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   عامل حمقق وعاشق رباني اإلمام البوطي ...    

   الشيخ حممد جنيد الديرشوي

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على خري خلقه سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  
 وبعد: 

فال شك يف أن أستاذان اجلليل العالمة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي حفظه هللا تعاىل يعد واحداً من 
عديد من جوانب املعرفة اإلنسانية ومن أتثري عميق أعالم هذا العصر البارزين، مبا له من احلضور املتميز يف ال

 يف كثري من جماالهتا، وال سيما يف جماالت الفكر والفلسفة والدين. 

فهو ميتاز أبنه عامل من طراز فريد، ليس شأنه كشأن كثري من العلماء التقليدين الذين يعكفون على التزود  
اً جديداً من عند أنفسهم، ولكنه يسلك مسلك اجملتهدين من موائد األقدمني، دون أن يضيفوا إىل تراثهم شيئ

واجملددين، الذين أيبون إال أن يكون هلم دور يف إثراء املعرفة اإلنسانية، مبا يقدمونه لطالهبا وعشاقها من مخائر  
 عقوهلم الفذة وأفكارهم املبدعة والنتاج الفريد خلرباهتم النادرة.  

من هؤالء أو تطرق احلديث إىل ذكر طرف من أخبارهم أو بيان  كلما عرض ذكر واحد  –وإن من البدهي  
 شيء من مزاايهم_ أن يتساءل كثري من الناس عن العوامل واألسباب اليت تكمن وراء عبقريتهم ونبوغهم.  

ومبا أنين قد سعدت ابلتتلمذ على فضيلة أستاذان الدكتور السعيد حفظه هللا خالل دراسيت اجلامعية  -
منذ أن انتسبت لكلية الشريعة الغراء جبامعة دمشق، كما سعدت مبالزمة جمالس دروسه يف األوىل والعالية 

مساجد مدينة دمشق احملروسة منذ مخس عشرة سنة تقريباً، فإنين أريد أن تكون هذه السطور اليت أخطها  
العوامل املهم، وذلك من خالل ذكر بعض األمور اليت أرى أهنا هي أهم إجابة خمتصرة عن هذا السؤال 

واألسرار اليت جعلت ألستاذان هذا الذكر العايل وهذه املكانة الباسقة بني أقرانه من علماء عصران، فإين 
أحسب أن هذه املالزمة قد أاتحت يل الوقوف على بعض هذه العوامل، وكشف النقاب عن بعض األسرار 

 الكامنة وراء هذا األمر.  
 ولعل بوسعنا أن نقسم هذه العوامل إىل قسمني: عوامل ظاهرة، وعوامل خفية.  

 ولنبدأ بذكر القسم األول. وهي مجلة عوامل أذكر منها:  
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تشعب اختصاصاته العلمية: ففي هذا العصر الذي أصبح التخصص الدقيق الضيق مسة عامة على   -1
يف فرع من فروع املعرفة، واقتصروا على التعمق يف  إىل التخصص -حىت املربّزون منهم–أبنائه، فاجته العلماء 

دراسته، مع االكتفاء ابملشاركة، أو مبا هو دون مستوى املشاركة يف بعض اجلوانب املعرفية األخرى، جند أستاذان 
خيالف هذه السنة املتبعة، وخيرتق هذه القاعدة املعروفة واملألوفة، فهو مل يقنع ابختصاص واحد فقط، وأىب إال 

لسان متكلمي  -حبق-ن يسطر امسه يف رأس قائمة الراسخني واملبدعني يف كثري من فروع العلم، فهو يعد أ
أهل السنة يف هذا العصر، كما أنه من فقهائهم األجالء، وهو كذلك أصويل اثبت، وفيلسوف دقيق، وأديب 

 وك. متفنن، ومفكر فذ، مع كونه ابرعاً يف علوم االجتماع والرتبية والنفس والسل 
لقد مكنه تبحره يف العلوم العقلية والنقلية من تشرب مقاصد الشريعة والفهم الدقيق ملراميها وغاايهتا،   -2

مما أكسبه مقدرة فائقة على ربط القدمي ابجلديد، فساعده هذا على احلضور الدائم يف كل احملافل العلمية  
طر القضااي اليت تشغل احليز األكرب من التفكري والفكرية، اليت تطرح فيها على بساط البحث واملناقشة أهم وأخ

 اإلنساين، واليت هلا الدور األبلغ يف توجيه اجملتمعات اإلنسانية فكرايً وعلمياً.  
وهو يهدف من خالل مشاركاته إىل بيان حكم هللا تعاىل يف خمتلف املسائل مع بيان حجة هللا البالغة  

تهدف من ورائها الكيد لدين هللا تعاىل، فرتاه دائماً كاحلارس وإظهار حماسن شريعته، ورد الدعاوى اليت يس 
 اليقظ، واجلندي املتأهب لصد كل خطر أو أذى قد يراد أن يرمى دين هللا عز وجل به.  

فلقد أريد متييع أحكام الشريعة ابسم املصلحة يف يوم من األايم، فهب غلة الوقوف يف وجه هذا الكيد  
اختيار ضوابط املصلحة عنوانً لرسالة الدكتوراة اليت تقدم هبا جلامعة األزهر، والعمل على احباطه من خالل 

مث ملا هبَّ رايح اإلحلاد على البالد العربية ألف كتابه العظيم )كربى اليقينيات الكونية( أثبت فيه حقائق 
فقه السرية النبوية( العقيدة اإلسالمية، وقررها بلغة العصر ووفق سننه يف التفكري، مث أخرج كتابه الشامخ )

إلثبات النبوة ودالئلها، كما ألف كتابه )نقض أوهام املادية اجلدلية( رداً على املذهب املاركسي وفلسفته حني 
راجت سوقها وأتثر الناس هبا، ونقد الفلسفة الوجودية ونظرية داروين وما بين عليهما وجاء على أعقاهبما من 

اإلسالم وحضارته على سائر احلضارات، وال سيما احلضارة املادية احلديثة،    نظرايت نقداً علمياً، كما بني تفوق
وذلك من خالل البحث يف عدة قضااي، من أمهها قضية احلضارة اإلنسانية ومشكالهتا، وقضية املرأة، وموقف 

 وبني هتافتهم اإلسالم منها. والذي متيز به يف كتاابته أنه مل يقف موقف املدافع الضعيف، بل إنه هاجم الغربيني
 وعوارهم يف هذه املسائل. 

وكلما ظهرت مشكلة أو وجه نقد إىل اإلسالم أو ِكيد به أبساليب وخطط ماكرة ابدر إىل فضحها،  
وكشف املكر الذي ختفيه يف طياهتا، فهو قد انتقد النظام العاملي اجلديد، وتنبأ مبا خيبئه من مكر، مث عندما 
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كان يف مقدمة من نقدها، وبني ما يهدف إليه دعاهتا من ورائها، ويف الفرتة   ظهرت الدعوة إىل العوملة كذلك 
طرسة األمريكية مة الئم، فبني صراحة موقفه من الغاألخرية وقف وقفة العامل اجملاهد الذي ال خيشى يف هللا لو 

حقد صلييب وفضح ممارستها الوحشية وما تضمره من واإلرهاب الذي متارسه على املسلمني املستضعفني، 
جتاههم. مث إن الشيء الذي يثري يف نفس اإلنسان شدة اإلعجاب ابألستاذ وإكباره هو أنه مل خيدع يف يوم 

وحق تقرير   -والعدالة-من األايم أبكاذيب الغرب وال بشعاراته الرباقة وكلماته اخلداعة من مثل شعارات احلرية  
بل كان دائمًا حيذر من ذلك، ويتنبأ ابلنيات اليت  الشعوب ملصائرها، واحرتام حقوق اإلنسان وحنو ذلك،

   ليهم.  تصديقهم والثقة هبم واالطمئنان إخيفوهنا وراء هذه الدعاوى، وحيذر من 
ورمبا كان ذلك مثار انتقاد له حىت من جانب بعض من يعملون يف حقل الدعوة اإلسالمية، ولكن األايم  

 كان هو املوقف الصائب.   جاءت لتثبت أن رأيه كان هو األصح، وأن موقفه
املستمد    –عالوة على كون جمرد حضور األستاذ برأيه يف كل القضااي وتلقفه لكل جديد، وإدالئه برأيه   -3

فيه دليل على سبقه، إال أن ما هو أهم من ذلك هو طبيعة هذا احلضور، فإنه حضور متميز  –من الشريعة 
حيث تتصارع احلجج العقلية والرباهني املنطقية، قبل وحكيم، فما عهد عنه أنه دخل حلبة من حلبات الفكر  

أن متأل جعبته من هذه احلجج والرباهني ابلسهم األوىف والنصيب األكرب. إذ هو يقتحم هذه احللبات على 
بصرية، ويدخلها بتؤدة وبشجاعة قد عقلها وضبطها مبيزان العلم ومؤيداته، وذلك من خالل تفهم املوضوع  

لبحث جبمع خيوط املسألة وبسط مادهتا، مث بتسليط اجملاهر العقلية عليها ووزهنا مبيزان  املطروح على بساط ا
دراسة وفهماً، وهضماً متاماً، نقدها    العلم حىت يسري أغوارها ويطلع على خفاايها وأسرارها، حىت إذا استوفاها

، فيكشف غثها وينفي خبثها،  نقدًا علميًا بعيدًا عن السري وراء العصبية أو االنسياق وراء عاطفة أو هوى
حماسنها ويظهر مفاتنها. وقد ارتضى لنفسه هذا املنهج وأىب أن جييد عنه، فاختذ من اإلنصاف مطيته   وجيلو

الوحيدة، واستقل متنه يف طريق سريه الكتشاف احلقيقة العلمية، ولو كانت هذه املسألة اليت يبحثها متعارضة  
ة ويقينه العقلي. فهو يستنطق الفكرة املخالفة، ويزيد حججها قوة معارضة صارخة مع مسلماته االعتقادي

وجالء بدعمها سحر بيانه، وعمق تفكريه، وهذا األمر يبدو واضحاً يف نقده لكل فكرة خيالفها، ولعله يظهر  
ن أبجلى صورة يف كتابه )نقض أوهام املادية اجلدلية( فهو بعد الدراسة املتأنية للمذهب املاركسي وفلسفته م

مراجعه األصيلة، عكف على أتليف هذا الكتاب، فخصص القسم األول منه لشرح املذهب املاركسي وبسط 
أدلته وحججه، ولعل أقطاب هذا املذهب لو أهنم ظاهر بعضهم بعضًا على عرض مذهبهم وبسط حججه  

فلسفة اليت يدعوهنا، مبثل ما عرضه األستاذ ملا وسعهم ذلك. مث إنه بعد هذا خاطب أتباع هذا املذهب بلغة ال
وحاكمهم إىل قوانينها ومسلماهتا، ومل يشأ أن يضرب الذكر صفحًا عما يف مذهبهم من احلقائق اليت يقبلها  
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العلم، ولكنه اتبع قرار العلم، فقبل منه ما وافقه، ورفض من هذا املذهب ما شهد قاضي العقل والفلسفة 
 ، وبيان هتافته، مبعاول استعارها من العلم والفلسفة معاً.  وحاكم العلم بكونه ومهاً، وعكف على نقضه وهدمه

إنه يظل أبداً ملتزماً جانب احليطة واحلذر يف كل ما يكتبه أو يقوله، وأيىب أن خيوض يف أي مسألة     -4
إذا مل تتضح صورهتا يف نظره وتتبلور حقيقتها يف خميلته وذهنه، ولذا فإنه عندما تطرح أفكار خمالفة وتظهر  

معادية للدين معاداة سافرة، وفاجرة أحياانً ويبلغه صداها، فإنه أيىب أن يتكلم فيها، أو أن يفصح عن  أعمال
يديل برأيه فيها. واألمثلة على هذا  -بعد ذلك –موقفه جتاهها إال بعد أن يطلع على اليقني من خربها، مث 

يوم من األايم، مل يتعامل كاتبه مع كثرية، وإين أذكر من ذلك أن عماًل من هذه األعمال الفاجرة ظهر يف 
العلم ولو يف سطر واحد مما كتب، وكان قصارى ما فعله هو أنه عمد إىل كل ما حيمله من دانءة ننفسه،  
وفساد طبعه، وقذارة متأصلة فيه، وحقد ال مزيد عليه، فنفث كل ذلك مسًا وأفرغه يف رواية، وقد قام العامل 

على أثرها وهذه الرواية هي تلك الرواية السخيفة اليت حترص الدول اليت  اإلسالمي يومها وفار فورة عارمة
تكيد لإلسالم أن تظل حاضرة يف أذهان الناس، وأن ال ينسوها، وأن تبقي جديدة دائماً، فال تفتأ تذكر هبا  

 بني احلني واألخر مبناسبة وبغري مناسبة.  
حاكمته وقتله، وكنا ننتظر أن نسمع من أستاذان  ولقد أفىت بعضهم يومها بردة كاتبها، وطالب كثريون مب

ذلك بتلهف ابلغ، ولكنه ظل مع ذلك ال ينبس ببنت شفة حىت إذا وقعت الرواية  رأيه يف هذا األمر، ونرتقب  
 يف يده وقرأها تكلم من بعد.  

يتحملها حينما يلقي وإن هذه احليطة إمنا تصدر من البصرية العلمية، ومن شعور العامل بعظم املسؤولية اليت  
بكلمته ويديل يف املسائل برأيه، ألن عواقب وخيمة ترتتب على وقوع العامل يف اخلطأ من جراء تسرعه وعدم 

ه األمة. وإن تثبته فيما يفيت به أو يصدر عنه من أحكام، وكم من زلة لعامل كان هلا أثر سليب عظيم على هذ
يسعون إىل التلبيس على علمائها وحياولون أن يستجروهم إىل هلا من هذا الباب، إذ  أعداء األمة ليكيدون

الفتاوى واألحكام املرجتلة ليكثر منهم الوقوع يف األخطاء، وليفقدوا من مث مصداقيتهم عند الناس، ولتنعدم 
الثقة هبم وبعلمهم حىت يؤول حال األمة إىل ما يشبه حال القطيع الذي غاب عنه من كان يرعاه وحيميه، 

 به الذئب فيعيث فيه قتالً وإفساداً.  فينفرد 
هذه هي بعض العوامل الظاهرة اليت أرى أن هلا دوراً كبرياً يف أتلق األستاذ وسبقه، وهي أمور من األمهية  
حبيث ال ميكن أن يتحقق جناح بدوهنا. ولكنين _مع ذلك_ أعتقد جازمًا أها ليست هي األسباب الذاتية  

العوامل احلامسة يف ذلك، بل إهنا هي ذاهتا مثرات تستمد وجودها من عوامل لنبوغ األستاذ ومتيزه، وال هي 
 خفية أخرى هي األهم، وهي اليت متثل اجلذع الذي تتفرع عنه األغصان والثمار. فإىل ذكر بعض هذه األسرار. 
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بل يرى  ال يرى فيما أوتيه من العلوم واملعارف والعبقرية أي مزية له،  -حفظه هللا تعاىل–إن األستاذ  -1
ويشعر أن ما أودعه هللا عز وجل فيه من الفضائل، إمنا هي أماانت عنده، وأن شانه معها ينبغي أن يكون 
كشأن اإلنسان املؤمن الذي حيذر اآلخرة، ويرجو رمحة ربه، مع سائر املمتلكات والثروات اليت جيمع يده  

 تكون شاهدة ملن هي عنده أو شاهدة عليه.   عليها، فهي يف احلقيقة مواد ابتالء وأدوات اختيار، وهي إما أن
عنده بعض املال أال يسكر به، وأال يقول بلسان حاله   جيب على من استودع هللا عز وجل وكما         

بل أن يتأدب مع جناب املنعم املتفضل،    { 78/ 28أو بلسان قاله: )إمنا أوتيته على علم عندي( }القصص:
يه من ألوان النعيم وصنوفه، فكذلك ينبغي للعامل أن يعلم أن املعارف  وأن ينسب إىل فضله كل ما يتقلب ف

والعلوم والعبقرية والنبوغ إمنا هي منح إهلية جعلها هللا عز وجل وديعة يف صدره وعقله وجعله مؤمتنًا عليها، 
هو ال ميلك  وإن أهم شيء ينبغي أن يتنبه إليه، وأن يعيه متاماً، وأن يعيشه جبميع مشاعره، هو اليقني أبنه 

نها، وإمنا كل ذلك مبحض كرم هللا تعاىل شيئًا من هذه الفضائل واملزااي، وأنه ال فضل له يف متتعه بشيء م
   وتفضله وإحسانه. 

وإن أهبى مظاهر هذا الشعور هو ما نراه يف سلوك األستاذ العملي ويف منطقه أيضاً. حيس بذلك ويشاهده 
 -ولو ملرة واحدة–كل من الزم درسه وراقب أحواله، ولو لفرتة قصرية، فإنين أزعم أن األستاذ ما رؤي وال مسع  

يع أي إنسان أن يشم منه رائحة شيء من أنه ذهب بنفسه أو أشاد بعلمه تصرحياً وال حىت تلميحاً، وال يستط
هذا القبيل، بل إن الذي يالحظه كل أحد من أحواله هو نقيض ذلك متاماً، فكثرياً ما يسمع وهو يقول يف 
درسه: وهللا إنيّن إذ أتوجه إىل هذا املكان أللقي فيه هذا اجلرس أشعر أنه أبن جسمي كله مثقل مبا يغمرين 

رين خلدمة دينه، وشرفين فجعلين موظفاً عنده، ودالالً على بضاعته، وداعياً إىل هللا عز وجل من فضله إذ سخ
 سبيله من غري حول مين وال قوة، وإين أمحده جل وعال إذ مل يوجهين إىل أمر آخر ال يرضيه.  

ان  مث إنه إذا أبدى له أحد الناس إعجابه بفكره وبشرحه وبيانه وجودة أدائه للمعاين وحسن إلقائه هلا، سرع
ما يبادر إىل نفي نسبة أي شيء من ذلك عن نفسه، وينكر أن يكون له أي فضل يف ذلك، ولقد رأيتين 
عنده ذات يوم ومل يكن يف اجمللس أحد غريه وغريي، وكنت يومها حتت أتثري آخر درس حضرته له إذ كنت 

عن حاليت اً، فأحببت أن أعرب أشعر أبنين قد تفاعلت مع املعاين اليت ذكرها فيه بقليب وعقلي تفاعاًل متميز 
هذه ومشاعري، فقلت: إنين وجدتين متفاعاًل جدًا مع آخر درس ألقاه األستاذ، وقد أجاد فيه وأبدع. وال 
أذكر هل أهنيت أداء هذا املعىن أواًل، حىت رأيته ابدر فقطع علّي الكالم قائاًل: إن يف الناس الذين حيضرون 

، وأان على يقني أبن ما يفتحه هللا تعاىل علّي إمنا هو بربكة دعائهم دروس جامع اإلميان أولياء وصاحلني
وبتجليات هللا عليهم، وهذا ما أشعر به دائماً، وإن كثرياً ما أجدين يف الدرس أتكلم مبعان مل ختطر ببايل قبل 
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عز وجل  جلوسي إللقائه، ولكنها أتتيين أثناءه، فأعلم أن ذلك ليس بكسب مين، ولكنه فتح من عند هللا 
بربكة من يف اجمللس، وهذا الكالم كثرياً ما يكرره يف دروسه، وحيرص أن يغرسه يف أفئدة مستمعيه وأذهاهنم،  
وإنه ملصطبغ هبذا الشعور ومتفاعل معه بظاهره وابطنه على حد سواء، وكالمه هذا هو تعبري صادق عن 

واضع حىت يبث يف ُروع الناس تعظيمه، وال هو مشاعره وأحاسيسه، وليس هو كالماً يتجّمل به أو تظاهراً ابلت
 ممن ميارسون فن تعظيم أنفسهم لدى الناس من خالل تصنع التواضع أمامهم.  

زهده يف احرتام الناس وتقديرهم له: وإن آية كون ابطنه موافقاً لظاهره يف هذا هو أنه أشد الناس زاهداً   -2
ن ذلك بل إنه ينفر من ذلك أشد النفور، فإنه يرفض يف احرتام الناس وتقديرهم له، فهو ال يبايل بشيء م

بشدة أن يقوم له أحد، حىت ولو كان تلميذاً من تالميذه، فضالً عن قبول ما فوق ذلك من مظاهر االحرتام 
وأان أعلم أنه ال حيب ذلك،   –والتبجيل، فلقد رأيتين معه وحدي ذات يوم، فرجوته أن أيذن يل يف تقبيل يده  

نفسي أن شعوره مبا له من مكانة يف قليب، وكوين واحدًا ممن تتلمذوا عليه لسنني طويلة  ولكنين ظننت يف
سيكون شفيعًا يل عنده، ولقد جرّأين على هذا الطلب أن كثريًا ممن يقتدى هبم من أئمة العلم املاضني كان  

راً لإلقرار بفضلهم، وإظهايطلب منهم تالمذهتم مثل هذا الطلب رغبة منهم يف أداء شيء من حق أساتذهتم،  
ولكن األستاذ حفظ هللا اعتذر برفق، ومل يشأ أن يستجيب يل وأن يليب  – وقد كان األساتذة أيذنون هلم

طليب. مع أنك تراه هو يبجل من يظن هبم الصالح، وحيرص أن يكون يف غاية التأدب معهم، وأن يظهر هلم  
ى أن يقّبل يد رجل ممن عرفوا ابلصالح والتقوى لدى  غاية التقدير واالحرتام، وقد رأيته من قريب أصّر عل 

استقباله، مث إنه قبل يد ذلك الرجل الصاحل حني ودعه كذلك، وإذا سئل عن تقبيل أيدي أهل العلم والفضل 
والصالح شيء مشروع وهو أمر حسن. ولكن األمر إذا كان متعلقاً به هو ورغب إنسان يظن به الصالح أن 

د اإلنكار وقال: إمنا هذا األمر حسن إذا كان من تقبل يده رجاًل صاحلاً، وال أزعم يقبل يده أنكر ذلك أش
 أنين كذلك. 

وال غرو أن يكون العامل الرابين كذلك، فإنه يعلم أن مداخل الشيطان على اإلنسان كثرية، وأنه أييت   -3
امل يف أمر ولو كان هذا أهل الطاعة من أبواب الصالح كما أييت الفسقة من أبواب املعاصي، وإذا الن الع

األمر هو السماح للناس بتقبيل يده، فإنه ال يؤمن عليه أن تطمئن نفسه إىل ذلك، وأن أتنس به نتيجة اإللف 
مث أن تطلبه بعد ذلك، وأن تنكر على ن ال يستجيب، وهبذا يكون قد أحبط عمله، وأصبح ممن غرر هبم 

 الشيطان. 
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إن إخالصه هلل سبحانه وتعاىل وتضحيته حبظوظ نفسه يف سبيل إظهار احلقيقة العلمية قد جعل مرآة  -4
قلبه صافية، ونورت بصريته، فاهتدى إىل اخرتاق ظواهر املسائل ونفذ إىل أعماقها. فوقع على معرفة دقائقها 

 بعضاً منها.  وأسرارها فصار يلح عليها يف دروسه وحماضراته وكتاابته، وأان أذكر اآلن 

إنه يؤكد على أن قيام الدولة اإلسالمية وعودة اخلالفة الراشدة ال تكون ابلتمرد وال ابلثورة والعنف،   -5
وإن أية حماولة الستيالد جمتمع إسالمي أو نظام إسالمي ابلقوة واإلجبار ال ميكن أن أييت بطائل، بل إن  

مسعاه، ذلك ألنه بعمله هذا،    الساعي يف سبيل ذلك سيحصد نقيض ما ابتغاه ولن يرجع إال ابخليبة من
كأنه حياول أن يغري حقائق األشياء من خالل تغيري ألواهنا، وأن يغري ابطن اإلنسان من خالل نزع الثوب  
الذي يرتديه على جسمه واستبداله بثوب آخر، وهيهات هيهات أن تتغري حقائق األشياء وبواطنها بتغيري  

إمنا يكون بتغيري حقائق األشياء وبواطنها بتغيري ألواهنا وظواهرها،  ألواهنا وظواهرها، ولكن التغيري احلقيقي 
ولكن التغيري احلقيق إمنا يكون بتغيري الباطن، وإذا تغيري الباطن انعكست جتلياته على الظاهر، وحتققت 
الغاية دون عناء وال اقتحام للمغامرات وال ركوب ملنت املخاطر، وإن هذه احلقيقة مستوحاة من صريح  

{  11/ 13ان هللا عز وجل وذلك يف قوله: )إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم..( }الرعد:بي
ومعىن هذا أن املسلمني إذا أرادوا أن حيققوا حلمهم السعيد بعودة اخلالفة الراشدة فما عليهم إال أن يقيموا  

وإمياانً حبقائق العقيدة اإلسالمية، مث أن    دولتها يف نفوسهم، وذلك أبن يتجهوا إىل أدمغتهم فيملؤوها يقيناً 
يقبلوا بعد ذلك إىل قلوهبم ليسقوا بذرة اإلميان فيها مباء من حمبة هللا جل وعال وحمبة نبيه عليه الصالة  
والسالم، حىت تتنامى هذه البذرة وتشتد، وتغدو شجرة ابسقة تضرب جبذورها يف أعماق القلب، وتتفرع 

اجلسد، وأن تصطبغ هبا املشاعر، وبفيض هذا احلب تقوى العزمية، وترتفع  منه إىل كل ذرة من ذرات 
اهلمة، وتسمو الروح وتعلو النفس، فيطري هذا املسلم جبناحي حمبة هللا تعاىل وحمنة نبيه عليه الصالة والسالم 

 ليختصر املسافات، وحيقق املعجزات. 

ن قيام اجملتمع اإلسالمي وإقامة دولة اإلسالم إمنا هو تكرمي من هللا عز وجل لقلوب امتألت مبحبته إ
واخلشية منه واإلخالص له، وهيهات هيهات أن يتجلى البارئ جل وعال هبذا التكرمي على تلك القلوب اليت 

مي بل ظل اإلميان لدى أصحاهبا  فرغت من مشاعر احلب هلل واخلشية منه والتعظيم له، واإلخالص لوجهه الكر 
 حبيس األدمغة والعقول، ومل يستطع أن خيرتق احلجب الكثيفة والقضبان الصلبة ليجد له طريقاً إىل القلب.  

التأكيد على الفرق بني احلب واالتباع: يلح األستاذ كثرياً على أن هناك فراقاً كبرياً بني مفهومي االتباع   -6
كبري بني حقيقتيهما، فريى أن االتباع شيء، وأن احلب شيء آخر، ألن  واحلب، ويؤكد على االختالف ال
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االتباع الظاهر قد يتأتى من الّدعي واملنافق شيء، ولكن االتباع احلق ال ميكن أن ينبثق إال ن احلب  
الصادق، إذ احلب هو الذي يدفع احملب على التأسي مبحبوبه يف كل شيء، وينفث فيه روح املغامرة 

لغايل والنفيس يف سبيل رضاه، واحلب هو الذي جيول الشعور ابلتعب إىل شعور الراحة،  والتضحية اب
والعذاب إىل لذة وعذوبة، وبغريه ال ميكن لإلنسان أن يصرب على االتباع. ألن االتباع احلقيقي يتطلب من 

لنفس والشيطان هلي  اإلنسان من اجلهد واملعاانة اليت قد تفوق ما يتطلبه نقل جبل من مكانه، فإنه خمالفة ا
من أشق األمور، وإن ذلك ال ميكن أن يتم إال ابلصرب، وال يتولد هذا الصرب إال من احلب وإن االتباع بغري  

فإنه صورة اتباع، وال ميكن أن يتحقق االتباع احلقيقي وأن يوجد سره وروحه وأن يؤيت  -وإن وجد–حب 
 مثاره إال ابحلب.  

من خالل فهم هذه املسألة الدقيقة وقع على سر دقيق من أسرار   -حفظه هللا تعاىل–مث إن األستاذ    -7
األعمال، هو التفريق بني العمل الظاهر والعمل الباطن، فهو يدعو إليهما معاً، ولكنه ال يرى نفعًا يف 
العمل الظاهر إال إذا كان مشفوعاً ابلعمل الباطن، ولقد رأيته مرة يف عيادة صاحب له مريض قد أجريت 

ية، فقال له صاحبه: إنين أشفق على وقتكم الثمني، ويعز علّي أن يهدر منه شيء بسبب زايرتكم  له عمل 
يل، ذلك أن وقتكم ملك لألمة أبسرها. فأجابه األستاذ قائاًل: إن هناك نوعني كمن العمل عماًل ظاهراً  

يها، وهذه الكتب اليت  وعماًل ابطناً، وإن أحدمها ال يغين عن األخر، فهذه احملاضرات والدروس اليت ألق 
أؤلفها هي ن قبيل األعمال الظاهرة، أما عيادة املريض فهي من األعمال الباطنة، والعمل الباطن هو سر  
جناح العم الظاهر، وهو الذي يبث فيه الربكة والنفع، وإنين أحياانً أكون منغمساً يف القراءة والكتابة وحنو 

إىل أنين فجأة إىل أنين حمتاج حاجة ماسة إىل ممارسة عمل   ذلك من هذه األعمال الظاهرة فأنتبه فجأة
ابطن، فأضع الكتاب والقلم واألوراق من يدي وأهرع إىل زايرة بعض الصاحلني، ألنين إن مل أفعل ذلك 
فإن القسوة تتسرب إىل قليب، وينجم عن ذلك ضعف يف فكري وإن كتابيت أيضاً تصبح قاسية وجافة غري 

 ذات جدوى.  

التأكيد على قيمة اإلنسان وضرورة احرتامه: وإذا قد ذكران الصاحلني وضرورة زايرهتم والتربك مبجالستهم    -8
من حني إىل آخر، فإن هذا يقودان إىل مسألة قريبة منها، وثيقة الصلة هبا، يؤكد عليها األستاذ، وميكن 

سكه، وهذه املسألة هي التأكيد على أن تتخذ أساساً إلقامة اجملتمع اإلسالمي، وضمانة لبقاء وحدته ومتا
قيمة اإلنسان وضرورة احرتامه، وذلك أن األمة ال ميكن هلا أن تتحد إال إذا سرى فيما بني أبنائها مشاعر 
احلب والوداد والتقدير جتاه بعضهم بعضاً، وإن هذه املشاعر ال تنبثق إال من االحرتام املتبادل بني األفراد، 
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 -حبكمته الباهرة وبلطفه–يظن بعضهم ببعض خرياً، وقد شرع هللا سبحانه وتعاىل  وال يتحقق ذلك إال أبن  
سبيالً معبدة إىل ذلك أبن جعل بني عباده أانساً اجتباهم إليه، وجعل بينه وبينهم خصوصية، وهؤالء هم 

 أن حيجب هذه اخلصوصية عنا بظواهر البشرية فلم جيعلهم - حلكمة عالية–األولياء وقد شاء عز وجل 
معروفني لدينا أبعياهنم وال جعلهم معصومني، بل جعلهم عرضة للوقوع يف األخطاء واملخالفات، ومع 
ذلك فإن أخطاءهم ال تتسب إىل إنزاهلم من علياء كرامتهم عنده سبحانه. وملخص هذه احلكمة، والعلة 

نسان إىل اآلخر فريى  هو أن يظن كل إنسان بصاحبه خرياً، وأن ينظر كل إ  -إن صح التعبري –الغائية هلا  
أن من املمكن أن يكون هذا واحدًا من هؤالء األولياء، وإذا ظن به هذا الظن وجد نفسه منساقة إىل 
إكرامه واالحتفال به والتطامن له. وجتنب إيذاءه، واإلساءة إليه لئال يقع حتت طائلة التهديد الذي ورد  

 سبحانه واحلديث هو قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث القدسي يف حق من آذى ولياً من أولياء هللا
           1نقالً عن ربه: )من عادى يل ولياً فقد آذنته ابحلرب...(. 

ال شك أن هذا التهديد الرهيب جيعل كل مؤمن حيتاط لدينه أشد االحتياط ويؤثر السالمة، فيحرتم لذلك و 
ألولياء، ذلك أننا ما دمنا ال نعرفهم أبعياهنم فإن ألف إنسان من أجل أال تبدر مه إساءة أو إيذاء لويل من ا

أي واحد من هؤالء األلف قد يكون واحدًا من هؤالء األولياء، إذن. فليحرتم اجلميع ولريدد اجلميع تلك 
الكلمة النورانية اليت تقول: )من رأيت فاخلضر اعتقده( وليسلك كل واحد هذا السبيل ولريد بلسان حاله على 

  ما قاله الشاعر:  املنكرين قائالً 

 إن صح قولكما فلست خباسر *** أو صح قويل فاخلسار عليكما

مطلوب، وهو ال أييت إال خبري، بل إنه حيمل املسيء محاًل إىل اإلقالع  -ولو إىل املسيء–فإن اإلحسان 
على كل عن السوء، ويدفعه دفعًا يف طريق اخلرب وسبل الصالح، وأما احرتام احملسن الصاحل فهو واجب. و 

حال فالعملية راحبة ورحبها مضمون، وقد قال تعاىل: )وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع ابليت هي أحسن 
{ وإذا انقلب العدو إىل ويل محيم وصديق  41/34فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم( }فصلت: 

منهم اخلري إلخوانه، ويضحي  صدوق، فإن أبناء اجملتمع كلهم يصبحون على قلب واحد، جيب كل واحد
 مبصاحله من أجلهم، ويؤثرهم على نفسه ولو كان به خصاصة. 

ودعماً هلذه القضية املهمة فإن األستاذ يزيد اإلنسان حتمساً واندفاعاً إىل ممارسة كل فعل إجيايب جتاه   -9
آلخر: )ال أعلم األخرين، والكف عن كل فعل قد ينجم عنه إيذاًء هلم، وذلك من خالل قول بني احلني وا

 
 /.6137باب التواضع، رقم /–الحديث من رواية أبي هريرة رضي هللا عنه أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق  1
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عماًل أرضى له عز وجل من جرب اخلواطر، وال عماًل أسخط هلل عز وجل من كسر اخلواطر( وهذا جيعل 
كل إنسان يسعى للبحث عن املنكسرة قلوهبم حىت يواسيهم وجيرب خواطرهم، ويبتغي رضوان هللا سبحانه  

ت احلال أببناء األمة إىل هذا املستوى  وتعاىل من خالل اإلحسان إىل عباده الضعفاء واملساكني، فإذا ارتق
الباسق، فأان زعيم أبن األمة ستتحد، وأن احتادها سيثمر قوة أعظم قوة، وسيكسبها منعة وعزاً، وستتحصن  
األمة كلها يف حصن هذه الوحدة اليت أساس وجودها وضمانة بقائها واستمرارها هو احلب الذي تولد من 

من   -سواء مبجموعها أو من خالل آحاد أفرادها–تشكو األمة    حسن الظن، وعندها هيهات هيهات أن
سطوة جبار متغطرس، أو عدو غاشم يسلب أرضها، أو يقتل أبناءها، أو يذيقهم ألوان العذاب ومرارة 

 التشريد. 
حفظه هللا  –طريق اإلصالح يبدأ من القلب: _ولذا فإين أقول: ال يستغرب إنسان إذا رأى األستاذ    -10

)شرح احلكم( ))ولست أعلم يف الصاحلات اليت وفقين هللا إلجنازها أصلح من هذا الكتاب    تعاىل عن كتابه
الذي سريين هللا يف طريق إجنازه إن خلصت النية وصفا القلب(( إن كالمه هذا هو التعبري الصادق عن 

ربات، وكثرة مراقبة قناعة حقيقية ترتسخ لدى العامل العامل، تتولد من كثرة االطالع وطول املعاانة وتراكم اخل
هللا تعاىل وهي أن طريق اإلصالح يبدأ من القلب، وتصبح هذه القناعة عندهم حقيقة يعيشها يف قلبه  
وعقله وكل جوارحه. وكتاب )شرح احلكم( هو كتاب تركية للنفس إصالح للقلب، يعىن ببناء الشخصية 

لى هللا عليه وسلم هذه احلقيقة وجتاوبوا اإلسالمية من خالل إعمار القلب. ولقد وعى صحابة رسول هللا ص
معها، فعلموا أن التفاعل مع الدين وحقائقه وأحكامه ال بد أن يكون ابلعقل أوالً وابلقلب اثنياً. أما العقل 
فما أيسر أن ميتلئ يقيناً حبقائق العقيدة اإلسالمية، ولذا فإهنم حسموا هذه املسألة سريعاً، ومل يقفوا عندها  

سرعان ما ترسخت حقائق الدين يف عقوهلم الصافية اليت مل تتلوث مبغالطات الفالسفة وتعقيدات طوياًل، إذ  
املدنيات اجلاحنة، فلما تشبعوا هبذا اليقني التفتوا إىل قلوهبم فأقبلوا عليها بكلياهتم، فغذوا بذرة اإلميان فيها  

هلم وال ألحد من غريهم أن يبلغوه،  مباء احلب فجعل هلم هذا احلب وجودًا مل يكن هلم من قبل وال كان 
وإن هذا احلب الصادق هو الذي يصنع املعجزات ويبث يف نفس هذا اإلنسان الضعيف من الشعور ابلقوة 
والكرامة والثبات والشموخ فيما ال جتده يف اجلبل األشم، وال البحر الزاخر، وال الفلك الدائر، ذلك أن  

قيقي وهو هللا سبحانه وتعاىل، فإهنا تستمد قوهتا من قوة ابرئها  هذه القلوب عندما تتعلق مبعني احلب احل
وكربايءها وعزهتا من كربايئه وعزته، وإال فأي شيء جعل نفوس الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم تنتقل  
هذه النقلة العجيبة واملعجزة من حب خلوض املفاسد واقتحام القتال والنفخ يف نريان احلروب اجملنونة ايت 

تعر ألتفه األسباب، مث ال تضع أوزارها وال خيبو أوارها إال بعد أن حترق يف ضرامها كل شيء، وما الذي  تس 
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جعل قلوب مضرب املثل يف العداوة ابألمس القريب مثال احملبة والتضحية والتفاين من أجل اآلخرين: )لو  
[ حقاً إهنا احملبة  8/63]األنفال: انفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوهبم ولكن هللا ألف بينهم( 

 احلقيقية اليت ليس هلا إال معني واحد يتدفق من علياء األلوهية. 

أجل إن الصحابة رضي هللا عنهم هم خري من فهم هذه احلقيقة حق الفهم، فنشطوا لتزكية أنفسهم، وتصفية  
كوهنم عبيداً خلالقهم سبحانه بشهادة   ، فوقفوا على حقيقةقلوهبم من الشوائب، ووقفوا أمام مرآة ذواهتم طويالً 

كل ذرة من ذرات كياهنم، ومن خالل معرفة أنفسهم عرفوا سيدهم األوحد فأكثروا من ذكره وبلغوا الغاية يف 
حمبته وراقبوا نياهتم فأخلصوا العمل له، وهذا هو سر تقدمهم. وهذه املعاين، وهي معرفة اإلنسان هويته عبداً 

ه وصفاته والقيام بواجب العبودية ألداء حق الربوبية، واإلكثار من ذكره، وإخالص النية هلل سبحانه، ومعرفة رب 
له، هذه املعاين هي اليت يؤكد عليها األستاذ، ويكررها ابستمرار يف دروسه وكتاابته، إىل درجة أنه انعقد اقرتان 

ن من يعرفونه وخميالهتم تنتقل إىل شرطي بني ذكره هذه املعاين وذكر األستاذ، ألن دوام تذكريه هبا جعل أذها
 ذكره كلما ذكرت هذه املعاين. 

واآلن، وبعد هذه الطريقة السريعة، واإلطالة املمتعة على بعض جوانب فكر أستاذان النري وبصريته املشرقة  
وروحه السامية، أحسب أننا نستطيع أن خنلص إىل احلكم التايل، وهو أنه حفظه هللا تعاىل واحد من علماء 
اآلخرة الذين وفقهم هللا عز وجل ألمر عظيم، هو أنه استطاع أن ميزج بني الفكر والقلب، وبني العقل والعاطفة  
فوفق للعلم الذي مجع فيه بني سداد الفكر ومسوه، ونصاعة البيان وإشراقه، مث وهب لكل ذلك روحاً من حرارة  

امل مهما كان انبغة عبقرايً فإنه ال يفيد، وال يؤثر يف قلبه ولوعة فؤاده، وهذا هو سر أتلقه وسبقه، وإال، فإن الع
الناس، إال إذا كان ذا قلب حمب. وإن الشاعر الذي ينظم قصيدة مهما كان بليغاً، ومهما كان خياله خصباً، 
ومهما مجعت قصيدته من الصور والتشبيهات الرائعة فإنه ال يستطيع أن يهز املشاعر، وال أن حيرك ساكن 

 إذا منع قصيدته أضعاف ذلك من صدق عاطفته وحرارة قلبه.   القلوب، إال

وال يكاد خييل إليه أن صاحب هذا القلب عاش مع غري احملبني، ومسع من غري العاشقني الواهلني. وال    
عجب يف أن جيمع إنسان واحد بني التشبع بقواعد العقل وموازين العلم وبني حرارة الوجدان ولوعة الفؤاد، 

املزيج املتوازن هو سر النجاح ومكمن العظمة، وهو الذي جيعل ملثل من هو على هذه الشاكلة بل إن هذا 
 من التأثري يف األمم واألفراد ما يعد أتثري السحر يف أعني الناظرين إليهم وخملتهم قطرة من حبر أتثريهم. 

الرتواء من عني احلياة ومعني إن أمثال هؤالء العظماء الذين يصلحون لقيادة قوافل اإلنسانية الظمأى إىل ا
السعادة، ولقد احتفظت ذاكرة التاريخ أبمساء عدد من هؤالء فكان اسم كل واحد منهم كأنه طغراء نقشتها 
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يد القدرة اإلهلية على صفحات اخللود واجملد، كاسم الغزايل وموالان جالل الدين الرومي وابن عطاء هللا 
، وأحسب أن أستاذان حفظه هللا تعاىل هو واحد من هؤالء اخلالدين السكندري وبديع الزمان النورسي وغريهم

وأن امسه سيظل يتألق مع هذه النجوم املتأللئة يف مساء اإلنسانية، وأن له مكااًن ابسقًا يف ركب العاشقني 
ووهم بريق  الرابنيني الذين عرفوا معني احلقيقة ومنبع السعادة فنهلوا منه ومل خيدعوا عنه بلمعان سراب الشهرة،  

 {.  64:11املناصب واألموال واألغراض املتسّفلة، )ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه( }الطالق:  

 


