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العلم الحديث ومعرفة الغيب
اإلمام الشهيد البوطي
كان هنالك ،وال يزال ،جدل ميتد بني املنتصرين للعلم ومضمونه احلديث ،وبني الغيارى على العقيدة
اإلسالمية أن ال تشوهبا شائبة ،وأن ال يتسرب إليها وهم ابطل ،كان ذلك واليزال مسة جدل يثور بني
هذين الطرفني ،حول الكثري من املسائل اليت كانت فيما مضى حمجوبة عن حواس اإلنسان حبجاب
الغيب .مث إن العلم احلديث كشف عنها السرت فيما يبدو ،وأخضعها حلواس اإلنسان.
كيف السبيل إىل التوفيق بني ما نعتقده وجنزم به ،مما يدل عليه صريح كتاب هللا ،وبني هذا الواقع
العلمي الذي يفرض نفسه والذي ال مناص من اإلميان به؟
أحسب اي سيدي أن يف كتاب هللا عز وجل آية أهنت هذا اجلدل واللجاج ،وعقدت صلحاً بني
العلم احلقيقي ،والعقيدة الصحيحة .بل أقول :إن هذه اآلية أكدت صلحاً قائماً من األزل بني العلم
احلقيقي والعقيدة اإلميانية اليت جاب هبا الرسل واألنبياء.
ندهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب الَ يَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الَِْبِّ َوالْبَ ْح ِر َوَما
هذه اآلية هي قول هللا تعاىلَ { :و ِع َ
ِ
ٍ
تَس ُق ُ ِ
س إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
ٍِ
اب ُّمبِ ٍ
ض والَ َرطْ ٍ
ب َوالَ َايبِ ٍ
ني}
ط من َوَرقَة إالَّ يَ ْعلَ ُم َها َوالَ َحبَّة ِيف ظُلُ َمات األ َْر ِ َ
ْ
{األنعام.}59:
فكيف أهنت هذه اآلية هذا اجلدل؟
عندما نتأمل يف املطلع الذي صدرت به هذه اآلية ،جندان أمام مجلتني اثنتني ،منهما حيصر مفاتيح
الغيب يف ذات هللا عز وجل ،اجلملة األوىل أثبتت هذه احلقيقة عن طريق تقدمي اخلب على املبتدأ ،وتلك
ندهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب} أي ال عند غريه ..أما اجلملة
أداة من أدوات احلصر ،كما هو معلوم ،وهي { َو ِع َ
الثانية ،فقد شرحت وأكدت ،ونصت على ما دلت عليه اجلملة األوىل ،وهي (ال يعلمها إال هو).
واملهم هنا أن نتبني كيف أن الضمري يف {الَ يَ ْعلَ ُم َها} يعود إىل املفاتيح ال إىل الغيب ،فاآلية تقول
ندهُ َم َفاتِ ُح الْغَْي ِ
ب} وال يعلم هذه املفاتيح أحد إال هللا عز وجل.
{ َو ِع َ
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ويف هذا داللة عميقة ينبغي تدبرها ،وجيب الوقوف عندها ،لندرك كيف أن العلم واإلميان يتعانقان
منذ األزل ،وال ينفك الواحد منهما عن اآلخر.
ما الفرق بني الغيب ومفاتيحه؟
أما الغيب فهو كل ما يتوقعه اإلنسان مما مل حيدث بعد ،بناء على دالئل اعتمدها..
تَ َوقُ ُع اإلنسان (مثالً) هبوط درجة احلرارة بواسطة كتلة هوائية رآها كيف تسري ،من الغيوب.
تَ َوقُ ُع هطول األمطار يف مكان ما ،بناء على دالئل قطعية ،من الغيوب.
تَ َوقُ ُع الطبيب أن يولد اجلنني ذكراً ،بناء على مؤشرات رآها يف الصبغيات أو ما يسمونه
(الكروموزمات) من الغيوب.
تَ َوقُ ُع الشفاء بعد تناول الدواء ،من الغيوب .بل توقع االحرتاق ،احرتاق اهلشيم بعد وضعه يف النار،
من الغيوب.
ذلك ألن هذه األمور كلها مل تقع بعد .ولكنها متوقعة والشيء الذي جيعلنا نتوقعها ،بصرية علمية
أدركناها ،واعتمدانها  ..والبصائر العلمية مبثوثة يف كون هللا عز وجل.
هذا هو الغيب ،فما املراد من مفاتيح الغيب.
بقطع النظر عما ذكره علماء اللغة العربية من املعاين املتعددة ،لكلمة مفاتح ومفاتيح ومفتاح واملِفتَح،
َّ
فإن مما ال ريب فيه ان املراد مبفاتح الغيب َدساتريه ،أي الفاعلية الكامنة وراء هذه األحداث املتوقعة..
الفاعلية الكامنة وراء تسيار الكتلة اهلوائية من مكان إىل مكان  ..حنن نرى هذه الكتلة اهلوائية
ولكن ترى ما الدستور وراء حتركها أو تبددها أو وقوفها يف مكان ما؟ حنن بوسعنا أن نتبني مؤشرات
الذكورة يف اجلنني ،ولكن من أين جاءت فاعلية العالقة بني مؤشرات الذكورة يف الصبغيات وبني النتيجة
اليت نتوقعها  ..حنن نتوقع ،بل رمبا نعلم ،أن تناول الدواء يشفي ،وأن تناول السم يهلك ،ولكن ما
مصدر الفاعلية الكامنة يف العالقة السارية بني هذا الدواء وأثره؟  ..ما مصدر العالقة اخلفية بني هذا
السم وأثره؟
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ذلك هو الذي يعنيه البيان اإلهلي بكلمة (املفاتح) مفاتح الغيب ،ومن هنا ندرك السبب يف ان هللا
عز وجل سكت (إن جاز التعبري) عن الغيوب اليت ضرب األمثلة هبا ،وركز على حصر العلم ابملفاتح
يف ذاته سبحانه وتعاىل.
فما املعىن الذي تنتهي إليه من هذا التفصيل ،ومن حصر هللا سبحانه وتعاىل (مفاتح الغيب)
أي دساتري وفاعليات الغيوب ،يف ذاته عز وجل؟ ..
إنه تنبه لكل من سجن نفسه يف سجن الطبيعة أو املادة ،رأى ظواهر املادة ،فأعطاها هي الفاعلية
أعطى الدواء فاعلية الشفاء ،أعطى النار فاعلية اإلحراق ،أعطى هذه الصبغيات فاعلية الذكورة،
وهكذا ..فالبيان اإلهلي يرد على هؤالء قائالً:
لكم أن تشاهدوا هذه الغيوب ،وأن تتوقعوها  ..وما أيسر أن تتوقعوها إن سلكتم مسلك الدراية
والعلم.
ولكن ال تنسوا أن هذه الغيوب اليت تتوقعوهنا ،ليست فاعليتها كامنة يف ذاهتا.
إن هذه املواد أو هذه األحداث الطبيعية ،فاعليتها آتية من عندي .ومن مث فأان أعلم كيف ِِّ
أصرفها!..
هذه الكتلة اهلوائية ،من حقكم أن تتصوروا أهنا نظراً إىل كوهنا تتجه مشاالً ،فإهنا ستصل إذن بعد
ميقات حمدد إىل املنطقة الفالنية ،وستعمل هناك عملها.
ولكن ال تنسوا أن حركة هذه الكتلة تعود ،أو ختضع لسلطان مقاليده بيدي  ..فأان الذي أقرر
تسيريها أو توقيفها أو تبديدها حيث هي.
ولعل أيسر مثال هلذا الذي يبصران به ،اي سيدي ،كتاب هللا عز وجل ،أن نفرتض أننا نشاهد سفينة
عمالقة متخر عباب البحر ،متجهة إىل شاطئ معيني  ..إن بوسعنا أن نقول ،بناء على ما نراه من هذا
التوجه ،إهنا ستصل إىل شاطئها الذي هي مقبلة إليه ،بعد ثالث ساعات مثالً.
ولكن احلصيف والواعي من الناس يعلم أن السفينة ال تتحرك بشكل آيل .بل مثة رِّابن بيده مقاليدها،
وإليه قرار توجهها وتسيارها فهو الذي يوجهها كما يشاء  ..ولعل خاطراً يعن له يدعوه إىل أن يوقفها
يف مكاهنا ،أو أن ينهج هبا سبالً آخر.
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هذا مثل نضربه حلياتنا الراهنة ،وعالقة ما بيننا حنن البشر ..فكيف عندما نتذكر أن هللا جل جالله
هو فاطر السموات واألرض وهو خالق األسباب واملسببات ،ورابط ما بينهما ابلعالقة اليت ال نتبني إال
نتائجها!..
هذا ما يعنيه بيان هللا عز وجل .ولكن فما النتيجة اليت ننهي إليها؟
النتيجة هي أن على اإلنسان الذي آمن ابهلل عز وجل قيوماً واحداً للسموات واألرض ،أن يعلم أن
عامل األسباب واملسببات مرتبط مبقاليد ،وأن هذه املقاليد بيد هللا تعاىل.
على اإلنسان العامل ،وال أقول املؤمن ،عليه أن يعلم أن هذا الذي يراه عامل املادة مما يتصوره أسباابً،
ليسوا إال جنوداً هلل سبحانه وتعاىل ،يسخرهم ملا يشاء يف الوقت الذي يشاء ،وما ينبغي له ،إن كان
عاملاً حقاً ،أن خيدع ابملظاهر عن األسرار ،وال ابلصور عن املصور ،ما ينبغي أن ينسى احلقيقة اخلفية
وجينح إىل ما تبصره به ظواهر األمور  ..هذا ما ينبهنا إليه بيان هللا عز وجل.
ولكن هل يؤيد العلم احلديث اليوم هذا الكالم الذي يؤكده بيان هللا تعاىل ،هبذه العبارة الدقيقة
األخاذة؟ أطرح هذا السؤال وأان موقن أننا لسنا حباجة إىل ما يؤيد بيان هللا تعاىل من علم حديث أو
قدمي .بل العلم هو الذي حيتاج إىل أن جيد دالئل صدقه يف بيان هللا عز وجل.
غري أين أطرح مع ذلك هذا السؤال ،ألحاور على أعقابه هؤالء اإلخوة الذين يعتدون ابلعلم احلديث،
ويبالغون يف ذلك إىل درجة تذهلهم عن ضوابط وحدود العلم ذاته!..
أذكر أنين قرأت كالماً لدافيد هيوم ،وهو العامل الوضعي الذي يعتد به الغرب ،يقول فيه :لو أين
رأيت هشيماً احرتق يف النار آلالف املرات ،فلن أستطيع أن أديل بقرار علمي قاطع ،أبن هذا اهلشيم
سيحرتق مرة أخرى ،إال بعد أن أجرب وألقي هذا اهلشيم يف النار ،وأرى أنه قد احرتق.
ومن املعلوم أن هيوم ال ينطلق إىل قراره هذا من رؤية دينية .وإمنا ينطلق من املوازين العلمية اليت هو
موقن هبا.
إنه يريد أن يقول :إن القوانني الطبيعية اليت نراها أمامنا إمنا استخرجنا قيمة االستمرار فيها من
التجارب الكثرية املاضية ،والتجارب املاضية ال تضمن دائماً األحداث املستقبلية ،كما قد نتوقعها ..
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لعل خارقة تقع  ..لعل أمراً غري متوقع حيصل  ..ومن مث فإين أظن ظناً قوايً أن اهلشيم سيحرتق ،ولكين
ال أستطيع أن أرقى بظين أو بقناعيت هذه إىل درجة القرار العلمي .مبعناه األكادميي.
إذن فهذا الذي يقرره هيوم ،إمنا يقرره من دراية علمية ،وها حنن نرى كيف أن كتاب هللا عز وجل
حيذران من أن نراتب يف أن هذه األنظمة الطبيعية اليت نراها ،إمنا ينظمها هللا تعاىل ويسريها كما يشاء.
إن يف كتاب هللا تعاىل مشهداً حلوار أخاذ بني سيدان نوح وابنه ،يبز هذه احلقيقة اليت أقوهلا ،وجيلي
تفاهة املنطق الومهي الذي يسجن صاحبه يف ظالم من احلرية ،ويبز املوقف العلمي الذي يستنشق
صاحبه عبري اإلميان ابهلل عز وجل..
عندما اهتاج الطوفان ،وحتولت األرض اليابسة إىل حبار ترتج وتفور ابألمواج املتالطمة ،كان لنوح
ولد شارد عن صراط هللا تعاىل ،يضعنا البيان اإلهلي أمام هذا احلوار الذي جرى بينهما آنذاك.
اندى نوح ابنه ،وكان يف معزل ،اي بين اركب معنا يف السفينة اليت أمران هللا أن جنتمع فيها ،وال تكن
مع الكافرين.
قال االبن :سآوي إىل جبل يعصمين من املاء!..
ذلك هو منطق اإلنسان الذي يسجن عقله داخل أقطار املادة أو الطبيعة كما يقولون ،إنه يقول:
إن هذا املاء املنهمر من السماء واملتفجر من األرض ،إن كل ذلك إال طغيان طبيعة .وها أان سأجلأ
من طغيان الطبيعة إىل حصن الطبيعة! ..سألوذ من طغيان الطبيعة هبذا اجلبل الباسق األشم.
مل يتصور هذا اجلاهل أن مثة فاعلية كامنة يف هذه الظاهرة ،اللهم إال الطبيعة العمياء اليت يراها.
فماذا كان منطق النبوة؟ ماذا كان جواب األب الشفوق البنه؟ ..ذلك األب الذي دعته شفقته
عليه إىل أن جيذبه عن هذا التيه إىل صعيد اإلميان ابهلل عز وجل.
أجابه قائالً :ال عاصم اليوم من أمر هللا ،إال من رحم.
ال عاصم اليوم ..إن املسألة ليست مسألة طغيان طبيعة  ..ليست املسألة أن طبيعة استشرى هبا
الطغيان ،حىت تتصور أن بوسعك أن تلجأ منها إىل جبل أشم  ..إنه أمر هللا تعاىل  ..املاء اهلاطل من
السماء واملتفجر من األرض ،واألعاصري املختلفة ،إن ذلك كله إال جنود جمندة هلل عز وجل .واجلند
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إمنا أيخذ تعاليمه من غرفة العمليات  ..إنه أيخذ تعاليمه من قائده  ..وهذا العامل كله جنود له  ..وما
يعلم جنود ربك إال هو  ..هؤالء اجلنود مرتبطون مبقاليد  ..مرتبطون مبفاتيح واملفاتيح بيد هللا سبحانه
وتعاىل.
وأييت بيان هللا على أعقاب هذا احلوار قائالً:
ِ
ِ
ني} {هود.}43:
{ َو َح َ
ال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن م َن الْ ُم ْغَرق َ
هذا الكالم  ..هذا املشهد احلواري ،يعمق هذه احلقيقة اليت يتحدث عنها بيان هللا تعاىل ،بعبارة
علمية وإميانية واضحة.
ولكن أحسب أن هاهنا إشكاالً قد يطوف أبذهان كثري منا.
ولكن أحسب أن هاهنا إشكاالً قد يطوف أبذهان كثري منا.
إذا صح أن نقول :إن مفاتيح الغيوب بيد هللا عز وجل ،وليس لألسباب اليت نراها يف عامل الطبيعة،
أي فاعلية إطالقاً ،وإذا كان علينا أن ندرك ذلك ،فإننا سنجد أنفسنا يف وضع ال نستطيع فيه أن
نتعامل مع احلياة ،ألن الثقة بيننا وبني عامل األسباب واملسببات تنقطع عندئذ.
لن آخذ نفسي عندئذ بعالج ،فلعل هذا الدواء تول فاعليته  ..لن أهنض للتسبب أبي رزق ،ألن
هذا السبب ال قيمة له ،إمنا الفاعلية هلل ،بل لن أمحي نفسي من النريان احملرقة وال من السموم املهلكة،
إذ لعل الفاعلية اليت أراها تغيب وتنفصل عنها.
وهكذا فإن اإلنسان إذا استسلم هلذا التصور ،فرمبا أداه إىل عدم الثقة بشيء من نواميس الكون ..
ومن مث فإن اإلنسان لن يتحرك ابتغاء هدف! .وهي مشكلة كبى ،فما اجلواب عنها؟
لعل خري من أجاب عن هذه املشكلة ،حجة اإلسالم اإلمام الغزايل يف كتابه (هتافت الفالسفة).
صور هذا اإلشكال ،مث قال :أجل ،إن الغيوب اليت نتوقعها ليست حتمية الوقوع ،ألن مقاليدها
ومفاتيحها بيد هللا عز وجل ،ولكن هلل سنة يف كونه ،أي له قانون سار أقام عليه نظام الكون ،ورتب
مبوجبه عالقة ما بني األسباب واملسببات ،وأعلن يف كتابه املبني أن سنة هللا ال حيلقها أي تبديل (سنة
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ،وال جتد لسنتنا حتويالً).
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وقد أكد البيان اإلهلي هذا املعىن يف أكثر من آية .فإذا رأينا أن الطعام يشبع ،وأن الدواء يشفي،
وأن النار حترق ،وأن دالئل الذكورة يف الصبغيات مرتبطة فعالً ابلذكورة ،وكذلك العكس ،فينبغي أن
ِ
اَللِ} {الروم}30:
يل ِخلَْل ِق َّ
نعلم أهنا سنة ماضية يف كون هللا عز وجل .وقد قال هللا تعاىلَ{ :ال تَ ْبد َ
قانون! ..العامل ليس فوضى .ومن مث فإننا منلك ما يسميه اإلمام الغزايل :اليقني التدرييب ،أبن ما
استمر على هنجه يف املاضي سيبقي مستمراً يف احلاضر ويف املستقبل.
نعم  ..ولكن هنا لفتة دقيقة جداً ،يقول هللا عز وجل (فلن جتد لسنة هللا تبديالً) أي لن تقوم سنة
جديدة مستمرة ،مقام السنة القدمية  ..لن يقوم نظام جديد ،مكان النظام الذي شاءه هللا عز وجل
يف عالقة ما بني األسباب واملسببات.
لكن االخرتاق ممكن! ..واالخرتاق خيتلف عن حتويل السنة إىل سنة أخرى  ..كثرياً ما تقع اخرتاقات،
أو خوارق ،ابسم املعجزات أو الكرامات ،بقطع النظر عن ارتباطها بنيب جاءت املعجزة أتكيداً لصدقه،
وقوع هذه اخلوارق أنزل التوقع من مستوى العلم اليقيين إىل ما يسميه اإلمام الغزايل :اليقني التدرييب.
فأان كطبيب مثالً رأيت يف حيايت ظاهرة ارتباط دائم بني نوع من الصبغيات وبني ذكورة اجلنني .إذن
من حقي أن أجعل من هذه الظاهرة يقيناً ،على أن أعلم أنه يقني تدرييب ال يقني علمي أكادميي
حتمي.
وجدت أن الدواء يشفي ،أي يقرتن استعماله ابلشفاء ،إذن من حقي أن أتعامل مع هذا الدواء
على هذا األساس  ..ذلك ألهنا من سنن هللا ،ولن جتد لسنة هللا تبديالً.
وجدت أسباب اهلالك ،ووجدت أن اهلالك مقرتن هبا فعالً ،إذاً أتعامل معها على هذا األساس.
بل إن الشريعة اإلسالمية أتمرين بذلك .يقول املصطفى صلى هللا عليه وسلم( :تداووا اي عباد هللا،
فإن هللا ما أنزل داء إال وأنزل له دواء إال السأم) 1أي املوت.
ولو أن إنساانً علم قانون هذه األسباب اليت أقامها هللا يف عباده ،ومل يتعامل معها ،فألقى نفسه
مثالً يف مهلكة ،كان منتحراً ولقي هللا آمثاً عاصياً.
 1رواية أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد يف مسنده أبلفاظ متقاربة.
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ولو أن إنساانً شكا الظمأ ،ورفض أن يسعى إىل املاء قائالً ال أقيم لسببية املاء وزانً ،فإن هللا قادر
على أن يرويين بدون أن أشرب  ..فهو يسيء األدب مع هللا ،كما قال العلماء .ألن هللا أقام يف كونه
هذا سبباً لريب ،كما أقام سبباً لشبعي .وإذا كان األمر كذلك .فما ينبغي أن أجتاهل قانونه وسننه اليت
أقامها يف عباده.
وهكذا ،فإن املشكلة تتجلى هبذا الذي يقوله اإلمام الغزايل :أخذاً من شريعة هللا عز وجل.
نتعامل مع احلياة ،طبقاً لنظام األسباب واملسببات اليت أقامها هللا بيننا .إذا مسعت نشرة األرصاد
اجلوية ،أتعامل معها ،وأعلم أن املختصني بشأهنا مل ينطلقوا إىل قراراهتم الغيبية إال من يقني تدرييب ،وهو
كما قلنا اليقني الذي مل يرتسخ يف الذهن والقناعة العقلية ،إال من كثرة التكرار املستمر ،ومن التجارب
املتالحقة ذات النتائج الواحدة..
ولكن جيب أن أعلم أن احتمال الشذوذ قائم  ...وهو ما يذكرين به دائماً قول هللا تعاىل (وعنده
مفاتح الغيب.)..
ولعلنا مجيعاً نعلم أن يف األسواق كتاابً امسه (غرائب العامل) مجعه أحد الباحثني األجانب فيما أذكر،
كلها غرائب يتجلى فيها الشذوذ الصارخ عن قانون األسباب واملسببات ،وال شك أن الشاردين عن
هذا املنهج الذي نتحدث عنه( ،منهج التنسيق بني العلم وحقائق اإلميان ابهلل) ينظرون إىل هذا الغرائب
يف حرية ،وأقصى ما ينتهون إليه من قرار ،أنه من شذوذات الطبيعة.
ولكنا حنن الذين أكرمنا هللا ابإلميان الذي يناكب العلم ،ال نعاين يف الوقوف أمام هذه الغرائب من
أي حرية.
تفسري بلك أمامنا واضح بني ..وهو أن هللا عز وجل ،يرينا بني احلني واآلخر من خالل هذه
اخلوارق ،أو الغرائب ،ما يذكران أبن مقاليد هذا الكون بيد هللا ،وأبن مفاتيح الغيوب عائدة إليه عز
وجل.
إنه يقول لنا ،من خالل تعريفه لنا أبنظمة هذه احلياة الدنيا :تعاملوا مع مرافق احلياة كلها ،طبق
السنة اليت أقمت حياتكم الدنيا على أساسها ،ولكن إايكم أن تسجنوا أنفسكم من هذه السنة يف
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تصور مادي طبيعي أرعن! ..وإايكم أن تشغلكم مظاهر االقرتاانت الكونية عمن بيده مقاليد ذلك
كله.
أحسب ،أن هذا الكالم الذي ذكرته ،ينبه العامل إىل هذه احلقيقة الدقيقة اليت ينبهنا إليها بيان هللا
عز وجل يف هذه اآلية .ومن مث فال بد _إن كان عاملاً حقاً_ أن ينغص الرأس لبيان هللا عز وجل.
وأحسب أن اإلنسان الغيور على العقيدة اإلسالمية ال بد أن ينغص الرأس ،بدوره ،للحقيقة العلمية
اليت تستوجب التفاعل والتعامل مع عامل األسباب واملسببات ،على أن ال ننسى أن اجلذع اجلامع
واملغذي لتلك العالقات السببية كلها ،إمنا هو جذع القدرة اإلهلية ،دون شريك وال ميعن.
أجل ..إنه ملهم جداً أن ال نفصل بني هذا اجلذع الواحد وأغصان األسباب واملسببات الكثرية،
املنبثقة عنه ،وأن نتذكر دائماً أن صلة ما بينهما تتمثل يف (املفاتح) اليت يقول هلل تعاىل عنها (وعنده
مفاتح الغيب)..
ما النتيجة الرتبوية العلمية اليت نعود هبا من هذا الكالم؟
لعل النتيجة واضحة ،يف جمال األحاديث والبحوث النظرية.
ولكين ال أحب .بصدد مثل هذا املوضوع ،أن نكون نظريني ،أحب أن جنند كل مسألة علمية من
هذا القبيل ،ملا يناسبها من الوظائف السلوكية ..فما هي الفائدة السلوكية اليت ميكن أن جينبها املسلم
من هذا الذي قلناه؟
الفائدة تتمثل يف أن اإلنسان إذا وعى هذه احلقيقة عاش مع ما ارتقى إليه الرابنيون ،من وحدة
الشهود ..ولن يصل أحدان إىل اإلميان احلقيقي ابهلل ووحدانيته ،إال بعد أن يصل إلة وحدة الشهود
هذه.
بل لن يذوق املؤمن نشوة إميانه ابهلل ،ولذة اليقني أبنه وحده الفعال لكل شيء ،إال إذا ذابت
األكوان أمام بصره ،وهو موقن بوجودها ،ببصريته ،وأصبح ال يرى من خالهلا إال ِِّ
املكون عز وجل.
وكم يف الناس من يسأل :ما املسلم الذي ميكن أن يرقى به املسلم إىل سدة وحدة السهود هذه؟ ما
السبيل إىل أن أكون مع األكوان وأن أتعامل معها ،وأن ال أرى من خالهلا إال ِِّ
الكون؟
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السبيل إىل ذلك أن يهضم عقلي هذه احلقيقة اليت ذكرهتا ..أن أعلم أن الغيوب احملجوبة واملتناثرة
يف الكون ،مردها إىل مقاليد بيد هللا عز وجل .فهو العليم هبا ،وهو املتصرف هبا.
وتتم تغذية هذه احلقيقة ،ابإلكثار من ذكر هللا عز وجل.
إن اإلنسان إذا وعى هذه احلقيقة اليت ذكرهتا ،مث تعهدها ابلكثري والكثري من ذكر هللا تعاىل ،يعيش
(وهو يتعامل مع األكوان) مع املكون.
الري تسري يف كيانه ،نسي املاء وتذكر هللا الذي تفضل عليه
إن تناول املاء على ظمأ ،وشعر بلذة ِّ
الري! ..وعاش مع قبس وهاج من حمبته عز وجل.
هبذا ِّ
وإن تناول الدواء ،وقد وصفه له الطبيب ،ونظر فوجد أن الشفاء جاء على أعقابه ،نسي الدواء،
وعاش مع املداوي بل الشايف احلقيقي وهو هللا.
كذلك عندما يتناول الطعام فيشعر ابلشبع..
كذلك عندما يرى أخطاراً تطوف به ،مث إن أسباابً أايً كانت ،أبعدت هذه األخطار عن كيانه،
يعيش يف كل ذلك مع من بيده مقاليد الغيوب ومفاتيحها ،ومع خالق األسباب واملسببات كلها.
وإذا استمر ابإلنسان هذه احلال :يتعامل مع األكوان ،وال يرى إال فاعلية املكون وسلطانه ،فلسوف
يستطيع عندئذ أن جيمع بني أمرين طاملا صعب على كثري من الناس اجلمع بينهما.
يكون يف تعامله مع الناس فرشياً ،كما يقولون ،أي أرضياً دنيوايً ينسجم مع شؤون الدنيا وأحواهلا،
فهو ينقلب يف أحواهلا اتجراً ..زارعاً ..سياسياً ..قائداً .ويسبح يف خضمها شأنه يف ذلك كسائر
الناس ..ولكن عقله ،ومن مث وجدانه ،يظل منصرفاً خالل ذلك كله ،إىل شهود هللا عز وجل .فهو
بكيانه اجلسدي وحتركاته العضوية مستغرق يف شؤون الدنيا وأعماهلا ..ولكنه بيقظته العقلية ،ومشاعره
الوجدانية منصرف إىل هللا ،ال يتعامل إال معه ،وال يتلقى إال منه.
هذه هي النتيجة  ..بل هذه هي نتيجة النتيجة.
ٍ
وصفات .وقد رأينا أن من شأن
النتيجة األوىل :حتقق العقيدة اإلميانية ابهلل عز وجل ،ووحدانيته ذااتً
هذه العقيدة أن جتمع يف تنسيق اتم بني العلم احلقيقي ،وجوهر اإلميان ابهلل عز وجل.
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النتيجة الثانية( :وأتيت بعد ترسيخ هذه العقيدة إدراكاً وإذعاانً يف العقل ،وشعوراً ووجداانً عن طريق
اإلكثار من ذكر هللا عز وجل) هي الرقي الذي يتم إىل مستوى وحدة الشهود ،وال أقول وحدة الوجود.
إن اإلنسان الذي أخذ نفسه هباتني الثمرتني أو النتيجتني ينظر إىل األكوان كلها من حوله ،وكأهنا
حدق
ألواح من الزجاج الصايف الدقيق .ال ريب أن هذه األلواح موجودة ،ولكن هذا اإلنسان مهما ِّ
فيها ،ال يرى منها إال ما وراءها ،أي ال يرى فيها إال صفات املكون سبحانه وتعاىل.
وم} {البقرة }255:نقرأ قوله تعاىل
اَللُ َال إَِٰلَهَ إَِّال ُه َو ْ
حنن نقرأ قول هللا عز وجلَّ { :
احلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
ِ
ِ
ِ
اب َم ْن َمحَ َل ظُْل ًما} {طه }111:وندرك معىن هذا الكالم علماً،
{ َو َعنَت الْ ُو ُجوهُ ل ْل َح ِِّي الْ َقيُّوم َوقَ ْد َخ َ
ولكنا قلما نتفاعل به وجداانً .واملأمول إذا أدركنا النتيجة اليت نطمح إليها من وراء هذا البحث أن
يتناسق الوجدان مع اإلدراك العلمي على طريق التمسك هبذه احلقيقة والتعامل معها.

المصدر  :هذا ما قلته أما بعض الرؤساء والملوك
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