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أبي بكر العدني ابن علي المشهور

اإلهداء

إلى من أفرغ في جوفي جوالق الشوق والذوق ،
ورسم لي بعا طفته وعقله منافذ الطوق ،

ش
وعرك بإ بهامه وسبابته حمة أذناي حتى احمرتا ،

واستجابت جفوني فأسلبت واجتلت الغشاوة في مخدع

ل
ا محاسبة الذاتية ،

إليه ما جمع ُت ،

يمن
ت
ح
ن
ي الدعاء ،
وأقبِّ ُل ك ّفه راضيا ً وأ منى أن

وأن يأخذ بيدي إلى الباب الذي اعتدنا أن نأنس إليه ،

f
وبعد حمده وشكره :ها أنذا قد تطفلت بقصوري وضعفي على أمر كبير
وبحر غزير  ،رغبة في معرفة الحقيقة من مصادرها النقية  ،فقد ُجبلت منذ
عرفت نفسي على البحث والتنقيب عن كل ما يفيدني  ،راغب ًا في إجالء
أن
ُ
عيني وإزالة الران عن قلبي  ،وتعددت قراءاتي ومطالعاتي ،
الغش�اوة عن ّ
وشربت من مناهل متفرقه ومتباينة ،
واستقيت من موارد عديدة ومتنوعة ،
ُ
ُ
زدت قلق ًا عل�ى قلقي  ،وحي�ر ًة على
ولك�ن ..وم�ع كث�رة م�ا
ش�ربتُ ..
ُ
تجلت في أبيات قصيرة قلتُها في لحظة من تلك اللحظات :
حيرتي..
ْ
تنتح�ر
وم�ا لنفس�ي م�ع األي�ام
ُ

البش�ر
م�اذا يق�ول وم�اذا يصن�ع
ُ

أمــ�ر يــمزقن�ي
وف�ي مخيلت�ي
ٌ

ولس�ت أدري بما يخفيه لي القدر
ُ

ضاعت به ُّ
ولست أرى
كل حاالتي
ُ
ْ

الس�هر
ُبدّ ًا من الصبر مهما طال بي
ُ

س�ر ل�ه َخ َط ُر
يجتاحن�ي عاطفت�ي ٌّ

قل�ق
أل�م يجتاحن�ي
يجتاحن�ي
ٌ
ٌ

ِ
حاض�ره
أق�دار
تحمل�ه
الم�ر ُء
ُ
ُ

اإلب�داع أو ت َ
َ�ذ ُر
َنت�زع
َ
ومن�ه ت ُ
الخبر
لن ُي ْج ِد ذلك ش�يئ ًا قد مضى
ُ
ِ
نتصر
فالم�ر ُء في قم�ة األح�داث َي ُ

بذلت من التفكي�ر في زمني
مهم�ا
ُ
أْ َ
ُ
األحداث تُنضجني
فل ْست َِم َّر عسى

وقعت على لون جدي�د من الطلب يربط بين
وبي�ن العواصف النفس�ية
ُ
فانصهرت بطاقتي بين األق�ران  ،في مجال التنافس
المعرف�ة وتوظيفه�ا ،
ُ
واشتركت في الحلقات وفي الدورات والمحاضرات ،
والتفاضل ،
ُ
وجمعت ومحصت
وناقش�ت بشغف ورغبة،
وتكمنت بوعي وإدراك ،
ُ
ُ
ُ
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القلق أخذ َيت َِّس�م بالمد
وعلق�ت م�ا
ُ،
اس�تطعت إلى ذلك س�بيال  ،ولكن َ
ُ
ُ
والج�زر  ،ينخف�ض حين ًا  ،ويرتفع حين ًا آخر  ،حتى يكاد يعصف بي  ،مع
إدراكي لما حولي من حق وباطل ،
أمر كان خافي ًا أو كان محاط ًا
وفي غمرة من غمرات المحاس�بة ظهر لي ٌ
بغشاء رقيق ،
لمس�ت فيها مالمح
غمرن�ي فجأ ًة وأش�رق في ذاتي وقادن�ي إلى طريق
ُ
األم�ان وفوحة النور  ،ومتعة النفس الحائرة  ،وبين البحث عن هذا اللون
وجدت اإلمام الغزالي حجة اإلسالم في
المضيء في مكتبة والدي العزيز
ُ
أكث�ر من رف وم�كان  ،وعهدي بهذا اإلمام منذ أن كن�ت صبي ًا أقرأ كتابه
(بداي�ة الهداية) ف�ي بعض الحلقات التي كان يقيمها والدي في المس�جد
واستأنس�ت لعرضه الصادق وأس�لوبه المش�رق  ،بفطرة الصبي الفج ،
،
ُ
نس�يت كل ش�يء في غمرة المعركة المعرفي�ة الالحقة لهذا العمر
ولكني
ُ
 ،وظ�ل هذا اإلم�ام يتعهدني في بعض المواقف المرتبط�ة بكتاباته وآدابه
المعروض�ة في(بداي�ة الهداي�ة)  ،أو أس�تمع إلى ذكره من لس�ان أبي وهو
يشيد به ويأمر طالبه بقراءة كتبه ،
والجوهرة ال تبلى وال تفنى وال تسقط في سوق العرض والطلب إال إذا
سقط ذوق الناس ،
ومصنفات (حجة اإلسلام ) كلها جواهر  ،تظهر مش�رقة كالشمس في
هذا العصر الوبيء  ،المغرق في الماديات إغراق ًا بهيمي ًا  ،وقد وقعت يدي
بعون الله وتوفيقه على جوهرة من جواهر اإلمام  ،فوجدت نفس�ي منقاد ًا
إليه�ا إنقياد الطائع المريد  ،فاجتمع في نفس�ي ش�وق للع�رض والتناول
منه�ا وإليه�ا  ،فبدأت أضع مالحظات�ي وكلماتي حت�ى تكونت وريقات
متواضعة  ،سميتها :
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� َ�ا َ� �ةٌ �نَ�ف�ْ� َّ �ةٌ ��ف َ �َ�ا �ئ� ا � � �َ�ا � ا ��ل�غَ زَا ��ل ّ
ِ�سي� ح� ��س��
�س � م �
�
ِ ي �ي� ر ِ �ِل �لِإ ِم �ِ�ي ِ

وأدر كت حينما كنت أجمعها أن واجبي كشاب مسلم أن أقول ما اعتلج
في ذاتي نحو ديني وعقيدتي.
فش�باب المس�لمين الي�وم وغد ًا عليه�م واجبات كبيرة تج�اه هذا الدين
الحني�ف  ،وبتعرفهم على منهاج تربوي إسلامي متفرد .يس�تمد تجربته
الصرفة من روح اإلسلام وتعاليمه يختصرون الطريق ويجدون البغية في
مث�ل مجموع (الجواهر الغوالي)  ،والذي يضم عدة رس�ائل هامة تحتوي
على أس�س تربوية ونفس�ية اس�تنفذت من اإلمام وقت ًا وجهد ًا حتى جاءت
ناصعة مشرقة كالشمس في رابعة النهار.
وجدي�ر ب�ي كطال�ب للعلم ـ وكمدرس ف�ي المدارس الثانوي�ة ((( ـ أن
أبح�ث ب�روح المؤمن بالله عن خيط يوصلني إلى المقام األس�نى  ،أقود
فيه معي كل محب لهذا النور المبين « ،ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
فاكتبن�ا مع الش�اهدين»  ،ويدي على ي�د كل طالب للمعرف�ة من روافدها
المشرقة الفياضة  ،إلى رحلة سياحية  ،في رسائل اإلمام الغزالي .
املؤلف

مدرس ًا في المدارس الثانوية ومنتدب ًا للجامعة .
((( كان المؤلف حينها في عدن ِّ
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ك� َ ءُ ا ��ل َّ �َ َ ة
ِ يِمي�ا س��� ��عا د ِ�
الـرسـالـة األولى

(حـجـة اإلس�ـالم) ال معنى ل ّل َق َلب إذا لم يكن صاحبه يمتلك الشروط
الكافية المؤهلة إلطالقه عليه  ،فالحجة هي (قوة اإلقناع)  ،بحيث يستطيع
خرس المعارضة بالحجة والدليل  ،والتاريخ اإلسلامي قد
صاحبه�ا أن ُي َ
ع�رف رجاالً م�ن الباحثين والفقهاء والدارس�ين ووهبهم ألقاب� ًا متعددة ،
منها ما يتالءم حق ًا مع مقام الرجل المق َّلد  ،ومنها ما َق َّلدُ به مجامل ًة أو أثر ًا
عاطفي ًا ساد موقف ًا من موقف العصور تلك .
ولس�ت هنا في مق�ام الناقد لأللقاب اإلسلامية  ،وإنما في مقام وضع
رأيي المتواضع فيما يتعلق (بحجة اإلسالم)  ،لقد كان هذا اإلمام (حجة)
َ
عوامل اإلقناع لبني عصره  ،وإنما ألنه استطاع
والشك  ،ليس ألنه َم َل َك
أن ُيثب�ت ق�وة اإلقناع والحجة حتى الي�وم  ،إذ يبث في نفس الدارس قو ًة
غريب ًة يس�تمدها من قوة اإلمام وصموده وصبره في مجال العلم والطلب
 ،ولق�د أنص�ف الباحثون هذا اإلمام  ،وتناولوه من جهات عدة  ،ولكن
وقفت  ،وها نحن معه في
نزلت من�ه وحيثما
َ
النه�ر يمنحك العطاء حيثما َ
منهاج نفسي روحي يقول :
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مـعـرفـة الـنـفـس

قال اإلمام الغزالي :
اعل�م أن مفت�اح معرف�ة الله تعالى ه�و معرفة النفس  ،كما قال س�بحانه
وتعالى{ :س�نريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق}
 ،وورد في األثر ( :من عرف نفسه فقد عرف ربه) .
وليس شيء أقرب إليك من نفسك  ،فإذا لم تعرف نفسك فكيف تعرف
ربك (((.
قل�ت  :يتح�دث اإلمام عن توظي�ف العلم في معرف�ة الحقيقة األزلية ،
ُ
التعرف على عظمة الخالق من خالل التعرف على الذات  .إن علم النفس
اإلسلامي كم�ا يراه الغزال�ي علم ًا غير مرتب�ط بأثر الغرائ�ز  ،بل يرى أن
الدوافع األولية والثانوية ليس�ت س�وى نزعات يمك�ن كبحها وترويضها
وعدم االنقياد لها .
ٍ
صفات منها صفات البهائم  ،ومنها صفات
جمعت في باطنك
قال  :لقد
َ
السباع  ،ومنها صفات المالئكة  ،فالروح حقيقة جوهرك  ،وغيرها غريب
منك  ،وعارية عندك .
فالواج�ب عليك أن تع�رف هذا  ،وتعرف أن لكل واحد من هؤالء غذاء
كنت
وسعادة  ،فإن سعادة البهائم في األكل والشرب والنوم والنكاح  ،فإن َ
منهم فاجتهد في أعمال الجوف والفرج (((.
((( معرفة النفس-الجواهر-ص-7الطبعة األولى .
((( ه�ذا ماوصل إلي�ه عالم النفس النمس�اوي (فروي�د) إذ جعل الجنس هو أس�اس
الدوافع.
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وسعادة السباع في الضرب والفتك  ،وسعادة الشياطين في المكر والشر
كنت منهم فاشتغل بأشغالهم .
والحيل  ،فإن َ
وس�عادة المالئكة في مش�اهدة جمال حضرة الربوبي�ة  ،وليس للغضب
والش�هوة إليهم طريق (((  ،فإن كنت من جوهر المالئكة فاجتهد في معرفة
أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة اإللهية،وتبلغ إلى مشاهدة الجالل
والجمال  ،وتخلص نفسك من قيد الشهوة والغضب (((.
قلت :اإلنس�ان في التربية اإلسلامية هو من يتصرف بقوته النفسية ضد
ُ
رغباته ونداءاته  ،واألسرة المؤمنة  ،من تنمي صغارها على كبح الرغبات
الجسدية  ،وتغرس فيهم حب الخير والعمل من أجل الخبر (مروا أوالدكم
بالصالة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع).
(ورضا الله في رضاء الوالدين  ،وسخطه في سخط الوالدين) ،
(الجنة تحت أقدام األمهات).
وتموت عند تطبيق هذا المنهاج بصورته الحقيقية كل النداءات الجسدية
الم ِص َّم ِة لآلذان  ،وتظهر على الس�طح نبت النبوة الس�محة  ،تربية س�يدنا
ُ
محمد بن عبد الله  mالنبي الذي نش�أ تحت العناية اإللهية « ،أدبني ربي
فاحسن تأديبي» .

((( المالئك�ة مثال أس�مى للصفاء والطه�ر والنورانية  ،وهو المس�لك الجديد الذي
دعا اإلسالم إلى التصاعد فيه قدر الطاقة ( ،اليكلف الله نفس ًا إال وسعها)  ،وهو
المنه�اج الذي يجعل اإلسلام متفرد ًا عن بقي�ة الدعوات واألف�كار  ،ويصبح به
المسلم أنموذج ًا وسط ًا غير مفرط وال مفرط .
((( معرفة النفس  ،كيمياء السعادة ص.7
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ولأَ َ ْن َأت ََس�امى وأخطو في طريق هذا النبي الكريم خير لي من أن أنحدر
في مضيق فرويد وأشباه فرويد  ،وعلى طريق النبي الكريم يتحدث اإلمام
عن الصفات المختلفة المركبة في اإلنسان فيقول:
ِّبت فيك  ،فما خلقها الله تعالى
(وتع ّلم  :أن هذه الصفات ألي شيء ُرك ْ
لتكون أس�يرها  ،ولكن خلقها حتى تكون أسراك  ،وتسخرها للسفر الذي
قدام�ك  ،وتجعل إحداه�ا مركبك  ،واألخرى سلاحك  ،حتى تصيد بها
سعادتك )(((.
قلت:ولعل اإلمام وهو يس�تعرض أس�س منهاجه النفس�ي كان يعلم أن
هناك من ال يأنس�ون بطبعهم إلى الخير  ،ويتطلعون بكل أدواتهم لطمس�ه
وتلويث�ه  ،وخل�ق المب�ررات واالدع�اءات الت�ي يدفعون بها عن أنفس�هم
ونزعاته�م الدنيئ�ة  ،فيقول  ( :فكل من لم يعرف هذه المعاني فنصيبه من
القشور ؛ ألن الحق يكون عنه محجوب ًا ((().
أصح�اب النظريات
قل�ت :يا للعجب  ،ماذا س�يقول ع�ن هذا المنهاج
ُ
منهاج ُبني على أسس
الحديثة؟ هل سيقولون  :إنه منهاج قاصر الرؤية ؟!
ٌ
رضخت أبحاث فرويد
غيبي�ة ؟! منهاج ل�م يرضخ للتجربة العلمية كم�ا
ْ
وبافلوف وتورنديك ووورث ربما يقولون ؟! وربما يقولون أكثر من ذلك
 ،وهم معذورون ألن (كل إناء بالذي فيه ينضح )!
وه�ذا ه�و المنهاج الذي نضح به صدر حجة اإلسلام  ،فاإلناء ممتلىء
علم� ًا وتجرب�ة وصدق ًا وضمير ًا حي ًا  ،وحب ًا للعدل وأهله  ،ثم هو يتحدث
((( كيمياء السعادة  ،ص.7
((( كيمياء السعادة  ،ص.8
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من العلم الذي وصل إليه بطريق المعاناة والمكابدة  ،والرحلة في طلب
المعرفة ،وجمع األس�باب الموصلة إلى حل المعادلة الصعبة في مجتمع
كان أش�به ما يك�ون بمجتمع اليوم ف�ي طغيان الماديات عل�ى الروحيات
 ،وارتف�اع طب�ول الحذلقة والفس�طة وهدم اإليمان بصور عدي�دة  ،فِ َر ٌق
متناحرة  ،عصبيات شعوبية  ،مجون وخالعة  ،دخل ونحل على صلب
الدين الحنيف  ،وغير ذلك من الوسائل المنتشرة آنذاك ،
ويردد اإلمام عبارته مرة أخرى فيقول  ( :فكل من لم يعرف هذه المعاني
فنصيبه من القشور ؛ ألن الحق يكون عنه محجوب ًا ) .
ب عن الحقيقة ..هذه هي وجهة نظر اإلسالم حتى
ُ
قلت  :قشور ُ ..ح ُج ٌ
مع العلماء  ( ،أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ).
ولس�نا هن�ا في مق�ام التفضيل بي�ن المناه�ج  ،ولكن في مق�ام لمنهاج
اإلم�ام الغزالي المس�تمد من الدين اإلسلامي  ،مع ع�دم إغفال المناهج
للدور العلمي الكبير الذي أدته وتؤديه مدارس علم النفس اإلنسانية على
ما فيها من مآخذ ،
واإلمام « حجة اإلسلام » يضع للمس�لمين فلس�ف ًة نفس�ي ًة على أساس
م�ن النق�اء والطه�ر  ،م�ع عدم إغف�ال طبائ�ع البش�ر الوضعية ف�ي الميل
الظل�م والجريمة والدعة والمج�ون  ،وإنما يأخذ بأيدي هؤالء ويهديهم
لألس�باب المنق�ذة لهم م�ن الوقوع ف�ي الموبقات  ،ويبح�ث عن أعماق
النفس عن تركيبها الخفي ومواصفات تزكيتها ،
يقول  ( :إنك مركب من ش�يئين  ،األول هذا القلب  ،والثاني يس�مى-
النف�س وال�روح والنفس ه�و القلب الذي تعرف�ه بعين الباط�ن وحقيقتك
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الباطن ألن الجسد أول وهو اآلخر  ،والنفس آخر وهو األول ((( ) .
القلب والنفس والروح
يق�ول اإلمام  ( :والنفس هو القلب الذي تعرفه بعين الباطن  ،وحقيقتك
الباطن ) .
قل�ت  :اإلمام ال يجعل من الج�وارح الظاهرة وأفعالها المباش�رة وغير
المباش�رة حقيق�ة اإلنس�ان  ،ولكن الحقيقة هي في الباط�ن  ،والنفس ،
والروح  :القوة التي تحتار فيها كل الخالئق العاقلة  ،القوة الغريبة في هذا
الهيكل المتناس�ق  ،والذي يصبح جثة هامدة ال حراك فيه س�اعة أن تولي
عنه إلى عالم آخر .
والنف�س أو الروح ال ش�ك أنها حبيس� ٌة في هذا الجس�د األرضي طول
حي�اة اإلنس�ان  ،ولذلك فالبد من قوة تق�وم بدور المنب�ه والمهذب لهذه
النفس الحبيسة  ،تكون هذه القوة تحت إمرة اإلنسان ذاته ..إنها العقل.
يق�ول اإلم�ام  « :وقد ُأمر ابن آدم بأن يكش�ف ظلم الجه�ل بنور العقل
خوف ًا من الفتنة  ،كما قال النبي صلى الله علية وس�لم « ما من أحد إال وله
شيطان  ،ولي شيطان وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى َم َل ْك ُت ُه»(((.
ُ
الجهل ظال ٌم  /العقل
قلتُ :ظ ْل ُم الجهل  /نور العقل  /خوف الفتنة /
ُ
((( كيمياء السعادة  ،ص.8
((( كيمي�اء الس�عادة  ،ص 13وجاء ف�ي روايات أخرى بلفظ ولك�ن الله أعانني عليه
فأسلم أهـ .
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نور /الفتنة سبب الشرور .
ٌ
والرسول  mبسطوع نور العقل المسدد من عند الله استطاع أن يمتلك
زمام الشيطان الموكّل به .
إذن ما هو هذا النور؟ أهو العلم والمعرفة ؟
إن الرس�ول  mل�م يكن من أهل العلم المقروء بم�كان(((  ،لكن كثير ًا
من العلماء ال نجدهم إال إلى الشر واإلثم أقرب  ،رغم علومهم ومعارفهم
ورجاحة عقولهم .
إذن فن�ور العق�ل ال يعن�ي أم�ر ًا مكتس�ب ًا يجمع�ه الم�رء خلال تجربته
(((
المعرفية،
ِ
ِ ()2
أتى ِذك ُْر ُه في سورة ِ
النور فاستقر
الل�ه وار ٌد
ُـ�ور ِم� َن
ٰ
ولكنَّـُ�ه ن ٌ
وه�ذا الن�ور المقذوف في قل�ب اإلنس�ان ال يظهر مصادف� ًة وال عرض ًا
وظواهر ،منها المجاهدة للنفس  ،والتسامي فوق الذات
ولكن له أس�باب ًا
َ
البشرية ورغباتها الحيوانية  ،وااللتزام بالشريعة .
أما العلم  ،فهو مجرد وسيلة  ،إما أن ترفع صاحبها إلى هاوية الضالل
السحيق .
وأما الجهل  ،ال يعني األمية بمفهومنا  ،ولكن الجهل هنا أمر آخر  ،إنه
الس� َفه  ،وغمط الحق رغم معرفته  ،والغشاء الحاجب عن العقل العالم
َّ
نور الحقيقة .
َ
ربما يكون الرجل عالم ًا فيزيائي ًا  ،أو كيميائي ًا  ،أو طبيب ًا  ،أو فيلس�وف ًا
 ،أو غير ذلك ولكنه مع ذلك (جاهل)  ،ألن علمه ومعرفته كانت وسيلة
((( {وم�ا كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخط�ه بيمينك إذ ًا الرتاب المبطلون * بل
هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم }

((( ديوان اإلمام احلداد.
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ش�ر على نفس�ه يخفي حقيقة العل�م رغم أنواره  ،من أج�ل مكانة دنيوية ،
ومن أجل شهرة في عالم المعجبين ،
رجل يمتلك العلم الكفيل بكس�ر حواجز الوجود ليتعرف على الواحد
المعبود  ،فيستعمله لخدمة ظلم الجهل  ،والفتنة  ،في حالة سببية يصاب
بها العالم المفتون الغرق في إطار نظر قصير  ،يفكر بما يسعد ذاته  ،يلبي
رغبات�ه  ،يمنح�ه العس�ادة الصورية والرضا  ،حتى ل�و كانت ضريبة ذلك
مسخ العقل والضمير..
ينبه�ر بما يرى َ ،ي ْش ُ�ر ُق بما يبحث  ،يت�وه في عالم الملكوت المتباعد
 ،فينقل�ب إلي�ه البصر خاس�ئ ًا وهو حس�ير  ،وتنتف�خ األوداج فينطلق في
س�رد أحوال األبراج والسدم واألفالك وكأنه الذي صنعها ونظمها ورتب
مسيرتها  ،ويجعل من سرد المعلومات عنها برهان ًا لإللحاد .
وينس�ى أنه لم يفعل شيئ ًا س�وى أنه علم بها  ،والحظ نشاطها  ،ورصد
بوسائله آثارها  ،رغم وجودها منذ األحقاب الطويلة  ،وعلمها عند ربي
 ،من قبل ومن بعد .
نحن والرسول س�واء في البشرية  ،ولكن المجاهدة والمعاناة والعناية
الربانية كانت على موعد مع هذا الجسد الشفاف المرتاض برياضة النفس
الملهمة أربعين عام ًا  ،ولذلك يقول ( : mما من أحد إال وله ش�يطان ،
ولي شيطان وأن الله أعانني عليه فأسلم) .
الش�يطان  :ق�وة خفي�ة  ،يجري من اب�ن آدم مجرى الدم يس�خر الغرائز
لطمس نور العقل  ،إلثارة الضباب على صفاء النفس البشرية  ،فيتلوث
الجو  ،وتظلم الرؤية  ،وتيخبط الساعي  ،ويقع في المحظور .
أسلم شيطان الرسول  # ، mفكان بذلك أول قائل لبالل ( :أرحنا بها يا
بالل )  ،ويقول ( :وجعلت قرة عيني في الصالة )  ،وذلك مقام النبوة ،
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ولكن الظواهر تدل على النتيجة  ،الرسول منذ أن عرف نفسه وهو يبتعد
عن الشر حتى دخل دائرة الخير الواسع والفيض اإللهي ،
س�عيه إل�ى الخي�ر حب� ًا غريزي ًا في�ه  ،فكان�ت نتيجته أن اصطف�اه مواله
لألمانة الكبرى  ،والرس�الة الس�ماوية  ،إذن فاالرتياض على الخير يفتح
للعقل باب ًا من النور  ،يبعده عن أبواب العقل الجاهل ،
ومن الضرورة بمكان أن ينفتح للمرتاض باب في عالم اإلش�راق  ،كما
انفت�ح ألولئك الرج�ال الذين عرفهم تاريخ اإلسلام  ،وقد تناول اإلمام
هؤالء وتناول الوسيلة الموصلة إلى النتيجة المنهجة فقال  « :وال تظنن أن
ه�ذه الطاق�ة((( تنفتح بالنوم والموت فقط  ،بل تنفتح باليقظة لمن أخلص
الجه�اد والرياضة  ،وتخلص من يد الش�هوة والغض�ب واألخالق القبيحة
طري�ق الحواس ،
واألعم�ال الرديئ�ة  ،ف�إذا جلس ف�ي مكان خ�ال و َع َّط َل
َ
القلب في مناس�بة عال�م الملكوت ،
�م َع ُه  ،وجعل
َ
وس ْ
وفت�ح عي�ن الباطن َ
وق�ال دائم� ًا ( :الله ..الله ..الله ) ..بقلبه دون لس�انه  ،إلى أن يصير ال خبر
معه من نفس�ه  ،وال من العالم  ،ويبقى ال يرى ش�يئ ًا إال الله سبحانه وتعالى
انفتحت تلك الطاقة(((.
ْ
قل�ت :يا تُ�رى هل مثل هذا االس�تغراق يعطل قوة اإلنس�ان ويمنعه عن
العم�ل ؟ يصرف�ه ع�ن الحي�اة ؟  #كما عبر ع�ن ذلك الكاتب الفلس�طيني
((( الطاقة يقصد بها هنا القوة المبينة لإلنس�ان حركة الملكوت وقوانينه على أس�اس
اإليم�ان المطل�ق بالله تعالى  ،واعتب�ار كل تعليل من التعالي�ل العلمية هو مجرد
سبب فقط يجلي التدرج المعرفي للباحث ؛ ولكن المحرك األساسي هو الله.
((( هذا هو المقصود #بمقام اإلحس�ان  :أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه
يراك  ،والمقصود هنا بالرؤيا المراقبة وصدق الشهود.
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«غس�ان كنفاني» في قصت�ه المعروفة «رجال تحت الش�مس » :هم هكذا
يعتقدون  ،أو هكذا يزين لهم الش�يطان َ ،أ َما ُهم قد اتهموا ش�هر رمضان
بأن�ه يعط�ل اإلنت�اج ؟! مع أنهم يعرف�ون تمام ًا أن هناك م�ن هم مع ِّطلون
لإلنت�اج ط�ول الحياة ف�ي رمضان وفي غي�ر رمضان  ،ومن ص�ام رمضان
عن صدق وإيمان حاش�ا أن يكون أداة تعطيل  ،وإنما هو أداة زيادة وأمانة
وتفان  ،فمن خش�ي ربه وعمل صالح ًا س�يعمل الخير لغيره حب ًا ورض ًا .
اهـ.
"ولذلك فاالس�تغراق في مجاه�دة النفس ورياضتها لتصل إلى معرفة
خالقه�ا لي�س تعطي ً
ال وال ضعف ًا وال انهزام ًا " كم�ا عبر عنه زكي مبارك في
وعلو وتربي ٌة إسلامي ٌة ِصرف ٌة ،
س�مو
كتابه (التصوف اإلسلامي)  ،بل إنه
ٌّ
ٌّ
والمسلم الصادق في إسالمه وإيمانه البد أن يتطلع لهذا المنهاج التربوي
ويت�درج في�ه قدر طاقته وجه�ده «ال يكلف الله نفس� ًا إال وس�عها»  ،وال
نقصد هنا بمنهاج اإلسالم التربوي رضا فئام الناس أو رضى علماء العصر
الحديث من شرقيين وأشياعهم ،
وإنما ندعو كل مؤمن صادق يدرك مفهوم التفرد في منهاجه اإلسلامي
 ،كم�ا دعا لذلك علماء وقادة المس�لمين الروحيي�ن المخلصين في غابر
العصور  ،ال دعوة السياس�يين المرتبطي�ن بالمصالح الدنيوية الصرفة ،مع
إش�ارتنا إلى ضرورة التع�رف بوعي على ما قد يدخل إل�ى ديننا ومنهاجنا
م�ن أعدائه ف�ي القديم وفي الحديث  ،عبر مس�اقات التس�ييس والتبادل
المعرفي .
إن منهاج علم النفس اإلسالمي يربي النفس لغاية شريفة وعالية يرفعها
من حضيض الهوى إلى س�مو اإلنس�انية  ،إلى بؤر العقل المقيد بالش�رع
 ،إل�ى ن�ور الل�ه « ،يهدي الله لنوره من يش�اء» ومن ظن في نفس�ه صدق
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المنه�اج ال�ذي يتبعه فعلي�ه أن يعرضه على هذا المنهاج النفس�ي التربوي
ليع�رف مقام�ه م�ن دين�ه وإيمانه  ،لق�د كان في حي�اة نبين�ا الكريم رجال
عدي�دون يحوم�ون في دائ�رة اإلسلام در ًءا لدمائه�م وأعراضه�م وطلب ًا
لتحقي�ق مصالحه�م وأغراضه�م  ،ولكنهم بعي�دون كل البعد عن منهاج
اإلسلام الحقيق�ي { ،يخادع�ون الله والذي�ن آمنوا  ،وم�ا يخدعون إال
أنفسهم وما يشعرون  ،في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ًا ولهم عذاب
أليم بما كانوا يكذبون } .
ولذل�ك فقد ح�دد القرآن منهم موقف ًا ووصفهم وصف� ًا دقيق ًا يؤكد على
مدى ما كان لهم من أثر على الناس وعلى الرس�ول «وإذا رأيتهم تعجبك
أجس�امهم وان يقولوا تس�مع لقولهم  ،كأنهم خش�ب مسندة * يحسبون
كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» .
الش�ك أنه�م متحذلقون  ،يملكون قدرات بارعة في االس�تحواذ على
المستمع ( ،وإن يقولوا تسمع لقولهم) ويملكون أيض ًا شخصيات جسدية
(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم).
ولكن المنهاج اإلسالمي النفسي والتربوي ال يحكم على هذه المظاهر
 ،وإنم�ا عل�ى التركي�ب الداخل�ي لإلنس�ان  ،وهذا ه�و المنهاج الس�ليم
ال�ذي حمل�ه المس�لمون األوائل إلى مش�ارق األرض ومغاربه�ا ليجتاح
كل ماديات الفرس والروم  ،وليرس�ي أسس� ًا جديدة على مناحي الحياة
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة  ،والسياس�ية  ،إل�خ  ،إنها ق�وة اإليمان بالله
ودينه  ،قوة الثبات في مجاهدة النفس أمام المغريات .
إن المس�لمين ف�ي حروبه�م المتع�ددة م�ع أعدائهم ل�م يتفوق�وا لكثرة
عدده�م وعدته�م  ،وإنم�ا لتقواه�م ومجاهدتهم رغباتِهم وش�هواتِهم ،
وكان�ت تلك عل�ة الهزيمة للمش�ركين  ،فه�م غارقون في عب�ادة الذات ،
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عاكفون على اللذات والش�هوات ،ال يبصرون أكثر من إبصارهم ما يشيع
الجوع والظمأ في الجسد  ،وما يحقق المال والجاه في المجتمع  .واجتاح
المسلمون الصادقون مسلك ًا وس�لوك ًا كل هذه المظاهر الجوفاء ليحققوا
للعقل اإلسالمي مكانته في الحياة .
وخير دليل على قوة الكيان اإلسالمي رسالة عمر((( العسكرية إلى سعد
بن أبي وقاص  ،والتي تعد مرجع ًا صحيح ًا وصور ًة حقيقي ًة للتغير الواضح
في المنهاج اإلسالمي قياس ًا بغيره من مناهج األمم  ،قديمها وحديثها .
وقب�ل أن أغل�ق المصراع على س�ياحتي األول�ى في [كيمياء الس�عادة]
عيني  ،مبد ًأ
لإلم�ام الغزالي فإنني أضع األثر اإلسلامي المعروف نصب ّ
دائم� ًا ودس�تور ًا الزم ًا لن نبل�غ إلى ما نصبو إليه إال ب�ه  ،وهو «لن يصلح
آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها» كما قال اإلمام مالك.
وما هذه المأساة التي يعيش�ها المسلمون في عالمنا اإلسالمي والعربي
إال نتيج�ة االغت�راب عن المنه�اج الصحيح  ،المنهاج ال�ذي يؤكد القرآن
عل�ى ج�دواه في إع�ادة الحياة الرغي�دة لبني البش�ر ( ولو أن أه�ل القرى
آمن�وا واتق�وا لفتحنا عليهم بركات م�ن الس�ماء واألرض  ،ولكن كذبوا
فأخذناهم بما كانوا يكسبون ).
إن كل م�ا أصابن�ا هو نتيج ٌة طبيعي ٌة لمس�لكنا  ..للطري�ق الذي اخترناه
ألنفسنا.
منهاجهم بعيدٌ عن
ولن يجدي َل َه ٌث وراء أولئك وال وراء هؤالء  ،ألن
َ
منهاج اإلسالم  ،ولذلك فنحن في خيار  :إما أن نتبع من سلف ،
أو أن نخط�و ف�ي طري�ق ه�ؤالء األدعياء ونك�ون أبواق� ًا لغيرن�ا بلباس
اإلسلام واإليم�ان  ،وتطول بنا رحلة االغتراب ش�ئنا أم أبين�ا« ..إن الله
((( عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
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ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في بأنفس�هم» « ،ومن يبتغ غير اإلسالم دين ًا
فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين».
إن علين�ا أن نع�ود لننظ�ر في أمرن�ا ونعالج حالن�ا  ،وال أش�ك أن لدينا
مقدر ًة مادي ًة وروحية ً  ،وأساس� ًا راسخ ًا للتشريع والتقنين  ،ونعيد الوجه
اإليجاب�ي يش�رق بن�ور الله عل�ى العال�م  ،ويخفت به م�ن جديد صوت
الرغبات الجس�دية وندآءات الفس�ق والفجور والكفر والزندقة واإللحاد
وتسييس المبادىء واألديان ..وإلى األبد..
ويش�عر بالغثيان كثير من القراء الذي�ن رغبوا حياة معينة  ،وارتاحوا في
ظ�ل االنطالق الالمحدود يس�تمتعون ويمتعون  ،فبين مؤيد ومعارض..
وبين موافق ورافض ..وبين صامت ومحلل ..يتناولون ما نقول ..ولماذا
قيل ؟ وما هي جدواه ؟ وأين هي الحقيقة الصرفة التي يتحدث عنها ؟
وأخير ًا  :يغلقون الكتاب ويضعونه في أفضل األحوال على الرف  ،إ ن
لم ير َم في المزبلة  ،ويقولون لقد كان مؤلفه رومانسي ًا خيالي ًا (طوباوي ًا) ،
لم يغص في المقالة  ، #ولم يعش الواقع  ،وليظل أثر ًا بعد عين ،
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أ -العلم اللدني  ،والعلوم المكتسبة
ق�ال الغزال�ي  ( :العلم ) تصور النفس الناطقة المطمئنة حقائق األش�ياء
وصوره�ا المجردة ع�ن الم�راد بأعيانها وكيفياته�ا وكيماته�ا وجواهرها
وذواتها إن كانت .
(والعال�م) هو المحيط المدرك المتصور  ،و(المعلوم) هو ذات الش�يء
الذي ينتقش علمه في النفس ((( .
قل�ت  :بهذا التعريف العلمي المترابط يضع اإلمام مدخله إلى التفصيل
ُ
بين العلم اللدني والعلوم المكتسبة .
وليس المقصود باللدني هو الموهوب بالوراثة  ،أوكما يسميها علماء
النف�س اليوم االس�تعدادات الفطرية  ،وإنما يقصد ب�ه العلوم التي يقذفها
الله في قلب من يختصه من عباده  ،كاألنبياء واألصفياء واألولياء  ،وهي
علوم في جوهرها وشكلها ذات بعد خاص تؤدي دور ًا في تثبيت الشريعة
وفهم مقاصدها  ،ولكنها قد تختلف عن العلوم التي نألفها اليوم  ،ألنها
ال تعتم�د عل�ى قياس وال تجري�ب وال مقارن�ة  ،بل تعتمد عل�ى ارتياض
روحي معين  ،ونبذ لكثير من شروط العلم الظاهر ،واهتمام بتنقية الباطن
وإجالئه  ،ليشهد شؤونا بالحس أكثرمن الرؤية المباشرة .
((( الرسالة اللدنية ص (. )20
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ولذل�ك ي�رى اإلم�ام أن للعلم ش�رفا فيقول  « :ش�رف العل�م على قدر
شرف معلومه  ،ورتبة العالِم تكون بحسب رتبة العلم » .
وحديث�ه ه�ذا ال يقتصر عل�ى العلم اللدني وح�ده  ،وإنما يحتوي على
شرف كافة العلوم  ،ولكنه يرى أن العلوم المكتسبة هي علوم من الدرجة
الثانية  ،أي  :إنها وسيلة للحياة وليست غايتها ،
وإنما العلم الحقيقي الذي يعد من أش�رف العل�وم وأجلها وأكملها هو
(عل�م التوحي�د )  ،وه�ذا العل�م ض�روري وواجب تحصيل�ه على جميع
العقلاء (((  ،والمعت�رض عل�ى هذا ال�رأي المس�تقيم إنما ل�م يعرف من
العلوم سوى ما تصورته نفسه الناطقة المطمئنة إلى الملموس تجاه العين
المجردة .
ويفس�ر اإلمام حجة اإلسلام أحاديث الرس�ول  mالواردة في الحث
عل�ى العلم الموصل إل�ى علم التوحيد  ،معتبِر ًا أن كافة العلوم المكتس�بة
يج�ب أن تكون ُم ِعين ًة على التوحيد «طلب العلم فريضة على كل مس�لم»
رواه ابن ماجه.
والعالِم الذي يكون هذا سبيله هو أفضل العلماء  ،فالتوحيد هو أساس
العلوم ودليل اإلمام على ذلك قوله تعالى « :فلله الحجة البالغة» « .شهد
الله أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولو العلم» .
فعلم�اء التوحيد باإلطالق هم األنبياء  ،وبعدهم العلماء الذين هم ورثة
األنبياء .
وهذا العلم-أي :علم التوحيد-وإن كان ش�ريف ًا في ذاته كام ً
ال في نفسه
فه�و ال ينف�ي س�ائر العل�وم  ،ب�ل ال يحص�ل إال بمقدمات كثي�رة  ،وتلك
((( الرسالة اللدنية ص.22

21

المقدمات ال تنتظم إال من علوم شتى ((( .
وبن�اء على ذل�ك فكل علوم الحي�اة بذاتها مطلوب�ة  ،ومرغوب للمرء
أن يتعلمه�ا ويطل�ع عليها مهم�ا كانت في مس�توى نظره (س�يئة) أو (غير
صالحة)  ،ألنها ضد الجهل  ،والجهل ظلمة و العلم نور .
واإلمام يدلل على ذلك في قوله  :فاعلم أن العلم شريف بذاته وان كان
باط ً
ال وذلك أن العلم ضد الجهل والجهل من لوازم الظلمة  ،والظلمة من
حيز السكون قريب من العدم  ،ويقع الباطل والضاللة في هذا القسم (((.
فالعل�م أش�رف من الجه�ل  ،فإن الجهل مثل العم�ى والظلمة  ،والعلم
مث�ل البص�ر والن�ور ( ،وما يس�توي األعم�ى والبصي�ر وال الظلمات وال
النور) ( ،قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون) (((.
قلت  :إذن فوقف ٌة مع اإلمام في هذا المقام تكاد تكون ضرورة خصوص ًا
ف�ي عصرن�ا اليوم  ،حي�ث اتجه الكثير م�ن الناس إلى حرم�ان أبنائهم من
ش�رف العلوم ألس�باب ومبررات تافهة القياس  ،فاإلم�ام ذاته لم يبلغ ما
بلغ إليه من المعارف والعلوم إال بعد أن ش�رب من كل منهل ووقف على
كل علم في حياته وعصره .
((( إش�ارة واضحة إلى عل�وم الحياة  ،وبأنها مجرد وس�يلة لمعرفة العلم األس�مى ،
والغزالي هنا يجعل من كافة العلوم وسيل ًة للتعرف على علم التوحيد ..لقد وصل
اإلمام إلى المقام بالتدرج في شتى العلوم  ،والمتابع بتمحيص لحياة اإلمام يجد
أن تجربت�ه أثم�رت هذا اللون من التفرد في تحليل العل�وم نتيجة المعاناة الصعبة
التي مر بها .
((( الرسالة اللدنية ص . 22
((( الرسالة اللدنية ص . 22
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لقد عبر هو عن نفس�ه في كتابه (المنقذ من الضالل) بقوله « :ولم أزل
راهقت البلوغ قبل العش�رين إل�ى اآلن وقد أناف
ف�ي عنفوان ش�بابي من�ذ
ُ
أقتح�م ُل َّج َة هذا البحر العمي�ق  ،وأخوض غماره
الس�ن على الخمس�ين ،
ُّ
ُ
خ�وض الجس�ور  ،ال خوض الجبان الح�ذور  ،وأتوغل ف�ي كل ُم ْظلِ َمة ،
وأتهجم على كل مش�كِلة َ ،
�م كل ورطة  ،وأتفحص عن عقيدة ِّ
كل
ّ
وأ َت َق َّح ُ
فرق�ة  ،وأستكش�ف أس�رار مذهب كل طائف�ة  ،ألميز بين مح�ق ومبطل ،
ومتس�ن ٍِّن ومبت�د ٍع  ،ال أغادر باطني ًا إال وأنا أح�ب أن أ َّطلِع على بطانته ،وال
ظاهريا إال وأريد أن أعلم حاصل ظهارته  ،وال فسلفي ًا إال وأقصد الوقوف
عل�ى كن�ه فلس�فته  ،وال متكلم� ًا إال وأجتهد في االطالع عل�ى غاية كالمه
ومجادلت�ه  ،وال صوفي� ًا إال وأح�رص على العثور على س�ر صفوته  ،وال
وأترصد إلى ما يرجع إليه حاصل عبادته  ،وال زنديق ًا معط ً
ال إال
متعب�د ًا إال
َّ
وأتحسس وراءه للتنبه ألسرار جرأته في تعطيله وزندقته(((.
وعل�ى هذه القاعدة العلمية الجريئة تح�دث اإلمام عن غاية العلوم بعد
محص سبلها وطرائقها  ،محدِّ د ًا األسس التي البد أن ينهجها المتعلم
أن َّ
((( المنقذ من الضالل ،
وف�ي هذه التجربة م�ا يميز اإلمام في دعوته عن غيره  ،فه�و يتحدث عن تجربة
ومعان�اة  ،وبذل�ك يبين أثر العلوم التي يختبرها اإلنس�ان ويتع�رف على مكامن
قوتها وضعفها  ،حتى يس�تطيع بفضل الل�ه أن يدحض ما قد يفترى على دين الله
فيها  ،وأعتقد أن اقتداءنا بالغزالي في منهاجه المعرفي وسيل ٌة جيد ٌة لكسر الطوق
المف�روض عل�ى طالب العل�م  ،بأن ال ي�درس إال معارف مقنن�ة ومختصرة في
تخصصات وفروع محددة  ،بحيث يتخرج الش�اب بعد مرحلة دراسته متخصص ًا
في فرع معين دون أن يتعرف على جوانب هامة في حياته المعرفية  ،فيصير بذلك
آلة بش�رية الحول له وال قوة غير االرتباط بفرع صناعي أو إداري أو غيره  ،يدور
ويحور في هذا الفلك بأطر ومفاهيم ضيقة .
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أو العالم  #فيقول:
وللعال�م ف�ي طلب العلم طرق عديدة نذكرها ف�ي فصل آخر  ،واآلن ال
يتعي�ن عليك بع�د معرفة فضل العلم إال معرفة النفس التي هي لوح العلوم
ومقره�ا ومحله�ا  ،وذل�ك أن الجس�م ليس بمح�ل للعلم  ،ألن األجس�ام
متناهية  ،وال تسع كثرة العلوم  ،بل ال تحتمل إال النقوش والرقوم  ،والنفس
قابلة لجميع العلوم من غير ممانعة وال مزاحمة وال مالل وال زوال (((.
يرى حجة اإلسلام النظرية اإلسالمية الحقيقية من زاوية مفاهيم الدين
الحنيف  ،فالعلم ال يعنى أن نتعرف على موجودات الحياة وأساليبها فقط
وال عل�ى اللغ�ات وأنواعها  ،وال على ه�ذا وذاك  ،وإنما العلم الحقيقي
في فلسفة اإلمام المسلم المؤمن أن تتعرف على نفسك وتهذبها وتصقلها
بالعلوم  ،أن تكون وعاء نظيف ًا لطيف ًا يس�خر هذه المعارف إلى ما خلقت
له النفس من الخير والسعادة والبذل وصنع األفضل المتطور دائم ًا .
�و ُّد بذلك أخالقهم وأمزجتهم فعلمهم ال
تفس�دُ
نفوسهم وت َْس َ
ُ
أما الذين ُ
يعد إال وباال عليهم وعلى غيرهم ؛ ألن نداء الجس�د في نفوس�هم قد عال
وطغ�ى  ،واألجس�ام كما يرى اإلمام متناهية وال تتس�ع كث�رة العلوم بل ال
تتحمل إال النقوش والرقوم (((.
إذن فالعلم في منهاج اإلسالم له شرف ومكان أوسع وأشمل ،
((( ص 23الرسالة اللدنية  ،وال شك أن للتخصص مكانة في علوم الحياة المعاصرة
 ،ولكن التخصص ال يتأتي إال بعد وضع قاعدة معرفية مساعدة على سياحة عقل
الشاب في كافة المعارف الالزمة والضرورية لحياته الدنيا وآلخرته أيضا ،
أي  :أن يتخص�ص بعد أن يحدد اتجاهه العقائدي اتجاه ًا صحيح ًا ألن التوحيد
ينبني على األخذ من العلوم .
((( الرسالة اللدنية ص.23
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والمتعلم للعلوم في سياس�ة اإلسلام التربوية الب�د أن يوظف كل ثمار
نش�اطه العقلي والجس�مي لخدم�ة حيات�ه (الدنيا واألخ�رى) ليصبح ُّ
كل
ٍ
نش�اط عبادةً ..كل نش�اط يربح فيه المرء أجر اآلخرة وأجر سعادة الدنيا..
ه�ذا ما يف�رق بين طال�ب علم الدين اإلسلامي وطالب العل�وم األخرى
بمنهاج الحضارة األوروبية.
هنا يمكن التفرد في التربية اإلسلامية  ،فطالب العلم المؤمن بالمنهاج
اإلسلامي يجع�ل من طلبه للعلوم وس�يلة  ،يتقرب بها إل�ى الله  ،وهذا
يعني أنه س�يراقب ربه قدر استطاعته حتى ال يكون طلبه للعلم يضر بنفسه
ويضر بغيره ،
إنه يتدرج في س�لم االكتش�اف واالختراع واالطالع ليص�ل إلى حقيقة
غائية  :معرفة الله في موجوداته ،
وهذا هو طالب العلم الذي قال عنه الرس�ول ( : mإن المالئكة لتضع
ورفي�ع  ،أن يبلغ
أجنحته�ا لطال�ب العلم رض� ًا بما يصن�ع) ..مقا ٌم س�ا ٍم
ٌ
بالمخلوق�ات النوراني�ة أن تتواض�ع ل�ه وترخ�ي أجنحتها  ،ليس�ير عليها
طالب علم يبحث عن حقيقة الحياة وغايتها ،
ال يق�ف أم�ام اخت�راع فينبهر  ،وال أمام اكتش�اف فيضط�رب  ،وال تجاه
ِ
لم َرك ٍ
جدي�د فيلح�د  ،إنه ينظر ف�ي كل ذلك حقيق�ة واحدة ،
َّ�ب
تحضي�ر ُ
ٌ
وتقدير
جالل وهيب� ٌة
وح�دة الل�ه  ،تت�رآءى في وح�دة خلقه (((  ..للعل�م
ٌ
عن�د الخالق « ،ش�هد الله أنه ال إل�ه إال هو والمالئكة وأول�و العلم قائم ًا
بالقسط» ،
العل�م أس�اس الدي�ن ومعرفت�ه « ،فل�وال نفر م�ن كل فرقة منه�م طائفة
ليتفقه�وا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» .لن
((( تعبير يردده الدكتور أحمد زكي في مقاالته بمجلة العربي .
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يحص�ل إن�ذار إال بالتفقه في الدي�ن  ،ولن يحصل التفق�ه إال بتفرغ طائفة
م�ن كل جي�ل ومن كل أمة يس�افرون في طلب المعرفة ويت�زودون منها ،
فالفقيه احتوى صدره على علوم عصره قبل أن يفتي ويعلم ويحكم .
والتفق�ة في الدين ال يحصر المتفقه عل�ى معرفة العبادات والمعامالت
والح�دود والجنايات واألنكحة والفرائض وعلوم التفس�ير والحديث ..
ال ...إن المتفق�ه م�ن يكون أكثر من ذلك  ،م�ن يطلع على علوم عصره
ق�در اإلم�كان  ،الرتباطها بالدين  ،لكونها وس�يلة توص�ل المتعلم إلى
الغاية المطلوبة في منهاج التربية اإلسالمية؛ ألنها تعلمه الوجوه المتعددة
للحياة ..آراء الفالسفة ..وجهات نظر المفكرين ..تجارب األمم ..نتائج
وثمرات الحضارة ..كل ذلك يصبح خلفية ثقافية تساعد المتفقه على أن
يسبر أغوار الحياة  ،ويتناولها مرتبطة بعلوم الدين الخاصة..
إذن وما شأن هذه العلوم التي ينظر إليها الشاب اليوم ؟
ألس�يت هي أيض ًا في خدمة اإلنس�ان؟ أليست هي وس�يلة لتطور البالد
المتخلف�ة لتصب�ح مواكبة لتطور العال�م؟ قلنا :بلى ..ه�ي حقا علوم في
خدمة اإلنس�ان  ،وفي س�بيل تطوره وبناء مس�تقبله؛ ولكنها ال تكون أكثر
من ذلك  ،إال إذا كان المتعلم والمهاجر في س�بيلها ينوي في قرارة نفسه
أن يعرف ربه حق المعرفة كما يريد أن ينهل من موارد هذه العلوم .
واألج�ر في منهاجنا اإلسلامي اليأتي بالهجرة وحده�ا  ،وال بالتغرب
عن الوطن ،وإنما يأتي من خالل النية  ،من خالل الباطن  ،من خالل ما
تضمره النفس ،وليس أدل في هذا المقام من حديث رسول الله  mالذي
قاله في موقف نفس�ي حاد « :إنما األعم�ال بالنيات وإنما لكل امرىء ما
ن�وى  ،فمن كان�ت هجرته إلى الله ورس�وله  ،فهجرته إلى الله ورس�وله،
وم�ن كان�ت هجرته لدني�ا يصيبها أو ام�رأة ينكحها فهجرته إل�ى ما هاجر
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إليه».
وإنن�ا ن�رى اليوم ف�ي حياتنا كثي�ر ًا ممن يهاج�رون في س�بيل العلوم قد
انحرف�وا عن جادة الصواب  ،وخرجوا ع�ن الطريق القويم  ،ويتطلعون
بشغف لنشر وبائهم على بقية المحافظين في بالدهم.
إن كثير ًا منهم يتغيرون في سلوكهم وتفكيرهم قبل أن يسافروا  ،ولكنهم
بع�د عودته�م م�ن رحالته�م المختلفة يكون�ون أكثر قدرة عل�ى التحدي
واالس�تهتار  ،ويعيبون كل العيب على من ظل من الش�باب مرتبطا ببعض
آداب اإلسالم وتقاليده  ،زاعمين بأنها التتالءم مع الحياة العصرية .
ولس�ت أدري ماذا يقصدون بهذه المالءمة؟! هل يقصدون بها الخروج
عن دائرة اإلسلام واإليمان لنصب�ح َك َف َرة؟! هل يقصدون التوليف ..بأن
نجمع من هنا ونجمع من هناك لنكون كرنفاالً من األخالق والعادات؟!
أم�ر ُيحي�ر وخصوص� ًا عندم�ا يكون دع�ا ُة ه�ذا اإلس�فاف طليعة
ه�ذا ٌ
المجتمع�ات اإلسلامية ه�م (المثقفي�ن) كم�ا يس�مون أنفس�هم  ،وكما
معارف الحضارة هذا اللقب الفضفاض .
ألبستْهم
ُ
إنن�ي عندم�ا أع�رض كل ه�ذا األم�ر المعروض عل�ى منهاج اإلسلام
الص�رف أرى أن كل تل�ك الدعوات ليس�ت س�وى تبري�رات ال تمثل في
محتواها غير وجهة نظر مريضة غارقة في عبادة اللذة والجس�د  ،محجوبة
عن حقيقة العلم وغايته الصحيحة .
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ب  -أصناف العلم وأقسامه
قسم اإلمام حجة اإلسالم العوم إلى قسمين :
•أحدهما شرعي ،
•واآلخر عقلي ،
القسم األول  :العلم الشرعي .
وينقسم إلى نوعين  ،أحدهما في األصول ((( ،وهو علم التوحيد  ،وهذا
العل�م ينظر ف�ي ذات الله تعالى وصفات�ه ،وينظر أيض ًا في أح�وال األنبياء
واألئم�ة والصحاب�ة من بعدهم  ،وينظر في أح�وال الموت والحياة  ،وفي
أحوال القيامة والبعث والحشر والحساب .
وأهل النظر في هذا العلم يتمس�كون أوالً بآيات الله تعالى من القرآن ،
ثم بأخبار الرسول الله  ، mثم بالدالئل العقلية والبراهين القباسية (((.
ه�ذه ه�ي قاع�دة النهج اإلسلامي لعل�وم الغي�ب  ،والتي تع�د مرتكز ًا
أساس�يا في عل�وم الغيب بالعل�وم التجريبي�ة األخرى  ،فاإلسلام منهاج
متكامل وفكر شامل يستمد براهينه من القرآن أوالً  ،ثم من أخبار الرسول
 ،ثم يأتي الدليل المنطقي والبرهان القياس�ي  ،ونقطة االختالف في هذا
المنه�اج مع غيره من المناهج الوضعية ٍ
باد والش�ك  ،فالمناهج الوضعية
((( وهو النوع األول من العلوم .
((( ل�م ي ُف ِ
�ت اإلما ُم هنا في هذا المق�ام َ
أن يعلق على هذه الدالئ�ل العقلية والبراهين
َ
القياس�ية  ،وكي�ف دخلت إلى هذا العلم إذ يق�ول ( :وقد أخذوا مقدمات القياس
الجدل�ي والعن�ادي ولواحقهم�ا من أصح�اب المنطق الفلس�في  ،ووضعوا أكثر
األلف�اظ ف�ي غير مواضعها  ،ويعب�رون في عباداتهم بالجوه�ر والعرض والدليل
والنظر واالس�تدالل والحجة ، ،يختلف معنى كل لفظة من هذه األلفاظ عند كل
قوم  ،حتى إن الحكماء يعنون ش�يئ ًا آخر  ،والمتكلمون ش�يئ ًا )  .الرس�الة اللدنية
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ال تض�ع الكتب الس�ماوية ف�ي المقام األول  ،ألنها في ح�االت عديدة ال
تؤم�ن بها وال تعدها س�ماوية  ،وإنما ترضخها للقي�اس والبراهين العقلية
الوضعي�ة  ،وتعتبره�ا في ذاتها منهاج ًا أرضي ًا اتفق عليه الناس  ،أو تفرد به
رجال منهم سموا أنفسهم باألنبياء.
وبما أن وجه االختالف كبير ومتباين فإن اإلسلام في مصادره القويمة
من كتاب وس�نة قد تناول ه�ذه اآلراء المعارضة والبراهين والقياس�ات ،
واعتبرها ضالل ًة عندما تناول مس�ائل الغيب واإللهيات  ،و وس�يل ًة عندما
تتناول مسائل الحياة والمعارف العلمية .
ونح�ن أحرى باالقتداء لكتاب الله وس�نة رس�ول إذا كن�ا مؤمنين حق ًا ،
«ق�ل إن كنت�م تحبون الل�ه فاتبعوني يحببككم الله» « ،وما آتاكم الرس�ول
فخ�ذوه وم�ا نهاك�م عنه فانته�وا»  ،وبذلك نفه�م نحن المؤمني�ن بمنهاج
اإلسلام أن كل م�ا يتناوله الحكماء والفالس�فة من تعليالت وتفس�يرات
للرس�االت الس�ماوية ال تزيد عن كونها آراء وضعية قاص�رة تغري وتؤثر
على من أضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة .
وال يجلو الغشاوة غير اإليمان المطلق بالرساالت السماوية ثم البحث
م�ن خالله�ا وم�ن أصل منهاجه�ا الس�ليم إلى معرف�ة حقيقة ه�ذه الحياة
وحرك�ة كواكبها وكنه أس�رارها ؛ لتهديه إلى اإليم�ان بخالق هذه األكوان
 ،وتدفعه عن اقتناع وتسليم إلى عبادة الله وتقواه .
واإلم�ام ل�م يترك مص�ادر العلوم الش�رعية للعب�ث واالرتج�ال  ،وإنما
تحدث بها كما جاءت  ،فيبدأ بالحديث عن علم األصول .
ومن علم األصول التفسير  ،فإن القرآن من أعظم المشكالت الكثيرة ما
ال يحيط بها عقل إال من أعطاه الله تعالى فهم ًا في كتابه (((.
((( الرسالة اللدنيه ص.28
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واإلم�ام هن�ا ال يضع التفس�ير لكت�اب الله إلهام� ًا فقط  ،كما ق�د يتبادر
للمطلع على عبارته السابقة  ،بل إنه يضع الشروط ،
وتع�د إش�ارته آنفا إل�ى أن اإلحاطة بمضم�ون القرآن ال يتأت�ى إال لمن
أعط�اه الل�ه فهم� ًا  ،ويعني بها وج�ود االس�تعداد الفطري ل�دى الباحث
متخلص ًا من شوائب الغرض مخلص ًا لله وحده  ،إضافة إلى اطالعه على
العلوم النقلية والعقلية ،
(وإذا كان أمر القرآن أعظم األمور فأي مفس�ر أدرى#؟ وأي عالم خرج
عن عهدته ؟ نعم كل واحد من المفس�رين ش�رع في ش�رحه بمقدار طاقته
 ،وخ�اض في بيانه بحس�ب قوة عقل�ه وقدر كنه علم�ه (((  ،فكلهم قالوا ،
وبالحقيقة ما قالوا)
«وعلم القرآن يدل على علم األصول والفروع الشرعي والعقلي».
(ويج�ب عل�ى المفس�ر أن ينظر ف�ي القرآن م�ن وجه اللغ�ة  ،ومن وجه
االس�تعارة  ،ومن وجه تركب اللفظ  ،ومن مراتب النحو  ،ومن وجه عادة
الع�رب  ،وم�ن وج�ه أمور الحكم�اء  ،ومن وج�ه كالم المتصوف�ة حتى ،
يقرب تفسيره إلى التحقيق )(((.
أم�ا عندم�ا يتن�اول اإلمام الحدي�ث عن المص�در الثاني للتش�ريع وهو
((( ص�ور حية من صور عقلية اإلمام في رفضه القوالب والنصوص الجامده  ،وحبه
للتجديد والتطور على أسس ومعارف راسخه ونيات سليمة وطاهرة ،
((( الرس�الة اللدنيه ص 29واإلمام هنا يطلب من المفس�ر أن ينظر في القرآن من كل
تلك الوجوه  ،ومع ذلك فقد يقرب يقرب تفسيره إلى التحقيق  ،وهذا دليل آخر
على دقة التحليل والتعمق لدى اإلمام  .كما إنه يدل على معرفة أولئك أن القرآن
مرتبط بكافة العلوم ويجب على مفس�ره أن يقلب كافة األوجه الممكنة للخروج
ببعض الصحة والرأي الصائب .
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لا محل ً
الحدي�ث النب�وي فيتناول�ه مفص ً
لا قيمت�ه  ،وأهميت�ه ومكانته في
االس�تدالل على القضايا واألمور المس�تنبطة  ،كما ال يغفل عن الحديث
عن الرس�ول  mوإعطاء صوره تحليلية للمخزون العقلي كس�ب ًا وموهبة
علم ًا تجريبي ًا وعلم ًا لدني ًا  ،فيقول( :ومن علم األصول األخبار) .
ف�إن النبي  mأفصح العرب والعج�م  ،وكان مع َّلم ًا يوحى إليه من قبل
الله تعالى ،وكان عقله محيط ًا بجمع العلويات والسفليات (((.
فكل كلمة من كلماته بل لفظ من ألفاظه يوجد تحتها بحار من األس�رار
وكن�وز الرموز  ،فعل�م أخباره ومعرفة أحاديثه أم�ر عظيم  ،وخطب جليل
 ،ال يق�در أح�د أن يحيط بعلم ال�كالم النبوي إال أن يهذب نفس�ه بمتابعة
الشارع  ،ويزيل االعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبي .((( m
فاإلحاط�ة بالمضم�ون النب�وي ال ترضخ لظاه�ر الحدي�ث أو لما يبدو
لفلان م�ن المفس�رين أو لفلان م�ن الباحثي�ن  ،وإنم�ا البد من ش�مول
اإلحاط�ة والتعرف عل�ى تاريخ العبارة والمكان والزم�ان الذي قيلت فيه
 ،واللبس المحيط بالحديث .
ِ
للمتناول إنما هو مس�لك أدبي خلقي
وباختص�ار :فإن تناول الحدي�ث
البد من التعرف على ما بين دفتي باطنه وقلبه من صحة اإليمان والخوف
م�ن الل�ه عزوج�ل  ،ومن موق�ع معرفة المقام األس�مى للنب�ي  ، mكما
هو الحال في ش�راح وجامعي الكتب الصحيحة كاإلمام البخاري ومسلم
((( اإلحاطة هنا إحاطة نسبية من خالل ما أطلعه الله عليه ،وليس اإلحاطة الكلية .
((( ه�ذه الش�روط التي أش�ار إليه�ا اإلمام لتكون في المفس�ر لعلم األصول ش�روط
والش�ك سليمة تغلق الباب أمام هواة التحليل المتحذلق وهواة الحديث لمجرد
النيل من اإلسلام وش�خص الرس�ول  ، mدون مقومات أو أس�باب  ،ودون
إعارة اهتمام لألخالق األدبية والسلوكية .
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وغيره�م  ،مم�ن كان�وا يعرف�ون قيمة النب�وة ومقامه�ا األش�م  ،فكانوا ال
يتناول�ون الحدي�ث إال وه�م عل�ى طه�ارة ،وال يثبتونه في كتبه�م إال بعد
شهور من التحري  ، #فكانت كتبهم مرجع الباحث ومورد الظامىء .
وألن اإلمام «حجة اإلسالم» قد عرف المقامين مقام المصدر التشريعي
األول ومق�ام المصدر التش�ريعي الثاني فقد رضي بذاته أن يضع ش�روط
األخ�ذ م�ن األصول  ،ووضع مقومات الباح�ث الالزمة في هذا المجال
 ،فق�ال « :ومن أراد أن يتكلم في تفس�ير القرآن وتأويل األخبار  ،ويصيب
ف�ي كالمه فيج�ب علي�ه أوالً  :تحصيل علم اللغ�ة والتبحر ف�ي فن النحو
والرسوخ في ميدان االعراب  ،والتصرف في أصناف التصريف (((.
فإن علم اللغة ُس� َّل ٌم ومرقا ٌة إلى جميع العلوم ((( ،ومن لم يعلم اللغة فال
سبيل له إلى تحصيل العلوم  .فعلم اللغة أصل األصول  ،وأول علم اللغة
معرف�ة األدوات  ،وه�ي بمنزلة الكلمات المف�ردة  ،وبعدها معرفة األفعال
مثل الثالثي والرباعي وغيرهما .
ً
مدلوال هام� ًا (تحصيل  -تبصر) ه�ي األخذ ببدايات ه�ذا العلم ثم
((( كلم�ة ت�ؤدي
االس�تمرار من المورد حتى  #التعمق (الرس�وخ)  ،ويعني الثبات على رأي واحد
لكثرة األوجه اإلعرابية على ألسنة العرب .
والرس�وخ دلي�ل القوة  ،ودلي�ل صالبة الفك�رة الواعية التي تس�تحق اإلصرار
عليه�ا ونبذ س�واها  ،ولن يحصل الباحث إلى ذل�ك إال بعد التحصيل والتبحر #
(التع�رف ف�ي أصناف التص�رف)  ،والقدرة على وضع االش�تقاقات في اللفظ ،
واإلضافة والحذف في الكلمة  ،ومعرفة علم الصوتيات  ،وهو علم مستقل بذاته
 ،واإلمام يراه من أهم الشروط للمتكلم في علم األصول  ،فيا للغرابة !
((( ترفع التربية اليوم شعار (على كل معلم أن يكون معلم ًا للغة العربية) ،واإلمام قد
س�بقهم بهذه الدعوة قبل مئات الس�نين عندما قال ( :فإن علم اللغة ُس� َّل ٌم ومرقاة
إلى جميع العلوم) ،
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ويجب على اللغوي أن ينظر في أش�عار العرب  ،وأوالها وأتقنها أشعار
الجاهلية  ،فإن فيها تنقيح ًا للخاطر  ،وترويح ًا للنفس (((.
وم�ع ذلك الش�عر واألدوات واألس�امي يجب تحصيل عل�م النحو فإنه
لعل�م اللغة بمنزلة مي�زان ال َق ّبان للذهب والفض�ة  ،والمنطق لعلم الحكمة
 ،والعروض للشعر  ،والذراع لألثواب  ،والمكيال للحبوب .
وكل ش�يء ال ي�وزن بميزان ال ُيتبين فيه حقيقة الزي�ادة والنقصان  ،فعلم
اللغة س�بيل إلى علم التفس�ير واألخبار  ،وعلم القرآن واألخبار دليل على
عل�م التوحي�د  ،وعلم التوحيد هو الذي ال تنجو نف�وس العباد إال به  ،وال
تتخلص من خوف المعاد إال به (((.
قل�ت هذه هي القواعد المنهجية عن�د اإلمام لمريد البحث في األصول
والتي هي أس�اس علم الشرع و هنيهة من التأمل للفقرات األخيرة نالحظ
تدرج� ًا علمي� ًا ينق�ل المرء م�ن مرحله إلى مرحل�ه ومن حالة إل�ى حالة ،
وهذه س�مة من سمات المنهاج اإلسالمي في ما يتعلق بالعلوم  ،فالمعلم
يبح�ث ف�ي عل�م األدوات واللغ�ات ليرتقي خط�وة للتعرف عل�ى علوم
أخ�رى  ،يح�دوه في كل ذلك التعرف على أس�رار هذه العلوم والتي هي
في األس�اس أسرار الحياة الناطقة بجالل الخالق وعظمته  .وينتقل األمام
بعد اشباع الجانب األول من العلوم الشرعية إلى الجانب الثاني وهو علم
الروع  .فيقول -:
«أما النوع الثاني من العلم الشرعي فهو علم الفروع» .
وذلك أن العلم إما أن يكون علمي ًا وإما أن يكون َع َملي ًا .
((( وه�ذا دليل على مدى ارتفاع الذوق األدبي لدى اإلمام  ،واعترافه بأثر األدب في
التسلية وشحذ اإلحساس فنيا وجمالي ًا ،
((( الرسالة اللدنية ص. 30
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وعل�م األصول ه�و العلم�ي  ،وعلم الفروع ه�و ال َع َملي  ،وه�ذا العلم
العلمي يشتمل على ثالثة حقوق :
أوله�ا  :حق الل�ه تعالى  ،وه�و أركان العبادات مث�ل الطهارة والصالة
وال�زكاة والح�ج والجه�اد واألذكار ،واألعي�اد والجمع�ة وزوائده�ا من
النوافل والفرائض .
وثانيها  :حق العباد  ،وهو أبواب العادات  ،ويجري في وجهين :
-1المعامل�ة  :مثل البيع والش�ركة والهبة والق�رض والدين والقصاص
إلخ..
-2المعاقدة  :مثل النكاح والطالق والعتق والرق والفرائض ولواحقها.
ِ
الحقين .
ويطلق اسم الفقه على هذين
وثالثها  :حق النفس  ،وهو علم األخالق (((.
قل�ت :ولم يطل الحديث باإلمام أمام النوع الثاني من علوم الش�رع فقد
فص�ل وبي�ن مفاتيح�ه للقارئ ،وت�رك التحلي�ل والتفس�ير للمتخصص ،
بخلاف حديث�ه عن النوع األول ،وه�و علم التوحيد ،وهو أس�اس الفكر
اإلسالمي ،فقد أشبع جانبه تحلي ً
ال وتوسع ًا لما يحتاجه المقام من ذلك .
وق�د س�ماه اإلم�ام (بالعل�م ال َع َملي)  ،ويقص�د بذل�ك كل األمور التي
يترت�ب عليه�ا حركة بعد النية  ،س�وا ًء كان�ت من أفعال العب�ادات أو من
العادات بقسميها .
أما علم األخالق فهو علم مس�تقل بذات�ه ال يرتبط بلون من ألوان العلم
العلمي ألهميته في التربية اإلسلامية  ،والرس�ول  mيقول{ :إنما بعثت
((( حذفت بعض الفقرات من النص لعدم ضرورتها في السياق .
( )41الرسالة اللدنية ص(. )40-30
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ألتمم مكارم األخالق} ،
وتندرج كل هذه العلوم تحت ما سماه اإلمام ( بالعلم الشرعي ).
أم�ا القس�م الثان�ي من أصن�اف العلم فه�و ( العلم العقل�ي )  ،وقد ولج
اإلم�ام إلي�ه بقول�ه  « :وهو علم ُم ْع ِض ٌل ُم ْش�كِ ٌل يقع فيه خط�أ وصواب » ،
وهو موضع في ثالثة مراتب :
المرتبة األولى  :العلم الرياضي والمنطقي .
أم�ا الرياض�ي  :فمنه الحس�اب  ،و َينْ ُظ ُر ف�ي العدد والهندس�ة وهي علم
المقادير واألشكال والهيئة  ،أي :علم األفالك والنحو وأقاليم األرض وما
يتص�ل به�ا (((  ،ويتفرع عنه علم النج�وم وأحكام الموالي�د والطوالع ((( ،
ومنه علم الموسيقى الناظر في نسب األوتار .
وأم�ا المنطق�ي  :فينظر في طريق الحد والرس�م في األش�ياء التي تدرك
بالتصور  ،وينظر من طريق القياس والبرهان في العلوم التي تنال بالتصديق.
أم�ا المرتب�ة الثاني�ة  :وه�و العل�م الطبيع�ي  ،وصاحبه ينظر في الجس�م
المطلق ،وأركان العالم وفي الجواهر واألعراض  ،وفي الحركة والسكون
 ،وفي أحوال الس�موات واألش�ياء الفعلية واالنفعالية (((  ،ويتولد من هذا
العل�م النظر في أحوال مراتب الموجودات وأقس�ام النف�وس واألمزجة ،

((( علم الجغرافيا كما يسمى اليوم وعلم الفضاء والكونيات .
((( أح�د العل�وم الخاص�ة بالنظ�ر في األفلاك وس�يرها وعالقتها بأح�داث األرض
(التنجي�م)  ،ومنه�ا معرف�ة األبراج  ،وال عالق�ة لهذا العلم بضروف الس�حر أو
قراءة الفنجان والكف ،
((( امتزاج بين علوم متعددة كالجيولوجيا والبيولوجيا وعلم النفس والنباتات وعلوم
أخرى .
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وكمية الحواس وكيفية إدراكها لمحسوس�اتها ((( ،ثم يؤدي إلى النظر في
عل�م الطب  ،وهو علم األب�دان والعلل واألدوي�ة والمعالجات وما يتعلق
بها.
ومن فروعه علم اآلثار العلوية ((( وعلم المعادن ومعرفة خواص األشياء
 ،وينته�ي إل�ى علم صنعة الكيمي�اء  ،وهي معالجة األجس�اد المريضة في
أجواف المعادن .
والمرتب�ة الثالث�ة ـ وه�ي العلي�ا ـ  :النظ�ر ف�ي الموجود ثم تقس�يمه إلى
الواجب والممكن ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره
وحكم�ه وقضائه  ،وترتب ظهور الموجودات عنه  ،ثم النظر في العلويات
والجواه�ر المف�ردة والعق�ول المج�ردة والنف�وس الكاملة  ،ث�م النظر في
أح�وال المالئكة والش�ياطين  ،وينتهي إلى علم النب�وات وأمر المعجزات
 ،وأح�وال الكرام�ات  ،والنظر في أح�وال النفوس المقدس�ة وحال النوم
واليقظة ومقامات الرؤيا (((  ،ومن فروعه علم ال ِّط َّل ْسمات وال َّز ْي َرجات وما
يتعلق بها (((.
قلت  :كل هذا التحليل المتسع في رسالة اإلمام لمراتب العلوم تدل بما
ال ي�دع مجاالً للريب أن اإلمام ق�د اطلع على مجمل علوم عصره اطالع ًا
كافي� ًا ،مكّنه من تقس�يمها إلى ه�ذه المراتب ،ونحن عندم�ا نقارن حديثه
((( ينب�ئ كالم اإلم�ام عن إدراك تام بالترابط العضوي بي�ن العلوم ،فتراه يفرع علوم ًا
من علوم .
((( ربما قصد باآلثار العلوية أسرار الكون ،
((( علم تفسير األحالم .
((( الرسالة اللدنية ص ، 31ويقصد به علم الحرف والجفر والتنجيم وغيرها .
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بم�ا وصلت إليه العلوم اليوم نجد من االختالف في المس�ميات والرموز
وأس�ماء العلوم الش�يء الكثير ؛ ولكن المثير حق ًا أنه في تحليله قد ش�مل
كل المعارف على المستوى العلمي واألدبي بمفهوم عصرنا اليوم .
وكأن�ه ق�د عاش عال�م العصر الحديث ف�ي دفتي التنظير الفك�ري  ،أو
بمعنى آخر سبق عصره بأزمان كثيرة  ،والحق يقال إنه يمثل صورة رجل
عل�م الدي�ن كما يجب أن يكون  ،فالمقارنة بينه وبين بعض علماء عصره
ترين�ا الموق�ف االنهزام�ي الذي وقف�ه علماء الدي�ن تجاه المد الفلس�في
اليونان�ي وإفراغه ف�ي حاالت عديدة لمحتوى وأدبيات الفكر اإلسلامي
لدى البعض من العلماء والمفكرين .
كم�ا أخل�دت ه�ذه التناقض�ات الفلس�فية والفكري�ة فئات أخ�رى إلى
الصمت والتقوقع على أنفس�هم  ،مما أتاح المجال واسع ًا لذوي األطماع
السيئة أن ينالوا من تركيب الفكر اإلسالمي الحنيف  ،ويحولوه إلى عجينة
ترضي أصحاب المصالح والمراتب في المجتمع اإلسالمي آنذاك  .وقد
أشبع هذا المقام كتاب عديدون (((.
ومقامن�ا هنا هو مقام الس�ائح الش�غوف بآثار القدماء ،المتطلع إلى س�ر
أس�رار اآلباء وتجلياتهم الروحية الربانية  ،لنجد قبس� ًا من نور يضيء لنا
الم ْكتَنِ َف ِة قلو َبنا وحياتنا .
مسلك الحياة في هذه ال َعتَمة ُ
((( راجع الكتب التالية :
تجدي�د الدين وإحيائ�ه  ،ألبي األعل�ى المودودي/الطبعه الثالث�ة/دار الفكر/
ص. 73
الغزالي ،تيس�ير ش�يخ األرض -سلس�لة أعالم الفك�ر العربي /منش�ورات دار
الشرق الجديد  -الطبعة األولى .
نوابغ الفكر اإلسالمي /أنور الجندي/دار الرائد العربي/الطبعة األولى .
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بيان طرق التحصيل العلمي
قال اإلمام الغزالي  :اعلم أن العلم اإلنساني يحصل من طريقتين (((.
أحدهما  :التعلم اإلنساني .
والثاني  :التعلم الرباني .
أم�ا الطري�ق األول فطري�ق معه�ود ومس�لك محس�وس  ،يقر ب�ه جميع
العقالء.
وأم�ا التعل�م الربان�ي فيك�ون على وجهي�ن  :أحدهما من خ�ارج  ،وهو
التحصيل بالتعلم .
واآلخر من داخل  ،وهو االشتغال بالتفكير  ،والتفكير من الباطن بمنزلة
التعلم في الظاهر  ،فإن التعلم اس�تفادة الش�خص من الش�خص الجزئي ،
((( اإلم�ام يرس�ي لبنات المس�افات التي يتلقى منه�ا المعارف في اإلسلام وعلماء
التربية اليوم يتحدثون عن األهمية البالغة للدراس�ات التربوية (البيدانموجيا) وما
حققتة الدراس�ات تلك م�ن آراء وفرضيات اعتبرنا نحن ض�رورات ثابتة وواجبة
القول  ،دونما تمحيص أو تحليل لها على منهاج التربية اإلسالمية السليم والذي
ه�و مقياس�نا ومرش�دنا ووجهنا المضئ أم�ام العالم  ،وليس في ح�واري هذا ما
يجل�ب الخجل كما يعتقدون فالمس�ألة المخجلة حق� ًا  ،هي جهلنا المطبق بهذا
المنه�اج واهمالن�ا له في خضم الصراخ المصم للآذان  ،حتى ظلت رؤية عالم
من علماء التربية أو عالم من علماء النفس في مناهج أوروبا أكثر قبوالً وتأثيرا في
نفوس�نا من عالم إسلامي ينظر للعلوم المعاصرة بمنظار اإلسالم  ،حتى لو كان
عالمنا اإلسلامي يحمل من الحجج والبراهين المنطقية والعلمية ما يثبت س�عة
وقوة المنهاج اإلسلامي في صدره وكتاباته مع ادراكنا التام في مجال التمحيص
والتدقي�ق  .إن أولئ�ك العلماء قد صاغوا آراهم ونظرياتهم التربوية والنفس�ية بما
يخدم سياس�اتهم االس�تعمارية المختلف�ة زمان ًا ومكان� ًا  ،وانه�م يتعاملون معنا
تعامل المتعالي والمتعاظم والقوي  ،فكرا وتطبيق ًا ،
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والتفك�ر اس�تفادة النفس م�ن النف�س الكلي  ،والنف�س الكلي أش�د تأثيرا
وأقوى تعليم ًا ((( من جميع العلماء والعقالء (((.
قلت  :لذلك نجد المنهاج الغزالي يركز تركيز ًا كبير ًا على اإللهام العقلي
(المعرفة من خالل الموهبة ال الكسب) .
وحتى العق�ل ال يغفله اإلمام في مدى قدرته على التحصيل ولكن يرى
أن م�ن العق�ول من يكون ذا نور كاش�ف فيحصل له ق�درة على التحصيل
الرباني بطرق أسهل وأقوى من العقل المادي المألوف  ،وفي ذلك يقول
اإلمام :
«وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكر
ع�ن كثرة التعلم  ،فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر س�اعة ما ال تجد

((( =ودعوتنا التي نش�دد عليها في هذا الجانب هو (التفرد)أي تفرد اإلسالم بمنهاج
مس�تقل ف�ي كل مناحي الحياة  ،ال يحتاج إلى زي�ادة وال نقصان إال بما يتالءم في
األط�ر الخارجي�ة مع تطور اإلنس�ان في الحي�اة المطردة  ،أما لب�ه فاليحتاج إلى
أخذ وال استقاء من لب الغير  .مهما بدا لنا منهاجهم صالح ًا وجيد ًا فهو السم في
الدسم .
( )50يقص�د بالنف�س الكلي التعلم الربان�ي وهو العلم الموهوب ال�ذي اليقبله اليوم
العلماء المحدثون ويعتبرونه زيف ًا فال يمكن في مستوى عقولهم أن يوهب إنسان
علما دونما تعلم وتربية كافية وال يوجد في ش�رعهم الهام ًا  ،أما اإلسالم فيؤمن
كل اإليم�ان بالعل�م اللدني الموه�وب من الذات اإللهية لم�ن اصطفاه من عباده
المؤمني�ن مع اعتبار مرحلة من التهيؤ تس�بق هذه المرحلة ولكنها ليس�ت مرحلة
تعلم دنيوي معرفي مرتبط بما ألفه الناس من قراءة وكتابة ومطالعة .
((( الرسالة اللدنية .
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نفس الجامد ((( بتعلم سنة» .
ف�إذن فإن بعض الناس يحصل�ون العلوم بالتعلم  ،وبعضهم بالتفكر((( ،
والتعلم يحتاج إلى التفكر  ،فإن اإلنس�ان اليقدر أن يتعلم جميع األش�ياء
الجزئي�ات والكلي�ات وجميع المعلومات(((  ،بل يتعلم ش�يئا ويس�تخرج
بالتفكر من العلوم شيئ ًا .
نف�وس الحكماء
وأكث�ر العلوم النظري�ة والصنائع العملية اس�تخرجتْها
ُ
لصفاء ذهنهم وقوة فكرهم وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصيل(((.
واإلم�ام في هذا األمر يصور لنا حاالً أش�به بالحال الذي س�اد اليوم في
الحي�اة العلمي�ة والعملي�ة  ،حيث هبطت درج�ة التعلم المرتب�ط بالتفكير
الش�امل  ،وأصب�ح التفك�ر محص�ورا ف�ي ح�دود النظري�ات ذاتها وحل
رموزه�ا باعتباره�ا نظري�ات جاه�زة (((  ،وكافية لحل مش�كالت الناس ،
وأصيب العقل اإلنس�اني من جراء ذلك بالعطل وأصبح في حاالت كثيرة
آلي ًا يقف عند الرموز وال يتجاوزها .
((( الجام�د  :صاح�ب المادي�ات  ،والمتعلم باس�تخدام عقله الم�ادي فقط الذي ال
يؤجد باإلشراق النفسي والعلوم اللدنية الموهوبة .
((( التفك�ر  :ه�و الطريق إلى اإللهام  ،وهو المرحلة الس�ابقة للمعرف�ة اللدنية  ،وهو
اليرتك�ز عل�ى منهاج علمي ؛ ولكنه نور يقذفه الله في القلب ُيبصر به وتش�رق له
شؤون دينه ودنياه  ،وال عالقة له بعلوم الدنيا المعروفة  ،فهي مجرد عرض زائل
يتعلمها الناس لقضاء حاجاتهم الدنيوية فقط .
((( كلمة شاملة جامعة للعلوم المتش ِّعبة والمحتوية على تخصصات متعددة .
((( الرسالة اللدنية ص .33
((( وينطبق هذا التشريع اإلسالمي في بعض المسائل التي أصبحت توقيفية ال يمكن
تجديده�ا إلغالق ب�اب االجتهاد  ،حتى أصب�ح األمر في التش�ريع مقتصر ًا على
استظهار النصوص وقراءتها وشرحها والدوران في فلك أصحابها.
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ولذل�ك يق�ف اإلمام م�ن ذلك موقف الناق�د  ،فترى أن العل�م المرتبط
بقي�ود النظري�ات والدائ�ر ف�ي محورها ه�و عل�م عقالني جام�د اليطور
اإلنس�ان وال يخدم مصلحته في حياته المتحركة  ،وإنما يرى الغزالي أن
من الضرورة بمكان استنباط شيء بإضافة صورة جديدة من المتعلم على
ما عرفة من أستاذه دون شطط وال مبالغة وال تحريف .
يقول اإلمام في ذلك :
«فواح�د وضع آلة الضرب ـ وهو العود ظ بتفكره  ،وآخر اس�تخرج من
تل�ك اآلل�ة آل ًة أخرى  ،وكذلك ف�ي جميع الصنائع البدنية والنفس�انية أو
محصل� ٌة من التعلم  .والبواقي مس�تخرج ٌة من التفكر  ،وإذا انفتح
أثباته�ا ،
َّ
�ت كيفية الرج�وع بالحدس إل�ى المطلوب
ب�اب الفكر عل�ى النفس َعلِ َم ْ
فينشرح قلبه وتنفتح بصيرته ((( فيخرج ما في نفسه من القوة إلى الفعل من
غير زيادة طلب وطول تعب (((.
قل�ت  :وال ينحص�ر المثال ف�ي الماديات وحده�ا؛ ولكن�ه ينطبق أيض ًا
على كافة المعارف والتي يدعو الغزالي إلى تحصيلها بطرق أعمال العقل
زي�ادة على ما يج�ده طالب العلم م�ن قواعد وقوانين متداول�ة  ،إذ يمكنه
هذا اإلعمال العقلي من التطوير الواعي  .كما هو حال اإلمام نفسه عندما
أعم�ل عقل�ه في جمي�ع العلوم ولم يكت�ف بظواهر األح�كام المنصوص
عليه�ا  ،فأصب�ح بمعارف�ة الباقية إلى اليوم يمثل ش�حنة قوية م�ن التطوير
((( صورة جديدة من صور منهاج التربية اإلسالمية  ،وهو كون مجمل العلوم العقلية
رياضة روحية ترفع البصر والعقل إلى درجة انفتاح البصيرة وخروج ما في النفس
من القوة إلى الفعل .
((( الرسالة اللدنية ص.34
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والتجديد ،
أعاد اإلمام الغزالي أمور ًا عديدة إلى نصابها ووضع عليها سور ًا محكم ًا
بع�د أن كان�ت ضعيف�ة الجانب يتط�اول عليها الب�ر والفاج�ر  ،وهو عمل
ٍ
مضن وش�اق امت�زج فيه لدى اإلمام التعلم اإلنس�اني المكتس�ب والتعلم
الرباني الموهوب #.
وق�د تناولن�ا ف�ي حديثن�ا اآلنف القس�م األول م�ن التعلم  ،وه�و التعلم
اإلنس�اني  ،ونتن�اول اآلن (القس�م الثان�ي ) وه�و ما يكث�ر الخالف حوله
م�ع غير المس�لمين(((»  ،و ُيع�د هذا العلم محور التفرد ف�ي منهاج التربية
اإلسالمي وهو (التعلم الرباني) .
واإلمام يقسم هذا اللون من التعلم إلى قسمين :
األول  :إلق�اء الوحي :وه�و أن النفس إذا ك َُملت ذاته�ا يزول عنها دنس
الطبيعة ودرن الحرص واألمل ،وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع
نسبها عن األماني الفانية .
ويضيف اإلمام س�رده عن هذا القس�م  :ويصير العقل الكلي كالمع ِّلم ،
والنفس القدسية كالمتعلم  ،فيحصل جميع العلوم لتلك النفس  ،وتنتقش
فيه�ا جمي�ع الصور من غير تعل�م وال تفكر(((  ،ومصداق ه�ذا قوله تعالى
مخاطبا نبيه الكريم  « :وعلمك ما لم تكن تعلم .
فعلم األنبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخالئق .
((( الرسالة اللدنية .
((( ال تناق�ض هن�ا بين م�ا أورده اإلمام وبي�ن دور مرحلة التهيؤ التي تس�بق اإللهام ،
ويقص�د هنا به�ذا القول ما يجمعه طالب العلم من غير جه�د وال تكليف  ،وإنما
بقوى فطرية وعناية ربانية تساعده في احتواء المعارف  ،وهذا من خواص األنبياء
والرسل .
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قلت :وال يعني اإلمام بهذا اللون من العلوم أنه علم منفصل عن العلوم
ِ
أللوان طرائق العلوم
المكتس�بة والتي هي ضرورية أيض ًا ،وإنما هو س�ر ٌد
والمعارف التي يتعلم بها البشر  ،وألن من العلوم علوم ًا لم يدركها البشر
بتجاربه�م وبحوثهم ودراس�اتهم تصديق� ًا لقوله تعالى { :وم�ا أوتيتم من
العلم إال قليالً}.
وهذه العلوم المجهولة قد يطلع الله عليها بعض أصفيائه  ،والقرآن ذاته
يحدثن�ا ع�ن فصيلة م�ن خلق الله ال يدركون كل ش�يء  ،إنه�م المالئكة
حينم�ا خاطبه�م الل�ه في س�ورة البق�رة { أنبئوني بأس�ماء ه�ؤالء إن كنتم
صادقي�ن } فأقروا بمحدودية معرفتهم وأس�ندوا المعرف�ة إلى الله تعالى:
{ال علم لنا إال ما علمتنا} (((.
إذن والحال كذلك فاإلمام يبين لنا أن طرائق العلوم على حالين :
علوم يكتس�بها البشر بالتجربة والمشاهدة ،فينقلونها إلى غيرهم  ،وهي
العلوم المعروفة اليوم بعلوم الحياة ،
وعلوم يكتس�بها البشر برياضات روحية وإشراقات نفسية وصفاء رباني
 ،وهو لون موهوب  ،وهو أقوى وأكمل .
وه�ذا الل�ون الربان�ي ه�و من صف�ات األنبي�اء كم�ا تناولنا ذل�ك آنف ًا ،
والرس�ول ى يقول ألصحابه (أنا َأ ْع َل ُمكُم وأخش�اكم لله تعالى)  ،ونجد
االرتباط واضح ًا بين قول الرسول ى هذا وبين قوله تعالى { :إنما يخشى
الله من عباده العلماء } .
وإنم�ا كان علم�ه ى أكم�ل وأش�رف وأق�وى ألنه حصل عل�ى التعلم
الرباني  ،وما اشتغل قط بالتعلم والتعليم اإلنساني (علمه شديد القوى)(((.
((( الرسالة اللدنية ص .35
((( الفيلس�وف العرب�ي «الكن�دي» يؤكد أيض� ًا رأي الغزال�ي في المعرفة باإلش�راق
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��ُنْق �ذُ � نَ � َّ َا �
المِ���� ِم�ا �ل��
�ض�ل� �ِل
الـرسـالـة الثالثة

 #ذكر اإلمام في كتابه المنقذ من الضالل منهاج النبوة  ،أي  :الرسالة
الس�ماوية الصحيحة  ،فقال عنها  :ال س�بيل إليها بالتجربة  ،وال تدرك إال
بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى(((.
وهذا ما عبر عنه ِ
الكنْدي بأنه الذروة العليا لإلشراق  ،أما الذروة السفلى
وأكث�رت النظر في القرآن
فهمت معنى النبوة
فق�ال الغزال�ي عنها ( :ف�إذا
َ
َ
واألخبار يحصل لك العلم الضروري )(((.
وه�و ف�ي ذروته العليا خاص بمن يصطفيهم الله للنبوة والرس�الة  ،فهاهو يقول :
(وهؤالء الذين اصطفاهم الله فلعلمهم خصائص تبعده عن العلم الكسبي  ،إنه
بال طلب وال تكلف وال بحيلة بشرية وال بزمان ).
والكن�دي بقول�ه هذا يوافق الغزالي في أن هذا المنه�اج له طرائق يمكن اتباعها
وااللتزام بها باعتبار الذروة السفلى الممكنة للبشر  :اإللهام  ،أما الذروة العليا
فهي لألنبياء  .ا هـ التفكير الفلس�في في اإلسلام ص 302للدكتور عبد الحليم
محمود .
ويضي�ف الكن�دي أيض ًا عن ذروتي هذا العلم فيقول  :إن�ه علم إلهي  ،وإذا كان
ذل�ك خالص� ًا بم�ن يصطفيهم الل�ه فإن في أفراد البش�ر من يصل إل�ى مراتب من
العلم اإلش�راقي الذي يتأت�ي عن صفاء النف�س ،وإن كان دون مرتبة من العلوم .
اهـ المصدر السابق .
((( المنقذ من الضالل (ص.)51
((( المنقذ من الضالل (ص.)52
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وال ينس�ى اإلمام في عرضه لهذا المنهاج أن يش�ير إلى ضرورة العمل .
فالس�الك له�ذا المنهاج يجب أن يكون قوله مقرون� ًا بعمله حتى يتفجر له
ينب�وع المعارف  ،لقول الرس�ول ى ( :من عمل بم�ا علم أورثه الله علم
ما لم يعلم) (((.
والعل�م اللدني هو العلم الذي كان للخض�ر ش والذي وصفه القرآن
بقوله ( وعلمناه من لدنا علما ).
أدخلت
وق�ال أمير المؤمنين س�يدنا عل�ي بن أبي طال�ب ( i
ُ
لس�اني ف�ي فمي فانفت�ح في قلبي أل�ف باب م�ن العلم م�ع كل باب ألف
باب)(((.
قل�ت :وال تُع�د ه�ذه مبالغة م�ن اإلمام عل�ي ش  ،وإنما ه�ي حقيقة
إش�راقه وادراك�ه اللدن�ي من مواه�ب الذات اإللهي�ة  ،وهو ل�م يبلغ هذا
المقام األس�مى إال بالمجاهدة النفسية والرياضة الروحية واألخذ التام #
م�ن معلمه االعظم  mوالعمل من أجل س�عادة المس�لمين واعالء كلمة
الله تعالى .
قال اإلمام الغزالي عن هذا النموذج الفذ من نماذج التربية اإلسالمية :
(ه�ذه مرتب�ة ال تن�ال بمج�رد التعلم اإلنس�اني  ،ب�ل يتحلى الم�رء بهذه
المرتبة بقوة العلم اللدني) ،
(وحقيقة الحكمة تُنال من العلم اللدني  ،وما لم يبلغ اإلنسان هذه المرتبة
ال يكون حكيم ًا  ،ألن الحكمة مواهب من الله تعالى ( :يؤت الحكمة من
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير ًا كثير ًا وما يذكر إال أولو األلباب) .
((( المنقذ من الضالل ص .54
((( الرسالة اللدنية ص .36
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وذلك ألن الواصلين إلى مرتبة العلم اللدني مستغنون عن كثيرة التحصيل
 ،فيتعلمون قلي ً
ال ويعلمون كثير ًا ((( .
قل�ت :ونظرة بتمعن إلى تاريخ التربية اإلسلامية ف�ي عصور ازدهارها
ُ
نج�د كثير ًا من العارفي�ن بالمقامات الربانية من الس�ادة الصوفية من وهبه
الل�ه علوم ًا واش�راق ًا ومع�ارف التحد وال تحصى وتف�رد بها عن غيره من
أه�ل العلوم  ،وبدراس�ة أولئك الرجال وتحليل أس�اليب حياتهم وطرق
س�لوكهم ومعارجه�م #في س�لم المعرفة ن�رى التفرد العظي�م الذي جاء
به اإلسلام في تربيت�ه لرجاله الكم�ل الذين خدموا دينهم علم� ًا وعم ً
ال ،
يطلب�ون رضاء ربهم  ،وال  #يلتفت�ون إلى عرض من الدنيا وال إلى غرض
م�ن أغراضه�ا  ،واضع ًا كل منهم نصب عينيه ق�ول المصطفى ( : mلو
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ) ،
وال أشك اليوم في الحالة التي قد تعتري أحد أولئك الذين أضلهم الله
على علم  ،وهو يقرأ ما كتبته عن هذا المنهاج  ،فينبري مؤكد ًا لبطانته ُبعد
األولي�اء والعلماء عن واقع الناس  ،وأنه اليع�دو الخرافات والتحليق في
أبراج الوهم المصطنعة ،
ولك�ن اإلم�ام الغزال�ي لم يترك هذا األم�ر دون إجابة  ،وإنما أش�ار إلى
ه�ؤالء المتحذلقين بأنه�م يعانون عارض ًا قد طرأ على نفوس�هم يحجبهم
عن فهم الحقيقة  ،مع أنهم يستطيعون إدراك هذا األمر متى ما تحررت#
نفوسهم من  #المادة الكثيفة  ،فيقول اإلمام :
اعلم إن العلوم مركوزة في جميع النفوس اإلنسانية  ،وكلها قابلة لجميع
العلوم  ،وإنما يفوت نفس� ًا من النفوس حظها منه لس�بب طارئ وعارض
((( الرسالة اللدنية ص . 36
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يطرأ عليها من خارج  ،كما قال النبي صلى الله علية وس�لم( :خلق الناس
حنفاء فاختالتهم الشياطين ) وقوله ( :كل مولود يولد على الفطرة )(((.
وأم�ا النف�وس المريض�ة في ه�ذه الدنيا الدنيئ�ة فصارت عل�ى مراتب ،
بعضهم تأثر بالمرض المنزل  ،و َد َّق غما ُم النسيان في خواطرهم ،فيشتغلون
بالتعلم ويطلبون الصحة األصلية  ،فيزول مرضهم بأدنى معالجة  ،وينقشع
غمام نسيانهم بأقل تذكر ،
وبعضه�م يتعلم�ون طول عمرهم ويش�تغلون بالتعل�م ويطلبون الصحة
األصلية  ،فال يزول مرضهم بأدنى معالجة وال ينقش�ع غمام نس�يانهم بأقل
تذكر ،
وبعضه�م يتعلم�ون ط�ول عمره�م ويش�تغلون بالتحصي�ل والتصحيح
جميع أيامهم وال يفهمون ش�يئا  ،لفس�اد أمزجتهم  ،ألن المزاج إذا فس�د
اليقبل العالج  ،وبعضهم يتذكرون وينس�ون ويرتاضون ويذلون أنفسهم
 ،ويجدون نور ًا قلي ً
ال وإشراق ًا ضعيف ًا ،
وهذا التفاوت إنما ظهر من إقبال النفوس على الدنيا واستغراقها بحسب
قوتها وضعفها ،كالصحيح إذا مرض  ،والمريض إذا صح  ،وهذه العقدة
إذا انحل�ت تقر النف�وس بوجود العلم اللدني وتعلم أنه�ا كانت عالمة في
أول الفط�رة ،وصافي�ة في ابت�داء االخت�راع  ،وإنما جهل�ت ألنها مرضت
بصحبة هذا الجسد الكثيف  ،واإلقامة في المنزل الكدر والمحل المظلم.
قل�ت :هذه هي مراتب النفوس عند اإلمام في طرق التحصيل للعلوم ،
ُ
ولعل صاحبنا قارئ هذه الكليمات ال يعترض على ما كُتب إال ألنه يملك
نفس ًا ترزح في مرتبة من تلك المراتب ،
وم�ا علي�ه بع�د ذلك إال أن يبح�ث في دواخ�ل ذاته ويمح�ص  ،فربما
((( الرسالة اللدنية ص  ، 37فصل مراتب النفوس في تحصيل العلم .
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اس�تطاع أن يعود إلى الطريق الس�وي فيعاتب نفس�ه ويلومه�ا ويرجع من
قرب أو أنه يركب عقله فيزداد قسوة على قسوة وشطط ًا على شطط وينال
من الدين وأهله  ،فيخس�ر بذلك نفس�ه وأهله وماله  ،وبئس�ت الخس�ارة
س�وا ًء َقدَّ ر حجمها بنباهته وفطانته أو لم يقدرها  ،فهي وال ش�ك تنخر في
عظم كيانه نخر دابة األرض للخشبة المبتلة.
ويعنين�ا في موقفن�ا هذا ما قرره اإلم�ام الغزالي عن العل�م اللدني وأثره
على المريد المؤمن بهذه الطرائق الشريفة  ،فيقول :
األول  :تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ األوفر من أكثرها (((.
الثاني  :الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة لقوله  ( : mمن عمل بما
َعلِ َم أورثه الله علم ما لم يعلم )  .وقوله  ( :من أخلص لله أربعين صباح ًا
أظهر الله تعالى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ) .
الثالث  :التفكر  ،فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تفكرت في
معلوماتها بشروط التفكر ينفتح عليها باب الغيب (((.
ٍ
امرىء وفقه الله لهذا الس�بيل المرضي  ،سبيل
قلت  :وكم هي س�عاد ُة
الطل�ب م�ن مصادر الطلب الصحيحة  ،س�عادة ال تقاس بس�عادة طالب
الدنيا وال تقارن بقدرها ال من قريب وال من بعيد ،
والخطوة األولى في هذا الطريق المستقيم هو العمل الخالص لله  ،أن
((( صورة مش�رقة للمنهاج اإلسلامي في الذروة الس�فلى للمريد و إذ يفتح المجال
الواسع لطالب العلم ليتعلم كل ما يمكن له أن يستوعبه في حياته  ،وبهذا يكون
المنه�اج اإلسلامي أوس�ع أفق ًا من مناهج كثي�رة تدعي العلم وه�ي تغلق أبواب
المعارف #إال من مصدرها  ،وتمنع تداول الكتب تحت تبريرات واهية .
((( الرسالة اللدنية ص. 40
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يكون العبد المؤمن في كل عمله الديني والدنيوي يبحث عن رضى الله ،
سوا ًء كان في مسالك التدرج المعرفي عن طريق التعلم اإلنساني ،أو كان
في بحبوحة العطاء الرباني في مسالك ومدارج التعلم الرباني ،
والتواضع في العلم هو ما يسميه سادتنا الصوفية بموت النفس  ،فالنفس
الش�امخة ال تصل إلى مراتب العال الروحية إال بارتياضها وتأديبها واتباع
الح�ق ف�ي مقام الحق  ،أما ما نحن فيه اليوم من طلب للعلوم الدنيوية في
معاهدنا وكلياتنا  ،اليعدو كونه تدرج ًا #لقس�وة القلوب وغرور النفوس
دونما ش�يء غير الجهل واالدعاء  ،فكم من طالب علم في هذه المعاهد
والكلي�ات أنفق جل عمره بين الكتب والمراجع وبين القاعات والفصول
ولكنه سيء الخلق ميت األثر ضعيف التأثير .
لس�انه أسبق من عقله  ،وغروره أكثر من فعله  ،ال تأنس إليه إالبمقدار ،
وال ترى في وجهه غير الفرح بنفس�ه وبمعرفته  ،وهو ال يعرف ش�يئ ًا عن
حقيقة أمره وحاضره وغده  ،ودينه  ،وإيمانه ،
وجدير بش�باب المس�لمين اليوم أن يعي�دوا النظر ف�ي مناهج المعارف
العلمي�ة  ،ويمحصونها تمحيص� ًا دقيق ًا ،وينهجوا بعد ذل�ك طريق الجادة
الس�وية التي قال القرآن عنها  ( :قل هذه س�بيلي أدعو إلى الله على بصيرة
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) .
هذه هي س�بيل المس�لمين الصحيحة وال غيرها  ،ومن اتخذ له منهاج ًا
خارج ًا عنها فقد خطأ الطريق وخرج عن الجادة .
ودعوتن�ا في خض�م هذا الص�راع الثقاف�ي أن نمزج بين ثم�رات التعلم
اإلنس�اني والتطل�ع إل�ى التعل�م الرباني ؛ لنش�عر ب�دفء العط�ف اإللهي
والرحمة األزلية  ،وندخل في قوله تعالى :
{ شهد الله أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولو العلم قائم ًا بالقسط } .
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وفقن�ا الل�ه إلى الطريق المس�تقيم  ،وجع�ل جمعي هذا خالص� ًا لوجهه
الكريم  ،وأسأله التوفيق في كل حال .
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