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  إذا دعاكم ملا يحييكم

 لميسون برغ
 

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
) يا أيّها اّلذين آمنوا استجيبوا هلل وللّرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أّن الّله حيول بني املرء 

 .وقلبه وأنّه إليه حتشرون (
إنه اصطالح  .نعلم تبعات هذه االستجابة ، إهنا حياة للقلوب يف احلياة وبعد املماتهل 

 .هدى  لنفسه ولغريهو  طمأنينة وشفاء  و  لإلنسان بني قلبه وعقله ينعكس رضا  
... فنحن ال نزال نشهد حىت اليوم دروسا  وخطبا  جديدة .هذا ما يستدعي مّنا بعض التأمل

 ...ري من قضايانا الراهنة ، تواليها يف أحداثها وتضع هلا احللول واملناهجللدكتور البوطي تُعىن بالكث
 .فما كان لّله دام واتصل وما كان لغري الّله انقطع وانفصل

يف بداية شهر ربيع األنوار أدعوا بدعاء للدكتور البوطي كان كثري الرتداد له وهو أن تكون 
وهذا الدعاء كان دائم  .( ملسو هيلع هللا ىلص)  نبّيك حمّمد هديّ و  بالدنا وبالد املسلمني مستظلني بظل كتابك

الرتداد على لسانه ليس لعصبية دينّية وإّّنا عن دراية واعية وقلب حّي ، ألنه يعلم أّن األمور لن 
 .تستقيم بأٍي من الطرق إال هبذا اهلديِّ الّشريف

بعدها حكمة وال  ولكي ال حيول الّله بيننا وبني قلوبنا وحىت ال يرتاكم الران علّيها فال تنفع
موعظة وفرارا  من اآلية اليت تقول ) وما يستوي األحياء وال األموات إن الّله يسمع من يشاء وما 

.. مستغلني قدوم هذا الشهر .أنت مبسمٍع من يف القبور ( علينا االستجابة واإلنابة واإلستعانة
  .رسول الّله (العظيم ولنعلم علم اليقني مصداق قوله تعاىل ) واعلموا أّن فيكم 

تصدى الدكتور البوطي يف دروسه الّسابقة لكثري من الظواهر اّليت نشهدها اليوم ، وناقش اآلراء 
اّليت تدعو إىل نبذ الغيبّيات حبجة ّأهّنا تتعارض مع العلم وفندها باألدلة العلمّية من صغريها إىل 

ّنا متتلكهم وتتحكم هبم عوامل كبريها وأوضح أّن أصحاب هذه املواقف ال يستندون إىل علٍم وإ
أما العلم فنحن أهل العلم ، ذلك : بيئية أو تربوية أو شهوانّية أو أيَّ شئ إال العلم ويقول حمتدا  
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ألنه من سلك طريق العلم بإنصاف فسيجد أمامه حقيقة اإلسالم ، واألمثلة الواقعية على ذلك 
  .كثرية من قبل العديد من العلماء قدميا وحديثا

ا املتشكك بالغيبيات من حيث ال يدري هو يستعمل بعض األدوات العلمّية يف حياته وهذ
اليومّية وبشكٍل عفوي للحصول على معلومات عديدة ، فليس مجيع ما يثق به ويعتمد عليه 

املعلومات الصادرة عن أصحاب اختصاص و  فهو يستسلم للتوجيهات  .خاضع لتجاربه املاديّة
ون بعضها غري منطقية ( فقط ألهنا صدرت عمن لديه خربة أو شهادة علمي أو مهين ) وقد تك

 .تؤهله هلذا العمل
كذلك ثقته مبن حوله من األقارب واألصدقاء يف بعض أقواهلم ورواياهتم مع أهنا قد تكون 

 .دون إخضاعها للتجربة غيبية بالنسبة إليه 
العلمية اليت يُؤخذ هبا ، فإخضاع املادة وقد ذكر العلماء أن اخلرب الصادق هو من األساليب 

 .للتجربة واخللوص إىل نتيجة ال خيتلف كثريا عن إخضاع املعىن واخللوص إىل نتيجة أيضا  
ملّا ُسئل سيدنا أبو بكر رضي اهلل عنه عن رأيه يف رحلة رسول : ولنرجع إىل املثال األكثر شهرة

إن قاهلا فقد صدق ، هو مل يقل أنا أصدقه ألّّن أحبه : يف اإلسراء واملعراج ، فأجاب( ملسو هيلع هللا ىلص) اهلل 
يف هذا الكالم فهو كثرة جتاربه مع  أحبه ألنه صادق ، أما العقلو  بل قال أنا أصدقه ألنه صادق 

قبل البعثة وبعدها والوصول إىل نتيجة أنه صادق خبرب األرض فهو جدير  ( ملسو هيلع هللا ىلص) صدق رسول اهلل 
  .بتصديقه خبرب السماء الغييب

إلميان بالغيبيات ليس خرافة بل عني العقل ) عندما يقوم على أسس سليمة ( ألنه بذلك يليب ا
اإلحتياجات القلبية والعقلية لإلنسان الذي ال يستقيم أمره بدوهنما فإمهال أحدمها على حساب 

  .اآلخر ينعكس على اإلنسان خوفا  وقلقا  وضنكا  وضياعا  
ل احملدود يف تصوراته وأخيلته ) بعد قيامه يف تثبيت دعائم وليس من ضري يف جتاوز القلب للعق

. وقد ظهر .االنطالق (إىل غيب يليب فيه تطلعاته الروحية اليت يعاّن الغرب اليوم من حرمانه منها
  .اليوم تعطشه هلا بعد ردٍح من الزمن

عكس على فالصلة الروحية للفرد خبالقه ال تنعكس إجيابيا  فقط على الشخص نفسه وإّنا تن
اجملتمع ككل ولذلك جند لفتة  هامة من الدكتور البوطي يف لقائه األخري عندما أوضح أّن حاكمية 
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اإلسالم للمجتمع ليس معناها إلزام أفراده بإعتناقه ، وإّّنا اهلدف أن يبقى كل إنسان على صلته 
ن اإللتقاء اإلجتماعي الروحية مع خالق أيا  كان دينه أو طائفته ، هذه الصلة اليت تشكل قاعدة م

 .تعني اجملتمع على التعايش وتبعده عن التنافر
إذا  فك ارتباط الفرد خبالقه حبجج واهية حتت مسمى العلم هلا تبعات مدمرة لإلنسان كفرد 

  .وللمجتمع ككل تظهر آثارها حلاقا  وبعد فرتاٍت من الزمن
تلعب الدور الكبري يف هذا األمر  واحلقيقة أن الصورة النمطية املتأخرة للمجتمعات املسلمة

 .وليس العلم يف جوهره
هل من املعقول أّن : يستخف امللحد أو املتشكك يف نفسه كثريا  ويستصغرها عندما يتسائل

جمراهتا ومشسها وأقمارها أهنا ُخلقت من أجل اإلنسان و  اإلله الذي خلق هذه األكوان بأفالكها
لنمطية تطغى على نظرته احلرة لألكوان اليت من حوله فلو ..أعتقد أن نظرته ا.خدمة وتسخريا  له

نظر بإنصاف قليال  لعلم ما يقصده اخلالق بقوله للمالئكة يف استفهامها على خلق اإلنسان املفسد 
 واملستحل للدماء عند قوله سبحانه وتعاىل هلم :)إّن أعلم ما التعلمون (......

بيبنا يا رسول اهلل وعلى آلك وأصحابك وأتباعك الصالة والسالم عليك يا سيدنا وشفيعنا وح
  ومن سار على هنجك إىل يوم الدين واحلمد هلل رب العاملني

                  


