
 



 

 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب البحث عن املعارف الكربى للنفس املطمئنة، والتي 

اِضيىة  }جتعلها موصوفة بالرىض، كام قال تعاىل:  بِِّك رى ]الفجر:  ﴾اْرِجِعي إِىلى رى

 ، وقد ركزنا فيه خصوصا عىل أمرين:[28

الذي أصاب كتب التزكية ـ تطهري تلك املعارف مما علق هبا من الدخن 1

والسلوك، بحيث اختلطت معارفها املستنبطة من املصادر املقدسة بغريها من 

املصادر األجنبية: إما ذات التوجه العقيل، كالفلسفة بمدارسها املختلفة، أو 

ذات التوجه اإلرشاقي والغنويص، والذي قد يظهر يف صورة كشف أو شهود 

 أو إهلام.

ملعارف بالرضا والسكينة والطمأنينة، وهو مما يدخل ان عالقة تلك ايـ ب  2

يف أبواب املقاصد العقدية، والتي ال تكتفي فقط بتقرير احلقائق اإليامنية، وال 

الربهنة عليها مثلام يفعل املتكلمون، وإنام تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية، 

 وعالقتها بالسلوك والتزكية والرتبية.

امنية ال يقترص أثرها عىل تعريف املؤمن بحقائق ذلك أن املعارف اإلي

الوجود، وإنام يتعداه إىل تأثريه يف السلوك، ولذلك كان من عالمات صدق 

 اإليامن رقي السلوك.
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 قدمة  امل 

البحث عن املعارف الكربى للنفس املطمئنة، والتي جتعلها   الكتاب حياول هذا

اِضيىة  إىل  اْرِجِعي﴿موصوفة بالرىض، كام قال تعاىل:  بِِّك رى  [ 28]الفجر:   ﴾رى

باحلقائق واملعارف، ال بالسلوك والقيم، فقد اهتممنا يف هذا  وبام أن الرضا مرتبط 

ممنا يف األجزاء السابقة بالقيم  كام اهت تلك املعارف التي متأل النفس بالرضا، اجلزء ب

 واألخالق التي تقوم عليها النفس املؤمنة الطيبة املطمئنة. 

والتي  رتبطة بحقائق الوجود الكربى، املعارف واملعارف التي حتقق الرضا هي امل

اهلل خري تذوق بعد تطهري أنفسهم  إىل  نصت عليها النصوص املقدسة، وتذوقها السالكون 

 كانت حتول بينهم وبينها.  من كل املثالب التي 

 وقد ركزنا يف هذا اجلزء خصوصا عىل أمرين: 

ـ تطهري تلك املعارف مما علق هبا من الدخن الذي أصاب كتب التزكية   أوهلام

والسلوك، بحيث اختلطت معارفها املستنبطة من املصادر املقدسة بغريها من املصادر  

ارسها املختلفة، أو ذات التوجه اإلرشاقي  األجنبية: إما ذات التوجه العقيل، كالفلسفة بمد

 والغنويص، والذي قد يظهر يف صورة كشف أو شهود أو إهلام. 

وهذا ال يعني رفضنا كل ما ذكره الفالسفة واحلكامء واإلرشاقيون وأصحاب  

الكشف والشهود، وإنام عرضنا ما ذكروه عىل النصوص املقدسة، فام قبل منها قبلناه، وما  

 ضناه. رأيناه دخيال رف

وهذا ال يعني كذلك اختاذنا موقفا سلبيا ممن ابتدع يف تلك املعارف ما مل ترد به  

النصوص املقدسة؛ فنحن ال هيمنا يف هذه السلسلة وغريها احلكم عىل أحد من الناس؛ فاهلل  
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 تعاىل أدرى بالرسائر وأعلم بخلقه. 

، وهو مما يدخل يف  ان عالقة تلك املعارف بالرضا والسكينة والطمأنينةيـ ب هام ثاني 

أبواب املقاصد العقدية، والتي ال تكتفي فقط بتقرير احلقائق اإليامنية، وال الربهنة عليها  

مثلام يفعل املتكلمون، وإنام تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية، وعالقتها بالسلوك  

 والتزكية والرتبية. 

تعريف املؤمن بحقائق الوجود، وإنام  ذلك أن املعارف اإليامنية ال يقترص أثرها عىل 

 تأثريه يف السلوك، ولذلك كان من عالمات صدق اإليامن رقي السلوك. إىل  يتعداه

وإنام قصدنا هذا يف هذا الكتاب وغريه، حتى نرد عىل تلك الطريقة اجلدلية التي  

طوائف،  ساحة للرصاع بني املتكلمني والإىل  ُطرحت هبا العقائد اإلسالمية، والتي حولتها 

 خلقه. إىل  لتعميق اإليامن، وحتبيب اهلل تعاىل   ساحةإىل  ال

ساحة لكل اخلرافات واألساطري  إىل  ومثل ذلك حتولت كتب العرفان النظري 

والدجل، حتى أصبح علم السحر واألوفاق والطالسم من علوم العرفان.. وأصبح أي  

وحى إليه، وكأن ما  شخص يدعي الكشف خموال بأن يصف العامل اآلخر، وكأن الوحي ي 

ألسنة  إىل  ورد يف العقائد التي وردت هبا النصوص املقدسة غري كافية؛ فلذلك احتاجت 

 العارفني ليكملوها. 

ولذلك فإن هذا الكتاب مع اشتامله عىل املباحث األساسية التي تبحث عادة يف كتب  

والتي ال دليل   الفلسفة والكالم والعرفان إال أنه خال من كل التفاصيل التي يوردوهنا، 

اختالفهم فيها، وهو ما  إىل  عليها، ال من العقل املجرد، أو من الوحي املسدد.. باإلضافة

 يدل عىل أهنا ليست من بدهييات العقول، وال من بدهييات الكشف والشهود. 
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 احلقائق واألوهام 

عىل  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تشكرين عىل تلك الرسائل التي أجبتك فيها 

منازل النفس املطمئنة، وأخربتني أنك استطعت من خالهلا أن تفهم األصول الكربى  

للتزكية والرتقية، مع الكثري من تفاصيلها، وأن ذلك العلم مل يعد حمصورا فقط يف عقلك،  

 نفسك وجوارحك؛ فكساها بكل ألوان الفضائل. إىل  وإنام تسلل 

التعرف عىل  إىل  ت تطمحوأخربتني أنك بسبب رفع مهتك عن األكوان.. رص

الكثري من كتب العرفان،  إىل    حقائق الوجود والكون واإلنسان واحلياة.. وأنك لذلك جلأت 

لكنك مل تستطع فهم مضامينها، وال فك ألغازها، وال التعرف عىل احلقائق املنطوية يف  

 مفرداهتا ومصطلحاهتا الكثرية.

رت بإنكار نفسك لبعض ما  وأخربتني أن األمر مل يتوقف عىل ذلك، وإنام شع

يذكرونه يف تلك الكتب، التي ألفها من يعتربون أنفسهم أو يعتربهم أصحاهبم من كبار  

العارفني واحلكامء والقديسني واألولياء الذين ال جيوز مناقشتهم، وال نقدهم، ألن علومهم  

 من مشكاة الغيب، ال من مشكاة الشهادة. 

ألنك رصت تشعر أنك لست أهال لتلك املعارف  وأخربتني أن ذلك أزعجك كثريا،  

ك يف مرتبة العوام الذين ال  لالعظيمة، وأن جهلك بمفرداهتا ومصطلحاهتا وألغازها سيجع

 مرتبة اخلواص، أو خواص اخلواص. إىل   حيلمون أبدا أن يصلوا

وقد ذكرت يل أمثلة كثرية عام ذكروه مما مل تستسغه نفسك، وال عقلك، من أمثلة  

أرسارها، والعلوم وأنواعها، والفتوح وأسباهبا، وغري ذلك مما مل جتده يف نفسك  احلروف و

 رغم جماهداتك الكثرية. 



 

8 

 

وذكرت يل من النامذج عنها قول بعضهم يف املزج بني ما يسمونه أرسار احلروف  

احلروف لظاهر النفس الرمحاين: هي منازل عددها عدد منازل القمر ويقال  وعلم الفلك: )

نات، وهي: العقل األول ثم النفس الكلية ثم الطبيعة الكلية ثم اهلباء ثم الشكل  هلا: التعي 

الكيل ثم اجلسم الكيل ثم العرش ثم الكريس ثم الفلك األطلس ثم املنازل ثم سامء كيوان  

ثم سامء املشرتي ثم سامء املريخ ثم سامء الشمس ثم سامء الزهرة ثم سامء عطارد ثم سامء  

ر ثم عنرص اهلواء ثم عنرص املاء ثم عنرص الرتاب ثم املعدن ثم النبات  القمر ثم عنرص النا 

ويف مقابلتها عىل الرتتيب حروف باطن .  ثم احليوان ثم امللك ثم اجلن ثم اإلنسان ثم املرتبة. 

النفس الرمحاين: وهي االسم البديع ثم الباعث ثم الباطن ثم اآلخر ثم الظاهر ثم احلكيم  

م الغني ثم املقتدر ثم الرب ثم العليم ثم القاهر ثم النور ثم املصور  ثم املحيط ثم الشكور ث 

ثم املحيص ثم املبني ثم القابض ثم املحي ثم املميت ثم العزيز ثم الرزاق ثم املذل ثم القوي  

  (1)(ثم اللطيف ثم اجلامع ثم الرفيع

فاملنقوط منها: عبارة  حلروف  ومنها قول آخر يف أنواع احلروف والفروق بينها: )أما ا

النوع األول، مهمل تتعلق   املهمل منهام عىل نوعني: . وعن األعيان الثابتة يف العلم اإلهلي.

والنوع   به احلروف وال يتعلق هو هبا، وهي مخسة: األلف والدال والراء والواو والالم.. 

اإلنسان الكامل  ىل  إ  الثاين، مهمل تتعلق به احلروف ويتعلق هو هبا، وهي تسعة: فاإلشارة هبا 

جلمعه بني اخلمسة اإلهلية ]الذات واحلياة والعلم والقدرة واالرادة[ واألربعة اخللقية، وهي  

 (2)(العنارص األربعة وما تولد منها 

إن احلروف أمة من األمم  ومنها قول آخر يف عامل احلروف والتكاليف املناطة به: )

 
 .16ص  4تفسري روح البيان، ج ( 1)

 . 66ص  1اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، ج ( 2)
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أسامء من حيث هم وال يعرف هذا إال  خماطبون ومكلفون، وفيهم رسل من جنسهم، وهلم 

أهل الكشف من طريقنا. وعامل احلروف أفصح العامل لسانا  وأوضحه بيانا ، وهم عىل أقسام  

ومنهم العامل األعىل  .  (كأقسام العامل املعروف يف العرف: فمنهم... عامل العظمة: وهو )هـ، ء 

وهو عامل اجلربوت عندنا وعند  ومنهم العامل الوسط  .( وهو عامل امللكوت: وهو )ح، خ، ع، غ

اكثر أصحابنا: وهو )ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، ظ، ك، ل، ن، ص، ض، ق، س، ش، ي(  

  (1) ..(الصحيحة

)صاحب علم السيمياء  العلم الذي يسمونه ]علم السيمياء[:  ومنها قول بعضهم يف  

إن هو من له سلطان وحتكم عىل خيالك بخواص األسامء أو احلروف أو القلقطريات. ف

السيمياء هلا رضوب، أكثفها القلقطريات، وألطفها التلفظ بالكالم الذي خيطف به برص  

 (2) خياله، فريى مثل ما يرى النائم وهو يف يقظته(إىل    الناظر عن احلس ويرصفه

وغريها من األمثلة الكثرية التي تتعلق بحقائق الوجود والكون واإلنسان، وربام  

 بطريقة غريبة مل تعهدها. تفرس القرآن الكريم 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن معارف النفس الراضية، هي املعارف التي  

 متلؤها بالرضا والطمأنينة والسكينة، ال املعارف التي متلؤها بالقلق واالنزعاج..  

وذلك ألهنا حقائق معصومة، مصدرها الوحي، الذي مل خيتلط باألهواء، ومل تتسلل  

 م النفوس، وال وساوس الشياطني. إليه أوها 

ولذلك؛ فإن كل معرفة تتناقض أو تتصادم مع تلك احلقائق املعصومة، أو تدعي  

لنفسها معرفة ما مل تذكره؛ فهي حقائق مملوءة بالشبهات، وال يمكن للشبهات أن تكون  

 
 ( )بترصف 58ص  1املكية، ج الفتوحات ( 1)

 .43ص  3الفتوحات املكية، ج ( 2)
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 مصدرا ألويل األلباب الذي مل خيلطوا احلقائق املعصومة بأي يشء آخر. 

ـ أهيا املريد الصادق ـ بكثرة املعارف، وال بكثرة املصطلحات  لذلك ال عربة 

واملفردات املرتبطة هبا.. ما دامت مل ترد إليك من مصادر معصومة موثوقة ال يتطرق إليها  

 الشك، وال يتسلل إليها الشيطان.

وإال فإن كل علم يتسلل إليه الوهم، أو يتطرق إليه الشيطان علم ال ثقة فيه، وال  

تعترب صاحبه عاملا وال عارفا، وكيف تعتربه، وهو ال يستطيع أن يثبت لك ما يقوله  يمكن أن  

 ال بالعقل املجرد، وال بالوحي املسدد؟

وأنا ال أدعوك من خالل هذا لتكذيبه، أو العتباره ملفقا ومزورا وكاذبا، أو كافرا 

طيئة.. والوهم  أو زنديقا كام يذكر املحجوبون.. فمن يفعل ذلك يكون كمن رد اخلطأ باخل

 باجلريمة..  

فأولئك الذين يذكرون تلك التي يسموهنا معارف، متيقنون مما يقولونه، ويعتربونه  

ثابتا عندهم.. لكنه ال يصح أن يصري ثابتا عند غريهم ما مل يدل عليه الدليل املعصوم، وإال  

عي أن حقائقها  أّلف كل من رزق الوالية والصالح رسالة يف العقائد يضاهي هبا النبوة، ويد

 غري كافية. 

ولذلك أنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ بأن ترتك كل ذلك، وتفعل ما نصحك به  

رسول اهلل   ، فغضبحني رأى بعض أصحابه حيمل كتابا أصابه من بعض اليهود نبيك 

،   جئتكم هبا بيضاء نقية،    وقال: )أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده، لقد

لوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفيس بيده  ال تسأ

  (1)لو أن موسى صىل اهلل عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني(

 
 (  15195ح ) 387/ 3رواه أمحد: ( 1)
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فهذا احلديث خيرب أن دين اهلل أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة متنع العقل  

،  أسود إذا ما اختلط بغريهإىل  أن يتحول لكن هذا األبيض يمكنه، السليم من التسليم له

 التلوث إذا مل حيافظ عليه. إىل  فهو لشدة بياضه ومجاله أرسع األشياء

: )ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء، فإهنم لن هيدوكم وقد  ويف حديث آخر قال 

حيا  ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه ـ واهلل ـ لو كان موسى 

 (1)بني أظهركم ما حل له إال أن يتبعني(

إىل   وهذه النصائح النبوية الغالية ليست قارصة عىل ذلك الرتاث الذي تسلل 

املسلمني عن طريق أهل الكتاب، وإنام تشمل أيضا ذلك الرتاث العريض الذي ألفه  

 املسلمون، ومألوه بالدخن الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم. 

ك بأنه ال شك أن لكل يشء يف هذا الكون أرساره الكثرية اخلاصة  ولذلك.. أقول ل

به.. حتى احلروف هلا عاملها وأرسارها وحقائقها.. لكن فرق كبري بني أن تؤمن بعظمة اهلل  

تعاىل يف خلقه وتدبريه لكونه، وبني أن تدعي معرفة احلقائق املرتبطة به من دون أن يكون  

 ع يف األوهام. لك معلم معصوم حُتفظ به من أن تق

لذلك كان البحث يف تلك العلوم مثل البحث يف العلوم التي ال تنفع، واجلهل الذي  

ال يرض.. بل إن العلم هبا قد يرض ألهنا توهم صاحبها أنه يعلم حقائق الوجود، ولعله أجهل  

 الناس هبا. 

العلوم،  هلذا.. فإن علوم النفس الراضية ـ أهيا املريد الصادق ـ ليست من جنس هذه  

بل هي تقرير للحقائق القرآنية املرتبطة بالوجود والكون واحلياة واإلنسان وغريها.. وفيها 

اهلل، ويمتلئ بتنزهيه وتعظيمه.. أما التفاصيل املرتبطة  إىل  الكفاية ملن يريد أن يسلك

 
 ( 92/ 1غاية املقصد ىف زوائد املسند، )( 1)
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ليها،  باألشياء؛ فإن السالك الصادق ال يشتغل هبا، ال احتقارا هلا، وإنام الفتقاده للطريق إ

 واألستاذ املعصوم الذي يعلم علومها. 

قد يقال لكـ  أهيا املريد الصادقـ  بأن اخللوات هي الطريق إليها، وأن امللتزم هبا تفتح  

له غرائب العلوم ويرى عجائبها.. وذلك مما ال أستطيع أن أنكره أو أكذبه.. لكنه يظل حاال  

إىل   قد تتلبس به.. لذلك كان إدخالهحمدودا بصاحبه، ألن األخطاء قد تعرتيه، واألوهام 

 السلوك والرتبية والتزكية نوعا من التنفري عنها، واحلجاب بني السالك الصادق وبينها. 

بناء عىل هذا كله، اعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك لن ختتلف عن قومك ـ عند  

من ظواهر العلوم  سلوكك الصادق هللـ  يف العلوم التي يعرفوهنا، بل قد يوجد فيهم من لديه  

ما ليس لك.. ولكن العربة ليست بتلك العلوم، وإنام بتلك الطمأنينة هلا، والرضا عنها،  

والذي جيعل قلبك مرآة تتجىل فيه احلقائق كام هي، وبصورهتا اجلميلة التي قد تعرب عنها  

 بنفس تعبري اآلخرين، ولكن تعبريك ناشئ عن رؤية، ال عن حفظ. 

د الصادق ـ مثاال يقرب لك هذا.. فاعلم أن معارف السالكني  وإن شئت ـ أهيا املري

بدرجاهتم املختلفة تشبه مجعا من الناس أصحاب قدرات برصية خمتلفة تبدأ بالبصري الذي 

يرى األشياء كام هي، وبدقة عالية.. وتنتهي باألعمى الذي ال يرى شيئا.. وقد ُكلفوا مجيعا  

 بوصف يشء أمامهم. 

ما رآه.. وكام هو.. وأما غريه فراح يقلد ما قاله غريه، ويكرر    أما البصري فراح يصف

 ما ذكره.. حتى األعمى، وبذاكرته القوية ردد كل ما وصفه غريه، وربام بدقة أكثر. 

فهكذا حال العارفني.. فهم ال يضيفون شيئا جديدا للمعارف التي جاءت هبا النبوة،  

 يراها أصحاب البرص الضعيف.  وإنام يرون تلك املعارف بصورة أدق من تلك التي 

اهلل هو التحقق باملعارف التي جاءت هبا النبوة، وحتويلها من  إىل  لذلك كان الطريق
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حقائق مقررة يف النفوس ال يمكن أن تقلع  إىل    معارف ذهنية قد تتالعب هبا تقلبات القلوب 

 باع. بأي حال من األحوال، ألهنا معارف ناشئة عن رؤية وبصرية، ال عن تقليد وات

حلارث  وإن شئت دليال عىل ذلك فتأمل فيام ورد يف احلديث الرشيف الذي حدث به ا

فقال: كيف أصبحت يا حارث؟ قلت:   بن مالك االنصاري، قال: مررت بالنبي 

أصبحت مؤمنا حقا، فقال: انظر ما تقول! فان لكل شئ حقيقة فام حقيقة إيامنك؟ قلت:  

عرش  إىل  ك ليىل وأظمأت هناري، وكأين أنظرقد عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت لذل

أهل النار يتضاغون  إىل  أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين أنظرإىل  ريب بارزا، وكأين أنظر

)أصبت  قال له:  ، ويف رواية أن رسول اهلل (1)فيها، فقال: )يا حارث! عرفت فالزم(

 فالزم.. مؤمن نور اهلل قلبه( 

يف هذا احلديث مل يطلب من صاحبه أن يصف له بدقة ما رآه، وال أن    فرسول اهلل  

يذكر له العلوم التي تعلمها، وإنام اكتفى منه بذلك، وأخرب أن قد تنور قلبه باإليامن، وأن  

 ذلك النور هو الذي أتاح له أن يرى احلقائق التي كان حمجوبا عنها بسبب افتقاده للنور. 

، ويذكر هلم تفاصيل ما رآه، وال العلوم التي تعلمها،  وذلك الصحايب مل خيرج للناس 

، وحيفظ األحاديث  وإنام بقي تلميذا وفيا للنبوة، يردد الوحي الذي يتنزل عىل رسول اهلل  

 التي يسمعها منه، وال يكلف نفسه بأن يضيف شيئا جديدا، لوحي ربه، أو لسنة نبيه. 

أرشح لك تلك الكلامت الغريبة، وال  فلذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال تنتظر مني أن 

املعاين املرتبطة هبا.. فهي ليست قرآنا معصوما، وال أحاديث مروية عن معصومني حتى  

نجتهد يف فهمها، أو البحث عن احلقائق املرتبطة هبا.. وإنام هي كلامت من برش كسائر  

 البرش، قد يقبل منهم، وقد يرد عليهم، وقد يكتفى باإلعراض عنهم. 

 
 رواه الطرباين يف الكبري وأبو نعيم.( 1)
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ا يذكرونه من مشاهدات ورؤى ومعارف ال تصطدم مع النصوص املقدسة..  أما م

فهي مما يمكنك اإلعراض عنه من دون أن تتنقده، أو يمكنك قبوله من باب حسن الظن  

بقائله، أما إن اصطدم معها، أو كان إضافة مهمة هلا؛ فإن دينك يدعوك لردها، ونقدها  

 وتكذيبها. 

خطب الناس بمنى،   حلديث أن رسول اهلل وكيف ال تفعل ذلك، وقد ورد يف ا

فقال: )أهّيا الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم عنّي خيالف كتاب  

  (1) اهلل فلم أقله(

اختالف احلديث يرويه من نثق به، ومنهم من   :اإلمام الصادق عنوسأل بعضهم 

له شاهدا من كتاب اهلل، أو من قول  قال: )إذا ورد عليكم حديث فوجدتم فال نثق به؟ 

، وإال فالذي جاءكم به أوىل به(، ويف رواية أخرى: )ما مل يوافق من احلديث  رسول اهلل 

 (2) القرآن فهو زخرف(

، وأحاديث أئمة اهلدى من  فإذا كان هذا هو احلال واملوقف من أحاديث نبيك 

 بعده؛ فكيف بأحاديث غريهم؟

فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل املنابع الصافية، واكتف هبا؛ فقطرة من املنابع  

 املكدرة قد تفسد عليك كل رشابك..  

واعلم أنه لن يرشب من حوض النبوة يوم القيامة إال من صفوا مشارهبم، وابتعدوا  

ث عنه  عن كل حدث يبعدهم عن هدي النبوة والورثة الذين أوىص هبم، وقد ورد يف احلدي

( :  أال ليذادّن رجال عن حويض كام يذاد البعري الّضاّل أنادهيم: أال هلّم! فيقال: إهّنم قد

 
 . 69/ 1الكايف،( 1)

 . 145و 144/ 1بحار األنوار، ج ( 2)
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 (1)بّدلوا بعدك. فأقول سحقا سحقا(

عقائد الدين أو رشائعه ما مل يدل  إىل  فإياك أن تبدل أو تغري، أو تضيف من عندك

ض األسئلة؛ فظن أنه ان اكتفى  عليه الدليل؛ فتكون كذلك التلميذ الذي امتحنه أستاذه ببع 

بام درسه أو بام جييب به زمالؤه يكون مقرصا، فراح يضيف من عنده ما مل يثبت، فصار  

 مسخرة عند أستاذة وزمالئه، وسبقه أولئك البسطاء الذين اكتفوا برتديد ما درسوه. 

ك لتلك املصطلحات التي تنسب  دمراتب اخلواص برتديإىل  فال يمكنك أن تصل

إليهم، وال بتلفيقك لتلك اجلمل الغامضة التي حتفظ عنهم.. وإنام تصل إليها برتديدك  

لألذكار، وتالوتك للقرآن.. وفتح بصريتك لتشاهد احلقائق كام هي، ال كام يصفها لك من  

 يزعم أنه شاهدها.  

 
 رواه مسلم.( 1)
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 الثبوت واإلثبات 

رب ما ذكرته لك يف رسالتي السابقة، وتذكر يل  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تستغ 

أنه خيالف ما تعارف عليه أهل السلوك من الثقة يف أولياء اهلل والعارفني به يف كل ما يذكرونه  

من معارف وحقائق، والتسليم هلم، واعتبار ذلك نفسه والية هلل تعاىل، كام عرب عن ذلك  

فاتتك املنّة يف نفسك فال تفتك أن تصّدق    التصديق بعلمنا هذا والية، وإذا بعضهم، فقال: )

 (1) هبا يف غريك(

 وقال آخر: )من آداب جمالسة الصديقني أن تفارق ما تعلم لتظفر بالرس املكنون( 

وقال آخر: )إن أردت أن تظفر بام عند الصاحلني من الرس املكنون فأسقط عنهم  

ليهم بميزان علمك فال تشم  امليزان يف أقواهلم وأفعاهلم وأحواهلم، وأما ما دمت تزن ع

 (2)رائحة من رسهم(

وقال آخر: )طريقتنا ال ينال منها شيئا إال من يصدق باملحال؛ فإن أردت أن هيب  

ما ال تعرف، واغتسل من  إىل  عليك نسيم أرسارهم ونفحات مواهبهم فدع ما تعرف 

 (3) ما عندهم( إىل  علمك وعملك حتى تبقى فقريا
أربعة أقسام: القسم األول: حصل هلم التصديق بعلمهم،  الناس عىل وقال آخر: )

والقسم الثانى: حصل هلم التصديق والعلم    ،والعلم بطريقهم، والذوق ملرشوهبم وأحواهلم 

والقسم الرابع: مل   ، دوهنام  املذكوران دون الذوق. والقسم الثالث: حصل هلم التصديق

 
 ( 573/ 1الدرية )الكواكب ( 1)

 .435إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 2)

 .435إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 3)
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 (1)  (ونسأله التوفيق والغفران  من احلرمان، هللحيصل هلم من الثالثة شىء، ونعوذ با 

وذكرت يل أنك خائف من أن تصري من أهل القسم الرابع أولئك املحرومني من  

التحيل باحلقائق بسبب إنكارهم عىل األولياء والصاحلني، ويف نفس الوقت ال تستطيع أن  

 تسلم هلم كل ما ذكروه.. ولذلك رصت يف حرية بني األمرين.

 أذكر لك أن ما روي عن الصاحلني من معان نوعان: وجوابا عىل سؤالك الوجيه 

: ما ال يصح إنكاره، وال رده، وال التشنيع عليه مثلام يفعل اجلهلة، وهو ذلك  أوهلام 

املرياث العظيم الذي حتدثوا فيه عن مراتب التزكية ومعانيها واحلقائق املرتبطة هبا، مما تؤيده  

 املصادر املقدسة وتدعو إليه. 

م عن األذواق اإليامنية اللذيذة التي جيدها السالكون، مما يرغب  ومثل ذلك حديثه

 اهلل، ويعطي النامذج احلسنة عنه. إىل  يف السري

ومثل ذلك حديثهم يف املعارف اإلهلية التي ال تتناقض مع املصادر املقدسة، بل قد  

 تساهم يف فهمها، وتعميق معانيها يف النفس. 

والوالية وتبيني دورها يف التزكية والرتقية، مما  ومثل ذلك تعظيمهم للنبوة واإلمامة 

 يرغب السالكني يف التعلق بالصاحلني، وتعميق صلتهم هبم. 

اهلل عىل اجتياز  إىل    وغري ذلك من احلقائق والقيم املوروثة عنهم، والتي تعني السالك

 عقبات نفسه والتخلص من مثالبه من خالل استفادته من جتارب السالكني قبله. 

التوقف فيه، أو رده، أو اإلعراض  إىل    : فهو الذي حيتاج من السالك لنوع الثاين وأما ا 

عنه، وهو ذلك الرتاث الكثري الذي بثوه يف كتبهم، والذي حاولوا من خالله أن يضعوا  

احلقائق التي كشفت هلم من خالل ممارساهتم الروحية، وال عالقة هلا أصال بالسلوك، وال  

 
 .10روض الرياحني ىف حكايات الصاحلني، ص: ( 1)
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 بالتزكية. 

لوك والتزكية اختلطت يف العصور املتأخرة بأمثال تلك املعاين التي  ذلك أن كتب الس

ال تكتفي برسم الطريق للسالك، وإنام تصف له املعارف التي يمكن أن يصل إليها..  

املصادر املعصومة، ألهنا تدخل يف أبواب العقائد والغيبيات، وال  إىل  وأكثرها مما حيتاج

 ، ما مل يكن مؤيدا بالوحي اإلهلي. يمكن ألحد أن يصف شيئا من عامل الغيب

هذه الوجهة التي توجهها هؤالء، فقال: )ورّبام قصد بعض  إىل  وقد أشار بعضهم 

املصنّفني ذلك يف كشف املوجودات وترتيب حقائقه عىل طريق أهل املظاهر فأتى  

أهل النّظر واالصطالحات والعلوم كام فعل الفرغايّن  إىل  باألغمض فاألغمض بالنّسبة 

ح قصيدة ابن الفارض يف الّديباجة اّلتي كتبها يف صدر ذلك الرّشح، فإّنه ذكر يف صدور  شار

الوجود عن الفاعل وترتيبه أّن الوجود كّله صادر عن صفة الوحدانّية اّلتي هي مظهر  

األحدّية ومها معا صادران عن الّذات الكريمة اّلتي هي عني الوحدة ال غري. ويسّمون هذا  

يّل. وأّول مراتب الّتجلّيات عندهم جتيّل الّذات عىل نفسه وهو يتضّمن الكامل  الّصدور بالّتج

بإفاضة اإلجياد والّظهور.. وهذا الكامل يف اإلجياد املتنّزل يف الوجود وتفصيل احلقائق وهو  

عندهم عامل املعاين واحلرضة الكاملّية واحلقيقة املحّمدّية وفيها حقائق الّصفات والّلوح  

ائق األنبياء والّرسل أمجعني والكّمل من أهل املّلة املحّمدّية. وهذا كّله تفصيل  والقلم وحق

احلقيقة املحّمدّية. ويصدر عن هذه احلقائق حقائق أخرى يف احلرضة اهلبائّية وهي مرتبة  

املثال ثّم عنها العرش ثّم الكريّس ثّم األفالك، ثّم عامل العنارص، ثّم عامل الرّتكيب. هذا يف  

يف عامل الفتق. ويسّمى هذا املذهب مذهب أهل الّتجيّل واملظاهر  الّرتق فإذا جتّلت فهي  عامل 

  (1)(حتصيل مقتضاه لغموضه وانغالقه إىل  واحلرضات وهو كالم ال يقتدر أهل النّظر

 
 ( 617/ 1مقدمة ابن خلدون )( 1)
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وهذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ أن هؤالء كاذبون يف دعاواهم، وال أهنم ملفقون  

األحاديث، بل هم صادقون يف احلديث عن أنفسهم، وما كشف هلم، وجيب حسن  لتلك 

 الظن هبم مثلام حيسن الظن بسائر الناس. 

لكن هناك فرقا بني أن حتسن الظن بشخص، وأن تقبل كل ما يقوله.. فالثبوت  

خيتلف عن اإلثبات.. ذلك أن الثبوت أمر شخيص، وال عالقة له بسائر الناس، وأما  

الرباهني واألدلة، وهؤالء ال براهني هلم سوى ذلك الكشف الذي  إىل  حتاجاإلثبات في

 حصل هلم، والذي قد خيتلط فيه احلق بالباطل، واإلهلام بالوسوسة. 

ذلك ألن املتعرض للكشف أو اإلهلام غري معصوم، وبالتايل يمكن أن تصبح لألهواء  

 . واملعارف السابقة تأثريها فيام قد يعتقده كشفا صحيحا 

سلفهم وخلفهم عىل عرض ما يكشف هلم عىل املصادر  واحلكامء شايخ امل ذا اتفق وهل

: )إن النكتة لتقع  ، كام عرب بعضهم عن ذلك بقوله املعصومة، فإن وافقت فبها، وإال رمي هبا 

 يف قلبي من جهة الكشف فال أقبلها إال بشاهدى عدل من الكتاب والسنة( 

احلق عز وجل  إىل  : )كل حقيقة ال تشهد هلا الرشيعة فهي زندقة.. طِرْ وقال آخر 

  )(1)بجناحي الكتاب والسنة، ادخل عليه ويدك يف يد الرسول  

: )إِذا عارض كشُفك الصحيح الكتابى والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع  وقال آخر 

اهلل تعاىل ضمن يل العصمة يف الكتاب والسنة، ومل يضمنها يل يف  الكشف، وقل لنفسك: إِن  

  (2)جانب الكشف واإِلهلام(

بعضهم  ، ومن ذلك قول  تلك املعارف التي وصلوا إليها بعضهم بعضا يف  خيطئ    وهلذا

 
 . 29الفتح الرباين والفيض الرمحاين، ص( 1)

 ( 2/302انظر: إِيقاظ اهلمم، )( 2)
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فضل اإلنسان عىل املالئكة أو  إىل    الكشف الذي يؤدييف الكشف الذي ال يمكن اعتباره: )

  (1)  املالئكة عىل اإلنسان مطلقا  من اجلهتني ال يعول عليه( فضل 

 (2)  )كل كشف يريك ذهاب األشياء بعد وجودها ال يعول عليه(  : ويقول

)كل كشف ال يكون رصفا  ال خيالطه يشء من املزاج ال يعول عليه، إال أن   : ويقول

   (3)  يكون صاحب علم باملصور( 

الصادق ـ فإياك أن تسلم دينك لغري املعصوم، وقل لكل  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد 

انىُكْم  ﴿ أي عقيدة من العقائد أو معرفة من املعارف: إىل  شخص يريد أن يدعوك اُتوا ُبْرهى هى

اِدِقنيى   [ 111]البقرة:   ﴾إِْن ُكنُْتْم صى

فإن قال لك: برهاين هو الكشف الذي كشف يل، أو كشف لغريي.. وأن السالك  

التسليم.. فقل له حينها: هل هذه املعارف رضورية  إىل  الربهان، بل حيتاجإىل  ال حيتاج 

للتزكية والرتقية أم أهنا ليست كذلك؟.. فإن ذكر لك رضورهتا، فأخربه أن هذا اهتام للنبوة  

بالتقصري يف عرض املعارف التي حيتاجها املؤمنون لتزكية أنفسهم وترقيتها.. فإن ذكر لك  

أن العاقل هو الذي يرتك ما ال رضورة له، خاصة إن اشتبه أمره،  عدم رضورهتا، فأخربه ب

 ومل يميز صدقه من كذبه، وخطؤه من صوابه. 

علم  وكمثال يقرب لك هذا تلك املعارف الكثرية التي تتحدث عن عام يسمونه ]

هل  أومنه يعلم  ، من علوم القوم الكشفية[، والذي عرفه بعضهم بأنه )األفالك العلوية

م ال؟  أوهل تدور األرض بدوراهنا  ؟و بشبه ذلكأو خيمة يف كرة أ ،يف خيمة  السامء أكرة

 
 . 3ابن عريب، رسالة ال يعول عليه، ص ( 1)

 14رسالة ال يعول عليه، ص ( 2)

 .18رسالة ال يعول عليه، ص ( 3)
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وقليل من يكاشف    ؟م ساكنة والساموات دائرة بام فيها أ وهل النجوم سائرة ترسي يف السامء  

 (1) (بام األمر عليه يف نفسه

بعض احلقائق املرتبطة به، كقوله تعاىل:  إىل    القرآن الكريم باإلشارة  ىفهذا العلم اكتف

ْسبىُحونى   ﴿ لىٍك يى رى ُكلٌّ يِف فى مى اْلقى ْمسى وى الشَّ ارى وى النَّهى لىقى اللَّْيلى وى ُهوى الَِّذي خى ،  [33]األنبياء:    ﴾وى

ثم ترك األمر بعد ذلك للعلامء باستعامل وسائلهم للبحث فيه.. مع العلم أن تفاصيله ال  

ال بالرتقية، وال باملعرفة اإلهلية، ذلك أهنا كلها تنبع من قدرة اهلل املطلقة  عالقه هلا بالتزكية و

 التي ال حدود هلا. 

ولكن مع ذلك نجد لألسف من ذكر الكثري من املعارف املرتبطة هبذا اجلانب، والتي  

يذكر أنه تلقاها عن طريق الكشف، وكان يف إمكانه أن يكتفي باالحتفاظ هبا لنفسه لعدم  

 إثباهتا لغريه، لكنه مل يفعل، وراح يشغل أوقات السالكني بعلوم ال دليل عليها  قدرته عىل 

 من النقل وال من العقل وال من العلم. 

فالك ونشأهتا، مع أن اهلل تعاىل  ومن األمثلة عىل ذلك خوض بعضهم يف تاريخ األ

ْلقى ﴿قال:  الى خى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ْلقى السَّ ْدهُتُْم خى ا أىْشهى  [ 51]الكهف:   ﴾ أىْنُفِسِهْم مى

أن يفصلوا يف تلك التواريخ، وكأهنم رأوها رأي العني، وقد قال    لكن هؤالء أبوا إال

أحال أنوار السبعة األعالم   ، ملا كمل الكريس واستقر فيه املأل األمريبعضهم يف ذلك: )

إذا توجه عليه    فكان عنها السبع الطرائق متامسة األجرام جعلها سقفا  مرفوعا  ملهاد سيكون 

يىُكونُ ﴿: األمر بقوله تعاىل  وكواكبها منتهى األشعة يف اخلال عىل   [82]يس:  ﴾ُكْن فى

  (2)(وجتارت وانتشأت األفالك ، االستيفاء فسقطت األنوار

 
 ( )بترصف 14عبد الوهاب الشعراين، األجوبة املرضية عن الفقهاء والصوفية، ص ( 1)

 .43ابن عريب، عنقاء مغرب، ص ( 2)
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حركة  .. هلذه األفالك الروحانية حركات )  :حركات األفالك الروحانيةوقال يف 

جمالس  إىل  وحركة فلك اتقاء اآلفات املسابقة.. اخلرياتإىل  معرفة عيوب النفس املسارعة

وحركة فلك حمافظة  .. معرفة األوقاتإىل  وحركة فلك ترتيب املعامالت املبادرة.. العلامء

حماسبة  إىل  وحركة فلك موازين األعامل اإلهناض .. الوفاء بالعهودإىل  احلدود املجاراة

وحركة فلك املعرفة  .. لتالوة بتفريغ اخلواطر اإىل  وحركة فلك التدبري االستعداد.. النفس

 (1) (دوام اإلخالص

وهو فلك   : الفلك األطلس[: )الفلك األطلسوقال يف الفلك الذي يسمونه ]

ال كوكب فيه متامثل األجزاء مستدير الشكل ال تعرف حلركته بداية وال هناية  و . . الربوج

ولكن ما تعينت هذه األزمنة    وماله طرف بوجوده حدثت األيام السبعة والشهور والسنون

فيه إال بعد ما خلق اهلل يف جوفه من العالمات التي ميزت هذه األزمنة وما عني منها هذا  

الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم من الكريس فتعينت من أعىل  

  (2)(فذلك القدر يسمى يوما  

هو آخر األفالك التي خلقها  ) : [فلك الثوابت]وقال آخر يف الفلك الذي يسمونه 

ومقعره سقف النار   ،سطحه أرض اجلنة  ، فال تفنى وال هتلك صورها  ، اهلل تعاىل للبقاء

وهو بام احتوى عليه من الساموات واألرضني يف الفلك   ، وفيه الكواكب الثابتة ، جهنم

ألنه    ،وفيه قوة ما فوقه األطلس والكريس والعرش   ، كحلقة ملقاة يف أرض فيحاء  ،األطلس

فيجتمع    ،اإلنسانإىل    حتى ينتهي  ،وهكذا كل مولد فإنه جيمع حقائق ما فوقه   ..مولد عنهم

ويسمى هذا    ،بكامهلا   ، فإن كان إنسانا  كامال  مجع مع ذلك األسامء اإلهلية  . فيه قوة مجيع العامل

 
 . 40م، ص ابن عريب، مواقع النجوم ومطالع أهلة األرسار والعلو ( 1)

 . 437ص  2الفتوحات املكية، ج ( 2)
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 (1)(الفلك باملكوكِب وبفلك املنازل

ا جتد أحاديث مفصلة عن العقائد التي وردت يف املصادر املقدسة مما مل يرد  وهكذ

)وأوجدها اهلل ]أي جهنم[ بطالع  فيها أمثال تلك التفاصيل، مثل قول بعضهم يف جهنم: 

الثور، ولذلك كان خلقها، يف الصورة، صورة اجلاموس سواء. هذا الذي يعول عليه عندنا.  

بني برجان يف كشفه. وقد متثل لبعض الناس، من أهل  وهبذه الصورة رآها أبو احلكم 

الكشف، يف صورة حية. فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها اهلل عليها، كأيب القاسم  

بن قسى وأمثاله، وملا خلقها اهلل تعاىل، كان زحل يف الثور، وكانت الشمس واألمحر يف  

ىل من جتىل قوله، يف حديث مسلم:  القوس، وكان سائر الدراري يف اجلدي. وخلقها اهلل تعا 

فلم تسقني! ومرضت فلم تعدين! وهذا أعظم نزول نزله   )جعت فلم تطعمني! وظمئت

، وإياكم، منها!  هللعباده يف اللطف هبم، فمن هذه احلقيقة خلقت جهنم. أعاذنا اإىل  احلق

  (2)فلذلك جتربت عىل اجلبابرة، وقصمت املتكربين(

ة ألهل اجلنة، واملندبة املعدة ألهل النار، فيقول: )يف ذلك  ويتحدث عن املأدبة املعد

الوقت جيتمع أهل النار يف مندبة. فأهل اجلنة يف املآدب. وأهل النار يف املنادب. وطعامهم  

يف تلك املأدبة زيادة كبد النون. وأرض امليدان درمكة بيضاء، مثل القرصة. وخيرج من الثور  

اجلنة من زيادة كبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو  الطحال ألهل النار. فيأكل أهل 

عنرص احلياة املناسبة للجنة. والكبد بيت الدم. وهو بيت احلياة. واحلياة حارة رطبة. وبخار  

ذلك الدم هو النفس، املعرب عنه بالروح احليواين، الذي به حياة البدن. فهو بشارة ألهل  

يف جسم احليوان، فهو بيت األوساخ، فان فيه جتتمع    اجلنة ببقاء احلياة عليهم. وأما الطحال

 
 .  669ص  2الفتوحات املكية، ج ( 1)

 370، ص: 4الفتوحات املكية، ج( 2)
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أوساخ البدن، وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد. فيعطى ألهل النار يأكلونه. وهو من  

، طبعه الربد واليبس. وجهنم عىل صورة اجلاموس. والطحال  الثور. والثور حيوان ترايب 

الطحال من الدمية، ال يموت أهل النار،  من الثور، لغذاء أهل النار، أشد مناسبة: فبام يف 

وبام فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد املؤمل، ال حييون وال ينعمون. فيورثهم أكله سقام  

  (1)ومرضا(

ويتحدث عن عدد درجات اجلنة، فيقول: )فتحوى درجات اجلنة من الدرج فيها  

يد عىل هذا العدد بال شك.  عىل مخسة آالف درج ومائة درج ومخسة أدراج ال غري. وقد تز

ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف، مما جيرى جمرى األنواع من األجناس. والذي  

اختصت به هذه األمة املحمدية عىل سائر األمم، من هذه األدراج، اثنا عرش درجا ال غري،  

وسيلة وفتح  غريه من الرسل، يف اآلخرة، بال ال يشاركها فيها أحد من األمم. كام فضل 

قبله كام ورد يف احلديث الصحيح، من حديث    يباب الشفاعة، ويف الدنيا بست مل يعطها نب

الغنائم، والنرص بالرعب، وجعلت   مسلم بن احلجاج. فذكر منها: عموم رسالته، وحتليل 

  (2)له األرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها له طهورا، وأعطى مفاتيح خزائن األرض(

ليس هلا من دليل سوى الكشف الذي  ـ أهيا املريد الصادق ـ رف وكل هذه املعا 

به عليهم، وكان يف إمكاهنم أن يقترصوا به عىل أنفسهم، لكونه   يذكرون أن اهلل تعاىل منّ 

حصل هلم، ومل حيصل لغريهم، ولكوهنم ال يطيقون إثباته، ولكونه قد يكون من الوساوس  

 واقع. أو أحاديث النفوس التي ال عالقة هلا بال

الكتب واملصنفات، وألفت الرشوح حول ذلك،  إىل  لكن األمر لألسف خرج 

 
 . 479، ص: 4الفتوحات املكية، ج( 1)

 .73، ص: 5الفتوحات املكية، ج( 2)
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وصار كل من هب ودب يضيف مما يزعم أنه كشف له.. وأصبح بذلك علم التزكية علام  

 ا بمعارف ال دليل يدل عليها، ال من العقل، وال من النقل.. طخمتل

اب هذه العلوم، فصار  ومل يقترص األمر عىل ذلك، بل دب التنافس يف هذا بني أصح

يزعم أن معارفه بالعامل العلوي والسفيل أدق، وأنه بذلك اجلدير بالوالية أو   كل شخص

علوم كثرية قد  إىل  اهلل إىل  بختمها أو بمراتبها الرفيعة.. وكل ذلك ما حول علم السلوك

 ة. اهلل، وال بالتزكية والرتقيإىل  ترتبط بكل يشء، لكنها ال عالقة هلا ال بالسلوك
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 العجز واالنبهار 

كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  ختربين عن أشواقك العظيمة ملعرفة اهلل، حتى تصريمن  

أولئك الذين ُيطلق عليهم لقب ]العارف باهلل[، أولئك الذين فتح اهلل عىل مرائي قلوهبم  

 هداة يدلون عليه، ويعرفون به. إىل  أنوار معرفته؛ فتحولوا

أهيا املريد الصادق ـ هذه اهلمة العلية التي حول اهلل قلبك إليها؛  وأنا أشكر لك ـ 

فليس مثل معرفة اهلل معرفة، فهي الغاية العظمى التي هفت إليها قلوب املؤمنني، وقد قال  

ما متع  إىل  لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهلل عز وجل ما مدوا أعينهم ) : اإلمام الصادق

وكانت دنياهم أقلَّ عندهم مما يطوونه  ، حلياة الدنيا ونعيمها اهلل به األعداء من زهرة ا

ولنىِعُموا بمعرفة اهلل عز وجل وتلذذوا هبا تلذذ من مل يزل يف روضات اجلنان مع  ، بأرجلهم

 (1) أولياء اهلل(

،  ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: )إن معرفة اهلل عز وجل أْنٌس من كل وحشة

 (2) وشفاٌء من كل سقم(،  وقوُة من كل ضعف،  ل ظلمة ونوٌر من ك،  وصاحٌب من كل وحدة

أن معرفة اهلل ليست كمعرفة غريه..  إىل  لكني ـ أهيا املريد الصادق ـ أريد أن أنبهك

فمعرفة الغري تبدأ بإدراكه وحتديده، بحيث يمكن أن يوصف وصفا شامال تاما ال مزيد  

عليه.. أما اهلل، فيستحيل أن ُيعرف هبذا النوع من املعرفة.. ذلك أنه غري حمدود، وال حماط  

 به، وال يمكن أن ُيدرك أبدا..  

لذي حننت إليه، ال حيمل معناه بدقة.. بل فيه الكثري  وهلذا كان لقب ]العارف باهلل[ ا

 
 . 8/247الكايف:( 1)

 . 8/247الكايف:( 2)
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  من املجاز.. وهو يشبه من حيمل دلوا صغريا، وهو يريد أن ينقل به البحر املحيط من حمل 

 حمل.. فال يمكن أن يقال ملثل هذا بأن وظيفته محل املحيط.إىل 

بإطالقه   بل إن أمر معرفة اهلل تعاىل أعظم بكثري، ذلك أن أساس معرفته هي العلم

:  عن ذلك بقوله عيل وعدم حمدوديته، وذلك مما يدل عىل استحالة معرفته، كام عرب اإلمام 

من زعم أّن إله اخللق حمدود  وقال: )  ،(1)  (حّدهإىل  ليس له ] سبحانه وتعاىل [ حّد ينتهي )

من حّده ]تعاىل [ فقد عّده، ومن عّده فقد أبطل  ، وقال: ) (2) فقد جهل اخلالق املعبود( 

 (3) أزله(

،  أن حيّد اهلل تعاىل له  طلب من اإلمام عيل بن موسى الرضا وروي أن بعض الناس 

وإذا  . حدّ إىل  ألّن كّل حمدود متناه): اإلمام  قال   : ومل؟الرجلقال  : ال حّد له. له اإلمام  قالف

فهو غري حمدود وال   وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان.  احتمل التحديد احتمل الزيادة.

 (4) (ئمتزايد وال متناقص وال متجزّ 

اللهم إين أسألك بكل اسم  يقول يف دعائه: )  وهلذا كان سيد العارفني رسول اهلل 

أو استأثرت به   ، أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك ،سميت به نفسك ، هو لك

مهي  يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزين وذهاب 

  (5)(وغمي

،  وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم اعوذ برضاك من سخطكويف دعاء آخر يقول: )
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  (1)(أنت كام أثنيت عىل نفسك، وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك

وقد حكى بعض احلكامء من باب اإلشارة ما فهمه بعض العارفني من هذا الدعاء،  

أعوذ برضاك من  ) :يف سجوده ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله فقال: )

أنت كام   ،ال أحيص ثناء عليك  ، وأعوذ بك منك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،سخطك

إىل   اسجد واقرتب فوجد القرب يف السجود فنظر ل له ي أنه ق ، أثنيت عىل نفسك(

ثم زاد قربه فاندرج  ،والسخط وصفانالصفات فاستعاذ ببعضها من بعض فإن الرضا 

ثم زاد قربه بام استحيا به من   ،فقال أعوذ بك منك  ،الذاتإىل  القرب األول فيه فرقي 

ثم علم   ، فأثنى بقوله ال أحيص ثناء عليك  ، الثناءإىل  فالتجأ ، االستعاذة عىل بساط القرب 

  (2) (أن ذلك قصور فقال أنت كام أثنيت عىل نفسك

 ن هذه املعاين، فقال: الشاعر عوقد عرب 

 ومع تفنن واصفيه بحسنه 

 

 يفنى الزمان وفيه ما مل يوصف  

وهذه املعرفة ـ أهيا املريد الصادق ـ جتعل صاحبها يعيش يف انبهار عظيم، ذلك أن   

املعرفة التامة التي حتيط بأي يشء، قد تثمر نوعا من اإللف به، والذي يزول أثره مع األيام..  

لكن معرفة الالحمدود، والالمتناهي جتعل القلب دائام مشتاقا.. يشعر بالعجز.. ويف نفس  

 باالنبهار..  الوقت يشعر 

فهو ليس عجزا ناشئا عن جهل.. وال عن ضعف.. وإنام عن عظمة ذلك الذي يريد  

 تلك املعرفة. إىل   أن يعرفه، وليس له من األدوات ما يمكنه أن يعرفه به؛ فيظل قلبه مشتاقا 

وهلذا كان أجهل الناس باهلل أولئك الذين راحوا خيضعونه خلياالهتم وأوهامهم  

 
 ( 1179وابن ماجه )( 249،  248/ 3والنسائي )( 1427وأبو داود )( 150أو   18و 96/ 1رواه أىمحد )( 1)
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شبيه  إىل  قياسه بخلقه، وحتويلهإىل  ه عن قدوسيته وسبوحيته وجالله وتصوراهتم؛ فأنزلو

 هلم. 

ويستوي يف هذا كل من حتدث يف معرفة اهلل، وتوهم أنه قد أحاط باحلقائق، وراح  

يصورها بدقة، وكأنه شاهدها، من غري أن يكون له بذلك سلطان من وحي إهلي، أو من  

 برهان عقيل. 

الصادق ـ أن تتحقق بتلك املعرفة التي يذكروهنا.. فهي  فلذلك ال تطلب ـ أهيا املريد  

اجلهل عينه.. فالعارف باهلل هو الذي ال يستند يف معرفته بربه إال لربه.. ويتواضع، وينتظر  

فتوح اهلل عليه يف هذا العامل، أو يف العوامل التي أعد اهلل له فيها من القدرات ما يمكنه أن ينهل  

 ظه من املعرفة املدسوسة. من املعرفة الصحيحة ما حيف

وأنا أذكر لك هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ حتى ال تكون ضحية لبعض من يدعي  

املعرفة باهلل، ثم يرسم لك صورة حلقائق مجيع األشياء، ويطالبك بأن تعتقد ما فيها لتتحقق  

لقى  باملعرفة.. فكام أن اهلل منزه مقدس.. فكذلك معرفته منزهة مقدسة.. ويستحيل أن ُتت

بتلك الطرق التي يذكروهنا، والتي خيتلط فيها احلق بالباطل، والوحي باهلوى، واإلهلام  

 اإلهلي باإلهلام الشيطاين. 

وهذا ليس قويل ـ أهيا املريد الصادق ـ بل هو قول كل اهلداة الذين كلفنا بالرجوع  

، وال تقّدره العقول،  ال حتيط به األفكار) :  يصف اهلل تعاىل  اإلمام عيل إليهم، وقد قال اإلمام  

 (1) وال تقع عليه األوهام، فكّل ما قّدره عقل أو عرف له مثل فهو حمدود( 

ال تدرك العقول وأوهامها، وال الفكر وخطراهتا، وال األلباب  )قال اإلمام احلسن:  و
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 (1) وأذهاهنا صفته( 

آخر الزمان  إن اهلل تعاىل علم أنه يكون يف  )عن التوحيد فقال:  اإلمام السجاد  سئل  و

إىل    أقوام متعمقون فأنزل اهلل تعاىل: )قل هو اهلل أحد اهلل الصمد( واآليات من سورة احلديد

  (2)(قوله: )وهو عليم بذات الصدور( فمن رام ما وراء ذلك فقد هلك

 (3)دعوا التفكري يف اهلل، فإّن التفكري يف اهلل ال يزيد إالّ تيها ()قال اإلمام الباقر:  و

 (4)  من نظر يف اهلل كيف هو هلك()ام الصادق:  قال اإلمو
 (5)   (اهلل فامسكوا إىل    ربك املنتهى( فإذا انتهى الكالمإىل    إن اهلل يقول: )وأنوقال: )
إن الناس اليزال هلم املنطق حتى يتكلموا يف اهلل، فإذا سمعتم ذلك فقولوا:  وقال: )

 (6) ( ال إله إال اهلل الواحد الذي ليس كمثله الشئ

إّن اهلل تبارك وتعاىل أجّل وأعظم من أن حتيط بصفته  )قال اإلمام الكاظم: و

 (7)العقول(

 (8)أخطأ من اكتنهه( )قال اإلمام الرضا:  و

فعن اإلمام  يف ذات اهلل عّز وجّل، وهكذا ورد عنهم التحذير الشديد من احلديث 
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 (1)ذاته(اذكروا من عظمة اهلل ما شئتم وال تذكروا ) : أنه قالالباقر 

تكّلموا يف خلق اهلل، وال تكّلموا يف اهلل، فإّن الكالم يف اهلل ال  ) قال اإلمام الباقر: و

 (2) يزيد صاحبه إالّ حترّيا ( 

)كامل العبودية: هو العجز  وهو قول أكثر احلكامء، وقد قال بعضهم معربا عن ذلك:  

  (3)والقصور عن تدارك معرفة علل األشياء بالكلية(

إال بالعجز عن معرفته، ألن كل إشارة يشري    معرفته تعاىلإىل  )ال يوصلوقال آخر: 

احلق باحلق إىل    احلق فهي مردودة عليهم، ألهنا من جنسهم خملوقة مثلهم حتى يشريواإىل    هبا 

 (4) ذلك(إىل    وال سبيل هلم

أحدمها   : ملعرفة اهلل سبحانه وتعاىل سبيالن)وذكر آخر رس ذلك وأسبابه، فقال: 

أما القارص فهو ذكر األسامء والصفات وطريقة التشبيه بام عرفناه  ، واآلخر مسدود  ،قارص

ثم سمعنا ذلك يف أوصاف   ،فإنا ملا عرفنا أنفسنا قادرين عاملني أحياء متكلمني  ،من أنفسنا 

  حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من .. ألن اهلل عز وجل أو عرفناه بالدليل فهمناه فهام قارصا

وفائدة تعريف اهلل عز وجل   ،بل ال مناسبة بني البعيدين ، حياة اهلل عز وجل وقدرته وعلمه

هبذه األوصاف أيضا إهيام وتشبيه ومشاركة يف االسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال ﴿ لىْيسى  

ٌء ﴾ ]الشورى:   ْ ِمْثلِِه يشى ا وكأنا إذا عرفن  ..وقادر ال كالقادرين  ،فهو حي ال كاألحياء  ، [11كى

أن اهلل تعاىل حي قادر عامل فلم نعرف إال أنفسنا ومل نعرفه إال بأنفسنا إذ األصم ال يتصور  

ِميٌع ﴾ وال األكمه يفهم معنى قولنا إنه بصري هلل أن يفهم معنى قولنا ﴿إِنَّ ا ولذلك إذا   ، سى
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  : ذا قال فإ  ، كام تعلم أنت األشياء   : فنقول   ؟قال القائل كيف يكون اهلل عز وجل عاملا باألشياء

  ،فال يمكنه أن يفهم شيئا إال إذا كان فيه ما يناسبه   ،كام تقدر أنت  :فنقول   ؟فكيف يكون قادرا

فإن كان هلل عز وجل وصف   ، ثم يعلم غريه باملقايسة إليه ،فيعلم أوال ما هو متصف به

فام عرف أحد إال   ، وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه يف االسم مل يتصور فهمه البتة

  ، وتتعاىل صفاته عن أن تشبه صفاتنا  ، ثم قايس بني صفات اهلل تعاىل وصفات نفسه ، سهنف

فينبغي أن تقرتن هبا املعرفة بنفي   ،فتكون هذه معرفة قارصة يغلب عليها اإلهيام والتشبيه 

  (1)(املشاهبة وينفي أصل املناسبة مع املشاركة يف االسم

الوحيد املتاح.. والذي يرتبط بمدى قابلية العبد  هذا هو السبيل األول، وهو السبيل  

هو أن ينتظر  (، فقد عرب عنه بقوله: )السبيل الثاين املسدود لتلقي املعارف اإلهلية.. وأما ) 

العبد أن حتصل له الصفات الربوبية كلها حتى يصري ربا كام ينتظر الصبي أن يبلغ فيدرك  

  ، ل أن حتصل تلك احلقيقة لغري اهلل تعاىلوهذا السبيل مسدود ممتنع إذ يستحي ،تلك اللذة

 (2) (وهذا هو سبيل املعرفة املحققة ال غري وهو مسدود قطعا إال عىل اهلل تعاىل 

فإذا يستحيل أن  اهلل، فقال: ) معرفةوبناء عىل هذا الكالم املنطقي ذكر استحالة 

وأما من ال   ،النبي  بل أقول يستحيل أن يعرف النبي غري  ،يعرف اهلل تعاىل باحلقيقة غري اهلل

وأهنا خاصية موجودة إلنسان هبا يفارق من ليس   ، نبوة له فال يعرف من النبوة إال اسمها 

بل أزيد وأقول ال  .. ولكن ال يعرف ماهية تلك اخلاصية إال بالتشبيه بصفات نفسه ،نبيا 

يعرف أحد حقيقة املوت وحقيقة اجلنة والنار إال بعد املوت ودخول اجلنة أو النار ألن اجلنة  

عبارة عن أسباب ملذة ولو فرضنا شخصا مل يدرك قط لذة مل يمكننا أصال أن نفهمه اجلنة  

 
 ( 53املقصد األسنى )ص: ( 1)
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قط أملا مل   والنار عبارة عن أسباب مؤملة ولو فرضنا شخصا مل يقاس، تفهيام يرغبه يف طلبها 

،  يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه إياه بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو أمل النار

وكذلك إذا أدرك شيئا من اللذات فغايتنا أن نفهمه اجلنة بالتشبيه بأعظم ما ناله من اللذات  

تفهيمه  إىل  بيل وهي املطعم واملنكح واملنظر فإن كان يف اجلنة لذة خمالفة هلذه اللذات فال س

بل  . .ولذات اجلنة أبعد من كل لذة أدركناها يف الدنيا . . أصال إال بالتشبيه هبذه اللذات

..  العبارة الصحيحة عنها أهنا ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش

مل حيصل أهل األرض والسامء معرفة من اهلل تعاىل إال   :فكيف يتعجب املتعجبون من قولنا 

 الصفات واألسامء ونحن نقول مل حيصلوا من اجلنة إال عىل الصفات واألسامء وكذلك  عىل 

  (1) (يف كل ما سمع اإلنسان اسمه وصفته وما ذاقه وما أدركه وال انتهى إليه وال اتصف به

فإن قلت  : )يقول يف ذلك  العجز عن املعرفة،  وبناء عىل هذا كانت هناية املعرفة هو 

  ، هناية معرفة العارفني عجزهم عن املعرفة :فنقول ؟معرفة العارفني باهلل تعاىلفامذا هناية 

وأنه يستحيل أن يعرف   ،وأنه ال يمكنهم البتة معرفته ،ومعرفتهم باحلقيقة أهنم ال يعرفونه

فإذا انكشف هلم ذلك   ، اهلل املعرفة احلقيقية املحيطة بكنه صفات الربوبية إال اهلل عز وجل

يا كام ذكرناه فقد عرفوه أي بلغوا املنتهى الذي يمكن يف حق اخللق من  انكشافا برهان

  (2) (معرفته

. أو  . عىل التعظيم والتنزيهوبذلك فإن املعرفة اإلهلية ـ أهيا املريد الصادق ـ تقوم 

كام  . فهي دائام يف ارتقاء وسفر هبذين اجلناحني يف العوامل التي ال تنتهي.. .التسبيح والثناء 

ام ورد يف القرآن الكريم من احلديث عن الذات اإلهلية  عذلك بعضهم عند احلديث  إىل    أشار
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كام أن أنفس اليواقيت أجل وأعز وجودا، وال تظفر منه امللوك لعزته إال باليسري،  )  : فقد قال 

وقد تظفر مما دونه بالكثري، فكذلك معرفة الذات أضيقها جماال وأعرسها مناال وأعصاها  

ا عن قبول الذكر؛ ولذلك ال يشتمل القرآن منها إال عىل تلوحيات  عىل الفكر، وأبعده

ٌء ﴾  إىل  وإشارات، ويرجع ذكرها  ْ ِمْثلِِه يشى ذكر التقديس املطلق كقوله تعاىل: ﴿لىْيسى كى

امَّ    ،[ وسورة اإلخالص11]الشورى:   اىلى عى تىعى انىُه وى وإىل التعظيم املطلق كقوله تعاىل: ﴿ُسْبحى

اأْلىْرِض ﴾ ]األنعام: يىِصُفونى بىِديُع ا اِت وى وى امى [ وأما الصفات: فاملجال فيها أفسح،  100لسَّ

ونطاق النطق فيها أوسع، ولذلك كثرت اآليات املشتملة عىل ذكر العلم والقدرة واحلياة،  

والكالم واحلكمة، والسمع والبرص وغريها.. وأما األفعال: فبحر متسعة أكنافه، وال تنال  

بل ليس يف الوجود إال اهلل وأفعاله، وكل ما سواه فعله، لكن القرآن  باالستقصاء أطرافه، 

يشتمل عىل اجليل منها الواقع يف عامل الشهادة، كذكر الساموات والكواكب، واألرض  

واجلبال، والشجر واحليوان، والبحار والنبات، وإنزال املاء الفرات، وسائر أسباب النبات  

 (1)ف أفعاله وأعجبها وأدهلا عىل جاللة صانعها(واحلياة، وهي التي ظهرت للحس. وأرش 

هذه هي املعرفة القرآنية التي دلت عليها اآليات الكثرية.. والتي ال يرى العقل فيها  

فاحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ من أن تقع ضحية  أي تناقض مع ما تقتضيه الفطرة السليمة.. 

بقبول ما ورد يف النصوص املقدسة من حقائق  ألصحاب املعرفة البرشية، والذين مل يكتفوا  

األوهام واخلياالت والتصورات والرؤى يستندون إليها  إىل  املعرفة وأصوهلا، وإنام راحوا

االكتفاء بام ورد يف النصوص املقدسة، وتعقل ما فيها بعيدا عن التجسيم والتحديد  بدل 

 والتقييد والتكييف. 

د الصادق ـ هي تلك اللذة التي تعيشها، وأنت  وأول نتائج هذه املعرفة ـ أهيا املري
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السليم هو  العقل تنبهر كل حني بعظمة خالقك وجالله ومجاله وكامله الذي ال حدود له؛ ف

 )اهلل أكرب( يردد كل حني وبانبهار شديد: أمام املعارف اإلهلية من جيد نفسه  

 .  فاهلل أكرب من تصوراتنا وتعقالتنا وتومهاتنا وأفكارنا وتأمالتنا.

 واهلل أكرب من أن ينحرص يف حيز حمدود، أو أمد معدود، أو مكان أو زمان. 

 واهلل أكرب من أن جتري عليه القوانني التي جتري علينا، أو حتكمه السنن التي تقيدنا.

 واهلل أكرب يف ذاته وصفاته وكل ما يرتبط به. 

. واحلادي هلا  .تنتهي . وهي رحلة ال  .اهللإىل    الغاية من اخللق هي الرحلة إن  فوهكذا  

 أشواق ال تنتهي، وحرية ال تنتهي، كام عرب عن ذلك الشاعر العاشق، فقال: 

ا   زدين بفرط احلب فيك حترير

 

ا   رى  وارحم حشى بلظى هواك تسعَّ

وقد عرب العارفون عىل هذه احلقيقة الذوقية العظيمة، واعتربوها النهاية التي ال   

احلرية بدهية ترد عىل قلوب العارفني عند تأملهم،  )وقد قال بعضهم معربا عنها: تنتهي، 

  (1)(وتفكرهم، حتجبهم عن التأمل والفكرة وحضورهم، 

، ثم االتصال، ثم االفتقار، ثم  ريالتىحى فأجاب: ) عن املعرفة: ما هي؟وسئل بعضهم 

ُة(    احلىريى

 :  آخر وقال  

ُت فيك خذ بيدي  قد حتريَّ

 

ىْن حتريَّ فيك  
  يا دليال  ملِ

 (2)أعرف الناس باهلل أشدهم حتريا  فيه()  :آخر وقال   

احلرية يف معرفته تعاىل: هي عني اهلداية، وليست كاحلرية التي هي عدم  )  : آخروقال  

 
 . 421اللمع، ص ( 1)

 .380أبو عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية، ص  (2) 
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 (1)االهتداء(

حتري وحشة، وحتري دهشة، فتحري الوحشة   التحري عىل رضبني:) :آخر وقال 

 (2) لمطرودين، وحتري الدهشة للعارفني املشتاقني(ل

وقد اعتربوا احلرية منزال من منازل النفس املطمئنة التي ال تتناقض مع طمأنينتها،  

ذلك أهنا حرية مبنية عىل التعظيم واالنبهار ال عىل الشك والريب، وقد قال بعضهم يف  

مطلوبه  إىل  منازلة تتوىل قلوب العارفني بني اليأس والطمع يف الوصول )التحري: ذلك: 

 الوصول فريجتوا، وال تؤيسهم عن الطلب فيسرتحيوا، فعند ذلك ومقصوده، ال تطمعهم يف 

  (3)يتحريون(

هي بدهية ترد عىل قلوب العارفني عند تأملهم وحضورهم   )احلرية: :آخر وقال 

  (4) وتفكرهم، حتجبهم عن التأمل والفكرة(

أما حرية اجلاهل: فهي  . احلرية حريتان: حرية اجلاهل وحرية العامل.) : آخروقال 

ختبطه يف معميات هذا الوجود، وحماولته اجلادة أو غري اجلادة لفهم أرسارها.. أما حرية  

ي خاصة بالراسخني يف العلم.. أبحر العارفون يف بحر العلم، ثم عادوا فعاينوا  العامل: فه

فشاهدوا فعلموا، لكنهم ظلوا أرسى معاينة الظواهر دون كشف املطلق أو اجلوهر، وهذه  

  (5)هي حرية العامل(

احلرية قبل الوصول، واحلرية يف الوصول، واحلرية يف الرجوع، كيف ال  )  :آخر وقال  

 
 272عبد اهلل اليافعي، نرش املحاسن الغالية، ص ( 1)

 .24أبو كف، أعالم التصوف اإلسالمي، ص أمحد ( 2)

 .345اللمع يف التصوف، ص  (3) 

 .345اللمع يف التصوف، ص ( 4)

 .106حممد غازي عرايب، النصوص يف مصطلحات التصوف، ص ( 5)
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 (1)ل واألرسار فيمن ال تقيده البصائر واألبصار(حتار العقو 

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تلحق بركب العارفني باهلل،  

ال من تلك األبواب التي خيتلط فيها الدعاة باللصوص، ولكن من تلك األبواب التي  

أذن لك باتباعهم، واالنصياع هلم، ومل يأذن لك باتباع    نفتحها اهلل لك من خالل هداته الذي

غريهم، وال أن تسلم هلم كلام ذكروه حتى ال ختتلط معرفتك باألوهام.. فاملعرفة القليلة  

 الصافية خري من املعارف الكثرية املختلطة.  

 
 .59ابن عريب، الرتاجم، ص  (1)
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 الغيب والشهادة 

رفاقك يف  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تشكو يل بعض ما حصل بينك وبني بعض  

السلوك بسبب ما ذكرُت لك من مصادر املعرفة وجماالهتا.. وأنه أخربك أن هذا خيالف ما  

اهلل من أنواع الفتوح التي ُتفتح هلم، واملعارف التي يلقنهم اهلل تعاىل  إىل    توافق عليه السائرون

شاهدات،  ومن أول الطريقة تبتدئ املكاشفات واملذلك بعضهم بقوله: )إىل    إياها، كام أشار

حتى أهنم يف يقظتهم يشاهدون املالئكة، وأرواح األنبياء ويسمعون أصواتا  ويقتبسون منهم  

  (1) درجات يضيق عنها النطق(إىل   فوائد. ثم يرتقى احلال من مشاهدة الصور واألمثال، 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن املعارف التي هيبها اهلل تعاىل للسالك  

)أن تعبد اهلل كأنك تراه؛ فإن  :  الصادق يف الطريق إليه هي من النوع الذي أشار إليه قوله  

  (2)مل تكن تراه فإنه يراك(

  مل يقصد رؤية اهلل تعاىل التي يتومهها املجسمة واملشبهة؛ فهي فرسول اهلل 

مستحيلة.. وإنام أخرب أن اليقني الذي حيصل للمؤمن باهلل يشبه املبرص له.. ذلك أن الرؤية  

برهان يدله عىل ربه.. أو يدله عىل  إىل  هي أقوى أنواع الرباهني.. فال حيتاج بعد الرؤية 

كامالت ربه.. فهو يبرص رمحة اهلل ولطفه وقدرته وكرمه.. حتى أنه ال يقلب برصه يف يشء  

 رى آثار اهلل فيه. إال وي 

وهكذا بالنسبة لسائر العقائد.. فهو يف إيامنه باملالئكة تنعقد بينه وبينهم الصحبة؛  

فيعيش معهم، ومع املعاين العظيمة التي يلهمها اهلل له عن طريقهم.. وهذا ال يعني رؤية  

 
 ( 178املنقذ من الضالل )ص: ( 1)

 رواه مسلم.( 2)
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 املالئكة بصورهم الذاتية، فذلك مستحيل ال يطيقه.. ذلك أهنم من عامل خمتلف متاما. 

إىل   نه باألنبياء عليهم السالم من إيامن مسجون يف سجون عقله وهكذا يتحول إيام

إيامن يعيش معانيه، فيصبح لكل نبي يف نفسه وعقله وخياله وقلبه وكل لطائفه صورة  

ومذاقا خاصا، وربام يفتح عليه من خالل تلك الصحبة من املعارف واألذواق ما مل يكن  

 يعرفه لوالها. 

بالنسبة للسالك ـ نتيجة ذكره الكثري لربه ـ نوعا   وهذا املعنى يدل عىل حتول الغيب

 ، فهو يعيش احلقائق اإليامنية، وكأنه يراها رأي العني. ةمن الشهاد

ولذلك ال يمكن أن ينقل جتربته لغريه.. أو خيرب غريه بام حصل له.. كام أنه ال يمكن  

يقدمها له،  ألحد أن يصف لذة العسل لغريه.. فأحسن طريق لتوضيح تلك اللذة هو أن 

 ليذوقها بنفسه. 

تلك الكلمة التي أوردها احلكيم، لعرف  إىل    ولو أن ذلك الرفيق الذي ذكرت يل تنبه

أن تلك املعاين ال تتلقى من الغري، وإنام يصل إليها صاحبها بحسب املرتبة والقابلية التي  

إىل   حتويل ذلكتوفرت له.. ولذلك مل يكن إنكاري عىل التجربة الذاتية، وإنام إنكاري عىل 

عقائد يكلف هبا الناس، ويتومهون أهنم برتديدها قد فتحت هلم أبواب احلقائق، مع أن  

 أبواب احلقائق املعصومة ال تفتح إال بالوحي. 

وهذا املعنى الذي ذكرته لك ـ أهيا املريد الصادق ـ هو نفس الذي يردده احلكامء  

م، وإنام اهتموا بتطهري أنفسهم لتصبح  الذين مل هيتموا بتلك التفاصيل التي يذكرها غريه 

أهال لصحبة خالقها، والتواصل معه.. أما تلك احلقائق؛ فرسعان ما ينكشف الغيب عنها،  

ا  ﴿ويف األوان الذي يريد اهلل، كام أخرب اهلل تعاىل عن ذلك، فقال:  هى عى ْت ُكلر نىْفٍس مى اءى جى وى

ِهيٌد ) شى ائٌِق وى ْفلىةٍ 21سى ْد ُكنْتى يِف غى قى ِديدٌ ( لى كى اْليىْومى حى ُ كى فىبىرصى نْكى ِغطىاءى ْفنىا عى شى ا فىكى ذى   ﴾  ِمْن هى
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 [ 22، 21]ق:  

ما بطن فيك من العيوب خري من  إىل  )تشوفك  وقد قال بعض احلكامء يذكر هذا:

 الغيوب(  ما حجب عنك من إىل  تشوفك

  : )الغيب قسامن: غيب مطلق وقال آخر يذكر أنواع الغيب، وما يفتح منها للسالك

وغيب يمكن  ..  ال يصري شهادة أبدا ، وهو ذات اهلل تعاىل، وحقائق صفاته، وهذا ما مل يعرف

أن يصري شهادة، وهو عامل امللكوت، واجلربوت يصري شهادة باملوت االختياري أو  

االضطرار، ولكن انكشافه بالثاين أتم منه باألول لبقاء التكليف مع األول دون الثاين، فال  

بالكلية، ولكن ترق بخالف املوت االضطراري فإن عالقة الروح عن اجلسم  تنقطع العالقة  

فباملوت االختياري ينكشف له ذلك العامل، وهو مل يزل يف هذا العامل،  . تنقطع فيه بالكلية. 

وباالضطراري يصري يف ذلك العامل حقيقة(
 (1)

  

الدرجة التي يصبح  إىل  ما ذكرت لك من أن اليقني العقيل قد يغلبإىل  وهذا يشري 

فيها ذلك املعلوم، وكأنه مشاهد بالبرص، كام روي ذلك عن ذلك الصحايب الذي أخرب  

اهلل  أن إيامنه جعله يشعر بام يف اجلنة والنار، كام فرس رس ذلك بعضهم، فقال: )  رسول اهلل  

غيب وهو مغيب الغيب، والقلب غيب، فإذا آمن الغيب بالغيب ُرفع احلجاب عن الغيب،  

وجد يف الغيب الغيُب صاحبى الغيب(ف
 (2)   

ن عن وجودهم بمشاهدة  وهم الغائب ]: )أهل الغيبوقال آخر عمن يسميهم ]

 تعاىل(عظمة اهلل 
 (3)

 

 
 .242أرسار الرشيعة أو الفتح الرباين والفيض الرمحاين، ص عبد الغني النابليس، ( 1)

 .8زيادات حقائق التفسري، ص ( 2)

 ( )بترصف 107رشح مكتوبات عبد القادر الكيالين، ص ( 3)
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وهذا ينطبق عىل كل مسلم؛ فلكل مسلم صادق من هذا، كام يشري إليه قوله تعاىل يف  

ْيِب ﴾ ]البقرة:    وصف املتقني ِذينى ُيْؤِمنُونى بِاْلغى ى لِْلُمتَِّقنيى الَّ يِه ُهد 
ْيبى فِ لِكى اْلكِتىاُب الى رى ﴿ ذى

2 ،3 ] 

  وأخرب أن هذا اإليامن هو الذي يؤثر يف سلوك املتقني والتزامهم بحدود رهبم، فقال: 

ةٌ  ْغِفرى ُْم مى ْيِب هلى ُْم بِاْلغى هبَّ ْونى رى ْشى ِذينى خيى بِرٌي ﴾ ]امللك:  ﴿ إِنَّ الَّ أىْجٌر كى وقال: ﴿ إِنَّامى ُتنِْذُر   ،[12وى

إِىلى ا ى لِنىْفِسِه وى كَّ تىزى إِنَّامى يى ى فى كَّ ْن تىزى مى ةى وى الى اُموا الصَّ أىقى ْيِب وى ُْم بِاْلغى هبَّ ْونى رى ْشى ِذينى خيى املْىِصرُي ﴾    هلل الَّ

بىعى الذِّ 18]فاطر:   ِن اتَّ أىْجٍر  [، وقال: ﴿ إِنَّامى ُتنِْذُر مى ٍة وى ْغِفرى ُه بِمى ْ بىرشِّ ْيِب فى مْحىنى بِاْلغى ِِشى الرَّ خى ْكرى وى

ِريٍم ﴾ ]يس:    [ 11كى

والفرق بني املؤمنني يف هذا هو الفرق الذي ذكرت لك بني املبرصين الذي ختتلف  

درجات إبصارهم، فأصحاب النفوس املطمئنة الراضية أصحاب بصائر قوية، فلذلك  

 عامل األعيان واملشاهدات..  إىل  ن عامل احلروف واألصواتتتحول احلقائق عندهم م

وهذا مع مراعاة التنزيه والتقديس.. فعامل املعاين خيتلف عن عامل احلس.. ولذلك مل  

يكن للشخص أن يصف ما رآه بغري ما وصفه به غريه.. والفرق بينهام ليس سوى يف درجة  

 إدراك ما يتحدث عنه. 

املريد الصادق ـ فاعلم أن الغيب الذي يشري إليه رفيقك، أو  إذا عرفت هذا ـ أهيا 

 الشيوخ الذين يعتمد عليهم نوعان: غيب مرتبط بالدنيا.. وغيب مرتبط بالدين. 

 الدنيا: و   الغيب.. 

أما الغيب األول، وهو املرتبط بشؤون الدينا املختلفة؛ فإنه إن حصل لبعض الناس  

الفراسة والكرامة اإلهلية، إذا كان الناطق به من   التحقق ببعض معانيه، فإنه يكون نوعا من

الصاحلني.. أما إذا مل تتوفر فيه رشوط التقوى والصالح، فقد يكون كاهال أو دجاال أو  
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 منجام.. وال عالقة لذلك بالتقوى، وال بالوالية. 

وهلذا، فإن األنبياء عليهم السالم الذي فتح هلم بعض الغيب املرتبط هبذا، يذكرون  

ن اهلل تعاىل، والغرض منه هو تثبيت قلوب أتباعهم، أو ليكون ذلك حجة عىل  أنه م

ُسوال  املنكرين.. كام قال تعاىل   رى ْد ِجْئُتُكْم  إىل    عن املسيح عليه السالم،:﴿ وى نِي إرِْسائيلى أىينِّ قى بى

ْيئىِة الطَّرْيِ فى  هى ُكْم ِمنى الطِّنِي كى بُِّكْم أىينِّ أىْخُلُق لى ٍة ِمْن رى يىُكوُن طىرْيا  بِإِْذِن ابِآيى يِه فى
ُأْبِرُئ   هللأىْنُفُخ فِ وى

ُأْحيِي املْىْوتىى بِإِْذِن ا صى وى اأْلىْبرى هى وى ِخُرونى يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف   هللاأْلىْكمى ا تىدَّ مى ْأُكُلونى وى بُِّئُكْم باِمى تى ُأنى وى

﴾ )آل عمرا ُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيى ة  لى يى لِكى آلى (، فقد أخرب املسيح عليه السالم أن من 49ن: ذى

 دالئل نبوته إخبارهم بام يأكلون، وما يدخرون يف بيوهتم. 

وقبل ذلك ذكر اهلل تعاىل هذا النوع من اإلعجاز عن يوسف عليه السالم، فقد ذكر  

انِِه إِالَّ   قى اٌم ُتْرزى يُكامى طىعى
ْأتِ نِي  عىل لسانه قوله:﴿ ال يى لَّمى لُِكامى مِمَّا عى يىُكامى ذى

ْأتِ ْبلى أىْن يى ِه قى
بَّْأُتُكامى بِتىْأِويلِ نى

﴾ )يوسف:   يبِّ  ( 37رى

حيصل يف عرصه مما غاب  يام  إخباره ما ورد يف األحاديث الكثرية من من ذلك و

بأنه جاء يسأل   وابصة بن معبد  إخباره عنه شهوده، ومن األمثلة عىل ذلك ما روي من 

وأنا ال أريد أن أدع من الرب    لرب واالثم، فعن وابصة بن معبد قال: جئت رسول اهلل  عن ا

واالثم شيئا اال سألته عنه، فأتيته، وهو يف عصابة من املسلمني حوله، فجعلت أختطاهم  

؟ فقلت: إين أحب أن  ليك يا وابصة عن رسول اهلل  إألدنو منه، فانتهرين بعضهم، فقال:  

: )دعوا وابصة، ادن مني وابصة(، فأدناين حتى كنت بني يديه،  ول اهلل  أدنو منه، فقال رس

فقال: )أتسألني أم أخربك؟( فقلت: ال، بل ختربين، قال: )جئت تسأل عن الرب واالثم؟(  

قلت: نعم، فجمع أنامله فجعل ينكت هبن يف صدري وقال: )الرب ما اطمأنت إليه النفس  
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 نفسك، وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس  واطمأن إليه القلب، واإلثم ما حاك يف

 (1)وأفتوك(

نصاري بام جاءا يسأالن عنه، فعن أنس قال: كنت  الثقفي واأل إخباره  ومن ذلك 

يف مسجد اخليف، فأتاه رجل من األنصار، ورجل من ثقيف فلام  جالسا مع رسول اهلل 

سلام، قاال: جئناك، يا رسول اهلل، لنسألك، قال: )إن شئتام أخربتكام بام تسأالين عنه فعلت،  

وان شئتام أن أسكت وتسأالين فعلت(، قاال: ال، أخربنا يا رسول اهلل، نزدد ايامنا أو نزدد  

قال: بل أنت فسله، فاين أعرف حقك،   سل رسول اهلل  يقينا، فقال األنصاري للثقفي: 

فسأله، فقال: أخربنا يا رسول اهلل، قال: )جئت تسألني عن خمرجك من بيتك تؤم البيت  

احلرام ومالك فيه، وعن طوافك بالبيت، ومالك فيه، وركعتيك بعد الطواف، ومالك فيهام،  

فيه، وعن رميك اجلامر ومالك  وعن طوافك بالصفا واملروة، وعن وقوفك بعرفة، ومالك 

فيه، وعن نحرك ومالك فيه، وعن حالقك رأسك، ومالك فيه، وعن طوافك، ومالك  

  (2)آخر احلديثإىل   . فقال الرجل: والذي بعثك باحلق عن هذا جئت أسألك!.، فيه(

بالغيوب التي كانت يف عرصه   وغريها من األحاديث الكثرية التي ال خيرب فيها 

العصور التالية، والتي حصلت بكل دقة، وكام ذكرها، وهذا كله من امتداد   فقط، وإنام يف

 لكل العصور.  نبوته 

  رسول اهلل  علم  وهذا ال يتناىف مع تلك اآليات الكريمة التي خترب عن عدم

ْو   ﴿ :  لرسوله بالغيب، كقوله تعاىل  لى اء اهلُل وى ا شى ا إِالَّ مى ًّ الى رضى ا وى ُقل الَّ أىْملُِك لِنىْفيِس نىْفع 

 
 رواه أمحد وأبو يعىل.( 1)

 رواه مسدد والبزار واالصبهاين البيهقي.( 2)
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وْ  قى بىِشرٌي لِّ ْا إِالَّ نىِذيٌر وى وُء إِْن أىنى نِيى السر سَّ ا مى مى ْيبى الىْستىْكثىْرُت ِمنى اخْلىرْيِ وى ٍم ُيْؤِمُنونى  ُكنُت أىْعلىُم اْلغى

 [ 188]األعراف:   ﴾

ْسُلُك   ﴿: وقوله ُه يى إِنَّ ُسوٍل فى ِن اْرتىَضى ِمن رَّ ا إِالَّ مى د  ْيبِِه أىحى ىلى غى ْيِب فىال ُيْظِهُر عى امِلُ اْلغى عى

أى  هْيِْم وى اطى باِمى لىدى أىحى ِْم وى هبِّ االِت رى ْد أىْبلىُغوا ِرسى ا لِيىْعلىمى أىن قى د  صى ْلِفِه رى ِمْن خى ْيِه وى دى  يى
نْيِ ْحَصى  ِمن بى

 عى 
ٍ
ء ْ ا ُكلَّ يشى د   [. 28 -  26]اجلن:   ﴾ دى

ُكْم إِينِّ   ﴿ : وقوله ال أىُقوُل لى ْيبى وى ال أىْعلىُم اْلغى آئُِن اهللِ وى زى ُكْم ِعنِدي خى ُقل الَّ أىُقوُل لى

ى  ا ُيوحى لىٌك إِْن أىتَّبُِع إِالَّ مى ُرونى إىل  مى كَّ تىفى اْلبىِصرُي أىفىالى تى ى وى ْستىِوي األىْعمى ْل يى ]األنعام:   ﴾ُقْل هى

50 ] 

عليه   عىل لسان نوحما ردده مجيع األنبياء عليهم السالم، كام قال اهلل تعاىل وهذا 

الى أىُقوُل   ﴿ : السالم  لىٌك وى الى أىُقوُل إِينِّ مى ْيبى وى الى أىْعلىُم اْلغى آئُِن اهللِ وى زى ُكْم ِعنِدي خى الى أىُقوُل لى وى

يىُهُم اهلُل 
ْزدىِري أىْعُينُُكْم لىن ُيْؤتِ ا ملَِّنى الظَّاملنِِيى لِلَِّذينى تى ا اهلُل أىْعلىُم باِمى يِف أىنُفِسِهْم إيِنِّ إِذ  رْي    ﴾  خى

 [ 31]هود:  

ولذلك؛ فإن الذي يدعي معرفة هذا النوع من الغيب، وحيرص عليه، ويعتربه من  

اهلل.. ذلك أن اهلل تعاىل ما أعطى أنبياءه أو أولياءه  إىل    عالمات الكامل، ال يعرف حقيقة السري

ذا النوع من العلم إال للرضورات التي تستدعيه؛ فإذا ما أصبح نوعا من اللهو الفارغ،  ه

 كان ذلك حجابا بني املدعي وبني احلق. 

ذلك أن أول ما يصل إليه السالك هو جترده من نفسه وأهوائه ودعاواه.. ليصبح  

 عبدا هلل تعاىل، ال يدعي شيئا ليس له، أو ال حاجة إليه. 

ذلك الغيب الذي حفظه اهلل  إىل  األسباب ما حياول به أن يصل  أما من يامرس من 

 عنه، فهو ال خيتلف عن املشعوذين والدجالني..  
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اهلل ذلك العلم الذي يسمونه  إىل  ولذلك كان من العلوم التي أقحمت يف السلوك

علم الكواكب واألفالك  ، هي: سبعة فروعإىل  يتفرع[، ويذكرون أنه )السيمياء ]علم 

علم  . . علم األعداد. .علم احلروف. .علم الطبائع. . علم التنجيم. .والربوج واملنازل 

 (1)(علم األسامء والرقي . .وفاقاأل

اهلل حتى أن بعض  إىل  والتي جعلت عوام الناس ال يفرقون بني السحرة والسالكني 

الناس، فقد قال:  املشايخ راح يدافع عن السالكني هبذه احلجة التي قد ال يقبلها أحد من 

فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر، فإن سامع اإلنسان اهلواتف يف اهلواء، وسامع  )

النداء يف بطنه، وطي األرض له، وقلب األعيان، ونحو ذلك غري معهود يف احلس أنه  

صحيح، إنام يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارنجات؟ فاجلواب ما أجاب به املشايخ  

العلامء املحققون يف الفرق بني الكرامة والسحر، أن السحر يظهر عىل أيدي  العارفون و

الفساق والزنادقة والكفار الذين هم عىل غري رشيعة، وأما األولياء ريض اهلل عنهم فإهنم  

( ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنةإىل  وصلوا
 (2 )

 

تلك الرياضات  ونحن ـ أهيا املريد الصادق ـ ال ننكر الكرامات، ولكن ننكر 

كشف الغيوب،  إىل  تزكية النفس وترقيتها، وإنام هتدفإىل  واملجاهدات التي ال هتدف 

واالستفادة منها يف احلياة، كام عرب عن ذلك بعضهم بقوله متحدثا عن فضائل الذكر:  

فضيلته: أنه ينفع يف سبع خواص من السيمياء، ويفسد تسع خواص من السحر، ومن  )و

الكواكب بحسب صناعة أهل العلم الريايض ال بد له من الذكر، وذلك    أراد استعامل قوى

بعد الدستورية أعني: أن يكون الكوكب يف بيته أو رشفه يف الوتد، وينظر الكوكب إليه من  

 
 . 15د. عبد احلميد صالح محدان، علم احلروف وأقطابه، ص ( 1)

 ( 1/14طبقات الشعراين: )( 2)
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بيته أو رشفه من الوتد كالزهرة يف امليزان يف الطالع، وزحل يف اجلدي أو يف امليزان، واملريخ  

كب إذا كان يف احليز أو الربج أو الدستورية؛ كان أظهر فعال،  يف اجلدي، واعلم أن الكو

مثال ذلك برج  و .اختاذ الصورة واالسم والبخور واألفعال.إىل  وأقوى تأثريا، ثم يعمد

الثور تستعمل صورة إذا كان يف الوجه الثاين، ويريد احلكيم أن خيدم أمره، يتخذ صورة ثور  

،  هلل األمور املهلكة بإذن ا )هلرلرل(، ويبخر بذنب الفأرة ويفعلمرضوب الوسط ويناديه: 

ويقول يف مجيع خدمته: يا محر اليل، يا دبر اليل، يا جرب اليل، مفهوم ذلك، يا مالك القوى  

 (1)(السارية يف األجسام الفلكية والطبيعية والذوات العارفة بك والتي فوقها، يا نور النور 

ائل والكتب التي حشيت بأمثال هذه املعاين، والتي  هذا جمرد مثال عن تلك الرس

وسيلة من الوسائل التي ال ختتلف عن الوسائل التي  إىل    حتول فيها ذكر اهلل وأسامءه احلسنى

 تستعمل يف السحر والطالسم وغريها. 

بل إهنم قد يثنون عىل بعض الناس، ويعتربونه وليا وصاحلا، الستعامله ألمثال هذه  

 هلل هبا من سلطان.اأنزل  الوسائل التي ما 

 . والدين: . الغيب 

أما الغيب والدين؛ فاألمر فيه أخطر.. ذلك أن مصدر الدين هو الوحي املعصوم،  

فإذا ما أتيح ألي شخص يدعي الوالية أن يضيف لعقائد الدين ما يتوهم أنه ُكشف له،  

 أمر خمتلف متاما. إىل  يتحول الدين، وتتحول عقائده وقيمه 

غري املصادر املعصومة،  إىل  يف القرآن الكريم التحذير من االستامع لذلك يرد 

اِرُعونى يِف اْلُكْفِر  ﴿ من الكفر، كام قال تعاىل:  واعتباره نوعا  ِذينى ُيسى ُْزْنكى الَّ ُسوُل الى حيى ىا الرَّ اأىهير يى

مِ  ْ ُتْؤِمْن ُقُلوهُبُْم وى ملى اِهِهْم وى نَّا بِأىْفوى اُلوا آمى ِذينى قى ُعونى  ِمنى الَّ امَّ ِذِب سى ُعونى لِْلكى امَّ اُدوا سى ِذينى هى نى الَّ

 
 .222رسائل ابن سبعني، ص: ( 1)
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ا فىُخُذوُه وى  ذى يُتْم هى
ُقوُلونى إِْن ُأوتِ اِضِعِه يى وى ْعِد مى مى ِمْن بى

لِ ُفونى اْلكى ْأُتوكى حُيىرِّ ْ يى ِرينى ملى ْوٍم آخى ْ  لِقى إِْن ملى

ْن ُيِرِد ا مى ُروا وى ْوُه فىاْحذى ْلِ  هلل ُتْؤتى لىْن متى ُه ِمنى افِْتنىتىُه فى ْ ُيِرِد ا هللكى لى ِذينى ملى ئِكى الَّ ْيئ ا ُأولى رى   هللشى أىْن ُيطىهِّ

ظِيمٌ  اٌب عى ذى ِة عى ُْم يِف اآْلِخرى هلى ْنيىا ِخْزٌي وى ُْم يِف الدر ُْم هلى  [ 41]املائدة:   ﴾ ُقُلوهبى

غريها حوهلا فتنة وطبعا  إىل    واعترب الشك والريب يف املصادر املعصومة، أو التحاكم 

اُلوا لِلَِّذينى    ﴿القلوب، قال تعاىل:    عىل  ُجوا ِمْن ِعنِْدكى قى رى ا خى تَّى إِذى ْيكى حى ْستىِمُع إِلى ْن يى ِمنُْهْم مى وى

ِذينى طىبىعى ا ئِكى الَّ ا ُأولى الى آنِف  ا قى اذى ُهْم    هلل ُأوُتوا اْلِعْلمى مى اءى بىُعوا أىْهوى اتَّ ىلى ُقُلوهِبِْم وى  [ 16]حممد:    ﴾عى

هذا الباب عىل مرصاعيه هلذه األمة، كام فتح يف غريها من األمم؛  ولألسف فقد فتح  

فلم تنحرص العقائد فيام ورد يف النصوص املقدسة، وإنام أضيف إليها الكثري من العقائد  

 التي ال مصدر هلا سوى الرؤى واإلهلام والكشف وغريها، مما مل يدل الدليل عىل عصمته. 

فات للصاحلني وأعدادهم مما مل يرد الدليل  ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من تصني

عليه من الكتاب والسنة، والتي اقترصت عىل ذكر أوصافهم، ثم تركت املجال مفتوحا  

 للمؤمنني للتنافس فيام بينهم يف التحقق بذلك. 

لكن هؤالء مل يرتضوا بذلك، وإنام راحوا يذكرون أوصافا غريبة ألصناف  

)رجال الغيب: وهم عرشة ال يزيدون وال ينقصون،  الصاحلني؛ فمنهم كام يذكر بعضهم: 

حواهلم.. وهؤالء  أ هم أهل خشوع، فال يتكلمون إال مهسا لغلبة جتيل الرمحن عليهم دائام  يف  

خبأهم احلق يف أرضه وسامئه فال يناجون سواه وال   هم املستورون الذين ال ُيعرفون، 

يشهدون غريه، يمشون عىل األرض هونا  وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ، دأهبم  

احلياء، إذا سمعوا أحدا  يرفع صوته يف كالمه ترعد فرائصهم ويتعجبون، وذلك أهنم لغلبة  

واعلم    ع واحلياء يراه كل أحد.. احلال عليهم يتخيلون أن التجيل الذي أورث عندهم اخلشو

أن رجال الغيب يف اصطالح أهل اهلل يطلقونه ويريدون به هؤالء الذين ذكرناهم وهي هذه  
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الطبقة، وقد يطلقونه ويريدون به، من حيتجب عن األبصار من اإلنس، وقد يطلقونه أيضا   

الذين ال   ويريدون به رجاال  من اجلن من صاحلي مؤمنيهم، وقد يطلقونه، عىل القوم 

يأخذون شيئا  من العلوم والرزق املحسوس من احلس ولكن يأخذونه من الغيب(
(1)

 

وهو ال يذكر دليال عىل وجود هؤالء، وال انحصارهم يف العدد الذي ذكره، وال  

 أوصافهم، وإنام يكتفي بذكر هذه املعاين مجيعا، باعتباره حقائق مقررة، نتيجة شهوده هلا. 

املريد الصادق ـ شهوده، وال أنه قد يكون رآها، ولكن ليس كل   ونحن ال ننكر ـ أهيا 

 ما ُيرى ُيصدق، وال كل كشف بصحيح، ما مل يدل عليه الدليل املعصوم. 

واملشكلة األكرب ليس يف ذكر ما رآه أو كشف له عنه، وإنام يف استغالل البعض  

الء.. وما أرسع  لذلك؛ فام أسهل أن يأيت أي شخص من الناس، ويزعم لنفسه أنه أحد هؤ

أن جيد من يصدقه، خمافة اإلنكار عىل أولياء اهلل.. وبذلك تصبح هذه املعاين، وإن صحت،  

 دين البرش. إىل  وسيلة للتالعب بالدين، وباملتدينني البسطاء، واالنحراف هبم عن دين اهلل 

(،  الرجبيونواألمر ال يقترص عىل رجال الغيب، بل هناك غريهم كثري، ومنهم )

أربعون نفسا  يف كل زمان، ال يزيدون وال ينقصون، وهم رجال حاهلم  يذكرون أهنم )  الذين

. وسمو )رجبيون(؛ ألن حال  . القيام بعظمة اهلل، وهم من األفراد وهم أرباب القول الثقيل

إنفصاله، ثم يفقدون  إىل  هذا املقام ال يكون له إال يف شهر رجب من أول إستهالل هالله 

اآلتية. وقليل من يعرفهم   دخول رجب من السنةإىل  أنفسهم، فال جيدونهذلك احلال من 

 (2)ا(بعض  من أهل هذا الطريق وهم متفرقون يف البالد ويعرف بعضهم

 
 . 12، 11ص  2املكية، ج الفتوحات ( 1)

 .8ص  2الفتوحات املكية، ج ( 2)
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، (1)ومما يذكرونه من تفاصيل مل يرد الدليل عليها تلك التفاصيل املرتبطة باألبدال

وترتيب  ثلة عنها قول بعضهم: )والتي مل يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة، ومن األم

األبدال كرتتيب الساموات السبع بحيث يكون ارتباط البدل األول بالسامء السابعة عىل  

البدل األول: حيكم اإلقليم األول للسامء السابعة عىل قلب اخلليل عليه   الوجه اآليت: 

سى عليه السالم..  البدل الثاين: حيكم اإلقليم الثاين للسامء السادسة عىل قلب مووالسالم..  

البدل الثالث: حيكم اإلقليم الثالث للسامء اخلامسة عىل قلب هارون عليه السالم..  و

البدل  والبدل الرابع: حيكم اإلقليم الرابع للسامء الرابعة عىل قلب إدريس عليه السالم.. و

  البدل واخلامس: حيكم اإلقليم اخلامس للسامء الثالثة عىل قلب يوسف عليه السالم.. 

البدل  والسادس: حيكم اإلقليم السادس للسامء الثانية عىل قلب عيسى عليه السالم.. 

 (2) السابع: حيكم اإلقليم السابع للسامء األوىل عىل قلب آدم عليه السالم(

إنه تنزل عليهم العلوم لكل يوم علم من  قال آخر يصفهم، ويذكر وجود غريهم: )و

 املقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب  وييل هؤالء يف  ،رقائق عىل قلب من هؤالء 

وأهل النجدة، وغريهم، وكل منهم ينظم عمال  يف احلكومة الباطنية ويستهدف رسالة  

 (3)فيها(

اخلرض عليه السالم أنه قال: )ثالثامئة من األولياء، سبعون هم  ينقل آخر عن و

النجباء، وأربعون هم أوتاد األرض، وعرشة هم النقباء، وسبعة هم العرفاء، وثالثة هم  

 
ومن األحاديث الواردة فيهم   وهم ممن ورد ذكرهم يف احلديث، لكن مل ترد تلك التفاصيل الكثرية التي تتحدث عنهم،(  1)

 رواه أمحد.( : )ال تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدالء، كلام مات رجل منهم أبدل اهلل مكانه رجال آخرقوله 

 . 376، 370الفتوحات املكية، ص ( 2)

 .82ص  2اليواقيت واجلواهر، ج ( 3)
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  (1)املختارون، وواحد منهم هو القطب الغوث الفرد(

بئا  وهكذا جتد اخلالفات بينهم يف أعداد هؤالء، وأرسارهم، ووظائفهم، مما شكل ع

اهلل، والذي قد ينشغل بكل ما ورد يف النصوص املقدسة من قيم  إىل  كبريا عىل السالك 

 ليبحث عن هؤالء، أو ليقع ضحية يف أيدي من يزعم أنه منهم. 

واألمر ال يقترص عىل هذا اجلانب، بل إن كل عقيدة وردت يف النصوص املقدسة  

كشف هلم.. حتى أن احلقائق القرآنية  أضاف إليها هؤالء أضعاف ما ورد فيها، بناء عىل ما 

حقائق ممتلئة بالدخن، وشوهت الدين ومألته بأصناف  إىل  الناصعة القوية حتولت 

 اخلرافات. 

ربه، عرب املصادر املعصومة، والطرق  إىل    ولذلك أرجو أن تنصح رفيقك بأن يسلك

كن العربة  املرشوعة، ويكتفي هبا، فالعربة ليس بكثرة املعلومات عن عوامل الغيب، ول

  بالتواصل الصادق معه.. وما يف الكتاب والسنة يكفي ويشفي.

 
 .82ص  2اليواقيت واجلواهر، ج ( 1)
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 الوحدة والكثرة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الوحدة والكثرة التي يتحدث عنها  

ق برضاها قأهنا من املعارف الرضورية للنفس الراضية، وأهنا لن تتح إىل    احلكامء، ويشريون

 لوحدة، وحمال الكثرة. حتى متيز بني حمال ا

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن النفس لن تنال طمأنينتها، وال رضاها، وال  

سعادهتا إال بتحققها هبذه املعرفة، ال يف الذهن والعقل فحسب.. بل يف كل الكيان  

 واللطائف.. ويف كل السلوكات واملواقف. 

الواحد األحد، وبكل  إىل    وجهوال تكفيها تلك املعرفة، حتى تتوحد معها، بحيث تت

 الوجوه، حتى ال جيعلها الرشك اخلفي أسرية للشتات واآلالم. 

ولتفهم هذا، وأثره يف النفس والسلوك أذكر لك هذا املثال، لتطبقه عىل حقائق  

مدينة من املدن؛ فتعرض لك فيها بعض املجرمني، الذين  إىل  الوجود.. تصور أنك ذهبت 

ذ صورهم، بل معرفة أسامئهم.. لكنك عندما سألت عن  استطعت التعرف عليهم، وأخ

الرشطة الذين تشكو إليهم حالك، أخربوك أن للرشطة يف املدينة مراكز خمتلفة، لكل مركز  

جهته اخلاصة به.. فسألتهم عن املحكمة.. فأخربوك أهنا كذلك.. وأن بعض أولئك  

أن سألتهم  إىل  وهكذا املجرمني الذين سطوا عليك لدهيم عالقات ببعض تلك املحاكم.. 

ه  نعن صاحب األمر يف املدينة.. فأخربوك أهنا موزعة عىل عدد من احلكام، لكل منهم قواني

إمرة حاكم واحد، لكنه فوض شؤون اململكة لوزراء ومستشارين  ت  اخلاصة به.. أو أهنا حت

 خمتلفني، بحيث يترصف كل منهم بحسب ما متيل عليه رغبته، ويميل عليه مزاجه. 

مثال يدلك عىل الكثرة بكل معانيها.. وهي قد تنطبق عىل أولئك املرشكني الذين    هذا
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 امتألت قلوهبم آالما نتيجة توزعها عىل آهلة شتى، فكلام أرضوا إهلا أسخطوا غريه. 

وهو ينطبق كذلك عىل أولئك املوحدين بألسنتهم، ال بقلوهبم، ولذلك تتشتت  

 وإن مل يشعروا بعبوديتهم هلا.  نفوسهم بحسب عدد اآلهلة التي يعبدوهنا،

بى ا   ﴿وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل:   ى ُجال     هللرضى رى ُسونى وى
اكِ اُء ُمتىشى كى ُجال  فِيِه رُشى ثىال  رى مى

ثىال  احْلىْمُد  اِن مى ْستىِويى ْل يى ُجٍل هى لىام  لِرى ْعلىُمونى  هلل سى ْل أىْكثىُرُهْم الى يى  [ 29]الزمر:    ﴾بى

يوضح قيمة الوحدة، وأن العبودية للواحد، جتعل صاحبها ممتلئا   فهذا املثال القرآين 

بالراحة والسكينة والسالم، ألنه يعلم ما الذي يرضيه، وما الذي يسخصه.. لكنه إن كان  

موزعا بني سادة خمتلفني متشاكسني، إن أرىض أحدهم أسخط اآلخر، عاش املعاناة 

 واآلالم، ولن تطمئن نفسه، ولن ترىض أبدا. 

لمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الوحدة ال تنفي الكثرة، وإنام حتميها،  إذا ع

وحتفظها، وجتعلها منظمة منسقة يؤدي كل منها دوره اخلاص به.. وال يمكن أن تكون  

كذلك إال إذا كانت هلا الرقابة التامة عىل كل أفراد الكثرة حتى ال خيرج أحدهم عام وكل  

سيطرة الوحدة عىل الكثرة يكون النظام والعدالة، ومتتلئ احلياة  إليه من مهام.. فبقدر 

 بالسالم. 

ولذلك كانت وحدانية اهلل تقتيض رسياهنا يف كل يشء، وتناسقها مع كل يشء، حتى  

ال يطغى جانب عىل جانب.. ولذلك كان حضور اهلل تعاىل الدائم، هو احلصن احلصني  

الى  ﴿ قال تعاىل خماطبا موسى عليه السالم:  الذي حيتمي به كل من عرف هذه املعرفة، كام

ى أىرى ُع وى ُكامى أىْسمى عى ا إِنَّنِي مى ىافى  [ 46]طه:   ﴾ختى

ِذينى  ﴿وقال للمالئكة عليهم السالم:   ُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ نُوا سى ِذينى آمى ثىبُِّتوا الَّ ُكْم فى عى أىينِّ مى

ْعبى  ُروا الرر فى  [12]األنفال:  ﴾كى
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اآليات الكريمة التي متأل املؤمن بالسعادة حلضور اهلل تعاىل، ومعيته  وغريها من 

 خللقه، وأنه الوحيد يف ذلك.. فليس هناك من ينازعه يف ملكه، أو يترصف معه فيه. 

وهكذا، فإن أسامء اهلل احلسنى مجيعا، تتعلق بالوحدانية، فهي متناسقة معها،  

هبا، وكان للعذاب أهله الذين يتعلق هبم..  ومنطلقة منها، ولذلك كان للرمحة حملها اخلاص  

ِحيُم )  ﴿كام قال تعاىل:  ُفوُر الرَّ بِّْئ ِعبىاِدي أىينِّ أىنىا اْلغى اُب اأْلىلِيمُ 49نى ذى ايِب ُهوى اْلعى ذى أىنَّ عى   ﴾ ( وى

 [ 50،  49]احلجر:  

ولو أن الرمحة كانت مستقلة عن الوحدانية.. والعذاب كان مستقال عنها.. حلصل  

 الذي يؤثر يف كل يشء. االختالل 

وهلذا، فإن كثرة أسامء اهلل احلسنى، والتي ال حدود هلا، ال تتناىف مع الوحدة.. فهي  

ح واللطائف التي يتكون منها اإلنسان، ولكنها مجيعا ختضع له وإلرادته،  ركثرة تشبه اجلوا

 فيحرك منها ما يشاء، ويسكن منها ما يشاء، ويف الوقت الذي يشاء. 

وا  ﴿ذلك قوله تعاىل:  إىل    اهلل.. كام يشري إىل    كان الفرار من اهلل ولذلك   ِفرر إِينِّ    هلل اإىل    فى

ُكْم ِمنُْه نىِذيٌر ُمبنِيٌ  عى ا ﴿، ثم قال بعدها:  [50]الذاريات:    ﴾ لى ُلوا مى عى ْ الى جتى ُكْم    هللوى رى إِينِّ لى إِهلى ا آخى

 [ 51]الذاريات:   ﴾ ِمنُْه نىِذيٌر ُمبِنٌي 

  رمحته.. من انتقامه إىل  رضاه.. ومن عدلهإىل  لذي يفر من غضب اهللفاملؤمن هو ا

هدايته.. وإذا أراد عبادة اهلل أو شكره مل يفعل ذلك إال مستعينا  إىل  لطفه.. ومن إضالله إىل 

اكى نىْستىِعنيُ   ﴿بربه، كام قال تعاىل:  إِيَّ اكى نىْعبُُد وى  [ 5]الفاحتة:    ﴾إِيَّ

أهيا املريد الصادق ـ حول الكثرة والوحدة، وهي   هذه هي املعارف التي تنفعك ـ

كافية لك، ولكل اخللق، وأعلم أن من أصحابك من ال يرضيه مثل هذا اجلواب، فهو يريد  

 أن أذكر له ما قاله احلكامء والعرفاء يف كيفية صدور الكثرة عن الوحدة.. 



 

54 

 

وال ،  أك عقال   هنا وال يرىض عني إال إذا رددت عىل مسامعه ما قاله الفالسفة من أن  

ول، ومن بعده املعلول الثاين،  معلول هو املعلول األ  ول، عنه نتج عقل هو مبدأ الوجود األ

. بحسب  فالك املتحركة. نتج عن هذه العقول مجلة من األثم  ثم الثالث فالرابع فاخلامس...  

 ما يصفونه، وخيتلفون فيه. 

حاولوا تطبيق تلك املقوالت   أو ما قاله من تأثر هبم ممن يدعون معرفة اهلل، والذين

عىل احلقائق العقدية، فيفرسوها تفسريا يتناسب مع ما يقوله الفالسفة، خمربين أن ذلك ما  

أداه إليهم الكشف والشهود.. ولكنهم بدل أن يسموه عقال أوال يسمونه ]حقيقة حممدية[،  

 أو غريها من التسميات. 

وأنا ال أريد أن أرد عىل هؤالء، وال أن أوافقهم، ولكني أكتفي بأن أردد قوله تعاىل:  

ا ُكنُْت ُمتَِّخذى املُِْضلِّنيى   ﴿ مى ْلقى أىْنُفِسِهْم وى الى خى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ْلقى السَّ ْدهُتُْم خى ا أىْشهى مى

ا ُضد  قُ   ﴿ ، والتي جاء بعدها قوله:  [ 51]الكهف:    ﴾عى ْومى يى يى ْمُتْم  وى عى ِذينى زى ائِيى الَّ كى وُل نىاُدوا رُشى

ا  ْوبِق  ْينىُهْم مى ْلنىا بى عى جى ُْم وى ْستىِجيُبوا هلى لىْم يى ْوُهْم فى عى  [ 52]الكهف:   ﴾فىدى

أن البرش ـ نتيجة انشغاهلم بالعلوم التي ال يملكون أدواهتم ـ  إىل  وكال اآليتني تشري

فراحوا يثقون يف كل ما يقولون، من غري أن  تصوروا أن هناك من آتاهم اهلل تعاىل العلوم، 

 يكون هلم أي برهان، ال من العقل واملنطق، وال من الكشف والشهود. 

ومما يدلك عىل ذلك اختالف الفالسفة فيام بينهم يف مثل هذه القضايا، بل إن كبار  

احد  ينكرون القاعدة التي تنطلق منها تلك املقوالت، وهي أن الو (1) املتكلمني والفالسفة

 
فهو من الذين أنكروا هذه املقولة مع اطالعه الواسع عىل ما ( مة )نصري الدين الطويسولعل أحسن مثال لذلك العال( 1)

يقوله الفالسفة، وقد قال عبد اهلل نعمة مبينا دوره يف نقضها: )ومن آثارهم البارزة أن بعض فالسفتهم ومنهم )نصري الدين 

أساسها. ونظرية العقول العرش لتعليل كيفية صدور الكثري قد أتى عىل نظرية الصدور والعقول العرشة هيدمها من ( الطويس

من الواحد البسيط وتفسري صدور املخلوقات الكثرية املتضادة عن املبدأ االول، كانت هي النظرية البارزة التي أخذ هبا الفالسفة 
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ال يصدر عنه إال واحد.. فهي قاعدة قد تنطبق عىل املكونات، لكنها ال تنطبق عىل رهبا  

 وخالقها وبارئها صاحب اإلرادة املطلقة، واملشيئة النافذة. 

وقد أخرب اهلل تعاىل عن كيفية صدور اخللق عنه، بعيدا عن كل تلك الرتهات  

يىُكونُ إِنَّامى أىْمُرُه إِ ﴿ الفلسفية أو الكشفية، فقال:  ُه ُكْن فى ْيئ ا أىْن يىُقولى لى ادى شى ا أىرى ،  [82]يس:  ﴾ذى

يىُكوُن ﴿: قالو ُه ُكْن فى ُقوُل لى إِنَّامى يى ا قىَضى أىْمرا  فى إِذى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى   ﴾ بىِديُع السَّ

إِنَّامى يى ﴿ : (، وقال117البقرة: ) ا قىَضى أىْمرا  فى إِذى ُيِميُت فى يىُكوُن ُهوى الَِّذي حُيْيِي وى ُه ُكْن فى   ﴾ ُقوُل لى

 ( 68غافر:)

اِت    وأخرب أنه خالق كل يشء من غري حاجة ألي وسائط، فقال:  وى امى بر السَّ ْن رى ُقْل مى

اأْلىْرِض ُقِل ا ْل   هللوى ا  ُقْل هى ّ ال رضى ْملُِكونى أِلىْنُفِسِهْم نىْفعا  وى ىْذُتْم ِمْن ُدونِِه أىْولِيىاءى ال يى ُقْل أىفىاختَّ

ْستىوِ  ُلوا يى عى النروُر أىْم جى ُت وى ْستىِوي الظرُلامى ْل تى اْلبىِصرُي أىْم هى ى وى ْلِقِه   هلل ي اأْلىْعمى خى لىُقوا كى اءى خى كى رُشى

ْيِهْم ُقِل ا لى هى اخْلىْلُق عى ابى تىشى اُر  هلل فى هَّ اِحُد اْلقى ُهوى اْلوى  وى
ٍ
ء ْ الُِق ُكلِّ يشى  (  16)الرعد:  خى

 
، وتلقفها عنهم الفالسفة اإلسالميون أمثال الفارايب وابن سينا. وهي نظرية إغريقية نمت يف أحضان الصابئة احلرانيني

( اإلسالميون باعجاب وتقدير. اما فيلسوفنا الطويس فقد اثبت بالربهان املنطقي اهنا غري صحيحة وخاصة يف الفاعل املختار

 [ 39و 38]فالسفة الشيعة، عبد اهلل نعمة، ص

ىل هذه الدعوى هي يف غاية ومن أقواله يف ردها: )قالت الفالسفة: الواحد ال يصدر عنه اال واحد. وكل شبهة هلم ع

الركاكة ولذلك قالوا: ال يصدر عن الباريء تعاىل بال واسطة اال عقل واحد والعقل فيه كثرة، هي الوجوب واالمكان وتعّقل 

يف العامل، كان ( الواجب وتعّقل ذاته ونفس وفلك مركب من اهليويل والصورة ويلزمهم أن أّي موجودين فرضنا )وجودمها

عّلة لآلخر بواسطة أو بغريها. وأيضا : التكثرات التي يف العقل، ان كانت موجودة صادرة عن الباريء لزم ( ةاحدمها )رضور

] ( صدورها عن الواحد وان صدرت عن غريه لزم تعدد الواجب وإْن مل تكن موجودة مل يكن تأثريها يف املوجودات معقوال  

 [ 482جامع االرسار ومنبع االنوار، سيد حيدر اآلميل، ص

وهكذا أنكرها ورد عليها الكثري من املتكلمني وغريهم من أمثال الفخر الرازي والعالمة احليل يف كتاب ]كشف املراد[، 

و]مناهج اليقني يف اصول الدين[، وحممد صالح املازندراين يف رشحه للكايف، والعالمة املجليس، والبهائي العاميل. وغريهم 

 كثري.
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خيرب اهلل تعاىل فيها عن صدور الكثرة عنه، من دون    وغريها من اآليات الكريمة التي

 حاجة ألي وسائط، فيكفي أن تتوجه إرادته ومشيئته لذلك؛ فيتحقق ما يريد. 

لذلك كانت تلك املراتب التي يذكروهنا يف كيفية صدور الكون نوعا من التكلف  

تلئ بالتعظيم  املمقوت، الذي قد حيجب صاحبه عن السري يف طريق املعرفة احلقيقية التي مت

حقائق كل األشياء  إىل    والتسليم والتواضع.. ال تلك املعرفة التي تدعي أهنا يمكنها أن تصل 

 من غري امتالك ألدواهتا. 

وما ذكرته لك من هذا املعنى هو نفس ما ذكره الكثري من احلكامء والعلامء، وقد قال  

خلقه، ولذلك طبقوا قوانني العلل  بعضهم يف ذلك رادا عىل الذين قاسوا اهلل تعاىل عىل 

إن ارتباط املعلول بالعلة الطبيعية يفرتق عن ارتباط املعلول بالعلة الفاعلية يف نقطة  عليه: )

ما نقطة االفرتاق فهي: أن املعلول يف العلل الطبيعية يرتبط بذات  أ ، ويشرتك معه يف نقطة

تأثري العلة يف املعلول يقوم عىل  ن إومن هنا قلنا  ، العلة وينبثق من صميم كياهنا ووجودها 

رادية فال يرتبط بذات الفاعل والعلة وال  ما املعلول يف الفواعل اإلأو   ،ضوء قانون التناسب

نعم   ، ومن هنا ال يقوم تأثريه فيه عىل أساس مسالة التناسب ،ينبثق من صميم وجودها 

عني يستحيل انفكاكه عنها  يرتبط املعلول فيها بمشية الفاعل وإعامل قدرته ارتباطا  ذاتيا  ي

وعىل ذلك فمرد   ،ومتى حتققت املشية حتقق الفعل ومتى انعدمت انعدم ،حدوثا  وبقاءا  

شياء بمشيته وإعامل  ارتباط تلك األإىل    شياء الكونية باملبدأ االزيل وتعلقها به ذاتا  ارتباط األ

 فمتى حتققت املشية اإلهلية  وتتعلق هبا حدوثا  وبقاءا    ،هنا خاضعة هلا خضوعا  ذاتيا  أ و  ،قدرته 

وال تتعلق بالذات   ،فال يعقل بقاؤه مع انعدامها  ،ومتى انعدمت انعدم ،بإجياد يشء وجد

  (1) (زلية وال تنبثق من صميم كياهنا ووجودها كام عليه الفالسفةاأل

 
 ، والكالم للسيد أيب القاسم اخلوئي.158العدم عند االمامية، السيد قاسم عيل االمحدي، ص انظر: وجود العامل بعد( 1)
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)وال خيفى أّن القاعدة املشار اليها بأصلها وعكسها )أصل القاعدة:  وقال آخر: 

الواحدال يصدر اال عن الواحد(  )وعكس القاعدة:  ، (صدر عنه إال الواحدالواحد ال ي 

صحتها  عىل تقدير  األعىل، وهي  أسسها أهل املعقول إلثبات وحدة الصادر االول من املبدأ  

إلمكان صدور فعلني عن فاعل   ، بل موردها الفعل باالجياب ،ال جتري يف الفعل باإلرادة

ال فرادة  عىل يعدر من الفعل باإلن الصادر من املبدأ األأوبام    ،باالرادة مع كوهنام من مقولتني 

 (1)شهادة هلا بوحدة الصادر االول(

وقال آخر مبينا مدى البعد الذي وقع فيه من يقول هبذه املقوالت عن الوحي الذي  

ولعمري من قال: بأن  جاء به األنبياء عليهم السالم، والذي يتوافق مع كل العقول: )

ثبت قدمه امتنع عدمه،   يصدر عنه إال الواحد، وكل حادث مسبوق بامدة، وما الواحد ال 

وبأن العقول واالفالك وهيوىل العنارص قديمة، وأن االنواع املتوالدة كلها قديمة وأنه ال  

جيوز إعادة املعدوم، وأن االفالك متطابقة، وال تكون العنرصيات فوق االفالك، وأمثال  

الرشائع ونطقت به اآليات وتواترت به الروايات من اختيار  ذلك كيف يؤمن بام أتت به 

يريد، وحدوث العامل، وحدوث آدم، واحلرش   يشاء وحيكم ما  الواجب وأنه يفعل ما 

اجلسامين، وكون اجلنة يف السامء مشتملة عىل احلور والقصور واالبنية واملساكن واالشجار  

ثر وتتساقط بل تفنى، وأن املالئكة  واالهنار، وأن الساموات تنشق وتطوى، والكواكب تنت

كالمهم علم أهنم  إىل    ومن أنصف ورجع  .. أجسام ملئت منهم الساموات ينزلون ويعرجون 

نبياء: كأرباب  ال يعاملون أصحاب الرشائع إال كمعاملة املستهزئ هبم، أومن جعل األ

بعثتهم،   احليل واملعميات الذين ال يأتون بشئ يفهمه الناس، بل يلبسون عليهم يف مدة

 
 .5ص 1دروس يف مسائل علم األصول، املريزا جواد التربيزي، ج( 1)
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 (1) (أعاذنا اهلل وسائر املؤمنني عن تسويالهتم وشبههم

إذا علمت هذاـ  أهيا املريد الصادق ـ فاكتف باملصادر املعصومة؛ فهي تغنيك عن كل  

تلك التلبيسات التي ال ينفعك علمها، وال يرضك اجلهل هبا.. فالعربة أن تعرف اهلل وتسري  

 إليه، ال أن تسأل كيف خلق اخللق.

ذلك السؤال، فافعل ما فعل إبراهيم عليه السالم عندما اشتاقت  إىل    اضطررت وإن  

معرفة كيفية إحياء اهلل للموتى، فهو مل يذهب للفالسفة، وال للكشف والشهود،  إىل  نفسه

 وإنام سأل ربه أن يريه كيفية ذلك.. 

ال  فافعل أنت مثل ذلك، وإن رأيت أن اهلل تعاىل مل جيبك.. فاسكت عن البحث فيام 

يطيقه عقلك.. واعلم أنك واخللق مجيعا مثل أولئك الذين مل يغادروا مدارسهم االبتدائية..  

 وال يصح للتلميذ يف املدرسة االبتدائية أن يتجاوز قدره، ويبحث فيام ال يطيقه عقله.  

نعم.. إهنم قد يرمونك باجلهل باملعارف، وقد حيرمونك من لقب احلكمة واملعرفة..  

م.. فالعربة ليست بكثرة معارفك، وإنام بصواهبا وصحتها وانطباقها مع فال تعتب عليه 

احلقيقة والربهان.. ولو كان لتلك املعارف التي يذكروهنا أي دليل لدل عليها الربهان..  

 ولو كان فيها رضورة للتزكية والرتقية لدلت عليها النصوص املقدسة. 

 
 ( 328/ 8بحار األنوار )( 1)
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 الوجود والشهود 

الصادق ـ تسألني عن تلك املسألة التي وقع فيها اخلالف  كتبت إيل ـ أهيا املريد 

الشديد بني البرش، بأدياهنم وفلسفاهتم وتوجهاهتم املختلفة، وهي املسألة التي ُيطلق عليها  

لقب ]وحدة الوجود[، وهل هي من معارف النفس الراضية، كام يذكر ذلك بعض احلكامء،  

 القة هلا باإلسالم، وال باألديان؟أم أهنا من معارف الزنادقة واملالحدة، وال ع

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه املسألة بطروحاهتا املختلفة تدخل  

ضمن الفضول املذموم، الذي حاول به العقل اإلنساين، أن يقتحم جلة عامل الغيب، من  

مله  خالل تلك املناهج التي استعملها: إما مناهج الفكر والتأمل والتدبر، هو ما استع

 الفالسفة.. وإما مناهج الكشف واإلرشاق والشهود، وهو ما استعمله الصوفية. 

ذلك أن الغرض من تلك املسألة هو تفسري رس الوجود، ورس الكثرة فيه، وعالقته  

بالوحدة، وعالقته باأللوهية.. ولذلك التقى الطرفان النقيضان يف هذا املعنى.. ذلك الذي  

الوجود واملوجود، وأنه ال مكان للكائنات فيه، وأهنا عدم  يزعم أن إهله الواحد هو عني 

حمض، ومل تشم رائحة الوجود.. وذلك امللحد الذي ال يؤمن بإله يدير الكون، فلذلك راح  

يصور أن الكون هو اإلله، وأنه وحده، وأن وجوده واحد، وليس هناك اثنية فيه.. اثنية  

 اخلالق واملخلوق. 

ان: فرع روحي وفرع مادي.. وقد التقى الفرعان:  ولذلك كان لوحدة الوجود فرع

 إما عىل نفي اإلله.. أو نفي الكون. 

والعاقل الذي حيرتم عقله، هو الذي يعرتف بعجزه عن إدراك هذه احلقائق  

الكربى.. فيسلم هلل تعاىل بالوجود احلقيقي الكامل، ألنه ال يمكن أن يكون إهلا من دون أن  



 

60 

 

كون بالوجود، ويعتربه وجودا تابعا ملوجده، ال بكونه  يكون موجودا.. ويسلم كذلك لل

فيضا فاض عنه، أو مولودا ولد منه، ولكن بكونه خملوقا نشأ عن إرادته ومشيئته وعلمه  

 وقدرته. 

ويؤمن كذلك بأن هذين الوجودين ال يتزامحان، وال يتناقضان، وال حيتاج أحدمها  

كانية التي نراها بني اخللق.. بحيث يكون  إللغاء اآلخر.. ال بمعنى املفاصلة والبينونة امل

لكل منهام حمله اخلاص به.. فاهلل يتعاىل عن املكان واملحل والزمان.. ويتعاىل عن احلدود  

واجلسمية والصورة.. ويتعاىل أن يعرب عنه بام يعرب عن األشياء من كوهنا داخل العامل أو  

 خارجه..  

وهم يف غروره أنه يمكن أن حييط  فكل تلك التعابري ناشئة عن العرفان الذي يت

باحلقائق، مع أنه مل ُيتح له ذلك.. ال لعدم وجودها، ولكن لعدم قدرته.. ولذلك كان كال  

 العقلني مغرورا أثناء بحثه يف مثل هذه املسائل: 

سواء كان الباحث فيها عقل فيلسوف يدعي أن تلك البدهييات املحدودة التي  

الوجود، مع أنه اكتسبها من احلس والقياس املرتبط  يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون و

 باخللق، ال باخلالق. 

أو كان الباحث فيها عقل صويف، يتوهم أن ما فتح له من نوافذ املعرفة املحدودة  

 كفيل بأن يفرس له حقائق الوجود الكربى. 

لذلك كان األعقل منهام هو الذي يسلم عقله للوحي اإلهلي املقدس، الذي مل يتدنس  

 بالفلسفة وال باإلرشاق الذي خيتلط فيه العقل باهلوى.  ال

والوحي خيربنا عن وجود اهلل كام خيربنا عن وجود اخللق، مع أن وجود اخللق من  

البدهييات التي تدركها العقول.. فذلك مل يكن للعاقل أن يزعم عدمه ألجل وجود ربه..  
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ربه.. أما كيفية ذلك.. فذلك  بل هو يزعم ويتيقن بأن وجوده مل يكن ليتحقق لوال وجود 

ليس للعقل.. وال للكشف.. وال للشهود.. بل هو للتسليم هلل تعاىل، فالعاقل هو الذي  

يؤمن باهلل القدوس.. ويف نفس الوقت يؤمن باهلل اخلالق البارئ املصور.. وكل أسامئه  

 احلسنى التي تدل عىل وجود من تتوفر فيهم القابلية لتلك األسامء. 

عىل ما ذكرت لك ـ أهيا املريد الصادق ـ هو ذلك االختالف الشديد بني   وأكرب دليل 

الفالسفة حول هذه املسألة.. فيمكنك فلسفيا إذا أردت إثباهتا، أن تذكر أدلة من أثبتوها..  

 وإذا أردت نفيها أن تذكر أدلة من نفوها.. مع أن كليهام يزعم أنه يعود لعقله. 

يقول هبا، وينترص هلا، ويؤلف املؤلفات الكثرية    ومثل ذلك املتصوفة.. فكام وجد من 

يف ذلك، وجد من يرد عليه، ويعتربه صاحب حال دين، وأن الكامل يف إثبات اخلالق  

 واملخلوق، واحلق واخللق. 

ولذلك كان األعقل من اجلميع هو احرتام املحل الذي هو فيه.. فاهلل تعاىل مل يوفر  

هبا احلقائق الكربى.. ولذلك كان التسليم واإلسالم   لنا يف هذا العامل األدوات التي ندرك

هو احلل األمثل الذي حيفظ عقولنا ومعارفنا وحقائقنا من أن تدنس باهلوى، وبام يوحيه  

الشيطان من زخرف القول الذي قد نتوهم أنه معارف إهلية، وهو ليس سوى زخارف  

 شيطانية.

بأولياء اهلل الصاحلني الذين مل  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فأحسن الظن 

يطرحوا هذه املسألة باعتبارها حقيقة عقدية، وإنام طرحوها باعتبارها حالة شهودية.. ففرق  

كبري بني من يقول لك: ال يوجد يف الكون إال اهلل، وكل من عداه عدم حمض.. وبني من  

 مها ووجودها. يقول لك: مل أشهد يف الكون إال اهلل.. ثم يسكت عن ذكر األكوان وعد

والفرق يف هذا مثل شخص كان حيمل شمعة يف حمل مظلم، وكان يراها، وكأهنا كل  
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 يشء.. لكنه يفاجأ باألضواء تنطلق من كل مكان.. بحيث مل يعد لضوء الشمعة أي ظهور..  

ربه.. وتربق عليه  إىل  فهكذا حيصل للسالك عندما يتخىل عن نفسه وأهوائه ويسري 

احلالة التي ال يشهد فيها إال اهلل.. ال بمعنى انعدام األكوان،  إىل    يصلبوارق فضله.. حينها  

 ولكن بمعنى عدم رؤيته هلا.. وهل يمكن أن ُيرى مع اهلل غريه.

وهذا املعنى هو الذي يسميه احلكامء ]وحدة الشهود[، ويقصدون به ما ذكرته لك  

 ذهن وبرص وبصرية السالك. من أن االنشغال التام باهلل تعاىل جيعل الكون كله ممحوا يف 

وقد يعربون عنه بـ ]وحدة الوجود[ من غري أن يقصدوا معناها الذي ذكره  

 الفالسفة.. وإنام يستعملون تعابريهم فقط. 

هذا املعنى الكثري من احلكامء الذين صوروا املوقف احلقيقي للصاحلني  إىل    وقد أشار 

األحاديث التي قد تشبه ما ذكره   من تلك الطروحات الفلسفية.. أو بينوا أن أمثال تلك

الفالسفة ليس املقصود منها ما أرادوه، وإنام املقصود هو التوحيد الشهودي.. ال  

 الوجودي. 

عن مراتب تنزيه السالكني اهلل، بحسب املقامات    ومن األمثلة عىل ذلك قول بعضهم

احلق، وهو مقام  والثالثة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور ): التي تتحقق هلم 

املقربني، وذلك بأن يرى أشياء كثرية، ولكن يراها عىل كثرهتا صادرة عن الواحد القهار.  

يه الصوفية   والرابعة: أن ال يرى يف الوجود إال واحدا ، وهي مشاهدة الصديقني، وتسمِّ

شف له  .والثالث: موحد، بمعنى أنه مل يشاهد إال فاعال  واحدا  إذا انك( )الفناء يف التوحيد

احلق كام هو عليه، وال يرى فاعال  باحلقيقة إال واحدا  وقد انكشفت له احلقيقة كام هي عليه،  

ال أنه كلَّف قلبه أن يعقد عىل مفهوم لفظ احلقيقة، فإن تلك رتبة العوام واملتكلمني..  

،  والرابع: موحد بمعنى أنه مل حيرض يف شهوده غري الواحد، فال يرى الكل من حيث إنه كثري
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 (1)(بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى يف التوحيد 

فإن قلت: كيف يتصّور أن ال يشاهد إال واحدا ،  ثم جييب عن رس ذلك، فيقول: )

ة؟ فكيف يكون الكثري  ثريوهو يشاهد السامء واألرض، وسائر األجسام املحسوسة، وهي ك

ن الِشء قد يكون كثريا  بنوع مشاهدٍة  واحدا ؟ فاعلم أن هذه غاية علوم املكاشفات.. وهو أ

وهذا كام أن اإِلنسان كثري إن   ، واعتبار، ويكون واحدا  بنوع آخر من املشاهدة واالعتبار

روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه، وهو باعتباٍر آخر ومشاهدٍة  إىل  التفّت 

حالة االستغراق واالستهتار    أخرى واحٌد، إذ نقول: إنه إنسان واحد.. والفرق بينهام أنه يف 

الكثرة يف )تفرقة(  إىل  به مستغرٌق بواحد ليس فيه تفريق، وكأنه يف عني )اجلمع(؛ وامللتفُت 

فكذلك كل ما يف الوجود من اخلالق واملخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثرية خمتلفة، فهو  

وهذه املشاهدة التي ال  باعتبار واحٍد من االعتبارات واحٌد، وباعتبارات أخر سواه كثرٌي...

يظهر فيها إال الواحد احلق، تارة تدوم، وتارة تطرأ كالربق اخلاطف، وهو األكثر، والدوام  

 (2)(نادر عزيز 

  : ثم يطبق هذا املثال عىل ما حيصل للسالك يف سريه التحققي هلل تعاىل، فيقول

اإلرشاق واالستنارة، ويف غاية  ة اإِلهلية يف هناية فكذلك عقولنا ضعيفة، ومجال احلرض)

االستغراق والشمول، حتى مل يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت الساموات واألرض، فصار  

فسبحان من احتجب بإرشاق نوره، واختفى عن البصائر واألبصار   ، ظهوره سبب خفائه

بظهوره، وال ُيتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن األشياء ُتستبان بأضدادها، وما 
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 (1)(عّم وجوده حتى إنه ال ضّد له، عرس إدراكه

وهكذا نراهم يذكرون أن معناها ليس ما يذكره الفالسفة، أو بعض الديانات، وإنام 

تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة خملوقاته يف أي يشء حتى يف الوجود نفسه، فاهلل  إىل   معناها يعود 

ا تبعي ال ذايت، وناقص ال  صاحب الوجود احلقيقي الواجب، وأما خملوقاته، فوجوده

[. أي الثابت  22]احلج:  ﴾ذلِكى بأنَّ اهللى ُهوى احلىقر ﴿كامل، كام عرب عن ذلك قوله تعاىل: 

ق، أما غريه، فوجوده جائز عريض ممكن، كام عرب شاعرهم عن ذلك بقوله:  قَّ  الوجود، املحى

 اهلل قل وذر الوجود وما حوى 

 

ــادا  ـبـلوغ ـكامل   ــت ـمرت  إن ـكن

ــه   ت ـق كــل دون اهلل أن حــق ــاـل  ف

 

 عدم عىل التفصــيل واإلمجال   

ــا  ــك واـلـعوامل ـكـله ــأن  واـعـلم ب

 

 لواله يف حمو ويف اضــمحالل   

 من ال وجود لــذاتــه من ذاتــه  

 

 فــوجــوده لــواله عــني حمــال  

دوا  ارفون برهبم مل يشــــه  والـع

 

 شـــيـئا  ســـوى املتكرب املتـعال  

 عىل احلقيقة هالكا   ورأوا سواه 

 

 يف احلال واملايض واالستقبال  

وبناء عىل هذه البدهيية القرآنية والعقلية يميزون بني معنى وحدة الوجود أو الشهود   

التي يقصدوهنا، ووحدة الوجود الفلسفية، والتي تعني )احتاد احلق باخللق، وأنه ال يشء يف  

وأنه هو الكل، وأنه عني األشياء، ويف كل يشء له  هذا الوجود سوى احلق، وأن الكل هو، 

 (2)آية تدل عىل أنه عينه(

وقد حكم هؤالء احلكامء عىل هذا النوع من الوحدة بأنه )كفر وزندقة وأشد ضاللة  

د الصوفية النكري عىل قائله، وأفتىْوا   من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة األوثان، وقد شدَّ
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روا الناس من جمالسته(  (1) بكفره، وحذَّ

ع من يقول: ما  وقد قال بعضهم يف ذلك: )فاحذر يا أخي كلَّ احلذر من اجللوس م

ثىمَّ إاِل اهلل، ويسرتسل مع اهلوى، فإِن ذلك هو الزندقة املحضة، إِذ العارف املحقق إِذا صح 

هى بقوله: ما ثىمَّ إاِل اهلل، مل يكن قصدُه من هذه   وَّ فى قدمه يف الرشيعة، ورسخ يف احلقيقة، وتى

 (2) قصده( العبارة إِسقاطى الرشائع وإمِهال التكاليف، حاش هلل أن يكون هذا

  ﴿وهم يستشهدون هلذا املعنى باملعنى اإلشاري املبثوث يف ثنايا قوله تعاىل:  
ٍ
ء ْ ُكلر يشى

هُ  ْجهى الٌِك إِالَّ وى [، فيفهمون منها أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، أو  88]القصص:  ﴾ هى

هو عدم حمض ونفي رصف، وإنام له الوجود من جهة ربه، فهو هالك باعتبار ذاته، موجود  

 بوجه ربه، أي أن وجوده قارص عىل جهة ربه. 

من كل النصوص الواردة يف إثبات وحدانية احلق أو أحديته أو   ونوهكذا يفهم 

  الصالة يف جوف الليل قال من ضمن دعاء التهجد: إىل  إذا قام  :وقد كان النبي أحقيته

)أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق والساعة حق  

 (3)والنبيون حق وحممد حق(

:)أنت احلق( أي واجب الوجود؛ فأصله من حق الِشء أي ثبت  ففي قوله 

هو الوجود احلقيقي إذ وجوده لنفسه، مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم؛  ووجب، فوجود اهلل 

وما عداه مما يقال عليه هذا االسم مسبوق بعدم، وجيوز عليه حلاق العدم، ووجوده من  

 . موجده ال من نفسه، فهو معدوم باعتبار ذاته يف كل األحوال
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: (1) حلديث كلمة لبيدوباعتبار هذا املعنى كان أصدق كلمة قاهلا الشاعر، كام ورد يف ا 

 (2)(أال كل يشء ما خال اهلل باطل)

ُل  ﴿أسامء اهلل تعاىل التي نص عليها قوله تعاىل:  وردتومن هذا الباب  ُهوى اأْلىوَّ

لِيمٌ   عى
ٍ
ء ْ ُهوى بُِكلِّ يشى اْلبىاطُِن وى الظَّاِهُر وى اآْلِخُر وى  [  3]احلديد:    ﴾ وى

فالتأمل يف املعاين العميقة التي حتملها هذه األسامء يلبس األشياء مجيعا ثوب العدم،  

 احلقيقي.  ليبقى احلق وحده املتفرد بالوجود

)وما يكاد   ا عمق املعاين التي تدل عليها هذه األسامء احلسنى:مبين بعضهم  وقد قال 

يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة التي متأل الكيان البرشي وتفيض، حتى تطالعه حقيقة  

أخرى، لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن ال كينونة لِشء يف هذا الوجود عىل احلقيقة.  

انه؛ ومن ثم فهي حميطة بكل يشء، عليمة  فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هلل وحده سبح

لِيمٌ ﴿بكل يشء   عى
ٍ
ء ْ ُهوى بُِكلِّ يشى اْلبىاطُِن وى الظَّاِهُر وى اآْلِخُر وى ُل وى  [ 3]احلديد:    ﴾ ُهوى اأْلىوَّ

ملعاين التي يستشعرها، وهو يعيش يف ظالل هذه األسامء:)األول فليس  ويقول عن ا

قبله يشء. واآلخر فليس بعده يشء. والظاهر فليس فوقه يشء. والباطن فليس دونه يشء..  

األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان.  

ال جيد كينونة لِشء إال هلل. وهذه كل مقومات  ومها مطلقتان. ويتلفت القلب البرشي ف

الكينونة ثابتة له دون سواه. حتى وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من وجود  

اهلل. فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل يشء وجوده. وهذه  

 
أصدق كلمة قاهلا شاعر، ويف أخرى وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة منها أشعر كلمة تكلمت هبا العرب، ويف رواية ( 1)

 أصدق بيت قاله الشاعر، ويف أخرى أصدق بيت قالته الشعراء، ويف أخرى أصدق كلمة قالتها العرب.
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وليس وراءها حقيقة ذاتية   احلقيقة هي احلقيقة األوىل التي يستمد منها كل يشء حقيقته.

  (1)وال وجود ذايت لِشء يف هذا الوجود(

وأحب ـ أهيا املريد الصادق ـ يف آخر هذه الرسالة أن أذكر لك ردا لبعض الشيوخ  

عىل من اهتمه واهتم أصحابه بأهنم يقولون بوحدة الوجود الفلسفية، فقد ذكر يف مقدمة رده  

 املوجود(  وحدة، و)(الوجود  وحدة)الفرق بني  

  ـ ومنهم حلقيقيني ومل يقل أحد من الصوفية ا)متعدد الشك فيه..  وذكر أن املوجود 

  يقولوا   أن  املؤمنني   من   الذروة  وهم،  للصوفية  كان  وما ،  املوجود  بوحدة   ـ   واحلالج  العريب   ابن

 (2)(املوجود بوحدةـ  ـ وحاشاهم

وبعد أن ذكر الفرق بني معنى وحدة الوجود عند الصوفية ومعناها عند الفالسفة،  

القول بوحدة الوجود الفلسفية  كام ذكرت لك سابقا، أخذ يتحدث عن سبب إلصاق هتمة 

لتي يعتقدها كثري من  ا اخلاطئة الفكرة  أتت اذن أين  من: تتساءل وقدبالصوفية، فقال: ) 

الناس من أن الصوفية يقولون بوحدة املوجود؟! وتفسري ذلك ال عرس فيه: إن فريقا من  

بمعنى أن اهلل ـ   ،الفالسفة يف األزمنة القديمة، ويف األزمنة احلديثة، يقولون بوحدة املوجود 

قال بذلك هرياقليط يف العهد  ، واحد يشء واملخلوقات  هوـ  إفكهم عن وتعاىل سبحانه

ـ   تعبريه  حد عىل  أنهاليوناين: واهلل عند هنار وليل صيف وشتاء، وفرة وقلة، جامد وسائل ـ 

واهلل  يقول،  عام وتنزه سبحانه تقدس منها  يفوح الذي العطر بإسم تسمى املعطرة كالنار

سبحانه وتعاىل يف رأي )شيل( يف العصور احلديثة. هو هذه البسمة اجلميلة عىل شفتي طفل  

باسم. وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة األصيل. وهو هذه اإلرشاقة املتألقة  
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يلة.  بالنجم اهلادي يف ظلامت الليل، وهو هذه الوردة اليافعة تنفتح وكأهنا ابتسامات شفاه مج

 يكون طفال فيه  وكام . كان أينام القبح ـ  وتعاىل سبحانهينام وجد، ولكنه أيضا ـ أ إنه اجلامل 

نرضة، وفيه وسامة. يكون جثة ميت، ويكون دودة تتغذى من جسد ميت. ويكون قربا  

ولوحدة الوجود ـ   توب اليك. أيضم بني جدرانه هذه اجلثة، وهذا الدود. أستغفرك ريب و

وملا قال الصوفية بالوجود الواحد.. رشح   .زمان كل يف أنصارـ  وجودامل وحدة بمعنى

خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة املوجود  

وفرق كبري بينهام. ولكن اخلصومة كثريا ما ترىض عن التزييف وعن الكذب يف سبيل  

 (1)(الوسيلة كام يقولون هدم اخلصم. والغاية تربر إىل  الوصول

هذا هو السبب األول، وهو مرتبط باالشرتاك اللفظي بني املصطلحني: الفلسفي  

 والصويف مع أن لكل منهام داللته اخلاصة. 

وأما الثاين فمرتبط باشرتاك لفظي آخر.. ليس بني الصوفية والفالسفة.. وإنام بني  

ويشء آخر يف غاية األمهية، كان له أثر  الصوفية واملتكلمني، وقد وضحه الشيخ بقوله: )

يف فلسفته    ىكبري يف اخلطأ يف فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد، وهو أن األشعري رأ

ومل يوافقه الكثري من الصوفية عىل هذه الفكرة   ،الكالمية أن الوجود هو عني املوجود

الفلسفية. ومل يوافقه الكثري من مفكري اإلسالم وفالسفته عىل رأيه. وهو رأي فلسفي  

خيطئ فيه أبو احلسن األشعري أو يصيب، وما مثله يف آرائه الفلسفية اال مثل غريه يف هذا  

ود غري املوجود. وأنه ما به يكون  ى خمالفوه أن الوج أور،  امليدان خيطئ تارة ويصيب أخرى

وجود املوجود. وملا قال الصوفية بالوجود الواحد. رشح خصومهم فكرهتم يف ضوء رأي  

األشعري، دون أن يراعوا مذهبهم وال رأهيم. ففرسوا قوهلم بالوجود الواحد عىل أنه قول  
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 (1)(باملوجود الواحد 

ول الفالسفةـ  وهو الذي يتشبت  ثم ذكر سببا ثالثا لذلك اخللط بني قول الصوفية وق 

ناثرت هنا وهناك خمرتعة ملفقة مزيفة،  ت التي الكلامت هذهبه املنكرون يف العادة ـ وهو ) 

ضالة يف معناها، تافهة يف قيمتها الفلسفية غريبة عىل اجلو اإلسالمي تنادي بصورهتا  

إىل   احلالج، أوإىل  ا هنا هذه الكلامت التي يعزوهن، إومعناها: أهنا اخرتعت تضليال وافتياتا 

غريه.. ال توجد يف كتاب من كتبه ومل خيطها قلمه.. لقد اخرتعوها اخرتاعا ثم وضعوها  

أساسا تدور عليه أحكامهم بالكفر واإلضالل. ويكفي أن يتشبث هبا انسان فيكون يف  

 (2) (منطق البحث غري أهل الثقة

ورشعية ما يطرحه الصوفية من  وبناء عىل هذا راح الشيخ يوضح مدى عقالنية 

إنه    الوجود الواحد: وهل يف الوجود الواحد من شك؟معان حول وحدة الوجود، فقال: )

وجود اهلل املستغني بذاته عن غريه، وهو الوجود احلق الذي أعطى ومنح الوجود لكل  

الق. وهو البارئ  نه سبحانه اخلأكائن، وليس لكائن غريه سبحانه. الوجود من نفسه، 

وصلة اهلل باإلنسان إذن: هي أنه سبحانه يمنحه الوجود الذي يريده له يف كل  .. ملصورا

  ة وصل حلظة من اللحظات املتتابعة. فشكل حياته يف كل بصورة أمده سبحانه وتعاىل هبا.

 (3) (نام هي عىل هذا النمطإاهلل بكل كائن: 

اهلل  معنى القيومية، فثم بني أن معنى وحدة الوجود يف النصوص القرآنية هو نفسه 

قيوم السموات واألرض قائم عىل كل نفس بام كسبت، وقائم عىل كل ذرة )سبحانه وتعاىل  
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من كل خلية وقائم عىل كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكرب، بحيث ال يعزب عن هيمنته  

حدثان  هذه القيومية أخذ القرآن والسنة يت  وعن قيوميته مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء.

عنها يف استفاضة مستفيضة ليهزا اإلنسان هزة عنيفة، فال خيلو عىل األرض، وال يتبع هواه،  

املأل األعىل مستخلصا نفسه من عبودية املادة  إىل  نها نام يرتفع ببرصه، ويسترشف بكيإو

ليوحد اهلل سبحانه وتعاىل يف عبودية خالصة، ويف إخالص ال يشوبه رشك من هوى أو  

 (1)(رة املادة أو الغرائزرشك من سيط 

وبناء عىل هذا راح يستعرض آيات القرآن الكريم التي ُيستدل هبا عادة يف إثبات  

ا مُتُْنونى ) ﴿ التي يؤمنون هبا، ومنها قوله تعاىل:  وحدة الوجود القرآنية  أىْيُتْم مى رى ( أىأىْنُتْم  58أىفى

ُه أىْم نىْحُن اخْلىالُِقونى  ُْلُقونى ُرُثونى ) ﴿، وقوله: [59، 58]الواقعة:  ﴾ ختى ْ ا حتى أىْيُتْم مى رى ( أىأىْنُتْم  63أىفى

اِرُعونى  ُه أىْم نىْحُن الزَّ ُعونى ْزرى ْيُتُم املْىاءى الَّ ﴿، وقوله: [ 64، 63]الواقعة:  ﴾ تى أى رى ُبونى  أىفى ِذي تىرْشى

ْلُتُموُه ِمنى املُْْزِن أىْم نىْحُن املُْنِْزُلونى 68)  [ 69، 68]الواقعة:    ﴾( أىأىْنُتْم أىْنزى

الكون هبذه الصفة،  إىل  ثم علق عىل هذه اآليات الكريمة وغريها مبينا قيمة النظرة

هنم يمرون هبا مرور  إهذه اهليمنة وهذه القيومية يمر هبا قوم فال يعريوهنا التفاتا، بقوله: )

ن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتل من شعورهم درجة أيا كانت،  إاحليوانات بام تدرك وال تعقل،  

ومههم كل مههم مصبحني ممسني، إنام هو ملء البطن، أو كنز الذهب والفضة، أو النزاع  

يشهدوهنا، وحتيط هبم آثاره،  عىل جاه، أو العمل لتثبيت سلطان. اهنم يمرون بآيات اهلل فال  

الشكر. إن  إىل  احلمد ال إىل  فال ينظرون اليها، وتغمرهم نعامؤه وآالؤه، فال يوجههم ذلك

ا.  ثرياهلل سبحانه وتعاىل ال حيتل يف قلوهبم وال يف تفكريهم وال يف بيئتهم، قليال وال ك 

إلهلية. سبحوا يف  انغمسوا حقا يف حميط ا نوالطرف اآلخر املقابل هلذا هو هؤالء الذي
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هم ألالؤها وضياؤها؛ لقد بدأوا بحمد اهلل  رشقوا نسائمها الندية، وغمنبحارها، واست

لقد اتقوا  . وشكره عىل نعامه وآالئه التي حتيط هبم من مجيع أقطارهم، فزادهم نعام وآالء.

اطه املستقيم،  رصإىل    لقد اكتفوا باهلل هاديا ونصريا، فهداهم اهلل.  اهلل حق تقاته فعلمهم اهلل.

 (1)(همائونرصهم عىل أنفسهم وعىل أعد

هذا هو مقصود احلكامء من ]وحدة الوجود[، كام يوضحها أعالمهم الكبار، وهي  

 مما ال حرج فيه، بل إهنا دليل عىل املراتب العالية التي يعيشها السالك يف صحبة ربه. 

وكيف أنكرها، وقد نطق القرآن  وأنا ال أنكر ـ أهيا املريد الصادق ـ هذه املعاين، 

الكريم بالداللة عليها.. ولكني أنكر تلك التصانيف التي ألفت يف بعض تفاصيلها، مما هيأ  

معان أخرى.. ال يقبلها  إىل  الفرصة للمندسني ليتحولوا هبا عن معناها الرشعي الصحيح

 العقل املجرد، وال العقل املسدد. 

تلك األلغاز التي وضعوها،   لذلك أوصيك بدل أن تضيع وقتك يف فهم

رك الرسالية  اواإلشكاالت التي طرحوها، أن تنشغل بذكر ربك، وعبوديته، وممارسة أدو

التي كلفت هبا.. وحينها سيفتح اهلل لك من فهم احلقائق ما ال تطيق كل تلك الدفاتر مجيعا  

 أن تبلغك إياه.  
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 القرب والبعد 

عن معنى قرب اهلل تعاىل وبعده، وكيفية  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني 

 انسجامه مع التنزيه والتقديس واحلمد.. واملعارف املرتبطة بذلك. 

وقد ذكرت يل أثناء سؤالك ما أشكل به عليك بعضهم من قوله: إن كان اهلل قريبا  

من خلقه، فهذا يستدعي احللول أو االحتاد.. وإن كان بعيدا عنهم، فهذا يستدعي اجلسمية،  

 يكون هلل حمل خاص به، يباين به خلقه..   وأن

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن صاحب النفس املطمئنة الذي أدرك عظمة  

ربه وقدوسيته وكامله، وعرف استحالة إدراكه بالقياس أو اخليال أو التوهم والتصور..  

رب والبعد املنزه  وعرف أن كل ما خيطر بباله، فربه بخالفه.. لن يعجز عقله عن اإليامن بالق

عن اجلسمية واملكان واحللول واالحتاد.. ذلك أن كل تلك املعاين ناشئة عن اخلياالت التي  

 تتحكم يف العقول، فتتوهم أن األمر ال يعدو تلك االحتامالت التي ذكرهتا..  

ولذلك؛ فإن هذا العقل يسلم لكل تلك اآليات الكريمة التي خترب عن قرب اهلل  

ومعيته هلم، ويف كل األحوال.. وأنه أدنى إليهم من حبل الوريد، كام قال   تعاىل من خلقه،

ْبِل  ﴿تعاىل:  ْيِه ِمْن حى ُب إِلى نىْحُن أىْقرى ْسِوُس بِِه نىْفُسُه وى ا ُتوى نىْعلىُم مى انى وى ْنسى لىْقنىا اإْلِ ْد خى قى لى وى

ِريدِ   [ 16]ق:   ﴾ اْلوى

اِت  هُ ﴿  ويذكر اهلل له معيته وحضوره مع كل يشء، فيقول: وى امى لىقى السَّ وى الَِّذي خى

ا   مى ا وى ُْرُج ِمنْهى ا خيى مى لُِج يِف األىْرِض وى ا يى ْعلىُم مى ْرِش يى ىلى اْلعى ى عى اٍم ُثمَّ اْستىوى األىْرضى يِف ِستَِّة أىيَّ وى

ا ا ُكنُتْم وى ُكْم أىْينى مى عى ُهوى مى ا وى يهى
ْعُرُج فِ ا يى مى ء وى امى نِزُل ِمنى السَّ  [ 4]احلديد  ﴾ُلونى بىِصريٌ باِمى تىْعمى  هلل يى

الى  ﴿ويقول:  اِدُسُهْم وى ٍة إِالَّ ُهوى سى ْسى الى مخى ابُِعُهْم وى ٍة إِالَّ ُهوى رى ثى ى ثىالى ا يىُكوُن ِمْن نىْجوى مى
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ِمُلوا   اُنوا ُثمَّ ُينىبُِّئُهْم باِمى عى ا كى ُهْم أىْينى مى عى الى أىْكثىرى إِالَّ ُهوى مى لِكى وى ِة إِنَّ اأىْدنىى ِمْن ذى ْومى اْلِقيىامى بُِكلِّ    هلليى

لِيمٌ   عى
ٍ
ء ْ  [ 7]املجادلة:  ﴾ يشى

الى ا  ﴿   ويذكر معيته مع املؤمنني الصاحلني، فيقول:  قى ةى    هلل وى الى ْمُتُم الصَّ ئِْن أىقى ُكْم لى عى إيِنِّ مى

ْضُتُم ا أىْقرى ْرمُتُوُهْم وى زَّ عى نُْتْم بُِرُسيِل وى آمى اةى وى كى ْيُتُم الزَّ آتى ن ا قى   هللوى سى ا حى ، ويقول:  [12]املائدة:    ﴾ْرض 

ْن إِنَّ ا ﴿ زى ْ اِحبِِه الى حتى ُقوُل لِصى نىا   هللإِْذ يى عى بركى   ﴿ ، ويقول:  [40]التوبة    ﴾ مى ِة  إىل    إِْذ ُيوِحي رى ئِكى املْىالى

ْعبى  ُروا الرر فى ِذينى كى ُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ نُوا سى ِذينى آمى ثىبُِّتوا الَّ ُكْم فى عى  [ 12]األنفال:   ﴾ أىينِّ مى

ويذكر حضوره مع املنحرفني الذين يستخفون من الناس، ولكنهم ال يستطيعون  

ْستىْخُفونى ِمنى ا﴿:  االستخفاء منه، فيقول الى يى ْستىْخُفونى ِمنى النَّاِس وى ُهم  هلليى عى ُهوى مى ]النساء    ﴾ وى

108 ] 

تلطخ  الصحيحة املوافقة للمعقول واملنقول، والتي مل ت وهكذا نجد األحاديث

قال   بتشوهيات املجسمة واملحرفة تنص عىل هذا، ففي احلديث الصحيح أن رسول اهلل 

صواهتم بالذكر: )أهيا الناس! أربعوا عىل أنفسكم، فإنكم ال  هم ألرفعللصحابة ملا رأى 

أحدكم  إىل  تدعون أصم وال غائبا ، إنام تدعون سميعا  بصريا  قريبا ، إن الذي تدعونه أقرب

 (1) لته(من عنق راح

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن قرب اهلل تعاىل مثل سائر صفاته  

وأسامئه احلسنى منزه عن كل ما ُأشكل به عليك من احللول واالحتاد أو احلاجة للمكان  

واملحل.. ذلك أن كل ذلك مرتبط باألجسام.. فهي التي باقرتاهبا حيل بعضها يف بعض، أو  

بعضها ببعض.. وهي التي ببعدها يكون هلا حملها اخلاص هبا، والذي ال تداين أو  يتحد 

 تالمس به غريها. 
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أما سؤالك عن البعد يف حق اهلل تعاىل، وكيف ينسجم مع القرب، فجوابه أن إيامنك  

بقدوسية اهلل تعاىل والتي جتعلك تؤمن بقربه املطلق من خلقه مجيعا، ومن دون مسافة أو ما  

مما يرتبط باألجسام.. هو نفسه الذي جيعلك تؤمن بالبعد واحلجاب الذي وردت  يشاهبها 

 اإلشارة إليه يف القرآن الكريم..  

ْلنىاُه ُقْرآن ا  ﴿فقد ذكر اهلل تعاىل بعد الكفار عن رهبم وحجاهبم عنه، فقال:  عى ْو جى لى وى

عى  ِميٌّ وى اُتُه أىأىْعجى لىْت آيى اُلوا لىْوالى ُفصِّ قى ِميًّا لى ِذينى  أىْعجى الَّ اٌء وى ِشفى ى وى ُنوا ُهد  يِبٌّ ُقْل ُهوى لِلَِّذينى آمى رى

اٍن بىِعيدٍ  كى ْونى ِمْن مى ئِكى ُينىادى ى ُأولى م  ْيِهْم عى لى ُهوى عى ْقٌر وى اهِنِْم وى  [ 44]فصلت:   ﴾الى ُيْؤِمنُونى يِف آذى

اُلكُ  ﴿ ومثل ذلك ذكر قرب املؤمنني، والصاحلني منهم خصوصا، فقال: ا أىْموى مى ْم  وى

اُء   زى ُْم جى ئِكى هلى احِل ا فىُأولى ِملى صى عى نى وى ْن آمى ى إِالَّ مى نىا ُزْلفى ُبُكْم ِعنْدى رِّ تِي ُتقى ُدُكْم بِالَّ الى أىْوالى ْعِف  وى الضِّ

ُهْم يِف اْلُغُرفىاِت آِمنُونى  ِمُلوا وى  [ 37]سبأ:  ﴾ باِمى عى

رَّ   ﴿ وذكر تقريبه لداود عليه السالم، فقال:  خى ُه وى بَّ رى رى اْستىْغفى تىنَّاُه فى اُووُد أىنَّامى فى ظىنَّ دى وى

أىنىابى )  ا وى اكِع  آٍب 24رى ُحْسنى مى ُزْلفىى وى ا لى نى ُه ِعنْدى إِنَّ لى لِكى وى ُه ذى ا لى ْرنى فى  [ 25،  24]ص:   ﴾ ( فىغى

من أعالهم درجة، كام قال اهلل  ولذلك كان املقربون من أصناف الصاحلني، بل 

ابُِقونى ) ﴿تعاىل:  ابُِقونى السَّ السَّ ُبونى 10وى رَّ ئِكى املُْقى ، وقال عن  [11، 10]الواقعة:  ﴾( ُأولى

ا ﴿املالئكة:  ْبد  فى املْىِسيُح أىْن يىُكونى عى
ْستىنْكِ ْن يى ُبونى  هلللى رَّ ُة املُْقى ئِكى الى املْىالى  [ 172]النساء:   ﴾ وى

ني القرب املكاين.. أو قرب احللول واالحتاد.. بل يعني القرب الذي  وكل ذلك ال يع

)من عادى  يف احلديث القديس، فقال ـ حاكيا عن ربه تبارك وتعاىل ـ:    عرب عنه رسول اهلل  

يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بِشء أحب إيل مما افرتضته عليه، وما يزال  

ى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي  عبدي يتقرب إيل بالنوافل حت 

يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يمِش هبا، وإن سألني ألعطينه، وإن استعاذين  
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ألعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس املؤمن: يكره املوت، وأنا 

 (1) أكره مساءته(

هو قرب العبد من اهلل، بكثرة طاعته له.. أما اهلل تعاىل  أن القرب  إىل    وهو يشري بذلك

)القرب عندنا: هو ارتفاع   : ض احلكامء عن ذلك، فقالكام عرب بعفهو قريب من كل يشء، 

  الزجاج عىل رضبني: إىل    )أليس أن من نظر  ، ثم قرب ذلك بقوله: الغفلة عن ذات اهلل تعاىل( 

ورضب إنام مهه ما وراء الزجاج،  . بالعرض. رضب إنام مهه الزجاج، ورؤية ما وراء ذلك 

الزجاج واىل ما ورائه ولكن افرتقا يف ارتفاع  إىل  فكالمها ناظر. ورؤية الزجاج بالعرض.

 (2)الغفلة والتيقظ والشعور وااللتفات فاتضح هبذا املثال معنى قولنا: ارتفاع الغفلة(

دمة، وهو يتقرب  أنك متقرب منه باخل معنى قربه منك وقربك منه:) وقال آخر: 

وأنت تتقرب بالطاعة، وهو يتقرب  .  وأنت تتقرب بالسجود، وهو يتقرب باجلود. .  بالرمحة. 

 (3)بتوفيقك االستطاعة(

قربا  مكانيا ، فإنه تعاىل ال حيويه مكان،    عز وجل ال يقرتب خملوق من اهلل  )وقال آخر:  

ونسبة األمكنة إليه واحدة، ولكن القرب املقصود يف كالم الصوفية عامة هو قرب معنوي..  

  (4)هو قرب حمبة ورىض، قرب مكانة ال مكان(

 )قربك منه أن تكون شاهدا  لقربه، وإال فمن أين أنت ووجود قربه ؟(  وقال آخر:  

وهو قرب األجسام، وسائر   سافات والنسب واملداناة:قرب امل ) وقال آخر: 
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 (1) املحدثات، فال يليق باحلق سبحانه، وال جيوز عليه(

)القرب منه ليس باملكان، وإنام هو باكتساب الكامل عىل حسب  وقال آخر: 

وأن كامل النفس بالعلم والعمل، واالطالع عىل حقائق األمور، مع حسن  . اإلمكان.

 (2)األخالق(

وقرب من  .  )القرب عىل ثالثة أوجه: قرب من حيث املسافة، وهو حمال. وقال آخر:  

  (3)وقرب من حيث الفضل والرمحة، وهو جائز(. حيث العلم والقدرة، وهو واجب. 

 (4))القرب: كناية عن قرب العبد من ربه بطاعته وتوفيقه(وقال آخر:  

 (5)(وإخالص العبودية إليه لقرب: هو حتصيل الوالية برفع احلجب ا)وقال آخر:  

)القرب من احلق تعاىل: هو قرب معنوي وليس ذلك إال برفع حجاب  وقال آخر: 

 (6)اجلهل(

 (7))القرب: هو القرب من طاعته، وشغل األوقات بعبادته(وقال آخر:  

)القرب منه تعاىل: هو التخيل عن كل صفة ذميمة، والتحيل بمكارم  وقال آخر: 

ه والطاعة له واإلعراض عن كل ما سواه، وفعل كل ما يقرب إليه،  األخالق، واإلقبال علي 

  (8) اهلل تعاىل(إىل  وذلك هو معنى طريق اهلل، أو قل طريق القرب 

 
 0 319أمحد زروق، رشح احلكم العطائية، ص ( 1)

  0 293اإلمام الغزايل، ميزان العمل، ص ( 2)

 .349توحيد يف مقامات أبو سعيد، ص حممد بن املنور، أرسار ال( 3)

 . 39، 38معراج التشوف إىل حقائق التصوف، ص ( 4)

 . 134ص  1عبد القادر اجلزائري، املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشاد، ج ( 5)

 . 135ص  1، ج املرجع السابق( 6)

 . 281ص  2أمحد الكمشخانوي النقشبندي، جامع األصول يف األولياء، ج ( 7)

 . 224د حممود أبو الفيض املنويف، معامل الطريق إىل اهلل، ص السي( 8)
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)حقيقة القرب: هو أن تغيب يف القرب عن القرب لعظيم القرب، كمن  وقال آخر:  

 دخل البيت الذي هو  يشم رائحة املسك فال يزال يدنو منها، وكلام دنا منها تزاد رحيها، فلام

  (1)فيه انقطعت رائحته عنه(

. وكان علم السلوك هو العلم  . اهللإىل    التقرب إىل    اهلل كله رحلةإىل    وهلذا كان السلوك

  )ما تقرب أحد  الباحث يف أقرص الطرق املوصلة لذلك، كام عرب عن ذلك بعضهم بقوله:

ألن مالزمة العبودية تورث   وإظهار االفتقار،ربه بِشء أزين عليه من مالزمة العبودية إىل 

  دوام اخلدمة، وإظهار االفتقار إليه يورث دوام االلتجاء والترضع، ولذا علمهم يف الفاحتة: 

اكى نىْستىِعنيُ  ﴿ إِيَّ اكى نىْعُبُد وى   (2)هذا إظهار االفتقار([ 5]الفاحتة:    ﴾إِيَّ

األول: قرب العلم، وهو يتولد من  تسعة أقسام: إىل  )القرب ينقسم وقال آخر:

الثاين: قرب العمل، وهو يتولد عن حقيقة  . خالص اجلد، ودوام اجلهد، ولزوم الطلب. 

الثالث: قرب احلال، وهو يتولد عن  . اإلخالص، وتصحيح القصد، واستدامة الصدق. 

  القلب، وهو يتولد عنإىل  الرابع: قرب . .صفاء املحل، وختليص األفعال، وصفاء الوقت 

اخلامس: قرب النفس، وهو يتولد عن  . لطائف الذكر، وحقائق الفكر، ومجع التفرقة.

السادس: قرب الروح،  . حقيقة التذكار، وفقد اهلوى، وسلب االختيار، وعدم اإلرادة.

السابع:   . .وهو يتولد من االستغراق يف املحبة، والتوغل يف بحار العظمة، ودوام احلمد

يل احلقيقة، وظهور الطريقة، ومصافات الوقت بطيب  قرب الرس، وهو يتولد عن جت

الثامن: قرب للرسول، وهو يتولد من امتثال األوامر، ودوام التعظيم،  .  اسرتواح امللكوت. 

التاسع: القرب من اهلل تعاىل، وهو يتولد عن أال خيطر بباله ما هناه عنه،  .  واستشعار األدب.

 
 .23، 22ص  2ابن عباد الرندي، غيث املواهب العلية يف رشح احلكم العطائية، ج ( 1)

 . 801أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 2)
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ألدب يف العبودية، والوقوف حتت قهر  وال يغيب عن خاطره ما أمره به، مع التزام ا

 (1) (الربوبية

فحقيقة قرب العلم:  ثم بني النتائج املرتتبة عىل كل قسم من أقسام القرب، فقال: )

وحقيقة قرب العمل: تصحيح املكاسب،  . الظفر بالراحة، وظهور األدب وحسن اخللق.

باطن بأنوار املكاشفة،  وحقيقة قرب احلال: تـنوير ال. واسرتواح املواهب، وراحة الباطن.

وحقيقة القرب من القلب: ظهور السكينة بلطائف  . والظاهر بأنوار السكون واهليبة.

وحقيقة القرب من النفس:  . إليامن، واستحالء الطاعة بدوام اجلد، وثبوت احلال. ا

وحقيقة  .  استغراق األوقات يف املناجاة، وطهارة احلركات والسكنات من ظلامت الغفالت.

وحقيقة القرب من  . الروح: كشف أرسار املحبني، والثبوت عند تواجد الواجدين. قرب 

وحقيقة القرب من الرسول:  .  الرس: لطائف اإلهلام، واضمحالل الرسوم، وذهاب احلس. 

بروز احلكمة عىل رصاط احلق والرشع، مع االستغراق يف احلال، واحلامية من خاطر النفس،  

القرب من اهلل تعاىل: ظهور احلقيقة واألنفاس، وذهاب   وحقيقة. والفهم عن اهلل تعاىل.

 (2) األكوان واإلحساس، واستيحاش احلقيقة من اإليناس(

)القرب عىل ثالث مراتب: قرب بالطاعة وترك املخالفة، وقرب  وقال آخر: 

فقرب الطالبني: بالطاعة، وقرب  . بالرياضة واملجاهدة، وقرب بالوصول واملشاهدة.

 (3)هدة، وقرب الواصلني: باملشاهدة(املريدين: باملجا 

)العبد له يف قربه ثالث مراتب: القرب األول: قربة األبدان: وهو العمل  وقال آخر:  

 
 . 355، 354أمحد البوين، مواقف الغايات يف أرسار الرياضات، ص ( 1)

 . 355، 354أمحد البوين، مواقف الغايات يف أرسار الرياضات، ص ( 2)

 . 39، 38معراج التشوف إىل حقائق التصوف، ص ( 3)
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الثالث: قرب الروح: بالتحقيق  . الثاين: قرب القلب: بالتصديق واإليامن.. باألركان.

  (1)واإلحسان(

عقبات: العقبة  منازل القربات حتى تقطع عنك ست إىل  )ال تصلوقال آخر: 

العقبة الثانية: فطم النفس عن املألوفات  . األوىل: فطم اجلوارح عن املخالفات الرشعية. 

العقبة الرابعة: فطم الرس عن  .  العقبة الثالثة: فطم القلب عن املرغوبات البرشية.. العادية. 

السادسة:    العقبة .  العقبة اخلامسة: فطم الروح عن البخارات احلسية..  الكدورات الطبيعية.

.  فترشف من العقبة األوىل عىل ينابيع احلكم القلبية. . فطم العقل عن اخلياالت الومهية. 

وتلوح لك يف العقبة الثالثة أعالم  . وتطلع من العقبة الثانية عىل أرسار العلوم اللدنية. 

طلع لك يف  وت. وتلمع لك يف العقبة الرابعة أنوار أعالم املنازل القريبة.. املناجاة امللكوتية. 

رياض احلرضة  إىل  وهتبط من العقبة السادسة. العقبة اخلامسة أقامر املشاهدات احلبية.

  (2) القدسية، فهناك تغيب من ما تشاهد من اللطائف اإلنسية عن الكثائف احلسية(

  املوىل بالقرب ال يكون إال باألركان العرشة وهي: التوبة،إىل  )الرواحوقال آخر: 

والرىض،   واملراقبة، والتسليم،  والتوحيد،  والذكر،  والعزلة، والقناعة،  ،والتوكل  والزهد، 

  (3) وإال فال يسمى من املقربني(

وهكذا، فإن قرب اهلل تعاىل من خلقه، وإن كان شامال للجميع إال أن هناك قربا  

ِذينى ُهْم   هللإِنَّ ا  ﴿ومعية وخاصة للصاحلني من عباده، كام قال تعاىل:  الَّ ْوا وى قى ِذينى اتَّ عى الَّ مى

 [ 128]النحل:   ﴾ حُمِْسُنونى 

 
 .88عز الدين بن عبد السالم املقديس، حل الرموز ومفاتيح الكنوز، ص ( 1)

 . 34، 32عز الدين بن عبد السالم املقديس، حل الرموز ومفاتيح الكنوز، ص ( 2)

 .16مكتوبات للشيخ نور الدين الربيفكي، ص( 3)
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احلني ما رماه به  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن تنسب للص

أعداؤهم بسبب سوء فهمهم لبعض أقواهلم، فراحوا يتهموهنم بالقول باحللول واالحتاد،  

مع أهنم لو اطلعوا عىل ما كتبوه يف الرد عىل ذلك لكان كافيا هلم يف الرتاجع والتوبة عن هذه  

جرؤوا أن  )ولعمري إذا كان ُعباد األوثان مل يتالتهمة الشنيعة، وقد قال بعضهم يف ذلك: 

ا   هللأىالى  ﴿جيعلوا آهلتهم عني اهلل، بل قالوا:  ىُذوا ِمْن ُدونِِه أىْولِيىاءى مى الَِّذينى اختَّ يُن اخْلىالُِص وى الدِّ

ُبونىا  رِّ عون  ، [ 3]الزمر:  ﴾ُزْلفىى هلل اإىل  نىْعُبُدُهْم إِالَّ لُِيقى فكيف ُيظىن بأولياء اهلل تعاىل أهنم يدَّ

ما، تتعقله العقول الضعيفة ؟! هذا كاملحال يف حقهم ريض اهلل عنهم،    االحتاد باحلق عىل حد

إذ ما من ويل إال وهو يعلم أن حقيقته تعاىل خمالفة لسائر احلقائق، وأهنا اخلارجة عن مجيع  

  (1) ألن اهلل بكل يشء حميط(  معلومات اخلالئق،

االحتاد: فذلك أيضا    )وأما  وجوه بطالهنا عقال: وعقيدة قال آخر مبينا فساد هذه الو

ألن قول القائل: إن العبد صار هو الرب كالم متناقض يف نفسه، بل ينبغي أن    أظهر بطالنا ،

عن أن جيري اللسان يف حقه بأمثال هذه املحاالت، ونقول قوال  مطلقا : إن  تعاىل  ينـزه الرب  

نقول إذا عقل زيد وحده  قول القائل: إن شيئا  صار شيئا  آخر حمال عىل اإلطالق، ألننا 

وعمرو وحده ثم قيل أن زيدا  صار عمرا  واحتد به، فال خيلو عند االحتاد إما أن يكون كالمها  

موجودين، أو كالمها معدومني، أو زيد موجودا  وعمرو معدوما  أو بالعكس، وال يمكن  

دمها عني  ]وجود [قسم ] آخر [، وراء هذه األربعة، فإن كانا موجودين فلم يصري عني أح

اآلخر، بل عني كل واحد منهام موجود، وإنام الغاية أن يتحد مكاهنام، وذلك ال يوجب  

فإن العلم واإلرادة والقدرة قد جتتمع يف ذات واحدة، وال تتباين حماهلا، وال تكون   ،االحتاد

القدرة هي العلم وال اإلرادة، وال يكون قد احتد البعض بالبعض وإن كانا معدومني فام  

 
 .83، ص1اليواقيت واجلواهر، ج ( 1)
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وإن كان أحدمها معدوما  واآلخر موجودا  فال   دا، بل عدما، ولعل احلادث يشء ثالث.. احت

احتاد، إذ ال يتحد معدوم بموجود، فاالحتاد بني شيئني مطلقا  حمال، وهذا جار يف الذات  

املتامثلة فضال  عن املختلفة، فإنه يستحيل أن يصري هذا السواد ذاك السواد، كام يستحيل أن  

السواد ذلك البياض أو ذلك العلم، والتباين بني العبد والرب أعظم من التباين  يصري هذا 

 (1) (بني السواد والعلم، فأصل االحتاد إذا  باطل

وجه استحالة احللول ال يفهم إال بعد فهم معنى  ):  ، فقالاحللولثم بني وجوه فساد  

يمكن أن يفهم نفيها أو إثباهتا، فمن  احللول، فإن املعاين املفردة إذا مل تدرك بطريق التصور مل  

 (2)(ال يدري معنى احللول، فمن أين يدري أن احللول موجود أو حمال ؟

املفهوم من احللول أمران: أحدمها: النسبة بني اجلسم ومكانه  ثم فرس ذلك، فقال: )

الذي يكون فيه، وذلك ال يكون إال بني جسمني، فالربيء عن معنى اجلسمية يستحيل يف  

والثاين: النسبة التي بني العرض واجلوهر، فإن العرض يكون قوامه باجلوهر،  . ذلك. حقه 

فدع عنك ذكر الرب تعاىل  .  فقد يعرب عنه بأنه حال فيه، وذلك حمال عىل كل ما قوامه بنفسه.

وتقدس يف هذا العرض، فإن كل ما قوامه بنفسه يستحيل أن حيل فيام قوامه بنفسه إال بطريق  

قعة بني األجسام، فال يتصور احللول بني عبدين، فكيف يتصور بني العبد  املجاورة الوا

  (3)والرب ؟( 

وعىل هذا اتفق مجيع احلكامء، وذكروا أن سبب ما رماهم به املخالفون هو بعض ما  

ورد يف أشعارهم من أنواع االستعارة واملجاوز ونحوها، مما ُعهد مثله عند الشعراء، لبيان  

 
 .168املقصد االسنى، ص ( 1)

 .168املقصد االسنى، ص ( 2)
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ْن أهوى  م، كام قال بعضهم يف قول بعض الشعراء:  مدى قرهبم من حمبوهب  ْن أهوى ومى )أنا مى

أنا(: )هذا إِنام أراد به الشاعر االحتاد املعنوي، كاحتاد أحد املحّبني باآلخر، الذي حيب  

أحدمها ما حيب اآلخر، ويبغض ما يبغضه، ويقول مثل ما يقول، ويفعل مثل ما يفعل؛ وهذا  

ني بالعني، إِذا كان قد استغرق يف حمبوبه، حتى فني به عن رؤية  تشابه ومتاثل، ال احتاد الع

. فهذه املوافقة هي االحتاد  . .. فظننُْت أنَّك أينِّ . نفسه، كقول اآلخر: غبُت بكى عنِّي

 (1)السائغ(

إىل   اعلم أنه وقع يف عبارة بعض املحققني لفظ االحتاد، إشارة منهم)وقال آخر: 

االحتاد عندهم هو املبالغة يف التوحيد، والتوحيد معرفة الواحد  حقيقة التوحيد، فإن 

واألحد، فاشتبه ذلك عىل من ال يفهم إشارهتم فحملوه عىل غري حممله، فغلطوا وهلكوا  

فإن أصل االحتاد باطل حمال مردود رشعا  وعقال  وعرفا  بإمجاع األنبياء ومشايخ   بذلك..

س هذا مذهب الصوفية، وإنام قاله طائفة غالة لقلة  الصوفية وسائر العلامء واملسلمني، ولي 

عليه  ول النصارى الذين قالوا يف عيسى  ـ علمهم وسوء حظهم من اهلل تعاىل، فشاهبوا هبذا الق

، وأما من حفظه اهلل تعاىل بالعناية، فإهنم مل يعتقدوا احتادا   (احتد ناسوته بالهوته ): السالم 

د، فإنام يريدون به حمو أنفسهم، وإثبات احلق  وال حلوال ، وإن وقع منهم لفظ االحتا 

سبحانه.. وقد يذكر االحتاد بمعنى فناء املخالفات، وبقاء املوافقات، وفناء حظوظ النفس  

من الدنيا وبقاء الرغبة يف اآلخرة وفناء األوصاف الذميمة، وبقاء األوصاف احلميدة، وفناء  

وأما قول أيب يزيد البسطامي رمحه اهلل تعاىل:  الشك، وبقاء اليقني وفناء الغفلة وبقاء الذكر..  

)سبحاين ما أعظم شأين( فهو يف معرض احلكاية عن اهلل، وكذلك قول من قال: )أنا احلق(  

ألن ذلك غري مظنون   حممول عىل احلكاية، وال يظن هبؤالء العارفني احللول واالحتاد،

 
 .52جمموع رسائل ابن تيمية ص ( 1)
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اهدات، وال يظن بالعقالء  بعاقل، فضال  عن املميزين بخصوص املكاشفات واليقني واملش

املميزين عىل أهل زماهنم بالعلم الراجح والعمل الصالح واملجاهدة وحفظ حدود الرشع  

، وإنام  عليه السالمالغلط باحللول واالحتاد، كام غلط النصارى يف ظنهم ذلك يف حق عيسى  

ون  حدث ذلك يف اإلسالم من واقعات جهلة املتصوفة، وأما العلامء العارفون املحقق

 (1) (فحاشاهم من ذلك

 قصيدة له: وقد قال بعضهم يذكر ذلك يف  

 يظنوا يب حلوال  واحتادا  

 

 وقلبي من سوى التوحيد خايل 

 :  ثم فرس ذلك، فقالفتربأ من االحتاد بمعنى احللول،  

 وعلمك أن كل األمر أمري 

 

 هو املعنى املسمى باحتاد  

باالحتاد إذا أطلقوه هو تسليم األمر كله هلل، وترك  فذكر أن املعنى الذي يريدونه  

إىل   اإلرادة معه واالختيار، واجلري عىل مواقع أقداره من غري اعرتاض وترك نسبة يشء ما 

 . غريه

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تتحقق بمعاين القرب من  

التي تبثها الشياطني لترصفك عن احلق   اهلل تعاىل، واحذر من أن تقع فريسة لتلك الشبه

 وتبعدك عن التقرب منه.  

 
 . 134ص  2جالل الدين السيوطي، احلاوي للفتاوي، ج( 1)
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 التنزيه والتشبيه 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن تنزيه اهلل تعاىل وتقديسه، واملعارف  

 املرتبطة بذلك.  

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن تنزيه اهلل تعاىل وتسبيحه وتقديسه من  

األركان الكربى ملعرفته؛ فال يمكن ملن وقع يف مستنقعات التشبيه والتجسيم والتحديد  

 عرف ربه العظيم الذي ال حدود لعظمته. والتقييد أن ي

ولذلك كان سلب ما ال يليق باهلل من األركان الكربى التي قامت عليها رساالت  

األنبياء عليهم السالم يف تعريفهم برهبم، فال يمكن تأسيس العقائد الصحيحة يف ظل  

 االنحرافات والتشوهيات والتبديالت. 

قديس والتنزيه هو وظيفة الكون مجيعا يف مسريته  بل إن اهلل تعاىل خيرب أن التسبيح والت

وِس   للتعرف عىل اهلل، قال تعاىل:  ا يِف األىْرِض املىلِِك الُقدر مى اِت وى وى امى ا يِف السَّ بُِّح هللِِ مى ُيسى

ِزيِز احلىكِيِم    ( 1)اجلمعة: العى

ُس َلَك ﴾ ﴿ َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك وَ وأخرب عن املالئكة عليهم السالم وقوهلم:    ُنَقدِّ

وهو دليل عىل اندماج التقديس يف احلمد والثناء وإثبات الكامالت، فال  (، 30)البقرة: 

 يمكن إثبات الكامل مع اعتقاد النقص. 

وهلذا يمتلئ القرآن الكريم باآليات التي تنزه اهلل تعاىل عن كل ما ال يليق به.. فهي  

هى   هللا  تنزهه عن الرشيك، قال تعاىل:  ..  الى إِلى   هلل ُقْل ُهوى ا  (، وقال:255)البقرة:     إِالَّ ُهوى

ٌد )  ُد )  هلل( ا1أىحى مى ْد )2الصَّ ْ ُيولى ملى لِْد وى ْ يى ٌد 3( ملى ا أىحى ُه ُكُفو  ُكْن لى ْ يى ملى  )اإلخالص(  ( وى

ُه ُكُفوا    وهي تنزهه عن الشبيه.. فالقدوس ال يشبهه يشء، قال تعاىل: ُكْن لى ْ يى ملى وى
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ٌد  ِميُع اْلبىِصرُي  (، وقال:4الخالص: )ا أىحى ُهوى السَّ ٌء وى ْ ِمْثلِِه يشى )الشورى: من   لىْيسى كى

 ( 11اآلية

اىلى    وهي تنزهه أن يكون له زوجة أو ولد، قال تعاىل إخبارا عن مقالة اجلن: ُه تىعى أىنَّ وى

ا  لىد  الى وى اِحبىة  وى َّذى صى ا اختى نىا مى بِّ در رى ىذى ا (، وقال: 3)اجلن:  جى اُلوا اختَّ قى ُه بىْل   هللوى انى ا ُسْبحى د  لى وى

انُِتونى )  ُه قى اأْلىْرِض ُكلٌّ لى اِت وى وى امى ا يِف السَّ ُه مى  )البقرة(  (116لى

ُموُت  وهي تنزهه عن املوت والنوم، قال تعاىل: ىلى احْلىيِّ الَِّذي الى يى ْل عى كَّ تىوى   وى

 )الفرقان(  

نىة    هللإِنَّ ا وهي تنزهه عن الظلم، قال تعاىل: سى إِْن تىُك حى ٍة وى رَّ الى ذى ْظلُِم ِمْثقى الى يى

يام  ) 
ظِ ا عى ُدْنُه أىْجر  ُيْؤِت ِمْن لى ا وى اِعْفهى  )النساء(    (40ُيضى

ُق ِمنى   فقوله الصدق وخربه احلق، قال تعاىل:؛ وهي تنزهه عن الكذب  ْن أىْصدى مى وى

ِديث ا   هللا  ( 87)النساء:   حى

أنه   عليه السالموهي تنزهه عن الضالل والنسيان، قال تعاىل خمربا عن نبيه موسى 

ى   قال: نْسى الى يى يبِّ وى  ( 52)طه:   الى يىِضلر رى

عى ا فالقدوس باق، قال تعاىل: ؛ وهي تنزهه عن الفناء  ال تىْدُع مى هى   هلل وى رى ال إِلى ا  آخى إهِلى

الٌِك إِالَّ   هى
ٍ
ء ْ ُعونى  إِالَّ ُهوى ُكلر يشى ْيِه ُتْرجى إِلى ُه احْلُْكُم وى ُه لى ْجهى  ( 88)القصص:  وى

  كام قال تعاىل:،  رض التي ال تتناسب مع جالل األلوهيةاوهي تنزهه عن كل العو

ا يِف اأْلى   هللا مى اِت وى وى امى ا يِف السَّ ُه مى ال نىْوٌم لى ْأُخُذُه ِسنىٌة وى يروُم ال تى هى إِالَّ ُهوى احْلىير اْلقى ا  ال إِلى ْن ذى ْرِض مى

 ِمْن عِ 
ٍ
ء ْ ال حُيِيُطونى بِِشى ُهْم وى ْلفى ا خى مى نْيى أىْيِدهيِْم وى ا بى ْعلىُم مى ُه إِالَّ بِإِْذنِِه يى ُع ِعنْدى ْشفى ْلِمِه إِالَّ  الَِّذي يى

يِلر  ُهوى اْلعى ُؤوُدُه ِحْفُظُهامى وى ال يى اأْلىْرضى وى اِت وى وى امى ِسعى ُكْرِسيرُه السَّ اءى وى ظِيُم باِمى شى   اْلعى

 ( 255)البقرة: 
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اءُ  وهي تنزهه عن الفقر والبخل، قال تعاىل: رى ىا النَّاُس أىْنُتُم اْلُفقى ا أىهير ا هلل اإىل  يى   هللوى

نِير احْلىِميُد )  )فاطر(    (15ُهوى اْلغى

ُغوٍب  قال تعاىل: ،  وهي تنزهه عن التعب والنصب نىا ِمن لر سَّ ا مى مى  (  38ق:  ) وى

إِنَّامى  اآلالت واألدوات وتقدم املادة واملدة، قال تعاىل: إىل  وهي تنزهه عن احلاجة 

ْوُلنىا لِ  يىُكوُن ِشء قى ُه ُكْن فى اُه أىن نَُّقولى لى ْدنى ا أىرى  (  40النحل: )  إِذى

ْولى الذين  لَّ   وهي تنزهه عن انتهاء القدرة وحصول الفقر، قال تعاىل: ِمعى اهلل قى ْد سى قى

نىْحُن أىْغنِيىاء   ِقرٌي وى اُلوْا إِنَّ اهلل فى  (  181آل عمران:  )  قى

ُم    وهي تنزهه عن احلاجة قال تعاىل: الى ُيْطعى ُهوى ُيْطِعُم وى ُهوى    ﴿(  24األنعام:  )   وى وى

ْيِه  لى الى جُيىاُر عى  (  88املؤمنون:  ) جُيْرِيُ وى

ْينىُهامى   ق الباطل، قال تعاىل: وهي تنزهه عن أن خيل ا بى مى ْقنىا السامء واألرض وى لى ا خى مى وى

ُروْا  فى ُرونى   (، وقال تعاىل حكاية عن املؤمنني:27ص: ) باطال ذلك ظىنر الذين كى كَّ تىفى يى وى

ذا باطال  لىْقتى هى ا خى نىا مى بَّ ْلِق السموات واألرض رى  (  191آل عمران: )  ىِف خى

ْينىُهامى   للعب، قال تعاىل: وهي تنزهه أن خيلق  ا بى مى لىْقنىا السموات واألرض وى ا خى مى وى

ا خلقنامها إِالَّ باحلق  مى ، وى  (  39  38الدخان:  )  الىِعبِنيى

ْينىا الى   وهي تنزهه أن خيلق للعبث؛ قال تعاىل: أىنَُّكْم إِلى بىثا  وى ِسْبُتْم أىنَّامى خلقناكم عى أىفىحى

ُعونى فتعاىل امللك ا  (  116، 115املؤمنون:  )  حلق  ُتْرجى

الى يرىض لِِعبىاِدِه الكفر  وهي تنزهه أن يرىض بالكفر، قال تعاىل:   (  7الزمر:  ) وى

ا اهلل ُيِريُد ُظْلام  ّلْلِعبىاِد  وهي تنزهه عن إرادة الظلم، قال تعاىل: مى  (  31غافر:  )  وى

بر الفساد  وهي تنزهه عن حب الفساد، قال تعاىل: 
 (  205البقرة:  )  واهلل الى حُيِ

ابُِكْم   وهي تنزهه عن أن يعاقب من غري سابقة جرم، قال تعاىل: ذى ُل اهلل بِعى ْفعى ا يى مَّ
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ْرُتْم   كى  (  147النساء:  )  إِن شى

  وهي تنزهه عن أن ينتفع بطاعات املطيعني أو يترضر بمعايص املذنبني، قال تعاىل:

نُتْم أىْح  ا إِْن أىْحسى لىهى ْأُتْم فى إِْن أىسى نُتْم ألنُفِسُكْم وى  ( 7اإلرساء:  )  سى

ُل   وهي تنزهه أن يعرتض أحد عىل أفعاله وأحكامه، قال تعاىل:  ْفعى امَّ يى الَّ ُيْسئىُل عى

ُهْم ُيْسئىُلونى  اٌل ملّىا ُيِريُد   (، وقال تعاىل:23األنبياء:  ) وى  (  16الربوج: ) فىعَّ

ْا  وعده ووعيده، قال تعاىل: وهي تنزهه عن أن خيلف ا أىنى مى ىَّ وى ُل القول لىدى ا ُيبىدَّ مى

بِيِد   (  29ق:  ) بظالم ّلْلعى

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم باحلقائق العرفانية املرتبطة بالتنزيه، والتي جتعل املؤمن  

 ينفي عن ذهنه وعقله وقلبه كل ما تبثه األوهام إليه عن ربه. 

 ييأس من أن يرسب هلذه األمة من األوهام ما رسبه  ولكن الشيطان مع ذلك مل

لغريها، فلذلك ظهر فيها دعاة التشبيه والتجسيم، الذين مل يكتفوا بتلك اخلرافات  

اإلرسائيلية التي تلقفوها من أهل الكتاب، وإنام راحوا للقرآن الكريم، يفرسونه بحسب ما  

 األحاديث النبوية الرشيفة.  علق يف أذهاهنم من التشبيه، مضيفني إليها الكثري من

لكن أئمة اهلدى، راحوا يكملون وظائف النبوة يف التصدي لتلك الظواهر،  

العقيدة التنزهيية التي جاء هبا األنبياء عليهم السالم،  إىل  والتحذير منها، إلعادة املؤمنني

التي كانت تنترش يف  بعض الروايات التجسيمية أن اإلمام الصادق ذكرت له وقد روي 

لىْيسى  ﴿)سبحان من ال يعلم أحد كيف هو إال هو، عرصه، وخاصة بني املحدثني، فقال: 

ِميُع اْلبىِصريُ  ُهوى السَّ ٌء وى ْ ِمْثلِِه يشى ال حيد وال حيس وال جيس وال تدركه  ،[ 11]الشورى:  ﴾ كى

 (1)ديد(األبصار وال احلواس وال حييط به شئ وال جسم وال صورة وال ختطيط وال حت
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وقال: )إن اهلل تعاىل ال يشبهه يشء، أي فحٍش أو خنى أعظُم من قوٍل من يصف  

خالق األشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعاىل اهلل عن ذلك علوا   

  (1)كبريا (

فقد أرشك. إذ لو كان عىل    يشء، أو عىل  يشء، أو من  يشء وقال: )من زعم أن اهلل يف  

  (2)لكان حمدثا(  يشءلكان حمصورا، ولو كان من   يشءموال، ولو كان يف لكان حم يشء 

ومثله قال اإلمام الكاظم ملا ذكر له بعض املجسمة ممن يزعمون صحبته: )قاتله اهلل  

اهلل من هذا القول، ال  إىل  أما علم أن اجلسم حمدود والكالم غري املتكلم، معاذ اهلل وأبرأ

ء سواه خملوق، إنام تكون األشياء بإرادته ومشيئته من  جسم وال صورة وال حتديد وكل يش

 (3)غري كالم وال تردد يف نفس وال نطق بلسان(

وجل جسم، ونحن منه برآء يف    قال اإلمام الرضا: )إنه ليس منا من زعم أن اهلل عز و

 (4)(الدنيا واآلخرة، إن اجلسم حمدث، واهلل حمدثه وجمسمه

من ينفي صفات اهلل تعاىل وكامالته بحجة التنزيه  ويف مقابل أولئك املشبهة ظهر 

املطلق؛ فجعل من التنزيه وسيلة لنفي التحميد، وجعل من كل تلك األوصاف العظيمة  

 الواردة يف القرآن الكريم عن اهلل تعاىل جمرد ألغاز ال معنى هلا.

فقط،  وهلذا نجد اقرتان التنزيه بالتحميد.. فال يكفي من يريد معرفة اهلل أن يسلب 

بل عليه أن يثبت أيضا.. بل إن التنزيه نفسه حيمل معنى اإلثبات ذلك أنه يعني سلب ونفي  

 النقص، وهو يعني إثبات الكامل. 
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اُلوا  ﴿ ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل عند ذكره لقول املالئكة عليهم السالم:  قى

ْسِفُك   يى ا وى يهى
ْن ُيْفِسُد فِ ا مى يهى

ُل فِ عى ْ ُس لىكى أىجتى دِّ ُنقى ْمِدكى وى بُِّح بِحى نىْحُن ُنسى اءى وى مى  [ 30]البقرة:    ﴾الدِّ

ْبلى  ﴿قال تعاىل: و قى ْمِس وى ْبلى ُطُلوِع الشَّ بِّكى قى ْمِد رى بِّْح بِحى سى ا يىُقوُلونى وى ىلى مى فىاْصرِبْ عى

لَّكى تى  عى اِر لى افى النَّهى أىْطرى بِّْح وى ْيِل فىسى  اللَّ
ِ
ِمْن آنىاء  [ 130]طه:    ﴾ْرىضى ُغُروهِبىا وى

ْبلى  ﴿:وقال قى ْمِس وى ْبلى ُطُلوِع الشَّ بِّكى قى ْمِد رى بِّْح بِحى سى ا يىُقوُلونى وى ىلى مى فىاْصرِبْ عى

   (39ّق: )﴾  اْلُغُروِب 

ُقوُلونى ) ﴿وقال:   ْدُركى باِمى يى ْد نىْعلىُم أىنَّكى يىِضيُق صى قى لى ُكْن ِمنى  97وى بِّكى وى ْمِد رى بِّْح بِحى ( فىسى

اجِ   [ 98، 97]احلجر:    ﴾ِدينى السَّ

وعن أئمة   وغريها من اآليات الكثرية، ومثلها األذكار املروية عن رسول اهلل 

اهلدى والتي جيتمع فيها كال األمرين: التنزيه واحلمد، والتي توهم بعض من تومهوا أنفسهم  

 منزهة أن فيها تشبيها ال يليق باهلل تعاىل، فراحوا يؤولونه، وحيرفون الكلم عن مواضعه. 

اهلل واحد واإلنسان واحد، فليس  )إلمام الرضا: لوقد روي يف هذا أن بعضهم قال 

إّنام التشبيه يف املعاين، فأّما يف األسامء فهي واحدة، وهي  ) فقال:  ( هبت الوحدانية؟قد تشا 

ألّن أعضاءه خمتلفة، وألوانه خمتلفة غري   ؛ واإلنسان نفسه ليس بواحد ..داللة عىل املسّمى 

واهلل جّل جالله  .  فاإلنسان واحد يف االسم، ال واحد يف املعنى.  ..واحدة، وهو أجزاء جمّزأة

 (1)  ال واحد غريه(واحد 

بى  ﴿وهلذا نجد القرآن الكريم يرضب األمثال املرتبطة بنا ليعرفنا بنفسه، فيقول:   ى رضى

أىْنُتْم  ْقنىاُكْم فى زى ا رى اءى يِف مى كى ُنُكْم ِمْن رُشى ْت أىْيامى لىكى ا مى ُكْم ِمْن مى ْل لى ثىال  ِمْن أىْنُفِسُكْم هى ُكْم مى فِيِه  لى

خِ  ُْم كى ىاُفوهنى اٌء ختى وى ْعِقُلونى سى ْوٍم يى اِت لِقى ُل اآْليى لِكى ُنفىصِّ ذى ُكْم كى تُِكْم أىْنُفسى  [ 28]الروم:   ﴾ يفى

 
 .61التوحيد، الشيخ الصدوق: ص ( 1)
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و كان لكم  ، لتقول هلم: )لعبيد ومماليكفهذه اآلية ختاطب املرشكني الذين كان هلم 

،  بأن يرشكوكم يف الترصف يف أموالكمملا رضيتم  ،وهو ملك جمازي، عبيد وملك يمني

أو تزعمون أن بعض   ،تتصورون املخلوقات التي هي ملك حقيقي هلل رشكاءهفكيف 

األنبياء كاملسيح أو مالئكة اهلل أو بعض املخلوقات األُخرى كاجلن أو األصنام احلجرية  

 (1)(واخلشبّية رشكاءه، أال ساء ما حتكمون!! 

  وبذلك قربت الصورة هلم بحسب ما يعرفون من أنفسهم.. ومثل ذلك ما ورد يف 

بى ا  ﴿قوله تعاىل:   ى اِن    هللرضى ْستىِويى ْل يى ُجٍل هى لىام  لِرى ُجال  سى رى اكُِسونى وى اُء ُمتىشى كى ُجال  فِيِه رُشى ثىال  رى مى

ثىال  احْلىْمُد  ْعلىُمونى  هلل مى ْل أىْكثىُرُهْم الى يى  [ 29]الزمر:    ﴾بى

وعن اإلمام  ،  (2): )من عرف نفسه فقد عرف ربه(وهلذا ورد يف احلديث عن النبي  

اطلبوا العلم ولو بالصني، وهو علم معرفة النفس، وفيه معرفة الرّب  عيل أنه قال: )

 (3)  (عّزوجّل 

وقد سبق أن ذكرت لك قول بعض احلكامء يف سبل معرفة اهلل، وأن أوهلا وأيرسها  

ة اهلل  ملعرفهو تلك التقريبات التي وفرها اهلل تعاىل لنا من خالل معرفتنا بأنفسنا، فقد قال: )

أما القارص فهو ذكر األسامء  ، واآلخر مسدود  ،أحدمها قارص :سبحانه وتعاىل سبيالن

فإنا ملا عرفنا أنفسنا قادرين عاملني أحياء   ،والصفات وطريقة التشبيه بام عرفناه من أنفسنا 

..  ثم سمعنا ذلك يف أوصاف اهلل عز وجل أو عرفناه بالدليل فهمناه فهام قارصا ،متكلمني 

بل ال مناسبة بني  ، ياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من حياة اهلل عز وجل وقدرته وعلمهحألن 

 
 (  513/ 12تفسري األمثل، مكارم الشريازي )( 1)

 ( 32/ 2بحار األنوار )( 2)

 ( 32/ 2بحار األنوار )( 3)
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وفائدة تعريف اهلل عز وجل هبذه األوصاف أيضا إهيام وتشبيه ومشاركة يف   ، البعيدين

ٌء ﴾ ]الشورى:  ْ ِمْثلِِه يشى فهو حي ال   ، [11االسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال ﴿ لىْيسى كى

وكأنا إذا عرفنا أن اهلل تعاىل حي قادر عامل فلم نعرف إال   ..  كالقادرين وقادر ال  ، كاألحياء

ِميٌع ﴾ وال   هللأنفسنا ومل نعرفه إال بأنفسنا إذ األصم ال يتصور أن يفهم معنى قولنا ﴿إِنَّ ا سى

ولذلك إذا قال القائل كيف يكون اهلل عز وجل عاملا  ، األكمه يفهم معنى قولنا إنه بصري

كام تقدر   : فنقول ؟فكيف يكون قادرا : فإذا قال ، كام تعلم أنت األشياء : ولفنق ؟باألشياء

ثم   ، فيعلم أوال ما هو متصف به ،فال يمكنه أن يفهم شيئا إال إذا كان فيه ما يناسبه  ،أنت

فإن كان هلل عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه    ،يعلم غريه باملقايسة إليه

ثم قايس بني صفات اهلل تعاىل   ،فام عرف أحد إال نفسه  ،يف االسم مل يتصور فهمه البتة 

فتكون هذه معرفة قارصة يغلب عليها    ، وتتعاىل صفاته عن أن تشبه صفاتنا   ،وصفات نفسه 

عرفة بنفي املشاهبة وينفي أصل املناسبة مع املشاركة  فينبغي أن تقرتن هبا امل  ،اإلهيام والتشبيه 

 (1)(يف االسم 

ومن عرف  . من عرف نفسه بالفناء عرف ربه بالبقاء.ويف هذا املعنى قال بعضهم: ) 

ومن عرف نفسه باالفتقار قام هلل عىل قدم  .  نفسه باجلفاء واخلطأ عرف ربه بالوفاء والعطاء. 

 (2)(من سواهإىل  ت حوائجه ومن عرف نفسه ملواله، قل. االضطرار.

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعمم ذلك؛ فتقع يف التشبيه والتجسيم، كام فعل  

أولئك الذين راحوا يصفون اهلل تعاىل بام وجدوا عليه أنفسهم، كام عرب عن ذلك بعضهم،  

ُْم أىْعنُيٌ  ﴿: فقال تعليقا عىل قوله تعاىل ا أىْم هلى ْبطُِشونى هِبى ُْم أىْيٍد يى ا أىْم هلى ُْم أىْرُجٌل يىْمُشونى هِبى أىهلى

 
 ( 53املقصد األسنى )ص: ( 1)

 .87أمحد الرفاعي، حالة أهل احلقيقة مع اهلل، ص ( 2)
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ُكْم ُثمَّ كِيُدوِن فىالى ُتنْظُِرونِ  اءى كى ُعونى هِبىا ُقِل اْدُعوا رُشى ْسمى اٌن يى ُْم آذى ا أىْم هلى ونى هِبى   ﴾ ُيْبرِصُ

جل له، وال يد، وال عني، وال سمع  فأعلمنا ربنا جل وعال أن من ال ر: )[ 195]األعراف:  

فهو كاألنعام بل هو أضل، فاملعطلة اجلهمية: الذين هم رش من اليهود والنصارى  

  (1)واملجوس: كاألنعام بل أضل( 

وإياك أيضا أن تعمل عقلك أو تدع خليالك وكشفك وشهودك أن يتدخل يف معرفة  

أن رجال   ه أعلم خلقه به، وقد روي اهلل؛ فيصف اهلل تعاىل بام مل يصف به نفسه، ومل يصفه ب

: هل تصف ربنا نزداد له حبا  وبه معرفة؟ فغضب وخطب الناس، فقال:  لإلمام عيل قال 

)عليك يا عبداهلل بام دلك عليه القرآن من صفته، وتقدمك فيه الرسول من معرفته، فائتم  

وكن من   به، واستيضى بنور هدايته، فإنام هي نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت

الشاكرين، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس عليك يف الكتاب فرضه، وال يف سنة الرسول  

اهلل، وال تقدر عظمة اهلل عليه قدر عقلك، فتكون من  إىل  وأئمة اهلدى أثره، فكل علمه

اهلالكني.. واعلم يا عبد اهلل أن الراسخني يف العلم، هم الذين أغناهم اهلل عن ااِلقتحام عىل  

السدد املرضوبة دون الغيوب، إقرارا  بجهل ما جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب،  

نىا.. ) فقالوا: بِّ نَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد رى )آل عمران(، وقد مدح اهلل اعرتافهم بالعجز   (7.. آمى

، وسمى تركهم التعمق فيام مل يكلفهم البحث عن كنهه   عن تناول ما مل حييطوا به علام 

 (2)ا (رسوخ

 (3) صفوه عّز وجّل بام وصف به نفسه، وكّفوا عاّم سوى ذلك()اإلمام الكاظم:  وقال  

 
 ( 202/ 1التوحيد البن خزيمة )( 1)

 .55التوحيد، الشيخ الصدوق، ص ( 2)

 . 102، ص 1الكايف، ج ( 3)
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 (1)  ال تتجاوز يف التوحيد ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابه فتهلك()قال ألحد أصحابه: و

إّن اخلالق ال يوصف إالّ بام وصف به نفسه، وأّنى يوصف  )قال اإلمام الرضا: و

تدركه، واألوهام أن تناله، واخلطرات أن حتّده، واألبصار عن  الذي تعجز احلواس أن 

 (2)اإلحاطة به، جّل عاّم وصفه الواصفون، وتعاىل عاّم ينعته الناعتون(

سبحانك لو عرفوك لوصفوك بام وصفت به نفسك.. اللهم ال أصفك إالّ  )قال: و

 (3) بام وصفت به نفسك( 

 (4)  ال جتاوز ما يف القرآن()  تعاىل:، وقد وجده يصف اهلل قال ألحد أصحابهو

 (5) من وصف اهلل بخالف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية عىل اهلل( )قال: و

هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن تتحقق هبذا الركن من أركان  

املعرفة لتحمي نفسك من كل جهل ُدس يف الدواوين باسم العلم، فليس املطلوب منك أن  

كون ذا علم كثري، ولكن املطلوب أن تكون ذا علم صحيح.. فكل علم حيجب عنك ربك،  ت

 ويصفه بام ال يليق به، لن يزيدك عن ربك إال بعدا. 

 
 . 74التوحيد، الشيخ الصدوق: ص ( 1)

 . 60التوحيد، الشيخ الصدوق: ص ( 2)

 .  101، ص 1الكايف،ج ( 3)

 .  101، ص 1الكايف،ج ( 4)

 .  101، ص 1الكايف،ج ( 5)
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 الظهور والبطون 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن اسمي اهلل تعاىل ]الظاهر والباطن[،  

 وآثارمها يف النفوس املطمئنة الراضية. واحلقائق العرفانية املرتبطة هبام، 

اهلل عبارة عن رحلة  إىل    وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل مراحل السلوك

العوامل املرتبطة هبذين االسمني اجلليلني.. ذلك أن اهلدف من املعرفة هو ظهور  إىل  قدسية

ك هو عني جتيل اسم  احلقائق وجتليها ووضوحها وزوال كل اإلشكاالت املرتبطة هبا.. وذل

 اهلل ]الظاهر[ 

وهي يف نفس الوقت ممتلئة بالتقديس والتعظيم والتنزيه.. فلذلك ال يطمع السالك   

يف أن ُتكشف له كل األرسار، وال أن تنجيل أمام بصريته كل احلقائق.. وذلك هو عني جتيل  

 اسم اهلل ]الباطن[ 

با للبطون.. ويبقى  وبذلك فإن البطون يبقى مصاحبا للظهور، والظهور مصاح

السالك بني االنبهار والعجز والتعظيم والتقديس.. وتلك هي املعرفة باهلل تعاىل، والتي ال  

 هناية هلا. 

التعرف عىل اهلل تعاىل من  إىل  وهبذا املعنى ورد يف اآليات القرآنية الكثرية الدعوة

للعيان، ملن يريد أن يراه  خالل مظاهر الكائنات، فهي الدليل عليه، وكأنه ظاهر فيها متجل  

اْنُظرْ ﴿ببصريته، قال تعاىل: لِكى ملىُْحِي  إىل  فى ْوهِتىا إِنَّ ذى ْيفى حُيِْي اأْلىْرضى بىْعدى مى مْحىِت اهلل كى اِر رى آثى

ِديرٌ   قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى ُهوى عى  [ 50]الروم:   ﴾املْىْوتىى وى

اِت  إِنَّ ا ﴿للسموات واألرض أن تزوال:  هإمساكإىل  ل مشرياا وق وى امى هلل ُيْمِسُك السَّ

ا ُفور  يام  غى
لِ انى حى ْعِدِه إِنَُّه كى ٍد ِمْن بى ُهامى ِمْن أىحى كى تىا إِْن أىْمسى الى ئِْن زى لى اأْلىْرضى أىْن تىُزوالى وى ]فاطر:   ﴾ وى
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41 ] 

إِنَّ يِف  ﴿، والتي ال هناية هلا، وال لدالالهتا: ه الكثرية الدالة علي ه آياتإىل  ل مشريا ا وق

ْلِق ا ُع  خى نْفى ِري يِف اْلبىْحِر باِمى يى ْ تِي جتى اْلُفْلِك الَّ اِر وى النَّهى ْيِل وى ِف اللَّ اْختاِلى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى لسَّ

ا ِمْن ُكلِّ دى  يهى
بىثَّ فِ ْوهِتىا وى أىْحيىا بِِه اأْلىْرضى بىْعدى مى  فى

ٍ
اء  ِمْن مى

ِ
ء امى لى اهلل ِمنى السَّ ا أىْنزى مى ٍة  النَّاسى وى ابَّ

تىرْصِ  ْعِقُلونى وى ْوٍم يى اٍت لِقى يى اأْلىْرِض آلى  وى
ِ
ء امى نْيى السَّ ِر بى خَّ اِب املُْسى حى السَّ اِح وى يى ]البقرة:   ﴾ يِف الرِّ

164 ] 

األشياء بعني البصرية، ال بعني  إىل  ، أن ينظروا ه، وعن ظهورهوأمر املحجوبني عن 

نُْظُرونى أىفىالى ﴿ : فقال ، ه، واالستدالل هبا عليهالبرص وحده، للسري منها إلي ْيفى  إىل   يى بِِل كى اإْلِ

ْت ) ْت ) 17ُخلِقى ْيفى ُرفِعى  كى
ِ
ء امى إِىلى السَّ ْيفى ُنِصبىْت ) 18( وى بىاِل كى إىِلى اجْلِ إىِلى اأْلىْرِض  19( وى ( وى

ْت  ْيفى ُسطِحى  [ 20  -  17]الغاشية:   ﴾ كى

فة  وغريها من اآليات الكثرية التي جتعل الكون كله مرآة تتجىل فيها حقائق املعر

اإلهلية، فالكون كله كتاب للداللة عىل اهلل والتعريف به، لذلك كان من املستغرب أن جيهل  

 أحد ربه، وهو بذلك الظهور، كام قال الشاعر: 

 لقد ظهرت فال ختفى عىل أحد

 

 إالّ عىل أكمــه ال يبرصـــ القمرا   

 لكن بطـنت بام أظهرت حمتجـبا  

 

 كيف يبرص من بالعزة استرتا؟و  

العارفني باهلل، ونتيجة لليقني العظيم الذي حيصل هلم، ال يعرفون اهلل من  بل إن  

خالل كونه، وإنام يعرفون الكون من خالل معرفتهم باهلل، كام روي يف املناجاة املعروفة:  

كيف يستدل عليك بام هو يف وجوده مفتقر إليك، أ لغريك من الظهور ما ليس لك حتى  )

دليل يدّل عليك، ومتى بعدت حتى تكون  إىل  حتى حتتاج يكون هو املظهر لك، متى غبت 

 اآلثار هي التي توصل إليك( 
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لكن اهلل تعاىل مع ذلك، وبعزته وقدسه، حيجب من يستغرق يف األكوان، ويغفل عن  

احلقائق املختفية وراءها، وبذلك كان اهلل تعاىل ظاهرا للصادقني املخلصني، يرونه من خالل  

 آياته، ويف نفس الوقت باطنا عن الغافلني الذين انشغلوا باآليات عن صاحبها:  

ــعــوامل إال  ــك ال ــا خــلــقــت ل  م

 

 لرتاهــا بعني من ال يراهــا   

 فارق عنها رقي من ليس يرىض  

 

 حالة دون أن يرى موالها   

أهيا اإلنسان أن تنظر ماذا يف السموات  اهلل  أباح لك  وقد قال بعض احلكامء يف ذلك: ) 

واألرض من النور اللطيف الذي قامت به األشياء، وما أباح لك أن تقف مع ذوات  

 (1) (حتجب عن اللباملكونات، تقف مع القرش و 

وباطنها عربة،   ،األكوان ظاهرها غرةوعرب عن ذلك آخر بحكمة مجيلة قال فيها: )

 (باطنها كان عارفا حمبوبا إىل  فمن وقف مع ظاهرها كان حمجوبا، ومن نفذ 

موجود عند الناظرين يف صنعه مفقود عند   هللّن اوعرب عن ذلك آخر، فقال: )إ

 ( الناظرين يف ذاته

املوجودات  اتب اخللق يف التعرف عىل اهلل تعاىل من خالل آياته، فقال: )وذكر آخر مر

بأرسها، ملا كانت مظاهر احلق سبحانه وتعاىل، ومنازل تدليه ومرائي جتليه عىل تفاوت  

أوهلا:    ثالثة أقسام: إىل    درجتها، ومراتب تعيناهتا، انقسم الناس يف شهودهم للحق بحسبها 

أهل الشهود احلايل  . وثانيها  ر العامل عن رؤية معناه املقيم له.العامل املحجوب، انحجبوا بصو

. وثالثها:  املستهلكون يف اهلل تعاىل، نفوا وجود العامل، ومل يقروا بوجود يشء سوى احلق.

 (2) احلق يف جماليه(الذين رأوا أهل كامل الشهود، 

 
 .322إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 1)

 .526كامل الدين القاشاين، لطائف األعالم يف إشارات أهل اإلهلام، ص ( 2)
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مقام البقاء: يشهدون  أهل  وقال آخر مبينا مراتب السالكني يف حتققهم هبذه املعرفة: )

احلق بمجرد وقوع برصهم عىل الكون، فهم يثبتون األثر باهلل، وال يشهدون بسواه، إال أهنم  

لكامهلم يثبتون الواسطة واملوسوطة، فهم يشهدون احلق بمجرد شهود الواسطة أو عندها،  

ون  أهل السري من املريدين: يشهدو  بال تقديم، وال تأخري، وال ظرفية، وال مظروف..

الكون ثم يشهدون املكون عنده وبأثره، فيمتحق الكون من نظرهم بمجرد نظرهم إليه،  

أهل مقام الفناء: يشهدون احلق قبل شهود اخللق بمعنى: أهنم ال  . و وهذا حال املسترشفني. 

أصال ، إذ ال ثبوت له عندهم، ألهنم لسكرهتم غائبون عن الواسطة، فانون عن    يرون اخللق

 بحر األنوار، مطموس عليهم اآلثار، ويف هذا املقام قال بعضهم: ما  احلكمة، غرقى يف 

وأهل احلجاب من أهل الدليل والربهان: إنام يشهدون  . رأيت شيئا  إال رأيت اهلل قبله. 

 (1)(الكون، وال يشهدون املكون ال قبله وال بعده

ولئك الغافلون  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن تقع فيام وقع فيه أ

الذين تومهوا التناقض يف هذين االسمني، وذلك لضيق أفقهم عن معرفة احلقائق وجتلياهتا  

املختلفة، مع أنه كان يف إمكاهنم أن يضعوا لكل اسم من االسمني جماله اخلاص به، والذي  

 ال يزامحه فيه غريه، لينجيل التناقض. 

اهلل تعاىل هو  ) : ين االسمنيبعض جتليات هذإىل  وقد قال بعض احلكامء مشريا 

الظاهر فال خفاء يف جالل عزه،  وهو  الظاهر بالعلو والرفعة، والباطن بالعلم واحلكمة.. 

الظاهر بال خفاء، والباطن بنعت العالء وعز  وهو  إدراك حقه.. إىل  الباطن فال سبيل و

، والباطن  الظاهر باإلحياء وهو  الظاهر بالرعاية، والباطن بالوالية.. وهو  الكربياء.. 

الظاهر باألدلة،  وهو  الظاهر بال اقرتاب، والباطن بال احتجاب.. وهو  باإلماتة واإلفناء..

 
 .40ص  1إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ج ( 1)
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لظاهر  وهو  الظاهر باإلنعام، والباطن باإلكرام.. وهو  والباطن بالبعد عن مشاهبة اجلملة.. 

الظاهر ليس خيفى عليه يشء من شأهنم، وليس يدع  وهو  بأن رعاك، والباطن بأن كفاك..

يئا  من إحساهنم، والباطن يعلم ما ليس هلم به علم من خرساهنم ونقصاهنم فيدفع عنهم  ش

  (1) فنون حمنهم وأحزاهنم(

. فاسمه الظاهر يمحو ظهور  . )هو اهلل ظاهر يف بطونه، باطن يف ظهوره : وقال آخر

. واسمه الباطن يقتيض ظهور جتلياته،  .السوى ويبطنه، إذ ال ظاهر معه سبحانه وتعاىل 

حسها الظاهر، فلو بقي عىل ما كان عليه من البطون، ما عرف وال  إىل  يكون باطنا  بالنسبة ل

 (2)(عبد

هو الظاهر من جهة التعريف، والباطن من جهة التكييف، إذ كنه  ): وقال آخر 

باطن بحكمته أي سبب حكمته، فقد أظهر احلكمة    ،ظاهر بقدرته. وهو  الربوبية ال يكيف. 

 (3)  وأبطن القدرة(

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اجتامع هذين االسمني يف حمل واحد  

يقتيض رؤية خاصة جيتمعان فيها، بحيث يمكن أن ُيعرب عنها بالرؤية، كام يمكن أن ُيعرب  

ْيكى ﴿عنها بعدمها.. وإليها اإلشارة بقول موسى عليه السالم لربه:  بِّ أىِريِن أىْنُظْر إِلى   ﴾ رى

 [ 143ف:  ]األعرا 

فموسى عليه السالم كان يعلم استحالة الرؤية احلسية هلل تعاىل، ذلك أن اهلل تعاىل  

باطن، ويستحيل رؤية الباطن.. ولذلك طلب تلك الرؤية اخلاصة التي جيتمع فيها الظهور  

 
 . 101 – 99ص  6تفسري لطائف اإلشارات، ج ( 1)
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 مع البطون. 

  وقد أخربه اهلل تعاىل عن استحالة ذلك املطلب الذي طلبه بكامله، فاهلل تعاىل ال حياط 

به.. ولذلك دله عىل بعض آياته الدالة عليه، فاآليات هي املرائي التي يظهر فيها احلق من  

لىكِِن اْنُظرْ  ﴿غري تشبيه وال حتديد وال جتسيم، كام قال تعاىل:  ايِن وى ْن تىرى الى لى اجْلىبىِل فىإِِن  إىل  قى

ُه  بر ىىلَّ رى لىامَّ جتى ايِن فى ْوفى تىرى انىُه فىسى كى رَّ مى الى  اْستىقى لىامَّ أىفىاقى قى ا فى ِعق  ى صى رَّ ُموسى خى ا وى كًّ لىُه دى عى بىِل جى لِْلجى

ُل املُْْؤِمننِيى  أىنىا أىوَّ ْيكى وى انىكى ُتْبُت إِلى  [ 143]األعراف:   ﴾ ُسْبحى

والتجيل املراد هنا ـ أهيا املريد الصادق ـ ليس ما يذكره بعض املمتلئني بالتشبيه  

جتيّل احلقيقة الواحدة بأطوارها وأشكاهلا كتجيّل  ون أن )والتجسيم، أو أولئك الذين يذكر

 فاهلل تعاىل منزه عن كل ذلك. ، ( ماء البحر بصورة األمواج

فأبدى اهلل جّل ثناؤه بعض آياته، وجتىّل ربنا  وإنام املراد به ما فرسه اإلمام عيل بقوله: )

 ( للجبل فتقطع اجلبل فصار رميام  وخر موسى صعقا  

ر بعض آياته العجيبة للجبل، فاندك، وخر موسى عليه السالم صعقا،  فاهلل تعاىل أظه 

 (1)وليس املراد من ذلك ما ذكره املجسمة من أن اهلل تعاىل أبدى بعضه للجبل

  (2)(فتجىل خللقه من غري ان يكون يرى):  ومثله قوله 

  (3)(فتجىّل هلم سبحانه يف كتابه من غري ان يكونوا رأوه )عيل: اإلمام وقول 

 
من األحاديث املوضوعة يف ذلك ما رووه أنه )أخرج طرف اخلنرص، قال أمحد أرانا معاذ قال: فقال له محيد الطويل: ( 1)

ما تريد إىل هذا يا أبا حممد، قال: فرضب صدره رضبة شديدة، وقال من أنت يا محيد؟ وما أنت يا محيد؟ حيدثني به أنس بن 

 [ ( 125/ 3أمحد يف املسند: )] ( فتقول أنت ما تريد إليه مالك عن النبي 

 .  1ح9ب119علل الرشائع: ص( 2)

 . 2الفقرة147هنج البالغة: اخلطبة ( 3)
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 (1)(هبا جتىّل صانعها للعقول) : هوقول 

 (2) (متجٍل ال باستهالل رؤية) وقوله: 

وبمجدك الذي جتّليت به ملوسى كليمك عليه السالم يف طور  )ويف دعاء السامت: 

سيناء، وإلبراهيم خليلك عليه السالم من قبل يف مسجد اخليف، وإلسحاق صفيك  

 (3) (سالم يف بيت إيلعليه السالم يف بئر شيع، وليعقوب نبيك عليه ال 

، أو الظهور اخلاص، املراد منه ذلك الشعور  التجيل اخلاصوكل هذا مما يعرب عنه ب

باحلضور اإلهلي، والذي قد يطغى عىل كل كيان اإلنسان بحيث يصبح مستغرقا ال يرى غري  

 ربه.

قابليته  وبذلك فإن املراد من التجيل اإلهلي هو تلك احلالة التي تعرتي السالك بسبب  

للظهور اإلهلي اخلاص يف نفسه، فهو وإن كان قبل ذلك مؤمنا ومذعنا وموقنا، لكنه عند  

 التجيل يصبح أكثر إذعانا وإيامنا ويقينا. 

وهو يشبه يف ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من طلب إبراهيم عليه السالم ملزيد  

ا ﴿الطمأنينة بإحياء اهلل للموتى، كام قال تعاىل:  إِْذ قى ْيفى حُتِْي املْىْوتىى  وى بِّ أىِريِن كى اِهيُم رى لى إِْبرى

ْيكى  ُهنَّ إِلى ة  ِمنى الطَّرْيِ فىرُصْ الى فىُخْذ أىْربىعى ْلبِي قى ئِنَّ قى لىكِْن لِيىْطمى الى بىىلى وى ْ ُتْؤِمْن قى ملى الى أىوى ْل  قى  ُثمَّ اْجعى

ْأتِ  ا ُثمَّ اْدُعُهنَّ يى بىٍل ِمنُْهنَّ ُجْزء  ىلى ُكلِّ جى كِيمٌ عى ِزيٌز حى اْعلىْم أىنَّ اهلل عى ْعي ا وى ]البقرة:   ﴾ينىكى سى

260 ] 

فمع كون إبراهيم عليه السالم كان موقنا بإحياء اهلل للموتى، ولكنه أحب أن يعاين  

 
   186هنج البالغة: اخلطبة ( 1)

 .  4ح138ص1الكايف: ج( 2)

 . 418مصباح املتهجد: ص( 3)
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لىُكوتى  ﴿مشاهد ذلك، لتكون ضمن ما عرب عنه قوله تعاىل:  اِهيمى مى لِكى ُنِري إِْبرى ذى كى وى

اأْلىْرِض وى  اِت وى وى امى  [ 75]األنعام:   ﴾ لِيىُكونى ِمنى املُْوِقننِيى السَّ

لتجليات اهلل تعاىل التي يستدعيها ظهوره تتناسب مع  وهكذا، فإن معاينة املؤمنني 

بطونه.. والذي يدل عىل استحالة رؤية الذات اإلهلية.. فهي يف الغيب املطلق الذي ال يطمع  

 فيه طامع. 

جتليات اهلل تعاىل عليك، تكون بحسب   واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد كل هذا أن

قابليتك.. فلذلك إن أردت أن يتجىل عليك برمحته، فكن من املتحققني باألهلية هلا، كام قال  

اتِنىا  ﴿تعاىل:  ِذينى ُهْم بِآيى الَّ اةى وى كى ُيْؤُتونى الزَّ تَُّقونى وى ا لِلَِّذينى يى أىْكُتُبهى  فىسى
ٍ
ء ْ ْت ُكلَّ يشى ِسعى مْحىتِي وى رى وى

   [ 156]األعراف:   ﴾ ِمُنونى ُيؤْ 

ه  نوهكذا إن أردت أن يتجىل عليها بعفوه ومغفرته ولطفه وكرمه.. فلكل ذلك قواني

املرتبطة بك.. فكلام كنت أهال لنوع من أنواع التجيل، كلام حتقق لك.. فالعربة ليس بتجليه  

   املقدس.  فهو الظاهر الذي ال حيجبه يشء، ولكن العربة باستعداد مرآة قلبك لذلك التجيل 
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 العلم الواسع 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن علم اهلل تعاىل الواسع، والذي يشمل كل  

يشء دق أو جل، ويستوعب املايض واحلارض واملستقبل، وحييط بأصناف الكائنات  

 صغريها وكبريها.. وعن أثره يف النفس املطمئنة ورضاها. 

لك بأن يقني النفس املطمئنة بعلم رهبا الواسع  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر 

الشامل املحيط هو الذي جيعلها ممتلئة بالتسليم واإلذعان والطمأنينة له.. ذلك أهنا تعلم أنه  

 جيمع بني السعتني: الرمحة والعلم.. ومن مجع بينهام ال يصدر منه إال اخلري والفضل والكرم. 

ثب.. فاسأل من شئت من الناس عن  ولتعرف ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ عن ك

طبيب جيمع كل خربات األطباء وعلومهم، ويف نفس الوقت حيمل قلبا حنونا لطيفا عىل  

مرضاه، يتأمل آلالمهم، ويفرح ألفراحهم، ويستعمل كل الوسائل إلنقاذهم من عللهم..  

 فهل تراهم يفرحون به، ويرضون عنه أم ال؟ 

طبيب كثري الرمحة لكنه قليل العلم.. وبني  وإن شئت أن تزداد يقينا فخريهم بني 

طبيب كثري العلم لكنه قد يكون أقل من صاحبه رمحة.. فستجدهم خيتارون صاحب العلم  

 الكثري، ألن ختصصه يف علمه هو الذي يفيدهم، وهو الذي حيتاجون إليه. 

ت  وهلذا ترى األطباء يذكرون مع أسامئهم الشهادات العلمية التي نالوها، واملؤمترا

التي حرضوها، والكتب التي ألفوها، وعدد املرىض الذين أجروا هلم عمليات ناجحة،  

 وكل ذلك ليمألوا قلوب زبائنهم من املرىض ثقة يف علمهم. 

وهكذا غريهم من أصحاب الوظائف.. فكلمهم يقرون بأفضلية األعلم عىل غريه،  

 ة إليه أحسن قيام. ذلك أن علمه وخربته هي التي تتيح له أن يؤدي الوظائف املوكل
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وهلذا؛ فإن إيامن املؤمن اليقيني بعلم اهلل تعاىل الواسع الذي يشمل كل يشء يملؤه  

بالراحة والتسليم، ألنه يثق يف ربه، ويف ترشيعاته، ومقاديره، فيسلم هلا مجيعا سواء بسواء..  

  ألن الذي رشع هو نفسه الذي قدر.. وهو نفسه العليم بكل يشء.. باحلارض واملايض 

 واملستقبل. 

وهذه املعاين هي التي أشارت إليها املصادر املقدسة كثريا، لتتلقفها النفوس املطمئنة،  

فتسعد بخالقها العليم، وتفرح بعلمه وخربته ولطفه.. ألهنا األساس الذي تقوم عليه كل  

احلركات والسكنات يف الكون.. فهي حركات وسكنات مبنية عىل العلم الشامل الواسع  

 بكل اجلوانب.. وليست حركات اعتباطية، ال ُتعلم نتائجها. املحيط

ْعلىْمُه  ﴿ وهلذا يبرش اهلل تعاىل املؤمنني فيقول:  ا يِف ُصُدوِرُكْم أىْو ُتْبُدوُه يى ُقْل إِْن خُتُْفوا مى

ا هللا ا يِف اأْلىْرِض وى مى اِت وى وى امى ا يِف السَّ ْعلىُم مى يى  قىِديٌر  هللوى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى  [ 29]آل عمران:   ﴾ عى

تزكية النفس، واحلذر من اخلواطر السيئة،  إىل  فهذه اآلية الكريمة ال تدعو فقط

األماين  واطالع اهلل عليها، ولكنها تبرش املؤمنني بأن اهلل تعاىل عامل بام يف صدورهم من 

والطلبات والرغبات، والتي قد يستحون من ذكرها أو طلبها.. ولذلك يلبيها هلم يف الوقت  

الذي يشاء بناء عىل مصاحلهم.. وهلذا مل خيتم اهلل اآلية الكريمة بكونه رسيع احلساب، وإنام  

 ختمها ببيان قدرته املطلقة، وأخرب قبلها بعلمه بام يف السموات واألرض. 

نفسه، وعلمه  إىل    هلل تعاىل عن تلك األحاديث التي يتحدث اإلنسان هبا وهكذا خيرب ا

ْبِل  ﴿هبا، فيقول:  ْيِه ِمْن حى ُب إِلى نىْحُن أىْقرى ْسِوُس بِِه نىْفُسُه وى ا ُتوى نىْعلىُم مى انى وى ْنسى ْقنىا اإْلِ لى ْد خى قى لى وى

ِريِد  النفس واحلذر من   األمرين: تزكيةإىل  ، وهي مثل اآلية السابقة تدفع[16]ق:  ﴾اْلوى

االستجابة لوساوس النفس وخواطر السوء فيها.. وبني البشارة بأن اهلل تعاىل ال يعلم فقط  

 ما يف النفس، ولكنه قريب منها أيضا.. وذلك ما يشعرها بالطمأنينة والسكينة والرضا.
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وهو ال يشعرها بذلك فقط، وإنام جيعلها تقبل عىل كل األعامل الصاحلة بعيدا عن  

ياء والسمعة واألمراض النفسية، ألن الذي يراها ويصاحبها يف ذلك العلم هو رهبا  الر

 سبحانه وتعاىل. 

وهكذا خيربنا اهلل تعاىل يف آيات كثرية عن شمولية علمه لعامل الغيب والشهادة، وما  

بطن وما ظهر، وليس كعلم اخلالئق الذين ال تتاح هلم إال بعض الظواهر البسيطة املحدودة،  

افُِلونى   ﴿ قال تعاىل:  كام   ِة ُهْم غى ِن اآْلِخرى ُهْم عى ْنيىا وى ا ِمنى احْلىيىاِة الدر ْعلىُمونى ظىاِهر   [ 7]الروم:    ﴾يى

ى ا  ﴿ومن تلك اآليات قوله تعاىل:   ى ريى ُلوا فىسى ُقِل اْعمى املُْْؤِمنُونى    هللوى ُسوُلُه وى رى لىُكْم وى مى عى

درونى  رُتى سى الشَّ إىل  وى ْيِب وى امِلِ اْلغى ُلونى عى ُينىبُِّئُكْم باِمى ُكنُْتْم تىْعمى ِة فى ادى   ﴿ ، وقوله: [105]التوبة:  ﴾هى

اٍر )  هللا ُه بِِمْقدى  ِعنْدى
ٍ
ء ْ ُكلر يشى اُد وى ا تىْزدى مى اُم وى ا تىِغيُض اأْلىْرحى مى ِمُل ُكلر ُأْنثىى وى ْ ا حتى ْعلىُم مى امِلُ  8يى ( عى

ا  برُِي املُْتىعى ِة اْلكى ادى هى الشَّ ْيِب وى ْن ُهوى  9ِل ) اْلغى مى رى بِِه وى هى ْن جى مى ْولى وى َّ اْلقى ْن أىرسى اٌء ِمنُْكْم مى وى ( سى

ارِ  اِرٌب بِالنَّهى سى ْأتِينىا    ﴿، وقوله:  [10  -  8]الرعد:    ﴾ُمْستىْخٍف بِاللَّْيِل وى ُروا الى تى فى ِذينى كى الى الَّ قى وى

يْ  امِلِ اْلغى يىنَُّكْم عى
تىْأتِ يبِّ لى رى ُة ُقْل بىىلى وى اعى الى يِف  السَّ اِت وى وى امى ٍة يِف السَّ رَّ اُل ذى نُْه ِمْثقى ْعُزُب عى ِب الى يى

ُ إِالَّ يِف كِتىاٍب ُمبِنيٍ  الى أىْكربى لِكى وى ُر ِمْن ذى الى أىْصغى  [ 3]سبأ:  ﴾ اأْلىْرِض وى

بكل يشء، دقيقه  وهكذا يبني القرآن الكريم سعة العلم اإلهلي، وكونه حميطا 

قال تعاىل عىل  ام كه وفاحتته، ال هناية ملعلوماته وال حرص هلا، وجليله، وأوله وآخره، وعاقبت 

 ِعْلام  ﴾ ) عليه السالم لسان نبيه شعيب 
ٍ
ء ْ نىا ُكلَّ يشى بر ِسعى رى  ( 89ألعراف:  ا:﴿ وى

ليدل عىل أن سعة علم اهلل   [الواسع ]العليم[ باسمه ]اسم اهلل  وهلذا نرى اقرتان

ثىمَّ    هللوقيوميته، قال تعاىل:﴿ وى مع سعة فضله وترصيفه  مقرتنة   لروا فى أىْينىامى ُتوى املْىْغِرُب فى ُق وى املْىرْشِ

ْجُه ا لِيٌم﴾ )البقرة: هلل إِنَّ ا هلل وى اِسٌع عى  (  115وى

ا ا هللوقال عن هبة امللك:﴿ وى اُء وى ْن يىشى ُه مى لِيٌم﴾ )البقرة:  هلل ُيْؤيِت ُمْلكى اِسٌع عى  (  247وى
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بِيِل اوقال عن مضاعفة األجور: ُْم يِف سى اهلى ِذينى ُينِْفُقونى أىْموى ثىُل الَّ بٍَّة   هلل﴿ مى ثىِل حى مى كى

ا بٍَّة وى ُة حى ٍة ِمائى نىابِلى يِف ُكلِّ ُسنُْبلى ْبعى سى ا هللأىْنبىتىْت سى اُء وى ىْن يىشى
اِعُف ملِ لِيٌم﴾   هللُيضى اِسٌع عى وى

 (  261)البقرة: 

ْيطىاُن  اوقال عن هبة املغفرة والفضل:﴿ الشَّ  وى
ِ
اء ْحشى ْأُمُرُكْم بِاْلفى يى ْقرى وى ِعُدُكُم اْلفى   هلليى

ا فىْضال  وى ة  ِمنُْه وى ْغِفرى ِعُدُكْم مى لِيٌم﴾ )البقرة:   هلليى اِسٌع عى  ( 268وى

وهكذا يف كل آي القرآن الكريم، حتى يف اآلية التي ورد فيها اسم الواسع مضافا 

تىنُِبونى  ْ ِذينى جيى اِسُع  قرن بالعلم، قال تعاىل:﴿ الَّ بَّكى وى مى إِنَّ رى اِحشى إِالَّ اللَّمى وى اْلفى ْثِم وى
رى اأْلِ

بىائِ كى

اتُِكْم فىال  هى إِْذ أىْنُتْم أىِجنٌَّة يِف ُبُطوِن ُأمَّ أىُكْم ِمنى اأْلىْرِض وى ِة ُهوى أىْعلىُم بُِكْم إِْذ أىْنشى وا   املْىْغِفرى كر ُتزى

ى﴾ ) ِن اتَّقى ُكْم ُهوى أىْعلىُم بِمى فقد قرن تعاىل يف هذه اآلية بني سعة مغفرته  ، (32نجم:لاأىْنُفسى

 وبني علمه بخلقه. 

طرف،  إىل  فلذلك ال هناية ملعرفة اهلل وال حد هلا، ألن )كل سعة وإن عظمت فتنتهي 

طرف، فهو أحق باسم السعة، واهلل سبحانه وتعاىل هو الواسع املطلق،  إىل  والذي ال ينتهي 

طرف، فالزيادة عليه  إىل    أوسع منه ضيق وكل سعة تنتهي  ما هوإىل    ألن كل واسع باإلضافة

  (1)متصورة وما ال هناية له وال طرف فال يتصور عليه زيادة(

وانطالقا من هذا يبث القرآن الكريم يف روع املؤمنني األوصاف الكثرية الدالة عىل  

القرآنية لتكون  هذه السعة التي ال حدود تنتهي إليها، وجيعل ذلك يف كثري من الفواصل 

    هلل برهانا عىل ما اشتملت عليه اآلية من أمر أو تدبري، ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ إِنَّ ا
ٍ
ء ْ بُِكلِّ يشى

لِيٌم﴾ )  ( الذي ورد يف فاصلة عرشين موضعا يف القرآن الكريم. 75ألنفال: اعى

مأنينة  وغريها من املواضع القرآنية الكثرية التي تصف علم اهلل تعاىل، لتمأل املؤمن ط 

 
 .119املقصد األسنى: ( 1)
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ورضا عن ربه العليم بكل يشء.. وكيف ال يطمئن له أو يفرح به، وهو يرى اخللق يف الدنيا 

منبهرين بمن يكتشف اكتشافا علميا بسيطا حمدودا، ومع ذلك يكيلون له كل أصناف الثناء  

واملدح.. فكيف بالعليم بكل يشء.. والذي ال يعزب عنه يشء يف األرض وال يف السامء  

 مها. وال يف غري

ٍة  ﴿ىل بعض سعة العلم خللقه، فقال: ا وقد قرب اهلل تع رى جى ْو أىنَّامى يِف اأْلىْرِض ِمْن شى لى وى

ُت ا لاِمى ْت كى ا نىِفدى ُة أىْبُحٍر مى ْبعى ْعِدِه سى ُه ِمْن بى ُمدر اْلبىْحُر يى ٌم وى كِيٌم  هللإِنَّ ا هللأىْقالى ِزيٌز حى ]لقامن:   ﴾ عى

ْو   ﴿: وقال ،[27 لى يبِّ وى ُت رى لاِمى دى كى نْفى ْبلى أىْن تى نىِفدى اْلبىْحُر قى يبِّ لى ِت رى لاِمى ادا  لِكى انى اْلبىْحُر ِمدى ْو كى ُقْل لى

دا   دى ِه مى
تنص عىل أنه لو كانت تلك   ات الكريمةفهذه اآلي، (109الكهف:﴾ )ِجْئنىا بِِمْثلِ

له أقالما، النكرست األقالم، وفني  ، والشجر كهللالبحار ـ بجميع مياهها ـ مدادا  لكلامت ا

قائمة ال يفنيها يشء، ألن أحدا  ال يستطيع أن يقدر قدره، وال    هللماء البحر، وبقيت كلامت ا

   أن يثني عليه كام ينبغي، حتى يكون هو الذي يثني عىل نفسه. 

هلا،  وهذا جمرد مثال تقريبي؛ فعلم اهلل تعاىل تابع لذاته، وبام أن ذات اهلل ال حمدودية 

 وال إحاطة هبا، فعلمه كذلك. 

وهلذا كان من األصول الكربى للعرفان القرآين والنبوي اليقني التام بعلم اهلل تعاىل  

بكل اجلزئيات والتفاصيل املرتبطة باألشياء مجيعا، فاهلل تعاىل رب كل يشء، والعليم بكل  

ِّ ﴿يشء.. فـ  ا يِف اْلربى ْعلىُم مى يى ا إِالَّ ُهوى وى ْعلىُمهى ْيِب الى يى اتُِح اْلغى فى ُه مى ْسُقُط ِمْن  ِعنْدى ا تى مى اْلبىْحِر وى  وى

ابٍِس إِالَّ يِف كِتىاٍب ُمبِنيٍ  الى يى ْطٍب وى الى رى ِت اأْلىْرِض وى بٍَّة يِف ُظُلامى الى حى ا وى ْعلىُمهى ٍة إِالَّ يى قى رى   ﴾ وى

 [ 59]األنعام:  

فاحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقع يف ذلك اجلدال الذي وقعت فيه العقول  

حت تسقط حمدوديتها عىل ربه، فتتوهم جهله بالتفاصيل واجلزئيات،  املحدودة، حني را
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)ال يعزب عنه  واقتصار علمه عىل املجامع والكليات، وقد قال اإلمام عيل يف الرد عليهم: 

عدد قطر السامء، وال نجومها وال سوايف الريح يف اهلواء، وال دبيب النمل عىل الصفا، وال  

  (1)علم مساقط األوراق، وخفي األحداق(مقيل الذر يف الليلة الظلامء، ي

و قال: )احلمد هلل الذي يعلم عجيج الوحوش يف الفلوات، ومعايص العباد يف  

  (2)اخللوات، واختالف النينان يف البحار الغامرات، وتالطم املاء بالرياح العاصفات(

  (3)و قال: )قد علم الرسائر، وخرب الضامئر، له اإلحاطة بكل يشء(

َّ  ﴿سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عّز وجّل: و ْعلىُم الرسِّ ُه يى إِنَّ ْوِل فى ْر بِاْلقى هى ْ إِْن جتى وى

أىْخفىى  (4)الرّس ما كتمته يف نفسك، وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته()قال: ف[ 7]طه:   ﴾ وى

دُ ﴿ سئل عن قوله عّز وجّل: )و ا خُتِْفي الصر مى  وى
ائِنىةى اأْلىْعنُيِ ْعلىُم خى ،  [ 19]غافر:    ﴾ وُر  يى

 (5)الِشء وكأنه ال ينظر إليه، فذلك خائنة األعني(إىل  الرجل ينظر إىل  أمل تر) فقال: 

إىل   واحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جيرك احلرص عىل التعرف عىل حقائق األشياء 

البحث فيام ال قدرة لعقلك عىل بلوغه، فسلم لربك علمه الشامل لكل يشء، وال تبحث  

كيفية ذلك.. فأنت ال تزال يف مراحل تكوينك االبتدائي.. وعقلك وقلبك وكل  عن 

 لطائفك ليست مستعدة لتلقي كل احلقائق. 

لكن يمكنك أن تقرب ذلك للغافلني الذين ال تستطيع عقوهلم هضم احلقائق إال  

  أن  وا سورة اإلخالص ليعلمعليهم قرأ فتبعد تسويغها وتقريبها بام ييرس عليهم قبوهلا.. 

 
 .178هنج البالغة، خطبة ( 1)

 .198هنج البالغة، خطبة ( 2)
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 صفات اهلل تابعة لذات اهلل، وذات اهلل ال حتد وال تقيد، وال يقال عنها كيف، ومثلها صفاته. 

إن فالنا الراعي يدرك  ) وهذا اجلواب يريض العقل السليم ويغنيه، ألنه إذا قيل له: 

خفايا النظريات العلمية ودقائقها، بل يستطيع أن حيول منها واقعا ملموسا( جتده يستغرب،  

 كيف يكون هذا؟(  )ارا:ويسأل حمت

إن الدكتور الفالين يعلم كل ذلك( ال يستغرب وال ينكر وال يسأل  )لكن إن قيل له: 

 عن كيف وال أخواهتا. 

 فهو يدرك أن حقيقة الدكتور العلمية ختتلف عن حقيقة الراعي. 

وذلك نفس ما يقوله العقل السليم عن اهلل، فال يستغرب صفاته تعاىل وال يتعجب  

 جلاهل بذات اهلل أو بقدر اهلل. منها إال ا

ابى  يف  ولذلك قال تعاىل ِسْبتى أىنَّ أىْصحى اإلخبار عن قصة أصحاب الكهف:﴿ أىْم حى

با ﴾ )الكهف:  جى اتِنىا عى اُنوا ِمْن آيى ِقيِم كى الرَّ ْهِف وى (، أي ليس أمرهم عجيبا  يف قدرتنا  9اْلكى

ر وغري ذلك من اآليات  وسلطاننا، فإن خلق الساموات واألرض وتسخري الشمس والقم 

تعاىل؛ وأنه عىل ما يشاء قادر، وال يعجزه يشء أعجب من   هلل العظيمة الدالة عىل قدرة ا

 أخبار أصحاب الكهف. 

فلذلك أمرنا بتسبيح اهلل عند رؤية آياته حتى ننزهه من أن نحرص قدرته أو صفاته  

ْذُكرُ   يف حدود معينة، كام قال تعاىل عن العارفني:﴿  ِذينى يى ىلى ُجُنوهِبِْم    هللونى ا الَّ عى ُقُعودا  وى ِقيىاما  وى

ابى  ذى ِقنىا عى انىكى فى ا بىاطاِل  ُسْبحى ذى لىْقتى هى ا خى نىا مى بَّ اأْلىْرِض رى اِت وى وى امى ْلِق السَّ ُرونى يِف خى كَّ تىفى يى وى

 ( 191النَّاِر﴾ )آل عمران:

الواسع املحيط بكل  عدم حد اهلل بأي حدود، فاهلل هو إىل  فالتسبيح هو تنبيه العقل 

   يشء.
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وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن تتعجب أو تستغرب من علم اهلل تعاىل  

باملستقبل، أو باألشياء قبل حصوهلا، وتتوهم أن ذلك يتناىف مع احلرية التي أتاحها اهلل  

 اموا هبا. لعباده، أو أن اهلل تعاىل يعاقب عباده بحسب علمه فيهم، ال بحسب األعامل التي ق

فكل ذلك ناتج عن القياس الفاسد الذي ينشأ من مقارنة علمك أو علم اخللق بعلم  

 اهلل تعاىل.. ومها خمتلفان متاما، بل ال جمال للمقارنة بينهام..  

هؤالء الذين يتومهون أن علم اهلل تعاىل باألشياء قبل  إىل  ومع ذلك فإنك لو ذهبت

يسموهنم خرباء، حتى يتعرفوا من خالهلم عىل  لوجدهتم يلجؤون كل حني ملن  ، حصوهلا 

، حتى  إليهم  يف التحاليل السياسية والعسكرية والطبية وغريها فتجدهم يرجعون    ؛املستقبل

أن أقواهلم التي حتاول استرشاف املستقبل بناء عىل الواقع تصبح هي الواقع الذي يؤثر يف  

 كل املجاالت. 

باحتامل ارتفاع عملة معينة ليحول   فلذلك يكفي أن يقول اخلرباء االقتصاديون

ويكفي أن يوجه اخلرباء السياسيون حادثة معينة توجيها خاصا . قبلة.إىل  السوق من قبلة 

 .  عامل آخر.إىل  ليتحول العامل

اخلرباء يف كل املجاالت، ألن علم اخلبري مبني عىل  إىل   بل إنا يف حياتنا العادية نرجع

 خلربة والتجربة واملعايشة التي حتول من تنبؤاته علام حمققا. الواقع ال عىل اخليال، ومؤيد با 

وانطالقا من هذه اخلربة اهلزيلة التي منحها اإلنسان، والتي من خالهلا استطاع أن  

يسترشف كثريا من خبايا املستقبل، نتساءل عن التعجب من خربة اهلل، وعن سؤال: كيف؟  

 عن خربة اهلل. 

كيف ال يعلم   ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة،  فاهلل تعاىل الذي خلق اإلنسان،

ُهوى اللَّطِيُف اخْلىبِرُي﴾ )امللك:  لىقى وى ْن خى ْعلىُم مى  ( 14مستقبل اإلنسان، قال تعاىل:﴿ أىال يى
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وذلك، كام أن صانع اآللة وخمرتعها هو خبري بإمكانيتها، وبام حيصل هلا من عطب،  

جزء منه، بخالف من يتعامل معها تعامل   وبام يؤول إليه أمرها، فيتعامل معها، وكأهنا 

 املستهلك الذي ال يرى منها إال جانبها املنفعي املحدود. 

اخلبري،  إىل    وللفرق بني علم اخلبري وعلم غريه أمر اهلل تعاىل طالب معرفة اهلل بالرجوع 

اِت وى  وى امى لىقى السَّ ا  وهو العامل باهلل العارف به املصاحب له، قال تعاىل:﴿ الَِّذي خى مى اأْلىْرضى وى

برِيا ﴾ )الفرقان:  اْسأىْل بِِه خى مْحىُن فى ْرِش الرَّ ىلى اْلعى ى عى اٍم ُثمَّ اْستىوى ْينىُهامى يِف ِستَِّة أىيَّ  ( 59بى

ولذلك خيربنا اهلل تعاىل يف معرض احلديث عن أحكامه عن خربته بأعامل خلقه، ألن  

 العامل بذوات اخللق أعلم بأعامهلم: 

اهلل تعاىل جلواز تزين النساء بعد انتهاء إحدادهن، قال تعاىل:﴿  ففي معرض ذكر 

ا إِذى رْشا  فى عى ةى أىْشُهٍر وى بَّْصنى بِأىْنُفِسِهنَّ أىْربىعى ى اجا  يىرتى ُرونى أىْزوى يىذى فَّْونى ِمنُْكْم وى ِذينى ُيتىوى الَّ لىْغنى   وى بى

ْلنى يِف أىنْ  يامى فىعى
ْيُكْم فِ لى لىُهنَّ فىال ُجنىاحى عى اأىجى برٌِي﴾   هلل ُفِسِهنَّ بِاملْىْعُروِف وى ُلونى خى باِمى تىْعمى

 ( 234)البقرة: 

وهي حتمل عتابا مبطنا ملن ينكر عليهن، ألن يف إنكاره تعديا عىل اهلل، فاهلل هو اخلالق  

 اخلبري بخلقه، وهو أعلم بام يف نفوسهم وبواطنهم، وله وحده احلق يف اإلنكار أو عدمه. 

ا  ويف معرض ذكره للصدقا  إِْن خُتُْفوهى نِِعامَّ ِهيى وى اِت فى قى دى ت قال تعاىل:﴿ إِْن ُتْبُدوا الصَّ

ا يِّئىاتُِكْم وى نُْكْم ِمْن سى ُر عى فِّ ُيكى رْيٌ لىُكْم وى اءى فىُهوى خى رى ا اْلُفقى ُتْؤُتوهى بِرٌي﴾   هلل وى ُلونى خى باِمى تىْعمى

الصدقات أو إخفائها  (، فاهلل تعاىل عقب عىل هذا السلوك الذي هو إظهار 271)البقرة: 

بكونه خبريا، وكأنه خيرب من أظهر الصدقات بأن اهلل خبري يعلم نيته يف إخراجه هلا عالنية..  

خبري يميز  إىل  فالعالنية ال تدل بحد ذاهتا عىل اإلخالص أو عىل الرياء، وهلذا فهي حتتاج

 بينهام.
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بوي عظيم.. فهي  وهلذه الفاصلة املرتددة يف هذه اآليات وغريها تأثري سلوكي تر

تريب املؤمن عىل مراعاة خربة اهلل ببواطن األشياء.. وذلك ما جيعله يتقن العمل ظاهرا  

 وباطنا، فال تشغله حروفه عن مقاصده، وال ظاهره عن باطنه.

  وترد خربة اهلل تعاىل يف القرآن الكريم مقرونة بلطفه وعلمه يف مواضع كثرية للتنبيه 

العلم الواسع من جهة، وال يصدر منها إال اللطف من جهة  إىل  أن هذه اخلربة مستندةإىل 

 أخرى، فهي خربة علمية عملية: 

ُهوى اللَّطِيُف اخْلىبِرُي﴾   لىقى وى ْن خى ْعلىُم مى وقد مجع اهلل تعاىل بينها مجيعا يف قوله:﴿ أىال يى

ُرو14)امللك: ُكْم أىِو اْجهى ْولى وا قى أىرِسر اِت  ( والتي جاءت عقب قوله تعاىل:﴿ وى لِيٌم بِذى ا بِِه إِنَُّه عى

ُدوِر﴾ )امللك:  (  13الصر

وكأهنا بذلك تعلل رس علم اهلل برس العباد وجهرهم وبذات صدورهم، فاهلل هو  

اخلالق، وهو اللطيف الذي لطف يف خلقهم بتلك الصورة، وهو اخلبري بمصاحلهم  

 وأحواهلم وترصفاهتم عند فعلها أو قبل فعلها.

ا    عليه السالم للطف باخلربة يف حكايته عن موعظة لقامن  اوقال تعاىل قارنا   البنه:﴿ يى

اِت أىْو يِف اأْلىْرِض يى  وى امى ٍة أىْو يِف السَّ ْخرى تىُكْن يِف صى ٍل فى ْردى بٍَّة ِمْن خى الى حى ىا إِْن تىُك ِمْثقى هنَّ
ْأِت  ُبنىيَّ إِ

بِرٌي﴾ )لقامن:  هللإِنَّ ا هللهِبىا ا  ( 16لىطِيٌف خى

 ري بموضعها لطيف بوضعها املوضع املناسب هلا.  فاهلل تعاىل خب 

ُهوى   اُر وى وقال تعاىل يف تعليل إدراكه لألبصار، وعدم إدراكها له:﴿ ال ُتْدِرُكُه اأْلىْبصى

ُهوى اللَّطِيُف اخْلىبِرُي﴾ )األنعام:  ارى وى  ( 103ُيْدِرُك اأْلىْبصى

باده رفيق هبم خرب  فعدم إدراك العباد هلل معلل بلطف اهلل وخربته، فاهلل لطيف بع

 ضعفهم عن إدراكه فحرمهم منه يف الدنيا لطفا ورفقا ال شحا وبخال، فهو الكريم اجلواد. 
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وقال تعاىل عن لطفه املقرتن بخربته يف النظام واإلبداع الذي زين به السامء  

رى أىنَّ ا ْ تى ُتْصبُِح اأْلىْرُض خُمْ  هللواألرض:﴿ أىملى اء  فى  مى
ِ
ء امى لى ِمنى السَّ ة  إِنَّ اأىْنزى َّ برٌِي﴾   هللرضى لىطِيٌف خى

 (  63)احلج:

ْعلىُم   هلل وقال تعاىل قارنا بني العلم واخلربة:﴿ إِنَّ ا يى ْيثى وى ُل اْلغى ُينىزِّ ِة وى اعى ُه ِعْلُم السَّ ِعنْدى

ا تىْدِري نىْفٌس بِأىيِّ أىْرضٍ  مى دا  وى ا تىْكِسُب غى اذى ا تىْدِري نىْفٌس مى مى اِم وى ا يِف اأْلىْرحى ُوُت إِنَّ امى   هلل  متى

بِرٌي﴾ )لقامن:  لِيٌم خى  ( فقد علل تعاىل علمه بمستقبل األشياء بعلمه هبا وخربته. 34عى

علم اهلل وخربته:﴿  إىل  وقال تعاىل مرجعا رس خلق البرش عىل هذه الصور املختلفة 

ْلنىاُكمْ  عى جى ُأْنثىى وى ٍر وى ْقنىاُكْم ِمْن ذىكى لى ىا النَّاُس إِنَّا خى ا أىهير ُكْم ِعنْدى  يى مى ُفوا إِنَّ أىْكرى ارى لى لِتىعى
بىائِ قى  ُشُعوبا  وى

اُكْم إِنَّ ا هللا بِرٌي﴾ )احلجرات:  هللأىْتقى لِيٌم خى  (  13عى

وغريها من اآليات الكريمة التي تعمق معاين علم اهلل الواسع سواء يف تفاصيله، أو  

 قلوب املؤمنني فرحا برهبم،  يف جماالته، أو يف التوقيتات املرتبطة به.. وكل ذلك مما يمأل 

   وحبا له، وسعادة به.
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 اإلرادة النافذة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن إرادة اهلل تعاىل ومشيئته وجماالهتا  

وعالقتها باملقادير املختلفة، وعالقتها باحلرية اإلنسانية، وعالقتها بعد ذلك كله وقبله  

 برىض النفس وطمأنينتها. 

عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الرس األكرب يف طمأنينة النفس وسالمها  وجوابا 

غريه..  إىل  واستقرارها، بل الرس الوحيد، هو شعورها بكامل رهبا وعظمته وعدم حاجتها 

ألن كل مطالبها عنده، وكل حاجاهتا لديه، وذلكـ  كام يقتيض علم اهلل تعاىل الواسع املحيط،  

تيض كذلك إرادته النافذة التي ال يزعجها أو يقهرها أو يكرهها  وقدرته املطلقة التامة ـ يق

 يشء.  

ذلك أنه ال ينفع علم العامل، وال قدرة القادر، إذا كان صاحب إرادة متذبذبة ضعيفة،  

سنن حمكمة، أو قوانني ضابطة، وذلك مما  إىل  ختتلف باختالف مزاجه، من دون أن تستند

جاء تقلبه كل حني بحسب األمزجة املتقلبة، ال بحسب  رياح هوإىل   جيعل الراكن إليه راكنا 

 القوانني الثابتة. 

ولذلك كان فرح املؤمن بإرادة اهلل، واتساعها لكل يشء مثل فرحه بعلم ربه وقدرته  

كل املصالح التي  إىل  ولطفه وحكمته.. ذلك أن اإلرادة هي التي توجه املقادير اإلهلية

 تقتضيها. 

إىل   ادة اإلهلية وينزعجون منها؛ فسبب ذلك يعودأما الذين يشاغبون يف اإلر

أوهامهم التي جعلتهم ال يقّدرون اهلل حق قدره، فتومهوا أن إرادة اهلل تلغي إرادهتم.. ولو  

أهنم أعملوا عقوهلم لعلموا أهنم أحرار يف كل ما يقومون به، والدليل عىل ذلك حريتهم  
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 دون أن يقهرهم قاهر، أو يكرههم أحد. التي يبدوهنا يف جدهلم وشغبهم عىل احلقائق، من 

أنفسهم، وإىل تعاملهم مع أصحاب اخلربات املختلفة، وكيف  إىل  ولو أهنم عادوا

يسلمون هلم شؤوهنم، بل كيف يستشريوهنم يف الصغري والكبري، بل كيف يدفعون إليهم  

املؤمن    األموال ألجل أن يتحكموا فيهم بحسب ما متليه عليهم خربهتم.. لعلموا أن تسليم

 نفسه هلل، وتوكيله كل شؤونه إليه، وتفويضه كل أموره إليه من هذا اجلنس..  

بل إن املؤمن يف ذلك أحكم وأعقل ألنه أسند شؤونه للعامل احلقيقي الذي ال يغيب  

 عنه يشء.. وصاحب اإلرادة النافذة الذي ال يزعجه أو يقهره عنها يشء. 

األنبياء والصاحلني، ومراعاهتم لرد كل يشء    وهلذا يرد يف القرآن الكريم اإلخبار عن

هلل، باعتباره صاحب املشيئة النافذة، وباعتبارهم ال حول وال قوة هلم من دونه، ومن ذلك  

مرص:﴿  إىل  ملا التقى بأهله، وطلب منهم الدخول عليه السالميوسف ما ورد يف قصة 

اءى ا  ( 99)يوسف: ﴾   آِمننِيى  هللاْدُخُلوا ِمرْصى إِْن شى

فمع أن يوسف عليه السالم كان عزيز مرص، وكان لديه سلطان كبري فيها إال أنه  

ملعرفته باحلقائق، وتأدبه معها، علم أن كل ذلك غري كاف يف حتقيق مراده، من دون إرادة  

 نفسه.إىل   اهلل تعاىل ومشيئته؛ فلذلك وكل األمر إليه، ومل يكله

عليه  يف استجابته للخرض  وقوله    ، عليه السالمعن موسى  مثل ذلك حكى اهلل تعاىل  و

اءى االسالم  تىِجُديِن إِْن شى ال أىْعيِص لىكى أىْمرا    هلل :﴿ سى ابِرا  وى  ( 69)الكهف:  ﴾ صى

اءى   :، وأدبه مع اهلل يف ذلك الرد رده عىل الشيخ الصالحمثله ذكر و تىِجُديِن إِْن شى ﴿ سى

﴾ )القصص: ِمنى الصَّ  هللا نيى  ( 27احِلِ

ُر   يف استجابته لوالده:  عليه السالم إسامعيل مثله حكى عن و ا ُتْؤمى ْل مى ا أىبىِت اْفعى ﴿ يى

اءى ا تىِجُديِن إِْن شى ﴾ )الصافات:    هللسى ابِِرينى  ( 102ِمنى الصَّ
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ومن األمثلة عىل ذلك  يف كل األمور، اهلل إىل  يرد املشيئة  رسول اهلل ولذلك كان 

أال هل من مشمر للجنة، فإن اجلنة ال خطر هلا، هي ورب الكعبة نور  )صحابه:ألقوله 

يتألأل، ورحيانة هتتز، وقرص مشيد، وهنر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء مجيلة،  

وحلل كثرية، ومقام يف أبد يف دار سليمة، وفاكهة وخرضة، وحربة ونعمة، يف حملة عالية  

  (، قال القوم: هللقولوا: إن شاء ا) نحن املشمرون هلا(، قال: هلل نعم يا رسول ا )هبية(، قالوا:

  (1)(هلل )إن شاء ا

(،  هلل ال بأس طهور إن شاء ا):ودخل مرة عىل بعض األعراب يعوده، فقال له 

)طهور، بل هي محى تفور، عىل شيخ كبري، تزيره   وكان األعرايب جلفا غليظا، فقال:

  (2)فنعم إذن()القبور(، قال:

  هللإن شاء ا هللإين وا):يراعي االستثناء بمشيئة اهلل يف كل أحواله، قال  وكان 

 (3) ال أحلف عىل يمني فأرى غريها خريا  منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها(

 (4) اشفعوا تؤجروا ويقيض اهلل عىل لسان نبيه ما يشاء( )وقال: 

، وإين أريد إن شاء اهلل  لكل نبي دعوة مستجابة دعا هبا يف أمته فاستجيب له)وقال: 

 (5) تعاىل أن أدخر دعويت شفاعة ألمتي يوم القيامة( 

منزلنا غدا  ) إنا قافلون غدا إن شاء اهلل( وقال ملا قدم مكة:)وقال ملا حارص الطائف: 

هذا مرصع فالن غدا إن شاء اهلل، وهذا مرصع  )إن شاء اهلل بخيف بني كنانة( وقال يوم بدر:

 
 رواه ابن ماجة.( 1)

 رواه البيهقي.( 2)

 رواه البخاري ومسلم.( 3)

 رواه البخاري ومسلم.( 4)

 رواه البخاري ومسلم.( 5)
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إنكم تسريون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون  )ال يف بعض أسفاره:فالن إن شاء اهلل(، وق

  (1)وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون()املاء غدا إن شاء اهلل(، وقال يف زيارة املقابر:

اهلل تعاىل  إىل  أثر التقصري يف رد املشيئة يدل عىل ما املقدسة بل قد ورد يف النصوص 

صحاب اجلنة الذين أقسموا ليجذن ثمرها ليال ،  قوله تعاىل عن أكمن عدم حتقق املطالب، 

ْستىْثُنونى  ال يى (، أي  18)القلم: ﴾  لئال يعلم هبم فقري وال سائل، وال يتصدقوا منه بِشء:﴿ وى

ا طىائٌِف ِمْن   لىْيهى فيام حلفوا به، بأن يقولوا: إن شاء اهلل، ثم قال بعدها مبارشة:﴿ فىطىافى عى

ُهْم  بِّكى وى  ي أصابتها آفة أهلكتها. أ(، 19)القلم:   ﴾نىائُِمونى رى

أولئك املرشكني الذين تعللوا  إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادق ـ فاحذر أن تكون ك

اءى اهلل  ﴿عايص، وقالوا:  املعىل اقتحام    ة اهلل تعاىلبإراد ْو شى  نىْحُن    لى
ٍ
ء ْ بىْدنىا ِمْن ُدونِِه ِمْن يشى ا عى مى

الى  اُؤنىا وى الى آبى  وى
ٍ
ء ْ ْمنىا ِمْن ُدونِِه ِمْن يشى رَّ اءى اهلل  ﴿، وقالوا: [35]النحل:  ﴾ حى ْو شى ْكنىا   لى ا أىرْشى مى

 
ٍ
ء ْ ْمنىا ِمْن يشى رَّ الى حى اُؤنىا وى الى آبى  [ 148]األنعام:  ﴾وى

فهؤالء أصحاب جدل ومشاغبون، وهم يكذبون عىل أنفسهم، ألهنم لو آمنوا بإرادة  

قبلها ومعها بأوامره احلكيمة، ورشيعته العادلة، ولوحدوه بالعبادة،  اهلل تعاىل النافذة، آلمنوا  

 ولرتكوا تلك األصنام التي سلموا أمورهم إليها. 

وهم يف ذلك يشبهون ذلك األستاذ الذي رشح لتالميذه كل الدروس، وعلمهم كل  

ر  العلوم، وأقام عليهم احلجة يف ذلك.. ثم أخربهم أن هناك امتحانا ينتظرهم، وهم أحرا

فيه.. فمن بذل جهده، فلنفسه، ومن قرص فعليها.. وأن تقصريهم أو نجاحهم لن يرضه  

 شيئا، بل الرضر أو النفع املجرد سيكون هلم وعليهم.  

االجتهاد والبذل، راحوا يفهمون ما  إىل  وبدل أن يكون هذا التنبيه حمذرا ودافعا هلم 

 
 رواه مسلم.( 1)
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وه بعد رسوهبم أنه هو الذي أتاح  شاءوا من كالم أستاذهم دون أن يستوعبوه مجيعا.. فأخرب

 هلم ذلك، وأن مشيئته هي التي قهرهتم عىل أن يقعوا فيام وقعوا فيه. 

نىا إِْن  ﴿: ولذلك رد اهلل تعاىل عىل املرشكني بقوله ُتْخِرُجوُه لى ُكْم ِمْن ِعْلٍم فى ْل ِعنْدى هى

ُْرُصونى  إِْن أىْنُتْم إِالَّ ختى تَّبُِعونى إِالَّ الظَّنَّ وى  [ 148األنعام: ]  ﴾تى

إال كذب منهم  وصدق اهلل العظيم يف رده، فام كانت تلك احلجج التي أوردوها 

الرزاق؟.. ومل  اهلل تعاىل هو  وختريص.. وإال فلم يسعون يف أرزاقهم مع أهنم يعلمون أن

الطبيب؟.. ومل يسعون يف حفظ  اهلل تعاىل هو  يسعون يف عالج أنفسهم مع أهنم يعلمون أن

إىل   مل مل يوكلوا كل ذلكو احلفيظ؟.. اهلل تعاىل هو  ملهالك مع أهنم يعلمون أنأنفسهم من ا

 كام أوكلوا أمر اهلداية والضالل؟ اهلل تعاىل 

كان يف إمكاهنم أن خيتاروا مشيئة اهلداية بدل مشيئة الضالل.. ومشيئة السعادة  لقد 

ألهوائهم اختاروا  بدل مشيئة الشقاء.. لكنهم لتخرصهم وكذهبم عىل أنفسهم، واتباعهم 

 . رهبم  املشيئة التي تسخط

هم يف ذلك مثل ذلك األستاذ الذي وضع امتحانا لطلبته.. هو يعرف مستوياهتم،  و

ويميز املجتهد منهم من الكسول، ولكنه لعدله بدل أن حيكم لكل واحد منهم بام يعلمه راح  

 النجاح، أو نجد الرسوب. خيتربهم، ويرتك هلم الفرصة ليختاروا أحد النجدين.. نجد 

فمن اختار منهم نجد النجاح ريض عنه، وقربه، ووهبه من التزكية ما يرفع مستواه،  

ومن اختار منهم نجد الرسوب، أو قعد من دون أن جييب..  .  أو يؤهله للوظائف الكريمة.

 فاألستاذ كذلك ال يتدخل يف شأنه.. ألنه وإن خالف رضاه، مل خيالف إرادته.. 

راد متييز الصادقني من تالميذه من الكاذبني، ولذلك منح احلرية للجميع  ذلك أنه أ

ليعربوا بمحض إرادهتم، ال بام يمىل عليهم.. فال يمكن ألحد أن يعرب عام ختتلج به جوانحه،  
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 حتت سيف اإلكراه والقهر.. ولذلك مل خيرج الراسبون عن مشيئته، وإن خرجوا عن رضاه. 

حتى تتحقق هلم   ه وإرادت ه تخىل عن مشيئتيأن  هبم ر لذلك كان الذين يريدون من

احلرية، وامهون وكاذبون عىل أنفسهم.. ذلك أهنم يشعرون باحلرية، ويفرقون بني أعضائهم  

التي تعمل من دون إرادهتم، وأعضائهم التي ال تتحرك إال برضاهم ورغبتهم.. ويعلمون  

 رغباهتم.  اسبهم إال عىل ما كسبت أيدهيم، وحتركت به حيال  رهبم أن

ولو أهنم عادوا لعقوهلم لتخلوا عن تلك الكربياء التي متأل جوانحهم، والتي تزعم  

هلم أن الكامل يف أن يسلم رهبم كونه إليهم ليديروه بمحض رغبتهم، من غري أن يعرفوا  

   جهلهم وعجزهم وقصورهم..

اية والضالل،  معامل اهلدولو أهنم أعملوا عقوهلم لعلموا أن اهلل تعاىل وضع خللقه كل  

الرسل الذين يبينون احلقائق، وترك يف نفس الوقت الفرصة ملن يضلهم، ألنه   هلم أرسلو

ال يتحقق التمييز إال بتوفر السبل الكثرية التي جتعل اإلنسان خيتار بمحض إرادته ما متيل  

إله   إىل  .. ولن ينضمه عن اختبار ربه أو إرادته إليه نفسه.. وعندما خيتار، لن خيرج اختيار

 نافذة فيه. ه .. وتظل إرادتا لربه الرش كام يقول املرشكون.. بل يظل عبد

ىذى  ﴿: ، فقالذلك اهلل تعاىل لقد ذكر اءى اختَّ ْن شى ٌة فىمى رى
ِذِه تىْذكِ بِيال  )إىل  إِنَّ هى ِه سى بِّ (  29رى

اءى اهلل  اُءونى إِالَّ أىْن يىشى ا تىشى مى يام  )  هللإِنَّ ا وى
كِ يام  حى

لِ انى عى  [ 31 -   29]اإلنسان:   ﴾( 30كى

املىنِيى )  ﴿:  وقال ْستىِقيمى )27إِْن ُهوى إِالَّ ِذْكٌر لِْلعى اءى ِمنُْكْم أىْن يى ىْن شى
اُءونى  28( ملِ ا تىشى مى ( وى

اءى اهلل املىنِيى )  إِالَّ أىْن يىشى بر اْلعى  [ 29  -  27]التكوير:    ﴾( 29رى

ثبت املشيئتني: مشيئة اهلل تعاىل، ومشيئة عباده، وخترب أن  فهذه اآليات الكريمة ت

مشيئة العباد ال تتناقض مع مشيئة رهبم، وإال كان اهلل تعاىل مكرها عىل ما مل يرده، وذلك ال  

 يتناسب مع الكامل اإلهلي. 
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ولذلك كان املنرصف عن اهلل بسبب هذا أو غريه منسجام متاما مع ما يريده اهلل تعاىل  

ولذلك  أكرم من أن تتنزل عىل املنحرفني واملستكربين.. ذلك أن هداية اهلل تعاىل ويشاؤه، 

يتخلوا عن كربيائهم وطغياهنم  ، حتى نصب هلم العقبات التي حتول بينهم وبني اهلداية 

ونى يِف اأْلىْرِض  ﴿: ، كام عرب عن ذلك قوله تعاىلوجربوهتم ُ ربَّ تىكى ِذينى يى ايِتى الَّ ْن آيى ُف عى أىرْصِ سى

بِيال  وى بِ  تَِّخُذوُه سى ْشِد الى يى بِيلى الرر ْوا سى رى إِْن يى ٍة الى ُيْؤِمنُوا هِبىا وى ْوا ُكلَّ آيى رى إِْن يى رْيِ احْلىقِّ وى ْوا  غى رى إِْن يى

افِلِنيى   ا غى نْهى اُنوا عى كى نىا وى
اتِ ُبوا بِآيى ذَّ ُْم كى لِكى بِأىهنَّ بِيال  ذى تَِّخُذوُه سى يِّ يى بِيلى اْلغى  [ 146اف:  ]األعر  ﴾سى

وليمة، فحرض األمراء والعلامء واحلكامء،  إىل  مثل رجل دعا قوما يف ذلك إن مثلهم 

وكانوا كلهم بأحسن مظهر.. ثم جاء بعض الناس بثياب قذرة، تفوح منها الروائح الكرهية،  

وكان لسانه ممتلئا بالفحش والبذاءة.. فهل يمكن ملثل هذا أن يشارك يف تلك الوليمة؟..  

 ألحد من الناس أن يرىض باجللوس بجانبه؟وهل يمكن 

الوليمة مل يكن للداعي  إىل  لكنه لو ذهب، وتطهر، وغسل ثيابه، وطهر لسانه، وعاد

رد أولئك لذواهتم،  ي مل  فاهلل تعاىل  ..  مع اخللق  وهكذا األمر.  الكريم أن يرفضه، وال أن يرده.

فعل ذلك هبم    ه ، ولكنالذي خلقهم ورزقهم ووفر هلم كل احلاجاتوهو  فعل ذلك  يوكيف  

أول من  لكان اهلل تعاىل  ملا اختاروه ألنفسهم من الكرب والضالل.. ولو أهنم ختلوا عن ذلك 

 وسعت كل يشء. ه شملت كل يشء، ورمحت هيقبلهم، فهدايت 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن تكون كأولئك الذين راحوا  

بعقوهلم املحدودة العاجزة، يفرضون تصوراهتم وخياالهتم عىل إرادة اهلل تعاىل قياسا هلم  

عىل إرادهتم؛ فتومهوا أن اإلرادة نقص، ولذلك فرسوها بالعلم، وعرفوا اإلرادة بأهنا علم  

أو   ، بأمر حدوثيأن يتصف اهلل تعاىل فرارا  من ، األىصلح واألىكمل واألىتم بالنظام اهلل تعاىل 
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  (1)الفعل واإِلنفعال، كام هو احلال يف إِرادة اإِلنسانب

وهذا ناشئ عن حماولة العقل تصور ما ال يمكن تصوره، ولذلك وقعوا يف اخلطأ من  

ولو أهنم أعملوا عقوهلم،   حيث إرادهتم التنزيه.. فنزهوا اهلل تعاىل بنفي بعض كامالته،

لعلموا أن إنكار اإلرادة أو تأويلها أو تعطيها إنكار لبعض الكامالت اإلهلية، ذلك أن  

الفاعل املريد أىكمل من الفاعل غري املريد، فلو فرّسنا إِرادته سبحانه بعلمه بالنظام، فقد  )

فناه فاعال يشبه الفاعل املضطر يف فعل  (2)(هنفينا ذلك الكامل عنه وعرَّ

  : علمه ومشيئته خمتلفان أىو مّتفقان؟ومما يروى يف هذا عن اإلمام الصادق أنه سئل

فقال: )العلم ليس هو املشيئة، أالترى أىنك تقول سأفعل كذا إْن شاءى اهلل، وال تقول سأفعل  

مى اهلل(
لِ   (3) كذا إِْن عى

حقيقة اإِلرادة  ومثل ذلك تفسري بعضهم هلا بابتهاجه بفعله ورضاه عنه، وذلك ألن )

وتفسري أىحدمها باآلخر إِنكار هلذا الكامل يف ذاته   ،غري حقيقة الرضا، وغري حقيقة اإِلبتهاج

فال   ؛ كون الفاعل مريدا ، يف مقابل كونه فاعال مضطرا  موجبا ، أىفضل وأىكمل.. فسبحانه

 (4) ( يمكن نفي هذا الكامل عن ذاته عىل اإِلطالق

 
ْدر ( 1) ْعِقل ذاتىه ويعِقُل نظامى اخلىرْي املوجود يف ومن القائلني هبذا صى املتأىهلني، فقد قال: )معنى كونه مريدا  أىنَّه سبحانه يى

[، وقال: )إِنَّ 316، ص  6]األسفار األربعة، ج  (  الُكلَّ من ذاته، وأىنَّه كيف يكون. وذلك النظام يكون ال حمالة كائنا  ومستفيضا  

[، ومثله املحقق 333]املصدر السابق، ص ( ظام األىتم، وهو بعينه هو الداعي ال أمٌر آخرإرادته سبحانه بعينها هي علمه بالن

الطويس، فقد قال: )إِنَّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكُل عىل الوجه األىتم، وإِذا كانت القدرة والعلم شيئا  واحدا ، مقتضيا  

]املصدر ( لم واإِلرادة شيئا  واحدا  يف ذاته خمتلفا  باإِلعتبارات العقليةلوجود املمكنات عىل النظام األىكمل كانت القدرة والع

 [331السابق، ص

 اإلهليات للسبحاين.( 2)

 . 109، ص 1الكايف، ج ( 3)

 اإلهليات للسبحاين.( 4)
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قالوا: )إِنَّا ال نتصور إِلرادته  ، و إِعامل القدرة والسلطنةبومثل ذلك تفسري بعضهم هلا  

تعاىل معنى غري إِعامل القدرة والسلطىنىة، وملا كانت سلطنته تعاىل تامة من مجيع اجلهات  

والنواحي، وال يتصور النقص فيها أىبدا ، فبطبيعة احلال يتحقق الفعل يف اخلارج ويوجد  

  ﴿عىل أّية مقدمة أخرى، كام هو مقتَض قوله سبحانه:  رْصُف إِعامل القدرة من دون توقفه 

يىُكوُن  ُه ُكْن فى ْيئ ا أىْن يىُقولى لى ادى شى ا أىرى  ( [82]يس:    ﴾إِنَّامى أىْمُرُه إِذى

إِنَّ إعامل القدرة  واجلواب عىل هذا من ضمن اإلشكال نفسه، ذلك أنه يقال هلؤالء: )

، وال سبيل والسلطنة إِما إِختيارير له سبحانه أو اضطرا الثاين ألىنه يستلزم أْن يكون  إىل  ريٌّ

وعىل األىول، فام هو   ،تعاىل فاعال مضطرا  وال يصح توصيفه بالقدرة وال تسميته بالقادر

ال بد أن يكون هناك قبل إعامل السلطنة وتنفيذ القدرة يشٌء  ف .ِمالك كونه فاعال خمتارا ؟.

 (األىكتفاء بإِعامل القدرةيدور عليه كونه فاعال خمتارا ، فال يصح 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فسلم لربك كل صفات كامله، وال تنازعه  

بعقلك، وال تبحث عن تصور لذلك.. فيكفيك تعقل عقلك هلا، وال حاجة لتصور كيفيتها؛  

 فكل صفات اهلل تابعة لذاته، وهي مما يستحيل إدراكه. 

ترو وتأن وتفكري  إىل  دة اهلل كإرادة البرش، حتتاجلكن مع ذلك إياك أن تتوهم أن إرا

ل اهلل  وتدبر؛ فاهلل أعظم من ذلك كله، وقد روي أن بعضهم قال لإلمام الصادق: )  زى مل يى

مل يزل اهلل عاملا  قادرا ، ثم   ،إِنَّ املريد ال يكون إالّ ملراد معه(، فرد عليه اإلمام: )مريدا ؟

  (1)أراد(

رادة من اخللق الضمري، وما يبدو هلم بعد ذلك من الفعل،  )اإلِ وقال اإلمام الرضا: 

ّم وال يتفّكر، وهذه   وأما من اهلل تعاىل فإِرادته، إحداثه ال غري ذلك، ألنه ال ُيرّوي وال هيى
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فإِرادة اهلل الفعل ال غري ذلك، يقول له كن فيكون،    ؛الصفات منفية عنه، وهي صفات اخللق

ْيف له( بال لفظ، وال ُنْطق بلسان، وال ْيف لذلك، كام أنَّه ال كى ر وال كى كر ة، وال تىفى   (1)  مِهَّ

فاإلمام الرضا مل ينف اإلرادة اإلهلية، وإنام أثبتها، وأثبت معها تنزهيها عن تلك  

 النقائص التي تتلبس هبا إرادة غريه. 

  هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن متتلئ هبذه املعارف، فهي 

وحدها من حيمي نفسك من التشتت.. وهي وحدها من جيعلك تسلم لربك يف كل يشء؛  

فاخلري كله عنده، وسعادتك كلها بني يديه.. فسلم له وثق به، فهو ال يريد لك إال اخلري يف  

   دنياك وأخراك. 
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 القيم الثابتة 

األخالقية  كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن أولئك الذين يذكرون أن القيم  

وغريها جمرد معان متعارف عىل حسنها وقبحها، وأهنا يف ذاهتا ال حتمل أي داللة عىل ذلك،  

 وما يعطيها ذلك الوصف هو أمر اهلل تعاىل هبا. 

املالك، القاهر، الذي ليس بمملوك، وال فوقه  )هو ذلك أنه ـ كام يقول بعضهم ـ 

ن   مى له الرسوم، وحّد له احلدودمبيح، وال آمر، وال زاجر، وال حاظر، وال مى سى . فإذا كان .رى

هذا هكذا، مل يقبح منه يشء، إذ كان الِشء إنَّام يقبح منّا، ألنَّا جتاوزنا ما حّد ورسم لنا، وأتينا  

فإن قال: فإنام   .. فلامَّ مل يكن الباري مملوكا  وال حتت آمر، مل يقبح منه يشء.. ما مل نملك إتيانه

ه، قيل له: أجل، ولو حّسنه لكان حسنا ، ولو أمر به مل يكن عليه  يقبح الكذب ألنه قّبح

زوا عليه أن يكذب، كام جوزتم أن يأمر بالكذب. قيل هلم: ليس  .  اعرتاض. فإن قالوا: فجوِّ

  (1) كل ما جاز أن يأمر به، جاز أن يوصف به(

وقد ذكر هؤالء أن اهلل تعاىل يمكن أن يعذب الطائعني الصاحلني، وينعم عىل  

امَّ  ﴿ملنحرفني الفاسدين، ألنه يفعل يف ملكه ما يشاء، وكل ما يفعله حسن، وا الى ُيْسأىُل عى

ُهْم ُيْسأىُلونى  ُل وى ْفعى  [ 23]األنبياء:  ﴾ يى

وذكروا أنه يمكن أن يكلف اهلل عباده بام ال يطيقون، وأنه عادل يف ذلك التكليف،  

 وله أن يعاقبهم عىل تقصريهم. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا القول الذي ذكرته يتناىف مع النصوص  

املقدسة، ويتناىف بعد ذلك مع الفطرة السليمة، ويتناىف قبله مع معارف النفس املطمئنة،  
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 والتي جتعلها ممتلئة بالرضا التام، ومن كل اجلوانب. 

الكون مجيعا، فهو ملك  ذلك أن طمأنينة النفس ناشئة عن ذلك الثبات الذي حيكم 

إله واحد، وحتت إدارته وحكمه املبارش، وقوانينه ثابتة راسخة، ُتطبق عىل اجلميع، وبنفس  

 املعايري واملوازين..  

قوله ال يرد، وكلامته ال تتبدل،  وهلذا يرد يف النصوص املقدسة تطمني اهلل لعباده بأن 

تامات، فالتامم هنا هو  وهنا بككلامت اهلل ولذلك توصف ووعده أو وعيده ال يتخلف، 

ْدال  ال  ﴿التحقق، فالِشء ال يتم إال بعد حتققه، كام قال تعاىل:  عى بِّكى ِصْدقا  وى ُت رى مى
لِ َّْت كى متى وى

لِيمُ  ِميُع اْلعى ُهوى السَّ ِه وى
تِ لاِمى لى لِكى ( أي صدقا  يف األخبار، وعدال  يف  115)األنعام:  ﴾ُمبىدِّ

 األوامر والنواهي. 

وتعزية له فيمن كذبه من قومه، وأمر له بالصرب كام صرب أولو   للنبي وقال تسلية 

اُهْم  ﴿العزم من الرسل:  تَّى أىتى ُأوُذوا حى ُبوا وى ا ُكذِّ ىلى مى وا عى ُ ربى ْبلِكى فىصى بىْت ُرُسٌل ِمْن قى ْد ُكذِّ قى لى وى

ِت ا لاِمى لى لِكى ال ُمبىدِّ نىا وى بىأِ املُْ   هللنىرْصُ كى ِمْن نى اءى ْد جى قى لى لِنيى وى ( أي أن اهلل ال يبدل  34)األنعام:  ﴾ْرسى

 الكلامت التي كتبها بالنرص يف الدنيا واآلخرة لعباده املؤمنني. 

بل إن اهلل تعاىل ليطمئن عباده يذكر يف كلامته املقدسة التزامه بتلك القوانني والقيم  

الصدق   مثل إلزامهم هبا.. فهو كام حرم الظلم عىل خلقه حرمه عىل نفسه.. وكام أوجب 

والعدل وكل القيم الرفيعة عىل خلقه أوجبها عىل نفسه.. بل إنه هو املتصف هبا ابتداء،  

 ولذلك دعا خلقه إليها لينسجم الكون مجيعا وفق تلك القوانني الثابتة. 

ى ﴿:تعاىلقوله من األمثلة عىل ذلك و ْلُهدى ْينىا لى لى اهلل  ( فقد أخرب 12الليل:)﴾ إِنَّ عى

ليختار كل  الناس مجيعا، وهو تعريفهم بالسبل كلها، ومنحهم اإلدراك،    تعاىل أن عليه هدى

 . منهم بعد ذلك ما يتناسب مع هواه وإرادته 
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وليس معنى ذلك ختصيص قوم باهلداية دون غريهم.. فهداية اهلل شاملة للخلق  

ىلى ا   ﴿: مجيعا، كام قال تعاىل عى بِيل﴾ )النحل:    هللوى َّ    ﴿ :لا قو (،  9قىْصُد السَّ يلى اٌط عى ا رِصى ذى الى هى قى

 ( فمن معانيها أن عليه بيان الطريق املستقيم. 41احلجر:)﴾ ُمْستىِقيمٌ 

الٌم   ﴿:تعاىلقوله من األمثلة عىل ذلك و ُقْل سى نىا فى
ِذينى ُيْؤِمُنونى بِآياتِ كى الَّ اءى ا جى إِذى وى

برُكْم  تىبى رى ْيُكْم كى لى ْعِدِه  عى ٍة ُثمَّ تىابى ِمْن بى الى هى ِملى ِمنُْكْم ُسوءا  بِجى ْن عى مْحىةى أىنَُّه مى ىلى نىْفِسِه الرَّ عى

ِحيمٌ  ُفوٌر رى أىنَُّه غى أىْصلىحى فى أن الرمحة قيمة ثابتة،  إىل  ، فاآلية الكريمة تشري (54األنعام:)﴾ وى

 أن يترصف خالف ما تقتضيه. وأن اهلل تعاىل كتبها عىل نفسه، وألزمها هبا؛ فيستحيل عليه 

ىلى ا  ﴿ :قوله تعاىلمن األمثلة عىل ذلك  و  ٍة يِف اأْلىْرِض إاِلَّ عى ابَّ ا ِمْن دى مى ْعلىُم    هلل وى يى ا وى ِرْزُقهى

ا ُكلٌّ يِف كِتىاٍب ُمبِنيٍ  هى ُمْستىْودىعى ا وى هى رَّ (، فقد أوجب تعاىل ـ رمحة منه وفضال ـ  6هود: )﴾ ُمْستىقى

 يف األرض. عىل نفسه رزق كل دابة 

ْينىا    تعاىل:من األمثلة عىل ذلك، قوله  و لى ّقا  عى لِكى حى ذى ُنوا كى ِذينى آمى الَّ نىا وى ي ُرُسلى ﴿ ُثمَّ ُننىجِّ

ْد  ﴿ وعده لعباده املرسلني بالنرص: ومثلها قوله تعاىل يف  (، 103يونس:)﴾ ُننِْج املُْْؤِمننِيى  قى لى وى

لِ  ُتنىا لِِعبىاِدنىا املُْْرسى مى
لِ ْت كى بىقى ُُم املْىنُْصوُرونى )171نيى ) سى ُْم هلى ُُم  172( إِهنَّ نىا هلى إِنَّ ُجنْدى ( وى

الُِبونى  ات  فاهلل تعاىل أوجب عىل نفسه ـ حسب هذه اآلي ،[173 – 171]الصافات:  ﴾اْلغى

ونرصهم، وهي مما تتفق العقول عىل   ـ رمحة منه وفضال إنجاء املؤمنني من املهالك  وغريها 

 اعتبارها من األعامل احلسنة. 

ْد   ﴿ :عىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ نرص املؤمنني، كام قال تعاىلومثلها إجيابه  قى لى وى

ْبلِكى ُرُسال   ْلنىا ِمْن قى ِذينى أىْجرى إىل  أىْرسى ْمنىا ِمنى الَّ اْنتىقى اُءوُهْم بِاْلبىيِّنىاِت فى ْوِمِهْم فىجى ّقا   قى انى حى كى ُموا وى

ْينىا نىرْصُ املُْْؤِمننِيى  لى ، وهي من القيم التي تسلم هلا العقول السليمة، ذلك أن  (47الروم:)﴾  عى

املؤمنني يف القرآن الكريم ال يقصد هبم سوى أولئك الطيبني املتواضعني الذين قد يظلمهم  
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 الدفاع عن أنفسهم. إىل  املستكربون؛ فيحتاجون

املضحني بأنفسهم يف  ىل نفسه ـ رمحة منه وفضال ـ إدخال املجاهدين عومثلها إجيابه 

ىى ِمنى    هلل إِنَّ ا  ﴿ :، كام قال تعاىلسبيل احلق والعدالة، ومواجهة الظلم واالستبداد اجلنة اْشرتى

بِيِل ا اتُِلونى يِف سى ُُم اجْلىنَّةى ُيقى ُْم بِأىنَّ هلى اهلى أىْموى ُهْم وى ْيِه  فى  هللاملُْْؤِمننِيى أىْنُفسى لى ْعدا  عى ُيْقتىُلونى وى يىْقُتُلونى وى

ْهِدِه ِمنى ا ْن أىْوىفى بِعى مى اْلُقْرآِن وى ْنِجيِل وى
اأْلِ اِة وى ّقا  يِف التَّْورى ْعُتْم   هللحى ايى وا بِبىْيِعُكُم الَِّذي بى اْستىْبرِشُ فى

ظِيمُ  ْوُز اْلعى لِكى ُهوى اْلفى ذى التي تسلم هلا العقول؛   ، وهي من القيم الثابتة(111التوبة: ) ﴾ بِِه وى

 فاملضحي بنفسه يف سبيل احلق والعدل يستحق كل ذلك التكريم.. 

ولذلك كان ما ذكرتهـ  أهيا املريد الصادقـ  عن أولئك الذين جوزوا هلل تعاىل تعذيب  

املطيع وتكريم العايص منافيا لكل ما ورد يف القرآن الكريم من اجلزاء املعد املحسنني،  

لمسيئني، وهو مما يؤثر يف املعرفة باهلل والرضا عنه وعدم التسليم له باعتباره والعقاب املعد ل

 العدل املطلق. 

أتدري ما حق اهلل عىل عباده(  ): لبعض أصحابه قوله احلديث وقد ورد يف 

أتدري  )قال:فحقه عليهم أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا(، ) اهلل ورسوله أعلم( قال:)قال:

حقهم عليه أن ال  ) اهلل ورسوله أعلم( قال:)ما حق العباد عىل اهلل إذا فعلوا ذلك(، قال: 

  (1)يعذهبم بالنار(

أن هناك عقدا بني اهلل وعباده، وأن من أوىف منهم بعقده، أوىف  إىل    فهذا احلديث يشري 

 اهلل له بام وعده به. 

هكذا ترد يف األحاديث الكثرية وعود اهلل تعاىل لعباده، بصيغة احلق الواجب عليه،  و

ضع ما ارتفع من أمور  يالذي أوجبه عىل نفسه، وال تبديل لكلامته، ومن ذلك وعده بأن 

 
 رواه البخاري ومسلم.( 1)
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إن حقا عىل اهلل تعاىل أن ال يرتفع يشء من أمر الدنيا إال  )  :كام قال  مما مل يقصد به،  الدنيا،  

  (1) وضعه(

ثالث من فعلهن  ):ومنها وعده باإلعانة والربكة ملن فعل أمورا معينة، كام قال 

ثقة باهلل واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى يف فكاك رقبة  

ثقة باهلل واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه، وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة باهلل 

واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة باهلل 

  (2)واحتسابا كان حقا عىل اهلل تعاىل أن يعينه، وأن يبارك له(

اهلل تعاىل  إىل    ما رفع قوم أكفهم ): ومنها وعده بإجابة من رفع كفه إليه سائال، قال  

  (3) أن يضع يف أيدهيم الذي سألوا(يسألونه شيئا إال كان حقا عىل اهلل

من أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن  ): ومنها املغفرة ملن عرف ربه غافرا ومعذبا، قال  

  (4) شاء أن يغفر له غفر له، وإن شاء أن يعذبه عذبه؛ كان حقا عىل اهلل أن يغفر له(

من ذب عن عرض أخيه  ): ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار، قال 

  (5)بالغيبة كان حقا عىل اهلل أن يقيه من النار(

من أخاف مؤمنا كان  ) : هتديد من أدخل الرعب يف قلوب املؤمنني، قال ومنها 

  ( 6) حقا عىل اهلل أن ال يؤمنه من افزاع يوم القيامة(

 
 رواه أمحد والبخاري وأبو داود والنسائي.( 1)

 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط.( 2)

 رواه الطرباين.( 3)

 رواه الطرباين يف األوسط.( 4)

 رواه أمحد والطرباين.( 5)

 رواه الطرباين يف األوسط.( 6)
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الغضب عىل من شفع للمجرمني حتى ال تقام عليهم قوانني العدالة، قال  ومنها  

:( أيام رجل حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع) (1) 

أيام رجل أشاع عىل رجل  : )ومنها عقوبة من اهتم األبرياء بام مل يفعلوه، قال 

الدنيا كان حقا عىل اهلل أن يدنيه يوم القيامة يف النار حتى  بكلمة وهو منها بريء يشينه هبا يف  

  (2)نفاذ ما قال(إيأيت ب

وغريها من األحاديث الكثرية التي يصدقها القرآن الكريم، ويصدقها العقل، ألهنا  

تنسجم مع الفطرة السليمة التي متيز بني احلسن والقبيح من دون حاجة ألي جهة خارجية  

 تدهلا عىل ذلك. 

ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتوهم من هذه النصوص املقدسة، ما ذكره بعضهم   وإياك

مما يتناىف مع األدب مع اهلل، حيث راح يفرض عليه ما يريده بمحض عقله.. ففرق بني أن  

 يوجب اهلل عىل نفسه شيئا، وبني أن يوجب عليه خلقه ذلك. 

التأمل والتدبر يف  إىل  الدعوة من  ومثل تلك النصوص ما ورد يف القرآن الكريم 

الرشائع والقيم التي دعا إليها اهلل تعاىل، ولوال أن معانيها ثابتة يف العقول حسنها وقبيحها  

 ما كان اهلل ليدعو لذلك، بل يكتفي باألوامر والنواهي باعتبارها صادرة عنه. 

بى اهلل ﴿ومن ذلك قوله تعاىل:  ى رضى ا  وى ُدمُهى  أىحى
ُجلىنْيِ ثىال  رى   مى

ٍ
ء ْ ىلى يشى ْقِدُر عى ُم الى يى أىْبكى

ُهوى  ْدِل وى ْأُمُر بِاْلعى ْن يى مى ْستىِوي ُهوى وى ْل يى رْيٍ هى ْأِت بِخى ْهُه الى يى جِّ ُه أىْينىامى ُيوى ْوالى ىلى مى لٌّ عى ُهوى كى ىلى   وى عى

اٍط ُمْستىِقيٍم   [76]النحل:   ﴾ رِصى

لبي الذي ال يفعل أي  فهذا املثل املوجه للعقول يبني الفرق بني ذلك اإلنسان الس

 
 رواه الطرباين يف الكبري.( 1)

 رواه الطرباين يف الكبري.( 2)
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خري، وبني غريه من الصادقني اآلمرين بالعدل امللتزمني بالرساط املستقيم، وهو القيم الثابتة  

 التي تتفق عليها العقول والرشائع. 

ِن   هللإِنَّ ا ﴿ ومثله قوله تعاىل:  ى عى نْهى يى  ِذي اْلُقْربىى وى
ِ
إِيتىاء اِن وى ْحسى اإْلِ ْدِل وى ْأُمُر بِاْلعى يى

حْ  ُرونى  اْلفى كَّ لَُّكْم تىذى عى ِعُظُكْم لى اْلبىْغِي يى ِر وى املُْنْكى  وى
ِ
اء ، فهو خيرب أن كل الرشائع  [90]النحل:    ﴾ شى

اإلهلية متناسبة مع تلك القيم املستحسنة يف النفوس، وهي العدل واإلحسان والصلة  

 وغريها.. ومثلها نواهيه؛ فكل النفوس تنفر من الفحشاء واملنكر والبغي. 

كثر يف القرآن الكريم الدعوة إلعامل العقول لتبني مدى احلق الذي حيمله  وهكذا ي

الدين اإلهلي، سواء يف جانب حقائقه، أو يف جانب قيمه، وهلذا يستحيل أن يكون مصري  

احِلىاِت  ﴿املجرمني شبيها بمصري الصاحلني، قال تعاىل:  ِمُلوا الصَّ عى نُوا وى ِذينى آمى ُل الَّ أىْم نىْجعى

املُْْفِس  ارِ كى اْلُفجَّ ُل املُْتَِّقنيى كى ، وقد جاء بعدها قوله تعاىل:  [28]ص:  ﴾ِدينى يِف اأْلىْرِض أىْم نىْجعى

رى ُأوُلو اأْلىْلبىاِب  ﴿ كَّ لِيىتىذى اتِِه وى ُروا آيى بَّ ٌك لِيىدَّ ْلنىاُه إِلىْيكى ُمبىارى تىاٌب أىْنزى
، والتدبر  [29]ص:  ﴾كِ

لعقول، وهي التي تنسجم مع النصوص املقدسة، ولوال  والتذكر يعني أن هناك قيام ثابتة يف ا

 التدبر والتذكر.إىل  ذلك ما دعا 

املُْْجِرِمنيى ) ﴿ ومثل ذلك قوله تعاىل:  ُل املُْْسلِِمنيى كى نىْجعى ْيفى  35أىفى ُكْم كى ا لى ( مى

ُكُمونى  ْ اِن إاِلَّ  ﴿، وقوله:  [36،  35]القلم:    ﴾ حتى ْحسى اُء اإْلِ زى ْل جى انُ هى ْحسى  [ 60]الرمحن:    ﴾ اإْلِ

وغريها من اآليات الكريمة التي ترد عىل كل ما ذكره أولئك الذين تومهوا أن القيم  

 جمرد أوامر أو نواه أو ترشيعات ال عالقة هلا بواقع األمر. 

أما دعواهم بأن اهلل تعاىل يمكن أن يكلف النفوس بام ال تطيق؛ فهو خمالف ملا ورد  

ذلك، فالنصوص القرآنية رصحية يف أن اهلل تعاىل ال يكلف النفوس   يف القرآن الكريم من 

لُِّف اهلل﴿إال بحسب طاقتها، قال تعاىل:  ا  ال ُيكى هى :  ، وقال (286)البقرة:  ﴾نىْفسا  إاِلَّ ُوْسعى
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اُه اهلل ﴿ ْلُينِْفْق مِمَّا آتى ْيِه ِرْزُقُه فى لى ْن ُقِدرى عى مى ِه وى
تِ عى ٍة ِمْن سى عى لُِّف اهلل  لُِينِْفْق ُذو سى ا   ال ُيكى نىْفسا  إِالَّ مى

ُل اهلل  يىْجعى ا سى اهى ُه  ﴿ : وقال(، 7)الطالق:  ﴾بىْعدى ُعرْسٍ ُيرْسا   آتى ْلقى  خى
ٍ
ء ْ نىا الَِّذي أىْعطىى ُكلَّ يشى بر رى

ى دى  ( 50)طه:  ﴾ُثمَّ هى

  ذلك  اعترب فتعذيب اجلسد عبادة، واعتبارهم لالرهبان وهلذا أنكر اهلل تعاىل عمل 

ْنِجيلى  ﴿ : تعاىلبدعة، قال  ْينىاُه اأْلِ آتى ْريىمى وى ى اْبِن مى ْينىا بِِعيسى فَّ قى نىا وى
اِرِهْم بُِرُسلِ ىلى آثى ْينىا عى فَّ ُثمَّ قى

ْيِهْم  لى ا عى تىْبنىاهى ا كى ا مى ُعوهى ْهبىانِيَّة  اْبتىدى رى مْحىة  وى رى ة  وى ْأفى بىُعوُه رى ِذينى اتَّ ْلنىا يِف ُقُلوِب الَّ عى جى اءى  إِالَّ وى  اْبتِغى

اِن ا اِسُقونى  هلل ِرْضوى ثرٌِي ِمنُْهْم فى كى ُهْم وى ُنوا ِمنُْهْم أىْجرى ِذينى آمى ْينىا الَّ آتى ا فى تِهى ايى قَّ ِرعى ا حى ْوهى عى   ﴾ فىامى رى

 ( 27)احلديد: 

ْن  ﴿، فقال:  من أنواع الزينة  أنكر عىل من أراد أن حيرم ما مل حيرم اهللمثل ذلك  و ُقْل مى

مى ِزينىةى  رَّ ْنيىا   هللا حى ُنوا يِف احْلىيىاِة الدر ْزِق ُقْل ِهيى لِلَِّذينى آمى يِّبىاِت ِمنى الرِّ الطَّ جى لِِعبىاِدِه وى تِي أىْخرى الَّ

ْعلىُمونى  ْوٍم يى ُل اآْلياِت لِقى لِكى ُنفىصِّ ذى ِة كى ْومى اْلِقيىامى ة  يى الِصى  ( 32: )األعراف  ﴾خى

إن مل يكن له عالقة به، قال تعاىل:  عىل ما عمل غريه، ومثل ذلك أخرب أن اإلنسان 

لىةٌ ﴿ ْدُع ُمْثقى إِْن تى ى وى ٌة ِوْزرى ُأْخرى اِزرى ِزُر وى الى تى ا ُقْربىىإىل  وى انى ذى ْو كى لى ٌء وى ْ ْل ِمنُْه يشى ا الى حُيْمى   ﴾ مِحْلِهى

إِنَّامى يىِض ﴿ [، وقال: 18]فاطر:  لَّ فى مىن ضى ْتىدي لِنىْفِسِه وى إِنَّامى هيى ى فى ِن اْهتىدى ِزُر  مَّ الى تى ا وى لىْيهى لر عى

ُسوال   ثى رى تَّى نىْبعى بِنيى حى ذِّ ا ُكنَّا ُمعى مى ى وى ٌة ِوْزرى ُأْخرى اِزرى  [ 15]اإلرساء:  ﴾وى

تنهى عن تكليف النفس ما ال   وهكذا وردت األحاديث الكثرية عن رسول اهلل 

ه برفق، فان :)إن هذا الدين متني فأوغلوا فيأنه قال  تطيق، ففي احلديث عن رسول اهلل 

  (1)املنبت ال أرضا قطع والظهرا أبقى(

أنفسكم عبادة اهلل،  إىل  إن هذا الدين متني، فأوغلوا فيه برفق، وال تبغضوا)وقال: 

 
 رواه البزار.( 1)
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 (1)   ( ن املنبت ال بلغ بعدا، وال أبقى ظهرا، واعمل عمل امرئ يظن أن ال يموت إال هرما إف

:)هلك  فيقول يتشدد مع املتشددين، بل خيرب هبالكهم يف تشددهم،  هلذا كان و

  (3)، قاهلا ثالثا  (2)املتنطعون

خيطب إذا هو برجٍل قائٍم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إرسائيل   : بينام النبي روي أنهو

:)مروه  نذر أن يقوم يف الشمس وال يقعد، وال يستظل وال يتكلم، ويصوم، فقال النبي 

  (4)ليستظل وليقعد وليتم صومه(فليتكلم و

وغريها من األحاديث الكثرية، ومثلها تلك اآليات الكريمة التي خترب عن رفع  

احلرج عن املؤمنني، وأن اهلل تعاىل مل يرد بتكاليفه أن يعذهبم، وإنام أراد أن هيذهبم، كام قال  

ا ُيِريُد اهلل﴿تعاىل يف املقصد من الترشيعات املرتبطة بالطهارة:  ٍج   مى رى ْيُكْم ِمْن حى لى لى عى لِيىْجعى

لَُّكْم تىْشُكُرونى  عى لىْيُكْم لى تىُه عى لُِيتِمَّ نِْعمى ُكْم وى رى لىكِْن ُيِريُد لُِيطىهِّ  ( 6)املائدة:  ﴾ وى

ُيِريُد اهللُ بُِكُم  ﴿ومثلها تلك اآليات الكثرية التي خترب عن يرس الدين، كام قال تعاىل:  

الى ُيِريُد بُِكُم اْلُعرْسى  ُخلِقى  ﴿: وقال (، 185)البقرة:  ﴾ اْلُيرْسى وى نُْكْم وى ُيِريُد اهلُل أىن خُيىفِّفى عى

ا  ِعيف  اُن ضى ى﴿: وقال(، 28)النساء:  ﴾اإِلْنسى كى لِْلُيرْسى ُ ُنيىرسِّ لىْيسى  ﴿: وقال(، 8)األعىل: ﴾ وى

ُحوا هللِ   ا نىصى ٌج إِذى رى ا ُينِْفُقونى حى ُِدونى مى ِذينى الى جيى ىلى الَّ الى عى ىلى املْىْرىضى وى الى عى  وى
ِ
اء فى عى ىلى الضر عى

ُسولِهِ  رى  (  91)التوبة:   ﴾ وى

يست من ترشيع اهلل ابتداء،  أما ما ورد من الرشائع املشددة يف األديان السابقة، فهي ل 

ولكن أهل تلك األديان هم الذين ألزموا هبا أنفسهم، حتى أصبحت جزءا من أدياهنم،  

 
 رواه ابن عساكر.  (1)

 املتنطعون: املتعمقون املشددون يف غري موضع التشديد.( 2)

 رواه مسلم.( 3)

 رواه البخاري.( 4)
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تَّبُِعونى  ﴿وهلذا جاءت الرشيعة اخلامتة لرتفع كل تلك األغالل، كام قال تعاىل:  ِذينى يى الَّ

ا عِ  ْكُتوب  ُِدونىُه مى يَّ الَِّذي جيى ُسولى النَّبِيَّ اأْلُمِّ ْأُمُرُهْم بِاملْىْعُروِف  الرَّ ْنِجيِل يى اإْلِ اِة وى ُهْم يِف التَّْورى نْدى

ُُم الطَّيِّبىاِت  لر هلى
حُيِ ِر وى ِن املُْنْكى اُهْم عى نْهى يى ُهْم   وى نُْهْم إرِْصى ُع عى يىضى ثى وى

ْيِهُم اخْلىبىائِ لى ُم عى حُيىرِّ وى

ُن  الَِّذينى آمى ْيِهْم فى لى انىْت عى تِي كى لى الَّ اأْلىْغالى ُه  وى عى بىُعوا النرورى الَِّذي ُأْنِزلى مى اتَّ وُه وى ُ نىرصى ُروُه وى زَّ عى وا بِِه وى

ئِكى ُهُم املُْْفلُِحونى )   )األعراف(  ﴾ ( 157ُأولى

هذه جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فبرش هبذه املعاين التي جتعل الرشيعة  

وضعها يف عقول عباده.. وجتعل الكون  التي أنزهلا اهلل عىل رسله متوافقة مع الرشيعة التي 

   مجيعا يسري وفق رشيعة وموازين دقيقة ثابتة ال جمال فيها للتغري والتبدل. 
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 القدرة املطلقة 

وعالقتها  كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن قدرة اهلل، وحقيقتها، وجماالهتا،  

 س وطمأنينتها. باإلنسان وحريته، وعالقتها بعد ذلك كله وقبله برىض النف

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اإليامن بقدرة اهلل املطلقة التي ال حتدها  

احلدود، وال تعرتضها العوارض، وال حيول دوهنا يشء من أعظم أسباب الطمأنينة  

 واالستقرار النفيس الذي يتحىل به املؤمن، ويواجه به كل التحديات التي تعرض له. 

امن أعظم وأعمق، كلام كانت النفس أكثر طمأنينة، بل أكثر قوة  وكلام كان ذلك اإلي

عىل مواجهة كل الصعاب، وكيف ال تواجهها، وهي ال تعتمد عىل حوهلا وقوهتا وطاقتها  

 املحدودة، وقدرهتا العاجزة، وإنام تعتمد عىل رهبا. 

ويرس    وفوق ذلك؛ فإن اإليامن بقدرة اهلل املطلقة هو الذي جيعل املؤمن يؤمن بسهولة 

 بكل ما يعجز اجلاهلون عن اإليامن به، نتيجة عدم إيامهنم بقدرة اهلل تعاىل. 

فاملؤمن يؤمن بالبعث واليوم اآلخر، وما أعد اهلل ألوليائه من أصناف النعيم التي ال  

يمكن ختيلها.. وهو اإليامن الذي عجزت بعض العقول عن التسليم واإلذعان له، نتيجة  

، ولو أهنا آمنت بقدرته املطلقة، والتي تتجىل يف كل يشء، لسهل  جهلها لقدرة اهلل تعاىل

 عليها اإليامن بذلك وغريه. 

تعاىل أن اخللق ما قدروه حق قدره حني نسبوا العجز له يف أي حمل   اهلل ولذلك خيرب 

ُروا ا ا قىدى ْدِرِه إِنَّ ا هللمن املحال، قال تعاىل:﴿ مى قَّ قى ِزيٌز﴾ )احلج: هللحى ِويٌّ عى قى (،  74لى

ُروا ا ا قىدى مى لى اهلل   هللوقال:﴿وى ا أىْنزى اُلوا مى ْدِرِه إِْذ قى قَّ قى  ﴾ )األنعام:  حى
ٍ
ء ْ ٍ ِمْن يشى ىلى بىرشى  ( 91عى

ُروا ا ا قىدى مى اأْلىْرُض    هللفلذلك يذكرهم بقدرته التي ال حتد، قال تعاىل:﴿ وى ْدِرِه وى قَّ قى حى
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السَّ  ِة وى ْومى اْلِقيىامى ُتُه يى ْبضى ِيعا  قى ﴾  مجى ُكونى امَّ ُيرْشِ اىلى عى تىعى انىُه وى اٌت بِيىِمينِِه ُسبْحى ْطِويَّ اُت مى وى امى

 ( 67)الزمر: 

بل يقسم اهلل تعاىل عىل قدرته التي ال حتد، ليؤكد هذا املعنى يف الضمري املؤمن، قال  

اِدُرونى  قى اِرِب إِنَّا لى املْىغى اِرِق وى بِّ املْىشى  (  40)املعارج:﴾تعاىل:﴿ فىال ُأْقِسُم بِرى

وعندما تعجب الغافلون من إمكانية إحياء املوتى بعد أن يصبحوا رمما بالية، رد  

ُه املْىثىُل اأْلىْعىلى  لى ْيِه وى لى ُن عى ُهوى أىْهوى ْبدُأ اخْلىْلقى ُثمَّ ُيِعيُدُه وى ُهوى الَِّذي يى   عليهم اهلل تعاىل بقوله:﴿ وى

ِزيُز احْلىكِ  ُهوى اْلعى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى  (  27يُم﴾ )الروم:يِف السَّ

،  تعاىل قدرهتم بقدرة اهللما وقع فيه أولئك الغافلون هو مقارنتهم لسبب ويبني أن 

أنفسهم لريوا اآليات العظيمة التي ينطوي عليها وجودهم، قال  إىل  ونسوا أن ينظروا

ِهيى  ْن حُيْيِي اْلِعظىامى وى الى مى ُه قى ْلقى نىيِسى خى ثىال  وى نىا مى بى لى ى رضى ِميٌم﴾ )ّيـس:  تعاىل:﴿ وى  (  78رى

منشئها األول، فقال:﴿ ُقْل  إىل  النظر إىل  دعوهتم بالرد عليهم ب ثم أمر رسوله 

لِيٌم﴾ )ّيـس:  ْلٍق عى ُهوى بُِكلِّ خى ٍة وى رَّ لى مى ا أىوَّ أىهى ا الَِّذي أىْنشى يِيهى  ( 79حُيْ

ا  ليدركو قليب أطرافهم يف السامء واألرضالنظر يف اآلفاق، وتإىل  وهكذا يدعوهم

ْوا أىنَّ ابعض مظاهر قدرة اهلل  رى ْ يى ملى وى
ْ   هلل ، قال تعاىل:﴿ أى ملى اأْلىْرضى وى اِت وى وى امى لىقى السَّ الَِّذي خى

 قىِديٌر﴾ )االحقاف: 
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى ىلى أىْن حُيْيِيى املْىْوتىى بىىلى إِنَُّه عى اِدٍر عى ْلِقِهنَّ بِقى ْعيى بِخى  (  33يى

املنكرين للبعث، بل  من التنبيهات هلؤالء الغافلني والقرآن الكريم ال يسوق هذه 

يسوقها لكل ضمري قد توسوس له خواطر السوء أن هناك شيئا ما من شئون احلياة قد يعجز  

 اهلل، أو قد يستحيل عىل اهلل. 

كان أعرف اخللق باهلل، أعظمهم معرفة بقدرته، وكان أجهل اخللق باهلل  ولذلك، 

 .  أعظمهم جهال بقدرته.
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أسعد اخللق باهلل، وأفرحهم به، وأعظمهم أمال فيه هو من عرف قدرته  فإن    وهكذا،

وكان أشقى اخللق، وأكثرهم حزنا،  . التي ال حتدها احلدود، وال يقف يف وجهها يشء. 

 وأضيقهم صدرا، وأجزعهم عند كل مصيبة من حجبت عينا بصريته عن قدرة اهلل. 

 جلني: يشبه رـ أهيا املريد الصادق ـ واألمر يف ذلك 

قوي قادر حكيم طبيب كريم شجاع.. يشفيه من كل  إىل  فكان يلتجئ ؛ أما أحدمها 

 داء، وخيلصه من كل عدو، ويغنيه من كل فاقة، ويسد له كل حاجة. 

فلم يكن له من يلتجئ إليه، فكان يقف أمام كل عقبة، حزينا يائسا حمبطا  ؛  وأما الثاين

 ممتلئا مها وغام. 

ه التي ال حتدها احلدود، وال  تالذي يعرف اهلل.. ويعرف قدرفأما األول.. فذلك 

يعرف اهلل.. أو يعرفه، ولكنه يعرفه  ال  وأما الثاين.. فذلك الذي . تقف يف وجهها العقبات.

 فال حيل له معضلة، وال يعينه يف مصيبة.  ؛إهلا عاجزا ممتلئا ضعفا 

الرشك هو اعتقاد ند هلل، وأي ند  الثاين مرشكا باهلل.. ألن الكريم وقد اعترب القرآن 

 أعظم من ذلك الذي حيول بني اهلل وبني تنفيذ قدرته. 

عىل املؤمنني بإهلهم القادر عىل كل يشء يف مقابل الذين تعلقوا  تعاىل وهلذا يمن اهلل 

 بآهلة من القش، تفر منهم أحوج ما يكونون إليها. 

ىُذوا ِمْن  قال تعاىل يف وصف اآلهلة التي تعلق هبا هؤالء املرش ِذينى اختَّ ثىُل الَّ كون:﴿ مى

اُنوا   هلل ُدوِن ا ْو كى ُبوِت لى نْكى بىْيُت اْلعى نى اْلُبُيوِت لى إِنَّ أىْوهى ْيتا  وى ْت بى ىذى ُبوِت اختَّ نْكى ثىِل اْلعى مى أىْولِيىاءى كى

ْعلىُمونى   ( 41العنكبوت: ﴾ )يى

ىا النَّا ، فقال:﴿  وذكر العجز الذي متتلئ به آهلتهم ا أىهير ُه إِنَّ  يى اْستىِمُعوا لى ثىٌل فى بى مى ُس رُضِ

ِذينى تىْدُعونى ِمْن ُدوِن ا ْيئا  ال   هلل الَّ بىاُب شى ْسُلْبُهُم الذر إِْن يى ُه وى ُعوا لى ِو اْجتىمى لى ابا  وى ُْلُقوا ُذبى ْن خيى لى



 

136 

 

املْىْطُلوُب  ُعفى الطَّالُِب وى ْستىنِْقُذوُه ِمنُْه ضى  ( 73احلج:﴾ )يى

أبلغ من ذلك أهنم عاجزون عن  تعجز حتى عن خلق ذبابة، بل  فهذه اآلهلة العاجزة  

، ثم أرادت أن تستنقذه منه ملا  هلا واالنتصار منه لو سلبها شيئ ا من الذي  ة الذبابمقاوم

وهلذا قال تعاىل:﴿   ، الذباب من أضعف خملوقات اهلل وأحقرها أن قدرت عىل ذلك، مع 

املْىْطُلوُب ﴾، فسوى بني  ُعفى الطَّالُِب وى ، أو بني البرش الذين يؤمن  الطالب واملطلوب ضى

 بقدرة اهلل والذباب. 

قال  حتداه بربهان القدرة اإلهلية، يف حماجته للنمروذ،  وهلذا، فإن إبراهيم 

رى  ْ تى اُه اهلل إىل  تعاىل:﴿ أىملى ِه أىْن آتى بِّ اِهيمى يِف رى اجَّ إِْبرى ى الَِّذي حُيْيِي   الَِّذي حى يبِّ اِهيُم رى الى إِْبرى املُْْلكى إِْذ قى

اِهيُم فىإِنَّ ا الى إِْبرى ُأِميُت قى الى أىنىا ُأْحيِي وى ُيِميُت قى ْأِت هِبىا ِمنى   هللوى ِق فى ْمِس ِمنى املْىرْشِ ْأيِت بِالشَّ يى

اهلل  رى وى فى ُبِهتى الَِّذي كى ْومى الظَّا   املْىْغِرِب فى ِْدي اْلقى  ( 258البقرة:﴾ )ملنِِيى ال هيى

وما ذكره القرآن الكريم من التحديات اإلهلية للمنكرين لقدرة اهلل تعاىل، ال يزال  

قائام، ويف كل العصور، حتى يف هذا العرص الذي توهم فيه اإلنسان أنه ـ بسبب تلك  

 االكتشافات التي وصل إليها ـ قد بلغ من القوة بحيث ال حيتاج إلله. 

الذين استعبدهتم  لذلك يقال ألولئك و . ذبابة ال زال قائام.فتحدي القرآن بال

: اخلقوا ذبابة واحدة  احلضارة احلديثة وعلومها، فنسوا رهبم، أو تومهوا أهنم قد ختلصوا منه 

إن عجزتم، فال ينبغي إال أن ختضعوا للذي خلق ماليري ماليري من  فكام ذكر القرآن.. 

الذي يمتلئ بكل أنواع القدرة، والذي ال   الذباب.. بل الذي خلق هذا الكون الواسع

 . فيه  يشكل الذباب إال عنرصا ثانويا، بل مرفوضا 

بخالف أولئك البسطاء الذين انبهروا  والعلامء ـ أهيا املريد الصادق ـ يدركون هذا، 

بمنجزات هذه احلضارة، مع الغفلة عن أرسار املكتشفات القائمة عليها، والتي هي فيض  
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 ىل. من قدرة اهلل تعا 

إهنم يدركون أن اإلنسان لو متكن من خلق ذبابة واحدة، فإنه بذلك يكون قد أنجز  

فال نستطيع بحال من األحوال أن نقيس السفينة  . البرشية مجيعا. خأعظم إنجاز يف تاري

 (1)من منجزات هذه احلضارة بخلق ذبابة  ز الفضائية أو العقل االلكرتوين أو أي منج

فليس يف هذه املنجزات ـ مع احرتامنا هلا، بل اعتقادنا أهنا من فضل اهلل عىل عباده ـ  

أي نمو أو رشد، ويستحيل أن تنجب مثيال هلا، وال يمكنها من داخل نفسها ترميم ما يطرأ  

اهلداية  إىل  وق ذلك حتتاج عليها من األرضار، فهي ال تصلح قطعها التالفة أبدا ، وهي ف

 والقيادة من اخلارج. 

أما الذبابة، فلها من هذه اجلهات أفضلية واضحة عىل تلك السفينة الفضائية أو  

تصوره من قبلنا كموجود حقري، ولو كانت  إىل    ولكن كثرة الذباب أدى،  جهاز الكومبيوتر 

 لعلامء هلا من االهتامم. هنالك ذبابة واحدة فقط يف العامل التضح آنذاك مدى ما سيوليه ا

وهذا الكالم ال نقوله نحن.. وال يقوله فقط علامء املسلمني.. وال يقوله قبل ذلك  

. وقد قال بعض العلامء يف ذلك:  بل هو من العلم ال يصري العامل عاملا إال إذا علمه.  القرآن..

تطيع صناعة  رس احلياة، ولكن هذا ال يعني أنه سيسإىل    سوف يصل االنسان بعد ألف سنة )

 ذبابة أو حرشة أخرى أو حتى خلية حية( 

قال هيغل: أعطوين اهلواء واملاء واملواد  )آخر عىل بعض املالحدة، فيقول: ويرد 

نطفة وجرثومة  إىل    لكن هيغل نيس أنه بحاجة  ،الكيمياوية والزمان وسوف أخلق هبا إنسانا  

جانب  إىل  إنه بعد أن جيمع الذرات الالمرئية ويرتبها  ،يضا  أاحلياة من أجل هذا املرشوع 

نسان، عليه أن يمنح الروح هلذا القالب! وعىل  بعضها ضمن نظام وترتيب خاص بخلقة اإل

 
 انظر: األمثل للشريازي.( 1)
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فرض أنه ُوّفق للقيام بكل هذه االُمور اخلارقة للعادة، هنالك احتامل واحد فقط من بني  

واألعجب هو أن    ، دهور شيئا  أغرب منهماليني االحتامالت لظهور حيوان مل تشاهد عني ال

هيغل لن يقول بعد املوفقية يف هذا األمر أن هذا املوجود العجيب ظهر بحسب التصادف  

  (1) إن ذكائي ونبوغي هو الذي خلقه()واالتفاق، بل يقول: 

من أجل تشكيل الربوتني جيب التحام مئات أو آالف اجلزئيات  )آخر: ويقول 

تلفة وبأشكال متنوعة عىل شكل سلسلة، وإن عدد أنواع  )أمحاض أمينية( بنِسب خم

الربوتينات ال حمدود حقا ، ألنه اليمكن العثور عىل نوعني من احليوانات يكون هلام نوع  

واحد من الربوتينات، إذن فجزيئات املواد العضوية تشكل جمموعة عظيمة ال حدود  

مقدار  إىل    حي واحد ال نحتاجلتنوعها وتعقيدها يبعث عىل احلرية، ومن أجل صنع موجود  

كاف ونسب معينة من انواع الربوتينات الالمتناهية فحسب، بل جيب ترتيبها ترتيبا   

صحيحا  أيضا ، أي ان بناءها له من األمهية ما لرتكيبها الكيمياوي من األمهية.. إن بناء  

لكرتوين( هي  الربوتينات معقد حقا ، وإن أعقد األجهزة التي صنعها االنسان )كالعقل األ

بحكم األلعوبة مقابل أبسط الكائنات احلية! يكفي االنسان أن يفكر يف هذه العظمة لتتضح  

 له استحالة اخللقة الذاتية أو التصادفية(

وغريها من الترصحيات التي تثبت عجز العلم، بل عجز كل العلامء، عن تقليد جزء  

 صور عظمتها. بسيط من القدرة اإلهلية التي ال يمكن حتديدها وال ت

فلذلك كان املؤمن بالقدرة اإلهلية، واملذعن هلا صاحب عقل علمي، ال صاحب  

عقل خرايف كام يزعم اجلهلة.. فالعامل هو الذي يقيس ما يشاهده عىل غريه.. فمن رأى هذه  

 املظاهر العجيبة للقدرة اإلهلية يف النفس واآلفاق لن يستغرب أي يشء تربزه هذه القدرة. 

 
 . 141إىل  139رس اخللق، ص ( 1)
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الدهريون الذين أنكروا قدرة اهلل عىل البعث أجهل اخللق باهلل، وأبعد  وهلذا كان 

الى  به، فقال ون وقد ذكر اهلل تعاىل املنطق الذي يفكر، الناس عن مقتضيات عقوهلم  قى :﴿ وى

ٍق إِنَُّكْم لى  ْقُتْم ُكلَّ مُمىزَّ ا ُمزِّ ُجٍل ُينىبُِّئُكْم إِذى ىلى رى ُكْم عى ْل نىُدلر ُروا هى فى ِذينى كى ِديٍد ) الَّ ْلٍق جى (  7ِفي خى

ىلى ا ىى عى الِل اْلبىِعيِد   هلل أىاْفرتى الضَّ اِب وى ذى ِة يِف اْلعى ِذينى ال ُيْؤِمُنونى بِاآلِخرى ْل الَّ ِذبا  أىْم بِِه ِجنٌَّة بى كى

 (﴾ )سبأ(، فالضالل البعيد ـ هنا ـ هو ذلك الضالل عن مستلزمات العقول السليمة. 8)

ْ  النظر يف دالئل القدرة التي تنطق بكل لسان، قال تعاىل:﴿ أى إىل  وهلذا يوجههم ملى وى

ْوا أىنَّ ا رى ال  ال   هلليى ُْم أىجى لى هلى عى جى ُْلقى ِمْثلىُهْم وى ىلى أىْن خيى اِدٌر عى اأْلىْرضى قى اِت وى وى امى لىقى السَّ الَِّذي خى

أىبىى الظَّاملُِونى إِالَّ ُكُفورا   يِه فى
ْيبى فِ اِت  ، وقال:﴿ (99االرساء: ﴾ )رى وى امى لىقى السَّ لىْيسى الَِّذي خى أىوى

اأْلىرْ  لِيمُ وى ُق اْلعى ُهوى اخْلىالَّ ُْلقى ِمثْلىُهْم بىىلى وى ىلى أىْن خيى اِدٍر عى  ( 81ّيـس: ﴾ )ضى بِقى

النظر يف أصل اخللق.. فمن قدر عىل أن خيلق لن يعجز عىل أن  إىل  وهو يوجههم 

ْيِه وى  لى ُن عى ُهوى أىْهوى ْبدُأ اخْلىْلقى ُثمَّ ُيِعيُدُه وى ُهوى الَِّذي يى ُه املْىثىُل اأْلىْعىلى يِف  يعيد، قال تعاىل:﴿ وى لى

ِزيُز احْلىكِيُم﴾ )الروم: ُهوى اْلعى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ا ُكنَّا ِعظىاما   ، ( 27السَّ اُلوا أىئِذى قى وقال:﴿ وى

ِديدا  ) ْلقا  جى نَّا ملىىْبُعوُثونى خى
اتا  أىئِ ُرفى ْوا أىنَّ ا98وى رى ْ يى ملى األى   هلل( أىوى اِت وى وى مى لىقى السَّ اِدٌر  الَِّذي خى ْرضى قى

أىبىى الظَّاملُِونى إِالَّ ُكُفورا  )  يِه فى
ْيبى فِ ال  ال رى ُْم أىجى لى هلى عى جى ُْلقى ِمْثلىُهْم وى ىلى أىْن خيى (﴾  99عى

ُه املْىثىُل األىْعىلى يِف  ، )اإلرساء(  لى ْيِه وى لى ُن عى ُهوى أىْهوى ُأ اخْلىْلقى ُثمَّ ُيِعيُدُه وى ْبدى ُهوى الَِّذي يى وقال:﴿ وى

ِزيُز احْلىكِيُم )ال ُهوى اْلعى األىْرِض وى اِت وى وى مى  (﴾ )الروم( 27سَّ

وهكذا؛ فإن اإليامن بقدرة اهلل يبعث يف صاحبه كل ألوان العزيمة والشجاعة؛  

فاملؤمن الذي يرى نفسه مستندا للقدرة التي ال يعجزها يشء، ال خياف من أي يشء، وكيف  

 واهلل ربه.  ،خياف

نُْلِقي  وهلذا اعترب اهلل تعاىل من أسباب الرعب الذي يمأل النفوس الرشك، فقال:﴿   سى
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ُكوا بِا  ْعبى باِمى أىرْشى ُروا الرر فى ِذينى كى بِْئسى   هلليِف ُقُلوِب الَّ اُهُم النَّاُر وى ْأوى مى ْل بِِه ُسْلطىانا  وى ْ ُينىزِّ ا ملى مى

﴾ )آل عمران:  ى الظَّاملنِِيى ْثوى ترب اهلل تعاىل يف هذه اآلية رشكهم مصدر  (، فقد اع151مى

 رعبهم. 

وقد ذكر اهلل تعاىل يف مقابل هذا مواقف املؤمنني الصادقني الذين مألوا قلوهبم باهلل،  

عليه السالم الذي هدده قومه بكل  إبراهيم ، ومنهم فرزقهم األمن التام، والسكينة املطلقة 

ال  ﴿ جبا: قال متعم، بل هلأصناف التهديدات، لكنه مل يذعن  ْكُتْم وى ا أىرْشى اُف مى ْيفى أىخى كى وى

ْكُتْم بِا  ىاُفونى أىنَُّكْم أىرْشى قر بِاأْلىْمِن إِْن ُكنُْتْم   هلل ختى نْيِ أىحى ِريقى ْيُكْم ُسْلطىانا  فىأىير اْلفى لى ْل بِِه عى ْ ُينىزِّ ا ملى مى

ْعلىُمونى ﴾ )األنعام:   (  81تى

لومهية التي يستند إليها قومه، والقوة  ذلك املوقف يقارن بني القوة اوقد كان يف 

الومهية التي كانوا يتصورون أهنم يملكوهنا، وبني قوة اهلل تعاىل، فأخرب أن قومه أوىل  

 باخلوف منه. 

مقررا هذه احلقيقة املطلقة، ومقننا  عليه السالم  وقد عقب اهلل تعاىل عىل قول إبراهيم  

ئِكى   هذه السنة اإلهلية التي ال تتخلف، قال تعاىل:﴿ ُْم بُِظْلٍم ُأولى هنى ْلبُِسوا إِيامى ْ يى ملى نُوا وى ِذينى آمى الَّ

ُهْم ُمْهتىُدونى ﴾ )األنعام: ُُم اأْلىْمُن وى  ( 82هلى

وهكذا، فإن اإليامن بقدرة اهلل تعاىل هو الذي حيفظ صاحبه من اإلحباط واليأس،  

ذلك أن سبب اليأس هو اعتقاد العجز.. فمن عرف أن يف قدرة اهلل أن حيقق له كل أمنية،  

 فإنه سيعيش ممتلئا باألمل السعيد الذي تنهض به احلياة، وتستقر به النفس. 

عليه السالم،  القدرة وحتقيق املطالب يف قصة زكريا ربط اهلل تعاىل بني األمل وهلذا و

ولكنه كان يتوقف كل  ، وكان يود لو سأل اهلل ذلك، حمبا للولد عليه السالم فقد كان زكريا 

 أن رأى ما دعاه ألن يسأل ذلك السؤال الذي كان يمأل عليه نفسه. إىل  حني
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ٍن  قال تعاىل يربط بني اإليامن بالقدرة املعجزة، وبني األمل:﴿   سى ُبوٍل حى ا بِقى ى هبر ا رى بَّلىهى تىقى فى

ا ِرزْ  هى دى ِعنْدى جى ابى وى ا املِْْحرى ِريَّ كى ا زى لىْيهى لى عى ا ُكلَّامى دىخى ِريَّ كى ا زى لىهى فَّ كى ن ا وى سى ا حى بىات  ا نى أىْنبىتىهى ا  وى الى يى ا قى ق 

الىْت ُهوى ِمْن ِعنِْد ا ا قى ذى ُم أىنَّى لىِك هى ْريى اٍب )  هللإِنَّ ا هللمى رْيِ ِحسى اُء بِغى ْن يىشى ْرُزُق مى (ُهنىالِكى  37يى

( 
ِ
اء عى ِميُع الدر يِّبىة  إِنَّكى سى ة  طى يَّ ُدْنكى ُذرِّ ْب يِل ِمْن لى بِّ هى الى رى ُه قى بَّ ا رى ِريَّ كى ا زى ُة  38دىعى ئِكى ْتُه املْىالى نىادى ( فى

اِب أىنَّ ا يلِّ يِف املِْْحرى ائٌِم ُيصى ُهوى قى كى  هللوى ُ ٍة ِمنى اُيبىرشِّ مى
لِ ا بِكى ق  دِّ ا   هلل بِيىْحيىى ُمصى ُصور  حى ا وى يِّد  سى وى

نيى ) احِلِ بِيًّا ِمنى الصَّ نى الى  39وى اِقٌر قى أىيِت عى اْمرى ُ وى نِيى اْلكرِبى لىغى ْد بى قى ٌم وى بِّ أىنَّى يىُكوُن يِل ُغالى الى رى ( قى

لِكى اهلل ذى اُء )  كى ا يىشى ُل مى ْفعى ْل يِل 40يى بِّ اْجعى الى رى اٍم  ( قى ةى أىيَّ ثى لِّمى النَّاسى ثىالى تُكى أىالَّ ُتكى الى آىيى ة  قى  آىيى

اِر ) ْبكى اإْلِ ِِشِّ وى بِّْح بِاْلعى سى ا وى ثرِي  بَّكى كى اْذُكْر رى ا وى ْمز  الَّ رى
 (﴾ )آل عمران( 41إِ

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ بعض آثار اإليامن بقدرة اهلل تعاىل املطلقة عىل النفس  

وكوهنا سبب رضاها وطمأنينتها وسعادهتا وقوهتا.. فاسع ألن تعمر نفسك هبذه  املطمئنة، 

املعاين، ودعك من أولئك املجادلني الذين خيوضون فيام ال طاقة هلم به.. فيتساءلون عن رس  

القدرة اإلهلية وكيفية حتققها.. فذلك مما ال تطيقه عقوهلم.. ورحم اهلل امرؤا عرف قدر نفسه  

 وزمها. وعقله، فلم يتجا 

ومثل ذلك السؤال عن عالقة القدرة اإلهلية بقدرة اإلنسان.. وعالقتها باجلرب.. فمن  

يقول ذلك يكذب عىل نفسه، فهو يفرق بني حركاته االختيارية وحركاته الرضورية، ويشعر  

بأن له احلرية املطلقة يف أن يفعل يف جانبه االختياري ما يشاء، ويتلفظ بام يريد من دون أن  

مانع.. ولذلك كان إسناده جلهله وجرائمه لقدرة اهلل تعاىل فرارا عن احلقيقة، وكذبا   يمنعه 

 عىل النفس. 
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 التوفيق واخلذالن 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام ورد يف النصوص املقدسة من الداللة عىل  

القة ذلك  توفيق اهلل تعاىل لعباده الصاحلني، وخذالنه لغريهم من املنحرفني، وعن ع

 بالعدالة والرمحة اإلهلية، وعالقته بعد ذلك وقبله بالنفس املطمئنة الراضية. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن العلم بالتوفيق واخلذالن اإلهلي، وحقيقتهام  

تلك الدرجة الرفيعة  إىل    وأسباهبام من املعارف الرضورية للنفس املطمئنة، ذلك أهنا مل تصل

ية والرتقية إال بعد حصوهلا عىل التوفيق اإلهلي، فهو تأشريهتا وتذكرهتا التي  يف سلم التزك

 مكنتها من الوصول. 

ولو أهنا ختلت عن شعورها بالتوفيق اإلهلي حلظة واحدة، وتومهت أن كل ما هلا من  

اخلذالن، ومن  إىل  عندها، وليس من عند اهلل؛ فإن كل يشء لدهيا ينهار، وتعود من التوفيق 

 النفس األمارة. إىل  السقوط، ومن النفس املطمئنة إىل  الدنس، ومن الرتقيإىل  ة التزكي

نفسه، وختىل عن ربه، فسقط  إىل  هذا قوله تعاىل عن ذلك الذي ركنإىل  وقد أشار

اتِنىا   ﴿بعد ارتفاع، وضل بعد هداية، وُخذل بعد توفيق:  ْينىاُه آيى بىأى الَِّذي آتى ْيِهْم نى لى اْتُل عى وى

لى  اْنسى اِوينى ) فى انى ِمنى اْلغى ْيطىاُن فىكى ُه الشَّ أىْتبىعى ا فى لىكِنَُّه أىْخلىدى 175خى ِمنْهى ْعنىاُه هِبىا وى فى رى ْو ِشْئنىا لى لى إىل    ( وى

لِكى مى  ْث ذى ْلهى ْكُه يى رْتُ ْث أىْو تى ْلهى ْيِه يى لى ِمْل عى ْ ْلِب إِْن حتى ثىِل اْلكى مى ثىُلُه كى اُه فىمى وى بىعى هى اتَّ ْوِم  ثى اأْلىْرِض وى ُل اْلقى

عى  صى لى صى اْقُصِص اْلقى اتِنىا فى ُبوا بِآيى ذَّ ِذينى كى ُرونى لهالَّ كَّ تىفى  [ 176،  175]األعراف:    ﴾ْم يى

وهلذا خيرب اهلل تعاىل عن املؤمنني أهنم ال حيمدون أنفسهم عىل ما حصل هلم من  

اُلوا احْلى ﴿اهلداية، وإنام حيمدون رهبم عىل توفيقه هلم لذلك، قال تعاىل:   قى انىا    هللْمُد  وى دى الَِّذي هى

انىا اهلل دى ْوالى أىْن هى ا ُكنَّا لِنىْهتىِديى لى مى ا وى ، وقد ذكر قبل ذلك توفيقه هلم  [43]األعراف:  ﴾هِلىذى
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ا يِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ  ﴿ بنزع املثالب التي كانت تعمر قلوهبم، قال تعاىل:  ْعنىا مى نىزى   ﴾ وى

 [ 43]األعراف:  

ْينىا  ، فقالئمة اهلدىأل ومثل ذلك توفيقه أىْوحى ُْدونى بِأىْمِرنىا وى ة  هيى مَّ
ْلنىاُهْم أىئِ عى جى :﴿ وى

ابِِدينى  نىا عى اُنوا لى كى اِة وى كى إِيتىاءى الزَّ الِة وى امى الصَّ إِقى اِت وى ْيِهْم فِْعلى اخْلىرْيى لى
(، فأخرب  73االنبياء: )﴾ إِ

 اهلل تعاىل. بتوفيق أن كوهنم أئمة للهدى هو 

ة  يىْدُعونى اأئمة يف مقابل ذلك قال عن و مَّ
ْلنىاُهْم أىئِ عى جى ْومى  إىل  لضالل:﴿ وى يى النَّاِر وى

ونى  ُ ِة ال ُينْرصى  ( 41القصص:)﴾ اْلِقيىامى

ا جنت  ، وتعرضهم للخذالن اإلهلي بسبب موقال عن تقسية قلوب بني إرسائيل

اِضِعِه  فى  ﴿ :أيدهيم  وى ْن مى مى عى
لِ ُفونى اْلكى اِسيىة  حُيىرِّ ُْم قى ْلنىا ُقُلوهبى عى جى نَّاُهْم وى عى ُهْم لى باِمى نىْقِضِهْم ِميثىاقى

ُروا بِِه﴾ )املائدة:  ّظا  مِمَّا ُذكِّ نىُسوا حى  ( 13وى

ِمنُْهمْ ﴿عن جعل األكنة يف قلوهبم والوقر يف آذاهنم لئال يؤمنوا:وقال  ْستىِمُع   وى ْن يى مى

ٍة ال ُيؤْ  ْوا ُكلَّ آيى رى إِْن يى ْقرا  وى اهِنِْم وى يِف آذى ُهوُه وى ْفقى نَّة  أىْن يى
ىلى ُقُلوهِبِْم أىكِ ْلنىا عى عى جى ْيكى وى تَّى  إِلى ِمنُوا هِبىا حى

اطرُِي اأْلىوَّ  ا إاِلَّ أىسى ذى ُروا إِْن هى فى ُقوُل الَِّذينى كى اُءوكى جُيىاِدُلونىكى يى ا جى (،  25األنعام: )﴾ لنِيى إِذى

بَّكى يِف اْلُقرْ  ْرتى رى كى ا ذى إِذى ْقرا  وى اهِنِْم وى يِف آذى ُهوُه وى ْفقى نَّة  أىْن يى
ىلى ُقُلوهِبِْم أىكِ ْلنىا عى عى جى آِن  وقال:﴿ وى

اِرِهْم ُنُفورا   ىلى أىْدبى ْوا عى لَّ ُه وى ْحدى  (  46االرساء: )﴾ وى

األكنة والوقر الذي حجبهم  مثل يف فهذه اآليات الكريمة خترب أن ذلك اخلذالن املت 

، مل تكن لتصيبهم لوال قابليتهم لذلك، ولو أهنم تواضعوا للحق،  عن االستامع للحق

 . وسلموا هلم، لتنزل عليهم بدهلا الفتح والنور والبصرية

هلذا يقرن اهلل تعاىل بني ذكر املؤمنني املتواضعني املتعرضني للتوفيق اإلهلي،  و

ِِشِّ  ﴿ن، فيقول: وغريهم من املستكربي اْلعى اِة وى دى ُْم بِاْلغى هبَّ ِذينى يىْدُعونى رى عى الَّ كى مى اْصرِبْ نىْفسى وى
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ْلبىهُ  ْلنىا قى ْن أىْغفى ال ُتطِْع مى ْنيىا وى نُْهْم ُتِريُد ِزينىةى احْلىيىاِة الدر ْينىاكى عى ْعُد عى ال تى ُه وى ْجهى ْن ِذْكِرنىا ُيِريُدونى وى  عى

كى  اُه وى وى بىعى هى اتَّ  (  28الكهف:)﴾  انى أىْمُرُه ُفُرطا  وى

وهكذا ورد يف األحاديث الكثرية أن اهلداية والصالح والتقوى وغريها ثمرات  

فقيل: كيف يستعمله يا رسول   (، بعبد خريا استعمله  هلل إذا أراد ا): للتوفيق اإلهلي، قال 

 (1) (يوّفقه لعمل صالح قبل املوت) ؟ قال: هللا

لقد سألتني عن  ):، فقاليدله عىل عمل يدخل به اجلنةن سأله أن م أجاب و

عظيم! وإنه ليسري عىل من يرسه اهلل عليه، تعبد اهلل وال ترشك به شيئا، وتقيم الصالة  

املكتوبة، وتؤدي الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان، وحتج البيت، أال أدلك عىل أبواب  

اء النار، وصالة الرجل يف جوف  اخلري! الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ امل

الليل، أال أخربك برأس االمر وعموده وذروة سنامه! رأس االمر االسالم، من أسلم سلم  

  وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد، ال أخربك بمالك ذلك كله! كف عليك هذا وأشار

 (2)لسانه(إىل 

ظيم، وسعادة ال  وهذه املعاين جتعل صاحب النفس املطمئنة يف رضا تام، وفرح ع

يمكن تصورها، ذلك أنه يشعر أن اهلل تعاىل هو الذي اصطفاه واجتباه ووفقه.. ولذلك  

ُقْل  ﴿يكون فرحه بتوفيق اهلل تعاىل لطاعته أكثر من فرحه بالطاعة نفسها، كام قال تعاىل: 

ْضِل ا ُعونى  هلل بِفى ْمى رْيٌ مِمَّا جيى ُحوا ُهوى خى ْليىْفرى لِكى فى بِذى ِه فى
مْحىتِ بِرى  [ 58]يونس:   ﴾ وى

ال تفرحك الّطاعة ألهنا برزت منك، وافرح هبا  وقد قال بعض احلكامء يف ذلك: )

 ( ألهنا برزت من اهللّ إليك

 
 (  135/ 4وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأمحد)( 2142الرتمذي)( 1)

 وغريمها.رواه مسلم والرتمذي ( 2)
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أقسام: أوهلا  ثالثة إىل  يف فرحهم بالطاعة ـ بحسب درجاهتم ـ املؤمنني م آخر وقّس 

فرحوا هبا ملا يرجون عليها من النعيم ويدفعون هبا من عذابه األليم، فهم  أولئك الذين )

وا فيها من حوهلم وقوهتم، وهم من أهل قوله  ؤيرون صدورها من أنفسهم ألنفسهم مل يترب

اكى نىْعُبدُ ﴿تعاىل:   (1)([5]الفاحتة:   ﴾إِيَّ

من حيث إهنا عنوان الرضا والقبول،  فرحوا هبا والقسم الثاين، أولئك الذين )

  حرضة إىل  وسبب يف القرب والوصول، فهي هدايا من امللك الكريم، ومطايا حتملهم

النعيم، ال يرون ألنفسهم تركا وال فعال وال قوة وال حوال، يرون أهنم حممولون بالقدرة  

اكى نىْستىِعنيُ ﴿األزلية مرصوفون عن املشيئة األصلية وهم من أهل قوله تعاىل:  ]الفاحتة:   ﴾ وإِيَّ

، وبينهام  عبادهتم باهللّ وبقدرة اهللّ [. فأهل القسم األول: عبادهتم هللّ. وأهل القسم الثاين: 5

 ( فرق كبري 

فرحهم باهللّ دون يش ء سواه، فانون عن أنفسهم  والقسم الثالث، أولئك الذين كان )

باقون برهبم، فإن ظهرت منهم طاعة فاملنة هللّ، وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا هللّ أدبا مع  

ألهنم    اهللّ، ال ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلة، وال يزيد إن ظهرت منهم طاعة أو يقظة؛

 ( باهللّ وهللّ، من أهل ال حول وال قوة إال باهللّ، وهم العارفون باهللّ

إن ظهرت منك أهيا املريد طاعة أو إحسان  وقال بعض املشايخ خماطبا مريدا له: )

فإن اهللّ تعاىل غني عنك وعن    ،فال تفرح هبا من حيث إهنا برزت منك فتكون مرشكا بربك

إِنَّام جُياِهُد ﴿من يطيعه سواه، قال اهللّ تعاىل:  إىل طاعتك، وغنى عن أن حيتاج دى فى ْن جاهى ومى

ِن اْلعاملىنِيى  هلللِنىْفِسِه إِنَّ ا نِيٌّ عى غى حاكيا عن ربه عز وجّل: )يا   [، وقال 6]العنكبوت:  ﴾لى

عبادي لو أّن أّولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد، ما زاد  

 
 . 155إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 1)
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افرح هبا من حيث إهنا هدية من اهللّ إليك تدل عىل أنك من مظاهر  و  ،(1) ئا(ذلك يف ملكي شي

ففضل اهللّ هو هدايته وتوفيقه،  ، كرمه وفضله وإحسانه، فالفرح إنام هو بفضل اهللّ وبرمحته 

 ( ورمحته هو اجتباؤه وتقريبه

والشيطانية  وهذه املعاين الرفيعة هي التي حتمي املؤمن من كل الوساوس النفسية 

التي جتعل صاحبها معجبا بعمله، مغرتا به، لشعوره أنه منه، وليس من ربه.. فإذا ما علم  

أنه مل يكن ليعمل أي عمل صالح من دون توفيق إهلي، يكون ذلك تأديبا وتربية له للتخيل  

 حول اهلل وقوته. إىل   عن حوله وقوته، والركون 

لم أن التوفيق واخلذالن منسجامن مع العدالة  إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاع

والرمحة اإلهلية مثلهام مثل كل يشء يف الكون؛ فيستحيل عىل أي يشء أن خيرج عن قوانني  

 العدالة والرمحة. 

ولتوضيح ذلك أذكر لك أن التوفيق اإلهلي بمثابة اجلائزة التي يناهلا من توفرت فيه  

ليهم السالم عنها اخللق مجيعا.. ولذلك فإن  بعض الصفات الكسبية، والتي أخرب الرسل ع

كل من يرغب يف التوفيق اإلهلي ليس عليه سوى االتصاف هبا، أو تنقية نفسه مما يعارضها،  

 حتى يصبح أهال لذلك التوفيق.

وإن شئت توضيحا أقرب وأصح.. أذكر لك أن التوفيق واخلذالن مثل عيون  

اآلخر يسيل بامللح األجاج، وقد ُترك للخلق  منترشة، بعضها يسيل باملاء العذب الفرات، و

حرية االستقاء.. فمن شاء أن يستقي من املنابع العذبة نال فضلها وشفاءها وتوفيقها، ومن  

 استقى من غريها نال األدواء والبالء واخلذالن وما يرتبط هبا. 

  وهذا ما ينسجم مع العدالة اإلهلية، ذلك أنه لو كان التوفيق خمصوصا بجنس معني 
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من البرش، مثلام زعم اليهود، الذين حرصوا النبوة والصالح والوالية يف بني إرسائيل، لكان  

ذلك منافيا للعدالة.. لكنها متاحة للجميع برشوطها التي ال تعدو أن تكون توفري القابلية  

 أو البيئة الصاحلة لتنزل التوفيق اإلهلي. 

املحرومون دعاء اهلل تعاىل   وأول تلك الرشوط، وهو يسري سهل ال حُيرم منه إال 

بطلب التوفيق واهلداية والصالح وغريها.. واهلل ال خييب من دعاه، وال يرد من قصده..  

 والدعاء دليل عىل الصدق، واهلل ال يرد الصادقني. 

تعاىل أن يوفقهم ملراضيه، والتي  وهلذا يذكر اهلل تعاىل أن الصاحلني كانوا يدعون اهلل 

 وال دخل هلل فيها.  ،اال حمضة هلم تقع باختيارهم وبتنفيذهميتصورها الغافلون أفع

ة   عليه السالم ومن ذلك قول اخلليل  تِنىا ُأمَّ يَّ ِمْن ُذرِّ  لىكى وى
نْيِ مى
ْلنىا ُمْسلِ اْجعى نىا وى بَّ :﴿ رى

ِحيمُ  اُب الرَّ ْينىا إِنَّكى أىْنتى التَّوَّ لى ُتْب عى نىا وى نىاِسكى أىِرنىا مى ة  لىكى وى مى
(، فأخرب  128البقرة:)﴾ ُمْسلِ

أنه تعاىل هو الذي جيعل املسلم مسلام، فلذلك طلب منه أن جيعله مسلام    عليه السالم اخلليل  

 وذريته.  

ْلنِي   ﴿:ه بأن جيعله مقيام للصالة هو وذريته، قال تعاىلؤومثل ذلك دعا  بِّ اْجعى رى

 
ِ
اء بَّْل ُدعى قى تى نىا وى بَّ تِي رى يَّ ِمْن ُذرِّ الِة وى نُْت ِمْن  40ابراهيم:)﴾ ُمِقيمى الصَّ نىا إِينِّ أىْسكى بَّ (، وقال:﴿ رى

ة  ِمنى ا ْل أىْفئِدى الةى فىاْجعى نىا لُِيِقيُموا الصَّ بَّ ِم رى رَّ ْيتِكى املُْحى ْرٍع ِعنْدى بى رْيِ ِذي زى اٍد غى تِي بِوى يَّ ِْوي  ُذرِّ لنَّاِس هتى

عى  اِت لى رى اْرُزْقُهْم ِمنى الثَّمى ْيِهْم وى  ( 37ابراهيم: )﴾ ونى ْم يىْشُكرُ لهإِلى

بِّ    عليه السالمومن ذلك قوله تعاىل حكاية عن زكريا   ْلُه رى اْجعى أنه قال عن ولده:﴿ وى

ِضّيا ﴾ )مريم:    ( 6رى

اهلل يف طلب الصرب  إىل  وأخرب تعاىل عن مقالة الثابتني مع طالوت، وكيف رجعوا 

ُجنُوِدهِ  ﴿ :والتثبيت، فقال تعاىل ُزوا جِلىاُلوتى وى رى ملىَّا بى بِّْت   وى ثى رْبا  وى ْينىا صى لى نىا أىْفِرْغ عى بَّ اُلوا رى قى



 

148 

 

ِرينى 
افِ ْوِم اْلكى ىلى اْلقى نىا عى اْنرُصْ نىا وى امى  (  250البقرة: )﴾ أىْقدى

وهو ما هييئه للتوفيق اإلهلي،  ومن ذلك الشعور بالعجز، والتربي من احلول والقوة،  

اهلل تعاىل متربئا  إىل    يرجع فيها املؤمن الكثري من األذكار التي  األحاديث النبوية  يف  وهلذا ورد  

لبعض  بقوله  ولعل أمجعها ما عرب عنه ، حول اهلل وقوتهإىل  من حوله وقوته ملتجئا 

  (1) ال حول وال قوة إال باهلل()أال أدلك عىل كنز من كنوز اجلنة ) :أصحابه

يف حوار املؤمن مع صاحب   وهذا الكنز من كنوز اجلنة هو ما يشري إليه قوله تعاىل

اءى اهلل   ﴿اجلنتني:  ا شى نَّتىكى ُقْلتى مى ْلتى جى ْوال إِْذ دىخى لى ةى إاِلَّ بِا   وى ( أي هال  39﴾ )الكهف:    هللال ُقوَّ

إذا أعجبتك جنتك حني دخلتها ونظرت إليها محدت اهللّ عىل ما أنعم به عليك، واعتربته  

 من مشيئة اهلل وقوته ال من مشيئتك وقوتك. 

يف هذا دليل عىل ما تكسبه هذه الكلمة من تواضع يف نفس قائلها وتأدبه مع ربه  و

 تعاىل.  

حول اهلل  إىل  ومن األذكار الواردة يف السنة، والتي يتربأ فيها املؤمن من حوله وقوته 

اهلل، وتربؤ من حول العبد  إىل  ته ما ورد يف دعاء االستخارة، فهو كله تفويض ورجوعو وق

يعلمنا االستخارة    كان رسول اهلل    :قال جابر  ، ففي احلديث عن  اهلل وقوته   حول إىل    وقوته

إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني  ): يف األمور كام يعلمنا السورة من القرآن، يقول 

من غري الفريضة ثم ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من  

ر، وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كنت  فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقد

تعلم أن هذا األمر ويسميه باسمه خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري فاقدره يل ويرسه،  

ثم بارك يل فيه، اللهم وإن كنت تعلمه رشا يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري فارصفني عنه،  
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  (1)ه(وارصفه عني واقدر يل اخلري حيث كان ثم رضني ب

اللهم أسلمت نفيس إليك وفوضت  )أن نقول: يف دعاء النوم علمنا رسول اهلل و

أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجى منك إال إليك آمنت  

، وأخرب أن من مات عىل هذا مات عىل  (2) بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت(

كى  الفطرة، والفطرة تعني  ْجهى أىِقْم وى انسجام اإلنسان مع السنن اإلهلية، كام قال تعاىل:﴿ فى

تى ا نِيفا  فِْطرى يِن حى ْبِديلى خِلىْلِق ا هلل لِلدِّ ا ال تى لىْيهى تِي فىطىرى النَّاسى عى لىكِنَّ   هللالَّ يُِّم وى يُن اْلقى لِكى الدِّ ذى

ْعلىُمونى ﴾ )الروم:   (  30أىْكثىرى النَّاِس ال يى

هُت وجهيى للذي فطر  الصالة كرب ثم قال: )إىل  إذا قام هلل وكان رسول ا وجَّ

السموات واألرض حنيفا  وما أنا من املرشكني، إن صاليت وُنُسكي وحمياي وممايت هلل رب  

العاملني، ال رشيك له وبذلك ُأِمرُت وأنا من املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت  

 واعرتفت بذنبي، فاغفر يل ذنويب مجيعا  إنه ال يغفر الذنوب  ريب وأنا عبُدك، ظلمُت نفيس 

إال أنت، واهدين ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال أنت، وارصف عني سيئىها ال  

ر ليس إليك، أنا   يرصف عني سيئىها إال أنت، لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك، والرشَّ

، أستغفرك وأتوُب   (3) إليك( بك وإليك، تباركتى وتعاليتى

وغريها من األدعية واألذكار الكثرية، التي ختلص املؤمن من شعوره بحوله وقوته،  

وجتعله مستسلام لربه مساملا له.. فاسع ـ أهيا املريد الصادق ـ ألن تلتزم بتلك األذكار  

يف   واألدعية، فام حفظها اهلل لنا إال لتتوفر فينا القابلية لتنزل الفضل اإلهلي.. فال تتهم اهلل 
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عدم تنزل فضله وتوفيقه، واهتم نفسك يف عدم استعدادها لتنزله.. ففضل اهلل أعظم من أن  

 يبخل به عىل من وفر لنفسه األهلية له. 

: )ما اعتصم يب عبد من عبادي  داود عليه السالمإىل  أن اهلل تعاىل أوحىوقد روي 

الساموات واألرض ومن فيهّن، إالّ  دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نّيته ثّم تكيده 

جعلت له املخرج من بينهّن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من  

نّيته، إالّ قطعت أسباب الساموات من يديه وأسخت األرض من حتته، ومل أبال بأّي واد  

 (1)هلك(

ّز وجّل، ثم سل يف  البنه: )يا بنّي.. ثق باهلل ععليه السالم أنه قال لقامن ويروى عن 

الناس: هل من أحد وثق باهلل فلم ينجه؟.. يا بنّي..توكل عىل اهلل، ثم سل يف الناس: من ذا  

الذي توكل عىل اهلل فلم يكفه؟.. يا بني.. أحسن الظن باهلل ثم سل يف الناس: من ذا الذي  

 (2)أحسن الظن باهلل فلم يكن عند ُحْسن ظنّه به(

عاىل وتوفيقه، فهو مهيأ يسري سهل، ولكن الشأن يف الذي  فالشأن ليس يف فضل اهلل ت

ُيقبلون عليه، ويقبلون به، وال تستكرب نفوسهم أن تناله.. فاهلل عزيز، وال يعطي فضله ملن  

 رغب عنه، أو تكرب عليه. 
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 اهلداية والضالل 

الداللة عىل  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام ورد يف النصوص املقدسة من  

كون اهلل تعاىل هو اهلادي واملضل لعباده، وأنه ال يمكن أن تتم اهلداية وال الضالل من دون  

إرادته وتيسريه، وعن عالقة ذلك بالعدالة والرمحة اإلهلية، وعالقته بعد ذلك وقبله بالنفس  

 املطمئنة الراضية. 

رف الرضورية للنفس  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه املعرفة من املعا 

املطمئنة، وأهنا سبب من أسباب طمأنينتها ورضاها، ذلك أن األساس األكرب للطمأنينة  

 والرضا هو اعتقاد تفرد اهلل تعاىل بكل يشء يف كونه. 

إىل    ولو أن أمر اهلداية والضالل، ومها من أهم األمور التي ينبني عليها الكون، ُوكل

لكان يف ذلك مزامحة لأللوهية، وتناقضا مع التوحيد؛  غري اهلل، أو ُوكل بعضه لغريه، 

يِهامى آهِلىٌة   ﴿ وحلصل يف الكون ما ال يريد ربه، ويف ذلك كل املفاسد، كام قال تعاىل: 
انى فِ ْو كى لى

ا   إِالَّ اهلل تى دى سى فى  [22]األنبياء:   ﴾لى

 أمرين: إىل  أما رضاها عن ذلك؛ فيعود 

هلا للهداية؛ فيكون الفرح باالصطفاء اإلهلي  ، هو فرحها باختيار اهلل تعاىل أوهلام 

 أعظم من الفرح باهلداية نفسها، كام ذكرت لك ذلك عند حديثي عن التوفيق واخلذالن. 

؛ فطمأنينتها وأماهنا من أن يقع عليها الضالل من جهة أخرى؛ فام دام  الثاين وأما 

العظمى من جهته، وال  الضالل بيد اهلل؛ وقد أسلمت نفسها إليه؛ فهي بذلك تشعر براحتها  

 ختاف من جهة غريه، ألنه ال توجد جهة تنتقم منها بسبب هدايتها. 

  ت ولو أن األمر مل يكن كذلك لكان املهتدون ممتلئني باملخافة من املضلني.. ولتشتت
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رهبم.. أما الضالون، فيتومهون أهنم قد غلبوا رهبم، بسبب عدم  إىل  نفوسهم، ومل يطمئنوا 

 انصياعهم هلدايته. 

أما توافق ذلك مع العدالة؛ فقد ذكرت لك بأن اهلل تعاىل هو العدل املطلق، وكام أن  

الكون يسري بموازين دقيقة ممتلئة بالعدالة، فمثل ذلك عامل النفس وعامل احلياة.. وعامل  

اهلداية وعامل الضالل.. فقد نصب اهلل تعاىل للهداية أعالمها، ورغب فيها، وأرسل ألجلها  

 ل من أجلها الكتب، ووفر هلا كل الدواعي، ووضع هلا كل احلجج. الرسل، وأنز 

فمن رغب فيها، أقبل عليه، وثبته، وزاده هدى، ووفر له كل ما يمكن للهداية من  

  قلبه، بل وفر له كل ما يرقيه يف مراتب اهلداية، بحيث تتحول معارفه اإليامنية من علم اليقني 

 حق اليقني. إىل  عني اليقني إىل 

ين يعرضون عن تلك األعالم الواضحة البينة؛ فإن اهلل تعاىل بعدله، ال  أما الذ

يرغمهم عىل اتباعها، بل يدعهم ونفوسهم، ويعطيهم الفرص املختلفة؛ فإن اهتدوا تعامل  

معهم كام يتعامل مع املهتدين، وإن أبوا تركهم وضالهلم.. فهم يف ضالهلم مل خيرجوا عن  

 سخطه وغضبه. إىل  ه، وحتولوا عنهإرادة اهلل، وإنام خرجوا عن رضا 

وأما توافق ذلك مع الرمحة اإلهلية، فهو ما وفر اهلل تعاىل للهداية من أسباب كثرية  

اهلدى.. فليس فيه إال التواضع  إىل  واضحة، يمكن ألي عاقل، وبنظرة بسيطة أن يصل 

ا.. بخالف  ربه، وإىل كل القيم النبيلة التي دعا هلإىل  والسكون والتفكر، ليصل املهتدي

طريق الضاللة الذي فيه العنت والضنك والتعب، مع خمالفته ملا تقتضيه الفطر والعقول  

 السليمة. 

إذا عرفت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاقرأ كلامت ربك املقدسة عىل ضوء تلك  

ة  الرؤية التنزهيية التعظيمية البعيدة عن اجلدل، أو التي تدخل أهواءها ومزاجها فيام ال طاق
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 هلا به. 

أِ اهللفعندما يقول لك ربك:  ْن يىشى ِت مى ُبْكٌم يِف الظرُلامى نىا ُصمٌّ وى
اتِ ُبوا بِآيى ذَّ الَِّذينى كى   ﴿ وى

اٍط ُمْستىِقيمٍ  ىلى رِصى ْلُه عى ْعى ْأ جيى ْن يىشى مى ، ال تفهم منها ما يفهمه  (39)األنعام: ﴾ ُيْضلِْلُه وى

وء فهمهم للمشيئة اإلهلية، بل اقرأ اآلية  اجلاحدون، الذين اهتموا رهبم بالظلم نتيجة س 

بكامهلا، لتعلم أن اهلل تعاىل نصب اآليات الواضحات، وأرسل الرسل واهلداة بام يوضح  

طرق اهلداية، وسبلها، لكن املغفلني صموا آذاهنم عن سامع كلامت احلق، أو رؤية اآليات  

م أن تتحقق هلم مشيئة  ذلك حتققت هلم مشيئة الضالل، وكان يف إمكاهنلالدالة عليه؛ ف

   اهلداية. 

بأن ما نراه من مشاهد الضالل ليس خارجا  بمثل ذلك اقرأ قوله تعاىل، وهو خيربنا  و

ْوُل ِمنِّي   قَّ اْلقى لىكِْن حى ا وى اهى ْينىا ُكلَّ نىْفٍس ُهدى تى ْو ِشْئنىا آلى لى عن مشيئته، بل هو من مقتضياهتا:﴿ وى

نَّمى ِمنى  هى ىنَّ جى ىْمألى النَّاِس أىمْجىِعنيى ألى نَِّة وى ، فاهلل تعاىل ذكر يف هذه اآلية  ( 13)السجدة:﴾ اجْلِ

مشيئته املطلقة، وهي الدالة عىل وحدانيته يف الترصف يف الكون، وهي مشيئة مبنية عىل  

 عدالته ورمحته التي ال تضع أي يشء إال يف حمله الصحيح املناسب له. 

نِير ُذو   بمثل ذلك اقرأ قوله تعاىل، وهو يذكرو بركى اْلغى رى غناه املطلق عن خلقه:﴿ وى

ْوٍم آخى  ِة قى يَّ أىُكْم ِمْن ُذرِّ امى أىْنشى اُء كى ا يىشى ْعِدُكْم مى ْف ِمْن بى
ْستىْخلِ يى ْأ ُيْذِهْبُكْم وى مْحىِة إِْن يىشى ِرينى ﴾  الرَّ

وال تزيد يف    أن اهلداية والضالل ال تنفع اهلل تعاىل وال ترضه،إىل    ، فهو يشري (133)األنعام:

   ملكه وال تنقص منه، وإنام منفعتها تعود للمهتدين، ورضرها يعود للضالني. 

فلذلك يرى املؤمن يف الضالل املوجود عىل األرض غنى اهلل املطلق عن خلقه، قال  

ُه لىُكْم﴾   هلل تعاىل:﴿ إِْن تىْكُفُروا فىإِنَّ ا إِْن تىْشُكُروا يىْرضى ال يىْرىضى لِِعبىاِدِه اْلُكْفرى وى نُْكْم وى نِيٌّ عى غى

ْن يِف اأْلىْرِض  عليه السالم(، وقال خمربا عن مقالة موسى 7)الزمر:  مى :﴿ إِْن تىْكُفُروا أىْنُتْم وى
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ِيعا  فىإِنَّ ا ِيٌد﴾ )ابراهيم:  هللمجى نِيٌّ محى غى  ( 8لى

يقول اهللّ تعاىل: يا عبادي لو أن أولكم  )القديس اجلليل:  وقد ورد يف احلديث

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ، يا  

عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب رجل منكم ما نقص  

لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها 

  (1)خريا  فليحمد اهللّ، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(

وزيادة عىل كل تلك املعاين النفسية التي تفرزها تلك املعارف اإليامنية؛ فإن هلا أيضا  

تأثريها االجتامعي الكبري، ذلك أن املؤمن بكون اهلداية من اهلل تعاىل، وأنه ال يمكن ألحد  

من الناس أن يفرضها عىل غريه كرها، جيعله مساملا لغريه، يوفر له أسباب اهلداية، ثم يرتكه  

اهلل تعاىل  وهلذا هني عن اإلكراه عىل اإليامن، فقد عقب بعد ذلك ليختار القرار املناسب، 

ِيعا ﴾ )يونس:  ْن يِف اأْلىْرِض ُكلرُهْم مجى نى مى مى بركى آلى اءى رى ْو شى لى أىْنتى  ( 99قوله:﴿ وى بقوله:﴿ أىفى

تَّى يىُكوُنوا ُمْؤِمننِي﴾ )يونس:    ( 99ُتْكِرُه النَّاسى حى

أن كتابة اإليامن يف القلب فضل من اهلل، وهذا الفضل ال يكون  وهو    ، رس ذلكيذكر  و

انى لِنىْفٍس أىْن ُتْؤِمنى إِالَّ بِإِْذِن ا  ا كى مى ْجسى  هللإال بإذنه، كام قال تعاىل:﴿ وى ُل الرِّ ْعى جيى ِذينى   وى ىلى الَّ عى

ْعِقُلونى ﴾ )يونس:  (  100ال يى

ذلك؛ فإن اهلل تعاىل يطمئن املبلغني والدعاة واهلداة إليه، أنه يف حال  إىل  باإلضافة

عدم حتقق اهلداية يف الذين تولوا دعوهتم، ال يعني ذلك تقصريهم، وال عدم أدائهم  

لية يف أولئك املدعوين، كام قال  لوظائفهم التي وكلت إليهم، وإنام يدل ذلك عىل عدم القاب

لىكِنَّ اتعاىل:  ْن أىْحبىْبتى وى ِْدي مى ُهوى أىْعلىُم بِاملُْْهتىِدينى ﴾   هلل﴿ إِنَّكى ال هتى اُء وى ْن يىشى ِْدي مى هيى
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 ( 56)القصص:

ويرضب املثل عىل ذلك بابن نوح عليه السالم، والذي توفر له كل فرص اهلداية  

انى يِف    ﴿ع ذلك رغب عنها، قال تعاىل:  وأسباهبا، وألمد طويل جدا، وم كى نىادىى ُنوٌح اْبنىُه وى وى

ِرينى ) 
افِ عى اْلكى الى تىُكْن مى نىا وى عى ْب مى اُبنىيَّ اْركى ْعِزٍل يى آِوي42مى الى سى   إىل   ( قى

ِ
ْعِصُمنِي ِمنى املْىاء بىٍل يى جى

اِصمى اْليىْومى ِمْن أىْمِر ا الى الى عى ا   هللقى حى ِحمى وى ْن رى ِقنيى إِالَّ مى انى ِمنى املُْْغرى ْينىُهامى املْىْوُج فىكى ]هود:    ﴾لى بى

42  ،43 ] 

بى اهلل ﴿ومثله أخرب عن زوجتي لوط ونوح عليهام السالم، قال تعاىل:  ى ثىال    رضى مى

ا  تىامُهى انى  فىخى
احِلىنْيِ ْيِن ِمْن ِعبىاِدنىا صى ْبدى ْتى عى تىا حتى انى أىتى ُلوٍط كى اْمرى أىتى ُنوٍح وى ُروا اْمرى فى لىْم  لِلَِّذينى كى فى

نُْهامى ِمنى ا اِخلِنيى  هلل ُيْغنِيىا عى عى الدَّ ِقيلى اْدُخالى النَّارى مى ْيئ ا وى  [ 10]التحريم:   ﴾ شى

امرأة فرعون، التي عاشت يف بالط الضاللة، ولكن قابليتها   ويف مقابل ذلك ذكر 

بى اهلل ﴿ للهداية جعلتها من املهتدين، قال تعاىل:  ى رضى ْونى إِْذ   وى أىتى فِْرعى نُوا اْمرى ثىال  لِلَِّذينى آمى مى

لِِه   مى عى ْونى وى ْرعى
نِي ِمْن فِ نىجِّ ْيت ا يِف اجْلىنَِّة وى كى بى بِّ اْبِن يِل ِعنْدى الىْت رى ْوِم الظَّاملنِِيى  قى نِي ِمنى اْلقى نىجِّ   ﴾ وى

 [ 11]التحريم:  

)عرضت عيل األمم، فرأيت النبي ومعه   : وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

  (1)الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي وليس معه أحد(

مي املؤمن  ذلك، فإن اإليامن بتويل اهلل تعاىل لشؤون اهلداية والضالل حي إىل    باإلضافة

يتكرر يف  من تلك العقد التي تسببها رؤيته النتشار الضاللة، وكثرة الواقعني فيها، وهلذا 

القرآن الكريم النهي عن احلزن لضالل الضالني، ألن ذلك ال خيرج عن إرادة اهلل يف خلقه،  

اٍت إِنَّ ا ى رسى ْيِهْم حى لى ْب نىْفُسكى عى يٌم باِمى  هلل قال تعاىل:﴿ فىال تىْذهى
لِ ﴾ )فاطر: عى ْصنىُعونى (،  8 يى
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فا  ﴾ )الكهف:  ا احْلىِديِث أىسى ْ ُيْؤِمنُوا هِبىذى اِرِهْم إِْن ملى ىلى آثى كى عى اِخٌع نىْفسى لَّكى بى لىعى (،  6وقال:﴿ فى

كى أىالَّ يىُكوُنوا ُمْؤِمننِيى ﴾ )الشعراء:  اِخٌع نىْفسى لَّكى بى عى  (  3وقال:﴿ لى

داية اخللق وإضالهلم بعد القيام باألسباب  ولذلك يأمر تعاىل بالتسليم هلل يف أمر ه

اُء اهلل  ْو يىشى نُوا أىْن لى ِذينى آمى ْيأىِس الَّ لىْم يى ِيعا ﴾   املرشوعة، قال تعاىل:﴿ أىفى ى النَّاسى مجى ىدى هلى

( أي: أمل ييأس الذين آمنوا من إيامن مجيع اخللق ويتبينوا أن لو يشاء اهللّ هلدى  31)الرعد: 

 الناس مجيعا. 

ية املؤمن النتشار الضاللة جتعله حيمد اهلل تعاىل، ويتوجه إليه بالشكر  بل إن رؤ 

كام قال تعاىل خمربا عن مقالة املؤمنني  العميق نتيجة املن عليه واصطفائه باهلداية، 

ابِنىا بى  هلل ألقوامهم:﴿ ُقْل أىنىْدُعو ِمْن ُدوِن ا ىلى أىْعقى در عى ُنرى نىا وى ال يىرُضر ُعنىا وى نْفى ا ال يى انىا  مى دى ْعدى إِْذ هى

ىلى ا71﴾ )األنعام:   اهلل لى عى كَّ نىا أىالَّ نىتىوى ا لى مى ا   هلل(، وقال:﴿ وى ىلى مى نَّ عى نىْصرِبى لى نىا وى انىا ُسُبلى دى ْد هى قى وى

ىلى ا عى ْيُتُمونىا وى ُلونى   هللآذى كِّ ِل املُْتىوى كَّ ْليىتىوى (، وقال تعاىل خمربا عن مقالة أهل اجلنة  12)ابراهيم: ﴾  فى

انىا اهلل  هللد دخوهلا:﴿ احْلىْمُد بع دى ْوال أىْن هى ا ُكنَّا لِنىْهتىِديى لى مى ا وى انىا هِلىذى دى :  )األعراف﴾  الَِّذي هى

43  ) 

أما الغافلون عن هذه احلقائق، فهم الذين يمنون عىل اهلل بإيامهنم، وبالتايل يطالبون  

لىْيكى أىْن أىْسلىُموا  باجلزاء عىل هذا اإليامن، وقد قال تعاىل خمربا عنهم ورادا   ُمنرونى عى عليهم:﴿ يى

ُكْم بىِل اهلل َّ إِْسالمى يلى ُنروا عى اِدِقنيى ﴾   ُقْل ال متى ِن إِْن ُكنُْتْم صى اُكْم لإِْلِيامى دى ْيُكْم أىْن هى لى ُمنر عى يى

 (  17)احلجرات: 

ما اشتد  اهلل، ويفر إليه يف كل  إىل    وفوق ذلك كله، فإن املؤمن هبذه املعاين جتعله يلجأ

عىل نفسه قبوله أو اإلذعان له؛ فيسأله أن هيديه سواء السبيل، ويريه احلق حقا، ويرزقه  

 اتباعه..  
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وعن أئمة اهلدى هبذه املعاين، ومن   ولذلك متتلئ األدعية الواردة عن رسول اهلل 

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف  )الذي يقول فيه:   األمثلة عنها ما ورد يف دعاء رسول اهلل 

النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر  إىل  بني قلوبنا، واهدنا سبل السالم، ونجنا من الظلامت 

  (1) منها وما بطن(

لها، اللهم أنعشني واجربين واهدين  اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي ك)وكان يقول:

  (2) لصالح األعامل واألخالق، فإنه ال هيدي لصاحلها وال يرصف سيئها إال أنت(

اللهم اهدين، وسددين(، وعلمه ما يستشعره أثناء هذا  :)وأوىص عليا بأنه يقول

  (3) واذكر باهلدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم()الدعاء، فقال: 

للهم أهلمنا طاعتك،  [: )امناجاة املطيعني هللمام السجاد قوله يف ]ومن أدعية اإل

ء رضوانك، وأحللنا بحبوحة جنانك،  ا وجنبنا معصيتك، ويرس لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغ

واقشع عن بصائرنا سحاب االرتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية املرية واحلجاب، وأزهق  

نا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، ومكدرة  الباطل عن ضمآئرنا، وأثبت احلق يف رسائر

للهم امحلنا يف سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض  . ا لصفو املنآئح واملنن.

حبك، وأذقنا حالوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك، ومهنا يف طاعتك، وأخلص نياتنا  

إهلي اجعلني من املصطفني   .يف معاملتك، فإنا بك ولك، وال وسيلة لنا إليك إال أنت. 

اخلريات،  إىل  املكرمات، املسارعني إىل  االخيار، وأحلقني بالصاحلني االبرار، السابقني 

رفيع الدرجات، إنك عىل كل يشء قدير،  إىل  العاملني للباقيات الصاحلات، الساعني
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 (1)  (وباالجابة جدير برمحتك يا أرحم الرامحني 
وما   ، سبحانك ما أضيق الطرق عىل من مل تكن دليلهاملريدين[: ) وقوله يف ]مناجاة 

إهلي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسرينا يف أقرب  .. أوضح احلق عند من هديته سبيله

الطرق للوفود عليك، قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسري الشديد، وأحلقنا بعبادك  

لدوام يطرقون، وإياك يف الليل والنهار  الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك عىل ا

،  يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت هلم املشارب، وبلغتهم الرغآئب 

ئرهم من حبك  وأنجحت هلم املطالب، وقضيت هلم من فضلك املآرب، ومالت هلم ضام

لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقَص مقاصدهم  إىل  ورويتهم من صايف رشبك، فبك

من هو عىل املقبلني عليه مقبل، وبالعطف عليهم عآئد مفضل، وبالغافلني عن    حصلوا، فيا 

بابه ودود عطوف، أسألك أن جتعلني من أوفرهم منك  إىل  ذكره رحيم رؤوف، وبجذهبم 

حظا، وأعالهم عندك منزال، وأجزهلم من ودك قسام، وأفضلهم يف معرفتك نصيبا، فقد  

فأنت ال غريك مرادي، ولك ال لسواك   انقطعت إليك مهتي، وانرصفت نحوك رغبتي، 

 (2)(سهري وسهادي

هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن تتحقق بأسباب اهلداية لتحل  

عليك أنوارها، وأول أسباهبا تواضعك للحق واحلقيقة، وتسليمك ألهلها، وعدم جدلك  

 تحقق باهلداية. أو مشاغبتك، فهي من أعظم احلجب التي حتول بينك وبني ال 
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 النفع والرضر 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام ورد يف النصوص املقدسة من الداللة عىل  

كون اهلل تعاىل هو وحده النافع الضار، وكل نفع أو رض ال يكون إال منه، وبإذنه، وعن  

 بالنفس املطمئنة الراضية. عالقة ذلك بالعدالة والرمحة اإلهلية، وعالقته بعد ذلك وقبله 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه املعرفة من املعارف الرضورية للنفس  

ما ذكرت لك من أن  إىل  املطمئنة، وأهنا سبب من أسباب طمأنينتها ورضاها، وذلك يعود 

م النفع  األساس األكرب للطمأنينة والرضا هو اعتقاد تفرد اهلل تعاىل بكل يشء يف كونه، وما دا 

 والرض مرتبط بالتدبريات الكونية؛ فاهلل تعاىل هو املتفرد بتدبريمها.

وذلك ال يعني عدم وجود عالقة لعباده بذلك.. بل هلم عالقة كبرية، ذلك أن النفع  

والرض مثلهام مثل اهلداية والضالل، أو التوفيق واخلذالن، أو اخلفض والرفع، كلها هلا  

بىْت أىْيِدي   ﴿ عباد، كام قال تعاىل: أسباهبا املرتبطة بأعامل ال سى اْلبىْحِر باِمى كى ِّ وى اُد يِف اْلربى سى رى اْلفى ظىهى

عى  ِمُلوا لى ُهْم بىْعضى الَِّذي عى ْرِجُعونى له النَّاِس لُِيِذيقى  [ 41]الروم:   ﴾ ْم يى

فاهلل تعاىل أخرب يف اآلية الكريمة أنه هو من يذيق عباده جرائر أعامهلم، لكنه أخرب يف  

س الوقت عن سبب ذلك، وهو أهليتهم وقابليتهم لذلك الرض الذي نزل هبم، وكان يف  نف

 نفع لو أهنم مل يفسدوا. إىل  إمكاهنم حتويله

وهذه املعرفة ـ أهيا املريد الصادق ـ هي وحدها من ُيكسب النفس طمأنينتها 

، ولو أهنا  ورضاها، ذلك أهنا تعلم أن األمر كله هلل؛ فلذلك توّحد مشاعرها مجيعا نحوه

اعتقدت أن النفع منه والرضر من غريه، لتشتت بني إرضاء من يملك النفع، أو من يملك  

 الرض، وذلك ما جيعلها منقسمة عىل نفسها، ألهنا إن أرضت جهة أسخطت غريها. 
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واعلم أن األمة لو اجتمعوا عىل  )قوله:  ولذلك ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

ِشء قد كتبه اهللّ لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك مل يرضوك إال  أن ينفعوك مل ينفعوك إال ب

  (1)بِشء قد كتبه اهللّ عليك(

وهذا االعتقاد ـ أهيا املريد الصادق ـ هو الذي جيعل املؤمن قويا شجاعا ال خياف يف  

أخرب اهلل تعاىل عن مقالة إبراهيم  سبيل احلق الذي حيمله أو ينترص له لومة الئم، ولذلك 

قال:﴿  حيث لقومه يف عزة املؤمن عندما خوفوه بكل ألوان التخويف، السالم عليه 

وينِّ يِف ا اجر     هللأىحُتى
ٍ
ء ْ يبِّ ُكلَّ يشى ِسعى رى ْيئا  وى يبِّ شى اءى رى ُكونى بِِه إِالَّ أىْن يىشى ا ُترْشِ اُف مى ال أىخى اِن وى دى ْد هى قى وى

ُرونى ﴾ )األنعام:  كَّ تىذى  (  80ِعْلام  أىفىال تى

ب بعدها برس األمن النفيس العظيم الذي واجه به كل تلك املخاوف بقوله:﴿  ثم عق

ْكُتْم بِا  ىاُفونى أىنَُّكْم أىرْشى ال ختى ْكُتْم وى ا أىرْشى اُف مى ْيفى أىخى كى ْيُكْم ُسْلطىانا  فىأىير  هللوى لى ْل بِِه عى ْ ُينىزِّ ا ملى مى

قر بِاأْلىْمِن إِْن ُكنُْتْم تىْعلى  نْيِ أىحى ِريقى  ( 81)األنعام: ﴾  ُمونى اْلفى

ا ِجْئتىنىا بِبىيِّنىٍة  عليه السالم ومثله مقالة نبي اهللّ هود  ا ُهوُد مى لقومه عندما قالوا له:﴿ يى

اكى بىْعُض آهِلىتِ  ى ا نىْحُن لىكى بُِمْؤِمننِيى إِْن نىُقوُل إِالَّ اْعرتى مى ْولِكى وى ْن قى نىا عى
ا نىْحُن بِتىاِركِي آهِلىتِ مى نىا  وى

ُكونى ِمْن   هلل (، فرد عليهم:﴿ إِينِّ ُأْشِهُد ا54ـ  53)هود:  بُِسوء ﴾ ُدوا أىينِّ بىِريٌء مِمَّا ُترْشِ اْشهى وى

ىلى ا ْلُت عى كَّ ِيعا  ُثمَّ ال ُتنْظُِروِن إِينِّ تىوى يُدويِن مجى
ٍة إِالَّ ُهوى آِخٌذ   هللُدونِِه فىكِ ابَّ ا ِمْن دى بُِّكْم مى رى يبِّ وى رى

ا إِنَّ  اٍط ُمْستىِقيٍم   بِنىاِصيىتِهى ىلى رِصى يبِّ عى  ( 56ـ   54)هود:من اآلية:  ﴾رى

حتى  ورهن مشيئته،  ، النفع والرض بيد اهللوهلذا يرتدد يف القرآن الكريم اإلخبار بأن 

يقول تعاىل  يقرر يف النفس التوحيد املطلق؛ فال ترجع لغري اهلل، وال ترجو وال ختاف غريه، 

اءى اهلل﴿ ُقْل ال  :آمرا رسول اهلل  ا شى ا  إاِلَّ مى ّ ال رضى ْو ُكنُْت أىْعلىُم   أىْملُِك لِنىْفيِس نىْفعا  وى لى وى

 
 رواه الرتمذي واحلاكم.( 1)
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ْوٍم ُيْؤِمُنونى ﴾   بىِشرٌي لِقى وُء إِْن أىنىا إِالَّ نىِذيٌر وى نِيى السر سَّ ا مى مى ْستىْكثىْرُت ِمنى اخْلىرْيِ وى ْيبى الى اْلغى

 ( 188: )األعراف

اءى اهلل﴿ ال   :ودعا رسول اهلل أن يقول لقومه  ا شى ال نىْفعا  إِالَّ مى ا  وى ّ لُِكلِّ     أىْملُِك لِنىْفيِس رضى

ْستىْقِدُمونى ﴾ )يونس:  ال يى ة  وى اعى ْستىْأِخُرونى سى ُلُهْم فىال يى اءى أىجى ا جى ٌل إِذى ٍة أىجى  ( 49ُأمَّ

وخيرب اهلل تعاىل أن هذه املشيئة املطلقة يف الرض والنفع هي من مقتضيات األلوهية،  

ْعُبُدونى ِمْن ُدوِن اقال تع اهلل هللاىل:﴿ ُقْل أىتى ال نىْفعا  وى ا  وى ّ ْملُِك لىُكْم رضى ا ال يى ِميُع   مى ُهوى السَّ

لِيمُ   ( أي ال يقدر عىل دفع رض عنكم، وال إيصال نفع إليكم. 76)املائدة: ﴾  اْلعى

 الدنيا  قادرة عىل أن ترزقه من اخلري يف ته تعاىل  أن مشيئ   وهلذا خيرب اهلل تعاىل رسوله  

نَّاٍت  إىل    ما حيوهلا  لِكى جى رْيا  ِمْن ذى لى لىكى خى عى اءى جى كى الَِّذي إِْن شى بىارى جنة يف ناظريه، قال تعاىل:﴿ تى

ْل لىكى ُقُصورا  ﴾ )الفرقان: ْعى جيى هْنىاُر وى
ا اأْلى تِهى ْ ِري ِمْن حتى ْ  (  10جتى

إال من اهلل، قال  ويف نفس الوقت يملؤنا بمعاين التوحيد حني ال نرى الرض والنفع 

ْسكى اهلل إِْن يىْمسى ْضلِِه ُيِصيُب    تعاىل:﴿ وى ادَّ لِفى رْيٍ فىال رى إِْن ُيِرْدكى بِخى ُه إِالَّ ُهوى وى اِشفى لى رُضٍّ فىال كى
بِ

ِحيُم ﴾ )يونس: ُفوُر الرَّ ُهوى اْلغى اُء ِمْن ِعبىاِدِه وى ْن يىشى  (  107بِِه مى

ومها اسامن متعلقان    ،النافع الضار( )ة ببعضها  املقرتنأسامء اهلل احلسنى  وهلذا كان من  

سب  اهلل مبارشة أو نُ إىل    سب ذلكبجميع ما يصدر يف الكون مما يسمى نفعا أو رضا، سواء نُ 

وقد قال بعض احلكامء  اإلنس أو اجلامدات، فمشيئة اهلل تعاىل وراء كل ذلك،  للمالئكة أو

 بنفسه، وأن الطعام يشبع وينفع  فال تظنن أن السم يقتل ويرض)معربا عن هذا املعنى: 

بنفسه، وأن امللك واإلنسان والشيطان أو شيئا من املخلوقات من فلك أو كوكب أو غريمها  

يقدر عىل خري أو رش أو نفع أو رض بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة ال يصدر منها إال  
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  (1) ما سخرت له(

ها وهبا، فننحني شكرا هلا، أو  وما نراه من نفع أو ضار صادر من األشياء، فنتومهه من

القدرة  إىل  باإلضافة)نتنحى هيبة منها وهم كبري أفرزته الغفلة عن مشيئة اهلل، فكل ما نراه 

الكاتب يف اعتقاد العامي، وكام أن السلطان إذا وقع بكرامة أو  إىل  األزلية كالقلم باإلضافة

عقوبة مل ير رضر ذلك وال نفعه من القلم، بل من الذي القلم مسخر له، فكذلك سائر  

 الوسائط واألسباب(  

بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتب، أما العارف فيعلم أن الكل  

 قلم وسائر األسباب والوسائط. مسخر بيد اهلل ومشيئته الكاتب وال

إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن تسمي اهلل تعاىل باسم ]الضار[،  

جمردا عن اسمه ]النافع[، فيستحيل عىل اهلل تعاىل خلق الرش املجرد، أو أن يكون ضارا  

 بخلقه، وكيف يكون ذلك، وهو الرحيم الذي وسعت رمحته كل يشء. 

ما نراه رضرا أو رشا صادرا منه ممتلئا برمحات كثرية تغيب عنا  فلذلك كان كل 

حقائقها، فيكون حالنا كحال من يرى الطبيب اجلراح، وهو يقوم بتمزيق جسد املريض،  

 فيتوهم أنه يعذبه بذلك، وال يعلم أنه يداويه به. 

ث،  وأول تلك الرمحات متييز مراتب اخللق يف هذه النشأة حتى ال خيتلط الطيب باخلبي

اهلل تعاىل جعل بحكمته هذه الدار حمال الختبار عباده، لينزل  والصالح باملفسد، وذلك أن 

 . كل واحد منهم ـ يف النشأة اآلخرة ـ املحل الذي ينسجم مع طبيعته، وتربزه أهليته

نوعا من االختبار   ذلك الرضر البسيط املحدود املتنزل عىل اخللق فلذلك كان

لى اخْلىبِيثى   لِيىِميزى اهلل ﴿كام قال تعاىل: م، لطبائعهم وما تكنه صدوره ْعى جيى اخْلىبِيثى ِمنى الطَّيِِّب وى

 
 .145املقصد األسنى: ( 1)
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 ﴾ ونى ئِكى ُهُم اخْلىارِسُ نَّمى ُأولى هى لىُه يِف جى يىْجعى ِيعا  فى ُه مجى ُكمى ْ ىلى بىْعٍض فىريى ُه عى ،  ( 37:)األنفال بىْعضى

ملىَّا  ﴿ وقال: ِسْبُتْم أىْن تىْدُخُلوا اجْلىنَّةى وى ْعلىمِ  أىْم حى ابِِرينى  اهلل يى ْعلىمى الصَّ يى ُدوا ِمنُْكْم وى اهى ِذينى جى ﴾  الَّ

ْعلىِم اهلل   ﴿ وقال:  ،  ( 142آل عمران: ) ملىَّا يى ُكوا وى ِسْبُتْم أىْن ُترْتى تَِّخُذوا    أىْم حى ْ يى ملى ُدوا ِمْنُكْم وى اهى ِذينى جى الَّ

ة    هلل ِمْن ُدوِن ا  لِيجى ال امْلُْؤِمننِيى وى ُسولِِه وى ال رى اهلل وى ﴾ )التوبة:    وى ُلونى ِبرٌي ِبامى تىْعمى  ( 16خى

جمع بـني  يزورونه، فمجاعة عليه دخل هذا املعنى حني إىل  احلكامء وقد أشار بعض 

قال: من أنتم؟ فقالوا: حمبوك، فأقبل عليهم يرميهم باحلجارة فتهاربوا  ثم يديه حجارة، 

 بالئي. إن صدقتم فاصربوا عىل ، فقال: ما بالكم ادعيتم حمبتي

، رأيت كأين  فالنيا : ) ، فانبهني فقال يلبعض الصاحلني: كنت نائام عند آخر قال و

قد وقفت بني يدي اهلل تعاىل فقال يل: خلقت اخللق فكلهم ادعى حمبتي، وخلقت الدنيا  

عشار  أفهرب مني تسعة أعشارهم، وبقي معي العرش، وخلقت اجلنة فهرب مني تسعة 

عشار  أ، فسلطت عليهم ذرة من البالء، فهرب مني تسعة العرش، وبقي معي عرش العرش

خذتم وال من النار هربتم،  أعرش العرش، فقلت للباقني: معي، ال الدنيا اردتم، وال اجلنة 

ين مسلط عليكم من البالء بعدد  إنك تعلم ما نريد، فقلت هلم: فإفامذا تريدون، قالوا: 

؟ قالوا: اذا كنت انت املبتيل لنا، فافعل ما  انفاسكم ما ال تقوم له اجلبال الروايس اتصربون

 شئت فهؤالء عبادي حقا(  

إىل   الناس ما داموا يف عافية مستورون، فإذا نزل هبم بالء صارواوقال آخر: )

 نفاقه( إىل  إيامنه، وصار املنافقإىل  حقائقهم؛ فصار املؤمن 

ومتييز  اع البالء، املواقف املختلفة من أنوعن القرآن الكريم وبناء عىل هذا خيربنا 

أما األول،  ال خيرب تعاىل عن صنفني من الناس: ففي موقف اخلوف مثاخللق عىل أساسها، 

ِذينى    ﴿ تعاىل: وهو الناجح يف االختبار، فيذكر وقوفه كالطود األشّم أمام كل املخاوف، قال   الَّ
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ْوُهمْ  ُكْم فىاْخشى ىُعوا لى ْد مجى ُُم النَّاُس إِنَّ النَّاسى قى الى هلى ْسُبنىا اهلل قى اُلوا حى قى نا  وى ُهْم إِيامى ادى زى نِْعمى    فى وى

كِيُل   ( 173آل عمران: ﴾ ) اْلوى

ِذينى   ﴿ تعاىل يف شأهنم: فقد قال  ، وأما غريهم من اجلبناء الساقطني يف االختبار ىى الَّ فىرتى

ةٌ  ائِرى ى أىْن ُتِصيبىنىا دى يِهْم يىُقوُلونى نىْخشى
اِرُعونى فِ ٌض ُيسى رى  ( 52:املائدة﴾ )يِف ُقُلوهِبِْم مى

الى   ﴿   تعاىل: وقد أخرب تعاىل عن الناجحني يف االختبار بأنه من املنعم عليهم، قال  قى

مى اهلل ىاُفونى أىْنعى ِذينى خيى ُجالِن ِمنى الَّ لىي  رى الُِبونى  عى إِنَُّكْم غى ْلُتُموُه فى ا دىخى إِذى ْيِهُم اْلبىابى فى لى ِهامى اْدُخُلوا عى

ىلى ا عى ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيى  هللوى كَّ تىوى  ( 23املائدة:﴾ )فى

إِنَّا  ﴿ وهذا يف مقابلة الساقطني اجلبناء الذين قالوا:  بَّاِرينى وى ْوما  جى ا قى يهى
ى إِنَّ فِ ا ُموسى يى

اِخُلونى  إِنَّا دى ا فى ُْرُجوا ِمنْهى ا فىإِْن خيى ُْرُجوا ِمنْهى تَّى خيى ا حى ْن نىْدُخلىهى (، وقالوا بكل  22املائدة:﴾ )لى

ْب أىْنتى وى  ﴿تبجح: اْذهى ا فى يهى
اُموا فِ ا دى ا أىبىدا  مى ْن نىْدُخلىهى ى إِنَّا لى ا ُموسى اُهنىا يى اتاِل إِنَّا هى قى بركى فى رى

اِعُدونى   ( 24: املائدة﴾ )قى

وهكذا يف كل املواقف، نجد املؤمنني الصادقني الناجحني فيام أنعم به عليهم من  

ْن    ﴿البالء، ونجد الراسبني الساقطني يف االمتحان الذين قال تعاىل يف شأهنم: ِمنى النَّاِس مى وى

ْعُبُد ا إِ   هلل يى ْرٍف فى ىلى حى ْنيىا  عى رِسى الدر ْجِهِه خى ىلى وى لىبى عى ْتنىٌة اْنقى
ْتُه فِ ابى إِْن أىصى أىنَّ بِِه وى رْيٌ اْطمى ُه خى ابى ْن أىصى

اُن املُْبنِيُ  لِكى ُهوى اخْلرُْسى ةى ذى اآْلِخرى  (  11احلج: ﴾ )وى

فهذا اخلارس ال يعبد اهلل يف احلقيقة وإنام يعبد أهواءه التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر  

 اهلل، فيتوهم اخللق أنه يعبد اهلل، فلذلك يبتىل بام يظهر حقيقته، ويكشف عن رسيرته. به 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن ذلك البالء املحدود الذي قد ينزله اهلل  

عىل عباده، يستبطن خريا كثريا، فهو رضر يف ظاهره، لكنه نفع ونعمة يف باطنه، وهلذا ورد  

نُكم   تعاىل:﴿ قال ، البشارة ال تكون إال عىل نعمة وفضلوري الصابرين، بتبشاألمر  نىبُلوى لى وى
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بىرِش الصابِِرينى الِذينى   راِت وى الثمى األنُفِس وى اِل وى وى نىقٍص منى األمى اجلُوِع وى ء منى اخلىوف وى بِِشى

يِه راِجعونى ُأولى  إِنـا إِلى اُلوا إِنا هللِِ وى ـابىتُهم مِصيبىٌة قى ا أىصى محىٌة  إِذى رى لىواٌت من رهبِم وى لىيِهم صى ـئِكى عى

ـئِكى ُهُم املُهتىُدونى ﴾  ُأولى  ( 157-155)البقرة: وى

ُهوا   :﴿ هلذا ذكر اهلل تعاىل كثرة اخلري املخزن يف طيات ما نكره، فقال و ى أىْن تىْكرى سى فىعى

لى اهلل  ْعى جيى ْيئا  وى ثِريا ﴾ )النساء: شى رْيا  كى تعليقا عىل اآلية: )ال  بعضهم وقد قال ، ( 19فِيِه خى

 حتبه فيه عطبك(  رتكرهوا امللامت الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أم 

املبتلني بأهنم سيكونون موضع غبطة اخللق يوم القيامة عندما يعاينون    هلذا برش  و

يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب  )ما أعد اهلل هلم من جزاء، فقال:  

 (1)لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض(

املرتبطة بام   باملكاسبوهذا ما جعل أصحاب النفوس املطمئنة الراضية ينشغلون 

ملعاين  ينزل هبم، بدل االنشغال باآلالم التي تعرض هلم، وقد روي أن بعضهم راح يعدد ا

جلاملية املصبوبة يف قوالب البالء، فقال: )إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات:  ا

سرتجاع  أمحده إذ مل تكن أعظم مما هي، وأمحده إذ رزقني الصرب عليها، وأمحده إذ وفقني لال

 ملا أرجو فيه من الثواب، وأمحده إذ مل جيعلها يف ديني( 

ن علة كان فيها، فجلس للناس، وهنؤوه  عن بعض الصاحلني أنه برىء موروي 

بالعافية، فلام فرغ الناس من كالمهم، قال: )إن يف العلل لنعام  ال ينبغي للعاقل أن جيهلها:  

متحيص للذنب، وتعرض لثواب الصرب، وإيقاظ من الغفلة، وإذكار بالنعمة يف حال  

   بعد، اخليار( الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحض عىل الصدقة، ويف قضاء اهلل وقدره 

ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس املطمئنة، والتي حيجب عنها  

 
 ( 2403) الرتمذي رقم ( 1)
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التي أشار إليها  [، وهي نعمة التأديباملعرتضون عىل اهلل من أصحاب النفوس األمارة، ]

هى   تعاىل:﴿ قوله  ِت أىْن ال إِلى نىادىى يِف الظرُلامى ْيِه فى لى ْن نىْقِدرى عى اِضبا  فىظىنَّ أىْن لى بى ُمغى ا النروِن إِْذ ذىهى ذى وى

﴾ )االنبياء:  انىكى إِينِّ ُكنُْت ِمنى الظَّاملنِِيى البالء  تعاىل ذلك جعل اهلل ، فقد (87إِالَّ أىْنتى ُسْبحى

 وزاجرا عام وقع فيه.  الذي حل بيونس عليه السالم مؤدبا له،

فقد   . . آلدم عليه السالم من أكله من الشجرة بعد أن هني عنها ومثل ذلك ما حصل 

ابتيل ليؤدب أمام أوامر ربه، وليعرف مدى عداوة الشيطان له، فكان ظاهر بالئه نقمة،  

ْوآهُتُامى وى   ﴿   تعاىل: وباطنه رمحة، قال   اُمى سى ْت هلى ةى بىدى رى جى ا الشَّ اقى لىامَّ ذى ِق  فى رى ْيِهامى ِمْن وى لى اِن عى ِْصفى ا خيى طىِفقى

ُكامى  ْيطىانى لى ُكامى إِنَّ الشَّ أىُقْل لى ِة وى رى جى ْن تِْلُكامى الشَّ ْ أىهْنىُكامى عى ملى
ُامى أى هبر ا رى امُهى نىادى ُدوٌّ ُمبنٌِي﴾   اجْلىنَِّة وى عى

 (  22: )األعراف

عود إليها، كان رضرا  ولو أن ذلك اخلروج كان هنائيا من اجلنة بحيث يستحيل أن ي 

حمضا، ولكنه عندما أتيح له أن يعود إليها بعد حتققه بالرشوط التي تستلزمها، كان نفعا  

، يبني النعم  عىل لسان احلرضة اإلهلية خماطبا آدم عليه السالم حمضا، وقد قال بعض احلكامء  

ُدوٌّ ﴾  : )يا آدم ال جتزع من قويل لك:﴿ اْهبُِطوا بىْعُضكُ املختفية وراء العقوبة ْم لِبىْعٍض عى

(، فلك ولصالح ذريتك خلقتها.. يا آدم كنت تدخل عيل دخول امللوك عىل  24: )األعراف

ى   سى عى امللوك، واليوم تدخل عيل دخول العبيد عىل امللوك.. يا آدم ال جتزع من قويل لك:﴿ وى

رْيٌ لىُكم﴾ )البقرة: ُهوى خى ْيئا  وى ُهوا شى  (1) (216أىْن تىْكرى

اإلخبار بابتالء اهلل لعباده بسبب الذنوب التي  املقدسة وهلذا ورد يف النصوص 

  تعاىل:﴿ يقعون فيها، وهو ابتالء يشبه متاما تقريع املعلم لتلميذه رادعا له ومؤديا، وقد قال 

ثرٍِي﴾ )الشورى:  ْن كى ْعُفو عى يى بىْت أىْيِديُكْم وى سى باِمى كى ابىُكْم ِمْن ُمِصيبىٍة فى ا أىصى مى (، فاآلية  30وى

 
 .35الفوائد:( 1)
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الكريمة تبنّي بوضوح أن املصائب التي تصيب اإلنسان هي نوع من التحذير والعقاب  

اإلهلي إال ما كان من البالء املتعلق باملقربني من األنبياء والصديقني، فله نواح أخرى غري  

 هذا.

: )ما من اختالج عرق وال خدش  قد روي أنه ملا نزلت هذه اآلية قال النبي و

  (1)نكبة حجر إال بذنب وملا يعفو اهلل عنه أكثر(عود وال 

وهلذا، فإن أصحاب النفوس املطمئنة يمتلئون رسورا، وهم يوقنون هذا املعنى،  

ذلك،  إىل    وقد ورد يف احلديث اإلشارةوتأديبه هلم،    ،هبم تعاىل  عناية اهلل  ذلك أهنم يالحظون  

ا  )أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهلل حدثنا هبا النبي فعن اإلمام عيل أنه قال:  مى :﴿ وى

ثِرٍي﴾ )الشورى:  ْن كى ْعُفو عى يى بىْت أىْيِديُكْم وى سى باِمى كى ابىُكْم ِمْن ُمِصيبىٍة فى (، ثم قال: )يا عيل  30أىصى

ما أصابكم من مرض أوعقوبة أوبالء يف الدنيا فبام كسبت أيديكم، واهلل أكرم من أن يثني  

 (2) م العقوبة يف اآلخرة وما عفا عنه يف الدنيا فاهلل أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه(عليك

عىل األفراد فقط، بل هو  البالء  ينزل  وقد شاءت حكمة اهلل وعدله وتربيته لعباده أال  

هذا املعنى  إىل  رهبا وتتأدب بني يديه، ويشريإىل  حتى تعود لينبهها  املجتمعاتإىل  يعدوها 

ِمُلوا    ﴿   تعاىل: قوله   ُهْم بىْعضى الَِّذي عى بىْت أىْيِدي النَّاِس لُِيِذيقى سى اْلبىْحِر باِمى كى ِّ وى اُد يِف اْلربى سى رى اْلفى ظىهى

عى  ﴾ )الروم:لهلى ْرِجُعونى  (، وهذا يدل عىل كون هذا سنة اجتامعية. 41ْم يى

عى  تعاىل:﴿ ويف قوله  ْرِجُعونى ﴾ تنبيه لهلى ليس االنتقام وإنام  أن العلة يف ذلك إىل  ْم يى

ُل اهلل ـ التأديب، ف ْفعى ا يى انى اهلل ﴿ مى كى نُْتْم وى آمى ْرُتْم وى كى ابُِكْم إِْن شى ذى لِيام ﴾   بِعى اكِرا  عى شى

 ( 147)النساء: 

 
 ابن عساكر.( 1)

 أخرجه ابن أيب حاتم موقوفا ، ورواه مرفوعا  من وجه آخر.( 2)
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لِكى بِأىنَّ ا ﴿   تعاىل: هذا قوله إىل  ويشري تَّى   هلل ذى ْوٍم حى ىلى قى ا عى هى مى ة  أىْنعى ا  نِْعمى ريِّ ْ يىُك ُمغى ملى

 ُ ريِّ أىنَّ اُيغى ا بِأىْنُفِسِهْم وى لِيٌم﴾  هلل وا مى ِميٌع عى ْوٍم   هلل إِنَّ ا وقوله:﴿ (، 53: )األنفالسى ا بِقى ُ مى ريِّ ال ُيغى

ا بِأىْنُفِسِهْم ﴾ )الرعد: وا مى ُ ريِّ تَّى ُيغى  ( 11حى

)املحن آداب اهلل عز وجل خللقه، وتأديب  وقد عرب عن هذا بعض احلكامء، فقال: 

 القلوب، واألسامع، واألبصار(اهلل بفتح 

صديق له يف حمنة حلقته: )إن اهلل تعاىل ليمتحن العبد، ليكثر التواضع  إىل  وكتب آخر

ن دوام  له، واالستعانة به، وجيدد الشكر عىل ما يوليه من كفايته، ويأخذ بيده يف شدته، أل

 ( النعم والعافية، يبطران اإلنسان، حتى يعجب بنفسه، ويعدل عن ذكر ربه

 :معربا عن ذلك  وقد قال الشاعر

ذكره  دا  ليس ـي  ال يرتك اهللّ عـب

 

بــه     ممــن يــؤّدبــه أو مــن يــؤنــّ

 أو نعمة تقتيض شكرا  يدوم له  

 

 أو نقمة حني ينسى الشكر تنكبه   

ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس املطمئنة، وحيجب عنها أصحاب   

ُر    ﴿   تعاىل: قوله   التي أشار إليها التذكري[، وهي نعمة النفوس األمارة، ] كَّ تىذى ا يى ْرُكْم مى مِّ ْ ُنعى ملى أىوى

ُكُم النَِّذيُر﴾ )فاطر:  اءى جى رى وى كَّ ْن تىذى يِه مى
(، فمن األقوال يف تفسريها أن املراد بالنذر  37فِ

 .  األمراض 

 (1): )احلمى رائد املوت، وسجن اهلل يف األرض(وقد ورد يف بعض اآلثار

وي أن بعض األنبياء عليهم السالم قال مللك املوت عليه السالم: أمالك رسول  رو

نعم، يل واهلل رسل كثرية من اإلعالل  )تقدمه بني يديك ليكون الناس عىل حذر منك؟ قال:  

واألمراض والشيب واهلموم وتغري السمع والبرص، فإذا مل يتذكر من نزل به ومل يتب، فإذا  

 
 ابن السني وأبو نعيم يف الطب.( 1)
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إليك رسوال  بعد رسول ونذيرا  بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس   قبضته ناديته: أمل أقدم

بعدي رسول، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير، فام من يوم تطلع فيه شمس وال تغرب إال  

وملك املوت ينادي: يا أبناء األربعني، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حارضة وأعضاؤكم  

قت األخذ واحلصاد، با أبناء الستني نسيتم العقاب  قوية شداد. يا أبناء اخلمسني قد دنا و

ُكُم   اءى جى رى وى كَّ ْن تىذى يِه مى
ُر فِ كَّ تىذى ا يى ْرُكْم مى مِّ ْ ُنعى ملى وغفلتم عن رد اجلواب فام لكم من نصري:﴿ أىوى

 (1) ((37النَِّذيُر﴾ )فاطر: 

الكّيس الفطن احلذر عىل دينه ومستقبله احلقيقي  املؤمن وكل هذه املعاين جتعل 

 ، قبل أن يفوت األوان..  باألعامل الصاحلة املبادرةإىل  سارعي

وليس ذلك فقط، بل إن البالء يف صوره املؤملة جيعل صاحبه يقلع عام هو فيه من  

إن  ، وقد قال بعض احلكامء معربا عن ذلك: )الغي، فال يلقى اهلل وهو يف سكرات غيه

إىل   هنا وهناك، تقّطر ذلك األمل املريرالشيخوخة واملرض والبالء، وما حيدث من وفيات 

نفس كل إنسان، وُتنذره دوما  بمصريه املحتوم، فال جرم أن أولئك الضالني وأرباب  

قلوهبم جحيٌم معنوي، يعذهبم بلظاه حتى لو متتعوا بمباهج   السفاهة واملجون سيتأجج يف 

م ذلك العذاب  الدنيا ولذائذها، بيد أن الغفلة وحدها هي التي حتول دون استشعاره

  (2)(األليم 

أهيا املسكني  ): ـ خياطب مريضا متأملا يذكره بالكنوز املخبأة يف طيات املرضوقال ـ 

الشاكي من املرض! إن املرض يغدو كنزا  عظيام  لبعض الناس، وهدية إهلية ثمينة هلم..  

ت  وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضه من هذا النوع، حيث أن احلكمة اإلهلية اقتض 

 
 ( ذكره ابن اجلوزي يف كتاب:)روضة املشتاق والطريق إىل امللك اخلالق( 1)

 .158الكلامت، النوريس، ص: ( 2)
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أن يكون األجُل جمهوال  وقته، إنقاذا  لإلنسان من اليأس املطلق أو من الغفلة املطلقة، وإبقاءا   

له بني اخلوف والرجاء، حفظا  لدنياه وآخرته من السقوط يف هاوية اخلرسان.. أي أن األجل  

  متوقع جميئه كل حني، فإن متّكن من اإلنسان وهو سادر يف غفلته يّكبده خسائر فادحة يف 

حياته األخروية األبدية. فاملرض يبدد تلك الغفلة ويشتتها، وبالتايل يذّكر باآلخرة  

، فيفوز خالل   ويستحرض املوت يف الذهن فيتأهب له. بل حيدث أن يرّبحه ربحا  عظيام 

 (1)عرشين يوما  بام قد يستعيص استحصاله خالل عرشين سنة كاملة

ملطمئنة، وحيجب عنها أصحاب  ومن تلك النعم التي يراها أصحاب النفوس ا

ى    ﴿   تعاىل: قوله    التي أشار إليها االفتقار[، وهي  نعمة  النفوس األمارة، ] يىْطغى انى لى ْنسى
الَّ إِنَّ اأْلِ كى

آُه اْستىْغنىى﴾ )العلق: أخرب تعاىل بأن رؤية اإلنسان لغناه، جتعله طاغية ظاملا    ، فقد(7ـ    6أىْن رى

 متعديا حلدوده. 

ولذلك يكون االفتقار، وكل ما يؤدي إليه نعمة من النعم ختلص اإلنسان من  

 . وضعه الطبيعيإىل  الطغيان، وتعيده

وهو يبني سنة  ، ، فاهلل تعاىل يقوليف القرآن الكريم  تشري إليه آيات كثرية ما هذا و

طى اهلل  ة ال تكاد تتخلف: اجتامعي ْو بىسى لى ٍر   ﴿ وى دى ُل بِقى لىكِْن ُينىزِّ ْوا يِف اأْلىْرِض وى بىغى ْزقى لِِعبىاِدِه لى الرِّ

برٌِي بىِصرٌي﴾ )الشورى: ُه بِِعبىاِدِه خى اُء إِنَّ ا يىشى  (  27مى

الواقع.. فهم إن عاشوا الرتف نسوا اخلالق واملخلوق.. وظلموا  وهذا ما يدل عليه 

)اإلنسان متكرب بالطبع، فإذا وجد الغنى  كام عرب عن ذلك بعض احلكامء، فقال: ، وبغوا

مقتَض خلقته األصلية وهو التكرب، وإذا وقع يف شدة وبلية ومكروه انكرس  إىل    والقدرة عاد 

 
 ، بترصف.326النوريس، اللمعات، ( 1)
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  (1)الطاعة والتواضع(إىل  فعاد

من العقوبة التي تنزل عىل عباد اهلل الغافلني  وقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل أن  

تىْحنىا    تعاىل:﴿ أن تفتح عليهم زهرة الدنيا، ويفاض عليهم نعيمها، قال   ُروا بِِه فى ا ُذكِّ لىامَّ نىُسوا مى فى

ِرُحوا باِمى ُأوُتوا  ا فى تَّى إِذى  حى
ٍ
ء ْ ابى ُكلِّ يشى ْيِهْم أىْبوى لى ﴾   عى ا ُهْم ُمْبلُِسونى إِذى ْغتىة  فى ْذنىاُهْم بى أىخى

 (  44)األنعام:

أنه قال: )إذا رأيتم اهلل تعاىل يعطي العباد ما   ويروى يف هذا عن رسول اهلل 

ُروا    تعاىل:﴿ يشاءون عىل معاصيهم فإنام ذلك استدراج منه هلم(، ثم تال قوله   ا ُذكِّ لىامَّ نىُسوا مى فى

إِ  ْغتىة  فى ْذنىاُهْم بى ِرُحوا باِمى ُأوُتوا أىخى ا فى تَّى إِذى  حى
ٍ
ء ْ ابى ُكلِّ يشى ْيِهْم أىْبوى لى تىْحنىا عى ﴾  بِِه فى ا ُهْم ُمْبلُِسونى ذى

  (2)((44)األنعام:

وهلذا، فإن املتوسمني من عباد اهلل يستدلون بوجود الفاقات عىل قرب الصدقات،  

بعض  أشار ، وقد ألن الفاقة حتقق صاحبها باالفتقار، واالفتقار يؤهل صاحبه للفضل

وجود  إىل  هذا فقال: )خري أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك، وترد فيهإىل  احلكامء

 ِذلتك(  

)فاقتك لك ذاتية، وورود األسباب مذكرات لك بام خفي عليك منها،  وقال: 

 والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض( 

هلذه اآلثار اجلميلة التي حيدثها البالء يف النفس، ومع اهلل، ومع املجتمع، كان احلمد  و

هلل والشكر له خيرج من أفواه الصاحلني غضا طريا مشفوعا بالشعور باملنة العتقادهم أن اهلل  

ما ابتالهم ليعذهبم، وإنام ابتالهم ليخلصهم من أوزار نفوسهم، وليجعلهم أهال له، وقد  

 
 التفسري الكبري.( 1)

 ابن أيب حاتم.( 2)
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موسى عليه السالم: )إذا رأيت الفقر مقبال إليك فقل:  إىل    اخلرب أن اهلل تعاىل أوحىروي يف  

 (1) مرحبا بشعار الصاحلني، وإذا رأيت الغني مقبال إليك فقل: ذنب عجلت عقوبته(

إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: )إهلي ابتليتني باملرض واجلوع،   بعضهموكان 

 كر ما أنعمت به عيل(وكذلك تفعل بأوليائك، فبأي عمل أؤدي ش

)إهلي أجعتني، وأجعت عيايل وتركتني يف ظلم الليايل بال مصباح،    يقول: آخر  وكان  

 ( ؟وإنام تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك

: )واهلل ما  قائلهمورس ذلك هو خوف الصاحلني من االستدراج بالنعيم، كام قال 

ف أن يكون قد مكر له فيها إال كان قد نقص  أحد من الناس بسط اهلل له يف الدنيا فلم خي 

عمله، وعجز رأيه. وما أمسكها اهلل عن عبد فلم يظن أنه خري له فيها إال كان قد نقص  

 عمله، وعجز رأيه( 

يف قوله: )واهلل ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم    بل هذا ما رصح به  

فتنافسوها كام تنافسوها فتهلككم كام  أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم  

 (2) أهلكتهم(

هذه بعض نعم اهلل املختزنة يف طي بالئه.. والتي يراها املؤمنون نعام يفرحون هبا،  

وال حيزنون هلا، بينام يراها الغافلون رشا حمضا، ويتهمون اهلل بسببها، أو قد يرشكون به،  

 دير خريه، وآخر يدير رشه. فيتومهون أهنا من غريه، وكأن للكون إهلني: إله ي

هذا جوايب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فأحسن ظنك بربك، واعلم أنه ال  

يريد لك إال اخلري والصالح، واعلم أن هناك عاملا آخر غري هذا العامل لن ترى فيه إال اخلري  

 
 ( وهذا ـ طبعا ـ ليس عىل عمومه، بل له حمله اخلاص، وقد ذكرنا املعنى الصحيح هلذا اخلرب يف رسالة )كنوز الفقراء( 1)

 أمحد والرتمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف.( 2)
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مستحقا لذلك  املحض، والنفع اخلالص، ولكن برشط أن تتحقق باألهلية التي جتعلك 

 اجلزاء العظيم. 

وأول ذلك أن تصفي نفسك، وتسلم قلبك لربك، وال تدع فيه حمال للرش، وال  

للرض؛ فإن اخلري املحض، والنفع اخلالص، ال تناله إال القلوب السليمة الصافية اخلالصة  

 اخلالية من كل كدر. 
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 اخلفض والرفع 

اهلل تعاىل لشؤون اخلفض والرفع،  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن إدارة 

والعزة والذلة، واجلاه واخلمول، وأرسارها، ومعارفها، وأثرها يف النفس املطمئنة، ورس  

 عالقتها برضاها. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن من األسس التي تقوم عليها ملكية اهلل تعاىل  

والعزة والذلة.. فهو وحده من   لكونه ومالكيته له انفراده بام ذكرت من اخلفض والرفع، 

 خيفض، ووحده من يرفع، ووحده من يذل، ووحده من يعز.. ال رشيك له يف ذلك. 

سامء  األمن ، وهو اخلافض الرافع()لذلك كان من أسامء اهلل تعاىل احلسنى اسم و

املركبة، ويعني أو يعنيان مجيعا أن اهلل تعاىل هو املتفرد باخلفض والرفع، فريفع من يشاء  

املعز املذل( أي أن اهلل هو الذي يعز من  )ويضع من يشاء، ومثله يف الداللة االسم الكريم 

 . يشاء، وهو الذي يذل من شاء 

وقد رصحت بمقتضيات ذينك االسمني الكثري من النصوص املقدسة، كقوله  

نِْزُع له﴿ ُقِل التعاىل:  تى اُء وى ْن تىشى الِكى املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلكى مى اُء  مَّ مى ْن تىشى ُتِعزر مى اُء وى املُْْلكى مِمَّْن تىشى

ِديرٌ   قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى يىِدكى اخْلىرْيُ إِنَّكى عى

اُء بِ ْن تىشى ُتِذلر مى  ( 26)آل عمران:﴾  وى

،  اسم اهللّ األعظم الذي إذا دعي به أجاب )يف هذه اآلية: أن   أخرب رسولوقد 

وما يرتتب عىل    ،من أدرك مالكية اهلل للملكأن  إىل    ، ويف ذلك إشارة(1)وإذا سئل به أعطى(

  يف الرفع واخلفض واإلعزاز واإلذالل، وانفراده بذلك سيحرر مشيئته ذلك من طالقة 

 غري اهلل، وهذا التحرر هو نفسه اليقني الذي تستجاب به الدعوة. إىل  من كل توجه   املؤمن

 
 رواه الطرباين.( 1)
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من أن امللوك الذين  واآلية الكريمة ال تعني ما يفهمه بعض محاة االستبداد والظلم 

يرتبعون عىل العروش، ويتسلطون عىل اخللق واجبو الطاعة، وال جيوز نصحهم أو اخلروج  

عليهم.. فاآلية الكريمة ال تذكر ذلك، ومعاذ اهلل أن تقر الظلم واالستبداد أو السكوت  

صب التي  عليه، وإنام هي خترب عن اإلرادة اإلهلية التي لوالها ما متكن امللوك من تلك املنا 

استولوا عليها؛ فهم مل يستولوا عليها مراغمة عىل اهلل، وتعجيزا له، وإنام ألن اهلل تعاىل أذن  

 يف ذلك اختبارا هلم ولرعيتهم. 

ولذلك؛ فإن كل خفض أو رفع ال يكون عىل أساس املوازين اإلهلية، ليس سوى  

ح بذلك قوله تعاىل:  مرحلة مؤقتة مرتبطة باالختبار اإلهلي، وليست حالة دائمة، كام رص

ا   ُكْم يِف مى اٍت لِيىْبُلوى جى رى ُكْم فىْوقى بىْعٍض دى فىعى بىْعضى رى الئِفى اأْلىْرِض وى لىُكْم خى عى ُهوى الَِّذي جى ﴿وى

ِحيٌم ﴾ )األنعام:  ُفوٌر رى غى ُه لى إِنَّ اِب وى يُع اْلِعقى ِ بَّكى رسى اُكْم إِنَّ رى  ( 165آتى

ة عىل املجتمعات، هي من جعل اهلل تعاىل  فقد أخرب اهلل تعاىل أن الدرجات املهيمن 

وإنشائه، ال باعتبارها صوابا حمضا، ال جيوز اخلروج عليه، وإنام باعتبارها ابتالء واختبارا  

 إهليا. 

ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن خروج األنبياء عن تلك املراتب التي وضعها أقوامهم؛  

ء عليهم السالم بدهلا املراتب  فخفضوا هبا من شاءوا ورفعوا من شاءوا.. ووضع األنبيا 

 اإلهلية الصحيحة، والتي تعرب عن الواقع بدون تزييف. 

ومن األمثلة عىل ذلك ما أجاب به نوح عليه السالم قومه حني احتقروا املؤمنني  

بىعىكى إِالَّ ﴿الذين اتبعوه، وقالوا:  اكى اتَّ ا نىرى مى نىا وى ا ِمْثلى اكى إِالَّ بىرشى  ا نىرى اِديى  مى اِذُلنىا بى ِذينى ُهْم أىرى الَّ

اِذبِنيى  ْل نىُظنرُكْم كى ْينىا ِمْن فىْضٍل بى لى ُكْم عى ى لى ا نىرى مى ْأِي وى ؛ فرد عليهم نوح عليه  [27]هود:   ﴾الرَّ

ْ ﴿السالم:  ا جتى ْوم  اُكْم قى نِّي أىرى
لىكِ ِْم وى هبِّ ُقو رى ُْم ُمالى نُوا إِهنَّ ِذينى آمى ا أىنىا بِطىاِرِد الَّ مى ُلونى ) وى (  29هى



 

176 

 

يِن ِمنى ا نرُْصُ ْن يى ْوِم مى اقى يى ُرونى    هللوى كَّ ْدهُتُْم أىفىالى تىذى الى أىُقوُل  ﴿، وقال:  [ 30،  29]هود:    ﴾إِْن طىرى وى

يىُهُم اهلل 
ْن ُيْؤتِ ْزدىِري أىْعُينُُكْم لى ا اهلل لِلَِّذينى تى رْي  ا ملىِنى الظَّ  خى   ﴾ املنِِيى أىْعلىُم باِمى يِف أىْنُفِسِهْم إيِنِّ إِذ 

 [ 31]هود:  

أن حقيقة اخلفض والرفع ال ترتبط باملناصب، وال  إىل  وهذا اجلواب األخري يشري

باجلاه الذي يتعبها، وإنام بام يعمر األنفس من معان، فلذلك أخرب نوح عليه السالم، أنه ال  

 يعرف ما يف نفوس أتباعه، ورس اصطفاء اهلل تعاىل هلم. 

املوازين البديلة التي اختارها البرش ألنفسهم يف  إىل  الكريمة التي تشريومن اآليات 

،  عىل رسالة رسول اهلل املعرتضني مقابل املوازين اإلهلية ما نص عليه قوله تعاىل يف أدلة 

ظِيم﴾ )الزخرف:  و تىنْيِ عى ْريى ُجٍل ِمنى اْلقى ىلى رى ا اْلُقْرآُن عى ذى لى هى ْوال ُنزِّ ، فرد  ( 31الذين قالوا:﴿ لى

قال  اهلل تعاىل عليهم بأنه وحده من يملك تقسيم الدرجات، كام يملك تقسيم املعايش، 

ْعنىا   فى رى ْنيىا وى تىُهْم يِف احْلىيىاِة الدر ِعيشى ْينىُهْم مى ْمنىا بى بِّكى نىْحُن قىسى مْحىتى رى ْقِسُمونى رى تعاىل:﴿ أىُهْم يى

اٍت لِيىتَِّخذى بى  جى رى ُهْم فىْوقى بىْعٍض دى ُعونى بىْعضى ْمى رْيٌ مِمَّا جيى بِّكى خى مْحىُت رى رى ﴾  ْعُضُهْم بىْعضا  ُسْخِرّيا  وى

 ( 32)الزخرف: 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن معرفتك بكون اهلل تعاىل هو اخلافض  

الرافع، ليست معرفة عقدية إيامنية فقط، وإنام هلا آثارها النفسية واالجتامعية، وأوهلا أن  

موازين اخلفض والرفع والعزة والذلة يف نفسك لربك، ال ملجتمعك، وال لألعراف  ختضع 

 التي تبناها. 

ا  ﴿ فإذا سمعت ربك يقول:   ْلنىاُكْم ُشُعوب  عى جى ُأْنثىى وى ٍر وى كى ْقنىاُكْم ِمْن ذى لى ىا النَّاُس إِنَّا خى اأىهير يى

ُكْم ِعنْدى ا مى ُفوا إِنَّ أىْكرى ارى لى لِتىعى
بىائِ قى اُكْم إِنَّ اأىتْ  هلل وى بِرٌي  هلل قى لِيٌم خى ، فاعلم  [13]احلجرات:  ﴾عى

أن التقوى هي أساس الرفعة والعزة والكرامة.. فإذا استبدلت هذا امليزان، بموازين  
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األنساب التي وضعها البرش ألنفسهم، تكون قد أرشكت بربك، ألنك تومهت أن لغريه  

 القدرة عىل خفض من رفع، أو رفع من خفض. 

خطورة الركون ملوازين البرش،  إىل  ما يشري  احلديث عن رسول اهلل وقد ورد يف 

أال إين جعلت نسبا   :: )إذا كان يوم القيامة أمر اهلل مناديا يناديوترك موازين اهلل، قال 

فأبيتم إال أن تقولوا فالن بن فالن خري من فالن بن    ؛ وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم

 (1)  فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين املتقون( ؛فالن

إىل   حيذر يف كل املناسبات من ترك موازين اهلل، والعودة وهلذا كان رسول اهلل 

يف أوسط أيام   جابر، قال: خطبنا رسول اهلل موازين اجلاهلية، فقد روي يف احلديث عن 

الترشيق خطبة الوداع فقال: )يا أهيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  

إال   لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر

ُكْم ِعنْدى ا ﴿بالتقوى  مى اُكمْ  هللإِنَّ أىْكرى (، أال هل بلغت؟ قالوا: بىل يا  13)احلجرات:  ﴾ أىْتقى

 (2) فليبلغ الشاهد الغائب( )اهلل، قال:  رسول

)إن اهلل عز وجل أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها  وقال يف حديث آخر حمذرا: 

باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخرون  

ي تدفع النتن  برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن الت

 (3) بأنفها(

: )أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم، كلكم بنو آدم ليس ألحد عىل   وقال

 
لطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف، الرتغيب قال املنذري: رواه ا( 1)
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 (1) أحد فضل اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال( 

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن اهلل تعاىل خيتربك بالصادقني من عباده،  

يمهم وإعزازهم ورفعهم، فإن عاملتهم بخالف ما أمرك به سقطت يف  والذين أمر بتكر

 االختبار، بل أذنت لنفسك بأن تكون يف مواجهة اهلل تعاىل. 

بل أذنت لنفسك أن تتشبه بإبليس، الذي اختربه اهلل تعاىل بتكريم آدم عليه السالم،  

له يسقط يف االختبار  بل السجود تعظيام له؛ فأبى إال أن يعظم نفسه، ويسجد هلا، وهو ما جع

سقوطا مريعا، ويكون بذلك إماما لكل من راح خيفض ما أمر اهلل برفعه، وهيني ما أمر اهلل  

 بتكريمه. 

ومن متبعيه يف ذلك أولئك النفر من بني إرسائيل الذين عارضوا ما اختاره هلم رهبم  

بِيرُهْم  ونبيهم ليكون عليهم ملكا، باملوازين التي وضعوها ألنفسهم، قال تعاىل:   ُْم نى الى هلى قى ﴿ وى

ْ  هللإِنَّ ا ملى املُْْلِك ِمنُْه وى
قر بِ نىْحُن أىحى ْينىا وى لى ُه املُْْلُك عى اُلوا أىنَّى يىُكوُن لى لِكا  قى ُكْم طىاُلوتى مى ثى لى ْد بىعى   قى

الى إِنَّ ا ة  ِمنى املْىاِل قى عى اهلل   هلل ُيْؤتى سى ْسِم وى اجْلِ ُه بىْسطىة  يِف اْلِعْلِم وى ادى زى ْيُكْم وى لى اُه عى ُه  ُيْؤيِت مُ   اْصطىفى ْلكى

اهلل  اُء وى ْن يىشى لِيمٌ  مى اِسٌع عى  ( 247)البقرة: ﴾  وى

وهلذا كان كل ما حصل لألمم من البالء بعد أنبيائها، بسبب وقوعها يف هذا النوع  

املوازين التي وضعتها  إىل    من االختبار، حيث تركت موازين اهلل تعاىل يف االختيار، وجلأت

انى  ﴿ىل وضع املناصب يف غري حماهلا، قال تعاىل: لنفسها، حسدا وكربا، لتومهها أن اهلل تعا  كى

ثى اهلل  بىعى ة  فى اِحدى ة  وى تىابى بِاحْلىقِّ لِيىْحُكمى   النَّاُس ُأمَّ
ُهُم اْلكِ عى لى مى أىْنزى ُمنِْذِرينى وى ينى وى ِ النَّبِيِّنيى ُمبىرشِّ

ا اْختىلىفى فِيِه إاِلَّ الَّ  مى يِه وى
يامى اْختىلىُفوا فِ

نْيى النَّاِس فِ ْغي ا  بى هْتُُم اْلبىيِّنىاُت بى اءى ا جى ْعِد مى ِذينى ُأوُتوُه ِمْن بى

ى اهلل دى ْينىُهْم فىهى اهلل بى يِه ِمنى احْلىقِّ بِإِْذنِِه وى
ُنوا ملِىا اْختىلىُفوا فِ ِذينى آمى اءُ  الَّ ْن يىشى ِْدي مى اٍط  إىل  هيى رِصى
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 [ 213]البقرة:   ﴾ ُمْستىِقيمٍ 

بياء كلهم كانوا عىل اإلسالم، ولكن الذي فرق  وأخرب أن دين اهلل واحد، وأن األن

األديان، وأشاع الرصاع بينها، هو تلك الفئة الباغية التي يتصور الناس أهنا الفئة الوارثة  

ينى ِعنْدى ا﴿للرسل، لكنها ختالف منهجهم خالفا جذريا، كام قال تعاىل:  ُم   هلل إِنَّ الدِّ ْسالى اإْلِ

ِذينى ُأوُتو ا اْختىلىفى الَّ مى اِت  وى ْكُفْر بِآيى ْن يى مى ْينىُهْم وى ْغي ا بى ُهُم اْلِعْلُم بى اءى ا جى ْعِد مى تىابى إِالَّ ِمْن بى
ا اْلكِ

اِب  هللفىإِنَّ ا هللا سى
يُع احْلِ ِ  [ 19]آل عمران:   ﴾رسى

وبذلك وقع اخللق يف اختالل املوازين حيث رفعوا من جيب خفضه، وخفضوا من  

ساملوه، وساملوا من جيب عليهم أن حياربوه،  جيب رفعه، وحاربوا من جيب عليهم أن ي 

 وبذلك وقعوا ال يف حرب األولياء فقط، وإنام يف حرب اهلل تعاىل نفسه. 

)من عادى يل ولّيا فقد آذنته  أنه قال:    وقد ورد يف احلديث القديس عن رسول اهلل  

بدي يتقّرب إيّل  باحلرب. وما تقّرب إيّل عبدي بِشء أحّب إيّل ممّا افرتضته عليه. وما يزال ع

بالنّوافل حّتى أحّبه، فإذا أحببته كنت سمعه اّلذي يسمع به وبرصه اّلذي يبرص به ويده اّلتي  

اّلتي يمِش هبا، وإن سألني ألعطينّه، ولئن استعاذ يب ألعيذّنه، وما  يبطش هبا، ورجله 

 (1) ته(ترّددت عن يشء أنا فاعله ترّددي عن نفس املؤمن يكره املوت، وأنا أكره مساء

خطورة االنحراف عن موازين اهلل تعاىل،  إىل  فهذا احلديث يشري كل حرف منه

اهلل تعاىل،  إىل  واعتبار إهانة ويل اهلل إهانة هلل نفسه.. فهو يذكر أن ذلك الويل الذي تقرب 

صار ربانيا، يسمع باهلل، ويبرص باهلل، ويفعل كل يشء باهلل وهلل.. فإهانته أو إذيته إهانة هلل  

 سه. نف

أن يطرد أولئك الصادقني   وهلذا حل املقت بأولئك الذين طلبوا من رسول اهلل 
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ْدُعونى  ﴿الذين مل يريدوا بأعامهلم وال حياهتم إال وجه اهلل تعاىل، قال تعاىل:   ِذينى يى ْطُرِد الَّ الى تى وى

لىْيكى ِمْن   ا عى ُه مى ْجهى ِِشِّ ُيِريُدونى وى اْلعى اِة وى دى ُْم بِاْلغى هبَّ ْيِهْم  رى لى ابِكى عى ا ِمْن ِحسى مى  وى
ٍ
ء ْ اهِبِْم ِمْن يشى ِحسى

تىُكونى ِمنى الظَّاملنِِيى  ُهْم فى تىْطُردى  فى
ٍ
ء ْ  [ 52]األنعام:   ﴾ِمْن يشى

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن اهلل تعاىل أخفى أولياءه يف خلقه، ولذلك قد يكون  

اك أن ختطئ يف حق أحد من  الويل الصالح إنسانا بسيطا، أو صاحب حرفة حقرية، فإي

الناس، حتى ال تقع يف اخلطأ يف حق أولياء اهلل، وقد ورد يف احلديث عن اإلمام عيل قوله:  

تستصغرن شيئا من   أخفى رضاه يف طاعته، فال  إن اهلل تبارك وتعاىل أخفى أربعة يف أربعة)

 صغرن شيئا تست طاعته، فربام وافق رضاه وأنت ال تعلم، وأخفى سخطه يف معصيته، فال

تستصغرن شيئا    من معصيته، فربام وافق سخطه وأنت التعلم، وأخفى إجابته يف دعوته فال

عبدا من   ،تستصغرن من دعائه فربام وافق إجابته وأنت التعلم، وأخفى وليه يف عباده فال

 (1) ( اهلل فربام يكون وليه وأنت التعلم عبيد

جبوا بأكل أنبيائهم، ومشيهم يف  وهلذا، إياك أن تكون كأولئك املرشكني الذين ح

ْوالى  ﴿قال تعاىل: األسواق، كام  اِق لى ْمِِش يِف اأْلىْسوى يى امى وى ْأُكُل الطَّعى ُسوِل يى ا الرَّ ذى اِل هى اُلوا مى قى وى

ا )  ُه نىِذير  عى يىُكونى مى لىٌك فى ْيِه مى أْ 7ُأْنِزلى إِلى نٌَّة يى ُه جى نٌْز أىْو تىُكوُن لى ْيِه كى ى إِلى الى  ( أىْو ُيْلقى قى ا وى ُكُل ِمنْهى

ا )  ْسُحور  ُجال  مى تَّبُِعونى إاِلَّ رى ُونى إِْن تى
 )الفرقان(  ﴾ (8الظَّاملِ

فويل اهلل برش كسائر البرش، وال يمكنك أن تعرفه من خالل تلك املظاهر التي يبدو  

هبا، والتي ال خيالف هبا سائر الناس.. فرس اخلصوصية ـ كام يقول احلكامء ـ مستور بظهور  

   برشية، وإال فلو أن اهلل تعاىل أظهر أنوار أوليائه لصعق كل من نظر إليهم.ال

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن حتكم ربك يف كل يشء، من  
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اخللق من حيث الدرجات التي وضعوها ألنفسهم، وإنام  إىل  أمور دينك ودنياك، فال تنظر

ي وضعها اهلل هلم، وهي درجات التقوى واإليامن  تنظر إليهم من حيث الدرجات الت

والصالح.. فانظر إليهم بقدر قرهبم من اهلل، وحبهم له، وال تنظر إليهم بحسب ما لدهيم  

من الدنيا وأمواهلا وجاهها؛ فكل ذلك ستغري عليه األيام، وستنجيل احلقائق يوم القيامة عن  

 واء. الواقع احلقيقي الذي غفل اخللق عنه بركوهنم لأله 

ا  ﴿وضع ذلك اليوم يف احلسبان، فقال: إىل  ذلك، ودعا إىل لقد أشار اهلل تعاىل  إِذى

ُة )  اِقعى ِت اْلوى عى قى ٌة )1وى اِذبى ا كى تِهى ْقعى ٌة ) 2( لىْيسى لِوى افِعى ٌة رى افِضى فهي  ، [ 3 - 1]الواقعة:  ﴾(3( خى

ا بكربيائهم  ختفض املرتفعني املستكربين، وترهيم صورهم احلقيقية التي كانوا يسرتوهن

ويف نفس الوقت ترفع أولئك البسطاء الذين خفضهم الظلمة، واحتقرهم  ، وطغياهنم

الناس، لرتهيم صورهم احلقيقية املمتلئة باجلامل، والذي كان مغطى بذلك الوشاح الدنيوي  

 الذي حال بني البرش ورؤيتهم. 

أولئك الذين   فاسع ـ أهيا املريد الصادق ـ ألن تكون من أهل الدرجات احلقيقية،

جيلسون عىل منابر النور، ويرشبون من أحواض األنبياء، فدرجات الدنيا ال تساوي شيئا  

ُ  ﴿أمام درجات اآلخرة، قال تعاىل:  ُة أىْكربى لىآْلِخرى ىلى بىْعٍض وى ُهْم عى ْلنىا بىْعضى ْيفى فىضَّ اْنُظْر كى

ُ تىْفِضيال   أىْكربى اٍت وى جى رى  [ 21]اإلرساء:   ﴾ دى

: )إن أهل اجلنة ليرتاءون يف اجلنة أهل الغرف،  أنه قال   رسول اهلل  عن  ويف احلديث  

فقالوا:   (، كام تراءون الكوكب الدري الغارب يف األفق الطالع، يف تفاضل أهل الدرجات 

يا رسول اهلل، أولئك النبيون؟ فقال: )بىل، والذي نفيس بيده، وأقوام آمنوا باهلل وصدقوا  

 (1) الرسل(
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 واملنع العطاء  

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن إدارة اهلل تعاىل لشؤون العطاء واملنع،  

والقبض والبسط، والكرم والتقدير، وأرسارها، ومعارفها، وأثرها يف النفس املطمئنة، ورس  

 عالقتها برضاها. 

ملنع،  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن انفراد اهلل تعاىل بكل شؤون العطاء وا

والقبض والبسط من األسس التي تقوم عليها وحدانية اهلل تعاىل يف تدبريه مللكه، وتنظيمه  

 له، ولو أن الرشكاء تنازعوا يف هذا التدبري الختل نظام الكون.

لذلك كان من أسامء اهلل تعاىل احلسنى الدالة عىل ما يتعلق بشؤون العطاء واملنع  و

، وهو يفيد أن كل ما حيصل يف الكون من عطاء وأرزاق  (1)املعطي املانع()اسمه املركب 

 وهبات هي فضل من اهلل تعاىل، وكل ما فيه من منع فهو من مقتضيات حكمته تعاىل. 

القابض الباسط(، وهو يعني أن  )اسمه املركب عليه أيضا ومن أسامئه تعاىل الدالة 

 ه وحكمته. كل ما يف الكون من قبض أو بسط هو من نتائج مشيئة اهلل وإرادت

وهلذه املعرفة آثارها الكبرية عىل النفوس، بل يستحيل أن تطمئن من دوهنا، ذلك أنه  

اهلل العطاء، ووكل لغريه املنع، لتشتت النفوس، وانقسمت عىل نفسها،  إىل  لو وكل

 واحتارت من تريض هل ذلك الذي يعطيها، أم ذلك الذي يمنعها.

مجيعا، تنظيام هلا، حتى يكون العطاء يف حمله    ولذلك كان تفرد اهلل تعاىل هبذه الشؤون 

 املناسب، واملنع يف حمله املناسب. 

 
وقد فرس املانع بمعنى احلافظ، أي أن اهلل تعاىل برمحته يمنع عبده من أسباب هالكه، وليس مرادنا منه هنا هذا املعنى، ( 1)

 غايته هذا املعنى.وإن كانت 
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وهلذا اعترب احلكامء املعرفة بحقائق العطاء واملنع من املعارف الرضورية للسالكني،  

)متى أعطاك أشهدك  ا معرفة به، وقد قال بعضهم يف ذلك: و حتى يتأدبوا مع رهبم، ويزداد

فهو يف كل ذلك متعرف إليك، ومقبل بوجود لطفه  . قهره.بره، ومتى منعك أشهدك 

 عليك(

 : )إنام يؤملك املنع لعدم فهمك عن اهلل فيه( قالو

متى فتح لك باب الفهم يف املنع،  .  : )ربام أعطاك فمنعك، وربام منعك فأعطاك.قالو

 عاد املنع هو عني العطاء(  

ه، فاخرت الرتك عىل  )إذا منعت فذاك عطاؤه، وإذا أعطيت فذاك منع :قال آخر و

 األخذ(  

إن كان من يعطيك أحب إليك فإنك حمب   )ميز بني ما ُتعطي وُتعطى: :قال آخر و

 (1) ( وإن كان من تعطيه أحب إليك فإنك حمب لآلخرة. الدنيا.

يف وصفه سبحانه بمعنى: منع البالء عن أوليائه،  وعرف آخر اسم اهلل ]املانع[ بأنه )

مطلقا. فإذا منع البالء عن أوليائه، كان ذلك لطفا مجيال، وإذا منع  أو منع العطاء عمن شاء 

  (2)  عنهم، كان ذلك فضال جزيال( العطاء

املانع، جل جالله: هو الذي يمنع من شاء، وقد يكون باطن املنع عطاء،  وقال آخر: )

قد يمنع العبد من كثرة األموال، ويعطيه الكامل واجلامل، وقد يمنع العبد من صحة  

فاملانع: هو املعطي، ففي باطن املنع عطاء، ويف  . جسام، ويعطيه الرضا عن األحكام.األ
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  (1) ظاهر العطاء بالء( 

وكل هذه األقوال تدل عىل أن من رضوريات املعرفة باهلل، والتي هلا آثارها السلوكية  

يمنع إال   الكربى، معرفة فضل اهلل تعاىل يف عطائه ومنعه، بل شهود العطاء يف منعه، ألنه ال 

 ما فيه مصلحة لعباده، وحفظا هلم. 

وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ مثاال يقرب لك ذلك؛ فتصور أن هناك رجال كريام  

ال يعرف إال العطاء، فهو ال يرد من سأله، مهام كانت مسألته.. وقد جعل ذلك بعضهم  

التي تعرض هلا.. وبام  يسأله أن يوفر له من املخدرات واملسكرات ما يرحيه من بعض اآلالم  

  أنه ال يعرف كلمة ]ال[، أبدا، فقد استجاب له، وأعطاه ما جعله يقع يف اإلدمان، ويتحول 

زمرة املدمنني واملنحرفني، وكل ذلك بسبب ذلك الكرم الذي ُأغدق عليه من طرف  إىل 

 الذي يعطي وال يمنع. 

طاء واملنع، حيث أهنم  وهذا املثال ينطبق عىل غري العارفني بسنة اهلل تعاىل يف الع 

يتهمون اهلل تعاىل بالبخل، ألنه يمنعهم من املخدرات التي يطلبوهنا، والتي تشغلهم عن  

ُد ا﴿حقيقتهم ومصريهم، كام ذكر اهلل تعاىل ذلك عن اليهود، فقال:  ِت اْليىُهوُد يى الى قى   هلل وى

دى  ْل يى اُلوا بى ُلِعنُوا باِمى قى ٌة ُغلَّْت أىْيِدهيِْم وى ْغُلولى اءُ مى ْيفى يىشى تىاِن ُينِْفُق كى ْبُسوطى  [ 64]املائدة:    ﴾اُه مى

ِمعى اهلل﴿ ومثل ذلك اهتامهم اهلل تعاىل بالفقر، قال تعاىل:  ْد سى قى اُلوا إِنَّ   لى ِذينى قى ْولى الَّ قى

نىْحُن أىْغنِيىاءُ  هللا ِقرٌي وى  [ 181]آل عمران:  ﴾ فى

ما يمأل النفس قناعة بفضل اهلل  إىل  وهلذا ترد اإلشارات الكثرية يف القرآن الكريم

تعاىل يف اجلميع؛ فهو الغني الكريم الذي يفيض أرزاقه عىل خلقه بحسب مصاحلهم  

اُء  وحاجاهتم، ال بحسب أهوائهم وأمزجتهم، قال تعاىل:  ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ بَّكى يى ﴿ إِنَّ رى
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بِريا  بىِصريا  ﴾ انى بِِعبىاِدِه خى ْقِدُر إِنَُّه كى يى اُء ِمْن    (، وقال:﴿ اهلل30)االرساء:   وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ يى

ُه إِنَّ ا ْقِدُر لى يى لِيٌم﴾ )العنكبوت: هلل ِعبىاِدِه وى  عى
ٍ
ء ْ  (  62بُِكلِّ يشى

طى  مظاهر لطف اهلل بعباده تقدير األرزاق عليهم، من خيرب أن و ْو بىسى لى قال تعاىل:﴿ وى

بىغى  اهلل ْزقى لِِعبىاِدِه لى بِرٌي بىِصريٌ الرِّ ُه بِِعبىاِدِه خى اُء إِنَّ ا يىشى ٍر مى دى ُل بِقى لىكِْن ُينىزِّ ﴾  ْوا يِف اأْلىْرِض وى

 (  27)الشورى: 

بسبب جهلهم واستعجاهلم وعدم  الناس ال يدركون هذه احلقيقة، أكثر بأن وخيرب 

لىكِنَّ أىْكثىرى النَّاِس ال   ، قال تعاىل: تأملهم ْقِدُر وى يى اُء وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ يبِّ يى ﴿قْل إِنَّ رى

﴾ )سـبأ:  ْعلىُمونى  (  36يى

ال يذعن هلا إال املؤمنون الواثقون برهبم،  احلقيقة ويرصح يف آيات أخرى بأن هذه 

ْوا أى املسلمون له شؤون تدبري مملكته،   رى ْ يى ملى ْقِدُر    هلل نَّ اقال تعاىل:﴿ أىوى يى اُء وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ يى

﴾ )الروم: ْوٍم ُيْؤِمنُونى ياٍت لِقى لِكى آلى ْعلىُموا أىنَّ ا37إِنَّ يِف ذى ْ يى ملى وى
ْزقى   هلل(، وقال:﴿ أى ْبُسُط الرِّ يى

ْوٍم ُيْؤِمنُونى ﴾ )الزمر:  ياٍت لِقى لِكى آلى ْقِدُر إِنَّ يِف ذى يى اُء وى ىْن يىشى
ْعلىمى أىْهُل   وقال: ، (52ملِ ﴿ لِئىالَّ يى

 ِمْن فىْضِل ا
ٍ
ء ْ ىلى يشى ْقِدُرونى عى تىاِب أىالَّ يى

ْضلى بِيىِد ا هللاْلكِ أىنَّ اْلفى اهلل  هللوى اُء وى ْن يىشى يِه مى
ُذو   ُيْؤتِ

ظِيِم ﴾ )احلديد:  ْضِل اْلعى  (29اْلفى

الكبرية يف النفس،   إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن هلذه املعرفة آثارها 

محايتها من اهتام اهلل  اآلثار ة من دوهنا، وأول تلك نبل يستحيل أن تتحقق بالرضا والطمأني

تعاىل بالبخل، أو عدم إجابة من سأله، ألهنا تعلم أنه ما حرمها إال لكون ذلك مصلحة هلا،  

 فتسلم له يف كل يشء، ثقة ورضا.

ورضا، حتميها من أن تقع فيام يقع  وذلك ما جيعلها تعيش يف سكينة وطمأنينة 

للغافلني من ندب حظهم املتعثر الذي أوقعهم يف الفقر بينام يتنعم اجلاحدون بام شاءوا من  
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  ﴿اهلل   فاملؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع أدنى ال يستحق زفرة حزن واحدة، قال تعاىل:   ..النعم

ِرُحوا  فى ْقِدُر وى يى اُء وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ تىاٌع ﴾  يى ِة إِالَّ مى ْنيىا يِف اآْلِخرى ا احْلىيىاُة الدر مى ْنيىا وى بِاحْلىيىاِة الدر

 (  26)الرعد: 

ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين متنوا مكانة قارون بعد أن رأوا مصريه، قال  

أىنَّ  ْيكى ُقوُلونى وى ُه بِاأْلىْمِس يى انى كى ىنَّْوا مى ِذينى متى أىْصبىحى الَّ اُء ِمْن   هلل اتعاىل:﴿ وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ يى

نَّ اهلل  ْوال أىْن مى ْقِدُر لى يى افُِرونى ﴾ )القصص:  ِعبىاِدِه وى أىنَُّه ال ُيْفلُِح اْلكى ْيكى فى بِنىا وى ىسى لىْينىا خلى  ( 82عى

ولذلك، فإن املؤمن يرتفع عن نظرة الغافل، ويطلب من يد اهلل املبسوطة نحوه  

بِيِل ااألرزاق الرشيفة   ُْم يِف سى اهلى ِذينى ُينِْفُقونى أىْموى ثىُل الَّ ثىِل    هلل التي ال تنقطع، قال تعاىل:﴿ مى مى كى

اهلل  بٍَّة وى ُة حى ٍة ِمائى نىابِلى يِف ُكلِّ ُسنُْبلى ْبعى سى بٍَّة أىْنبىتىْت سى اهلل  حى اُء وى ىْن يىشى
اِعُف ملِ لِيٌم ﴾   ُيضى اِسٌع عى وى

ُ 261)البقرة:  اهلل  ُم اهلل (، وقال:﴿ لِيىْجِزهيى ِه وى
ُهْم ِمْن فىْضلِ ِزيدى يى ِمُلوا وى ا عى نى مى ْن   أىْحسى ْرُزُق مى يى

اٍب ﴾ )النور:  رْيِ ِحسى اُء بِغى  ( 38يىشى

،  تعاىل  تنفيذ أوامر اهلل الرزق بني املؤمن و أال حيول اخلوف عىل    آثار تلك املعرفة ومن  

العيلة علة لرتك املرشكني يزورون املسجد  وهلذا ينهى اهلل تعاىل املؤمنني أن جيعلوا من خوف  

امى بىعْ  ُبوا املْىْسِجدى احْلىرى ْقرى ٌس فىال يى ُكونى نىجى نُوا إِنَّامى املرُْْشِ ِذينى آمى ىا الَّ ا أىهير دى  احلرام، قال تعاىل:﴿ يى

ْوفى ُيْغنِيُكُم اهلل  ْيلىة  فىسى إِْن ِخْفُتْم عى ا وى ذى اِمِهْم هى ا  عى كِيمٌ  هلل ءى إِنَّ اِمْن فىْضلِِه إِْن شى يٌم حى
لِ ﴾  عى

 (  28)التوبة:

يرزق بغري حساب، قال تعاىل   هاهلل يف طلب رزقه معتقدا أنإىل  أن يلجأآثارها ومن 

ا ُكلَّامى  ِريَّ كى ا زى لىهى فَّ كى نا  وى سى بىاتا  حى ا نى أىْنبىتىهى ٍن وى سى ُبوٍل حى ا بِقى ى هبر ا رى بَّلىهى تىقى   عن مريم عليها السالم:﴿ فى

ذى  ُم أىنَّى لىِك هى ْريى ا مى الى يى ا ِرْزقا  قى هى دى ِعنْدى جى ابى وى ا املِْْحرى ِريَّ كى ا زى لىْيهى لى عى الىْت ُهوى ِمْن ِعنِْد ادىخى   هلل ا قى

اٍب  هللإِنَّ ا رْيِ ِحسى اُء بِغى ْن يىشى ْرُزُق مى  (  37)آل عمران:﴾ يى
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من اهلل، قال تعاىل:﴿    اخلريأن يفيض يده بالنفقة يف وجوه اخلري عاملا بأن    آثارها ومن  

ْقِدرُ  يى اُء ِمْن ِعبىاِدِه وى ىْن يىشى
ْزقى ملِ ْبُسُط الرِّ يبِّ يى ُهوى  ُقْل إِنَّ رى ُفُه وى

 فىُهوى خُيْلِ
ٍ
ء ْ ْقُتْم ِمْن يشى ا أىْنفى مى ُه وى  لى

اِزِقنيى  رْيُ الرَّ  (  39)سـبأ: ﴾ خى

ومن آثارها أن يشهد العطاء يف كل يشء، وأوهلا وأعظمها نعمة اإليامن واهلداية،  

وهلذا رد اهلل تعاىل عىل أولئك األعراب الذين راحوا  والتي ال تعدهلا مجيع كنور الدنيا، 

ُكْم  منون عىل اهلل تعاىل إسالمهم بقوله:  ي مى َّ إِْسالى يلى ُنروا عى لىْيكى أىْن أىْسلىُموا ُقْل الى متى ُمنرونى عى ﴿ يى

اِدِقني ﴾ ]احلجرات:   بىِل اهلل ِن إِْن ُكنُْتْم صى اُكْم لإِْلِيامى دى ْيُكْم أىْن هى لى  [ 17يىُمنر عى

ى ﴾  هبذه النعمة، فقال:  وذكر منته عىل رسول اهلل  دى االًّ فىهى كى ضى دى جى وى ﴿ وى

ا اْلكِتىاُب  ، وقال: [7]الضحى:  ا ُكنْتى تىْدِري مى ا ِمْن أىْمِرنىا مى ْيكى ُروح  ْينىا إِلى لِكى أىْوحى ذى كى ﴿ وى

تىْهِدي إِنَّكى لى اُء ِمْن ِعبىاِدنىا وى ْن نىشى ِْدي بِِه مى ا هنى ْلنىاُه ُنور  عى لىكِْن جى ُن وى يامى الى اإْلِ اٍط  إىل  وى رِصى

 [ 52ُمْستىِقيٍم﴾ ]الشورى:  

ُْم ُرُسُلُهْم  ﴿وذكر مقولة املؤمنني الفرحني بفضل اهلل عليهم باهلداية، فقال:  الىْت هلى قى

لىكِنَّ ا  ٌ ِمْثُلُكْم وى يىُكْم بُِسلْ   هللإِْن نىْحُن إِالَّ بىرشى
ْأتِ نىا أىْن نى انى لى ا كى مى اُء ِمْن ِعبىاِدِه وى ْن يىشى ىلى مى ُمنر عى طىاٍن  يى

ىلى ا هلل إِالَّ بِإِْذِن ا عى ِل املُْْؤِمنُونى ) هلل وى كَّ ْليىتىوى ىلى ا11فى لى عى كَّ نىا أىالَّ نىتىوى ا لى مى نىا   هلل ( وى انىا ُسُبلى دى ْد هى قى وى

ىلى ا عى ْيُتُمونىا وى ا آذى ىلى مى نَّ عى نىْصرِبى لى ُلونى  هللوى كِّ ِل املُْتىوى كَّ ْليىتىوى  [ 12،  11]إبراهيم:  ﴾فى

خرج عىل حلقة من أصحابه فقال: ما جملسكم؟ قالوا:    أن رسول اهلل  حلديث  ويف ا

جلسنا نذكر اهلل تعاىل، ونحمده ملا هدانا لإلسالم، ومن علينا به، فقال: )أتاين جربيل عليه  

 (1)السالم فأخربين أن اهلل تبارك وتعاىل يباهي بكم املالئكة( 

،  يف االبتداء: اإلسالم واإليامن جهني: )العطاء من اهلل عىل ووقال اإلمام الصادق: 

 
 رواه الرتمذي والنسائي، وقال الرتمذي: حسن صحيح. ( 1)
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 (1)  (ويف االنتهاء: التجاوز عن الزالت ودخول اجلنان

ني  ب عليه السالم مر برجل أعمى، أبرص، مقعد مرضوب اجلاملسيح ويروى أن 

بفالج، وقد تناثر حلمه من اجلذام، وهو يقول: احلمد هلل الذي عافاين مما ابتىل به كثريا من  

، أنا  هلليا روح ا  :: يا هذا، أي يش ء من البالء أراه مرصوفا عنك فقالاملسيحخلقه. فقال له  

صدقت، هات يدك.   يف قلبه ما جعل يف قلبي من معرفته. فقال له:  هللخري ممن مل جيعل ا

عنه ما كان به.   هللفأوله يده، فإذا هو أحسن الناس وجها، وأفضلهم هيئة. وقد أذهب ا

 (2) فصحب عيسى عليه السالم وتعبد معه

  : قالفرجله من ركبته من أكلة خرجت هبا،  تقطعويروى أن بعض الصاحلني 

احلمد هلل الذي أخذ منى واحدة، ولئن كنت أخذت لقد أبقيت، ولئن كنت ابتليت لقد  

 ثم مل يدع ورده تلك الليلة.  ،فيتعا 

ومن النعم التي يراها العارفون بمنع اهلل وعطائه تلك احلقائق احلكمية التي يرزقها  

تعاىل:﴿ ُيْؤيِت  اهلل تعاىل للمؤمن بسبب تسليمه لربه، والتي حيرم منها الغافلون، كام قال 

ْد أُ  قى ةى فى ْكمى
ْن ُيْؤتى احْلِ مى اُء وى ْن يىشى ةى مى ْكمى

ُر إِالَّ ُأوُلو اأْلىْلبىاِب احْلِ كَّ ا يىذَّ مى ثرِيا  وى رْيا  كى ﴾  ويِتى خى

 (  269)البقرة: 

ومنها حتققهم بالشكر هلل تعاىل عىل كل نعمه التي يغفل عنها من ال يعرف هذه  

منهم: من  ، عىل ثالث طبقاتاحلقيقة، كام عرب عن ذلك بعض احلكامء فقال: )الشاكرون 

ومنهم: من يكون شكره  ،  منهم: من يكون شكره لغذاء الروحو،  يكون شكره لغذاء النفس

وأما غذاء الروح:  ، فأما الشكر عىل غذاء النفس: فاملطعم وامللبس والعافية؛ لغذاء القلب 
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فأبناء الدنيا، ؛ أما غذاء القلب: فاملعرفة والرضا ، وفالعلم واملعرفة والطاعة فعليه الشكر 

وأصحاب القلوب،  ، شكرهم لغذاء أرواحهموأبناء اآلخرة، ، شكرهم لغذاء أنفسهم

 (1)(شكرهم لغذاء قلوهبم 

ومنها ذلك الرضا بكل ما حيصل هلم، العتقادهم أن اهلل تعاىل ال يقدر هلم إال ما فيه  

مصلحتهم، وإن بدا يف الظاهر رضرا، مثلام أخرب اهلل تعاىل عن ذلك يف قصة أصحاب  

أن علم بعد ذلك  إىل  السالم، وعاتبه موسى عليه السالم، السفينة التي خرقها اخلرض عليه 

 املصلحة املرتبطة بذلك اخلرق. 

فالديك   ؛له كلب ومحار وديك  ، وكانالبادية  كان يسكنرجال ويروى يف هذا أن 

فجاء   ؛ وحيمل هلم خباءهم، والكلب حيرسهم ، واحلامر ينقلون عليه املاء ، يوقظهم للصالة

ثم جاء   ،له، وكان الرجل صاحلا فقال: عسى أن يكون خريا  الثعلب فأخذ الديك، فحزنوا 

ثم أصيب   ،زنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خرياحذئب فخرق بطن احلامر فقتله، ف

ت يوم فنظروا فإذا قد سبي من  ا ثم أصبحوا ذ  ، الكلب بعد ذلك فقال: عسى أن يكون خريا

 أصوات الكالب، واحلمري. والديكة.   وإنام أخذ أولئك ملا كان عندهم من ،  هم  حوهلم وبقوا 

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تتحقق هبذه املعرفة اجلليلة  

لتنال الطمأنينة والرضا، وتسعد بربك الكريم اجلواد الذي أفاض عليك كل أنواع النعم،  

القرار أعظم من  ومل حيرمك من بعضها بسبب رعايته ملصلحتك، ولكون ما أعد لك يف دار  

 أن تتخيله أو تتصوره أو تتومهه..  

 
 .  1122أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 1)
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 التسليم واملدافعة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املوقف من األقدار، وهل هو التسليم  

 املطلق هلا، أم أنه يمكن مدافعتها ومنازعتها، وعن عالقة ذلك بطمأنينة النفس ورضاها.

أن للتعامل الرشعي مع األقدار ـ بحسب ما  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك 

تدل عليه النصوص املقدسة ـ موقفان: موقف ال ينبغي لك أن تتعامل معه إال بالتسليم  

 والرضا، وموقف ال ينبغي لك أن تتعامل معه إال باملدافعة واملنازعة. 

تسليام مطلقا، وعدم منازعته يف  له  بالتسليم  ت فيه  ، وهو الذي أمراألول املوقف  أما  

من  ك،  فيه أي اختيار، ألن منازعته ال دور هلا إال حتطيم قلبلك  يشء، فهو القدر الذي ليس  

ابى ِمْن ُمِصيبىٍة يِف  :، وهو ما أشار إليه قوله تعاىلغري أن يكون هلا أي تأثري عميل  ا أىصى ﴿ مى

ال يِف أىْنُفِسُكْم إاِلَّ يِف كِتىاٍب  ىلى ا اأْلىْرِض وى لِكى عى ا إِنَّ ذى أىهى ْبِل أىْن نىرْبى ﴾   يىِسريٌ  هلل ِمْن قى

اهلل ، (22احلديد: ) اُكْم وى ُحوا باِمى آتى ْفرى ال تى اتىُكْم وى ا فى ىلى مى ْوا عى ْيال تىْأسى ال   ثم قال بعدها:﴿ لِكى

بر ُكلَّ خُمْتىاٍل فىُخورٍ 
 (  23احلديد:﴾ ) حُيِ

كتابتنا لألشياء قبل كوهنا، وتقديرنا الكائنات قبل  أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 

وما أخطأكم مل يكن ليصيبكم، فال تيأسوا عىل    ، وجودها لتعلموا أن ما أصابكم مل يكن ليخطئكم 

ما فاتكم وال تفخروا عىل الناس بام أنعم اهلّل به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم وال بكدكم، وإنام  

 هو عن قدر اهلّل ورزقه لكم. 

 األمرين مما ذكرته اآلية الكريمة حيول بني اإلنسان والعمل الصالح اجلاد، فاألول  فكال 

هو الوهن الذي يسببه حتمل مجيع أثقال املايض، والثاين هو البطر الذي يسببه الفرح باحلارض،  

فإذا وقي اإلنسان من كليهام توجه بكليته للعمل اجلاد املثمر  . لقدر يقي من كليهام. ل  والتسليم 
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 لذي أتيح له التحكم فيه. ا 

ولذلك، فإن الذين ينكرون عىل املؤمنني ما طبعوا عليه من تسليم األمر هلل يف مثل هذا ال  

  ، يفعلون شيئا يف احلقيقة سوى رميهم يف أتون اإلحباط أو البطر الذي جيعلهم مستعبدين لذواهتم 

 بعيدين عن رهبم، ومن ثم بعيدين عن كل عمل إجيايب. 

العمل واالجتهاد،  إىل    من التعامل مع أقدار اهلل، يتضمن دعوة ا النوع  هذوبذلك فإن  

؛ فإذا سلم  قعد اإلنسان عن العمل اجلاد املايض بآالمه واملستقبل بمخاوفهألن أكرب ما يُ 

 املؤمن أمرمها هلل، انشغل بام ينفعه يف حارضه، وبذلك حيمي مستقبله، وقد يصحح ماضيه. 

باجلوانب   يتعلقما فهو الذي أمرت بمنازعته ومدافعته، وهو ، الثاين  املوقف أما و

 فيها اإلرادة املطلقة..  لك االختيارية، والتي 

ومن األمثلة القرآنية لذلك ما ذكره عن أولئك املستضعفني الذين رضوا بأن يسكنوا  

بني  بني الظاملني واملستبدين، من غري أن يفكروا، ال يف الثورة عليهم، وال يف اخلروج من 

ذلك، بل اعتربهم من الظاملني، ألهنم  عىل    أيدهيم، والتخلص من هيمنتهم، فقد عاتبهم اهلل

اُهُم  ﴿سلموا للواقع الذي وجدوا فيه، ومل يفكروا يف الثورة عليه، قال تعاىل:  فَّ ِذينى تىوى إِنَّ الَّ

يمى ُكنُْتْم 
اُلوا فِ ُة ظىاملِِي أىْنُفِسِهْم قى ْ تىُكْن أىْرُض  املْىالئِكى اُلوا أىملى ِفنيى يِف اأْلىْرِض قى اُلوا ُكنَّا ُمْستىْضعى قى

ِصريا   هللا ْت مى اءى سى نَُّم وى هى اُهْم جى ْأوى ئِكى مى ا فىُأولى يهى
اِجُروا فِ ُتهى ة  فى اِسعى  ( 97)النساء:  ﴾وى

ولعل أدل مثال عىل ذلك ما   ، منتهى كامله يف رسول اهلل بوقد حتقق هذا املعنى 

ومع  . (1)ألصحابها هيه يف غزوة بدر، فقد أراه اهلل مصارع املرشكني حتى أنه أخذ يروقع من 

 . ن اإلحلاح عىل ربه يف الدعاء عذلك مل يكف 

قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد، ولقد رأيتنا  أنه  عيل  وقد روي عن اإلمام  

 
 رواه مسلم وغريه. ( 1)
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 (1) يصيل حتت شجرة ويبكي حتى أصبح وما فينا إال نائم إال رسول اهللّ  

ال يكف عن الدعاء، مع يقينه بنرص اهلل، فعن ابن   ويف يوم املعركة كان رسول اهلل 

ين أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن  إ قال وهو يف قبة يوم بدر: )اللهم    عباس: أن رسول اهلل  

 ( 2) تشأ التعبد بعد اليوم( 

 ولتفقه هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  ورسه؛ فإن عليك أن تعرف أن األقدار اإلهلية نوعان: 

 املقادير األبدية: 

املستمدة من علم اهلل وخربته باألشياء قبل   املقادير األبديةفهو  النوع األول، أما 

حتى يعلمه،  ، وال حيتاج لتحقق الِشء  وجودها، فاهلل تعاىل يعلم كل يشء، ويف كل األحوال 

بل هو يعلم ما كان وما يكون أزال وأبدا، ولو أنه مل يكن كذلك لكان علمه مفتقرا خللقه،  

 واهلل غني عن الفقر بكل وجوهه. 

كتب وصفية ملا  والكتب التي تضمنها ال تغيري فيها وال تبديل، ا النوع من املقادير وهذ 

 ه، وقد يطلع عىل بعضه من شاء من خلقه.  حيدث، أو تدبريية ملا حيدث، وهي مما استأثر اهلل بعلم 

  ﴿ ]أم الكتاب[، فقال: املقادير هلذا النوع من الكتاب احلاوي وقد سمى اهلل تعاىل 

ُه ُأمر اْلكِتىاِب  ِعنْدى رجع إليه،  يف اللغة تدل عىل األصل الذي يُ وهي تدل (، 39الرعد: )﴾ وى

ذا سميت الفاحتة أم الكتاب، كام قال  وهلُأّما (،  ) فالعرب تسمي كل جامع أمرا  أو مقدم ألمر  

 :(3)احلمد هلل رب العاملني أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثانى()عنها  

وسميت اآليات املحكامت التي ال تغيري فيها وال تبديل، والتي يرجع إليها عند  

 
 رواه أبو يعىل والبيهقي يف الدالئل.( 1)
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لىْيكى  ﴿:االشتباه أم الكتاب، كام قال تعاىل لى عى ٌت ُهنَّ  ُهوى الَِّذي أىْنزى امى اٌت حُمْكى تىابى ِمنُْه آيى
اْلكِ

هى ِمنُْه اْبتِغى  ابى ا تىشى يىتَّبُِعونى مى ْيٌغ فى ِذينى يِف ُقُلوهِبِْم زى ا الَّ أىمَّ اهِبىاٌت فى ُر ُمتىشى ُأخى تىاِب وى
اءى اْلِفْتنىِة  ُأمر اْلكِ

ُه إِالَّ اهلل  ْأِويلى ْعلىُم تى ا يى مى ِه وى
ْأِويلِ اءى تى اْبتِغى الرَّ  وى نىا  وى بِّ نَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد رى ُقوُلونى آمى اِسُخونى يِف اْلِعْلِم يى

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلىْلبىاِب  كَّ ا يىذَّ مى (، فاملراد بأم الكتاب هنا أصله الذي يرجع إليه  7آل عمران: ) ﴾ وى

 عند اإلشتباه. 

تعاىل:﴿ إِنَّا  قال  [، كاماإلمام املبنيسمى اهلل تعاىل هذا النوع من املقادير أيضا بـ ]و

اٍم ُمبِنيٍ  ْينىاُه يِف إِمى  أىْحصى
ٍ
ء ْ ُكلَّ يشى ُهْم وى ارى آثى ُموا وى ا قىدَّ نىْكُتُب مى (  12ّيـس:﴾ )  نىْحُن ُنْحِي املْىْوتىى وى

 أي مجيع الكائنات مكتوبة يف كتاب مسطور مضبوط هو اإلمام املبني. 

لذي يرجع إليه غريه، كام قال  واإلمام يف التعبري الرشعي يراد به املتبوع واألصل ا

ْدُعونى   ﴿ :تعاىل ة  يى ْلنىاُهْم أىئِمَّ عى جى ونى إىل    وى ُ ِة ال ُينرْصى ْومى اْلِقيىامى يى (، وقال  41القصص:)﴾  النَّاِر وى

:(  إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كنت تعبد، فال يبقى أحد كان يعبد

واالنصاب إال يتساقطون يف النار حتى مل يبق إال من يعبد اهلل من بر  غري اهلل من االصنام 

  (1)وفاجر(

ُْفوظٍ  ﴿ : ، كام قال تعاىل[اللوح املحفوظ من أسامئه أيضا ]و ْوٍح حمى ﴾   يِف لى

 (  22الربوج: )

ْكنُونٍ  ﴿ :، كام قال تعاىل [الكتاب املكنونومن أسامئه ] تىاٍب مى
 (  78الواقعة: ﴾ ) يِف كِ

النوع من املقادير ليست اعتباطية، وإنام تدل عىل  املختلفة هلذا  األسامء وهذه 

ثالث خصائص: الشمولية،  اخلصائص الكربى املرتبطة هبذا النوع من املقادير، وهي 

، ومعرفتك ـ أهيا املريد الصادق ـ هلا هو الذي جيعلك تسلم هلا تسليام  واحلفظ، والسرت 
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 ه ومدافعته. مطلقا، وتفرق بينها وبني ما أمرت بمنازعت

تلك املقادير، أو الكتب  اشتامل ، فهي تعني الشمولية ، وهي خاصيتها األوىل أما 

ٍة يِف اأْلىْرِض   ﴿ :، كام قال تعاىلاملرتبطة بالكونعىل كل التفاصيل املخصصة هلا  ابَّ ا ِمْن دى مى وى

ا   ٌم أىْمثىاُلُكْم مى ْيِه إِالَّ ُأمى نىاحى رُي بِجى
ٍر يىطِ

ائِ ال طى  ُثمَّ وى
ٍ
ء ْ ْطنىا يِف اْلكِتىاِب ِمْن يشى رَّ ونى إىل    فى ُ ِْم حُيْرشى هبِّ ﴾  رى

 أثبت يف اللوح املحفوظ كل ما يقع من احلوادث.  تعاىل أي أن اهلل  ( 38األنعام:)

التفاصيل الكثرية الدالة عىل كتابة اهلل للصغري والكبري من أحداث  اهلل تعاىل  وقد ذكر  

ْعلىمُ  ﴿ :تعاىل الكون، قال  يى بٍَّة يِف   وى ال حى ا وى ْعلىُمهى ٍة إِالَّ يى قى رى ْسُقُط ِمْن وى ا تى مى اْلبىْحِر وى ِّ وى ا يِف اْلربى مى

ابٍِس إِالَّ يِف كِتىاٍب ُمبنٍِي﴾ )األنعام:  ال يى ْطٍب وى ال رى ِت اأْلىْرِض وى (، فأخرب تعاىل أنه  59ُظُلامى

 سجل حركة األشجار وغريها من اجلامدات يف هذا الكتاب. 

تعاىل أن كل ما حيدث يف الكون من أنواع املصائب مسجل يف هذا الكتاب،  وأخرب 

ا   أىهى ْبِل أىْن نىرْبى تىاٍب ِمْن قى
ال يِف أىْنُفِسُكْم إاِلَّ يِف كِ ابى ِمْن ُمِصيبىٍة يِف اأْلىْرِض وى ا أىصى قال تعاىل:﴿ مى

ىلى ا لِكى عى  (  22احلديد:)﴾  يىِسريٌ   هللإِنَّ ذى

نفس إال وعند اهلل علمها، وأنه سجلها يف ذلك الكتاب، قال  وأخرب أنه ال متوت 

ِفيظٌ  تىاٌب حى
نىا كِ ِعنْدى نُْقُص اأْلىْرُض ِمنُْهْم وى ا تى ْمنىا مى

لِ ْد عى  (  4ّق: )﴾  تعاىل:﴿ قى

ْوال   وأخرب أن هذا الكتاب هو الذي حتدث األشياء كل األشياء وفقه، قال تعاىل:﴿ لى

تىاٌب ِمنى ا
بىقى ملىىسَّ  هللكِ ظِيمٌ سى اٌب عى ذى ْذُتْم عى يامى أىخى

 ( 68:)األنفال ﴾  ُكْم فِ

ا   وأخرب عن مقالة موسى عندما سأله فرعون عن حال القرون األوىل، فقال: ﴿ ِعْلُمهى

ى نْسى ال يى يبِّ وى تىاٍب ال يىِضلر رى
يبِّ يِف كِ  (  52طـه:)﴾ ِعنْدى رى

ا  بل نص عىل أن كل يشء مسجل يف هذا الكتاب تسجيال واضحا  مى بينا، فقال ﴿ وى

اأْلىْرِض إاِلَّ يِف كِتىاٍب ُمبِنيٍ   وى
ِ
ء امى بىٍة يِف السَّ

ائِ  (  75النمل: )﴾ ِمْن غى



 

195 

 

ا   ﴿:وأخرب تعاىل عام حيويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة اإلنسان وأعامله، فقال  مى وى

ُلونى ِمْن عى  ال تىْعمى ْتُلو ِمنُْه ِمْن ُقْرآٍن وى ا تى مى ْأٍن وى ْيُكْم ُشُهودا  إِْذ ُتِفيُضونى  تىُكوُن يِف شى لى ٍل إاِلَّ ُكنَّا عى مى

ال   لِكى وى رى ِمْن ذى ال أىْصغى  وى
ِ
ء امى ال يِف السَّ ٍة يِف اأْلىْرِض وى رَّ اِل ذى بِّكى ِمْن ِمْثقى ْن رى ْعُزُب عى ا يى مى يِه وى

فِ

ى إِالَّ يِف كِتىاٍب ُمبنِيٍ   (  61يونس:)﴾  أىْكربى

ٍر    ﴿: تعاىلأعامر اإلنسان، قال  عن احتواء هذا الكتاب عىل  وأخرب   مَّ ُر ِمْن ُمعى مَّ ا ُيعى مى وى

ىلى ا لِكى عى ُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ يِف كِتىاٍب إِنَّ ذى ال ُينْقى  (  11يىِسرٌي﴾ )فاطر:    هللوى

ال يصح االحتجاج هبا عىل ترك  ـ أهيا املريد الصادق ـ وكتابة املقادير هبذه الصفة 

فلذلك  ، ب األجزية كتب األعامل، بل رتب اجلزاء عىل العمل ألن اهلل تعاىل كام كت، العمل

إن كنت من أهل اجلنة، فلامذا أعمل؟ وإن كنت من أهل النار، فلامذا  )إن قعد قاعد، وقال:

أتعب نفيس(، فإن هذا يقال له: إن اهلل كتب لك أن جتوع ثم كتب أن تأكل، ثم كتب لك أن  

إن كان اهلل قد قدر يل أن أشبع، فام حاجتي   تشبع بعد أكلك، فإذا جعت، فال تأكل، وقل: 

 لتكلف األكل. 

بني هذه احلقائق الكربى وبني العمل، فقد روي يف احلديث أن   وهلذا ربط النبي 

ْت به   غالمني شابني سأال النبي  رى فَّت به األقالم وجى فقاال: يا رسول اهلل، أنعمل فيام جى

  : يام جفت به األقالم، وجرت به املقادير( قاال بل ف):املقادير، أو يف يشء يستأنف؟ فقال  

ا؟ قال: )اعملوا فكل عامل ميرس لعمله الذي خلق له(   ففيم العمل إذ 

  (1)فاآلن نجد ونعمل()وقد كان هذا القول حمفزا هلذين الشابني، فقاال:

فإن كتابة هذه املقادير ال يفهم منها املؤمن ما يفهمه املجادلون، بل يراها   ولذلك،

دليال عىل كامل اهلل وغناه املطلق وعلمه الواسع، وهي مع ذلك حتمل كل العدل والرمحة  

 
 (  30/144تفسري الطربي )( 1)
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 . واحلكمة

]احلفظ[ ولذلك يسمى الكتاب الذي سجلت فيه   هيف، خاصيتها الثانية أما و

من التغيري والتبديل، فال يغري ما فيه وال يبدل، فقد سجل    حمفوظأي أنه  ،  [اللوح املحفوظ ]

فيه تعاىل بقلم القدرة اإلهلية ما سيحصل يف الكون من األحداث التي ال تبدل وال تغري،  

فلو اجتمع اخللق كلهم عىل يشء كتبه اهلل تعاىل فيه أنه كائن ليجعلوه غري كائن مل يقدروا 

يكتبه اهلل تعاىل فيه ليجعلوه كائنا مل يقدروا عليه، جف    عليه، ولو اجتمعوا كلهم عىل يشء مل 

 يوم القيامة. إىل  القلم بام هو كائن

هذا الكتاب يشبه آيات القرآن الكريم املحكمة التي ال يمكن أن تتعرض بحال  و

ى    ﴿: من األحوال للنسخ، ولذلك أخرب تعاىل أنه ال تبديل لكلامت اهلل، قال تعاىل ُُم اْلُبرْشى هلى

ِت ايِف  لاِمى بِْديلى لِكى ِة ال تى يِف اآْلِخرى ْنيىا وى ظِيمُ  هلل احْلىيىاِة الدر ْوُز اْلعى لِكى ُهوى اْلفى  (  64يونس:)﴾  ذى

الى ال   وقال تعاىل خماطبا اإلنيس وقرينه من اجلن عندما خيتصامن بني يديه: ﴿قى

يُْكْم  ْمُت إِلى ْد قىدَّ قى يَّ وى ْتىِصُموا لىدى بِيدِ ختى ٍم لِْلعى ا أىنىا بِظىالَّ مى يَّ وى ْوُل لىدى ُل اْلقى ا ُيبىدَّ ِعيِد مى ﴾  بِاْلوى

 (  29ـ   28ّق: )

بِّكى   يف آيات القرآن الكريم، قال تعاىل:﴿ وهو نفس ما قال تعاىل  ُت رى مى
لِ َّْت كى متى وى

لِيمُ  ِميُع اْلعى ُهوى السَّ تِِه وى لاِمى لى لِكى ْدال  ال ُمبىدِّ عى ا  115نعام: األ)﴾ ِصْدقا  وى اْتُل مى (، وقال:﴿ وى

دا   ِدى ِمْن ُدونِِه ُمْلتىحى ْن جتى لى ِه وى
تِ لاِمى لى لِكى بِّكى ال ُمبىدِّ تىاِب رى

ْيكى ِمْن كِ  ( 27الكهف: )﴾  ُأوِحيى إِلى

الكتاب حيوي املقادير يف صورهتا النهائية املفصلة، التي ال تغيري فيها وال تبديل    افهذ

 ألشياء، والعلم ال يتغري. علم اهلل با إىل  ألهنا ترجع 

الكتاب املكنون(،  )اسمما يدل عليه [، وهو السرت ] هيف، الثالثة أما خاصيتها و

فاملكنون يف اللغة هو املصون املستور، وهذا ما تدل عليه النصوص الدالة عىل اختصاص  
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اهلل بعلم الغيب، فلو كان هذا الكتاب غري مكنون ألمكن االطالع عىل موعد الساعة  

 قائق الغيبية الكثرية. واحل

املستأثر بعلم الغيب، وأن هذا الكتاب املكنون الذي  نا اهلل تعاىل أنه وحده  وهلذا خيرب

اِت   وى امى ْن يِف السَّ ْعلىُم مى هو فيض من فيوضات علم اهلل رس من أرسار اهلل، قال تعاىل:﴿ ُقْل ال يى

ْيبى إِالَّ اهلل  اأْلىْرِض اْلغى ا يىْشُعُرونى أىيَّ  وى مى ُثونى وى ْيِب فىال  65)النمل:﴾ انى ُيْبعى امِلُ اْلغى (، وقال:﴿ عى

دا   ْيبِِه أىحى ىلى غى  ( 26)اجلـن: ﴾ ُيْظِهُر عى

وهلذا يرد يف القرآن الكريم وصف اهلل تعاىل بكونه عاملا للغيب والشهادة، قال تعاىل:  

الِ  ﴿ برُِي املُْتىعى ِة اْلكى ادى هى الشَّ ْيِب وى امِلُ اْلغى اىلى  (، 9)الرعد: ﴾ عى تىعى ِة فى ادى هى الشَّ ْيِب وى امِلِ اْلغى وقال:﴿ عى

ُكونى  امَّ ُيرْشِ ِحيمُ  (، وقال:﴿ 92)املؤمنون:﴾ عى ِزيُز الرَّ ِة اْلعى ادى هى الشَّ ْيِب وى امِلُ اْلغى لِكى عى ﴾  ذى

ِة ُهوى الرَّ   ُهوى اهلل  (، وقال:﴿6)السجدة:  ادى هى الشَّ ْيِب وى امِلُ اْلغى هى إِالَّ ُهوى عى ِحيمُ الَِّذي ال إِلى ﴾  مْحىُن الرَّ

 (  22)احلرش: 

انى اهلل قال: فوأخرب تعاىل أنه ال يطلع عىل غيبه أحدا،  ا كى ا   ﴿ مى ىلى مى رى املُْْؤِمننِيى عى لِيىذى

انى اهلل  ا كى مى ِميزى اخْلىبِيثى ِمنى الطَّيِِّب وى تَّى يى ْيِه حى لى لىكِنَّ ا أىْنُتْم عى ْيِب وى ىلى اْلغى ُكْم عى تىبِي   هلل لُِيْطلِعى ْ جيى

اُء فىآِمنُوا بِا  ْن يىشى ِه مى
لى  هللِمْن ُرُسلِ تَُّقوا فى تى إِْن ُتْؤِمُنوا وى ِه وى

ُرُسلِ ظِيمٌ وى )آل  ﴾ ُكْم أىْجٌر عى

 ( 179عمران: 

ورد عىل من تأىل عىل اهلل، فزعم أنه يمكن أن ينال بجهده ما مل يقدره اهلل له، فقال:  

لىدا ﴾ )مريم وى اال  وى َّ مى ُوتىنيى ْهدا  ﴿:( بقوله تعاىل 77:  ﴿ ألى مْحىِن عى ىذى ِعنْدى الرَّ ْيبى أىِم اختَّ ﴾  أىطَّلىعى اْلغى

ماله يف اآلخرة، حتى تأىل وحلف عىل ذلك، أم له عند اهللّ عهد  ، أي أعلم ( 78)مريم:

 سيؤتيه ذلك؟  

عدم علمه بالغيب، قال  عن  بل تردد يف القرآن الكريم األمر بإخبار رسول اهلل 
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ائُِن ا  تعاىل:﴿ زى ُكْم ِعنِْدي خى لىٌك   هلل ُقْل ال أىُقوُل لى ُكْم إِينِّ مى ال أىُقوُل لى ْيبى وى ال أىْعلىُم اْلغى بُِع  وى  إِْن أىتَّ

ُرونى  كَّ تىفى اْلبىِصرُي أىفىال تى ى وى ْستىِوي اأْلىْعمى ْل يى َّ ُقْل هى ى إيِلى ا ُيوحى  (  50)األنعام: ﴾ إِالَّ مى

أمره تعاىل باالستدالل عىل ذلك بأنه لو كان يعلم الغيب الستكثر من  مثل ذلك و

اءى اهلل اخلري وما مسه السوء، قال تعاىل:﴿ ُقْل ال أىْملُِك لِنىْفيِس  ا شى ا  إاِلَّ مى ّ ال رضى ْو   نىْفعا  وى لى وى

ْومٍ  بىِشرٌي لِقى وُء إِْن أىنىا إِالَّ نىِذيٌر وى نِيى السر سَّ ا مى مى ْستىْكثىْرُت ِمنى اخْلىرْيِ وى ْيبى الى   ُكنُْت أىْعلىُم اْلغى

 ( 188:)األعراف ﴾ ُيْؤِمُنونى 

ال   أن خيربهم بأن رسالته ال تعني اطالعه عىل  أمره مثله و الغيب، قال تعاىل:﴿ وى

ائُِن ا زى ُكْم ِعنِْدي خى ْزدىِري   هلل أىُقوُل لى ال أىُقوُل لِلَِّذينى تى لىٌك وى ال أىُقوُل إِينِّ مى ْيبى وى ال أىْعلىُم اْلغى وى

يىُهُم اهلل
ْن ُيْؤتِ رْيا  اهلل   أىْعُينُُكْم لى  (  31)هود: ﴾  نيى أىْعلىُم باِمى يِف أىْنُفِسِهْم إِينِّ إِذا  ملىِنى الظَّاملِِ  خى

ولكن مع ذلك قد يطلع اهلل تعاىل بفضله ورمحته بعض خلقه عىل بعض شؤون  

الغيب مما تتعلق به مصالح العباد، وحلكم قد تقتيض ذلك، وهلذا ورد االستثناء بعد قوله  

دا   ْيبِِه أىحى ىلى غى ْيِب فىال ُيْظِهُر عى امِلُ اْلغى ِن اْرتىَضى ِمْن  ( بقوله:﴿ إِالَّ 26)اجلـن:﴾ تعاىل:﴿ عى مى

دا   صى ْلِفِه رى ِمْن خى ْيِه وى دى  يى
نْيِ ْسُلُك ِمْن بى ُه يى إِنَّ ُسوٍل فى ال حُيِيُطونى  27)اجلـن: ﴾ رى (، وقال:﴿ وى

اءى﴾ )البقرة   ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ باِمى شى
ٍ
ء ْ  ( 255:  بِِشى

عليه  وقد أخربنا اهلل تعاىل عن بعض من خصوا ببعض علم الغيب، ومنهم اخلرض 

مْحىة  ِمْن   سالم ال ْينىاُه رى ْبدا  ِمْن ِعبىاِدنىا آتى ا عى دى جى الذي قال تعاىل عن نوع العلم الذي أوتيه:﴿ فىوى

ُدنَّا ِعْلام   لَّْمنىاُه ِمْن لى عى  (  65)الكهف:﴾  ِعنِْدنىا وى

من عامل الغيب مما ترتبط به مصالح   ومن هذا الباب ما أطلع اهلل تعاىل به رسوله 

 وأمته، سواء تعلقت باملايض أو تعلقت باملستقبل: دينه 

أما ما تعلق منها باملايض، فمنه تلك اإلخبارات الغيبية الواردة يف القرآن الكريم،  
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ْيِب   لوال إعالم اهلل، قال تعاىل:﴿ والتي مل يكن ليعلمها رسول اهلل   اْلغى
ِ
تِْلكى ِمْن أىْنبىاء

ْعلىمُ  ا ُكنْتى تى ْيكى مى ا إِلى اِقبىةى لِْلُمتَِّقنيى ُنوِحيهى اْصرِبْ إِنَّ اْلعى ا فى ذى ْبِل هى ْوُمكى ِمْن قى ال قى ا أىْنتى وى ﴾  هى

ُهْم  49)هود: هْيِْم إِْذ أىمْجىُعوا أىْمرى دى ا ُكنْتى لى مى ْيكى وى ْيِب ُنوِحيِه إِلى  اْلغى
ِ
لِكى ِمْن أىْنبىاء (، وقال:﴿ ذى

ْمُكُرونى  ُهْم يى لِكى ِمنْ 102)يوسف: ﴾ وى ا ُكنْتى  (، وقال:﴿ ذى مى ْيكى وى ْيِب ُنوِحيِه إِلى  اْلغى
ِ
 أىْنبىاء

ْتىِصُمونى  هْيِْم إِْذ خيى دى ا ُكنْتى لى مى ْريىمى وى ُْم يىْكُفُل مى ُهْم أىهير ْذ ُيْلُقونى أىْقالمى
هْيِْم إِ دى  (  44)آل عمران:﴾ لى

أمته من النبوءات الغيبية، واملقصد   ومن هذا اإلطالع ما أخرب عنه رسول اهلل 

ا إثبات نبوته لكل األجيال من جهة، وتنبيه أمته ملا تفعله عند نزول تلك الفتن من جهة  منه

 أخرى. 

لكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع اهلل تعاىل عليه بعض خلقه لبعض احلاجات  

علم حمدود مرتبط بالتدابري التي تتطلب االطالع عىل هذا الغيب، أما ما عدا ذلك فهو مما  

 لمه. استأثر اهلل بع

وقد عرب القرآن الكريم عن بعض هذا املستأثر بعلمه بكونه )مفاتيح الغيب(، فقال  

ْسُقُط ِمنْ  ا تى مى اْلبىْحِر وى ِّ وى ا يِف اْلربى ْعلىُم مى يى ا إِالَّ ُهوى وى ْعلىُمهى ْيِب ال يى اتُِح اْلغى فى ُه مى ِعنْدى ٍة    تعاىل:﴿ وى قى رى وى

بٍَّة يِف ُظُلامى  ال حى ا وى ْعلىُمهى ابٍِس إِالَّ يِف كِتىاٍب ُمبنِيٍ إِالَّ يى ال يى ْطٍب وى ال رى ﴾  ِت اأْلىْرِض وى

 ( 59)األنعام:

وكل هذه املعاين ـ أهيا املريد الصادق ـ متأل املؤمن بالرضا والتسليم هلل، ويف نفس  

الوقت متلؤه باحلركة اإلجيابية نحو كل األعامل الصاحلة، ذلك أنه ال هيتم بام حجب عنه من  

إىل   تشوفك)  نام هيتم بإصالح ما يف نفسه من العيوب، كام قال بعض احلكامء: الغيوب، وإ

 ما حجب عنك من الغيوب( إىل  ما بطن فيك من العيوب خري من تشوفك

ْونى   وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني باإلشفاق من اآلخرة، فقال تعاىل:﴿ ْشى ِذينى خيى الَّ
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اعى  ُهْم ِمنى السَّ ْيِب وى ُْم بِاْلغى هبَّ  (  49)االنبياء:﴾ ِة ُمْشِفُقونى رى

ِذينى   ْستىْعِجُل هِبىا الَّ بينام يستعجل هبا اجلاهلون هبا، قال تعاىل مقارنا بني النظرتني:﴿ يى

ُرونى   ِذينى ُيامى ىا احْلىقر أىال إِنَّ الَّ ْعلىُمونى أىهنَّ يى ا وى ُنوا ُمْشِفُقونى ِمنْهى ِذينى آمى الَّ ِة  يِف السَّ ال ُيْؤِمنُونى هِبىا وى اعى

الٍل بىِعيدٍ   ( 18)الشورى: ﴾ لىِفي ضى

يسأل من طلب معرفة موعد الساعة عن مدى استعداده هلا، وقد روي    وهلذا كان  

خيطب اجلمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت،    أن رجال دخل والنبي  

؟ قال: حب اهلل  يف الثالثة: ماذا أعددت هلا  فلم يقبل، وأعاد الكالم، فقال له النبي 

  (1)إنك مع من أحببت() :ورسوله، فقال 

وهلذا فإن املؤمن العارف باهلل يفرح بغيب اهلل وشهادته، فريى الغيب كام يرى أحدنا 

 املفاجأة اجلميلة تأتيه من أحب أحبابه، يستقبلها فرحا بمهدهيا.

 املقادير املؤقتة: 

املؤقتة، وهي املقادير التي كلفت ـ أهيا املريد الصادق ـ  املقادير فهو  ، الثاينالنوع أما 

بمنازعتها ومدافعتها أو اختيار ما يتناسب منها مع مصاحلك الرشعية يف التزكية والرتقية،  

 وهي مجيعا ال خترج عن أقدار اهلل تعاىل، وال عن ما كتبه لك يف األزل. 

ُه ُأمر   ْمُحوا اهلل يى  ﴿ : وإىل هذا النوع من املقادير اإلشارة بقوله تعاىل  ِعْندى ُيْثِبُت وى اُء وى ا يىشى مى

 ( 39الرعد: ) ﴾  اْلِكتىاِب 

ال يغنى  ): وإليها اإلشارة كذلك بالنصوص الواردة يف منازعة األقدار كقوله 

  البالء لينزل فيلقاه الدعاء، فيعتلجان  حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل، وإن

 
 رواه ابن خزيمة وأمحد والنسائي والبيهقي.( 1)
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 (1) القيامة(يوم إىل 

ال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد يف العمر اال الرب، وإن الرجل ليحرم  ) :وقال

  (2) الرزق بالذنب يصيبه(

والتعرف عىل هذا النوع من األقدار، ومنازعته، ومدافعته، هو الذي حيفظ املؤمن  

ملقادير، واهتموا  اإىل    من الوقوع فيام وقع فيه اجلربية الذين سلموا وهنهم وكسلهم وقعودهم

اءى اهلل  ﴿اهلل تعاىل، وبرؤوا أنفسهم، مثلام فعل املرشكون عندما قالوا:   ْو شى بىْدنىا ِمْن ُدونِِه    لى ا عى مى

 
ٍ
ء ْ ْمنىا ِمْن ُدونِِه ِمْن يشى رَّ الى حى اُؤنىا وى الى آبى  نىْحُن وى

ٍ
ء ْ  [ 35]النحل:   ﴾ ِمْن يشى

عاىل، ثم أخرب أنه سبب غوايته، فقال:  أو مثلام فعل إبليس عندما رفض تلبية أمر اهلل ت

اطىكى املُْْستىِقيمى ﴿ ُْم رِصى نَّ هلى ىْقُعدى ْيتىنِي ألى باِمى أىْغوى ، وكان يف إمكانه أن ينفذ  [16]األعراف:  ﴾فى

 أمر اهلل تعاىل، ويقول: )فبام هديتني(، بدل ]فبام أغويتني[ 

اإلقرار هلل  )ما بعث اهلل نبيا قط حتى يأخذ عليه ثالثا: )قال اإلمام الصادق: وهلذا 

 (3)بالعبودية، وخلع األنداد، وأّن اهلل يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء(

أهنا ليست  أي [، مقادير حمتملةومن أول خصائص هذا النوع من املقادير أهنا ]

إن اهلل تعاىل وهب  ، بل  والتبديل   قطعية، بحيث تنزل بالعبد ال حمالة، بل هي معرضة للنسخ

 . وحموها وتبديلها  العبد قدرة عىل نسخها 

وال يستغرب هذا القول، فإن القرآن الكريم، وهو كتاب من كتب اهلل، أو هو نموذج  

، أو التدرج، أو خماطبة اإلنسان عىل حسب حاله  (4)من كتب اهلل خيربنا عن وقوع النسخ

 
 رواه ابن عدي واحلاكم واخلطيب.( 1)

 رواه النسائي وابن ماجه وأمحد وأيب يعىل وابن منيع والطرباين.( 2)

 ، واملحاسن.4/108بحار األنوار: ( 3)

ن الكريم للكثري من األحكام الواردة يف الكتب السابقة، أما كون القرآن حيوي النسخ الذي نريده هنا هو نسخ القرآ( 4)
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مى   ﴿م: تعاىل عن قول املسيح عليه السال  أخرب ، كام ودرجته ُكْم بىْعضى الَِّذي ُحرِّ أِلُِحلَّ لى وى

لىْيُكمْ   [ 50]آل عمران:    ﴾عى

أما دور اإلنسان وتأثريه يف نسخ أحكام هذه الكتب ورفعها فقد وردت النصوص  

ْوا    ﴿:قوله تعاىل   ا الكثرية الدالة عىل ذلك، ومنه قى اتَّ ُنوا وى تىاِب آمى
ْو أىنَّ أىْهلى اْلكِ لى نُْهْم  وى ْرنىا عى فَّ لىكى

نَّاِت النَِّعيمِ  ْلنىاُهْم جى ىْدخى ألى يِّئىاهِتِْم وى (، فهذه اآلية الكريمة تذكر تأثري األعامل  65املائدة:﴾ )  سى

 يف جانب عالقة هؤالء العباد برهبم تعاىل.  

ومن اجلانب اآلخر، وهو دور العبد يف تقدير نزول األرزاق عليه، أو رفعها قال  

لى  تعاىل:﴿ لىكِْن  وى اأْلىْرِض وى  وى
ِ
ء امى اٍت ِمنى السَّ كى ْيِهْم بىرى لى تىْحنىا عى فى ْوا لى اتَّقى ُنوا وى ى آمى ْو أىنَّ أىْهلى اْلُقرى

ْكِسُبونى  اُنوا يى ْذنىاُهْم باِمى كى ُبوا فىأىخى ذَّ ( أي أن أرزاق اهلل مفتوحة عىل العباد،  96:)األعراف ﴾  كى

 ولكن العباد هم الواقفون دون نزوهلا. 

ومثال هذا مثل من تفرض له جهة ما مبلغا حمددا أو جائزة معينة، وتشرتط عليه  

 احلضور لتسلمها، ولكنه يظل راضيا بفقره شاكيا منه غافال عام قدر له. 

فمع  ؛ لذلك، فإن هذه املقادير املشتملة عىل مصالح العباد متوقفة عىل أعامل العباد

من رسه أن  )ربنا بام يزاد فيه العمر املقدر، فقال: أخ  أن األعامر بآجاهلا إال أن رسول اهلل 

  (1) يعظم اهلل رزقه، وأن يمد يف أجله، فليصل رمحه(

ُكْم ِمْن  وعندما توهم بعضهم أن هذا احلديث معارض بقوله   لىقى تعاىل:﴿ ُهوى الَِّذي خى

ونى  ُ رْتى ُه ُثمَّ أىْنُتْم متى ّمى  ِعنْدى ٌل ُمسى أىجى ال  وى نٍي ُثمَّ قىَضى أىجى
، رد عليه ابن عباس  ( 2)األنعام:﴾ طِ

حني موته، واألجل الثاين ـ يعني  إىل  األجل األول أجل العبد من حني والدتهبقوله: )

 
 ناسخا ومنسوخا، فهذا مما ننزه القرآن الكريم عنه، وقد ذكرنا ذلك يف كتاب ]القرآن واأليدي اآلثمة[، وغريه.

 رواه أمحد وأبو داود والنسائي.( 1)
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يوم يلقاه يف الربزخ ال يعلمه إال اهلل؛ فإذا اتقى العبد ربه  إىل  ـ من حني وفاته  املسمى عنده

الربزخ ما شاء، وإذا عَص وقطع رمحه  ووصل رمحه زاده اهلل يف أجل عمره األول من أجل 

 ( نقصه اهلل من أجل عمره يف الدنيا ما شاء، فيزيده يف الربزخ

أن مصري العباد يتغري، بسبب  وهلذا ترد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية الدالة عىل 

اْستىْغِفُروا  ﴿حسن أفعاهلم أو سوئها، ومن ذلك قوله تعاىل حاكيا عن نوح عليه السالم: 

ا ) رى  ار  فَّ انى غى ا ) 10بَُّكْم إِنَُّه كى ار  ْيُكْم ِمْدرى لى ءى عى امى ننِيى  11( ُيْرِسِل السَّ بى اٍل وى ُيْمِدْدُكْم بِأىْموى ( وى

ا  ُكْم أىهْنىار  ْل لى ْعى جيى نَّاٍت وى ُكْم جى ْل لى ْعى جيى [، فقد اعترب نوح عليه السالم  12- 10]نوح:  ﴾وى

 ثرة األموال والبنني، وجريان األهنار. االستغفار علة مؤثرة يف نزول املطر، وك

السيئة تأثريها يف املقادير، ومن األمثلة   لألعامل  وهكذا أخرب القرآن الكريم عىل أن

بى اهلل﴿ عىل ذلك قوله تعاىل:  ى رضى ا ِمْن ُكلِّ   وى د  غى ا رى ا ِرْزُقهى يهى
ْأتِ نَّة  يى

ئِ انىْت آِمنىة  ُمْطمى ة  كى ْريى ثىال  قى مى

ْت  رى فى اٍن فىكى كى ا اهلل هلل بِأىْنُعِم امى اقىهى أىذى ْصنىُعونى  فى اُنوا يى اخْلىْوِف باِمى كى ]النحل:   ﴾ لِبىاسى اجْلُوِع وى

لِكى بِأىنَّ ا﴿ [، وقوله: 112 ا بِأىْنُفِسِهْم   هللذى وا مى ُ ريِّ تَّى ُيغى ْوٍم حى ىلى قى ا عى هى مى ة  أىْنعى ا نِْعمى ريِّ  ْ يىُك ُمغى ملى

أىنَّ ا لِيمٌ  هللوى ِميٌع عى  [  53]األنفال:    ﴾سى

ا بِأىْنُفِسِهْم   هلل إِنَّ ا﴿ومن هذا الباب يفرس قوله تعاىل:  وا مى ُ ريِّ تَّى ُيغى ْوٍم حى قى
ا بِ ُ مى ريِّ الى ُيغى

لِكى بِأىنَّ ا﴿[، وقوله: 11]الرعد:  ﴾ ا   هللذى وا مى ُ ريِّ تَّى ُيغى ْوٍم حى ىلى قى ا عى هى مى ة  أىْنعى ا نِْعمى ريِّ  ْ يىُك ُمغى ملى

أىنَّ ابِأىْنُفِس  لِيٌم  هللِهْم وى ِميٌع عى ْوا  ﴿[، وقوله: 53]األنفال:  ﴾سى قى اتَّ ُنوا وى ى آمى ْو أىنَّ أىْهلى اْلُقرى لى وى

ْكِسُبونى  اُنوا يى ْذنىاُهْم باِمى كى ُبوا فىأىخى ذَّ لىكِْن كى اأْلىْرِض وى  وى
ِ
ء امى اٍت ِمنى السَّ كى ْيِهْم بىرى لى تىْحنىا عى فى   ﴾ لى

 [، وغريها من اآليات الكريمة التي تربط اجلزاء بالعمل. 96]األعراف:  

وهلذه املعاين تأثريها النفيس والسلوكي العظيم، وقد عرب عن ذلك بعض احلكامء،  

)االعتقاد باملحو واإلثبات، وأن العبد قادر عىل تغيري مصريه بأفعاله وأعامله، ال بد فقال: 
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ريد أن يتطهر، وينمي نواة اخلري الكامنة يف نفسه، فترشيع  من أن يبعث الرجاء يف قلب من ي

البداء، مثل ترشيع قبول التوبة، والشفاعة، وتكفري الصغائر باالجتناب عن الكبائر، كلها  

ألجل بعث الرجاء وإيقاد نوره يف قلوب العصاة والعتاة، حتى ال ييأسوا من روح اهلل، وال  

النار قدرا، وأنه ال فائدة من السعي والعمل، فلعلم  يتولوا بتصور أهنم من األشقياء وأهل 

اإلنسان أنه سبحانه مل جيف قلمه يف لوح املحو واإلثبات، وله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما  

يشاء، يسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، وليست مشيئته جزافية غري تابعة لضابطة عقلية،  

ة الوثقى، فإنه خيرج من سلك  ألن العبد لو تاب، وعمل بالفرائض، ومتسك بالعرو

األشقياء، ويدخل يف صنف السعداء، وبالعكس.. وهكذا فإن كل ما قدر يف حقه من املوت  

واملرض والفقر والشقاء يمكن تغيريه بالدعاء، والصدقة، وصلة الرحم، وإكرام الوالدين،  

، وعىل هذا  وغري ذلك، فجميع هذا من باب الرمحة اإلهلية ألجل بث األمل يف قلب اإلنسان

  (1) فاالعتقاد بذلك من رضوريات الكتاب ورصيح آياته(

هذا النوع من املعارف، والرد عىل أولئك  إىل  وهلذا ورد عن أئمة اهلدى الدعوة

روي عن  اجلربية الذين حولوا الدين أفيونا وخمدرا باسم اإليامن بالقضاء والقدر، وقد 

  (2)د اهلل عز وجل بشئ مثل البداء(: )ما عبالباقر والصادق أهنام قاالاإلمامني 

وروى عن الصادق أنه قال: )لو يعلم الناس ما يف القول بالبداء من األجر ما فرتوا  

  (3) من الكالم فيه(

،  ، وقد علق عىل قوله هذا بعض احلكامء(4)قال: )ما عظم اهلل عز وجل بمثل البداء(و

 
 .447 أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص( 1)

 .107: 4بحار األنوار، ( 2)

 . 115: 1الكايف ( 3)

 .2التوحيد للصدوق، احلديث ( 4)
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عرف اهلل حق املعرفة، بل ويبدو سبحانه يف نظر  )إذ لوال اإلقرار بالبداء هبذا املعنى ما  فقال:  

العبد )بناء عىل عقيدة بطالن البداء( أنه مكتوف األيدي، ال يقدر عىل تغيري ما قدره، وال  

ُد ا﴿ذلك قوله تعاىل عن اليهود: إىل  ، كام يشري(1) حمو ما أثبته( ِت اْليىُهوُد يى الى قى ٌة   هللوى ْغُلولى مى

ُلعِ  اءُ ُغلَّْت أىْيِدهيِْم وى ْيفى يىشى تىاِن ُينِْفُق كى ْبُسوطى اُه مى دى ْل يى اُلوا بى  [ 64]املائدة:    ﴾نُوا باِمى قى

ما دعا عبد قط هبذه الدعوات، إال وسع  ) أنه كان يقول  ابن مسعود  مما يروى يف هذا عن  و 

 أنت ظهر  يا ذا املن وال يمن عليه، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا ذا الطول، ال إله إال   : اهلل له يف معيشته 

الالجني وجار املستجريين ومأمن اخلائفني، إن كنت كتبتني يف أم الكتاب شقيا فامح عني اسم  

الشقاء، وأثبتني عندك سعيدا، وإن كنت كتبتني عندك يف أم الكتاب حمروما مقرتا عيل رزقي،  

أنزلت:    فامح حرماين ويرس رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخري، فإنك تقول يف كتابك الذي 

ْمُحوا اهلل  ُه ُأمر اْلِكتىاِب   ﴿ يى ِعْندى ُيْثِبُت وى اُء وى ا يىشى    ( 2) ( 39الرعد: ) ﴾  مى

هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن تتحقق هبذه املعارف اجلليلة؛  

فال ختلط األمور ببعضها، فتجتنب العدل، وتقع يف الظلم، بل تعامل مع اهلل تعاىل بحسب  

  ما أمرك أن تتعامل به، بعيدا عن اهلوى والتقلبات والوساوس.

 
 .448أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمامية وتارخيهم، ص ( 1)

 رواه ابن أيب شيبة يف املصنف وابن أيب الدنيا يف الدعاء.( 2)
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 اجلرب واالختيار 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املعارف املرتبطة بحرية اإلنسان يف أداء  

تكاليفه، وجمازاته عليها، وعن عالقة ذلك بالعلم اإلهلي املستوعب لكل يشء، وعالقته  

ي وسعت كل يشء، وعن أثر تلك املعارف يف النفس املطمئنة، ورس  بعدالة اهلل ورمحته الت

 عالقتها برضاها. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن أسئلتك هذه تندرج ضمن ذلك السؤال  

املعروف املكرر، وهو عن عالقة القدر اإلهلي باجلرب واالختيار، وبام أن النفس املطمئنة هي  

ن كل الكدورات التي تعرتي أمثاهلا من النفوس، حتى  النفس التي سلمت لرهبا، وصفت ع

ال يبقى فيها أدنى ريب، وال أقل شبهة؛ فإن اجلواب عن هذه الشبهة أو حل اإلشكاالت  

 ية هلا. ر املرتبطة هبا من العلوم الرضو

وهي ال جتيب عليها بمثل ما يفعل بعضهم من الترسع؛ فيعترب اجلرب هو احلاكم يف  

تغليبا لتوحيد اهلل، وهيمنته عىل شؤون كونه، وإلثبات علمه الواسع، وإرادته  هذا الكون 

 املطلقة. 

أو يعترب االختيار هو احلاكم هلذا الكون؛ فيضطر ألجل ذلك أن ينفي علم اهلل تعاىل  

باألشياء قبل حدوثها، وينفي معه إرادته املطلقة، ومشيئته النافذة، وينفي بعد ذلك مجيعا  

 أم الكتاب من حقائق األقدار التي ال تغري وال تبدل. كل ما سجل يف 

واحلل الذي تصل إليه النفوس املطمئنة بسيط جدا، وليس فيه أدنى تعقيد، ذلك أهنا  

تنطلق يف تعاملها مع احلقائق من تواضعها وتسليمها وعجزها.. فلذلك ال تقيس عامل  

األلوهية عىل عامل البرشية، وال تسأل عن الكيف، وال عن التصورات املرتبطة به.. بل هي  
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 تعاىل وإرادته وقدرته ورمحته وكل صفاته تابعة لذاته.. وذاته جمهولة  توقن أنه ما دام علم اهلل

. فإن كل ما يرتبط هبا يبقى جمهوال.. ويبقى التعامل  .ال يمكن تصورها أو ختيلها أو حدها 

 السليم معه هو التعقل ال التصور. 

برش  . والذي عىل أساسه قامت العلوم.. بل لواله مل يتقدم ال. وهذا هو العقل السليم

يف علومهم شربا واحدا.. ذلك أن البرش اآلن يتعاملون مع قانون اجلاذبية، ويبنون عليه  

اآلن ال يعرفون حقيقة اجلاذبية،  إىل    الكثري من مشاريعهم العلمية النظرية والتطبيقية.. وهم 

 ومل يروها، وإنام رأوا آثارها. 

األمراض، وقد أثبت    وهكذا كان الطب القديم يعالج املرىض، ويفلح مع الكثري من

الطب احلديث نجاعة الكثري من األدوية التي كان يستعملها.. ومع ذلك مل يكن للطب  

القديم أي بحوث علمية تفصيلية حول جسد اإلنسان، وال عن األدوية التي كان يصفها  

 له. 

وهكذا هذه العقول املؤمنة املسلمة لرهبا.. فهي تؤمن بأن رهبا أعظم من أن يعرتيه  

ل، ال يف املايض، وال يف احلارض، وال يف املستقبل، ولذلك فإن كل علومه صحيحة  اجله

 سيثبتها الواقع ال حمالة، ألنه لو مل يثبتها لتحول علمه جهال، وذلك يستحيل مع األلوهية. 

ويف نفس الوقت يؤمن بام ورد يف النصوص املقدسة من احلرية التي وهبها اهلل تعاىل  

 ه عىل أساسها، وهو عدل يف جزائه، كام أنه عدل يف تكليفه. لإلنسان، والتي جيازي

وهو ال حيتاج إلثبات حريته ألي نصوص، ذلك أنه يشعر هبا، ويفرق بينها وبني  

احلركات اجلربية التي تعرتي بعض املرىض، أو هي من أوصاف بعض أعضائه.. فال أحد  

حركة املعدة يف هضم الغذاء،  يف الدنيا ال يستطيع أن يفرق بني دقات القلب اجلربية، أو 

وبني احلركات االختيارية التي يامرسها أثناء رياضته، أو أثناء كالمه، والذي يوجهه حيث  
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 يشاء. 

إذا علمت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر من أن ترتك كلامت ربك املقدسة، وما  

ال خيار فيه، فتتهم    هداك إليه عقلك الرشيد؛ فتقع بني أولئك الذين يعتقدون أن األمر جرب

ربك يف عدالته ورمحته.. أو تعتقد أن اخليار املتاح للخلق جيعل اهلل تعاىل جاهال بأفعاهلم  

ومصريهم وحقيقتهم.. فتتهم اهلل تعاىل يف علمه املحيط بكل يشء تشبيها لعلمه بعلمك،  

 وإلرادته بإرادتك. 

الذي ذكرته لك،   هذا إىل  وهلذا نادى أئمة اهلدى عندما ظهرت بدع اجلرب واالختيار 

اهلل أعدل من أن جيرب  )يا أبا احلسن اخللق جمبورون؟ فقال:    فقد روي أن اإلمام الرضا سئل:

 (1)  (نفسه إىل    اهلل أحكم من أن هيمل عبده ويكله): فمطلقون؟ قال:  قيل،  (خلقه ثم يعذهبم

ٍت الى ﴿وجل:  عز وروي أنه سئل عن قوله  ُهْم يِف ُظُلامى كى رى تى ونى وى ]البقرة:   ﴾ ُيْبرِصُ

إن اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف بالرتك كام يوصف خلقه، ولكنه متى علم أهنم  )فقال:    ،[17

(،  بينهم وبني اختيارهم ال يرجعون عن الكفر والضالل منعهم املعاونة واللطف، وخىل 

تىمى اهلل   ﴿   : وجل   عزفسئل عن قوله   ْمِعِهمْ   خى ىلى سى عى ىلى ُقُلوهِبِْم وى اخلتم  )قال:  ، ف[7لبقرة:  ]ا   ﴾عى

ا بُِكْفِرِهْم    بىْل طىبىعى اهلل  ﴿هو الطبع عىل قلوب الكفار عقوبة عىل كفرهم كام قال تعاىل:   ْيهى لى عى

لِيال   فقال:   (عباده عىل املعايص؟اهلل هل جيرب ، وسئل: )[155]النساء:  ﴾فىالى ُيْؤِمنُونى إِالَّ قى

كيف  )فهل يكلف عباده ما ال يطيقون؟ فقال: : فقيل ، (بل خيريهم ويمهلهم حتى يتوبوا)

بِيدِ  ﴿يفعل ذلك وهو يقول:   ٍم لِْلعى بركى بِظىالَّ ا رى مى  (2)([ ؟46]فصلت:  ﴾ وى

م  ه وعندما شكا إليه بعضهم اهتامه واهتام أئمة اهلدى باجلرب والتشبيه، وروايت

 
 ( 59/ 5بحار األنوار )( 1)

 ( 11/ 5بحار األنوار )( 2)
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كافر ومرشك ونحن منه  من قال بالتشبيه واجلرب فهو  الروايات يف ذلك، قال ملن شكا إليه: )

برآء يف الدنيا واآلخرة، يابن خالد إنام وضع االخبار عنا يف التشبيه واجلرب الغالة الذين  

صغروا عظمة اهلل، فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبنا ومن واالهم فقد  

ن  عادانا، ومن عاداهم فقد واالنا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن قطعهم فقد وصلنا، وم

جفاهم فقد برنا، ومن برهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهاهنم فقد أكرمنا،  

ومن قبلهم فقد ردنا، ومن ردهم فقد قبلنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء  

إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صدقهم فقد كذبنا، ومن كذهبم فقد صدقنا، ومن أعطاهم فقد  

يا بن خالد من كان من شيعتنا فال يتخذن منهم وليا وال    .مهم فقد أعطانا.حرمنا، ومن حر

 (1)  (نصريا

اهلل أكرم من أن يكلف الناس ما ال يطيقون، واهلل أعز  ): وقبله قال اإلمام الصادق

 (2) ( من أن يكون يف سلطانه ما ال يريد

فهو منه، وما مل  ما استطعت أن تلوم العبد عليه  ) القضاء والقدر:  ملن سأله عن  وقال  

تستطع أن تلوم العبد عليه فهو من فعل اهلل، يقول اهلل تعاىل للعبد: مل عصيت؟ مل فسقت؟  

وال يقول له: مل مرضت؟ مل قرصت؟ مل  ؛ مل رشبت اخلمر؟ مل زنيت؟ فهذا فعل العبد 

 ( ابيضضت؟ مل اسوددت؟ النه من فعل اهلل تعاىل 

نعم جعلت  )قال:    (أعطيك مجلة يف القضاء والقدر؟يا زرارة  )قال لزرارة بن أعني:  و

ومل يسأهلم عام   ، إذا كان يوم القيامة ومجع اهلل اخلالئق سأهلم عام عهد إليهم)، قال: (فداك

 
 ( 53/ 5بحار األنوار )( 1)
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 (1) ( قَض عليهم

: هل يكون أحد أقبل للعذر الصحيح  من يقولون باجلربيوما لبعض وروي أنه قال 

قال ما أقدر وهو ال يقدر؟ أيكون معذورا أم ال؟   من اهلل؟ فقال: ال، فقال: فام تقول فيمن

فقال املجرب: يكون معذورا، قال له: فإذا كان اهلل يعلم من عباده أهنم ما قدروا عىل طاعته  

وقال لسان حاهلم أو مقاهلم يوم القيامة: يارب ما قدرنا عىل طاعتك النك منعتنا منها أما  

فقال: بىل واهلل فقال: فيجب عىل قولك   يكون قوهلم وعذرهم صحيحا عىل قول املجربة؟

أن اهلل يقبل هذا العذر الصحيح وال يؤاخذ أحدا أبدا وهذا خالف قول أهل امللل كلهم.  

 (2)فتاب املجرب من قوله باجلرب يف احلال

وكان يعلم أنه يقول بالقدر، فقال له: يا  عليه، روي أن طاووس اليامين دخل و

ن اعتذر وهو صادق يف اعتذاره؟ فقال له: ال أحد أقبل  طاووس من أقبل للعذر من اهلل مم

للعذر منه، فقال له: من أصدق ممن قال: ال أقدر وهو ال يقدر؟ فقال طاووس: ال أحد  

الصادق له: يا طاووس فام بال من هو أقبل للعذر ال يقبل عذر من  اإلمام  أصدق منه، فقال  

لس بيني وبني احلق عداوة، اهلل أعلم    قال: ال أقدر وهو ال يقدر؟ فقام طاووس وهو يقول: 

 (3)حيث جيعل رسالته، فقد قبلت نصيحتك

  قال هلشام بن احلكم: أال أعطيك مجلة يف العدل والتوحيد؟ قال: بىل وروي أنه 

 (4) من العدل أن ال تتهمه، ومن التوحيد أن ال تتومهه( )جعلت فداك، قال: 

أتظن أن  ) اإلمام عيل، فمن أقواله يف ذلك:وقبل ذلك رويت الروايات الكثرية عن 

 
 ( 171كنز الفوائد، )ص ( 1)

 ( 58/ 5بحار األنوار )( 2)

 ( 58/ 5بحار األنوار )( 3)

 ( 58/ 5بحار األنوار )( 4)
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لو كان الزور  (، وقوله: )الذي هناك دهاك؟ وإنام دهاك أسفلك وأعالك، واهلل برئ من ذاك

أيدلك عىل الطريق ويأخذ  (، وقوله: )يف االصل حمتوما كان املزور يف القصاص مظلوما 

ما محدت اهلل عليه فهو   كل ما استغفرت اهلل منه فهو منك، وكل(، وقوله: )عليك املضيق؟

 (1) ( منه

فقد   ،وكل هذه املعاين اقتبسوها من منبعي النور: القرآن الكريم، ورسول اهلل 

نرياهنم، وال متوت أبداهنم: رجل  أ  مخسة ال تطفأنه قال: )  ورد يف احلديث عن رسول اهلل  

سا بغري  السلطان فقتله، ورجل قتل نف إىل  أرشك، ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه

  (2) (نفس، ورجل أذنب ومحل ذنبه عىل اهلل عزوجل

والفحشاء فقد كذب عىل اهلل ومن زعم أن    من زعم أن اهلل تعاىل يأمر بالسوء وقال: ) 

اخلري والرش بغري مشية اهلل فقد أخرج اهلل من سلطانه، ومن زعم أن املعايص بغري قوة اهلل  

 (3) ( أدخله اهلل النارفقد كذب عىل اهلل ومن كذب عىل اهلل 

القرآن الكريم كال احلقيقتني: حقيقة احلرية اإلنسانية، ويف جماالهتا  يف  ذكر  واهلل تعاىل  

 املختلفة، وحقيقة اهليمنة اإلهلية عىل كل مقاليد الكون. 

، فهي التي رصح هبا ما ورد يف القرآن الكريم من النصوص  احلقيقة األوىل أما 

ى  ، كقوله تعاىل: حرية إرادة ااِلنسان ومسؤوليته عن أعامله الكثرية الدالة عىل  ِن اْهتىدى ﴿ مى

مى  ى وى ٌة ِوْزرى ُأْخرى اِزرى ال تىِزُر وى ا وى لىْيهى لَّ فىإِنَّامى يىِضلر عى ْن ضى مى ْتىِدي لِنىْفِسِه وى إِنَّامى هيى بِنيى  فى ذِّ ا ُكنَّا ُمعى

ُسوال ﴾ )االرساء: ثى رى تَّى نىْبعى  (  15حى

 
 ( 170كنز الفوائد، )ص ( 1)

 ( 202كنز الفوائد، )ص ( 2)
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ومثلها تلك اآليات التي خترب عن السبل التي وضحها اهلل تعاىل لإلنسان، كقوله  

ا  ﴿تعاىل:  ُفور  ا كى إِمَّ ا وى ر 
اكِ ا شى بِيلى إِمَّ ْينىاُه السَّ دى ْ   ﴿، وقوله:  [3]اإلنسان:   ﴾إِنَّا هى ُب أىْن ملى ْسى أىحيى

ٌد ) ُه أىحى رى ْينىنْيِ )7يى ُه عى ْل لى ْ نىْجعى تىنْيِ )8( أىملى فى شى ان ا وى لِسى ْيِن 9( وى ْينىاُه النَّْجدى دى هى   -  7]البلد:  ﴾ ( وى

10 ] 

ومثلها إخباره عن استحالة ظلمه لعباده، وأهنم هم الذين يظلمون أنفسهم بسبب  

لِكى باِمى    ﴿اختياراهتم املنحرفة، قال تعاىل:   أىنَّ اذى ْت أىْيِديُكْم وى مى بِيِد﴾ )آل    هللقىدَّ ٍم لِْلعى لىْيسى بِظىالَّ

ا اهلل182عمران:  مى احِلا   31ُيِريُد ُظْلام  لِْلِعبىاِد﴾ )غافر:  (، وقال:﴿ وى ِملى صى ْن عى (، وقال:﴿ مى

بِيِد﴾ )فصلت:  ٍم لِْلعى بركى بِظىالَّ ا رى مى ا وى لىْيهى اءى فىعى ْن أىسى مى نىْفِسِه وى
لِ ْظلُِم   هلل، وقال:﴿ إِنَّ ا(46فى ال يى

﴾ )يونس:  ْظلُِمونى ُهْم يى لىكِنَّ النَّاسى أىْنُفسى ْيئا  وى الى   هلل(، وقال:﴿ إِنَّ ا44النَّاسى شى ْظلُِم ِمْثقى ال يى

ظِيام ﴾ )النساء:  ُدْنُه أىْجرا  عى ُيْؤِت ِمْن لى ا وى اِعْفهى نىة  ُيضى سى إِْن تىُك حى ٍة وى رَّ ْن  40ذى مى (، وقال:﴿ وى

ْضام ﴾ )طـه:يى  ال هى ىاُف ُظْلام  وى ُهوى ُمْؤِمٌن فىال خيى احِلىاِت وى ْل ِمنى الصَّ  ( 112ْعمى

وأما احلقيقة الثانية، وهي هيمنة اهلل تعاىل عىل كونه مجيعا، وتفرده باحلكم والتحكم  

فيه، فتدل عليه نصوص مقدسة كثرية، منها تلك التي خترب أن املشيئة األوىل واألخرية هلل  

وينِّ   ﴿، كام قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم حماجته لقومه: تعاىل اجر الى أىحُتى ْوُمُه قى ُه قى اجَّ حى وى

 ِعْلام  أىفىالى   هلليِف ا
ٍ
ء ْ يبِّ ُكلَّ يشى ِسعى رى ْيئ ا وى يبِّ شى اءى رى ُكونى بِِه إِالَّ أىْن يىشى ا ُترْشِ اُف مى الى أىخى اِن وى دى ْد هى قى   وى

ُرونى  كَّ تىذى  [ 80عام: ]األن ﴾ تى

ويف أكثر املواضع القرآنية جيمع اهلل تعاىل بني احلقيقتني، وهي نفسها ]األمر بني  

يعقب عىل أفعال العباد املكتسبة بأهنا مل حتصل خارجة عن مشيئة اهلل، بل  األمرين[؛ فلذلك  

هي يف إطار مشيئته، ليجمع القلب عىل التوحيد بعد تذكريهم بمسؤوليتهم يف عامل  

 األسباب. 
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لَُّمونى   ﴿يف إثبات رضر السحر الذي هو فعل املكلف: من ذلك قوله تعاىلو يىتىعى فى

ْوِجِه﴾ )البقرة زى  وى
ِ
نْيى املْىْرء ُقونى بِِه بى رِّ ا ُيفى (، ثم تعقيبه بعدها بأن هذا الرضر ال  102: ِمنُْهامى مى

ٍد إِالَّ بِإِ  ينى بِِه ِمْن أىحى ارِّ ا ُهْم بِضى مى  (  102: ﴾ )البقرة هلل ْذِن احيصل إال بإذن اهلل:﴿ وى

لِكى  ومن ذلك قوله تعاىل إثبات كسب املخالفني واملعادين لرسول اهلل  ذى كى :﴿ وى

نِّ ُيوِحي بىْعُضُهمْ  اجْلِ ْنِس وى يىاطِنيى اأْلِ ُدّوا  شى ْلنىا لُِكلِّ نىبِيٍّ عى عى ْوِل ُغُرورا   إىل    جى بىْعٍض ُزْخُرفى اْلقى

ُلوُه ﴾ )األنعام(، ثم قوله  112:  ﴾ )األنعام ا فىعى بركى مى اءى رى ْو شى لى :  بعدها يف إثبات التوحيد:﴿ وى

112 )) 

ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب املرشكني من قتل أوالدهم التشنيع عليهم  

لِ  ُدوُهْم وى اُؤُهْم لرُِيْ كى ْتلى أىْوالِدِهْم رُشى كنِيى قى رٍي ِمنى املرُْْشِ
ثِ يَّنى لِكى لِكى زى ذى كى يىْلبُِسوا  بذلك:﴿ وى

ْيِهْم ِدينىُهم﴾ )األنعام لى اءى اهلل إىل    (، ثم التعقيب عىل ذلك بالرد137:  عى ْو شى لى ا    التوحيد:﴿ وى مى

ُلوُه ﴾ )األنعام  ( 137: 6االىنعام ) ﴾ 137:  فىعى

الرشك:﴿  إىل  ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات وقوع الرشك من املرشكني بنسبتهم

 ﴾ كِنيى ِن املرُْْشِ أىْعِرْض عى (، ثم قوله بعدها يف إثبات أن رشكهم ال خيرج عن  106:  )األنعام  وى

اءى اهلل  ْو شى لى ُكوا﴾ )األنعام مشيئة اهلل:﴿ وى ا أىرْشى  ( 107:  مى

اءى ِمنُْكْم أىْن   ىْن شى
ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العبد ملشيئة االستقامة:﴿ ملِ

ْستىِقيمى  إىل   ضيه التوحيد من إرجاع مشيئة العبد (، ثم تعقيبه بعدها بام يقت28التكوير: )﴾ يى

اءى اهلل اُءونى إِالَّ أىْن يىشى ا تىشى مى املىنِيى  مشيئة اهلل:﴿ وى بر اْلعى  ( 29التكوير:)﴾ رى

ِذِه  إىل  ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العبد ومشيئته يف السلوك اهلل:﴿ إِنَّ هى

ىذى  اءى اختَّ ْن شى ٌة فىمى رى
بِيإىل  تىْذكِ ِه سى بِّ إىل   (، ثم تعقيب ذلك بإرجاع املشيئة29االنسان:)﴾ ال  رى

اءى اهلل اُءونى إاِلَّ أىْن يىشى ا تىشى مى كِيام   هللإِنَّ ا اهلل:﴿ وى يام  حى
لِ انى عى  (  30االنسان:) ﴾  كى
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ُه   الَّ إِنَّ ومن ذلك قوله تعاىل يف إثبات كسب العباد يف التذكر بالقرآن الكريم:﴿ كى

ٌة )  رى
ْن شى 54تىْذكِ ُه ) ( فىمى رى كى اهلل  إىل  (﴾ )املدثر(، ثم تعقيبه عىل ذلك بإرجاع املشيئة55اءى ذى

اءى اهلل  ْذُكُرونى إاِلَّ أىْن يىشى ا يى مى ِة ﴾   إثباتا للتوحيد:﴿ وى أىْهُل املْىْغِفرى ى وى  ( 56)املدثر:   ُهوى أىْهُل التَّْقوى

تأملها لتمأل نفسك  وغريها من اآليات الكريمة التي يكفيك ـ أهيا املريد الصادق ـ 

بحقائق القضاء والقدر اجلميلة، املمتلئة بالتوحيد واحلرية والعدالة والرمحة، وهي وحدها  

من حيميك من جدل املجادلني وشغب املشاغبني.. وهي وحدها من يمأل نفسك بالطمأنينة  

 والرضا عىل ربك العظيم العليم العدل الرحيم. 
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 العدل والرمحة  

عىل  اإلهلية ريد الصادق ـ تسألني عام ذكره بعضهم من غلبة الرمحة كتبت إيل ـ أهيا امل 

العدل، وأن اهلل تعاىل يف اآلخرة سيتجىل لعباده برمحته الشاملة املطلقة، ولذلك يكتفي بتنفيذ  

 وعده دون وعيده، ليشتمل النعيم املحسنني واملسيئني، واملقربني واملبعدين. 

عباده وقّدره  بعض إىل  مر خلقهأفوض لو ) اهلل تعاىلوذكرت يل أنه قرب ذلك بأن 

نا وامثايل،  أومّكنه من الترصف فيهم، وكان خرّيا  غنيا ، ألزال العذاب عنهم، وهذا الراحم  

 (1)(رحم الرامحنيأوهو تعاىل 

ال بصدق الوعيد،    ،بصدق الوعد  وذكرت يل أنه استدل لذلك بأن الثناء ال يكون إال

ال بصدق   ،فيثني عليها بصدق الوعد ؛ناء املحمود بالّذات واحلرضة اإلهلّية تطلب الثّ )

بىنَّ ا﴿، ولذلك قال تعاىل: الوعيد، بل بالّتجاوز ْسى ْعِدِه ُرُسلىهُ  هلل فىال حتى فى وى
]إبراهيم:   ﴾خُمْلِ

يِّئاهِتِمْ ﴿[، ومل يقل ووعيده، بل قال:  47 ْن سى ُز عى [ مع أّنه توّعد عىل  16]األحقاف:    ﴾ ونىتىجاوى

 (2)  (ذلك

 وذكرت يل من أشعارهم يف هذا قول بعضهم:  

 فلم يبق إال صادق الوعد وحده 

 

ــد احلّق عني تعــاين    و مــا لوعي

إهّنم   قـاء ـف  و إن دخلوا دار الشـــّ

 

ن   ــاـي عـيـم مـب ــا ـن ــّذة فـيـه  عـىل ل

األمر واحـد   د ـف ان اخلـل  نعيم جـن

 

ن    ــاـي ب جـيّل ـت تـّ ــد اـل ام عـن ـه ـن ـي  و ـب

 يســـّمى ـعذاـبا من ـعذوـبة طعـمه  

 

 و ذاك له كالقرش والقرش صائن  

 

 
 .319الربوبية، صالشواهد ( 1)

 .  331، ص: 1جواهر النصوص ىف رشح الفصوص، ج ( 2)
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ذكرت يل أن العمدة يف كل هذا تعود لتلك املكاشفات التي حصلت للصاحلني؛  و

ذكروه إال بسلوك  فجعلتهم يرون احلقائق رأي العني، ولذلك ال يمكن الربهنة عىل ما 

 الطريق الذي سلكوه. 

، وذلك بالتسليم اجلديل ملا ذكرت، وأنه ال يمكن  جوابا عىل سؤالك الوجيهو

التعرف عىل هذه الغيبيات إال من خالل الكشف واملشاهدة والرتقي؛ فهذا خيالف ما ذكروه  

 من جهتني: 

ـ كان األصل تركهم لذكر هذا ومثله؛ فال ُيبث يف الكتب، وال ينرش بني الناس،    أوال 

ألنه ـ كام يذكرون ـ علم اخلاصة الذي يصلون إليه عن طريق الكشف؛ فنرشه حيوله من  

عقيدة جديدة، والعقائد ال تبنى عىل  إىل    مشاهدة وكشف خاص بالثلة القليلة من الصاحلني

 وحي املعصوم. الكشف، وإنام تبنى عىل ال 

ـ أهنم بنرشهم مثل هذه املقاالت ـ حتى يف حال صحتها ـ خيالفون مقصد   ثانيا 

الشارع، وحيطمون كل تلك الزواجر التي استعملها اهلل تعاىل ليمأل القلوب ورعا وتقوى..  

فيكون اخلوف من اهلل أو اخلوف من عذابه هو السوط الذي حيميهم من رش أنفسهم، وقد  

 عامل الصفاء. إىل  رهبم، وتنقل نفوسهم من عامل الدنسإىل   لة التي تقرهبم يكون هو الوسي

  ذلك أنه من البدهييات التي تتوافق عليها العقول أن القيم السلوكية الرفيعة حتتاج 

العمل هبا، وعقوبات تنفر من الوقوع يف أضدادها؛ فإذا ما رفعت إىل  حوافز، تدفعإىل 

التي يستوي فيها العاملون واملقرصون، لن تبقى أي قيمة،  العقوبات، ومل تبق إال احلوافز 

 بل لن يبقى أي دين. 

فهل يمكن أن يستقيم أمر دولة تضع القوانني املشددة للجرائم، ثم يأيت أئمتها  

وخطباؤها ومفكروها ليقولوا لعامة الناس: ال ختافوا؛ فكل تلك العقوبات املسطرة لن  
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وقد وسع برمحته كل رعيته صاحلهم   حتصل؛ فاحلاكم رحيم وصاحب قلب طيب،

وجمرمهم، برهم وفاجرهم، ولذلك فسيصدق معكم يف كل وعوده، وال تلوموه إن مل  

يصدق وعيده؛ فالكرام ال يفون بالوعيد، وإنام يفون بالوعود فقط.. فهل يمكن أن تبقى يف  

 هذه املدينة بعد هذا أي قيم رفيعة، أو أخالق عالية، أو نظام حمكم؟  

اء عىل التسليم اجلديل ملا ذكره، وهو كاف جلعلهم خيالفون مقاصد الشارع،  هذا بن

التنافس عىل العمل الصالح، أو يف حتويلهم العلم  إىل  سواء يف ترغيباته وزواجره الدافعة

 عقائد يشرتك يف ادعائها الناس مجيعا. إىل  اللدين كام يذكرون

ـ بتلك الدعاوى التي طرحوها،  أما املخالفة الثانية؛ فهي أخطر وأشد، ذلك أهنم 

الكشف والشهود كام يذكرونـ  يقضون عىل الكثري من النصوص املقدسة،  إىل    والتي تستند

جمرد ألفاظ ال معاين هلا، وهو ما يسقط هيبتها، وحيوهلا جماال لكل من يريد  إىل    وحيولون منها 

 التالعب هبا. 

ري الرغبوي الذي وقع فيه  وقد وقعوا بذلك ـ من حيث ال يشعرون ـ يف ذلك التفك

نىا النَّاُر  أهل الكتاب، والذين وصف اهلل تعاىل دعاواهم، فقال:  ىسَّ اُلوْا لىن متى ُْم قى لِكى بِأىهنَّ ﴿ذى

ُون﴾ ]آل عمران:  ْفرتى اُنوْا يى ا كى ُهْم يِف ِدينِِهم مَّ رَّ غى اٍت وى ْعُدودى ا مَّ ام   [.  24إِالَّ أىيَّ

  ﴿ ذلك ]التفكري الرغبوي[، الذي عرب عنه قوله تعاىل: إىل  واآلية الكريمة تشري

ُون﴾ ْفرتى اُنوْا يى ا كى ُهْم يِف ِدينِِهم مَّ رَّ غى ، والذي قد يكون عمدهتم فيها رؤى منامية، أو إهلامات  وى

 روحية، أو كشوف ومشاهدات إرشاقية.. بعيدا عن الوحي اإلهلي. 

يظهر بصور خمتلفة.. فيظهر   ذلك أن التفكري الرغبوي ـ أهيا املريد الصادق ـ قد 

للفيلسوف يف صورة ترتيب منطقي ممتلئ باحلجج.. ويظهر للصويف صورة كشف  

وشهود.. وهو يف احلقيقة مل يشاهد إال ما يف نفسه من رغبات، أو يف عقله من معارف ورثها  
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عن بيئته.. وكذلك الفليسوف الذي حول من معارفه حقائق بدهيية ألزم هبا غريه، مع أهنا  

 ليست سوى وليدة عقله. 

ولذلك فإن دين البرشـ  املعتمد عىل مثل تلك املصادر غري املعصومةـ  يتبنى مثل تلك  

 األفكار، ثم يفرضها عىل ربه، ويتأىل عليه، ويتصور أن اجلنة والنار صارت بيده، ال بيد ربه.

يف   ورد  ذكره القرآن الكريم عن اليهود، هو نفسه ما وقع فيه النصارى، فقدوما 

يا أوالدي أكتب إليكم هذا لكي الختطئوا وإن  : )[ (1: 2رسالة يوحنا الرسول األوىل ]

أخطأ أحٌد فلنا شفيع عند األب، يسوع املسيح البار، وهو كفارة خلطايانا. ليس خلطايانا  

 ( فقط بل خلطايا كل العامل أيضا  

بيلة التي جاء هبا  وبناء عىل هذه املقولة وغريها ذهبت كل تعاليم املسيح والقيم الن 

أدراج الرياح، ذلك أن السوط الذي جعله اهلل لتأديب عباده، وهو جهنم، وعذاهبا الشديد،  

 صار ملغيا بفعل تلك املفاهيم اإلرجائية. 

فرق  إىل    ونفس الِشء حصل للمسلمني يف عهدهم األول، حيث حتول الكثري منهم

ن كل تلك التهديدات التي وردت يف  إطفاء جلهنم، وسعريها، بل إلغائها أصال، واعتبار أ

 القرآن الكريم، وألبسط التجاوزات والذنوب جمرد هتديدات لفظية ال قيمة هلا..  

وانترش بينهم أن رمحة اهلل واسعة.. ولطفه بعباده عظيم.. وأنه يكفي أن يتحقق  

ك اإليامن  اإليامن باهلل ورسوله، لتتنزل بعده السعادة املطلقة، وال هيم بعد ذلك، هل كان ذل

جمرد أقوال تقال، أو حركات تؤدى، أو كانت قيام يعيشها صاحبها، ويضحي بكل يشء من  

 أجلها.

لقد انترش يف ذلك احلني مثل تلك األحاديث التي ال تعطي أي قيمة للعمل، وال  

أتانى جربيل فبرشنى أنه من مات من أمتك ال يرشك باهلل  للسلوك األخالقي مثل حديث: )
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  (1)وإن زنى وإن رسق؟ قال: وإن زنى وإن رسق( :نة فقلت شيئا دخل اجل

وهكذا انترشت مثل هذه النصوص اإلرجائية، لتحول من الزنا والرسقة وشهادة  

الزور وكل اجلرائم اإلنسانية بام فيها القتل نفسه شيئا بسيطا ال أمهية له، مع أن اهلل تعاىل يف  

ايا بسيطة جدا، ال تساوي أمامها تلك  القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد ألجل قض

 اجلرائم شيئا.  

ثم جاء بعد ذلك من يّدعون الكشف والشهود، ليقضوا عىل ما بقي من الزواجر  

التي وردت هبا النصوص املقدسة، ويصبح احلديث عن العذاب أو جهنم دليال عىل عدم  

ن هو اإلله الذي دلت عليه  املعرفة باهلل، وكأن اهلل تعاىل الذي جتىل لعباده يف كتابه مل يك 

 احلقائق. 

أىنَّ  ﴿مع أن اهلل تعاىل يقول يف القرآن الكريم:  ِحيُم وى ُفوُر الرَّ بِّْئ ِعبىاِدي أىينِّ أىنىا اْلغى نى

اُب اأْلىلِيمُ  ذى ايِب ُهوى اْلعى ذى مْحىتِي  ﴿:  يقول (، و50ـ    49)احلجر:   ﴾ عى رى اُء وى ْن أىشى ايِب ُأِصيُب بِِه مى ذى عى

 
ٍ
ء ْ ْت ُكلَّ يشى ِسعى نَُّكْم  ﴿: يقول(، و156:)األعراف  ﴾ وى ىِزيدى ْرُتْم ألى كى ئِْن شى برُكْم لى أىذَّنى رى إِْذ تى وى

ِديدٌ  ايِب لىشى ذى ْرُتْم إِنَّ عى فى ئِْن كى لى  ( 7)ابراهيم:  ﴾ وى

وغريها من اآليات الكريمة التي جتمع بني عدل اهلل ورمحته؛ فالعدل ال يقيض عىل  

 كملها، والرمحة ال تقيض عىل العدل، وإنام تنتظم معه يف سلك واحد. الرمحة، وإنام ي

املظلوم الربيء؛ فلذلك كانت رمحة  إىل    ذلك أن الرمحة باملجرم تنايف العدالة، وتيسء

الربيء تقتيض القصاص من املجرم.. بل إن رمحة املجرم نفسه تقتيض ختليصه من ذلك  

 له، مثلام يستأصل الداء باألمل واجلراحة. اإلجرام الذي وقع فيه بالعقوبة املناسبة 

فإين أحذرك من أن تضع كتاب ربك، وكلامته  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

 
 ( 94، رقم 1/94ومسلم )( 7049، رقم 6/2721رواه البخارى )( 1)
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املقدسة وراء ظهرك، وتتوهم أن تلك العقول القارصة، أو النفوس املدنسة غري املعصومة،  

 .يمكنها أن تنسخ حرفا واحدا من كتاب ربك أو سنة نبيك 

العقل أو الكشف أو أي وسيلة من الوسائل التي حياول هبا العقل البرشي  أن ذلك 

  ، يف الضالل والتيهستوقعه حقائق الوجود بعيدا عن الوحي اإلهلي إىل  املحدود الوصول

ذلك أن اهلل تعاىل ضمن العصمة يف كالمه، ومل يضمنها يف غريه، الستيالء األهواء،  

ر العقل اإلنساين بمراتبه املختلفة عن إدراك  وامتزاجها بالوساوس الشيطانية، وقصو

 احلقائق بصورهتا الصحيحة الكاملة.

كافيا يل لوجدته  ه  ت ذلك التشبيه الذي ذكرإىل    ولو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ رجعت

لرد هذه املقولة، ذلك أنه قاس اهلل تعاىل عىل بعض خلقه ممن غلبت عليه الرمحة، وربام قرص  

، وهذا ما ذكره كل احلكامء  ه قاسه عىل من غلب عليه العدل لذكر غري ذلكولو أن  ،يف العدل 

الذين توفر لدهيم التسليم املطلق هلل؛ فلذلك تأدبوا يف حرضته، ومل يكن هلم تدبري غري  

أمن املمكن لرّب هذا العامل ومالكه الذي أظهر بآثاره  تدبريه، وقد قال بعضهم يف ذلك: )

هناية، وعزة بال هناية، وغرية بال هناية، أن ال يقّدر مثوبة  تليق   كرما بال هناية، ورمحة بال

  (1)(بكرمه ورمحته للمحسنني، وال يقرر عقوبة  تناسب عزته وغريته للمسيئني

املمكن خلالق ذي جـالل أظهر ســـلطان ربــوبـيـتـه بتـدبيـر قـانــون   أمنوقال: )

الوجــود ابـتــداء من الذرات وانتهاء باملجرات، بغاية احلكمة والنـظام وبمنتهى العدالـة  

وانقادوا لتلك احلكمة   ،وامليزان.. أن ال يعاِمل باإلحســان من احتـموا بتـلك الربوبيـة

ـوا بكفرهم وطغياهنم تلك احلكمةى والعدالــجي  ال والعدالة، وأن   ة..  ازي أولئـك الذيــن عصى

اإلنسان ال يىلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب يف هذه احلياة الفانية عىل وجه يليق   بينام
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ر، إذ يرحل أغلُب أهل الضاللة دون أن يلقوا   بتلك احلكمة وتلك العدالة إالّ نادرا، بل يؤخَّ

  كمة أكثُر أهل اهلداية دون أن ينالوا ثواهبم.. فالبد أن ُتناط القضيُة بمح عقاهبم، ويذهب 

 آيل
ٍ
 (1)  (سعادة عظمىإىل   عادلة، وبلقاء

وهذا الذي ذكره هو الذي يتناسب مع النصوص املقدسة، والتي امتألت بكل صيغ  

 املنحرفة. الردع للظاملني واملجرمني وكل من ترك الرساط املستقيم ليتبع السبل 

ْن  رسوله:  عىل  وفقارون بني ما ذكرته من أقوال، وقوله تعاىل يف املتمردين عليه   مى ﴿وى

اٌب ُمِهنٌي﴾ ]النساء:  هلل يىْعِص ا ذى ُه عى لى ا وى يهى
ا فِ الِد  ا خى ُه ُيْدِخْلُه نىار  دَّ ُحُدودى تىعى يى ُه وى ُسولى رى ؛  [ 14وى

 ط. فاهلل تعاىل وصف عذابه بكونه مهينا، وليس مؤملا فق

ْأُمُرونى النَّاسى  البخل وكتامن فضل اهلل:  ومثل ذلك قال يف عقوبة   يى ُلونى وى بْخى ِذينى يى ﴿الَّ

اُهُم اهلل ا آتى ْكُتُمونى مى يى ا ُمِهين ا﴾ ]النساء:   بِاْلُبْخِل وى اب  ذى ِرينى عى
افِ أىْعتىْدنىا لِْلكى ِه وى

 [ 37ِمْن فىْضلِ

ْكُفُرونى بِا   ﴿إِنَّ الكفر بمختلف أنواعه ومظاهره:  وقال يف   ِذينى يى ُيِريُدونى    هللالَّ ِه وى
ُرُسلِ وى

نْيى ا ُقوا بى رِّ لِكى    هلل أىْن ُيفى نْيى ذى تَِّخُذوا بى ُيِريُدونى أىْن يى نىْكُفُر بِبىْعٍض وى ُقوُلونى ُنْؤِمُن بِبىْعٍض وى يى ِه وى
ُرُسلِ وى

بِيال  )  أىْعتىْدنىا لِ 150سى ا وى قًّ ُرونى حى
افِ ئِكى ُهُم اْلكى ا ُمِهين ا ﴾ ]النساء: ( ُأولى اب  ذى ِرينى عى

افِ ،  150ْلكى

151 ] 

اٌب  بآيات اهلل: وقال يف املكذبني  ذى ُْم عى ئِكى هلى اتِنىا فىُأولى ُبوا بِآيى ذَّ كى ُروا وى فى ِذينى كى الَّ ﴿وى

 [ 57ُمِهنٌي﴾ ]احلج:  

وغريها من اآليات الكريمة التي تصف اإلهانات العظيمة التي يتعرض هلا  

 ، أو عن القيم التي جاء هبا. املعرضون عن اهلل

أما ما ذكرت من أن تلك اإلهانات، ومثلها العذاب الذي يعانونه، كانت صورته  
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صورة عذاب، لكن حقيقته كانت نعيام، ولذلك مل يكونوا يشعرون به إال كام يشعرون  

انيها بالنعيم.. فإن القرآن الكريم يفنده بذكر الكثري من مظاهر السخط واألمل النفيس التي يع

 املسيئون يف دار اجلزاء نتيجة اختياراهتم التي اختاروها يف الدنيا.

ومن أهم تلك املظاهر تلك احلرسات التي ال تنتهي، والتي نجد القرآن الكريم حيذر  

ْيُكْم    ﴿ منها أهل الدنيا كثريا حتى ال يقعوا فيها، ومنها قوله تعاىل:   ا ُأْنِزلى إِلى نى مى بُِعوا أىْحسى اتَّ وى

أىْنُتْم الى تىْشُعُرونى ) مِ  ْغتىة  وى اُب بى ذى يىُكُم اْلعى
ْأتِ ْبِل أىْن يى بُِّكْم ِمْن قى ا  55ْن رى تى رْسى احى ( أىْن تىُقولى نىْفٌس يى

نِْب ا ْطُت يِف جى ا فىرَّ ىلى مى اِخِرينى ) هلل عى إِْن ُكنُْت ملىِنى السَّ ْو أىنَّ ا ( 56وى ُكنُْت   هلل أىْو تىُقولى لى ايِن لى دى هى

أىُكونى ِمنى املُْْحِسننِيى ) 57املُْتَِّقنيى )ِمنى  ة  فى رَّ ْو أىنَّ يِل كى ابى لى ذى ى اْلعى   ﴾ ( 58( أىْو تىُقولى ِحنيى تىرى

 [  58 -  55]الزمر:  

ومن تلك احلرسات ذلك األمل الذي يعرتهيم بسبب اخلسارة العظيمة التي خرسوها،  

ُهْم  ﴿ ُقْل إِنَّ والتي ال يمكن أن تعوض أبدا، قال تعاىل:  وا أىْنُفسى رِسُ ِذينى خى ينى الَّ  اخْلىارِسِ

اُن املُْبِنُي ﴾ ]الزمر:   لِكى ُهوى اخْلرُْسى ِة أىالى ذى ْومى اْلِقيىامى يِهْم يى
أىْهلِ  [. 15وى

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثرية عن تلك احلرسات ومشاعر الندم التي  

نفسهم، وذلك عند تذكرهم لكل موقف  يعرب هبا املسيئون عن سوء املصري الذي اختاروه أل

عى  ﴿من مواقف السوء، قال تعاىل:  ىْذُت مى ْيتىنِي اختَّ الى ُقوُل يى ْيِه يى دى ىلى يى امِلُ عى ْومى يىعىضر الظَّ يى وى

بِيال  )  ُسوِل سى لِيال  )27الرَّ ن ا خى ِْذ ُفالى ْ أىختَّ ْيتىنِي ملى تىا لى ْيلى اوى كْ 28( يى ِن الذِّ لَّنِي عى ْد أىضى قى ِر بىْعدى إِْذ  ( لى

ُذوال   اِن خى ْيطىاُن لإِْلِْنسى انى الشَّ كى يِن وى اءى  [29  -  27]الفرقان:   ﴾ جى

وهكذا خيرب اهلل تعاىل عن خطاب املالئكة هلم، واململوء بكل أنواع الشدة، جزاء هلم  

نَّمى اْدعُ عىل شدهتم وقسوهتم، قال تعاىل:  هى نىِة جى ِذينى يِف النَّاِر خِلىزى الى الَّ قى ْف  ﴿ وى بَُّكْم خُيىفِّ وا رى

اِب ) ذى ا ِمنى اْلعى ْوم  نَّا يى ا  49عى مى اْدُعوا وى اُلوا فى اُلوا بىىلى قى يُكْم ُرُسُلُكْم بِاْلبىيِّنىاِت قى
ْأتِ ْ تىُك تى ملى اُلوا أىوى ( قى
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ٍل﴾ ]غافر: الى ِرينى إِالَّ يِف ضى
افِ اُء اْلكى  [ 50  ،49  ُدعى

وخيرب القرآن الكريم عن تلك اآلالم الشديدة التي يعاين منها املسيئون، والتي  

﴿إِنَّ املُْْجِرِمنيى  جتعلهم يطلبون من املالئكة أن يطلبوا من اهلل تعاىل القضاء عليهم، قال تعاىل:  

الُِدونى )  نَّمى خى هى اِب جى ذى ُهْم فِيِه ُمْبلُِسونى 74يِف عى نُْهْم وى ُ عى رتَّ لىكِْن  75) ( الى ُيفى ا ظىلىْمنىاُهْم وى مى ( وى

اُنوا ُهُم الظَّاملنِِيى )  اكُِثونى ) 76كى الى إِنَُّكْم مى بركى قى ْينىا رى لى الُِك لِيىْقِض عى امى ْوا يى نىادى ْد  77( وى قى ( لى

اِرُهونى ﴾ ]الزخرف:   قِّ كى ُكْم لِْلحى لىكِنَّ أىْكثىرى  [ 78  -  74ِجْئنىاُكْم بِاحْلىقِّ وى

رآن الكريم تلك احلوارات الكثرية التي جتري بني املسيئني، والتي  وهكذا يذكر الق 

 يستعيدون فيها جرائمهم التي مارسوها يف الدنيا، ويلقي بعضهم عىل بعض اللوم بسببها. 

اُء  ومن تلك املشاهد ما عرب عنه قوله تعاىل:  فى عى يىُقوُل الضر ونى يِف النَّاِر فى اجر تىحى إِْذ يى ﴿وى

نَّا نىِصيب ا ِمنى النَّاِر ) لِلَِّذينى اْستىكْ  ْل أىْنُتْم ُمْغُنونى عى ا فىهى بىع  ُكْم تى وا إِنَّا ُكنَّا لى ُ ِذينى  47ربى الى الَّ ( قى

ا إِنَّ ا يهى
وا إِنَّا ُكلٌّ فِ ُ نْيى اْلِعبىاِد ) هلل اْستىْكربى مى بى كى ْد حى  [ 48، 47(﴾ ]غافر:  48قى

ى إِذِ ومنها ما عرب عنه قوله تعاىل:  ْو تىرى لى ْرِجُع  ﴿وى ِْم يى هبِّ ْوُقوُفونى ِعنْدى رى  الظَّاملُِونى مى

ُكنَّا ُمْؤِمننِيى  إىل  بىْعُضُهمْ  ْوالى أىْنُتْم لى وا لى ُ ِذينى اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينى اْستىْكربى ُقوُل الَّ ْولى يى بىْعٍض اْلقى

دْ 31) دى وا لِلَِّذينى اْسُتْضِعُفوا أىنىْحُن صى ُ ِذينى اْستىْكربى الى الَّ ْل  ( قى ُكْم بى اءى ى بىْعدى إِْذ جى ِن اهْلُدى نىاُكْم عى

اِر إِْذ  32ُكنُْتْم جُمِْرِمنيى )  النَّهى ْيِل وى ْكُر اللَّ ْل مى وا بى ُ ِذينى اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذينى اْستىْكربى الى الَّ قى ( وى

نىا أىْن نىْكُفرى بِا  ْأُمُرونى ا هلل تى وا النَّدى ر أىرسى ا وى اد  ُه أىْندى لى لى نىْجعى لى يِف  وى ْلنىا اأْلىْغالى عى جى ابى وى ذى أىُوا اْلعى ةى ملىَّا رى مى

ُلونى ﴾ ]سبأ:   ْعمى اُنوا يى ا كى ْونى إِالَّ مى ْل جُيْزى ُروا هى فى ِذينى كى  [  33  -  31أىْعنىاِق الَّ

ُزوا  ومنها ما عرب عنه قوله تعاىل: بىرى وا إِ  هلل﴿وى ُ اُء لِلَِّذينى اْستىْكربى فى عى الى الضر قى ا فى ِيع  نَّا مجى

اِب ا ذى نَّا ِمْن عى ْل أىْنُتْم ُمْغُنونى عى ا فىهى بىع  ُكْم تى انىا اهلل هلل ُكنَّا لى دى ْو هى اُلوا لى  قى
ٍ
ء ْ اٌء   ِمْن يشى وى ْينىاُكْم سى ىدى هلى

يٍص ﴾ ]إبراهيم:   ِ نىا ِمْن حمى ا لى نىا مى ْ ربى ِزْعنىا أىْم صى ْينىا أىجى لى  [ 21عى



 

224 

 

رد كل ما ذكره أولئك املرجئة الذين  وغريها من النصوص املقدسة الكثرية التي ت

راحوا يبدلون الكلم عن مواضعه، ويضعون العقائد البديلة عن العقائد التي وردت يف  

 الوحي املعصوم املقدس. 

وعىل هذا املنهج سار أئمة اهلدى، الذين هم الورثة احلقيقيون للنبوة والكتاب؛ فقد  

، بل ورد عنهم ما يدل عىل خوفهم  وردت عنهم النصوص الكثرية املحذرة من عذاب اهلل 

 منه مع ما آتاهم اهلل من التقوى والصالح. 

وكمثال عىل ذلك ما قاله اإلمام احلسني ـ سيد شباب أهل اجلنة ـ يف دعاء يوم عرفة،  

)يا أسمع السامعني، ويا أبرص الناظرين، ويا أرسع احلاسبني، ويا أرحم الرامحني،  فقد قال:  

وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها مل يرضين ما منعتني،  صل عىل حممد وآل حممد، 

 (1) وإن منعتنيها مل ينفعني ما أعطيتني، أسألك فكاك رقبتي من النار(

هذا الذي اجتمعت له الوالية بكل أركاهنا، وكان  إىل  فانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ

، وقدم كل التضحيات يف سبيل اهلل، ولكنه مع ذلك سأل اهلل تعاىل  فوق ذلك سبط النبي  

أن ينجيه من العذاب.. فقارن بني هذا الويل الذي ال شك يف واليته.. وبني أولئك املدعني  

يتومهون أن كشفهم وشهودهم  الذين يسخرون من عقوبات اهلل، ويستهزئون بوعيده، و

 أعظم صدقا من وحي اهلل، املنزل عىل خري خلقه.  

فإن شككت يف الدعاء والرواية التي وردت به، فاقرأ قوله تعاىل يف وصف خرية  

ا  ﴿خلقه الذين سامهم ]عباد الرمحن[:  إِذى ْون ا وى ىلى اأْلىْرِض هى ِذينى يىْمُشونى عى مْحىِن الَّ ِعبىاُد الرَّ وى

اطىبىهُ  ا ) خى م  الى اُلوا سى ا ) ( 63ُم اجْلىاِهُلونى قى ِقيىام  ا وى د  ِْم ُسجَّ هبِّ بِيُتونى لِرى ِذينى يى الَّ ِذينى  64وى الَّ ( وى

ا )  ام  رى انى غى ىا كى اهبى ذى نَّمى إِنَّ عى هى ابى جى ذى نَّا عى ْف عى نىا ارْصِ بَّ ُقوُلونى رى ا  65يى ام  ُمقى ا وى رًّ ْت ُمْستىقى اءى ىا سى ( إهِنَّ

 
 . 52من دعاء اإلمام احلسني يف عرفة، إقبال األعامل ص: ( 1)



 

225 

 

الَّذِ 66) ا )( وى ام  وى لِكى قى نْيى ذى انى بى كى وا وى ْقرُتُ ْ يى ملى ُفوا وى ْ ُيرْسِ ُقوا ملى ا أىْنفى   -   63]الفرقان:    ﴾( 67ينى إِذى

67 ] 

وقال يف وصف جملس من جمالس أهل اجلنة، يذكرون فيه سبب تنعمهم فيها:  

ْبُل يِف ﴿ اُلوا إِنَّا ُكنَّا قى اءُلونى قى تىسى ىلى بىْعٍض يى أىْقبىلى بىْعُضُهْم عى نَّ اهلل وى نىا ُمْشِفِقنيى فىمى
انىا    أىْهلِ قى وى ْينىا وى لى عى

ِحيمُ  ر الرَّ ْبُل نىْدُعوُه إِنَُّه ُهوى اْلربى ُموِم إِنَّا ُكنَّا ِمن قى ابى السَّ ذى  ( 28ـ   25)الطور:   ﴾عى

ولذلك إن أردت احلزم والكياسة والفطنة، فاتبع الرساط املستقيم الذي متثله النبوة  

الكيُِّس من دان نفسه  : )من كل سبيل خيالفها، وقد قال رسول اهلل  وورثتها، واحذر

 (1)  وعمل ملا بعد املوت، واألمحق من أتبع نفسه وهواها ومتنى عىل اهلل األماين(
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 واجلامل اجلالل  

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام وردت اإلشارة إليه يف النصوص املقدسة  

يف النفس املطمئنة،  املعارف املرتبطة هبا  أثر  واجلامل اإلهلي، وحقيقتها، ومن صفات اجلالل  

 ورس عالقتها برضاها.

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أنه ال يمكن تأسيس عالقة صحيحة مع اهلل  

تعاىل من دون التعرف عليه بحسب الواقع الذي وصف نفسه به، ال بحسب ما تشتهيه  

 هواء.. فاألهواء ال يمكنها أن تغري احلقائق، وال أن تبدل الواقع. األنفس، أو ترغب فيه األ

عوامل اآلفاق واألنفس،  إىل    النصوص املقدسة، ومثلها عندما ننظرإىل    وعندما نرجع

نجد ما يسمى ]اجلالل واجلامل[ واضحا متجليا يف كل يشء، وهلذا متر نفوسنا بأحوال  

وثامره، فنمتلئ أنسا وراحة وسعادة، وهذا ما يطلق  خمتلفة؛ فنحن نفرح للربيع وأزهاره 

عليه وصف ]اجلامل[.. كام أننا نمتلئ هيبة من الصواعق والزالزل والرباكني، وكل ما  

 نخاف أن يصيبنا باألذى، وهو ما يطلق عليه ]اجلالل[ 

ن عىل نفوسنا يف حمل واحد؛ فنشعر باجلامل يف نفس الوقت  اوكال األمرين قد يتوارد

 شعر فيه باجلالل، ألن اجلامل ال يناقض اجلالل، وإنام يكمله. الذي ن

وهلذا إن رأينا رحيام حنونا لطيفا شعرنا يف نفوسنا بجامله، وامتألنا أنسا به، لكنه إن  

ُقهر وُظلم وأوذي، ومل يستطع أن يدافع عن نفسه، أثر فينا ذلك، ومتنينا لو اختلط مجاله  

 الوصفني.  ن الكامل يف اجتامع كال ببعض اجلالل الذي حيميه، ولذلك كا 

ولذلك كان الذين يكتفون من اهلل تعاىل بأوصاف اجلامل دون اجلالل واقعني يف  

ا  ﴿أوهام كثرية، أخطرها عدم تعظيمهم هلل تعاىل، أو توقريه حق توقريه، كام قال تعاىل:  مى
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ُكْم الى تىْرُجونى  ا )  هلللى ار  قى ا13وى ار  ُكْم أىْطوى لىقى ْد خى قى ، فالتوقري ـ كام  [ 14، 13]نوح:  ﴾ ( وى

يستدعي الفرح باملوقر واألنس بهـ  يستدعي كذلك تعظيمه واهليبة منه واخلشية من ارتكاب  

 أي يشء قد يغضبه. 

ومثل ذلك الذين يغلبون اجلالل يف تعاملهم مع اهلل تعاىل، ذلك أنه حيرمهم من  

عاىل باحلب واألنس والشوق  معرفة احلقيقة كام هي، كام حيرمهم من التواصل مع اهلل ت

 وغريها، وهي كلها مرتبطة باجلامل اإلهلي. 

والكامل هو اجلمع بني اجلامل واجلالل.. وهو ما دل عليه الواقع، وما دلت عليه معه  

 النصوص املقدسة التي خيتلط فيها ذكر اجلامل واجلالل.  

قد قال بعضهم يف  وهلذا اتفق احلكامء عىل توارد كال املعنيني يف نفوس السالكني، و 

يكاشف القلوب مرة بوصف جالله، ومرة بوصف مجاله، فإذا  عز وجل )اعلم إنه ذلك: 

كاشفها بوصف جالله، صارت أحواهلا دهشا  يف دهش، وإذا كاشفها بوصف مجاله صارت  

فمن كاشفه بجالله أفناه، ومن كاشفه بجامله أحياه، فكشف   .أحواهلا عطشا  يف عطش.

. فالعارفون كاشفهم  . وغيبة، وكشف اجلامل يوجب صحوا  وقربة اجلالل يوجب صحوا  

بجالله فغابوا، واملحبون كاشفهم بجامله فطابوا، فمن غاب فهو مهيم، ومن طاب، فهو  

  (1)متيم(

هم يذكرون اختالط اجلالل باجلامل، ذلك أن لكل منهام عالقة باآلخر، فاجلالل  و

:  بعضهم معربا عن ذلكقال اهر اجلالل، مظهر من مظاهر اجلامل، واجلامل مظهر من مظ

ألن املوصوف هبا   )كل من هاتني الصفتني ] اجلالل واجلامل [ فيها من الصفة األخرى،

 
 .304إبراهيم بسيوين، سريته، آثاره، مذهبه يف التصوف، ص  د.( 1)
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  ( 1)أبد اآلبدين(إىل    واحد، فاجلامل باطنه جالل، واجلالل باطنه مجال، وال يزال األمر هكذا

يالحظ املتأمل للوجود ظواهر  وذكر آخر ما يدل عىل هذا من عامل اآلفاق، فقال: )

،  تعكس معاين اجلامل والرمحة والعطاء، كام يالحظ ظواهر تعكس معاين اجلالل والعظمة

يالحظ املتأمل للوجود ظواهر تعكس معاين اجلامل والرمحة والعطاء، كام يالحظ ظواهر  و

هر التي  واملدهش أن الكثري من هذه املظا ، تعكس معاين اجلالل والبطش واملنع واإلذالل

تبدو متناقضة هي إفراز ملنظومات واحدة؛ فنجم الشمس الذي هو مفاعل نووي مهلك  

يعمل بآلية االندماج النووي، هو الشمس التي تقوم عىل طاقتها احلياة يف األرض،  

إن هذه املالحظة ما هي إال مثال للجمع بني  . ويسحرنا مجاهلا وقت الرشوق والغروب. 

مجال، وذلك بوجود الغالف اجلوي  إىل    حتول اجلالل   ية ثال لكيفصفتي اجلامل واجلالل، وم 

لكوكب األرض الذي حيجب عنا األشعة الكونية املدمرة. إهنا مثال للكامل الذي جيمع بني  

وال يمكن أن يكون اجلمع بني منظومتي اجلامل واجلالل يف الكون إال  ، اجلاللو اجلامل

 (2) ( مدبرهو  نإفرازا  لصفات اجلامل واجلالل ملوجد الكو
وهكذا؛ فإن لألحوال النفسية دورها يف التعامل مع هذين الوصفني، كام عرب عن  

إذا أردت أن يسهل عليك اجلالل، فقابله بضده وهو اجلامل، فإنه  )ذلك بعضهم، فقال: 

ينقلب مجاال  يف ساعته. وكيفية ذلك: أنه إذا جتىل باسمه القابض يف الظاهر، فقابله أنت  

بالبسط يف الباطن، فإنه ينقلب بسطا . وإذا جتىل لك باسمه القوي، فقابله أنت بالضعف..  

  (3)وهكذا يقابل الِشء بضده قياما  بالقدرة واحلكمة(

 
 . 190الشيخ عبد الغني النابليس، أرسار الرشيعة أو الفتح الرباين والفيض الرمحاين، ص ( 1)

 الوجود رسالة توحيد. ( 2)

 .23ص  1الشيخ إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ج ( 3)
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)اجلالل واجلامل وصفان هلل تعاىل، واهليبة واألنس وصفان لإلنسان، فإذا  وقال آخر:  

ا شاهدت اجلامل أنست وانبسطت،  شاهدت حقائق العارفني اجلالل هابت وانقبضت، وإذ

اجلالل هلل:  . ففجعلوا اجلالل للقهر واجلامل للرمحة وحكموا يف ذلك بام وجدوه يف أنفسهم.

واجلامل: معنى يرجع منه إلينا،  . معنى يرجع منه إليه، وهو الذي منعنا من املعرفة به تعاىل.

  (1)  (وهو الذي أعطانا هذه املعرفة التي عندنا به

  الرمحن،فذكر أسامء اهلل احلسنى؛ ب األكرب يف جتليات اجلامل واجلالل هي  لكن السب 

ملعز، النافع، الباسط،  اح، املحي، الفتا  املجيب، املغني، الرزاق، الودود، احلميد، الرحيم،

الكريم، املنعم، الوهاب، املغيث،   املعطي، اخلالق، البارىء، املصور، الشكور، اجلواد،

 مأل القلب أنسا وشعورا باجلامل. وغريها، ي.اهلادي، الشايف، العفو، الغفور، احلليم. النور،  

املميت، املذل، اخلافض، الضار، املانع، القابض، القهار، املنتقم، اجلليل،   وذكر

 مأل القلب هيبة وتعظيام وشعورا باجلالل. وغريها، ي ، املتكرب، املتعال

[  اجلبار] مجيعا، بحسب تفسريه، مثل اسم وقد يكون يف االسم الواحد الداللتني 

حال الضعفاء    إصالحوجرب  يعني يف نفس الوقت  البطش بالظاملني واملتكربين، و الذي يعني  

 واملنكرسين. 

ولتعرف ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم ألسامء اهلل تعاىل احلسنى، وصفاته العليا  

سلب ما ال يليق باهلل تعاىل  إىل  خمتلفة، منها ما يرجعالواردة يف النصوص املقدسة تقسيامت 

وتنزهيه عن كل ما يتناىف مع األلوهية، كاسم الواحد الذي ينفي عنه الرشيك، واألحد الذي  

ينفي عنه الرتكيب، وهكذا الكثري من أسامئه كالقدوس والسالم واملؤمن والتي تنفي عنه  

 بعظمته وكامله. التشبيه والتجسيم وغريها مما ال يليق 

 
 . 173، 171األنوار فيام يتجىل ألهل الذكر من األنوار، ص عبد الكريم اجلييل، اإلسفار عن رسالة ( 1)
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ومنها أسامء تصف اهلل تعاىل بام تقتضيه األلوهية من صفات، ككونه حيا عليام مريدا  

 قادرا سميعا بصريا متكلام.. وغري ذلك من الصفات الثبوتية املرتبطة بالذات اإلهلية. 

الصفات الثبوتية، ومن أمثلتها كونه  إىل  ومنها أسامء ترتبط بأفعال اهلل، والتي تستند 

 لقا بارئا مصورا بديعا.. فكل هذه الصفات تستند للعلم واإلرادة والقدرة اإلهلية. خا 

إىل    وبام أن هلذه األسامء مجيعا تأثرياهتا املختلفة يف النفوس، فقد قسمت هبذا االعتبار

ِل  ﴿ذلك قوله تعاىل: إىل  أسامء جالل، وأسامء مجال، كام أشار بِّكى ِذي اجْلىالى كى اْسُم رى بىارى تى

امِ وى  ْكرى ، والتي فرست تفسريات خمتلفة، يمكن اعتبارها مجيعا، ذلك أن  [ 78]الرمحن:  ﴾ اإْلِ

اجلالل واجلامل ـ كام ذكرت لك ـ ليسا من الصفات املتنافرة املتناقضة، بل مها قد يتواردان  

 يف حمل واحد، فيكون اجلامل عني اجلالل، واجلالل عن اجلامل.

بعض احلكامء من اعتبار صفات اجلالل مرتبطة   ذهب إليه ومن تلك التفسريات ما 

أن البهاء والرمحة والكامل  بتنزيه اهلل تعاىل، وصفات اجلامل مرتبطة بصفات الكامل.. ذلك 

لعظمة والكربياء  اونفي النقص واحلاجة مناسب للجالل و ،والثبوت مناسب للجامل 

وصفة اإِلكرام ما تكرمت   )فصفة اجلالل ما جّلت ذاته عن مشاهبة الغري،، والعلو والرفعة

  (1)ذاته هبا وجتملت( 

)جالل اهلل: عبارة عن  ومن أقواهلم يف اجلالل اإلهلي وآثاره يف النفس قول بعضهم:  

واجلامل: عبارة عن   .صفات العظمة، والكربياء، والعز، واالعتالء، واملجد، والسناء. 

واحلق سبحانه باعتبار  . صفات الرمحة، واللطف، والرأفة، والعطوفة، واجلود، وأمثاهلا.

جالله: ال يمكن ظهوره ألحد، وحكمه: ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار... فإن 

العزيز: هو املنيع احلمي، واجلليل: هو الذي ال يعرف وال يوصف، فلو ظهر ألحد مل يكن  

 
 .  118، ص 6احلكمة املتعالية يف االسفار العقلية األربعة، ج ( 1)
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  (1) يزا  وجليال ( عز

املوصوف بنعوت اجلالل.. ونعوت اجلالل: هي الغنى،  (، بأنه ))اجلليل وهلذا عرفوا  

   (2) وامللك، والتقدس، والعلم، والقدرة، وغريها من الصفات(

وقيل: هو  .  )اجلليل هو الذي جل، أي: عظم من قصده، وذل من طرده.  وقال آخر: 

وقيل: هو الذي أجّل  .  خطره يف نفوس املحبني. الذي جل قدره يف قلوب العارفني، وعظم  

  (3)األولياء بفضله، وأذل األعداء بعدله(

)اجلليل هو املنعوت بنعوت العظمة الذي عظم شأنه وظهر أمره، فال   وقال آخر: 

  (4)يوازيه غريه، وال يدانيه يف ذات وال صفة وال فعل(

العظيم القدر الذي له   أو، )اجلليل هو الكامل يف ذاته ومجيع صفاته  وقال آخر: 

أو الذي يستحق أن يعرتف بجالله وكربيائه  ،  اجلالل والعظمة والكامل يف ذاته ومجيع صفاته

 (5)العاقلون، وال جيحدوا ألوهيته وال يكفروا به(

)اجلامل هو جتيل القلوب باألنوار، والرسور،   :ومن أقواهلم يف اجلامل اإلهلي

لعالية،  ا األلطاف، والكالم اللذيذ، واحلديث األنيس، والبشارة باملواهب اجلسام، واملنازل  

  (6)(عز وجل  والقرب منه 

نعوت الرمحة واأللطاف من احلرضة اإلهلية بإسمه اجلميل،  : هو )اجلامل  :وقال آخر 

 
 .59عبد احلميد التربيزي، البوارق النورية، ص( 1)

 . 104املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى، ص ( 2)

 .58أسامء اهلل احلسنى باملأثور، ص  عبد العزيز حييى، الدر املنثور يف تفسري( 3)

 .252فاتق الرتق عىل راتق الفتق، ص ( 4)

 .58حسنني حممد خملوف، أسامء اهلل احلسنى واآليات الكريمة الواردة فيها، ص ( 5)

 .18، 17ص ( عبد القادر الكيالين، فتوح الغيب )هبامش قالئد اجلواهر للتاديف( 6)
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  (1) ود يف العامل(وهو اجلامل الذي له اجلالل املشه

 (2))اجلامل: هو نعت الرمحة، والرقة، والرأفة، واملحبة(  وقال آخر:

)اجلامل: هو أول التجليات اإلهلية الثالثة، اجلامل واجلالل والكامل، وفيه    وقال آخر:

يرى الصويف بعني قلبه، أن كل ما يف الوجود هو تبديات للجامل اإلهلي، ويشهد يف كل  

املظاهر أثر مجال اهلل املطلق، وهنا يرتفع حكم القبح، وال يبقى غري حكم احلسن الشهودي  

  (3) ورأيت اهلل فيه(بقوله: ما رأيت شيئا  إال

)مجال اهلل تعاىل: هو عبارة عن أوصافه العليا وأسامئه احلسنى هذا عىل   وقال آخر:

العموم، وأما عىل اخلصوص: فصفة الرمحة وصفة العلم وصفة اللطف والنعم وصفة اجلود  

والرزاقية واخلالقية وصفة النفع وأمثال ذلك كلها صفات مجال. وثم صفات مشرتكة هلا  

اجلالل، كاسمه الرب، فإنه باعتبار الرتبية واإلنشاء اسم مجال،  إىل  اجلامل ووجه إىل  ه وج

وباعتبار الربوبية والقدرة اسم جالل، ومثله اسم اهلل واسمه الرمحن، بخالف اسمه  

 (4)الرحيم: فإنه اسم مجال، وقس عىل ذلك(

)اجلميل حمبوب واجلميل املطلق هو الواحد الذي ال نّد له، الفرد الذي  وقال آخر:

ال ضّد له، الصمد الذي ال منازع له، الغني الذي ال حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء،  

وحيكم ما يريد ال راد حلكمه وال معقب لقضائه، العامل الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذّرة  

هر الذي ال خيرج عن قبضة قدرته أعناق اجلبابرة وال ينفلت  يف السموات واألرض، القا 

من سطوته وبطشه رقاب القيارصة، األزيل الذي ال أول لوجوده األبدي الذي ال آخر  

 
 . 133ص  2الفتوحات املكية، ج ( 1)

 . 19حممد مايض ابو العزائم، رشاب األرواح، ص ( 2)

 .143د. يوسف زيدان، ديوان عبد القادر اجليالين، ص ( 3)

 . 53ص 1اإلنسان الكامل يف معرفة األواخر واألوائل، ج ( 4)
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لبقائه، الرضوري الوجود الذي ال حيوم إمكان العدم حول حرضته، القيوم الذي يقوم  

اجلامد واحليوان والنبات،   بنفسه ويقوم كل موجود به، جبار السموات واألرض، خالق

املنفرد بالعزة واجلربوت، واملتوحد بامللك وامللكوت، ذو الفضل واجلالل والبهاء واجلامل  

 والقدرة والكامل(  

له الكامل املطلق من كل وجه الذي ال نقص فيه بوجه ما،  عز وجل  :)واهلل  وقال آخر

لق كلهم عىل رجل واحد منهم  وهو سبحانه اجلميل الذي ال أمجل منه، بل لو كان مجال اخل

بل كانت النسبة أقل من   مجال اهلل،إىل  وكانوا مجيعهم بذلك اجلامل ملا كان جلامهلم قط نسبة 

 حذاء جرم الشمس، وهلل املثل األعىل(إىل  نسبة رساج ضعيف 

ورد بعضهم عىل من يقرصون احلب عىل اجلامل احليس، وذلك بسبب عدم إدراكهم  

ك يتومهون أن العالقة باهلل هي عالقة الطاعة والعبودية، وأن معنى حمبة  حلقيقة اجلامل، فلذل

اهلل طاعته، فقال: )اعلم أن املحبوس يف مضيق اخلياالت واملحسوسات ربام يظن أنه ال  

معنى للحسن واجلامل إال تناسب اخللقة والشكل وحسن اللون، وكون البـياض مرشبا   

مما يوصف من مجال شخص اإلنسان، فإّن احلسن   غري ذلكإىل  باحلمرة وامتداد القامة

صور األشخاص فيظن أن ما ليس  إىل  األغلب عىل اخللق حسن اإلبصار، وأكثر التفاهتم 

مبرصا  وال متخيال  وال متشكال  وال متلونا  مقّدر فال يتصّور حسنه، وإذا مل يتصّور حسنه مل  

  (1) يكن يف إدراكه لذة فلم يكن حمبوبا (

ثم يذكر أن هذا خطأ واضح؛ فاجلامل يمكن أن يكون يف أي يشء، فنقول:)هذا خط  

حسن، وهذا صوت حسن وهذا فرس حسن، وهذا ثوب حسن وهذا إناء حسن(، وهذه  

األشياء قد تدرك بالعني وقد ال تدرك هبا، وهو يدل عىل أن اجلامل ليس قارصا عىل رؤى  
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 العني، وليس قارصا كذلك عىل يشء بعينه. 

م بني أن )كل يشء مجاله وحسنه يف أن حيرض كامله الالئق به املمكن له، فإذا كان  ث

مجيع كامالته املمكنة حارضة فهو يف غاية اجلامل، وإن كان احلارض بعضها فله من احلسن  

  (1) واجلامل بقدر ما حرض( 

  فكل يشء حسنه الالئق به، والذي جتتمع فيه مجيع كامالته، فحسن الفرس ـ مثال ـ 

هو أن جيمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيرس كّر وفّر عليه،  

وحسن اخلط هو أن جيمع كل ما يليق باخلط من تناسب احلروف وتوازهيا واستقامة ترتيبها  

 وحسن انتظامها. 

فلكل يشء كامله الذي يتناسب معه، والذي قد ال يتناسب مع غريه، فال حيسن  

سن به الفرس، وال حيسن اخلط بام حيسن به الصوت، وال حتسن األواين بام  اإلنسان بام حي

 حتسن به الثياب، وكذلك سائر األشياء. 

وهذا احلسن الناتج عن الكامل ال يتعلق فقط باملحسوسات، بل إن احلسن واجلامل  

موجود يف غري املحسوسات، فيقال:)هذا خلق حسن، وهذا علم حسن، وهذه سرية حسنة  

 الق مجيلة(  وهذه أخ

وكل هذه املعاين التي يتفق البرش عىل مجاهلا حمبوبة، واملوصوف هبا حمبوب بالطبع  

عند من عرف صفاته، وهلذا جبلت الطباع السليمة عىل حب األنبياء عليهم السالم وحب  

 الصاحلني والعلامء، مع أهنم مل يروهم. 

ويذكر مثال معارصا له، وهو ما يفعله املتعصبون للمذاهب من مظاهر تدل عىل  

مدى حبهم ألئمتهم، فقال:)حتى أّن الرجل قد جياوز به حبه لصاحب مذهبه حّد العشق  
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فيحمله ذلك عىل أن ينفق مجيع ماله يف نرصة مذهبه والذب عنه وخياطر بروحه يف قتال من  

  (1)  دم أريق يف نرصة أرباب املذاهب( يطعن يف إمامه ومتبوعه، فكم من

وهذا احلب املفرط البالغ درجة العشق ال يرتبط بحب الصورة، يقول:)وليت  

شعري من حيب الشافعي مثال  فلم حيبه ومل يشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربام مل يستحسن  

ظاهرة،  صورته، فاستحسانه الذي محله عىل إفراط احلب هو لصورته الباطنة ال لصورته ال 

فإّن صورته الظاهرة قد انقلبت ترابا  مع الرتاب، وإنام حيبه لصفاته الباطنة من الدين  

والتقوى وغزارة العلم واإلحاطة بمدارك الدين وانتهاضه إلفادة علم الرشع ولنرشه هذه  

اخلريات يف العامل، وهذه أمور مجيلة ال يدرك مجاهلا إال بنور البصرية، فأما احلواس فقارصة  

  (2) عنها(

ومثل ذلك من حيب غريه ويفضله ويتعصب له، فإن حبهم ال يرجع إال )الستحسان  

 صورهم الباطنة من العلم والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغريه( 

وقد حاول حرص تلك الصفات الباعثة عىل املحبة يف صفتي العلم والقدرة،  

إذا علم حقائق األمور وقدر عىل  العلم والقدرة إىل  فقال:)وتلك الصفات ترجع مجلتها 

محل نفسه عليها بقهر شهواته، فجميع خالل اخلري يتشعب عىل هذين الوصفني، ومها غري  

مدركني باحلس، وحملهام من مجلة البدن جزء ال يتجزأ فهو املحبوب باحلقيقة. وليس للجزء  

  (3) الذي ال يتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبرص حتى يكون حمبوبا  ألجله(

انطالقا من هذا فإن مجال العلم والقدرة مرتبط بتوفر الكامل فيهام، يقول:)كلام كان  
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املعلوم أرشف وأتم مجاال  وعظمة كان العلم أرشف وأمجل، وكذا املقدور كلام كان أعظم  

 رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأرشف قدرا (  

ن العلم والقدرة ال يكتمالن إال هلل عز وجل؛  ثم طبق هذا عىل مجال اهلل تعاىل؛ فذكر أ

أما من ناحية العلم، )فأين علم األّولني واآلخرين من علم اهلل تعاىل الذي حييط بالكل  

 إحاطة خارجة عن النهاية حتى ال يعزب عنه مثقال ذّرة يف السموات وال يف األرض؟(  

هلل عز وجل، يقول: )فإن    وهلذا، فإن احلب الناشئ من اعتقاد كامل العلم ال حيق إال

كان مجال العلم ورشفه أمرا  حمبوبا  وكان هو يف نفسه زينة وكامال  للموصوف به فال ينبغي  

علمه، بل من عرف  إىل  أن حيب هبذا السبب إال اهلل تعاىل. فعلوم العلامء جهل باإلضافة

ك األعلم  أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن حيب بسبب العلم األجهل ويرت

وإن كان األجهل ال خيلو عن علم ما تتقاضاه معيشته. والتفاوت بـني علم اهلل وبـني علم  

اخلالئق أكثر من التفاوت بـني علم أعلم اخلالئق وأجهلهم، ألن األعلم ال يفضل األجهل  

إال بعلوم معدودة متناهية يتصّور يف اإلمكان أن يناهلا األجهل بالكسب واالجتهاد وفضل  

لم اهلل تعاىل عىل علوم اخلالئق كلهم خارج عن النهاية إذ معلوماته ال هناية هلا ومعلومات  ع

  (1)  اخللق متناهية(

أما الناحية الثانية، وهي صفة القدرة، وهي التي يتفق البرش عىل كوهنا كامال، وأن  

وإدراكه  العجز نقص، ويتفقون عىل أن )كل كامل وهباء وعظمة وجمد واستيالء فإنه حمبوب  

لذيذ، حتى أن اإلنسان ليسمع يف احلكاية شجاعة الشجعان، فيصادف يف قلبه اهتزازا   

وفرحا  وارتياحا  رضوريا  بمجّرد لذة السامع فضال  عن املشاهدة ويورث ذلك حبا  يف القلب  
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  (1)  رضوريا  للمتصف به فإنه نوع كامل(

ا هبا اإلعجاب واملحبةـ  مع قدرة  وعند املقايسة بني قدرة اخللق كلهمـ  والتي استحقو

اهلل تعاىل نجد أن )أعظم األشخاص قّوة وأوسعهم ملكا  وأقواهم بطشا  وأقهرهم  

للشهوات وأقمعهم خلبائث النفس وأمجعهم للقدرة عىل سياسة نفسه وسياسة غريه غاية  

  ، وعىل بعض أشخاص اإلنس يف بعض األمور ، قدرته أن يقدر عىل بعض صفات نفسه

ذلك ال يملك لنفسه موتا  وال حياة وال نشورا  وال رضا  وال نفعا ، بل ال يقدر عىل   وهو مع 

إىل    حفظ عينه من العمى ولسانه من اخلرس وأذنه من الصمم وبدنه من املرض، وال حيتاج

عّد ما يعجز عنه يف نفسه وغريه مما هو عىل اجلملة متعلق قدرته، فضال  عام ال تتعلق به قدرته  

السموات وأفالكها وكواكبها واألرض وجباهلا وبحارها ورياحها وصواعقها    من ملكوت

ثم ما هو قادر عليه  .  ومعادهنا ونباهتا وحيواناهتا ومجيع أجزائها، فال قدرة له عىل ذّرة منها. 

من نفسه وغريه فليست قدرته من نفسه وبنفسه بل اهلل خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه  

 (2) ( واملمكن له من ذلك

فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم فهو  )قدرة اهلل عز وجل، ويف مقابل ذلك، 

اجلبار القاهر والعليم القادر، السموات مطويات بـيمينه واألرض وملكها وما عليها يف  

قبضته وناصية مجيع املخلوقات يف قبضة قدرته، إن أهلكهم من عند آخرهم مل ينقص من 

وإن خلق أمثاهلم ألف مرة مل يعي بخلقها وال يمسه لغوب وال فتور يف    سلطانه وملكه ذّرة.

اخرتاعها، فال قدرة وال قادر إال وهو أثر من آثار قدرته فله اجلامل والبهاء والعظمة  
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 (1)  (والكربياء والقهر واالستيالء 

ذكرمها من باب احلرص لصفات مجال  مل يني الصفتني، ات من ههذا احلكيم وما ذكره 

املستحق  حتى ُيعرف أن ، فإن ذلك مستحيل، وإنام ذكرمها من باب التمثيل واملقايسة، اهلل

 . الوحيد للمحبة هو اهلل عز وجل

فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أن تعيش هذه املعاين العظيمة لتنعم بكال  

أل  الرؤيتني: رؤية اجلامل، ورؤية اجلالل.. فكالمها مجال، وكالمها جالل، وكالمها يم

   نفسك ثقة بربك، وتعظيام وحمبة له.
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 امللك والتدبري 

كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن ملك اهلل وتدبريه لشؤون خلقه، واملعارف  

 املرتبطة بذلك، واآلثار التي حتدثها يف النفس املطمئنة، وعالقتها برضاها.

ملكية اهلل تعاىل لكل  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن املعارف املرتبطة ب

يشء، وعىل كل يشء، وتدبريه له، من املعارف الرضورية للنفس املطمئنة، وهي رس كبري  

من أرسار رضاها وسعادهتا، ألهنا تعلم أهنا يف عامل يديره رهبا، ويتحكم يف كل يشء فيه،  

ة بذلك،  صغريا كان أو كبريا؛ فلذلك ترى يف كل يشء احلضور اإلهلي املبارش؛ فتمتلئ سعاد

لعلمها أنه ال يصدر من رهبا إال اللطف واخلري والرمحة ومقتضيات أسامئه احلسنى املمتلئة  

 باجلامل.

أما من عداه،  ، ويف كل األزمان، ويف كل املحال،  لل إال  امللك احلقيقي  وهي لذلك ال ترى  

مللك احلقيقي الذي  أما الل، فهو ا   ؛ فهم جمرد نواب ووكالء مستعارين ملدد حمدودة، وحمال حمدودة 

بسط ملكه عىل كل يشء، وامتد ملكه لكل زمن، ومل يعزب عن ملكه يشء يف األرض وال يف  

مَّ َمالَِك املُْْلِك ُتْؤِِت املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع امْلُْلَك ِِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ  له ُقِل ال   : ، كام قال تعال السامء 

 َقِديٌر ) َمْن َتَشاُء  
ٍ
ء  )آل عمران(   ( 26َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْْلَْْيُ إِنََّك َعىَل ُكلِّ يَشْ

ن امللك احلقيقي له.. وله  أ لنا هذه اآلية الكريمة ليذكر  خياطبنا من خالل تعاىل اهلل ف

وحده.. وليس من عداه سوى مبتلون ببعض املسؤوليات ليميز اخلبيث منهم من الطيب،  

 دق منهم من الكاذب، واإلنسان منهم من الشيطان.والصا 

امللك احلقيقي هو الذي له  وذلك ما تدل عليه كل العقول السليمة والفطر النقية؛ ف

السلطة املطلقة عىل األكوان مجيعا.. ويف مجيع األوقات.. وليس عىل ثلة حمدودة من الناس..  
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 يف بقعة حمدودة من األرض.. يف حيز حمدود من الزمان. 

ُتولُِج    .. فقد ورد فيها: الكريمة  اآلية لتلك هذا يف اآليات التالية إل  الل تعال لقد أشار 

ِرُج امْلَيَِّت ِمَن احْلَ  ْيِل َوُُتِْرُج احْلَيَّ ِمَن امْلَيِِّت َوُُتْ ْيَل يِف النََّهاِر َوُتولُِج النََّهاَر يِف اللَّ يِّ َوَتْرُزُق َمْن  اللَّ

 ( )آل عمران( 27ِحَساٍب ) َتَشاُء بَِغْْيِ  

يعز من يشاء، ويذل من يشاء بال معقب  ففي هذه اآلية والتي قبلها خيربنا ربنا بأنه 

، وذلك من مقتضيات  عىل حكمه، وبال جمري عليه، وبال راد لقضائه، فهو صاحب األمر كله

   األلوهية التي ال تتم من دوهنا. 

اخلفية املتداخلة.. حركة إيالج الليل يف  خيربنا أنه صاحب هذه احلركات بل إنه 

 وإخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي.  ، وإيالج النهار يف الليل ،النهار

أن اهلل هو الرزاق الذي يتوىل مجيع اخلالئق برزقه، ويمن عليه  بوختربنا اآلية الكريمة  

 بفضله وتدبريه. 

مع ملك من   عليه السالم اهيم ويف موضع آخر خيربنا القرآن الكريم عن قصة إبر

بالقدرة   عليه السالمملوك األرض أغراه ملكه، فتوهم لنفسه األلوهية، فحاجة إبراهيم 

رى   :التي يعجز عن مثلها.. لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال ْ تى ِه  إىل    أىملى بِّ اِهيمى يِف رى اجَّ إِْبرى الَِّذي حى

اُه اهلل الى إِبْ  أىْن آتى اِهيُم  املُْْلكى إِْذ قى الى إِْبرى ُأِميُت قى الى أىنىا ُأْحيِي وى ُيِميُت قى ى الَِّذي حُيْيِي وى يبِّ اِهيُم رى رى

اهلل هللفىإِنَّ ا رى وى فى ُبِهتى الَِّذي كى ْأِت هِبىا ِمنى املْىْغِرِب فى ِق فى ْمِس ِمنى املْىرْشِ ْأيِت بِالشَّ ْومى   يى ِْدي اْلقى الى هيى

 )البقرة(  (258الظَّاملنِِيى )

هذا امللك.. وهي حجة   عليه السالمكيف حاج إبراهيم ـ أهيا املريد الصادق ـ انظر 

ينهار هلا كل ملك من ملوك األرض.. فليس هناك من امللوك من له القدرة عىل رصف  

 . األذى عن نفسه، أو جلب ما يريد هلا من نفع 
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  باعتباره امللك احلقيقي والتوكل عىل اهلل وحده، االعتامد ومن أول آثار تلك املعرفة 

ذلك يف وصيته البن عباس،  ،  رسول اهلل  عىل األشياء كلها، واملالك الوحيد هلا.. كام ذكر  

جتليات امللك اإلهلي، والتي جتعله احلصن الوحيد الذي يلجأ إليه  فيها يبني له والتي 

جتده   هلل حيفظك، احفظ ا هلل ت: احفظ ا)يا غالم إين أعلمك كلاماملحتاجون.. لقد قال له:

ىلى  هلل، وإذا استعنت فاستعْن با هللسأل اا جتاهك، إذا سألت ف ، واعلم أن األمة لو اجتمعت عى

ىلى أن يرضوك بِشء   هلل أن ينفعوك بِشء مل ينفعوك إال بِشء قد كتبه ا لك، وإن اجتمعوا عى

، ويف  (1)فت الصحف(عليك، رفعت األقالم وج هلل مل يرضوك إال بِشء قد كتبه ا

يف الرخاء يعرفك يف الشدة، واعلم أن ما   هللاإىل  جتده أمامك، تعرف هلل احفظ ا)رواية:

أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك، واعلم أن النرص مع الصرب، وأن  

 الفرج مع الكرب، وأن مع العرس يرسا( 

لتعرف عىل أسامء اهلل احلسنى التي  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاجتهد يف ا

حق اليقني.. فكل  إىل  عني اليقني إىل  متأل قلبك هبذه املعاين حتى ترتقى من علم اليقني 

 املعارف اإلهلية خمتزنة يف أسامءه احلسنى. 

ِمُل   اهلل  ﴿ ومن تلك األسامء اسمه ]الكبري املتعال[ الوارد يف قوله تعاىل:  ْ ا حتى ْعلىُم مى يى

اٍر )  ُه بِِمْقدى  ِعنْدى
ٍ
ء ْ ُكلر يشى اُد وى ْزدى ا تى مى اُم وى ا تىِغيُض اأْلىْرحى مى ِة  8ُكلر ُأْنثىى وى ادى هى الشَّ ْيِب وى امِلُ اْلغى ( عى

اِل ) بِرُي املُْتىعى اٌء مِ 9اْلكى وى ْيِل  ( سى ْن ُهوى ُمْستىْخٍف بِاللَّ مى رى بِِه وى هى ْن جى مى ْولى وى َّ اْلقى ْن أىرسى نُْكْم مى

ارِ  اِرٌب بِالنَّهى سى  [ 10  -  8]الرعد:  ﴾وى

هيمنة اهلل تعاىل عىل كل يشء، وتدبريه املطلق له، ثم  إىل  فهذه اآلية الكريمة تشري

 تذكر سبب ذلك، وهو كون اهلل تعاىل كبريا متعاليا. 

 
 روا ه الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.( 1)
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ال  و فلم يكن به أي نقص أو قصور..  ؛ اكتمل وجودهالكبري؛ فهو ذلك الذي أما 

فكل  ؛ يكمل الوجود إال بشيئني: أن يكون دائام ال انقطاع له.. وأن يكون ذاتيا ال تبعية له

ولذلك يقال لإلنسان إذا طالت مدة   ،وجود مقطوع بعدم سابق أو الحق فهو ناقص

 مدة البقاء.  وجوده إنه كبري، أي كبري السن، طويل 

فاهلل هو الكبري احلقيقي، فهو دائم الوجود   ؛ وهذان املعنيان ال يصدقان إال عىل اهلل

فإن كان الذي تم   ؛أزال وأبدا.. ووجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود

وجوده يف نفسه كامال وكبريا، فالذي حصل منه الوجود جلميع املوجودات أوىل أن يكون  

 (1) اكامال وكبري

ذلك أن كامل العدل وكامل الرمحة   ،اململكة احلقيقية ال يديرها إال الكبري احلقيقيو

طاقاته  إىل  ال تتامن إال من خالل ملك ال تفنيه األيام، وال يستبد به الضعف، وال يتسلل

 القصور. 

قى  ، والوارد يف قوله تعاىل: )املتعال( وأما اسمه  زى ُكْم ُثمَّ رى لىقى ُكْم ُثمَّ  اهلُل الِذي خى

امَّ   اىلى عى تىعى انىُه وى  ُسْبحى
ٍ
ء ْ لُِكْم ِمْن يشى ُل ِمْن ذى ْفعى ْن يى ائُِكْم مى كى ل ِمْن رُشى ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْيِيُكْم هى

ُكونى ) الذي ال رتبة فوق  ، وغريها من املواضع، فإنه يدل عىل ذلك )الروم( (40ُيرْشِ

 بل مجيع املراتب منحطة عنه..   ،رتبته 

املتعال مشتق من العلو.. والعلو هو املقابل للسفل.. وهو إما يف درجات حمسوسة  ف

كالدرج واملراقي ومجيع األجسام املوضوعة بعضها فوق بعض.. وإما يف الرتب املعقولة  

 للموجودات املرتبة نوعا من الرتتيب العقيل. 

وكل ما له الفوقية يف الرتبة فله العلو  ، العلو املكاين فكل ما له الفوقية يف املكان فله

 
 ( 110املقصد األسنى )ص: ( 1)
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إذا  فالعلو يطلق عىل التدرجيات العقلية كام يطلق عىل التدرجيات احلسية.. ، فيف الرتبة

درجات كثرية.. فالواقع  إىل    قدرت شيئا سببا لِشء ثان، والثاين سبب لثالث، والثالث لرابع

واألول واقع يف الدرجة األوىل من السببية فهو  يف الرتبة األخرية هو األسفل األدنى، 

وهكذا يف التفاوت الذي بني  . األعىل، ويكون األول فوق الثاين فوقية باملعنى ال باملكان.

 العلة واملعلول، والفاعل والقابل، والكامل والناقص.. 

مة،  يذكره املجساهلل تعاىل منزه عن أن حيده املكان، فلذلك ال يراد بعلوه ما وبام أن 

.. بل املراد به ما هو أرشف من ذلك  فذلك يتناىف مع قدوسية اهلل وغناه عن اجلهة واملحل

درجات متفاوتة يف العقل إال ويكون  إىل  وأعظم، وهو أن املوجودات ال يمكن قسمتها 

احلق سبحانه وتعاىل يف الدرجة العليا من درجات أقسامها، حتى ال يتصور أن يكون فوقه  

ما دونه، ويكون دنيا إىل    العيل املطلق، وكل ما سواه فيكون عليا باإلضافةدرجة، وذلك هو  

  (1) ما فوقهإىل  أو سافال باإلضافة

ما هو سبب وإىل ما  إىل  من األمثلة عىل ذلك أن العقل يقتيض انقسام املوجودات و

قية  ومن هذا الباب، فإن الفو ، فوق املسبب فوقية بالرتبة ـكام تعلم  ـهو مسبب، والسبب 

 املطلقة ليست إال ملسبب األسباب. 

ما ليس له  إىل  ميت وحي.. واحلي ينقسم إىل  تنقسم ؛ فإهنا املوجوداتمثل ذلك و

وإىل ما له مع اإلدراك احليس اإلدراك العقيل.. والذي  مثل احليوانات، إال اإلدراك احليس، 

والغضب، وهو اإلنسان، وإىل  ما يعارضه يف معلوماته الشهوة  إىل    له اإلدراك العقيل ينقسم

ما يمكن أن يبتىل به،  إىل  ما يسلم إدراكه عن معارضة املكدرات.. والذي يسلم ينقسم 

 ولكن رزق السالمة كاملالئكة، وإىل ما يستحيل ذلك يف حقه وهو اهلل تعاىل..  

 
 ( 107املقصد األسنى )ص: ( 1)
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وهكذا ففي أي تقسيم من تقسيامت العقول نجد هلل تعاىل املرتبة التي ليس فوقها  

 مرتبة. 

فال ينافسه يف كامله    ؛ال تستقيم إال بملك قد حاز من الرتب أعالها احلقيقية  اململكة  و

 جالله متطلع. إىل  منافس، وال يتطلع 

وهكذاـ  أهيا املريد الصادقـ  يمكنك أن تعمق معرفتك بملكية اهلل وتدبريه من خالل  

إِْن تى  [ الوارد يف قوله: املوىل النصريتأملك يف اسمه تعاىل ] ْوالُكْم  وى اْعلىُموا أىنَّ اهللى مى لْوا فى وى

نِْعمى النَِّصرُي )  األنفال( ) ( 40نِْعمى املىْوىلى وى

هاتان  ، وفزع إليه، ونصريا يستنجد بهمن صفات امللك أن يكون موىل يُ ذلك أن 

فامللك احلقيقي هو من فزعت إليه رعيته،   ؛صفتان ال يستقيم امللك وال يكمل إال هبام

 ال ينطبقان حقيقة إال عىل اهلل. ، ومها  املستضعفون منهم  واستنجد به

املوىل هو الذي كلام افتقرت إليه وجدته أقرب إليك منك.. فهو يرمحك، وينرصك،  ف

وهو أعلم بك منك، فلذلك ال يعطيك إال ما  ، ويرزقك، ويعطيك ما سألته، وما مل تسأله

 ما يرفعك.إىل    ينفعك، وال هيديك إال

، فهو من حيتاجه كل من له أعداء، حتى ينرصه عليهم.. وليس هناك  )النصري(وأما 

هو  ف ؛اهلل من ليس له عدو، وليس هناك من يستغني عمن ينرصه عليهم، وليس ذلك إال 

 النصري الوحيد الذي ينرصك من كل عدو، وحيفظك من كل بالء، ويعينك عىل كل هم. 

مق معرفتك بملكية اهلل وتدبريه من خالل  وهكذاـ  أهيا املريد الصادقـ  يمكنك أن تع

انى ُيِريُد   ، والذي وردت اإلشارة إليه يف قوله تعاىل: )املعطي(  تأملك يف اسمه تعاىل ْن كى مى

ْدُحورا  )  ْذُموما  مى ا مى نَّمى يىْصالهى هى ُه جى لنىا لى عى ىْن ُنِريُد ُثمَّ جى
اُء ملِ ا نىشى ا مى يهى

ُه فِ لنىا لى جَّ اِجلىةى عى (  18العى

ْشُكورا  )  ْعُيُهْم مى انى سى ئِكى كى ُهوى ُمْؤِمٌن فىُأولى ا وى ْعيىهى ىا سى ى هلى عى سى ةى وى ادى اآلِخرى ْن أىرى مى ( ُكاّل  ُنِمدر  19وى
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ُْظورا  ) بِّكى حمى طىاُء رى انى عى ا كى مى بِّكى وى  رى
ِ
طىاء  ِمْن عى

ِ
ُؤالء هى  وى

ِ
ُؤالء  )اإلرساء(  (20هى

ء خلقه، وتوىل أمره ورزقه يف الدنيا أعطى كل يشوهو يدل عىل أنه سبحانه من 

نىا الِذي    وهو يصف عطاء ربه:، واآلخرة، كام قال تعاىل عن موسى عليه السالم بر الى رى قى

ى   دى ُه ُثمَّ هى ْلقى  خى
ٍ
ء ْ ا الِذينى ُسِعُدوا    (، وقال عن عطاء اآلخرة:50)طه:  أىْعطىى ُكل يشى أىمَّ وى

ا مى  يهى
الِِدينى فِ ُْذوذٍ فىِفي اجْلىنَِّة خى رْيى جمى طىاء غى بك عى اء رى ا شى ال مى

األىْرُض إِ اُت وى وى امى ِت السَّ امى   ا دى

 ( 108)هود:

وعطاء اهلل قد يكون عاما أو خاصا، فالعطاء العام يكون للخالئق أمجعني، والعطاء  

اخلاص يكون لألنبياء واملرسلني وصالح املؤمنني، فمن العطاء العام ما ورد يف قوله  

ُْظورا  ُكال   تعاىل: بِّكى حمى طىاُء رى انى عى ا كى مى بِّكى وى  رى
ِ
طىاء  ِمْن عى

ِ
ُؤالء هى  وى

ِ
ُؤالء    ُنِمدر هى

متكني العبد من الفعل ومنحه القدرة واالستطاعة، كل عىل   ه(، واملراد ب20)اإلرساء: 

 حسب رزقه أو قضاء اهلل وقدره.

احلني األولياء،  ومن العطاء اخلاص استجابة الدعاء وحتقيق مطلب األنبياء والص

ْب يِل ُملكا ال   ومن ذلك الدعاء والعطاء يف قول سليامن عليه السالم: هى بِّ اغِفْر يِل وى رى

ابى   ْيُث أىصى اء حى ِري بِأىْمِرِه ُرخى ْ يحى جتى ُه الرِّ ا لى ْرنى خَّ اُب فىسى هَّ ْن بىْعِدي إِنَّكى أىنتى اْلوى ٍد مِّ نبىِغي ألىحى يى

نَّاء نيى ُكل بى
يىاطِ الشَّ رْيِ    وى اْمنُْن أىو أىْمِسْك بِغى طىاُؤنىا فى ا عى ذى اِد هى ننِيى يِف األىْصفى رَّ ِرينى ُمقى آخى اٍص وى وَّ غى وى

اٍب  ايِلى   (، وكذلك يف دعاء زكريا عليه السالم حيث قال:39)ص:  ِحسى إيِنِّ ِخْفُت املْىوى وى

ُدْنكى  ْب يِل ِمْن لى اِقرا  فىهى أىيِت عى انىِت اْمرى كى ائي وى رى لِّيا  ِمْن وى (، فحقق اهلل عز وجل  5)مريم:   وى

ِمّيا     مطلبه وأعطاه ما متناه فقال:  ْبُل سى ُه ِمْن قى ْل لى ْ نىْجعى ْيىى ملى كى بُِغالٍم اْسُمُه حيى ُ ا إِنَّا ُنبىرشِّ ِريَّ كى ا زى يى

  :(، وقال عن عطائه للمؤمنني يف اآلخرة:7)مريم   ابا طىاء  ِحسى بِّكى عى اء  ِمْن رى زى   جى

 ( 36)النبأ: 



 

246 

 

[، والذي ورد  املعني]  ومن أسامئه تعاىل التي تدل عىل ملكيته ومالكيته وتدبريه اسمه

ُكْم أىْنُفُسُكْم أىْمرا     :يف قوله تعاىل ذكره  ْت لى لى وَّ الى بىل سى ِذٍب قى ٍم كى ِميِصِه بِدى ىلى قى اُءوا عى جى وى

ا تىِصُفونى )  ىلى مى اُن عى اهلُل املُْستىعى ِيٌل وى رْبٌ مجى بِّ اْحُكْم   : ، وقوله)يوسف( (18فىصى الى رى قى

نىا الرَّ  بر رى ا تىِصُفونى ) بِاحلىقِّ وى ىلى مى اُن عى  )األنبياء(  (112مْحىُن امُلْستىعى

وا إِنَّ   هللاْستىِعيُنوا بِا ﴿ قال تعاىل عىل لسان موسى عليه السالم خماطبا قومه: و اْصرِبُ وى

اِقبىُة لِْلُمتَِّقنيى  هلل اأْلىْرضى  اْلعى اُء ِمْن ِعبىاِدِه وى ْن يىشى ا مى    [ 128]األعراف:   ﴾ ُيوِرُثهى

اكى نىْستىِعنُي )  :اهلل تعاىل قرن االستعانة بالعبادة، فقالبل إن  إِيَّ اكى نىْعُبُد وى   (5إِيَّ

فال يعبد اهلل من مل   ؛ اهلل يف كل حالة حتى يف عبادتنا لهإىل  . وهي تعلمنا أن نلجأ( )الفاحتة

 يعنه اهلل. 

قوة عىل   قد دل العقل والنقل عىل أنه ال حول عن معصية اهلل إال بعصمة اهلل، وال و

 ..  طاعة اهلل إال بتوفيق اهلل 

القادر متمكن من الفعل والرتك عىل السوية، فام مل  أن  (1)ومن وجوه تلك الداللة

حيصل املرجح مل حيصل الرجحان، وذلك املرجح ليس من العبد، وإال لعاد يف الطلب، فهو  

 بإعانة اهلل.من اهلل تعاىل، فثبت أن العبد ال يمكنه اإلقدام عىل الفعل إال 

ومنها أن مجيع اخلالئق يطلبون الدين احلق واالعتقاد الصدق مع استوائهم يف القدرة  

والعقل واجلد والطلب، ففوز البعض بدرك احلق ال يكون إال بإعانة معني، وما ذاك املعني  

 إال اهلل تعاىل، ألن ذلك املعني لو كان برشا  أو ملكا  لعاد الطلب فيه. 

ان قد يطالب بِشء مدة مديدة وال يأيت به، ثم يف أثناء حال أو وقت  ومنها أن اإلنس

إىل   يأيت به ويقدم عليه، وال يتفق له تلك احلالة إال إذا وقعت داعية جازمة يف قلبه تدعوه

 
 ( 216/ 1انظر: مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )( 1)
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ذلك الفعل، فإلقاء تلك الداعية يف القلب وإزالة الدواعي املعارضة هلا ليست إال من اهلل  

 إال ذلك. تعاىل، وال معنى لإلعانة

]املؤمن[ الوارد يف   ومن أسامئه تعاىل التي تدل عىل ملكيته ومالكيته وتدبريه اسمه 

ِزيُز اجلىبَّاُر    تعاىل:قوله   ْيِمُن العى الُم امُلْؤِمُن املُهى وُس السَّ هى إِال ُهوى املىلُِك الُقدر ُهوى اهلُل الِذي ال إِلى

امَّ ُيرْشِ  انى اهللِ عى ُ ُسْبحى ربِّ  )احلرش(    (23ُكونى ) امُلتىكى

مأمن من كل عدو  الذي جيعل املستند إليه يف املؤمن هو الذي يوفر األمن واألمان و

  نعمته عىل قريش:ذلك يف ذكره لإىل  اهلل تعاىل، كام أشارظاهر أو خفي.. وليس ذلك إال 

ْوٍف )  نىُهْم ِمْن خى آمى ُهْم ِمْن ُجوٍع وى مى  )قريش(  (4الَِّذي أىْطعى

بى اهلل   ضاربا املثل بقرية من القرى الظاملة: وقال   ى رضى ئِنَّة     وى انىْت آِمنىة  ُمْطمى ة  كى ْريى ثىال  قى مى

ْت بِأىْنُعِم ا رى فى اٍن فىكى كى ا ِمْن ُكلِّ مى د  غى ا رى ا ِرْزُقهى يهى
ْأتِ ا اهلل  هلليى هى اقى أىذى اُنوا   فى اخْلىْوِف باِمى كى لِبىاسى اجْلُوِع وى

ْصنىُعونى )  لى 112يى ُهْم ظىاملُِونى  ( وى اُب وى ذى ُهُم اْلعى ذى ُبوُه فىأىخى ذَّ ُسوٌل ِمنُْهْم فىكى ُهْم رى اءى ْد جى قى

(113)  )النحل( 

نبحث عنه، فال يمكن أن يؤمننا  ؛ فالغرض منها أن  علينا أما املخاوف التي قد تسلط  

 ِمنى اخْلى   :لقد ذكر اهلل ذلك، فقال   ،من املخاوف غريه 
ٍ
ء ْ نَُّكْم بِِشى نىْبُلوى لى نىْقٍص  وى اجْلُوِع وى ْوِف وى

ابِِرينى )  ِ الصَّ بىرشِّ اِت وى رى الثَّمى اأْلىْنُفِس وى اِل وى اُلوا  155ِمنى اأْلىْموى ْتُهْم ُمِصيبىٌة قى ابى ا أىصى ( الَِّذينى إِذى

اِجُعونى )  هللإِنَّا  ْيِه رى ا إِلى إِنَّ مْحىٌة 156وى رى ِْم وى هبِّ اٌت ِمْن رى لىوى لىْيِهْم صى ئِكى عى ئِكى ُهُم  ( ُأولى ُأولى وى

 )البقرة(   ( 157املُْْهتىُدونى ) 

شعر باألمن احلقيقي الذي ال تستطيع أي جهة يف الدنيا  تسااهلل،  إىل    العبدجلأ  فإذا ما  

ابِئِنيى   :لقد ذكر اهلل ذلك، فقال ،أن توفره  الصَّ ى وى ارى النَّصى اُدوا وى ِذينى هى الَّ نُوا وى ِذينى آمى إِنَّ الَّ

نى بِا  ْن آمى الى ُهْم   هللمى ْيِهْم وى لى ْوٌف عى الى خى ِْم وى هبِّ لىُهْم أىْجُرُهْم ِعنْدى رى احِل ا فى ِملى صى عى اْليىْوِم اآْلِخِر وى وى
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ُنونى ) ْزى ى تِْلكى    )البقرة(، وقال:  ( 62حيى ارى ا أىْو نىصى انى ُهود  ْن كى ْدُخلى اجْلىنَّةى إِالَّ مى ْن يى اُلوا لى قى وى

اُتوا  انِيرُهْم ُقْل هى اِدِقنيى )أىمى انىُكْم إِْن ُكنُْتْم صى ُه 111ُبْرهى ْجهى ْن أىْسلىمى وى لىُه   هلل ( بىىلى مى ُهوى حُمِْسٌن فى وى

ُنونى )  ْزى الى ُهْم حيى ْيِهْم وى لى ْوٌف عى الى خى ِه وى بِّ  )البقرة(،   (112أىْجُرُه ِعنْدى رى

صفات  وهكذا؛ فإن اهلل تعاىل هو امللك احلقيقي الوحيد هبذا االعتبار، ذلك أن من 

وإذا ظلموا رسعان ما   ،فال يظلمون عنده ؛ يأمنه الناس عىل أنفسهم وأمواهلمامللك أن 

 يقتص من ظامليهم. 

  [ والذيالرقيبومن أسامئه تعاىل التي تدل عىل ملكيته ومالكيته وتدبريه اسمه ]

لىقى   تعاىل:قوله  ورد ذكره يف  خى ٍة وى اِحدى ُكْم ِمْن نىْفٍس وى لىقى بَُّكُم الِذي خى ىا النَّاُس اتَُّقوا رى ا أىهير يى

امى إِنَّ  األىْرحى ُلونى بِِه وى اءى اتَُّقوا اهللى الِذي تىسى اء  وى نِسى ريا  وى
ثِ اال  كى بىثَّ ِمنُْهامى ِرجى ا وى هى ْوجى ا زى اهللى  ِمنْهى

قِ  ْيُكْم رى لى انى عى  )النساء(   (1يبا  ) كى

اهلل العليم السميع البصري ال يغيب عنه يشء يف األرض وال يف السامء..  وهو يعني أن  

 . بل ال يغيب عنه الرس وأخفى.. ومن كان كذلك فهو أوىل باسم الرقيب من كل رقيب

ٍة إِ  :لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك، ونبه عباده إليه، فقال  ى ثىالىثى ا يىُكوُن ِمن نَّْجوى الَّ ُهوى  مى

ا كى  ُهْم أىْينى مى عى الى أىْكثىرى إِالَّ ُهوى مى لِكى وى الى أىْدنىى ِمن ذى اِدُسُهْم وى ٍة إِالَّ ُهوى سى ْسى الى مخى ابُِعُهْم وى اُنوا ُثمَّ  رى

ِة إِنَّ ا ْومى اْلِقيىامى ِمُلوا يى لِيمٌ  هللُينىبُِّئُهم باِمى عى  عى
ٍ
ء ْ لى  :(، وقال 7)املجادلة،  بُِكلِّ يشى ْقنىا  وى لى ْد خى قى

ِريِد )  ْبِل اْلوى ْيِه ِمْن حى ُب إِلى نىْحُن أىْقرى ْسِوُس بِِه نىْفُسُه وى ا ُتوى نىْعلىُم مى انى وى ْنسى ى  16اإْلِ تىلىقَّ ( إِْذ يى

ِعيٌد )  ِل قى امى ِن الشِّ عى ِن اْليىِمنِي وى يىاِن عى تِ 17املُْتىلىقِّ ِقيٌب عى ْيِه رى دى ْوٍل إِالَّ لى ْلِفُظ ِمْن قى ا يى   (18يٌد ) ( مى

ُدوِر )  )ق(، وقال: اِت الصر يٌم بِذى
لِ ُروا بِِه إِنَُّه عى ُكْم أىِو اْجهى ْولى وا قى أىرِسر ْن  13وى ْعلىُم مى ( أىالى يى

ُهوى اللَّطِيُف اخْلىبِرُي )  لىقى وى  )امللك(   (14خى

، والتي تغنيه عن  برقابة ربهوغريها من اآليات الكريمة التي جتعل املؤمن يشعر 
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 ي رشطي أو قوانني حتد من حريته اجلاحمة. ة ألاحلاج

ومن أسامئه تعاىل التي تدل عىل ملكيته ومالكيته وتدبريه اسمه ]احلكم[، والذي  

ْ ُيْؤِمنُوا   تعاىل:ورد ذكره يف قوله  ٌة ملى ائِفى طى نُوا بِالِذي ُأْرِسلُت بِِه وى ٌة ِمنُْكْم آمى فى
ائِ انى طى إِْن كى وى

 ْ تَّى حيى وا حى رْيُ احلىاكِِمنيى ) فىاْصرِبُ ُهوى خى ْينىنىا وى  )األعراف(  (87ُكمى اهللُ بى

ثالث سلطات )السلطة  إىل  أّن تنظيم شؤون املجتمعات البرشية بحاجةذلك 

. وهي السلطة التي تتكّفل بسّن القوانني الكفيلة بحفظ النظام يف املجتمع واملنع  (الترشيعية 

التنفيذية( التي تنّفذ ما صادقت عليه السلطة الترشيعية  من إضاعة احلقوق، و)السلطة 

وتتوالّها عادة  احلكومات والوزراء والدوائر احلكومية.. و)السلطة القضائية(، وهي  

 (1)املسؤولة عن معاقبة املتخّلفني عن القانون واملجرمني واملعتدين

اختالفا   ها بين فكل احلكومات حتتوي عىل هذه السلطات الثالث، وهي ختتلف فيام 

هذه السلطات الثالثة  . لكن اإليامن بملكية اهلل تعاىل ومالكيته وحكمه جتعل من شديدا.

فاهلل هو الذي رّشع القوانني، وهو الذي جييز تشكيل احلكومات وتنفيذ   ؛اهلل حمصورة يف 

القوانني، وهو الذي يمنح الرشعية لعمل القضاة، وعليه فاّن هذه السلطات الثالث البّد  

 تستمّد رشعيتها عن طريق اإلذن اإلهلي طبق الرشائط واألوامر.  أن

تَّى   :، كقوله تعاىللقد ذكر القرآن هذا يف مواضع كثرية  بِّكى الى ُيْؤِمنُونى حى رى فىالى وى

لِّمُ  ُيسى ْيتى وى ا مِمَّا قىضى ج  رى ُِدوا يِف أىْنُفِسِهْم حى ْينىُهْم ُثمَّ الى جيى رى بى جى يامى شى
ُموكى فِ يام  ) حُيىكِّ

  (65وا تىْسلِ

ا تىْستىْعِجُلونى بِِه إِِن احْلُْكُم    :وقوله)النساء(،  ا ِعنِْدي مى ْبُتْم بِِه مى ذَّ كى يبِّ وى يِّنىٍة ِمْن رى ىلى بى ُقْل إِينِّ عى

اِصلِنيى )  هلل إِالَّ  رْيُ اْلفى ُهوى خى . وغريها من اآليات الكثرية..  ()األنعام (57يىُقصر احْلىقَّ وى

هو احلاكم عليهم، فال حيق لعبد أن   ـبحكم كونه ملكا عىل عباده ـ دل عىل أن اهلل وكلها ت
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 يترصف يف مملكة ربه خمالفا ألحكامه. 

 ليست النصوص املقدسة وحدها من دل عىل هذا.. حتى العقل السليم يدل عليه..  و

الوجود، وعندما  فال شّك أّن كّل عارف باهلل مقّر بتوحيده يذعن بنفاذ أمر اهلل يف عامل  

يتقّبل حاكميته عىل عامل الوجود فإّنه سوف ال يرتّدد يف واليته وحكومته الترشيعية، ألّنه  

حينام يكون هو اخلالق واملالك واملدير فغريه ال يكون أهال للترشيع، وال يتمّكن من وضع  

 قوانني تنسجم مع نظام التكوين واخللق. 

فإّنه هو الذي جيب أن حيكم عىل العباد   وهكذا عندما يكون هو اخلالق واملدّبر

ويقيض يف االختالفات، وبدونه سيكون هناك تدخل يف نطاق مالكية اهلل عّزوجّل وتدبريه  

 بدون إذنه. 

هذا، فإن القانون الصحيح هو القانون الذي ينسجم مع الرتكيب  إىل  باإلضافة

 يرتك آثارا  سلبية يف فرتة زمنية  اجلسمي لإلنسان وروحه ويلبّي حاجاته املادّية واملعنوية، وال 

قصرية أو طويلة، ويكون ذا ضامن تنفيذي كاف وذا تقّبل وإنشداد يف املجتمع اإلنساين..  

 وال يمكن أن يصدر هذا القانون إال من خالق اإلنسان العامل بحاجاته. 

ُع احلقيقي ينبغي أن يكون عاملا  باإلنسان بصورة كاملة من جهة، وعاملا     فاملرشِّ

بالكون من جهة أخرى كي يالحظ بدّقة العالقات التي تربط اإلنسان مع العامل اخلارجي  

 عدم وجود مصالح شخصية من وضع تلك القوانني.إىل    والداخيل، ويضع القوانني مضافا  

وما نشاهده من اختالل كبري يف القوانني البرشية فهو ناشئ من فقدان البرشية ملن  

اته اجلسمية والروحية، ويعلم مجيع القوانني والعالقات التي  يعرف اإلنسان بجميع جزئي

حتكم العامل، فال زالت تؤّلف الكتب الكثرية من قبل املفّكرين تؤكد أن اإلنسان جمهول ال  

هذه الدرجة من  إىل  يمكن معرفته معرفة شاملة حقيقية.. فإذا كانت معرفة اإلنسان بنفسه 
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 اسع؟ الضعف فكيف تكون معرفته بالعامل الو

غريه، ولذلك نجد أّن كّل جمموعة تسّن  إىل  هذا، فإن اإلنسان حمتاجإىل  إضافة

 القوانني يف إحدى املجتمعات البرشية تأخذ بنظر اإلعتبار منافع تلك املجموعة أو احلزب. 

أن اإلنسان غري مصون عن اخلطأ واالشتباه، ولذا تكون القوانني البرشية  إىل  إضافة

مّر، وذلك لظهور عيوهبا ونقائصها وأخطائها بمرور الزمن.. نعم قد  عرضة للتغرّي املست 

إصالحها، ولكن عيوبا أخرى تظهر.. وهكذا، وهلذا أصبحت املجالس الترشيعية  إىل    يبادر

 البرشية خمتربات ختترب فيها القوانني بشكل دائم، اختبارا  ال طائل فيه، وال هناية له. 

احلسنى التي تعمق يف نفسكـ  أهيا املريد الصادق    هذه جمرد نامذج عن بعض أسامء اهلل 

ـ املعارف املرتبطة بملكية اهلل تعاىل ومالكيته وتدبريه لكونه؛ فاحرص عىل تعميقها يف  

نفسك، لرتى الكون بصورته احلقيقية، ال بتلك الصورة املزيفة التي تلغي فاعلية اهلل يف  

 أن يكون له أي تأثري.  كونه، وجتعله كذلك الذي يكتفي باملشاهدة من دون
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 احلكمة والقدرة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن القدرة واحلكمة والعالقة بينهام،  

 واملعارف املرتبطة بذلك، وأثرها يف رضا النفس املطمئنة. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن للقدرة واحلكمةـ  بحسب ما تدل النصوص  

 وبحسب ما تعارف عليه احلكامء ـ نوعني من العالقة:املقدسة، 

أوهلام أن القدرة اإلهلية مع كوهنا مطلقة، ال حدود حتدها، وال يشء يقف أمامها،  

ولكنها مع ذلك تراعي احلكم واملصالح املختلفة، والتي تقتضيها أسامء اهلل احلسنى.. لذلك  

يف مظهر جالل، أو يف مظهر مجال،  قد تربز القدرة يف مظهر رمحة، أو يف مظهر شدة، أو 

 بحسب ما تقتضيه األحوال، والتي تستدعيها احلكمة اإلهلية البالغة. 

وثانيهام أن القدرة اإلهلية مع طالقتها وعدم حمدوديتها إال أن اهلل تعاىل آثر بفضله  

ومنته وحكمته يف خلقه أن تربز مقتضياهتا ضمن عامل األسباب واملسببات؛ حتى يعرب  

القدرة، وحتى يتيه الغافلون يف عامل  إىل  املسبب، ومن احلكمة إىل  قون من السبب الصاد

 األسباب؛ فينشغلوا هبا عن مسببها.

ليس يف  )أما أول العالقتني؛ فلعل أحسن تعبري عنها ما ذكره بعض احلكامء يف قوله:  

 (1)  اإلمكان أبدع مما كان(

  (2)اهلل، فإن اهلل ما احتقره حني خلقه()ال حتقر أحدا من خلق  وعرب عنها آخر، فقال:  

وكال املقولتني تدالن عىل أن كل يشء يف الكون خلق يف حمله الالئق به، والذي ال  

 
 .  258/ 4وكذلك أنظر اإلحياء ( )ملحق باإلحياء 35/ 5اإلمالء يف إشكاالت اإلحياء ( 1)

 .  466، ص 4الفتوحات املكية، ج ( 2)



 

253 

 

)ال ريب أن اهلل عز وجل لو خلق اخللق  ذلك بعضهم، فقال: عن يصلح إال له، أو كام عرب 

نفوسهم، وأفاض  كلهم عىل عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وخلق هلم من العلم ما حتتمله 

عليهم من احلكمة ماال منتهى لوصفها، ثم زاد مثل عدد مجيعهم علام وحكمة وعقال، ثم  

كشف هلم عن عواقب األمور وأطلعهم عىل أرسار امللكوت، وعرفهم دقائق اللطف  

أن يدبروا امللك    وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به عىل اخلري والرش والنفع والرض، ثم أمرهم 

بام أعطوا من العلوم واحلكم ملا اقتَض تدبري مجيعهم مع التعاون والتظاهر عليه  وامللكوت 

أن يزاد فيام دبر اهلل سبحانه اخللق به يف الدنيا واآلخرة جناح بعوضة، وال أن ينقص منها  

 (1) جناح بعوضة( 

ثم استدل هلذا بأن كل )ما قسم اهلل تعاىل بني عباده من رزق وأجل ورسور وحزن  

درة وإيامن وكفر وطاعة ومعصية فكله عدل حمض ال جور فيه وحق رصف ال  وعجز وق

ظلم فيه، بل هو عىل الرتتيب الواجب احلق عىل ما ينبغي وكام ينبغي بالقدر الذي ينبغي،  

وليس يف اإلمكان أصال أحسن منه، وال أتم وال أكمل، ولو كان وادخره مع القدرة ومل  

د، وظلام يناقض العدل، ولو مل يكن قادرا لكان عجزا يتفضل بفعله لكان بخال يناقض اجلو 

 (2)  يناقض اإلهلية(

أن كل يشء يف  إىل  وهذا املعنى هو الذي وردت به النصوص املقدسة؛ فكلها تشري 

بىاقا   ﴿حمله الصحيح الذي هو أليق به من غريه، كام قال تعاىل: 
اٍت طِ وى امى ْبعى سى لىقى سى الَِّذي خى

ْلِق  ى يِف خى ا تىرى ى ِمْن ُفُطورٍ مى ْل تىرى ى هى اْرِجِع اْلبىرصى اُوٍت فى مْحىِن ِمْن تىفى ، ومل  ( 3)امللك:  ﴾ الرَّ

تكرار النظر، للتأكد من سالمة كل يشء، ووضعه يف حمله  إىل  يكتف بذلك، بل دعا 
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اِسئ ا  ﴿الصحيح، قال تعاىل:  ُ خى ْيكى اْلبىرصى ْب إِلى
لِ نْقى تىنْيِ يى رَّ ى كى ِسريٌ ُثمَّ اْرِجِع اْلبىرصى ُهوى حى   ﴾ وى

 [  4]امللك:  

تبرص حكمته يف كل يشء قدره أو خلقه أو رشعه أو أمر به  إىل   وهلذا يدعو اهلل تعاىل

أو هنى عنه.. وهلذا تأيت الفواصل القرآنية يف املواقف املختلفة، لرتجع كل يشء حلكمة اهلل  

 املقرتنة بقدرته أو عزته أو علمه.. 

فري كل ما حيتاجه صادر من حكمة اهلل، قال  فتصوير اإلنسان يف األرحام، وتو

ِزيُز احْلىكِيُم﴾ )آل   هى إِالَّ ُهوى اْلعى اُء ال إِلى ْيفى يىشى اِم كى ُرُكْم يِف اأْلىْرحى وِّ تعاىل:﴿ ُهوى الَِّذي ُيصى

 (  6عمران: 

الى   ﴿تعاىل: وإحياء املوتى كبدء احلياة كالمها صادران من حكمة اهلل، قال  إِْذ قى وى

الى  ْلبِي قى ئِنَّ قى لىكِْن لِيىْطمى الى بىىلى وى ْ ُتْؤِمْن قى ملى وى
الى أى يِي املْىْوتىى قى ْيفى حُتْ بِّ أىِريِن كى اِهيُم رى فىُخْذ   إِْبرى

ْأتِينى بىٍل ِمنُْهنَّ ُجْزءا  ُثمَّ اْدُعُهنَّ يى ىلى ُكلِّ جى ْل عى ْيكى ُثمَّ اْجعى ُهنَّ إِلى ة  ِمنى الطَّرْيِ فىرُصْ ْعيا   أىْربىعى كى سى

اْعلىْم أىنَّ ا كِيٌم﴾ )البقرة:  هلل وى ِزيٌز حى  ( 260عى

بحكمة اهلل، كام قال  واخللق واإلبداع والتصوير وغريها كلها صادرة ومقرتنة 

ا  ُهوى اهلل   ﴿تعاىل: اِت وى وى امى ا يِف السَّ ُه مى بُِّح لى ُء احْلُْسنىى ُيسى ُه اأْلىْسامى ُر لى وِّ أْلىْرِض  اخْلىالُِق اْلبىاِرُئ املُْصى

ِزيُز احْلىكِيُم﴾ )احلرش:  ُهوى اْلعى  (  24وى

احلكيم(، فالعزة تعني كامل القدرة  )العزيز( باسم اهلل )وهلذا أيضا يقرتن اسم اهلل 

عليه  وهلذا كان من أدب املسيح  ،  والترصف، واحلكمة تعني وضع ذلك يف موضعه املناسب

هْبُ  السالم  ذِّ ِزيُز  قوله يف ختم إجابته لربه:﴿ إِْن ُتعى إِنَّكى أىْنتى اْلعى ُْم فى ْغِفْر هلى إِْن تى ُْم ِعبىاُدكى وى إِهنَّ ْم فى

فإنك أنت الغفور الرحيم( ألن املقام يقتيض عزة الرب  )(، فلم يقل  118احْلىكِيُم﴾ )املائدة: 

 وحكمته ال مغفرته ورمحته.  
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عن اهلل يف   وكل هذه املعاين ـ أهيا املريد الصادق ـ جتعل املؤمن يعيش مطمئنا راضيا 

فهو يعلم أن كل ما يف الكون مؤسس عىل حكمة اهلل وقائم هبا وقائم عليها،   ؛ مجيع أفعاله

 فال ينكر فعال من أفعال اهلل، بل يستدل بأفعال اهلل عىل اهلل. 

بصحبة اهلل احلكيم الذي يضع األمور  صاحب النفس املطمئنة الراضية  وهبذا يعيش  

يليق به، فال فطور يف الكون وال نشاز، بل كل يشء ينطق  دقيقها وجليلها يف موضعه الذي 

 باحلكمة، وخيرب عن دقة الصنع وإتقانه.  

قالت املالئكة عندما أخربها اهلل بأنه يعلم ما ال تعلم:﴿  لذلك ترتقى نفسه لريدد ما  و

لِيُم احْلىكِ  لَّْمتىنىا إِنَّكى أىْنتى اْلعى ا عى نىا إِالَّ مى انىكى ال ِعْلمى لى  ( 32يُم ﴾ )البقرة: ُسْبحى

 ويشمل هذا الشعور كل يشء يف الكون، سواء تعلق بعامل اخللق، أم بعامل األمر..  

، واملتجيل يف  التناسب والتناسق يف الكونأما عالقته بعامل اخللق؛ فإن املؤمن يرى 

بربه،  ولذلك ال تزيده املعارف العلمية إال معرفة الباهرة، اهلل حكمة كل شيئا، دليال عىل 

 وحبا له، وكيف ال يكون كذلك، وهو يرى اللطف اإلهلي يف كل يشء. 

لى اهلل وقد علق بعضهم عىل قوله تعاىل:  عى أىْيُتْم إِْن جى ا  ﴿ ُقْل أىرى د  مى ْ ْيُكُم اللَّْيلى رسى لى إىل   عى

رْيُ ا ٌه غى لى
ْن إِ ِة مى ْوِم اْلِقيىامى ُعونى )  هلل يى  أىفىالى تىْسمى

ٍ
يُكْم بِِضيىاء

ْأتِ لى اهلل 71يى عى أىْيُتْم إِْن جى ْيُكُم    ( ُقْل أىرى لى عى

ا د  مى ْ ارى رسى رْيُ اإىل    النَّهى ٌه غى لى
ْن إِ ِة مى ْوِم اْلِقيىامى ونى )   هلليى ْيٍل تىْسُكُنونى فِيِه أىفىالى ُتْبرِصُ ْأتِيُكْم بِلى (﴾  72يى

اه أكثر  )القصص(، فقال:)ترى لو كان ساقا اإلنسان أقرص أو أطول مما مها.. أو كانت قدم

وترى لو كانت  . تقعرا  أو استدارة.. كيف كان يستطيع أن يقيض حاجته من سري أو عدو. 

يداه بال أصابع، كيف يلتقط ما يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي به أغراضه؟ أليس ذلك دليل  

 ( عىل قصد يوضح قدرة القاصد وحكمته؟

كثر من أن تعد،  إن دالئل مالءمة اإلنسان لبيئته، ألثم عقب عىل ذلك بقوله: )
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فحركات املفاصل والعضالت، وتكوين فقرات العظام.. بل تتغلغل أدلة الرمحة حتى  

تشمل العني، فوجد هلا اجلفن الذي حيميها والرمش الذي يقيها.. وإن تالؤم الكائن مع  

بيئته، ليظهر أوضح يف احليوانات عىل اختالفها، ففيها آيات ناطقات، تسبح بحمد املوجود  

 (ت رمحته األرجاء عىل أتساعها، والكائنات عىل اختالفها الذي عم

ومثل جتيل حكمة اهلل يف عامل اخللق تتجىل حكمته تعاىل يف عامل األمر، وهلذا تقرتن  

بعض ترشيعات اهلل يف القرآن الكريم باألسامء املقتضية لعلم اهلل وحكمته أو لعزة اهلل  

 وحكمته: 

ُكْم    ﴿  : الرتكاتقوله تعاىل تعقيبا عىل أحكام قسمة  ومن ذلك   ُب لى ُْم أىْقرى ال تىْدُرونى أىهير

ة  ِمنى ا كِيام ﴾ )النساء:  هلل إِنَّ ا هلل نىْفعا  فىِريضى يام  حى
لِ انى عى  (  11كى

ْقُتلى   ﴿ :مقادير الكفارات والديات قوله تعقيبا عىل ومثل ذلك  ُْؤِمٍن أىْن يى
انى ملِ ا كى مى وى

ةٌ ُمْؤِمن لَّمى ٌة ُمسى ِديى بىٍة ُمْؤِمنىٍة وى قى تىْحِريُر رى طىأ  فى تىلى ُمْؤِمنا  خى ْن قى مى طىأ  وى ُقوا  إىل    ا  إِالَّ خى دَّ أىْهلِِه إاِلَّ أىْن يىصَّ

يْ  ْوٍم بى انى ِمْن قى إِْن كى بىٍة ُمْؤِمنىٍة وى قى تىْحِريُر رى ُهوى ُمْؤِمٌن فى ُكْم وى ُدوٍّ لى ْوٍم عى انى ِمْن قى ْينىُهْم  فىإِْن كى بى نىُكْم وى

ةٌ  لَّمى ٌة ُمسى ِديى ة  ِمنى  إىل  ِميثىاٌق فى ْوبى نْيِ تى ْيِن ُمتىتىابِعى ْهرى ِْد فىِصيىاُم شى ْ جيى ْن ملى بىٍة ُمْؤِمنىٍة فىمى قى ِريُر رى ْ حتى ِه وى
أىْهلِ

انى اهلل هللا كى كِيام ﴾ )النساء:  وى يام  حى
لِ  ( 92عى

ُة   ﴿ : بجريمة الرسقةقوله تعقيبا عىل العقوبة املرتبطة ومثل ذلك  اِرقى السَّ اِرُق وى السَّ وى

اال  ِمنى ا بىا نىكى سى اء  باِمى كى زى ُامى جى اْقطىُعوا أىْيِدهيى اهلل  هللفى كِيٌم﴾ )املائدة:  وى ِزيٌز حى  ( 38عى

  بدل  )غفور رحيم(بإبدال  ها ؤ قارئا يقرسمع بعض األعراب ى يف هذا أن وومما ير

فقال: ال ولكن ال حيسن   ،فقال: ليس هذا كالم اهلل، فقال: أتكذب بالقرآن ،)عزيز حكيم(

 خطئه فقال عزيز حكيم فقال صدقت. إىل  هذا فرجع القارئ

 وعدم فقه هذه احلكمة هو الذي جر بعض املعارضني هلل أن يقول:  
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 يد بخمس مئني عسجد وديت 

 

 ما باهلا قطعت يف ربع دينار؟  

 تـناقض ـمالـنا إال الســـكوت ـله  

 

ــار  ــا من الن  وأن نعوذ بموالن

 وقد رد عليه بعض الفقهاء بقوله مبينا بعض أرسار احلكم اإلهلية يف هذا الترشيع:   

 عز األمانة أغالها وأرخصها 

 

 ذل اخليانة فافهم حكمة الباري 

ومثل جتيل حكمة اهلل يف اخللق واألمر تتجىل يف أفضاله املختلفة عىل عباده، فإن   

ىلى    ﴿ تعاىل:أساسها حكمة اهلل وعلمه وخربته بعباده، كام قال   اِهيمى عى ا إِْبرى ْينىاهى ُتنىا آتى تِْلكى ُحجَّ وى

لِيٌم﴾ )األ كِيٌم عى بَّكى حى اُء إِنَّ رى ْن نىشى اٍت مى جى رى ْرفىُع دى ْوِمِه نى ةى  83نعام:قى ْكمى
(، وقال:﴿ ُيْؤيِت احْلِ

ُر إِالَّ ُأوُلو اأْلىْلبىاِب﴾ )البقرة:  كَّ ا يىذَّ مى ريا  وى
ثِ رْيا  كى ْد ُأويِتى خى قى ةى فى ْكمى

ْن ُيْؤتى احْلِ مى اُء وى ْن يىشى  (  269مى

ومثل ذلك ما يقبضه اهلل من علم عن عباده، فإنه ال يقبضه إال عمن ال يستحقه أو  

ْعلىُموا ُحُدودى    ﴿تعاىل عن األعراب: قال    ال يطيقه، كام ُر أىاّل يى أىْجدى اقا  وى نِفى در ُكْفرا  وى اُب أىشى اأْلىْعرى

لى اهلل  ا أىْنزى اهلل   مى ُسولِِه وى ىلى رى كِيٌم﴾ )التوبة:  عى يٌم حى
لِ فالبداوة بام تبعثه من قسوة وغلظة  ؛  ( 97عى

 . ال تفهم من العلم إال بام يتناسب مع طبيعتها 

تعاىل عن الذين  وهكذا سائر معامالت اهلل مع عباده بمختلف أصنافهم، قال 

ىلى ا ﴿ يعملون السوء بجهالة: ُة عى ُتوُبونى ِمْن   هللإِنَّامى التَّْوبى ٍة ُثمَّ يى الى هى وءى بِجى ُلونى السر ْعمى لِلَِّذينى يى

ُتوُب اهلل ئِكى يى ِريٍب فىُأولى انى اهلل قى كى ْيِهْم وى لى يام  حى  عى
لِ  ( 17كِيام ﴾ )النساء:عى

ْونى أِلىْمِر ا ُرونى ُمْرجى آخى ُتوُب   هللوقال عن املرجون ألمر اهلل:﴿ وى ا يى إِمَّ هُبُْم وى ذِّ ا ُيعى إِمَّ

ْيِهمْ  لى اهلل _عى كِيٌم﴾ )التوبة:  وى يٌم حى
لِ  ( 106عى

وهكذا األمر يف تدبري اهلل لألحداث والتواريخ، فهي تواريخ منظمة بحكمة اهلل ال  

ٍه إِالَّ اهلل﴿  للعشوائية أو الصدفة جمال فيها  ا ِمْن إِلى مى ُص احْلىقر وى صى ُوى اْلقى ا هلى ذى إِنَّ ا إِنَّ هى ُوى   هلل وى هلى

ِزيُز احْلىكِيُم﴾ )آل عمران:   (  62اْلعى
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هذهـ  أهيا املريد الصادقـ  هي العالقة األوىل بني احلكمة والقدرة، أما العالقة الثانية؛  

 صا التفريق بني نوعني من القدرة اإلهلية:  فيقصد هبا احلكامء خصو

أوالمها: القدرة املبارشة، والتي ال تالحظ األسباب، والتي قد تدخل ضمن  

اخلوارق، ومن أمثلتها املعجزات والكرامات التي حتصل خارج عامل األسباب.. ويطلقون  

 عليها ]القدرة[، أو ]عامل القدرة[

الوسائط، والتي أريد من خالهلا اختبار اخللق،  والثانية: القدرة املرتبطة باألسباب و

وهل يعيدون األسباب خلالقها احلقيقي، أم يعيدوهنا لبعضها بعضا؛ فينشغلوا باألسباب  

 عن املسبب. 

األسباب  إىل  جتاوز النظر إىل  وإىل هذا اإلشارة باآليات الكثرية التي تدعو املؤمنني 

والسقي  عن عملية احلرث والزرع  قال تعاىلاملسبب واخلالق احلقيقي، كام إىل  للوصول

ُرُثونى ) ﴿ نفسه: إىل  التي ينسبها كل إنسانوغريها من األمور  ْ ا حتى أىْيُتْم مى رى ( أىأىْنُتْم  63أىفى

اِرُعونى )  ُه أىْم نىْحُن الزَّ ُعونى ْزرى ُهونى )64تى كَّ ْلُتْم تىفى ا فىظى ْلنىاُه ُحطىام  ىعى اُء جلى ْو نىشى ُمونى  ( إِنَّا ملىُ 65( لى ْغرى

ُْروُمونى )66) ْل نىْحُن حمى ُبونى ) 67( بى ْيُتُم املْىاءى الَِّذي تىرْشى أى رى ْلُتُموُه ِمنى املُْْزِن أىْم  68( أىفى ( أىأىْنُتْم أىْنزى

لىْوالى تىْشُكُرونى ) 69نىْحُن املُْنِْزُلونى ) ا فى اج  ْلنىاُه ُأجى عى اُء جى ْو نىشى ْيُتُم النَّارى الَّ 70( لى أى رى تِي ُتوُرونى  ( أىفى

ا أىْم نىْحُن املُْنِْشُئونى ) 71) ى هتى رى جى ْأُتْم شى ا لِْلُمْقِوينى  72( أىأىْنُتْم أىْنشى تىاع  مى ة  وى رى
ا تىْذكِ ْلنىاهى عى ( نىْحُن جى

املطلق مع كل يشء،   اهلل تعاىل  حضور إىل  ، وهي تشري[74 -  63]الواقعة:  ﴾ (73)

 لوحيد لكل حركة أو سكنة يف الوجود. ترصيفه لكل يشء.. بل عن كونه هو الفاعل او

لىكِنَّ  ﴿:  ومثله قوله تعاىل يف جهاد املؤمنني ضد الظاملني واملستكربين  ْقُتُلوُهْم وى لىْم تى فى

لىكِنَّ ا هللا ْيتى وى مى ْيتى إِْذ رى مى ا رى مى تىلىُهْم وى مىى هللقى الذي  تعاىل خيرب أنه [، فاهلل 17]األنفال:  ﴾ رى

 لذي رماهم بام رماهم من سهام. .. وهو اهمقتل من قتل من
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وهكذا؛ فإن املؤمنني الصادقني ال حتجبهم األسباب، وال الوسائط، بل يعتربون  

الوقوف عندها، وإرجاع األمور إليها رشكا باهلل تعاىل، من غري أن ينكروها؛ فمنكر  

 األسباب جاحد ملن سببها. 

بل نص القرآن  ون، وهلذا كان أكرب القوادح يف التوحيد نسبة أحداث الكون للك

ُوا اتعاىل:﴿  الكريم عىل كونه رشكا، قال  عى ُبوا يِف اْلُفْلِك دى
كِ ا رى إِذى لىامَّ  هللفى ينى فى ُه الدِّ خُمْلِِصنيى لى

اُهمْ  ُكونى إىل  نىجَّ ا ُهْم ُيرْشِ ِّ إِذى  (  65)العنكبوت: ﴾ اْلربى

من  ة: )وقد قال بعض احلكامء يبني ما ينكشف ألصحاب النفوس املطمئنة الراضي

واهلواء ال يتحّرك بنفسه ما مل   ،انكشف له أمر العلم كام هو عليه علم أّن الريح هو اهلواء 

املحرك األّول الذي ال حمّرك له وال  إىل  أن ينتهي إىل  حيّركه حمّرك، وكذلك حمّركه، وهكذا

  (1)هو متحرك يف نفسه عز وجل(

تسمية اهلل تعاىل عند كل يشء، باعتباره صاحبه،  إىل  يرد يف النصوص الدعوة وهلذا 

ا بِْسِم اوحمركه، قال تعاىل:  يهى
ُبوا فِ الى اْركى قى ِحيمٌ  هلل ﴿ وى ُفوٌر رى غى يبِّ لى ا إِنَّ رى اهى ُمْرسى ا وى اهى ْرى ﴾  جمى

 . تعاىل ( فمجرى السفينة ومرساها من اهلل 41)هود:

بُِّكْم  ﴿ لِتىْستىُووا عى ومثل ذلك قوله يف األنعام وركوهبا:  ةى رى ىلى ُظُهوِرِه ُثمَّ تىْذُكُروا نِْعمى

ُه ُمْقِرننِيى  ا ُكنَّا لى مى ا وى ذى نىا هى رى لى خَّ انى الَِّذي سى تىُقوُلوا ُسْبحى ْيِه وى لى ْيُتْم عى ا اْستىوى  (  13)الزخرف: ﴾ إِذى

فاألنعام مسخرة ـ كام تنص اآلية ـ وهي لذلك تسري بأمر اهلل، وتتحرك بترصيف اهلل،  

 املأمور. إىل  اآلمر ال إىل   قل هو الذي يلجأوالعا 

وكل هذه املعاين متأل النفس الراضية بالكثري من املشاعر السامية، ومنها شعورها  

ْسأىُلُه  ترى اهلل تعاىل،  باألنس حني   وهو جييب احلاجات املختلفة للكائنات، كام قال تعاىل:﴿ يى
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ْوٍم  اأْلىْرِض ُكلَّ يى اِت وى وى امى ْن يِف السَّ ْأنٍ مى  (29)الرمحن:﴾ ُهوى يِف شى

وردت النصوص الكثرية تنهى عن سب  ، وهلذا ومنها التأدب مع الكون، واحرتامه

 الريح أو الناقة أو الدهر ألن كل ذلك من اهلل. 

سب الزمان والدهر، الذي يعني تقلبات احلوادث يف أحاديث  عن فقد ورد النهي 

آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر   قال اهلل عز وجل يؤذيني ابن): ، كقوله كثرية

 (1) أقلب الليل والنهار(

 (2) ال تسموا العنب الكرم وال تقولوا خيبة الدهر فإن اهلل هو الدهر()وقال: 

إن اهلل عز وجل قال استقرضت عبدي فلم يقرضني وسبني عبدي وال  : )وقال

  (3)يدري يقول وادهراه وادهراه وأنا الدهر(

عن سب الريح، وأخرب بأهنا ال تتحرك حسب رغبتها، وإنام تتحرك هبدي   وهنى 

ال  )فقال:  أن رجال لعن الريح عند النبي فقد روي الوحي اإلهلي الذي يسري كل يشء، 

  (4)تلعن الريح فإهنا مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه(

الريح من روح اهلل، فروح  )ها، فقال:الطريقة الصحيحة يف التعامل مع وعلمنا 

اهلل تأيت بالرمحة وتأيت بالعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهلل خريها واستعيذوا باهلل  

  (5)من رشها(

عقوبة من يسب بعض هذه الكائنات التي ال متلك من أمر نفسها شيئا،    وقد ذكر  

 
 رواه البخاري ومسلم.( 1)

 رواه مسلم.( 2)

 رواه ابن جرير واحلاكم.( 3)

 رواه أبو داود والرتمذي.( 4)

 رواه البخاري يف األدب، وأبو داود واحلاكم.( 5)
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ال  ): مجال فلعنته، فقال هلا النبي وهي عدم جواز االنتفاع هبا، فعن عائشة أهنا ركبت 

 ويف ذلك أبلغ التحذير من التطاول عىل خلق اهلل. ، (1) تركبيه(

احتقار البعوض الذي قد يؤذينا بلسعه، قال  النصوص املقدسة تنهانا عن  بل إن

ا  هلل تعاىل:﴿ إِنَّ ا هى ْوقى ة  فىامى فى ا بىُعوضى ثىال  مى بى مى ْستىْحيِي أىْن يىرْضِ  ( 26رة:  )البق ﴾  ال يى

بل إن القرآن الكريم ينبه الذين حيتقرون بيت العنكبوت أن بيوهتم أوهن، قال  

ىُذوا ِمْن ُدوِن ا ِذينى اختَّ ثىُل الَّ نى   هللتعاىل:﴿ مى إِنَّ أىْوهى ْيتا  وى ْت بى ىذى ُبوِت اختَّ نْكى ثىِل اْلعى مى أىْولِيىاءى كى

عْ  اُنوا يى ْو كى ُبوِت لى نْكى بىْيُت اْلعى  (  41)العنكبوت: ﴾ لىُمونى اْلُبُيوِت لى

ا  إىل  وينبه الذين حيتقرون الذباب ما يشري إليه من نواحي ضعفهم، قال تعاىل:﴿ يى

ِذينى تىْدُعونى ِمْن ُدوِن ا ُه إِنَّ الَّ اْستىِمُعوا لى ثىٌل فى بى مى ىا النَّاُس رُضِ ِو   هللأىهير لى ابا  وى ُْلُقوا ُذبى ْن خيى لى

املْىْطُلوُب  ُعفى الطَّالُِب وى ْستىنِْقُذوُه ِمنُْه ضى ْيئا  ال يى بىاُب شى ْسُلْبُهُم الذر إِْن يى ُه وى ُعوا لى ﴾  اْجتىمى

 (  73)احلج:

وهي  ؛ ومن نتائج هذه النظرة السامية: الراحة من منازعة األقدار اكتفاء بتقدير اهلل

لعامل بترصيف اهلل للكائنات ال حيزن ما حيصل له منها، أو ما يفوته من  نتيجة مهمة، فإن ا

منافعها، ألن سبب احلزن هو فوات املقدور عليه، أما ما يعتقد استحالته فإن نفس استحالته  

 تعزيه عن عدم حصوله عليه. 

فبفضل  فلذلك ال خياف مالك عىل ملكه، ما دام اهلل هو مؤيت امللك ونازعه، فإن أتى  

مَّ  لهاهلل، وإن ذهب فبقدرة اهلل، ولن تستطيع قوة يف العامل نزعه أو تثبيته، قال تعاىل:﴿ ُقِل ال

ْن تى  ُتِذلر مى اُء وى ْن تىشى ُتِعزر مى اُء وى نِْزُع املُْْلكى مِمَّْن تىشى تى اُء وى ْن تىشى الِكى املُْْلِك ُتْؤيِت املُْْلكى مى اُء بِيىِدكى  مى شى

ِديرٌ اخْلىرْيُ إِنَّكى   قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى  ( 26)آل عمران: ﴾  عى
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ِ
ء امى ْرُزُقُكْم ِمنى السَّ ْن يى وال خياف عىل رزقه ما دام اهلل هو الرازق قال تعاىل:﴿ ُقْل مى

خُيِْرُج املْىيِّتى ِمنى  ْن خُيِْرُج احْلىيَّ ِمنى املْىيِِّت وى مى ارى وى اأْلىْبصى ْمعى وى ْملُِك السَّ ْن يى اأْلىْرِض أىمَّ احْلىيِّ   وى

يىُقوُلونى اهلل ُر اأْلىْمرى فىسى بِّ ْن ُيدى مى تَُّقونى   وى ُقْل أىفىال تى  (  31)يونس: ﴾ فى

ا    ّ وال خياف الرض، وال يرجو النفع من غريه، قال تعاىل:﴿ ُقْل ال أىْملُِك لِنىْفيِس رضى

اءى اهلل ا شى ال نىْفعا  إِالَّ مى ُلهُ   وى اءى أىجى ا جى ٌل إِذى ٍة أىجى ْستىْقِدُمونى لُِكلِّ ُأمَّ ال يى ة  وى اعى ْستىْأِخُرونى سى ﴾  ْم فىال يى

 (  49)يونس:

التأثري  ، كام عرب عن ذلك بعض احلكامء فقال مبينا وهكذا يف مجيع شؤون حياته

النفيس هلذه املعارف:).. أن ينكشف لك أن ال فاعل إال اهلل تعاىل، وأن كل موجود من خلق  

غري ذلك مما ينطلق عليه اسم فاملنفرد  إىل  ر ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفق 

غريه،  إىل    بإبداعه واخرتاعه هو اهلل عز وجل ال رشيك له فيه، وإذا انكشف لك هذا مل تنظر

بل كان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك، فإنه الفاعل عىل االنفراد دون  

ن ملكوت السموات واألرض،  غريه، وما سواه مسخرون ال استقالل هلم بتحريك ذّرة م

  (1)وإذا انفتحت لك أبواب املكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا  أتم من املشاهدة بالبرص(

وهذه املعارف إذا انصبغ هبا كيان اإلنسان وتوحد قلبه عند النظر للكون أو التعامل  

ألن مصدر القلق  ، معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة والسعادة والطمأنينة

طراب هو الشتات الذي حيصل يف اإلنسان نتيجة رؤية األشياء قائمة بذاهتا، فتتوزع  واالض

يف نفسه الرغبة منها أو الرهبة، وهي متناقضة خمتلفة، فيحصل فيه من التناقض بحسبام يف  

 أما إذا رآها مجيعا بيد اهلل، فإن قلبه يتوحد مع اهلل. ، األشياء من تناقض 

الكون، وطلب األشياء من اهلل  إىل    اهلل الإىل    ة: اللجوءومن نتائج هذه النظرة السامي
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 . املأمور إىل    ومن احلامقة أن نرتك اآلمر ونتوجه ،  ال من األشياء، فاهلل هو املترصف ال األشياء 

الريح يضاهي  إىل  )التفات العبد يف النجاةوقد رضب بعضهم لذلك مثاال فقال: 

ا  بالعفو عنه وختليته، فأخذ يشتغل بذكر احلرب  التفات من أخذ لتحز رقبته فكتب امللك توقيع

والكاغد والقلم الذي به كتب التوقيع يقول: لوال القلم ملا ختلصت، فريى نجاته من القلم  

  (1)ال من حمّرك القلم وهو غاية اجلهل(

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تتحقق هبذه املعارف  

من تلك املشاعر السامية؛ فتصحب ربك باألدب واألنس والفرح   العميقة، لتنال حظك

 والسعادة.. ولرتى كل يشء بصورته اجلميلة التي خلقه عليها.
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 التفرد والوسيلة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تذكر يل بعض املقوالت الواردة يف كتب السلوك  

األسباب، وعدم االنشغال أو االشتغال هبا،  التجرد التام، وترك إىل  والتزكية، والتي تدعو

واعتبار ذلك قادحا يف التوحيد، وداال عىل اهلمة الدنية، والتي ال يتخلص منها إال من اعتمد  

 عىل اهلل وحده. 

وذكرت يل بعض القصص يف ذلك، والتي تعرض فيها بعض املتجردين ملهالك  

أن توىل اهلل  إىل    يدهم وتوكلهم كادت تودي هبم، ولكنهم مع ذلك ظلوا عىل جتريدهم وتوح

 تعاىل إنقاذهم كرامة منه، ومن غري أسباب معلومة. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن التفريد والتجريد والتوحيد الذي يتحدث  

عنه احلكامء ال ينايف األخذ باألسباب والوسائل، وال العمل بام تتطلبه، بل هو من األدب  

 مع اهلل تعاىل. 

مثال أستاذ كلف تالميذه باالستعانة ببعضهم بعضا يف القيام بام يكلفهم    ومثال ذلك

به من وظائف، وحتى يتمكنوا من فهم دروسهم جيدا، لكن بعض التالميذ رغب عن  

تالميذه، مع أن  إىل  ذلك، وأخرب أستاذه أنه ال يمكن هلمته العلية أن ترتك األستاذ وتذهب 

 التالميذ ليسوا سوى صنيعة لألستاذ.

وهذا سوء أدب مع األستاذ، ألن التلميذ املحرتم هو الذي يقوم بكل ما ُيكلَّف به  

لعلمه أن أستاذه ال يريد له إال اخلري، ولذلك ال يعارضه، وال يعقب عىل قوله، بل يفعل كل  

 ما يطلبه منه، وبكل تسليم وسكون وخضوع. 

مراعاة التوحيد،  إىل  وهكذا األمر مع توجيهات اهلل تعاىل لعباده؛ فهي كام تدعونا 
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األخذ باألسباب واستعامهلا، من  إىل  وكون اهلل تعاىل هو املدبر لكل يشء، تدعونا كذلك

 دون االعتامد عليها، بل االعتامد عىل اهلل تعاىل وحده. 

  قدرة اهلل املطلقة وهلذا يرد يف القرآن الكريم اجلمع بني التوحيد واألسباب، أو بني 

، ليخرب أن القدرة ال تتناىف مع احلكمة، والتوحيد ال يتناىف مع  والوسائط التي استعملها 

 األسباب. 

رتتب األسباب عىل بعضها، فقد جعل املطر سببا  ومن األمثلة عىل ذلك ذكره ل 

لى اهلل ﴿إلنبات النبات، كام قال تعاىل:   ا أىْنزى مى ْوهِتىا   وى أىْحيىا بِِه األرض بىْعدى مى  فى
ٍ
اء  ِمْن مى

ِ
ء امى ِمنى السَّ

ابَّةٍ وى  ا ِمْن ُكلِّ دى يهى
(، وبذلك فإن البحث يف أسباب املطر ال ينايف اإليامن  164)البقرة:    ﴾بىثَّ فِ

 باهلل.. بل إنه من دواعي اإليامن باهلل.. فاهلل يأمرنا بالنظر يف خلقه، لالعتبار واالستثامر. 

طاع  وهكذا نرى القرآن الكريم يذكر عن ذي القرنني مراعاته لألسباب، وكيف است

ُثمَّ  ﴿ هبا أن يطور تقنيات كثرية استفادت هبا الشعوب التي حكمها، أو خدمها، قال تعاىل: 

بىب ا )  ُهونى قىْوال   92أىْتبىعى سى ْفقى اُدونى يى ا الى يىكى ْوم  دى ِمْن ُدوهِنِامى قى جى ْيِن وى دَّ نْيى السَّ لىغى بى ا بى تَّى إِذى ( حى

ْرنىنْيِ إِنَّ 93) ا اْلقى اذى اُلوا يى ا  ( قى ْرج  ُل لىكى خى ْل نىْجعى ْأُجوجى ُمْفِسُدونى يِف األرض فىهى مى ْأُجوجى وى يى

ا ) دًّ ْينىُهْم سى بى ْينىنىا وى لى بى عى ْ ىلى أىْن جتى ْينىُكْم  94عى ْل بى ٍة أىْجعى أىِعيُنويِن بُِقوَّ رْيٌ فى يبِّ خى يِه رى
نِّي فِ كَّ ا مى الى مى ( قى

ا ) ْدم  ْينىُهْم رى بى رى احْلى 95وى ُه  ( آُتويِن ُزبى لى عى ا جى تَّى إِذى الى اْنُفُخوا حى نْيِ قى فى دى نْيى الصَّ ى بى اوى ا سى تَّى إِذى ِديِد حى

ا ) ْيِه ِقْطر  لى الى آُتويِن ُأْفِرْغ عى ا قى ْقب ا ) 96نىار  ُه نى ا اْستىطىاُعوا لى مى ُروُه وى ْظهى   ﴾ (97( فىامى اْسطىاُعوا أىْن يى

 [ 97  -  92]الكهف:  

يف األسباب احتقارا  لتوحيدية ال تستدعي تعطيل البحث  وهبذا فإن الرؤية اإليامنية ا 

تقف عندها، وإنام تعرب  ، ولكنها ال ا ، وتبحث فيها تؤمن هبهلا، وتغليبا للقدرة اإلهلية، وإنام 

 . اخلالق القادر عىل كل يشء إىل  منها 
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وهلذا ترد األوامر الكثرية يف النصوص املقدسة باألخذ باألسباب، واالحتياط يف  

أن اهلل تعاىل هو احلافظ للمؤمنني إال أنه يأمرهم بأن يأخذوا حذرهم   ذلك، فمع

يىِميُلونى  ﴿وأسلحتهم، قال تعاىل:  تُِكْم فى أىْمتِعى تُِكْم وى ْن أىْسلِحى ْغُفُلونى عى ْو تى ُروا لى فى ِذينى كى دَّ الَّ وى

انى بُِكْم أىذ   ْيُكْم إِْن كى لى الى ُجنىاحى عى ة  وى اِحدى ْيلىة  وى ْيُكْم مى لى ُعوا  عى ْرىضى أىْن تىضى ٍر أىْو ُكنُْتْم مى طى ى ِمْن مى

ُكْم إِنَّ ا ُخُذوا ِحْذرى تىُكْم وى ا ُمِهين ا  هللأىْسلِحى اب  ذى ِرينى عى
افِ دَّ لِْلكى  ( 102)النساء:    ﴾أىعى

ويأمرهم بأن يعدوا العدة الكافية، ويستعدوا االستعداد الالزم ملواجهة الظلمة  

ِمْن  ﴿صاهلم، قال تعاىل:  واملستكربين الذين يريدون استئ ٍة وى ا اْستىطىْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُْم مى وا هلى أىِعدر وى

ُدوَّ ا  اِط اخْلىْيِل ُتْرِهُبونى بِِه عى ُُم اهلل  هللِربى ْعلىُموهنى ِرينى ِمْن ُدوهِنِْم ال تى آخى ُكْم وى ُدوَّ عى ا   وى مى ْعلىُمُهْم وى يى

بِيِل ا  يِف سى
ٍ
ء ْ فَّ إِ   هللُتنِْفُقوا ِمْن يشى أىْنُتْم ال ُتْظلىُمونى ُيوى ْيُكْم وى  ( 60:)األنفال ﴾ لى

ويأمر أولئك الذين تومهوا أن الرحلة للحج تستدعي التجرد والتوكل وعدم األخذ  

ى﴿باألسباب، وعدم أخذ الزاد، فقال:   اِد التَّْقوى رْيى الزَّ ُدوا فىإِنَّ خى وَّ تىزى  ( 197)البقرة: ﴾ وى

ألن اهلل  غريها،  إىل    واحليطة واالستعداد  بأخذ الزاد والعاقل هو الذي يعرب من األمر  

تعاىل جعل كل ذلك وسيلة لتحقق احلاجات املختلفة.. والذي يريد أن يتخلص من ذلك  

 .  .قوانني خاصة تنسخ قوانني الكونيريد لنفسه  

.. فإن شاء  رقها لنا ه، أو نطلب منه أن خياألدب مع اهلل أن ال نخرق سننولذلك كان 

. ولكنه  .العال  السموات إىل  النبي عرج بوهلذا . .، فذلك له بفضله  اهلل أن خيرقها لنا 

. ومل يلح له أن يطلب من اهلل أن يرسل الرباق  .اهلجرة متخفيا يقطع الصحاريإىل  اضطر

 ليضعه يف املدينة. 

احلال التي وجدوا   وهلذا ذم اهلل تعاىل أولئك الذين كان بإمكاهنم أن خيرجوا من

ُة ظىاملِِي أىْنُفِسِهْم  أنفسهم عليها، لكنهم قرصوا أو أبوا، قال تعاىل:   اُهُم املْىالئِكى فَّ ِذينى تىوى ﴿إِنَّ الَّ
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ْ تىُكْن أىْرُض ا ملى
اُلوا أى ِفنيى يِف اأْلىْرِض قى اُلوا ُكنَّا ُمْستىْضعى يمى ُكنُْتْم قى

اُلوا فِ اِجُروا   هللقى ُتهى ة  فى اِسعى وى

ِصريا ﴾ )النساء: ْت مى اءى سى نَُّم وى هى اُهْم جى ْأوى ئِكى مى ا فىُأولى يهى
 ( 97فِ

خثعم، فاعتصم ناس منهم  إىل  رسّيةبعث  رسول اهلل وقد ورد يف احلديث أن 

أنا بريء من كّل مسلم يقيم بني  )قال: ف بالّسجود فأرسع فيهم القتل، فبلغ ذلك النّبّي 

 (1)  (أظهر املرشكني

سري الرسل عليهم السالم الواردة يف القرآن  ـ أهيا املريد الصادق ـ  تتبعتوهكذا لو 

مل يستخدموا تلك  إال أهنم املعجزات، من الكرامات وهلم اهلل أتاح الكريم جتد أهنم مع ما 

، بل مارسوا أدوارهم  يف مواجهة أعدائهم، أو فيام يتعرضون له من البالء الصالحيات

 ومل يدخلوا أي قوة غيبية فيها، حتى يكونوا أسوة لغريهم.  الرسالية بجهودهم البرشية،

  بيت املقدس يف حلظات معدودات، وعرج به إىل  الذي أرسى اهلل به فرسول اهلل 

إىل   السموات العال يف ليلة واحدة، مل يستعمل الرباق، وال أي وسيلة غيبية عندما هاجر إىل 

الناس، وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون أسوة  املدينة املنورة، بل هاجر إليها كسائر 

 لغريه من الدعاة. 

وهكذا كان يقاوم هجامت أعدائه بام أتيح له من سالح، ومن عدد قليل، وعدة  

قليلة، ومل يستعمل الوسائل الغيبية املتاحة له، إال إذا أراد اهلل ذلك، ولذلك حصل نوع من  

يف اإلمكان أال حيصل ذلك كله لو أن رسول   اهلزيمة يوم أحد، واستشهد عمه محزة، وكان 

استخدم ما أتيح له من والية تكوينية، ومن دعاء مستجاب، لكنه مل يفعل، ألن اهلل   اهلل 

 تعاىل جعله أسوة لألمة، بل للبرش مجيعا. 

وهلذا كله ورد يف احلديث عدم استجابة اهلل تعاىل لدعاء من قدر عىل أن خيرج من  

 
 ( 1604الرتمذي )( 2645أبو داود حديث )( 1)
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متي ال يستجاب هلم  أإن أصنافا من ): أنه قال ل، فعن رسول اهلل البالء، لكنه مل يفع

دعاؤهم: رجل يدعو عىل والديه، ورجل يدعو عىل غريم ذهب له بامله فلم يكتب عليه ومل  

وجّل ختلية سبيلها بيده، ورجل يقعد    وقد جعل اهلل عزّ   امرأتهيشهد عليه، ورجل يدعو عىل  

وجّل له: عبدي   خيرج وال يطلب الرزق، فيقول اهلل عزّ رزقني، وال ايف بيته ويقول: يا رب 

رض، بجوارح صحيحة، فتكون قد  الطلب والترصف يف األإىل  أمل أجعل لك السبيل

أعذرت فيام بيني وبينك يف الطلب التباع أمري، ولكيال تكون كال عىل أهلك، فإن شئت  

ماال كثريا فأنفقه  رزقتك، وإن شئت قرتت عليك، وأنت معذور عندي، ورجل رزقه اهلل 

وجّل: أمل أرزقك رزقا واسعا، فهال اقتصدت   ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني، فيقول اهلل عزّ 

  (1) (فيه كام أمرتك، ومل ترسف، وقد هنيتك عن االرساف؟ ورجل يدعو يف قطيعة رحم 

وهلذا حذر أئمة اهلدى من تلك الظاهرة التي وقعت يف املجتمعات اإلسالمية نتيجة  

ثر برهبان النصارى وغريهم، حيث أصبح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزق، انتظارا  التأ

قال:  ف: أصابته احلاجة، له  قيللفضل اهلل، فقد روي عن اإلمام الصادق أنه سئل عن رجل  

فام يصنع اليوم؟ قيل: يف البيت يعبد ربه، قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه،  

 (2) (للذي يقوته أشد عبادة منه واهلل : )فقال

ع طلب الرزق من حّله : ) وقال واعقل راحلتك   ،فإّنه عون لك عىل دينك ، ال تىدى

 (3)(وتوّكل

أن بعضهم أنكر عىل اإلمام السجاد حاجته وفاقته، وعدم قدرته عىل تسديد  روي و

 
 .  67/  5الكايف: ( 1)

 .  889/  324: 6التهذيب ( 2)

 . 1/196، وأمايل الطويس 68/138بحار األنوار: ( 3)
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ألرض وكّل  بعض حاجات املسلمني املادية، وقال: )عجبا هلؤالء يّدعون مّرة أّن السامء وا

ء من طلباهتم، ثّم يعرتفون أخرى بالعجز عن  ء يطيعهم، وأّن اهلل ال يرّدهم عن يش يش 

إصالح حال خواّص إخواهنم(، فرد عليه اإلمام السجاد بقوله: )هكذا قالت قريش للنبي  

 بيت املقدس ويشاهد ما فيه من آثار األنبياء من مّكة ويرجع إليها يف  إىل  : كيف يميض

املدينة إاّل يف اثني عرش يوما؟! وذلك حني هاجر  إىل    حدة من ال يقدر أن يبلغ من مكةليلة وا

منها.. جهلوا واهلل أمر اهلل وأمر أوليائه معه، إّن املراتب الرفيعة ال تنال إاّل بالتسليم هلل جّل  

املحن واملكاره  ثناؤه، وترك االقرتاح عليه، والرضا بام يدبرهم به، إّن أولياء اهلل صربوا عىل  

صربا مل يساوهم فيه غريهم، فجازاهم اهلل عّز وجّل عن ذلك بأن أوجب هلم نجح مجيع  

 (1)(طلباهتم، لكنّهم مع ذلك ال يريدون منه إاّل ما يريده هلم

، واعتربوا خالفه خالفا للسنة، وقد قال بعضهم  احلكامءعىل هذه املعاين اتفق كل و

ل ترك الكسب بالبدن وترك التدبري بالقلب والسقوط  )قد يظن أن معنى التوكيف ذلك: 

عىل األرض كاخلرقة امللقاة، وكاللحم عىل الوضم، وهذا ظن اجلهال، فإن ذلك حرام يف  

الرشع، والرشع قد أثنى عىل املتوكلني، فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات  

 (2)الدين؟(

وتواكل بحجة أن الرزق يطلب العبد كام  فيمن ترك الطلب والسعى، قال آخر و

يطلبوا، حترزا من الطمع وفساد  )إن كانوا قعدوا ينبغى هلم أن يقوموا وأن  يطلبه أجله:

، فهذا تارك للسبيل  هللاالقلب، فال يضيع حق الزوجة والولد، برغم أن أرزاقهم عىل 

 
 .367أمايل الصدوق: ( 1)

 .4/265اإلحياء: ( 2)
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ُه ِرْزُقُهنَّ  ىلى املْىْوُلوِد لى عى هُتُنَّ بِاملْىْعُروِف ﴾ )البقرة:  والسنة، لقوله تعاىل:﴿ وى كِْسوى  (1) (233وى

طعن )من طعن ىف احلركة، فقد طعن ىف السنة، ومن طعن ىف التوكل فقد  قال آخر:  و

 (2)حاله فال يرتكن سنته(، والكسب سنته، فمن بقى عىل    ي ىف اإليامن، والتوكل حال النب

  ، السعي للرزق يتعارض مع التوكلإن هناك أقواما  كثرية يزعمون أن )  : وقال آخر

  (3)(وهم يف الواقع إنام جهلوا حقيقة السنة ورس األنبياء يف كل زمان مما يرويه لنا القرآن 

ألن التوكل هو االعتامد عىل اهلل تعاىل وهو من   :التوكل ال ينايف السبب )وقال آخر: 

ا بقلبه عىل اهلل تعاىل  فإذا كان اإلنسان معتمد ،والسبب من أعامل اجلوارح ،أعامل القلب 

  (4)(ويعتقد أن اهلل تعاىل خيلق الرزق عند السبب  ، يرى األمور كلها من اهلل تعاىل

وهو الفاعل من خلف   ،األسباب كلها حجب وأستار دون وجه احلق)وقال آخر: 

إذ هي مقتَض    ،.. إنام جاءت باعتبار األسباب العادية والرشعية... والرشائع كلها .أستارها 

ومن أسامئه تعاىل   ، وترك األسباب مقتَض القدرة ، ومن أسامئه تعاىل احلكيم ، مةاحلك

والكامل يف اعتبار   ،تعطيل لآلخر واملعطل هالك ، والوقوف مع أحد االسمني ..القادر

 (5)(االسمني عىل وجه ال يناقض التوحيد 

األسباب ال  الرسل عليهم السالم والعارفون إنام يأمرون برفع حكم )وقال آخر: 

  ، بل يأمرون بإثبات عينها من حني أن األسباب وضعها وأثبتها احلكيم العليم .برفع عينها 

فمن طلب رفع العوائد اجلارية واألسباب العادية فقد أساء األدب    ؛بام جيريه ويثبته سبحانه

 
 .168رتمذى، صآداب املريدين وبيان الكسب، للحكيم ال( 1)

 .465طبقات الصوفية، ص( 2)

 . 183عبد احلليم حممود، أستاذ السائرين احلارث بن أسد املحاسبي، ص ( 3)

 .144ص ( 2حياة القلوب يف كيفية الوصول إىل املحبوب )هامش قوت القلوب ج ( 4)

 .151ص  1عبد القادر اجلزائري، املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشاد، ج ( 5)
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فالذي يثبت العادات واألسباب عىل   ...هو منازع وليس بمواصل وال صاحب ...وجهل

 (1)(ألنه يشهد احلق تعاىل فيها  ،هو العارف باهلل ،  يناقض التوحيدوجه ال 

ما أرسل رسول وال نزلت    ، ولوال مراعاة حكمة األسباب ومالحظتها )وقال آخر:  

 (2)(وال كان أمر وال هني من اهلل تعاىل ورسله عليهم السالم ، رشيعة

املخلوقات ليظهر عندها ال هبا مجيع  األسباب التي وضعها اهلل تعاىل يف )وقال آخر:  

.. واهلل تعاىل مع كل يشء خيلق له مقتضاه عىل كل حال من األشياء النافعة  .التأثريات

  . األشياء نسبة جمازيةإىل  فلهذا صحت نسبة التأثري ،واألشياء املرضة وال تأثري لِشء أصال  

فيه أصال  سواء كانت األسباب  وهو أمر حق ال شبهة    ،وإىل املؤثر احلق سبحانه نسبة حقيقية 

كالطاعات أسباب للخري واملعايص أسباب للرش أو كانت األسباب عادية   ،رشعية

.. فالتمسك بالرشيعة وحدها  . .. أو كانت األسباب عقلية كالفكر والنظر .كالسكني للقطع 

واملتمسك باحلقيقة فقط هو املتمسك باهلل تعاىل وحده بدون أسباب   ،هو التمسك جمازا  

  لكن الطريق األول وحده موصل  . أصال  من حيث نسبة التأثري إليه سبحانه نسبة حقيقية 

،  ونسبة املكان واجلهة إليه تعاىل ،وإىل التجسيم يف حقه سبحانه ،الرشك باهلل تعاىل إىل 

الزندقة واإلحلاد ونفي الرشيعة والدخول يف الباطنية  إىل  والطريق الثاين وحده موصل 

  : وأهل الطريق الثاين وحده قوله سبحانه  ، أهل الطريق األول وحدهويصدق عىل   .املحضة

لِكى ِمنُْكْم إِالَّ ِخْزٌي يِف   ﴿ ُل ذى ْفعى ْن يى اُء مى زى تىْكُفُرونى بِبىْعٍض فىامى جى تىاِب وى
ُتْؤِمنُونى بِبىْعِض اْلكِ أىفى

درونى  ِة ُيرى ْومى اْلِقيىامى يى ْنيىا وى ا اهللإىل    احْلىيىاِة الدر مى اِب وى ذى دِّ اْلعى ُلونى   أىشى امَّ تىْعمى ٍل عى
افِ [  85]البقرة:    ﴾بِغى

فيتمسك   ،وبالتحقيق بالثاين يف الباطن ، واجلمع بني الطريقني بالقيام باألول يف الظاهر

 
 . 95ص  1املواقف يف التصوف والوعظ واإلرشاد، ج ( 1)

 .  844ص  2املرجع السابق، ج ( 2)
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  (1)(باألسباب الرشعية والعادية والعقلية ظاهرا  وباملسبب احلق وحده باطنا  

ىا   ﴿  : ولذا قال ،من خصائص احلق جل وعالعن األسباب  ىالغن)وقال آخر:  اأىهير يى

اءُ  رى اهلل هللاإىل  النَّاُس أىْنُتُم اْلُفقى نِير احْلىِميدُ  وى وقد نظرنا يف افتقارنا  [ 15]فاطر:  ﴾ ُهوى اْلغى

يا ربنا أطعمنا أو اسقنا وعندنا طعام أو   :األسباب فإذا قلنا إىل  احلقيقي فوجدناه إنام هو

كلوا من ذلك الطعام أو ارشبوا من ذلك املاء ويقاس بذلك    : يقول لنا بلسان الرشع  ، رشاب

فإن  ؛ فام استغنينا حينئذ بعني احلق وإنام استغثنا بام هو من احلق فتأمل ، العري ونحوه

فوقعت يف منازعة   ، لغناء هلا االستغناء باهلل دسيسة للنفس فهي مثابرة عىل حصول صفة ا

 (2)(أوصاف الربوبية من حيث ال تشعر مع أهنا يف أعىل طبقات الفقر واحلاجة 

فإن ذلك ال يدوم وربام   ،ال ترتكوا األسباب ملا جتدونه من قوة اليقني )وقال آخر:  

وقد مدح اهلل تعاىل قوما  قاموا يف األسباب ومل تشغلهم أسباهبم   ،عاقبكم اهلل بسبب اليقني 

ْن ِذْكِر ا﴿ : عن ذكر اهلل بقوله تعاىل ْيٌع عى الى بى ٌة وى ارى اٌل الى ُتْلِهيِهْم جِتى  (3) ([37]النور:   ﴾ هللِرجى

بل من شأهنم الوقوف عند   ،رفع األسباب عند األكابر ال يعول عليه)وقال آخر: 

  (4)(األسباب

وهكذا؛ فإن مجيع احلكامء اعتربوا التجرد احلقيقي هلل غري مناف الستعامل األسباب،  

جرد أوال  قلبك عن السهو،  ) قيل لبعضهم: أريد أن أحج عىل التجريد، فقال له: وقد 

  (5)ونفسك عن اللهو، ولسانك عن اللغو، ثم اسلك حيث شئت(

 
 .3، 1عبد الغني النابليس، رسالة رد اجلاهل إىل الصواب، ص ( 1)

 .59، 58عبد الوهاب الشعراين، كشف احلجاب والران عن وجه أسئلة اجلان، ص ( 2)

 . 37ص  2 بيان وجوب التحدث بنعمة اهلل عىل اإلطالق، ج عبد الوهاب الشعراين، لطائف املنن واألخالق يف ( 3)

 .4ابن عريب، رسالة ال يعول عليه، ص ( 4)

 . 122الرسالة القشريية، ص ( 5)
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ألن جتمع بني الرؤيتني، فهام غري    هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع

متناقضتني، بل متكاملتان، بل مها رؤية واحدة.. فاهلل هو الفاعل يف اجلميع، واألدب مع  

   اهلل يقتيض منك األدب مع كل فعل من أفعاله، أو أمر من أوامره.
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 اإلبداع واالخرتاع 

تعاىل خللقه، واملراتب  كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن كيفية إبداع اهلل 

التي مرت هبا املبدعات، وعن عالقة ذلك بالفيض والصدور، أو بالتجيل والظهور، وعن  

 صحة ما يقوله الفالسفة اإلرشاقيون، أو ما يقوله الصوفية املكاشفون. 

  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن حقائق الكون، وكيفية خروجه من العدم 

لتي مر هبا، من الغيب املطلق الذي ال يمكن للعقل مهام كان حاّد  الوجود، واملراحل ا إىل 

الذكاء أن يكتشفه، وال للروح مهام كانت شفافة أن تدركه.. لذلك كان العارف املتواضع،  

واحلكيم املسلم لربه، واملحرتم لقدراته، هو ذلك الذي خيضع ملا دلت عليه النصوص  

 شفه فيام ال طاقة هلام به. املقدسة، ويكتفي هبا عن إدخال عقله أو ك

لذلك أنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ ابتداء بأن ترتك كل ما ذكروه يف هذا اجلانب؛  

ا  ﴿ فهو يتعارض مع قوله تعاىل:   مى ْلقى أىْنُفِسِهْم وى الى خى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ْلقى السَّ ْدهُتُْم خى ا أىْشهى مى

ا  ُضد   [ 51الكهف: ]   ﴾ُكنُْت ُمتَِّخذى املُِْضلِّنيى عى

فاهلل تعاىل يف اآلية الكريمة يرصح بأنه مل يشهد البرش كيفية اخللق، ومل يتخذهم أعوانا 

يستشريهم يف ذلك.. ولذلك بقوا عىل اجلهل املطبق بتلك احلقائق، إال ما دلت عليه  

 النصوص املقدسة. 

دورا أو  ولذلك فإن الذين يذكرون خالقية اهلل تعاىل لألشياء بام يسمونه فيضا أو ص

غريها، يتومهون أن ذلك منحرص يف هذا العامل الذي نعيشه، أو يف هذه النشآت.. وبذلك  

حيدون قدرة اهلل املطلقة.. فهذا العامل جمرد واحد من العوامل الكثرية التي غاب عنا زماهنا،  

التي  كام غاب عنا مكاهنا.. ولذلك كان األدب مع اهلل تعاىل هو التعامل مع خالقيته املطلقة 
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ال حتدها احلدود، ال مع تلك القيود التي قيده هبا الفالسفة أو اإلرشاقيون أو الروحانيون  

 أو املتكلمون أو غريهم. 

ا قىَضى   ﴿ فاهلل تعاىل متى شاء شيئا خلقه، قال تعاىل:  إِذى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى بىِديُع السَّ

يىُكوُن  ُه ُكْن فى ُقوُل لى إِنَّامى يى ا فى  [ 117لبقرة:  ]ا ﴾ أىْمر 

وهذا ال يعني ما يبحث فيه العلامء من تواريخ األرض والسامء، وجمراهتا ونجومها  

وكواكبها؛ فذلك بحث مبني عىل أسس علمية، ال عىل حدس عقيل أو روحي قد خيطئ أو  

 يصيب. 

ومع ذلك، فإن الذي يدعون العلم، وبسبب تركهم للمنهج العلمي، واستعامهلم  

وا فيه من األخطاء الكثرية، والتي يثبت كل يوم مدى اجلهل الذي  للحدس وقعوا فيام وقع

 كانوا ينرشونه حتت اسم النظريات العلمية. 

ولعل أكرب دليل عىل ذلك ]نظرية التطور[، والتي تومهوا بسببها أن اهلل تعاىل مل خيلق  

.  كل يشء ابتداء.. وإنام خلق بعضه من بعض.. من غري دليل من علم، وال حجة من وحي. 

ولذلك رفض املتواضعون من العلم القول هبا، بناء عىل كوهنا جمرد حدس عقيل، أو رؤية  

 (1)ذاتية بعيدة عن احلقائق العلمية 

وأنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ بدل أن تغرق يف كل تلك املتاهات التي وقع فيها  

 احلسنى الدالة عىل  الفالسفة واملتكلمون واإلرشاقيون والصوفية والعلامء أن تقرأ أسامء اهلل

هذه اجلوانب؛ فهي أنفع لك، وهي ال تعرفك بالكون وحده، وإنام تعرفك بربه قبل ذلك  

 وبعده.

ذلك أن الذي يعنيك ليست كيفية بدأ الكون، وإنام يعنيك من أبدعه؛ فالذي أبدعه  

 
 رددنا عىل هذه النظرية بتفصيل يف كتاب ]احلياة تصميم ال صدفة[( 1)
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ك،  أول مرة يستطيع أن يبدع ما يشاء؛ فال جتعل نفسك أسريا لعلم ال ينفعك، وجهل ال يرض

ْن أىْشيىاءى  ﴿واترك السؤال إال عام يفيدك، وقد قال اهلل تعاىل:  ْسأىُلوا عى نُوا الى تى ِذينى آمى ىا الَّ اأىهير يى

ا اهلل فى ُكْم عى ُل اْلُقْرآُن ُتْبدى لى ا ِحنيى ُينىزَّ نْهى إِْن تىْسأىُلوا عى ُسْؤُكْم وى ُكْم تى اهلل إِْن ُتْبدى لى ا وى نْهى ُفوٌر   عى غى

لِيٌم )  ِرينى 101حى
افِ ْبلُِكْم ُثمَّ أىْصبىُحوا هِبىا كى ْوٌم ِمْن قى ىا قى أىهلى ْد سى  [ 102، 101]املائدة:  ﴾( قى

وأنا ال أقول لك هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ لرتمي كل من حتدث يف ذلك باجلهل أو  

الغفلة، فأنت ال شأن لك بغريك، وإنام شأنك بنفسك؛ فدعك من فضوهلا، واكتف بوحي  

شاء أن يفعل معك مثلام فعل مع إبراهيم عليه السالم حني أراه كيفية إحياء  ربك، وإن 

املوتى.. فله ذلك.. يف الدنيا واآلخرة.. وإياك حينها أن تفخر بام أراك اهلل من مشاهد، أو  

ما علمك من احلقائق؛ فالوحيد الذي يدل عىل العقائد، ويعرف بحقائق الوجود هو ذلك  

الذي قد خيتلط كشفه وشهوده مع وحي الشياطني وإهلاماهتا، أو  املعصوم بالوحي، ال ذلك  

 أهواء النفس ورغباهتا. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن األسامء احلسنى الدالة عىل خلقه  

ذكر أنه  حيث  ،  حقيقتها أذكر لك مثاال رضبه بعض احلكامء لذلكولتقريب  وإبداعه كثرية،  

يف التصوير والنحت، رسم صورة زهرة فائقة اجلامل، أو نحت متثال بديع،  لو أراد فنان بارع  

فإنه يبدأ أول ما يبدأ بتعيني بعض خطوط الشكل العام هلام، وهذا التعيني يتم بتنظيم،  

علم اهلندسة، فيعنّي احلدود وفقه بعلٍم وبحكمة، لذا حتُكم  إىل  ويعمله بتقدير يستند فيه 

 التنظيم والتحديد.  معاين العلم واحلكمة وراءى 

ثم إن تلك االعضاء التي ُعّينت وفق العلم واحلكمة أخذت صيغة الصنعة املتقنة  

 والعناية الدقيقة، لذا حتكُم معاين الصنع والعناية وراء العلم واحلكمة. 

وقابلية احلسن والزينة يف الظهور يدل عىل أن الذي حيرك الصنعة والعناية هو إرادة  
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 وقصد التزيني، فهام إذن حيكامن من وراء الصنعة والعناية. التجميل والتحسني 

وعندما يبدأ الفنان بإضفاء حالة التبسم لتمثاله، ورشع بمنح أوضاع حياتية لصورة  

 الزهرة، يكون قد بدأ بفعيلى التزيني والتنوير، وحيركهام معنيا اللطف والكرم. 

التودد والتعرف، أي  وهكذا.. حيرك معاين الكرم واللطف، وما وراءمها معاين 

 اآلخرين. إىل  تعريف نفسه بمهارته وفنه، وحتبيبها 

 الرمحة وإرادة النعمة. إىل  وهذا التعريف والتحبيب آتيان من امليل

الظهور لدى ذلك املستغنى عن  إىل  ومعاين الرتحم والتحنن هذه، ال يسوقهام

هور، فأمجل ما يف ذلك  الناس، غري ما يف ذاته من مجال معنوي وكامل معنوي يريدان الظ

اجلامل، وهو املحبة، وألذ ما فيه وهو الرمحة، كل منها يريد إراءة نفسه بمرآة الصنعة، ويريد  

 رؤية نفسه بعيون املشتاقني. 

حيب نفسه أكثر من أي شئ آخر، حيث أنه ُحسن  )فاجلامل والكامل حمبوب لذاته، 

ه النقطة.. وملا كان اجلامل حيب  وعشق يف الوقت نفسه، فاحتاد احلسن والعشق آٍت من هذ

نفسه، فالبد أنه يريد رؤية نفسه يف املرايا، فالنعم املوضوعة عىل التمثال، والثمرات اللطيفة  

فُتظهر   - كل حسب قابليته   -املعلقة عىل الصورة، حتمل ملعة  براقة من ذلك اجلامل املعنوي  

  (1) خرين معا (صاحب اجلامل، واىل اآلإىل   تلك اللمعات الساطعة نفسها 

وعىل غرار هذا املثال الذي ينظم الصانع احلكيم ـ وهلل  ) : ثم علق عىل هذا املثال بقوله

املثل االعىل ـ اجلنة والدنيا والسموات واالرض والنباتات واحليوانات واجلن واالنس  

ها  وامللك والروحانيات، أي بتعبري موجز ينظم سبحانه مجيع األشياء كلّيها وجزئيها.. ينظم

  مجيعا  بتجليات أسامئه احلسنى ويعطي لكل منها مقدارا  معينا  حتى جيعله يستقرىء اسم: 

 
 .72الكلمة الثانية والثالثون، ص( 1)
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  (1) املقدر، املنظم، املصور( 

  زهرة واحدة مجيلة صحائف كثرية جدا  من صحائف التعرف عىل اهلل: إىل    ففي النظر 

يا مقدر يا  فصحيفة هيئة الشئ التي تبني شكله العام ومقداره، تلهج باسامء: يا مصور 

وصحيفة صور االعضاء املتباينة املنكشفة ضمن تلك اهليئة البسيطة للزهرة، أسامء  . منظم.

وصحيفة إضفاء احلسن والزينة عىل األعضاء املتباينة بأنامط .  كثرية أمثال: العليم، احلكيم.

.  ارئ.متنوعة من احلسن والزينة تكتب يف تلك الصحيفة أسامء كثرية من امثال: الصانع، الب

وصحيفة الزينة واحلسن البديع املوهوبان لتلك الزهرة تقرأ اسامء كثرية امثال: يا لطيف. يا  

وصحيفة تعليق ثمرات لذيذة عىل تلك الزهرة جيعالن تلك الصحيفة، تستقرئ  . كريم.

وصحيفة اإلنعام واإلحسان تقرأ أسامء أمثال:  .  اسامء كثرية  أمثال: يا ودود يا رحيم يا منعم.

وصحيفة ظهور ملعات احلسن واجلامل الواضحة يف تلك النعم تكتب  . رمحن يا حنان.  يا 

فهذه زهرة واحدة تلهج بجميع هذه  . وتقرأ اسامء: يا مجيل ذا الكامل يا كامل ذا اجلامل.

املعارف التي حتتوي من األعامق ما ال حدود له، فإىل أي حد من السمو والكلية تستقرىء  

 ذوي احلياة واملوجودات االسامء احلسنى اإلهلية.   مجيع االزهار، ومجيع

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وسلمت يل فيه؛ فاعلم أن أصول األسامء  

[، وهي التي وردت  اخلالق البارئ املصوراحلسنى املرتبطة باخللق واإلبداع ثالثة، وهي ]

ا   ُهوى اهلل ﴿ هبذا الرتتيب يف قوله تعاىل:  ُه مى بُِّح لى ُء احْلُْسنىى ُيسى ُه اأْلىْسامى ُر لى وِّ اخْلىالُِق اْلبىاِرُئ املُْصى

ِزيُز احْلىكِيمُ  ُهوى اْلعى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى  [ 24]احلرش:    ﴾يِف السَّ

خرتاع بمستوياته الثالثة: التقدير  تدل عىل طالقة القدرة يف اإلبداع واالمجيعا وهي 

وهو ما يدل عليه اسم اخلالق، واإلجياد عىل وفق التقدير وهو ما يدل عليه اسم البارئ،  
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 والتصوير بعد اإلجياد، وهو ما يدل عليه اسم املصور. 

مقدر يقدر ما  )إىل   هذه املستويات الثالثة، فأي بناء حيتاجإىل  كل بناء حيتاجذلك أن 

نه من اخلشب واللبن ومساحة األرض وعدد األبنية وطوهلا وعرضها، وهذا  ال بد له م

بناء يتوىل األعامل التي عندها حيدث أصول  إىل    يتواله املهندس فريسمه ويصوره، ثم حيتاج

  (1) مزين ينقش ظاهره ويزين صورته(إىل  األبنية، ثم حيتاج

اهلل الواحد األحد، فهو اخلالق البارئ  إىل    وهذا يف بناء اخللق أما بناء اهلل، فهو يرجع  

، وهو ما يعطي لألشياء  املصور، ولذلك تظهر يف مجيع خمرتعاته وخملوقاته صفة الوحدة

 وقوهتا وتناسقها.  ا مجاهل

ة يف هذه  املطلق اإلرادةوالقرآن الكريم خيربنا، بل يريب نفوسنا عىل أن هلل تعاىل 

 املستويات الثالثة: 

املطلقة يف اخللق، فاهلل تعاىل خيربنا بأنه خيلق من شاء ومتى شاء،   اإلرادة أما مستوى 

ْ تىرى أىنَّ ا  ﴿:قال تعاىل  ِديدٍ   هللأىملى ْلٍق جى ْأِت بِخى يى ْأ ُيْذِهْبُكْم وى اأْلىْرضى بِاحْلىقِّ إِْن يىشى اِت وى وى امى لىقى السَّ   خى

ِديدٍ   وقال:﴿ (،  19ابراهيم:﴾ ) ْلٍق جى ْأِت بِخى يى ْأ ُيْذِهْبُكْم وى إِْن    (، وقال:﴿ 16فاطر: )  ﴾   إِْن يىشى

انى اهلل  كى ِرينى وى ْأِت بِآخى يى ىا النَّاُس وى ْأ ُيْذِهْبُكْم أىهير ِديرا   يىشى لِكى قى ىلى ذى  (  133النساء: ﴾ ) عى

من أن يكون له ولد بعد أن كربت سنه، وكانت   عليه السالم وعندما تعجب زكريا 

ُ   ﴿:مشيئته، قال تعاىلإىل  امرأته عاقرا رده اهلل ربى
نِيى اْلكِ لىغى ْد بى قى بِّ أىنَّى يىُكوُن يِل ُغالٌم وى الى رى قى

لِكى اهلل ذى الى كى اِقٌر قى أىيِت عى اْمرى اءُ   وى ا يىشى ُل مى ْفعى  (  40آل عمران: ﴾ ) يى

بِّ أىنَّى    ﴿ :املشيئة، قال تعاىلإىل    السالم ردها اهلل   وعندما تعجبت مريم عليها  الىْت رى قى

لِِك اهلل ذى الى كى ٌ قى ْسنِي بىرشى ْمسى ْ يى ملى ٌد وى لى ُه ُكْن   يىُكوُن يِل وى ُقوُل لى إِنَّامى يى ا قىَضى أىْمرا  فى اُء إِذى ا يىشى ُْلُق مى خيى
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يىُكونُ   (  47آل عمران:﴾ ) فى

مشيئة اهلل املتفردة، فليس هناك من  إىل  جعفخلق اهلل من خالل هذه النصوص ير 

 يفرض عىل اهلل ـ تعاىل اهلل وتقدس ـ أن خيلق شيئا أو أن ال خيلق.

ولذلك من األخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف زعمهم بأن من مقتضيات  

هلا:  كون اهلل خالقا أن خيلق يف األزل، وهو قول مناف ملشيئة اهلل املطلقة، فمشيئة اهلل ال يقال  

 افعيل أو ال تفعيل. 

السيف يسمى قاطعا وهو يف الغمد، ويسمى قاطعا حالة  )وقد غاب عن هؤالء أن 

حز الرقبة، فهو يف الغمد قاطع بالقوة وعند احلز قاطع بالفعل، واملاء يف الكوز مرو، ولكن  

ا حيصل  بالقوة ويف املعدة مرو بالفعل، ومعنى كون املاء يف الكوز مرويا أنه بالصفة التي هب

اإلرواء عند مصادفة املعدة، وهي صفة املائية، والسيف يف الغمد قاطع أي هو بالصفة التي  

أن يستجد وصفا آخر يف  إىل  هبا حيصل القطع إذا القى املحل، وهي احلدة إذ ال حيتاج

  (1) نفسه(

ي  وكذلك، وهلل املثل األعىل، صفة اخلالق هلل تعاىل، فهو خالق يف األزل باملعنى الذ

ومن اخلطأ الكبري أن يقال له ـ  ، ، ويف السيف أنه قاطععذببه يقال املاء الذي يف الكوز 

 ما دمت خالقا، فال بد أن ختلق(  ) تعاىل وتقدس ـ:

وهذا احلجر للمشيئة أصاب مثله كثريا من صفات اهلل تعاىل، فصفات اهلل تعاىل أزلية  

 فيترصف اهلل معها وفق مشيئته. مل حتدث بعد أن مل تكن وإنام مقتضياهتا قد حتدث، 

، وهو مستوى اإلجياد بعد التقدير، وهو ما يدل عليه اسم  املستوى الثاين أما 

  ﴿ :)البارئ(، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل مشيئة اهلل املطلقة يف ذلك، ومنه قوله تعاىل
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رى  ْ تى ملى
لىُه سى إىل  أى ىعى اءى جلى ْو شى لى دَّ الظِّلَّ وى ْيفى مى بِّكى كى لِيال  رى ْيِه دى لى ْمسى عى ْلنىا الشَّ عى نا  ُثمَّ جى

﴾   اكِ

 ( 45الفرقان: )

ومن هذا الباب ما من اهلل تعاىل عىل عباده من جعل الكون عىل الصفة التي تصلح  

 لعباده مع أن مشيئته وقدرته مطلقة يمكنها أن تفعل غري ذلك:

ذى اهللُقْل  ﴿يف نعم احلواس:  ومن ذلك قوله تعاىل  ْيُتْم إِْن أىخى أى ُكْم   أىرى ارى أىْبصى ُكْم وى ْمعى سى

رْيُ ا ٌه غى لى
ْن إِ ىلى ُقُلوبُِكْم مى تىمى عى خى ُف اآْلياِت ُثمَّ ُهْم يىْصِدُفونى  هللوى ِّ ْيفى ُنرصى ْأتِيُكْم بِِه اْنُظْر كى ﴾  يى

 ( 46األنعام:)

لى اهلل ومن ذلك قوله تعاىل فيام لو شاء، فجعل الليل رسمدا:﴿ ُقْل أىرى  عى   أىْيُتْم إِْن جى

دا   مى ْ ْيُكُم اللَّْيلى رسى لى رْيُ اإىل  عى ٌه غى لى
ْن إِ ِة مى ْوِم اْلِقيىامى ُعونى  هلل يى  أىفىال تىْسمى

ٍ
يُكْم بِِضيىاء

ْأتِ   ﴾ يى

 (  71القصص:)

لى اهلل عى أىْيُتْم إِْن جى دا   أو لو شاء فجعل النهار رسمدا:﴿ ُقْل أىرى مى ْ ارى رسى لىيُْكُم النَّهى إىل   عى

رْيُ ا ٌه غى ْن إِلى ِة مى ْوِم اْلِقيىامى ونى  هلل يى ْيٍل تىْسُكُنونى فِيِه أىفىال ُتْبرِصُ ْأتِيُكْم بِلى  (  72القصص:)  ﴾يى

  
ٍ
ء ْأتِيُكْم باِمى ْن يى ْورا  فىمى اُؤُكْم غى ْيُتْم إِْن أىْصبىحى مى أى أو لو شاء فجعل املاء غورا:﴿ ُقْل أىرى

ِعنيٍ     (30امللك: ) ﴾ مى

ىلى ظىْهِرِه إِنَّ  أو لو شاء ج اكِدى عى وى يىْظلىْلنى رى يحى فى ْأ ُيْسكِِن الرِّ عل الرياح ساكنة:﴿ إِْن يىشى

ُكورٍ  بَّاٍر شى ياٍت لُِكلِّ صى لِكى آلى  (  33الشورى: )  ﴾يِف ذى

، وهو يرى االحتامالت املختلفة لألشياء تطوف  هذه املعاينوهكذا يعيش املؤمن يف 

يرى يد اهلل تعاىل مبسوطة له باخلري من كل جهة، فيعيش    أن إىل    به ليعيش يف كدرها وضيقها 

يف رحاب املنة، ولذة الشكر، والفرح باهلل، أما اجلاهل املجادل، فيظل يسأل كيف، وملاذا،  

 أن تفرض أحكام اهلل عليه. إىل   ويظل يفرض أحكامه عىل اهلل 
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اسم  وهو مستوى التصوير بعد اإلجياد، وهو مايعرب عن املستوى الثالث أما 

 )املصور(، فقد ورد يف النصوص ما يدل عىل مشيئة اهلل املطلقة يف ذلك: 

فاهلل تعاىل يمن عىل عباده أن عدل صورهم يف نفس الوقت الذي كان قادرا عىل  

بىكى : تشوهيها، قال تعاىل كَّ اءى رى ا شى ٍة مى لىكى يِف أىيِّ ُصورى دى اكى فىعى وَّ كى فىسى لىقى ﴾  ﴿ الَِّذي خى

   ( 8ـ   7االنفطار:)

ْيفى   اِم كى ُرُكْم يِف اأْلىْرحى وِّ وقال عن مشيئته املرتبطة بتصوير اجلنني:﴿ ُهوى الَِّذي ُيصى

ِزيُز احْلىكِيمُ  هى إِالَّ ُهوى اْلعى اُء ال إِلى  (  6آل عمران: )﴾  يىشى

ْدنىا  دى شى ْقنىاُهْم وى لى وقال تعاىل يمن عىل عباده بقوة أجسامهم وسالمتها:﴿ نىْحُن خى

ْبِديال   ُْم تى ْلنىا أىْمثىاهلى ا ِشْئنىا بىدَّ إِذى ُهْم وى (، وقد ورد عن ابن عباس يف  28االنسان:)﴾ أىرْسى

 أسمج الصور وأقبحها( إىل  لغرينا حماسنهم )تفسريها: 

ويذكر اهلل تنوع الكائنات يف طريقة مشيها، ويستدل بذلك عىل طالقة مشيئته، قال  

اهلل   ﴿ :تعاىل ابَّ   وى لىقى ُكلَّ دى ىلى ِرْجلىنْيِ  خى ْن يىْمِِش عى ِمنُْهْم مى ْطنِِه وى ىلى بى ْمِِش عى ْن يى ِمنُْهْم مى  فى
ٍ
اء ٍة ِمْن مى

ُْلُق اهلل ىلى أىْربىٍع خيى ْمِِش عى ْن يى ِمنُْهْم مى اُء إِنَّ ا وى ا يىشى ِديرٌ  هلل مى  قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى  (  45النور: )﴾ عى

املشيئة اإلهلية    ةر هبا اإلنسان ليعاين طالقالنظر يف أطوار اخللق التي يمإىل    وينبه تعاىل

لى    اهلل   ﴿ :يف التصوير، قال تعاىل عى ة  ُثمَّ جى ْعٍف ُقوَّ لى ِمْن بىْعِد ضى عى ْعٍف ُثمَّ جى ُكْم ِمْن ضى لىقى الَِّذي خى

ِديرُ  لِيُم اْلقى ُهوى اْلعى اُء وى ا يىشى ُْلُق مى ْيبىة  خيى شى ْعفا  وى ٍة ضى ْعِد ُقوَّ    (54الروم:)﴾ ِمْن بى

ويذكر اهلل تعاىل الصور املختلفة والطاقات املختلفة املوهوبة للمالئكة ـ عليهم  

اأْلىْرِض   هللاحْلىْمُد  ﴿:طالقة مشيئته، قال تعاىلإىل  السالم ـ وينبه بذلك اِت وى وى امى ِر السَّ
فىاطِ

ِزي اعى يى ُربى ُثالثى وى ْثنىى وى ٍة مى ِة ُرُسال  ُأويِل أىْجنِحى اِعِل املْىالئِكى اُء إِنَّ اجى ا يىشى ىلى ُكلِّ   هللُد يِف اخْلىْلِق مى عى

ِديرٌ   قى
ٍ
ء ْ  ( 1فاطر: )﴾ يشى
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وإدراك املؤمن ـ الذي قد تضايقه صورته الدنيوية ـ هلذه املشيئة اإلهلية املطلقة يف  

التصوير جتعله يعيش يف راحة تامة، بل يف رسور عظيم، فاهلل ـ أوال ـ هو الذي صوره هبذه  

 ما اختار اهلل له من صور.   الصورة، وهو يرىض

وهو ـ ثانيا ـ يعيش آمال يف فضل اهلل أن يبدله بتلك الصورة التي رضيها يف الدنيا 

إن يف اجلنة لسوقا ما فيها رشاء  )خمربا عن نعيم اجلنة: صورا أمجل يف اآلخرة، وقد قال 

 (1) فيها(وال بيع إال الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل 

إن يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة فيها كثبان املسك فتهب ريح الشامل  : )وقال

أهليهم وقد ازدادوا حسنا  إىل  فتحثو يف وجوههم وثياهبم فيزدادوا حسنا ومجاال فريجعون 

ومجاال فيقول هلم أهلوهم: واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا ومجاال، فيقولون: وأنتم واهلل لقد  

  (2) ازددتم بعدنا حسنا ومجاال(

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن متأل قلبك هبذه املعارف  

النورانية، لرتى إبداع اهلل متجليا يف كل يشء، ولتنعم حينها بمشاهدة الصانع من خالل  

 يقدر  صنعته، واملبدع من خالل إبداعه، واملصور من خالل صوره.. ودع عنك كل ما ال

أن يراك اهلل أهال  إىل  عقلك عىل فهمه؛ فأنت ال تزال يف مراحلك األوىل من سلم الرتقي،

 ليكشف لك بعض غيبه يف هذه النشأة، أو فيام يستقبلك من نشآت. 

 
 رواه الرتمذي.( 1)

 رواه أمحد ومسلم.( 2)
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 السالم والرصاع  

كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن الرصاع الذي نراه بني الكائنات املختلفة،  

من أصول الكون، أم أنه طارئ عليه، وعن عالقة ذلك بالنفس املطمئنة  وهل هو أصل 

 ورضاها.

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الكون يف ذاته باعتباره ذا مصدر واحد،  

وهو اهلل تعاىل الذي خلقه وبرأه وصوره وأبدعه وبث فيه كل يشء، ال حمل فيه للرصاع،  

، وكيف ال يكون كذلك ومن أسامء خالقه السالم  وال ملقتضياته، بل هو مملوء بالسالم

 املؤمن احلافظ، وكلها أسامء تنبئ عن كون السالم هو أصل الكون، وهو هنايته؟ 

ولذلك؛ فإن أول عالمات النفس املطمئنة، هو كوهنا نفسا مساملة، ال بسبب املنازل  

يامنية التي تنزلت  التي نزلتها، وال األخالق التي حتلت هبا، وإنام بسبب تلك املعارف اإل 

عليها؛ فجعلتها ترى أسامء اهلل تعاىل احلسنى مهيمنة عىل كل يشء، ولذلك يغمر السالم كل  

 يشء. 

فلو تأملت ـ أهيا املريد الصادق ـ أسامء اهلل احلسنى، والتي وصفها اهلل تعاىل بالسعة،  

مراتب السالم، وهو  وكوهنا املهيمنة عىل الكون، لوجدهتا مجيعا مرتبطة بالسالم، بل بأعظم  

ى ﴿الرمحة، ولذلك قال اهلل تعاىل:  ْرِش اْستىوى ىلى اْلعى مْحىُن عى أن  إىل  والتي تشري(، 5)طه: ﴾الرَّ

 . مملكة هذا الكون الواسعة مبنية عىل أساس الرمحة اإلهلية، ومنتهية إليها 

لرمحة  ولذلك اختار اهلل تعاىل ذلك االسم اجلليل الذي جيمع بني الداللة عىل منتهى ا 

وكامهلا، والعلمية عىل الذات، ليدل عىل هذا املعنى، فإنه إذا قيل: )حكم امللك الشجاع(  

دل ذلك عىل ان أكرب منجزات هذا امللك مؤسسة عىل شجاعته، وإن قيل: )حكم امللك 
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 العادل( دل ذلك عىل أن أبرز ما يظهر يف مملكته هو عدله، وهكذا.

فهي مل تقرر معنى االستواء بقدر ما قررت معنى  وهذا ما نفهمه من اآلية الكريمة، 

كل يشء  الرمحة التي عىل أساسها حيكم الكون، وبناء عىل هذا نرى القرآن الكريم يقرن 

وهلذا ورد يف البسملة التي هي آية من كل سورة اسم ]الرمحن الرحيم[،  باسمه الرمحن، 

 واعتبار كل يشء بدئ منطلقا من رمحة اهلل تعاىل ورحيميته. 

ومثل ذلك سورة الفاحتة التي جاء فيها ذانك االسامن بني ربوبية اهلل تعاىل للعاملني،  

ومالكيته ليوم الدين، وهي تعني أن الرمحة اإلهلية هي املهيمنة عىل املجاالت مجيعا مكاهنا  

 وزماهنا وأنواعها. 

ْت ﴿تعاىل:  وهلذا توصف الرمحة اإلهلية بالسعة، كام قال ِسعى مْحىتِي وى رى   وى
ٍ
ء ْ   ﴾ ُكلَّ يشى

ِن  ﴿(، وقال: 156)األعراف: من:  ْأُسُه عى در بى ال ُيرى ٍة وى اِسعى مْحىٍة وى برُكْم ُذو رى ُقْل رى ُبوكى فى ذَّ فىإِْن كى

ْوِم املُْْجِرِمنيى   ( 147)األنعام:   ﴾اْلقى

أما الرصاع املوجود بني الكائنات، فهو رصاع دخيل عليها، وناشئ عن التكاليف  

 ليس ناشئا عن حقيقة الكون، أو مصدره، أو تدبريه. التي أنيطت هبا، و

ولذلك عندما أخرب اهلل تعاىل املالئكة عن استخالف اإلنسان، ذكروا الرصاع  

اِعٌل يِف اأْلىْرِض  ﴿ املحتمل لذلك االستخالف، كام قال تعاىل:   ِة إِينِّ جى ئِكى الى بركى لِْلمى الى رى إِْذ قى وى

يهى 
ُل فِ عى ْ اُلوا أىجتى ة  قى يفى

لِ ُس لىكى  خى دِّ ُنقى ْمِدكى وى بُِّح بِحى نىْحُن ُنسى اءى وى مى يىْسِفُك الدِّ ا وى يهى
ْن ُيْفِسُد فِ ا مى

ْعلىُمونى  ا الى تى الى إيِنِّ أىْعلىُم مى  [ 30]البقرة:   ﴾ قى

وقد ذكر املالئكة عليهم السالم ذلك بناء عىل معرفتهم أن االستخالف يعني متكني  

ة، ليختار ما يتناسب مع طبيعته، كام قال تعاىل عن  اإلنسان من خيارات خمتلفة متناقض

ْينىنْيِ )﴿اإلنسان:  ُه عى ْل لى ْ نىْجعى تىنْيِ ) 8أىملى فى شى ان ا وى لِسى ْيِن 9( وى ْينىاُه النَّْجدى دى هى   -  8]البلد:  ﴾ ( وى
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10 ] 

وهلذا حصل الرصاع بني تلك الكائنات املكلفة املستخلفة، نتيجة بعدها عن رهبا، ال  

لَّمى اهلل﴿ نتيجة معرفتها به، كام قال تعاىل:  ْن كى ىلى بىْعٍض ِمنُْهْم مى ُهْم عى ْلنىا بىْعضى ُسُل فىضَّ   تِْلكى الرر

ْريىمى الْ  ى اْبنى مى ْينىا ِعيسى آتى اٍت وى جى رى ُهْم دى فىعى بىْعضى رى اءى اهلل وى ْو شى لى اُه بُِروِح اْلُقُدِس وى ْدنى أىيَّ ا    بىيِّنىاِت وى مى

مِ  نى وى ْن آمى ِمنُْهْم مى لىكِِن اْختىلىُفوا فى هْتُُم اْلبىيِّنىاُت وى اءى ا جى ْعِد مى ْعِدِهْم ِمْن بى ِذينى ِمْن بى ْن  اْقتىتىلى الَّ نُْهْم مى

اءى اهلل  ْو شى لى رى وى فى لىكِنَّ ا كى ا اْقتىتىُلوا وى ا ُيِريُد  هللمى ُل مى ْفعى  [ 253]البقرة:    ﴾يى

وإن شئت مثاال يقرب لك هذا املعنى ـ أهيا املريد الصادق ـ فتخيل لو أن هناك  

مدرسة من املدارس أراد القائمون عليها تدريب الطلبة عىل االستقاللية يف اختاذ القرارات،  

ربوهم أهنم حتت  فلذلك تركوا للتالميذ احلرية يف عمل أي يشء فيها من دون أن خي 

 االختبار. 

وقد جعل هذا بعضهم أو أكثرهم يتومهون أن األمر صار هلم صريورة كاملة،  

فراحوا يترصفون بحسب ما تقتضيه أهواؤهم، وهو ما أوقعهم يف الرصاع، ألن األهواء  

تقع عىل حمال واحد، كإدارة املدرسة مثال، والكل يريدها لنفسه، ولذلك يتصارعون من  

 ل عليها. أجل احلصو 

أما غريهم من الذين يعلمون أهنم يف مرحلة تدريبية، وأن اإلدارة احلقيقية للمدرسة  

باقية، وأهنا هتيمن عىل كل يشء، وأهنا ما تركت هلم الفرصة ليتخذوا ما شاءوا من القرارات  

إال لتبلو رسائرهم، وتعرف حقائقهم؛ فلن يتحركوا حركة إال وفق ما يقتضيه السالم  

 األخالق. واألدب و

وهكذا هو واقع الكونـ  أهيا املريد الصادقـ  فالذين يؤمنون هبيمنة اهلل تعاىل عىل كل  

يشء، ممتلئون بالسالم، ويشعرون بأهنم يف ضيافة رب رحيم كريم لطيف، وأهنم ما خلقوا  
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إال ليعرفوه ويتقربوا منه، بخالف غريهم الذين انشغلوا بالتنافس عىل نيل ما استطاعوا؛  

 ك يتومهون أهنم يصارعون كل يشء حتى حيصلوا عىل مبتغاهم. فلذل

وهلذا كان أكثر الناس رصاعا، أكثرهم بعدا عن الدين واإليامن، أو أكثرهم جهال  

بوحدانية اهلل تعاىل، وكونه مدبر كل يشء، واملهيمن عىل كل يشء، وهلذا يتوهم أنه يمكنه  

بى  ﴿ قال تعاىل عن فرعون: أن يكون هو اإلله الذي يفرض سلطته عىل غريه، كام ذَّ فىكى

َصى )  عى ى )21وى ْسعى رى يى نىادىى ) 22( ُثمَّ أىْدبى ى فى رشى برُكُم اأْلىْعىلى ) 23( فىحى الى أىنىا رى قى   ﴾ (24( فى

ي  ﴿[، وقال: 24 - 21]النازعات:  رْيِ ٍه غى ُكْم ِمْن إِلى لِْمُت لى ا عى ُ مى ىا املْىألى اأىهير ْوُن يى ْرعى
الى فِ قى وى

أىْوِقدْ  يلِّ أىطَّلِعُ فى ا لىعى ح  ْ ْل يِل رصى ىلى الطِّنِي فىاْجعى اُن عى امى اهى ىُظنرُه ِمنى  إىل   يِل يى إِينِّ ألى ى وى ِه ُموسى إِلى

اِذبِنيى   [ 38]القصص:  ﴾اْلكى

وأخرب عن قارون، واستكباره بامله، وتومهه أنه صاحبه احلقيقي، وليس هبة إهلية له،  

ْينىاُه ِمنى اْلُكنُوِز  إِنَّ  ﴿ألجل اختباره، قال تعاىل:   آتى ْيِهْم وى لى ى عى بىغى ى فى ْوِم ُموسى انى ِمْن قى اُرونى كى قى

ْح إِنَّ ا ْفرى ْوُمُه الى تى ُه قى الى لى ِة إِْذ قى تىُنوُء بِاْلُعْصبىِة ُأويِل اْلُقوَّ ُه لى احِتى فى ا إِنَّ مى ِرِحنيى )   هللمى (  76الى حُيِبر اْلفى

يامى آتىاكى اهلل
اْبتىِغ فِ نى اهلل ال وى امى أىْحسى أىْحِسْن كى ْنيىا وى الى تىنْسى نىِصيبىكى ِمنى الدر ةى وى ارى اآْلِخرى إِلىْيكى   دَّ

ادى يِف اأْلىْرِض إِنَّ ا  سى ْبِغ اْلفى الى تى ْ  (  77الى حُيِبر املُْْفِسِدينى )  هللوى ملى ىل ِعْلٍم ِعنِْدي أىوى يُتُه عى
قالى إِنَّام ُأوتِ

ْعلىْم أىنَّ ا ْد  هلليى ْن  قى ال ُيْسئىُل عى ْعا  وى أىْكثىُر مجى ة  وى در ِمنُْه ُقوَّ ْن ُهوى أىشى ِه ِمنى اْلُقُروِن مى
ْبلِ أىْهلىكى ِمْن قى

نا  78ُذُنوهِبُِم املُْْجِرُمونى ) ْيتى لى ْنيا يا لى ِذينى ُيِريُدونى احْلىياةى الدر ْوِمِه يِف ِزينىتِِه قالى الَّ ىل قى جى عى رى ( فىخى

ظِيٍم )ِمْثلى ما ُأويِتى  ظٍّ عى ُه لىُذو حى  [ 79- 76:  القصص]  ﴾(79 قاُروُن إِنَّ

نَّتىُه  ﴿وأخرب عن صاحب اجلنتني الذي توهم أنه املالك احلقيقي هلام، فقال:   لى جى دىخى وى

ا ) ِذِه أىبىد  بِيدى هى ا أىُظنر أىْن تى الى مى امِلٌ لِنىْفِسِه قى ُهوى ظى ة  وى 35وى مى
ائِ ةى قى اعى ا أىُظنر السَّ مى ئِْن ُرِدْدُت ( وى إىل    لى

لىب ا  ا ُمنْقى ا ِمنْهى رْي  نَّ خى ىِجدى يبِّ ألى  [ 36،  35]الكهف:    ﴾رى
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وأخرب عن غلبة هذا الصنف من البرش، والذين عزلوا اهلل تعاىل عن كوهنم، وتومهوا  

انىا ثُ   ﴿   قال: فأن الكون أصبح ملكهم، يترصفون فيه كام شاءوا،   عى انى رُضٌّ دى ْنسى ا مىسَّ اإْلِ إِذى مَّ  فى

ْعلى  ُهْم الى يى لىكِنَّ أىْكثىرى ْتنىٌة وى
ىلى ِعْلٍم بىْل ِهيى فِ الى إِنَّامى ُأوتِيُتُه عى ة  ِمنَّا قى ْلنىاُه نِْعمى وَّ ا خى ْد  49ُمونى ) إِذى ( قى

ْكِسُبونى )  اُنوا يى ا كى نُْهْم مى ْبلِِهْم فىامى أىْغنىى عى ِذينى ِمْن قى ىا الَّ اهلى يِّئىاُت 50قى ُْم سى اهبى ُبوا  ( فىأىصى سى ا كى  مى

ا ُهْم بُِمْعِجِزينى  مى ُبوا وى سى ا كى يِّئىاُت مى ُيِصيُبُهْم سى  سى
ِ
ء ُؤالى ِذينى ظىلىُموا ِمْن هى الَّ   -  49]الزمر:  ﴾وى

51 ] 

ونتيجة لكل هذه املواقف السلبية من الكون وخالقه، ظهر الرصاع، وظهر معه كل  

اُد يِف ﴿ أنواع الفساد، كام قال تعاىل:  سى رى اْلفى ُهْم  ظىهى بىْت أىْيِدي النَّاِس لُِيِذيقى سى اْلبىْحِر باِمى كى ِّ وى اْلربى

عى  ِمُلوا لى ْرِجُعونى له بىْعضى الَِّذي عى  [ 41]الروم:   ﴾ ْم يى

واآلية الكريمة خترب أن العقوبات اإلهلية التي تعرض هلؤالء ليس القصد منها  

السالم هو املهيمن عىل كل يشء، حتى  الرصاع، وإنام القصد منها التنبيه والتأديب، لتبني أن  

 ما يبدو رصاعا. 

  هذه املعاين القرآنية، فاذهب إىل  وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تطمئن نفسك

الفلسفات املادية البعيدة عن اهلل، وسرتى رس رصاعها، وهو ذلك البعد واحلجاب عن  إىل 

 اهلل، أو تلك التصورات اخلاطئة حوله. 

توماس روبرت  ]ومن األمثلة عىل ذلك تلك النظريات التي أتى هبا ذلك املدعو 

قتل  إىل و األسباب،  من غريه أو  الفقر بسبب الزواج عدمإىل  ، والذي دعا (1)[مالتوس 

  نصائح بنصح احلكومات  . وراح ياملواليد اجلدد بسبب األمراض، واملجاعات، واحلروب.

 
، العدد: 09/ 2015/05انظر: توماس روبرت مالتوس من نظرية السكان إىل لعنة اإلبادة، عيل سفر، ُنرش يف ( 1)

 ( 15، ص)9912
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إىل   يادة أجور العامل، ألن هذا إن حصل فإنه سيدفعهم عدم ز منها ، كثرية ممتلئة باإلجرام

بعدم اإلنفاق عىل العاطلني عن   وىص أالزواج املبّكر أو إنجاب عدد أكرب من األطفال، كام 

 . وغريها من التعليامت املمتلئة باإلجرام. كساىل.إىل  العمل ألن هذا سيحوهلم 

لِكى  ﴿دهم كام قال تعاىل:  وهو نفس ما ذكره اهلل تعاىل عن املرشكني، وقتلهم أوال ذى كى وى

ْيِهْم ِدينىُهْم وى  لى لِيىْلبُِسوا عى ُدوُهْم وى اُؤُهْم لرُِيْ كى ِدِهْم رُشى ْتلى أىْوالى كِنيى قى ثرٍِي ِمنى املرُْْشِ يَّنى لِكى اءى  زى ْو شى لى

ونى  اهلل ُ ْفرتى ا يى مى ْرُهْم وى ُلوُه فىذى ا فىعى  [ 137]األنعام:   ﴾مى

الى   ﴿وقد أخرب أن من أسباب ذلك اجلهل بكون اهلل تعاىل هو الرزاق، قال تعاىل:  وى

اُهمْ  إِيَّ ْرُزُقُكْم وى ٍق نىْحُن نى ُكْم ِمْن إِْمالى دى ْقُتُلوا أىْوالى  [ 151]األنعام:    ﴾تى

بب تومههم أن الرزق حمدود، وأن عليهم أن  وهكذا حصل الرصاع بني البرش بس

فرح لكل  الإىل  يصارع بعضهم بعضا من أجل الظفر به، حتى أن األمر وصل ببعضهم

بل إهنم راحوا يستعملون كل الوسائل   زلزال أو طاعون أو حرب تقيض عىل املستضعفني، 

 لتحقيق ذلك. 

الدين، وانتشار  وهو القرن الذي طغا عليه النفور من القرن التاسع عرش، ففي 

  ، أوروّبا ملناقشة مشكلة الّسّكان املكتشفة حديث ا   يفاجتمع أعضاء الّطبقات احلاكمة  اإلحلاد،  

وقد كان من ، ويس، لزيادة معّدل الوفيات للفقراء ت والبتكار طرق تنفيذ الّتفويض املال

العادات  بدال  من توصية إزالة الفقر، ينبغي أن نشّجع التوصيات التي خرجوا هبا أنه )

علينا عمل الطرق الضيقة، وحشد أكثر الناس يف البيوت، وبطريقة ما ُيعاد وباء  ف  .املتناقضة. 

شجع بشدة  ت قرب الربك الّراكدة، و القرى بني توينبغي عىل الدولة أن  . الّطاعون.

 ( املستوطنات يف كّل املستنقعات واألوضاع الّضاّرة

سياسات متارسها  إىل  اع من أجل البقاء حتول الرصوكنتيجة هلذه الّسياسة القاسية، 
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 .. لّزيادة الرّسيعة يف السّكاناحلكومات حتى ختفف ا

[.. وهو ليس اضطهادا  اضطهاد الفقر]ما يسمى بسياسة ومن تلك السياسات 

ُنفذ فعليا  يف القرن التاسع عرش  للفقر، وحربا له، وإنام اضطهاد للفقراء وحماربة هلم.. وقد 

ساعة   16ة والتاسعة يعملون  يالنظام الصناعّي اّلذي جعل أطفال الّثامن أنشئ، فيف بريطانيا 

 يف مناجم الفحم، واآلالف منهم ماتوا يف ّظروف قاسية.  و ، يف اليوم

العلامء والفالسفة،  إىل  ومل يقترص األمر عىل السياسيني واالقتصاديني، بل تعداه 

 من أصول الكون. حيث انترشت النظريات العلمية التي جتعل الرصاع أصال 

ولعلك تعرف أن ]نظرية التطور[ التي هيمنت عىل الفكر البرشي مدة طويلة، نظرية  

إحدى مقدماته  مبنية عىل أساس الرصاع بني الكائنات، كام عرب عن ذلك صاحبها يف 

ن تطور الكائنات احلّية يعتمد عىل الرصاع من  )إ: ، فقد قالاألساسية عند تطوير نظرّيته

م عليه باهلزيمة واالندثار.  ، واألقوى ينترص يف الرّصاع  ،البقاء أجل   ووفقا   .  واألضعف حُيْكى

ودائام  القوي ينترص    . ونزاع أبدّي يف الّطبيعة من أجل البقاء.   ، ، كان هناك رصاع قاسلذلك

 (التطورحتى يتم عىل الّضعيف، 

 البرش، وهلذا  ا عىل منطبقمن أجل البقاء وهكذا اعترب رواد هذه النظرية الرصاع 

، وهم طبعا يقصدون اإلنسان  هي املنترصة  يف الرّصاع [السالالت املفضلة ادعوا أن ]

. أما السالالت اإلفريقّية أو اآلسيوّية  .األورويب واألمريكي عىل وجه اخلصوص  بيضاأل

الرّصاع من أجل البقاء،  أثناء عملية ستفقد قريب ا ، وأهنا يف الرّصاع فيعتربوهنا متخلفة 

 . وبالتايل سيختفون

ومل يكتف املصارعون بكل ذلك، بل راحوا ينرشون النظريات واألفكار الشيطانية  

ممارسة كل الوسائل التي تزيل املستضعفني من الوجود حتى ال يبقى يف العامل  إىل    التي تدعو
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.  إال األقوياء.. فالبقاء هلم وحدهم.. ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات الفقراء املستضعفني. 

 وهلم أن يبيدوهم.. حتى ال يبقى يف األرض إال األصلح واألقوى. 

وهكذا، ويف ظل هذه التصورات، كتبت املعارف املختلفة عىل أساس الرصاع ال  

عىل أساس السالم، وكأن الكون كله شياطني يصارع بعضها بعضا، وليست كائنات إلله  

هلم عىل بعضها يف هذا العامل،  واحد، خيدم بعضها بعضا، لتحقيق غايات سامية، قد يكشف  

 وقته املناسب. إىل  وقد يؤجل الباقي

تلك املائدة التي يقدمها له من  إىل  الكون كله كام ينظر إىل  وهلذا ينظر املؤمن 

تناوله باحرتام ولطف وأدب.. وهلذا نجد القرآن  إىل    يستضيفه، والتي يدعوه كل طبق منها 

بصورة اهلدايا املقدمة عىل أطباق،  اىل عىل عباده التي أفاضها اهلل تعيصور النعم الكريم 

صور ـ مثال ـ األرض بصورة املركب الذلول، املحتوية عىل كل  فهو يومعها ختم املهدي، 

ْيِه  فيقولاملنافع،   إِلى ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وى ا وى بِهى
نىاكِ اْمُشوا يِف مى ُلوال  فى ُكُم اأْلىْرضى ذى لى لى عى :﴿ ُهوى الَِّذي جى

 (  15)امللك:﴾  ورُ النرُش 

فاآلية تصف األرض بكوهنا ذلوال، وهذا الوصف يطلق عادة عىل الدابة، ليصور  

أن هذه األرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة،  )يف األذهان ويغرس يف العقول والقلوب 

هي دابة متحركة.. بل راحمة راكضة مهطعة، وهي يف الوقت ذاته ذلول ال تلقي براكبها عىل  

وال تتعثر خطاها، وال ختضه وهتزه وترهقه كالدابة غري الذلول، ثم هي دابة حلوب    ظهرها،

  (1)مثلام هي ذلول!(

بينام يصورها اجلاحدون يف صورة الدابة الراحمة الراكضة التي حتتاج فارسا قويا مثل  

 فرسان رعاة البقر ليقوم برتويض مجاحها عىل نغامت تصفيق املعجبني.  

 
 (  3637/ 6يف ظالل القرآن )( 1)
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وهلذا نجد يف القرآن الكريم روعة التعبري عن الكون املسخر، بخالف تعبري العلوم  

ا اكتشفته من معارف مساويا لتقدمها يف اكتشافاهتا  احلديثة، والتي كان تقهقرها يف فلسفة م

 واخرتاعاهتا. 

هذه املقارنة بني التعبري القرآين يف وصف الشمس يف قوله   بعض احلكامءوقد عقد 

لى الشمسى رساجا   عى جى (، وبني التعبري العلمي احلديث اجلاف، فقال  16)نوح: ﴾  تعاىل:﴿ وى

ير العامل بصورة قرص، وتصوير األشياء املوجودة يف تعبري الرساج تصو )عن التعبري القرآين: 

فيه يف صورة لوازم ذلك القرص، ومزّيناته، ومطعوماته لسكان القرص ومسافريه، واحساٌس  

ر ورساج   هتا لضيوفه وخّدامه يُد كريٍم رحيم، وما الشمُس إالّ مأمور مسخَّ أنه قد أحرضى

ر. ففي تعبري الرساج تنبيه  عظمة ربوبيته، وافهاُم إحسانه يف سعة   رمحة اخلالق يف إىل  منوَّ

  (1) رمحته، واحساُس كرمه يف عظمة سلطنته(

كتلة عظيمة من املائع الناري تدور حول  )أما العلم احلديث فيعرف الشمس بأهنا 

نفسها يف مستقرها، تطايرت منها رشارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه  

 . ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..(  االجرام العظيمة املختلفة يف اجلسامة.

فانظر ماذا أفادتك هذه املسألة غريى احلرية املدهشة  )وعقب عىل هذه املقارنة بقوله:

 والدهشة املوحشة، فلم ُتِفْدك كامال  علميا  وال ذوقا  روحيا  وال غاية إنسانية وال فائدة دينية( 

، ولذلك من اجلهل  املساملون وعىل هذا تقاس مجيع التعبريات القرآنية املتعلقة بالك

العظيم ما أنكره بعضهم من أن القرآن الكريم ال يتكلم عن الكائنات من الزاوية التي  

 . يسموهنا علام، ويقرصون العلم عليها 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنك لن تشعر بالسالم احلقيقي إال بعد  

 
 النوريس.انظر: املكتوب التاسع عرش، ( 1)
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  ا الشيطان، ووكالؤه الذين حولوا من وساوسه أن تتخلص من كل تلك األوهام التي أفرزه

 نظريات علمية وفلسفية وسياسية واقتصادية.. واعتربوا العلم قارصا عليها. إىل 

فاحذر منها، وامأل قلبك بتوحيد ربك؛ فهو وحده من حيميك من الرصاع، وبملؤك  

ْلبُِسوا إِ  :بالسالم واألمان، وقد قال تعاىل ْ يى ملى نُوا وى ِذينى آمى ُُم اأْلىْمُن  ﴿ الَّ ئِكى هلى ُْم بُِظْلٍم ُأولى هنى يامى

﴾ )األنعام:  ُهْم ُمْهتىُدونى أن مصدر املخاوف هو الرشك،  إىل  (، ويف ذلك إشارة82وى

 واشتغال القلب بغري اهلل. 

وكلام اشتد الرشك وعظم عظمت املخاوف، وكلام نقص الرشك أو تالشى نقصت  

ليه هي بر األمان، وهي سفينة نوح التي من  املخاوف أو تالشت، فمعرفة اهلل والتوجه إ 

 ركبها مل تغرقه األمواج، وهي ظل اهلل الذي حيتمي به من أحرقته شموس الرعب. 

تعاىل أن الرشك هو مصدر الرعب، وأنه عقوبة إهلية تقتضيها طبيعة  اهلل أخرب وهلذا 

ْعبى بِ  ُروا الرر فى ِذينى كى نُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ ُكوا بِا الكفر، فقال: ﴿ سى ْل بِِه ُسْلطىانا   هللامى أىرْشى ْ ُينىزِّ ا ملى مى

﴾ )آل عمران: ى الظَّاملنِِيى ْثوى بِْئسى مى اُهُم النَّاُر وى ْأوى مى (، فقد أخرب تعاىل أن مصدر  151وى

 خوفهم هو رشكهم باهلل. 

ويف مقابل ذلك ذكر اهلل تعاىل مواقف املؤمنني الصادقني الذين مألوا قلوهبم باهلل،  

ومنهم إبراهيم عليه السالم الذي قال جميبا قومه  قهم األمن التام، والسكينة املطلقة، فرز

ىاُفونى أىنَُّكْم  إىل  ه من آهلتهم التي دعا وعندما خوف ال ختى ْكُتْم وى ا أىرْشى اُف مى ْيفى أىخى كى نبذها: ﴿ وى

ْكُتْم بِا  لىيُْكْم ُسْلطىانا  فىأىير  هللأىرْشى ْل بِِه عى ْ ُينىزِّ ا ملى ﴾  مى ْعلىُمونى قر بِاأْلىْمِن إِْن ُكنُْتْم تى نْيِ أىحى ِريقى  اْلفى

 (  81)األنعام:

مقررا هذه احلقيقة املطلقة، ومقننا  عليه السالم  وقد عقب اهلل تعاىل عىل قول إبراهيم  

ْلبُِسوا  ْ يى ملى ُنوا وى ِذينى آمى ُُم  هذه السنة اإلهلية التي ال تتخلف، فقال: ﴿ الَّ ئِكى هلى ُْم بُِظْلٍم ُأولى هنى إِيامى
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﴾ )األنعام: ُهْم ُمْهتىُدونى  ( 82اأْلىْمُن وى

الكون باعتباره مربوبا ال ربا،  إىل    هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فانظر

وأنه سخر لك بتكليف من اهلل تعاىل حتى تتعامل معه وفق ما تقتضيه اخلالفة من سالم  

وإياك أن تتوهم أفضليتك أو خرييتك عىل أي يشء من األشياء، فتقع فيام   وعدل ورمحة..

 وقع فيه الشيطان من رصاع. 

إىل   بل تعامل مع كل يشء باعتباره زميال لك يف العبودية، وصديقا لك يف التوجه

املأل األعىل.. وحتى ال  إىل  اهلل، والرحلة إليه، حتى يصبح كل يشء أمامك مطية للرتقي

 حتجب بنفسك ورصاعك عن ربك والسالم الذي بثه يف كونه.  
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 اخللق واألمر 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن اخللق واألمر اللذين ورد ذكرمها يف قوله  

كى اهلل﴿تعاىل:  بىارى اأْلىْمُر تى ُه اخْلىْلُق وى املىنِيى  أىالى لى بر اْلعى ، وقوله يف حقيقة  [54]األعراف:  ﴾ رى

يبِّ  ﴿ الروح:  وُح ِمْن أىْمِر رى وِح ُقِل الرر ِن الرر ْسأىُلونىكى عى يى ، وما ورد من  [85]اإلرساء:  ﴾ وى

 تأييد اهلل تعاىل ألنبيائه وأوليائه بروح القدس. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن يف كل املخلوقات التي تراها جانبني: جانب  

وس تتوفر فيه كل خصائص األجسام واملواد.. وجانب غري مرئي وال  مادي حمسوس ملم

 حمسوس وال ملموس، وال يمكن تقييده بالقيود، وال حده باحلدود. 

أما اجلانب األول؛ فهو الذي يطلق عليه عامل اخللق، وأما الثاين فهو من عامل األمر..  

 الق لكل يشء.  وكالمها يمكن أن يطلق عليه خلقا، باعتبار اهلل تعاىل هو اخل

وذلك مثل األجهزة الكثرية التي نستعملها، والتي تتكون من مكونات مادية  

حمسوسة وملموسة، وتتكون يف نفس الوقت من برامج ونظم تتيح هلا أداء الوظائف التي  

 كلفت هبا، والتي يمكن اعتبارها ـ جمازا ـ أرواحا هلا. 

رتبطة باألجهزة، بقدر اهتاممنا بالنظم  ونحن يف العادة ال نركز اهتاممنا باملاديات امل

والربامج واألعامل التي يمكن أن تؤدهيا، فبقدر األدوار املتاحة لألجهزة، وبقدر األوامر  

 التي يمكنها تنفيذها، يكون اهتاممنا هبا. 

وهكذا عامل اخللق واألمر.. فالعربة يف املخلوقات ليس بضخامة حجمها، وال  

هنا وبريقها أو ألواهنا الزاهية الباهية، وإنام بام ختتزنه من قدرات  بكثافتها أو كتلتها أو ملعا 

 تتيح هلا أداء الوظائف املختلفة.
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إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنه ال يوجد خملوق يف الكون إال وهو  

مزود بقدرات روحية متكنه من أداء الوظائف التي كلف هبا.. حتى تلك املخلوقات التي  

ها مجادا جمردا من كل أشكال احلياة، فيها من الروح واحلياة ما تتمكن به من أداء  نرا

 وظائفها.

وعدم إدراكنا لتلك األدوار، أو لتلك النظم التي تعمل هبا، ال يدل عىل عدم  

وجودها، وإنام يدل عىل عدم قدرتنا عىل فك الشيفرة التي تعمل هبا.. وهلذا قد يضع بعض  

ت خاصة ال ُيلتفت هلا، ومع ذلك تؤدي أدوارها يف التنصت  اجلواسيس أجهزة تنص 

 والتجسس. 

وهو نفس ما يشري إليه قوله تعاىل عن أعضاء اإلنسان، وشهادهتا عليه يوم القيامة،  

﴾ )النور قال تعاىل:  ُلونى ْعمى اُنوا يى أىْرُجُلُهْم باِمى كى أىْيِدهيِْم وى ْيِهْم أىْلِسنىُتُهْم وى لى ُد عى ْومى تىْشهى  (  24:﴿ يى

ىا ) ﴿وأخرب عن األرض، وشهادهتا عىل اإلنسان، فقال:   اهلى ا ُزْلِزلىِت اأْلىْرُض ِزْلزى (  1إِذى

ىا ) اهلى ِت اأْلىْرُض أىْثقى جى أىْخرى ىا ) 2وى ا هلى اُن مى ْنسى الى اإْلِ قى ا )3( وى هى ُث أىْخبىارى ئٍِذ حُتىدِّ ْومى بَّكى 4( يى ( بِأىنَّ رى

ىا  ى هلى  [  5 -   1]الزلزلة:   ﴾أىْوحى

حديث األرض يف ذلك اليوم العظيم بقوله بعد أن تال قوله      رسول اهلل   وقد فرس

ا  هى ُث أىْخبىارى ئٍِذ حُتىدِّ ْومى أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اهللّ ورسوله  )(:4)الزلزلة: ﴾ تعاىل:﴿ يى

أعلم، قال: فإن أخبارها أن تشهد عىل كل عبد وأمة بام عمل عىل ظهرها، أن تقول: عمل  

  (1)يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها( كذا وكذا

حتفظوا من  ):وهلذا ورد يف احلديث األمر بمراعاة األرض والتحفظ منها، قال 

 
 رواه ابن مردويه والبيهقي يف شعب اإليامن.( 1)
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  (1)األرض فإهنا أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خريا  أو رشا  إال وهي خمربة(

والنصوص املقدسة خترب أن الروح املرتبطة باملخلوقات املختلفة ليست خاصة بتلك  

 القدرات املرتبطة بالتنصت والشهادة، وإنام هي أعظم من ذلك بكثري. 

فهي تذكر أن لكل املخلوقات جامدة كانت أو حية قدرات خاصة باإلدراك؛ فهي 

هذا  إىل    تدرك نفسها، وتعرف رهبا، وتعرف الكثري من األشياء املرتبطة بوظيفتها، وقد أشار

انى قوله تعاىل:   ْضنىا اأْلىمى رى ْقنى  ﴿ إِنَّا عى أىْشفى ا وى ِْمْلنىهى نْيى أىْن حيى أىبى بىاِل فى اجْلِ اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ىلى السَّ ةى عى

ُهوال   انى ظىُلوما  جى اُن إِنَُّه كى ْنسى
ا اأْلِ ىلىهى محى ا وى  (72)األحزاب: ﴾ ِمنْهى

احلياة العاقلة املدركة للعواقب هي التي منعت هذا  أن إىل  فاآلية الكريمة تشري 

ولوال ما يف الكون من طاقة اإلدراك واالختيار ما عرض  ، بول أمانة التكليف الكون من ق

 عليه هذا العرض اخلطري، ولوالها ما أجاب هذه اإلجابة الواعية. 

يف  قال تعاىل  وهي تذكر أن لكل املخلوقات القدرة عىل اإلحساس والشعور، كام

ذى وصف   ْلنىا هى ْو أىْنزى عا   تأثري نزول القرآن عىل اجلبل:﴿ لى دِّ اِشعا  ُمتىصى أىْيتىُه خى رى بىٍل لى ىلى جى ا اْلُقْرآنى عى

ْشيىِة ا عى  هلل ِمْن خى هُبىا لِلنَّاِس لى تِْلكى اأْلىْمثىاُل نىرْضِ ُرونى لهوى كَّ تىفى اخلشوع  ، و(21)احلرش: ﴾  ْم يى

 جمموعة مشاعر سامية خيتلط فيها احلب باهليبة واخلشية والرجاء.

ام ذكر القرآن الكريم، وعدم إدراكنا هلا ال يعني عدم  وكلها قدرات متاحة للجبال ك 

وجودها، ألنا ندرك عامل اخللق، وال ندرك عامل األمر، وهلذا قد نرى شخصا أمامنا كامليت،  

فنتوهم أنه جمرد جسد ملقى، لكنا بعد ذلك نكتشف حياته، ثم حيكي لنا ما شاهده من رؤى  

خيتلف عن اجلامد، وقد تكون تلك اللحظات  يف تلك اللحظات التي كنا نتوهم فيه أنه ال 

 التي شاهدها أسعد أيام حياته. 
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خلقها، ليست بتلك القسوة،  إىل  ويذكر القرآن الكريم أن اجلبال التي يقترص نظرنا 

وإنام هي مزودة بروح عظيمة تتيح هلا كل املشاعر النبيلة، قال تعاىل خمربا عن مشاعر اجلبال  

ا  ﴿  جتاه رشك املرشكني:  قى ا )وى لىد  مْحىُن وى ىذى الرَّ ا ) 88ُلوا اختَّ ْيئ ا إِدًّ ْد ِجْئُتْم شى قى اُد  89( لى ( تىكى

ا ) دًّ بىاُل هى رر اجْلِ
ِ ختى قر اأْلىْرُض وى نْشى تى طَّْرنى ِمنُْه وى تىفى اُت يى وى امى ا ) 90السَّ لىد  مْحىِن وى ْوا لِلرَّ عى (  91( أىْن دى

تَِّخذى  مْحىِن أىْن يى نْبىِغي لِلرَّ ا يى مى ا وى لىد   [ 92  -  88]مريم:   ﴾وى

وهكذا تذكر النصوص املقدسة قدرات التعبري املرتبطة بتلك الكائنات، فهي تعرب  

تعاىل  عن معارفها ومشاعرها ومواقفها، وال تكتفي فقط بإدراكها أو استشعارها، فقد قال 

ى  ىا  إىل  عن الكون املتشكل من السموات واألرض:﴿ ُثمَّ اْستىوى الى هلى قى اٌن فى ِهيى ُدخى  وى
ِ
ء امى السَّ

لأِْلى  ْينىا طىائِِعنيى ﴾ )فصلت: وى تىا أىتى الى ْرها  قى يىا طىْوعا  أىْو كى
 ( 11ْرِض اْئتِ

أخرب أن الكافرين يكتشفون يوم القيامة هذه القدرة التي تتمتع هبا الكائنات التي  و

  كانوا حيسبوهنا جامدة، قال تعاىل حكاية عن كالم اجللود بعد تعجب الكفار من كالمها: 

اُلوا جِلُُلو﴿  قى نىا اهلل وى اُلوا أىْنطىقى ْينىا قى لى ِهْدُتْم عى   ِدِهْم مِلى شى
ٍ
ء ْ  ( 21)فصلت:  ﴾  الَِّذي أىْنطىقى ُكلَّ يشى

وفوق ذلك كله تذكر النصوص املقدسة عبودية الكائنات مجيعا لرهبا، وهو يدل عىل  

  قدرات كثرية أتيحت هلا لتتمكن من تلك العبودية االختيارية، وأوهلا معرفة اهلل، والتي 

 جتعلها تسبحه وتنزهه وحتمده باأللسنة اخلاصة هبا. 

ولذلك نفى اهلل تعاىل عن أكثر اخللق إمكانية فقه هذه التسابيح التي يعج هبا الكون،  

ْمِدهِ  بُِّح بِحى  إِالَّ ُيسى
ٍ
ء ْ إِْن ِمْن يشى يِهنَّ وى

ْن فِ مى اأْلىْرُض وى ْبُع وى اُت السَّ وى امى ُه السَّ بُِّح لى   قال تعاىل:﴿ ُتسى

ُفورا ﴾ )االرساء: وى  لِيام  غى انى حى ُهْم إِنَُّه كى ُهونى تىْسبِيحى ْفقى  ( 44لىكِْن ال تى

وعدم الفقه والتصور ال يعني يف املنهج العلمي السليم إنكار ما مل يتمكن من فقهه  

ْمعى  ا لىْيسى لىكى بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ ْقُف مى ال تى ادى ُكلر  أو تصوره، كام قال تعاىل:﴿ وى اْلُفؤى ى وى اْلبىرصى وى
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ْسُؤوال   نُْه مى انى عى ئِكى كى فمن أنكر ما مل يقف عىل رسه وحقيقته كان  ، (36)االرساء: ﴾ ُأولى

 مقتفيا ما ليس له به علم. 

ْ  بل إن اهلل تعاىل يذكر أن هلذه الكائنات مجيعا سجودها اخلاص هبا، قال تعاىل:  ﴿ أىملى

رى أىنَّ ا هُ  هللتى ْسُجُد لى بىاُل   يى اجْلِ النرُجوُم وى ُر وى مى اْلقى ْمُس وى الشَّ ْن يِف اأْلىْرِض وى مى اِت وى وى امى ْن يِف السَّ مى

ْن هُيِِن اهلل مى اُب وى ذى ْيِه اْلعى لى قَّ عى رٌي حى
ثِ كى رٌي ِمنى النَّاِس وى

ثِ كى ُوابر وى الدَّ ُر وى جى الشَّ ُه ِمْن ُمْكِرٍم   وى فىامى لى

اءُ  هللإِنَّ ا ا يىشى ُل مى ْفعى  (  18)احلج: ﴾ يى

والسجود كام يعرب القرآن الكريم سجود شامل يشمل الشخوص والظالل، أو  

ْرها    هلل اجلواهر واألعراض، كام قال تعاىل:﴿ وى  كى اأْلىْرِض طىْوعا  وى اِت وى وى امى ْن يِف السَّ يىْسُجُد مى

الِ  اآْلصى ظاِلهُلُْم بِاْلُغُدوِّ وى  (  15)الرعد: ﴾  وى

أن عامل اخللق مصحوب بعامل األمر؛ فليس هناك  إىل  شري وكل هذه املعاين وغريها، ت 

 خملوق إال وقد زود بالروح اخلاصة به، والتي تتيح له كل تلك الوظائف وغريها. 

الكوُن بجميع عوامله حّي ومشع مضئ  )وقد عرب عن ذلك بعض احلكامء، فقال: 

جنازة هائلة خميفة حتت    - كام تراه عني الضاللة    - بذلك التجيل، ِواالّ ألصبح كل من العوامل  

  (1) هذه الدنيا املؤقتة الظاهرة، وعاملا  خربا  مظلام (

وقد أخرب القرآن الكريم أن هذه احلقيقة التي ال يعرفها إال املؤمنون يف الدنيا، والتي  

ينكرها اجلاحدون، ستصبح معلومة رضورية يعرفها اجلميع يف العامل اآلخر، كام قال تعاىل  

ات التي يزود هبا اإلنسان بعد موته، والتي تتيح له مشاهدة ما مل يكن قادرا  خمربا عن الطاق

كى اْليىْومى  عىل مشاهدته، قال  ُ كى فىبىرصى نْكى ِغطىاءى ْفنىا عى شى ا فىكى ذى ْفلىٍة ِمْن هى ْد ُكنْتى يِف غى قى تعاىل:﴿ لى

ِديدٌ  ا بسبب إمهاهلا  فمن معاين الغفلة يف اآلية تعطل الطاقات عن أداء وظيفته،  ( 22)ّق:﴾  حى
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 وعدم استعامهلا.  

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الكائنات مجيعا، وإن كانت مزودة  

باألرواح اخلاصة هبا، والتي تتيح هلا أداء وظائفها، إال أهنا ختتلف يف القدرات املتاحة لتلك  

والتي ختتلف قيمتها بحسب األوامر  األرواح، مثلام نراه يف الدنيا من األجهزة املختلفة، 

 التي يتاح هلا تنفيذها. 

وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن القيمة اخلاصة لإلنسان، باعتباره زود بروح هلا طاقات كثرية  

 ال تتوفر لدى الكثري من الكائنات، وذلك لرضورة الوظيفة املناطة به، وهي وظيفة اخلالفة.

جلسده، وإنام لتلك الروح التي زود هبا، والتي  وهلذا أمر املالئكة بالسجود له.. ال 

اٍل  ﴿  هي من عامل األمر اإلهلي، قال تعاىل: ْلصى ا ِمْن صى الٌِق بىرشى  ِة إِينِّ خى ئِكى الى بركى لِْلمى الى رى إِْذ قى وى

ْسنُوٍن )  ىإٍ مى اِجِدينى 28ِمْن محى ُه سى ُعوا لى قى يِه ِمْن ُروِحي فى
ْخُت فِ نىفى ْيُتُه وى وَّ ا سى إِذى ،  28]احلجر:    ﴾ ( فى

29 ] 

ومع اشرتاك البرش يف أصل وجود الروح إال أهنم خيتلفون يف القدرات املتاحة لكل  

روح، ذلك أن منهم من يقوم بام يقوم به اخللق يف الدنيا عند التعامل مع أجهزهتم من مسح  

 . كل برنامج ال حيتاجون إليه، أو يرون أنه قد حيول بينهم وبني ما يرغبون فيه من برامج

ولذلك ال يستفيدون من القدرات املتاحة لألوامر اخلاصة بتلك الربامج، وكيف  

يستفيدون منها، وقد عطلوها، ولذلك من يعطل قدرات عقله عىل التعرف عىل عوامل  

 الغيب لن يصل إليها أبدا إال بعد وفاته، وتنصيب برامج خاصة جديدة لذلك. 

ين استعملوا كل الربامج اخلرية يف  وفوق ذلك فإن اهلل تعاىل يزود الصاحلني الذ

نفوسهم بام يفيدهم يف الرتقي.. فالرتقي ليس سوى تلك الطاقات التي توهب لإلنسان،  

ى   ﴿والتي تتيح له إدراك ما مل يكن يدركه، وهذا هو معنى قوله تعاىل:  ْينىا ُموسى ْد آتى قى لى وى
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ْي  آتى ُسِل وى ْعِدِه بِالرر ْينىا ِمْن بى فَّ قى تىابى وى
اُه بُِروِح اْلُقُدسِ اْلكِ ْدنى أىيَّ مى اْلبىيِّنىاِت وى ْريى ى اْبنى مى   ﴾ نىا ِعيسى

 [ 87]البقرة:  

املسيح عليه السالم زود بطاقات خاصة، لرضورة الوظيفة التي كلف هبا،   أي أن

وتلك الطاقات هي التي أتاحت له أن ينفخ يف الطني، فيتحول طريا، وغريها من املعجزات،  

ُسوال  وى ﴿كام قال تعاىل:  ُكْم ِمنى  إىل  رى بُِّكْم أىينِّ أىْخُلُق لى ٍة ِمْن رى ْد ِجْئُتُكْم بِآيى يلى أىينِّ قى
ائِ نِي إرِْسى بى

ا بِإِْذِن ا يىُكوُن طىرْي  يِه فى
أىْنُفُخ فِ ْيئىِة الطَّرْيِ فى هى ُأْحِي املْىْوتىى   هللالطِّنِي كى صى وى اأْلىْبرى هى وى ُأْبِرُئ اأْلىْكمى وى

ُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيى   هللبِإِْذِن ا ة  لى يى لِكى آلى ِخُرونى يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف ذى ا تىدَّ مى ْأُكُلونى وى بُِّئُكْم باِمى تى ُأنى   ﴾ وى

 [ 49]آل عمران:  

وهذا ال يعني انحصار ذلك التأييد يف املسيح عليه السالم، وإنام يوهب الروح  

 ت وتأدبت وترقت..  القدس، والطاقات املرتبطة به بكل نفس هتذب

هذا ذلك االختبار الذي قام به سليامن عليه السالم حلاشيته، والذي أراد  إىل  ويشري

ا  ﴿قال تعاىل: من خالله أن خيترب القدرات املتاحة هلم،  ْرِشهى ينِي بِعى
ْأتِ ُكْم يى ُ أىير ىا املْىألى اأىهير الى يى قى

ْأُتويِن ُمْسلِِمنيى )  ْبلى أىْن يى إيِنِّ  (  38قى اِمكى وى قى ْبلى أىْن تىُقومى ِمْن مى يكى بِِه قى
نِّ أىنىا آتِ الى ِعْفِريٌت ِمنى اجْلِ قى

ِويٌّ أىِمنٌي )  قى ْيِه لى لى ْيكى طىْرُفكى  39عى ْرتىدَّ إِلى ْبلى أىْن يى يكى بِِه قى
ُه ِعْلٌم ِمنى اْلكِتىاِب أىنىا آتِ الى الَِّذي ِعنْدى ( قى

ا  آُه ُمْستىِقرًّ لىامَّ رى ْشُكُر  فى إِنَّامى يى رى فى كى ْن شى مى يِن أىأىْشُكُر أىْم أىْكُفُر وى يبِّ لِيىْبُلوى ا ِمْن فىْضِل رى ذى الى هى ُه قى ِعنْدى

ِريٌم )  نِيٌّ كى يبِّ غى رى فىإِنَّ رى فى ْن كى مى  [40ـ  38]النمل:   ﴾ (40لِنىْفِسِه وى

ك الروح  وهذا يدل عىل أن ذلك العلم املرتبط بالكتاب، مل يكن ليعلمه لوال تل

 اخلاصة التي جعلته يفهم منه ما ال يفهم غريه. 

وهلذا كان القرآن الكريم روحا خاصة للصادقني معهم، يتزودون من خالله  

ا  ﴿بطاقات مل تكن هلم، قال تعاىل:  ا ُكنْتى تىْدِري مى ا ِمْن أىْمِرنىا مى ْيكى ُروح  ْينىا إِلى لِكى أىْوحى ذى كى وى
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ُن وى  يامى الى اإْلِ تىاُب وى
اُء ِمْن ِعبىاِدنىا اْلكِ ْن نىشى ِْدي بِِه مى ا هنى ْلنىاُه ُنور  عى  [ 52]الشورى:   ﴾لىكِْن جى

ُنوا   ﴿وقال عن دوره يف حتصيل احلياة احلقيقية بروح القرآن والنبوة:  ِذينى آمى ىا الَّ اأىهير يى

يِيُكمْ   هللاْستىِجيُبوا   ىا حُيْ
اُكْم ملِ ا دىعى ُسوِل إِذى لِلرَّ احلياة املرادة هنا ليست حياة  ؛ ف[24]األنفال:    ﴾وى

األجساد، وإنام هي حياة خاصة بتلك الطاقات اجلديدة املوهوبة لإلنسان بسبب تفعيله  

 للقرآن الكريم. 

وهلذا قد يكون الشخص حيا يف جسده، لكن كل الطاقات املوهوبة له ميتة، ولعله  

 ا هي حياته. هو الذي قام بقتلها.. لتومهها أهنا تقف بينه وبني حياته.. مع أهن

ْمِِش بِِه يِف  ﴿هذا قوله تعاىل: إىل  ويشري ا يى ُه ُنور  ْلنىا لى عى جى أىْحيىْينىاُه وى ْيت ا فى انى مى ْن كى مى أىوى

ُلونى  ْعمى اُنوا يى ا كى ِرينى مى
افِ لِكى ُزيِّنى لِْلكى ذى ا كى اِرٍج ِمنْهى ِت لىْيسى بِخى ثىُلُه يِف الظرُلامى ْن مى مى   ﴾ النَّاِس كى

أن غري املؤمن يكون فاقدا للروح التي يتحقق هبا  إىل    ؛ فاآلية الكريمة تشري[ 122]األنعام:  

 اإليامن، ولذلك يكون ميتا من هذه اجلهة؛ فإذا ما آمن عادت إليه احلياة من جديد. 

إذا زنا الزاين فارقه روح اإليامن  أنه قال: ) ما ورد يف احلديث عنه هذا إىل  ويشري

ُهْم بُِروٍح ِمنْهُ  ﴿ ، ثم قرأ قوله تعاىل: (؟ أىيَّدى نى وى يامى تىبى يِف ُقُلوهِبُِم اإْلِ ئِكى كى ]املجادلة:   ﴾ ُأولى

 (1) ( ذلك الذي يفارقه) ، ثم قال: [22

إن للقلب أذنني فإذا هم العبد بذنب قال له روح اإليامن ال  وقال اإلمام الصادق: )

 (2)  (روح اإليامنتفعل وقال له الشيطان افعل وإذا كان عىل بطنها نزع منه 

 

 

 
 .  284ص  2الكاىف ج ( 1)

 .  267: 2أصول الكايف ( 2)
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إن اهلل خلق الناس ثالثة  : )، فقالاإلمام الصادقكل هذه املعاين إىل  وقد أشار 

وخاصة اهلل من خلقه، جعل فيهم مخسة أرواح   فالسابقون هو رسول اهلل .. أصناف

وأيدهم بروح   ،أيدهم بروح القدس، فبه بعثوا أنبياء، وأيدهم بروح االيامن فبه خافوا اهلل

فبه قووا عىل طاعة اهلل، وأيدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اهلل وكرهوا معصيته،  القوة 

 (1) ( وجهل فيهم روح املدرج الذي يذهب به الناس وجييئون
األرواح املختلفة:  إىل  مشرياعىل هذا املعنى، وقد قال بعضهم احلكامء هكذا اتفق و

وروح هباء ضياء قلوهبم: وهو شفاء  . )روح هبا ضياء أبداهنم: وهو سلطان عقوهلم.

ويقال: روح  .. وروح هبا ضياء أرواحهم: والذي هو للروح روح، بقاؤهم باهلل. علومهم.

ويقال: روح النبوة، وروح  .. هو روح إهلام، وروح هو روح إعالم، وروح هو روح إكرام 

هبا ضياء   ويقال: روح هبا بقاء اخللق، وروح. الرسالة، وروح الوالية، وروح املعرفة.

 (2)احلق(

وهو الروح    ،)الروح روحان: روح به حياة اخللق، وروح به ضياء القلب وقال آخر:  

ا ِمْن أىْمِرنىا ﴿تعاىل فيه:   الذي قال اهلل ْيكى ُروح  ْينىا إِلى لِكى أىْوحى ذى كى  (3)[(52]الشورى:   ﴾وى

سلطاين، وروح  )األرواح أربعة: روح جسامين، وروح نوراين، وروح وقال آخر: 

 (4)قديس(

)األرواح أقسام: أرواح جتول يف الربزخ وتبرص أحوال الدنيا واملالئكة  وقال آخر: 

  وتسمع ما تتحدث به يف السامء عن أحوال اآلدميني، وأرواح حتت العرش، وأرواح طيارة 

 
 . 132بصائر الدرجات: ( 1)

 . 301، 300ص  5تفسري لطائف االشارات، ج ( 2)

 .222التصوف، ص الرساج الطويس، اللمع يف ( 3)

 .56عبد القادر الكيالين، رس األرسار ومظهر األنوار، ص ( 4)
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 (1)اجلنان وإىل حيث شاءت عىل أقدارها(إىل 

أرواح ليس هلم شغل   اتب ال رابع هلا:)اهلل خلق األرواح عىل ثالث مروقال آخر: 

نفوسهم، قد هيمهم جالل  إىل    العامل وال إىل    إال تعظيم جناب احلق، ليس هلم وجه مرصوف 

اهلل واختطفهم عنهم فهم فيه حيارى سكارى. وأرواح مدبرة أجساما  طبيعية أرضية، وهي  

 (2)أرواح األنايس. وأرواح احليوانات(

)غذاء  بكل الروح، أو املجال الذي تعمل فيه، فقال: وذكر بعضهم الغذاء املرتبط 

األرواح يف ثالثة أشياء: أرواح األجلة األنبياء: غذاؤها بلطائف خطاهبا، جتدهم يسأمون  

وأرواح الصديقني  . بكل ما يفتخر به اخللق من أنواع الطاعات أو التزين بالعبودية.

وأرواح العامة: تأخذ  .  را  وتبرصة.والصاحلني: غذاؤها بمالحظاته، تزداد عىل األوقات نو

  (3) غذاءها من كل مأكول ومرشوب(

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن تكمل روحك،  

العوامل اجلميلة التي ال يمكن أن تنال  إىل  وتزودها باملزيد من الطاقات التي هتيئ هلا الرتقي

 السعادة من دوهنا. 

تعبا ومرضا وأملا.. أما   إال روحك وجسدك أن جسدك ال تزيده األيام فالفرق بني 

روحكـ  إن زكيتها وهذبتهاـ  فإن األيام لن تزيدها إال قوة وصالبة وانفتاحا ولذة، وقد قال  

 الشاعر معربا عن ذلك: 

ــقى بخدمته  ــم كم تش  يا خادم اجلس

 

 لتطلب الربح يف ما فيه خرـسان 

 

 
 . 216، ص 5ج ( عمر السهروردي، عوارف املعارف )هبامش إحياء علوم الدين للغزايل( 1)

 .38ص  3الفتوحات املكية، ج ( 2)

 . 742أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 3)
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 فاستكمل فضائلهاأقبل عىل النفس  

 

 فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان 

ويف النشأة األخرى، والتي تبدأ حلظة االحتضار لن ترى إال ذلك العامل الذي كانت   

بِنيى ) ﴿تعيشه روحك؛ كام قال تعاىل يصف احتضار املقربني:  رَّ انى ِمنى املُْقى ا إِْن كى أىمَّ (  88فى

نَُّت نىِعيٍم  جى حْيىاٌن وى رى ْوٌح وى رى ، أي أهنم يف تلك اللحظة التي تفصلهم  [89، 88]الواقعة:  ﴾ فى

 عن احلياة الدنيا، يشمون الروح والرحيان، ويرون اجلنان.  

كذلك،  فلذلك ال عجب أن خيرجوا من الدنيا بكل نشاط.. وكيف ال يكون ذلك 

ذلك قوله تعاىل يف  إىل  وأنفسهم قد صارت مليئة بالطمأنينة والراحة والسعادة، كام أشار

ئِنَُّة )﴿خطاب هذا النوع من النفوس املمتلئة بسكينة اإليامن:  ا النَّْفُس املُْْطمى ُتهى اأىيَّ (  27يى

ْرِضيَّة  ) إىل  اْرِجِعي اِضيىة  مى بِِّك رى اْدُخيِل يِف ِعبىاِدي28رى نَّتِي )29)  ( فى اْدُخيِل جى   ﴾ ( 30( وى

   [ 30  -  27]الفجر:  
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 املبدأ واملعاد 

املبدأ واملعاد، واألرسار املرتبطة هبام،   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن 

 وعالقتها بالنفس املطمئنة ورس رضاها.

سم  اإىل  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن حقائق املبدأ واملعاد، والتي تعود

اهلل ]املبدئ املعيد[ من أعظم احلقائق مجاال، ولذلك متأل العارفني هبا بسطا وفرحا ورسورا،  

 ألهنم يعلمون أن كل ما فاهتم يف املبدأ قد يعوضونه يف املعاد. 

ومثال ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ مثال شخص قدر له يف مرحلة معينة من عمره أن  

ن، بحكم الوظيفة التي وكلت له، والتي قد يكون  يسكن مضطرا مكرها بلدا من البلدا

 توالها غصبا عنه لرضورة الظروف التي يعيشها، وحاجاته املختلفة. 

لكنه ـ ويف ظل تلك األحوال احلزينة التي يمر هبا ـ يقال له: نحن نقدر املرارات التي  

بيعتك.. لكننا  تعانيها يف عملك، ويف هذا البلد، ويف الظروف اجلديدة التي ال تتناسب مع ط 

عمل  إىل    نعدك إن استطعت أن تنجز ما كلفت به من أعامل بطريقة صحيحة؛ فإننا سننقلك 

 آخر أفضل بكثري، وإىل مكان تكون أنت الذي ختتاره، وبأجرة أنت الذي حيددها. 

ما كلفت به من أعامل، ويف ظل الفرتة  إىل    ثم يقال له بعد ذلك: فإن شئت أن تضيف

رئيس أو مدير  إىل  زيد يف قيمة اإلنتاج ومردوديته؛ فإنك حينها ستتحول املمنوحة لك، ما ي 

أو مسؤول يف تلك الرشكة التي تعمل فيها.. وحينها ستتجول يف البالد كام تشاء، ولن يكون  

 لك مرتب فقط، وإنام ستخصص لك ميزانية ختدم كل مصاحلك. 

، أو سببت أي تلف  ثم يقال له بعد ذلك كله: فإن رفضت هذا العمل، أو قرصت فيه

السجون والزنازن، وستقيض هناك ما بقي من  إىل  يف املعمل الذي تعمل فيه؛ فستحال 



 

307 

 

 عمرك. 

 فكيف تتخيل حال هذا الشخص قبل أن ُتعرض عليه هذه العروض؟ 

ال شك أنه يف الفرتة األوىل التي مل تعرض عليه هذه العروض، كان يعمل متثاقال  

ذلك العمل قد قضت عليه، وأنه سيظل  إىل    الظروف التي أجلأتهكئيبا حمبطا، ألنه يتوهم أن  

أن يقَض عليه، وهو ممتلئ باآلالم.. لكنه بعد أن يتيقن من صدق  إىل  يكدح يف تلك احلال 

إنسان آخر ممتلئا فرحا وجدا ونشاطا، ذلك أنه يعلم أن ما يمر  إىل  ما عرض عليه، يتحول 

كون ذات قيمة كربى، ال يمكن تصورها..  به مرحلة قصرية من عمره، وأن نتائجها ست

 الراحة والسعادة. إىل  العمل املضاعف، ويف نفس الوقت يدفعهإىل  وهذا ما يدفعه 

وهكذا األمر بالنسبة للمبدأ واملعاد.. فاهلل تعاىل جعل هذه الدنيا جمرد مبدأ خيتلط فيه  

مع اإلحباط، لكنه   املدنس مع املقدس، والسعيد مع الشقي، والسعادة مع الكآبة، واألمل

وعد عباده بدار أخرى، تتحقق فيها مجيع أمنياهتم، ولكن برشط واحد هو أن يتحققوا بام  

تتطلبه تلك الدار من صفات.. ذلك أن الدار اآلخرة متناسبة مع الطبائع التي ولدت يف  

 الدنيا.

سبب  ذلك اجلنني املشوه، والذي كان إىل  وإن شئت تقريبا آخر هلذا املثال، فانظر

تشوهيه تقصري أمه أثناء محله به؛ ذلك أهنا مل ترتك دواء مرضا بجنينها إال واستعملته مع 

حتذير األطباء هلا من ذلك.. لكنها مل تبال هبم.. وهكذا فإن اإلنسان هو الذي خيتار الوالدة  

مشوها  اجلديدة له.. فإن أدمن عىل املحرمات واملعايص، ولد يف والدته اجلديدة يف دار املعاد  

 أبد اآلباد.إىل    ممتلئا بالتحريف عن حقيقته اإلنسانية.. وظل كذلك فرتات طويلة قد متتد

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن حقائق املبدأ واملعاد من أهم حقائق  

الوجود، وهي من فضل اهلل العظيم عىل عباده، ذلك أنه يتيح هلم فرصا جديدة مل يكونوا  
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 ا. حيلمون هب

ولتعرف ذلك.. تصور ذلك املريض املسكني الذي عاش حياته مدمنا عىل األدوية،  

ويتأمل ملا حل به.. لكن ذلك األمل رسعان ما يزول عندما يشعر أن مرضه سيفارقه يف املعاد،  

جسد سليم معاىف من كل بالء، وأن الذين يسخرون منه ومن  إىل  وأن جسده سيتحول

 ل أشد من احلال الذي كان عليه..  أحواإىل  مرضه قد يتحولون

ومثل ذلك املظلوم الذي يتاح له أن يقتص من ظامله، واملكروب الذي يتخلص من  

  كربه، واملشتاق ملن فقد من أهله إن علم أنه سيالقيهم.. والشيخ الكبري إن علم أنه سيتحول 

 شبابه، والدميم إن علم أنه سيفاض عليه كل ألوان اجلامل..  إىل 

إن حقائق املعاد ختتزن كل أنواع السعادة، ومن ال يعرفها يقع يف تلك  وهكذا؛ ف

األوهام التي وقع فيها من تصوروا أن اهلل تعاىل خالق للرش، وأنه مل يرد بخلقه إال الرضر  

والبالء.. وهم ال يعلمون أن ذلك الرضر يشبه أمطار الشتاء التي لوالها مل تنبت أزهار  

 الربيع، وال ثامره. 

فت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاعلم اسم اهلل تعاىل ]املبدئ املعيد[، يعني توفري  إذا عر

تتشكل وفق رغباهتم   ةفرص خمتلفة للعبد، تبدأ أوالها بام قد ال يرتضونه، لكن اإلعاد

وأهوائهم واملباين التي بنيت عليها نفوسهم، والتي أسسوها بمحض رغبتهم وحريتهم  

 هلم فيها كل الفرص. طيلة الفرتة التي أتيحت 

ْعدى  ﴿وهذا املعنى هو الذي يشري إليه قوله تعاىل:  ا وى ِيع  ْرِجُعُكْم مجى ْيِه مى ُه   اهلل إِلى ا إِنَّ قًّ حى

 ُ ُروا هلى فى ِذينى كى الَّ احِلىاِت بِاْلِقْسِط وى ِمُلوا الصَّ عى ُنوا وى ِذينى آمى ُأ اخْلىْلقى ُثمَّ ُيِعيُدُه لِيىْجِزيى الَّ ْبدى ْم  يى

اٌب  ى ْكُفُرونى رشى اُنوا يى اٌب أىلِيٌم باِمى كى ذى عى ِيٍم وى ، فاآلية الكريمة واضحة يف  [ 4]يونس:  ﴾ ِمْن محى

 بيان رس اإلعادة، وأنه إعطاء كل يشء ما يستحقه مما يتناسب مع طبيعته. 
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ويشري إليه كذلك ما ورد يف سورة الربوج، فقد ذكر اهلل تعاىل فيها هذان االسامن  

ُيِعيدُ ﴿تعاىل، قال تعاىل:  مرتبطان بفعل اهلل   ، وكأهنام تعلالن  [13]الربوج:    ﴾إِنَُّه ُهوى ُيْبِدُئ وى

رس تلك الفتنة التي حصلت للمؤمنني، والبطش الشديد الذي حل هبم من طرف أولئك  

 الطغاة املستبدين..  

وكأهنا تذكر بأن من مقتضيات البداية أن تكون بذلك الشكل لتتميز األنواع، وخيتار  

ف ما يشتهي، وبعد اإلعادة يتحقق التمييز، وينال كل صنف ما أسس عليه  كل صن 

 شخصيته يف حياته األوىل.  

ولذلك يمكننا أن نقرأ هذه اآليات الكريمة، لنرى فيها العزاء اإلهلي للمؤمنني،  

املُْْؤِمنى﴿والتحذير اإلهلي للمستبدين، قال تعاىل: تىُنوا املُْْؤِمننِيى وى ِذينى فى ُتوُبوا  إِنَّ الَّ ْ يى اِت ُثمَّ ملى

اُب احْلىِريِق ) ذى ُْم عى هلى نَّمى وى هى اُب جى ذى لىُهْم عى نَّاٌت  10فى ُْم جى احِلىاِت هلى ِمُلوا الصَّ عى ُنوا وى ِذينى آمى ( إِنَّ الَّ

برُِي )  ْوُز اْلكى لِكى اْلفى هْنىاُر ذى
ا اأْلى تِهى ْ ِري ِمْن حتى ْ ِديٌد ) 11جتى بِّكى لىشى نَُّه ُهوى ُيْبِدُئ  ( إِ 12( إِنَّ بىْطشى رى

ُيِعيُد )  ُدوُد )13وى ُفوُر اْلوى ُهوى اْلغى ْرِش املْىِجيُد ) 14( وى اٌل ملِىا ُيِريُد ) 15( ُذو اْلعى   ﴾ ( 16( فىعَّ

 [ 16  -  10]الربوج:  

الرس األكرب للمبدأ واملعاد، وعدم االكتفاء بأحدمها، وهو  إىل  ويشري القرآن الكريم

  اهلل لِيىِميزى  ﴿ تعاىل:الة، وعىل إتاحة الفرص للجميع، قال رضورة التمييز املبني عىل العد

نَّمى ُأولى  هى لىُه يِف جى يىْجعى ِيعا  فى ُه مجى ُكمى ْ ىلى بىْعٍض فىريى ُه عى لى اخْلىبِيثى بىْعضى ْعى جيى ئِكى  اخْلىبِيثى ِمنى الطَّيِِّب وى

 ﴾ ونى  (  37:)األنفال ُهُم اخْلىارِسُ

فالبرش يف ذلك مثل الشوائب التي ختتلط باملعادن النفيسة، فإهنا بعد عرضها عىل كري  

 القاممات. إىل  رمى بالشوائبيز الذهب، فيوضع يف أعناق احلسان، ويُ ماالمتحان يُ 

أدوات متييز، وموازين، ومقاييس متيز هبا املعادن  إىل  وبام أن ذلك التمييز حيتاج
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النفيسة ومراتبها، واملعادن اخلسيسة ومراتبها، وخرباء يرشفون عىل كل ذلك، فقد وضع  

ين ما تقتضيه العدالة اإلهلية، ولو أن اهلل تعاىل قادر عىل  اهلل تعاىل لدار املعاد كذلك من املواز

التمييز بينهم من دون حاجة لتلك املوازين.. ولكن عدالة اهلل تأبى إال أن تتعامل مع العباد  

 وفق السنن، لتقيم احلجج عليهم.  

والقائم عىل  ، العظيم بني اخللقالتاميز وقد كان من مقتضيات تلك العدالة ذلك 

كام عرب  التي تشكلت يف الدنيا، ونوع املعدن الذي متخضت عنه األنا،  النفس  ة  صورأساس  

)الناس يف اآلخرة ينقسمون أصنافا  وتتفاوت درجاهتم  عن ذلك بعض احلكامء، فقال: 

ودركاهتم يف السعادة والشقاوة تفاوتا  ال يدخل حتت احلرص كام تفاوتوا يف سعادة الدنيا  

يف هذا املعنى أصال  البتة، فإن مدبر امللك وامللكوت واحد ال  وشقاوهتا وال تفارق اآلخرة 

  (1) رشيك له. وسنته الصادرة عن إرادته األزلية مطردة ال تبديل هلا(

ىلى بىْعٍض  ﴿تعاىل:هذا التاميز الشديد قوله إىل  وقد أشار ُهْم عى ْلنىا بىْعضى ْيفى فىضَّ اْنُظْر كى

أى  اٍت وى جى رى ُ دى ُة أىْكربى لىآْلِخرى ُ تىْفِضيال ﴾ )االرساء: وى ولتفاوهتم يف الدار اآلخرة أكرب  )( أي  21ْكربى

الدنيا، فإن منهم من يكون يف الدركات يف جهنم وسالسلها وأغالهلا، ومنهم    يف  من تفاوهتم

يه، كام  من يكون يف الدرجات العىل ونعيمها ورسورها، ثم أهل الدركات يتفاتون فيام هم ف

 ( أن أهل الدرجات يتفاوتون

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن كل الثغرات التي تكون يف املبدأ،  

والتي يتوهم الغافلون أهنا ناجتة عن الصنع اإلهلي، ليست كذلك، وإنام هي لرضورة 

االختبار واالبتالء، حتى ُيميز اخلبيث عن الطيب.. فاهلل تعاىل قادر عىل أن خيلق اجلسد  

 كنه مل يفعل لرضورة االختبار..  الذي ال يمرض أبدا، ل
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وهكذا كل ما نراه من نقص أو قصور ليس اهلدف منه سوى االختبار واالبتالء،  

اِت    ﴿قال تعاىل:   رى الثَّمى اأْلىْنُفِس وى اِل وى نىْقٍص ِمنى اأْلىْموى اجْلُوِع وى  ِمنى اخْلىْوِف وى
ٍ
ء ْ نَُّكْم بِِشى نىْبُلوى لى وى

ابِِرينى )  ِ الصَّ بىرشِّ اُلوا إِنَّا ( ا 155وى ْتُهْم ُمِصيبىٌة قى ابى ا أىصى ِذينى إِذى اِجُعونى )  هلللَّ ْيِه رى ا إِلى إِنَّ (  156وى

ئِكى ُهُم املُْْهتىُدونى   ُأولى مْحىٌة وى رى ِْم وى هبِّ اٌت ِمْن رى لىوى ْيِهْم صى لى ئِكى عى  [ 157 -  155]البقرة:   ﴾ُأولى

ة بالثغرات والنقص، وقد روي  وهلذا سميت دار املبدأ احلياة الدنيا، باعتبارها مملوء

أترون هذه هينة عىل صاحبها؟ فوالذي  )بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال:  مر    أن رسول اهلل  

نفيس بيده للدنيا أهون عىل اهلل من هذه عىل صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح  

 (1)(بعوضة، ما سقى كافرا منها قطرة أبدا

دنيا باهلوان، وأهنا جمرد دار للتمييز، ولذلك خيتلط فيها  بل إن اهلل تعاىل وصف ال

اخلبيث بالطيب، كام يف قوله تعاىل مقارنا بني احلياة الدنيا، أو حياة املبدأ، واحلياة اآلخرة، أو  

نْ حياة املعاد:  ِة فىمى ْومى اْلِقيىامى ُكْم يى فَّْونى ُأُجورى إِنَّامى ُتوى ُة املْىْوِت وى قى
ائِ ِن النَّاِر  ﴿ُكلر نىْفٍس ذى  ُزْحِزحى عى

تىاُع اْلُغُروِر ﴾ ]آل عمران:  ْنيىا إِالَّ مى ا احْلىيىاُة الدر مى ازى وى ْد فى قى ُأْدِخلى اجْلىنَّةى فى  [ 185وى

احلياة الدنيا، جوابا عىل اعرتاضهم الذي عربوا عنه  إىل  وقال خماطبا الذين تثاقلوا 

تىْبتى  بقوهلم:   نىا مِلى كى بَّ نىا ﴿رى ْرتى ْوالى أىخَّ ْينىا اْلِقتىالى لى لى ٍل قىِريٍب﴾ ]النساء:  إىل    عى تىاُع  :  [ 77أىجى ﴿ُقْل مى

تِيال  ﴾ ]النساء:   الى ُتْظلىُمونى فى ى وى ىِن اتَّقى
رْيٌ ملِ ُة خى اآْلِخرى يٌل وى

لِ ْنيىا قى  [ 77الدر

ْنيىا إِالَّ لىعِ وقال مقارنا بني كال احلياتني:  ا احْلىيىاُة الدر مى رْيٌ  ﴿وى ُة خى اُر اآْلِخرى لدَّ لى ٌْو وى هلى ٌب وى

ْعِقُلونى ﴾ ]األنعام:   تَُّقونى أىفىالى تى ُكُم  ، وقال:  [32لِلَِّذينى يى ا ِقيلى لى ُكْم إِذى ا لى نُوا مى ِذينى آمى ىا الَّ اأىهير ﴿يى

ْلُتمْ  اقى بِيِل اهلل اثَّ ْنيى إىل    اْنِفُروا يِف سى ِضيُتْم بِاحْلىيىاِة الدر ْنيىا  اأْلىْرِض أىرى تىاُع احْلىيىاِة الدر ِة فىامى مى ا ِمنى اآْلِخرى

لِيٌل﴾ ]التوبة:   ِة إِالَّ قى  [ 38يِف اآْلِخرى
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ِذِه  بل إنه اعترب احلياة اآلخرة هي احلياة احلقيقية، ال هذه احلياة الدنيا، فقال:   ا هى مى ﴿وى

ارى اآْلِخ  إِنَّ الدَّ ِعٌب وى لى ٌْو وى ْنيىا إِالَّ هلى ﴾ ]العنكبوت:  احْلىيىاُة الدر ْعلىُمونى اُنوا يى ْو كى اُن لى يى احْلىيىوى
ِ ةى هلى رى

64 ] 

وهلذا فإن املعاملة يف املعاد، ستكون وفق اخلصائص التي اكتسبها اإلنسان، أو شكل  

هْتُُم احْلىيىاُة الدر منها طبيعته يف املبدأ، قال تعاىل:   رَّ غى ِعب ا وى لى ا وى ْو  ىُذوا ِدينىُهْم هلى ِذينى اختَّ اْليىْومى  ﴿الَّ ْنيىا فى

﴾ ]األعراف:   ُدونى ْحى نىا جيى
اتِ اُنوا بِآيى ا كى مى ا وى ذى ْوِمِهْم هى اءى يى امى نىُسوا لِقى اُهْم كى  [ 51نىنْسى

وبناء عىل هذا، فإن كل املواقف التي ُذكرت يف النصوص املقدسة حول املعاد ال  

صنف املحل املناسب  يقصد منها سوى متييز األصناف بعضها عىل بعض، بحيث ينزل كل 

 لطبيعته. 

ُل  هذا املعنى بعض احلكامء بقوله يف تفسري قوله تعاىل: عن وقد عرب  ْومى ُتبىدَّ ﴿ يى

ُزوا  بىرى اُت وى وى امى السَّ رْيى اأْلىْرِض وى اِر﴾ ]إبراهيم:  هللاأْلىْرُض غى هَّ اِحِد اْلقى إن جلميع  : ) [48اْلوى

  صورة حتى يقع هلا الرجوع إىل    ال  من صورة املوجودات الطبيعية حركة جوهرية ذاتية، وحتو

ولو  ، نشأة أخرى إىل  اهلل بعد صريورهتا غري نفسها، بحسب الصورة السابقة، وحتوهلا إىل 

دار اآلخرة، ومل  إىل  كانت هذه الطبائع ثابتة اجلوهرية مستمرة اهلوية، مل تنتقل هذه الدار

  (1)تتبدل األرض غري األرض، وال الساموات غري الساموات(

وهذا يعني أن اإلنسان يف مرحلته األوىل أتيح له أن يرى أنامطا خمتلفة من الناس،  

ومظاهر خمتلفة من احلياة، ولكنه ـ بمحض رغبته ـ اختار نمطا معينا، وحياة معينة، ولذلك  

كان من مقتضيات العدالة والرمحة اإلهلية، وقوانني املبدأ واملعاد، أن يوفر له عند إعادته كل  

 ما كان يميل إليه، ويرغب فيه. 

 
 .86أرسار اآليات، ص( 1)
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ْت﴾ )التكوير:  وهلذا اإلشارة بقوله تعاىل:  جى ا النرُفوُس ُزوِّ إِذى (، وقوله:  7﴿وى

ُهْم﴾ )الصافات:  اجى أىْزوى ِذينى ظىلىُموا وى وا الَّ انا  22﴿اْحرُشُ كى ا مى ا ُأْلُقوا ِمنْهى إِذى (، وقوله: ﴿وى

ْوا ُهنىالِكى ُثُبو عى ننِيى دى رَّ يِّقا  ُمقى  ( 13را ﴾ )الفرقان:ضى

فقد ورد يف تفسري هذه اآليات أن املراد منه اجلمع بني النظراء أو األشكال منهم كل  

يف تفسري اآلية:)يقرن كل رجل مع كل   وقد ورد يف احلديث قوله ، (1) فهصنإىل  صنف

   قوم كانوا يعملون كعمله(

يعني   - وقال ابن عباس:)ذلك حني يكون الناس أزواجا ثالثة، السابقون زوج 

 وأصحاب اليمني زوج، وأصحاب الشامل زوج(   - صنفا 

  وعنه أيضا:)قرن كل شكل بشكله من أهل اجلنة وأهل النار، فيضم املربز يف الطاعة 

   مثله(إىل   مثله، وأهل املعصيةإىل    مثله، واملتوسطإىل 

:)لو أن رجال  قام بـني الركن واملقام يعبد اهلل سبعني سنة لبعثه اهلل  وقال ابن مسعود 

   يوم القيامة مع من حيب(

 
 . 8/429انظر هذه النصوص يف: الدر املنثور:( 1)
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 التكليف واجلزاء 

رس ارتباط اجلزاء بالتكليف، ومل مل جياز   كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن

اهلل عباده مبارشة من خالل علمه األزيل هبم، وعن عالقة ذلك بالنفس املطمئنة ورس  

 رضاها.

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل املعارف املرتبطة بالكون واحلياة  

ظامه وسننه ونواميسه  واإلنسان ترجع ملعرفة أسامء اهلل احلسنى، ذلك أن قوانني الكون ون

كلها تستند إليها.. مثلام تستند الصناعات البرشية ملجموعة من اخلرباء، وال يمكن معرفة  

 رس الصنعة بجميع تفاصيلها إال للعودة إليهم مجيعا. 

وبام أن التكليف واجلزاء والقوانني املرتبطة هبام من سنن الكون وقوانينه؛ فإهنام  

ء اهلل احلسنى، وال يمكن أن يفقه أحد أرسارمها، قبل أن يعرف  جمموعة من أسامإىل    يستندان

 تلك األسامء. 

ذلك أن اجلزاء ليس مقصودا لذاته، ومثله التكليف؛ فكالمها وسيلة لغايات أخرى  

 أرشف وأكرم، وال يمكن الوصول لتلك الغايات من دوهنام.

األسامء؛ فاقرأ   وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ختترص لنفسك طريق معرفة تلك 

 سورة الفاحتة، ومتعن يف معانيها؛ فستهتدي لكل القوانني املرتبطة بالتكليف واجلزاء. 

تبدأ ببيان أن كل هذا الكون بام فيه من  فهذه السورة الكريمة التي هي أم القرآن 

خملوقات بدئ باسم من أسامء اهلل احلسنى، وهو اسم ]الرمحن[، وهو يعني أن كل ما يف  

 . النهاية منطلق ومنطبق مع هذا االسم إىل  من البداية الكون 

باسمه الرمحن، كام يف قوله تعاىل:  دار اجلزاء وبناء عىل هذا نرى القرآن الكريم يقرن  



 

315 

 

ِسريا  ﴿ ِرينى عى
افِ ىلى اْلكى ْوما  عى انى يى كى مْحىِن وى ئٍِذ احْلىقر لِلرَّ ْومى (، وهذا يعني  26)الفرقان:  ﴾ املُْْلُك يى

 كل قوانني ذلك اليوم هو الرمحة اإلهلية املندرجة ضمن اسم ]الرمحن[، كام  أن احلاكم يف

 ﴿ذلك قوله تعاىل: إىل  يشري 
ٍ
ء ْ ْت ُكلَّ يشى ِسعى مْحىتِي وى رى :  وقوله(، 156)األعراف: من:  ﴾ وى

ْوِم ا﴿ ِن اْلقى ْأُسُه عى در بى ال ُيرى ٍة وى اِسعى مْحىٍة وى برُكْم ُذو رى ُقْل رى ُبوكى فى ذَّ   ﴾ ملُْْجِرِمنيى فىإِْن كى

 ( 147)األنعام:

هو أول جتل من  ، واسم ]الرحيم[واالسم اإلهلي الثاين الذي ييل اسم ]الرمحن[ هو 

جتليات الرمحن، أو هو التنفيذ العميل ملا تقتضيه الرمحة اإلهلية، والذي قد يظهر بمظاهر  

 خمتلفة، قد يكون من بينها القسوة التي تستدعيها الرضورة. 

لذلك أن يأيت مفتش ملدرسة من املدارس؛ فريى تالميذها منشغلني    وكمثال تقريبي

وعندها تتداركه الرمحة إلنقاذ مستقبلهم  ، عن دراستهم، منحرفني عنها، ال يبالون هبا 

جادة الصواب،  إىل  املهدد، فيقرر إرسال معلمني ممتلئني باحلزم والشدة ليعيدوهم 

 وباستعامل كل الطرق املمكنة. 

درسة أخرى، فيجدها ممتلئة نظاما وأدبا، وجيد تالميذها مستوعبني  مإىل    وقد يذهب

لدروسهم أحسن استيعاب، حينها يكتفي بالثناء عىل التالميذ وعىل األساتذة، وقد يقرر أن  

 يكافئهم بام يستحقونه من الدرجات واجلوائز. 

ي  فهذا املفتش، مل يفعل ذلك إال بناء عىل صفة راسخة فيه هي الرمحة هبم، والت

فاملحسنون أحسن إليهم،  ؛ اختلف تنفيذها يف الواقع بحسب املحل الذي تعامل معه 

 جادة الصواب. إىل  واملسيئون أرسل إليهم من يقوم بتهذيبهم وإعادهتم 

لكن الذي ال يفهم دوافع ذلك املفتش قد يتهمه باجلور والقسوة؛ فيزعم أنه اشتد  

وظلمه وجربوته، وأنه أحسن للمدرسة الثانية بناء عىل  عىل املدرسة األوىل بناء عىل قسوته 
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 فقدانه للعدل، ولو أنه كان عادال لتعامل مع اجلميع بصفة واحدة.

بعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي دفعت لنشأة الكون، توضح الغاية  و

عنه قوله تعاىل:  التي يسري إليها، والتي تقوم الرمحة اإلهلية بتسيري اخللق نحوها، وهي ما عرب  

املىنِيى  هلل احْلىْمُد ﴿ بِّ اْلعى  [ 2]الفاحتة:    ﴾رى

وهذه اآلية الكريمة توضح أصال مهام جدا، ال يمكن فهم حقائق املبدأ واملعاد من  

 دونه، فأول اآلية يدل عىل الغاية، وآخر اآلية يدل عىل املنهج..

التعريف بكامل اهلل تعاىل الذي  أي  ،  أما أول اآلية، فهو ]احلمد هلل[، وهو غاية الكون

وقد اختار اهلل من أسامئه للداللة عىل هذا اسمه ]اهلل[، وهو اجلامع جلميع  ، ال هناية له

األسامء احلسنى.. وبذلك فإن الغرض من الكون هو التعريف بأسامء اهلل احلسنى التي ال  

 هناية هلا، والتواصل مع اهلل عربها.

نهج املؤدي إليه، فقد تكفل به اسم ]رب العاملني[، وهو  ذلك، أو املإىل    وأما الطريق

،  اسم من أسامء اهلل احلسنى الدالة عىل األفعال، وهو جتل السم الرمحن الدال عىل الذات 

حال عليا، كام ورد  إىل  وهذا االسم مشتق من الرتبية، وهي تعني ترقية الِشء من حال دنيا 

دل مترة من كسب طيب، وال يقبل اهلل  أنه قال: )من ت  يف احلديث عن رسول اهلل   صدق بعى

ه حتى تكون مثل   ُلوَّ إال الطيب؛ فإن اهلل يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كام يريب أحدكم فى

  (1) اجلبل( 

ِت  اهلل﴿وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:  ُنوا خُيِْرُجُهْم ِمنى الظرُلامى ِذينى آمى يِلر الَّ النروِر  إىل  وى

الَّذِ  ُْم ِمنى النرورِ وى ُروا أىْولِيىاُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهنى فى اُب النَّاِر  إىل  ينى كى ئِكى أىْصحى ِت ُأولى الظرُلامى

الُِدونى  ا خى يهى
 [ 257]البقرة:   ﴾ ُهْم فِ
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والظلامت تشمل كل يشء ابتداء من اجلهل وانتهاء بكل السلوكات املنحرفة التي ال  

 الذي يسري به الكون. تنسجم مع املوازين والنظام 

ولذلك فإن اسم ]رب العاملني[، هو االسم املتكفل هبداية العباد، ورفعهم من  

حالة أرقى، وذلك ما يستدعي وضع برنامج خاص يمر به اإلنسان عىل  إىل    حالتهم البسيطة

 جمموعة كبرية من االختبارات، وعىل أساسها يكون الرتقي. 

رات الرتبية، والتي تستلم األوالد الصغار يف  وكمثال تقريبي هلذا ما تقوم به وزا

مرحلة مبكرة من عمرهم، ثم تبدأ يف تنفيذ براجمها، وتعقيدها كل حني، حتى يتخرج منها  

أكرب قدر من الناجحني، وهي عندما تعاقب بعضهم بالطرد ال تفعل ذلك إال بناء عىل عدم  

ؤسسات، أو خشية عىل املؤسسات  اهتاممهم، أو متردهم عىل النظام الذي تسري عليه تلك امل 

 الرتبوية من أن تصبح مؤسسات للمشاغبني بدل أن تكون مؤسسات لطلبة العلم. 

وهلذا ذكر اهلل تعاىل يف اآلية السابقة أن املؤمنني املسلمني واملستسلمني هلل وقوانينه،  

غبني  النور، بينام غريهم، وهم الذين سلموا أنفسهم للمشا إىل  سوف خيرجون من الظلامت 

والطواغيت، فإهنم سيسريون سريا عكسيا، بحيث ال يكتفون باخلروج عن فطرهتم النقية،  

 وإنام قد يقعون يف االنتكاسة العظمى التي خترجهم من إنسانيتهم، وتوقعهم يف املهالك. 

ولكن اهلل تعاىل برمحته التي وسعت كل يشء يعطي الفرص الكثرية التي ال تنتهي  

الظلامت عىل النور لعلهم خيرجون منها؛ فإن آثروا البقاء فيها كان ذلك  ألولئك الذين آثروا  

ولذلك؛ فإن املشكلة ليست يف سعة الرمحة  ، بسببهم، وليس قصورا من الرمحة اإلهلية 

 اإلهلية، وإنام يف توفر القابلية هلا.. 

وكمثال تقريبي عىل ذلك، أننا ال نرمي شخصا بالبخل إال إذا شحت يده عام يتطلبه  

الكرم من اإلحسان، لكنه إن فعل ذلك، ووفر الكثري من اخلدمات للمحتاجني بكل سهولة  
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ويرس.. لكن بعض املحتاجني مل يتقدم لالستفادة من تلك اخلدمات.. فإن املشكلة هنا ال  

 تكمن يف املعطي، وإنام يف مدىل قابلية املتلقي. 

امء احلسنى، كاهلداية واللطف  وهكذا الرمحة اإلهلية.. بل كل املعاين النبيلة يف األس

والرزق وغريها.. فاهلل تعاىل وفرها، وبكثرة.. لكن املشكلة أن البعض ال يتعرض هلا،  

اهلل تعاىل.. أو بعبارة    ولذلك حيق له أن يتهم نفسه يف عدم توفري القابلية، وال حيق له أن يتهم 

ها، وال حيق له أن يتهم اهلل  أخرى: حيق له أن يتهم أو يلوم أو حياسب نفسه يف عدم سعيه إلي

 تعاىل يف حرمانه منها. 

بناء عىل هذا وضع اهلل تعاىل املراتب املختلفة يف دار اجلزاء، ليتنقل أصحاهبا من  و

 طور بحسب استعدادهم وقابلياهتم واختياراهتم. إىل  طور

وقد وضحت سورة الفاحتة املراتب الكربى للخلق يف هذا املجال، حيث ذكرت  

 اف: أربعة أصن

: املنعم عليهم، املمثلون للرساط املستقيم، والذين طولب اخللق  الصنف األول 

اْهِدنىا  ﴿باالهتداء هبم واعتبارهم النموذج املثايل لإلنسان، كام يريده اهلل، كام قال تعاىل: 

اطى املُْْستىِقيمى )  ى لىْيِهمْ 6الرصِّ ْمتى عى اطى الَِّذينى أىْنعى  [ 7،  6]الفاحتة:  ﴾ ( رِصى

يمثلون بحسب املثال السابق، النخبة من التالميذ الناجحني، والذي يتاح هلم  وهم 

 يف الدول العادلة كل املناصب الرفيعة، بام فيها احلكم نفسه. 

إىل   : السائرون عىل منهاج املنعم عليهم مع التقصري يف الوصولالصنف الثاين 

والذين يطلبون من اهلل تعاىل أن  مراتبهم، ويمثلهم يف سورة الفاحتة الداعون أنفسهم، 

وبذلك هم يطلبون من اهلل تعاىل املزيد من  ، املراتب التي وصل إليها الفائزونإىل  يرقيهم 

 أو املزيد من الرتقي يف مراتب الكامل. ،  الرتبية واإلصالح واهلداية
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: املغضوب عليهم، وهم أولئك املشاغبون املجرمون الذين مل يكتفوا  الصنف الثالث 

نحراف، وإنام راحوا يدعون اخللق إليه، بكل كربياء وطغيان، وهم الذين يعرب عنهم  باال

 القرآن الكريم بأهنم أئمة الكفر.

: وهم الذين ضلوا، فرتكوا االهتداء باملنعم عليهم، وراحوا يتبعون  الصنف الرابع 

 املغضوب عليهم. 

 أربعة مراتب هي: إىل    بناء عىل هذا التصنيف انقسمت األحكام يف دار اجلزاء اإلهلي

: وهم الذين ورد يف النصوص املقدسة اعتبارهم النخبة، واهلدف من  مرتبة الفائزين 

اخللق، وأهنم يسكنون الدرجات العليا يف اجلنة، وقد يصريون أساتذة عىل من دوهنم من  

أهل اجلنة، ليقوموا برتقيتهم وتربيتهم وهدايتهم.. لتحقيق ذلك الدعاء الذي يدعو فيه  

 ؤمنون بأن هيتدوا هبدي املنعم عليهم. امل

: وهم الذين حصلوا احلد األدنى من اهلداية، والذي يمكنهم من  مرتبة املهتدين 

اجلنة، ولكن يف مراتبها الدنيا، ويمكنهم أن يرتقوا يف درجاهتم فيها بحسب  إىل  الدخول 

 قابلياهتم املختلفة. 

يف الدنيا، أو قرصوا يف التعامل معها؛    : وهم الذين تركوا اهلداية اإلهليةمرتبة الضالني 

فهؤالء يطهرون يف كل املحال ابتداء من الربزخ، وانتهاء بدار اجلزاء.. ومن تطهر منهم  

 تطهرا تاما، متكن من دخول اجلنة، لتستمر تربيته فيها. 

: وهم الذين مل يمتنعوا من قبول اهلداية بسبب الشبه التي  مرتبة املغضوب عليهم 

وإنام بسبب الكربياء الذي طغا عىل قلوهبم، ولذلك راحوا يؤدون دورا   وقعوا فيها،

معارضا للهداية اإلهلية، وربام يكونون قد جروا معهم الكثري من األتباع والضالني.. وهلذا  

احلكم  إىل  فإن عقوبة هؤالء أشد، وقد تؤول ـ مثلام حيكم عىل كبار املجرمني يف الدنيا ـ
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 املؤبد.. 

فالعقاب اإلهلي يف  ؛ يعا تتعامل معها الربوبية بحسب ما تستحقهوهذه األقسام مج 

اآلخرة ليس القصد منه التشفي، وإنام القصد منه الرتبية والرتقية وتنقية القلوب من  

ولذلك من اخللق من يستجيب بسهولة.. ومنهم من قد ال يستجيب أبدا.. ولذلك  ،  الدنس

 كان البقاء يف جهنم بحسب تلك القابلية. 

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن ربوبية اهلل تعاىل لعباده، ورمحته هبم،  

وعدالته يف وضع املراتب املفرقة بينهم، اقتضت جمموعة من السنن والقوانني هي التي يقوم  

عليها التكليف واجلزاء، وهي قوانني متوافقة مع أسامء اهلل احلسنى؛ ولذلك كانت كلها  

 وعدالة..  رمحة ولطف 

والعلم بتلك القوانني حيمي النفس من تلك الوساوس التي تبثها الشياطني، والتي  

قد تومهها بعدم عدالة اهلل، أو عدم رمحته، أو تصور هلا ذلك بصورة ال تتناسب مع الكامل  

 اإلهلي. 

يقوم عليها   ستة قواننيـ أهيا املريد الصادق ـ أذكر لك  (1)وألخترص لك ذلك

 التي جتعله منسجام مع العدالة والرمحة والربوبية. هي جلزاء، والتكليف وا

يف أصل خلقته نقيا طاهرا  أن اهلل تعاىل جعل كل مكلف ؛ فهو أول تلك القوانني أما  

بحيث ال تؤثر اجلبلة التي ولد عليها يف نوع اختياره، ألنه لو ولد رشيرا مفسدا، فإنه قد ال  

 حقيقة اخلري الذي أودع فيه. إىل  يفطن حال بلوغه سن التمييز

أوراقا بيضاء نقية ليجيب  معه  حيرض    ، والذي املمتحن يف أي امتحان نزيهوذلك يشبه  

عليها، ألنه ال يمكنه أن جييب عىل أوراق مملوءة قد ال جيد مكانا فيها لوضع إجابته، أو قد  

 
 رشحنا ذلك بتفصيل يف كتاب: أرسار األقدار. ( 1)
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 تب سابقا يف تلك األوراق. ختتلط فيها إجابته بام كُ 

املثل األعىل ـ خلق اهلل البرش يف أصل جبلتهم صفحات بيضاء،  فكذلك ـ وهلل 

مستعدة لكل أعباء التكليف ومهامته، ليملؤوا بعد ذلك هذه الصفحات البيضاء بام خيتارونه  

 من إجابات. 

فال خالف بني شعوب   ؛ وكون البرش عىل هذه الصورة من القضايا املسلمة عقال

ا لكل أنواع التلقي، ولذلك اتفقت هذه الشعوب  األرض يف براءة الطفولة، ويف استعداده

 عمر للتوجيه العلمي والرتبوي الذي تبنى عليه مجيع حياة الصبي. هذا العىل اختيار 

عىل ما دل عليه العقل، بل اعتربت النصوص ذلك من  املقدسة  وقد دلت النصوص  

الطيبة البسيطة التي    سمى اهلل تعاىل هذه اجلبلة األصلية؛ فقد  مظاهر عدل اهلل ورمحته بعباده

جبل عليها اإلنسان باسم الفطرة، وهي تدل عىل ما جبل عليه اإلنسان من استعداد للخري،  

تى ا ﴿ تعاىل:الرش، قال إىل  والذي قد يتحول بالتحريف  نِيفا  فِْطرى يِن حى كى لِلدِّ ْجهى أىِقْم وى   هللفى

ْبِديلى خِلىْلِق ا ا ال تى لىْيهى تِي فىطىرى النَّاسى عى ﴾   هلل الَّ ْعلىُمونى لىكِنَّ أىْكثىرى النَّاِس ال يى يُِّم وى يُن اْلقى لِكى الدِّ ذى

 (  30)الروم: 

أن الفطرة األصلية مستعدة للخري استعدادا جبليا، وأن  إىل    ففي اآلية الكريمة إشارة 

التغيري الطارئ عليها ليس ناشئا من طبيعتها اخللقية، وإنام نشأ من مؤثرات خارجية  

 ليف. اقتضاها التك

وفطرة اإلنسان يف ذلك تشبه فطر األشياء املختلفة، فاهلل تعاىل ـ مثال ـ خلق املاء  

طاهرا  مطهرا ، فلو ترك عىل حالته التى خلقه اهلل عليها ومل خيالطه ما يزيل طهارته مل يزل  

طاهرا ، ولكنه بمخالطة املؤثرات اخلارجية من األنجاس واألقذار تتغري أوصافه وخيرج  

 لقة التى خلق عليها. عن اخل
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اهلل تعاىل بعدله ورمحته  ، فهو أن من قوانني التكليف واجلزاء  الثاين القانون وأما 

أن يقاوم العقبات التي  للمكلف من األدوات والوسائل ما يستطيع به وربوبيته وهب 

س من العدالة أن يرمى باجلندي األعزل يف ساحات املعارك  يتعرتض طريق تكليفه، فل

 . من دون سالح اهلوجاء 

:﴿  ـ  بعد ذكره إرادته يف جعل اإلنسان خليفة عىل األرض ـ    هذا قوله تعاىلإىل    ويشري

 إِْن ُكنْ
ِ
ُؤالء  هى

ِ
ء الى أىْنبُِئويِن بِأىْسامى قى ِة فى ىلى املْىالئِكى ُهْم عى ضى رى ا ُثمَّ عى ءى ُكلَّهى مى اأْلىْسامى لَّمى آدى عى ُتْم  وى

﴾ )البقرة: اِدِقنيى من العلم ما  اهلل تعاىل وفر آلدم عليه السالم هذا يدل عىل أن ، و( 31صى

 يستطيع أن يؤدي به مهمة اخلالفة.

من بعده؛ ومل يكتف   ذريته هت ورثعليه السالم هو الذي تلقاه آدم وذلك العلم الذي  

الذي قد يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار اإلنسان، بل  اهلل تعاىل بذلك التوريث  

إىل   بعد نزوله عليه السالم بمعلمني دائمني لألسامء واحلقائق، وهلذا قال تعاىل آلدم  هزود

ال   ْيِهْم وى لى ْوٌف عى ايى فىال خى بِعى ُهدى ْن تى يىنَُّكْم ِمنِّي ُهدى  فىمى
ْأتِ ا يى ِيعا  فىإِمَّ ا مجى األرض:﴿ اْهبُِطوا ِمنْهى

﴾ )البقرة:   ُنونى ْزى  ( 38ُهْم حيى

أنه مل خيل القرى من األنبياء والرسل املقومني ألقوامهم   ولذلك أخرب اهلل تعاىل 

اإلجابات الصحيحة عىل  إىل  واملعرفني بالفطرة األصلية، واملعلمني لألسامء، واهلادين

ا   يهى
ال فِ ٍة إاِلَّ خى إِْن ِمْن ُأمَّ نىِذيرا  وى ْلنىاكى بِاحْلىقِّ بىِشريا  وى اختبارات التكليف، قال تعاىل:﴿ إِنَّا أىْرسى

ُسوال  أىِن اْعُبُدوا ا24نىِذيٌر﴾ )فاطر:  ٍة رى ْثنىا يِف ُكلِّ ُأمَّ ْد بىعى قى لى اْجتىنُِبوا الطَّاُغوتى    هلل(، وقال:﴿ وى وى

ى اهلل دى ْن هى ِمنُْهْم مى انى   فى ْيفى كى اْنُظُروا كى ُة فىِسرُيوا يِف اأْلىْرِض فى اللى ْيِه الضَّ لى ْت عى قَّ ْن حى ِمنُْهْم مى وى

اِقبىُة املُْكى  ﴾ )النحل: عى بِنيى  ( 36ذِّ

فهاتان اآليتان الكريمتان تدالَّن عىل أن كل األمم السابقة أرسل اهلل هلا من ينذرها،  
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ويعرفها بوظيفتها، وبمقتضيات هذه الوظيفة، ولذلك نبه من قد يتصور أن األنبياء  

دْ إىل  مقصورون عىل ما ورد ذكرهم يف القرآن الكريم قى لى   وجود غريهم، فقال تعاىل:﴿وى

﴾ )غافر:   لىْيكى ْ نىْقُصْص عى ْن ملى ِمنُْهْم مى لىْيكى وى ْصنىا عى ْن قىصى ْبلِكى ِمنُْهْم مى ْلنىا ُرُسال  ِمْن قى  ( 78أىْرسى

اعتقاد النبوة خاصة بمناطق معينة  الكربى من األخطاء الشائعة ، كان ولذلك

تلق باال هلؤالء    كالشام واحلجاز ونحوها، بل إن النبوة تشمل األرض مجيعا، ولكن القرى مل 

 أو حرفت تعاليمهم.  األنبياء، فلذلك نسوا، وأمهل ذكرهم، 

ولذلك كان من عدل اهلل ورمحته بخلقه أن ال حياسبهم إال بعد إرسال الرسل إليهم،  

﴾ )األنعام:  افُِلونى ا غى أىْهُلهى ى بُِظْلٍم وى بركى ُمْهلِكى اْلُقرى ُكْن رى ْ يى لِكى أىْن ملى (  131كام قال تعاىل:﴿ ذى

الثقلني بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئال يؤاخذ أحد بظلمه وهو مل تبلغه  إىل    أي إنام أعذرنا 

 األمم وما عذبنا أحد إال بعد إرسال الرسل إليهم. إىل  دعوة، ولكن أعذرنا 

، فهو أن اهلل تعاىل برمحته جعل  من قوانني التكليف واجلزاء  القانون الثالث وأما 

فليس من العدل   ؛ واملؤهالت املختلفة لكل مكلف، الطاقات املعطاةالتكاليف متناسبة مع 

، وإىل  أن يكلف املكلف فوق ما حتتمله طبيعته التي طبع عليها أو الظرف الذي وجد فيه

اُكْم ﴾ )املائدة:   ﴿ تعاىل:هذا اإلشارة بقوله   ا آتى ُكْم يِف مى  ( 48لِيىْبُلوى

ُهوى الَّ  فىعى  وقال جامعا بني اخلالفة والبالء:﴿ وى رى الئِفى اأْلىْرِض وى لىُكْم خى عى ِذي جى

ِحي ُفوٌر رى غى ُه لى إِنَّ اِب وى يُع اْلِعقى ِ بَّكى رسى اُكْم إِنَّ رى ا آتى ُكْم يِف مى اٍت لِيىبُْلوى جى رى ُكْم فىْوقى بىْعٍض دى ٌم﴾  بىْعضى

 ( 165)األنعام:

لينال كل   وهلذا تقرتن العبادات باالستطاعة، بل إن اهلل تعاىل برمحته نوع التكاليف

 امرئ ما يتناسب مع وضعه وطبيعته وحاله، فال يميز اإلنسان إال بحسب عمله. 

بل إن اهلل تعاىل عوض من ال يستطيع عمال من األعامل بأعامل أخرى يمكنه من  
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خالهلا أن يتدارك ما فاته، ومما يقرب هذا املعنى ما روي يف احلديث أن ناسا من الفقراء  

هب أهل الدثور باألجور، يصلون كام نصيل، ويصومون كام نصوم،  قالوا: يا رسول اهلل، ذ

ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال: أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون به: إن بكل تسبيحة  

صدقة، وكل تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة وكل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة،  

كنهم فعله  مما يإىل  ديث أرشد الفقراءيف هذا احل . فالنبي (1)وهني عن املنكر صدقة

 ليعوضهم عن الصدقات التي ال يملكون إخراجا. 

من صىل الصبح يف مسجد مجاعة، ثم مكث حتى يسبح  ):ومما يقربه كذلك قوله 

، ففي هذا احلديث  (2) سبحة الضحى، كان له كأجر حاج، ومعتمر تام له حجته وعمرته(

 من ال يستطيع احلج بِشء سهل يمكنه أن ينال من خالله ثواب احلج.    أرشد رسول اهلل  

بل إن اهلل تعاىل برمحته يكتب لإلنسان نية اخلري التي ينوهيا، وإن مل يفعلها يف الواقع،  

اغفرها  احلسنة بعرش والسيئة بواحده أو )وقد ورد يف احلديث القديس أن اهلل تعاىل يقول: 

ومن لقيني بقراب االرض خطيئه ال يرشك بى لقيته بقراب االرض مغفرة ومن هم بحسنة  

فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه شئ ومن تقرب منى  

 (3) شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا(

مثل هذه  ) س اعترب هذه الناحية، فقال:يف تقسيمه ألصناف النا  بل إن الرسول 

األمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه اهلل ماال وعلام، فهو يعمل بعلمه يف ماله، ينفقه يف حقه،  

ورجل آتاه اهلل علام ومل يؤته ماال، وهو يقول: لو كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل  

 
 رواه مسلم.( 1)

 رواه الطرباين يف الكبري وغريه.( 2)

 ين يف الكبري وغريه.رواه الطربا( 3)
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علام وال ماال وهو يقول: لو كان يل مثل  فهام يف األجر سواء، ورجل آتاه اهلل ماال ومل يؤته 

  (1)  هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهام يف الوزر سواء(

وبذلك.. فإن أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن ينال من الفضل واجلزاء ما  

لقد  )ألصحابه يف بعض الغزوات: ينال أي عامل مهام أويت من قوة، وقد قال النبي 

ا، وال أنفقتم من نفقة، وال قطعتم من واٍد إال وهم معكم  تركتم   باملدينة أقواما ما رستم مسري 

فتعجبوا، وقالوا: يا رسول اهلل، وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟ فقال رسول اهلل  ، فيه(

  (2) حبسهم العذر()وارح: ة من اجلحاهلل قد ال حيتاج أي جارإىل  مبينا أن السري  

فاهلل تعاىل   ؛املساواةقانون  ، فهومن قوانني التكليف واجلزاء  القانون الرابع وأما 

وبدقة عالية ال يمكن  جيازى كل شخص بحسب عمله، ويعامل عباده معاملة واحدة، 

 . تصورها 

أن العدل سار يف املوازين التي  وهلذا ورد يف القرآن الكريم اآليات الكثرية الدالة عىل  

اِزينى اْلِقْسطى لِيىْوِم   ﴿تعاىل: توزن هبا األعامل، فال يظلم أحد مثقال ذرة، قال  ُع املْىوى نىضى وى

بٍَّة ِمنْ  الى حى انى ِمْثقى إِْن كى ْيئا  وى ِة فىال ُتْظلىُم نىْفٌس شى ﴾   اْلِقيىامى اِسبِنيى ى بِنىا حى فى كى ْينىا هِبىا وى ٍل أىتى ْردى خى

 (  47)االنبياء: 

وهذه املوازين تعتمد عىل األعامل التي أحصاها اهلل تعاىل عىل عباده، فلم يغادر  

الى   ﴿ البنه: عليه السالم تعاىل يف موعظة لقامن صغرية وال كبرية، قال  ىا إِْن تىُك ِمْثقى هنَّ
ا ُبنىيَّ إِ يى

بٍَّة مِ  ْأِت هِبىا اهللحى اِت أىْو يِف اأْلىْرِض يى وى امى ٍة أىْو يِف السَّ ْخرى تىُكْن يِف صى ٍل فى ْردى لىطِيٌف   هللإِنَّ ا ْن خى

بِرٌي﴾ )لقامن:  ( 16خى

 
 رواه أمحد وهناد وابن ماجة والبيهقي والطرباين يف الكبري.( 1)

 رواه أبو داود وغريه.( 2)
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ُوِضعى   ﴿:وقد أخرب تعاىل عن مقالة املكلفني حني يبرصون دقة موازين اهلل، فقال  وى

اِدُر صى  تىاِب ال ُيغى
ا اْلكِ ذى اِل هى تىنىا مى ْيلى ا وى يىُقوُلونى يى يِه وى

ىى املُْْجِرِمنيى ُمْشِفِقنيى مِمَّا فِ تىاُب فىرتى
ة   اْلكِ ِغريى

دا ﴾ )الكهف:  بركى أىحى ْظلُِم رى ال يى ارِضا  وى ِمُلوا حى ا عى ُدوا مى جى وى ا وى اهى ة  إِالَّ أىْحصى ريى
بِ ال كى  (  49وى

ك فإن اإلنسان يرى يف القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذر، وهذا  ولذل

  ﴿ تعاىل:من العدل الذي جيعل املتهم مبرصا جلرائمه وذنوبه التي حياكم عىل أساسها، قال 

ُه﴾ )ال  ا  يىرى ّ ٍة رشى رَّ الى ذى ْل ِمْثقى ْعمى ْن يى مى ُه وى رى رْيا  يى ٍة خى رَّ الى ذى ْل ِمْثقى ْعمى ْن يى  (  8ـ   7زلزلة:فىمى

وقد أخرب تعاىل أن ثقل هذه املوازين باألعامل الطيبة هو الكفيل بالنجاة، قال  

﴾  ﴿ تعاىل: ئِكى ُهُم املُْْفلُِحونى اِزينُُه فىُأولى وى ْن ثىُقلىْت مى ئٍِذ احْلىقر فىمى ْومى ْزُن يى اْلوى (،  8:)األعراف وى

ئِكى  اِزيُنُه فىُأولى وى ُقلىْت مى ْن ثى ﴾ )املؤمنون:  وقال تعاىل:﴿ فىمى  (  102ُهُم املُْْفلُِحونى

وا   رِسُ ِذينى خى ئِكى الَّ اِزيُنُه فىُأولى وى ْت مى فَّ ْن خى مى وبخالفه من خفت موازينه، قال تعاىل:﴿ وى

 ﴾ ْظلُِمونى نىا يى
اُنوا بِآياتِ ُهْم باِمى كى اِزينُُه  9: )األعراف أىْنُفسى وى ْت مى فَّ ْن خى مى (، وقال تعاىل:﴿ وى

ئِكى الَّذِ  ﴾ )املؤمنون: فىُأولى الُِدونى نَّمى خى هى ُهْم يِف جى وا أىْنُفسى رِسُ  (  103ينى خى

ومن مظاهر العدل اإلهلي التي ال يمكن وصفها أن اهلل تعاىل ال يزن األعامل فقط،  

ما حييط هبا من مالبسات، فنقع  إىل  كام نفعل يف الدنيا حني نكتفي بتقييم األعامل دون نظر 

لكن اهلل ـ بعدله ـ يزن العمل، وكل ما يرتبط بالعمل  ، يمبذلك يف أخطاء كثرية وجور عظ

 ورد التعبري عن امليزان يف القرآن الكريم بلفظ اجلمع.  ا من قريب أو من بعيد، وهلذ

أن اهلل تعاىل ال جيازي عباده   ، فهومن قوانني التكليف واجلزاء  القانون اخلامس وأما  

حاكمة العادلة من أوصاف.. بل ال يمكن  إال بعد حماكمة عادلة تتسم بكل ما تتسم به امل

 ألي حمكمة أن تتسم بام تتسم به حمكمة العدل اإلهلي. 

فمع أن اهلل تعاىل يعلم ما فعله عباده من خري أو رش، إال أنه تعاىل ـ عدال منه ـ ال  
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 وذلك من عدل اهلل ورمحته بعباده.   ،حياسبهم بمجرد علمه، بل حياسبهم كام حياسب الند نده

أول ما تستند إليه هذه املحاكمة العادلة هي الكتب التي كتبها املالئكة ـ عليهم  و

 السالم ـ بتوكيل من اهلل تعاىل..  

فاهلل تعاىل بحكمته وعدله جعل مع كل إنسان شهودا عىل أعامله، وجعل هلم  

ت اإلنسان، وأعامله، وهلذا  سجالت خاصة تتناسب مع طبيعتهم يسجلون فيها حركا 

ْعلىُمونى   اتِبِنيى يى اما  كى نيى كِرى
ىافِظِ ْيُكْم حلى لى إِنَّ عى سامهم اهلل تعاىل )كراما  كاتبني(، فقال تعاىل:﴿ وى

ُلونى  ْفعى ا تى  ( 12ـ  10االنفطار: )﴾  مى

ا   هى عى ْت ُكلر نىْفٍس مى اءى جى وقد سمى اهلل تعاىل هؤالء امللكة الكتبة شهودا، فقال:﴿ وى

ِهيٌد﴾ )ّق:  شى ائٌِق وى  (  21سى

لكن اهلل تعاىل مل  ، مع أن الكتابة حتيص كل ما فعله اإلنسان من خري أو رش أو لغو و

 يكتف هبا يف تلك املحاكمة العادلة، بل ضم إليها أنواع الشهود. 

وقد ورد يف النصوص اجلمع بني الكتب املحصية لألعامل والشهود، أو التهم  

قىِت  تعاىل: ﴿ العبد إال بعد إقامة احلجة الكاملة عليه، قال  والدالئل، حتى ال يؤاخذ أىرْشى وى

ُهْم ال  ْينىُهْم بِاحْلىقِّ وى ُقيِضى بى  وى
ِ
اء دى هى الشر ِجيءى بِالنَّبِيِّنيى وى تىاُب وى

ُوِضعى اْلكِ ىا وى هبِّ   اأْلىْرُض بُِنوِر رى

﴾ )الزمر:   (  69ُيْظلىُمونى

لة، وهي الكتاب احلاوي للتهم، والشهود  فاآلية الكريمة ذكرت ثالثة أركان للعدا

 املثبتة هلا، ثم القضاء بينهم باحلق حتى ال يؤاخذ العبد إال بمقدار جريمته. 

بعد كل هذا، فإن اهلل تعاىل ـ بعدله ـ يتيح كل الفرص لإلنسان للدفاع عن نفسه،  و

، ففي احلديث  حتى أن له احلق يف الطعن يف الشهود أنفسهم، حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية

يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلَّغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه  ): يقول رسول اهلل  
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فيقال هلم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد  

لِكى تعاىل: ﴿ لك؟ فيقول حممد وأمته، قال فذلك قوله  ذى كى طا ﴾ )البقرة:  وى سى ة  وى ْلنىاُكْم ُأمَّ عى جى

  (1)( قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبالغ ثم أشهد عليكم(143

وكام أن املحاكمة العادلة تقتيض توفر املحامني الذين يدافعون عن املتهم، فإن اهلل  

 تعاىل بعدله نصب املحامني الكثريين من عباده، والذين سامهم الشفعاء. 

كن هؤالء الشفعاء ال يشفعون إال فيمن ريض اهلل أن يشفع فيه، فهناك من اجلرائم  ول

ُه   كما ال يمل ْن أىِذنى لى ُة إِالَّ مى اعى فى ُع الشَّ نْفى ئٍِذ ال تى ْومى معه هؤالء الشفعاء شيئا، قال تعاىل:﴿ يى

ُه قىْوال ﴾ )طه: يِضى لى رى مْحىُن وى ا 109الرَّ فى ُع الشَّ نْفى ال تى ُه إِالَّ ملِىْن أىِذنى لىُه﴾  (، وقال:﴿ وى ُة ِعنْدى عى

ُهْم  23)سبأ:  ِهدى بِاحْلىقِّ وى ْن شى ةى إِالَّ مى اعى فى ْدُعونى ِمْن ُدونِِه الشَّ ِذينى يى ْملُِك الَّ ال يى (، وقال:﴿ وى

﴾ )الزخرف:  ْعلىُمونى  (  86يى

جلزاء اإلهلي متوافق  أن ا، فهو من قوانني التكليف واجلزاء القانون السادس وأما 

اقا  ﴾ )النبأ: اء  ِوفى زى (، أي: هذا الذي صاروا إليه  26متاما مع نوع العمل، كام قال تعاىل:﴿ جى

فق أعامهلم الفاسدة التي كانوا يعملوهنا يف الدنيا   (2)من هذه العقوبة وى

بل إن النصوص الكثرية تدل عىل أن اجلزاء املعد يف اآلخرة هو الصورة املجسدة  

 ا  ﴿تعاىل:كسب، كام قال  لل
ِ
اء ُبوا بِلِقى ذَّ ِذينى كى رِسى الَّ ْد خى اُلوا    هللقى ْغتىة  قى ُة بى اعى هْتُُم السَّ اءى ا جى تَّى إِذى حى

  ﴾ ِزُرونى ا يى اءى مى ىلى ُظُهوِرِهْم أىال سى ُهْم عى ارى ِْمُلونى أىْوزى ُهْم حيى ا وى يهى
ْطنىا فِ رَّ ا فى ىلى مى نىا عى تى رْسى ا حى يى

 (  31)األنعام:

يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه  )اآلثار يف تفسري هذه اآلية: بعض  وقد ورد يف  

 
 رواه البخاري والرتمذي والنسائي.( 1)

 . 8/307قاله جماهد، وقتادة، وغري واحد، ابن كثري:( 2)
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من قربه كأقبح صورة رأيتها أنتنه رحيا ، فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: ال  

واهللّ، إالّ أنَّ اهللّ قبح وجهك وأنتن رحيك، فيقول: أنا عملك اخلبيث، هكذا كنت يف الدنيا  

 (1) عمل منتنه، فطاملا ركبتني يف الدنيا، هلم أركبك(خبيث ال

ْومى    ﴿تعاىل:وإىل ذلك أيضا يشري قوله   لَّ يى ْأِت باِمى غى ْغُلْل يى ْن يى مى ُغلَّ وى انى لِنىبِيٍّ أىْن يى ا كى مى وى

﴾ )آل عمران: ُهْم ال ُيْظلىُمونى بىْت وى سى ا كى ىفَّ ُكلر نىْفٍس مى ِة ُثمَّ ُتوى  (  161اْلِقيىامى

هذا لكم وهذا أهدي يل(،  )لرجل استعمله عىل الصدقة، فجاء فقال: وقد قال 

ما بال العامل نبعثه عىل عمل فيقول: هذا لكم وهذا  )عىل املنرب، فقال: فقام رسول اهللّ 

أهدي يل، أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أهيدى إليه أم ال؟ والذي نفس حممد بيده ال  

يأيت أحدكم منها بِشء إال جاء به يوم القيامة عىل رقبته، وإن كان بعريا  له رغاء، أو بقرة هلا  

ر؟؟، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟  خوار، أو شاة تيع 

  (2)ثالثا  

حيرش  ):أن املتكربين حيرشون يوم القيامة حمتقرين ممتلئني ذلة، قال  وأخرب 

إىل    املتكربون يوم القيامة أمثال الذر، يف صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون

تعلوهم نار االنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة  سجن يف جهنم يسمى بولس 

  (3)اخلبال(

ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بني أصناف اجلزاء واألعامل املتعلقة هبا،  

 . سواء كان ذلك اجلزاء يف الدنيا أو اآلخرة

 
 رواه ابن أيب حاتم.( 1)

 رواه الطرباين يف الكبري وغريه.( 2)

 رواه أمحد والرتمذي.( 3)
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هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن متأل نفسك هبذه املعاين؛ فهي  

 وحدها من يملؤها ثقة باهلل وعدله ورمحته ولطفه بعباده..  

وذلك ما جيعلك تتعامل مع التكاليف اإلهلية بحسب الواقع ال بحسب األماين  

انِيِّكُ ﴿واألوهام؛ فقد قال اهلل تعاىل:  ا جُيْزى  لىْيسى بِأىمى ْل ُسوء  ْعمى ْن يى تىاِب مى
ايِنِّ أىْهِل اْلكِ الى أىمى ْم وى

ُه ِمْن ُدوِن ا ِْد لى الى جيى ا   هلل بِِه وى الى نىِصري  لِيًّا وى  [ 123]النساء:    ﴾وى

فاحذر أن تكون من أولئك الكساىل املقعدين املمتلئني بكل الرذائل، ثم يطالبون بعد  

بأن يشفع هلم، باعتبارهم من أمته، ونسوا أن أمته احلقيقية هم أتباعه   ذلك رسول اهلل 

عن مصريهم، وتربؤهم منهم،   الذين متثلوا القيم التي جاء هبا، أما غريهم، فقد أخرب 

أال ليذادن رجال عن حويض كام يذاد البعري الضال أنادهيم: أال هلم؛ فيقال إهنم قد  فقال: )

 (1) سحقا(بدلوا بعدك، فأقول: سحقا 

 
 ( 367رواه مسلم )( 1)
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 االصطفاء واالجتباء 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن االصطفاء واالجتباء وأرسارمها،  

 وعالقتهام بالعدالة والرمحة اإلهلية، وعالقتهام بعد ذلك بالنفس املطمئنة ورضاها.

  علم اهلل تعاىلإىل  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن احلكمة اإلهلية املستندة

وخربته بخلقه اقتضت أال يكون اخللق مجيعا عىل هيئة واحدة، ويف مرتبة واحدة، ألن ذلك  

الرمحة اخلاصة بتقريبهم وتربيتهم وهتذيبهم ليصلحوا للرتقي يف املراتب   وبني حيول بينهم

 املهيئة هلم. 

ولذلك حصل االصطفاء لبعضهم، ليؤدوا وظائف خاصة، ال ترتبط هبم فقط، وإنام  

 . كلت هلمل من له عالقة بتلك الوظائف التي وُ ترتبط بك

وأول ما يستند إليه ذلك االصطفاء علم اهلل تعاىل وخربته بخلقه، كام قال تعاىل:  

انى ا﴿ ُة ُسبْحى ى ريى
ُُم اخْلِ انى هلى ا كى تىاُر مى ْ خيى اُء وى ا يىشى ُْلُق مى بركى خيى رى ُكونى  هلل وى امَّ ُيرْشِ اىلى عى تىعى   ﴾ وى

ا ُيْعلُِنونى ﴿عقب عليها بقوله: ، وقد [ 68]القصص:  مى ا ُتكِنر ُصُدوُرُهْم وى ْعلىُم مى بركى يى رى   ﴾ وى

، وذلك يعني أن علم اهلل تعاىل بام يف الصدور والطبائع هو الذي عىل أساسه  [69]القصص:  

 يكون االختبار. 

تَّى نُ  ﴿ومثل ذلك قوله تعاىل:  ْن ُنْؤِمنى حى اُلوا لى ٌة قى هْتُْم آيى اءى ا جى إِذى ا ُأويِتى  وى ْؤتىى ِمْثلى مى

تىُه  اهلل هللُرُسُل ا الى ُل ِرسى ْعى ْيُث جيى ؛ فاهلل تعاىل خيرب أن علمه بخلقه  [124]األنعام:  ﴾أىْعلىُم حى

 هو الذي وفر ذلك االصطفاء ملن يستحقونه. 

القديس: )إن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال  ذلك ما ورد يف احلديث إىل  ويشري

أفقرته لكفر، وإن من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن  بالغنى ولو  
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من عبادي من ال يصلح إيامنه إال بالسقم ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من ال يصلح  

 (1)إال بالصحة ولو أسقمته لكفر( 

دالة والرمحة  وهذه احلكمة اإلهليةـ  كام تستند للعلم واخلربة اإلهليةـ  تستند كذلك للع

اإلهلية، ذلك أنه يستحيل أن تتناقض مقتضيات أسامء اهلل احلسنى، وكيف تتناقض، وهي  

 ، أو صفات ذات واحدة. ةمجيعا من ذات واحد

أن اهلل تعاىلـ  رمحة بعبادهـ  خيتار منهم من يكون  إىل    أما استنادها للرمحة اإلهلية؛ فيعود

صلحوا للجزاء العظيم املعد هلم، كام قال تعاىل  أهال لرتبيتهم وهتذيبهم وتزكيتهم، حتى ي

ْن  ﴿آلدم عليه السالم بعد خروجه من اجلنة:  ى فىمى يىنَُّكْم ِمنِّي ُهد 
ْأتِ ا يى إِمَّ ا فى ِيع  ا مجى اْهبُِطوا ِمنْهى

ُنونى ) ْزى الى ُهْم حيى ْيِهْم وى لى ْوٌف عى ايى فىالى خى بِعى ُهدى ُبوا بِ 38تى ذَّ كى ُروا وى فى ِذينى كى الَّ ئِكى  ( وى اتِنىا ُأولى آيى

الُِدونى  ا خى يهى
اُب النَّاِر ُهْم فِ ا بىْعُضُكْم  ﴿، وقال له:  [39،  38]البقرة:    ﴾أىْصحى ِيع  ا مجى اْهبِطىا ِمنْهى

ى )  الى يىْشقى ايى فىالى يىِضلر وى بىعى ُهدى ِن اتَّ ى فىمى يىنَُّكْم ِمنِّي ُهد 
ْأتِ ا يى إِمَّ ُدوٌّ فى ْن  123لِبىْعٍض عى مى ( وى

ضى  ى أىْعرى ِة أىْعمى ْومى اْلِقيىامى ُه يى نىْحرُشُ ا وى نْك  ة  ضى ِعيشى ُه مى إِنَّ لى ْن ِذْكِري فى  [ 124،  123]طه:   ﴾  عى

ْيُكْم  ﴿وهكذا قال لذريته من بعده:  لى ونى عى يىنَُّكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم يىُقصر
ْأتِ ا يى مى إِمَّ نِي آدى ا بى يى

ْوٌف عى  أىْصلىحى فىال خى ى وى ِن اتَّقى ايِت فىمى ُنونى آيى ْزى ال ُهْم حيى ْيِهْم وى  ( 35:)األعراف  ﴾ لى

أما عدم اصطفاء اهلل تعاىل اجلميع هلذه الوظائف؛ فيعود لعلم اهلل تعاىل هبم،  

وبقدراهتم، وكوهنم ال يطيقون مثل تلك التكاليف العظيمة التي ال يطيقها إال املكلفون هبا،  

وا يف االختبار، لكان ذلك ضارا  ولذلك كان عدم تكليفهم رمحة هبم، ألهنم لو كلفوا وسقط 

 هبم. 

ذلك أن االصطفاء ال يعني انعدام التكليف، وال كون املصطفى غري خمري يف أفعاله،  

 
 رواه اخلطيب.. ( 1)
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أو أنه جمرب عىل عمل اخلري.. فاألمر ليس كذلك، بل املصطفى واملجتبى يمر بامتحانات  

 عسرية ال يطيقها أكثر الناس. 

عظيمة التي مر هبا إبراهيم عليه السالم  ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن االختبارات ال

الى إِينِّ  ﴿ليثبت جدارته باالصطفاء اإلهلي، قال تعاىل:   َُّهنَّ قى أىمتى ٍت فى لاِمى ُه بِكى بر اِهيمى رى إِِذ اْبتىىلى إِْبرى وى

ْهِدي الظَّاملنِِيى  نىاُل عى الى الى يى تِي قى يَّ ِمْن ُذرِّ الى وى ا قى ام  اِعُلكى لِلنَّاِس إِمى  [ 124بقرة: ]ال  ﴾جى

وقد كان من تلك االختبارات أن يأمره اهلل تعاىل بذبح ابنه الوحيد الذي مل يرزق به  

اِهٌب  ﴿إال بعد أن بلغ من الكرب عتيا، قال تعاىل:  الى إِينِّ ذى قى يىْهِديِن ) إىل  وى يبِّ سى بِّ  99رى ( رى

نيى )  احِلِ ْب يِل ِمنى الصَّ لِيمٍ 100هى ٍم حى نىاُه بُِغالى ْ بىرشَّ اُبنىيَّ  101) ( فى الى يى ْعيى قى ُه السَّ عى لىغى مى لىامَّ بى ( فى

تىِجُديِن إِْن شى  ُر سى ا ُتْؤمى ْل مى اأىبىِت اْفعى الى يى ى قى ا تىرى اذى اْنُظْر مى ى يِف املْىنىاِم أىينِّ أىْذبىُحكى فى   اءى اهلل إِينِّ أىرى

ابِِرينى ) تى 102ِمنى الصَّ لىامَّ أىْسلىامى وى بِنِي )  له ( فى اِهيُم )103لِْلجى اإِْبرى ْينىاُه أىْن يى نىادى ْد  104( وى ( قى

لِكى نىْجِزي املُْْحِسننِيى ) ذى ا إِنَّا كى ْؤيى ْقتى الرر دَّ ُء املُْبنِيُ 105صى ُوى اْلبىالى ا هلى ذى   99]الصافات:    ﴾ ( إِنَّ هى

-  102 ] 

وقد اخترب قبل ذلك بأن يرمى باملنجنيق من دون أن تتدخل املالئكة عليهم السالم  

  غريهم إلنقاذه، حتى يكون ذلك بيانا لثباته العظيم. وال

مدة    هصحراء مكة املكرمة، ليبقى هناك مع أم إىل    واخترب بعد ذلك بأن يذهب بولده

ْرٍع    ﴿من الزمن، قال تعاىل خمربا عن دعائه حينها:   رْيِ ِذي زى اٍد غى تِي بِوى يَّ نُْت ِمْن ُذرِّ نىا إيِنِّ أىْسكى بَّ رى

ْيتِكى  اْرُزْقُهْم ِمنى  ِعنْدى بى ْيِهْم وى ِْوي إِلى ة  ِمنى النَّاِس هتى ْل أىْفئِدى اْجعى ةى فى الى نىا لُِيِقيُموا الصَّ بَّ ِم رى رَّ املُْحى

عى  اِت لى رى  [ 37]إبراهيم:   ﴾ ْم يىْشُكُرونى لهالثَّمى

وهكذا كانت حياته كلها جمموعة كبرية من االختبارات املؤملة القاسية الشديدة التي  

آحادها آحاد الناس، ولذلك كان من رمحة اهلل تعاىل هبم عدم اصطفائهم لتويل ذلك  ال يطيق  
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 املنصب العظيم. 

يف كل حياته، والذي مل يدع له حلظة    ومثل ذلك البالء الذي تعرض له رسول اهلل  

يقوم أكثره،   واحدة من الراحة، حتى أن أول األوامر اإلهلية إليه هو قيام الليل؛ فكان 

اهلل، ألن اهلل تعاىل أمره باألمرين: أن يكون ليله لربه، وأن يكون هناره  إىل    اره داعية ويقيض هن

ُل ) ﴿لدعوة اخللق، قال تعاىل:  مِّ ىا املُْزَّ اأىهير لِيال  1يى ، وقال:  [ 2، 1]املزمل:  ﴾( ُقِم اللَّْيلى إاِلَّ قى

ثُِّر ) ﴿ ىا املُْدَّ اأىهير أىْنِذرْ 1يى  [ 2،  1]املدثر:  ﴾( ُقْم فى

أن من سنن اهلل تعاىل يف االصطفاء االبتالء، قال تعاىل:   وهلذا أخرب رسول اهلل 

فإن كان دينه   ، فيبتىل الرجل عىل حسب دينه ،بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل الناس أشد )

فام يربح البالء بالعبد حتى   ، وإن كان يف دينه رقٌة ابتيل عىل حسب دينه ، صلبا اشتد بالؤه

 (1)  ( عىل األرض ما عليه خطيئةٌ يرتكه يمِش

وهذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ عدم إعطاء اهلل تعاىل الفرصة ألولئك الذين مل  

وظفوا يف تلك الوظائف، وإنام الفرصة ممنوحة للجميع، وبدرجة واحدة، ويف كل العصور  يُ 

 والبيئات. 

لرمحته الواسعة، ذلك أن أي شخص قد  وهذا ما يدل عىل عدالة اهلل املطلقة املوافقة 

يعرتض عىل عدم ختصيصه باالصطفاء، ُتذكر له األعامل التي يمكن أن يقوم هبا، والتي  

 جتعله مع املصطفى يف درجة واحدة.

وهلذا ُيقال للذي يعتب عىل عدم اصطفائه ليعيش يف زمن النبوة، بأن هناك من  

ويقال له: يف إمكانك وأنت يف  .  ض اإليامن.اجتبي ألن ينال هذه الكرامة لكنه رفضها، ورف

، وليس  زمن بعيد عن زمن النبوة، أن تنال كل فضل ناله من أحسن صحبة رسول اهلل 

 
 (  4023وصححه، وابن ماجة )( 2398الرتمذي )( 1)
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  ة عليك سوى أن تقوم بتلك التكاليف التي كانوا يقومون هبا؛ فقوانني االجتباء اإلهلي موفر

 لكل من يرغب. 

حبا ناس يكونون بعدي، يودر  )من أشد أمتي يل : ففي احلديث عن رسول اهلل 

املحبة من أعظم   ، ففي هذا احلديث يعترب رسول اهلل (1)أحدهم لو رآين بأهله وماله(

   الوسائل التي جتعل صاحبها خمتارا جمتبى، فاملرء مع من أحب.

تلك املكانة  إىل  املؤمن ا يمكن أن يصل هباألعامل التي  وهكذا يذكر رسول اهلل 

  ( 2)(إن أقربكم مني يوم القيامة يف كل موطن أكثركم عيل صالة يف الدنيا : ) فقاله،  الرفيعة من 

فهذا احلديث يرسم خطة واضحة للمعية ال عالقة هلا بالزمان، وال باملكان، بل  

، والذي متثل الصالة عليه أحد أهم  عالقتها فقط بمدى التواصل مع رسول اهلل 

 . ا مقوماهت

إن من  رتبط ال باملكان، وال بالزمان، فقال: )وورد يف حديث آخر مقوم آخر، ال ي 

أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم  

فهذا احلديث حيدد حسن اخللق   ،(3)(مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون

 قة له ال باملكان، وال بالزمان. ، وهو مما ال عالمقياسا ملكانة املؤمن من رسول اهلل 

اخلريية يف هذه األمة،   فقد ربط  (4) (خياركم أحاسنكم أخالقا : )ومثله قوله 

 ويف غريها من األمم باألخالق احلسنة. 

وهذه األحاديث وغريها تتناسب مع ما يقتضيه العقل السليم، ألنه من الغريب أن  

 
 رواه مسلم.( 1)

 ( 93حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي )ص: ( 2)

 سنن الرتمذي.( 3)

 رواه الرتمذي.( 4)
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عىل أساس زماين أو مكاين،   تصنف األمة يف قرهبا من اهلل تعاىل وقرهبا من رسول اهلل 

ألن أي شخص قد حيتج عىل اهلل، فيقول له: يا رب لو أنك جعلتني يف الزمن الذي كان فيه  

  .ن عندما يقرن األمر بالطاعة واملحبة والوالء حينها ال يبقى عذر  ولك.  لرأيت ما أصنع

 ألحد.. ألن كل أحد يمكنه أن حيقق هذه املعاين من غري حاجة لزمان وال ملكان. 

وهلذا استطاع سلامن الفاريس، وهو الذي قدم متأخرا للمدينة املنورة، وأسلم  

، فيسبق  السامية من رسول اهلل  متأخرا، ومل حيرض بدرا وال أحدا، أن ينال تلك املكانة

أربعة:  إىل  اشتاقت اجلنة)بقوله:  السابقني، وينال من األوسمة ما عرب عنه رسول اهلل 

 (1) (عيل واملقداد وعامر وسلامن

  (2) )سلامن منا أهل البيت( :ه ما هو أعظم من ذلكقال عن و

: )ما  ذلك، وقال لهوحني سأله بعضهم عن كثريا،  ه يذكركان اإلمام الصادق وقد 

ولكن   ، : )ال تقل سلامن الفاريسأجابه بقولهسمع منك ذكر سلامن الفاريس؟(، أأكثر ما 

:  الصادق  فقال اإلمام  .ال. (، فقال الرجل: قل سلامن املحمدي، أتدري ما أكثر ذكري له؟

ء  )لثالث خصال: إيثاره هوى أمري املؤمنني اإلمام عيل عىل نفسه، والثانية: حبه للفقرا

  (3)واختياره إياهم عىل أهل الثروة والعدد، والثالثة: حبه للعلم والعلامء(

منا وإلينا أهل البيت،  بلقامن احلكيم، ويقول: )سلامن أمرؤ  ه كان اإلمام عيل يشبهو

من لكم بمثل لقامن احلكيم، علم العلم األول والعلم اآلخر، وقرأ الكتاب األول والكتاب  

  (4) نزف(اآلخر، وكان بحرا  ال ي

 
 ( 190/ 1حلية األولياء وطبقات األصفياء )( 1)

 (  6040ح 6/212املعجم الكبري للطرباين ( 6539ح) 3/691احلاكم رواه ( 2)

 . 133: 1رواه الطويس يف أماليه ( 3)

 .. 347/  22بحار األنوار ( 4)
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وهكذا يمكنك ويمكن ألي شخص ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جيعل من نفسه  

مصطفى وخمتارا وجمتبى.. ويمكنه أن ينزل يف تلك املنازل العظيمة التي نزهلا األنبياء  

 واألولياء واألصفياء.. فقوانني العدالة والرمحة لن حترم أحدا يريد ذلك. 

ىلى  ﴿اهلل له، كام قال تعاىل:  بل إن نفس إنسانية اإلنسان اصطفاء انىةى عى ْضنىا اأْلىمى رى إِنَّا عى

اُن إِنَُّه كى  ْنسى ا اإْلِ ىلىهى محى ا وى ْقنى ِمنْهى أىْشفى ا وى ِْمْلنىهى نْيى أىْن حيى أىبى بىاِل فى اجْلِ اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى ا السَّ انى ظىُلوم 

ُهوال    [ 72]األحزاب:    ﴾جى

فلذلك كان لكل إنسان حظه من االختبار واالبتالء، كام قال تعاىل خماطبا بني  

املىنِيى    ﴿ إرسائيل:   ىلى اْلعى ْلُتُكْم عى أىينِّ فىضَّ ْيُكْم وى لى ْمُت عى تِي أىْنعى تِيى الَّ ائِيلى اْذُكُروا نِْعمى نِي إرِْسى ابى   ﴾ يى

 [ 47]البقرة:  

ءات والتكاليف، وإنام يعني اختيار اهلل  فالتفضيل هنا ال يعني أهنم معفون من االبتال

تعاىل هلم لتويل وظائف معينة، لكنهم فشلوا فيها، ولذلك نزلت عليهم اللعنات، بدل  

ى اْبِن ﴿الربكات، قال تعاىل:  ِعيسى اُوودى وى اِن دى ىلى لِسى يلى عى
ائِ نِي إرِْسى ُروا ِمْن بى فى ُلِعنى الَِّذينى كى

ْوا وى  صى لِكى باِمى عى ْريىمى ذى ْعتىُدونى )مى اُنوا يى اُنوا  78كى ا كى بِْئسى مى ُلوُه لى ٍر فىعى ْن ُمنْكى ْونى عى تىنىاهى اُنوا الى يى ( كى

ُلونى )  ْفعى ِخطى  79يى ُْم أىْنُفُسُهْم أىْن سى ْت هلى مى ا قىدَّ بِْئسى مى ُروا لى فى ِذينى كى لَّْونى الَّ تىوى ا ِمنُْهْم يى ثرِي  ى كى ( تىرى

اِب  اهلل ذى يِف اْلعى ْيِهْم وى لى الُِدونى عى  [ 80  -  78]املائدة:   ﴾ ُهْم خى

ولذلك رد عليهم كل تلك االدعاءات التي تومهوها ألنفسهم بسبب ذلك  

ى نىْحُن أىْبنىاُء ا﴿االصطفاء الذي خصوا به، قال تعاىل:  ارى النَّصى ِت اْليىُهوُد وى الى قى أىِحبَّاُؤُه   هللوى وى

ْل أىنْ  ُبُكْم بُِذُنوبُِكْم بى ذِّ مى ُيعى
لِ اُء وى ُقْل فى ْن يىشى ُب مى ذِّ ُيعى اُء وى ىْن يىشى

ْغِفُر ملِ لىقى يى ٌ مِمَّْن خى ُمْلُك   هلل ُتْم بىرشى

ْيِه املْىِصرُي  إِلى ْينىُهامى وى ا بى مى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى  [ 18]املائدة:    ﴾السَّ

ومثل ذلك رد عىل الرصاع الذي كان بني املسيحيني واليهود وأهيام األفضل، قال  
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قى ﴿تعاىل:     وى
ٍ
ء ْ ىلى يشى ِت اْليىُهوُد عى ْيسى ى لى ارى الىِت النَّصى قى  وى

ٍ
ء ْ ىلى يشى ى عى ارى ِت النَّصى ْيسى ِت اْليىُهوُد لى الى

ْم فىاهلل ْوهِلِ ْعلىُمونى ِمْثلى قى ِذينى الى يى الى الَّ لِكى قى ذى تىابى كى
ْتُلونى اْلكِ ُهْم يى يامى    وى

ِة فِ ْومى اْلِقيىامى ْينىُهْم يى ُْكُم بى حيى

اُنوا فِ  تىلُِفونى كى ْ  [ 113]البقرة:   ﴾يِه خيى

إذا عرفت هذاـ  أهيا املريد الصادقـ  فاعلم أن اهلل تعاىلـ  رمحة بعبادهـ  جعل هلم نامذج  

من الصاحلني ليكونوا هلم نرباس هداية، ورساطا مستقيام، حيفظهم عن الزيغ واالنحراف،  

يق هلا، ليكون هلا تأثريها يف  مصادإىل  ذلك أن اهلداية النظرية وحدها ال تكفي.. بل حتتاج

 الرتبية. 

إىل   وهلذا ترى األستاذ الناجح يشجع تالميذه الناجحني، ويدعو سائر التالميذ

االقتداء هبم.. وليس يف ذلك أي جور أو ظلم، ذلك أن التالميذ املميزين مل يميزوا إال  

 بسبب جهدهم وعملهم من غري أن يرغمهم أحد..  

مون هلم، فإهنم يلبون  ذ، والواثقون يف أساتذهتم واملسلّ أما الصادقون من التالمي

،  املميزين تلك األوامر، ويعلمون أهنا يف مصلحتهم، ولذلك يتقربون من أولئك التالميذ

 ليعرفوا رس ذلك التميز ليكون وسيلة هلم لاللتحاق بركب الناجحني. 

يتوقف  هم ال أما الشاكون من التالميذ، والذين ال يثقون يف أساتذهتم؛ فإن حسد

عدم االنصياع ملا ُطلب منهم، والذي هو يف مصلحتهم، وإنام يامرسون كل أنواع األذى  عند  

 بأولئك املميزين، وهذا ما يثري أساتذهتم عليهم، ويزيد يف بعدهم عنهم. 

وهلذا كان االصطفاء واالختبار اإلهلي نوعا من االمتحان للرسائر والقلوب، وهلذا  

ترب املالئكة وإبليس بالسجود آلدم، أما املالئكة فانصاعت لرهبا، وأما  شاء اهلل تعاىل أن خي

إبليس فتمرد، وتوهم أن االصطفاء مناف للعدالة، ولذلك سقط يف كري االمتحان، وبدل  

عدو تتنزل عليه  إىل  أن يعقد صداقته مع آدم لينال من أرسار اصطفائه، راح يتحول 
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 اللعنات. 

لصادق ـ هو الذي جيعلك تبحث عن كل عبد صالح، لتنال  املثال ـ أهيا املريد ا  وهذا

من بركات صالحه واصطفائه ما ينفعك يف كل أحوالك.. وأقلها أن تنال حظك من  

 شفاعته يف حال حاجتك إليها. 

هذا جوايب عىل سؤالك ـ أهيا املريد الصادق ـ فكِل كل أمور ربك إليه، واعلم أنه ال  

من رمحة اهلل تعاىل بك أن جعلك تابعا للمصطفني من عباده؛  يريد لك إال اخلري، واعلم أن 

 فتنال حظك من االصطفاء من غري أن ينالك ذلك اإلرهاق والعنت الذي أصاهبم. 

نَّ اهلل﴿نعمة منه عىل عباده، فقال:  ولذلك اعترب اهلل تعاىل رسوله  ْد مى قى ىلى   لى عى

ُسوال  ِمْن  يِهْم رى
ثى فِ تىابى  املُْْؤِمننِيى إِْذ بىعى

لُِّمُهُم اْلكِ ُيعى يِهْم وى كِّ ُيزى اتِِه وى ْيِهْم آيى لى ْتُلو عى أىْنُفِسِهْم يى

ٍل ُمبنِيٍ  الى ْبُل لىِفي ضى اُنوا ِمْن قى إِْن كى ةى وى ْكمى
احْلِ  [ 164]آل عمران:    ﴾وى

وللصاحلني من املؤمنني، ألنه يرى   فاملؤمن هو الذي يفرح بنسبته لرسول اهلل 

نفسه كالغريق يف الظلامت، ويراهم خملصني منقذين له.. فلذلك يفرح هبم كام يفرح الغريق  

 بمن ينقذه..  

أيدهيم حلبل النجاة الذي ُوضع هلم، جيادلون يف رس  مد أما املعاندون؛ فإهنم بدل 

ول بينهم وبني توفري الفرصة  اختيار ذلك املنقذ املخلص.. وجدهلم وعنادهم هو الذي حي 

 ملن جاء إلنقاذهم. 

املنقذين هلم، استكبار    وهلذا توبخ املالئكة عليهم السالم أولئك الذين أعرضوا عن

ْأتُِكْم  ﴿ وعنادا، كام قال تعاىل:  ْ يى ملى
ا أى ُتهى نى زى ُْم خى أىهلى ْوٌج سى ا فى يهى

ْيِظ ُكلَّامى ُأْلِقيى فِ ىيَُّز ِمنى اْلغى اُد متى تىكى

لى اهللنىذِ  ا نىزَّ ُقْلنىا مى ْبنىا وى ذَّ ا نىِذيٌر فىكى نى اءى ْد جى اُلوا بىىلى قى بِريٍ  يٌر قى الٍل كى  إِْن أىْنُتْم إِالَّ يِف ضى
ٍ
ء ْ   ﴾ ِمْن يشى

 ( 9ـ   8)امللك:
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ُروا﴿وقال:   فى ِذينى كى ِسيقى الَّ الى إىل  وى قى اهُبىا وى ْت أىْبوى ا ُفتِحى اُءوهى ا جى تَّى إِذى را  حى نَّمى ُزمى هى   جى

ْوِمكُ  اءى يى ُينِْذُرونىُكْم لِقى بُِّكْم وى اِت رى ْيُكْم آيى لى ْتُلونى عى ْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم يى ْ يى ملى
ا أى ُتهى نى زى ُْم خى ا  هلى ذى ْم هى

ِرينى 
افِ ىلى اْلكى اِب عى ذى ُة اْلعى لِمى ْت كى قَّ لىكِْن حى اُلوا بىىلى وى  ( 71)الزمر:  ﴾ قى

تلك اجلواهر املقدسة التي اختارها لتكون  فثق يف ربك ـ أهيا املريد الصادق ـ ويف 

دليلك إليه؛ فهو مل يرسلها لك لتجادهلا، أو تعاندها، وإنام أرسلها لك لتسلم هلا، وتفوض  

شؤونك إليها.. فهي عني من عيون رمحته، ونور من أنوار هدايته، وقد قال تعاىل عن رسوله  

 :﴿ ِ املى مْحىة  لِْلعى ْلنىاكى إِالَّ رى ا أىْرسى مى  [ 107]األنبياء:   ﴾نيى وى

فإن شئت أن تكون من العاملني الذين تصيبهم تلك الرمحة؛ فكن هينا لينا سهال  

مطواعا لنبيك، مثلام تفعل متاما مع الطبيب الذي يعاجلك؛ فال يمكنه أن يعاجلك وأنت  

ا قى ﴿تستعيص عليه، وهلذا قال اهلل تعاىل:  الى ُمْؤِمنىٍة إِذى انى ملُِْؤِمٍن وى ا كى مى ا   َضى اهللوى ُسوُلُه أىْمر  رى وى

ْن يىْعِص ا مى ُة ِمْن أىْمِرِهْم وى ى ريى
ُُم اخْلِ ال  ُمبِين ا    هلل أىْن يىُكونى هلى الى لَّ ضى ْد ضى قى ُه فى ُسولى رى ]األحزاب:    ﴾ وى

36 ] 

نُوا اْستىِجيُبوا  ﴿وقال:  ِذينى آمى ىا الَّ اأىهير يِيُكمْ  هلل يى ىا حُيْ
اُكْم ملِ ا دىعى ُسوِل إِذى لِلرَّ اْعلىُموا أىنَّ  وى  وى

ونى  هللا ُ ْيِه حُتْرشى ُه إِلى أىنَّ ْلبِِه وى قى  وى
ِ
نْيى املْىْرء ُوُل بى  [ 24]األنفال:   ﴾ حيى

هي عني حياتك.. وهي عني الرمحة التي تتنزل عليك..   فاستجابتك لرسول اهلل 

 والذي يرفض واسطة الرمحة واحلياة، يكون كالذي رفضهام. 



 

341 

 

 املنازل واملراتب 

ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن مراتب املصطفني الذين اجتباهم اهلل  كتبت إيل 

 تعاىل، وكيفية التعرف عليها، وعن تأثريها يف طمأنينة النفس ورضاها.

وقد ذكرت يل يف عقب الرسالة بعض ما ورد يف كتب التزكية من تلك املراتب، ومنها  

ما ذكروه من تفاصيل عن طبقات األولياء ووظائفهم يف األرض، وأن ترتيب بعض تلك  

البدل األول: اإلقليم األول للسامء  ، حيث حيكم ترتيب الساموات السبعالطبقات يشبه 

البدل الثاين اإلقليم الثاين للسامء  . وحيكم .ليه السالمععىل قلب اخلليل  ، وهو السابعة

البدل الثالث اإلقليم الثالث للسامء  . وحيكم . عليه السالمموسى وهو عىل قلب السادسة 

البدل الرابع اإلقليم الرابع للسامء  . وحيكم .عليه السالمهارون وهو عىل قلب اخلامسة 

البدل اخلامس اإلقليم اخلامس للسامء  حيكم . و . عليه السالمإدريس  وهو عىل قلب الرابعة 

البدل السادس اإلقليم السادس للسامء  . وحيكم  .عليه السالميوسف  وهو عىل قلب  الثالثة  

وهو عىل  اإلقليم السابع للسامء األوىل . وحيكم .عليه السالم عيسى وهو عىل قلب الثانية 

 (1) عليه السالمآدم قلب  

عليهم العلوم لكل يوم علم من رقائق عىل قلب  نه تنـزل  إ):  وذكرت يل قول بعضهم 

،  النجدة وأهل الغيب  وأهل والنقباء  والرجباء النجباء املقام يف  هؤالء  وييل ، من هؤالء

 (2)  (فيها  رسالة  ويستهدف الباطنية احلكومة  يف عمال   ينظم منهم  وكل، وغريهم 

النجباء، وأربعون هم أوتاد  : )ثالثامئة من األولياء، سبعون هم وعن آخر قوله

 
 .  376، 370الفتوحات املكية، ص ( 1)

 .82ص  2عبد الوهاب الشعراين، اليواقيت واجلواهر، ج( 2)



 

342 

 

األرض، وعرشة هم النقباء، وسبعة هم العرفاء، وثالثة هم املختارون، وواحد منهم هو  

 .(1) القطب الغوث الفرد(

األبدال يف الطبقة اخلامسة من طبقات األولياء التي تنحدر من القطب  وعن آخر أن )

ألوىل اإلمامان ثم األوتاد، ثم  األعظم، ويتقدم عليهم بعد القطب الذي يأيت يف املرتبة ا 

األفراد السبعة، ويأيت بعد األبدال الذين هم يف الطبقة اخلامسة النجباء، ثم النقباء، ثم  

 (2)العصائب، فاحلكامء أو املفردون، ثم الرجبيون(

كل طبقة من الطبقات العرش هلا إقليم خاص وجمال عمل خاص، فإذا خال  أن )و

  (3)عضاء الطبقة التي هي دوهنا مبارشة(بعضو من أ ملئ مكان يف طبقة 

)واحد ال يف كل زمان،  ثم ذكرت يل عقب ذلك ما ذكروه حول ختم األولياء، وأنه  

بل واحد يف العامل، خيتم اهلل به الوالية املحمدية، فال يكون يف األولياء املحمديني أكرب  

 (4) منه(

)ألنه يأيت يوم القيامة ويف يده اليمنى حمل امللك األسنى خاتم مثايل    وأنه سمي كذلك 

جسامين، ويف يده اليرسى حمل اإلمام األرسى بخاتم نزايل روحاين، وقد انترش باليمني يف  

زمرة أهل التعيني، وقد انترش باليسار مع أهل التمكني. خصص بعلمني، وخوطب  

 (5)سمني(ا ب

تم الوالية املحمدية فهي لرجل من العرب، من  وأما خوأن بعضهم قال عنه: )
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أكرمها أصال ويدا. وهو، يف زماننا اليوم، موجود عرفت به سنة مخس وتسعني ومخس مائة،  

ورأيت العالمة التي له قد أخفاها احلق فيه عن عيون عباده، وكشفها يل بمدينة فاس حتى  

  هلل وقد ابتاله ا ، لمه كثري من الناسرأيت خاتم الوالية منه، وهو خاتم النبوة املطلقة، ال يع

    ختم بمحمد  هللهل اإلنكار عليه فيام يتحقق به من احلق يف رسه من العلم به. وكام أن اأب

باخلتم املحمدي الوالية التي حتصل من الورث املحمدي، ال    هلل نبوة الرشائع، كذلك ختم ا

اهيم وموسى وعيسى، فهؤالء  ن من األولياء من يرث إبرإالتي حتصل من سائر األنبياء، ف

هذا معنى خاتم      بعده فال يوجد وىل عىل قلب حممد و  يوجدون بعد هذا اخلتم املحمدي،

  عليه السالم   وأما ختم الوالية العامة الذي ال يوجد بعده وىل، فهو عيسى ،  الوالية املحمدية 

وقد   لسالمعليهم ا وغريه من الرسل  عليه السالم ولقينا مجاعة ممن هو عىل قلب عيسى 

)بدر احلبِش( وإسامعيل بن سودكني وبني هذا اخلتم، ودعا هلام    هلل مجعت بني صاحبى عبد ا

 (1)  (وانتفعا به

ثم ذكرت يل بعد ذلك ما أوردوه حول التفاضل بني املالئكة والبرش، وأن بعض  

اء  ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل املالئكة عىل األنبيمفضلة البرش عىل املالئكة قال: )

واألولياء! فإن كان التفضيل بالصور، فصورة اآلدمي أعجب من ذوي أجنحة، وإن تركت  

ثم قد   ، صورة اآلدمي ألجل أوساخها املنوطة هبا، فالصورة ليست اآلدمي، إنام هي قالب

استحسن منها ما يستقبح يف العادة، مثل: خلوف فم الصائم، ودم الشهداء، والنوم يف  

مورة، وصار احلكم للمعنى. أهلم مرتبة حيبهم أو فضيلة يباهي  الصالة، فبقيت صورة مع 

فإن كانت  . وكيف دار األمر، فقد سجدوا لنا، وهو رصيح يف تفضيلنا عليهم. .. هبم

نىا ﴿الفضيلة بالعلم، فقد علمت القصة يوم:  ُم أىْنبِْئُهمْ ﴿[ 32]البقرة:  ﴾ ال ِعْلمى لى ا آدى   ﴾ يى
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وإن فضلت املالئكة بجوهرية ذواهتم، فجوهرية أرواحنا من ذلك اجلنس،   ،[33]البقرة: 

أو يتعجب من املاء إذا  .. أتفضل املالئكة بكثرة التعبد ،واعجب ا . وعلينا أثقال أعباء اجلسم.

..  جرى، أو من منحدر يرسع؟! إنام العجب من مصاعد يشق الطريق، ويغالب العقبات 

وى اإلهلية؛ لقدرهتم عىل دك الصخور وشق األرض،  بىل، قد يتصور منهم اخلالف، ودع

نَّمى ﴿لذلك تواعدوا:  هى لِكى نىْجِزيِه جى ٌه ِمْن ُدونِِه فىذى ُقْل ِمنُْهْم إيِنِّ إِلى ْن يى مى [،  29]األنبياء:  ﴾ وى

 (1) (لكنهم يعلمون عقوبة احلق فيحذرونه

خرين إلرسال  ثم أكثرهم يف خدمتنا، بني كتبة علينا، ودافعني عنا، ومس ثم قال: )

وأما  .. فكيف يفضلون علينا بال علة ظاهرة  ، الريح واملطر، وأكثر وظائفهم االستغفار لنا 

روي عن هاروت وماروت، خرجوا   إذا ما حكت عىل حمك التجارب طائفة منهم مثل ما 

اإلشفاق   وال تظنن أين أعتقد يف تعبد املالئكة نوع تقصري؛ ألهنم شديدو ، أقبح من هبرج 

نفسه، وانزعاج الغائص   ىعلمهم بعظمة اخلالق، لكن طمأنينة من مل خيطئ تقوواخلوف، ل

 (2) (الرتاقيإىل  يف الزلل يرقي روحه 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه، وما ذكرته يل بعده من تعقيبات ونصوص، أذكر لك  

أن كل ذلك الذي ذكروه مما ال عالقة له بالتزكية والرتقية، وال بالسلوك التحققي وال  

أن كل يشء  إىل    تخلقي، وال بالنفس املطمئنة وال الراضية، فالنفس املطمئنة والراضية تنظرال

يف حمله الصحيح الذي يناسبه، لذلك ال تتجرأ عىل التقديم وال التأخري، وال الرفع وال  

 اخلفض من دون إذن إهلي رصيح، وبطريقته السليمة الصحيحة. 

ك األقوال التي تفضل البرش عىل املالئكة؛  ولذلك حز يف نفيس كثريا ما ذكرته من تل
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أو عكسها تلك التي تفضل املالئكة عىل البرش.. فهي مل تزد إال أن رفعت البرش بالتقليل  

من شأن املالئكة، أو خفضت من شأن الصاحلني لرتفع من شأن املالئكة.. وكل ذلك إساءة  

 للجميع. 

واحدة؛ فتحبهم مجيعا، وتكرمهم  الصاحلني نظرة  إىل    والنفس املطمئنة هي التي تنظر 

مجيعا، وال تفرق بينهم يف ذلك، ثم تكل أمر التفاضل بينهم هلل تعاىل، إال إذا ورد الترصيح  

املفضل  إىل  بِشء من ذلك، فهي تسلم له من دون أن تبحث يف دواعيه، ألن ذلك قد ييسء 

 عليهم. 

وهلذا يذكر اهلل تعاىل من رشوط اإليامن الصحيح بالرسل عليهم السالم عدم التفريق  

نَّا بِا ﴿ تعاىل: بينهم، كام قال  ا ُأْنِزلى  هللُقوُلوا آمى مى ْينىا وى ا ُأْنِزلى إِلى مى ِعيلى  إىل  وى إِْسامى اِهيمى وى إِْبرى

ى وى  ا ُأويِتى ُموسى مى اأْلىْسبىاِط وى ْعُقوبى وى يى اقى وى إِْسحى ُق  وى رِّ ِْم ال ُنفى هبِّ ا ُأويِتى النَّبِيرونى ِمْن رى مى ى وى ِعيسى

ُه ُمْسلُِمونى  نىْحُن لى ٍد ِمنُْهْم وى نْيى أىحى ْيِه ِمْن  ﴿ (، وقال: 136)البقرة:  ﴾ بى ُسوُل باِمى ُأْنِزلى إِلى نى الرَّ آمى

نى بِا  املُْْؤِمُنونى ُكلٌّ آمى ِه وى بِّ ُرُس   هللرى ُكُتبِِه وى ِه وى
تِ مىالئِكى ِمْعنىا  وى اُلوا سى قى ِه وى

ٍد ِمْن ُرُسلِ نْيى أىحى ُق بى رِّ لِِه ال ُنفى

ْيكى املْىِصريُ  إِلى نىا وى بَّ انىكى رى أىطىْعنىا ُغْفرى نَّا بِا ﴿(، وقال: 285)البقرة: ﴾وى ْينىا   هللُقْل آمى لى ا ُأْنِزلى عى مى وى

ى   ِعيسى ى وى ا ُأويِتى ُموسى مى اأْلىْسبىاِط وى ْعُقوبى وى يى اقى وى إِْسحى ِعيلى وى إِْسامى اِهيمى وى ىلى إِْبرى ا ُأْنِزلى عى مى وى

ُه ُمْسلُِمونى  نىْحُن لى ٍد ِمنُْهْم وى نْيى أىحى ُق بى رِّ ِْم ال ُنفى هبِّ النَّبِيرونى ِمْن رى  ( 84)آل عمران: ﴾وى

التهوين  إىل    ا األمر يف املفاضلة بينهم وبني املالئكة عليهم السالم، والتي أدتوهكذ

 من أحد الطرفني، وهو خالف ما أمرنا به من تقديس واحرتام وتكريم اجلميع. 

ولذلك فإن النفس املطمئنة تتجاوز كل هذه الشؤون، ألهنا شؤون إهلية، وال عالقة  

جلميع، وال تتجاوز قدرها يف البحث عن أشياء ال  هلا هبا، بل هي حترتم اجلميع، وتقدس ا

 طاقة هلا هبا، وال دور هلا فيها. 
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ألن كل يشء يف  يقتيض عدم االهتامم بذلك، عامل احلكمة اإلهلية  أن إىل باإلضافة

هبذا   ال فاضل وال مفضول، وال مميز وال حمتقرولذلك الكون موضوع يف حمله الصحيح، 

يف جيد احلسناء أفضل من طوق احلديد الثقيل، ولكن طوق  القالدة الذهبية االعتبار؛ ف

احلديد يف اخلرسانة املسلحة أفضل بكثري من تلك القالدة الذهبية، بل إن القالدة ال تصلح  

 أصال للخرسانة وال تنفعها بل ترضها. 

وهكذا يقال يف عوامل اخللق، فكل يشء يف حمله الصحيح بادئ الرأي، ولكن  

انى  ﴿خلق  وهكذا يقال يف اإلنسان، فاهلل.  وج من عامل احلكمة. االختالف حيدث باخلر ْنسى اإْلِ

ْقِويٍم   ِن تى وأعطاه من املواهب يف التعرف عىل حقائق األسامء ما مل حتر    ، [4]التني:    ﴾يِف أىْحسى

املالئكة عنه جوابا، وهو بتلك احلقيقة كاملالئكة ال خيتلف عنها، إن مل يكن يفضلها يف بعض  

 هنا تفضله يف بعض املواهب التي ليست له. أالتي ليست هلا، كام  تلك املواهب

من طاقات االختيار ـ قد يرتدى فينزل عن أفق   اهلل تعاىل لكن اإلنسان ـ بام وهبه

لى  ﴿تعاىل:  درك دون درك احليوان واجلامد، كام قالإىل  إنسانيته السامي اُه أىْسفى ْدنى دى ُثمَّ رى

افِلِنيى  يف تلك احلالة ال جيوز مفاضلته باحليوان، بل باجلامد، فكيف  ، وهو [ 5]التني:  ﴾سى

 ؟جتوز مفاضلته باملالئكة الكرام 

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقع فيام وقع فيه أولئك الذين فضلوا البرش عىل  

إال ليبني فضل آدم  عرض تلك األسامء عىل املالئكة، املالئكة، وتومهوا أن اهلل تعاىل ما 

األمر ليس كذلك، ألن فيه إساءة للمالئكة، وأهنم اعرتضوا عىل اهلل، ومل يقتنعوا  عليها؛ ف

 إال بعد أن فشلوا يف املسابقة. 

اهلل تعاىل مل يعرض األسامء عىل املالئكة عليهم السالم  والفهم الصحيح لذلك هو أن  

يؤهله   ود من العلوم ما ليتحداهم، بل عرضها هلم ليبني هلم أن آدم عليه السالم قد زُ 
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 للخالفة يف األرض. 

قصورا أو نقصا، وإنام ألنه ال حاجة    األسامء التي عرضت عليهم تلك  مل يعرفوا    وهم 

يُم احْلىكِيمُ ﴿، وهلذا قالوا:  ن يعرفوها هلم أل
لِ لَّْمتىنىا إِنَّكى أىْنتى اْلعى ا عى نىا إاِلَّ مى انىكى ال ِعْلمى لى  ﴾ ُسْبحى

هب آدم عليه السالم  ما يناسب وظائفهم، كام وُ وهبوا من العلوم  أهنم  إىل    وهو يشري 

 من العلوم ما يناسب وظيفته، فال تفاضل يف هذا وال تزاحم. 

فهل يمتحن يف العلوم املرتبطة به،   ؛ شخص أراد أن يدرس الطبومثال ذلك مثال 

 أم يمتحن يف الفلك واجلغرافيا؟

فكذلك األمر مع آدم عليه السالم واملالئكة، فلها من العلم ما ليس آلدم، وله من  

أن املالئكة املوكلة باجلنني هلا من العلم باإلنسان ما ليس   وهلذا أخرب العلم ما ليس هلا، 

املْىلىُك عىل النطفة بعد ما تستقر ىف الرحم بأىربعني أىو مخس   : )يدُخُل لإلنسان نفسه، قال 

فيكتبان، فيقول: يا رب أىذكر أىم ُأنثى؟   وأىربعني ليلة فيقول: يا رب، أشقى أىم سعيد؟

  (1)  فيكتبان، ويكتب عمله وأىثره ورزقه، ثم تطوى الصحف وال يزاد فيها وال ينقص(

نىا الَِّذي أىْعطىى ُكلَّ  ﴿ن موسى عليه السالم: عىل لسا وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل  بر رى

ى دى ُه ُثمَّ هى ْلقى  خى
ٍ
ء ْ اهلل تعاىل إذا خلق خلقا أعطاه من العلوم  ، وهو يدل عىل أن  (50)طه:    ﴾يشى

 اخلاصة به، والتي قد جيهلها غريه لعدم حاجته إليها.  ما يوفر له أسباب اهلداية 

ل بكل يشء، كام قال تعاىل عن عامل النحل:  وذلك ليس خاصا باإلنسان واملالئكة، ب

بركى ﴿ ى رى أىْوحى ْعِرُشونى )إىل  وى مِمَّا يى ِر وى جى ِمنى الشَّ ا وى بىاِل ُبُيوت  ِذي ِمنى اجْلِ
ِ ( ُثمَّ  68النَّْحِل أىِن اختَّ

ا  ى ُْرُج ِمْن ُبُطوهِنىا رشى بِِّك ُذُلال  خيى اْسُلكِي ُسُبلى رى اِت فى رى اُنُه فِيِه  ُكيِل ِمْن ُكلِّ الثَّمى ٌف أىْلوى
ٌب خُمْتىلِ

ُرونى  كَّ تىفى ْوٍم يى ة  لِقى يى لِكى آلى اٌء لِلنَّاِس إِنَّ يِف ذى ، وهو يدل عىل أن علم  [ 69، 68]النحل:  ﴾ِشفى

 
 رواه مسلم.. ( 1)
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النحل بكيفية صنعة العسل، والثامر املرتبطة هبا، من العلوم التي خص هبا النحل، وجيهلها  

 غريه. 

ثى ﴿وهكذا قال عن اهلدهد:  كى ِجْئُتكى ِمْن   فىمى ْط بِِه وى
ْ حُتِ ْطُت باِمى ملى الى أىحى قى ِعيٍد فى رْيى بى غى

ِقنٍي  بىإٍ بِنىبىإٍ يى ، ومل يعاتبه سليامن عليه السالم عىل قوله هذا، لعلمه أن لكل  [22]النمل:   ﴾سى

 يشء قدراته اخلاصة به. 

ل  وهكذا يقال عن تعلم موسى عىل يدي اخلرض عليهام السالم، ال يدل عىل فض

 اخلرض عليه.. ذلك أن لكل منهام علومه اخلاصة به. 

ولذلك؛ فإن األدب مع اهلل تعاىل ترك ما ال طاقة لنا به إال إذا ورد النص بذلك؛  

استنقاص أي طرف بغية رفع الطرف  إىل    فيذكر من غري تفصيل يف األسباب، ألهنا قد تؤدي

 اآلخر. 

فهم عندما يفضلون رسول اهلل  وقد رأيت ذلك يف كتب العقائد والتزكية وغريها؛ 

    عىل سائر األنبياء يأتون باألمثلة املختلفة عىل ذلك، والتي هتون من شأن األنبياء وتنقص

من دون   من قدرهم.. وهو سوء أدب معهم.. ولو أهنم اكتفوا بأفضلية رسول اهلل 

 تفصيل لكان ذلك أجدى هلم. 

كل ما ذكروه مما مل يرد يف النصوص  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن 

املقدسة من مراتب األولياء، وفضل بعضهم عىل بعض، من العلوم التي ال تنفع، واجلهل  

 هبا ال يرض. 

بل إن العلم هبا، وانتشارها بني العوام مما يرضهم، وجيعلهم عرضة للمبتزين  

دل، أو أنه الغوث،  واملتاجرين واملتالعبني.. حيث يدعي من شاء من لصوص الدين أنه الب

 أو أنه القطب، ليتالعب بعد ذلك بأولئك الذين سلموا أنفسهم له. 
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واألمر ال يقترص عىل املبتزين واملتاجرين، بل إن بعض الصاحلني أو كثري منهم، قد  

يرى يف الرؤى واألحالم التي خيتلط فيها الصدق بالكذب، وإهلامات املالئكة بوساوس  

القطب أو البدل أو الغوث؛ فيذهب بتلك البشارات، وينرشها  الشياطني من يذكر له أنه 

 بني الناس ليستعبده اجلاه املرتبط بالدين، والذي هو أخطر من اجلاه املرتبط بالدنيا.

لذلك أنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ بأن تغض طرفك عن كل ذلك.. فإن شئت أن  

يمة التي تصف املخبتني وعباد  فاقرأ تلك اآليات الكر ؛ تعرف منازل األولياء ومراتبهم

 فهي أجدى لك وأنفع.  ، الرمحن وغريهم

وعن أئمة    واعلم أن تلك املراتب التي ذكروها، وغريها كثري، ترصفك عن نبيك  

اهلدى الذين أوىص هبم، والذين هم أوىل بعنايتك.. فهم مل يدعوا ألنفسهم شيئا، بل اكتفوا  

بأن يعرضوا اهلدي الذي كلفوا به نقيا صافيا خالصا من كل الشوائب؛ فاقبل هدهيم،  

واحرص عىل القيم التي مثلوها أحسن متثيل، وال ختلط دينك باخلرافة واألساطري؛ فهي مما  

   ك عن ربك، وعن الدين القيم الذي دعا إليه، وأمر به. يبعد
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 امللك وامللكوت 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن امللك وامللكوت وحقيقتهام، والفرق  

 بينهام، وعالقتها بالنفس املطمئنة ورضاها. 

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كال اللفظني وردا يف القرآن الكريم، ويف  

ُهوى  ﴿ مواضع تكاد تكون متشاهبة، فقد قال اهلل تعاىل عن امللك:  كى الَِّذي بِيىِدِه املُْْلُك وى بىارى تى

ِديرٌ   قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى اِت  ﴿ ، وقال:  [1]امللك:    ﴾ عى وى امى لىقى السَّ ُهوى الَِّذي خى ْومى  وى يى اأْلىْرضى بِاحْلىقِّ وى وى

ُه املُْْلُك  لى ْوُلُه احْلىقر وى يىُكوُن قى ُقوُل ُكْن فى بُِّح  ﴿، وقال: [73]األنعام:    ﴾يى اِت   هللُيسى وى امى ا يِف السَّ مى

ِديٌر   قى
ٍ
ء ْ ىلى ُكلِّ يشى ُهوى عى ُه احْلىْمُد وى لى ُه املُْْلُك وى ا يِف اأْلىْرِض لى مى  [ 1]التغابن:   ﴾وى

اآليات الكريمة تدل عىل ملكية اهلل تعاىل لكل يشء، سواء كانت ملكية   وهذه

 امتالك، أم ملكية حكم وتدبري.

ْيِه  ﴿ومثل ذلك قال عن امللكوت:  إِلى  وى
ٍ
ء ْ لىُكوُت ُكلِّ يشى انى الَِّذي بِيىِدِه مى فىُسْبحى

ُعونى  امى   ﴿، وقال:  [ 83]يس:    ﴾ُتْرجى لىُكوِت السَّ نُْظُروا يِف مى ْ يى ملى لىقى اهلل أىوى ا خى مى اأْلىْرِض وى اِت وى   وى

ُه ُيْؤِمنُونى  ِديٍث بىْعدى بِأىيِّ حى ُلُهْم فى ىبى أىجى ِد اْقرتى ى أىْن يىُكونى قى سى أىْن عى  وى
ٍ
ء ْ ]األعراف:   ﴾ِمْن يشى

ْيِه إِْن ُكنْتُ  ﴿ ، وقال: [ 185 لى الى جُيىاُر عى ُهوى جُيِرُي وى  وى
ٍ
ء ْ لىُكوُت ُكلِّ يشى ْن بِيىِدِه مى ْعلىُمونى  ُقْل مى ْم تى

يىُقوُلونى 88) ُرونى  هلل( سى أىنَّى ُتْسحى ، وهي أيضا تدل عىل ملكية  [ 89، 88]املؤمنون:  ﴾ُقْل فى

 اهلل تعاىل لكل يشء. 

ومها يف هذا مثل لفظي اإلسالم واإليامن؛ فهام قد يعنيان معنى واحدا، كام قال تعاىل:  

ا ِمنى املُْْؤمِ  ﴿ يهى
انى فِ ْن كى ْجنىا مى أىْخرى ْيٍت ِمنى املُْْسلِِمنيى 35ننِيى ) فى رْيى بى ا غى يهى

ْدنىا فِ جى   ﴾ ( فىامى وى

ْ ُتْؤِمنُوا  ﴿ ، وقد يفرتقان، مثل قوله تعاىل: [ 36، 35]الذاريات:  نَّا ُقْل ملى اُب آمى ِت اأْلىْعرى الى قى
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ُن يِف ُقُلوبُِكْم  يامى ْدُخِل اإْلِ ملىَّا يى لىكِْن ُقوُلوا أىْسلىْمنىا وى  [ 14 ]احلجرات:   ﴾وى

وبناء عىل القاعدة التي تذكر أن زيادة املبنى يدل عىل زيادة املعنى؛ فإن هذا يدل عىل  

أن لفظ ]امللكوت[، وإن كانت هلا نفس داللة لفظة ]امللك[ يف الغالب إال أن هلا داللة  

 خاصة يف حال كوهنام يف حمل واحد، فهام كام يقال: )إذا اجتمعا افرتقا، وإذا افرتقا اجتمعا( 

لذلك؛ فإن احلكامء ذكروا لكال اللفظني مواضعهام اخلاصة هبام، وتعارفوا عىل  و

]عامل  ؛ فلذلك اعتربوا ذلك، بناء عىل اصطالح اصطلحوه، وال مشاحة يف االصطالح

امللك[ قارصا عىل العامل املشاهد املحسوس امللموس، والذي يمكن إدراكه بحواسنا، أو بام 

التي ال   امل امللكوت[؛ فيقصدون به العوامل اخلفية والغيبية]عنصل إليه من الوسائط، وأما 

 يمكن للحواس أن تدركها. 

وتبدأ تلك العوامل الغيبية بصلة امللك باهلل تعاىل، أي أن من متكن من رؤية امللكوت  

عرف ارتباط اخللق باخلالق، وأنه ال يمكن أن يقوم اخللق من دون خالق.. ولذلك تصبح  

ملكوت  )كام عرب عن ذلك بعض احلكامء، فقال: رؤيته لألشياء احلسية رؤية ملكوتية، 

  (1) (قائمما هو الِشء به  : الِشء

وال يقبل   ،ال تدركه احلواس اخلمس ،باطن من الكون  : امللكوت) :وقال آخر 

 (2)(تعاىل بل جوهر قائم بقّيومّية احلق  ،ألنه ليس بجسم وال عرض   ،القسمة والتجزؤ 

كام أن امللك ما يدرك بالبرص   ،ما يدرك بالبصرية والعلم  امللكوت )وقال آخر

امللك    :أو تقول.  . وامللك مدرك أهل الفرق  ،هل اجلمعامللكوت مدرك أ  :أو تقول..  والوهم 

وامللك مدرك أهل   ،فامللكوت مدرك أهل الشهود والعيان ..وامللكوت ما بطن ، ما ظهر

 
 .442ص  7إسامعيل حقي الربوسوي، تفسري روح البيان، ج ( 1)

 .8نجم الدين داية الرازي، منار السائرين ومطار الطائرين، ص ( 2)
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  (1) (الدليل والربهان

ما بطن فيها من أرسار  :وامللكوت ، ما ظهر من حس الكائنات :امللك)وقال: 

 (2)(البحر املحيط الذي تدفق منه احلس واملعنى :واجلربوت ، املعاين

  ..كالقدرة واإلرادة والعلم واحلياة  ،هو حمل استقرار الصفات   : عامل امللكوت)  : وقال

 (3) (فهو أشبه باألم يف تربية الولد قبل الظهور

 (4) (واالرتقاء إليه من عامل امللك ،عامل املعاين والغيب  :عامل امللكوت )  :وقال آخر 

  ، التي هي مظهر صفات اجلامل واجلالل  ، هو حرضة األرواح  :امللكوت)  :وقال آخر 

 (5) (فكل ما يدرك بالعقل النوراين والفهم فهو من هذه احلرضة

عامل   : ويقال له ، هو عامل الغيب املختص باألرواح والنفوس امللكوت ) :وقال آخر 

  (6)(وحرضة القدس ، وعامل األمر ، واألرسار األنسية ،األنوار القدسية

ويشمل هذا العامل كل ما ال يمكن إدراكه باحلواس كاملالئكة وغريها من املخلوقات  

   التي تعيش معنا، ولكنا مع ذلك ال نراها الفتقادنا للمدارك اخلاصة هبا. 

، بل بكل يشء، فالصالة مثال هلا صورة  فقط وهو ليس خاصا فقط بتلك الغيبيات

لتي نقوم هبا، أو اآليات التي نقرؤها، وهلا صورة ملكوتية، وهي  ملكية، هي تلك احلركات ا 

ت  حقيقتها، والتي تكون خفية عنا، لكنها ظاهرة للمالئكة عليهم السالم، أو من شفّ 

 
 .31أمحد بن عجيبة، رشح تصلية القطب ابن مشيش، ص ( 1)

 .33التصوف، ص أمحد بن عجيبة، معراج التشوف إىل حقائق ( 2)

 .110ص  1أمحد بن عجيبة، الفتوحات اإلهلية يف رشح املباحث األصلية، ج ( 3)

 . 129ص  2املكية، ج الفتوحات ( 4)

 .17حممود أبو الشامات اليرشطي، اإلهلامات اإلهلية عىل الوظيفة الشاذلية اليرشطية، ص ( 5)

ر الكبري، ص قطب الدين البكري الدمشقي، رشح ورد ( 6) حى  . 530، 529السَّ
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اٍت  ﴿تعاىل:  حهم، وكانت هلم الفراسة والتوسم، التي أشار إليها قولهاروأ يى لِكى آلى إِنَّ يِف ذى

ِمنيى  سِّ   (1)  : )اتقوا فراسة املؤمن؛ فإنه ينظر بنور اهلل([، وقوله 57]احلجر:   ﴾ لِْلُمتىوى

ولذلك ورد يف القرآن الكريم الداللة عىل إمكانية رؤية هذا النوع من العوامل إذا ما  

اِهيمى   ﴿توفر االستعداد لذلك، كام قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم:  لِكى ُنِري إِْبرى ذى كى وى

اِت وى  وى امى لىُكوتى السَّ لِيىُكونى ِمنى املُْوِقننِيى مى  [ 75]األنعام:  ﴾ اأْلىْرِض وى

أن ذلك ليس خاصا بالرسل عليهم السالم، وإنام هو  إىل  بل إن القرآن الكريم يشري 

عام لكل من طهر نفسه وزكاها، وختىل عن الغفلة التي حتجبها عن رؤية هذا النوع من  

ِيدُ ﴿العوامل، كام قال تعاىل:  ا ُكنْتى ِمنُْه حتى لِكى مى ُة املْىْوِت بِاحْلىقِّ ذى ْكرى ْت سى اءى جى ،  [ 19]ق:  ﴾ وى

ن اإلنسان بعد موته، أو حني موته تنكشف له احلقائق، ويتجىل له  فهذه اآلية الكريمة تبني أ

وبعد  ، ما كان غافال عنه، ذلك أنه مل يكن يرى سوى عامل امللك، وغافال عن عامل امللكوت 

 املوت يظهر له ما كان خافيا عنه من هذا العامل. 

ألنه ال   هلذا؛ فإن رؤية عامل امللكوت ال تستدعي سوى رفع التعلق عن عامل امللك، و

يمكن أن جتتمع الرؤيتان معا، مثلام ال جتتمع الرؤى التي يراها النائم يف أحالمه مع اليقظة،  

قد نرى املستقبل،  عامل امللكوت، وهلذا  إىل    وهلذا كانت بعض أنواع األحالم نوعا من التطلع

 أو ما خفي من األمور. 

ىفَّ اأْلىْنُفسى ِحنيى   اهلل ﴿وهلذا اعترب القرآن الكريم النوم نوعا من املوت، فقال:  تىوى يى

ى ُيْرِسُل اأْلُْخرى ا املْىْوتى وى ْيهى لى ُيْمِسُك الَّتِي قىَضى عى ا فى نىاِمهى ُْت يِف مى ْ متى تِي ملى الَّ ْوهِتىا وى ٍل  إىل  مى أىجى

ُرونى  كَّ تىفى ْوٍم يى اٍت لِقى يى لِكى آلى ى إِنَّ يِف ذى مًّ  [ 42]الزمر:    ﴾ُمسى

ة واحلكامء عىل أن هناك من يستطيع أن يدخل يف نوع من  وهكذا يقر أكثر الفالسف

 
 ( 3127رواه الرتمذي )( 1)
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ما   واملوت االختياري، والذي يستطيع من خالله أن يرى من األشياء ما ال يراه غريه، وه 

ا  ﴿أو كام أشار إليه قوله تعاىل: ، يعرب عنه بالكشف واملشاهدة ذى ٍة ِمْن هى ْفلى ْد ُكنْتى يِف غى قى لى

نْكى  ْفنىا عى شى ِديدٌ فىكى كى اْليىْومى حى ُ كى فىبىرصى  [ 22]ق:   ﴾ِغطىاءى

أن احلجاب بني عامل امللك وامللكوت ليس اجلسد، وإنام  إىل  فاآلية الكريمة تشري

الغفلة، ولذلك يمكن ملن رفع الغفلة عن قلبه أن يرى احلقائق يف الدنيا قبل اآلخرة، كام  

  نصاري، قال: مررت بالنبي احلارث بن مالك االعن  ذلك ما ورد يف احلديثإىل  أشار

انظر ما تقول؟ فإن  )قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال:  (كيف أصبحت يا حارث؟)فقال: 

فقال: قد عزفت نفيس عن الدنيا، وأسهرت لذلك   (لكل يشء حقيقة، فام حقيقة إيامنك؟

ورون  أهل اجلنة يتزاإىل  عرش ريب بارزا، وكأين أنظرإىل  لييل، واطمأن هناري، وكأين أنظر

  (1)  (يا حارث عرفت فالزم) أهل النار يتضاغون فيها. فقال: إىل  فيها، وكأين أنظر 

وكل هذا يدل عىل ما أشارت إليه النصوص املقدسة من اختالط الدنيا باآلخرة، أو  

ِت احْلُْلُقومى ) ﴿تعاىل:  امللك بامللكوت، كام قال   لىغى ا بى لىْوالى إِذى نُْظُرونى ) 83فى أىْنُتْم ِحينىئٍِذ تى (  84( وى

ونى )  لىكِْن الى ُتْبرِصُ ْيِه ِمنُْكْم وى ُب إِلى نىْحُن أىْقرى لى 85وى ِديننِيى ) ( فى رْيى مى ىا  86ْوالى إِْن ُكنُْتْم غى ْرِجُعوهنى ( تى

اِدِقنيى   [ 87  -  83]الواقعة:    ﴾إِْن ُكنُْتْم صى

تلك اللحظة املفصلية التي يكتشف فيها اإلنسان احلقائق  إىل    فاآليات الكريمة تشري 

ليس من فرق  التي كان غافال عنها، وهو ما يدل عىل أن عامل اآلخر خمتلط بعامل الدنيا، وأنه 

 بينهام سوى يف أدوات اإلدراك التي يقتضيها التكليف. 

ْعلىُمونى ) ﴿ وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:   لىكِنَّ أىْكثىرى النَّاِس الى يى ا ِمنى  6وى ْعلىُمونى ظىاِهر  ( يى

افُِلونى  ِة ُهْم غى ِن اآْلِخرى ُهْم عى ْنيىا وى أن  إىل  تشري ، فاآلية الكريمة [ 7، 6]الروم:  ﴾ احْلىيىاِة الدر
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الغفلة هي احلجاب الذي حال بني اإلنسان وبني رؤية عامل اآلخرة، وهي التي جعلته يكتفي  

 بظاهر احلياة الدنيا، دون البحث عن باطنها، والذي تتشكل منه اآلخرة. 

يمكن االستنتاج  مبينا داللة اآلية الكريمة عىل هذا املعنى: )بعض احلكامء وقد قال 

ّن اآلخرة هي باطن الدنيا أمن جعل ظاهر احلياة الدنيا يف اآلية االوىل يف مقابل اآلخرة 

ّن احلياة الدنيا هلا ظاهر وباطن، وذلك بقرينة تقابلهام وكون أحدمها قسيام   أوحقيقتها، و

  (1) (لآلخر

ِزينىٌة  اْعلىُموا أىنَّامى احْلى ﴿وهكذا استنتج هذا املعنى من قوله تعاىل:   ٌْو وى هلى ِعٌب وى ْنيىا لى يىاُة الدر

ِي بىاُتُه ُثمَّ هيى ارى نى بى اْلُكفَّ ْيٍث أىْعجى ثىِل غى مى ِد كى اأْلىْوالى اِل وى اُثٌر يِف اأْلىْموى تىكى ْينىُكْم وى اُخٌر بى فى تى اُه  وى ى ُج فىرتى

غْ  مى ِديٌد وى اٌب شى ذى ِة عى يِف اآْلِخرى ا وى ا ُثمَّ يىُكوُن ُحطىام  رًّ ٌة ِمنى  ُمْصفى ْنيىا   اهللِفرى ا احْلىيىاُة الدر مى اٌن وى ِرْضوى وى

تىاُع اْلُغُروِر   اٌب  ] ن تكون عبارة  أمن املمكن  ، ذلك أنه )[20]احلديد:    ﴾إِالَّ مى ذى ِة عى يِف اآْلِخرى وى

ٌة ِمنى   ْغِفرى مى ِديٌد وى انٌ   اهلل شى ِرْضوى دنيا ّن احلياة الأي  أالواردة يف اآلية معطوفة عىل لفظ لعب؛    [وى

فاحلياة الدنيا ظاهرها تلكم املراتب   ؛ خرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوانهي يف اآل 

أي   ـ اخلمس: هلو، ولعب، وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر يف األموال واألوالد، وباطنها 

  (2) (الودود ورضوانه عذاب شديد وغفران الرّب  ـ  اآلخرة

نَّمى ملىُِحيطىٌة  ﴿ مستدال بقوله تعاىل:  آخرومثله قال  هى إِنَّ جى اِب وى ذى ْستىْعِجُلونىكى بِاْلعى يى

ِرينى 
افِ إّن احلّيات والعقارب، بل والنريان التي تظهر يف القرب  )[: 54]العنكبوت:  ﴾بِاْلكى

والقيامة، هي بعينها األعامل القبيحة واألخالق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت يف  

النشأة هبذه الصورة وجتلببت هبذه اجلالبيب، كام أّن الروح والرحيان واحلور والثامر   هذه
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هي األخالق الزكية واألعامل الصاحلة واالعتقادات احلّقة التي برزت يف هذا العامل هبذا  

ت هبذا االسم، إذ احلقيقة الواحدة ختتلف صورها باختالف األماكن، فتحىّل   الزي وتسمَّ

بحلية، وتزّيى يف كّل نشأة بزّي، وقالوا: إّن اسم الفاعل يف قوله تعاىل:  يف كّل موطن 

ِرينى ﴿
افِ ٌة بِاْلكى نَّمى ملىُِحيطى هى إِنَّ جى اِب وى ذى ْستىْعِجُلونىكى بِاْلعى [ ليس بمعنى  54]العنكبوت:  ﴾يى

  (1)(هّنا ستحيط هبم يف النشأة األُخرىأ االستقبال بأن يكون املراد 

ريهيم حقائق ذلك  ليفتح اهلل بصائر األولياء  حلكامء عىل إمكانية أن  اتفق أكثر ا ذا  كوه

وما حكي من  )وقد عرب بعضهم عن ذلك بقوله: العامل الذي ال تراه أبصارهم احلسية، 

واحلكاية ال  .. تفرس املشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضامئرهم خيرج عن احلرص

ن أنكر األصل أنكر التفصيل والدليل القاطع  وم ،تنفع اجلاحد ما مل يشاهد ذلك من نفسه

فإنه ينكشف هبا   ،أحدمها عجائب الرؤيا الصادقة  : الذي ال يقدر أحد عىل جحده أمران

فلم يفارق النوم اليقظة إال يف   ،وإذا جاز ذلك يف النوم فال يستحيل أيضا يف اليقظة  ، الغيب

غائص ال يسمع وال يبرص    فكم من مستيقظ  ؛وعدم اشتغاهلا باملحسوسات  ،ركود احلواس

عن الغيب وأمور يف املستقبل كام اشتمل عليه    خبار رسول اهلل  إوالثاين    ، الشتغاله بنفسه

جاز لغريه إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق   القرآن وإذا جاز ذلك للنبي 

فال يستحيل أن يكون يف الوجود شخص مكاشف باحلقائق    ،األمور وشغل بإصالح اخللق

  (2)(ال يسمى نبيا بل يسمى وليا  وال يشتغل بإصالح اخللق وهذا

فمن  وبناء عىل هذا ذكر إمكانية االطالع عىل كال العاملني الظاهر والباطن، فقال: )

إىل   باب :ابانآمن باألنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه ال حمالة أن يقر بأن القلب له ب

 
 .229/  7نقال عن: بحار األنوار: ( 1)
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امللكوت من داخل القلب وهو باب اإلهلام والنفث يف  إىل  وباب  ، خارج وهو احلواس

فإذا أقرهبام مجيعا مل يمكنه أن حيرص العلوم يف التعلم ومبارشة األسباب   ،الروع والوحي

  بل جيوز أن تكون املجاهدة سبيل إليه فهذا ما ينبه عىل حقيقة ما ذكرناه من عجيب   ، املألوفة

 (1)  (تردد القلب بني عامل الشهادة وعامل امللكوت

جابر بن عبد اهلل قال:  ولعل ما ذكره كل هؤالء يفرس بدقة ما ورد يف احلديث عن 

أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين  )فقال:  ، فارتفعت ريح منتنة كنا مع النبي )

  (2)(يغتابون املؤمنني 

إىل   املريد الصادق ـ فاسع ألن ترحل من امللكهذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا 

امللكوت، لتزداد إيامنا ويقينا، وترى من صنع اهلل وكامله ومجاله ما ال يمكن هلذا العامل  

 املحدود الذي تراه أن يعوضه، وكيف يعوضه، وهو ال يساوي أمامه شيئا. 

اء العلامء يف  ذلك أن الرؤية امللكوتية مقارنة بالرؤية امللكية تشبه رؤية اخلرب 

 املجاالت املختلفة للكون مقارنة برؤية العوام البسطاء..  

فهل يمكن للعامي البسيط أن يدرك ضخامة الكون التي يدركها الفلكي.. أو يدرك  

عوامل  إىل  ائي أو الفيزيائي.. فهكذا األمر يف التطلع يأرسار الذرة التي يدركها الكيم

 ى كل أصحاب العلوم الظاهرة. امللكوت؛ فهي رؤية أوسع بكثري من رؤ

 
 ( 25/ 3املرجع السابق، )( 1)

 ( 189واخلرائطي يف مساوئ األخالق )( 732البخاري يف األدب املفرد ) 14784ح) 23/97مسند أمحد ( 2)
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 الربازخ والنشآت 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الربازخ والنشآت التي وردت اإلشارة  

إليها يف النصوص املقدسة، وعالقتها باألسامء احلسنى، وعالقتها بعد ذلك بالنفس املطمئنة  

 ورضاها.

مقتضيات ربوبية اهلل تعاىل لعباده  وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن من 

وتربيته هلم أن يمروا عىل مراحل خمتلفة ُتصقل هبا نفوسهم، وهتذب، لتصبح مستعدة ملا  

 يفاض عليها من الكامالت. 

وذلك يشبه الطفل الصغري الذي يبدأ يف طعامه بلبن أمه، ألنه ال طاقة له بغريه من  

 أن يصبح قادرا عىل هضم غريه..  إىل  األطعمة، ثم يتدرج

وهكذا يف اإلدراك أخرب اهلل تعاىل عن تلك القدرات التي وهبت لإلنسان حتى  

اهلل  ﴿يتمكن هبا من فهم ما جيري حوله بطريقة تصاعدية، قال تعاىل:   ُكْم ِمْن ُبُطوِن    وى جى أىْخرى

ْمعى  ُكُم السَّ لى لى عى جى ْيئ ا وى ْعلىُمونى شى اتُِكْم الى تى هى لَُّكْم تىْشُكُرونى  ُأمَّ عى ةى لى اأْلىْفئِدى ارى وى اأْلىْبصى   ﴾ وى

 [ 78]النحل:  

وبناء عىل هذا أخربنا اهلل تعاىل أن خلق اإلنسان مر بأطوار ونشآت متعددة، وهو  

ُكْم الى تىْرُجونى  ﴿ اآلن يف نشأة منها، وقد بقيت له نشآت غريها، قال تعاىل:  ا لى ا   هللمى ار  قى وى

لىقى 13) ْد خى قى ا ( وى ار   [ 14،  13]نوح:   ﴾ ُكْم أىْطوى

وهذه ال تعني ما يذكره أولئك الغافلون الذين تومهوا أن اإلنسان نشأ من غريه من  

الكائنات، فذلك يتناىف مع القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يذكر أن لكل حيوان عامله اخلاص به،  

ٍر يى ﴿قال تعاىل: 
ائِ الى طى ٍة يِف اأْلىْرِض وى ابَّ ا ِمْن دى مى ٌم أىْمثىاُلُكمْ وى ْيِه إِالَّ ُأمى نىاحى رُي بِجى

]األنعام:   ﴾ طِ
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38 ] 

وإنام تقصد اآلية الكريمة تلك املراحل التي مر هبا اإلنسان، والتي كان منها تلك  

تىُهْم  ﴿املرحلة التي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله:  يَّ مى ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ نِي آدى بركى ِمْن بى ذى رى إِْذ أىخى وى

أى  ِة إِنَّا ُكنَّا عى وى ْومى اْلِقيىامى ُقوُلوا يى ا أىْن تى ِهْدنى اُلوا بىىلى شى بُِّكْم قى ىلى أىْنُفِسِهْم أىلىْسُت بِرى ُهْم عى دى ا  ْشهى ذى ْن هى

افِلِنيى ) ُتْهلُِكنى172غى ْعِدِهْم أىفى ة  ِمْن بى يَّ ُكنَّا ُذرِّ ْبُل وى اُؤنىا ِمْن قى كى آبى لى ( أىْو تىُقوُلوا إِنَّامى أىرْشى ا باِمى فىعى

 [ 173،  172]األعراف:   ﴾املُْْبطُِلونى 

ففي هاتني اآليتني الكريمتني خيرب اهلل تعاىل عن نشأة من نشآت اإلنسان، زود فيها  

بمعارف خاصة، وهي تلك املعارف التي جتعله يوقن بالبدهييات التي تدله عىل وجود اهلل  

 ووحدانيته وجتعله مستعدا ملعرفة ربه. 

يف القرآن الكريم لفظ الذكر يف التعرف عىل اهلل، للداللة عىل أن دور  وهلذا يرد 

الرسل عليهم الصالة والسالم تذكري العباد بام جرى هلم من تعريف اهلل تعاىل هلم به، وأنه  

 قد أخذ عليهم امليثاق بذلك. 

ومن تلك النشآت هذه النشأة، وهي أخطرها، ذلك أن اإلنسان ُزود فيها بطاقات  

وبحرّية عظيمة، جتعله خيتار ما يتناسب مع رغبته وهواه، وبناء عىل تلك االختيارات  كثرية،  

 يكون مصري نشآته التالية. 

وبذلك؛ فإن النشآت السابقة لإلنسان، قبل هذه الدنيا كان الغرض منها تأهيله هلا،  

 وللتكاليف املناطة هبا.. وما عدا هذه النشأة نتيجة هلا، وثمرة من ثامرها. 

وييل هذه النشأة تلك التي سامها القرآن الكريم برزخا، وبني بدايته وهنايته، فقال  

بِّ اْرِجُعوِن )ذاكرا بدايته:  الى رى ُهُم املْىْوُت قى دى اءى أىحى ا جى تَّى إِذى يامى  99﴿حى
احِل ا فِ ُل صى يلِّ أىْعمى ( لىعى

رى  ِمْن وى ا وى ائُِلهى ٌة ُهوى قى مى
لِ ىا كى هنَّ

الَّ إِ ْكُت كى ٌخ تىرى ْرزى ُثونى ﴾ ]املؤمنون:  إىل    ائِِهْم بى ْوِم ُيْبعى  [ 100،  99يى
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فهاتان اآليتان الكريمتان تذكران أن اإلنسان عندما يأتيه املوت، أي يف اللحظة التي  

 تنزع فيها روحه، يشعر باملصري الذي سيصري إليه.. ولذلك يطلب الرجوع. 

ْينىُهْم  ﴿ فى ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليها، فقال:   ابى بى وِر فىالى أىْنسى ا ُنِفخى يِف الصر إِذى

﴾ ]املؤمنون:  ُلونى اءى تىسى الى يى ئٍِذ وى ْومى ، وهي النفخ يف الصور، الذي يكون بمثابة دق  [101يى

 جرس هناية الدنيا بملكها وملكوهتا. 

وهكذا ذكر يف سورة الواقعة بعض املشاهد التي يراها اإلنسان يف ساعة احتضاره،  

ِت احْلُْلُقومى )موته، فقال: ﴿ وقبل  لىغى ا بى لىْوالى إِذى نُْظُرونى ) 83فى أىْنُتْم ِحينىئٍِذ تى نىْحُن  84( وى ( وى

ونى )  لىكِْن الى ُتْبرِصُ ْيِه ِمنُْكْم وى ُب إِلى ِديننِيى )85أىْقرى رْيى مى لىْوالى إِْن ُكنُْتْم غى ىا إِْن  86( فى ْرِجُعوهنى ( تى

اِدِقنيى )  أى 87ُكنُْتْم صى بِنيى ) ( فى رَّ انى ِمنى املُْقى ا إِْن كى نَُّت نىِعيٍم ) 88مَّ جى حْيىاٌن وى رى ْوٌح وى رى ا  89( فى أىمَّ ( وى

اِب اْليىِمنِي )  انى ِمْن أىْصحى اِب اْليىِمنِي ) 90إِْن كى ٌم لىكى ِمْن أىْصحى الى انى ِمنى  91( فىسى ا إِْن كى أىمَّ ( وى

الِّنيى ) بِنيى الضَّ ذِّ ُنُزٌل ِمنْ 92املُْكى ِيٍم )  ( فى ِحيٍم )93محى يىُة جى
تىْصلِ قر اْليىِقنِي  94( وى ُوى حى ا هلى ذى ( إِنَّ هى

ظِيِم ) 95) بِّكى اْلعى بِّْح بِاْسِم رى  [ 96ـ    83﴾ ]الواقعة: (96( فىسى

وبناء عىل كون العدالة اإلهلية، وتربية اهلل لعباده، ترتبط بكل النشآت ابتداء من عامل  

ه، فإن للموتى يف الربزخ، سواء قربوا، أو  م مما حجب عنا علالذر أو ما قبلها، أو ما بعدها 

مل يقربوا، مراتب كثرية، ربام تساوي يف عددها عدد البرش أنفسهم، ذلك أنه من املستبعد أن  

 يتساوى اثنان من البرش يف مجيع ما فعلوه. 

م  وأول ما يكتشفه اإلنسان يف تلك املرحلة إيامنه، وهل كان إيامنا حقيقيا راسخا، أ

كان جمرد ألفاظ يرددها، ولذلك ورد يف النصوص املقدسة الكثرية ما يدل عىل ذلك  

االختبار اإلهلي الذي يكشف عن حقيقة اإليامن، بل إن القرآن الكريم أشار إليه يف قوله  

ْوِل الثَّابِِت يِف احْلىيىاِة تعاىل:   نُوا بِاْلقى ِذينى آمى ُيِضلر اهلل الظَّاملنِِيى  ﴿ُيثىبُِّت اهلل الَّ ِة وى يِف اآْلِخرى ْنيىا وى الدر
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اُء ﴾ ]إبراهيم:   ا يىشى ُل اهلل مى ْفعى يى  [ 27وى

املسلم إذا سئل يف القرب، شهد أن  أنه قال: ) وقد ورد يف تفسريها عن رسول اهلل 

ُن  ِذينى آمى ْوِل الثَّابِِت يِف  ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، فذلك قوله: ﴿ ُيثىبُِّت اهلل الَّ وا بِاْلقى

ِة﴾ يِف اآْلِخرى ْنيىا وى   (1) (احْلىيىاِة الدر

فيأتيه ملكان فيجلسانه  : )ويف حديث آخر توضيح أكثر تفصيال، فقد قال 

فيقوالن له: من ربك؟ فيقول: ريب اهلل. فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ديني اإلسالم.  

يكم؟ فيقول: هو رسول اهلل. فيقوالن له: وما  فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بعث ف

علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اهلل، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السامء: أن صدق  

فيأتيه من روحها  ، اجلنة إىل  عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وافتحوا له بابا 

  (2)(وطيبها، ويفسح له يف قربه مد برصه

ليس عاما لكل املؤمنني، ذلك أن منهم من يعذب، وإن كان  وطبعا هذا احلديث

مؤمنا بسبب معاصيه، أما الذي مل يكن صادقا يف إيامنه، أو كان إيامنه جمرد ألفاظ يرددها  

دون أن يكون هلا أي معنى يف نفسه، فإنه يعجز عن اإلجابة، أو جييب إجابات خاطئة، كام  

ويقوالن له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، ال   ويأتيه ملكان فيجلسانه: ) وضع ذلك قوله 

أدري. فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، ال أدري. فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي  

بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، ال أدري. فينادي مناد من السامء: أن كذب فأفرشوه من النار،  

ويضيق عليه قربه، حتى ختتلف فيه  النار. فيأتيه من حرها وسمومها، إىل  وافتحوا له بابا 

 
 ( 4699صحيح البخاري برقم )( 1)

 ( 1548وسنن ابن ماجة برقم )( 4/78وسنن النسائي برقم )( 4753وسنن أيب داود برقم )( 4/287رواه أمحد )( 2)
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  (1) (أضالعه

وهذا ال يعني اقتصار االمتحان عىل هذه األسئلة، ذلك أن الربزخ مدرسة تربوية،  

والقائمون فيه من املالئكة يقومون بالدورين مجيعا، دور االمتحان لتبىل الرسائر، وتكشف  

أنواع النعيم أو العذاب، والذي  احلقائق، ودور الرتبية والتوجيه من خالل ما حيصل فيه من  

 ال يعدو أن يكون صورا جمسمة وحية لألعامل التي قام هبا صاحبها.. 

ومن النصوص التي تدل عىل أن هناك أسئلة أخرى غري تلك األسئلة، ما نص عليه  

يمى قوله تعاىل: 
اُلوا فِ ُة ظىاملِِي أىْنُفِسِهْم قى ئِكى اُهُم املْىالى فَّ ِذينى تىوى ِفنيى   ﴿ إِنَّ الَّ اُلوا ُكنَّا ُمْستىْضعى ُكنُْتْم قى

ْت   اءى سى نَُّم وى هى اُهْم جى ْأوى ئِكى مى ا فىُأولى يهى
اِجُروا فِ ُتهى ة  فى اِسعى ْ تىُكْن أىْرُض اهلل وى ملى

اُلوا أى يِف اأْلىْرِض قى

ا )  ِصري  ْس 97مى اِن الى يى اْلِوْلدى  وى
ِ
اء النِّسى اِل وى جى ِفنيى ِمنى الرِّ ْتىُدونى  ( إِالَّ املُْْستىْضعى الى هيى يُعونى ِحيلىة  وى

تىطِ

بِيال  )  ا﴾ ]النساء: 98سى ُفور  ا غى ُفوًّ انى اهلل عى كى نُْهْم وى ْعُفوى عى ى اهلل أىْن يى سى ئِكى عى  [ 99 -  97( فىُأولى

عبد  ومن الروايات التي تدل عىل أن هناك أسئلة أخرى غري تلك األسئلة، ما رواه 

عن أّول ملك يدخل يف القرب عىل املّيت قبل منكر   اهلل بن سالم قال: سألت رسول اهلل 

: ملك يتألأل وجهه كالشمس اسمه: رومان يدخل عىل املّيت،  ونكري، فقال رسول اهلل 

ء أكتب؟ أين قلمي ودوايت  ثّم يقول له: اكتب ما عملت من حسنة وسّيئة، فيقول: بأّي يش 

ء أكتب وليس معي   يش ومدادي؟ فيقول: ريقك مدادك وقلمك إصبعك، فيقول: عىل أّي 

صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاكتب، فيكتب ما عمله يف الدنيا خريا، وإذا بلغ سّيئاته  

يستحي منه، فيقول له امللك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي  

ع  اآلن، فريفع امللك العمود ليرضبه، فيقول: ارفع عنّي حتّى أكتبها، فيكتب فيها مجي

ء أختم؟ وليس معي خاتم،  حسناته، وسيئاته ثّم يأمره أن يطوي وخيتم، فيقول: بأّي يش 

 
 ( 1548وسنن ابن ماجة برقم )( 4/78وسنن النسائي برقم )( 4753وسنن أيب داود برقم )( 4/287رواه أمحد )( 1)
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اٍن  إىل  فيقول: اختمها بظفرك وعّلقها يف عنقك  ُكلَّ إِْنسى يوم القيامة كام قال اهلل تعاىل: ﴿ وى

ا يى  ِة كِتىاب  ْومى اْلِقيىامى ُه يى ُنْخِرُج لى ُه يِف ُعُنِقِه وى رى
ائِ ْمنىاُه طى ا ﴾ ]اإلرساء:  أىْلزى نُْشور  اُه مى   (1)([13ْلقى

وهذا احلديث يصور ما حيصل بصورة تقريبية، ألنه ال يمكن ملن يف هذا العامل أن  

يعرف حقيقة ما جيري يف ذلك العامل بكل دقة، والغرض الذي سقناه من أجله هو يف قول  

 ( يا خاطئ ما تستحي من خالقك حني عملته يف الدنيا فتستحي اآلن ):  لإلنسان امللك

املحققون يف املباحث املجرمني من كتابة جرائمهم،   وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به

 وتوضيحها بكل دقة، ليكون االعرتاف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

)إن هذه األمة    :ومن األحاديث الواردة يف االختبارات املرتبطة بعامل الربزخ قوله  

لىٌك شديد ا إلنتهار فيقول  تبتىل يف قبورها فإذا أدخل املؤمن قربه وتوىل عنه أصحابه، جاء مى

 (2)له: ما كنت تقول يف هذا الرجل(

وهلذا نرى األحاديث املرتبطة هبذه االختبارات تذكر مالئكة آخرين غري منكر  

ونكري.. وهو يدل عىل أن لكل مرحلة املالئكة املكلفني هبا، مثلام حيصل يف الدنيا، من توكيل  

 أساتذته املختصني فيه. إىل  كل علم 

أىنَّ   ﴿ومن تلك النشآت النشأة التي سامها القرآن الكريم ]النشأة اآلخرة[، فقال:   وى

ى ْيِه النَّْشأىةى اأْلُْخرى لى قدرات كبرية  إىل    ، وهي النشأة التي يصل فيها اإلنسان[ 47]النجم:    ﴾عى

،  مل تكن متاحة له؛ فلذلك يتمكن من التعرف عىل ما مل يكن يتعرف عليه يف النشآت السابقة

وفيها يتأكد من كل أعامله بعد أن تعرض عىل املوازين واحلساب، ليعرف مدى عدالة اهلل  

 تعاىل ورمحته وكامله، وأنه هو امللوم عىل كل يشء وقع فيه. 

 
 .. 67 - 66، ص 2الشريازي، رياض السالكني، ج ( 1)
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﴿  وقد أخرب اهلل تعاىل عن التغريات الكبرية التي حتصل للعامل يف تلك النشأة، فقال:  

رْيى اأْلى  ُل اأْلىْرُض غى ْومى ُتبىدَّ ُزوا يى رى بى اُت وى وى امى السَّ اِر﴾ ]إبراهيم:   هلل ْرِض وى هَّ اِحِد اْلقى  [ 48اْلوى

إن جلميع املوجودات الطبيعية حركة جوهرية  وقد علق عليها بعض احلكامء فقال: )

اهلل بعد صريورهتا غري نفسها،  إىل  صورة حتى يقع هلا الرجوع إىل  ذاتية، وحتوال  من صورة 

ولو كانت هذه الطبائع ثابتة اجلوهرية  ، نشأة أخرىإىل  السابقة، وحتوهلا بحسب الصورة 

دار اآلخرة، ومل تتبدل األرض غري األرض، وال  إىل  مستمرة اهلوية، مل تنتقل هذه الدار

  (1) الساموات غري الساموات(

  ويف تلك النشأة تكون احلياة احلقيقية، ال احلياة املوهومة التي تكون يف الدنيا، كام 

اُنوا  قال تعاىل:  ْو كى اُن لى يى احْلىيىوى
ِ ةى هلى ارى اآْلِخرى إِنَّ الدَّ ِعٌب وى لى ٌْو وى ْنيىا إِالَّ هلى ِذِه احْلىيىاُة الدر ا هى مى ﴿وى

﴾ ]العنكبوت:  ْعلىُمونى  [ 64يى

وقد أخرب القرآن الكريم أن احلياة يف تلك النشأة ـ وقبلها يف الربزخ ـ ستتشكل  

ىُذوا  بحسب األعامل والرغبات التي بنيت عليها نفوس أصحاهبا، قال تعاىل:  ِذينى اختَّ ﴿الَّ

امى نى  اُهْم كى اْليىْومى نىنْسى ْنيىا فى هْتُُم احْلىيىاُة الدر رَّ غى ِعب ا وى لى ا وى ْو  اُنوا ِدينىُهْم هلى ا كى مى ا وى ذى ْوِمِهْم هى اءى يى ُسوا لِقى

﴾ ]األعراف:   ُدونى ْحى نىا جيى
اتِ  [ 51بِآيى

وبناء عىل هذا، فإن كل املواقف التي ُذكرت يف النصوص املقدسة حول هذه النشأة  

ال يقصد منها سوى متييز األصناف بعضها عىل بعض، بحيث ينزل كل صنف املحل  

 املناسب لطبيعته. 

ت، وأعظمها خطرا، فهي تلك التي سامها القرآن الكريم ]دار القرار[،  أما آخر النشآ 

ةى  ﴿ كام حكى اهلل تعاىل عن مؤمن آل فرعون قوله:   إِنَّ اآْلِخرى تىاٌع وى ْنيىا مى ِذِه احْلىيىاُة الدر ْوِم إِنَّامى هى اقى يى

 
 .86أرسار اآليات، ص( 1)
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ارِ  رى اُر اْلقى  [ 39]غافر:   ﴾ ِهيى دى

 لته الطويلة يف النشآت املختلفة. وهي الدار التي يستقر فيها اإلنسان بعد رح

ْوُم اخْلُُلوِد  ﴿وتسمى كذلك ]يوم اخللود[، كام قال تعاىل:  لِكى يى ٍم ذى الى ا بِسى   ﴾ اْدُخُلوهى

 [ 34]ق:  

وذلك ال يعني االستقرار والتكرار الذي ال يستفيد منه صاحبه شيئا، وإنام تعني أن  

بعد أن توفرت لديه املدارك التي  اإلنسان يف تلك الدار أصبح أهال لتلقي كل الدروس، 

 تسمح بذلك. 

 ثالثة أقسام: إىل  وبذلك يمكن تقسيم النشآت 

أما أوالها؛ فهي بمثابة املرحلة االبتدائية لإلنسان، يؤهل فيها، خلوض مرحلة عامل  

 التكليف. 

وأما الثانية؛ فهي تلك املرحلة التي يبدأ فيها تكليفه وتبدأ فيها االمتحانات التي عليه  

 جييب عليها، ليحدد املصري الذي سيصري إليه.  أن

وأما الثالثة؛ فهي املرحلة التي حيصد فيها اإلنسان ما كان قد حرثه يف مرحلة  

 التكليف. 

أن عدالة اهلل تعاىل ورمحته بعباده اقتضت أال يروا  إىل    وقد أشارت النصوص املقدسة 

ى املُْْؤِمننِيى   قال تعاىل: يف املرحلة الثالثة إال ما أنجزوه يف مرحلة التكليف، كام ْومى تىرى ﴿يى

ا  تِهى ْ ِري ِمْن حتى ْ نَّاٌت جتى اُكُم اْليىْومى جى هِنِْم ُبرْشى بِأىْيامى نْيى أىْيِدهيِْم وى ى ُنوُرُهْم بى ْسعى املُْْؤِمنىاِت يى هْنىاُر   وى
اأْلى

ظِيُم )  ْوُز اْلعى لِكى ُهوى اْلفى ا ذى يهى
الِِدينى فِ ُقوُل املُْ 12خى ْومى يى نُوا  ( يى اُت لِلَِّذينى آمى قى

املُْنىافِ ُقونى وى
نىافِ

ُه بىاٌب  ْينىُهْم بُِسوٍر لى بى بى ا فىرُضِ اْلتىِمُسوا ُنور  ُكْم فى اءى رى ْقتىبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيلى اْرِجُعوا وى ا نى   اْنُظُرونى

اُب ) ذى ِه اْلعى
ظىاِهُرُه ِمْن ِقبىلِ مْحىُة وى يِه الرَّ

ُ 13بىاطُِنُه فِ لىكِنَُّكْم  ( ُينىاُدوهنى اُلوا بىىلى وى ُكْم قى عى ْ نىُكْن مى ْم أىملى
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ُكْم بِاهلل رَّ غى اءى أىْمُر اهلل وى تَّى جى ايِنر حى مى
ْتُكُم اأْلى رَّ غى ْبُتْم وى اْرتى بَّْصُتْم وى رى تى ُكْم وى تىنُْتْم أىْنُفسى ُروُر ﴾   فى اْلغى

 [ 14 -   12]احلديد: 

وبني أيدهيم، لييضء هلم   املؤمنني يسعى أمامهم نور فهذه اآليات الكريمة تبني أن 

الظلامت التي متأل ذلك املوقف، كام تبني أن مبدأ اكتساب ذلك النور كان يف الدنيا، وبالعمل  

الصالح، وهلذا يطلبون من املنافقني العودة للدنيا الكتساب ذلك النور.. وهو يدل عىل أن  

 ذلك النور. إىل  نفس ذلك العمل حتول 

بِيِل اهلل  وله تعاىل: ومثلها ق  ىا يِف سى الى ُينِْفُقوهنى ةى وى اْلِفضَّ بى وى هى ْكنُِزونى الذَّ ِذينى يى الَّ ﴿ وى

اٍب أىلِيٍم )  ذى ُهْم بِعى ْ بىرشِّ ُجُنوهُبُْم  34فى ى هِبىا ِجبىاُهُهْم وى تُْكوى نَّمى فى هى ا يِف نىاِر جى لىْيهى ى عى ْومى حُيْمى ( يى

نىْزُتمْ  ا كى ا مى ذى ُظُهوُرُهْم هى ا ُكنُْتْم تىْكنُِزونى ﴾ ]التوبة:  وى واآلية  ، [ 35، 34أِلىْنُفِسُكْم فىُذوُقوا مى

رصحية يف أن الذهب والفضة حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباه املكنزين وجلودهم  

كام أهنا رصحية يف أن النار نفس ما اكتنزوه يف النشأة األوىل، فكأن للكنز  ، وظهورهم

لكل عمل من  يدل عىل أن  ة الفلز وآخر بصورة النار املكوية، وهذا  ظهورين: ظهورا بصور

 . خري ورش ظهورين ووجودين حسب اختالف النشآت

ُْم  ومثلها قوله تعاىل:  ا هلى رْي  ِه ُهوى خى
اُهُم اهلل ِمْن فىْضلِ ُلونى باِمى آتى ْبخى ِذينى يى بىنَّ الَّ ْسى الى حيى ﴿ وى

ُقونى  ُيطىوَّ ُْم سى ٌّ هلى ِة وى بىْل ُهوى رشى ْومى اْلِقيىامى ا بىِخُلوا بِِه يى اهلل باِمى  هللمى اأْلىْرِض وى اِت وى وى امى اُث السَّ ِمريى

بِرٌي﴾ ]آل عمران:  ُلونى خى ما كان يبخل به اإلنسان  ، فهذه اآلية الكريمة تبني أن [ 180تىْعمى

ق ال عنق  من الذهب والفضة وغريمها يظهر يف النشأة األُخرى هبيئة سلسلة من نار ُتطوِّ

 وتقحمه النار.  ،وتلتف حوله 

ٍة أىْو يِف  ومثلها قوله تعاىل:  ْخرى تىُكْن يِف صى ٍل فى ْردى بٍَّة ِمْن خى الى حى ىا إِْن تىُك ِمْثقى اُبنىيَّ إهِنَّ ﴿ يى

برٌِي ﴾ ]لقامن:   ْأِت هِبىا اهلل إِنَّ اهلل لىطِيٌف خى اِت أىْو يِف اأْلىْرِض يى وى امى ، فاآلية الكريمة تدل  [16السَّ
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نفس العمل يؤتى به يوم القيامة، فيؤتى بالصالة والزكاة بثوهبام املناسب للنشأة  عىل أن 

 . غري الصاحلة األُخروية، وهكذا احلال يف األعامل 

وغريها من اآليات الكريمة، وما يفرسها من األحاديث النبوية، والروايات الواردة  

النشأة عىل أن ختتار لنفسك أمجل   عن أئمة اهلدى، فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ يف هذه

املراتب يف النشآت األخرى، حتى ال تصري هذه األيام املعدودات التي تعيش فيها يف هذه  

 الدنيا ثقال عليك، وأملا دائام متواصال، تظل حرستك عليه أبد اآلباد.

وال ينجيك من ذلك إال اتباع رسولك الذي وكل اهلل تعاىل إليه خالصك، فأمسك  

بيده، وبيد ورثته الذين كلفك باتباعهم، وإياك وأن تتبع سبل الدجالني واخلراصني  

ْومى يىعىضر الظَّامِلُ  ﴿والكاذبني؛ فتصيح يوم القيامة مع أولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهم:  يى وى

ْيِه  دى ىلى يى بِيال  ) عى ُسوِل سى عى الرَّ ىْذُت مى ْيتىنِي اختَّ الى ُقوُل يى لِيال   27يى ن ا خى ِْذ ُفالى ْ أىختَّ ْيتىنِي ملى تىا لى ْيلى اوى ( يى

ُذوال   28) اِن خى ْيطىاُن لإِْلِْنسى انى الشَّ كى يِن وى اءى ْكِر بىْعدى إِْذ جى ِن الذِّ لَّنِي عى ْد أىضى قى   27]الفرقان:    ﴾ ( لى

-  29 ] 
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 الظلامت والنور 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الظلامت والنور، وحقيقتهام، ورس ذكر  

 النصوص املقدسة الكثري هلام، وعن عالقتهام بالنفس املطمئنة ورضاها.

اهلل هي رحلة مرتبطة  إىل    وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة السالك 

لذلك كان الرتقي مساويا للتنور، وكان التدين  باجتثاث الظلامت، واستبداهلا باألنوار، و

 مساويا لالنغامس يف الظلامت. 

ولذلك كانت عالمة النفس املطمئنة امتالؤها باألنوار، وكان رضاها هو ما أتاحت  

 ، وتذوق ما مل تكن تذوقه. ههلا تلك األنوار من معاينة ما مل تكن تعاين 

وهلذا اعترب اهلل تعاىل انرشاح الصدر باإليامن بسبب امتالئه باألنوار، كام قال تعاىل:  

حى اهلل﴿ ى ْن رشى اِسيىِة ُقُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر ا أىفىمى ْيٌل لِْلقى ِه فىوى بِّ ىلى ُنوٍر ِمْن رى ِم فىُهوى عى ُه لإِْلِْسالى ْدرى   هلل صى

ٍل ُمبنٍِي  الى ئِكى يِف ضى  [ 22]الزمر:   ﴾ ُأولى

  ، إذا دخل النور القلب )عن تأثري األنوار يف القلب، فقال:  وأخرب رسول اهلل 

والتجاين    ، دار اخللود إىل    اإلنابة: )قالوا فام عالمة ذلك يا رسول اهلل؟ قال  (، انفسح وانرشح

 (1) ( واالستعداد للموت قبل نزوله ، عن دار الغرور

قرص مهيب  إىل  فتوهم نفسك قد ذهبت وإن شئت تقريبا هلذا ـ أهيا املريد الصادق ـ 

جنة فيحاء فيها من كل ألوان األزهار والثامر.. لكن  إىل  فيه من كل ألوان الزينة، أو ذهبت

الظلمة كانت مطبقة، بحيث ال يمكن رؤية يشء.. فهل يمكن التنعم بذلك القرص، أو بتلك  

 ينة، واملمتلئة بكل وحشة؟ اجلنان، أم أهنا تصبح مشاهبة للصحارى والفيايف اخلالية من كل ز

 
 (  13856قم ر 101/  12الطربي يف تفسريه )( 258/  1البيهقي يف األسامء والصفات )( 1)
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لكن األمر يتغري متاما بعد إضاءة القرص واجلنان.. وبقدر تلك اإلضاءة يبدو مجال  

 األشياء الذي كان خمبأ يف الظلامت، والذي كان حينها أشبه بالعدم منه بالوجود. 

ولذلك؛ فإن ذلك النور احليس البسيط هو الذي مكن املدارك احلسية من رؤية  

لتمييز بينها، والتمتع بام فيها من مجال.. ولو مل يكن ذلك النور، ملا كان هناك أي  األشياء، وا 

 معنى للعني، فواسطة رؤيتها لألشياء هي تلك األنوار التي أتاحتها هلا. 

ولو مل تكن تلك األنوار والعني التي تشاهدها لكان ذلك القرص أو تلك اجلنان  

 معدوما يف نظرها، أو ميتا ال حياة له. 

هلذا قرن اهلل تعاىل بني النور والظلامت، والرؤية والعمى، واحلياة واملوت، والظل  و

اْلبىِصرُي )﴿واحلرور، فقال:  ى وى ْستىِوي اأْلىْعمى ا يى مى الى النروُر ) 19وى ُت وى الى الظرُلامى الى  20( وى ( وى

الى احْلىُروُر ) الى اأْلىمْ 21الظِّلر وى ْستىِوي اأْلىْحيىاُء وى ا يى مى اُت إِنَّ ا( وى ا أىْنتى   هلل وى مى اُء وى ْن يىشى ُيْسِمُع مى

ْن يِف اْلُقُبوِر  اْلبىِصرُي أىْم  ﴿ ، وقال: [ 22 -  19]فاطر:  ﴾بُِمْسِمٍع مى ى وى ْستىِوي اأْلىْعمى ْل يى ُقْل هى

النرورُ  ُت وى ْستىِوي الظرُلامى ْل تى  [ 16]الرعد:   ﴾هى

ن للمدارك التي وهبت لإلنسان وبذلك فإن النور هو الواسطة التي من خالهلا يمك

 أن تؤدي وظائفها.. سواء كانت مدارك حسية ظاهرية، أو مدارك وجدانية باطنية. 

إىل   وكام أن للمدارك احلسية الظاهرية أنوارها اخلاصة هبا، والتي هتتدي هبا 

  املوجودات الغليظة احلسية؛ فكذلك للمدارك الباطنية أنوارها اخلاصة هبا، والتي هتتدي هبا 

 املوجودة اللطيفة املعنوية. إىل 

اهلل هي رحلة إنارة لبصريته، لتتمكن من رؤية احلقائق  إىل    وهلذا كانت رحلة السالك

 رأي العني، ألنه ال حيصل اليقني إال بذلك. 

وبام أن السالك ال يملك إال مداركه، وال قدرة له عىل توفري األنوار؛ فإن دوره يف  
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ية لبصريته ملشاهدة األنوار، وآثارها عىل الكائنات.. وهو  سلوكه قارص عىل توفري القابل

يشبه يف ذلك من يزيل الغشاوة عن عينيه حتى تتمكن عينه من رؤية األشياء كام هي، ال كام  

 يتومهها. 

وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن رمحته بعباده املتواضعني املخبتني املستعدين للسلوك إليه  

ِت   اهلل﴿نور، قال تعاىل:  الإىل    بأنه خيرجهم من الظلامت  نُوا خُيِْرُجُهْم ِمنى الظرُلامى ِذينى آمى يِلر الَّ النروِر  إىل    وى

ُْم ِمنى النرورِ  ُروا أىْولِيىاُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيِْرُجوهنى فى ِذينى كى الَّ ا إىل  وى اُب النَّاِر ُهْم فِيهى ئِكى أىْصحى ِت ُأولى الظرُلامى

الُِدونى  ِت   ﴿، وقال:  [257]البقرة:    ﴾خى ُكْم ِمنى الظرُلامى ُتُه لِيُْخِرجى ئِكى الى مى ْيُكْم وى لى يلِّ عى   ُهوى الَِّذي ُيصى

ِحيام  إىل  انى بِاملُْْؤِمننِيى رى كى  [ 43]األحزاب:   ﴾النروِر وى

وهذه اآليات الكريمة تعني أن اهلل تعاىل بلطفه بعباده يوفر هلم األنوار املناسبة  

رتى احلقائق، حتى ال تقع يف جحودها، أو تترسب إليها األوهام التي تيسء  لبصائرهم ل 

 إليها. 

هم من ظلامت األوهام  جر التي وفرها اهلل تعاىل لعباده، ليخراومن تلك األنو

والدجل واجلدل أنوار اهلداية التي أرسلها إليهم عرب أنبيائه وكتبه، كام قال تعاىل عن موسى  

ْد ﴿عليه السالم:  قى لى ِت وى ْومىكى ِمنى الظرُلامى نىا أىْن أىْخِرْج قى
اتِ ى بِآيى ْلنىا ُموسى   ﴾ النرورِ إىل  أىْرسى

 [ 5]إبراهيم:  

ُكْم  ﴿وما جاء به من القرآن الكريم:  وقال عن رسول اهلل  اءى ْد جى اأىْهلى اْلكِتىاِب قى يى

ا مِمَّا ُكنُْتْم خُتُْفونى ِمنى الْ  ري 
ثِ ُكْم كى ُ لى ُسوُلنىا ُيبىنيِّ ُكْم ِمنى ارى اءى ْد جى رٍي قى

ثِ ْن كى ْعُفو عى يى تىاِب وى
ُنوٌر   هلل كِ

كِتىاٌب ُمبِنٌي )  ِْدي بِِه اهلل15وى ِت  ( هيى خُيِْرُجُهْم ِمنى الظرُلامى ِم وى الى انىُه ُسُبلى السَّ بىعى ِرْضوى ِن اتَّ إىل   مى

ِْدهيِمْ  هيى ْذنِِه وى
اٍط ُمْستىِقيٍم إىل   النروِر بِإِ  [ 16، 15]املائدة:    ﴾رِصى

  ﴿ وأخرب عن دور القرآن الكريم يف توفري األنوار للمؤمنني ليبرصوا احلقائق، فقال:
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ِت  ْيكى لُِتْخِرجى النَّاسى ِمنى الظرُلامى ْلنىاُه إِلى تىاٌب أىْنزى
ِمْ إىل  كِ هبِّ ِزيِز  إىل  النروِر بِإِْذِن رى اِط اْلعى رِصى

ُكْم ِمنى  ُهوى الَِّذي يُ  ﴿ ، وقال: [1]إبراهيم:  ﴾ احْلىِميدِ  يِّنىاٍت لُِيْخِرجى اٍت بى ْبِدِه آيى ىلى عى ُل عى نىزِّ

ِت  إِنَّ اإىل  الظرُلامى ِحيمٌ  هللالنروِر وى ُءوٌف رى رى ُقوا ا﴿، وقال: [9]احلديد:  ﴾بُِكْم لى اتَّ اُأويِل   هللفى يى

لى اهلل ْد أىْنزى نُوا قى ِذينى آمى ا )  اأْلىْلبىاِب الَّ ْيُكْم ِذْكر  ُسوال  يى 10إِلى اِت ا( رى ْيُكْم آيى لى ُمبىيِّنىاٍت   هللْتُلو عى

ِت  احِلىاِت ِمنى الظرُلامى ِمُلوا الصَّ عى نُوا وى ِذينى آمى  [ 11،  10]الطالق:    ﴾النروِر إىل  لُِيْخِرجى الَّ

وبذلك فإن فضل اهلل تعاىل عىل عباده بتوفري ما حيتاجونه من أنوار اهلداية شامل هلم  

مجيعا، لكن الظاملني منهم هم الذين راحوا يضعون الغشاوات عىل بصائرهم حتى ال  

  ﴿ يبرصوا األنوار، ولذلك كانوا ظاملني ألنفسهم، مستحقني ملا حصل هلم، قال تعاىل: 

ُبوا بِ  ذَّ ِذينى كى الَّ إِ اهلل وى ْن يىشى ِت مى ُبْكٌم يِف الظرُلامى نىا ُصمٌّ وى
اتِ اٍط   آيى ىلى رِصى ْلُه عى ْعى ْأ جيى ْن يىشى مى ُيْضلِْلُه وى

لى   هللاحْلىْمُد ﴿، وقال: [39]األنعام:  ﴾ُمْستىِقيٍم  عى جى اأْلىْرضى وى اِت وى وى امى لىقى السَّ الَِّذي خى

ُرو  فى ِذينى كى النرورى ُثمَّ الَّ ِت وى ْعِدُلونى الظرُلامى ِْم يى هبِّ  [ 1]األنعام:  ﴾ ا بِرى

وأخرب عن املؤمنني الذين مل يستكربوا عن أنوار رهبم، وإنام انفعلوا هلا، وأبرصوا هبا،  

ْلنىا   ﴿أنوار احلياة، قال تعاىل:  إىل    حتى خرجوا هبا من ظلامت املوت عى جى أىْحيىيْنىاُه وى يْت ا فى انى مى ْن كى مى أىوى

ا يىْمِِش بِ  ُه ُنور  لُ لى ْعمى اُنوا يى ا كى افِِرينى مى لِكى ُزيِّنى لِْلكى ذى ا كى اِرٍج ِمنْهى يْسى بِخى ِت لى ثىُلُه يِف الظرُلامى ْن مى مى   ﴾ ونى ِه يِف النَّاِس كى

  [122]األنعام: 

وهلذا؛ فإن املؤمنني الذين امتألوا باألنوار يف الدنيا، يطلبون من الذين قرصوا يف  

ُقوُل املُْنىافُِقونى  ﴿ دة إليها لشحن أنفسهم منها، قال تعاىل:  التامس األنوار يف الدنيا بالعو ْومى يى يى

ا  اْلتىِمُسوا ُنور  ُكْم فى اءى رى ْقتىبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيلى اْرِجُعوا وى ا نى ُنوا اْنُظُرونى اُت لِلَِّذينى آمى قى
املُْنىافِ   ﴾ وى

 [ 13]احلديد: 

كنه مع اتساعه ال يمكن رؤيته ملن  متسع لكل يشء.. ول  هوهلذا خيرب اهلل تعاىل أن نور
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اِت   اهلل ﴿أغلق عينيه، أو وضع احلجب بينه وبني رؤية نور ربه، قال تعاىل:  وى امى ُنوُر السَّ

يٌّ   ٌب ُدرِّ ْوكى ىا كى هنَّ
أى ُة كى اجى جى ٍة الزر اجى ا ِمْصبىاٌح املِْْصبىاُح يِف ُزجى يهى

اٍة فِ ِمْشكى ثىُل ُنوِرِه كى اأْلىْرِض مى وى

ُد ِمْن  ْسُه نىاٌر ُنوُيوقى ْسى ْ متى ْو ملى لى ا ُييِضُء وى ْيُتهى اُد زى ْربِيٍَّة يىكى الى غى ِقيٍَّة وى ْ ْيُتونىٍة الى رشى ٍة زى كى ٍة ُمبىارى رى جى ٌر  شى

ِْدي اهلل  ىلى ُنوٍر هيى ُب اهلل  عى يىرْضِ اُء وى ْن يىشى اهلل لِنُوِرِه مى لِيٌم  اأْلىْمثىالى لِلنَّاِس وى  عى
ٍ
ء ْ   ﴾ بُِكلِّ يشى

 [ 35]النور:  

اهلل عبارة عن اجتثاث للظلامت، واستزادة من  إىل  ولذلك، فإن كل مراحل السلوك

األشياء بصورهتا احلقيقية التي   ت األنوار.. فكلام ازداد النور كلام ازدادت املعرفة، وظهر

كانت حمجوبة عنها بسبب الظلامت.. وكلام ازدادت املعرفة ظهرت آثارها يف النفس عرب  

 تتنزل عليها، وتظهر هبا، وترتقى من خالهلا.   القيم الطيبة التي

  ، أوهلا نور حفظ القلب: األنوار خمتلفة)ذلك اإلمام الصادق، فقال: إىل  وقد أشار

ثم   ،ثم نور احلياء  ،ثم نور النظر بنور العلم  ،ثم نور التذكر  ،ثم نور الرجاء  ،ثم نور اخلوف 

ثم   ، ثم نور الفضل ،ثم نور النعمة  ،ثم نور اإلحسان ،ثم نور اإلسالم ،نور حالوة اإليامن

  ، ثم نور اهليبة ،ثم نور اإلحاطة ،ثم نور القلب  ،ثم نور العطف  ، ثم نور الكرم ،نور اآلالء 

ثم نور   ،ثم نور االستكانة ،ثم نور االستقامة ،ثم نور األنس ، ثم نور احلياة ، ثم نور احلرية

  ، ثم نور األلوهية  ، ثم نور اجلالل ، ثم نور القدرة ، املثم نور اجل  ،ثم نور العظمة  ، الطمأنينة

  ، ثم نور الديمومية ، ثم نور الرسمدية  ، ثم نور األبدية  ،ثم نور الفردانية ، ثم نور الوحدانية

ولكل واحد من هذه األنوار  . . ثم نور اهلوية ، ثم نور الكلية ، ثم نور البقاء ،ثم نور األزلية 

اِت   اهلل ﴿ : وار احلق التي ذكر اهلل تعاىل يف قولهوكلها من أن ، أهل وله حال وحمل وى امى ُنوُر السَّ

اأْلىْرضِ  وربام كان له حظ من نورين    ،ولكل عبد من عبيده مرشب من نور هذه األنوار   ،﴾وى

القائم مع اهلل تعاىل برشط   ه ألن ، ولن تتم هذه األنوار ألحد إال للمصطفى. .أو ثالثة 
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 (1) (فهو نور وهو من ربه عىل نور .يح العبودية واملحبة حتص

األنوار، وعدم  إىل  وقد عرب بعض احلكامء عن حاجة السالك يف كل مراحل سريه

اهتدى الراحلون إليه  استطاعته القيام بأي حركة يف التزكية والرتقية من دوهنا، فقال: )

صلون هلم أنوار املواجهة، فاألولون لألنوار، وهؤالء األنوار هلم ألهنم  بأنوار الّتوّجه، والوا

 ( هللّ ال لِش ء دونه 

وهو يقصد بأنوار التوجه تلك املجاهدات التي يقوم هبا السالك أثناء سريه التحققي  

والتخلقي.. ويقصد بأنوار املواجهة تلك املكافآت اإلهلية للصادقني من عباده، والتي عرب  

اُهْم ﴿له:  عنها بقو ْقوى اُهْم تى آتى ى وى ُهْم ُهد  ادى ْوا زى ِذينى اْهتىدى الَّ  [ 17]حممد:    ﴾ وى

األنوار: أنوار كسبية، ممتلئة بالتعب واجلهد، وأنوار   وبذلك فإن للسالك نوعان من

 وهبية، وهي فضل إهلي، وهي ممتلئة بالراحة والسعادة. 

إىل   هو ما صدر منهم  : أنوار التوجه ): بعض احلكامء كال النورين فقال وصف وقد 

هو ما صدر من    :وأنوار املواجهة .  . اهلل تعاىل من عبادات ومعامالت ومكابدات وجماهدات

فاألولون عبيد األنوار لوجود حاجاهتم إليها يف   . اهلل هلم من تعرف وتقرب وتودد وحتبب

  (2)(ألنوار هلم لوجود غناهم عنها برهبم واآلخرون ا ،مقصودهم إىل  الوصول

  ، أنوار التوجه: هي أنوار اإلسالم واإليامن)   :بري خمتلفة، فقال ا وعرب آخر عن ذلك بتع

 (3)  (وأنوار املواجهة: هي أنوار اإلحسان

أنوار التوجه: أنوار الطاعة الظاهرة والباطنة، وأنوار املواجهة هي  وبعبارة أخرى: )

 
 .176د. عيل زيعور، التفسري الصويف للقرآن عند الصادق، ص ( 1)

 . 124ص  1ابن عباد الرندي، غيث املواهب العلية يف رشح احلكم العطائية، ج ( 2)

 . 110إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 3)
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   ( ةأنوار الفكرة والنظر

أنوار التوجه: أنوار الرشيعة والطريقة، وأنوار املواجهة: أنوار  وبعبارة أخرى: )

 ( احلقيقة 

أنوار التوجه: أنوار املجاهدة واملكابدة، وأنوار املواجهة: هي أنوار  وبعبارة أخرى: )

 ( املشاهدة واملكاملة

إليه أوال بنور  احلق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده إليه توجه ثم فرس ذلك بأن )

العمل ويفنى فيه ويذوق حالوته، ثم  إىل    حالوة العمل الظاهر، وهو مقام اإلسالم فيهتدي

  يتوجه إليه بنور حالوة العمل الباطن وهو مقام اإليامن من اإلخالص والصدق والطمأنينة 

األنس باهللّ والتوحش مما سواه، فيهتدي إليه ويفنى فيه ويذوق حالوته ويتمكن من  و

راقبة، وهذا النور أعظم من األول وأكمل، ثم يتوجه إليه بنور حالوة املشاهدة، وهو  امل

عمل الروح وهو أول نور املواجهة، فتأخذه الدهشة واحلرية والسكرة، فإذا أفاق من 

البقاء، كان هللّ  إىل    سكرته وصحا من جذبته ومتكن من الشهود وعرف امللك املعبود ورجع

لنور بمشاهدة نور النور، ألنه صار عني النور، فصار مالكا لألنوار بعد وباهللّ فاستغنى عن ا

أصلها، فلام وصل صار عبدا هللّ، حّرا مما  إىل  أن كانت مالكة له الفتقاره هلا قبل وصوله 

سواه، ظاهره عبودية وباطنه حرية، واحلاصل أن املريد ما دام يف السري فهو هيتدي بأنوار  

مقام املشاهدة حصلت له أنوار املواجهة فلم  إىل  ريه هبا، فإذا وصلالتوجه مفتقرا إليها لس 

يش ء ألنه هللّ ال لِش ء دونه. فالراحلون وهم السائرون لألنوار الفتقارهم إليها  إىل  يفتقر

وفرحهم هبا، وهؤالء الواصلون األنوار هلم الستغنائهم عنها باهللّ، فهم هللّ وباهللّ ال لِش ء  

 (1)  (دونه

 
 . 110إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم، ص: ( 1)
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شبه ـ أهيا املريد الصادق ـ من يسري يف الظلامت صحبة رساج ميضء، لكنه  وذلك ي 

أن يرى نفسه غري حمتاج  إىل  ادت األنوار تألقا وإشعاعا دكلام اقرتب من اهلدف، كلام از

 للرساج الذي كان يسري به، ألنه صار مغمورا باألنوار.

ذيبه هلا مرآة عاكسة  أو بتعبري آخر ـ ربام يكون أدق ـ يصبح نتيجة صقله لنفسه وهت

 لألنوار؛ فلذلك يستغني بتلك األنوار املنعكسة عليها عن غريها.

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن السالك كلام اكتسب املزيد من األنوار كلام  

اقرتب من ربه، ذلك أن اهلل هو النور األعظم الذي ال يوجد نور إال منه، ولذلك كان من  

وهو الوحيد اجلدير هبذا االسم، وكل من عداه فقد استعاره منه، مثلام استعار أسامئه النور،  

 القمر نوره من الشمس. 

  :ويسمى  ، هو احلق  عز وجل: النور ) : يقولوقد عرب بعضهم عن هذا املعنى، فقال: 

إلحاطته مجيعها وكامل إرشاقه ونفوذه   : والنور املحيط ، ألن مجيع األنوار منه :نور األنوار 

أي املنـزه عن مجيع صفات   :والنور املقدس . . لقيام اجلميع به : والنور القيوم. .لطفه فيها ل

 (1)(إذ ال أعظم وال أعىل منه  :والنور األعظم األعىل . . النقص

فإن الظاهر بنفسه املظهر    ، هو الظاهر الذي به كل ظهور  عز وجل: النور  )وقال آخر:  

وال ظالم   ، وجودل كان الظهور ال حمالة ل ، ومهام قوبل الوجود بالعدم، لغريه يسمى نورا

واملخرج كل األشياء من    ،بل عن إمكان العدم  ،فالربيء عن ظلمة العدم .  .أظلم من العدم 

 (2) (ورا  ن : يسمى بأن جدير  –ظهور الوجود  إىل  ظلمة العدم

إن اسم النور  النور يف غري حق اهلل نوعا من االستعارة واملجاز، فقال: )وبني رس كون  

 
 .258مصطلحات الصوفية، ص د. عبد املنعم احلفني، معجم ( 1)

 . 129املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى، ص ( 2)
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إذ كل ما سواه إذا اعترب ذاته فهو يف ذاته من حيث ذاته ال   ،عىل غري النور األول جماز حمض

بل نورانيته مستعارة من غريه وال قوام لنورانيته املستعارة بنفسها، بل بغريها. ونسبة    ، نور له

املستعري جماز حمض. أفرتى أن من استعار ثيابا وفرسا ومركبا ورسجا، وركبه   إىل املستعار

يف الوقت الذى أركبه املعري، وعىل احلد الذى رسمه، غنى باحلقيقة أو باملجاز؟ وأن املعري  

وإنام الغنى هو املعري الذى   ،هو الغنى أو املستعري؟ كال، بل املستعري فقري يف نفسه كام كان

. فإذن النور احلق هو الذى بيده اخللق  .واإلعطاء، وإليه االسرتداد واالنتزاعمنه اإلعارة 

واألمر، ومنه اإلنارة أوال واإلدامة ثانيا. فال رشكة ألحد معه يف حقيقة هذا االسم وال يف  

استحقاقه إال من حيث يسميه به ويتفضل عليه بتسميته تفضل املالك عىل عبده إذا أعطاه  

وإذا انكشف للعبد احلقيقة علم أنه وماله ملالكه عىل التفرد ال رشيك   ،ا ماال ثم سامه مالك

 (1) ( له فيه أصال وألبتة

وهذا املعنى هو الذي يشاهده أصحاب النفوس املطمئنة الذين يكتشفون يف  

اهلل أن كل كامل ومجال ولطف ورمحة وحسن وهباء إنام هو هلل وحده، وكل ما  إىل  رحلتهم

من هنا ترقي العارفون  ار مجاله، وقد قال بعض احلكامء معربا عن هذا: ) عداه فهو أثر من آث

يفاع احلقيقة، واستكملوا معراجهم فرأوا باملشاهدة العيانية لكل  إىل  من حضيض املجاز 

وباعتبار وجه اهلل   ،ربه؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم إىل  نفسه ووجهإىل  وجهان: وجهيشء 

هالك إال وجهه أزال  يشء فإذن كل   .إال اهلل تعاىل ووجهه. . فإذن ال موجود . تعاىل موجود

ىِن املُْْلُك اْليىْومى  ﴿تعاىل  ئيوم القيامة ليسمعوا نداء البار إىل  وأبدا. ومل يفتقر هؤالء 
  هلل ملِ

ارِ  هَّ اِحِد اْلقى  (2)  (بل هذا النداء ال يفارق سمعهم أبدا  ، [16]غافر:    ﴾اْلوى

 
 ( 54مشكاة األنوار )ص ( 1)

 ( 56مشكاة األنوار )ص ( 2)
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أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تلتمس األنوار يف الدنيا قبل  هذا جوايب عىل أسئلتك ـ  

اآلخرة، فال يمكنك أن تعرف احلقائق، وال أن تذوق اإليامن، وال أن ترتقى يف معارج  

املقربني، وال أن تنزل منازهلم من دون أن تصقل مرآة قلبك لتنعكس فيها األنوار، وحينها  

 اب الظلامت. ستكتشف اجلامل الذي كان خمتبئا وراء حج
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 الوعد والوعيد 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام ورد يف النصوص املقدسة من الوعد  

والوعيد، وعالقتها بأسامء اهلل احلسنى، وعالقتها بالنفس املطمئنة ورضاها، وعن أولئك  

 الذين قد يتلفظون بألفاظ يبدو فيها بعض االحتقار لبعضها، ومدى رشعيته. 

عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقتضيات ربوبية اهلل تعاىل لعباده، أن  وجوابا 

بالطيبة التي   قيستعمل معهم كل الوسائل التي حتبب هلم تزكية أنفسهم وهتذيبها، لتتحق

 النور. إىل  تستدعيها الرتبية اإلهلية، وهو معنى إخراجهم من الظلامت

  نور العلم، وال من ظلامت الضاللة إىل    فال يمكن أن خترج شخصا من ظلامت اجلهل 

نور الفهم إال بعد أن متأل نفسه اململوءة باحلرص  إىل  نور اهلداية، وال من ظلامت الوهم إىل 

 والطمع بأنواع املثريات التي تدعوها لذلك. 

عامل األنوار والطهارة والصدق أصبح  إىل  فإذا ما ُجر بحبال تلك احلوافز والزواجر

 ها، ألنه سيجد فيها مقصوده الذي كان غافال عنه. مستغنيا هبا عن

وذلك مثل التلميذ الذي يفر من الدراسة، وال هيتم هبا، لكن معلمه احلكيم، أو  

أن يتعود  إىل  والده احلريص، يظل يشجعه بأنواع اجلوائز، والتي قد ختتلط ببعض التهديد 

 أن ُيدفع إليها بأي دافع. إىل  عىل الدراسة، وحينها قد تصبح لذته التي ال حيتاج معها 

  مرحلة ال حيتاج فيها إىل  وهذا ما يفرس ما قد تسمعه من بعضهم من كونه قد وصل 

فيكفيه عبوديته لربه؛ فهي جنته العظمى، ويكفيه البعد   أن ُيرغب بجنة أو حُيذر من نار؛إىل  

 عن احلجاب فهي النار األعظم.

دم احلذر من النار؛ فمعاذ اهلل أن يستهزئ  وهذا ال يعني عدم الرغبة يف اجلنة، وال ع
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مؤمن بوعد اهلل أو وعيده، أو يسخر من هدايا اهلل لعباده، أو من هتديده هلم.. وإنام قد يفعل  

 ذلك بناء عىل حال نفسية تعرتيه، أو مشاعر حالية تتنزل عليه. 

ات  أما إذا وجدت من يتجاوز احلد يف ذلك؛ فيسخر من احلور والقصور، أو من اجلن

التي حتتها األهنار، أو من السالسل والنريان؛ فاعلم أنه كاذب مستدرج، ذلك أن هذا الذي  

يدعي مثل هذا قد يبيع كل يشء من أجل كوخ حقري، أو مال قليل، وقد يتخىل عن كل يشء  

من أجل هتديد من رشطي، يف نفس الوقت الذي يدعي فيه عدم خوفه من هتديد اهلل تعاىل  

 ووعيده.

ان األدب مع اهلل يستدعي األدب مع كل يشء يرتبط به.. األدب مع  لذلك ك

السلوك إليه.. واألدب مع الزواجر التي  إىل  رشيعته.. واألدب مع احلوافز التي رغب هبا 

 وضعها للنفوس األمارة حتى تقلع عن غيها، وتستقيم لرهبا. 

ون مثل هذا، ويف  إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن أولئك الذين يذكر

حمرض عوام الناس وخواصهم، إنام يامرسون دورا معاكسا للدور الذي جاء به الرسل عليهم  

السالم، بل إهنم يكادون يشبهون أولئك الساخرين من األنبياء عليهم السالم حينام كانوا  

ْستىْعِجُلونىكى بِاْلعى ﴿يستعجلون حتقيق الوعيد اإلهلي بالعذاب، كام قال تعاىل:  إِنَّ  يى اِب وى ذى

ِرينى ) 
افِ ٌة بِاْلكى نَّمى ملىُِحيطى هى ُقوُل  54جى يى ِت أىْرُجلِِهْم وى ْ ِمْن حتى ْوِقِهْم وى اُب ِمْن فى ذى اُهُم اْلعى ْغشى ْومى يى ( يى

ُلونى  ا ُكنُْتْم تىْعمى  [ 55،  54]العنكبوت:   ﴾ ُذوُقوا مى

ن خيلفوهنم يف  وهلذا؛ فإن ورثة الرسل عليهم السالم الصادقني يف وراثتهم هم الذي

وسيلة للهداية   ه التبشري واإلنذار، وال يرتفعون عن وعد اهلل وال وعيده، بل إهنم يستعملون

 . مثلام استعمله رهبم، ومثلام استعمله نبيهم 

، لوجدت أنه ال يكاد يذكر  ككتاب ربإىل  فلو أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ رجعت 
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 ما يدفع إليه، أو حيذر من التهاون يف شأنه. عمال صاحلا إال ويمهد له أو يذكر عقبه  

ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل تعقيبا عىل قول النصارى املؤمنني، الذين قالوا:  

نىا الى ُنْؤِمُن بِا ﴿ ا لى مى نيى  هللوى احِلِ ْوِم الصَّ عى اْلقى نىا مى بر نىا رى ُع أىْن ُيْدِخلى نىْطمى نىا ِمنى احْلىقِّ وى اءى ا جى مى   ﴾ وى

ُُم اهلل﴿، فقد عقب عىل قوهلم بقوله: [ 84: ]املائدة اهبى أىثى ا   فى تِهى ْ ِْري ِمْن حتى نَّاٍت جتى اُلوا جى باِمى قى

اُء املُْْحِسننِيى )  زى لِكى جى ذى ا وى يهى
الِِدينى فِ هْنىاُر خى

اتِنىا ُأولىئِكى  85اأْلى ُبوا بِآيى ذَّ كى ُروا وى فى ِذينى كى الَّ ( وى

اُب اجْلىِحيمِ   [ 86 ، 85]املائدة:   ﴾ أىْصحى

ففي اآليتني الكريمتني اجتامع احلوافز مع الزواجر يف حمل واحد، حتى متتلئ النفس  

 هيبة وخوفا، كام متتلئ حرصا وطمعا يف فضل اهلل تعاىل. 

ُنوا  ﴿ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل يف بيان جزاء املحسنني واملسيئني:  لِلَِّذينى أىْحسى

ُق  ْرهى الى يى ٌة وى ادى ِزيى الُِدونى  احْلُْسنىى وى ا خى يهى
اُب اجْلىنَِّة ُهْم فِ ئِكى أىْصحى ٌة ُأولى الى ِذلَّ ٌ وى ُهْم قىرتى  ُوُجوهى

ُْم ِمنى ا26) ا هلى ٌة مى ُقُهْم ِذلَّ ْرهى تى ا وى يِّئىٍة بِِمْثلِهى اُء سى زى يِّئىاِت جى ُبوا السَّ سى ِذينى كى الَّ أىنَّامى   هلل ( وى اِصٍم كى ِمْن عى

الُِدونى ُأْغِشيىْت ُوُجوُهُهْم ِقطىع   ا خى يهى
اُب النَّاِر ُهْم فِ ئِكى أىْصحى ]يونس:   ﴾ا ِمنى اللَّْيِل ُمْظلاِم  ُأولى

26  ،27 ] 

وهكذا يمتلئ القرآن الكريم بذكر احلوافز والزواجر، ومثله السنة املطهرة؛ حيث ال  

  تكاد جتد طاعة إال وتقرتن باجلزاء اإلهلي املرتبط هبا، كام أنك ال يمكن أن جتد معصية إال 

 هلل تعاىل هلا. اوترتبط بالعقوبة اإلهلية التي وضعها 

وال يغرنك ـ أهيا املريد الصادق ـ ما يذكره بعضهم من أن اهلل تعاىل صادق يف وعده،  

ويف احلوافز التي وعد هبا، لكنه قد خيلف يف وعيده.. فكل ذلك غرور وأماين؛ فاهلل تعاىل  

كون صادقا، وكلامته تامات، ال مبدل هلا،  صادق يف اجلميع، يف وعده ووعيده، وكيف ال ي

لِيمُ  ﴿ قال تعاىل:  ِميُع اْلعى ُهوى السَّ ِه وى
تِ لاِمى لى لِكى ْدال  الى ُمبىدِّ عى ا وى بِّكى ِصْدق  ُت رى لِمى َّْت كى متى   ﴾ وى
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 [ 115]األنعام:  

ْن يِف اأْلىْرِض  ﴿وقد شاء اهلل أن تعقب هذا اآلية الكريمة بقوله:  إِْن ُتطِْع أىْكثىرى مى وى

بِيِل ا ْن سى ُْرُصونى ) هللُيِضلروكى عى إِْن ُهْم إِالَّ خيى تَّبُِعونى إِالَّ الظَّنَّ وى بَّكى ُهوى أىْعلىُم  116إِْن يى ( إِنَّ رى

ُهوى أىعْ  ِه وى
بِيلِ ْن سى ْن يىِضلر عى  [ 117،  116]األنعام:   ﴾لىُم بِاملُْْهتىِدينى مى

وكأهنا تنبه أولئك الذين يمنون أنفسهم بالتساهل يف حق جرائمهم ومعاصيهم بأن  

ذلك جمرد ظن كاذب، وغرور قاتل، وأماين نفسية، وأن الواقع الذي ينتظرهم أخطر مما  

 يتصورون. 

واجر واحلوافز؛ فيفرحون،  وهلذا يشيد اهلل تعاىل باملؤمنني الذين ينفعلون لتلك الز

اهِب ا   اهلل ﴿ وحيزنون بحسب ما يمر عليهم منها، قال تعاىل:  ا ُمتىشى تىاب 
نى احْلىِديِث كِ لى أىْحسى نىزَّ

ُقُلوهُبُمْ  نُي ُجُلوُدُهْم وى
لِ ُْم ُثمَّ تى هبَّ ْونى رى ْشى ِذينى خيى ِعرر ِمنُْه ُجُلوُد الَّ ثىايِنى تىْقشى لِكى هُ   هللِذْكِر اإىل    مى ى  ذى دى

ْن ُيْضلِِل اهلل  هللا مى اُء وى ْن يىشى ِْدي بِِه مى ادٍ  هيى ُه ِمْن هى ِذينى  ﴿، وقال: [23]الزمر:  ﴾ فىامى لى ئِكى الَّ ُأولى

ْبتىُغونى  ْدُعونى يى بِّكى إىل  يى ابى رى ذى ُه إِنَّ عى ابى ذى ىاُفونى عى خيى مْحىتىُه وى ْرُجونى رى يى ُب وى ُْم أىْقرى ِسيلىةى أىهير ُم اْلوى
ِ هبِّ رى

ا  ُْذور  انى حمى  [ 57]اإلرساء:  ﴾كى

وكيف ال يكون األمر كذلك، وقد أخرب اهلل تعاىل عن خرية خلقه، وأدهبم مع حوافز  

ْوٍم   ﴿ :رهبم وزواجره، وقد قال آمرا رسول اهلل  ابى يى ذى يبِّ عى ْيُت رى صى اُف إِْن عى ُقْل إِينِّ أىخى

ظِيٍم ) دْ 15عى ئٍِذ فىقى ْومى نُْه يى ْف عى ْن ُيرْصى ْوُز املُْبِنيُ ( مى لِكى اْلفى ذى مِحىُه وى ،  [16، 15]األنعام:  ﴾ رى

ظِيٍم ) ﴿وقال:  ْوٍم عى ابى يى ذى يبِّ عى ْيُت رى صى اُف إِْن عى ُه ِدينِي   هلل ( ُقِل ا13ُقْل إيِنِّ أىخى ا لى أىْعُبُد خُمْلِص 

ِذينى 14) ينى الَّ ا ِشْئُتْم ِمْن ُدونِِه ُقْل إِنَّ اخْلىارِسِ اْعُبُدوا مى ْومى  ( فى يِهْم يى
أىْهلِ ُهْم وى وا أىْنُفسى رِسُ خى

اُن املُْبنُِي )  لِكى ُهوى اخْلرُْسى ِة أىالى ذى لِكى  15اْلِقيىامى تِِهْم ُظلىٌل ذى ْ ِمْن حتى ْوِقِهْم ُظلىٌل ِمنى النَّاِر وى ُْم ِمْن فى ( هلى

ُف اهلل اتَُّقونِ  خُيىوِّ اِعبىاِد فى ُه يى  [ 16  -  13]الزمر:   ﴾بِِه ِعبىادى
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ُثونى )  ﴿وحكى عن إبراهيم عليه السالم قوله:  ْومى ُيْبعى الى خُتِْزيِن يى ُع  87وى نْفى ْومى الى يى ( يى

ُنونى )  الى بى اٌل وى ْن أىتىى ا88مى لِيٍم  هلل( إِالَّ مى ْلٍب سى  [ 89  -  87]الشعراء:   ﴾ بِقى

ةى   ﴿ رعون قوله: وحكى عن مؤمن آل ف  إِنَّ اآْلِخرى تىاٌع وى ْنيىا مى ِذِه احْلىيىاُة الدر ْوِم إِنَّامى هى اقى يى

اِر ) رى اُر اْلقى ٍر أىْو ُأْنثىى  39ِهيى دى كى احِل ا ِمْن ذى ِملى صى ْن عى مى ا وى ى إِالَّ ِمْثلىهى يِّئىة  فىالى جُيْزى ِملى سى ْن عى ( مى

ْدُخُلونى   ئِكى يى ُهوى ُمْؤِمٌن فىُأولى اٍب وى رْيِ ِحسى ا بِغى يهى
ُقونى فِ ا يِل أىْدُعوُكمْ (  40)  اجْلىنَّةى ُيْرزى ْوِم مى اقى يى إىل    وى

تىْدُعونىنِي اِة وى أىنىا   هلل( تىْدُعونىنِي أِلىْكُفرى بِا 41النَّاِر ) إىل  النَّجى ا لىْيسى يِل بِِه ِعْلٌم وى كى بِِه مى ُأرْشِ وى

اِر ) إىل  أىْدُعوُكمْ  فَّ ِزيِز اْلغى الى يِف  42اْلعى ْنيىا وى ٌة يِف الدر ْعوى ُه دى ْيِه لىْيسى لى مى أىنَّامى تىْدُعونىنِي إِلى رى ( الى جى

نىا  دَّ رى أىنَّ مى ِة وى اُب النَّارِ  هللاإىل  اآْلِخرى نيى ُهْم أىْصحى
فِ أىنَّ املرُْْسِ  [ 43-   39]غافر:  ﴾ وى

عقوبته،    وهكذا حيكي اهلل تعاىل عن الصاحلني وطمعهم يف فضل اهلل، وخشيتهم من

وال يمكن ألحد من الناس مهام ادعى أن يكون له ما كان هلم من اإليامن والتقوى  

والصالح.. فكيف يتجرأ عىل ادعاء ما مل يدعوه، أو ينسب لنفسه من الكامل ما مل ينسبوه  

 ألنفسهم. 

وإن شئتـ  أهيا املريد الصادقـ  أن أدلك عىل النموذج األكمل يف اهلداية، ذلك الذي  

دعائه،  إىل  عىل عينه، فصار إماما للمتقني، ويعسوبا للمهتدين.. فاسمع رسول اهلل  رباه

 وهو يقول:  

يا إهلي وسيدي وريب، أتراك معذيب بنارك بعد توحيدك، وبعدما انطوى عليه قلبي  )

من معرفتك، وهلج به لساين من ذكرك، واعتقده ضمريي من حبك، وبعد صدق اعرتايف  

تك، هيهات! أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته،  ودعائي خاضعا لربوبي

البالء من كفيته ورمحته، وليت شعري يا سيدي وإهلي  إىل  أو ترشد من آويته، أو تسلم 

وموالي! أتسلط النار عىل وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعىل ألسن نطقت بتوحيدك  



 

383 

 

قة، وعىل ضامئر حوت من العلم  صادقة وبشكرك مادحة، وعىل قلوب اعرتفت بإهليتك حمق

أوطان تعبدك طائعة، وأشارت  إىل  بك حتى صارت خاشعة، وعىل جوارح سعت 

 ( باستغفارك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك وال أخربنا بفضلك عنك يا كريم 

يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بالء الدنيا وعقوباهتا، وما  وقال مترضعا: ) 

أهلها، عىل أن ذلك بالٌء ومكروٌه قليٌل مكثه، يسرٌي بقاؤه قصرٌي  جيري فيها من املكاره عىل 

مدته، فكيف احتاميل لبالء اآلخرة وجليل وقوع املكاره فيها، وهو بالٌء تطول مدته ويدوم  

مقامه وال خيفف عن أهله، ألنه ال يكون إال عن غضبك وانتقامك وسخطك؟! وهذا ما  

كيف يب وأنا عبدك الضعيف الذليل احلقري  ال تقوم له الساموات واألرض، يا سيدي ف

املسكني املستكني؟! يا إهلي وريب وسيدي وموالي، ألي األمور إليك أشكو، وملا منها  

أضج وأبكي، ألليم العذاب وشدته، أم لطول البالء ومدته؟! فلئن صريتني للعقوبات مع  

يائك؛ فهبني يا  أعدائك، ومجعت بيني وبني أهل بالئك، وفرقت بيني وبني أحبائك وأول

إهلي وسيدي وموالي وريب، صربت عىل عذابك فكيف أصرب عىل فراقك؟ وهبني صربت  

كرامتك؟ أم كيف أسكن يف النار ورجائي عفوك؟  إىل    عىل حر نارك فكيف أصرب عن النظر

فبعزتك يا سيدي وموالي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا ألضجن إليك بني أهلها  

إليك رصاخ املسترصخني، وألبكني عليك بكاء الفاقدين،   ضجيج اآلملني، وألرصخن 

وألنادينك أين أنت يا ويل املؤمنني، يا غاية آمال العارفني، يا غياث املستغيثني، يا حبيب  

 ( قلوب الصادقني، ويا إله العاملني

أفرتاك سبحانك يا إهلي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها  وقال: )

عذاهبا بمعصيته، وحبس بني أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج   بمخالفته، وذاق طعم 

إليك ضجيج مؤمل لرمحتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك، يا  
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موالي فكيف يبقى يف العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤمله النار وهو  

ه وترى مكانه؟ أم كيف  يأمل فضلك ورمحتك؟ أم كيف حيرقه هليبها وأنت تسمع صوت

يشتمل عليه زفريها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بني أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم  

كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك يف عتقه منها فترتكه فيها؟ 

من   هيهات! ما ذلك الظن بك وال املعروف من فضلك، وال مشبٌه ملا عاملت به املوحدين

برك وإحسانك! فباليقني أقطع، لوال ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من  

إخالد معانديك، جلعلت النار كلها بردا وسالما، وما كان ألحد فيها مقرا وال مقاما، لكنك  

تقدست أسامؤك أقسمت أن متألها من الكافرين من اجلنة والناس أمجعني، وأن ختلد فيها  

جل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت باإلنعام متكرما: أفمن كان مؤمنا كمن  املعاندين، وأنت 

 ( كان فاسقا ال يستوون

هذا هو أدب العارفني برهبم، السائرين عىل خطى نبيهم، الذين مل يغريوا، ومل يبدلوا،  

 ومل يتجرؤوا عىل كلامت رهبم؛ فيحتقروا أو هيونوا من شأهنا. 

ودية األحرار، أولئك الذين يعبدون اهلل هلل، ال  عب إىل  مع العلم أنه هو نفسه من دعا 

إن  طمعا، وال خوفا، وإنام يصدقون يف عبادهتم وخيلصون هلل تعاىل فيها، فقد قال يف ذلك: )

وإن قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن    ،قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار

 (1)ر(قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة االحرا

لكن فرق بني حترير العبودية، وبني حتقري وعد اهلل ووعيده، أو توهم ختلفهام، أو  

)عظم اخلالق يف أنفسهم، فصغر ما دونه يف  ختلف أحدمها، وهلذا وصف الصاحلني بقوله: 

أعينهم،، فهم واجلنّة كمن قد رآها، فهم فيها منّعمون، وهم والنّار كمن قد رآها، فهم فيها  
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  (1) معّذبون(

إىل   اهللّ تؤّدكم إىل  )الفرائض، الفرائض! أّدوها وقال يف أول خطبة يف خالفته: 

 (2) اجلنّة(

)عباد اهللّ، أوصيكم بتقوى اهللّ، فإهّنا حّق اهللّ عليكم،  ه يف بعض خطبه: ومنها قول 

فإّن الّتقوى يف  واملوجبة عىل اهللّ حّقكم، وأن تستعينوا عليها باهللّ، وتستعينوا هبا عىل اهللّ، 

 (3)  اجلنّة(إىل  اليوم احلرز واجلنّة، ويف غد الّطريق

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن جتمع بني عبودية العارفني  

وأدهبم؛ فكلام عظمت املعرفة، كلام عظم معها األدب، وكلام عظم األدب، كلام تعاملت مع  

نفعاالت واملشاعر.. فليس من األدب أن تسمع اسم اجلنة،  احلقائق بحسب ما تتطلبه من اال

ا، وال أن تسمع اسم النار، ثم ال تتأمل خوفا منها.. فاهلل تعاىل ما أورد  هثم ال هتتز شوقا إلي

 لك ذلك إال لتعبده بتلك املشاعر.. فلكل لطيفة من اللطائف عبوديتها اخلاصة هبا. 

مسارعتك ألدائها، وعبودية رؤيتك  فمثلام تكون عبودية سامعك ألذان الصالة 

لشهر الصيام مسارعتك للصيام.. فإن عبودية سامعك أو تذكرك لوعد اهلل أن هتتز شوقا  

إليه، وحرصا عليه.. وعبودية سامعك لوعيد اهلل أن متتلئ خمافة وخشية، ومتد يديك بالدعاء  

   والترضع مثلام كان يفعل األنبياء وأئمة اهلدى. 

 
 ( 193هنج البالغة: اخلطبة رقم )( 1)

 ( 167هنج البالغة: اخلطبة رقم )( 2)

 ( 191)هنج البالغة: اخلطبة رقم ( 3)
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 والبقاء الفناء  

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام يرد يف كتب التزكية حول تلك املراحل  

التي يمر هبا السالك، والتي يعربون عنها بالفناء والبقاء، وهل هي مراتب ترتبط بأحوال  

 السالك، أم باملعارف التي يطلع عليها، ويكتشفها بعد أن كان جاهال هبا.. 

وجيه أذكر لك أن احلقائق واحدة وثابتة ومصدرها الوحي  وجوابا عىل سؤالك ال

اإلهلي املعصوم، وتدرج السالك يف املقامات املختلفة، ال يعني نسخها، وإنام يعني تعمقه  

 يف فهمها، وتذوقها، والتعايش مع معانيها. 

فلذلك كان ما يرد من التعبريات عن الفناء والبقاء وغريها من األحوال نوعا من  

عن احلالة النفسية التي يمر هبا السالك، وليس تعبريا عن حقائق جديدة مل ترد هبا  التعبري 

 النصوص املقدسة. 

اهلل  إىل  وإن أردت توضيحا يبسط لك ذلك؛ فاعلم أن حال السالك يف كل سريه

التحيل باملكارم املرتبطة باألخالق، أو املرتبطة بتعرفه عىل اهلل وحقائق الوجود،  إىل  سعي

 معها..  وتواصله 

وهو لذلك قد يصادف أهواء تعرتضه، أو جهال كان مسيطرا عليه، وال يمكنه أن  

يستمر يف سريه ما مل يقض عىل تلك األهواء، وذلك اجلهل.. وهذا ما يسمى إفناء، ألنه ال  

 يمكن أن تستبدل املثالب باملكارم، ما مل تفن املثالب.. ويبقى صاحبها متحليا باملكارم. 

أن يمر بمرحلة يشعر فيها بعظمة احلقائق، فيصيبه الدهش  إىل  لهويستمر هذا حا 

الدرجة التي يفنى فيها عن نفسه وعن رؤيته؛ فال يشعر بوجوده،  إىل  والبهت والتعظيم 

لعظمة سيطرة الوجود احلق عليه، وهذا ما يعربون عنه بالفناء.. وهم ال يعنون فناء العني  
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 شاهدة. والذات، وإنام يعنون فناء الشعور وامل 

رؤية نفسه، لكن ال باعتبارها قائمة  إىل  لكن ذلك ال يستمر طويال؛ فالسالك يعود 

به، وإنام باعتبارها قائمة برهبا، وهذا ما يطلقون عليه لقب البقاء.. فالباقي باهلل هو ذلك  

اهلل يف وجوده.. ولذلك جيمع بني الرؤيتني، بخالف الفاين  إىل    الذي يرى الكون كله مستندا

 ي يكتفي برؤية واحدة. الذ

وقد عرب عن هذه املعاين كل احلكامء، ونبهوا املريدين أو املنكرين عليهم بأهنم ال  

يقصدون بالفناء فناء األعيان، وإنام فناء املشاهدة واالستغراق، وقد قال بعضهم معربا عن  

ما كان  )علم الفناء والبقاء هو ما يدور عىل إخالص الوحدانية، وصحة العبودية، وذلك: 

 (1)غري هذا فهي املغاليط والزندقة(

فإذا   ؛املغلوبية والغلبةيعنيان  )الفناء والبقاء وذكر آخر رس التسمية بذلك، فقال:

غلب عىل اإلنسان يشء من تلك اللطائف، وصار مغلوبا  هلا وظهر عليه أحكامها قالوا:  

 (2)فنى الرجل يف كذا، وبقى يف كذا(

)الفناء والبقاء اسامن ومها نعتان لعبد  وذكر آخر عالقة ذلك بالسلوك والسري، فقال:  

ص، ومعنى الفناء  درجة اخلصوإىل  موحد يتعرض االرتقاء يف توحيده من درجة العموم

والبقاء يف أوائله: فناء اجلهل ببقاء العلم، وفناء املعصية ببقاء الطاعة، وفناء الغفلة ببقاء  

الذكر، وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء رؤيا عناية اهلل تعاىل يف سابق العلم(
(3)

   

إىل   بالبقاء سقوط األوصاف املذمومة، وأشاروا إىل  )أشار القوم بالفناء: وقال آخر: 

 
 . 1159أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 1)

 .241ص 1ويل اهلل الدهلوي، التفهيامت اإلهلية، ج( 2)

 .213الرساج الطويس، اللمع يف التصوف، ص ( 3)
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وإذا كان العبد ال خيلو عن أحد هذين القسمني، فمن املعلوم   ، قيام األوصاف املحمودة به

فمن فنى عن أوصافه املذمومة   ؛ مل يكن أحد القسمني كان القسم اآلخر ال حمالة أنه إذا 

ظهرت عليه الصفات املحمودة، ومن غلبت عليه اخلصال املذمومة استرتت عنه الصفات  

ة(املحمود
(1)

   

)الفرق بني العارف   وذكر آخر الفرق بني العارف الذي هو الباقي، والفاين، فقال:

العارف يقرر  . ووالفاين أن العارف يثبت األشياء باهلل، والفاين ال يثبت شيئا  سوى اهلل.

العارف يرى احلق يف اخللق كقول بعضهم:  و  . .القدرة واحلكمة، والفاين ال يرى إال القدرة

رأيت شيئا  إال رأيت اهلل فيه، والفاين ال يرى إال احلق يقول: ما رأيت شيئا  إال رأيت اهلل  ما 

الفاين سائر، والعارف  . والعارف يف مقام البقاء، والفاين جمذوب يف مقام الفناء.. وقبله. 

 (2)واصل(

ن تبدو العظمة، واإلجالل  أ)الفناء: هو وبناء عىل هذا عرف بعضهم الفناء، فقال: 

عىل العبد فتنسيه الدنيا واآلخرة واألحوال والدرجات واملقامات واألذكار، يفنيه عن كل  

ألنه يغرق يف   ، يشء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن األشياء وعن فنائه عن الفناء

 (3)التعظيم(

عظمة الذات، فتفنيه عن رؤية األشياء ومن  للسالك تتجىل الفناء أن ) وقال آخر:

ري عني العني ويغرق يف بحر األحدية، وقد يطلق الفناء عىل الفناء يف  مجلتها نفسه فيص

األفعال، فال يرى فاعال إال اهلل، وعىل الفناء يف الصفات فال قدير وال سميع وال بصري إال  

 
 .61الرسالة القشريية، ص ( 1)

 . 236ص  2إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ج ( 2)

 . 31، 30معراج التشوف إىل حقائق التصوف، ص ( 3)
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نه يرى اخللق موتى ال قدرة هلم وال سمع هلم وال برص إال باهلل وبعد هذا يقع  أاهلل يعني 

 (1)الفناء يف الذات(

لفناء هو غياب النفس عن شعورها بذاهتا وشعورها  واخترص آخر ذلك، فقال: )ا

 (2) (بلذاهتا 

درجة ال  إىل    احلق وعبادته وحمبتهإىل    : )الفناء: هو انجذاب قلوب املؤمننيوقال آخر 

 (3)يشعرون معها بغري ما يعبدون وال يشهدون غري ما يقصدون( 

يبلغها العارفون الذين حترروا من آالم املجاهدة،  : )الفناء: هو درجة كامل  وقال آخر

الكشف فرأوا كل  إىل  وخلصوا من سجن املقامات واألحوال والذين انتهى هبم الطلب

مرئي، وسمعوا كل مسموع، وأدركوا كل أرسار القلب، والذين اعرتفوا بنقص كشفهم  

 (4)هم(فأعرضوا عن كل يشء وفنوا يف مقصدهم وفنيت يف هذا املقصد كل مقاصد

)الفناء أن يفنى اإلنسان عن نفسه فال حيس بِشء من ظواهر جوارحه،  وقال آخر: 

وال األشياء اخلارجية عنه، وال العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن مجيع ذلك، ويغيب عنه  

ربه أوال ، ثم ذاهبا  اليه أخرى، فإن خطر له يف أثناء ذلك أنه فني عن  إىل  مجيع ذلك ذاهبا  

والفناء عن   ، كلية فذلك شوب وكدورة والكامل أن يفني عن نفسه وعن الفناءنفسه بال

اهلل تعاىل وإنام اهلدى بعد وأعني  إىل  الفناء غاية الفناء والفناء أول الطريق، وهو الذهاب 

وهذا االستغراق ما يثبت ويدوم، فإن دام صارت عادة راسخة وهيئة  .. باهلدى هدى اهلل

وانطبع له نقش امللكوت،    ،األعىل، وطالع الوجود احلقيقي األصفى العامل إىل   ثابتة عرج به

 
 .31معراج التشوف إىل حقائق التصوف، ص ( 1)

 ( )بترصف 24يوسف ايبش، السهروردي املقتول،ص ( 2)

 . 183سليامن سليم علم الدين، التصوف اإلسالمي، ص ( 3)

 . 113، 112د. عبد الوهاب عزام، التصوف وفريد الدين العطار، ص ( 4)
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  (1)الالهوت( وجتىل له قدس 

: )ليس املراد بـ الفناء انعدام عني العبد مطلقا، بل املراد منه فناء جهته  وقال آخر 

 (2)البرشية يف اجلهة الربانية(

 (3))الفناء: عبارة عن الفناء يف العرفان ال يف األعيان فإن ذلك غري ممكن(  وقال آخر:

)الفناء: هو أن يفنى عن نفسه حتى ال حيس بِشء من ظواهر جوارحه،   وقال آخر:

  وال من األشياء اخلارجة عنه، وال من العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن مجيع ذلك ذاهبا  

 (4)را ( ربه أوال  ثم ذاهبا  فيه آخإىل 

)الفناء: هي شهود احلق بال خلق، الندراج حكم الفعل يف الصفة من   وقال آخر:

حيث أنه أثرها، وبذلك ال يبقى خرب عن الفعل من حيث هو. والصفة مضافة ملوصوفها،  

  (5)فليس إال هو وحده. وذلك عني الغيبة عن كل يشء به، لرجوع كل يشء إليه(

)الفناء هو احلال التي تتوارى فيها آثار اإلرادة والشخصية والشعور   وقال آخر: 

بالذات وكل ما سوى احلق، فيصبح الصويف وهو ال يرى يف الوجود غري احلق، ال يشعر  

بِشء يف الوجود سوى احلق وفعله وإرادته. فالفناء عن املعايص يقتيض البقاء بالطاعات،  

بقاء بصفات األلوهية، والفناء عام سوى اهلل يقتيض  والفناء عن الصفات البرشية يقتيض ال

البقاء باهلل. وليس املقصود بالفناء ذلك املعنى الشائع وهو الفناء باملوت، بل املقصود أن  

يفنى الصويف عن األخالق الذميمة ويبقى باألخالق احلميدة، ويفنى عن صفاته من علم  

 
 .8، 7ومصباح األرواح، ص ابن عطاء اهلل السكندري، مفتاح الفالح ( 1)

 .491احلكيم الرتمذي، ختم األولياء، ص ( 2)

 .503احلكيم الرتمذي، ختم األولياء، ص ( 3)

 . 80حممد بن أمحد البسطامي، تذكرة املريد الطالب املزيد، ص ( 4)

 0 254أمحد زروق، رشح احلكم العطائية، ص ( 5)
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حوله ويبقى باهلل بمعنى أنه ال يشهد يف  وقدرة وإرادة، وأخريا يفنى عن نفسه وعن العامل 

 (1)الوجود إال اهلل(

وقد اتفق هؤالء مجيعا عىل أن حال البقاء أفضل، وأنه هو احلال الدائم، بخالف  

نفسه وإىل الكون، ولكن بتلك  إىل    الفناء الذي هو حالة مؤقتة رسعان ما تزول، ويعود العبد

ألن    )وقوف العبد يف مقام البقاء أفضل،  ذلك:  الرؤية اإليامنية اجلديدة، وقد قال بعضهم يف 

اهلل تعاىل ما أبقى العبد إال ليفيض عليه من رمحته ونعمته ويشعر العبد بذلك فيحمده  

 (2)ويشكره، وال هكذا مقام الفناء، فإنه أشبه يشء بالعدم(

)أهل البقاء: هم الكمل، يشهدون الذات يف الصفات، واجلمع يف   وقال آخر:

حيجبهم مجعهم عن فرقهم، وال فرقهم عن مجعهم. يعطون كل ذي حق حقه،  الفرق. ال 

  (3) ويوفون كل ذي قسط قسطه(

..  )صاحب الفناء له التلقي من اهلل، وصاحب البقاء له اإللقاء عنه  وقال آخر: 

وصاحب الفناء قد طمست دائرة حسه وانفتحت حرضة قدسه، وصاحب البقاء باق بربه  

اهلل، وهو  إىل  اهلل، وصاحب البقاء داعإىل  احب الفناء مدعووص.. يف حرضة قدسه وحسه

اهلل عىل بصرية من  إىل  حمل اخلالفة والنيابة مع اإلذن والتمكني، والرسوخ يف اليقني، داع

  (4)اهلل(

)مقام البقاء: هو مقام امللك باهلل، وهو مقام خاصة  وعلل بعضهم رس ذلك، فقال: 

الشقاء، والربح بعد اخلرسان. وهو مقام العبودية هلل بال علة،  اخلاصة. وهو مقام الراحة بعد  

 
 . 182 سليامن سليم علم الدين، التصوف اإلسالمي، ص( 1)

 .44، 43عبد الوهاب الشعراين، كشف احلجاب والران عن وجه أسئلة اجلان، ص ( 2)

 . 19رشح تصلية القطب ابن مشيش، ص ( 3)

   79، 78ص  2ج( لطائف املنن يف مناقب أيب العباس املريس )هبامش لطائف املنن واألخالق للشعراين( 4)
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والنظر إليه بال واسطة. وهو مقام التفريق بعد االجتامع، والتواضع بعد االرتفاع، والعجز  

بعد القدرة واألدب هلل باهلل بعد التمكني يف احلرضة اإلهلية. صاحب هذا املقام راسخ يف  

  (1) ق يف اجلالل واجلامل لتحقيق املقامات واألحوال(العلم والعمل، راتع يف شهود احل

)مقام البقاء: هو شهود احلق باخللق، وشهود اخللق باحلق من غري   وقال آخر: 

احتجاب أحدمها عن اآلخر، وهو مقام مجع اجلمع. والبقاء، وذلك ال حيصل إال بالتجيل  

  (2) (يالعيني بعد العلم

الصادقـ  فاسع ألن تتحقق هبذه األحوال السنية،  هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد  

عبودية اهلل؛ فال يمكن أن تتجىل عىل قلبك حروف  إىل  والتي خترجك من عبودية األكوان

احلقائق املقدسة، ما مل تفن عنه كل األوهام املدنسة.. فاحلق والباطل، أو النور والظلمة ال  

 يمكن أن جيتمعا يف حمل واحد. 

 
 . 350ص  2 الفتوحات اإلهلية يف رشح املباحث األصلية، ج( 1)

 .212ص  1إسامعيل حقي الربوسوي، تفسري روح البيان، ج ( 2)
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 والقطيعة الوصال   

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن بعض املعاين التي ترد يف كتب التزكية،  

والتي تتحدث عن وصال اهلل وتتمناه، وتشتاق إليه، وتتحدث يف نفس الوقت عن القطيعة،  

وختشى منها، وتعتربها اجلحيم احلقيقي.. وعن عالقة ذلك بتنزيه اهلل تعاىل عن اجلسمية  

 ياهتا. وكل مقتض

وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوصال والقطيعة اللذين يتحدث عنهام  

علامء السلوك التزكية، قد ورد احلديث عنهام يف النصوص املقدسة؛ فقد ُعرب عن الوصال  

 بلقاء اهلل، وُعرب عن القطيعة باحلجاب. 

ُقوْا اهللّى  ﴿  تعاىل:  أما لقاء اهلل؛ فقد ورد اإلخبار بتحققه، ولكل اخللق، فقد قال اهلل اتَّ وى

الىُقوهُ  اْعلىُموْا أىنَُّكم مر اء ا﴿ وقال: ، [223البقرة: ]  ﴾وى ْرُجو لِقى انى يى لى ا  هللمىن كى   هلل فىإِنَّ أىجى

ٍت  ِْم أىالى إِنَُّه بُِكلِّ ﴿، وقال: [5العنكبوت: ]﴾آلى هبِّ  رى
ِ
اء ٍة ِمْن لِقى ُْم يِف ِمْريى يطٌ أىالى إِهنَّ  حُمِ

ٍ
ء ْ   ﴾  يشى

 [ 54]فصلت:  

ُقْل إِنَّامى    ﴿ وأخرب عن اللقاء اخلاص، والذي هو خلاصة املؤمنني من الصاحلني، فقال:  

ْل عى  ْليىْعمى ِه فى بِّ اءى رى ْرُجو لِقى انى يى ْن كى اِحٌد فىمى ٌه وى ُُكْم إِلى َّ أىنَّامى إِهلى ى إِيلى ٌ ِمْثُلُكْم ُيوحى احِل ا  أىنىا بىرشى ال  صى مى

الى  ا وى د  ِه أىحى بِّ ِة رى ْك بِِعبىادى  [ 110]الكهف:   ﴾ ُيرْشِ

ويف آيات أخرى ربط بني لقاء اهلل واملجاهدة، ليبني أن لقاء اهلل قد حيصل يف الدنيا،  

اءى ا ﴿جزاء عىل جماهدة النفس، قال تعاىل:  ْرُجو لِقى انى يى ْن كى لى ا هللمى ُهوى   هللفىإِنَّ أىجى ٍت وى آلى

لِيمُ  ِميُع اْلعى إِنَّامى جُيىاِهُد لِنىْفِسِه إِنَّ ا﴿، ثم قال بعدها: [5]العنكبوت:  ﴾ السَّ دى فى اهى ْن جى مى   هللوى

املىنِيى  ِن اْلعى نِيٌّ عى غى  [ 6]العنكبوت:  ﴾ لى
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ا  ﴿ومثل ذلك أخرب أن هناية كل الكدح والتعب يف الدنيا هي لقاء اهلل، قال تعاىل:  يى

ى  اِدٌح أىهير اُن إِنَّكى كى نسى ِقيهِ إىل  ا اإْلِ ْدحا  فىُمالى بِّكى كى  [6االنشقاق:]﴾رى

ئٍِذ  ﴿ومثل ذلك ذكر اهلل تعاىل احلجاب والقطيعة، فقال:  ْومى ِْم يى هبِّ ْن رى ُْم عى الَّ إِهنَّ كى

 [ 15]املطففني:   ﴾ ملىىْحُجوُبونى 

  ﴿ اجهم مما أوقعتهم فيه أعامهلم:  وقال خماطبا الظاملني واملستكربين الذين طلبوا إخر

لُِّموِن )  الى ُتكى ا وى يهى
ُئوا فِ ْنىا  108اْخسى اْرمحى نىا وى اْغِفْر لى نَّا فى نىا آمى بَّ ُقوُلونى رى ِريٌق ِمْن ِعبىاِدي يى انى فى ( إِنَُّه كى

امِحنِيى )  رْيُ الرَّ أىْنتى خى ْوُكْم ذِ 109وى تَّى أىْنسى ا حى ىْذمُتُوُهْم ِسْخِريًّ ُكنُْتْم ِمنُْهْم  ( فىاختَّ ْكِري وى

ُكونى )  ائُِزونى 110تىْضحى ُْم ُهُم اْلفى وا أىهنَّ ُ ربى ْيُتُهُم اْليىْومى باِمى صى زى   -  108]املؤمنون:  ﴾ ( إِينِّ جى

111 ] 

إليها  وهكذا مل يكتف بتلك العقوبات التي سلطها عىل األقوام الظاملني، وإنام أضاف  

اأىْرُض اْبلىِعي   ﴿ عقوبة البعد واحلجاب، كام قال تعاىل عن قوم نوح عليه السالم:  ِقيلى يى وى

ىلى اجلُْ  ْت عى اْستىوى ُقيِضى اأْلىْمُر وى ِغيضى املْىاُء وى ُء أىْقلِِعي وى امى اسى يى ِك وى اءى ْوِم  مى ا لِْلقى ِقيلى ُبْعد  وِديِّ وى

 [ 44]هود:    ﴾الظَّاملنِِيى 

ا لِثىُمودى ﴿وقال عن ثمود:  ُْم أىالى ُبْعد  هبَّ ُروا رى فى  [ 68]هود:  ﴾ أىالى إِنَّ ثىُمودى كى

ْت ثىُمودُ ﴿وقال عن مدين:  امى بىِعدى ىْديىنى كى
ا ملِ ا أىالى ُبْعد  يهى

ْغنىْوا فِ ْ يى أىْن ملى  [ 95]هود:   ﴾ كى

ُسوهُلىا  ﴿عنهم وعن غريهم من األمم:  وقال  ة  رى اءى ُأمَّ ا جى نىا تىرْتىى ُكلَّ مى ْلنىا ُرُسلى ُثمَّ أىْرسى

ْوٍم الى ُيْؤِمنُونى  ا لِقى ُبْعد  اِديثى فى ْلنىاُهْم أىحى عى جى ا وى ُهْم بىْعض  ْتبىْعنىا بىْعضى أى ُبوُه فى ذَّ  [ 44]املؤمنون:  ﴾ كى

الصادق ـ ال تعني ظواهرها احلسية؛ فكام أن اهلل تعاىل  وكل هذه املعاين ـ أهيا املريد 

هو القدوس املنزه عن كل تشبيه وجتسيم؛ فكذلك وصاله واللقاء به، أو حجابه وبعده  

 وقطيعته.. كلها من املعاين املنزهة عن كل ما ال يليق باهلل. 
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ْن ﴿عن قول اهلل عزوجل:  سئلالرضا  وقد روي أن اإلمام ُْم عى الَّ إِهنَّ ئٍِذ  كى ْومى ِْم يى هبِّ رى

فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف بمكان حيل فيه  ، [ 15]املطففني:  ﴾ملىىْحُجوُبونى 

 (1)(فيحجب عنه فيه عباده، ولكنه يعني أهنم عن ثواب رهبم حمجوبون

وهذا معنى من املعاين التي تفرس هبا اآلية الكريمة، واإلمام الرضا مل يقصد حرصه  

تنزيه اهلل تعاىل عن تلك املقوالت التي كانت تنترش يف عرصه بني املحدثني،  فيه، وإنام قصد  

وتوهم أن اهلل تعاىل سيسكن مع املؤمنني يف اجلنة، وسيجلس إليهم كام جيلس الندماء مع  

 بعضهم. 

)بينا أهل اجلنة يف نعيمهم إْذ سطع هلْم نوٌر فرفعوا   ومن رواياهتم يف ذلك أنه

أرشف عليهم من فوقهم فقال: السالم عليكم يا أهل اجلنة، قال:   رؤوسهم، فإذا الربر قد 

ِحيمٍ ﴿وذلك قول اهلل تعاىل:   بٍّ رى ٌم قىْوال  ِمْن رى الى [،قال: فينظر إليهم وينظرون  58]يس:    ﴾ سى

يشء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى حيتجب عنهم ويبقى نوُره  إىل  إليه، فال يلتفتون 

 (2) م( وبركته عليهم يف دياره 
جالس  الروايات التي جتعل من لقاء اهلل تعاىل للمؤمنني مشاهبا لتلك امل وغريها من

وهي عالقة مادية  ، هم، ثم يصلوهنم بأنواع الصالتئندما مع امللوك واألمراء التي يعقدها 

 . رصفة ال جمال فيها للمشاعر السامية، وال للعواطف اجلياشة

النبوة هذه التحريفات، وبينوا تنزيه اهلل تعاىل املطلق  ولذلك قاوم أئمة اهلدى وورثة 

 عن اجلسمية والتشبيه وكل ما ال يليق به. 

وبناء عىل ذلك؛ فإن لقاء اهلل تعاىل أو التواصل معه مرتبط باملشاعر، ال باألجساد..  

 
 ( 318/ 3بحار األنوار )( 1)

 ( 184رواه ابن ماجه برقم )( 2)
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 فليس بني اهلل وبني عباده مسافة حتى يقطعوها بأجسادهم للقائه. 

بد النفيس مع اهلل، كلام حتقق له اللقاء به، ولذلك ربط  ولذلك كلام حتقق حضور الع

 اهلل تعاىل اللقاء باملجاهدة.

أما ارتباط اللقاء بغري املؤمنني، أو باخللق مجيعا يف النشأة األخرى، فذلك ألهنا دار  

احلقائق، ال دار االختبار، واللقاء حينها ليس بالرضورة يكون لقاء سعيدا، بل قد يكون  

العقوبة والعذاب، ذلك أن اهلل تعاىل يتوىل حساب عباده عن جرائمهم؛ فيمتلئون  ممثال لقمة  

أملا وحزنا، ال عىل جرائمهم وحدها، وإنام عىل فوات حظهم من رهبم.. ذلك أنه بدل أن  

يتجىل هلم رحيام لطيفا كريام شكورا، جتىل هلم بغضبه وانتقامة وسخطه، وكان يف إمكاهنم  

 أن يتفادوا ذلك. 

ملعاين هي نفسها التي يقصدها علامء السلوك والتزكية، فهم أورع وأعرف  وهذه ا

باهلل من أن يشبهوه بخلقه، أو يعتقدوا أن يف وصاله أي شائبة حسية، ولذلك حُتمل كل  

 تعابريهم عىل ذلك. 

)احلجاب بني العبد واهلل:   ومن ذلك ما عرب عنه بعضهم يف تعريف احلجاب بقوله:

، وليس العرش والكريس، وإنام هو ظنك وأنانيتك، فانتزعهام  هو ليس السامء واألرض

  (1) اهلل(إىل  لتصل 

  (2) )احلجاب: انطباع الصور الكونية يف القلب املانعة لقبول جتيل احلق(وقال آخر:  

  (3) ( احلجاب هو جهالة النفس بنفسها وغفلتها عنها وقال آخر: )

 
 .323حممد بن املنور، أرسار التوحيد يف مقامات أبو سعيد، ص ( 1)

 0 57كامل الدين القاشاين، اصطالحات الصوفية، ص ( 2)

 ( )بترصف 460،461ص  4الربوسوي، تفسري روح البيان، ج إسامعيل حقي ( 3)
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)احلجاب: هو العبد ال غري. فام مل خيل العبد من مراد نفسه كلية، ال يكون    وقال آخر:

 (1) الرب مراده(

)احلجب: هي يف احلقيقة، عدم املناسبة بني الطالب واملطلوب، فتبديل   وقال آخر: 

 (2)الصفات تقرب املناسبة(

ه  )ال تعتقد أن احلجب أمور حسية، وال أن البعد بعد مسافة كام يفهم وقال آخر:

فإنه تعاىل منـزه عن البعد والقرب احلسيني، ومنـزه عن اجلهة واملكان والزمان،   ؛ البعض

 (3)وغري ذلك من سامت احلدوث(

)ما حجبك عن اهلل موجود معه إذ ال يشء معه، ولكن حجبك عنه توهم    وقال آخر: 

  (4)وجود معه(

، وال يعرف  )حجاب العبد منه وليس يدري، وذلك أنه يرى ربه بقلبه  وقال آخر: 

ويف اآلخرة يعرف أنه هو بال شك،   ، أنه هو، ويقول عن كل يشء بدا له: اهلل بخالف ذلك

  (5)وإن توالت عليه التجليات أبد اآلبدين ودهر الداهرين(

: )احلجب السبعة التي  وفصل آخر يف ذكر احلجب احلائلة بني العبد وربه، فقال

والثالث:  . والثاين: علمه.. فاحلجاب األول: عقله. : عز وجلحتجبه ] العبد [ عن ربه 

فالعقل  .  والسابع: مشيئته. .  والسادس: إرادته..  واخلامس: نفسه. .  والرابع: خشيته..  قلبه. 

ة بإغفاهلا عن  باشتغاله بتدبري الدنيا، والعلم بمباهاته مع األقران، والقلب بالغفلة، واخلشي

 
 .33ص  1أمحد الرسهندي، مكتوبات اإلمام الرباين، ج ( 1)

 38والسلوك اىل ملك امللوك، ص  قاسم اخلاين احللبي، السري( 2)

 . 20،21والسلوك إىل ملك امللوك، ص  قاسم اخلاين احللبي، السري( 3)

 .141 ونشأة الطريقة الشاذلية، ص د. بولس نويا، ابن عطاء اهلل( 4)

 .37عبد الوهاب الشعراين، كشف احلجاب والران عن وجه أسئلة اجلان، ص ( 5)
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موارد األمور عليها، والنفس ألهنا مأوى كل بلية. واإلرادة إرادة الدنيا واإلعراض عن  

 (1)اآلخرة، واملشيئة بمالزمة الذنوب(

وهذه    ،)احلجب ثالثة: حجاب النفس، وحجاب اخللق، وحجاب الدنيا   وقال آخر: 

اصة وهي: مشهد  الثالثة هي احلجب العامة، وهناك ثالثة حجب تسمى: باحلجب اخل

  (2)الطاعة، ومشهد الثواب، ومشهد الكرامة(

فمن حجب يف دنياه  ..  احلجاب حجابان: حجاب غفلة، وحجاب كفر )  وقال آخر:

  (3)ومن حجب يف دنياه بالكفر، حجب يف النار بالغضب( ،بالغفلة حجب يف اجلنة بالرمحة 

ما دمت ترى   .)اخللق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب عن ربك. وقال آخر:

   (4) اخللق ال ترى نفسك، وما دمت ترى نفسك ال ترى ربك(

كل   . واآلخرة حجاب عن رب الدنيا واآلخرة.  ، : )الدنيا حجاب عن اآلخرةوقال

 (5)خملوق حجاب عن اخلالق عز وجل. مهام وقفت معه فهو حجاب(

احلق هي أربع: النفس، واهلوى، والشيطان،  حجاب اخللق عن ) وقال آخر:

  (6)والدنيا(

فالظلامين: من العبد كاألخالق  . احلجاب نوعان: ظلامين ونوراين. ) وقال آخر: 

الذميمة، واألعامل القبيحة، واالعتقادات الفاسدة، والعالئق الدنياوية، واألشغال  

 
 .102سهل بن عبد اهلل التسرتي، تفسري القرآن العظيم، ص ( 1)

 .365د. قاسم غني، تاريخ التصوف يف اإلسالم، ص ( 2)

 . 1529التفسري، ص أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق ( 3)

 .18ظهري الدين القادري، الفتح املبني فيام يتعلق برتياق املحبني، ص ( 4)

 .97عبد القادر الكيالين، الفتح الرباين والفيض الرمحاين، ص ( 5)

 .32عز الدين بن عبد السالم، حل الرموز ومفاتيح الكنوز، ص ( 6)
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ر حجاب األفعال،  واحلجاب النوراين: من الرب يعني أن اآلثا . الصورية وغريها.

  (1) واألفعال حجاب الصفات، والصفات حجاب الذات( 

وهكذا يذكرون أن االقتصار عىل بعض أوصاف اهلل أو أسامئه احلسنى قد يكون  

حجابا بني العبد وبني ربه، ألن ذلك قد يكون تابعا للمزاج واهلوى، ال حلقيقة الواقع..  

 واألصل أن ُيعرف اهلل كام هو ال كام نريد. 

إىل   )اللطف حجاب عن اللطيف، يعني: نظرك قد عرب عن ذلك بعضهم، فقال: و

اللطف وتقيدك به حجاب لك عن ذاته تعاىل، فإذا كانت صفاته حتجبك عن ذاته وتقيدت  

 (2)هبا، فكيف بصفاتك ؟ فافهم الطريق وأزل عن قلبك عقبات التعويق(

ومثل ذلك نزهوا وصال اهلل تعاىل أو لقاءه من كل مقتضيات احلس، وقد قال  

  (3) )االتصال: هو مكاشفات القلوب ومشاهدات األرسار(بعضهم معربا عن ذلك: 

)االتصال: هو أن ينفصل برسه عام سوى اهلل، فال يرى برسه بمعنى   وقال آخر: 

 (4)التعظيم غريه، وال يسمع إال منه(

  (5) تصال: هو أن ال يشهد العبد غري خالقه()اال  وقال آخر:

اهلل تعاىل حتى يموت، فال ينقطع سريه إال  إىل    )إن السالك ال يزال سائرا    وقال آخر: 

باملوت، فليس يف هذه احلياة وصول يفرغ معه السري وينتهي، وليس ثمة اتصال حيس بني  

حلول واحتاد، وإنام حقيقية األمر  ذات العبد وذات الرب، فاألول تعطيل واحلاد، والثاين 

 
 .305عبد احلميد التربيزي، البوارق النورية، ص ( 1)

 .65هباء الدين النقشبندي، مقامات قطب دائرة الوجود، ص ( 2)

 .245ص ( 5عمر السهروردي، عوارف املعارف )ملحق بكتاب احياء علوم الدين للغزايل، ج ( 3)

 0 108أبو بكر الكالباذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، ص ( 4)

 .87نهج املقربني، ص حممد بن حسن السمنودي، حتفة السالكني وداللة السائرين مل( 5)
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تنحية النفس واخللق عن الطريق، فإن الوقوف معهام هو االنقطاع، وتنحيتهام هو  

  (1) االتصال(

)معنى االتصال باحلق: االنقطاع عام دون احلق.. وليس املراد باالتصال    وقال آخر: 

يف حق اهلل تعاىل كفر،  اتصال الذات بالذات، ألن ذلك إنام يكون بني اجلسمني وهذا التوهم  

 (2) بل مقدار انقطاعهم عن غري احلق اتصاهلم باحلق(

)الذي ألقى السمع لإلصغاء، وفتح البصرية   وبناء عىل هذا عرفوا الواصل بأنه

للنظر، فانقلبت حروف األكوان يف رس استامعه نذيرا  وحكام  ومواعظ، فهو يف رياض  

 (3)متة، وأزهار احلكم الباطنة والظاهرة(التدبري بني حدائق املواعظ الناطقة والصا 

  (4))الواصل: هو من غاب عن وجوده واتصل شهوده(  وقال آخر:

 (5) (الواصل: هو من مل تشغله عن اهلل روضات اجلناتوقال آخر: )

إىل   )الواصلون يف ثالثة أحرف: مههم اهلل، وشغلهم اهلل، ورجوعهم  وقال آخر: 

 (6)اهلل(

اهلل تعاىل: هو الذي ختىل عن أوصافه الذميمة وحتىل  إىل  )الواصل  وقال آخر:

  (7) باألوصاف احلميدة(

نور األنوار،  إىل  ن الواصلني مل يقفوا مع شهود األنوار، بل نفذواإ) وقال آخر: 

 
 . 146، 145ص  6د. أمحد الرشبايص، موسوعة أخالق القرآن، ج ( 1)

 .4، 3قطب الدين البكري الدمشقي، الرسالة املكية يف الطريقة السنية، ص ( 2)

 . 120، 119أمحد أبو كف، أعالم التصوف اإلسالمي، ص ( 3)

 . 20ابن عريب، رسالة يف احلكم اإلهلية، ص ( 4)

 ( )بترصف 34مايض أبو العزائم، رشاب األرواح، ص حممد ( 5)

 .207عبد اهلل اليافعي، نرش املحاسن الغالية يف فضل املشايخ الصوفية أصحاب املقامات العالية، ص ( 6)

 .21حممد بن حسن السمنودي، حتفة السالكني وداللة السائرين ملنهج املقربني، ص( 7)
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 (1) إهنم واقفون مع األنوار مفتقرون إليها مملوكون يف يدها(بخالف السائرين، ف

هذا جوايب عىل أسئلتكـ  أهيا املريد الصادقـ  فاسع ألن تقطع كل احلجب التي حتول  

بينك وبني ربك، لتذوق حالوة الوصال؛ فليس هناك أسعد ممن ظفر بربه، وليس هناك 

احلقيقية التي ال متاثلها جنة يف الدنيا وال يف  أشقى ممن حجب عنه.. فالوصال هو اجلنة 

 اآلخرة.. واحلجاب هو النار املطلعة عىل األفئدة؛ فاحذر أن حترقك بلهيبها. 

 
 .64ص  1إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ج ( 1)
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 الرشيعة واحلقيقة 

كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام يرد يف كتب التزكية والسلوك من التفريق  

لة أسمى من الرشيعة، وعن مدى رشعية ذلك،  بني الرشيعة واحلقيقة، واعتبار احلقيقة مرح

ْلنىاكى   ﴿خاصة إذا كان املراد بالرشيعة هو ما أنزله اهلل تعاىل من أحكام، كام قال تعاىل:   عى ُثمَّ جى

ْعلىُمونى  ِذينى الى يى اءى الَّ تَّبِْع أىْهوى الى تى ا وى بِْعهى اتَّ ٍة ِمنى اأْلىْمِر فى يعى ِ ىلى رشى   ﴿، وقال: [18]اجلاثية:  ﴾عى

ْينىا إِلىْيكى  الَِّذي أىْوحى ا وى ىصَّ بِِه ُنوح  ا وى يِن مى ُكْم ِمنى الدِّ عى لى ى  [ 13]الشورى:    ﴾رشى

ما كنت أدعوك إليه دائام من عدم أخذ املعاين من  إىل  وجوابا عىل سؤالك أدعوك 

األلفاظ؛ فتقع فيام وقع فيه أولئك احلرفيون الذين راحوا حيكمون عىل الناس، ويكفروهنم،  

 دعوهنم، ألجل كلامت مل يفهموها، وإنام اختلطت عليهم بغريها. ويب

ومثل ذلك كلامت احلقيقة والرشيعة، ومثلها كلمة الطريقة التي ترد يف كتب التزكية،  

والتي ال ُيراد منها يف اصطالحهم وضع رشيعة جديدة خمالفة لرشيعة اهلل تعاىل؛ فمعاذ اهلل  

تدل عليه كلمة أكثر حكامئهم تلك املراتب التي   أن يذكروا ذلك، وإنام مرادهم بحسب ما 

عوام، وخواص، وخواص خواص.. وهي  إىل  وردت يف الرشيعة، والتي تصنف الناس

 تصنيفات تشهد هلا النصوص املقدسة وتدل عليها، كام ذكرت لك ذلك يف رسائل سابقة. 

مل  وهلذا؛ فإهنم يقصدون بالرشيعة، أو مرتبة اإلسالم، تلك املرحلة التي تش

املسلمني مجيعا، والذين قد يكتفون باحلد األدنى من اإلسالم.. ورس اختيار هذا االصطالح  

بالنسبة هلم هو الداللة عىل أن هؤالء العوام حتى لو قرصوا يف فعل املستحبات إال أهنم  

 بسلوكهم مل خيرجوا عن الرشيعة، وإنام هم يطبقوهنا، ولو يف مرتبتها الدنيا.  

اهلل تعاىل،  إىل    ة أو مرتبة اإليامن، تلك املرتبة التي تسري فيها النفسويقصدون بالطريق
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 مثلام رشحته لك بتفصيل يف رسائيل إليك حول النفس اللوامة. 

ويقصدون باحلقيقة، أو مرتبة اإلحسان، تلك املرتبة التي تتحقق فيها النفس  

إىل    من عامل النفس اللوامة باألخالق العالية، واألذواق الرفيعة، واملعارف السامية، لتتحول  

 عامل النفس املطمئنة الراضية. 

وهذه املراتب مجيعا، ال تشمل الرشائع الظاهرة فقط، وإنام تشمل كل ما يتعلق  

بالدين من أخالق وعقائد.. ولذلك؛ فإن السلوك الذي ُيامرسه املؤمن يف مرحلة الرشيعة،  

احلقيقة.. ذلك أنه يف تلك املراتب يكون أرقى، ولذلك  ليس هو نفسه يف مرحلة الطريقة أو  

فإن معايص املقربني ختتلف عن معايص أهل اليمني وغريهم ممن هم دوهنم أو فوقهم، كام  

 يقال: )حسنات األبرار سيئات املقربني( 

ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الرشيعة تشمل اجلميع، وختصيصها   هذا إذا فهمت

باملرتبة الدنيا ال يعني احتقارا هلا، بل يدل عىل ما ذكرته لك من أن املطبقني هلا ال خيرجون  

عن الرشيعة، وهلذا، فإن اإلسالم مع كونه االسم الذي يدل عىل الرشيعة بكل معانيها 

ملىَّا  ﴿  قال:  وتفاصيلها إال أن اهلل تعاىل  لىكِْن ُقوُلوا أىْسلىْمنىا وى ْ ُتْؤِمنُوا وى نَّا ُقْل ملى اُب آمى ِت اأْلىْعرى الى قى

ُن يِف ُقُلوبُِكمْ  يامى ْدُخِل اإْلِ  [ 14]احلجرات:    ﴾يى

وهذا يدل عىل أن مرتبة اإليامن أعظم من مرتبة اإلسالم، وهلذا ذكر أهنا املرتبة التي  

النفس بخالف مرتبة اإلسالم، والتي قد يكتفي فيها املسلم   تتعمق فيها حقائق اإليامن يف 

 بظواهر الرشيعة دون بواطنها وحقائقها. 

مرتبة اإلحسان أعىل من مرتبة اإليامن، ووصفها   وهلذا أيضا اعترب رسول اهلل 

يف تعريف   بحال نفسية تعرتي املسلم حينها، وهو مراقبة اهلل ومشاهدته، كام قال 
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 (1)(بد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، فهو يراك اإلحسان: )أن تع

ووجه احلاجة إليها، واملصطلحات   ، أرسار هذه األقسامبعض احلكامء وقد وضح 

املرتبطة هبا، فقال: )األعامل عند أهل الفن عىل ثالثة أقسام: عمل الرشيعة، وعمل الطريقة،  

وعمل احلقيقة، أو تقول عمل االسالم، وعمل اإليامن، وعمل األحسان، أو تقول عمل  

البداية، وعمل   العبادة، وعمل العبوديه، وعمل العبودة، أي احلرية، أو تقول عمل أهل 

 (2) أهل الوسط، وعمل أهل النهاية(

بعد أن رسد هذه املصطلحات للتعبري عن مراحل السري، ذكر التعريفات املرتبطة هبا،  و

والتي تدل عىل املقصد منها، فقال: )فالرشيعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، واحلقيقة أن  

والطريقة إلصالح الضامئر، واحلقيقة  تشهده، أو تقول الرشيعة إلصالح الظواهر، 

 (3)  إلصالح الرسائر(

ثم فصل املامرسات املرتبطة بكل جهة، فقال: )واصالح اجلوارح بثالثة أمور بالتوبة  

والتقوى واالستقامة، واصالح القلوب بثالثة أمور باإلخالص والصدق والطمأنينة،  

عرفة، أو تقول إصالح الظواهر  واصالح الرسائر بثالثة أمور باملراقبة واملشاهدة وامل

باجتناب النواهي وامتثال األوامر، واصالح الضامئر بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع 

الفضائل، واصالح الرسائر وهي هنا األرواح بذهلا وانكسارها حتى تتهذب وترتاض  

 (4) األدب والتواضع وحسن اخللق(

  ىمقام حتإىل  ال: )وال يصح االنتقال ثم بني ارتباط هذه املراحل بعضها ببعض، فق

 
 ( 144/ 6) صحيح البخاري( 1)

 .5، إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم، ص ابن عجيبة( 2)

 .5، إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم، ص ابن عجيبة( 3)

 .5، إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم، ص ابن عجيبة( 4)
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عمل الطريقة حتى حيقق  إىل  حيقق ما قبله، فمن أرشقت بدايته أرشقت هنايته، فال ينتقل

بأركاهنا   ىعمل الرشيعة وترتاض جوارحه معها بأن حيقق التوبة برشوطها وحيقق التقو

يف أقواله وأفعاله وأحواله، فإذا تزكي   وحيقق االستقامة بأقسامها وهي متابعة الرسول 

عمل الطريقة الباطنة، وهي  إىل  الظاهر وتنور بالرشيعة انتقل من عمل الرشيعة الظاهرة 

التصفية من أوصاف البرشية.. فإذا تطهر من أوصاف البرشية حتىل بأوصاف الروحانية،  

 (1)  (وهي األدب مع اهلل يف جتلياته التي هي مظاهره

السالك  ا، فإن الطريقة هي املرحلة الوسطى يف السلوك، والتي خيرج هبا وبناء عىل هذ

إىل   ، أو هي املرحلة التي ينتقل فيها من رعاية جوارحههمخصوص إىل  الناسمن عموم 

اسم اإليامن،  إىل  رعاية قلبه، أو هي املرحلة التي ال يكتفي فيها باسم اإلسالم، وإنام ينتقل 

لىكِْن ُقوُلوا أىْسلىْمنىا ﴿ تعاىل: ذلك قوله إىل  كام أشار ْ ُتْؤِمُنوا وى نَّا ُقْل ملى اُب آمى ِت اأْلىْعرى الى ملىَّا   قى وى

ُن يِف ُقُلوبُِكمْ  يامى ْدُخِل اإْلِ  [ 14]احلجرات:    ﴾يى

الثالثة، بل هي مراحل يف التعمق يف التحقق  املفردات هذا ال تنافر بني هذه  وبناء عىل 

 بالدين، ال عىل مستوى اجلوارح فقط، بل عىل مستوى الكيان كله. 

عن معنى الرشيعة، والطريقة، واحلقيقة، وهل هناك تنافر بينها،  بعض احلكامء  وقد سئل  

  وكان مما أجاب به قوله: )إّن الرشيعة هي عبارة عن األحكام املنزلة عىل سيدنا حممد 

اْنتىُهوا﴿املستفادة من قوله تعاىل:   نُْه فى ىاُكْم عى ا هنى مى ُسوُل فىُخُذوُه وى اُكُم الرَّ ا آتى مى [،  7]احلرش:    ﴾   وى

والطريقة عبارة عن تطبيق تلك األحكام عىل أعامل املكّلف، ظاهرا وباطنا، تطبيقا حمكام،  

واتَّقوا  ﴿واحلقيقة هي ما حيصل للمريد من املعارف والعلوم الناشئة عن أعامله، قال تعاىل:  

لُِّمُكُم اهلُل  [، وإذا ال تنافر هبذا االعتبار، إّنام هي ألفاظ منها ما وضع  282]البقرة:    ﴾   اهللى وُيعى

 
 .5، إيقاظ اهلمم رشح متن احلكم، ص ابن عجيبة( 1)
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لتدل عىل األحكام املجّردة باصطالح، ومنها ما وضع لتدل عىل العمل هبا، ومنها ما وضع  

  (1)لتدّل عىل النتائج احلاصلة عن ذلك العمل، وإذا حققت مل جتد هناك إالّ الرشيعة(

 عىل هذا املعنى كل احلكامء، عىل اختالف بينهم يف بعض املصطلحات، وال  وقد عرب 

)التحقق هو  مشاحة يف االصطالح، وقد قال بعضهم يف تعريف التحقق املرتبط باحلقيقة: 

وال   ،فال حيتجب املحقق باحلق عن اخللق ،شهود احلق يف صور أسامئه التي هي األكوان

 (2)باخللق عن احلق(

  (3) )التحقق: هو وقوف القلب بدوام االنتصاب بني يدي من آمن به(  وقال آخر:

 (4))التحقيق: هو مشاهدة األرواح(وقال آخر يف تعريف التحقيق:  

 (5)()التحقيق: تكلف العبد الستدعاء احلقيقة، جهدة وطاقته   وقال آخر:

)التحقيق: تلخيص مصحوبك من احلق، ثم باحلق، ثم يف احلق، وهذه   وقال آخر:

.  أن ال خيالج علمك علمه.  أما درجة تلخيص مصحوبك من احلق:.  أسامء درجاته الثالث. 

وأما الدرجة الثالثة: فأن ال يناسم رسمك  .  أما الدرجة الثانية: فأن ال ينازع شهودك شهوده.

 (6) رات، وتفنى اإلشارات(سبقه، فتسقط الشهادات، وتبطل العبا 

املعرفة باهلل التي ال تدركها احلواس بتخليص  إىل    )التحقيق: هو الوصول  وقال آخر:

املرشب من احلق باحلق يف احلق، حتى تسقط الشهادات، وتبطل العبارات، وتفنى  

 
 .154يف األجوبة واملسائل، نقال عن: صفحات مطوية يف التصوف اإلسالمي، ص ، أعذب املناهلابن عليوة( 1)

 0 156كامل الدين القاشاين، اصطالحات الصوفية، ص ( 2)

 .43د. عبد املنعم احلفني، معجم مصطلحات الصوفية، ص ( 3)

 . 380أبو عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية، ص ( 4)

 .336ف، ص الرساج الطويس، اللمع يف التصو( 5)

 . 130، 129عبد اهلل اهلروي، منازل السائرين، ص ( 6)



 

407 

 

 (1)اإلشارات(

عاله  )التحقيقات: هو أن يتحقق بأن العقل الكامل أدناه ترك الدنيا، وأ وقال آخر:

ألهنا خملوقة هلل تعاىل، واملخلوق ال   ألنه ال حتيط به الفكرة،  ترك التفكر يف ذات اهلل تعاىل، 

ُروا  ﴿ يعرف حقيقة نفسه فكيف يعرف حقيقة خالقه وكنهه ؟ فيتحقق بقوله تعاىل:  ا قىدى مى وى

ْدِرِه  هللا قَّ قى ل والفكر، وال  فيطلب معرفة اهلل من اهلل باهلل، ال من العق  ، [91]األنعام:  ﴾ حى

  (2) بالعقل والفكر(

)الفرق بني املتحقق واملتخلق: أن   وقال آخر يف التفريق بني التحقق والتخلق:

املتخلق هو الذي يكتسب فضائل األخالق واألوصاف احلميدة تكلفا  وتعمال  وجيتنب  

جعله اهلل مظهرا   واملتحقق هبا: هو الذي . الرذائل والذمائم، فله من األسامء اإلهلية آثارها.

 (3) ألسامئه وأوصافه وجتىل فيه، فمحا رسوم أخالقه وأوصافه(

)عبد احلق: هو الذي جتىل له احلق،  احلق تعاىل: إىل  وقال آخر يف بيان حقيقة النسبة

ألنه الثابت الواجب القائم   يرى احلق يف كل يشء،  ، فعصمه يف أفعاله وأقواله عن الباطل

ى ، باطل زائل ثابت به، بل يراه يف صور احلق حقا ، والباطل  بذاته، واملسمى بالِسوى

 (4)باطال (

)احلقائق: هي ما يستقر يف قلبك، أنه ال ضار وال نافع   وقال آخر يف تعريف احلقيقة: 

  (5)وال معطي وال مانع إال اهلل 

 
 .  171عبيدة بن أنبوجه التيشيتي، ميزاب الرمحة الربانية يف الرتبية بالطريقة التيجانية، ص ( 1)

 .34حممد بن اهلاشمي التلمساين، رشح شطرنج العارفني، ص ( 2)

 .137كامل الدين القاشاين، اصطالحات الصوفية، ص ( 3)

 .119ص  ،اصطالحات الصوفية( 4)

 . 157ص 1أمحد الكمشخانوي النقشبندي، جامع األصول يف األولياء، ج ( 5)
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الغيوب،  : )احلقائق: هي املعاين القائمة بالقلوب، ما اتضح فيها وانكشف من  وقال

 (1) وهي منح من اهلل وكرامات(

التحقق بنور التجيل فعليا  أو وصفيا  أو ذاتيا ،  إىل  )احلقيقة: هي الوصول وقال آخر:

 (2)وأعالمها شواهد حتققها برفع الشبهات والوساوس(

)احلقائق: هي ما يقع من نكت اإلهلام باألمور العرفانية بالقلب،   وقال آخر: 

  (3)يتمكن منها. وهلا صورة يف النفس، وعبارة يف اخلارج(و

 (4)احلقيقة: هي حتلية الظاهر بظاهر الرشيعة، وتزيني الباطن بباطنها وقال آخر:)

  (5) )احلقيقة: وهي شهود الذات يف مظاهر األسامء والصفات(   وقال آخر:

اهلل تعاىل إجيادا، وإمدادا سواء  إىل  )احلقيقة: هي نسبة املخلوقات كلها  وقال آخر:

كانت ذوات أو صفات أو أحوال أو أفعال من كل خملوق من املخلوقات.. وهذا هو توحيد  

  (6) األفعال: ال فاعل يف احلقيقة إال اهلل(

)احلقيقة: هي أرسار الرشيعة ونتيجة الطريقة، فهي علوم ومعارف   قال آخر: و

  (7) حتصل لقلوب السالكني بعد صفائها من كدرات الطباع البرشية(

)احلقائق: هي ما يرد عىل قلب العارف من جتليات العلوم واحلكم   وقال آخر:

رة تكون كشفا  بغيب كان أو  واملعارف، فتارة تكون علوما ، وتارة تكون حكام  ومعارفا ، وتا 

 
 .121أمحد بن حممد بن عباد، املوارد اجللية يف أمور الشاذلية، ص ( 1)

 .51فخر الدين العراقي، اللمعات العادلية يف برزخ النبوية، ص ( 2)

 . 281، 280العطائية، ص أمحد زروق، رشح احلكم ( 3)

 ( )بترصف 69ص  1أمحد الرسهندي، مكتوبات اإلمام الرباين، ج ( 4)

 .53 صعبد احلميد التربيزي، البوارق النورية، ( 5)

 . 6، 5عبد الغني النابليس، عذر األئمة يف نصح األمة، ص ( 6)

 . 116أمحد الصاوي، حاشية أمحد الصاوي عىل رشح اخلريدة البهية، ص ( 7)
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  (1)سيكون(

)احلقيقة: هي أن ترى اهلل هو املترصف يف خلقه: هيدي، ويضل، ويعز،   وقال آخر: 

  (2)ويذل، ويوفق، وخيذل، ويويل، ويعزل، وينصب(

)احلقيقة: ال تكون إال بعد االغرتاف من عني الرشيعة، فإن احلقيقة نتائج    وقال آخر: 

  (3) حقق عن األرسار التي ال حتيط هبا الفهوم(العلوم، وهبا يرتجم امل

)احلقيقة: هي املطلوب من كل يشء، التي ال يراد من الِشء سواها، وال    وقال آخر: 

 (4) يقصد إال عالها(

فهذه كلامهتم ـ أهيا املريد الصادق ـ وقد تعمدت ذكرها لك يف هذا املوقف، مثل ذكر  

الذين ال هّم هلم إال ثلب أعراض الصاحلني  غريها يف مواقف أخرى، لرتد عىل أولئك 

 واإلساءة إليهم من غري تكليف أنفسهم بالبحث يف مقوالهتم، أو النظر يف كتبهم. 

لكن ذلك ال يعني عصمتهم، أو عصمة كل من اتبعهم، أو ادعى النسبة إليهم؛ ففي  

لرشيعة  كل حمل يوجد الطيب واخلبيث، والصادقون والكاذبون، فذلك ذكر من يفصل بني ا

واحلقيقة، ويدعي أن الرشيعة حجاب عن احلقائق، وأن املتحقق هو الذي يرفضها، وقد  

  )وصلوا.. ولكن قال بعضهم يف الرد عىل هذا، ملن ذكر له أن من الواصلني من يقول هذا: 

 سقر( إىل 

الرشيعة بدعوى احلقيقة لقب  إىل  وقد أطلق احلكامء عىل تلك الظواهر التي تيسء 

 امات[ ]الشطح والط

 
 .299ص  2أمحد بن عجيبة، إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم، ج ( 1)

 . 192ص  1أمحد الكمشخانوي النقشبندي، جامع األصول يف األولياء، ج ( 2)

 .7عبد املجيد الرشنويب، رشح تائية السلوك إىل ملك امللوك، ص ( 3)

 .15الشاذلية اليرشطية، ص حممود أبو الشامات اليرشطي، اإلهلامات اإلهلية عىل الوظيفة ( 4)
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  الدعاوي الطويلة العريضة يف العشق ، أوهلام )الشطح صنفني من الكالم ويقصدون ب

دعوى االحتاد  إىل  تعاىل، والوصال املغني عن األعامل الظاهرة، حتى ينتهى قوم  هلل مع ا

وارتفاع احلجاب، واملشاهدة بالرؤية واملشافهة باخلطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا  

 (1)(كذا

عظيم رضره يف العوام، حتى ترك مجاعة من أهل  حكموا عىل هذا الكالم بأنه )وقد 

الفالحة فالحتهم، وأظهروا مثل هذه الدعاوي، فان هذا الكالم يستلذه الطبع، إذ فيه  

البطالة من األعامل مع تزكية النفس بدرك املقامات واألحوال، فال تعجز األغبياء عن  

كلامت خمبطة مزخرفة، ومهام أنكر عليهم ذلك مل  دعوى ذلك ألنفسهم، وال عن تلقف 

يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم واجلدل، والعلم حجاب، واجلدل عمل  

النفس. وهذا احلديث ال يلوح إال من الباطن بمكاشفة نور احلق. فهذا ومثله مما قد استطار  

من    هللنه فقتله أفضل يف دين ايف البالد رشره وعظم يف العوام رضره حتى من نطق بِش ء م 

 (2)  (إحياء عرشة 

كلامت غري مفهومة هلا ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة  ؛ فهو )الصنف الثاين وأما 

وليس وراءها طائل، وذلك إما أن تكون غري مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط يف  

ا هو األكثر. وإما أن  عقله وتشويش يف خياله لقلة إحاطته بمعنى كالم قرع سمعه، وهذ

تكون مفهومة له ولكنه ال يقدر عىل تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل عىل ضمريه، لقلة ممارسته  

للعلم وعدم تعلمه طريق التعبري عن املعاين باأللفاظ الرشيقة، وال فائدة هلذا اجلنس من  

أن يفهم منها    الكالم إال أنه يشوش القلوب ويدهش العقول، وحيري األذهان، أو حيمل عىل 

 
 . 1/61إحياء علوم الدين، ( 1)

 . 1/61إحياء علوم الدين، ( 2)
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 (1) ( معانى ما أريدت هبا، ويكون فهم كل واحد عىل مقتَض هواه وطبعه

أمور  إىل  رصف ألفاظ الرشع عن ظواهرها املفهومة ؛ فيقصدون هبا ) وأما الطامات 

 (2) (األفهام فائدةإىل  باطنة ال يسبق منها 

ن  إعظيم، فحرام ورضره وقد حكموا عليها أيضا بأن هذا وكل ما هو من جنسه )

األلفاظ إذا رصفت عن مقتَض ظواهرها بغري اعتصام فيه بنقل عن صاحب الرشع، ومن 

غري رضورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتَض ذلك بطالن الثقة باأللفاظ، وسقط به منفعة  

الفهم ال يوثق به، والباطن ال ضبط  إىل  ن ما يسبق منهإ، فتعاىل وكالم رسوله  هللكالم ا

تتعارض فيه اخلواطر، ويمكن تنزيله عىل وجوه شتى، وهذا أيضا من البدع الشائعة  له، بل  

الغريب ومستلذة  إىل  العظيمة الرضر، وإنام قصد أصحاهبا اإلغراب، ألن النفوس مائلة 

 (3) (له

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر أن تكون من الذين يترسعون  

رمي املسلمني أو غريهم بام مل يفهموه، أو مل يطيقوا فهمه؛  إىل  يف أحكامهم، أو يسارعون

فلذلك إن وقع الشك يف قلبك يف أي أمر من األمور؛ فأمسك عليك لسانك، واسأل ربك  

احلق وأهله، واحذر من أن تنكر شيئا مل يصل إليه عقلك، قبل أن تتثبت  إىل  أن هيديك

  وترتوى وتتحقق. 

 
 . 1/61إحياء علوم الدين، ( 1)

 . 1/62إحياء علوم الدين، ( 2)

 . 1/62إحياء علوم الدين، ( 3)
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 والعبودية الربوبية  

كتبت إيلـ  أهيا املريد الصادقـ  تسألني عن الربوبية والعبودية، وحقيقتهام، وعالقتهام  

بالنفس املطمئنة والراضية، وطلبت مني ذكر املوقف الرشعي مما ورد يف بعض كتب التزكية  

 أو نسب إليها من املعاين التي ال تتوافق مع الرشيعة، كقول بعضهم:  

ــد حق   الرب حق والعب

 

 يا ليت شعري من املكلف  

 إن قلت عبد فذاك ميت  

 

 أو ـقلــت رب أـنى ـيـكـلف  

وجوابا عىل سؤالك الوجيه، والذي أبدأ فيه من ذكر تلك الشبهة التي عرضتها،   

 والتي قد ذكرت لك موقفي منها ومن أمثاهلا يف رسائل سابقة، وهو يتلخص يف أمرين: 

النصوص املقدسة باعتبارها احلكم األكرب لكل يشء، كام قال  إىل  العودة: أوهلام 

ُنوا أىطِيُعوا ا﴿ تعاىل:  ِذينى آمى ىا الَّ اأىهير ْعُتْم يِف   هلليى نىازى إِْن تى ُأويِل اأْلىْمِر ِمنُْكْم فى ُسولى وى يُعوا الرَّ
أىطِ وى

ُردروهُ   فى
ٍ
ء ْ ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمُن  هللا إىل    يشى الرَّ ْأِويال    هللونى بِا وى ُن تى أىْحسى رْيٌ وى لِكى خى اْليىْوِم اآْلِخِر ذى   ﴾ وى

 [ 59]النساء:  

وخاصة مع ما ورد فيها من اإلخبار عن التبديل والتغيري والدخن الذي يصيب  

 دخنا.   األديان بعد موت األنبياء واهلداة، والذي سامه رسول اهلل 

أمكن تأويله، أو إجياد خمرج صحيح  حسن الظن بمن وقع منهم اخلطأ إن  :وثانيهام 

 له، بناء عىل ما ورد يف النصوص املقدسة من حسن الظن باملسلمني املتمسكني بالدين.. 

وبذلك جيتمع األمران اللذان دعت إليهام الرشيعة، وأوهلام االكتفاء هبا، وثانيهام عدم  

 الفة هلا. الترسع يف الرد عىل املقوالت املختلفة إال بعد التأكد من كوهنا خم

ولذلك فإن تلك األبيات التي ذكرهتا، ومما هو من جنسها من الطامات والشطحات  
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التي ينبغي رفضها، والتحذير منها، فال حيتار أحد يف ربوبية الرب، وال يف عبودية العبد،  

إال إذا كان يف حكم املجنون الذي ال يؤاخذ بقوله، ومثله ذلك املجذوب صاحب احلال  

املستغرق فيها، والذي ال ينبغي أن يسجل كالمه يف الكتب، وال أن يعترب علام، فكيف يمكن  

 اعتباره دينا. 

   وهلذا رد بعضهم عىل تلك األبيات بقوله: 

 العـبد عـبد ـبدون شــــك 

 

 فكان حقا هو املكلف   

 وقبل موت قد كان حيا  

 

 حياة روح هبا ترشــف   

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الرب من أسامء اهلل احلسنى، والتي هلا   

 عالقة كبرية بالكون..  

ذلك أن ألسامء اهلل احلسنى دالالت خمتلفة منها ما يتعلق باأللوهية جمردة عن كل  

أو اسمه  العالقات، مثل اسمه القدوس، الذي يعني تنزيه اهلل تعاىل عن كل ما ال يليق به.. 

احلق، والذي يدل عىل الوجود والثبات، أو اسمه احلي والذي يدل عىل حياته، أو اسمه  

 املريد الذي يدل عىل إرادته.. وغريها من األسامء احلسنى الكثرية. 

ومنها ما يرتبط بالكائنات سواء منها ما كان يف هذا العامل ويف هذه النشأة أو يف غريها  

م الرزاق الذي يدل عىل رزق اهلل تعاىل للكائنات.. أو اسم  من العوامل والنشآت.. كاس

 الرحيم الذي يدل عىل رمحته هبا.. أو اسم اجلواد والذي يدل عىل كرمه وجوده املرتبط هبا. 

وعىل رأس هذه األسامء، واجلامع هلا مجيعا اسمه ]الرب[، أو ]رب العاملني[، فهو  

د أطلق اهلل تعاىل عىل املربوبية لقب  اسم يقتيض وجود مربوبني يكون ربا عليهم.. وق

ا﴿]العبودية[، كام قال تعاىل:   ْبد  مْحىِن عى اأْلىْرِض إِالَّ آيِت الرَّ اِت وى وى امى ْن يِف السَّ ]مريم:    ﴾ إِْن ُكلر مى

93 ] 
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وبذلك فإنه يمكن تقسيم الكون إىل: رب وعبيده، فكل ما عدا اهلل تعاىل هو عبد له،  

 طة بتلك العالقة هي من ضمن تلك الربوبية..  وكل األسامء احلسنى املرتب

ولذلك كان من ضمن ربوبية اهلل تعاىل لعباده رزقهم، ورمحتهم، واجلود عليهم،  

 وإغاثتهم وهدايتهم.. وغريها مما وردت األسامء احلسنى يف الداللة عليها. 

وذلك ال يعني ما يتومهه املتومهون من الرشك، باعتبار أن اخللق يقاسمون الرب  

الوجود؛ فذلك مستحيل.. فوجود اهلل وجود حقيقي ثابت أزيل.. ووجود غريه تبعي مرتبط  

 به، وهو يف كل حلظة حيتاج مددا منه، ولوال مدده بالوجود لظل يف طي العدم. 

ومن مقتضيات ربوبية اهلل تعاىل لعباده، أن يتعامل مع عباده بحسب قابلياهتم  

وهلل املثل األعىل ـ تشبه الرساج الذي ييضء عىل   واستعداداهتم.. وبذلك فإن الربوبية ـ 

الكائنات؛ فتختلف يف استقباهلا له بحسب استعداداهتا، فمنها ما يظهر باللون األخرض أو  

األصفر أو األمحر.. ومنها ما يظهر باللون األسود الذي ال يتلون بأي لون، ويبقى يف عامل  

يِف اأْلىْرِض ِقطىٌع  ﴿ذلك قوله تعاىل عن املاء الذي ينزل من السامء: إىل  الظلامت، كام يشري وى

اِحٍد    وى
ٍ
ء ى باِمى اٍن ُيْسقى رْيُ ِصنْوى غى اٌن وى نىِخيٌل ِصنْوى ْرٌع وى زى نَّاٌت ِمْن أىْعنىاٍب وى جى اٌت وى اِورى ُمتىجى

اٍت  يى لِكى آلى ىلى بىْعٍض يِف اأْلُُكِل إِنَّ يِف ذى ا عى هى ُل بىْعضى ُنفىضِّ ْعِقُلونى   وى ْوٍم يى  [ 4]الرعد:  ﴾ لِقى

وبذلك فإن الذي يؤثر الضاللة.. هو يف احلقيقة مل يقبل اهلدى اإلهلي.. وبذلك صار  

.. وكان اسم اهلل تعاىل املضل ليس املراد منه يف حقه سوى حرمانه  عدم تقبله ضاال بسبب 

 ختارها.اجلرب له عىل الضاللة، وإنام بإتاحة احلرية له ليبمن اهلداية، ال 

وهكذا يف مجيع األسامء احلسنى املرتبطة بالربوبية.. والتي ال يتحىل بكامهلا إال من  

حتقق بالعبودية.. فكلام تعمقت العبودية يف النفس، كلام أصبحت مثل املرآة الصقيلة  

 العاكسة التي تستقبل األنوار بكل شفافية وقوة، حتى تصبح أنوارا حمضة. 
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كال الوصفني: العبودية، والرساج.. ليدل عىل أن   سوله ولذلك مجع اهلل تعاىل لر

 رساج منري ييضء للخالئق، مل يكن إال بسبب حتققه بالعبودية املحضة هلل تعاىل. إىل  حتوله 

ى  ﴿ أرشف املقامات، فقال:  فقد وصفه اهلل تعاىل بالعبودية يف انى الَِّذي أىرْسى ُسْبحى

ْيال  ِمنى  ْبِدِه لى امِ بِعى نىا إِنَُّه ُهوى  إىل  املْىْسِجِد احْلىرى
اتِ ُه ِمْن آيى ُه لُِنِريى ْولى ْكنىا حى ارى املْىْسِجِد اأْلىْقَصى الَِّذي بى

ِميُع اْلبىِصريُ  ْبُد ا ﴿(، وقال: 1)االرساء: ﴾السَّ امى عى ُه ملىَّا قى أىنَّ ْيِه   هللوى لى اُدوا يىُكوُنونى عى ْدُعوُه كى يى

 ( 19)اجلن: ﴾لِبىدا  

ىا النَّبِير إِنَّا ﴿ كام وصفه بالرساح املنري الذي هو نتيجة للعبودية الكاملة، فقال:  اأىهير يى

ا )  نىِذير  ا وى ُمبىرشِّ  ا وى اِهد  ْلنىاكى شى اِعي ا 45أىْرسى دى ا  هلل اإىل    ( وى ا ُمنرِي  اج  رِسى ،  45]األحزاب:    ﴾ بِإِْذنِِه وى

46 ] 

املىنِيى ﴿ال:  ووصفه بعد ذلك كله بكونه رمحة للعاملني، فق مْحىة  لِْلعى ْلنىاكى إِالَّ رى ا أىْرسى مى   ﴾ وى

 [ 107]األنبياء: 

وكل هذه األوصاف نتيجة العبودية الكاملة.. ذلك أنه بقدر اكتامل العبودية بقدر ما  

 تتجىل فيها الربوبية وما حتمله من رمحة ولطف وكرم..  

ٍ أىْن ُيْؤتِيىُه   ﴿:  ولذلك نسب اهلل تعاىل املتحققني بالعبودية للربوبية، فقال انى لِبىرشى ا كى مى

ا يِل ِمْن ُدوِن ا  اهلل ُقولى لِلنَّاِس ُكوُنوا ِعبىاد  ةى ُثمَّ يى النرُبوَّ احْلُْكمى وى تىابى وى
انِيِّنيى    هللاْلكِ بَّ لىكِْن ُكوُنوا رى وى

باِمى ُكنُْتْم تىْدُرُسونى  تىابى وى
لُِّمونى اْلكِ  [ 79]آل عمران:   ﴾ باِمى ُكنُْتْم ُتعى

وورد يف احلديث القديس ما يدل عىل مدى استقبال العبودية ملعاين الربوبية، قال  

 :من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بِشء أحب إيل  : )إن اهلل قال

مما افرتضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه  

برصه الذي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يمِش هبا، وإن  الذي يسمع به و
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سألني ألعطينه، وإن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي عن قبض  

 (1) نفس املؤمن: يكره املوت، وأنا أكره مساءته( 
عن حتول سمع العبد وبرصه   فانظر ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف أخرب رسول اهلل 

سمع ربه وبرصه.. وذلك من غري حلول وال احتاد، وإنام هو انعكاس لربوبية  إىل  وغريمها 

 اهلل تعاىل عىل عبده الذي آثره عىل غريه.. فالعبودية مرآة للربوبية. 

نزهوا اهلل تعاىل عن احللول واالحتاد، كام   وهذا ما اتفق عليه مجيع احلكامء الذين

ذكرت لك ذلك يف رسائل سابقة، وهم متفقون عىل أن العبودية هي الرشف األعظم  

 للمؤمن، ألنه يتعامل فيها مع ربه بتسلميه املطلق، ولذلك ينال فضله املطلق. 

ا  )رتبة العبودية هي أكمل الرتب وأعالها، وأقرهبوقد قال بعضهم معربا عن ذلك:  

 (2)من اهلل وأدناها وأعظمها وسيلة إليه وأقواها وليس للخلق سواها(

واحلياء: وعنده  .  العبودية بناؤها عىل ستة: التعظيم: وعنده اإلخالص.):  وقال آخر 

والرجاء:  . واخلوف: وعنده ترك الذنوب.. واملحبة: وعندها الشوق.. اضطراب القلب. 

 (3)واهليبة: وعندها ترك االختيار( .وعنده متابعة الرسول، والتخلق بأخالقه. 

أوصاف العبودية أربعة هي: الفقر، والذل، والعجز، والضعف،  ): وقال آخر

  (4)والتحقق هبا أن تراها الزمة لك، فال تنفك عن النظر إليها يف حال من أحوالك(

صفة العبودية: أال ترى لنفسك ملكا ، وتعلم أنك ال متلك لنفسك رضا   ):  وقال آخر 

 
 ( 131/ 8البخاري )( 1)

 .14أمحد الرفاعي، احلكم الرفاعية، ص ( 2)

 . 249السلمي، حقائق التفسري، ص أبو عبد الرمحن ( 3)

 . 206أمحد زروق، رشح احلكم العطائية، ص ( 4)
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 (1)وال نفعا (

.  عالمة العبودية مخسة: أوهلا: أن يقيم بجهده عىل صحة عزيمته.): وقال آخر

والثالث: أن يعرف ما يف ضمريه  . والثاين: أن ال يميل بقلبه عن صحة إرادته وحسن نيته. 

.  ربه بام عاتب.إىل  والرابع: أن يفهم ما عاتبه ربه فريجع . من عيوبه فيداوهيا بدوائها.

ربه، لعلمه أنه ال نافع وال ضار  إىل  إذا ابتاله اهلل ببلية فطن وكاس وصرب ورجع   واخلامس:

  (2)غريه(

والرضا  .  االعتصام باهلل يف كل يشء.  العبودية مبنية عىل عرشة خصال: ):  وقال آخر 

إىل   واإلنابة. اهلل يف كل يشء. إىل  والفقر . والرجوع إليه يف كل يشء.. عن اهلل يف كل يشء.

واالستقامة  . اهلل يف كل يشء.إىل   واالنقطاع والصرب مع اهلل يف كل يشء.. . يف كل يشء.اهلل 

 (3)والتسليم له يف كل يشء(  اهلل يف كل يشء..إىل  والتفويض. باهلل يف كل يشء.

)أحسن ما يف تفسري العبودية، أن تقدر أن    ورضب آخر لذلك مثاال موضحا، فقال: 

فالعبد ال يملك    ،حتب أن يكون عبدك معك، فكن أنت مع موالك عبدا  اشرتيته باملك، فكام  

وال يمكنه مع قهرية سيده تدبري وال اختيار، وال يتزيـى   ،مع سيده شيئا  من نفسه وال ماله

اخلدمة، ويكون عند أمر سيده وهنيه، وإذا كان حاذقا فامها  عمل ما   إال بزي العبيد أهل 

غري ذلك من اآلداب املرضية  إىل    يده بأدنى إشارة،ن يأمره، ويفهم عن سأيريض سيده قبل  

 (4)يف العبيد املؤدبني(

يتحقق العبد بالعبودية إذا عاين أربعة أشياء: يرى األشياء كلها ملكا   ): وقال آخر 

 
 . 59أبو عبد الرمحن السلمي، طبقات الصوفية، ص ( 1)

 . 1345أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 2)

 197، 196أمحد الرفاعي، حالة أهل احلقيقة مع اهلل، ص ( 3)

 .15إىل حقائق التصوف، ص  أمحد بن عجيبة، معراج التشوف( 4)



 

418 

 

  (1)هلل، ومن اهلل ظهورها، وباهلل قيامها، وإليه مرجعها(

التعظيم واحلياء واخلوف والرجاء  مدار العبودية عىل ستة أشياء: ) : وقال آخر

ومن ِذْكر احلياء: يكون العبد عىل  . فمن ِذْكرالتعظيم: هييج اإلخالص. . واملحبة واهليبة. 

ومن ِذْكر الرجاء:   . ومن ِذْكر اخلوف: يتوب العبد من الذنوب. . خطرات قلبه حافظا.

 ومن ِذْكر املحبة: تصفو له األعامل.   . الطاعات.إىل  يتسارع

تصحيح العبودية: بمالزمة الفقر، والعجز، والضعف والذل هلل تعاىل.  ):  ر وقال آخ

 (2) وأضدادها أوصاف الربوبية، فاملك وماهلا، فالزم أوصافك وتعلق بأوصاف اهلل تعاىل(

العبادة أصلها ستة أشياء: التعظيم واحلياء واخلوف والرجاء واملحبة  ): وقال آخر

  (3) ت مل تتم له العبودية(واهليبة، فمن مل تتم له هذه املقاما 

حقيقة العبودية: هي مالزمة احلضور، وعدم الغيبة والغفلة، بالشهود  ): وقال آخر 

واملراقبة مع اهلل سبحانه وتعاىل، بحيث يكون العبد موجودا  باهلل تعاىل، متحركا  به ساكنا   

عنده، فجميع العامل عنده قائمون    كذلك   باحلس  أو  بالعقل  يدركه  يشء  وكل  ..به، متكلام  به 

باهلل تعاىل، عىل مثاله، بال شعور منه بالغري من حيث هو غريه ال بنفسه، فريى العوامل كلهم  

قائمني باهلل تعاىل، فاهلل حيركهم، واهلل يسكنهم، والكل أفعاله، واحلركات له، والسكنات  

 (4)والتغيري(  من حيث التصوير هم ليسوا هو  و،  التأثري  حيث   من   هم   فهو له، ال لنفوسهم..  

)إن العبودية  وذكر بعضهم الفرق بني أوصاف الربوبية وأوصاف العبودية، فقال: 

فأوصاف العبودية: الفقر والضعف   هلا أوصاف أربعة، والربوبية هلا أوصاف أربعة: 

 
 .88أبو عبد الرمحن السلمي، زيادات حقائق التفسري، ص ( 1)

 .75أمحد بن حممد بن عباد، خمطوطة املوارد اجللية يف أمور الشاذلية، ص ( 2)

 . 248أبو عبد الرمحن السلمي، حقائق التفسري، ص ( 3)

 .209األصالة واالقتباس، ص عبد القادر أمحد عطا، التصوف اإلسالمي يبن ( 4)
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وكلام حتقق السالك  . وأوصاف الربوبية: الغنى والقوة والقدرة والعزة.. والعجز والذلة. 

 (1)وصف من أوصاف العبودية أمده الرب بوصف من أوصاف الربوبية(ب

هذا جوايب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع لتهذيب نفسك وتزكيتها لتتحىل  

بعبوديتها لرهبا؛ فلن تتحقق بكامهلا املمكن هلا إال بقدر حتليها بتلك العبودية الرشيفة التي  

 املكارم. جتعلها مستعدة لكل 

ولن يعينك عىل ذلك مثل اقرتابك من تلك الرسج املنرية التي توفرت هلا كل أركان  

العبودية؛ فصارت مرائي صقيلة للحق، ال يمكن أن يعرف من دوهنا، وال أن يسري إليه أحد  

برونى ا﴿من غري أن يتبعها، كام قال تعاىل: 
بِبْ  هلل ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ اتَّبُِعويِن حُيْ ُكْم   ُكُم اهلل فى ْغِفْر لى يى وى

اهلل ِحيٌم   ُذُنوبىُكْم وى ُفوٌر رى  [ 31]آل عمران:  ﴾غى

إىل   ، ومن دعا فاسع ـ أهيا املريد الصادق ـ ألن تكون من السائرين خلف نبيك 

االهتداء هبم من أئمة اهلدى، واسع لئال يسبقك إليهم أحد.. فالقرب منهم قرب من اهلل،  

ورضاهم رضا اهلل؛ فكن معهم، وإياك أن يغرك األغيار؛ فتحجب عنهم،  وحمبتهم حمبة هلل، 

وبحجابك عنهم حتجب عن احلق.. فاحلق جعلهم هداة إليه، وال يمكن ملن أعرض عن  

 يشء. إىل    اهلداة أن يصل

فاجعل كل جهدك ألن ترشب من أحواض هدهيم يف الدنيا، لتسقى من نبع كوثرهم  

   يف اآلخرة.

 
 .16إبراهيم بن مصطفى املوصيل، منظومة مع رشحها يف التصوف، ص ( 1)
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب البحث عن املعارف الكربى للنفس املطمئنة، والتي 

اِضيىة  إىل  اْرِجِعي﴿جتعلها موصوفة بالرىض، كام قال تعاىل:  بِِّك رى ]الفجر:  ﴾رى

 ، وقد ركزنا فيه خصوصا عىل أمرين:[28

ـ تطهري تلك املعارف مما علق هبا من الدخن الذي أصاب كتب التزكية 1

والسلوك، بحيث اختلطت معارفها املستنبطة من املصادر املقدسة بغريها من 

املصادر األجنبية: إما ذات التوجه العقيل، كالفلسفة بمدارسها املختلفة، أو ذات 

التوجه اإلرشاقي والغنويص، والذي قد يظهر يف صورة كشف أو شهود أو 

 إهلام.

والطمأنينة، وهو مما يدخل   ان عالقة تلك املعارف بالرضا والسكينةيـ ب  2

يف أبواب املقاصد العقدية، والتي ال تكتفي فقط بتقرير احلقائق اإليامنية، وال 

الربهنة عليها مثلام يفعل املتكلمون، وإنام تضيف إليها أبعادها وآثارها النفسية، 

 وعالقتها بالسلوك والتزكية والرتبية.

ىل تعريف املؤمن بحقائق ذلك أن املعارف اإليامنية ال يقترص أثرها ع

تأثريه يف السلوك، ولذلك كان من عالمات صدق إىل  الوجود، وإنام يتعداه

 اإليامن رقي السلوك.
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