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حيث القرآن الكريم اإلنسان عىل التفكر ببيان نِ َعم اهلل تعاىل.
ِّ
اهلل يف األنفس واآلفاقِ ،
فيوصله من الصنعة إىل الصانع ،ومن السبب إىل ا ُملس ِّبب ،ومن
األثر إىل املؤ ِّثر .فيقول اهلل تعاىل يف آيات كثرية يف كتابه الكريم:

ون}
ون} { َا َف اَل َت َت َفك َُّر َ
ون} { َا َف اَل ُت ْب ِص ُر َ
ون} { َا َف اَل ت ََذك َُّر َ
{ َا َف اَل َت ْع ِق ُل َ

خاتمةَ /من يستطيع أن يحجب نور الشمس؟123..........................................

التقليد واحلقيقة

رسام مشهور مشاهد طبيعية من هذا مَ
العال الذي خلقه اهلل
يرسم َّ
ُعرض هذه اللوحات يف املعارض ،ويأيت الناس
سبحانه وتعاىل ،وت َ
لريوها من كل حدب وصوب ،وينفقون األموال الطائلة لرشائها،
الرسام بقول:
ويثنُون عىل َّ
الرسام».
«ما
أعظم َ
صنع هذا َّ
َ

خالق هذا
مع أن الصانع احلقيقي إنام هو اهلل سبحانه وتعاىل
ُ
الرسام أثناء رسمه.
الرسام،
ُ
وخالق املشاهد احلقيقية التي نظر إليها َّ
َّ

وعىل ضوء هذه احلقيقة ينظر أهل اهلل بِحرية وإعجاب إىل
اللوحات احلقيقية العظيمة التي تتبدل َّ
كل ثانية طوال اليوم ،والتي
هي آثار فرشاة القدرة والعظمة الر َّبانية.

إال أن الغافلني الذين َع َموا عن رؤية الصنعة البديعة يف هذا
الكون الفسيح حيارون ويقفون مذهولني أمام لوحات رسام مق ِّلد
عاجز فان.

علينا أن نفتح عيون قلوبنا لنرى اختالف األلوان عند الرشوق
امللونة التي تنمو من تراب أسود مظلم،
والغروب ،ونشاهد الورود َّ
وننظر إىل البحار واألهنار واجلبال والوديان ...فإذا نظر اإلنسان إىل
عجب أمام
نفسه وإىل الكون نظر ًة مليئ ًة باملحبة ،فمن املحال أال ُي َ
إبداع اهلل وهيبته وعظيم صنعه.

وعىل هذا األساس ُ
يعيش أهل اهلل ذوو العقول السليمة بقلوب
مليئة باحلرية واإلعجاب أمام الصانع احلقيقي وآثاره وآياته يف هذا
َّ
فيتلذذون
رسام،
الكون ،ال أمام لوحات ُر ِس َمت لتُذ َيع
َ
صيت َّ
باإلبداع اإلهلي يف جتليات القدرة اإلهلية يف الطبيعة.

وتتجه أنظارهم إىل أمور كثرية منها :أوراق النباتات وأزهارها
ذوات األلوان الكثرية مع أن أصلها كلها تراب واحد ،وثامر
األشجار التي ختتلف فيام بينها من حيث اللون والرائحة والطعم
والشكل وال تكاد ترى تشا ًهبا بينها ،والزخارف العجيبة املنقوشة
عىل أجنحة الفراشات التي ما بلغ عمرها األسبوع أو األسبوعني،
والدقائق املوجودة يف خلق اإلنسان ،والعجائب اإلهلية التي ال حيدها
تعب عنه هذه العجائب من
حد ،مثل رؤية العني وإدراك الدماغ وما رِّ
أرسار بـ «لسان حاهلا».
وبعد هذا كله يغدو الكون ألهل اهلل كتا ًبا إهل ًّيا مقرو ًءا ،فقد
جتاوزوا علم العلوم يف السطور ،ووصلوا إىل علم الصدور.
يقول اهلل تعاىل يف أول أمر له يف كتابه العزيز:
{اِ ْقر ْأ بِاس ِم رب َ ِ
ك ا ِّلذي َخ َل َق} (العلق)1:
َ ْ َ ِّ
ويقول و ٌّيل من أولياء اهلل:

«إن اهلل تعاىل ليس بغائب يف احلقيقة ،لكنه غائب لشدة ظهوره من
حيث إداركنا البرشي».

صاحب جتليات القدرة والعظمة الظاهرة
إن اهلل سبحانه وتعاىل
ُ
يف كل يشء ،وهذه حقيقة يدركها أهل القلوب املتفكِّرين املتد ِّبرين
عىل أفضل صورة.
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m
كثريا طي ًبا ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل
احلمد هلل سبحانه وتعاىل محدً ا ً

آله وصحبه وسلم.

أما بعد ،فقد أكر َم اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان بنعمة عظيمة ،أال وهي نعمة

العقل.

َ
وجعل تكليف اإلنسان يف
نفرق بني اخلري والرش،
وهبنا اهلل تعاىل نعم َة العقل كي ِّ
الدِّ ين متعل ًقا هبذه النعمةْ ،
فإن ُح ِر َم منها ،سقط التكليف عنه ،أي َمن كانت لديه علة

في عن املسؤولية.
يف عقلهُ ،ع َ

غري أن العيش بال مسؤولية عىل الرغم من سالمة العقل كان رغب ًة قائم ًة بني

الناس من عهد سيدنا آدم  ،uرغبة نفسانية هتدم دنيا صاحبها وآخرته وتأرسه أسرْ ً ا
فتجعله عبدً ا للشيطان عرب أهواء وميول شتى حتت شعار احلرية.
مع أن العقل ُمنِح ليكون سبيلاً للنجاة من العبودية واألسرْ  ،ال بل هو ميزان إهلي
يقي صاحبه من الوقوع يف الشرِ اك ،ووسيلة للتفريق بني اخلري والرش.
ْ
وإن مل يكن العقل كذلكُ ،ج َّر اإلنسان من غفلة إىل أخرى ،وصار كاملجنون

الذي يرضب نفسه بسالحه.

لذلك ال بد من التوازن واالعتدال للعقل حتى ال يقع يف اإلفراط والتفريط.

والسنة ،ومها القسطاس الذي وضعه لنا خالقنا من
وذلك ال يكون إال بالكتاب ُّ

عدم.

إن العقل آلة ووسيلة للخري والرش كالسكني بحدَّ ين.

وقد كان إبليس أول َمن جادل خالقه بأن جعل العقل آل ًة للرش ،ف ُط ِرد و ُأ ِمر

باإلضالل .وكان قد وقع يف احلسد والغرية ،فاعرتض عىل إكرام اهلل تعاىل لسيدنا
آدم .u
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وإذا ح َّللنا هذه احلادثة حتليلاً دقي ًقا ،نجد بأن العقل مل ُي ِ
نج إبليس من محاقته ،بل
أعانه بأن َ
جعل منط ًقا خلطئه ،فعىص ربه بمنطق سخيف حني ا َّدعى أن النار أعىل شأنًا
من الرتاب ،فخرج عن طريق االستقامة و ُل ِعن.
عرضون هلذا اخلطر.
ونحن أصحاب العقول ً
أيضا ُم َّ

لذلك أكرمنا اهلل تعاىل بقسطاس سليم ُيبقينا عىل طريق اخلري ويقينا من الرش ،أال

والسنة ،أي اإلسالم.
وهو الكتاب ُّ

ألن كل فكرة أو تيار أو ميل ُف ِه َم بعيدً ا عن هذا القسطاس ٌ
باطل كل حني.

والشيطان -لعنه اهلل -يتبع السبيل الذي يقود إىل النار ،وهذا يعني الوقوع يف خرسان

وندامة أبدية.

من أجل هذا كان من الرضوري إدراك احلقائق اإلهلية قبل الوقوع يف اخلرسان،

أي قبل اهلالك .وإال فإن الصحوة بعد وقوع الغضب والعذاب ال نفع هلا وال فائدة،
ال بل تزيد من احلرسة واألمل.

وهذا يبينِّ لنا أن السري مع التيارات البعيدة عن اإلسالم بحجج منطقية
ساذجة كأن يقول اإلنسان« :هذه أفكاري ومعتقدايت ال عالقة ألحد هبا» ما
هو إال بالء ماحق وطامة كربى ال تُطاق يوم املحرشْ ،
وإن بدا ظاهرها يف الدنيا

وحبورا.
رسورا
ً
ً

ولكن الشيطان وأعوانه -مع األسفُ -يز ِّينون هذا السبيل حتى يسلكه احلمقى،

فمن يشرتي مصيبة ال يطيقها؟ ال أحد .من أجل ذلك نجد أن الشيطان
وإال َ
وأعوانه وأصحاب مراتع العصيان والفجور يتاجرون من وراء أنواع شتى من الزينة
واملغريات .فيز ِّينون أرذل األشياء كام تُز َّين العروس ليلة زفافها ،فتبدو كأنه ال يشء

أمجل منها ،وكذلك يز ِّينون أسوء األشياء ،فتبدو كأنه ال يشء أحسن منها.

سوق لفكرتيَ اإلحلاد والربوبية اللتَني صار يكثر تلقينهام
وهبذه الطريقة نفسها ُي َّ
للناس يو ًما بعد يوم.
ولكن ما اإلحلاد؟ وما الربوبية؟

إهنام جنون العقل.

مقدمة
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إهنام ره ُن أعظم ما يملكه اإلنسان وهو الفكر ألهواء نفسه وغوائلها .إهنام العيش
كسفينة ُكسرِ مقودها فام عادت تعرف من أين جاءت وإىل أين تسري يف بحر الغفلة.

ومن الطبيعي أن يفقد مثل هذا اإلنسان بصريته وفراسته ،ويموت إدراكه ،ألن قلبه
فسد .وال يستطيع أن يرى جتليات قدرة اهلل وعظمته وإبداعه يف هذا الكون،
قد َ

فتعمى عينا قلبه ،ويبيت كرجل آيل تتحكم به نفسه من بعيد.

عمره الذي يعد أغىل بضاعة لديه ساع ًيا وراء كل جديد
لذلك يقيض اإلنسان َ

من العالمات التجارية وطال ًبا األهواء املؤقتة ،ويميس قلبه خرا ًبا يف دوامة األنظمة
البرشية ،ويعيش غافلاً عن حكمة احلياة واملوت ،وال يفكر باآلخرة ،فيميس -إن
ف عقله.
كمن ُخ ِس َ
جاز التعبريَ -
ونستطيع أن نذكر ثالثة أسباب للضالل واالنحراف الذين نشاهده اليوم:

السبب األول

ال ُبعدُ عن الدين ،وما ينتج عنه من إحاطة الفكر اجلاهيل باإلنسان من جديد،
وحتى أسرْ ِ ه ألهل العلم.

وعندما ننظر إىل اإلحلاد والربوبية ،نجد أن هاتَني الفكرتَني الباطلتَني كانتَا

موجودتَني يف العرص اجلاهيل .فالناس يف اجلاهلية ارتعدت فرائصهم من آيات
القرآن التي تَذكُر اآلخرة وما بعد املوت ،والتي ختالف أهواءهم ،وطلبوا من

رسول اهلل  rأن يغيرِّ أمثال هذه اآليات بام يوافق رغباهتم ،إذ جاؤوا إليه وقالوا:
1
«إيت بقرآن ليس فيه ذكر البعث ...أو بدِّ ْل منه ذكر البعث والنشور».
«إن كنت تريد أن نؤمن لكِ ،
ْ
فائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الالت والعزى
ومنات وليس فيه عيبهاْ ،
وإن مل ينزل اهلل تعاىل عليك فقل أنت من نفسك أو بدِّ له،
2
فاجعل مكان آية عذاب آية رمحة ومكان حرام حاللاً ومكان حالل حرا ًما».
أي إهنم رفضوا العيش برشف اإلنسانية ،ألن ما جاء به القرآن مل تستسغه نفوسهم،

وظ َّن أولئك احلمقى أن القوي يكون عىل حق دائماً  ،فنأوا عن احلق واحلقيقة.
 .1الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،جـ ،3ص.11
 .2األلوسي ،روح المعاني ،جـ ،6ص.81-80
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وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل عنهم:
ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
ْت بِ ُق ْر ٍ
آن غ رْ ِ
َي َه َذا َأ ْو
{وإِ َذا ُتت ىَْل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َب ِّينَات َق َال ا َّلذ َ
َ
ين اَل َي ْر ُج َ َ
ِ ِ ِ يِ
اف إِ ْن
وحى إِ يَ َّل إِ يِّن َأ َخ ُ
َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َيك ُ
ُون يِل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِ اَّل َما ُي َ
3
اب َي ْو ٍم َعظِيمٍ}
َع َص ْي ُ
ت َر يِّب َع َذ َ
خلق
وهذا متا ًما ما تريد الربوبية أن حتمل اإلنسان إليه ،فالربوب ُّيون يقولون« :لقد َ

وتنحى جان ًبا -والعياذ باهلل» .فهو ال يتدخل يف يشء ،أي إنه
اهلل تعاىل هذا الكون،
َّ

خلق احليوانات وتركها ،وكذلك خلق اإلنسان وتركه يفعل ما يريد ،ولكن هيهات
أن يكون ادعاؤهم ح ًّقا!.
فأي من خلق اهلل كان بال غاية؟.
ألن خلق حتى احليوانات لغايةٌّ ،

النحل مثلاً يصنع العسل ،والدجاج يعطي البيض ،والبقر تقدم احلليب،

واألحصنة حتمل األمحال ،والنمل خري مثال للنظام والدقة يف العمل اجلامعي ،وثمة

أمثلة كثرية يف هذا الشأن.

والطيور بأصنافها الكثرية جتعل اإلنسان يشاهد إبداع اخلالق وعظيم صنعه،

وتندهش العقول من قدرة اهلل املتجلية يف خملوقاته من العصفور إىل الفيل ،ومن الذبابة

إىل احلوت .وحتى احليونات مثل احلية والعقرب ترشد اإلنسان وتذكِّره بشدة العذاب.

يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
ك آَلي ٍ
ِ
ات وما يِف أْالَر ِ ِ ِ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
ض مَجي ًعا منْ ُه إِ َّن يِف َذل َ َ
ْ
الس اَم َو َ َ
{و َسخَّ َر َلك ُْم َما يِف َّ
4
ون}
َي َت َفك َُّر َ

ويبينِّ اهلل تعاىل هذه احلقيقة يف آية أخرى بقوله:
{أ مَل تَروا َأ َّن اهللَ سخَّ ر َلكُم ما يِف السمو ِ
ات َو َما يِف أْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َبغَ َع َل ْيك ُْم نِ َع َم ُه
َّ اَ َ
َ ْ َ ْ
َ َ ْ َ
َظ ِ
5
اه َر ًة َو َباطِنَ ًة}...
 .3يونس.15 :
 .4الجاثية.13 :
 .5لقمان.20 :
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ثم قال يف آخر اآلية:
َّاس من يج ِ
ِ
ِ ٍ 6
اد ُل فِي ال َّل ِه بِ َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َو اَل ُهدً ى َو اَل كِت ٍ
َاب ُمنير}
{وم َن الن ِ َ ْ ُ َ
َ
فإذا كانت احليوانات قد ُخ ِل َقت لغاية ،أفيكون خلق اإلنسان بال غاية وليعيش

بال سعي؟

واجلواب عن هذا السؤال واضح وضوح الشمس يف رائعة النهار يف قوله تعاىل:
7
َ
ون}
{أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن اََّم َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا اَل ت ُْر َج ُع َ
يِ
ِ
{و ِعنْدَ ُه َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َما ت َْس ُق ُط
َ
ب اَل َي ْع َل ُم َها إ اَّل ُه َو َو َي ْع َل ُم َما ف ا ْل رَ ِّ

ِمن ور َق ٍة إِ اَّل يع َلمها و اَل حب ٍة يِف ُظ ُلم ِ
س إِ اَّل يِف كِت ٍ
ض َو اَل َر ْط ٍ
ب َو اَل َيابِ ٍ
ت أْالَ ْر ِ
َاب
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ْ َ َ
اَ

ُمبِ ٍ
ني}

8

أي إن كل خملوق من أصغره إىل أكربه لوح ٌة لالعتبار ،وإبداع من اخلالق اجل َّبار...
فإذا مل يكن عدم االنتقال من األثر إىل املؤثر ومن اإلبداع إىل ا ُمل ِ
بدع ومن السبب

إىل املس ِّب ِ
َ
جنون العقل ،فامذا يكون؟
ب،

وإذا مل يكن البقاء يف جهل أمام بديع صنع اهلل وحقائقه الكثرية التي ترشد العقل
َ
جنون العقل وإفالسه ،فامذا يكون؟
بأفضل صورة من الذرة إىل املجرة،

وتلك العقول التي ابتعدت عن وحي اهلل فصارت كاآللة أمل تُلغي من نفسها
صف َة اإلنسانية ورشفها؟
مِ
والعوال
وذلك الذي يعدُّ النظام الدقيق واإلبداع املتجيل الدائم يف األنفس واآلفاق
رت بعقله وجعل قلبه خرا ًبا؟
بال سبب وال غاية وال مقصد ،أليس مسكينًا اغ َّ

إننا إذا استعملنا عقلنا بصورة سليمة ،وجدنا يف كل يشء آالف الطرائق للتفكر.
وإذا أمعنا النظر بصورة جيدة يف كل حقيقة ،وجدنا جماالً واس ًعا للتأمل والتدبر.

وهاكم مثال من أمثلة ال ُت َعد وال تحُصىَ :
 .6الحج.8 :
 .7المؤمنون.115 :
 .8األنعام.59 :
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كان عدد سكان مَ
العال  1.5مليار عام 1915م ،أما اليوم فهو  7مليار .فلم تقف

األرض عاجزة عن إنتاج ما حيتاجه الناس مع أن عددهم تضاعف مرات عدة.

فكلام زاد عدد الناس ،زادت موائد اهلل .أما وجود َمن يعانون من املجاعة يف األرض
بسبب استغالل بعض من الناس الغافلني ،فهو يشري إىل حقيقة أخرى ،أي إىل مشهد
ف يشء اسمه جماعة
فقدان الرمحة .ولو مل يكن هناك استغالل وهنب للثروات ،ملا ُع ِر َ

عىل هذه األرض .ولو زال اإلرساف وحياة الرتف ،لكفت األرض حاجة الناس
وزادت عىل كفايتهم .أي إن األرض تقدِّ م جلميع الناس ما يكفيهم ْ
وإن تضاعف
عددهم ،ألهنا تابعة لربنامج الرزق اإلهلي .وما القلق األعمى يف هذا املوضوع إال

غفلة وجهالة.

ألن هذه الغفلة واجلهالة كانت سب ًبا لظهور محاقات قبل قرون ،أي حني مل يبلغ

عدد سكان األرض حتى املليار ،وقد جتلت هذه احلامقات يف قول بعضهم:

«ال تستطيع األرض أن تلبي حاجة كل هؤالء الناس ،ال بد من قتل الفائض من

الناس ،ال بد من التخلص من املواليد اجلدد».

غري أن حقيقة األمر أن صاحب القدرة املطلقة الذي ُيقدِّ ر رزق الناس يف كافة

الظروف واألحوال ،قد أكر َم دائماً أبدً ا عبا َده من وافر نعمه عىل اختالف عددهم.
وبحسب العاقل هذه احلقيقة كي يدرك عظمة قدرة اخلالق!

والعصور كلها تشهد أن اإلنسان يصل إىل العلوم شي ًئا فشي ًئا ،وأن العلوم القديمة
واحلديثة رمح ٌة من اهلل تعاىل وفضل وكرم كي نتفكر يف عظمته وقدرته.
فطوبى َملن يدرك هذا األمر ،فيقرأ سطور احلكمة واحلقائق يف كتاب الكون هذا

ويفهمها ويتدبرها!
السبب الثاين

إن السبب الثاين الذي يدفع الناس إىل االنحراف والضالل والربوبية سو ُء حال

املسيحية اليوم.

فمن املعلوم يف التاريخ أن املسيحية ُأفِر َغ حمتواها عىل يد بولس وطائفة «شهود

هيوه».

مقدمة
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ووضع أناس يف املجمع الكنيس عقائدَ الدين.
•
َ

•وزالت حياة العبادة بتحويل الصالة إىل طقوس ،والصوم إىل محية ،واخلتان

إىل تعميد.

•و ُمنِ َحت الكنيسة صالحية التكفري عن الذنوب مقابل املال .وكيف إلنسان

أن يك ِّفر ذنوب إنسان آخر مثله؟

•ومحُ َيت قواعد الدين يف احلياة الدنيا بقول« :ما لِقيرص لِقيرص» .وصار الدين

حمبوسا بني جدران املعبد .وكيف لرئيس دولة أن جيد يف نفسه الصالحية املطلقة يف
ً

موضوع املعامالت والعقوبات؟

حماكم التفتيش
احلقائق العلمية .والحقت
•وحاربت املسيحي ُة املتعصبة
َ
ُ
العلام َء ،وأشهر مثال قضية غاليليو.
متناقضني نتيجة هذا التعصب املسيحي ،وقيل:
فظهرت أفكار ترى العلم والدين
َ

كنت حم ًّبا للعلم ،فابتعد عن الدين».
«إذا َ

لكن إذا كانت فكرة مواجهة دين باطل فكرة صحيحة ،فإن هذا ال يعني صحة

هذه الفكرة يف مواجهة دين حق ،ألن اإلنسان كلام ازداد علماً  ،ابتعدَ عن اخلرافات،
وصار أقرب إىل الدين احلق.
أي َّ
إن َم َثل معاداة الدِّ ين احلق بدلاً من االقتصار عىل معاداة األديان الباطلة،
كم َثل اإلعراض عن كافة األطعمة ولو كان فيها الشفاء من األسقام بدلاً من

اإلعراض عن األطعمة الضارة السامة ،وهذا ليس إال رض ًبا من االنتحار .ألن الدين

احلق رزق معنوي ورشط للروح ،كام أن الرزق املادي رشط للجسد .وهذا يعني أن
«سأ ِ
قولُ :
عرض عن هذا األمر كله» بدلاً من اإلعراض عن الضار فيه ليس إال محاقة

ما بعدها محاقة.

إن الفلسفة اخلدَّ اعة اخلبيثة ختفي حقيقة هذا األمر وراء ستائر ملونة ،وتعرض

عىل العقول يف أطباق زاهية رضور َة ابتعاد َمن ينشغل بالعلم عن اإليامن والدِّ ين.
فجردت
كثريا من الدارسني قد وقعوا يف براثن هذه الفلسفةَّ ،
ونرى مع األسف أن ً

هؤالء الغافلني من دينهم.
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وحقيقة األمر كام قال أحد املفكِّرين:
ِ
العلم صاح َبه
وجر
ُ
جر الدي ُن صاح َبه إىل التخلفَّ ،
«إذا ُفص َل بني العلم والدينَّ ،
إىل الربوبية».
املحرفة ألهنا ارتكبت هذا اخلطأ يف التاريخ .ومل يزعج هذا
وقد ض َّلت املسيحية َّ

حتول إىل هيكل يوافق أهواء النفوس.
الضالل اخلطري أحدً ا يف البداية ،ألن هذا الدين َّ
َ
املحرفة واألديان السابقة كلها.
فأرسل اهلل تعاىل نب َّيه بدين اإلسالم ،فأبطل املسيحية َّ
وصارت املسيحية التي أبطلها اهلل تعاىل وسا ًما شكل ًّيا ال غري ،وسا ًما ال يمنح

أتباعه أي يشء من الروحانيات والطمأنينة والسكينة...

واحلق أن أتباع هذه املسيحية يدركون مأساهتم ،لكنهم يسعون لريحيوا ضامئرهم
بجر اإلسالم الدِّ ين احلق األخري إىل عاقبة سيئة كعاقبتهم ،بدلاً من أن ينجوا مما هم
ِّ

عليه .واملؤسف أهنم ال يستحون وهم يوصوننا نحن املسلمني هبذا األمر .وحاهلم
كحال املريض الذي أصابه مرض خطري ،فبدلاً من أن حياول الربء منه ،يقول للطبيب
مريضا مثيل! ال ترتكني وحدي يف مريض
السليم« :خذ الفريوس من جسدي لتكون ً

نمت م ًعا» .وبنا ًء عىل هذا املنطق األعوج قال البابا احلايل البابا فرنسيس
هذا! دعنا ُ
يف إحدى املقابالت:

«من األفضل للمسمني أن يقوموا بأبحاث نقدية يف القرآن متا ًما مثلام فعلنا نحن

بنصوصنا املقدَّ سة .ستفيد املقاربة التارخيية والنقدية يف تقدمهم وتطورهم».

مع أن التطور الذي يقصدونه هو ميل الناس إىل اإلحلاد والربوبية حني يرون

الرتهات يف أدياهنم الباطلة ،ثم حقن هذا امليكروب يف اإلسالم كي جيعلوا احلق

لصاحلهم.

وما التطور احلقيقي إال ال ُبعدُ عن الباطل وامليكروب واالجتا ُه نحو احلق والعالج.

عليهم أن يروا أن التناقض والتضاد يف دينهم الباطل يدفع أتباعهم إىل اإلحلاد

والربوبية.

وجاء أول اعرتاض عىل ما هم عليه من مارتن لوثر يف القرن اخلامس عرش،

حني أتى بدين من عقله .وانقسمت املسيحية إىل ثالث طوائف :الكاثوليكية،

مقدمة
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واألورثودكسية ،والربوتستانتية ،وانقسمت كل طائفة منها إىل فِرق صغرية كثرية،

وظهرت أفكار دينية متناقضة ،ثم مل يطمئن املحرومون من احلق واحلقيقة هبذا الدين
الباطل ،فنأوا عنه.

ِ
يوجهون سهامهم
وصار أصحاب التيارات الفلسفية ممَّن يضمرون النيات السيئة ِّ

واملحرفة وال سيام املسيحية،
نحو الدين احلق ،مستغلني أخطاء األديان الباطلة
َّ
وسعوا للتقليل من شأن الدين احلق واإليامن السليم ،وحاولوا أن يؤسسوا أرض َّي ًة
لزرع اإلحلاد والربوبية.

املحرفة وحدها.
مع أن السبب األسايس يف كل هذا إنام هو املسيحية َّ

مطه ًرا من هذه التحريفات ،ألن اإلسالم يف حفظ اهلل
أما اإلسالم فبقي
طاهرا َّ
ً

تعاىل ،وسيستمر بوصفه الدين احلق الوحيد عىل الرصاط املستقيم الذي حدَّ ده اهلل

تعاىل ،وسيبقى كذلك إىل قيام الساعة.

لذلك فإن ا ُملخا َطب احلقيقي باسم الدين يف موضوع التناقضات بني العلم

املحرفة وحدها.
والدين والفراغ يف املعتقدات مل يكن اإلسالم قط ،إنام األديان َّ
السبب الثالث

وهو الفلسفة املادية ،أو بتعبري آخر :تطور اآللة...
لقد صاد َفت مرحلة ب ِ
عد أوروبا عن املسيحية مرحل َة تقدمها يف العلوم ويف جمال
ُ
الصناعة وغريها .والبرشية منذ فجر التاريخ تسعى وراء القوة املادية ،واألمثلة

لذلك كثرية ،منها قوم عاد وثمود ،وفرعون ونمرود.

فاملنكرون آنذاك استثقلوا ما جاء به األنبياء والرسل ،وال سيام الرشائع والقواعد
السليمة ،ألهنم كانوا يريدون أن يعيشوا يف مَ
عال تتحكم به أهواء نفوسهم ،وأن ُيع َفى

عنهم و ُيص َفح وينجوا من احلساب ْ
وإن ارتكبوا الكبائر من الذنوب واملوبقات،
وما كانوا يودون أن يعلموا أهنم سيموتون وس ُيب َعثون ،وال يرد يف أذهاهنم احلقيقة
املطلقة واملصري املحتوم .وكان اإلنكار وسيلتهم الوحيدة للنجاة .وكانت مواساهتم
الوحيدة أال يدركوا حقيقة هذه الكذبة واخلدعة الكربى حتى يأتيهم األجل ،مع

ينج أحد من املنكرين من عهد آدم .u
أهنم كانوا يعلمون أنه مل ُ
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وقد ظهرت أفكار خمتلفة وإيديولوجيات سامة يف القرن األخري بصور أخرى

هلذه اخلدعة الكربى.

إن املاد َّية تعني إنكار املعنى والروح واحلكمة...

وقد تكون هلا أقنعة سياسية أو اقتصادية ،ولكنها يف جوهرها قائمة عىل اإلنكار...

فهي عندما ظهرت عىل هيئة الشيوعية أو االشرتاكية ،رأت الدِّ ي َن «أفيون»
الشعوب ،فحاربته .وظهرت باسم املساواة ،فخدمت أقلية مع َّينة ،وقتلت شعبها
رش قتلة ،واستعمرته وظلمته وراء شعار عدم كبت الشعوب الذي صارت تنادي
َّ

به بأعىل صوت.

وأما الرأساملية والليربالية فقد قضت عىل الشعوب باالحتكار ونظام «الكارتل».
وت ِ
مَ
العال يملكون ما يملكه  %50من سكان
ُظهر األبحاث أن مخسني من أثرياء

مَ
العال...

فام أسوء هذه ِ
القسمة!

وقد قالت الرأساملية« :ا ُمل ُ
لك للفرد» .وهي بذلك كانت تقولَ « :من أراد أن ينال

ثرو ًة أكثر ،و َمن أراد أن يكسب أكثر( ،دعه يعمل ،دعه يمر) ،فال حاجة الختاذ تدابري
من أجل العدل واملساواة والرمحة يف املجتمع».
وعندما ُس ِئلوا« :وماذا عن الفقراء؟» قالوا:

«إن الغنى الذي يأيت باحلرية سيعود عىل اجلميع .فاألسعار ستقل ،وسيكون

هناك كثري من فرص العمل والرفاه»...
ولكن هيهات هيهات!

وليس ذلك إال حكاية ل َّفقوها كي يستغل أحدهم جهود الناس وآماهلم ،وجيعلهم

يقبلون الواقع .إهنا حكاية مل تتحقق يو ًما.

فقرا ،وبات الكثريون
لقد تضاعفت أموال الرأسامليني والليرباليني ،وزاد الفقراء ً

عبيدً ا للربا.

وأما الشيوعية فقالت« :ا ُمللك للمجتمع» .فجعلت مجيع املواطنني بمبدأ املساواة
عماَّلاً للدولة ،و ُق ِّس َمت ثروات الدولة عىل اجلميع تقسيماً متساو ًيا .وكانت الشيوعية

مقدمة
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بال شك حكاي ًة أخرى ل َّفقوها كي يستغلوا طاقة الناس وأمانيهم ويقبلوا بذلك،
ولكن هذه احلكاية مل تتحقق قط.

وظهر قادة احلزب يف الشيوعية َ
حمل االحتكارات يف الرأساملية ،فصار الناس
يعملون كالعبيد ،وحصل قادة احلزب عىل امتيازات كثرية .ثم سقطت الشيوعية لمِا
كان من ظلم فيها.
وكان اإلسالم وحده الذي كان عىل النقيض من الرأساملية والشيوعية هو احلل
الوحيد حلل مشكالت الناس وزرع الطمأنينة واألمان يف املجتمع.

ألن اإلسالم قال« :ا ُمللك ليس للفرد وال للمجتمع ،إنام ا ُمللك هلل ،والعباد
مؤمتنون عليه إىل حني.»...
وعىل هذا األساس قبِ َل اإلسال ُم ا ُمللكية اخلاصة ،ولكنه جعل الفقري يف ذمة
الغني ،والضعيف يف ذمة القوي .إذ أمر الغني أن يعطي الفقري الزكاة والصدقة
األخوة يف الدين بني أبناء املجتمع بروابط الرأفة
بشعور العبادة .فربطت هذه
َّ
واملحبة ،فبذل املؤمنون أموال الدنيا الفانية يف أعامل اخلري واحلسنات بفضل إيامهنم
باآلخرة ،وعاملوا الفقراء برأفة ورمحة بفضل أخالقهم احلسنة.

غري أن اإليدولوجيات التي تستغل اإلنسان أهلكَته ماد ًّيا ،فجعلته يف غفلة كبرية
وساقته إىل سبيل الرش .وما عاد اإلنسان يرى إال األنانية واملصالح املادية ،وزالت
الرمحة والرأفة من القلوب.
إن مبدأ الرأساملية «دعه يعمل ،دعه يمر» ال يضع أي رادع حقوقي أمام الربح،
ف ُيبيح كل طريقة يف سبيل بلوغ املقصود.

واجلرائم التي تُرتكَب اليوم يف سوريا وميانامر واليمن ما هي إال نتيجة وخيمة
للظلم ومبدأ عدم االعرتاف باحلقوق الذي تدافع عنه الربوبية...

سحق الفقراء واملظلومون حتت األقدام ،أطلقت طبقة النخبة العنان
وبينام ُي َ
عرض عىل التلفاز
ألهوائهم وميوهلم النفسية ،وصار الناس فريسة سهلة ملا ُي َ
و»اإلنرتنت» ،فراحوا يطلبون اللهو واملتعة.
ما عاد هناك ُحكم ديني وال وازع ضمري! وال قلق من اآلخرة! وال أمور روحانية

ختاطب القلب.
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إن ما نشهده من تطور يف اآلالت يزيد من إعجاب اإلنسان بنفسه .وقد قضت

الرغب ُة بعيش اللحظة ً
عيشا ماد ًّيا عىل التفكري باآلخرة يف القلب.

مَ
العال ،حتى ظهر نوع من
ونرشت ثقاف ُة العوملة هذه الوحشية يف كل أنحاء

اإلنسان يريد أن يعيش حياته كام هيوى بال أخالق ،وبال حقوق ،وبال ضابط

حيكمه .وال يريد هذا اإلنسان العالق يف دوامة أهوائه رشيعة اإلسالم الدين احلق.
مع أن أحكام الرشيعة تع ِّلم اإلنسان كيف يعيش برشف إنسانيته ،وبرمحة،

وحقوق ،وعدل ،وتواضع ،وغريها من الفضائل ،لكن أتباع اهلوى ال يريدون كل

هذا.

وهلذه األسباب الثالثة التي ذكرناها يميل كثري من الناس إىل اإلحلاد والربوبية.

أمرا خمي ًفا بعيدً ا عن املنطق ال يمكن قبوله يأتون بحيلة
إن الذين جيدون «اإلحلاد» ً

قرون فقط بوجود اخلالق ،أملاً من النجاة مما هم فيه.
أخرى هي «الربوبية» ،ف ُي ُّ
مع أنه ال فرق بني اإلحلاد والربوبية ،فكالمها جنون العقل!

فإذا كانت حجة الربويب قوله« :سأبتعد عن الدين ،وأرتكب احلرام ،وأعيش

حياة بأهوائي ،ولكنني لن أكفر .أنا بعيد عن اإلحلاد والكفر» ،فعليه أن يعلم أنه ال

فرق بني اإلحلاد والربوبية!

فليبحث أتباع الربوبية وليقرؤوا ما ينسبه الربوب ُّيون للدِّ ين وما يتهمونه به ،جيدوا

أنه ال فرق بني قول امللحدين وقول الربوبيني.

إذا كانت قارورة سم تكفي قطر ٌة منه لقتل اإلنسان ،فهل يفقد هذا السم صفته

بخلطه بقليل من املاء؟

إيضا!
ما الفرق بني اإلحلاد والربوبية؟ هذا إنكار ،واآلخر إنكار ً

كفر أسوء ،فكذلك الربوبية إحلاد أسوء!
وكام أن النفاق ٌ

إن هذا الكتاب الذي نضعه بني أيدي قرائنا األعزاء بغية أن يدركوا حقيقة هذا

مبني عىل أساس الرد عىل «اإلحلاد والربوبية» والتعريف
املوضوع إدراكًا سليماً ٌّ ،
بعقيدة اإلنكار أمام ذوي األبصار.

مقدمة
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ويف اخلتام ندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن جيد شبابنا يف هذا الكتاب األجوبة عن

ُعرض عليهم يف «اإلنرتنت» وغريها من الوسائل ،وأن
األسئلة والوساوس التي ت َ
يكون هذا الكتاب دليلاً إلخواننا املنشغلني باإلرشاد وتبليغ الدين.
وما التوفيق واهلداية إال من املوىل َّ
جل جالله.
ِ
منكرا أو
وندعو اهلل العيل القدير مالك ا ُمللك أال جيعل يف أوطاننا وبني أوالدنا ً
ملحدً ا أو ربوب ًّيا ،وأن حيفظ َ
إيامن ذريتنا وأوالدنا وطالبنا...آمني!
عثامن نوري طو َّباش

رجب  -1440آذار/مارس 2019
آق مسجد /إسطنبول

•أتقدم بجزيل الشكر لألستاذ حممد عيل أشميل واألستاذ مصطفى عاصم كوجوك
آشجي عىل جهودمها الكبرية يف إعداد هذا الكتاب ،وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل
عملهام صدق ًة جاري ًة يف ميزان حسناهتام.

اإليامن
أكرب نعمة
اإليامن طمأنينة وسعادة.

وغيابه ذلة وسفالة ،وحتول القلب إىل خرابة
وما أمجل قول حممد عاكف أرصوي:
اإليامن جوهر ما أعظمه!

وقلب بال إيامن عىل الصدر ما أثقله!
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اإليامن أكرب نعمة
من أعظم نِ َعم اهلل سبحانه وتعاىل علينا وإحسانه ترشي ُفه إيانا باإلسالم واإليامن.
وإقرار باللسان ،أي إنه ِيلد من قلوبنا ومن هناك ينعكس
تصديق بالقلب
واإليامن
ٌ
ٌ
عىل ألسنتنا وحياتنا وأعاملنا ومعامالتنا وأخالقنا.
وليس اإليامن بعمل الذهن .وال شك أن املرء حيتاج إىل العلم الصحيح كي

يؤمن ،غري أن العلم ال يؤدي إىل اإليامن مبارشةً.

فإبليس مثلاً كان يعلم عظمة اهلل تعاىل وقدرته ،غري أنه حسد آدم  uعىل

ما أكرمه اهلل تعاىل به ،فعىص رب العاملني وجادله ،فقال عنه اهلل تعاىل( :وكان من

الكافرين).

ويف التاريخ أمثلة كثرية َملن مل يؤمنوا خلصاهلم السيئة التي تلد من نفسانياهتم

وأقروا قل ًبا
مثل احلسد واحلقد والغيظ ،عىل الرغم من أهنم شهدوا معجزات كثريةُّ ،

بصدق األنبياء املرسلني إليهم وأخالقهم واستقامتهم ،ومن هؤالء فرعون ،وأبو
جهل ،والوليد بن املغرية؛ أي إن كثريا من املنكرين رفضوا اإليامن ِ
لكربهم عىل الرغم
ً
من إقرارهم يف ضامئرهم بام رأوه.
عب املعلم جودي أفندي عن هذه احلقيقة بقوله:
ذلك أن اإليامن عمل القلب ،وقد رَّ

ما نفع العلم ْ
إن مل تكن اهلداية منك يا رب!

وما نفع اآلية أليب جهل ْ
وإن علم العربية يا رب!
وال بد لنا أن نذكر احلقيقة اآلتية:

إن اإلسالم فوق العقل ،فهو احلقيقة العليا التي جاءت من رب العاملني .وليست

وقاحة أعظم من قياس دين اهلل وأوامره وتقييمها بالعقل الذي خلقه اهلل وأكرمه

لإلنسان.
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جانب الدِّ ين الذي يوجب التسليم .ذلك أن اإليامن غيبي ،وعندما تُر َفع
وهذا
ُ

ب ساعة املوت فريى اإلنسان املالئكة وعالمات اآلخرة ،فهو حينئذ يكون قد
حل ُج َ
ا ُ

أهنى امتحان اإليامن.

ُ
اإليامن بكتب اهلل الساموية ورسله بتسليم تام ودف ِع الوساوس
واملهم يف هذا الشأن

ُّ
والشبهات من القلب.

وال يكون االعتقاد بأن القرآن وحي من اهلل تعاىل لنبيه وباحلقائق األخروية فيه

اعتقا ًدا ممكنًا بالعقل بل بالقلب.

واحلقائق التي يأمر اإلسالم باإليامن هبا من جانب آخر حقائق يقبلها العقل

السليم من غري تردد؛ أي إن اإلسالم ال يناقض العقل ،بل هو حقيقة سامية تريب

العقل وجتعله سليماً  ،وإال ضاع اإلنسان يف جهل اخلرسان األبدي ومحاقته؛ وهذا

يعني أن العقول تعقل باإلسالم.

والسنَّة أدلة مقنعة يف موضوع التوحيد والنبوة واآلخرة.
ويذكر القرآن ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شديدة،
وسوسة
قاتلة أو
شبهة
مسبق أو
فيستفيد كل قلب ال ينطلق من حك ٍم

من أدلة اإلسالم وبراهينه الواضحة ،فريى احلقيقة البدهيية الصافية ويؤمن هبا.

ألن اإلسالم جييب عن أي سؤال قد يرد عىل خيال اإلنسان وعقله ،وين ِّظم حياته

عىل أفضل صورة.

رسور املسلمني ال بل حتى الناس أمجعني وفرحهم وطمأنينتهم.
واإلسالم
ُ

وما أمجل قول حممد عاكف أرصوي:

اإليامن جوهر ما أعظمه!....وقلب بال إيامن عىل الصدر ما أثقله!

واإلنكار
فاإليامن طمأنينة وسعادة .وغيابه ذلة وسفالة ،وحتول القلب إىل خرابة،
ُ
قت؟ وملاذا ُخ ِل َق هذا الكون؟ وما الغاية من
بتجاهل بعض من األسئلة مثل «ملاذا ُخ ِل ُ

خلقي؟» إنام هو محاقة البقاء عبدً ا هلوى النفس.

واإلنكار إفالس أبدي يض ِّيع العمر الذي هو بضاعة اإلنسان يف سبيل رغبات

مفر يؤدي إىل نار جهنم ،ألنه ال مفر وال ملجأ وال مالذ إال إىل اهلل تعاىل.
فانية ،وهو ٌّ

اإليمان أكبر نعمة
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عرض القرآن الكريم لنا مشاهد من تاريخ اإلنسان ،ون َّبهنا نبينا الكريم r
وقد َ

بأحاديث رشيفة تعرض لنا مشاهد من أحوال اآلخرة.

والقاسم املشرتك بني املايض واملستقبل هو :أن اإلنسان حينام يكون يف غنى

عاجزا أمام رغباته النفسانية،
ورفاه ،ويبتعد عن القيم الدينية واملعنوية ،ويقف
ً
يتكرب و ُي ِ
عرض عن اإليامن ،ويسلك طريق إنكار اخلالق أو الدين أو اآلخرة ،ويسعى

إلشباع احلاجة إىل اإليامن املوجودة يف فطرته بالباطل أو بام يسميها أديانًا حمرفة توافق
أهواءه .كام أنه يصطنع ذرائع حسية بالتالعب بالكلامت فيقول مثلاً « :دين آبائنا» أو
«فلسفة حيايت» أو «أنا أؤمن كام أريد» أو «أنا مرتاح بإيامين هكذا» .إال أن اهلل تعاىل
قد ختمها مجي ًعا بختم «اإلنكار».

ُ
وعرفه بالوحي وب َّلغه بالرسل.
إن اإليامن املقبول
اإليامن الذي ارتضاه ربنا َّ

أسسا
أما
ُ
وضع األفراد أو الرهبان أو املجمعات الكنسية أو املؤسسات املشاهبة ً

فليس إال ثمرة اجلنون.
ثم قوهلم« :هذا ديننا» َ

وخري مثال هلذا املسيحي ُة اليوم التي تنقسم إىل مئات من الطوائف ِ
والفرق.

فاهلل تعاىل قد بينَّ أن الثالوث كُفر ،وأن سيدنا عيسى  uليس إال عبد اهلل ورسوله.
أيضا ُح ِّر َفت عىل يد رجال الدين الضالني احلريصني عىل منافعهم،
واليهودية ً
رب األعراق مجي ًعا.
خاصا بِعرق دون غريه ،مع أن اهلل تعاىل ُّ
فصارت دينًا ً

َّملا تقدمت العلوم يف الغرب ،ابتعد كثري من العلامء عن املسيحية البعيدة عن
َ
أدرك
املحرف .إال أنه َمن
العقالنية ،فامل قسم منهم إىل اإلحلاد ثور ًة عىل هذا الدين َّ

بقلبه أن هلذا الكون إهلًا ،وأن للخلق غاي ًة ،وجدوا أنفسهم مضطرين إىل رفض

املسيحية املحرفة واإلقرار بوجود خالق ،ووجدوا هلذا األمر غطا ًء أو اسماً وهو
«الربوبية» التي كانت اعتقا ًدا باطلاً منذ عهد اليونانيني القدماء.
ُفر واعتقاد
مع أن الربوبية التي تعتقد بوجود إله ولكنه ال يتدخل يف يشء ك ٌ

مرفوض ،مثلام أن املسيحية املحرفة بعيدة عن التوحيد.
وكان عليهم أن يتساءلوا التساؤل التايل:

إذا كانت املسيحية قد ُح ِّر َفت ،أفال يبعث اهلل تعاىل نب ًّيا وكتا ًبا؟
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بعثَ ،
نعمَ ،
بعث نبيه حممدً ا  rبدين اإلسالم والقرآن الكريم...

كثري من عقالء أهل الكتاب هذه احلقيقة.
وقد رأى ٌ

فسلامن الفاريس  tخرج من فارس طل ًبا للحقيقة ،فجلس مع الرهبان لسنوات،

وبيع عبدً ا ،حتى وصل إىل النبي حممد .r
ووقع يف األرس َ
َ
ِ
ربا هيود ًّيا ما ْ
إن رأى نبينا حممدً ا  rحتى قال« :ما
وعبد اهلل بن سالم الذي كان ح ً
وجهه بوجه َّ
كذاب» وآم َن به.
احلق باألمس واليوم وغدً ا.
فاإلسالم هو الدِّ ي ُن ُ
إنام الدِّ ين عند اهلل اإلسالم.

والدِّ ين الذي ب َّلغه سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا

عيسى إنام هو اإلسالم.

تعرض مَ
العال اإلسالمي عمو ًما يف القرون األخرية هلزات كبرية يف موضوع
وقد َّ

عي أن الدين عائق أمام التطور
مكانة الدين يف احلياة وحتصيل العلوم الدينية .إذ ا ُّد َ

والتقدم ،وزاد التقليد األعمى للغرب ،ووصلت إىل بالدنا سموم اإلحلاد والربوبية
الغربية التي هتاجم ديننا احلق ،دين اإلسالم.

أما يف أوروبا فكانت التيارات الفلسفية الكثرية آنذاك هتاجم الدين ،فكانت املادية

تنكر الروح واألمور املعنوية ،وال تقبل شي ًئا غري املادة ،وكانت التجريبية ترفض أي
يشء مل ُيث َبت بالتجربة ،وكانت ترى أن العقل والعلم جيب أن يأخذا مكان الدين يف

املجتمع.

وأما الداروينية فكانت ترى بأن اإلنسان تطور من احليوان نتيجة مصادفة ،فرأت

اإلنسان حيوانًا .وكانت الداروينية االجتامعية التي أثرت يف علم االجتامع ترى
األديان مرحلة متأخرة من تطور املجتمعات.

وأما الفرويدية أو التحليل النفيس فكان مذه ًبا ضالاًّ حياول أن يق ِّيم نفسية
اإلنسان من زاوية اإلشباع اجلنيس.

اإليمان أكبر نعمة
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خدمات املسلمني يف العلم

متناقضان ،لذلك كان الذي
أمران
َ
كان ُين َظر إىل الدين والعلم يف أوروبا عىل أهنام َ
يطلب العلم ينأى عن الدين .ولكننا حينام نمعن النظر يف التاريخ ،نجد أن للمسلمني
خدمات عظيمة يف جمال العلم واالخرتاعات.
فعلم اجلرب ورقم صفر مثلاً وضعه املسلمون ثم نقلوه إىل أوروبا.

وقاس أمحد بن موسى وإخوته َ
طول خط اإلستواء يف عهد اخلليفة العبايس
َ
املأمون ( )833-786عرب حسابات أجروها يف سنجان والكوفة ،فقالوا إن طوله
 39ألف كيلو مرت مع نسبة خطأ تساوي  2.5باملئة.

وبرع اخلوارزمي يف الرياضيات ،وجابر بن حيان يف الكيمياء ،وأبو العز إسامعيل
َ
اجلزري يف امليكانيك ،والفرغاين والبتاين يف الفلك ،وابن سينا يف الطب ،وغريهم من
العلامء املسلمني الذين تركوا وراءهم اخرتاعات مهمة يف العلوم.

دور يف تأسيس علم اجلغرافية .و ُي َعدُّ كتاب أولياء شلبي
وكان للمسلمني ٌ
زار بلدانًا كثرية ،وكتاب ابن بطوطة ()1369-1304
( )1682-1611الذي َ
كنزا يف التاريخ واجلغرافية.
الذي ساح يف األرض لـ 29عا ًماً ،
وذكر كريستوفر كولوبموس ( )1506-1446أنه ِ
عل َم بوجود أمريكا من
َ
املسلمني ال سيام من كتب ابن رشد.
وحتدث البريوين ( )1048-973عن وجود أمريكا قبل قرون من كولومبوس.
ورسم بريي ر ِّيس ( )1554-1465خريطة ألوروبا يف كتابه (كتاب البحرية).
َ
وتعد خريطة مَ
العال التي رسمها من األمور التي مل يستطع علم التاريخ أن حيلها حتى
اليوم .وتظهر جزيرة غرينالند يف اخلريطة عىل ثالثة أجزاء كام هي يف الواقع ،وهذه
احلقيقة مل يستطع اإلنسان أن يدركها إال حينام صعد إىل القمر.
واستطاع اإلدرييس ( )1166-1100قبله بـ  800سنة أن يرسم خرائط مشاهبة
خلرائط مَ
العال يف وقتنا.

وال ننسى أن أكثر املستكشفني الغرب أمثال كريستوفر كولوبوس وماجالن
وأمريكو فسبوتيش كانوا من القراصنة .واحلق أن هؤالء كانوا ق َّطاع طرق ولصوص
استعبدوا املظلومني يف أفريقيا وأمريكا واستغلوهم وقتلوهم.
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أما املستكشفون احلقيق ُّيون فهم املستشكفون املسلمون مثل ابن بطوطة وأولياء

شلبي ،إذ كانوا ينقلون أخبار البلدان التي يزوروهنا عىل أفضل صورة.

ومن العلامء العرب ابن خلدون ( )1406-1332الذي ُي َعد عبقر ًّيا يف
فلسفة التاريخ ،ومؤسس علم االجتامع ،واشت ُِهر بمقدمته التي ما زالت مرج ًعا

ال ُيستغنَى عنه.

ويؤسفنا أن نرى اليوم ُكتَّا ًبا يتحدثون عن هذه العلوم يف كتبهم وال يذكرون

أي عامل من علامء اإلسالم وحيرصون عىل الرتكيز عىل اخرتاعات أهل الكفر ،وإنام
ذلك كله لمِا يشعرون به من عقدة نقص أمام الغرب.
إن إنكار الغرب جلهود العلامء املسلمني جحود ،وجهل الرشق هبم غفل ٌة ونتيج ٌة

لعقدة النقص.

مع أن الغرب يف تقدمهم مديونون للثراء العلمي الذي جاء به املسلمون .فقد

عرف الغرب العلوم عرب احلضارة التي كانت يف بغداد وأثناء احلمالت الصليبية ويف
َ
جامعات األندلس ،ومل يتطوروا ويتقدموا إال بعد ذلك.

ينسب أتباع الغرب اليوم استعامل الرياضيات يف علوم الطبيعة ألول مرة لروجر
ُ

بيكون ( ،)1292-1219وينسبون علم البرصيات و«الغرفة املظلمة» التي تعد

أساس آلة التصوير للفي بني غريسون ( ،)1344-1288مع أن ابن اهليثم (ت:
 )1041كان الرائد يف َ
هذين املجا َلني.
وينسبون علم املثلثات لريغيومونتانوس (ت )1476 :مع أنه علم أسسه نرص

الدين الطويس (ت.)1274 :

ويدَّ عون أن كوبرنيكوس وكبلر مها أول َمن قاال إن الشمس ثابتة واألرض
مِ
تدور ،مع أن َ
العال الزرقايل الذي عاش يف
هذين العا َلمِني تأثرا بعلامء أندلسيني مثل

القرن احلادي عرش.

وثمة أمثلة كثرية يف العلوم األخرى.

وقد كان الغرب متعص ًبا أمام احلقائق العلمية من القرن السادس عرش امليالدي،

حني بدأت تُنشرَ احلقائق العلمية املتعلقة بعلم الفلك يف أوروبا بفضل ترمجة كتب
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العلامء املسلمني .فقد قال غاليليو إن األرض تدور عىل عكس ما كانت تعتقد
الكنيسة به .لذلك قبضت حماكم التفتيش عليه وطالبت بإعدامهَّ .
وظل طوال عمره
يف السجن .فغيرَّ غاليليو أقواله كي ينجو من العقوبة ،ومل يستطع إال أن يقول لصديقه
وهو خيرج من باب املحكمة« :ومع ذلك هي تدور».

لذلك ال سبب جيعل املسلمني يشعرون بعقدة النقص يف موضوع التقدم العلمي.

ولنا أن نعلم أن توماس أكويناس وباسكال وديكارت وديفيد هيوم وهم

مفكرون أوربيون عظامء قد استفادوا من كتب اإلمام الغزايل.

انترشت التيارات الباطلة يف كل مكان يف السنوات األخرية التي ُأنس َيت فيها

هذه احلقائق ،وذلك باستعامل اإلنرتنت الذي دخل كل بيت وكل هاتف حممول.

وتعرض إيامن املسلمني يف ظل هذه املعمعة هلجوم أعداء اإلسالم ،ومن هذه

اهلجامت «الربوبية».

الربوبية

إن الربوبية عالمة من عالمات اجلاهلية ،فبعض العرب يف عرص اجلاهلية كانوا

يقولون:

خلق اإلنسان واألرض والسامء والكون وهو ينزل املطر ،ولكنه مل
«هناك إله َ
أمر برشيعة .إننا لن نُب َعث ولن ن َّ
ُعذب» .فكانوا يعبدون
يبعث نب ًيا وال أنزل كتا ًبا وال َ

اهلل واألصنام م ًعا.

عجب الكفار بام ورد يف آيات القرآن عماَّ بعد املوت واآلخرة وما ال هتواه
ومل ُي َ
أنفسهم ،فطلبوا من نبينا حممد  rأن يبدِّ ل تلك اآليات ،إذ قالوا:
«اِ ِ
9
يت بقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور وليس فيه عيب آهلتنا».
وقالوا« :ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الالت والعزى».

10

فنزل قول اهلل تعاىل:

 .9الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.11 ،3 ،
 .10الواحدي ،أسباب النزول ،ص.264
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ون لِ َقاءنَا ائ ِ
ِ
ٍ
ْت بِ ُق ْر ٍ
آن غ رْ ِ
َي َه َذا َأ ْو
{وإِ َذا ُتت ىَْل َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُتنَا َب ِّينَات َق َال ا َّلذ َ
َ
ين اَل َي ْر ُج َ َ
ِ ِ ِ يِ
اف إِ ْن
وحى إِ يَ َّل إِ يِّن َأ َخ ُ
َبدِّ ْل ُه ُق ْل َما َيك ُ
ُون يِل َأ ْن ُأ َبدِّ َل ُه م ْن ت ْل َقاء َن ْفس إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِ اَّل َما ُي َ
11
اب َي ْو ٍم َعظِيمٍ}
َع َص ْي ُ
ت َر يِّب َع َذ َ
فنفهم مما ذكرنا أن الربوبية الباطلة تدعي أهنا تقبل وجود خالق ،ولكن ما تؤمن
جمسم ليس له وجود يف احلقيقة.
به حقيق ًة ليس اهلل املوجود ،بل تؤمن بإله خيايل َّ
إنكارا هلل وألوامره ورسله وكتبه والقيامة واآلخرة.
وليس هذا إال
ً

إن إنكار اهلل سبحانه وتعاىل محاقة كحامقة إنكار وجود الشمس املشعة يف رائعة
ظاهرا ،ولكنه ينكر أنه
سمى ربوبي ًة يدَّ عي بأنه ال ينكر اخلالق
ً
النهار .واإلنكار الذي ُي َّ
رب يأمر عباده وينهاههم ويزكِّيهم ويكافئهم ويعاقبهم .وليس هذا
تعاىل رب ،أي ٌّ
ويوجهه وف ًقا لرغباته
إال تصور لصنم جامد أو إله خيايل يتالعب به املرء كيفام يشاء،
ِّ
مِ
العوال يف هذا الكون الواسع
وأهوائه .فالربوبية ترى أنه هناك إله عزيز قادر خلق

ووضع هلا نظا ًما دقي ًقا من ناحية ،ومن ناحية أخرى تراه صنماً ترك كل يشء لعباده
َ
وخملوقاته .ولو كان هذا ح ًّقا ،فهل كان ليبقى يشء يف هذا الكون؟
عاجز عن رفع أي ظلم،
صنم
إن ما تتصوره الربوبية إل ٌه خيا ٌّيل
ٌ
وصنم ال أمر لهٌ ،
ٌ

صنم ال يرحم
صنم ال يويص بحسن األخالق،
صنم ال يعرف احلق والعدل،
ٌ
ٌ
ٌ
صنم ظامل يتجاهل املظلومني وال يعبأ بالظاملني .إنه ثمرة
املظلومني والضعفاء ،أي
ٌ

خميلة عقيمة!

وليس ملثل هذا االعتقاد جانب منطقي ،وإنام هو خسوف العقل.
ِ
الوثنية ربوبي ٌة ولدت من فكرة رضورة وجود «حمرك أول» هلذا
كانت يف اليونان

الكون انطال ًقا من رضورة عقلية .فكانوا ُيطمئنون نفوسهم باإليامن بخالق مجُ رَبين
عىل االعرتاف به يوافق فكرة اآلهلة وعقوهلم املتحجرة.

وظهرت فكرة مشاهبة يف العصور األخرية يف مَ
العال املسيحي .إذ َّملا ُغ ِل َبت املسيحية
حرفة متا ًما أمام العقل والعلمُ ،رفِ َضت الكنيسة والبابوية وغريها مما يتعلق هبذا
ا ُمل َّ
املحرف.
الدين َّ
 .11يونس.15 :
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وضع أساسها بولس الذي
نتاجا برش ًيا بالتامم،
َ
ومن املعلوم أن املسيحية كانت ً

وأسست عقائدها املجامع بضغط من امللك .وحتى األعياد التي حيتفل
مل يكن نب ًّياَّ ،
هبا املسيحية مثل عيد امليالد ما هي إال عادات للهو ُأ ِ
دخ َلت الح ًقا يف املسيحية .ومن
األمثلة التي تبينِّ حقيقة هذا الدين اجتامع الكارديناالت قبل سنوات ليعطوا البابا
مات نصيبه من «اجلنة»!
الذي َ
فمثل هذا الدين ال يطمئن القلب وال يقنع العقل وال يريح الضمري .لذلك

ظهرت الربوبية يف الغرب فكر ًة ترفض اخلرافات التي وضعتها الكنيسة ورجال
َ

الدين ولكنها تقبل بوجود إله.

ثمة آخرة!

إن العرص الذي نعيش فيه عرص جاهلية من حيث ما نراه من تيارات فكرية.

وأول عالمة تدل عىل أن العرص عرص جاهلية إنام هي إنكار اآلخرة.

الظلم وضياع احلق واألنانية والبخل والكرب والبغي
ألن نتيج َة اتباع أهواء النفس
ُ

والطغيان .وهذا كله يعني ذنو ًبا يرتكبها العبد أمام خالقه.

اسب فيه املرء عىل كل ذلك حي ُّثه عىل أن يتحىل بالعدل
واإليامن بوجود يوم يحُ َ

وحسن اخللق ،ويراعي احلقوق ،أي يكون عىل تقوى.
هيز َ
كيان الذين يتبعون أهواءهم.
لكن هذا اإليامن ُّ

وي أن مجاع ًة من الناس يف بلد إسالمي شكوا حني رأوا آية {ك ُُّل َن ْف ٍ
س
وقد ُر َ
َذائِ َق ُة المَْو ِ
ت}  12يف مدخل مقربة ،فقالوا:
ْ
ِ
«أبعدُ وا هذه اللوحة من هنا فهي كلام ممرنا من هنا ،تبعث يف نفوسنا التشاؤم».
وهذا هو السبب من جعل املقابر يف املدن احلديثة بعيدة عنها.

فال حمل لإليامن باآلخرة يف دنيا اجلاهلية التي حتث عليها التيارات الفكرية

مثل اإلحلاد والربوبية والعلامنية .ال حمل للرمحة والضمري واإلنسانية .يف هذه
التيارات الظلم والقسوة والوحشية .وهذا ما رأيناه طوال التاريخ يف األندلس

 .12العنكبوت.57 :
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ويف احلروب الصليبية ،ويف القفقاس ،وبوسنة ،والعراق ،واليوم نراه يف سوريا

واليمن وميانامر.

لقد كان ألوائل الذين خاطبهم دين اإلسالم مفر من العذاب يف اآلخرة.

فأوىل السور التي نزلت يف القرآن الكريم َّ
حذرت مرشكي مكة بصور ومشاهد

رهيبة من القيامة واآلخرة.

وصف املرشكون حقيق َة البعث بعد املوت بقوهلم« :النبأ العظيم» ،وراحوا
وقد
َ
ِ
إن كان هناك آخرة وحساب؟ وماذا ْ
يتساءلون فيام بينهم« :وماذا ْ
إن ُبعثنا؟» وقد بينَّ َ

اهلل تعاىل أحواهلم هذه بقوله:

ونَ .ع ِن النَّ َبإِ ا ْل َعظِيمِ .ا َّل ِذي ُه ْم فِ ِيه خُ ْ
ون}
متَلِ ُف َ
اء ُل َ
{ َع َّم َيت ََس َ

13

وما زال هناك مفر اليوم يف احلياة الدنيا من عذاب اآلخرة ألولئك الذين يتخ َّبطون

يف دوامة أهوائهم النفسانية يف عرص اجلاهلية املعارص ،ولكن هيهات هيهات!
14
{ َي ُق ُ
ان َي ْو َمئِ ٍذ َأ ْي َن المَْ َف ُّر .ك اََّل اَل َوز ََر}
ول الإْ ِ ن َْس ُ

وينبغي أال ننسى أن البرش منذ القديم انشغلت عقوهلم بقضية املوت عىل الرغم

من بعث األنبياء ،فهذه القضية التي كانت دائماً رابضة يف األذهان وتقض املضاجع
لطاملا أراد اإلنسان أن يتخلص منها .لكن عندما صارت واقعة املوت التي تلف
حول كل إنسان خو ًفا وقل ًقا ال بد أن يقع ،صار االعتياد عليها وحتسني صورهتا أوىل
غايات اإلنسان.

إن حياة القرب واآلخرة التي ال يمكن أن يدركها اإلنسان بعقله ال تتضح إال

بالكتاب والسنة .فخرب الغيب هذا الذي جاء به األنبياء مجي ًعا ال سيام نبينا حممد  rال
بد أن ُيستق َبل بالشكر واحلمد واملنة ،وما أشدها من غفلة أن يتجاهل اإلنسان هذا
اخلرب كام يفعل امللحدون والربوب ُّيون!

ولوال اآلخرة ،لكان املجيء إىل الدنيا ودخول مدرستها عب ًثا.

فال بد من طرح األسئلة التالية بعقل سليم:
 .13النبأ.3-1 :

 .14القيامة.11-10 :
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•ملاذا يأيت القادمون إىل الدنيا؟
•يف ُم ْل ِك َمن نعيش؟
• َمن الذي أكر َم اإلنسان هبذه املخلوقات كلها؟ وملاذا؟
•إىل أين املصري؟
•إىل أين املسري؟

حارت
ملا علمت هند يف اجلاهلية أن هذا الدين يساوي بني األسياد والعبيدَ ،

وعارضت هذا العدل وقالت« :ما هذا الدين؟ هل أكون مثل عبد من العبيد؟»
ال ِدين بال أحكام!

إن الربوبية عىل اختالف طرقها وكثرة أنواعها هلا هدف واحد وهو دي ٌن بال

أحكام وال رشيعة وال فقه ،أي دين ليس فيه حالل وال حرام وال أمر وال هني .فهو
كمن يقول:
َ

«ليكن الدين كام أريد! وال يتدخل برغبايت وأهوائي ونزوايت».

مع أن اهلل تعاىل قد وضع للناس رشيعة مثلام وضع للكون نظا ًما.
يقول اهلل تعاىل:

َانَ .أ اَّل َت ْطغ َْوا يِف المِْيز ِ
َان}
الس اَم َء َر َف َع َها َو َو َض َع المِْيز َ
َ
{و َّ

15

إن الغاية من اخللق العبودية هلل تعاىل .وهذه الدنيا مدرسة امتحان ل ُيع َلم ْ
إن

كان العبد قد عاش يف سبيل هذه الغاية .فالكسلة من الطالب يف املدرسة ال حيبون
االمتحانات وال الواجبات ،لكن بدوهنا ال تتحقق الغاية واملقصود من املدرسة.

أما املجتهدون من الطالب فيدركون الغاية املرجوة من حتصيلهم العلم ،وحيبون

امتحاناهتم وواجباهتم ،ويؤدوهنا باجتهاد وحمبة.

والظاملون ال حيبون العدل ،والقاسية قلوهبم ال حيبون الرمحة.

أما الرمحاء يشعرون بالرضا بقواعد األمن والعدل ،ال بل يسعون إلقامة هذه

القواعد.

 .15الرحمن.8-7 :

الربوبيون/جنون العقل

38

ُزرع فيها بذور الرمحة وتئن حتت سياط الظلم صارت
ألن البلدان التي ما عادت ت َ

بلدان أسى ومأتم ،وهذا ما نراه اليوم يف البلدان التي ترزح حتت وطأة الرأساملية مثل
سوريا والعراق واليمن وميانامر وفلسطني ،ذلك أن الرمحة اج ُت َّثت من جذورها يف
مَ
وعمت فيه وحشية رهيبة.
العال الرأساميلَّ ،

أضاع املفتاح الذي يفتح له باب السعادة وأكرب
إن اإلنسان الذي ال يعرف الرمحة
َ

اخلزائن وأعظمها .فالرمحة كالشعلة املضيئة التي ال تنطفئ يف قلب املسلم .واخلصلة
التي مت ِّيز املسلم عن غريه أنه أشد رمحة .أما الك َّفار فال رمحة يف قلوهبم.
وتقرب قلوبنا من رضا اهلل تعاىل.
إن الرمحة ُد َّرة ر َّبانية تشهد عىل إنسان ِّيتنا ِّ

درس الرمحة ،فالصيام يفتح عيون قلوبنا
والدرس األول الذي نتعلمه من الصيام ُ

التي عم َيت بانعدام الرمحة.

ُدرس العلوم الدينية فيه مدرس َة رمحة ،فإذا دخلت
وينبغي أن يكون كل مكان ت َّ
األنانية حمل املحبة يف جدران تلك املدرسة ،ج َّفت بذور الرمحة فيها.
لذلك قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز مبينًا أنه ال خملوق ُخ ِلق بال غاية وال مقصد:
ب الإْ ِ ن َْس ُ َ
َ
ت َك ُسدً ى}
ي َس ُ
{أ حَ ْ
ان أ ْن ُي رْ َ
17
َ
ون}
{أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن اََّم َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا اَل ت ُْر َج ُع َ
16

إن الدنيا مليئة بالسيئات والرشور .خت َّيلوا ماذا سيحدث لو أن قاتلاً ت ُِرك ليفعل

ما يشاء!

خت َّيلوا ماذا سيصنع ذئب وحيش وسط ِخراف!

كثريا ما ال يراعي احلقوق ،فال يتخ َّيل َّن أحدنا أن تكون
واإلنسان يف هذه الدنيا ً

الدنيا بال حساب وحماكمة.

ِ
رتك
إن االعتقاد أن هذا الكون العظيم واإلنسان الذي ُخلق يف أحسن تقويم س ُي َ

سدى ،اعتقاد ليس فيه أي منطق ،بل هو دليل عىل إبطال العقل .وخري مثال هلذا
األمر وجود السجون املليئة دائماً يف أكثر األنظمة التي تدعي احلرية والديمقراطية.

 .16القيامة.36 :

 .17المؤمنون.115 :
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ولو كان الدين وف ًقا للعقل ،لظهرت أديان عىل عدد العقول ،فام اكرتث أحد

بغريه ،ولصار كل واحد يسعى لدحض أفكار اآلخرين.

بعضا ،فعقول الفالسفة
وهذا هو السبب وراء تكذيب الفالسفة بعضهم ً
الناقصة يف اليونان القديمة مثلاً أوجدت آهلة كثرية ،ال بل جعلت بني هذه اآلهلة
الناس قطعانًا فجعلوهم عبيدً ا ،وساقوهم إىل
قرابة .وهؤالء الفالسفة رأوا بعقوهلم َ
ربة ،فام استناروا وال
اهلالك ،وبقيت كتبهم ال سيام كتب أرسطو حبيسة الرفوف املغ َّ

أناروا دروب غريهم.

بعضا ،وزرعوا
ونجد عىل الطرف اآلخر األنبياء الذين كان يصدِّ ق بعضهم ً

الطمأنينة والسكينة يف املجتمع.

مَ
العال اإلسالمي كاجتياح العدو الغاشم،
إننا نجد اليوم «ثقافة العوملة» جتتاح

فنرى اإلعالنات التي حتث عىل اإلرساف ،وبرامج التفاز السيئة ،ومواقع اإلنرتنت
املشبوهة ،كلها تؤجج نار األهواء النفسانية ،فيصحبها انحالل أخالقي ومعنوي،

وتضطرب عقول الناس وقلوهبم.

وختتلط الغاية بالوسيلة ،ومتيس احلياة أكلاً ورش ًبا للمتعة ،وتبيت القلوب أسرية

الدنيا والنفوس يف طوع الشهوات.

أفكارا بعيدة عن خماوف اآلخرة ،وينأى عن الدين واإليامن
إن اإلنسان اليوم ُيل َّقن
ً
شي ًئا فشي ًئا بتعليامت املادية الغربية التي حتاول أن حترم مَ
العال اإلسالمي من قيمه ،وال

عرف اإلسالم وال ُيع َّلم كام ينبغي.
ُي َ

وأو ُّد هنا أن أنقل حادثة جرت قبل عرشين أو ثالثني سنة يف إسطنبول:

زار األمني العام للحزم الشيوعي الفرنيس روجيه غارودي إسطنبول ،وكانت له
فس ِئ َل يومئذ:
حمارضة يف قرص يلدزُ .
كنت شيوع ًّيا يو ًما ،حتى إنك كنت حتفظ أفكار ماركس كلها ،أما اليوم
 -لقد َ

كنت مسيح ًّيا كاثوليك ًّيا ،وملاذا كنت شيوع ًّيا؟ وملاذا
فأنت مسلم .وسؤايل هو :ملاذا َ

أصبحت مسلماً اليوم؟.
َ
فقال:
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(كنت كاثوليك ًّيا ،وذهبت إىل أمريكا طل ًبا للعلم .فرأيت أن الرشكات االحتكارية
ُ
آنذاك حترق أطنا ًطا كثرية من القمح ،وتفسد أطنانًا من احلليب ،وكل ذلك من أجل

أن حتتكر السوق كلها .فشعرت بالثورة يف داخيل من هذا الظلم وانعدام الرمحة،
فحملتني هذه الثورة إىل الشيوعية.

عيل ،و ُأ ِمر بإطالق الرصاص
ثم وجدت أن الشيوعية بال روح .ثم ُألقي القبض َّ

غض برصه عني ،فهربت.
عيل ،غري أن اجلندي املكلف بذلك َّ
َّ

عيل،
و َّملا ُ
كنت مهتماً بعلم االجتامع ،تساءلت ملاذا مل يطلق هذا اجلندي الرصاص َّ
فبحث ووجدته ،وسألته:
عيل؟»
«ملاذا تركتني وقد ُأ ِم َ
رت بإطالق الرصاص َّ
فأجابني قائلاً :
فعلت .وال أعلم ملاذا كانوا سيعدمونك .فلم أرغب أن
«أنا مسلم ،وال أعلم ماذا
َ

أكون أداة يف قتلك ،لذلك غضضت برصي عنك ،فهربت».

وكنت إىل ذلك الوقت أظن أن اإلسالم دين عشرية .فبحثت يف هذا الدين،
ُ

درست هذا العلم.
وبدأت باالقتصاد ألنني
ُ

وبحثت يف موضوع الربا ،ألن الربا كان ممنو ًعا يف الشيوعية ،وكان نظام استغالل.

فأردت أن أعرف رأي اإلسالم يف الربا .وشعرت براحة حني قرأت حديث الصحايب
بالل  .tإذ جاء بالل إىل النبي  rبتمر برين [من أجود أنواع التمر] ،فقال له النبي :r

«من أين هذا؟» ،قال بالل :كان عندنا متر ردي ،فبعت منه صاعني بصاع ،لنطعم
النبي  ،rفقال النبي  rعند ذلك:

«أوه أوه ،عني الربا عني الربا ،ال تفعل ،ولكن إذا أردت أن تشرتي فبع التمر

ببيع آخر ،ثم اشرته».

18

فوجدت أن رسول اهلل حممدً ا  rال يتهاون أبدً ا يف موضوع الربا ،فجعلني هذا
احلديث أد ِّقق يف دين اإلسالم كاملاً .
وعلمت أن أبا حنيفة من أعظم الفقهاء ،فأسعدين ذلك وأنار دريب.
ُ

 .18البخاري ،الوكالة.2312/11 ،
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ولكن ال بد أن أذكر هنا أنه ليس هناك فقيه أو حقوقي مثل أيب حنيفة اليوم يف مَ
العال
أسلمت حدي ًثا.
اإلسالمي مع األسف .إنني أع ِّلم عقلية أيب حنيفة احلقوقية ،مع أنني
ُ
إنكم سليمون ولكنكم تظنون أنفسكم مرىض .إنكم تق ِّلدون الغرب املريض.
السليم املريض؟).
فهل من املنطق أن يق ِّلد
ُ
هذا يعني أنه علينا أولاً أن نكون واعني بقيمنا .علينا أن نعلم قيمة مقدَّ ساتنا.

وإال مل يكن هناك فرق -والعياذ باهلل -بيننا وبني التعساء الذين يموتون فوق كنوز!

واحلق أن الغرب اليوم مريض ،فهو يبيح كل حرام باسم النفعية وبرفع شعار:
«دعه يعمل ،دعه يمر» .واملسيحية ال تُشبِع الروح ،ألهنا هي نفسها فارغة .وقد
تلقت املسيحية الرضبة األوىل من بولس ،فهو قد أبطل الرشيعة ،إذ قال:
«آمنوا بالتثليث أي األب واالبن والروح ال ُقدُ س ،واتركوا الباقي».

وقال:

«لقد ر ِ
فعت عنكم األحكام التي يف التوراة! واألحكام والترشيع من عمل القيرص».
ُ
أيِ :
«ع ْشوا براحة كام تشاؤون ،وسيضع امللوك األحكام الدنيوية لكم».

وهذا كان لصالح امللوك ،ثم تواىل عقد املجامع الكنسية .فوضعت هذه املجامع
عقائد املسيحية وف ًقا ألهوائها ،أي كانت هذه العقائد من وضع البرش.
أقر جممع نيقية األول عام 325م أن سيدنا عيسى رب.
فقد َّ

أيضا.
وأقر جممع إسطنبول عام 381م أن الروح القدس رب ً
َّ

وأقر أن سيدنا
ومنح جممع أ َفسس عام 431م السيدة مريم صفة «والدة الرب»َّ .

عيسى له صفتان :برشية وإهلية.

وأعل َن جممع خلقيدونية عام 451م بطالن ادعاء الكنائس الرشقية (األقباط

واألرمن والرسيان واألحباش) بأن عيسى  uله طبيعة واحدة ،وهي صفة الربوبية.

وأقر جممع نيقية الثاين عام 787م أن األيقونات (التصاوير الدينية) ليست
َّ
إثماً  ،مع أنه كان ثمة خالف حول هذه األيقونات عىل مدى  200عا ًما ،حتى إن

حيرمها أحيانًا.
اإلمرباطور كان ِّ
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أقر املسيحيون األرثوذكس باملجامع السبعة األوىل .أما املسيحيون الكاثوليك

فيقرون بـ 21جمم ًعا كان آخرها عام 1965م .وقد دعا الفاتيكان يف آخر جممع
ُّ
لـ»احلوار» بني األديان واملذاهب.

وخالصة الكالم أن عقائد املسيحية اليوم وضعتها املجامع ،و ُألغ َيت الرشيعة
من هذا الدين ،و ُف ِّرغ حمتواه .وجاءت الكنيسة بصكوك الغفران مقابل املنفعة املادية،

قادرا عىل غفران ذنوب إنسان آخر مثله!
فصار اإلنسان ً

ونجد عىل اجلانب اآلخر اإلسالم وقد حافظ عىل كل يشء فيه ،فالقرآن الكريم
الذي أنزله اهلل تعاىل عىل رسوله الكريم ٍ
باق إىل يومنا هذا من غري أي حتريف ولو

صغريا.
كان
ً

والسنَّة الرشيفة التي تعد أقوال النبي  rوأفعاله بني أيدينا بفضل دراسات
ُّ
وأبحاث دقيقة.
وما زالت فتاوى الصحابة الكرام من أول عهد اإلسالم واملذاهب التي وضعها

طلبتهم قائمة إىل يومنا هذا.

ولكننا نجد َمن يفرتي عىل اإلسالم أمام هذه احلقائق فيقول:
•إن اإلسالم حيتاج إىل حركة إصالح.
•وال حاجة للمذاهب اإلسالمية.

•وأكثر األحاديث الرشيفة أو كلها ال أصل هلا.

•وأنه ثمة آيات خاصة «بمكان وزمان» فال داعي لتطبيقها اليوم.

هناك حماوالت لتحريف اإلسالم مثل املسيحية بحجة اإلصالح ،مع أن اإلسالم

قد تكفل اهلل بحفظه إىل قيام الساعة ألنه الدين احلق .وقد بينَّ رسول اهلل  rهذه
احلقيقة التي نصفها بأهنا حدود أهل السنة واجلامعة ،إذ قال:
«ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة»

19

إن اإلسالم هو الدين احلق الوحيد ،وهو دين كامل ،والكامل ال حاجة له ملا

دونه .أي إن اإلسالم ال حيتاج إىل يشء من النظم البرشية أو األديان املحرفة.
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ونرى مع األسف غفلة البسطاء من الناس عىل أيدي الذين يتكلمون يف أمور

الدين عىل أهوائهم وينرشون الضالالت واالنحرافات مستغلني جهل املجتمع يف
يسوقون
األمور الدينية ،والذين حياولون زرع الشكوك يف ثوابت اإلسالم ،والذين ِّ

ألفكار املسترشقني بدعوى أهنا أفكارهم.

فامذا سيبقى للمسلم إذا مل يتَّبع مذه ًبا ومل يعتقد بصحة األحاديث الرشيفة ومل ُي ِقر

بتطبيق القرآن يف هذا الزمان؟ ال شك أن تيارات اإلنكار مثل الربوبية تبقى ،وهي
خترب أركان اإلسالم.
ليست إال مكائد ِّ

فواجبنا أن نبينِّ أن الربوبية لن تكون عقيدة مقبولة أبدً ا ،وأن هذا التيار الغريب
عنا الناتج عن جهل ال فرق بينه وبني أنواع اإلنكار األخرى والرشك واإلحلاد.
نوضح إلخواننا أمهية اإليامن ،وأن نحميه من تيارات الكفر
أيضا أن ِّ
وواجبنا ً

والعصيان بعيش ما نؤمن به ،واجتناب احلرام ،وإتيان األعامل الصاحلة والتحيل

بالتقوى واالستقامة ،ومعية الصادقني والصاحلني ،ألنه َمن مل يعش كام يؤمن ،بات

يؤمن كام يعيش ،وألنه كام قال اإلمام الشافعي:

«إذا مل تشغل نفسك باحلق ،شغلتك بالباطل».

هوسا قاتلاً
وأكثر هراء الشباب اليوم كقوهلم« :أنا ربويب ،أنا حضاري» ليس إال ً

وتقليدً ا أعمى لآلخرين.

ويؤسفنا أن نرى اليوم احلياة اجلامعية لطالبنا قد أمست أوسا ًطا مالئمة لتكاثر

مثل هذه اجلراثيم ،فال بد أن نسأل أنفسنا من جديد« :ما العلم احلقيقي؟»

واآلباء واألمهات اليوم يرسلون بأنفسهم أوالدهم إىل مثل هذه األوساط املليئة

باجلراثيم.

وثمة اليوم أخطار حمدقة يف احلياة اجلامعية ،منها :العيش يف غفلة وضالل وف ًقا

ألهواء النفوس ،واالختالط بني الذكور واإلناث ،واالنحرافات الفكرية والعملية،
وضياع الشخصية.

فال بد من محاية القلب من هذه األخطار.

الربوبيون/جنون العقل
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فالصحبة الظاهرة للفاسقني والغافلني كام يقول اإلمام الغزايل متيس صحبة ذهنية

مع مرور الوقت ،وهذه الصحبة الذهنية متيس صحبة بالقلب .وهذا يعني انجرار

املرء إىل اهلالك شي ًئا فشي ًئا ،لذلك كانت زوج النبي نوح  uوزوج النبي لوط u

من أهل النار.

مر النبي  rوصحابته من أرض ثمودَّ ،
حذرهم قائلاً :
عندما َّ

«ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ،إال أن تكونوا باكني ،أن يصيبكم مثل

ما أصاهبم» وأمرهم أال يأخذوا من مائها.

20

ولنتفكر هنا بحال أهلينا الذين يشاهدون منشورات أهل الكفر ويتعرضون

حلمالهتم عىل الشاشات واهلواتف والشوارع صباح مساء.

إذا مل نبذل جهدً ا يف التعليم والرتبية والتدريس ،وتركنا األمر باملعروف والنهي

عن املنكر ،صار أوالدنا لعبة بأيدي غرينا .وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز أن
الشيطان يشارك اإلنسان يف أوالده ،فوالدة الولد ال تعني شي ًئا لألب واألم ْ
إن كان
الشيطان ي ِ
رضعه وأهل الكفر ُي ُّ
غذونه وأهل العصيان ُير ُّبونه .فال مناص لنا من
ُ
االنتباه إىل مثل هذه األمور.
•علينا يف موضوع التعليم الديني أن نقدم ألوالدنا العلم الديني الصحيح

لنقيهم من األفكار املنحرفة التي يأتينا هبا املسترشقون و ُمدَّ عو احلداثة.
عن ابن عمر  ،vعن النبي  rأنه قال:

«يا ابن عمر دينك دينك ،إنام هو حلمك ودمك ،فانظر عمن تأخذ ،خذ عن الذين

استقاموا ،وال تأخذ عن الذين مالوا».

21
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ثالث فتن

ثمة اليوم ثالث فتن أمام التعليم اإلسالمي:

•أوهلا :أنه هناك سعي جلعل كل مسلم جمتهدً ا لنفسه ،عرب عدِّ االجتهادات
خاصا هبم -وأكثرهم
كثريا ممن يسلكون طري ًقا ًّ
واملذاهب غري رضورية .لذلك نجد ً
جاهلون -فيقول الواحد منهم« :برأيي .»...وإنام هذا يعني -والعياذ باهلل -ضياع الدين.

مع أن املذاهب هي مدارس فقهية جتمع أصح آراء الصحابة و َمن جاء بعدهم من

العلامء املجتهدين ،واختيار مذهب أمر رضوري ،وليس من اجلائز تركها مجي ًعا ،ألهنا
والسنَّة.
مجي ًعا مبينة عىل القرآن ُّ

•وثانيها :أنه هناك سعي إللقاء ُّ
املطهرة ،وذلك بادعاء
السنَّة
َّ
الش َ
بهة يف ُّ
الدفاع عن القرآن .مع أن القرآن الكريم نزل عىل قلب النبي  .rوتبليغ القرآن وبيانه

وتعليمه من مهام النبي  .rوأصح تفسري للقرآن سنة النبي ،فهي اجلانب العميل من
القرآن ،وليست شي ًئا منفصلاً  ،وال شي ًئا غري ًبا عنه.
والسنَّة رش َيانا اإلسالم ،والدليالن األساسيان له.
والكتاب ُّ

•وثالثها :أنه ثمة أحكام للقرآن وضعها اهلل تعاىل لنا ،وهناك َمن يسعى
لتعطيل ما جتد النفس صعوب ًة يف تطبيقها ،بادعاء أهنا ال تنطبق عىل هذا الزمان ،فهي
بالية .وليس هذا إال كجدال إبليس مع ربه .فقد أمر اهلل تعاىل املالئكة حني خلق آدم

فتكب إبليس ،وحسد
أن( :اسجدوا آلدم) .ومل تكن سجدة عبادة بل سجدة احرتام .رَّ
«اتبعت
آدم فلم يسجد له ،واعرتض عىل أمر ربه .و َّملا ُس ِئل عن عدم سجوده ،مل يقل:
ُ

قياسا خاط ًئا وحاول أن يأيت بحجة عقلية فقال:
هوى نفيس ،فاغفر يل يا رب» ،بل قاس ً
ِ ٍ 22
{...أنَا َخ رْي ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
َ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طني}
ٌ
مع أن اهلل تعاىل مل يسألهَ « :من اخلري منكام؟ أنت أم آدم؟» بل أمره أن يسجد آلدم.
فكان إبليس أول َمن جادل ربه ،فطرده اهلل تعاىل فكان من اخلارسين.
فهذا مثال رصيح َملن يدَّ عون أن أحكام اهلل ال تُط َّبق يف كل زمان...

23
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لقد أكرم اهلل تعاىل البرش بالقرآن الكريم هد ًيا هلم حتى قيام الساعة .ولن يرسل
رسولاً ولن ينزل كتا ًبا حتى قيام الساعة .وادعاء أن يف هذا الكتاب املبني أحكا ًما

تنتهي مدة صالحيتها -والعياذ باهلل -إنام هو افرتاء شنيع عىل اهلل تعاىل ،ومحاقة تنبع

من عقول ضحلة.

ويؤسفنا أن نرى اليوم الطلبة يف علوم الرشيعة تمُلىَ عليهم آراء املسرشقني مثل

كايتاين وغولدتسيهر وادعاءاهتم التي ال أصل هلا باسم العلم وباسم املعرفة .وإنام
ذلك إفساد حلياة الطالب الروحانية ،وينبغي َملن يعلموهنم هذه اآلراء أن يعلموا
بأهنم س ُيسألون ويحُ اسبون عىل ذلك.
فالفتن الثالثة التي ذكرناها هي:
•رفض املذاهب.
السنَّة.
•وإنكار ُّ

•وإبطال األحكام.

وظهور هذه الفتن يزيد من النظر إىل علوم الدين بعني الشبهة ،ويدفع األجيال-

مع األسف -نحو الربوبية عمدً ا.

واحلل هلذا األمر معرفة الصواب.

فاألجيال التي تتعلم الصواب واحلق لن ترشب من السموم التي يز ِّينها

املسترشقون واألعداء من غري املسلمني.

يقول موالنا جالل الدين الرومي رمحه اهلل:

«عليك أن تصلح نفسك قبل أن تقرأ آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي
الكريمْ .
كنت ال تشم الروائح العطرة يف بستان الورود ،فال تلوم َّن البستان ،بل
فإن َ

قلبك وأنفك!».

ال بد اليوم من نيل العلم الصحيح من أجل تعليم القيم اإلسالمية بمعناها

احلقيقي .فال يكفي طال َبنا معاهدُ القرآن الصيفية.

لقد ع َّلم النبي  rأصحا َبه اإلسالم عىل مدى  23عا ًما ،فال بد من معرفة أن

طلب العلم الديني يستمر طوال احلياة ،وال بد من طلبه من أهل التقوى.

اإليمان أكبر نعمة
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ونجد املسلم الذي تع َّلم دينه يف معاهد الصيف يف طفولته ومن مادة الرتبية

الدينية التي ال تتجاوز الساعة أسبوع ًيا يقع يف الرتدد والشبهة حني يسمع النقاشات

واجلدال يف أمور الدين عىل التلفاز وغريه من الوسائل .وإذا كانت أهواء النفس
تذكي نار الشبهة ،فإنه ير ُّد الدين مجل ًة وتفصيلاً .
إن فكر اجلاهلية القادم من الغرب ُمس َّل ٌط عىل كل جمال...

وال جمال لليأس .واحلل إنام هو التبليغ كام ب َّل َغ نبينا الكريم  .rوعىل كل مسلم أن
يسعى عىل قدر طاقته .وال جيوز َملن عنده علم يستطيع به أن يب ِّلغ اإلسالم أن ينزوي
ويعتزل.

وإذا كنا يف هذه الشدة من اجلاهلية ،وال متتأل املقاعد يف بعض من معاهد تعليم

القرآن ،فهذا يعني أننا ال نعمل كام ينبغي.

•علينا أن نذكِّر الناس أن العيش إنام عيش اآلخرة.
•علينا أن نبينِّ هلم أن كل ما نعمله حماسبون عليه.

•علينا أن نرشح هلم أن الغاية من خلقنا معرفة ربنا والعبودية له.

•علينا أن ننرص دين اهلل بعيشه وجعل اآلخرين يعيشونه .وقد بشرَّ نا اهلل تعاىل
بنرصه حلظة خروج أنفاسنا األخرية.
فاللهم ِ
أعنَّا واستعملنا يف خدمة دينك املبني!
آمني!

هل من املمكن
أال نؤمن؟!
يقول الشيخ سعدي الشريازي:

فيضا من معرفة اهلل ،أما اجلاهل فال
«يرى العاقل يف كل ورقة شجر ً
يرى حتى ورق ًة يف األشجار كلها».

51

هل من املمكن أال نؤمن؟!

إن الدنيا مدرسة للتفكر ،جيد املرء فيها «معرفة اهلل» ،ومع ِّلم هذه املدرسة نبينا

الكريم حممد .r

وأول أمر نزل يف القرآن الكريم:

اس ِم َر ِّب َ
ك ا َّل ِذي َخ َل َق}
{ا ْق َر ْأ بِ ْ

24

مَ
والعال دليلاً عىل
لقد جعل اهلل تعاىل كل يشء يف األرض والسامء واإلنسان
وجوده تعاىل ووحدانيته وقدرته ،ووسيل ًة للتفكر والتدبر.
وال ترى القلوب البصرية الواعية يف هذا الكون إال جتليات قدرة اهلل وعظمته.

فوا أسفاه عىل الذي ال يتأمل مجال الورود وعذوبة صوت البالبل ،وال يفهم

لسان حاهلا.

اسمي اهلل «البارئ» و»املصور» ،وعىل
ووا أسفاه عىل الذي يغفل عن جتليات َ

القلوب املتحجرة التي ال تدرك شي ًئا من صمت الرياح واجلداول واجلبال.

ال بد من إدراك أن سبب امليل إىل تيارات اإلنكار كالربوبية وغريها يف مرحلة

الشباب إنام هو احلمالت الدعائية السيئة .وقد قال علامء املاتريدية« :عىل م َن مل يصله
كتاب أو نبي أن يعتقد بوجود اهلل ووحدانيته».

أي إن الكون مدرسة للتفكر ...وخمترب لإليامن .فال بد من ضياع العقل حتى ال

أمحق .ال بد أن يكون أعمى .ال بد أن يكون قد ألغى
يؤمن املرء .ال بد من أن يكون َ

عقله.

 .24العلق.1 :
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والذي ينظر إىل خرضة الربيع يف ضوء النهار ،يقول أمام األلوان الزاهية املختلفة

أمام عينَيه« :ال أرى إال خرضة» فال ينتبه إىل الضوء الذي يكون وسيلة له لريى

اخلرضة .مع أنه يرى مجيع األلوان هبذا الضوء .فالضوء هنا خمفي لشدة وضوحه.
وقد قال ويل من أولياء اهلل:

«اهلل تعاىل ليس بغائب يف احلقيقة ،لكنه غائب لشدة ظهوره أمام إدراكنا وطاقتنا

البرشية».

واهلل تعاىل «باطن» لسرِ ِّ االمتحان الذي نخضع له .ولو أنه أظهر عالمات
ولصار معلومة يقينية قطعية.
واضحة ،ملا كان اإليامن امتحانًا،
َ
لكن اهلل تعاىل «ظاهر» يف الوقت نفسه ألن كل يشء يف الكون يشهد عىل أنه

اخلالق وعىل بديع صنعه وعظمة خلقه.

وكل خملوق ٌ
وهذا الظهور واضح متا ًما من حيث صفات اهلل تعاىلُّ ،
واضح
دليل
ٌ
عىل هذا األمر.
قال رسول اهلل « :rتفكروا يف آالء اهلل ،وال تتفكروا يف اهلل».

25

إننا نعيش بتنفس اهلواء الذي حييط بنا من كل جانب ،ولكننا ال نراه ،بل نحس

به حني نتنفس .فال يمكن إنكار وجود اهلواء ألننا ال نراه ،ال بل نقول لرضورته« :ال
نستطيع العيش بدون هواء!».

وكذلك الكائنات يف البحر ،ال تنتبه للامء الذي تسبح فيه ،مع أنه حميط هبا من

كل جانب.

واهلل تعاىل «متعال» ،فهو ما وراء إداركنا ،منزه عن أن حييطه به إدارك البرش.

واهلل تعاىل «قريب» ،وهو أقرب إلينا من حبل الوريد .إذا كنا مدركني لوجوده

حق اإلدراك ،لشعرنا به يف كل حلظة ويف كل حادثة .وهو تعاىل يرزقنا برزقه،

وندعوه ،ونناجيه ،ونشعر باستجابته لدعائنا.

والعقل السليم يدرك أن كل خملوق دليل ال شك فيه عىل وجوده تعاىل .أما

الغافلون فريون يف كل يشء سب ًبا للغفلة.
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يقول موالنا جالل الدين الرومي:

وضعت إصب َعيك أمام عينَيك ،فلن ترى شي ًئا» وهكذا الغفلة ،حفظنا اهلل
«إذا
َ

تعاىل منها.

إن الربوبية أن يعيش املرء أعمى أصم أمام جتليات عظمة اهلل تعاىل وقدرته

الظاهرة يف هذا الكون الكبري.

والربوبية التي تستند إىل إنكار ما ال تراه تنكر يف حقيقة األمر روحها وعقلها ،ألنه

ال أحد يستطيع رؤية روحه وعقله ،ولكنه يعلم يقينًا أن حياته كلها متعلقة بوجودمها.

ومن أجل ذلك مل يستطع كثري من املفكِّرين العقالنيني الغربيني أن ينكروا اخلالق.

املوجود الكامل

ُي َعدُّ الفيلسوف والريايض ديكارت ( )1650-1597أب العقالنية والفلسفة
احلديثة ،وكانت خالصة ما وصله إليه بمحاكامته العقلية انطال ًقا من «دليل الوجود»

هي ما ييل:

«إن اإلنسان وكل يشء يف الكون كامل ،وال يشء موجود عب ًثا .وال يشء يكون
كاملاً بنفسه ،بل ثمة موجود (أي اهلل) جعله كاملاً مكملاً  .وهو موجود كامل كاملاً

مطل ًقا ،وال يمكن لذهن اإلنسان إال وأن تكون فيه فكرة (املوجود األكمل) .ويكفي
ذلك دليلاً عىل وجود اهلل».
منزه ال ِ
يض ُّل وال ُي َض ُّل ،فعلم ُه صحيح كامل .ومصدر
«إن اهلل موجود كامل َّ
علم اهلل».
العلم القطعي ُ
ويؤيد باسكال هذا الرأي بقوله«:ثمة صدى يأيت من أعامق وجودنا ُينبئنا بأننا
خالدون ،وهذا الصدى إنام هو إرشاد اهلل الذي يتجلىَّ فينا».
وكل هذا اعرتاف من غري املسلمني...

واحلق أن ظن اإلنسان أن خلقه كان عب ًثا وحماولته العيش بال تكليف كغريه من

املخلوقات مع وجود هذا النظام الدقيق يف الكون والتوازن العجيب يف الطبيعة إنام

هو دليل عىل محاقة التفكري.
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وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
26
َ
ون}
{أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن اََّم َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا اَل ت ُْر َج ُع َ
لقد ُخ ِلقت املخلوقات من أجل اإلنسانُ ،
وخ ِل َق اإلنسان ليعبد اهلل تعاىل ،وإال

ملا كان للخلق معنى.

ِ
كر ًما.
وسيعيش اإلنسان يف سبيل هذه الغاية ويعود إىل اجلنةُ ...خل َق اإلنسان ُم َّ

وس ُيزكِّي نفسه ليليق بدخول اجلنة.

وفتح لإلنسان آفاق
لذلك أرسل اهلل األنبياء والرسل وأنزل الصحف والكتب
َ

التفكر والتدبر يف جتليات عظمة اهلل ومظاهر قدرته الالمتناهية يف هذا الكون الفسيح.
يسأل اهلل تعاىل الغافلني امللحدين سؤالاً بأسلوب إلزامي إذ يقول:
َ ِ ِ
27
ِ
ش ٍء َأ ْم ُه ُم خَْ
ون}
الالِ ُق َ
{أ ْم ُخل ُقوا م ْن غ رَْي يَ ْ
حرم اهلل تعاىل عىل اإلنسان ص َفتني ومها :اخللق والبقاء.
َّ

•فال يستطيع اإلنسان أن خيلق شي ًئا ،وهو عندما خيرتع شي ًئا جديدً ا ،جيمع خملوقات
خلقها اهلل تعاىل.

وال تستطيع آلة صنعها اإلنسان أن ِتلد آلة مثلها ،وال طائرة أن تلد طائرة.
وأينام ولىَّ اإلنسان وجهه ،سيجد خملوقات ربه.

•وال يستطيع اإلنسان البقاء ،فجميع املخلوقات ُم َلزمة بالفناء.
يقول اهلل تعاىل:
ِ 28
{ك ُُّل َن ْف ٍ
س َذائِ َق ُة المَْ ْوت}
َ ٍ 29
{ك ُُّل َم ْن َع َل ْي َها فان}

ش ٍء َهالِ ٌ
ك إِ اَّل َو ْج َه ُه}
{ك ُُّل يَ ْ

 .26املؤمنون.115 :
 .27الطور.35 :
 .28آل عمران.185 :
 .29الرحمن.26 :
 .30القصص.88 :
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إن النظام والتوازن الدقيق يف الكون دليل عىل وجود اهلل ووحدانيته .يقول املفكِّر

إسامعيل فني أرطغرل:

«إننا نرى آثار ألوهية اهلل تعاىل يف كل يشء يف هذا الكون من الذرة إىل املجرة.

ويمكن رؤية يد القدرة التي تعد (أول سبب) ألجزاء الكون كله من النظرة األوىل
وقبل أي بحث دقيق .إن عقولنا وأجسامنا واحليوانات والكواكب والنجوم

واألرض والسامء مجيعها تعرض توازنًا وانسجا ًما رائ ًعا .وهذا اإلبداع واحلكمة

يشريان إىل عقل وحكمة تفوقنا وحتمل املخلوقات مجي ًعا إىل غاياهتا ،عرب قوة خارقة
لطيفة مثل روح هذا مَ
العال .إننا نرى تناس ًبا كاملاً يف خلق هذا الكون ويف كل ذرة فيه،
ونشاهد قدرة إبداع اهلل تعاىل املطلقة يف كل يشء من النملة إىل الشمس».
أيضا يف موضع آخر:
ويقول ً

«حينام نرى إبدا ًعا يف هذا مَ
العال ،ال نستطيع إال أن نقف حائرين أمامه ونقول( :ما

فلم ال نقول عن مبدعها (األعظم واألكمل) بالنظر إىل قدرته وحكمته؟.
أعظمه!)َ .
إنني أرى العاجزين عن إدراك عظمة احلق تعاىل أنصاف عقول معلولني بمرض
الشك حائرين وسط سفسطات الفلسفة».

ويسأل الذين يدَّ عون وجود هذا الكون بالصدفة األسئلة املنطقية التالية:

«ال بد من ماليني الرتتيبات والتنظيامت لتتشكل جناح ذبابة .وإذا كانت األشكال

املتناسقة يف الكون بال حساب ،أفليس من الالزم أن تكون هناك كثري من األشكال

غري املتناسقة إىل أن تظهر تلك املتناسقة؟ وملاذا ال نصادف مثل هذه األشكال غري

املتناسقة؟

وإذا كانت قد انعدمت فلامذا ال نجد آثارها؟ ملاذا ال نجد حيونات أشكاهلا غري

متناسقة؟ ملاذا نجد حيوانات متناسقة األشكال؟»

َ
العقل حيكم قط ًعا بوجود حماسب
«إذا كان هناك حساب وانتظام يف مكان ،فإن
ب أن َ
أشجارا يف صفوف متناسقة .وذهبت يو ًما
لك بستانًا زرعت فيه
َ
وناظم...ه ْ
ً
إليه ،فوجدت األشجار مكسورة .و َّملا سألت البستاين ،أخربك هببوب عاصفة
شديدة .فإنك عندئذ تقبل جوابه...ولكن إذا ذهبت مرة أخرى إليه ،فوجدت
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أن األشجار متكرسة عىل الرتتيب ،مثلاً أربع شجرات قائمة واخلامسة مكسورة
وهكذا ...و َّملا سألت البستاين ،أجابك باجلواب نفسه .فهل تصدِّ قه؟ كال ،وسيكون
لديك يقني بأن أحدهم قد أتلف بستانك .ألن املصادفة مقبولة يف احلالة األوىل،

ومحُ الة يف الثانية ،ألن فيها حسا ًبا».

إن َمن حياول أن يفسرِّ كل يشء يف الكون باملصادفة:

•كيف له أن يثق بأن نسبة األكسجني يف اهلواء لن تقل غدً ا؟ كيف ينام قرير العني؟
حر حارق
•ملاذا ال خياف من أن ي ْف ُسد النظام الدقيق يف فصول السنة ،فيكون يف ِّ
أو برد ماحق؟

•كيف يكون عىل يقني من أن النظام الدقيق يف قلبه وكليته وكبده ومجيع أعضاء
جسمه سيعمل غدً ا وهو ال يتحكم به؟

هل تعمل سلسلة املصادفات لصالح أمثاله دائماً ؟

هل يعتقد أمثال هؤالء ح ًّقا بأنه ال متحكِّم هبذا النظام البديع يف الكون؟

ولو كانوا يعتقدون ح ًّقا بذلك ،ألصاهبم اجلنون.
ِ
غمي عليه أو مات ،ماذا يفعل؟ لربام ُج َّن من
لو عل َم املسافر بالطائرة أن الط َّيار ُأ َ
اخلوف .هل سيستطيع أن يطمئن نفسه باالعتقاد أن سلسلة من املصادفات ستحدث
وهتبط الطائرة بسالم؟

ال معقتد بالربوبية أو اإلحلاد خيشى من قلة نسبة األكسجني يف اهلواء ،وال يسري

يف األرض ومعه إسطوانة أكسجني؛ أي إن اعتامده عىل القدرة اإلهلية اعتامد تام .إنه
يف غفلة نفسانية شديدة عىل الرغم من اعتقاده عقلاً
وضمريا بالقدرة اإلهلية.
ً
اإلحلاد والكفر واإلنكار ...كلها بوابات للهروب من املسؤولية والعبودية وأداء

الواجبات ،كلها ذرائع وحجج باطلة.

أيضا ،اعتقاد بعيد عن العقل واملنطق ،يفسد
والربوبية اعتقاد عىل هذا املنوال ً

القلب .واالعتقاد بخالق كام يعتقد الربوب ُّيون ال نفع له يف اآلخرة.
وقد ذكرنا رضورة وجود احلامقة من أجل إنكار اخلالق.
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تدعي الربوبية أهنا ال ترفض وجود اخلالق ،ولكنها ترفض أنه رب ،وتنكر الدِّ ين

والكتاب والنبي واألحكام.

إن جعل السعي إلنكار النبي والكتاب واآلخرة مع وجود األرسار واحلكم

إنكارا للعقل واملنطق .فام أشد تعاسة هذا
الكثرية يف الكون مذه ًبا ورأ ًيا ،ليس إال
ً
سمى ربوبية!
اإلنكار الذي ُي َّ
إن اإلحلاد:

•رؤية األسباب وجتاهل ا ُملس ِّبب
•ورؤية األثر وجتاهل ا ُملؤ ِّثر

•ورؤية اإلبداع وجتاهل ا ُمل ِ
بدع.

أما الربوبية فادعا ٌء بأن هذه األسباب واألثر واإلبداع ٌ
عبث بال غاية وال مقصد،

وهي سواء مع اإلحلاد يف موضوع اإلنكار.
ِ
سمي الزنا
ومن حيل الشيطان تغيري االسم وتزيينه ،فيحاول إضالل املخاطب ف ُي ِّ
مثلاً غزلاً  ،والربا نام ًء ،والقامر لع ًبا .واسم «الربوبية» أو غريه من األسامء ال يغيرِّ
حقيقة اإلنكار والكفر.

نسأل اهلل تعاىل أن يمأل قلوبنا باإليامن واليقني ،وي ِ
بعد عنها الشك ووساوس
ُ
الشياطني ،وجيعلنا من ِ
اآلمنني املطمئنني!
آمني!

أسئلة نابعة
من وسوسة
إننا نسمع محاقات مثل« :هل سألني ريب حني خلقني؟»

«كنت ال شي ًئا ،فخلقتك».
فيأيت اجلواب الرباين عىل أمثال هؤالء:
َ
فام «الاليشء» أمام «قدرة اهلل املطلقة»؟

العاجز؟
صاحب اإلرادة والقدرة املطلقة الاليش َء
وهل ُيع َقل أن يسأل
َ
ُ
وماذا ُي َ
سأل الاليشء الفارغ؟
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ثمة أسئلة عن اإلحلاد والربوبية مصدرها بحث أكاديمي منشور عىل اإلنرتنت

صاب بداء الوسوسة
ووسائل االتصال األخرى ،بعضها أسئلة يطرحها عقل ُم ٌ
أجاب عنها علامء الكالم منذ القديم .غري أن أسئلة أخرى أسئلة سخيفة ال تستحق

حتى النظر إليها.

ويستثقل قلب املؤمن رسد هذه االدعاءات وذكرها حتى ولو من أجل دحضها.

ُ
تبليغ َمن وقعوا يف الشك ودف ُعهم
غري أنه من الواجب واخلدمات العظيمة
وتقديم إيضاحات تدفع الوساوس والشكوك ،سواء بالكتابة عرب الكتب
للتفكر
ُ
واملجالت أم بالوسائط الصوتية واملرئية؛ وذلك شعبة من شعب األمر باملعروف.

إن عرصنا اليوم عرص جاهلية ُيس َعى فيه لنرش تيارات اإلنكار والضالل
واإلضالل.
لذلك سنجيب هنا عن بعض من هذه األسئلة:

وقسم كبري من هذه األسئلة يتعلق بموضوع القدر.

والقدر موضوع يفوق إدراك اإلنسان وال بد من النظر إليه بتسليم تام .و َمن مل
ضل ضاللاً
أوقع إرادته يف مستنقع اإلنكار ،أو َّ
أنكر
القدر أو َ
َ
يستطع السري بتسليمَ ،

عز َّ
وجل لعلمه الواسع وقدرته املطلقة ،والعياذ باهلل.
كبريا باهتام اخلالق َّ
ً

•إن اهلل تعاىل ذو علم واسع وقدرة مطلقة ،منزه عن صفات البرش ،لذلك نجهل
املستقبل ،ولكن اهلل تعاىل ال يشء يغيب عنه ،وهو عليم بعاقبة عباده.
•واهلل تعاىل يمتحن عباده ،وسيدُ ِخلهم اجلنة أو النار يوم احلساب وف ًقا لنتيجة
امتحاهنم يف الدنيا.
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نظره إىل
و َمن مل جيمع بني هاتني احلقيقتَني يف ذهنهَ ،
وقع يف خطأ النظر إىل ربه َ

البرش ،وأحاطت به أسئلة بعيدة عن املنطق .ومثل هذا اإلنسان يأيت بضالالت

عجيبة من أجل الدخول يف اللهو وامللذات ،ذلك أن املسائل الكربى جتعله حتت ثقل
مسؤوليات عظيمة ،فريفضها كي يعيش حياة كسل بعيدً ا عن املسؤوليات.

فيقول مثلاً « :إذا كان اهلل يعلم أنني سأدخل اجلنة أو النار ،فلامذا يمتحنني؟»

أو يقول« :ملاذا خلقنا اهلل وهو يعلم كل يشء؟»

أال يعلم أمثال هؤالء أهنم خيضعون المتحان تلو امتحان يف ما ُيسمونه النظام

ُسمى شهادة! إهنم يقولون قوهلم ألنه يعلمون
التعليمي من أجل نيل ورقة صغرية ت َّ
أن الكسول يرسب واملجتهد ينجح ،وعندما يريدون أن يو ِّظفوا أحدً ا ،يسألون عن
الشهادة التي تُنال بعد النجاح يف امتحانات كثرية.

إن اإلنسان الذي يعلم أن النظام يف الدنيا يقتيض هذا وذاك ،ثم يعرتض عىل

امتحان اهلل تعاىل له يف الدنيا ومكافأته عىل هذا األساس ال بد له أن يعلم أنه مصاب

باحلامقة.

وهذا اإلنسان الذي يعطي هذا وحيرم ذلك وف ًقا المتحان ونظام درايس يضعه،

بأي منطق يرفض وضع اهلل تعاىل ملثل هذا النظام؟
ٍّ

ولو أن األحكام كانت اعتباطية بغري امتحان ،أي لو وجد املرء نفسه يف جهنم

بغري مقدِّ مات ،أما كان سيسأل حينئذ:
«ملاذا مل يمتحنِّي ربيِّ ؟»

بىل ،كان سيسأل هذا السؤال ،ولن يقول:

«اهلل يعلم بعلمه األزيل أنني سأكون يف جهنم ،فال حاجة لالمتحان».

فهذا هو جواب «ملاذا» يف األسئلة السابقة .وقد وضع اهلل تعاىل شهو ًدا وأدلة ال

يستطيع اإلنسان بوجودها أن يعرتض أثناء امتحانه .فاملالئكة تشهد ،ودفرت األعامل

سجل فيه ،وحتى األعضاء من اليدين والقد َمني وغريها تشهد ،وكذلك األمكنة.
ُم َّ
كم عليه.
حل َ
وسيعرتف ضمري اإلنسان بام خيص ا ُ

تشبيها لتوضيح الفكرة:
ومن املحال أن ُيقاس اهلل تعاىل بأحد ،ولكننا نقول
ً

أسئلة نابعة من وسوسة
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ِّ
حيذر مع ِّلم خبري طالبه فيقول« :إذا مل جتتهد ،فلن تنجح» ثم يبدأ االمتحان،

وال ينجح الطالب .فهل سبب إخفاق الطالب حتذير املعلم؟ أم علمه بأن طالبه لن

ينجح؟!

إن َ
هذين السؤالني يف األصل لنسأل:

«ملاذا يمتحننا اهلل؟»

«ملاذا ُي ِّ
عذب َمن ينكره وال يتَّبع أمره؟»

ٌ
«فاعل مط َل ٌق» أي الوحيد
فال بد أن نعرف حدودنا يف هذا الشأن ،ألن اهلل تعاىل
القادر عىل فعل ما يشاء .وهو «مالِ ُك ا ُمللك» أي مالك الكون .وهو «فاعل خمتار» أي

يترصف بملكه كيفام يشاء .ال أحد له احلق يف أن يحُ سابه عىل ما يصنع ،والعياذ باهلل.
َّ
أراد اهلل تعاىل أن يمتحن عباده ،وجنته غالية ،وناره الزمة.
وجعل اهلل تعاىل رمحته رمحة واسعة يف هذا االمتحان.

•فقد جعل اإلنسان مستعدً ا هلذا االمتحان ،إذ أعطاه العقل ،واستثنى

املجانني والصغار من هذا االمتحان.

•وخلق كل يشء يف الكون ليكون جمالاً للتفكر والتدبر .وإذا ما استعمل
مفتاحا لإليامن.
املرء عقله وقلبه استعاملاً حسنًا ،فسيكون التفكر له
ً
•وأنزل الكتب الساموية وبعث الرسل هلداية عقل اإلنسان .وسيبقى أولياء

تعهدوا بالتبليغ واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قائمني حتى قيام الساعة.
اهلل الذين َّ
قال اهلل تعاىل:

ِ
{ر ُس اًل ُم َب رِّ ِ
ُون لِلن ِ
َان اللهَُّ
الر ُس ِل َوك َ
ين لِئ اََّل َيك َ
ين َو ُمنْذ ِر َ
ش َ
َّاس َع ىَل اللهَِّ ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ُ
31
َع ِزيزًا َحكِيم}

عمرا يكفي ليدرك ما هو فيه .وسيقول للمتذمرين يف النار:
•
َ
ووهب اإلنسان ً
ِ لمِِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ 32
ني ِم ْن نَصري}
اءك ُُم النَّذ ُير َف ُذو ُقوا َف اَم لل َّظا َ
{ َأ َو مَل ْ ُن َع ِّم ْرك ُْم َما َيت ََذك َُّر فيه َم ْن ت ََذك ََّر َو َج َ

 .31النساء.165 :
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إن ي ِ
•وال ِّ
نكر وجود خالقه أو يرتكب ذن ًبا ،بل
يعذب اهلل تعاىل اإلنسان ما ْ ُ

يمهله كي يتوب ويصلح نفسه حتى حلظة خروج أنفاسه األخرية.

وخلق وسائل كثرية للعفو من الذنوب ،وهو تعاىل يعاقب عىل الرش بمثله،
•
َ
ويعطي عىل اخلري أضعا ًفا مضاعفة.
فاهتام اهلل تعاىل لوجود َمن يدخلون ناره بعد كل ما ذكرناه هنا إنام هو تطاول عىل

اخلالق وسوء أدب معه.

يقول املفسرِّ أملالييل محدي أفندي:

«عذاب اهلل تعاىل حمض عدل ،ومغفرته حمض إحسان وفضل».

33

أي إن اهلل تعاىل حينام ِّ
يعذب عباده ،فليس ذلك بظلم بل متام العدل .وحينام يغفر

لعبده ويدخله اجلنة ،فليس ذلك من حق العبد ،بل كرم من اهلل تعاىل وجود.

َ
العدل يكون يف موضوع دفع ثمن النعم أو عدم دفعها ،لكن ال يمكن البحث
إن
فخلق اهلل تعاىل لنا من إحسانه ولطفه ،وليس ح ًّقا
عن العدل يف اإلحسان واللطف،
ُ
لنا .فا ُمل ِ
حسن إذا شاء أعطى ،وإذا مل يشأ َمنع .فليس ألحد احلق يف حماسبة اهلل يف هذا
الشأن.
عطي النِّعم واملسؤوليات والواجبات.
حاسب دائماً  ،ألنه ُأ َ
فم َ
أما العبد ُ

وقد خلقنا اهلل تعاىل من عدم بلطفه جمانًا من غري أن ندفع ثمن خلقنا .وجعلنا من

الناس بني خملوقاته ،وجعلنا من أمة حممد من بني األمم .وأمام هذه النعم التي نلناها

من غري ثمن ،سننتقل إىل اآلخرة بدفع ثمن.

أي إننا سنقف يف حرضة اهلل تعاىل بعد أن نؤدي واجبنا يف شكر اهلل تعاىل يف الدنيا.
وسن َّطلع هناك عىل دفاتر أعاملنا كام ن َّطلع عىل شهاداتنا يف الدنيا .وسنشاهد رشيط
املسجلة من غري إمهال أي صغرية أو كبرية يف
ُعرض علينا ملفات حياتنا
َّ
حياتنا ،وست َ
الدنيا ،وسنرجو حينئذ من ربنا «الرمحة» ال «العدل».

ألن األعامل الصاحلة التي أتينا هبا يف هذه الدنيا ليست شي ًئا أمام إحسان اهلل تعاىل

إلينا ولطفه بنا.

 .33الماللي ،جـ .992 ،2
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عن أيب هريرة  tقال :قال النبي :r

«ليس أحد منكم ينجيه عمله»

قالوا :وال أنت؟ يا رسول اهلل قال:

«وال أنا ،إال أن يتغمدين اهلل منه بمغفرة ورمحة»

34

ثمة توازن بني النفع والرضر يف احلقوق .فهناك نعمة عظيمة هي اجلنة األبدية

بعد االمتحان الدنيوي .وأما وقوع الفريق اآلخر يف اخلرسان األبدي عىل الرغم من

العون اإلهلي فإنام هو العدل ذاته.

يشعر اإلنسان أنه حر وهو يترصف باملخلوقات األخرى التي جعلها اهلل تعاىل
َّ
مسخره له ،عىل الرغم من أنه فان.
فهو مثلاً :

•يربيِّ الغنم والبقر والدجاج والسمك ،فينتفع من حلومها وحليبها وبيضها،
حق يف هذا؟»
ولكنه ال يسأل« :هل يل ٌّ
•ويفصل بني الق ِّيم وغريه ،فريمي ما ال قيمة له يف القاممة ،وخي ِّبئ الق ِّيم ،وال

يقول« :ما حقي يف هذا؟»

حق يف أمرهم؟» بل يقول« :أنا أعطيهم
•ويش ِّغل العماَّ ل ،وال يقول« :هل يل ٌّ

أجرهم».

فمن له احلق يف االعرتاض عىل حكم اهلل تعاىل حني
فإذا كان األمر كذلكَ ،

أرواحا ،وأعطاهم
يعاقب َمن يعصيه من عباده ،وقد خلقهم من عدم ،ووهبهم
ً
العقل والفكر واإلدراك والعمر ،وأرسل هلم األنبياء وأنزل الكتب الساموية؟
ومن األسئلة غري املنطقية املشاهبة ملا ُذ ِك َر فيام سبق:
سؤال« :إن اهلل حيبنا ،فلامذا يأذن لنا بارتكاب الذنوب ثم حيرقنا؟»

سؤال« :ملاذا ال يمنع اهلل وقوع الرش؟»

سؤال« :إذا كان من املعروف يف القدر أننا سنذهب إىل اجلنة أو النار ،فلامذا نعبد اهلل؟»
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كيف للعاقل أن يسأل مثل هذه األسئلة إذا كانت أجوبة االمتحان يف نظام برشي
متعلقة با ُملمت ََحن؟ إذا َّ
تدخل معلم كي يمنع طال ًبا من ارتكاب خطأ يف االمتحان

طرد من وظيفته ألنه َّ
وفضله عىل غريه.
غش وحابى طال ًبا َّ
بحجة أنه حيبه ،فإنه ُي َ
فام األمانة يف التعليم؟

ويفضله .أي إن
األمانة أن ال يتدخل املعلم يف االمتحان ولو كان حيب طال ًبا
ِّ

اإلذن للطالب بارتكاب اخلطأ يف االمتحان ثم إخفاقه ال عالقة له بحب املعلم

نزهيا
للطالب أو كرهه له .ال بل إن املعلم الذي ال يتدخل يف االمتحان ُي َعدُّ معلماً
ً
صاد ًقا يف مهنته .فإذا كان هذا األمر منطق ًّيا للعباد ،فلامذا يكون بعيدً ا عن املنطق حني
يكون األمر متعل ًقا برب العباد؟
بمن سيدخل اجلنة والنار فليس إال
أما اللعب بالكلامت يف موضوع العلم املسبق َ

عمل َمن فسد ميزان عقوهلم ،ومثل هذا اللعب بالكلامت ال يمر من أي ميزان سليم.
ألنه من الواضح أن الذين سيدخلون اجلنة هم َمن يؤمنون باهلل ويعبدونه كام

توضحه آيات الكتاب احلكيم.
ينبغي ،وهذا ما ِّ

اجليل أن الذين سيدخلون النار هم املنكرون والعصاة وأمثاهلم.
ومن ِّ

أي ال يوجد ُحكم إهلي يقول« :مهام آمنت وعبدت وتوكلت وجلأت إىل رمحة

الرمحن ،فإنك ستدخل النار إن كان مكتو ًبا ذلك يف قدرك».

وال ُحكم إهلي يقول« :مهام أنكرت وظلمت وعصيت واتبعت الشيطان ،فال

ختشى شي ًئا ،فإنك ستدخل اجلنة إن كان مكتو ًبا ذلك يف قدرك».

حلكم اإلهلي هو أن املنكرين إىل النار ،وأهل اإليامن إىل اجلنة.
إن أساس ا ُ

حلكم اإلهلي؛ أي وضع النتيجة
أما اللعب بالكلامت يف هذا املوضوع فهو عكس ا ُ
ِ
ب من
آخرا .واحلقيقة ليست عىل هذا الشكل قط ًعا! ومنطقَ « :من كُت َ
أولاً والسبب ً
خاطئ بعيدٌ عن احلقيقة.
منطق
حلا عب ًثا؟» ٌ
ٌ
أهل النار فلامذا يعمل صا ً
إن احلقيقة األصلية هي أن االمتحان يستمر حتى حلظة خروج األنفاس األخرية،

وأن احلياة التي تكون يف هذا االمتحان عامر ًة باإليامن السليم واألعامل الصاحلة
والتسليم هلل واللجوء إىل رمحته تعاىل ال تكون يف النار.
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ومل يذكر اهلل تعاىل وال مجلة واحدة يف كتابه العزيز بأن مثل هذه احلياة ستكون يف

النار.

فممن تصدر مثل هذه اجلملة؟
َّ

هي مجلة اجلهلة الغافلني الذين ال يدركون حقيقة أن «احلليب الذي خيرج من

ثدي األم ال يعود إليه!»

وهذا ُيبينِّ لنا أن عكس املعادلة الصحيحة ليس من أجل إثبات احلقائق بل من
أجل اإلفساد فقط .أي إنه ال يمكن ألي عاقل أن يقبل فكرة أن اإلنسان ُيكتَب من
فرض عليه القيام بعمل أهل اجلنة ،وقد ذكر اهلل تعاىل معادلة «دخول
أهل النار ثم ُي َ
أهل الكفر والظلم والعصيان النار» .فهذه الفلسفة التي ُيراد منها يف حقيقة األمر
اهلرب من االمتحان ليست إال اختيار أشد العذاب.

إن اهلل تعاىل خالق اخلري والرش ،وال يرىض بالرش ،ولكنه خلقه امتحانًا لنا نحن

العباد.

وعندما يأذن ربنا للعبد بارتكاب الذنوب ،فذلك من رشوط االمتحان .وهو

ال يأذن بذلك دائماً  ،فكَم من عبد ينوي إيتان ُجرم ،فال يقع ألن اهلل تعاىل مل يأذن

بوقوعه.

ولنفكِّر بنقيض هذا األمر :أي لو مل يأذن اهلل تعاىل بوقوع أي ذنب ،ملا بقي يشء

اسمه امتحان ،ومل يكن للجنة أي معنى.

ولو كانت اجلامعات يف الدنيا مثلاً تعطي شهادة الطب َملن شاء بغري امتحان،

فهل كان للطبيب أي قيمة؟

ففي فطرة اإلنسان التنافس والتسابق وحب الفوز .يقول اهلل تعاىل:
الي ِ
35
ات}...
{َ ...ف ْ
اس َتبِ ُقوا خَْ رْ َ
ِ
ِ
36
ور}
{ا َّلذي َخ َل َق المَْ ْو َت َوالحَْ َيا َة ل َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم اًل َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُف ُ

 .35المائدة.48 :
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وال بد هنا أن نعي احلقيقة اآلتية:

إن اإلنسان الذي يش ِّغل إنسانًا مثله عنده يطرده من العمل إذا عصاه ألنه يعطيه
أجره فقط ،ال ألنه خل َقه ،ويرتكه عاطلاً وقد يرمي به إىل اجلوع .ولكنه ال يشعر
بمسؤولية ذلك ،ويقول« :هل أنا مجُ رَب عىل إطعامه ْ
إن مل يكن يطيع أمري؟»

ْ
وإن كان حال اإلنسان هكذا ،فهل اهلل تعاىل مجُ رَب عىل إكرام عباده الذين يعصونه

ال بل ينكرون وجوده؟ حاشى هلل...

إنه سبحانه وتعاىل يفعل ما يشاء ،ولكنه ال يظلم ،ويعامل عباده بالعدل والرمحة

واحلكمة .ولذلك ال يقطع رزق املنكرين عىل الرغم من عصياهنم يف هذه الدنيا.
يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:
ِ
ِ
37
ون}
َّاس َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
َّاس َش ْيئًا َو َلك َّن الن َ
{إِ َّن اهللَ اَل َي ْظل ُم الن َ
38
ون}
{...و َما َظ َل َم ُه ُم اهللُ َو َلكِ ْن َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
َ
ومن األسئلة املشاهبة التي ترتدد يف هذا الزمان:

خمريا لدى قدومي إىل الدنيا .وخيربين اهلل أنني حتملت هذا األمر وال أذكره».
«مل أكن ً
ترصف اإلنسان يف األشياء يف هذه احلياة نتيج ًة ملا عنده من
أليس عىل هذا النحو
ُ

صفات؟

احلجر أم اإلنسان؟ اإلنسان
ُ
فحينام ينحت احلجر ويصنع حتفة فنية ،فهل املخيرَّ ُ
بال شك.
أليس هذا ما يقتضيه املنطق؟ نعم.

ولكن لو كان املخري احلجر ،فامذا كان سيحدث؟

فلو أن اإلنسان استعمل هذا املنطق األعوج الذي يستعمله لالعرتاض عىل

خالقه يف العالقة بينه وبني األشياء التي يصنعها ،ملا استطاع العيش أبدً ا.
هل يسأل اإلنسان عن حق اختيار الفاكهة التي يأكلها بنهم؟

 .37يونس.44 :
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هل يسأل عن حق اختيار اللحم والسمك واحللوى التي يأكلها بنهم؟

هل يسأل عن حق اختيار احلجر الذي ينحته؟

أال حيمل ذلك احلجر الفن الذي صنعه اإلنسان؟ بىل.

هل يمكن لورقة أو صفيحة معدنية أن تعرض مهارة اإلنسان عىل احلجر؟ كال.

إن محل املسؤولية يتوافق مع القدرة عليها .فال نستطيع مثلاً أن نصنع عمو ًدا

أساس ًّيا لبناء ضخم من شجرة احلور ،ألن خشب هذه الشجرة ال حيتمل ذلك،

بل سينكرس مبارشةً ،فطبيعته ال توافق هذه املسؤولية .أما خشب شجرة الكستناء
فيستطيع أن حيتمل هذا األمر وحيمل البناء لقرون طويلة ،ألنه ُخ ِلق بطبيعة توافق
هذه املسؤولية.

ومحل اإلنسان األمانة اإلهلية حقيق ٌة مشاهب ٌة ملا ذكرناه هنا .فقد ُخ ِل َق اإلنسان

قادرا عىل محل احلقيقة التي ال يستطيع خملوق محلها ،فمن الطبيعي أن يحُ َّمل هذه
ً
احلقيقة ويقبلها.

وعندما يقول اإلنسان« :مل أكن خمريا يف هذا الشأن» ،فذلك دليل عىل ِ
الكرب،
ً

وخطأ يف املنطق.

•ما دام اإلنسان مل يخُ َلق ،فال يمكن احلديث عن التخيري.
يبق يشء ُي َ
سأل.
•أما عندما يخُ َلق ،فهذا يعني أنه مل َ

فك ُُّل أثر مجُ رَب عىل أن يكون نتيجة اختيار صانعه ال نفسه ،كام ذكرنا يف األعىل.

فعندما يصنع اإلنسان سيارة ،فهذا الفعل ليس من اختيار السيارة ،بل مهارة الصانع.
وال يعرتض أحد عىل ذلك ،بل يقفون مندهشني حائرين أمام هذا الفعل.

ويصنع اإلنسان أريكة ،فيستعملها ويرتاح عليها ،وهذه األريكة ليست من

اختيار الشجرة ،بل مهارة الصانع.

فلو استعمل اإلنسان املنطق الباطل الذي يسأل به اهلل تعاىل ،يف ما يصنعه ،ملا

استطاع أن يصنع آلة وال يبني بيتًا.

ألنه ال حق ألي مادة يف االختيار ،ال حق يف االختيار لدى احلذاء أو البيت أو

السيارة أو الطيارة .إنام حق االختيار يف الفعل هنا لإلنسان.
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خيارين يف االمتحان يف الدنيا :الفناء أو اخلضوع لالمتحان.
فليس ثمة إال َ

مفر من االمتحان!
وال َّ

متحن» أضغاث أحالم.
وفكرة «أن أكون خملو ًقا وال ُا َ

فمن نعم اهلل تعاىل علينا أنه خلقنا .و َم َثل الذي يعرتض عىل هذه النعمة بقول« :مل

ُأ َ
سأل!» كمثل َمن أيقظه الناس من نومه أثناء حريق ،فقال هلم جاحدً ا:
«ملاذا ِ
توقظونني ومل تسألوين ْ
كنت أريد أن أستيقظ أم ال؟»
إن ُ

فلو سأله الناس أليقظوه! و َمن يريد يف هذه احلال أن حيرتق؟ َمن يريد أن يفنى؟

ومما خيدع اإلنسان وقوعه يف مصيدة التمنيات واألحالم الفارغة .فقد ب َّينت

اآليات الكريمة ما سينطق به أهل اخلرسان يف هناية املطاف من متنيات ال نفع منها مثل:
«ليتني أرجع مرة أخرى لالمتحان! ليتني أكون ترا ًبا! ليتني ِم ُّت! ليتني كذا
وكذا».

فمثل هذه التمنيات مع وجود احتامل أن يعيش اإلنسان برشف إنسانيته التي هي
لطف من ربه ،ويكون عبدً ا خلالقه وخليف ًة له عىل أرضه ويصل إىل مكرمات إهلية ال
تحُ ىص ،ليست إال عبارات للهروب من االمتحان.

وكرمه ونفخ فيه من
َ
خلق اهلل تعاىل اإلنسان «إنسانًا» أي جعله أرشف خملوقاتهَّ ،

روحه ،وجعله خليفته يف األرض كام ذكر يف كتابه العزيز:
ض درج ٍ
ف أْالَ ْر ِ
{و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َلك ُْم َخ اَلئِ َ
ات لِ َي ْب ُل َوك ُْم
ض َو َر َف َع َب ْع َضك ُْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
َ
39
يِف َما آتَاك ُْم}...
يقول الشيخ غالب رمحه اهلل:

مَ
العال،
«أهيا اإلنسان ،انظر إىل ذاتك بعينَي قلبك نظر ًة حسن ًة فأنت زبدة هذا

وأنت قرة عني هذا الكون».

وهنا ينبغي لنا أن نتساءل :هل دفع اإلنسان أي ثمن ملجيئه إىل الدنيا بصفة

البرشية؟ أو ألجل أي فضيلة من فضائله خلقه اهلل تعاىل إنسانًا؟
 .39األنعام.165 :
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وعلينا أن نسأل ذلك الذي يقول« :مل أكن مخُيرَّ ً ا يف خلقي إنسانًا!»:

قادرا عىل أن تتحول ،هل كنت تريد أن تتحول إىل
هل تريد أن تتغري؟ إذا َ
كنت ً
َحت عقلاً
ورشف أن كنت إنسانًا؟
وروحا
َ
دودة أو فأرة وقد ُمن َ
ً

كنوزا تلبي حاجاته كلها مع أنه ال حق له فيها وال طلب،
هدي أحدهم
ً
لو ُأ َ
فهل يقول َملن أهداه إياها« :ملاذا هتديني هذه الكنوز؟ هل استأذنتني؟» كي يعرب عن

سخطه منه؟ أال ينبغي أن يكون حمرو ًما من العقل كي يقول مثل هذا الكالم؟ ألن ذا
يعب إال عن حبه وامتنانه وشكره وعرفانه َملن أهداه شي ًئا.
العقل السليم ال رِّ
كأسا من املاء يف هذه الدنيا
فإذا كان اإلنسان يشعر برضورة الشكر أمام َمن يعطيه ً

الفانية ،فيا لقباحة منطق َمن ينطق بكلامت اجلحود أمام خالقه الذي أكرمه بنعم ال
تحُصىَ وعىل رأسها نعمة أن خلقه إنسانًا!
إن اإلنسان ال يخُ َلق ويدخل الدنيا ألنه يستحق هذا األمر؛ أي ألن له ح ًّقا يف ذلك

ثمن خلقه ،بل يخُ َلق من عدم أي من ال يشء و ُيب َعث إىل الدنياُّ .
وكل ما
أو ألنه دفع َ

يملكه يف الدنيا لطف من اهلل تعاىل.

قادرا عىل أن خيلقه ح َّي ًة تزحف يف هذه األرض ،وال يستطيع أن
فاهلل تعاىل كان ً

يعرتض عىل ذلك ،ألن املخلوقات عدا اإلنس واجلن ال ختضع المتحان يف هذه
الدنيا ،فليست خميرَّ ة يف خمالفة أمر اهلل تعاىل.

وخلق احليوانات ليس عب ًثا ،إذ ثمة نظام بينها حيكمها .واحليوانات جتليات
ُ
و»املصور»ُّ .
فكل حيوان ُخ ِلق فريدً ا له صفات خاصة به.
اسمي اهلل تعاىل «البارئ»
ِّ
َ
واحليوانات سعيدة لوجودها يف جمتمعات خاصة هبا يف هذا الكون ،فهي متيل إىل بني
جنسها ،وهذا دليل آخر عىل قدرة اهلل تعاىل .واحليوانات مرسورة بأحواهلا تعيش يف

طمأنينة وتوكل.
ِ
ً
أعشاشا أكثر من جريانه ،ومل يهُ ِلك
يسع طائر ليبني
فمنذ أن ُخل َق هذا الكون مل َ
حر واحد ال يكفيني» ،ومل يمت سنجاب قل ًقا واضطرا ًبا ألنه
ثعلب نفسه قائلاً ُ :
«ج ٌ
مل جيمع اجلوز لشتائَني ال لشتاء واحد ،ومل يغتم كلب ألنه مل جيمع عظا ًما تكفيه يف

شيخوخته.
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خلق كل خملوق ب ُبنية جيد
أي إن مجيع املخلوقات راضية بقضاء اهلل تعاىل ألنه َ
فيها السعادة .فاحل َّية مثلاً سعيدة بني مجاعتها ،والطيور امللونة سعيدة بحياهتا ،وحتى
الدودة كام قال موالنا جالل الدين الرومي:

«تعيش داخل اخلشب وتقولَ :من لديه حلوى ألذ مما لدي!».

وأشد ما يقض مضاجع هذه احليوانات أن حيرمها اإلنسان من حياهتا الطبيعية،

فيضعها يف قفص يف حديقة حيوانات ،أو جيعلها أدا ًة للهو واملتعة يف سريك .ومن
الظلم الذي يرتكبه اإلنسان حبسه الطيور يف األقفاص واألسامك يف األحواض.

فاعرتاض اإلنسان عىل ربه وعصيانه غفل ٌة عظيم ٌة عن اخلصال السامية التي ُأ ِ
كر َم
كبري .وهذا السلوك الذي يوحي باجلهل ليس إال إبطالاً
هبا ،ومحاق ٌة شديدةٌ ،وجحو ٌد ٌ
للعقل.

إن ما جيعل اإلنسان يقع يف هذا اخلطأ ظنه املعاملة بني املخلوق واخلالق كاملعاملة

بني املخلوقات ،فعليه أال ينسى أن اهلل تعاىل «خالق» خيلق من عدم ،وأنه «خملوق»
ُخ ِلق من عدم.
ومن أقبح أشكال السؤال السابق أن يقول اإلنسان يف محاقة شديدة« :هل سألني

اهلل حني خلقني؟»

يقول اهلل تعاىل« :مل تكن شي ًئا ،فخلقتك».

فام «الاليشء» أمام «القدرة املطلقة»؟ وهل ُيع َقل أن َ
صاحب اإلرادة املطلقة
يسأل
ُ
َ
املخلوق الاليشء الذي ال خيلو من عيب؟
املنزه عن أي عيب أو خطأ
وكيف ُي َ
سأ ُل الاليشء؟

فيا أهيا اإلنسان ،هل سألت طعامك« :هل تكون رز ًقا يل؟»؟ هل استأذنت

سألت األشياء التي
طعامك قبل أكله؟ هل سألت اللقمة قبل أن متضغها؟ هل
َ

تقطعها وتفرمها أو احليوانات التي تزهق أرواحها كي تستفيد من حلمها وحليبها أو
جلدها؟ هل استأذنتها؟ هل سألت الوردة الظريفة قبل أن ت ِ
ُبعدها عن غصنها كي
تمُ تِّع ناظريك هبا؟

ولكن اهلل تعاىل يسأل« :أهيا اإلنسان ،أتريد اجلنة أم النار؟»
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يرتكك تعاىل إلرادتك .هل تريد أن يكون مصريك اجلنة أم النار؟ أي إنك مخُيرَّ .
وأنزل اهلل تعاىل الكتب وسأل:
«أهيا اإلنسان ،أتريد اجلنة أم النار؟»
وبعث األنبياء وسأل:

«أهيا اإلنسان ،أتريد اجلنة أم النار؟»

ثم يقول بعد ذلك:
ِ
40
السبِ َ
ورا}
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
{إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ

فيا أهيا الغافل واجلاهل ،إنك ال ترى أن اهلل تعاىل جعلك مخُيرَّ ً ا ،ثم هتذي بقولك:

«مل يسألني حني خلقني».

ويا للعجب من أمرك! تدعي أنه لك احلق يف كل يشء يف هذا الكون الذي وضعه

اهلل أمانة بني يديك ،وال متنح هذا احلق للذي خلقك وخلق الكون كله ،والعياذ باهلل؟
فام أشد وقاحتك! وما أعظم كفرانك!

تنس أن ر َّبك َمن وهب لك حق الترصف يف هذا الكون ،فهو القائل يف كتابه
ال َ

الكريم:

ك آَلي ٍ
ِ
ات وما يِف أْالَر ِ ِ ِ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
ض مَجي ًعا منْ ُه إِ َّن يِف َذل َ َ
ْ
الس اَم َو َ َ
{و َسخَّ َر َلك ُْم َما يِف َّ

ون}
َي َت َفك َُّر َ

41

تنس أن اهلل ال حيتاج إليك ،وهو ال يريد إال أن يزك ِّيك لط ًفا وكر ًما منه ،وبذلك
وال َ
يرفعك درجة ،أي جيعلك عبدً ا فاضلاً  ،في ِ
دخلك جنته .وعليك أن تقرأ قوله تعاىل:
ُ
ك َف َس َّو َ
اك َف َعدَ َل َ
ك ا ْلك َِريمِ .ا َّل ِذي َخ َل َق َ
ان َما غ ََّر َك بِ َر ِّب َ
ي
{ َيا َأ هُّ َيا الإْ ِ ن َْس ُ
ك .يِف َأ ِّ
ص ٍ
42
اء َر َّك َب َ
ك}
ُ َ
ورة َما َش َ
إن ما هيذي به اإلنسان يف حق ربه ليس إال أثر جهله و ُبعده عن احلكمة ،وهل لو

ُس ِئل عن رأيه ،لكان اختار الفناء؟ أم أنه كان سيطلب اجلنة؟
 .40اإلنسان.3 :

 .41الجاثية.13 :
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وهنا نستطيع أن نسأل سؤالاً يدعونا للتفكر يف هذا الشأن:

مجُربا عىل ذلك نظر ًّيا.
ملاذا ينبغي هلل أن يسأل عباده؟ فهو سبحانه وتعاىل ليس ً

ولنا هنا أن نرضب مثالاً  :إن الذي يقود سيارته ،فهو يقبل قواعد املرور قبل
خروجه من بيته .وعندما يو َلد مواطن يف بلد من البلدان ،يقبل قوانني ذلك البلد.

فاإلنسان الذي يأيت إىل هذه الدنيا ،ال يعرتض عىل قواعد احلياة فيها ويستسلم
أمامها .فال جيد يف نفسه حق أن يسأل عن قوانني الفيزياء ،فيسأل مثلاً « :ملاذا النار
حترق؟ وملاذا الربد يجُ ِّمد؟» فريى هذه القواعد قواعد إجبارية عليه أن يقبلها.

ولكن عندما يتعلق األمر باالمتحان الذي يعد الرشط املعنوي للحياة ،تراه يلجأ

إىل هذا الكالم الفارغ الذي يعد نتاج فلسفة الغافلني.

وعلينا أال ننسى أن اإلنسان كلام ازداد معرفة ،جلأ إىل الصمت ،وزاد إدراكه

للفناء .أما الذين ال يدركون احلقيقة فيسعون لطمس رشور أنفسهم وسيئاهتا بأسئلة
ال منطق هلا مثل« :ملاذا يعاقب اهلل َمن يطبع عىل قلبه بإدخاله النار؟»

وهل يطبع اهلل عىل قلب عبد خلقه ما مل يطبع العبد عىل قلبه هو نفسه؟ هل يرمي

أحدهم شي ًئا ناف ًعا يف القاممة؟ ال بد قبل كل يشء من النظر إىل ما فعله العبد حتى
ُطبِ َع عىل قلبه.
وينبغي أال ننسى املبدأ التايل :إن اهلل تعاىل رحيم حكيم ال يظلم عباده ،وال يفعل
أمرا عب ًثا وبال غاية وحكمة.
ً
لذلك إذا طبع اهلل عىل قلب عبد ،فال بد من وجود سبب وحكمة لذلكْ ،
وإن مل

نعرفهام.

وقد أخربنا اهلل تعاىل بقسم من األسباب يف كل مرة ذكر يف القرآن الكريم عبارة:

(ال هيدي).

أرص عىل األفعال السيئة مثل اجلحود والظلم والفسق والفجور والكذب،
َ
فمن َّ

ُطبِع عىل قلبه.
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ذك ََر اهلل تعاىل اخلصال التي حيب أن يراها يف عبده وتلك التي يكرهها .لذلك
رصين عىل اخلصال التي يكرهها اهلل تعاىل من اهلداية،
ينبغي أال نحار من حرمان ا ُمل ِّ
وال نرى ذلك ظلماً من اهلل ،والعياذ به.

ومجيع األسئلة التي ذكرناها حتى اآلن تسعى لالعرتاض عىل االمتحان الذي

هو سبب وجودنا ،وتبحث عن خطأ منطقي فيه .عىل أن احلقيقة واضحة وضوح
الشمس ،وال جمال للمناورة ،ولن ُيستثنَى إنسان من هذا االمتحان ألنه وقع يف مثل

هذه الوساوس.

يقول اهلل تعاىل:

َ ِ ِ
{ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ون}
ت َ
ف ك ََذ ُبوا َع ىَل أ ْن ُفسه ْم َو َض َّل َعن ُْه ْم َما كَانُوا َي ْف رَ ُ

44

ومنهم َمن يقع يف وسوسة« :ملاذا نموت إذا كنًّا سنُب َعث بعد املوت؟»

املوت بوابة اآلخرة

إن املوت وسيلة هلا وجهان يف امتحان اإلنسان .فالذين ال يؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ،حيسبون املوت هناية ،أي يعتقدون أن املوت حيجبهم عن مَ
عال اآلخرة .وقد

كان املنكرون يف اجلاهلية يمسكون عظا ًما بالية ويقولون ساخرينَ « :من ِ
حيي هذه؟»
فيأتيهم اجلواب الرباين:
ِ
ٍ
ِ
45
يم}
{ ُق ْل حُ ْ
ييِ َيها ا َّلذي َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ

أما املؤمنون فيعتقدون أن املوت بوابة لآلخرة التي هي العيش احلقيقي.

ويتفكرون يف املوت ،وال يقعون يف أهواء هذه احلياة الفانية ومصائدها ،ويرون الدنيا
حمطة يف رحلتهم فال ينشغلون فيها عن اآلخرة.

ُ
إعالن الفناء .يقول اهلل تعاىل:
إن املوت نعمة مثل احلياة والعمر ألنه

ِ
ِ
ور}
{ا َّلذي َخ َل َق المَْ ْو َت َوالحَْ َيا َة ل َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم اًل َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُف ُ
 .44األنعام.24 :
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يقول موالنا جالل الدين الرومي:

عدوا خمي ًفا َملن ُيعادونَه
«يا ُبني ،إن موت كل إنسان من لونه .فاملوت يبدو ً
ويكرهونه من غري أن يدركوا أنه ِ
يوصل العبد إىل حرضة ربه .واملوت يبدو صاح ًبا
عزيزا َملن يصاحبه».
ً
ِ
أردت جوهر األمر ،وخالصة القول،
«يا أيتها النفس اهلاربة من املوت! إذا
فاعلمي ِ
أنك ال ختشني املوت ،بل ختشني ذاتك [أي ذنوبك]».

«ألن ما ترينه يف مرآة املوت فتخشينه وهتابينه ليس وجه املوت ،بل وجهك

القبيح».

َ
روحك كمثل شجرة أوراقها املوت .وكل ورقة تكون من جنس
«إن م َثل

الشجرة.»...

لوال املوت يف هذا االمتحان ،ولو أن كل مولود عاش حتى قيام الساعة ،لزاد

االمتحان صعوبة .والشيخوخة ،وبدأ ضعف القوة بعد منتصف العمر ،واملوت يف
هناية املطاف ،دالئل عىل أن هذا الكون فان وأن العيش إنام هو عيش اآلخرةَ ...ملن
يبرص ويعقل بال شك.
يقول اهلل تعاىل:

{و َم ْن ُن َع ِّم ْر ُه ُننَك ِّْس ُه يِف خَْ
ون}
ال ْل ِق َأ َف اَل َي ْع ِق ُل َ
َ

47

إن املوت موجود ليعلم اإلنسان عجزه .خياطب اهلل تعاىل يف سورة الواقعة الذين

جيلسون عند رأس امليت فيقول:

{ َف َلو اَل إِ َذا ب َلغ ِ
ونَ .ون َْح ُن َأ ْق َر ُب إِ َل ْي ِه ِمنْك ُْم َو َلكِ ْن اَل
َت الحُْ ْل ُقو َمَ .و َأ ْنت ُْم ِحينَئِ ٍذ َتنْ ُظ ُر َ
َ
ْ
ِِ
ونَ .ف َلو اَل إِ ْن ُكنْتُم غ ِ ِ
رِ
48
ني}
ونَا إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
َي َمدين َ
ني .ت َْر ِج ُع هَ
ص َ ْ
ْ رْ َ
ُت ْب ُ
إن املوت موجود ليعقل اإلنسان أن احلياة األبدية بعد البعث هي بإرادة املوىل

بعضا سع ًيا
سبحانه وتعاىل .ولوال املوت لظن الناس أهنم خالدون فأكل بعضهم ً

وراء مطامعهم.

 .47يس.68 :
 .48الواقعة.87-83 :
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عىل اإلنسان أن يتفكر فيام ييل:

•ملاذا يأيت القادم إىل هذه الدنيا؟ وإىل أين يذهب املغادر منها؟
•يف م ِ
لك َمن نعيش؟
ُ
ُرزق؟
•برزق َمن ن َ
•إىل أين املصري؟

فمثل هذه التساؤالت تكون وسيلة لإلنسان كي يعلم أن هذه الدنيا مدرسة

للتفكر ودار ابتالء.

املساواة أمر والعدل أمر آخر!
سؤال:

«إننا نؤمن باهلل تعاىل ألننا و ِ
لدنا يف ُأسرَ مسلمة .ولكن ما ذنب املولود يف أرس غري
ُ
مسلمة؟»
سؤال:

«ملاذا جيعل اهلل تعاىل حياة عبد شقية وحياة آخر مرحية؟ ملاذا ال يعدل اهلل يف هذا

الشأن؟»

إن َ
هذين السؤا َلني متعلقان بسرِ ِّ القدر ،فتعالوا نجيب عنهام م ًعا.
خيلط الناس غال ًبا بني املساواة والعدل ،فاملساواة ما كانت عدلاً قط.

إذا كنَّا نريد احلديث عن املساواة ،فإننا نُذكِّر هنا أن اهلل تعاىل َمن ََح عباده مجي ًعا

نعمة العقل ،فذلك مساواة بينهم.
َ

أما إذا كنَّا نحكم بني أناس ليسوا يف ظروف متساوية من املنطلق نفسه ،فإننا هنا

نتحدث عن غياب العدل.

خاصا لكل فرد ،ويزيل قلق اإلنسان يف هذا
إن حساب اهلل تعاىل سيكون حسا ًبا ًّ

الشأن فيقول:

اَ
{ل ُي َك ِّل ُ
ف اهللُ َن ْف ًسا إِ اَّل ُو ْس َع َها}

 .49البقرة.286 :
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ُيمتَحن كل إنسان وف ًقا لظروفه .واهلل تعاىل َ
جعل كل مصيبة أو ِشدَّ ة وسيل ًة
للثواب ،فالذي ُولِدَ أعمى يف الدنيا ْ
رب ،فسيشكر اهلل تعاىل أن خلقه أعمى يف
إن ص َ
الدنيا حني يرى نِ َعم اآلخرة.
يقول اهلل تعاىل:
50
{إِ َّن اهللَ اَل َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة}...
فاإليامن ِ
يوجب عىل املرء أن يؤمن هبذه القاعدة .واملؤمن ال ُ
يش ُّك برمحة اهلل تعاىل،

وال يعتقد أنه ظامل.

ويستغل بعضهم الذهنية التي تطرح السؤالني َ
اللذين ذكرنامها من أجل ادعاء أن

دين اإلسالم ليس بدين حق ،فيقولون:

«كل إنسان يؤمن بدين أمه وأبيه وجمتمعه .إذن ال يوجد إيامن صحيح مط َلق،

صحيحا من وجه نظره.»...
واإليامن نسبي .وكل إنسان يرى إيامنه
ً

كال ،هذه الفكرة ليست صحيحة .فاإلسالم بدأ يف منطقة جغرافية مل يصل التبليغ

حارب نبينا الكريم
إليها لقرون .وقال الناس هناك« :ال نتخىل عن دين آبائنا!» وقد
َ
حممد  rتلك العصبية.

فامتحان كل إنسان يف عالمَه األنفيس جيري شخص ًّيا له .فكم ِمن إنسان نشأ يف
حلقات املساجد ثم أضاع إيامنه أو غرق يف الفسق والفجور ،وكم ِمن إنسان ُولِد يف
ديار بعيدة عن دار اإلسالم ونشأ فيها ثم اهتدى إىل هذا الدين املبني.
سرِ
إهلي.
إن قدر اإليامن ٌّ ٌّ
محى النبي لسنوات مل َ
حيظ باإليامن ،وهند التي قتلت سيدنا محزة
فأبو طالب الذي َ

والكت كبده حظيت به .فال نعلم احلكمة من ذلك ،ألن عقولنا حمدودة.

صحب اخلرض  uأن يستوعب الوقائع الثالث
ومل يستطع موسى  uحني
َ

بعقله فاعرتض عليها ،لكنه حينام علم احلكمة منها من اخلرض ،اطمأن.

وال نعلم السبب الباطني لعدم إيامن أيب طالب ،ولكن السبب الظاهري واضح

يف قوله للنبي:

 .50النساء.40 :
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أهم من اتباع رسول اهلل .r
أي إنه جعل تعييب النساء َّ

وقد رأى علامء الكالم رضورة أن يؤمن َمن مل ُيب َّلغ أو مل يسمع عن نبي ،بوجود

نظرا لتجليات عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وحكمته يف
اهلل تعاىل ويعتقد بوحدانيتهً ،
هذا الكون.

وينبغي لنا أال ننسى أن رمحة اهلل تعاىل أو غضبه قد يتج َّليان حتى بعمل صغري

محُ ت َقر ،وإدراك احلكمة من ذلك يفوق طاقة عقولنا.
ومن الوساوس:

سؤال« :إن اخللود فكر ٌة ال يستوعبها العقل ،فكيف أستوعب فكرة أن اهلل تعاىل

خالد؟».

إن اإلنسان حمدود .وال تستطيع النملة أن تفهم إدراك اإلنسان.

هل جُي َعل البحر يف قارورة؟

دعونا من فهم فكرة اخللود ،إننا عاجزون حتى عن فهم هذا الكون املخلوق.

وليست لدينا كلامت نستطيع أن نحيص هبا األعداد الالمتناهية يف هذا العامل ...فنقف
مثلاً عند الرتيليون...
وكذلك ت َُسدُّ األبواب أمام إداركنا يف عامل الذرات...

إننا ال نستطيع أن نقول عن يشء ال ندركه بأنه «غري موجود» .فذكاء كثري من

كثريا من جماالت الرياضيات ،فال نستطيع أن نزيل املسألة
الناس ال يستوعب ً
الرياضية ألن أحدهم ال يفهمها .إننا عاجزون .فإذا كنا كذلك ،فعلينا أن نكون

مدركني حقيقتنا أمام اخلالق سبحانه وتعاىل.

ولنا أن نذكر هنا أن ديننا العظيم مل يك ِّلف األذهان بواجبات نظرية عميقة

تستصعبها ،ألنه يستهدف كل إدارك ضعيف .وعندما ننظر بتسليم إىل واجباتنا يف
موضوع اإليامن والعبادة ،فسنجد أهنا فطر َّية يسهل عىل اجلميع أداؤها .واحلق أن اهلل
 .51الواحدي ،أسباب النزول ،ص.268
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تعاىل مل يأمرنا بأن نتفكر يف ذاته ،ال بل هناك أحاديث رشيفة تنهانا عن هذا األمر،

منها قوله عليه الصالة والسالم:

«تفكروا يف آالء اهلل ،وال تفكروا يف اهلل».

52

مفتاحا
إننا نتفكر يف صفات ربنا وجتليات عظمته وقدرته ،فيكون هذا التفكر
ً

إليامننا.

بحرا يف قارورة؟
هل نستطيع أن نجعل ً

هل نستطيع أن نعطي طال ًبا يف املرحلة االبتدائية كت ًبا جامعية ليدرسها؟

وسعي العبد إلدراك اهلل يشء أصعب من املثا َلني الساب َقني ومحُ ال حتقيقه ،أي ال
ُ

يمكن ملخلوق حمدود أن حييط علماً بخالق ال حيده حد.

يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
{و َل ْو َأن ََّما فِي أْالَ ْر ِ
ض ِم ْن َش َج َر ٍة َأ ْق اَل ٌم َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َس ْب َع ُة َأ ْب ُح ٍر َما ن َِفدَ ْت
َ
ِ
كَلِم ُ ِ
53
يم}
ات ال َّله إِ َّن ال َّل َه َع ِزي ٌز َحك ٌ
َ
سؤال« :إذا كانت ساعة موتنا مكتوبة يف القدر ،فكيف تُطيل الصدقة أعامرنا؟»

إننا نقول عن تقدير اهلل تعاىل لألحداث يف هذا الكون «قدر» .وينبغي لنا أال ننظر

إىل علم اهلل تعاىل بقيود الزمان الذي حيدُّ نا ألننا ال نستطيع إدراكه سبحانه وتعاىل.

إن قدرنا معلوم ولكننا نعبد اهلل ،وقدرنا معلوم ولكننا ندعو اهلل ونتصدق ،ألننا

ال نعلم شي ًئا.

أيضا ،وهذا يعني
إذا كنا ندعو ونتصدق ،فإن ربنا الذي يعلم الغيب يعلم ذلك ً

أيضا يف قدرنا.
أن دعاءنا وتصدقنا مكتوبان ً

لو مل يكن ربنا عا ًملا بقدرنا وقراراتنا وأعاملنا التي نأيت هبا بإرادتنا اجلزئية ،لكان

خاص
أمر
ذلك نقصانًا عند اخلالق ،والعياذ باهلل َّ
ٌّ
املنزه عن النواقص .فجهل الغيب ٌ
باإلنسان ،ونحن ننزه اهلل تعاىل من هذا اجلهل.
 .52الطبراني ،المعجم األوسط6319/250 ،6 ،؛ الهيثمي ،مجمع الزوائد.260/81 ،1 ،
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إن النقاش يف موضوع الغيب ال ينفع أحدً ا .فكم من عقول نيرِّ ة يف التاريخ
أنكرت القدر أو رفضت اإلرادة نتيجة هذا الناقش.
علينا أن هنتم بام سنُسأل عنه يوم القيامة ،فهناك لن ُي َ
سأل الواحد منا:
«هل فهمت القدر؟» بل:
« -أين قضيت عمرك؟»

« -ماذا فعلت بعلمك؟»

 «من أين كسبت مالك وأين أنفقته؟»«فيم أبليت جسمك؟»
َ -

والسؤال التايل سؤال نابع عن جهل وحرمان من التفكر يف قدرة اهلل:

سؤال« :ملاذا خيتربنا اهلل تعاىل ْ
إن كان ليس يف حاجتنا؟»

إن اهلل تعاىل ال حاجة له إلينا .فاحلاجة تكون لدى املخلوق العاجز.

إننا حمتاجون .كنا حمتاجني ألن خيلقنا اهلل كي يكون لنا وجود ،فخلقنا.
كنا حمتاجني لنعمة احلياة والعقل والصحة ،فأعطانا.

ولكننا اآلن ال نطمئن هبذه احلياة الفانية ،بل نطلب احلياة األبدية أي اجلنة .فأرانا
َ
السبيل إليها ،وأكرمنا بمرشد يرشدنا.
ربنا
فهل يليق بنا أن نسأل« :ملاذا خيتربنا؟»

بل علينا أن نشكره ،فقد أعطانا مجيع النعم جمَّانًا.

ويقول لنا« :أ ُّدوا واجبات العبودية التي يسرَّ هتا لكم رمح ًة مني يف هذا العمر
أيضا».
املحدودُ ،أعطِكُم جن َة اخللد ً
أيضا جمانًّا؟» فام أعظمها من محاقة!
ثم يقول قائل« :ملاذا ال تعطينا اجلنة ً

شخصا يف اجلنة ،وهو يرغب غريي ،فامذا سيحدث؟»
كنت أرغب
سؤال« :إذا ُ
ً

ال شك أن رغباتنا يف اجلنة ستكون متوافقة مع رغبات غرينا .وإذا كنا قد بلغنا
مرتبة رضا اهلل تعاىل عنا ح ًّقا ،فهو قادر عىل أن جيعل َمن نرغبه يرغبنا ،أو إذا كان َمن

نرغبه غري الئق بنا ،فهو قادر عىل أن يزيل الرغبة من قلوبنا.

إن مثل هذه التساؤالت ليست بيشء أمام أهوال يوم املحرش.
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وقد بشرَّ نا اهلل سبحانه وتعاىل بأن الصاحلني من اآلباء واألزواج والذرية
54
سيكونون م ًعا يف اجلنة.
يصف القرآن الكريم مشهدً ا من مشاهد يوم القيامة :إذ ُيستق َبل عباد اهلل تعاىل
الذين سيدخلون اجلنة يوم املحرش استقبالاً حافلاً بقول:
55
{س اَل ٌم َق ْو اًل ِم ْن َر ٍّب َر ِحيمٍ}
َ
أما الذين عصوا اهلل تعاىل يف الدنيا ف ُيخاطبون بقول:
56
ون}
{و ْامتَازُوا ا ْل َي ْو َم َأ هُّ َيا المُْ ْج ِر ُم َ
َ
وذلك أصعب الفراق .لذلك علينا أن نحمي أنفسنا وأهلينا وأحبابنا من النار

كي ال يصيبنا هذا الفراق ...ومن أجل ذلك كان من أعظم واجباتنا بناء شخصية

إسالمية يف أوالدنا.

ومن األسئلة التي تنبع عن جهل بالدين:

أيضا نطوف حول الكعبة».
سؤال« :إننا نُعيب ُع َّباد األوثان ولكننا نحن ً
إن الكعبة نقطة إشارة.

الكعبة نقطة استقامة

هلل سبحانه وتعاىل شعائر .وقد حدَّ د اهلل تعاىل أماكن مقدسة منها الكعبة ،واحلجر
األسود ،والصفا ،واملروة ،وجبل عرفات ،ومزدلفة ،والبيت املقدس حيث ُأ ِ
رسي

إليه النبي عليه الصالة والسالم.

فتعظيم هذه األماكن من التقوى.

فأمر مردو ٌد .وصالحية الترشيع لربنا
أما ما يضيفه الناس من قدسية عىل أشياء ٌ

وحده ،وله وحده صالحية حتديد القبلة واألماكن واألركان.

خاطب اهلل تعاىل املالئكة قائلاً ( :اسجدوا آلدم) ،فأطاعوه إال إبليس عىص.
َ
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والسجدة آلدم حاشى أن تكون سجدة عبودية .فآدم حينئذ كان إشار ًة للسجدة
التي ُأديت هلل تعاىل ،أي ِ
كالقبلة.
ِّ َ
توحد صف
وكذلك األمر يف الكعبة ،فهي نقطة استقامة للسجدة هلل تعاىل .وهي ِّ

املؤمنني وجتمعهم يف نقطة واحدة وتُزيل شتاهتم.

وما أمجل منظر الوحدة يف حرم املسجد احلرام واملسلمون يصلون م ًعا!

إن َّ
ُسميها األدلة
والسنَّة ،ن ِّ
كل يشء يف ديننا العظيم يستند إىل مصادر مثل الكتاب ُّ

الرشعية .وال جيوز القياس يف التوقيفية من العبادات ،فالكعبة ليست مثل األوثان،
فقد بناها سيدنا إبراهيم  uبأمر من اهلل تعاىل.

ولكي نفهم هذا املوضوع نذكر قول سيدنا عمر بن اخلطاب حني اقرتب من

احلجر األسود وق َّبله:

«إين أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع ولوال أين رأيت النبي عليه الصالة والسالم

يقبلك ما ق َّبلتك».

حيت من حملها ،فال قدسية يف ذلك البناء البعيد
والقاعدة يف الفقه أن الكعبة لو ُأز َ
عن مكانه ،ألن القدسية يف املكان ،ال يف حجارة البناء .وقد ُأعيدَ بناء الكعبة مرات
يف التاريخ.

سؤال« :وماذا إذا كان املسيحيون أو امللحدون عىل حق؟»

أمر ٌ
حمال ،فكل يشء واضح وضوح الشمس .وقد ذكرنا فيام
إن كوهنم عىل حق ٌ

سبق من هذا الكتاب كيف صارت املسيحية دينًا وضعه البرش ،وذكرنا كيف أن
اإلحلاد عمى ومحاقة ،فمن العبث أن نتساءل ْ
إن كانوا عىل حق.
روى أن رجلاً دهر ًّيا (أي ملحدً ا ينكر اآلخرة) قال لسيدنا عيل بن أيب طالب :t
ُي َ

«إنكم تعملون ُسدى يف هذه الدنيا ،وماذا ْ
إن مل تكن هناك جنة وال نار؟»
فقال سيدنا عيل :t

رضين ذلك شي ًئا .أما ْ
ْ
كنت عىل حق ،وكانت اجلنة ،فهل
إن ُ
«إن َ
كنت عىل حق ،ما َّ
تعي ما ستخرس؟ ْ
وإن كانت النار ،فهل تعي إىل أين مصريك؟».
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ينبغي للدين أن يشمل احلياة كلها ،وأن جييب عن تساؤالت الناس كلها.

واملعتقدات التي وضعها البرش عاجز ٌة يف هذا الشأن ،فهي تقترص عىل أمور مع َّينة،

ومع ذلك ال تكون عىل صواب.

والدِّ ي ُن الذي يستطيع أن جييب عن كل سؤال ال يكون إال من عند اهلل تعاىل
57
ين ِعنْدَ ال َّل ِه الإْ ِ ْس اَل ُم }...
القائل يف كتابه الكريم{ :إِ َّن الدِّ َ

هل تستطيع قوانني الفيزياء أن هتدد واضعها؟

سؤال« :نسمع عن املعجزات يف دروس علم الكالم ولكن ال دليل عليها .هناك

حديث عنها من غري دليل».

علينا قبل أي يشء أن نذكِّر املعرتضني بأن قسماً من الذين رأوا هذه املعجزات
بأعينهم مل يؤمنوا ،بل قالوا« :سحر ُمفرتى».
وال شك أن السبب يف صعوبة قبول املعجزة اعتقا ُد الذهن أن القوانني اجلارية يف

الكون قوانني مطلقة رضورية .ولكنهم لو تفكروا وتدبروا ،لعلموا أن هذه القوانني
من وضع اهلل تعاىل.

وهذه القوانني التي وضعها اهلل تعاىل ال حتد من قدرته املطلقة.

أيضا أنه ال يستطيع أن حييط علماً هبذه القوانني ،وأنه جيهل
وعىل اإلنسان أن يعلم ً
االستثناءات منها.
فالذي مل َير املغناطيس من قبل مثلاً لن يقبل وجود مادة مثل احلجر جتذب احلديد،
إن يعلم وجود مثل هذه املادة ،يقبلها .ولن نستطيع فهم املعجزات ْ
ولكنه ما ْ
إن كنَّا

نجهل وجود قوانني أعىل هلل تعاىل خالق هذه املعجزات ،وليس من الصواب أن ننكرها.
إن اإلنسان اليوم يشاهد يف أفالم اخليال العلمي كيف تُفتَح ممرات بني األبعاد

وكيف يسافر يف رحلة عرب الزمن ،وال جيد صعوبة يف قبول مثل هذه األمور من

خالل منطقها ،ويقول« :إننا مل نصل إىل مثل هذه التقنيات بعد ،ولكنها ممكنة يف
مَ
العال الذي نتخ َّيله».
 .57آل عمران.19 :
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قادر عىل كل يشء
فلامذا ال يقبل هذا اإلنسان نفسه أن اهلل تعاىل َ
خالق كل يشء ٌ

قادر عىل خلق أسباب ما يريد صنعه؟
وأنه ٌ

واإلنسان يف املايض مل يكن يعرف األشعة مثل «بيتا وغاما وألفا» ،ولكنه اآلن

يعلم بوجودها .وقد بينَّ َ اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أنه أعطى القليل من العلم
لإلنسان 58.ومل يستطع اإلنسان هبذا العلم القليل أن يكتشف هذه االكتشافات إال
طورها اإلنسان
بسعي دؤوب عىل مدى آالف السنني...فهل نؤمن بالتقنيات التي َّ
مرحلة بعد أخرى وال نؤمن بقدرة اهلل املطلقة؟

وثمة علامء رأوا أن املعجزات تفتح اآلفاق لإلنسان يف جمال العلم والتقنيات.

فسيدنا إبراهيم  uمل حترقه النار معجز ًة من رب العاملني .واليوم خيرتع اإلنسان

ثيا ًبا وأصبغة ال حترتق بالنار.

وسيدنا عيسى  uأحيى املوتى وأبرأ األكمه واألبرص معجز ًة من رب العاملني.

واليوم يستطيع األطباء أن يعيدوا عمل القلب املتوقف بالصدمة ،واخرتعوا أدوية مل

تكن معروفة من قبل ،وأجروا عمليات نقل لألعضاء.

وسيدنا سليامن  uكان يسافر عرب الرياح مسافة شهر يف يوم .واليوم يستطيع

اإلنسان أن يقطع املسافة بني أبعد نقطتني يف األرض بالطائرة يف يوم واحد.

قادرا
فحتى هذه األمثلة تكفي لندرك أن املعجزات حقيقة .وإذا كان اإلنسان ً

عىل تطوير قدراته بسعي حثيث ،ويستطيع أن يصنع ما مل يقدر عليه باألمس ،فلامذا

نحار من معجزات اهلل تعاىل القادر املطلق؟

سؤال« :ملاذا َ
أذن اهلل لتحريف الكتب الساموية السابقة؟»

تعهد اهلل تعاىل بحفظ القرآن الكريم حتى قيام الساعة ،ألنه ال كتاب بعده سينزل
َّ

عىل الناس .أما ما قبل اإلسالم فقد كان اهلل يبعث األنبياء والرسل وينزل الكتب
الساموية .فقد كانت حاجات الناس وبنية املجتمع تتبدل .كان كل نبي من األنبياء

نحوا من  124ألف عىل عقيدة واحدة ،وجاؤوا برشائع توافق
الذين بلغ عددهم ً
املجتمعات التي ُأ ِ
رسلوا إليها.
 .58انظر :اإلسراء.85 :
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«ح ِّرم اخلمر عىل مراحل للسابقني ،فلامذا ُح ِّرم علينا مبارشة؟»
سؤالُ :

التدرج كان يف مرحلة نزول الوحي ،ثم اكمتل الدين .وال يمكن الرجوع إىل
إن ُّ

ما قبل مرحلة الكامل.

ولكن قاعدة التدرج تستمر يف تعليم اإلسالم .فال بد من التدرج من أجل الفرد
أو املجتمع الذي ُيب َّلغ إليه اإلسالم ألول مرة ،ولكن هذا ال يعني إبطال الرشيعة ،بل

هو سهولة التطبيق الناشئة من فراسة املسلم وبصريته.

عن ابن عباس  vقال :قال رسول اهلل  rملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن:

قوما أهل كتاب ،فإذا جئتهم ،فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل،
«إنك ستأيت ً

وأن حممدً ا رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم
مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن اهلل قد فرض
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فإياك

وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاب».

59

فعندما يكتمل الدين ،فال حاجة للتدرج .ولكن اهلل تعاىل أمر باستعامل القول اللني

أثناء تبليغ الدين وهداية الناس .يقول اهلل تعاىل مب ِّينًا أمهية التبليغ بأسلوب حسن:
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
60
{ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ادلهُْ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}
َ َ َ
َ َ ْ
سؤال« :أجد غراب ًة يف قول اهلل تعاىل دائماً  :أنا صنعت ،أنا خلقت».

عاجزا حتى ينزعج السامع من قول اهلل تعاىل« :أنا» .ومن
إن اهلل تعاىل ليس إنسانًا
ً

الطبيعي أال ينزعج اإلنسان العاقل من قول ربنا تعاىل العظيم القدير خالق كل يشء:

«أنا» .إن ضمري «أنا» و«نحن» املذكورة يف اآليات الكريمة دالئل أخرى عىل عظمته

سبحانه وتعاىل.

سؤال« :ملاذا ال توجد مساواة بني الرجل واملرأة يف القرآن الكريم؟»

إن الرجل واملرأة يف اإلسالم مها يف ميزان العدل وليسا يف ت َُّرهات املساواة التي

ُفهم يف هذا العرص.
ت َ

 .59البخاري ،الزكاة ،1496/63 ،41 ،المغازي ،60 ،التوحيد.1 ،
 .60النحل.125 :
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رشف املرأة يف اإلسالم

إن الرجل واملرأة سواء أمام اهلل سبحانه وتعاىل يف موضوع اإليامن والعبادات
والواجبات ،فهام ُمك َّلفان باإليامن ،والصالة ،والصيام ،والزكاة ،واحلج .وهذا ما

يؤكِّده قول اهلل تعاىل:
{ومن يعم ْل ِمن الصا َلحِ ِ
ون جَْ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلئِ َ
النَّ َة
ك َيدْ ُخ ُل َ
َ َّ
ََ ْ ََْ
61
ون ن َِق ًريا}
َو اَل ُي ْظ َل ُم َ
وقوله تعاىل:
• {إِ َّن ا ْلمسلِ ِمين وا ْلمسلِم ِ
ات
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
•وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
•وا ْل َقانِتِين وا ْل َقانِت ِ
َات
َ َ
َ
اد َق ِ
اد ِقين والص ِ
ِ
ات
الص َ َ َّ
• َو َّ
•والصابِ ِرين والصابِر ِ
ات
َ َّ
َ َ َّ َ
اشع ِ
ِ
ِ ِ
ات
ين َوا ْلخَ َ
• َوا ْلخَ اشع َ
•وا ْلمتَصدِّ ِقين وا ْلمتَصدِّ َق ِ
ات
َ َ ُ َ
َ ُ َ
•والصائِ ِمين والصائِم ِ
ات
َ َّ
َ َ َّ َ
•وا ْلحافِظِين ُفروجهم وا ْلحافِ َظ ِ
ات
َ ُ َ ُ ْ َ َ
َ َ
الذاكِر ِ
ِ
•و َّ ِ
ات
الذاك ِر َ
َ
ين ال َّل َه كَث ًيرا َو َّ َ
ِ
ِ
62
يما}
َ -أ َعدَّ ال َّل ُه َل ُه ْم َمغْف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ ً

ثمة أديان ومعتقدات كثرية غري اإلسالم ترى املرأة إنسانًا من الدرجة الثانية

ومصدرا للرشور.
ً

أما يف اإلسالم ف ُت َعدُّ الزوجة الصاحلة من أعظم النِّ َعم يف الدنيا .واجلنة حتت أقدام

األمهات الصاحلات.

 .61النساء124 :؛ انظر ً
أيضا :آل عمران195 :؛ النحل97 :؛ غافر.40 :
 .62األحزاب.35 :
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ِ
ِ
كمل أحدمها اآلخر.
غري أن الرجل واملرأة ليسا سوا ًء يف اخللقة والفطرة ،بل ُي ِّ

ومها ليسا سواء من حيث شكل اجلسم واملشاعر ،لذلك يتقاسامن املسؤوليات
ِ
االختالف يف
َس هذا
َ
االجتامعية وف ًقا لفطرهتام .واإلسالم دين فطري ،لذلك عك َ
اجلسم واملشاعر عىل حقوق الرجل واملرأة وواجباهتام.
عن عبد اهلل بن عمر  ،vأن رسول اهلل  ،rقال:

«أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،فاإلمام الذي عىل الناس راع وهو

مسئول عن رعيته ،والرجل راع عىل أهل بيته ،وهو مسئول عن رعيته ،واملرأة راعية

عىل أهل بيت زوجها ،وولده وهي مسئولة عنهم ،وعبد الرجل راع عىل مال سيده
وهو مسؤول عنه ،أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».

63

رتك عىل قارعة الطريق حتت دعاية
أما يف عرصنا «احلديث» فإن املرأة تُست َغل و ُت َ

املساواة مع الرجل.

إن املرأة تأخذ مكان الزوجة واألم يف مؤسسة األرسة املقدَّ سة التي جيد فيها
املنطق العقيل لدى املرأة .واإلسالم
املرء الطمأنينة والسكينة ،لذلك تغلب العاطف ُة
َ
هلذا السبب حيفظ املرأة ِ
باحلكَم مثل احلياء والعفة والسرت ،وحيميها ضمن نطاق

األرسة.

وينبغي لدى احلديث عن املساواة بني الرجل واملرأة رؤي ُة الوجه احلقيقي للغرب
ال الوجه ا ُملقنَّع ا ُملز َّين .وهل ُيع َقل أن ُيفتَّش عن الفضائل يف جمتمع عزف أفراده عن
الزواج ،وكثرت حاالت الطالق ،وانترش الزناَّ ،
وقل عدد سكانه ،وت ُِركَت األمهات
ا ُمل ِسنَّات يمتن وحدهن يف البيوت ،وصارت النساء تعمل عمل الرجال كقيادة
احلافالت العامة وغريها؟

وال ننسى أن املجتمع اإلسالمي ال يعارض عمل املرأة أو انشغاهلا بالعلوم

والفنون عىل أن ُيتجنَّب االختالط .فقد كان ألم املؤمنني عائشة  cنحو من
قيمت عىل يد النساء يف العرص
 300من طالب العلم .وثمة آالف من األوقاف ُأ َ
العثامين.

 .63البخاري ،األحكام7138/1 ،؛ مسلم ،اإلمارة.1829/20 ،
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إال أن العقل السليم والفطرة تر َيان أن املهمة األساسية للمرأة األمومة ،أي أن

تكون تاج مؤسسة األرسة املباركة .وال ريب أن الشخصيات العظيمة يف التاريخ

اإلسالمي تر َّبت عىل أيدي أمهات فاضالت.

ويف دين اإلسالم عقيدة وأحكام ومعامالت ونظام اجتامعي وأخالق محيدة.
ويكفل اإلسالم أن ندرك الغاية من خلق الكون واإلنسان ،و ُين ِّظم مجيع نواحي
كل َن َفس يتن َّفسهَّ ،
احلياة من املهد إىل اللحد ،ال بل حتى َّ
وكل خطوة خيطوها...

اللهم ِّنور عقولنا وقلوبنا بأنوارك ،واحفظنا من أهواء نفوسنا وحيل الشيطان

ودسائسه ،واجعل أفكارنا وأحاسيسنا يف سبيل رضاك يا رب العاملني.
اعف عنا واغفر لنا وارمحنا فأنت أرحم الرامحني.
اللهم ُ
آمني!

احلقيقة املطلقة
والدين احلق
ِّ
إن اإلسالم يشمل مجيع جوانب احلياة ،وجييب عن كل سؤال
يطرحه اإلنسان كي يفوز بالسعادة يف الدَّ َارين ،ولن نجد أي
تناقض بني هذه األجوبة ،بل هي أجوبة منطقية كافية وافية.

جناحني ،أي تضمن
ويمكن أن نصف هذه األجوبة بأهنا ذات
َ
الرسور والفوز لصاحبها يف الدنيا واآلخرة.
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يتذرع هبا الربوب ُّيون للنأي عن األديان هي:
إن املعتقدات الباطلة التي َّ

أن مجيع األديان القائمة عىل سطح األرض من صنع البرش ،وكل إنسان يدخل يف

الدين السائد يف بلده وثقافته ،وال خيتاره.

وأن األديان من الرقي االجتامعي لإلنسان وليست هلا أي ُسلطة.

وأن مجيع األديان تحُ ِّرض عىل احلروب ،وتزرع الفتنة بني املجتمعات.

من أجل ذلك جيب ترك هذه األديان كام يدَّ عون ،واالكتفاء بالربوبية الدِّ ين

«الطبيعي» القائم عىل العقل والضمري ،واملتعلق بالقواعد األخالقية للبرش.

وقد قدَّ م هذا االدعاء أصحاب املذهب الوضعي يف املايض ،وهم يرون أن الدِّ ين
جزء من التطور البرشي ولكنه بال ،وينبغي أن حيل «العلم» حم َّله.
وا َّدعت االشرتاكية والشيوعية أن الدين أفيون الشعوب يخُ دِّ ر املجتمعات،

وس َعى هذان النظامان إىل دفع الدين خارج النظام االجتامعي .ولكن الدِّ ين بقي قائماً
عىل الرغم من إقصائه لنحو من  80-70عا ًما يف االحتاد السوفيتي والصني وغريها
املحرفة بقيت قائمة فيها .واستمر وجود الدين
من األنظمة الشيوعية .وحتى األديان َّ
عىل كثرة الضغوط والدعايات ضده ،ذلك أن العقيدة من فطرة اإلنسان.

احلق َّ
ً
راسخا شاخمًا عىل كثرة اهلجامت عليه ،ألنه يف ِحفظ
فظل
أما اإلسال ُم الدِّ ي ُن ُّ

اهلل تعاىل .وكانت االدعاءات مثل تعذر تطبيق الدين يف العرص احلديث وفقدانه
صالحيته وغريها من االدعاءات التي ال أصل هلا نابع ًة من اجلهل باإلسالم الدِّ ين

احلق.
ِّ

ومن الواضح بطالن هذه االدعاءات للذين يعلمون أن اإلسالم نظام كامل

متكامل ،ويدركون أركانه وأسسه التي تضمن الفوز لإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
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بحكم ُمس َبق عليه أن يراجع معلوماته عن هذا
وينبغي َملن ينظر إىل هذا الدين ُ

الدين املبني ،ال سيام يف ظل االفرتاءات والتزييفات وتأثري هجامت رهاب اإلسالم

أو ما ُيسمى «اإلسالموفوبيا».

األديان األخرى واإلسالم

إن األديان سوى اإلسالم ابتعدت عن احلقيقة ،فهي إما من صنع البرش ،أو محُ َّرفة

بفعل البرش.

وقد ذكرنا بتفصيل فيام سبق من هذا الكتاب حتريف املسيحية عقيد ًة وعبادةً.

ولنا أن نذكر هنا مثالاً يبينِّ حتريف األديان:
ُع ِر َفت ملكة قشتالة امللكة إيزابيال التي اشت ُِه َرت بظلمها مسلمي األندلس بأهنا مل

تستحم يف حياهتا إال مرتَني ،ألن املسيحية املحرفة كانت ترى أن االستحامم والنظافة

تعني إعطاء قيمة للدنيا .وكانت الرائحة الكرهية تفوح من امللكة إيزابيال التي كانت
كاثوليكية متعصبة.

أيضا يعتقدن هبذه احلامقة ،فصار األزواج
وكانت النساء املتزوجات املتد ِّينات ً

يرتكون نساءهن ذوات الروائح الكرهية بسبب هذا التعصب الديني ،ويميلون إىل
البغ َّيات ألهنن ك َّن يستحممن ،فراجت الفاحشة يف املجتمع ،وأفسد مرض الزنا
القلوب واألجيال.
َ
الذي يد ِّمر األُسرَ
فهذا مثال لدين محُ َّرف من صنع البرش!

إن املسيحية تحُ َّرف بد ًءا من بولس ويستمر حتريفها اليوم بضغط من الربوب ِّيني.

بعضا من الكنائس يف بلدان مثل هولندا تعقد
فكم من العجيب أن نسمع أن ً
نكاح رج َلني ،مع أن الكنيسة كانت لوقت قريب تعارض هذا األمر .أي إن الكنيسة
تيسرِّ ذن ًبا من أعظم الذنوب التي جتعل اإلنسان يف أسفل سافلني .فهل يمكن تيسري
سمى الزواج؟ وهل هناك أشد محاقة من تزويج اإلنسان
الذنوب والعصيان حتت ُم َّ

بالسوء؟

وهل يكون دين بال مبدأ وال شخصية ينحني دائماً أمام الضغوط؟ وهل يمنح
مثل هذا الدين السعادة للمرء؟ كال بال شك.

الحقيقة المطلقة والدِّ ين الحق

95

حرفني .وقد
وليست اليهودية ببعيدة عن املسيحية ،فهي ً
أيضا صارت لعب ًة بيد ا ُمل ِّ
ِ
عدوا لإلنسانية وجعلت الظلم دينًا من أجل خدمة عرق من أعراق البرش.
صارت ً
كثريا حتى ما عادت قادرة عىل دعوة الناس
لقد ابتعدت اليهودية عن احلقيقة ً

خاصا بأبنائه...
إليها .وبات هذا الدين ًّ

وح ِّرف ما بقي يف أيدهيم من
واحتلت اخلرافات ثقافاهتم الشفهية والكتابيةُ .
حرفة اهتام األنبياء
كبريا حتى إننا لنجد يف تلك الصفحات ا ُمل َّ
التوراة والزبور حتري ًفا ً
بمصارعة الرب -والعياذ باهلل -والكفر والزنا.

وطقس الك َّفارة (الكاباروت) ٌ
مثال
أيضا يف هذا الدين،
وح ِّرفت العبادات ً
ُ
ُ
واضح هلذا التحريف .فهذا الطقس تؤديه مجاعة متعصبة من اليهودية التي
ٌ
انقسمت مثل املسيحية إىل طوائف :وفيه يأخذ اليهودي دجاجة قبل يوم من عيد
ُمحى
دورها فوق رأسه ثالث مرات وهو يقرأ أدعية ،ثم يذبحها ،فت َ
الغفران ،و ُي ِّ
بذلك ذنوبه!

ويعرتف هؤالء اليهود أنه ال أصل هلذا الطقس .فقبل هدم هيكل سليامن كان

اليهود يحُ ِّملون ذنوهبم ملاعز ثم يرتكونه يف الصحراء فيتخلصون من ذنوهبم! وهو كام
تعبريا عن إلقاء املسؤولية عىل شخص بريء .لكن
نُطلق عليه اليوم «كبش الفداء»
ً
بعد هدم اهليكل اختذوا دجاج ًة بدلاً من املاعز هلذا الطقس!
فنرى يف َ
حرفني أن التخلص من الذنوب متعلق بأسباب بسيطة.
هذين الدِّ ينَني ا ُمل َّ

أما يف اإلسالم فإن الذي يعفو الذنوب هو اهلل تعاىل وحده ،وال يستطيع اإلنسان أن

يكون عىل يقني تام هبذا العفو يف احلياة الدنيا ،فيستغفر اهلل تعاىل ويلجأ إليه حتى
خروج أنفاسه األخرية.

وهنا أو ُّد أن أنقل حادثة سمعت عنها من فم املفكِّر نجيب فاضل قيساكوراك:

متسول غريب أثناء زيارته ملرص
اقرتب املؤرخ وعامل االجتامع املشهور توينبي من
ِّ

وسأله« :لو أعطيتك نقو ًدا ،فامذا تفعل؟»
فأجاب املتسول« :أدعو اهلل لك».

فسأل توينبي« :وهل يقبل اهلل دعاءك؟»
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فقال املتسول:

إن شاء اهلل ،قبِل دعائيْ ،
«يا سيد ،أنا أدعو ،وال أتدخل باإلجابةْ .
وإن مل يشأ ،مل

يقبله».

فقال توينبي:

«خيربنا قساوستنا املتع ِّلمون بأهنم يمحون ذنوب الناس وهم مثلهم .ولكن
(إن شاء اهلل ،قبِل دعائيْ ،
أغرب الناس يف هذا الدين يقولْ :
وإن مل يشأ ،مل يقبله)».

املحرفة...
فهذا هو الفرق بني اإلسالم واألديان َّ
قسيسا ُس ِئل« :ماذا عىل اإلنسان أن يفعل حني يرتكب
ومن األمثلة األخرى أن
ً
ذن ًبا؟»
فقال« :عليه أن يأيت إىل القسيس ويدفع املال ليمحو ذنبه».

فقيل« :وماذا ْ
إن ارتكب الذنب مرة أخرى؟»

فقال« :يأيت مرة أخرى ،ويدفع مرة أخرى ،فيمحو القسيس ذنبه».

فقيل« :وماذا ْ
إن كان يف الذنب هضماً حلقوق العباد؟ كيف سيمحو القسيس هذا
الذنب؟»
فسكت القسيس...

وهنا ندرك أن مسألة حمو الذنوب يف املسيحية محاقة كبرية!

كيف لعبد أن يمحو ذنب عبد مثله ارتكبه أمام اهلل تعاىل؟ أي مظلوم سرُ ِ ق أو
ارت ِ
ُكبت بحقه جناية يقبل أن ُيع َفى عن ظامله من غري أن ُيعا َقب؟ َمن يرىض أن تُع َّطل
القوانني؟

فهذي التناقضات ت ِ
ُبعد الناس عن األديان املحرفة.

وهؤالء الذين ينأون عن اإليامن لوجود التعارض يف األديان املحرفة لو أهنم
هيتدون إىل اإلسالم الدِّ ِ
ين احلق ،ويرون أن هذه التناقضات ليست يف هذا الدين

تعصبوا ولنالوا السعادة والرسور يف الدنيا واآلخرة.
املبني وأنه دين كامل متكامل ،ملا َّ
وأما األديان يف الرشق األقىص فبعيدة أشد البعد عن العقل السليم.
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•نظام طبقي معاد حلرية اإلنسان ،وعادات وأعراف ظاملة.

•تناسخ لألرواح إلنكار اآلخرة ،أي فكرة عبثية ليس فيها من املنطق يشء ،وال
ختدم العدل واحلق.

•«ميستيسزم» بال غاية ،وعبادة لألصنام ،ووثنية ،ومعابد يف القذارة...
•أساطري وخرافات ليس فيها خالق وال آخرة...

• ُبعدٌ عن املنتجات احليوانية ،وبقايا عادات تشبه التأمل والرياضة مثل اليوغا،
وتعطي لإلنسان شي ًئا من الراحة النفسية ،ولكنها مجي ًعا معتقدات بال رب وال
ِقبلة وال غاية ،وحمال أن جيد اإلنسان فيها السعادة.
مَ
العال مثل أفريقيا حيث األديان شبه
وثمة أديان باطلة يف مناطق أخرى من

ضحى باإلنسان ،وتُع َبد احلجارة...
الوحشية وفيها ُي َّ

وليس ثمة دين -غري اإلسالم -يقدم وصفة سعادة لإلنسان ،وجيد احللول

للفرد واألرسة واملجتمع واالقتصاد والوالدَ ين واألوالد والشيوخ والفقراء

واملحتاجني.

ولعل مثل هذه األديان كانت سليمة يف أصلها قبل قرون ،ولكنها صارت

ختاطب جان ًبا أو جان َبني من احلياة بعد حتريفها.

وليس من الصواب النظر إىل مثل هذه األديان ورفض فكرة الدين مجل ًة وتفصيلاً .

فاإلسالم هو الدِّ ين احلق ،وليس يف اإلسالم أحكام ظاملة وال ممارسات غري

منطقية وال تطبيقات ال يؤدهيا غري احلمقى.

ومل يتعرض اإلسالم للتحريف ،وليس فيه َمن يتكلم باسم اهلل أو يضع عقيدة أو

ِ
أمرا أو يحُ ِّرمه ،فاإلرادة يف اإلسالم هلل تعاىل.
يحُ ُّل ً

ُّ
والسن َِّة أحاديث رسول اهلل وأفعاله
وكل أمر يف اإلسالم يستند إىل القرآن كالم اهلل ُ

وتقريراته.

وال يستطيع علامء اإلسالم القياس عىل أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية
إال يف املسائل ا ُملستحدثة ،وال يستطيعون االجتهاد إال يف املصالح التي توافق روح
القرآن والسنة.
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وثمة اليوم هجامت عنيفة عىل اإلسالم ألنه ُين ِّظم مجيع جوانب احلياة ويسدُّ
الباب يف وجه النفسان َّيات ،لذلك ُز ِر َعت يف األذهان املخاوف التي يشري إليها
مصطلح «رهاب اإلسالم» .وافترُ ِ َي عىل اإلسالم لتشويه صورته والوقوف بينه
وبني الناس ،عىل الرغم من أنه يقي املؤمن من مجيع املخاوف الفانية و ُيطمئنه

وهيديه إىل اجلنة.

واألديان واملعتقدات األخرى تبالغ يف التسامح مع اإلنسان ألهنا ال تفرض عليه

أي مسؤوليات تشكِّل هويته.

إن اإلنسان عدو ما جيهل .وكثري ممن ُيعادون اإلسالم ال يدرسونه وال يبحثون

فيه كام ينبغي.

وخالصة الكالم أن اإلسالم يشمل مجيع جوانب احلياة ،وجييب عن كل سؤال

يطرحه اإلنسان كي يفوز بالسعادة يف الدَّ َارين ،ولن نجد أي تناقض بني هذه
األجوبة ،بل هي أجوبة منطقية كافية وافية .ويمكن أن نصف هذه األجوبة بأهنا

جناحني ،أي تضمن الرسور والفوز لصاحبها يف الدنيا واآلخرة.
ذات
َ

وثمة اليوم أي يف عرص اجلاهلية احلديثة الذي ُينيس اآلخرة فكر ُة الدِّ ين املعتدل

واملكون من جمموعة من األخالق.
املحبوس يف الضمري وأماكن العبادة
َّ

وثمة أفكار باطلة مثل «الربوبية» البعيدة عن الرشيعة وأحكام الدين ،وهناك َمن
يدَّ عي جهلاً أن أحكام الدين ال تصلح هلذا الزمان.
إن دين اإلسالم ال ين ِّظم عبادة ا ُملك َّلف فحسب ،بل ين ِّظم مجيع جماالت احلياة عىل

أفضل صورة ،من الفرد إىل األرسة ،ومن األرسة إىل املجتمع ،ومن احلياة اخلاصة إىل

األزقة والساحات وامليادين ،ومن الطعام والرشاب إىل االقتصاد .ويضع أحكا ًما
جلميع أفعال املك َّلفني.
ويكفل الدِّ ين إدراكنا للغاية من خلق الكون واإلنسان ،و ُين ِّظم حياة املرء من
املهد إىل اللحد بأدق التفاصيل ،حتى الن َفس الذي يتنفسه واخلطوة التي خيطوها...
والدِّ ين جمموعة من القواعد والقوانني التي متنح املرء الراحة والطمأنينة يف الدنيا

والفوز والسعادة يف اآلخرة.

الحقيقة المطلقة والدِّ ين الحق

99

ثقافة القرآن الكريم
إن القرآن الكريم املصدر األسايس للثقافة احلقيقية األصيلة .ونستطيع أن نطالع

العلوم التي حيتوهيا القرآن الكريم حتت مخسة عنواين هي:

 .1علم األحكام

• ُيع ِّلم القرآن أسس العقيدة وأركان اإليامن الصحيح.
•و ُيبينِّ أحكام العبادة.

•ويعظ بقواعد األخالق.

ويوضح اخلصال السيئة التي ت ِ
ُبعد العبد عن رضا ربه ،أي احلرام الظاهر والباطن.
• ِّ
•ويضع األحكام التي تن ِّظم املجتمع ،أي الفرائض الظاهرة والباطنة.

•وحيض عىل التنظيم االقتصادي واملايل وعىل املبادئ العامة للحقوق.
•ويقدِّ م أحكام األرسة.

•ويميط اللثام عن احلقوق يف احلرب.
•وحيدِّ د حقوق األرسى.

والسنَّة ،و ُيطمئن القلب.
•ويرتقي بالعقل من خالل التسليم بام جاء يف الكتاب ُّ

 .2علم اجلدال

ير ُّد القرآن الكريم عىل االدعاءات التي ال توافق عقيدة التوحيد ،ويبينِّ زيف
الباطل ومساوئ التحريف.

 .3اآليات يف الكون

ويوضح للمرء إبداع
حيث القرآن الكريم اإلنسان عىل التفكر ببيان نِ َعم اهلل تعاىل.
ِّ
ِ
فيوصله من الصنعة إىل الصانع ،ومن السبب إىل ا ُملس ِّبب،
اهلل يف األنفس واآلفاق،
ومن األثر إىل املؤ ِّثر.
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ُيبينِّ القرآن الكريم ُّ
تدخل اهلل تعاىل يف تاريخ اإلنسان ،ويدعو الناس لالعتبار
من خالل رسد قصص األنبياء ،ومشاهد من حياة أهل الكتاب ،وهالك أقوام مثل
سدوم وعمورة وغريهم.

والقرآن الكريم أعظم مصدر لسرية نبينا أسوتنا احلسنة.

 .5املوت وما وراءه

يعرض القرآن الكريم لنا حقيقة وجود املوت وما بعده من مراحل ،و ُي ِعدُّ نا

للحياة األبدية ،و ُيرشدنا إىل الطرق التي يغدو فيها املرء مرض ًّيا هلل تعاىل كي يأمن

من أهوال يوم القيامة.

يوضح لنا «ثقافة القرآن» ،فندرك أن أعظم ثقافة هي ثقاف ُة
إن مجيع ما ذكرناه هنا ِّ

أيضا يف مستقبله.
القرآن .واإلسالم كام أنه ُينري مايض اإلنسان وحارضه ،يرشده ً

واملرشد الوحيد لنا يف هذه الثقافة التي تشمل مجيع جوانب احلياة إنام هو نبينا

الكريم حممد  .rوالذين تش َّبعوا هبذه الثقافة عىل أفضل صورة من رسول اهلل  rهم

الصحابة الكرام و«أولياء اهلل».

ليس اإلسالم أيديولوجية ،ولكنه فوق مجيع األيديولوجيات .هو وجهة نظر

الدارين.
حقيقية كاملة إىل الدنيا متنح السعادة للفرد واملجتمع يف َ

إن كل حضارة تضع نمط إنسان خاص هبا ،أما حضارتنا فحضارة القرآن

والسنَّة ،لذلك كان عرص اخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم وخالفة عمر بن عبد
ُّ

العزيز رمحه اهلل من أملع صفحات التاريخ البرشي.

واحلق أن أشد الناس طمأنينة يف الدنيا ُ
أهل اإليامن احلقيقي ،فاهلل تعاىل هيب
ُّ

حال الطمأنينة لعباده الصاحلني ،فيظلون يف طمأنينة حتى يف أصعب األحوال وأشد

املصائب.

إن اإليامن والتقوى يمنحان املرء طمأنينة جتعله يرى اجلميع بعني الرأفة والرمحة،

عمن يرمجه.
فيغدو مثل حبيب النجار الذي كان يدعو ربه ليعفو َّ

الحقيقة المطلقة والدِّ ين الحق
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جرت يف عهد النبي  ،rوال نجد يف
وقد نقلت الروايات لنا مجيع األحداث التي َ

هذه الروايات أي مشكلة نفسية لدى الصحابة الكرام ،فقد كانوا يعيشون يف طمأنينة
وسط ما يعانونه من مشقات ومحِ ن...
أما الغافلون والزنادقة فنراهم يف اضطراب و ُبعد عن حال الطمأنينة عىل الرغم

من الرفاه املادي الذي يعيشون فيه ،ولذلك نراهم يزورون األطباء النفس ِّيني.

أي إن اإلنسان كلام متسك بحبل هذا الدين املبني ،فسيحيا يف طمأنينة وانرشاح
صدر ْ
وإن كان يف أشد االبتالءات واملِ َحن ،ولكنه كلام ابتعد عن هذا الدين املبني
واألخالق السامية ،اسو َّدت حياته وغرق يف مستنقع املشقات.
وهكذا تكون حال باطن اإلنسان...

ينحرم من الطمأنينة يف كل يشء ،ثم يميل إىل القتل أو االنتحار أو الرسقة أو

املخدرات أو الشذوذ اجلنيس ،ومن الطبيعي حينئذ أن تزول الرمحة من قلوب أمثاله،
وينجر إىل الساد َّية .وهذا السبب األصيل ملا ُيرتكَب من ظلم يف بلدان شتى من مَ
العال

اإلسالمي مثل فلسطني وسوريا واليمن وميانامر...

إن الطمأنينة أولاً
وآخرا يف اإلسالم ،يف الدِّ ين احلق ،يف العيش بإيامن باهلل تعاىل
ً

وعمل الصاحلات والتحيل بالتقوى واألخالق احلميدة.

الطمأنينة يف اإليامن بيوم اآلخرة حني ُي َقام العدل املط َلق ،وال ُيغا َدر أي ظلم مهام

صغريا.
كان
ً

الطمأنينة يف حتقيق الغاية من اخللق.

يسة والفطرية
الرشيعة ا ُمل رَّ

وضع اهلل تعاىل رشيعة ُميسرَّ ة يف اإلسالم الذي أكر َم به عباده بآخر الكتب
الساموية وخاتم األنبياء.
فرض أحكا ًما أصعب لبني
إننا نفهم من آيات الكتاب احلكيم أن اهلل تعاىل َ
إرسائيل لمِا اقرتفوه من ذنوب وسيئات ،فهو تعاىل مثلاً :
حرم عليهم عمل أي يشء يوم السبت.
• َّ
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وحرم عليهم أكل كل ذي ظفر مثل اجلمل.
• َّ

وحرم عليهم شحوم احليوانات مثل البقر والغنم.
• َّ
أيضا أن:
روى ً
و ُي َ

•الزكاة املفروضة عليهم كانت الربع.
•والصلوات املفروضة كثرية.
حمرمة.
•والغنائم َّ

•والعبادات ال تُؤ َّدى إال يف املعابد.

•والنجاسة ْ
وجب قص اجلزء الذي أصابته نجاسة من الثياب.
إن مل ت َُزل بغسلها،
َ
•وأنه ثمة ذنوب جيب عىل املرء قتل نفسه ليتوب.

وقد أطلق القرآن عىل هذه الرشيعة اسم «اإلرص» ،وع َّلمنا أن ندعو ربنا بدعاء:
ِ
ِ
64
ين ِم ْن َق ْبلِنَا}
صا ك اََم حمَ َ ْل َت ُه َع ىَل ا َّلذ َ
َ
{ر َّبنَا َو اَل حَ ْتم ْل َع َل ْينَا إِ رْ ً
وس ِّم َيت الرشيعة اإلسالمية باسم «الرشيعة السمحاء» بفضل رمحة اهلل تعاىل
ُ

القائل يف كتابه العزيز:

ِ
ِ
{...وما جع َل ع َليكُم يِف الدِّ ِ ِ
يم}...
ين م ْن َح َرجٍ م َّل َة َأبِيك ُْم إِ ْب َراه َ
ََ َ َ َ ْ ْ

65

ففي ديننا العظيم تيسري يف كثري من األحوال املعذورة مثل املرض والسفر ،فقد
ب اهلل تعاىل يف كتابه العزيز وجوب صيام شهر رمضانِ ،
مريضا أو عىل
وأذن َملن كان ً
ينَّ
سفر أال يصوم ويقيض بعد رمضان ،ثم قال:
س}
س َو اَل ُي ِريدُ بِك ُُم ا ْل ُع رْ َ
{ ُي ِريدُ اللهَُّ بِك ُُم ا ْل ُي رْ َ

66

وقال تعاىل يف اآلية التي تأمر بالتيمم عند تعذر إجياد املاء:
{...ما ُي ِريدُ اهللُ لِ َي ْج َع َل َع َل ْيك ُْم ِم ْن َح َرجٍ َو َلكِ ْن ُي ِريدُ لِ ُي َط ِّه َرك ُْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْيك ُْم
َ

ون}
َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
 .64البقرة.286 :
 .65الحج.78 :
 .66البقرة.185 :
 .67المائدة.6 :
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األديان واحلروب

َ
ويصورون
األديان بأهنا سبب احلروب عىل مدى التاريخ،
يتهم امللحدون والربوب ُّيون
ِّ

وحيرضهم عىل االقتتال.
ضار يزرع احلقد والكره بني الناس ِّ
أمر ٌ
الدِّ ين عىل أنه ٌ

الناس
نوضح هنا أن الطمع جانب فطري ،وأن سبب إكرام اهلل تعاىل
ال بد أن ِّ
َ
بدين اإلسالم إنقاذهم من الظلم واجلهل املوجو َدين يف فطرهتم.
فأول جريمة ارت ِ
ُك َبت يف تاريخ البرش كانت َ
قتل قابيل أخيه هابيل الذي كان تق ًّيا
وقال:
ِ ٍ ِ
ِ ِ
68
ك أِلَ ْق ُت َل َ
ي إِ َل ْي َ
ك}...
{ َلئِ ْن َب َس ْط َ
ت إِ يَ َّل َيدَ َك ل َت ْق ُت َلني َما َأنَا بِ َباسط َيد َ
لقد ش َّبت احلرب بني الناس حلرصهم عىل احلُكم وغصب ما يملكه غريهم من
ِ
املحرفة وسيلة لتحقيق املطامع والغايات.
أموال وأمتعة .وقد استُعملت األديان َّ
وأمر باحلرب عند الرضورة
إال أن الدِّ ين احلق وقف يف وجه الظلم والغصبَ ،

أمر باحلرب ،هنى
ملنع الفتنة والظلم ،وإقامة احلق والعدل .وكان رسول اهلل  rإذا َ

عن قتل األوالد والنساء والشيوخ وأصحاب الصوامع ،وعن حرق الناس وقطع
جذور األشجار.

69

إن َمن ُيق ِّلب صفحات التاريخ بعني اإلنصاف ،ال يستطيع أن ينكر مراعاة

املسلمني حلقوق احلرب ،وسعادة الناس بدين اإلسالم يف البلدان املفتوحة ،وحرية
الدين والعقيدة يف مناطق احلكم اإلسالمي ،واألمن واألمان يف املجتمع.
ولننظر يف تاريخ احلروب:

كان البابا يجُ ِّهز احلمالت الصليبية .نعم ،ولكن الدافع هلذه احلمالت كانت

السلب والنهم أكثر من الدافع الديني.

وال شك أن املسلمني كان هلم احلق يف الدفاع عن أنفسهم أمام هذه احلمالت الظاملة.

 .68المائدة.28 :

 .69انظر :أحمد300 ،1 ،؛ الطبراني ،الكبير11562/224 ،11 ،؛ البخاري ،الجهاد148 ،؛ مسلم،

الجهاد25 ،24 ،؛ الطبراني ،األوسط135/48 ،1 ،؛ ابن ماجه ،الجهاد30 ،؛ الواقدي912 ،3 ،؛

عبد الرزاق ،مصنف.220 ،5 ،
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وقد انتقد األديب والشاعر ماهر إيز املفك َِّر توفيق فكرت الذي كان يعارض
احلروب من منطلق حيس ال منطقي ،فقال:

«ثمة صنفان جلنس اإلنسان ،أحدمها حسن ،واآلخر سيئ .فأما الذي يم ِّثل
اإلنسان احلسن فهو (هابيل) ،وأما السيئ فهو (قابيل) .وهذان الصنفان ما فتئا
يتصارعان مذ ُخ ِلق الكون .ومجيع األحكام يف األديان تطلب أن يكون املرء يف
جانب هابيل ]...[ .مل يستطع البرش أن يعيشوا عىل األرض من غري سفك للدماء،
وثمة آالف األحداث الكربى يف التاريخ .وثمة مظلومون ُير َأف هبم وحيتاجون
أمرا فطر ًّيا ،وكانت األديان
إىل احلامية يف هذه األحوال .وإذا كان وجود الظاملني ً
والقوانني مجيعها حتمي املظلوم وتعاقب الظامل ،فإن اهلجوم عىل فكرة احلرب والقائد
70
ما هو إال ض ْعف ِحسيِّ ».
نوضح الفكرة أكثر ،فلنا أن نتساءل :أليس من الظلم النظر إىل
وإذا أردنا أن ِّ
احلروب مجيعها من وجهة نظر واحدة؟

هل احلروب من أجل االحتالل كاحلروب من أجل املحافظة عىل النفس واألهل
والدين والوطن واملال؟

واحلق والباطل .هذا
إن الرصاع قائم دائم يف دار االبتالء بني اخلري والرش،
ِّ
الرصاع باق ما بق َيت احلياة عىل هذه البسيطة .ورفع شعار «ال حتاربوا! ال تأذنوا
للدين باحلرب» يف مثل هذه األحداث حيل ٌة تنفع العدو.

هل يعيب الربوب ُّيون الناس عىل مقاومتهم أعدائهم الذين يسعون الحتالل أوطاهنم؟
أم أن الربوبية فكرة ُو ِض َعت لتحث الناس عىل الرتاخي والسلبية والعبودية كي
تكون أرايض اإلسالم احلرة مفتوحة الحتالل الغرب؟

وقد رأينا حقيقة الغرب بعد احلرب العاملية األوىل حينام تكالبوا عىل بقعة اإلسالم
لنهب ثرواهتا النفطية.

ومن املحال حتميل اإلسالم مسؤولية ما حيدث اليوم من فساد يف األرض ،بل
إن أساس هذا الفساد حروب املصالح واملنافع التي ختوضها األنظمة البرشية من
رأساملية واشرتاكية وفاشية ومادية وصهيونية وغريها.
Mahir İZ Üstadım Mehmed Âkif [Haz. Ertuğrul DÜZDAĞ] s. 51 .70
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والقنبلة الذرية التي تُعد من أفتك أنواع األسلحة مل ينتجها أهل الدين ،بل أهل
العلم احلديث الذين يدَّ عون العقالنية واملنطق ،واستعملتها الدول التي ترفع شعار
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ِ
والر َّضع والبهائم واألشجار يف
لقد ُقتل األبرياء والشيوخ والنساء واألطفال ُ
ذلك املكان الذي ُألق َيت القنبلة عليه.
حترض عىل احلروب :هل كان هناك أي سبب
وهنا نسأل َمن يدعي أن األديان ِّ
ِ
ديني صغري للحرب العاملية الثانية التي ُقتل املاليني فيها؟
هل كان هلتلر أو موسويلني أي غاية دينية؟

كوم مجاجم مئات اآلالف من خصومه يدين بدين؟ أم كان
هل كان ستالني الذي َّ
عدوا للدين؟
ًّ
إن املسلمني مظلومون مقهورون منذ نحو من قرنني .والسبيل الوحيد لنجاة
الفرد املسلم واملجتمع املسلم إنام هو عيش اإلسالم كام ينبغي.

وكلمة اإلسالم ُمشتقة من «السالم» .واإلسالم جيعل السالم والصلح ال احلرب
أساسا له.
ً
ومما يدَّ عيه الربوب ُّيون أنه:

ال حقيقة مطلقة!

فيقولون« :كل إنسان يتبع دين جمتمعه ودين والدَ يه .وال حقيقة مطلقة .فكل
واحد جيد نفسه عىل حق»...
ويف هذا االدعاء إضالل كبري .ويمكن أن يكون احلديث اآليت بداية جواب عىل
هذا االدعاء:
«كل مولود يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه وينرصانه».

71

فيوضح رسول اهلل  rيف هذا احلديث السبب الفطري الذي جيعل الناس يعتقدون
ِّ
بسهولة عقيدة جمتمعاهتم .أي إن فطرة اإليامن موجودة لدى كل إنسان ،لذلك يسهل
عليه اإليامن بام يؤمن به أهله وجمتمعه.
 .71أبو داود ،السنة4714/18 ،؛ الترمذي ،القدر.5 ،
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يبق أحد عىل
فإذا استطعنا نحن املسلمني أداء واجبنا يف التبليغ والدعوة ،فلن َ
وجه األرض جاهلاً باحلق واحلقيقة .وهبذا الدافع انطلق الصحابة الكرام ليب ِّلغوا
دين اإلسالم يف أرجاء األرض عىل قلة إمكاناهتم ،فوصل اإلسالم يف مدة قصرية
إىل حدود الصني واهلند وإندونيسيا رش ًقا ،وشبه اجلزيرة اإليبريية (إسبانيا) غر ًبا،
والبلقان والقفاس شاملاً  ،وأواسط أفريقيا جنو ًبا.

وال شك أن مسؤولية َمن مل ُيب َّلغوا بدين اإلسالم أخف ،ولكنهم ُمك َّلفون باإليامن

باهلل وعدم الرشك به.
مِ
العال اإلسالمي ابن طفيل مؤل ًفا سماَّ ه (حي بن يقظان) وفيه يصف
وضع
وقد
َ
كب وحيدً ا عىل جزيرة إىل اإليامن باهلل تعاىل .واستوحى دانيال ديفو
كيف يصل ولدٌ رُ َ
روايته (روبنسون كروزو) من هذا املؤ َّلف.
كبريا ،ألن
تأثريا ً
أما اليوم فنجد أن تأثري الوالدَ ين واملجتمع عىل الفرد مل يعد ً

أيضا يف
وسائل التواصل احلديثة من إنرتنت وتلفاز وغريها صارت تُست َعمل ً
املجاالت اإلجيابية ،فعدد الذين يصلون إىل احلقيقة السامية ويعتنقون اإلسالم بعد
بحث عرب «اإلنرتنت» ليس بالعدد القليل.

فمثلاً كان شاب من هايتي التي تقع يف قارة أمريكا الشاملية يبحث عن حقوق

املرأة يف «اإلنرتنت» ،فصادف ترمجة إنكليزية إلحدى كتبنا ،فكان ذلك الكتاب

وسيلة هلدايته إىل اإلسالم ،ومحل اسم «داوود» .وثمة مئات من قصص اهلداية،

ولعل من أشهرها قصة حممد عيل ،ومالكوم أكس ،ويوسف إسالم وغريهم.

نجد اليوم مساجد للمسلمني يف أرجاء األرض ،وهذا يعني أن املجتمع أو الثقافة
أو األرسة ليست عائ ًقا أمام البحث عن احلقيقة وإجيادها.
وهنا ال بد أن نذكِّر باألمر اآليت :ينطلق اإلنسان أحيانًا يف سفر بح ًثا عن رزقه،

وقد يسافر إىل بلدان أخرى طل ًبا للعلم أو اللهو أو غايات أخرى.
إذن أال ينبغي لإلنسان أن يسعى للبحث عن الدين احلق؟
هل احلقيقة حمصورة يف جمتمعه ووالدَ يه؟

الحقيقة المطلقة والدِّ ين الحق
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عىل اإلنسان مهام كانت ظروفه أن يتفكر ويسأل األسئلة اآلتية ويسعى إلجياد

أجوبة عنها:

 ملاذا جاء إىل الدنيا؟ يف م ِلك َمن يعيش؟
ُ
 ملاذا يرى َّكل هذا القدر من جتليات العظمة يف هذا الكون؟

عىل اإلنسان أن جيد احلقيقة حيثام كان.

مسلمني ُمتَّق َيني،
أما الذين جاؤوا إىل هذه الدنيا يف جمتمع إسالمي ولوالدَ ين
َ
فعليهم أن يدركوا ِع َظم هذه النعمة ويعيشوا حياهتم شاكرين اهلل تعاىل عليها،
ِ
وداعينَ اهلل تعاىل للمؤمنني الذين يب ِّلغونه حقائق هذا الدين.
ونجد أحيانًا إنسانًا خيتار دين اإلسالم وهو يف جمتمع مسيحي أو بوذي ،ونجد

مسلماً يميس ملحدً ا مع أنه يعيش بجانب مسجد ،ونفهم من هذا أن اإلرادة الشخصية
تأثريا من الوسط املحيط يف موضوع اإليامن.
أشد ً
وهذا يعني أنه ال بد من تبليغ اإلسالم للقريب والبعيد بالتحيل بشخصية مثالية،

حتى هيتدي املحرومون من اهلداية...

أي ال بد من السعي الدؤوب لنكون وسيلة هلداية القلوب املحرومة من اهلداية

ِ
بذكر صفة اهلل تعاىل “اهلادي”.

نسأل اهلل تعاىل أن ال حيرمنا من اهلداية بلطفه وكرمه وجيعلنا وسيلة هلداية الناس.
آمني!

أسلوب التبليغ
يأمر اهلل تعاىل بالقول اللني أثناء تبليغ الدين كي هيتدي

الناس ،ويبينِّ يف كتابه الكريم أمهي َة هذا األمر بقوله:
ك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن َِة وج ِ
{ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ادلهُْ ْم
َ َ َ
َ َ ْ
ِ ِ
بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن} (النحل)125 :
وهذه املجادلة إنام هي لفتح أبواب القلوب للهداية.
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حاولنا يف هذا الكتاب أن نعرض ماهية الربوبية ،ومن أين نشأت ،وأسباهبا املادية

القراء إىل أمر
واملعنوية ،واألسئلة التي تطرحها لتحيري العقول .ونود هنا أن نن ِّبه َّ

مهم:

إن األساس يف العقيدة« :العمل ليس جز ًءا من اإليامن».
أي إن التقصري والذنوب والفرائض املرتوكة ِ
توقع الرضر الكبري عىل روحانية

املرء ،ولكنها ال ت ُِزيل اإليامن ،وال حتمله مبارشة إىل الكفر.

لكن املبالغة يف هذه الفكرة ،أي إذا سار املرء يف طريق «فرقة ا ُمل ِ
رجئة» التي
ُ
َ
ضرِ
تقول مثلاً « :العيش كغري املسلمني وارتكاب املعايص واملحرمات ال ُي ُّ باإليامن،
أيضا.
وبحسب املرء طهارة قلبه»،
فليعلم أن هذا الطريق طريق باطل ً
ْ
وال بد من إرشاد هؤالء الغافلني ،وإجياد أقرب طريق لتنوير قلوهبم باحلقائق
وهدايتهم ،فاإلبرة ْ ِ
أرضت باجلسم.
إن ُحقنَت يف غري الوريد الذاهب إىل القلب َّ

فسيدنا جعفر بن أيب طالب  tمثلاً حينام وجد الفرصة لتبليغ اإلسالم لنجايش
ِ
ب منه قراءة آيات من القرآن ،بحث عن طريق حيمله إىل اجلانب
احلبشة ،و ُطل َ

الروحاين ملخا َطبيه من النصارى ،فقرأ عليهم اآليات التي تذكر والدة سيدنا عيسى
روى أنه أسلم
تأثريا عظيماً  ،و ُي َ
من سورة مريم ،فأ َّثرت تلك اآليات يف النجايش ً
ساعتئذ أو بعد حني.

قادرا عىل قراءة آيات تُنذر الكافرين ،لكن هل كان سيؤ ِّثر هبا يف
وكان جعفر ً t
خما َطبيه؟
فهذا يعني أنه عىل أهل التبليغ التحيل بالبصرية ،فيب ِّلغوا انطال ًقا من نقطة مشرتكة

تدعو الناس للتفكر يف عظمة اخلالق وقدرته وإبداعه يف الكون.
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إن دحض َّ
كل فكرة تنكر احلق تعاىل علم ًّيا ودين ًّيا وفكر ًّيا واجب عىل كل

مسلم .لكن ينبغي جتنب استهداف شخصية الغافلني مبارشة ووصفهم بصفات

سيئة وحرشهم يف خانة مع َّينة .أي إن تفنيد أفكارهم اخلاطئة صواب ،أما حتقريهم

فليس من الصواب ،إذ ال يمكن أن ترشق شمس احلقيقة عىل القلوب باستفزاز

النفوس.

أي عىل الداعي أال يجُ رِب املخا َطب عىل قول« :إذا كان عدم عيش الدين ربوبية،

إذن أنا ربويب!»

فال بد من املداومة عىل اإلرشاد ،وااللتزام بالتدابري املعنوية ،والدعاء ،والتفاؤل.

ُعرض عليهم دعاية الربوبية جلهل
وال بد من احلذر لدى خماطبة الشباب الذين ت َ

منهم أو الذين إذا ُدعوا إىل العبادة والطاعة قالوا لغفلة منهم واتباع للهوى« :أنا

ربويب».

ينبغي لنا أن نُع ِّلم أمثال هؤالء حقيقة الربوبية ،وكيف أهنا إحلاد بقناع الربوبية.

ومن املعلوم أننا إذا تركنا سنوات الشباب بطاقاهتا من غري استفادة من هذه

الطاقات ،غدت ً
طيشا ورعونة .وال ننسى أنه قد يصدر من الشباب الذين خيالطون
الغافلني مثل هذه األلفاظ من غري تفكري ر ًّدا عىل أهاليهم وانطال ًقا من عاطفة ال

قصدً ا وعمدً ا .أي تكون أحواهلم تلك مؤقتة ال دائمة ،فإذا كانت هناك مبالغة يف الرد
عىل أحواهلم تلك ،باتت أحوالاً دائمة ،وكان ذلك غفل ًة من الداعي.
ويمكن هنا دعوهتم إىل التفكر والتأمل ،فالدعوة والتعليم يقتضيان الصرب

نجر النهر إىل قمة جبل أمامه ،ولكننا نستطيع أن نجعله يدور
والثبات .وال يمكن أن َّ
حول ذلك اجلبل .وقد يكون هذا الطريق طويلاً ملي ًئا بالصعوبات واملشقات ،ولكنه
يوصلنا إىل النتيجة املطلوبة والغاية املنشودة.

سامع كلامت
قد يستثقل املرء ذو اإليامن الراسخ الذي عاش يف جمتمع مسلم
َ

اإلنكار ،ولكن ينبغي له أال ينسى أن نبينا الكريم أسوتنا احلسنة قد دعا الناس إىل
اإليامن طوال حياته .فقد خاطب املرشكني واجلاهلني ودعاهم لإليامن يف موسم احلج
واملسجد احلرام ويف الطائف التي عانى فيها الكثري .ب َّلغهم اإلسال َم ،وقرأ عليهم
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آيات من القرآن ،ودعاهم للتفكر ،وبينَّ هلم كيف تعود احلياة يف الربيع بعد الشتاء
مثالاً للبعث بعد املوت للذين أنكروا اآلخرة ،وب َّل َغهم بأقواله وأفعاله وأحواله كلها.
فإذا اعتصمنا بحبل اإلسالم بإخالص وتقوى وحمبة ،استطعنا -بإذن اهلل -أن

نشعل قنديل املحبة يف قلوب أوالدنا وطالبنا وخماطبينا.

إن اإليامن عمل القلب ،فال يكفي اإليضاح العقيل واملنطقي وحده لتنوير القلوب.

ُي َ
سأل شبابنا اليوم أسئلة حتيرِّ العقول وتعكر صفو األذهان.

حترك الضمري وحتيي املشاعر:
ونحن علينا أن نسأل أسئلة معنوية ِّ

أسئلة تنتظر اإلجابة

 -هل تشعر أنك خمتلف عن املخلوقات األخرى حني تنظر إىل هذا الكون

الفسيح؟

سمى
 -أال تشعر يف قلبك بأي شك حول كذبة أن هذا املخلوق العجيب الذي ُي َّ

باإلنسان ليس إال نتيجة مليارات من سلسلة من املصادفات؟

 -هل تقبل قل ًبا بأن الذي يميز اإلنسان عن غريه من املخلوقات تطوره احليوي

والذهني؟

 -هل تتفكر يف هذه احلياة؟ أال خيطر يف عقلك رضورة أن يكون ملجيئك إىل هذه

الدنيا ورحيلك عنها سبب وغاية؟ هل كل يشء حمض مصادفة؟

نحوا من مخسة أو ستة ماليني ،ووصل
 -كان عدد سكان األرض قبل ألف سنة ً

هذا العدد إىل مليار ونصف سنة  ،1915أما اليوم فبلغ  7مليارات .وثمة خملوقات

ُرزق من
كثرية ال ُت َعدُّ وال تحُصىَ  .وكل هذه املخلوقات حتتاج إىل الرزق ،وكلها ت َ
فمن يرزق مليارات املخلوقات رز ًقا مقسو ًما عىل اختالف أنواعها
غري تأخريَ .
وحاجاهتا؟ أال ينبغي التدبر يف هذا األمر بعقل منصف؟
 ُي ِكرم اهلل تعاىل خملوقاته كل فصل وف ًقا للجغرافية التي يعيشون فيها .فال

املتجمدَ ين أو خط االستواء أو الصحراء جوعى .فيخلق يف
يرتك الذين يف القط َبني
ِّ
ِ
ثامرا أخرى مثل الربتقال الذي
ثامرا مثل البطيخ تُذهب العطش ،ويف الشتاء ً
الصيف ً
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حيتوي عىل الفيتامني (يس .)C/أفال ينبغي التفكر يف احلكمة من هذا األمر وشكر
اهلل عىل هذه النعمة؟

رتا ،فيصبح الرتاب كالغطاء
 تَأ َّم ِل الثلوج! تبلغ سامكة الثلج نصف مرت أو م ًفمن الذي حيفظ تلك
احلامي ملخلوقات كثرية .وعندما يذوب الثلج ،ال نرى جي ًفاَ .

املخلوقات بغطاء خاص؟

 إن الثلج بلونه األبيض ي ِدخل الفرح يف القلوب مثل األزهار البيضاء ،لكن
ُ

ماذا لو كان لونه أسود كالقطران أو أمحر كالدم ،أما كان ُيقيس القلب؟

وأثر َمن هذا السبب
أثر َمن
ُ
األساس يف هذا اخللق العظيم والنظام الدقيق؟ ُ
ُ -

الذي سماَّ ه العلامء «املبدأ اإلنساين»؟
مثلاً ؛

فكرت ملاذا نسبة اآلزوت  %77واألوكسجني  %21يف اهلواء؟
 هلَ

 -هل ترى أحدً ا يسري حاملاً إسطوانة أوكسجني خو ًفا من أن ينعدم األوكسجني

أو يقل يف أي حلظة؟

 -أليست الثقة بعدم نقص األوكسجني لدى املنكرين ثق ًة بالقدرة اإلهلية؟

العال قبل أن تأيت إىل الدنيا؟ وإنك سائر اآلن إىل مَ
 هل كان لديك علم هبذا مَعال

القرب وليس لديك أي علم به ،فكيف ستكون فيه؟ ماذا لو ذهبت إليه من غري إعداد

له؟ كيف ستكون؟

 لو ُم ِّث َلت مرسح َّيتان خمتلفتان م ًعا عىل املرسح نفسه الختلطتا ،لكن انظرمَ
العال هذا! ثمة مليارات من املرسحيات تمُ َّثل يف الوقت نفسه ،فال جتد
إىل مرسح

اختال ًطا بينها .كيف حيدث هذا؟ هل فكَّرت هبذا من قبل؟
حلاسبت ِ
عاملك عىل أصغر خطأ يرتكبه! أف َلن يسألك
رب عمل،
َ
 لو َكنت َّ
صاحب القدرة املطلقة الذي خلقك من عدم عن عمرك والنِّعم التي أكرمك هبا؟
ك َف َس َّو َ
اك َف َعدَ َل َ
ك ا ْلك َِريمِ .ا َّل ِذي َخ َل َق َ
ان َما غ ََّر َك بِ َر ِّب َ
ي
{ َيا َأ هُّ َيا الإْ ِ ن َْس ُ
ك .يِف َأ ِّ
ص ٍ
72
اء َر َّك َب َ
ك}
ُ َ
ورة َما َش َ
 .72االنفطار.8-6 :
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 إنك تقرأ وتطلب العلم ،لكن هل تعلم العلم األسايس؟ هل يطمئن قلبكبالعلم الذي ال يخُ رِبك بمعنى وجودك وغايته يف هذه احلياة؟ هل تعلم أن العلم
اس ِم َر ِّب َ
ك ا َّل ِذي َخ َل َق}  73فتقرأ عظمته تعاىل،
األسايس أن تفهم أمر اهلل تعاىل{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
شاكرا إياه عىل نعمه؟ هل تطلب مثل هذا العلم؟
وتعرفه قل ًبا ،وتعيش حياتك
ً

 هل ثمة ثقافة أعظم وأسلم من ثقافة اإلسالم وأكثر منها شمولاً ؟ هل يوجدنظام آخر ين ِّظم كل جمال من احلياة مثل اإلسالم؟
 ما املوت؟ ما الفناء؟ بامذا ختربك الربوبية عن املوت وعماَّ بعده؟ ال أحد يستطيعأن خيربك عن املوت وما وراءه إال اهللُ مِ
عال ُ الغيب ،واألنبيا ُء الذين أطلعهم اهلل تعاىل

عىل قسم من الغيب.

 هل ينبغي أن ُي َاحلق يو ًما ما؟ ما رأيك؟
رتك الظلم بال جزاء؟ أم ينبغي أن يحُ َ ق ُّ

نظري؟ هل ثمة أدلة
أمر
ٌّ
 أليس ادعاء أن العقل هيدي اإلنسان يف طريقه دائماً ٌعىل ذلك؟ هل أعان أرسطو عق ُله أمام ضغوطات اإلسكندر؟ هل استطاع العقالء
الذين اخرتعوا القنبلة الذرية أن حيموها من الوقوع يف يد الظاملني الذين رموها عىل

األبرياء؟

 هل قرأت سرية الفالسفة؟ هل تعلم أن حياة أكثر هؤالء العقالء الذين يدَّ عونمَ
العال حيا ٌة مليئة بالقبائح والتناقضات والفسق وحماوالت
وضعهم لنظام هلذا
االنتحار واجلرائم؟ كيف يفيد ٌ
عقل ال ينفع نفسه اإلنساني َة؟

 -متى تدرك أن العقل آلة للخري والرش ،أي إنه كالسيف ذي حدَّ ين؟

 تفكَّر يف أساس األخالق! هل يمكن أن تكون أخالق من غري الدِّ ين احلق؟ -هل يستطيع الناس أن يجُ ِمعوا عىل األخالق القائمة عىل العقل؟ ماذا ينفع

أخالقي ال ُي َّت َفق عليه؟
الناس نظا ٌم
َ
ٌ

مجيع أنواع الرشور
 -ملاذا أباح الرأسامليون الذين وعدوا الناس بالرفاه والطمأنينة َ

قائلني« :دعه يعمل ،دعه يمر» ،وأطلقوا العنان يف الوقت نفسه لنظام «الكارتل»

الذي يمص دماء الناس؟
 .73العلق.1 :
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 أين الرفاه والرخاء والسعادة التي وعدَ ت الرأساملية هبا؟ ليس هناك إال حفنةمن الناس يعيشون يف الرخاء والثراء ،أما الباقون فترُ ِ كوا يف مهب الرياح.
أي ضمري هذا الذي اسو َّد حتى صار كسواد القطران!

أساسا واعدين الناس باملساواة ،وأقاموا حكمهم عىل
 انطلق الشيوعيونً
مجاجم ماليني من البرش .فلامذا أطلقوا العنان ألتباع حزهبم فقط يف هناية املطاف؟
 -هل لدى الناس أي أمل -ولو كان قليلاً  -بالرأساملية أو الشيوعية؟

 -هل ثمة نظام غري اإلسالم ينقل املال من األغنياء إىل الفقراء بالزكاة واإلنفاق

إجبارا
والصدقة والوقف والكفارة وغريها من العبادات والواجبات وليس ذلك
ً

وإكراها بل جز ًءا من العبودية هلل تعاىل؟
ً

 إن عملية اإلجهاض أمر مباح وف ًقا لكثري من العقول التي ال حيكمها ضمريواع ،ووف ًقا ألنظمة قائمة عىل العقالنية! ال بل إهنا حق ونوع من احلر َّيات! وما هذا
إال أخالق العقل الذي يرى اجلريمة ح ًّقا...

هل ترىض أن ُيقتَل جنني ينبض قلبه ألن أمه ال تريده؟ هل يرتاح ضمريك ملثل

كنت لرتىض؟
أنت ذلك اجلنني ،فهل َ
كنت َ
هذه اجلريمة؟ لو َ

ويمهد الطريق ال بل حيض عىل الشذوذ
إن هذا العقل عقل جيتث جذور األرسة،
ِّ

اجلنيس املخالف للفطرة باسم احلرية.

 ويف جملس األمن نجد أن مخس دول هلا حق النقض وتستطيع به أن حتميالظلم ْ
يصب يف مصاحلها .وإدارات هذه الدول قائمة عىل املادية أو الرأساملية
إن كان
ُّ
أو االشرتاكية.

هل ترى مستقبل مَ
العال أفضل بوجود اإلحلاد والربوبية والرأساملية والعلامنية؟

 أليس كل ما نجده من خراب ال سيام يف الطبيعة ،وانقراض الكائنات احليةوأسلحة الدمار الشامل والظلم واالستعامر نتيج ًة لنظام قائم عىل العقل والعلم؟

 ما احلل الذي حيفظ العقل من اجلنون والوحشية؟سكرتِه يف التكنولوجيا والقوة املادية عىل أساس
 إذا أردت أن تق ِّيم الغرب قبل َقيم األرسة واإلنسانية ،فهل تستطيع أن تذكر جان ًبا تتمنى أن نحاكيه فيه؟
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 -هل إنسان األمس أكثر سعادة أم إنسان اليوم عىل الرغم من الرفاه والرخاء

حتولت إىل بلدان حزن وأسى
والراحة؟ نعم عىل الرغم من كل ذلك نجد بلدانًا َّ

وأناسا غرباء أرسى يف قبضة الضامئر التي أصاهبا العمى والصمم!
ً

 -هل يرتاح ضمريك بوصفك إنسانًا أمام الظلم الذي ُيرتكَب اليوم يف سوريا

وفلسطني واليمن وميانامر؟ أال يؤنبك ضمريك؟

 -ال بد أنك تعلم ما معنى حادثة مرور أو زلزال أو املط َّبات يف الطائرة أو غريها

من األحداث التي تبعث اخلوف ...فكيف وجدت اخلوف يف مثل هذه األحوال؟
شعرت بميلك إىل اللجوء أو التوسل إىل موجود قادر عىل كل يشء؟
هل
َ
 -هل تعي فكر َة وجود أهوال بعد املوت؟

 -فكِّر بأوالئك الذين جيعلونك يف غفلة وضالل يف موضوع الدين والعقيدة،

هل سينفعونك بيشء حني ترتعد فرائصك؟

َ -من عليك أن تسمع يف موضوع الغيب؟

 -لقد رحل نبينا الكريم  rإىل الرفيق األعىل عام 632م ،لكنه ترك لنا أحاديث

تصور واقعنا اليوم .فهل من املنطق أن تنكر أقوال مثل هذا الرجل عن
رشيفة كأهنا ِّ
اآلخرة؟

 -ال تستوي التفاحة الناضجة والتفاحة املتع ِّفنة ،وإذا قلت إهنام سيان ،فقد

املحرفة ودين اإلسالم احلق الذي
وقعت يف خطأ منطقي .فبأي منطق تضع األديان َّ
مل يتعرض للتحريف يف كفة واحدة؟

 -هل أنت واثق من أن لديك العلم الكايف عن اإلسالم؟

 -هل من الصواب أن تقتنع بمسألة قبل أن يكون لديك العلم الصحيح هبا؟

 -تدعي أن لديك العلم ،لكن ما مصادر علمك؟ هل جتد العلم احلقيقي يف

تشوه اإلسالم؟
مصادر ِّ

•يا َمن تقول إنك ربويب:
 -هل فكَّرت باخللود؟

 -اخللود يف اجلنة أم اخللود يف النار؟
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 -هل من املنطق أن تد ِّمر آخرتك األبدية طل ًبا للمتعة أليام يف الدنيا؟

 هل تعلم أن العبادات التي يأمرنا اهلل تعاىل هبا يف الدنيا هي كلها لصاحلنا؟ -حينام خيتار الطالب فِر َعه يف اجلامعة ،يفكِّر طويلاً ويتساءل« :هل اخرتت الفرع

الصحيح يا ترى؟» فهل أنت واثق من أنك فكَّرت التفكري الكايف حني اخرتت ما

يتعلق بحياتك األبدية؟ أم إنك تتبع األكثرية؟

 هل يقنعك عقلك بأن اإلنسان مرتوك ُسدى يف هذا التوازن الطبيعي املعظممن الذرات إىل املجرات ويف هذا الكون الذي مل يخُ َلق فيه يشء إال حلكمة؟

 لو أن النِّ َعم واملخلوقات التي َّسخرها اهلل تعاىل خلدمتنا كي نستفيد منها ونتفكر
ت ُِركَت سدى ُ
وخ ِل َقت عب ًثا ،فهل تساءلت كيف سيضطرب هذا النظام الدقيق يف
استطعت وال غريك من املخلوقات احلياة عىل هذه
الكون؟ لو كان األمر كذلك ملا
َ
ولقضت املخلوقات بعضها عىل بعض ،وحتول الكون إىل خراب .ولكن
األرض،
َ

انظر وتأمل كيف يسري هذا الكون يف انسجام دقيق...

َ
يضريك لو أنك تتأمل قول اهلل تعاىل:
 ماذا74
َ
ون}
{أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن اََّم َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا اَل ت ُْر َج ُع َ

َ -من يستطيع أن يدَّ عي أن اهلل تعاىل مل يتدخل يف الكون بعد خلقه؟ هل لديه

حجة وبرهان عىل ذلك؟

 ْفمن الذي وضع هذه
إن َ
قلت إنه هناك حياة قائمة عىل قوانني الفيزياءَ ،
القوانني؟ هل أثبت العلم مجيع القوانني الفيزيائية حتى يدَّ عي أن مجيع احلوادث يف

الكون جتري يف إطار تلك القوانني؟

أمورا ال يمكن تقنينها وال تتضح عىل أساس
 -إن فيزياء الكم تعلم أن هناك ً

السبب والنتيجة ،فهل ادعاء أن اهلل تعاىل ال يتدخل يف الكون ادعاء سليم؟

 -أال ترى تدخل القدر اإلهلي يف األحداث االجتامعية التي ال تقوم عىل قوانني

الفيزياء ،ويف سرية حياتك ،ويف تاريخ املجتمعات؟

ُوضع يف حرضة ربك إلنكارك إياه ،وتكذيبك أنبياءه
عذرا حني ت َ
 -هل ستجد ً

 .74المؤمنون.115 :
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ورسله ،وهجرك كتابه؟

َ
َ
وعدك
أمرك اهلل تعاىل هبا يف هذا العمر القصري وقد
 -هل تستكثر الواجبات التي

بجنة عرضها الساموات واألرض؟

واسع لتجد اإلجابة عنها!
تفكَّر وتد َّبر يف هذه األسئلة التي ُط ِر َحت هنا،
َ

فهذي األسئلة هي األسئلة ا ُمل َّتوقع أن جتيب عنهاْ .
أسكت نفسك وو َّليت
إن
َّ

حي ،فستعلم يقينًا أن الدِّ ي َن احلق
وجهك شطر مرضاة ربك بقلب سليم وضمري ٍّ

يرشح صدورنا ،وستزول الوساوس ويطمئن قلبك.
والسالم عىل َمن اتَّبع اهلدى...

خامتة

َمن يستطيع أن حيجب نور الشمس؟

َّ
إن م َثل امللحد والربويب كم َثل َمن ال يرى الشمس يف رائعة
النهار .وم َثل الغافل كم َثل السفينة التي ُكسرِ مقودها وسط
البحر فام عادت تدري يف أي دوامة هي هالكة.
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خامتة

َمن يستطيع أن حيجب نور الشمس؟

إن أبسط حقيقة يفهمها املرء بصورة صحيحة بعد النظر إىل جوانبها كافها .أما أن

ينظر إىل بضعة جوانب من حقيقة هلا مئة جانب ثم يدَّ عي فهمهام وإدراكها واستيعاهبا
فيصدر األحكام والقرارات ،فام ذلك إال ُبعد عن احلقيقة ذاهتا وخداع لنفسه ،ثم تراه
يبحث عن الطمأنينة والراحة والسكينة واملستقبل الواعد يف هذه اخلدعة الكربى.
وهنا تكمن متاهات اإلحلاد والربوبية و ُعقدمها ومكرمها.

إن حماولة حجب احلقيقة الساطعة سطوع الشمس يف كبد السامء محاقة كبرية

وإشباع أهواء النفس واالقتصار عىل
إنكار اجلوانب الكثرية للحقيقة املطلقة
هدفها
ُ
ُ
ما ينفع غفلة الغافلني.

َمن يستطيع أن حيجب نور الشمس؟

فام بالك بآيات اهلل تعاىل وحقائقه التي هي أوضح من الشمس.

وقد عرض املعامري العثامين سنان يف مسجد (سليمية) هذه احلقيقة بلسان نفهمه.
فعندما ننظر إىل هذا املسجد من الطريق املمتد إليه ،نرى له مئذنتَني ،ولكننا حينام

ننظر إليه من جانب آخر ،نرى أربعة مآذان.

إن النظر ال يكفي ليدرك اإلنسان احلقيقة عىل الوجه املطلوب ما مل ينظر إليها من
جوانب خمتلفة .أي َّ
أسلم طريقة لفهم مسألة ليس تقليل جوانب النظر فيها ،بل
إن
َ

زيادهتا.

ففرويد وأمثاله من الفالسفة مثلاً أخذوا جان ًبا واحدً ا من جوانب احلياة وأطلقوا
وأض ُّلوا.
فض ُّلوا َ
أحكامهم بحرص احلياة يف هذا اجلانب ،وجتاهلوا حقائق كثريةَ ،
لذلك نجد أن كل مسألة يدرسوهنا باالقتصار عىل جانب واحد تقودهم إىل الضالل

ال إىل الفهم واالستيعاب.
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لكن الفكر اإلسالمي ليس هبذه الصورة ،ألن اإلسالم حييط بكل حقيقة وجمال

يف احلياة ،فيكون وسيلة بذلك إىل النجاة والفالح يف الدنيا واآلخرة.
إلن جتاهل احلقائق وتبديلها باخلياالت واألوهام ال ِ
يوصل املرء إىل أي حقيقة،

بل خينقه يف اجلانب الذي حرص نفسه فيه فيقع يف اخلرسان املبني.

لذلك عىل املرء أن ينظر إىل كل جانب أثناء حساباته ،فتجاهل اجلوانب األخرى

يف احلسابات يعني اإلفالس ،أي إفالس العقل واحلياة واحلارض والغد ،إفالس يشبه
االنتحار ،وليس املذنب هنا إال املرء نفسه ال غريه.

متا ًما كإفالس التاجر الذي يتجاهل أرقا ًما كثرية أثناء حساباته.

ومن أجل ذلك جتد أن أشد امللحدين والربوب ِّيني ال ينطلقون بنا ًء عىل أفكارهم
كب يف سبيل الربح،
الشخصية يف التجارة ،بل تراهم ال هيملون أي حساب ص ُغ َر أو رُ

وكذلك يفعلون يف الطب.

فمثلاً يسعون للكشف عن سبب مرض املريض قبل أي يشء ،وإال كان

تشخيصهم خاط ًئا ولن يقدموا العالج للمريض .فهم إذن يبحثون عن السبب
وجيدونه وخيربون املريض به ،ثم خيربونه بأن التعايف يكون بسبب هذا العالج أو
ويوضحونه ،حتى لو كانت بثر ًة
ذلك بحجج وبراهني .أي إهنم ُيصرِ ُّ ون عىل السبب
ِّ
صغري ًة يف اجلسم.
ولكنهم مع األسف بعد كل هذا الرتكيز عىل السبب يدَّ عون أن وجود

ُسمى محاقتهم
الكون واإلنسان الذي ُيعدُّ أرشف املخلوقات بغري سبب ،فامذا ت َّ

هذه؟

فهذه املشاهد البعيدة عن العقل واملنطق لدى الغافلني الذين يسعون للرتقي

باحلسابات ما هي إال نتاج سعيهم للهروب من املسؤوليات يف الدنيا.

وال يفكِّرون بام ستؤول إليه الدنيا وهم أنفسهم حني هيرب اإلنسان من
املسؤوليات التي ك َّلفه اهلل تعاىل هبا.
ِ
ُشاهد.
والتاريخ البرشي بني أيدينا ،فيه أمثلة كثرية
ُشاهد وست َ
شوهدَ ت وت َ
واحلقيقة الثابتة التي ال تتغري واضح ٌة وضوح الشمس:

مقدمة
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حينام يضع اإلنسان أوامر اهلل تعاىل عن ظهره ويتهرب منها ،فإنه جيد نفسه وسط

مصائب وكوارث ومشقات .فالظلم واجلور والقتل واإلبادات اجلامعية وغريها مما
يندى له اجلبني نتيج ُة هذه الغفلة .وال يبقى هناك أمن وال طمأنينة يف مَ
العال بسبب
ويعم الفساد واخلراب ،ويصري الناس إىل أسوء حال ،وال تُطاق
هذه احلامقة...
ُّ
احلياة ،وتفيض رحلة اخللود إىل عذاب شديد.
ولكن عندما يعي اإلنسان أوامر اهلل تعاىل كام ينبغي ويؤدهيا ،تغدو أشد مصائب

هذه احلياة الفانية ه ِّينة ،وتفيض رحلة اخللود إىل اجلنة.

فجوهر املسألة أن يرى اإلنسان احلقيقة الكربى القائمة من األزل إىل األبد

بجميع جوانبها ،ويدركها كام ينبغي.

أي يعي احلقيقة األبدية بالتفكر والتدبر فيسأل نفسه« :ملاذا ُخ ِلقت؟ ومن أين
جئت وإىل أين املصري؟ وملاذا؟ وماذا ُأ ِعدُّ لتقلبات احلياة وكيف ينبغي أن ُأ ِعدَّ هلا؟
ُ
وبامذا أنجو؟».

وينبغي له أال جيهل لطف اهلل تعاىل ونعمه فيجحد ،وال يقع يف فخ األسئلة القائمة

عىل املنطق األعوج.

وال بد أن يعلم أنه ليس لدى امللحدين والربوب ِّيني إال أسئلة غري منطقية ال ترى

األمور إال من جانب واحد ،وأهنم يرون اإلبداع بغري مبدع ،ويفرتضون أن أفضل

أشكال اإلتقان بال متقن ،ويظنون األسباب بال ُمس ِّبب.

إن أولئك الغافلني جيولون يف متاهات العقل ،وكأنه ليس لتلك األسئلة

أجوبة ،فريون أنفسهم عىل حق .وهم يف الواقع ال يفهمون حتى أوضح اإلجابات
َ
العيش يف جهل وإنكار يمنحهم حق التهرب من
ويفضلون -ولو كانوا عالمِني-
ِّ
املسؤوليات كام يدعون.

ولذلك تراهم يف ضالل أمام املسائل العظيمة واليقينيات الكربى عىل الرغم من

أهنا ُهت ُّمهم وتؤثر يف مصريهم .وليس ذلك إال ليعيشوا يف هذه احلياة الدنيا هاربني
من حتمل املسؤوليات ،أي يعيشوا حياة هلو ومتعة ال تليق باإلنسان ،فيقولون مثلاً :
«ملاذا يمتحننا اهلل إذا كان يعلم أننا سندخل اجلنة أو النار؟»
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وينسون حني يطرحون هذا السؤال أهنم خيضعون المتحان تلو امتحان

لسنوات طويلة من أجل نيل شهادة عىل ورقة! إهنم يقبلون هذا االمتحان

الدنيوي ألهنم يدركون أن الكسول سريسب واملجتهد سينجح ،ثم حينام يريدون
أن يو ِّظفوا أحدً ا ،يسألونه عن شهادته التي يناهلا بنجاحه يف امتحانات كثريةْ ،
فإن
مل تكن لديه شهادة ،مل ينظروا إليه.

فأي محاقة أشد من اعرتاض اإلنسان الذي يريد أن يقيم نظا ًما يف الدنيا بنا ًء عىل

هذا األمر وذلك ،ثم يعرتض عىل امتحان ربه إياه وختيريه بني اجلنة والنار بنا ًء عىل

هذا االمتحان؟

َ
اخلطأ يف النظام الذي وضعه اهلل يف احلياة وهو يعطي
بأي منطق جيد هذا اإلنسان

هذا وحيرم ذلك بنا ًء عىل نظام امتحان وشهادات؟

َّ
إن م َثل امللحد والربويب كم َثل َمن ال يرى الشمس يف رائعة النهار .وم َثل الغافل
كم َثل السفينة التي ُكسرِ مقودها وسط البحر فام عادت تدري يف أي دوامة هي هالكة.
ونور قلوبنا بأنوار
اللهم ال جتعلنا من الذين عم َيت أبصارهم عن رؤية احلقائقِّ ،

القرآن واإليامن!
آمني!

جواب منطقي يدعو َمن ال يعقل للتفكر والتدبر:

ِ
ٍ
ِ
َ
ينَ .و َض َر َب
{أ َو َل ْم َي َر الإْ ِ ن َْس ُ
يم ُمبِ ٌ
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه م ْن ُن ْط َفة َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمُ .ق ْل ُي ْحيِ َيها ا َّل ِذي
َلنَا َم َث اًل َونَس َي َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن ُي ْح ِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
ِ
ٍ
يم} (يس)79-77 :
َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ

حتذير ر َّباين للمنكرين:
َ
{أ مَل ْ َي ُ
َان َع َل َق ًة َفخَ َل َق َف َس َّوىَ .ف َج َع َل ِمنْ ُه
ك ُن ْط َف ًة ِم ْن َمن ِ ٍّي ُي ْمنَىُ .ث َّم ك َ
الذكَر و أْالُ ْن َثىَ .أ َليس َذلِ َ ِ
ييِ َي المَْ ْوتَى} (القيامة)40-37 :
ْ َ
الز َّْو َجينْ ِ َّ َ َ
ك بِ َقاد ٍر َع ىَل َأ ْن حُ ْ
يقول اهلل تعاىل مبينًا قدرته:
ِ
ِ
َ
ي َبنَا َن ُه}
ب الإْ ِ ن َْس ُ
ين َع ىَل َأ ْن ن َُس ِّو َ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ع َظ َام ُهَ .ب ىَل َقاد ِر َ
ي َس ُ
{أ حَ ْ

(القيامة)4-3 :

والبنان هنا طرف اإلصبع .ويف طرف اإلصبع إبداع البصامت .فاهلل

تعاىل خيرب عباده عن هذا اإلبداع قبل  1400سنة ،أي قبل  1400سنة من
اكتشاف اإلنسان لعلم بصامت األصابع.

وليست هذه املعجزة إال واحدة من معجزات ال حتىص ذكرها القرآن

الكريم!

