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أمام الملك الحسن ملك المغرب في أحد الدروس الحسينية

ما رأيته وقفت على آية يواسي فيها اهلل عز وجل رسوله أمام شدة انتابته ،إال ويدعوه فيها إىل عالج من
ِ
مم ِ
ِ َوقَ ْب َل
ك قَ ْب َل طُلُ ِ
اصِ ْب َعلَ ٰى َما يَ ُقولُو َن َو َسبِّ ْح ِِبَ ْمد َربِّ َ
ذكر اهلل تعاىل .أمل يقل فيما تنزل عليه{ :فَ ْ
وِ الش ْ
الْغُر ِ
وب} [ق]93:
ُ

ِ
ِ
ِ ِ
ك بكْرًة وأ ِ
َص ًيال}
اصِ ْب ِلُ ْك ِم َربِّ َ
أمل يقل {فَ ْ
ك َوَال تُط ْع مْن ُه ْم آِثًا أ َْو َك ُف ًورا ﴿َ ﴾24واذْ ُك ِر ْ
اس َم َربِّ َ ُ َ َ
[اإلنسان.]42-42:

وما رأيته يتحدث عن جيش من األعداء ،حيدقون باملسلمني ويبحث املسلمون عن عالج آنذاك حيررهم
من ذلك البغي والعدوان إال ويضع كتاب اهلل تعاىل ذكره عز وجل يف مقدمة هذه العالجات كلها.
مِ
ين َآمنُوا إِ َذا لَِقيتُ ْم فِئَةً
أمل يقل اهلل عز وجل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ

[األنفال.]22:

فَاثْبُتُوا َواذْ ُك ُروا اللمهَ َكثِ ًريا لم َعلم ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن}

مث إننا نقرأ ما يشبه الدستور التام اجلامع هلذه اِلقيقة الكونية الكبى يف اآلية اليت هي منطلق درسنا
ك تَضُّرعا و ِخي َفةً ودو َن ْ ِ
هذا ،وهي قول اهلل عز وجل{ :واذْ ُكر ربم َ ِ ِ
ِ
اآلص ِال
َُ
اجلَ ْه ِر م َن الْ َق ْول بِالْغُ ُد ِّو َو َ
َ ْ َ
ك يف نَ ْفس َ َ ً َ
ِِ
ِ
ني} [األعراف.]402:
َوال تَ ُك ْن م َن الْغَافل َ
هذا إىل جانب ما أالحظ ،من إعراض كثري من املسلمني عن هذه الضرورة الكبى اليت يوصي هبا اهلل
تعاىل عباده ،صباح مساء.
فهذا ما محلين على معاجلة هذا املوضوِ وبيانه وحتليله ،لعلنا نتنبه بذلك إىل الضرورة اليت أمرنا اهلل أن
نتنبه إليها.
ولكين أقول أيضاً :أليِ يف القناعة العقلية مبا تنزل من عند اهلل عز وجل من حقائق اإلميان ،ما يغين عن
الذكر واملداومة عليه؟ أليِ يف العقيدة اليت مركزها العقل ما جيعل العقل خري هاد لإلنسان إىل صراط اهلل عز
وجل؟ ..وهل بعد ذلك من ضرورة تدعو إىل وضع كر اهلل عز وجل يف هذه املرتبة الفريدة العليا؟
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غري أين عرفت اجلواب عن هذه األسئلة ،من خالل القاعدة العلمية اليت ما زال علماء النفِ والرتبية
يرددوهنا ،وهي أن انقياد اإلنسان لعواطفه اإلنسانية ،أشد وأقوى من انقياده لقراراته وقناعاته العقلية.
فكلما قام تناقض بني يقني عقلي اصطبغ به الفكر ،وهوى من أهواء النفِ يصبو إليه الوجدان ،فإن
الغلبة ،يف الغالب ،إمنا تكون هلوى النفِ ..تلك اِلقيقة كانت وال تزال علمية ومدروسة.
ومن هنا كانت اِلاجة على الرتبية ،إذ الرتبية مهما تطورت وتنوعت ،ومهما اختلفت سبلها وفنوهنا ،فإمنا
هي على كل حال عبارة عن السعي إىل تطويع العاطفة لقرار العقل.
ولوال أن العاطفة هي هتتاج بصاحبها دائماً ،وتدعوه إىل أن يقفز فوق قناعاته العقلية ،ملا كانت ِثة حاجة
إىل الرتبية قط.
وهنا قد يتساءل اإلنسان :فإذا وقف أحدنا أمام مفرتق طرق بني يقني عقلي يدعوه إىل اتباِ صراط اهلل
عز وجل ،وبني أهواء وعواطف وشهوات جاحمة جتمح بكيانه ،ورأى أن الغلبة إمنا هي هلذه العواطف واألهواء،
إىل من املالذ؟ وكيف السبيل إىل أن يتحرر من عواطفه وأهوائه ،لينقاد إىل قرار عقله؟
املالذ هو ذكر اهلل عز وجل!..
عندما تتنوِ الرتبية عند علماء الرتبية ،ويتفننون يف بيان السبل إليها ،فإن السبيل إىل أن ينقاد اإلنسان
ليقينه العقلي ولقراره االعتقادي متحرراً من شهواته وأهوائه ،إمنا هو املداومة على ذكر اهلل عز وجل.
وأنا ال أعين بذكر اهلل تعاىل يرددها اللسان ،وإن كان ذلك يسمى ذكراً ويثاب اإلنسان عليه .بل إننا
لنعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :ال يزال لسابك رطباً بذكر اهلل).
ولكن حتريك اللسان بالذكر ،إمنا هو سبيل إىل غاية ،والغاية يقظة العقل والقلب وتوجه كل منهما إىل
التأمل يف عظمة اهلل عز وجل ،وامتالء الوجدان بصفات الربوبية يف ذاته عز وجل.
ك تَضُّرعا و ِخي َفةً ودو َن ْ ِ
ومن مث يقول اهلل تعاىل{ :واذْ ُكر ربم َ ِ ِ
ِ
اآلص ِال
َُ
اجلَ ْه ِر م َن الْ َق ْول بِالْغُ ُد ِّو َو َ
َ ْ َ
ك يف نَ ْفس َ َ ً َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ني}.
ني} [األعراف ]402:مث يؤكد هذا املعىن ثانية فيقولَ { :وال تَ ُك ْن م َن الْغَافل َ
َوال تَ ُك ْن م َن الْغَافل َ
فهذا هو الدواء الذي ال دواء من بعده وال من قبله ..هو الدواء الذي حيرر اإلنسان من رق أهوائه،
وجيعله منقاداً لقناعاته العقلية وإلميانه الفكري.
وأنا أستأذنكم يا موالي أن أزيد هذه املسألة إيضاحاً وحتقيقاً إن أمكن..
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حنن نعلم أن اإلنسان ،كما قال العلماء قدمياً ،ثالثي الرتكيب .أي إنه مركب من هذا القفص اجلسدي
الذي ال قيمة له يف اِلقيقة ،مث إنه مركب أيضاً من جلمة غرائز أرضية حيوانية هتتاج به ،وتدفعه 8إىل كثري
من الشهوات واألهواء ،ولذلك حكمة ووظيفة ال جمال لشرحها هنا .مث إنه مركب من عنصر ثالث ،هو هذه
الروح اليت هي سر من أسرار اهلل عز وجل .هذا السر الذ إذا أشرق على الدماغ تكون منه الفكر والوعي،
وإذا أشرق على عضلة القلب تكونت منه العاطفة والوجدانيات الدافعة والرادعة واملمجدة .أي عاطفة اِلب،
والتعظيم واخلوف .وإذا أشرقت أو انعكست هذه الروح على اخلاليا تكون من ذلك الشعور واإلحساس.
وهكذا فإن مصدر الوعي يف الدماغ والعواطف يف القلب واإلحساس الساري يف كل احناء اجلسد ،واحد،
أال وهو الروح.
هذه الروح هابطة من املأل األعلى ،وليست خارجة من األرض وال من تراب األرض..
مث إن هذه الروح تظل يف حنني دائم إىل العامل العلوي الذي أهبطت منه .أجل ..أمل يقل اهلل عز وجل
ِِ
خطاباً للمالئكة عن سيدنا آدم{ :فَِإذَا س موي تُه ونَ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين} [اِلجر ]43:إهنا
ََُْ ْ ُ
ت فيه من ُّروحي فَ َقعُوا لَهُ َساجد َ
روح منسوبة إىل اهلل ،نسبة تشريف وتكرمي .نسبة جتعل اإلنسان يف يأس من أن يعلم كنهها وحقيقتها.
إذن فهذه الروح تظل يف حنني إىل خالقها ..يف شوق دائم إىل بارئها أياً كان اجلسد الذي تقبع فيه
هذه الروح.
وهذا معىن من معاين قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :إين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،مث عن
ِ
ت اللم ِه المِيت فَطَر النماس َعلَْي َها} [الروم.]90:
الشياطني فاجتالتهم)) .أتتهم وهذا معىن قول اهلل عز وجل {فطَْر َ
َ َ
ولكن ملاذا ال نشعر بشوقها هذا إىل العامل الذي أهبطت منه؟ ملاذا ،وحنن نتأمل جيداً ،ال نشعر ِبنينها
هذا؟
السبب يف ذلك أن هذه الروح حماطة بعامل يضج مبظاهر األهواء ،وبوارق الشهوات اليت تستثري الغرائز
اليت قلنا إهنا تشكل العنصر الثاين من العناصر الثالثة اليت يتألف منها اإلنسان.
فإذا تصدعت مشاعر الروح حنيناً صافياً إىل عاملها العلوي الذي تنتسب إليه ،تصيدهتا مشاعر األهواء
والشهوات اليت تلهبها الغرائز ،وصادرهتا ِلساهبا ،وترمجت حنينها العلوي ملشاعرها الغريزية.
وعلى سبيل املثال نقول :اإلنسان نزاِ إىل حب اجلمال ،وهذا يف أصله شعور روحاين تتجه به الروح إىل
املأل األعلى ،حيث معني اجلمال كله ،وحيث اجلميل األوحد ،وهو اهلل عز وجل ..ولكن هذا الشعور العلوي
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ما يلبث أن يصطدم مبشاعر الغريزية املتجهة إىل بوارق الشهوات واألهواء األرضية ،مث ال يلبث هذا الشعور
العايل أن يرتجم ملصلحة املشاعر الغريزية ويتحول إىل تعبري عنها.
ويقف اإلنسان مغلوباً على أمره أمام هذا الصراِ الذي تتغلب فيه مشاعر الغرائز واألهواء األرضية
واِليوانية .فيقف مفتوناً أمام الصور واألشكال واملظاهر ،دون ان يتمكن من مواصلة طريقه إىل املأل األعلى
الذي تتجه الروح إليه.
وعلى سبيل املثال أيضاً :هذه الروح نزاعة إىل حب واحد ،ال ثاين له ،حب بارئها ..حب خالقها..
حب مصورها ..ولكن هذا اِلب إذا يتعاىل من أعمق أعماق القلب ،يصطدم بالشهوات واألهواء والغرائز،
فتصادر هذه الغرائز حب الروحِ ،لساهبا ..وتتجه هبا إىل الصور واألشكال والرغائب النفسية.
وهكذا يعيش أحدنا ،وهو يتصور أن حبه موزِ بني الصور واألشكال األرضية ،وأن تأثره موزِ بني هذه
الدنيا وشهواهتا وأهوائها .واِلقيقة ليست كذلك.
فما هو الدواء الذي حيرر الروح من أسر هذه الشهوات واألهواء؟ ما هو الدواء الذي إن استعملناه
أدركناه حنني هذه الروح وعرفنا إىل من هتفو وتتشوق ،وتفاعلت مشاعرنا مع أرواحنا هذه.
ال دواء لذلك أبداً إال مراقبة اهلل عز وجل .ال دواء لذلك إال العكوف على ذكر اهلل عز وجل .أي تذكره
سبحانه وتعاىل .ال دواء لذلك سوى أن أربط بني املخلوقات وخالقها ،فأنظر إىل ما أبدِ اهلل عز وجل،
ولكن على أن أنظر إليها من خالل صفات اخلالق ،من خالل صفات املبدِ عز وجل.
كيف السبيل إىل ذلك؟
السبيل إىل ذلك ،فالدوام واالستمرار على ذكر اهلل عز وجل ،كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا املعىن
الذي أقول ،إمنا صدر عنه العلماء من خالل قرار علمي ،قبل أن يصدروا عنه من خالل التصور الديين .ولعل
القصيدة املشهورة أليب علي بن سينا ،جاءت تعبرياً عن هذا الكالم ،وهي اليت يقول يف مطلعها عن الروح:
هبطَت إِلَي َ ِ
ات تَ َعُّزز َوََتَنُّ ِع
ك م َن املَ َح ِّل األ َْرفَ ِع * َوْرقَاءُ َذ ُ
ََ ْ ْ
ت َوَملْ تَتَبَ ْرقَ ِع
َْحم ُجوبَة َع ْن ُك ِّل ُم ْقلَ ِة َعا ِرف * َوْه َي المِيت َس َفَر ْ
وصلَت علَى ُكره إِلَيك ورممبا * َك ِره ِ
ات تَ َف ُّج ِع
َ َ ْ َ ْ ْ َ َُ َ
ت فَراقَ َ
َ ْ
ك َوْه َي َذ ُ
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ِ
ِ
ِ
ت ُجمَاورَة اخلَر ِ
اب البَ ْل َق ِع
اصلَ ْ
ت َوَما أَل َف ْ
أَن َف ْ
ت فَلَ مما َو َ
ت * أَن َس ْ َ َ َ
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اِلِ َمى * ِمبَ َد ِامع تَ ْه ِمي َولَ مما تُ ْقلِ ِع
ودا بِ ْ
تَ ْب ِكي إِ َذا ذَ َكَر ْ
ت عُ ُه ً

حىت إِذَا قَرب الرجوِ إىل اِلِمى * ودنَا الرِحيل إِ َىل ال َف ِ
َوس ِع
َ
ُ َ ُُ ُ
ضاء األ َ
َ
َ َ ُ
أَخ َذت تُغَرد فَ َ ِ ِ
ِ
لم يرفَ ُع ُك َل َمن ملَ يرفع
ُ
َ
وق ذُ َروة َشاهق * والع ُ

هذه حقيقة ذكرها العلماء من خالل منظور علمي ،قبل أن يتبوهنا من خالل نقول دينية .وإمنا يسجد
العلم يف هذا ِلقائق الدين.
فإذا أدركنا هذه اِلقيقة ،فإن بوسعنا أن نعلم أن اإلنسان إذا أسلم نفسه إلميانه العقالين باهلل عز
وجل ،وانقاد هلذا اإلميان العقلي اجملرد ،فهيهات أن يصل من خالل ذلك وحده إىل اهلل عز وجل.
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