمة العربية)  ..وأما اإلشارة فهي (حرف اهلجاء العريب) وأما حقيقة القرآن
فهي فوق اإلشارة ،وفوق العبارة  ..ولقد قال تعاىل يف ذلك( :حم * والكتاب املبني * إنا جعلناه
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قرآنا ،عربيا ،لعلكم تعقلون * وإنه ،يف أم الكتاب ،لدينا ،لعلي حكيم) فاما قوله( :حم) فإشارة
 ..وأما قوله( :والكتاب املبني) فعبارة  ..وكذلك قوله( :إنا جعلناه قرآنا ،عربيا ،لعلكم تعقلون
لعلي حكيم
 )..فإنه عبارة تفيد العلة وراء تقييد املطلق  ..وأما قوله( :وأنه ،يف أم الكتاب لديناّ ،
 )..فإمنا هو عبارة ،تفيد ،بقدر طاقة العبارة ،عن حقيقة القرآن  ..وحقيقة القرآن ال تعرف عن
طريق القراءة ،وإمنا تعرف عن طريق املمارسة يف تقليد املعصوم ،عبادة وسلوكا ،وهو ما مسي ،يف
أخريات األيام( ،بالتصوف) ..
فهل عند مصطفى حممود قدم يف التصوف؟؟ ال!! وال كرامة!!
إن ما أمساه الدكتور مصطفى حممود تفسريا عصريا للقرآن ليس بتفسري ،على اإلطالق ،وإمنا هو
خواطر  ..ولو قد كان للدكتور الفاضل قدم يف التصوف ملنعه الورع أن خيوض فيما خاض فيه من
أمر الدين بذه اخلواطر الفطرية  ..ومهما يكن من األمر ،فإن البشرية اليوم ال حتتاج إيل تفسري
القرآن ،وإمنا حتتاج إيل (تأويله)  ..وليس ههنا جمال اخلوض يف هذا األمر ،وإمنا موعدنا مع القراء
الكرام كتاب ،هو اآلن حتت اإلعداد ،يف الرد على حماولة الدكتور مصطفى حممود ملا أمساه بتفسري
عصري للقرآن  )..هذا ما جاء يف الرد على سؤال جملة (األضواء) ..
كال!! فليس للدكتور مصطفى حممود قدم يف التصوف  ..بل هو مل يتفق له أن مارسه  ..بل هو
ال يقدره حق قدره  ..بل هو ال حيفظ له بعض ما ينبغي له من احلرمة  ..أمسعه وهو يتحدث عن
النيب يف صفحة  21فيقول( :ولو كان حممد مؤلفا أللف يف هاتني السنتني كتابا كامال .ولكنه مل
يكن أكثر من مستمع أمني مسع كما تسمع أنت تلك الكلمات ذات املوسيقى العلوية يف حلظة
صفاء وجالء فذهل كما تذهل وصعقت حواسه أمام هذا الرتكيب الفريد املضيء  .. )..فلعمري،
لقد كان حممد مستمعا أمينا ،ومل يكن أكثر من ذلك ،إذا أردنا من قولنا هذا أن القرآن من عند
اهلل ،وليس من عند حممد  ..فلم يكن حملمد فيه غري اإلستماع ،واإلتباع( :ال حترك به لسانك
لتعجل به ،إن علينا مجعه ،وقرآنه ،فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ،مث إن علينا بيانه) ولكنه ،مع ذلك ،مل
يكن قد (مسع كما تسمع أنت) ألنه كان قد أعد إعدادا فريدا ،أنفق فيه مخس عشرة سنة بغار
حراء ،يصوم النهار ،ويقوم الليل  ..يتحنث ،ويتخضع ويتزلف  ..حىت إذا استعد املكان منه
لتلقي القرآن كان من أول ما نزل عليه زيادة يف اإلعداد برسم طريق الصيام ،والقيام ،فقال تعاىل
يف ذلك( :يأيها املزمل * قم الليل إال قليال * نصفه ،أو انقص منه قليال * أو زد عليه ،ورتل
القرآن ترتيال * إنا سنلقي عليك قوال ثقيال * إن ناشئة الليل هي أشد وطأ ،وأقوم قيال .. )..
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يقول تبارك وتعاىل لنبيه الكرمي( :إنا سنلقي عليك قوال ثقيال)  ..فلكأنه يطلب منه االستعداد
لسماعه ،وملتابعته ،حني يلقي عليه  ..واالستعداد حلفظه ،ولفهم ما يفهم منه  ..واالستعداد
للعمل مبا جيب عليه العمل به منه  ..واالستعداد لتبيني ما جيب عليه تبيينه منه ألمته ،يف التشريع،
ويف التفسري  ..وإمنا يكون ذلك االستعداد بصيام النهار ،وبقيام الليل (إال قليال ،نصفه أو أنقص
منه قليال ،أو زد عليه  )..وحيضه على القيام بعد النوم ،ويرغب فيه ،وذلك بذكر فضائله( :إن
ناشئة الليل هي أشد وطئا ،وأقوم قيال) ( ..إن ناشئة الليل) ،القيام بعد النوم ،يف الثلث األخري
من الليل ( ..هي أشد وطئا)  ..مواطأة القلب للسان يف اإلنصات للقرآن يف ساعة يصفو فيها
الوقت ،باستعداد القلب للتلقي ،وبسكون احلركة اليت تشغل األذن ،وبتقييد الظالم للنظر الذي
يوزع اخلاطر ( ..وأقوم قيال) يعين أوضح قوال  ..ولقد كانت حياة حممد مستا عاليا من االستعداد
الدائب لتلقي املزيد من معاين القرآن( :وقل رب زدين علما) فكان صواما ،قواما ،ساعيا يف
توصيل اخلري للناس وصادقا يف حب اخلري للناس  ..وكان كلما نزل عليه القرآن استعد به لتلقي
املزيد منه( :وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ،وجاءك يف هذه احلق ،وموعظة،
وذكرى للمؤمنني)  ..ويف موضع آخر( :وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة،
كذلك ،لنثبت به فؤادك ،ورتلناه ترتيال)  ..ولقد جعلت هذه احلياة الثرة ،اخلصبة ،العريضة،
جتسيدا ملعاين القرآن ،يف الدم واللحم ،فأصبحت مفتاحا ملغاليق معانيه ،وهاديا يف متاهات غيوبه
 ..وهذا هو السر يف وضع حممد بيننا وبني اهلل يف الكلمة اليت هي باب الدخول يف حضرة امللة:
(ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل)  ..وجاء العباد ،من لدن أصحاب حممد ،وإىل أشياخ الصوفية،
يرتمسون هذه احلياة  ..يقلدوهنا يف السرية ،ويف العبادة ،ما أسعفهم الوسع ،وما أمكنتهم الطاقة ..
وهم يتلقون ،من واردات الفهم عن اهلل من القرآن ،ما قد جعلت العناية اإلهلية بم إتقاهنم لتقليد
حياة حممد مقدمة له ،ووسيلة إليه  ..فإذا جاء الدكتور مصطفى حممود ،يف آخر الوقت ،ليقلل
من كل هذه اجملاهدات ،فيختصرها ،فيقول عن حممد( :ولكنه مل يكن أكثر من مستمع أمني،
مسع كما تسمع أنت تلك الكلمات ذات املوسيقى العلوية يف حلظة صفاء وجالء ،فذهل كما
تذهل ،وصعقت حواسه أمام هذا الرتكيب الفريد املضيء) فإمنا يدل ذلك على أن هناك خطأ
جسيما ،وأساسيا ،يتورط فيه الدكتور مصطفى حممود فيما خيص أمر النيب وسيكون هلذا اخلطأ
اجلسيم سود العواقب على كل ما يكتب الدكتور عن القرآن ،سواء أكتب من بعيد ،أو كتب من
قريب  ..وأس هذا اخلطأ األساسي الذي يتورط فيه الدكتور إمنا هو ظنه أن أسرار القرآن تناهلا
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العقول ،ويسربها الفكر  ..والذي عليه من أوتوا بصرا بذا األمر هو أن أسرار القرآن من وراء
العقول  ،وأنه ال يشم مشيمها إال من استطاع أن يرفع عن قلبه حجاب الفكر ،وذلك بإتقان
العبادة يف تقليد حممد ،يف أسلوب عبادته ،وفيما يتيسر من أسلوب عادته  ..ذلك بأن العبادة
وسيلة إىل الفكر ،وأن الفكر وسيلة إىل رفع حجاب الفكر ،حيث ينتهي اإلدراك الشفعي ،الذي
أداته العقل ،ويبدأ اإلدراك الوتري ،الذي أداته القلب  ..ودقائق أسرار القرآن وترية  ..وإمنا
الشفعية ،والتعددية ،يف ظواهره ،وحواشيه ..
إن غفلة الدكتور عن هذه احلقيقة هي اليت ورطته يف اهللكة اليت تورط فيها تورطا موبقا ،وذلك
بإصدار كتاب يتحدث عن أدق أصول الدين بغري علم  ..وهذه الغفلة ليست جديدة على
الدكتور مصطفى حممود  ..ولقد اتفق يل شرف التنبيه إليها منذ زمن بعيد ،وذلك يف مقال يل
نشر يف صحيفة (أنباء السودان) ،العدد منرة  ،188بتاريخ السبت 7 ،فرباير ،عام  ،1959على
أثر سؤال وردين من أحد األخوان  ..وأحب ،يف هذا املوضع من املقدمة ،أن أورد للقراء الكرام
كل ما جرى يومئذ ،ألنه شديد الداللة على طبيعة ظن الدكتور مصطفى بأمر الدين ،وأمر
القرآن ،من مث ..
إليكم ما نشرته جريدة (أنباء السودان)-:
تعالوا إىل كلمة سواء!!
اهلل واإلنسان – اخلوض يف أسرار الكون
عزيزي موسى  ..حتية  ..وبعد فقد أرسلت إيل صحيفة (أنباء السودان) الغراء الرد على سؤالك
األول ،وهأنذا أبعث بالرد على سؤالك الثاين  ..يسأل السيد م .ع .أ .األخ الكرمي مصطفى
أبوشرف ما هو آت( :أستاذي  ..فقد التبس علي األمر يف موضوع قرأته يف كتاب (اهلل
واإلنسان) للكاتب مصطفى حممود ،وقد جاء يف فقرة من فقراته ما يلي( -:إن اهلل الذي ال حيرتم
عقال صنعه بيديه يعطيين العذر يف أال أعبده)  ..مث يستطرد السائل فيقول( :ويعلل الكاتب
حديثه حبجة أنه أراد بذه اجلملة حتطيم احلجة اليت يلجأ إليها الفقهاء للهرب من اجلدل  ..حجة
أن الدين فوق العقل ،وأن اهلل فوق العقل ،وأن العقل عاجز ،قاصر ،عن فض مغاليق الوجود ..
ويقول أنه أراد لفت النظر إىل ما يف هذه احلجة من تناقض  ..فهم ،بإساءهتم إىل العقل ،يسيئون
إىل أشرف ما صنعه الصانع الذي يعبدونه ،ويفتحون ثغرة نعتذر با عن عبادته ،ونتمسك بأقوالنا،
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ومعنا حجة عليهم ،وليست هلم  ..مث يستطرد السائل فيقول( :إنين عندما أقرأ هذا احلديث
ينتابين الذعر ،وتسيطر علي اهلواجس ،وأرى أن الكاتب ،يف تعليله ،وحديثه ،قد فند كل احلجج،
وحتدى الدين ،ورجاله ،ملا يف كالمه من حقائق  ..ولكن اهلل ،يف حمكم كتابه يقول( :يأيها الذين
آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)  ..إن اهلل يأمرنا بأال نبحث يف الذات ،وما وراء
احلياة  ..وأريد أن أسأل( :هل أسرار الكون ،وما وراء العقل ،ميكن أن ختوض العقول للبحث
فيه؟؟)
(هذا هو السؤال  ..وقد أوردته برمته حىت يرى القارئ مبلغ االضطراب الذي يف عبارته  ..ومهما
يكن من أمر ،فإن أحدا من الفقهاء ،مل يقل :أن العقل ال كرامة له ،وأن اهلل ال حيرتم العقل  ..بل
أن الفقهاء ليقرأون حديث النيب يف ذلك ،وهو طويل ،ويشري إىل أن أول ما خلق اهلل تعاىل العقل،
وأنه ،تبارك وتعاىل ،قال( :ما خلقت خلقا هو أكرم علي من العقل)  ..والفقهاء يعلمون أن
التكليف الشرعي واإلجتماعي ،الذي بفضله متيز اإلنسان عن احليوان ،مداره العقل  ..والفقهاء
يقولون مع املتنبئ-:
لوال العقول لكان أدىن ضي ـ * * ــغم أدىن إىل شرف من اإلنسان
فاهلل ،إذن ،حيرتم العقل ،ويكرمه ،والفقهاء يعلمون ذلك بالبداهة  ..و من هذا العلم البديهي
يبدأون  ..وإال لكان اشتغاهلم بالفقه لغوا باطال  ..فإذا صح هذا – وهو صحيح – فليس هناك
إذن ما يربر القولة ،املتحذلقة ،املتعاملة ،اجلوفاء( :إن اهلل الذي ال حيرتم عقال صنعه بيديه يعطيين
العذر يف أال أعبده) ..
إن األمور تلبست على صاحبنا فظن أن العقل ال يكون كرميا على اهلل ،حمرتما عنده ،إال إذا
خضع اهلل ،سبحانه وتعاىل ،للعقل  ..يدركه ،وحييط به ،ويستنفد معانيه ،ويفك مغاليقه  ..فهو
ينكر على الفقهاء قوهلم( :إن الدين فوق العقل ،وأن اهلل فوق العقل ،وأن العقل عاجز ،قاصر،
عن فض مغاليق الوجود  )..ويرى أن هذا القول ال يستقيم مع احرتام العقل ..
إن كل ما عناه الفقهاء هو أن اهلل ال حتيط به العقول ،وأن الدين فوق العقل مبعىن أن العقل إذا
عجز عن إدراك أسرار أوامر الدين ،ونواهيه ،فعليه أن يطيع ،وأن يصدق ،وأن يؤمن مبا جاء به
الدين ،ألن أسرار الدين هي حكمة اهلل ،وحكمة اهلل كلما أدركت العقول طرفا منها ،غاب عنها
طرف  ..ولذلك يقول ،عز من قائل( :ويسألونك عن الروح ،قل :الروح من أمر ريب  ..وما أوتيتم
من العلم إال قليال .. )..
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والعقل ليس صورة ثابتة ،وإمنا هو نام ،مطرد النمو ،وما ال يدركه ،اليوم ،يدركه غدا  ..وسبيله إىل
إدراك ما ال يدرك ،اليوم ،التصديق ،وحسن النظر ،وإطالة الفكر ،وارتقاب العرفان  ..وهذا هو
املقصود بقول الفقهاء (الدين فوق العقل) ..
إن الدين هو االنقياد ،واإلذعان  ..فما ال تذعن له وأنت عارف به ،تذعن له وأنت مؤمن به ..
ألن اهلل أرسل رسال قامت احلجة على صدقهم  ..والتصديق مبا ال ميتنع عقال أول مراتب العلم به
 ..ولذلك كان اإلسالم ،يف طرفه القريب ،جمرد تصديق ،مع أنه يف طرفه البعيد حمض علم ..
والعقل يدرك صفات اهلل ،وأفعاله ،بالتصديق به ،أوال  ..مث بطول الروية ،وحسن النظر ،ثانيا ..
ولذلك فقد دعانا تعاىل للنظر يف خملوقاته( :قل انظروا ماذا يف السموات واألرض!!) ولكنه ال
يدرك ذات اهلل ،فيحيط با  ..وذلك ألن العقل ال مييز األمور إال بأضدادها  ..فال يعرف النور
لوال الظالم ،وال يعرف احللو لوال املر  ..وليس لذات اهلل ضد ( ..ومل يكن له كفؤا أحد) ..
ولصفات اهلل ضدية ،وألفعاله ضدية ،يف صفات العباد ،وأفعاهلم  ..وبذلك أصبح ممكنا أن تعرف
العقول اهلل ،سبحانه وتعاىل ،بأمسائه ،وصفاته ،وأفعاله  ..هذا هو السبب يف أننا منهيون عن
التفكري يف ذات اهلل ،مأمورون بالتفكري يف خملوقاته  ..هل حنن منهيون عن التفكري فيما وراء
احلياة ،كما يظن السائل؟؟ كال!! بل حنن مأمورون بالنظر يف كل شيء ،ما عدا ذات اهلل  ..ولقد
جاء التوحيد يف الدين كوسيلة با نوحد ذواتنا لنستطيع أن ندرك ذات اهلل ،إدراك يقني ،ال إدراك
إحاطة  ..فإن اإلحاطة ممتنعة ،المتناع الوحدة املطلقة على أي ذات خملوقة  ..فالوحدة املطلقة
هي حظ ذات اهلل وحده  ..و ال يعرف الواحد إال الواحد  ..ولذلك قيل( :ال يعرف اهلل ،إال اهلل
 )..وقال النيب ،صلى اهلل عليه ،وسلم( :لك احلمد كما أنت أهله ،ال أحصي ثناءا عليك ،أنت
كما أثنيت على نفسك) ..
(هل أسرار الكون ،وما وراء العقل ،ميكن أن ختوض العقول للبحث فيه؟؟)
اجلواب نعم!! وهذا هو املطلوب ،فعال!! غري أن العقول جيب أن تستعني على اجتالء غوامض
الوجود باملرانة ،و طول الرياضة ،والصرب عن نزوات الطبع ،ودواعي اجلبلة  ..وهذا هو غرض
املنهاج الذي اختطه الدين ،ورمسه بأوامره ،ونواهيه  ..فإن كنت ال تعرف احلكمة فيما أمرت به،
وهنيت عنه ،وجب عليك التصديق بذلك ،مث العمل كما أمرت ،حىت يكتسب عقلك القدرة على
اخلوض يف أسرار الكون ،وحىت يأتيك موعود اهلل ،يف قوله تعاىل( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا  ..وإن اهلل ملع احملسنني .. )..
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أرجو أن يكون قد وضح أن كرامة العقل على اهلل ال تتناىف مع قول الفقهاء( :أن الدين فوق
العقل ،وأن اهلل فوق العقل)  ..هذا وسيظل العقل كرميا على اهلل ما عرف قدر نفسه ،فلم ينف
وجود كل شيء عجز عن إدراكه ))..
هذه هي هناية املقالة اليت نشرت يف يوم السبت  7فرباير من عام  1959يف الرد على سؤال أثارته
عبارة وردت يف كتاب الدكتور مصطفى حممود( :اهلل واإلنسان) ،ولقد كانت تلك العبارة هي قول
الدكتور( :إن اهلل الذي ال حيرتم عقال صنعه بيديه يعطيين العذريف أال أعبده) ..
واإلعتماد على العقل يف فهم أصول الدين ليس خطأ الدكتور مصطفى حممود وحده ،وإمنا هو
خطأ شائع قامت عليه معاهد الدين مجيعها يف األوقات األخرية ،وآية ذلك إهتمام هذه املعاهد
بالتحصيل النظري لقضايا الدين ،وتقصريها يف التطبيق ،مع أن القاعدة الدينية يف فهم األصول
قول اهلل تعاىل( :واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل  ،)..وقول املعصوم( :من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما
مل يعلم) ..
يعين من علم مبا علم من الشريعة علمه اهلل علم ما مل يعلم من احلقيقة  ..فهذا الدين دين علم،
وعمل مبقتضى العلم  ..والعلم الواجب فيه يبدأ بعلم ما ال تصح العبادة إال به من أمور الشرع،
ويقرتن هذا العلم بالعمل إبتغاء العلم اللدين من اهلل فيما خيص خفايا أسرار الدين ،وأصوله ..
يقول تعاىل يف ذلك( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  ..وأن اهلل ملع احملسنني) ..
والعقل كرمي عند اهلل ،كل الكرامة  ..سواء ،أعرف واجبه ،أم مل يعرفه  ..وهو حني يعرف واجبه
يكون يف مستوى ،وحني جيهل واجبه يكون يف مستوى آخر  ..ولذلك فقد قال العارفون :العقل
عقالن  ..عقل معاش ،وعقل معاد  ..فأما عقل املعاش فهو عقل قد إنشغل باحلياة الدنيا،
ووظف نفسه لتحصيلها ،ومل يرتفع إىل ما هو أعلى منها  ..وهو على صاحبه حجة ،وبه وجبت
عليه العقوبة على التقصري عن شأو الفهم السليم  ..ويف هذا العقل جاء قوله تعاىل( :وقالوا :لو
كنا نسمع ،أو نعقل ،ما كنا يف أصحاب السعري * فاعرتفوا بذنبهم ،فسحقا ألصحاب السعري)
ولقد كانوا يسمعون ،وكانوا يعقلون ،يف أمور دنياهم ،ولكنهم مل يكونوا يعربون من طرف الدنيا
إىل بر اآلخرة ،وإمنا كانوا يرتعون كما ترتع السوائم حني جتد املروج اخلضر  ..وعلم هذه العقول
علم ال يغين غناء ،وال يفيد فائدة  ..ويف هذا العلم قال تعاىل( :وعد اهلل  ..ال خيلف اهلل وعده،
ولكن أكثر الناس ال يعلمون * يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ،وهم ،عن اآلخرة ،هم غافلون )..
نفى تعاىل عنهم العلم ،فقال( :ال يعلمون)  ..مث أثبت هلم العلم فقال( :يعلمون) ولكنه ،حني
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أثبته ،مل يثبته حىت قال( :يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ،وهم ،عن اآلخرة ،هم غافلون )..
فلكأنه علم ال يغين غناء ،وال يفيد فائدة ،وإمنا هو أقرب إىل الضرر منه إىل النفع ،وكل (علم
ظاهر) ،ال يتعدى إىل الباطن مضر  ..فهو ،إن مل يفوت أصول األجور ،يفوت درجات القرب ..
وهذا القول ينطبق حىت على العلم بظاهر القرآن  ..و(علم الظاهر) هو علم العقول  ..فإن كان
هذا العلم يف أمور اآلخرة فهو مقصر ،وإن كان يف أمور الدنيا فهو مفرط  ..ويف حالة التقصري
تفوت الدرجات ،ويف حالة التفريط تفوت أصول األجور ،وحتل العقوبات  ..مث ان علم العقول،
إذا كان يهتدي باإلميان ،فإمنا هو منزلة من املنازل يف طريق السري حنو علم القلوب  ..فعلم العقول
إميان ،وعلم القلوب إيقان ،وبني اإلميان واإليقان إختالف درجة  ..ومهما يكن من األمر فإن
العقول ال تعلم العلم النافع إال إذا تأدبت بأدب الشريعة ،مث بأدب احلقيقة  ..ففي حالة أدبا
بأدب الشريعة فهي يف حالة عبادة ،وتلك أول منازل العبودية  ..ويف حالة أدبا بأدب احلقيقة
فهي يف حالة عبودية  ..وإمنا من أجل العبودية خلق اهلل اخللق  ..قال تعاىل( :وما خلقت اجلن،
واإلنس ،إال ليعبدون) ظاهره عبادة ،وباطنه عبودية  ..فمن وقف عند الظاهر ،ومل يتعده ،فهو يف
خطر من أن يكون عمله باطال ،وفارغا من احملتوى  ..فإن مل يكن باطال ،وفارغا من احملتوى،
فهو يف الدرجات الدنيا من الثواب ..
هذه العقول املؤدبة بأدب الشريعة ،وأدب احلقيقة ،هي العقول املروضة على الفكر الدقيق ،الذي
يدق حىت يلغي وجوده ،ويرفع حجابه ،فيجوز صاحبه من (علم الظاهر) إىل (علم الباطن) ،ومن
اإلدراك (الشفعي) ،إىل اإلدراك (الوتري) ،الذي به يتم العلم بأسرار األلوهية ،وبأصول الدين،
ذلك العلم الذي ظهر قصور الدكتور مصطفى حممود عن شأوه أشد الظهور يف كتابه هذا الذي
بني أيدينا ..
ولقد يالحظ أن اسم هذا الكتاب كان ،أثناء نشره منجما يف جملة (صباح اخلري)( :،حماولة لتفسري
عصري للقرآن)  ..فلما لقي الدكتور من املعارضة ما شككه يف الثقة اليت كان يأنسها من نفسه
غري اسم الكتاب إىل (حماولة لفهم عصري للقرآن) وهو اسم أكثر تواضعا من سابقه ،من غري
أدىن ريب ،بيد أنه تواضع ال تزينه فضيلة التواضع ،بل إنه لتواضع يكشف عن ظاهرة مؤسفة،
وهي أن األستاذ مصطفى حممود مل خيض فيما خاض فيه من أمر أصول الدين إال برأي فطري،
وإال خبواطر فجة ..
وإمنا بوحي من اسم الكتاب األول( :حماولة لتفسري عصري للقرآن) جاء سؤال جملة (األضواء)
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السودانية( :هل ميلك الدكتور مصطفى حممود مؤهالت املفسر العصري للقرآن؟؟) ولقد أوردت
السؤال واإلجابة عليه يف هذه املقدمة والذي يهمين هنا هو وعد قطعته للقراء ألحدثهم عن
التأويل وذلك حني قلت( :ومهما يكن من األمر ،فإن البشرية اليوم ال حتتاج إيل تفسري القرآن،
وإمنا حتتاج إىل (تأويله)  ..وليس ههنا جمال اخلوض يف هذا األمر ،وإمنا موعدنا مع القراء الكرام
كتاب ،هو اآلن حتت اإلعداد ،يف الرد على حماولة الدكتور مصطفى حممود ملا أمساه بتفسري
عصري للقرآن)  ..هذا هو الوعد  ..ولذلك فإن حديثي التايل سيكون عن (التفسري والتأويل) ..
وبإجياز ،لنفرغ للحديث عن أصل املوضوع..
التفسري والتأويل:
للقرآن تفسري ،وله تأويل ..
وبني التفسري والتأويل إختالف مقدار ،ال اختالف نوع  ..فالتفسري قاعدة هرم املعاين ،والتأويل
قمته  ..وتتفاوت املعاين ،بني القاعدة والقمة ،من صور الكثافة إىل صور اللطافة  ..فلكأن
التأويل هو الطرف اللطيف من التفسري ..
وقمة هرم املعاين عند اهلل ،حيث ال عند ،ويف ذلك قال تعاىل( :عن القرآن بني القمة والقاعدة)
لعلي
(حم * والكتاب املبني * إنا جعلناه قرآنا عربيا ،لعلكم تعقلون * وإنه ،يف أم الكتاب ،لديناّ ،
حكيم) فإن كلمة (لدينا) هنا ،ليست ظرف مكان ،وإمنا هي للتناهي ،حيث ينتهي الزمان،
واملكان ،وذلك لدى عتبة الذات ،اليت ال حيويها الزمان ،وال املكان  ..وبذا املستوى فإن تأويل
القرآن ال يعرفه ،عند التناهي ،إال اهلل ،وهذا معىن قوله تعاىل( :هو الذي أنزل عليك الكتاب ،منه
آيات حمكمات  ،هن أم الكتاب ،وأخر متشابات ،فأما الذين يف قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه
منه ،ابتغاء الفتنه ،وابتغاء تأويله ،وما يعلم تأويله إال اهلل  ..والراسخون يف العلم يقولون :آمنا به،
كل من عند ربنا  ..وما يذكر إال أولو األلباب)
ولقد أخطأ قوم فظنوا أن التأويل ،من حيث هو ،ال يعرفه إال اهلل  ..وذلك ال يستقيم ،ألن
تنزالت القرآن ،من لدن الذات ،عديدة ،وللعارفني فيها مواضع ،وال ينقطع حظهم من املعرفة إال
عند حضرة الذات  ..فإنه ،يف حضرة الذات ،مبلغ العلم احلرية  ..ويف احلرية خري كثري  ..ألن با
يعرف العقل قدر نفسه  ..و (من عرف نفسه فقد عرف ربه) كما قال املعصوم  ..وقد إعتصمت
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الذات العلية عن أن يعرفها أحد معرفة استقصاء ،وإحاطة ،ألهنا قد تفردت بالوحدة املطلقة،
فليست ذات تشابها ،فتعرفها ،ولذلك فقد قيل(:ال يعرف اهلل إال اهلل)  ..وإمنا ،من ههنا ،جاء
قوله تبارك ،وتعاىل( :قل ال يعلم ،من يف السموات واألرض ،الغيب إال اهلل ،وما يشعرون أيان
يبعثون * بل ادارك علمهم يف اآلخرة ،بل هم يف شك منها ،بل هم منها عمون)  ..فالغيب هنا،
هو اهلل ،يف إطالق ذاته ،فإنه ال يعلمه أهل السموات من املالئكة املقربني ،وال أهل األرض من
علماء اجلن واإلنس  ..بل استغرق علم هؤالء علم اآلخرة  ..بل ،حىت هذه ،مل يستقصوها علما،
ومل حيصوها يقينا  ..قال تعاىل( :بل ادارك علمهم يف اآلخرة) يعين اجتمع ،ونفد ،فلم يستقص،
ومل حيط ( ..بل هم يف شك منها) لقصور علمهم با ( ..بل هم منها عمون)  ..فتلك ثالث
درجات من العلم ،كلها احنصرت يف حضرات التنزالت ،واحنسرت عن حضرة الذات ..
وحضرات التنزالت كثرية ،ال حتصى ،ولكنها مجيعا تنضوي حتت ثالث ،فإن الذات العلية ،تنزلت
من إطالقها ،وصرافتها ،إىل مرتبة االسم – العلم – مث إىل مرتبة الصفة – اإلرادة – مث إىل مرتبة
الفعل – القدرة –  ..ومن هذه الثالث جاء خلق املخلوقات ،فحضرة العلم أحاطت
باملخلوقات ،وحضرة اإلرادة خصصت الصورة األوىل ،وحضرة القدرة أبرزهتا إىل الوجود األول،
وفق ختصيص اإلرادة ،وإحاطة العلم ،مث باشرت إبراز تعاقب الصور يف نسق حكيم ،وتسلسل
دقيق ،تضبط منازله اإلرادة الرشيدة ،ويوجه خطوه العلم احمليط إىل سدة الذات العلية يف عالها ..
والسري إىل سدة الذات العلية ،يف عالها ،إمنا هو تطور من الكثافة ،إىل اللطافة ،أو قل من
اجلهل ،إىل املعرفة  ..وذلك هو مقصود اهلل حني قال ،تعاىل من قائل( :كونوا ربانيني مبا كنتم
تعلمون الكتاب ،ومبا كنتم تدرسون) وهو مقصود املعصوم حني قال( :ختلقوا بأخالق اهلل  ..إن
ريب على سراط مستقيم) ..
ويف هذا التطور يقول تعاىل( :يأيها اإلنسان!! إنك كادح إىل ربك كدحا ،فمالقيه) وال تكون
مالقاة اإلنسان ربه بقطع املسافات ،وإمنا هي بتقريب الصفات من الصفات – بتقريب صفات
العبد ،من صفات الرب – وذلك هو معىن األمر بالتخلق بأخالق اهلل ..
أخالق اهلل
وأخالق اهلل هي القرآن  ..وهذا هو معىن قولنا (أن القرآن هو كالم اهلل)  ..هذا جممل األمر ..
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ولكن أخالق اهلل ،لكي تفهم ،ولكي تقلد ،ال بد يف أمرها من التفصيل ،وكذلك كان التفصيل
يف القرآن  ..فاهلل يف ذاته الساذج ال يعرف ،وال يسمى ،وال يوصف ،ولكنه مبحض فضله تنزل
من صرافة ذاته ،إىل منازل أمسائه ،وصفاته ،وأفعاله  ..مث أنزل القرآن ليحكي هذه التنزالت ،لكي
يعرفه عباده ،فيسريوا إىل عتبة ذاته  ..والتنزالت يف مجلتها سبع ،تتكرر بغري حساب  ..وهذه
السبع مسيت بالصفات النفسية ،وهي :احلياة ،والعلم ،واإلرادة ،والقدرة ،والسمع ،والبصر،
والكالم  ..هذه صفاته ،تبارك ،وتعاىل ،وهي ،يف نفس الوقت ،صفات عباده  ..فإنه قد خلقهم
على صورته  ..بيد أن صفاته ،تبارك ،وتعاىل ،يف مطلق الكمال ،وصفات عباده يف طرف النقص
 ..مث هو أرسل الرسل ،وأنزل الكتب ،وأوجب الواجبات ،ليسري عباده إليه ليالقوه  ..ولقد أسلفنا
القول بأن السري إىل اهلل ليس بقطع املسافات وإمنا بتقريب الصفات من الصفات – تقريب
صفات العبد اليت هي يف طرف النقص ،إىل صفات الرب ،اليت هي يف مطلق الكمال – وإمنا
جاء القرآن ليعرف بذه الصفات اإلهلية حىت تدركها العقول ،وليختط السري الذي به يتم تأديب
العقول ،حىت تزيد إدراكا ،كل حني ،ألفعال اهلل ،وصفاته ،وأمسائه ،وحىت تقوى على السري يف
حماكاهتا ،كل حني  ..وإىل ذلك اإلشارة بقوله( :وقل رب زدين علما) ..
وعن تنزالت القرآن هذه قال تعاىل( :وقرآنا فرقناه ،لتقرأه على الناس على مكث ،ونزلناه تنزيال)
 ..فالقرآن يف مقام اجلمع ،والفرقان يف مقام الفرق  ..وقوله (فرقناه) تعين :فرقناه من بعد مجعية،
فعددنا وجوهه  ..وتعين أنزلناه منجما ،ومفرقا  ..وقوله( :ونزلناه تنزيال)  ..يعين تنزيال من بعد
تنزيل ،يف مراتب التنزالت السبع ،اليت سلفت اإلشارة إليها ..
وهذه التنزالت إمنا هي تنزالت الذات ،من صرافتها إىل مراتب الصفات  ..وهذه الصفات أعالها
صفة احلياة ،وأدناها صفة الكالم ،وهي مرتبة على هذا النحو :اهلل حي ،وعامل ،ومريد ،وقادر،
ومسيع ،وبصري ،ومتكلم  ..وهو يف ذلك حي بذاته ،وعامل بذاته ،ومريد بذاته ،وقادر بذاته ،ومسيع
بذاته ،وبصري بذاته ،ومتكلم بذاته ،ال يقع منه شئ من هذه الصفات جبارحة على حنو ما يقع منا
حنن  ..فهو تعاىل ،ال يتكلم بلسان ،وال يبصر بعني ،وال يسمع بأذن ،وإمنا يتكلم بذاته ،ويبصر
بذاته ،ويسمع بذاته  ..والقرآن العريب الذي هو بني دفيت املصحف اآلن هو كالمه تعاىل  ..قال
تعاىل( :وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل ،مث أبلغه مأمنه  ..ذلك بأهنم
قوم ال يعلمون) ..
ولكن جيب أن يكون واضحا فإن هذا القرآن العريب ليس له معىن واحد ،هو ما تعطيه اللفظة
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العربية ،وإمنا معانيه ال حتصى ،وال تستنفد  ..ولكل حرف منه معىن ،من حيث صفة احلياة ،ومن
حيث صفة العلم ،ومن حيث صفة اإلرادة ،ومن حيث صفة القدرة ،ومن حيث صفة السمع،
ومن حيث صفة البصر ،ومن حيث صفة الكالم  ..كل أولئك يف آن معا  ..وهذا معىن القول
بأن اهلل ال يتكلم جبارحة ،وإمنا يتكلم بذاته  ..والذات موصوفة جبميع هذه الصفات ،ويف آن معا
 ..والصفة قدمية قدم الذات ،وكل صفة ،إمنا هي قائمة بالذات ،وهي ،عند التناهي ،ليست شيئا
غري الذات  ..والتناهي املقصود هنا ،ليس تناهي املكان ،وال تناهي الزمان وإمنا تناهي العقول يف
العرفان ..
والذات إمنا تنزلت لنفهم عنها ،وهذه العلة يف التنزل هي نفسها العلة يف كالم اهلل باللغة العربية ..
ويف جعل القرآن عربيا  ..قال تعاىل يف ذلك( :حم * والكتاب املبني * إنا جعلناه قرآنا عربيا
لعلكم تعقلون * وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم)  ..فعلة جعله قرآنا عربيا إذن هي:
(لعلكم تعقلون)  ..وأما حقيقته ،فإمنا هي فوق اللغة العربية( :وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي
حكيم)  ..و(لدينا) هنا ،كما أسلفنا ،ليست ظرف زمان ،وال ظرف مكان ،وإمنا هي للتناهي،
حيث ينعدم الزمان ،واملكان ،وذلك حيث الذات بال كيفية نعلمها – حيث ال حيث –
وللقرآن ،يف كل منزلة ،من منازل الذات السبع ،معىن خيتلف اختالف مقدار عن سابقه  ..وحنن
ال نعرف إال طرفا حىت مما يعطيه ظاهر اللفظ  ..وهذا هو ظاهر القرآن ،وهو منطقة الشريعة
الظاهرة  ..مث تدق معاين القرآن صعدا ،من مستوى ما حيوي اللفظ من معان ،إىل مستوى ما
يعطي اللفظ من إشارة ( ..اإلشارة اليت هي يف صور الكلمات) ،إىل مستوى ما تعطي اإلشارة،
(اإلشارة اليت هي يف صور احلروف) ،إىل مستوى ما تنقطع العبارة ،واإلشارة  ..وهذا هو السر يف
أن القرآن افتتح تسعا وعشرين سورة من سوره بأحرف اهلجاء  ..وما من مفسر للقرآن حيق له،
كمفسر ،أن يتحدث عن تفسري احلروف ،لسبب واحد بسيط هو أن معانيها ،خارجة عن
مستوى التفسري ،وداخلة يف منطقة التأويل  ..هي قمة هرم املعاين ،يف حني تكون الكلمات
قاعدة هذا اهلرم  ..ولذلك فإن املفسرين مل يسعهم ،عند الكالم عن احلروف ،إال أن يقولوا( :اهلل
أعلم مبراده)  ..يعين (وال يعلم تأويله إال اهلل)  ..ومن خاض يف تفسريه ،يف معىن احلروف ،من
املفسرين ،مل يأت بشئ حيسن السكوت عليه  ..ولوال أن املقام هنا ال يتسع لتحدثنا عن احلروف
حديثا مفصال ،ولكننا إمنا قصدنا باحلديث يف هذا الكتاب عن التأويل أن نفي بوعدنا الذي
قطعناه لقرائنا ،حني قلنا يف جملة األضواء :إن اإلنسانية اليوم ال حتتاج إىل تفسري القرآن ،وإمنا
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حتتاج إىل تأويله  ..ويف النية إخراج كتيب عن القرآن بني التفسري والتأويل ،وستكون الفرصة يومئذ
مواتية للحديث املفصل يف ذلك ،إن شاء اهلل ..
التأويل
قلنا يف صدر حديثنا هذا ( :للقرآن تفسري ،وله تأويل  ..وبني التفسري والتأويل اختالف مقدار ال
اختالف نوع  ..فالتفسري قاعدة هرم املعاين ،والتأويل قمته  ..وتتفاوت املعاين ،بني القاعدة
والقمة ،من صور الكثافة ،إىل صور اللطافة  ..فلكأن التأويل هو الطرف اللطيف من التفسري) ..
هذا ما قلناه يف صدر هذا احلديث ،ونقول اآلن بعد أن عددنا مراتب تنزالت الذات ،وهي عينها
تنزالت القرآن أن التفسري يتناول القرآن فيما تعطي ظواهر الكلمات العربية  ..وهذا حظ مشرتك،
أو يكاد يكون مشرتكا بني العارفني  ..مث تتفاوت حظوظ العارفني من القرآن يف التنزالت ،من
منزلة صفة الكالم ،إىل منزلة صفة احلياة  ..والصورة العامة هلذا التفاوت ما حكته اآلية( :وفوق
كل ذي علم عليم) ،إىل أن ينتهي العلم إىل (عالم الغيوب) يف معىن اآلية( :قل ال يعلم من يف
السموات واألرض الغيب ،إال اهلل)  ..والتفاوت بني حظوظ العارفني من القرآن ،إمنا جماله التأويل،
وليس جماله التفسري ،على اإلطالق  ..وكلما تسامت املعاين حنو القمة ،كلما قل عدد العارفني،
وكلما قصر تطاول املتطاولني  ..مث يسريون يف الندرة حىت ينقطعوا  ..فإن اجملال جمال سري ،وترق
غري متناه  ..والغاية عند اهلل ،حيث ال عند  ..وذلك مضمار السري السرمدي ،والرتقي السرمدي،
يف اآلن ،ويف األبد ،وفيما بعد األبد ،من السرمد الذي خيرج عن الزمان ،أو يكاد إىل من ال حيويه
الزمان ،وال املكان ..
وعندما يتناهى القرآن إىل الذات ،ال يعرفه عارف ،ولن يعرفه  ..وما يعرفه ههنا غري اهلل ،ألنه (ال
يعرف اهلل إال اهلل) أو  ،على غرار اآلية السالفة( :،قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب،
إال اهلل) وهذا هو مستوى التأويل ،الذي ال يعلمه إال اهلل ،ويؤمن به الراسخون يف العلم  ..ولقد
أشرنا إىل خطأ أصحاب التفسري ،حني ظنوا أن التأويل ،من حيث هو ،ال يعلمه إال اهلل ،وما
ينبغي أن خيوض فيه العارفون  ..ومثل هذا اخلطأ ،قد أىن له أن يصحح ،لينفتح باب التأويل أمام
العباد اجملودين ،فإن فيه حقائق القرآن  ..والتأويل ليس هواجس نفس كثرية اخلطرات ،وإمنا هو
واردات عقل تأدب بأدب الشريعة ،مث بأدب احلقيقة ،حىت باشر حق اليقني  ..والتفسري مشمول
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يف التأويل ،مبعىن أن كل تأويل جيب أال يتجاىف مع ظاهر النص ،وكل ما هناك أن الكلمات تنتقل
إىل دقيق املعاين ،ولطيفها ،بدل غليظها ،وكثيفها ..
وإمنا يف مضمار التأويل ،ويف أدىن منازله من التفسري ،جتيء معرفة احلكمة ،وراء النصوص ،ألن
النصوص ،إمنا هي وسيلة إىل غاية ،وليست هي غاية يف ذاهتا  ..وعلى النصوص تقوم قوانني
التعامل ،وتقوم قواعد األخالق  ..والدين كله أخالق ،حىت لقد قال املعصوم( :إمنا بعثت ألمتم
مكارم األخالق)  ..وقال( :حسن اخللق خلق اهلل األعظم)  ..وما القرآن إال كتاب أخالق ..
والكلمة( :ال إله إال اهلل) اليت هي خري ما جاء به القرآن ،إمنا هي مطالبة بالتخلق بتوحيد القوى
املودعة يف البنية البشرية – العقل ،والقلب ،واجلسد – ولقد قلنا مرارا أن التوحيد صفة املوحد
(بكسر احلاء) ،وليس هو صفة املوحد ،وسيجيء ذكر ذلك عند احلديث يف هذا الكتاب عن (ال
إله إال اهلل).
والقانون واألخالق شيء واحد فليس االختالف بني القانون واألخالق اختالف نوع ،وإمنا هو
اختالف مقدار  ..فالقانون قاعدة األخالق  ..والقانون يتطور من قاعدة كثيفة حنو قمة لطيفة،
هذه القمة هي األخالق  ..وكل قانون ال يتطور فهو ميت  ..وكل قانون  ،حني يتطور ،إمنا
يتطور باستلهام قضايا كانت قبال يف منطقة األخالق ليجعلها ضمن قواعده هو ،وهذا العمل ال
يتم إال حني نعرف حنن دقائق معاين النصوص ،ونعرف تأويل الظاهر  ..وأصل التأويل هو تفسري
ما يؤول إليه الشيء ،أي ما يرجع إليه الشيء  ..وقول اهلل تعاىل( :وأوفوا الكيل ،إذا كلتم ،وزنوا
بالقسطاس املستقيم ،ذلك خري ،وأحسن تأويال) يعين أحسن عاقبة ،ومآال ،ومرجعا  ..وملا كانت
عاقبة األمور مجيعها إىل اهلل ،أصبح التأويل هو معرفة اهلل يف تنزالته يف مراتب القرب من العباد
ليعرفوه ،حىت إذا انتهى األمر يف عروجه إىل الذات انبهمت السبل ،وظهر العجز ،ووقعت احلرية،
وجاء معىن قوله تعاىل( :وال يعلم تأويله إال اهلل) ..
ومبعرفتنا للتأويل نطور القاعدة ،وهي الشريعة ،ونطور القمة ،وهي األخالق ،ويرتقي بذلك مستوى
اجلماعة ،ويرتقي مستوى األفراد  ..والسري إمنا هو سري من احملدود إىل اإلطالق  ..وليس يف مثل
هذا السري جمال للتوقف عن الرتقي يف األطوار  ..والقاعدة املثلى هي قوله ،تبارك ،وتعاىل ،عن
نفسه (كل يوم هو يف شأن)  ..وهذه يف حق العبد أن يكون يف كل حلظة جديدة ،جديدا يف
فكره ،جديدا يف شعوره ..
األصول والفروع
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ومن معرفة التأويل جتيء معرفة أصول القرآن ،وفروعه ،من اآليات املكية ،واآليات املدنية ،وكيف
أن آيات األصول هي املقصودة باألصالة ،وآيات الفروع هي املقصودة باحلوالة  ..ومعىن هذا أن
الناس ،ملا مل يستطيعوا التكليف يف مستوى األصول نزل بم إىل مستوى ما يستطيعون ،فكانت
آيات الفروع  ..وآيات األصول هي اآليات املكية ،وآيات الفروع هي اآليات املدنية  ..ولقد
اعتربت آيات األصول يومئذ منسوخة  ..واعتربت آيات الفروع صاحبة الوقت  ..وما نسخ آيات
األصول ،يومئذ ،إال إرجاء هلا ليوم جييء فيه وقتها ،وذلك حني تستعد البشرية لتطبيقها  ..ولقد
حتدثنا عن كل أولئك بتفصيل واف يف كتابنا (الرسالة الثانية من اإلسالم)  ..فلرياجع يف موضعه
 ..فإن فيه يظهر ما أردنا ،حني قلنا يف جملة األضواء يف الرد على سؤاهلا عن مؤهالت الدكتور
مصطفى حممود ،إن البشرية اليوم ال حتتاج إىل تفسري جديد للقرآن ،وإمنا حتتاج إىل التأويل  ..هذا
ولنا إىل (القرآن بني التفسري والتأويل) عودة إن شاء اهلل ،كما وعدنا آنفا ..
الفصل األول
ال إله إال اهلل
ليس هذا أول فصول الكتاب ،ولكنه الفصل قبل األخري ،وحنن إمنا قدمناه ،فجعلناه أول فصول
الرد على الدكتور مصطفى ،ألنه فصل خمصص للحديث عن الكلمة( ،ال إله إال اهلل)  ..وهذه
هي كلمة التقوى ،وإمنا جييء إتقانه لباقي الفصول بسبيل من إتقانه هلذا الفصل ،وإمنا جييء إتقانه
هلذا الفصل بسبيل من إتقانه للتقوى  ..والتقوى علم ،وعمل مبقتضى العلم  ..فهي ،يف أول
الطريق ،علم بالشريعة ،وعمل يف العبادة  ..وهي ،يف وسط الطريق ،علم باحلقيقة ،وعمل يف
تصحيح العبودية  ..وهي ،يف أخريات الطريق ،فناء عن العلم ،وبقاء باحلياة – احلياة احلية،
الواسعة ،الرغيدة – حياة اهلل ،اليت تنزهت عن أن تؤوفها آفة ،أو ينقصها منقص ..
و(ال إله إال اهلل) هي هادية التوحيد  ..والتوحيد هو العلم اللدين ،الذي يؤخذ من اهلل مكافحة ..
فهو ال يعلمنا إياه النيب ،إال يف معىن أنه فاتح بابه ،وقدوة السلوك إليه  ..ولقد قال النيب يف ذلك:
(إمنا أنا قاسم ،واهلل يعطي ،ومن يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين  ..وال تزال هذه األمة قائمة على
أمر اهلل ،ال يضرهم من خالفهم ،حىت جييء أمر اهلل ).أراد بقوله (إمنا أنا قاسم) أنه معلم الشريعة،
ومعلم الطريقة ،وقدوة السلوك  ..وأراد بقوله( :واهلل يعطي) أن اهلل هو الذي يعلم حقائق الدين،
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ال أنا  ..وهذا هو معىن قوله تعاىل( :واتقوا اهلل ،ويعلمكم اهلل) ..
والتوحيد علم ذوق ،فهو ال يدرك بالقراءة  ..ومعىن (علم ذوق) أنه إمنا جييء عن طريق املمارسة،
والتجربة يف العبادة  ..فمن إلتمسه عن غري هذا الطريق سقط على الدعاوى ،وختبط يف متاهات
اجلهل  ..وحنن نتهم الدكتور مصطفى حممود بأنه اعتمد على القراءة يف حتصيله للتوحيد  ..وليس
معىن هذا أن الدكتور ال يعبد ،ولكن معناه أنه مل يتقن العبادة حىت يدخل با مداخل العبودية ،إذ
ليست مرحلة العبادة مرحلة تذوق احلقيقة ،وإمنا هي مرحلة إعداد هلذا التذوق  ..هي مرحلة
عقيدة ،يف حني أن مرحلة تذوق احلقيقة مرحلة علم  ..وال يستقيم احلديث ملتحدث عن أصول
الدين قبل إتقانه مرحلة العلم هذه  ..ذلك بأن اإلسالم يقع على مرحلتني :مرحلة اإلميان،
ومرحلة اإليقان  ...فأما مرحلة اإلميان فلها ثالث درجات :اإلسالم ،مث اإلميان ،مث اإلحسان ..
وأما مرحلة اإليقان فلها ثالث درجات ،أيضا :علم اليقني ،مث علم عني اليقني ،مث علم حق
اليقني ،وبعد حق اليقني جييء اإلسالم ،الذي هو دين اهلل ،الذي ال يقبل غريه  ..قال تعاىل( :إن
الدين عند اهلل اإلسالم)  ..وقال تعاىل( :ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ،وهو يف
اآلخرة من اخلاسرين) وال يشم أحد مشيم معرفة أصول الدين قبل أن ينزل أدىن منازل اإليقان،
وهي منزلة علم اليقني ..
فمرحلة اإلميان مرحلة عقيدة ،ومرحلة اإليقان مرحلة علم  ..ويتضح من كالم الدكتور مصطفى
أنه مل ينزل هذه املنزلة  ..وخري ما يكشف لنا ذلك منه حديثه عن هذا الفصل( ،ال إله إال اهلل)
 ..مث حديثه عن الفصل الذي يليه ،وعنوانه (خمري أم مسري)  ..فلنأخذ يف استعراض حديثه عن
(ال إله إال اهلل)  ..وأول الدالئل على أن الدكتور مصطفى مل يرح رائحة اليقني قوله من صفحة
( :240ال إله إال اهلل  ..إذن ال معبود إال اهلل ..
(ولن يعبد بعضنا بعضا  ..ولن يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولن نقتتل على شيء وقد أدركنا أنه ال
شيء هناك ..
(ولن يأخذنا الغرور وقد أدركنا أننا خياالت ظل متوج على صفحة املاء ..
(ولن نفرح بثراء ولن حنزن لفقر ولن نرتدد أمام تضحية ولن جنزع أمام مصيبة فقد أدركنا أن كل
هذه حاالت عابرة ..
(وسوف تلهمنا هذه احلقيقة أن نصرب على أشد اآلالم  ..فهي آالم زائلة شأهنا شأن املسرات ..
(لن خناف املوت.
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وكيف خياف ميت من املوت؟؟)
إنتهى حديث الدكتور مصطفى  ..وأنت ،حني تقرأه ،خييل إليك أنه ميكنك حتصيل هذا اإلدراك
يف جلسة واحدة ،أو يف أيام قالئل ،بعدها متلك الصرب على (أشد اآلالم) ..
وما هو هذا اإلدراك؟؟ هو إدراكنا (أننا خياالت ظل متوج على صفحة املاء)!! وهل حنن حقا
خياالت ظل؟؟ أم هل حنن خالئف اهلل يف األرض؟؟
و(لن خياف ميت من املوت) يقول الدكتور ،مث يردف( :وكيف خياف ميت من املوت؟؟) فهل
رأيت كيف يرى الدكتور انتصارنا على اخلوف من املوت؟؟ هو يراه يف اليأس من احلياة ،ويف اليأس
من القدرة على الفرار من املوت ( ..وكيف خياف ميت من املوت؟؟)  ..واحلق غري ذلك  ..فإن
انتصارنا على اخلوف من املوت إمنا جييء من إطالعنا على حقيقة املوت ،ومن استيقاننا أن
املوت ،يف احلقيقة ،إمنا هو ميالد يف حيز جديد ،تكون فيه حياتنا أكمل ،وأمت ،وذلك لقربنا من
ربنا  ..وباملوت تكون فرحتنا ،حني نعلم أن به هناية كربنا ،وشرنا ،وأملنا  ..قال تعاىل عنه( :لقد
كنت يف غفلة من هذا ،فكشفنا عنك غطاءك ،فبصرك اليوم حديد)  ..وإمنا بالبصر احلديد ترى
املشاكل بوضوح ،وتواجه بتصميم ..
وعندما اشتدت بالنيب غصة اإلحتضار ،وقالت السيدة فاطمة البتول( :وا كرباه لكربك يا أيب !!)
أجابا املعصوم( :ال كرب على أبيك بعد اليوم)  ..وقد مسى اهلل ،تبارك ،وتعاىل ،املوت (اليقني)
فقال( :واعبد ربك حىت يأتيك اليقني) و (اليقني) ،أيضا ،العلم الذي ال يكاد يكون فيه شك،
والذي به تتكشف احلقائق املستورة وراء الظواهر  ..وإمنا مسي املوت اليقني ألن به اليقني ،وألن به
يتم اليقني الذي يكون قد بدأ هنا عند العارفني ،وإمنا يكون بدؤه باملوت املعنوي الذي هو نتيجة
العبادة اجملودة  ..وعن هذا املوت املعنوي قال املعصوم (موتوا قبل أن متوتوا)  ..وقال عن أيب بكر
الصديق( :من سره أن ينظر إىل ميت ميشي يف الناس فلينظر إىل أيب بكر) هذا هو اليقني الذي
باطالعنا عليه ،ال نتحرر من خوف املوت فحسب ،وإمنا به قد يكون املوت أحب غائب إلينا ..
وما هو اإلدراك الذي به توصل الدكتور إىل مثل هذا القول الذي قاله( :وكيف خياف ميت من
املوت؟؟) ؟؟
إنه من غري شك اإلدراك الذي تعطيه العقول حلقيقة املوت – اإلدراك الذي يعطيه النظر – وهو
إدراك قاصر ،وخميف  ..فإن املوت ،كما يعطيه النظر العقلي ،هو ،عند أكثر الناس ،هناية ،به
تنقطع احلياة ،وتسكن احلركة ،ويتصلب البدن ،ويعود إىل حتلل ،وننت ،ويستحيل إىل تراب  ..أمل
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يقل الدكتور نفسه يف صفحة ( :237أين كل هذا؟ حتت الردم  ..انتهى  ..أصبح تربا  ..كان
حلما يف خميلة الزمان وغدا نصبح ،أنا وأنت ،حتت الردم  )..إن هذا هو املوت كما يعطيه نظر
العقول غري املرتاضة ،ولكن املوت ،كما تعطيه حقائق القلوب السليمة ،والعقول الصافية ،فهو
شيء خيتلف اختالفا كبريا  ..وال عربة بالعقول غري املرتاضة بأدب القرآن فإن علمها ليس بعلم،
ألنه يقف عند الظاهر ،وال يتعداه إىل بواطن األمور  ..وقد قال تعاىل يف ذلك( :وعد اهلل ،ال
خيلف اهلل وعده ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون * يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ،وهم ،عن
اآلخرة ،هم غافلون) فهم ال يعلمون اللباب ،وإمنا يعلمون القشور( ،يعلمون ظاهرا من احلياة
الدنيا) وال يكون بعلم القشور حترير من اخلوف  ..هذا هو مبلغ علم الدكتور ،وهو به يظن أنه
(لن خياف املوت  )..ويقول ،فيما يشبه البداهة( ،وكيف خياف ميت من املوت؟) أال ترى أنك
قد هونت صعبا ،وأرخصت عزيزا؟؟ أين ألرجو أن حتدث مراجعة ألمرك هذا ..
املعبود حبق
(ال إله إال اهلل  ..إذن ال معبود إال اهلل) هذا قول الدكتور ،وهو قول منقول ومأثور بإضافة كلمة
(حبق) بعد كلمة معبود وقد كان صحيحا يف مرحلة عبادة األصنام – مرحلة الشرك الغليظ – أما
اآلن وقد إنتقل الشرك الغليظ إىل الشرك اخلفي فقد تطور مفهوم (ال إله إال اهلل) ومل يعد( :ال
معبود حبق إال اهلل) وإمنا أصبح معناها ال فاعل لصغري األشياء وكبريها إال اهلل  ..الفاعل واحد
للكبرية وللصغرية ،وذلك أن اإلله هو تنزل اهلل إىل مرتبة الفعل  ..فالتنزالت ثالث :إىل مرتبة
االسم – اهلل – وإىل مرتبة الصفة – األحد – وإىل مرتبة الفعل – الواحد – والواحد دائما صفة
اإلله  ..وحيث وردت صفة (هلل) فإمنا هي اهلل يف مرتبة الفعل مثل قوله تعاىل( :أأرباب متفرقون
خري أم اهلل الواحد القهار؟؟) أو ( ..قل اهلل خالق كل شيء وهو الواحد القهار)  ..أو (ملن امللك
اليوم؟؟ هلل الواحد القاهر)  ..ووصف اإلله (بالواحدية) هو ما عليه األمر يف ساير القرآن ،ومن
أمثلة ذلك( :وال تقولوا ثالثة ،انتهوا!! خريا لكم  ..إمنا اهلل إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ،له
ما يف السموات ،وما يف األرض ،وكفى باهلل وكيال) أو قوله( :إهلكم إله واحد ،فالذين ال يؤمنون
باآلخرة قلوبم منكرة ،وهم مستكربون) أو مثل قوله( :وقال اهلل :ال تتخذوا إهلني ،اثنني ،إمنا هو
إله واحد ،فإياي فارهبون) ..
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وذلك أن الناس مل ينكروا اهلل ،وإمنا أنكروا اإلله  ..يعين أنكروا أن يكون اهلل هو الفاعل لكل
األشياء ،كبريها ،وصغريها  ..فأما األفعال الكبرية فقد فعلها اهلل  ..يعرتف بذلك كل الناس ..
وأما األفعال الصغرية اليت هلم فيها وهم مشاركة فهم ينسبوهنا للمخلوقات ،ويذهلون عن اهلل ..
قال تعاىل يف ذلك( :ولئن سألتهم من خلق السموات ،واألرض ،وسخر الشمس ،والقمر؟؟
ليقولن اهلل  ..فأىن يؤفكون؟؟ * اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له ،إن اهلل بكل شيء
عليم * ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا؟؟ ليقولن اهلل  ..قل
احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون * وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي
احليوان لو كانوا يعلمون)  ..قوله( :ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس
والقمر؟؟ ليقولن اهلل) يعين لئن سألت املشركني عن ذلك يقولون (اهلل) ألن هذه األعمال الكبرية
ال يقع هلم فيها وهم مشاركة ،لعظمتها وجالل قدرها ،وظهور عجزهم ،وعجز املخلوقات األخرى
عن اإلتيان مبثلها  ..مث قال (فأىن يؤفكون؟؟)
فكأنه قال كيف يصرفون عن حقيقة هذا التوحيد عندما تدخل يف اإلعتبار األعمال الصغرية اليت
تتعلق بالرزق مثال؟؟ فكأنه قال إن تسأهلم :من خلق السموات واألرض؟؟ يقولوا :اهلل  ..وإن
تسأهلم :من يرزقكم؟؟ يقولوا :كدنا ،واجتهادنا  ..وههنا يقع منهم الشرك  ..وكذلك فقد أردف
قوله السابق بقوله تعاىل( :اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له ،إن اهلل بكل شيء عليم)
فكأنه قال :إن الرازق للعباد ،وإن خالق السموات ،واألرض ،هو واحد  ..مث هو لتوضيح كل
ذلك ذهب ليقرب األمر للعقول فقال( :ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض
من بعد موهتا؟؟ ليقولن اهلل  ..قل احلمد هلل ،بل أكثرهم ال يعقلون) فههنا إشارة لطيفة للشرك يف
أمر الرزق يف الزراعة  ..فكأهنم يعتقدون ،أو يكادون يعتقدون ،أن عمل اهلل وقف عند هذا احلد،
وبدأ عملهم هم يف بذر احلب ،وتعهده بالنظافة ،والعناية ،حىت يبلغ حصاده ،فيصبح رزقا ناجزا
 ..ولتوضيح هذا اخلطأ جييء القرآن يف موضع آخر ليقول( :أفرأيتم ما حترثون * أ أنتم تزرعونه أم
حنن الزارعون؟؟ * لو نشاء جلعلناه حطاما فظللتم تفكهون * إنا ملغرمون * بل حنن حمرومون)
فيستخدم كلمات اللغة أمت استخدام باستعمال كلمة (حرث) ملا خيص عمل (الزارع) مث استعمال
كلمة (زرع) ملا خيص اهلل من فعل (اإلنبات)  ..مث جتيء اآليات الباقيات لتزيد توضيح الفعل
اإلهلي الدقيق الذي يتدخل يف أمر الرزق بصورة جتعل اللجوء إليه يف كل كبرية وصغرية من
أولويات العلم ..
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وألمهية ترسيخ وحدة الفاعل يف أخالد السالكني يقول تعاىل( :وكأين من دابة ال حتمل رزقها ،اهلل
يرزقها وإياكم  ..وهو السميع العليم * ولئن سألتهم من خلق السموات ،واألرض ،وسخر
الشمس ،والقمر؟؟ ليقولن اهلل  ..فأىن يؤفكون؟؟ * اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ،ويقدر
له  ..إن اهلل بكل شيء عليم) فيحف اآلية ذات الداللة الدامغة على وحدة الفاعل وهي( :ولئن
سألتهم من خلق السموات واألرض ،وسخر الشمس والقمر؟؟ ليقولن اهلل  ..فأىن يؤفكون؟؟)
بآيتني :قبلها ،وبعدها ،كليهما يف أمر الرزق ،فيقول يف اآلية اليت سبقتها (وكأين من دابة ال حتمل
رزقها ،اهلل يرزقها وإياكم  ..وهو السميع العليم) وهذه إشارة إىل أن احليلة يف تدبري الرزق ليست
هي سبب الرزق ،وأن اهلل يرزق من يدبر ،ومن ال يدبر ،ألن اهلل هو سبب الرزق ( ..اهلل يرزقها
وإياكم)… مث يقول يف اآلية اليت حلقتها (اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ،ويقدر له  ..إن
اهلل بكل شيء عليم) فلم تغادر شيئا من وهم الوامهني إال جلته  ..فإن حدثتك نفسك بأن
الضروري ،والكفاف من الرزق مضمون بال تدبري ،ولكن لتوسعة الرزق ال بد من سعة احليلة،
فاعلم أن (اهلل يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ،ويقدر له) وهو ،يف هذا ،أو ذاك ،أعلم مبا يصلح
عباده (إن اهلل بكل شيء عليم) ..
إن الشرك الغليظ قد انتهى لغري عودة  ..ومل يبق إال الشرك اخلفي ،وال هناية هلذا ،فإنه يدق ،وال
ينقطع ،وال ينتهي  ..وكل الشرك سببه الرزق  ..فإنا نتهم اهلل سبحانه ،وتعاىل ،عن ظنون
جهاالتنا  ..قال املعصوم( :لو توكلتم على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري ،ولعلمتم العلم
الذي ال جهل بعده  ..وما علم ذلك أحد!! قالوا :وال أنت؟ قال :وال أنا!! قالوا :ما كنا نظن
األنبياء تقصر عن شيء!! قال :إن اهلل أجل ،وأخطر ،من أن حييط مبا عنده أحد) ومعىن هذا أن
النيب ،على جالل قدره ،وكمال معرفته بربه وحسن توكله ،ومتام عناية ربه به ،حىت أنه لقد قال:
(إين لست كأحدكم ،إين أبيت عند ريب يطعمين ،ويسقيين!!) .مع كل أولئك مل يكن ليستطيع
أن يتوكل على اهلل حق توكله  ..وهناك حديث ،يف أمر الرزق ،وأمر التوحيد ،يقول فيه املعصوم:
(ال تزال ال إله إال اهلل تدفع عن العباد سخط اهلل ،ما مل يبالوا ما نقص من دنياهم ،فإذا فعلوا مث
قالوها ،قال اهلل :كذبتم ،لستم با صادقني) ( ..يبالوا ما نقص من دنياهم) قد تعين حركة اخلاطر
باالعرتاض ،أو بالسخط على أمر تتمىن النفس أن مل يكن قد كان  ..وهذا من أدق األشياء ،وال
يستقيم ألحد اخلالص منه ،بالغا ما بلغ من صدق اليقني ،ومن متام الرضا  ..فإن اهلل ،جل،
وعال ،وتنزه عن أن يرضى به عبد كل الرضا ..
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الكلمة الطيبة
و(ال إله إال اهلل) هي الكلمة الطيبة اليت قال تعاىل عنها ( ..أمل تر كيف ضرب اهلل مثال :كلمة
طيبة كشجرة طيبة ،أصلها ثابت ،وفرعها يف السماء * تؤيت أكلها كل حني بإذن ربا؟؟ ويضرب
اهلل األمثال للناس لعلهم يتذكرون) ومعىن أن أصلها ثابت أهنا قيلت يف األرض بلسان احلال،
وبلسان املقال  ..قيلت بلسان احلال من كل ذراري األرض ،منذ أن خلق اهلل األرض  ..وقيلت
بلسان املقال باإلضافة إىل لسان احلال ،منذ أرسل اهلل الرسل هلداية اخللق  ..وقد قال املعصوم:
(خري ما جئت به أنا ،والنبيون من قبلي ،ال إله إال اهلل)  ..ومعىن أن (فرعها يف السماء) أن
موضع الثمر منها يف السماء ،وذلك عند اهلل ،حيث ال عند  ..والعبارة (بالسماء) ،ليست
للمكان ،وإمنا لتناهي السمو  ..وقد وردت العبارة عن ذلك بقوله تعاىل( :شهد اهلل أنه ال إله إال
هو ،واملالئكة ،وأولو العلم ،قائما بالقسط ،ال إله إال هو ،العزيز احلكيم)  ..قوله (شهد اهلل أنه
ال إله إال هو) يعين شهادته بذاته ،لذاته ،يف إطالقه  ..وشهد املالئكة يف السموات واألرض ..
وشهد أولو العلم يف األرض  ..أنه (ال إله إال هو)  ..وقوله (قائما بالقسط) أفاد مرتبة الفعل،
ألن القيام بالقسط إمنا يعين احلكمة ،واحلكمة ال تظهر يف شيء ما تظهر يف الفعل  ..وقد جاء
بالفاصلة (العزيز احلكيم) ليفيد الفعل  ..فإن (العزيز) الذي ال يغلب  ..و(احلكيم) الذي يعطي
كل ذي حق حقه ،ويضع األشياء يف موضعها الصحيح  ..وال تظهر غلبة العزيز ،وال تظهر
حكمة احلكيم يف شيء ما تظهر يف الفعل  ..ولقد شهد اهلل لنفسه بالتوحيد ،وشهد املالئكة،
وشهد أولو العلم  ..شهد اهلل يف إطالقه ،كما قلنا ،وشهد املالئكة يف السموات ،ويف األرض،
وشهد أولو العلم يف األرض ،فامتدت كلمة (ال إله إال اهلل) شجرة سامقة ،أصلها ثابت ،وفرعها
يف السماء  ..وثبوت أصلها يف األرض هو أس الرجاء ،فإن جذورها نزلت ،وتغلغلت ،وامتدت
إىل أسفل قريبا من امتداد فروعها إىل أعلى ،فبلغت إبليس يف دياجري ظلماته ،فساقت إليه نور
الوجود ،وأن مل تسق إليه نور املعرفة ،فشهد بلسان حاله أنه (ال إله إال اهلل)  ..وهو لن يلبث،
عندما يتأذن اهلل فريى اآليات ،أن يشهد بلسان مقاله أيضا فتدركه الرمحة املكتوبة للمتقني ..
وقوله( :تؤيت أكلها كل حني بإذن ربا) يعين أن عمل العاملني بال إله إال اهلل يف األرض تتوجه
الرمحة اإلهلية فتنزل عليه إمدادات األنوار ،والربكات ،من األعايل ،فتطيب لتلك اإلٌمدادات الفروع،
واألصول مجيعا  ..هذه هي قيمة الشهادة يف األعايل ،وإىل ذلك أشار تعاىل حني قال ،جل من
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قائل( :،هو الذي يصلي عليكم ،ومالئكته ،ليخرجكم من الظلمات إىل النور وكان باملؤمنني
رحيما * حتيتهم ،يوم يلقونه ،سالم .وأعد هلم أجرا كرميا) ..
والكلم الطيب أيضا
و (ال إله إال اهلل) هي أيضا الكلم الطيب اليت قال تعاىل فيها( :من كان يريد العزة ،فلله العزة
مجيعا ،إليه يصعد الكلم الطيب ،والعمل الصاحل يرفعه ،والذين ميكرون السيئات هلم عذاب
شديد ،ومكر أولئك هو يبور) أمساها هنا (الكلم) على اجلمع ،يف مقابل ما أمساها هناك (كلمة)
على اإلفراد  ..والكلم ال يكون أقل من ثالث كلمات ،وعلى هذا االعتبار فإن (ال) كلمة و(إله)
كلمة و(إال) كلمة و(اهلل) كلمة  ..ومع أن أعظم كلمات القرآن ،على إطالقها ،هي كلمة (اهلل)
إال أن كلمة (ال إله إال اهلل) أمهها ،وما ذاك إال لقيمتها (التسليكية)  ..فإهنا ،من حيث التسليك،
ال يعدهلا شيء ،وذلك ملكان (النفي) و (اإلثبات) فيها  ..وما يفيده (النفي) و (اإلثبات) هو أن
احلقيقة ال هي هذه ،وال تلك ،وإمنا هي (بني ،بني)  ..ومعىن هذا أنك إن أشركت باهلل غريه
فأنت ضال ،وإن نزهته عن الشريك فأنت ضال ،وإن كان ضاللك ،حني تشرك معه غريه ،أكرب
من ضاللك حني تنزهه  ..وال يكاد تركيب يف القرآن يؤدي هذه الصورة ما تؤديها هذه العبارة،
ولكن يقرب منها بعض اآليات ،ومنها ،على سبيل املثال قوله تعاىل( :فلم تقتلوهم ،ولكن اهلل
قتلهم  ..وما رميت ،إذ رميت ولكن اهلل رمى  ..وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا ،إن اهلل مسيع
عليم)  ..فحني قال( :وما رميت) نفى الرمي عن النيب  ..وحني قال( :ولكن اهلل رمى) أثبت
الرمي هلل ،بعد أن نفاه عن النيب  ..ولكنه ،بني النفي واإلثبات ،جاء بعبارة (إذ رميت) فوزن األمر
بني النفي واإلثبات ،وأصبح احلق (بني ،بني)  ..ومعىن (بني ،بني) يف هذا املوضع أن للشريعة
حكمها ،وللحقيقة حكمها يف املقام  ..فلكأن النيب رمى يف ظاهر األمر ،ولكن يف باطن األمر مل
يرم إال اهلل – النيب رمى يف الشريعة ،ومل يرم يف احلقيقة إال اهلل – وبذلك جيري حكم الشرع على
املسيء بالعقاب ،وعلى احملسن بالثواب ،وال حيتج مسيء ،يف هذا الباب ،مبا هو يف حكم احلقيقة
ليفلت من معاقبة الشريعة ،وال يبالغ غيور على الدين يف معاقبة املسيء عما ورد به النص يف
العقوبة املقررة يف الشريعة طلبا لردع اجلناة بالقسوة عليهم ،وذلك ملكان حكم احلقيقة يف خطيئة
املخطئ ،وإساءة املسيء  ..وهذا هو الوزن بالقسطاس املستقيم ..
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االستقامة
وذكر القسطاس املستقيم يسوقنا إىل احلديث عن االستقامة  ..واالستقامة هي االستواء على
الوسط بني طرفني ،كليهما ،إذا أخذ مبفرده ،خطأ  ..وللتمثيل هلذين الطرفني نسوق الشريعة
واحلقيقة  ..فالشريعة إذا أخذت بال حقيقة فهي خطأ ،واحلقيقة إذا أدعيت بال شريعة فهي خطأ،
واالستواء ،أو قل االستقامة ،أن يكون الرجل صاحب شريعة ،وصاحب حقيقة ،يف آن معا ،من
غري ختليط يف ذلك ،فهو يعامل اخللق بالشريعة ،ويعامل احلق باحلقيقة  ..والثبات على هذه احلالة
من أصعب األشياء ،فهو كقبض الزئبق ،إن مل نقل كقبض الريح  ..ومن أجل هذا فإن االستقامة
أصعب األشياء على السالكني  ..ولقد قيل أن النيب قد قال( :شيبتين هود وأخواهتا)  ..يشري إىل
قول اهلل تعاىل منها (فاستقم ،كما أمرت ،ومن تاب معك ،وال تطغوا  ..إنه مبا تعملون بصري )..
..
ولقد جاءت (ال إله إال اهلل) بذه الصياغة عل أمت صورة ،فهي  ،من طرف ،نفي( ،ال) وهي ،من
الطرف اآلخر ،إثبات( ،إال)  ..وليس احلق يف طرف النفي وحده ،وال هو يف طرف اإلثبات
وحده ،وإمنا احلق برزخ بني ملتقى حبري النفي واإلثبات  ..قال تعاىل( :مرج البحرين يلتقيان،
بينهما برزخ ،ال يبغيان)  ..والربزخ ههنا هو كلمة (اهلل) فكأنه قال (ال إله ،إال إهلا هو "اهلل") وإمنا
(اهلل) برزخ بني املطلق يف إطالقه ،وبني مجيع اخلالئق  ..وهذا يعين أن أول تنزالت املطلق إىل
القيد كان تنزله إىل مرتبة االسم ،وهو (اهلل)  ..ولوال أن أن املطلق تقيد يف مراتب اإلسم ،والصفة،
والفعل ،ما عرف  ..وهذا معىن قوله ،تبارك ،وتعاىل( :كنت كنزا خمفيا ،فأردت أن أعرف،
فخلقت اخللق ،فتعرفت إليهم ،فيب عرفوين) (فيب) يعين بتنزيل من اإلطالق إىل القيد  ..وأول
مراتب القيد مرتبة االسم ،وأول األمساء (اهلل) وهذه هي مرتبة (الذات احملمدية) ،اليت هي أول
قابل للتجليات اإلهلية  ..ولذلك فكثريا ما يقال وحبق :عن (فيب) أهنا تعين (حممدا) فلكأنه قال
(فبمحمد عرفوين)  ..ويف لغة األرقام جمموع حروف اسم (حممد) كمجموع حروف (فيب) ..
كالمها اثنان وتسعون ،كما هو معروف  ..ومقام (الذات احملمدية) هو مقام اإلنسان الكامل ..
وجيب أن يكون معروفا فإن أمساء اهلل احلسىن هي يف حق اإلنسان الكامل يف املكان األول ،وهي
ال تكون يف حق الذات الصرفة ،املطلقة ،إال عند التناهي ،عندما تعجز العبارة ،وتكاد تنقطع
اإلشارة ،ذلك بأن الذات املطلقة فوق االسم ،وفوق الصفة ،وأعظم أمساء املطلق اإلنسان
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الكامل ،وأعظم صفات املطلق اإلنسان الكامل – إسم اهلل األعظم هو اإلنسان الكامل –
ومقامه مقام (ما زاغ البصر وما طغى).
وهناك حقيقة جيب تقريرها ،وتلك هي أن التوحيد صفة املوحد (بكسر احلاء) ،وليس صفة املوحد
(بفتح احلاء)  ..فإن املوحد غين عن توحيد املوحدين ،بعد أن وحد نفسه( :شهد اهلل أنه ال إله
إال هو) فإذا استيقنا هذه احلقيقة فقد وجب علينا السري يف حتقيق التوحيد يف بنيتنا ،وذلك بإتقان
العبادة حىت تفضي بنا إىل العبودية  ..والعبادة املفضية إىل العبودية ليست قياما يف احملاريب فقط،
وإمنا هي ،إىل ذلك ،حسن معاملة للناس يف الطرقات ،واألسواق ،ويف كل منزلة تنزهلا ،أو مقام
تقومه ..
وحتقيق التوحيد يف بنيتنا يقتضي اجلمعية بعد التوزع ،واحلضرة بعد الغفلة  ..ومقدمة كل أولئك إمنا
هي جتويد وحدة الفاعل باإلطالع على حقيقة سر اآلية( :وما تشاءون إال أن يشاء اهلل ،رب
العاملني) بعد العمل اجليد ،الواعي ،الرشيد ،مبطلوب اآلية( :ملن شاء منكم أن يستقيم) ،فإن هذه
آية شريعة ،وتلك آية حقيقة ،ومن عمل بالشريعة بإتقان ،وحضور قلب ،علمه اهلل احلقيقة ..
وموعود اهلل يف ذلك( :واتقوا اهلل ،ويعلمكم اهلل)  ..واالستقامة يف آية (ملن شاء منكم أن
يستقيم) إمنا هي يف أول سلم السلوك ،وهي الوقوف عند أوامر الشرع ،ونواهيه  ..وهذه ،من هذه
البداية البسيطة ،تسوق ،بعناية اهلل ،إىل االستقامة اليت هي الوفاء بأدب الوقت  ..وإمنا من أجل
الوفاء بأدب الوقت جعلت للعبادات أوقات  ..فقال تعاىل عن الصالة( :إن الصالة كانت على
املؤمنني كتابا موقوتا)  ..وقال تعاىل عن الصوم( :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ،هدى
للناس ،وبينات من اهلدى ،والفرقان  ..فمن شهد منكم الشهر فليصمه ،ومن كان مريضا ،أو
على سفر ،فعدة من أيام أخر  ..يريد اهلل بكم اليسر ،وال يريد بكم العسر ،ولتكملوا العدة،
ولتكربوا اهلل على ما هداكم ،ولعلكم تشكرون)  ..وقال تعاىل عن احلج( :احلج أشهر معلومات،
فمن فرض فيهن احلج فال رفث ،وال فسوق ،وال جدال يف احلج  ..وما تفعلوا من خري يعلمه اهلل
 ..وتزودوا ،فإن خري الزاد التقوى ،واتقوين يا أويل األلباب)  ..وعن الزكاة قال تعاىل( :وهو الذي
أنشأ جنات معروشات ،وغري معروشات ،والنخل ،والزرع ،خمتلفا أكله ،والزيتون ،والرمان،
متشابا ،وغري متشابه  ..كلوا من مثره إذا أمثر  ..وآتوا حقه يوم حصاده  ..وال تسرفوا ،إنه ال
حيب املسرفني) هذه مجيع العبادات  ..وهلا ،مجيعا ،أوقاهتا اليت تؤدى فيها ،ولكل وقت أدبه الذي
يناسبه ،والذي جاءت به الشريعة  ..وما أدب الوقت يف الشريعة إال وسيلة إىل أدب الوقت يف
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احلقيقة  ..وأدب الوقت يف احلقيقة هو العبودية  ..وهو يعين أن تكون هلل كما هو لك ..
وهيهات !! وإمنا الوفاء به هو شغل العباد..
ومع أن األشياء اليت توزعنا عن اهلل ،وتسرتقنا ،فتنقص بذلك عبوديتنا له ،كثرية ،وخمتلفة،
ومتفاوتة ،إال أهنا ،مجيعها ،حيتويها الزمان  ..والزمان طاقة متحركة يف نفسها ،ولكن ليس بنفسها
 ..وعندما تتمركز هذه الطاقة املتحركة يف نقطة معينة منها ،وتتحرك حوهلا بسرعة ختتلف عما
حوهلا ،يربز هلا جتسيد بصورة تلفت اإلنتباه ،وتتكون ،حينئذ ،املادة املألوفة عندنا ،واليت منها
برزت األكوان املنظورة بالعني اجملردة ،وغري املنظورة  ..وهذه الطاقة املتحركة متثل إرادة املريد ،املتفرد
باإلرادة ،وجتيء هذه اإلرادة احلكيمة وسطا بني طرفني ،من أعالها العلم ،ومن أسفلها القدرة،
وهي بذلك متثل قوام القوة الفاعلة ..
من مادة الفكر صنع العامل
كل شيء نصنعه حنن ال يتم صنعه إال بعد أن يكون قد نزل ثالث نزالت :فنزلة إىل مرتبة العلم،
وأخرى إىل مرتبة اإلرادة ،وثالثة إىل مرتبة القدرة  ..وقد تكون هذه ثالث النزالت منفصلة عن
بعضها البعض ،ومتميزة ،وقد تكون مندجمة ،ومتصلة  ..ولكنها موجودة ،ثالثتها  ..ذلك بأنك
ال ميكن أن تصنع صنعة ال تعلمها ،وال أن تصنع صنعة ال تريدها ،وال أن تصنع صنعة ال تقدر
عليها  ..والنزلة إىل مرتبة العلم إمنا جاءت عن مرتبة الفكر ،والنزلة إىل مرتبة الفكر إمنا جاءت عن
مرتبة العقل ،والنزلة إىل مرتبة العقل إمنا جاءت من مرتبة الذات ،وليس وراء الذات احملدثة إال
الذات القدمية  ..والذات احملدثة ،فيما يصدر عنها ،وكيفية صدوره ،حتكي الذات القدمية  ..فإن
اهلل ،تبارك ،وتعاىل ،قد خلقنا على صورته  ..فصناعتنا ،يف أطوار بروزها ،حتكي صناعته  ..وإمنا
عنانا ،تبارك ،وتعاىل ،حني قال( :أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم؟؟ قل اهلل
خالق كل شيء ،وهو الواحد القهار  )..غري أن صنعنا حنن ناقص ،وذلك ملكان نقص ذواتنا،
ونقص عقولنا ،ونقص فكرنا ،ونقص علمنا ،ونقص إرادتنا ،ونقص قدرتنا  ..وحنن ،إىل ذلك،
عندما نصنع شيئا ال نصنع املادة اليت نصنع منها ،وإمنا نتصرف يف مادة ناجزة  ..فإن مل تكن
مادة ناجزة ،فإننا ال نعدو أن جنمع تكوينها من أجزاء ناجزة ،ال دخل لنا يف صنعها ،وما ينبغي
لنا ،وما نستطيع ..
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والذات القدمية علمها قدمي ،وإرادهتا قدمية ،وقدرهتا قدمية ..وهي ال تعلم بعقل كأحدنا وإمنا تعلم
بذاهتا ،وتريد بذاهتا ،وتقدر بذاهتا  ..وهي مل تصنع العامل من مادة سابقة وإمنا صنعته من لدهنا ..
قال تعاىل يف ذلك( :يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها)
فإن هذه النفس الواحدة ،هي نفسه ،تبارك ،وتعاىل ..
فالعامل هو جتسيد علم اهلل – هو جتسيد فكر العقل الكلي ،احمليط ،واملطلق ،يف ذلك – وإنه حلق
أن العامل قد صنع من مادة الفكر ،ومن أجل ذلك جاءت كرامة الفكر  ..ومل جيعل اهلل هاديا يف
شعاب ظلمات العامل غري نور العقل القوي الفكر  ..وإمنا من أجل تقوية الفكر أرسل اهلل الرسل،
وأنزل القرآن ،وشرع الشرائع :قال تعاىل( :وأنزلنا إليك الذكر ،لتبني للناس ،ما نزل إليهم ،ولعلهم
يتفكرون)  ..فكأن العقل ،إذا روض ،وأدب بأدب الشريعة ،وأدب احلقيقة( ،أدب الوقت)،
أصبح شديد القوى ،دقيق الفكر ،نافذه  ..هكذا وصف اهلل العقل ،فإنه تعاىل قد قال عنه:
(علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى)  ..و(استوى) هذه تردنا إىل االستقامة مرة ثانية ،فإن
االستواء إمنا هو الثبات على اجلادة ،وهو نفس معىن اإلستقامة  ..وقد قلنا أن االستقامة هي
الوفاء بأدب الوقت ،والوقت هو اللحظة احلاضرة  ..ذلك بأن اللحظة احلاضرة هي أصل الزمان،
وهي وسط بني طرفني ،كليهما ،يف حكم احلقيقة ،باطل ،وإمنا يعترب وجودمها يف حكم العقل –
حكم الشريعة – وذلك هو احلكم الذي به دخل ،يف الوجود ،خلق األزواج ،قال تعاىل( :ومن
كل شيء خلقنا زوجني ،لعلكم تذكرون * ففروا إىل اهلل ،إين لكم منه نذير مبني)  ..فاحلكمة يف
خلق األزواج ،هي متكني العقول ،من اإلدراك( :لعلكم تذكرون) والتذكر عملية مزاوجة بني
طرفني :الذاكرة ،واخليال  ..قوله (ففروا إىل اهلل) يعين فروا من التعدد الذي يقوم عليه حكم
العقول ،إىل األحدية اليت يقوم عليها حكم القلوب ..
بذرة القرآن:
وأما بذرة القرآن ،فهي ليست كلمة( :ال إله إال اهلل) كما زعمت أنت يف صفحة  250حني
قلت( :والذي يقرأ القرآن يف تفكر وتأمل يشعر أنه خرج مجيعه من بذرة واحدة هي كلمة ال إله
إال اهلل تفرعت وأورقت وأمثرت شجرة القرآن كله .من التوحيد نشأت كل أعداد املعارف والعلوم)
انتهى  ..إن بذرة القرآن ،هي كلمة (اهلل) وهذه البذرة ،قد تنزلت من اإلطالق  ..هي طرف
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اإلطالق القريب منا ،جتسد  ..ولقد أسلفنا القول يف هذا الفصل أن كلمة (اهلل) هي (أعظم) ما
يف القرآن ،وأن الكلمة (ال إله إال اهلل) هي (خري) ما يف القرآن ،وإمنا كان ذلك كذلك ،ألهنا
منهاج تسليك با يقوى العقل على مالقاة اهلل  ..ولقد قال العارفون :إن آيات القرآن كلها،
قامت يف الطرقات لتسوق الناس ،بالوعد والوعيد ،إىل حتقيق (ال إله إال اهلل)  ..مث ان (ال إله إال
اهلل) تسوق الناس إىل اهلل  ..وكلمة (اهلل) تشري إشارة ،إىل اإلطالق ،الذي منه تنزلت ..
واإلطالق فوق العبارة  ..فهو ال يسمى ،وال يوصف ،ومن مث ال يعرف  ..ولوال أنه تقيد يف منزلة
االسم( ،اهلل) ملا كان إليه من سبيل  ..وأنت تقول من صفحة ( 249واهلل يف القرآن ذات وأمساء
وصفات وأفعال) وهذا حق ،على شرط إعتبار مراتب القيد الذي فيه تقيدت الذات الساذج،
الصرفة ،وذلك مبحض الفضل  ..ومقام القيد هذا ،هو مقام جتسيد  ..هو مقام اإلنسان الكامل
الذي ما هو إال (احلقيقة احملمدية)  ..وإىل هذا التجسيد يف هذا املقام ،اإلشارة بقوله تعاىل:
(يأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ،وال تتبعوا خطوات الشيطان ،إنه لكم عدو مبني * فإن
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهلل عزيز حكيم * هل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل يف
ظلل من الغمام ،واملالئكة ،وقضي األمر  ..وإىل اهلل ترجع األمور؟؟) ..
وهذه اآليات مسبوقات يف السياق بآيات هي( :ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا،
ويشهد اهلل على ما يف قلبه ،وهو ألد اخلصام * وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ،ويهلك
احلرث ،والنسل  ..واهلل ال حيب الفساد * وإذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلمث ،فحسبه جهنم،
ولبئس املهاد) وقد قيلت يف رجل منافق أختذ منوذجا للكافرين ،واملنافقني  ..والنفاق أسوأ خصال
الرجال  ..قال تعاىل يف ذلك( :إن اهلل جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعا)  ..وقال عن
املنافقني( :إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ،ولن جتد هلم نصريا) فالكافرون واملنافقون قبيل
واحد  ..وسرتد اإلشارة إليهم ،يف اآليات اليت حنن بصددها  ..فإىل تلك اآليات – قوله( :يأيها
الذي آمنوا ادخلوا يف السلم كافة) يعين اإلسالم  ..قوله (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات)
يعين أن دخلتم يف اإلسالم ،مث زلت بكم القدم عن الطاعات من بعد ما بينا لكم احلدود،
(فاعلموا أن اهلل عزيز حكيم)  ..يف هذا القول إشارة إىل أمرين :األمر األول ،فاعلموا أنكم أمنا
زللتم بإرادة اهلل ،فإن العزيز ال يعصى رغم أنفه  ..واألمر الثاين ،فاعلموا أن اهلل يغفر لكم ما
دامت زلتكم قد جرت عليكم وأنتم داخل امللة ،فإن العزيز ال يضره أن يعفو ،واحلكيم يصلح
بالعفو ،ويصلح بالعقوبة  ..قوله( :هل ينظرون؟) اإلشارة هنا إىل الكافرين ،واملنافقني ،واملعىن :ما
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ينتظرون  ..قوله( :إال أن يأتيهم اهلل) يعين (اإلنسان الكامل)  ..يعين (احلقيقة احملمدية)  ..قوله:
(يف ظلل من الغمام) يعين يأتيهم جمسدا ،يف الدم ،واللحم  ..وتلك إشارة جمليء املسيح  ..قوله:
(واملالئكة) إشارة إىل أعوان املسيح  ..قوله( :وقضي األمر) ،إشارة لساعة جميئه  ..قوله( :وإىل
اهلل ترجع األمور) إشارة إىل الكماالت ،اليت تظهر مبجيء املسيح ،وأعوانه ،وهي الكماالت اليت
با متأل األرض عدال ،كما ملئت جورا  ..فإن الرجوع إىل اهلل إمنا هو يف الدرجات ،ال يف
املسافات ..
فاإلنسان الكامل ،إذن ،هو الذات اليت يف القرآن  ..ولكن الذات الصرفة ،املطلقة ،فوق القرآن
املرقوم  ..ألهنا فوق العبارة ،وفوق اإلشارة  ..واحلديث عنها يسوقنا إىل احلديث عن أسرار
احلروف ،اليت افتتحت با بعض سور القرآن  ..ولقد حتدثت أنت عنها يف هذا الفصل ،يف
صفحة  254فقلت( :وكل حرف من حروف اللغة له خواصه التعبريية ،وأسراره .وحنن مل نتعلم
من هذه األسرار إال القليل .وحينما يطالعنا القرآن بتلك احلروف املطلسمة يف بدايات السور
أمثال :طسم  ..كهيعص – حم  ..طس  ..فإنه يطالعنا بأسرار بالفعل ،وليس مبجرد حروف
تشابكت كيفما اتفق ،وإمنا هي بعض التحديات اليت حتدانا با القرآن ووعدنا بأن يأيت تأويلها يف
آخر األيام ..
ونظريات املفسرين يف هذه احلروف كثرية وخمتلفة .البعض يقول أن اهلل يقسم بذه احلروف يف
مطالع السور ..
والبعض يقول أهنا تؤلف فيما بينها اسم اهلل األعظم الذي قد احتفظ بسره لنفسه.
والبعض يقول أهنا جمرد مفردات – يقول لنا اهلل انه خلق منها ومن مثلها القرآن  ..فيقدم لنا
لبنات البناء وخاماته قبل أن يرينا البناء يف كماله ومتامه  ..على سبيل اإلعجاز.
وكلها ضروب من التخبط.
وأوىل بنا أن نقول :ال نعلم.
وما كان لنا أن حنيط بالقرآن يف جيل واحد أو أجيال  ..وقد نزل القرآن لكل العصور  ..ليبوح
بسره على مدى عمر الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من حبره.
وما زال القرآن يعطي كل من جاهد يف تفهمه  ..وما زال يفتح قلبه لكل من فتح له قلبه) هذا ما
ذكرته أنت عن احلروف اليت افتتحت با السور  ..واحلروف تعترب هي مرحلة اإلشارة يف القرآن،
بعد أن ضاقت العبارة عن املعاىن ،وهي تتسامى ،من احملدود إىل املطلق ،يف شكل هرمي ،قاعدته
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العبارة اليت ،حبسب اللغة ،ال حتتمل إال وجها واحدا  ..وقمته عند الذات احملدثة – (احلقيقة
احملمدية) اليت هي أول قابل لتجليات الذات الساذج  ..وعن العبارة اليت ال حتتمل إال وجها
واحدا من عبارات القرآن ،جاء قوله تعاىل( :هو الذي أنزل عليك الكتاب ،منه آيات حمكمات،
هن أم الكتاب ،وأخر متشابات  ..فأما الذين يف قلوبم زيغ ،فيتبعون ما تشابه منه ،ابتغاء
الفتنة ،وابتغاء تأويله ،وما يعلم تأويله إال اهلل  ..والراسخون يف العلم ،يقولون آمنا به ،كل من عند
ربنا  ..وما يذكر إال أولو األلباب) ( ..آيات حمكمات ،هن أم الكتاب) هذه اآليات ،عليها
اعتمدت األحكام ،وهي ،حبسب اللغة ،ال تكاد حتتمل إال وجها واحدا  ..هذه اآليات ،هي
قاعدة العبارة  ..وعن قمة العبارة جاءت كلمة (اهلل) وهي ليس هلا من خصائص العبارة إال كوهنا
كلمة ،وإال ،فهي أدخل يف اإلشارة ،منها يف العبارة ،ألهنا ،وإن كانت كلمة ،فإهنا غري مشتقة،
ولذلك فال معىن هلا حمدود  ..وهي ،من وجهها الذي يلي احملدود ،موصوفة باألحدية ،ومن
وجهها الذي يلي املطلق ،ال توصف ،ويصبح معناها يف غريها  ..ألهنا إشارة إىل اإلطالق ..
ومرحلة اإلشارة باحلروف تقع يف مضمار هذا اإلسم الشريف ،بني قاعدته املوصوفة باألحدية،
وقمته اليت تتنزه عن الوصف ،واليت تظل ،سرمديا ،مفتوحة على اإلطالق ،تستوعب يف كل جزئية
زمنية طرفا منه ،فتقيده  ..وملرحلة اإلشارة باحلروف قاعدة ،وهلا قمة  ..فأما قاعدهتا فهي احلروف
الرقمية  ..وأما قمتها فهي احلروف الفكرية  ..وتقع بني هذه القمة ،وتلك القاعدة ،احلروف
الصوتية  ..فكأن احلروف على ثالث مراتب :رقمية ،وهي تتكون من الثمانية والعشرين حرفا،
اليت تشتمل عليها األجبدية يف اللغة العربية  ..أوهلا األلف ،وآخرها الغني  ..وهذه احلروف الثمانية
والعشرون وهي بعدد منازل القمر ،منها أربعة عشر حرفا نورانية ،وهي :أ  -ل  -ر -ك  -هـ –
ي –ع – ص -ط – س – ح – م – ق – ن  ،وقيدها يف افتتاحيات السور :ألر  ..كهيعص
 ..طس  ..حم  ..ق  ..ن  ،ومن هذه احلروف النورانية ،األربع عشر ،أفتتحت تسع وعشرون
سورة ،على أربع عشر تشكيلة ،هي( :أمل) ( ..أملص) ( ..ألر) ( ..أملر) ( ..كهيعص) ( ..طه)
( ..طسم) ( ..طس) ( ..يس) ( ..ص) ( ..حم) ( ..حم – عسق) ( ..ق) ( ..ن) ..
ومنها أربعة عشر حرفا ،ظلمانية ،هي بقية حروف اهلجاء الثمانية والعشرين  ..ومن هذه احلروف
الرقمية ،النورانية منها والظلمانية ،يتألف الكالم الظاهر  ..والكالم الظاهر هو لغة العقل  ..ولغة
العقل إبتدأت بالكلمات الصوتية – الكلمات اليت حتكي الصوت – مث تطورت هذه الكلمات يف
املعاين ،حىت أصبحت تعرب عن دقائق خلجات النفس البشرية.
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وأما احلروف الصوتية ،فهي ال حصر هلا ،وذلك ألهنا تنتج عن حركات املتحركات ،وكل ذرات
املادة يف حركة ما تنقطع  ..ويقابل عددها يف اخلارج عدد مماثل يف داخل النفس البشرية  ..وهي،
يف ذلك ،املسموع منها ،وغري املسموع ،تؤلف اخلواطر اليت جتيش يف العقل الواعي ،ويف طرف
العقل الباطن ،مما يلي العقل الواعي ،مما تصح تسميته بالعقل شبه الواعي ..
وأما احلروف الفكرية ،فهي ملكوت كل شيء  ..وهي كلمات اهلل اليت قال عنها ،جل من قائل:
(قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب ،لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ،ولو جئنا مبثله
مددا)  ..ومن هذه احلروف الفكرية ،تتكون اخلواطر املستكنة يف العقل الباطن  ..ويف سويدائه
احلقيقة األزلية ،وعلى حواشيه الدين  ..واحلقيقة األزلية (وترية) ،وإىل الدين تنتهي احلقيقة
(الشفعية) ،وهذه هناية إدراكات العقول ،وهي  ،من مث ،هناية احلروف الفكرية ..
وإىل احلروف الرقمية ،واحلروف الصوتية ،واحلروف الفكرية ،وردت اإلشارة بقوله تعاىل (وإن جتهر
بالقول فإنه يعلم السر ،وأخفى) فالقول اجملهور به يقابل احلروف الرقمية ،والسر ،املنطوي عليه
الضمري يقابل احلروف الصوتية  ..وأما احلروف الفكرية ،فيقابلها سر السر  ..ولقد حتدثنا عن سر
السر يف فصل (خمري ،أم مسري) من هذا الكتاب  ..ومن هذه احلروف الفكرية ما ال يسمع إال
باحلاسة السابعة ،ولقد حتدثنا عن احلاسة السابعة يف مقدمة الطبعة الرابعة من كتابنا (رسالة
الصالة) ،فلرياجع يف موضعه  ..ولإلستزادة من احلديث عن احلروف ،ميكن مراجعة الباب
اخلامس ،من كتابنا (الرسالة الثانية من اإلسالم).
وعند دقة احلروف الفكرية ،ولطفها ،حيصل ،الفينة بعد الفينة ،عجز العقل عن التفكري  ..وعندئذ
يقع الشهود الذايت ،إذ تباشر الذات احملدثة ،الذات القدمية ،بغري حجاب بينهما ..
وأما قولك( :وما كان لنا أن حنيط بالقرآن يف جيل واحد أو أجيال  ..وقد نزل القرآن لكل
العصور  ..ليبوح بسره على مدى عمر الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من حبره) فهو قول يدل
على أنك تنتظر اإلحاطة بالقرآن ،وتنتظر من القرآن أن يبوح بسره ،فيما بعد انقضاء عمر الدنيا،
وهو بذلك قول باطل  ..فإن اإلحاطة بالقرآن ،متتنع (وما يعلم تأويله إال اهلل) والقرآن إمنا يبوح
بسره يف السرمد ،والسرمد هو الزمن املطلق ،وهذا هو ما يناسب إطالق القرآن  ..فإن القرآن أوله
عندنا حنن يف اللغة العربية ،وآخره عند اهلل  ..حيث ال حيث  ..وعند ال عند  ..قال اهلل يف ذلك
(حم * والكتاب املبني * إنا جعلناه قرآنا عربيا ،لعلكم تعقلون * وإنه ،يف أم الكتاب ،لدينا ،لعلي
حكيم) قوله (إنا جعلناه قرآنا عربيا ،لعلكم تعقلون) يعين طرف القرآن القريب منا (وإنه ،يف أم
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الكتاب ،لدينا ،لعلي حكيم) يعين حقيقة القرآن  ..فإن (لدى) هنا ليست ظرف زمان ،وال هي
ظرف مكان ،وإمنا هي عند اهلل يف إطالقه  ..ههنا حقيقة القرآن ،وهي حقيقة مطلقة – هي
الذات –
وأنت تقول من صفحة ( :249والسراط املستقيم هو الطريق املؤدي إىل اهلل وإىل احلق والنجاة)
انتهى .فما هو هذا الطريق يا ترى؟؟ فإن الشريعة مؤدية إىل النجاة ،ومؤدية إىل اهلل ،يف معىن ما
تؤدي إىل النجاة ،فهل هذا ما تعين أنت حقا بتفسريك للسراط املستقيم على هذا النحو؟؟ إنك
قد هونت عزيزا ،ذلك بأن السراط املستقيم هو أعلى ،وأغلى مطالب الرجال  ..وعندما قال النيب
الكرمي (شيبتين هود وأخواهتا) قالوا :إمنا عىن يف هود قول اهلل تعاىل ،يأمره( :فاستقم كما أمرت،
ومن تاب معك ،وال تطغوا ،إنه مبا تعملون بصري)
فاإلستقامة هي الثبات من اجلوالن بني طرفني يتنازعان القلب ،وهذان الطرفان مها املاضي،
واملستقبل  ..وعندما عرج النيب ،وتناهى به املعراج ،خلف جربيل عند سدرة املنتهى ،يف مقام
(قاب قوسني ،أو أدىن) وجتاوز هو منفردا ،إىل مقام مجعية باهلل ،متت له فيه الوحدة الذاتية،
والوحدة املكانية ،والوحدة الزمانية ،فكانت تلك احلالة حالة إستقامة  ..وهي قد إتفقت له
مبحض الفضل اإلهلي ،بفيض التجلي الذايت ،حيث استغرقت الذات اإلهلية ،الذات احملمدية
إستغراقا  ..وقد جاء وصف القرآن هلذه احلالة ،بقوله ،تبارك ،وتعاىل( :إذ يغشى السدرة ما يغشى
* ما زاغ البصر وما طغى)  ..قوله (ما زاغ البصر) يعين ما اشتغل الفكر باملاضي  ..قوله (وما
طغى) يعين ما اشتغل الفكر باملستقبل  ..وهذه ،وتلك ،تعين حلظة توقف فكري – تعين حلظة
رفع حجاب الفكر – حيث واجهت الذات احملدثة – (الذات احملمدية) – الذات القدمية –
(الذات اإلهلية) كفاحا ،بال واسطة ،والحجاب ،فتم الشهود الذايت..
هذه هي االستقامة يف قمتها  ..فما ظنك با؟؟
واإلستقامة برزخ بني طرفني مها اجلناحان ،وهي القلب  ..وإليها ،يف املكان األول ،اإلشارة يف قوله
تعاىل (مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ ،ال يبغيان) والبحران يعنيان أي طرفني عن ميني ومشال
 ..أو قل ،إن شئت ،أي نقيضني  ..ويف فاحتة الكتاب جاء قوله( :اهدنا السراط املستقيم *
سراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني) ( ..السراط املستقيم) برزخ،
والبحران ،عن اليمني( ،الضالني) ،وعن الشمال( ،املغضوب عليهم)  ..قوله (اهدنا السراط
املستقيم) ( ..السراط املستقيم) ،أدناه االستقامة يف الشريعة  ..اإلئتمار باألوامر ،واإلنتهاء عن
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النواهي  ..وأعاله احلياة يف اللحظة احلاضرة  ..وآية هذا من كتاب اهلل( :ما زاغ البصر ،وما
طغى)  ..قوله( :سراط الذين أنعمت عليهم) يعين املسلمني  ..أدناهم املؤمنون ،وأعالهم
املسلمون ،الذي أسلموا وجههم هلل ،ال يعرتضون عليه يف سر ،وال علن  ..قوله( :غري املغضوب
عليهم) هم اليهود ،وهم الذين أفرطوا يف املادية  ..وقوله ( ..وال الضالني) هم النصارى ،وهم
الذين أفرطوا يف الروحانية  ..وإمنا كان السراط املستقيم ،وسطا بني هؤالء ،وهؤالء ألنه مجع بني
خصائص الطرفني ،فلم يهمل املادة ،وال أمهل الروح ،وإمنا وفق بينهما توفيقا متسقا ،فجعل املادة
وسيلة الروح ( ..الدنيا مطية اآلخرة) على حد تعبري املعصوم  ..وفاحتة الكتاب ،اليت اختتمت
باتني اآليتني هي أم الكتاب  ..وإمنا باتني اآليتني نالت منزلة الشرف ..
فاحتة الكتاب ،هي املعنية بقوله تعاىل( :ولقد آتيناك سبعا من املثاين والقرآن العظيم) هي سبع
آيات ،هكذا( :بسم اهلل الرمحن الرحيم * احلمد هلل رب العاملني * الرمحن الرحيم * مالك يوم
الدين * إياك نعبد وإياك نستعني * اهدنا السراط املستقيم * سراط الذين أنعمت عليهم غري
املغضوب عليهم وال الضالني) وإمنا مسيت مثاين ألن لكل منها معنيني :معىن قريبا ،ومعىن بعيدا ..
فأما املعىن القريب فهو عبادة  ..وأما املعىن البعيد فهو عبودية  ..قولك( :بسم اهلل الرمحن الرحيم
* احلمد هلل رب العاملني * الرمحن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد  )..هذه آيات عبادة،
وآيات عبودية ،ولكن العبادة فيها أظهر من العبودية ،وذلك ملكان الدعوى ( ..وإياك نستعني *
اهدنا السراط املستقيم * سراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني) هذ آيات
عبادة  ،وآيات عبودية ولكن العبودية فيها أظهر  ،وذلك ملكان التخلي عن الدعوى  ..وهي
(القرآن العظيم)  ..ألن قمتها يف برزخيتها بني العبادة والعبودية  ..وتلك هي مرتبة الفناء عن
العبودية  ..يعين أن تكون عبدا ،بدون أن تكون شاعرا بنفسك يف عبوديتك ،وإمنا تعيش العبودية
يف بساطة ،وبدون أن تعترب لنفسك يف ذلك فضيلة ،وإمنا ترى أنه مقامك احلقيقي الذي ما كان
ينبغي لك أن تذهل عنه طرفة عني  ..مقام الفناء عن العبودية هو ،مقام العبودية احلقة ،وهو ال
يتناهى ،السري فيه سرمدي ،ألنه سري مصاقب للربوبية  ..ولقد توظف القرآن كله لتحقيقه ،وعلى
رأس القرآن فاحتة الكتاب ،وعلى قمتها اآليتان( :اهدنا السراط املستقيم * سراط الذين أنعمت
عليهم ،غري املغضوب عليهم ،وال الضالني) ..
هناك مالحظات ميكن سوقها يف بساطة عن بعض آرائك يف هذا الفصل فأنت تقول عن التوكل:
(والتوكل مقام عظيم ال يستطيع أن يبلغه إال متصوف ومؤمن ثابت القدم يؤمن حبق أنه  ..ال إله
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إال اهلل  ..وال مريد فعال مهيمن إال اهلل)  ..هذا ما قلته أنت يف صفحة  ،244والذي جتب
مالحظته أن التوكل ليس مقام املؤمنني ،وإمنا هو مقام املوقنني – هو يقوم على اإليقان ،ال على
اإلميان  ..ويف صفحة  248أنت تقول( – :وهو قد علمنا أنه قد خلق العامل بامسه الرمحن الرحيم
ال بإمسه القهار اجلبار  ..فهو قد خلقه بالرمحة  ..بل مبطلق الرمحة (والرمحن هو يسبغ مطلق رمحاته
على كل ما خيلق  ..ما يستحق الرمحة وما ال يستحقها) فنقول يف بدء كل شيء (باسم اهلل
الرمحن الرحيم) ألنه بامسه الرمحن الرحيم بدأ اخللق فأوجد كل شيء رمحة ال قهرا :كتب على نفسه
الرمحة ).هذا ما قلته أنت يف تلك الصفحة ،والذي جتب مالحظته هو أن رمحة (الرمحن) ختتلف
عن رمحة (الرحيم) إختالف مقدار  ..فرمحة الرمحن يدخل فيها العذاب  ..ورمحة الرحيم خالصة
من العذاب  ..وهذا يعين أن اهلل خلق العامل بامسه (القهار اجلبار) يف معىن ما خلقه بامسه
(الرمحن) وهو قد سري العامل إليه حتت قهره ،وجربوته ،وقال( :إن كل من يف السموات ،واألرض،
إال آيت الرمحن عبدا)  ..ويف هذا املقام ،فليس هناك (ما ال يستحق الرمحة) من املخلوقات ..
والقاعدة التوحيدية تقول :أن كل خملوق مرحوم  ..قال تعاىل يف ذلك( :عذايب أصيب به من
اشاء ،ورمحيت وسعت كل شيء ،فسأكتبها للذين يتقون ،ويؤتون الزكاة ،والذين هم بآياتنا
يؤمنون) ..قوله( :ورمحيت وسعت كل شيء) فهذه رمحة (الرمحن)  ..والعذاب داخل فيها وهو
طرف منها ..
قوله( :فسأكتبها للذين يتقون) فهذه رمحة (الرحيم) وهي مكتوبة خالصة من العذاب – فالرمحة
األوىل عامة ،وتشمل اجلنة ،والنار معا  ..والرمحة الثانية خاصة ،وال تشمل إال اجلنة  ..القهر
واجلربوت يف األوىل ،وليس يف الثانية ..
بذا خنتم هذا الفصل ونرتك فيه كثريا مما كان ميكن أن يقال  ..وستكون لنا إىل (ال إله إال اهلل)
عودة إن شاء اهلل  ..فإن يف النفس منها ،دائما ،شيئا  ..وعلى اهلل قصد السبيل ،وعليه التكالن
..
الفصل الثاين
مسري أم خمري
هذا هو الفصل الثاين من فصول كتاب الدكتور ،وإمنا قدمت عليه فصل (ال إله إال اهلل) ألنه
يعطينا الفرصة للنظر يف مبلغ جتويد الكاتب للتوحيد  ..وعلى مبلغ هذا التجويد جتيء اإلجادة،
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أو اإلساءة ،يف سائر كالمه عن الدين  ..فاحلديث عن (ال إله إال اهلل) يعطي وزنا دقيقا لعقل
املتحدث  ..ومما بدا لنا فإن الدكتور ضعيف يف التوحيد  ..وسيكون ديدننا ،يف سائر فصول
كتابنا هذا ،توكيد هذا املعىن ،حىت يستطيع الدكتور الفاضل أن يتدارك أمره قبل فوات األوان،
وحىت ال ينخدع القراء ببهرج آراء الدكتور اليت أرسلها حول آصل أصول الدين ،إرساال ..
وهذا الفصل (خمري أم مسري) هو أول الفصول الذي يظهر فيه خلل التوحيد يف عقل الكاتب،
ولذلك فإننا سنناقشه بتوسع ..
الفلسفة والدين وصميم القرآن
وأول الوهن قول الدكتور يف صفحة ( :26وقد أوصى النيب أصحابه بعدم الدخول يف جدل.
وقال هلم :إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا ألنه علم أن املعضلة من املعضالت الفلسفية العالية اليت
ال يتيسر الرد عليها بعلوم عصره  ..وأن اجلدل سوف ينزلق بم يف متاهة يضيعون فيها  ..ولذا
فضل اإلميان بالقلب على الثرثرة العقلية العقيمة ..
وهي وصية ال تنسحب متاما على عصرنا ،الذي دخلت فيه الفلسفة اجلامعات وأصبحت درسا
ميسرا يتلقاه ابن العشرين كل يوم  ..وبذلك اصبح السؤال مطروحا بشدة  ..ويف حاجة إىل
جواب ورد شاف من الفلسفة ومن الدين ومن صميم القرآن ذاته)  ..هذا ما قاله الدكتور الفاضل
 ..من تلك الصفحة من كتابه  ..وأول ما جتب اإلشارة إليه هو أن النيب مل يكن يرى أن مسألة
القدر من (املعضالت الفلسفية العالية)  ..وإمنا كان يراها من مسائل دقائق التوحيد  ..وهو يعلم
أن دقائق التوحيد ال حنصل عليها جملرد قولنا( :ال إله إال اهلل) ،وقراءتنا القرآن ،وقيامنا بواجباتنا
الشرعية اليت هي أركان ديننا ،وإمنا حنصل عليها بتجويد السلوك ،وبأمر زايد عن ذلك  ..فمثال،
لقد كان النيب على شريعة فردية أوجبتها عليه نبوته ،وحنن نسميها السنة ،وقد كان يف شريعته
الفردية مكلفا مبا مل تكلف به أمته  ..وهي أمة قد كانت على شريعة مجاعية تنزلت من شريعته
هو الفردية ،وذلك قد كان مراعاة لضعف األمة ،ولقصورها عن شأو ما يطيق هو  ..واهلل
سبحانه ،وتعاىل ،يقول( :ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها) والنيب الكرمي يقول( :حنن معاشر األنبياء
قد أمرنا أن خناطب الناس على قدر عقوهلم)  ..وهذه الشريعة اجلماعية هي موضوع رسالته ..
وبني نبوته ورسالته فرق ما بينه وبني الرجل من سائر أمته  ..وهو فرق شاسع  ..فهو يف نبوته قد
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كان مكلفا بقيام الليل ،قال تعاىل يف حقه( :يأيها املزمل * قم الليل إال قليال * نصفه أو أنقص
منه قليال * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال * إنا سنلقي عليك قوال ثقيال)  ..يف حني مل تكن أمته
مكلفة به  ..مث هو ،يف أمر املال ،مكلف أال يدخر رزق اليوم لغد  ..قال تعاىل يف حقه:
(ويسألونك ماذا ينفقون؟؟ قل العفو)  ..يف حني أن أمته مل تكن مكلفة إال بإخراج الزكاة ذات
املقادير املعروفة  ..وآيتها من كتاب اهلل( :خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ،وتزكيهم با ،وصل
عليهم  ..إن صالتك سكن هلم  ..واهلل مسيع عليم)  ..وهو قد كان يواصل يف صيام التطوع ،وملا
أراد بعض أصحابه أن يقلده يف ذلك هناهم ،فقالوا :فإنا نراك تواصل يا رسول اهلل  ..قال( :إين
لست كأحدكم ،فإين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين ).وهو بالطبع ال يطعم خبزا ،وال حلما ،وال
يسقى ماء ،وال لبنا ،وإمنا هي أنوار اليقني  ..وهذه األنوار هي اليت هونت عليه أمر الدنيا،
ويسرت عليه أن ينفق عنه كل ما زاد عن حاجته احلاضرة ،غري عابئ برزق الغد ،وإمنا متوكال على
اهلل يف تدبري أمره  ..هذه األمور تدل على أن النيب ،حىت يف األعمال اليت يشارك فيها أمته قد
كان يقوم با على حنو خيتلف عنهم  ..فهو قد كان ،مثال ،يصلي املكتوبة كما يصلون ،من
حيث األوقات ،واهليئة ،والعدد ،ولكنه ،مع ذلك ،قد كان خيتلف عنهم يف األداء  ،حىت لكأن
صالته غري صالهتم  ..بل هي ،على التحقيق ،غريها  ..لقد كان هو قريبا من قمة الدين ،يف
حني كانوا هم يف بدايته  ..كان هو مسلما  ..وكانوا هم مؤمنني  ..وللدين ،بني اإلميان
واإلسالم ،منازل سبع ،يقع فيها السري على مرحلتني :مرحلة اإلميان ،ومرحلة اإليقان  ..ويف كل
مرحلة من هاتني املرحلتني ثالث منازل  ..ففي مرحلة اإلميان هناك اإلسالم البدائي ،الذي هو
عبارة عن اإلنقياد الظاهري ،والذي فيه ،حىت املنافقون ،يعتربون مسلمني  ..يليه اإلميان  ..يليه
اإلحسان  ..وهذا قصاراه  ..وهذه املنازل الثالث قد وردت يف حديث جربيل املشهور وإمنا توقف
جربيل يف أسئلته عند اإلحسان ألنه مل جييء إال ليبني لألصحاب دينهم كما أخربهم عقب ذلك
النيب( ،هذا جربيل ،أتاكم يعلمكم دينكم) وقد ظن الناس أن ديننا امنا هو اإلسالم ،واإلميان،
واإلحسان .واحلق غري ذلك  ..احلق أن هذه املنازل الثالث إمنا هي مرحلة اإلميان  ..وأما منازل
مرحلة اإليقان الثالث هي :منزلة علم اليقني ،ومنزلة علم عني اليقني ،ومنزلة علم حق اليقني.
وهذه هي املرحلة اليت كان يعمل فيها النيب  ..لقد كان النيب مسلما ،يف حني مل يكن أصحابه إال
مؤمنني ،وال يطلق عليهم اإلسالم إال يف املعىن العام ،األويل ،وأما اإلسالم ،الذي هو اإلستسالم،
واإلنقياد الراضي باإلرادة اهلادية ،والذي جييء تتوجيا ملرحلة اإليقان ،فلم يكونوا منه يف شيء ..
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وهم قد ندبوا إليه  ..قال تعاىل عنهم( :يأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ،حق تقاته ،وال متوتن إال وأنتم
مسلمون)  ..فلم يطيقوه ،وقالوا :أينا يستطيع أن يتقي اهلل حق تقاته؟؟ فنزل هلم عن ذلك،
وجاءهم( :فاتقوا اهلل ما استطعتم ،وأمسعوا ،وأطيعوا ،وأنفقوا ،خريا ألنفسكم  ..ومن يوق شح
نفسه فأولئك هم املفلحون)  ..ففي حني نزلوا هم إىل ما يطيقون ظل هو حيث ندب ،وحيث
أعد ليطيق  ..وهو إمنا أعد باطالعه على دقائق التوحيد املشتملة عليها عبارة (إنا سنلقي عليك
قوال ثقيال)  ..ففي حني نزلوا هم إىل مرحلة اإلميان ظل هو يف مرحلة اإليقان  ..ويف حقهم فإن
اإلسم الدقيق إمنا هو املؤمنون  ..ويف حقه فإن اإلسم الدقيق إمنا هو املسلمون  ..ومل يكن يومئذ
مسلم غريه  ..فهو قد كان مسلما ،وكان أصحابه مؤمنني  ..وال يستطيع املؤمن أن خيوض فيما
خيوض فيه املسلم ،ألنه صاحب عقيدة ،وليس صاحب علم  ..ومن أجل هذا كان منعه أصحابه
من اخلوض يف أمر القدر  ..فقال (إذا ذكر القدر فأمسكوا) ،ومل يكن السبب( :ألنه علم أن
املعضلة من املعضالت الفلسفية العالية) كما يظن الدكتور ..
ومشكلة القدر ليست مشكلة فلسفية عالية ،على كل حال ،وإمنا هي مشكلة فكرية ،تدركها
العقول املرتاضة على دقة الفكر ،ووضوح الرؤية  ..ومن أجل رياضة العقول عل دقة الفكر أنزل
القرآن ،وشرعت الشريعة ،وهنض التكليف  ..قال تعاىل يف ذلك( :وأنزلنا إليك الذكر ،لتبني
للناس ما نزل إليهم ،ولعلهم يتفكرون) فإذا تأدبت العقول بأدب القرآن ،يف مستوى شريعته
بالعبادة ،ويف مستوى حقيقته بالعبودية ،فإهنا سيدق فكرها حىت حتقق من دقائق التوحيد ما
تستطيع به أن تفلق الشعرة ،ويومئذ تستطيع أن تدرك مشكلة القدر  ..وجيب أن يكون واضحا
أن ليس للفلسفة ،وال للعلم التجرييب احلاضر ،هنج به تتأدب العقول على حنو ما هو عليه احلال
يف الدين  ..وال جمال لدقائق التوحيد بالطبع عن طريق الفلسفة ،وال عن طريق العلم التجرييب،
وذلك لسبب واحد بسيط هو أن دقائق التوحيد تقع يف منطقة من وراء العقول ،يف حني أن
الفلسفة ،والعلم املادي التجرييب ،كليهما ،يعتمدان على العقل ..
إن العقل وسيلة إىل التوحيد ،يف أول األمر ،ولكنه عقبة أمام كمال التوحيد ،يف آخر األمر ..
القاعدة يف ذلك من قوله تعاىل( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني هلم أنه احلق
 ..أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟؟) ففي مراحل الشهود الشفعي ال بد من العقل ..
وتلك مراحل آيات اآلفاق ،وآيات النفوس (وهي تقابل شهود اهلل يف أفعاله ،ويف صفاته ،ويف
أمسائه ،وتلك مراتب احلق ،ولذلك فقد قال (حىت يتبني هلم أنه احلق) ( ..أنه) اهلاء هنا نائبة عن
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االسم (اهلل)  ..واحلق مرحلة شهود شفعي ،ألن له ضدا ،هو الباطل  ..مث هو ذهب ليقول( :أومل
يكف بربك انه على كل شيء شهيد؟؟) وهذه مرحلة الشهود الوتري  ..هي مرتبة (احلقيقة) ..
وهي إمنا كانت مرحلة شهود وتري ألن احلقيقة ال ضد هلا  ..وهي إمنا يكون جتليها على ملكة
اإلدراك الوتري – على القلوب  ..وال يكون جتلي الذات اإلهلية على قلب العبد إال بعد رفع
حجاب الفكر – إال بعد أن تكون هناك حلظة توقف فكري – وال يكون التوقف الفكري إال
عندما حيار العقل ،ويعجز ،وتنبهم يف وجهه املعاين  ..ولقد تقرر أن بيننا وبني الذات حجبا ال
تتناهى ،ولكنها تقع ،يف مجلتها ،على مستويني :مستوى حجب الظلمات ،ومستوى حجب
النوار  ..وحجب الظلمات هي حجب شهوات البطن ،والفرج  ..وحجب األنوار هي حجب
العقول  ..فأما حجب الظلمات فإن التخلص منها قريب ،وميسور  ..ولكن حجب األنوار
تستمر مع السالكني يف الطريق السرمدي ،وإليها أشار النيب الكرمي حني قال( :إنه ليغان على قليب
حىت أستغفر اهلل ،يف اليوم ،والليلة ،سبعني مرة)  ..مث قال( :إنه غان أنوار ،ال غان أغيار)  ..أي
حجب فكر ،وليست حجب شهوة ..
فالفرق ،إذن ،كبري جدا بني الفلسفة ،والدين  ..ومثل هذا يقال عن الفرق بني العلم التجرييب
املادي ،والدين ،وأيسره اعتماد الفلسفة ،والعلم التجرييب ،اعتمادا كليا ،وهنائيا ،على الفكر ،يف
حني أن الدين يروض العقل حىت يتسامى على نفسه ليصل إىل جتريد التوحيد ،فيلغي الشفعية،
وخيلص إىل الوترية ،ويكون ساعتئذ يف حلظة توقف ،وحرية  ..وعندهم أن احلرية تكون إدراكا،
ههنا ،ألن العقل يكون قد عرف قدر نفسه  ..وقد قال املعصوم( :من عرف نفسه فقد عرف
ربه) يعين من عرف نفسه مبا هو عليه من العجز ،عرف ربه مبا هو عليه من القدرة  ..ومن ههنا
قالوا( :العجز عن اإلدراك إدراك) وقال سلطان العاشقني ابن الفارض:
زدين بفرط احلسن فيك حتريا * * وأرحم حشا بلظى هواك تسعرا
فما ظن الدكتور ،إذن ،حني يعتمد اعتمادا كليا ،يف اخلوض يف أدق اسرار الدين ،ويف آصل
أصول الدين ،على العقل؟؟ وحني جيعل أمر القدر أمر (معضلة فلسفية عالية)؟؟ ..
النظرة العلمية
والدكتور رجل عامل ،ولعل األمر الذي يتميز به كتابه هذا ،ومجيع ما انتهى إلينا مما يكتب ،أن
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ثقافته العلمية واسعة ،ومرتبة ،غري أنه ال خيلص هلا ،وال يلتزمها دائما  ..ولعله ،يف هذا الكتاب
بعينه ،كان يشعر بتنازع والء بني العلم ،والدين  ..وهو ،ملا كان غري جمود للتوحيد ،فقد ظلت ،يف
عقله ،مناطق منفصلة ،للفلسفة ،وللعلم ،وللدين  ..ومل تظفر هذه املعارف الغزيرة بفرصة جيدة
لتنصهر يف بوتقة التوحيد ،حىت تظهر يف كل متناسق ،متماسك ،يكون به صاحبها مفكرا
متماسكا ،له يف كل قضية رأي عتيد ،ال يضطرب ،وال يلتوي  ..أنظر إىل هذا االضطراب
الفكري!! هو يقول يف صفحة ( :27ومن النظرة املبدئية للعامل مبا فيه من أرض ومساوات وجنوم
وكواكب ترى أنه يقوم على سلسلة حمكمة من األسباب واملسببات وأن كل شيء فيه جيري بنظام
حمكم  ..وإن كان لديك ورقة وقلم فإنك تستطيع أن حتسب بالضبط مىت تشرق الشمس ومىت
تغرب  ..ألهنا تتحرك حسب قانون  ..وكل شيء يف الدنيا يتحرك حسب قانون ..
إال اإلنسان  ..فإنه يشعر أنه ميشي على كيفه) هذا ما قاله الدكتور ،وأنت ،بالطبع ،تشعر
بضعف املنطق العلمي يف عبارة( :فإنه يشعر) ،من مجلة (فإنه يشعر أنه ميشي على كيفه)  ..فإهنا
ليست يف املستوى العلمي الالزم ،ألن شعوره (أنه ميشي على كيفه) ،قد يكون شعورا وامها ،وتظل
احلقيقة العلمية قائمة من وراء هذا الوهم ،وهي ،على خالف ما قرر الدكتور ،أن اإلنسان ال يشذ
عن بقية املوجودات ،وإن أومهه عقله غري ذلك  ..وإال فليحدثنا الدكتور عن شذوذ اإلنسان ،وهو
يتطور يف أطوار اجلنني يف الرحم ،من احليوان املنوي ،إىل البشر السوي يف فرتة تسعة أشهر  ..ما
هو شذوذه يف ذلك عن جنني األرنب ،أو جنني الشاه مثال؟؟ وما هو دوره ،وما هي يده يف هذا
الشذوذ ،واالختالف؟؟ أليس هو يف الرحم خاضعا ،خضوعا تاما ،ال لبس ،وال شك فيه ،لإلرادة
اهلادية ،احلكيمة ،اليت سريت دراري السماء ،وسددت ذراري األرض؟؟
ومفارقة الدكتور ،وجمافاته للنظرة العلمية ،تظهر بصورة مؤسفة حني تقرأ قوله( :الشيء حيول بني
اإلنسان وبني أن يضمر شيئا يف نفسه .إنه املخلوق الوحيد الذي ميلك ناصية أحالمه .ولكن هذه
احلرية البكر الطليقة يف الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعامل حينما حتتك به ألول مرة يف حلظة
الفعل)  ..هذا حديث الدكتور  ..أال يدلك هذا احلديث على أن الدكتور إمنا يأخذ اإلنسان على
أنه وجد على الصورة املعاصرة من الوهلة األوىل؟؟ أال ترى أن الدكتور نسي تطور اإلنسان من
بدايات هي ،يف حقيقتها ،نفس عناصر العامل الذي يعيش فيه اآلن؟؟
احلقيقة العلمية تقول :أن اإلنسان لبث يف رحم احلياة آمادا سحيقة قبل أن تكون له إرادة ،وقبل
أن تكون له حرية ( ..هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا * إنا خلقنا
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اإلنسان من نطفة ،أمشاج ،نبتليه ،فجعلناه مسيعا ،بصريا * إنا هديناه السبيل  ..إما شاكرا ،وإما
كفورا) النطفة هنا املاء الصايف  ..و(نطفة أمشاج) معناها املاء املخلوط بالطني  ..هذه نشأة
اإلنسان يف رحم احلياة وهي نشأة قد استغرقت من عمر الزمان دهرا طويال ،ومل يكن لإلنسان
فيها إرادة ،وال حرية ،ألنه مل يكن له يومئذ عقل – عقل يقوم عليه التكليف وهذا هو معىن قوله
تعاىل( :مل يكن شيئا مذكورا) ..
ولإلنسان اآلن نشأة رمحية ثانية  ..هو يتكون يف رحم األم من (نطفة أمشاج) أيضا ،وهي ،ههنا،
ماء الرجل املخلوط ببويضة األنثى ،وميكث يف هذه النشأة الرمحية حنوا من تسعة أشهر ،يطوي
خالهلا مجيع الصور اليت مرت عليه يف النشأة الرمحية األوىل ،إذ يرتفع من دودة منوية ،إىل بشر
سوي  ..وهو ،يف هذا الرحم ،كما كان يف ذاك ،ال إرادة له ،وال حرية ،وإمنا هو خاضع ،متام
اخلضوع ،للقانون األزيل القدمي ،الذي ختضع له األحياء ،واألشياء ،والذي قال تعاىل عنه( :أفغري
دين اهلل يبغون وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا ،وكرها ،وإليه يرجعون؟؟) هو خاضع
لإلرادة اإلهلية اليت ال يعصيها عاص ،وال يشذ عنها شاذ  ..هي دائما تطاع ،حىت باملعصية  ..أال
ترى أن الدكتور قد ذهل عن نظرته العلمية ،وأخذ حيدثنا عن اإلنسان كنتيجة ناجزة ،بل إنه
ليحدثنا عن اإلنسان املعاصر؟؟ امسعه يقول( :إن رغبتنا تظل حرة ما دامت كامنة يف الضمري والنية
 ..فإذا بدأنا التنفيذ اصطدمنا بالقيود  ..وأول قيد نصطدم به هو جسدنا نفسه الذي حييط بنا
مثل اجلاكتة اجلبس وحياصرنا بالضرورات واحلاجات ويطالبنا بالطعام والشراب ليعيش ويستمر وال
جند مهربا من تلبية هذه املطالب  ..فنجري خلف اللقمة ونلهث خلف الوظيفة ونضيع يف صراع
التكسب ونفقد بعض حريتنا  ..بعضها وليس كلها  ..وهو مثن ضروري) انتهى كالم الدكتور من
صفحة .. 29
بل إنه ال حيدثنا عن اإلنسان املعاصر من حيث هو ،وإمنا عن اإلنسان املعاصر يف جمتمع بعينه،
هو يف الغالب اجملتمع الذي يعيش فيه الدكتور  ..وإال فما رأيه يف إنسان (اإلسكيمو) الذي سري
حباجات جسده ،يف منطقة استغرقت حاجات جسده فيها كل وقته ،حىت أصبح كاحلشرات
اإلقتصادية النملة ،والنحلة ،اليت تستغرق حاجاهتا كل وقتها؟؟ فإنسان اإلسكيمو يعيش يف
جدب ،وصقيع ،جعل كل سعيه مستغرقا يف حاجات معدته ،وجسده ،فهو يكدح يف الصيف
ليخزن قوته يف شتاء يظل خالله حبيس كهفه ،ال يستطيع أن يربحه ،لظالم األرض ،ولصقيع اجلو
 ..ذلك بأن شتاءه ليل واحد طويل  ..هل فقد هذا اإلنسان بعض حريته؟؟ أم هل فقدها كلها؟؟

This file was downloaded from QuranicThought.com

وما هي حريته ،على كل حال ،وأين هي؟؟ أم هل اختار إنسان اإلسكيمو أن يعيش يف هذه
املنطقة العجيبة فكان له ما اختار؟؟ وما هي حرية من ال يعرف أكثر من حاجات معدته
وجسده؟؟
وأخرى!! فإن التخيري يقتضي اختاذ موقف من موقفني ،على أقل تقدير  ..أو إختاذ موقف من
عدة مواقف  ..واختاذ هذا املوقف يقتضي الوزن ،والتمييز ،وملكة املفاضلة  ..وهذه تعتمد على
العقل  ..فكيف يكون موقف املعتوه ،أو موقف ضعيف العقل بسبب الوراثة جمليئه من أبوين
معتوهني ،أو ناقصي عقل؟؟ هل هذا خمري ،أم هل هو مسري؟؟
إن النظرة العلمية تقول :أن اإلنسان مسري حىت حني خيتار  ..هو حماط باختياره  ..ال ميلك عن
هذه اإلحاطة فكاكا ،وال انعتاقا  ..هو يدخل احلياة ،وال اختيار له يف الدخول  ..وخيرج من
احلياة ،وال اختيار له يف اخلروج  ..ويعيش ،فيما بني الدخول واخلروج ،يف بلد ليس له فيه اختيار،
ويف جمتمع ليس له فيه اختيار  ..فكيف يكون مالكا حلرية (اختيار) مع كل أولئك  ..فإن قيل:
أن إنسان اإلسكيمو ،وأن ضعيف العقل ،وكل أحد سوامها ،يف مثل ظروفهما ،مع كل ما يالقي،
ليس هناك على ضمريه الداخلي من سلطان خارجي ،وهو ،من مث ،ميلك حرية النية ،فإن مثل
هذا القول إمنا يكون خلطا بني التسيري والتخيري  ..إن التسيري هو أال متلك يف اختيار األسباب
اخلارجية ما جيعل اختيارك الداخلي حرا  ..ومن ذا الذي يقول أن احلجر على حرية القول ال
يشكل حجرا على حرية الفكر؟؟ وأنك حني تكون عايشا يف ظروف خوف على حياتك تكون
مالكا حلرية النية ،وحرية االختيار؟؟  ..إن مثل هذا القول يكون باطال بطالنا ظاهرا ،ذلك بأن
الرؤية ال تكون واضحة أمام العقل ،يف مثل هذه الظروف ،ومن مث ،فإن حرية النية تتأثر ،وحرية
االختيار تتأثر ،ألن األمور تكون قد تلبست عليك ،فال تعرف ماذا تنوي ،وال ماذا ختتار ..
جيب أن يكون واضحا ،فإنك ال تضمر نية ال تعرفها ،وأنك ال ختتار أمرا ال تعرفه  ..فإن كنت ال
متلك ظروف علمك ،أو جهلك ،من حيث املواهب اليت ركزت فيك ،ومقدرهتا ،أو عجزها ،عن
التعلم ،ومن حيث الظروف اخلارجية اليت جتعل التعليم ميسرا لك أو متعذرا عليك ،فإنك ،من مث،
ال متلك ال حرية النية ،وال حرية االختيار  ..وإمنا أنت مسري إىل أن تنوي نية ناجزة ،وأن ختتار
اختيارا ناجزا  ..ولكنك تتوهم أهنما نيتك ،واختيارك ،ألن التدخل يف أمر حريتك قد كان من
اللطف ،ومن حسن التأيت ،حبيث مل يزعجك ،ومل يشعرك أنه يتدخل يف أمورك  ..وهذه غفلة
سقط فيها أكثر املفكرين  ..ومنهم ،مع األسف ،الدكتور الفاضل مصطفى حممود ..
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وهل هناك تقرير هو أبعد من العلم من تقرير الدكتور حني قال( :ال شيء حيول بني اإلنسان وبني
أن يضمر شيئا يف نفسه  ..إنه املخلوق الوحيد الذي ميلك ناصية أحالمه).؟؟ أي أحالم هذه
اليت يريد الدكتور؟؟ فإن كانت أحالم اليقظة ،كما يبدو ،فإن اجلهل حيول بني اإلنسان وبني أن
يضمر شيئا يف نفسه ،إال شيئا قد أعد له من قبل ،وألقي يف نفسه ،وأوهم أنه من عند نفسه ..
واإلنسان ال ميلك من اجلهل فكاكا ،وال هو يستطيع أن يعلم ما يريد أن يعلم  ..وإن كانت
أحالم املنام فهذه ال ختضع إلرادة اإلنسان ،بل إهنا لتجيء يف وقت تكون فيه اإلرادة معطلة
متاما ،وهي ،على كل حال ،صور من العقل الباطن ،املوروث يف عمر اإلنسانية كلها ،وال أراين
أحتاج ألن أقرر أن فردا ،من أفراد اجلنس البشري ،ليس له اختيار يف تكوين العقل الباطن،
املوروث يف عمر اجلنس كله ،والذي يؤثر على صحته ،وعلى أخالقه ،وعلى فكره ،وعلى ضمريه
احملجب ..
واملشكل حقا يف أمر الدكتور مصطفى هو أن هنجه يف البحث ،والقوة البادية على منطقه،
ومقدرته الفكرية الكبرية ،جتعل باطله جيوز على العقول بسرعة ،وال يتفطن إليه إال من أويت بصرا
بأصول الفكر الدقيق  ..امسعه وهو حيدثك!! (إن اإلنسان يعيش مضطربا بني عاملني – عامل
إرادته احلرة بداخله  ..وعامل املادة حوله الراسف املغلول يف القوانني ..
وسبيله الوحيد إىل فعل حر هو معرفة هذه القوانني ،والفطنة إىل استغالهلا بالوفاق معها  ..وهو
دائما ممكن ).انتهى قول الدكتور من صفحيت  30و .. 31وأنت حني تقرأه ،لدى الوهلة األوىل،
ال متلك غري التسليم له  ..ولكن ،لدى النظرة البعيدة ،يظهر لك خطأه األساسي ،الذي ينتظم
كل كتاباته ،وهو عدم الدقة العلمية ،والفكرية  ..ولقد قلت أن السبب يف ذلك ضعفه يف
التوحيد وكما قلت فإن ديدين سيكون كشف هذه الناحية ،ابتغاء أن يتدارك الدكتور هذا األمر،
فإنه بتداركه خليق  ..وهو به جدير ..
امسعه مرة أخرى!! (إن اإلنسان يعيش مضطربا بني عاملني  ..عامل إرادته احلرة بداخله  ..وعامل
املادة حوله الراسف املغلول يف القوانني) فإنه لكأنه يتحدث عن شيئني ،خمتلفني اختالف نوع ..
(إرادته احلرة بداخله)  ..و (عامل املادة حوله)  ..مث هو يتحدث ،ويقول( :إرادته) ،وكأنه قد قال
كل شيء ميكن أن يقال  ..ويقول( :املادة) ،وكأنه قد قال كل شيء ميكن أن يقال ،فلم يبق
عليه هو ككاتب شيء ،وبقي علي ،وبقي عليك ،من القراء ،أن نفهم عنه كل شيء  ..وحنن
نريد أن نتعدى األلفاظ إىل املعاين اليت تقوم وراءها  ..فما هي اإلرادة؟؟ وما هي املادة؟؟ وما قول
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الدكتور فيمن حيدثه أن االختالف بني (اإلرادة) وبني (املادة) إمنا هو اختالف مقدار  ..وأنه ليس
يف الوجود اختالف نوع على اإلطالق  ..وأنه ،لدى النظرة العلمية ،فإن اإلرادة مادة ،يف حالة
لطافة لطيفة  ..واملادة إرادة يف حالة كثافة كثيفة  ..وأنه ،حني اعرتف لعامل املادة حوله أنه
(الراسف املغلول يف القوانني) ،قد كان جيب عليه أن يعرف لإلرادة الداخلية نفس القدر من
القيود ،واألغالل ،فال يزعم أهنا حرة طليقة ..
إن النظرة العلمية اليت ذهب إليها كارل ماركس من أن املادة سابقة للعقل ،وأنه تابع هلا ،مسري
با ،نظرة هلا حظ من الصحة ما كان ينبغي أن يذهل عنها الدكتور ،وإمنا جييء اخلطأ ملاركس من
إنكاره لوجود عقل سابق على املادة ،ومؤثر فيها ،ومسري هلا ،وذلك هو (العقل الكلي) املتسامي
على املادة ،املتخطي هلا ،املسيطر عليها  ..وهو خطأ جسيم ،أخرج ماركس من مرتبة العامل
احملقق ،إىل مرتبة امللحد اجلاهل ..
إن اإلرادة البشرية مسرية بالعامل املادي الذي حوهلا  ..والعامل املادي إمنا هو مظهر حمسوس
لإلرادة اإلهلية اليت سريت العوامل اليت نعرفها ،والعوامل اليت جنهلها  ..العوامل اليت نراها ،والعوامل اليت
ال نراها ..
وما هي هذه القوانني اليت يعنيها الدكتور حني قال من عبارته اليت أوردهتا لك سابقا( :وسبيله
الوحيد إىل فعل حر هو معرفة هذه القوانني والفطنة إىل استغالهلا بالوفاق معها  ..وهو أمر دائما
ممكن).؟؟ هو ،بالطبع ،يعين القوانني الطبيعية اليت حتكم املادة واليت اكتشفها علماء الفيزياء،
وعلماء الرياضيات ،وعلماء اهلندسة ،وغريهم من أضرابم  ..ولكن ،ما قول الدكتور إذا أخربناه
أن التوحيد يقول :أن هذه ليست قوانني ،وإمنا هي جمرد ترتيب أسباب؟؟ وإمنا القانون هو العقل
الكلي  ..وإذا أراد العقل الكلي لألسباب أال تتأتى لنتائجها فإهنا تتخلف – فاجلاذبية ال تفعل
فعلها يف األجسام ،والنار ال حترق ما تسلط عليه من األشياء – والذين عرفوا القوانني اليت
يتحدث عنها الدكتور ال سبيل هلم إىل احلرية ،وإمنا السبيل مفتوح للذين عرفوا العقل الذي رتب
سلسلة احلوادث اليت تنبعث عنه يف كل حلظة ترتيبا هو من اللطف ،ومن الدقة ،ومن اإلنضباط،
حبيث ظنه الغافلون قانونا يعمل يف املادة باستقالل عن مؤثر خارج املادة ،كما حدث ملاركس يف
فلسفته املادية ..
التوحيد يقول :إن ما نسميه أسبابا يف مفهوم عقولنا العادي ،وننتظر منه نتائج ،ليس ،يف حقيقته،
أسبابا تؤدي لنتائج وإمنا هو ترتيب للمحل ليستعد لتلقي الفيض اإلهلي ،يف كل حلظة ،فتكون
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بذلك النتيجة املرجوة  ..فكأن احملل قد يرتتب ،أو قل األسباب قد تتخذ بإتقان تام ،مث ،إن مل
ينبعث اإلذن من اهلل ،ال تكون النتيجة اليت يقوم يف عقولنا أهنا ال تتخلف  ..فنحن قد نعد النار
على أحسن ما تكون ،ونستيقن أهنا ستشوي اللحم الذي نعرضه هلا ،وال يقوم يف مألوف علمنا
أهنا قد تتخلف ،ولكن التوحيد يقول :إن كل الذي فعلناه حنن بإعداد النار على خري ما تكون
لإلحراق هو أن املكان استعد لتلقي اإلذن اإلهلي باإلحراق ،فإن مل ينبعث اإلذن ال يقع اإلحراق،
وتتخلف النار ،بغري سبب نعرفه ،عن مألوف عادهتا عندنا  ..أكثر من هذا ،فإن التوحيد يقول:
من ظن أن النار حترق ،وال تتخلف عن اإلحراق ،بعد أن أعددناها حنن ،على خري ما نعلم ،فإنه
مشرك باهلل  ..أو ضعيف يف توحيده ،على أحسن حاالته ..
أما النمرود ،صاحب إبراهيم اخلليل ،فقد ظن أنه سيكيد إلبراهيم كيدا ال قبل له به حني سفه
آهلته ،فأمر ،فبىن حظرية ،ومجع فيها نارا عظيمة ،مث وضعوه يف املنجنيق ،مغلوال ،فرموا به فيها،
فظهر له جربيل ،وهو على وشك أن يلقى به يف النار ،فقال :هل لك من حاجة؟؟ فقال إبراهيم:
أما إليك فال!! فقال جربيل :فإىل ربك ،فقال :علمه حبايل يغنيه عن سؤايل  ..فورد اخلطاب
القدسي إىل النار( :يا نار!! كوين بردا ،وسالما ،على إبراهيم)  ..فكانت كما أمرت ،ومل حترق
منه غري وثاقه  ..وإمنا كان ذلك ألن إبراهيم عرف رب النار ،ومل يلق باال إىل القانون الذي ألفه
الناس عن النار  ..أم هل ترى أنه كان جيد حريته اليت وجد ،لو فعل كما يريد له الدكتور مصطفى
حممود أن يفعل ،حني قال( :وسبيله الوحيد إىل فعل حر هو معرفة هذه القوانني والفطنة إىل
استغالهلا بالوفاق معها  ..وهو أمر دائما ممكن )..؟؟ أم هل ترى أن الدكتوركان يريد من القوانني
هذه القوانني اليت حتدثنا عنها حنن ،ويريد بقوله( :والفطنة إىل استغالهلا بالوفاق معها) االستسالم
الراضي باهلل؟؟ ذلك أمر بعيد!! بعيد!! وإمنا هو يعين القوانني الطبيعية املألوفة ..
هذا ختام نقاش نظرة الدكتور العلمية هلذا املوضوع فلنأخذ يف نقاش نظرته الدينية ..
النظرة الدينية
أول ما جتب اإلشارة إليه هنا هو اضطراب الدكتور الواضح ،يف أمر التخيري ،والتسيري  ..فهو
يقول يف صفحة( :49فأنت تشاء ولكن قدرتك على أن تشاء وختتار هي منحة من اهلل ومشيئة
عليا  ..حريتك ذاهتا منحة وعطية ومشيئة إهلية  ..ومن هنا كانت اآلية  ..وما تشاءون إال أن
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يشاء اهلل  ..هي تقرير للحقيقة  ..وليست كالما متناقضا  ..فهي تقرر أنك حر ولكن حريتك
منحة وعطية وهبة ومشيئة من املعطي) هذا ما قرره الدكتور  ..فإن كان األمر كما قرر فهو يرى،
إذن ،التسيري ،ال التخيري  ..ألن الذين يرون التسيري ال يرون أمرا غري هذا  ..هم يرون أنه ما
دامت (حريتك منحة وعطية وهبة ومشيئة من املعطي) فأنت مسري من املعطي إىل ما يريد هو،
وإن ظهر لك ،ومها ،أنك تسري إىل ما تريد أنت  ..ذلك أنه ،فيما يظهر هلم ،قد أودع التسيري يف
املنحة ،ولكنه أودعه بصورة خفية ،تناهت يف اخلفاء ،واللطف ،حىت جاز عندك وهم أنك حر،
وخمري ..
واخلطأ اجلسيم الذي ما كان ينبغي ملفكر يف مستوى الدكتور أن يتورط فيه جييء يف صدر حبثه،
يف رأي القرآن ،يف املوضوع ،وذلك يف صفحة  ،32فهو يقول( :وألن القرآن كتاب دين وليس
كتاب فلسفة فإنه يكتفي بالومض والرمز واإلشارة واللمحة فيقرر أوال أن حرية اإلنسان كانت
مبشيئة اهلل ورغبته ومراده  ..وأن ما جيري من حرية اإلنسان ال جيري إكراها للخالق وال إكراها
للمخلوق ،وإمنا بذا قضت املشيئة)  ..اقرأ مرة أخرى قوله ( ..وأن ما جيري من حرية اإلنسان ال
جيري إكراها للخالق وال إكراها للمخلوق ،وإمنا بذا قضت املشيئة)  ..إن هذا القول يقتضي،
ليكون صحيحا ،أن تكون حرية املخلوق مصاقبة ،ومساوية حلرية اخلالق ،أو قل ملرضاة اخلالق،
فهو ال يقع منه ما يوجب مصادرة حريته ،حىت جيري عليه اإلكراه  ..وهذا أمر ال يقول به عاقل
 ..وهو أمر ال يقول به الدكتور ،أيضا ،بذه الصورة  ..فلم يبق إال أن الدكتور مل يتصوره بدقة
كافية ،ويكفي أن يقال يف دحضه أن اإلنسان جاهل ،واهلل عامل ،واهلل هو الذي يعلم اإلنسان ما
مل يعلم( :علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم)  ..وال ميكن إال أن يكون اجلاهل مكرها ،يف
بعض األحيان ،على تعلم ما ينفعه( :كتب عليكم القتال ،وهو كره لكم ،وعسى أن تكرهوا شيئا
وهو خري لكم ،وعسى أن حتبوا شيئا ،وهو شر لكم ،واهلل يعلم ،وأنتم ال تعلمون  )..ولكن هذا
الذي قررناه غري فائت على الدكتور وهو حني تورط يف قوله( :وأن ما جيري من حرية اإلنسان ال
جيري إكراها للخالق و ال إكراها للمخلوق) مل يكن يقدر ما قدرنا ،وإمنا كان مشغوال بأمر آخر،
هو أن حرية اإلنسان مطلقة يف منطقة ضمريه ،وسريرته  ..امسعه يقول!! (إن السريرة هي حمل
االبتالء وحمل احملاسبة والسريرة هي السر املتجاوز للظروف واجملتمع والبيئة والرتبية كما أسلفنا يف
شرحنا املسهب  ..فهي املبادرة املطلقة  ..واالبتداء املطلق الذي أعتقه اهلل من كل القيود  ..إهنا
روحك ذاهتا وهي الكاشفة عن حقيقتك مبثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فرديتك .وروحك
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فيها من حرية اهلل ألهنا نفخة منه (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) وألن
فيك ذلك القبس من اهلل وألنه كرمك حبرية اإلرادة فأنت حماسب على هذه احلرية  ..وهذا منتهى
العطاء اإلهلي  ..ومنتهى العدل أيضا) هذا ما قاله الدكتور يف صفحيت  39و.. 40
إن الدكتور مشغول بأمر احلرية املطلقة( :املبادرة املطلقة واإلبتداء املطلق الذي أعتقه اهلل من كل
القيود)  ..والشيء الواضح هو أن الدكتور قد لبس عليه يف هذه األمور ،من الدقائق العرفانية ..
وأول ما جتب اإلشارة إليه هنا هو أن اهلل مل يعتق من (كل القيود) غري نفسه – غري ذاته الساذج
– وحىت الذات الساذج ،إمنا جاء عتقها ،من كل القيود ،من قبيل أهنا غنية عن األغيار  ..وإال
فإنه ،تبارك ،وتعاىل ،قد قيد ذاته ،مبحض الفضل  ..قيدها باإلسم (اهلل)  ..وقيد االسم (اهلل)
بالصفة( :الرمحة)  ..فقال (( :اهلل (الرمحن) (الرحيم)))  ..وقال تعاىل عن قيد ذاته العلية
(بالرمحة)( :قل ملن ما يف السموات واألرض؟؟ قل هلل!! كتب عل نفسه الرمحة ،ليجمعنكم إىل يوم
القيامة ،ال ريب فيه  ..الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون)  ..وهذه الرمحة الواسعة اليت قيد
تعاىل با نفسه إمنا هي رمحة (الرمحانية)  ..وهي ،لسعتها ،يدخل فيها حىت العذاب ،ألن وراءه
حكمة  ..ورمحة (الرمحانية) هذه قيدها أيضا فجاءت عنها رمحة (الرحيمية)  ..قال تعاىل( :وإذا
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل :سالم عليكم ،كتب ربكم على نفسه الرمحة ،إنه من عمل منكم
سوءا ،جبهالة ،مث تاب من بعده ،وأصلح ،فإنه غفور رحيم) وعن رمحة (الرمحن) الواسعة ،اليت
خصصت بالقيد ،فأصبحت رمحة (الرحيم) ،قال تعاىل( :عذايب أصيب به من أشاء ،ورمحيت
وسعت كل شيء ( ..هذه الرمحانية) فسأكتبها للذين يتقون ،ويؤتون الزكاة ،والذين هم بآياتنا
يؤمنون)  ..هذه ،من قوله تعاىل(فسأكتبها للذين يتقون) وإىل قوله تعاىل( :بآياتنا يؤمنون) ،إمنا
هي رمحة (الرمحن) املقيدة ،واملتنزلة بذا القيد ،إىل منزلة رمحة (الرحيم)  ..ومعلوم أن كل تنزلة من
تنزالت الذات تتقيد بالتنزلة اليت سبقتها  ..فالعلم ،مثال ،مقيد بالذات .واإلرادة مقيدة بالعلم،
والقدرة مقيدة باإلرادة ..
ومعلوم أيضا ،عند أهل التمكني ،أن اإلنسان إمنا هو تنزل الذات إىل مقام التجسيد  ..واإلنسان
الكامل هو أول قابل لتجلي الذات اإلهلية املطلقة  ..هو قيد الذات املطلقة  ..وهو ،ملا كان يف
صريورة مستمرة ،وتكوين مستمر ،يطلب الذات املطلقة ،أصبح صاحب نصيب يف اإلطالق مبا
يؤول إليه أمره ،ولكنها أيلولة يف السرمد  ..فهو ،إذن ،ساير إىل املطلق ،ولن يبلغه ،وذلك لسبب
واحد بسيط هو أن املطلق ال يبلغ ،وإال ملا كان مطلقا  ..وكل ما هناك أن اإلنسان كلما ترقى
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حنو اإلطالق أدخل طرفا من اإلطالق يف القيد ،وظل اإلطالق يف إطالقه ..
واإلنسان الكامل يف امللكوت  ..وحنن حناول أن حنققه يف األرض ،وذلك مقدر لنا ،ألن فينا
(جرثومته)  ..فنحن نسعى ،سعيا حثيثا ،للوصول إليه( :يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك
كدحا ،فمالقيه)  ..واإلنسان الكامل ليس مطلقا ،وإمنا هو منفتح على اإلطالق  ..وهو ،إمنا مل
يكن مطلقا ،ألنه حمتاج إىل املطلق ،وذلك معىن انفتاحه على اإلطالق  ..فإذا كان اإلنسان
الكامل ،يف كماله ،يف ملكوته ،مل يعتقه اهلل من كل القيود ،فما ظنك باإلنسان يف األرض ،وهو
مل يشم مشيم احلرية إال ألن فيه (جرثومة) اإلنسان الكامل؟؟
إن اإلنسان مقيد – وهذا نفسه هو معىن قولنا أن اإلنسان مسري – اإلنسان مقيد بشىت القيود،
وهو يتحرر من القيود كلما علم ،وارتقى يف درجات القرب من اهلل  ..وهو لن يكون حرا مطلق
احلرية ،ألن اهلل هو قيده األخري ،وذلك قيد سرمدي  ..وهذا املعىن هو املشار إليه يف قول اهلل،
تبارك ،وتعاىل ،حني قال( :ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ،ومن يفعل ذلك
فليس من اهلل يف شئ ،إال أن تتقوا منهم تقاة  ..وحيذركم اهلل نفسه  ..وإىل اهلل املصري)  ..فبعد
أن حذر من موجبات القيود يف املنازل القريبة ،جاء ليحذر من موجباهتا يف املصري( :وحيذركم اهلل
نفسه)  ..مث ليدل على السرمدية غري املتناهية اليت يظل هذا التحذير قائما فيها قال( :وإىل اهلل
املصري)  ..وذلك مصري ال تنقضي صريورته  ..ويف نفس هذا املعىن ،ورد ،يف مقام آخر ،قوله،
تبارك ،وتعاىل( :يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا  ..وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا  ..وحيذركم اهلل نفسه  ..واهلل رءوف بالعباد) .ومعىن قوله ،تبارك ،وتعاىل:
(واهلل رءوف بالعباد) أنه ،تعاىل ،فتح قلوبم على اإلطالق ،ويسر هلم أن حييطوا ،كل حني،
بشيء منه ،به يزيد كماهلم كماال ( ..وال حييطون بشيء من علمه ،إال مبا شاء)  ..وهو يشاء لنا،
مبحض فضله ،أن حنيط بشيء من علمه كل حلظة  ..وعن هذه املشيئة وردت اإلشارة ،يف قوله
تعاىل( :كل يوم هو يف شأن)  ..وإمنا شأنه إبداء ذاته احملجبة لعباده ليعرفوه  ..وليس يومه أربعا
وعشرين ساعة ،وإمنا هو (زمنية) إبداء الذات ،وتلك زمنية تتناهى يف الصغر حىت لتكاد أن خترج
عن الزمان ..
ويف معىن ما حيذرنا اهلل ،تبارك ،وتعاىل ،نفسه ،حيذرنا أنفسنا  ..فأنه ليس هناك ،غريها ،قاطعا لنا
عنه  ..ونفس كل منا نفسان :نفس دنيا ،ونفس عليا  ..فأما النفس الدنيا فهي احليوان  ..وأما
النفس العليا فهي اإلنسان الكامل ،الذي قلنا أن فينا (جرثومته)  ..وما ترقينا إال رفع أنفسنا الدنيا
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حنو أنفسنا العليا  ..ونفسنا العليا من نفسه ،تبارك ،وتعاىل ،فذلك معىن قوله( :يأيها الناس اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)  ..فإن هذه النفس الواحدة هي نفسه تبارك ،وتعاىل ..
ونفسنا الدنيا من نفسنا العليا ،وذلك معىن قوله( :وخلق منها زوجها) ،من سياق اآلية السابقة
نفسها ( ..يأيها الناس!! اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها)  ..فمن
نفس الرجل العليا خلقت نفسه الدنيا يف تنزل  ..وذلك ما أشارت إليه اآلية الكرمية( :لقد خلقنا
اإلنسان يف أحسن تقومي * مث رددناه أسفل سافلني)  ..ومن نفسه الدنيا خلقت زوجته – إمرأته
– يف تنزل هو انبثاق عنه خارجه  ..فاملرأة زوجه يف اخلارج  ..ونفسه الدنيا زوجه يف داخل بنيته
 ..والسياق السالف من قوله تعاىل( :وخلق منها زوجها) يتسع للمعنيني ،وإمنا خيصصه باملرأة قوله
تعاىل ،يف مواصلة السياق( :وبث منهما رجاال كثريا ،ونساء) ،وذلك حني يكون املعنيون الرجال
احلسيني ،والنساء احلسيات  ..وسياق اآلية يف متامه هو( :يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها ،وبث منهما رجاال كثريا ،ونساء ،واتقوا اهلل الذي تساءلون
به ،واألرحام  ..إن اهلل كان عليكم رقيبا) وتنزالت النفوس هذه هي اليت جعلت كل نفس عليا
تسيطر على النفس اليت دوهنا  ..والقاعدة العرفانية هي (لكل لطيف سلطان على كل كثيف)،
ذلك بأن كل لطيف إمنا هو أحدث عهدا بربه من كل كثيف  ..وهناك قولة تقول (للعارف على
اجلاهل والية طبيعية) وهي مأخوذة من سيطرة اللطائف على الكثائف  ..وهذه السيطرة هي السر
يف قوامة الرجال على النساء ،حيث قال ،جل من قائل( :الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل
بعضهم على بعض ،ومبا أنفقوا من أمواهلم) ..
النفس السفلى
وملا احنطت النفس السفلى عن النفس العليا ذهبت إىل أقصى درجات االحنطاط ،وهو عندنا
أبسط صور املادة ،وتلك هي ذرة غاز اهلايدروجني  ..وعن احنطاطها ،إىل أقصى درجات
االحنطاط ،وردت اإلشارة يف قوله تعاىل( :مث رددناه أسفل سافلني)  ..مث هي ،من تلك الدرجة
البعيدة ،أخذت تستأنف سريها راجعة إىل اهلل مبحض الفضل اإلهلي ،وإىل ذلك اإلشارة يف قوله
تعاىل ،بعد اآلية السالفة الذكر( :إال الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات  ..فلهم أجر غري ممنون) ..
وهذا األجر غري املمنون إمنا هو تعلق النفس السفلى بالنفس العليا  ..وقد ظهر هذا التعلق يف
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هذه املرحلة من مراحل الرجعى يف صورة العقل  ..فالعقل هو الزمام الذي به تقود النفس العليا
النفس السفلى  ..أو ،قل بعبارة أخرى ،إن العقل هو وسيط تطوير النفس السفلى حنو النفس
العليا ،ألن عليه قام التكليف بشريعة النهي واألمر ،واحلرام واحلالل  ..فهو ،بالتزامه جانب
احلالل ،ومحله إياها عليه ،واجتنابه جانب احلرام ،وإزعاجه إياها عنه ،يتسامى با عن تسفلها
نزوعا إىل العال  ..وهو ،حني يتجاىف عن احلرام ،ويزعجها عنه ،أمنا يضطرها لكبت بعض رغائبها
اخلاصة إستجابة لنداء الواجب ،الصادر من النفس العليا ،اليت هي يف اتصال مع اهلل ..
إن صورة األمر ،ببساطة ،هي أن النفس السفلى نفس حيوانية حافزها للسعي هو اللذة ،من
حيث هي لذة ،فلما هبط عليها العقل من جهة النفس العليا إمنا هبط عليها ليسوس شهوهتا ،فال
يسمح هلا منها إال مبا ال يعوق تساميها حنو النفس العليا  ..وهذا هو الغرض وراء التكليف
بشريعة األمر ،والنهي ،واحلالل ،واحلرام  ..ولقد لبثت النفس السفلى تتطور عن طريق اجلسد،
قبل ظهور العقل ،زمنا سحيقا ،وردت إليه اإلشارة يف قوله تعاىل( :هل أتى على اإلنسان حني من
الدهر مل يكن شيئا مذكورا؟؟)  ..وهذا الزمن السحيق هو الذي متت خالله التسوية املعنية يف
قوله تعاىل( :فإذا سويته)  ..فلما تأذن اهلل للنفس السفلى أن تتحرك بسرعة حنو النفس العليا
ركب فيها العقل ،وأمره بسياسة شهوهتا  ..وهذا العقل هو روح اهلل املنفوخ ،وإليه اإلشارة بقوله
تعاىل( :ونفخت فيه من روحي) وذلك من اآلية الكرمية( :وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا
من صلصال من محأ مسنون * فإذا سويته ،ونفخت فيه من روحي ،فقعوا له ساجدين * فسجد
املالئكة ،كلهم ،أمجعون * إال إبليس ،أىب أن يكون من الساجدين)  ..ومل يكن سجود املالئكة
له سجود عبادة ،وإمنا هو سجود تسخري إلعانته على الرب ،واخلري  ..وملا أىب إبليس أن يكون مع
الساجدين إمنا كان ذلك إشارة إىل ختذيله اإلنسان عن اخلري ،والرب ،ومن مث ،عن التسامي حنو
النفس العليا ،ابتغاء تسفيله ،وجذبه إىل أسفل سافلني ،حيث كان آنفا ،وحيث موطن إبليس
اآلن ..
العـقــل
العقل إذن هو الوسيط بني النفس العليا والنفس السفلى ،وهو الذي به سري اهلل النفس السفلى
حنو النفس العليا لتتم هدايتها إىل موطنها األول ،حيث مشارق األنوار  ..قال تعاىل يف ذلك:
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(قل يأيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم ،فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ،ومن ضل فإمنا يضل
عليها ،وما أنا عليكم بوكيل)  ..قوله( :من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه) يعين لنفسه العليا ..
وقوله( :ومن ضل فإمنا يضل عليها) يعين يضل يف نفسه السفلى بالسري يف ظلمات سراديب
الشهوة  ..قوله( :قد جاءكم احلق) يعين (احلق) سبب اهلداية ،وهو العقل ،يف املكان األول،
والشرع ،يف املكان الثاين  ..وقد أسلفنا القول إىل أن العقل ،ليسري النفس السفلى حنو النفس
العليا ،قد سيطر على شهواهتا مبيزان احلرام واحلالل ،فكبت بعضها ،وسرح بعضها ميارس نشاطه
 ..ووقع الكبت يف منطقة ما بني أعماق النفس السفلى ،حيث مركز الشهوة – القلب – وما بني
أعالها ،حيث مركز السيطرة – العقل ..
والعقل ،ملا كان ممدودا بالوحي ،فقد أصبح مفتوحا على النفس العليا  ..وهو ،ملا كان مقيدا
بالشرع ،فقد أصبح مسريا إىل النفس العليا  ..والكبت ،يف منطقة ما بني العقل والقلب ،يقع يف
سبع طبقات ،هي ما مسيت بالنفوس السبع  ..أدناها للقلب  ،األمارة  ..فإذا سارت شوطها إىل
أن ردها العقل ،وحال بينها وبني تنفيذ أمرها بالسوء ،إنكسرت موجتها ،فأخذت يف طريق العودة
 ..وهو طريق غري طريقها الذي سلكته أوال ،ولكنه مواز له  ..وعند انكسارها ،راجعة ،تكون يف
مرتبة النفس اللوامة  ..مث هي ،إذا وصلت إىل حاشية القلب تكون قد قطعت مراحل امللهمة،
واملطمئنة ،والراضية ،واملرضية ،وأصبحت يف موازاة النفس األمارة ،غري أن منزلتها هي منزلة النفس
الكاملة  ..ومع ذلك ،فهي ليست يف سويداء القلب ،وإمنا هي على حواشيه  ..وتطلب يف ترقيها
زيادة كماهلا ،كل حني ،وهي ،كلما كملت ،قربت من سويداء القلب  ..ويف السويداء كماهلا
املطلق  ..وسريها إىل كماهلا املطلق سري سرمدي ،ال ينقضي  ..وكمال النفس املطلق يف وصوهلا
عائدة إىل نفس اهلل ،حيث تنزلت أول أمرها  ..ويف سويداء كل القلوب ذات اهلل ،قلوب األحياء،
وقلوب اجلمادات – مراكز ذرات املادة –
الضمري والسريرة
عندما يتحدث الدكتور عن الضمري ،وعن السريرة ،يظهر اخللط يف حديثه بصورة تدل على عدم
الدقة يف املعاين  ..فهو يقول من حديثه الذي أسلفنا إيراده من صفحيت  39و( :40إن السريرة
هي حمل اإلبتالء ،وحمل احملاسبة والسريرة هي السر املتجاوز للظروف واجملتمع والبيئة والرتبية كما
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أسلفنا يف شرحنا املسهب  ..فهي املبادرة املطلقة واالبتداء املطلق الذي أعتقه اهلل من كل القيود
 ..إهنا روحك ذاهتا وهي الكاشفة عن حقيقتك مبثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فرديتك ..
وروحك فيها من حرية اهلل ألهنا نفخة منه ..
(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) وألن فيك ذلك القبس من اهلل وألنه
كرمك حبرية اإلرادة فأنت حماسب على هذه احلرية .وهذا منتهى العطاء اإلهلي  ..ومنتهى العدل
أيضا) هذا ما قاله الدكتور!! فما هو احلق يف أمر السريرة؟؟ أول ما جتب اإلشارة إليه هو أن
السريرة هي منطقة كتمان السر  ..وكتمان السر عكسه اجلهر بالسر  ..وكل سر ،دونه سر أدق
منه ،تكون له منطقة أدق ،يف السريرة تقابله  ..قال تعاىل يف ذلك( :وإن جتهر بالقول فإنه يعلم
السر ،وأخفى) ههنا إشارة إىل اجلهر ،وهو التعبري عن السر بالقول ،وأشار إىل السر ،وهو حديث
العقل دون اجلهر ،وأشار إىل ما هو أخفى من السر( :السر وأخفى)  ..وتتفاوت منازل اخلفاء
حىت تصل إىل منطقة النفس الكاملة  ..فليست لإلنسان سريرة واحدة ،وإمنا له سرائر كثر ،قال
تعاىل يف ذلك( :فلينظر اإلنسان مم خلق؟ * خلق من ماء دافق * خيرج من بني الصلب والرتائب
* إنه على رجعه لقادر * يوم تبلى السرائر * فما له من قوة وال ناصر)  ..لكل منزلة من منازل
النفوس سريرة تقابلها ،وتلك سريرة تدق كلما علت مرتبة النفس يف درجة الكمال ،فهناك السريرة
يف مرتبة النفس اللوامة  ..وهذه االسم الغالب عليها هو الضمري  ..وهناك السريرة يف مرتبة النفس
امللهمة  ..وهذا هو االسم الشائع عندما نتحدث عن السريرة باعتبارها مكان السر ،وإىل ذلك
اإلشارة يف قوله تعاىل( :قالوا :إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل  ..فأسرها يوسف يف نفسه ،ومل
يبدها هلم ،قال :أنتم شر مكانا ،واهلل اعلم مبا تصفون .. ).والسرائر ،عندما تتداعى إىل النفس
الكاملة ،تكون قد قطعت طبقات العقل ،وهو مرحلة اإلدراك (الشفعي) وأطلت على القلب،
وهو مركز اإلدراك (الوتري)  ..وقد وردت اإلشارة إىل السر يف طبقات العقل ،حيث اإلدراك
الشفعي ،وإىل السر يف سويداء القلب ،حيث اإلدراك الوتري ،يف قوله تعاىل( :وأسروا قولكم ،أو
اجهروا به  ..إنه عليم بذات الصدور * أال يعلم من خلق وهو ،اللطيف اخلبري؟)  ..قوله (وأسروا
قولكم) ،إشارة إىل اإلسرار يف منازل السريرة املختلفة يف مقابل منازل النفوس  ..قوله (إنه عليم
بذات الصدور) إشارة إىل سريرة السرائر ،اليت ال يعلمها إال اهلل ،وإىل هذا السر الدقيق يف سريرة
السرائر ،والذي ال يعلمه إال هو وردت اإلشارة يف اآلية الثانية (أال يعلم من خلق وهو ،اللطيف
اخلبري؟)  ..فإن لطف السر ،ههنا ،يقابله اسم اهلل اللطيف ،فإنه هو كفؤه ،بل هو هو  ..فأنت
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حني تتحدث عن السريرة اليت تبتلى ،يف قوله( :يوم تبلى السرائر) ،ال تعدو أن تكون متحدثا عن
السر يف طبقات العقل ،ألن هذا السر هو جمال اإلميان ،وجمال النية ،اللذين ال يكون عمل صاحلا
بغريمها معا  ..والسر يف منطقة العقول ليس معفيا من القيود ،فإنه إمنا مسي العقل عقال ألنه
معقول ،ومقيد  ..هو مقيد بعجزه عن اإلدراك يف منطقة الوترية  ..ومن مث ،فإن قولك( :إن
السريرة هي حمل اإلبتالء ،وحمل احملاسبة… والسريرة هي السر املتجاوز للظروف واجملتمع والبيئة
والرتبية كما أسلفنا يف شرحنا املسهب  ..فهي املبادرة املطلقة واإلبتداء املطلق الذي أعتقه اهلل من
كل القيود) ،قول يتناقض مع بعضه ،يف املكان األول ،مث أنه غري دقيق ،الدقة العرفانية الكافية ،يف
املكان الثاين  ..كأنك تريد سر األسرار يف سويداء القلوب ،وهذا ليس هو اإلنسان ،وإمنا هو
ذات اهلل ،وهو املقيد لإلنسان ،واملسري له  ..وإىل ذلك التسيري اإلشارة بقوله تعاىل( :يا أيها
اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا ،فمالقيه)  ..وإليه أيضا اإلشارة بقوله تعاىل( :إن كل من يف
السموات ،واألرض ،إال آيت الرمحن عبدا * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة
فردا) ..
من خصائص القرآن
إن اإلنسان مسري ،ما يف ذلك أدىن ريب ،وهذا األمر هو أصل التوحيد  ..والقرآن كله موظف
لتوكيده ،ولكن فهمه حيتاج إىل إطالع على دقائق أسرار القرآن  ..وأنت تقول من صفحة :32
(وألن القرآن كتاب دين وليس كتاب فلسفة فإنه يكتفي بالومض والرمز واإلشارة واللمحة).
فكأنك تريد أن تقول أن القرآن لو كان كتاب فلسفة الستقصى هذا األمر استقصاء ،ولكنه ،ملا
كان كتاب دين ،مل يكن ذلك جماله  ..والقرآن ليس كتاب فلسفة ،ما يف ذلك أدىن ريب ،وإنه
ليتنزه عن ذلك ألنه يف معارفه يغطي منطقة الفلسفة ،ويتجاوزها إىل منطقة وراءها ،حيث تنتهي
قوة اإلدراك الشفعي – العقل– وتبتدئ منطقة اإلدراك الوتري – القلب ..
وألن القرآن كتاب دين ،وليس كتاب فلسفة ،فإنه قد ركز على حتصيل العلم عن طريق املمارسة،
وليس عن طريق القراءة واإلطالع  ..ومراده من توكيد املمارسة – العبادة واملعاملة – ترويض
العقل ليتخلص من أوهام ما تعطي ظواهر األشياء ،كي ينفذ إىل ما عليه األمر يف بواطنها ..
وهو ،لكي يصل إىل غرضه هذا ،يتخذ الظواهر جمازا إىل البواطن ،فهو ال يعارض ما تعطي بدائه
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احلواس ،وال ما تعطي بدائه العقول  ..فإذا كان النظر يعطي أن األرض مسطحة فإن القرآن ال
يصادم هذه البداهة املرئية ،وإمنا يسري يف إجتاهها ،فيقول( :والسماء بنيناها بأيد  ..وإنا ملوسعون *
واألرض فرشناها ،فنعم املاهدون) ويقول( :الذي جعل لكم األرض فراشا ،والسماء بناء ،وأنزل
من السماء ماء ،فأخرج به من الثمرات رزقا لكم  ..فال جتعلوا هلل أندادا ،وأنتم تعلمون) ويقول:
(واهلل جعل لكم األرض بساطا * لتسلكوا منها سبال فجاجا)  ..فأنت ال جتد ما يزعجك حني
تقرأ عبارة( :واألرض فرشناها)  ..أو عبارة( :جعل لكم األرض فراشا)  ..أو عبارة( :جعل لكم
األرض بساطا)  ..ألن كل هذه العبارات تستقيم مع ما تعتقده احلق يف أمر األرض كما يعطيك
نظرك  ..وإمنا أنت مل تنزعج ألن القرآن قد جارى وهم حواسك ،ريثما خيلصك من هذا الوهم
بتسيريك من ظواهر األمور إىل بواطنها  ..وبواطنها ،يف هذا األمر ،هي ما تعطيه العقول ،بعد
غربلة معطيات احلواس  ..مث ان للعقول ومها ،كما للحواس وهم ،بيد أنه أدق وأخفى  ..والقرآن
جياري وهم العقول ،كما جياري وهم احلواس  ..ووهم العقول يتمركز يف توهم اإلرادة ،ذلك بأن
العقول تسيطر على حركاتنا اإلرادية ،فمدت هلا هذه السيطرة اىل أن تومهنا أننا منلك إرادة
مستقلة ،با نفعل ،أو نرتك الفعل ،وجييء القرآن يف هذا الباب متمشيا مع هذا الوهم ،ريثما
ينقلنا منه ،نقال وئيدا ،من خالل ممارسة العبادة  ..فهو يقول ،مثال ،يف ذلك( :ملن شاء منكم أن
يستقيم)  ..وعلى هذه اآلية ،وما تقرر ،قام التكليف ،وشرعت الشريعة ،وأصبحنا مأمورين،
ومنهيني  ..فإذا هنضنا بعبء تكليفنا بتشمري ،وجد ،أدانا ذلك التشمري ،واجلد يف العبادة ،إىل أن
نستيقن ،بفضل جتويد التوحيد ،أن اإلرادة ملريد واحد ،وأن املشيئة ملشيء واحد  ..وحينئذ خياطبنا
القرآن يف مستوى جديد فيقول( :وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العاملني)  ..قوله( :ملن شاء
منكم أن يستقيم) ،آية شريعة  ..وقوله( :وما تشاءون إال أن يشاء اهلل رب العاملني) ،آية حقيقة
 ..والشريعة ظاهر ،واحلقيقة باطن الشريعة  ..واحلكمة يف هنج القرآن هذا النهج هي أن القرآن
كتاب عقيدة يف التوحيد  ..والعقيدة يف التوحيد ،يف حد ذاهتا ،عقبة على املدعوين إليها ،فلم يرد
احلكيم أن يضيف إىل عقبة الدعوة إىل التوحيد عقبة أخرى مبعارضة أوهام احلواس ،وأوهام
العقول ،من الربهة األوىل  ..وأهم من هذه ،أن بواطن األمور ليس إليها من سبيل ،إال سبيل
اعتبار ظواهرها  ..واهلل تعاىل يقول يف ذلك( :سنريهم آياتنا يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني
هلم أنه احلق  ..أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟)  ..فآيات اآلفاق ظواهر ،وإدراكها
عن طريق احلواس الظاهرة ،وعن طريق العقول اليت تستمد مدركاهتا من معطيات هذه احلواس ..
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وآيات النفوس بواطن ،وهي إمنا تدرك بالعقول املروضة بأدب الشريعة ،وبأدب احلقيقة – بأدب
القرآن – هذا النهج احلكيم من القرآن يقوم على أسلوبني :أسلوب طردي ،وأسلوب عكسي ..
فاما األسلوب الطردي فيبدأ بتعليمنا من اخلارج ،وميشي حنو الداخل ،حىت إذا وصل بذا النهج
إىل أعماق نفوسنا – وتلك هي مرتبة النفس الكاملة – بدأ باألسلوب العكسي ،وهو تعليمنا عن
كوننا اخلارجي من داخلنا  ..ذلك بأنا نكون ،حينئذ ،قد بلغنا مشارف احلقيقة األزلية املركوزة يف
سويداوات قلوبنا  ..وهو يقول يف ذلك ،بصورة تشبه التوبيخ ،من اآلية السالفة( :أومل يكف بربك
أنه على كل شيء شهيد؟؟) فقولك ،إذن ،أن (القرآن كتاب دين ،وليس كتاب فلسفة) ،ال جيد
تربيره إال يف أن القرآن كتاب تسليك ،وأنه خيتط السري من ظواهر األمور إىل بواطنها برسم أسلوب
العبادة ،وأسلوب املعاملة  ..والقاعدة يف تعليمه البواطن عن طريق الظواهر قوله تعاىل( :واتقوا اهلل
ويعلمكم اهلل)  ..وقول املعصوم( :من عمل مبا علم ،أورثه اهلل علم ما مل يعلم)  ..فهو يعين هنا:
من عمل مبا علم من ظاهر الشريعة ،علمه اهلل ما جهل من بواطن احلقيقة ..
مث ان القرآن مثان  ..قال تعاىل يف ذلك( :اهلل نزل أحسن احلديث ،كتابا ،متشابا ،مثاين ..
تقشعر منه جلود الذين خيشون ربم ،مث تلني جلودهم ،وقلوبم إىل ذكر اهلل  ..ذلك هدى اهلل
يهدي به من يشاء  ..ومن يضلل اهلل فما له من هاد) فهو يسوق معانيه :معنيني ،معنيني  ..معىن
بعيدا عند الرب ،ومعىن قريبا تنزل إلدراك العبد  ..واملعىن البعيد هو املعىن الباطن ،واملعىن القريب
هو املعىن الظاهر  ..أو قل ،إن شئت ،أن املعىن البعيد هو احلقيقة ،وأن املعىن القريب هو الشريعة
 ..والشريعة ،حني متارس ،يف التطبيق ،ويف املعاملة ،تكون جمازا ،وطريقا ،يؤدي بالسالك إىل
احلقيقة  ..قال تعاىل( :مث تلني جلودهم ،وقلوبم) ،فأقام اجللود مقام الظاهر ،وأقام القلوب مقام
الباطن ..
إن خصائص القرآن كثرية ،وما أوردناه هنا يكفي للدخول على فهم اآليات اليت أوردهتا أنت يف
فصل (خمري أم مسري) من كتابك هذا الذي حنن بصدده اآلن ..
فهم القرآن
ومن خصائص القرآن أنه ال يفهم عن طريق اللغة وحدها ،وإمنا يفهم عن طريق التوحيد  ..واللغة
إمنا تأخذ مدلوالهتا من املعاين اليت يفيضها التوحيد على من جودوا التوحيد  ..ومن أجل التمثيل
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على ذلك نذكر (علم) اهلل الذي كثريا ما يرد يف تفسريك لآليات  ..فإنا عندما نكون ضعافا يف
التوحيد نقيس علم اهلل بعلمنا حنن  ..وحنن إمنا نعلم باجلارحة – بالعقل – وعلمنا قد يتخلف عن
التنفيذ ،وذلك ملكان نقصه  ..فنحن قد نعلم شيئا مث ال منلك تنفيذه  ..وعلم اهلل خيتلف عن
ذلك ،فهو تعاىل ال يعلم جبارحة ،وإمنا يعلم بذاته  ..فإذا قال( :واهلل يعلم ما تصنعون) فإن معىن
هذا :أن اهلل يصنع لكم ما تصنعون ألنفسكم  ..وهذا يسوق إىل وحدة الفاعل  ..ويف تنزالت
علم اهلل جييء علمه بأمسائه ،بعد علمه بذاته ،مث جييء علمه بصفاته ،مث علمه بأفعاله  ..أي العلم
يف منازل الذات ،واألمساء ،والصفات ،واألفعال  ..فهو تعاىل قد يرتاخى تنفيذ علمه يف مراتب
التنزالت ،ولكنه ،يف منازل املعارج إىل الذات ،ينفذ ،من غري أدىن ريب  ..وههنا يدخل عنصر
الزمن ..
قال املعصوم( :إن اهلل ال يعجل بعجلة أحدكم)  ..وقال تعاىل يف ذلك( :أهنم يكيدون كيدا *
وأكيد كيدا * فمهل الكافرين  ..أمهلهم رويدا) وقال تعاىل( :فال تعجل عليهم ،إمنا نعد هلم عدا)
 ..وليس شيء خارجا عن ملك اهلل ،فإن له الدنيا ،واآلخرة  ..قال تعاىل( :إن علينا للهدى *
وإن لنا لآلخرة ،واألوىل) فمن مل يؤمن اليوم فهو مؤمن غدا ،ال حمالة ..
فإذا استقر هذا يف األذهان فإن خطأ فهمك للقرآن يتضح يف قولك( :لقد رفض اهلل أن يكره
الناس على اإلميان كان هذا يف إمكانه ولكنه أراد لإلنسان أن يكون حرا خمتارا خيتار اإلميان أو
الكفر كما يشاء)  ..وقد كان هذا القول منك يف صفحة  ،32وكان تعليقا على اآلية الكرمية:
(ولو شاء ربك آلمن من يف األرض ،كلهم ،مجيعا ،أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني؟) ..
فإن الفهم احلق يقضي بأن اهلل قد شاء ملن (يف األرض ،كلهم ،مجيعا) أن يؤمنوا ولكن يف املآل،
وليس يف احلال  ..ومثل هذا يقال عن قوله تعاىل( :ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها)  ..وقياس
الدكتور علم اهلل بعلمنا حنن يظهر جليا يف قوله من صفحة  37وصفحة ( :38فقد علم مسبقا
وسلفا بأن اإلنسان سيفسد يف األرض وسيسفك الدم ويظلم نفسه ويظلم اآلخرين  ..ويستحق
بذلك درجات متفاوتة من العقوبة  ..كل هذا كان يف سابق علمه .وليس هذا باجلرب وال باحلتم ..
ولكن  ..كما حيدث أن تتوسم يف أحد أبنائك حب العلم والتحصيل فتمده بالتسهيالت
والتيسريات وتبعثه إىل اخلارج يف بعثة  ..وترى يف اآلخر العكوف على الفساد وصحبة السوء
فتكتفي مبا له من حظ حمدود من التعليم يف بلده  ..ولو فعلت عكس ذلك لكنت ظاملا ..
وألكرهت أبناءك على غري طبائعهم ..
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كما أن هذا التوسم املسبق ليس فيه عنصر إكراه وال جرب  ..إمنا هو جمرد سبق علم  ..فأنت
تعلم مسبقا من أخالق ولدك بأنه سوف ينصرف إىل اللعب ويهمل كتبه  ..فإذا انصرف إىل
اللعب بالفعل وأمهل كتبه فإن ذلك ال يكون إكراها منك وال جربا وال عنوة وإمنا ألن هذه طبيعته
اليت سبق علمك إليها  ..وإمنا تأيت التجربة فتكشف له نفسه  ..وبذلك حيق عليه العقاب صدقا
وعدال  ..فقد علم من نفسه ما مل يكن يعلم) ..
أما حنن فقد أسلفنا القول إىل خطأ هذا القياس  ..فإن ما علمه اهلل فعله ،إن مل يكن يف العاجل،
ففي اآلجل  ..واهلل تعاىل يقول عن فعله( :إنا كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرنا إال واحدة كلمح
بالبصر)  ..فأما أمره فهو علمه بالذات ،وأما قدره فهو تنزل علمه يف مراتب األمساء ،والصفات،
واألفعال  ..والعلم إمنا نزل هلذه املراتب لينفذ يف الزمان ،واملكان  ..ومن الزمان واملكان ،الدنيا
واآلخرة  ..والعلم بالذات خري حمض ،وهدى ال ضالل فيه  ..ومن مث ،فمصري كل ضال ،اليوم،
إىل اهلداية ،غدا  ..كان ذلك على ربك حتما مقضيا  ..ويف ذلك يقول تعاىل( :إن علينا للهدى،
وإن لنا لآلخرة ،واألوىل)  ..ههنا إشارة إىل القضاء ،والقدر  ..أشار إىل القضاء بقوله( :وما أمرنا
إال واحدة كلمح بالبصر)  ..وأشار إىل القدر بقوله( :إنا كل شيء خلقناه بقدر)  ..والقضاء هو
سر القدر ،وهو خري حمض ،ما للشر إليه من سبيل  ..والقدر هو تنفيذ القضاء يف الزمان،
واملكان  ..وهو قد اتسع للخري ،وللشر ،ألنه ،بدخوله يف الزمان واملكان ،قد دخل منطقة الثنائية،
وهي منطقة التعليم ،ومنطقة تذكري العقول مبا نسيت  ..قال تعاىل يف ذلك( :ومن كل شيء
خلقنا زوجني لعلكم تذكرون) ..
وبني القضاء والقدر منازل علم اهلل يف التنزالت ،بني الذات ،واألمساء ،والصفات ،واألفعال ..
فهل خيطر ببال أحد أن علم اهلل ال ينفذ ،وإمنا يكون جمرد (سبق علم)؟؟
والدكتور يقول( :حينما تقضي اللحظة أن ختتار فأنت ختتار نفسك بالفعل (إنا هديناه السبيل إما
شاكرا وإما كفورا)  ..ويف لفظ (إما) يبدو عنصر االختيار واضحا حمددا)  ..هذا ما قاله الدكتور،
يف صفحة  .. 44فهو يفهم من اآلية :إن اإلنسان أوقف يف مفرتق طريقي الشكر ،والكفر ..
وقيل له :أيهما ختتار؟؟ والفهم الواضح ان اإلنسان الواحد هدي سبيلي الشكر ،والكفر  ..فهو،
تارة ،شاكر ،وهو ،تارة ،كافر  ..وهذا يؤخذ من طبيعة النشأة  ..وهو أيضا أس كمال النشأة ..
قال املعصوم ،يف ذلك (إن مل ختطئوا وتستغفروا ،فسيأت اهلل بقوم خيطئون ،ويستغفرون ،فيغفر
هلم)  ..فاإلنسان ،جببلته ،خطاء ،وأويت القابلية ليتعلم من اخلطأ  ..واخلطأ يقابل ،من اآلية ،كلمة
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(كفورا) ،والتعلم من اخلطأ يقابل منها كلمة (شاكرا)  ..فهو مسري إىل اخلطأ ،مسري إىل الصواب،
من غري أن يشعر بذا التسيري ،وذلك ملكان لطف التدخل يف حريته  ..فاإلنسان الواحد هو
شاكر يف آونة ،كفور يف أخرى  ..فمن غلبت حاالت شكره حاالت كفره فهو مهتد  ..ومن
غلبت حاالت كفره حاالت شكره فهو ضال  ..هذا ال مينع أن يكون يف الناس كفور ال يعرف
إىل الشكر بلسان املقال سبيال  ..ولكن هذا الكفور ،يف احلال ،سينتهي به الكفر إىل الشكر ،يف
املآل  ..فإنك إن تزعم غري ذلك ،فقد ينتهي بك القول إىل أن الشر أصل يف الوجود ،كاخلري
متاما ،وهذا قول يرفضه التوحيد رفضا تاما  ..فلم يبق إال أن الشر فرع ،واخلري أصل  ..وهذا يعين
أن من سار يف طريق الشر باختياره ،كما تزعم أنت ،إمنا سري فيه تسيريا ،من غري أن يدري أنه
مسري ،فإن الطريق يف (احلقيقة) واحد ،ولكنه يف (الشريعة) طريقان ..
وأنت تقول من نفس الصفحة ((ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها) أي فتح أمامها سبيل
اخلري والشر وتركها أمام الطريقني لتختار  ..وهلذا قال فجورها وتقواها ،ومل يقل (أو) تقواها ،ألنه
فتح الطريقني معا ليجعل للنفس االختيار ومل جيربها على أحد الطريقني  ..ولذلك أردف موضحا:
(قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) ،فرد الفالح واخليبة للنفس املخرية ،ويف آية أخرى
يوضح األمر أكثر فيقول( :وهديناه النجدين) أي هديناه إىل مفرتق طريقني خيتار أيهما  ..إن
النية حرة والسريرة حرة يف إضمار ما تشاء  ..أما الفعل فهو حر ومقدور يف ذات الوقت)  ..هذا
ما تقوله أنت ،وهو قول يدل على أنك ترى أن التقوى والفجور طريقان ،خمتلفان أصال  ..وترى
أن من اختذ طريق الفجور سيلج به الفجور إىل غري هناية  ..هذا يفهم بالضرورة ،من قولك( :ومل
يقل أو تقواها ألنه فتح الطريقني معا ليجعل للنفس االختيار ومل جيربها على أحد الطريقني) ..
واخلطأ ،يف مثل هذا الزعم ،هو ،كما أسلفنا القول ،أنه جيعل طريق الفجور أصال ،كطريق التقوى
متاما  ..وهذا أمر خمتل يف ميزان التوحيد ..
وليس هناك حجة لك فيما أوردت من قوله تعاىل( :قد أفلح من زكاها ،وقد خاب من دساها) ..
وزعمت أنه رد( :الفالح واخليبة للنفس املخرية)  ..فإنه إمنا رده الفالح هنا يتمشى مع ظاهر
الشريعة فقط  ..فهو الذي يسر الفالح للنفس املفلحة ،وما كان هلا منه بد  ..وهو الذي يسر
اخليبة للنفس اخلائبة ،وساقها إليها ،وما كان هلا منها بد  ..مث هو نسب الفالح للنفس املفلحة،
ونسب اخليبة للنفس اخلائبة  ..وما كان أليهما يد بالفالح ،وال باخليبة  ..فإن كل نفس قد
هديت فجورها ،وتقواها  ..فهي فاجرة تارة ،ومتقية أخرى ،فمن غلب فجوره تقواه فهو الذي
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خاب ،ومن غلبت تقواه فجوره فهو الذي أفلح  ..واهلل ،من وراء هذا وذاك حميط  ..وقول اهلل
تعاىل( :وهديناه النجدين) شديد الوضوح ،يف ذلك  ..أقرأ( :أمل جنعل له عينني * ولسانا وشفتني
* وهديناه النجدين) فالعينان جمعولتان ،والشفتان جمعولتان ،والنجدان مهديان  ..فهوال ميلك
امتناعا على أن تكون له عينان ،أو أن تكون له شفتان ،أو أن يكون له جندان ،على حد سواء
 ..أما قولك يف فهم هذه اآلية( :أي هديناه إىل مفرتق طريقني خيتار أيهما) ،فإمنا هو قول أملته
عليك رغبتك املسبقة يف أن يكون املعىن مالئما ملا تريد أنت  ..وأما قولك( :والسريرة حرة يف
إضمارها ملا تشاء) ،فهو قول واضح اخلطأ  ..وأول ما جتب اإلشارة إليه هو أن السريرة ال تضمر،
وإمنا الذي يضمر هو العقل  ..ويكون مكان اإلضمار يف السريرة  ..والعقل ليس حرا يف إضمار
ما يشاء  ،ما دام عاجزا عن أن يعلم ما يشاء  ..واهلل تعاىل يقول( :وال حييطون بشيء من علمه،
إال مبا شاء)  ..فأصبحت مشيئة العقل يف أن يضمر يف السريرة مقيدة ،ومسرية مبشيئة اهلل ،وهذا
هو التسيري ،ال التخيري  ..أما قولك( :أما الفعل فهو حر ومقدور يف ذات الوقت) ،فهو قول ال
يستقيم ،إال لدى النظرة األوىل ،فإنه لدى النظرة الدقيقة ،وعند متديد األمور إىل هنايتها املنطقية،
ال بد أن يظهر أن احلرية حماط با ،وأن القدر هو األصل ،وذلك للسبب البسيط الذي ذكرناه،
وهو أن العقل ال ميلك أن يعلم ما يريد ،فهو ال ميلك ،إذن ،أن يكون حرا ،ال يف الفكر ،وال يف
الفعل  ..وأنت تقول يف متابعة هذه األفكار ،من صفحة ( :45وكل واحد منا له نصيبه من حرية
الفعل  ..والذي يقول باجلربية سوف يقع يف مأزق حينما نسأله كيف مييز بني يده حيركها يف حرية
ويكتب با ما يشاء  ..وبني يده وهي أسرية ترتعش قهرا يف رجفة احلمى  ..هنا أمامنا حالتان
واضحتان ،حرية يف حالة الصحة ،وجربية يف حالة املرض ولو كانت اجلربية اليت يقول با صحيحة
ملا أمكن أن مييز بداهة بني احلالني  ..وملا أمكن أن تقوم احلالتان أصال  ..إن حرية الفعل إذن
حقيقة  ..والقدر أيضا حقيقة  ..واملشكلة هي أن حناول أن نفهم هذا االزدواج وكيف ال يلغي
الواحد منه اآلخر  ..كيف ال يلغي القدر احلرية  ..وكيف ال تلغي احلرية القدر  ..وهذا أمر
نستشفه من اآليات استشفافا  ..فهي تلمح وال تصرح ،حىت ال تلقي بالناس يف بلبلة .يقول اهلل
يف كتابه (إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني) ..
لو شاء لفعل ولكنه مل يفعل  ..ألنه مل يشأ أن يقهرنا على إميان فتنتفي بذلك حرية االختيار اليت
جعل منها جوهر وجودنا  ..فقد أراد لنا أن نكون أحرارا ،نؤمن أو نكفر ).هذا ما قلته أنت ..
أما أنا فلست أرى هذا (املأزق) الذي تزعم أن من يقول باجلربية يقع فيه حينما تسأله( :كيف
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مييز بني يده حيركها يف حرية ويكتب با ما يشاء  ..وبني يده وهي أسرية ترتعش قهرا يف رجفة
احلمى؟) ..
فاألمر جد بسيط  ..فإن احلالتني من بعضهما  ..فاليد ،قبل احلمى ،مل تكن حرة ،وإمنا هي
مقيدة ،وكل ما هناك أن أسباب القيد مل تربز لنا يف وضوح إال بعد اإلصابة باحلمى  ..فنحن قد
كنا يف غفلة عن القيد ،وهو خفي ،فانتبهنا من غفلتنا عندما صار القيد ظاهرا للعيان  ..وأنت،
كطبيب ،ال بد تعلم أن كل جسم مهيأ لإلصابة باحلمى ،وأن جرثوم احلمى قد يكون كامنا يف
أي جسم ،يرتقب فرصة الظهور  ..وقد نكون حنن غافلني عن كمونه ،وال ننتبه من غفلتنا إال بعد
ظهور احلمى  ..فهل تنفي غفلتنا هذه كون اجلسم يف احلالتني – حالة الكمون ،وحالة الربوز –
مصابا باحلمى؟ ..
إن االختالف اختالف مقدار ،ال اختالف نوع  ..ههنا يظهر جليا أن الذي ساقك إىل اخلطأ
هو احلركة اإلرادية يف اليد  ..وحركاتنا اإلرادية هي اليت سولت ألنفسنا أن تزعم أن هلا إرادة ..
واحلذق يقضي بأال ننساق وراء هذا الوهم ،ألننا ،إىل أيسر تقدير ،نعلم أن هناك ،يف إهابنا،
حركات ال ختضع إلرادتنا  ..وأنت ،كطبيب ،تعلم أنه ال سيطرة لك على ضربات قلبك ،وتعلم
أن الدم الذي يضخه قلبك يغذي الدماغ ،ويف الدماغ مراكز احلركات اإلرادية اليت تظهر على اليد
مثال  ..فكيف جيوز لك أن تتخيل أن حركة اليد حرة بعد كل هذا؟؟ وأما قولك( :أن حرية الفعل
إذن حقيقة  ..والقدر أيضا حقيقة) ،فهو قول ال عربة به ،ألن احلقيقة واحدة  ..وأما قولك:
(واملشكلة هي أن حناول أن نفهم هذا االزدواج ،وكيف ال يلغي الواحد منه اآلخر  ..كيف ال
يلغي القدر احلرية  ..وكيف ال تلغي احلرية القدر؟) ،فقول صحيح ،ولكنا ال جند أنك اهتديت،
فيما قلت يف كتابك هذا ،أو هديت ،إىل فهم اإلزدواج  ..وأسوأ من هذا!! فإنك قد ضللت عنه
 ..فأنت ،عند احلديث عن آية( :وما رميت إذ رميت ،ولكن اهلل رمى) ،قلت( :يأتيك النصر
بيدك وبيد اهلل يف ذات الوقت فتكون يدك حلظة االنتصار هي يد اهلل ورميتك رميته ومشيئتك
مشيئته) وهذا القول ال يوضح االزدواجية ،وإمنا ميحقها  ..والقول الذي يوضح االزدواجية يف
اآلية( :وما رميت إذ رميت ،ولكن اهلل رمى) ،هو أن يقال :وما رميت ،يف (احلقيقة) ،إذ رميت يف
(الشريعة) ولكن اهلل رمى ،يف احلالتني  ..فاليد اليت رمت هي يدك أنت يف ظاهر األمر ،ولكنها
يده هو يف باطن األمر  ..فاالزدواجية إمنا هي بني (الشريعة) و(احلقيقة)  ..فإنا ،يف حكم
الشريعة ،نستقل بإرادة تفعل ،وحناسب على الفعل ،ويف حكم احلقيقة ،الفاعل إمنا هو الواحد ..
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وعلى هذا القياس فإن حرية الفعل اليت تزعمها أنت إمنا هي حرية ظاهرة ،وهي ،يف احلقيقة ،حماط
با ،ومسرية إىل ما يريد احمليط  ..فينتهي با األمر إىل أن تكون تسيريا ال حرية ،وإمنا خفي األمر
علينا ألن اهلل ،تبارك ،وتعاىل ،إمنا يسرينا عن طريق عقولنا ،ويتدخل ،يف هذا التسيري ،يف لطف
بالغ ،حىت لقد جاز علينا الوهم أنا خمريون  ..وهاك آيات ،هن آية ،يف لطف تدخل اإلرادة
اإلهلية يف اإلرادة البشرية لتسريها ،من غري أن تزعجها( :إذ أنتم بالعدوة الدنيا ،وهم بالعدوة
القصوى ،والركب أسفل منكم ،ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد  ..ولكن ،ليقضي اهلل أمرا كان
مفعوال  ..ليهلك من هلك عن بينة  ..وحييا من حيي عن بينة  ..وأن اهلل لسميع عليم * إذ
يريكهم اهلل ،يف منامك ،قليال  ..ولو أراكهم كثريا لفشلتم ،ولتنازعتم يف األمر  ..ولكن اهلل سلم
 ..إنه عليم بذات الصدور * وإذ يريكموهم ،إذ التقيتم ،يف أعينكم ،قليال ،ويقللكم يف أعينهم،
ليقضي اهلل أمرا كان مفعوال ،وإىل اهلل ترجع األمور)  ..فاهلل هو الذي أحكم اللقاء بني الفريقني،
وما كان هلما أن يلتقيا من عند أنفسهم( :ولو تواعدمت إلختلفتم يف امليعاد)  ..ملاذا أحكم اهلل
لقاء الفريقني؟؟ (ليقضي اهلل أمرا كان مفعوال!!) واهلل ،ليقضي هذا األمر ،يري نبيه ،يف منامه،
أعداءه قليال ،فيصمم على قتاهلم  ..ولو أرامهوه كثريا ما صمم ( ..ولو أراكهم كثريا لفشلتم،
ولتنازعتم يف األمر  .. )..وإمنا كانت تلك الرؤيا ليصمم النيب على القتال و (ليقضي اهلل أمرا كان
مفعوال)  ..مث ان اهلل يري النيب وأصحابه أعداءهم قليلني يف أعينهم ،فيصمموا على قتاهلم  ..وهو
يري املشركني املؤمنني قليلني يف أعينهم ،فيصمموا على قتاهلم أيضا  ..ملاذا كل أولئك؟؟ (ليقضي
اهلل أمرا كان مفعوال وإىل اهلل ترجع األمور)  ..جيري كل أولئك ،على املؤمنني ،وعلى املشركني ،من
غري أن تنزعج إرادة فرد من الفريقني بتدخل اإلرادة اإلهلية يف تصميمه  ..ذلك جتليه بامسه اللطيف
..
أما قولك يف فهمك آلية( :إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ،فظلت أعناقهم هلا خاضعني) ..
(لو شاء لفعل ولكنه مل يفعل) فقول ينقصه العلم بدقائق الفعل اإلهلي ،فإنه قد شاء ،وقد فعل،
ولكن فعله إمنا ينفذ على مكث ،وتلبث  ..وسيجيء زمن فيه تنفذ املشيئة بالفعل ،وتنزل اآلية،
وتظل األعناق خاضعة هلا ،ولكنه خضوع العقول وسيلته  ..فتلك اآلية ستكون وضوح الرؤية اليت
تسوق أصحابا إىل اإلميان  ..وإمنا يكون وضوح الرؤية ،بزيادة ظهور الربهان ،وبزيادة استعداد
العقول إلدراك الربهان  ..هذا كائن ،ال حمالة  ..اقرأ ،إن شئت قوله تعاىل( :إن كل من يف
السموات ،واألرض ،إال آيت الرمحن عبدا * لقد أحصاهم ،وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة
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فردا)  ..وما يكون يوم القيامة ليس غائبا اليوم ،وما االختالف بني ما هو كائن اليوم ،وما يكون،
يومئذ ،إال اختالف مقدار ..
وأنت تورد اآلية( :وأعلموا أن اهلل حيول بني املرء وقلبه ،وأنه إليه حتشرون)  ..وتورد بعدها قولك:
(ومعىن هذا أن اهلل يدع القلب حرا فتكون لكل إنسان سريرة هو حر فيها .ولكنه يقيم سلطانه
بني املرء وقلبه ،فهو حيول بني املرء وقلبه بالتمكني واإلحباط لطفا ورمحة ليقي أحباءه السيئات ..
وليقدم التيسريات لكل حسب ضمريه ونيته ومبادراته  ..إما لليسرى وأما للعسرى  ..مث تكون
الرجعة يف النهاية إليه يوم القيامة فيحاسب كل إنسان على وفق سريرته  ..فقد كان كل منا حرا
يف سريرته وهو عنها مسئول  ..بذه الكلمات اليت تضيء كالومض اخلفي يعطي القرآن املفتاح
ألكرب املشكالت استعصاء يف الفلسفة  ..مشكلة اجلرب واالختيار)  ..هذا ما قلته أنت ،يف
صفحيت  49و ،50وبه اختتمت هذا الفصل الذي هو أهم فصول الكتاب  ..فلعمري!! إن
القرآن ليعطي املفتاح ملشكلة اجلرب واالختيار ،ولكن على أن يفهم على غري ما فهمت  ..إن آية
(واعلموا أن اهلل حيول بني املرء وقلبه ،وأنه إليه حتشرون) ،هي آية يف الداللة على التسيري ..
ولكنك طففتها ،وصرفتها عن وجهها ،لتؤيد با حجة أقامها يف ذهنك الوهم  ..أقرأ ،مرة أخرى،
قولك( :ومعىن هذا أن اهلل يدع القلب حرا فتكون لكل إنسان سريرة هو حر فيها .ولكنه يقيم
سلطانه بني املرء وقلبه)  ..وارد أن النيب قال يوما( :اللهم!! يا مقلب القلوب ،ثبت قليب على
دينك)  ..فقالت السيدة عائشة( :حىت أنت؟؟) فقال( :نعم!! حىت أنا ،فإن قلب املؤمن بني
إصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف شاء  .. )..واهلل تعاىل يقول( :وأصرب نفسك مع الذين
يدعون ربم ،بالغداة ،والعشي ،يريدون وجهه ،وال تعد عيناك عنهم ،تريد زينة احلياة الدنيا  ..وال
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ،واتبع هواه ،وكان أمره فرطا)  ..أبعد هذا ،وذاك ،يصح قولك:
(إن اهلل يدع القلب حرا)؟  ..وأي عربة لقولك( :ولكنه يقيم سلطانه بني املرء وقلبه)؟  ..ومن هو
املرء؟؟ وما قلبه؟؟ وإذا حصل التوزيع بني املرء وقلبه ،فأي حرية حيرزها القلب؟؟ وأي حرية حيرزها
املرء؟؟ أال يكفي هذا التمزق الداخلي ،يف حد ذاته ،للذهاب باحلرية كلية؟؟
اإلنسان مسري وليس خمريا
يف القرآن حل مشكلة اجلرب واالختيار ،مايف ذلك أدىن ريب  ..ولكن القرآن ال تفهمه إال العقول
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اليت تأدبت بأدب القرآن – أدب شريعته ،وأدب حقيقته – وكون اإلنسان مسريا هو أصل
التوحيد  ..فإنه ،إن يكن خمريا ،فإن اختياره ،إما أن يكون نافذا ،يف مجيع احلاالت ،فيكون،
بذلك ،مشاركا للخالق يف فعله ،أو يكون معطال ،يف بعض احلاالت ،فيكون ،بذلك التعطيل،
مسريا إىل أمر مل خيرته ،فهو ،بذلك ،ويف هناية املطاف ،مسري  ..إن اخلالق لواحد  ..وإن الفاعل،
وراء كل فاعل ،لواحد  ..والوهم هو الذي طوع ألنفسنا نسبة األفعال لغري الفاعل األصلي ..
قال تعاىل يف ذلك( :أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه ،فتشابه اخللق عليهم؟؟ قل اهلل خالق كل
شيء  ..وهو الواحد القهار)  ..قوله( :خلقوا كخلقه ،فتشابه اخللق عليهم  ،)..هذا هو موطن
الداء ،وجمال التلبيس  ..والتوحيد إمنا هو وضوح الرؤية اليت با يقع التمييز بني املتشابات  ..وعن
هذا الوهم الذي تورطنا فيه ،فزعمنا ألنفسنا إرادة مستقلة عن إرادته ،حرة ،متفردة ،بالعمل ،أو
بالرتك ،حيدثنا تعاىل يف هاتني اآليتني اللتني مها آية يف دقة كشف حجاب الوهم  ..قال تعاىل:
(هو الذي يسريكم يف الرب ،والبحر ،حىت إذا كنتم يف الفلك ،وجرين بم ،بريح طيبة ،وفرحوا با،
جاءهتا ريح عاصف ،وجاءهم املوج من كل مكان ،وظنوا أهنم أحيط بم ،دعوا اهلل ،خملصني له
الدين ،لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين  * ..فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري
احلق  ..يأيها الناس!! إمننا بغيكم على أنفسكم  ..متاع احلياة الدنيا ،مث إلينا مرجعكم ،فننبئكم
مبا كنتم تعملون) ..
وسبب الغفلة سعة احليلة ،والشعور باالستغناء( :كال إن اإلنسان ليطغى ،أن رآه استغىن) ..
وحيلتنا يف الرب أوسع من حيلتنا يف البحر ،وخباصة إذا هاجت العواصف على البحر ( ..جاءهتا
ريح عاصف ،وجاءهم املوج من كل مكان ،وظنوا أهنم أحيط بم)  ..ههنا تنفد احليلة ويكون
اللجأ إىل اهلل ،ويعرفه من كان قبال من اجلاحدين ويتوجه إليه من كان قبال من الغافلني( :دعوا
اهلل ،خملصني له الدين ،لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين)  ..هذا هو حال من تقطعت
به األسباب ،وقعدت به احليلة ،وأفاق من غفلته باستشعاره احلاجة امللجئة  ..هذا هو حايل،
وحالك ،عندما يلح علينا الوهم  ..مث أنه ،سبحانه ،وتعاىل ،حيكي حالة أخرى( :فلما أجناهم إذا
هم يبغون يف األرض بغري احلق)  ..فعندما وطئوا الرب استشعروا القدرة على احليلة ،والتدبري
فعاودهتم الغفلة من جديد  ..فورد اخلطاب من احلق( :يأيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم ،متاع
احلياة الدنيا  .. )..يعين أن غفلتكم لن جتد فرصتها إال خالل احلياة الدنيا  ..أما يف احلياة
األخرى فإنكم تواجهون مشكلتكم ،كل حلظة  ..فهي تلح عليكم إحلاحا ،وتسلط عليكم
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تسليطا ،فال جتدوا فرصة للغفلة  ..وهذا هو معىن قوله تعاىل( :مث إلينا مرجعكم ،فننبئكم مبا كنتم
تعملون)  ..يومئذ لن تكون هناك فرصة لتوهم التخيري ،وإمنا هو التسيري  ..ال لبس فيه وال
غموض ..
واهلل ،تبارك ،وتعاىل ،يريد لنا أن نستيقن هذا التسيري ،منذ اليوم ،ولذلك هو يعلمنا أن الذي
يسرينا يف البحر ،حيث ال حيلة لنا ،هو نفسه الذي يسرينا يف الرب ،حيث نتوهم احليلة  ..قال
تعاىل( :هو الذي يسريكم يف الرب ،والبحر) مث امسعه يف موضع آخر ،وهو يسوق احلجج الدوامغ
ضد ومهنا ،ابتغاء ختليصنا منه( :وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه ،فلما جناكم
إىل الرب أعرضتم  ..وكان اإلنسان كفورا * أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب ،أو يرسل عليكم
حاصبا ،مث ال جتدوا لكم وكيال؟؟ * أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ،فريسل عليكم قاصفا من
الريح ،فيغرقكم مبا كفرمت ،مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعا؟؟)  ..هذه حجج ،يف غاية القوة ،ضد
الغفلة اليت تستويل علينا عندما نستشعر القدرة ..
اإلنسان بني التسيري واحلرية
إن التسيري هو مذهب التوحيد  ..وسوق اإلنسان إىل استيقان ذلك التسيري هو وظيفة الكلمة:
(ال إله إال اهلل) ،اليت هي روح اإلسالم  ..واإلسالم يقرر هذا التسيري بصورة ال تدع جماال للشك،
قال تعاىل ،يف ذلك( :أفغري دين اهلل يبغون ،وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا ،وكرها،
وإليه يرجعون؟)  ..ولقد سري اإلنسان يف مراتب ثالث ،بوسائل ثالث  ..سري وهو يف مرتبة املادة
غري العضوية ،وذلك منذ أن كان ذرة هايدروجني ،وإىل أن أصبح خلية حية ،تسيريا مباشرا
بواسطة اإلرادة اإلهلية املسيطرة ،واهلادية  ..مث سري يف مرتبة املادة العضوية ،منذ أن كان خلية
حية ،وإىل أن أصبح حيوانا سويا ،تسيريا شبه مباشر ،وذلك بإرادة احلياة  ..مث سري تسيريا غري
مباشر ،منذ أن أصبح إنسانا بدائيا ،وإىل يوم الناس هذا ،وذلك عن طريق إرادة احلرية  ..وإرادة
احلرية معىن زائد عن إرادة احلياة  ..إرادة احلرية قيمة ،وهي قد دخلت ،بدخول العقل يف املسرح
 ..ويف هذه املرحلة أصبح التسيري من وراء حجاب العقل  ..هذا ما عنيناه بقولنا أن التسيري،
ههنا ،قد أصبح غري مباشر  ..ولقد حتدثنا ،آنفا ،عن لطف تدخل اإلرادة اإلهلية يف اإلرادة
اإلنسانية ،حىت أهنا مل تنزعج ،ومل تستشعر سلبا حلريتها  ..وإمنا كان ذلك كذلك ألن اإلرادة
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اإلهلية إمنا تتدخل يف اإلرادة البشرية عن طريق العقل  ..وهو تدخل من اللطف حبيث يشعر العقل
البشري أنه صاحب املبادرة ،فيما يأيت ،وما يدع ،من األمور  ..فهو ،إن ضل ،فإمنا هو قد اختار
أن يضل  ..وهو ال يرى الضالل يف ذلك ،وإمنا يرى أنه مهتد  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :أفمن زين
له سوء عمله فرآه حسنا؟؟ فإن اهلل يضل من يشاء ،ويهدي من يشاء  ..فال تذهب نفسك
عليهم حسرات  ...إن اهلل عليم مبا يصنعون  .. )..فهو قد (زين له سوء عمله فرآه حسنا) ..
واحلكمة ،كل احلكمة ،يف دقة التسيري وردت يف عبارة (فرآه حسنا) ..
وهو ،إن اهتدى ،فإمنا هو صاحب املبادرة يف اهلداية  ..وال يرى لغريه فضال يف هدايته ،إال قليال
 ..ويذهل عن احلقيقة اليت تشتمل عليها هاتان اآليتان( :واعلموا أن فيكم رسول اهلل ،لو يطيعكم
يف كثري من األمر لعنتم  ..ولكن اهلل حبب إليكم اإلميان ،وزينه يف قلوبكم  ..وكره إليكم الكفر،
والفسوق ،والعصيان  ..أولئك هم الراشدون * فضال من اهلل ،ونعمة  ..واهلل عليم حكيم) ..
فقد يبدو ،إذن ،أن التسيري ال ينايف احلرية ،ألن عنصر االختيار يف العمل قائم  ..واحلرية ،يف
أبسط صورها ،هي مسئولية ،والتزام ،وتصرف وفق شريعة يكافأ فيها احملسن بإحسانه ،وجيازى
فيها املسيء بإساءته  ..وهذا هو ما عليه األمر يف التسيري ،فإنه يقع على مستويني :مستوى
القانون العام ،ومستوى القانون اخلاص  ..فأما القانون العام فإن به مت تسيري املادة غري العضوية،
وتسيري املادة العضوية ،إىل أن بلغت هذه أدىن منازل العقول  ..والقاعدة القانونية فيها قوامها:
(فمن يعمل مثقال ذرة خريا ،يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا ،يره) ..
وأما القانون اخلاص فقد دخل مسرح احلياة بعيد ظهور العقل  ..والقاعدة القانونية فيه قوامها
(احلالل ،واحلرام)  ..وهو حماكاة حمكمة للقانون العام ،فإنه يف مقابلة( :فمن يعمل مثقال ذرة
خريا ،يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا ،يره) ،فقد جاء بقوله( :وكتبنا عليهم فيها :أن النفس
بالنفس  ..والعني بالعني  ..واألنف باألنف  ..واألذن باألذن  ..والسن بالسن  ..واجلروح
قصاص  ..فمن تصدق به فهو كفارة له  ..ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الظاملون) ..
والقانون اخلاص نفسه يقع على مستويني :مستوى الشريعة العامة ،ومستوى الشريعة اخلاصة ..
فأما الشريعة العامة فهي للمجتمع  ..وأما الشريعة اخلاصة فهي لألفراد  ..وهذه األخرية أدخل يف
القواعد اخللقية ،منها يف القواعد القانونية  ..وهي ،بذلك ،تتسامى ،وتوكل بالتجويد ،واإلحسان
 ..والتسيري فيها ،من مث ،ينفتح على التخيري ،وذلك بفضل اهلل ،مث بفضل العلم الذي عصم
األفراد الذين يعيشون يف مستواها( ،األخالق) ،عن التورط يف خمالفة القواعد القانونية اليت ترعى
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حقوق اجلماعة يف مضمار الشريعة العامة  ..ولتوضيح مقام الشريعة اخلاصة ،من الشريعة العامة،
حيسن أن نضرب مثال بسنة النيب ،يف خاصة نفسه ،وشريعته ،لعامة أمته  ..فإنه كنيب ،قد كان
فردا  ..مستوى تكليفه أعلى من مستوى تكليف أمته ،وذلك ملكان علمه باهلل  ..وهو ،ملا كان
جماله جمال الشريعة الفردية ،قد كان أدخل يف منطقة التخيري ،منه يف منطقة التسيري  ..خنرج من
هذا التقرير إىل أن التسيري إمنا هو بالقانون ،والقاعدة فيه أن تعامل الناس كما حتب أن يعاملوك،
 ..كما تدين تدان  ..واحلكمة وراءه أن يسلمك إىل التخيري ،حني حتسن التصرف يف حريتك
الفردية  ..وكلما زاد إحسانك يف التصرف ،كلما زادت حريتك اتساعا ،وعمقا  ..والقاعدة يف
ذلك( :هل جزاء اإلحسان ،إال اإلحسان؟؟) ..
القدر وسر القدر
هناك القضاء ،وهناك القدر  ..وقد وردت اإلشارة إليهما يف قوله تعاىل( :إنا كل شيء خلقناه
بقدر * وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر) ..
(األمر) الذي ورد يف قوله( :وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر) يقع على مستويني :مستوى خارج
الزمان ،عند الذات  ..ومستوى داخل الزمان ،مما يلي الذات ،حيث يدق الزمان  ..وإىل هذا
األخري وردت اإلشارة بالتشبيه( :كلمح بالبصر)  ..وأما (القدر) الذي ورد يف قوله( :إنا كل
شيء خلقناه بقدر) ،فهو واقع يف الزمان ،على تفاوت درجاته  ..فأما القضاء ،الذي هو خارج
الزمان ،فيسمى سر القدر  ..وما القدر إال تنفيذ هذا السر يف حيز الواقع ،منجما ،وعلى مكث
 ..والتنفيذ جيري يف مضمار ما حتدثنا عنه آنفا من القانون العام ،والقانون اخلاص ..
هناك ما يسمى بالسابقة ،وما يسمى بالالحقة ،فإن لكل إنسان سابقتني ،والحقة :سابقة يف سر
القدر ،حيث ال حيث  ..وسابقة يف القضاء الذي تنزل إىل طرف الزمن ،مما يلي الذات  ..وقد
أشرنا إليها آنفا  ..وهذه منطقة مشرتكة بني القضاء ،والقدر  ..هي أدخل يف منطقة القدر ،منها
يف منطقة القضاء ،ألهنا تتسم بالثنائية ،يف حني أن القضاء الذي هو سر القدر منطقة وحدة
مطلقة  ..فأما السابقة اليت هي يف سر القدر فهي خري حمض ،وهداية بال غواية ،وعلم بال جهل،
وحرية بال قيد  ..وهذه السابقة مكتوبة لكل إنسان من حيث أنه إنسان ،يبلغها يف املآل ،مهما
كان حظه يف الدنيا من اهلدى ،أو الضالل  ..وأما السابقة اليت هي يف القضاء ،فهي إما خري،
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وإما شر – إما هدى ،وإما ضالل  ..فمن كتب له فيها اهلدى فال خيرج من الدنيا إال وقد أهتدى
 ..ومن كتب عليه فيها الضالل فال خيرج من الدنيا إال وقد ضل  ..وإىل ذلك اإلشارة بقوله
تعاىل( :من يهد اهلل فهو املهتد ،ومن يضلل ،فلن جتد له وليا مرشدا) ..
والسابقتان مغطيتان ،إال على الذين أوتوا العلم  ..وأما الالحقة فهي قد كشفت بالشريعة ..
وبكشف الالحقة بالشريعة انقطعت حجة احملتج بالسابقة ،مبعىن أن الذي يتورط يف شرب اخلمر،
مثال ،ال يقبل منه أن يعتذر بأن إرادة اهلل هي اليت ساقته إىل الشرب ،ويؤخذ بالشريعة ،وقد لزمته
احلجة ،ذلك بأنه يعلم شريعة اهلل يف حترمي اخلمر ،وال يعلم ما سبق له يف قضاء اهلل من هدى ،أو
ضالل  ..وعن القضاء( :سر القدر الذي هو خارج الزمان) ،وعن القضاء املتنزل إىل طرف
الزمان ،وعن القدر ،وردت اإلشارة يف قوله تعاىل( :ميحو اهلل ما يشاء ،ويثبت  ..وعنده أم
الكتاب)  ..قوله( :ميحو اهلل ما يشاء ،ويثبت) ،حكاية عن تقليب الصور ،يف منطقة القدر،
تنفيذا ألمر القضاء ( ..وعنده أم الكتاب) ،يعين القضاء ،يف منزلتيه  ..فإذا كان القدر هو تنفيذ
سر القدر ،فإنه ،ال حمالة ،نافذ ،حيث توجه ،وال راد له  ..وبذلك يكون اإلنسان مسريا ..
ومسريا إىل اخلري املطلق ،يف ذلك – ،إىل احلرية املطلقة – ومن دقائق أسرار األلوهية أن يكون
اإلنسان مسريا إىل احلرية ،مث إنه ،يف التسيري ،يشعر أنه حر  ..ولقد أشرنا إىل ذلك السر عندما
ذكرنا أن التسيري إمنا جيري عن طريق العقل  ..يعين عن طريق قانون املعاوضة  ..فإن العقل قد
كفلت له حرية اخلطأ ،والصواب  ..فهو يعمل حبرية ظاهرة ،فإذا أخطأ عوقب ،وإذا أصاب أثيب
 ..وهو ،حني اخلطأ ،وحني العقاب ،يتعلم من خطئه كيف يصيب  ..وهو بني اخلطأ ،والصواب،
إمنا ميارس حريته يف العمل( :إعملوا ما شئتم !! إنه مبا تعملون بصري)  ..وبتصحيح اخلطأ يف
العمل تنمو احلرية ،بزيادة العلم بكيفية العمل وبصحة وجوه العمل.
فتكون احلكمة وراء العقوبة ،إذن ،هي أن يزيد علمنا ،فتتسع حريتنا  ..فالعقوبة هي مثن احلرية ..
هل اإلنسان خمري؟؟ أم هل هو مسري؟؟ هو مسري إىل التخيري  ..هو مسري فيما جيهل ،ليكون
التسيري وسيلته إىل العلم ،حيث ،بفضل اهلل ،مث بفضل العلم ،يصبح خمريا ..
بإجياز!! هو مسري إذا جهل  ،خمري إذا علم  ..وأي علم هذا الذي جيعل املسري خمريا؟؟ هو العلم
بأسرار الربوبية ،يف مستوى حق اليقني ،حيث يتم التأدب ،مع الربوبية ،باألدب الواجب هلا على
العبودية – حيث يتم السري خلف الربوبية ،ال أمامها ،فإنه بذلك يتم حسن التصرف يف احلرية
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الفردية املطلقة – ومن كان حسن التصرف يف احلرية الفردية املطلقة ال يقع منه ما يوجب مصادرة
حريته ،فإنه ما على احملسنني من سبيل ..
اخلالصة؟؟
إن اهلل قد سري اإلنسان تسيريا تاما  ..فأما يف منطقة العناصر فقد سريه تسيريا مباشرا ،وذلك
بالقهر اإلرادي الذي انصهرت حتت جربوته مجيع األشياء  ..وأما يف منطقة احلياة فهو قد سريه
تسيريا شبه مباشر ،وذلك عن طريق إرادة احلياة ،فإن احلي قد فطر عل حب احلياة ،ومن مث ،فهو
يسعى لالحتفاظ با ،فيفر من كل ما يؤذيه ،وإىل كل ما يلذه  ..وقانونه ،يف هذه املرحلة البدائية
من مراحل النشأة ،السعي الدائب يف حتصيل لذة البطن والفرج  ..فلما قطع اإلنسان هذه
املرحلة ،ودخل مرحلة البشرية (وهو قد فعل ذلك بعد زمن طويل ،ممعن يف الطول( :هل أتى على
اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا؟؟)) ،فقد جرى تسيري اهلل إياه بصورة غري مباشرة،
وذلك عن طريق إرادة احلرية  ..فإنه ،منذ دخوله هذه املرحلة ،قد منا عقله ،وبرزت ملكة التعلم
فيه بصورة واضحة ،وزاد على لذيت البطن والفرج ،لذة ثالثة ،هي لذة املعرفة  ..وأصبح تسيري اهلل
إياه ،ههنا ،بواسطة عقله  ..أصبح اهلل معلمه ،فهو يلقي يف عقله ،يف لطف لطيف ،وخفاء بالغ،
ما يريد له أن يعلم ،وما يريد له أن يعمل ( ..اقرأ باسم ربك ،الذي خلق * خلق اإلنسان من
علق * اقرأ  ..وربك األكرم * الذي علم بالقلم * علم اإلنسان ما مل يعلم)  ..وأصبح اإلنسان،
يف هذه املرحلة ،ال يشعر بتدخل إرادة اهلل يف إرادته ،وإمنا هو يتحرك حركات إرادية ،بإرادة يشعر
بانبثاقها من عقله ،فقام يف ومهه أنه مريد  ..وهو ملا كان يف منطقة احلركات اإلرادية يتصرف بإرادة
مستقلة ،فهو يقوم ،وميشي ،ويقف ويرفع يده ،ويرفع رجله  ..ولكنه ،مع ذلك ،يعجز عن أن
يرفع رجليه مثال ،ويستقر يف اهلواء  ..ويعجز عن أن يسيطر على ضربات قلبه ،وحركات رئتيه،
ورمش عينيه  ..فقد قام يف وهم بعض العقالء أن اإلنسان مسري ،وخمري  ..هو مسري إىل أعماله
غري اإلرادية ،خمري يف أعماله اإلرادية  ..والتحقيق الدقيق يقرر أن اإلنسان مسري يف كلتا حالتيه ..
وكل ما هناك من فرق إمنا هو يف املقدار ،ال يف النوع ،يعين أنه مسري ،يف أعماله اإلرادية ،بواسطة
عقله الواعي  ..مسري ،يف أعماله غري اإلرادية ،بواسطة عقله الباطن  ..واهلل من وراء كل أولئك
حميط ..
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واهلل ال يسرينا إىل اخلطأ ،وإمنا هو يسرينا إىل الصواب  ..ولكنه جعل ممارستنا للخطأ وجها من
وجوه الصواب ،ذلك ألن اجلهل إمنا هو نسيب  ..فليس هناك جهل مطلق ،وليس هناك خطأ
مطلق  ..إن اهلل خري مطلق  ..ليس للشر إىل ذاته سبيل  ..وإمنا الشر يف إرادته  ..وإرادته
حكمته ..
واهلل ،تبارك ،وتعاىل ،يسرينا إىل ذاته بإرادته ،وذلك عن طريق إرادتنا  ..وإرادتنا خملوقة لنا  ..وهو
قد قال ،تبارك ،وتعاىل ،يف ذلك ،يف حديث قدسي لداؤد( :يا داؤد!! إنك تريد ،وأريد  ..وإمنا
يكون ما أريد  ..فإن سلمت ملا أريد ،كفيتك ما تريد  ..وإن مل تسلم ملا أريد ،أتعبتك فيما تريد،
مث ال يكون إال ما أريد .. )..
وإمنا دخل اخلري والشر يف إرادته حلكمة تعليمنا  ..فإن عقولنا ال تدرك األشياء إال بأضدادها ..
ويف ذلك قوله تعاىل (ومن كل شيء خلقنا زوجني  ..لعلكم تذكرون)  ..وقوله تعاىل( :سبحان
الذي خلق األزواج كلها ،مما تنبت األرض ،ومن أنفسهم ،ومما ال يعلمون)  ..وقد أمرنا تعاىل أن
نستعمل إرادتنا يف السري إليه  ..وقد شرع لنا منهاج السري إليه  ..وهو منهاج يقوم على العلم،
والعمل مبقتضى العلم  ..ويبدأ بالعلم بالشريعة ،يف األمر ،والنهي ،ويوجب أن نسري أنفسنا يف
طريق أمره ،وإن كرهت السري فيه  ..قال املعصوم( :ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا
جئت به) ،وذلك أخذا من قوله تعاىل( :قل إن كان آباؤكم ،وأبناؤكم ،وإخوانكم ،وأزواجكم،
وعشريتكم ،وأموال إقرتفتموها ،وجتارة ختشون كسادها ،ومساكن ترضوهنا ،أحب إليكم من اهلل،
ورسوله ،وجهاد يف سبيله ،فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره  ..واهلل ال يهدي القوم الفاسقني) ..
فالنهج يقوم ،من الوهلة األوىل ،على أن نعلم ما عند اهلل ،ونسري أنفسنا يف طريقه  ..واجلهل
حاضر ،وإمنا اجملاهدة ،كل اجملاهدة ،يف سبيل التخلص منه  ..وما السري إىل اهلل بقطع املسافات،
وإمنا هو بالتخلص من الرعونات ،واجلهاالت ،وبتسيري النفس يف هذا الطريق ،ليتم تقريب صفاهتا
من صفاته  ..وذلك دائما بالعلم ،والعمل مبقتضى العلم  ..فليس العلم غاية يف ذاته ،وإمنا العلم
وسيلة احلياة  ..واحلياة الكاملة هي اليت تعلم العلم الكامل ،وتتخلق مبقتضاه  ..وأكمل العلم ما
يسوق إىل التخلق باحلرية ،وإمنا ،من أجل احلرية ،جعل اهلل ،حبكمته ،طريق تعلمنا مير مبنطقة
االختيار فنحن نتعلم بني اخلطأ والصواب  ..وهو يعلمنا دائما  ..حني نصيب ،وحني خنطئ ..
وقد جعل تعلمنا عن طريق اخلطأ بالعقوبة اليت جندها مرتتبة على اخلطأ  ..فنحن نتمتع بإرادة
نشعر حبريتها ،وال نشعر بتوجيه اهلل إياها  ..وقد أمرنا ،يف الشريعة بأن نسري حبريتنا هذه يف اختيار
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ما خيتار هو لنا  ..وملا كنا أحرارا ،فيما نشعر ،فقد قام التكليف على أننا نتحمل مسئولية خطأ
تصرفنا ،حني خنطئ ،أثناء ما حنن ندبر أمر أنفسنا  ..فإذا عجزنا عن هذا التدبري ،وعظمت علينا
مسئولية حرية التصرف ،جلأنا إليه ،يف عجزا وضعف ،به نستيقن ،بعد املمارسة ،أن إرادته
حقيقية ،وأن إرادتنا متومهة  ..فإذا وقع لنا ذلك أسلمنا له ،وانقدنا ،ورضينا  ..وحني نفعل ذلك
نسري خلفه ،بتسليم إرادتنا إلرادته  ..ويف تلك اللحظة يكون التسيري قد وصل بنا إىل التخيري ..
ونكون قد خرجنا من منطقة اخلري والشر ،ودخلنا منطقة اخلري املطلق ،حيث ال مكان للشر ..
ويف حديث داؤد( :فإن سلما ملا أريد ،كفيتك ما تريد)  ..مث قال (وإن مل تسلم ملا أريد أتعبتك
فيما تريد)  ..ويف هذا حكمة العذاب  ..فإنه هو مثن حرية التصرف  ..فإن احلرية ال بد هلا أن
تتميز عن الفوضى ،وقد متيزت بأن يتحمل احلر مسئولية عمله  ..فإنه ،عن طريق حتمل مسئولية
العمل ،يتم التعليم ،وتتم الرتبية  ..والعقوبة هي األمر الوحيد الذي يرسخ العلم ،وجيعله علم
يقني ،بعد أن كان جمرد علم نظري ..
إن العذاب هو مثن احلرية  ..هو مسئولية احلر ،الذي يتصرف كرشيد ،له ثواب صوابه ،وعليه
عقوبة خطئه  ..وهو قد يتعلم من اخلطأ أضعاف ما يتعلم من الصواب ،حىت لقد قال ابن عطاء
اهلل السكندري ،يف حكمه( :رب معصية أورثت ذال ،وانكسارا ،خري من طاعة أورثت عزا،
واستكبارا) ..
والذي ضلل الناس عن احلكمة وراء العذاب أمران :ظنهم أن اهلل ال يسرينا ،وظنهم أن العذاب ال
ينتهي ،وإمنا هو دائم ،ومستمر ،بال انقطاع  ..فأصبح كأنه انتقام ،وعن هذه ،وتلك ،تعاىل اهلل،
علوا كبريا ..
إن العذاب إمنا هو كالم اهلل إيانا بلغة النفس  ..ذلك بأنه تعاىل يكلمنا بلغة العقل ،وبلغة النفس
 ..فأما كالمه إيانا بلغة العقل فإن اللغات مثل له واضح  ..وأما كالمه إيانا بلغة النفس فإنه صور
حمسوسة ،وشكول ،واألحالم مثل له واضح  ..ويدخل يف هذا الباب األمل واللذة  ..فإذا قال اهلل:
(كلوا ،واشربوا ،وال تسرفوا) ،فإن هذا كالم منه واضح ،موجه إىل العقول  ..فإن حنن خالفناه،
وأسرفنا يف األكل ،فأصيبت معداتنا باآلالم فإن هذه اآلالم هي الكالم الذي تفهمه النفس،
لتطيع خطاب العقل يف السلوك املقبل ،إستفادة من التجربة املاضية..
فإذا قال( :يا أيها الذين آمنوا اركعوا ،واسجدوا ،واعبدوا ربكم ،وأفعلوا اخلري  ..لعلكم تفلحون
 ،)..فإمنا هذا كالم منه واضح ،وموجه إىل العقول ،فإن هي مل تطع جييء الكالم املوجه إىل
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النفوس والذي تفهمه النفوس  ..وهو حمكي هكذا( :يوم يكشف عن ساق ،ويدعون إىل السجود
فال يستطيعون * خاشعة أبصارهم ،ترهقهم ذلة  ..وقد كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون) ..
قوله( :يوم يكشف عن ساق) إشارة إىل يوم العذاب  ..وقوله( :ويدعون إىل السجود فال
يستطيعون) ،إشارة إىل فرط اآلالم اليت جيدوهنا ،يف مفاصلهم ،ويف ظهورهم ،مما جيعل السجود
مستحيال  ..وقد أشار إىل سبب ذلك :خمالفتهم األمر الشرعي ،حني كانوا يطيقون طاعته( :وقد
كانوا يدعون إىل السجود وهم ساملون)  ..وأبلغ صورة ،من صور كالم اهلل إيانا بلغة النفس،
حمكي هكذا( :اصلوها ،اليوم ،مبا كنتم تكفرون * اليوم خنتم على أفواههم ،وتكلمنا أيديهم،
وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون * ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأىن يبصرون
* ولو نشاء ملسخناهم على مكانتهم ،فما استطاعوا مضيا ،وال يرجعون * ومن نعمره ،ننكسه يف
اخللق ،أفال يعقلون؟؟)  ..إذا عصت النفس خطاب العقل باألمر والنهي ظهرت عليها آثار
املعصية صورا حمسوسة ،فكانت جزاءها على املعصية  ..وهي ما نسميها العذاب  ..ولقد قال
تعاىل عن اآلثار احملسوسة ملعصية األمر والنهي( :فلما عتوا عما هنوا عنه ،قلنا هلم كونوا قردة
خاسئني)  ..فكانوها ،بدون أدىن ريب  ..فالعذاب ،إذن ،هو تكليم اهلل إيانا بلغة النفس  ..وهو
كالم ضروري لتعليمنا يف مرحلة بعينها ،فإذا ما قطعناها ،وأصبحنا نتعلم بسرعة ،وذكاء ،رفع عنا
أصر العذاب  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :ما يفعل اهلل بعذابكم ،إن شكرمت ،وآمنتم؟؟ وكان اهلل
شاكرا عليما  .. )..فإن قلت :فلماذا ال يعلمنا بغري حاجة منا إىل العذاب ،ما دام هو مسرينا؟
قلنا :أنه لو علمنا بدون أن يعطينا فرصة اخلطأ فإنه يكون قد هزم حريتنا  ..واحلرية أهم من العلم،
إذ ما العلم إال وسيلة ،با حنسن التصرف يف احلرية  ..واملالئكة مسريون إىل الصواب تسيريا ال
ميلكون معه أن خيطئوا( :ال يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون)  ..ولكننا ،حنن ،مع كل
ذلك ،بل من أجل كل ذلك ،أكمل منهم ،ألننا خنطئ ،ونصيب ،ونشعر يف خالل ذلك باحلرية
اليت حرمت عليهم هم  ..وهذا هو معىن قول املعصوم( :إن مل ختطئوا ،وتستغفروا ،فسيأت اهلل
بقوم خيطئون ،ويستغفرون ،فيغفر هلم)  ..هذا هو أس كمالنا ..
فإن ظننت أنت :أن اهلل يسرينا إىل اخلطيئة ،وإىل اجلهل ،فأنت خمطئ  ..فإنه ال يسرينا إال إىل
الصواب ،وإال إىل العلم  ..قال تعاىل يف ذلك( :هو الذي يصلي عليكم ،ومالئكته ،ليخرجكم
من الظلمات إىل النور  ..وكان باملؤمنني رحيما)
هو يسرينا إىل ذاته يف إطالقها  ..ويقول عن هناية سرينا إليه( :وإن إىل ربك املنتهى)  ..ومن مث
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فهو يسرينا إىل العلم املطلق ،والكمال املطلق واحلرية املطلقة  ..ومن أجل هذه دخل الثواب،
والعقاب – دخل العذاب – ألن احلرية ال تعلم ،وإمنا متارس ،وتعاش  ..وأدىن احلرية هي حرية
اخلطأ  ..وهي تعين :أن يعمل اإلنسان ،فيصيب ،وخيطئ  ..فإذا أخطأ تعلم من خطئه ،وذلك
إمنا يتم بتحمل مسئولية عمله ،وفق شريعة رشيدة  ..ووفق حقيقة ( ..فمن يعمل مثقال ذرة خريا،
يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا ،يره) ..
فإن قلت :فكيف يكون تسيري ،وتكون حرية ،مع ذلك؟؟ قلنا ههنا سر اللطف اإلهلي  ..سر
إسم اهلل اللطيف( :إن ريب لطيف ملا يشاء ،إنه هو العليم احلكيم) ..
ومن دقائق اللطف اإلهلي أنه حني يكلمنا الكالم املتوجه إىل نفوسنا (– كالم الصور احملسوسة،
والشكول البارزة – العذاب –) يؤقلمنا أيضا بصورة تلطف العذاب ،وتعدنا له من مجيع الوجوه
 ..أقرأ قوله تعاىل( :يوم ترى املؤمنني ،واملؤمنات ،يسعى نورهم ،بني أيديهم ،وبأمياهنم ،بشراكم
اليوم جنات جتري من حتتها األهنار ،خالدين فيها  ..ذلك هو الفوز العظيم * يوم يقول املنافقون،
واملنافقات ،للذين آمنوا :انظرونا نقتبس من نوركم  ..قيل :ارجعوا وراءكم ،فالتمسوا نورا ..
فضرب بينهم بسور ،له باب  ..باطنه فيه الرمحة  ..وظاهره من قبله العذاب)  ..قوله( :قيل:
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) ،إشارة إىل تكليم اهلل النفس  ..وملا كان التكليم ،ههنا ،بلغة الصور
فإن فيه إشارة إىل ردهم يف سلم الرتقي إىل حيوات أحط من احلياة البشرية ،ويف هذه املستويات
تكون األقلمة على العذاب قد متت  ..ويف مثل هذا يقول تعاىل( :يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا
مبا نزلنا ،مصدقا ملا معكم ،من قبل أن نطمس وجوها ،فنردها على أدبارها  ..أو نلعنهم ،كما
لعنا أصحاب السبت ،وكان أمر اهلل مفعوال)  ..قوله( :من قبل أن نطمس وجوها فنردها على
أدبارها) يعين :يردها راجعة يف سلم التطور ،إىل حيوات بدائية يف صورها فتتأقلم على العذاب ..
وعن أصحاب السبت قال تعاىل( :ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت ،فقلنا هلم :كونوا
قردة خاسئني * فجعناها نكاال ،ملا بني يديها ،وما خلفها ،وموعظة للمتقني)  ..قوله (كونوا قردة
خاسئني) ردة يف سلم التطور ،ولعنة  ،وبعد عن اهلل ..
أما بعد ،فإن احلديث عن التخيري ،والتسيري ،حديث طويل ،وال يكاد ينقضي منه الوطر  ..وهو
أصل التوحيد  ..ومهما يكن الرأي ،يف أمر العذاب ،فإن من يقل أن لإلنسان ختيريا فهو ناقص
يف توحيده  ..إال ختيريا يبلغه بالعلم الذي جيعله يسري خلف اهلل ،يف رضا باهلل تام ،واتباع للرضوان
بغري اعرتاض ،وال تسخط ( ..فانقلبوا بنعمة من اهلل ،وفضل ،مل ميسسهم سوء  ..واتبعوا رضوان
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اهلل ،واهلل ذو فضل عظيم)  ..ههنا يكون التخيري  ..وهو ختيري حنن إليه ،مبحض الفضل اإلهلي،
مسريون ..
الفصل الثالث
قصة اخللق
إن قصة اخللق يف القرآن ،هلي أكمل ،وأمت ،مما هي يف أي فكر نعرفه ،حىت اليوم  ..وقضية
التطور ،يف القرآن ،تذهب إىل بدايات ،وتسري إىل هنايات ،أبعد ،يف الطرفني ،مما يدخل يف ظن
عامل من العلماء الذين تعرضوا لنظرية التطور ،من دارون إىل آخر من كتبوا يف هذا العلم ..
يف القرآن الوجود لوليب ،وهو ،على كل حال ،وجود ليست له بداية ،ولن تكون له هناية  ..وكل
الذي بدأ ،وكل الذي ينتهي ،هو مظهر الصور الغليظة ..
يف القرآن ،الوجود هو اهلل ،تنزل من إطالقه ،فظهر يف صور املادة احملسوسة ،وهو إمنا ظهر ليعرف
 ..ليعرفه من؟؟ ليعرفه الذي هو مثله – اإلنسان – و(ليس كمثله شيء) ...
اخللق يف القرآن ،هو اإلرادة اإلهلية مجدت ،وجتسدت  ..فهو قد تنزل من اإلطالق ،يف معىن ما
تنزلت اإلرادة  ..وهو إىل اإلطالق راجع  ..ألن اإلرادة ،يف التحليل األخري ،إمنا هي اإلطالق ..
قال تعاىل( :وهلل ما يف السموات ،وما يف األرض ،وإىل اهلل ترجع األمور) ..
واخللق ،يف القرآن ،ليس كائنا ،وإمنا هو مستمر التكوين ..
يف القرآن ،اخللق يف ثالثة عوامل ،عامل امللكوت من أعلى ،وعامل امللك من أسفل ،وعامل الربزخ قد
توسط بينهما  ..فعامل امللكوت ،عامل لطائف – عامل مادة ال تتأثر با حواسنا – عامل أرواح –
 ...وعامل امللك ،عامل كثائف – عامل مادة ،جمسدة ،تتأثر با حواسنا – وهو ،من مث ،عامل
أجساد  ..وعامل الربزخ هو عامل املزج بني اللطائف والكثائف – عامل العقول اليت ركبت على
األجساد لتصهر كثائفها بنار اجملاهدة ،فتحيلها إىل لطائف  ..وهذا هو عامل اإلنسان ..
واالختالف بني العوامل كلها اختالف مقدار  ..فالوحدة هي السلك الذي ينتظم األشياء ،من
اخلاليا اليت تكون األجسام احلية ،وإىل الذرات اليت تكون املادة الصماء – فاالختالف ،إختالف
مقدار ،ال اختالف نوع  ..بل إنه ،يف التوحيد ،إختالف النوع ميتنع  ..هذا ما يراه القرآن ،يف
حني أن ما يراه أصحاب نظرية التطور – دارون وأشياعه – هو أن أنواع احليوانات إحندرت كلها
من أصل واحد ،تباين ،واختلف إىل فروع من الفصائل ،واألنواع ،نتيجة تباين الظروف والبيئات
..
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يف القرآن ،املخلوقات ،كلها ،أتباع دين واحد ،ما يعقل منها – بأقيستنا حنن – وما ال يعقل ..
قال تعاىل ،يف ذلك( :أفغري دين اهلل يبغون ،وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا ،وكرها،
وإليه يرجعون؟؟) وال يتومهن متوهم أن (من) هنا إمنا هي خلطاب العاقل  ..يقول اهلل تعاىل ،يف
موضع آخر( :مث استوى إىل السماء ،وهي دخان ،فقال هلا ،ولألرض :ائتيا طوعا ،أو كرها ،قالتا:
أتينا طائعني) ..
والقرآن يتوجه خبطابه لغري العاقل (بأقيستنا حنن) كما يتوجه به للعاقل( :قلنا يا نار!! كوين بردا،
وسالما ،على إبراهيم)  ..ويف موضع آخر قال تعاىل( :وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي،
وغيضي املاء ،وقضي األمر ،واستوت على اجلودي  ..وقيل بعدا للقوم الظاملني)  ..ومن أدق ما
يف هذا الباب ،قوله تعاىل ،عن أم موسى ،وعن النيل ،وعن فرعون( :ولقد مننا عليك مرة أخرى *
إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى * أن اقذفيه يف التابوت ،فاقذفيه يف اليم ،فليلقه اليم بالساحل ..
يأخذه عدو يل ،وعدو له ،وألقيت عليك حمبة مين ،ولتصنع على عيين) فقد صدر األمر ،ويف
سياق واحد ،إىل أم موسى ،وإىل اليم ،وإىل فرعون ،ونفذ األمر يف احلاالت الثالث ،بال ختلف،
وال اختالف  ..وهذه ،يف القرآن ،من دقائق اإلشارات إىل الوحدة ،اليت مشلت اخللق بأسره ..
وعن العوامل الثالثة اليت ذكرناها آنفا ترد اإلشارة هكذا( :لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي * مث
رددناه أسفل سافلني * إال الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات  ..فلهم أجر غري ممنون)  ..قوله( :لقد
خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي)  ..إشارة إىل (عامل امللكوت)  ..وقوله( :مث رددناه أسفل
سافلني)  ..إشارة إىل (عامل امللك)  ..وقوله( :إال الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات ،فلهم أجر غري
ممنون)  ..إشارة إىل (عامل الربزخ)  ..فإنه أشار باألجر (غري املمنون) إىل الوشيجة اليت ربطته،
وهو يف أسفل سافلني ،بنشأته الكاملة يف علم اهلل ،مث يف إرادة اهلل ،وذلك ما تفيده كلمة
(امللكوت) ،اليت عربنا با قبل حني  ..وهذه الوشيجة قد استنقذته ،من أسفل سافلني ،إىل عامل
الربزخ ،حيث حيقق كماله املقدور له ،يف علم اهلل  ..وهذا الكمال يتمثل يف رفع اجلسد الرتايب،
بفضل اهلل ،مث بفضل العقل ،إىل جسد ملكويت ( ..إىل جسد روحاين) ..
بدء اخللق
لقد برز اخللق عن الوحدة  ..فالسموات ،واألرض ،نشأت من سحابة واحدة  ..قال تعاىل يف
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ذلك( :أومل ير الذين كفروا أن السموات واألرض ،كانتا رتقا ،ففتقنامها ،وجعلنا من املاء كل شيء
حي؟؟ أفال يؤمنون؟؟ * وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد بم ،وجعلنا فيها فجاجا سبال ،لعلهم
يهتدون * وجعلنا السماء سقفا حمفوظا ،وهم عن آياهتا معرضون * وهو الذي خلق الليل،
والنهار ،والشمس ،والقمر  ..كل يف فلك يسبحون)  ..السموات ،واألرض ،كانت سحابة
واحدة ،مرتوقة فانفتقت وكانت هذه السحابة من خبار املاء  ..قال تعاىل يف ذلك( :مث استوى إىل
السماء ،وهي دخان ،فقال هلا ،ولألرض :ائتيا ،طوعا ،أو كرها  ..قالتا :أتينا طائعني)  ..وهذه
السحابة ،قبل أن تكون خبار ماء ،قد كانت من غاز اهلايدروجني  ..وذرة غاز اهلايدروجني هي
أول مظاهر جتسيد اإلرادة اإلهلية ..
وعلى هذا االعتبار ،فإن قولك ،يف صفحيت  60و( :61فإذا جئنا إىل مبدأ الكون كله ..
بنجومه ومشوسه وكواكبه فنحن أمام إمجاع من علماء الفلك بأن كل شيء نشأ من اهلواء من
سحب الغاز والرتاب األولية) فقول حيتاج إىل مراجعة ..
قولك من صفحيت  65و( :66فهو مرة يذكر أن احلياة خلقت من املاء ومرة يذكر أهنا خلقت
من تراب مث يعود فيخصص ويقول من الطني أو على وجه الدقة املاء املننت املختمر بالرتاب وهو
اتفاق غريب ودقيق مع اكتشافات العلم بعد  1400سنة)  ..فإنه قول يفوت احلكمة من وراء
تنويع العبارة ،يف اآليات( :وجعلنا من املاء كل شيء حي) ،و( :واهلل خلق كل دابة من ماء) ،و:
(أكفرت بالذي خلقك من تراب؟؟) ،و( :وإذ قال ربك للمالئكة :إين خالق بشرا من صلصال
من محأ مسنون)  ..فإن املقصود من تنويع العبارة إمنا هو اإلشارة إىل الوحدة اليت تنتظم املظاهر
املختلفة فإن املاء ،والرتاب ،والصلصال من احلمأ املسنون ،كلها ،أصلها خبار املاء  ..وهي ،وإن
بدت لنا خمتلفة اختالف نوع ،فهي ،يف احلقيقة ،ال ختتلف إال اختالف مقدار ..
قولك من صفحة ( :66ويف هذه اآلية حيدد أن خلق اإلنسان مت على مراحل زمنية( :خلقناكم،
مث صورناكم ،مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم) والزمن باملعىن اإلهلي ،طويل جدا (وإن يوما عند
ربك كألف سنة مما تعدون)) فقول غري دقيق  ..فإن خلق اإلنسان ،وتصويره ،وإسجاد املالئكة
له ،مل يتم ،وإمنا هو مستمر ،ولن ينفك ،إنه سرمدي ( ..خلقناكم) تعين أحطنا بكم علما،
وهذه مستمرة ،ولن تنفك ( ..صورناكم) ،تعين قلبناكم يف الصور املتتالية يف سلم التطور ،وهذه
مستمرة ،ولن تنفك ( ..مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم) ،إشارة إىل صورة التطور يف الذبذبة بني
اخلري ،والشر – بني اخلطأ ،والصواب – وهذه مستمرة ،ولن تنفك  ..وليس صحيحا (أن الزمن
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باملعىن اإلهلي طويل جدا) ،على إطالق العبارة  ..فإنه أيضا قصري جدا ،ألنه قد جاء من
(الالزمن) ،وخيرج إىل (الالزمن)  ..فهو يف طريف اجمليء ،والذهاب ،موصوف بالقصر ،وبالطول ..
فإنه يف قوله تعاىل( :كل يوم هو يف شأن) ،قصري قصرا يكاد خيرجه عن الزمن  ..فالزمن ،على كل
حال ،قيمة نسبية ،وهو خيتلف باختالف األمكنة.
قولك ،من صفحة (( :67وقد خلقكم أطوارا)  ..ومعناها :أنه كانت هناك ،قبل آدم ،صور،
وصنوف من اخلالئق ،جاء هو ،ذروة هلا ..
(هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئا مذكورا؟؟) إشارة إىل مرحلة بائدة من الدهر
مل يكن اإلنسان يساوي فيها شيئا يذكر)  ..فإين ما أحب لك فيه ،عبارة( :معناها أنه كانت
هناك قبل آدم صور وصنوف من اخلالئق جاء هو ذروة هلا) فإن الدقة تقضي بأن تقول :أن آدم،
نفسه ،هو هذه الصور ،متطورا يف األزمنة ،فقد مر وقت كان فيه آدم ذرة (غاز هايدروجني) ،مث
تقلب يف الصور ،وال يزال ،ولن ينفك  ..وليس صحيحا قولك من هذه الصفحة نفسها( :حىت
بلغت ذروهتا يف آدم)  ..ذلك بأن آدم ،هو يف مرحلة حنو اإلنسان – آدم مشروع إنسان – وهو
مشروع ذروته اهلل  ..أقرأ ،إن شئت (وإن إىل ربك املنتهى) وال منتهى!!
وأما قولك يف صفحة (( 70لقد خلقنا اإلنسان يف كبد) أي يف مكابدة مستمرة وصراع وعناء.
وهلذا أسجد اهلل له املالئكة وسخرهم خلدمته ومعونته ألنه علم سريرة ذلك املخلوق الذي له
جسم الطني وروح اهلل .واستحقاقه للرعاية يف كل أطواره) ،فهو قول شديد الداللة على ضعف
تصورك ملصري اإلنسان  ..ذلك بأنه خيرج من احلاجة إىل اإلستغناء  ..وسينتهي وجود املالئكة،
وال ينتهي وجود اإلنسان  ..والطور الذي تراه فيه يف حاجة للرعاية ،إمنا هو طور مرحلي فليس
صحيحا ،إذن ،أن اهلل سخر خلدمته املالئكة ،ألنه مستحق (للرعاية يف كل أطواره) ،كما قررت
أنت ..
قولك من صفحة (( 71واجلان خلقناه من قبل من نار السموم) ونار السموم هي النار الصافية
بال دخان أو من الطاقة اخلاصة ذاهتا) ،قول غري صحيح  ..فالنار الصافية ،وأنت تعرب عنها
بـ(الطاقة اخلالصة ذاهتا) ،مل خيلق منها إبليس ،وإمنا خلق من النار ،املخلوطة بسواد الدخان ..
وعبارة القرآن تقول( :من نار السموم) فمن أين جئت أنت بـ(النار الصافية بال دخان  ..والطاقة
اخلالصة ذاهتا)؟؟ إن املالئكة هم الذين خلقوا من الطاقة اخلالصة  ..وهذا هو السر يف أهنم مل
يعصوا اهلل ما أمرهم ،وإمنا جاءت املعصية إلبليس ألنه مل خيلق من الصايف ،وإمنا خلق من
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املخلوط – من نار السموم  ..وأنا أعرف أن بعض املفسرين قد ذكر مسألة صفاء النار من
الدخان وهو خطأ قد انسقت إليه أنت ،أيضا ،فالذين خيلقون من الصايف ،ال يعصون ..
وأما قولك ،يف صفحة (( 72لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي * مث رددناه أسفل سافلني) ..
(وأسفل سافلني) هي هاوية التيه املادي  ..إىل طني املستنقعات  ..هذه املرة إىل جمرد جرثومة ،يف
طني األرض .إىل نقطة بدء أوىل  ..من الصفر .وكان على آدم أن خيرج من هذا التيه املادي يف
إنبثاق متدرج عرب مخسة آالف مليون سنة كما تقول لنا علوم البيولوجيا وعرب مراحل وأطوار بدأت
باخللية األوىل واألميبيا صعدا إىل اإلسفنج والرخويات والقشريات  ..إخل  ..إخل  ..يف رحلة قاسية
وعرب صراعات دامية مع بيئات متعددة تكافح فيها احلياة الوليدة باملخلب والناب)) فهو قول غري
دقيق ،أيضا  ..أوال ،فإن مسألة مخسة اآلالف مليون سنة ،ال تعطيها علوم البيولوجيا ،وإمنا
تعطيها علوم الفلك  ..وهي تقدير ،على كل حال ،للزمن الذي يفصل بيننا ،وبني بدء انفصال
األرض عن الشمس ،حيث كانت معها (هي وأخواهتا ،الكواكب السيارة األخرى) يف سحابة
واحدة ،هي من خبار املاء  ..ولقد كانت ،من قبل ،من غاز اهلايدروجني  ..وثانيا ،فإن نقطة
(طني املستنقعات) ،ليست نقطة (الصفر) ،وإمنا هي حلقة متقدمة جدا يف سلسلة التطور  ..إن
أسفل سافلني إمنا هي (ذرة غاز اهلايدروجني)  ..هذا ليس ما يعطيه العلم املادي فقط ،وإمنا هو
ما يعطيه العلم الروحي ،أيضا  ..هناك أمر ورد يف هذه الصفحة خبصوص األمانة ،وقد وردت،
من قبل ،يف فصل (خمري ،أم مسري) ،وقلت عنها ،هناك يف صفحة (( :34إنا عرضنا األمانة على
السموات ،واألرض ،واجلبال ،فأبني أن حيملنها ،وأشفقن منها ،ومحلها اإلنسان  ..إنه كان
ظلوما ،جهوال) ..
لقد جهل اإلنسان تبعة هذه األمانة ،وأهواهلا ،ومهالك الغرور اليت سيتعرض هلا حبملها  ..وكيف
أنه سيظلم با نفسه ،وغريه  ..ولكن اهلل كان يعلم بذه احملنة اهلائلة  ..وكان يعلم أن هذه احملنة
سوف تزكي اإلنسان ،وتطهره وتربيه( :وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة ،قالوا
أجتعل فيها من يفسد فيها ،ويسفك الدماء؟؟ وحنن نسبح حبمدك ،ونقدس لك؟؟ قال إين أعلم
ما ال تعلمون)  ..وال نعرف كيف مت هذا العرض على اإلنسان بأن يكون حرا أو ال يكون؟؟ وال
مىت مت هذا العرض  ..هل حدث يف مبدأ اخللق مع آدم؟؟ أم مع األرواح قبل نزوهلا إىل األرحام؟؟
فهذا غيب مطلق ).وقلت يف صفحة (( :72إنا عرضنا األمانة على السموات ،واألرض،
واجلبال ،فأبني أن حيملنها ،وأشفقن منها ،ومحلها اإلنسان  ..إنه كان ظلوما جهوال) ،واإلنسان مل
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يدرك خماطر هذه األمانة جلهله فظلم نفسه حبملها ،وألن اهلل كان يعلم خماطر محل هذه األمانة ..
وكان يعلم أهنا سوف تلقي اإلنسان يف مهالك الغرور  ..فإنه لطفا منه ورمحة  ..أمره بالطاعة،
وباإلسالم لكلمة اهلل بأال يأكل من الشجرة لتدوم له اجلنة (جنة الطاعة واإلسالم للناموس اإلهلي)
..
ولكن اإلنسان اختار أن يكون حرا مسئوال وأن خيرج على األمر اإلهلي (بإغراء إبليس) فيأكل من
الشجرة  ..وهكذا وقع عليه التكليف وأصبح حماسبا منذ تلك اللحظة  ..وحق عليه العقاب ..
وكان العقاب هو الطرد واإلهباط من تلك اجلنة إىل األرض والنزول إىل التيه املادي)  ..هذا وذاك
مها ما قلته أنت يف صفحيت  72و .34ويهمين هنا بشكل خاص قولك ،من صفحة ( :34وال
نعرف كيف مت هذا العرض على اإلنسان بأن يكون حرا أو ال يكون ،وال مىت مت هذا العرض؟؟
هل حدث يف مبدأ اخللق مع آدم؟؟ أم مع األرواح قبل نزوهلا إىل األرحام؟؟ فهذا غيب مطلق)
فإمنا هو قول يشمل إعرتافا صرحيا ،ومقبوال ،باجلهل بأمر األمانة  ..ويف احلق أن جمرد هذا
اإلعرتاف حيرمك احلق يف اخلوض يف مسألة دقيقة ،غاية الدقة ،كأمر اجلرب واإلختيار يف اإلسالم
 ..وإين أرشح لك مقدمة الطبعة الرابعة من كتايب (رسالة الصالة) ،فإن فيها معاجلة موجزة هلذا
األمر ،منها يتضح أن اإلنسان مل يكن خمريا يف محل األمانة ،أو تركها ،وإمنا كانت مفروضة عليه
فرضا ال ميلك عليه امتناعا  ..مث ،من الذي قال أن هذا األمر – أمر عرض األمانة – (غيب
مطلق)؟؟ إن عبارتك هذه لشديدة الداللة على ضعفك يف التوحيد فإن الغيب املطلق هو ذات
اهلل ،وحدها  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :قل ال يعلم من يف السموات ،واألرض ،الغيب إال اهلل ..
وما يشعرون أيان يبعثون؟ * بل إدارك علمهم يف اآلخرة ،بل هم يف شك منها  ..بل هم منها
عمون)  ..هذا هو الغيب املطلق  ..وهو ال يعلمه املأل األعلى ،وال املأل األسفل ( ..من يف
السموات واألرض)  ..ال يعلمه إال اهلل  ..وهذه القاعدة التوحيدية اليت تقول( :ال يعرف اهلل إال
اهلل)  ..أما أمر األمانة وتساؤالتك عنها ،فهي مما يدخل يف علم ،الراسخني يف العلم  ..وأنت،
على كل حال ،مدعو ،ومرجو ،أن جتد اإلجابة على تساؤالتك هذه يف أمر األمانة  ..وليس لك
إىل ذلك من سبيل غري جتويد التوحيد ،وذلك عن طريق ممارسة العبادة يف إتقان تقليد املعصوم ..
ويومها سينكشف لك ،أن شاء اهلل ،أن اإلنسان مسري ،وأن آدم ،حني عصى( ،وعصي آدم ربه
فغوى) فإنه مل يعص األمر التكويين ،وإمنا عصى األمر التشريعي  ..واألمر التكويين حميط باألمر
التشريعي ،ويف األمر التكويين ال تدخل املعصية ،وإمنا هي الطاعة  ..فمن عصى فإنه فيه فقد
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أطاع ،يف معىن ما قد عصى  ..هذا وإنك لشديد اإلصرار على أمر التخيري  ..وجيئ يف
صفحة 76قولك( :يفطن اإلنسان إىل أنه ال ميلك إال ضمريه (قدس األقداس الذي تركه اهلل حرا
بالفعل) فيسلمه خالصا هلل ويتجه به خمتارا طائعا  ..وقد وكل أمر نفسه إىل خالقه وخضع
لنواميسه  ..يفعل هذا وقد أدرك أن مشيئة اهلل واقعة أن طوعا وأن كرها  ..وأن اهلل هو اخلالق
املهيمن على مجيع األسباب وأنه هو الوحيد الذي ميلك اهلداية والعلم والقدرة) وتواصل إىل أن
تقول( -:وعلى آدم األرضي هذا أن يكافح ليحقق لنفسه التكامل األول وأن يعود إىل أحسن
تقومي (ياأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه)) ..
فأما أنا ،فما أرى لك سبيال إىل القول بالتخيري وأنت تورد يف نصك األول( :يفعل هذا وقد أدرك
أن مشيئة اهلل واقعة ،إن طوعا ،وإن كرها  ..وأن اهلل ،هو اخلالق املهيمن ،على مجيع األسباب ..
وأنه هو الوحيد ،الذي ميلك اهلداية ،والعلم ،والقدرة)  ..وتورد يف النص الثاين اآلية( :يأيها
اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا ،فمالقيه) تأمل هذه اآلية ،فإهنا تقول :إن مالقاة اهلل واقعة،
أردت ،أيها اإلنسان ،أم مل ترد!! فإنه ما من اهلل بد  ..أم مل يقل( :إليه مرجعكم مجيعا ،وعد اهلل،
حقا  ..إنه يبدأ اخللق مث يعيده) ..
ويف صفحة  77جاء قولك(( :وإذ أخذ ربك ،من بين آدم ،من ظهورهم ،ذريتهم ،وأشهدهم
على أنفسهم  ..ألست بربكم؟؟ قالوا :بلى!! شهدنا!! أن تقولوا يوم القيامة :إنا كنا عن هذا
غافلني  ..أو تقولوا :إمنا أشرك آباؤنا من قبل ،وكنا ذرية من بعدهم ،أفتهلكنا مبا فعل املبطلون؟
وكذلك نفصل اآليات ،ولعلهم يرجعون)  ..إن اهلل يفصل لنا يف هذه اآليات واقعة غريبة  ..يفهم
منها أننا كنا يف حضرة اهلل ،قبل النزول إىل األرحام (يف عامل املثال وامللكوت) رمبا كأرواح  ..ال
أحد يدري  ..وأن اهلل أشهدنا على ربوبيته ،وأخذ منا ميثاقا بذا الشهود ،حىت ال نعود فنكفر،
ونربر كفرنا ،بأننا ضحية اآلباء) أنت ،يف هذا ،تعرتف بأنك ال تدري ما يفصله اهلل يف هذه
اآليات الكرميات ،وهو إعرتاف حممود ،على كل حال ،ولكنه اعرتاف يسلبك احلق يف أن ختوض،
مبثل هذه اجلرأة ،يف أدق أسرار الدين  ..وأنت ،حني تعرتف بأنك ال تدري ،يطيب لك أن تؤكد،
لنفسك أن أحدا ال يدري – ما جتهله أنت مربر عندك بأن اآلخرين جيهلونه أيضا  ..تقول (يفهم
منها أننا كنا يف حضرة اهلل قبل النزول إىل األرحام ( ..يف عامل املثال وامللكوت) رمبا كأرواح ال
أحد يدري) ..
ولكننا نقول لك :إن هذا الذي جهلته يقع يف العلم القريب من علوم الذين أوتو العلم ..
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و(حضرة اهلل) ،اليت وردت يف عبارتك ،هي ،إما حضرة إطالق – حضرة ذات –  ،وإما حضرة
قيد – حضرة أمساء ،وصفات ،وأفعال  ..وقد كنا ،حنن ،يف مجيع هذه احلضرات  ..كنا يف حضرة
اإلطالق ،مث تنزلنا إىل حضرة القيد – حضرة العلم ،فحضرة اإلرادة ،فحضرة القدرة  ..فأما حضرة
الذات فهي حضرة الهوت ،وأما حضرة العلم ،وحضرة اإلرادة ،فهي حضرة ملكوت ،وأما حضرة
القدرة ،فهي حضرة ملك  ..وحضرة امللكوت حضرة أجساد لطيفة ،تتفاوت يف اللطافة ،بني
حضر العلم ،وحضرة اإلرادة  ..وأما حضرة القدرة فهي حضرة أجساد كثيفة ،تتفاوت يف الكثافة،
بني قمة وقاعدة  ..ولقد أشهدنا :تبارك ،وتعاىل ،على عبوديتنا ،وعلى ربوبيته ،يف مجيع حضرات
اللطافة – يف حضرة الذات ،ويف حضرة العلم ،ويف حضرة اإلرادة – وقد شهدنا الشهادة ..
ولكننا ،عندما تنزلنا إىل عامل الكثافة ،وبعد خروجنا من األرحام كسفت كثافة األجساد لطافة
األرواح ،وأنسينا ما كان منا من شهادة ،ومن إقرار على أنفسنا بالعبودية ،فتكفل اهلل بتذكرينا
بشهادتنا  ..وهو ،من أجل هذا التذكري ،خلق األزواج  ..وقال ،تبارك من قائل( :ومن كل شيء
خلقنا زوجني  ..لعلكم تذكرون) مث إنه ،من أجل هذا التذكري أيضا ،أرسل مجيع رسله بشهادة:
(الإله إال اهلل)  ..وأنزل القرآن على نبينا  ..ويسره لتذكرينا بتلك الشهادة ،فقال ،تبارك من قائل:
(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟؟) ..
ويؤخذ من هذا ،أيضا ،أننا حنن ال نتعلم شيئا جديدا على اإلطالق  ..ولكننا ،حني نتعلم ،إمنا
نتذكر علما ،قدميا ،أزليا ،نسيناه  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من
الشيطان تذكروا ،فإذا هم مبصرون)  ..قوله( :إذا مسهم طائف من الشيطان) ،يعين :إذا جهلوا
 ..قوله( :تذكروا) ،يعين :ذكروا اسم اهلل ( ..فإذا هم مبصرون) ،يعين :إنقشعت عنهم اجلهالة ..
فإنه ،تعاىل ،قد وصى نبيه يف اآلية السابقة اليت أوردناها آنفا ،فقال (وأما ينزغنك من الشيطان
نزغ فاستعذ باهلل  ..إنه مسيع عليم  )..قوله( :فاستعذ باهلل) ،يعين :لذ باهلل ..
وأحب أن ألفت نظرك ،بصورة خاصة ،إىل أننا يف جتسيدنا ،يف األرحام ،مل ننس شهادة العبودية
للربوبية ،ألننا ،إمنا كنا مسريين ،وال توهم لنا يف ختيري  ..ولكننا إمنا نسيناها بعد أن برزنا من
األرحام إىل حيز الوجود اخلارجي ،حيث أصبحنا منارس حركات إرادية ،مدت لنا يف تومهنا أننا
مريدون ،ونستقل بإرادة  ..وهذه اإلرادة هي عنوان نسيان الشهادة  ..قال تعاىل عن اإلرادة ،يف
حديثه لداؤد ،وقد سبق أن أوردناه آنفا وهو( :ياداؤد!! إنك تريد ،وأريد ،وإمنا يكون ما أريد ..
فإن سلمت ملا أريد ،كفيتك ما تريد ،وإن مل تسلم ملا أريد ،أتعبتك فيما تريد ،مث ال يكون إال ما
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أريد)  ..هذه صورة من تسليم اإلرادة املتومهة ،إىل املريد األصيل  ..وهذه اإلرادة هي األمانة ..
واهلل تعاىل يقول( :إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ،وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا
بالعدل  ..أن اهلل نعما يعظكم به ،إن اهلل كان مسيعا بصريا)  ..و(العدل) هو إعطاء كل ذي حق
حقه  ..وعن عدم توهم اإلرادة ،وحنن يف األرحام ،جاء قول ابن عريب:
دخلوا فقراء على الدنيا * * * وكما دخلوا ،منها خرجوا
يعين :فقراء من اإلرادة  ..وإىل خلوة الرحم اليت كان فيها اجلنني يرمي الصوفية بدخوهلم اخلالوي،
فهم يريدون من خلواهتم أن يتمرسوا على ترك اإلرادة للمريد ،على حنو ما كان اجلنني يف الرحم ..
ذلك مثلهم األعلى ،على شرط واحد ،هو أن يكونوا ،يف تركهم لإلرادة ،مدركني لذلك الرتك،
موقنني به ..
آدم وحواء
ويف صفحة  80عن الشجرة أنت ترى( :أهنا رمز للجنس ،واملوت ،اللذين تالزما يف قصة
البيولوجيا  ..حينما أخذت الكائنات احلية ،بطريق التالقح اجلنسي ،تتكاثر ،فكتبت على نفسها،
طارئ املوت  ..ومل تكن الكائنات قبل ذلك متوت ،بل تتجدد ،وتعود إىل الشباب باإلنقسام
الذايت :كان التالقح اجلنسي ،هو الشجرة احملرمة ،اليت أكلت منها احلياة ،فهوت من اخللود إىل
العدم  ..وباملثل كان زواج آدم وحواء ،هو زواج إثنني ،من اخلالدين يف اجلنة  ..ويف مثل هذا
الزواج مل تكن توجد وظيفة للنكاح ،والتالقح اجلنسي  ..فاخللود حقيقة قائمة ،وال حاجة للنسل،
الستمرار احلياة  ..وكان الشيطان يعلم أن شجرة النسل هي إيذان ببدء املوت ،والطرد من جنة
اخلالدين  ..فكذب على آدم ،وسول له أهنا شجرة اخللود بعينها  ..وأغراه بأن خيالط زوجه
باجلسد) ..
أنت تقول هذا بعد أن تعرضت ،يف صفحة  ،79لرفض رأي الذين يقولون :أهنا شجرة املعرفة ..
حيث تقول( :يقول بعض املفسرين أهنا شجرة املعرفة وأهنا رمز  ..وهو تفسري غري مقبول  ..فاهلل
مل ينه اإلنسان عن طلب املعرفة بل هو على العكس كان حيضه على طلب العلم ( ..وقل ريب
زدين علما) ..
(قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق))
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وحنن نرى معك أن الشجرة هي العالقة اجلنسية ،ولكننا ال نرى رفض القول بأن الشجرة هي
املعرفة ،ذلك بأن اهلل مل ينه عن العالقة اجلنسية ،وإمنا هنى أن تكون تلك العالقة بغري شريعة  ..إن
آدم هو زوج حواء يف احلقيقة ،ألهنا انبثاق نفسه السفلى ،عنه خارجه  ..ولكن اهلل أراد له أن
تكون زوجه يف الشريعة  ..والتكليف الذي وردت إليه اإلشارة يف اآلية التالية ،حني قال ،تعاىل:
(وال تقربا هذه الشجرة) ،إمنا هو بدء الشريعة  ..قال تعاىل( :ويا آدم اسكن ،أنت وزوجك،
اجلنة ،فكال من حيث شئتما ،وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني * فوسوس هلما الشيطان
ليبدي هلما ما ووري من سوآهتما  ..وقال :ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة ،إال أن تكونا
ملكني ،أو تكونا من اخلالدين * وقامسهما أين لكما ملن الناصحني * فدالمها بغرور  ..فلما ذاقا
الشجرة بدت هلما سوآهتما ،وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة  ..ونادامها ربما :أمل أهنكما
عن تلكما الشجرة؟؟ وأقل لكما :إن الشيطان لكما عدو مبني؟؟ * قاال :ربنا!! ظلمنا أنفسنا،
وإن مل تغفر لنا ،وترمحنا ،لنكونن من اخلاسرين * قال :اهبطوا!! بعضكم لبعض عدو  ..ولكم يف
األرض مستقر ومتاع إىل حني * قال فيها حتيون ،وفيها متوتون ،ومنها خترجون)  ..فكأن القول
بأن الشجرة هي شجرة املعرفة يستقيم مع القول بأن الشجرة هي اللذة اجلنسية  ..فاللذة اجلنسية
غري حمرمة داخل الشريعة ،وإمنا هي حمرمة خارجها – هي غري حمرمة إذا أخذت حبقها – وحقها
يقتضي معرفة احلرام ،واحلالل  ..والذي يسمع قولك( :ومل تكن الكائنات قبل ذلك متوت بل
تتجدد وتعود إىل الشباب باإلنقسام الذايت)  ..الذي يسمع هذا القول يشعر بأن مرحلة التجدد
باإلنقسام الذايت ،أكمل من مرحلة املوت ،وهذا خطأ جسيم  ..وقولك( :كان زواج آدم وحواء
هو زواج إثنني من اخلالدين يف اجلنة  ..ويف مثل هذا الزواج مل تكن توجد وظيفة للنكاح والتالقح
اجلنسي فاخللود حقيقة قائمة وال حاجة للنسل الستمرار احلياة) ،يدل على جهل حبقيقة وظيفة
النكاح ،إذ جيعل النسل هو مهها األول ،واحلق أن اتساع حياة كل من الزوجة والزوج ،مبمارسة
اللذة اليت با يتسامى احلب ،هو الوظيفة األساسية للزواج  ..فإنه ،إن يكن كما زعمت ،يكن
الفرد وسيلة للجماعة  ..وهذا أمر يضع العربة أمام احلصان  ..ذلك بأن الفرد هو غاية احلياة ..
وما اجلماعة إال وسيلتها إىل إجناب الفرد ،احلر ،الكامل  ..إن صورة األمر كله هكذا :خلق اهلل
خلقا هم عقول بال شهوة ،وهؤالء هم املالئكة  ..وخلق خلقا هم شهوة بال عقول ،وهؤالء هم
األبالسة  ..وخلق خلقا هم شهوة ركبت عليها العقول لتسوسها بشريعة احلرام ،واحلالل ،وهؤالء
هم البشر  ..وحني نقول :أن الشجرة هي اللذة اجلنسية ،أو نقول :أن الشجرة هي معرفة احلالل،
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واحلرام ،إمنا حنن نتحدث عن شئ واحد ،خيتلف اختالف مقدار  ..فاملعرفة وسيلة املمارسة
الصحيحة ،وأمنا ذكرنا العالقة اجلنسية يف هذا الباب ،ألهنا أعمق اللذات ،وأقربا من لذة احلياة
نفسها  ..وإال فإن الشجرة تعين ،يف التنزالت ،أي رغبة نفس ،يف قضاء لبانة من لباناهتا  ..وكل
لبانة ال تقضى باسم اهلل ،ويف سبيل اهلل ،فهي حرام  ..قال تعاىل ،يف أمر احلالل ،واحلرام( :فكلوا
مما رزقكم اهلل حالال ،طيبا  ..واشكروا نعمة اهلل ،إن كنتم إياه تعبدون * إمنا حرم عليكم امليتة،
والدم ،وحلم اخلنزير ،وما أهل لغري اهلل به  ..فمن اضطر ،غري باغ ،وال عاد ،فإن اهلل غفور رحيم
* وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب :هذا حالل  ..وهذا حرام  ..لتفرتوا على اهلل الكذب ..
أن الذين يفرتون على اهلل الكذب ال يفلحون) فاحلرمة إمنا هي حكم شرعي ،وليس شئ هو
حراما يف عينه  ..وعند العارفني ،احلرام من الكسب ما أخذ من غري يد اهلل ،مهما كان حله يف
الشريعة  ..إذا أخذت ،ومل تر يد اهلل ،وأمنا حجبت عنها بيد الواسطة ،فقد أخذت حراما  ..هذا
هو ما دلت علية اآلية األوىل( :فكلوا مما رزقكم اهلل حالال طيبا  ..واشكروا نعمة اهلل ،إن كنتم
إياه تعبدون)  ..فاحلكمة من شريعة احلرام واحلالل هي رؤية يد اهلل يف كل شئ  ..ومعىن هذا :أن
كل عمل ،نعمله أو ندعه ،ال يكون اعتبار مرضاة اهلل فيه هو دافعنا للعمل ،أو للرتك ،فهو عمل
باطل  ..قولك( :وكان الشيطان يعلم أن شجرة النسل هي إيذان ببدء املوت والطرد من جنة
اخلالدين فكذب على آدم وسول له أهنا شجرة اخللود بعينها وأغراه بأن خيالط زوجه باجلسد) قول
يعطي الشيطان فضيلة ليست له  ..إن الشيطان مل يكن يعلم ،وإمنا كان جيهل  ..ولوال أنه كان
جيهل ملا عصى اهلل  ..هذا ال ينفي عن الشيطان مطلق العلم ،وإمنا ينفي عنه العلم النافع  ..فقد
كان يعلم بظواهر األشياء فقط ،ولذلك يقول الصوفية :إن علم الظاهر وحده علم شيطنة ،وهو
ال يورث التقوى  ..وكذلك كان إبليس  ..كان عاملا بغري تقوى  ..و التفاصيل اليت وردت يف
الفقرة اليت اقتبسناها لك آنفا ال يعرفها الشيطان  ..وهو ،إمنا أضل آدم ،جلهله هو ال لعلمه ،وإىل
ذلك اإلشارة بقوله تعاىل( :فدالمها بغرور) يعين :خفض درجتهما ،بنصيحته اجلاهلة ..
هذا ما تيسر ،يف أمر باب قصة اخللق  ..وهو باب يثري مسائل يف غاية األمهية  ..ولكننا نكتفي
بذا القدر ،ونرجئ احلديث عن أسرار العدد إىل أن يأذن اهلل يف فرصة أخرى  ..رمبا يف كتاب
(القرآن بني التفسري ،والتأويل) ..
الفصل الرابع
اجلنة واجلحيم
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وصف اجلنة واجلحيم وارد يف القرآن ،ورودا مستفيضا ،ويف القرآن ،حرفية الوصف مقصودة،
وباطنه مقصود  ..واألمثال يف القرآن ليست كاألمثال يف حديثنا حنن ،ذلك بأهنا علم  ..فهي
تتوخى التفهيم ،ولكنها ال تفارق احلق  ..فإذا قال اهلل تعاىل( :مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها
أهنار من ماء غري آسن ،وأهنار من لنب مل يتغري طعمه ،وأهنار من مخر ،لذة للشاربني ،وأهنار من
عسل مصفى) ،فليس معىن هذا أن ظاهر األلفاظ غري مقصود ،إال لتقريب املعىن ،وإمنا هو
مقصود بالذات  ..ففي اجلنة ،حسيا ،ما وعد اهلل ،يف القرآن ،أنه فيها  ..مث تتفاوت صور احلس
يف اللطافة ،حسب درجات اجلنات  ..وأدناها يفوق ختيل املتخيل( :أنزل من السماء ماء،
فسالت أودية بقدرها ،فاحتمل السيل زبدا ،رابيا  ..ومما يوقدون عليه يف النار ،ابتغاء حلية ،أو
متاع ،زبد مثله .كذلك يضرب اهلل احلق ،والباطل  ..فأما الزبد فيذهب جفاء ،وأما ما ينفع الناس
فيمكث يف األرض  ..كذلك يضرب اهلل األمثال)  ..ههنا( :أنزل من السماء ماء) ،يعين املاء
املعروف ( ..فسالت أودية بقدرها) ،يعين الوديان املعروفة ( ..فاحتمل السيل زبدا رابيا) ،يعين،
أيضا ،الزبد الذي يثريه املاء الغزير يف جريانه السريع ،وحيمله على السطح  ..مث قال( :ومما يوقدون
عليه يف النار ابتغاء حلية ،أو متاع ،زبد مثله) وههنا جاء بالعلم  ..فإنه قرر أن :الذهب ،والفضة
واحلديد ،والنحاس – جواهر احللي ،ومعادن األمتعة – كلها من أصل واحد ،هو املاء  ..وشبهها
بالزبد ،ألهنا زيف زائل  ..وما يبقى هو املعرفة اليت حتصل عليها النفوس ،وهي ترتفق إرتفاقا
مرحليا ،باحللي ،وباألمتعة  ..واملاء أصل ،وهو حق ،والزبد باطل ،ولذلك قال (كذلك يضرب اهلل
احلق والباطل) مث مضى ليقول( :فأما الزبد ،فيذهب جفاء  ..وأما ما ينفع الناس ،فيمكث يف
األرض)  ..يعين :أما الباطل ،فهو زاهق ،وأما احلق فهو باق  ..مث جاء بقوله ،عن كل هذه
التشبيهات( ،كذلك يضرب اهلل األمثال)  ..هذا يف اجلانب احلسي  ..ويف اجلانب املعنوي( :أنزل
من السماء ماء) ،يعين :من العقول ،واملاء املعرفة من القرآن ( ..فسالت أودية بقدرها) ،يعين:
القلوب ( ..فاحتمل السيل زبدا رابيا) يعين ذهبت أنوار القرآن عن القلوب بغواشي الغفلة ،اليت
نسجت خيوطها شهوات البطن ،والفرج ( ..ومما يوقدون عليه يف النار ،ابتغاء حلية ،أو متاع ،زبد
مثله) ( ..يف النار) ،يعين نار اجلبلة  ..واحللية ،واملتاع ،شهوات اجلبلة من حب اإلستعالء
والرئاسة( ،زبد مثله) ،هي أيضا غواشي غفلة ،كشهوات البطن ،والفرج ( ..كذلك يضرب اهلل
احلق ،والباطل) ( ..احلق) املعرفة( ،والباطل) ،زيف الشهوات ( ..فأما الزبد ،فيذهب جفاء ،وأما
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ما ينفع الناس ،فيمكث يف األرض) ،أرض القلوب.
هذا وجه موجز ،من مجلة وجوه ،تتفاوت يف اللطف يف دقائق معاين القرآن حيث املثل ينطبق
على احلس ،وعلى املعىن ،يف آن معا  ..وألن األمثال يف القرآن علم قال تعاىل عنها( :فال تضربوا
هلل األمثال ،إن اهلل يعلم ،وأنتم ال تعلمون * ضرب اهلل مثال :عبدا مملوكا ،ال يقدر على شئ ،ومن
رزقناه منا رزقا حسنا ،فهو ينفق منه سرا ،وجهرا  ..هل يستوون؟؟ احلمد هلل!! بل أكثرهم ال
يعلمون * وضرب اهلل مثال :رجلني :أحدمها أبكم ،ال يقدر على شئ ،وهو كل على مواله ،أينما
يوجهه ال يأت خبري  ..هل يستوي هو ،ومن يأمر بالعدل ،وهو على صراط مستقيم؟؟)  ..ومن
أجل أهنا علم أيضا ،قال عنها( :حنن أعلم مبا يستمعون به ،إذ يستمعون إليك ،وإذ هم جنوى ..
إذ يقول الظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورا * أنظر!! كيف ضربوا لك األمثال ،فضلوا ،فال
يستطيعون سبيال؟؟) ..
ومن ههنا ،فإن قولك من صفحة  ،85عن قوله تعاىل( :مثل اجلنة وعد املتقون فيها أهنار من ماء
غري آسن وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وأهنار من مخرة لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى)
قولك عنها ،بأهنا ضرب مثل (وليست إيرادا ألوصاف حرفية .فهذا أمر مستحيل ألن اجلنة
واجلحيم أمور غيبية بالنسبة لنا ال ميكن تصويرها يف كلمات من قاموسنا) ،قول غري صحيح ..
واجلنة واجلحيم ،على كل حال ،ليست أمورا غيبية متاما ،فإنا نعيش طرفا منها ،يف هذه احلياة ..
فإن غيبا ،ال يكون حاضرا طرف منه ،اليوم ،ال وجود له  ..وكل ما هناك ،أن االختالف بني ما
نعيشه اليوم ،من صور اجلنة واجلحيم ،وبني ما يكون عليه األمر غدا ،إمنا هو اختالف مقدار ..
ومن مث ،فإن اجلنة ،واجلحيم ،يف طرفها الذي يناسب الدنيا ،ميكن تصويرها (يف كلمات من
قاموسنا)  ..وأما قولك من نفس الصفحة( :وباملثل كان موقف القرآن يف خماطبة البدوي البسيط.
وكل أمنية البدوي الذي يعيش يف هجري الصحراء أن يعثر على نبع ماء عذب  ..فكل ما جيد من
مياه ما هو إال ينابيع ماحلة آسنة  ..وكذلك اللنب  ..فما أسرع ماخيتمر ويتغري طعمه يف حر
الصحارى  ..فيضرب له القرآن املثل من أعز ما يتمىن) .فإنه قول من الكبائر  ..ذلك بأن
القرآن ،إذا كان كما تصف فما هو إال كتاب حملي  ..وكأنك تراه ،لو نزل على غري قوم
الصحراء ،ملا نزل بصورته احلاضرة  ..وكأنك ،بذلك ،تقول :أنه ليس كتابا علميا ،يف الوقت الذي
حنن فيه نعرف ،أن قيمة القرآن إمنا هي يف كونه كتاب علم نفس ،يسوق آيات اآلفاق  ..ليصل
با إىل آيات النفوس( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني هلم أنه احلق  ..أومل
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يكف بربك أنه على كل شئ شهيد؟؟)  ..أقول قويل هذا ،وال أذهل عن حقيقة بيانية ،هي أنه
لو نزل على غري قوم الصحراء ،لساق هلم من آيات اآلفاق ما يناسب بيئتهم  ..ولكن هذه
الظاهرة ما جيب أن حنملها إال على أهنا  ..ظاهر ،لباطن  ..جيعل القرآن كتاب علم ،وليس كتاب
بيان يستقيم مع اللسان ،واملنطق ،فحسب ..
ومن العجب أنك تورد اآلية ،أو األصح طرفا من اآلية (إن اهلل ال يستحي أن يضرب مثال ما،
بعوضة فما فوقها) مث تقول عنها( :فكل الغاية هي تقريب تلك املعاين املستحيلة بقدر اإلمكان ..
وكل ما جاء عن اجلنة واجلحيم ما هو إال ألوان من ضرب املثال وألوان من التقريب وألوان من
الرمز)  ..فاستمع إذن إىل كل اآلية اليت أوردت طرفا منها( :إن اهلل ال يستحي أن يضرب مثال
ما ،بعوضة ،فما فوقها  ..فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من ربم  ..وأما الذين كفروا
فيقولون :ماذا أراد اهلل بذا مثال؟؟ يضل به كثريا ،ويهدي به كثريا ،وما يضل به إال الفاسقني) فما
معىن (إن اهلل ال يستحي)؟؟ إن استحياء أحدنا خجل ،وليس كذلك استحياء اهلل ،تعاىل اهلل عن
ذلك  ..وإمنا استحياء اهلل علم ،وهو (ال يستحي أن يضرب مثال ما ،بعوضة فما فوقها) ،يعين ال
يرتك أن يضرب هذا املثل ،ألنه حق ،وهذا هو معىن إشارته ،تبارك ،وتعاىل ،من نفس اآلية( :فأما
الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من ربم  ..وأما الذين كفروا فيقولون :ماذا أراد اهلل بذا مثال؟؟)،
وامنا يقول الذين كفروا قولتهم هذه الستصغارهم لشأن البعوضة  ،وذلك حلقارة شأهنا يف عامل
األجساد  ..وهم ال يعلمون ما وراء األجساد من حقائق  ..قوله( :يضل به كثريا ،ويهدي به كثريا
 ..وما يضل به إال الفاسقني)  ..يعين يضل بذا املثل ،ويعين يضل باحلق أيضا ،ويعين يضل
بالقرآن  ..يضل بكل أولئك ،ويهدي ( ..وما يضل به إال الفاسقني) ..
أنت يف أشد احلاجة إىل مراجعة رأيك يف أمر القرآن ،فإنك ،إن تفعل ،يتضح لك أن قولك:
(وكل ما جاء عن اجلنة واجلحيم ما هو إال ألوان من ضرب املثال وألوان من التقريب وألوان من
الرمز) ،قول باطل ،شديد البطالن  ..ومن عجب ،أنك تنساق إىل التدليل على هذا الراي
الباطل ،باقتباس وصف أشعيا ليوم الرضوان عن العهد القدمي ،وتسوق يف التدليل أيضا ،تراتيل
القديس أفرامي ،مث تقول( :إهنا صورة مشرتكة يف مجيع األديان) وأنت بذلك تذهل عن حقيقة ما
ينبغي الذهول عنها ،هي أن كتب العهد القدمي ،والعهد احلديث ،إمنا هي مبثابة أحاديث ميكن
مقارنتها باحلديث النبوي ،حيث املعىن موحى ،واللفظ من عند النيب ،ولكن القرآن موحى كله،
لفظه ،ومعناه  ..وليس للنيب فيه شئ ،غري تبليغه ( ..الحترك به لسانك لتعجل به * إن علينا
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مجعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * مث ان علينا بيانه) وقال أيضا يف هذا الشان (وال تعجل
بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه  ..وقل ريب زدين علما) ..
قولك من صفحة (( :87فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون)  ..إنه
حييل القضية كلها إىل غيب ال ميكن التعبري عنه بلغة األرض هنا كل من العني والقلب مما ال ميكن
تصويره بألفاظ)  ..أال ترى أنه قد عرب؟؟ مث يف حق من قيلت هذه اآلية؟؟ أقرأ!! (إمنا يؤمن بآياتنا
الذين إذا ذكروا با خروا سجدا ،وسبحوا حبمد ربم ،وهم ال يستكربون * تتجاىف جنوبم عن
املضاجع ،يدعون ربم خوفا ،وطمعا  ..ومما رزقناهم ينفقون * فال تعلم نفس ما أخفي هلم من
قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون)  ..قوله (قرة أعني) يعين :طمأنينة القلب بسكون جيشان
اخلواطر ،بفضل الوجدان ،بعد الفقدان – وجدان اهلل يف القلب ،بعد فقدانه خلف احلجب–
قوله( :فال تعلم نفس)  ..يعين :فال يعلم أحد غري اهلل ،ما يكون عليه كمال حاهلم يوم الوجدان
 ..وبذلك تكون العبارة قد أوفت باملراد  ..إن العبارة يراد منها أن تقول أهنم جيدون ذات اهلل يف
قلوبم ،فتقر القلوب ،بذا الوجدان من اجلوالن  ..وكيفية وجود اهلل جمهولة ..
جهنم
أنت تقول من صفحة  87أيضا( :أما جهنم فهي شيء فظيع  ..ال هو باحلياة وال هو باملوت.
(ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ) ( ..فاتقوا النار اليت وقودها
الناس واحلجارة) مث يشرح لنا أكثر (هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل ذلك خيوف اهلل
به عباده يا عبادي فاتقون) ها هو ذا يبني لنا حقيقة جديدة فيقول أنه يورد األلفاظ للتخويف)
 ..فلعمري أن األلفاظ مراد با إىل التخويف  ،ولكن ليس هذا قصاراها  ،وامنا هي تصف واقعا
يف احلق  ،وهي النار  ..والنار  ،نفسها  ،مراد با اىل التخويف  ..واملراد من التخويف ،يف
احلكمة ،سوق العباد إىل اهلل ،بإظهار افتقارهم إليه  ..وأنت ،حني جتعل األلفاظ للتخويف فقط،
ينتهي بك األمر إىل القول بان القرآن إمنا يهول ،ويبالغ ،من غري ارتكاز على دقة يف وصف
احلقيقة ،وبذا ال يكون القرآن كتاب علم ،كما هو واقع األمر ..
وأكثر من ذلك!! فإنك خيشى عليك أن تنساق إىل التقليل من شأن العذاب ،وإىل إنكار العذاب
 ..فإنك ،يف صفحة  ،88ويف صفحة  ،89جيري على قلمك( :أن العذاب حق  ..والثواب حق
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..
وهنا يعرتض معرتض ..
أال يتناىف مع رمحته ومع عظمته أن يعذب  ..ويعذب من؟؟  ..إنسانا مسكينا ال يساوي ذرة أو
هباء يف مملكة اهلل الالهنائية ..
وهو اعرتاض كان يشغلين دائما ,وكان يصرفين دائما عن قبول فكرة العذاب وبالتايل عن القرآن
وعن الدين كله :والسؤال حيتاج منا أن نتعمق معىن كلمة عذاب ..
واهلل بالفعل ال يعذب.
إمنا فقط يعدل .. ).وهذا قول خطأ  ..فإن اهلل يعذب ،ولكن له حكمة وراء العذاب  ..والسؤال
ال حيتاج منا أن نتعمق معىن كلمة عذاب ،وإمنا حيتاج منا أن ننظر يف احلكمة وراء العذاب  ..إن
قولك( :واهلل بالفعل ال يعذب إمنا هو فقط يعدل) ،ينبع من الرأي اخلاطئ ،وهو أن اإلنسان خمري
 ..إن النار حق ،والعذاب فيها حق – النار حق ،كما ورد وصفها يف القرآن ،والعذاب فيها حق،
كما ورد وصفه يف القرآن حسا ،ومعىن  ..ومن ظن ،كما ظننت ،يف صفحة (( :92سيصيب
الذين أجرموا صغار عند اهلل) إن هذا الصغار هو الذي سيعذب وحيرق  ..ألنه سيكون حسرة
على صاحبه حينما يرى مكانته ،ومكانة اآلخرين ،ومقدار ما خسر ومقدار ما كسبوا (ربنا إنك
من تدخل النار فقد أخزيته) ..
اهلل يعترب اخلزي يف هذه اآلية أشد من النار إيالما .. ).فهو واهم  ..وجيب أن يكون واضحا ،فإن
العذاب احلسي ،والعذاب املعنوي ،جمموعان يف النار ..
إين أعلم انك ال تقول بنفي العذاب احلسي بصورة قاطعة ،فقد قلت يف صدر صفحة  88عن
التخويف( :ولكنه ليس ختويفا على غري أساس) ولكن اللبس يف هذه العبارة قائم ،مث إنك مل تزد
على أن قلت ،يف صفحة ( :94وهذا ال ينفي أن يكون العذاب املذكور حسيا ،بل إنه من
املمكن أن يكون معنويا وحسيا ،يف نفس الوقت)  ...وهذا القول ال يكفي  ..فإن اإلميان واجب
بظاهر القرآن ،وعلى ما تعطيه ألفاظه ،وشك الشاك ،يف وجود النار احلسية ،والعذاب احلسي،
كما جاء يف ظاهر ألفاظ القرآن ،قد يطعن يف إميانه ..
وأنت تقول يف صفحة ( :109أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن ،مبا فيها من جلجلة ،و صلصلة،
حينما تصف اجلحيم إمنا هي نذير حقيقي بعذاب فوق التصور سوف نعذبه ألنفسنا بأنفسنا
عدال وصدقا على رتبة استحقها كل منا بعمله  ..وأكاد أضع يدي على احلقيقة  ..الريب فيها
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 ..تعاىل اهلل عن أن يعذبنا شهوة يف عذاب  ..وهو احلق العدل احلكم.. ).
وهذا قول يؤكد انك تذهب إىل العذاب املعنوي ،وتنكر العذاب احلسي ( ..نعذبه ألنفسنا
بأنفسنا)  ..وكأنك تسوق عبارة (تعاىل اهلل عن أن يعذبنا شهوة يف عذاب  ..وهو احلق العدل
احلكم) لتدلل با على مذهبك يف العذاب املعنوي ،ألنك قد قلت من قبل ،يف صفحة :89
(والسؤال حيتاج منا أن نتعمق معىن كلمة عذاب) وواضح ،بالطبع ،أن عبارة( :تعاىل اهلل عن أن
يعذبنا شهوة يف عذاب) ،إمنا جتد اإلجابة عليها يف البحث ،وراء حكمة العذاب ،ال يف معىن
العذاب  ..فإن العذاب حسي ،ومعنوي  ..واإلميان باجلانب احلسي منه ،أوجب ،من اإلميان
باجلانب املعنوي  ..ألن اجلانب احلسي قد جاء به ظاهر القرآن  ..واإلميان بظاهر القرآن ،ومبا
جاء به ،وعلى وفق ما يأتيه الظاهر ،هو أول مداخلنا على مراتب الدين  ..وعلى كل حسن
ظنك بسعة الرمحة اإلهلية يف هذا الفصل ،مل أظفر لك برأي يشري إىل أن العذاب يف النار مرحلي،
وأن النار ستنتهي ،وأن من يدخلوهنا يصريون من رمحة (الرمحن) ،وهي الرمحة املشوبة بالعذاب ،إىل
رمحة (الرحيم) ،وهي الرمحة اخلالصة من العذاب  ..وجتب هلم يومئذ اجلنة  ..جيري هلم هذا
بصرف النظر عن أعماهلم يف احلياة الدنيا  ..بل قد ورد منك عن اجلنة ما يدل على ضعف
علمك باجلنة وبالنار  ..ورد ذلك يف صفحة ( :96وأتصور أن أعلى الناس قدرا يف اجلنة هم
الذين سريتفعون عن متع احلواس وجنة احلواس وخيتار هلم الرمحن درجة احلياة الروحية اخلالصة إىل
جواره يف سدرة املنتهى حيث ال تكون اللذة هي لذة طعام وال لذة شراب وال لذة حور عني وإمنا
لذة النظر إىل اهلل يف كماله ولذة تأمل احلق واجلمال وصورة اخلري املطلق إهنا لذة اجلالس على ميني
اهلل (يف مقعد صدق عند مليك مقتدر)) .والذي جيب أن يتقرر ،يف ختام هذا الفصل ،هو أن
سعة الرمحة اإلهلية( :ورمحيت وسعت كل شئ) ،إمنا تعين :أن كل خملوق مرحوم  ..وأن كل من
دخل النار ،مبا يف ذلك إبليس ،اليعذب انتقاما ،تعاىل اهلل عن ذلك ،وإمنا يعذب رمحة ،وحكمة
 ..واحلكمة تتجه إىل أن جتعل العذاب فرصة للتعلم  ..والعلم ،ههنا ،هو معرفة اهلل ،ومعرفة اهلل
تطفئ النار احلسية ،والنار املعنوية ،وتتداعى بصاحبها إىل اجلنة  ..واخللق ،يف اخلروج من النار،
يتفاوتون يف امليقات ،حىت إذا خرج آخر من خيرج ،وهو إبليس ،أكلت النار بعضها ،وفنيت،
وانتهت ،وصار األمر كله إىل اجلنة  ..واجلنة تتفاوت بأصحابا( ،هم درجات عند اهلل  ..واهلل
بصري مبا يعملون)  ..وتفاوت الدرجات يف اجلنة هو الذي حيكي العذاب املعنوي ،الذي أسهبت
أنت فيه  ..ولكن مع وجود أهل النار يف النار ،ال يكاد يسمى عذابا  ..وما ميكن أن يقال فيه
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هو أن جنة أناس ،نار آخرين  ..والقاعدة العرفانية تقول( :حسنات األبرار سيئات املقربني)  ..مث
ان اجلنة تنتهي أيضا  ..فإذا ما انتهت النار يف األبد ،فإن اجلنة تنتهي فيما بعد األبد ،وذلك
ملكان قربا من األصل ،إذا ما قورنت بالنار  ..وذلك األصل هو اخلري املطلق – هو اهلل -وملا
كان السري إىل اهلل إمنا هو يف السرمد ،وملا كان اإلنتهاء إليه إمنا هو يف غري مكان وال زمان ،فإن
هذه احلقيقة هي اليت تقرر هناية اجلنة  ..واآلية اليت أوردهتا أنت فيما اقتبست لك آنفا ترد هكذا:
(إن املتقني يف جنات ،وهنر * يف مقعد صدق ،عند مليك مقتدر)  ..والتقوى درجات ،أدناها
إتقاء حمارم اهلل  ..قال تعاىل( :تلك حدود اهلل فال تقربوها  ..كذلك يبني اهلل آياته للناس ،لعلهم
يتقون) أدناها اإلئتمار باألوامر ،واإلنتهاء عن النواهي  ..وأعالها اإلستقامة يف السري خلف اهلل
 ..ويف هذه جاء قوله تعاىل( :وحيذركم اهلل نفسه  ..وإىل اهلل املصري)  ..فهو تبارك ،وتعاىل ،بعد
أن حذرنا حرامه ،وحالله  ..وأمره ،وهنيه ،انتهى بأن حيذرنا نفسه  ..ويف مقابل درجات التقوى
درجات اجلنات  ..قوله ،من اآليتني السابقتني( ،إن املتقني) ،يف أدىن درجات التقوى( ،يف
جنات) ،يعين يف أدىن درجات اجلنات  ..فإذا زادوا يف التقوى ،فقد ارتفعوا يف الدرجات،
فجاءت( ،وهنر)  ..فإذا زادوا ،ارتفعوا ،فجاءت (يف مقعد صدق)  ..فإذا جاءوا إىل قمة التقوى،
فصاروا عند اهلل ،حيث ال حيث ،فقد خرجوا ،أو كادوا خيرجون ،عن املكان والزمان ،وجاءت،
ههنا ،عبارة( :عند مليك مقتدر) ،فإن هذه هي مرتبة هؤالء  ..و(عند) ،هنا ،ليست للزمان ،وال
للمكان ،إال يف الفينة بعد الفينة  ..ههنا تنتهي اجلنة  ..مبعىن أهنا مكان ،وزمان..
هاتان اآليتان ،ترمسان التدرج ،الذي ،يف مضماره ،تنتهي اجلنة ( ..إن املتقني يف جنات) ،هذه
درجة ،وتشتمل على درجات ( ..وهنر) هذه درجة ،وتشتمل على درجات ( ..يف مقعد صدق)،
هذه درجة ،وتشتمل على درجات ( ..عند مليك مقتدر) هذه درجة ،هلا بداية ،وليست هلا
هناية ،ألن هنايتها يف اإلطالق  ..أين هذا القول ،من قولك الذي اقتبسناه آنفا( :وخيتار هلم
الرمحن درجة احلياة الروحية اخلالصة إىل جواره يف سدرة املنتهى)؟؟ إن سدرة املنتهى قريبة!! قريبة!!
بذا ننهي مراجعتنا لفصلك هذا  ..وعند اهلل نلتمس حسن القبول ..
الفصل اخلامس
احلالل واحلرام
(التحرمي يف القرآن ،ليس جملرد التحرمي ،وال التحليل ،جملرد التحليل ،وإمنا هو حتليل ،لكل ما هو
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طيب ،وحترمي ،لكل ما هو خبيث ( ..وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث)) قولك هذا ،حق
 ..ولكنه جييء يف املرتبة الثانية  ..فليست احلكمة ،وراء التحرمي والتحليل ،يف املكان األول ،هي
اخلبائث ،والطيبات ،وإمنا احلكمة هي التعليم  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :فبظلم من الذين هادوا
حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم ،وبصدهم عن سبيل اهلل كثريا * وأخذهم الربا ،وقد هنوا عنه،
وأكلهم أموال الناس بالباطل  ..وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما)  ..ويف موضع آخر ،يقول
تعاىل( :ما يفعل اهلل بعذابكم ،إن شكرمت وآمنتم؟؟ وكان اهلل شاكرا عليما)  ..فإمنا من أجل أن
نشكر ،وأن نؤمن ،وظفت وظائف التكاليف ،وحرم احلرام ،وحلل احلالل  ..وإمنا يف سبيل العقوبة
على الطغيان ،حرمت الطيبات على اليهود  ..ويف احلق ،أن احلرام واحلالل حكم شرعي ،أو قل:
حكم عقلي ،يتوجه به العقل القدمي إىل العقل احلديث ،ليجعل قانون تعليمه على وفقه ..
حياكيه ،ويسري إليه يف مصاقبة ،وتقليد  ..واألعيان ليس فيها حرام  ..كلها حالل  ..ولكن حكم
الوقت ينزل حالهلا منازل ،لتنطبق على التشريع ،ولتجد كلمة خبيث مدلوهلا ،ولتجد كلمة طيب
مدلوهلا  ..وحكم الوقت يتدرج بالعقول إىل النضج  ..فإذا جاء وقت نضج العقول ،برزت
األعيان إىل مقامها ،وهو الطيبة  ..وانتهت مرحلة اخلبث ،وعادت األشياء كلها إىل احلل ،حيث
استغنت العقول ،بفضل اهلل ،مث بفضل املعرفة ،عن الزجر ،والعنف املتمثل يف التحرمي  ..مرة
أخرى!! (ما يفعل اهلل بعذابكم ،إن شكرمت ،وآمنتم؟؟ وكان اهلل شاكرا عليما)  ..وإىل ذلك اليوم،
الذي تعود فيه األعيان إىل أصلها من احلل باستغناء العقول ،بفضل اهلل ،مث بفضل العلم ،عن
عنف التحرمي ،ورد قوله تعاىل( :ليس على الذين آمنوا ،وعملوا الصاحلات ،جناح فيما طعموا ،إذا
ما اتقوا ،وآمنوا ،وعملوا الصاحلات ،مث اتقوا ،وآمنوا ،مث اتقوا ،وأحسنوا  ..واهلل حيب احملسنني) ..
هذه هي درجات التقوى اليت أشرنا إليها يف فصل( :اجلنة واجلحيم)  ..فإذا ما انتهت تقوانا إىل
اهلل ،نفسه ،فقد أصبحنا يف سعة  ..وجاء مشهد( :واهلل حيب احملسنني) ،اليت جعلت فاصلة لآلية
أعاله  ..ويف احلق ،إن هذا األمر – أمر حترمي األعيان كوسيلة إىل حترمي عيوب السلوك – هو
األساس الذي تدور عليه حكمة الدين  ..وعيوب السلوك مجاعها اتباع هوى النفس  ..وهوى
النفس خيلص منه أحد أمرين :إما الضرورة امللجئة ،أو العلم النافع  ..وإىل العلم النافع وردت
اإلشارة باآلية السابقة ،وبه انتهى التحرمي ،وأفضى األمر إىل احلل  ..وإىل الضرورة امللجئة اإلشارة
بقوله تعاىل( :إمنا حرم عليكم امليتة ،والدم ،وحلم اخلنزير ،وما أهل به لغري اهلل  ..فمن اضطر ،غري
باغ ،وال عاد ،فال إمث عليه  ..إن اهلل غفور رحيم)  ..مجع احملرمات يف أربع  ..مث جتاوز عنها ..
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وحللها للمضطر ،غري الباغي ،وال العادي  ..وذلك ألن اإلضطرار قد نفى عنه هوى النفس ..
فإمنا هي احلياة ،أو املوت ..
وعن كون األصل ،يف املكان األول ،حترمي عيوب السلوك ،وإمنا جاء حترمي األعيان ،يف املكان
الثاين ،جاء قوله تعاىل( :قل من حرم زينة اهلل اليت أخرج لعباده ،والطيبات من الرزق؟؟ قل هي
للذين آمنوا يف احلياة الدنيا ،خالصة يوم القيامة  ..كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون * قل إمنا
حرم ريب الفواحش  ..ما ظهر منها ،وما بطن  ..واإلمث ،والبغي بغري احلق ،وأن تشركوا باهلل ما مل
ينزل به سلطانا ،وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون)  ..وهذا هو هنج القرآن ،وأسلوبه ،وحكمته،
يف هتذيب النفوس ،جريا وراء قاعدته العامة( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم  )..فقد
جاء حترميه لألعيان يف مرتبة آيات اآلفاق ،مث دنا قريبا من النفس ،فحرم عيوب السلوك اخلارجية:
(الفواحش) ،ما ظهر منها  ..و(اإلمث) و(البغي) بغري احلق  ..و(أن تشركوا باهلل ما مل ينزل به
سلطانا ،وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون)  ..مث دخل إىل السريرة ،فقال :الفواحش ،ماظهر
منها( ،وما بطن)  ..وقال( :وذروا ظاهر اإلمث ،وباطنه  ..إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا
كانوا يقرتفون)  ..و(ظاهر اإلمث) عيوب السلوك املختلفة ،يف جانب احلق ،ويف جانب اخللق ..
وباطن اإلمث ما حيوك يف السر ،ويف سر السر ( ..يف السرائر)  ..من دقائق ،وخوايف ،الشرك ،ومن
سوء الظن باهلل ،وبالناس  ..فاملقصود من وراء حترمي ظواهر ما حرم ،إمنا هو حترمي بواطنه ،فما
الظاهر إال جماز للباطن ( ..سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم  )..وظاهر التحرمي إمنا قام
على ظاهر القرآن  ..ال لف ،وال دوران  ..ولذلك فإن قولك من صفحة ( :111لو أخذنا اآلية
بظاهر حروفها دون أن يكون جوهر القضية واضحا يف الذهن فسوف جند أن احلياة الطبيعية يف
زماننا (زمن امليين جيب – والديكولتيه ،واجلابونيز ،والصدر العريان ،والشعر املرسل ،والباروكات
الذهب)
أمر صعب وهناك أكثر من نوع من النظر فما هو نوع غض البصر املقصود؟؟
ال بد من العودة إىل جوهر التحرمي لنفهم االية ..
واهلل حرم الضار اخلبيث .وجمرد إرسال النظر ال ضرر منه ولكن الضرر فيما جيري يف القلب والعقل
نتيجة إمعان النظر اخلبيث) ،هو قول يتورط يف اخلطأ حني حياول أن يتحلل من نص التحرمي
القائم على النهي ،ليجعل التحرمي مسألة إعتبارية( :وجمرد إرسال النظر ال ضرر منه ولكن الضرر
فيما جيري يف القلب والعقل نتيجة إمعان النظر اخلبيث) ،كما تقول أنت  ..وال عربة برأيك يف أن
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احلياة الطبيعية يف زماننا( ،زمن امليين جيب – والديكولتيه ،واجلابونيز ،والصدر العريان ،والشعر
املرسل ،والباروكات الذهب)
أمر صعب) ،ذلك بأن الشريعة ال تزايل إلزامها اعتبارا للصعوبات اليت تواجهنا با حياة التحلل،
والتفسخ والتبذل  ..بل أهنا لتطالب برد الناس – كل الناس -إىل اجلادة  ..فإن عجزنا حنن عن
إلتزام الشريعة ،يف أنفسنا ،وعن إلزام غرينا با ،فلنعرتف بالعجز ،ولنعرف أننا نعيش ناصلني عن
الشريعة  ..ذلك خري من أن حناول أن نفصل الشريعة على تقصرينا ،وعلى عجزنا عن اإللتزام ..
وأنت تسأل( :فما هو نوع غض البصر املقصود؟؟)  ..واجلواب :هو جمرد غض البصر  ..والقرآن
يقول ،يف ذلك من اآليتني اللتني سقت أنت طرفا منهما( :قل للمؤمنني :يغضوا من أبصارهم،
وحيفظوا فروجهم  ..ذلك أزكى هلم ،إن اهلل خبري مبا يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من
أبصارهن ،وحيفظن فروجهن ،وال يبدين زينتهن ،إال ما ظهر منها ،وليضربن خبمرهن على جيوبن،
وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ،أو آبائهن ،أو آباء بعولتهن ،أو أبنائهن ،أو أبناء بعولتهن ،أو
أخواهنن ،أو بين أخواهنن ،أو بين أخواهتن ،أو نسائهن ،أو ما ملكت أمياهنن ،أو التابعني غري أويل
األربة من الرجال ،أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء  ..وال يضربن بارجلهن ليعلم ما
خيفني من زينتهن  ..وتوبوا إىل اهلل مجيعا ،أيها املؤمنون ،لعلكم تفلحون)  ..غض البصر ،إذن،
هو جمرد غض البصر  ..طاعة لألمر( :قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)  ..هذا من جانب
الرجال  ..وطاعة لألمر( :قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)  ..هذا من جانب النساء  ..وقد
جاءت الشريعة تفصل ،فلم تزد على أن قالت :النظرة األوىل لك  ..والنظرة الثانية عليك  ..يعين:
إذا وقع بصرك على احلرام ،يف املرة األوىل ،فهو مغفور لك ،ألنك مل تتعمد النظر  ..فإذا عاودت
النظر بعد ذلك كتب عليك ،وحوسبت به  ..واملطلوب ،يف املكان األول ،يف هذا املقام ،هو
حفظ الفروج  ..وقد فرض حفظ النظر محاية ،ودرأ ،للجرمية الشنيعة – جرمية الزنا  ..فكأن غض
البصر محى مضروب حول اجلرمية ،فمن استخف باحلمى ،واقتحمه ،فقد أوشك أن يواقع اجلرمية.
أحب لك أن تذكر ،دائما ،أمرين اثنني :أحدمها ،أن الشريعة تقوم على الظاهر  ..وثانيهما ،أهنا
تعمم ..
بني الشريعة واحلقيقة:
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ولقد نبهتك على األمرين السابقني ألنك بما حترز املقدرة على أن متيز بني الشريعة واحلقيقة ،فال
تتورط يف التخليط  ..ذلك التخليط الذي يطالعين حيثما نظرت يف أقوالك ،يف أمر احلالل
واحلرام ،يف هذا الفصل  ..خذ ،مثال ،قولك ،من صفحة ( :112والرجل العابد الزاهد املشغول
القلب باهلل يرى اجلمال فريى فيه اخلالق الذي صور وليس املخلوق .فال تكون نظرته حالال فقط
 ..وإمنا تكتب له حسنة  ..وهي نظرة ال يقدر عليها إال متصوف عابد يرى قدرة اهلل يف كل شئ
وإبداع صنع اهلل على وجه كل شئ ..
(وصوركم فأحسن صوركم) .وهو رجل قد غفل عن اخللق فلم يعد يرى إال اخلالق)  ..هذا قولك،
وهو قول يدل على عدم التمييز الدقيق ،يف األمور  ..وصاحبك ،هذا العابد ،الزاهد ،الذي
وصفته إمنا هو رجل مذهوب العقل( :هو قد غفل عن اخللق فلم يعد يرى إال اخلالق) .وهو ،من
ههنا ،قد رفع عنه تكليف الشرع  ..هو يف حالة فناء  ..فإن أفضى به فناؤه إىل البقاء ،فإنه
يصبح صاحب حقيقة  ..وال بد لصاحب احلقيقة ،الباقي ،من شريعة  ..وقد تكون شريعته فردية،
فهو يعيش با فوق مستوى شريعة اجلماعة  ..وهلا ضابط ،هذا الضابط هو ،دائما ،عصمته من
أن خيرق شريعة اجلماعة ،مما يرتتب عليه ضرر على أحد  ..وخرق شريعة اجلماعة ،يف املعامالت،
دائما يرتتب عليه ضرر  ..ألن املعاملة ال تقع إال بني طرفني ،على األقل  ..ويف صفحة  113يرد
قولك( :وهنا نصل إىل جوهر التحرمي.
فالتحرمي دائما لضرر واهلل أقام شريعته حمبة ورمحة ال تسلطا وغطرسة .فإذا انتفى الضرر  ..فأنت
يف املنطقة احلالل .وغض البصر ليس فقط غض البصر عما يتعرى من اجلسد وإمنا هو أيضا غض
البصر عما يف يد الناس من مال ونعمة ،وهو احلياء والرتفع عن النزول بالنفس إىل مواطن الشهوة
واحلسد واحلقد والغرية)  ..هذا ما قلته أنت  ..وسيقوم سؤال بسيط :إذا كانت هناك قاعدة
تشريعية ،يف املعاملة ،وخرقها إنسان ،على اعتبار أنه ،يف نظره ،مل يضر نفسه ،وال غريه ،بذه
املخالفة ،فهل يرتك ليكون هو قاضي نفسه ،حني أخذ القانون يف يده؟؟ أم هل جيلس ،يف
القضاء على باطل ،وحق دعواه رجل غريه؟؟ فإن قلت باألوىل ،فقد عطلت تنفيذ الشريعة ،حني
جعلتها أمرا خيضع العتبار كل فرد  ..وإن قلت بالثانية ،فإن جمرد خرق شريعة املعاملة جرمية ،وإن
مل يكن هناك خصم يشكو الضرر  ..وأما قولك( :وغض البصر ليس فقط غض البصر عما
يتعرى من اجلسد وإمنا هو أيضا غض البصر عما يف يد الناس من مال ونعمة) ،إخل ،إخل  ..فهو
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قول طيب  ..وقد وردت فيه اآلية على النيب الكرمي ،تأمره( :وال متدن عينيك إىل ما متعنا به
أزواجا منهم ،زهرة احلياة الدنيا ،لنفتنهم فيه ،ورزق ربك خري وأبقى)  ..وقد ظل النيب الكرمي
يغض بصره عن احملارم ،ويكفكف نفسه أن تتمىن ما يف أيدي الناس ،تنفيذا هلذا األمر  ..وقد
كان النيب الكرمي صاحب شريعة فردية ،وصاحب حقيقة كربى ،وصاحب شريعة مجاعية ألمته ..
وقد كان يعيش يف رعاية تامة لشريعته الفردية ،وهي فوق مستوى الشريعة اجلماعية ،ومع ذلك،
فقد كان يعترب نفسه حمكوما بقواعد الشريعة اجلماعية يف املعاملة  ..وقواعد الشريعة اجلماعية ،يف
املعاملة ،تقوم على ظاهر النص  ..والضرر يرتتب على جمرد خمالفتها  ..وغض البصر عن احملارم،
الذي حنن بصدد احلديث عنه ،خري مثال على ذلك  ..فقوله تعاىل( :قل للمؤمنني يغضوا من
أبصارهم) وجبت طاعته بغري تأول فيه  ..ومن خالفه ،اتكاال على أن عمله ،يف تقديره هو ،ال
يضر أحدا – ال هو وال غريه – ألنه هو إمنا( :يرى اجلمال فريى فيه اخلالق الذي صور وليس
املخلوق) ،على حد تعبريك ،ال يقبل منه هذا العذر ،ويعزر ،وإن مل يكن له خصم يقاضيه ،ألن
الدوله هي خصمه يف هذا ..
وأنت تقول( :ولذا جعل الطالق مكروها لكنه ممكن إذا استحالت احلياة)  ..هذا قولك يف
صفحة  ،123وهو قول حيتاج إىل ضبط العبارة ،ذلك بأن الطالق حالل  ..ولكنه أبغض احلالل
إىل اهلل ،كما قال املعصوم  ..وعبارة( :جعل الطالق مكروها) ال تؤدي هذا املعىن  ..والطالق
شريعة مرحلية ،الغرض منه ،كما قلت ،تصحيح خطأ وقع فيه أحد الزوجني ،أو كالمها ،عند
االختيار ،مما تستحيل معه احلياة الزوجية ،وذلك بإعطاء فرصة جديدة ،الختيار جديد  ..وهو قد
جعل على مرتني  ..فإذا كانت الثالثة فإهنا تفرق بني الزوجني تفريقا ،هنائيا ،ال عودة بعده هلما إىل
بعضهما ،إال إذا نكحت الزوجة رجال آخر ،نكاحا صحيحا  ..قال تعاىل يف ذلك( :الطالق
مرتان  ..فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان  ..وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ،إال
أن خيافا أال يقيما حدود اهلل  ..فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به
 ..تلك حدود اهلل ،فال تعتدوها  ..ومن يتعد حدود اهلل فأولئك هم الظاملون * فإن طلقها فال
حتل له ،من بعد ،حىت تنكح زوجا غريه ،فإن طلقها فال جناح عليهما أن يرتاجعا ،إن ظنا أن
يقيما حدود اهلل ،وتلك حدود اهلل يبينها لقوم يعلمون)  ..فهو قد جعلت فيه فرص كافية ليغري
أي من الشريكني ،أو كالمها ،طريقة سلوكه ليجعل استمرار احلياة الزوجية مع شريكه ممكنا  ..فإن
استنفدت الفرص الثالث ،فقد رسم الطريق إىل فرص ثالث جديدة( :فإن طلقها فال حتل له ،من

This file was downloaded from QuranicThought.com

بعد ،حىت تنكح زوجا غريه ،فإن طلقها ،فال جناح عليهما أن يرتاجعا ،إن ظنا أن يقيما حدود
اهلل)  ..وهذه الرغبة احلكيمة ،الرحيمة ،يف استمرار عالقة إنسانية بدأت بوفاق ،هي اليت أتاحت
كل فرص اإلستمرار ،وهي اليت جعلت الطالق حالال ،حني يستحيل االستمرار يف جو من
التسامح ،واجملاملة ،ألنه ،ساعتئذ ،سيكون خري حل لوضع ميئوس منه  ..ومع ذلك ،جاء التنفري
عنه  ..بقول املعصوم( :أبغض احلالل إىل اهلل الطالق)  ..وسيجئ يوم يبطل فيه الطالق ،لقلة
احلاجة إليه  ..وذلك حني تكون فرص إحسان اإلختيار متاحة بقدر كاف  ..فإن لكل رجل
زوجة يف احلقيقة ،هي صنو نفسه ،وله زوجة يف الشريعة ،هي حماولة ملصادفة زوجته يف احلقيقة ..
فإذا وقع اخلطأ ،وهو ،يف املرحلة احلاضرة ،كثريا ما يقع ،وكان اخلطأ بدرجة يستحيل معها استمرار
احلياة ،فإن الطالق هو العالج  ..ألنه يتيح فرصة جديدة ،حملاولة جديدة  ..فإذا وقع اختيار
الرجال على زوجاهتم يف احلقيقة ،ووقع اختيار النساء ،وهنض ،على هذا االختيار ،زواج الشريعة،
فإن احملبة اليت تلحم بينهما جتعل شريعة الطالق ،يف حقهما ،شريعة منسوخة  ..وإمنا جيئ ذلك
اليوم بزيادة أنوار القلوب ،والعقول ،لدى الرجال ،والنساء ،مما تتضح معه الرؤية يف بواطن السرائر
 ..ويومئذ يكون لكل رجل امرأة واحدة ،ولكل امرأة رجل واحد  ..وتكون عالقة الرجل جبميع
النساء األخريات ،وتكون عالقة املرأة جبميع الرجال ،عدا زوجها ،عالقة براءة ،وطهارة ،ونقاوة ..
وال تتجه الغريزة اجلنسية فيهما ،وال تستيقظ ،لغري شريكها  ..وهذه هي حكمة التشريع يف حترمي
الزواج بني األخوات ،وبني األم وابنها ،وهو ما أوردته أنت يف صفحة  123حيث قلت( :وحيرم
الدين الزواج بني األخوات وبني األم وابنها واألب وابنته ألنه يريد أن تنمو يف األسرة ألوان أخرى
من العاطفة غري الشهوة كاألمومة واألبوة واألخوة واملودة وأن يكون الرباط األسري هو الرتاحم) ..
سيجئ وقت ،قريبا ،إن شاء اهلل ،تكون فيه العفة ،والصون ،أمرا ثابتا يف صدور النساء ،والرجال
 ..ويكون مجيع النساء ،إال امرأة واحدة ،لدى كل رجل ،كأهنن أخواته ،أو أمه  ..فال تتحرك فيه
رغبة جنسية إلحداهن ،على اإلطالق  ..ومثل هذا يقال عن املرأة بني الرجال ،إال رجال واحدا،
هو زوجها  ..فكأن التحرمي الشرعي اليوم يف الدوائر احملرمة هو مقدمة لتلك احلالة اليت يصحب
جميئها جميء املوعود الذي سيمأل األرض عدال كما ملئت جورا  ..وحالة العفة هذه هي من
ضمن العدل الذي ستمأل به األرض يومئذ ..
الفصل السادس
أمساء اهلل
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إن هذا فصل ممتع  ..ولقد حتدثت أنت فيه عن الصوفية حديثا ،هو يف مجلته مقبول ،ويف تفصيله
نظر  ..ولقد جعلت الصوفية قوما يهيمون وراء األخيلة ،والصور الشفافة ،حىت ليخيل للقارئ
أهنم من طينة غري طينته  ..هذا ،مع أن الصوفية هم أنصار السنه النبوية ،وهم ميشون يف األرض،
وترتبط أفكارهم ،وآراؤهم باألرض ،وتتسامى إىل السماء  ..هم ،كل واحد منهم ،الشجرة الطيبة،
اليت قال اهلل عنها :أن أصلها ثابت ،وفرعها يف السماء  ..وهم بذلك ،أصحاب شريعة ،وحقيقة
 ..أما قولك عنهم ،يف صفحة  ،131مثال( :واملتصوفة أهل أطوار وأحوال وهلم آراء طريفة هلا
عمقها ،وداللتها فهم يقولون لك أن املعصية تكون أفضل أحيانا من الطاعة  ..فرب معصية
تؤدي إىل الرهبة من اهلل وإىل الذل واإلنكسار  ..وطاعة تؤدي إىل اخليالء واإلغرتار  ..وهكذا
يصبح العاصي أكثر قربا وأدبا مع اهلل من املطيع) ،فهو قول يظهرهم كأهنم بعيدون من صاحب
الشريعة العادي  ..إن قوهلم هذا قد أمجله ابن عطاء اهلل يف حكمه ،فقال( :رب معصية أورثت
ذال ،وانكسارا ،خري من طاعة ،أورثت عزا ،واستكبارا)  ..واألمر مأخذه جد بسيط ،وهو أن
الرب إمنا هو رب قلوب ،وأن حاجته إىل العباد إمنا هي صالح قلوبم  ..فإذا كانت األعمال ال
تؤثر على القلوب باإلنكسار ،والذل الالئق بالعبودية ،فهي أعمال باطلة  ..أمل يقل النيب( :رب
مصل مل يقم الصالة)؟؟ بلى!! وقال( :رب مصل مل تزده صالته من اهلل إال بعدا)  ..وإمنا كان
ذلك كذلك لتمكن الغفلة من قلبه  ..وأشد الغافلني غفلة من يستطيل بصاحل العمل حىت يورثه
(عزا واستكبارا) ،يف حني أن حكمة العمل الصاحل ،يف الطاعة ،تقوم على أنه يورث (ذال
وانكسارا)  ..ذلك ألن أعمال العبادة منهاج إىل العبودية  ..فإذا فشلت الطاعة يف أن حتقق
الذل ،واإلنكسار ،وأسوأ من هذا ،إذا أشعرت بالعز واإلستكبار ،فإن املعصية أقرب منها إىل اهلل،
حني حتقق ما فشلت الطاعة يف حتقيقه  ..أمل يقل املعصوم( :إن مل ختطئوا ،وتستغفروا ،فسيأت
اهلل بقوم خيطئون ،ويستغفرون ،فيغفر هلم)؟؟ فالغرض دائما واحد ،هو انكسار القلوب هلل ،وقد
قال تعاىل( :أنا عند املنكسرة قلوبم من أجلي)  ..فإذا كان هذا الغرض ال يتأدى بالطاعة ،وإمنا
يتأدى باملعصية ،فقد انتقلت الفضيلة إليها ،يف تلك اللحظة  ..ولكن الكمال دائما يف أن
يتحقق اإلنكسار عن طريق الطاعة ،وهذا شأن الكبار ،فإهنم لسعة معرفتهم باهلل ،وما جيب له
على العبد ،ال يرون يف عملهم إال ما يوجب الذل ،واإلنكسار  ..فهم إذ ينصرفون عن صالهتم،
ينصرفون وكأمنا قد أتوا عمال خمزيا ،وقد اطلع عليه الناس.
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ما أحب لك أن تتصور الصوفية وكأهنم قوم ميشون يف اهلواء ،بغري جذور تربطهم باألرض  ..أكرر
مرة أخرى :أن الصوفية هم أنصار السنة النبوية  ..هم أنبياء ،ورسل ،باملعىن الذي يستقيم يف
الفهم الديين بعد ختم النبوة  ..وقولك يف صفحة ( :132واملتصوف واليوجي والراهب كلهم
على درب واحد وأصحاب منطق واحد وأسلوب واحد يف احلياة والزهد) قول منكر  ..وهو جييء
من عدم إدراك حلقيقة الصوفية  ..ميكنك أن تقول عن الصويف املسلم أنه يطلب القرب من اهلل
برتسم سنة النيب ،فهو حياول أن يضع قدمه حيث وضع النيب قدمه ،من قبل  ..وهو ،بتجويد
التقليد ،يرجو أن يصب نفسه يف القالب النبوي ،حىت يتوكد له كمال إتقان التقليد برؤية النيب يف
املنام ،مث ،بتوفيق اهلل ،برؤيته يف اليقظة  ..فليس هناك عالقة بني اليوجي ،والراهب ،والصويف ..
إال إذا كانت هناك عالقة بني اليوجي ،والراهب ،والنيب الكرمي  ..ولكن يبدو أنك أخذت على
الصوفية أعمال بعض أدعياء التصوف ،من اهلمهمة بألفاظ غري معروفة  ..وقد كثرت ،يف أخريات
التصوف ،وهي ال حتسب على التصوف إال إذا حسب سلوك املسلمني اليوم على اإلسالم  ..إهنا
فرتة احنطاط فما حيكم با على حقيقة التصوف  ..أجد نفسي مضطرا إىل أن أكرر ،مرة أخرى،
أن الصوفية هم أتباع السنة النبوية  ..وقد يبدو يل أن الذي عزهلم عن أن يعرف هلم هذا الدور
هو أهنم اعتربوا كل أعمال النيب ،منذ أن كان يف غار حراء ،خالل مخسة عشر سنة ،وإىل أن
بعث ،الحقة بعمله بعد البعث  ..فهي مجيعها سنة ،ألن النيب قد كان على هنج السداد ،وهو
يتحنث يف غار حراء  ..وعن هذه الفرتة ،بالذات ،قال النيب املعصوم( :أدبين ريب فأحسن تأدييب،
مث قال( :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن اجلاهلني)) فصدر هذا احلديث( :أدبين ريب
فأحسن تأدييب) نبوة ،وعجزه( :مث قال :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن اجلاهلني) ،رسالة
 ..ولقد ختمت املرحلة اليت بدأت يف غار حراء ،من مراحل النبوة ،بنزول أول القرآن( :أقرأ باسم
ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * أقرأ ،وربك األكرم * الذي علم بالقلم * علم
اإلنسان ما مل يعلم)  ..وبدأت الرسالة ،بعيد ذلك ،وذلك بقوله( :يا أيها املدثر * قم فأنذر) ..
ومنذ أن بدأت الرسالة برز النيب للدعوة  ..وبدأ التشريع يف بطء ،مث تواتر بعد اهلجرة  ..و(لقد
تعارف) الناس على أن سنة النيب ،إمنا هي بعد البعث  ..وال يعتربون فرتة ما قبل البعث ،كما
يعتربها الصوفية  ..وهذا هو الذي عزل التصوف ،يف أفكار بعض الناس ،عن حياة النيب  ..هذا،
وميكن القول بأن الصوفية قد زادوا على سنة النيب أشياء أمالها حكم الوقت ،واعتربوها بدعة
حسنة ،وذلك كإختاذهم املسابح ،مثال ،والطويلة منها بصورة خاصة  ..وهناك حق فيما قلت يف
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صفحة ( :133والتسبيح احلقيقي يف نظر الغزايل ال يكون مبسبحة وال يكون باللسان وإمنا
بالقلب  ..يف اخللوة والسكون والصمت  ..مع دق القلب تتلو الروح يف صمت وبدون صوت ..
أمساء اهلل( :واذكر ربك يف نفسك تضرعا ،وخيفة ،ودون اجلهر من القول  .)..وهي أرقى درجات
التصوف وال يستطيع بلوغها إال من بلغ سكون النفس وصفاء الروح وامتلك القدرة على حصر
االنتباه والرتكيز واإلنصراف إىل التأمل جبماع القلب واهلمة ،وقويت عزميته فقهر شهواته وشواغله
الدنيوية وصعد درب السالكني إىل اهلل .وهو صعود أشق من الصعود إىل القمر .ألنه يقوم على
اجلهاد اهلائل مع النفس .. ).هذا ما قلته أنت ،وهو قريب من التصوف  ..ولكن جيب أن نفهم
أن التصوف يبدأ من بداية ،ويرتقى إىل التسبيح احلقيقي  ..وبدايته األولية التسبيح باللسان ،ولو
بغري حضور ،إىل جانب الصلوات ،والصيام  ..مث يكون التدرج يف املراقي  ..وجيب أن يكون
واضحا أن هذا الذي وصفته عن الغزايل ليس هو (أرقى درجات التصوف) ،كما ذكرت أنت،
وإمنا أرقى درجات التصوف ان يربز الصويف من اخللوة ،إىل اجللوة ،فيعامل اخللق بالشريعة ،ويعامل
اخلالق باحلقيقة – (هويعامل اخلالق يف اخللق) مث ال تكون له خلوة بعد ذلك ملعاملة ربه إال قيام
الليل ..
وعن موسى يف أمر اهلل له( :فاخلع نعليك  ..إنك بالوادي املقدس طوى) ،أنت تقول( :إن
املقصود بالنعلني مها النفس واجلسد  ..هوى النفس وملذات اجلسد  ..فال لقاء باهلل إال بعد أن
خيلع اإلنسان النعلني :نفسه وجسده باملوت أو بالزهد .واهلل يصورمها كنعلني ألهنما القدمان اللتان
ختوض بما الروح يف عامل املادة وعن طريقهما نزلت من مساواهتا إىل األرض .وهلذا يبادر املتصوف
بأن خيلع النعلني ليخطو أول خطوة يف الوادي املقدس)  ..هذا قولك يف صفحة  :135ما من
شك أن للصوفية تأويالت ختتلف يف أمر النعلني ،ولكن أنضج التأويالت ما يتمشى مع واقع
حال موسى يومئذ  ..ذلك أنه بعد أن قضى األجل لشعيب ،وهو عشر سنوات ،أنفقها يف رعي
غنم شعيب ،وقضاء حوائجه املختلفة ،وقد كانت مبثابة مهر لزواجه من إحدى بنيت شعيب ،سار
بأهله قاصدا مصر  ..فلما كان يف بعض طريقه ،يف سيناء ،وكان ظالم ليلته تلك شديدا ،وبردها
قارسا ،وكان قد ضل طريقه ،آنس نارا من جانب الطور  ..فرتك أهله ،وميم شطر النار  ..وقد
قص علينا القرآن من خربه ،فقال (وهل أتاك حديث موسى * إذ رأى نارا ،فقال ألهله :امكثوا!!
إين آنست نارا ،لعلي آتيكم منها بقبس ،أو أجد على النار هدى * فلما أتاها نودي :ياموسى!!
* إين أنا ربك  ..فاخلع نعليك  ..إنك بالوادي املقدس :طوى * وأنا اخرتتك  ..فاستمع ملا
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يوحى)  ..فالنعالن هنا ،مها نفسه وزوجته  ..فقد كان ،يف املكان األول ،مشغوال بزوجته ،إذ
تركها يف الظالم الدامس  ..وكان الربد عليها شديدا  ..فلما أتى النار ،ومسع اخلطاب ،إنزعج،
وخاف ،وانشغل بنفسه  ..فخوطب :أن أترك مهك بنفسك ،ومهك بزوجك ،وفرغ بالك منهما،
مجيعا( :أخلع نعليك)  ..و(استمع ملا يوحى)  ..فكأنه أعد الستماع الوحي ،بتفريغ باله ،وجبمعية
نفسه  ..فإنه قد كان باله مشغوال بزوجه ،وبنفسه ،موزعا باخلوف بينهما  ..ويف إشارات الصوفية
من القرآن جييء معىن النعلني :الدنيا واآلخرة  ..وتفريغ البال من الدنيا معلوم ،ولكن أمره دقيق
فيما خيص اآلخرة  ..فقد روي أن أبا يزيد البسطامي قال( :الزهد عندي ليس بشئ  ..فقد
مكثت فيه ثالثة أيام  ..ففي اليوم األول زهدت يف الدنيا ،ويف اليوم الثاين زهدت يف اآلخرة ،ويف
اليوم الثالث زهدت يف كل ما سوى اهلل  ..فقيل يل ما تريد؟؟ فقلت :أريد أال أريد  .. )..يعين
أن أترك اإلرادة للمريد احلقيقي – أريد أن أسلم إراديت هلل ،وأن أرضى مبا يريده هو– ويف حكم
ابن عطاء اهلل السكندري( :ال ترحل من كون إىل كون ،فتكن كحمار الرحى ،املكان الذي انتقل
منه هو املكان الذي يصل إليه  ..ولكن انتقل من األكوان إىل املكون)  ..أراد :ال يكن مهك يف
الدنيا العمل إلحراز درجات اآلخرة ،فإهنا كون أيضا ،وعملك ،بذه الصورة ،إن هو إال انتقال
من كون إىل كون  ..فاترك الدنيا ،واآلخرة ،وارحتل إىل رب الدنيا ،واآلخرة ،مجيعا  ..وزوج الرجل
هي نفسه ،منبثقة عنه ،خارجه  ..فإذا قال اهلل تعاىل( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم)،
فإن مجاع آيات اآلفاق يف املرأة  ..وأقرب النساء ،لكل رجل ،هي زوجه  ..وهي عنده ،يف
التحليل األخري ،وزان الكون  ..فإذا هيئ لتلقي الوحي بتفريغه من مهه بزوجه ،ومن مهه بنفسه،
فقد هتيأ  ..وهو هتيؤ ،ال يتم يف جملس واحد ،كما قد يتبادر إىل ذهن القارئ للقرآن ،وإمنا بدأ يف
تلك الليلة ،واستغرق وقتا طويال  ..فإنه ،فيما خيص املعصوم ،قد استغرق وقتا طويال  ..فأما يف
القرآن ،فقد وردت وسيلته هكذا( :يأيها املزمل * قم الليل ،إال قليال * نصفه ،أو انقص منه قليال
* أو زد عليه ،ورتل القرآن ترتيال * إنا سنلقي عليك قوال ثقيال)  ..وهو هتيؤ مسبوق بتهيؤ آخر،
استغرق مخس عشرة سنة يف غار حراء  ..وقد أوجزه املعصوم يف قوله (أدبين ريب فأحسن تأدييب،
مث قال :خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض عن اجلاهلني) ( ..خذ العفو ،وأمر بالعرف ،وأعرض
عن اجلاهلني) هذه حالة هي مثرة القول الثقيل يف حالة النيب (إنا سنلقي عليك قوال ثقيال) ..
وهي مثرة ما يوحى يف حالة موسى( :فاستمع ملا يوحى)  ..وكانت حتتاج إلعداد وقد جرى هذا
اإلعداد يف حالة نبينا ،كما جرى يف حالة موسى ..
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وعن رؤية اهلل أنت تقول ،بعد أن تورد بعض اآليات( :وقد أنكرت بعض الفرق اإلسالمية إمكانية
رؤية اهلل يف اآلخرة ،وفسرت هذه اآليات بأهنا رموز وإشارات وجماز ال حقيقة واهنا تفهم على
باطنها ال على ظاهرها ،وكانت حجتها أن العني ال ترى إال احملدود املتناهي يف الزمان واملكان،
واهلل ال حمدود وال متناه ومتعال على الزمان ،وبالتايل ال ميكن لعني أن تراه  ..وهي حجة واهية
وتصور مادي دنيوي  ..فهم يتصورون أن الروح سوف تبصر بعني مادية يف اآلخرة وستكون هلا
حدقة وأجفان وستظل مالبسة للزمان واملكان املعروف يف الدنيا  ..وهو أمر ينكره القرآن فيقول
عن النشأة األخرى( :وينشئكم فيما ال تعلمون) أي أنه سينشئنا نشأة خمتلفة متاما عن كل ما
نعلم  ..وال غرابة يف أن يكون للروح بصر شامل يدرك الالحمدود وأن نرى اهلل كما يراه املالئكة)
 ..هذا ما تقوله أنت يف صفحيت  136و .. 137وإنه لغريب حقا أن تعتقد أن املالئكة يرون
اهلل  ..يبدو أنك قد ضللت بظاهر النص يف احملاورة اليت جرت بني اهلل تبارك وتعاىل واملالئكة ،يف
مشهد إسجادهم آلدم  ..فإن ظاهر النص يوهم ذلك ،ولكن التوحيد يقول ما قال املعصوم( :إن
اهلل قد إحتجب عن البصائر كما احتجب عن األبصار ،وإن املأل األعلى ليطلبونه كما تطلبونه)
 ..واهلل ذات – نفس ،-واملالئكة ال ذات هلم ،ال نفس هلم  ..ومن أجل ذلك فإهنم ال يطيقون
رؤيته  ..هم خملوقون من نور العقل ،والعقل نفسه حجاب دون الذات  ..وأما البشر فإن شأهنم
جد خمتلف ،ذلك بأن هلم أنفسا ،وهم ،من مث ،يشبهون اهلل ويطيقون رؤيته  ..إن مطلق بشر
أكمل من أي ملك ،يف املآل ،وإن كان املالئكة أكمل يف احلال  ..فكمال املالئكة كمال درجة
 ..وكمال البشر كمال نشأة  ..فكأن املالئكة معامل – (حجار كيلو) -يف طريق تطور البشر
مرتقني حنو الذات اإلهلية  ..فالبشر يتطورون ،ويرتقون ،ويلقون اهلل  ..ولكن املالئكة ثابتون على
هيئتهم ،إال قليال  ..وسبب كمال نشأة البشر هو النفس األمارة ،اليت امتازوا با على املالئكة،
واليت ختطئ وتصيب  ..وإىل ذلك اإلشارة حبديث املعصوم (إن مل ختطئوا ،وتستغفروا ،فسيات اهلل
بقوم ،خيطئون ويستغفرون ،فيغفر هلم) ..
معرفة اهلل
مرة أخرى ،يطالعين إغراقك يف احلديث عن الصوفية( :وهو اليرى شيئا إال رأى اهلل فيه ،واهلل
عنده ليس يف حاجة إىل عبادتنا ،وهو يفسر اآلية القرآنية( :وما خلقت اجلن واإلنس إال
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ليعبدون) ،أن معناها ماخلقت اجلن واإلنس إال ليعرفون ،فال ميكن أن تتم عبادة بدون معرفة ،وال
ميكنك أن تعبد ماال تعرف  ..أهنا ال تكون عبادة وأنت ال تكون عابدا اهلل إال إذا كنت عارفا
باهلل وال ميكن أن تعرف اهلل إال إذا عرفت نفسك أوال مث جتاوزهتا مهاجرا إىل خالقها .وتتضمن
اآلية مجيع هذه املعارف فاهلل خلق اإلنسان ليعرف نفسه مث يعرف ربه فيتم بذلك لإلنسان جالء
البصرية الكامل واالرتقاء احلقيقي عرب صراع اجلسد والروح)  ..هذا ما قلته أنت يف صفحيت 139
و .. 140وأنا ،إمنا أبغض لك اإلغراق يف وصف التصوف بذه الصورة ،ألنك بذلك إمنا تعزل
التصوف عن املمارسة اليومية ،وال تدع للشباب سبيال إليه ،ألنك تشعرهم بأن الصويف رجل
(ميشي على اهلواء) ،ويبدأ من نقطة ال يتفق للناس العاديني أن يبتدئوا منها  ..هذا يف حني أن
بداية الصويف إمنا هي بداية الرجل العادي ،باختالف واحد ،بسيط ،هو أن الصويف شحذ مهته،
ومشر عن ساعد اجلد ،فأظمأ هناره ،وأسهر ليله  ..وأنظر قولك( :واهلل عنده ليس يف حاجة إىل
عبادتنا)!! أليس هذا هو واقع األمر عند املسلم العادي؟؟ أال يقول اهلل ،يف ظاهر نصه يف القرآن:
(يأيها الناس!! أنتم الفقراء إىل اهلل ،واهلل هو الغين احلميد )..
أمل يقل( :ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه  ..إن اهلل لغين عن العاملني)؟؟
أمل يقل( :لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة  ..ومن يتول فإن اهلل هو الغين احلميد)؟؟
أمل يقل( :إن تكفروا :أنتم ،ومن يف األرض مجيعا ،فإن اهلل لغين محيد)؟؟
بلى!! قد قال كل أولئك  ..ويف احلديث يرد ما يشري إىل أن اهلل ليس يف حاجة إىل العبادة  ..فما
الذي أوجب أن تورد أنت هذه احلقيقة منسوبة إىل الصوفية وكأهنا أمر غريب على املسلم العادي
 ..وقولك( :فال ميكن أن تتم عبادة بدون معرفة وال ميكنك أن تعبد ما ال تعرف) قول مغرق يف
عزل الصويف عن املسلم العادي  ..فإن الصوفية يبدأون باإلميان ،وال يبدأون باملعرفة  ..وعندهم
جتب معرفة ما ال تصح العبادة إال به من أمور الشريعة ،مث يعبدون ،ويرتقون إىل معرفة اهلل بذا
األسلوب  ..ودليلهم يف ذلك قول اهلل( :واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل)  ..وقول املعصوم( :من عمل مبا
علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم)  ..وكل ما هناك ،أهنم يؤكدون أن من يعمل بالشريعة ال بد أن
يصل إىل احلقيقة  ..فهم ،إذ يبدءون بداية بسيطة ،يعلمون الشريعة ،فيعملون ،ويتطلعون ،أثناء
عملهم ،إىل معرفة احلقيقة ،إىل معرفة اهلل  ..فاملعرفة عندهم مثرة العبادة  ..والعبادة ال تقوم إال
على اإلميان ،والتصديق برسالة حممد  ..أليس هذا هنج املسلم العادي؟؟
وقولك( :وأنت ال تكون عابدا اهلل إال إذا كنت عارفا باهلل وال ميكن أن تعرف اهلل إال إذا عرفت
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نفسك أوال مث جتاوزهتا مهاجرا إىل خالقها) ،قول يتسم ،إىل جانب اإلغراق ،واملبالغة ،يف أمر
الصويف ،بعدم دقة يف حقيقة ما هو عليه األمر  ..ذلك بأن اهلل يقول( :من اهتدى فإمنا يهتدي
لنفسه)  ..واملعصوم يقول( :من عرف نفسه فقد عرف ربه)  ..يبدو يل أن األمر قد لبس عليك
 ..فإن النفس اليت تتجاوزها لتصل إىل اهلل هي النفس السفلى اليت عرب عنها نبينا الكرمي فقال:
(إن أعدى أعدائك نفسك اليت بني جنبيك)  ..وهذه هي مجاع اجلهاالت ،والرعونات  ..أما
نفسك املشار إليها يف اآلية أعاله ،ويف احلديث ،فإنك ال تتجاوزها وتسري بعدها إىل اهلل ،وإمنا
أنت تعرف اهلل يف معىن ما تعرفها هي ،ألهنا هي نفس اهلل  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :يأيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ،وخلق منها زوجها)  ..فإن النفس الواحدة اليت خلقنا
منها إمنا هي نفسه ،تبارك ،وتعاىل( :وخلق منها زوجها)  ..هذه هي نفس اإلنسان الكامل ..
هي النفس العليا ،لكل إنسان  ..ومن هذه ،يف تنزل ،جاءت النفس الدنيا  ..إن قيمة كتابك
هذا ،عندي ،هي أنه ميلك قدرة ،أكرب من كتابات مجيع الفقهاء ،على إثارة اإلهتمام بالدين يف
صدور الشباب  ..وليس إىل الدين من سبيل غري ممارسة النهج الصويف ،فإن جعلت أنت ،كما
هو واضح يف كتابك هذا ،هذا النهج معزوال عن البدايات البسيطة ،من األرض ،فإنك تؤيس
الشباب من املمارسة تأييسا ،وجتعل قراءتك متعة ذهنية صرفة ،ال تقدم النهج التعبدي النافع ..
وهذا ما كرهته لك  ..إنك ألنت ،بالذات ،يف أشد احلاجة إىل ممارسة النهج الصويف( ،أقرا السنة
النبوية) ،ذلك ألن مواهبك الفذة اليت تطالعين يف هذا الكتاب حتتاج اىل صقل ،وإىل هتذيب،
يرسخ فيها وحدة الفكر ،ووحدة الشعور  ..وليس إىل ذلك من سبيل غري ممارسة العبادة يف تقليد
املعصوم بإتقان  ..والصوفية هم زمالء طريقك على هذا النهج  ..وهم أساتيذك ..
وعن الصوفية ،مرة أخرى ،تقول( :ويقولوا للفقهاء أخذمت علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن
احلي الذي ال ميوت .تقولون حدثنا فالن عن فالن عن فالن وكلهم موتى  ..والواهب احلق عالم
الغيوب أقرب إليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم  ..مايكون من جنوى ثالثة إال هو
رابعهم .فكيف ترتكونه وتأخذون العلم عن سواه؟ ..
وهلذا يقول املتصوفة عن علمهم بأنه علم لدين  ..من لدن اهلل  ..ال علم نقلي من الكتب.
ويصفون أنفسهم بأهنم أهل احلضرة  ..ويأخذون أنفسهم بالرياضات الروحية العنيفة والصيام
والعبادة املتصلة إىل درجة إفناء الذات يف اهلل وسيلتهم إىل اهلل أمساؤه احلسىن وحمبته القصوى اليت
متأل كل ذرة من القلب فال يعود هلم شاغل إال ذكره وال يرون شيئا إال رأوا اهلل فيه.
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هؤالء هم أهل السر والقرب والشهود .األولياء الصاحلون حقا .وهم ندرة شحيحة) هذا ما قلته
أنت يف صفحة  .. 142أمسع قولك( :ويصفون أنفسهم بأهنم أهل احلضرة)!! وأمسع قولك:
(هؤالء هم أهل السر والقرب والشهود .األولياء الصاحلون)!! أال تدخل مثل هذه األقوال
التصوف يف متاهات من الغموض حتول بينه وبني الشباب ،يف الوقت الذي فيه ميكن ،بشرح هذه
املسائل ،وبردها إىل أصوهلا يف السنة املطهرة ،أن يكون هذا الكتاب حافزا للتقليد النبوي ،وداعيا
إىل االرتفاق يف ذلك التقليد ،بتجاريب الصوفية؟؟ ما ينعيه الصوفية على الفقهاء هو تعطيل
الفكر ،اعتمادا على النقل ،حىت لقد جل بم النقل فانتهوا إىل القول بأن (الدين نقل ،ال عقل) ..
وهذه العبارة ال تصح إال يف حد ضيق ،هو أن شريعة الدين املأثورة عن املعصوم تؤخذ بالنقل،
ومتارس يف العمل  ..فإذا ظهر لنا أن بعض أسرارها غري معقول لنا فإن علينا أن نلغي اعتبار
عقولنا ،ونلجأ إىل اإلميان مبا جاء به النيب ،ونعمل مبا جاء به ،ابتغاء أن يعلمنا اهلل ،من أسرار
تشريعه ،ما يصلح حال عقولنا  ..فمثال ،ليس من حقنا أن نقول ملاذا فرض اهلل مخس صلوات،
يف اليوم ،والليلة؟؟ وبالعدد الذي فرضه ،وبالكيفية اليت عينها ،ويف األوقات اليت حددها؟؟ مث نقرر
أن هذا ليس معقول  ..وإمنا علينا أن ننقل ذلك عن النيب ،وأن نعمل به ،طاعة ألمره( :صلوا كما
رأيتموين أصلي) وذلك رجاء أن يعلمنا اهلل من عنده العلم اللدين  ..وهذا موعوده حني قال:
(واتقوا اهلل ،ويعلمكم اهلل) يعين بـ(واتقوا اهلل) أعملوا بالشريعة كما بلغتكم عن املعصوم ..
(ويعلمكم اهلل) يعين :يعلمكم احلقيقة ،وهي األسرار ،ومنها أسرار احلكمة وراء شريعة العبادة ..
قال اهلل على لسان النيب (قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل  .. )..وعند الصوفية أن
الشريعة إمنا شرعت لتوقظ الفكر ،وتشحذه ،وذلك أخذا من قول اهلل تعاىل( :وأنزلنا إليك الذكر
لتبني للناس ما نزل إليهم  ..ولعلهم يتفكرون)  ..وقال املعصوم( :تفكر ساعة أفضل من عبادة
سبعني سنة)  ..فهل يف نعي الصوفية على الفقهاء غرابة؟؟ أليس هو من طبيعة األشياء يف أمر
الدين؟؟ ومسألة (العلم اللدين) تبدو غريبة على األمساع ،ولكن أليست هي عبارة (ويعلمكم اهلل)،
من آية( :واتقوا اهلل ،ويعلمكم اهلل)؟؟
(ويصفون أنفسهم بأهنم أهل احلضرة) فما هي هذه احلضرة؟؟ إهنا ،ببساطة ،حضرة القلب مع اهلل
يف العبادة  ..وهذه مطلوبة من كل مسلم ،وكل مصل ال حيضر ،يف صالته ،ولو حلظة ،فصالته
باطلة  ..فإذا طالت حضرة قلب العابد ،يف عبادته ،صار إىل حضرة اهلل  ..أمل يقل املعصوم( :يل
ساعة مع اهلل ال يسعين فيها ملك مقرب ،وال نيب مرسل)؟؟ وأي غرابة يف هذه؟؟
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وأما أخذهم أنفسهم (بالرياضات الروحية العنيفة ،والصيام ،والعبادة املتصلة إىل درجة إفناء الذات
يف اهلل) ،فإمنا هو تقليد النيب الكرمي ،وكل ما هناك أهنم أخذوا أنفسهم بتقليده منذ حتنثه يف غار
حراء ،واعتربوا كل عمله ،قبل البعث وبعد البعث ،سنة ،وهنجا مسددا  ..وقد أسلفنا إىل ذلك
القول ،وإمنا أنكر عليهم ذلك من أنكره لقلة بصره حبقائق الدين  ..أمل يقل املعصوم يف أمر
تسديده( :كنت نبيا وآدم بني املاء والطني)؟؟ فهو إذن ،من مث ،قد كان على سنة واضحة ،وهنج
مسدد ،منذ غار حراء  ..وما إفناء الذات يف اهلل هذا الذي ذكرت ،حني قلت( :إىل درجة إفناء
الذات يف اهلل) ،إال األمر الذي اتفق للنيب ،يف بدء بعثه ،حىت لقد ظهر عليه من الوله ما ظنه
الناس جنونا ،فربأه اهلل مما قالوا( :ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك مبجنون) ..
واحلديث الذي أشرت إليه آنفا ،وهو( :يل ساعة مع اهلل ،ال يسعين فيها ملك مقرب ،وال نيب
مرسل) ،هو حديث إفناء الذات البشرية يف الذات اإلهلية ،يف مجعية مستغرقة للحادث يف القدمي
 ..والسر ،أيضا ،ما هو إال املعرفة الدقيقة بصفات األلوهية ،مما لو ذكر للناس ال يزيد على أن
يفتنهم ،ألهنم ليست هلم فيه مشاركة  ..ويف هذا إمنا هم يتأسون باملعصوم  ..أمل يقل( :أوتيت
ثالثة علوم فعلما أمرت بتبليغه ،وعلما خريت يف تبليغه ،وعلما هنيت عن تبليغه)  ..فأي شئ
يكون العلم الذي هني عن تبليغه إن مل يكن السر؟؟
أما قولك( :هم ليسوا دراويش األرصفة وال شحاذي املساجد وال اجملاذيب وال الثرثارين وال
املدعني وال حمرتيف الشعوذات .إمنا هم األتقياء األخفياء .يقول عنهم اهلل يف حديثه القدسي:
(أوليائي حتت قبايب ال يعرفهم غريي)) هذا ما قلته أنت يف صفحة  .. 143وهو قول ال يدل
على تعمق  ..فإنه ،على التحقيق ،ما من صويف كبري إال وقد مر ،على األقل ،مبرحلة من مراحل
من تسميهم( :دراويش األرصفة)  ..و(شحاذي املساجد)  ..و(اجملاذيب)  ..و(الثرثارين) ..
و(املدعني)  ..و(حمرتيف الشعوذات)  ..وكل الذي حيصل هو أن بعض الصوفية ،بتوفيق اهلل ،مث
حبسن تأديبهم ،يقطعون هذه املرحلة ،ويربزون إىل مقامات عزهم ،بينما تظل األغلبية الغالبة
تتخبط فيها  ..مث ان من هؤالء من هم على درجة من الوالية  ..وأنت تقول ،يف حديثك الذي
اقتبسناه آنفا : ،أن اهلل يقول عنهم( :أوليائي حتت قبايب ال يعرفهم غريي) ،فما ظنك بكلمة
(قبايب) هذه؟؟ أال ختشى أن تكون هي املظهر الزري الذي ساقك إىل أن تصفهم هذه األوصاف
املرذولة اليت أوردت فتكون بذلك ،قد تورطت يف هلكة باإلساءة إىل ويل خفي من أولياء اهلل؟؟
أكرر!! إن أخشى ما أخشاه على كتابك هذا أن يكون كتاب متعة ذهنية ،ال يسمو إىل حفز
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الشباب إىل عمل بالدين ،مقلدا للنيب ،ومرتفقا بأقوال الصوفية ،ذلك ألنك قد عزلت الصوفية عن
واقعهم ،عزال مؤسفا ..
ونالحظ ،يف هذا الفصل ،فصل أمساء اهلل ،أنك مل تتحدث عن أمساء اهلل إال يف أسطر ،يف
صفحة  .. 137وقد تورطت يف خطأ كبري حني زعمت أن اسم (اهلل) إسم علم على الذات
اإلهلية  ..واحلق ،أن (اهلل) إمنا هو علم على الذات احلادثة ،وهي اإلنسان الكامل  ..وما هو ،يف
حق الذات القدمي ،إال جمرد إشارة ،ألن هذه الذات ،قبل أن تتنزل من صرافتها ،إمنا هي فوق
االسم ،وفوق الصفة ،وفوق اإلشارة أيضا  ..وعندما تنزلت من صرافتها تقيدت ،يف أول مراتب
القيد ،فكانت( :احلقيقة احملمدية)  ..وهذه هي مرتبة اإلنسان الكامل  ..واسم (اهلل) اسم علم يف
حقها هي  ..لقد حتدثنا يف مقدمة الطبعة الثانية من كتابنا( :ال إله إال اهلل) عن أمساء اهلل مبا
يكفي عن اإلعادة هنا  ..فلرياجع يف موضعه ..
ولقد تورطت ،يف نفس الصفحة ،يف خطأ آخر ،وذلك حني قلت( :وال غرابة يف أن يكون للروح
بصر شامل يدرك الالحمدود وأن ترى اهلل كما يراه املالئكة)  ..هذا ما زعمته أنت ،وهو زعم قد
أشرنا إىل باطله  ..فإن املالئكة ال يرون اهلل ما يراه البشر  ..ومعلوم أنه لدى املعراج ختلف جربيل
عند سدرة املنتهى ،وتقدم املعصوم إىل مقام( :ما زاغ البصر وما طغى) حيث مت الشهود الذايت ..
بني الذات البشرية ،والذات اإلهلية  ..وإمنا ختلف جربيل ألنه ال طاقة له بالشهود الذايت  ..ذلك
ألنه ال ذات له – النفس له – فالبشر – مطلق بشر – أكمل من مطلق ملك وذلك لكرامة
النشأة البشرية املتمثلة يف اخلطأ والصواب ،واليت إليها اإلشارة حبديث املعصوم( :إن مل ختطئوا،
وتستغفروا ،فسيأيت اهلل بقوم خيطئون ،ويستغفرون ،فيغفر هلم)  ..وقد أسلفنا القول بأن كمال
املالئكة كمال درجة ،وكمال البشر كمال نشأة  ..ويف التحليل األخري ،ال يصل املالئكة إىل
كماالت البشر إال بدخوهلم يف البنية البشرية  ..وهناك حديث نبوي ،كرمي أوردناه ،ونعيده ،هو
يقول( :إن اهلل احتجب عن البصائر كما احتجب عن األبصار  ..وأن املأل األعلى ليطلبونه كما
تطلبونه)  ..ومن ههنا يتضح لك خطأ قولك( :وأن ترى اهلل كما يراه املالئكة) ،من العبارة اليت
أسلفنا اإلشارة إليها ..
وهذا اخلطأ جرك إىل خطأ آخر ،من نفس الصفحة ،وذلك حيث تقول( :والذات اإلهلية سر
مطلسم ليس لبشر أن خيوض فيه  ..أما الصفات واألفعال فلنا أن نتأمل فيها)  ..هذا ما قلته
أنت  ..وما عليه العارفون هو أن الذات هي مقصد العباد ،ولكنها ال يتوسل إليها بوسيلة الفكر
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 ..وذلك ألن الذات ال ضد هلا  ..وال يدرك الفكر إال ما كان له ضد  ..ومن أجل ذلك جاءت
التوصية النبوية الكرمية( :تفكروا يف خملوقات اهلل ،وال تتفكروا يف ذاته فتضلوا)  ..وليس معىن هذا
أن الذات ليس لبشر أن خيوض فيها ،وإمنا معناه أهنا ال تلتمس عن طريق الفكر  ..فإمنا هناك
طريق القلب  ..فما يف سويداء القلب إال الذات  ..ولقد قال تعاىل ،يف ذلك( :ما وسعين أرضي،
وال مسائي ،وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن)  ..والعقول هي قوة اإلدراك الشفعي  ..فهي ال تقوى
إال على إدراك ما كان له ضد  ..ولذلك فقد تقيد إدراكها مبراتب االسم ،والصفة ،والفعل اإلهلي
 ..وهذا معىن( :تفكروا يف خملوقات اهلل) ألن ألمساء اهلل ،ولصفاته ،وألفعاله ضدا من أمساء،
وصفات وأفعال املخلوقات  ..وأما القلوب فهي قوة اإلدراك الوتري ،وهي بذلك قد أوتيت القدرة
على شهود الذات الوترية – الذات اليت ال ضد هلا .. -والشهود معىن من اإلدراك يتنزه عن
اإلحاطة  ..ويقع بال كيفية  ..وهذا القدر ،من اخلوض يف الذات اإلهلية ،وهو قدر يزيد كل حلظة
عند العباد اجملودين ،هو مرمى مجيع كبار العباد  ..ولذلك فإن قولك( :والذات اإلهلية سر مطلسم
ليس لبشر أن خيوض فيه) قول غري سليم ..
الفصل السابع
رب واحد ودين واحد
أصل الدين هو اإلرادة اإلهلية اليت قهرت الوجود ،وسريته ،من البعد اىل القرب ،طوعا وكرها ..
ويف ذلك قال تعاىل( :أفغري دين اهلل يبغون ،وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا ،وكرها ..
وإليه يرجعون؟؟) وهذا هو الدين العام ،هو اإلسالم العام  ..وهناك اإلسالم اخلاص الذي أرسل
اهلل به الرسل ،وخاطب به البشر ،وشرع فيه الشرائع ،وأقام التكليف  ..وإمنا مسي هذا باإلسالم
اخلاص ألن اخلطاب به يتوجه إىل ذوي العقول ،يف حني أن اخلطاب باإلسالم العام يتوجه إىل
مجيع عناصر الوجود  ..ويف هذا ال تقع املعصية  ..ففي شريعته من عصى فقد أطاع يف معىن ما
قد عصى  ..وأما اإلسالم اخلاص ففيه تقع املعصية ،وتقع الطاعة  ..واحلكمة يف شرع اإلسالم
اخلاص هي إخراج الناس مما أراد اهلل ،إىل ما يرضى  ..فإن هناك دقيقة عرفانية تقرر أن اهلل أراد
شيئا مل يرضه  ..فهو أراد الكفر ،مثال ،ولكنه مل يرضه  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :إن تكفروا فإن
اهلل غين عنكم ،وال يرضى لعباده الكفر  ..وإن تشكروا يرضه لكم  ..وال تزر وازرة وزر أخرى ..
مث إىل ربكم مرجعكم ،فينبئكم مبا كنتم تعملون  ..إنه عليم بذات الصدور)  ..فالكفر ،واإلميان،
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والشر ،واخلري ال تدخل يف الوجود إال بإرادة  ..ولكن الكفر غري مرضي ،والشر غري مرضي ،وإمنا
املرضي اإلميان ،واخلري ..
فمثل الدين العام كمثل ماء احمليطات امللح ،ومثل الدين اخلاص كمثل ماء األهنار العذب ،وكما
تستصفي الشمس ماء األهنار العذب من ماء احمليطات امللح ،فكذلك الرسل :هم ،بواسطة
العقول ،يستصفون الدين اخلاص من اإلرادة العامة  ..ويسوقون الناس إىل اتباع رضوان اهلل طوعا،
بعد أن كانوا مسخرين بإرادته كرها ..
ومل يبدأ الدين اخلاص باألديان الكتابية املعروفة عندنا – اليهودية ،والنصرانية ،واإلسالم  ..وإمنا
بدأ بالوثنيات البدائية اليت صحبت النشأة البشرية األوىل ،يف األزمان السحيقة  ..فإنه قد مر وقت
كانت فيه عبادة الصنم مرضية عند اهلل ،وذلك حبكم الوقت  ..مث اطرد سلم الرتقي حنو ديانات
التوحيد ،إىل أن توج الدين اخلاص بدعوة التوحيد اليت نزلت ،أول منازهلا الشاملة ،الكاملة ،برسالة
موسى  ..حيث قامت شريعة املعاش ،وشريعة املعاد ،حول (ال إله إال اهلل) ألول مرة ،بصورة
موسعة ،انتظمت شعبا كامال  ..مث جاءت النصرانية ،تطويرا لليهودية  ..مث جاء اإلسالم متاما
على الذي بدا باليهودية ،والنصرانية ،فكان جامعا هلما ،ومطورا  ..وقد جاء اإلسالم نفسه على
مرحلتني :مرحلة اإلميان ،ومرحلة اإلسالم  ..فأما مرحلة اإلميان فهي مرحلة أقرب إىل بدائية
اليهودية  ..وأما مرحلة اإلسالم فهي أقرب إىل روحانية النصرانية  ..ومن مث ،فإن اإلسالم جامع
خلصائص اليهودية ،والنصرانية ،وممثل هلما ،كليهما  ..والسر يف ذلك أنه قد جاء وسطا بني
تفريط اليهودية ،وإفراط النصرانية  ..قال تعاىل ،يف ذلك (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
شهداء على الناس ،ويكون الرسول عليكم شهيدا)  ..فأمة اإلسالم وسط ،بني أمة اليهودية ،وأمة
النصرانية  ..وكذلك اإلسالم ،فهو وسط بني اليهودية ،والنصرانية  ..وكذلك القرآن ،فهو وسط
بني التوراة ،واإلجنيل  ..ومن مث ،فقد مجع يف سياقه بني ما جاءت به التوراة ،من شريعة القصاص
– العني بالعني ،والسن بالسن – وشريعة العفو اليت جاء با اإلجنيل – (من ضربك على خدك
األمين فأدر له اآلخر كذلك – على حد تعبري اإلجنيل  ..وقد كان سياق القرآن ،يف ذلك:
(وجزاء سيئة ،سيئة مثلها ،فمن عفا ،وأصلح ،فأجره على اهلل  ..إنه ال حيب الظاملني) ( ..وجزاء
سيئة سيئة مثلها)  ..أقرب إىل خصائص التوراة – القصاص – و (فمن عفا ،وأصلح فأجره على
اهلل)  ..أقرب إىل خصائص اإلجنيل – العفو– والقرآن يف هذا أكمل من التوراة ،وأكمل من
اإلجنيل ،ذلك بأنه قد رسم الطريق ،ووضع السلم لتحقيق ما دعا إىل حتقيقه اإلجنيل من غري أن
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يرسم منهاجا تسليكيا لتحقيقه  ..واملرحلتان اللتان اشتمل عليهما اإلسالم ،ومها :مرحلة اإلميان،
ومرحلة اإلسالم ،اشتمل عليهما القرآن ،يف آيات فروعه ،ويف آيات أصوله  ..فأما آيات فروعه
فهي اآليات املدنية  ..وأما آيات أصوله فهي اآليات املكية  ..وقد قامت على آيات الفروع
شريعة الرسالة األوىل ،وهي اليت فصلها املعصوم تفصيال  ..واعتربت آيات األصول منسوخة يف
القرن السابع ،وأرجئ العمل با إىل يوم يتهيأ هلا فيه اجملتمع البشري  ..وستبعث ،يومئذ ،شريعة
الرسالة الثانية ،ببعث هذه اآليات ،اليت كانت منسوخة  ..وقد فصلنا كل أولئك تفصيال ،يف
كتابنا( :الرسالة الثانية من اإلسالم) ،فلرياجع يف موضعه  ..ولكنا ،ال نزايل مقامنا هذا ،قبل أن
نقرر أن تطور اإلنسان الروحي يف مضمار آيات الفروع ،وآيات األصول – بني اإلميان ،واإلسالم
– تطور سرمدي ،ال هناية له  ..ال يف الدنيا ،وال يف اآلخرة  ..ويكفي أن نقرر هنا أن األرض،
إىل اليوم ،مل تشهد الكماالت البشرية املوعودة ،وإمنا هي ترتقبها  ..ولذلك فإن قولك( :وقد علم
اهلل أنه لن حيدث تطور روحي بعد ذلك  ..وأن اإلنسان لن يتطور إال يف أدواته فيصنع العربات
والقطارات والطائرات والصواريخ والعلوم الوضعية واملعارف العقلية دون أن يتقدم خطوة واحدة يف
روحه فختم الرساالت مبحمد  .. )..إن هذا القول الذي قررته أنت يف صفحة  149هو قول
منكر أشد النكر  ..مث ،من الذي قال أن الرساالت ختمت مبحمد؟؟ لقد تورطت أنت فيما
يتورط فيه العوام من الفقهاء  ..فإن اهلل قد ختم النبوة مبحمد ،ومل خيتم الرسالة  ..مث كيف جاز
لك أن تزعم أن اإلنسان سيتطور يف (املعارف العقلية) دون أن يتقدم (خطوة واحدة يف روحه)؟؟
إن الكلمات ليست واضحة املدلوالت يف ذهنك ،وإمنا هذه من الدالالت على ضعف أثر
التوحيد يف فكرك  ..مث ما هو برهانك على الذي ذهبت إليه من تقريرك وقف النمو الروحي
لإلنسان على األرض؟؟ إنك تقرر( :ألن ال شيء جد يف روح اإلنسان على كثرة ما جد يف عقله
ومعارفه وحياته املدنية)  ..هذا ما تقرره أنت يف صفحة  .. 149ولكن ،ما ظنك مبن خيربك أن
مرحلة اإلنسان احلاضرة إمنا هي احتشاد لظهور الطفرة الروحية املقبلة ،اليت با يدخل اإلنسان ،من
حيث هو إنسان ،دين اإلسالم ،الذي قال اهلل عنه( :إن الدين عند اهلل اإلسالم) ،والذي قال
عنه( :ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه  ..وهو يف اآلخرة من اخلاسرين) ،والذي قال
عنه( :اليوم ،أكملت لكم دينكم ،وأمتمت عليكم نعميت ،ورضيت لكم اإلسالم دينا )..؟؟ إن
غد اإلنسان املعاصر هو الغد املأمول ،الذي ستمأل األرض فيه عدال ،كما ملئت جورا  ..وال
يكون ذلك إال بفضل اهلل ،مث بفضل تطور اإلنسان الروحي اىل درجة مل يسبق هلا مثيل يف سوالف
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احلقب ..
إن مرحلة اإلسالم اليت وردت ،يف اآليات السالفات ،اإلشارة إليها ،مل حيققها غري طالئع البشرية،
وهم األنبياء ،والرسل  ..ومن مثن فإن قولك( :أنه يقول عن املسيح أنه مسلم واحلواريون مسلمون
 ..وموسى مسلم والسحرة الذين آمنوا له قد أسلموا وفرعون وهو يتوب حلظة املوت أسلم
ويوسف مسلم وإبراهيم مسلم وإمساعيل مسلم ونوح مسلم ..
الكل أسلم ..
مبعىن أسلم األمر هلل إذ أدرك أنه ال موجود حبق سواه وال مقدر لألقدار ومالك للملك سواه )..
 ..قولك هذا ،من صفحة  ،151يفقد الدقة  ..فلم يكن احلواريون مسلمني  ..ومل يكن
السحرة ،وال فرعون ،مسلمني ،باملعىن الذي به املسيح مسلم ،ويوسف ،وإبراهيم ،وإمساعيل،
ونوح ،مسلمون  ..إن اإلسالم بداية ،وهناية  ..بدايته دون اإلميان  ..وهنايته فوق اإلميان  ..فقد
كان موسى مسلما ،وكانت أمته اليهود  ..وقد كان املسيح مسلما ،وكانت أمته النصارى ..
وكان حممد مسلما ،وكانت أمته املؤمنني ،أو الذين آمنوا ،يف مقابلة الذين هادوا  ..وهذا ما جاء
يف سياق اآلية( :إن الذين آمنوا ،والذين هادوا ،والنصارى ،والصابئني ،من آمن باهلل ،واليوم
اآلخر ،وعمل صاحلا ،فلهم أجرهم عند ربم ،وال خوف عليهم ،وال هم حيزنون)  ..فإذا جاء
اليوم املقبل ،الذي يتأذن اهلل فيه بتطبيق اإلسالم ،فلن يقبل اهلل من أحد هذه األمم – ال من
الذين آمنوا ،وال من الذين هادوا ،وال من النصارى ،وال من الصابئني – غري اإلسالم ( ..ومن
يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه ،وهو ،يف اآلخرة ،من اخلاسرين) ..
إن اإلسالم دين واحد ،بدايته ،يف األرض ،يف التعدديات ،والوثنيات البدائية  ..وهنايته عند اهلل،
يف إطالقه ،حيث ال عند  ..والسري يف مراقيه سري سرمدي  ..والديانات الكتابيات – اليهودية،
والنصرانية ،واملرحلة األوىل من اإلسالم – (مرحلة اإلميان) كلها منازل من منازل السري فيه  ..وقد
رسم القرآن ،يف آيات أصوله ،ويف إشاراته باحلروف اهلجائية اليت جاءت تتوجيا آليات أصوله،
طريق السري يف معارجه السرمدية  ..وقد جعل اهلل حياة حممد مفتاحا ملغاليق أبواب هذه املعارج
 ..فمن ابتغاها فعليه املمارسة يف دقة تقليد عمل حممد ،يف العبادة ،ويف املعاملة  ..فإنه ليس
سبيل إىل اهلل غري هذا السبيل ( ..قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين  ..حيببكم اهلل) ..
الفصل الثامن
الغيب
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الغيب هو ما غاب عن احلواس  ..واإلميان بالغيب أول واجبات العقول  ..ذلك بأننا نعلم خداع
احلواس  ..ونعلم أن واجب العقول هو أن تتخلص من هذا اخلداع  ..فإذا نظرت يف النجوم فإنك
تراها صغرية كالعنب ،وقد أدركت العقول ،ويف غري كبري مشقة ،وبفضل التجربة املعاشة يف اليوم
والليلة ،أن هناك خداعا للنظر ،سببه بعد املسافة بيننا وبني النجوم  ..هذا اخلداع هو الذي أظهر
للنظر النجوم صغرية  ..واكتشفت العقول ،من مث ،ومنذ زمن بعيد ،أن النجوم أكرب ،بكثري جدا،
مما تظهر للعني  ..هذا الكشف هو صورة من كشف الغيب  ..والغيب يتمادى ،من هذه
الصورة ،إىل أن يبلغ قمته عند اهلل  ..فاهلل هو غيب الغيوب  ..وهو قمة الغيب  ..وملا كان
اإلميان بالغيب فيه تعريف للعقل حبقيقة نفسه ،كان أهم أركان اإلميان  ..وكل السلوك ،يف معارج
املراقي إىل اهلل ،يرتكز يف تعريف العقل حبقيقة نفسه  ..فإن العقل الذي يصعب عليه أن يؤمن مبا
ال يقع حتت إدراكه ،فينكره من مث ،إمنا هو عقل جاهل حبقيقة نفسه  ..وهو ال يرجى له أن
يعرف ما جيهل إال إذا تواضع ،وأدرك حقيقة قصوره  ..وإىل هذا إشارة املعصوم يف قوله( :من
عرف نفسه فقد عرف ربه)  ..يعين :من عرف نفسه بالقصور عرف ربه بالطول  ..يعين :من
عرف نفسه باجلهل عرف ربه بالعلم  ..من عرف نفسه بالكره عرف ربه باإلرادة  ..من عرف
نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ( ..من عرف نفسه فقد عرف ربه) فالغيب ،إذن ،ليس طالسم،
وإمنا هو عنصر الوجود حولنا ،ألن حواسنا ال تكاد تدرك منه شيئا  ..فمن الغيب ،األجساد
الدقيقة ،كاملكروب  ..ومن الغيب ،املعاين الدقيقة ،كاألسرار اإلهلية  ..ومن الغيب ،حوادث
الدقيقة املقبلة  ..وإلستجالء كل غيب وسيلته  ..فحني استخدم العلم املادي اجملاهر لرؤية
اجلسيمات الدقيقة ،وهي غيب ،استعمل الدين اإلميان ،واملنهاج التعبدي ،لرؤية حوادث املستقبل،
ولرؤية األسرار اإلهلية ،وهي غيب أيضا  ..واإلميان ،أو قل عدم إنكار ما ال يقع حتت إدراك
عقولنا ،من دالئل الفهم ،ومن أوليات العلم  ..سواء يف ذلك :العلم التجرييب ،أو العلم الروحي
– الدين ..
وأنت تقول عن (الذين يؤمنون بالغيب) من صفحة ( :161املقصود هم املؤمنون بالقلب الذين
ال يطلبون القرائن وال يلحون يف براهني وال يدخلون يف جمادالت  ..وال يقولون  ..أرنا اهلل لنؤمن
به  ..وإمنا يؤمنون غيبا وقلبا)  ..فمن أنبأك هذا؟؟ وما ظنك بقول إبراهيم( :وإذ قال إبراهيم:
ريب!! أرين كيف حتيي املوتى!! قال :أومل تؤمن؟ قال بلى!! ولكن ليطمئن قليب  ..قال :فخذ أربعة
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من الطري ،فصرهن إليك ،مث اجعل على كل جبل منهن جزءا ،مث ادعهن يأتينك سعيا!! واعلم أن
اهلل عزيز حكيم )..؟؟ ..
إن املؤمنني (بالقلب) ،الذين ال (يطلبون القرائن ،وال يلحون يف الرباهني) ،كما تصفهم أنت ،إمنا
هم جهلة ،ال يشرفون اإلميان  ..ذلك بأن اإلميان إمنا هو عكاز (العقل) يتوكأ عليه يف منطقة
الغيب ،ريثما يصبح الغيب شهادة ،وذلك عن طريق الفكر امللحاح يف طلب الرباهني ،بعد أن
يتخذ الوسائل الصحائح للسري يف أودية الغيوب  ..وأما قولك ،من صفحة ( :162فالدين
إحساس قبل أن يكون نظرية تؤخذ بالربهان .وهو حالة قلبية أوال قبل أن يكون حالة عقلية) ،فهو
قول سليم يف معىن أن القلب بيت اهلل  ..وهو بيت قدمي  ..هو أول بيت وضع للناس  ..وأما
العقل فهو حادث ،وهو يسعى أن ينفتح على القلب ،على بيت الرب ،حىت يطلع على مكنونه
 ..وهذه هي وظيفة الدين  ..ومن أجل ذلك فإن الدين خطاب موجه للعقل ،وترويض له،
وتسليك  ..وهذا هو الذي جعل الفكر املسدد هو قمة العبادة .وهو الغرض املقصود من إرسال
الرسل ،وإنزال الكتب ،وتشريع التشاريع  ..قال تعاىل( :وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل
إليهم  ..ولعلهم يتفكرون)
ويف هذا الباب أنت تتحدث كثريا عن املالئكة ،واجلن  ..فتقول ،مثال( :وأمثال هذه الطالسم ..
املالئكة  ..واجلن  ..والساعة  ..والعرش  ..والكرسي  ..والصراط  ..واجلنة  ..وامليزان  ..واللوح
 ..والقلم  ..والربزخ  ..وأكرب طلسم ،وال شك ،هو الشيطان نفسه) هذا قولك!! ولكن ،كل
هذه هي مسائل مادية ،وحمسوسة ،وكل ما هناك أهنا حتتاج إلدراكها ،إىل احلاسة السادسة،
واحلاسة السابعة  ..وهاتان احلاستان تقعان يف خط تطور النشأة البشرية اليت بدأت ،يف سحيق
اآلماد ،حباسة واحدة ،هي احلس  ..مث اكتسبت بقية احلواس اخلمس اليت نعرفها ،حنن ،اليوم،
واليت كثريا ما تورطنا يف اخلطأ فظنناها هناية املطاف بالنسبة لتطور اإلنسان  ..أمل تقل أنت ،يف
الفصل السابق ،يف صفحة ( :149وقد علم اهلل أنه لن حيدث تطور روحي بعد ذلك  ..وأن
اإلنسان لن يتطور إال يف أدواته إخل  ..إخل)؟؟ بلى!! قد قلت!! وهو قول قد أعظمت به على اهلل
الفرية  ..ويف صفحة  176يرد قولك( :إن الربزخ  ..واحلجر احملجور  ..واملنع املمنوع  ..كلها
إشارات إىل القوانني الفيزيقية اليت متنع وتضبط وحتفظ لكل شيء حدوده ومكانه .وهذا يفسر لنا
ما قاله القرآن عن املوتى( :ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون) فليس معىن الربزخ هنا فاصل مكاين
يفصل أرواح املوتى عن دنيا األحياء  ..وإمنا معناه القوانني املانعة  ..فاألرواح بعد املوت تبدأ حياة
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ذات قوانني خمتلفة .وهلذا يستحيل عليها أن ختاطبنا ويستحيل علينا أن خناطبها ألن بيننا برزخا ..
هو اختالف القوانني بني عاملنا وعامل األرواح  ..مع أهنا قد تكون حولنا يف اللحظة واملكان،
ولكن اإلتصال يظل مستحيال ومعدوما الختالف قوانني وجودها عن قوانني وجودنا وهذا هو
الربزخ)  ..هذا ما تقرره أنت ،بكل ثقة  ..وهو كله خطأ  ..مث إنك ،حني تتحدث عن املوت،
تتحدث عن( :القوانني الفيزيقية) ،مما يدل على صدق اهتامنا إياك ،يف غري هذا املوضع ،من هذا
الكتاب ،من أنك إمنا تعين باملوت الظاهرة البيولوجية  ..وإال ،فقد كان أوىل أن تتحدث عن
القوانني (امليتافيزيقية)  ..مث من الذي قال( :فليس معىن الربزخ هنا فاصل مكاين يفصل أرواح
املوتى عن دنيا األحياء)؟؟ أليس (اللحد) فاصال مكانيا؟؟ أم هل تظن أن األرواح ال تستقر مع
األجساد يف (اللحد)؟؟ وما ظنك بقول املعصوم( :القرب إما روضة ،من رياض اجلنة ،أو حفرة ،من
حفر النار)؟؟ وأنت تقول من السياق الذي اقتبسناه آنفا( :فاألرواح بعد املوت تبدأ حياة ذات
قوانني خمتلفة)  ..فما هو نوع هذا اإلختالف؟؟ أهو اختالف نوع؟؟ أم هل هو اختالف
مقدار؟؟  ..أنت ،ال شك ،تظنه اختالف نوع  ..وآية ذلك قولك( :وهلذا يستحيل عليها أن
ختاطبنا ويستحيل علينا أن خناطبها ألن بيننا برزخا)  ..فما ظنك خبطاب النيب ألهل القليب،
غداة بدر ،إذ ظل خياطبهم ،ويذكرهم ،بأمسائهم ،ويقول هلم( :هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا؟؟
فإين وجدت ما وعدين ريب حقا)  ..فلما قال له أصحابه( :يا رسول اهلل !! ما ختاطب من جيف
أنتنت؟؟)  ..قال( :واهلل ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ،ولكنهم ال جييبون)؟؟ ما ظنك بذا؟؟
وأنت ،يف هناية هذا الفصل ،تقول (ونأيت إىل ذروة الغيب  ..وهي الساعة.
والساعة هي ذروة الغيب املغيب اليت مل يكشفها اهلل ألحد وال حىت ألنبيائه (يسألونك عن الساعة
أيان مرساها؟؟ قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوقتها إال هو ثقلت يف السماوات واألرض ال
تأتيكم إال بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إمنا علمها عند اهلل) ..
إنه لعلم اختص اهلل به نفسه دون اخللق مجيعا وإنه لعلم رهيب كما سوف نرى) هذا ما قررته أنت
يف صفحة  .. 180وأحب أن أقول :ان الساعة ليست ذروة الغيب ،إال عندما تصبح هي الذات
اإلهلية  ..فإن الذات اإلهلية ،وحدها ،هي ذروة الغيب  ..قال تعاىل ،يف حقها( :قل ال يعلم من
يف السموات ،واألرض ،الغيب ،إال اهلل) فالغيب هنا هو ذات اهلل  ..وكل علم عداها ،هو غيب،
دونه غيب – هو غيب نسيب – ومعرفته مبذولة للعارفني ،وكل ما هناك ،أن املعرفة تتكشف
ألهلها يف وقتها  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء)  ..وهو تبارك،
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وتعاىل ،يشاء لنا كل يوم أن حنيط بشيء من علمه  ..وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل( :كل يوم
هو يف شأن)  ..وما شأنه ،تبارك ،وتعاىل ،إال إبداء ذاته لعباده ليعرفوه  ..وليس يومه أربعا
وعشرين ساعة ،وإمنا يومه (زمنية) جتلي ذاته لعباده  ..وهي (زمنية) تتناهى يف الصغر ،حىت لتكاد
أن خترج عن الزمن  ..وأحب أن أقرر هنا أن اهلل مل خيتص نفسه بعلم ،كما هو شائع عند الناس،
وكما قررته أنت يف آخر العبارات اليت اقتبسناها لك آنفا  ..إن علم اهلل هو مرياثنا حنن ،نباشر،
كل حني ،القدر الذي يؤهلنا ملباشرته رشدنا ،وذلك رشد يزيد ،كل حني ،بفضل اهلل ،مث بفضل
تعرضنا لرمحته( :واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل)  ..أو كما قال تعاىل( :فتعاىل اهلل ،امللك ،احلق  ..وال
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه  ..وقل ريب!! زدين علما  .. )..أو كما قال تعاىل
لنبيه عن القرآن( :ال حترك به لسانك لتعجل به * إن علينا مجعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه *
مث ان علينا بيانه)  ..وما يكون بيانه على اهلل ال يقع الفراغ منه ،وإمنا هو بيان سرمدي ،يسري إىل
الذات ،حيث ال حيث  ..وحني ال حني ..
الفصل التاسع
الس ــاعة
الساعة هي نقطة لقاء املاضي واملستقبل  ..وهي أصل الزمن  ..وتدق حىت لتكاد أن خترج عن
الزمن  ..هي يف ملتقى الزمن مع اإلطالق  ..هي ،من وجهها الذي يلينا ،زمن ،ومن وجهها
اآلخر ،إطالق  ..وعلمها ،لذلك ،مبذول لنا ،بشرط واحد ،هو أن نتوسل إىل منازله بالوسائل
الصحائح ،ويف قمتها التوحيد  ..والتوحيد هو صفة املوحد  ..وهذا يعين توحيد القوى املودعة يف
البنية البشرية – العقل والقلب – وسبيل ذلك العبادة ،يف إتقان ،لتقليد املعصوم ،يف سنته- ،
عبادة ومعاملة – وآية توحيد القوى املودعة يف البنية البشرية أن يفكر الرجل كما يريد ،وأن يقول
كما يفكر ،وأن يعمل كما يقول  .مث ال تكون عاقبة قوله ،وال عمله إال خريا ،وبرا ،باألحياء،
واألشياء  ..وإىل املدخل على هذا املقام اإلشارة بقوله تعاىل (يأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال
تفعلون؟؟ كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون)  ..وقمة هذا املقام قد بلغها املعصوم يف
معراجه ،بعد أن ختلف عنه جربيل ،وبعد أن جاوز سدرة املنتهى ،وواجه أنوار التجلي الذايت،
الذي استغرقه من مجيع أقطاره  ..ولقد جاءت احلكاية عنه يف القرآن( :إذ يغشى السدرة ما
يغشى * ما زاغ البصر وما طغى)  ..فعندما توحد النيب ،وحدة ،ذاتية ،مطلقة ،خرج عن الزمان
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واملكان ،أو كاد ،فرأى املطلق ،الذي ال حيويه الزمان ،وال املكان – رأى اهلل – ولقد كان يف تلك
اللحظة هو الساعة  ..مث تغشته غواشي اجلبلة ،وهو يف األرض ،فشمر يطلب ذلك املقام بنهج
العبادة الذي رمسه اهلل له يف سنته املطهرة ..
الساعة ساعتان
ومن مث ،فإن قولك( :الساعة ذروة الغيب وعلمها حمجوب عن الكل ،اختص اهلل به نفسه دون
العاملني) هذا القول ،الذي به افتتحت أنت هذا الفصل قول خاطئ  ..ولقد قررنا ،يف الفصل
السالف ،أن ذروة الغيب هي الغيب املطلق – هي ذات اهلل  ..والساعة ساعتان :ساعة التعمري،
وساعة التخريب  ..فأما ساعة التعمري فهي حلظة جميء املسيح لريد األشياء إىل ربا ،حسا ومعىن،
وليمأل األرض عدال ،كما ملئت جورا  ..ويومئذ يظهر اإلسالم على مجيع األديان  ..ويتحقق
موعود اهلل( :هو الذي أرسل رسوله ،باهلدى ودين احلق ،ليظهره على الدين كله  ..وكفى باهلل
شهيدا)  ..ويتأذن اهلل بالتطبيق ،كما تأذن باإلنزال  ..وذلك فيما يتعلق بقوله تعاىل( :اليوم
أكملت لكم دينكم ،وأمتمت عليكم نعميت ،ورضيت لكم اإلسالم دينا  )..وهذه هي ساعة
التجلي الكمايل  ..وأما ساعة التخريب فهي حلظة جميء املسيح ،للمرة الثانية ،لريد األشياء إىل
اهلل حسا ،وقد أبطأ املعىن  ..وذلك( :يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب  ..كما بدأنا أول
خلق نعيده  ..وعدا علينا  ..إنا كنا فاعلني) ..
والساعتان منضويتان ،يف بعضهما ،يف سياق القرآن  ..فهو عندما يقول( :الساعة) إمنا يعين:
املعىن القريب للساعة ،وهي ساعة التعمري ،واملعىن البعيد للساعة ،وهي ساعة التخريب  ..وإمنا
يقع التمييز بينهما ،عند القادرين عليه ،بفضل اهلل ،مث بفضل التفريد يف التوحيد  ..وتلك هي
املقدرة على إدراك مثاين القرآن وقد أشار إليها تبارك ،وتعاىل ،يف قوله( :اهلل نزل أحسن احلديث
كتابا ،متشابا ،مثاين ،تقشعر منه جلود الذين خيشون ربم  ..مث تلني جلودهم ،وقلوبم ،إىل
ذكر اهلل  ..ذلك هدى اهلل ،يهدي به من يشاء  ..ومن يضلل اهلل فما له من هاد) ( ..مثاين)
يعين :ذو معنيني ،معنيني :معىن قريب ،ومعىن بعيد  ..ولعجز الناس عن املقدرة على تفريد
التوحيد مل يقع يف خلد املتحدثني عن الدين إال معىن واحد للساعة ،وتلك هي ساعة التخريب ..
وعندما جيئ املسيح بساعة التخريب يكون الوقت وقت التجلي اجلاليل ،حيث تنصهر األحياء،
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واألشياء حتت سطوة اجلربوت ،وحيث تسري مجيعها إىل اهلل كرها ،بعد أن سارت إليه طوعا يف
وقت التجلي الكمايل ،يف ساعة التعمري  ..وساعة التعمري هي املقصودة من قوله تعاىل( :إنا
أنزلناه يف ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خري من ألف شهر * تنزل املالئكة
والروح فيها ،بإذن ربم ،من كل أمر * سالم هي حىت مطلع الفجر)  ..قوله (خري من ألف شهر)
يعين خري من ألف سنة  ..قوله( :تنزل املالئكة) ،يعين أعوان املسيح  ..قوله (والروح) إشارة إىل
املسيح  ..قوله (سالم هي حىت مطلع الفجر) يعين يعم األرض السالم ،وذلك مللئها عدال ،كما
ملئت جورا  ..وهذه األلف سنة هي يوم اهلل املشار إليه يف قوله تعاىل( :وإن يوما عند ربك كألف
سنة مما تعدون) وهو ،نفسه ،اليوم اآلخر الوارد يف عديد اآليات ،ومنها ،على سبيل املثال( :وإىل
مدين أخاهم شعيبا فقال :يا قومي!! اعبدوا اهلل ،وارجوا اليوم اآلخر ،وال تعثوا يف األرض
مفسدين  .. )..وإمنا مسي (اليوم اآلخر) ألنه آخر أيام الدنيا ،وأول أيام اآلخرة ،وفيه تتحقق جنة
األرض ،وهي منوذج من اجلنة املوعودة  ..وبعد انقضاء هذا اليوم ،ذي األلف سنة ،ترتاجع
املعارف ،والعلوم ،والفهوم  ..ويأخذ اخلط البياين للحياة اإلنسانية يف اإلحندار ويوايل ذلك ،حىت
يبلغ الكتاب أجله ،وحىت حتل ساعة اخلراب ،اليت أشرنا إليها آنفا  ..فإذا انتهت دورة الوجود
األوىل ،بعودة السموات واألرض إىل الرتق بعد الفتق ،وبدأت الدورة اجلديدة ،للوجود اجلديد،
بربوز أهل النار للنار ،وأهل اجلنة للجنة ،فقد بدأ اليوم الذي مقداره مخسون ألف سنة ،واملشار
إليه يف قوله تعاىل( :تعرج املالئكة ،والروح ،إليه ،يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة)  ..ويف
هذا املقام يطيب يل أن أردك إىل صفحة  78لرتاجع قولك عن هذين اليومني( :ومعىن هذا أن
أيام اهلل هي كما يشاء اهلل ،فإذا شاء يكون اليوم بألف سنة وإذا شاء يكون خبمسني ألف سنة ..
فهو ليس خاضعا لزمنه مثلما حنن خاضعون وإمنا هو خيلق زمنه  ..وهذا شرح فلسفي رفيع ملعىن
األبدية  ..أو زمن من ال زمن له)  ..هذا قولك الذي أحب لك أن تعيد النظر فيه ،فإنه يف أشد
احلاجة إىل املراجعة ..
لقاء اإلنسان ربه
هذا التخليط ،بني الساعتني ،أراك قد تورطت فيه ،كما تورط فيه أغلب املتحدثني باسم الدين ..
ويف صفحيت  192و 193أنت تتحدث عن لقاء اإلنسان لربه ،وتذكر اآليات اليت تسوق ذلك
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اللقاء من أمثال( :وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)  ..وأمثال( :ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم
أول مرة)  ..وأمثال( :يأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه)  ..مث تقول( :وهو لقاء
ال ميكن أن يتم واإلنسان يف صورته البشرية) ،وهو قول لن جتد له من الصحة سندا  ..واحلق ،أن
الصورة البشرية هي أكمل الصور ،وأصلحها ملالقاة اهلل  ..وذلك ألن مالقاته إمنا تكون بتقريب
صفات اإلنسان من صفات الرب  ..وقد أسلفنا القول إىل أن فعل التوحيد يف البنية البشرية إمنا
هو بعث القوى املودعة فيها ،وشحذها ،وتوحيدها  ..فإذا كان اإلنسان يفكر كما يريد ،ويقول
كما يفكر ،ويعمل كما يقول ،مث هو ،يف مجيع أولئك ،إمنا يسوق اخلري ،ويهب الرب ،جلميع
األحياء ،واألشياء ،فقد توحد توحيدا به يتم لقاؤه لربه  ..ولقد كنت أظن أن (الفردية) الواردة يف
قوله تعاىل( :وكلهم آتيه ،يوم القيامة ،فردا) ،ويف قوله تعاىل( :ولقد جئتمونا ،فرادى كما
خلقناكم ،أول مرة) تستأثر بفكرك ،وتزيد يف تعلقك بأمر الدين ،ومبنهاج الدين ،حيث جعل
وكده ،يف الرتبية ،إبراز فردية الفرد ،من قطيع اجلماعة  ..فإننا ال نلقى اهلل بقطع مسافات
السموات ،وال بقطع مسافات األرض ،وإمنا نلقاه يف أنفسنا  ..ويف هذا املضمار– مضمار املقدرة
على التوفيق بني حاجة الفرد ،وحاجة اجلماعة ،تلك املقدرة النابعة من وضوح الرؤية للعالقة بني
الفرد واجلماعة – تربز ميزة اإلسالم بروزا يقصر عنه تطاول كل متطاول من أصحاب خمتلف
الفلسفات واألديان ..
الصورة البشرية صورة اإلنسان
وعن الصورة البشرية!! فإهنا صورة اإلنسان الكامل ،وهي غاية التطور  ..وال يقع فيها تغيري إال يف
لطافة حسها بتطور حدة حواسها ،وبظهور احلاسة السادسة – العقل املكتمل – واحلاسة السابعة
– القلب السليم – مث ال يقع فيها تطور ،يف السرمد ،إال باستمرار اخلروج من العجز اىل القدرة
وذلك باستمرار اخلروج من الكثافة إىل اللطافة  ..ومن ههنا جتيء زيادهتا ،يف الكمال واجلمال،
وهي زيادة ال تتناهى  ..إن لقاءك اهلل إمنا يتم فيك ( ..سريك منك ،وصولك إليك) ..
إن أمرك لعجب!! حني تقول( :ألننا نقوم كلنا للقيوم .ومن هنا كان إمسها قيامة (ملن امللك
اليوم؟؟ هلل الواحد القهار) ..
إنتهت اخلالفة الومهية اليت كان كل منا يتصرف فيها كأنه إله وملك له ملك ورعية ،وحاكم حيكم
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يف بيته ومملكته  ..حىت ظن بنفسه الظنون وختيل أنه شيء ..
هنا يعود امللك للمالك احلقيقي.
لقد حضر صاحب الشأن ،اخلالق الذي خلق كل شيء  ..وإليه يعود كل شيء.
القيامة باختصار هي جتلي اهلل بذاته.
وال شك أن اهلل موجود دائما يف كل مكان ويف كل آن ولكن  ..فرق بني وجوده وبني جتليه
بذاته.
وبالتجلي الذايت حيدث القهر التام لكل شيء والفناء للصور املادية بأسرها فال صورة باملادة ميكن
أن تقوم أمام ذات اهلل يف توحده وكماله وجتليه.
هذا حدسي يف مسألة القيامة ).هذا ما قلته أنت يف صفحة  .. 194والعجيب حقا ،يف أمرك،
أنك ختوض يف أدق دقائق العلم اإلهلي – يف التجلي الذايت – بغري علم ،وتعرتف بأنك حتدس
(هذا حدسي يف مسألة القيامة)  ..واحلدس هو الظن ،والتخمني ،والقول بالرأي الفطري  ..فكيف
سولت لك نفسك مثل هذه اجلرأة العظيمة على احلق؟؟ ..
القيام هلل والقيام باهلل
انظر لقولك( :ألننا نقوم كلنا للقيوم .ومن هنا كان امسها قيامة)!! إن هذا قول خاطئ ،فإن القيام
للقيوم عبادة  ..قال تعاىل يف ذلك( :حافظوا على الصلوات ،والصالة الوسطى ،وقوموا هلل قانتني)
 ..قوله (قوموا) ،يعين :قفوا هلل  ..يعين انتصبوا  ..قوله( :قانتني) ،يعين :متواضعني  ..يعين:
متذللني  ..والقيام هلل ،يف العبادة ،مدخل على مقام االستقامة يف العبودية  ..ولقد حتدثنا عن
االستقامة يف هذا الكتاب ،وقلنا أهنا أعز مطالب الرجال ،إذ فيها تسقط الدعاوي ،ويتفرد القيوم
بالقيومية ،ويتحقق للعباد مشهد القيام باهلل  ..ويومئذ يتم بعثهم من قبورهم ،اليت هي أجسادهم
– يتم بعثهم من املوت ،الذي هو ظالم جهلهم وينهضوا يف مدارج احلياة الكاملة ،ومعارج األنوار
الساطعة( :أومن كان ميتا ،فأحييناه ،وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس ،كمن مثله يف الظلمات،
ليس خبارج منها؟؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ( .. )..ميتا) ،يعين بالكفر (فأحييناه)،
يعين باإلميان  ..القيام هلل عبادة ،وهو دعوى  ..وهو مع ذلك ،سبيل إىل التخلي عن الدعوى
وذلك يف مقام اإلستقامة  ..ويومئذ حيل حمله القيام باهلل ..
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القيام هلل عبادة ،والقيام باهلل عبودية  ..والعبادة دعوى ،والعبودية ختلي عن الدعوى ،وإستسالم ..
القيام هلل جهل ،والقيام باهلل علم  ..القيام هلل غفلة ،والقيام باهلل يقظة  ..واملوتى رفع عنهم باملوت
حجاب الغفلة  ..قال تعاىل عنهم( :لقد كنت يف غفلة من هذا ،فكشفنا عنك غطاءك ،فبصرك
اليوم حديد  )..فهم ال يقومون هلل ،وإمنا يقومون باهلل ،وقد سقطت عنهم دعاوي الغفلة ،ومن
ههنا – من (القيام باهلل) ،ال من (القيام هلل) -،مسيت القيامة (القيامة)  ..فالقيامة بعث من موت
القبور  ..أو بعث من موت القلوب  ..وهي ،يف احلالتني كلتيهما ،صريورة إىل الكمال ،كل
حبسب حاله  ..فأما يف حالة القيام من موت القلوب – يف حالة بعث موتى القلوب – فإمنا هي
كمال باخلروج من ظالم اجلهل إىل نور العرفان ..
ولقد عناها العارف النابلسي حني قال( :إن تكن (باهلل) قائم * * مل تكن  ..بل أنت هو .. )..
والذي جتب مالحظته هو أنه ال ميكن أن يقول( :إن تكن (هلل) قائم * * مل تكن  ..بل أنت هو
 .. )..قوله( :إن تكن باهلل قائم)  ..يعين إن ختلصت من وهم قيامك بأمر نفسك ،وشاهدت
شهودا ذوقيا ،حسيا أال حول لك ،وال قوة ،وأنه( :ال حول ،وال قوة ،إال باهلل) ،فقد أحمت عنك
رعونات نفسك  ..يعين :ختليت من نقص صفاتك ،وحتليت بكمال صفاته ..
(إن تكن (باهلل) قائم * * مل تكن  ..بل أنت هو)
أرجو أن يكون قد وضح لك أن قولك( :ألننا نقوم كلنا للقيوم ،ومن هنا كان إمسها قيامة) ،قول
ممعن يف اخلطأ  ..وأرجو أن يكون واضحا عندك أنه ،وإن كان يف لغة العرب قد ينوب بعض
حروف اجلر عن بعض ،غري أهنا تشكل إختالفا كبريا يف لغة العرفان :فالصرب (مع اهلل) ،والصرب
(باهلل) ،والصرب(يف اهلل) ،والصرب(على اهلل) ،والصرب(عن اهلل) ،كلها ختتلف إختالفا كبريا فيما بينها
 ..وللعارفني فيها مشاهد ،ومقامات  ..وما يقال عن هذه يقال عن( :القيام هلل) ،و(القيام باهلل)
..
التجلي الذايت
وعجيب حديثك عن التجلي الذايت!! وواضح أنه ال حظ لك فيه  ..ومع ذلك ،فأنت تتحدث
عنه على هينة ،ويف يسر ( ..القيامة باختصار هي جتلي اهلل بذاته ..
وال شك أن اهلل موجود دائما يف كل مكان ويف كل آن ولكن  ..فرق بني وجوده وبني جتليه
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بذاته.
وبالتجلي بالذات حيدث القهر التام لكل شيء والفناء للصور املادية بأسرها فال صورة للمادة
ميكن أن تقوم أمام ذات اهلل يف توحده وكماله وجتليه.
هذا حدسي يف مسألة القيامة)  ..هذا قولك من صفحة  ،194أعيد إقتباسه عليك ،مرة أخرى،
لعله حيدث يف نفسك ما أحب له أن حيدث فيها .من هتيب هذا األمر اخلطري ،الذي ما كان
ينبغي هلا أن ختوض فيه قبل أن ختلع النعلني ،وتواصل التلبية ،وتستشعر اخلشوع ..
والقيامة ليست جتلي اهلل بذاته ،وإمنا هي جتلي اجلربوت  ..فالتجليات ثالث :التجلي اجلاليل،
والتجلي اجلمايل ،والتجلي الكمايل ..
فأما التجلي اجلاليل فهو جتلي القهر اإلرادي الذي ،حتت وطأته ،سارت العناصر مجيعها يف طريق
اإلسالم العام( :وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا وكرها  )..واملقصود ،يف هذه املرحلة
من التجليات( ،الكره)  ..وما دخل (الطوع) يف العبارة القرآنية( :طوعا وكرها) إال باعتبار ما
يؤول إليه األمر ،كنتيجة لقهر األشياء حتت سطوة التجلي اجلاليل ،وذلك حني تربز العقول من
املادة الصماء ،وساعتئذ ،يبدا طرف من التجلي اجلمايل ،يف الفينة بعد الفينة ،وذلك لتدريج
العقول الناشئة  ..وهذا جتل يزيد ،كل حني بروزه عن التجلي اجلاليل ،وذلك كلما زادت العقول
يف ترقيها حنو النضج  ..مث يربز التجلي الكمايل .وإىل بروز العقول اإلشارة بقوله تعاىل( :وإليه
يرجعون)  ..من اآلية الكرمية (أفغري دين اهلل يبغون ،وله أسلم من يف السموات ،واألرض ،طوعا
وكرها ،وإليه يرجعون؟؟) فإن الرجوع إىل اهلل ال يكون إال عن طريق العقول  ..وإمنا غرض التجلي
اجلاليل قهر املواد ،إلبراز العقول منها  ..فتجلي القيامة هو جتل جاليل  ..أقرأ قوله تعاىل (يأيها
الناس!! اتقوا ربكم ،إن زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت،
وتضع كل ذات محل محلها ،وترى الناس سكارى ،وما هم بسكارى  ..ولكن عذاب اهلل شديد
 .. )..وهذا مشهد ساعة التخريب ،وهو مشهد مستمر ،إىل أن يربز أهل اجلنة إىل اجلنة ،وأهل
النار إىل النار  ..فيالزم التجلي اجلاليل أهل النار يف النار  ..ويصري أهل اجلنة ،يف اجلنة ،إىل
التجلي اجلمايل ،والتجلي الكمايل  ..كل حسب مقامه ( ..هم درجات عند اهلل)  ..وترد هذه
الصورة يف اآليتني الكرميتني (وإن منكم إال واردها  ..كا على ربك حتما مقضيا * مث ننجي الذين
اتقوا  ..ونذر الظاملني فيها جثيا)  ..ويتوق أهل التجلي اجلاليل إىل شيء من برد التجلي اجلمايل،
وذلك (يوم يقول املنافقون واملنافقات ،للذين آمنوا :انظرونا نقتبس من نوركم) فريد عليهم اخلطاب
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اجلاليل( :قيل ارجعوا وراءكم ،فالتمسوا نورا ،فضرب بينهم بسور له باب ،باطنه فيه الرمحة،
وظاهره من قبله العذاب) قوله ( ..باطنه فيه الرمحة) فهذه رمحة (الرحيم) ،وهي مجالية ،وكمالية ..
قوله( :وظاهره من قبله العذاب) ،فهذه رمحة (الرمحن) ،وهي جاللية ،يف غالب أحواهلا ،واحلكمة
وراءها صهر العناصر واستخراج اللطائف من الكثائف – العقول من األجساد – فهذا معىن قوله
تعاىل( :قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا)  ..فإذا برزت اللطيفة فقد وجب التجلي اجلمايل حبكمة
تدرجيها ،وتربيتها  ..فإذا قويت اللطيفة (العقل) فقد وجب التجلي الكمايل  ..والتجلي الكمايل
هو جتلي ذات اهلل  ..ذلك بأن ذات اهلل خري صرف ،ال مكان للشر فيه ،وإمنا الشر يف تنزالت
الذات إىل مرتبة احلكمة.
ولقد مت جتلي اهلل بذاته على نبينا يف مقام معراجه  ..ذلك املقام الذي قال عنه تعاىل( :إذ يغشى
السرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغى)  ..وعبارة( :مازاغ البصر وما طغى) ،إمنا هي وصف
الستعداد احملل ،من النيب ،لتلقي هذا األمر العظيم  ..واستعداد احملل يعين أن النيب ،بفضل اهلل،
قد أصبح وحدة ذاتية ،فيوحدة زمانية  ،يف وحدة مكانية – اكتمل له التوحيد اكتماال كبريا –
تأهل بذلك لشهود املطلق  -لتجلي اهلل بذاته  ..واستعداد احملل عند النيب قد كان مقدمة ،وكان
نتيجة ،يف آن معا ..
إن جتلي اهلل بذاته جتلي ربوبية ،وهو ال يتم إال إذا استعد املكان بصفة العبودية لتلقي أنوار الربوبية
 ..وأحب أن تعلم أن كبار العباد قد يكون هلم حظ من جتلي اهلل بذاته عليهم ،وهم يف هذه
احلياة الدنيا ،وذلك بفضل اهلل ،مث بفضل جتويدهم العبادة ،ونزوهلم منازل العبودية  ..وإىل نزول
هذه املنازل وردت التوصية النبوية الكرمية( :موتوا قبل أن متوتوا)  ..فإذا بلغ العابد ،من الرضى باهلل
حبيث يكون كامليت بني يدي الغاسل ،يقلبه كيف شاء ،من غري اعرتاض فقد بلغ مقامات شهود
التجلي الذايت  ..ومن نقص الرضا باهلل ،ومن مث ،من نقص العبودية ،أن تسأل اهلل شيئا مل يكن
قد أعطاك إياه  ..وهم يقولون ،يف ذلك( :من وثق حبسن اختيار اهلل له ،مل يتمن غري احلالة اليت
هو فيها  )..ومن ههنا جاء منع موسى ،عليه السالم ،من شهود الذات  ..قال تعاىل ،يف ذلك:
(وملا جاء موسى مليقاتنا ،وكلمه ربه ،قال :ريب أرين أنظر إليك!! قال :لن تراين  ..ولكن أنظر إىل
اجلبل ،فإن إستقر مكانه فسوف تراين  ..فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا ،وخر موسى صعقا ..
فلما أفاق ،قال :سبحانك!! تبت إليك  ..وأنا أول املؤمنني)  ..سؤاله الرؤية( :ريب أرين أنظر
إليك) ،دل على نقص العبودية  ..فجاء الرد من جانب القدس ( ..قال لن تراين)  ..السبب؟؟
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أن املكان منك مل يستعد بالعبودية لتجلي الذات – ذات الربوبية – أن ذاتك مل تستعد لرتى
ذات ربك – فحجبت ،مبحض الفضل ،عما طلبت  ..وإال ،لعطبت كما عطب اجلبل ،ولذهبت
هباء ،منثورا ،كما ذهب اجلبل  ..وقد جعل الفضل اإلهلي اجلبل فداء ملوسى ،ومع ذلك ،فلم
يكن الذي وقع للجبل جتليا ذاتيا ،وإمنا كان جتليا جربوتيا ،وذلك ألن اجلبل ال ذات له – ال نفس
له – تتلقى التجلي الذايت  ..أما حممد ،سيد األنبياء ،وسيد ولد آدم ،فلم يطلب الرؤية ،ومل
يطلب املعراج ،فكان ذلك منه دليال على متام سكونه حتت جمرى األمر اإلهلي ،فجاء وصفه
بالعبودية من ربه  ..قال تعاىل عنه( :سبحان الذي أسرى بعبده ليال ،من املسجد احلرام إىل
املسجد األقصى ،الذي باركنا حوله ،لنريه من آياتنا  ..إنه هو السميع البصري)  ..فتجلي اهلل
بذاته إمنا هو خري حمض ،ال مكان للشر فيه  ..وجتلي اهلل بأمسائه ،وصفاته ،وأفعاله ،إمنا هو إعداد
لذات العبد لتتهيأ ،خبروج األغيار عنها ،وخلوصها إىل العبودية الصرفة لتلقى اخلري الصرف –
لتلقى التجلي الذايت – ومن ههنا فإن قولك الذي اقتبسناه آنفا( :وبالتجلي بالذات حيدث القهر
التام لكل شيء والفناء للصور املادية بأسرها فال صورة باملادة ميكن أن تقوم امام ذات اهلل يف
توحده وكماله وجتليه) إمنا هو قول باطل ،ومسرف يف البطالن  ..وإين أعيذك باهلل أن ختوض فيما
ليس لك به علم ،مبثل هذه السهولة ،واليسر ( ..إذ تلقونه بألسنتكم ،وتقولون بأفواهكم ما ليس
لكم به علم ،وحتسبونه هينا ،وهو عند اهلل عظيم) ..
إمنا نعرف اهلل بأفعاله
وأنت تقول( :أما تفسريالقيامة بنظريات علمية من اصطدام القمر باألرض أو فناء الشمس  ..أو
تقلص الكون واحرتاقه أو متدده يف الفضاء  ..أو اصطدام املادة باملادة املضادة  ..فكل هذا
فضول ال مربر له  ..فاإلنسان ميوت بأسباب وبدون أسباب .وكما ميوت اإلنسان الفرد متوت
األمة ومتوت احلضارة ومتوت أجناس احليوان بأسرها  ..ومتوت النجوم يف أفالكها .ال حاجة إىل
كدح الذهن يف أسباب للنهاية والتناهي .إنه الناموس الذي أقامه الصانع الذي صنع كل شيء.
وإذا قال لنا الصانع انه سيقيم قيامة  ..فإننا لسنا حباجة إىل اصطناع نظريات  ..وأسباب ..
ومربرات  ..واملربرات ملن  ..إنه اآلمر الذي يأمر وال سواه) ذلك قولك من صفحة  ،195وهو
قول ال مربر له ،وال موضع له ،وخباصة ممن يتحدث عن جتلي ذات اهلل  ..إن الذي كان واجبا
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عليك هو أن حتصر نفسك يف اخلوض فيما صرفت القول عنه بقولك (فكل هذا فضول ال مربر
له) وأال ختوض فيما خضت فيه من جتلي ذات اهلل  ..أمل يقل املعصوم( :تفكروا يف خملوقاته ،وال
تفكروا يف ذاته فتضلوا)؟؟ وكيف جيوز لرجل مثلك أن يقول( :أما تفسريالقيامة بنظريات علمية من
اصطدام القمر باألرض أو فناء الشمس إخل  ..إخل) إىل أن تقول( :فكل هذا فضول ال مربر
له)؟؟ أليس هذا الذي حتاول التزهيد فيه يتفق مع القرآن الذي هو موضوع كتابك؟؟ أومل يقل اهلل:
(أومل ير الذين كفروا أن السموات ،واألرض ،كانتا رتقا ففتقنامها؟؟ وجعلنا من املاء كل شيء حي
 ..أفال يؤمنون؟؟) ؟؟ من السحابة الواحدة املرتتقة فتق اهلل السموات ،واألرض  ..مث أنه ،يف هناية
الدورة ،سيعيدها إىل الرتق ،بعد الفتق  ..قال تعاىل يف ذلك( :يوم نطوي السماء كطي السجل
للكتب  ..كما بدأنا أول خلق نعيده ،وعدا علينا  ..إنا كنا فاعلني)  :أقرأ ،مرة أخرى( :كما
بدانا أول خلق نعيده)  ..مث ،دعوتك هذه( :فكل هذا فضول ال مربر له) ،أهي دعوة إىل العلم؟؟
أم هل هي دعوة اىل اجلهل؟؟ أهي دعوة إىل التوحيد؟؟ وكيف؟؟  ..واهلل تعاىل يقول (سنريهم
آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني هلم أنه احلق  ..أومل يكف بربك أنه على كل شيء
شهيد؟؟) وأنت رجل عامل ،وطبيب يف ذلك ،مث تطيب نفسك أن تقول( :فاإلنسان ميوت
بأسباب وبدون أسباب)!! أليس هذا قوال نكرا؟؟ لقد كان الواجب العلمي يقضي أن تقول:
فاإلنسان ميوت بأسباب نعرفها ،وبأسباب ال نعرفها  ..وقد تكون هذه األسباب هي جمرد انقضاء
أجله الذي أجله اهلل  ..فهذا يف حد ذاته سبب ..
أما واهلل إن الصدر ليكاد يضيق عند قراءة قولك( :وإذا قال لنا الصانع أنه سيقيم قيامة  ..فإننا
لسنا حباجة إىل اصطناع نظريات  ..وأسباب  ..ومربرات  ..واملربرات ملن  ..إنه اآلمر الذي يأمر
وال سواه)  ..وكيف بربك تريد أن تعرف ربك إن مل تفكر يف دقائق صنعه ،ويف احلكمة اليت يقوم
عليها صنعه؟؟ إنك يا صديقي مضطرب ،متناقض ،ختوض فيما ال يصح اخلوض فيه ،ومتسك
عما جيب اخلوض فيه ،وتنسب هذا ،وذاك ،إىل الدين ،يف مظهر املتحرج ،املتورع ،تارة ،ويف مظهر
العامل ،املتمكن ،تارة أخرى ..
ويف صفحة  196أنت تقول إشارة إىل بعض كلمات القرآن( :وكلها رموز لألمر  ..ولكلمة (كن
فيكون).
لقد جاء األمر  ..وهذا كل شيء.
إنه الناموس أن يكون لكل شيء قيامته .أن تكون هناك قيامة صغرى لكل منا باملوت .وقيامة
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كربى يفىن فيها الزمن يف األبد ويعود الكل إىل أصله ومنبعه.
ال حمل لشك أو ريبة.
وإمنا هناك كل الدواعي والشواهد ألن يسلم اإلنسان بالقلب بال جمادلة وبال مساءلة ).هذا قولك
وهو قول ،مجيعه ،حباجة إىل تصحيح  ..والذي يبدو يل أنك هتون من األمور ما كان ينبغي
عليك أن تعرف له مكانته من الصعوبة ،واإلمتناع  ..أقرأ ،مرة أخرى( :وإمنا هناك كل الدواعي
والشواهد ألن يسلم اإلنسان بالقلب بال جمادلة وبال مساءلة) ،وقل يل ،بربك ،كيف يؤمن
اإلنسان بالقلب( :بال جمادلة وبال مساءلة)؟؟ إن القلب ليغلي بالشك ،كغليان القدر ،وكل غليانه
ثورة خواطر ،وثرثرة داخلية – جمادلة ،ومساءلة – وهذه اجملادلة ،وهذه املساءلة ال تطمئن ،وال جتد
سبيلها إىل اهلدوء ،وال جيد صاحبها فرصة للطمانينة ،وبرد الراحة ،وسالمة القلب ،إال بعد أن جيد
جوابا لكل سؤال يثور ،مما به يصل إىل برد اليقني  ..واليقني علم يقع على مراتب ثالث :هي
علم اليقني ،وعني اليقني ،وحق اليقني  ..وال تكون هناك فرصة (ألن يسلم اإلنسان بالقلب) ،إال
بعد علم حق اليقني  ..استمع إىل إبراهيم اخلليل ،وهو على ما هو عليه من رفيع املكانة  ..هو
يقول ،فيما حيكي احلق عنه( :وإذ قال إبراهيم :رب أرين كيف حتيي املوتى؟؟ قال :أومل تؤمن؟؟
قال :بلى!! ولكن ليطمئن قليب)  ..أنظر إىل هذه اجملادلة ،وهذه املساءلة ..
مث قولك( :لقد جاء األمر  ..وهذا كل شيء) هو قول منكر ،أشد النكر  ..وقد قال اهلل غري
ذلك ،قال تعاىل( :أتى أمر اهلل  ..فال تستعجلوه  ..سبحانه ،وتعاىل ،عما يشركون * ينزل
املالئكة بالروح من أمره ،على من يشاء من عباده :أن أنذروا :أنه :ال إله إال أنا  ..فاتقون) ..
قوله( :فال تستعجلوه) ،مجع كل األدب  ..أدب الشريعة ،وأدب احلقيقة ،ويف مضماره تقع
جماهدة اجملاهدين يف كليهما  ..ألن ،يف هذه اجملاهدة ،اخلروج من الشرك إىل التوحيد  ..وهذا هو
سر اإلشارة بقوله( :سبحانه ،وتعاىل ،عما يشركون)  ..مث ،ما ظنك باآلية الثانية؟؟ أقرأ ،مرة
أخرى( :ينزل املالئكة بالروح من أمره ،على من يشاء من عباده :أن أنذروا أنه :ال إله إال أنا ..
فاتقون) ..
األبد زمن له هناية ..
وقولك( :كن فيكون) ،مجعت كل الوقت ،من اللحظة إىل السرمد  ..واإلشارة إىل الوقت يف
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الدين تتضمن اإلشارة إىل أدب الوقت ،يف احلياة  ..وأدب الوقت يف احلياة :أن تعيش اللحظة
احلاضرة ،يف مجعية ال يوزعها اخلوف من املستقبل ،وال األسف على املاضي  ..ويف قمة الوفاء بذا
جاء قوله( :ما زاغ البصر وما طغى) ومن أجل الوفاء بذا جاء التعليم( :ما أصاب من مصيبة ،يف
األرض ،وال يف أنفسكم ،إال يف كتاب من قبل أن نربأها  ..إن ذلك على اهلل يسري * لكيال تأسوا
على ما فاتكم ،وال تفرحوا مبا آتاكم  ..واهلل ال حيب كل خمتال فخور * الذين يبخلون ،ويأمرون
الناس بالبخل  ..ومن يتول فإن اهلل هو الغين احلميد)  ..و(كن فيكون) إشارة إىل :العلم،
واإلرادة ،والقدرة – (العامل ،املريد ،القادر) – وهي ،إشارة ،قبلها ،إىل( :اهلل ،الرمحن ،الرحيم)،
وهي إشارة ،بعدها ،إىل( :اخلالق ،البارئ ،املصور)  ..قوله( :كن) ،يف عامل (العلم)  ..قوله:
(ف) ،يف عامل (اإلرادة)  ..قوله (يكون) ،يف عامل (القدرة)  ..أصلها( :كن ،يكن ،يكون) ..
وقد جاءت (الفاء) ،إشارة إىل (يكن)  ..و(الفاء) ،يف لغة األرقام – يف (األيب جاد) – تساوي
مثانني  ..و(يكن) تساوي مثانني أيضا  ..وقولك( :وقيامة كربى يفىن فيها الزمن يف األبد ويعود
الكل إىل أصله ومنبعه) يدل على علم قاصر ،ومضر ،يف نفس الوقت  ..وما هو الزمن الذي
تفنيه يف األبد؟؟ يبدو أنك تظن األبد غري متناه ،كما يظنه علماء اللغة ،وكما يظنه (رجال الدين)
 ..وقد جاء الضرر من هذا الظن ،حيث زعموا أن النار ال تنتهي ،ألن اإلشارة قد وردت يف
القرآن إىل أهلها بالعبارة الكرمية( :إن اهلل لعن الكافرين ،وأعد هلم سعريا * خالدين فيها أبدا  ..ال
جيدون وليا ،وال نصريا)  ..والقول بعدم هناية النار باب من أعظم األبواب اليت جييء منها اجلهل
باهلل  ..إن األبد زمن ينتهي  ..وقد أشار ،سبحانه ،وتعاىل ،إىل هنايته فقال( :فأما الذين شقوا
ففي النار ،هلم فيها زفري وشهيق * خالدين فيها ما دامت السموات واألرض ،إال ما شاء ربك ..
إن ربك فعال ملا يريد)  ..فاألبد هو مدة دوام السموات واألرض  ..وذلك دوام حمدود  ..هو
الزمن بني (الفتق) و(الرتق) ،من قوله تعاىل( :أومل ير الذين كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقا
ففتقنامها؟؟) مث هو ،بعد الفتق ،يعيد األمر إىل الرتق( :كما بدانا أول خلق نعيده)  ..فما بني
(الفتق) ،وإعادة األمر إىل (الرتق) ،مرة أخرى ،ميتد األبد  ..هذا هو األبد  ..وهو زمن له بداية،
وله هناية ..
الفصل العاشر
البعــث
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هذا فصل عن البعث  ..والبعث يعين اليقظة بعد النوم ،ويعين احلياة بعد املوت  ..وبني النوم
واملوت اختالف مقدار ،ال اختالف نوع  ..قال تعاىل( :اهلل يتوىف األنفس حني موهتا ،واليت مل
متت يف منامها ،فيمسك اليت قضى عليها املوت ،ويرسل األخرى إىل أجل مسمى  ..إن يف ذلك
آليات لقوم يتفكرون)  ..وعن البعث من النوم قال تعاىل ،عن أهل الكهف ،الذين ضرب عليهم
النوم( :ثالمثائة سنني) ،قال عن بعثهم( :وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ،قال قائل منهم :كم
لبثتم؟؟ قالوا :لبثنا يوما ،أو بعض يوم  ..قالوا :ربكم أعلم مبا لبثتم  ..فابعثوا أحدكم بورقكم هذه
إىل املدينة ،فلينظر :أيها أزكى طعاما؟؟ فليأتكم برزق منه  ..وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا) ..
وكان بعثهم هذا عن حالة نوم عميق ضربه اهلل عليهم  ..وقال يف وصفه( :فضربنا على آذاهنم يف
الكهف سنني عددا * مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني احصى ملا لبثوا أمدا)  ..وعن حالة رقادهم
ذلك قال( :وحتسبهم أيقاظ وهم رقود  ..ونقلبهم ذات اليمني ،وذات الشمال  ..وكلبهم باسط
ذراعيه بالوصيد  ..لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ،ومللئت منهم رعبا)  ..فالبعث ،ههنا ،هو
اليقظة من النوم وعن البعث الذي هو احلياة بعد املوث قال تعاىل( :لقد كنت يف غفلة من هذا،
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد  ،)..ولقد قال يف وصف حالة ما قبل هذا البعث:
(ولقد خلقنا اإلنسان ،ونعلم ما توسوس به نفسه ،وحنن أقرب إليه من حبل الوريد * إذ يتلقى
املتلقيان ،عن اليمني ،وعن الشمال ،قعيد * ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد * وجاءت
سكرة املوت باحلق ،ذلك ما كنت منه حتيد * ونفخ يف الصور ،ذلك يوم الوعيد * وجاءت كل
نفس ،معها سائق ،وشهيد * لقد كنت يف غفلة من هذا ،فكشفنا عنك غطاءك ،فبصرك اليوم
حديد)  ..وعن حالة الغفلة اليت يكون منها البعث قال املعصوم( :الناس نيام ،فإذا ماتوا انتبهوا)
..
فالبعث هو تيقظ الفكر ،واستيفاز الشعور ،بعد أن يكون النوم ،أو املوت ،أو اجلهل  ..قد أرخى
عليهما أستار التبلد ،واإلحنالل  ..والفكر هو اإلدراك الدقيق ،اللطيف ،الذي مييز بني األشياء،
وأدناها شيئان :الشيء ،وضده  ..ولذلك فقد صح أن نقول :إن الفكر هو قوة اإلدراك الشفعي
 ..والفكر وظيفة العقل  ..والعقل يعمل يف الدماغ  ..وأما الشعور فهو احلياة امللتذة مبا يلذ،
املتأذية مما يؤذي ،الفارة مما يؤذي ،إىل ما يلذ  ..وهي ،يف فرارها ذلك ،تستخدم الفكر ،استخدام
املخدوم للخادم  ..وهي ،من مث ،حتاول أن تصري ،أو أن تسري ،من الشفعية إىل الوترية – من
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اإلدراك الشفعي ،إىل اإلدراك الوتري  ..والشعور وظيفة الفؤاد  ..والفؤاد يعمل يف القلب،
وحصيلة الشعور احلب  ..ومع أن احلب ضده البغض ،غري أنه ليس للبغض مكان يف سويداء
القلب ،وإمنا هو على حواشيه ،وسببه اخلوف الناتج من نقص العلم  ..وحواشي القلب هي قوى
اإلدراك الشفعي – هي العقل  ..فليس يف سويداء القلب إال احلب  ..ومن مث ،فإن القلب هو
قوة اإلدراك الوتري  ..وهذه اخلاصية هي اليت رشحت القلب ليكون بيت الرب  ..قال تعاىل ،يف
احلديث القدسي( :ما وسعين أرضي ،وال مسائي ،وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن  .. )..وحني
كان على حواشي القلب العقل ،وهو قوة اإلدراك الشفعي ،فإن على حواشي العقل اجلسد ..
واجلسد هو قوة اإلدراك التعددي  ..واإلدراك التعددي يتمثل يف احلس  ..وهذا ظاهر ،وخباصة يف
بداية احلياة ،قبل ظهور احلواس  ..فقد كان احلي األول حيس جبسده كله – حيس بكل ذرة من
جسده – فلما تقدمت احلياة ،وتعقدت ،توظفت الوظائف ،واحنصر احلس يف مواضع بعينها ،هي
احلواس  ..وأصبح على اجللد أن يكون درقة ،ودرعا واقيا للحي ،يقيه عوادي البيئة ،وهكذا
ضعف إحساسه  ..واحلياة اآلن يف ترقيها ،وتطورها ،راجعة إىل إشاعة احلس يف مجيع ذرات
اجلسد ،على حنو ما كان عليه الشأن عند احلي البسيط ،البدائي  ..فهذه املهمة هي وظيفة
العبادة – هي وظيفة التوحيد  ..وسبيله إليها حماربة اخلوف  ..ذلك بأن اخلوف العنصري هو
الذي حفز احلياة يف مراقي التطور ،فوظف الوظائف ألعضاء اجلسم املختلفة  ..ومن هذه
الوظائف ،كما سلفت اإلشارة ،ظهور احلواس ،وظهور العقل  ..ومنها إسناد الوقاية لبقية اجلسم
– للجلد  ..ولقد إقتضى هذا أن يتبلد حسه  ..ومن أجل بلوغ الغاية املرجوة ،وهي إعادة احلس
إىل اجللد ،إجته التوحيد إىل حماربة اخلوف العنصري ،فابتدأ بتحويله إىل خوف واع ،موحد يف
واحد ،فجاء القول( :رأس احلكمة خمافة اهلل)  ..مث ان السري ،يف هذا اإلجتاه ،يفضي بنا إىل املعرفة
اليت تقرر أن اهلل ال خياف ،وإمنا حيب – يؤنس به ،ويطمأن إليه ،وحيب ..
قال تعاىل( :اهلل نزل أحسن احلديث كتابا متشابا مثاين ،تقشعر منه جلود الذين خيشون ربم ..
مث تلني جلودهم ،وقلوبم إىل ذكر اهلل  ..ذلك هدى اهلل ،يهدي به من يشاء ،ومن يضلل اهلل
فما له من هاد) ..
قوله( :مث تلني جلودهم) ،إشارة إىل ختلص اجللود من التحجر ،وبالدة احلس ،ومن القشرة الكثيفة
اليت فرضتها عليه وظيفة الوقاية  ..فإنه ،بعد اإلطمئنان من اخلوف ،يلني اجللد ،وينعم ،ويلطف،
ويكون قوي اإلحساس ،مرهف الشعور ..
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وإمنا تكون الطمأنينة من اخلوف بفضل العلم بعواقب األمور  ..قال تعاىل ،يف ذلك( :قل ال
أملك لنفسي نفعا ،وال ضرا ،إال ما شاء اهلل  ..ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري ،وما
مسين السوء  ..إن أنا إال نذير ،وبشري ،لقوم يؤمنون)  ..والعلم أوله إميان باللسان ،وعمل
باجلوارح  ..مث إميان بالعقل وطمأنينة بالقلب  ..مث إيقان بالعقل وسالمة بالقلب  ..وعند
اإليقان ،يعين عند حصول علم اليقني للعقل حتصل السالمة للقلب ،باخلالص من اخلوف ..
وعندها يتسع القلب ،ويقوى ،وينتظم ،ويدفع دم احلياة قويا نقيا يف كل ذرات اجلسد ،ويف كل
ذرات اجللد ،فتنشط احلياة يف مواته بنشاط ،وانتظام إفرازات الغدد الصماء ،وغريها من الغدد
ذات الوظائف املختلفة ،ويقفز اجلسد كله إىل احلياة الكاملة ،وال يبقى فيه موضع كثافة ،وال
موطن بالدة ،ويتحقق موعود اهلل فيه  ..قال تعاىل( :يأيها الناس!! إن كنتم يف ريب من البعث
فإنا خلقناكم من تراب ،مث من نطفة ،مث من علقة ،مث من مضغة خملقة وغري خملقة ،لنبني لكم،
ونقر يف األرحام ما نشاء ،إىل أجل مسمى ،مث خنرجكم طفال ،مث لتبلغوا أشدكم ،ومنكم من
يتوىف ،ومنكم من يرد إىل أرذل العمر ،لكيال يعلم من بعد علم شيئا  ..وترى األرض هامدة ،فإذا
أنزلنا عليها املاء اهتزت ،وربت ،وأنبتت من كل زوج بيج)  ..هذه األرض هي أرض اجلسد ..
واملاء هو العلم الذي ينزل من مساء العقول الصافية على هذه األرض فيجدد شبابا ،ويبعث فيها
احلياة جديدة ،دفاقة ،جياشة باحلس املرهف ،والعاطفة الصادقة  ..وإىل هذا أشار شيخ الطائفة
الصوفية ،أبو القاسم اجلنيد ،فقال:
تطهر مباء الغيب ،إن كنت ذا سر * * وإال تيمم بالصعيـد و بالصخر،
وقدم إماما كنت أنت إمامه * * وصل صالة الفجر ،يف أول العصر،
فتلك صالة العارفني بربم * * فإن كنت منهم فانضح الرب بالبحر
قوله( :ماء الغيب) يعين العلم باهلل  ..وقوله( :فأنضح الرب بالبحر) يعين أفض على اجلسد من
أنوار العلم ما حييي مواته ،كما حييي املاء موات األرض اهلامدة  ..ولقد قلنا أن العلم حيرر صاحبه
من اخلوف ،فيقع اإلتزان الذي يدفع الدم القوي حامال إفرازات الغدد السليمة ،فينعش ،ويغذي
كل خاليا اجلسد غذاء صحيا ،يبعثها من موهتا جديدة ،ومتجددة باستمرار ..
هذا هو البعث األعظم – بعث موتى القلوب  ..وهو املوت األعظم عند اهلل  ..قال تعاىل:
(أومن كان ميتا فأحييناه ،وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس ،كمن مثله يف الظلمات ،ليس خبارج
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منها؟؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون  )..قوله( :أومن كان ميتا) باجلهل باهلل ..
(فأحييناه) بالعلم باهلل  ..يعين أومن كان ميت القلب بظالم الكفر ،فبعثنا قلبه ،وأحييناه بنور
اإلميان ،كمن هو يف ظلمات اجلهاالت يتخبط فيها على غري هدى؟؟ وإىل غري خروج؟؟ وبعد ..
فإين أحب أن يكون البعث هو على هذا النحو  ..هو بعث حياة القلوب ،ألن به السلوك ،وبه
السري من البعد عن اهلل إىل القرب من اهلل  ..وهذا هو احلياة ..
أما البعث من املوت احلسي فهو حق ،وواجب ،وما ينبغي أن يأخذ من وقتنا أكثر مما أخذ ..
ولوال أن هذا الكتاب قد طال لتحدثت عن بعث موتى القلوب  ..ولكنين قد حتدثت عنه ،مبا
يغين عن اإلعادة ههنا ،وذلك يف كتايب (رسالة الصالة) ،يف مقدمة الطبعة الرابعة  ..فلرياجع يف
موضعه ..
مث حتسن مراجعة مقدمة كتاب (أسئلة وأجوبة) ،فإهنا مقدمة ترسم طريق السري من البعد إىل
القرب ،والبعد موت ،والقرب حياة – بعث من املوت ..
الفصل احلادي عشر
ال كـهـنــوت
ال كهنوت يف اإلسالم!! مايف ذلك أدىن ريب  ..وهلل احلمد ..
وإمنا كان الكهنوت مرذوال ألنه ادعاء وصاية على الناس ،والقيام بينهم وبني ربم إىل احلدود اليت
تدعي التحدث بلسان اهلل  ..وتقوم بتحرير صكوك الغفران لبعض الناس ،وحرمان البعض اآلخر
من رمحة اهلل الواسعة  ..وليس هناك دين يقوم يف أصله على الكهنوت  ..ال!! وال املسيحية!!
وإمنا اشتهرت املسيحية بالكهنوت ألن فيها أسرارا دقيقة ،ومعاين رفيعة ،وكان اجلهل سايدا بني
الناس ،والكلمة املقروءة عسرية ،والكتب املتداولة قليلة  ..فأصبح تعليم الدين حمصورا يف دوائر
ضيقة ،وعند رجال بأعياهنم فاختذوا منه حرفة ،وحفوه باملصاعب ،وجعلوه مهنة يرتزقون منها،
ويتسلطون عن طريقها على رقاب العباد ..
ويف اإلسالم ،مامنع من الكهنوت باملعىن الذي عرف يف النصرانية مثال ،إال وجود القرآن ،كتابا
مقروءا ،وحمفوظا يف الصدور ،وإال بساطة التعاليم اليت جتد كل تعبريها يف كون اإلسالم دين
األميني :رسوله أمي ،وأمته أمية  ..فهو واضح ،كل الوضوح ،بسيط كل البساطة  ..يبدأ من أرض
الناس ،وال يكلف أمرا يستحيل على اإلنسان العادي فهمه أو إتيانه يف يسر ،وسهولة  ..هذا
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للرجل العادي  ..مث أنه ،للذين يتعمقونه ،من هذه البدايات يسري يف طريق مطروق ،واضح
املعامل ،هو طريق املعصوم  ..فأنت ،إن كنت مسلما ،صاحب شريعة ،عاديا ،فما تكلف إال
يسريا  ..وإن كنت صاحب طريقة ،تركب العزائم ،فإنك مهدي بنهج سليم واضح ،قد سار عليه
من قبل اهلادي ،املهدي – حممد النيب ،األمي ،األمني ..
ومع ذلك فإن عصور إحنطاط املسلمني قد شهدت ،ممن يسمون أنفسهم (رجال الدين)،
حماوالت حنو رتب الكهنوت  ..وال تزال هذه احملاوالت قائمة باسم محاية الدين  ..وما علموا أن
محاية الدين ،وحىت التبشري بالدين ،إمنا يتم على خري الوجوه ،بأن تعيش أنت الدين ،يف تطبيق
صادق ،ونظيف ،وأمني ،حىت تكون حياتك جتسيدا لكماالته ،وفضائله ،فتكون دعوتك إليه،
ومحايتك إياه ،بلسان حالك ،قبل لسان مقالك.
ومهما يكن من األمر ،فليس هناك ،منذ اليوم ،خوف على الناس من الكهنوت ،ما دامت
العقول سايرة يف طريق النضج والفهم  ..وما ينبغي أن يدفعنا اخلوف من الكهنوت أن جننح إىل
طرف الشطط الثاين ،فنتورط يف خطأ آخر ،قد بدا يل طرف منه يف قولك( :إن الصلة بني
اإلنسان وربه صلة مباشرة  ..وأن اهلل يرعى شؤون خملوقاته مباشرة بدون جملس إدارة وبدون
سكرتارية وبدون وسطاء ..
(قل هلل الشفاعة مجيعا)
(وإذا سالك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان))  ..هذا قولك ،من صفحة
 .. 220وهو قول يسري إىل الشطط اآلخر  ..فإن الوسطاء قائمون ،ولكن قيامهم مرحلي ..
فأنت ال تستطيع أن تعرف اهلل إال بواسطة العارفني به  ..فما كان ميكنك اإلستغناء عن وساطة
حممد ،مثال ،وما كان حملمد أن يستغين عن وساطة جربيل  ..ولكن ،بعد أن إرتفق حممد جبربيل
يف املرحلة ،أمكنه أن يسري إىل ربه بدون جربيل ،كما هو حمكي يف قصة املعراج حني ختلف عنه
جربيل عند سدرة املنتهى  ..هذا وقول اهلل من اآلية اليت سقتها أنت للتدليل على سقوط الوسطاء
أصال ،وهي قوله تعاىل( :قل هلل الشفاعة مجيعا) ،ال ينهض بقضيتك  ..أليست (قل) هذه ،يف
حد ذاهتا ،وساطة؟؟ ويف اآلية الثانية ،اليت سقتها أنت أيضا( :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان)  ..أليست وساطة التعليم فيها ظاهرة؟؟
إن إخواننا يقولون( :إمنا أفلح من أفلح بصحبة من أفلح)  ..ومهما يكن من األمر ،فإن الوساطة
موجودة ،ولكنها مرحلية حلني يتم ،عن طريقها ،اللقاء بني العبد والرب ،فيكون حينئذ ،التلقي بال
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واسطة  ..ولكن جيب أن نكون دقيقني ،حىت ال يقع ختليط بني وساطة النظاف ،األنقياء،
األتقياء ،املوسلني ،املوصلني ،وبني كهنوت كالب الدنيا ،الذين يقطعون على السالكني طريق
الوصول ،ويدنسون الدين بسخائم نفوسهم ،ويستغلونه ملآرب دنياهم  ..إن الوسيلة قائمة،
ومطلوبة  ..وأن الكهنوت موضوع ،ومرفوض  ..والفرق بينهما واضح  ..وعلى من يريد التمييز
الدقيق أن يأخذ دينه ممن استقاموا ،وأال يأخذه ممن قالوا!!
وملا كان هذا الفصل ليس بالفصل املهم فإين ما أحب أن أطيل يف متابعته ،وخباصة أن الكتاب
قد طال  ..ولكن ما ينبغي أن أختم تعرضي له ،يف مقامي هذا ،قبل اإلشارة إىل خطأ أساسي قد
تورطت فيه أنت ،وذلك حني قلت ،من صفحة ( :224أما الضجة اليت أثريت والكالم الذي
قيل حول إقامة احلد يف القرآن بقطع يد السارق فهي ضجة مفتعلة  ..ألن اآلية تفسح اجملال
للعفو عن التائب فمن يسرق ويقل صادقا تبت ولن أسرق بعد اآلن يعطي لويل األمر جماال لرفع
احلد عنه (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اهلل يتوب عليه إن اهلل غفور رحيم))  ..فإن قولك
هذا قول غري صحيح ،ذلك بأن أمر السرقة ،إذا بلغ ويل األمر ،وقامت أركان احلد فإنه ال
يستطيع أن يعفو ،وال أن يرفع احلد عن السارق  ..ال يستطيع أحد أن يرفع احلد عمن قام به احلد
 ..ال يستطيع ذلك أحد ،حىت و ال النيب الكرمي ..
ما أحب لك أن تعتذر لإلسالم ،فتربره ،أمام الذين يهامجونه بغري علم من املستشرقني ،مبحاولة
التنصل عن احلدود ،أو عن الرق ،كما فعلت ،وكما فعل كثري من جهالء املسلمني الذين حاولوا
الدفاع عنه مبثل هذا األسلوب  ..إن اإلسالم مربر مبا يكفي ،ولو فهمنا حنن املسلمني دقائق
حكمه ،فأبرزناها ،لكان يف ذلك اإلقناع ،كل اإلقناع  ..واإلفحام ،كل اإلفحام ..
الفصل الثاين عشر
املعمار القرآين
هذا أقل فصول الكتاب أمهية ،ولكنه ،مع ذلك ،أقربا إىل نفوس القراء ..
والذي ال يروقين يف هذا الفصل هو تركيزه على مباين القرآن إىل احلد الذي جيعلين أخشى على
القراء أن ينصرفوا عن املعاين إىل املباين  ..ألست أنت تدعو إىل ذلك ،بإرادة منك ،أو بغري إرادة،
حني تقول من صفحة ( :20إنا لسنا أمام معىن فقط  ..وإمنا حنن بالدرجة األوىل أمام معمار
)..؟؟ أنظر إىل عبارة( :بالدرجة األوىل)!!
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إن القرآن قد استخدم اللغة العربية استخداما معجزا ،ما يف ذلك أدىن ريب ،ولكن ،مع ذلك،
ولعله ،رغم ذلك ،فإن إعجاز القرآن يف املعاين ،وليس يف اللغة  ..والقرآن( ،بالدرجة األوىل) علم
– هو علم نفس  ..وما موسيقاه الباطنية اليت تشري أنت إليها ،بدون أن تتحدث عنها ،إال ذلك
العلم  ..القرآن استخدم التنغيم اخلارجي ليحدث به تنغيما داخليا يف تضاريس النفس البشرية اليت
شوش عليها اخلوف العنصري أمرها ..
وأخشى ما أخشاه عليك ،وعلى القراء ،هو ظنك هذا الذي وردت العبارة عنه ،يف صفحة ،20
بقولك( :إنه قرآن يف لغته .أما يف اللغات األخرى فهو شيء آخر غري القرآن .وإنا أنزلناه قرآنا
عربيا ،ويف هذا حتديد فاصل)  ..وأنا إمنا كرهت لك هذا الفصل ألنه ميد يف ضالل قدمي هو
اعتبار أن معاين القرآن إمنا تلتمس يف اللغة العربية  ..هذا الضالل قد أىن له أن يصحح ،ولقد
كنت أنت ،وال تزال عندي ،من املرجويني لتصحيحه ،ذلك ألنك ذكي ،وألنك زكي ،وألنك
عامل ..
إن القرآن ليست له لغة ،وإمنا اختذ اللغة العربية وسيطا إىل الوصول إىل لغته  ..ما هي لغته؟؟
هي أناغيم النفس اإلنسانية اليت تنساب يف أودية قد حتجبت حبجب األنوار ،وحبجب الظلمات
 ..ولقد أشرنا إىل ذلك يف حديثنا ،يف هذا الكتاب ،عند الكالم عن احلروف  ..إن القرآن ليست
له لغة باملعىن الذي نعرفه للغة  ..أقرأ( :حم * والكتاب املبني * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم
تعقلون * وإنه ،يف أم الكتاب ،لدينا ،لعلي حكيم) ..
هذا هو القرآن ،وهذه هي لغته  ..وإمنا صب يف قوالب التعبري العربية لتدركه عقولنا القواصر( :إنا
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)  ..فإذا عقلتم فما ينبغي لكم أن تقفوا عند مجال مظهره ،وإمنا
ينبغي أن تقصوا آثاركم راجعني إىل املنبع حيث جتدون أنفسكم اليت أضللتموها ،فضللتموها ..
(وإنه ،يف أم الكتاب ،لدينا ،لعلي حكيم) ( ..أم الكتاب) هي النفس اإلنسانية الكاملة!! أين
هي؟؟ هي عند اهلل ،حيث ال عند ..
والقرآن هو علم هذه النفس  ..وهو هي ..
الفصـل الثالث عشر
ملاذا  ..إعجاز القرآن؟
وهذا ،أيضا ،فصل قليل األمهية  ..وهو بسبيل من الفصل السابق ،ويف معناه  ..ولكنه أكثر ضررا
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بالعقول منه ..
وأنت تفرتعه بقولك( :القرآن كتاب حافل بالنبوءات)  ..مث متضي لتقص علينا كيف أنه تنبا
بأحداث ،مث كيف حتققت هذه األحداث على وفق ما أنبأ  ..وما قيمة هذا؟؟ قيمته أنك تريد أن
تقول :أن القرآن كتاب منزل من اهلل الذي يعلم الغيوب ،وما هو بكتاب موضوع من لدن حممد
بن عبداهلل!! هذا هو كل مهك!! أال ترى أنه هم صغري ،صغري ال يليق برجل يف مثل قامتك هذه،
ويف زمن مثل زمنك هذا الذي تعيش فيه؟؟
دع هذا لألشياخ ،فقد استغرقهم ،واستغرقوه  ..وأقبل لتتحدث عن القرآن مبا يليق بك وبزمانك
..
القرآن هو مهس أقدام ذات (نفس) اهلل وهي تتنزل من اإلطالق إىل القيد  ..ولقد تركت هذه
األقدام آثارها يف الزمان واملكان  ..مث جاء القرآن يقتفي هذه اآلثار ،ليبينها للسالكني إىل اهلل يف
إطالقه  ..قال تعاىل عنه ،ليفيد هذا املعىن( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني
هلم أنه احلق  ..أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟؟ * أال إهنم يف مرية من لقاء ربم ..
أال إنه بكل شيء حميط  .. )..وملا كان تعاىل بكل شيء حميطا فقد أصبح ال بد من لقائه ،وما
يتمارى بذلك إال الغافلون  ..ولزيادة توكيد هذا اللقاء جاء قوله ،تبارك ،وتعاىل( :يأيها اإلنسان
إنك كادح إىل ربك كدحا ،فمالقيه)  ..وال تكون مالقاة اهلل بقطع املسافات  ..فإنه تعاىل قد
قال( :ما وسعين أرضي ،وال مسائي وإمنا وسعين قلب عبدي املؤمن)  ..ولذلك فإنا إمنا نلقاه فينا
 ..قال تعاىل ،يف ذلك( :من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه)  ..وقال املعصوم( :من عرف نفسه فقد
عرف ربه)  ..وقال أصحابنا( :سريك منك وصولك إليك)  ..وأصبح واضحا ،ألرباب القلوب،
أن لقاءنا اهلل إمنا يكون بتقريب صفاتنا من صفاته  ..إمنا يكون بتخلقنا بأخالقه  ..إمنا يكون
مبحاكاته  ..إمنا يكون باقتفائنا آثاره  ..والقرآن جاء يقتفي هذه اآلثار  ..وهذا هو معىن قولنا :أن
القرآن هو مهس أقدام الذات اإلهلية ،وهي تنزل منازل التدين ،والتديل ،من اإلطالق إىل القيد ..
وإمنا السري إليها هو باقتفاء هذه اآلثار( :فارتدا على آثارمها قصصا)  ..وهذه اآلثار ال ترى بعني
الرأس ،وإمنا ترى بعني العقل ،ولذلك فإنه ،تبارك ،وتعاىل ،قد وهبنا العقول من أجل أن نسري إليه
باقتفاء آثاره  ..مث أنه قوى عقولنا برسل املالئكة ،مث أنه قواها برسل البشر لريمسوا املنهاج ،ويبينوا
معامل الطريق  ..وقد جاء حممد املعصوم فأبان املعامل بتجسيده للقرآن ،يف الدم واللحم ،حىت لقد
صح أن تقول عنه عائشة( :كانت أخالقه القرآن)  ..مث دعانا إىل تقليد حممد فقال( :قل إن
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كنتم حتبون اهلل فاتبعوين ،حيببكم اهلل)  ..وقد سار حممد إىل اهلل سريا يوجهه ،ويهدي خطاه اهلل،
بواسطة جربيل ،وبغري واسطة ( ..ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن اهلوى * إن هو إال
وحي يوحى)  ..فقد سار جربيل أمام حممد يقتفي آثار احلق ،ال خيطئها ،وسار حممد بسريه ،حىت
قويت أنواره ،فاستقل عن جربيل ،وأخذ يسري خلف اهلل بال واسطة ..
وحنن ،إمنا نسري خلف حممد ريثما تقوى أنوارنا ،فنسري خلف اهلل بال واسطة  ..وهذا هو لقاؤنا
اهلل  ..هو لقاء وسيلته العقل  ..وال يتخلف العقل عن هذا اللقاء إال لغواشي اجلهاالت،
واألوهام ،واألباطيل  ..وإمنا أرسل اهلل جربيل ،وأرسل حممدا ،لتخليص العقول من هذه األغالل
 ..قال تعاىل( :وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ،ولعلهم يتفكرون)..
فإذا قويت العقول بفضل اهلل ،مث بفضل تقليد حممد ،بإتقان ،يف اسلوب عبادته ،وفيما تيسر من
أسلوب عادته ،فقد تأهلت لتستقل عن التقليد ،ولتعيش يف أصالة ،ولتتلقى عن اهلل كفاحا ،وقد
سقطت من بينها وبينه الوسائط  ..والتلقي عن اهلل بال واسطة يورث االستقامة  ..ولقد حتدثنا
عن االستقامة كثريا يف هذا الكتاب ،ويف عدة مواضع من كتبنا  ..وغاية االستقامة ما حكى اهلل
عن النيب الكرمي ،يف قمة معراجه  ..قال تعاىل عنه( :إذ يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر
وما طغى)  ..وهذه حال من يكون مع اهلل على أدب الوقت  ..وأدب الوقت مع اهلل أن تعيش
يف اللحظة احلاضرة ،قائما بالواجب املباشر جهد اإلتقان ،مث ،بعد ذلك راضيا مبا جيريه اهلل عليك،
من غري أن تذهب نفسك حسرات عند الفشل ،ومن غري أن يستبد بك الفرح عند النجاح ..
(لكيال تأسوا على ما فاتكم ،وال تفرحوا مبا آتاكم)  ..هذا هو هنج احلياة الكاملة اليت حتررت من
اخلوف ،واستغرقت يف األنس ،والطمأنينة ،واحلب  ..هذه هي حياة الفكر ،وحياة الشعور ..
وطريقها القرآن  ..وما أنزل القرآن إال من أجلها وهي ،هي معجزة القرآن الباقية ،واخلالدة،
واملستمرة البقاء ،واخللود ،باستمرار ترقيها ،وتطورها ،وجتددها ،حماكية لصفة اهلل ،تبارك ،وتعاىل،
يف قوله ،عن نفسه( :،كل يوم هو يف شأن)  ..مث هو ال يشغله شأن عن شأن ..
ال أجد هنا احليز ألحتدث أكثر عن إعجاز القرآن ،وموعدنا بذلك ،إن شاء اهلل ،كتابنا الذي
وعدنا به القراء يف هذا الكتاب ،وهو عن (القرآن بني التفسري والتأويل)  ..وإين ألرجو اهلل أن
يعينين على إخراجه ..
ولكين ما أحب أن أزايل مقامي هذا قبل أن ألفت نظرك إىل أن إعجاز القرآن ليس ،فحسب ،يف
لغته ،وال هو يف علميته بآيات اآلفاق ،من أرض أو مسوات ،وإمنا معجزته ،كلها ،يف آيات النفوس
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الواردة إليها اإلشارة يف قوله تعاىل( :سنريهم آياتنا ،يف اآلفاق ،ويف أنفسهم ،حىت يتبني هلم أنه
احلق  ..أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟؟) ..
ومعلوم ،عند أرباب القلوب ،أن اإلنسان هو الكون األكرب ،وأن العوامل ،كلها ،هي الكون
األصغر  ..فاإلنسان هو مقصود اهلل باألصالة ،وهو موضع نظر اهلل إىل خملوقاته  ..واألكوان،
مجيعها ،هي مقصود اهلل باحلوالة ،وهي مطية اإلنسان ،ووسيلة سريه إىل ربه – إىل كماله –
إعجاز القرآن إمنا يف كونه علم النفس  ..وهو يف ثالوثه احملكي كثريا يف األمساء الثالثية( :اهلل
الرمحن الرحيم)  ..أو (العامل املريد القادر)  ..أو (اخلالق البارئ املصور)  ..ولقد حكيت ،أحكم
حكاية ،يف قوله ،تبارك وتعاىل( :إليالف قريش * إيالفهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب
هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع ،وآمنهم من خوف)  ..أرجو أن تفكر يف هذا  ..وللعون
أحيلك ،يف هذا الكتاب ،إىل فصل (ال إله إال اهلل) ..
خــاتـمـة:
أما بعد فهذا هذا!!
ولقد فتح كتاب األستاذ الفاضل الدكتور مصطفى حممود أبوابا يف الدين حاولت تتبعها واحدا
واحدا ،ولقد ختمت كل باب منها ويف النفس شيء ال يزال يتوق إىل أن يقال ..ولكن ال بد من
اإلجياز ،فإن لكتايب هذا حجما حيسن أن ينتهي إليه ،وأال يتعداه ،وذلك العتبارات شىت..
مل أجامل الدكتور الفاضل ،ومل أحتامل عليه ..وما ينبغي يل ..ومن اجلائز أن القلم قد جرى ،يف
بعض املواطن بعبارات تشتم منها رائحة العنف ..فما أريد ،هنا ،أن أعتذر عن شيء منها ،فقد
كنت أستخدم من الكلمات ما يؤكد معىن ما أريد ..وجل ما أريد هو أن يأخذ الناس – كل
الناس – أنفسهم بالسري خلف املعصوم ،يف إتقان ،وجتويد لتقليده ،يف أسلوب عبادته ،وفيما
يطيقون من أسلوب عادته ،حىت يأخذوا من مست هذه احلياة اخلصبة ،املهتدية ،اهلادية ،مفتاح
مغاليق القرآن ،فيتهيأوا بذلك لألخذ من اهلل كفاحا ،ويكون ذلك سبيلهم إىل صفاء عقوهلم ،وإىل
سالمة قلوبم ،فتتم هلم بذلك احلياة الكاملة – حياة الفكر ،وحياة الشعور..
وأخشى ما أخشاه على النشء أن يظنوا أن هذا الدين دين قراءة ،وحتصيل يف املعاهد ،على حنو
ما جيري عليه العمل عندنا اليوم ..إن هذا الدين دين عمل ..والقاعدة يف حتصيل العلم فيه قوله
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تعاىل( :واتقوا اهلل ،ويعلمكم اهلل ..)..وقول املعصوم( :من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما مل
يعلم..)..
مث ان اهلل ،تبارك ،وتعاىل ،يقول( :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ،وأن اهلل ملع احملسنني)..
ولقد قال املعصوم ألصحابه ،عقب عودهتم من غزوة من غزوات اإلسالم( :رجعنا من اجلهاد
األصغر إىل اجلهاد األكرب) ..يريد مراغمة النفس ،ومحلها على السري يف سبيل اهلل ،وذلك هو
السبيل الذي جسده حممد يف الدم ،واللحم ..ذلك هو سنة حممد ..ولقد آن األوان لبعثها،
وإحيائها بعد اندثارها ..ولقد وظف األخوان اجلمهوريون حياهتم لبعث هذه السنة املطهرة ..هم
يعيشوهنا اليوم ويدعون الناس إىل أن يعيشوها ،وأنت مرجو فينا ..وفقك اهلل ،ورعاك ،وأجنح
مسعاك ،وحفظ دينك ،ودنياك..
السودان – أم درمان ص ب 1151
ذو احلجة 1390
يناير 1971
الفهرس ــت
اإلهداء
مقدمة
اخلوض يف أسرار الكون
التفسري والتأويل
أخالق اهلل
التأويل
األصول والفروع
الفصل األول
ال إله إال اهلل
املعبود حبق
الكلمة الطيبة
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والكلم الطيب أيضا
االستقامة
من مادة الفكر صنع العامل
بذرة القرآن
الفصل الثاين
خمري أم مسري
الفلسفة والدين وصميم القرآن
النظرة العلمية
النظرة الدينية
النفس السفلى
العقل
الضمري والسريرة
من خصائص القرآن
فهم القرآن
اإلنسان مسري وليس خمريا
اإلنسان بني التسيري واحلرية
القدر وسر القدر
اخلالصة
الفصل الثالث
قصة اخللق
بدء اخللق
آدم وحواء
الفصل الرابع
اجلنة واجلحيم
جهنم
الفصل اخلامس
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احلالل واحلرام
بني الشريعة واحلقيقة
الفصل السادس
أمساء اهلل
معرفة اهلل
الفصل السابع
رب واحد ودين واحد
الفصل الثامن
الغيب
الفصل التاسع
الساعة
الساعة ساعتان
لقاء اإلنسان ربه
الصورة البشرية صورة اإلنسان
القيام هلل والقيام باهلل
التجلي الذايت
إمنا نعرف اهلل بأفعاله
األبد زمن له هناية
الفصل العاشر
البعث
الفصل احلادي عشر
ال كهنوت
الفصل الثاين عشر
املعمار القرآين
الفصل الثالث عشر
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خامتة
www.alfikra.org

This file was downloaded from QuranicThought.com

