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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 باطل ،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 اهلل ،وبني هذا الواع
العلمي الذي يفرض نفسه والذي ال مناص من اإلميان به؟
أحسب يا سيدي أن يف كتاب اهلل عز وجل آية أهنت هذا اجلدل واللجاج ،وعقدت صلحاً بني
العلم احلقيقي ،والعقيدة الصحيحة .بل أعول :إن هذه اآلية أكدت صلحاً عائماً من األزل بني العلم
احلقيقي والعقيدة اإلميانية اليت جاب هبا الرسل واألنبياء.
ندهُ َم َفاتِح الْغَْي ِ
ب الَ يَ ْعلَ ُم َها إِالَّ ُه َو َويَ ْعلَ ُم َما ِيف الْبَ ر َوالْبَ ْح ِر َوَما
هذه اآلية هي عول اهلل تعاىلَ { :و ِع َ
ُ
ِ
ٍ
تَس ُق ُ ِ
س إِالَّ ِيف كِتَ ٍ
ٍِ
اب مبِ ٍ
ض والَ رطْ ٍ
ب َوالَ يَابِ ٍ
ني}
ط من َوَرعَة إالَّ يَ ْعلَ ُم َها َوالَ َحبَّة ِيف ظُلُ َمات األ َْر ِ َ َ
ْ
{األنعام.}95:
فكيف أهنت هذه اآلية هذا اجلدل؟
عندما نتأمل يف املطل الذي صدرت به هذه اآلية ،جندنا أمام مجلتني اثنتني ،منهما حيصر مفاتيح
الغيب يف ذات اهلل عز وجل ،اجلملة األوىل أثبتت هذه احلقيقة عن طريق تقدمي اخلرب على املبتدأ،
ندهُ َم َفاتِح الْغَْي ِ
ب} أي ال عند غريه ..أما
وتلك أداة من أدوات احلصر ،كما هو معلوم ،وهي { َو ِع َ
ُ
اجلملة 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 َفاتِح الْغَْي ِ
ب} وال يعلم هذه املفاتيح أحد إال اهلل عز وجل.
{ َو ِع َ
ُ
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ويف هذا داللة عميقة ينبغي تدبرها ،وجيب الوعوف 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 يتوععه اإلنسان مما مل حيدث بعد ،بناء على دالئل اعتمدها..
تَ َوعُ ُ اإلنسان (مثالً) هبوط درجة احلرارة بواسطة كتلة هوائية رآها كيف تسري ،من الغيوب.
تَ َوعُ ُ هطول األمطار يف مكان ما ،بناء على دالئل عطعية ،من الغيوب.
تَ َوعُ ُ الطبيب أن يولد اجلنني ذكراً ،بناء على مؤشرات رآها يف الصبغيات أو ما يسمونه
(الكروموزمات) من الغيوب.
تَ َوعُ ُ الشفاء بعد تناول الدواء ،من الغيوب .بل توع االحرتاق ،احرتاق اهلشيم بعد وضعه يف النار،
من الغيوب.
ذلك ألن هذه األمور كلها مل تق بعد .ولكنها متوععة والشيء الذي جيعلنا نتوععها ،بصرية علمية
أدركناها ،واعتمدناها  ..والبصائر العلمية مبثوثة يف كون اهلل عز وجل.
هذا هو الغيب ،فما املراد من مفاتيح الغيب.
بقط 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 املتوععة..
الفاعلية الكامنة وراء تسيار الكتلة اهلوائية من مكان إىل مكان  ..حنن نرى هذه الكتلة اهلوائية
ولكن ترى ما الدستور وراء حتركها أو تبددها أو وعوفها يف مكان ما؟ حنن بوسعنا أن نتبني مؤشرات
الذكورة يف اجلنني ،ولكن من أين جاءت فاعلية العالعة بني مؤشرات الذكورة يف الصبغيات وبني النتيجة
اليت نتوععها  ..حنن نتوع  ،بل رمبا نعلم ،أن تناول الدواء يشفي ،وأن تناول السم يهلك ،ولكن ما
مصدر الفاعلية الكامنة يف العالعة السارية بني هذا الدواء وأثره؟  ..ما مصدر العالعة 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 اهلل
عز وجل سكت (إن جاز التعبري) عن الغيوب اليت ضرب األمثلة هبا ،وركز على حصر العلم باملفاتح
يف ذاته سبحانه وتعاىل.
فما املعىن الذي تنتهي إليه من هذا التفصيل ،ومن حصر اهلل 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 عائالً:
لكم أن تشاهدوا هذه الغيوب ،وأن تتوععوها  ..وما أيسر أن تتوععوها إن سلكتم مسلك الدراية
والعلم.
ولكن ال تنسوا أن هذه الغيوب اليت تتوععوهنا ،ليست فاعليتها كامنة يف ذاهتا.
إن هذه املواد أو هذه األحداث الطبيعية ،فاعليتها آتية من عندي .ومن مث فأنا 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 ختض لسلطان مقاليده بيدي  ..فأنا الذي أعرر
تسيريها أو توعيفها أو تبديدها حيث هي.
ولعل أيسر مثال هلذا الذي يبصرنا به ،يا سيدي ،كتاب اهلل عز وجل ،أن نفرتض أننا نشاهد سفينة
عمالعة 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 ربّان بيده مقاليدها،
وإليه عرار توجهها وتسيارها فهو الذي يوجهها كما يشاء  ..ولعل خاطراً يعن له يدعوه إىل أن يوعفها
يف مكاهنا ،أو أن ينهج هبا سبالً آخر.
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هذا مثل نضربه حلياتنا الراهنة ،وعالعة ما بيننا حنن البشر ..فكيف عندما نتذكر أن اهلل جل جالله
هو فاطر السموات واألرض وهو خالق األسباب واملسببات ،ورابط ما بينهما بالعالعة اليت ال نتبني إال
نتائجها!..
هذا ما يعنيه بيان اهلل عز وجل .ولكن فما النتيجة اليت ننهي إليها؟
النتيجة هي أن على اإلنسان الذي آمن باهلل عز وجل عيوماً واحداً للسموات واألرض ،أن يعلم أن
عامل األسباب واملسببات مرتبط مبقاليد ،وأن هذه املقاليد بيد اهلل تعاىل.
على اإلنسان العامل ،وال أعول املؤمن ،عليه أن يعلم أن هذا الذي يراه عامل املادة مما يتصوره أسباباً،
ليسوا إال جنوداً هلل سبحانه وتعاىل ،يسخرهم ملا يشاء يف الوعت الذي يشاء ،وما ينبغي له ،إن كان
عاملاً حقاً ،أن خيدع باملظاهر عن األسرار ،وال بالصور عن املصور ،ما ينبغي أن ينسى احلقيقة اخلفية
وجينح إىل ما تبصره به ظواهر األمور  ..هذا ما ينبهنا إليه بيان اهلل عز وجل.
ولكن هل يؤيد العلم احلديث اليوم هذا الكالم الذي يؤكده بيان اهلل تعاىل ،هبذه العبارة الدعيقة
األخاذة؟ أطرح هذا السؤال وأنا موعن أننا لسنا حباجة إىل ما يؤيد بيان اهلل تعاىل من علم حديث أو
عدمي .بل العلم هو الذي حيتاج إىل أن جيد دالئل صدعه يف بيان اهلل عز وجل.
غري أين أطرح م ذلك هذا السؤال ،ألحاور على أعقابه هؤالء اإلخوة الذين يعتدون بالعلم احلديث،
ويبالغون يف ذلك إىل درجة تذهلهم عن ضوابط وحدود العلم ذاته!..
أذكر أنين عرأت كالماً لدافيد هيوم ،وهو العامل الوضعي الذي يعتد به الغرب ،يقول فيه :لو أين
رأيت هشيماً احرتق يف النار آلالف املرات ،فلن أستطي أن أديل بقرار علمي عاط  ،بأن هذا اهلشيم
سيحرتق مرة أخرى ،إال بعد أن أجرب وألقي هذا اهلشيم يف النار ،وأرى أنه عد احرتق.
ومن املعلوم أن هيوم ال ينطلق إىل عراره هذا من رؤية دينية .وإمنا ينطلق من املوازين العلمية اليت هو
موعن هبا.
إنه يريد أن يقول :إن القوانني الطبيعية اليت نراها أمامنا إمنا استخرجنا عيمة االستمرار فيها من
التجارب الكثرية املاضية ،والتجارب املاضية ال تضمن دائماً األحداث املستقبلية ،كما عد نتوععها ..
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لعل خارعة تق  ..لعل أمراً غري متوع حيصل  ..ومن مث فإين أظن ظناً عوياً أن اهلشيم سيحرتق ،ولكين
ال أستطي أن أرعى 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 اهلل عز وجل
حيذرنا من أن نرتاب يف أن هذه األنظمة الطبيعية اليت نراها ،إمنا ينظمها اهلل تعاىل ويسريها كما يشاء.
إن يف كتاب اهلل تعاىل مشهداً حلوار أخاذ بني سيدنا نوح وابنه ،يربز هذه احلقيقة اليت أعوهلا ،وجيلي
تفاهة املنطق الومهي الذي يسجن صاحبه يف ظالم من احلرية ،ويربز املوعف العلمي الذي يستنشق
صاحبه عبري اإلميان باهلل عز وجل..
عندما اهتاج الطوفان ،وحتولت األرض اليابسة إىل حبار ترتج وتفور باألمواج املتالطمة ،كان لنوح
ولد شارد عن صراط اهلل تعاىل ،يضعنا البيان اإلهلي أمام هذا احلوار الذي جرى بينهما آنذاك.
نادى نوح ابنه ،وكان يف معزل ،يا بين اركب معنا يف السفينة اليت أمرنا اهلل أن جنتم فيها ،وال تكن
م الكافرين.
عال االبن :سآوي إىل جبل يعصمين من املاء!..
ذلك هو منطق اإلنسان الذي يسجن عقله داخل أعطار املادة أو الطبيعة كما يقولون ،إنه يقول:
إن هذا املاء املنهمر من السماء واملتفجر من األرض ،إن كل ذلك إال طغيان طبيعة .وها أنا 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 باهلل عز وجل.
أجابه عائالً :ال عاصم اليوم من أمر اهلل ،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 اهلل 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 يأخذ تعاليمه من غرفة العمليات  ..إنه يأخذ تعاليمه من عائده  ..وهذا العامل كله جنود له  ..وما
يعلم جنود ربك إال هو  ..هؤالء اجلنود مرتبطون مبقاليد  ..مرتبطون مبفاتيح واملفاتيح بيد اهلل سبحانه
وتعاىل.
ويأيت بيان اهلل على أعقاب هذا احلوار عائالً:
ِ
ِ
ني} {هود.}34:
ج فَ َكا َن م َن الْ ُم ْغَرع َ
{ َو َح َال بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُ
هذا الكالم  ..هذا املشهد احلواري ،يعمق هذه احلقيقة اليت يتحدث عنها بيان اهلل تعاىل ،بعبارة
علمية وإميانية واضحة.
ولكن أحسب أن هاهنا إشكاالً عد يطوف بأذهان كثري منا.
التتمة في الجزء الثاني

المصدر  :هذا ما قلته أما بعض الرؤساء والملوك
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