تجريد التوحيد
من شوائب الفكر وعقائد التقليد

عبد الغين العمري
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إهــداء
إىل األخ األكرب :العارف ابهلل حممد بن الطاهر اإلدريسي احلسين ،الذي كان
يتمىن أن يكتب يف هذا املوضوع؛ رمحه هللا ،وجزاه خريا.
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يف القرون األخرية كثر الكالم عن التوحيد يف األمة اإلسالمية ،إىل احلد الذي
جعل كثريا من أبنائها يراجعون أنفسهم وأهليهم فيه؛ واضعني له معايري ختتلف
حبسب التوجه املذهيب العقدي والسياسي .وقد أحدث التفتيش يف العقائد عند
عموم الناس خوفا ،جعل جتار الدين يستولون (أو على األقل راموا االستيالء) على
اخلطاب الديين داخليا وخارجيا ،مبا خيدم أغراضهم الشخصية وأغراض "اجلهات"
اليت يتبعون هلا.
ومل يتفطن كثري من الناس ،إىل أن تناول مسألة التوحيد هبذه الطريقة ،أمر
مستحدث يف األمة؛ وإن كان مثريوها يعملون إبصرار على إلصاقها بسلف األمة
إلصاقا .ودليلنا على هذا ،هو ما كان الصحابة عليه رضي هللا عنهم .فهم كانوا ال
مييزون بني الناس إال ابإلسالم؛ فيقولون :هذا مسلم ،وهذا مشرك أو كافر .وكانوا ال
مييزون بني املسلمني حبسب ما يعطيه الظاهر ،إال بني من هو حسن اإلسالم وبني
سواه ممن يتهاون يف أداء الواجبات ،أو يتجرأ على ارتكاب احملرمات.
ولقد سارت األمة على هذه املعاملة عقودا عديدة ،ال يُتهم فيها مسلم يف
دينه ،إىل أن جاء اخلوارج الذين ك ّفروا عليّا عليه السالم وشيعته ،كما كانوا قد ك ّفروا
معاوية ومن معه .كل ذلك بفهم فاسد يف أصول الدين ،وجتاوز ملرتبة العلماء
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الرابنيني ،اليت ما كان أحد يف ذلك الزمان يعدل عليّا فيها .فظهرت بدعة التكفري يف
األمة ،وصارت مطية لكل طامع يف نيل غرضه ،وإن سالت يف سبيل ذلك الدماء.
وقد بقي الفكر اخلارجي يف األمة ،يظهر وخيتفي حبسب اخلصوصيات اليت
متيّز العصور والقوميات؛ وإن كان الغالب من الناحية العلمية على األقل ،حتري
السنة وإبقاء األحكام حتت سقف املقاصد الشرعية األصلية .فكانت األمة رغم كل
ّ

الفنت اليت اعرتضتها ،ال تلبث أن تعود إىل حال االعتدال ،الذي حافظ على وحدهتا
جغرافيا وعقداي.
فأما من الناحية اجلغرافية ،فكانت األمة ما تلبث أن تستعيد األقاليم اليت
كانت أتخذها منها األمم األخرى كالرومان والتتار وغريهم؛ وأما من الناحية
العقدية ،فباستثناء غالة الشيعة والفرق الباطنية ،فإن األمة كانت على عقيدة
اإلسالم البسيطة الواضحة ،وإن اختلفت من حيث املذاهب الفقهية .نعم ،مل يكن
الفهم دائما صحيحا ،وال اإلدراك اتما ،حىت تُتجاوز أسباب االختالف ،عن قصد
أو عن غري قصد ،من الفاعلني على الساحتني العلمية والسياسية خصوصا؛ ولكن
مع ذلك كله ،فإن األمة كانت يف عمومها على خري.
وإن كان أتويل اخلوارج الفاسد ،وعدم ضبطهم لقواعد العلم ،سببا يف فساد
رأيهم واتباع أهوائهم (فإن هذا أمر حيدث مع األفراد واجلماعات ،قلوا أم كثروا)؛
ولكن الطامة ،هي ما حدث مع ابن تيمية ،الذي أعاد صياغة الدين كله بناء على
سقيم فهمه ،مرتِّّبا عليه إميان العباد وكفرهم .واختذ من قضية التوحيد العقلي حبسب
إدراكه ،حمورا يدور عليه مذهبه الذي خيالف أصل الدين عند السلف واخللف معا.
فدخل الفكر اخلارجي مرحلة التأسيس والتأصيل ،اليت ستكون أخطر املراحل على
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الدين بال منازع .مث جاء بعده بقرون ابن عبد الوهاب الذي أخرج هذا املذهب إىل
العمل ،ابإلكراه ،عند تزوجيه (املذهب) ابلسلطان الذي أمده ابلقوة الالزمة لفرضه
على الناس يف بلده.
ولقد رأينا نتائج ظهور هذا املذهب ،تفرقة بني املسلمني ،وفتحا ألبواب األمة
أمام أعدائها من كل صنف ودين؛ وما رأينا له توقريا للدين ،وال عمال على خدمة
املسلمني ،كما يُراد له أن يُعرف يف أوهام املتومهني.
ونبني خمالفته لعلم سلف
سنبني فساد مبىن هذا املعتقدّ ،
وحنن -إبذن هللاّ -
األمة وعملهم ،يف مسألة التوحيد على اخلصوص ،مبا ال يدع شكا لدى املنصف؛
كما سنعرض إىل ما خيالف احلق من عقائد بعض الفرق األخرى من غري املتسلفة،
من أجل اإلحاطة مبسألة التوحيد ،على قدر ما يسمح به الوقت .وهللا وحده
املستعان.
جرادة يف 16 :شعبان 1435هـ\املوافق لـ 14:يونيو .2014
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الباب األول
التوحيد الشرعي
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معىن التوحيد

 .1املعىن اللغوي:
صيغة "تفعيل" ،تدل على اجلعل والتصيري؛ فالتوحيد هو جعل الكثري واحدا،
والتكثري هو جعل الواحد كثريا؛ والتقومي هو جعل املعوج قائما ،وهكذا ...وهذا
املعىن اللغوي أساس للمعىن الشرعي.
 .2املعىن الشرعي:
هو ختصيص هللا بنسبة األلوهية سبحانه ،دون سواه؛ وقد قلنا بتخصيص
النسبة ،ألهنا اثبتة سواء أأقر هبا العبد أم مل يقر؛ لكن اإلقرار وعدمه إمنا يعود أثرمها
على العبد وحده ،من كونه موافقا ملا هو األمر عليه أو خمالفا.
وأما لفظ "التوحيد" ،فلم يرد يف القرآن وال مرة واحدة ،ووروده يف احلديث ال
يتناسب ومركزيته العقدية عند من اختذوه معيارا؛ مما يدل على أن "التوحيد" ليس
مصطلحا شرعيا اثبتا ابملعىن الذي يراد له ،وإمنا هو مصطلح علمي مستحدث من
قِّبل الفقهاء ،كما استُحدث مصطلح الفقه ومصطلح احلديث ومصطلح العقيدة،
وغريها ...وأما ورود لفظ التوحيد يف احلديث ،فقد جاء مبعناه اللغوي فحسب.
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ومن األحاديث اليت ورد فيها لفظ التوحيد:
• عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :ملا بعث النيب صلى هللا عليه وسلم معاذ بن
َّك تَـ ْق َدم َعلَى قَـوٍم ِّمن أ َْه ِّل الْ ِّكتَ ِّ
اب ،فَـ ْليَ ُك ْن
جبل إىل حنو أهل اليمن قال له« :إِّن َ ُ
ْ ْ
ِّ
َخِّ ِْبُه ْم أ َّ
ض
َن َّ
وه ْم إِّ َىل أَ ْن يـُ َو ِّّح ُدوا َّ
اَّللَ تَـ َع َاىل؛ فَِّإ َذا َعَرفُوا َذل َ
ك ،فَأ ْ
أ ََّو َل َما تَ ْدعُ ُ
اَّللَ قَ ْد فَـَر َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َخِّ ِْبُه ْم أ َّ
ض َعلَْي ِّه ْم
َن َّ
صلَّ ْوا ،فَأ ْ
اَّللَ افََْرت َ
صلَ َوات ِّيف يـَ ْوم ِّه ْم َولَْيـلَت ِّه ْم؛ فَِّإ َذا َ
س َ
َعلَْيه ْم َخَْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِِّّ
ك ،فَ ُخ ْذ ِّمْنـ ُه ْم
َزَكا ًة ِّيف أ َْم َواهل ْم تـُ ْؤ َخ ُذ ِّم ْن َغنِّيِّّ ِّه ْم ،فََُرتُّد َعلَى فَق ِّريه ْم؛ فَِّإ َذا أَقَـُّروا بِّ َذل َ
َوتَـ َو َّق َكَرائِّ َم أ َْم َو ِّال الن ِّ
َّاس» .1فالتوحيد هنا ،جاء يف معرض ذكر أهل الكتاب .ومن
املعلوم أن أهل الكتاب يقولون ابلتثليث ،وينسبون األبوة والبنوة هلل سبحانه؛
والتوحيد هنا ضروري حىت يعبدوا إهلا واحدا .والسبب يف داللة الناس على التوحيد،
وإن كان املعبود هو هللا على كل حال ،طوعا أو كرها ،هو حتصيل التوجه القليب إىل
هللا ،لتصح العبادة .ومعلوم أن الكثرة ،تذهب ابلتوجه ،فيبقى اإلنسان مرتددا بني
ِّ
صل ابلعبادة
حيصل به ،ما ُحي َّ
عدة جهات .وهذا ال ينفعه أبدا ،وال يتمكن من أن ّ

يف العادة .هذا فيما خيص أهل الكتاب؛ وسنعود إن شاء هللا ،إىل املعىن الذي يعود
إىل أهل اإلسالم فيما بعد.

مث لنالحظ أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،قد أمر ابلتوحيد ،قبل الداللة
على عبادات اإلسالم؛ مما يفيد أن التوحيد هنا ،ليس هو ما يشتغل به املتأخرون من
عقائد ،بعد أداء شرائع اإلسالم ،أو مع ها؛ بل إن التوحيد العام الذي يدعو إليه
يبني خروجهم
احلديث ،جنده غري معتِب عند "أهل التوحيد" من املتأخرين .وهذاّ ،
عن السنة يف هذه املسألة ،مبا ال شك معه.

 . 1رواه البخاري.
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• عن احلسن وابن سريين عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،قالَ « :كا َن َر ُج ٌل ِّمم َّْن
يد؛ فَـلَ َّما احتُ ِّ
َكا َن قَـْبـلَ ُك ْمَ ،ملْ يَـ ْع َمل َخ ْريا قَ ُّ
ال ِّأل َْهلِّ ِّه :انْظُُروا إِّ َذا أ َََن
ضَر قَ َ
ط إَِّّال التـ َّْو ِّح َ
ْ
ْ ً
ِّ
ات ،فَـ َعلُوا
ت أَ ْن ُْحي ِّرقُوهُ َح َّىت يَ َدعُوهُ ُُحَ ًما؛ ُمثَّ اطْ َحنُوهُُ ،مثَّ ا ْذ ُروهُ ِّيف يـَ ْوم ِّر ٍ
ِّم ُّ
يح .فَـلَ َّما َم َ
َذلِّ َ ِّ
ك َعلَى َما
اَّللِّ ،فَـ َق َ
ال َّ
ض ِّة َّ
آد َمَ ،ما َُحَلَ َ
ك بِّه؛ فَِّإ َذا ُه َو ِّيف قَـْب َ
اَّللُ عز وجلَ :اي ابْ َن َ
ال :فَـغُ ِّفر لَهُ ِّهبَاَ ،وَملْ يـَ ْع َمل َخ ْريا قَ ُّ
ط إَِّّال
ك .قَ َ
ت؟ قَ َ
ب ِّم ْن َخمَافَتِّ َ
فَـ َع ْل َ
َي َر ِّّ
ال :أ ْ
ْ ً
َ
يد» .2وقد جاء لفظ التوحيد هنا ،يف مقابل الشرك الذي كان سائدا يف األزمنة
التـ َّْو ِّح َ
األوىل .ومعلوم أن الشرك ،هو تعدد الوجهات كما سبق أن ذكرَن؛ والتوحيد هو
مواجهة الوجه اإلهلي من كل مظهر يف مقابل ذلك ،إمجاال وإمياَن هنا ،فحسب..
ويكون هذا ،ابالعتقاد عند العامة ،مع عدم علمهم مبا هو األمر عليه؛ فيعاملون هللا
على اعتقادهم من وراء احلجاب.
وعلى ضوء ما سبق أن فهمناه من احلديث الذي قبل هذا ،فإن هذا
الشخص املذكور هنا ،كان على إميان ابهلل جممل ،ومل يعمل بشريعة قط؛ فلم يصل
أو يصم أو يزك ...ومع هذا ،فقد نفعه هللا بتوحيده ،كما أخِب النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم ،بسبب شدة خوفه ،الدالة على تعظيمه لربه .وهذا املعىن هو املراد من
قول هللا تعاىلِّ :
اف م َقام ربِِّّه جنـَّتَ ِّ
ان} [الرُحن .]46 :فخوف املقام ،هو
{ول َم ْن َخ َ َ َ َّ َ
َ
التعظيم الذي ذكرَن .ولعل هذا الشخص قد كان من أهل الفرتات؛ فإن حاله
يناسب ما يكونون عليه من توحيد .وتوحيد أهل الفرتات معتِب ،كما هو معلوم.

 . 2رواه أُحد يف مسنده.
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ال« :بُِّين ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اإل ْسالَ ُم َعلَى َخَْ َس ٍة،
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،قَ َ
صلَّى َّ
َّيب َ
• َعن ابْن عُ َمَرَ ،عن الن ِّّ
َ
الصالَةِّ ،وإِّيتَ ِّاء َّ ِّ ِّ
َعلَى أَ ْن يـو َّح َد َّ ِّ ِّ
احلَ ِّّج .3».واملراد
ضا َنَ ،و ْ
الزَكاةَ ،وصيَ ِّام َرَم َ
اَّللَُ ،وإقَام َّ َ
َُ
من التوحيد هنا ،هو اإلميان اجململ الذي يكون عليه كل داخل يف اإلسالم .وهو ما
تكون عليه العامة ،الذين ال مدخل هلم فالعلم الكسيب ،وال يف العلوم العقلية.

• عن جابر بن عبد هللا ،عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال« :يَ ْد ُخ ُل قَـ ْوٌم ِّم ْن
ات وج ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اجلَنَّةَ» .4وهنا أيضا،
وه ِّه ْم فَـيَ ْد ُخلُو َن ْ
َّار ،فَـيَ ْح َِّرتقُو َن إال َد َار ُ ُ
أ َْه ِّل التَّـ ْوحيد الن َ
معىن التوحيد يؤخذ على مدلوله اللغوي الذي يوافق اإلميان اجململ ،الذي يدخل به
العبد اإلسالم .وعلى هذا ،تؤخذ ابقي األحاديث اليت جاء فيها لفظ التوحيد.
أما معىن التوحيد يف احلقيقة ،فعليه مدار الوحي كله ،لكن ليس بفهم
القاصرين الذين أنزلوه إىل قياساهتم العقلية ،اليت كانت سببا يف احنجاهبم عنه .ومن
أوضح معاين التوحيد معىن ال إله إال هللا ،اليت هي املدخل إىل اإلسالم .ومعىن ال إله
إال هللا التوحيدي ،هو مجع الكثرة اليت تعطيها التجليات املختلفة يف ٍ
وحدة تُنسب

األلوهية إليها .وإذا أخذَن هذا املعىن ابلتمثيل القرآين ،الذي ورد يف قوله تعاىل{ :أََملْ
ِّ
ٍ
الس َم ِّاء}
ب َّ
ت َوفَـ ْرعُ َها ِّيف َّ
َصلُ َها َاثبِّ ٌ
ف َ
تَـَر َكْي َ
اَّللُ َمثًَال َكل َم ًة طَيِّّبَةً َك َش َجَرٍة طَيِّّبَة أ ْ
ضَر َ

[إبراهيم ، ]24 :فإننا سنعلم أن أغصان الشجرة هي األمساء اإلهلية املختلفة ،وأن
اجلذع منها هو املرتبة اجلامعة ،اليت يتعلق التوحيد هبا .فاألصل الثابت هو التوحيد،
والفرع الذي يف السماء ،هو معاين األمساء{ .تـُ ْؤِّت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِّح ٍ
ني ِّإبِّ ْذ ِّن َرِّّهبَا
ال لِّلن ِّ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يـَتَ َذ َّك ُرو َن} [إبراهيم ،]25 :فيجد املوحد مثار
اَّللُ ْاأل َْمثَ َ
ب َّ
َويَ ْ
ض ِّر ُ
توحيده علما وأخالقا ،ال يتوقف عطاؤها .وهذه ،هي الغاية من الدين يف األصل

 . 3رواه مسلم.
 . 4املسند املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم.
14

عند أهله .أما أهل الشرك ،فقال هللا عنهم بعد ذلكَ { :وَمثَ ُل َكلِّ َم ٍة َخبِّيثٍَة َك َش َجَرٍة
ٍ
َّت ِّم ْن فَـ ْو ِّق ْاأل َْر ِّ
ض َما َهلَا ِّم ْن قَـَرا ٍر} [إبراهيم .]26 :ومعناه أن األمساء
اجتُـث ْ
َخبِّيثَة ْ

بقيت عندهم على اختالفها ،من غري مجع هلا يف إدراكهم ،يعطي وحدة يتوجهون
إليها .فعادت عليهم معاين األمساء سوءا مينعهم من معرفة احلقيقة ،واستبعدوا أن
تكون املعاين املتقابلة على اخلصوص ،ذات أصل واحد؛ فانقطعوا عن احلق علما ،ال
معاملة.
وقد أشار رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إىل هذا التوحيد املشروع ،يف
هيئة ميناه الشريفة عند التشهد ،برفعه السبابة وقبضه ابقي األصابع .نريد أن نقول
إن التوحيد املشروع ،ليس هو جتاوز اعتبار بعض األمساء اليت ال يبلغ معانيَها إدر ُاك
املدركة يف معىن واحد ،هو معىن االسم "هللا".
املرء ،وإمنا هو مجع مجيع األمساء َ
أما التوحيد الذي يزعمه قوم ،والذي اختذوه معيارا يقيسون الناس به ،فهو
توحيد عقلي نظري؛ ال جيمعون فيه األمساء مجعا شرعيا حتقيقيا ،وإمنا جيتثوهنا من
إدراكهم ،كأهنا مل تكن؛ ويُبقون يف ومههم على معىن منقطع يسمونه توحيدا .وهذا
املعىن الذي يقصدونه ،هو من معاين الشرك؛ ألنه يفصل بني هللا عندهم ،وبني أمسائه
إمياَن وشهودا .وهللا ما دلنا على هذا املعىن من ال إله إال هللا ،بل دلنا على عكسه.
لذلك فإن هذا الذي يسميه قوم توحيدا ،ليس توحيدا ،وإن أ ِّ
ُوهم من ال عقل له أنه
كذلك.
وقد فرقنا يف إدراك معىن ال إله إال هللا بني اإلميان والشهود ،ألن العامة ال
يطالَبون إال ابإلميان .واإلميان هو إدراك جممل ،يص ّدق فيه املؤمن أبن هللا هو ابقي
األمساء من حيث التفصيل ،وإن كان ال ُحيسن التعبري عن إميانه؛ لكون ذلك فوق
15

طوره .وهذا الذي نقول ،هو متعلَّق العبادات واملعامالت كلها ،اليت ُكلِّّ َفها العبد.
وهذه املرتبة ليست هي األصل يف جمال التوحيد ،وإمنا األصل املشاهدة العلمية ،اليت
هي مرتبة أهل هللا الواصلني .وهذا هو ما عنيناه بشهود ال إله إال هللا.
يف قوله:
اَّللُ،
إَِّّال َّ

وقد أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل معنيَ ْي ال إله إال هللا
ضع وسبـعو َن ،أَو بِّ ْ ِّ
« ِّ ِّ
ض ٌع َوستُّو َن ُش ْعبَةً ،فَأَفْ َ
ضلُ َها قَـ ْو ُلَ :ال إِّلَهَ
اإلميَا ُن ب ْ ٌ َ َ ْ ُ
ْ
اإلميَ ِّ
ِّ
احلَيَاء ُش ْعبَةٌ ِّمن ِّ
َّ ِّ ِّ
ان» .5فاملعىن الظاهر لـ"ال إله
َ
َوأ َْد ََن َها إ َماطَةُ األَ َذى َع ِّن الطريق؛ َو ْ ُ
إال هللا" من هذا احلديث ،هو اخلاص ابخلواص ،وأما املعىن اآلخر فهو املتعلق ابلعوام
منذ دخوهلم اإلسالم هبا .فال إله إال هللا هي البداية وهي النهاية ،لكن ال بنفس
االعتبار .نعين أن بدايتها إميان ،وهنايتها علم.
السنة يف التوحيد تكون ابلعمل على الرتتيب الذي ذكرَنه وجاء به القرآن
و ُّ
السنة؛ أما التوحيد البدعي ،فهو تنزيل معاين التوحيد من كل مستوايهتا،
وجاءت به ّ

إىل املعىن الذي يدركه كل العوام .فهو إىل جانب كونه جهال يف شطره وإفسادا
لإلميان ،هو أيضا تسطيح للدين ونفي ملراتبه املعلومة ابلضرورة .وعلى هذا تكون مثار
(جتوزا) مثارا خبيثة ،تعود على الفرد ابلسوء ،وعلى اجلماعة
هذا الصنف من التوحيد ّ

من بعده .وقد صرَن نشاهد هذه الثمار عياَن ،تتجلى يف سوء األدب مع هللا
ورسوله ،مبا ال يقع فيه عامة املؤمنني.
واملقصود عندَن من إميان العامة بـ"ال إله إال هللا" ،هو قبول معانيها على
اإلمجال من غري تكلف إلدراك ابطنها على وجه التفصيل؛ ألن مرتبتهم ال تعطي
 . 5أخرجه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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هذا ،كما ذكرَن سابقا .وتكلف العلم هنا ،سوء أدب مع هللا ،وعدم رضى بقضائه
سبحانه .وكأن العبد يقول :إما أن أكون من أهل املراتب العليا ،أو سأختلى عن
اإلميان من أصله .وهذا كما ال خيفى اشرتاط مذموم على هللا الغين ،عن مجيع العباد.
احلَ ُّق ِّم ْن َربِّّ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤِّم ْن
وملثل هذا الصنف من الناس يقول هللا تعاىلَ { :وقُ ِّل ْ
َوَم ْن َشاءَ فَـ ْليَ ْك ُف ْر} [الكهف.]29 :
اَّللُ}
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِّلَ َه إَِّّال َّ
وأما قول هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وآله وسلم{ :فَ ْ
[حممد ، ]19 :فإنه خاص به صلى هللا عليه وآله وسلم وبورثته؛ ألن علم ال إله إال
هللا ،ال علم بعده .ومقصودَن من العلم هنا العلم ابهلل ،ال ما يعلمه العلماء من معاين
ال إله إال هللا املستنبطة بعقوهلم من القرآن والسنة .ومن فرق بني املعنيني ،فقد ُكفي
جهدا كبريا .وقد أشار هللا يف هذه اآلية نفسها إىل خصيصة هذا العلم بقوله
سبحانه{ :و ِّ ِّ
ك} [حممد .]19 :فإن هذا االستغفار ذوقي ،ويكون
استَـ ْغف ْر ل َذنْبِّ َ
َ ْ
لذنب شهودي ،ال خِب لعامة املؤمنني عنه؛ لذلك أحلقهم هللا ابستغفار النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم ،ومل يكلفهم هنا االستغفار ألنفسهم.
ِّ ِّ ِّ
ني
لذنب ،ال علم هلم بوجوده؟!..فقال سبحانهَ { :ول ْل ُم ْؤمن َ
.]19
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إذ كيف سيستغفرون
والْمؤِّمنَ ِّ
ات} [حممد:
َ ُْ



التوحيد بني الوجود والشهود
إن مسألة التوحيد متعلقة ابلكثرة تعلقا الزما ،ألن التوحيد ال يُتصور عقال إال
بعد تع ّقلها .لذلك ،فمن ال كثرة عنده ،فال توحيد له؛ ألنه ال يصح منه .كاملالئكة
ال َاي
العالني الذين ال يشهدون إال احلق ابحلق ،الذين ذكرهم هللا يف قوله تعاىل{ :قَ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ي أَستَكِْبت أَم ُكْن ِّ
ني؟}
يس َما َمنَـ َع َ
ت م َن الْ َعال َ
ت بِّيَ َد َّ ْ َْ َ ْ َ
ك أَ ْن تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
إبْل ُ

[ص ،]75 :ذكرهم هللا إلبليس ليقيم عليه احلجة يف امتناعه عن السجود آلدم عليه
السالم .والسجود هنا ،أثر من آاثر التوحيد ،الذي طولب به املالئكة ومعهم

إبليس .ففهمنا من هذه اآلية ،أن العالني غري مطالبني ابلسجود ،ألهنم ال يشهدون
غري احلق ،وال يعقلون آدم وال سواه .وكما أن املشاهدين للكثرة مطالبون ابلتوحيد،
فإن الذين ال يشهدوهنا ميتنع منهم التوحيد؛ فكيف يُؤمرون به؟! .ويف هذا املعىن قال
وحد فقد أشرك .وهذا الذي ال كثرة عنده ،ال يعقل مع هللا شيئا ،حىت
أهل هللا :من ّ
نفسه .وهذه أعلى مرتبة يف التحقق ابحلق؛ لذلك مساهم هللا احلكيم العالني؛ من
العلو .وأمثاهلم من بين آدم األفراد من أهل هللا .ولسنا نعين هنا أصحاب اجلذب
الذين ذهبت عقوهلم عند مطالعة الغيوب ،فذاك صنف آخر من أهل هللا ،لسنا هنا

بصدده.
والكثرة املتطلبة للتوحيد منشأها من حيث العقل معرفة مرتبة األلوهية ومعرفة
األمساء ،ومنشأها من حيث الشهود معرفة احلق ومعرفة اخللق .وكما قلنا سابقا إن
التوحيد هو جعل الكثري واحدا .ويف هذا املعىن جاء قول هللا تعاىل{ :أََملْ تَـَر أ َّ
َن َّ
اَّللَ
السماو ِّ
ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض َما يَ ُكو ُن ِّم ْن َْجن َوى ثََالثٍَة إَِّّال ُه َو َرابِّعُ ُه ْم َوَال
يـَ ْعلَ ُم َما يف َّ َ َ
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ِّ
ِّ
ك َوَال أَ ْكثَـَر إَِّّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا}
َخَْ َس ٍة إَِّّال ُه َو َساد ُس ُه ْم َوَال أ َْد َن ِّم ْن َذل َ
[اجملادلة . ]7 :فالثالثة املذكورون كثرة ،ورابعهم توحيدهم؛ واخلمسة كثرة ،وسادسهم
توحيدهم .فهذا هو معىن التوحيد الشرعي .أما من يتوهم أن هللا خارج عن الثالثة
كما خيرج الرابع عنها تعيّنا ،فهذا هو الشرك بعينه .وأما خروج توحيد الثالثة عن
معقولية الثالثة ،من دون توهم لرابع مماثل ،ولو نوع مماثلة ،فهذا هو التوحيد.
واعلم أن مرجع التوحيد إىل أمرين ال بد من تبيّنهما :ومها الوجود والشهود.
والوجود كما هو معلوم ال كثرة فيه ،لذلك فال توحيد له .وإطالق "وحدة الوجود"،
ِّمن بعض الناس ِّمن ُمنطلَقه ،غلط كبري؛ ألنه يوهم بكثرة الوجودات ،اليت صارت

وجودا واحدا .وقد دل على معىن أحدية الوجود القرآن ،ودلت عليه السنة مبا ال
ميكننا استقصاؤه؛ ولكن سنورد منهما ما هو من قبيل اإليناس فحسب .من ذلك:
اَّللُ َال إِّلَهَ إَِّّال ُه َو} [البقرة ،]255 :ومنها قوله تعاىل{ :قُ ْل ُه َو َّ
قول هللا تعاىلَّ { :
اَّللُ
س َش ْيءٌ َغ ْ َريهُ» .6ولقد رأينا
َح ٌد} [اإلخالص]1 :؛ ومنها حديثَ « :كا َن َّ
أَ
اَّللُ َولَْي َ

أغلب من يتكلم يف التوحيد ،يتكلم يف وحدة الوجود اليت هي حمال ،وهو ال يعلم.
والعاقل ينبغي عليه متحيص ما لديه قبل إخراجه إىل الناس ،وإال فإنه خياف أن يصري
كالمه عليه ،ال له.
وأما وحدة الشهود ،فهي املطلوبة إن كان املرء يشهد املخلوقات ويعقلها.
تعِب منه إىل معناه؛
وحىت تعلم ما نريد بوحدة الشهود ،سنضرب لك مثال حسياُ ،
فنقول :خذ متثاال لقط مثال ،مصنوعا من احلجارة .فأنت هنا ،تشهد حجرا من
جهة ،وتشهد قطا من جهة أخرى .وهذه هي الكثرة املستدعية للتوحيد كما
 . 6أخرجه ابن حبان عن عمران بن حصني.
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أعلمناك .ووحدة الشهود هي اجلمع بني احلجرية والقطية يف تع ّقلك ،ألنك ما
أبصرت يف احلقيقة إال شيئا واحدا .فهل صورة القط ،شيء زائد على احلجر؟..
ال! ..فوحدة الشهود هي العودة ابملشهودات الكثرية ،اليت هي فيما يتعلق ابألمساء
اإلهلية ال حصر هلا ،إىل الظاهر هبا كلها .وهذا التوحيد هو التوحيد املطلوب شرعا.
وقد دلت عليه آايت كثرية ،منها على سبيل التنبيه{ :أ ََّمن خلَق َّ ِّ
ض
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ْ َ َ
وأَنْـزَل لَ ُكم ِّمن َّ ِّ
ِّ ِّ
ات َهبْ َج ٍة َما َكا َن لَ ُك ْم أَ ْن تـُْنبِّتُوا
الس َماء َماءً فَأَنْـبَـْتـنَا بِّه َح َدائ َق َذ َ
َ َ
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ض قَـَر ًارا َو َج َع َل خ َال َهلَا
َش َجَرَها أَإِّلَهٌ َم َع َّ
اَّلل بَ ْل ُه ْم قَـ ْوٌم يـَ ْعدلُو َن ( )60أ ََّم ْن َج َع َل ْاأل َْر َ
ِّ
اجزا أَإِّلَه مع َِّّ
ِّ
اَّلل بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم َال يـَ ْعلَ ُمو َن
أ َْهنَ ًارا َو َج َع َل َهلَا َرَواس َي َو َج َع َل بَْ َ
ني الْبَ ْحَريْ ِّن َح ً ٌ َ َ
ِّ
ِّ
السوءَ َوَْجي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ ْاأل َْر ِّ
ض أَإِّلَهٌ َم َع
ف ُّ
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إِّ َذا َد َعاهُ َويَكْش ُ
( )61أ ََّم ْن ُجي ُ
اَّللِّ قَلِّ ًيال ما تَ َذ َّكرو َن ( )62أ ََّمن يـه ِّدي ُكم ِّيف ظُلُم ِّ
ات الَِِّّْب َوالْبَ ْح ِّر َوَم ْن يـُْرِّسل ِّّ
الرَاي َح
َّ
ْ َْ ْ
َ
َ ُ
ُ
اخلَْل َق ُمثَّ
اَّللُ َع َّما يُ ْش ِّرُكو َن ( )63أ ََّم ْن يـَْب َدأُ ْ
اَّللِّ تَـ َع َاىل َّ
ني يَ َد ْي َر ُْحَتِّ ِّه أَإِّلَهٌ َم َع َّ
بُ ْشًرا بَْ َ
يعِّيده ومن يـرزقُ ُكم ِّمن َّ ِّ
ض أَإِّلَه مع َِّّ
اَّلل قُ ْل َهاتُوا بـُْرَهانَ ُك ْم إِّ ْن ُكْنـتُ ْم
الس َماء َو ْاأل َْر ِّ ٌ َ َ
ُ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ ْ َ
ِّ ِّ
ني} [النمل.]64-60 :
صادق َ
َ
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أنواع الشرك
 .1الشرك الوجودي:
وهو حمال ،وإن كانت بعض العقول تتومهه .وهو الشرك الذي ال يغفره هللا
تعاىل ،من كون الغَ ْفر ال جيد متعلّقا له فيه .وقد قال هللا تعاىل يف هذا املعىن{ :إِّ َّن
ِّ
ِّ
ِّ
ك لِّ َم ْن يَ َشاءُ} [النساء .]48 :وانظر إىل
َّ
اَّللَ َال يـَ ْغف ُر أَ ْن يُ ْشَرَك بِِّّه َويـَ ْغف ُر َما ُدو َن َذل َ
هذا القطع بعدم املغفرة ،حىت تعلم ما ذكرَنه لك .أما ما تفهمه العامة يف هذه
اآلية ،فهو من توابع الوهم عندهم ،ال مما يوافق احلقيقة .ولو كان يف اإلمكان أن
يغفر هللا هذا الصنف من الشرك لفعل سبحانه؛ ولو يف حق بعض عباده دون
بعض .نقول لك هذا حىت تتنبه إىل املعىن احلق فحسب ،ال أتليا على هللا ،والعياذ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يما} [النساء:
ابهلل .وأما قول هللا تعاىل بعدهَ { :وَم ْن يُ ْش ِّرْك اب ََّّلل فَـ َقد افََْرتى إ ْمثًا َعظ ً

 ،]48فاملقصود منه شرك الشهود.
 .2الشرك الشهودي:

وهو نوعان :أكِب وأصغر .فأما األكِب فهو تغطية الصورة املشهودة للعبد
لعني قلبه حىت ال يشهد إال إايها ،فيكفر ابلقائم هبا سبحانه ،وينكر وجوده تبعا
لذلك .فهذا هو معىن الكفر والشرك الوارد يف القرآن والسنة ،ال غريه .وأما الشرك
األصغر ،فهو مشاهدة الصورة للعبد عياَن ،مع مصاحبة مشاهدة احلق إمياَن .وهذا
الصنف من الشرك ال خيلو منه مؤمن من العامة .ويف مثل هذا ،قال هللا تعاىلَ { :وَما
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يـُ ْؤِّم ُن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ِّاب ََّّللِّ إَِّّال َوُه ْم ُم ْش ِّرُكو َن} [يوسف .]106 :وأكثر املتكلمني يف
التوحيد ،امل ِّتهمني لغريهم ابلشرك ،من هذا املقام .ولو أهنم تفطنوا إىل سوء حاهلم،
الستحيوا من فِّعاهلم؛ ولكن هللا أغفلهم عن ذلك حلِّكم هو سبحانه يعلمها .ومن
أصحاب هذا الصنف من الشرك األصغر ،ابن تيمية ومن سار على هنجه؛ وزادوا
عليه سوء األدب ،وإنكار احلق .نقول ذلك عن علم ال عن ظن؛ فإَن حبمد هللا،
نعلم مقام املرء من أقواله .وسنعرض لبعض تلك األقوال ،لبيان وجه النقص فيها،
يسّر طالب احلق.
فيما بعد ،إن شاء هللا تعاىل ،مبا ُ
وأما شهود احلق الذي هو أعلى التوحيد ،والذي يتكلم فيه أهل هللا من كونه
مثرة ذوقية لسلوك طريق احلق ،فإنه يكون على قسمني :قسم يكون ابلنفس ،وقسم
يكون ابحلق .والقسم األول ،خاص ابملريدين يف النهاايت؛ أما القسم الثاين ،فهو
خاص ابملتحققني من أهل هللا .والقسم األول يعد شركا ،ابلنظر إىل القسم الثاين؛
ألن املريد يكون فيه مثبتا نفسه إىل جانب ربه ،من غري أن يشعر؛ وهو ما يستعيذ
ِّ
املكرمون.
منه العباد َ
ِّ
موحد مشرك؛ ألن
كل ّ
وإن علمت ما نبهناك إليه ،فإنك ال حمالة ستعلم أن ّ

وحده .وهذا هو
توحيده ما كان إال بنفسه .مبعىن أنه يشهد الفرق بني نفسه ،وبني ُم َّ
الشرك لغة وشرعا؛ إال أن اخلروج منه هو فوق طاقة العوام .وهللا سبحانه من رُحته،
ما كلف كل نفس إال وسعها ،وما ُحّلها إال ما آاتها .فلله احلمد رب العاملني.
املوحد
وأما الكبار ،فتوحيدهم يكون بتوحيد احلق؛ فيكون سبحانه هو ّ
ألمسائه وجتلياته ،ابمسه العام وجتليه الشامل ،ال هم .وتتمة اآلية املذكورة سابقا من
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ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يما} [النساء ،]48 :فهي عامة
سورة النساءَ { :وَم ْن يُ ْش ِّرْك اب ََّّلل فَـ َقد افََْرتى إ ْمثًا َعظ ً
لكل مقام .وما خرج من مدلوهلا إال من ذكرَن من كبار املتحققني.
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التوحيد والشرك يف القرآن
ف َم َّد ال ِّظّ َّل } [الفرقانُّ :]45 :
مد الظل
يقول هللا تعاىل{ :أََملْ تَـَر إِّ َىل َربِّّ َ
ك َكْي َ
هو شهود العبد نفسه ،بعد جتلي هللا على عينه الثبوتية ابمسه النور .فهي ظل ،ألهنا
متولدة بني نور احلق وظلمة العدمَ { .ولَ ْو َشاءَ َجلَ َعلَهُ َساكِّنًا} [الفرقان :]45 :أي

لو شاء هللا ملا أشهد املخلوقات أنفسها ،فتكون يف احلال كاملالئكة العالني ،من غري
س َعلَْي ِّه َدلِّ ًيال} [الفرقان :]45 :الشمس هنا إشارة إىل
ظلُ { .مثَّ َج َع ْلنَا الش ْ
َّم َ
الوجود احلق .والوجود احلق هو الدليل على الشهود ،ال العكس؛ حبسب النسق
احلقيقي .وليس شيء أدل على الشهود من غري وجود ،كالظل؛ ألنه من حيث ذاته
عدم ال شك فيه ،ومع ذلك فهو مشهود ابلعني لكل أحد .وهذه مرتبة اخللق
ضا يَ ِّس ًريا} [الفرقان:]46 :
أمجعني ،ال خيرج عنها واحد منهمُ { .مثَّ قَـبَ ْ
ضنَاهُ إِّلَْيـنَا قَـْب ً
قبض هللا للظل ،من رُحته بعباده ،وهدايتهم إليه؛ ألنه لوال قبض الظل ،ما عُرف
ُ
سبحانه .وهذا القبض هو أصل األحوال .وأما كيف ذلك ،فاعلم أن هذا هو ما
ِّ
العبد عن نسبة املشهود إىل
يَصطلح عليه أهل الطريق ابلفناء؛ فيفىن هبذا القبض ُ
نفسه ،ويثبتها لربه .وأما وصف القبض ابليسري ،فألنه لو كان اتما ،لعاد معه العبد
إىل العدم عودا اتما؛ وهذا ،ينايف احلكمة .إذ لوال هذه البقية من شهود الظلّيّة ،ملا
صح التكليف يف الدنيا للعارفني ،وال ثبت عذاب أو نعيم يف اآلخرة ألحد من
املخلوقني .فهااتن اآليتان من سورة الفرقان ،تبينان مرتبيت الوجود والشهود ،وتبينان
ما يصح من التوحيد من حيث الشهود ،وما ال يصح .وهذا الشرك الذي يتعلق
لكن علمه
ابللطيفة الباقية من العارفني أهل احلق ،هو شرك مشروع ،واحلقائق تؤيده؛ ّ
غريب ،لو نطق به الناطق عند من ليس من مقامه ،لصار هو وعابد الوثن سواء.
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لذلك سنتجاوزه ابلكالم بعد هذه اإلشارة اليت أوجبها علينا التقسيم العلمي يف هذه
املسألة.
وه ْم َولَ ِّك َّن َّ
ومما يدل على التوحيد يف القرآن أيضا ،قوله تعاىل{ :فَـلَ ْم تَـ ْقتُـلُ ُ
اَّللَ
اَّللَ َرَمى} [األنفال :]17 :فوحد مرتني :مرة بنسبة
ت َولَ ِّك َّن َّ
ت إِّ ْذ َرَمْي َ
قَـتَـلَ ُه ْم َوَما َرَمْي َ
القتل من مجيع القاتلني إىل هللا وحده ،ومرة أخرى بنسبة الرمي من رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وسلم إىل هللا .فهذا من توحيد الشهود! وهنا لطيفة :وهي أن هللا قد
نفى قتل املؤمنني نفيا اتما ،بينما نفى رمي النيب صلى هللا عليه وآله وسلم نفيا جزئيا،
فرق بني حال املؤمن املشاهد لفعل نفسه،
عند إثباته الرمي له بعد نفيه .وهذا ،ليُ َّ
وقد كان من الصحابة من هو على هذه احلال؛ وبني احملقق (النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم) الذي كان على علم حبقيقة األمر.

ِّ َّ ِّ
اَّللِّ فَـ ْو َق
اَّللَ يَ ُد َّ
ك إَِّّمنَا يـُبَايِّعُو َن َّ
ين يـُبَايِّعُونَ َ
ومنه قول هللا تعاىل{ :إ َّن الذ َ
أَيْ ِّد ِّيه ْم} [الفتح : ]10 :فهذا أيضا من توحيد الشهود؛ ومنه قوله تعاىل أيضاَ { :م ْن
اَّللَ} [النساء]80 :؛ وغري هذا كثري ،مما هو أخفى مما
الر ُس َ
اع َّ
يُ ِّط ِّع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
ذكرَن.
بل إن القرآن كله مداره على التوحيد ،ملن علم جتليات األمساء املختلفة فيه،
وعلم كيفية رجوعها إىل االسم اجلامع .ولوال أن بعض اآلايت الدالة على التوحيد
جل العقول من املقلدة يف العقائد
اثبتة يف القرآن ،كاليت ذكرَنها آنفا ،ألحالت ُّ

معانيَها ،وع ّد هتا من الشرك؛ بل إهنم يتأولوهنا إىل اآلن ،حىت تناسب معتقداهتم ،وال
يشعرون أهنم بذلك حيرفون الكلم عن مواضعه!
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والتوحيد والشرك متالزمان عقال؛ فال يُعرف أحدمها ،إال مبعرفة اآلخر ،كما
سبق أن ذكرَن يف غري هذا املوضع .والكالم يف الشرك ،كما تفعل التيمية الوهابية،
يقتضي علما ابلتوحيد مبعناه الشرعي ،ال ابملعىن الذي تعطيه عقوهلم؛ ألن العقل ما
جعله هللا حاكما يف هذا الباب حىت نتّبع أحكامه؛ وإال كان العباد يف غىن عن
الوحي من األصل ،وكنا فالسفة ،ال أهل دين .وهذا ال يقول به أحد من عامة
املؤمنني ،فكيف يكون مذهبا للعالِّمني؟!
واعلم أن الشرك عند املشرك ،ال يؤثر على حكم الناظر إليه إن كان من أهل
التوحيد؛ ألن الوجود كله توحيد ،والشرك ال وجود له إال يف عني (عقل) صاحبه.
وخياف
وال يُصرف عن معرفة الشرك وأحواله ،إال العامة الذين ال يعلمون أصلهُ ،
عليهم التلبس به؛ وأما العلماء الذين هلم نور ،فما يزيدهم النظر إىل شرك املشركني
إال توحيدا ،ويرون أن املشرك ما ثبت له الشرك إال من جهة جهله مبا هو عليه ،ال
من جهة حقيقته .وهذا من العلم الذي يعطي احلرية؛ حرية العلم ،ال حرية اجلهل.
وأما بعد تبيان التوحيد وأحكامه من حيث التأصيل ،فإننا سنشرع إبذن هللا يف
الكالم عن الشُّبَه اليت وقع فيها ابن تيمية ومن تبعه ،حىت ميتاز فيها احلق من
تعرف الصراط املستقيم ،الذي ال يزيغ عنه إال هالك.
الباطلُ ،
ويسهل على العباد ّ

وقبل أن خنوض يف التفاصيل ،ال أبس أن نعرج على ما ميكن أن يساعد على
إدر ٍ
اك صحيح لألمر ،ويف مقدمة ذلك العقائد اليت صارت أقفاصا ،يتكلم الناس من
داخلها ،أفرادا ومجاعات؛ مع العلم أن الغاية من الدين ،هي حترير اإلنسان من كل
ما يُنقص من مكانته األصلية ،اليت قال هللا عنها{ :لََق ْد َخلَ ْقنَا ِّْ
َح َس ِّن
اإلنْ َسا َن ِّيف أ ْ
تَـ ْق ِّو ٍمي} [التني.]4 :
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العقائد وأثرها يف التوحيد

 .1منشأ العقائد:
إن الدين يف أصله مطلق من حيث العقيدة ،بسبب رابنيته احمليطة .وقد أعلن
ت لَ ُك ْم ِّدينَ ُك ْم
هللا لنا إكمال دينه من كل جوانبه ،يف قوله سبحانه{ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِّ
ِّ
يت لَ ُكم ِّْ
اإل ْس َال َم ِّدينًا} [املائدة .]3 :وقد ترَكنا رسول هللا
َوأَْمتَ ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِّيت َوَرض ُ ُ

صلى هللا عليه وآله وسلم ،ومل يرتك شيئا من اخلري إال ودلنا عليه ،وال شيئا من الشر
إال وحذرَن منه .وما مسعناه -فيما وصلنا من السنة -صلى هللا عليه وآله وسلم،
يتكلم عن العقائد التفصيلية اليت اشتغل هبا املسلمون فيما بعد ،وصاروا حياربون
حتت راايهتا .بل إننا نرى أن العقائد كما هي معروفة اآلن ،هي تقييد إلطالق
اإلسالم؛ فعادت نقصاَن عن الكمال األصلي الذي كان للدين .ونراها حنن سببا يف
الوقوع يف اجلدل الذي هناَن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عنه يف قولهَ « :ما
ِّ ِّ
ك إَِّّال
ض َّل قَـ ْوٌم بـَ ْع َد ُه ًدى َكانُوا َعلَْي ِّه إَِّّال أُوتُوا ْ
ضَربُوهُ لَ َ
{ما َ
َ
اجلَ َد َل! ُمثَّ تََال َهذه ْاآليَةََ :
7
ج َدًال بل هم قَـوم خ ِّ
ص ُمو َن}[الزخرف . »]58 :وهذا نفسه هو الداء الذي أصاب
َ َ ْ ُ ْ ٌْ َ
األمم قبلنا ،ها قد وقعنا فيه.
ومن تتبع أحوال الصحابة ،وهم أول من تل ّقى الدين ،فإنه لن جيدهم
مشتغلني ابلعقائد؛ وإمنا كانوا ِّ
جممعني على أصول عقدية بسيطة ،ينصرفون بعدها إىل
 . 7رواه الرتمذي وابن ماجة وأُحد واحلاكم ،عن أيب أمامة رضي هللا عنه.
27

العمل الصاحل .وهذه األصول ،هي املشرتكات عند أهل العقائد من أمة اإلسالم إىل
اآلن؛ لكن العصبيات جعلت الفروع تغطي األصول ،واشتغل املسلمون ابخلصومات
واملناظرات ،اليت هي من أشد البدع ضررا.
والسبب يف التنظري للعقائد أمران:
ا -تناقص العارفني ِّ
املعاملِّني هللاَ على الشهود يف مقابل تزايد عدد العوام احملجوبني.
وهذا جعل الناس أيخذون املعىن من الوحي ابالستنباط الفكري .والفكر قاصر من
كل أحد وإن كان سليما ،فما ابلك إن مل يكن؛ وهو ما مل يتنبه إليه كثريون .أما
االستنباط الفقهي العملي ،الذي يدخل يف العبادات واملعامالت ،فهو غري هذا؛ بل
هو مطلوب على الدوام وال ضرر منه ،إال مع اجلهل املؤدي للعصبية.
ب -انفتاح األمة على األمم األخرى وما لديها من رواسب عقدية وفلسفية سابقة.
فأوجب هذا احلال على العلماء التكلم يف العقائد ردا على االحنرافات اليت خافوا
منها على الدين؛ ومل يتفطنوا إىل "األعراض اجلانبية" اليت ستنتج عن ذلك.
ومع ظهور علم الكالم ،وإبيعاز من النفوس املريضة اليت تريد الظهور مع رهبا،
أتسست املذاهب العقدية أتسيسا أيديولوجيا ،سيعوق األمة عن مسريها قروَن ،وإن
كانت من حيث القدر سائرة .فافرتقت األمة من حيث العقائد إىل سنة وشيعة ،مث
افرتقت السنة من جانبهم إىل عدة فرق ،والشيعة من اجلانب اآلخر إىل فرق أخرى؛
حىت صارت بعض العقائد تُعرف مبا خالفت فيه العقائد األخرى ،من شدة اعتبار
التفاصيل والفوارق ،كاجلِبية والقدرية واملرجئة وغريهم ...وحنن هنا لن حنكم على
قضااي التوحيد اليت سنعرض هلا من منطلق عقيدة من العقائد؛ ولن ننتصر لعقيدة
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على حساب أخرى؛ وإمنا سنتناول ما يعرض لنا من ابب العلم اجملرد ،منطلقني يف
ذلك من القرآن والسنة وحدمها ،دون اعتبا ٍر لكالم السابقني يف هذا اجملال .وإن
ظهرت موافقتنا ٍ
لبعض دون بعض ،فمن هذا املنطلق ال من غريه.
 .2أثر العقائد:
إن للعقائد املختلفة آاثرا كبرية على األمة ،سنوجزها فيما يلي:
 .1التعسري :وهو خمالف للتيسري الذي هو أصل من أصول الدين .وقد جاء يف
8
ِّ ِّ
قل منهم
احلديث« :إ َّن ال ّد َ
ين يُ ْسٌر»  .وأي يسر يكون ،والناس ُمطالَبون ابعتقادات ّ
من يعلم مبتدأها ومنتهاها؟! بل إن التدين ينبغي أن يكون كتنفس اهلواء؛ يفعله املرء
دون عناء.
 .2التقييد :ونعين به أخذ بعض احلق ونبذ بعضه اآلخر .وال يعين هذا ،أن املنبوذ
حق ،على ما يراه النابذون دائما؛ بل قد يكون وجه احلق فيه غري ما يرون؛ لكن
إخراجه من دائرة العناية واالعتبار هو ما نعنيه ابلنبذ للحق .وعلى هذا ،فإن
أصحاب العقائد ،يبقون على جهل دائم ابحلق الذي خارج عقائدهم .وملثل هؤالء
اَّللِّ َما َملْ يَ ُكونُوا
يقول هللا تعاىل يوم ينكشف الغطاء من ابب اإلشارةَ { :وبَ َدا َهلُْم ِّم َن َّ
َْحيتَ ِّسبُو َن} [الزمر .]47 :وقد قيل يف هذه اآلية إهنا أشد آية على العارفني؛ ونقول
حنن :بل هي على أصحاب العقائد أشد! أما العارفون فهم يعلمون أن احلق ال يُقيّد

 . 8أخرجه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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مبا يعلمون ،وهو ما يسمونه التمكني يف التلوين؛ إال إن كان املقصود ابلعارفني هنا،
عوامهم.
 .3االختصام الداخلي :وهو أكِب مصيبة حلت ابألمة ،حىت ك َف ْوا أعداءهم يف
أنفسهم ،لشدة ما صاروا إليه.
 . 4التأسيس لالستبداد الفكري ،بفرض العقائد على الناس بشىت الوسائل ،ومنها
القوة أحياَن .وهو ما أسس لالستبداد السياسي كثريا ،خصوصا عندما يكون احلاكم
منتسبا إىل إحدى العقائد دون غريها ،كما كان الشأن زمن املأمون ،وكما هو اآلن
يف كثري من الدول اإلسالمية.
لتبني احلق
 .5سجن العقل يف عقيدة خمصوصة ،ال يتحرك معها إال للدفاع عنها؛ ال ّ
حيث كان .مع العلم أن الدين من البداية ،علّم الناس حتري احلق وحده؛ ولوال هذا،
ما أسلم من أسلم ممن كان على الكفر ،من األصل.

 .6ضعف اخلطاب اإلسالمي العام ،يف مقابل اخلطاب املذهيب اخلاص .وهذا أساء
كثريا إىل الدين ،ابخلصوص يف أعني األمم األخرى.
 .3دعوة إىل احلرية العقدية:
لذلك فنحن ندعو إىل التحرر من التقيد ابلعقائد املوروثة ،والداينة هلل مبا
نعلمه من القرآن والسنة على حسب إدراك كل منا؛ من غري تنطع وال تكلف.
وندعو إىل التخلص من بدعة البحث يف عقائد الناس ،وتصنيفهم حبسبها؛ ألن هللا
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ما جعل بعضنا رقباء على بعض .بل لقد أمرَن ابلتعاون مجيعا على الِب والتقوى ،من
دون جتاوز حل ّد .فإن قلت :فالصوفية أيضا هلم عقائد ينبغي أن ينبذوها ،حىت تدعوَن

إىل ما دعوت! ..قلنا :من يقول هذا القول ،فإنه ال يعلم التصوف .وسنوضح لك
األمر إن شاء هللا.
أوال :ينبغي أن منيز دائما بني الصوفية واملتصوفة .ذلك أن املتصوفة من عامة الناس،
وهم قد يكونون على عقيدة خمصوصة كغريهم ،وإن كنا حنبذ أن ال يكونوا إال على
ما هو ُجم َمع عليه من العقائد؛ ولكن حىت هذا ،ال يكون يف مقدور كل أحد معرفته
وال إطاقته  .لذلك فمن كان مع شيخ صادق من أهل التصوف العام ،فليلزم ما يقوله
له ،فهو أسلم؛ وإن مل جيد مثل هذا ،فلينظر لنفسه وخيتار األحوط إن كان من أهل
العلم .أما إن كان من العامة من املتصوفة (أي من عامة العامة) ،فأمره أسهل ،ألنه
ال مدخل له يف جمال العقائد من حيث النظر ،كما هو الشأن عند من يشتغل
ابلعلم.
اثنيا :إن ما يسميه الناس عقائد الصوفية ،هو علوم ذوقية بلغوها يف طريق احلق،
فتكلموا هبا؛ وليست عقائد كما هي العقائد األخرى عند أهلها .ولو كانت عقائد،
ت الشيوخ حيضون تالميذهم عليها حضا من البداية ،كما يفعل أهل العقائد.
لوج ْد َ
والواقع عكس هذا! ..وقد يبلغ األمر أن مينع الشيخ مريديه ،من اخلوض فيها ،أو
مطالعتها يف الكتب .فكيف تكون عقائد بعد هذا؟!..
وعلى العموم ،فإن منهاج التصوف يقضي بذكر هللا على صفاء ابطن ،تعرضا
لتعليم هللا لعبده ما ينفعه ،أو إطالعه من معرفته سبحانه على ما يقربه؛ من دون
تعمل أو استنباط ،كما هو احلال عند غريهم .هلذا جتد كبار الصوفية على غري
ّ
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عقيدة خمصوصة ،مما هو معروف عند املسلمني؛ وإمنا هم مع هللا على ما يُشهدهم
إايه منه سبحانه .وهذا الطريق هو طريق األنبياء عليهم السالم .فاعلم هذا! ..واعلم
إن أنكرت ،على من تنكر!..
مث بعد هذا كله ،اعلم أننا ال نك ّفر أحدا ممن قال ال إله إال هللا حممد رسول
فتناولُنا ألقوال ابن تيمية أو غريه يف هذا
هللا؛ وإن كانت عقائده ما كانت! لذلكُ ،

حكم على األقوال ال على القائل .واحلكم على األشخاص عندَن
الكتاب ،إمنا هو ٌ
هو هلل وحده ،ال لسواه؛ سواء وافقناهم أم خالفناهم .وهللا سبحانه يفعل ما يشاء
وحيكم ما يريد؛ وليس ألحد أن يقول شيئا ،حنن أو غريَن .هكذا علّمنا هللا ورسوله،
وهذا هو أدب العبد مع سيده .نقول هذا ،مع علمنا أن ابن تيمية على أسوإ حال،
وأخطر مآل.

 .4تقرير لقاعدة:
وهي أن ال أحد من العباد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،يزعم
لنفسه أنه أعلم الناس ابلكتاب والسنة ،حىت ال يبقى هلم معه إال االتباع مع التسليم
التام؛ كما يفعل قوم مع ابن تيمية .واألجدر أن يبقى املتكلم يف مرتبته اليت يتكلم
منها ،دون تع ّديها إىل سواها؛ إال إن كان من احلمق حبيث يظن أن ال أحد أعلم
ِّ ِّ ِّ
يم} [يوسف:
منه .وكيف يكون هذا وقد قال هللا تعاىلَ { :وفَـ ْو َق ُك ِّّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
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وال بد أن نضع األصبع على حمل اخلالف املستمر بني الفقهاء والصوفية؛
والذي هو اختالف املرتبة .وذلك أن جل الفقهاء ال يتعدَّون املرتبة الثانية من الدين
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اليت هي مرتبة اإلميان؛ هذا فيما مضى ،عندما كان العامل عامال؛ أما اليوم فجلهم ال
يتجاوزون مرتبة اإلسالم اليت يشرتكون فيها مع سائر العوام .وأما الصوفية ،وخنص
الكبار منهم ،فهم من أهل مرتبة اإلحسان اليت هي أعلى مرتبة يف الدين؛ بل هم قد
جاوزا اإلحسان إىل مرتبة التحقق ابحلق ،اليت تَـثْـبُت هلم الوراثة النبوية هبا؛ ألن
الوارث ،من هذه املرتبة تكون وراثته ،ال مما دوهنا؛ إال إن قُصد ابلوراثة ،الوراثة
اجلزئية .وهم (أي الصوفية) يف هذا ،على قدم األنبياء عليهم السالم .يشهد هلم
بذلك علمهم اخلاص ،وحاهلم .وإذا مل يُراع الفقهاء هذا التفاوت يف املراتب ،ومل يقروا
ألهل هللا ابلفضل فيه ،فإن اخللل يبدأ من هنا؛ ابختالل املعايري .فيصري األدن حيكم
على األعلى ،خصوصا إن كان له أتباع من العامة ينصرونه فيما يعقلونه عنه ،مما
يناسب إدراكهم ،دون غريه .والواجب كان ،لو أن الفقيه حيكم ابحلق ،أن يتوقف
يتبني أمرهم؛ ألن النفس إن سارعت يف
على األقل فيما يسمع من أهل هللا ،حىت ّ
اإلنكار ،فإهنا يصعب عليها أن تعود عنه فيما بعد ،وإن ظهر هلا خالف مظنوهنا؛
بسبب نظرها إىل مكانتها عند الناس .وهذا أشد أمراض الفقهاء فتكا ،على مر
العصور.
مث إن الفقهاء ،من غفلتهم عن رهبم (إال من رحم هللا) اعتادوا أن تستفتيَهم
العامة يف املسائل؛ فصار هلم إطالق األحكام ديدَن .فعاملوا اخلواص ،مبا عاملوا
العامة؛ وظنوا أن أحكامهم تشمل اجلميع ،فضلوا عن سواء السبيل؛ خصوصا إن
كان أولئك اخلواص ممن ال يشتغلون ابلعلوم الكسبية مثلهم .وزينت هلم أنفسهم
األمر ابدعائها أن الشريعة ال جيوز ألحد اخلروج عنها سواء أكان من العامة ،أم كان
من اخلواص؛ ونسوا -أو تناسوا -أن العلم ابلشريعة يكون حبسب املرتبة .ونسوا أن
العلم ابألحكام يكون حبسب نور البصرية ،الذي قلّما يكون هلم حظ منه .وهذا هو
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ما وقع فيه ابن تيمية يف جل ما اعرتض عليه من أحوال أصحاب الطريق ،ال يف
كله .وسنعرض هلذا كله بشيء من التفصيل ،فيما سيأت إن شاء هللا.
 .5املعرفة العقلية واملعرفة الوراثية:
ومن األمور اليت ينبغي للفريقني تبيّنها ،اختالف املعرفة العقلية اليت تكون
ألصحاب العقائد واملتكلمني ،عن تلك اليت تكون للعارفني السائرين على هنج
يوضح إن حنن نظرَن إىل أصل املعرفتني؛ ولكن الناس
النبيّني .واألمر أوضح من أن ّ
وحيجبون مبا يبلغه إدراكهم من الفروع عن األصول؛ لذلك
قلما يكون هلم هذاُ ،
سنبني هذا الفرق ،ولو من ابب التذكري.
ّ

إن األنبياء عليهم السالم ،علومهم كلها وهبية ،أتتيهم من قِّبل رهبم من غري
تفكري وال روية؛ بينما علم العقالء (الفالسفة) ،أيخذونه عن عقوهلم ،على تفاوهتا يف
اإلدراك .وأصحاب الطريق ،سائرون على منهاج النبوة يف حتصيل العلم ،لذلك تكون
علومهم أوسع من العقل على قدر واهبها ،ال على قدر املوهوبة له .ويكون علم
الفقهاء املستنبطني (الشرتاكهم مع العقالء يف الطريق وإن اختلف اجملال) على قدر
عقوهلم أيضا ،إال من كان من اجملتهدين ،فإن هللا يؤيده بتأييد من عنده ،من خارج
عقله .وعلى كل حال ،فشتان بني علم حييط به العقل ،وبني علم ال حييط به!
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التنزيه والتشبيه

إن التنزيه والتشبيه مها األصالن اللذان ترجع إليهما كل العقائد من غري
استثناء؛ بغض النظر عن كون العقيدة موافِّقة ملا جاءت به الشرائع أو خمالِّفة .وما

من عقيدة ،إال وهي موافقة للحق يف أجزائها؛ وإمنا يقع الغلط يف الرتكيب والنِّّسب.
جل العقول ،ألريناك منه العجب ،مما جاء يف القرآن
ولوال أن هذا العلم يفوق طور ّ
على اخلصوص .ولعلك ستعثر يف طي هذا الكتاب على إشارات تدلك عليه ،إن
كنت ممن يعقل اإلشارة.
ولقد مجع هللا تعاىل كل العقائد من كتابه يف شطر آية واحدة ،هي األصل
اجلامع هلا؛ وهي قوله تعاىل{ :لَي ِّ ِّ ِّ
الس ِّميع الْب ِّ
صريُ} [الشورى:
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ
يبني اجلمع املذكور:
 .]11وسنبسط الكالم فيها مبا ّ
س َك ِّمثْلِّ ِّه َش ْيءٌ} [الشورى ،]11 :فهو تنزيه احلق نفسه بنفسه،
ـ فأما قول هللا{ :لَْي َ

بطرده لكل شيء سواه من هذه احلضرة .فعلمنا هبذا ،أن هذه احلضرة هي حضرة
األحدية اليت ال ذكر لشيء من اخللق فيها .وإىل هذا املعىن يشري قول هللا تعاىل:
ك ر ِّب الْعَِّّزِّة ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن} [الصافات .]180 :فهذه احلضرة ال تقبل
{ ُسْب َحا َن َربِّّ َ َ ّ
َ َ

قوال من األقوال يف العقائد ،وال فرق عندها بني عقيدة وأخرى .ومع كون التنزيه هنا
اتما  ،إال أن فيه رائحة من التشبيه اجململ؛ وهو ما تعطيه خمالفة احلق فيه ،لكل
شيء .نعين أنه تشبيه َسليب.
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وأما إذا اعتِبَن الكاف كاف تشبيه ،فستعود الداللة من احلق على صورته اليت
هي احلقيقة احملمدية وقتها؛ وسيكون التشبيه تشبيها إهليا اتما .وتنزيهه ،يكون من
وجه انتفاء املثل هلذه الصورة .وهذا التالزم العكسي بني التنزيه والتشبيه ،لن ختلو منه
عقيدة من العقائد أبدا؛ وما سيميز بعضها عن بعض ،إمنا سيكون موضع التنزيه
والتشبيه منها فحسب.
الس ِّميع الْب ِّ
صريُ} [الشورى ،]11 :فهو أصل عقائد
_ وأما قول هللا تعاىلَ { :وُه َو َّ ُ َ
املخلوقات كلها يف احلق .ونسبة السمع والبصر للحق هنا ،هي منها ،ال خارجها.
فتكون هذه احلضرة حضرة واحدية ،على هذا .والفرق بني السمع والبصر هو يف
التعلق اخلاص من العلم .نعين أن السمع والبصر كالمها علم ،لكن بتعلق خمصوص
ابملعلوم .فالسمع تعلق جمرد عن الصورة احلسية ،والبصر متعلق هبا .وإذا قلنا إن
السمع جمرد عن الصورة احلسية ،فهو ال يعين أنه جمرد عن الصورة املعنوية (العقلية).
كل هذا بسبب الرتابط بني التنزيه والتشبيه الذي ذكرَنه سابقا.
وعلى هذا ،فإن السمع هو جمال العقائد التنزيهية كلها .واملقصود به هنا هو
أخذ اخلِب عن الوحي اإلهلي ،ليس غري؛ لكن السامع له أثر يف اخلِب من حيث قوة
السمع وضعفه .وليس السامع هنا ،إال العقل .ومن هنا اختلفت العقائد بعضها عن
املخِب به واحد .وكل عقيدة ،حيتملها الكالم اإلهلي من حيث املعىن
بعض ،مع كون َ
اللغوي ولو من وجه واحد ،فهي عقيدة صحيحة؛ ال يقدح فيها كوهنا خمالفة لعقيدة
أخرى أبدا .وهذا األصل ،لو تفطن إليه أصحاب العقائد ،ألراحهم من عناء كبري؛
ولكنه فوق طورهم.
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وأما البصر ،فهو ما يرجع إىل املشاهدة؛ وهو أقوى من السمع ،من كونه
يتحكم يف العقل حتكما اتما ،وال يرتك له جماال للتصرف كما يفعل السمع .لذلك،
فأصحاب املشاهدة ال عقائد عندهم ابملعىن الذي يرتبه أصحاب السمع؛ وإمنا هم
مع ما تعطيه بصائرهم .ومع قوة البصر ،ال جتد أهل املشاهدة ينكرون على غريهم،
وإن كان املشهود منهم يعطي االختالف .خبالف السمع ،الذي ال يكاد االختالف
ينتهي فيه إىل غاية .والسبب هو أن أهل املشاهدة كما ذكرَن ،ال تصرف لعقوهلم يف
مشهودهم؛ ومع شهودهم .ولو عمل املرء على هذه املعايري ،يف نظره إىل الناس ،مليّز
منهم أهل الشهود من دون أن خيِبوا هم عن أنفسهم .ولكن هذا العلم عزيز ،يُشرتط
له أن خيرج صاحبه عن مرتبة العوام.
وكما ذكرَن عن تالزم التنزيه والتشبيه ،فكذلك األمر بني السمع والبصر .نعين
أن السمع ،ال ميكن أن ينفصل عن صورة عقلية ،هي صورة ُمعت َقد السامع؛ كما أن
البصر ،ال ينفصل عن معىن عقلي ،يُؤخذ كما يؤخذ اخلِب .فالسمع ابطنه بصر،
والبصر ابطنه مسع.

واعلم أن ما ذكرَنه هنا ،هو أصل كل ما قيل وما سيُقال يف احلق عن خِب أو

عن بصر؛ ال خترج عنه حىت عقول الفالسفة الذين يُظن أهنم ُمستقلون بفكرهم.
والسبب يف ذلك هو أن الفكر اجملرد على التمام ،غري موجود؛ ألن كل عقل مفكر،
لتجل إهلي من وراء حجاب الفكر .فهو كأصحاب السمع من
إمنا هو مشاهد ٍّ
وجه ،وكأصحاب البصر من وجه آخر .فهو يشبه أصحاب السمع ،من كونه أيخذ
من وراء حجاب؛ ويشبه أصحاب البصر ،من كونه يشهد صورة من وراء حجاب.
غري أن هذا الصنف ،بسبب كونه حمجواب عن احلق فيما أيخذ ويشهد ،يكون
أضعف أهل العقائد على اإلطالق .وكلما قوي الفكر عنده ،كان هو أضعف .أال
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ترى إىل ضعف العقائد عند الفالسفة ،ابملقارنة إىل عوام الوثنيني؛ مع كون اجلميع
من أهل احلجاب الكبري؟!
ومن رزقه هللا العمل مبا ذُكر هنا ،فإنه سيحيط بكل العقائد علما من وجه
إمجاهلا؛ فإذا شاء تتبع بعضها على التفصيل ،وكان من أهل النور فيها؛ فإنه
سيعرفها ،ويعرف تركيبها ،ووجه خمالفتها لغريها .وما رأينا من دل على هذا العلم هبذا
الوضوح يف زماننا حبمد هللا؛ ولعله يكون مما جيمع به هللا شتات هذه األمة ،بعد أن
أصاهبا الوهن من افرتاق العقائد عندها.
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حمل الغلط يف العقائد

 .1االختالف مراد:
ِّ ِّ
ِّ
ني
يقول هللا تعاىلَ { :ولَ ْو َشاءَ َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َد ًة َوَال يـََزالُو َن خمُْتَلف َ
ك َجلََع َل الن َ
( )118إَِّّال من رِّحم ربُّ ِّ ِّ
ك َخلَ َق ُه ْم} [هود .]119 ،118 :املعىن :لو شاء
ك َول َذل َ
َْ َ َ َ َ
هللا أن جيعل املعىن اجلامع هو الغالب على إدراك الناس ،لكانوا أمة واحدة ال
خيتلفون؛ ولكنه سبحانه شاء أن جيعل معاين األمساء اخلاصة هي الغالبة يف الشهود،
فنتج عن ذلك اختالف ال يُرفع عند العموم إال يوم القيامة .وأما العباد املستثنَـ ْون من
شهود االختالف من الدنيا ،والذين نسبهم هللا إىل رُحته ،فهم العارفون الذين

أشهدهم الوحدة يف االختالف عينه .وأخِب سبحانه أنه خلق اخللق هلذا االختالف،
الذي تظهر معه أحكام األمساء املختلفة.
يظهر من هذا أن إرادة رفع االختالف يف الدنيا ،تكون من اجلهل حبكمة
هللا ،وتكون خمالِّفة ملراد هللا؛ مع العلم أنه ال يكون يف الوجود ،إال ما أراده هللا!
 .2العقائد حمل االختالف:
لقد ذكر هللا االختالف الذي يعطيه العلم يف عدة مواضع من القرآن ،ونسبه
إىل أهل الكتاب ،منها قوله تعاىلَ { :وَما تَـ َفَّرقُوا إَِّّال ِّم ْن بـَ ْع ِّد َما َجاءَ ُه ُم الْعِّْل ُم بَـ ْغيًا
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ِّ
ِّ
ضي بـَْيـنَـ ُه ْم وإِّ َّن الَّ ِّذين أ ِّ
ك إِّ َىل أ َ ٍ
ُورثُوا
ت ِّم ْن َربِّّ َ
بـَْيـنَـ ُه ْم َولَ ْوَال َكل َمةٌ َسبَـ َق ْ
َ
َ
َجل ُم َس ًّمى لَ ُق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ك ِّمْنهُ ُم ِّر ٍ
يب} [الشورى .]14 :هذا يدل على أن العلم
اب ِّم ْن بَـ ْعده ْم لَفي َش ٍّ
الْكتَ َ
خيتلف من واحد إىل آخر ،مع كونه كله علما؛ وذلك بسبب اختالف
االستعدادات ،اليت خترج به من إطالقه إىل تقييده .ولو أن كل واحد عمل مبا علم،
وترك علم اآلخرين هلم ،يعذرهم فيه ،ملا وقع التفرق؛ ولكن بغي كل طائفة على
األخرى ،أو بغي كل فرد على اآلخر ،الذي أيت من اعتبار علم نفسه وإنكار ما
عند اآلخرين ،هو ما يؤدي إىل التفرقة املذمومة.
والسبب يف الوقوع يف هذه اآلفة ،هو قياس علم العقائد على العلوم الثابتة
كالرايضيات ..ففي الرايضيات ال ميكن أن تكون نتيجة حل مسألة من املسائل
متعددة ،واجملهول فيها غري متعدد؛ وكل ما خيالف احلل الصواب يكون غلطا ال
شبهة فيه .وملا قاست العقول العقائد على هذا ،تومهت أن كل من يقول مبا خيالف
معتقدها يكون على ابطل .وهذا غري صحيح دائما .بل إن كل العقائد املوجودة يف
العامل هلا وجه حق وال بد .يعلم هذا ،الراسخون يف العلم الذين قال هللا فيهمُ { :ه َو
ِّ
ِّ
ك الْ ِّكتَ ِّ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِّكتَ ِّ
ات فَأ ََّما
الَّذي أَنْـَزَل َعلَْي َ
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
ت ُْحم َك َم ٌ
آاي ٌ
اب َوأ َ
َ
اب مْنهُ َ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِِّّ
ين ِّيف قُـلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِّعُو َن َما تَ َشابَهَ مْنهُ ابْتغَاءَ الْفْتـنَة َوابْتغَاءَ َأتْ ِّويله َوَما يَـ ْعلَ ُم َأتْ ِّويلَهُ
الذ َ
الر ِّاس ُخو َن ِّيف الْعِّْل ِّم يـَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِّّه ُكل ِّم ْن ِّعْن ِّد َربِّّنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّّال أُولُو
إَِّّال َّ
اَّللُ َو َّ
ْاألَلْب ِّ
اب } [آل عمران .]7 :وكلمة "كل" تفيد الشمول .وهؤالء هم من نقصد
َ
عندما نتكلم عن اإلطالق يف العقائد ،لكن ال ابلفهم الذي للعقول احملجوبة اليت
تعتمد الفكر؛ ألهنا ال تتمكن من اجلمع بني ما تراه متناقضا عندها أبدا .أما أهل
هللا فيأخذون هذا العلم ،من علم هللا احمليط؛ فيجمعون بني كل املعتقدات ،مبا
يعلمون هم ،ال مبا يعلم أهلها فيها .وهذا هو الفرق بني أهل احلق ،وأهل الباطل يف
هذه املسألة ملن كان يعقل.
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وإذا كان هذا يصح يف كل العقائد ،فهو فيما يرجع إىل عقائد املسلمني
أصح ،لو أن الناس علموا أن العقائد مرجعها إىل التجلي ،ال إىل الفكر .نعين أن
الفكر ،هو الذي جيعل العقائد ترفض ما خيالفها؛ وإال فإن هللا أوسع مما يعلمه مجيع
العباد .فكيف ال يكون أوسع مما يعلمه عبد واحد أو طائفة خمصوصة؟! ومن املعلوم
ابلضرورة أن اإلحاطة العلمية هي هلل ،ال لسواه!
وإذا أردت أن تعلم أصل كل ما قلنا ،من غري أن ندخل يف تفاصيل قد ال
تستوعبها ،فاعلم أنه ال وجود إال للحق يف كل املراتب .لكن علمه ينقسم إىل حق
وابطل حبسب الشاهد ال حبسب املشهود .وذلك ألن أهل احلق يشهدون احلق،
وأهل الباطل يشهدون الباطل .فإن قلت :فمن أين جاء الباطل ،وما مث إال احلق؟
قلنا :إن احلق إذا جتلى ،ال يتجلى إال يف صورة ،عقلية أو خيالية أو حسية؛ وهي
كلها عدمية .فأهل النور يشهدون احلق قائما يف الصور بفضل رهبم ،وأهل الظلمة
عِبوا عن معتقداهتم.
ال يشهدون إال الصور؛ ومنها يدخل عليهم الباطل إذا ّ
ولو أتملت معىن الكفر مبعنييه األكِب واألصغر ،لوجدته ما ذكرَن .وأغلب
الناس ينسون أن الكافر لو مل يكن معه احلق ،ما مسي كافرا أصال؛ ألنه ما مث ما
يكفر (يسرت)! فاعقل هذا املعىن ،ألنه َنفع جدا يف ابب العقائد.
فإذا علمت ما سبق ،فاعلم أن تناولنا لعقيدة ابن تيمية وغريه ،ليس من ابب
اإلنكار عليها؛ وإمنا هو دحض ملا يزعمه هلا أصحاهبا من كوهنا وحدها احلق ،من
الوجه الذي يرونه هم حقا .هذا فحسب! وإال كنا سنقع فيما وقعوا فيه هم أنفسهم.
وحنن إمنا نريد أن نوسع دائرة التالقي بني املسلمني ال زايدة التفرقة .لكن ردَن على
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بعض األقوال ،سيكون حتما تصويبا هلا ،من كوهنا نتاجا فكراي ،وليس علما ابملعىن
الشرعي التام؛ ألن العلم عندَن ال يكون إال من عند هللا .وقد قال هللا تعاىل لنبيه
ض ُل
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم َوَكا َن فَ ْ
صلى هللا عليه وآله وسلم ولورثته من بعدهَ { :و َعلَّ َم َ
اَّللِّ علَي َ ِّ
يما} [النساء.]113 :
َّ َ ْ
ك َعظ ً

42

الباب الثاين
الرد على أقوال ابن تيمية
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الرد على العقيدة الواسطية

يقول ابن تيمية[ :ومن اإلميان ابهلل :اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه
العزيز ،ومبا وصفه به رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم](:)9
هذا الكالم هو أصل الدين كله ،وال خالف لنا معه عليه .أما قوله بعده:

[من غري حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال متثيل](:)10

فهذا يكون حبسب إدراك العقول من التحريف والتعطيل والتمثيل ،وغريها من
املعاين؛ فقد تتفق العقول على اللفظ وختتلف يف املعىن ،وقد تتفق يف املعىن وختتلف
يف تنزيله .وهذا من أسباب اختالف العقائد.
مث يقول[ :فال ينفون عنه ما وصف به نفسه ،وال حيرفون الكلم عن
مواضعه ،وال يلحدون يف أمساء هللا وآايته ،وال يكيفون وال ميثلون صفاته بصفات
خلقه؛ ألنه سبحانه :ال مسي له ،وال كفء له ،وال ند له .وال يقاس خبلقه سبحانه
وتعاىل .فإنه أعلم بنفسه وبغريه ،وأصدق قيال ،وأحسن حديثا من خلقه](:)11

 . 9العقيدة الواسطية ص.57 :
 . 10العقيدة الواسطية ص.57 :
 . 11العقيدة الواسطية ص.59 :
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هذا كالم عام ،يؤمن به مجيع املؤمنني ،ولكن علمه على التحقيق قليل.
وسيظهر لنا فيما أيت -إن شاء هللا -إن كان القائل من العاملني به أم ال .نعين أنه
رغم ما يظهر من التنزيه يف هذا الكالم ،فإنه ال خيلو من تشبيه ،يدخل عليه من
قياس صفات هللا على صفات املخلوقني ،ولو قياسا عكسيا .وهذا ،ال تشعر بد
العقول الضعيفة ،وتظنه أقصى ما يُبلغ من التنزيه .وهلذا السبب سيكون التنزيه
ابلنفس (ابلعقل) تنزيها غري شرعي .ولو كان مثل هذا التنزيه شرعيا ،ما قال هللا
ك ر ِّب الْعَِّّزةِّ ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن} [الصافات .]180 :وإن ظن ابن
{سْب َحا َن َربِّّ َ َ ّ
َ َ
تعاىلُ :
{و َس َال ٌم
تيمية أنه خيرج عن هذا التوصيف البدعي ،ذ ّكرَنه ابآلية اليت بعدها ،وهيَ :
ِّ
ني} [الصافات .]181 :وهذا يعين ،أن املرسلني وحدهم ،هم من ينزه
َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
هللا بتنزيهه نفسه سبحانه .فإن قيل :فهذا ال خيتص اببن تيمية ،وإمنا هو شامل
جلميع األمة! ..قلنا :إن ورثة األنبياء من أهل التحقق ،يلحقون ابألنبياء عليهم
السالم من حيث احلكم .وهؤالء ،من املؤكد أن ابن تيمية ليس منهم.
مث يقول[ :مث رسله صادقون مصدقون؛ خبالف الذين يقولون عليه ما ال
يعلمون](:)12
كالم حق ،وقول صدق! ..وهو ما كنا بصدده.
ب ال ِّْع َّزِّة َع َّما ي ِّ
ك َر ِّ
ص ُفو َن ()180
{س ْب َحا َن َربِّ َ
َ
مث يقول[ :وهلذا قالُ :
وس َالم علَى الْمرسلِّني ( )181وا ْحلم ُد َِِّّّ
ّلِل َر ِّ
ني} [الصافات- 180 :
ََ ٌ َ
ب ال َْعالَ ِّم َ
ُْ َ َ
َ َْ

 . 12العقيدة الواسطية ص.60 :
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 .]182فسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للرسل ،وسلم على املرسلني؛
لسالمة ما قالوه من النقص والعيب](:)13
هذا فهم صحيح؛ لكن يبقى السؤال :من هم املوافقون للرسل عليهم السالم
يف هذا التسبيح؟ ومن هم الذين نزه هللا نفسه عن تسبيحهم؟ ..وقد سبق أن نبهنا
أن ابن تيمية ليس منهم .وسيتأكد هذا ،مع عرض ُجممل اعتقاده.
مث يقول[ :وهو سبحانه قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه ،بني النفي
واإلثبات](:)14
كالم صحيح!
مث يقول[ :فال عدول ألهل السنة واجلماعة عما جاء به املرسلون](:)15
ختصيص أهل السنة واجلماعة ابلكالم ،فيه حتكم؛ ولعل القائل كان متأثرا فيه
ببيئة مشحونة ابلصراعات املذهبية والعقدية؛ وإال فصفة اتباع الرسل مبثوثة يف األمة
مبا يوافق علم هللا فيها ،ال مبا يتوافق عليه الناس .نعين أنه كم من واحد يظن أنه من
السنة ،وهو ليس منهم؛ وكم من واحد يُظن أنه ليس منهم ،وهو منهم .والتمييز
أهل ّ
بني هذا وذاك مرده إىل النور ،ال إىل الفكر.

 . 13العقيدة الواسطية ص.60 :
 . 14العقيدة الواسطية ص.60 :
 . 15العقيدة الواسطية ص.60 :
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مث يقول[ :فإنه الصراط املستقيم ،صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيني
والصديقني والشهداء والصاحلني](:)16
الصراط املستقيم ،ال ميكن أن ننسبه إىل مجاعة من املسلمني دون غريها ،وإمنا
يُرجع فيه إىل علم هللا يف عباده .فهو سبحانه الذي يشهد لعباده مبوافقتهم للحق أو

مبخالفتهم له  .وقد بني هللا هذا احلكم يف القرآن ،لكن الناس اختلفوا فيه؛ لذلك
على العاقل أن يتوقف يف الدنيا عن احلكم على الناس ابملوافقة للحق أو ابملخالفة،
إن مل يكن من أهل الكشف ،حىت يعلم هذا احلكم يوم القيامة .وهذه النسبة إىل
الصراط املستقيم ،اليت تكون على حسب إدراك الناس وفهمهم وهواهم ،هي من
التأيل على هللا ،الذي ال يليق مبن ينتسب إىل العلم .ومن هنا تبدأ الضالالت اليت
تنشأ عنها خمالفة احلق ،وإاثرة النعرات.
مث يقول عن القرآن[ :بل إذا قرأه الناس أو كتبوه يف املصاحف؛ مل خيرج
بذلك عن أن يكون كالم هللا تعاىل حقيقة](:)17
فإن كان األمر هكذا ،فهل هو من هذا الوجه خملوق أم غري خملوق؟ .وهذه
قبل ،من قِّبل املعتزلة ،وصارت فتنة على املسلمني.
القضية كانت قد أثريت فيما ُ
والسبب يف هذا التناقض يف القول هو عدم معرفة مراتب القرآن اليت هي الذات
والصفات واألفعال ،وعدم التمييز بينها .ومن املعلوم أن الذات قدمية ال توصف
ابحلدوث ،والصفات ٍ
معان قدمية قائمة ابلذات؛ وهي نسب معقولة غري زائدة
عليها؛ واألفعال هي آاثر األمساء وهي حادثة خملوقة .والعقل إن مل يتبني هذه املعاين
 . 16العقيدة الواسطية ص.60 :
 . 17العقيدة الواسطية ص.90 :
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وهو لن يتبيّنها من نفسه -فإنه لن يستطيع قبوهلا من كوهنا حقيقة واحدة .فهذاهو سبب الوقوع يف هذا التناقض .والغريب أن العقائد قد جتمع بني املتناقضات،
وأيخذها أصحاهبا ابلتسليم ،ويظنون أهنا تنفعهم؛ وهي ال أثر هلا إال غلق ابب
الفهم عن ِّ
معتقدها ،ليس غري.
مث يقول بعده[ :فإن الكالم إمنا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدائً ،ال إىل
من قاله مبلغاً مؤدايً](:)18
وهو هنا يقيس كالم هللا على كالم املخلوقني؛ مع أنه ما يفتأ يذ ّكرَن بقول هللا
تعاىل{ :لَي ِّ ِّ ِّ
الس ِّميع الْب ِّ
صريُ} [الشورى .]11 :بل إننا جنزم أن
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ
ابن تيمية لو غاب عنه اخللق ،لغاب معه يف حقه احلق .ولعله مل خيطر يف ابله هذا
اإليراد قط؛ بل األمر كذلك .والسبب ،هو أن وجود اخللق يف عينه (عني قلبه)،
أثبت من وجود احلق .والعوام كلهم على هذا ،لكن الفرق بينه وبينهم ،أنه اجرتأ على
الكالم فيما هو فوق طوره ،دوهنم .وهذا الفعل منه نقص ،ال كمال؛ كما يتوهم
اجلهال.
مث يقول مباشرة بعده[ :وهو كالم هللا؛ حروفه ،ومعانيه؛ ليس كالم هللا
احلروف دون املعاين ،وال املعاين دون احلروف](:)19
وينسى أن ُخيِبَن هل هذه احلروف هي األلفاظ املعروفة عندَن صوات وكتابة ،أم
هي غريها؟ ..فإن كانت هي ،فهي خملوقة؛ وإن كانت غريها ،فما حقيقتها؟ ..وإن
 . 18العقيدة الواسطية ص.90 :
 . 19العقيدة الواسطية ص.90 :
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كانت هي وغريها ،فما وجه اجلمع بينها؟ ..نقول هذا ،وحنن على يقني من جهل
ابن تيمية حبقيقة القرآن .ولسنا هنا نريد أن نتكلم فيها؛ ألهنا فوق طاقة العقول؛
ولكننا نريد التنبيه إىل أصل الداء عنده ،فحسب.
مث يقول يف اإلميان ابلقدر[ :وللعباد قدرة على أعماهلم ،وهلم إرادة ،وهللا
ِّ
ِّ
ِّ
يم}
خالقهم وقدرهتم وإرادهتم؛ كما قال تعاىل{:ل َمن َشاء من ُك ْم أَن يَ ْستَق َ
شاء َّ
ني} [التكوير:
اّلِلُ َر ُّ
[التكويرَ { .]28 :وَما تَ َشا ُؤو َن إِّالَّ أَن يَ َ
ب ال َْعالَ ِّم َ

:)20(]]29

يظهر من كالمه أنه ال يعلم توحيد الصفات ،ألنه يثبت قدرتني وإرادتني؛ وإن
قيل له -وملن هو يف مرتبته -بتوحيد الصفات ،فإنه لن يتمكن من التمييز بني وجه
النسبة اإلهلية منها وبني وجه النسبة اخلَلقية .وهذا الكالم الذي يعتقده هو وأمثاله،
عند أهل هللا شرك .وحنن هنا ال نلزم أحدا ابعتقاد ما ال يُ ِّ
درك؛ وإمنا ننبه إىل أن

الكالم يف مثل هذه املسائل فضول؛ وقد يكون من اآلاثم إن أدى إىل اإلنكار على
أهل احلق يف صحيح علمهم؛ بل إن األمر قد يصل إىل أن يرد املرء كالم هللا
ورسوله ،تعصبا لعقيدته ،مع كوهنا ابطلة .وهذا األمر ،ال يكاد ينجو منه أصحاب
العقائد .ولعل اآلت من الكالم ،سيجلي بعض ما يندرج ضمن ما نقول.
نالحظ قوله عن أهل السنة واجلماعة[ :وتؤمن الفرقة الناجية من أهل
السنة واجلماعة بـ ،)21(]...وقوله[ :ومن أصول أهل السنة واجلماعة ،)22(]...يف
مقابل عقائد أخرى نسبها إىل اجلهمية واجلِبية والقدرية واحلرورية واملعتزلة واملرجئة
 . 20العقيدة الواسطية ص.108 :
 . 21العقيدة الواسطية ص.113 :
 . 22العقيدة الواسطية ص.115 :
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والرافضة واخلوارج؛ وهو ما جيعلها (أي عقيدة أهل السنة واجلماعة) مقيدة هبا ،ولو
من ابب املخالفة .واألصوب أن تؤخذ املعاين من كالم هللا من دون اعتبار آخر ،قد
يصرفها -دون قصد أحياَن -عن احلق .نقول هذا ،وحنن نعذره بسبب خصوصية
زمانه من هذا الوجه.
وأما قوله يف هناية الرسالة[ :لكن ملا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن
أمته ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة ،كلها يف النار ،إال واحدة ،وهي اجلماعة.
ويف حديث عنه أنه قال« :هم من كان على مثل ما أان عليه اليوم وأصحايب»،
صار املتمسكون ابإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم أهل السنة
واجلماعة](:)23
هذا القول نسلم به على ما هو يف علم هللا ،ال على فهم العباد؛ خصوصا
فيما يتعلق ابألفراد على التعيني .مث إن تعليق األمر بصفة (هم من كان على مثل ما
أَن عليه اليوم وأصحايب) ،حيتمل املعىن العام الذي ذكره ابن تيمية ،كما حيتمل معاين
ِّ
ِّ
الصحبة ابملعىن
اإلمداد و
خاصة ،ال يعلمها .وأمهها اإلمامة الرابنية اليت هي شرط يف
وحصر الكالم يف املعىن العام ،وإن كنا
الشرعي ،اليت هي األخرى شرط يف التزكية.
ُ
نرده ،ال يبلغ ابلسامع درجة الفهم الواجبة.
ال ّ
ِّ
وع ْلم ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وأصحابه يف احلقيقة ،ال
حايل ،مبا كان عليه النيب مع أصحابه؛ وهذا
يكون ألحد حىت حيصل له علم ذوقي ّ
ما مل حيصل البن تيمية قطعا .لذا ،فإن إرادة تعميم ابن تيمية لفهمه يف هذه املسألة
على الناس مجيعا ،وحصر احلق فيه وحده  ،هو من الباطل الذي وقع فيه؛ وإال فإن
 . 23العقيدة الواسطية ص.132 :
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يف األمة يف كل زمان ،من هو على علم مبا يغيب عنه؛ ومع ذلك فهو يتأدب مع
األدن رتبة ومع األعلى.
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الرد على الرسالة التدمرية

يقول ابن تيمية[ :وإذا كان كذلك ،فال بد للعبد أن يثبت هلل ما جيب إثباته
له من صفات الكمال ،وينفي عنه ما جيب نفيه عنه ،مما يضاد هذه احلال .وال
بد له يف أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره ،فيؤمن خبلقه املتضمن كمال قدرته،
وعموم مشيئته؛ ويثبت أمره املتضمن بيان ما حيبه ويرضاه ،من القول والعمل؛
ويؤمن بشرعه وقدره ،إمياان خاليا من الزلل .وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته
وحده ال شريك له ،وهو التوحيد يف القصد واإلرادة والعمل .واألول يتضمن

التوحيد يف العلم والقول ،كما دل على ذلك سورة {قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد}
اّلِلُ أ َ
[اإلخالص .]1 :ودل على اآلخر سورة{ :قُ ْل َاي أَيـُّ َها الْ َكافِّ ُرو َن} [الكافرون:
:)24(]]1

َح ٌد} [اإلخالص ،]1 :جهل؛ ألن
االستدالل على الصفات بـ{قُ ْل ُه َو َّ
اَّللُ أ َ
األحدية ال حمل لذكر الصفات فيها ،وإمنا الصفات من حضرة الواحدية .مث إن
الكالم عن صفات الكمال ،يوهم بوجود صفات للنقص يف مقابلها؛ والتوحيد مينع
ذلك؛ وإال أثبتنا صنفني من الصفات ،ويبقى :هل مها للذات نفسها أم ال؟ ..فإن
كاَن لذات واحدة ،فيجب توضيح مجع احملل الواحد للصفات املتضادة؛ وإن كاَن
لذاتني ،فهو وهم يوقع صاحبه يف الشرك األكِب.

 . 24العقيدة التدمرية ص.5-4 :
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مث يقول[ :فطريقتهم تتضمن إثبات األمساء والصفات مع نفي مماثلة
س َك ِّمثِّْل ِّه
املخلوقات :إثبااتً بال تشبيه ،وتنزيها بال تعطيل؛ كما قال تعاىل{ :لَْي َ
ِّ
َشيء و ُهو َّ ِّ
س َك ِّمثِّْل ِّه َش ْيءٌ}:
السم ُ
ٌْ َ َ
يع البَصريُ} [الشورى .]11 :ففي قوله{:لَْي َ
الس ِّميع الب ِّ
صريُ} [الشورى ،]11 :رد
{و ُه َو َّ ُ َ
رد للتشبيه والتمثيل ،وقولهَ :
لإلحلاد والتعطيل .وهللا سبحانه بعث رسله إبثبات مفصل ،ونفي جممل ،فأثبتوا
هلل الصفات على وجه التفصيل ،ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشبيه
والتمثيل](:)25
األَْوىل كان الكالم يف وجود احلق ووجود اخللق ،قبل إثبات الصفات للحق
ونفي املما ثلة للخلق .والظاهر أن القائل يقول بوجودين .والسؤال هو :هل الوجودان
من صنف واحد؟ فإن قيل ابإلجياب ،فهو الشرك األكِب .وإن قيل ابلسلب ،سألنا
بعد :ما الفرق بينهما؟ وأقل درجة خيرج هبا اجمليب املصيب هنا هي درجة العوام.
ُ
وهذا جيعله غري مؤهل للحكم على كل املراتب العلمية يف هذه املسألة على
اخلصوص.
وأما الكالم يف التشبيه والتنزيه ،فهو حبسب مرتبة املتكلم؛ وابن تيمية ال
يتجاوز مرتبة العوام .ولو كان له علم اخلواص يف هذه املسألة ،لعلم أن التنزيه غايته
التشبيه ،وأن التشبيه غايته التنزيه .وهذا أمر عند العوام حمال! ..فانظر ما أبعد ابن
تيمية عن احلق!..
مث يقول[ :وإذا كان من املعلوم ابلضرورة ،أن يف الوجود ما هو قدمي
واجب بنفسه ،وما هو حمدث ممكن يقبل الوجود والعدم ،فمعلوم أن هذا
 . 25العقيدة التدمرية ص.8 :
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موجود ،وهذا موجود ،وال يلزم من اتفاقهما يف مسمى الوجود أن يكون وجود
هذا مثل وجود هذا؛ بل وجود هذا خيصه ،ووجود هذا خيصه .واتفاقهما يف اسم
عام ال يقتضي متاثلهما يف مسمى ذلك االسم ،عند اإلضافة والتخصيص
والتقييد ،وال يف غريه .فال يقول عاقل إذا قيل أن العرش شيء موجود وأن
البعوض شيء موجود ،إن هذا مثل هذا ،التفاقهما يف مسمى الشيء والوجود؛
ألنه ليس يف اخلارج شيء موجود غريمها يشرتكان فيه؛ بل الذهن أيخذ معىن
مشرتكا كليا ،هو مسمى االسم املطلق .وإذا قيل هذا موجود ،وهذا موجود،
فوجود كل منهما خيصه ،ال يشركه فيه غريه ،مع أن االسم حقيقة يف كل منهما؛
وهلذا مسى هللا نفسه أبمساء ومسى صفاته أبمساء وكانت تلك األمساء خمتصة به ،إذا
أضيفت إليه ،ال يشركه فيها غريه ،ومسى بعض خملوقاته أبمساء خمتصة هبم مضافة
إليهم توافق تلك األمساء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص؛ ومل يلزم من
اتفاق االمسني ،ومتاثل مسمامها واحتاده عند اإلطالق والتجريد عن
اإلضافة](:)26
هذا الكالم يف الوجود الواجب والوجود املمكن ،كله مبهم ،يريد أن خيرج فيه
من التشبيه ،ومن القول بوجود أحد؛ لكنه مل جيد غري إثبات التخصيص يف النسبة.
وهو كالم يُقبل من العوام ،ألنه بعيد عن العلم .وهذه املسألة حلّها ابلكشف الذي
يعطي أن الوجود أحدي ال مشاركة هلل فيه من أحد سبحانه ،ويعطي أن ما يظنه
احملجوب وجودا للخلق ،هو شهود هلم يف مرتبة عدمهم .فهذا هو معىن اإلمكان
حقيقة ،وليس اإلمكا َن العقلي التجريدي الذي ال يقع إال يف األذهان .مث إن ابن
تيمية هنا ،جعل الوجود هو املاهية (املسمى) عند احلق وعند اخللق؛ فسوى بني
النسبتني ،يف الوقت الذي هو يريد فيه تنزيه احلق عن مماثلة اخللق .وقد كان أنكر

 . 26العقيدة التدمرية ص.21-20 :
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هذا على خمالفيه يف العقيدة ،وهو ال يشعر أنه واقع فيما أنكره عليهم عينه .وهذا
يقع من املرء ،عندما يسلك سبيل التفسري (تفسري العقيدة هنا) وهو ليس على بيّنة

من ربه فيها .وال يكفي أن ينطلق املفسر من الكتاب والسنة حىت يكون حمقا؛ ألن
فهمه فيهما منه ،وليس منهما .وكل من يريد اللبس على الناس ،فإنه يشتغل يف هذه
املنطقة .واحلق وراء ذلك كله!
مث إن تشبيه التفريق بني وجود احلق ووجود اخللق ،ابلتفريق بني وجود العرش
ووجود البعوض ،سيأخذَن إىل عكس ما أراده ابن تيمية؛ ألن وجود العرش
والبعوض  ،هو من الصنف ذاته؛ وإمنا يقع الفرق يف الصورة فحسب .وإن كان ابن
تيمية ال خيرج من مقارنة العرش ابلبعوض ساملا ،فهل سيسلم يف مقابلة وجود احلق
ابخللق؟! ..هذا ال يكون! ..وقد سبق أن ذكرَن أن حل هذه املسألة ،ال يكون إال
ابلكشف .وإ ن قيل :فلم ال يكون حتصيل هذا العلم ابلتلقني ،ممن هو من أهل؟..
فإننا جنيب :ذلك ،ألن العقول احملجوبة ال تنفك عن احلس يف إدراكها للمعاين.
واحلس أضيق من أن يستوعب مثل هذه املسألة .أما التلقني ،فال ينفع إال ملن يكون
من أهل االستشراف؛ فيكون التلقني ابلنسبة إليه ،هو الكشف ذاته .وهذا من
العلوم املتعلقة ابلرتبية .ويف احلديث النبوي ،كثري من هذا الصنف يف التعليم؛ من مل
مييّزه ،فإنه يفوته علم كثري يف السنّة .ومن هذا الوجه ،يُعلم أحياَن مقام الصحايب
الذي خوطب ابحلديث النبوي .وهو علم جليلَ ،نفع جدا.
مث يقول[ :وليس اليد كاليد ،وال البسط كالبسط .وإذا كان املراد ابلبسط
اإلعطاء واجلود ،فليس إعطاء هللا كإعطاء خلقه ،وال جوده كجودهم؛ ونظائر
هذا كثرية .فال بد من إثبات ما أثبته هللا لنفسه ،ونفي مماثلته خبلقه .فمن قال
ليس هلل علم وال قوة وال رمحة ،وال كالم وال حيب وال يرضى وال اندى وال انجى
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وال استوى ،كان معطال جاحدا ،ممثال هلل ابملعدومات واجلمادات .ومن قال له
علم كعلمي أو قوة كقويت ،أو حب كحيب أو رضاء كرضائي ،أو يدان كيدي ،أو
استواء كاستوائي ،كان مشبها ممثال هلل ابحليواانت؛ بل ال بد من إثبات بال متثيل،
وتنزيه بال تعطيل:)27(].
فهذه عقيدة عوام ،ليس هلم من العلم اإلهلي شيء .واألوىل عندَن السكوت
عنها ،ألهنا ال تضيف شيئا إىل السامع ،بل تنبهه إىل ما هو من الفضول فحسب.
وأما إن قيل :هذا ينفع العوام يف جمال العقائد؛ فنقول :بل العوام ُمينعون من اخلوض

يف مثل هذه املسائل بقوة السلطان أو بقوة الفتوى؛ لكن العكس هو الواقع كما
نرى؛ واي لألسف!  .والفقهاء بدل أن يصرفوا العامة إىل ما ينفعهم ،فإهنم يشغلوهنم
مبا يضرهم وال ينفعهم ،هبذا الفعل.
وقولنا ابملنع ،ليس اعتباطا؛ وإمنا ألن االشتغال ابلعقائد من طريق الفكر،
يكون مانعا من الرتقي يف مراتب الدين ،ومن حتصيل علم التوحيد من طريقه
األصلي ،الذي هو طريق الكشف .وما يضر الناس يف دينهم ،ال بد أن ُمينعوا عنه،

إن مل يكونوا هم عاملني مبضرته عليهم .واستواء جل الفقهاء (ومنهم ابن تيمية)
ابلعوام فيما يتعلق ابلرأي يف اخلوض يف العقائد ،يدل على االشرتاك يف املرتبة .وعلى
ملزما ابالستماع إىل من هو أعلم منه يف هذا املضمار ،كما
هذا ،يكون ابن تيمية َ
َّ ِّ
ين
هم العوام ملزمون .فإن أىب ،فإنه يكون رادا ألمر هللا تعاىل يف قولهَ :
{ايأَيـُّ َها الذ َ
اَّلل وأ ِّ
ِّ
ول َوأ ِّ
ُويل ْاأل َْم ِّر ِّمْن ُك ْم} [النساء .]59 :وأولو األمر هنا،
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
َآمنُوا أَطيعُوا ََّ َ
هم الرابنيون ،الناطقون ابهلل ،ال سواهم .ومن جهل هذا األمر ،فهو جاهل أبساس
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الشرع ،عليه أن يعود إىل حتصيل الضروري من العلم الشرعي؛ ال أن خيوض فيما ال
قدم له فيه.
وإن اعرتاض ابن تيمية على من يقيس صفات احلق على صفات اخللق ،أو
على من يعطلها فرارا من الوقوع يف القول ابملماثلة ،ليس ذا شأن؛ لكون ابن تيمية
نفسه ال خيرج عن مثل هذا األدراك .وكالمه كله ،هو من قبيل التلفيق الفكري،
الذي ينطلي على من ال علم له؛ أما حنن فنعلم أنه ال خمرج له من هذه الورطة ،إال
بعلم غائب عنه؛ هو علم توحيد الصفات .وهذا العلم ،ال يرى صاحبه يف الوجود
إال صفات واحدة  .ومن غري هذا الشهود ،يبقى العبد دائما بني جتاذب أمرين.
والشهود ،ال ميكن أن حيل حمله النظر العقلي؛ وإال كان الناس كلهم يصريون يف
أعلى مراتب الدين ابلكالم وحده؛ وهذا خمالف ألصل الدين نفسه .ذلك ألن الدين
ال ينفع فيه إال الذوق .فإن قيل :وما الذوق؟ ..قلنا :الذوق هو انصباغ العبد ابملعىن
املذوق ،حىت يصري عينه .وال أقرب إشارًة يف عامل الصور إىل هذا املعىن ،من احلرابء
َ
اليت أتخذ لون ما متشي عليه مبجرد املالمسة .هذا ،مع أن الذوق الذي نتكلم عنه،
أعلى وأمشل من هذا احلال احلرابئي .ومن مل يذق ،فإنه لن يُدرك ما نقول ،على
وجهه الذي نريد أبدا .فإن قيل :وما الطريق إىل الذوق :قلنا هو صحبة أهل املدد
الرتبوي من الورثة ،ال صحبة أهل الكالم.
مث يقول بعد ذلك[ :فأما األصالن :فأحدمها أن يقال :القول يف بعض
الصفات كالقول يف بعض ،فإن كان املخاطب ممن يقول :أبن هللا حي حبياة،
عليم بعلم ،قدير بقدرة ،مسيع بسمع ،بصري ببصر ،متكلم بكالم ،مريد إبرادة،
وجيعل ذلك كله حقيقة وينازع يف حمبته ورضاه وغضبه وكراهته ،فيجعل ذلك
جمازا ويفسره ،إما ابإلرادة وإما ببعض املخلوقات من النعم والعقوابت ،فيقال
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له :ال فرق بني ما نفيته وبني ما أثبته ،بل القول يف أحدمها كالقول يف اآلخر،
فإن قلت :إن إرادته مثل إرادة املخلوقني فكذلك حمبته ورضاه وغضبه؛ وهذا
هو التمثيل .وإن قلت :أن له إرادة تليق به ،كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل
لك :وكذلك له حمبة تليق به ،وللمخلوق حمبة تليق به ،وله رضى وغضب يليق
به ،وللمخلوق رضى وغضب يليق به .وإن قلت :الغضب غليان دم القلب
لطلب االنتقام فيقال له :واإلرادة ميل النفس إىل جلب منفعة أو دفع مضرة.
فإن قلت :هذه إرادة املخلوق قيل لك :وهذا غضب املخلوق .وكذلك يلزم
القول يف كالمه ومسعه وبصره وعلمه وقدرته ،إن نفى عنه الغضب واحملبة والرضا
وحنو ذلك مما هو من خصائص املخلوقني .فهذا منتف عن السمع والبصر
والكالم ومجيع الصفات .وإن قال :إنه ال حقيقة هلذا إال ما خيتص ابملخلوقني،
فيجب نفيه عنه قيل له :وهكذا السمع والبصر والكالم والعلم والقدرة ،فهذا
املفرق بني بعض الصفات وبعض ،يقال له :فيما نفاه كما يقوله هو ملنازعه فيما
أثبته .فإذا قال املعتزيل :ليس له إرادة وال كالم قائم به ،ألن هذه الصفات ال
تقوم إال ابملخلوقات ،فإنه يبني للمعتزيل أن هذه الصفات يتصف هبا القدمي ،وال
تكون كصفات احملداثت ،فهكذا يقول له املثبتون لسائر الصفات من احملبة
والرضى ،وحنو ذلك .فإن قال :تلك الصفات أثبتها ابلعقل ،ألن الفعل احلادث
دل على القدرة ،والتخصيص دل على اإلرادة ،واإلحكام دل على العلم ،وهذه
الصفات مستلزمة للحياة ،واحلي ال خيلو عن السمع ،والبصر والكالم ،أو ضد
ذلك؛ قال له سائر أهل اإلثبات :لك جواابن :أحدمها أن يقال :عدم الدليل
املعني ال يستلزم عدم املدلول املعني .فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي ال
يثبت ذلك ،فإنه ال ينفيه ،وليس لك أن تنفيه بغري دليل ،ألن النايف عليه
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الدليل ،كما على املثبت؛ والسمع قد دل عليه ومل يعارض ،ذلك معارض عقلي،
وال مسعي؛ فيجب إثبات ما أثبته الدليل السامل عن املعارض:)28(].
هو هنا يلزم خصمه بوحدة االعتبار يف الصفات ،حىت ال يقال بقولني فيها؛
وينسى أنه يقع يف األمر نفسه ،عندما يقول فيها بقولني بسبب أن هلا نسبتني :حقية
وخلقية .وظنه أن الفكر مي ّكنه من بلوغ علم الصفات ،هو من اجلهل عنده؛ ألن
هذا العلم من علوم الكشف ،كما سبق أن ذكرَن .والغريب أن ابن تيمية يصدق
بوجوده (أي الكشف)  ،لكن لعله مل جيد من يرشده ،أو لعله وقع له خلط يف املعىن
بني الكشف وبني النظر؛ أو هو يظن -كما ظن بعض املتفلسفة -أن ما يعطيه
الكشف ،يعطيه النظر .واحلق غري ذلك.
وأما أقصى ما ميكن أن يصل إليه املرء يف الصفات من طريق ابن تيمية ،فهو
معرفة السلب يف اإلثبات؛ أي أن يقول :هللا كذا ..مما جاء يف الكتاب والسنة ،لكن
ال كما هو عند املخلوقني .وهذا عندَن ليس علما؛ وإمنا هو إميان .ومبا أن اإلميان ال
يكون إال جممال ،فإن الكالم فيما هو إميان ،يكون من دالئل النقص يف هذا اإلميان
نفسه .وهذا ،مما جيهله جل الناس ،علماء فمن دوهنم .ومن رزقه هللا العمل على هذا
األصل غيبا (ألن مرتبة املبتدئ ال تعطي هذا العلم) ،فإنه يكون من أهل العناية
الكِبى ،اليت لن يعلمها صاحبها ،إال عند بلوغه مبالغ الرجال .وأما الشيوخ فيعلمون
هذا من مريديهم منذ البداية .وهو علم َنفع يف الرتبية كثريا.
مث يقول[ :فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي املوصوف ،فهو من أعظم
الناس سفسطة ،مث إنه متناقض؛ فإنه إن جوز ذلك ،جاز أن يكون وجود هذا
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هو وجود هذا؛ فيكون الوجود واح ًدا ابلعني ال ابلنوع؛ وحينئذ ،فإذا كان وجود

املمكن هو وجود الواجب ،كان وجود كل خملوق يعدم بعدم وجوده ،ويوجد بعد
عدمه ،هو نفس وجود احلق القدمي الدائم الباقي ،الذي ال يقبل العدم .وإذا قدر

هذا كان الوجود الواجب ،موصوفًا بكل تشبيه وجتسيم ،وكل نقص وكل عيب؛
كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود ،الذين طردوا هذا األصل الفاسد](:)29

هنا يظهر شرك ابن تيمية واضحا العتقاده بوجودين .ولو أنه سكت عنه ،ما
كان يعاب عليه؛ لكونه حمجواب من مجلة احملجوبني؛ أما كالمه به جلعل الناس
فضحه؛ حىت ال نكون ممن يعني على الضالل.
يتبعونه فيه ،فهو ما يوجب علينا َ
وبرهنته الفكرية اليت اعتمدها ،وإن كانت تنطلي على من ال علم له ،كما سبق أن
نبهنا ،فإهنا معلولة بسبب عدم علمه ابحلضرات ،وما ختتص به كل حضرة .ونعين
ابحلضرات هنا مراتب الوجود؛ ألن لكل منها أحكاما خاصة هبا .ومن يعمم احلكم
العقلي عليها كلها ،فإنه يضل ضالال بعيدا.
والتنزيه العقلي (ال الشرعي) الذي وقع فيه ابن تيمية ،هو التشبيه نفسه،
الذي أراد الفرار منه .فهو يثبت هلل ذاات وصفات وأفعاال ليست كذوات وصفات
وأفعال املخلوقني .وهو هبذه املقابلة يُثبت للمخلوقني عني ما يثبته هلل .وأين التوحيد
هنا؟! ..بل إن هذا من توحيد العامة الذي هو ما نسميه الشرك املشروع ،والذي ال
مقامهم اخلروج عنه.
يعطيهم ُ
وأما كالمه عند افرتاض أحدية الوجود (ال وحدته) ،أن الوجود الواجب،
ي صري مسبوقا ابلعدم وملحوقا به ،فهو أقبح من السفسطة اليت استقبحها هو من
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غريه؛ ألن املمكن ليس له من الوجود إال رائحته ،اليت تعطيه قابلية الشهود ،ليس
غري .فيكون كل كالمه ،عند من له علم هبذه املسائل ،كاهلذاين الذي يتلفظ به
اجملانني.
وأما إنكاره يف آخر الكالم لكل تشبيه وجتسيم ،فإنه يريد به التشبيه ،ما دام
التجسيم حماال يف حق هللا تعاىل ،من الوجه الذي ينظر إليه أهل العقائد .ونفيه
السلب وحده ،ال يُعطي معرفة ،وإن كان مع
للتشبيه مطلقا ،يعود تعطيال؛ ألن َّ
اإلثبات .نعين أن القائل يكون كالقائل ابلعنقاء ،عند قصده إثباات ملعىن معدوم .وهللا
تعاىل ليس وجودا متومها يف عقول املؤمنني ،كما يتوهم الكافرون ،حىت يُقال عنه

هذا؛ بل هو الوجود احلق ،دون سواه .ولو كانت عقول العقالء تعقل من احلقيقة
شيئا ،لشكت يف أنفسها ،ال يف هللا؛ ولسلبت عن أنفسها االتصاف ابلصفات ،ال
عن هللا .ولكن هذا األمر ،ال يُتصور عند العقول ،وال خيطر هلا جمرد خطور؛ بسبب
مركزية النفس لدى احملجوبني .نقصد من هذا ،أن أهل احلجاب ،يرون العامل يدور
حوهلم ،بسبب ذوقهم للوجود من أنفسهم ،ال من غريها؛ خبالف أهل هللا ،فإهنم
يرون الوجود دائرا حول االسم "هللا" .فيخرجون هبذا اإلدراك عن مركزية نفوسهم،
فيدركون ما خيرج عنها كما يدركون ما هو منها .وهذا هو السر يف سعة علم
الرابنيني ،إن هم قورنوا بغريهم .وهذا من عجيب العلم ،الذي ال يؤتيه هللا إال للعباد
تبني قصور ابن
ْ
املصطفني من أنبياء وورثة .وما ذكرَنه هنا إال لنعني القارئ على ّ
تيمية ،حىت ال يقع يف حباله.
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مث يقول[ :فالسلف واألئمة وأتباعهم :آمنوا مبا أخرب هللا به عن نفسه،
وعن اليوم اآلخر؛ مع علمهم ابملباينة اليت بني ما يف الدنيا وبني ما يف اآلخرة،
وإن مباينة هللا خللقه أعظم:)30(].
خِب به
هذا قياس عقلي ،يف جمال الغيب؛ وهو فاسد .واألسلم فيه اإلميان ابملـُ َ

مع عدم تكلف الفهم .وهذا التنزيه املفرط عند ابن تيمية يكاد خيرج به إىل التعطيل
ب إِّلَْي ِّه ِّم ْن َحْب ِّل
الذي يفر منه .إذ ،ماذا يقول يف قول هللا تعاىل بعدهَ { :وَْحن ُن أَقْـَر ُ
الْوِّر ِّ
يد} [ق ،]16 :وما هو يف معناه؟!..
َ
وأما السلف الذين يتمسح فيهم ابن تيمية املرة بعد األخرى ،فليسوا من طبقة
واحدة؛ وإمنا هم طبقات .وإن كان املسكني يتوهم أنه على ِّ
علم أعلى طبقة منهم،
كاخللفاء األربعة رضي هللا عنهم ،فإنه يكون جاهال مغرورا؛ ألنه أبقواله هذه ،ال يبلغ
صغار الصحابة ،فضال عن غريهم .وأما إن كان يقصد ابلسلف التابعني ،فإهنم مل
يدخلوا فيما دخل فيه هو من الفضول .وما حاله معهم ،إال كمن قال{ :أ َِّرََن َّ
اَّللَ
َج ْهَرةً} [النساء ،]153 :ابملقارنة إىل املؤمنني.
وقد يظن من ال علم له ،أن كالمنا ُجياوز مقوالت ابن تيمية ،إىل ما مل يقله،
فيظن أننا نتحامل عليه؛ واحلقيقة أننا نتكلم عن أصل كالمه ،مع ردَن على كالمه؛
حىت يكون أكمل يف اجتثاث هذه األصول اخلبيثة اليت أراد نشرها بني الناس .وإذا مل
نعرض ألصول كالمه ،فإهنا ستبقى عاملة يف النفوس ،إما من كالمه عند من سريى
أنه دائما على احلق ،وإما من كالم غريه ،إن كان من طبقته نفسها .وهذه اإلحاطة
ابملسائل ،أنفع يف العلم ،ملن كان من أهله ،من غري شك.
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مث يقول[ :وهللا سبحانه ال تُضرب له األمثال اليت فيها مماثلة خللقه؛ فإن

شرك هو واملخلوقات يف قياس
هللا ال مثيل له؛ بل له املثل األعلى .فال جيوز أن يُ َ
متثيل ،وال يف قياس مشول تستوي أفراده؛ ولكن يستعمل يف حقه املثل األعلى،

وهو أن كل ما اتصف به املخلوق من كمال فاخلالق أوىل به ،وكل ما ينزه عنه
املخلوق من نقص فاخلالق أوىل ابلتنزيه عنه .فإذا كان املخلوق منزها عن مماثلة
املخلوق مع املوافقة يف االسم ،فاخلالق أوىل أن ينزه عن مماثلة املخلوق ،وإن
حصلت موافقة يف االسم:)31(].
هذا الكالم نكث بعد غزل؛ ألنه جيعل معرفة احلق منوطة مبعرفة اخللق ،فهذا
من التشبيه السليب ،وهو يظنه تنزيها .واالستدالل على احلق ابخللق هو من املعرفة
العقلية ،وليس من املعرفة اإلهلية اليت هي اثبتة لألنبياء عليهم السالم وللورثة؛ إال ما
كان من طور أهل التحقيق؛ فإن هلم يف هذا املضمار علوما خاصة ،ال قِّبل ألحد
غريهم هبا .وقد سبق الكالم عن ِّمثل هذا يف مسألة الوجود.
وأما املثَل األعلى ،فال خِب البن تيمية عنه؛ وهو ال يعرف منه إال االسم.
َ
وكان بودَن أن نسأله ،ما هو هذا املثل الذي أثبته هللا لنفسه؟ ..وهل هو ما جاء
س َك ِّمثْلِّ ِّه َش ْيءٌ} [الشورى]11 :؛ ألن املثَل واملِّثْل يردان ابملعىن نفسه،
فيه{ :لَْي َ
َ
والذي هو التسوية .وهل معىن التسوية له مدخل يف احلقائق اإلهلية؟ ..أم هو من
الشرك؟ ..وإذا كا ن له مدخل ،فهل يكون التوحيد ما يتكلم به بن تيمية؟ ..أم ما
ُخيِب هللا به سبحانه؟! ..واجلواب ال حيتاج إىل توضيح؛ ولكننا أردَن استثارة العقول
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هبذا "السري" الفكري؛ حىت تراجع ما هي عليه .والتقليد ال ينفع يف ابب املعرفة أبدا؛
خبالف ما تظنه العامة.
وال خيفى أن التنزيه املعتمد لدى ابن تيمية ،هو من صنف التنزيه البسيط،
الذي يكون للصبيان والعوام؛ أما التنزيه العلمي ،فبينه وبينه أمد بعيد.
ار} [األنعام .]103 :إمنا نفى
مث يقول[ :وكذلك قوله{ :الَّ تُ ْد ِّرُكهُ األَبْ َ
صُ

اإلدراك الذي هو اإلحاطة ،كما قاله أكثر العلماء ،ومل ينف جمرد الرؤية؛ ألن
املعدوم ال يرى ،وليس يف كونه ال يرى مدح؛ إذ لو كان كذلك لكان املعدوم
ممدوحا؛ وإمنا املدح يف كونه ال حياط به وإن رئي ،كما أنه ال حياط به ،وإن ُعلم.

علما :فكذلك إذا رئي ال حياط به رؤية .فكان يف
فكما أنه إذا علم ال حياط به ً

دليال
نفي اإلدراك من إثبات عظمته ،ما يكون مدحا وصفة كمال؛ وكان ذلك ً
على إثبات الرؤية ،ال على نفيها؛ لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم
اإلحاطة .وهذا هو احلق الذي اتفق عليه سلف األمة وأئمتها .وإذا أتملت ذلك
وجدت كل نفي ال يستلزم ثبوات ،هو مما مل يصف هللا به نفسه .فالذين ال يصفونه
إال ابلسلوب ،مل يثبتوا يف احلقيقة إهلا حممودا ،بل وال موجودا؛ وكذلك من
شاركهم يف بعض ذلك:)32(].
إن نسبة هذا الفهم إىل سلف األمة وأئمتها ،ال دليل عليه؛ وحىت إن ثبتت
هذه النسبة ،فإهنا ليست حجة؛ ألن علم معاين الوحي هو من هللا ،وال يصح فيه
ص ُار}
التقليد إال جمازا ،أو من قبيل االستئناس .وقول هللا تعاىلَ{ :ال تُ ْد ِّرُكهُ ْاألَبْ َ
ص َار َوُه َو
[األنعام ،]103 :ال يُدرك معناه من غري تتمة اآليةَ { :وُه َو يُ ْد ِّرُك ْاألَبْ َ
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ِّ
اخلَبِّريُ} [األنعام .]103 :واآلية تنفي إدراك األبصار للحق من جهتها،
يف ْ
اللَّط ُ
وتثبته هلا من جهة جتلي احلق هلا؛ حىت ال تتوهم إمكان هجومها على احلق؛ تعاىل
هللا عن ذلك .ونفس املعىن يكون فيما يتعلق مبعرفة العقول به سبحانه؛ فتدركه
ِّ
يف} :عن نيل كل إدراك؛
تعرف هلا هو ،ال هبجومها عليهَ { .وُه َو اللَّط ُ
العقول إذا ّ
درك نفسه بنفسه من كل ُم ِّ
{ا ْخلَبِّري} :املـُ ِّ
درك .واخلِبة ابلنسبة إىل احلق ،نظري الذوق
ُ
َ
ابلنسبة إىل العباد .والذوق ،هو التجربة اليت تكون يف النفس .مبعىن أنه ما كل جتربة
تعد ذوقا ،وإن كان كل ذوق جتربة.
مث إن الرؤية اليت أثبتها ابن تيمية هنا ،واليت هي من لوازم الوجود عنده ،هل
حظي هبا؟ ..حىت يقول رأيت هللا ومل أحط به رؤية (حبسب تعبريه) ،أم هو خترصات
من قبيل الرايضات العقلية؟ ..فإن حظي هبذه الرؤية ،كان ينبغي أن ُخيِب عنها ،وعن
كيفيتها؛ وإن مل حيظ هبا ،كان عليه أن يستثين نفسه مما ينسبه إىل أهل األبصار.
وإن كان ال يُدرك ما يدخل يف مدارك األبصار ،فإدراكه ملا هو من مدارك البصائر
يكون أبعد .نقول هذا ،لتفنيد عقائده؛ وإال فنحن قد أغناَن هللا عن مثل هذا
العبث .ولو أنه مل يتأول اآلية ،وبقي على أصل اإلميان ،لكان أنفع له .وأما وقد
فعل؛ فإنه ال ينفعه عند هللا أن يزعم أتسيه ابلسلف يف هذا .والسلف منه براء.

وأما قوله إن املعدوم ال يرى ،فال يصدق إال على املعدوم احملال وجوده؛ أما
املعدوم املمكن ،فإنه يُرى .وهذا األمر ،ال يتمكن عقل ابن تيمية من قبوله؛ ألنه
خيلط بني مراتب العدم ،كما سبق أن خلط يف مراتب الوجود .وهذا يدل على أنه
خيبط خبط عشواء ،يف هذه املسائل كلها.
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مث يقول[ :فاحلياة من حيث هي هي ،مع قطع النظر عن تعيني املوصوف
هبا ،صفة كمال؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكالم والفعل وحنو
ذلك .وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من املخلوقات؛ فلو
مل يتصف به مع اتصاف املخلوق به ،لكان املخلوق أكمل منه:)33(].
ما أقبح هذا الكالم ،وما أجهل املتكلم به! وإن كان يف معرض احلجاج؛ ألن
هللا ال يقاس إليه شيء سبحانه! ومىت ُوجد معه شيء حىت يقاس إليه؟! أما افرتاض
(ُحقا ال عقال) أن يكون املخلوق أكمل منه سبحانه؛ فما هو إال دليل على ضعف
ُ

العقل واإلميان عند صاحبه؛ ألن احلق هو الدليل الوجودي على خلقه ،ال العكس.
نعين أن اخللق ،هو الذي صدر عن احلق ،ال العكس! إال من جهة االستدالل
العقلي ،الذي يسبق اإلميان .نعين ذاك الذي يستدل به غري املؤمن على وجود خالق
لصمت أوسع ،وخري للمرء ،من أن يقول مثل هذا القول! ..ومن ظن أن
للعامل .ولَ ّ
هذا الكالم يكون من العلم ،فهو أجهل من قائله!

مث يقول[ :أن ما أخرب به الرسول عن ربه ،فإنه جيب اإلميان به سواء عرفنا
معناه ،أو مل نعرف؛ ألنه الصادق املصدوق .فما جاء يف الكتاب والسنة ،وجب
على كل مؤمن اإلميان به ،وإن مل يفهم معناه؛ وكذلك ما ثبت ابتفاق سلف األمة
وأئمتها؛ مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا يف الكتاب والسنة ،متفق عليه
بني سلف األمة .وما تنازع فيه املتأخرون نفيا وإثباات ،فليس على أحد ،بل وال له
أن يوافق أحدا ،على إثبات لفظه أو نفيه؛ حىت يعرف مراده .فإن أراد ح ًقا قبل،
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وإن أراد ابطال رد؛ وإن اشتمل كالمه على حق وابطل ،مل يقبل مطلقا ،ومل يرد
مجيع معناه؛ بل يوقف اللفظ ،ويفسر املعىن:)34(].
هذا الكالم بدايته حق ،وهي ما دلت على تصديق الرسول مبا أخِب به عن
ربه ،من غري اشرتاط فهم .ولو عملنا هبذا ،لكنا استغنينا عن هذه األقوال كلها .أما
إضافة أقوال سلف األمة واألئمة إىل الكتاب والسنة من حيث القبول ،فليس شرطا؛
بل حنن نقول إبمكان النظر فيه ،ملقارنته مبا يعرض للعبد من فهم يف الوحي (من غري
فكر) ،دون االلتزام به .وذلك ألن اشرتاط قبول أقوال السلف ،يوحي ابنقطاع تعليم
هللا عباده يف سائر األزمان .وهذا االعتقاد يقتل الدين ،وجيعله اترخييا؛ وهو ما وقع
فيه ابن تيمية ومن تبعه .والدين يف أصله معاملة حية بني العبد وربه؛ وهللا بعد إنزاله
للوحي ،مل يهمل عباده ومل ِّ
يك ْلهم إىل أنفسهم يف الفهم؛ بل إنه سبحانه كما أنزل
الوحي ،فإنه يُنزل الفهم على املتلقني ،الذين ال ينحجبون مبثل هذه العقائد الفاسدة،

ويُغلقون عن أنفسهم ابب الفهم عنه سبحانه .بل إَن نرى ربط العباد ابلعباد ،يف
فهم الوحي ،من قبيل زعم وراثة احلق؛ واحلق يرث وال يورث! تعاىل هللا!..

مث يقول[ :وقد علم أن ما مث موجود إال اخلالق واملخلوق ،واخلالق مباين
للمخلوق سبحانه وتعاىل .ليس يف خملوقاته شيء من ذاته ،وال يف ذاته شيء من
خملوقاته:)35(].
وهذا القول ال يصح إال يف وهم قائله .وهو من الشرك عندَن ،ألنه يفيد
التحيّز؛ وهو حمال على هللا .والسبب يف هذا القول ،هو عدم متييز مرتبة الوجود اليت
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هي مرتبة الذات ،عن مرتبة النِّّسب ،اليت هي مرتبة األمساء والصفات .ومثل هذا
القائل ،حيرم عليه الكالم يف هذه املعاين؛ وإال وقع فيما ال يقع فيه العامي من معاص
وآفات .نسأل هللا العافية!..
ِّ
ض َِّ
{وَما قَ َد ُروا َّ
مج ًيعا قَـ ْب َ
ضتُهُ
اّلِلَ َح َّق قَ ْد ِّره َو ْاأل َْر ُ
مث يقول[ :قال هللا تعاىلَ :
ت بِّيَ ِّمينِّ ِّه} [الزمر .]67 :وقد ثبت يف الصحاح
يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َام ِّة َو َّ
ات َمط ِّْوَّاي ٌ
ماو ُ
الس َ
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :يقبض هللا األرض ويطوي السموات

بيمينه مث يقول :أان امللك أين ملوك األرض؟» ويف حديث آخر« :وإنه ليدحوها
كما يدحو الصبيان ابلكرة»؛ ويف حديث ابن عباس« :ما السموات السبع
واألرضون السبع وما فيهن ،يف يد الرمحن ،إال كخردلة يف يد أحدكم» .وإن أراد
به أنه منحاز عن املخلوقات ،أي مباين هلا منفصل عنها ليس حاال فيها ،فهو
سبحانه كما قال أئمة السنة :فوق مساواته ،على عرشه ابئن من خلقه:)36(].
هو مل يفهم معىن اآلية وال معىن األحاديث؛ وأخذ األلفاظ منها على ما
تعطيه يف احلس؛ وهذا يُبِّني عن كثافة مزاجه وغلظ طبعه .وكان حاله يف هذا كحال

األعراب م ع أرابب البالغة ،إذا صرفوا املعاين فيها إىل احملسوسات .أما املعىن الذي
تتضمنه اآلية ،فال يتمكن َم ن هو يف مرتبته من مطالعته؛ ألنه من علوم الكشف.
والعامة ينبغي أن يصرفوا فهمهم فيها ،إىل التنزيه املـُجمل فحسب؛ هذا هو حظهم.
ومن يتكلف فهم كل ما جاء به الوحي ،فهو كالصيب الذي يروم معرفة حقيقة العامل
وهي قد أعيت كبار النُّظّار .لذلك ،فلن خنوض يف معىن هذه اآلية ،وال يف معىن
األحاديث املذكورة؛ ألن الكتاب متوجه هنا ،إىل العموم يف اخلطاب؛ ولكن مع
ذلك سنضعك على الطريق إن كنت من أهله .وذلك أن كل ما جاء يف اخلِب من
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إثبات اليد والوجه والرجل واليمني هلل ،فاملقصود منه الذات ،ابعتبار خاص يف كل
إطالق (اسم) .فإن قلت فهذا أتويل ،كما فعلت الصفاتية! قلنا :الصفاتية يتناولون
معاين األمساء مستقلة يف أذهاهنم ،ويتصرفون فيها بعقوهلم ،وإن كانوا يثبتون هلا نسبة
إىل الذات؛ أما حنن فقلنا بعكس ما يقولون .قلنا هي الذات ،والذات ال تعقل؛ ومن
غريمها من األلفاظ .فإن عقلت
هناك تصدر ابعتبار خاص ،يكون َ
اليد أو اليمني أو َ
عنا ،فهو ذاك؛ وإال فانصرف عن هذه املعاين ،مسلِّّما هلل فيها.
وقد أابن ابن تيمية هنا عن عقيدته يف القول ابجلهة؛ وهو ينسبها إىل أئمة
أهل السنة ،لي قوي قوله عند السامع؛ وهذا ليس صحيحا .نعين أن أهل السنة
األحقاق ،ال يقولون ابجلهة حسا ،وإن كان القول هبا معىن الزما .وعليه يُفهم معىن
اسم هللا "األعلى" و"العلي"؛ وعليه تُفهم إشارة اجلارية ،عندما سأهلا رسول هللا صلى
ت ِّيل
هللا عليه وآله وسلم :أين هللا؟ ..فعن معاوية بن احلكم ُّ
السلمي ،قالَ " :وَكانَ ْ
ٍ ِّ ِّ
اريةٌ ،تَـرعى َغنَما ِّيل قِّبل أُح ٍد و ْ ِّ ِّ
ِّ
ب
ت َذ َ
اجلََّوانيَّة ،فَاطَّلَ ْع ُ
ََ ُ َ
َج َ ْ َ ً
يب قَ ْد َذ َه َ
ات يـَ ْوم ،فَإ َذا ال ّذ ُ
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ص َّك ًة
آس ُ
بِّ َشاة م ْن َغنَم َهاَ ،وأ َََن َر ُج ٌل م ْن بَِّين َ
ص َك ْكتُـ َها َ
ف َك َما َأيْ َس ُفو َن؛ لَك ِّّين َ
آد َمَ ،
ِّ
ول َِّّ
تَ :اي
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم فَـ َعظَّ َم َذل َ
ك َعلَ َّي .قُـ ْل ُ
(ضربتها ضربة) ،فَأَتَـْي ُ
اَّلل َ
تِّ :يف
ال :ائْتِِّّين ِّهبَا .فَأَتَـْيـتُهُ ِّهبَا ،فَـ َق َ
اَّللِّ ،أَفَ َال أ ُْعتِّ ُق َها؟ قَ َ
َر ُس َ
ال َهلَا« :أَيْ َن َّ
ول َّ
اَّللُ؟ قَالَ ْ
ال :أ َْعتِّ ْق َها ،فَِّإ َّهنَا ُم ْؤِّمنَةٌ» .37فهذا
اَّللِّ ،قَ َ
ت َر ُس ُ
الس َم ِّاء ،قَ َ
ول َّ
َّ
الَ :م ْن أ َََن؟ قَالَ ْ
ت :أَنْ َ
احلديث الذي يستدل به على املتسلفة على أن هللا يف السماء ،كالم اجلارية فيه ،هو
أدن ما يكون من معرفة هللا ،للعقول الضعيفة؛ وقد أقرها النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ليُ ّبني احلد األدن من املعرفة ،ال ليجعل هذا احلد األعلى الذي تكون عليه
املعرفة يف كماهلا .وليس دون ما ذكرته اجلارية إىل الوثنية .وموافقة ابن تيمية للجارية،
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لو كانت من دون برهنة ،لكان يلحق هبا إبميان العوام ،الذين هم على خري؛ ولكنه
أراد التنظري لإلميان ،فخرج عن احلق بفعله .وظلمه لنفسه ،هو بتكلّف اخلوض يف ما
ال ُحيسن ،وال ُكلِّّف اخلوض فيه .وهذا هينه ،هو معىن البدعة .فاعجب اآلن من قوم
مبتدعة ،يزعمون التسنن ،ويُنكرون على أهل السنة األحقاق ،ويرموهنم ابلبدعة .فيا
هلا من فضيحة!..

مث يقول يف معرض كالمه عن داللة اللفظ على املعىن[ :فيقال هلم :لو
أعطيتم النصوص حقها من الداللة ،لعلمتم أهنا مل تدل إال على حق؛ أما الواحد
فقوله« :احلجر األسود ميني هللا يف األرض ،فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح هللا
وقبل ميينه» صريح يف أن احلجر األسود ليس هو صفة هلل ،وال هو نفس ميينه،
ألنه قال« :ميني هللا يف األرض» وقال« :فمن قبله وصافحه فكأمنا صافح هللا
وقبل ميينه» .ومعلوم أن املشبه ليس هو املشبه به .ففي نفس احلديث بيان أن
مستلمه ليس مصافحا هلل ،وأنه ليس هو نفس ميينه ،فكيف جيعل ظاهره كفرا
ألنه حمتاج إىل التأويل؛ مع أن هذا احلديث إمنا يعرف عن ابن عباس؟ ..وأما
احلديث اآلخر :فهو يف الصحيح مفسرا« :يقول هللا عبدي جعت فلم تطعمين!
فيقول :رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟ فيقول :أما علمت أن عبدي
فالان جاع؛ فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي .عبدي مرضت فلم تعدين! فيقول:
رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟ فيقول :أما علمت أن عبدي فالان مرض؛
فلو عدته لوجدتين عنده» .وهذا صريح يف أن هللا سبحانه مل ميرض ،ومل جيع،
مرض عب ُده وجاع عب ُده؛ فجعل جوعه جوعه ،ومرضه مرضه؛ ِّ
ولكن ِّ
مفسرا ذلك
أبنك ،لو أطعمته ،لوجدت ذلك عندي؛ ولو عدته لوجدتين عنده؛ فلم يبق يف
احلديث لفظ حيتاج إىل أتويل:)38(].
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الرد على مثل هذا الكالم ،هو كمن يُكلم احلدادين عن أسرار األحلان! وهل

مدرك جلميع العقول؟! ..ومع كل هذا التكلف ،ما
كل ما جاء به الوحي ،هو َ
وصل يف النهاية إال إىل تكذيب األحاديث اليت أوردها .وانظر إذا شئت إىل ما

خلُص إليه يف حديث اليمني[ :ومعلوم أن املشبه ليس هو املشبه به ،ففي نفس
احلديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا هلل ،وأنه ليس هو نفس ميينه فكيف

جيعل ظاهره كفرا ألنه حمتاج إىل التأويل ،]..فهل أبقى على شيء من معىن
[جعت]
احلديث؟! ..مث انظر إىل خالصته يف احلديث اآلخر ،وهل أبقى على معىن
ُ

وغريها من احلق؟! أما ما ظنه ختليصا له من ظاهر اللفظ ،يف قوله تعاىل« :فلو
أطعمته لوجدت ذلك عندي» ،وأمثاله يف مقابلة األقوال األخرى ،فلم يتفطن فيه
إىل العندية املذكورة ،فأحرى أن يعلمها؛ وهي مفتاح معىن احلديث .وملا غاب عنه
املفتاح ،بقي احلديث مغلقا يف حقه؛ وما وصل إال إىل نقضه .وانظر قلة حيائه يف
قوله[ :وهذا صريح يف أن هللا سبحانه مل ميرض ،ومل جيع ،ولكن مرض عبده وجاع

عبده؛ فجعل جوعه جوعه ،ومرضه مرضه] .أليس هذا تكذيبا هلل؟! مث انظر إىل
التن اقض الفادح يف قوله :مل ميرض ومل جيع ،مث جعل جوعه جوعه ومرضه مرضه .فهو
يثبت وينفي ،ويعود فيثبت مث يعود فينفي .وما هذا إال بسبب إعماله عقله القاصر،
فيما ليس من جماله وال حتت تصرفه .ولو أنه علم هذا ،الراتح وأراح؛ ولكن هلل
حكما ،يعز على العقول إدراكها يف إبراز مثل هذه األقوال إىل الوجود.
مث يقول[ :الثالث :أنه ينفي تلك الصفات عن هللا عز وجل بغري علم،
فيكون معطال ملا يستحقه الرب:)39(].
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وهو ما وقع فيه سابقا هو نفسه ،فكأنه حيسن التنظري لغريه ،وال حيسن العمل
مبا ينظّر!
مث يقول[ :إذ ليس فوق العامل شيء موجود إال هللا](:)40
هو يرى العامل مستقال عن هللا من حيث الوجود ،بينما هو مرتبة من مراتبه
(نعين الوجود) .وقوله هذا شرك واضح ،هو أقصى ما يكون من الشرك املتجاوز عنه
عند عامة املسلمني؛ وليس بعده إال شرك الكافرين .فانظر ما أبعده عن مراتب
الرجال!
مث يقول[ :ألن الفقهاء يعلمون تفسري ما أمر به وهني عنه ،لعلمهم مبقاصد
الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه وحنومها من
مقاصدمها ،ما ال يعلم مبجرد اللغة؛ ولكن أتويل األمر والنهي ،ال بد من معرفته
خبالف أتويل اخلرب:)41(].
يؤولوا ما يتعلق ابلعقائد؛ وهو
كالم صحيح ،ومفاده أن الفقهاء ليس هلم أن ّ
عني ما وقع فيه هو وغريه ،ممن اشتغل ابلكالم .نعين أن علم األمر والنهي (الفقه)،
هو غري الكالم يف العقائد؛ وإن كان الناس خيلطون .ولو توقف الفقهاء أنفسهم
(وابن تيمية منهم) عن اخلوض يف العقائد ،ل ُكفيت األمة شرا كثريا!..
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مث يقول[ :وقد وقع بنو آدم يف عامة ما يتناوله هذا الكالم من أنواع
الضالالت ،حىت آل األمر إىل من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم؛ إىل
أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود؛ فظنوا أنه هو .فجعلوا وجود
املخلوقات ،عني وجود اخلالق؛ مع أنه ال شيء أبعد عن مماثلة شيء ،وأن يكون
إايه أو متحدا به ،أو حاال فيه ،من اخلالق مع املخلوق .فمن اشتبه عليه وجود
اخلالق بوجود املخلوقات كلها ،حىت ظنوا وجودها وجوده ،فهم أعظم الناس
ضالال من جهة االشتباه .وذلك أن املوجودات تشرتك يف مسمى الوجود ،فرأوا
الوجود واحدا ،ومل يفرقوا بني الواحد ابلعني ،والواحد ابلنوع:)42(].
املسكني يظن أن التحقيق والتوحيد والعرفان ،تُنال ابلعقل؛ وملا أعمل عقله ومل
حيصلها ،أنكرها وع ّدها من الضالالت .واحلقيقة أنه أخطأ طريقها فحسب .ولو أن
عقله كان اتما ،ولو أن التوفيق حالفه ،جلعل يف احتماله أنه رمبا يكون فاقدا لشرط
من شروط ْنيل ما مل ينله ،مما يسمع عنه .ولكن يبدو أن نظره كان من عني واحدة،
أغفل معه رؤية الصورة كاملة .وملا مسع كالم العارفني يف الوجود ،عرضه على عقله،

فلم مييّزه؛ فظن أن اخللل عندهم ،وهو عنده .وأما هم ،فإن الكالم عندهم (نقصد
كالمهم) وجوده كعدمه؛ ألن هللا فتح هلم أعني بصائرهم إىل مشاهدة مجاله ومعرفة
جالله ،فأغنتهم املعاينة عن اخلِب؛ وفازوا ابلصيد ،وما ظفر غريهم إال ابلوبر.
ولقد سبقت منا اإلشارة إال أن الوجود أحدي ،لكن له مراتب؛ وسبق قولنا
أن كل ما سوى هللا ،ليس له من الوجود إال الشهود .لكن العقول احملجوبة اليت
تكون حتت هيمنة احلس ،ال تتمكن من متييز هذه املعاين .فيكون أصحاهبا كالعمي
الذين ُخي َِبون مبا ال يرون .غري أن أعمى البصر ،يصدق يف الغالب ،من خيِبه عن
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احملسوسات اليت ال يراها هو ،وال يك ّذبه؛ وأما أعمى البصرية ،فبالعكس ،قليال ما
يُص ّدق من خيِبه عما يغيب عن إدراكه .كل هذا ،بسبب كون العقل املخاطَب
أرضيا ،ال يعقل إال احملسوسات .والعجيب ،أنك جتد الفقهاء ،يُنكرون مثرات املراتب
العليا من الدين ،مع كوهنم هم من ينبغي أن يدلّوا الناس عليها ،ولو من ابب العلم
اجملرد .وهذا يشبه العقالء ،إذا أنكروا أن للعلم مراتب فوق إدراك الصبيان .أفال
يكون هذا ،قضاء اتما على العقل؟! ..فكذلك الفقهاء ،إبنكارهم ما هو فوق
طورهم ،فإهنم يَصريون أعداء للدين ،من الوجه الذي يسدون منه ابب الرتقي عن
املسلمني .وهذه اآلفة ،قد شلّت األمة يف األزمنة املتأخرة ،وجعلت غالبية املسلمني،
يكادون يكفرون بدينهم .بل إن اإلحلاد والكفر ابهلل ،قد بدأ ينتشر يف بالد املسلمني
بني شباهبم ،الذين يئسوا من دين ميت ،فشل الفقهاء من "تسويقه" للناس ،يف زمن
العوملة ،املليء ابلتحدايت.
مث يقول[ :وهذا كما أن لفظ (إان) و (حنن) وغريمها من صيغ اجلمع،
يتكلم هبا الواحد له شركاء يف الفعل ،ويتكلم هبا الواحد العظيم الذي له
صفات ،تقوم كل صفة مقام واحد ،وله أعوان اتبعون له ،ال شركاء له .فإذا
متسك النصراين بقوله تعاىل{:إِّ َّان َْحنن نَـ َّزلْنَا ِّ
الذ ْك َر} [احلجر .]9 :وحنوه على
ُ
تعدد اآلهلة ،كان احملكم كقوله تعاىل{ :وإِّ َهل ُكم إِّلَهٌ و ِّ
اح ٌد} [البقرة .]163 :وحنو
َ ُ ْ َ
ذلك ،مما ال حيتمل إال معىن واحدا يزيل ما هناك من االشتباه؛ وكان ما ذكره من
صيغة اجلمع مبينا ملا يستحقه من العظمة واألمساء والصفات وطاعة املخلوقات
من املالئكة وغريهم:)43(].
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هنا ابن جهله! وما علم املسكني أن صيغ اجلمع جاءت يف الكالم بسبب
كثرة األمساء ،مما جيعل بعضها مشرتكا مع بعض يف فعل من األفعال؛ وأن اإلفراد
جاء العتبار وحدة االسم اجلامع ،الذي تعود إليه مجيع معاين األمساء؛ أو النفراد
اسم من األمساء بفعل خمتص به وحده يف الظاهر ،وإن كان االسم اجلامع ،واألمساء
األعوان ،خلفه من حيث املعقولية .هذا هو الفرق ليس غري!
وحنن نتعجب ،كيف يظن الظانون أن هذا الكالم من العلم ،مع أنه ال
يضيف شيئا إىل ما يعقله الصبيان من "التوحيد" الذي هو من مرتبتهم! ..وإن كان
هذا أقصى ما يصل إليه أهل العلم املنتسبني إىل دين من األداين ،فإننا جنزم أنه ليس
دين هللا ،الذي جعله حبال ممدودا بينه سبحانه وبني عباده .أين هي الرابنية هنا؟!..
َع َمى
أم إن العميان صاروا معيارا للمبصرين؟! ..يقول هللا تعاىل{ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِّوي ْاأل ْ
والْب ِّ
صريُ أَفَ َال تَـتَـ َف َّك ُرو َن؟!} [األنعام.]50 :
ََ
مث يقول يف القاعدة السادسة[ :البد يف هذا الباب من ضابط ،يعرف به ما
جيوز على هللا مما ال جيوز؛ يف النفي واإلثبات .إذ االعتماد يف هذا الباب على
جمرد نفي التشبيه ،أو مطلق اإلثبات ،من غري تشبيه ليس بسديد؛ وذلك أنه ما
من شيئني إال بينهما قدر مشرتك وقدر مميز:)44(].
هذا كالم جيد؛ لكن الضابط املتكلم عنه ،هل يكون من العقل؟! وهل حييط
العقل ابهلل ،حىت جنعله حكما يف جمال الصفات والتشبيه والتنزيه؟! ..لعلك ستقول:
سنلزم العقل ابلرجوع إىل الكتاب والسنة! فنقول :هذا يعيدَن إىل البداية :هل
سنتناول الكتاب والسنة ابلعقل ،أم نرجع إىل هللا فيهما؟ وال جند مانعا مينع الناس
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من الرجوع إىل هللا يف الوحي ،إال استبعادهم إمكان وقوع ذلك ،وظنهم أنه من
الوحي الذي انقطع .يقولون هذا ،وهم ال مييّزون بني وحي التشريع الذي انقطع،
وبني وحي التعريف الذي ما زال مستمرا ،إىل ما شاء هللا .والغريب أين مسعت مرة
رجال نصرانيا ،يتكلم يف هذا املعىن بيسر؛ بينما أغلب األمة اإلسالمية متنعه (تستبعد
حصوله) .وما وصلت األمة إىل ما وصلت إليه ،إال بفعل فقهاء السوء ،الذين جعلوا
أنفسهم مرجعا للدين من دون هللا .فكانوا هبذا الفعل مرسخني للناس يف حال الغفلة

والقطيعة .والواقع شاهد على ما نقول!..
مث يقول[ :وأفسد من ذلك ما يسلكه نُفاة الصفات ،أو بعضها ،إذا
أرادوا أن ينزهوه عما جيب تنزيهه عنه ،مما هو من أعظم الكفر؛ مثل أن يريدوا
تنزيهه عن احلزن والبكاء وحنو ذلك ،ويريدون الرد على اليهود ،الذين يقولون:
إنه بكى على الطوفان حىت رمد ،وعادته املالئكة؛ والذين يقولون إبهلية بعض
البشر وأنه هللا .فإن كثريا من الناس حيتج على هؤالء بنفي التجسيم والتحيز
وحنو ذلك ،ويقولون :لو اتصف هبذه النقائص واآلفات لكان جسما أو متحيزا؛
وذلك ممتنع .وبسلوكهم مثل هذه الطريق ،استظهر عليهم هؤالء املالحدة ،نفاة
األمساء والصفات؛ فإن هذه الطريقة ال حيصل هبا املقصود لوجوه :أحدها :أن
وصف هللا تعاىل هبذه النقائص واآلفات ،أظهر فسادا يف العقل والدين ،من نفي
التحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من االشتباه والنزاع واخلفاء ما ليس يف ذلك.
وكفر صاحب ذلك ،معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم؛ والدليل معروف
للمدلول ومبني له؛ فال جيوز أن يستدل على األظهر األبني ابألخفى؛ كما ال
يُفعل مثل ذلك يف احلدود:)45(].
 . 45العقيدة التدمرية ص.133-132 :
76

أوال :عقائد اليهود ،ال تلزمنا؛ اثنيا :إن من الصفات الواردة يف السنة
كالضحك واملرض واجلوع ،ما لو رجع فيه جل الناس إىل عقوهلم ،لظنوها نقصا؛
واحلقيقة أهنا من حضرة التشبيه ،اليت هي من لوازم اإلمكان .وتكفري القائل هبا هو
ظلم له ،ألنه ما خرج عما وصف هللا به نفسه ،أو أخِب به عنه النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم .والغلط الذي يقع فيه املتكلمون ،ومن يرد عليهم من الفقهاء -وهم أيضا
متكلمون أو تـُبَّع للمتكلمني -هو أهنم يزنون حضرة مبيزان حضرة أخرى .وهم هنا
يزنون حضرة التشبيه مبيزان التنزيه؛ ظنا منهم أن هذا هو التوحيد؛ بينما التوحيد هو
توحيد الكثرة ،ال نفيها .وهذا من أعسر األمور على العقول من غري كشف.
وأما مسألة الكمال والنقص ،فإهنا مل ترد يف الكتاب والسنة ،ابملعىن الذي
يتناوله أهل الكالم؛ نعين أنه مل يرد االسم "الكامل" ،فيهما؛ وإمنا هي من إفرازات
العقول ،اليت ما تزال خلف احلجاب .وذلك أهنا ملا حكم عليها شهود الكثرة بتعدد
األحكام ،أرادت أن جتعل ألنفسها معيارا ،تفرق فيه بني احلق واخللق ،فلجأت إىل
مسألة الكمال والنقص .ولو أمعنا النظر يف آايت القرآن ،لوجدَن ما يصنفه
املتكلمون يف ابب الكمال والنقص ،هو من ابب الداللة على الصفة يف إطالقها،
والداللة عليها يف مظاهرها .واملقارنة بني هاتني النسبتني ،هي ما مساه هؤالء كماال
ونقصا .واحلقيقة أن الصفة منهما واحدة ،ال تعدد فيها .بل إن الصفة يف مقابل
"الكمال" الذي يكون يف إطالقها ،هلا كمال ،خاص ابملظهر ،الذي يُنسب إليه
النقص .وهذا جيعلنا فيما يتعلق ابلصفات ،نقارن بني كماالت متعددة املراتب ،ال
بني كمال ونقص ،بنوع اختزال .وعلى هذا ،فإنه ال وجود للنقص يف احلقيقة ،وإمنا
{احلم ُد َِِّّّ
َّلل
كل مشهود هو كمال يف مرتبته .وهذا املعىن ،هو مدلول قول هللا تعاىلْ َْ :
ِّ
ني} [الفاحتة .]2 :فاحملامد احملمود هبا هللا ،ال تكون إال كماالت .وانظر
ب الْ َعالَم َ
َر ِّّ
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بعد هذا ،إىل مسبة الربوبية للعاملني ،الذين ال خيرج عنهم مظهر من املظاهر ،لتعلم
ما ذكرَنه لك.
وأما كالم أهل العقائد يف الكمال والنقص ،فإ َّن قد وجدَنه من اجلهل الذي
يظنه أصحابه علما .ولوال أن الكالم سيطول بنا ،لكنا فندَن كل أقواهلم ،مبا ال يدع
هلا قائمة تقوم هبا .ولعل القارئ من نفسه ،يتوصل إىل ذلك ،إن هو رجع إىل ربه
يسأله.
وانظر كيف تعلقت العقول القاصرة ،مبا أنتجت هي ،من معىن للتوحيد،
خمالف للمعىن الشرعي؛ ومن تنزيه وضعي ،يظل املنزه ِّ
يقارن فيه بني الكمال
والنقص ،اللذين اخرتعهما عقله .فصارت هبذا املسائل املتناولة يف العقائد ،مسائل
من خارج الدين ،ال من داخله .وال ُحكم للعقل هنا ،حىت أنخذ برأيه ،ونشتغل مبا
مل يُكلفنا هللا ،أو نبتدع ما ُخيرجنا عن معاين الوحي ،على ما هي يف األصل ،الذي
قلّما تُدركه العقول ،بسبب عدم عودهتا إىل رهبا فيه .فالشأن إذاً ،ليس يف كثرة
الكالم وتشعيبه وترتيبه ،وإمنا الشأن يف الرجوع إىل هللا يف األمور .وهذا هو اليُسر
يد بِّ ُك ُم
يد َّ
اَّللُ بِّ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِّر ُ
الذي ذكره هللا للدين يف مثل قوله سبحانه{ :يُِّر ُ

الْعُ ْسَر} [البقرة .]185 :فاليُسر يف اتباع السنّة حقا ،كما سار عليها أهل هللا من
األولياء العارفني؛ والعسر ،هو اتباع سبيل املتكلمني ،متفلسفة املسلمني ،الذين مل
يزدهم تفلسفهم إال رهقا.
مث يقول[ :والنقص ضد الكمال؛ وذلك مثل أنه قد علم أنه حي واملوت
ضد ذلك؛ فهو منزه عنه .وكذلك النوم و ِّ
السنَةُ ضد كمال احلياة ،فإن النوم أخو
املوت ،كذلك اللُّغُوب نقص يف القدرة والقوة؛ واألكل والشرب وحنو ذلك من
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األمور ،فيه افتقار إىل موجود غريه؛ كما أن االستعانة ابلغري واالعتضاد به ،وحنو
ذلك تتضمن االفتقار إليه واالحتياج إليه .وكل من حيتاج إىل من حيمله أو يعينه
على قيام ذاته وأفعاله فهو مفتقر إليه ،ليس مستغنيًا عنه بنفسه ،فكيف من
أيكل ويشرب ،واآلكل والشارب أجوف ،واملصمت الصمد ،أكمل من اآلكل
صمدا ،ال أتكل وال تشرب .وقد تقدم أن كل
والشارب .وهلذا كانت املالئكة ُ
كمال ثبت ملخلوق ،فاخلالق أوىل به؛ وكل نقص تنزه عنه املخلوق ،فاخلالق أوىل

بتنزيهه عن ذلك .والسمع قد نفى ذلك يف غري موضع ،كقوله تعاىلَّ :
{اّلِلُ
الص َم ُد} [اإلخالص .]2 :والصمد الذي ال جوف له ،وال أيكل وال يشرب.
َّ

وهذه السورة ،هي نسب الرمحن ،أو هي األصل يف هذا الباب:)46(].

هذا الكالم فيه اضطراب؛ واعتبار املوت نقصا يف مقابل احلياة ،جهل؛ ألن
املوت هو عدم احلياة ،والعدم ال يُقارن .وقياس كمال هللا على كمال املالئكة فيه
س َك ِّمثْلِّ ِّه َش ْيءٌ} [الشورى ]11 :حىت يف الكماالت.
جهل كبري؛ ألن هللا تعاىل{لَْي َ
مث إن مسألة الكمال والنقص هذه ،مل ترد يف كتاب وال سنة ابللفظ كما سبق أن
ذكرَن ؛ وإمنا العقول استنبطتها من الوحي .وهللا قد أمر عباده بتسبيحه ،ال بتنزيهه؛
وإن كان املفهوم من التسبيح هو التنزيه ذاته .لكن الفرق هو أن التسبيح من احلق
لنفسه؛ فإما أنخذه حنن عنه سبحانه ،تقليدا عن إميان؛ أو أنخذه علما منه مبا هو
األمر عليه .وذلك ألن من الكماالت عند بعض العقول ،ما هو نقص عند بعضها
اآلخر .فال جيوز أن نعلم الصفات اإلهلية من العقل بتاات ،بل أنخذها من هللا كما
ك ر ِّب الْعَِّّزةِّ ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن} [الصافات:
أسلفنا .وملا قال هللا تعاىلُ { :سْب َحا َن َربِّّ َ َ ّ
َ َ
 ،]180فإنه نزه نفسه بنفسه عن وصف عباده له ،مبا هو عندهم نقص ومبا هو
عندهم كمال؛ ألهنم لن يعلموا ما يليق به سبحانه من عقوهلم .مث إن اختالف
 . 46العقيدة التدمرية ص.143-141 :
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احلضرات ،يقتضي ذلك؛ ألن ما تقبله حضرة ،ترده أخرى؛ مع كونه كله حقا .وهذا
أدق من األول.
ِّ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ إِّالَّ َر ُس ٌ
ول قَ ْد
مث يقول[ :وقال يف حق املسيح وأمهَ :
{ما ال َْمس ُ
ِّ ِّ
ِّ
ام} [املائدة .]75 :فجعل
ت ِّمن قَـ ْب ِّل ِّه ُّ
َخلَ ْ
الر ُس ُل َوأ ُُّمهُ صدي َقةٌ َك َاان َأيْ ُكالَن الطَّ َع َ

دليال على نفي األلوهية ،فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك ،بطريق األوىل
ذلك ً
واألحرى:)47(].
قلنا :وإن كان الطعام مظهره األكل والشرب ،إال أن املقصود منه التنبيه إىل
الفقر الذات للعبد .ومن كان فقره ذاتيا ،فال أفقر منه! واإلشارة يف الطعام هي
للداللة على استفادة ِّ
الوجود من الوجود احلق .ويكون معىن اآلية على هذا،
العبد
َ
أن املسيح وأمه وجودمها من وجود هللا .وإذا كاَن فقريين إليه سبحانه يف وجودمها،
إهلني! ..أما العودة من هذا املعىن إىل املعدة والطحال وغريمها ،كما
فكيف يكوَنن ْ
جاء يف كالمه فيما بعد ،فهو ارتكاس؛ يسري ابلسامع عكس املطلوب.
مث يقول[ :فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل وحده؛ فمن استسلم له
ولغريه ،كان مشركا؛ ومن مل يستسلم له ،كان مستكربا عن عبادته .واملشرك به،
واملستكرب عن عبادته ،كافر .واالستسالم له وحده ،يتضمن عبادته وحده،
وطاعته وحده .فهذا دين اإلسالم الذي ال يقبل هللا غريه:)48(] .

 . 47العقيدة التدمرية ص.143 :
 . 48العقيدة التدمرية ص.169 :
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ابن تيمية ال يعلم أن اإلسالم مراتب ،وإن كان يورد نصوصها؛ ألنه ممن يعبد
هللا بنفسه .وهذه العبادة اليت يراها هو ومن كان من مرتبته توحيدا للعبادة ،هي
عندَن شرك ،من الشرك الالزم للمرتبة األوىل والثانية من الدين( ،الشرك اخلفي) .أما
توحيد العبادة الذي ألهل هللا ،والذي يدخل ضمن املعىن األخص لإلسالم ،فهو أن
ِّ
ني} [الفاحتة:
يعبد العبد ربه بربه .وهو معىن قول هللا تعاىل{ :إِّ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِّ َّاي َك نَ ْستَع ُ
 . ]5فمعىن إايك نستعني ،هو ما قصدَنه ابلعبادة ابهلل .وهذا اإلسالم التام ،ال
بلوك الكالم؛ وإمنا حيصله بتنوير ابطنه ابألسباب املعروفة لدى أصحاب
حيصله املرء ْ
السلوك.
مث يقول[ :وهبذا وغريه ،يعرف ما وقع من الغلط يف مسمى التوحيد؛ فإن
عامة املتكلمني ،الذين يقررون التوحيد يف كتب الكالم والنظر ،غايتهم أن جيعلوا
التوحيد ثالثة أنواع؛ فيقولون هو واحد يف ذاته ال قسيم له؛ وواحد يف صفاته ال
شبيه له؛ وواحد يف أفعاله ال شريك له .وأشهر األنواع الثالثة عندهم هو
الثالث ،وهو توحيد االفعال .وهو أن خالق العامل واحد وهم حيتجون على ذلك
مبا يذكرونه ،من داللة التمانع وغريها .ويظنون أن هذا هو التوحيد املطلوب،
وأن هذا هو معىن قولنا :ال اله اال هللا:)49(].
املتكلمون ومعهم ابن تيمية ،عندما يتكلمون يف درجات التوحيد الثالث ،اليت
ال يعقلوهنا ،كما هي يف ذاهتا -ألن هذه الدرجات من التوحيد اخلاص ،وهم مل
ُجياوزوا توحيد العامة ،وإن كانوا يظنون أن ُدربتهم على تنميق الكالم قد أخرجتهم
من صفهم -يتكلمون فيها مبا يعقلونه منها حبسب عقوهلم القاصرة .وهذه التواحيد
الثالثة يف احلقيقة  ،هي من توحيد الذوق .ومعىن توحيد األفعال فيه ،هو مشاهدة
 . 49العقيدة التدمرية ص.179 :
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كل األفعال هلل ،من غري حاجة إىل برهنة .ومعىن توحيد الصفات ،هو أن ال يشهد
يف العامل إال صفات احلق؛ ومن كان على هذا التوحيد كيف يقع فيما وقع فيه ابن
تيمية من قياس صفات احلق إىل صفات اخللق؟! وكيف يفعل ذلك ،وهو ال يرى
للخلق صفات من األصل؟! ..أما توحيد الذات ،فهو مشاهدة الذات وحدها،
حبيث ال يشهد معها موجودا آخر .وصاحب هذا الشهود ،ال وجود للخلق عنده،
مبن يف ذلك نفسه؛ وإمنا هو حق حمض .وهذا الشهود ال يدوم من حيث الذوق إن
حتقق ألحد ،بسبب عزته؛ ولكن من حيث العلم اجملرد ،فحكمه خالف ذلك.
وهذا التوحيد اخلاص الذي ذكرَنه ،ليس البن تيمية أو ألحد من املتكلمني
فيه قدم؛ ألهنم أخطأوا طريقه ،وطلبوه من غري اببه ،فعز عليهم .وملا مل جيدوه ظنوا أن
القائل به ضل عن سواء السبيل ،وهم ما أحاطوا به فحسب؛ ألنه فوقهم يف العلم.
والقاعدة أن األعلى حييط ابألدن ،وال عكس .نعين أن إنكاره له ،هو من ابب:
"من جهل شيئا عاداه".
مث يقول[ :وإذا تبني أن غاية ما يقرره هؤالء النظار ،أهل اإلثبات للقدر،
املنتسبون إىل السنة ،إمنا هو توحيد الربوبية؛ وأن هللا رب كل شيء .ومع هذا،
فاملشركون كانوا مقرين بذلك ،مع أهنم مشركون؛ وكذلك طوائف من أهل
التصوف واملنتسبني إىل املعرفة والتحقيق والتوحيد ،غاية ما عندهم من التوحيد
هو شهود هذا التوحيد؛ وأن يشهد أن هللا رب كل شيء ومليكه وخالقه ،ال
سيما إذا غاب العارف مبوجوده عن وجوده ،ومبشهوده عن شهوده ،ومبعروفه
عن معرفته؛ ودخل يف فناء توحيد الربوبية ،حبيث يفىن من مل يكن ،ويبقى من مل
يزل .فهذا عندهم هو الغاية ،اليت ال غاية وراءها .ومعلوم أن هذا ،هو حتقيق ما
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أقر به املشركون من التوحيد .وال يصري الرجل مبجرد هذا التوحيد مسلما،
فضال عن أن يكون وليا هلل ،أو من سادات األولياء:)50(].
كالمه هنا جهل حمض ،وتلفيق يريد أن يرتب فيه كالما بلغه عن الصوفية،
ضمن معلوماته العامة؛ فما أابن إال عن عدم إدراك ما يتكلم فيه؛ ألنه يتكلم عن
فناء ،وما فين؛ وعن شهود ،وما شاهد .والطامة ،هي مساواته ألهل هللا ابملشركني
فيما وصلوا إليه .فما أشد هذا االرتكاس! ولو علم مقامه ،لرآهم فوقه كالنجوم
الدراري .وكل هذا ،وقع فيه بسبب عدم تفريقه بني األكل من فوق واألكل من
ِّ ِّ
َّ
يل َوَما أُنْ ِّزَل
حتت رجله ،كما أخِب هللا يف قوله سبحانهَ { :ولَ ْو أَهنُْم أَقَ ُاموا التـ َّْوَراةَ َو ْاإل ْجن َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِِّّ
ت أَرجلِّ ِّهم ِّمْنـهم أ َُّمةٌ م ْقتَ ِّ
ِّ
ص َدةٌ َوَكثِّ ٌري ِّمْنـ ُه ْم
إلَْي ِّه ْم م ْن َرّهب ْم َألَ َكلُوا م ْن فَـ ْوق ِّه ْم َوم ْن َْحت ْ ُ ْ ُ ْ ُ
َساءَ َما يـَ ْع َملُو َن} [املائدة.]66 :
مث يضيف[ :وطائفة من أهل التصوف واملعرفة ،يقررون هذا التوحيد مع
إثبات الصفات؛ فيفنون يف توحيد الربوبية ،مع إثبات اخلالق للعامل املباين
ملخلوقاته؛ وآخرون يضمون هذا إىل نفي الصفات ،فيدخلون يف التعطيل مع
هذا .وهذا شر من حال كثري من املشركني:)51(].
نسأله كيف ميكن أن يعلم حال العارفني (وقد مساهم كذلك) ،وهو ليس
منهم؟! إال إن كان يظن أن مرتبته فوق الوالية! مع العلم أنه ليس فوق الوالية إال
النبوة! فهل كان من مدعي النبوة ،بطريقة مقنّعة؟! ..هللا أعلم! ..كل ما نستطيع أن
نتبينه من كالمه حنن ،هو أنه كان من أئمة الضالل الذين يقطعون العباد عن رهبم.
 . 50العقيدة التدمرية ص.187-186 :
 . 51العقيدة التدمرية ص.188-187 :
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هذا ال شك عندَن فيه! ..وإن إصراره على جعل خواص األمة أقل قدرا من
املشركني ،جيعلنا نعلم أنه من إخوان الشياطني ،الذين يريدون إطفاء نور هللا
يدو َن أَ ْن
أبفواههم؛ أي مبا يقولون .وقد ذكر هللا هذا الصنف يف قوله سبحانه{ :يُِّر ُ
ِّ
ِّ
اَّللِّ ِّأبَفْـو ِّاه ِّهم وأيْ َىب َّ ِّ
ورهُ َولَ ْو َك ِّرَه الْ َكافُِّرو َن} [التوبة.]32 :
ور َّ َ ْ َ َ
اَّللُ إَّال أَ ْن يُت َّم نُ َ
يُطْفئُوا نُ َ
ومن مل يعرف نور هللا عند أهله ،من أصحاب زمانه ،فما عرف هللا ،وال عرف النور.
فإن زاد على ذلك ابلوقيعة فيهم ،ظهرت للخاص والعام معاداته للحق ،وإن تسرت
هبيئة العلماء وأهل الدين .وإن أكِب الضرر الذي يصيب األمة ،هو من هذه الطائفة
املضلّلة ،اليت تتالعب إبدراك العامة ،وتلبس عليهم احلق ابلباطل.
مث يقول[ :فكلما كان الرجل إىل السلف واألئمة أقرب ،كان قوله أعلى
وأفضل:)52(].
السنة هنا؟ ِّملَ ملْ يقل :كلما كان الرجل أقرب إىل النيب صلى هللا عليه وآله
وأين ُّ
وسلم والسنة ،كان قوله أعلى وأفضل؟! ..هذا مع وضوح السنة وضوحا ،ال تقاربه
أحوال السلف واألئمة .مث إن األصل يف االقتداء يكون ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،وما األئمة يف اإلسالم إال مبيّنون للسنة ال حمدثون لسنن خاصة هبم؛ وقد
ول َِّّ
قال هللا تعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِّيف رس ِّ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َم ْن َكا َن يـَ ْر ُجو َّ
اَّلل أ ْ
ْ َُ
اَّللَ َكثِّ ًريا} [األحزاب .]21 :أم إن السنة منها املكاشفة واملشاهدة
ْاآل ِّخَر َوذَ َكَر َّ
واملعرفة الرابنية اليت ينكرها هو؟ ..أم إن السنة احلالية (من احلال) ال يعلم منها شيئا،
وال خطرت بباله؟ ..أم إن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان مف ّكرا مثله؟
وحاشاه! ..فمن أراد أن يعود إىل األصل فليعد إىل السنة ،وأما نسبة األمور إىل
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السلف نسبة مبهمة ،ففيها ما فيها من التدليس .هذا ،مع كوننا ال ننكر فضل أهل
الفضل ممن سبقوا.
مث يقول[ :فهؤالء املتصوفون ،الذين يشهدون احلقيقة الكونية مع
إعراضهم عن األمر والنهي ،شر من القدرية املعتزلة وحنوهم .أولئك يشبهون
اجملوس ،وهؤالء يشبهون املشركني ،الذين قالوا{ :لَ ْو َشاء اّلِلُ َما أَ ْش َرْكنَا َوالَ
آاب ُؤَان َوالَ َح َّرْمنَا ِّمن َش ْيء} [األنعام ،]148 :واملشركون شر من اجملوس .فهذا
َ
أصل عظيم ،على املسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل اإلسالم الذي يتميز به أهل
اإلميان من أهل الكفر ،وهو اإلميان ابلوحدانية والرسالة :شهادة أن ال إله إال
هللا ،وأن حممدا رسول هللا .وقد وقع كثري من الناس يف اإلخالل حبقيقة هذين
األصلني ،أو أحدمها ،مع ظنه أنه يف غاية التحقيق والتوحيد ،والعلم
واملعرفة:)53(].
جيد أنه ذكر شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا! ألَن نراه ابحلال
ملزمني أن أنخذ ديننا ،إال عن هللا ورسوله .وكل ما
يدخل نفسه فيها .وحنن لسنا َ
ثبتت نسبته إىل هللا ورسوله فهو احلق ،وما جعل هللا علينا بعده من رقيب! وقد صرَن
نرى أتباع ابن تيمية هذا ،يثلثون الشهادة ابحلال :فيقولون ال إله إال هللا حممد رسول
هللا وابن تيمية شيخ اإلسالم .ما أاتهم به قبلوه ،وما هناهم عنه انتَـ َه ْوا .وهذه وهللا
هي البدعة الكِبى!
أما عن املتصوفة (نظنه يقصد الصوفية) ،فمن أخِبه أهنم معرضون عن األمر
والنهي؟! بل لعله ما أنكر عليهم إال لعدم دخوهلم حتت عباءته؛ ألن هللا ما جعل
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ألحد سواه عليهم سلطاَن .والتوحيد احلق ومعرفة احلقيقة ،إذا مل يكوَن حمرريْن للمرء
ِّ َّ ِّ ِّ
ك
س لَ َ
مما سوى هللا ،فما مها ذانك! وقد قال هللا إلبليس اللعني{:إن عبَادي لَْي َ
َعلَْي ِّه ْم ُس ْلطَا ٌن}[احلجر .]42 :وأما عن ظن املرء أنه يف غاية العلم واملعرفة ،مع كونه
على غري ذلك ،فما جند هذه الصفة تنطبق ،إال عليه وعلى أمثاله! وحيه! كيف
يقارن نفسه مع من ذهب يف هللا! وهو ما زال يف أوحال نفسه يتمرغ!
مث يقول عند تناوله األصلني[ :األصل األول :توحيد اإلهلية :فإنه سبحانه
أخرب عن املشركني كما تقدم -أبهنم أثبتوا وسائط بينهم وبني هللا ،يدعوهنم
ون ِّ
ويتخذوهنم شفعاء بدون إذن هللا ،قال تعاىل{ :ويـ ْعب ُدو َن ِّمن ُد ِّ
اّلِل َما الَ
ََ ُ
ض ُّرهم والَ ين َفعهم ويـ ُقولُو َن ه ُؤالء ُش َفعا ُؤَان ِّعن َد ِّ
اّلِل قُ ْل أَتُـنَـبِّئُو َن اّلِلَ ِّمبَا الَ يَـ ْعلَ ُم
َ
َ
يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
السماو ِّ
ات َوالَ ِّيف األرض ُس ْب َحانَهُ َوتعاىل َع َّما يُ ْش ِّرُكو َن} [يونس،.]18 :
ِّيف َّ َ َ
فأخرب أن هؤالء الذين اختذوا هؤالء شفعاء مشركون:)54(].

إن كانت البن تيمية صفة تستحق أن يُعرف هبا ،فهي عمى البصرية! فليهنأ!
أينزل آية نزلت يف املشركني على قوم مسلمني؟! فلو أنه حكم على البطيخ حبكم
ّ
الزجنبيل ،ما قبله منه أحد! فكيف هبذا اخللط الشنيع ،الذي ترتتب عليه أحكام
وحدود! وما نرى هذا منه إال متابعة للخوارج ،الذين ذمهم بلسانه فيما قبل! أم لعله
كان َيوّري؟!..وكل اآلايت اليت يذكرها بعد هذه ،من نفس الباب .ويسقط معىن
الشفاعة اليت يبكت بذكرها هللا الكافرين يف كالمه ،على شفاعة املؤمنني! ويُل ّقب
بعد هذا بشيخ اإلسالم! ..ووهللا ما يبلغ أن يكون من أسوايء التالميذ يف اإلسالم!
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َّ ِّ
ين َز َع ْمتُم ِّمن ُدونِِّّه فَالَ
مث يضيف إبيراد قول هللا تعاىل{[ :قُ ِّل ا ْدعُواْ الذ َ
ُّر َعن ُكم والَ َحتْ ِّويالً أُولَئِّ َ َّ ِّ
ف الض ِّ
ين يَ ْدعُو َن يَـ ْبـتَـغُو َن إىل َرِّهبِّ ُم
ميَْلِّ ُكو َن َك ْش َ
ْ َ
ك الذ َ
ِّ
ورا}
اب َربِّ َ
ب َويَـ ْر ُجو َن َر ْمحَتَهُ َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ إِّ َّن َع َذ َ
ال َْوسيلَةَ أَيـُّ ُه ْم أَقـ َْر ُ
ك َكا َن َْحم ُذ ً
[اإلسراء:)55(].]57 ،56 :
ِّ
{من ُدونِِّّه} ،إن كان يعي اخلطاب
كنت أود أن أسأله عن معىن قوله تعاىلّ :
ِّ
{من
العريب؟ مث لينظر إىل املعىن الذي يذهب إليه يف اآلية؛ أال جيده كما لو أن لفظ ّ
ُدونِِّّه} مل يرد فيها؟! هذا هو دليل سوء فهم هذه اآلية ومثيالهتا عنده ،وعند من

يتبعه!

مث يقول[ :ومن هذا الباب :أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقول يف
خطبته« :من يطع هللا ورسوله فقد رشد ،ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه،
ولن يضر هللا شيئًا» .وقال« :وال تقولوا :ما شاء هللا وشاء حممد ،ولكن قولوا:
ما شاء هللا مث شاء حممد» .ففي الطاعة قرن اسم الرسول ابمسه حبرف الواو ،ويف
املشيئة أمر أن جيعل ذلك حبرف "مث"؛ وذلك ألن طاعة الرسول طاعة هلل ،فمن
أطاع الرسول فقد أطاع هللا ،وطاعة هللا طاعة الرسول؛ خبالف املشيئة فليست
مشيئة أحد من العباد مشيئة هلل ،وال مشيئة هللا مستلزمة ملشيئة العباد؛ بل ما
شاء هللا كان ،وإن مل يشأ الناس ،وما شاء الناس مل يكن ،إن مل يشأ هللا:)56(].
أما املعىن املذكور ،فقد جاء أيضا يف حديث رواه مسلم عن عدي بن حامت،
قال فيه" :إِّ َّن َر ُج ًال َخطَ َ ِّ ِّ
َّيب صلى هللا عليه وسلم فَـ َق َ
الَ :م ْن يُ ِّط ِّع َّ
اَّللَ
ب عْن َد الن ِّّ
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ورسولَه فَـ َق ْد ر َش َد ،ومن يـع ِّ
اَّللِّ صلى هللا عليه وسلم:
ال َر ُس ُ
ص ِّه َما فَـ َق ْد َغ َوى ،فَـ َق َ
ول َّ
َ ََ ْ َْ
ََ ُ ُ
ِّ
ِّ
ت ،قُ ْل َوَم ْن يـَ ْع ِّ
فنهي الرسول صلى هللا عليه وآله
س ْ
ص َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ»ْ .
يب أَنْ َ
اخلَط ُ
«بْئ َ
فلم غاب عن ابن تيمية هذا،
وسلم عن تثنية الضمري ،فيه سر من أسرار التوحيد؛ َ
وهو من جعل من نفسه الرقيب على غريه يف هذا الشأن؟! وأما تفرقته بني الطاعة
واملشيئة فهو ُّ
حتكم ،ألنه ال علم له بوحدة الطاعة املنسوبة إىل هللا ورسوله ،كما ال
علم له ابملشيئة وتوحيدها .هو يريد أن ال يظهر مبظهر اجلاهل ،فيجد خمرجا

حمرية للناظر
مستساغا عند العقول الضعيفة ،يوفق فيه بني النصوص اليت قد تبدو ّ
احملجوب .وما زادته تلفيقاته إال فضحا حلاله .وأما كون طاعة هللا هي طاعةَ رسول
هللا عينها ،فلم خيِبَن كيف ذلك؟! ..وأما كون املشيئة على الرتاتبية املذكورة ،فهذا ال
ينفي التوحيد املفهوم كما يف الطاعة؛ وإمنا ذلك لقرينة حال مع كون التوحيد هو
فصوبه رسول هللا صلى هللا
التوحيد .أما كالم اخلطيب ،فهو جهل منه ابلتوحيدّ ،
عليه وآله وسلم .واخلطاب كان عاما ،أمام املإل؛ ورسول هللا يف حال اخلالفة اإلهلية.
وأما احلديث األول ،الذي ثىن فيه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الضمري،
والذي يظهر وكأنه متعارض مع احلديث الثاين الذي هنى فيه عن ذلك ،فإمنا ألن
األول توحيد ،لكونه كالم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ولكون النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم يف حال أدب خاص مع ربه فيه؛ وأما الثاين ،فألن املتكلم ليس من
أهل التوحيد اخلاص ،ولكون كالمه سوء أدب مع هللا ورسوله .ودليلنا على عدم فهم
اَّللُ}
ابن تيمية ملسألة املشيئة ،هو قول هللا تعاىلَ { :وَما تَ َشاءُو َن إَِّّال أَ ْن يَ َشاءَ َّ
[اإلنسان]30 :؛ ولسنا نعين هنا ما يُفهم من تراتبية حبسب ما يعطيه اللفظ؛ وإمنا
مفهومنا أن املشيئة واحدة ،وهلا نسبتان :حقية وخلقية .والسبق يف املرتبة إمنا يكون
للنسبة احلقية على اخللقية من جهة املعقولية فحسب .وأما من يفهم من الكالم
مشيئتني ،فهو عندَن من أهل الشرك الذي يصاحب التوحيد العام .وال شك أن هذا
توحيد للمشيئة عام؛ أفيكون شيء لعموم الناس ،وال يكون لرسول هللا صلى هللا عليه
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وآله وسلم؟! ..ومن ُحجب ابلنظر إىل الرتتيب يف املشيئة ،عن النظر إىل املشيئة
عينها ،فليعلم أنه أجنيب عن هذا العلم؛ وليصرف نفسه إىل ما ينفعه من عمل،
ويسلّم ألهل هللا فيما يقولون .ومن أَنِّف مما نقول ،فليعلم أنه على مرض قليب ،عليه
أن يسعى يف اللجوء إىل هللا ،حىت خيلصه منه .وشيوع املرض بني الناس ،مل يكن يوما
دليال على انتفاء نسبته إليهم .والعاقل يزن نفسه مبيزان احلق ،ال مبيزان الناس.

مث يقول[ :والفرقة الثانية :املشركية الذين أقروا ابلقضاء والقدر ،وأنكروا
األمر والنهي ،قال تعاىل{ :سيـ ُق ُ َّ ِّ
آاب ُؤَان
ََ
ين أَ ْش َرُكواْ لَ ْو َشاء اّلِلُ َما أَ ْش َرْكنَا َوالَ َ
ول الذ َ
َوالَ َح َّرْمنَا ِّمن َش ْيء} [األنعام .]148 :فمن احتج على تعطيل األمر والنهي
ابلقدر ،فهو من هؤالء .وهذا قد كثر فيمن يدعى احلقيقة من املتصوفة:)57(].
لعل صاحبنا مسع كالما يف اإلرادة ،ففهمه يف األمر؛ وهذا حيدث كثريا
لبسطاء العقول ،إذا ذُكر اإلميان ابلقدر .هذا إذا كان الكالم من الصوفية احملققة ال
من املتصوفة .وحتقيق املسألة ،يفضي إىل القول أبن أهل مرتبة اإلسالم من الفقهاء
خصوصا ،هم قدريةٌ بق ْدر من األقدار؛ بسبب احنجاهبم ابألمر ،وتومههم خلق
أفعاهلم .هذا مع العلم أهنم يؤمنون ابلقدر قوال ،حبسب عقائدهم .نعين من هذا ،أن
هذا اإلميان يكون ضعيفا ،إىل جانب ما يعطيه احلس وظاهر األمر عندهم .ومن أراد
أن يستوضح ما نقول ،فلينظر إىل العوام عند نزول البالء عليهم ،كيف جيزعون،
ويلقون ابلالئمة على من كان سببا يف ذلك ،دون أدن اعتبار إلمياهنم ابلقدر .وهذا
نفسه ،ما يقع البن تيمية ،عندما يتهم الصوفية أبهنم ال يبالون ابألمر؛ نعين أنه ال
حيتمل يقينهم ابلقدر من مرتبتهم ،فيسميه تعطيال منهم لألمر؛ ويف احلقيقة إنه هو
من ال إميان له ابلقدر ،يقارب إمياهنم به .وهذا يُشبه كثريا أمور األحكام اليت يُطلقها
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الناس بعضهم على بعض ،من منظور شخصي جيعل احلال منهم معيارا دون العلم؛
كأن جتد أحدهم ممن يغلب عليه اجلُنب ،يتهم آخر ابلتهور يف تناوله لألمور ،ال
لسبب وجيه ،إال أنه ال يريد أن يظهر ُجبنه ،عند ظهور إقدام صاحبه .ومن كان
يعلم املقامات املرتبطة مبراتب الدين ،وكان يعلم منزلة ابن تيمية منها ،فإنه سيتفهم
بسهولة م يله إىل إنكار القدر عند ذكر األمر؛ وإن كان دهاؤه ،مينعه من إعالن
ذلك .وما نظن حنقه على أهل الطريق ،إال من علمه أهنم يكشفون حاله بسهولة،
ويعلمون مقامه حقيقة.
والذي ينبغي أن يُعلم هبذا الصدد ،هو أن األمر والقدر (اإلرادة) ،مها شيئان

متساواين من حيث االعتبار العقلي اجملرد ،كما هي كل املعاين ،إذا نُظر إليها جمردة؛
ولكن األمر خيتلف كثريا ،عند النظر إليها منوطة بشخص معني ،أو مبرتبة خمصوصة،
أو بطائفة مشرتكة الصفات ...،فهنا تصبح األمور نسبية ،وتدخل اعتبارات أخرى
لتأثر على األحكام .ومن مل يفرق بني األمرين ،فإنه ستدخل عليه احلرية فيما يسمع
من كالم.
مث يقول عند ذكر األسباب[ :ومن قال :إنه يفعل عندها ال هبا فقد خالف
ما جاء به القرآن ،وأنكر ما خلقه هللا من القوى والطبائع .وهو شبيه إبنكار ما
خلقه هللا من القوى اليت يف احليوان ،اليت يفعل احليوان هبا ،مثل قدرة العبد .كما
أن من جعلها هي املبدعة لذلك ،فقد أشرك ابهلل ،وأضاف فعله إىل غريه:)58(].
الظاهر أنه يثبت للخلق صفات ،مثلما يفعل احملجوبون؛ وهذا من الشرك
الذي ذكرَنه سابقا .وأما قول األشاعرة ،أنه يفعل عندها ال هبا؛ فهو تنبيه إىل
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الفاعل سبحانه ،وهو أقوى من قوله من حيث الداللة؛ لكننا نراه تكلفا ،ال حاجة
إليه .وإذا كان املرء من أهل التوحيد اخلاص ،فهو مع هللا وإن تغريت األلفاظ؛ وإن مل
يكن ،فهو مع نفسه واألكوان ،وإن نطق ابلتوحيد؛ إذ احلاكم عندَن املقام ال
اللسان.
وأما القول أبن هللا خيلق قدرة للمخلوق ،هبا يفعل الفعل ،فهو قول عامي،
كان على صاحبه السكوت عنه؛ ألنه ال يدخل ضمن العلم .وحيث أن أصحاب
هذا االعتقاد العامي ،مل يسكتوا ،وظنوا أهنم أعلم ابحلقيقة من أهلها ،فإنه وجب الرد
عليهم ،أبن هذا القول ،ليس إال تلفيقاُ ،خيفي وراءه جهال حمققا ابملسألة .واجلمع

بينه وبني القول بعدم جواز نسبة إبداع الفعل إىل املخلوقات ،ما هو إال تلفيق اثن،
موهم بسلوك طريق اإلنصاف ،الذي هو من لوازم العلم الصحيح .واحلقيقة ليست
كما يقول ابن تيمية ،وال كما تقول األشاعرة؛ ألن العقل احملجوب ،ال يتمكن من
إدراكها من هذه املرتبة السفلى .وأما الكشف فيعطي أن الفعل الواحد لقدرة

واحدة ،هلا نسبتان :إحدامها حقية ،والثانية خلقية .نعم ،حنن نعلم أن العوام يتوقفون
هنا ،بسبب عدم جتويزهم نسبة بعض األفعال إىل هللا .وهذا من أثر املقام ،الذي ما
نفتأ ندل عليه .واألمر هنا يُشبه اختالف إدراك الراشد عن إدراك الصيب لألمور؛
وإن كان الصيب سليم احلواس ،نبيها .غري أن هذا الفرق يف احلس يسهل متييزه،
ويقال للصيب :إن السبب يف عدم إدراكك لألمور على الوجه الذي يُدركها عليه
الراشدون ،هو حداثة سنك؛ بينما يصعب متييز ذلك التفاوت يف املعاين ،إذا اشرتك
املختلفان يف الصفات املشروطة ظاهرا .ومن هنا ،يكون عدم متييز العوام لعلو شأن
أهل التحقيق على العلماء؛ بل إهنم يف الغالب يرون الفقهاء احملجوبني ،الذين
يبهرون عقوهلم ابلكالم ،أعلى مرتبة من كبار األولياء ،إذا مل يكونوا ممن يُكثر
الكالم؛ مع أن األمر يف متييز املقامات ،ال دخل للكالم فيه من حيث هو كالم،
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وإمنا له اعتبارات أخرى ختفى عن العوام .وهذا األمر من األسرار اليت جعلها هللا يف
عباده ،إلبقاء أسراره مصونة عن أن يناهلا غري أهلها.
مث يقول[ :وأما الفناء الثاين :وهو الذي يذكره بعض الصوفية ،وهو أن
يفىن عن شهود ما سوى هللا تعاىل ،فيفىن مبعبوده عن عبادته ،ومبذكوره عن
ذكره ،ومبعروفه عن معرفته؛ حبيث قد يغيب عن شهود نفسه ملا سوى هللا تعاىل،
فهذا حال انقص قد يعرض لبعض السالكني ،وليس هو من لوازم طريق هللا.
وهلذا مل يعرف مثل هذا للنيب صلى هللا عليه وسلم وللسابقني األولني .ومن جعل
هذا هناية السالكني ،فهو ضال ضالال مبينا .وكذلك من جعله من لوازم طريق
هللا فهو خمطئ ،بل هو من عوارض طريق هللا ،اليت تعرض لبعض الناس دون
بعض ،ليس هو من اللوازم اليت حتصل لكل سالك:)59(].
أما طريق السلوك ،فابن تيمية ال يعرفها وال يعرف أحكامها؛ ولعله هبذا
الكالم يريد أن يزاحم أهلها ،ظنا منه أن الكالم وحده جيزئه .وأما حال النيب صلى
يرتب على
هللا عليه وآله وسلم ،فبعيد عن متناوله ومتناول من على شاكلته ،ممن مل ّ
يد شيخ يهذب من رعوَنته .وأما حكمه ابلضالل املبني ،فال يعود إال عليه ،واحلمد
هلل رب العاملني.
وكل ما قاله عن كون الفناء ليس من لوازم الطريق ،فهو رجم ابلغيب .ومرتبته
ال تعطيه أن يشم له رائحة .والسبب هو أن الفناء من لوازم التوحيد اخلاص
(الذوقي) ،وبه يتحقق؛ وابن تيمية ال قدم له فيه .نعين أن صاحب توحيد األفعال،
ال يتحقق له توحيده ،إال إن فين عن أفعاله؛ وصاحب توحيد الصفات ،ال يتحقق
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له توحيده  ،إال إن فين عن صفاته؛ وصاحب توحيد الذات ،ال يتحقق له توحيده،
إال إن فين عن ذاته .غري هذا ال يكون! ..فكيف بعد هذا ،يزعم ابن تيمية أن
الفناء ،ليس من لوازم الطريق؟! ..وأما قوله إنه حيدث لبعض دون بعض ،فهذا
صحيح؛ ألنه ليس كل من انتسب إىل الطريق يتحقق له السلوك ،ويذوق أحواله
ومقاماته؛ كما ال يذوق كل من دخل اإلسالم ،كل مراتبه ومقاماته! واالختالف بني
الناس يف املراتب اثبت ال يُرفع .لكننا نستشف من كالم ابن تيمية هنا ،إرادة تعميم
فهمه وحاله ومقامه ،على مجيع مراتب الدين وأصحاهبا؛ حىت ال يبقى أحد فوقه.
وهذا هو الضالل الذي ليس بعده ضالل ،واجلهل الذي ليس بعده جهل .قد كنا
األعلني ال
نقبل ذلك من األعلى إن أراد أن يرفع األدن إليه جتوزا ،وإن كان مقام
ْ

يُعطي هذا ،بسبب احلكمة اليت هلم؛ ولكن أن يسعى األدن إىل جعل األعلى ينزل
إليه ،حىت ال يعود الدين إال مرتبة واحدة ،فهذا يصري كفرا مبا يُعلم ابلضرورة من
مراتب الدين ،واختالف املقامات يف القرب بني السابقني وأصحاب اليمني .وسنرى
كيف سيحرف ابن تيمية مدلوالت القرب ،فيما سيأت من كالمه الحقا ،ليجعلها
توافق تنظريه الشؤوم.
مث يقول[ :وأما الثالث :فهو الفناء عن وجود السوى ،حبيث يرى أن
وجود املخلوق هو عني وجود اخلالق ،وأن الوجود واحد ابلعني ،فهو قول أهل
اإلحلاد واالحتاد ،الذين هم من أضل العباد:)60(].
يظهر منه أنه يقول بوجودين ،كما سبق أن بيّـنّا :فهل هذا من التوحيد أم من
الشرك؟ ومل خيِبَن عن متييزه بني الوجود احلق والوجود املخلوق ،مبَ يكون؟ وهل احليّز
الذي فيه املخلوق (إن كان يقول به) هو فارغ من احلق؟ فإن قال نعم ،فقد جعل
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للحق حيّزا ،وهو خالف مذهبه؛ وإن قال ال :سقط فيما ينكره على من رماه
ابإلحلاد .فليجد خمرجا (هو ومن على عقيدته) ،مث ليخِبَن به!..
وأما القول ابالحتاد ،فهو ال يليق إال به؛ ألنه ما فتئ يدل على شركه من
بداية كتابه إىل هنايته ،وما يشعر .ولو أنه تواضع لعباد هللا من أهل زمانه ،لكانوا
أخذوا بيده يف جلج العلم اليت غرق عند ساحلها.
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الرد على بعض كالمه يف جمموع الفتاوى

ا .كتاب العقيدة:
اجلزء الثاين :توحيد الربوبية:
يقول ابن تيمية[ :مث منهم من قد خيرج منها إىل مذهب اجلهمية :االحتادية،
واحللولية ،فيقول :إن ذلك الوجه هو وجود الكائنات ،ووجه اّلِل هو وجوده.
فيكون وجوده وجود الكائنات ،ال مييز بني الوجود الواجب ،والوجود املمكن -
كما هو قول ابن العريب ،61وابن َس ْب ِّعني وحنومها -وهو الزم ملن جعل وجوده
وجودا مطلقا ،ال يتميز حبقيقة ختصه؛ سواء جعله وجودا مطلقا بشرط اإلطالق
كما يزعم ابن سينا وحنوه من املتفلسفة -أو جعله وجودا مطلقا ال بشرط- ،كما يقوله االحتادية -وهم يسلمون من القواعد العقلية ،مما هو يعلم بضرورة
العقل ،ما يوجب أن يكون املوجود -بشرط اإلطالق -إمنا وجوده يف األذهان،
ال يف األعيان؛ كاحليوان املطلق بشرط اإلطالق ،واإلنسان املطلق بشرط
اإلطالق ،وحنو ذلك .وأن املطلق ال بشرط ،ليس له حقيقة ،غري الوجود العيين،
والذهين .ليس يف األعيان املوجودة وجود مطلق ،سوى أعياهنا؛ كما ليس يف هذا
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اإلنسان ،وهذا اإلنسان إنسان مطلق وراء هذا اإلنسان .فيكون وجود الرب
على األول ذهين ،وعلى الثاين نفس وجود املخلوقات:)62(].
فهو إن ميّز فيما قبل من حيث التأصيل ،بني سبيل األنبياء عليهم السالم
وبني سبيل املتكلمني ،فإنه مل يسلم من وقوعه حتت حتكم فكره؛ وهو هنا يروم تعقل
ما ال يُدرك ،إال كشفا .ومع كونه ذا ملكة فكرية قوية ،يقل نظريها بني الناس ،فإن
هذا ال ينفعه يف معرفة هللا؛ بسبب العزة اليت يتصف هبا سبحانه ،واليت من آاثرها أن
ال أحد يعرفه إال إبذنه ،ال هبجوم فكره .وهذا مما غاب عن صاحبنا علمه .وخلوصه
إىل أن الوجود املطلق ال وجود له إال يف األذهان ،قياسا على املعاين اليت ذكرها من
اإلنسانية واحليوانية ،سيُسقطه يف التعطيل حتما .ذلك ألنه يرى قوله هذا يف مقابل
القول ابلوحدة واحللول -حبسب فهمه -وهو يفر منهما .بينما احلق يف غري القولني،
نبني سقطات
وهو جيهله .وحنن لسنا هنا يف معرض توضيح غوامض التوحيد ،ولكننا ّ

ابن تيمية ،حىت يتجنبها الناس .وأما من أراد الوصول إىل علم ما نشري إليه من علوم
خاصة ،فعليه إتياهنا من ابهبا ،ال ابلتلصص على أهلها .وكل من رام نيلها بغري إذن،
فإن ُشهب العزة تقهره ،وترده خاسئا حسريا.
مث يقول[ :األول :أنه مل يقل :كل شيء هالك إال من جهته ،إال من
وجهه ،ولكن قال :إال وجهه .وهذا يقتضي أن مث أشياء هتلك إال وجهه .فإن
أريد بوجهه وجوده ،اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك ،فيقتضي أن تكون
املخلوقات هالكة .وليس األمر كذلك .وهو أيضا على قول االحتادية .فإنه
عندهم ما مث إال وجود واحد ،فال يصح أن يقال :كل ما سوى وجوده هالك؛ إذ
ما مث شيء خيرب عنه أبنه سوى وجوده ،إذ أصل مذهبهم نفي السوى ،والغري يف
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نفس األمر .وهذا يتم ابلوجه الثاين :وهو أنه إذا قيل :املراد ابهلالك :املمكن
الذي ال وجود له من جهته ،فيكون املعىن :كل شيء ليس وجوده من نفسه إال
هو:)63(].
ٍ
ك إَِّّال َو ْج َههُ} [القصص ،]88 :ال يُدرك إال
معىن قول هللاُ { :ك ُّل َش ْيء َهالِّ ٌ

فليته سكت ،إذ مل يكن من
ابلكشف؛ وهو يتعب نفسه هنا ،فيما ال معمل فيه! ْ
أهل علم هذه املسألة؛ لكن الفقهاء حمجوبون عن جهلهم ،فيتومهون أهنم أعلم الناس
ابلوحي .وهو غري صحيح!
وقوله" :فيقتضي أن تكون املخلوقات هالكة ،وليس األمر كذلك" ،هو
تكذيب هلل ،من حيث ال يشعر .ولو كان ابن تيمية يعلم حقيقة املمكن ،لعلم الفاين
ٍ
ك}،
منه يف أثناء شهوده ،من الباقي .ولو أنه تدبر يف قوله تعاىلُ { :ك ُّل َش ْيء َهالِّ ٌ
يف مقابل{ :إَِّّال َو ْج َههُ} ،لعلم األمر ،إن أُذن له؛ ولكنه أخذ الكالم وكأنه :كل وجه
هالك إال وجهه .وهللاُ ما قال هذا!..
ٍ
ك} ،إثبات ونفي؛ إثبات لألشياء أبعياهنا،
مث إن قول هللاُ { :ك ُّل َش ْيء َهالِّ ٌ
ونفي هلا يف وقت إثباهتا عينه؛ ألن "هالك" هنا صفة ،ال فعل .فهو سبحانه مل يقل
"يهلك" .والصفة تقتضي اللزوم .وما بقي من معىن الكالم ،إال أن املمكن معدوم
أثناء شهوده .وهذا ،ال يعقله عقل ابن تيمية ،وال عقل من هو على شاكلته .وكل
كالم خمالف ملا ذكرَن ،فهو تكذيب هلل يف كالمه .هلذا ،حنن ننصح دائما أن أيخذ
العبد كالم هللا ابإلميان والتسليم؛ فإنه ينجو وإن مل يفهم املعىن .وأما إن دخل فيه
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عرض نفسه إىل تكذيب هللا .وهذا أمر ال هتتز له السماوات واألرض
بعقله ،فإنه يُ ّ
فَـَرقا ،لو كان الناس يعلمون.
مث يقول[ :الوجه الرابع :أن يقال إذا كان املراد أن كل ما سواه ممكن،
والضمري عائد إىل واجب الوجود -إىل هللا الذي خلق الكائنات -كان هذا من
ابب إيضاح الواضح؛ فإنه من املعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود :فهو
ممكن ،وأن كل ما هو خملوق له ،فهو ممكن .الوجه اخلامس :أن يقال :اسم
الوجه يف الكتاب والسنة ،إمنا يذكر يف سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه.
فهو مذكور يف تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته ،ال يف تقرير وحدانية كونه خالقا
وراب .وذلك املعىن هو العلة الغائية ،وهذا هو العلة الفاعلية .والعلة الغائية هي
املقصودة اليت هي أعلى وأشرف ،بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية .وهلذا:
ِّ
ني} [الفاحتة ،]5 :ويف مثل قوله:
قدمت يف مثل قوله{ :إِّ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِّ َّاي َك نَ ْستَع ُ
ِّ
ِّ
َحد ِّع ْن َدهُ ِّم ْن نِّ ْع َمة
{وَما أل َ
{فَا ْعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْيه} [هود .]123 :وقال تعاىلَ :
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ضى ([ })21الليل:
س ْو َ
ف يَـ ْر َ
ُجتْ َزى ( )19إ َّال ابْتغَ َ
اء َو ْجه َربه ْاألَ ْعلَى (َ )20ولَ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ريا
{ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
ام َعلَى ُحبه م ْسكينًا َويَت ً
 .]21 - 19وقال تعاىلَ :
يما َوأَس ً
ِّ
( )8إِّ َّمنَا نُط ِّْعم ُكم لِّوج ِّه َِّّ
ورا } [اإلنسان]9 ،8 :
ُ ْ َْ
اء َوَال ُش ُك ً
اّلِل َال نُ ِّري ُد م ْن ُك ْم َج َز ً
ِّ َّ ِّ
ين يَ ْدعُو َن َرَّهبُ ْم ِّابلْغَ َد ِّاة َوال َْع ِّش ِّي يُ ِّري ُدو َن َو ْج َههُ}
وقال تعاىلَ :
{وَال تَط ُْرد الذ َ
[األنعام . ]52 :وإذا كان كذلك كان محل اسم الوجه يف هذه اآلية :على ما
يدل عليه يف سائر اآلايت ،أوىل من محله على ما يدل عليه لفظ الوجه يف شيء
من الكتاب والسنة؛ بل هذا هو الواجب دون ذاك؛ ألن هذا استعمال للفظ
فيما مل يرد به الكتاب ،والكتاب قد ورد بغريه حيث ذكر:)64(].
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هو يتخبط يف التفسري ،ألنه ال يعلم وجوه استعمال الوجه يف القرآن ،وال
يسلّم أتويله إىل هللا .وأما املعىن الذي خفي عنه يف بقاء الوجه اإلهلي يف مقابل
هالك (فناء) كل شيء ،بسبب غربته عن هذا العلم ،فهو الذات ابعتبار خاص كما
قلنا سابقا يف اليد واليمني وغريها من األلفاظ .وكل الكالم الذي أورده بعد ذلك يف
تفصيل هذا املعىن ،كان جهال بيّنا ،وتكلفا ال داعي له .ولو أنه أقر بعدم علمه،

وسكت عن ذلك لكان أفضل يف حقه .هذا ابإلضافة إىل جهله حبقيقة املمكن،
كما ذكرَن .ولسنا نعين حبقيقة املمكن ،معقوليته؛ ولكننا نعين قيام عدمه ابلوجود
احلق .وهذا ،من أعسر األشياء تصورا على العقول!..
مث يقول[ :انقسمت األمة إىل ثالث فرق :فاجلامعون حققوا كال معنييه من

القول التصديقي والعمل اإلرادي .وفريقان فقدوا أحد املعنيني :فالكالميون:
غالب نظرهم وقوهلم يف الثبوت واالنتفاء ،والوجود والعدم ،والقضااي التصديقية؛
فغايتهم جمرد التصديق والعلم واخلرب .والصوفيون :غالب طلبهم وعملهم يف
احملبة والبغضة ،واإلرادة والكراهة ،واحلركات العملية .فغايتهم احملبة واالنقياد
والعمل واإلرادة .وأما أهل العلم واإلميان :فجامعون بني األمرين؛ بني التصديق
العلمي والعمل احليب .مث إن تصديقهم عن علم ،وعملهم وحبهم عن علم؛
فسلموا من آفيت منحرفة املتكلمة واملتصوفة ،وحصلوا ما فات كل واحدة منهما
من النقص؛ فإن كال من املنحرفني له مفسداتن :إحدامها :القول بال علم -إن
كان متكلما -والعمل بال علم -إن كان متصوفا -وهو ما وقع من البدع
الكالمية والعملية املخالفة للكتاب والسنة .والثاين :فوت املتكلم العمل وفوت
املتصوف القول والكالم .وأهل السنة الباطنة والظاهرة :كان كالمهم وعملهم
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ابطنا وظاهرا بعلم ،وكان كل واحد من قوهلم وعملهم مقروان ابآلخر .وهؤالء هم
املسلمون حقا:)65(].
هذا تنظري مبين على تبسيط خمل .فهو يذم املتكلمة ،وهو ما انتهج إال
سبيلهم من حيث االعتقاد ،وإن خالفهم يف بعض النتائج .أما املتصوفة ،فلعله يتكلم
عن متصوفة بعينهم؛ وإال فالصوفية على غري ما يقول؛ ألهنم رقَـ ْوا إىل درجات ،ال
يعرفها ،فما هي السنة ،وإن أهبم يف اجلمع بني
خِب له هو عنها .وأما السنة اليت ّ
حسب،
العلم والعمل اللذيْن ال خيتلف عليهما أحد فيها .والسنة ال تُتصور عقال ف ْ
كما يفعل هو؛ وإمنا هي موافَقة خطوات النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف الطريق،
ٍ
متابعة  .وهذا ما أخطأه ابن تيمية من حيث العقيدة على األقل؛ ألن السنة
موافقةَ
يف معرفة هللا ،ال تعتمد الفكر ،كما يعتمده هو ،ويسميه علما .وما وقع يف هذا ،إال
ألنه ما عرف من العلم إال املكتسب ،فاعتاد األكل من حتت رجله ،كما هو شأن
جل الفقهاء ،إذا جتاوزوا ابلفكر حده.
وأما قوله يف هناية الكالم" :وهؤالء هم املسلمون حقا" ،ففيه رائحة لتكفري
الغري ،اليت أسس هلا ابن تيمية؛ مث نبتت بعده كشجرة خبيثة يف األمة ،إىل أن صار
بعضها يُك ّفر بعضا ،ويقتل بعضها بعضا .واحلق أن االختالف يف العقائد الفكرية،
ال يوجب كفرا؛ ألن هذه العقائد نفسها بدعة .والبدعة ال تكون معيارا ،إلثبات
اإلميان أو نفيه .وال سبيل إىل الكفر إال اخلروج عن اعتقاد "ال إله إال هللا حممد
رسول هللا" ،خروجا بيّنا عن مدلول حمكم القرآن ،من غري احتمال أتويل.
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مث يقول[ :فإن منحرفة أهل الكالم فيهم شبه اليهود ،ومنحرفة أهل
التصوف فيهم شبه النصارى؛ وهلذا غلب على األولني جانب احلروف وما يدل
عليه من العلم واالعتقاد ،وعلى اآلخرين جانب األصوات وما يثريه من الوجد
واحلركة .ومن متام ذلك أن هللا أمر نبيه أن يدعو إىل سبيل ربه ابحلكمة واملوعظة
احلسنة وجيادهلم ابليت هي أحسن:)66(].
هذا كالم خملوط ،فيه بعض حق ممزوج بكثري من الباطل .ولعله ملا خص
منحرفة أهل الكالم ،إمنا أراد استثناء نفسه؛ وما نراه حنن إال منهم ،سواء وافقهم أم
خالفهم؛ ما دامت السبيل واحدة .وخص منحرفة املتصوفة ابلكالم ،وما أخِبَن عن
املعايري اليت مييز فيها بني املنحرف واملستقيم منهم .و ِّ
العامل ال ينبغي أن يغيب عنه
هذا! وأما الشبه بني املتكلمني واليهود وبني املتصوفة والنصارى ،فقد يكون من
وجهي الظاهر والباطن ،اللذين مييزان اليهود عن النصارى بتغليب أحد الوجهني على
اآلخر .وهذا ال غرابة فيه ،وقد أُخِبَن أن األمة ستفرتق على فرق شىت .وما أخِبَن
هللا يف القرآن عن أحوال اليهود والنصارى إال لنتنبه إىل صفاهتم فينا .وهذا علم
نفيس ،غفل عنه جل العلماء .وأما تلميحه إىل كونه على قدم النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم؛ وأنه خياطب هذه الفرق من موقعه الوراثي املشرف على اجلميع ،فهي
دعوى ابطلة؛ ألنه ما حصل الوراثة النبوية املعتِبة عندَن حىت نشهد له هبا .ومن
خيلط بني وراثة علم األحكام والوراثة النبوية الكاملة ،فإنه لن يعلم ما نقول .وعلى
كل حال ،فشهادة املرء لنفسه جمروحة؛ إال إن كان قيامه فيها بربه! كما جاء عن
ِّ
آد َم يـَ ْوَم الْ ِّقيَ َام ِّةَ ،وأ ََّو ُل َم ْن
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف قوله« :أ َََن َسيِّّ ُد َولَد َ
يـَْن َش ُّق َعْنهُ الْ َق ِْبَُ ،وأ ََّو ُل َشافِّ ٍعَ ،وأ ََّو ُل ُم َش َّف ٍع» [أخرجه مسلم عن أيب هريرة].
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مث يقول[ :وهلذا غلب على منحرفة املتصوفة االعتياض بسماع القصائد
واألشعار عن مساع القرآن والذكر ،فإنه يعطيهم جمرد حركة حب أو غريه؛ من
غري أن يكون ذلك اتبعا لعلم وتصديق .وهلذا يؤثره من يؤثره على مساع القرآن،
ويعتل أبن القرآن حق نزل من حق ،والنفوس حتب الباطل .وذلك ألن القول
الصدق واحلق ،يعطي علما واعتقادا جبملة القلب؛ والنفوس املبطلة ال حتب
احلق .وهلذا أثره ابطل يتفشى من النفس ،فإنه فرع ال أصل له؛ ولكن له أتثري يف
النفس من جهة التحريك واإلزعاج والتأثري ،ال من جهة التصديق والعلم:)67(].
هذا كالم يصدق على املتصوفة ال على الصوفية .والفرق بني مساع القرآن
ومساع األشعار ،أن القرآن عليه كسوة اجلالل ،فال يطيقه دائما إال من كان كامال.
وال يتومهن املشتغلون ابلقرآن من جهة القراءات والتفسري ،أهنم هم من نقصد أبهل
الكمال؛ وإمنا نعين أهل هللا ،املتحققني ابحلق ،الذين قال عنهم النيب صلى هللا عليه
ِّ ِّ ِّ
ول َِّّ
ني ِّم َن الن ِّ
الُ :ه ْم أ َْه ُل
اَّلل َم ْن ُه ْم؟ قَ َ
َّاس ،قَالُواَ :اي َر ُس َ
وآله وسلم« :إِّ َّن ََّّلل أ َْهل َ
آن أَهل َِّّ
ِّ
اصتُهُ .68».وأما األشعار ففيها تنزل للنفوس ببعض املعاين القرآنية
اَّلل َو َخ َّ
الْ ُق ْر ْ ُ

حىت أت نس هبا .هذا إن كان الشعر ألهل هللا؛ أما غريه فال عِبة به يف الطريق .وأما
جعل السماع عادة جتتمع عليه النفوس من غري ذكر وعمل ،فهو خمالف ملقصد
الطريق ،يعود ضراب من ضروب اللهو .وأما جعل املقارنة يف هذا بني حق وابطل ففيه
مبالغة؛ ألن من الكالم الذي ليس قرآَن ما هو حق وما هو ابطل ،كما أن القرآن
قد يُقرأ على وجه يُقصد به الباطل؛ وليس كل قارئ حمقا دائما .ولو كان األمر على
ما ذكر ،ما كان أشد الناس بعدا عن احلق القراء يف الغالب! ..فإن بعدهم مشهود،
لكل ذي عني!..
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مث يقول[ :بل إذا ضرب هللا مثال مشتمال على مقدمة مشهورة أو مسلمة،
فال بد وأن تكون يقينية .فأما االكتفاء مبجرد تسليم املنازع من غري أن تكون
املقدمة صادقة ،أو مبجرد كوهنا مشهورة وإن مل تكن صادقة ،فمثل هذه املقدمة
ال يشتمل عليها كالم هللا الذي كله حق وصدق ،وهو أصدق الكالم وأحسن
احلديث:)69(].
قياسه ل لقرآن على كالم املناطقة وأهل الِبهان ،يدل على أنه ما عرف القرآن
إال من حيث الظاهر؛ ولو أنه عرفه ،لعلم أن القرآن هو الوجود مبختلف مراتبه؛
ولعلم أن األمثال املضروبة فيه ،فيها من األسرار فوق ما يفهم هو مبا ال يقاس .بل
إن كل حرف من القرآن له اعتبار خاص من حيث املعىن .وإن قياس ابن تيمية
للقرآن على كالم الناس ،وإن أثبت له الفضل عليه ،هو جهل كبري.
مث يقول[ :يوضح هذا الفصل أن القرآن -وإن كان كالم هللا -فإن هللا
أضافه إىل الرسول املبلغ له من امللك والبشر؛ فأضافه إىل امللك يف قوله{ :فَ َال
أُق ِّ
َّ ِّ
َّس ( )15ا ْجلََو ِّار الْ ُكن ِّ
ْس ُم ِّاب ْخلُن ِّ
الص ْب ِّح
س (َ )17و ُّ
َّس (َ )16والل ْي ِّل إ َذا َع ْس َع َ
ِّ َّ
س ( )18إِّنَّهُ لََق ْو ُل َر ُسول َك ِّرمي (ِّ )19ذي قُـ َّوة ِّع ْن َد ِّذي ال َْع ْر ِّ
ش َم ِّكني
إ َذا تَـنَـف َ
(ُ )20مطَاع َمثَّ أ َِّمني} [التكوير]21 - 15 :؛ فهذا جربائيل .فإن هذه صفاته
ال صفات حممد صلى هللا عليه وسلم .مث قال{ :وما ص ِّ
احبُ ُك ْم ِّمبَ ْجنُون}
ََ َ
َّج ِّم إِّذَا
{والن ْ
[التكوير]22 :؛ أضافه إلينا امتناان علينا أبنه صاحبنا ،كما قالَ :
ض َّل ِّ
{ولََق ْد َرآهُ ِّاب ْألُفُ ِّق
َه َوى (َ )1ما َ َ
صاحبُ ُك ْم َوَما غَ َوى} [النجمَ .]2 ،1 :
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ال ُْمبِّ ِّ
ني (َ )23وَما ُه َو َعلَى الْغَْي ِّ
ضنِّني} [التكوير]24 ،23 :؛ فهو
ب بِّ َ
حممد:)70(].
يبني وجه نسبة القرآن إىل جِبيل وإىل حممد صلى هللا عليه وآله
ونسي أن ّ
وسلم؛ ألنه يف العادة ال يُنسب القول إىل الرسول املبلغ ،وإمنا إىل صاحبه األصلي؟!

نقول له هذا ،ألنه تكلف تفسري كل شيء؛ وإال فاإلميان يستقبل القرآن ابلقبول،
من غري اشرتاط فهم .ولوال أنه مؤمن ،ما كان يقبل هذه النسب اليت يتكلم عنها؛
لكن العيب يف التفسري املـُتكلَّف ،الذي يوهم السامع أن املفسر عامل أبسرار
اخلطاب ،وهو بعيد عن ذلك!
مث إنه ال ابن تيمية ،وال غريه من أهل العلوم الكسبية ،يعلم من أين أيخذ
جِبيل القرآن لينزل به على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .وال يعلم بعد ذلك،
كيف كان ينزل القرآن على قلب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .نعين من هذا
أن القرآن ال ُميكن أن ينزل على قلب غري قلب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؛
فهو وحده من له طاقة ُحله .وال يتوهم ضعفاء العقول ،أن من حيفظ القرآن غيبا ،له
مدخل فيما نقول؛ ألننا نتكلم هنا عن الذوق .وذوق النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
للقرآن ،ال أحد يدانيه فيه؛ بل إن من حصلت له بعض وراثة من ذوق ،فإمنا يكون
قد ذاق قطرة من حبره صلى هللا عليه وآله وسلم .ويستوي يف هذا جِبيل وغريه من
املخلوقني .وكل من يظن أن جِبيل له من علم القرآن ما لرسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم ،أو يزيد عليه ،فهو بعيد عن احلق بعد املشرقني .وقد رأينا العوام من
الفقهاء يتومهون يف هذه املسألة ،ما ال يكاد يُبقي عليهم من اإلسالم شيئا .ومن مل
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يعرف قدر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عند ربه ،فقد انسد عليه طريق
معرفته بربه ،وهو ال يدري.
مث يقول يف الشعر[ :كما أنه إذا كان حقا يكون من روح القدس كما قال
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ملا دعا حلسان بن اثبت« :اللهم أيده بروح القدس»
وقال« :اهجهم -أو هاجهم -وجربائيل معك»](:)71
كان األوىل به أن يعتِب هذا األصل (نعين كون الشعر عن إذن نبوي وأتييد
من روح القدس) عند تعرضه لسماع الصوفية ،لو مل يكن متحامال؛ واحلق أحق أن
يـُتّبع! ..وأما الكالم عن روح القدس ،فهو بعيد عن إدراكه ،وليس كل ما يؤمن به
املرء ،يكون مؤهال للكالم عنه.
مث يقول يف كمال النفس[ :وأولئك جيعلون كمال النفس :يف أن تعلم
الوجود املطلق من حيث هو وجود ،واملطلق بشرط اإلطالق؛ إمنا يكون يف
األذهان ال يف األعيان؛ واملطلق ال بشرط ال يوجد أيضا يف اخلارج إال معينا .وإن
علموا الوجود الكلي املنقسم إىل واجب وممكن ،فليس ملعلوم علمهم وجود يف
اخلارج .وهكذا من تصوف وأتله على طريقتهم ،كابن العريب وابن سبعني
وحنومها:)72(].
هو يتكلم هنا عن أَنس ال يصلح أن يكون تلميذا هلم؛ والسبب هو عدم
ذوقه ما ذاقوا .ولو أن املرء عمل هبذا املنطق الذي عمل هو به ،ألنكر كثريا من
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األمور احلسية اليت ال خيتلف عليها عامة الناس ،جملرد كونه مل يذقها يف عمره؛ فضال
عن إنكاره للمعاين .ولكن اجلهل املرّكب ال يرتك لصاحبه فسحة يراجع فيها نفسه.
وأما كالمه عن الوجود املطلق ،وأنه ال وجود له إال يف األذهان ،فإنه يكشف
عقيدة التجسيم لديه .والسبب يف هذه اآلفة عنده ،هو أنه يريد أن جيعل معرفة هللا،
صلها على هذه الشاكلة ،جعلها معرفة عقلية حمضا.
كمعرفة األشخاص .فإذا مل ُحي ّ
وهذا ،ال يبعد كثريا من أقول بعض متأخري الفالسفة ،الذين جعلوا اإلله خملوقا
لإلنسان؛ بل إهنم جيعلون هللا "فكرة" إنسانية ،ليس غري .تعاىل هللا! ..وقد تسرب
هذا املعىن إىل كثري من املسلمني ،ممن احتكوا ابلفكر الفلسفي ،وليست هلم أهلية

النظر فيه .وقد مسعت هذا صراحة من أحد األشخاص عندَن يف املغرب ،وتعجبت
كثريا ،كيف ينطق املسلم هبذا الكفر ،مث ال يشعر أنه نطق به! ..ولكن اجلهل
ابإلسالم نفسه عند املسلمني ،واكتفاءهم بدين اترخيي تراثي ،ال ُميكن أن ُميضوا
معهما بعيدا ،يف طريق املعرفة والعلم.
مث يقول[ :ومن هؤالء من يكون طلبه للمكاشفة وحنوها من العلم :أعظم
من طلبه ملا فرض هللا عليه ويقول يف دعائه :اللهم أسألك العصمة يف احلركات
والسكنات واخلطوات واإلرادات والكلمات ،من الشكوك والظنون واإلرادة
واألوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب .وأصل املسألة :أن املكنة اليت هي
الكمال عندهم من املكنة؛ وطائفة أخرى :عندهم أن الكمال يف القدرة
والسلطان والتصرف يف الوجود :نفاذ األمر والنهي؛ إما ابمللك والوالية الظاهرة،
وإما ابلباطن .وتكون عبادهتم وجماهدهتم لذلك .وكثري من هؤالء يدخل يف
الشرك والسحر ،فيعبد الكواكب واألصنام ،لتعينه الشياطني على مقاصده؛
وهؤالء أضل وأجهل من الذين قبلهم .وغاية من يعبد هللا بطلب خوارق
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العادات ،يكون له نصيب من هذا .وهلذا كان منهم من يرى طائرا ومنهم يرى
ماشيا ومنهم ...وفيهم جهال ضالل .وطائفة جتعل الكمال يف جمموع األمرين
فيدخلون يف أقوال وأعمال من الشرك والسحر ليستعينوا ابلشياطني على ما
يطلبونه من اإلخبار ابألمور الغائبة وعلى ما ينفذ به تصرفهم يف العامل .واحلق
املبني :أن كمال اإلنسان أن يعبد هللا علما وعمال كما أمره ربه](:)73
هذا الكالم ينقصه الوضوح؛ ألنه لو تُرك على إهبامه ،فإنه سيكون عاما ،ينتج
عنه سوء فهم ملا هم عليه أهل هللا .وأغلب الظن أن ابن تيمية كان يقصد إىل هذا
اخللط ،ليستتبع العامة الذين ال يعلمون.
فأول ما ينبغي تقريره ،أن الكشف والتصرف حق! لكن هناك فرقا بني من
يؤتيه هللا إايه ،وبني من يقصده من وراء عبادته .وإن من يقصد شيئا من وراء عبادته
لربه غري رضاه ،ما هو عند أصحاب الطريق من أهلها! فكيف يسوي هو بني
الفريقني ،ويربطهما ابلكشف والتصرف (النتيجة عينها)؟! كان األجدر به أن
يُنكرمها دون التعرض ألحوال األشخاص ،حىت يُرد عليه فيهما.
وأما ذكره ألهل السحر ومتابعي الشيطان ،فال يلزم منه اشرتاك يف الصفة ،إن
فرق بني الكرامة
ظهر منهم ما يُشبه بعض ما يُرى على أهل هللا .ومن مل يُ ّ
واالستدراج ،وجعلهما شيئا واحدا ،فقد ظلم.

ولقد سلك ابن تيمية يف هذا التلبيس سبيل إبليس .ومن هذا التلبيس كالمه
عن متابعة الشياطني وإيهامه السامع أنه حيذره منها .بينما يف احلقيقة يريد أن جيعله
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يطمئن إليه ،لينفث يف مسعه من مسه .نعين هبذا ،أن الشيطان نفسه ،قد أيت إىل
املرء ،ويصري يلعن نفسه ،ويدعو إىل معادات نفسه؛ فإذا اطمأن السامع إليه ،صار
يدعوه إىل سبيله من وجه خفي .فإن مل يتداركه هللا برُحة من عنده ،فإنه لن يُفيق إال
وقد وجد نفسه من حزب الشيطان ،الذين ربطوا أنفسهم به عن طريق عهود
ومواثيق.
وقد انطلى هذا األسلوب من اإلضالل التيمي ،على كثري من مطموسي
البصائر من عوام املسلمني؛ حىت ما عادوا أيخذون اإلسالم إال عن ابن تيمية؛ ونسوا
أن الدين يؤخذ عن هللا ورسوله ،ال عن سواه .فكيف مع هذا ،يبقى أدن شك
لعاقل ،أن ابن تيمية من أعداء الدين ،ال من َنصريه؟! ..خصوصا ،وأنه يعمد إىل
أركانه وأسسه ،يهدها هدا ،الواحد بعد اآلخر؛ ويرتك لسامعه صورة جوفاء ،ال حياة
هلا ،حىت ال ينفضح أمره عند كل أحد .نعم ،قد يكون هو أيضا واقعا حتت إضالل
الشيطان؛ لكن العبد ُحياسب عن ركونه األول إليه ،الذي جعله أيخذه يف سبله .ولو

أن ابن تيمية سكت عما ال ُحيسن ،ألغلق يف وجه الشيطان أبوااب كثرية؛ ولكنه مل
يفعل.

وأما قوله بعده مباشرة[ :وهؤالء هم عباد هللا؛ وهم املؤمنون واملسلمون
وهم أولياء هللا املتقون ،وحزب هللا املفلحون ،وجند هللا الغالبون ،وهم أهل العلم
النافع والعمل الصاحل ،وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها؛ كملوا القوة النظرية
العلمية ،والقوة اإلرادية العملية ،كما قال تعاىل{ :واذْ ُكر ِّعب َ ِّ ِّ
اق
يم َوإِّ ْس َح َ
َ ْ َ
اد َان إبْـ َراه َ
ِّ
ص ِّ
وب أ ِّ
َّج ِّم إِّذَا َه َوى
{والن ْ
ُويل ْاألَيْدي َو ْاألَبْ َ
َويَـ ْع ُق َ
ار} [ص]45 :؛ وقال تعاىلَ :
ض َّل ص ِّ
احبُ ُك ْم َوَما غَ َوى (َ )2وَما يَـ ْن ِّط ُق َع ِّن ا ْهلََوى ( )3إِّ ْن ُه َو إَِّّال َو ْح ٌي
(َ )1ما َ َ
الصرا َط الْمستَ ِّقيم (ِّ )6
يوحى} [النجم]4 - 1 :؛ وقال تعاىلِّ ِّ ْ :
ص َرا َط
ُ َ
ُْ َ
{اهد َان َ
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ِّ
َّ ِّ
ض ِّ
ني} [الفاحتة]7 ،6 :؛
ت َعلَْي ِّه ْم غَ ِّْري ال َْمغْ ُ
ين أَنْـ َع ْم َ
وب َعلَْي ِّه ْم َوَال الضَّال َ
الذ َ
وقال تعاىل{ :فَِّإ َّما أيْتِّيـنَّ ُكم ِّم ِّين ُه ًدى فَم ِّن اتَّـبع ُه َداي فَ َال ي ِّ
ض ُّل َوَال يَ ْش َقى}
َ
َ ََ
ََ ْ
َ
ك ُه ُم ال ُْم ْف ِّل ُحو َن}
ك َعلَى ُه ًدى ِّم ْن َرِّهبِّ ْم َوأُولَئِّ َ
[طه]123 :؛ وقال تعاىل{ :أُولَئِّ َ
ِّ
ِّ َِّّ
الصالِّ ُح يَـ ْرفَـ ُعهُ}
ب َوال َْع َم ُل َّ
[البقرة]5 :؛ وقال تعاىل{ :إِّلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطي ُ
[فاطر]10 :؛ وقال تعاىل{ :إَِّّال الَّ ِّذين آمنُوا و َع ِّملُوا َّ ِّ ِّ
اص ْوا ِّاب ْحلَ ِّق
الصاحلَات َوتَـ َو َ
َ َ َ
لص ِّْرب} [العصر:)74(].]3 :
اص ْوا ِّاب َّ
َوتَـ َو َ
هو يريد هبذا الكالم املبهم ،الذي أكثر فيه من االستدالالت ابلقرآن للتغطية
إنكار الوالية اخلاصة ،وإثبات الوالية املتبقية له وألمثاله؛ وهذا حكم
على انبهامهَ ،
ف
بغري ما أنزل هللا! وقد أشار يف ذلك إىل قول هللا تعاىل{ :أََال إِّ َّن أ َْولِّيَاءَ َّ
اَّللِّ َال َخ ْو ٌ
َعلَْي ِّه ْم َوَال ُه ْم َْحيَزنُو َن} [يونس]62 :؛ وما علم أنه ختصيص هلم من بني سائر
َّ ِّ
ين َآمنُوا َوَكانُوا يـَتَّـ ُقو َن}
املؤمنني؛ مث ما علم أن اإلميان والتقوى يف قوله تعاىل{ :الذ َ
[يونس ،]63 :عند أصحاب الوالية اخلاصة مها مبعىن خاص .مث أغفل قول هللا
احلَيَ ِّاة ُّ
الدنْـيَا َوِّيف اْآل ِّخَرةِّ} [يونس .]64 :فما هي هذه
بعدهَ { :هلُُم الْبُ ْشَرى ِّيف ْ
البشرى؟ ..وهل هو من أهلها؟ ..أم إنه مل يتعرض لذكرها حىت ال يُطالب
ات َِّّ ِّ
بعالمتها؟ ..مث يقول هللا بعد ذلك مباشرةَ{ :ال تَـب ِّديل لِّ َكلِّم ِّ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
اَّلل َذل َ
ْ َ َ
ِّ
يم} [يونس :]64 :فهل الفوز املوصوف ابلعظمة يكون من نصيب عموم
الْ َعظ ُ
املؤمنني ،أم إنه خاص خبُالصتهم؟!..
مث إن كالمه عن تزكية النفوس وتكميلها حسب زعمه ابلقوة النظرية العلمية
والقوة اإلرادية العملية ،دليل على أنه ال علم له حبقيقة الوالية ،وعلى أنه من عامة
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املؤمنني ،لو أبقى على إميانه دون أن يشوبه بشائبة النظر؛ ألن النظر سبيل الفالسفة
واملتكلمني .والعجيب أنه يذمهم وهو على هنجهم يسري!
وحنن نؤكد هنا ،أن إميان العوام (العجائز) ،أكمل من إميان أهل النظر،
بعكس ما يتوهم اجلاهلون .هلذا السبب نقول عن ابن تيمية :لو أنه أبقى على إميانه،
دون أن خيلطه بنظر ..ومن حكمة هللا أن جعل ما يقوي الكالم من جهة العقل،
وما نعين به إال الدليل ،هو عينه ما يُضعف اإلميان .ومن بىن عقيدته على األدلة،
فإنه إن اهندت أدلته بظهور شبهة لديه ،ضاع معتقده؛ وأما من كان على إميان
صحيح ،فإن إميانه ال يتزعزع أبدا ،وإن عرضت له كل الشبهات .فانظر ما أنفع
اإلميان ،وما أضعف النظر .وإن هللا تعاىل ما دعا عباده إال إىل اإلميان ،ال إىل النظر.
وكل فكر دعا إليه هللا يف كالمه ،من غري الفكر االستنباطي الذي خيص فقهاء
األحكام ،فإنه فكر اعتبار ،ليس غري .وانظر اآلن ،أين هي األمة من هذه احلقيقة؛
أليست عندها معكوسة؟! ..حىت لقد صارت علوم الدين نفسه عند املسلمني اليوم
فكرا جمردا .وظنوا أن ذلك علم حممود ،أيخذون عنه اإلجازات ،ويتباهون هبا يف
منتدايهتم؛ بل ويتقربون إىل هللا هبا .إَن هلل وإَن إليه راجعون!..
اجلزء العاشر :السلوك:
يقول فيه[ :هذه األعمال مجيعها واجبة على مجيع اخللق -املأمورين يف
األصل -ابتفاق أئمة الدين والناس فيها على "ثالث درجات" كما هم يف أعمال
األبدان على "ثالث درجات" :ظامل لنفسه ومقتصد وسابق ابخلريات .فالظامل
لنفسه :العاصي برتك مأمور أو فعل حمظور؛ واملقتصد :املؤدي الواجبات والتارك
احملرمات؛ والسابق ابخلريات :املتقرب مبا يقدر عليه من فعل واجب ومستحب
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والتارك للمحرم واملكروه .وإن كان كل من املقتصد والسابق قد يكون له ذنوب
متحى عنه :إما بتوبة -وهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين -وإما حبسنات ماحية
وإما مبصائب مكفرة وإما بغري ذلك .وكل من الصنفني املقتصدين والسابقني من
أولياء هللا الذين ذكرهم يف كتابه بقوله{ :أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال
هم حيزنون} {الذين آمنوا وكانوا يتقون} فحد أولياء هللا :هم املؤمنون املتقون
ولكن ذلك ينقسم :إىل "عام" وهم املقتصدون ،و"خاص" وهم السابقون وإن
كان السابقون هم أعلى درجات كاألنبياء والصديقني:75].
تقسيم الناس عنده انطالقا من اآلية املذكورة ،هو تقسيم فقهي ،ال نراه يتعلق
إال بوجه خاص ،من وجوه االختالف بني املراتب .والدليل على هذا ،أنه جيمع بني
املقتصدين والسابقني يف املعىن نفسه من الوالية؛ واحلال أن بعضهم ميتاز عن بعض.
وهذا من إمجال املعاين الذي ال يليق ابلعلماء الوقوع فيه ،خصوصا عند تفصيل
الكالم فيما يرتتب عليه حكم عقلي شرعي .ومجعه لألنبياء والصديقني يف معىن
السبق ،هو أيضا من اإلخالل مبعاين التفصيل؛ ألن الصديقني أتباع لألنبياء
فحسب .وحكم األصل ال يكون كحكم الفرع أبدا.
والرتتيب الذي ذكره ابن تيمية من مرتبة العوام ،خبصوص أمور يدخل بعضها
يف مراتب اخلواص اخلارجة عن إدراكه ،هو تفسري حبسب عقله ،ال تفسري اتم كما
هو يف العلم .وهو هنا يشبه الصيب ،الذي يبغي إجياد تفاسري ،تُس ِّّكن من حريته،
لبعض تصرفات الكبار .وكون ابن تيمية ينطلق من آية قرآنية ،ال يعين ضرورة أن
تفسريه صحيح .وهذا أيضا من التلبيسات اليت يسلك فيها مسلك إبليس.
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أما الوالية اخلاصة ،اليت يريد ابن تيمية أن ميحو ذكرها ،لو استطاع ،فإن
املعيار فيها ابطين ،ال ظاهر .نعين أن الويل قد يكون يف الظاهر مقتصرا على فعل
الواجبات وحدها ،ومع هذا ،يكون أعلى رتبة ،من غريه ممن يفقد شرطها الباطين،
وإن كان ممن يفعل املستحبات وجيتنب املكروهات .وهذا األمر الذي نقوله هنا ،ال
يُطيقه ابن تيمية ،ألنه من جهة الباطن ال ُجياوز مرتبة اإلسالم ،وبعضاً من مرتبة
اإلميان .نعين أن مرتبة اإلميان مل تكمل له ،حىت نشهد له هبا .هذا على العموم ،ومن
دون أن ندخل يف آاثر أقواله وأفعاله على دينه؛ ألهنا من غري شك ستنقلب عليه،
وتنزل به دون العوام .مث إن أمره إىل هللا ،بعد ذلك.
مث يقول[ :وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم "القسمني" يف
احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال« :يقول هللا من عادى يل وليا فقد ابرزين
ابحملاربة .وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه .وال يزال عبدي
يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه؛ فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره
الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا .فيب يسمع ،ويب
يبصر ،ويب يبطش ،ويب ميشي .ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين ألعيذنه .وما
ترددت عن شيء أان فاعله ،ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن ،يكره املوت،
وأكره مساءته؛ وال بد له منه:76]».
احلديث الذي استدل به ،هو يف الوالية اخلاصة؛ وهذا خلط منه يف الكالم.
والدليل هو خلوه هو نفسه ،عن معىن احملبوبية املقتضي ألن يكون هللا منه مسعه
وبصره وغريمها من القوى .وكل من ظن أنه من األولياء ،فليخِبَن عن كون هللا مسعه
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وبصره ،ويده ورجله؛ ألن من كان هللا مسعه ،فإنه يسمع مسعا مطلقا؛ وإن كان ُمقيّدا
فيه .نعين يكون مطلقا يف تقييد؛ وهذا أيضا ،ال يُعرف إال ذوقا .وعلى كل حال،
فإن هذه املعاين من وراء العقول؛ وإمنا نريد حنن أن ننبه إليها فحسب .نعين أننا نريد
التنبيه على كوهنا جمهولة ،عند من يظن أنه يعلمها من لفظ احلديث املذكور.
مث يقول[ :وأما الظامل لنفسه من أهل اإلميان :فمعه من والية هللا بقدر
إميانه وتقواه ،كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره .إذ الشخص الواحد ،قد
جيتمع فيه احلسنات املقتضية للثواب ،والسيئات املقتضية للعقاب؛ حىت ميكن
أن يثاب ويعاقب .وهذا قول مجيع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،وأئمة اإلسالم ،وأهل السنة واجلماعة؛ الذين يقولون :إنه ال خيلد يف النار
من يف قلبه مثقال ذرة من إميان:77].
يظهر من كالمه أنه ال يفرق بني معىن اإلميان وبني معىن الوالية اخلاصة.
ويذهب يف التفسري إىل الثواب والعقاب ،والوالية ال تتعلق هبما؛ بل تتعلق بعلم
خاص .واملعرفة ال تدخل يف الثواب والعقاب ،كما تدخل أعمال اجلوارح والقلوب.
والوالية على التحقيق ،سر من أسرار هللا ،يؤتيه هللا من يشاء من عباده .فهي من
هذا الوجه ،غري مكتسبة .وقد جهل كثري من الناس هذا املعىن ،وظنوا أن الوهب
يتعلق ابلنبوة وحدها؛ بينما النبوة هي ختصيص يف الوالية فحسب .نقصد أن الوالية
لو كانت مكتسبة ،لكانت النبوة أيضا مكتسبة .وهذا ال يقول به ،إال من شذ عن
أهل الشرائع .مث خيتم مبسألة خلود املؤمن يف النار ،وهي ليست من فروع الكالم عن
الوالية اخلاصة .وكل هذا خلط دال على اجلهل مبا يتكلم فيه؛ غري أنه ال بد من
اإلشارة إىل أن مثل هذا التلفيق هو ما تقبله العامة يف العقائد ،من كونه مناسبا
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إلدراكهم القاصر .ومن هنا اجرتأت العامة على اخلواص ،ووجدوا هلم سندا ممن
حيسبونه إماما .وهي ليست إال الفتنة ،تدخل على األمة يف دينها؛ أتكل منها ،كما
أتكل النار احلطب ،إىل ما شاء هللا.
مث يقول[ :والقسم الرابع :هو القسم احملمود وهو حال الذين حققوا
ِّ
ني} [الفاحتة ،]5 :وقوله{ :فَا ْعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِّه} [هود:
{إِّ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِّ َّاي َك نَ ْستَع ُ
]123؛ فاستعانوا به على طاعته ،وشهدوا أنه إهلهم الذي ال جيوز أن يعبد إال
ِّ
يع}
س َهلُ ْم ِّم ْن ُدونِِّّه َوِّ ٌّ
يل َوَال َشف ٌ
إايه ،بطاعته وطاعة رسوله؛ وأنه رهبم الذي {لَْي َ
اّلِلُ لِّلن ِّ
{ما يَـ ْفتَ ِّح َّ
ك فَ َال
ك َهلَا َوَما ميُْ ِّس ْ
َّاس ِّم ْن َر ْمحَة فَ َال ممُْ ِّس َ
[األنعام ،]51 :وأنه َ
ضر فَ َال َك ِّ
ُم ْر ِّسل لَهُ ِّم ْن بَـ ْع ِّدهِّ} [فاطر]2 :؛ َ ِّ
ك َّ
ف لَهُ إَِّّال ُه َو
اش َ
اّلِلُ بِّ ُ
س ْس َ
{وإ ْن ميَْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َوإِّ ْن يُ ِّر ْد َك خبَ ْري فَ َال َر َّ
ضله} [يونس]107 :؛ {قُ ْل أَفَـ َرأَيْـتُ ْم َما تَ ْدعُو َن م ْن
اد ل َف ْ
ون َِّّ
ضر هل ه َّن َك ِّ
ُد ِّ
ادِّينَ َّ
ادِّين بَِّر ْمحَة َه ْل ُه َّن
اش َف ُ
ات ُ
ض ِّرهِّ أ َْو أ ََر َ
اّلِل إِّ ْن أ ََر َ
اّلِلُ بِّ ُ َ ْ ُ
ات َر ْمحَتِّ ِّه} [الزمر .]38 :وهلذا قال طائفة من العلماء ،االلتفات إىل
ممُْ ِّس َك ُ
األسباب شرك يف التوحيد؛ وحمو األسباب أن تكون أسبااب ،نقص يف العقل؛
واإلعراض عن األسباب ابلكلية ،قدح يف الشرع؛ وإمنا التوكل املأمور به ،ما
اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع .فقد تبني أن من ظن التوكل من
مقامات عامة أهل الطريق ،فقد غلط غلطا شديدا ،وإن كان من أعيان املشايخ
كصاحب "علل املقامات" وهو من أجل املشايخ .وأخذ ذلك عنه صاحب "حماسن اجملالس"-وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن املطلوب به ،حظ
العامة فقط ،وظنه أنه ال فائدة له يف حتصيل املقصود .وهذه حال من جعل
الدعاء كذلك؛ وذلك مبنزلة من جعل األعمال املأمور هبا كذلك؛ كمن اشتغل
ابلتوكل عن ما جيب عليه من األسباب اليت هي عبادة وطاعة مأمور هبا .فإن
غلط هذا يف ترك األسباب املأمور هبا اليت هي داخلة يف قوله تعاىل{ :فَا ْعبُ ْدهُ
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َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِّه} [هود ،]123 :كغلط األول يف ترك التوكل املأمور به ،الذي هو
داخل يف قوله تعاىل{ :فَا ْعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِّه} [هود .]123 :لكن يقال :من كان
توكله على هللا ودعاؤه له هو يف حصول مباحات ،فهو من العامة؛ وإن كان يف

حصول مستحبات وواجبات ،فهو من اخلاصة؛ كما أن من دعاه وتوكل عليه يف
حصول حمرمات ،فهو ظامل لنفسه .ومن أعرض عن التوكل فهو عاص هلل
ورسوله ،بل خارج عن حقيقة اإلميان؛ فكيف يكون هذا املقام للخاصة؟!]: 78
كالم ابن تيمية عن السلوك ،كله غلط! ولعلنا فيما أيت من هذا الكتاب،
سنوضح معىن السلوك إن شاء هللا ،حىت يعلمه من ال علم له به .لذلك لن نطيل يف
التعقيب على كل أقواله فيه ،وسنكتفي ببيان قصوره يف كالمه السابق عن التوكل.
ومما أنخذه عليه ،هو رجوعه يف هذه املعاين اخلاصة إىل مسألة الطاعة واملعصية ،أو
مسألة فعل املباح أو املستحب .وهذا يدل على أنه ال يعلم هذه املعاين (نعين التوكل
وما يتبعه) ،بل علمه حمصور كعامة الفقهاء ،بعلم األحكام الشرعية من وجهها
العام .ونعين بوجهها العام ،جممل القول فيها ،الذي ال يتنزل على حال العبد.
وجعله التوكل التام ،هو اجلامع بني التوحيد والعقل والشرع ،دليل على جهله ابحلال،
ْ
الذي هو عمدة السلوك .وهذا القول منه تكلف وتلفيق يف التفسري؛ وإال فإن حال
املتوكل العائد إىل استعداده ،هو ما حيكم على العبد يف التوكل ،وجيعله إما آخذا
ابألسباب وإما اتركا هلا ،وإما جامعا من حيث الظاهر والباطن ،بني األخذ والرتك.

والكمال يف احلال ،ذو وجهني :وجه خاص ابملقام اخلاص ،ووجه يرجع إىل الكمال
العام؛ فمن حيث املقام اخلاص ،فقد يكون اترك األسباب أكمل من اآلخذ هبا ،إن
كان التارك أعلى مشهدا وأشد توحيدا؛ لكن من حيث الكمال العام ،فإن املتوكل
بقلبه ،املعتِب لألسباب يف ظاهره ،يكون أكمل .وعلى كل حال ،فالسلوك ومقاماته
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وأحواله ،وما يتعلق هبا من أحكام شرعية ابطنية ،خترج عن دائرة ابن تيمية ومن هو
من فقهاء الظاهر .ولو أهنم أ ّقروا ألهل الفضل بفضلهم يف جماهلم (وهم هنا أهل
تصوف الظاهر) ،لكفوا أنفسهم سوء أدب كبري مع هللا ورسوله ،ووقوعا يف ٍ
خلط من
حيث األحكام ،لبسوا فيها على الناس دينهم ،وأوقعوهم يف اجلهل والضالل؛ وهم ال
شك حماسبون عن جتاوز مرتبتهم عند هللا يف ذلك.
اجلزء احلادي عشر :التصوف:
يقول فيه[ :وقوم يغلون فيهم ،وجيعلون هذا الطريق من أكمل الطرق
وأعالها .والتحقيق أهنم يف هذه العبادات واألحوال جمتهدون ،كما كان جرياهنم
من أهل الكوفة ،جمتهدين يف مسائل القضاء واإلمارة وحنو ذلك .وخرج فيهم
الرأي الذي فيه من خمالفة السنة ما أنكره مجهور الناس .وخيار الناس من "أهل
الفقه والرأي" يف أولئك الكوفيني على طرفني .قوم يذموهنم ويسرفون يف ذمهم.
وقوم يغلون يف تعظيمهم وجيعلوهنم أعلم ابلفقه من غريهم؛ ورمبا فضلوهم على
الصحابة .كما أن الغالة يف أولئك العباد قد يفضلوهنم على الصحابة وهذا ابب
يفرتق فيه الناس .والصواب :للمسلم أن يعلم أن خري الكالم كالم هللا ،وخري
اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم ،وخري القرون القرن الذي بعث فيهم؛
وأن أفضل الطرق والسبل إىل هللا ما كان عليه هو وأصحابه ،ويعلم من ذلك أن
على املؤمنني أن يتقوا هللا حبسب اجتهادهم ووسعهم ،كما قال هللا تعاىل{ :فَاتَّـ ُقوا

َّ
استَطَ ْعتُ ْم} [التغابن]16 :؛ وقال صلى هللا عليه وسلم« :إذا أمرتكم
اّلِلَ َما ْ
أبمر ،فأتوا منه ما استطعتم»]:
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هذا كالم فيه خلط كبري ،ألنه ينتقل فيه من معىن إىل آخر دون ضبط؛ كأن
يقارن بني طريق اخللف وطريق الصحابة ،مع العلم أن الطريق واحد؛ وإمنا االختالف
يعم أغلب
يكون يف الطرائق اليت هي فروع الطريق .وهذا اخللط ال زال إىل اآلن ّ
مقوالت العلماء يف هذا اجملال ،والسبب هو عدم ذوقهم للسلوك؛ ألن الطريق ال
يعلمه حقيقة إال من سلكه .وهم عندما مل يسلكوا ،تصوروا يف أذهاهنم طريقا أصليا
كان عليه الصحابة رضي هللا عنهم ،وطريقا اجتهاداي ينسبونه يف كل مرة إىل من
يتناولون ،من صوفية أو عُباد أو فقهاء أو متكلمني .واحلق أن الفرق يكمن يف طريق
أصلي هو طريق السلوك ،وطريق جتريدي نظري ،هو طريق غري السالكني .بل إننا
نؤكد أن من ال سلوك له ،فال طريق له؛ ألن معىن السلوك (السري) ،مالزم للطريق،
حسا ومعىن .فاملكان الذي ال يُسار عليه ،ال يُعتِب طريقا يف الظاهر؛ وإال كانت كل
األماكن تُع ّد طرقا .وهذا ال يكون .كل هذا من حيث ظاهر األمر يف احلس ،ويف
السلوك؛ أما من حيث احلقيقة ،فالكالم غري هذا .وابن تيمية من جهله ابلسلوك،
صار ينظّر له يف ذهنه ،ويظن أنه حييط به علما من تلك اجلهة .وهو وهم لديه كبري.
مث يقول[ :وهم يسريون ابلصويف ،إىل معىن الصديق؛ وأفضل اخللق بعد
َّ ِّ
ين أَنْـ َع َم َّ
اّلِلُ َعلَْي ِّه ْم ِّم َن
األنبياء الصديقون .كما قال هللا تعاىل{ :فَأُولَئِّ َ
ك َم َع الذ َ
الشه َد ِّاء و َّ ِّ
النَّبِّيِّني و ِّ ِّ ِّ
ك َرفِّي ًقا} [النساء]69 :؛
س َن أُولَئِّ َ
الصاحلِّ َ
الصديق َ
ني َو ُّ َ َ
َ َ
ني َو َح ُ

وهلذا ليس عندهم بعد األنبياء أفضل من الصويف .لكن هو يف احلقيقة نوع من
الصديقني؛ فهو الصديق الذي اختص ابلزهد والعبادة ،على الوجه الذي
اجتهدوا فيه؛ فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال :صديقو العلماء،
وصديقو األمراء .فهو أخص من الصديق املطلق ،ودون الصديق الكامل
الصديقية ،من الصحابة والتابعني واتبعيهم:79].
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املعرفني للصويف ،يسريون به إىل معىن الصديق صحيح؛ لكن فهمه
فهمه أن ّ

ملعىن الصديقية غلط ،ملا جعل من الصديقني صديقي زهد وصديقي فقه وغريهم.
ّ
وذلك أن الصديقية هي أعلى مراتب الوالية بعد والية النبوة؛ والصديق هبذا ،يكون
فوق مرتبة الفقيه والزاهد وغريهم ،من حيث املكانة (املقام) ،ال العمل؛ ألن ابن
تيمية ،ال يعرف التفريق ،إال من جهة العمل .وخلطه بني التصوف الذي هو معىن
عام ،وبني الزهد وهو معىن خاص ،يدل على عدم علمه مبراتب الدين على وجه
التفصيل( .)80وأما الفقيه ،فإنه قد يكون عندَن من عامة املسلمني ،إذا مل يكن له
حظ من جهة الباطن يف مرتبة اإلميان أو يف مرتبة اإلحسان .والفقهاء عندما يظنون
أن علمهم اجملرد ابألحكام ،يدخلهم وحده يف زمرة اخلواص ،يكونون جمانبني
للصواب كثريا؛ ألن العلم املعتِب يف متييز املراتب ،هو العلم الذوقي وحده .وهذا
العلم ،قد يكون يف مرتبة اإلميان كشفا علميا ،كما ميكن أن جياوز يف مرتبة اإلحسان
إىل العيان .وأتت بعد اإلحسان ،مرتبة التحقيق اجملهولة للخاص والعام .وقد يكون
العلم يف مرتبة اإلميان واإلحسان عاما ،يدخل فيه العلم ابملقامات واألحوال
وأحكامها ،كما قد يكون يف مرتبة التحقيق متعلقا ابحلقائق العليا ،اليت ال خِب ألفقه
الفقهاء عنها.
مث يقول[ :وألجل ما وقع يف كثري منهم من االجتهاد والتنازع فيه ،تنازع
الناس يف طريقهم؛ فطائفة ذمت "الصوفية والتصوف" .وقالوا :إهنم مبتدعون
خارجون عن السنة .ونقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو
معروف ،وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكالم .وطائفة غلت فيهم
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وادعوا أهنم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء؛ وكال طريف هذه األمور ذميم.
و"الصواب" أهنم جمتهدون يف طاعة هللا ،كما اجتهد غريهم من أهل طاعة هللا؛
ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده ،وفيهم املقتصد الذي هو من أهل
اليمني ،ويف كل من الصنفني من قد جيتهد فيخطئ ،وفيهم من يذنب فيتوب أو
ال يتوب؛ ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه عاص لربه .وقد انتسب إليهم
طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند احملققني من أهل التصوف ليسوا
منهم :كاحلالج مثال؛ فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق؛
مثل :اجلنيد بن حممد سيد الطائفة وغريه .كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرمحن
السلمي؛ يف "طبقات الصوفية" ،وذكره احلافظ أبو بكر اخلطيب يف اتريخ بغداد.
فهذا أصل التصوف:81].
أما قوله إن من الصوفية السابق واملقتصد والظامل ،حبسب ما فهمه منهم يف
هذه املراتب فهو غلط ،ألن الصوفية (احملققني عندَن) إن مل يكونوا من السابقني،
فما بقي بعدهم سابق .وهؤالء هم األئمة يف التصوف ال غريهم .أما من هم دوهنم،
من أهل تصوف مرتبة اإلميان واإلحسان ،فهم مقتصدون حقا؛ وما بقي من معىن
التصوف بعد هذا شيء .نقول هذا ،مع اختالفنا مع ابن تيمية ،على معىن السبق
والقصد .أما إن كان يقصد ابلصوفية األئمة والتالميذ واملنتسبني حبق وبغريه ،فعندئذ
سيكون احلكم كما قال؛ أي يكونون من مجلة الناس بكل مراتبهم؛ وإذا كانوا هكذا
فال داعي إىل التفرقة بني تسمية املؤمن وتسمية الصويف ،عند الفريقني .نعين عند
الصوفية أنفسهم ،وعند من حيكم عليهم من الناظرين .لذلك فاستدالل بعض أهل
التصوف املتأخرين ،بقول ابن تيمية هذا ،يف إثبات التصوف ،فإننا ال نوافقهم عليه؛
ألنه جهل مبرتبتهم ،ونزول هبم إىل طبقة العوام؛ واحلال أهنم خواص.
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وأما قوله عن احلالج ،من إنكار كبار الصوفية عليه ،فليس كما يفهم هو؛
يعدوها ابن
وإمنا كما قصدوا هم ،مبعايري الطريق عندهم ،ال ابملعايري العامة اليت ال ُ
تيمية .هذا ،مع ثبوت الوالية اخلاصة للحالج رضي هللا عنه ،رغم أنف اجلاهلني!..
ولن نُكلّف ابن تيمية ،وال من يسري على هنجه ،أن يُدركوا دالئل الوالية من احلالج
رضي هللا عنه ،ألن هذا فوق طورهم؛ وإمنا ننصحهم أن ال خيوضوا فيما ال حييطون
به علما؛ فهو خري هلم .وأما من يصر على ما هو عليه ،فذاك شأنه ،وال حسيب
عليه إال ربه.
مث يقول[ :مث إنه بعد ذلك تشعب وتنوع ،وصارت الصوفية "ثالثة
أصناف" :صوفية احلقائق ،وصوفية األرزاق ،وصوفية الرسم .فأما "صوفية
احلقائق" :فهم الذين وصفناهم .وأما "صوفية األرزاق" فهم الذين وقفت عليهم
الوقوف كاخلوانك؛ فال يشرتط يف هؤالء أن يكونوا من أهل احلقائق .فإن هذا
عزيز وأكثر أهل احلقائق ،ال يتصفون بلزوم اخلوانك؛ ولكن يشرتط فيهم ثالثة
شروط :أحدها العدالة الشرعية ،حبيث يؤدون الفرائض وجيتنبون احملارم؛ والثاين
التأدب آبداب أهل الطريق ،وهي اآلداب الشرعية يف غالب األوقات .وأما
اآلداب البدعية الوضعية ،فال يلتفت إليها .والثالث أن ال يكون أحدهم
متمسكا بفضول الدنيا ،فأما من كان مجاعا للمال أو كان غري متخلق ابألخالق
احملمودة ،وال يتأدب ابآلداب الشرعية ،أو كان فاسقا ،فإنه ال يستحق ذلك.
وأما "صوفية الرسم" فهم املقتصرون على النسبة؛ فهمهم يف اللباس واآلداب
الوضعية ،وحنو ذلك .فهؤالء يف الصوفية مبنزلة الذي يقتصر على زي أهل

120

العلم ،وأهل اجلهاد ،ونوع ما من أقواهلم وأعماهلم ،حبيث يظن اجلاهل حقيقة
أمره ،أنه منهم؛ وليس منهم:82].
هذا التصنيف هو حبسب العرف ،وإال فإنه ال يسمى صوفيا إال القسم األول
منهم والثاين على ما بيّناه سابقا .وأما دخول من ليس منهم فيهم بظاهره ،فإنه غري
مقصور عليهم .فالفقهاء أيضا دخل فيهم من تزاي بزيهم ،وليس له من الفقه إال
جل مراده الدنيا.
االسم .وهم أيضا؛ منهم من كان خملصا هلل يف علمه ،ومنهم من ّ
وهذه اآلفات أصابت األمة مجعاء يف كل طوائفها ،بسبب الغفلة اليت صارت تفشو
فيها ،وبسبب بعدها ابلزمن عن نبيّها صلى هللا عليه وآله وسلم؛ حيث أهنا ُحجبت

عن وجه االستمداد من نور النبوة ،مبثل هذه املقوالت اليت ربطتها بفقهاء مل َخيلصوا
يف أنفسهم ،فأحرى أن ُخيلّصوا غريهم.

مث يقول[ :لكن ،ملا كان جنس الزهد يف الفقراء أغلب ،صار الفقر يف
اصطالح كثري من الناس عبارة عن طريق الزهد ،وهو من جنس التصوف .فإذا
قيل :هذا فيه فقر أو ما فيه فقر ،مل يرد به عدم املال؛ ولكن يراد به ما يراد
ابسم الصويف من املعارف واألحوال واألخالق واآلداب وحنو ذلك .وعلى هذا
االصطالح قد تنازعوا أيهما أفضل :الفقري أو الصويف؟ فذهب طائفة إىل ترجيح
الصويف ،كأيب جعفر السهروردي وحنوه؛ وذهب طائفة إىل ترجيح الفقري -
كطوائف كثريين -ورمبا خيتص هؤالء ابلزوااي ،وهؤالء ابخلوانك ،وحنو ذلك.
وأكثر الناس قد رجحوا الفقري .والتحقيق أن أفضلهما أتقامها ،فإن كان الصويف
أتقى هلل ،كان أفضل منه؛ وهو أن يكون أعمل مبا حيبه هللا ،وأترك ملا ال حيبه،
فهو أفضل من الفقري؛ وإن كان الفقري أعمل مبا حيبه هللا ،وأترك ملا ال حيبه ،كان
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أفضل منه؛ فإن استواي يف فعل احملبوب وترك غري احملبوب ،استواي يف الدرجة.
و"أولياء هللا" هم املؤمنون املتقون ،سواء مسي أحدهم فقريا أو صوفيا أو فقيها أو
عاملا أو اتجرا أو جنداي أو صانعا أو أمريا أو حاكما أو غري ذلك .قال هللا تعاىل:
{أ ََال إِّ َّن أَولِّياء َِّّ
َّ ِّ
آمنُوا َوَكانُوا
اّلِل َال َخ ْو ٌ
ين َ
ف َعلَْي ِّه ْم َوَال ُه ْم َْحي َزنُو َن ( )62الذ َ
ََْ

يَـتَّـ ُقو َن} [يونس:83]]63 ،62 :

هو مرة أخرى خيلط يف معىن الوالية ،وجيعل العام منها كاخلاص؛ وهذا جهل.
وأما يف الفقر واسم الفقري ،فإن الصوفية يتسمون به تفاؤال .ذلك أن الفقري عندهم
هو من حتقق بفقره إىل هللا يف مجيع املراتب ،من جهة األفعال والصفات والذات.
وهذا أمسى ما يطمع فيه العبد من التحقق .وعلى هذا فمعىن الفقري عند أهل الطريق
هو نفسه معىن الصويف ،غري أن يف لفظ الصويف من الدعوى ما ال جيعلهم يطلقونه
َّاس
على أنفسهم؛ بينما إطالق الفقر عام ،من منطلق قول هللا تعاىلَ { :اي أَيـُّ َها الن ُ
أَنْـتم الْ ُف َقراء إِّ َىل َِّّ
يد} [فاطر]15 :؛ وال أعم من لفظ الناس.
ين ْ
اَّلل َو َّ
احلَ ِّم ُ
اَّللُ ُه َو الْغَِّ ُّ
ُُ َ ُ
املعين هو الفقر إىل هللا
وال ْ
دخ ل للمال يف هذه التسمية كما يومهه الزهد هنا ،وإمنا ّ
يف اإلجياد واإلمداد.

وتصنيف العباد عند ابن تيمية ،حبسب معلوم الفقهاء يف الطاعة واملعصية،
هو تكلّف ،ودخول فيما ال يعلم .ذلك أن الوالية -كما سبق أن ذكرَن ،-هي
اختصاص من هللا ،ووهب؛ وابن تيمية ،ال يُدرك إال معىن الكسب .فلو قلنا له ،إن
من األولياء من يكون يف الظاهر أعصى من املؤمن العامي ،أو أقل طاعة منه ،فإنه
لن يستسيغ هذا القول قط .وهذه هي عالمة جهله مبا خيوض فيه .وهو يف هذا
الرتتيب ،كالطفل الذي يتكلف منطقا للتفضيل بني مراتب اجلند ،بقرائن تظهر له،
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من لباس اجلنود أو من أسلحتهم؛ مع كونه ،ال خِبة له ابجلندية ،كما يعلمها أهلها.
وهو هبذا العمل ،قد يرى رئيس اجلند -إذا مل ير منه حبسب منطقه ما جيعله أعلى
رتبة من اجلميع -أدَنهم مرتبة؛ أو قد يراه خارجا عنهم ،كما هو حال وزراء الدفاع
املدنيني يف زماننا .فما ظنك إن كان وزير الدفاع امرأة ،كما هو الشأن يف بعض
البلدان اليوم .فحال ابن تيمية مع أهل هللا ،كحال هذا الطفل مع األجناد؛ وال
يغررك كثرة استدالله ابلقرآن والس نة ،فإنه ال يعلم منهما إال معاين األلفاظ ،ال معىن
الوحي .وبني األمرين فرق كبري ،ملن كان من أهل العلم حقيقة .ومن أراد أن يعلم ما
ذي النور يف القرآن ،وبني فهم الكافر،
نقول ،فلينظر إىل الفرق بني فهم املؤمن
الذي ال ُجياوز فهمه ،ما تعطيه األلفاظ من حيث اللغة والعرف.
مث يقول[ :وإمنا "األحوال الصحيحة" ،مثل ما دل عليه ما رواه البخاري
يف صحيحه ،من قول النيب صلى هللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل
أنه قال« :من عادى يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة؛ وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء
ما افرتضت عليه؛ وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته
كنت مسعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله
اليت ميشي هبا .فيب يسمع ،ويب يبصر ،ويب يبطش ،ويب ميشي؛ ولئن سألين
ألعطينه؛ ولئن استعاذين ألعيذنه .وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن
قبض نفس عبدي املؤمن ،يكره املوت وأكره مساءته ،وال بد له منه» .فانظر
كيف قال يف متام احلديث« :فيب يسمع ويب يبصر ..ولئن سألين ..ولئن
استعاذين»..؛ فميز بني الرب وبني العبد .أال تسمع إىل قوله تعاىل{ :لََق ْد َك َف َر
اّلِل هو الْم ِّسيح ابن مرَميَ وقَ َ ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
يل ا ْعبُ ُدوا َّ
اّلِلَ
ال ال َْمس ُ
ين قَالُوا إِّ َّن ََّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
الذ َ
يح َاي بَِّين إ ْس َرائ َ
رِّيب وربَّ ُكم إِّنَّه من ي ْش ِّر ْك ِّاب َِّّ
ِّ ِّ
ّلِل فَـ َق ْد ح َّرم َّ ِّ
ني
َّار َوَما للظَّال ِّم َ
َ َ
َ ََ ْ ُ َ ْ ُ
اّلِلُ َعلَْيه ا ْجلَنَّةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ِّمن أَنْصار} [املائدة ،]72 :وقال{ :وما ِّمن إِّلَه إَِّّال إِّلَهٌ و ِّ
اح ٌد َوإِّ ْن َملْ يَـ ْنـتَـ ُهوا َع َّما
ْ َ
ََ ْ
َ
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س َّن الَّ ِّذين َك َفروا ِّم ْنـهم َع َذ ِّ
{ما
يَـ ُقولُو َن لَيَ َم َّ
ٌ
يم} [املائدة ،]73 :إىل قولهَ :
اب أَل ٌ
َ ُ ُْ
ول قَ ْد َخلَ ْ ِّ ِّ ِّ
ِّ
الرسل وأ ُُّمهُ ِّ
يح ابْ ُن َم ْرَميَ إَِّّال َر ُس ٌ
ص ِّدي َقةٌ َك َاان َأيْ ُك َال ِّن
ال َْمس ُ
ت م ْن قَـ ْبله ُّ ُ ُ َ
الطَّعام} [املائدة .]75 :وقال{ :اي أ َْهل ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب َال تَـغْلُوا ِّيف ِّدينِّ ُك ْم َوَال تَـ ُقولُوا
ََ
َ َ
اّلِل إَِّّال ا ْحل َّق إِّ َّمنَا الْم ِّس ِّ
علَى َِّّ
ول َِّّ ِّ
يسى ابْ ُن َم ْرَميَ َر ُس ُ
َ
اها إِّ َىل َم ْرَميَ
اّلِل َوَكل َمتُهُ أَلْ َق َ
َ
َ ُ
يح ع َ
ِّ
ور ِّ
ادتِِّّه َويَ ْستَ ْكِّ ْرب
{وَم ْن يَ ْستَـ ْن ِّك ْ
ف َع ْن عبَ َ
َُ ٌ
وح م ْنهُ} [النساء ،]171 :إىل قولهَ :
شرُهم إِّلَْي ِّه َِّ
مج ًيعا} [النساء .]172 :وكذلك روى مسلم يف صحيحه عن
سيَ ْح ُ ُ ْ
فَ َ
أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال« :يقول هللا تعاىل :اي ابن آدم
مرضت فلم تعدين فيقول :رب كيف أعودك وأنت رب العاملني فيقول :أما
علمت أن عبدي فالان مرض فلو عدته لوجدتين عنده»؛ وذكر يف اجلوع والعري
مثل ذلك .فانظر كيف عرب يف أول احلديث بلفظ مرضت مث فسره يف متامه؛ أبن
عبدي فالان مرض ،فلو عدته لوجدتين عنده فميز بني الرب والعبد .والعبد
العارف اب هلل تتحد إرادته إبرادة هللا حبيث ال يريد إال ما يريده هللا أمرا به ورضى،
وال حيب إال ما حيبه هللا وال يبغض إال ما يبغضه هللا ،وال يلتفت إىل عذل
ف َأيِّْيت َّ
س ْو َ
اّلِلُ بَِّق ْوم ُِّحيبُّـ ُه ْم َو ُِّحيبُّونَهُ
العاذلني ،ولوم الالئمني؛ كما قال سبحانه{ :فَ َ
أ َِّذلَّة علَى الْم ْؤِّمنِّني أ ِّ
يل َِّّ
َع َّزة َعلَى الْ َكافِّ ِّرين ُجي ِّ
اه ُدو َن ِّيف َسبِّ ِّ
اّلِل َوَال َخيَافُو َن لَ ْوَم َة
َ
َ َ
ُ َ
َالئِّم} [املائدة .]54 :والكالم يف مقامات العارفني طويل:84].
كالمه يوهم أنه هو نفسه من العارفني ،وما هو منهم؛ إمنا هو يظن أن املعرفة
العقلية هي املعرفة اليت يتكلم عنها أهل هللا؛ وهي غري ذلك على التمام .وأما الكالم
عن احلديثني ،فقد سبق يف موضع آخر ،وال نزيد عليه إال أنه ال خيِبَن كيف يكون
هللا مسعه وبصره؟ ! إن كان من أهل ذلك؟! أما حنن فنعلم قطعا أنه أجنيب عنه .وإمنا
إيراده للحديث هو من ابب املكابرة ،وعدم التسليم ألهله .وأما احلديث الثاين،
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فيقول أن هللا فسر آخره أبوله ،وهو ليس تفسريا ،بل هو حتقيق وتطبيق .وقد ذكرَن
سابقا أن فهمه فيه ،يؤدي إىل تكذيب هللا تعاىل .ولو كان هللا يقصد املعىن املفهوم
البن تيمية ،ما قال من البداية" :مرضت" و"جعت" ،وما يف معنامها؛ وإمنا كان
يقول :مرض عبدي ..وجاع عبدي ..نعين أن اجلمع بني القولني ،هو معىن زائد
كل منهما ،إن نُظر إليه على حدة .وأما اآلايت اليت أوردها ،وال يعلم
على معىن ٍّ
متعلق الذم فيها ،فإننا حنيله على واحدة منها ،ليعلم قصوره؛ وهي قوله تعاىل{ :لََق ْد
َك َفر الَّ ِّذين قَالُوا إِّ َّن َّ ِّ
ث ثََالثٍَة وما ِّمن إِّلٍَه إَِّّال إِّلَه و ِّ
اح ٌد َوإِّ ْن َملْ يـَْنـتَـ ُهوا َع َّما
اَّللَ َاثل ُ
ََ ْ
ٌَ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
يم} [املائدة .]73 :فهو يفهمها :وما
ين َك َف ُروا مْنـ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
يـَ ُقولُو َن لَيَ َم َّس َّن الذ َ
من إله إال إله أحد ،واحلقيقة غري ذلك؛ خصوصا أن الكالم جاء تعقيبا على من
قال إن هللا اثلث ثالثة .فافهم اخلطاب ،إن كنت من أويل األلباب.
والفرق بني املعنيني ،هو أن األلوهية (ونعين املرتبة) ،هلا الوحدة ،خبالف
الذات من مرتبتها اليت هلا األحدية .وابن تيمية وابقي العوام ،ال يفرقون؛ ألن معرفتهم
عقلية إمجالية ،ال تفصيل فيها .مث إن إنكار هللا على من قال إنه سبحانه اثلث
ثالثة ،ليس إنكارا للعدد كما تذهب إليه العوام؛ وإمنا هو إلخراج معىن الواحدية اليت
هي من خصائص األلوهية ،من بني العدد ،ليكون خارجها من حيث املعقولية ،ال
من حيث الصورة .وهذا معىن يف التوحيد يغمض إال على أهله .وحتقيقه هو ما جاء
{ما يَ ُكو ُن ِّم ْن َْجن َوى ثََالثٍَة إَِّّال ُه َو َرابِّعُ ُه ْم َوَال
يف قول هللا تعاىل يف موضع آخرَ :
ِّ
ِّ
ك َوَال أَ ْكثَـَر إَِّّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا}
َخَْ َس ٍة إَِّّال ُه َو َساد ُس ُه ْم َوَال أ َْد َن ِّم ْن َذل َ
[اجملادلة . ]7 :فاهلل مع كل عدد بواحديته ،من خارج العدد ،ال من داخله .ولو
علمت النصارى هذا املعىن ،لكانوا من املوحدين .وإن بعض علماء الالهوت منهم،
حيومون حوله ،ليخرجوا من معىن التثليث الفج ،لكن عقوهلم ال تتمكن من أنفسها
من ذلك ،بسبب غياب اإلذن اإلهلي يف حقهم .ومن عرف حقيقة عقائد النصارى،
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فإنه يعجب من ضالهلم عن احلق ،مع قرهبم منه؛ خبالف العقائد األخرى ،اليت هي
ظاهرية طقوسية ،بعيدة عن احلقائق .نعىن أهنا أكثر بعدا فحسب؛ وإال فإن كل
العقائد ،تعود إىل احلقائق.
مث يقول[ :والنيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم خلق مما خيلق منه البشر؛ ومل
خيلق أحد من البشر من نور؛ بل قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا تعاىل
عليه وسلم أنه قال « :إن هللا خلق املالئكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من
انر؛ وخلق آدم مما وصف لكم» وليس تفضيل بعض املخلوقات على بعض
ابعتبار ما خلقت منه فقط؛ بل قد خيلق املؤمن من كافر؛ والكافر من مؤمن؛
كابن نوح منه ،وكإبراهيم من آزر؛ وآدم خلقه هللا من طني ،فلما سواه؛ ونفخ
فيه من روحه؛ وأسجد له املالئكة؛ وفضله عليهم بتعليمه أمساء كل شيء ،وأبن
خلقه بيديه؛ وبغري ذلك: 85].
هو ال يعلم الفرق بني شخص حممد وبني احلقيقة احملمدية؛ والظاهر أنه
يُنكرها .وعلى كل حال ،فالنور ال يعلمه إال أهل النور؛ وأما هو فإنه من أهل
الظلمة املخلوطة بقليل من نور .وأما إيراده للحديث الذي يذكر مادة خلق كل
صنف ،فهو مما ال يعارض كون اخللق خملوقني من نور؛ ألن النور األصلي الذي
خلقت منه كل املخلوقات ،هو املعِب عنه ابحلقيقة احملمدية عند العارفني ،الذين يع ّد
نفسه منهم ،وهو ليس منهم .والنار والطني ،إمنا مها نور نزل يف املرتبة ،عن نورية
ور
املالئكة فحسب .وإىل معىن مشول النور كل األكوان ،يشري قول هللا تعاىلَّ { :
اَّللُ نُ ُ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ففهم ابن تيمية هنا ،كفهمه يف كل ما سبق ،هو
ض} [النورْ .]35 :
َّ َ َ

من مقام العامة الذي نقبله منهم ،ما مل ينكروا على من هو أعلم منهم ،كما فعل هو
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مرارا .لذلك ،فإنه مل ميتز عنهم إال بسوء أدبه الذي اعتمد فيه على ُدربته الفكرية،
ظنا منه أهنا تغنيه؛ وهيهات هيهات!..
وإذا أردت أن ندلك على معرفة أهل النور وأهل الظلمة يف العامل ،فإننا حنيلك
على اإلمكان ،الذي حقيقته مرّكبة من وجود وعدم .فإن أهل النور يكون شهودهم
من اإلمكان وجوده؛ أما أهل الظلمة فيشهدون عدمه .وهذا من أثر املناسبة بني
عِب
النور والوجود ،وبني الظلمة والعدم .هلذا ،فإنه رغم أن املشهود واحد ،إال أن املُ ّ
عنه من قِّبل املشاهدين ،يكون إما وجودا وإما عدما .وهذا هو أصل اخلالف يف
األقوال والعقائد .وقد ذكرَن هذا األصل أببسط عبارة؛ وإال فإن األمر فيه تفصيل
يطول.
واجلهل مبسألة كون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم نورا خلق من نور ،هو ما
سيجعل ابن تيمية يراه ،كآحاد الناس؛ ال فضل له عليهم ،إال أنه جاءهم ابلوحي
وانصرف .وهذا يؤدي إىل االنقطاع عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،املؤدي
بدوره إىل انقطاع املدد النبوي عن العبد .وهذا االنقطاع عن املدد النبوي ،هو ما
جعل ابن تيمية ال نور له يف فهم الوحي؛ بل إن الوحي عاد عليه عمى ،كما أخِب
هللا عن قومِّ َّ :
ين َال يـُ ْؤِّمنُو َن ِّيف آ َذ ِّاهنِّ ْم َوقْـٌر َوُه َو َعلَْي ِّه ْم َع ًمى} [فصلت.]44 :
َ
{والذ َ
وإايك أن تنحجب بكون العمى متعلقا ابلذين ال يؤمنون ،وتقول إن ابن تيمية ليس
منهم! ..ذلك ألن عدم اإلميان له مناطات عدة ،وال يؤخذ على إمجاله دائما .ومبا
أن ابن تيمية يُنكر أن يكون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أصل املخلوقات ،وأنه
نور من نور؛ فإنه دخل هبذا يف عدم اإلميان ،وإن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،كما
يؤمن عموم املسلمني .غري أن العوام ينفعهم إمياهنم غري الكامل ،وهو ال ينفعه،
بسبب جراءته على هللا ورسوله.
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وإن أردَن توصيف ابن تيمية وتصنيفه حقيقة ،فإنه يكون إمام القطيعة يف
األمة اإلسالمية ،كما مل يكن أحد قبله .وكل أتباعه منقطعون إىل اليوم عن املدد
النبوي ،وليس هلم من اإلسالم إال صورته الظاهرة .ومن كان ذا بصرية ،فإهنم ال
خيفون عنه ،وإن ابلغوا يف التصنع والتكلف.
مث يقول[ :ومن هنا قال من قال :إن هللا خلق من أجله العامل ،أو إنه لوال
هو ملا خلق عرشا وال كرسيا وال مساء وال أرضا وال مشسا وال قمرا .لكن ليس
هذا حديثا عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم ال صحيحا وال ضعيفا ومل ينقله
أحد من أهل العلم ابحلديث ،عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم؛ بل وال
يعرف عن الصحابة؛ بل هو كالم ال يدرى قائله .وميكن أن يفسر بوجه صحيح
السماو ِّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض} [لقمان ،]20 :وقوله:
كقولهَ :
َّر لَ ُك ْم َما ِّيف َّ َ َ
{سخ َ
ِّ ِّ
{وسخَّر لَ ُكم الْ ُفل َ ِّ
َّر
ْك لتَ ْج ِّر َ
َّر لَ ُك ُم ْاأل َْهنَ َار (َ )32و َسخ َ
ي ِّيف الْبَ ْح ِّر أب َْم ِّره َو َسخ َ
ََ َ ُ
ِّ ِّ
لَ ُك ُم َّ
آات ُك ْم ِّم ْن ُك ِّل َما
َّه َار (َ )33و َ
َّر لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالنـ َ
س َوالْ َق َم َر َدائبَ ْني َو َسخ َ
الش ْم َ
ت َِّّ
وها} [إبراهيم ،]34 ،32 :وأمثال ذلك
َسأَلْتُ ُموهُ َوإِّ ْن تَـ ُع ُّدوا نِّ ْع َم َ
ص َ
اّلِل َال ُحتْ ُ
من اآلايت اليت يبني فيها أنه خلق املخلوقات لبين آدم .ومعلوم أن هلل فيها
حكما عظيمة غري ذلك:86].
يستمر يف جهله بقدر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ويسويه مبجموع
املخاطَبني من اآلية ،وال يعلم أن الفرع ال يبلغ قدر أصله أبدا .هذا ،مع أتكيدَن أن
املقصود من أن هللا خلق كل شيء من أجله صلى هللا عليه وآله وسلم ،ليس
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التسخري ابملعىن الذي يفهمه ابن تيمية؛ وإمنا هو التمليك الذي يُناسب مقام اخلالفة
اإلهلية اليت هي للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ابألصالة .ومبا أن ابن تيمية جيهل هذا
األصل ،الذي هو قطب الدين ،فإنه بعرضه الدين على هذا النحو ،يكون مؤسسا
لتدين مقطوع ،تبقى منه صورته ،وتذهب روحه؛ كما سبق أن ذكرَن .وهذا التدين،
مع ما فيه من سوء أدب مع هللا ورسوله ،ال ينفع صاحبه إال يف الدنيا ،كما هو حال
أول ما
املنافقني؛ وأما يف اآلخرة ،فأمره على خطر عظيم .كل هذا ،ألن العبوديةَ ،
تقتضي ،األدب مع هللا تعاىل؛ وأن ال ننظر إليه وإىل رسوله نظرة النّ ّدية .وبشرية
الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال ينبغي أن حتجبنا عن حقيقته؛ كما مل حتجب
طينية آدم املالئكة عن خالفته .وإذا كان هذا ،وقع مع أول خليفة من حيث جنس
اإلنسان ،فما ابلك مبن هو األول من حيث املرتبة ،واألول من حيث اخللق!..
وأما احتجاج ابن تيمية أبن الصحابة ،مل يقل منهم أحد بذلك ،فإننا نرد عليه
مبا يلي:
 فلِّ َم كان الصحابة ،يُسارعون إىل مرضاته صلى هللا عليه وآله وسلم ،ببذل نفوسهمقبل األموال؟ ..أجملرد أنه رسول ابملعىن الذي هو عند ساعي الِبيد؟! ..كال ،وهللا!..
بل كانوا يعلمون (كبارهم على األقل) قدره صلى هللا عليه وآله وسلم .وقد جاء يف
{ولَ ْو أ َََّن َكتَـْبـنَا
تفسري ابن أيب حامت ،عن عامر بن عبد هللا بن الزبري ،قال :لَ َّما نـََزلَ ْ
ت َ
اَّللِّ لَ ْو
ال أَبُو بَ ْك ٍرَ :اي َر ُس َ
َعلَْي ِّه ْم أ َِّن اقْـتُـلُوا أَنْـ ُف َس ُك ْم} [النساء ،]66 :قَ َ
اَّللَِّ ،و َّ
ول َّ
ِّ
ت َاي أ ََاب بَ ْك ٍر!» .فهل يظن ابن تيمية أن
ت .قَ َ
ص َدقْ َ
أ ََم ْرتَِّين أَ ْن أَقْـتُ َل نـَ ْفسي لََف َع ْل ُ
الَ « :
إميانه شديد الضعف برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،يُعطيه ما أعطى أاب بكر
رضي هللا عنه؟! ..ال ،وهللا! ..فإن كان األمر على هذا التفاوت ،فما سببه ،إال أن
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يكون أبو بكر يعلم من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ما غاب عن ابن تيمية
ومن سلك دربه!..
 ِّملَ كان الصحابة جيالسونه صلى هللا عليه وآله وسلم ،وكأن على رؤوسهمالطري؟! ..أجملرد التعظيم املعتاد؟! ..كال ،وهللا! ..وحنن نعلم أن العرب ،ما كانوا
يعظمون كِباءهم ،كتعظيم األعاجم .فمن أين جاءهم هذا التعظيم ،الذي يفوق
تعظيم األعاجم مللوكهم ،لوال ما عرفوه من حقيقته صلى هللا عليه وآله وسلم!..
ولقد وصف عروة بن مسعود الثقفي تعظيم الصحابة للنيب صلى هللا عليه وسلم ،يوم
احلديبية بعد مفاوضته للنيب ،عندما رجع إىل قريش ،فقال" :أَي قَـوِّم؛ و َِّّ
اَّلل لََق ْد
ْ ْ َ
ِّ
اش ِّي؛ و َِّّ
وك ،ووفَ ْدت علَى قَـيصر ،وكِّسرى ،والن ِّ
ِّ
ت َمل ًكا
َوفَ ْد ُ
اَّلل إِّ ْن َرأَيْ ُ
ت َعلَى املُلُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َّج ّ َ
ٍ
ِّ
قَ ُّ ِّ
اَّللِّ إِّ ْن
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ُحمَ َّم ًدا! َو َّ
َص َحابُهُ َما يـُ َعظّ ُم أ ْ
ط يـُ َعظّ ُمهُ أ ْ
اب ُحمَ َّمد َ
َص َح ُ
ك ِّهبَا َو ْج َههُ َوِّج ْل َدهُ؛ َوإِّ َذا أ ََمَرُه ْم
ف َر ُج ٍل ِّمْنـ ُه ْم ،فَ َدلَ َ
ت ِّيف َك ِّّ
تَـنَ َّخ َم ُخنَ َامةً ،إَِّّال َوقَـ َع ْ
ضأَ َكادوا يـ ْقتَتِّلُو َن علَى و ِِّّ
ِّ
َص َو َاهتُْم
ضوئه؛ َوإِّ َذا تَ َكلَّ َم َخ َف ُ
َ َُ
ضوا أ ْ
ابْـتَ َد ُروا أ َْمَرهُ؛ َوإ َذا تَـ َو َّ ُ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
يما لَهُ.87".
عْن َدهَُ ،وَما ُحي ُّدو َن إلَْيه النَّظََر تَـ ْعظ ً
ولقد فتح ابن تيمية ،هبذا القول البدعي الشنيع ،اباب إىل اإلحلاد يف اإلسالم،
تبعه فيه إىل يومنا هذا ،كل شقي .ووقع له ابلنتيجة ما وقع إلبليس ،ملا أىب السجود
ّ
آلدم عليه السالم .وإن كان إبليس أدركته اللعنة بعدم تعظيم خليفة حممد صلى هللا
عليه وآله وسلم ،فما ظنك مبن أىب تعظيم حممد نفسه؟! ..وهل نفعت إبليس عبادته
هلل يف زعمه ،مع هذا الفعل الشنيع؟! ..فإذا كان هذا حال إبليس ،فإن حال ابن
تيمية أسوأ وأشنع! ..فليتنبه املؤمنون ،أين أيخذهم هذا الطريق؛ وال يتّكلوا على
عمل أو توحيد ،إن مل يكن أساسه تعظيم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم!..
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مث إن ألهل هللا طريقا إىل العلم هبذه املسألة ،وهو الكشف ،الذي جعله هللا
اباب إىل العلم منه سبحانه من غري واسطة .فعلموا رضي هللا عنهم ،حقيقة النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم ،وعلموا كيف هي ّأوليته يف اخللق ،وكيف أنه ال يشاركه يف هذا
املعىن نيب وال ملك؛ وإمنا هي مرتبة خاصة به صلى هللا عليه وآله وسلم دون سائر
اخللق .فنظروا بعد هذا الكشف ،إىل أدلته من القرآن والسنة ،فوجودا أن مجيعه يدل
عليه؛ لكن لن يقع على وجه داللته ،إال من أوت املفتاح ،من الفتاح العليم؛ ال كل
من أيت إليه متسلحا بعقله السقيم .والكالم يف هذه احلقيقة يطول ،واإلميان هبا مع
التسليم واجب ،إن أراد املرء سالمة دينه؛ لكوهنا مناط شهادة أن حممدا رسول هللا.
وأما من يرد االلتحاق مبن كاشفهم رهبم مبا وراء املظاهر ،فعليه أن يُلقي بنفسه إىل
رابين يهذهبا ،حىت تصلح للتلقي عن هللا .وال يبقى كما بقي ابن تيمية خشبة من
غري جنارة.
مث يقول[ :قد كثر تنازع الناس :أيهما أفضل "الفقري الصابر أو الغين
الشاكر"؟ وأكثر كالمهم فيها مشوب بنوع من اهلوى أو بنوع من قلة املعرفة؛
والنزاع فيها بني الفقهاء والصوفية والعامة والرؤساء وغريهم .وقد ذكر القاضي
أبو احلسني بن القاضي أيب يعلى يف كتاب "التمام لكتاب الروايتني والوجهني"
ألبيه فيها عن أمحد روايتني :إحدامها أن الفقري الصابر أفضل؛ وذكر أنه اختار
هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقال ،ووالده القاضي أبو يعلى ونصرها هو.
والثانية :أن الغين الشاكر أفضل؛ اختاره مجاعة منهم ابن قتيبة .و"القول األول"
والصالح من الصوفية والفقراء؛ وحيكى
مييل إليه كثري من أهل املعرفة والفقه ُّ

هذا القول عن اجلنيد وغريه .و"القول الثاين" يرجحه طائفة منهم ،كأيب العباس

بن عطاء وغريه ،ورمبا حكى بعض الناس يف ذلك إمجاعا وهو غلط .ويف املسألة
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"قول اثلث" وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقا ،وال هذا أفضل
من هذا مطلقا ،بل أفضلهما أتقامها .كما قال تعاىل{ :إِّ َّن أَ ْكرم ُكم ِّع ْن َد َِّّ
اّلِل
ََ ْ
أَتْـ َقا ُك ْم} [احلجرات]13 :؛ وقال عمر بن اخلطاب" :الغىن والفقر مطيتان ،ال
ِّ
ِّ
ِّ
ريا فَ َّ
اّلِلُ أ َْو َىل ِّهبِّ َما}
أابيل أيتهما ركبت .وقد قال تعاىل{ :إ ْن يَ ُك ْن غَنيًّا أ َْو فَق ً
[النساء .]135 :وهذا القول اختيار طائفة منهم الشيخ ابن حفص
السهروردي ،وقد يكون هذا أفضل لقوم ،ويف بعض األحوال؛ وهذا أفضل
لقوم ،ويف بعض األحوال .فإن استواي يف سبب الكرامة استواي يف الدرجة ،وإن
فضل أحدمها اآلخر يف سببها ترجح عليه؛ هذا هو احلكم العام:88].
القول يف التفضيل بني الصِب والشكر ،جيب أن يُرجع فيه إىل احلقائق اليت
جيهلها ابن تيمية ومن هو على شاكلته .وذلك أن الشكر من توابع النعم ،والصِب
من توابع العدم .واألصل عند اخل ْلق الشكر ،ألن هللا أنعم عليهم ابإلجياد مث
ابإلمداد؛ وأما الصِب فهو لِّما يعرض هلم من أنواع البالء؛ وليس البالء إال ما دخل
عليهم من حقيقة عدمهم .واألصل ال يغطي عليه العرض أبدا! ..أو قل :ما هو من
هللا ،أوىل ابالعتبار مما هو من العبد .هذا من حيث العموم؛ أما من حيث التنزيل
على األحوال ،فهو كما قال ،يرجح حبسب املرجح؛ لكن من دون تفضيل بينهما،
ألهنما قد يكوَنن من مرتبتني خمتلفتني .وأما الشكر والصِب من هللا الشكور الصبور،
فال تفاضل بينهما؛ ألهنما معنيان خمتلفان قائمان ابلذات .ومن هذا الوجه هلما
التساوي.
مث يقول يف "الفرقان بني أولياء الرُحن وأولياء الشيطان"[ :ويف احلديث
الصحيح الذي رواه البخاري وغريه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى
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هللا عليه وسلم قال« :يقول هللا :من عادى يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة -أو فقد
آذنته ابحلرب -وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه؛ وال يزال
عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه؛ فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا .فيب يسمع،
ويب يبصر ،ويب يبطش ،ويب ميشي .ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذ يب
ألعيذنه .وما ترددت عن شيء أان فاعله ،ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن،
يكره املوت وأكره مساءته ،وال بد له منه» .وهذا أصح حديث يروى يف
األولياء؛ فبني النيب صلى هللا عليه وسلم أنه من عادى وليا هلل ،فقد ابرز هللا
ابحملاربة .ويف حديث آخر« :وإين ألأثر ألوليائي كما يثأر الليث احلَ ِّرب» أي
آخذ أثرهم ممن عاداهم كما أيخذ الليث احلرب أثره .وهذا ألن أولياء هللا هم

الذين آمنوا به ووالوه ،فأحبوا ما حيب ،وأبغضوا ما يبغض ،ورضوا مبا يرضى
وسخطوا مبا يسخط ،وأمروا مبا أيمر ،وهنوا عما هنى ،وأعطوا ملن حيب أن يعطي،
ومنعوا من حيب أن مينع:89].
انظر كيف نزل مبعىن الوالية من اللفظ النبوي يف احلديث ،إىل ألفاظه هو،
اليت يظن أنه فسرها هبا .وما ذلك إال ألنه ال يفقه معىن ألفاظ احلديث من جهة؛
ومن جهة أخرى ،يستبعد أن تكون الوالية خارج دائرة إحاطته؛ وهذا هو اجلهل
املركب ذاته .ف أما األلفاظ النبوية الدالة على الوالية ،فهي تتعلق ابلوالية اخلاصة اليت
هي فوق طوره؛ وأما ألفاظه هو ،فال تعدو الواليةَ العامة اليت هي جلميع املؤمنني.
نعين أهنا يف متناوهلم بغض النظر عن القيام بشروطها أو عدمه .ولو أنه توقف حيث
كان جيب عليه التوقف ،لكان من أهل األدب ،حيث مل يكن من أهل العلم؛ ولكنه
خالف كليهما ،وحجب سامعيه عما جيب عليهم من التفريق بني أهل الوالية
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اخلاصة وبني أهل الوالية العامة ،كما يفرقون بني أولياء الرُحن وأولياء الشيطان.
ولعل املانع من إظهار الفرق بني الواليتني ،قد يكون احلسد.
وأما كون هللا قوى عبده ،من مسع وبصر ويد ورجل ،فهو ال يُعلم إال ذوقا،
ألهل التحقق .وليس ملن دوهنم من األولياء واملؤمنني إال اإلميان هبذه املرتبة .وعالمة
اإلميان التسليم ،من غري تكلف تفسري؛ ألن من يتكلف التفسري ،وهو ال يعلم فيم
يتكلم ،ال يكون مؤمنا؛ وإمنا يكون معاندا مكابرا .وابن تيمية من هذا الصنف.
وحيارب عنهم ،فهو كونه
وأما السر الذي جيعل هللا يعادي من يعادي أولياءهُ ،

سبحانه يُعادي عن نفسه وحيارب عنها؛ من كونه مجيع قوى عباده األولياء .وهذا
معىن التوحيد عند أهل التحقيق .ومع كون األلفاظ تدل عليه ،فإن أغلب العقول ال
هتتدي إليه ،بسبب غربتها عنه .وهنا يظهر أن احلكم من العقل ،ال بد أن يُعتِب فيه
املقام .وسبب توهم أن للعقل حكما مستقال جمردا ،هو شيوع أحكام عقلية
وظن أن املفكرين و"النخبة" كما
مشرتكة ،بني أفراد من مرتبة واحدة ،هم العوامُّ .
توهم آخر ،يزيد من احنراف اإلدراك .وهذا
عِب عنها اليوم ،ال تكون من العوام ،هو ُّ
يُ ّ
أيضا موضوع يطول الكالم فيه ،وليس هو غرضنا من هذا الكتاب.
مث يقول يف الواليتني{[ :وِّمز ِّ
ِّ
ب ِّهبَا
اجهُ م ْن تَ ْسنيم (َ )27ع ْيـنًا يَ ْش َر ُ
ََ ُ
ال ُْم َق َّربُو َن} [املطففني .]28 ،27 :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه من
السلف ،قالوا ميزج ألصحاب اليمني مزجا ويشرب هبا املقربون صرفا؛ وهو كما
قالوا .فإنه تعاىل قال{ :يشرب هبا} ومل يقل :يشرب منها؛ ألنه ضمن ذلك قوله
يشرب ،يعين يروى هبا؛ فإن الشارب قد يشرب وال يروى .فإذا قيل يشربون
منها مل يدل على الري ،فإذا قيل يشربون هبا ،كان املعىن يروون هبا .فاملقربون
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يروون هبا ،فال حيتاجون معها إىل ما دوهنا؛ فلهذا يشربون منها صرفا ،خبالف
أصحاب اليمني ،فإهنا مزجت هلم مزجا ،وهو كما قال تعاىل يف سورة اإلنسان:
{إِّ َّن ْاألَبـرار ي ْشربو َن ِّمن َكأْس َكا َن ِّمزاجها َكافُورا عيـنا ي ْشرب ِّهبا ِّعباد َِّّ
اّلِل
ً َْ ً َ َ ُ َ َ ُ
َ َُ
ْ
ْ َ َ َ َُ
يـ َف ِّجر َ ِّ
ريا} [اإلنسان .]6-5:فعباد هللا هم املقربون املذكورون يف تلك
وهنَا تَـ ْفج ً
ُ ُ

السورة؛ وهذا ألن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر:90].

هو ال يفرق بني املراتب إال ابألعمال ،وهذا ما يغلب على الفقهاء من جهة
علم األحكام؛ بينما الفرق بني الوالية اخلاصة وبني العامة ،يرجع إىل املرتبة؛ وهو ال
أخِبَن عن أصله،
يشعر هبا .وأما الفرق بني عني التسنيم وبني العني املمزوجة ،فما َ
مم هو؟؛ وما كان
مم هو؟ ،وال ذكر املزج يف الثانية ّ
وال ذكر اخللوص يف األوىل ّ
ينبغي له ذلك.
واحلقيقة أن اخلالصة تكون ألهل اخللوص ،وهم من ختلصوا من شهود
األغيار؛ والعني املمزوجة ،تكون لألبرار العاملني ابلنفس .فاخللوص للخلوص ،واملزج
للمزج .وشتان ما بني املقامني! ..وابن تيمية ،ليس من أهل املزج فحسب؛ بل هو
من أهل الضالل.
مث يقول[ :ومثل هذا كثري .وأولياء هللا تعاىل على نوعني :مقربون
وأصحاب ميني كما تقدم .وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم عمل القسمني يف
حديث األولياء فقال« :يقول هللا تعاىل :من عادى يل وليا فقد ابرزين ابحملاربة؛
وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضته عليه؛ وال يزال عبدي يتقرب إيل
ابلنوافل حىت أحبه؛ فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
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ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا» .فاألبرار أصحاب اليمني هم
املتقربون إليه ابلفرائض ،يفعلون ما أوجب هللا عليهم ،ويرتكون ما حرم هللا
عليهم؛ وال يكلفون أنفسهم ابملندوابت ،وال الكف عن فضول املباحات .وأما
السابقون املقربون فتقربوا إليه ابلنوافل بعد الفرائض ،ففعلوا الواجبات
واملستحبات ،وتركوا احملرمات واملكروهات .فلما تقربوا إليه جبميع ما يقدرون
عليه من حمبوابهتم ،أحبهم الرب حبا اتما ،كما قال تعاىل« :وال يزال عبدي
يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ».يعين احلب املطلق:91].
هو يستشكل فهم احلديث القدسي ،كما استشكله غريه ،وإن زعم أنه
يفسره .ودليلنا الواقع من األمر :فكم من عامل للفرائض والنوافل حبسب الظاهر ،مل
يبلغ الوالية اخلاصة؛ وكم من مقتصد يف العمل حبسب الظاهر ،بلغها .والتوفيق بني
ما دلت عليه ألفاظ احلديث ،وبني ما يدل عليه الواقع ،هو أن القيام ابلفرائض،
ليس ابملعىن الفقهي؛ وإمنا هو ابملعىن اللغوي؛ وكذلك النوافل .فتكون الفرائض هي
ما أوجبه هللا على عبده مطلقا من عبادته والتوجه إليه؛ وتكون النوافل ،هي الفناء يف
هللا املقتضي ذهاب عني العبد حكما .وعني العبد هي النافلة ،ال غريها؛ ألن
شهودها يكون زائدا على شهود احلق .والزايدة هي النفل يف اللغة .فهذا ،هو ما
جيلب للعبد حمبة احلق ،حىت يكون بديال له عن نفسه ،يف قيامه بقواه؛ فيكون مسعه
وبصره ويده ورجله .أما املعىن الذي فهمه ابن تيمية ،ويفهمه عموم املسلمني من
احلديث ،فهو فهم ال يتعدى عبادة الفرض حبسب الظاهر ،إن صح اإلخالص.
والسبب أنه ليس من أهل املعاين؛ ومن مل يكن منهم ،فإن األلفاظ أتخذه إىل
دالالهتا قسرا ،من غري أن يكون له علم مبآالهتا يف العلم اإلهلي .وما نقوله هنا ،ال
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يردها إىل أصلها؛ فيكون الفرض من الوجوب،
ينفي معاين ألفاظ احلديث ،بل ّ
وتكون النوافل من اإلمكان .والسبب يف جعل التقرب ابلنوافل هو مناط الوالية
اخلاصة ،هو ق ابلية التحاق املمكن مبرتبة الوجوب ،من أحد وجهيه؛ خبالف من مل
رجح جانب العدم من اإلمكان؛ فتغلب عليه ظلمته ،وإن كان
يتقرب ابلنوافل ،فإنه يُ ّ
من أهل الدين .ويف ذكر التقرب ابلفرائض من قِّبل هللا تعاىل ،يف أول الكالم ،إشارة
إىل قيام املمكنات ابهلل ،وإن كانت هي ال علم هلا من نفسها بذلك .بل إن التفريق
بني اجلهل الذي يكون يف مرتبة الفرائض ،وبني العلم الذي حيصل بعد التقرب
ابلنوافل -والذي ال نعين منه إال حصول احلاصل -هو ما ذكره هللا يف قوله سبحانه:
َّ ِّ
َّ ِّ
ين َال يـَ ْعلَ ُمو َن} [الزمر .]9 :فالذين ال يعلمون
ين يـَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
{قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِّوي الذ َ
هم أهل مرتبة الفرائض ،والذين يعلمون ،الذين هم أهل الوالية اخلاصة ،هم أهل
مرتبة النوافل .وليس يف اخللق مرتبة خترج عن هاتني املرتبتني البتة .وإن يف احنصار
املراتب يف هاتني ،بشارة من هللا إىل مجيع أهل التكليف ،وإن امتازت املآالت .ولوال
أن العقول ،ال تطيق هذا املعىن ،لكنا فتحنا اببه .وقد كان الشيخ األكِب رضي هللا

عنه ،أشار إىل صفات أهل الفرائض يف أحد كتبه ،وذكر أن العبد العابد من تلك
املرتبة ،يكون مسع احلق وبصره ويده ورجله؛ بعكس ما هي احلال عند أهل النوافل.
وهذا املعىن هو عينه ما أشرَن إليه سابقا من بشارة ألهل التكليف أمجعني.
مث يقول[ :وإذا كان اجملنون ال يصح منه اإلميان وال التقوى وال التقرب إىل
هللا ابلفرائض والنوافل ،وامتنع أن يكون وليا ،فال جيوز ألحد أن يعتقد أنه ويل
هلل؛ ال سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة مسعها منه ،أو نوع من
تصرف ،مثل أن يراه قد أشار إىل واحد فمات أو صرع؛ فإنه قد علم أن الكفار
واملنافقني -من املشركني وأهل الكتاب -هلم مكاشفات وتصرفات شيطانية
كالكهان والسحرة وعباد املشركني وأهل الكتاب .فال جيوز ألحد أن يستدل
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مبجرد ذلك على كون الشخص وليا هلل ،وإن مل يعلم منه ما يناقض والية هللا؛
فكيف إذا علم منه ما يناقض والية هللا ،مثل أن يعلم أنه ال يعتقد وجوب اتباع
النيب صلى هللا عليه وسلم ابطنا وظاهرا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون
احلقيقة الباطنة .أو يعتقد أن ألولياء هللا طريقا إىل هللا ،غري طريق األنبياء عليهم
السالم .أو يقول :إن األنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون
اخلاصة ،وحنو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الوالية .فهؤالء فيهم من الكفر ما
يناقض اإلميان ،فضال عن والية هللا عز وجل .فمن احتج مبا يصدر عن أحدهم
من خرق عادة على واليتهم ،كان أضل من اليهود والنصارى:92].
هذا الكالم فيه خلط كبري .أوال استهل إبنكار والية من ال عقل له؛ وما نراه
يقصد هنا إال أصحاب األحوال من أهل هللا (أهل اجلذب) .وهو خمطئ فيما
يذهب إليه؛ ألن أصحاب األحوال غري مكلفني ،حىت يزهنم ابلفرض والنفل حبسب
فهمه؛ وعقوُهلم مل تذهب بسبب طبيعي ،وإمنا ذهبت بسبب مفاجأة التجلي هلم.
ومن مل يعرف الفرق بني قتيل احلق وبني قتيل املرض ،فال حيق له الكالم يف هذه
املعاين .هذا كله من جهة الشرع ،أما من جهة احلقيقة ،فإهنم يلحقون أبهل
الفرائض ،الذين ذكرَنهم سابقا .وأما ما ذكره من ٍ
كالم عمن يقول مبخالفة األولياء
لطريق النبوة وما شاهبه ،فهو كفر ّبني من امل ّدعني ،أو هو افرتاء ّبني من املنكرين؛
ُ
وكال الفريقني مذمومان .لكن مع ذلك وجب التفريق بني والية النيب وبني نبوته،
حىت تعلم الفرق بني األمرين .فأما النبوة ،ونعين هبا التشريع ،فهي حمل تكثيف املعاين
اإلهلية ،ف تخرج أعماال وأقواال ،فيها من األسرار ما ال يعلمه إال هللا .وهذا يناسب
ِّ
ظاهره (ال حقيقته) عامة الناس ،وال يتجاوزونه.
عامل احلس والتقييد؛ وهو ما يُدرك َ
وأما الوالية ،فهي حمل اإلطالق؛ وما ظهر منها يف األولياء ،فهو رشحة مما هو عند
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األنبياء؛ والناس ال يعلمون .ولو أن والية النيب ظهر منها شيء قليل ،ل ُفنت الناس
هبا ،وأعمت بصائرهم بسبب ضعف االستعداد عندهم .وما وقع للنصارى من عبادة
املسيح عليه السالم إال من بعضها .فاعلم هذا ،وال تتبع ابن تيمية يف فهمه العليل
القاصر ،فتلحق ابجلاهلني.
مث إن كثريا من الناس يظنون أهنم ابتباعهم للشرع حبسب إدراكهم ،فهم
متبعون للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وهذا قد ال يصح دائما! ..ذلك ألن الشرع،
قليل من الناس من أيخذه بغري هوى .نعين أن اختيار عمل دون عمل ،أو اختيار
حكم دون حكم يف مسألة خمصوصة ،قلما خيلو من هوى .ومثل هذا ،ال ُميكن أن
يُع ّد متبعا للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وإن كان من حيث الصورة متبعا للشرع.
ولو افرتضنا قدوم النيب إىل هذا الشخص ،وداللته له على عمل خمصوص خيالف
هواه ،فلرمبا رده .وهذا األمر يغ ُفل عنه الناس كثريا! ..وبسببه جتد املرء كثري املوافقة
يف الظاهر للشرع ،وال جتد له نورا يشهد حلاله! ..ألن لألعمال املشروعة واردات
نورية ،ال بد من حصوهلا للصادقني .ومن وزن حاله مبيزان احلق ،فال بد أن يعرف
من أي الفريقني هو .كل هذا ،من جهة االقتداء الظاهر فحسب ،أما من جهة
العلم حبقيقة الشرع ،فأمر آخر .وهو ما ُخيتص به األولياء دون سواهم من الناس.
مث إن الكشف الذي يريد ابن تيمية خلطه مبا ُخيِب به الكهان والسحرة ،فألنه
من َنحية ال خِب له عنه ،وليس من أهله؛ ومن َنحية اثنية ،هو عامل بعمل إبليس
يف التعمية على حقائق الدين ،حىت ال يتفطن الناس إىل ما حيصل هلم بتدينهم من
خري .ولو كان البن تيمية أدن علم ابلكشف ،لعلم أنه حمصن من قِّبل هللا تعاىل،
فال يتصرف الشيطان فيه أبدا .ومن يسمع كالم شيوخ الطريق حيضون مريديهم على
عرض كشوفاهتم عليهم ،حىت يتحققوا من موافقتها للحق ،فإنه قد يظن أن الكشف
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ليس حمصنا من تصرف الشياطني .واحلقيقة غري ذلك؛ ألن التلبيس الذي قد يدخل
على املريدين ،ال أيتيهم من الكشف ذاته ،وإمنا يدخل عليهم من أتويله وتنزيله.
وهنا يدخل عمل إبليس ،ليضل املريد على علم .وما أكثر ما يقع هذا ،إذا مل يكن
الشيخ من الكبار الذين حيمون من ينتسب إليهم ،وتكون دائرهتم واسعة.
مث يقول[ :وهلذا ملا كان ويل هللا ،جيوز أن يغلط ،مل جيب على الناس اإلميان
جبميع ما يقوله من هو ويل هلل ،لئال يكون نبيا؛ بل وال جيوز لويل هللا أن يعتمد
على ما يلقى إليه يف قلبه ،إال أن يكون موافقا للشرع؛ وعلى ما يقع له مما يراه
إهلاما ،وحمادثة وخطااب من احلق؛ بل جيب عليه أن يعرض ذلك مجيعه على ما
جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم ،فإن وافقه قبله ،وإن خالفه مل يقبله .وإن مل
يعلم أموافق هو أم خمالف؟ توقف فيه .والناس يف هذا الباب "ثالثة أصناف"
طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد يف شخص أنه ويل هلل ،وافقه يف كل ما يظن
أنه حدث به قلبه عن ربه ،وسلم إليه مجيع ما يفعله؛ ومنهم من إذا رآه قد قال
أو فعل ما ليس مبوافق للشرع ،أخرجه عن والية هللا ابلكلية؛ وإن كان جمتهدا
خمطئا؛ وخيار األمور أوساطها؛ وهو أن ال جيعل معصوما وال مأثوما إذا كان
جمتهدا خمطئا ،فال يتبع يف كل ما يقوله ،وال حيكم عليه ابلكفر والفسق مع
اجتهاده .والواجب على الناس اتباع ما بعث هللا به رسوله .وأما إذا خالف قول
بعض الفقهاء ووافق قول آخرين ،مل يكن ألحد أن يلزمه بقول املخالف ويقول
هذا خالف الشرع:93].
هو يتكلم عن حال الويل يف نفسه ،ويتكلم عن حال الناس مع الويل .فأما
حال الويل ،فيغيب عنه ،وال علم له به؛ وكالمه فيه من ابب الظن والرجم ابلغيب.
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بل وإن كالم أهل هللا الذي ورد يف هذا الباب ،كقول اجلنيد" :علمنا هذا ال يُقبل
إال بشاهدي عدل ،كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم" ،فإمنا هو للداللة
على أصل األمر عموما؛ حىت يطمئن الناس إىل ما ال يفهمونه من كالم اخلواص ،إن
شهد ظاهرهم ابتباع الشرع؛ وإال فإن إرجاع الكالم إىل الكتاب والسنة ليس يف
مستطاع أي أحد ،وإن كان من أعلم أهل الظاهر .هذا ،جيعل األمر هنا منوطا
ابلويل نفسه ،أو مبن هو من طبقته دون العوام .أما ظن ابن تيمية أنه يف مقدوره أن
يعلم من كالم األولياء ما يوافق الشرع مما خيالفه ،فهو بعيد .وفيما أوردَنه من تعاليق
على كالمه دليل على ما نقول ،إن كنت تعقل.
وأما أحوال الناس مع الويل فتختلف .وذلك أن من كان حتت تربية شيخ من
أهل الكمال ،فال ينبغي له أن يعرتض على شيخه وإن رأى منه ما يعده هو منكرا؛
وإال خرج من زمرة املفلحني .والسبب هو أن الشيخ يف حمل الرتبية هو خليفة عن
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إبذنه .واملريد عندما تعرض له االمتحاَنت من
شيخه ،تكون نظري االمتحاَنت اليت عرضت لسالكي الصحابة .و هبذه
االمتحاَنت ،يلحق ابلدرجات العليا من اإلميان واإلحسان .وهذا اجملال خارج
مدركات العامة من أهل مرتبة اإلسالم .والفقهاء ،جل أحكامهم متعلقة هبذه املرتبة؛
وتنزيلها على اخلواص من العباد ،مبا اعتادوه لدى العامة ،هو ظلم هلم؛ ألن املراتب
تؤثر يف األحكام ،من حيث اإلمجال والتفصيل ،ومن حيث تعلقها مبفردات األحوال
والقرائن .وهذا علم واسع ،يكاد ال ينحصر بسبب سعة التجليات ،اليت هي أصل
االستعدادات املختلفة .ولوال أن الشيخ الرابين أيخذ فيها علمه عن هللا ،لكان
املتضررون من الرتبية أكثر من املنتفعني .ومن هذا الباب كان رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،جييب عن السؤال نفسه ابإلجاابت املختلفة ،إذا ورد من أشخاص
خمتلفني .واملريد كما نبهنا ،إن خالف شيخه هنا هلك .وما غلط ابت تيمية يف هذا
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احلكم إال ألنه قاس علم األولياء على علمه؛ وقاس أحكامهم على حكمه .واألمر
على غري ذلك.
ولو أن املريد ح ّكم علمه يف الشرع على الشيخ ،لكان حتكيمه حتكيم ضيق
على من هو أوسع منه؛ وكل ما يبقى خارج إحاطته مما يوافق الشرع وجيهله ،يكون
فيه عرضة ألن حيكم عليه خبالف األصل فيه .فتدخل عليه الظلمة من هناك وينقطع
عن ربه.
أما عموم الناس ،فإن علموا بوالية الويل ،وبدر منه ما ال يعلمون له أصال،
فعليهم ابلتسليم ،من غري أن يعملوا بعمله فيه .والتسليم هو إرجاع األمر إىل علم هللا
فيه .وهذا هو الالئق ابألولياء .أما املنتقد هلم -وإن كان من أهل العلم يف الظاهر-
فإنه خياف على نفسه املقت ،إن أنكر حقا .واجلاهل هنا ال يعذر جبهله؛ ألن
املخرج كان هو االستفسار عما مل يعلم ،لعله يزداد به علما ،إن وجد إىل ذلك
سبيال ،أو إحسان الظن والتسليم هلل؛ وأما املسارعة يف اإلنكار ،فهي من اهلوى
املتحكم يف جل الفقهاء.
وأما إن كان الويل من أرابب األحوال ،فيسلم له حاله وال يُقتدى به؛ كما هو
معلوم .وعلى العموم ،فإن معاملة األولياء ابملعىن اخلاص ،تتطلب أداب مجا ،حىت
ينتفع منهم املرء ،وال يتضرر .واحلديث القدسي الذي ينهى عن أذاهم ،يشري إىل ما
دللناك عليه .ولو تتبعت أحوال املعرتضني عليهم ،لرأيت من سوء احلال وسوء
العاقبة ،ما جيعلك على بينة من هذا األمر .وهللا املعايف.
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مث يقول[ :وقد ثبت يف الصحيح ،تعيني عمر أبنه حمدث يف هذه األمة.
فأي حمدث وخماطب فرض يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فعمر أفضل منه؛
ومع هذا فكان عمر رضي هللا عنه يفعل ما هو الواجب عليه ،فيعرض ما يقع له
على ما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم .فتارة يوافقه فيكون ذلك من
فضائل عمر ،كما نزل القرآن مبوافقته غري مرة؛ واترة خيالفه ،فريجع عمر عن
ذلك كما رجع يوم احلديبية ،ملا كان قد رأى حماربة املشركني .واحلديث معروف
يف البخاري وغريه]:94
لو افرتضنا أن ابن تيمية مسع من عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه ما حكم به
يف األمور اليت وافقه فيها الوحي ،قبل أن ينزل؛ فهل كان سيقبل منه ذلك الكالم،
أم ينكر عليه أشد اإلنكار؟ فإن قال قائل :كان ذلك قبل اكتمال الدين ،وأما اآلن
فاألمر خمتلف ،واحلكم منا على األمور ،ال يتطلب إال الرجوع إىل النص فحسب!
قلنا ،فإن كان النص قد مت ،فإن الفهم مل ينفد؛ وإال كان الدين جامدا ،ال ميكن أن
يوصف ابلرابنية! ومن هنا غلط ،من يقول ابتباع السلف يف الفهم؛ ألنه بذلك يعلن
موت الدين ،وهو ال يدري .ولو كان األمر كما يقولون ،فما حاجة الدين إىل
التجديد ،وهو اثبت ابلنص؟!
مث إن احلديث دل على أن عمر من احملدثني ،ومل جيزم أبنه أفضلهم ،رضي هللا
عنه .ولو كان ابن تيمية وقافا عند احلدود ،ما كان جتاوز ما أخِب به احلديث ،إىل ما
يفهمه هو .فإن يف ذلك أتليا على هللا ،ال خيفى .وعلى كل حال ،فإن املفاضلة بني
العباد ترجع إىل هللا رهبم وحده .وإن كان املرء فيها على علم كشفي خاص ،سلمنا
له فيه؛ وإن كان فهما عقليا منه ،رددَنه عليه .ومن قال بتفضيل الصحابة على
94
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سائر الناس من كل وجه فقد جهل .وهذا النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يقول:
«مثَل أ َُّم ِّيت مثَل الْمطَ ِّر َال ي ْدرى أ ََّولُه خري أَم ِّ
آخ ُرهُ» .95فما بقي لقول ابن تيمية من
ُ َ ٌْ ْ
َُ
َ ُ َ
َ ُ

مستند ،بعد هذا.

مث يقول[ :وقد ظن طائفة غالطة ،أن "خامت األولياء" أفضل األولياء قياسا
على خامت األنبياء .ومل يتكلم أحد من املشايخ املتقدمني خبامت األولياء ،إال حممد
بن علي احلكيم الرتمذي؛ فإنه صنف مصنفا غلط فيه يف مواضع ،مث صار طائفة
من املتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خامت األولياء .ومنهم من يدعي أن خامت
األولياء أفضل من خامت األنبياء من جهة العلم ابهلل ،وأن األنبياء يستفيدون
العلم ابهلل من جهته ،كما يزعم ذلك ابن العريب صاحب "كتاب الفتوحات
املكية" و "كتاب الفصوص" .فخالف الشرع والعقل مع خمالفة مجيع أنبياء هللا
تعاىل وأوليائه ،كما يقال ملن قال :فخر عليهم السقف من حتتهم ال عقل وال
قرآن: 96].
هو ال يفهم معىن اخلتمية ،وخيرج منه بنتائج ختالف من اعرتض عليهم .كان
عليه أن يفرق بني اخلتم العام واخلتم اخلاص؛ وبني هذين وبني ختم الزمان؛ مث يتكلم
بعد ذلك .وأم ا نقله عن أهل هللا أهنم يقولون أن ختم األولياء أفضل من ختم
األنبياء عليه وآله الصالة والسالم ،فهو ابطل؛ ألنه ما َنل ما َنله ،إال منه صلى هللا
عليه وآله وسلم .والسبب يف هذه السقطة ،هو أنه يعتِب حممدا صلى هللا عليه وآله
وسلم كأحد األنبياء فحسب؛ واألمر فيه تفصيل ،ليس هذا موضعه .وأما نقله قوهلم
أن ختم الوالية ميد األنبياء من جهة واليتهم ،فاملقصود به اخلتم العام الذي هو
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عيسى عليه السالم؛ وهذا الكالم صحيح .فيكون عيسى من جهة الوالية ،واسطة
بني حممد صلى هللا عليه وآله وسلم وسائر النبيني .وصاحبنا ،يتكلم فيما ال يعلم؛
فما أابن إال عن جهله وسوء أدبه؛ خصوصا وأن هذه العلوم ،ال تدخل يف نطاق
التكليف العام؛ وإمنا هي من العلم اخلاص ،الذي يتذاكره أهله فيما بينهم .والكتب
اليت ذكرها ،هي من العلم اخلاص ،الذي ال جيوز أن ينظر فيه العامة ،حىت ال يفتتنوا.
جيرئ الناس على النظر فيها ،وإن ظنوا -وهو معهم -أهنم أهل
وهو ابلكالم عنهاّ ،
للنظر يف كل علم .وما علم املساكني أهنم إبنكار احلق الذي فيها ،يعرضون أنفسهم
للبالء املبني ،وهم ال يدرون.

مث يقول[ :كل منهم أيتيه الوحي من هللا ،ال سيما حممد صلى هللا عليه
وسلم؛ مل يكن يف نبوته حمتاجا إىل غريه ،فلم حتتج شريعته إىل سابق ،وال إىل
الحق؛ خبالف املسيح أحاهلم يف أكثر الشريعة على التوراة؛ وجاء املسيح
فكملها .وهلذا كان النصارى حمتاجني إىل النبوات املتقدمة على املسيح :كالتوراة
والزبور ومتام األربع وعشرين نبوة .وكان األمم قبلنا حمتاجني إىل َّ
حمدثني؛ خبالف
أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فإن هللا أغناهم به ،فلم حيتاجوا معه إىل نيب وال
إىل حمدث؛ بل مجع له من الفضائل واملعارف واألعمال الصاحلة ما فرقه يف غريه
من األنبياء .فكان ما فضله هللا به من هللا مبا أنزله إليه وأرسله إليه ال بتوسط
بشر .وهذا خبالف "األولياء" فإن كل من بلغه رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم
ال يكون وليا هلل ،إال ابتباع حممد صلى هللا عليه وسلم .وكل ما حصل له من
اهلدى ودين احلق ،هو بتوسط حممد صلى هللا عليه وسلم؛ وكذلك من بلغه
رسالة رسول إليه ،ال يكون وليا هلل إال إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه.
ومن ادعى أن من األولياء الذين بلغتهم رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم من له
طريق إىل هللا ،ال حيتاج فيه إىل حممد ،فهذا كافر ملحد .وإذا قال :أان حمتاج إىل
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حممد يف علم الظاهر دون علم الباطن ،أو يف علم الشريعة دون علم احلقيقة،
فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا :إن حممدا رسول إىل األميني دون أهل
الكتاب .فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض ،فكانوا كفارا بذلك .وكذلك
هذا الذي يقول إن حممدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن ،آمن ببعض ما
جاء به ،وكفر ببعض؛ فهو كافر؛ وهو أكفر من أولئك .ألن علم الباطن الذي
هو علم إميان القلوب ومعارفها وأحواهلا ،هو علم حبقائق اإلميان الباطنة؛ وهذا
أشرف من العلم مبجرد أعمال اإلسالم الظاهرة:97].
املسكني ال يعلم أن استمداد األنبياء عليهم السالم كان من حممد صلى هللا
عليه وآله وسلم .فإذا كان هذا حال األنبياء ،فكيف ال يكون حال األولياء من
أمته؟! وأما آخر مجلة قاهلا ،فهي صحيحة؛ لكنه مل يعمل هبا .ولو أنه عمل هبا،
لعلم أنه ممن يعلم أعمال اإلسالم الظاهرة ،وجيهل علم املعارف واألحوال .فكان
األجدر به السكوت عما ال يعلم .وال شك أنه -إذ وقع يف احملظور -كان يظن
ِّ
فضل
نفسه ممن يعلم الظاهر والباطن؛ ولكن ما طالب نفسه مبا يص ّدق دعواهّ ،

أضل.
و ّ

وإن هذا األسلوب ،من خلط احلق ابلباطل ،لبلوغ غاايت من الكالم
مقصودة ،هو من أساليب الشياطني .ومن نظر يف بعض كالم ابن تيمية ،ظن أنه
يغار على مرتبة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وما جترأ عليها أحد من السابقني
والالحقني ،كما جترأ عليها هو؛ وقد أفىت حبرمة زايرة القِب النبوي الشريف ،وحرف
الدين بدعوته إىل التوحيد اإلبليسي ،وطعن يف أخص أولياء األمة .فإن كان أحد
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خمالفا للحق الذي جاء به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو ابن تيمية .وحنن
نقول هذا عن يقني ،ال عن ظن.
مث يقول[ :وهؤالء املالحدة ،يدعون أن "الوالية" أفضل من "النبوة"،
ويلبسون على الناس فيقولون :واليته أفضل من نبوته وينشدون :مقام النبوة يف
برزخ ،فويق الرسول ودون الويل .ويقولون حنن شاركناه يف واليته اليت هي أعظم
من رسالته ،وهذا من أعظم ضالهلم؛ فإن والية حممد مل مياثله فيها أحد ،ال
إبراهيم وال موسى ،فضال عن أن مياثله هؤالء امللحدون:98].
القول إن والية النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أفضل من نبوته ،صحيح؛ وهو
املقصود من البيت الذي أورده للشيخ األكِب رضي هللا عنه ،والذي يقول فيه:
مقام النبوة يف برزخ

فويق الرسول ودون الويل

فهذا الرتتيب يكوم من شخص الرسول نفسه ،من كونه نبيا ووليا ،على عمومه ،ومع
اختالف األشخاص .وقد ضل يف فهم هذا البيت أقوام كثريون؛ فليحرتز املرء أن
يكون منهم .وإن كان هذا املعىن يغيب عن ابن تيمية ،فهو لقصوره؛ وما ينبغي
للناس أن يكتموا علما ،ألن ابن تيمية مل يدركه فحسب! ما جعل هللا ابن تيمية أو
غريه معيارا لنا ،فيما أنخذ وفيما نذر! أما قوله عنهم أهنم يقولون إهنم مياثلون النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو تدليس ّبني؛ ألنه ما أحد من أولياء هللا قال هذا!
وكيف يقولونه وهم أعلم الناس هبذه احلقيقة؟! ولو أن ابن تيمية ذكر غري هؤالء
األئمة ونسب إليهم هذه األقوال ،لكنا ظننا أنه عرف أقواما من املنتسبني إىل الطريق
يبني احنرافهم؛ وكنا سنؤازره فيما ندب نفسه إليه .أما وهو يعمد إىل أئمة
زورا ،وهو ّ
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الطريق ،الذين ال يبلغ أن يكون تلميذا لديهم ،فلن نسكت عليه؛ وال بد من فضح
أمره حىت أيمن املسلمون بوائقه! وما نرى أحدا أحلد (احنرف عن الطريق) إال هو!
وأما ختمه للكالم مبا يدل على تعظيمه للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو
للتعمية على أصل املعىن .ولو كان يعظم النيب حقا ،ما وقع فيما وقع فيه من
األابطيل ،ا ليت أنكرها عليه املعاصرون له واملتأخرون؛ مما خالف فيه أهل الظاهر
وأهل الباطن معا.
مث يقول[ :وهؤالء قد يقولون -كما يقول صاحب "الفصوص" ابن
العريب :-إهنم أيخذون من املعدن الذي أيخذ منه امللك الذي يوحى به إىل
الرسول؛ وذلك أهنم اعتقدوا "عقيدة املتفلسفة" ،مث أخرجوها يف قالب
"املكاشفة"؛ وذلك أن املتفلسفة الذين قالوا إن األفالك قدمية أزلية هلا علة
تتشبه هبا كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو هلا موجب بذاته كما يقوله متأخروهم،
كابن سينا وأمثاله ،وال يقولون إهنا لرب خلق السموات واألرض وما بينهما يف
ستة أايم ،وال خلق األشياء مبشيئته وقدرته ،وال يعلم اجلزئيات:99].
هذا كذب صراح على الشيخ األكِب ابن العريب رضي هللا عنه ،وقد كان يسعه
حيث مل يفهم كالمه أن يتوقف؛ ولكنه الغرور وتوهم اإلحاطة يف العلم ،والعياذ ابهلل.
أما أخذ األولياء من حيث أيخذ امللك فصحيح ،وهو املعلوم عندهم ابحلقيقة
احملمدية؛ لكن ليس ابملعىن الذي يقصده من كوهنم ادعوا مرتبة أعلى من مرتبة
الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم .وهم أبعد الناس عن مثل هذا القول ،بسبب أهنم
أعلم الناس ابحلقيقة احملمدية ،اليت ال يشعر ابن تيمية حىت بوجودها .وحتامله ال يُبني
 . 99جمموع الفتاوى ص.)227\11( :
148

إال عن سوء ظنه وطويته ،ليس غري .وأما قوله عن أهل هللا إهنم يعتقدون عقيدة
الفالسفة ،فباطل؛ ألن طريقهم غري طريقهم .بل إن طريقه هو ،الذي يكون أقرب
إىل طريق الفالسفة منهم؛ ألنه يعتمد على فكره القاصر يف استنتاجاته .ويف الرسالة
اليت أرسلها الشيخ األكِب إىل فخر الدين الرازي ما يوضح الفرق بني الطريقني ،ملن
يبني لنا
كان ذا عقل .وأما قوله إهنم يصوغون تلك العقائد يف قالب املكاشفة ،فلم ّ
كيف يكون ذلك .هل هو مبجرد الزعم؟ أم إن له علما ابملكاشفة وكيف تكون؟..
وإن كنا نعلم حنن أنه من أبعد الناس عنها .إذ لو كان من أهلها ،ملا وقع يف هذا
اخللط بني السبيلني ،سبيل الكشف وسبيل املتفلسفة .وذهابه بفهمه إىل قول
البني ،وأهل هللا أبعد الناس عن مثل هذا الشرك
الفالسفة يف األفالك هو من اجلهل ّ
اجللي .وهذا حيدث من حتكيم العقول القاصرة فيما يفوق طورها من العلوم .ومن
هذا الباب كفر الكافرون مبا جاءت به األنبياء عليهم السالم من أنباء .وهو بفعله
هذا ،مل حيتط لنفسه أن يكون تكذيبه لكالم أهل هللا تكذيبا للحق ،من حيث أن
علمهم من علم متبوعهم صلى هللا عليه وآله وسلم .فما أوَخه من قرار!
مث يقول[ :فإن ابن العريب وأمثاله ،وإن ادعوا أهنم من الصوفية ،فهم من
صوفية املالحدة الفالسفة؛ ليسوا من صوفية أهل العلم ،فضال عن أن يكونوا
من مشايخ أهل الكتاب والسنة ،كالفضيل بن عياض ،وإبراهيم بن أدهم ،وأيب
سليمان الداراين ،ومعروف الكرخي ،واجلنيد بن حممد ،وسهل بن عبد هللا
التسرتي ،وأمثاهلم ،رضوان هللا عليهم أمجعني:100].
هو هنا كمن يثين على الطلبة ،ويذم شيوخهم؛ وإن كان هذا يدل على شيء،
فإمنا يدل على قصور اإلدراك .وأما وصف كبار األئمة ابملالحدة ،فهو جتاوز منه
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لطوره؛ سيعلم سوء منقلبه به عند ربه .وهذا األسلوب يف الطعن يف األولياء ،من
أساليب إبليس؛ فهو ال يعمد إىل الطعن فيهم مجيعا ،حىت ال يُرد كالمه كله،

ويُتفطّن إىل غرضه؛ وإمنا يثين على الفروع ،ويذم األصول؛ فيظن ضعيف العقل
واإلميان ،أن فعله ذاك ،هو من اإلنصاف والتمحيص اللذين يقتضيهما العلم؛
وهيهات! ..هبذه الطريقة يطمع إبليس ومعه ابن تيمية يف القضاء املِبم على الدين؛
وهيهات!..
مث يقول[ :مث أنكروا حقيقة اليوم اآلخر ،فجعلوا أهل النار يتنعمون كما
يتنعم أهل اجلنة ،فصاروا كافرين ابهلل واليوم اآلخر ومبالئكته وكتبه ورسله ،مع
دعواهم أهنم خالصة خاصة اخلاصة من أهل والية هللا ،وأهنم أفضل من األنبياء،
وأن األنبياء إمنا يعرفون هللا من مشكاهتم:101].
هذا الكالم كله افرتاء على أهل هللا ،أخذه من مرآة نفسه السقيمة .ونسي ما
كان حي ّذر العامة منه ،يف شأن معاداة األولياء ،فوقع فيما حذر منه وهو ال يشعر.
ومن مل يلزم طوره أدابُ ،حرم الرتقي إىل ما فوقه ،جزاء له على سوء صنيعه .وأما التنعم
يف النار ،فإن الشيخ األكِب ،جعله للجوارح مع ثبوت التعذيب هلا؛ ألهنا ليست
املقصودة من التعذيب ،وإمنا املقصود النفس .وشبه وجدان اجلوارح مبا جتده مالئكة
النار املكلفني ابلعذاب .فهم مع وجودهم يف النار ،فإهنم ال يتعذبون هبا .لكن هذه
املعاين ،يقصر عنها فهم ابن تيمية ،فينطلق لسانه األهوج ،على غري بيّنة وال هدى.
وهذا اخللق بعيد عن املنتسبني إىل العلم؛ وهو ابلسوقة أليق!..
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وقد سبق الكالم عن زعمه أن األولياء من أمتنا يقولون أبهنم أفضل من
األنبياء عليهم السالم .والقاعدة اليت ينبغي أن نقررها ،حىت ال نُضطر إىل إعادة
الكالم يف كل مرة ،هو أن األنبياء طبقة أعلى من غريهم من األولياء؛ فال سبيل إىل
القول ابملساواة بينهم؛ فكيف ابلقول ابألفضلية؟! ..إال أن يكون ابن تيمية اطلع
على كالم من كالم أهل هللا ،ففهمه بعقله املنحرف ،على غري وجهه! ..فهذا ال
نستبعده ،بل ونرجحه!..
مث يقول[ :وهذه األرواح الشيطانية ،هي الروح الذي يزعم صاحب
"الفتوحات" أنه ألقى إليه ذلك الكتاب؛ وهلذا يذكر أنواعا من اخللوات بطعام
معني ،وشيء معني ،وهذه مما تفتح لصاحبها اتصاال ابجلن والشياطني ،فيظنون
ذلك من كرامات األولياء؛ وإمنا هو من األحوال الشيطانية .وأعرف من هؤالء
عددا .ومنهم من كان حيمل يف اهلواء إىل مكان بعيد ويعود ،ومنهم من كان يؤتى
مبال مسروق تسرقه الشياطني وأتتيه به ،ومنهم من كانت تدله على السرقات
جبعل حيصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دهلم على سرقاهتم وحنو ذلك.
وملا كانت أحوال هؤالء شيطانية ،كانوا مناقضني للرسل صلوات هللا تعاىل
وسالمه عليهم؛ كما يوجد يف كالم صاحب "الفتوحات املكية" و"الفصوص"،
وأشباه ذلك .ميدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغريهم ويتنقص األنبياء،
كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ،ويذم شيوخ املسلمني احملمودين عند املسلمني،
كاجلنيد بن حممد وسهل بن عبد هللا التسرتي؛ وميدح املذمومني عند املسلمني،
كاحلالج وحنوه؛ كما ذكره يف جتلياته اخليالية الشيطانية؛ فإن اجلنيد -قدس هللا
روحه -كان من أئمة اهلدى فسئل عن التوحيد فقال" :التوحيد" إفراد احلدوث
عن القدم .فبني أن التوحيد أن متيز بني القدمي واحملدث ،وبني اخلالق واملخلوق.
وصاحب " الفصوص" أنكر هذا؛ وقال يف خماطبته اخليالية الشيطانية له :اي جنيد
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هل مييز بني احملدث والقدمي إال من يكون غريمها؟ فخطأ اجلنيد يف قوله( :إفراد
احلدوث عن القدم؛ ألن قوله هو :إن وجود احملدث هو عني وجود القدمي ،كما
قال يف فصوصه" :ومن أمسائه احلسىن "العلي" على من؟ وما مث إال هو وعن
ماذا؟ وما هو إال هو؟ فعلوه لنفسه ،وهو عني املوجودات .فاملسمى حمداثت
هي العلية لذاته وليست إال هو" إىل أن قال" :هو عني ما بطن ،وهو عني ما
ظهر؛ وما مث من يراه غريه ،وما مث من ينطق عنه سواه؛ وهو املسمى أبو سعيد
اخلراز وغري ذلك من األمساء احملداثت" .فيقال هلذا امللحد :ليس من شرط
املميز بني الشيئني ابلعلم والقول أن يكون اثلثا غريمها ،فإن كل واحد من الناس
مييز بني نفسه وغريه ،وليس هو اثلث؛ فالعبد يعرف أنه عبد ومييز بني نفسه وبني
خالقه؛ واخلالق جل جالله مييز بني نفسه وبني خملوقاته ،ويعلم أنه رهبم وأهنم
عباده؛ كما نطق بذلك القرآن يف غري موضع .واالستشهاد ابلقرآن عند املؤمنني
الذين يقرون به ابطنا وظاهرا:102].
كالم الفصوص وغريه من الكتب اليت كتبت للخواص ،ال جيوز البن تيمية
ِّ ٍ
رد للحق ،وإنكار للنور .والسبب
النظر فيه؛ وإال وقع فيما وقع فيه ابن تيمية ،من ّ
أن مراتب اإلدراك ختتلف بني الناس؛ ومن مل يلزم طوره ،فإنه يعطب .وإذا كانت
املرتبة الواحدة فيها من الدرجات املتفاوتة ما ال يكاد ينحصر ،فكيف ابملراتب فيما
بينها؟! ولو نظر ابن تيمية يف الفقه وحده ،الذي هو من مرتبة اإلسالم اليت هي أوىل
مراتب الدين ،لوجد تفاوات فيه؛ حىت جيد أقلهم إدراكا ،رمبا يعرتض على من هو
أعلى منه درجة ،بسبب كونه جيهل وجه استدالله يف مسألة خمصوصة .فإن كان هذا
حيدث بني أصحاب املرتبة الواحدة ،أفال يكون أجدر أبهل املراتب املختلفة؟ ..فإن
قيل :فال ضابط يومئذ للعلم بني الناس ،إن سلمنا هبذا! قلنا :ضابط العلم موجود يف
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كل مرتبة بني أهلها عموما ،وإن كان االختالف ال يُرفع على التعيني دائما .ولقد
مررَن يف الكالم ابالختالف وكونه مرادا هلل؛ وهذا العلم من أنفس العلوم ،إن كان
جرأ العامة على
املرء من أهل االستعداد .وأما ابن تيمية بفعله هذا ،فما زاد عن كونه ّ
أهل هللا ،وكان إماما هلم يف معاداهتم وتسفيه أقواهلم .وما يسعى إال يف تعريض نفسه
ومن اتبعه إىل أشد البالء .ولقد سبق أن تكلمنا عن مسألة القدم واحلدوث يف
موضع سابق عن هذا.
وأما وجه فهم تنبيه الشيخ األكِب للجنيد ،فهو أن متييز احملدث عن القدمي،
يصح من الوجه املعتِب يف املنطق العقلي ،ال يف
جيب أن يكون من اثلث؛ حىت ّ

احلقائق؛ ألن احلقيقة تعطي أن احملدث ال وجود له ،كما سبق أن ذكرَن .وعدم
"هضم" ابن تيمية هلذا املعىن ،هو بسبب وقوعه حتت سلطان احلس .فهو كمن يقع
حتت س لطان اجلاذبية األرضية ،ال يقبل الرفع ،وسرعان ما يهوي ساقطا .ومن ال
يفهم عنا هذا الكالم ،فليعلم أنه حيرم عليه النظر يف مثل هذه املسائل.
وأما رد ابن تيمية على الشيخ األكِب ،أبن العبد مييز بني نفسه وربه من دون
توسط اثلث ،وأن اشرتاط وجود الثالث للتمييز ال يصح ،فإنه يدل على جهله
ابملعاين .ومقصود الشيخ األكِب هو أن الثالث ،ال بد أن يكون أحد االثنني :ففيما
يتعلق ابلقدمي واحملدث ،فال مناص أن يكون الثالث ،إما قدميا فيلحق ابلقدمي؛ وإما
حاداث ،فيلحق ابحلادث؛ بسبب غياب جنس اثلث ال هو حادث وال هو قدمي.
فيعود احلال إىل عدم صحة التمييز ،بشرط العقل .وأما يف مثال العبد والرب ،فإما
أن يكون الثالث عبدا وإما أن يكون راب النتفاء جنس اثلث أيضا .وهذا يعود
ابملسألة إىل صورهتا األوىل .والشيخ األكِب ،كان يريد تنبيه اجلنيد بكالمه ،إىل أن
التمييز بني القدمي واحلادث ،ال يصح مع القول ابالثنينية؛ لكون احلادث مرتبة للقدمي
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فحسب .وهذا كالم ،يعلمه اجلنيد أبدن إشارة من الشيخ األكِب؛ ألنه من أهله.
{ما َأيْتِّ ِّيه ْم ِّم ْن ِّذ ْك ٍر ِّم ْن َرِّّهبِّ ْم ُْحم َد ٍث
وقد ذكر هللا تعاىل هذا املعىن يف قوله سبحانهَ :
استَ َمعُوهُ َوُه ْم يـَْل َعبُو َن} [األنبياء]2 :؛ والذكر الذي هو القرآن قدمي ،وهو هنا
إَِّّال ْ
حمدث .وهذا املعىن هو الذي الح للمعتزلة حني قالوا خبلق القرآن؛ فكانوا عاملني
اآلخرين ،الذين كانوا عاملني بوجهه
بوجهه احملدث منكرين لوجهه القدمي؛ بعكس َ
القدمي ،منكرين لوجه احملدث ،مع إمياهنم به يف القرآن املتلو .كل هذا ،وقع من
الفريقني ،ألن العقل ال يقبل اجلمع بني النقيضني يف احملل الواحد .ومن هنا كان ال
يتمكن من معرفة ربه .وقد ُسئل أبو سعيد اخلراز :مب عرفت هللا؟ فأجاب :ابجلمع
بني النقيضني! ..وأما ابن تيمية ،فقد دخل بني الشيخ األكِب واجلنيد ،وهو ليس من
طبقتهما رضي هللا عنهما ،فجلب الوابل على نفسه.
وقول ابن تيمة إن العبد مييز نفسه عن ربه من غري اشرتاط لثالث ،هو من
دليل جهله .ذلك ألن العبد ما ميز بني نفسه وبني ربه من نفسه؛ بل ميّز بربه .فعاد
األمر إىل واحد ،كما نبه الشيخ األكِب .فثبت كالم الشيخ األكِب ،وانتفى كالم ابن
تيمية .وأما من بقي متمسكا بكالم ابن تيمية بعد هذا ،فليعلم أنه من أهل الشرك.
فإما أن يسكت ،ويشغل نفسه أبعمال اإلسالم؛ أو سيُسأل عن كالمه بني يدي

هللا؛ ووهللا لن جيد جوااب يُق ّدمه .وحنن خنِبه هذا شفقة عليه ،إن كان له شفقة على
نفسه.

مث يقول[ :وأما هؤالء املالحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساين منهم -
وهو أحذقهم يف احتادهم -ملا قرئ عليه "الفصوص" فقيل له :القرآن خيالف
فصوصكم .فقال :القرآن كله شرك ،وإمنا التوحيد يف كالمنا .فقيل له :فإذا كان
الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حالال واألخت حراما؟ فقال :الكل عندان
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حالل ،ولكن هؤالء احملجوبون قالوا حرام ،فقلنا حرام عليكم .وهذا مع كفره
العظيم ،متناقض ظاهر؛ فإن الوجود إذا كان واحدا ،فمن احملجوب ومن
احلاجب؟ وهلذا قال بعض شيوخهم ملريده :من قال لك :إن يف الكون سوى هللا
فقد كذب .فقال له مريده :فمن هو الذي يكذب؟ .وقالوا آلخر :هذه مظاهر.
فقال هلم :املظاهر غري الظاهر أم هي؟ فإن كانت غريها فقد قلتم ابلنسبة وإن
كانت إايها فال فرق:103].
أما كالم العفيف التلمساين عن القرآن ،فما نظنه إال من افرتاء احلاقدين عليه؛
ألن أهل هللا هم أشد الناس تعظيما للقرآن ،فكيف يصدر عنهم مثل هذا القول
الشنيع؟! وأما إيراد كالم الشيخ مع املريد ،وكالم الظاهر واملظاهر ،يف معرض
احملاججة العقلية ،فإن صاحبنا يظن به أن األولياء أقل عقال من الصبيان حىت يقولوا
ما يراه هو كفرا؛ ولو تواضع هلل ،لعلم أن حكم الوجود ،غري أحكام مراتبه اليت ذكرها
غري واحد من أهل هللا ،واليت ترجع إىل مثانية وعشرين أصال .ومثله يف هذا ،كمثل
من علم أحوال اإلعراب من نصب وجر ورفع ،ولكن مل يعلم تقديراهتا حيث يتعذر
ظهور أحكامها ،فعد ذلك مما خيالف القواعد ،وصار يشتم أهل النحو واللغة.
والعيب يف قصوره ،ال يف تقعيدهم .وهذا هو ما جيعلنا نكذب نسبة تلك األقوال إىل
التلمساين؛ ألنه لو كان القائل :لكان رد على من قرن ذكر الزوجة ابألخت ،أبن
هذا فرق أحكام  ،ال فرق وجود؛ ألن الزوجة واألخت وكل املخلوقات ،ال وجود هلا
يف األصل .فإن كان عقله ال يُدرك هذه املعاين ،فاخللل عنده؛ وكان أوىل به
االشتغال مبا ينفعه من العلم والعمل ،عن دخوله يف هذه الفضول .نقصد أهنا فضول
يف حقه!..
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مث يقول[ :وأن صاحب "الفصوص" يقول املعدوم شيء؛ ووجود احلق
فاض عليه؛ فيفرق بني الوجود والثبوت .واملعتزلة الذين قالوا :املعدوم شيء
اثبت يف اخلارج مع ضالهلم ،خري منه؛ فإن أولئك قالوا :إن الرب خلق هلذه
األشياء الثابتة يف العدم وجودا ،ليس هو وجود الرب .وهذا زعم أن عني وجود
الرب فاض عليه .فليس عنده وجود خملوق مباين لوجود اخلالق .وصاحبه
الصدر القونوي يفرق بني املطلق واملعني ،ألنه كان أقرب إىل الفلسفة .فلم يقر
أبن املعدوم شيء؛ لكن جعل احلق هو الوجود املطلق وصنف "مفتاح غيب
اجلمع والوجود":104].
هو هنا ،م يعلم الفرق بني الوجود والثبوت ،ألنه لو علمه لعلم معىن فاض يف
قوله" :ووجود احلق فاض عليه" .هو يفهم أن وجودا فاض على وجود آخر؛ وهذا
حمال لدى العقول؛ لذلك وجد قول املعتزلة أقرب إليه .وأما كالم القونوي ،فليس
عن املسألة نفسها؛ وإمنا هو يف التجلي ،والتجلي راجع إىل الشهود يف احلكم ال إىل
الوجود .وإدراك هذه املعاين ،يعود إىل مقام الشخص ال إىل العقل من حيث هو
ملكة مشرتكة بني الناس .وهذا املعىن يغيب عن ابن تيمية ،بسبب كونه من عوام
الفقهاء.
مث يقول[ :وهذا القول أدخل يف تعطيل اخلالق وعدمه؛ فإن املطلق بشرط
اإلطالق -وهو الكلي العقلي ال يكون إال يف األذهان ال يف األعيان ،واملطلق ال
بشرط ،وهو الكلي الطبيعي -وإن قيل إنه موجود يف اخلارج ،فال يوجد يف
اخلارج إال معينا .وهو جزء من املعني عند من يقول بثبوته يف اخلارج فيلزم أن
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يكون وجود الرب إما منتفيا يف اخلارج ،وإما أن يكون جزءا من وجود
املخلوقات ،وإما أن يكون عني وجود املخلوقات: 105].
كالمه هنا ختبُّط؛ ألنه ال يفرق بني حكم الوجود ،وأحكام مراتبه ،كما قلنا
سابقا؛ أدى به هذا إىل ع ّد حكم الوجود من مجلة أحكام املراتب .ولو علم ما قلنا،

لعلم أن الفرق بني املطلق واملقيد ،هو نفسه الفرق بني حكم الوجود ،وبني أحكام
مراتبه ،والستغىن عن الدخول يف جدل ال ُحيكم أصوله.
وأما كالمه عن املوجود يف اخلارج ،فهو يثبت احنجابه بنفسه ،ويراها مركز
الوجود ،ومركز العامل .والشرط عند أهل هللا يف حتصيل املعرفة ،هو انتفاء وجود
النفس ،يف عني صاحبها .وهذا ال يكون يف العادة ،إال بسلوك طريق التزكية ،على
يد شيخ خبري .وابن تيمية مل يسلك الطريق (الدين ذوقا) ،وال عرفه .فكيف سيُدرك

كالم أهل هللا بعد هذا؟! ..وهو يف هذا األمر ،مل يتفطن إىل األسباب والوسيلة،
كما هو حال الغافلني من العوام؛ ال خيالفهم إال يف كونه قد اشتغل بفقه الظاهر.
وملا وقع فقه الظاهر منه على ابطن دنِّس ،أنتج له انعكاس البصرية؛ فصار يرى
األعلى أسفال ،واألسفل أعلى.
مث إنه يُشم من كالمه رائحة التجسيم ،الذي جيهد يف إخفائه ،عند إنكاره
لوجود مطلق يف اخلارج؛ مع حتفظنا على لفظ "يف اخلارج" ،لكونه من تقسيمات
الفالسفة .وهو بقوله إن املطلق ال وجود له إال يف األذهان ،وبقياسه يف ذلك وجود
هللا على معاين مشرتكة كاإلنسانية واحليوانية ،وغريمها ،فإنه يصري إىل ما صار إليه
بعض الفالسفة ،ممن قالوا :إن هللا صنيعة اإلنسان ،ووليد فكره .تعاىل هللا عما يقول
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الظاملون! ..ومع كل هذا ،تراه ينسب نفسه إىل السنة واجلماعة ،وإىل السلف!..
فإن شئت فاعجب!..
ومن عرف مقام ابن تيمية من حيث العقل ،فإنه سيعلم مأزقه عند النظر يف
الوحي .ولو أنه اكتفى ابإلميان كسائر العوام ،واشتغل بصاحل األعمال ،لكان خريا
له؛ ولكنه أىب إال أن يبدي رأيه يف كل صغرية وكبرية؛ مع كونه غري مؤهل ملا رامه.
وإننا نعجب من قوم يزعمون أن التوحيد هو ما نطق به ابن تيمية ،مع أنه ما نطق
إال ابلشرك الصريح .وهل بعد القول بوجودين ،أو بوجودات متعددة ،من
توحيد؟! ..نعم ،هم يتكلمون عن توحيد العبودية ،وهذا ال يعدو أن يكون تعبريا عن
توحيد العوام ،الذين ال خِب هلم عن التوحيد اخلاص .وتوحيد العوام ،ال خيلو من
شرك ،كما أكدَن مرارا .وإن كان التنظري لتوحيد العوام ،هو التوحيد عند هؤالء،
فإهنم بذلك خمالفون ملنطق الدين نفسه ،الذي حيض املسلمني على الرتقي ،ال على
اجلمود على أدن مراتبه .وهذا اجلمود على توحيد العوام ،هو ما دفع اببن تيمية
ملعاداة األولياء واإلنكار عليهم؛ ألنه لو أقر هلم ابلتقدم عليه ،الهن ّد مذهبه يف احلال؛
وهو أراد أن يكون إماما ،رغم كل شيء .وهذا يبني أن اعتباره لنفسه ،مق ّدم على
اعتبار الدين ،رغم كل املراوغات اللفظية اليت يتسرت خلفها.
مث يقول[ :وهل خيلق اجلزء الكل أم خيلق الشيء نفسه؟ أم العدم خيلق
الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا جلميعه .وهؤالء يفرون من لفظ "احللول"
ألنه يقتضي حاال وحمال؛ ومن لفظ " االحتاد " ألنه يقتضي شيئني احتد أحدمها
ابآلخر؛ وعندهم الوجود واحد:106].
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شهادته صرحية هنا أن كلميت "احللول" و"االحتاد" ليستا من إطالق أهل هللا؛
وإمنا مها من إفرازات العقول السقيمة ،كعقله .وأما أسئلته عن اخللق والعدم والوجود،
فإجابتها ليست من مقامه .وألجل الوصول إىل هذه اإلجاابت ،سلك أهل هللا
طريق الذوق مرحلة مرحلة ،على أيدي شيوخ مهرة .وأما صاحبنا ،فريوم الوصول من
غري ارحتال؛ وهذا هو عني احملال ،لو كان يدري!
مث يقول[ :ويقولون ما قاله صاحب "الفصوص"" :فالعلي لنفسه هو الذي
يكون له الكمال الذي يستوعب به مجيع النعوت الوجودية والنسب العدمية؛
سواء كانت حممودة عرفا أو عقال أو شرعا ،أو مذمومة عرفا وعقال وشرعا.
وليس ذلك إال ملسمى هللا خاصة":107].
هذا الكالم ،يقتضي التمييز بني أحكام املرتبة اإلهلية وبني ابقي أحكام
األمساء ،كاالسم الرب وغريه  .وابن تيمية مبا أنه دون املقام الذي يعطيه هذه العلوم،
فإنه أيخذها على أهنا حكم واحد؛ نعين أنه ينسب خمتلف األحكام إىل حضرة
واحدة ،فإذا تعارضت عنده ،ظن أن ذلك من ابب أن الصواب واحد ،وما عداه
غلط .فيحكم على ما يراه أبعد عن الصواب حبسب ما يعطيه عقله مبا ظهر يف
هذه املقوالت؛ بل تعدى ذلك إىل تكفري أهل هللا ،وجعلهم من أتباع الشياطني .كل
ذلك ،ألنه ما أتى البيوت من أبواهبا؛ وال طلب العلوم من أرابهبا .وهللا تعاىل يقول:
وت ِّم ْن أَبْـ َو ِّاهبَا} [البقرة.]189 :
{وأْتُوا الْبُـيُ َ
َ
وأما استواء األحكام يف هذا الكالم ،من أحكام عرفية وعقلية وشرعية ،فألن
احلكم غري الوجود كما ذكرَن .وهذا أمر مل نر من أهل فقه الظاهر من يفقهه ،مع
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شدة وضوحه .ومن مل يضبط ما نقول ،فكيف سيجاري قوما من أمهر الغواصني يف
حبر املعاين؟!..
مث يقول بعد ذلك[ :وهم مع كفرهم هذا ال يندفع عنهم التناقض؛ فإنه
معلوم ابحلس والعقل ،أن هذا ليس هو ذاك؛ وهؤالء يقولون ما كان يقوله
التلمساين :إنه ثبت عندان يف الكشف ما يناقض صريح العقل .ويقولون :من
أراد التحقيق -يعين حتقيقهم -فليرتك العقل والشرع .وقد قلت ملن خاطبته
منهم :ومعلوم أن كشف األنبياء أعظم وأمت من كشف غريهم ،وخربهم أصدق
من خرب غريهم .واألنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم خيربون مبا تعجز عقول
الناس عن معرفته؛ ال مبا يعرف الناس بعقوهلم أنه ممتنع فيخربون مبحارات العقول
ال مبحاالت العقول .وميتنع أن يكون يف إخبار الرسول ما يناقض صريح العقول،
وميتنع أن يتعارض دليالن قطعيان :سواء كاان عقليني أو مسعيني ،أو كان أحدمها
عقليا واآلخر مسعيا؛ فكيف مبن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع
والعقل؟]:108
مقارنته كالم األولياء بكالم األنبياء عليهم السالم ،تستلزم معرفة أمرين:
 .1أن األنبياء عليهم السالم ،أكمل من غريهم؛ فيكون تعبريهم عن علومهم أبمت
عبارة وألطف إشارة؛ بينما األولياء منهم الكامل ومنهم من هو دونه .وقد يكون
منهم املغلوب ،الذي ينطق مبا يصدم العقول.
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 .2إن كالم األولياء مدده من ابطن األنبياء ،أي من واليتهم .ومقارنة كالم هؤالء
إىل كالم أولئك ،يكون كمقارنة الشخص إىل نفسه .وهذا ال يفيد علما جديدا.
وابن تيمية ،جهل كل هذا ،فدخلت عليه احلرية؛ إىل درجة أنه مل جيد بدا من
تكفري األولياء .وما هو معذور يف هذا؛ ألن التسليم أوسع للمرء ،حيث توقف به
الفهم .وقد علّمنا هللا هذا األدب مع أهله يف قصة اخلضر مع موسى يف القرآن.
ولكن كثريا من الناس ال يعتِبون مبا جاء من عند هللا ،فيهلكون.

أما كالمه عن التناقض ،فإنه يستلزم إثبات التسوية بني العقل والشرع ،واحلال
أن الشرع أوسع من العقل؛ فكيف يقاس بعد هذا الكالم ،يف معاين الوحي
ابلعقل؟! ..من هنا طولب ابن آدم ابلتسليم ملا جاء به الوحي ،وإن مل يعلم وجه
تفسريه .ومن هنا أيضا طولب بطاعة الرسل على كل حال ،وإن مل يفهم حكمة
األمر .وابن تيمية وغريه من الفقهاء ،ظنوا أن عقوهلم حاكمة يف مقابل الشرع ،على
أقروه ،وما ردته :إما أتولوه إن كان قرآَن ،وإما أنكروه إن كان
قدم املساواة؛ فما قبلته ّ
حديثا  .وقد دخل عليهم هذا الداء من اعتيادهم إعمال فكرهم يف استنباط األحكام
الشرعية .ونسوا أن تصرفهم يف األحكام هو إبذن من هللا هلم ،يف جمال حمدود ،ال
إبطالقه .فح ّكموا عقوهلم يف كل ما عرض هلم ،فتعدوا حدود هللا املرسومة ،فعادت
عليهم ابلظلمة بعد أن كانوا على نور.
ومن جهة أخرى ،فإن عقل الويل املكاشف ،يتسع ابلنور ،حىت يصري قابال ملا
ال يطيقه غريه من الناس .نعين هبذا أن الويل على عقل ،وليس أُحق أو جمنوَن؛ غري
أن عقله أوسع من عقل غريه من احملجوبني ،مبا ال يُقارن .وحىت اإلطالق الذي
لألولياء ،فليس هو إطالق من كل وجه ،كما قد يُفهم؛ وإمنا هو إطالق يف تقييد.
161

جتل من
ولوال هذا التقييد من األصل ،الذي هو صفة للحقيقة احملمدية ،ما حصل ّ
ِّ
علم ابهلل من قِّبل األنبياء والوارثني .وهذا علم غامض ،ال يُدركه إال
قبل هللا ،وال ٌ

أفراد.

مث يقول[ :وهؤالء قد ال يتعمدون الكذب ،لكن خييل هلم أشياء تكون يف
نفوسهم ،ويظنوهنا يف اخلارج؛ وأشياء يروهنا تكون موجودة يف اخلارج ،لكن
يظنوهنا من كرامات الصاحلني ،وتكون من تلبيسات الشياطني:109].
يتكلف هنا تفسري أحوال هللا ابلظن ،ليجعل هذا التفسري مستندا حلكمه على
أهل هللا ابلضالل .وهذا أمر بعيد عن سبيل أهل العلم .وسبب ذلك وجوده للشك
يف أمرهم ،فرتك اباب مفتوحا من قبله إليهم .وهذا ال ينفعه عند هللا؛ ألن هللا مل يكلف
أحدا احلكم على ما ال علم له به .وتسويته يف النهاية بني احتمال التباس األمر
عليهم وبني وقوعهم حتت أتثري الشياطني ،هو من عظيم اجلهل بقدرهم .وما علم
املسكني ،أن الشيطان يتالعب به هو إبيهامه أن علمه فوق علمهم؛ وأما هم ،فليس
ك
للشيطان عليهم سبيل .وقد جاء يف القرآن ،على لسان إبليس{ :قَ َ
ال فَبِّعَِّّزتِّ َ
ِّ ِّ
َألُ ْغ ِّويـنـَّهم أ ْ ِّ
ِّ
ني} [ص .]83 ،82 :فابن تيمية
ني ( )82إَِّّال عبَ َاد َك مْنـ ُه ُم الْ ُم ْخلَص َ
َمجَع َ
َ ُْ
على هذا ،يكون ممن أغواهم الشيطان؛ وأهل هللا ،ممن يئس منهم اللعني .ويكون
الشيطان أعلم هبذا األمر ،من ابن تيمية؛ فهو على حرصه على إضالل بين آدم،
يعلم حدوده من أهل هللا؛ وابن تيمية ال علم له هبذا ،مع أن القرآن أخِب به! ..فأين

{اي
العمل بـ"الكتاب والسنة" ،الذي طاملا يزعمه ،وحيض عليه؟! ..وهللا تعاىل يقولَ :
َّ ِّ
اَّللِّ أَ ْن تَـ ُقولُوا َما َال
ين َآمنُوا ِّملَ تَـ ُقولُو َن َما َال تَـ ْف َعلُو َن (َ )2ك َُِب َم ْقتًا ِّعْن َد َّ
أَيـُّ َها الذ َ
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َّاس ِّابلِّْ ِِّّب َوتَـْن َس ْو َن
تَـ ْف َعلُو َن!} [الصف .]3 ،2 :ويقول سبحانه{ :أ ََأتْ ُم ُرو َن الن َ
ِّ
اب أَفَ َال تَـ ْع ِّقلُو َن؟![ }..البقرة.]44 :
أَنْـ ُف َس ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـْتـلُو َن الْكتَ َ
مث يقول[ :وهؤالء الذين يقولون ابلوحدة ،قد يقدمون األولياء على
األنبياء ،ويذكرون أن النبوة مل تنقطع؛ كما يذكر عن ابن سبعني وغريه .وجيعلون
املراتب "ثالاث" يقولون :العبد يشهد أوال طاعة (و)معصية ،مث طاعة بال معصية،
مث ال طاعة وال معصية .و"الشهود األول" هو الشهود الصحيح وهو الفرق بني
الطاعات واملعاصي؛ وأما "الشهود الثاين" فرييدون به شهود القدر ،كما أن
بعض هؤالء يقول :أان كافر برب يُعصى .وهذا يزعم أن املعصية خمالفة اإلرادة
اليت هي املشيئة؛ واخللق كلهم داخلون حتت حكم املشيئة .ويقول شاعرهم:

أصبحت منفعال ملا ختتاره ...مين ففعلي كله طاعات .ومعلوم أن هذا خالف ما
أرسل هللا به رسله ،وأنزل به كتبه؛ فإن املعصية اليت يستحق صاحبها الذم
والعقاب ،خمالفة أمر هللا ورسوله:110].
فلم جعل هللا الورثة إن كان يريد قطعها؟!..
أما النبوة فإهنا مل تنقطع ،وإال َ
نعين النبوة مبعناها اللغوي ،الذي هو معىن النبوة التعريفية ،ال التشريعية .مث إن النبوة
إن انقطعت ،فمعىن ذلك عودة الناس إىل اجلاهلية األوىل؛ وهذا ال يكون يف حق
هذه األمة أبدا .وقد دل على ذلك الكتاب والسنة .وقولنا إن النبوة ال تنقطع ،ليس
معناه أن الورثة أنبياء؛ نقول هذا ،ألن أصحاب العقول الضعيفة ختتلط عليهم
املراتب أبقل اشرتاك لفظي .والذي انقطع من النبوة ،هو الوحي التشريعي فقط؛
والذي هو مناط النبوة ابالصطالح على التحقيق .وأما ذكره لكالم ابن سبعني ،وأن
املراتب ثالث ،فهو كثري يف كالم أهل هللا؛ ألهنم يسريون يف تعريفاهتم على السنة.
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وقد جاء يف السنة أن الدين ثالث مراتب :إسالم وإميان وإحسان .ولو طابقت
كالمهم يف املراتب ،لوجدت كل مرتبة مما دلوا عليه (كشهود األفعال هنا) ،تعود إىل
إحدى مراتب الدين .فأين وجه اإلنكار؟! ..ولو علم ابن تيمية هذا (نعين لو
فهمه) ،لعلم أن إنكاره ،مبعثه كونه ال قدم له يف مرتبيت اإلميان واإلحسان؛ ومرتبة
اإلسالم لديه ،قد شوشها مبا دخل فيه من النظر .فهو ينكر من مرتبة على مرتبة
أخرى ،وهذا كثري الوقوع عند عموم املسلمني .وأما حل مسألة الطاعة واملعصية،
على حسب املعىن الذي أورده ،فهو يعود إىل التفريق بني معىن األمر ومعىن اإلرادة.
وحىت تعلم أنه دون ما يتناول من املعاين ،فانظر كيف أنه جاء بذكر لفظي األمر
واإلرادة ،من غري تفريق بينهما ،من حيث املدلول؛ وهذا هو سبب اخللط الذي وقع
فيه .وأغلب املعاين اليت وجدَنه يقصدها من بداية هذا النقل إىل هنا ،ال تتجاوز
مرتبة اإلسالم من الدين ،واليت هي مرتبة عموم املسلمني .فانظر ما أبعده عن أهل
هللا ،مع ما له من جرأة عليهم؛ رضي هللا عنهم .وأما الوحدة ،فلعلنا نعود إليها يف
موضع آخر من هذا الكتاب إن شاء هللا.
مث يقول[ :وسنذكر الفرق بني اإلرادة الكونية والدينية ،واألمر الكوين
والديين .وكانت هذه "املسألة" قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها اجلنيد
رمحه هللا هلم .من اتبع اجلنيد فيها كان على السداد ،ومن خالفه ضل؛ ألهنم
تكلموا يف أن األمور كلها مبشيئة هللا وقدرته ،ويف شهود هذا التوحيد؛ وهذا
يسمونه اجلمع األول .فبني هلم اجلنيد أنه ال بد من شهود الفرق الثاين ،وهو أنه
مع شهود كون األشياء كلها مشرتكة يف مشيئة هللا وقدرته وخلقه ،جيب الفرق
بني ما أيمر به وحيبه ويرضاه ،وبني ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه؛ ويفرق بني
أوليائه وأعدائه:111].
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لسنا نعلم مصدر مصطلحي اإلرادة الكونية واإلرادة الدينية اللذين ذكرمها؛
وهل مها من عند نفسه أم من عند غريه .وعلى كل حال ،فقد كان األوىل أن يقال
اإلرادة الكونية واإلرادة اإلهلية ،حىت يظهر شرك واضعهما .وأما كالمه عن اجلمع
وعن الفرق الثاين ،فهو من تطاوله على ما ال يبلغ إدراكه .وحاله هنا كالصيب الذي
يقارن بني أقوال األئمة؛ يظن أنه برتديد مصطلحاهتم ،هو مسا ٍو هلم يف مرتبتهم.
وهيهات! ..وخوفه على أهل هللا أن يساووا بني الطاعات واملعاصي ،دليل واضح
على أنه ينظر إليهم من مرتبة اإلسالم .ومثله هنا كمثل قليل اخلِبة ابلقتال مثال ،إذا
كان ينظر إىل املاهر فيه عند استعماله للسيف؛ فإنه يرى أقل حركة منه ،مهلكة له؛
ودربته.
املعين غري آبه بسبب متكنه ُ
فيكثر خوفه عليه ،مع كون ّ
مث يقول[ :وأما "املرتبة الثالثة" أن ال يشهد طاعة وال معصية -فإنه يرى
أن الوجود واحد-؛ وعندهم أن هذا غاية التحقيق والوالية هلل؛ وهو يف احلقيقة
غاية اإلحلاد يف أمساء هللا وآايته؛ وغاية العداوة هلل .فإن صاحب هذا املشهد
{وَم ْن يَـتَـ َوَّهلُ ْم ِّم ْن ُك ْم
يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء ،وقد قال تعاىلَ :
فَِّإنَّهُ ِّم ْنـ ُه ْم} [املائدة .]51 :وال يتربأ من الشرك واألواثن ،فيخرج عن ملة
إبراهيم اخلليل ،صلوات هللا وسالمه عليه:112].
املقام يظهر من الكالم .لو كانت له قدم يف شهود القوم ،لعلم ما يقصدون؛
لكن مبا أنه أجنيب عنهم ،فإنه يتوهم من كالمهم ما ال يقصدون .واألمر هنا بني
شهودين :شهود عوام ،وهو يُنتج نسبة الفعل إىل العباد؛ ال يتمكنون من شهود غري
ذلك .وقوهلم إن الفعل هلل وحده -إن قالوه -هو من إمياهنم ،ال من شهودهم.
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والشهود الثاين ،شهود خواص؛ وهو ينتج نسبة الفعل هلل يف نظر املشاهد حقيقة.
والطاعة واملعصية حكمان (عرضان ال جوهران) ،يرتبطان ابألفعال ،ما دامت
منسوبة إىل العباد؛ وأما إذا كانت النسبة إهليةً ،فال طاعة وال معصية؛ وإمنا هو
القضاء والقدر .هذا هو معىن كالمهم .وهذا ال يدل على أهنم قد أسقطوا حكم
الطاعة وحكم املعصية من اعتبارهم؛ بل يُبقون عليه من جهة اإلميان والتكليف .نعين
هبذا ،أن ما تشهده العامة ،يدخل يف إميان اخلواص؛ وما يشهده اخلواص ،يدخل يف
إميان العوام .هكذا هو األمر .فمن فهم هذه املعاين ،فإنه سريتفع عنه االلتباس،
وخيرس عنه الوسواس اخلناس؛ ومن مل يفهم ،فليعلم أن القصور منه .فلريجع إىل ربه
يسأله شفاء علته ،وتوسيع حدقة عني بصريته .أما من يسارع إىل اهتام أهل هللا مبا ال
ساع يف حرمان نفسه من اخلري ،إبغالق ابب
يليق ابلعامة من سوء احلال ،فليعلم أنه ٍ
االستمداد عنها؛ فما جيين إال على نفسه .وأما أهل هللا فهم يف ُحى سيدهم ،ال
تصل إليهم سهام املغرضني أبدا ،بل تعود على أصحاهبا.
وأما فهمه مما يُسميه هو "وحدة الوجود" ،فهو من تومهه ،ال كما هو عند
عِب عن
أهل التوحيد .والقاعدة ،أن املرء ال ُميكنه التعبري عن مواجد غريه؛ وإمنا يُ ّ
مواجد نفسه .فإن مل يلتزم هبذه القاعدة ،دخل يف القول ابلظن ،وال شك .وشهود
أحدية الوجود -كما أكدَن مرارا -ال يعين إسقاط األحكام ،عند أهل هذا الشهود،
كما يفهم ابن تيمية؛ ودليلنا ،هو أهنم مل يُنقل عنهم أهنم اختذوا اليهود والنصارى
أولياء ،وال عبدوا األصنام ،كما يقول! ..وال تركوا عبادة من العبادات الشرعية ،وال
ارتكبوا احملرمات .فهل نصدق الواقع احملسوس؟ أم نصدق خترصات ابن تيمية مريض
القلب؟!..
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مث يقول[ :ولفظ (مع) جاءت يف القرآن عامة وخاصة فـ "العامة" يف هذه
السماو ِّ
اآلية ويف آية اجملادلة{ :أَ َملْ تَـ َر أ َّ
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ
َن َّ
ض َما
اّلِلَ يَـ ْعلَ ُم َما ِّيف َّ َ َ
ي ُكو ُن ِّمن ََْنوى ثََالثَة إَِّّال هو رابِّعهم وَال ََخْسة إَِّّال هو س ِّ
اد ُس ُه ْم َوَال أَ ْد ََن ِّم ْن
َُ َ
َ
َُ َ ُُ ْ َ
ْ َ
َ
ك َوَال أَ ْكثَـ َر إَِّّال ُه َو َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا ُمثَّ يـُنَـبِّئُـ ُه ْم ِّمبَا َع ِّملُوا يَـ ْو َم ال ِّْقيَ َام ِّة إِّ َّن َّ
ذَلِّ َ
اّلِلَ
ِّ
ِّ
يم} [اجملادلة]7 :؛ فافتتح الكالم ابلعلم وختمه ابلعلم .وهلذا قال
ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل :هو معهم بعلمه:113].

قلنا :املعية املقصودة من اآلية ،هي معية القيومية؛ وهي سابقة للعلم يف
االعتبار هنا .مث إن العلم ال يفارق الذات ،وليس العلم إال املعلومات .وهذا الفهم
للمعية (الذي قيل من قِّبله) ،هو متوهم ألصحاب الشرك اخلفي ،حىت تسكن
األوىل هبم السكوت عنه ،حىت ال يكونوا ممن يتكلمون يف القرآن بغري
حريهتم .وكان ْ
علم .وهؤالء الذين يزعمون أهنم على قدم السلف ،هم خمالفون لفعل السلف
خبصوص هذا األمر .وقد روى شعبة عن سليمان عن عبد هللا بن مرة عن أيب معمر
قال :قال أبو بكر الصديق " :أي أرض تقلين ،وأي مساء تظلين ،إذا قلت يف كتاب
هللا ما مل أعلم".114
وأما نسبته القول أبن املعية علمية ،إىل ابن عباس رضي هللا عنه ،فلعله كان
من تنزله يف اخلطاب ،إذا كان السامع ال يبلغ املعىن الذي ذكرَن .وهذا األمر -نعين
مراعاة السامع -قليال ما يتنبه إليه الناس ،عند مقارنتهم للكالم بعضه ببعض .فينشأ
عن هذا اإلمهال ،اختالف ومهي ،ال يعني على بلوغ احلقيقة.
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مث يقول[ :وكثري من الناس يتكلم بلسان "احلقيقة" ،وال يفرق بني احلقيقة
الكونية القدرية املتعلقة خبلقه ومشيئته وبني احلقيقة الدينية األمرية ،املتعلقة
برضاه وحمبته .وال يفرق بني من يقوم ابحلقيقة الدينية ،موافقا ملا أمر هللا به على
ألسن رسله؛ وبني من يقوم بوجده وذوقه ،غري معترب ذلك ابلكتاب والسنة .كما
أن لفظ "الشريعة" ،يتكلم به كثري من الناس وال يفرق بني الشرع املنزل من عند
هللا تعاىل ،وهو الكتاب والسنة الذي بعث هللا به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس
ألحد من اخللق اخلروج عنه ،وال خيرج عنه إال كافر؛ وبني الشرع الذي هو حكم
احلاكم .فاحلاكم اترة يصيب ،واترة خيطئ:115].
ٍ
حمجوب ،يتكلف تفسري معىن احلقيقة ومعىن الشريعة ،وهو ال يبلغ
كالم
هذا ُ
ذلك .وصياغته للمصطلحات ،تدل على بعده عن إدراك املعاين يف مرتبتها األصلية؛
وإن كنا ال ننكر عليه شم رائحتها من وراء حجابه.
وأما احلقيقة ،فهي ابطن الشريعة؛ كما أن الشريعة ،هي احلقيقة املكثفة ،يف
صور األعمال واألحكام .وهذا املشهد من لوازم التوحيد ،الذي يُكثر ابن تيمية
الكالم عنه ،دون أن يعلمه .وكل من جيعل الشريعة يف مقابل احلقيقة ،فهو جاهل
حبقيقتهما معا!..
وأما إيراد ألفاظ "الوجد" و"الذوق" يف معرض اإلنكار ،فهو من التلبيس
الذي اعتاد ابن تيمية ركوبه؛ ألن هذه األلفاظ من السنة .أم إن السنة ،تؤخذ
ث َم ْن ُك َّن فِّ ِّيه َو َج َد
ابنتقائية ،عنده؟! ..أمل يقل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم «:ثََال ٌ
ِّ
اإلميَ ِّ
َح َالوَة ِّْ
ان :أَ ْن يَ ُكو َن َّ
ب إِّلَْي ِّه ِّممَّا ِّس َو ُ
امهَاَ ،وأَ ْن ُِّحي َّ
َح َّ
ب الْ َم ْرءَ َال ُحيبُّهُ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َ
َ
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ِّ ِّ
ف ِّيف الن ِّ
َّار» .116وإن ثبت
ود ِّيف الْ ُك ْف ِّر َك َما يَكَْرهُ أَ ْن يـُ ْق َذ َ
إَِّّال ََّّللَ ،وأَ ْن يَكَْرَه أَ ْن يَـعُ َ
الوجد يف اإلميان ،الذي هو علم جممل ،فهو مع الكشف والشهود أثبت .ويقول
اإلميَ ِّ
اق طَ ْعم ِّ
انَ ،م ْن َر ِّض َي ِّاب ََّّللِّ َرًّابَ ،وِّاب ِّإل ْس َالِّم ِّدينًا،
صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :ذ َ َ
َوِّمبُ َح َّم ٍد َر ُس ًوال» .117ومن كان معظما للسنة حقيقة ،فإنه ال أيت مبدلوالهتا يف
معرض اإلنكار .وإن كان يبغي التنبيه إىل ما يشوهبا من هوى أو سوء فهم ،فإنه
يتوجب عليه التفصيل؛ حىت يُعلم األصل السليم فيها ،من املعىن الدخيل .أما
التعميم ،على هذه الشاكلة ،فهو حماربة للسنة ،وإن كان الزعم غري ذلك.

مث يقول[ :فلفظ "الشرع والشريعة" إذا أريد به الكتاب والسنة ،مل يكن
ألحد من أولياء هللا وال لغريهم أن خيرج عنه .ومن ظن أن ألحد من أولياء هللا
طريقا إىل هللا غري متابعة حممد صلى هللا عليه وسلم ابطنا وظاهرا ،فلم يتابعه
ابطنا وظاهرا ،فهو كافر .ومن احتج يف ذلك بقصة موسى مع اخلضر كان غالطا
من وجهني" :أحدمها" أن موسى مل يكن مبعواث إىل اخلضر ،وال كان على اخلضر
اتباعه؛ فإن موسى كان مبعواث إىل بين إسرائيل .وأما حممد صلى هللا عليه وسلم
فرسالته عامة جلميع الثقلني :اجلن واإلنس .ولو أدركه من هو أفضل من اخلضر:
كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه؛ فكيف ابخلضر سواء كان نبيا أو
وليا؟! وهلذا قال اخلضر ملوسى" :أان على علم من علم هللا علمنيه هللا ،ال تعلمه؛
وأنت على علم من علم هللا علمكه هللا ،ال أعلمه" وليس ألحد من الثقلني
الذين بلغتهم رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم أن يقول مثل هذا]:118

 . 116متفق عليه.
. 117أخرجه مسلم.
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أوال عدم متابعة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف األعمال أو يف األحوال ،ال
يكون كفرا ،إال إذا تضمن التكذيب .ولو أخذَن هبذا احلكم على إطالقه لصرَن كلنا
كافرين ،ويف َّ
مقدمنا ابن تيمية نفسه؛ ألنه ال أحد منا يطيق متابعة النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم على التمام .فلو أنه قال عاص لكان أصوب .أما إيراده لقصة
موسى مع اخلضر ،فقد جهل مدلوهلا ،بسبب عدم علمه ابملعاين اليت فيها .وقد
طابق فيها بني موسى عليه السالم وبني حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من جهة،
وبني من يدعي الوالية مع املخالفة واخلضر من جهة أخرى .وهذه املطابقة فيها
خلل ،من كون القصة ليست بني رسول وويل؛ وإمنا هي بني حكم عام شرعي ،وبني
حكم خاص شرعي أيضا .واملطابقة يف أزمنتنا ،تكون بني فقهاء األحكام العامة
الشرعية (فقهاء الظاهر) ،وبني أولياء هللا الذين أيتيهم األمر على وجه التخصيص
من هللا .ولوال هذا املعىن ،ما كانت القصة املذكورة ،تعنينا .واألمر على غري هذا
قطعا ،بسبب كون هللا ال يذكر لنا من القصص يف القرآن إال ما كان له وجهُ ٍ
تعلق
بنا؛ وإال كان إخبارا ال حكمة منه؛ فيكون عبثا أو ترفيها؛ تعاىل هللا عن ذلك .ولو
أنه علِّم احلكمة من إيراد القصة يف القرآن ،لكف لسانه عن اخلوض يف والية
األولياء ،أو تكلُّف احلكم عليهم مبا جيعل فالَن عنده من الصادقني ،وفالَن آخر من
الكاذبني؛ ألنه ال يعلم إن كان احملكوم عليه على أمر خاص من هللا ،خمالف يف
الصورة للحكم العام الذي يعلمه هو وأمثاله.
وحىت تعلم ما نريده من احلكم الشرعي العام واحلكم اخلاص ،فإننا نقول:
احلكم العام هو القاعدة املنصوص عليها يف الوحي قرآَن وسنة ،أو ما استنبطه
الفقهاء منه .وهو الذي حيكم به الفقيه يف النوازل ،حىت يعلم الناس ما أيتون وما
يذرون .وأما احلكم اخلاص ،فهو عن وحي خاص ،لطبقة من األولياء أيخذون
أحكامهم عن هللا يف كل أمر ،أو يف أمر بعينه .فهو حكم إهلي خاص ،ال مندوحة
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للويل عنه؛ بغض النظر عن موافقته للحكم العام يف الظاهر أو عن خمالفته .والذي
شرع احلكم العام سبحانه ،هو نفسه من شرع احلكم اخلاص .نعين أن الفقيه إن كان
حريصا على موافقة الشرع ،فعليه أن يكون -من حيث املنطلق -أول من حيث الويل
على طاعة األمر اخلاص ،وإن كان يف غىن عن أتييده .وقد أشار اخلضر إىل احلكم
اخلاص يف قوله ملوسى عليه السالمَ { :وَما فَـ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِّري} [الكهف .]82 :فإذا مل
يكن عن أمره ،فهو عن أمر هللا من غري شك .وأما قول اخلضر عليه السالم" :أَن
على علم من علم هللا علمنيه هللا ،ال تعلمه؛ وأنت على علم من علم هللا علمكه هللا،
ال أعلمه"  .فهو تنبيه إىل كون العلمني (أي احلكمني يف األمر الواحد) معا ،من عند
هللا .وعلى كل واحد أن حيكم مبا علّمه هللا ،من غري أن يعرتض على من ال دليل
على فسوقه وعصيانه من هللا .وذلك أن موسى ،لو مل يكن يعلم خصوصية اخلضر،
ما كان يبقى على صحبته بعد أن خالف حكم الشرع العام .وإن موسى يف أحكامه
على أفعال اخلضر ما كان يستطيع أن حيكم بغري ما حكم ،ألنه رسول مبعوث
بشريعة عامة (قواعد) إىل بين إسرائيل .ولو أنه دل قومه على طريق األحكام
اخلاصة ،النتقضت شريعته؛ وهذا خمالف للحكمة كما ال خيفى .مث إن هذه القصة،
تتعلق ابألمة احملمدية أكثر من تعلقها ببين إسرائيل أنفسهم؛ ألن هذه األمة لشرفها،
هي من يكثر فيها أمثال اخلضر من األولياء الذين هم األفراد .أما نبينا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،فكل هذه العلوم منه؛ من كونه ممدا ملوسى وللخضر معا ،ومن على
شاكلتهما يف كل زمان .ولو كان ابن تيمية يعلم هذا ،ما كان يقع يف اللبس الذي
وقع فيه.
مث يضيف"[ :الثاين" ،أن ما فعله اخلضر مل يكن خمالفا لشريعة موسى عليه
السالم ،وموسى مل يكن علم األسباب اليت تبيح ذلك .فلما بينها له ،وافقه على
ذلك .فإن خرق السفينة ،مث ترقيعها ملصلحة أهلها ،خوفا من الظامل أن أيخذها،
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إحسان إليهم؛ وذلك جائز .وقتل الصائل جائز ،وإن كان صغريا؛ ومن كان
تكفريه ألبويه ال يندفع إال بقتله ،جاز قتله .قال :ابن عباس رضي هللا عنهما
لنجدة احلروري ملا سأله عن قتل الغلمان -قال له" :-إن كنت علمت منهم ما
علمه اخلضر من ذلك الغالم فاقتلهم ،وإال فال تقتلهم" .رواه البخاري .وأما
اإلحسان إىل اليتيم بال عوض ،والصرب على اجلوع؛ فهذا من صاحل األعمال.
فلم يكن يف ذلك شيء خمالفا شرع هللا:119].
ليس الشأن أن ندلل على موافقة اخلضر للشرع ،وقد أغناه هللا عن شهادة
الشاهدين من أمثال ابن تيمية ،وإمنا الشأن العمل وفق ما دل هللا عليه من تسليم
ألهل الزمان من أهل هللا؛ مع العلم أن العبد ال يكلَّف إال نفسه .فعليه أن ينظر يف
أحواله :هل هو موافق فيها ملا أمر هللا ،أم ال؟ وال ينبغي له أن يُشغَل ابلغري عن
خاصة نفسه .وهذه هي آفة الفقهاء عندَن ،ينسون أنفسهم من كثرة شغلهم ابلنظر
يف مسائل الغري .ولو نظرَن إىل إنكار ابن تيمية على من ثبتت واليته ،لعلمنا أنه
يعمل بعكس ما دلت عليه قصة موسى مع اخلضر .فانظر ما أعماه عن القرآن!..
مث يقول[ :وأما إذا أريد ابلشرع حكم احلاكم ،فقد يكون ظاملا وقد يكون
عادال .وقد يكون صوااب ،وقد يكون خطأ .وقد يراد ابلشرع قول أئمة الفقه:
كأيب حنيفة والثوري ومالك بن أنس واألوزاعي والليث بن سعد والشافعي
وأمحد وإسحاق وداود وغريهم .فهؤالء أقواهلم حيتج هلا ابلكتاب والسنة؛ وإذا
قلد غريه حيث جيوز ذلك ،كان جائزا .أي ليس اتباع أحدهم واجبا ،على مجيع
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األمة ،كاتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم .وال حيرم تقليد أحدهم ،كما حيرم
اتباع من يتكلم بغري علم:120].
قل من يعمل عليها.
هذه قاعدة صحيحة نفيسة ّ
مث يقول[ :وأما إن أضاف أحد إىل الشريعة ما ليس منها ،من أحاديث
مفرتاة ،أو أتول النصوص خبالف مراد هللا وحنو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل.
فيجب الفرق بني الشرع املنزل ،والشرع املؤول ،والشرع املبدل؛ كما يفرق بني
احلقيقة الكونية ،واحلقيقة الدينية األمرية ،وبني ما يستدل عليها ابلكتاب
والسنة ،وبني ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده:121].
أما ما يقوله هنا ،فينبغي أن يفرق فيه املرء بني ما هو من قبيل ما قال ،وبني
ما يظهر للناظر أنه منه .وعلى العاقل أن حيتاط هنا ،حىت ال يقع فيما حذر هللا منه
من اعرتاض على أهله وخاصته .وعلى الناظر أن ال ينسى -إن كان من الفقهاء-
أن علمه ال ُجياوز األحكام العامة ،فليبق مالزما طوره وال يتعداه .وأما املسارعة يف
اإلنكار بدعوى الغرية على الدين ،فهو من اهلوى اخلفي؛ ألن الشرع نفسه ،مل يلزم
يعرض نفسه
املرء أن حيكم على كل ما يعرض له ،ما دام جيد متسعا؛ وإال فهو ّ
للبالء وال يعلم .وهذا حيتاج فيه احلاكم (ومنه الفقيه) أن يعلم الفضول ،حىت ال يقع
فيها .وهو علم نفيس ال يهبه هللا إال للمعتىن هبم من العباد .مث إن الكالم عن
احلقيقة الكونية واحلقيقة الدينية ،هو من اصطالحه وحده؛ إن مل يكن أخذه عن
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غريه وال نعلمه .وهو ال يدل إال على جهل صاحبه ،وعدم جماوزته ملرتبة العوام؛ ألن
الكون نسخة مطابقة للقرآن ،فال داعي هلذا التفريق عند العالِّمني.
مث يقول[ :وقد ذكر هللا يف كتابه الفرق بني "اإلرادة" و"األمر" و"القضاء"
و"اإلذن " و"التحرمي" و"البعث" و"اإلرسال" و"الكالم" و"اجلعل" :بني الكوين
الذي خلقه وقدره وقضاه ،وإن كان مل أيمر به وال حيبه وال يثيب أصحابه وال
جيعلهم من أوليائه املتقني؛ وبني الديين الذي أمر به وشرعه وأاثب عليه وأكرمهم
وجعلهم من أوليائه املتقني وحزبه املفلحني وجنده الغالبني .وهذا من أعظم
الفروق اليت يفرق هبا بني أولياء هللا وأعدائه؛ فمن استعمله الرب سبحانه وتعاىل
فيما حيبه ويرضاه ،ومات على ذلك ،كان من أوليائه؛ ومن كان عمله فيما
يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك ،كان من أعدائه .فـ "اإلرادة الكونية" هي
مشيئته ملا خلقه؛ ومجيع املخلوقات داخلة يف مشيئته .وإرادته الكونية واإلرادة
الدينية هي املتضمنة حملبته ورضاه املتناولة ملا أمر به وجعله شرعا ودينا:122].
هذا الكالم دليل لعدم ضبطه للمعاين اليت يتكلم فيها .أوال :إن املشيئة واحدة
واإلرادة واحدة ،ال مسوغ جلعل شطرها كونيا وشطرها دينيا ،إال اجلهل والشرك.
وبدل كل هذا التطويل ،كان عليه أن يدرك الفرق بني معىن اإلرادة وبني معىن األمر.
هذا فحسب .وأما الوالية اليت نسبها إىل كل مطيع مات على املوافقة ،فهي الوالية
العامة ال اخلاصة .وهذا يدل على أنه منكر للوالية اخلاصة؛ من كوهنا فوق طوره،
وهذا من عظيم اجلهل؛ ألننا لو ساغ لنا إنكار كل ما مل نذقه ،لكفرَن جب ّل ما أوجب
هللا اإلميان به .وهذا خلل ّبني عنده؛ خياف العبد ،أن يلقى هللا عليه.
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مث إن فهم ابن تيمية للتقوى اليت هي شرط يف الوالية ،والذي جيعله هو
مقصورا على موافقة الظاهر ألوامر الشرع ،خيالف األصل الذي جاء عن النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم ،ويدل على أن التقوى ابطنة .فقد ورد عن النيب صلى هللا عليه
ث مَّر ٍ
ِّ
ات .123».وهذا
وآله وسلم ،أنه قال« :التَّـ ْق َوى َه ُ
اهنَاَ ،ويُشريُ إِّ َىل َ
ص ْد ِّرهِّ ثََال َ َ
يظهر أن ابن تيمية قد احنرف عن فهم الوالية ،بسبب احنرافه عن فهم معىن التقوى،
كما هي يف الشرع .فأين السنة اليت يزعم أنه عليها؟! ..وأين اتباعه للسلف؟! ..أم
إن السلف كانوا خمالفني للسنة؟! ..أم إن السنة سنة ابن تيمية ،والسلف سلفه؟!..
مث يقول[ :وقال ملا ذكر ما أمر به أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وما
هناهم عنه{ :إِّ َّمنَا ي ِّري ُد َّ ِّ ِّ
ِّ
ب َع ْن ُك ُم ِّ
ريا}
ُ
اّلِلُ ليُ ْذه َ
س أ َْه َل الْبَـ ْيت َويُطَ ِّه َرُك ْم تَط ِّْه ً
الر ْج َ
[األحزاب .]33 :واملعىن أنه أمركم مبا يذهب عنكم الرجس أهل البيت،
ويطهركم تطهريا .فمن أطاع أمره كان مطهرا ،قد أذهب عنه الرجس؛ خبالف من
عصاه:124].
لقد وقع هنا فيما كان حي ّذر منه ،وهو حتريف معىن النصوص .وذلك أنه فسر

قول هللا تعاىل( :يريد) ابألمر؛ واحلق أن اإلرادة غري األمر؛ ولو أن هللا كان يقصد
األمر ملا عدل إىل لفظ اإلرادة ،وهو العليم احلكيم سبحانه .فكان األوىل به أن
يقول :إن هللا أراد من أهل البيت أن يطهرهم بتوفيقهم ملا أمرهم به؛ أو يقول :إن هللا
أراد جبعله إايكم من أهل البيت ،أن يطهركم تطهريا؛ أو غري ذلك من املعاين
احملتملة؛ إن مل يكن حيتمل معىن اإلطالق يف تطهري آل البيت عليهم السالم .وأما
حتريف الكالم هكذا ،عالنية ،ومن غري حياء ،فال نراه إال ألنه يعادي آل البيت
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كما يعادي األولياء؛ بل شك أنه سيعاديهم ،ألهنم عليهم السالم معدن الوالية
واخلصوصية .لكنه دخل إىل معاداهتم من غري الباب الذي دخل منه إىل معاداة
األولياء؛ حىت ال تظهر معاداته ألهل احلق حيث كانوا ،وينفضح لدى العوام .وإنه
هبذه املعادة العامة خلواص األمة ،كأنه يريد أن يقطع دابرها ،وال يبقي منها إال ما ال
يقوم بنفسه؛ كمن يريد اإلحسان إىل األطراف ،لكن مع اإلصرار على قطع رأس
اجلسد .فهل تراه حمسنا إىل اجلسد ،أم مسيئا؟!..
ش ْيء إِّ َذا
مث يقول[ :وأما "األمر" ،فقال يف األمر الكوين{ :إِّ َّمنَا قَـ ْولُنَا لِّ َ
{وَما أ َْم ُرَان إَِّّال
أ ََر ْد َانهُ أَ ْن نَـ ُق َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن} [النحل]40 :؛ وقال تعاىلَ :
ِّ
ص ِّر} [القمر]50 :؛ وقال تعاىل{ :أ ََات َها أ َْم ُرَان لَْي ًال أ َْو َهنَ ًارا
َواح َدةٌ َكلَ ْمح ِّابلْبَ َ
اها ح ِّ
صي ًدا َكأَ ْن َملْ تَـغْ َن ِّاب ْأل َْم ِّ
س} [يونس .]24 :وأما :األمر الديين :فقال
فَ َج َع ْلنَ َ َ
اإلحس ِّ
ِّ ِّ
تعاىل{ :إِّ َّن َّ
ش ِّاء
ان َوإِّيتَ ِّاء ِّذي الْ ُق ْرََب َويَـ ْنـ َهى َع ِّن الْ َف ْح َ
اّلِلَ َأي ُْم ُر ابل َْع ْدل َو ِّْ ْ َ
َوال ُْم ْن َك ِّر َوالْبَـغْ ِّي يَِّعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن} [النحل .]90 :وقال تعاىل{ :إِّ َّن َّ
اّلِلَ
ِّ
ِّ
ني الن ِّ
َّاس أَ ْن َحتْ ُك ُموا ِّابل َْع ْد ِّل
َأي ُْم ُرُك ْم أَ ْن تُـ َؤدُّوا ْاأل ََم َاانت إِّ َىل أ َْهل َها َوإِّ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
ِّ
ِّ
اّلِلَ نِِّّع َّما يَِّعظُ ُك ْم بِّ ِّه إِّ َّن َّ
إِّ َّن َّ
ريا} [النساء:125].]58 :
اّلِلَ َكا َن َمس ًيعا بَص ً
هو ال يعلم أن األمر واحد من حيث األصل ،والفرق هو من جهة احلضرة
اليت يصدر عنها فحسب .فإن كان األمر صادرا من حضرة األلوهية ،فال يتصور
اإلتيان خبالفه أبدا ،بسبب القهر اإلهلي؛ وأما إن كان األمر صادرا من حضرة
الربوبية ،بواسطة الرسول ،فهذا أمر تكليفي قد يوافقه السامع وقد خيالفه .واألمران
معا ،ال خيرجان عن اإلرادة .فمن أراد هللا منه املوافقة ،وافق؛ ومن أراد منه املخالفة،
خالف .ومن وراء اإلرادة ،العلم بسر القدر .نقول هذا ،ألن العقول الضعيفة،
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تصيبها احلرية ،عند فهم مدلول اإلرادة؛ فتظن أن األمر فيه ظلم ملن حكم عليهم
القضاء ابلشقاء؛ تعاىل هللا! ..وهذا خمالف ملا هو األمر عليه .وقد قال هللا تعاىل:
ِّ
ِّ
َّاس أَنْـ ُف َس ُه ْم يَظْلِّ ُمو َن} [يونس .]44 :ومن
{إِّ َّن َّ
َّاس َشْيـئًا َولَك َّن الن َ
اَّللَ َال يَظْل ُم الن َ
أطلعه هللا على سر القدر ،فإنه جيد األمر ،كما أخِب هللا ،سبحانه .ولكن املؤمن،
جيب عليه اإلميان إبخبار هللا ،من دون أن يشرتط له فهما؛ بل يكفيه أن هللا أخِب
به! وإن الناس يغفلون هذا األصل اإلمياين ،فيفوهتم خري كثري.
{وَما ُه ْم
مث يقول[ :وأما "اإلذن" ،فقال يف الكوين ،ملا ذكر السحرَ :
ارين بِّ ِّه ِّمن أَحد إَِّّال ِّإبِّ ْذ ِّن َِّّ
اّلِل} [البقرة]102 :؛ أي مبشيئته وقدرته؛ وإال
بِّ َ
ْ َ
ض ِّ َ

فالسحر مل يبحه هللا عز وجل .وقال يف "اإلذن الديين"{:أ َْم َهلُ ْم ُش َرَكاءُ َش َرعُوا َهلُ ْم
اك َش ِّ
ِّمن ِّ
الد ِّ
ين َما َملْ َأيْذَ ْن بِّ ِّه َّ
اه ًدا
اّلِلُ} [الشورى .]21 :وقال تعاىل{ :إِّ َّان أ َْر َسلْنَ َ
َ
ِّ
اعيا إِّ َىل َِّّ
ِّ ِّ
اّلِل ِّإبِّ ْذنِِّّه} [األحزاب .]46 ،45 :وقال تعاىل:
َوُمبَش ًرا َونَذ ًيرا (َ )45و َد ً
{وما أَرسلْنا ِّمن رسول إَِّّال لِّيطَاع ِّإبِّ ْذ ِّن َِّّ
{ما
ُ َ
اّلِل} [النساء]64 :؛ وقال تعاىلَ :
ََ ْ َ َ ْ َ ُ
وهلا فَبِِّّإ ْذ ِّن َِّّ
قَطَعتم ِّمن لِّينَة أَو تَـرْكتموها قَائِّمةً َعلَى أ ِّ
اّلِل} [احلشر:126].]5 :
ُص َ
ُ
ُْ ْ ْ
ْ َ ُُ َ َ

هو خيلط يف معىن اإلذن أيضا؛ فاإلذن املذكور يف قول هللا تعاىلَ { :وَما ُه ْم
ار ِِّّ ِّ
بِّ َ ِّ
اَّللِّ} [البقرة :]102 :يقصد منه اإلذن اإلرادي؛ وأما
َح ٍد إَِّّال ِّإبِّ ْذ ِّن َّ
ين به م ْن أ َ
ضّ َ
اإلذن املذكور يف قوله تعاىل{ :أ َْم َهلُْم ُشرَكاءُ َشَرعُوا َهلُْم ِّم َن ال ِّّد ِّ
اَّللُ}
ين َما َملْ َأيْ َذ ْن بِِّّه َّ
َ

[الشورى : ]21 :فهو إذن أمري .وعلى هذا ،فلتفهم ابقي اآلايت اليت ورد فيها لفظ
اإلذن .وقد سبقت اإلشارة إىل الفرق بني اإلرادة واألمر.
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اه َّن َس ْب َع َمسَ َاوات ِّيف
مث يقول[ :وأما "القضاء" فقال يف الكوين{ :فَـ َق َ
ضُ
يَـ ْوَم ْ ِّ
ول لَهُ ُك ْن
ضى أ َْم ًرا فَِّإ َّمنَا يَـ ُق ُ
{وإِّذَا قَ َ
ني} [فصلت]12 :؛ وقال سبحانهَ :
ك أ ََّال تَـ ْعبُ ُدوا إَِّّال إِّ َّايهُ}
ضى َربُّ َ
{وقَ َ
فَـيَ ُكو ُن} [البقرة .]117 :وقال يف الديينَ :
[اإلسراء]23 :؛ أي أمر ،وليس املراد به قدر ذلك؛ فإنه قد عبد غريه كما
ون َِّّ
أخرب يف غري موضع؛ كقوله تعاىل{ :ويـ ْعب ُدو َن ِّمن ُد ِّ
ض ُّرُه ْم َوَال
اّلِل َما َال يَ ُ
ََ ُ
ْ
يـ ْنـ َفعهم ويـ ُقولُو َن ه ُؤَال ِّء ُش َفعا ُؤَان ِّع ْن َد َِّّ
اّلِل} [يونس:127].]18 :
َ
َ
َ ُُ ْ ََ
القضاء هو القضاء؛ وهو احلكم األصلي يف األشياء .ومعىن قول هللا تعاىل:
ك أََّال تَـ ْعبُ ُدوا إَِّّال إِّ َّايهُ} [اإلسراء ،]23 :ال يتعارض مع كون العباد قد
ضى َربُّ َ
{ َوقَ َ
كان منهم من عبد غري هللا ،ألهنم يعبدون غري هللا من جهة ظنهم ،ال من جهة
علمه سبحانه واحلقيقة .وعلى هذا فكل العباد عابدون هلل ،والفرق بينهم يكون من
حيث نظرهم هم فحسب؛ فمن أحلقهم الشرع بعبادة هللا ،فهم من وافقوا األمر؛ ومن
نسبهم الشرع إىل عبادة غري هللا ،فهم من مل يتبعوا الشرع .وذلك ألن العبادة
املشروعة مأذون فيها ،بينما غري املشروعة ال إذن فيها .هذا فحسب .وأما كالمه
بعد ذلك يف اإلرسال واجلعل ،فهو يسري فيه على مهيعه يف املعاين السابقة؛ ويفرق
فيه أحياَن بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي .ومن كان مدركا للمعىن ،فال
يتوقف عند اللفظ أبكثر مما يلزم.
مث يقول يف الفرق بني كرامات األولياء واستدراجات أولياء الشيطان[ :ويف
املوطإ عنه أنه قال« :اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد .اشتد غضب هللا على قوم
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد!» .ويف السنن عنه أنه قال« :ال تتخذوا قربي
عيدا ،وصلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صالتكم تبلغين» .وقال صلى هللا عليه
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وسلم« :ما من رجل يسلم علي ،إال رد هللا علي روحي حىت أرد عليه السالم»
وقال صلى هللا عليه وسلم« :إن هللا وكل بقربي مالئكة يبلغوين عن أميت
السالم» وقال صلى هللا عليه وسلم« :أكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة وليلة
اجلمعة؛ فإن صالتكم معروضة علي .قالوا :اي رسول هللا! كيف تعرض صالتنا
عليك ،وقد أرمت (أي بليت)؟ فقال :إن هللا حرم على األرض أن أتكل حلوم
األنبياء:128]».
إن معاملة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم هلا مستواين:
 مستوى احلقيقة احملمدية. ومستوى الشخص احملمدي.والعامة من املؤمنني (ومنهم ابن تيمية) ال يعلمون إال الشخص احملمدي التارخيي،
وحيملون كل املعامالت عليه؛ بينما اخلواص يعلمون الشخص واحلقيقة ،ويعلمون
كل منهما ،فيما أخِب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عن نفسه .ومما يوهم
نسبة ٍّ
ابحنصار معاملته صلى هللا عليه وآله وسلم يف املعاملة العامة ،أقوال الصحابة املنقولة
عنهم كما يف قوهلم" :كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟" .وما علم الناظرون
يف هذه األقوال أن الصحابة منهم عوام ،ومنهم خواص .وقد كان رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وسلم -من حكمته -جييب كل سائل مبا يناسبه؛ وخياطب كل واحد
مبا يعقل؛ ِّ
ومن ورائهم أفراد األمة الذين على شاكلتهم ،إىل يوم الدين .فكان العلم
مبقامات الصحابة ،من ألزم العلوم لفهم األحاديث النبوية؛ وإن كنا ما رأينا من ينبه
على ما نقوله هنا ،من علماء الدين .ولعلنا يف هذا الكتاب ،سنعرض ملا يؤكد هذا
األصل إن شاء هللا.
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وأما أخذ ابن تيمية لألمر على أنه قاعدة عامة ،من حاد عنها فقد أشرك،
فإنه جهل كبري ،وفتح لباب من الضاللة دخله من اخللق غري قليل .وما علم ابن
تيمية أن التوجه إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،أو تعظيمه ،ال ميكن أن أيت
بشرك قط؛ لِّما له من داللة صلى هلل عليه وآله وسلم على هللا؛ بظاهره وبباطنه؛
بصورته وحبقيقته؛ ليست ألحد سواه .وإن متابعة بعض اجلهال البن تيمية يف احلذر
من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،على توحيدهم يف زعمهم ،هي أكِب البدع
والضالالت؛ ألن توحيدهم املزعوم ،ما عرفوه إال منه صلى هللا عليه وآله وسلم.
أفيكون من علمك التوحيد ،سببا إىل شركك ،لوال أنك لئيم خبيث؟!..
مث يقول[ :مث إن الشيخ املستغاث به ،إن كان ممن له خربة ابلشريعة ،مل
يعرفه الشيطان أنه متثل ألصحابه املستغيثني به .وإن كان الشيخ ممن ال خربة له
أبقواهلم ،نقل أقواهلم له؛ فيظن أولئك أن الشيخ مسع أصواهتم من البعد،
وأجاهبم؛ وإمنا هو بتوسط الشيطان .ولقد أخرب بعض الشيوخ الذين كان قد
جرى هلم مثل هذا بصورة مكاشفة وخماطبة ،فقال :يرونين اجلن شيئا براقا ،مثل
املاء والزجاج؛ وميثلون له فيه ما يطلب منه اإلخبار به .قال :فأُخرب الناس به.

ويوصلون إيل كالم من استغاث يب من أصحايب ،فأجيبه فيوصلون جوايب إليه.

وكان كثري من الشيوخ الذين حصل هلم كثري من هذه اخلوارق ،إذا كذب هبا من
مل يعرفها ،وقال إنكم تفعلون هذا بطريق احليلة ،كما يدخل النار حبجر الطلق
وقشور النارنج ودهن الضفادع ،وغري ذلك من احليل الطبيعية ،فيعجب هؤالء
املشايخ ويقولون حنن وهللا ال نعرف شيئا من هذه احليل .فلما ذكر هلم اخلبري
إنكم لصادقون يف ذلك ولكن هذه األحوال شيطانية ،أقروا بذلك واتب منهم
من اتب هللا عليه ،ملا تبني هلم احلق وتبني هلم من وجوه أهنا من الشيطان ،ورأوا
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أهنا من الشياطني ،ملا رأوا أهنا حتصل مبثل البدع املذمومة يف الشرع وعند
املعاصي هلل؛ فال حتصل عندما حيبه هللا ورسوله من العبادات الشرعية ،فعلموا
أهنا حينئذ من خمارق الشيطان ألوليائه؛ ال من كرامات الرمحن ألوليائه:129].
ما حيكيه ابن تيمية هنا صحيح فيما يتعلق أبولياء الشيطان أو ابمللبوس عليهم
من العامة؛ لكن إيراده من غري تبيني ألحوال أهل هللا (اليت هو جيهلها) ،يوحي أبن
كل من حدث له ما يشبه اخلوارق املذكورة ،هو من أولئك املمكور هبم .وهذا توجيه
للعامة إىل سوء الظن بكل من يظهر عليه شيء من اخلوارق؛ وليس املقصود إال
أولياء هللا حصرا؛ ألن تكذيب الكاذب ال إضافة فيه ،وإمنا املقصود تكذيب
الصادق .وكان حراي به ،ملا أظهر حذاقته يف تبيني أحوال املغرتين ،أن يذكر يف
مقابلها أحوال أهل هللا ،الذين يُغيثون من يستغيث هبم حبق؛ فيسمعون ابهلل استغاثة
املستغيث ،ويتصرفون إلجابته ابهلل ال أبنفسهم .وإذا مل نفهم من احلديث القدسي :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ِِّّ
ش
َحبَـْبـتُهُ ُكْن ُ
«فَِّإذَا أ ْ
صَرهُ الَّذي يـُْبص ُر بهَ ،ويَ َدهُ الَِّّيت يـَْبط ُ
ت مسَْ َعهُ الَّذي يَ ْس َم ُع بهَ ،وبَ َ
ِّهبَاَ ،وِّر ْجلَهُ الَِّّيت ميَْ ِّشي ِّهبَا» ،130ومل نعتقد أن الويل -واللفظ من احلديث -الذي
يكون هللا مسعه ،فإنه ال فرق عنده بني القريب والبعيد على حكم العادة؛ وإذا مل
نعتقد أن الويل الذي يكون هللا رجله ،يصل إىل املكان البعيد يف خطوة؛ وأن من
يكون هللا يده ،يبطش مبن يشاء حيث كان من العامل؛ إذا مل نعتقد هذا ،ومل نعرفه
ألهله ،فما بقي لنا من اإلميان ابلوالية اخلاصة شيء؛ علما أهنا مما يُعلم من الدين
ابلضرورة ،بسبب ورود ذكرها يف القرآن والسنة من جهة؛ وبسبب ظهور آايهتا يف
واقع الناس وتواترها على مر األزمان ،من جهة أخرى.
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وإن ابن تيمية ،ابعتباره ألحوال أولياء الشيطان ،دون أحوال أولياء الرُحن،
يُبني عن غلبة الظلمة عليه؛ وإال فإن ذكر أحوال أهل هللا ،كان ْأوىل من ذكر أحوال

غريهم .وإن قيل إن املراد التحذير من أهل الضالل؛ قلنا :إن الداللة على أهل
اهلدى ،ال تقل أمهية عن هذا التحذير؛ وإن إغفال ما يتعلق أبهل هللا ،هو من
معاداهتم الكامنة يف النفس ،ال غري .وقد أمثر مذهب ابن تيمة هذا يف السفهاء من
كل زمان ،ما نراه من معاداة اتمة ألولياء هللا ،أحياء وأمواات .فمن مثارهم ،نعرفهم!..
مث إن هذه القدرة اليت أثبتها ابن تيمية للشيطان يف إيصال االستغاثة إىل
أوليائه ،وإيصال اجلواب إىل املستغيثني ،أليس هلل قدرة أقدر منها على إمساع الشيخ
استغاثة من يستغيث به ،وإقداره على إجابته؟! ..أيعتِب ابن تيمية قدرة الشيطان،
وهو ال قدرة له من نفسه ،ويتجاهل قدرة القدير ،الذي ال قدرة إال له ،سبحانه؟!..
أليست هذه مواالة للشيطان ظاهرة ،من ابن تيمية؟!..
مث يقول يف معرض الكالم عن املعجزة والكرامة[ :صفات الكمال ترجع إىل

"ثالثة" :العلم والقدرة والغىن .وإن شئت أن تقول :العلم والقدرة .والقدرة إما
على الفعل وهو التأثري ،وإما على الرتك وهو الغىن؛ واألول أجود .وهذه الثالثة
ال تصلح على وجه الكمال ،إال هلل وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علما،
وهو على كل شيء قدير ،وهو غين عن العاملني:131].
يبني مرتبته حىت يُضبط؛ وإن كنا نعلم أنه يقصد
الكمال الذي يتكلم عنه ،مل ّ
كمال املرتبة ،ال كمال الذات؛ ألن كمال الذات ،هو بغناها عن الصفات ،وعن
صفة الغىن نفسها .وهو ال يتمكن من إدراك هذا املعىن .ومع ذلك فالغىن الذي
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ذكره ،إمنا هو القدرة على الرتك ،ال الغىن ابملعىن احلق .وهو خيلط بني املعاين بسبب
تتبعه للصورة الذهنية ،ال للمعىن .وهذا ليس من شأن أهل املعاين؛ بل هو من شأن
العامة .وأما الثناء على هللا الذي أورده يف آخر كالمه ،فلفظه صحيح ال شك فيه؛
لكن املعىن الذي يقصده من ورائه ،ال خيلو من شرك يناسب مقامه .وإيراد مثل هذا
الثناء ،أو إيراد آايت من القرآن كما كان يفعل سابقا ،هو من التدليس؛ حىت يُضطر
الناس إىل قبول كالمه عند قبوهلم للقرآن ،ظنا أنه ال فرق يف الداللة بينهما؛ بينما
األمر غري ذلك على التمام .وهذا األسلوب ينتهجه املبطلون ،ليستحوذوا على عقول
الناس ابإلكراه الفكري .وهو مما يقال فيه :كالم حق ،يراد به ابطل .وحىت تعلم ما
نشري إليه ،فإنه ينبغي عليك التفريق بني الذات وغريها ،يف تعلق إحاطة العلم؛ ومتييز
تعلق القدرة ابملراد ،ال بغريه؛ والتفريق بني الغىن الذات ،واالستغناء؛ وهل يقدح َخ ْل ُق
اخلَْلق يف الغىن ،أم ال؟ ..فإن مل يقدح ،فألي سبب؟..
مث يقول[ :كلمات هللا تعاىل "نوعان" :كلمات كونية وكلمات دينية.
فكلماته الكونية هي :اليت استعاذ هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله« :أعوذ
بكلمات هللا التامات ،اليت ال جياوزهن بر وال فاجر» .وقال سبحانه{ :إِّ َّمنَا أ َْم ُرهُ
ت
اد َش ْيـئًا أَ ْن يَـ ُق َ
{وَمتَّ ْ
ت َك ِّل َم ُ
إِّذَا أ ََر َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن} [يس]82 :؛ وقال تعاىلَ :
ك ِّ
ص ْدقًا َو َع ْد ًال} [األنعام .]115 :والكون كله ،داخل حتت هذه الكلمات،
َربِّ َ
وسائر اخلوارق الكشفية التأثريية .و"النوع الثاين" :الكلمات الدينية؛ وهي:
القرآن وشرع هللا الذي بعث به رسوله .وهي :أمره وهنيه وخربه .وحظ العبد منها
العلم هبا والعمل ،واألمر مبا أمر هللا به .كما أن حظ العبد عموما وخصوصا من
األول العلم ابلكونيات والتأثري فيها؛ أي مبوجبها .فاألوىل قدرية كونية ،والثانية
شرعية دينية .وكشف األوىل العلم ابحلوادث الكونية ،وكشف الثانية العلم
ابملأمورات الشرعية .وقدرة األوىل التأثري يف الكونيات ،وقدرة الثانية التأثري يف
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الشرعيات .وكما أن األوىل تنقسم إىل أتثري يف نفسه كمشيه على املاء وطريانه يف
اهلواء وجلوسه على النار؛ وإىل أتثري يف غريه إبسقام وإصحاح وإهالك وإغناء
وإفقار؛ فكذلك الثانية تنقسم إىل أتثري يف نفسه بطاعته هلل ورسوله ،والتمسك
بكتاب هللا وسنة رسوله ،ابطنا وظاهرا؛ وإىل أتثري يف غريه أبن أيمر بطاعة هللا
ورسوله؛ فيطاع يف ذلك طاعة شرعية؛ حبيث تقبل النفوس ما أيمرها به من طاعة
هللا ورسوله ،يف الكلمات الدينيات .كما قبلت من األول ما أراد تكوينه فيها
ابلكلمات الكونيات:132].
هذا الكالم فيه ختليط وتكلف يف التفسري ،ألن الكالم هو الكالم ولكن
جتلياته تكون حبسب املراتب .فأعالها مرتبة الكالم النفسي العلوي؛ وأدَنها مرتبة
كل كالم ظهر من أي متكلم من املخلوقات ،وهو ما يسميه الشيخ األكِب
"الفهوانية" .ومن هذا األخري ،ما ذكره هللا عن نطق اجلوارح يوم القيامة .وابن تيمية
آفته ،أنه ظن أن الكالم أنواع يوجد بعضها إىل جنب بعض ،واحلق أن بعضها أعلى
من بعض أو أسفل منه حبسب املرتبة فقط .كل هذا والكالم واحد .وأما ما مساه
الكلمات الدينية ،فهي األمر فحسب .وهو جزء من الوحي ال كل الوحي .والسبب
يف تضخيمه لقيمة األمر أكثر مما يستحق ،وعلى حساب اجلانب التعريفي؛ هو
احنجابه بفعله ،وظنه أن طاعته من نفسه .وكالمنا هنا ،عن الشهود ال عن اإلميان؛
ألن املؤمنني مجيعا ينسبون توفيقهم يف موافقة األمر إىل هللا؛ لكن شتان بني هذا،
وبني ما نشري إليه من الشهود .وأما كلمة كن من هللا ،فهي األمر الذات إبجياد
الكلمات ،اليت هي مجيع أعيان املخلوقات .وال نعين ابألمر هنا إال القصد الذات،
ال ما يُفهم من األمر يف العادة .وعلى كل حال ،فالكالم عن الكالم والكلمات،
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خيرج عما حنن فيه؛ وإمنا أردَن أن ننبه إىل كيفية التصنيف والرتتيب فحسب ،حىت ال
ننساق خلف التنظري التيمي املشوب.
مث يقول[ :وإذا تقرر ذلك ،فاعلم أن عدم اخلوارق علما وقدرة ،ال تضر
املسلم يف دينه؛ فمن مل ينكشف له شيء من املغيبات ،ومل يسخر له شيء من
الكونيات ،ال ينقصه ذلك يف مرتبته عند هللا؛ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له يف
دينه ،إذا مل يكن وجود ذلك يف حقه مأمورا به أمر إجياب ،وال استحباب .وأما
عدم الدين والعمل به ،فيصري اإلنسان انقصا مذموما؛ إما أن جيعله مستحقا
للعقاب ،وإما أن جيعله حمروما من الثواب .وذلك ألن العلم ابلدين وتعليمه
واألمر به ،ينال به العبد رضوان هللا وحده وصالته وثوابه؛ وأما العلم ابلكون
والتأثري فيه ،فال ينال به ذلك إال إذا كان داخال يف الدين؛ بل قد جيب عليه
شكره؛ وقد يناله به إمث .إذا عرف هذا ،فاألقسام ثالثة :إما أن يتعلق ابلعلم
والقدرة ،أو ابلدين فقط ،أو ابلكون فقط:133].
هذا التقسيم فيه جهل؛ ألن الدين (التدين) ليس عبادة جامدة (نعين الصورة)
إال من حيث الظاهر ،أما من حيث الباطن فهو جمال للتفاوت .والكشف الذي هو
متعلق ابجلانب املعريف من الدين ،ضروري للرتقي فيه .وحصر الكشف فيما يتعلق
عبده ما مل يكن يعلم ،كما
ابلوقائع واألكوان جهل؛ ألن أصل الكشف هو تعليم هللا َ
اَّللُ} [البقرة .]282 :وحصر
اَّللَ َويـُ َعلِّّ ُم ُك ُم َّ
ذكر ذلك سبحانه يف قولهَ { :واتـَّ ُقوا َّ
الدين يف صورة الشعائر ،وما يتعلق هبا من جزاء (ثواب وعقاب) ،هو من احلجب
اليت يقع فيها الفقهاء ،بسبب مبالغتهم يف العناية هبذا اجلانب ،على حساب الشق
املعريف من الدين .وقد أثر هذا احلجاب على من يقتدي هبم ،حىت صار الدين
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كمعاملة األجري لرب العمل ،ال كما يليق ابلعبد أن يعامل ربه .وحنن هنا ال نريد أن
نقصي معاملة األجر من الدين ،ولكن نريد أن ننبه إىل معاملة العبودية اليت هي حقا
روح الدين.
والظاهر أن ابن تيمية عند كالمه على الكشف والتصرف ،فإمنا يريد أن يقطع
أصلهما من الدين ،يف نظر سامعيه؛ حىت يبقوا على ما هو عليه ،من تدين قشري،
مينعهم ذوق ما ذاقته الصحابة رضي هللا عنهم؛ وحىت ال ينظروا إليه بعني النقص ،إن
الح هلم أنه ليس من أهل الكشف وال من أهل التصرف .واخلالصة -كما بيّـنّا
مرارا -هي أن الكشف وما يتبعه ،هي من مثار التدين ،الذي يكون معاملة هلل ،ال
أداء صوراي للشعائر فحسب .ومن أنكر الثمر ،فقد أنكر الشجرة؛ وال شجرة لدينا
اَّللُ َمثًَال َكلِّ َمةً طَيِّّبَ ًة
ب َّ
ف َ
إال الكلمة الطيبة ،كما قال هللا تعاىل{ :أََملْ تَـَر َكْي َ
ضَر َ
ٍ
الس َم ِّاء} [إبراهيم .]24 :ومن تدين ،ومل جيد
ت َوفَـ ْرعُ َها ِّيف َّ
َصلُ َها َاثبِّ ٌ
َك َش َجَرةٍ طَيِّّبَة أ ْ
مثرا؛ فليعلم أنه ليس على الصراط املستقيم .وعليه أن يصحح مساره ،ال أن يعاند
ويستمر على ابطله ،كما يفعل ابن تيمية دائما.
ِّ
ني}
مث يقول[ :فهذا القسم الثالث هو مقتضى{إِّ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإِّ َّاي َك نَ ْستَع ُ
[الفاحتة .]5 :إذ األول هو العبادة ،والثاين هو االستعانة؛ وهو حال نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم ،واخلواص من أمته املتمسكني بشرعته ومنهاجه ،ابطنا
وظاهرا .فإن كراماهتم كمعجزاته ،مل خيرجها إال حلجة أو حاجة:134].
ابن تيمية ال يعلم حقيقة معىن العبادة واالستعانة املذكورتني يف سورة الفاحتة؛
ألهنا من علوم الكشف؛ وهي متعلقة حبقيقة القيومية اإلهلية .وهذا املعىن الذي يشري
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إليه ،ال يتعدى فهم العوام ،وهو ال خيلو من شرك .ولوال أن الكالم خيرج بنا عن
لكن مقصودَن هنا الرد على أقوال ابن تيمية
سياق الكتاب ،لبيّنا حقيقة هذا املعىن؛ ّ

يف أقل عبارة ،من أجل بيان قصوره واحنراف هنجه فحسب.

لكن عودته إىل إثبات الكرامات فرعا للمعجزات ،خمالف ملا كان يُنكره سابقا
من الكشف .فهل يعد الكشف خارج الكرامات؟ ..أم يفرق بني الكرامة اليت تكون
مقصودة لذاهتا ،وبني تلك اليت يُظهرها هللا حلكمة يعلمها سبحانه؟ ..فعلى كل
حال ،الكالم فيه اضطراب؛ والتفريق بني األمور إن كان صاحبه من أهل العلم ،فإنه
يربطه مبناطاته ،وال يرتكه مبهما.
مث يقول[ :فانتفاء اخلارق الكوين يف حقه ،إما النتفاء سببه ،وإما النتفاء
فائدته؛ وانتفاؤه النتفاء فائدته ،ال يكون نقصا .وأما انتفاؤه النتفاء سببه ،فقد
يكون نقصا ،وقد ال يكون نقصا .فإن كان إلخالله بفعل واجب وترك حمرم ،كان
عدم اخلارق نقصا؛ وهو سبب الضرر .وإن كان إلخالله ابملستحبات ،فهو
نقص عن رتبة املقربني السابقني؛ وليس هو نقصا عن رتبة أصحاب اليمني
املقتصدين:135].
ابن تيمية جيعل الفرق بني املقربني وأصحاب اليمني بصورة األعمال ،وهذا
تسطيح لألمر؛ ألن الفرق بني الصنفني عمودي ال أفقي؛ نعين أن الفرق يف املرتبة ال
يف العمل .وهذا أمر ال يتمكن ابن تيمية من إدراكه ،بسبب عدم ذوقه للرتقي يف
مراتب الدين ،كما ذكرَن مرارا .وكم من واحد يكون يف أعلى مراتب الدين ،ال يضره
أن يكتفي من العمل ابلفرائض من حيث الصورة .ولعل ابن تيمية رأى حديث:
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ب ،وما تـقَّرب إِّ َ ِّ ِّ ٍ
ِّ
يل ِّممَّا
َح َّ
ب إِّ ََّ
« َم ْن َع َادى ِّيل َوليًّا فَـ َق ْد آ َذنْـتُهُ ِّاب ْحلَْر ِّ َ َ َ َ َ َّ
يل َعْبدي ب َش ْيء أ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت
ب إِّ ََّ
افََْرت ْ
َحبَـْبـتُهُ ُكْن ُ
ضُ
يل ِّابلنـ ََّواف ِّل َح َّىت أُحبَّهُ ،فَِّإ َذا أ ْ
ت َعلَْيهَ ،وَما يـََز ُال َعْبدي يـَتَـ َقَّر ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ِِّّ
ش ِّهبَاَ ،وِّر ْجلَهُ الَِّّيت ميَْ ِّشي
صَرهُ الَّذي يـُْبص ُر بهَ ،ويَ َدهُ الَِّّيت يـَْبط ُ
مسَْ َعهُ الَّذي يَ ْس َم ُع بهَ ،وبَ َ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
استَـ َعا َذِّين َألُعي َذنَّهَُ ،وَما تَـَرَّد ْد ُ
ت َع ْن َش ْيء أ َََن فَاعلُهُ
هبَاَ ،وإِّ ْن َسأَلَِّين َأل ُْعطيَـنَّهَُ ،ولَئ ْن ْ
ِّ
تَـَرُّد ِّدي َع ْن نـَ ْف ِّ
تَ ،وأ َََن أَ ْكَرهُ َم َساءَتَهُ» ،136فظن أن املقصود
س الْ ُم ْؤم ِّن يَكَْرهُ الْ َم ْو َ
ابلفرائض والنوافل صورة الشعائر؛ بينما املقصود منهما يف احلديث سر الفرائض وسر
النوافل .والدليل من الواقع ،هو أن كثريا من العُبّاد ،ال يبلغون أدن درجة للمقربني،
مع كوهنم أكثر عمال منهم فيما يبدو للناظر .وقد يقول قائل :لعل املكثر من
األعمال ،يكون قليل اإلخالص فيها ،فال تعتِب يف حقه! فنقول :هذا أمر واحد ،مما
يشري إىل ما ذكرَنه من سر الفرائض وسر النوافل .وعلى كل حال ،فعلم مثل هذا،
ال يكون يف متناول عوام الفقهاء؛ حىت يتكلموا فيه .وإهنم بكالمهم حيرفون الكلم
عن مواضعه ،ويتسببون يف ضالل العامة ،وإن كانوا ال يقصدون.
مث يقول[ :أحدها ،أن علم الدين طلبا وخربا ،ال ينال إال من جهة الرسول
صلى هللا عليه وسلم؛ وأما العلم ابلكونيات ،فأسبابه متعددة .وما اختص به
الرسل وورثتهم ،أفضل مما شاركهم فيه بقية الناس؛ فال ينال علمه إال هم
وأتباعهم ،وال يعلمه إال هم وأتباعهم .الثاين ،أن الدين ال يعمل به إال املؤمنون
الصاحلون ،الذين هم أهل اجلنة وأحباب هللا ،وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ،وال أيمر
به إال هم: 137].

 . 136رواه البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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هو ال يعلم أن العلم حبقيقة الكون (ال بظاهره فحسب) ،ال يُنال إال من
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن التطابق موجود بني القرآن املسطور
والكتاب املنشور .فال زال مع العوام يرى الفصل؛ ويرى الدين أمرا مستقال ال ارتباط
له ابلكون ،إال بقدر ما ميس األمر والنهي .وال خيفى ما يف هذه النظرة من قصور
كبري.
مث يقول[ :الرابع أن الكشف والتأثري ،إما أن يكون فيه فائدة أو ال يكون.
فإن مل يكن فيه فائدة ،كاالطالع على سيئات العباد ،وركوب السباع لغري
حاجة ،واالجتماع ابجلن لغري فائدة ،واملشي على املاء ،مع إمكان العبور على
اجلسر؛ فهذا ال منفعة فيه ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة .وهو مبنزلة العبث
واللعب؛ وإمنا يستعظم هذا من مل ينله .وهو حتت القدرة والسلطان يف الكون؛
مثل من يستعظم امللك أو طاعة امللوك لشخص ،وقيام احلالة عند الناس بال
فائدة؛ فهو يستعظمه من جهة سببه ،ال من جهة منفعته؛ كاملال والرايسة ودفع
مضرة كالعدو واملرض .فهذه املنفعة تنال غالبا بغري اخلوارق ،أكثر مما تنال
ابخلوارق .وال حيصل ابخلوارق منها إال القليل ،وال تدوم إال أبسباب
أخرى:138].
أما الكشف ،فقد سبق أن تكلمنا عنه ،وبيّنا أنه داخل يف الدين؛ وأما ما
مساه التأثري ،فهو املعروف ابلتصرف عند أهل هللا .والكالم فيه ،فوق طوره؛ ولكنه
مصاب بداء الفقهاء الذي هو اإلفتاء يف كل شيء ،وتبيني األحكام وإن كانت
عندهم جمهولة .وكل الكالم الذي قاله عن أحكام الظهور ابلتصرف لغو ال فائدة
منه؛ ومن أراد أن يعلم أحكام هذه األمور فعليه بسؤال أهلها .ويكفي أن نقول عن
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أهل هللا أهنم إذا ظهر التصرف منهم ،ال يكون أبنفسهم كما يقع ذلك ألهل الباطل
من احلسدة والشياطني؛ وإمنا يكون تصرفهم ابهلل ،ال جيوز االعرتاض عليهم فيه
شرعا ،لكونه من قبيل ما قال هللا فيه على لسان اخلضر عليه السالمَ { :وَما فَـ َع ْلتُهُ
َع ْن أ َْم ِّري} [الكهف .]82 :أو ما قال فيه عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
اَّللَ َرَمى} [األنفال .]17 :وما يفعله العبد عن أمر
ت َولَ ِّك َّن َّ
ت إِّ ْذ َرَمْي َ
{وَما َرَمْي َ
َ
خاص من هللا وابهلل ،فال جيوز البن تيمية أو لغريه أن يعرتض عليه؛ وإال كان معرتضا
على أمر هللا وحكمه وفعله ،سبحانه .وكفى هبذا داللة على سوء احلال.
مث إن الكالم عن عبثية الكرامات والتصرف ،هو يغفل فيه عن كون األفعال
كلها هي هلل قبل أن تكون للعباد ،بغض النظر عن حكم الشرع فيها .وأفعال هللا ال
عبث فيها البتة؛ تعاىل هللا! ..وإن غاب شهود حكمة فعل من األفعال عن الناظر،
فهو ليس لغياهبا؛ وإمنا لقصوره عنها .وابن تيمية ،ال علم له وال أَنة؛ حىت ينظر إىل
نفسه ،ومدى كمال علمه! ..وما أشده من حرمان!..
مث يقول[ :وكثري من املتصوفة والفقراء ،يبين على منامات وأذواق
وخياالت يعتقدها كشفا ،وهي خياالت غري مطابقة ،وأوهام غري صادقة؛{إِّ ْن
يَـتَّبِّعُو َن إَِّّال الظَّ َّن َوإِّ َّن الظَّ َّن َال يـُغْ ِّين ِّم َن ا ْحلَ ِّق َش ْيـئًا} [النجم:139].]28 :
هذا الكالم صحيح ،يف حق بعض اجلهلة من املنتسبني؛ لكنه يؤكد األصل
وال ينفيه .نعين أن الرؤى واألذواق معتِبة عند أهل هللا ،وإال كانت عبثا؛ وهللا ال
خيلق شيئا عبثا سبحانه ،كما سبق أن بيّـنّا .ومرجع األمر هنا هو أن األحكام منها
كليات عامة ،ومنها جزئيات خاصة؛ وقد يوافق الكلي (القاعدة) احلكم اخلاص،
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كما قد خيالفه؛ ألن إيقاع احلكم العام على النازلة يكون اجتهادا؛ واالجتهاد إما
مصيب وإما خمطئ .أما من دله هللا على احلكم اخلاص (املتعلق ابملسألة اخلاصة)
على وجه التعيني ،فإنه موافق حلكم هللا كما هو يف علم هللا .وهذا ال ميكن أن يتطرق
إليه اخلطأ أبدا.
وملا كان الفقهاء ،ال علم هلم إال ابألحكام العامة ،فإهنم يستبعدون أن يصل
عب ٌد إىل احلكم الشرعي الصحيح من غري طريقهم ،فيؤدي ذلك هبم إىل إنكار ما دل
هللا عليه يف كتابه .وما قصة موسى مع اخلضر إال جتسيد هلذا املعىن .فليحذر العبد
من تكذيب ربه ،بتكذيب ما دل على وجوده .والكالم يطول يف هذه املسألة،
وقصدَن االختصار.
مث يقول يف بيان طرق األحكام الشرعية[ :فهذه الطريق فيها خالف
مشهور؛ فالفقهاء يسموهنا "املصاحل املرسلة" ،ومنهم من يسميها الرأي،
وبعضهم يقرب إليها االستحسان ،وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم
وإهلاماهتم؛ فإن حاصلها أهنم جيدون يف القول والعمل مصلحة يف قلوهبم
وأدايهنم ،ويذوقون طعم مثرته .وهذه مصلحة؛ لكن بعض الناس خيص املصاحل
املرسلة حبفظ النفوس واألموال واألعراض والعقول واألداين:140].
هو يصر أن يرى كل شيء بعني الفقيه ،لذلك هو حيرف املعاين األصلية:
فالذوق عند الصوفية ،ينصرف إىل جتربة أحوال اإلميان ومقاماته ،ومنازالت العرفان
ومواقفه ،يف النفس؛ مبعىن أنه ال يُكتفى فيها ابلعلم اجملرد .وأما الوجد :فهو وجودهم
ملا مل يكن عندهم من أحوال ومواهب؛ وأما اإلهلامات ،فهو من خطاب هللا هلم يف
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قلوهبم ؛ وهي فرع من الوحي .فكيف جيعل ما هو من هللا مساواي يف املرتبة ملا هو من
النفس كالرأي؟ هذا ال يكون إال من مطموس بصرية منكوس .نعم ،ال بد يف هذه
األمور من استيثاق ،حىت يُعلم هل الوجد واإلهلام صحيحان ،أم مها من تلبيسات
الش يطان .وهذا ابب من العلم ،اعتىن به شيوخ الرتبية على مر العصور .ومن هنا
عرض ما يرد عليه من واردات على الشيخ ،حىت يعلم
كان لزاما على املريدْ ،
مصدره .فإن أقره عليه ،وكان يدل على عمل ابجلوارح أو ابلقلب ،عمل به وال بد؛
وإن هناه عنه خللل فيه ،أسقطه من اعتباره وانصرف عنه.
مث يقول[ :وهللا تعاىل مل أيمر عباده حلاجته إىل خدمتهم ،وال هو حمتاج إىل
أمرهم؛ وإمنا أمرهم إحساان منه ونعمة أنعم هبا عليهم ،فأمرهم مبا فيه صالحهم
وهناهم عما فيه فسادهم:141].
تفسريه لألمر هنا فلسفي غري شرعي؛ ألن األمر الذي هو التكليف ،ابتالء
من هللا ؛ واملوفق السعيد هو من وافق األمر ،والشقي هو من خالف .واملوافقة
واملخالفة ترجعان للمشيئة اليت ال يعلمها ابن تيمية على حقيقتها؛ ألهنا فوق طوره،
من كوهنا من علوم الكشف .أما العلم ابلصفات الذي يكون ابلعقل فال يُعتد به
عند اخلواص .وهو سبب احلجاب عند أهله ،وسبب الضالل .هذا ،وإن خلف
األمر أسرارا جليلة ،ال جيوز للعوام االقرتاب منها.
مث يقول[ :اجلواب الثاين ،أن الذي يعلم قطعا هو أن هللا قدمي واجب
الوجود كامل ،وأنه ال جيوز عليه احلدوث وال اإلمكان وال النقص .لكن كون
هذه األمور اليت جاءت هبا النصوص مستلزمة للحدوث واإلمكان أو النقص،
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هو موضع النظر؛ فإن هللا غين واجب بنفسه .وقد عرف أن قيام الصفات به ال
يلزم حدوثه وال إمكانه وال حاجته .وإن قول القائل بلزوم افتقاره إىل صفاته
الالزمة مبنزلة قوله مفتقر إىل ذاته؛ ومعلوم أنه غين بنفسه ،وأنه واجب الوجود
بنفسه ،وأنه موجود بنفسه .فتوهم حاجة نفسه إىل نفسه ،إن عىن به أن ذاته ال
تقوم إال بذاته ،فهذا حق .فإن هللا غين عن العاملني وعن خلقه ،وهو غين
بنفسه:142].
هو هنا ال يتمكن من التوفيق بني ما دلت عليه النصوص من صفات التنزيه،
وما دلت عليه من صفات التشبيه؛ ألنه ال يعلم اختالف احلضرات .ومن رام مجع
املعاين يف حضرة واحدة ،فإنه يروم احملال؛ إال ما يكون من قبيل اإلمجال إمياَن ،ال
تفصيال  .وكل الكالم الذي انتهى إليه من كون احلق غين عن نفسه أو فقري إليها،
هو من اللغو الذي ال يليق ابلعلماء؛ وسبب وقوعه يف ذلك ،هو استناده إىل فكره
وحده؛ دون سند رابين يهديه يف ضاللته .ولقد كان يف غىن عما وقع فيه ،لو أنه
علم أنه غري مكلف ابلكالم فيما جياوز مرتبته .وهذا ضرب من الظلم للنفس ،حي ّذر
منه أهل الطريق كثريا.
مث يقول يف شأن ختم الوالية[ :تكلم طائفة من الصوفية يف "خامت األولياء"،
وعظموا أمره كاحلكيم الرتمذي -وهو من غلطاته؛ فإن الغالب على كالمه
الصحة ،خبالف ابن العريب فإنه كثري التخليط ال سيما يف االحتاد ،وابن العريب
وغريمها -وادعى مجاعة ،كل واحد ،أنه هو؛ كابن العريب .ورمبا قيده أبنه ختم
الوالية احملمدية أو الكاملة أو حنو ذلك؛ لئال يلزمه أن ال ُخيلق بعده هلل ويل.

ورمبا غلوا فيه كما فعل ابن العريب يف فصوصه فجعلوه ممدا يف الباطن خلامت
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األنبياء ،تبعا لغلوهم الباطل؛ حيث قد جيعلون الوالية فوق النبوة ،موافقة لغالة
املتفلسفة الذين قد جيعلون الفيلسوف الكامل فوق النيب:143].
الصواب هو أنه "ختم األولياء" ال "خامت األولياء"؛ ألن معىن اخلتمية هو مجع
ما تفرق يف كل األولياء ،ومعىن اخلامتية قد يوهم ابحنصاره يف التأخر يف الزمان عن
كل ويل؛ حبيث ال يكون بعده أحد من األولياء .وهذا عينه ،ما انتهى إليه فهم ابن
تيمية .وأهل هللا يتكلمون عن اخلتم ،الذي هو املمد جلميع األولياء ،دون أن مينعوا
ظهور ويل بعده ،لتفريقهم بني اجلمعية الذوقية ،وبني التأخر ابلزمان .وقد خلط كثري
من الناس بني املعنيني ،فأصاهبم الغلط يف عقائدهم وأقواهلم.
مث إن ختم األولياء أصناف هم :ختم الوالية العامة ،وختم الوالية احملمدية
اخلاصة ،وختم الزمان .وعدم التمييز بني هذه املعاين ،جعل بعض الناس يصدق
أبحدها ،وينكر غريها؛ ظنا منه أهنا مشرتكة الداللة .وقد ألف بعضهم كتبا يف
ختمية ويل بعينه ،مما جعله وجعل من يقلده ،ال يعرتف هبا ألحد بعده يف الزمان.
وهذا خلط على خلط .وأغلب من نسب اخلتمية لنفسه من األولياء ،كانوا أختاما
ألزمنتهم حصرا .وأتباعهم مل يكونوا مييزون ما ذكرَن ،خصوصا بعد موت أشياخهم،
فحرموا الفضل وجانبوا العلم.
فاعتقدوا غلق ابب اخلتميةُ ،
فأما اخلتمية العامة للوالية ،فهي لعيسى عليه السالم ،من ابطن حممد صلى
هللا عليه وآل ه وسلم .وأما ختم الوالية احملمدية (داخل األمة احملمدية) ،فهي للشيخ
األكِب حميي الدين ابن العريب قُدس سره ،من ابطن حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.
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وأما أختام الزمان ،فلكل زمن ختم؛ قد يكون هو نفسه الغوث ،وقد يكون أحد
األفراد.
وأما القول أبن أهل هللا جعلوا الوالية فوق النبوة ،فهو افرتاء؛ ومل يرد مثل هذا
القول عن الشيخ األكِب ال يف الفصوص وال يف غريه .وإن فهم القائل هذا من أحد
األقوال ،فال شك أنه من قصور عقله ،ال من مراد الكاتب.
وأما اخلتمية اليت هي للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهي ختمية وخامتية؛
ألنه أصل كل والية وكل نبوة؛ وقد ُس ّد بعده ابب التشريع ،ألن الزمان من مبعثه
الشريف إىل قيام الساعة له وحده .وإن كنا قد نسبنا اخلتمية العامة لعيسى عليه
السالم ،فهذا ال جيعله فوق نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم فيها؛ بل هو واسطة بني
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم يف الوالية ،وبني سائر األولياء من األمم السابقة؛
هذا فحسب .واستمداده كان من احلقيقة احملمدية (أُحد) ،ال من شخص حممد
صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن الشخص مل يكن قد ُولد بعد؛ بينما احلقيقة كانت
أول ما خلق هللا؛ قبل آدم عليه السالم فأحرى عيسى .ولوال أن ابن تيمية أقحم
نفسه واقحم العامة معه يف اخلوض يف هذه املسائل ،ما كنا ذكرَنها؛ ألهنا من العلوم
اخلاصة الكشفية ،اليت ال أثر هلا يف عقائد الناس وعباداهتم .وهم من غريها أفضل
حاال وأهدأ ابال.
مث يقول[ :بل أول األولياء يف هذه األمة وسابقهم هو أفضلهم؛ فإن
أفضل األمة خامت األنبياء .وأفضل األولياء سابقهم إىل خامت األنبياء؛ وذلك ألن
الويل مستفيد من النيب واتبع له .فكلما قرب من النيب كان أفضل؛ وكلما بعد
عنه كان ابلعكس .خبالف خامت األنبياء ،فإن استفادته إمنا هي من هللا .فليس يف
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أتخره زماان ما يوجب أتخر مرتبته .بل قد جيمع هللا له ما فرقه يف غريه من
األنبياء .فهذا األمر الذي ذكرانه من أن السابقني من األولياء هم خريهم ،هو
الذي دل عليه الكتاب والسنن املتواترة وإمجاع السلف .ويتصل هبذا ظن
طوائف أن من املتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ،ويوجد هذا
يف املنتسبني إىل العلم وإىل العبادة وإىل اجلهاد واإلمارة وامللك .حىت يف املتفقهة
من قال :أبو حنيفة أفقه من علي .وقال بعضهم يقلَّد الشافعي ،وال يقلد أبو
بكر وعمر .ويتمسكون اترة بشبه عقلية أو ذوقية ،من جهة أن متأخري كل فن
ُحي ِّكمونه أكثر من املتقدمني .فإهنم يستفيدون علوم األولني مع العلوم اليت
اختصوا هبا؛ كما هو موجود يف أهل احلساب والطبائعيني واملنجمني وغريهم.
ومن جهة الذوق وهو ما وجدوه ألواخر الصاحلني من املشاهدات العرفانية
والكرامات اخلارقة ،ما مل ينقل مثله عن السلف .واترة يستدلون بشبه نقلية مثل
قوله« :للعامل منهم أجر َخسني منكم» وقوله؛ «أميت كالغيث ال يدرى أوله
خري أم آخره» ؟ وهذا خالف السنن املتواترة عن النيب صلى هللا عليه وسلم من
حديث ابن مسعود وعمران بن حصني ( )1ومما هو يف الصحيحني أو أحدمها
من قوله« :خري القرون القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين
يلوهنم»؛ وقوله« :والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا :ما بلغ مد
أحدهم وال نصيفه ».وغري ذلك من األحاديث:144].
هذا تعسف يف احلكم ،وقلة دراية ابملعاين .واألفضلية أيخذها ابن تيمية
ابإلطالق ،بينما هي تتعلق جبميع وجوه الفضل .ومن هنا قيل :كل فاضل مفضول؛
أي إن كل فاضل من وجه هو مفضول من وجه آخر .وهذا جيعل الفضل يف األمة
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ال يقتصر على أول وال على آخر .وأما ما ذكره عن فضل القرون األوىل اليت تلي
النبوة ،فعلى التعميم ال على التعيني .مبعىن أنك قد جتد شخصا بعينه يف القرون
األوىل أقل الناس فضال ،وإن كان الفضل يغلب على زمانه؛ وقد جتد يف املتأخرين
من هو أكثرهم فضال ،مع قلة الفضل يف زمانه .فهذه أمور نسبية ينبغي التنبه هلا،
حىت ال نرد من األخبار ما ال يوافق القاعدة اليت استقرت يف أذهاننا عن غلبة ظن،
ال عن علم .وأما ربط ابن تيمية ألفضلية الشخص بقربه من النيب صلى هللا عليه وآله
توهم أن القرب زماين فحسب؛ بينما هو قرب
وسلم ،فال خالف عليه؛ لكنه َّ
مكانة ،قد توافق القرب الزماين واملكاين ،وقد ال توافقهما .وعلى كل حال ،فاألمر
ليس ابلبساطة والسطحية ،اللتني يعرضه هبما ابن تيمية.
مث يقول[ :وأما قوله« :هلم أجر َخسني منكم؛ ألنكم جتدون على اخلري
أعواان ،وال جيدون على اخلري أعواان» فهذا صحيح إذا عمل الواحد من
املتأخرين مثل عمل عمله بعض املتقدمني ،كان له أجر َخسني؛ لكن ال يتصور
أن بعض املتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقني ،كأيب بكر وعمر؛ فإنه
ما بقي يبعث نيب مثل حممد يعمل معه مثلما عملوا مع حممد صلى هللا عليه
وسلم:145].
هذا تكذيب صريح للحديث؛ ألن احلديث يتكلم عن موجود يف مستقبل
الزمان متحقق الوقوع ،وليس افرتاضيا حىت يقول عنه هو ،ال يُتصور وجوده .فهذا
استدراك على النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ال يليق مبؤمن؛ بل حيرم حرمة مغلظة.
وال دخل لفهمنا أو لعدمه يف قبول احلديث إن ثبتت نسبته إىل النيب صلى هللا عليه
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وآله وسلم؛ ألن فهمنا ليس شرطا يف القبول .ولو أن الناس ما آمنوا إال مبا أدركوا
معناه ،ملا آمن أحدهم؛ ألن اإلميان ال يتعلق إال بغيب من حيث حقيقته.
وأما العلة اليت استند إليها يف تكذيب احلديث ،واليت هي أن املتأخرين ال
جيدون من يعملون معه مثل ما عمل كبار الصحابة مع حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم ،فهي أشنع من التكذيب عينه؛ ألنه ال يعلم أن حممدا صلى هللا عليه وآله
وسلم حاضر يف أمته ،يعامله خواص األمة ،كما كان يعامله الصحابة؛ بل أبكثر!..
ولو مل يكن األمر على هذا النحو ،الحتيج إىل بعثة نيب آخر ،حىت نتساوى يف
ال ُفرص مع الصحابة! ..وهذا ممتنع! ..وكان ينبغي البن تيمية ،أن يعلم احتماالت

كالمه ،وأثره على عقائد املسلمني .ووهللا ،ال جيد الفرق يف معاملة النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم ،بني زمن الصحابة واألزمنة املتأخرة ،إال الغافلون؛ وأما خواص هذه
األمة ،فال فرق عندهم بني الزمنني .مث ،أمل يقل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
ول َِّّ
ِّ
ك؟
ال (الراوي) :فَـ َقالُواَ :اي َر ُس َ
ت أ َََّن قَ ْد َرأَيْـنَا إِّ ْخ َوانـَنَا» ،قَ َ
اَّلل ،أَلَ ْسنَا ِّإبِّ ْخ َوانِّ َ
« َود ْد ُ
ِّ ِّ َّ ِّ
ين َملْ َأيْتُوا بـَ ْع ُدَ ،وأ َََن فَـَرطُ ُه ْم َعلَى
قَ َ
ال« :بَ ْل أَنْـتُ ْم أ ْ
َص َح ِّايب؛ َوإ ْخ َواين الذ َ
احلَْو ِّ
ض .146».مث أتمل اآلن :أليس اإلخوان من حيث اإلمجال ،أفضل من
ْ
األصحاب؟ ..ألن أخوة النيب ،ال تثبت يف األصل إال لألنبياء! ..وإن كانت األخوة

عامة وخاصة ،كما هي الصحبة عامة وخاصة ،أال يكون اإلخوان هم املعاملون للنيب
عسر على ابن تيمية
صلى هللا عليه وآله وسلم على احلضور ،من املتأخرين؟ ..فإن ُ
أو أتباعه -إدراك ما نقول ،فإننا نسأله :فلِّ َم شرع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،يف الصالة ،أن نقول يف التشهد" :السالم عليك أيها النيب ورُحة هللا وبركاته"؟
ألِّنخاطب بذلك حاضرا ،أم غائبا؟ ..وهل يسوغ مثل هذا من حيث اللغة؟ ..مث،
أين هو هذا عندكم من التوحيد اإلبليسي؟ ..أال يقدح فيه ،حبسب مذهبكم؟!..
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مث يقول[ :فهذا فيه بشرى للمتأخرين ،أبن فيهم من يقارب السابقني كما
جاء يف احلديث اآلخر« :خري أميت أوهلا وآخرها .وبني ذلك ثبج أو عوج.
وددت أين رأيت إخواين قالوا :أولسنا إخوانك؟ قال :أنتم أصحايب» هو تفضيل
للصحابة ،فإن هلم خصوصية الصحبة اليت هي أكمل من جمرد األخوة .وكذلك
قوله« :أي الناس أعجب إمياان» إىل قوله« :قوم أيتون بعدي يؤمنون ابلورق
املعلق» ،هو يدل على أن إمياهنم عجب؛ أعجب من إميان غريهم وال يدل على
أهنم أفضل:147].
هذا كالم فيه حتكم ،ألن املقارنة بني الصحبة واألخوة ال تثبت أفضلية لعدم
االشرتاك يف املعىن .وهذا معلوم ألهل اللغة .وعلى هذا ،يكون الصحابة رضي هللا
عنهم أفضل من وجه الصحبة ،ويكون اإلخوان أفضل من وجه األخوة .ودليل عدم
االشرتاك ،هو عدم إقرار رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم للصحابة مبعىن األخوة.
فهل بعد بيان النبوة بيان؟!..
وابن تيمية هنا على عقيدة العوام ،اليت تقضي أبفضلية الصحابة على
اإلطالق؛ غري أن العوام م عذورون لعدم اشتغاهلم بتفاصيل العلم؛ بينما هو غري
معذور ،جلهله من جهة؛ وخلوضه فيما ال يعلم من جهة أخرى.
وأما يف التفضيل بني إميان الصحابة ،وإميان من أيت من بعدهم؛ فال يُقطع به
على التعيني ،كما ذكرَن سابقا؛ وإمنا يؤخذ على اإلمجال .ومن عرف أن اإلميان
حيث كان ،يتعلق أبمر غييب ،فإنه سيسهل عليه تنزيل احلديث.
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مث يقول يف أمر احلرية[ :ومل ميدح احلرية أحد من أهل العلم واإلميان ولكن
مدحها طائفة من املالحدة :كصاحب "الفصوص" ابن العريب وأمثاله من
املالحدة ،الذين هم حيارى .فمدحوا احلرية وجعلوها أفضل من االستقامة،
وادعوا أهنم أكمل اخللق؛ وأن خامت األولياء منهم ،يكون أفضل يف العلم ابهلل من
خامت األنبياء؛ وأن األنبياء يستفيدون العلم ابهلل منهم .وكانوا يف ذلك كما يقال
يف من قال :فخر عليهم السقف من حتتهم ،ال عقل وال قرآن .فإن األنبياء
أقدم؛ فكيف يستفيد املتقدم من املتأخر؟ وهم عند املسلمني واليهود والنصارى
ليسوا أفضل من األنبياء؟ فخرج هؤالء عن العقل والدين :دين املسلمني
واليهود والنصارى .وهؤالء قد بسطنا الرد عليهم يف غري هذا املوضع .وهلم يف
"وحدة الوجود واحللول واالحتاد" كالم من شر كالم أهل اإلحلاد .وأما غري هؤالء
من الشيوخ الذين يذكرون احلرية :فإن كان الرجل منهم خيرب عن حريته ،فهذا ال
يقتضي مدح احلرية؛ بل احلائر مأمور بطلب اهلدى كما نقل عن اإلمام أمحد أنه
علم رجال أن يدعو يقول :اي دليل احلائرين ،دلين على طريق الصادقني ،واجعلين
من عبادك الصاحلني .فأما الذي قال :أول املعرفة احلرية وآخرها احلرية .فقد
يريد بذلك معىن صحيحا مثل أن يريد أن الطالب السالك يكون حائرا قبل
حصول املعرفة واهلدى .فإن كل طالب للعلم واهلدى ،هو قبل حصول مطلوبه
يف نوع من احلرية .وقوله آخرها احلرية ،قد يراد به أنه ال يزال طالب اهلدى
والعلم ،فهو ابلنسبة إىل ما مل يصل إليه حائر ،وليس يف ذلك مدح احلرية؛ ولكن
يراد به أنه ال بد أن يعرتي اإلنسان نوع من احلرية ،اليت حيتاج معها إىل العلم
واهلدى:148].
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مسوغ له إال مرض القلب؛ وافرتاؤه عليه وعلى
حتامله على الشيخ األكِب ال ّ

من هو على مذهبه ،بقوله عليهم أهن م يقولون ابستمداد األنبياء من األولياء ،ال سند
له من الواقع؛ ولعله من سوء فهمه يف كالمهم رضي هللا عنهم ،كما سبق أن ذكرَن.
وأما احلرية اليت يتكلم عنها ابن تيمية ويذمها ،فهي حرية اجلهل ،املناسبة له؛ وصرفها
عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم منه صحيح؛ لكن احلرية اليت يتكلم عنها أهل
هللا ،فهي حرية العلم ال اجلهل؛ وهو يُنكرها بسبب أنه مل يذقها؛ وهو مل يذقها ،ألنه
مل حيصل له العلم ابهلل .هذا هو السبب ال غريه .وحنن نقول هذا الكالم عن يقني ال
عن ظن ،واحلمد هلل.
مث يقول يف معرض الكالم عن قصة موسى واخلضر[ :ومما يبني الغلط الذي
وقع هلم يف االحتجاج بقصة موسى واخلضر على خمالفة الشريعة :أن موسى عليه
السالم مل يكن مبعواث إىل اخلضر ،وال أوجب هللا على اخلضر متابعته
وطاعته:149].
إن كان اخلضر غري مأمور ابتباع موسى عليه السالم ،وهو احلق ،فهذا ال يعين
أن ما فعله اخلضر مما يُستنكر يف الظاهر كان مباحا يف شريعة كان عليها .وكل ما
فعله اخلضر مندرج يف املقاصد الكلية للشريعة أاي كانت؛ وهي احلفاظ على النفس،
ودفع الضرر ،وجلب املنفعة ...فيظهر أن ما ذهب إليه ابن تيمية ال قوام له .ولو
أخذَن برأيه ،النتفت احلكمة من القصة برمتها؛ ألن احلكمة يف اختالف احلكم
املعهود يف الشرائع ،عن األمر الرابين اخلاص املوحى به إىل خواص العباد .وإن كان
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الفقهاء ال يستسيغون مدلول القصة ،فعليهم أن يبقوا على أصل اإلميان هبا من غري
تكلف تفسري فكري؛ وإال فهم على خطر!..
مث يقول[ :وليس ألحد ممن أدركه اإلسالم أن يقول حملمد :إين على علم
من علم هللا علمنيه هللا ال تعلمه؛ ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من اخللق:
الزهاد والعباد أو غريهم ،له اخلروج عن دعوة حممد صلى هللا عليه وسلم
ومتابعته ،فهو كافر ابتفاق املسلمني:150].
هو هنا جيهل أنه املعين ابخلطاب مع أمثاله؛ حىت ال حيكموا على خواص
األولياء من األمة احملمدية ،مبا يعلمون من ظاهر الشريعة .قلنا "ظاهر الشريعة" ،ألن
احلكم احلقيقي ال بد فيه من االطالع على بعض الغيوب اليت تغيب عن إدراكهم،
يف حني هي منكشفة ملن شاء هللا ،من أمثال اخلضر عليه السالم .ومن ظن أن
القصة حمصورة داللتها يف موسى واخلضر ،فما عقل عن هللا خطابه فيها! ..أما
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فال خيرج عن حكمه أحد من األنبياء
واملالئكة ،فكيف مبن دوهنم من اخللق! .إن هذا ،النتكاس ال خالص منه إال ابلتوبة
إىل هللا من دعوى العلم .ولو كان أطفال املسلمني على عقيدة ابن تيمية يف هذه
املسألة ،خلفنا على األمة! ..فكيف إذا كان هذا حال من ي ّدعون اخلصوصية يف
العلم!..
مث يقول[ :وقصة اخلضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ وهلذا ملا بني
اخلضر ملوسى األسباب اليت فعل ألجلها ما فعل ،وافقه موسى ومل خيتلفا حينئذ.
ولو كان ما فعله اخلضر خمالفا لشريعة موسى ملا وافقه .ومثل هذا وأمثاله يقع
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للمؤمنني أبن خيتص أحد الشخصني ابلعلم بسبب يبيح له الفعل يف الشريعة،
واآلخر ال يعلم ذلك السبب ،وإن كان قد يكون أفضل من األول:151].
هذا صحيح ،لكن السر يف العلم وعدمه .مث إن ابن تيمية بعد ذلك جيد أمثلة
تفسريية ملا أاته اخلضر ،من أبواب الفقه اليت يعلمها؛ وينكر أن يكون الكشف أحد
مسوغات اخلروج عن احلكم الظاهر؛ بينما ِّع ْلم اخلضر من صنفه خاصة .وال نرى
سببا إلنكاره هذا ،إال الكِب واحلسد؛ حيث مل يكن هو من رجال الكشف .وكل ما
يتعلل به الفقهاء من سد للذريعة ،حىت ال خيرم الناس األحكام الشرعية بدعوى
الكشف ،فهو ابطل؛ ألهنم كلّفوا بيان األحكام على ما هي عليه ،ال على ما يغلِّّب
انصياع الناس هلا يف ظنهم .وهللا هو من حياسب عباده ،ويعلم منهم الصادق من
الكاذب يف دعواه .وهذا الباب من الفقه ،من أشد ما يُضل به إبليس الفقهاء.
واملعصوم من عصمه هللا.
وقد يالحظ القارئ أن كالم ابن تيمية يتكرر يف املسائل من كتاب إىل
كتاب ،ويف الكتاب نفسه ،عدة مرات؛ وحنن مع هذا التكرار ،حناول أن أنت األمر
يف كل مرة من جانب جديد ،ما استطعنا إىل ذلك سبيال.
مث يقول[ :فإن املكاشفات ،يقع فيها من الصواب واخلطإ ،نظري ما يقع يف
الرؤاي وأتويلها ،والرأي والرواية .وليس شيء معصوما على اإلطالق إال ما ثبت
عن الرسول؛ وهلذا جيب رد مجيع األمور إىل ما بعث به؛ وهلذا كان الصديق
املتلقي عن الرسول كل شيء؛ مثل أيب بكر أفضل من َّ
احملدث مثل عمر؛ وكان
الصديق يبني للمحدث املواضع اليت اشتبهت عليه؛ حىت يرده إىل الصواب .كما
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فعل أبو بكر بعمر يوم احلديبية؛ ويوم موت النيب صلى هللا عليه وسلم ،ويف قتال
مانعي الزكاة ،وغري ذلك:152].
نقول :وهلذا كان ال بد لسالك الطريق املكاشف من شيخ يفتيه يف كشفه،
ويدله على اخللل إن ُوجد عنده .وأما البقاء مع أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما -مع

ما هلما من فضل -فال نفع منه هنا؛ ألن النوازل ختتلف ابختالف الزمان ،وقليل من
الناس من خيرج عن حكم الصور إىل حكم احلقائق .والصواب أن نسلك الطريق
حنصل علمهما أو قريبا منه .والدين الذي يتكلم
الذي سلكه أبو بكر وعمر ،حىت ّ
عنه ابن تيمية ومن تبعه يف منحاه ،هو دين اترخيي ،مل يتعبدَن هللا به على التحقيق.
ولوال أن رُحة هللا واسعة ،حىت أدركت املتشبهني ،ملا جنا من يقلد أحدا من الناس
ممن سوى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ بسبب كون الدين معاملة حية هلل
تعاىل .ومثل من يتعبد هللا ابلدين التارخيي ،كمن جيلس يف جملس ،يتكلم فيه مبا
يناسب جملس أمس .فهل يوافق جملس اليوم جملس أمس من حيث اجللساء ،ومن
حيث الكالم؟! فإن وافق ،فهل يقع الكالم مرتبا ،على ما يعطيه ترتيب اليوم؟!..
ومن يكن هذا حاله :أيُعتِب جليسا اليوم ،مبا تعنيه الكلمة على التحقيق؟ أم يكون
خارجا عن االعتبار عند العقالء؟!..
الص ّديق أفضل من املح ّدث ،هو حتكم ّبني؛ ألنه ال علم له
ْ
وجعل ابن تيمية ّ
ُ
ابلصديقية ،وال ابلتحديث؛ وإمنا عمد إىل املطابقة ،ملا علم أن من الصحابة ص ّديقا
ّ
وحمدَّاث .وم ا ينبغي علمه هنا ،هو أن عمر ال خيلو من صديقية ،كما أن أاب بكر ال
خيلو من حتديث .وقد وقع له هذا الغلط هنا ،من تتبعه األلفاظ دون املعاين ،كما
هو دأبه .كل هذا يريد أن يدحض به الكشف ،الذي مل يشم له رائحة؛ حىت ال
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تتنغص عليه الربوبية الكامنة يف نفسه! ..وهيهات! ..فإنه ال ينفع األعمى ،إنكار
وجود الشمس ،يف التغطية على نقصه!..
مث يقول يف أمر االستغاثة[ :فكانوا يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم،
يتوسلون بدعائه وشفاعته هلم ،كما يتوسل به الناس يوم القيامة ويستشفعون به
إىل رهبم ،فيأذن هللا له يف الشفاعة فيشفع هلم:153].
وهو يفرق هنا بني كون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حيا وكونه ميتا؛
وينسى أن لنبينا خصوصية ليست ألحد من األنبياء ،من جهة حقيقته اليت هي
الواسطة بني احلق واخللق أمجعني؛ جتعلنا نرجع إليه على كل حال ،ويف كل وقت
وحني ،كما يرجع إليه كل شيء .وهذه اخلصوصية ،هي اليت أغنتنا عن بعث نيب
بعده صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن العادة جرت ببعث األنبياء بعد اندراس الشرائع
وحلول أزمنة الفرتات .فإن قلت :فإن شريعته ،مل تندرس حىت يتطلب ذلك مبعث
نيب بعده صلى هللا عليه وآله وسلم! قلنا :فذلك أيضا للخصوصية اليت ذكرَن؛ مما
يفيد كون أمته بعد موته ،ك أمته قبله .وهذا ال يكون إال إذا كان النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم ،ال ينقص املوت من مدده ألمته شيئا .أما ابن تيمية ،فإنه ينظر إىل النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،كآحاد الناس .ويظن أن بقاء الدين علينا ،من متسكنا
حنن به (يف الزعم) ،ومن حرصنا على ذلك ؛ وال يعلم أننا ما عرفنا هللا من البدء إال
منه صلى هللا عليه وآله وسلم .وقولنا هذا يشمل األنبياء السابقني عليهم السالم،
الذين أطلعهم هللا على خصوصيته صلى هللا عليه وآله وسلم؛ حىت دعا أحدهم
ث
ببعثته ،لعلمه ابلرُحة اخلاصة املندرجة فيها؛ فقال إبراهيم عليه السالمَ { :ربـَّنَا َوابْـ َع ْ
ك ويـعلِّّمهم الْ ِّكتَاب و ِّْ
فِّ ِّيهم رس ًوال ِّمْنـهم يـْتـلُو علَي ِّهم ِّ
ت
ْمةَ َويـَُزّكِّ ِّيه ْم إِّن َ
َّك أَنْ َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ْ َُ
احلك َ
َ َ
آايت َ َ ُ َ ُ ُ ُ
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الْع ِّزيز ْ ِّ
يم} [البقرة .]129 :ومتىن موسى عليه السالم أن يكون من أمته؛ يعين
َ ُ
احلَك ُ
أمته اخلاص ة ،ألن نسبته إىل األمة العامة اثبت من الوجه اخلاص ،وال بد .وعلى
هذا ،فمعاملة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال ختتلف يف شيء عما كانت عليه
قبل موته ،إال عند من كان حمجواب كثيف الطبع ضعيف العقل واإلميان.
وأما معرفة ابن تيمية ابهلل ،فهي معرفة عقلية ،ال يُعتد هبا عند أهل الدين.
والتفريق الذي يفرق فيه بني هللا ورسوله يف املعاملة ،هو من شرك العامة عندَن؛ ألنه
من شرك التوجه ،ال من اختالف املرتبة فحسب.
مث يقول[ :فلفظ الشرع قد صار له يف عرف الناس "ثالثة معان" الشرع
املنزل ،والشرع املؤول ،والشرع املبدل .فأما الشرع املنزل :فهو ما ثبت عن
الرسول من الكتاب والسنة؛ وهذا الشرع جيب على األولني واآلخرين اتباعه
وأفضل أولياء هللا أكملهم اتباعا له .ومن مل يلتزم هذا الشرع ،أو طعن فيه أو
جوز ألحد اخلروج عنه ،فإنه يستتاب؛ فإن اتب وإال قتل .وأما املؤول فهو ما
اجتهد فيه العلماء من األحكام ،فهذا من قلد فيه إماما من األئمة ،ساغ ذلك
له .وال جيب على الناس التزام قول إمام معني .وأما الشرع املبدل ،فهو
األحاديث املكذوبة ،والتفاسري املقلوبة ،والبدع املضلة ،اليت أدخلت يف الشرع
وليست منه ،واحلكم بغري ما أنزل هللا:154].
هذا أيضا من الكالم املكرر .وهذا التقسيم جيد؛ لكن يبقى السؤال :هل ابن
تيمية وغريه من املتومهني ،على علم اتم ابلشرع املنزل؛ حىت يكون كل ما خرج عن
علمهم من الشرع املبدل؟! ..الظاهر من كالمه ،أنه يعتقد يف نفسه متام العلم (وهو
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غري الكمال)؛ وإال ما كان يفيت يف كل صغرية وكبرية ،مما حييط به كمسائل الفقه
املعتادة ،ومما ال حييط به كأحوال األولياء وعلومهم .نسأل هللا العافية!
مث يقول [ :ومن خرج عن الشرع الذي بعث هللا به حممدا صلى هللا عليه
وسلم ،ظاان أنه متبع للحقيقة ،فإنه مضاه للمشركني املكذبني للرسل:155].
ينبغي علينا أن ال ننسى أن العلم ابلشرع نسيب؛ خصوصا إن ُوجد الفقيه يف
حضرة الرابنيني .وليذكر املرء قصة اخلضر مع موسى ،حىت ال يقطع بكفر أحد أو
أعجل منه إىل التكفري؛ بل لقد
فسوقه ،ما دام جيد متسعا له .أما ابن تيمية فال
َ
سبق غريه يف وضع القواعد للتكفري ،الذي ركبه قوم بعده ،فزادوا من التوسع فيه كما
نرى .وكل كالمه ،وإن كان عاما يف لفظه ،فإنه ال يقصد منه إال األولياء .لقد نذر
يعرض بذلك نفسه للحرب
نفسه حملاربتهم ،والتنقيص منهم ،يف كل كالم؛ ونسي أنه ّ

من هللا تعاىل ،كما ذكر ذلك هو سابقا عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف
احلديث القدسي« :من َع َادى ِّيل ولِّيًّا فَـ َق ْد آذَنْـتُهُ ِّاب ْحلر ِّ
ب» .156وحنن نشهد هللا أن
َْ
َْ
َ
ابن تيمية قد عادى األولياء قاطبة .وحىت أولئك الذين يستثنيهم من غمزه كاجلنيد
وغريه ،فإمنا يفعل ذلك لتلبيس حاله على العوام؛ حىت ال يتفطنوا إىل خبثه! ..وكيف
ِّ
ِّ
املكمل!..
ال يقع يف األولياء ،من يتنقص سيدهم صلى هللا عليه وآله وسلم ،الكامل ّ
مث يقول[ :واألمر ابملعروف ،وهو احلق الذي بعث هللا به رسوله؛ والنهي
عن املنكر ،وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور؛ (بل) هو من أعظم
الواجبات وأفضل الطاعات؛ بل هو طريق أئمة الدين ومشايخ الدين نقتدي هبم
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ِّ
اخلَ ِّْري وأيْمرو َن ِّابلْمعر ِّ
ِّ
وف
فيه .قال هللا تعاىلَ :
َ ُْ
{ولْتَ ُك ْن م ْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إ َىل ْ َ َ ُ ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْف ِّل ُحو َن} [آل عمران .]104 :وهذه اآلية
َويَـ ْنـ َه ْو َن َع ِّن ال ُْم ْن َك ِّر َوأُولَئِّ َ
هبا استدل املستدلون على أن شيوخ الدين يقتدى هبم يف الدين .فمن مل أيمر

ابملعروف ،وينه عن املنكر ،مل يكن من شيوخ الدين ،وال ممن يقتدى به:157].
ينسى أن من ينكر عليهم من أئمة الطريق هم ْأوىل ممن يعتقد هو إمامتهم
ابالقتداء .وهو وأمثاله يف حاجة إليهم ،ليأمروهم مبا ال يعلمون من املعروف،
وينهوهم عما ال يعلمون من املنكر .ولو أنه اقتدى أبحد أئمة زمانه ،ملا وقع يف هذه
الشناعات اليت ال تليق بطلبة العلم ،فأحرى مبن يعد نفسه إماما ،أو يعده كذلك من
ال مييّزون من العامة .وتقدمي أهل هللا إمنا هو لكوهنم رابنيني ،خبالف ابن تيمية الذي
هو من عامة األحبار (الفقهاء) .وقد قال هللا تعاىل{ :لَوَال يـْنـهاهم َّ ِّ
َحبَ ُار
الرَّابنيُّو َن َو ْاأل ْ
ْ َ َ ُُ
الس ْح َ ِّ
َع ْن قَـ ْوِّهلِّم ِّْ
صنَـعُو َن} [املائدة .]63 :فتقدمي
اإل ْمثَ َوأَ ْكلِّ ِّه ُم ُّ
س َما َكانُوا يَ ْ
ُ
ت لَبْئ َ
الرابنيني على األحبار يف الذكر احلكيم ،هو تقدمي مرتبة؛ ليُحفظ الرتتيب اإلهلي
علما وعمال .بل إن األحبار ملزمون حبكم الشرع -إن هم فقهوا حقا -أن يتبعوا
الرابنيني .وهذا من الشرع املنزل الذي جيهله ابن تيمية ،وال يشعر أنه جيهله.
مث يقول[ :وال حيتاج اإلنسان يف ذلك أن ينتسب إىل شيخ معني؛ كل من
أفاد غريه إفادة دينية ه و شيخه فيها؛ وكل ميت وصل إىل اإلنسان من أقواله
وأعماله وآاثره ما انتفع به يف دينه ،فهو شيخه من هذه اجلهة؛ فسلف األمة
شيوخ اخللفاء قران بعد قرن؛ وليس ألحد أن ينتسب إىل شيخ يوايل على متابعته
ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوايل كل من كان من أهل اإلميان ،ومن عرف
منه التقوى من مجيع الشيوخ وغريهم؛ وال خيص أحدا مبزيد مواالة إال إذا ظهر
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له مزيد إميانه وتقواه؛ فيقدم من قدم هللا تعاىل ورسوله عليه ،ويفضل من فضله
هللا ورسوله:158].
يصدق على شيخ الظاهر (الفقيه)؛ أما شيخ الباطن (املريب
هذا الكالم ُ
الرابين) ،فأحكامه جيهلها ابن تيمية؛ وما كان ينبغي له الكالم عنها .وذلك ألن
شيخ الباطن حكمه فرعٌ عن حكم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .فكما ال جيوز
ملؤمن اتباع رسولني ،فكذلك ال جيوز له اتباع شيخني ،إال يف أحوال خمصوصة؛ منها
عموم النور يف الناس ،كما كان األمر زمن التابعني ،أصحاب القرن األول وبداية
الثاين؛ ومنها نقص شيوخ الرتبية يف أنفسهم ،كما ذكر هذا الشيخ الشعراين .والتزام
شيخ واحد من حيث اإلسالك ،هو من آاثر حقيقة التوحيد لدى املريد .فإن قال
قائل :فبنو إسرائيل اتبعوا موسى وهارون ومها اثنان؟! قلنا :إن رسالة موسى وهارون
رسالة واحدة ،هي ابألصالة ملوسى؛ وأما هارون فكان وزيرا له فيها ،مع ثبوت نبوته؛
مبعىن أنه أول األتباع ملوسى عليهما السالم مجيعا .وأما عدم اختاذ الصحابة والتابعني
الشيخ بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،فلقرهبم من زمن النبوة .فهم كانوا ال
يزالون حتت حكمها وأتثريها من غري واسطة ،وإن أفاد بعضهم بعضا أو استفاد.
وأما مع طول العهد ابلنبوة ،فإن الناس احتاجوا إىل من يربطهم بنور النبوة ،فيكون
خادما لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إبذنه يف ذلك الربط .فهذا هو الشيخ.
ومن ينفر من شيخ هذه صفته ،فما هو إال خمذول وحمروم ،خيشى على نفسه سوء
اخلامتة.
مث يقول[ :كما يقول بعضهم :إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فالن
فإنك جتده؛ أو توجه إىل ضرحيه خطوات ،وانده اي شيخ! يقض حاجتك .وهذا
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غلط ال حيل فعله ،وإن كان من هؤالء الداعني لغري هللا ،من يرى صورة املدعو
أحياان ،فذلك شيطان متثل له:159].
أوال :قلنا سابقا إن من الشفاعة ما يكون يف الدنيا قبل اآلخرة .اثنيا :ما كل
صورة تظهر للشخص هي صورة شيطان .نعم ،قد تكون صورة شيطان ،وقد تكون
صورة روحانية للويل املذكور ،أو صورة مللك من املالئكة؛ وهذا حبسب حال الرائي
واملرئي معا .فإن كان الرائي من أهل النور ،فإن الشيطان ال يتسلط عليه .وقد قال
ِّ َّ ِّ ِّ
ك ِّم َن
ك َعلَْي ِّه ْم ُس ْلطَا ٌن إَِّّال َم ِّن اتـَّبَـ َع َ
س لَ َ
هللا عن هذه الطائفة{ :إن عبَادي لَْي َ
الْغَ ِّ
ين} [احلجر . ]42 :وأما إن كان من أهل التخليط ،فإنه ال يسلم من تالعب
او َ

الشيطان بومهه؛ فيخيل له أنه يرى األولياء ويكلمهم .وقد رأينا من هؤالء أشخاصا،
نذكر منهم واحدا يف املغرب ،أخِبَن أن أشخاصا بعينهم أيتونه؛ فأخِبَنه أهنم
شياطني؛ وأنه لن يقبل كالمنا بسبب وقوعه حتت سلطاهنم .فأقرَن على ما قلنا له،
وأخِبَن أنه يرى كالمنا ،ال يستحق أن يُلتفت إليه .ومنهم شخص لقيناه يف دمشق،
فأخِبَن أنه يرى أشخاص األولياء وتقع له خوارق حسية؛ فأخِبَنه أن أولئك
شياطني يتالعبون به .فلم يعجبه كالمنا؛ خصوصا وأنه زعم أن الشيخ حممد البوطي
والشيخ رجب ديب قد أقراه على ما يرى.
وقد أخِب أهل هللا أن احلوائج ال تقضى على يد األولياء األموات (إبذن هللا)
كما تظن العامة ،وإمنا تقضى على يد غوث الزمان الذي يكون له التصرف يف
زمانه ،بشفاعة األولياء األموات .وهذا مما ينبغي أن يراعيه أهل العلم يف هذه
املسألة .وأما من يقول إن احلوائج ال يقضيها إال هللا؛ فنقول له هذا ،ال حيتاج منا إىل
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كالم؛ ونسبة الفعل منا إىل الغوث هي كنسبة سائر األفعال إىل املظاهر اخللقية .فإذا
قتل علي خالدا ،فإننا ال نعتقد أن القتل من علي إال جمازا؛ ألن األفعال كلها هلل من
منظور التوحيد .لكن الفرق يكون بني من له هذه املرتبة من التوحيد شهودا ،وبني
من يعتقدها اعتقادا جمردا ،ويظن أنه من أهلها .وهذا من أسباب اخلالف الواقع يف
هذه املسائل.
وأما إنكار نفع الشيخ للمريد مطلقا ،كما يفعل ابن تيمية ،فهو هدم للدين
عندَن؛ وحتريف له عن أصله .وما أصاب األمة من اهلوان يف هذا الزمان ما أصاهبا،
إال من وراء التنكر للرابنيني ،أو من وراء ادعاء الرابنية ابلباطل .فكال األمرين
مذموم ،ملن أراد اإلنصاف.
مث يقول[ :وأما الذين يتوكلون على فالن ،ليشفع هلم من دون هللا تعاىل؛
ويتعلقون بفالن؛ فهؤالء من جنس املشركني الذين اختذوا شفعاء من دون هللا
تعاىل:160].
هذا الكالم غلط من حيث ما هو يريد جعله قاعدة؛ ألن سليم العقيدة ال
يعتقد أن الشفيع يكون "من دون هللا" ،بل يعتقد أن شفاعته ابهلل وإبذنه سبحانه.
وبني األمرين فرقان ّبني .وابن تيمية هنا ،متحامل مغرض ،يريد أن يُفضي احلكم به
إىل الشرك سريعا؛ واألصل أن ال ُحيكم ابلشرك على أحد ،إال بثبوت أركانه .نعين أن

التوحيد أقرب إىل الناس من الشرك ألنه األصل؛ والشرك أمر عرضي ،ال يبلغ قوته
أبدا .فالتوحيد والشرك وإن استواي عقال ،من حيث كوهنما حالني ،إال أنه ال مسوغ
للمقارنة بينهما من حيث السند الوجودي ،الذي تكون الفطرة أحد مظاهره.
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وهذا احلكم من ابن تيمية ،الذي يتبع فيه هواه ،قد زاد من اتساع الفنت لدى
األمة؛ حىت صار بعضها يك ّفر بعضا .وهذا الفعل من ابن تيمية ،ال يكون من
صحيح الدين أبدا؛ وإمنا هو من وحي الشياطني .هو يتوهم أنه بتحذيره من اتباع
الشياطني كالما ،وابلعمل بوحيهم فعال ،سيخفى أمره عن أهل النور! ..وهيهات..
إذا كان الشيطان نفسه ،ال يقوى على االقرتاب منهم ،فهل سيقوى على ذلك من
هو من أتباعه؟! ..هذا ال يكون!
مث يقول[ :واملؤمنون أشد حبا هلل :فال يعبدون إال هللا وحده؛ وال جيعلون
معه شيئا حيبونه كمحبته ،ال أنبيائه وال غريهم؛ بل أحبوا ما أحبه مبحبتهم هلل؛
وأخلصوا دينهم هلل ،وعلموا أن أحدا ال يشفع هلم إال إبذن هللا؛ فأحبوا عبد هللا
ورسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم حلب هللا ،وعلموا أنه عبد هللا املبلغ عن هللا،
فأطاعوه فيما أمر ،وصدقوه فيما أخرب؛ ومل يرجوا إال هللا ،ومل خيافوا إال هللا ،ومل
يسألوا إال هللا .وشفاعته ملن يشفع له ،هو إبذن هللا؛ فال ينفع رجاؤان للشفيع وال
خمافتنا له؛ وإمنا ينفع توحيدان ،وإخالصنا هلل ،وتوكلنا عليه .فهو الذي أيذن
للشفيع .فعلى املسلم أن يفرق بني حمبة املؤمنني ودينهم ،وحمبة النصارى
واملشركني ودينهم ،ويتبع أهل التوحيد واإلميان .وخيرج عن مشاهبة املشركني
وعبدة الصلبان:161].
هذا الكالم ،ظاهره حق ،واملعىن املقصود منه ،من صنف التوحيد العام الذي
{وَما يـُ ْؤِّم ُن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ِّاب ََّّللِّ إَِّّال َوُه ْم
ال خيلو من شرك .وصاحبه ،كما قال هللاَ :
ُم ْش ِّرُكو َن} [يوسف .]106 :وما يزعمه ابن تيمية من حمبة الشيء هلل ،هو كالم
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نظري ال صلة له بواقع الناس لو أمعنوا النظر؛ إال قليال .فمن حيب ابنه مثال :فهل
حمبته له من حمبة هللا نفسها ،حىت تكون فرعا عنها ،وحىت نكون إبزاء توحيد احملبة؟
أم أهنا حمبة مع حمبة هللا؟ ..وهل يف مستطاع كل أحد متييز احملبتني ،أم هو تغليب
ظن؟ ..لذلك ،فما كل ادعاء للتوحيد هو توحيد .وال يكفي أن يستدل املرء ابآلية
أو احلديث ،ليدل ذلك على أنه موافق ملا يستدل به ابحلال .وهذا ابب واسع من
املطابقة ،يكاد ال ينحصر.
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الرد على رده على الشاذيل
وعلمك حسيبَّ .
السن َة أن يُقال
فإن ُّ
يقول ابن تيمية[ :املوضع األول :قوله ُ
َّ ِّ
حسيب هللاَّ ،
َّاس إِّ َّن
ين قَ َ
واّلِلُ حسيب ،وحنو ذلك ..كما قال تعاىل{ :الذ َ
ال َهلُ ُم الن ُ
َ
ِّ
ِّ
النَّاس قَ ْد َمجَعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َش ْو ُه ْم فَـ َز َ ِّ
يل}
َ
اد ُه ْم إميَ ًاان َوقَالُوا َح ْسبُـنَا ا َّّلِلُ َون ْع َم ال َْوك ُ
آات ُه ُم َّ
اّلِلُ َوَر ُسولُهُ َوقَالُوا
[آل عمران  .]173وقال تعاىلَ { :ولَ ْو أ ََّهنُ ْم َر ُ
ضوا َما َ
اّلِلُ َسيُـ ْؤتِّينَا َّ
َح ْسبُـنَا َّ
ض ِّل ِّه َوَر ُسولُهُ} [التوبة  . ]59ويف صحيح البخاري
اّلِلُ ِّم ْن فَ ْ
ِّ
ُلقي يف النار،
عن ابن عباس يف قوله َح ْسيب هللا ون ْعم الوكيل؛ قاهلا إبراهيم حني أ َ
ال َهلُم الن ِّ
ش ْو ُه ْم} [آل
َّاس قَ ْد َمجَعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
َّاس إ َّن الن َ
ُ
وقاهلا حممد حني {قَ َ ُ
ك َّ
ك ِّم َن
اّلِلُ َوَم ِّن اتَّـبَـ َع َ
َّيب َح ْسبُ َ
عمران  . ]173وقال تعاىلَ { :اي أَيُّـ َها النِّ ُّ
ِّ
وحسب من اتبعك من املؤمنني .ومن
ني} [األنفال ]64؛ أي هللا َح ْسبُك
ال ُْم ْؤمنِّ َ
ُ
عظيما .واحلَ ْسب
ظن أن املعىن أن هللا ومن اتبعك حسبك ،فقد غَلِّط غلطًا
َّ
ً
س َّ
اّلِلُ بِّ َكاف َع ْب َدهُ} [الزمر ]36
الكايف؛ فاهلل هو كايف عبده كما قال{ :أَلَْي َ
:162].

آفة ابن تيمية هنا هي فهمه للمعىن املركب ،دون املعىن البسيط من الكالم.
ونعين ابملعىن املركب ،معاين األلفاظ جمموعة إىل بعضها .وهذا املعىن وجه من وجوه
فهم اللغة؛ لكنه مشرتك؛ أي عام .أما املعىن البسيط ،فنعين به املعىن املستخلص من
جمموع األلفاظ ،وهذا مقصور على اخلواص .ومثاهلما يف احلس داللة رمز املاء يف
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الكيمياء والذي هوH2O :؛ فهو يعين من حيث الرتكيب :اهليدروجني
واألوكسجني؛ لكن من حيث البساطة ،فهو يعين املاء ،الذي هو شيء اثلث غري
اهليدروجني واألوكسجني .فابن تيمية يفهم معىن "علمك" ،ومعىن "حسيب"؛ وال
يدرك معىن "علمك حسيب"؛ مما يدل على أنه أجنيب عن املعاين .واملعاين هنا ،يُقصد
منها أرواح الكلمات اإلهلية ،واليت هي تنزل احلقائق يف املرتبة الثانية .والشاذيل رضي
هللا عنه ،ملا دل على اكتفائه بعلم هللا ،فهو يعين أن العلم قد أحاط جبميع املعلومات
اليت منها هو نفسه ،وما يتعلق به من أعراض .وداللته على العلم ،حسم للتعلق بغري
احلق على مرتبتني:
األوىل :مرتبة املريدين؛ وفيها يكتفي املريد بعلم هللا ،عن توهم احتمال وقوع غري ما
هو مذكور فيه .وهذا جيمع مهه وحيفظ قلبه من شرك االحتماالت؛ هذا من حيث
العلم .أما من حيث احلال :فإن املريد قد ميتنع منه السؤال هلل يف مرحلة من مراحل
الطريق ،عند حتقق تعلقه بصفة العلم .فيكتفي بعلم هللا عن سؤاله .وهذا حال ال
يعلمه إال من ذاقه .والسبب أن أغلب من يدعو هللا ،يكون غافال عن عدم وجود
احتماالت عدة فيما يتعلق ابملسؤول فيه؛ بل هو يدعو أن يرجح هللا له احتماال
مالئما له ،دون غريه .وهذا علم صحيح؛ لكنه ال يتعلق ابلعلم ،وإمنا هو من توابع
املشيئة .والسائل -إن كان من العامة -ال خِب له عن معىن املشيئة؛ فإن َعلِّمها ،فهو
ال يعلم ترتيبها ابلنسبة إىل العلم؛ وهل هي سابقة له ،أم الحقة عليه.
الثانية :وهي مرتبة الواصلني؛ واكتفاء الواصل ابلعلم هنا ،يكون اكتفاء منه (أي من
نفسه) على وجه التحقق .فما َعلِّ َمه من نفسهَ ،علِّم أنه هو احلق؛ وما مل يعلمه ،علم
أنه الباطل .وقولنا احلق والباطل نعين به هنا الوجود والعدم خصوصا .هذا يعين أن
العارف ،ال وجود لالحتماالت لديه؛ وإمنا هو علم حق ذو وجه واحد ال تبديل فيه؛
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إال من جهة املشيئة كما سبق أن ذكرَن .وهذا ابب آخر .فإن ظهر من العارف غري
هذا ،فهو من مرتبة أخرى عنده ،ال من مرتبة حتققه .وقد ذكر هللا هذين الصنفني
ت و ِّعْن َده أ ُُّم الْ ِّكتَ ِّ
اب} [الرعد:
من العلم ،يف قوله سبحانه{ :ميَْ ُحو َّ
اَّللُ َما يَ َشاءُ َويـُثْبِّ ُ َ ُ
 .]39فما ميحوه هللا من العلم ،فهو االحتماالت اليت هي خالف الثابت؛ وما يُثبته،
فهو ما شاءه سبحانه .وأم الكتاب ،جامعة للعلمني ،لظهورها ابلصفتني :احملو
والثبات .والشاذيل ،ال شك أنه من كبار أئمة الطريق ،ومن خواص أهل هللا؛ لذلك
فإنه ال يليق به إال وجه اإلثبات .وكيف ال يكتفي من كان مثله مبا أطلعه هللا عليه
من علمه .وأما ابن تيمية ،فهو من العوام املخذولني؛ ال يزال يتخبط يف االحتماالت
املتومهة لديه؛ لذلك هو يفرق بني هللا (احلق) ،وبني صفة العلم يف الكفاية.
وحتقيق هذا ،أن هللا جامع جلميع معاين األمساء ،اليت منها "العليم" .وكفاية هللا
اليت يتكلم ابن تيمية عنها ،هي كفاية من كل وجه امسي هلل .نعين أنه سبحانه الكايف
من حيث القدرة ،وهو الكايف من حيث العلم ،وهو الكايف من حيث العزة،
وهكذا ...؛ فيكون ابن تيمية قد احنجب ابملعىن الكلي (العام) عن املعاين اجلزئية.
وهذا ال يكون إال للعوام ،الذين يعلمون اجململ ،دون املفصل.
جمرد العلم فليس بكاف للعباد؛ فإن هللا يعلم األشياء على
مث يقول[ :وأما َّ

ما هي عليه؛ يعلم املؤمن مؤمنا والكافر كافرا ،والغين غنيا والفقري فقريا؛ فمجرد
علمه إن مل يقرتن به إرادته لإلحسان إىل عبده ،ليفعل ذلك بقدرته ،مل حيصل
مين حبصول النعم واندفاع النِّ َقم
للعبد نعمة ،ومل يندفع عنه نقمة .فهو سبحانه ُّ
ولكن قائل هذه الكلمة أخذها من أثر إسرائيلي ال أصل
بعلمه وقدرته ورمحتهَّ .

ض إلبراهيم اخلليل مل ـا أُلْقي يف املنجنيق فقال:
له وهو ما يـُ ْرَوى أن جربيل َع َر َ
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هل لك من حاجة؟ فقالَّ :أما إليك فال؛ فقالَ :س ْل؛ فقال :حسيب من سؤايل،

علمه حبايل:163].

هو غفل عن كون النعيم والعذاب ،اللذين مها من توابع السعادة والشقاء ،قد
عز
أحاط العلم هبما أيضا ،كما أحاط بكل شيء .وقد جاء يف احلديث« :إِّ َّن َّ
اَّللَ َّ
ضغَةٌ! فَِّإذَا أ ََر َاد
وج َّل َوَّك َل ِّاب َّلرِّح ِّم َملَ ًكا يَـ ُق ُ
ب ُم ْ
ب َعلَ َقةٌ! َاي َر ِّّ
ب نُطْ َفةٌ! َاي َر ِّّ
ولَ :اي َر ِّّ
َ
أَ ْن يـ ْق ِّ
ال :أَذَ َكٌر أ َْم أُنْـثَى؟ َش ِّقي أ َْم َسعِّي ٌد؟ فَ َما ِّّ
ب
ض َي َخ ْل َقهُ ،قَ َ
الرْز ُق َو ْاأل َ
َ
َج ُل؟ فَـيُكْتَ ُ
ِّ ِّ ِّ 164
ِّيف بَطْن أ ُّمه»  .فإذا مل يكن هذا من حضرة العلم ،فكيف تكون سعادة أو شقاء،
من غري ظهور للعمل بعد؟! .ومثل الشاذيل وابن تيمية هنا ،كمن ينظر إىل العلم
الذي أوتيه امللك املوكل ابخللق؛ ومن ينتظر أن يولد املولود ويبلغ فيكلّف ،مث ينظر
إىل عمله فيزنه مبيزان الشرع؛ مث هو بعد ذلك ال يتمكن من اجلزم من سعادته
وشقاوته؛ إال إن أطلعه هللا على حاله عند موته .وأن له ذلك! ..لذلك الفرق بني
الرجلني ،هو من الفرق بني مرتبتيهما؛ وليس فرقا بني مصيب وخمطئ ،كما يريد ابن
تيمية أن يُصور املسألة.
مث يقول [ :مث إن هذا األثر يقتضي أن إبراهيم اكتفى بعلم الرب عن
اكتفاء بعلم ا ِّ
لرب حباله.
سؤاله ،وهذا يقتضي أن العب َد ال يسوغ له الدعاء،
ً

وهذا خالف ما حكاه هللا عن إبراهيم ،وخالف ما اتفقت عليه األنبياء .قال هللا
ب اجعل ه َذا بـلَ ًدا ِّ
تعاىل{ :وإِّ ْذ قَ َ ِّ ِّ
آمنًا وارُز ْق أ َْهلَهُ ِّمن الثَّمر ِّ
ات َم ْن
َْ
يم َر ِّ ْ َ ْ َ َ
َ
َ ََ
ال إبْـ َراه ُ
آمن ِّم ْنـهم ِّاب َِّّ
وال ِّم ْنـ ُه ْم} [البقرة
ث فِّ ِّيه ْم َر ُس ً
ّلِل َوالْيَـ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر} إىل قولهَ { :ربـَّنَا َوابْـ َع ْ
ََ ُْ
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 ]129-126فهذه دعوة متعددة من إبراهيم؛ وأدعية إبراهيم يف القرآن
كثرية:165].
هو هنا يقيس احلال ابلعلم؛ وهذا ال يصح .وكثري من أهل العلم (الفقه)
يقعون يف هذه اآلفة .والسبب هو أهنم ال علم هلم ابألحوال ،وإن كانوا يذوقون
بعضها .ويتومهون أن احلال ،ال حكم له خارج احلكم العام (العلم)؛ بينما احلال له
علم ختصيصي للحكم العام؛ وإال ما كان يصح تنزيل األحكام على األحوال
املختلفة من الشخص نفسه ،أو من خمتلف األشخاص .وهذا مما ال يُنكره من له
أدن فقه؛ فكيف ال يتنبهون إليه؟! ..وعلى قدر إمهال أحكام احلال عند الفقهاء،
يكون النقص يف الفقه الذي هو حكم الشرع فيما يتعلق ابلظاهر وابلباطن .لكن
الغفلة وغلبة هيمنة احلس على اإلدراك ،جعلت الفقه (ابالصطالح) يكاد ينحصر
يف أحكام الظاهر ،ومن وجهها العام (القاعدة) فحسب .وهذا خلل يف الدين كبري.
نعين من هذا ،أن العبد وإن كان يعلم ضرورة الدعاء ،فإن احلال قد مينعه؛ وال يكون
آمثا وال متكِبا على هللا ،كما قد يفهم من ال علم له .وما يتعلّق ابحلال ،فإنه ال
يكون دائما ،كما يدل على ذلك اللفظ .وهذا يعين أن األصل الذي يُرجع إليه ،هو
الدعاء.
مث يقول[ :واحلكاية اليت تُـ ْروى عن بعض الشيوخ ،أن سائالً قال له :تنزل
يب الفاقة فأسأل .قال تُ َذكِّر انسيا أو تُـع ِّلم جاهالً؟ قال :فأجلِّس ِّ
وأنتظر .قال
َ
ً
ُ
التجربة عندان شك! قال :فما احليلة؟ قال :ترك احليلة .إما أهنا َك ِّذب من الناقل
اسأَلُوا َّ
ض ِّل ِّه} [النساء ]32
اّلِلَ ِّم ْن فَ ْ
أو خطأ من القائل؛ وإال فقد قال تعاىلَ { :و ْ
ال َربُّ ُك ُم
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً} [األعراف  ،]55وقال تعاىلَ { :وقَ َ
وقال{ :ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
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ِّ
اّلِل ُخمِّْل ِّ
ا ْدعُ ِّوين أ ْ ِّ
ين}
صَ
ب لَ ُك ْم} [غافر  ،]60وقال{ :فَا ْدعُوا ََّ
َستَج ْ
ني لَهُ الد َ
[غافر :166]]14
أما احلكاية ،فهي تنبيه من القائل ملن له أهلية التلقي ،كما ينبه شيخ السلوك
مريده .والكالم كله صحيح .وأما حكم ابن تيمية عليها أهنا كذب أو خطأ،
فلقصور فهمه عن إدراك أن القائل ُمعلِّّم لذي استعداد ،وليس مفتيا للعامة من
العباد .وبني األمرين فرق ،ملن كان ذا عقل .وما كل علم ينفع شيوعه يف الناس!..
وهذا العلم أيضا ،يدخل يف ابب علم احلال ،ال العلم مطلقا.
مث يستدل بقوله[ :ويف الرتمذي «من مل ِّ
ب عليه»] :املقصود
يسأل هللاَ يَـغْ َ
ض ْ

وتوُّه َم استغناء ،ال حاال؛ ألن صاحب احلال
من احلديث :من مل يسأل هللا غفلة َ
يكون من خواص العباد ،فكيف يغضب هللا على من اختصه؟!..

إعالم جاهل وال تذكري غافل؛ بل فيه إميان
مث يقول[ :وليس يف الدعاء
ُ
وإخالصه له ،وذُلُّه وخشوعه له؛ وهذا حتقيق
العبد بقدرة هللا ورمحته،
ُ

التوحيد:167].

هذا اعرتاض فقيه على من هو أفقه منه ،وهو من اجلهل .واإلميان الذي يذكره
ابن تيمية ،فوقه اليقني والشهود والكشف .والتوحيد الذي يعلل قوله به ،هو من
توحيد العامة؛ ويبقى فوق ذلك من التوحيد ما ال خِب البن تيمية عنه.
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ني خطأ من
مث يقول[ :وقد بُ ِّس َ
ط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع وبُِّ َ

مضرة؛ بل هو تعبُّ ٌد َْحمض .وما يذكرونه
قال إن الدعاء ال جيلب منفعةً ،وال يدفع َّ
ك عندان ،فقد َّاهتمتنا؛ وإن سألتنا ما ليس
من احلديث اإلهلي« :إن سألْتَنا ما لَ َ
أت علينا ».فهذا من األحاديث املكذوبة على هللا]:168
لك عندان ،فقد اجرت َ

ُّعاءُ ُم ُّخ الْعِّبَا َدةِّ»169؛ ومخ
نعم ،الدعاء تعبد؛ وقد ورد يف احلديث« :الد َ
الشيء لبه وحقيقته .وحقيقة الدعاء الظهور ابلذل واالفتقار بني يدي امللك اجلبار؛
البني
وليست جلب ما مل جير به القضاء ،أو دفع ما جرى به؛ فإن ذلك من اجلهل ّ

والغفلة العظيمة .لكن رغم هذا ،فإن للدعاء أصال يف احلقائق ،هو سؤال االستعداد.
وسؤال االستعداد شأن ذات ،لذلك هو جماب دائما من كل العباد ،مؤمنهم
وكافرهم ،عامهم وخاصهم .وإجابته ،ال ختالف ما هو اثبت يف العلم .وأما العامة،
اجلاهلون ابحلقائق ،من أمثال ابن تيمية ومن تبعه؛ فإن هلم أجر الدعاء ،بسبب
ائتمارهم أبمر هللا فيه؛ إن مل خيلطوا دعاءهم بسوء أدب أو معصية .وأما اخلواص
فلهم األجر مثلما هو لغريهم أو أكثر ،وهلم النور يف الدعاء .وشتان ما بني املنزلتني!
ني أن الصواب الذي
مث يقول[ :وكذلك خطأ من قال هو عالمة وأمارة؛ وبُِّ َ

اتفق عليه سلف األمة أن الدعاء من أعظم األسباب يف حصول املطلوب ،ودفع
الناس َّ
النفس
سأل خل َقه؛ فإن
جرب
أن من مل يكن سائالً هلل َ
املرهوب؛ وقد َّ
ُ
َ
مضطرة إىل من ُحيَ ِّ
صل هلا ما ينفعها ويدفع عنها ما يضرها .فإن مل تطلب ذلك

من هللا ،طلبته من غريه؛ وهلذا يُوجد من حيض على ترك دعاء هللا ،وميدح من
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يفعله سائالً للخلق؛ فريغبون عن دعاء اخلالق ،ويدعون املخلوقني .وهذه حال
املشركني:170].

هو ال يفرق بني الدعاء من وراء احلجاب ،ودعاء أويل األلباب .ويسيء الظن
مبن قال ما ال يعقل هو معناه .ولو عمل الناس هبذه القاعدة لكفروا؛ ألن أغلب ما
جاء به الوحي غري مدرك للعموم ،وال أيخذه آخذ إال ابإلميان .مث هو ال يوضح:
هل جيلب الدعاء أو يدفع ،غري ما هو يف العلم ،أم ال؟ ألن الكالم يف الدعاء من
غري متحيص متعلَّ ِّقه ،نقص يف التناول.
مث إن النفس اليت يتكلم عنها ابن تيمية ،يف حتصيل منافعها ،ودفع مضارها،
قد ختلص الشاذيل وأمثاله منها .فبان أن فهم ابن تيمية شاط ،ال ينفع يف إدراك
املعىن الذي يتكلم فيه أهل هللا.
نسألك العصم َة يف احلركات والكلمات،
مث يقول[ :املوضع الثاين :قوله
َ
واإلرادات واخلَطَرات ،من الشكوك والظنون واألوهام الساترة للقلوب عن

علمك حسيب ،فمن اكتفى
مطالعة الغيوب .فهذا الدعاء ينايف حال من يقول ُ
ابلعلم مل يسأل:171].
هذا دليل على جهله بكالم الشاذيل ومن هو من طبقته .فهم مل يقولوا برتك
الدعاء ،ألن من يقول بذلك يكون خمالفا ألمر هللا الذي أمر عباده بدعائه ،يف مثل
ِّ َّ ِّ
ال ربُّ ُكم ادع ِّوين أ ِّ
ين يَ ْستَكِِّْبُو َن َع ْن ِّعبَ َادِّت
قوله تعاىلَ { :وقَ َ َ ُ ْ ُ
ْ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
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ِّ
ين} [غافر .]60 :وانظر كيف جعل هللا دعاءه عبادته عينها؛
َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِّر َ
من يستكِب عنها ،يدخل جهنم .فهل يسوغ أن ينهى أهل هللا عما أمر به هللا؟ ال،
وهللا! بل إهنم أول من أيمتر أبمر هللا بعد أنبيائه عليهم السالم .وإمنا ْترك الدعاء
عندهم حال ،يكون منهم يف وقت خمصوص ،عند مشاهدهتم إلحاطة علم رهبم هبم.
وقد سبق أن ذكرَن هذا .أما ابن تيمية ،فهو يُسقط احلال من االعتبار؛ وهذا نقص
يف العلم؛ ألن احلال كالضرورة ،من مل يُدخلها يف اعتباره ،شق عليه تنزيل األحكام،
وانتهى به األمر إىل تكفري مجيع األَنم .وما كفروا ،وإمنا ضاق عنهم علمه فحسب.

مث يقول[ :مث يُقال هذا الدعاء ال جيوز ألحد أن يدعو به؛ بل هو من
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً إِّنَّهُ َال
االعتداء يف الدعاء ،الذي هنى هللا عنه بقوله{ :ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
ِّ
منازل األنبياء؛
ين} [األعراف  .]55قال أبو ِّ ْجملَز ِّمثْل أن يسأل َ
ُِّحي ُّ
ب ال ُْم ْعتَد َ
فإذا كان َم ْن دون األنبياء ،ليس له أن يسأل منازل األنبياء ،فكيف إذا سأل ما
هو من خصائص اإلهلية؟!]:172

أوال :الشاذيل مل يدع مبا ال حيق له ،ألنه ويل؛ والوالية مشرتكة بني النيب والويل؛
وإن كنا نؤكد على أن النيب أعلى يف الوالية من الويل.
اثنيا :قوله" :من خصائص اإلهلية" ،هو من أثر الشرك الذي لو سكت عنه ،لكان
من الشرك اخلفي الذي للعامة؛ ولكن مبا أنه تكلم به ،فقد صريه شركا يكاد يكون
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض
جليا .وهللا قد نسب كل شيء إليه ،فقال سبحانه{ :لَهُ ُم ْل ُ
ك َّ َ َ
وإِّ َىل َِّّ
ور} [احلديد .]5 :له ملك مساوات التنزيه وأرض التشبيه ،وإليه
اَّلل تـُ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
َ
ترجع كل األمور مما يف السماوات وما يف األرض .وما خص هللا أمورا دون أمور.
فهذا هو التوحيد الذي جاء به الوحي؛ أما التوحيد الذي جيعل بعض األمور هلل،
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والبعض اآلخر لعباده من مجيع الوجوه ،فما هو توحيد؛ بل هو الشرك املنهي عنه.
ولقد قلنا" :من مجيع الوجوه" ألن نسبة األمور إىل العباد من وجه من الوجوه حق،
ال ميكن جتاوزه .وإمنا الفرق بيننا وبني ابن تيمية ،هو أننا نضع األمور يف نصاهبا،
وهو أيخذ بعضها ابلتعميم ،ويرتك البعض اآلخر مهمال.
رفع األمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقا ،ال
مث يقول[ :وال ريب أن َ
حيصل لغري هللا تعاىل؛ فإنه ِّ
عاملُ ِّ
الغيب والشهادةِّ .وإمنا أَطْلَ َع من شاء من خلقه
ش ْيء ِّم ْن ِّعل ِّْم ِّه إَِّّال ِّمبَا
على ما يشاء من علمه كما قال تعاىلَ { :وَال ُِّحييطُو َن بِّ َ
اء} [البقرة  ]255وقالَ { :وَما أُوتِّيتُ ْم ِّم َن ال ِّْعل ِّْم إَِّّال قَِّل ًيال} [اإلسراء
َش َ
:173]]85
ما أقبح هذا القول وما أشنعه! وهل يُقارن علم هللا بعلم خملوق من
املخلوقات؟! وهل ُحيتاج إىل التذكري أبن هللا عالم الغيوب؟! ..مث إن الشاذيل ما جاء
يف كالمه لفظ "املطلق" ،حىت ُحياسبه عليه! مث ،ملَ حيجر ابن تيمية على الشاذيل أن
يكون ممن شاء هللا أن يطلعه من الغيب على ما شاء سبحانه؟! { أ َُه ْم يَـ ْق ِّس ُمو َن
ك؟!} [الزخرف]32 :؛ حىت خيرجوا بعض العباد من بعض أصنافها؟! ..
ت َربِّّ َ
َر ُْحَ َ
احلَيَاةِّ ُّ
ض ُه ْم
يشتَـ ُه ْم ِّيف ْ
نعين أصناف الرُحة؛ { َْحن ُن قَ َس ْمنَا بـَْيـنَـ ُه ْم َمعِّ َ
الدنْـيَا َوَرفَـ ْعنَا بـَ ْع َ
ٍ ِّ ِّ
فَـ ْو َق بـَ ْع ٍ
ضا ُس ْخ ِّرًّاي} [الزخرف :]32 :أي حنن نفضل
ض ُه ْم بـَ ْع ً
ض َد َر َجات ليَـتَّخ َذ بَـ ْع ُ
من نشاء مبا نشاء ،يف الدنيا حىت يظهر عليهم فضلنا دون سواهم من الناس؛ كما
ك َخ ْريٌ ِّممَّا َْجي َمعُو َن}
ت َربِّّ َ
ظهر فضل هللا على الشاذيل دون ابن تيميةَ { .وَر ُْحَ ُ
[الزخرف : ]32 :وهي املراتب اليت سيظهر حكمها جليا يف اآلخرة .ومن أراد أن

 . 173الرد على الشاذيل ص.)12\1( :
223

جيعل الناس سواسية يف الفضل ،إبنكار ما ميّزهم هللا به عن سواهم ،فقد اعرتض
على هللا ،وجحد حكمه .وكفى هبذا جهال وإمثا مبينا.
مث يقول[ :مث لو قُ ِّدر َّ
يدعو به نيبٌّ ،وإن كان هذا
سوغ أن َ
أن هذا الدعاء يَ ُ

العامة أن يدعو هبذا؟ وهل هذا إال كمن يقول
ممتنعا ،فهل يسوغ آلحاد َّ
تقديرا ً
ً
أعلم ما تَـ ْعلَم واجعلين مثلك؟!]:174
اللهم اجعلين ُ

هذا الكالم ال يصدر إال عن جاهل ال خيلو من شرك .وإيهامه بعلم ما جيوز
لألنبياء عليهم السالم وما ال جيوز ،هو من التنطع؛ إذ كيف يعلم هو حال األنبياء،
أعلم ما
وهو مل يعلم حال بعض أتباعهم؟! ..مث إن أتويله الكالم بـ" اللهم اجعلين ُ
تَـ ْعلَم واجعلين مثلك" ،هلو من أجهل ما قيل! وكيف يسوغ تنزيل هذا على قوم هم
من أخص املوحدين؟! ومىت كان العامي (نقصد ابن تيمية) يزن كالم خواص
اخلواص ،ويعقب عليه؟!..اللهم إال إن كان املرء يسعى يف فضيحة نفسه من أقرب
الطرق! وهو ما وقع هنا ،بال ريب!
مث يقول[ :وهلذا كان طائفة من املنتسبني إىل الشاذيل يقولونَّ :
إن الغَوث
ال َف ْرد ،القطب اجلامع ،يعلم ما يعلمه هللا ،ويَـ ْقدر على ما يقدر عليه:175].
أما الغوث فهو يعلم بعلم هللا ويقدر بقدرته .وأين اإلشكال يف هذا؟ أم إن
قوله بعلمني وقدرتني ،جيعله يف مقارنة بينهما؛ فيخاف أن يتساوى عنده العلمان
والقدراتن؟! ..ولو علم املسكني أن العلم واحد والقدرة واحدة ،الراتح مما هو فيه
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من تعب حراسة األحكام؛ حىت ال ختتلط عليه أحكام الربوبية أبحكام العبودية؛
ولكنه ما ُوفّق لسلوك طريق حتصيل هذا العلم ،ولن يزيده تناول الوحي ابلفكر إال
رهقا.

مث يقول[ :ويقولون إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان هكذا؛ مث انتقل
السر إىل احلسن بن علي ،مث انتقل إىل ذريته؛ حىت انتهى إىل الشيخ أيب
ذلك ُّ
بعض أعيان امل َد ِّرسني الذين قدموا إىل الشام،
احلسن ،مث انتقل إىل ابنه .وكان ُ
جيتمع به ،من أصحابه الفضالء ،حىت أخربوين
ويبوح به ملن
يذكر ذلك
ُ
ُ
بذلك:176].
أوال ،إن كل علم أو مقام ال أصل منه عند النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
فهو ابطل إبمجاع أهل التحقيق .مث إن النيب إذا مل يكن له التصرف يف الوجود ،وهو
خليفة هللا األصلي ،فمن يكون له ذلك بعده؟! .اثنيا ،إن ابن تيمية بقوله" :حىت
أخِبوين بذلك" ،يوهم أنه احلارس لدين هللا يف زمانه على أقل تقدير؛ فمن أين له
حص ل هذه املرتبة بنص صريح من نصوص الشرع ،أم بتأويل؟ وهل
ذلك؟! ..فهل ّ
التأويل لديه صحيح أم فاسد؟ ..فإن قيل :إن الفقهاء حراس الشريعة ابتفاق كل
أهل امللة! قلنا :هم حراسها يف مرتبتهم اليت هي اإلسالم (اإلسالم هنا ليس الدين،
وإمنا املرتبة) ؛ فإن هم جتاوزوها من غري سلطان من هللا ،كانوا هم املعتدين .مث ،كيف

حيكم ابن تيمية على ما جيهل! ألن من شرط احلاكم (الناقد) ،أن يكون على علم
مبا يتكلم فيه؛ وإال كان كجزار يتكلم يف الطب ،وحيكم على أفعال األطباء وأقواهلم،
وهو يظن أنه ساع يف عالج الناس؛ وأنه يستحق منهم على فعله الثناء والشكر!..
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شر من قول النصارى من بعض
مث يقول[ :وال ريب أن هذا القول ٌّ
الوجوه؛ َّ
وح َده .ومن قال إن كثريا من
فإن النصارى ادَّعوا هذا الغلو يف املسيح ْ
الناس يعلم ما يعلمه هللا ،ويَـ ْقدر على ما يقدر عليه؛ فقد قال يف كثري من الناس

قول النصارى يف املسيح ابن مرمي:177].
ما يضاهي َ

إن النصارى ،مل يكفروا ألهنم اعتقدوا أن املسيح عليه السالم يعلم بعلم هللا
ويقدر بقدرته؛ وإمنا كفروا ألهنم اعتقدوا فيه علما من دون هللا ،وقدرة من دون هللا؛
وهذا أقرب إىل اعتقاد ابن تيمية ،منه إىل كالم الشاذيل .وكل كالم ابن تيمية ،يليق
ابلصبيان الذين َّ
يلقنون أصول الدين يف الكتاتيب؛ وهو لعماه خياطب به خواص
العباد! ..عجبا!..
مث يقول[ :وحيكون عن هذا الشيخ أيب احلسن حكاايت ال ختلو من
شيئني :إما كذب من الناقل ،أو خطأ من القائل؛ مثل قوله :ما من ويل هلل كان
أو يكون إىل آخر الدهر ،إال وأان أعرفه وأعرف امسه واسم أبيه ومرتبته من هللا؛
وحنو هذا الكالم ،الذي ال جيوز أن يدعيه أح ٌد من األنبياء:178].
نسي احتماال اثلثا إىل جانب كون احلكاايت إما كذاب وإما خطأ؛ وهو أن
تكون صدقا ال يعلمه .وأما إنكاره علم الشاذيل ابألولياء ،من كان منهم ومن
يكون ،فعليه أن ينظر فيه :فإما أن يكون من قبيل احملال ،وإما من قبيل اجلائز.
والعقل والشرع معا ،ال مينعان أن يُطلع هللا من يشاء من عباده على ما يشاء؛ بغض
النظر عن هذا العلم املوهوب ،وهل هو جزئي أم كلي .وإن كانت أمساء األولياء
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مكتوبة على اللوح احملفوظ ،فأي ويل من األولياء يطلع عليه ،يتمكن من معرفة
أمسائهم وأمساء آابئهم وقبائلهم؛ ألن اللوح فيه ذكر كل شيء مما خلق هللا وما
سيخلق .أما منعه أن يدعي أحد من األنبياء عليهم السالم مثل هذا العلم ،فهو
حتكم؛ ألنه جيهل حال األنبياء ،وجيهل ما آاتهم هللا من علوم خاصة .والغلط دخل
عليه من كونه ظن أن هللا ما آاتهم من العلم إال ما ذكره يف القرآن مفصال ،أو ما
أخِبوا هم به أتباعهم مما هو متعلق ابلشرائع .ومن املعلوم أن الوحي ،ما جاء
ابلشريعة وحدها! ..فكيف يقطع بعد هذا ،بعلمه ما لألنبياء عليهم السالم من
علم؟! ..والقرآن ما ذكر إال ما يناسب ما يتعلق بتبليغ الرسالة لديهم ،ال ما يتعلق
خبصوص املعاملة بينهم وبني رهبم؛ فإهنا من األسرار اليت ال تطيقها العقول.
مث يقول[ :فإن أفضل اخللق وأكرمهم على هللا حممد صلى هللا عليه وسلم،
ال يعرف َّأمتَه يوم القيامة إال ِّ
ابلسيما الظاهرة؛ كما يف احلديث الصحيح ،ملـا قيل

ِّ
خيل
له :كيف تعرف من مل أيت بَـ ْع ُد من أُمتك؟ قال« :أرأيتم لو كان لرجل ٌ
يعرف خيلَه؟» قالوا :بلى ،اي رسول هللا! قال:
ُحمَ َّجلة يف خيل ُد ْهم ُهبْم ،أال
ُ
ِّ
القيامة غُ ًّرا ُحمَ َّجلني ِّم ْن ِّ
آاثر الوضوء:179]».
يوم
«فإنكم أتتو َن َ

أوال :إن الطريقة املذكورة يف تعرف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم على
أمته ،متعلقة حبال من أحواهلا؛ للداللة على نفعه هلا يوم القيامة؛ ال بكل أحواهلا.
وقد تنزل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم للسائل يف العبارة ،ليفهم عنه بضرب املثل؛
وإال فإن ما يسكت عنه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،من العلم اخلاص ،هو أوسع
مما قال بكثري.
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اثنيا :وأما ظن أن معرفة النيب حمصورة فيه ،فهو جهل .والدليل على ما نقول،
هو رد السالم من قِّبل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،على من يسلم عليه من أمته.
املسلِّّم ومعرفة امسه واسم أبيه وغري ذلك مما
وهل يصح الرد من غري معرفة للشخص َ
ِّ
َح ٍد يُ َسلِّّ ُم
مييزه عن غريه؟ هذا ال يكون! ..وقد جاء يف احلديث النبويَ « :ما م ْن أ َ
اَّلل علَي ر ِّ
ِّ
الس َال َم» .180وحىت هذا الوجه من املعرفة،
وحي َح َّىت أ َُرَّد َعلَْي ِّه َّ
َعلَ َّي ،إَّال َرَّد َُّ َ َّ ُ
فال ينحصر فيه علم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ إذ هو أيضا متعلق حبال من
أحوال األمة الذي هو السالم ،وعلم النيب أوسع من أن ُحيصر يف علم واحد جزئي.
وسبب وقوع ابن تيمية يف هذا القصور ،هو عدم معرفته حبقيقة النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم ،اليت تفوق ما يعلمه منه بكثري.
مث يقول[ :وقد قال هللا تعاىل لهِّ { :م ْنـهم من قَصصنا علَي َ ِّ
ُ ْ َ ْ َ َْ َ ْ
ك َوم ْنـ ُه ْم َم ْن َملْ
ك} [غافر ]78؛ وكل نيب ويلٌّ هلل .فإذا كان أعلم اخللق وأعالهم
ص َعلَْي َ
ص ْ
نَـ ْق ُ

كل ويل هلل؟]:181
كل نيب هلل،
يعلم غريُه َّ
قدرا ،ال يعلم َّ
َ
ً
فكيف ُ

قص
أوال :إن الكالم له وجوه .فالكالم اإلهلي املتعلق بنبوة النيب ،والذي منه ُّ
القصص ،ليس هو نفسه العلم الذي يكون له من جهة واليته .وقياس هذا على
ذاك ،هو من اجلهل ابملراتب والوجوه.
اثنيا :وإذا كان خامت األنبياء صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يعلم األنبياء
املستمدين منه ،فما بقي من يعلم من اخللق أدن علم! لكن ابن تيمية ال علم له
خبصوصية حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .ومل يلتفت إىل قوله صلى هللا عليه وآله
 . 180أخرجه أُحد يف مسنده وأبو داود يف سننه عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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ال
َح َسبُهُ قَ َ
ورةٍ ،قَ َ
ال (الراوي) :أ ْ
وسلم« :أ ََاتِّين اللَّْيـلَ َة َرِّّيب تَـبَ َارَك َوتَـ َعا َىل ِّيف أ ْ
َح َس ِّن ُ
صَ
ال :اي ُحم َّم ُد هل تَ ْد ِّري فِّيم َخيْتَ ِّ
ِّ
ِّ
ال:
تَ :ال؛ قَ َ
ص ُم الْ َم َألُ ْاأل َْعلَى؟ قَ َ
ال :قُـ ْل ُ
يف الْ َمنَام ،فَـ َق َ َ َ َ ْ
َ
ِّ
فَـوضع ي َده ب ِّ
ت َما
ني ثَ ْديَ َّي ،أ َْو قَ َ
ت بـَ ْرَد َها بَْ َ
ني َكت َف َّي َح َّىت َو َج ْد ُ
َ َ َ َ ُ َْ َ
الِّ :يف َْحن ِّري ،فَـ َعل ْم ُ
ِّ 182
ِّ
السماو ِّ
ِّ
ني الْ َم ْش ِّرِّق
ات َوَما ِّيف ْاأل َْر
ت َما بَْ َ
ض ، ».ويف رواية « فَـ َعل ْم ُ
يف َّ َ َ
ٍ
والْم ْغ ِّر ِّ
ت .».فهل َمن َعلم ما يف
ب ،».ويف أخرى« :فَـتَ َجلَّى ِّيل ُك ُّل َش ْيء َو َعَرفْ ُ
َ َ
السماوات واألرض ،وما بني املشرق واملغرب ،وجتلى له كل شيء ،ال يعلم أشخاص
األنبياء واألولياء؟! ..وأما من علم هذا العلم من الورثة ،فإمنا علمه منه صلى هللا عليه
وآله وسلم ال من نفسه  .وإن مل يكن للوارث حظ من علم املوروث وخصوصيته ،فما
هي الوراثة إذاً؟!..
مث يقول[ :وقد قال تعاىلَ { :وِّممَّ ْن َح ْولَ ُك ْم ِّم َن ْاألَ ْعر ِّ
اب ُمنَ ِّاف ُقو َن َوِّم ْن أ َْه ِّل
َ
الْم ِّدينَ ِّة مر ُدوا َعلَى النِّ َف ِّ
اق َال تَـ ْعلَ ُم ُه ْم َْحن ُن نَـ ْعلَ ُم ُه ْم} [التوبة  ]101واملنافقون
َ
ََ
ومن هو
كانوا يُظهرون اإلسالم؛ فإذا كان ال مييِّز فيمن يشاهدهَ ،م ْن هو ُمؤمن َ

منافق ،فكيف والعلم ابإلميان العام أيسر من العلم ابلوالية اخلاصة؟! فكيف
كل من كان ويكون إىل يوم القيامة من أولياء هللا؟! وقد قال تعاىلَ { :ولَ ْو
يعلم َّ
ِّ ِّ
َّه ْم ِّيف َحلْ ِّن الْ َق ْو ِّل} [حممد ]30
نَ َ
يم ُ
اه ْم َولَتَـ ْع ِّرفَـنـ ُ
شاءُ َأل ََريْـنَا َك ُه ْم فَـلَ َع َرفْـتَـ ُه ْم بس َ
فاملعرفة األُوىل ِّ
ابلسيما ،موقوفة على املشيئة؛ والثانية بلَ ْح ِّن القول ،واقعة؛ وهذا
ِّ
كالمه:183].
إمنا يكون فيمن َمسع َ
ِّع ْلم اختالف األقوال ،هو من علم اختالف احلضرات .ومن مل يكن له هذا
العلم ،فإنه ال يتمكن من اجلمع بني األقوال املختلفة ،وال جيد بدا من امليل إىل
 . 182أخرجه الرتمذي وأُحد ،عن ابن عباس وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنهما.
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أحدها دون غريه؛ فيكون حاله كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .ومن ظن
أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان ال يعلم املنافقني من كل وجوهه ،فما
علم قدره! ومثل هذا االختالف كثري يف القرآن ،كإثبات اهلداية له صلى هللا عليه
وآله وسلم يف موضع ونفيها عنه يف موضع آخر؛ وجعل األمر كله له يف موضع
وجتريده منه كله يف آخر .فهذا كله من معاملة احلضرات بعضها لبعض ،منه صلى
هللا عليه وآله وسلم .وهذا العلم علم نفيس ،ال يؤتيه هللا إال خلواص أوليائه .وحنن إمنا
ننبه إليه ،حىت ال يُقتدى مبن ال علم له به ،كابن تيمية ومن اتبعه .وأما التفصيل فيه
مبا يرفع كل التباس ،فهو فوق طاقة العقول.
مث يقول[ :وقد كان أبو بكر وعمر ،ومها أفضل هذه األمة بعد نبيها ،ال
كل من كان ويكون
يعلمان كثريا من املؤمنني يف حياهتما؛ فكيف يعلم َم ْن بعدمها َّ
من األولياء؟!]:184

إن ال ويل (وهو هنا أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما ،يف أعلى مراتب الوالية)
له حكمان :حكم مبا هي العادة عليه ،وهذا هو ما يظهر به غالبا بني الناس ،أداب
وحكمة؛ وحكم مبا هو ويل ،فهذا ابطن؛ وال يظهر به إال يف مواطن خمصوصة ،على
سبيل الكرامة .ومن حكم على الويل حبكم العادة ،فإنه لن يراه إال كآحاد الناس؛
بينما الوالية تقتضي ،أن منيزها يف احلكم؛ حىت نكون من العلماء احلكماء .والسبب
يف هذا اخللط الذي يقع فيه من مل خيرج من ظلمة طبعه ،هو أن األصل العدمي
جامع جلميع اخللق؛ بـَِّّرهم وفاجرهم ،مؤمنهم وكافرهم .وإمنا امتاز أهل النور مبا أوتوا

من النور ،ال أبصلهم العدمي .ومن مل مييز بني الوجهني ،فإنه يوشك أن يصبح عنده
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وأدن مؤمن سواء .هذا إن كان من أهل اإلميان
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العام؛ أو يوشك أن يساوي بني النيب وبني أي شخص من الناس ،وإن كان كافرا؛
إن مل يكن من أهل اإلميان .وهذا الرتتيب عائد إليه ال إىل املنظور إليه ،كما ال
خيفى .وقد أشار هللا تعاىل إىل الوجهني ابلنسبة إىل حممد صلى هللا عليه وآله وسلم
ِّ
ِّ
يل}[الكهف .]110 :فالبشرية جامعة،
وحى إِّ ََّ
يف قوله{ :قُ ْل إَّمنَا أ َََن بَ َشٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
مشركة ،والوحي ِّّ
والوحي خمصص؛ والبشرية ِّ
مفرق .وابن تيمية كأنه يعلم املشرتك ،وال
يعلم ما يقع به االختصاص؛ وهو إن علمه ،يكون علمه به إمجاليا ،ال يقوم يف
مقابل التفصيل الذي له يف املشرتك .وهذا ،خيفى عن املرء من نفسه؛ ألنه ال يعرف
من نفسه ما ميكن أن يعرفه من غريه؛ فكيف ال خيفى عنه غريه؟! ..وهذا ابب آخر
من العلم الغريب ،الذي ال يكاد يُشعر به .ويدخل فيه ،حجب هللا بعض العلم
العام ،يف حق من هو يف أعلى املراتب حلكمة خاصة؛ كما حدث مع موسى عليه
السالم يف قصته مع اخلضر  ،وكما حدث مع نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم يف
مسألة أتبري النخل .ومن مل يكن له علم مبا ذكرَن ،فإنه يضل عن سواء السبيل ،وهو
يظن أنه على خري .نسأل هللا العافية!

ضا َّ
فإن العصم َة من الذنوب مطلقا ال حتصل لغري األنبياء
مث يقول[ :وأي ً
ِّ
ِّ
أهل ِّ
ابتفاق ِّ
العلم املعتربين .والرافضةُ َّ
والسلف
واألئم ِّة.
لألنبياء
ثبوهتا
تدعي َ
َّ
ُ

ومجهور اخللف يُـثْبتوهنا لألنبياء مبعىن أهنم ال يـُ َق ُّرو َن ( )...يناقض مقصود
ُ
الرسالة .وأما ما ال ينايف الرسالة وال الطاعة ،مثل الشك والظن أو الوهم يف
صم منه أح ٌد
األمور الدنيوية ،ومثل النسيان يف هذه األمور وغريها ،فهذا مل يـُ ْع َ
من البشر .بل قد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف أتبري النخل« :ما أراه يغين
ِّ
ظننت ظنًّا ،فال تؤاخذوين ِّ
ابلظن؛ ولكن
صا؛ قال« :إمنا
ُ
شيئًا» ،وتركوه فصار ش ْي ً
ِّ
أعلم ِّ
إذا َّ
أبمر دنياكم؛
حدثتكم عن هللا ،فلَ ْن أ ْكذ َ
ب على هللا ».ويف لفظ« :أنتم ُ
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فأما ما كا َن من ِّ
فإيل ».رواه مسلم .وكذلك يف الصحيحني أنه قال:
َّ
أمر دينكم َّ
سيت فذكِّروين:185]».
سون ،فإذا نَ ُ
«إمنا أان ٌ
بشر أنسى كما تَـ ْن َ
إن العصمة من الذنوب مل يُثبتها هللا لألنبياء؛ وإال ما قال تعاىل عن آدم عليه
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى} [طه]121 :؛ وما قال أيضا سبحانه{ :لِّيَـ ْغ ِّفَر
صى َ
السالمَ { :و َع َ
َخَر} [الفتح .]2 :ومن اعتقد عدم وجود الذنب
ك َوَما َأت َّ
ك َّ
َّم ِّم ْن ذَنْبِّ َ
لَ َ
اَّللُ َما تَـ َقد َ
من األنبياء ،فقد كفر بصريح القرآن .مث إن هللا ال يغفر ذنبا غري موجود ،كما تدل
عليه اآلية السابقة من سورة الفتح .لكن العامة لضيق عقوهلم ،فإما أن يروا لألنبياء
نزاهة اتمة ،وإما أن ال يروا هلم ميزة من األصل .وأصحاب العقائد ،قد أرادوا
حتصينهم إبثبات عصمة ،تعين عدم وجود الذنب حىت ال يضيع منهم اإلميان .واحلق
فيما أخِب به هللا ،لكن ال بفهم العامة للذنب؛ ألن الذنب خيتلف مسماه ابختالف
املرتبة .ومرتبة األنبياء عليهم السالم ،أعلى مرتبة بشرية على اإلطالق؛ وال ميكن أن
يعلمها الناس ،إال من ابب اإلميان؛ بسبب كوهنم ال ذوق هلم فيها .لذلك فاالشرتاك
يف اللفظ ،ال يعين االشرتاك يف املعىن .وهذا مثله كاشرتاك أدن الناس مع أعلى الناس
مرتبة يف صفة العلم .فهذا له علم وذاك له علم؛ لكن هل جيعلهما هذا االشرتاك
متساويني؟ كال! ..بل إن علم األدن ،إذا قورن بعلم األعلى ،صار جهال من غري
شك .فهكذا األمر يف مسألة ذنوب األنبياء عليهم السالم.
وأما العصمة ،فهي خمرج فكري ،اتبعه أهل العقائد املختلفة ليحافظوا على
إمياهنم (بغض النظر عن صحة اإلميان وعدمها) من الزوال .وهي على هذا ال تلزمنا
يف شيء .وعلى العموم ،فإن الكالم من غري ذوق ،جير إىل التنظري؛ وإن التنظري
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خيتلف ابختالف الناظرين ،واختالف عقوهلم .وحنن نرجع يف األمور إىل هللا ،ال إىل
عقولنا.
لكن ال خيفى خبث ابن تيمية ،يف قصده نزع اخلصوصية ال ُكِبى عن النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ليجعل السامع ينظر إليه كآحاد الناس .وقد أفلح يف
استتباع كل سفيه من أصقاع األرض ،إىل مذهبه اخلبيث هذا! ..ولو علموا مجيعا،
ما يؤت هللا من خصوصية العلم واحلال ألدن وارث للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
لطاشت عقوهلم! ..ودليلنا ،هو ذهاب عقول بعض أهل هللا ،عند ورود الفتح عليه؛
فهل يذهب العقل أبدن شيء ،أم إن األمر من القوة حبيث ال يقوم له العقل .ولوال
أن هللا أراد أن يُري من قدرته يف رسوخ أوليائه ،حبيث ال تنخرم منهم عادة ،لكان
ذهاب العقل شرطا الزما للفتح! ..وهذا اجلاهل اخلَلِّي ،يتكلم وكأن الناس كلهم صم
بكم عمي ،ال يكادون ميتازون عن عموم الدواب يف شيء! ..بل إن الدواب عندَن،
يؤتيها هللا من العلم ما ليس البن تيمية! ..فهل يشاهد هو املالئكة ،كما يشاهدها
الديك؟ ..أم هل يشاهد الشيطان ،كما يشاهده احلمار؟ ..فقد ورد يف احلديث:
ِّ ِّ
اَّلل ِّمن فَ ْ ِّ ِّ
«إِّ َذا َِّمسعتُم ِّصي ِّ ِّ
يق
ضله؛ فَِّإ َّهنَا َرأ ْ
َت َملَ ًكاَ .وإِّ َذا َمس ْعتُ ْم َهن َ
اح ال ّديَ َكة فَ ْ
اسأَلُوا ََّ ْ
ْْ ََ
ِّْ
ار ،فَـتَـع َّوذُوا ِّاب ََّّللِّ ِّمن الشَّيطَ ِّ
اَن .186».وهل تكون احليواَنت
ان؛ فَِّإنَّهُ َرأَى َشْيطَ ً
َ ْ
احل َم ِّ َ
عند ابن تيمية ،أخص من خواص بين آدم؟!..

صم أح ٌد من األنبياء وال غريهمِّ ،من مثل هذه
مث يقول[ :فإذا كان مل يُـ ْع َ
صم غريهم منها؟!]:187
الظنون والشكوك واألوهام ،فكيف يـُ ْع َ

 . 186متفق عليه.
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األوىل تنزيه
هذه األلفاظ املشرتكة كلها ،ال تدل على االشرتاك يف املعىن؛ و ْ
األنبياء عليهم السالم ،مما يعلمه املرء من نفسه أو من أحد من أمثاله؛ وإال كان من
الظاملني .وخياف بعد ذلك أن يلبس عليه الشيطان ،ويشككه يف النبوة ،فيأخذه إىل
الباطل أخذا سريعا.
ضا فلو قُ ِّدر أن هذا ممكن -مع أن
مث يقول عن دعاء الشاذيل السابق[ :وأي ً
أمر به ْأم َر إجياب وال ْأم َر
هذا ٌ
تقدير ممتنع -فليس هذا مما يـُ َق ِّرب إىل هللا ،وال َ
استحبابَّ .
فإن جمرد كون الرجل يعلم ما غاب عن الشاهد ،ال ِّ
ب العب َد إىل
يقر ُ
هللا؛ إمنا ِّ
يقربه ِّف ْعل الواجبات واملستحبات:188].
إن الدعاء ابلعصمة  ،ال يكون إال من جهة الوالية؛ ألن الوالية ال تقبل من
حقيقتها ما خيالف كماهلا .والشاذيل ملا دعا هبا ،فكأنه سأل كمال الوالية لنفسه ،ال
غري ذلك .وهذا جائز يف حقه وحق أمثاله .أما من مل يكن وليا ،فليس له أن يدخل
فيما ال مدخل له فيه؛ وليشتغل من األمور مبا يعنيه ،كما ذكر ابن تيمية فيما يعود
إىل الواجبات واملستحبات ،حبسب ما هي يف علم الفقهاء .ولكل مقام رجال! ومىت
كان سواس الدواب ،جيالسون امللوك؟!..
مث إننا بقولنا بعدم عصمة األنبياء عليهم السالم ،كما هي يف فهم العوام،
وقولنا جبواز طلب العصمة من الويل ،ال نريد أن نقول إن األولياء أعلى مرتبة من
األنبياء ،كما قد يفهم ذلك األجنيب؛ وإمنا نريد أن نقول إن الوالية حيث كانت ،من
نيب أو من ويل ،هلا العصمة .وعلى هذا ،فإن النيب معصوم من جهة واليته ،ال من
جهة نبوته .ومن مل يعلم معىن الوالية ،فإنه لن يفهم عنا ما نقول؛ وقولنا ملا ميكن أن
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ال يُفهم عنا ،هو من ابب إيفاء العلم حقه؛ حىت إذا نظر فيه ،من هو من أهله
عرفه .هذا فحسب.
العلو يف األرض ،والتشبه
مث يقول[ :ولكن هؤالء الذين يقصدون ابلعبادة َّ

ابإلله -كما يقوله املتفلسفة :إن الفلسفة هي التشبُّه ابإلله على قدر الطاقة-
يقعون يف أمور من هذا الباب .وهلذا جيعلون الشفاعة ليست سؤاال هلل ،إمنا هي
فيض يفيض على الشفيع لتعلق قلبه ابلشافع؛ كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله.
ٌ
ض ذلك يف ِّ
ضنون هبا على غري أهلها؛ وكذلك
كالم صاحب الكتب املـَ ْ
ووقع بع ُ

يف كالم صاحب احلزب ما يوافق هذا .ذكره يف كتابه الذي صنفه يف التصوف،
ذكره يف الشفاعة؛ وهو وأمثاله أيخذون من أقوال صاحب الكتب املضنون هبا،
مما يوافق أقوال الفالسفة وال يوافق دين اإلسالم:189].

األوىل أن يقول :ال يوافق إدراك أهل مرتبة اإلسالم؛ أما الدين ،فإنه هو
كان ْ
من جيهل أعاله .وأما قياس كالم أهل هللا على كالم الفالسفة ،فهو دليل على عدم
جتاوز آلة الفكر يف حتصيل العلم لديه؛ وهو قصور كبري .وإن ما مساه نقال عن
الفالسفة تشبها ابإلله ،هو عند أهل هللا حتقق ابهلل .فإن كان ال يُدرك هذه املعاين،
فاألوىل به طلبها عند أهلها ،أو اإلمساك عنها أبدب؛ فإن أقبح اجلهل من ظن
صاحبه أنه بكل شيء عليم.
مث يقول[ :الثاين أنه طلب (رفع) ما مينع مطالعة الغيب( ،و)مل يطلب
ور ُسله:190].
(رفع) ما مينع اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ُ
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هو ينسى أن اإلميان نفسه متعلق ابلغيب .ومن سأل هللا االطالع على ما
غاب عن إدراك غريه من العلوم احلقية ،فإمنا سأل هللا يف توسعة إميانه؛ ألن وراء كل
غيب غيبا ،إىل ما ال هناية  .مبعىن أن اإلميان ينتقل تعلقه من الغيب الذي صار
املكاشف ،إىل الغيب الذي وراءه .وهذا أفضل حاال وأعلى درجة
شهادة يف حق
َ
ممن بقي إميانه على أصله األول الذي هو أدن درجة منه ،وهي اليت يكون الغيب
فيها كله حمجواب عنه .وابن تيمية ،كأنه يطلب من الشاذيل رضي هللا عنه النزول من
درجته العليا إىل درجة العوام .وكفى هبذا سفها! أو هو كمن يطلب من بصري ،أن
يفقأ عينيه ،إذا كان بني العميان!..
مث يقول[ :وطائفة من هؤالء ،أهل طريقة الذكر ،قد ينهون عن ِّ
الف ْكر

ابن العريب يف كتاب اخللوة وغريه؛ وقد أيمرون بذكر االسم
وحيرمونه كما ذكره ُ
ض َمرا ،فينتج ذلك ألحدهم اعتقادات فاسدة وخياالت غري
املفرد ُمظ َْهرا أو ُم ْ

أصحاب الوحدة:191].
مطابقة ،كما أصاب
َ

ن ْقله عن الشيخ األكِب صحيح؛ ومقصوده رضي هللا عنه ،أن املعرفة ال حتصل
ابلفكر؛ وهذا هو األصل .وأما ابن تيمية فيظن أن أهل الذكر مينعون الفكر مطلقا،
وهذا غري صحيح؛ ألن الفكر له جماالت شرع هللا فيها استعماله ،ومنها الفقه؛ ونعين
االستنباط خصوصا  .أما جعله نتائج الذكر خياالت ،فهو افرتاء منه حيتاج إىل
تفصيل .وهو أن الذكر ذكران :مأذون وغري مأذون .فاملأذون ما أخذه املرء عن شيخ
رابين ،متصل بنور النبوة ،يُدخله به إىل عامل املعاين؛ وغري املأذون ،ما دخل فيه املرء
بنفسه ،أو على يد كاذب م ّدع .فهذا األخري هو الذي تنتج له اخلياالت الفاسدة
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والضالالت؛ أما األول فيكون على نور من ربه يف كل ما يرد عليه .وهو طريق أهل
هللا ،الذي يستمر به وجودهم يف األمة على تتابع األزمان ،إىل قيام الساعة؛ كما
ِّ
ِّ ِّ
ضُّرُه ْم َم ْن َخ َذ َهلُْم
ين َعلَى ْ
احلَ ِّّقَ ،ال يَ ُ
جاء يف حديثَ« :ال تَـَز ُال طَائ َفةٌ م ْن أ َُّم ِّيت ظَاه ِّر َ
ِّ
ح َّىت أيِّْت أَمر َِّّ
ك.192».
اَّلل َوُه ْم َك َذل َ
َ َ َ ُْ
ِّ
املتصوفة ظنوا أن طريقتهم يف أهنم يعرفون الرب
مث يقول[ :وآخرون من
ابتداء مث ِّ
يعرفُون به املخلوقات ،هو مدلول اآلية؛ واآلية دلت على (أن) شهادة
هللا بصدق القرآن كافية عن اآلايت العيانية اليت سنريهم إايها يف اآلفاق ويف

أنفسهم:193].
األوىل به ،أن يسأل نفسه :هل شهد آايت احلق يف اآلفاق ويف نفسه،
كان ْ
أم إنه أجنيب عن هذه اآلية؟ أما تفسريه أبن القرآن هو املقصود ،فصحيح؛ لكن
ابملعىن الذي يعلمه أهل القرآن ال مبا يفهمه هو منه .وهذا أمر اختلط على كثري من
الناس ،وظنوا أن كل من حفظ ألفاظ القرآن أو اشتغل بعلومه ،هو من أهل القرآن.
واحلق غري ذلك! مث إن القرآن املتلو ،مطابق للقرآن املشهود؛ ومن ظن االختالف،
علمنا أنه من أهل احلجاب واجلهل ،الذين ال يُعتد بكالمهم.
مث يقول[ :املوضع الثالث قوله يف لفظ احلزب املكتوب :فقد ابْـتُلِّي
وزل ِّْزلوا زلزاال شديدا ،فيقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض؛ فهذا
املؤمنون ُ

ليس بسديد .فإن االبتالء مل يكن ألجل هذا القول ،بل كان ليحصل هلم من
اليقني والصرب ِّ
متأولني به ما وعدهم هللا به من الكرامة ،كما قال تعاىل{ :أ َْم
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َّ ِّ
ِّ
ِّ
ين َخلَ ْوا ِّم ْن قَـ ْبلِّ ُك ْم َم َّ
س ْتـ ُه ُم الْبَأ َ
ْساءُ
َحس ْبـتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْجلَنَّةَ َولَ َّما َأيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
ول والَّ ِّذين آمنوا معه مىت نَصر َِّّ
ص َر
َّراءُ َوُزل ِّْزلُوا َح َّىت يَـ ُق َ
ول َّ
َوالض َّ
اّلِل أ ََال إِّ َّن نَ ْ
الر ُس ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
َِّّ
يب} [البقرة :194]]214
اّلِل قَ ِّر ٌ
املقصود عند الشاذيل أن املؤمنني ابلغيب هم املنوط هبم االبتالء ،وأما من
طالع الغيب ،أي عرف هللا حق معرفته كشفا وشهودا؛ فإنه خيرج من دائرة االبتالء
فيما يتعلق مبا طالعه؛ ويبقى عليه فيما مل يُطالعه .هذا هو منطق احلقائق الذي ال
يتبدل.
يتضمن مواضع متعددة منها قولهِّ :
وسخ ْر
مث يقول[ :املوضع الرابع :وهو َّ
َ
كل حبر هو لك يف األرض والسماء ،واملـُلْك وامللكوت ،وحبر
لنا هذا
البحر و َّ
َ
يتصور ما يقول؛ فإن اإلنسان إذا
الدنيا وحبر اآلخرة .قال هذا كالم ال يقوله من َّ
حبرا من البحار فما يصنع حينئذ بتسخري البحار البعيدة؟! مث قوله
كان راكبًا ً

حبر ،غري جهنم؟!]:195
وحبر اآلخرة؛ من أين يف اآلخرة ٌ

هو (ابن تيمية) ال يفهم من البحر إال ما يُدركه ابحلس ،بسبب احنباس إدراكه
فيه .وما علم أن البحر يف املعىن هو كل ما اتسع وحوى من التفاصيل ما ال ُحيد.
وأما قوله إن حبر اآلخرة هو جهنم ،فهو من انعكاس إدراكه .ولو أنه نسب البحر
إىل اجلنة لكان أليق؛ إال إن كان يقصد ببحر النار اتساع العذاب مع كون جهنم
سجنا حصريا .وتسخري البحار الذي سأله الشاذيل رضي هللا عنه ،هو لضمان
السالمة فيها؛ ألن كل حبر من حبار هللا غرق فيه خلق كثريون؛ والناجي فيها من
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أجناه هللا .فما زاد الشاذيل عن كونه افتقر إىل ربه يف خوض كل حبر؛ وما زاد عن
استعانته بربه حيث كان .وإن كانت الشريعة خالف ما فعل؛ فما بقي هلل دين على
األرض.
صنِّف للدعاء به عند ركوب البحر،
مث يقول[ :وأي ً
ضا فإن هذا احلزب ُ
عزم
واجلُهَّال الذين يتلونه كما يُتلى القرآن ،يقرؤه أح ُدهم وهو يف الرب ،ليس له ٌ
ِّ
حبر عنده!]:196
على ركوب البحر؛ فيبقى داعيًا يقولَ :سخر لنا هذا البحر وال َ
املقصود ابلبحر عند أهل الطريق عامل املعاين ،وابلِب عامل احلس .وابن تيمية
أيخذ األمر على ظاهره ،فينكر على السالكني قراءة احلزب املذكور ،مع كوهنم
راكبني للبحر حقيقة .وما علم أن الِب هو ما هو عليه هو وأمثاله .فحكمه راجع
إليه ،ال إىل قارئ احلزب .ولو سلّم لكان خريا له .ويف املطابقة بني الِب واحلس ،وبني
البحر واملعىن فوائد منها:

 إن الِب اثبت ،وهو حمل إقامة عموم الناس؛ فال ُخياف فيه على أهله منه كماُخياف على راكيب البحر .والشريعة مناسبة للِب من كوهنا مشرتكة بني اخلاصة والعامة،
وهي احلصن الذي حيفظ العباد من اهلالك.

 إن البحر متقلب ال يبقى على حال؛ ومن مل يكن على علم مبا يناسب كل حالهلك .واملعاين أيضا متقلبة وهلا وجوه؛ ومن مل يكن على إحاطة بوجوهها وتعلقاهتا
ضل من غري ريب.
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 إن الِب ال يتطلب وسيلة غري ما أوت العبد من نفسه؛ وأما البحر فال بد من فلكحيمل الناس على ظهره فيه ،أو غري ذلك مما يغوص هبم يف بطنه .واملعاين أيضا ،ال
يكفي فيها ما يُتخذ من طريق احلواس ،بل ُحيتاج فيها إىل الفكر أحياَن ،وإىل اهلمة
وصفاء اإلدراك أخرى؛ إىل غري ذلك مما له تعلق هبا .وكل ذلك بتوفيق من هللا
لعبده.
ود ِّفن
ذهب
مث يقول:
َّ
ليحج ويركب البحر فماتُ ،
[وصاحب احلزب َ
ُ
بصحراء َعيذاب ،مبكان يُ َس َّمى اخلَْر َجة قبل ساحل َعيذاب أبايم؛ قبل أن يركب
البحر ،ويدعو به .فما حصل مقصو ٌد لصاحبه ،فكيف لغريه؟!]:197

هذا سوء أدب كبري مع وارث حممدي كبري! ولو عرف ابن تيمية مكانة
الشاذيل رضي هللا عنه  ،لعلم أنه ممن حصل روح احلج ،الذي ال خِب له هو عنه،
وقد حصل له وهللاِّ املقصود؛ بل إن املقصود قد حصل به لغريه من الناس! ولكن
البصائر الكليلة ،ال يُرجى أن تعلم هذه املعاين؛ إال أن يشاء هللا! ..وما رأينا قلبا
يفيض غيظا من أهل هللا بعد إبليس كابن تيمية! ..ال يدخر جهدا يف النيل منهم،
ألقل شبهة تعرض له! ..نسأل هللا العافية!..
البحر
َّرت
ضا فقول القائل َس ِّخر لنا هذا
البحر ،كما َسخ َ
مث يقول[ :وأي ً
َ
َ
ابطلَّ .
البحر ملوسى حىت مشى على األرض ومل يركب
ملوسىٌ ،
كالم ٌ
فإن هللا فَـ َرق َ
البحر؛ وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يَـ ْفرقه له .ولو طلب ذلك مل يَـ ْفرقه هللا له.

أصل التسخري ال
فال جيوز طلب تسخري كتسخري موسى .وإن قال
ُ
أردت به َ
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صفته ،فقوله َس ِّخر لنا هذا البحر كاف ،فال حاجة إىل التشبيه؛ مع َّ
أن فَـ ْر َق
ِّ
تسخريا ،بل هو أعظم من التسخري:198].
س َّمى
ً
البحر ملوسى ال يُ َ
أما تسخري البحر ،فيجوز سؤاله ،كما جيوز سؤال تسخري كل شيء؛ ألن هللا
خلق كل شيء من أجل اآلدمي .وقد قال سبحانه{ :أََملْ تَـَرْوا أ َّ
اَّللَ َس َّخَر لَ ُك ْم َما
َن َّ
ض وأَسبغ علَي ُكم نِّعمه ظَ ِّ
ِّيف َّ ِّ
اهَرةً َوَاب ِّطنَةً َوِّم َن الن ِّ
َّاس َم ْن ُجيَ ِّاد ُل
الس َم َاوات َوَما ِّيف ْاأل َْر ِّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ
ِّيف َِّّ
اَّلل بِّغَ ِّْري ِّع ْل ٍم وَال ُه ًدى وَال كِّتَ ٍ
اب ُمنِّ ٍري} [لقمان]20 :؛ وقال سبحانه خبصوص
َ
َ
البحرَ { :وُه َو الَّ ِّذي َس َّخَر الْبَ ْحَر لِّتَأْ ُكلُوا ِّمْنهُ َحلْ ًما طَ ِّرًّاي َوتَ ْستَ ْخ ِّر ُجوا ِّمْنهُ ِّح ْليَةً
وهنَا وتـرى الْف ْلك مو ِّ ِّ ِّ
ضلِّ ِّه َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن} [النحل:
اخَر ف ِّيه َولتَـْبـتَـغُوا ِّم ْن فَ ْ
تَـ ْلبَ ُس َ َ َ َ ُ َ َ َ
 .]14وأما إن كان يقصد ،أن ال يسأل ما حصل ملوسى عليه السالم؛ فال مانع منه
أيضا من جهة الشرع والعقل معا .وقد قيل :إن كل معجزة لنيب ،ميكن أن تكون
كرامة للويل احملمدي ،إكراما لنبيّنا صلى هللا عليه وآله وسلم .مث هو يعرتض على
لفظ التسخري فيما يرجع إىل موسى عليه السالم ،ويقول هو أكِب منه؛ ولعله يعين
املعجزة .وهل املعجزة ال تدخل يف ابب التسخري؟! وأما مقصود الشاذيل من
الكالم ،فهو وراء احلس الذي ال يتمكن ابن تيمية من التفلت منه .وهو (أي
الشاذيل) يقصد بتسخري البحر ،تسخري العلم ابلتصرف يف املعاين؛ حىت يعود البحر
يف حقه كالِب يف حق غريه ،من شدة ثباته فيه ومتكنه منه .وإن كان املرء يظن أن
هناك فرقا بني ما ظهر ملوسى حسا ،وبني ما سأله الشاذيل معىن ،فهو واهم قليل
اخلِبة؛ ألن كل حس أصله معىن ،وكل معىن روح حلس؛ والفصل ال يكون إال عند
الشاهد (اسم الفاعل من شهد)؛ ألن مرتبته تكون حاكمة على مشهوده.
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مث يقول[ :وأما أن يقال َس ِّخر لنا هذا كما َسخَّرت هذا ،فلم يُـ ْع َرف عن
يتصور
املتقدمني مثل هذا الكالم؛ بل هو من الكالم املنكر الذي ال يقوله من َّ
س َّخر إلبراهيم بل ُج ِّعلت عليه بردا وسالما ،فلم ينتفع هو
ما يقولُ .
والنار مل تُ َ
هبا مع كوهنا انرا؛ بل غُِّريت صفتُها .وتسخري الشيء يكون ملن ينتفع به مع بقاء
حقيقته:199].
أليس أدن النفع كف الضرر؟ هذا مع أننا ال ننسب النفع والضرر لصورة من
الصور؛ بل هو هلل وحده .فإن كف هللا الضرر عن عبده ،أال يكون يف ذلك نفع
له؟! ..وانظر قول هللا تعاىل{ :فَم ْن ُز ْحزِّح َع ِّن الن ِّ
اجلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َاز} [آل
َّار َوأ ُْد ِّخ َل ْ
َ
َ

عمران]185 :؛ فجعل سبحانه الزحزحة عن النار أول نعمة مينت هبا على عباده
السعداء .أم إن جتنيب إحراق النار ،ال يُع ّد نعمة عند ابن تيمية؟!...
وما نرى سببا هلذا الكالم ،إال االحنجاب ابألسباب عن رب األرابب .فإن
الكالم خيرج وعليه كسوة القلب الذي منه خرج ،كما قيل .وهذا قلبه مازال حمال
لشهود ظلمة األكوان؛ نسأل هللا السالمة!
س ْخهم على مكانتهم؛ َّ
فإن هذا
مث يقول[ :املوضع اخلامس( :قوله) ْ
وام َ
أخرب أنه لو شاء فعل ذلك بقوله،
دعاءٌ ابملسخ وهو غري جائز ،وال ُجياب .وهللا َ
مسخ قوما قردة
{ َولَ ْو نَ َ
اه ْم َعلَى َم َكانَتِّ ِّه ْم} [يس ]67؛ وهللا تعاىل َ
س ْخنَ ُ
شاءُ لَ َم َ

ميسخ من هذه األمة قوما قردة وخناز َير؛ وهذا
وخناز َير لنوع من الكفر؛ وكذلك ُ
احملرمات من َس ِّ
ب الصحابة واخلمر واملعازف وحنو
يف أنواع من الكفر كاستحالل َّ
ذلك .وأما املسلم العاصي فال جيوز الدعاء عليه ابملسخ ،وال يُستجاب ذلك؛
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شره ،فإذا ُد ِّع َي عليه
حرم هللا االعتداء يف الدعاء .والصائل يُ ْدفَع مبا يكف َّ
وقد َّ
مبا ُّ
مس ِّخه:200].
شره ،حصل
يكف َّ
ُ
املقصود من غري احتياج إىل ْ
من يعادي أولياء هللا ،فليس مسلما عاصيا فقط؛ وإمنا هو حمارب هلل .ومن
حارب هللا ،فهو سائر إىل الكفر؛ إال أن يتوب هللا .وقد جاء يف احلديث القدسي:
ادى ِّيل َولِّيًّا فَـ َق ْد آذَنْـتُهُ ِّاب ْحلَْر ِّ
ب» .201فهؤالء ممسوخون يف الواقع؛ ومن دعا
« َم ْن َع َ
عليهم ابملسخ فإمنا هو دعاء للموافقة؛ كمن يدعو على الظاملني ابهلالك؛ ألهنم
هالكون ،دعا أم مل ي ْدع .وقول ابن تيمية عن هذا الدعاء أنه غري جائز جهل؛ ألن
عدم اجلواز يقتض ي املنع ،واملنع ال بد له من علة؛ واحلال أن ال علة .بل إن الدعاء
على أعداء هللا الذين حتققت عداوهتم هو من القرابت .وال يكفي أن يتسرت املرء
حيرم الدعاء عليه؛ فإن ذلك من شأن املنافقني
بظاهر الدين ،وهو حمارب هلل ،حىت ُ
أيضا .ومن دعا على منافق على وجه التعميم ،أو على وجه التخصيص -إن كان ذا

كشف -فقد وافق الشرع .وقد نبه كثري من أهل هللا ،إىل كون معادي األولياء ميوت
على الكفر ،وإن تلبس ابإلسالم يف حياته فيما يبدو للناس .فليحذر املرء على نفسه
املهلَكة ،فإنه ال دواء منها؛ إال أن يتوب هللا.
هذه ْ
مث يقول[ :املوضع السادس :قول القائل بسم هللا اببنا ،تبارك حيطاننا،
يس سقفنا؛ دعاء ليس مأمورا به وال من جنس املأمور ،وهو مما تنكره القلوب؛
فإن َج ْعل ِّ
كالم هللا مبنزلة الباب والسقف واحليطان حيتاج مثله إىل أَثَر؛ وإال فهو
َّ َ
بدعة .وقد يُـ ْفهم من ذلك انتقاص ُح ْرمته:202].
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ومىت كان البن تيمية قلب ،حىت يُنكر به؟! ..أما ما ينكره من هذا الكالم،
فهو معان تغيب عن إدراكه .وليس كل ما يغيب عن إدراك املرء جيوز له إنكاره؛ وإال
فلن تبقى للدين ابقية بعدها ،بسبب تفاوت اإلدراكات .واستعمال "بسم هللا" و"
تبارك" و"يس" عن علم من القائل ،ال مانع منه .وقد أنشأ الصحابة أذكارا ابتداء
فقبلها منهم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،لكوهنا موافقة للحق .فهل جيوز
ذلك يف األولني ،وُمينع يف اآلخرين؟ وهل توفيق هللا منحصر فيمن سبق؟ من يقول
اَّللَ فَِّقريٌ َوَْحن ُن أَ ْغنِّيَاءُ} [آل عمران:
هبذا ،فهو ال خيتلف كثريا عمن قال{ :إِّ َّن َّ
ول َِّّ
ِّ
ت أ َّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم
َن َر ُس َ
 .]181فقد جاء عن جابر بن زيد قالَ :مس ْع ُ
اَّلل َ
صلَّى َذات يـوٍم ِّأبَصحابِِّّه ،فَـلَ َّما فَـر َ ِّ
َص َحابِِّّهَ « :م ِّن الْ ُمتَ َكلِّّ ُم آنًِّفا
صالتِِّّه قَ َ
ال أل ْ
غ م ْن َ
َ
َ َْ ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ول
ك ْ
ال َر ُج ٌل مْنـ ُه ْم :أ َََن َاي َر ُس َ
احلَ ْم ُد ُحَْ ًدا َكث ًريا طَيِّّبًا ُمبَ َارًكا فيه؟ قَ َ
َوُه َو يـَ ُق ُ
ولَ :ربـَّنَا َولَ َ
ِّ
وهنَا أَيـُّ ُه ْم يَ ْكتُـبُـ َها أ ََّوال .203».فهذا
اَّللِّ! قَ َ
ني َملَ ًكا يـَْبـتَ ِّد ُر َ
َّ
ت بِّ ْ
ض ًعا َوثَالث َ
ال :لََق ْد َرأَيْ ُ
حدث يف الصالة اليت هي عمل توقيفي ،فكيف مبطلق الدعاء؟! ..وابب فتحه
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال جيوز البن تيمية أو لغريه إغالقه .ومن يدعي
التمسك ابلسنة يف حتجري الواسع ،أو يف تعسري اليسري ،أو يف إغالق املفتوح ،فهو
الذي قد خالفها .ومن ال علم له أبحوال القلوب ،فإنه ال يعلم هذا الباب من العلم
من أسرار السنة ؛ ألن اللسان ما هو إال ترمجان عما يف اجلنان؛ وليس هو منفصل
عنه حىت يكون ككالم الببغاوات .فإن الببغاء لو افرتضنا أنه نطق بدعاء مسنون ،ال
يُع ّد داعيا يف احلقيقة .فافهم عنا ما نقول يرُحك هللا.
مث يقول[ :الوجه السابع :أن يقال مقصود هذا الدعاء كله تيسري الركوب
يف البحر ،ودفع ِّ
مطلوب يسري ،ليس هو من أعظم املطالب .وإن
العدو؛ وهذا
ٌ
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ساق ،حيصل هلم .هذا ليس هو مما حيتاج
البحر ،من الكفار وال ُف َّ
غالب من يركب َ
آايت هللا وأمساؤه ،هذا االبتذال:204].
فيه أن تُـ ْبتذل فيه ُ

قد سبق أن ذكرَن أن البحر معنوي؛ وأما قياس حال املؤمنني -خواصهم-
على الكافرين ،فهو من اجلهل املطبق .وال سبب هلذا الكالم -على ما يبدو -إال
شدة التحامل على أهل هللا؛ وإال فإن له خمارج كان ميكن االكتفاء هبا ،من ابب
إحسان الظن على أقل تقدير.
مث يقول[ :الوجه الثامن :إ َّن هذا الدعاء لو كان سائغا مشروعا ،مل يكن
كوب البحر؛ فأما الدعاء به يف املساجد والبيوت وغريها
مشروعا إال ملن يقص ُد ر َ
من غري ركوب البحر ،فإنه ال يفعله إال جاهل؛ ال يفقه ما يقول أو يستهزئ

ابهلل .وعلى التقديرين فيستحق العقوبةَ على ذلك ،كمن يقول وهو ال يريد
الركوب :اللهم َس ِّخر هذا الفيل وهذا اجلمل وهذا الفرس والبغل واحلمار؛ وليس
هناك شيءٌ من الدواب ،وال هو يقصد ركوبهَّ .
فإن هذا َّإما جاهل مبا يقول أو
مستهزئ مبن يناجيه!]: 205

أما ركوب حبر العلم ابهلل فهو شأن كل منخرط يف طريق السلوك إليه سبحانه.
احلسي ،فإذاً
وإن مل يكن الدعاء مشروعا ملن ركب حبرا عطبه أكِب من عطب البحر ّ
ملن يُشرع الدعاء؟! ..وأما احلكم على قارئ هذا احلزب ابلعقوبة ،فهو جهل وظلم.
وال نرى من هو أحق ابلعقوبة من ابن تيمية (ومن قلده) الذي يقفو ما ليس له به
لسنة وال ُمسنت.
علم ،وال يرعى حرمةً ُ
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مث يقول[ :الوجه التاسع :إن هذا فيه انتزاع آايت من القرآن ،ووضعها يف
استُـ ْع ِّملت يف غري تلك املعاين؛ وهذا إن كان
غري موضعها؛ وآايت أنزلت ملعاين ْ
سائغا ،فيسوغ بقدر احلاجة؛ فأما أن ُْجي َعل ذلك ِّح ْزاب يـُْتلى كما يـُْتلى القرآن،
الناس يف قراءة آايت
وجيمع عليه يف أوقات معتادة ،فهذا ال يسوغ .وقد تنازع ُ
احلََرس ،مع أهنا قرآ ٌن حمض مل ُخيْلَط بغريه؛ فكرهها طائفةٌ من العلماء ،ألنه تالوة
منهي عنه ابالتفاق.
للقرآن على غري الوجه املشروع؛ فأشبه تنكيس السورة فإنه ٌّ

حديث رواه ابن
ومن رخص يف قراءة آايت احلََرس ،فإنه قد جاء ببعض ذلك
ٌ
ماجه:206].
أما ما مساه انتزاعا لآلايت ،فهو استعمال هلا عن علم وبينة من هللا .والشاذيل
ال شك عندَن أنه من أهل القرآن وخاصة هللا؛ ومثله ال يُعلّمه غريه ،خصوصا إن
كان املعلّم من طبقة ابن تيمية .وأما قراءة اآلايت على غري ترتيبها يف القرآن ،فإن
كان ملعىن يتتبعه القارئ فال أبس منه .بل إن خلط القرآن ابلقرآن من غري تتبع ملعىن
جائز؛ ملن مل يقصد بذلك التلبيس أو إفساد الدين على الناس؛ نعين أنه ال إمث فيه.
وأما التنكيس يف السورة الواحدة ،فهو من أعمال الشياطني؛ ونعين به أن يبدأ من
آخر السورة وينتهي إىل أوهلا؛ وأما التنكيس فيما بني السور ،فال جيوز مع القصد.
وإذا كان الشاذيل أيت ابآلية ملعىن خمصوص يوافق مطلبه يف الكالم ،فال حرج من
ذلك البتة .وأما قراءة آايت خمصوصة لسر خمصوص ،ملن علمه أو ملن ُد ّل عليه ،فال
أبس فيه؛ ما مل يقصد من ذلك إمثا؛ كمن يقرأ آايت للشفاء ،أو للنصر على
األعداء ،أو الستجالب رزق ،أو غري ذلك ...ومن مل يكن له من كتاب هللا َغناء
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عما سواه ،فما عرف القرآن حقيقة .وإمنا احلكم يف هذا ويف غريه للنيات ،فال ينبغي
أن ُهتمل.
ووضع
ط لكالِّم هللا بغريه،
مث يقول[ :وأما هذا احلزب وأمثاله فإنه َخ ْل ٌ
ٌ
ِّ
وآايت أُنْ ِّزلت يف بيان حال الكفار ،ومنعهم عن
لآلايت يف غري مواضعها،
ٌ
اهلدى؛ واستُـ ْع ِّملت يف دفع العدوَّ .
خمربا هبا ،وهذا ذكرها داعيًا هبا.
واّلِلُ ذكرها ً
وجيتَ َمع
وهذا إذا ُس ِّوغ استعمالُه َ
حزاب يُتلىُْ ،
وقت احلاجة ،فال جيوز أن ُْجي َعل ً

جاز هذا ،جلاز لكل شخص أن يصنع يف آايت هللا وأمسائه مثل هذا،
عليه .ولو َ

وجي َمع عليه طائفةً من
ويصنف شيئًا لغرض معني ،مع ما فيه من اخلطإ والضاللَْ ،
ِّ
كالم املليك املتعال:207].
اجلُهَّال ،يتلونه
ابلغدو واآلصال ،كما يُتلى ُ

ابن تيمية ال يعلم أن الشاذيل وأمثاله من األئمة رضي هللا عنهم ،ال يفعلون
شيئا إال إبذن خاص من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .ولو ص ّدق هبذا ،وإن
كان ال يعلمه ،لكفى نفسه مؤنة الدخول فيما هو فوق طوره؛ ولكنه سوء الظن ابهلل
وبعباده .وأما مثل ما فعله الشاذيل ابستعمال اآلايت يف حزبه ،فهو كاخلياط املاهر
الذي له علم بضم قطع الثوب بعضها إىل بعض .نعين أنه على بيّنة من ربه فيما
يفعل .وأما مثَل ابن تيمية معه ،فمثل من مينع من اخلياطة مجلة؛ بدعوى أنه ما كل
أحد ُحيسنها .وهل هذا إال من ختبط العقل واختالط الواضحات عليه؟! ..وإذا فعل
الشاذيل فعله عن علم وبيّنة ،ولسر خمصوص؛ فهذا ال يعين أنه صار مباحا للجهلة
أن يتالعبوا ابآلي ،زاعمني أهنم مقتدين به! هذا ال ينطلي على عاقل! فلم يبق البن
تيمية إال حتامله على الرجل ،من غري وجه حق.
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وابن تيمية ال خيفى منه ،أنه يريد أن جيعل األئمة من أهل هللا ،كعامة الناس؛
حتقريا هلم ،وإبعادا للمسلمني عن طريقهم ،الذي هو احملجة البيضاء .وهذا منه ،من
السنة ،كإبليس إذا أراد أن
أشد أصناف احملاربة هلل ورسوله .وهو بزعمه املنافحة عن ّ
يُضل مؤمنا ،فإنه ال يدعوه إىل معصية ظاهرة؛ وإمنا يدعوه إىل اتباع أتويل فاسد،
خيرج به عن احلق .ولو أنه دعاه إىل معصية ظاهرة ،لتنبه ذلك املؤمن ،واستعاذ ابهلل
منه .فابن تيمية ال يُعلن عداوته ألولياء هللا جهرة ،حىت ال يتنبه الغافلون؛ وإمنا يزعم
أنه يغار على "الكتاب والسنة" ،حبسب زعمه؛ فيستتبع هبذا الفعل من ال نور له وال
صحيح إميان .ولن جنازف ابلقول ،إن أقرب من رأيناه من الضالني املضلني ،إىل
أفعال الدجال ،ابن تيمية! ..وال رأينا من ينصر إبليس ،بطريق التدليس والتعمية،

كهو!..
مث يقول[ :الوجه العاشر :إن استعمال هذا احلزب ذريعة إىل استعمال ما
شر منه ،كاحلزب الكبري؛ َّ
فإن يف ذلك من األمور املنكرات والدعوات
هو ٌّ
يتعني النهي عنه على أهل الدايانت .وإن كان قائلُه يف زهد وعبادة
احملرمات ،ما َّ
َّ

وله دين وإرادة (و)كان له نَوعٌ من املكاشفات وخوارق العادات ،فهذا ال
يسنت شيئا من األذكار
يوجب عصمةَ صاحبه وال علمه أبسرار العبادات ،وال أن َّ

والدعوات؛ إذ السنن املشروعة يف أمور الدين ،لألنبياء واملرسلني؛ ال آلحاد
الصاحلني:208].
سيأت الكالم على منكراته على احلزب الكبري إن شاء هللا الحقا؛ ومل يكن
من داع أن يبهمها هنا .وأما سن شيء من األذكار ،كجمعها على هيئة خمصوصة،
أو قوهلا يف وقت خمصوص ،فال شيء فيه؛ ألنه يدخل يف معىن العفو واإلابحة .وأما
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السنة املذمومة (أي البدعة حقا) ،فهي ما خالف سنة قائمة .وبني األمرين فرق ال
خيفى .والتدليس على الناس ،مبنعهم من ذكر هللا بدعوى التزام السنة ،هو من عمل
من يصد عن سبيل هللا.
مث إنه كما ُشرع للفقيه اجملتهد أن يشرتع يف ابب األحكام ما مل يُسبق إليه مما
جيدد للناس دينهم يف جماله ،فكذلك شرع ألهل التزكية أن يستنوا يف منطقة العفو ما
يناسب أعصارهم وجياري أحوال بواطن معاصريهم؛ ألن الدين ما جاء إال ملداواة
القلوب ووصلها بعالم الغيوب .ومن كان على بينة مما أيتيه من التجديد ،يف أحكام
الظاهر أو يف عالجات الباطن ،فينبغي أن يُشكر؛ ال أن يُذم ويعادى .وما نقوله
ليس إكماال للدين ،وقد مت؛ وإمنا هو تفصيل فيه ،دعت إليه ضرورة تغري األحوال
بتغري الزمان واملكان .وهذا لعمري من الفقه يف الدين الذي حنن أبمس احلاجة إليه.
وأما قوله بعدم جواز استنان شيء من األذكار والدعوات للصاحلني ،فهو
جهل وافرتاء على هللا .أمل يقل النيب صلى هللا عليه وسلم يف ابب السنة عموماَ « :م ْن
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َج ِّر َم ْن َع ِّم َل ِّهبَاَ ،وَال
ب لَهُ مثْ ُل أ ْ
َس َّن يف ْاإل ْس َالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَـعُم َل هبَا ،بـَ ْع َدهُ ُكت َ
يـْنـ ُقص ِّمن أ ِِّّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ب
َ ُ ْ ُ
ُجوره ْم َش ْيءٌ؛ َوَم ْن َس َّن يف ْاإل ْس َالم ُسنَّ ًة َسيّئَةً فَـ ُعم َل هبَا ،بـَ ْع َدهُ ُكت َ
209
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ص م ْن أ َْوَز ِّاره ْم َش ْيء»  .فهل كان الكالم هنا
َعلَْيه مثْ ُل ِّوْزِّر َم ْن َعم َل هبَاَ ،وَال يـَْنـ ُق ُ
سن يف
عن األنبياء وحدهم ،أم عن كل مسلم؟! ..بل إننا نرى ابن تيمية هو من ّ
الناس سنة سيئة مقيتة من معاداة أهل هللا بطريق زعم االنتصار للدين ،فباء بوزر
هذه السنة وبوزر من يعمل هبا إىل يوم القيامة.

 . 209أخرجه مسلم.
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َّ ِّ
ين َآمنُوا اذْ ُك ُروا َّ
وأما يف ابب األذكار ،فإن هللا تعاىل يقولَ :
اَّللَ
{اي أَيـُّ َها الذ َ
ِّذ ْكًرا َكثِّ ًريا} [األحزاب .]41 :والذكر الكثري ،هو ما ال يُقيّد لفظا وال عددا .وكل ما
ذُكر هللا به من صيغ الكالم ،اليت يعلم صاحبها ما يقول ،ويعلم ما جيوز أن خياطب
به هللا ،وما ال جيوز ،فهو ذكر من مجلة األذكار .وقد تقدم الكالم عن إنشاء
الصحابة ألذكار ،أقرهم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عليها .وابب فتحه النيب ،ال
يُغلقه صاحب عمه كابن تيمية!..
مث يقول[ :وذلك مثل قوله يف احلزب الكبري ،فالسعي ُد ًّ
حقا من أغنيتَه عن
والشقي ًّ
حرمتَه مع كثرة السؤال لك؛ فا ْغنِّنا بفضلك عن
السؤال منك،
ُّ
حقا من ْ

سؤالنا منك ،وال حترمنا من رمحتك مع كثرة سؤالنا لك:210].

ما يقصده الشاذيل رضي هللا عنه بكون السعيد هو من أغناه هللا عن السؤال
منه ،يتضمن تفصيلني أساسني :أوهلما أن السعادة هنا خاصة ،وهي التحقق ابحلق؛
ألن اخلواص ال يعتِبون يف حق أنفسهم إال هذا الصنف من السعادة؛ حىت لو أن
اجلنة عرضت عليهم من غري هذه املكانة ملا اعتِبوها ،ولفروا منها كما يفر املؤمن من
النار .وهم ليسوا ملزمني هنا مبجاراة من هم دوهنم يف املرتبة؛{قَ ْد َعلِّ َم ُك ُّل أ ََُن ٍس

َم ْشَرَهبُْم} [البقرة .]60 :وابن تيمية ،لن يفهم من لفظ السعادة إال املعىن العام؛
وهذا سيولد عنده إشكاال ال ميكن جتاوزه .والتفصيل الثاين :هو أن الغىن عن
السؤال ،يتضمن التحقق سابق الذكر .غري هذا ال يكون ،وال يصح! وابن تيمية ال
يعلم مدلول التحقق عند أهل هللا؛ لذلك هو يرى يف هذا الكالم خروجا عن صفات
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العبودية .ونظره ليس حجة على غريه؛ ألن القاعدة تقتضي أن حيكم األعلى على
األدن ،ال العكس .وهذا ما يغفل عنه الفقهاء كثريا ،فيُحجبون عن معرفة األولياء.
ومعىن الشقاء الذي يذكره الشاذيل ،هو مقابل معىن السعادة اخلاص؛ وكأنه
يقول :السعادة من غري حتقق بك ،هي عندَن شقاء .وهذا املعىن ال يلزم أحدا من
املسلمني؛ وإمنا هو قد ورد بلسان اخلصوص .ومن تكلف ما ليس من طوره،
فالالئمة عائدة عليه.
ومعىن قوله" :فاغننا بفضلك عن سؤالنا منك" ،هو :فاغننا بك عن سؤالك.
وذلك ألن التحقق ابحلق ال خيطر على ابل السائل حىت يسأله؛ بسبب كونه فوق
إدراك العقول؛ والناس ال تسأل من هللا إال ما تُدرك .فهو قد جعل هللا خيتار له أعلى
ما قد يُنال ،وإن كان جيهل حقيقة املختار .وهذا السؤال يُعلمه الشاذيل ألتباعه،
حىت ينالوا فوق ما يُدركون من اخلري؛ وأما هو رضي هللا عنه ،فال شك أنه قد حصل
له؛ وإال فكيف سيتكلم عنه ،لو كان سؤاله يف حق نفسه؟! وعلى هذا الرتتيب،
فلتأخذ تتمة دعائه؛ وقد أوضحنا لك ما يساعدك على ذلك.

ومع ذلك كله ،فإننا نؤكد على أن التزام السنة الظاهرة يف غري مواطن التعليم،
أكمل وأهدى سبيال؛ ففيها ما يغين عن كل ما سواها؛ لوال أهنا تؤخذ بعني العادة،
فينحجب الناس عما فيها من أسرار .ولو تنبه ابن تيمية إىل هذا األمر ،ملا اعرتض
على الشاذيل؛ بل ملا اضطر الشاذيل ،إىل تنزيل معاين السنة يف قالب جديد!
مث يقول[ :وهلذا قال العلماء ،يستحب االستسقاء أبهل الصالح والدين؛
توسل إىل هللا
واأل َْو َىل أن يكون من أقارب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فيُ َّ
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التوسل بذات النيب صلى هللا عليه وسلم واإلقْسام به على
بدعائهم .ولو كان ُّ

هللا مشروعا ،لكان التوسل بذاته واإلقسام به على هللا حيا وميتا ،أوىل من
العباس ويزيد بن األسود وغريمها؛ ألن ذاته أفضل من ذواهتم ،واإلقسام به على
هللا -إن كان ال َق َسم ابملخلوق مشروعا -أوىل من اإلقسام هبم؛ خبالف ما إذا
كان التوسل بدعاء الشخص وسؤاله؛ فإنه َّ
يتعذر مبوت النيب صلى هللا عليه
االئتمام به يف الصالة ،واجلهاد معه:211].
وسلم ،كما يتعذر
ُ
هذا الكالم يوافق حال العامة ،وليس هو القاعدة .واستسقاء عمر بعم النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،ليس جتاوزا ملكانة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم -
وحاشاه -وإمنا هو مراعاة ملشهود العامة من احلاضرين .ومن املعلوم أن اجلماعة
تُساس على قدر إطاقة ضعفائها .وهذا من احلكمة اليت ينبغي توافرها لدى احلُكام

وأئمة الدين .وأما التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو أعظم ما يُتقرب به
إىل هللا ،حيا وميّتا .ومن يقس األمور بغري مقتضيات املواطن ،فقد جهل جهال
كبريا .والفهم املنحرف الذي خلص إليه ابن تيمية من عدم مشروعية التوسل ابلنيب
صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ال مستند إليه فيه إال غلبة احلس والوقوع حتت حكم
احلجاب .وصاحبه كأمنا جيعل الدنيا ،اليت هي حمل شهوده ،هي احلاكمةَ على ما
عداها؛ بينما قد أخِب هللا أن احلكم لآلخرة .وحنن ال نعين هنا التفريق بني ُحكمي
احلق والباطل فحسب ،بل نقصد التفريق بني األعلى واألدن يف حكم احلق .وهذا
وجعله املوت علة يف عدم جواز التوسل ،فهو من جهة
ما مل يشعر به صاحبناْ .
املتوسل به صلى هللا عليه وآله وسلم .نعين أن املرء يُعامل ربه،
نفسه؛ ال من جهة ّ
حبسب ما يدرك؛ وهذا حتما سيكون فيه تفاوت كبري بني ِّ
العامل واألعلم ،وبني األبرار
ُ
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واملقربني .ولو أنه علم يسريا من حقيقة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وعلم حقيقة
املوت ،مل ا حكم مبا قال .وإن هذا احلكم الذي انتهى إليه ،ال يصل عندَن إىل مكانة
العوام الصادقني؛ فكيف مبن ينتسب إىل العلم .وأما االئتمام به صلى هللا عليه وآله
وسلم يف كل شيء ،فلم ينقطع مبوته ،وال جيوز أن ينقطع ،وإال انقطع الدين من
أصله؛ وإمنا وقع االئتمام بغريه صورة ال حقيقة .وابن تيمية ال ُمييّز بني الصورة
واحلقيقة؛ لذلك فهو حيكم عليهما حبكم واحد .واحلكيم من يعطي كال منهما حقه.
فكأن ابن تيمية بكالمه السقيم هذا ،جيعل كل آية من القرآن حتض على نُصرة النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،وتعزيره وتوقريه ،معطلةً ،بسبب عدم وجود شخص النيب
بيننا .ولسان حاله يقول :ما مث من ننصر ،وال من نعزر ونوقر! ..وهذا فاسد فسادا
اتما قطعيا! ..وال خيفى ما فيه من رائحة النفاق ،إبضمار معادة النيب صلى هللا عليه
الع ْمد إىل قطع الناس عنه! ..فإن قيل إمنا مراد ابن تيمية ما يعود إىل
وآله وسلم ،و َ
األولياء ،ال ما يتعلق ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فإننا نقول :هو ما فرق ،وال
استثىن! ..وعلى فرض أنه مل يكن يقصد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإن قصده
لألولياء عندَن من ذلك! ..ألهنم وجوهه يف أمته ،وخلفاؤه من بعده؛ خيلفونه خالفة
الوارثني هلدايته وطبّه .وكل من اعرتض على خليفة ،فإمنا اعرتاضه يف احلقيقة على من
استخلفه .أال ترى أن إبليس لُعن ابعرتاضه على آدم ،وإن كان مقرا هلل ابلربوبية!..

كل هذا بسبب التالزم بني اإلذعان هلل ورسوله ،واإلذعان للخليفة .وكما أنه ال
{م ْن يُ ِّط ِّع
طاعة هلل من غري طاعة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،لوقوله تعاىلَ :
اَّللَ} [النساء]80 :؛ فكذلك ال طاعة للرسول صلى هللا عليه
الر ُس َ
اع َّ
َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
وآله وسلم ،من غري طاعة من استخلفه ِّمن بعده .وإايك أن تقصر اخلالفة على معىن
احلكم (امللك) ،فإنه وجه من وجوهها .وحنن خنص هنا الوجه املتعلق ابلرتبية والتزكية.
أم يظن ابن تيمية أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،قد ترك أمته مهال ،حىت يعبث
فيها هو والسفهاء من أمثاله؟!..
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مث يقول[ :ومن قال إن العب َد قد يستغين عن سؤال هللا ودعائه ،فهو مبنزلة

من قال إنه يستغين عن عبادة هللا وطاعته؛ بل سؤال اخللق لرهبم ،أكثر من
عبادهتم؛ فإنه يسأله املؤمن والكافر ،وال يعبده إال املؤمن .قال هللا تعاىل{ :يَ ْسأَلُهُ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض ُك َّل يَـ ْوم ُه َو ِّيف َشأْن}[الرمحن ]29؛ وقال تعاىل:
َم ْن ِّيف َّ َ َ
ض َّل َم ْن تَ ْدعُو َن إَِّّال إِّ َّايهُ فَـلَ َّما ََنَّا ُك ْم إِّ َىل ال َِّ
ْرب
س ُك ُم الض ُّ
{ َوإِّذَا َم َّ
ُّر ِّيف الْبَ ْح ِّر َ
ضتُ ْم َوَكا َن ِّْ
ورا}[اإلسراء :212].]67
أَ ْع َر ْ
سا ُن َك ُف ً
اإلنْ َ

هو إغناء و َغناء ،وليس استغناء؛ ومعناه خاص ال تتمكن العامة من إدراكه.
فهو كمن َنل كل شيء حىت مل يبق له ما يسأله .وهذا املعىن غريب ،ألن فضل هللا
ال حد له حىت يُكتفى منه؛ لكننا نعود فنقول :هذا معىن خاص ،يُنبه إليه الشاذيل
سالكي طريق هللا .وقياس اخلاص على العام ،ال يُنتج علما صحيحا .وكل اعرتاضات
ابن تيمية بعد هذا الكالم ،ال وجه هلا؛ ألن تصوره للمسألة خمالف حلقيقتها من
البداية .ومع هذا ،فإننا نقول :إن االستغناء ال يصح مطلقا ،من كل عبد .وحىت
الكافر الذي ليس على عبادة مشروعة ،فإمنا هو عابد ومفتقر من وجه خفي عنه
فحسب .ومن علم احلقائق ،مل يقع يف َشرك األلفاظ.
مث يقول[ :ومن ذلك قوله :واذكران إذا غَ َفلْنا عنك ،أبحسن مما تذكران به

إذا ذكرانك؛ وارمحنا إذا عصيناك ،أبمت مما ترمحنا به إذا أطعناك:213].
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فأما قوله" :فاذكرَن إذا غفلنا عنك أبحسن مما تذكرَن به إذا ذكرَنك" ،فإنه
يقصد به أن يذكره هللا على قدره سبحانه ،ال على قدر نفسه .فهو يسأل إطالق
الذكر؛ لكنه ملا أخرجه يف هذا اللفظ املتشابه ،عجز عن فهمه من ال قدم له يف
املعاين .وقوله أيضا" :وارُحنا إذا عصيناك أبمت مما ترُحنا به إذا أطعناك" ،يسأل به
رُحة االمتنان اليت هي منزهة عن العلة؛ ألن هذه الرُحة هي أصل رُحة االستحقاق.
وفهم ابن
فهي تعمها وتزيد عليها .ومن علم هذا ،مل ير ما يقتضي منه االعرتاضْ .

تيمية يف هذا الدعاء املفضي به إىل حترميه ،ال يدل إال على كونه من طبقة أدن ،ال
حتتمل كالم اخلواص جلهلها ،ال ملخالفتهم أصول الشريعة.
مث يقول[ :ومن هذا اجلنس قوله :واجعل سيئاتنا ،سيئات من أحببت؛ وال
جتعل حسناتنا ،حسنات من أبغضت؛ فاإلحسان ال ينفع مع البغض منك،
تضر مع ِّ
احلب منك:214].
واإلساءة ال ُّ
نعم هذا الكالم من جنس األول ،وفهم ابن تيمية أيضا من جنس فهمه
األول؛ نعين سوء فهمه .وذلك أن الشاذيل سأل هللا أن تكون معاملته سبحانه له،
معاملة حمبة؛ ألن حمبوب هللا ال تناله مطالب ومؤاخذات الوجوه االمسية اخلاصة،
ويكون مرضيا من مجيعها .وأما من مل تكن له هذه احملبة ،فإنه يكون إن أرضى بعض
األمساء مسخطا للبعض اآلخر .ومؤاخذات األمساء ال بد له منها ،ولو يف الدنيا.
ِّ َّ ِّ
ك َعْنـ َها
ت َهلُْم ِّمنَّا ْ
احلُ ْس َىن أُولَئِّ َ
ين َسبَـ َق ْ
وهذا املعىن قد ذكره هللا يف مثل قوله{ :إ َّن الذ َ

ُمْبـ َع ُدو َن} [األنبياء . ]101 :فإبعاد هذا الصنف عن النار ليس جزاء هلم على
أعماهلم ،وإمنا هو لسبق احملبة والرُحة هلم .وحمل النظر هو ما يعطي احلكم؛ فمن نظر
إىل السابقة ال يكون حكمه كمن نظر إىل األعمال واخلامتة .وقد قيل يف هذا املعىن:
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إن العوام خيشون اخلامتة ،واخلواص خيشون السابقة .والشاذيل نظره يف كالمه إىل
السابقة ،بينما ابن تيمية نظره إىل األعمال؛ فكيف يتطابق منهما النظران؟! ..وهذا
الذي ذكرَنه هنا ،يدخل يف ابب علم االختالف؛ وهو علم عزيز ال يكون إال
للحكماء من العباد.
مث يقول[ :فقوله :اإلحسان ال ينفع مع البغض ،ليس بسديد؛ بل
إحساان -وهو فعل الواجب واملستحب كما
يسمى
اإلحسان الذي يستحق أن َّ
ً

أمر ظاهرا أو ابطنا -ال يكون إال مع حبه ال مع بغضه:215].

اإلحسان قد يكون ظاهرا (صوراي) ،وقد يكون حقيقيا .والشاذيل قد عىن
اإلحسان املعروف عند الناس ،والذي يكون أحياَن كثرية خملوطا مبا يقدح يف
الرجل لَيـعمل عمل أَه ِّل ْ ِّ ِّ
يما يـَْب ُدو لِّلن ِّ
َّاس
حقيقته .وقد جاء يف احلديث« :إِّ َّن َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ
اجلَنَّة ف َ
ِّ ِّ
وُهو ِّم ْن أ َْه ِّل الن ِّ
يما يـَْب ُدو لِّلن ِّ
َّاس َوُه َو ِّم ْن أ َْه ِّل
َّارَ ،وإِّ َّن َّ
الر ُج َل لَيَـ ْع َم ُل َع َم َل أ َْه ِّل النَّار ف َ
َ َ
ِّ 216
وحص ر ابن تيمية اإلحسان يف فعل الواجب واملستحب على ما يعلمه
ْ
اجلَنَّة» ْ .
الفقهاء ،دليل على عدم إدراكه املعىن احلقيقي له؛ فيكون هو ممن حيكم على ما
يبدو له أنه إحسان .وأما الشاذيل فنظره ابهلل ،ال يعتِب إال ما هو إحسان عند هللا،
وإن كان يف صورة من صوره خمالفا لإلحسان من حيث الظاهر .فافهم!..
مث يقول[ :وكان قد وقع بني اجلُنَيد وأصحابه وبني طائفة من الصوفية يف

زمانه ،كالم يف هذا املقام وهم يُ َس ُّمونه اجلَ ْمع .فقال اجلُنَيد بعد هذا املقام،
الفرق الثاين حتقيق العبودية هلل .وهذا الفرق الذي انتقل إليه املؤمن؛ َّ
فإن العب َد
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وح َده
كان يف الفرق األول يشهد أكثر املخلوقات ،فانتقل إىل اجلمع فيشهد ْ

الربوبية الشاملة لكل شيء؛ مث بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاين؛ وهو الفرق

بني املؤمن والكافر ،والرب والفاجر؛ وبني الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وبني
املفسدين يف األرض .فيشهد أن ال إله إال هللا ،فيفرق بينه وبني ما سواه أبنه هو
اإلله الذي يستحق العبادة دون ما سواه ،وأن عبادته بطاعة رسله؛ فيعبد هللا
الر ُسل وأنزل
بطاعة رسوله .فهذا فرق إهلي نبوي شرعي ،وبه بعث هللا ُّ
الكتب:217].
هو يفسر هنا كالما للجنيد ،ال يفهم معناه؛ وإمنا أيخذه منه ابلتسليم ،حلسن
ظنه به؛ أو لظنه أنه فهم عنه .وفيه إيهام للناس أنه (ابن تيمية) من خواص العباد؛
واحلال أنه لو كان كذلك ،ما كنا احتجنا أن نرد عليه ،حىت نكفي الناس شر اتباعه
يف جهاالته .وهو -أي ابن تيمية -من أهل الفرق األول ،فرق العوام؛ فأن له أن
يدرك معىن اجلمع ،فضال عن معىن الفرق الثاين! ..واملقام عندَن حيكم على الكالم،
لذلك ال ينفع فيه أن يتلبس صاحبه بثياب زور .وكل ما قاله يف تفسريه لكالم
اجلنيد ،ال يعدو أن يكون عندَن صبيانيا ،ال يليق أبقل العقالء .بل إن ما ذكره يف
معىن الفرق الثاين ،ال يليق حىت أبهل الفرق األول؛ وإمنا هو من الكالم الذي يُعرض
على الكافر ،ترغيبا له يف اإلسالم! ..فانظر ما أبعده عن مقامات الرجال!..
مث يقول[ :والفناء يف هذا املقام ،أن يفىن بعبادة هللا عن عبادة ما سواه؛
ومبحبته عن حمبة ما سواه ،وبطاعته عن طاعة ما سواه؛ وخبوفه عن خوف ما
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سواه؛ وابلتوكل عليه ،عن التوكل على ما سواه؛ وهذا هو دين اإلسالم الذي
بعث هللا به الرسل وأنزل به الكتب:218].
هذا يؤكد ما قلناه عن ابن تيمية من أنه ال يعلم املعاين اليت يتكلم القوم فيها،
وال قدم له فيها البتة؛ وإن كان يوهم القارئ أنه مشرف على اجلميع .والفناء عند
أهل هللا ليس هذا؛ وإمنا هذا فهم رجل عامي ،يروم أن جيد تفسريا على قدر علمه،
ملا يعرض له من مسائل .وهذا ضرب من الظن ،وليس علما متيقَّنا؛ بل هو أقرب
للجنون منه إىل العقل ،إبرادته تفسري ما جيهل .وهللا تعاىل يقولَ { :وَما يـَتَّبِّ ُع أَ ْكثَـ ُرُه ْم
نبني حقيقة الفناء
إَِّّال ظَنًّا إِّ َّن الظَّ َّن َال يـُ ْغ ِّين ِّم َن ْ
احلَ ِّّق َشْيـئًا} [يونس .]36 :ولن ّ
هنا ،ألننا لسنا بصدده؛ وإمنا مهنا أن نرد على كالم ابن تيمية وحده؛ وإن كنا
سنخاطب ابن تيمية لو أدركناه ،أبن من مقتضيات الفناء ،أن ينمحي ابن تيمية عند
نفسه!..
نقص عن الشهود
وأما الفناء يف توحيد الربوبية ،فذاك
مث يقولَّ [ :
ٌ
ب صاحبه أن يكون معذورا لغلبة الوارد عليه؛ ال أن يكون
الواجب؛ َ
وح ْس ُ

مشكورا .وهو كحال من غاب مبعبوده عن عبادته ،ومبذكوره عن ذكره ،ومبعروفه
ين من مل يكن وبقي من مل يزل .فهذا ٌ
حال عارض لبعض
عن معرفته؛ حىت فَِّ َ
السالكني ،ليس هو من لوازم السلوك ،وال هو غايةٌ للسالكني؛ بل هو ٌ
حال
ِّ
صاحبه عنـ(د) الشهود املطابق للحقيقة:219].
انقص ،بِّ َك ْون العجز َ
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لعل اصطالح ما يسميه "توحيد الربوبية" هبذا املعىن ،من وضعه؛ ألَن ال نعلم
أحدا قال به قبله؛ إال أن يكون ومل نعلم به .ذلك ألن القائل بتوحيد الربوبية ،عليه
أن يعلم خمتلف األرابب من األمساء ،ويعلم كيف تعود إىل معىن واحد عام .وأما
كالمه عن حقيقته ،فهو من ختريج كالم القائلني به ،على تصوٍر موهوم لديه .ولو
أنه شم رائحته ،الستغىن عن كل مذهبه يف العقائد؛ فإن مطالعة احلق ال يعدهلا
كالم!
وحنن نرى أنه يكرر هذا الكالم يف عدة مواضع ،كما يُكرر من حيفظ كالما،
كالمه يف مواضع يظن أنه ُجيزئ فيها .وهذا يكون من طلبة العلم األغبياء ،الذين ال

حظ هلم يف فهم املعاين .وكالمه ينطلي على من هو أجهل منه ،إن أحسن به الظن؛
وأما العلماء ،فإهنم سيعلمون مقامه من أول نظرة .وما رأينا من عرض نفسه
عرض ابن تيمية نفسه .وسيطلع الناس منه يف
للفضيحة على رؤوس األشهاد ،كما ّ
اآلخرة ،على أشد مما رأوه منه يف الدنيا؛ فيفرح الصادقون بصدقهم يف خمالفته ،ويندم
املخذولون على اتباعه يف ضالالته.
مث يقول[ :فإن ذلك هو أن يشهد األمر على ما هو عليه ،فيشهد

عبوديته احملضة ،ويشهد ربوبية ربه ،ويشهد -مع كونه ال يَـ ْعبُد إال َّإايه ،وأنه
يعبده مبا شرع ال يعبده ابلبدع -أنه هو الذي جعله كذلك؛ وال حول وال قوة إال
ابهلل .فيحصل له من الشكر وشهود املِّنَّة والرباءة من احلول والقوة ،ما ُحيقق مع
إخالصه هلل توكلَه عليه ،وشكره له ،وهو الذي مساه اجلُنَيد وأصحابه الفرق
الثاين؛ وهو الفرق الشرعي .واألول الذي انتقلوا عنه هو الفرق الطبيعي؛

فصاحب هذا ،يفرق بني األمور أبمر هللا ورسوله ،وذاك هبواه ونفسه:220].
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هذا التصنيف للفرقني جهل كبري؛ وتكلفه تفسري كالم اجلنيد تنطع منه.
واحلقيقة أن الفرق األول :هو مقام ابن تيمية ومن على شاكلته؛ الذين يعبدون هللا
أبنفسهم؛ وهو من الشرك املناسب ملقام العوام؛ إن مل يكن أسوأ .وأما الفرق الثاين،
فهو شهود احلق يف صور اخللق؛ أو قل هو عبادة احلق ابحلق؛ أو قل هو معرفة
نبني جهل
التفصيل بعد اإلمجال .ولسنا أيضا هنا يف معرض التفصيل؛ وإمنا أردَن أن ّ
ابن تيمية مبا يتكلم فيه فحسب .وإن مل تكن من أهل ما نذكر لك ،فالزم طورك وال
تتعدَّه؛ وال تكن كابن تيمية ،يدخل كل مدخل ،وإن مل يُدع أو يؤذن له!..

فكل شيخ سالك ،مل يقم ابألمر والنهي ،متابعا يف ذلك
مث يقولُّ [ :
للكتاب والسنة واإلميانَّ ،
فإن هللا مل يُ ِّرد به خريا ؛كما ثبت يف الصحيح « َم ْن يُ ِّرد
خريا يـُ َف ِّق ْهه يف الدين» .فمن مل يُـ َف َّقه يف الدين مل يُرد به خريا .فمن سلك
هللا به ً
الطريق شاهدا لتوحيد الربوبية ،غري ِّ
متفقه يف األمر والنهي ،وال عامل بذلك،
فإنه ٌّ
ضال ُمضل .وال بد أن يتناقض يف طريقه ،لينظر يف حقوق هللا تعاىل بعني

والفجار ،نظر بعني القدر؛
القدر ،ويف حظوظه بعني هواه .إذا نظر إىل الكفار
َّ
صر يف َح ِّقه -ولو كان من خيار أولياء هللا -نظر بعني
وإذا نظر إىل من آذاه أو قَ َّ
وطلب عقابَه؛ ورمبا سعى يف قتله بباطنه أو ظاهره هلوى نفسه
فذمه وعابَه
اهلوى َّ
َ
ال ِّ
حلق ربِّه .وإن مل يقتله ،سلبه حاله لنوع من احلسد واهلوى ،ال ألجل األمر
ِّ
متصرف ابألمر ،واألمر جممل .ال يُفرق بني األمر اإلهلي
والتقوى .ويقول إين
النبوي الشرعي ،الذي بَـ َعث به رسولَه وبني أمر نفساين أو شيطاين ،يـُلْقى يف
ابطنه من جهة النفس والشيطان:221 ].
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أما الشيخ يف عرف أهل الطريق ،فليس سالكا ابملعىن املقصود البن تيمية؛
وإمنا هو واصل متحقق؛ وهو فوق إدراك ابن تيمية .ويف هذا املعىن قيل" :لو كشف
سر الويل ،لعُبد من دون هللا!" .ولكن ابن تيمية حيكم على هذا األمر من منظور
مقامه ،فال يُبني إال عن جهله .وأما "الفقه" ابملعىن اللغوي الشرعي الذي جاء يف
احلديث ،فابن تيمية هو من يفقده؛ وليس له من الفقه إال ُحله لنصوص العلم
(الكتاب والسنة) ،وبعض األقوال اليت يرددها من غري فقه ملعانيها؛ فكان هو ومن
لف لفه ،كما قال هللا تعاىل يف كتابه عن طائفة من أهل الكتاب لن تعدمها أمة
ِّ
اإلسالم{ :مثَل الَّ ِّذ ِّ
ار َْحي ِّمل أ ْ ِّ
احلِّم ِّ
س َمثَ ُل
ين ُُحّلُوا التـ َّْوَرا َة ُمثَّ َملْ َْحيملُ َ
وها َك َمثَ ِّل ْ َ
َ ُ َ
ُ
َس َف ًارا بْئ َ
ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
اَّلل} [اجلمعة .]5 :فأولئك ُُحّلوا التوراة ومل حيملوها،
ين َك َّذبُوا ِِّب َايت َّ
الْ َق ْوم الذ َ
وهؤالء ُُحّلوا القرآن ومل حيملوه.

مث إن ابن تيمية خيلط -كعادته -خلطا ،ال يُفهم منه إال أنه ممن جيحدون
احلق ،إن الح هلم؛ وذلك ألنه يُثبت التصرف من أصحاب الطريق يف من عاداهم،
ويذكر سلب احلال مثاال على ذلك التصرف؛ ويف الوقت نفسه ينسب تصرفهم إىل
الشيطان ال إىل رهبم .فكأنه ال يريد أن يُقر ألحد بشيء إال إن كان على مذهبه؛
وهو هبذا حيجر واسعا .فالدين كما هو معلوم للعموم ،أوسع من املذاهب؛ واحلق

أوسع من اآلراء؛ وإن كانت فقهية ذات منطلق شرعي .ومن مل يتبني هذا ،فما عرف
الدين حق معرفته.
ولقد أسس ابن تيمية جبهالته هذه ملذهب نراه شاع يف زماننا ،يُثبت الفعل
للشيطان ،وللنفس؛ وال يكاد يُثبت فعال هلل .فكانوا يشبهون املالحدة ،وإن مل يفارقوا
اإلسالم يف الصورة .وتراهم يقولون بسهولة إن فالَن يعلمه الشيطان؛ فإن قلت إن
فالَن اآلخر يعلمه الرُحن ،كِب عندهم ،وأنكروا أن يكون أحد من الناس يتلقى العلم
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عن هللا! ومل ينفع معهم أن تستدل ِبية أو حديث صحيح؛ وكأهنم ال يُعجبهم إال أن
يكون املؤمنون مقطوعني عن احلق! وهذا ،هو ما مسيناه حنن إحلادا.
مث إن ابن تيمية إذ جيعل املتصرف بسلب احلال يف "فقيه" حمق ،من ابب
التصرف ابلنفس واهلوى ،فكأنه يقول ألهل احلق :ال موىل لكم ،ويقول للمبطلني:
الشيطان موالكم .وإنه يكون هبذا القول من أعوان الشيطان املعظمني ألمره .ونسي
أن هللا يقول{ :ولَن َجيعل َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني َسبِّ ًيال} [النساء.]141 :
ين َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
اَّللُ ل ْل َكاف ِّر َ
َ ْ َْ َ
وهبذا ،فإن التصرف الذي يكون من أهل هللا يف أعداء هللا ،يُعد من الكرامات الدالة
على احلق ،واملؤيدة لطريق احلق .ومن شدة ما رأينا من أهل هذا املذهب من إنكار
على أهل هللا ،فإننا ال نراهم إال كما قال هللا تعاىل{ :إِّ ْن متَْ َس ْس ُك ْم َح َسنَةٌ تَ ُس ْؤُه ْم
وإِّ ْن تُ ِّ
صْب ُك ْم َسيِّّئَةٌ يـَ ْفَر ُحوا ِّهبَا} [آل عمران .]120 :وليعلم من هذه حاله ،مع من
َ
هو ،ومع من سيُحشر ،إن هو متادى يف غيه.
ومع اقرتاب زمان ظهور الدجال ،فإننا نرى أن ابن تيمية من املبشرين به ،وإن
مل يُعلن؛ ونرى أتباع ابن تيمية يف زماننا ،من أنصار الدجال املهيئني ملقدمه؛ علموا
بذلك أم مل يعلموا .ومن شك فيما نقول ،فما عليه إال أن يرتقب ما أتت به األايم؛
فإن صفات الدجاليني ما تلبث أن تظهر يف هذا احلزب ظهورا بيّنا ،ال خفاء فيه!..
مث يقول[ :واملشايخ املستقيمون كال ُفضيل بن ِّعياض وإبراهيم بن أدهم
وأيب سليمان الداراين ومعروف ال َك ْرخي وأمثاهلم ،هم املتبعون للكتاب والسنة
والصوفية املتبعون هلم هم صوفية أهل السنة واحلديث ،يف اعتقادهم ويف

عملهم .فهم (يؤمنون) مبا أخرب به الرسول ،وميَْتَثلون ما أمر به ،يصدقونه يف
خربه ،ويطيعونه يف أمره .ومن كان كذلك ،فهو من أولياء هللا املتقني ،الذين ال
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ِّ
املتصوفة دخلوا يف نوع من بدع
خوف عليهم وال هم حيزنون .وآخرون من
ٌ
اجلهمية الذين ينفون الصفات أو بعضها ،ويشهدون اجلَ ْرب وال َق َدر ُمعرضني عن
األمر والنهي ،فهؤالء إذا حققوا طريقهم انتهوا إىل البقاء يف التوحيد والصفات

والفناء يف األمر والنهي .ومن هنا دخل متصوفة املتفلسفة الذين مجعوا مع هذا
القول بِِّّق َدم األفالك وأن النبوة فيض ،وأن العبادات وسائل إىل حصول
وهذا َ
الفيض الذي يصري به اإلنسان مثل موسى بن عمران! وخرج ِّم ْن هنا من جعل
وردي املقتول وابن سبعني وغريمها.
النبوة ُم ْكتسبة فطلب أن يصري نبيا َّ
كالس ْه َر ْ
ومن الصوفية من يكون ُمثبتا للصفات رادا على اجلهمية لكن يلحظ اجلَ ْرب
وإثبات ال َق َدر شاهدا لتوحيد الربوبية معرضا عن األمر والنهي .وجيعل هذا غاية،
َخ َذه عنه ابن العريف يف حماسن
كما وقع طرف من ذلك يف منازل السائرين ،وأ َ
اجملالس .وقد صار لفظ الصوفية لفظا جممال ،يدخل فيه من هو ِّ
ص ِّديق ومن هو

زنديقَّ .
الرسول فيما أخرب وأطاعه فيما أمر إذا حقق ذلك ،صار
ص َّدق
َ
فإن من َ
ِّ
وأم َر خبالف ما
ربَ ،
صديقا ،ومن أعرض عن خربه وأمره حىت أخرب بنقيض ما أَ ْخ َ
أ ََمر ،فإنه يصري زندي ًقا .وهذا حال املالحدة الذي ينتسبون إىل الصوفية،
الكالم على لفظ
كالقائلني بوحدة الوجود ،ويسمون ذلك تصوفا .وقد بُ ِّسط
ُ
التصوف وما يتعلق به يف غري هذا املوضع:222].

يريد ابن تيمية -كعادته -أن يصنف الصوفية؛ دون أن يكون منهم أو يعلم
أحواهلم .ولو أنه عاد إىل أحد حمققيهم مستفسرا لكان خريا له؛ ولكن جهله جبهله،
حجبه عن األمر؛ وإن كان قد تفطن إىل كون الصوفية ليسوا على مرتبة واحدة.
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إذا جتاوزَن متشبهة املتصوفة الذين ميكن أن يكون منهم من له أغراض خمالفة
ألصل الطريق ،فإن الصوفية هلم مراتب أربع هي:
 . 1مرتبة العامة :وهم املوافقون ملرتبة اإلسالم من الدين؛ ويسمون املتِبكني .وهؤالء
ال يتميزون عن عموم املسلمني إال بتصديقهم اجململ ابلطريق وأهلها.
 . 2مرتبة اخلواص :وهؤالء هم أهل عمارة الباطن؛ أصحاب املقامات املعلومة .وهم
إبزاء املرتبة الثانية من الدين :مرتبة اإلميان.
 . 3مرتبة خواص اخلواص :وهي توازي مرتبة اإلحسان من الدين؛ وأهلها هم
أصحاب معرفة اإلمجال.
 .4مرتبة احملققني :وهي لورثة النبوة خاصة؛ وأصحاهبا هم أهل معرفة التفصيل.
أما ابن تيمية ،فتقسيمه ال يعدوا اعتبار العمل ابلكتاب والسنة على املرتبة
األوىل من الدين ذوقا ،أو املرتبة الثانية خِبا وإمياَن .وأما ما سوى ذلك ،فإنه يدخل
يف دائرة اجملهول لديه .لذلك يسارع إىل تصنيف من ال يُدرك مأخذهم ضمن
املتفلسفة والغالني .ولو أنصف ،لسكت عمن يفوق مرتبته ،ومل يكلف نفسه تناوهلم
ابعتماد الظن وحده.
مث إنه تُشم من كالم ابن تيمية ،رائحة إنكار القدر ،وإن كان ال يريد أن
يظهر ذلك منه ظهورا بيّنا .وقد يتوقف بعض الناس فيما نقول ،لعدم تفريقهم بني
القول واالعتقاد؛ وما نعين إال أن املرء قد يقول أمرا ،وال يكون إخباره مطابقا ملا
يعتقد على التمام .وابن تيمية ومن يتبعونه ،يزعمون أهنم يؤمنون ابلقدر ،لكن عند
تتبع مصاديق كالمهم ،يُعلم أهنم ال يؤمنون .ومن نظر إىل مقابلتهم لألمر والنهي
ابلقدر ،فإنه يعلم ذلك .نعين أهنم ال يرون املعصية من العاصي قدرا ،وإمنا يروهنا
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خروجا عن األمر ،كان ميكن تالفيه .وهذا عينه ،مذهب القدرية الضالّني .وحنن هنا،
ال نريد تفصيل هذه املسألة ،ولكننا ننبه إىل حقيقة أقوال ابن تيمية.
كرمك خمصوصا مبن أطاعك وأقبل
مث يقول[ :ومن ذلك قوله[ :فليس ُ
عليك ،بل هو مبذول ابلسبق ملن شئت من خلقك ،وإن عصاك وأعرض
مين عليهم بسبب ذلك من اإلميان والطاعة؛ وإال فمع
عنك] ....ال بد هلم أن َّ
موت العبد على العصيان واإلعراض عن هللا ال جيعله كاملطيعني املقبلني عليه؛
ِّ ِّ
كما قال تعاىل{ :أ َْم ََْنعل الَّ ِّذين آمنُوا و َع ِّملُوا َّ ِّ ِّ
ين ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض
َُ َ َ َ
الصاحلَات َكال ُْم ْفسد َ
ِّ
ني َكالْ ُف َّج ِّ
األشياء على ما هي عليه
يعلم
أ َْم ََْن َع ُل ال ُْمتَّق َ
َ
ار}[ص  .]28وهللا تعاىل ُ
وخيرب هبا كذلك ويكتبها كذلك؛ كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه
ُ
وسلم أنه قال« :ما ِّم ْن ُكم من أحد إالَّ وقد عُ ِّلم مقع ُدهُ من اجلنة والنَّار .قالوا:
س ٌر ملا ُخ ِّلق
َّكل على الكتاب؟ فقال :ال؛ ا ْع َملُوا ،ف ُكلٌّ ُميَ َّ
أفال ن َدعُ
العمل ونت ُ
َ
لهُ:223]».

لقد سبق مثل هذا االعرتاض من ابن تيمية ،وذكرَن أن االختالف يكون من
جهة النظر (املكانة) .فالشاذيل ينظر إىل األمر من جهة املشيئة ،اليت هي غري معللة؛
وابن تيمية ينظر من جهة احلكمة ،اليت ال بد هلا من علة .واملشيئة أعلى يف املرتبة
من احلكمة ،واحلكمة اتبعة هلا .وابن تيمية ال يتمكن عقله من متييز هذه املعاين،
لكوهنا تتطلب صفاء وسعة يفقدمها .والشاذيل ملا أشار إىل املشيئة ،مل يكن مراده
إسقاط احلكمة من االعتبار؛ وإمنا هو رد لألمر إىل أصله فحسب .وأهل الغفلة من
املؤمنني كابن تيمية ،يرون ذلك عدم اعتبار ألعماهلم ،اليت يتومهون أهنا مناط
السعادة اليت يرجون؛ يف حني أن السعادة والشقاء كتبتا يف حضرة مل يكن للعمل
 . 223الرد على الشاذيل ص.)75-76\1( :
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فيها وجود بعد ،من حيث هو عمل .والعقول الضعيفة ،تدخل عليها هنا شبهة أن
احلكم على بعض الناس ابلشقاء من غري عمل اكتسبوه ،يكون ظلما هلم .وهذا
خمالف للحقيقة من وجوه ،لسنا بصدد التفصيل فيها اآلن .ويكفي املرءَ أن يعلم أن
العمل اتبع للحكم ابلسعادة والشقاء السابق ،حىت يفرق بني األمرين .وإىل هذا
ض بِّيَ ِّمينِّ ِّه
املعىن يشري قول هللا تعاىل "ال أابيل" يف مثل حديث« :إِّ َّن َّ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل قَـبَ َ
ِّ
"ه ِّذهِّ ِّهلَ ِّذهَِّ ،وَه ِّذ ِّه ِّهلَ ِّذهِّ ،وَ"َال أ َُابِّيل" .فَ َال أ َْد ِّري
ُخَرىَ ،وقَ َ
قَـْب َ
ُخَرى ِّابلْيَد ْاأل ْ
ضةًَ ،وأ ْ
الَ :
ضتَ ْ ِّ
ك َما
ني أ َََن224».؛ وحديث« :قَ َ
ال َّ
آد َم إِّنَّ َ
َي الْ َقْب َ
اَّللُ تَـبَ َارَك َوتَـ َع َاىلَ :اي ابْ َن َ
ِّيف أ ِّّ
ِّ
ت
ك َعلَى َما َكا َن ف َ
ت لَ َ
آد َم لَ ْو بـَلَغَ ْ
يك َو"َال أ َُابِّيل"َ ،اي ابْ َن َ
َد َع ْوتَِّين َوَر َج ْوتَِّين َغ َف ْر ُ
ذُنوبك عنا َن َّ ِّ
َّك لَ ْو أَتَـْيـتَِّين
ُ ُ َ ََ
آد َم إِّن َ
ت لَ َ
ك َو"َال أ َُابِّيل"َ ،اي ابْ َن َ
استَـ ْغ َف ْرتَِّين َغ َف ْر ُ
الس َماء ُمثَّ ْ
ِّ
بُِّقر ِّ
اب ْاألَْر ِّ
ك بُِّقَر ِّاهبَا َم ْغ ِّفَرًة 225».؛
ض َخطَ َاايُ ،مثَّ لَقيتَِّين َال تُ ْش ِّرُك ِّيب َشْيـئًا َألَتَـْيـتُ َ
َ
فمعىن "ال أابيل" ،هو عدم اعتبار األعمال يف املشيئة ،اليت يظهر حكمها يف األصل
الذي هو السابقة يف العلم ،ويظهر يف اخلامتة اليت حتكم على العبد بسكىن إحدى
الدارين .وهذا أمر يعسر إدراكه على من ال مييّز احلضرات .فقد سبق أن قلنا ،إن ما
تقبله حضرة ،قد ترده أخرى .وإىل عدم اعتبار ما سوى املشيئة يف املآل يشري قول
ِّ
ِّ ِّ
ب َم ْن يَ َشاءُ} [آل عمران .]129 :مبعىن أن من
هللا تعاىل{ :يـَ ْغف ُر ل َم ْن يَ َشاءُ َويـُ َع ّذ ُ
شاء هللا أن يغف ر له ،مل يعتِب معاصيه وتقصريه؛ ومن شاء أن يعذبه ،أخذه هبا؛ ألنه

ال خيلو منها .وال يكون التفاوت يف درجات اجلنة ويف دركات النار ،الذي يكون
بوزن األعمال ،إال بعد أن تنطق املشيئة ابحلكم .ومن مل يفهم هذا ،فما فهم شيئا
من هذه املسألة.

 . 224رواه أُحد.
 . 225رواه الرتمذي عن أنس رضي هللا عنه.
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مث يقول[ :مث مجهور املسلمني يقولون :حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء
ذلك وال يشاء نقيضه .وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته ،من هذا الباب؛
ألنه ال يكون منه ،إال ذلك؛ وال يشاء نقيضه قط .فقول القائل إن كرمك
كالم جممل.
مبذول ابلسبق ملن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنكٌ ،
فإنه إن أراد أنه قد يكون سبق له أنه يتوب ،وأنك تشاء توبته ،فهذا كالم
صحيح؛ وكذلك إن أراد أنك تغفر له أبسباب املغفرة ،كاحلسنات املاحية
العصاة مثل كرامة املطيعني أو
والشفاعة املقبولة ،وحنو ذلك .وإن أراد أنك تُكرم ُ
أفضل منها ُمطلقا ،مع موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق

خمالف للنصوص واإلمجاع؛ بل وخمالف حلكمة هللا
والعصيان ،فهذا خطأ
ٌ
وموجب كلماته:226].
أتل على هللا ،وسوء أدب كبري؛ ألن هللا مل يكلف عباده
إن هذا الكالم ّ
اخلوض يف صفاته وأفعاله من غري علم .وابن تيمية غري مؤهل وال مأذون له يف
الكالم عن املشيئة والعلم اإلهلي .وهو هبذا انتهج هنج الفالسفة واملتكلمني ،الذين
يظنون أن العقل ينال شيئا من العلم ابهلل عن طريق اهلجوم .ولو أتدبوا ِبداب النبوة
لعلموا أن األمر منوط ابإلذن ،قبل أي شيء غريه .وقد قال هللا تعاىل يف حق نبيه
ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِّ
اجا ُمنِّ ًريا} [األحزاب.]46 :
صلى هللا عليه وآله وسلمَ { :وَداعيًا إ َىل ا ََّّلل ِّإب ْذنه َوسَر ً
أما ما فات ابن تيمية يف هذه املسألة ،فهو متييز احلضرات الصفاتية ،ومعرفة
ترتيبها فيما بينها .فهو ال يعلم أن املشيئة تسبق العلم ،وأن احلكمة تتأخر عنه .بل
إن عقله ال يتصور هذا الرتاتب ،ألنه ما فارق مرتبة اإلسالم األوىل .ومرتبة اإلسالم
ال تعطي هذا العلم ،وال تتسع له ،إن مسعه من أهله.
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وما يشعر ،لغلظ طبعه وكثافة حجابه ،أنه كالصيب الذي يباشر علم اللغة أول
مرة ،وقد صادف يف طريقه شيخا من أهل البيان واحلكمة ،فصار إلعجابه حباله،
يُعلّمه الفعل والفاعل واملفعول؛ ظنا منه أنه ال أحد يعلمه غريه؛ وأن الشيخ ال ميكن
إال أن يكون اتم اجلهل مبا أصبح به هو عاملا .فانظر ما أسوأ حال ابن تيمية ،وما
أغباه!..
مث يقول[ :ومن ذلك قوله[ :وليس من الكرم أن ال ُحتْ ِّسن إالَّ ملن أحسن
إليك ،وأنت املفضال العلي؛ بل من الكرم أن ُحتْ ِّسن إىل من أساء إليك ،وأنت

الرحيم الغين .وقد أمرتنا أن ُْحن ِّسن إىل من أساء إلينا ،فأنت أوىل بذلك ِّمنَّا].

فيقال إحسان هللا إىل عباده ليس من جنس إحسان املخلوق إىل املخلوق
مكافأةً له على إحسانه؛ فإن العباد كما ثبت يف احلديث الصحيح اإلهلي إن هللا
ض ِّري فتضروين»...
يقول« :اي عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوين ،ولن تبلغوا ُ
ُّ
يستحق أن يكافئه على ذلك؛ بل أهل السنة املثبتون
وليس ملخلوق عند هللا ي ٌد

للقدر ،متفقون على أن العباد ال جيب هلم على هللا تعاىل أبنفسهم شيء ،واتفقوا
على أن هللا ُم ْن ِّجز هلم ما وعدهم إايه:227].
مل يفهم ابن تيمية ما قصده الشاذيل؛ ولو أنه أحسن الظن ،جلُنّب فضيحة
نفسه .الشاذيل يتكلم من مستوى التوحيد األخص ،الذي ال يفرق فيه بني صفة
حق وخلق؛ ويستدر بعلمه ذاك رُحة هللا ،عن علم يتخذه وسيلة إليه سبحانه؛ عمال
{وابْـتَـغُوا إِّلَْي ِّه الْ َو ِّسيلَةَ} [املائدة .]35 :وأما ابن تيمية ،فيعود به إىل
بقوله تعاىلَ :
الفرق األول الذي ال يليق إال به وأبمثاله .ويستدل على مذهبه بكالم العامة من
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أهل العقائد؛ وهذا ال يصح .ولو أن اخلواص أُلزموا بعقائد العامة ،ملا تعددت
املراتب ،وال ُوجد عليم وأعلم .وهذا اخللط بني املراتب ابعتماد سوء الظن ،آفة

أضرت ابألمة كثريا.

أما إحسان اخللق إىل احلق فثابت شرعا بطريقة اللزوم ،وإال فلِّ َم كان هللا
اإلحس ِّ
ان إَِّّال ِّْ
ِّ
اإل ْح َسا ُن} [الرُحن!]60 :
شكورا .وقد قال هللا تعاىلَ :
{ه ْل َجَزاءُ ْ ْ َ

واإلحسان الذي نتكلم عنه هنا ،هو يف مقابلة األذى الذي ذكره هللا تعاىل عن
ِّ
َّه ُر بِّيَ ِّدي
آد َم يَ ُس ُّ
َّهَرَ ،وأ َََن الد ْ
ب الد ْ
نفسه يف مثل احلديث القدسي« :يـُ ْؤذ ِّيين ابْ ُن َ
228
ِّ
اإلحس ِّ
ِّ
ان إَِّّال
ب اللَّْي َل َوالنـ َ
ْاأل َْم ُر أُقَـلّ ُ
َّهار»  .ويقول هللا تعاىل يف القرآنَ { :ه ْل َجَزاءُ ْ ْ َ
ِّْ
اإل ْح َسا ُن} [الرُحن .]60 :فهل جيازى العبد عن إحسانه لنفسه ،من حيث هي
نفسه؟! ..فإن قيل :إن املقصود ابإلحسان إحسان العباد بعضهم إىل بعض ،قلنا:
هذا فهم صحيح؛ لكنه يف أوىل مراتب الفهم .ويبقى فوق ذلك ما ال يعلمه إال
ِّ
ضا َح َسنًا
ض َّ
اَّللَ قَـ ْر ً
{م ْن َذا الَّذي يـُ ْق ِّر ُ
خواص العباد .ومن هذا الباب قول هللا تعاىلَ :
فَـيض ِّ
َض َعافًا َكثِّ َريًة} [البقرة .]245 :فهل يدخل القرض هنا ،يف ابب
اع َفهُ لَهُ أ ْ
َُ
اإلحسان إىل هللا ،أم ال؟! ..وحذار للمجيب أن يكفر! ..وهذا ال يتعارض مع كون
هللا ال يبلغه نفع وال ضرر من العباد؛ ألن احلضرتني خمتلفتان .كل هذا ،غاب عن

ابن تيمية ،ألنه ال يفرق بني الذات اإلهلية ومرتبة اإلهلية اليت تتفرع عنها األمساء ،وال
يفرق بني أحدية وال واحدية .ولقد كان السلف الذين يزعم أنه متبع لنهجهم،
يتوقفون يف مثل هذه املسائل ،ويقولون "ال ندري" .ومن ال يعلم ما حتت كلمة "ال
أدري" من الكنوز ،فال حيق له أن يتكلم على الناس.
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يعود الكالم هنا ،على الذات اليت هلا الغىن عن كل شيء ،حىت عن
الصفات .أما الصفات ،فال غىن هلا عن حما ّل ظهور آاثرها؛ فافهم هذا الفرق ترشد

إن شاء هللا .وعلى العموم ،فإن اخلوض يف هذه العلوم ليس من مرتبة عوام املؤمنني.
ومن مل يعلم مواقع الكالم ،ال ينبغي أن خيطب املعاين .وكل ما انتهى إليه أصحاب
العقائد ،إن كان صوااب ،فهو يصح من وجه ،وال يصح من وجه .وهلذا السبب ننهى
حنن ،املريدين عن التقيد ابلعقائد املعلومة؛ ألهنا ستحجبهم عن وجوه احلق املخالفة
هلاِّ .
وع ْلم هذا عزيز يف زماننا ،بسبب شيوع تلقني العقائد ،وظنها من أصول الدين.
واألمر على غري ذلك ،عند أهل التحقيق.

مث يقول[ :والثاين :أنه يوجب ِّ
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِّس ِّه
وحيرم كقولهَ { :كتَ َ
َّ
الر ْمحَةَ}[األنعام  ]54وقوله« :اي عبادي ِّإين َح َّرْم ُ
ت الظُّلْم على نفسي وجعلتُهُ
حمرًما فال تظاملوا» .والقدرية الذين يقولون إنه جيب عليه مبقتضى القياس،
بينكم َّ
ال يقولون إن أحدا من اخللق ُْحي ِّسن إليه؛ بل هم متفقون على أنه احملسن إىل

ِّ ِّ
ْمت
َسأ ُْ
س ْنـتُ ْم أ ْ
عباده الرحيم هبم .وقد قال تعاىل{ :إِّ ْن أ ْ
س ْنـتُ ْم ألَنْـ ُفس ُك ْم َوإِّ ْن أ َ
َح َ
َح َ
فَـلَ َها}[اإلسراء ]7؛ ويف الصحيح املتقدم« :اي عبادي ،إمنا هي أعمالُ ُكم
ِّ
فليح َم ِّد هللا ،ومن وجد غري
خريا ْ
أْ
ُحصيها لكمُ ،مثَّ أ َُوفي ُكم َّإايها؛ ْ
فمن وج َد ْ ً
يلومن إال ن ْف َسه» .وهللا تعاىل وإن كان حيب املتقني واحملسنني
ذلك فال
َّ
والصابرين والتوابني ويفرح بتوبة التائبني ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا

الصاحلات ،فهو الذي جعلهم كذلك :هو الذي جعل املسلم مسلما واملصلي
ِّ
ك}[البقرة ]128؛ وقالَ { :ر ِّ
اج َعلْنَا ُم ْس ِّل َم ْ ِّ
ب
ني لَ َ
مصليا كما قال اخلليلَ { :و ْ
ِّ
الص َال ِّة َوِّم ْن ذُ ِّريَِّّيت}[إبراهيم  .]40وإذا كان كذلك فليس ميكن
يم َّ
ْ
اج َعل ِّْين ُمق َ
أن يكون للعبد على ربه نعمة ،حىت يُقال إنه أحسن إليه؛ بل إحسا ُن العبد إىل
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كل
نفسه ،وإرضاؤه لربه
وثواب ربه له ،هو من نعمة ربه عليه وإحسانه إليهُّ .
ُ
كل نقمة منه َع ْدل:229].
ضل ،و ُّ
نعمة منه فَ ْ
كالمه هذا فرع عن كالمه السابق ،ومن سنخه .وهو تنزيل لفهم العامة على
علوم اخلاصة ،ال ُميكن أن ينتج عنه علم صحيح .وأما إرجاع أحوال العباد إىل هللا،

فعلى مرتبتني :مرتبة الذات ،ومرتبة األلوهية ،اليت تشمل كل املظاهر؛ وابن تيمية ال
يعلم إال القسم الثاين وعلى اإلمجال فحسب .ومن هذا اخللط يقول القائلون :إن
ِّ
فلم ُجيازى املسلم ويُعاقب
كان اإلسالم من ْ
جعل هللا ،فالكفر أيضا من جعل هللا؛ َ
الكافر إذاً؟! ..وهذا االعرتاض غلط؛ ولكننا أوردَنه متاشيا مع منطق ابن تيمية،
للتدليل على فساده .وليعلم من كان على املذهب التيمي ،أن نسبة األحوال على
املرتبتني السابقتني ،تعطي أن النسبة الذاتية ليست ابجلعل؛ والنسبة إىل املرتبة الثانية،
هي اليت يكون منها اجلعل .فاجلعل متعلق ابإلبراز إىل الوجود (وهو معىن القدر) ،ال
مبا تعلقت به املشيئة يف األزل .وإن ما جيعل العباد يعلمون أحد املعنيني دون اآلخر،
هو جهلهم ابلذات .فلو أهنم بقوا عند حدهم ،ومل يتعدوه ،لكان هلم نصف العلم؛
ولكنهم بتجاوزهم ،يعودون إىل اجلهل .فما أحسن األدب وما أنفعه!
وكل ما يُنكره ابن تيمية من إحسان العباد إىل هللا ،يُدركه أهل املشاهدة متام
اإلدراك؛ وال حيتاجون فيه إىل كثرة كالم .ومن أراد أن يفهم شيئا من هذا املعىن -إن
ول
اَّللَ َعَّز َو َج َّل يـَ ُق ُ
كان متسلحا ابإلميان -فليعد إىل احلديث الذي جاء فيه« :إِّ َّن َّ
ِّ
ب
ت فَـلَ ْم تَـ ُع ْدِّين! قَ َ
ت َر ُّ
يـَ ْوَم الْقيَ َام ِّةَ :اي ابْ َن آ َد َمَ ،م ِّر ْ
ف أَعُ ُ
بَ :كْي َ
ود َك َوأَنْ َ
ضُ
ال َاي َر ِّّ
ِّ
ال :أَما علِّمت أ َّ ِّ
ِّ
َّك لَ ْو
ت أَن َ
الْ َعالَم َ
ض فَـلَ ْم تَـ ُع ْدهُ! أ ََما َعل ْم َ
ني؟! قَ َ َ َ ْ َ
َن َعْبدي فَُال ًَن َم ِّر َ
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ِّ
ف
ك فَـلَ ْم تُطْعِّ ْم ِّين ،قَ َ
استَطْ َع ْمتُ َ
بَ :وَكْي َ
عُ ْدتَهُ لََو َج ْدتَِّين عْن َدهُ! َاي ابْ َن َ
ال َاي َر ِّّ
آد َمْ ،
ِّ
ِّ
ك َعْب ِّدي فَُال ٌن ،فَـلَ ْم
ني؟! قَ َ
ت َر ُّ
استَطْ َع َم َ
أُطْعِّ ُم َ
ب الْ َعالَم َ
ال :أ ََما َعل ْم َ
ك َوأَنْ َ
ت أَنَّهُ ْ
تُطْعِّمه! أَما علِّمت أَنَّك لَو أَطْعمته لَوج ْدت َذلِّ ِّ ِّ
ك
استَ ْس َقْيـتُ َ
ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َُْ َ َ َ َ
ك عْندي! َاي ابْ َن َ
آد َمْ ،
بَ :كيف أ ِّ
يك وأَنْت ر ُّ ِّ
اك َعْب ِّدي
ني؟! قَ َ
فَـلَ ْم تَ ْس ِّق ِّين ،قَ َ
استَ ْس َق َ
ب الْ َعالَم َ
الْ :
ال َاي َر ِّّ ْ َ ْ
َسق َ َ َ َ
فَُال ٌن ،فَـلَم تَس ِّق ِّه! أَما إِّنَّك لَو س َقيـته وج ْد ِّ
ك ِّعْن ِّدي!» .230وانظر اآلن إن كان
ت َذل َ
ْ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ
هللا نسب إىل نفسه املرض واجلوع والظمأ ،يف صورة عبده الذي مرض ،وعبده الذي
جاع ،وعبده الذي ظمئ؛ وجئت أنت وعدت املريض ،وأطعمت اجلائع ،وسقيت
الظّ ِّمئ ،أفال تكون قد أحسنت إىل هللا ،من جهة اعتبار نسبته يف هذه األحوال؟!..
فإن كان لك إميان بكالم هللا ،فإنك ستفهم ما دللناك عليه؛ وإال فاعلم أنك بعيد
عن إدراك هذه املسائل .وترك اخلوض فيها ،يكون أفضل لك.
مث يقول[ :والناس يف أمره وهنيه على ثالثة أقوال :منهم من يقول هو
صادر عن َْحمض املشيئة ،فقد أيمر مبا يضر العباد وقد ينهى عما ينفعهم؛ وهو
كل مقدور وأن
ال يُسأ ُ
َل عما يفعل .وهذا قول من جيعل املشيئة جيوز أن تتناول َّ
ُّ
لم ممتنع لذاته ،وأن احلكمة ليست إال ُمطابقةَ العلم .وهذا قول طائفة من
الظ َ
أهل الكالم املثبتني للقدر ،ومن اتبعهم من الفقهاء:231].
هذا الكالم جهل وتلفيق ،وابن تيمية أيضا ال يتفق معه وإن كان له َنقال؛
ألن هللا ال أيمر مبا يُضر العباد .وربط األمر ابملشيئة هو سبب الوقوع يف هذا اجلهل؛
ألن املشيئة ذاتية ،واألمر رابين .نعين أنه يعود يف استناده إىل مرتبة الصفات
واألمساء .والتلفيق الذي وقع فيه القائل ،جاء من إرادته تفسري ما ال يعلم مبا يعلم.
 . 230أخرجه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وأما الكالم الذي نقله ابن تيمية بعد ذلك يف عرضه للمسألة ،فإنه من جنس
األول ،وإن خالفه يف النتيجة؛ ألن الشرط عندَن يف اخلروج مبا ينفع فيها ،هو متييز
الفرق بني النسبة الذاتية ونسبة املرتبة اليت منها النسبة إىل خمتلف الصفات .لذلك
فلن أنت ابألقوال اليت جاء هبا كلها ،وسنكتفي مبا ذكرَن.
مث يقول[ :الوجه الثالث :أنه جعله إذا عاقب املسيئني مل يكن كرميا؛ بل ال
يكون كرميا ،إال إذا أحسن إليهم؛ وهذا جهل .فإن هللا كرمي جواد مع عقوبته
للمجرمني َّ
كل نقمة منه عدل؛ وعقوبته للظاملني ال
كل نعمة منه فضل ،و َّ
فإن َّ
كل ِّف ْعله
تنايف كرمه وجوده ابتفاق املسلمني .بل هو حممو ٌد على كل ما يفعله و ُّ
س ٌن مجيل:232].
َح َ
اإلحسان إىل املسيء الذي كان الشاذيل يعنيه ،هو اإلحسان من الوجوه
األخرى اليت ال تدخل يف اجلزاء .وابن تيمية ال يفقه غري معىن اجلزاء ،لذلك ظن أن
الكرم ميتنع أن يكون مع العقوبة؛ بل إن قوله صحيح ،لكن داخل دائرة اجلزاء
فحسب ،كما نبهنا .زد على ذلك أن املغفرة للمسيء هي أيضا من اإلحسان إليه،
وهي قد تدخل ضمن دائرة اجلزاء أيضا .لكن إحسان هللا واسع ،ال يتقيد مبا يقتضيه
التكليف وحده .ولوال هذا اإلحسان السابغ ،هللك الناس أمجعون ،حمسنهم
ومسيئهم؛ ألن الطاعة واملعصية حاالن ،وال خيلو مطيع من معصية .فلوال وجود
اإلحسان العام األصلي ،فإن املطيع يهلك عند وقوعه يف املعصية ،واحلال أنه ال
يهلك؛ بل ُميهل ويُغف ر له ...،وما أوقع ابن تيمية يف هذا اخللط ،هو هيمنة املنطق
الفقهي على عقله؛ فصار ال يرى شيئا إال من خالله .واحلقيقة أن العلم أوسع من
الفقه ابملعىن االصطالحي.
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مث يقول[ :الوجه الرابع قوله[ :كيف وقد أمرتنا أن ُْحن ِّسن إىل من أساء

ضا منكر .ليس كل ما أمر هللا به العباد
إلينا ،فأنت أوىل بذلك منا]؛ فهذا أي ً

جيوز أن يُطْلَب منه ،فضالً عن أن يقال أنت أوىل منا بفعل ما أمرتنا به ،أو أنت
أوىل بفعل نظريه؛ فإن هللا أمر ابلركوع والسجود والصيام والطواف ابلبيت وبني
الصفا واملروة وحنو ذلك من األفعال ،وال يُقال أنت أوىل بذلك منا .وهللا أمران

وخ ْفية ،وليس هو أوىل بذلك منا ونظائر هذا كثرية:233].
أن ندعوه ُّ
تضرعا ُ

االختالف بني ابن تيمية والشاذيل ،هو يف املعرفة؛ ذلك أن الشاذيل يشهد
احلق قبل أن يشهد اخللق ،لذلك هو يُرجع كل أحوال اخللق إىل شؤون احلق .وهذا
هو املوافق ملا ع ليه احملققون من العباد .وأما ابن تيمية ،فال معرفة له؛ لذلك فهو
يفصل بني ما للحق وما للخلق ،وفعله هذا هو ترسيخ للحجاب لديه ولدى من
يتبعه .وعلى هذا فإن علمه يكون من العلم الذي ال ينفع؛ وقد جاء يف الدعاء
ك ِّم ْن ِّع ْل ٍم َال يـَْنـ َف ُع»[رواه مسلم].
النبوي« :اللَّ ُه َّم إِِّّّين أَعُوذُ بِّ َ
وأما احتجاجه أبن هللا أمر ابلركوع والسجود ،فال يقال له أنت أوىل بذلك،
فهو مفارق ملا دل عليه قول الشاذيل فيما قبل؛ ألن الشاذيل كان نظره إىل صفة
اإلحسان من هللا ،ال إىل فعله املستند إليها فحسب؛ بينما نظر ابن تيمية هو إىل
الفعل من ركوع وسجود .وهذا تنزيل للكالم عن أصله .مث إن احملققني هلم نظر يف
األفعال نفسها ،خمالف ملا يعلمه ابن تيمية ،ومن هو من طبقته .فيبقى كالمه يف
احلالني ،بعيدا عما قصده الشاذيل رضي هللا عنه.
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وأما قول الشاذيل" :أنت أوىل بذلك" ،فلم خيالف فيه احلق؛ ألن هللا قد جاء
اَّلل أَحسن ْ ِِّّ
ني}
اخلَالق َ
بصيغة التفضيل يف صفات منها قوله تعاىل{ :فَـتَـبَ َارَك َُّ ْ َ ُ
[املؤمنون ،]14 :وقوله{ :وأَنْت أَح َكم ْ ِّ ِّ
ني} [هود .]45 :وقد جرى على
احلَاكم َ
َ َ ْ ُ
األلسن "أكرم األكرمني" وأمثاله .فهذا كله من املعىن الذي أشار إليه الشاذيل .وأما
ابن تيمية ،فقد ح ّكم تنزيهه العقلي ،خمافة أن يقع يف االشرتاك ،فلم يعتِب القرآن
الذي يزعم أنه ملتزم به.
مث يقول[ :وابجلملة ففعل الرب ،ال يقاس أبفعال العباد؛ بل من أعظم
األصول اليت أنكرها أهل السنة على املعتزلة وحنوهم من القدرية ،قياس أفعال
شبِّهة األفعال ،فإهنم جيعلون
الرب على أفعال العباد ،وابلعكس .وقالوا هم ُم َ

احلسن من العبد والقبيح منه ،حسنا من الرب وقبيحا منه؛ وليس األمر كذلك.
َّ
فإن هللا ليس كمثله شيء ،ال يف ذاته وال يف صفاته وال أفعاله:234].

االستنتاج الذي خلص إليه غلط ،ألن املقدمة اليت انطلق منها غلط .نعم ،إن
إنكاره على املتكلمني صحيح هنا؛ لكن اعتبار الشاذيل كأحدهم غلط .فالشاذيل
ٍ
وصفات وأفعاال .فإن
من خواص املوحدين ،فهو يعرف هللا مبا يليق به سبحانه ذاات
حكم على فعل ،فهو حيكم عليه من نسبتني :حقية وخلقية؛ أما ابن تيمية فهو يرى
فعلني .واألمر خمتلف بني من يرى نسبتني لفعل واحد ،وبني من يرى فعلني .وشهود
(ما يراه) ابن تيمية عندَن ،من الشرك الذي يكون عليه عوام املؤمنني ،الذي وردت
{وَما يـُ ْؤِّم ُن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ِّاب ََّّللِّ إَِّّال َوُه ْم ُم ْش ِّرُكو َن} [يوسف:
اإلشارة إليه يف قول هللا تعاىلَ :
 .]106فأمثال هؤالء ،مؤمنون من وجه ،مشركون من آخر .واألدن ال يكون حجة
على األعلى ،إال عند املنكوسني.
 . 234الرد على الشاذيل ص.95 :
275

مث يقول[ :وصفات هللا نوعان :نوعٌ خيتص به كاإلهلية ،فليس ألحد أن
يتصف بذلك؛ فإنه ال إله إال هللا .ونوعٌ يتصف عباده منه مبا وهبه هلم كالعلم

والرمحة واحلكمة؛ فهذا وإن اتصف به العبد فاهلل تعاىل ال كفؤا له سبحانه .فهو
ومنزه عن أن يكون له ِّمثْ ٌل يف شيء من صفات كماله؛
منزهٌ عن النقائص مطل ًقاَّ ،
َّ
منزه فيها عن
بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل ،وهو َّ
التمثيل:235].

هذا الكالم ،وإن كان ظاهره التنزيه ،فهو جهل؛ ألن التخلق أبخالق (أمساء
هللا) أمر جاء به الشرع .وقد اختلف أهل هللا فيما يصح التخلق به من أمساء هللا،
وما ال يصح .وقيل يف هذا ابلتعلق يف مقابل التخلق؛ وحنن مذهبنا أن كل األمساء،
ميكن التخلق هبا ،إذا كانت تعطي مرتبة املتخلِّّق ذلك .نعين أن اخلليفة اإلهلي (آدم

الزمان) ال بد أن يكون متخلقا جبميع األمساء اإلهلية؛ وإال فال خالفة ،من األصل.
َمسَاءَ ُكلَّ َها}
آد َم ْاأل ْ
{و َعلَّ َم َ
وقد جاء ذكر هذا املعىن يف القرآن ،يف قول هللا تعاىلَ :
[البقرةِّ .]31 :
وع ْلم األمساء عند آدم ذوقي ،وليس علما جمردا ،كما قد يُفهم؛

والذوق ال بد أن يعطي التخلق .وما أشار إليه ابن تيمية يف صفات العلم والرُحة
واحلكمة هو بعض ما يتعلق هبذا العلم .أما حديث« :يـَ ُق ُ
ول َّ
اَّللُ َعَّز َو َج َّل :الْ َعظَ َمةُ
إِّز ِّاري ،والْ ِّك ِِّبايء ِّردائِّي ،فَمن ََنزع ِّين و ِّ
اح ًدا ِّمْنـ ُه َما ،أَلْ َقْيـتُهُ ِّيف َج َهن ََّم ،236».فهو يذكر
َ َ َُْ َ
َ ْ ََ َ
املنازعة؛ واملنازعة تكون من الشرك .وهذا مينع العارض ،وال مينع األصل الذي هو
ال
اختَ َ
التخلق .وقد ذكر الطِبي يف اترخيه ،والبخاري يف التاريخ الكبري أن أ ََاب ُد َجانَةَ ْ
يـوم أ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ ،إِّال ِّيف ِّمثْ ِّل
ض َها َّ
صلَى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إِّ َّهنَا لَم ْشيَةٌ يـُْبغ ُ
ُحد ،فَقال النِّ ُّ
َّيب َ
َْ َ ُ
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َه َذا الْ َم ْو ِّط ِّن .».فعُلم أن الصفات املنهي عن التخلق هبا ،هلا مواطن تُستحب فيها.
وهذا علم خاص يؤتيه هللا من يشاء من عباده .وقد منع بعض أهل هللا التخلق
ابالسم "هللا" واالسم "األحد" ،دون سائر األمساء؛ لكن هذا ليس إمجاعا لديهم؛
يعِب عن مبلغ علمه يف املسألة؛ ليس
كل ّ
واألصل ما ذكرَنه يف اخلالفة اآلدمية؛ و ّ
اَّلل أَحسن ْ ِِّّ
ني} [املؤمنون،]14 :
اخلَالق َ
غري .وقد قال هللا تعاىل يف كتابه{ :فَـتَـبَ َارَك َُّ ْ َ ُ
فأثبت صفة اخللق للخلق ،وهي أخص ما متيزه به العامة .وغري ذلك كثري بني
تصريح وتلميح .ولسنا هنا يف معرض التفصيل .أما صفات السوء اليت تظهر من
املخلوقني ،فهي ال صلة هلا مبا حنن بصدده من التخلق أبخالق هللا؛ بل هي على
النقيض من ذلك ،من عدم التخلق هبا؛ أي من العدم األصلي الذي للعباد.
ص العب َد كالذل واخلوف
مث يقول[ :وأما الصفات واألفعال اليت ختت ُّ
والرجاء والتضرع واالفتقار والسؤال وحنو ذلك فهذه ،وإن أمر هللا هبا العب َد،

سن منه وقد
فهو سبحانه َّ
منزه عنها؛ ال تُطلب منه .وإذا كان ما أمر ،فإنه قد َْحي ُ

ال حيسن؛ مل جيُز أن يقال أنت قد أمرتنا بذلك ،فأنت ُّ
أحق به منا .هذا إذا كان

املطلوب مما يسوغ طلبه منه ،كاإلحسان والعفو واملغفرة .فأما إذا كان ُم َّنزها عنه
كاإلحسان إىل من أساء إليه ،فهذا خطأ لوجهني :ألنه ال يقال َّ
إن العبد ُحيسن
إىل هللا ويسيء إليه؛ وألنه ال يُقال افعل كذا ،ألنك أمرتنا به وأنت أحق أن تفعل

ضهم مع بعض كاإلنسان الذي أيمر
ما أمرتنا بفعله .بل هذا يقوله األ ْكفاءُ بع ُ
الناس بطاعة هللا ورسوله ،فهو أحق منهم بفعل ما أ ََمر كما قال تعاىل{ :أ ََأت ُْم ُرو َن
ِّ
َّاس ِّابلِّ ِّ
اب أَفَ َال تَـ ْع ِّقلُو َن}[البقرة .]44
س ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
الن َ
س ْو َن أَنْـ ُف َ
ْرب َوتَـ ْن َ

ومن قال مثل هذا يف حق هللا فهو جاهل ،إن مل يعرف حقيقةَ ما قال؛ وإن عرف

وأصر على ذلك فهو كافر:237].
حقيقتهَّ ،
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إن ابن تيمية ال خِب له عن احلقائق؛ وبسبب هذا اجلهل فإن الصفات عنده
ال تتقيد .فهو جيعل صفات الوجود كصفات العدم .نعين أنه ال يُدرك من الوجود إال
اإلمكان الذي هو حمل االختالط .وقد كان كذلك ،بسبب احنصار إدراكه يف شهود
العامل احلسي وشبه احلسي .فإن كان على هذا القصور يف جمال الصفات ،فما ظنك
ابلذات؟! ..واملعىن الذي أشار إليه الشاذيل فيما قبل ،وأطال ابن تيمية يف الرد عليه
كل هذه اإلطالة ،معىن يتعلق مبرتبة األلوهية اجلامعة للصفات ،واليت هي أعم
التعينات الذاتية .وهذه املرتبة ،أوسع من مرتبة الربوبية اليت ال يتمكن عقل ابن تيمية
من جتاوز بعض معقوليتها .لذلك فإن احلكم الذي انتهى إليه من جتهيل وتكفري ،ال
يُنبئ إال عن قصور إدراكه ،ال عن إحكامه لألحكام .وهذا أمر يغيب عن العامة،
بسبب كوهنم دون مرتبته ،من حيث العقل ،ال من حيث الدين؛ فيظنونه أصح العلم
وأيقنه .نعين أهنم يتمكنون من فهم املراد من الكالم ،وجيدونه مقبوال حبسب ما
عندهم؛ أما كالم أهل هللا من أمثال الشاذيل ،فإن العوام ال تدركه؛ وإمنا تقبله
ابلتسليم؛ ألنه فوق علم العلماء .والفهم الذي خيرج به العامي من كالم الشاذيل،
وإن كان ظاهره مستشنعا ،فإنه ال يضرهم بسبب كونه موافقا للحقائق .فيكونون
موافقني للحق أبدن درجات اإلدراك .كل هذا الفضل ،يناله العوام بِبكة خمالطة أهل
هللا ،ال أبنفسهم .أما املريدون الذين هم املعنيون األولون مبثل كالم الشاذيل ،فإنه
يكون هلم مبثابة إيناس ابحلقائق ،قبل مطالعتهم هلا .وهذا من أكِب طرق التعليم فائدة
وجناعة.
وأما ما تومهه ابن تيمية من ن ّدية يف معاملة العبد لربه ،فهو من نتيجة شركه؛
ألنه يرى وجودين :أحدمها الرب ،واآلخر العبد .وهو من هذا املشهد الشركي ،ال
يفرق بني العبد وبني الرب إال بكون الرب أكمل من العبد من حيث الصفات،
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وبكون العبد أنقص من الرب .وأين هذا الشهود ،من شهود الشاذيل ،الذي ال
وجود عنده للعبد إال حكما؟! ..يقول هللا تعاىل يف هذا املعىن{ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِّوي
الَّ ِّذين يـ ْعلَمو َن والَّ ِّذين َال يـ ْعلَمو َن إَِّّمنَا يـتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِّ
اب} [الزمر .]9 :فافهم عن
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
ربك كالمه؛ واتبع ما يدلك عليه ،ال ما تفهمه من نفسك ،أو من أشباه ابن
تيمية!..
ُّسك والتألُّه يناجي هللا
مث يقول[ :وال ريب أن كثريا من أهل العبادة والن ُ
ويدعوه أبمور منكرة كما قد يعبده بعبادات مبتدعة ،ويكون قصده اخلري واتباع
السنة لكن يغلط جلهله .فهذا قد يغفر هللا له ويرمحه ِّحبُ ْسن قصده ،ولكن جيب
أصر على استصواب خمالفة الرسل
النهي عما أخطأ فيه ويُبني له الصواب ،فإن َّ
قُتِّل:238].
إن مسارعة ابن تيمية إىل استخالص احلكم ابإلميان أو الكفر على ما يظنه
فهما اتما منه ملا جاء به الوحي ،بدعة ال زال أثرها ساراي يف األمة إىل اليوم .ولو أنه
وأمثاله ،علموا أن فهمهم يف الوحي هو على قدر حظهم من العلم احلق ،لرتيثوا
ِّ ِّ ِّ
يم}
{وفَـ ْو َق ُك ِّّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
وتثبتوا .كيف ال يكون هذا ،وقد قال هللا تعاىلَ :

[يوسف]76 :؟! ..أليس احلكم إبميان الناس وكفرهم ،على أدن سبب ،هو من
زعم متام العلم الذي ليس فوقه علم؟! ..فإن قيل :إن هذا القول يؤدي إىل سكوت
العلماء عن كل شيء ،خوفا أن يكون املسكوت عنه ،مما ال ُحيسنون على التمام؟!
قلنا :حنن ال نطلب من العلماء السكوت ،وإمنا نطلب منهم عدم احلكم بكفر
الناس ،مبا حيتمل التأويل أو مبا يغمض ،مما يدخل يف علم الصفات .وقياس علم
العقائد على علم الفقه العملي ،قياس فاسد؛ بسبب كون األول متعلقا ابلقلوب اليت
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هي غيوب متفاوتة ،وكون الثاين متعلقا ابألبدان وما يتعلق هبا من معامالت ،ال
تكون إال مقيدة مشهودة مشرتكة .وقد يوهم الشيطان هؤالء القوم ،أن فعلهم ذاك
من تكفري الناس ،هو من حرصهم على الدين أن خيتلط به ما ليس منه؛ وما علم
املساكني أن هللا ،مل يقيد العباد يف جمال العقائد كما قيدهم يف العبادات؛ وهو
سبحانه صاحب األمر فيهما معا .وال شك أن التأيل على هللا هنا ،هو من سوء
األدب الذي خياف املرء معه على نفسه؛ خصوصا إذا اعتِبَن القتل ،الذي رتبه ابن
تيمية على ما قد يكون حمال للتأويل ولتفاوت العلم.
أما ما جاء يف الكالم من تفاصيل فيما يع ّده ابن تيمية منه علما ،فإننا نراه
لغوا ،ال يستحق الرد .ووهللا لقد أتعبنا يف الرد عليه كثريا ،بسبب عدم بلوغه الرشد
املطلوب يف اخلطاب .ولوال أننا رأينا ملذهبه البدعي شيوعا يف الناس هذا الزمان ،ما
تكلفنا النظر يف كالمه؛ فأحرى أن نرد عليه.
كل حجاب
متحق به َّ
قراب ُ
مث يقول[ :ومن ذلك قوله" :واقـ ُْرب مين بقدرتك ً

وحج ْبته
حم ْقتَه عن إبراهيم خليلك ،فلم حيتَ ْج جلربيل رسولك ،وال لسؤاله منك؛ َ

مضرة األعداء من أغنيته عن منفعة
بذلك عن انر عدوك .وكيف ال حتجب عن َّ

فكالم صحيح ،فإن إبراهيم
األحباب؟!" فأما قوله :فلم حيتَ ْج جلربيل رسولك
ٌ
قال حسيب هللا ونعم الوكيل ،ومل يلتفت قلبه إىل غري هللا؛ ال جربيل وال غريه.
خمالف ملا
كالم مل ينقله ثقة عن إبراهيم؛ وهو
ٌ
وأما قوله وال لسؤاله منك ،فهذا ٌ
حكاهُ هللا عن إبراهيم من سؤاله ودعائه؛ بل قوله حسيب هللا ونعم الوكيل هو
سؤال
دعاءٌ يف حقيقة األمر .وقد تقدم التنبيه على نظري هذا ملَّا ذكر يف احلزب َ
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هللا أن يغنيه عن سؤاله ،وذكران أن سؤال هللا اترة (يكون) واجبا واترة
مستحبا]:239
املسكني يعود بكل شيء إىل أحكام الفقه ،مبا هو معتاد يف العبادات؛ من
غري إدراك للمعىن املراد للقائل .واألمر هنا متعلق بسؤال العبد ربه .وابن تيمية ،ال
يعلم من السؤال إال فعل السؤال ،الذي خيضع حلكم ظاهر الشرع كما أخِب؛ وما له
خِب عن سؤال احلال ،وحال السؤال .وليعلم القارئ أن السؤال إذا كان مناطه فقر
العبد إىل ما عند ربه ،فإنه يكون من جهة الفقر الذات ،الذي ال خيتلف فيه العباد
فيما بينهم ،إال من حيث التحقق العلمي وعدمه .ومن هذا الوجه ،جييب هللا دعاء
من مل يدعه الدعاء الشرعي بلسانه .ولوال هذا ،النعدم يف احلال كل من مل يسأل هللا
ما به قوامه من الكفار؛ وهذا خالف الواقع بال شك .فيكون سؤال الشاذيل
بلسانه ،طلب حتققه ابلفقر التام إىل ربه ،حبيث تكون كل سؤاالته ذاتية؛ سواء عِب
عنها بلسانه على مقتضى الشرع ،أم مل يعِب .وهذا الصنف من السؤال ،ال يكون إال
لألنبياء (ومنهم إبراهيم عليه السالم الذي اقتدى به الشاذيل هنا) والورثة الذين هو
واحد منهم ،رضي هللا عنه .واعرتاض ابن تيمية يف هذه املسألة ،ال ينبئ إال عن
جهله ،لو كان يفقه .وقد غلط ابن تيمية ،يف فهمه من عدم سؤال إبراهيم يف هذه
الواقعة ،التعميم؛ حبيث ال يكون سائال بلسانه يف كل أوقاته .وأهل التحقيق من
أنبياء وورثة ،هلم يف كل وقت حكم؛ وقد ُمسّي من هذه حاله من األولياء ،أبصحاب
األنفاس؛ ألن أوقاهتم بعدد أنفاسهم .وأنفاسهم حبسب شؤون رهبم ،اليت يقول فيها
سبحانهُ { :ك َّل يـَ ْوٍم ُه َو ِّيف َشأْ ٍن} [الرُحن .]29 :واليوم هنا ،هو الزمن الفرد ،الذي
ال يقبل القسمة ،كما هو معلوم عند أهله.
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مث يقول[ :ويف األحزاب أمور أخرى  ...ومىت خرج اإلنسان عن األحزاب
النبوية ،واألذكار والدعوات الشرعية ،كان كالسالك بُنيَّات الطريق  ...فقد ...

الضالل من حيث ال يدري ،وقد يتداركه هللا برمحته .ويف الصحيحني عن أيب

دعاء أدعو به يف
بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال :اي رسول؛ هللا علمين ً
ظلمت نفسي ظُلْما كثريا وال يَـ ْغ ِّفر ُّ
وب إالَّ أنت،
صاليت .فقال قل اللَّ ُه َّم ِّإين
ُ
الذنُ َ
ُ
فا ْغ ِّفر يل مغفرًة من ِّ
حيم .فهذا أفضل اخللق
ور َّ
عند َك ،وارمحين إنَّك أَنْ َ
ْ
ت الغَ ُف ُ
الر ُ
النيب صلى هللا عليه وسلم ،أن
ع يف صالته بدعاء حىت سأل َّ
بعد األنبياء مل يَ ْد ُ
دعاء مضمونه طلب املغفرة والرمحة من هللا .وهؤالء جتد
يعلمه ذلك؛ وعلمه ً
أح َدهم خيرتع أنواعا من األدعية تتضمن طلب نوع من اإلهلية ،أو ما هو من

خصائص النبوة؛ فأين هذا من هذا؟!]:240

الص ّديق الدعاء من النيب
هو يريد هنا أن يؤصل للمسألة؛ وإتيانه بواقعة تعلُّم ّ
صلى هللا عليه وآله وسلم ،هي يف غري ابهبا .نعين أن هذه الواقعة تدل على جواز
تعلم الد عاء ،ال على منع الدعاء من غري هذا الطريق .وقد ثبت إقرار رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وس لم أدعية كانت من الصحابة ابتداء؛ بل جيوز لكل فرد من
كل زمن أن يدعو بدعاء خمتلف عما قيل قبله؛ بشرط أن يكون فيه على أدب ،وأن
ال يدعو مبا ال جيوز .ومن األمثلة على ما نقول ،قول أيب بكر رضي هللا عنه نفسه،
ال
َسلَ َمهُ ْاأل َْه ُل َوالْ َم ُ
يف احلديث املوقوف (يف الصالة على امليت) " :اللَّ ُه َّم َعْب ُد َك أ ْ
الذنْب ع ِّظيم ،وأَنْت َغ ُف ِّ
ِّ
يم" .241فهذا الدعاء ،منه رضي هللا عنه،
َوالْ َعش َريةَُ ،و َّ ُ َ ٌ َ َ ٌ
ور َرح ٌ
وليس مسنوَن من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بلفظه .فهل ابن تيمية أعلم أبصول
الص ّديق رضي هللا عنه؟! ..مع زعمه أنه يتأسى به؟! ..واألصل يف
الدعاء من ّ
 . 240الرد على الشاذيل ص.)99-100( :
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الدعاء أنه ال يتقيد بلفظ؛ وإال كيف سيدعو من ال علم له ابلسنة من العوام؟! ..مع
العلم أنه مأمور ابلدعاء .نعم ،إن من يدعو ابألدعية السنية ،جيمع بني الدعاء وبني
االقتداء ،إذا كان ابطنه موافقا ملقاله؛ وإال كان حكاية ،تكون أقرب إىل التعليم إن
كان يف مجاعة ،منها إىل الدعاء؛ أو تكون تِبكا ابللفظ النبوي ،ليس غري .لذلك،
فإن مذهب ابن تيمية يدخل يف ابب حجر الواسع ،وتكليف الناس ما مل يكلفهم
رهبم .وهذا كله ،خروج عن روح التشريع.
س ْع
ت َّ
مث يقول[ :وهذا كقوله وقد َو ِّس ْع َ
كل شيء من جهاليت بعلمك ،فَ َ
كل
س ْع َّ
ذلك برمحتك كما وسعته بعلمك .فإن هذا كالم من يعتقد أن هللا مل يَ َ
شيء رمحة ،لكن قد يسعه وقد ال يسعه؛ وهللا أخرب أنه ِّ
كل شيء رمحة
وس َع َّ
وعلما .فكالمها واق ع بسعة علمه بكل شيء وسعة رمحته كل شيء .وهذا له
ط ليس هذا موضعه:242].
بَ ْس ٌ
ِّ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َر ُْحَ ًة َو ِّع ْل ًما}
{ربـَّنَا َوس ْع َ
إن ابن تيمية يريد معىن قول هللا تعاىلَ :
[غافر]7 :؛ لكنه مل ُمييز بني الرُحة املذكورة يف اآلية ،واليت هي الرُحة العامة اليت

تكون من "الرُحن" ،وبني الرُحة اليت يسأهلا الشاذيل لنفسه ،واليت هي رُحة
التخصيص من "الرحيم" .مث إنه رضي هللا عنه ،أراد أن تعم منه هذه الرُحة كله.
وبسبب اجلهل هبذا التمييز ،وقع ابن تيمية يف مقابلة رُحة االختصاص املسؤولة

للشاذيل ،ابلرُحة العامة؛ فتوهم أن الشاذيل يسأل ما هو حاصل .وقد وقع البن
ُّسرتي ،كما
تيمية ما وقع إلبليس من التلبيس ،عندما َنظر سهال بن عبد هللا الت َ
حكى ذلك الشيخ األكِب قُ ِّّدس سره يف الباب الثاين والتسعني ومائتني من
{وَر ُْحَِّيت
الفتوحات املكية ،فقال (والكالم هنا إلبليس)" :هللا عز وجل يقولَ :
 . 242الرد على الشاذيل ص.)100( :
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ِّ
فعم .وال خيفى عليك أين شيء ،بال شك؛
ت ُك َّل َش ْي ٍء} [األعراف]156 :؛ َّ
َوس َع ْ
ألن لفظة كل تقتضي اإلحاطة والعموم؛ وشيء أنكر النكرات؛ فقد وسعتين رُحته".
واحلقيقة أن إبليس تشمله الرُحة العامة ،اليت ال تقتضي اخلصوصية وال السعادة.
ومن هذه الرُحة ،كان خ ْلقه هو وكل شقي معاند .نعين أنه لوال هذه الرُحة ،ما
خرجوا من العدم قط .لكن رُحة االختصاص ،هي غري هذه؛ وهي ليست شاملة
لكل شيء ،حىت يطمع فيها إبليس أو غريه من األشقياء؛ وهو متعلَّق قوله تعاىل:
َّ ِّ
َِّّ ِّ
ين يـَتَّـ ُقو َن َويـُ ْؤتُو َن َّ
ين ُه ْم ِِّب َايتِّنَا يـُ ْؤِّمنُو َن} [األعراف:
الزَكا َة َوالذ َ
{فَ َسأَ ْكتُـبُـ َها للذ َ
تعم ذاته وصفاته وأفعاله
 .]156وهذه الرُحة اخلاصة ،هي اليت دعا الشاذيل أن ّ
كلها (ألهنا هي معلوم هللا منه) .فكأنه قال :اللهم اجعل رُحتك اخلاصة تعُ ّمين ،وال
ختطئ شيئا مين .وهذا هو ما يعنيه أهل هللا ابالختصاص؛ ومن هنا يفرقون بني العوام
واخلواص ،وبني اخلواص وخواص اخلواص .نعين أنه على قدر عموم الرُحة اخلاصة
للعبد ،تكون خصوصيته.
مث يقول[ :وقوله :حىت ال نشهد إال إايك؛ إذا أريد :حىت ال نشهد معطيا
وراب وإهلا إال إايك ،كان حسنا؛ وإذا أريد به حىت ال نشهد إال إايك ،فنغيب بك
عن شهود املخلوقات ،فهذا فناء انقص؛ وهو من عوارض الطريق ،ليس بواجب
وال مستحب؛ ولكن قد يعرض لبعض السالكني لضعفه ،فيعذر فيه وال ُْحي َمد

عليه:243].

ابن تيمية يلبس على الناس مقامه هنا ،ويزعم أنه يعلم أحوال السالكني
ومراتبهم؛ وأن له ذوقا يف الطريق والفناء .واحلقيقة أنه ال جياوز العوام من الفقهاء يف
املقام .وكالمه الذي أراد به تقييد كالم الشاذيل ،هو مما يُناسب أقوال الفقهاء
 . 243الرد على الشاذيل ص.)101( :
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الغافلني .وما أنكره من معىن الفناء عن اخللق ،هو فوق طوره مبراحل .فهو يتصوره
من مرتبته وحيكم عليه خبياله .وهذا التلبيس ينطلي على من هو مثله يف حكم
احلجاب؛ أما أهل الطريق ،فيعلمون أنه متطفل أجنيب .ومراد الشاذيل من قوله:
"نسألك الفقر مما سواك والغىن بك حىت ال نشهد إال إايك" ،ليس هو ما خطر البن
تيمية من فناء املريدين ،أو فناء أرابب األحوال؛ وإمنا هو يسأل هللا تعاىل أن يشهد
احلق يف اخللق (من غري حلول وال احتاد)؛ أو قل :أن يشهد احلق ابحلق يف احلق.
وهذا أعلى ما يكون من الشهود .وهو متعلق بعلم اإلطالق والتقييد يف احلق ،الذي
هو من أعز العلوم .وقد يشم رائحته قوم ،فيأخذونه على اإلمجال ،ويظنون أن ذلك
أقصى ما يكون منه؛ واحلقيقة أن علُوه ،يُدرك من التفصيل ال من اإلمجال .وهو من

أشق املعاين على العقول! ..نقصد عقول اخلواص؛ ألن عقول العوام ،ال خيطر فيها
من األصل.
وأما عن قوله" :الفناء ليس بواجب وال مستحب" ،فهو كمن يريد وزن العلم
ابلكيلوجرام؛ ألن الفناء من أحوال املعرفة؛ واملعرفة ال ختضع لألحكام الفقهية،
املتعلقة ابألعمال القلبية والبدنية.
وأما تفضيله اإلميان ابألفعال ،على شهود احلق ،يف بداية الكالم ،فهو من
ارتكاسه؛ حىت صار يرى األعلى أدن واألدن أعلى .وهذا من أدل دليل على سوء
حاله ،الذي يوجب احلذر من مساع أقواله .ولقد قلنا إنه فضل اإلميان ابألفعال ،ومل
نقل شهود األفعال ،ألنه ال شهود له حىت يف مرتبة األفعال .وكل ما يتكلم فيه هو
من اإلميان العام الذي ال ميتاز فيه عن األعراب الذين نفى هللا عنهم اإلميان ،إال
ابملقدار الذي دخل به يف الفقه والكالم ،فحسب.
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مث يقول[ :وقد تكلمنا على أقسام الفناء يف اصطالح السالكني ،وبينا أنه
يراد به ثالثة معان :أحدها حممود ،والثاين منقوص ،والثالث إحلاد .فاألول أن
يفىن بعبادته عن عبادة ما سواه ،وبطاعته عن طاعة ما سواه ،ومبحبته عن حمبة
ما سواه ،وخبوفه عن خوف ما سواه ،وبرجائه عن رجاء ما سواه ،وابلتوكل عليه
عن التوكل على ما سواه؛ وهذه حقيقة التوحيد الذي أرسل هللا به الرسل ،وأنزل
به الكتب .وهذا حال األنبياء وأتباعهم .والفناء عن عبادة ِّ
السوى يُقارنه البقاء
بعبادته تعاىل فهذا الفناء يقارنه البقاء؛ وهو حقيقة قول ال إله إال هللا .وأما النوع
الثاين وهو الفناء عن شهود السوى؛ ويسمى االصطالم .ومنه الفناء يف توحيد
الربوبية ،وهو أن يغيب مبشهوده عن شهوده ومبعبوده عن عبادته ،ومبذكوره عن
ذكره ،ومبعروفه عن معرفته ،فيفىن ابملعروف عن املعرفة والعارف .وهذه احلال
ليست واجبة وال مستحبة ،وليست حال األنبياء وال السابقني األولني من
املهاجرين واألنصار ،وال أكابر املشايخ الصاحلني؛ ولكن هو ٌ
حال ْيع ِّرض لطائفة

من السالكني كما يُذْكر عن أيب يزيد رمحه هللا وعن غريه أنه قال يف هذا املشهد

سبحاين ،أو ما يف اجلبَّة إال هللا ،وحنو ذلك .)...( .وقد يقول بعضهم يكون أوالً
فقريا مث يصري نبيا مث يصري إهلا وحينئذ يدخلون إىل النوع الثالث من الفناء وهو
ً
ِّ
فناء املُلْحدين ،الذين يقولون الوجود واحد ،كابن ال َع َريب وابن َس ْبعني وابن
الفارض وال ُق ْونَوي والتِّلِّ ْمساين وأمثاهلم ،ممن جيعل الوجود اخلالق هو الوجود
املخلوق ،ورمبا جعلوه حاالًّ فيه .ومذهبهم دائر بني االحتاد واحللول ،ولكن قد
ال يرضون لفظ االحتاد ،بل يقولون الوحدة؛ ألن االحتاد يكون بني شيئني وهم
يقولون الوجود واحد ،ال تعدد فيه:244].
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لقد حذفنا كثريا من كالم ابن تيمية يف موضع عالمة احلذف ،بسبب إطالته
يف تفسري ما ال يعلم ،وربطا للكالم بعضه ببعض؛ ألن النوع الثالث (حبسب زعمه)،
كان سيضيع من مالحظة القارئ بسبب البعد .وكما سبق أن ذكرَن قبل هذا ،فإن
يفصل فيه القول ابعتماد الظن ،والتصور العقلي
ابن تيمية ال علم له ابلفناء ،حىت ّ
سنبني إبجياز حمل الغلط يف كالمه .فجعله الفناء ثالث
اجملرد .ومع ذلك فإننا ّ
مراتب ،هو صحيح ،لكن ال على ما ذكر؛ ألن تصنيفه الفناء إىل حممود ومنقوص
وإحلاد ،هو من اخرتاعه وحده ،وليس من العلم يف شيء .وأما مراتب الفناء حقيقة
فهي متعلقة مبراتب الوجود الثالث :الذات؛ والصفات؛ واألفعال .وللعبد إبزاء كل
مرتبة من هذه املراتب فناء يناسبها .والسالك يتدرج يف الفناء من فناء األفعال الذي
هو أوهلا ،إىل فناء الصفات مث إىل فناء الذات .أما األصناف اليت ذكرها ابن تيمية،
تدرج فيها ،يدل على الرتاتبية؛ ألنه مل جيعل احملمود
فإىل جانب كوهنا خمتلقة ،فإهنا ال ُّ
منها إال واحدا .فكأنه يقول إن الفناء صنف واحد ،وغريه إما َنقص وإما ابطل
وحرام .ولو أنه قال هذا صراحة ،ألغناه عن إطالة الكالم فيما ال يفيد .وحىت
الصنف احملمود عنده ،فإنه ال علم له به؛ نعين أنه ال ذوق له يف أوىل مراتب الفناء،
اليت هي مرتبة فناء األفعال؛ فكيف يتكلم مع هذا فيه؟!..
الشرك
وأما ما مساه هو حممودا منه ،فإنه عندَن كالم عامي ،ال يفارق صاحبَه ُ
املالزم للعوام .ولو أنه سكت ،عما يفوق طوره ،ملا أنكرَن عليه حاله؛ ألن اإلنكار
على العوام حا َهلم ،جهل عندَن .ولكنه ملا أراد أن جيعل عقيدته معيارا يُعلم هبا احلق
ونبني جهله؛ حىت ال يغرت به ضعاف العقول .وكل ما
من الباطل ،فهنا نقف لهّ ،
قاله يف تعريف الفناء احملمود لديه ،هو كالم صبياين ،يستحيي عوام الفقهاء من
النطق به؛ ألنه يدخل يف ابب "حتصيل احلاصل" .نعين أن العابد هلل ،حتما ليس هو
عابدا لغريه؛ إال إن كان من املشركني .وهذه هي حقيقة الشرك عندَن ،ما دام الشرك
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يقتضي اثنني فأكثر .وقول ابن تيمية بعد ذلك" :وهذه حقيقة التوحيد الذي أرسل
أتل على هللا،
هللا به الرسل ،وأنزل به الكتب .وهذا حال األنبياء وأتباعهم" ،هو ّ
وكذب وافرتاء؛ ألنه ال يعلم حقيقة التوحيد ،وال حييط بعلم الكتب املنزلة ،وال يعلم
حال األنبياء وأتباعهم .وإمنا هو جعل فهمه ومبلغ علمه يف املسألة مقياسا يقيس
وُحق .وأين
إليه علم األنبياء والورثة .وهذا إىل جانب كونه جهال ،فهو غرور عظيمُ ،
ابن تيمية من علم آخر األولياء مرتبة ،حىت يزعم لنفسه اإلحاطة بعلم األنبياء عليهم

السالم؟!..
وإذا كان الصنف األول من الفناء الذي هو حممود عنده ،ليس مطابقا للفناء
كما هو عند أهله ،فال شك أن الصنفني اآلخرين ،سيكوَنن من خترصاته وتلفيقاته.
فسنبني أمرمها زايدة يف إقامة احلجة على متبعيه .فأما الصنف الثاين عنده
ومع ذلكّ ،
الذي مساه الفناء املنقوص ،ف هو أقرب يف تعريفه إىل حال الفناء؛ لكنه غري منضبط
له .فرتاه خيلط فيه ويضطرب .وحكمه عليه أبنه ليس واجبا وال مستحبا ،حييلنا مرة
أخرى على احنجابه ابألحكام الفقهية ،اليت ال يعلم غريها .وهذه األحكام كما هو
معلوم ،ال ينسحب حكمها من الوجه الذي يعلمه هو أمثاله ،على األحوال؛ ألن
األحوال (خصوصا عند عوام الطريق) قهرية ،ال يتمكن املرء من دفعها .ومن املعلوم
أن األحكام الفقهية املعلومة ،ال يصح اعتبارها إال عند توافر القدرة على االختيار.
ولوال هذا ،ما كان جيوز للمضطر ،تناول ما حيرم على غريه .وهذا القصور من ابن
تيمية ،يدل داللة قاطعة ،على أن كل كالمه عن طريق السلوك ،هو كالم متخيَّل،
ال يعلم له حقيقة .وهو تدليس أيضا ،من جهة كونه يتكلم يف املسائل اليت جيهلها،
يقر جبهله فيها ،تِبئة لذمته عند من يسمعه (أو يقرأ له) .وهذه خيانة ال شك
وال ّ
فيها.
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وأما الصنف الثالث من الفناء ،والذي مساه فناء امللحدين ،فهو ابعتبار جهله
مبا دونه ،جمرد ختبط وتطفل على ما هو فوق طوره .ومبا أنه يتكِب عن اإلقرار جبهل
ما جيهله ،فإنه ال يتورع عن تفسري ما ال يعلم ،وعن تقييم ما ال يفهم .وهؤالء الذين
رماهم ابإلحلاد ،وعلى رأسهم الشيخ األكِب قُ ِّّدس سره ،هم صفوة أهل التوحيد ،ملن
كان له قلب ،أو ألقى السمع وهو شهيد .وأما كالمه تعريضا ،عن قوهلم أبحدية
(األحدية أصح من الوحدة فيما يعود إىل الوجود) الوجود ،فإن املانع له عن إدراكه،
هو شركه الالزم ألهل مرتبته .واللزوم الذي نقصد هنا ،هو كلزوم عدم الرؤية ،ملن
كان يف ظلمة مطبقة .نعين أن اخلروج عن حال الشرك ،يقتضي التخلّص من
دواعيه .وهذا خيالف ما يعرفه الفقهاء وأهل الكالم ،من التوحيد النظري العقلي .ولو
أن ابن تيمة سكت ،كما يسكت غريه ،عما ال ُحيسن ،ملا اضطررَن إىل فضحه
وكشف حقيقته .ولعله قد سبق لنا الكالم عن الوجود ،والقول ابالحتاد واحللول ،يف
موضع سابق؛ فال داعي إىل تكراره هنا.
مث يبلغ به األمر أن يقول[ :ومن مل يعرف حقيقة اإلسالم الذي بعث هللا به
رسولَه ،وأنزل به كتابه ،وما يف طرائق الناس مما يوافق ذلك وما خيالفه ،مل حيصل
نورا فما له من نور:245].
له الفرقان اإلهلي النبوي احملمدي .ومن مل جيعل هللا له ً

هذا الكالم يلبس به على من ال علم له؛ حىت يظنه ممن يعلم حقيقة اإلسالم؛
وهو وهللا ما شم هلا رائحة! ..فكيف بعد ذلك يزعم أنه حيصل له الفرقان اإلهلي
النبوي احملمدي ،بني ما يوافقه وما خيالفه؟! ..أما النور الذي يتكلم عنه ،فإن كان
نور هللا حبسب مدلول اآلية ،فليس هو من أهله ،ما دام قد انتكس ،وصار يُنكر
على من هم أهل النور حقا؛ وأما إن كان يتوهم أن النور نور العقل الذي يعتمده يف
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مثل هذه املسائل ،فإنه يكون قد ضل الطريق؛ ألن هللا ال يُعرف ابلعقل أبدا .وقد
ضل يف هذه املسألة كثري من املتقدمني ومن املتأخرين؛ لكن ما وجدَن من هؤالء
الضالني ،من يقطع بكونه على احلق مثل ابن تيمية! ..وهبذا القطع منه ،وبتلفيقه
الكالم لينطلي على ضعاف العقول ،ضل ِّمن بعده خلق كثريون ،وعدوه معلّم
التوحيد األول لألمة! ..وهيهات! ..ووصل ببعضهم األمر إىل أخذ كالمه ابلتسليم،
ال بل ابلقبول الواجب ،وكأنه وحي من عند هللا؛ مع أهنم ال يكادون يقبلون ألحد
غريه قوال .فما نراهم إال كما قال هللا{ :أَفَ َم ْن ُزيِّّ َن لَهُ ُسوءُ َع َملِّ ِّه فَـَرآهُ َح َسنًا فَِّإ َّن َّ
اَّللَ
ي ِّ
ض ُّل َم ْن يَ َشاءُ َويـَ ْه ِّدي َم ْن يَ َشاءُ} [فاطر .]8 :والفكر الذي يعتمده ابن تيمية ،هو
ُ
من عمل العقل ،الذي ُزيّن له وألتباعه؛ ال من حقيقة الدين.
وعامة ،وجعله األول
مث يقول[ :فأما تقسيمه الطريق إىل طريق َّ
خاصة َّ
ب هلل وهو حمبوب
كل ويل هلل فهو ُِّحم ٌّ
طريق احملبني والثاين طريق احملبوبني ،فيقالُّ :

وحب الرب لعبده متالزمان؛ فإن هللا ال حيب إال من حيبه.
وحب العبد لربه ُّ
هلل؛ ُّ

ولكن الناس هنا يتكلمون يف اجملذوب واملرَب ،ومع
أحب هللا فإن هللا حيبهَّ .
ومن َّ
هذا فقد يكون بعض اجملذوبني أعلى وقد يكون بعض املربَّْني أعلى؛ مع أنه ال بد
لكل سالك من متابعة الرسول .وهذا هو أصل الرتبية:246].

كالم الشاذيل يف تقسيم الطريق ،من أعلى ما قيل يف هذا املعىن؛ ولكن ابن
تيمية ،ال يهنأ حىت يُدخل من كدره على صفائه .وكل كالمه عن تالزم احلب
واحملبوبية فهو عام ،دون ما عناه الشاذيل .وأما كالمه عن اجملذوب وامل َّرىب (السالك)،
ُ
فهو أيضا عام؛ وكأنه اسرتق فيه السمع إىل أهل الطريق ،وأخذه بومهه؛ ظنا منه ،أن
ذلك يُغنيه .وقد سلك هذا املسلك كثري ممن تطلعت نفسه إىل ْنيل ما َنله خواص
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العباد من غري اببه؛ فصاروا أيخذون من كالم أهل هللا ،ويبنون عليه من عند أنفسهم
ليلبسوا على الناس حقيقة أحواهلم .وإن كان هناك من وصف ،يليق مبن هذه حاله،
فهو اللصوصية .وما نراهم إال نظراء للشياطني اليت أخِب هللا عنها يف قوله تعاىل:
ٍ ِّ
ِّ
{وح ِّفظْنَ ِّ
اب
اس ََرت َق َّ
الس ْم َع فَأَتْـبَـ َعهُ ش َه ٌ
ََ َ
اها م ْن ُك ِّّل َشْيطَان َرجي ٍم ( )17إَِّّال َم ِّن ْ
ني} [احلجر .]18 ،17 :فالعلوم الرابنية مساوية (علوية) ،حمفوظة عن أن يناهلا
ُمبِّ ٌ
غري أهلها؛ وهؤالء املتلصصون يسرتقون السمع لينالوا مبا اسرتقوا احلظوة عند العامة،
فيتبعهم شهاب نوراين حمرق لظلمتهم ،فينفضحون على رؤوس األشهاد .وما هذا
الكالم وأمثاله ،إال شرارة من ذلك الشهاب.
نيب َم ِّلك ،وعب ٌد رسول .وهلذا ملا ُخِّري
مث يقول[ :وهكذا األنبياء نوعانٌّ :
النيب صلى هللا عليه وسلم ،بني أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسوال ،فاختار أن
يكون عب ًدا رسوالً:247].
هذا الكالم ليس صحيحا ،وهو جهل ّبني وتنطع ذميم؛ ألن من األنبياء من
اتمي العبودية .ولقد دأب ابن تيمية على
مل يكونوا ملوكا ،مع كوهنم مجيعا عبيدا ّ
الكالم يف كل نص ،وكأنه أحاط بكل شيء علما؛ فسقط يف القول على هللا ورسوله
غري احلق .وأما املقصود من اختيار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن يكون عبدا
َ
رسوال ،فهو اإلخبار (ألويل األلباب العاقلني للخطاب) عن كون مجيع املراتب حتت
تصرفه ،يظهر يف أيِّّها شاء .وهذا ال يكون إال له وحده؛ خصيصة اختصه هللا هبا

دون سائر األنبياء .وذلك ألنه صاحب مرتبة التبليغ عن هللا ابألصالة ،وأما غريه من
األنبياء ،فهي هلم ابلنيابة عنه صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال ابألصالة .وهلذا السبب
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كانوا مأمورين أن ينقادوا له ،إن هو أدركهم زمانه .وهذا هو معىن قول هللا تعاىل:
ِّ ِّ ٍ ِّ
ص ِّّد ٌق
ْم ٍة ُمثَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
َخ َذ َّ
اَّللُ ِّميثَ َ
اق النَّبِّيِّّ َ
{وإِّ ْذ أ َ
ول ُم َ
ني لَ َما آتَـْيـتُ ُك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال
ص ِّري قَالُوا أَقْـَرْرََن قَ َ
ص ُرنَّهُ قَ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِّ ْ
ال أَأَقْـَرْرُْمت َوأ َ
ل َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤمنُ َّن به َولَتَـْن ُ
ِّ ِّ
ِّ
ين} [آل عمران .]81 :فالرسول املص ِّّدق لِّما معهم
فَا ْش َه ُدوا َوأ َََن َم َع ُك ْم م َن الشَّاهد َ
هو حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن ما معهم هو معه قبل أن يكون معهم.
وهذا هو ما عنيناه من أن املرتبة (املراتب) له ابألصالة .وهذه اخلاصية ليست ألحد
نيب ال يعلم ما مع النيب اآلخر على وجه
من األنبياء اآلخرين .من جهة ،لكون كل ّ
اإلحاطة؛ ومن جهة أخرى ،ألن كل نيب كان مبعواث إىل قومه دون سواهم .وهذان
األمران (عدم اإلحاطة مبا لدى اآلخرين ،والبعث إىل قوم خمصوصني) متالزمان ،ملن
كان يعقل عن هللا .وتلك اإلحاطة اليت حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،مبا مع كل
نيب من علوم ،هي مناط ختميته صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وإال ،فما معىن أن يكون
َح ٍد ِّم ْن ِّر َجالِّ ُك ْم َولَ ِّك ْن
{ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََاب أ َ
خامت النبيني؟! ..وقد قال هللا تعاىلَ :
ول َِّّ
ني} [األحزاب.]40 :
َر ُس َ
اَّلل َو َخ َامتَ النَّبِّيِّّ َ
أما ما ذكره ابن تيمية يف معىن النيب امللك والعبد الرسول ،فهو قد تتبع فيه
األلفاظ دون املعاين؛ كما حيدث ذلك للعوام ،يف كل زمان .ومن عرف أن أدن
األولياء مرتبة ،ال يلتفت إىل الدنيا أبسرها ،فسيعلم منزلة امللك (احلكم) عندهم
ُ
(األولياء) .فما ظنك ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي ال يُشاركه يف مرتبته
أحد من اخللق قاطبة!..
وقد نستفيد من اختيار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسوال،
أنه صلى هللا عليه وآله وسلم ،مل يُرد أن تظهر مرتبة خالفته اإلهلية الفردانية (امللك
احلق) ،يف الدنيا للعموم؛ وترك ذلك إىل اآلخرة .وهلذا السبب ،جند كثريا من أمته،
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ال يعلمونه إال واحدا من األنبياء عليهم السالم .ويف اآلخرة ،سيعلم اجلهال
ومطموسو البصائر مرتبته عند ربه؛ وهناك سيلحق اخلزي اببن تيمية وأتباعه ،الذين
سدوا على أنفسهم ابب القرب منه صلى هللا عليه وآله وسلم.
مث يقول[ :فالعبد الرسول الذي ال يفعل إال ما أحبَّه ربُّه من واجب
ومندوب؛ فال يُعطي إال من أ ُِّم َر إبعطائه ،وال مينع إال من أ ُِّم َر مبنعه .كما يف
صحيح البخاريِّ « :إين وهللا ال أُ ْع ِّطي أحدا ،وال أمنع أحدا؛ َّ
أضع
وإمنا أان قاس ٌم ُ
مبجرد املشيئة
رت» .فإنه مل يُ ِّرد بذلك العطاء واملنع الذي حيصل َّ
ُ
حيث أ ُِّم ُ
والقدر؛ َّ
فإن مجيع املخلوقات ال يُعطَ ْون وال ُمينعون إال مبشيئة هللا وقدره .فال
فضيلة يف هذا للمؤمن على الكافر! فكيف ابألنبياء؟! ..بل املراد العطاء واملنع
رت مبنعه؛
رت إبعطائه ،وال أمنع إال من أ ُِّم ُ
الشرعي ،أي ال أعطي إال من أ ُِّم ُ

وهذه صفة العبد الرسول .خبالف النيب امللك ،فإن هللا قال لسليمانَ { :ه َذا
ك بِّغَ ِّْري ِّحساب} [ص .]39 :قال املفسرون ِّ
اعط من
َعطَا ُؤَان فَ ْامنُ ْن أ َْو أ َْم ِّس ْ
َ
واح ِّرم من شئت ،ال حساب عليك .فهذا إ ْذ ٌن له أن يعطي ومينع حبكم
شئت ْ
إرادته كما يُؤ َذ ُن للمالك أن يعطي ومينع ملن يريد؛ إذا مل يكن يف ذلك فِّ ْعل حمرم.
يتقرب هبا إىل هللا؛ وهذا
لكن األول أعلى درجة؛ فإن
َّ
ومنعه ،عبادة َّ
إعطاءه َ
َ
ثواب أعظم مما ال
عطاؤه ومنعه مباح له ،يتنعم به وال يُعاقَب عليه .وما حيصل به ٌ

حيصل به عقاب:248].

نعوذ ابهلل من اجلهل واجلهالة! ..وهللا لقد مهمنا عدة مرات أن نرتك الرد على
ابن تيمية ،لكثرة جهله ،وعدم معرفته مبا فيه خيوض! ولوال أن هذا الرد نراه من أشد
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الضرورات يف زماننا ،ما تكلفنا هذا العناء! ..فإن الصبيان والسفهاء عندَن ال يُ ُّرد
عليهم .ومل نر أعجب من هذا التقسيم الذي اخرتعه يف تعريف األنبياء والرسل
عليهم السالم! ..والعجيب أن كل املراتب عنده يردها إىل مرتبته هو ،وكأن الناس
طبقة واحدة! ..فتقسيمه دائما أفقي ،وإن كانت املراتب عمودية .وما بقي له هنا،
إال أن يشرع يف داللة األنبياء على ما ينفعهم ،وكأهنم من بعض تالميذه .ولوال أن
هللا منع يف زمانه أن يظهر نيب ،ما كنا نستبعد أن يكون ابن تيمية من املكذبني به لو
بُعث؛ ألنه يرى نفسه أعلى من اجلميع .وما يعلم املسكني أن النبوة ال ُميكن أن
يعلمها إال األنبياء! ..وكل كالم فيها ،يكون سوء أدب وافرتاء على هللا؛ إال أن
حيكي املرء قول هللا فيهم كما جاء ،من غري تكلف لفهمه ،مبا هو فوق ما تعطي
اللغة؛ كما فعل هو ،ملا رد الفضل إىل العمل ابلواجب واملندوب؛ وكأن الرسل ال
يتع ّدون علمه هو يف األحكام! ..كل هذا ،ألن العلم يف أصله منوط ابلذوق؛ والنبوة
ال ذوق لغري األنبياء فيها .وكل كالم الناس عن النبوة ،فهو من ابب اإلميان ،ال من
ابب العلم .وقد أحجم أولياء هللا من كثري من الكالم فيها ،وتوقفوا؛ وكان الشيخ
األكِب رضي هللا عنه ،يتوقف كثريا عند بلوغه الكالم يف النبوة ،معلال توقفه أبنه ال
ذوق له فيها .فهذا هو الواجب من األدب إزاء النبوة على أصحاهبا مجيعا من هللا
السالم.
اب أعظم مما ال حيصل به
وخْتم ابن تيمة كالمه بقوله" :وما حيصل به ثو ٌ
عقاب "؛ يدل على أنه من جهة ال يعلم من معاملة هللا ،إال ما يدخل حتت أحكام
مرتبة اإلسالم؛ ومن جهة اثنية ،فهو قد أغفل فيما يتعلق بسليمان عليه السالم ،أن
(املن) يستوجب ثوااب -حبسب منطقه ،-إن كنا نعتِب أن املنع (وهو ترك)
العطاء منه ّ
ال يستوجب عقااب .كل هذا حبسب منطق ابن تيمية؛ وإال فإن ما أُعطيه سليمان
من تصرف حبسب املشيئة يف املنع والعطاء ،هو ابألصالة حملمد صلى هللا عليه وآله
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وسلم .وهنا سيختلط على ابن تيمية األمر ،ويرتفع الفرق بني النبوة والرسالة! ..وكان
األوىل به التوقف عن الكالم فيما ال ُحيسن ،واالكتفاء ابلعلم الضروري يف هذه
املسألة ومثيالهتا.

ومل يتنبه أن ما ذكره من خصوصية النبوة ،هو من حيث الظاهر ،أكمل مما
جعله من خصائص الرسالة؛ ألن التصرف املطلق يف األمور ،أكمل يف اخلالفة عن
هللا ،من التصرف املقيد .وهذا ،لن يستطيع اخلروج منه مبا يعلم .مث لقد أغفل ابن
تيمية ،أن كل رسول هو نيب يف اآلن ذاته؛ فما قوله فيما جعله فارقا بني النيب
والرسول؟ ..أيكون القوالن متعلقني ابلشخص نفسه؟ ..وإن كان األمر كذلك ،فمن
أي وجه (ال أبي وجه فحسب) يتعلق كل قول؟ ..وما نراه إال أدخل نفسه ،يف
مأزق ،ال خروج له منه!..
مث يقول[ :فهكذا األولياء ،منهم من يكون على الطريقة األوىل فتكون
املباحات يف حق غريه عبادات له يتقرب هبا إىل هللا ،ال يفعلها إال أبمره؛ ومنهم
من يفعل املباحات ِّ
متنعما هبا غري آمث هبا وال ُمعاقَب عليها ،فهذا تقسيم صحيح
معروف ابلقلوب معلوم ابلكتاب والسنة:249].

إن رهن التفريق بني املراتب لدى ابن تيمية ابألعمال الظاهرة ومراتب
أحكامها؛ مما جعلها معيارا للتمييز بني األنبياء والرسل -كما مر ،-وللتمييز بني
العوام واخلواص ،أو بني طري َقي احملبة واحملبوبية ،يدل على أن ابن تيمية مل يكن
يتجاوز مرتبة اإلسالم يف اإلدراك؛ (وقد كررَن هذا عدة مرات ،وكلما ابن لنا دليل
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عليه) نعين أنه مل يكن يعتِب األعمال القلبية اليت هي من لوازم مرتبة اإلميان ،ومل يكن
يعتِب عمل الروح والسر؛ بل كيف يعتِبها ،وهو ال خِب له عنها من جهة الذوق؟!..
وحىت يعلم القارئ الفرق بني األمرين ،فعليه أن يعلم أن معيار ابن تيمية احلكمي
العمل به الدنيا؛ وأما معاملة هللا الناجتة عن معرفته سبحانه،
(الفقهي) ،ال يتجاوز
ُ
فإهنا ال تنقطع أبدا؛ دنيا وآخرة .نعين أن العمل القليب يف اآلخرة ،لن يكون متعلقا
بواجب أو مبندوب؛ ما دام التكليف قد ارتفع؛ وإمنا يكون منوطا مبكانة املرء يف
العلم ابهلل .ومن هذا الباب كان قول هللا تعاىل{ :نـَرفَع درج ٍ
ات َم ْن نَ َشاءُ َوفَـ ْو َق ُك ِّّل
ْ ُ ََ َ
ِّ ِّ ِّ
يم} [يوسف .]76 :وإن كان هذا األمر -نعين العمل على معيار املرتبة
ذي ع ْل ٍم َعل ٌ

يف العلم -عاما يف اآلخرة ،فإن األولياء هلم اختصاص ابلعمل عليه يف الدنيا قبل
اآلخرة؛ من دون أن خيتل هلم ظاهر برتك العمل على األحكام الشرعية املعلومة،
لكي ال يفوهتم حظهم من الدنيا .وإن شئت ،فخذ على هذا املعىن ،قول هللا تعاىل:
ِّ
اَّلل الدَّار ْاآل ِّخرَة وَال تَـْنس نَ ِّ
ك ِّم َن ُّ
الدنْـيَا} [القصص.]77 :
يما َ
صيبَ َ
آات َك َُّ َ َ َ
{وابْـتَ ِّغ ف َ
َ
َ
وحصر ابن تيمية لعلم الكتاب والسنة بعلم األحكام املعلومة لدى الفقهاء،
حجر لواسع! ..ولو تواضع إىل هللا يف أولياء زمانه ،لعلّموه كيف أيخذون علمهم
هو ٌ
من الكتاب والسنة يف كل شيء؛ مبا يف ذلك ،ما يُنكره هو عليهم .فكيف يكون
من يزعم حرصه على الكتاب والسنة منكرا هلما يف اآلن نفسه؟! ..نعوذ ابهلل من
اخلذالن!..
مث يقول[ :وأما قول القائل :عليك مبعرفة طريق العامة ،وهو طريق الرتقِّي
من منزل إىل منزل ،وأن طريق اخلاصة منه إليه؛ فهذا يشري إىل احللول واالحتاد
كما سنبينه إن شاء هللا .وما َمثَّ طري ٌق خلاصة وال عامة ،إال وفيها ترق من منزل

ب
إىل منزل ،كما قال أعلم اخللق ابهلل وبطريق هللا فيما يروي عن هللا« :ما تَـ َق َّر َ
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إيل ابلنوافل حىت
إيل عبدي مبثل أداء ما افرتضت عليه؛ وال يزال عبدي َّ
ب َّ
َّ
يتقر ُ
والتقرب هو ِّ
الرتقي .فما يف أولياء هللا إال مرتق متقرب إليه ،إما
أحبه.»..
ُّ

ابلفرائض ،وإما ابلنوافل بعد الفرائض .ومن مل يتقرب إليه ال بفريضة وال انفلة،

فليس من أولياء هللا؛ بل من أعدائه ،فضالً عن أن يكون من خواص
األولياء!]:250

إن الوالية اليت يتحدث عنها ابن تيمية هي الوالية العامة ،كما هو حاله
دائما؛ وهو يريد هبا إنكار الوالية اخلاصة .وذلك ألنه ساوى بني العمل ابلفريضة،
وبني العمل ابلنوافل بعد الفرائض املنتج حملبة هللا .نعين أنه ساوى بني احملبوب هلل،
وبني املت قرب ابلفرائض .وهذا تدليس ،إن مل يكن جهال وعدم متييز للمعاين .مث إن
الفرائض والنوافل املذكورة هنا ،ال تقتصر على صور األعمال منها؛ وإمنا هي إشارة
إىل حقيقتها ،اليت ال يعلمها إال العلماء ابهلل .وأما ابن تيمية ،فلم يشم هلا رائحة!..
أخذه هلذه األلفاظ مببلغ علمه فيها ،وحصره ملعانيها فيما يُدرك هو من نفسه،
وْ
جهل حبقيقة األمر ،وسوء أدب مع هللا؛ ألن العامل احلق ،يستثين دائما عند كالمه يف
املسائل؛ حىت ال يقطع فيها بشيء ،وهو ال يعلم حكم هللا علم إحاطة .وأن للعبد
أن يزعم لنفسه ذلك ،وإن كان أعلم أهل زمانه! ..ولو أراد ابن تيمية لنفسه

السالمة ،لتكلم فيما يتكلم فيه الفقهاء عادة ،وترك مسألة الوالية اخلاصة ومثيالهتا
من املسائل اليت ال علم له هبا .ولكنها اجلراءة على هللا ،وعدم اإلقرار مبا قُسم له من
حظ العلم؛ ألن الكالم يف كل شيء ،يدل على أن املتكلم يف أعلى مراتبه .ومن مل
يكن عند هللا كذلك ،كان من الكاذبني واملنافقني.
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مث يقول[ :وأما قوله فأول منزل يطأه ُّ ِّ
العلي ،فهو
احملب للرتقي منه إىل َ
النفس؛ فالكالم هنا يف نوعني :أحدمها أن يقال كثري من املصنفني واملتكلمني يف
منازل السائرين إىل هللا ومنهاج القاصدين إليه وطريق السالكني إليه ،يذكر كلٌّ
عدد املنازل وترتيبَها حبسب َس ِّْريه هو ،أو ما َعلِّ َمه هو من أحوال
منهم َ
السالكني ،وال يكون ذلك صف َة ِّ
كل سالك؛ بل كثري من السالكني هلم طرق
أخرى وترتيب آخر ،وعدد آخر .وكثري منهم ال يكون سلوكهم برتتيب معني

يصف ترتيبا
شيخ اإلسالم األنصاري يف منازل السائرينُ ،
وعدد معني .وهلذا جتد َ
وعددا ،وجتد أاب بكر الطُّْرطُوشي ،يصف يف كتابه ترتيبا آخر ،وجتد أاب طالب
املكي يذكر نوعا اثلثا ،وجتد غريهم يذكر أمرا آخر:251].

هذا الكالم من ابن تيمية حسن صحيح .ولكن العجب من فهمه هذا من
غريه ،وإغفاله إايه من نفسه .فلو علم أن علمه يف األمور وترتيبه هلا من مرتبته،
خمالف ملا هو عند غريه ممن يفوقونه مرتبة ،النتهى عما هو فيه من إنكار على أهل
هللا؛ ولكنه خمذول ،حمروم من العمل مبا يعلم يف نفسه .وعندما نقارن هذه السعة اليت
أيخذ هبا االختالف هنا ،مع ما يُلزم به الناس من فهم نفسه ،فإننا ال جند هلذا
التضييق لدين هللا من مستند ،إال النفس (األَننية املركزية ابصطالح الغربيني).
والنفس عند أصحاب الطريق جناسة ،تبطل هبا كل األعمال .ومن مل يتفطن إىل
غوائلها ،فإهنا تورده موارد الردى يف أقرب اآلجال؛ إال أن يتدارك هللا عبداً برُحته.
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مث يقول[ :وأما قوله[ :حىت إذا آنست بصريته برتادف األنوار عليها ،برز
اليقني عليه بروزا ال يعقل فيه شيئا مما تقدم له من أمر املنازل الثالثة؛ فهناك
حال ِّ
سلوك
يهيم ما شاء هللا] ،فهذا كالم من يصف َ
بعض الناس ولعله يصف َ
ِّ
نفسه؛ وإال فمعلوم أن مجاهري أولياء هللا السالكني ال يهيمون وال يزول عنهم
األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم
عقل ما كانوا عليه .والسابقون َّ
إبحسان ،مل يكونوا هائمني يف طريقهم ،وال مسلويب عقل يف سلوكهم؛ بل كانوا

مؤيَّدين ابلعقل واليقني واملعرفة ،كما قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه
أبر هذه األمة قلواب ،وأعمقها ِّعلْما ،وأقلها تكلُّفا":252].
فيهم" :كانوا َّ
هو هنا ال يفرق بني جذب الباطن ،الذي هو أساس السلوك ذاته ،وبني
اجلذب الظاهر على من غُلب عقله .وعدم التمييز بني األمرين ،يدل على أنه كان

جامد القلب ،مل خيط خطوة يف طريق الذوق؛ ألنه لو فعل ،لكان عرف ما نقول ،مبا
أن جذب الباطن شرط يف حركة القلب يف الطريق .هذا ،فيما يرجع إىل طريق
اخلواص؛ أما طريق العوام ،فال ختلو من حركة قلبية ،لكن ال على غرار اخلواص؛ وإمنا
هي أحوال يف غالبها إما تعود ألسباب حسية ،وإما هي أحوال متوالية متشاهبة،
يظنها صاحبها أو الناظر إليه ،استقرارا على حال واحدة .نقول هذا ،ألن احلقيقة ال
تعطي استقرارا ألحد.
وأما تومهه أن الصحابة كانوا على حال واحدة ،وكانوا ال يعرفون جذب
الباطن ،فهو ابطل؛ ألنه لوال متكنهم يف ذلك ،ما حصلت هلم تلك الرتبية العالية،
وملا أقدموا على اجلهاد يف سبيل هللا أبنفسهم وأمواهلم ،على الصورة اليت نعلم .وإن
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من له أدن خِبة أبحوال القلوب ،يعلم منهم ما ذكرَن ،من أول نظرة يف شؤوهنم
رضي هللا عنهم .بقي أن منيّز قوة الصحابة يف احتمال األحوال ،إذا قورنوا بغريهم؛

وهذا ال يُنكره أحد ممن له خِبة ابلطريق ،وهم الذين اختارهم هللا ليكونوا أول منوذج
تظهر منه مثرات التدين .نعين أن متكنهم يف األحوال كان ضروراي ،ليبقى الدين بعيدا
تقصد ابطل .وأما ابن تيمية،
عما ُميكن أن يكون أساسا لتحريفه عن قصور أو عن ُّ
كعادته ،فهو جيعل الناس طبقة واحدة ،على حال واحدة؛ نعين أنه يشرتط أن
يكونوا كذلك ،ليكونوا عنده من "أهل السنة واجلماعة" ،سنته ومجاعته!..

مث يقول[ :قوله[ :مث ُّ
ميده هللا بنور العقل األصلي يف أنوار اليقني ،فيشهد
ِّ
موجودا ال َّ
مجيع الكائنات
حد له وال غاية ،ابإلضافة إىل هذا العبد،
وتضمحل ُ
َ
فيه ،فتارًة يشهدها فيه كما يشهد الينابيب يف اهلواء بواسطة الشمس ،فإذا
احنرف نور الشمس عن ال ُك َّوة ،ال يشهد للينابيب أثرا .فالشمس اليت يـ ْب ِّ
صر هبا
ُ
اضمحل هذا النور ،ذهبت
هو العقل الضروري بعد املادة بنور اليقني .فإذا
َّ
الكائنات كلها وبقي هذا املوجود فتارةً يفىن ،واترة يبقى؛ حىت إذا أ ُِّريد به
صوت له فيُ َمد ابلفهم عنه؛ إال أَن الذي
الكمال نُودي منه نداء خفيا ،ال
َ
يشهده غري هللا؛ ليس من هللا يف شيء .فهناك ينتبه من سكرته فيقول :أي ِّ
رب

أغثين ،فإين هالك! فيعلم يقينا َّ
أن هذا البحر ال ينجيه منه إال هللا .فحينئذ يقال
له :إن هذا املوجود هو العقل الذي قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
الع ْق َل» ويف خرب آخر« :قال له :أقبل فأقبل »...احلديث.
«أول ما َخلَ َق هللا َ
فأُ ْعطي هذا العبد الذل واالنقياد لنور هذا املوجود؛ إذ ال يقدر على َح ِّده
فع َجز عن معرفته .فقيل له :هيهات ال تعرفه بغريه! َّ
فأمده هللا جل وعال
وغايتهَ ،
بنور أمسائه فقطع ذلك كلمح البصر ،أو كما شاء هللا .نرفع درجات من نشاء].

مبين على أصول الفالسفة املخالفة لدين املسلمني واليهود
فيقال هذا ٌّ
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والنصارى .وقد توجد طائفة من كالمهم يف كتب أيب حامد وأمثاله ممن يصنفون
وخيْلِّطون ذلك مبا هو من أصول الفالسفة؛ َّ
فإن هذا العقل الذي يَ َّدعونه
َ
وي ِّ
صفونه مناقض لدين الرسل:253].
َ
إن ما ذكره الشاذيل رضي هللا عنه هو احلق الصراح؛ لكن ال يعرفه إال
العارفون ،العلماء ابهلل بعد أن يتحقق هلم الوصول والتمكن يف املعرفة .نعين أن
العارف احملقق ،يعلم حقيقة املنازل كما هي يف نفسها ،بعد حتققه ،معرفة مل تكن له
عند نزوله يف تلك املنازل أثناء سلوكه .وذلك ألن معرفة النهاية مشولية ،ومعرفة
السلوك مرحلية ،ال يستطيع السالك فيها جتاوز مقامه .لذلك فإن علم السلوك ،ال
ُميكن تصوره تصورا عقليا جمردا .وهذا الغلط ،هو ما وقع فيه ابن تيمية ،وكثريون

آخرون .وأغلب الفقهاء وقعوا يف هذا الغلط ،بسبب قياسهم فقه السلوك ،على فقه
أحكام العبادات واملعامالت .فظنوا أنه ُميكن تصور معاين السلوك اليت يسمعوهنا من
أهلها ،كما يتصورون النوازل إذا عُرضت عليهم .وظنوا أنه ميكنهم استنباط أحكام
تتعلق ابلسلوك ،ابلطريقة نفسها اليت يستنبطون هبا أحكام الفقه املعلومة .فضلوا
هبذا ،وأضلوا.
وأما العقل الذي أخِب عنه الشاذيل يف كالمه الرابين ،فهو ما يُسميه أهل هللا:

احلقيقة احملمدية .ومتييز نور هذا العقل من نور احلق املطلق ،ال يكون إال لكبار
األولياء .ومشاهدة العبد جلميع الكائنات يف نور هذا العقل ،هو ما يليق منه ابحلق
واخللق معا .ذلك ،ألن حضرة هذا العقل ،هي حضرة اإلمكان الكلي .واخللق ال
يُعقل هلم وجود إال يف هذه احلضرة .وأما حضرة الوجوب ،فال ذكر فيها لغري احلق
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مسمى الذات .هلذا قرن الشاذيل معرفة هذا العقل،
الساذج؛ وال نعين هنا إال ّ
ابألمساء اإلهلية ،وجعل السلوك فيه (وهو سلوك التحقق ،أو السلوك الثاين عند أهل
الطريق) ،ابألمساء اإلهلية.
ظاهر ِّ
ولو علم ابن تيمية مرتبته ،لعلم أنه ال ُجياوز إدراك ِّ
ظاهر هذا العقل
احملمدي؛ ولعلم أن هللا املعلوم لديه ،ال خيرج عن تقييد هذا اإلمكان؛ بل إن هللا
الذي يعرفه ابن تيمية خملوق ،وهو ال يدري .وذلك ألن العبد ال يعلم هللا هنا إال من
وراء علمه ابلعامل .فهو نوع استدالل معريف؛ لكن ليس هو االستدالل املعلوم عند
املناطقة والفالسفة .نعين أنه من جنسه ،لكن ليس من نوعه .وهذا خمالف لطريق
أهل احلق من اخلواص ،الذين يعلمون هللا ،مث يعلمون العامل به سبحانه .ولو علم ابن
تيمية ما ذكرَن -وأن له! -لعلم أنه ال علم له ابهلل على احلقيقة؛ وإمنا له إميان
مشوب ،كان أوىل به أن حيافظ على نقائه ،وال يُدخل عليه ما يُنقص قدره ،من
فكر ،يظنه هو وأمثاله علما ،وهو يف احلقيقة سراب.
وإذا كان ابن تيمية أجنبيا عن طريق السلوك ،وال خِب له عما هو من طور
املريدين ،فكيف سيتمكن من علم ما خيوض فيه الشيوخ؟! ..بل أن له أن يشم
مشة ،ملا هم عليه كبار أئمة الطريق ،الذين يُشنع عليهم ،ويسفه أقواهلم ،من أمثال
الشاذيل؟! ..إمنا قصارى ما يبلغه ،هو نصب منصة ،لفضح نفسه أمام الناس
أمجعني ،يف الدنيا؛ وبعد ذلك ،وأبشد منه يف اآلخرة.
يدعي من َّ
مث يقول[ :وهلذا َّ
يدعي منهم ،أن األولياء والفالسفة أفضل من
األنبياء؛ حىت قال ابن العريب ،إن الرسل مجيعهم إمنا يستفيدون معرفة هللا من
مشكاة خامت األولياء .وما يراه أحد من األنبياء والرسل ،إال من مشكاة الرسول
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اخلامت .فقال ليس هذا العلم إال خلامت الرسل وخامت األولياء ،وما يراه أحد من
األولياء إال من مشكاة الويل اخلامت؛ حىت إن الرسل ال يرونه إال من مشكاة الويل
خامت األولياء:254].
القول أبفضلية األولياء والفالسفة على األنبياء ،افرتاء! أوال ألن تشريك
الفالسفة مع األولياء ال يستقيم ،بسبب اختالف طري َقْيهم .فالفالسفة أيخذون عن
عقوهلم ،واألولياء أيخذون عن رهبم .اثنيا ،جيب التفريق بني والية األنبياء ورسالتهم؛
فمن جهة الوالية هم أولياء ،وهذا جيعل القائل يفاضل بني األولياء فيما بينهم ،إن
ض ْلنَا
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
هو كان معتِبا هلذا اجلانب .مث إن الرسل الذين قال هللا فيهم{ :تِّْل َ
اَّلل ورفَع بـعضهم درج ٍ
بـعضهم علَى بـع ٍ ِّ
ات} [البقرة]253 :؛ ال
َْ َ ُ ْ َ َْ
ض مْنـ ُه ْم َم ْن َكلَّ َم َُّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
أحد جيوز ل ه التفضيل فيما بينهم من نفسه .وأقصى ما نستطيع ،هو حكاية قول هللا
فيهم ،أو قول النيب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم من كونه خامتهم .غري هذا ،ال
ُميكن.
وأما استمداد األولياء من ختم الوالية ،فصحيح .فإن نظرَن إىل الوالية العامة،
وكنا نعلم أن ختمها هو عيسى عليه السالم؛ فال غضاضة يف قول إن األنبياء (سوى
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم) ،قد كانوا يستمدون من جهة واليتهم من عيسى.
وكانوا يستمدون من جهة نبوهتم (مبن فيهم عيسى نفسه) ،من حممد صلى هللا عليه
وآله وسلم .وأما أولياء األمة احملمدية فيستمدون من ختم واليتها ،الذي هو ابن
العريب احلامتي رضي هللا عنه .واخلتمان معا يستمدان من ابطن حممد صلى هللا عليه
وآله وسلم .فهو الذي يرجع إليه أمر كل استمداد ،ظاهر أو ابطن ،بعد ربه سبحانه
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وتعاىل .وهذا الكالم الذي مل يفهمه ابن تيمية ،ال شيء فيه خيالف ما جاء به
الكتاب أو جاءت به السنة؛ وإمنا هو من ال مييز بني الوجوه واملراتب ،ويريد أن
جيعل فهمه مرجعا للناس يف ذلك كله .وهللا ما كلف أحدا اتباع أحد من غري
األنبياء عليهم السالم ،الذين يبلغون عنه إبذنه .وأما اتباع األولياء املربني ،فهو فرع
عن اتباع نبيهم ،يتقيدون فيه مبا جاء به من عند هللا ،ويوصلون املدد من بواطنهم
ألهله ،حبسب ما حي ّد هلم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .هذا ،ملن كان له علم مبا
نقول؛ وإال فإنه سيبقى مع ظاهر ما وصله من األخبار عن النيب ،ومع ظاهر القرآن
(احملكم) .وهذا ال حيصل معه ترق عن مرتبة اإلسالم ،إىل ما فوقها؛ إال أن يشاء
هللا .وهذا عينه ما جعل ابن تيمية ،يغيب عنه ،تفصيل ما ذكرَن.
مث يقول[ :وابن سبعني بعدهم ،سلك مسلكهم وانتهى هو وابن العريب
الطائي وأمثاهلم ،إىل القول بَِّو ْحدة الوجود .وهؤالء يعكسون دين اإلسالم؛ فكل
من كان أقرب إىل الرسول كان عندهم أنقص .فأنقص املراتب عندهم ،مرتبة
أهل الشريعة ،أصحاب األمر والنهي؛ مث مرتبة املتكلم على طريقة اجلهمية أو
املعتزلة ،ومن تلقى عنهما؛ مث مرتبة الفيلسوف؛ مث مرتبة الصويف املتفلسف؛ ليس
هو الصويف التابع للكتاب والسنة؛ مث مرتبة املُ َحقق صاحب القول بوحدة
الوجود:255].
ذَ َك ر ابن تيمية هذا الكالم ،بعد أن تكلم يف بعض وجوه الفلسفة عند
املتقدمني وعند املتأخرين (حبسب زمانه) .ونرى أنه يُلحق ابن سبعني والشيخ األكِب
ابلفالسفة فيه؛ وهذا خطأ وقع فيه هو وأقوام كثريون .وحنن دائما نقول :إن طريق
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بعضهم ببعض ،مع اختالف
األولياء غري طريق الفالسفة؛ فكيف يُلحق َ
الطريقني ؟! ..هذا ال يقول به ،إال من اختلطت عليه األمور؛ وال ختتلط األمور ،إال
على من ال يعلم حقيقتها .والشيخ األكِب رضي هللا عنه ،عندما كان يتناول أقوال
الفالسفة أو أقوال املتكلمني يف كتبه ،فإمنا كان يدل األولياء على احلقائق اليت هي
خلف تلك األقوال ،ال على األقوال نفسها .ومن مل يكن من األولياء ،ونظر يف كتبه
رضي هللا عنه ،ظن أنه يدل على األقوال ،وظنَّه يتبع طريق الفالسفة .وهذا استنتاج
خاطئ ،عن مقدمات َّ
متومهة.
وأما الرتتيب الذي خلُص إليه ابن تيمية فهو مضطرب أيضا؛ ألن الفالسفة
كافرون؛ فكيف يكونون يف الرتتيب أعلى من أصحاب الشريعة؟! ..هذا ال
يكون! ..ولو علم ابن تيمية الفرق الذي ذكرَنه آنفا ،بني طري َقي األولياء والفالسفة،
ملا وقع يف هذا اخللط .وبناءً على ما ذكرَن يف التفريق بني الطريقني ،حكمنا حنن
على املتكلمني أبهنم متفلسفون داخل الدين .نعين أهنم متفلسفون مقيّدون ابلدين،
وليسوا كالفالسفة املطلقني ،الذين هم كفار من غري شك .نعين هبذا الكالم ،أن كل
ُ
من بىن تلفلسفه على أصل من الدين يف زمننا ،أو يف األزمنة املتقدمة عند اليهود
يتسم به عند
والنصارى ،أو عند أتباع الوحي من قبلهم ،فهو من أهل الكالم وإن مل ّ

قومه؛ وكل من اعتمد الفكر ،من غري استناد إىل وحي ،من قريب أو من بعيد ،فهو
فيلسوف كافر وال بد .هلذا قلنا :إن الفالسفة ال ُميكن أن يكونوا أرقى يف سلم العقل
من أهل الشريعة أبدا .وهذا الكالم مل يقل به الشيخ األكِب ،ال تصرحيا وال تلميحا.
يقني ،والتمييز بني هذه املراتب ،إال منه رضي هللا
وحنن ما تعلّمنا التفريق بني الطر ْ

عنه.
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مث يظهر لنا حتامل ابن تيمية عن ذكره للصويف التابع للكتاب والسنة ،من غري
أن يذكر ترتيبه؛ وكأنه جيعله خارج هذا الرتتيب كله .ومل يفعل ذلك ،إال ليوهم
القارئ أن الصوفية الذين يعتِبهم هو من أتباع الفالسفة ،ال يعرتفون أبمثال اجليالين
واجلنيد اللذين يُثين هو عليهما .واحلقيقة أن هذين الرجلني رضي هللا عنهما،
وأمثاهلما ،من املعظَّمني عند الشيخ األكِب ومن سار على طريقه.
أما من ينعتهم دائما أبهنم يقولون بوحدة الوجود ،فإنه ال علم له مبرتبتهم وال
أبقواهلم .ووحدة الوجود اليت يذكرها ابن تيمية ،ليست من وضعهم (نعين املصطلح)،
قصرت عقوهلم عن إدراك بُعد غوره ،من أمثال
وليست مدلول كالمهم ،إال عند من ُ

ابن تيمية وغريه ،ممن خلُصوا إىل نتيجته ذاهتا .وامللوم يف مثل هذه احلال ،القاصر
عن الفهم ،ال املتكلم مبا مل يُفهم .ولو أن ابن تيمية كان يعلم معىن كلمة "حمقق"،
لكفاه ذلك عن كل ما قيل؛ والنصرف عن هذه املرتبة من الوالية ،إىل ما يليق مبرتبته
هو .ولكنه اخلذالن! ..نعوذ ابهلل!..
مث يقول[ :وكذلك قوله[ :فتارة يفىن واترة يبقى؛ حىت أذا أُريد به الكمال،
نودي منه نداء خفيا ،بال صوت معه]؛ كالم ابطل ،من جنس قول الذين قالوا:
إن موسى نُودي من العقل الفعَّال نداء ال صوت معه .وهلذا كان بعض هؤالء
َّ
يدعي أنه أفضل من موسى .وصاحب مشكاة األنوار ،ذكر ما يناسب قول
هؤالءَّ ،
وأن العبد قد يُنادى كما نُودي موسى ،وأنه إذا خلع النعلني اللتني مها
الدنيا واآلخرة ،حصل له من جنس ما حصل ملوسى .ومن هنا دخل صاحب
َخلْع النعلني ابن قَ ِّسي ،ودخل يف أمور من اخلياالت الباطلة .وشرح ابن العريب

كالمه ،فتارًة ِّ
يعظمه ،واترة يبالغ يف ذمه والدق عليه .وكالمه ما كان فيه من حق
َ
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أخذه من كالم األنبياء ،وادَّعاه كشفا لنفسه؛ وما كان فيه من خيال ابطل ،فهو
من نفسه:256].
سبق الكالم عن العقل (العقل الفعال اصطالح فلسفي ال يلزمنا) ،وأنه
احلقيقة احملمدية .ومرجع كل اخلالئق يف ظهورهم وإمداداهتم ،هو هذه احلقيقة.
لذلك فمن مسع هاتفا ،أو من حصل له كشف ،وحىت من نزل عليه وحي بواسطة
حضرت احلق واخللق .وكل هذا الغلط
امللك ،فهو من هذه احلقيقة ،اليت جتمع بني
َ
عند ابن تيمية ،سببه جهله حبقيقة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .وسبب جهله
هذا ،هو عدم أتدبه مع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ألن نيل هذا العلم يكون
إبذنه ،ال إبرادة الطالب .وهذا األدب هو روح الدين؛ وقد دل هللا عليه كثريا يف
الرس ِّ
ول بـَْيـنَ ُك ْم َك ُد َع ِّاء
كتابه ،والناس ال أيمترون .فقد قال هللا تعاىلَ :
{ال َْجت َعلُوا ُد َعاءَ َّ ُ
ِّ َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ض ُكم بـعضا قَ ْد يـعلَم َّ َّ ِّ
ِّ
ين ُخيَالُِّفو َن َع ْن
بـَ ْع ْ َ ْ ً
ين يـَتَ َسللُو َن مْن ُك ْم ل َواذًا فَـ ْليَ ْح َذر الذ َ
اَّللُ الذ َ
َْ ُ
صيبـهم ع َذ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم} [النور .]63 :لكن ابن تيمية
أ َْم ِّرهِّ أَ ْن تُصيبَـ ُه ْم فْتـنَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
وأشباهه ،حيصرون هذا األدب عمليا يف الصحابة الذين كان النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم بينهم .وما علموا أن كل ما خوطب به الصحابة ،فنحن خماطبون به ،من
غري نقصان .والفرق ،إمنا هو فيمن أُذن له يف معاملة النيب معاملة حضور ،أو من

ُمنع من ذلك لعارض لديه.
ويف الكالم تعريض مبعىن خلع الدنيا واآلخرة ،وال شك أن ابن تيمية يُنكره
أشد اإلنكار ،لكونه مل يتخلص من حتكم أغراضه العاجلة ،فضال عن اآلجلة .وأما
املريدون من أهل الطريق ،فال التفات هلم إىل دنيا وال آخرة؛ وهذا شرط اإلرادة
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يرد على أشياخهم ،الذين ال
عندَن .وإذا كان ابن تيمية مل يبلغ طور املريدين ،فكيف ّ
يعرفون إال هللا؟! ما أشد البعد بني الفريقني!..
مث يقول[ :وأما قوله[ :إن الذي تشهده غري هللا ،ليس من هللا يف شيء!]
ولكن أهل الوحدة كابن
فهكذا يقول املتفلسفة ،إن العقل غري واجب الوجودَّ .

العريب وابن سبعني ،الذين يقولون الوجود واحد ،هلم هنا اضطراابت؛ فتارة
يفرقون بني الوجود والثبوت كابن العريب ،واترةً يفرقون بني اإلطالق والتعيني،
كالم ِّ
ابن سبعني
كال ُق ْونَوي؛ واترةً جيعلون الواجب واملمكن كاملادة والصورة .و ُ

يُ ْشبه هذا ،وهلذا يقول :فهو يف املاء ماء ،ويف النار انر ،ويف احللو حلو ويف املُِّر
ُمر:257].
إن كالم الشاذيل عن احلقيقة احملمدية ،ال يتمكن ابن تيمية من إدراكه.
البني .وكل ما ذكره يف
وتكلفه فهم ما هو فوق طوره ،جعله يسقط يف هذا الغلط ّ
مقارنة كالم من يسميهم "أهل الوحدة" ،هو اضطراب من قِّبله ،ال من قِّبلهم.
فالفرق بني كالم ابن العريب وكالم القونوي ،هو فرق لفظي (إن وجد)؛ ألن القونوي
على مذهب شيخه ،ال خيالفه .ولو كان ابن تيمية يعلم حقيقة الثبوت ،ملا احتاج أن
يُ ّرد مبثل كالمنا .ولسنا هنا يف معرض الكالم عن هذه احلقائق ،وإمنا مرادَن بيان
الغلط الذي وقع فيه ابن تيمية يف أمور العقائد ،والذي جعله السفهاء من بعده،
ُمستندا هلم يف القول ابلباطل .وحل هذه املسألة ،والذي نعين به معرفة مراتب
الوجود اليت هي بني الوجوب واإلمكان ،ال يكون إال من طريق الكشف .وطريق
الكشف ،غري طريق ابن تيمية وأضرابه.
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وصاحب احلزب قد يقال إنه ليس هو من القائلني ابلوحدة
مث يقول[ :
ُ
واحللول العام ،لكن يف كالمه نوعٌ من احللول اخلاص؛ وقد يقال إنه من أهل
احللول العام ،وهلذا قال بعد هذا[ :فيقال له إن هذا املوجود هو العقل الذي
قال فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :أول ما خلق هللا العقل»؛ ويف خرب
ع على
كذب موضو ٌ
آخر« :قال له أقبل فأقبل ]»..احلديث .فيقال هذا احلديث ٌ

النيب صلى هللا عليه وسلم ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث؛ كما ذكر ذلك أبو حامت
بن ِّحبَّان ،وأبو الفرج ابن اجلوزي ،وغريمها؛ ولكن هؤالء ينقلونه من كتب أيب
حامد وأمثاله ،ممن ينقل هذا احلديث من كتب رسائل إخوان الصفا وحنوهم ،ممن

يريد أن حيتج على قول هؤالء املتفلسفة املالحدة ابلنصوص النبوية ويقول إنه
جيمع بني أقوال األنبياء وبني أقوال هؤالء املتفلسفة املالحدة .وهيهات ،فإن
دين اليهود والنصارى أقرب إىل دين اإلسالم من دين هؤالء املشركني الصابئني،
الذين يعبدون الكواكب واألصنام ،وهم من أشد الناس كفرا برب األانم:258].
أوال ،مل يـُ ْعلمنا ابن تيمية عن احللول العام واحللول اخلاص ،حبسب فهمه هو،
حىت ننظر يف كالمه .ولعل هذا من اخرتاعاته أيضا؛ ألننا مل نسمع هبذا عن أحد
غريه؛ إال إن كان ،ومل نطّلع عليه .ولعله يقصد من ذلك القول ابحللول يف النفس
(الداخل) ،والقول ابحللول يف العامل (اخلارج) ،مع أن أحدمها ال ميكن أن ينفصل عن
الثاين عند التحقيق .اثنيا ،ومع هذا فإننا جنده اترة ينفي عن الشاذيل القول ابحللول
العام ،واترة يثبته له؛ وكأنه ليس على بيّنة من أمره؛ وهو الواقع.
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مث إن إنكاره قول الشاذيل ،جملرد الطعن يف صحة احلديث ،ال يستقيم عند
أهل الطريق .ذلك ألن علومهم يف مثل هذه املسألة كشفية ،يُطلعهم هللا عليها،

فيعلموهنا منه به من غري استنباط ،كما يظن الفقهاء (ومنهم ابن تيمية) .وإال فكيف
يكون من كبار األولياء ،من هم أميون؛ ال علم هلم من جهة العادة بقرآن وال
علمي الظاهر والباطن لألدلة الشرعية ،يكون
سنة؟! ..وإيراد أهل هللا اجلامعني بني َ
إيناسا منهم للقارئني ،حىت ال يش ّكوا ،يف كون هذه العلوم من لب الدين ،فحسب؛
ال ألهنم مستنبطون هلا من األدلة .وهذا أمر جيهله كثري ممن ينظر يف كالم الرابنيني،
جعلهم ال حيسنون األخذ عنهم .ولو أخذَن آراء الفقهاء قاعدة ،ما كان ينبغي أن
يكون لألميني حظ يف الرتقي إىل الدرجات العلى من الدين؛ مع العلم أن أمتنا أمة

أمية يف أصلها! ..فال شك أن هذا ،من أثر النظر الذي خالط الدين ،ال من أصل
الدين!..
ضعفه أهل
مث إن احلديث املذكور ،ليس كذاب وال موضوعا؛ وإمنا هو حديث َّ

احلديث .بل لقد قال عنه احلافظ السيوطي يف الدرر املنتثرة عند حديث رقم
وجدت له أصالً صاحلاً؛ فأخرجه عبد هللا ابن اإلمام أُحد يف زوائد الزهد
(ُ " :)344
قال :حدثنا علي بن مسلم ،حدثنا سيّار ،حدثنا جعفر ،حدثنا مالك بن دينار ،عن
ال لَهُ :أ َْدبِّْر فَ ْأدبـََر؛ قَا َل:
قال لَهُ :أَقْبِّ ْل فَأَقْـبَ َل ،مثَّ قَ َ
احلسن يرفعه« :لَ َّما َخلَ َق هللاُ الْ َع ْق َل َ
جيد
ك أٌ ْع ِّطي» .وهذا
َح َّ
ب إِّ ََّ
مرسل ُ
آخ ُذ ،وبِّ َ
ك؛ بِّ َ
يل ِّمْن َ
َما َخلَ ْق ُ
ك ُ
ت َخ ْلقاً أ َ
ٌ
اإلسناد ،وهو يف معجم الطِباين األوسط موصول من حديث أيب أمامة ،ومن
حديث أيب هريرة إبسنادين ضعيفني ".انتهى كالم السيوطي.
وأما مسارعة ابن تيمية إىل تقرير أن أهل هللا الذين ذكرهم ،هم أبعد عن
الدين من اليهود والنصارى ،فهو تكفري هلم من غري وجه حق .وهذا الذي أسسه من
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مذهب الضالل الذي ابتدعه ،سيفتح الباب أمام اجلاهلني ليُك ّفروا فيما بعد كل من
خالفهم رأاي؛ حىت وإن كانت املسألة اليت يقع فيها االختالف من الفروع!..
مث يقول[ :واحلديث مقصوده أن هللا ملا خلق العقل الذي يف بين آدم،
والعقل يف لغة املسلمني َع َرض من األعراض ،ليس هو جوهرا قائما بنفسه؛
فاحلديث لو كان صحيحا ،مل يدل إال على ِّ
ضد قوهلم .فهم ُجهَّال بسنده
ومتنه:259].
إن ابن تيمية مل يتمكن من إدراك معىن العقل الذي ذكره الشاذيل؛ ألن هذا
املعىن فوق طوره ،كما سبق أن أشرَن .وملا مل يُدركه ،عدل إىل معىن العقل يف اللغة
والعرف؛ مع أن املعىن اللغوي للعقل يشمل أيضا احلقيقة احملمدية .ذلك ألن احلق
خارج هذه احلضرة ال يُعلم منه إال أنه ال يُعلم .وهذا هو املعىن الذي أشار إليه

الص ّديق رضي هللا عنه بقوله" :العجز عن درك اإلدراك إدراك" .فكانت احلقيقة
ّ
احملمدية مقيِّّدة للحق ،من أجل أن يُعلم ،ملا شاء هللا أن يُعلم .فهذا التقييد اإلطالقي
ّ
(ألنه ليس تقييدا من كل وجه) ،هو معىن العقل ،الذي مل يستطع ابن تيمية إدراكه.
ومن هنا يظهر أن إنكاره على أهل هللا ،ال يدل إال على قصوره يف نفسه ،لو كان
يعقل!..
مث يقول[ :وأما قولهَّ [ :
فأمده هللا بنور الروح الرابين ،فعرف به هذا
املوجود .فرقي إىل ميدان الروح الرابين ،فذهب مجيع ما حتلَّى به هذا العبد ،ختلَّى
عنه ابلضرورة؛ وبقي كال شيء موجود .مث أحياه هللا بنور صفاته فأدرجه هبذه
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احلياة يف معرفة هذا املوجود الرابين ،فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد يقول

هو هللا ،فلحقته العناية األَزلية فنادته أال إن هذا املوجود هو الذي ال جيوز ألحد
أن يصفه وال أن ِّ
يعرب عن شيء من صفاته لغري أهله ،لكن بنور غريه يعرفه].

فيقال هذا بناه على ترتيبه أنه جعل النفس مث القلب مث العقل مث الروح وهذا
ليس من املتفلسفة ،فإنه ليس عندهم وراء العقل األول غري الواجب؛ ولكنه يف
كالم طائفة من متأخري الصوفية .وأرادوا أن جيمعوا بني ما جاء من كالم األنبياء
ِّ
ص ًّفا} [النبأ:
وم ُّ
وح َوال َْم َالئ َكةُ َ
وكالم الفالسفة ،فسمعوا قوله تعاىل{ :يَـ ْو َم يَـ ُق ُ
الر ُ

 ،]38فقالوا هذا الروح فوق املالئكة ،واملالئكة هي العقول؛ فيكون هذا الروح

غريها .مث إهنم خلطوا الكالم يف هذا الروح بروح ابن آدم؛ وهلذا قال[ :فلما
استنشق من مبادئ صفاته ،كاد يقول هو هللا؛ فلحقته العناية األزلية فنادته أال
إن هذا املوجود هو الذي ال جيوز ألحد أن يصفه وال أن ِّ
يعرب عن شيء من
وح ِّم ْن أ َْم ِّر َرِّيب}
صفاته لغري أهله ].وهم حيتجون على هذا بقوله{ :قُ ِّل ُّ
الر ُ
[اإلسراء .]85 :ويف كالم صاحب اإلحياء وأمثاله ،طرف من هذا؛ والقرآن
ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم ،وال النهي عن التعبري عن شيء من
صفاهتا؛ بل األحاديث واآلاثر مملوءة من وصف الروح ،وأهنا تصعد وتنزل
ومع َّذبة ،وأهنا تسمع وتبصر وتتكلم ،وغري ذلك من
وتكون طيبة وخبيثةَّ ،
ومنع َمة َ
صفاهتا املذكورة يف األحاديث النبوية واآلاثر السلفية:260].

يفرق بني كالم العوام وكالم
من له أدن مرتبة من التمييز ،فإنه ال بد أن ّ
اخلواص .وأثناء تعقيب ابن تيمية على كالم الشاذيل ،مل نره إال مفسرا -على قصور-
منزال له على الروح اإلنساين حبسب ما يعلم هو؛ فانتهى إىل الكالم عن
للكالم؛ مث ّ
النفس ال عن الروح ،دون أن يدري .وهذا اخللط دليل اجلهل منه .مث إن تفرقته بني
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الروح (يف اخلارج) ،والروح اآلدمي ،هو من عدم معرفته ابحلقائق؛ ألن كل ما يف
العامل (اخلارجي) ،هو يف اآلدمي .ولو أنه كان يعلم هذا ،ما تكلف تنزيل كالم
الشاذيل ،إىل ما يظنه هو علما مقصورا على الصورة اليت يعقل .وهذا الذي نذكره
هنا يدخل يف علم املضاهاة بني العامل واإلنسان ،اليت تكلم فيها غري واحد من أهل
هللا.
فأمده بنور ِّ
مث يقول[ :وأما قولهَّ [ :
سر الروح ،فإذا هو قاعد على ابب
ميدان السر ،فنظر فعرف أوصاف الروح الرابين ،بنور ِّ
السر؛ فرفع مهَّتَه ليعرف
مجيع أوصافه كأنه
هذا املوجود الذي هو السر ،فعمي عن إدراكه ،فتالشت ُ
مبين على إثبات ما بعد الروح وهو السر وآخرون
ليس بشيء ].فيقال هذا ٌّ
يقولون سر السر وهم إن َعنوا به صفات روح اإلنسان كان ممكنا ،وإن َعنوا به

سر الروح،
جوهرا اثبتا ،فهذا ابطل؛ مث إنه يريد أن يثبت يف العامل شيئا آخر وهو ُّ
مطابقا ِّ
ابطل ،مل يقله
لسر اإلنسان كما صنع يف النفس والعقل والروح؛ وهذا ٌ
أحد إال بعض متأخري متفلسفة الصوفية .وهو من اخلياالت اليت ال منتهى هلا؛
َّ
فإن الوهم واخليال الباطل واسع ،والسالك إن مل يعصمه هللا بنور اإلميان

والقرآن ،وإال وقع يف حبر الوهم واخليال الباطل:261].
مرة أخرى جيهل ابن تيمية ما يتكلم فيه .ويُنكر السر ،ألنه ال يعلمه فحسب.
ولو عمل الناس على هذه القاعدة ،لبطل اإلميان من األصل؛ ألن اإلميان يكون مبا
ال يُعلم على وجه التفصيل؛ نعين مبا ال يُشهد .وكيف يُتصور تفسريٌ ممن ال يعلم
معىن الكالم؟! ..والسر عندَن هو الروح القدس نفسه ،الذي ورد ذكره يف القرآن
فلم يعدل أهل هللا إىل تسميتهم دون تسمية القرآن؟ قلنا :ذلك
الكرمي .فإن قيلَ :
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ألن بعض األحاديث ،جعلت الروح القدس هو جِبيل عليه السالم؛ فظن الناس أن
معىن الروح القدس حمصور فيه؛ واألمر غري ذلك .مث فعلوا ذلك (العدول) أيضا،
للداللة على معىن خاص ،أرادوا التنبيه إليه؛ وهو النسبة الروحية الرابنية اخلالصة.
وهذا ألن للروح نسبتني :خلقية وحقية .وجِبيل ال شك أنه من النسبة اخللقية
للروح ،وهم أرادوا التنبيه إىل النسبة احلقية ،اليت ذكرها هللا تعاىل يف قوله{ :فَِّإ َذا
ِّ ِّ
س َّويـتُه ونـَ َفخ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين} [احلجر .]29 :وملا كان عيسى
َ َُْ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
ول َِّّ
عليه السالم روحا ،كما أخِب هللا عنه{ :إَِّّمنَا الْم ِّس ِّ
اَّلل
يسى ابْ ُن َم ْرََمي َر ُس ُ
َ ُ
يح ع َ
وَكلِّمتُهُ أَلْ َق َ ِّ
وح ِّمْنهُ} [النساء ،]171 :فإنه كان كثري اإلشارة إىل الروح
اها إ َىل َم ْرََمي َوُر ٌ
َ َ
القدس ،بسبب كونه ابطنه .وقد أشار هللا إىل التالزم بني الروح والروح القدس
(السر) ،يف مثل قوله تعاىل{ :وآتَـيـنَا ِّعيسى ابن مرَمي الْبـيِّنَ ِّ
وح الْ ُق ُد ِّس}
ات َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِّر ِّ
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
[البقرة ]87 :؛ وما ذكر ذلك سبحانه ،عن أحد غريه من األنبياء ،وإن كان املعىن
يتعدى إىل األولياء األتباع ،كما ّبني رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،عند دعائه
ِّ
ال :نـَ َع ْم» .262وأما
ب َع ِّّين؛ اللَّ ُه َّم أَيِّّ ْدهُ بُِّر ِّ
وح الْ ُق ُد ِّس! قَ َ
حلسان ،حيث قال« :أَج ْ
احلكم على كالم الشاذيل أبنه وهم وخيال ابطل ،ففيه تفصيالن :األول :هو ال
يفرق بني اخليال والوهم ،وجيعلهما شيئا واحدا؛ واحلقيقة غري ذلك .والثاين :هو
جيعل اخليال ابطال ،وهذا ليس صحيحا؛ وإال كيف تكون الرؤاي الصادقة معتِبة يف
الشرع ،مع كوهنا ابطال؟! ..أليست خياال؟! ..وقد أدى عدم متييز ابن تيمية
للمعاين ،إىل اضطراب يف كالمه ،مل جيد له مستنَدا إال زعم أن أصله مل يقل به إال
نقر أن
متفلسفة الصوفية؛ وكأنه شيء مستحدث؛ واألمر على غري ذلك .وإن كنا ّ
هللا فتح على املتأخرين يف العلم ،ما مل يفتح على املتقدمني؛ كما أنه سبحانه وفق
السابقني إىل عمل ما ال مطمع فيه لالحقني .وكون علم من العلوم ،مل يُتناول لدى
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املتقدمني يف تفصيل من تفاصيله ،ال يدل على بطالنه إذا تكلم فيه املتأخرون؛ وإال
جلمد العلم يف مرتبة واحدة ،هي ما يسميه ابن تيمية زورا "علم السلف" .واحلال أن
العلم قابل للزايدة دنيا وآخرة؛ ولوال هذا ،ما أمر هللا تعاىل نبيه صلى هللا عليه وسلم
ب ِّزْدِّين ِّع ْل ًما} [طه]114 :؛
{وقُ ْل َر ِّّ
بطلب االستزادة من العلم يف قوله تعاىلَ :
فكيف مبن دونه!..
مث يقول[ :وهلذا كان هؤالء ،يعظمون ما يعظم ابن العريب :اخليال؛ وهو
عندهم أرض احلقيقة .وهلذا تتمثل هلم اجلن والشياطني ويقولون ابجلمع بني
النقيضني؛ وهو من ابب اخليال الباطل .ويلقي إليهم اجلن والشياطني كالما
يسمعونه ،وأنوارا يروهنا ،فيظنون ذلك كرامات؛ وإمنا هي أحوال شيطانية ،ال
رمحانية؛ وهي من جنس السحر:263].
إن ابن تيمية جيهل اخليال الذي تكلم عنه الشيخ األكِب رضي هللا عنه؛ وهو
حمجوب عنه مبا يستقر يف ذهنه من معىن اخليال يف عرف العوام؛ لذلك يذمه
ويتن ّقصه .ويزيد يف توهم إجياد تفس ٍري ملا ال يفهم ،عندما يتصور أهنم يرون صورا

للشياطني ،تلقي إليهم كالما ،فيظنونه كرامات .وهذا التوهم منه ،هو اجلدير ابلذم،
لو كان ُمييّز؛ ألنه َنشئ عن افرتاضات ،ال حقيقة هلا؛ وإمنا هي ظنون أراد أن يسكن
هبا حرية جهله .ولو تنبه إىل شيء واحد يف كالمه ،للزمه أن يصمت؛ وهو :هل
اجلن والشياطني ،خيال من مجلة اخليال ،الذي أيخذ على أهل هللا الكالم فيه؟ ..أم
لكن هلا سلطان يف التصرف فيه؟ ..فإن كان اجلواب أن الشياطني
هي من خارجهْ ،
خيال؛ فإننا نقول له ،ومع ذلك فهي حق وليست ابطال .وهللا قد أخِب عن اجلن
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والشياطني يف كالمه ،مبا ال يسع أحدا إنكاره .وأما إن كان يقول إهنا من خارج
اخليال ،وتتصرف فيه ،فإننا نقول :فإن كان للشياطني تصرف يف اخليال ،فلم ال
يكون للمالئكة تصرف فيه؟ ..فعلى األقل يبقى احتمال أن ما جيده الواجدون يف
اخليال ،ميكن أن يكون حقا  .وهو إبنكاره لشق األمر ،مع إثبات شقه اآلخر ،قد
جعل الغلبة (جهال وجهالة) للشياطني على املالئكة .وليس هذا منه إال نصرة
للشياطني ،تدل على أن مدده منهم ،وأن غايته إليهم؛ سواء أعلم بذلك ،أم مل يعلم.
وأما اجلمع بني النقيضني ،فيصح يف احلضرة اليت تسعه (هذا اجلمع) ،وال يصح يف
احلضرة اليت يتكلم ابن تيمية منها .وهذا مما يغيب عنه هو ،فيظن أن كل الناس على
مرتبته ،ال يتع ّدوهنا .ولوال أن العقل ،الذي هو رب ابن تيمية حقيقة ،ال يتمكن من

إدراك ما خيرج عنه ،ما ُمسي عقال من األصل .نعين أن العقل يدل داللة عكسية
على اإلطالق ،كما يدل داللة ذاتية على نفسه .واإلطالق إن مل يكن واسعا لكل
شيء ،مبا يف ذلك املتناقضات ،ال يكون إطالقا .وإن علمنا أن معرفة هللا ال تُنال
ابلعقل ،فإننا سنعلم مدى بُعد ابن تيمية ومن شاهبه ،عن احلق .ذلك ألن من يروم
معرفة هللا ابلعقل ،وإن انطلق من الكتاب والسنة ،فإنه لن يصل إال إىل عقله ،ال إىل
هللا .لذلك جتد هذه الطائفة من أشد الناس حرية؛ وكلما اجتهدوا يف أن جيدوا أرضية
اثبتة ألقدامهم ،مما تستنبطه عقوهلم ،تزداد حريهتم .فيصري هذا عذااب هلم معجال،

يشربون فال يرتوون ،فيزدادون شرااب ،ليزدادوا ظمأ ،وهكذا ...كل هذا ،ألن هللا أعز
درك من ال ُحياط
من أن تناله العقول! ..كيف يعلم املخلوق خالقه؟! ..أم كيف يُ َ
اَّللُ َع َّما يُ ْش ِّرُكو َن} [النمل.]63 :
به ،مبا هو حماط؟!{ ..تَـ َع َاىل َّ
مث يقول[ :وحيكون يف هذا ،أن رجال نزل إىل دجلة ليغتسل لصالة
وولد له هناك؛ مث نزل
اجلمعة ،فخرج يف النيل وأقام مبصر عدة سنني ،وتزوج ُ
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ليغتسل للجمعة ،فخرج من دجلة فرأى غالمه ودابته ،والناس مل يُصلوا بعد
تلك اجلمعة!!]:264
إن ما يُنكره ابن تيمية هنا ،هو من األمور اليت تقبلها العقول الكافرة يف
زماننا؛ وما نعين بذلك إال أصحاب فيزايء الكم ،الذين يقولون بوجود جسم من
األجسام يف أكثر من مكان ،يف الوقت نفسه .أفيضيق عقل ابن تيمية وهو مؤمن،
عما وسعته عقول الكافرين؟! ..هذا ال يكون ،واملرء على صحيح اإلميان أبدا!..
نقول هذا ،ألن املعرفة اليت تكون مبنية على اإلميان ،ليست معرفة متطورة مع الزمان،
تصور يف املعرفة الفيزايئية؛ ردا على من قد يقول :إن ابن تيمية ،مل يُدركه زمن
كما يُ ّ
فيزايء الكم ،حىت حنكم عليه بعدم قبول إيراداهتا .وإن علم العلماء ابهلل ،الذين يُنكر
عليهم ابن تيمية ،غري حمصور ابلزمان؛ ألهنم يعلمونه من هللا ،ال من أنفسهم .وهللا
سبحانه ُحييط ابلزمان ،كما ُحييط بغريه من املخلوقات .ومن هذا الباب ،كان علم

أهل هللا مبا مضى ومبا سيأت متساواي ال تفاضل فيه ،كما هو علم هللا متعلق ابلنسبة
ذاهتا إىل معلوماته؛ فال قرب وال بعد ،وال ظهور وال خفاء؛ وإمنا هذه كلها نِّسب،
أتت ابعتبار اخللق .مث إن مما تؤمن به العامة ،وجتده ضروراي لديها ،طالقة القدرة؛
وهللا تعاىل ليس بينه وبني أن خيلق شيئا ،إال أن يريده؛ إذ ال يُعجزه شيء سبحانه.
ومل يكن عقل اإلنسان ،وال العادة وما يعطيه احلس أبدا ،سقفا للقدرة اإلهلية .ومن
ظن ذلك ،فإنه بعيد عن احلق ،وما يليق ابهلل سبحانه.

مث يقول[ :أما قوله[ :فنظر مجيع املعلومات] ،فهذا مطابق ملا يقوله بعض
علم الرب ،فيعلم العبد ما يعلمه الرب .ويَ َّدعون
أتباعه ،أن علم العبد يطابق َ
ذلك يف النيب صلى هللا عليه وسلم ،مث يف انس بعده؛ وهذا أفس ُد من قول
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النصارى الذين خيصون بذلك املسيح .وهذا من جنس ما يذكره ابن العريب يف
ومجيع احليواانت جبميع ما فيها من
مجيع النبات
ُ
سلوكه ،أن السالك خياطبه ُ
الطبائع واملنافع ،وأمثال ذلك؛ وكذلك يقوله يف غري ذلك من املوجودات.
فهؤالء َّ
يدعون أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب ،وليس مع أحدهم إال وهم
يتعمد الكذب:265].
كاذب ،وخيال فاسد؛ إن كان ممن ال َّ
فأما املطابقة بني علم العبد وعلم الرب ،فصحيحة؛ وإال فما معىن قول هللا
{و َعلَّ ْمنَاهُ ِّم ْن لَ ُد ََّن ِّع ْل ًما} [الكهف]65 :؟! ..نعين ،هل سيعلِّّم هللا عبده
تعاىلَ :
علما غري علمه؟! ..ولكن ابن تيمية اختلطت عليه املطابقة ابإلحاطة! وقوله هذا،
ينتهي إىل إثبات علمني ،كما سبق له يف غري هذا املوضع إثبات إرادتني وقدرتني.
وهذا عندَن من الشرك ،الذي يظنه هو ومن معه توحيدا .فال ندري أبي معيار،
يفهمون التوحيد؟!..
وأما نسبة مطابقة العلم من غري إحاطة ،إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
فمن أجدر هبا غريه؟! ..وهو أعلم املخلوقني بربه! ..أمل يقل صلى هللا عليه وآله
َ
وسلم« :إِّ َّن أَتْـ َقا ُك ْم َوأ َْعلَ َم ُك ْم ِّاب ََّّللِّ أ َََن»266؟! ..أم أن ابن تيمية يظن أن علم رسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،أيخذه عن نفسه؟! ..وإذا كان علمه عن هللا ،فلِّ َم
يستبعد املطابقة؟! ..وهل سيُعلّم هللا عبده غري الذي هو علمه ذاته ،كما قلنا
سابقا؟! ..وعلى هذا ،فإن مجيع الرابنيني من أنبياء وأولياء ،يكون علمهم مطابقا
لعلم هللا ،من غري إحاطة به ،كما سبق أن ذكرَن؛ ومن ضمن هؤالء عيسى عليه
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السالم ،وابن العريب احلامتي قُ ّدس سره .وكل من فهم من هذه املسألة غري ما نقول،
فهو جاهل حبقيقة ما هو األمر عليه ،مغبون.
وأما جزم ابن تيمية أبن العلم الذي مع الرابنيني ،هو وهم كاذب ،وخيال
فاسد ،فهو وصف حلاله ،دون أن يشعر .وهذا من ابب قول النيب صلى هللا عليه
ِّ
ِّ
وآله وسلم« :أَُّميَا ام ِّر ٍئ قَ َ ِّ ِّ ِّ
ال،
َح ُد ُمهَا؛ إِّ ْن َكا َن َك َما قَ َ
ْ
ال ألَخيهَ :اي َكاف ُر! فَـ َق ْد َابءَ هبَا أ َ
ت َعلَْي ِّه»[رواه مسلم] .والطعن يف علم نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم،
َوإَِّّال َر َج َع ْ
واألنبياء من بعده واألولياء ،هو عندَن ضرب من الكفر ،على األقل ابملعىن اللغوي؛
وإن كنا ال نقطع خبروج صاحبه من امللة ،على سوء حاله!
ضل من اتبعهم ،حىت يقول أحدهم (أان) القطب
مث يقول[ :ومبثل هؤالءَّ ،
شئت وأعزل من
الغوث الفرد اجلامع ،ونواصي امللوك واألولياء بيدي ،أ َُوِّيل من ُ
شئت ،وأن هللا يناجيين على مر األنفاس ،وأن مدد املالئكة مين ،ومدد احلِّيتان
ُ

جرى له يف القاهرة ما جرى:267].
مين ،كما كان يقوله املستسري ،الذي َ

أما القطب الغوث ،فهي مرتبة اخلليفة اإلهلي ،الذي ال يكون منه يف كل زمان
إال واحد .وهذه املرتبة ،هي ابطن اخلالفة اليت يعلمها الناس يف الظاهر .فإن
اجتمعت خالفة الظاهر (امللك=احلكم) مع خالفة الباطن (القطبية الغوثية) ،فهو
اخلليفة الكامل .وقد َنل هذه اخلالفة ،األربعة املعلومون رضي هللا عنهم ،مع إخوان
هلم .وأما إن كان احلاكم يف الظاهر ملكا فحسب ،فإن اخلالفة اإلهلية تذهب إىل
الباطن؛ حبيث يكون صاحبها مستورا ،ال ُمييّز عن آحاد العامة من حيث الظاهر.
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ومن كان خليفة إهليا ،كما كان آدم عليه السالم يف زمنه ،فإن العامل ،علويه
وسفليه ،يكون حتت تصرفه؛ وإال فكيف ،وأين سيتصرف ابألمساء اإلهلية ،اليت
أمكنه هللا من التصرف هبا عن إذنه سبحانه؟! ..أم إن ابن تيمية يظن أن األمساء
اليت علمها هللا آدم عند تنصيبه خليفة إهليا ،كانت غري األمساء اإلهلية؟! ..إذاً ،فقد
أبعد!..
إن جهل ابن تيمية ،وجهل كل من جيهل هذه املرتبة وخصائصها ،ال يدل
على عدم وجودها؛ خصوصا ،وقد صرح هللا بذكرها يف القرآن يف حق آدم وداود
وسليمان ،عليهم السالم .وهذه القطبية الغوثية اليت ليست إال اخلالفة ،هي أيضا
لنبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ابألصالة ،من جهة حقيقته؛ وهي لكل اخللفاء من
بعده ابلنيابة عنه صلى هللا عليه وآله وسلم .لذلك ،فإن مدد كل اخللفاء ،هو من
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،الذي يكون مدده من هللا جل وعال .وعلى هذا
اَّلل الْمع ِّطي وأ َََن الْ َق ِّ
اس ُم»[رواه البخاري].
فافهم قوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :و َُّ ُ ْ َ
ِّ
وقد ورد هذا اللفظ بعد قوله صلى هللا عليه وآله وسلم «:من ي ِّرِّد َّ ِّ
اَّللُ بِّه َخ ْ ًريا يـُ َف ّق ْههُ
َْ ُ
ِّيف ال ِّّد ِّ
ين» ،حىت ال حيصره حاصر يف العطاء احملسوس وقسمة احملسوس ،كقسمة
الغنائم .فإن مرتبة نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يعلمها إال هللا .وسواء أصحت

نسبة مقولة" :وهللا ما عرفتموه ،إال كما يُعرف السيف يف غمده!" إىل أويس القرين
رضي هللا عنه ،أم مل تصح؛ إال أهنا وهللا تصدق على جل أهل اإلسالم!..
مث يقول[ :وأما قوله[ :فإن احملجوب من ُح ِّجب ابهلل عن هللا ،إذ حمال أن

حيجبه غريه!] فيقال :هذا من جنس كالم أهل الوحدة واحللول .فإن االحتجاب
ِّ
غري
ابهلل عن هللاَ ،
وح ْجب هللا هلل حمال عند املسلمني؛ وإمنا َحيجب العب َد عن هللا ُ
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شر أَ ْن يُ َك ِّل َمهُ َّ
اّلِلُ إَِّّال َو ْحيًا أ َْو ِّم ْن َوَر ِّاء ِّح َجاب}
{وَما َكا َن لِّبَ َ
هللا؛ كما قال تعاىلَ :
[الشورى:268].]51 :

أ ما اآلية اليت استدل هبا ابن تيمية ،فهي يف مورد إثبات احلجاب ،ال يف
الداللة على كون احلجاب غري هللا ،كما يفهم هو .والفرق واضح بني األمرين!..
وأما مقصود الشاذيل وأهل هللا مجيعا ،فهو أن احملجوب عن هللا ،ال ينحجب عنه إال
به؛ ألنه ليس مع هللا غريه ،حىت يكون حاجبا له ،سبحانه .ويف هذا املعىن ورد قول
اَّللُ َوَملْ يَ ُك ْن َش ْيءٌ َغ ْريُهُ»[رواه البخاري]؛
النيب صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :كا َن َّ
ولكن ابن تيمية يفهم األمور ،كما يعطيها عقله ،ال كما ُخيِب هبا هللا ورسوله .هذا،
مع كونه يزعم التقيد ابلكتاب والسنة ،يف الصغرية والكبرية! ..فاعجب!..

أما قطعه أبن حجب هللا هلل حمال عند املسلمني ،فصحيح إن كان يعين أهل
مرتبة اإلسالم من أمثاله؛ وإال فإن الشاذيل من أئمة خواص املسلمني! ..وسوء أدب
ابن تيمية هذا ،هو الذي أورده املوارد ،لو كان يعلم!..
مث يقول[ :وأما أن هللا حيجب نفسه ،فهذا ال يقوله من يثبت خالقا
وخملوقا مباينا له؛ وإمنا يقوله من جيعل الوجود واحدا .فاحلاجب واحملجوب عنده
واحد ،وكذلك اآلكل واملأكول ،والشارب واملشروب ،والضارب واملضروب،
والشامت واملشتوم ،والعابد واملعبود ،والالعن وامللعون .وهذا قول أهل الوحدة
كابن العريب وابن سبعني وأمثاهلما:269].

 . 268الرد على الشاذيل ص.151 :
 . 269الرد على الشاذيل ص.152 :
321

إن ابن تيمية ال يعلم حقيقة الوجود ،وال يعلم حقيقة النِّّسب .ولو كان
مييزمها ،لعلم أن كالمه الذي يعرتض به ،يصح من وجه وال يصح من وجه .هذا،
ألنه يظن أن للعلم وجها واحدا يف املسألة الواحدة .ولعل هذا ،جيعله يُدرج هذا
الكالم ،ضمن القول ابلنقيضني .وهذا هو عينه احلجاب ،الذي هو مضروب على
بصريته ،وال يشعر به .وأما من يسميهم أبهل الوحدة ،فإمنا الوحدة ما فهمه هو من
كالمهم لقصوره؛ وإال فلو كانوا يريدون ما فهمه هو ،المنحت عندهم احلدود بني
اآلكل واملأكول ،والشارب واملشروب ،كما يقول؛ والهندت عندهم اللغة تبعا لذلك،
وصمتوا الصمت األبدي .وهذا ما مل يكن منهم ،وال عُرف عنهم ،وال اخنرمت به
عليهم عادة! ..فكيف جيمع ابن تيمية بني فهمه لـ"وحدة الوجود" ،وبني ما كان
عليه هؤالء األئمة؟! ..ولو كان بكالمهم اضطراب ،لقلنا إن اضطرابه ،من اضطراب
عقوهلم ،حاشاهم! ولكن كالمهم مرتب غاية الرتتيب ،يراعون فيه حدود العقل
وحدود الشرع مجيعا! ..ولو اجتهد ابن تيمية عمره ،يف الوقوع على كالم هلم ،ال
ُمستند هلم فيه من الكتاب والسنة ،ما استطاع إىل ذلك سبيال؛ ولكنه جيحد
ويكابر ،فيصدق عليه قول هللا تعاىل{ :فَِّإ َّهنُم َال ي َك ِّّذبونَك ولَ ِّك َّن الظَّالِّ ِّمني ِِّباي ِّ
ت
َ َ
ُ
ْ ُ ُ َ َ
ِّ
اَّلل َْجي َح ُدو َن} [األنعام.]33 :
َّ
مث يقول[ :ولقد سألين قدميا عبد السيد الذي كان قاضي اليهود ،ودعوتُه
سن إسالمه .سألين عن قول
إىل اإلسالم
ُ
المه حىت أسلمَ ،
وبينت له أ ْع َ
وح ُ

فبينت له فساد
هؤالء ،وكان قد اجتمع بشيخ منهم يُقال له حسن الشريازي،
ُ
قول هؤالء ،وأن حقيقته حقيقة قول فرعون؛ فقال :هكذا قال يل الشريازي ،ملَّا

دعاين إىل هذا املذهب ،فقلت له هذا يشبه قول فرعون! فقال :نعم؛ حنن على
صر َح لك هبذا؟ قال :نعم .فقلت مع إقرار اخلصم ،ال
قول فرعون! قلت لهَّ :
فقلت له :أان ال أدع موسى وأذهب إىل
ُحيتاج إىل بينة؛ وكان مل يُ ْس ِّلم بع ُد .قالُ :
322

ِّ
قلتَّ :
نفع ْتك اليهودية!
ألن موسى َّ
فرعون! فقال :ملَ؟ ُ
غرق فرعون! فقلت لهَ :
يهودي خري من فرعوين:270].
ٌّ
عجبا ملن أيخذ بقول يهودي مل يُسلم بعد ،أو أسلم عن قرب ،يف عقيدة
وا حد ممن حتقق إسالمه! ..فهل هذا إال من االنتكاس واالرتكاس؟! ..مث انظر،
كيف ميتدح اليهودية ،يف مقابل ما عليه أهل اإلسالم! ..ويزعم أن أهل هللا ،على
مذهب فرعون .وهو مل يفهم ،أو مل يُرد أن يقر ،مبا قاله الشيخ األكِب عن إميان
فرعون .مع أن هذا األمر ،ليس مما يلزم املرءَ من العوام اعتقاده؛ وإمنا هو من كالم
أهل التحقيق فيما بينهم .واألجنيب ،إن مل يُقصد ابلكالم يف اجملالس ،ال جيوز له أن
يدخل فيه من غري استئذان؛ وإن أمر ابلسكوت أو أشري إليه به ،فعليه االنصياع.
هذا فيما يرجع إىل آداب الظاهر ،مع أهل الظاهر؛ فكيف ِبداب الظاهر والباطن،
مع أهل هللا؟! ..وكالمنا هنا عن أهل هللا ،كاألئمة الذين يكرر ابن تيمية عليهم
االعرتاض؛ وأما حسن الشريازي الذي ذكره ،فال علم لنا به؛ وليس حجة على أهل
الطريق إن كان من املنتسبني إليه.
وإن هذا األسلوب من االستدالل ،هو من طرائق أهل التدليس ،الذين
يستخلصون األحكام من الناس ،ابحليلة .وهل يُعقل من أحد أن يقول أنه من أتباع
فرعون؟! ..إال أن يكون شيطاَن من شياطني اإلنس أو اجلن ،يبغي التلبيس على
الناس! ..وإن فعل ،أفيُؤخذ كالمه ،على أنه من كالم أهل هللا ،هبذا التساهل؟! ..أم

إن ابن تيمية ،ال يدخر جهدا ابلباطل ،يف أن ينال من مرتبة أهل هللا؟! ..ولكن
هيهات!..
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وأما قول القائل ،إن كل أمر من أمور الدين ،هو يُهم كل املسلمني ،فهو
ابطل! ..وإال اختلطت املراتب ،ودخلنا يف فوضى ال تنتهي ،كما نراه اليوم يف
زماننا .واحلق أن كل مرتبة من مراتب الدين ،هلا أهلها وأئمتها احلارسون
حلدودها.271
مث يقول[ :وهؤالء يشهدون وحدة الوجود ،وفطرهتم تشهد بتعدد الوجود؛
فلهذا كالمهم دائر بني فطرهتم السليمة ،ومذاهبهم الذميمة .ولقد حضر عندي
فجعلت أستنطقه هذا املذهب،
منهم شيخ من شيوخهم ،وطلب مين شيئا؛
ُ
ليسمعه احلاضرون؛ فإن من الناس من ينكر وجود هؤالء ،مع كثرهتم ،لفساد
فقلت له :من الطالب؟ فقال :هو هللا!
مذهبهم يف العقل .وكان قد طلب درمها ُ

فروج
قلت :واملطلوب؟ قال :هو هللا! قلت :والدرهم؟ قال :هو هللا! وكان هناك ُّ
ُ
ِّ
والفروج والسكني؟ فقال :هو هللا! فجعل يقول :إين مريض،
وسكني؛ فقلتُّ :

فأعطين .فقلت له :املعطي غري املُْعطَى؟ أم ال؟ من هو الذي يعطيك؟ وأمثال
هذا الكالم ..الذي أُبني به تناقض قوهلم ،ليظهر له فساده .وتَـ َّوبْـتُه بعد ذلك
فضجر يف أثناء الكالم ،ورفع بصره إىل السماء وقال :اي هللا! فقلت :إىل من

ترفع؟ وعلى مذهب احملققني أعين أصحابه ما هناك شيء؟! ..فقال :أستغفر هللا!
أيمرهُ أبن ينكر أن يكون فوق
أخطأت .فصار بفطرته يُ ُّ
قر أبن هللا فوق ،ومذهبه ُ
العامل شيء .وهو حائر بني فطرته اليت فُ ِّطر عليها ،ومذهبه الذي َّ
تلقاهُ من

يطول وص ُفه؛ وإمنا املقصود التنبيه:272].
شيوخه .والكالم على هذا ُ

 . 271انظر كتابنا" :مراتب العقل والدين".
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كالمه عن خمالفة كالم أهل هللا ِّ
للفطر السليمة ،ال يستقيم؛ بل هو تدليس
منه ،يريد به التغرير مبن ال يفطن ملراوغاته .وأما هذا الذي مساه شيخا ،فليس شيخا
إال عنده .ولعله اختاره حىت يكون منوذجا يبين عليه تلفيقاته؛ ألن كالم هذا
الشخص ،ليس من طور العوام من أهل االستقامة؛ فكيف يكون شيخا من شيوخ
الطريق؟! ..وكل ما حكاه عنه ابن تيمية -إن صدق -فإمنا هو على مذهب
الدجالني .وأما حماججة ابن تيمية له ،فهي أقبح من كالمه؛ ألن امل ِّحق ال ُجياري
ُ
املبطل يف ابطله .وأما قول ابن تيمية عن إقرار ذاك الشخص أبن هللا فوق ،فإن كان
يريد ب ه اجلهة ،فإن هللا يتعاىل أن حتده اجلهة؛ وإمنا يقع الرفع من الناس لنظرهم
وأيديهم إىل أعلى ،ملناسبة علو املكانة ،ال كما يذهب ابن تيمية .هذا ابإلضافة إىل
أن اعتقاد كون هللا فوق العامل ،يتضمن إثبات العامل مع هللا؛ وقد مر معنا حديث:
اَّللُ َوَملْ يَ ُك ْن َش ْيءٌ َغ ْ ُريهُ» ،لو كان ابن تيمية ممن يستمعون القول .والعامل،
« َكا َن َّ
يثبت ابهلل ،ال مع هللا! ..ومبخالفته الصرحية للحديث (الوحي) ،فإنه يضع نفسه
يقر .واملرء ال يُؤخذ عند الناس
ضمن مجلة املكذبني؛ سواء أقر بذلك علنا ،أم مل ّ

بشهادته لنفسه؛ وإمنا تُستقرى أحواله ،وتُبحث أقواله ،على نور من هللا وبيّنة؛ حىت
ال ُمي َّكن كل شيطان من إضالل العوام من املسلمني.
مث يقول[ :مث قال[ :وأما الطريق املخصوص ابحملبوبني فهو منه إليه به؛ إذ
ال أن يتوصل إليه بغريه ].فيقال :لو قال هو به إليه لكان ًّ
ُحم ٌ
حقا؛ فإن هللا ال
ـ{م ْن يَـ ْه ِّد َّ
اّلِلُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِّد َوَم ْن
يُعبد إال إبعانته؛ وال حول وال قوة إال ابهلل .ف َ
ضلِّ ْل فَـلَ ْن َِّجت َد لَهُ َولِّيًّا ُم ْر ِّش ًدا} [الكهف]17 :؛ لكن قال :فهو منه إليه .فقوله
يُ ْ
منه إليه ،من جنس قول أهل الوحدة؛ بل هو من العبد املخلوق املُ ْح َدث إىل
الرب اخلالق القدمي .وملا كان كثري من السالكني يقعون يف احللول واالحتاد ،وَكثُر
ذلك يف طريق م ِّ
تأخري الصوفية( ،أجاب) اجلُنَيد َّ
روحه ،ملا ُسئل عن
س هللا َ
ُ
قد َ
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التوحيد ،فقال :التوحيد إفراد احلدوث عن ِّ
الق َدم .فرضي هللا عن اجلُنيد ،فإنه
كثري من هؤالء:273].
كان إمام ُهدى ،وتكلَّم على املرض الذي يُبتلى به ٌ
إن التوحيد املعتِب عند أهل الطريق (اخلاص) ،له مراتب ثالث؛ أوالها توحيد
األفعال ،واثنيها توحيد الصفات ،واثلثها توحيد الذات .وقد سبق أن بيّناها قبل

هذا .وابن تيمية ليس له قدم يف هذه املراتب كلها؛ وإمنا هو على توحيد العوام،
الذي ال مستند له إال اإلميان ابلغيب .نعين هبذا أن كل مراتب التوحيد اخلاص،
كل من املراتب الثالث املذكورة .وكالم الشاذيل ،يشري إىل
مستندها الشهود ،يف ٍّ
أعلى هذه املراتب بقوله "منه" و"إليه"؛ ويشري إىل املرتبة األوىل والثانية ،بقوله "به".
وابن تيمية الذي ال علم له هبذا ،أيخذ ظاهر اللفظ بفهمه القاصر السقيم ،فال
يستسيغه ،وحيمله بسوء ظنه املعهود على القول ابلوحدة ،واحللول واالحتاد ،من غري
ضبط منه هلذه املعاين كلها .فهو كالصيب الذي ال خِبة له أبساليب البيان ،إذا
اعرتض على أستاذه إن رآه يقدم ويؤخر يف الكالم ،على غري ما يعلم هو من
بسيطه .وهذا لعمري ،ال أيتيه إال من ال يصلح أن يكون تلميذا؛ فكيف بعد ذلك
يطمع يف األستاذية ،بني رجال ال أيخذون علمهم إال عن هللا!..
وأما استشهاده بكالم اجلنيد ،من أجل إيهام القارئ أن الشاذيل خمالف له يف
مذهبه ،رضي هللا عنهما؛ فهو ال ينطلي إال على من ال خِبة له ابملعاين .نقول هذا،
ألن دأب أهل الطريق اعتبار املعاين قبل األلفاظ ،بعكس العامة الذين ينظرون يف
األلفاظ قبل املعاين .هذا مع كون العوام ،ال قدم هلم يف املعاين القدسية .هلذا ،فإن
كالم اجلنيد يف تعريفه التوحيد ،هو عندَن على نفس معىن كالم الشاذيل وغريه من
 . 273الرد على الشاذيل ص.158 :
326

أهل هللا ،وإن اختلفت العبارات؛ إال أن للجنيد حرصا على استعمال ما ال يُصادم
عقائد العوام من األلفاظ .وهو أمر حممود له ،خصوصا إن علمنا أن عصره كان
يكثر فيه املنتقدون للطريق وأهله ،بسبب غلبة الغفلة على الفقهاء ومن تبعهم من
احلكام والع امة .وليس قصدَن هنا ،أن نقول إن أهل هللا حيتالون يف إخفاء عقيدة
منحرفة ،كما قد يتوهم من يسبق إليه سوء الظن؛ ولكننا نعين أن املعاين اليت يتداوهلا
أهل هللا فيما بينهم ،ليس يف مقدور العوام قبوهلا؛ وإن هم تكلموا فيها أبقرب عبارة
تؤدي املراد ،ألن كالمهم يبدو يف الغالب خمالفا للحق حبسب مرتبتهم .وهذا هو ما
ِّ
وجه
عُرف فيما بعد بشطحات الصوفية ،وما أُنكر عليهم مما ُوجد يف كتبهم اليت مل تُ ّ
للعموم .فالفرق إذاً بني كالم الشاذيل وكالم اجلنيد ،ليس هو املعىن ،كما توهم ابن
تيمية الذي ال يتمكن من إدراكه؛ وإمنا هو اللفظ ،الذي إما تكون إشارته قريبة أو
أقرب إىل اداء املعىن املقصود .ولو تنبه الناظرون يف كالم أهل هللا ،إىل هذا األمر،
السرتاحوا من عناء املقارنة واملقابلة يف ذلك الكالم .ولكن -كما ذكرَن -ال
يستطيع ذلك ،إال من أدرك املعىن .ولو علم القارئون للقرآن ما ذكرَن ،لوجدوا

العجب يف البيان الرابين!..
مث يقول[ :وقد أنكر ابن العريب على اجلنيد وعلى غريه من الشيوخ ،مثل
ُّس َرتي وأمثاله ،يف كتابه الذي مساه بـ "التجليات" ،وادَّعى أن
سهل بن عبد هللا الت ْ
هؤالء ماتوا وما عرفوا التوحيد؛ وأنه َع َّرفَهم إايه ،يف هذا التجلِّي الذي له .وهو

جتل خيايلٌّ شيطاينٌّ ،من نفسه إىل نفسه يف نفسه:274].

فأما تعليم الشيخ األكِب لغريه من أهل هللا ،فعام واثبت؛ سواء علمه الويل
املعلَّم ،أم مل يعلمه .ذلك ألن الشيخ األكِب هو ختم الوالية احملمدية ،وكل إمدادات
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األولياء ،فهي منه ،من ابطن حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .وال يقتصر األمر على
اجلنيد وسهل بن عبد هللا ،ولكنه عام كما قلنا.
وأما قول الشيخ األكِب ،عن اجلنيد وسهل بن عبد هللا رضي هللا عنهما ،أهنما
ما عرفا التوحيد؛ فهو ابعتبار التوحيد الذي هو عليه يف نفسه رضي هللا عنه ،ال
ابعتبار عمومه؛ بل هذه حال كل ويل مهما علت مرتبته ،مع الشيخ األكِب .وكل
من زعم غري هذا ،فهو مغرور ممكور به .وال ميتنع عقال وشرعا ،أن يكون أهل هللا
{وفَـ ْو َق ُك ِّّل ِّذي ِّع ْل ٍم
بعضهم أعلى من بعض يف مراتب العلم ،وقد قال هللا تعاىلَ :
ِّ
ض ُه ْم} [البقرة:
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
يم} [يوسف ،]76 :وقال سبحانه{ :تِّْل َ
ض ْلنَا بَـ ْع َ
َعل ٌ

]253؛ وال خالف يف أن الرسل عليهم السالم ،أخص األولياء! ..وما يكون يف
خواصهم ،فهو يف حق عامتهم أوىل.
وأما إن كان ابن تيمية يريد أن يوهم الناس أنه على توحيد اجلنيد وسهل،
فهيهات! ..كيف يكون من هو على توحيد العوام ،متلبسا بسوء األدب مع هللا
ورسوله ،مساواي ألئمة اخلواص ،األدابء األتقياء األنقياء؟! ..وإن كان أحد أجدر
أبن يُنسب ما هو عليه إىل الشيطان ،فهو ابن تيمية ال الشيخ األكِب! ..نقول هذا،

ألن ابن تيمية ،قد اقتدى يف توحيده ،مبا كان عليه إبليس من توحيد ،ملا أىب أن
ّ
يسجد آلدم ،زعما منه أن ذلك كان حرصا على التوحيد وعلى اجتناب الشرك .إذ
إن أكِب مظاهر الشرك عند إبليس ،وعند ابن تيمية من بعده ،السجود آلدم .ولسنا
نعين ِبدم هنا أب البشر وحده عليه السالم ،وإمنا نعين كل آدم هلل يف كل زمان
حبسب املرتبة .ولسنا نعين ابلسجود سجود الصورة وحسب ،وإمنا نعين روح هذا
السجود أيضا ،من خضوع وتسليم .ومن أتمل يف حال ابن تيمية مع أهل هللا الذين
عاشوا يف زمنه ،والذين سبقوه ،جيده ممن أيىب اخلضوع هلم ،كما أىب إبليس السجود
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آلدم .وما شقي اللعني ،إال جبهله بسر اإلذن اإلهلي يف األمر ابلسجود .نعين أن
حكم السجود من غري أمر (إذن) ،ليس هو كحكم السجود معه! ..والسعيد من
وافق ربه على بيّنة ،ال من أيخذ األحكام جامدة ،ويعمل هبا على َع َمه!..
وأوَر َد على اجلُنيد ،أنك إذا قلت التوحيد متييز احمل َدث عن
مث يقولْ [ :
القدمي ،فاملميِّز بني الشيئني ال َّ
بد أن يكون غريمها؛ وإذا كان ما َمثَّ إال ُْحم َدث
وقدمي فمن الذي ُمييِّز؟ (فيقال) هذا ممنوع! فليس من شرط املميِّز بني الشيئني
يفرق بني ِّ
أن يكون غريمها؛ بل العبد ِّ
نفسه وبني غريه من املخلوقات ،وليس هو
غريمها؛ وكذلك مييز بني نفسه وبني ربه؛ والرب تعاىل يفرق بني نفسه املقدسة
وبني خملوقاته ،وليس هو عني الشيئني .وما أكثر ما يف كالمهم من هذه القضااي
احلادثة اخليالية ،اليت يُـلَبِّسون هبا على الناس ال سيما على من حيسن هبم
الظن:275].

إن الشيخ األكِب عندما دل اجلنيد على هذه املرتبة من التوحيد ،فإمنا كان
يقصد أن ُحيّرر املعىن من قيد اللفظ ،ال غري .فهو يريد رضي هللا عنه ،أن يُنبه إىل أن
القدمي حق ،وأن احلادث حق؛ بعكس ما يتوهم ابن تيمية ومن على طريقه .وأما
اجلنيد فهو عامل هبذا املعىن ،إال أنه ال يبلغ مشهد الشيخ األكِب فيه .واإلشارة هنا
ليست ،كما قد يفهم عوام العارفني ،إىل املظاهر؛ فهذا يعرفه كل العارفني؛ وإمنا
اإلشارة إىل الصور العدمية نفسها ،يف حال ثبوهتا .ومن هنا كان وصف الذات
ابلعدم والوجود معا ،عند من قال به .وهذا من أعسر املعاين عن إدراك عقول عوام
العارفني! ..فكيف ابحملجوبني ،من أمثال ابن تيمية!..
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مث إن كالم الشيخ األكِب صحيح :فإن كان األمر بني قدمي وحادث ،وليس
هناك مرتبة اثلثة بينهما ،فال بد أن يعود التمييز بينهما ألحدمها .وقد سبق الكالم
عن هذا يف موضع آخر .والذي يعود إليه فعل التمييز ،تعود إليه نسبة األصل ،فعاد
احلكم إليه وحده .وهذا من بديع تعليم الشيخ األكِب! يدل على أعلى املعاين،
أبوجز عبارة! ..رضي هللا عنه ،ونفعنا به! ..وأما اعرتاض ابن تيمية ،فيعود عليه.
فحينما يقول :إن اإلنسان مييز بني نفسه وبني غريه من املخلوقات ،وليس هو
غريمها ،فإنه يغفل أن املخلوقات واإلنسان املميز هلا ،كلها حوادث .واحلادث ال
يقوم بنفسه ،حىت تصح نسبة التمييز إليه؛ وإال لزم ابن تيمية أن يعود عما قال قبل
هذا بقليل :إن العبد ال يعبد ربه إال إبعانته .وإن عاد ،كفر!..
وأما إن أخذَن كالمه :إن اإلنسان مييز بني نفسه وربه؛ فهو يستتبع السؤال
التايل :هل ُمييّز العبد بني نفسه وربه ،بنفسه أم بربه؟ ..واجلواب هو :بربه! فإن قبل
ابن تيمية هذا ،فقد عدَن إىل القول برجوع األمر إىل القدمي؛ وإن مل يقبله كفر؛ ألنه
سيجعل احلادث قائما بنفسه .ولسنا جنازف إن قلنا ،إن عقيدة ابن تيمية ال ختلو
من هذا؛ وإن كان يبالغ يف إخفائه خلف كثرة االستدالل ِبايت القرآن ،على غري
هدى .ذلك ألن العوام ،ال يعلمون وجه االستدالل دائما؛ وهو يف كثري من األحيان
يُدلس يف استدالالته .نعين أنه أيت ابلدليل يف غري حمله ،فيظنه اجلاهل دليال معتِبا؛
ويقول يف نفسه :لعله دليل ،وأَن مل أفهم وجه داللته .وهذه العقيدة اليت جتعل
احلادث قائما بذاته ،واليت تُشم وإن مل تُعلن ،هي عقيدة أهل اإلحلاد (اإلحلاد هنا
ابملعىن االصطالحي ،ال اللغوي) يف زماننا ،ذاهتا .هلذا كنا دائما نقول :إن مذهب
داخل األمة ،ال خارجها؛ ما دام اإلحلاد الصرف ،ال
ابن تيمية هو مذهب إحلاديَ ،
إميان فيه ابهلل من األصل؛ وهو واضح مستقل ،ال ُخيالط عقائد املسلمني.
330

وأما كالمه :والرب تعاىل يفرق بني نفسه املقدسة وبني خملوقاته ،وليس هو
عني الشيئني ؛ فهو سوء أدب مع هللا تعاىل ،وجراءة عليه؛ ألنه ال حيق الكالم عما
يف نفس هللا إال من هللا! ..وكل كالم من العباد يف هذا اجملال ،فإمنا هو افرتاء ،وقول
{وِّم َن الن ِّ
َّاس َم ْن ُجيَ ِّاد ُل
على هللا بغري علم .يقول سبحانه وتعاىل عن قوم هذا حاهلمَ :
ِّيف َِّّ
اَّلل بِّغَ ِّْري ِّع ْل ٍم وَال ُه ًدى وَال كِّتَ ٍ
اب ُمنِّ ٍري} [احلج]8 :؛ ويقول سبحانه{ :انْظُْر
َ
َ
َكيف يـ ْفرتو َن علَى َِّّ ِّ
ب َوَك َفى بِِّّه إِّْمثًا ُمبِّينًا} [النساء.]50 :
ْ َ َ َُ َ
اَّلل الْ َكذ َ
الع َدم ،فنظروا ،فإذا هم بِّال هم؛
مث يقول[ :وأما قوله[ :إذ ألبسهم ثوب َ
مث أردف عليهم ظُلمةً غَيَّبتهم عن نظرهم؛ بل صار(وا) عدما ال علة له ].فيقال:

هذا الكالم جممل حيتمل شيئني :أحدمها أن يغيب اإلنسان عن مالحظة نفسه

وشهودها وذكرها ،وهذا هو الفناء عن رؤية السوى .وهو الفناء الناقص الذي
يغيب فيه مبوجوده عن وجوده ،ومبعروفه عن معرفته ،ومبذكوره عن ذكره .فهذا
أمر يعرض لبعض السالكني ،فإن كان صاحبه مغلواب عليه ال ميكنه دفع ذلك
وأما من كان ُميكنه الفرق بني ِّ
الرب والعبد،
عن نفسه ،فحسبه أن يكون معذورا؛ َّ
ومل يُ ِّ
فرق بينهما فهو من امللحدين .واالحتمال الثاين ،الفناء عن وجود السوى.

وهو أن يشهد عني وجوده عني وجود احلق ،فريى ما سوى عني الوجود احلق

موجوديْن ،أحدمها خالق واآلخر خملوق .فهذا مشهد أهل اإلحلاد
عدما؛ ال يرى
َ
من أهل الوحدة واالحتاد:276].

ابن تيمية كعادته يتكلم يف الفناء ،وهو ال يعلمه؛ وإمنا يتصوره؛ وهذا غري
مقبول عند أصحاب الطريق؛ بل وعند أهل العلم الكوين التجرييب أيضا .مث إن
كالمه ،حبسب مقتضيات املنهجية العلمية ،هو جمازفة ،قد ينجم عنها تصيري احلق
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ابطال والباطل حقا .وقد سبق أن قلنا يف غري هذا املوضع ،أن ما يعده ابن تيمية
فناء َنقصا ،هو من لوازم السلوك .وهو حبسب جهله مبا يتكلم فيه ،جيعل -من دون
أن يصرح بذلك -من هو على شاكلته من الغافلني ،أفضل حاال وأعلى مقاما ،من
هؤالء الذين يكابدون السلوك .وهذا ابطل!..
وأما ما يسميه فناء امللحدين ،فهو أيضا يتصوره ،وال يعلم حقيقته .والدليل
يفرق بني صنفني من الفناء ،مها يف حقيقتهما واحد .ذلك
على ما نقول ،هو أنه ّ
ألن ما ذكره يف الصنف األول من فناء عن النفس ،وهو مل يكن يقصد إال أوىل
مراتبه ،جيهل أنه هو عينه البقاء ابهلل يف كل مرتبة حبسبها .نعين أن العبد عندما يفقد
نفسه ،جيد ربه .وهذا عينه ما جعله هو (ابن تيمية) صنفا اثنيا مذموما ،بسبب
فقده لربه .فهو يقر الفناء يف مر ٍ
تبة شم رائحتها عن بعد وتصورها يف ذهنه ،ويُنكره
البني على جهله!
يف مرتبة أعلى .وهذا هو الدليل ّ
وأما عقيدته اليت أظهرها ،وكأهنا احلق الذي ال شائبة فيه ،واليت يُثبت فيها
وجودين ،فهو خمالف فيها لصريح الكتاب والسنة ،بعكس ما يزعم .فمخالفته
للكتاب ،تبدو جلية ،إذا عرضنا مقولته على قول هللا تعاىلُ { :ك ُّل من علَيـها فَ ٍ
ان
َ ْ َ َْ
اجلََال ِّل و ِّْ
اإل ْكَرِّام} [الرُحن .]27 ،26 :وهذا هو ما
(َ )26ويـَْبـ َقى َو ْجهُ َربِّّ َ
ك ذُو ْ َ
ذكرَنه من تالزم الفناء والبقاء .فحيثما وقع الفناء عن السوى (والنفس من ضمنه)،
يقع البقاء ابهلل .هذا ،مع كون الوجه اإلهلي واحدا؛ نعين أن احملل واحد مل يتعدد.
اَّللُ َوَملْ يَ ُك ْن َش ْيءٌ َغ ْريُهُ»،277
وأما خمالفته للسنة ،فتظهر إذا نظرَن يف حديثَ « :كا َن َّ
الذي أوردَنه سابقا ،والذي يفيد أن ال وجود لشيء مع هللا؛ مبعىن أن ال وجود مع
وجود هللا .إال إن كان ابن تيمية أيخذ "كان" يف احلديث على أهنا فعل ماض
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نصوبه ونقول له :بل هي لالستغراق؛ وحنن قد مسيناها كان الدهرية يف
َنقص؛ فهنا ّ
أحد مكتوابتنا .ويف كال احلالني ،فإن فهم ابن تيمية فهم شركي ،يعتقد فيه تعدد
الوجودات ،متبعا شبهات عقله ،جمانبا للوحي .وأما إن زدَن على هذا قوله بقدم
العامل ،فإنه سيكون وقتئذ على الشرك اجللي الصريح.
ولقد دخل عليه الضالل وعلى قوم آخرين ،ألهنم مل يؤمنوا ابلوحي كما نزل
من عند هللا ،وكما أخِب به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وإمنا اشرتطوا يف ِّ
القبول
الفهم .وحيث أن الفهم غاب عنهم ،فقد تكلفوا التفسري مبا يرونه ُمسكتا
َ
العرتاضات عقوهلم ،وإن كان (التفسري) يف غالبيته قاصرا وملفقا ،ال تقبله عقول هي
أحكم للقواعد العقلية من عقوهلم .وهذا يفسر انتشار املذهب التيمي يف زماننا،
الذي أصابته آفة حتكيم العقل (الفكر) من املؤسسات التعليمية اليت تعتمد املناهج
التعليمية الكفرية املوروثة عن املستعمر ،أو اليت ساقتها رايح العوملة الدجالية.
وأما إن تساءل القارئ :فكيف نعلم حقيقة الوحي ،وعقولنا تعطينا غري ما
ورد فيه؟! ..فكيف نشهد وجودا واحدا ،وعقولنا تثبت وجودات متعددة؟! ..بل إن
سمى املعرفة
الشرع نفسه ،اعتِب هذا التعدد! ..فإننا جنيب :إن ما تسأل عنه هو ُم ّ

ومناطاهتا .والعلم هبذه املسائل ،ال حيصل إال من عند هللا ابإللقاء والكشف ،وال
ُميكن أن تناله العقول من نفسها البتة .واملطلوب يف املرتبة األوىل ،اإلميان مبا جاء به
الوحي ،ال العلم به؛ وهذا أغفله علماء الدين ،فضلوا عن سواء السبيل بذلك .مث إن
كان العبد ذا استعداد ،لنيل هذه العلوم إبذن هللا ،فإن عليه سلوك طريق الذوق،
الذي يرتقى فيه من مرتبة اإلسالم إىل مرتبة اإلميان فإىل اإلحسان ،على الرتتيب
املعلوم لدى كل املسلمني .وسنفصل الكالم فيما سيأت من الكتاب -إن شاء هللا-
يف هذه املسألة ،مبا ال يدع جماال للشك أو الرتدد.
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مث يقول[ :مث إنه على هذا التقدير ،قد يشهد هذا يف نفسه ،فيكون من
شر من النصارىَّ ،
فإن
أهل الوحدة واحللول املعني اخلاص ،كالنصارى؛ لكن هذا ٌّ
النصارى ،ادَّعوا ذلك يف املسيح ،وهؤالء جيعلونه فيمن ال يُعلم إميانه .وقد
يشهد ذلك يف الوجود مطلقا ،فيكون من أهل الوحدة واالحتاد العام املطلق.

فيقول يف مجيع املخلوقات ،شرا مما قالته النصارى يف املسيح؛ فإن أولئك
يقولون كاان اثنني فاحتد أحدمها ابآلخر ،وهؤالء ما عندهم تعدد؛ بل ما زال
وجود ما يقال إنه املخلوقات ،عني وجود اخلالق:278].
أوال ،لنالحظ أن قياسه قول من يسميهم أهل الوحدة ،على قول النصارى يف
عيسى ،من جهة قياس املقول فيه من أهل الطريق على املسيح عليه السالم ،يصب
يف أقوال أهل هللا ،ال يف ما يذهب إليه هو؛ وكأنه اشرتط ثبوت اإلميان لدى املقول
فيه عندَن ،ليقبل فيه نظري ما قالته النصارى يف عيسى .والواقع أن النصارى ما قالت
يف عيسى ما قالوه ،إال من جهة واليته ،ال من جهة رسالته .والوالية (نعين اخلاصة)
اثبتة عندَن ابلتواتر يف هذه األمة الشريفة ،وال خيلو منها زمان وال مكان ،حبمد هللا.
ومرتبتها من غري شك ،أعلى من مرتبة اإلميان الذي يشرتطه هو؛ علما أبن اإلميان
الذي يقصده ابن تيمية هو اإلميان اجململ ،الذي يسبق العمل ابإلسالم؛ والذي
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّلل ورسولِِّّه والْ ِّكتَ ِّ
اب الَّ ِّذي نـََّزَل
يشري إليه قول هللا تعاىلَ :
ين َآمنُوا آمنُوا اب َّ َ َ ُ َ
{اي أَيـُّ َها الذ َ
َعلَى رسولِِّّه والْ ِّكتَ ِّ
اب الَّ ِّذي أَنْـَزَل ِّم ْن قَـْب ُل} [النساء .]136 :فإن هللا ال يطلب من
َُ َ
املؤمنني أن يؤمنوا ،إال إذا كان اإلميان األول غري الثاين .وهذا عني ما نقول!..
واإلميان الثاين عندَن ذوقي ،ال يعلمه إال من سلك الطريق بشروطه .نقول هذا ،وحنن
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جنزم أن قول النصارى الذي أنكره هللا عليهم يف كالمه ،خمالف ملا هم عليه أهل هللا
منا؛ وإمنا أوردَن هذا االعرتاض ،من ابب إلزامه ملزوم كالمه.
مث نراه يف الشطر الثاين ،يفضل قول النصارى مع ثبوت كفره بصريح الكتاب
والسنة ،على أقوال أهل هللا ،مع ثبوت علو مكانتهم ابلكتاب والسنة أيضا ،وإن مل
يكن ذلك على التعيني؛ وهو موضع االبتالء .وتفضيل كالم النصارى وإن جعله
شرا ،ليس له مستند عندَن إال الشرك الذي يف ابطنه .فمن مناسبة الشرك لديه لشرك
النصارى ،كان كالمهم عليه أهون .وأما كالم أهل التوحيد الصرف ،الذي ليس له
منه إال الصورة ،فهو ال يطيقه! وقد ذكر هللا هذا األمر يف كالمه سبحانه عند قوله:
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
امشأَزَّت قُـلُ َّ ِّ
ين ِّم ْن
{وإِّ َذا ذُكَِّر َّ
اَّللُ َو ْح َدهُ َْ ْ
ُ
َ
ين َال يـُ ْؤمنُو َن ابْآلخَرة َوإ َذا ذُكَر الذ َ
وب الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُدونه إِّ َذا ُه ْم يَ ْستَـْبش ُرو َن} [الزمر .]45 :والذين من دونه ،الذين يستبشر بذكرهم ابن
تيمية وأضرابه ،هم "السوى" ابصطالح أهل الطريق .وأتمل كيف تشمئز قلوب غري
املؤمنني ،إذا ذكر هللا وحده؛ مع أن هذا الذكر عينه ،هو ما تسرتوح به قلوب
َّ ِّ
ين
املؤمنني؛ نعين عامة األبرار فضال عن خواص العباد .وقد قال هللا تعاىل{ :الذ َ
آمنوا وتَطْمئِّ ُّن قُـلُوهبم بِّ ِّذ ْك ِّر َِّّ
اَّلل أََال بِّ ِّذ ْك ِّر َِّّ ِّ
وب} [الرعد]28 :؛ يعين
اَّلل تَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ُُ ْ
َُ َ َ
سبحانه أهنا تطمئن إذا ذُكر هللا وحده ،ال كما يذكر ابن تيمية هللا مع ذكر اخللق.
مث يقول[ :وكذلك قوله[ :فانطمست مجيع العلل ،وزال كل حادث؛ فال
حادث ،وال وجود؛ بل ليس إال العدم الذي ال علة له .وما ال علة له ،فال معرفة
تتعلق به .اضمحلَّت املعلومات ،وزالت املرسومات ،زواالً ال علة فيه ].فإن هذا
الكالم مبالغة يف الوحدة ،فإن الزوال والعدم احملض املعلول ،ليس عدما حمضا،
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وزواال صرفا .فإذا حصل العدم احملض والزوال ِّ
الص ْرف ،مل يكن هناك حادث،
وال موجود؛ بل ليس إال وحدة الوجود:279].
ما كان أغناه ،أن يشتغل مبا يناسب طوره! ..حىت راح إىل ذرى العلم يروم
تسورها ،وهي حمروسة! ..كل كالم الشاذيل هنا ،ال ُميكن البن تيمية ،أن يعقله؛ ألنه

فوق طور العقل نفسه! ..وكالم الشاذيل ،خيص هبذه املعاين ما جيده الواصل إىل
احلقيقة احملمدية ،من كوهنا مستنَد العارفني يف معرفتهم .وهو هنا يذكر معرفة األكابر
الذين حتصل هلم معرفة فوق معرفة العارفني ،عند فناء احلقيقة احملمدية ،اليت بفنائها
تفىن مجيع املعلومات ،بل وتفىن األمساء اإلهلية .وبفناء املعلومات يفىن علم العامل

وتفىن معرفة العارف؛ ألن العلم متعلّق ابملعلومات ،وال يُتصور قيامه من غريها .وهذا
املشهد ،هو مشهد اجلهل التام ،الذي هو أعلى مرتبة من العلم ابلنظر إىل الذات؛
بل هو عينه العلم ابلذات .نعين أن هذا اجلهل ،هو حظ العبد اجملتىب من علم
الذات .ولقد وصف هذا العدم بكونه غري معلول ،ألن هذا هو األصل ،قبل أن
يتجلى هللا أبمسائه وصفاته ،وخيلق اخللق .وهذا األصل من كونه أصال ،هو غري
معلول ،تعاىل هللا أن يكون معلوال لشيء أو علة لشيء .والعلة يف احلقيقة اتبعة
للحكمة ،وأين احلكمة من الذات؟! ..وقد أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إىل
هذه املرتبة األصلية -وهو أعلم هبا -ملا سأله أبو رزين رضي هللا عنه" :اي رسول هللا،
ّ
أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه؟" فأجاب عليه الصالة والسالم بقولهَ « :كا َن ِّيف
َع َم ٍاء؛ َما َْحتتَهُ َه َواءٌ َوَما فَـ ْوقَهُ َه َواءٌ؛ َو َخلَ َق َع ْر َشهُ َعلَى الْ َماء .280».فهذا العماء ،هو
السذاجة الذاتية ،اليت ال يتعلق هبا علم ،وال تسمى ابسم .وأين ابن تيمية وهتوره ،من
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علم هذه املراتب؟! ..لو بقي مع العوام يعلمهم أحكام العبادات ،وهللا لكان أفضل
له وهلم!
قلت ألصحابنا :صدق على أصله
فلما
مث يقولَّ [ :
عرفت هذا من هؤالءُ ،
ُ

الفاسد؛ فإن الذات عنده ،وجود مطلق ال كالم هلا .فكيف يكون يف حال جتليها
مساع خطاب؟! لكن هذه الذات اليت يعنيها ،إمنا توجد يف األذهان ال يف
األعيان:281].
قوله عن الذات" :إمنا توجد يف األذهان ،ال يف األعيان" ،يؤكد ما ذكرَنه عنه
سابقا ،من أنه يتصور كل ما يتكلم عنه من سلوك وفناء وصفات وذات ،يف ذهنه.
وهذه الطريق ليست طريق أهل الدايَنت ،وإمنا هي طريق الفالسفة ،أو أهل اخليال
من الفنانني واألدابء .وملا كان هو وأمثاله ،سلكوها (طريق التوهم الذهين) لكن من
الدين ،مسيناهم متكلمني ولو مل يُعرفوا كلهم بذلك؛ ألن املتكلمني هم متفلسفة
املتدينني .ولو تنبه ابن تيمية إىل اسم "ذات" يف اللغة ،لوجده مرادفا لـ"عني" ،كما
هو يف ألفاظ التوكيد؛ ولكان قد جتنب الوقوع يف نفي كون الذات عينا (يف
األعيان) ،من جهة اللغة ،على األقل .ولكن ظلمته منعته من االعتبار ،نسأل هللا
العافية!..
ويرتتب على قوله هذا ،أمر ال بد له منه؛ ولو أنه كان من الفالسفة ،لقلنا هو
اإلحلاد ،الذي هو التعطيل السفسطائي؛ ولكن مبا أنه من أهل اإلسالم ،فإن األمر
الذي يلزمه ،هو التجسيم .فهذا هو خمرجه الوحيد ،ليبقى له اإلميان ابهلل .وانظر إىل
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احنطاط مرتبته اآلن ،حبيث إن عوام املسلمني الذين ال شغل هلم ابلعلم ،يكونون
أفضل منه بكثري .كل هذا ،بسبب الدخول يف مسائل اإلميان ،ابلعقل.
مث يقول[ :فقول القائل[ :بقي من أشري إليه ،ال وصف له وال صفة وال
ذات ،فاضمحلت النعوت واألمساء والصفات ،فال اسم وال صفة وال ذات]؛
يطابق قول هؤالء .وهذا إن أراد به أن هللا نفسه تعدم صفاته ،فهذا من أظهر
الباطل؛ فإن صفاته القائمة بذاته ال تعدم .وإن أراد أين أشهده بال صفة ،فهذا
شهو ٌد انقص ،وهو نقص علم وإميان .وإن أراد أين أشهده حبقيقته ،وهي يف نفس
األمر ال صفة هلا وال اسم ،فهذا مذهب هؤالء املالحدة؛ وهو مذهب مالحدة

شر من هؤالء:282].
اإلمساعيلية ،الذين هم ٌّ
هذا الكالم فيه خلط كبري .فما ال اسم له وال صفة ،هو الذات الصرف؛
وهي حمال أن يتعلق هبا علم أو شهود ،يف هذه املرتبة .فإن ظن ظان أن ُّ
تعقلها ،هو
إدراكها ،فهو على غلط؛ ألن تعقل الشيء يف الذهن ،ليس هو الشيء عينه؛ وإال
كان كل ما يُعقل حيصل بذاته يف العقل .وهذا ال يُقال به! ..لذلك فالذات عند
ابن تيمية ،ليست هي الذات يف نفسها؛ وإمنا هو تصور ،خمالف للحقيقة ،بسبب
كون إدراك الذات يشرتط أول ما يشرتط فناء (ذهاب) العقل .فصار ما به العلم،
مانعا عنه يف هذه املرتبة! ..فانظر إىل هذه العزة!..
وأما قول ابن تيمية إن الصفات ال تنعدم ألهنا قائمة ابلذات ،فهذا قول
املتكلمني؛ وهو َنشئ عن تصور ذهين خمالف للحقيقة .وينشأ عنه قول القائل :فإذا
 . 282الرد على الشاذيل ص.163 :
338

كانت الصفات قائمة ابلذات ،فهل هي عينها ،أم هي غريها؟ فإن قيل هي عينها؛
قلنا :فلم ُّ
تعد ُد األمساء واملسمى واحد؟! وإن قيل هي غريها؛ قلنا :إن الذات ال تقبل
التعدد ،وإال كانت ذو ٍ
ات .وهذا ليس مذهب أهل التوحيد .وهلذا خرجت األشاعرة
بقوهلم :ليست الصفات عني الذات ،وال هي غريها .وإن كان هذا الكالم ال يفيد
معىن ألنه سلب كله .واحلقيقة -كما أخِب هبذا الشيخ األكِب -أن األمساء نِّسب
عدمية ،تُعقل عند شهود التجلي ابلصفات؛ وأما قبله (القبل هنا للمرتبة ال للزمان)،
فإهنا تكون ابطنة يف غيب الغيب .وهذه النسب هي اليت علّمها هللا آلدم عند
استخالفه .وهذا يعين أن تعليمه ،كان إبشهاده التجليات اليت تعطي تعقل تلك
األمساء .غري هذا ،ال يكون .فانظر ما أغزر علوم القرآن!..
وبسبب انطماس البصرية ،صار كبار العلماء ابهلل ،املقتفني لرسول هللا صلى
هللا عليه وآله وسلم حقيقة ،عند ابن تيمية مالحدة .وما ذكر اإلمساعيلية هنا إال
بعد! وإال فإن اإلمساعيلية
للتلبيس على الناس بقرهنم أبهل هللا ،حىت حيذروا أهل هللا ُ

طائفة ابطنية ،ال شك عندَن يف ضالهلم.

ك أ ََّال تَـ ْعبُ ُدوا إَِّّال إِّ َّايهُ}
ضى َربُّ َ
{وقَ َ
مث يقول[ :وذلك أن قوله تعاىلَ :
[اإلسراء ،]23 :معناه " َأم َر ربُّك" ابتفاق املسلمني .وهللا إذا أمر أبمر ،فقد
يُطاع وقد يُعصى؛ خبالف ما قضاه ،مبعىن أنه قَ َّدره وشاءه .فإنه ما شاء هللا كان،
وما مل يشأ مل يكن .ومن املعلوم أن هللا مل جيعل الواقع من مجيع اخللق ،هو عبادته

وحده ال شريك له؛ بل أوجب هذا عليهم ،فمنهم من أخلص له الدين ،ومنهم
من أشرك به:283].
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عجبا! كان ينكر ابن تيمية على الشيخ األكِب قبل هذه الفقرة قوله إن معىن
قضى هو حكم؛ مع أن هذا املعىن مطابق من حيث اللغة؛ وهو اآلن يفسر قضى
أب ََمَر؛ ومع ذلك ،املتهم بتحريف الكلم عن مواضعه عنده ،هو الشيخ األكِب ،ال
هو! ..وال دليل لديه إال أن هذا التفسري ابتفاق املسلمني! ..ومن هم املسلمون
عنده؟ ..لعلهم مطموسو البصائر مثله؛ وأما كبار األولياء فهم ملحدون ،حبسبه!..
وهل املطلوب منا اإلميان بكالم هللا ،أم بتفسري املسلمني له؟! ..كان األجدر به أن
يقول :أَن والعامة من املسلمني أمثايل ،نفهم قضى على معىن أمر؛ وال نطيق غري
هذا .وكنا نرد عليه عندئذ :لو أن هللا أراد "أمر" لقال "أمر" ،سبحانه؛ ولكنه أراد
قضى .فهل لديكم من اإلميان ،حبيث تسلمون هلل ،وإن مل تُدركوا املعىن؟ ..أم إنكم

تلجأون إىل التصرف يف الوحي ،حىت يوافق مقدار فهمكم؟! ..وهل هذا الفعل
منكم موافق ملا يقتضيه اإلميان؟ أم إنه يدل على عدم تسليمكم مبا نزل من عند هللا،
كما نزل؟! ..وهللا تعاىل يقول{ :فَ َال وربِّك َال يـؤِّمنو َن ح َّىت ُحي ِّّكم َ ِّ
يما َش َجَر
وك ف َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يما} [النساء.]65 :
بـَْيـنَـ ُه ْم ُمثَّ َال َِّجي ُدوا ِّيف أَنْـ ُفس ِّه ْم َحَر ًجا ممَّا قَ َ
ضْي َ
ت َويُ َسلّ ُموا تَ ْسل ً
والتحكيم املقصود هو الرجوع إىل الكتاب والسنة كما تلقاها اجليل األول من
الصحابة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،ابللفظ ،ال ابملعىن املتوارث؛ فإن
املعىن قد ينحرف ابلنقل ،وجير إىل حتريف اللفظ؛ كما وقع للكتابيني قبلنا .وهلذه

العلة ،اعتىن أهل احلديث منا ،بتحقيق ألفاظ احلديث ،حىت ال يُدركها حتريف بفهم
الناس فيها ،الذي ال يكون دائما موافقا .وإن كثريا من الناس يظنون أن حتكيم النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يكون إال ابلرجوع إىل السنة وحدها؛ واحلقيقة أن
القرآن داخل ضمن التحكيم النبوي ،ألنه منه تل ّقيناه .فنحن مل نر جِبيل ومل نتلق
القرآن عن هللا وحيا يف قلوبنا ،مطابقا ملا بلغنا من جهة النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،أو غري مطابق؛ وإمنا تلقيناه منه صلى هللا عليه وآله وسلم .والشجار املقصود،
هو االختالف يف األقوال الناتج عن اختالف الفهم .مث إذا تواضع املتشاجرون لرهبم،
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ونزلوا على حتكيم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فينبغي أن يكون ذلك على
التمام ،ابلتسليم التام الذي ال يُداخله توقُّف .وقد جاء هللا ابملفعول املطلق من

التسليم ،حىت يبني لنا أن من كان تسليمه خملوطا بنظر أو شرط ،فإن ذلك منه
يناقض مقتضى اإلميان؛ فيلحق بضعاف اإلميان ،إن مل يكن قد فقده من أصله.
وأحوال اإلميان تُعرف من نتائجها .وكل من له خِبة ابلطريق ،فإنه يعلم ذلك أبدن
تفرس.
ُّ
مث يقول[ :فدعوى َّ
كل عابد ،فما عب َد إال هللا ،وأن هللا ذكر
املدعي أن َّ
ذلك يف كتابه ،من أعظم اإلفك والبهتان ،من طائفة َّ
تدعي أهنا أفضل أرابب
التحقيق والتوحيد والعرفان .فهذا وأمثاله من علم امللحدين ،أهل الوحدة الذين
يقولون الوجود واحد:284].
أوال :إن ابن تيمية ال مييّز العبادة الشرعية ،من العبادة السارية يف العامل
(العبادة الذاتية له) .فاألوىل ِّ
مورثة للسعادة ،وأما الثانية فال؛ وتدخل يف العبادة الثانية
عبادة غري املكلفني أيضا .والدليل من القرآن على هذين املعنيني ،مثل قول هللا
تعاىلِّ ِّ :
السماو ِّ
ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض طَْو ًعا َوَك ْرًها} [الرعد .]15 :فإن
{و ََّّلل يَ ْس ُج ُد َم ْن يف َّ َ َ
َ
كان هللا يقول عن كل من يف السماوات واألرض أهنم ساجدون له ،فهل بقي من
معىن العبادة شيء مل يتصف به أحد من املخلوقني؟! ..مع العلم أن السجود ،هو
كمال العبادة! ..والشيخ األكِب رضي هللا عنه ،ما تعدى يف كالمه هذا املعىن؛ وهو
قد ص ّدق هللاَ فيما قال .أما ابن تيمية فهو يكذب هللا صراحة ،وال يستحيي؛ بل
يذيع تكذيبه يف الناس ،وكأنه من أعمال الِب! ..كل ذلك ،ألنه ال ُمييّز عبادة الطوع
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من عبادة الكره؛ واآلية صرحية يف ذكرمها .فأين الكتاب والسنة اللذين يلتزم هبما ابن
تيمية؟!..
مث يقول[ :وهلذا قيل للتِّل ِّْمساين أكرب رؤوس هؤالء املالحدة أهل الوحدة
يف زماننا ،الذي قيل له :كالمكم مثل هذا من الفصوص وحنوه يُناقض القرآن!
فقال :التوحيد يف كالمنا ،والقرآن كله شرك .فقيل له :فإذا كان الوجود كله
حترم هذه ُِّ
واحدا ،فما الفرق بني الزوجة واألخت حىت ِّ
اجلميع
وحتل هذه؟ فقال:
ُ
عندان حالل ،ولكن هؤالء احملجوبون قالوا :حرام؛ فقلنا :حرام عليكم:285].
نقل ابن تيمية عن التلمساين بصيغة التجهيل ،ال يُعتِب؛ خصوصا وأن ابن
تيمية نفسه غري مأمون .فإذا كان ال يتورع عن حتريف معاين القرآن ،فهل سيتورع
عن االفرتاء على الناس؟! ..وأما الكالم املنسوب إىل التلمساين ،فإنه ابطل مجلة
وتفصيال؛ وال يقول به أحد من عوام املسلمني ،فضال عن املنتسبني إىل طريق
اخلواص .وكل من يقول مثل هذا القول ،فهو عندَن شيطان من الشياطني ،كافر كفرا
بيّنا ،ال حيتمل التأويل .وكيف يستقيم هذا الكالم مع ما قاله التلمساين يف شرحه
على مواقف النِّّفري" :قوله (النفري)" :وقال يل :القراء ثالثة :فقارىء عرف الكل؛
وقارىء عرف النصف؛ وقارىء عرف الدرس" .قلت (العفيف التلمساين) :الذي
عرف الكل ،هو الذي حصل له املطلع ،فرأى الظهر والبطن واحلد؛ وأما الذي عرف
النصف ،فهم الذين اهتدوا من ظاهر الكتاب العزيز إىل حقيقة ابطنة ،وهم أهل علم
ابحلكم ،واحلكمة فيه؛ وأما الطائفة الثالثة ،فهم أهل احلفظ للفظ القرآن ال غري".
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 .286فكيف يتفق هذا الكالم الذي هو كالم حمقق عارف ابهلل ،مع ِّظّم لكالم هللا،
مع ما نقله ابن تيمية أو افرتاه؟!..
وهذا الذي يقول زعما" :التوحيد يف كالمنا" ،فما كالمنا يف جنب كالم هللا،
الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه؟! ..هل ستنعكس األمور إىل احلد
الذي يصري معه احلق ابطال ،والباطل حقا؟! ..نعوذ ابهلل! ..فما التوحيد إال ما جاء
به القرآن ،لكن بفه ٍم عن هللا ،ال بوحي من الشيطان! ..فما كل من تكلم ابلقرآن
هو على اهلدى! ..يقول هللا تعاىل{ :وإِّ َّن ِّمْنـهم لََف ِّري ًقا يـ ْلوو َن أَلْ ِّسنَـتَـهم ِّابلْ ِّكتَ ِّ
اب
ُْ
ُْ
َ
َُ
ِّ
اب وما ُهو ِّمن الْ ِّكتَ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اب} ،يعين سبحانه أنه ليس من الكتاب
لتَ ْح َسبُوهُ م َن الْكتَ َ َ َ َ
اَّلل وما هو ِّمن ِّعْن ِّد َِّّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اَّلل َويـَ ُقولُو َن
معىن ،وإن كان منه لفظا؛ { َويـَ ُقولُو َن ُه َو م ْن عْند َّ َ َ ُ َ ْ
علَى َِّّ ِّ
ب َوُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن} [آل عمران .]78 :وحنن ال شك عندَن ،أن ابن
َ
اَّلل الْ َكذ َ
تيمية من هؤالء احملرفني لكالم هللا! ..واملحرفون لكالم هللا ،يعلمون أهنم كاذبون؛
ُ
ألهنم يعلمون أن قوهلم من عند أنفسهم؛ فهم ليسوا على بيّنة يف أقواهلم .إذ لو كانوا

على بيّنة ،لعلموا أن وحيهم شيطاين .نعين أهنم يعلمون أن فهمهم ليس من هللا،
ولكن ال يعلمون أنه من الشيطان؛ ألن الشيطان ال يُطلع على سره أحدا ،إال إن
كان شيطاَن خالصا.

وأما إيراده أمر التخصيص يف التحرمي لألخوات واألمهات دون الزوجات ،يف
معرض تفنيد ما يسميه "وحدة الوجود" ،فهو جهل ّبني .ذلك ألنه ال ُمييّز بني ذات
الشيء ،وحكمه يف الشرع! ..فمن جهة الذات (اجلوهر ابصطالح الفالسفة
واملتكلمني) ،فال فرق بني األشياء ،وال تفاضل؛ حبيث يستوي من هذه اجلهة اللنب
مع اخلمر .وأما من جهة احلكم الشرعي ،فاللنب حالل ،واخلمر حرام؛ وال ُميكن أن
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يستواي أبدا .ونُضرب هنا عن الكالم يف احلكم العقلي ،ألنه ال يعنينا كثريا .واحلكم
بتحرمي األم واألخت دون الزوجة ،هو حكم شرعي ،ال حكم وجودي .ومن ال يفرق
بني مراتب األحكام ،فليس له اخلوض فيها ،مبثل ما خيوض ابن تيمية .ومن خيلط
بني احلكم الوجودي ،والشرعي ،فهو عندَن غري راشد؛ وال يُسمح له ابلكالم يف مثل
هذه املسائل .وهلذا السبب كان السالطني يؤدبون ابن تيمية ،ومينعونه عن الكالم؛
حىت وقع ذلك مرات عدة ،مات يف آخرهن داخل السجن.
مث يقول[ :فكل ما عبده املشركون ،فهو عندهم هللا! إذ ليس لغريه وجود،
وهو عندهم العابد واملعبود .فلهذا زعم أن موسى أقَـ َّرهم على عبادة
العجل:287].
إن اجلهل يُفضي إىل اجلهالة! ..أوال :ال أحد قال :إن موسى أقر قومه على

عبادة العجل! ..وإمنا هذا ما أدى إليه فهم ابن تيمية السقيم يف الكالم .وقد سبق
أن قلنا إن كل عابد ال يعبد إال هللا ،إما بطريق شرعي ،وإما بطريق غري شرعي؛ وهو
ما مساه الشرع عبادة الطوع وعبادة ال َكره .وعبادة العجل ،هي من الصنف الثاين،
املخالف لشرع هللا .وموسى من كونه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ال ُميكن أن

يقر قومه على ما خيالف ما يبلغهم من أحكام! ..وإمنا كالم أهل هللا عن علم موسى
يف عبادة العجل ،الذي هو من جهة احلقيقة (ابطن الشرع) ،واليت تعطي أنه ما عبد
عابد إال هللا ،كما سبق أن ذكرَن .وقد استدللنا هلذا املعىن فيما قبل بقول هللا تعاىل:
ِّ ِّ
السماو ِّ
ِّ
ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ص ِّال}
ض طَْو ًعا َوَك ْرًها َوظ َال ُهلُْم ِّابلْغُ ُد ِّّو َو ْاآل َ
{و ََّّلل يَ ْس ُج ُد َم ْن يف َّ َ َ
َ
اَّللُ} [حممد،]19 :
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِّلَ َه إَِّّال َّ
[الرعد .]15 :بل إن قول هللا تعاىل{ :فَ ْ
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يشري إىل هذا املعىن؛ ألنه ما قال :اشهد بلسانك أنه ال إله إال هللا ،أو قل ال إله إال
هللا .واألمر ابلعلم ،هو أمر بعدم إغفال عبادة الكره عينها اليت ذكرَنها .فيكون
املعىن أنه ال إله حبق أو بباطل ،إال هللا .كل هذا ،ألنه ليس مع هللا شيء حىت يُعبَد
من دونه .ولوال أن العابدين لغري هللا يف زعمهم ،كانوا عاملني هبذا املعىن -وأن هلم!-
لكانوا على الطريقة املثلى ،ولسارعوا إىل التلبس بعبادة الطوع ،شكرا منهم على هذه
ُ
النعمة! ..وهللا ال يؤاخذ العباد إال مبا ألزموا أنفسهم! ..يقول سبحانه يف هذا املعىن:
ك َح ِّسيبًا} [اإلسراء .]14 :فإن قال قائل :فهذا يعين أن
ك الْيَـ ْوَم َعلَْي َ
{ َك َفى بِّنَـ ْف ِّس َ
النصارى فائزون يف اآلخرة ،لكوهنم ما عبدوا يف املسيح إال هللا ،مع إقرارهم بذلك!..
فهم مل يقولوا :حنن نعبد املسيح من دون هللا! ..فنقول :األمر فيه تفصيل :أوال :إن
َّاس َِّّ
ال َّ ِّ
اخت ُذ ِّوين وأ ُِّّمي إِّ َهلَْ ِّ
ت لِّلن ِّ
ني
{وإِّ ْذ قَ َ
ت قُـ ْل َ
يسى ابْ َن َم ْرَميَ أَأَنْ َ
هللا قد قالَ :
اَّللُ َاي ع َ
َ َ
ِّمن د ِّ
اَّللِّ} [املائدة .]116 :فأشار هبذا إىل أن النصارى عبدوا إهلني ،ال إهلا
ون َّ
ْ ُ
واحدا ،حبسب اآلية هنا؛ وهللا أعلم بعباده ،وما يعتقدون فيه ،سبحانه .نقول هذا،
حىت ال يقول قائل :إمنا عبد النصارى إهلا واحدا يف مظهرين! ..لو كان األمر هكذا،
ما كان أخِب هللا عنهم غري ذلك! ..اثنيا :إن عبادة النصارى للمسيح وأمه ،كانت
من دون هللا؛ وهذا ال يكون إال إذا حصروا عبادة هللا يف مظهري عيسى وأمه عليهما
السالم .وهللا ،وإن كان جتلى ابلصور ،إال أنه سبحانه غري مقيد بصورة؛ وال ينبغي
هذا .ولو كان النصارى يشهدون هللا يف املظاهر من غري تقييد ،وكانوا يعلمون أن
املظاهر صور عدمية ،ال وجود هلا مع هللا؛ وكانوا يعلمون مع هذا أن الباقي بعد فناء
الصور يف شهودهم هو هللا ،لكانوا على احلق املبني .ولو كانوا على احلق ،لكانوا
سارعوا إىل اتباع حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،قبل غريهم؛ والواقع ،غري هذا .هلذا
كان كفر النصارى كفر ضالل ال كفر جحود وعناد؛ إال يف حق من عرف احلق
منهم يف حممد وأنكره .وهؤالء قلة ،إن وجودوا .فهم (أي النصارى يف عمومهم)
قصروا عن معرفة احلق ،فضلوا؛ خبالف اليهود وطائفة منا على رأسها ابن تيمية؛
ُ
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فإهنم جهلوا احلق ،وخالفوا صريح الوحي عنادا منهم ،وانتصارا ألهوائهم .لذلك كان
هؤالء من املغضوب عليهم ،ال من الضالني فحسب .ويظنون أن زعمهم احلرص
على التوحيد ،سيغطي على شناعاهتم! هيهات! ..فمن أراد التوحيد احلق ،فليأخذه
عن ربه ،ال عن نفسه وشيطانه! ..وعلى كل حال ،فالكالم يف مثل هذه األمور،
ليس من طور العوام؛ ولوال أن العوام ومنهم -ابن تيمية -قد أقحموا أنفسهم فيه،
فضلوا وأضلوا ،ما كنا لنخوض فيه إال مع أهله ،وبشروطه .فإن قال قائل من التيمية
وختفى عن
كما عودوَن :-اإلسالم واضح ،وليس فيه أسرار ،يعلمها البعضُ ،البعض اآلخر! ..قلنا :بل فيه! ..وقول هللا تعاىل{ :نـَرفَع درج ٍ
ات َم ْن نَ َشاءُ َوفَـ ْو َق
ْ ُ ََ َ
ِّ ِّ ِّ
يم} [يوسف .]76 :يفيد أن الناس درجات ،وليسوا طبقة
ُك ِّّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
واحدة! ..ويفيد أن امتياز كل عليم ،يكون مبا ِّ
خف َي عن ذي العلم الذي هو أسفل
منه درجة! ..وإن مل يقبل املرء إخبار هللا ،فما لنا معه كالم!..
مث يقول[ :وإن ُِّ
محل كالمه على احللول العام ،فذاك ال فر َق فيه بني شيء

وشيء وال طريق اخلاصة والعامة؛ بل هو عند هؤالء ،ما َمثَّ إال وجود الذات.

لكن هؤالء يتناقضون أكثر من تناقض غريهم ،فإن احلس والعقل يشهد بتعدد

املوجودات .فمن أراد أن جيعل املتعددات شيئا واحدا ،فال بد أن
يتناقض:288].
فأما قوله :فذاك ال فرق فيه بني شيء وشيء ،فهو من ابب عدم تفريقه بني
الذات واألحكام ،كما سبق أن نبّهنا .وهو من جهله ،يتوهم أنه ظفر مبطعن على
أه ل هللا ،من دون الناس؛ فما حصد إال الفضيحة .وأما قوله :فإن احلس والعقل
يشهد بتعدد املوجودات ،فهو يبني اجلهة اليت أيخذ عنها ،وهي احلس والعقل .وهو
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يف هذا ال خيتلف عن أدن درجات الفالسفة ،الذين ال جياوزون احلس وما يتعلق به
من معان .وإن ابن تيمية بكالمه هذا ،يُبني عن مقامه بعبارته هو ،والذي ال يتعدى
فيه أن يكون من آحاد عوام املسلمني ،لو لزم طورهّ .أما وقد تطفل على ما ليس له
فيه مدخل ،فإنه أصبح من الضالني ،أتباع الشياطني .وأين َمن هذه مرتبته ،ممن
أيخذون علمهم عن رهبم! ..وشتان!..
مث يقول[ :وكذلك أهل االحتاد اخلاص يتناقضون ،وأن االثنني ال يكوانن
واحدا إال إذا استحاال مجيعا ،فصارا شيئا اثلثا؛ كما خيتلط املاء واللنب واملاء
واخلمر ،فيصري ذلك أمرا خمتلطا ممتزجا ،ليس ماء حمضا وال لبنا حمضا:289].
كالمه هذا ال يصح؛ واملثل املضروب غلط .ذلك ألنه ِّ
يفرتض تعدد
الوجودات ،من منطلق شركه؛ بينما احلق الوارد به الكتاب والسنة أن الوجود واحد.
وال نعين ابلواحد هنا ،ما يسميه هو "وحدة الوجود"؛ وإمنا نعين أحديته .ومن املؤكد
أن ابن تيمية ،ال يعي الفرق بني اللفظني .وقد قال هللا تعاىل يف هذا املعىن{ :قُ ْل ُه َو
َح ٌد} [اإلخالص]1 :؛ ومل يقل :هللا الواحد .بينما يف مواضع نسبة األلوهية
َّ
اَّللُ أ َ
اَّلل إِّلَه و ِّ
َِّّ
اح ٌد} [النساء .]171 :فالقول األول للذات ،والثاين للمرتبة
فيقول{ :إمنَا َُّ ٌ َ
اليت تنتهي إليها مجيع النسب .والذي ال خِبة له هبذه املعاين ،يظن أن املعىن واحد
من اآليتني ،واألمر على غري ذلك .وابجلملة ،فمن مل يفرق يف الكالم بني ما يتعلق
ابلذات ،وما يتعلق ابلنِّّسب ،فإنه ال جيوز له اخلوض يف هذه املسائل؛ بل حيرم عليه

ذلك! فلعله يف أثناء كالمه ،وهو يظن أنه ما يقول إال خريا ،ينسب إىل هللا ما ليس
إليه سبحانه؛ أو يقول عليه كذاب وافرتاء .واجلهل هنا ،ال يكون ُعذرا أبدا؛ وإال قال
كل واحد ما يريد فيما يريد؛ فإذا حوسب عن قوله ،تعلّل جبهله .وال شك أن هذا،
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سيُدخل الناس يف فوضى معرفية ،ال هناية هلا؛ يُشبهها ما نراه يف زماننا من شيوع
اجلهل ،حىت عند املنتسبني إىل العلم.
تستحيل ذاتُه مع ذات
مث يقول[ :ومعلوم أن الرب تعاىل ،ميتنع عليه أن
َ
بعض املخلوقات شيئا اثلثا كاملاء واللنب؛ فإن هذا إمنا يكون يف املخلوقني اللذين
اخلالق لكل ما سواه ،الغين عن كل ما
خملطهما وممزجهما اثلث غريمها؛ فأما
ُ
سواه ،الذي يستحيل أن يفتقر إىل شيء غين عنه ،أو يؤثر فيه ما هو غين عنه؛
ث
الذي كل ما سواه فقري إليه وكل ما حيدث فيما سواه ،فبقدرته ومشيئته َح َد َ
َوُو ِّجد:290].
كالم يف غاية الركاكة والضعف! ..أوال ،ألنه ال وجود لذوات مع ذات هللا،
كما يزعم هو .وما يسميه هو ذوات املخلوقات ،إمنا هي ذوات مشهودة ال
موجودة .وهو هنا أيضا ال ُمييّز بني الشهود والوجود؛ لكونه حمجواب عن معىن
الشهود مبا استقر عنده من معرفة الصورة احلسية أو اخليالية ،ثنائية األبعاد .لذلك
هو يرى الصورة ثالثية األبعاد ذاات وجودية؛ وما هي يف احلقيقة إال صورة ،كسابقتها.
والسبب يف وقوعه يف هذا اخللط ،هو تومهه أن احملسوسات ذات الكثافة ،هي
خارجة عن معىن الصورة .ولو أنه رجع إىل ما يراه يف نومه ،لوجده ال خيتلف من
حيث إدراك األجسام الكثيفة ،عنه يف يقظته .نعين أنه ال يشك يف أنه يرى يف منامه
فالَن من الناس ،ال صورته وحسب .مع أن املرئي يف املنام هو صور ،ال ذوات
وجودية ،مفارقة لوجود الرائي.
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وأما قوله ،وهو يظن أنه يُثين على هللا مبا يليق به سبحانه :فبقدرته ومشيئته
حدث ووجد؛ فإنه ال يتعدى فيه إدراك الصبيان ،الذين مل يكتمل متييزهم بعد؛ وإال
"شهد" .هذا ألن احلقائق ال تتغري،
"وجد" يف احلقيقة عنده ،هو ُ
لعلم أن معىن ُ
حب يث يصبح الوجود عدما ،أو العدم وجودا ،أو املمكن عدما أو وجودا .وإذا كان
األمر هكذا ،فإن الوجود للحق ،والعدم للمخلوق أبدا .واإلمكان هو احلضرة اليت
ظهر فيها حكم الوجود والعدم معا؛ وليس إال احلضرة احملمدية اجلامعة .ويف هذه
احلضرة ،تُشهد املعدومات ،من غري أن توجد .وهذا ،إدراكه فوق عقل ابن تيمية،
مبراحل؛ بل إن هذا الكالم واجلنون ،عنده على مرتبة واحدة! ..فانظر ما أشد
قصوره! ..وقد يالحظ القارئ ذمنا له يف كل مرة ،ويظن أن ذلك من رعونة النفس
لدينا؛ وحنن إمنا نريد أن نرجعه (هو ومن يتبعه) إىل مقامه ،ونلزمه به إلزاما .ولو
{و َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ
أتدب مع هللا ورسوله ،لتأدبنا معه! ..يقول هللا تعاىل يف هذا املعىنَ :
ِّ ِّ
ني} [التوبة..!]62 :
َح ُّق أَ ْن يـُْر ُ
ضوهُ إِّ ْن َكانُوا ُم ْؤمن َ
أَ
ولقد سبق البن تيمية يف غري هذا املوضع ،أن أنكر كالم الشيخ األكِب على
كالم اجلنيد ،عندما قال" :التوحيد إفراد القدم من احلدوث" ،فأجابه الشيخ األكِب،
أن امل ِّ
فرد ينبغي أن يكون اثلثهما ،وما مث من هو اثلث! ..ودخل ابن تيمية يف أثناء
ُ
رده يف جهاالت ال تستقيم عقال وال شرعا؛ وهو هنا يسلك على هنج الشيخ
األكِب ،وال يشعر .وما نقصد إال كالمه عن ضرورة وجود املمزِّج (الثالث) فيما
ُ
يتعلق ابللنب واملاء؛ بينما هللا تعاىل غين عن كل ما سواه .وهذا من تناقضاته ،اليت
ينحجب الناظر فيها أبلفاظها ،عن املعاين.
مث يقول[ :واملقصود هنا ،أن استحالةَ القدمي الواجب لذاته املستلزم
صفات الكمال اليت (هي) صفاته من لوازم ذاته ،ممتنع(ة) لذاته(ـا=االستحالة)؛
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فإن صفات الكمال واجبة له ،قدمية بقدمه .وما وجب قِّ َد ُمه امتنع َع َد ُمه.
واالستحالةُ ال تكون إال بِّ َع َدِّم ما كان موجودا قبل ذلك:291].
هذا الكالم فيه غلط؛ وسببه هو اخللط من ابن تيمية بني الصفات واملراتب.
بل إنه ال خِب له عن املراتب ،حىت ُمييّزها من الصفات .وقوله إن الصفات قدمية،

لكن من املراتب
صحيح؛ والقول بعدم جواز العدم عليها ،صحيح من وجه ثبوهتا؛ ْ
الوجودية ،ما ال ذكر للصفات فيه .نقول ِّ
"ذكر" وال نقول "وجود"؛ ألن هللا جاء
ان ِّح ِّ
{هل أَتَى َعلَى ِّْ
َّه ِّر
اإلنْ َس ِّ ٌ
ني م َن الد ْ
بلفظ الذكر يف هذا املوطن؛ فقال سبحانهْ َ :
ورا} [اإلنسان .]1 :واملقصود ابحلني من الدهر هنا ،التجلي
َملْ يَ ُك ْن َشْيـئًا َم ْذ ُك ً
املناسب للمرتبة الوجودية املعنية ،اليت ال ذكر فيها لإلنسان ،واليت هي مرتبة
األحدية .وعبارة "مل يكن شيئا مذكورا" ،هي نفسها ما يُصطلح عليه ابلعدم ،غري أن
حتس ُن إذاعتها هنا .فاهلل احلكيم
يف عدم ورود لفظ العدم يف اآلية ،أسرارا ال ُ
فتبني أن اخللط الذي
سبحانه ،ال يعدل عن لفظ إىل لفظ غريه ،إال حلكم جليلة!ّ ..
وقع فيه ابن تيمية ،هو كعادته من جهله ،ال من خمالفة أهل احلق للحق.
وحاشاهم!..
مث يقول[ :وطائفة من الذين تصوفوا على طريقة هؤالء الفالسفة ،كابن

ال َق ِّسي صاحب خلع النعلني ،وابن سبعني وابن العريب ،وابن أجلى والبوين

املتأخر ،وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان ،وحنو هؤالءَ ،خلَطوا كالم

هؤالء بشيء من كالم الصوفية وألفاظ القرآن واحلديث .وما ذكره ابن سينا يف

مقامات العارفني يف إشارته ،هي من أسباب دعاء هؤالء إىل ما هم عليه ،وهم ال
يتفقون على قول واحد؛ ألن األصل الذي بنوا عليه ابطل .فتجدهم خمتلفني،
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وكلٌّ منهم َّ
يدعي كشفا وذوقا ووجدا خيالف اآلخر ،أو يَ َّدعي عقال ونظرا
واستدالال خيالف اآلخر؛ فكلٌّ لكل مناقض ،وكلٌّ لكل معارض ،فإهنم {لَِّفي
{ولَ ْو
ك َع ْنهُ َم ْن أ ُِّف َ
قَـ ْول ُخمْتَلِّف ( )8يـُ ْؤفَ ُ
ك} [الذارايت .]9 ،8 :وقال تعاىلَ :
َكا َن ِّمن ِّع ْن ِّد غَ ِّري َِّّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ريا} [النساء:292].]82 :
ْ
ْ
اّلِل لََو َج ُدوا فيه ا ْخت َالفًا َكث ً
إن ابن تيمية هنا عمد إىل خلط أهل هللا ابلفالسفة ،مث انتهى إىل أن كالمهم
خمتلف فيما بينهم؛ ليوهم القارئ أنه انتقل من مقدمات سليمة ،إىل هذه النتيجة؛
بينما هو قد رتّب هلا ،عن عمد .وهذا من التلبيس والتدليس .هذا فيما يرجع إىل

الرابنيني والفالسفة؛ أما فيما يعود إىل الرابنيني وحدهم ،فإن االختالف الذي يبدو
للناظر بينهم ،إمنا يكون متعلّقه اختالف درجة العلم ليس غري .نعين هبذا ،أهنم كلهم
يفضل بعضهم بعضا يف احلق .هذا فحسب!..
لكن ُ
على احلق ،رضي هللا عنهم؛ ْ
وأما الفالسفة ،فال يعنينا أمرهم وإن كانوا إسالميني ،حىت ننظر يف كالمهم ،ونقارنه
إىل كالم الرابنيني.
مث يقول[ :وهذا الرجل (يقصد الشاذيل) ذكر ظهور القلم ،مث ظهور
نب
األمر ،مث ظهور العقل .ومجهور هؤالء جيعلون العقل هو القلم،
والكالم إذا مل يُْ َ
ُ
كل ما خطر له وختيله .وهؤالء كثريا ما ختيلوا أشياء ال
على أصل علمي ،قال ٌّ
حقيقة هلا يظنوهنا يف اخلارج:293].
مل يذكر لنا ابن تيمية ،هل املتخيّل عند "هؤالء" هو مسميات العقل والقلم؟..
أم املتخيّل هو األولية املنسوبة إليهما؟ ..ألن كالمه يرتتب عليه إنكاره ملا جاء يف
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احلديث من ألفاظ .أما ِّذ ْك ر العقل يف احلديث الذي مر بنا سابقا« :أ ََّو ُل َما َخلَ َق
اَّللُ الْ َع ْق ُل» ،والذي قلنا إنه احلقيقة احملمدية ،فهو أول خملوق على اإلطالق؛ وهو
َّ

من عامل اجلِبوت .وخلقه هو تعيّنه ،وامتيازه عن احلقيقة املطلقة فحسب .وهو مظهر
للمشيئة اإلهلية ،غري املعلولة .وأما القلم فهو أول ما خلق هللا يف عامل األمر
الَ :ما
ب؛ فَـ َق َ
اَّللُ الْ َقلَ َم ،فَـ َق َ
(امللكوت) .وقد جاء فيه« :إِّ َّن أ ََّو َل َما َخلَ َق َّ
ال :ا ْكتُ ْ
ال :ا ْكتُ ِّ
ب الْ َق َد َر َما َكا َنَ ،وَما ُه َو َكائِّ ٌن إِّ َىل ْاألَبَ ِّد»294؛ وهو هبذا مظهر
ب؟ قَ َ
أَ ْكتُ ُ
اإلرادة .وأما أول ما خلق هللا من األجسام ،يف عامل التكوين (امللك) ،فهو العرش
ُ
احمليط .وقد قال هللا فيه{ :وهو الَّ ِّذي خلَق َّ ِّ
ض ِّيف ِّست َِّّة أ ََّايٍم َوَكا َن
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َ َُ
َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َم ِّاء} [هود .]7 :فهو خملوق قبل السموات واألرض .وهو مظهر

القدرة .ويقابل هذه الثالثة من اإلنسان ،الروح والقلب واجلسم .فاألولية املنسوبة
تعارض فيها؛ وإمنا هي تفصيل
اترة إىل العقل ،واترة إىل القلم ،واترة إىل العرش ،ال ُ
حبسب املراتب؛ وإن كان كل ما ذُكر ،ال خيرج عن احلقيقة احملمدية اجلامعة حلقائق
كل شيء .وإن كان ابن تيمية ،ال يؤمن بوجود العقل والقلم والعرش ،كلها أو
بعضها ،ويراها متخيَّلة ملن يشري إليهم ،فإنه يكون رادا ملا جاء به الكتاب وجاءت به
السنة!..
وأما ذكر الشاذيل مرة للعقل قبل القلم ومرة للقلم قبل العقل ،فهو ابعتبار
طريق العموم وطريق اخلصوص ،اللذين سبق أن ميّز بينهما .وطريق العموم ،هو
طريق عروج ،يعرف فيه السالك القلم قبل العقل؛ وأما طريق احملبوبني ،فهو طريق
نزول ،يعرف فيه السالك العقل قبل القلم .وكل واحد منهما يذكر العقل والقلم،
حبسب ما وجدمها .واألمر عند السالكني ،خمالف ملا هو عند ابن تيمية؛ ألنه ال قدم
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له يف علوم الذوق؛ وإمنا علمه عقلي جمرد .لذلك جتده على صورة واحدة ،ال يتغري،
إال إن تغريت املقدمات لديه ،كما هو حال أهل الفكر ،عند ورود الشبهات عليهم.
مث يقول[ :مث إنه انتقل من هذا الرتتيب ،إىل أن جعل العقل أوال ،مث
الروح ،مث القلب ،مث النفس .وهذه أمور يف اإلنسان ال يف اخلارج .فجعل هذا،
كالم ابطل ،ال يدل عليه شرع وال عقل؛ بل يُعلم بطالنه ابلشرع
مثل هذا .وهو ٌ
والعقل:295].

ابن تيمية جيهل املضاهاة اليت بني العامل واإلنسان ،اليت من أجلها يسمي أهل
هللا العامل ،ابإلنسان الكبري؛ ويسمون اإلنسان ،ابلعامل الصغري .والدليل من الكتاب
الذي مل يفهمه ابن تيمية ،هو قول هللا تعاىل{ :سنُ ِّر ِّيهم آايتِّنَا ِّيف ْاآلفَ ِّ
اق َوِّيف أَنْـ ُف ِّس ِّه ْم
َ ْ َ
احلَ ُّق} [فصلت .]53 :فمقابلة هللا يف كالمه بني اآلفاق اليت هي
ني َهلُْم أَنَّهُ ْ
َح َّىت يـَتَـبَ َّ َ
تبني منهما واحدا؛
العامل ،وبني النفس (اإلنسان) ،يدل على هذه املضاهاة ،ما دام املُ ّ
وهو احلق .يقول ابن تيمية ،إن الضمري يف "أنه" من اآلية ،عائد على القرآن ،يف
اآلية اليت قبل هذه واليت هي قوله تعاىل{ :قُل أَرأَيـتم إِّ ْن َكا َن ِّمن ِّعْن ِّد َِّّ
اَّلل ُمثَّ َك َف ْرُْمت
ْ
ْ َ ُْ ْ
بِِّّه} [فصلت]52 :؛ وهو قول صحيح ،لكن ال بِّفهم ابن تيمية؛ ألن القرآن عنده
هو املصحف ،أو أصوات األلفاظ؛ بينما القرآن يف احلقيقة هو احلق نفسه الذي
فتبني من هذا ،أن ابن تيمية يُسارع إىل
سيشهده الشاهدون يف اآلفاق ويف األنفسّ .
احلكم على الكالم أبنه ابطل وخمالف للعقل والشرع ،من غري أن يتثبت :هل األمر،
مما مل يرد به شرع وال يقبله عقل؟ ..أم إنه هو القاصر عقله عن تبيّنه ،والقاصر علمه
عن اإلحاطة به؟ ..وهذا كثريا ما يقع فيه أصحاب "األَننية املركزية" أو "مركزية
النفس" ،الذين يرون العامل دائرا حوهلم .فما أقروه ،فهو الصواب واحلق؛ وما أنكروه،
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ٍ
حكام
فهو الباطل .ويكثر وجود هذا الصنف يف أصحاب اجلاه والسلطان ،من
فراعنة ،أو علماء أصاهبم تضخم النفس .ومن هذا الباب كان قول فرعون للناس من
ِّ َِّّ ِّ
حولهَِّّ ِّ َ :
الر َش ِّاد} [غافر .]29 :والرشاد
يل َّ
{ما أُري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إال َسب َ
عند هؤالء ،هو رأيهم عينه ،ال غريه؛ وإن كان هذا الرأي ابطال!..
مث يقول[ :وأما كون ذاته سبحانه نفسها ،حتل يف خملوقاته ،فهذا هو
ِّ
ِّ
س َّم .فكثريا ما يتكلم فيه أهل
الباطل؛ سواء ُمسي ذلك ظهورا وجتليا ،أو مل يُ َ
الضالل ابأللفاظ اليت فيها إمجالَّ ،إما ضالال وإما إضالال .وقد يتكلم ابجململ
ضل وال ي ِّ
من ال ي ِّ
ضل؛ لكن مع ما يبني به املراد .فالذين يف قلوهبم زي ٌغ يتبعون
ُ
َ
املتشابه ،ويَ َدعُون املُ ْحكم؛ كفعل النصارى ،وأمثاهلم من أهل الضالل ،الذين
نزل بسببهم ما أنزل هللا يف كتابه يف آل عمران:296].
كالم ابن تيمية هذا مسج ،ال يصدر إال عن جاهل متعامل .كيف يقول أن
ذات هللا حتل يف خملوقاته؟! ..نعم ،حنن نعلم أنه ينسب هذا القول إىل أهل هللا؛
لكن كيف ساغ له أن يفهم عنهم هذا؟! ..وذات هللا ليس معها شيء ،لتحل فيه أو
حيل فيها! ..أم إن معاداة األولياء قد أعمته ،حىت عاد يقول ما ال ينبغي أن
يُقال؟! ..مث إن إنكاره للظهور والتجلي معىن ،وإن مل يصرح إبنكارمها لفظا ،فهو
{ه َو
إنكار للقرآن ،الذي يزعم أنه يصدر عنه .فقد قال هللا ،فيما يرجع إىل الظهورُ :
ِّ
ِّ
ِّ
ْاأل ََّو ُل َو ْاآلخ ُر َوالظَّاه ُر َوالْبَاط ُن} [احلديد]3 :؛ وقال يف التجلي{ :فَـلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ
لِّْل َجبَ ِّل َج َعلَهُ َد ًّكا} [األعراف .]143 :وحيث أن ابن تيمية قد أنكر الظهور
والتجلي كما يُدركهما أهل هللا ،فقد كان عليه أن يذكر لنا علمه فيهما ،حىت نقارن
بني القولني؛ وإن كنا نعلم أنه ال علم له يف هذه املسائل .وحىت نقرب األمر إىل من
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يتبع ضالالت ابن تيمية ،فإننا نقول :إن املقصود ابلتجلي هو جتلي الذات
ابلصفات واألمساء .وقد ظهرت األفعال اليت هي مظاهر األمساء ،بصور عدمية،
عِب أهل هللا عن علمهم فيما
يتوهم أهل احلجاب أهنا موجودة حقيقة .وملا ّ
يشهدون ،ظن احملجوبون كابن تيمية ،أهنم يقولون ابحللول .وال ُميكنهم إال أن
يفهموه على أنه حلول ،بسبب تومههم وجود الصور العدمية .فاحللول يف احلقيقة،
هو مفهوم الغافلني احملجوبني ،يف كالم أهل هللا ،الذين ال خيطر يف ابهلم معىن احللول
قط ،بسبب أحدية الوجود عندهم .ومن أراد أن ُحياسب متكلما عن كالمه،
فليحاسبه عن املعىن املقصود لديه ،ال عن املعىن املفهوم لدى القاصرين!..
أما زعمه أن أهل هللا يتبعون املتشابه ،ويرتكون احملكم؛ فهذا عائد عليه
حقيقة؛ ألنه لو بقي مع احملكم الذي يعلمه ،وترك اخلوض يف املتشابه الذي ال
يعلمه ،ل ُكفيت األمة شرا كثريا .وقد قال هللا تعاىل{ :هو الَّ ِّذي أَنْـزَل علَي َ ِّ
اب
َ َْ
ك الْكتَ َ
َُ
ِّ
ات ُه َّن أ ُُّم الْ ِّكتَ ِّ
اب}؛ احملكمات ،هي ما يعلمه كل مسلم؛ مما ال
ت ُْحم َك َم ٌ
آاي ٌ
مْنهُ َ
ِّ
ات}؛ وهي اليت تقبل االختالف ،حبسب الناظر.
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
خالف عليهَ { .وأ َ
{فَأ ََّما الَّ ِّذين ِّيف قُـلُ ِّ
وهبِّ ْم َزيْ ٌغ}؛ كابن تيمية ،الذي خرج عن هنج السنة؛ {فَـيَـتَّبِّعُو َن َما
َ
ِّ
ِّ
ِّ
تَ َشابَهَ ِّمْنهُ}؛ يعتين ابملتشابه ،دون احملكم؛ {ابْتغَاءَ الْفْتـنَة}؛ ليضل الناس عن سواء
السبيل؛ { َوابْتِّغَاءَ َأتْ ِّويلِّ ِّه}؛ وهجوما منه عليه ،ليظفر بفهمه عن غري إذن .وهذا ال
اَّللُ}؛ املتشابه ،ال يعلم أتويله إال هللا ،ويعلمه من
يكون أبدا! { َوَما يـَ ْعلَ ُم َأتْ ِّويلَهُ إَِّّال َّ
يشاء من عباده الذين سألوه منه سبحانه أبدب؛ وهؤالء هم الراسخون.
الر ِّاس ُخو َن ِّيف الْعِّْل ِّم}؛ ابهلل ال أبنفسهم؛ {يـَ ُقولُو َن َآمنَّا بِِّّه}؛ الضمري مفرد ،ألنه
{ َو َّ
عائد على احلق املتجلي يف احملكم ويف املتشابه معاُ { .كل ِّم ْن ِّعْن ِّد َربِّّنَا}؛ كل من
احملكم ومن املتشابه ،من جتليات احلق الذي ال يتعدد؛ { َوَما يَ َّذ َّك ُر إَِّّال أُولُو
ْاألَلْب ِّ
اب} [آل عمران]7 :؛ أي ،وما يفهم عنا هذا الكالم ،إال أولو األسرار ،الذين
َ
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رجعوا إىل رهبم ،ففهموا به عنه ،ال أبنفسهم .وابن تيمية ،ليس من الراسخني يف
العلم ،وليس من أويل األلباب؛ فظهر أن اشتغاله ابملتشابه من الكالم ،هو تطفل
فمن بعد هذا ،امللوم؟!..
منه ،وجتاوز ملا يُناسبه من حمكمَ .
مث يقول[ :وهؤالء املتفلسفة ،أمرهم على أصلني فاسدين :أحدمها ،أن
كمال اإلنسان وهنايته ،هو جمرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه .وجعلوا
جنس األخالق والعبادات واألعمال وحنو ذلك ،إمنا يُطْلَب لكونه وسيلة إىل
صد قصد الوسائل فقط؛ كما تُركب اإلبل ،وتُقطع املسافة
املعرفة فقط .فهي تُـ ْق َ
َّ
استخف هؤالء جبنس احملبة واإلرادة والعبادة والعمل ،لكون
ألجل احلج .وهلذا
ذلك عندهم إمنا مقصوده هتذيب النفس وإعدادها حلصول ما هو عندهم
العلم:297].
أوال ،هو يتكلم عن املتفلسفة ،وأهل هللا ليسوا متفلسفة؛ بل املتفلسفة الذين
أيخذون علمهم عن عقوهلم ،فهم أهل الكالم ،وابن تيمية من بعدهم! ..وهذا خلط
يف اإلطالقات ،ال يُبىن عليه .واثنيا ،إن العلم ابهلل هو املقصود حقيقة من وراء كل
{وَما
العبادات .ولوال هذا ،ما فسر ابن عباس رضي هللا عنهما ،قول هللا تعاىلَ :
خلَ ْقت ِّْ
اإلنْس إَِّّال لِّيـعب ُد ِّ
ون} [الذارايت ،]56 :بقوله" :إال ليعرفون!" .فانظر
َ ُ
اجل َّن َو ِّْ َ َ ْ ُ
إىل فقه الصحابة يف القرآن ،وانظر إىل عمى ابن تيمية يف مقابله! ..مث ،أمل يقل هللا
َّ ِّ
َّ ِّ
ين َال يـَ ْعلَ ُمو َن} [الزمر]9 :؟! ..وهل
ين يـَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
تعاىل{ :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِّوي الذ َ
يظن ابن تيمية أن العلم هنا ،هو الفقه الذي معه؟ ..كال! ..إنه العلم ابهلل! ..أما
الفقه ،فال ُجياوز الدنيا! ..وال يبقى لصاحبه منه يف الِبزخ واآلخرة إال األجر إن كان
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يعمل مبا يعلم .ويكون حاله -إن مل يكن له علم ابهلل -كحال العوام اجلاهلني؛ بل
إن العوام قد يكونون أحسن حاال ،بسبب عدم خوضهم يف العقائد العقلية.
وأما ختام كالمه ،ففيه تناقض؛ ألنه يقول عن أصحاب الطريق أهنم ال يرون
األعمال واألحوال إال أسبااب إىل املعرفة؛ ويف الوقت نفسه ،يزعم أهنم يستخفون هبا.
فكيف يستخفون هبا ،وهي وسيلتهم إىل نيل ما يرغبون؟! ..وليعلم القارئ أن هللا
خلق الناس طبقات :فمنهم من خلقه له سبحانه؛ فهذا ال قرار له مع علم أو عمل،
وإن كان من أهلهما ؛ بل هو مع هللا وحده! وهؤالء هم أولياء هللا املقربون! ..ومنهم
من خلقه للعبادة؛ فهؤالء هم األبرار ،عمار اجلنة .ومنهم من خلقه للعذاب ،فهؤالء
أتباع الشيطان من أهل الكِب والعناد .ولعل ابن تيمية ،ال يعلم من صفات املرضيني،
إال ما عليه األبرار وأصحاب اليمني .وهذا تكذيب بكالم هللا ،الذي جاء فيه ذكر
اب الْ َمْي َمنَ ِّة َما
اجا ثََالثَةً ( )7فَأ ْ
َص َح ُ
هذه األصناف كلها .فإن هللا يقولَ { :وُكْنـتُ ْم أ َْزَو ً
ِّ
ِّ
السابِّ ُقو َن
اب الْ َم ْشأ ََم ِّة (َ )9و َّ
اب الْ َم ْشأ ََمة َما أ ْ
اب الْ َمْي َمنَة (َ )8وأ ْ
أْ
َص َح ُ
َص َح ُ
َص َح ُ
ك الْ ُم َقَّربُو َن} [الواقعة .]11 - 7 :ولعل ابن تيمية ومن سار
َّ
السابُِّقو َن ( )10أُولَئِّ َ
على دربه ،يسيئون الظن ابملقربني ،فيقولون :أولئك يزعمون الوصول ،ويرتكون
األعمال! ..وهذا قول ابطل؛ ألن األولياء ال يرتكون األعمال أبدا! ..كيف يرتكوهنا،
وسيّدهم أمرهم هبا؟! ..هذا ال يكون!..
ولكن املقصود أن غايتهم معرفة وجود مطلق ،هو األعلى
مث يقولَّ [ :
عندهم .والوجود املطلق ال يكون مطلقا إال يف األذهان ،ال يف األعيان .فهذه
العلوم العقلية اإلهلية اليت جيعلوهنا غاية كمال اإلنسان ،وهبا ينال كمال السعادة،
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غاية معلوماهتا أمور مطلقة ُكلِّيات ،ال توجد إال يف األذهان ،ال يف األعيان؛
اجملرد عن املعدودات:298].
كالعلم ابلعدد َّ

إن ابن تيمية هنا ،يُنكر وجود هللا املطلق ،ويقول إن هللا ال وجود له إال يف
األذهان .وهذا هو قول املالحدة عينه! ..أو هو يقول :حنن ال نؤمن إال إبله مقيّد؛

مع أن التقييد صفة املخلوق ال صفة اخلالق .والقوالن معا كفر .وال خيفى عن
صاحب البصرية ،أن وراء هذا الكالم ،قول ابلتجسيم؛ ال ُميكن أن يبقى إميان ابهلل
ب الْعَِّّزِّة ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن}
{سْب َحا َن َربِّّ َ
ك َر ِّّ
َ َ
لصاحبه ،إال معه .هلذا قال هللا تعاىلُ :
[الصافات .]180 :يعين سبحانه ،أن وصفه يكون منه ،ال من سواه! ..وقد تكرر
هذا الكالم من ابن تيمية غري ما مرة؛ مما يفيد ثبوته لديه ،وإصراره عليه .وسبب
وقوعه يف هذه اآلفة ،هو أنه ال أيخذ معرفته ابهلل من ربه؛ وإمنا أيخذها من عقله.
هلذا ،ما وصل إال إىل الضالل .ومن أخطأ الطريق ،ضل حتما عن الغاية! ..يقول
الرس َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ني
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويـَتَّبِّ ْع َغ ْ َري َسبِّ ِّيل الْ ُم ْؤمن َ
ول م ْن بـَ ْعد َما تَـبَ َّ َ
{وَم ْن يُ َشاق ِّق َّ ُ
هللا تعاىلَ :
نـُولِِّّّه ما تَـوَّىل ونُ ِّ ِّ
ت م ِّ
ص ًريا} [النساء .]115 :ومشاققة الرسول هنا،
َ َ َ َ ْ
صله َج َهن ََّم َو َساءَ ْ َ
وهدى غري هداه ،صلى هللا عليه وآله وسلم.
هي ابتداع سبيل غري سبيلهُ ،
وعلم ال يتعلق ابملادة ال يف الذهن وال يف غريه ،وهو علم ما
مث يقولٌ [ :
بعد الطبيعة ابعتبار العالِّمني؛ وهو علم ما قبلها ابعتبار املوجود املعني .ومساه
متأخروهم الذين دخلوا يف ملة اإلسالم العلم اإلهلي .وهذا العلم إذا ُحقق عليهم

مل يكن معلومه إال أمور مطلقة ،تقوم يف األذهان ال حقيقة له يف اخلارج .فإن

الوجود املطلق وأنواعه وأنواع أنواعه ،هذا كله أمور مطلقة كلية ،ال توجد يف
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اخلارج؛ وإمنا توجد مطلقة يف الذهن .وأما العلم بواجب الوجود فهو عندهم
جزء من هذا العلم ،مع أن واجب الوجود الذي يصفونه ،ال وجود له يف اخلارج؛
ط يف موضعه:299].
بل وجوده يف اخلارج ممتنع كما قد بُ ِّس َ
إن رد ابن تيمية على املتفلسفة ،كما قال ،يريد من ورائه الرد على أهل هللا
وخاصته؛ ألنه يرى الصوفية متفلسفة أيضا ،مع أننا قد بيّنا غري ما مرة ،أن الطريقني
خمتلفان من األصل .لكن إصراره على كون واجب الوجود ،الذي هو احلق تعاىل ال
وجود له يف اخلارج (يعين أنه متخيَّل ،ال حقيقة له) ،ال ميكن أن يُفهم منه إال أحد

أمرين :إما أن يكون القائل به ،كافرا ابهلل مطلقا ،وال يؤمن بوجوده سبحانه؛ وهذا
قول امللحدين ابصطالح أهل زماننا؛ وإما أن يكون مؤمنا بوجود هللا ،يف اخلارج
(حبسب تعبريه) ،فتكون األلوهية عنده ملخلوق يتصوره .وهنا يسقط يف احللول،
الذي كان يرمي به أهل هللا فيما سبق .نقول :يسقط يف احللول ،ألنه يعتقد بوجود
وجودين؛ وأما لو كان يقول بثبوت املخلوقات ال بوجودها ،فإنه سيكون وقتها بريئا
من احللول .وحنن ال أنخذه إال مبا أقر به على نفسه .ولقد وقع ابن تيمية هنا يف
عكس ما يؤاخذ عليه القائلني بـ"وحدة الوجود" .فهم حبسب زعمه يُثبتون وجود
احلق من غري خلق؛ وهو صار يُثبت وجود خلق ،من غري حق .وهذا ،أشنع مما فر
منه بكثري؛ بل هو الكفر واإلحلاد ،الذي ال أتويل فيه! ..ولقد كان يف غىن عن
الدخول فيما ال ُحيسن ،لو أنه عمل مبا علم ،وترك علم ما ال يعلم ألهله! ..نعوذ
ابهلل من الضالل بعد اهلدى!..
تصوفوا َّ
وأتهلوا ،وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على
مث يقول[ :والذين َّ

طريقة هؤالء ،كان منتهاهم إثبات هذا املوجود املشهود ،وهو الفلك وما حواه.
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وهذا غاية ابن سبعني وابن العريب والتلمساين وأمثاهلم .وهو حقيقة قول فرعون،
فعلِّ َم
َّ
لكن هؤالء مسوا هذا هللا ،وظنوا أنه هللا .وفرعون كان أحذق منهم وأخرب؛ َ
لكن َج َحده ظلما وعلواً .هلذا ملَّا قال
أنه ليس هو هللا؛ وكان يثبت صانع العاملْ ،
ني} [الشعراء]23 :؟! ..قاله على طريق استفهام
{وَما َر ُّ
ب ال َْعالَ ِّم َ
ملوسىَ :
اإلنكار .يقول هذا الذي تقول إنه أرسلك ،ما هو؟!َ ..ع ِّرفنا به! ..فأجابه
جواب من يعرف أنه يعرفه ،ويظهر إنكاره .ويقول هو أ ْع َرف من أن
موسى
َ
يـُ َع َّرف وأبْ َني من أن حيتاج إىل إظهار ،وهو معروف عندك .كما لو جاء رجل
برسالة ،من عند عمر بن اخلطاب إىل بعض أعراب املدينة ،فقال ذلك األعرايب:

ما هو هذا عمر؟! ..فقال له الرسول :هو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،الذي
َّ
ايب يَعلم ذلك؛ لكن
وىل عليكم فالان ،وفعل بكم كذا وكذا ..وذلك األعر ُّ
جتاهل .فهذه كانت حال فرعون مع موسى:300].

تعسا له! ..جيعل خالصة العلماء ابهلل ،مشركني! ..وجيعل فرعون عارفا ابهلل،
مل يُرد إظهار معرفته ملوسى فحسب! ..هنا ظهر جهل ابن تيمية جليا ،بكالم
اخلواص؛ فهو ملا مسعهم يتكلمون عن الشهود ،ظن أهنم يعتقدون األلوهية يف العامل،
ّ
وأنه عندهم هو هللا .ومبا أنه هو يعتقد ابلتجسيم ،ويتوهم اجلهة واحليّز ،فإنه يرى أنه
أفضل حاال ممن اعتقدوا األلوهية يف العامل .وكأن اجلسم عند ابن تيمية أكِب من
جسم العامل؛ وكأن هذا وحده ،هو الفرق! ..وهذا الفهم ،ال ميت إىل أهل هللا بصلة؛
بل هو من إنتاج قلبه السقيم ،وبصريته العمياء.
ومن هذا املقطع ،والذي سبقه ،تُشم عقيدة التجسيم اليت ينتصر هلا ابن
تيمية .وما فطن أنه يعبد صنما يتخيله ،ويتوهم أنه هللا! ..وال فرق بينه وبني كفار
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قريش ،إال أن أصنامهم كانت حمسوسة ،وصنمه هو خيايل؛ وأنه يزعم أنه فيما هو
عليه ،منطلق من "الكتاب والسنة" ،يف حني أهنم مل يكونوا هم أهل كتاب .هذا
فحسب!..
مث يقول[ :وهلذا يف كالم أيب حامد صاحب اإلحياء ما مييل إىل هذا،
كجعله منفعة علم الفقه يف الدنيا فقط؛ وكما يذكره من أن مقصود علوم
املعامالت تصفية النفس فيحصل هلا علم املكاشفة .وتقسيم األمر إىل ملك
وملكوت وجربوت ،وهي معاين الفالسفة وعُِّرب عنها بعبارات إسالمية .مل يقصد

هبا الرسول ما يقصده هؤالء؛ فإن هؤالء يعنون ابملُلك األجسام وابمللكوت
والنيب صلى هللا عليه وسلم ،قال يف ركوعه
واجلربوت النفوس والعقول،
ُّ
والعظَمة»؛ مل يُ ِّرد هذا...
وسجوده« :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربايء َ
وت ُك ِّل َش ْيء} [يس]83 :
س ْب َحا َن الَّ ِّذي بِّيَ ِّد ِّه َملَ ُك ُ
وكذلك قوله تعاىل{ :فَ ُ
ِّ ِّ
السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض} [األنعام،]75 :مل
يم َملَ ُك َ
{وَك َذلِّ َ
وت َّ َ َ
ك نُ ِّري إبْـ َراه َ
،وقولهَ :
يُ ِّرد هذا:301]...
فأما كالم أيب حامد رضي هللا عنه ،فكله صحيح .وقد سبق لنا الكالم عن
انقطاع احلاجة إىل الفقه ابملوت؛ ألنه ال ُحيتاج إىل ما تقوم به العبادات واملعامالت

يف القِب ويف الِبزخ واآلخرة؛ وإمنا يبقى أجر الفقه ،إن كان الفقيه عامال بفقهه؛ وإال
صار حجة عليه ،ال له .وهذا معلوم ابلضرورة لكل من له أدن حظ من العقل .وأما
حصول علم املكاشفة ،بطريق تصفية النفس ،فهو صحيح أيضا .وهذا هو معىن
التزكية ،اليت حض هللا عليها يف كتابه ،يف مثل قوله عن النفس ،سبحانه{ :قَ ْد أَفْـلَ َح
اها} [الشمس .]10 ،9 :وال شك عندَن أن ابن
اب َم ْن َد َّس َ
َم ْن َزَّك َ
اها (َ )9وقَ ْد َخ َ
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تيمية من أهل التدسيس ،الذين خسروا أنفسهم .ومل يكتف بضالله يف نفسه ،حىت
ال
صار يدعو غريه إىل سبيل الضالل .وقد جاء يف احلديثَ ...« :وإَِّّمنَا ْاأل َْع َم ُ
ِّخبَواتِّ ِّ
يم َها»302؛ وما انتهى إليه أبو حامد من املعرفة ،ال ميكن أن يقارن إىل ما انتهى
َ
إليه ابن تيمية من عمى البصرية .فمن هنا يُعلم أيهما كان أهدى سبيال.
وأما إنكاره ملعاين امللك وامللكوت واجلِبوت ،ونسبتها إىل الفلسفة ،من غري
ذكر ملا يفهمه هو من معانيها ،فال ُميكن أن يكون حجة؛ ألن اإلنكار وحده ،ال
يكون حجة؛ وإمنا تظهر األدلة بذكر املعاين اليت خترجها من االنبهام والعموم .هذا،
مع أن تسبيح هللا يف السجود من قِّبل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بلفظ اجلِبوت
والعظمة ،يشي ابملعىن الذي يذهب إليه أهل هللا .فالعظمة صفة ذاتية هلل ،إذا علمنا
أن من الصفات ما يكون َنظرا (مضافا) إىل اخللق ،يف مقابل ذلك .وامللكوت :مل
خيِبَن ابن تيمية ،عن ملكوت السماوات واألرض ،ما هو؟ ..أم لعله جيعله
السماوات واألرض عينها؟ ..وإذا كان امللكوت شيئا زائدا على مسمى السماوات
واألرض ،فقد بقي مبهما ،حبسبه؛ وأما إن كان هو مسمى السماوات واألرض،
فيكون اللفظ منه زائدا .وهذا ال يكون! ..فاتضح أن ابن تيمية هو من ال علم له
هب ذه املعاين .وإذا أراد املرء أن يفرق بني معاين هذه األلفاظ ،فعليه أن يعلم أن
اجلِبوت ،هو ما كان من األمور منسواب إىل الذات؛ نعين ما كان ذاات؛ وامللكوت ،ما
كان أرواحا؛ وامللك ما كان من عامل احلس غيبا وشهادة .ذلك ألن من احملسوسات
ما هو غيب عندَن ،كاجلن؛ فهذا ال ُخيرجهم عن عامل امللك .وقد اختلف أهل هللا يف
ترتيب هذه العوامل؛ فمنهم من جعل أعالها اجلِبوت ،وأوسطها امللكوت ،وأدَنها
امللك؛ ومنهم من جعل الوسط للجِبوت .ورغم االختالف الظاهر ،فإن املراد من
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الرتتيبني واحد .ومن جعلوا اجلِبوت وسطا ،ما قصدوا إال أن حضرة الذات جامعة
للملك وامللكوت؛ وإن كانت يف الرتتيب على نفس ما ذكره اآلخرون.
مث إن الفالسفة مل يقولوا هبذه االصطالحات ،وإمنا هم يُدركون احلس ،واملعاين
املنبثقة عنه وحدها .نعين أهنم ال يُدركون املعاين اجملردة .فكيف ينسب ابن تيمية
القول ابجلِبوت وامللكوت وامللك إليهم؟ ..وإن كانت األلفاظ ليست من وضعهم،
فمعانيها أبعد منها إليهم! ..أم إن ابن تيمية يريد أن يشوش على علوم أهل هللا،
يعن له! ..من غري أن يتحرى املناسبة؟!..
بكل ما ّ
مث يقول[ :وهلذا يفرقون؛ فطائفة منهم تقول :من حصل له العلم الذي هو
عندهم الغاية ،مل جيب عليه ما جيب على الناس من الصلوات وغريها؛ بل قد
يُباح له ،ما ال يُباح لغريه ،من الفواحش واملظامل .ومن هنا دخلت القرامطة
الباطنية ،وصاروا يُسقطون عن خواصهم واجبات اإلسالم ،ويبيحون هلم ما
َح َّرمه هللا ورسوله .وكانوا يف ذلك أسوأ حاال من أهل الكتاب ،الذين ال يؤمنون
دين ِّ
احلق من
ابهلل واليوم اآلخر ،وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله ،وال يدينون َ
الذين أوتوا الكتاب .ومن هنا دخل كثري من الفالسفة .واملتكلمون والصوفية ال
يرضون مذهب القرامطة الباطنية ،بل منهم من يقول :إذا بلغ اإلنسان الغاية يف
{وا ْعبُ ْد
العلم أو املعرفة ،سقطت عنه الواجبات .وقد يتأول بع ُ
ضهم قولَه تعاىلَ :
ك ح َّىت أيْتِّي َ ِّ
الكالم على هذه
ني} [احلجر .]99 :وقد تقدم
ك الْيَق ُ
ُ
َربَّ َ َ َ َ
اآلية:303].
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ما مسعنا أحدا ممن سبق من الصوفية املعتِبين ،وال ِّمن الحقيهم ،من قال برتك
العبادات عند بلوغ الغاية ،كما يقول ابن تيمية .بل إن املتشبهني من املتصوفة
أنفسهم ،ال يقولون هبذا .فال ندري من أين أيت ابن تيمية وأشباهه ،هبذا القول
املنكر .والتعميم هبذا اخلصوص ،ال تثبُت به النسبة؛ فلو كان ِّمن قائل برتك
لمز الطائفة
العبادات ،فإنه كان لزاما على ابن تيمية أن يُعيّنه؛ حىت ال يصيب ال ُ
أبسرها .ولو عمل النقاد على هذا التعميم ،ما بقيت طائفة على احلق أبدا.
وحنن نؤكد هنا ،أن الفرائض اليت أوجبها هللا على عباده ،ال تسقط أبدا؛ مهما
بلغ املرء من العلم والقرب؛ بل إن العلم والقرب ،ال يثبتان إال أبداء الفرائض .وكل
قول خمالف هلذا ،فهو كفر ،ال شك فيه.
مث يقول[ :فأما األصل ( )...فليُـ ْعلَم أنه كما أن العلم ابهلل مقصود،
جمرد أن تعرف هللا دون أن حتبه
فمحبة هللا أيضا مقصودة .فال يكفي
النفس ُ
َ

وتعبده .وهذا أصل ملة إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء الذي اختذه هللا خليال .وقد
ثبت يف الصحيح عن النيب صلى هللا عليه وسلم « َّ
إن هللا اختذين خليالً كما اختذ
اإلنْس إَِّّال لِّيـ ْعب ُد ِّ
إبراهيم خليالً» .وقد قال تعاىل{ :وما َخلَ ْق ُ ِّ
ِّ
ون}
َُ
ََ
ت ا ْجل َّن َو ْ َ
كمال احملبة له وكمال الذل له .فلو قُ ِّدر أن
تتضمن َ
[الذارايت. ]56 :والعبادةُ َّ
كل ِّعلْم ،ومل يكن ُِّحمبا هلل عابدا له كان شقيا َّ
معذاب ،ومل يكن سعيدا
اإلنسان َع ِّلم َّ
يف اآلخرة ،وال انجيا من عذاب هللا .وهللا تعاىل أرسل مجيع الرسل يدعون إىل
عبادة هللا وحده ال شريك له؛ وعبادته تتضمن حمبته وتعظيمه ومعرفته:304].
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هذا الكالم كله تدليس ،على عادة ابن تيمية! ..فهو خيلط الكالم ،ويبين
عليه استنتاجات ،هي الغاية لديه .فكالمه عن احملبة مثال ،يوهم أن العلماء ابهلل ،ال
حمبة هلم؛ يف حني أن احملبة ال تصح إال بعد املعرفة .ومن ينبغي أن يُنبَّه إىل هذا
األصل ،هو ابن تيمية نفسه؛ من كونه ال معرفة له بربه ،إال املعرفة العقلية القاصرة.
فمن أين له احملبة اليت ي ّدعيها؟! ..وهكذا فقل يف التعظيم والعبادة .وقد سبق أن
ذكرَن قول ابن عباس يف اآلية اليت أوردها .وعلى هذا ،فإن عبادته هو ،هي
الناقصة! ..فاعرف اآلن من يوشك أن يصيبه عذاب من هللا! ..وأما ذكره إلبراهيم
عليه السالم ،فبعيد عما يريد أن خيلُص إليه .هو يريد أن يوهم القارئ ،أنه على قدم
إبراهيم يف احملبة ،أو على قدم حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ واحلقيقة أن حاله
يُك ِّّذبه .فمن كان على قدم األنبياء ،لزمه أن يكون حمبا لورثتهم من األولياء؛ وأما من
يعادي كل ويل هلل ،فهو عدو هلل وألنبيائه ومالئكته .وقد قال هللا يف حق قوم زعموا
ِِّّ ِّ
يل فَِّإنَّهُ نـََّزلَهُ َعلَى
أهنم يُعادون جِبيل وحده ،وال يعادون هللا{ :قُ ْل َم ْن َكا َن َع ُد ًّوا جل ِْب َ
اَّلل م ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني (َ )97م ْن َكا َن َع ُد ًّوا
قَـ ْلبِّ َ
ني يَ َديْه َوُه ًدى َوبُ ْشَرى ل ْل ُم ْؤمن َ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ
ك ِّإبِّ ْذن َّ ُ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ين} [البقرة.]98 ،97 :
يل َوِّمي َك َ
ال فَِّإ َّن َّ
اَّللَ َع ُدو ل ْل َكاف ِّر َ
ََّّلل َوَم َالئ َكته َوُر ُسله َوج ِْب َ
نعين هبذا ،أن أهل هللا ،أوىل أبنبياء هللا منه .وإن كان كالمه ينطلي على من ال عقل
له ،فهو مفضوح لدى كل األسوايء.
مث يقول[ :وإبليس مل يكن كفره بتكذيب؛ فإنه مل يبعث إليه الرسول ،بل
أمره هللا ابلسجود ،فاستكرب عن ذلك .فكان ُك ْفره ِّمن ترك اخلضوع والعبادة هلل،

ال من ابب التكذيب خلربه]:305
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ما أشبه توحيد ابن تيمية بتوحيد إبليس ،ومع ذلك هو يذمه .قال :إن إبليس
مل يكن كفره بتكذيب ،ألنه مل يُبعث إليه رسول؛ مع أن آدم كان مبثابة الرسول
املبعوث يف حقه .واستكباره ،مل يكن استكبارا على أمر هللا ،وإمنا كان استكبارا على
آدم .وخضوع إبليس هلل ،وعبادته له ،اثبتة؛ ليس عليه فيهما غبار .وقد نفى ابن
تيمية عن إبليس التكذيب ابخلِب؛ بينما هو كذب ربه فيما أخِب به عن آدم؛ ولو أنه
صدقه ،لكان سجد .والسبب يف كل ما وقع إلبليس ،هو اعتماده على عقله ،مع

وجود األمر واإلخبار من ربه .وهو منهج ابن تيمية عينهُ .حي ّكم عقله يف معاين
الوحي ،فيخرجه عن حقيقة معناه.
ولو تنبه ابن تيمية إىل سبب شقاء إبليس ،والذي مل يكن سوى عدم سجوده
آلدم من كونه خليفة هلل ،لعلم أنه على طريقه ،بتكذيبه لكل أولياء هللا ،الذين يكون
من بينهم حتما خليفة زمانه؛ إذ إن لكل زمان خليفة .وهذا ،ال شك يُنكره ابن
تيمية أشد اإلنكار.
مث لو تنبه ابن تيمية إىل أن إبليس كان على توحيد يعلمه ،حني كان عابدا
هلل ،قبل أن أيتيه االبتالء؛ فلو أنه كان حملَّه ،لفعل مثل ما فعل ،حبسب منطقه ،من
حرصه على توحيده ،حبسب زعمه ،ومن فراره من الشرك ،الذي سرياه هو السجود
آلدم من غري ريب .ولنفرتض أن هللا أمر ابن تيمية ابلسجود آلدم -وهو حاصل له
من وجه ال يعلمه ،-أفكان سريى هذا السجود من توحيد هللا ،أم سرياه شركا؟..
اجلواب ال خيفى ،عمن يعرف ابن تيمية!..
إن قصة إبليس مع آدم ،ليست قاصرة على من حضر املشهد األول الذي
جاء ذكره يف القرآن .نعين أن األمر ليس قاصرا على إبليس واملالئكة؛ وإمنا هو عام.
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ولكن هذه اخلالفة اآلدمية غيبية ،يقع السجود لصاحبها يف كل زمان .فمن كان
سجوده طوعيا ،فإنه يكون من أتباع املالئكة ،ويكون من السعداء .ومن كان
ٍ
توحيد صوري ال حقيقة له ،فإنه يكون من أتباع
ُمستكِبا ،متأوال ،حريصا على
إبليس .وعلى هذا ،فإننا جنزم ،أن ابن تيمية على توحيد إبليسي؛ هو ومن تبعه.
ولقد أُخِبَن من جهة الكشف ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،عليه
ِّ
غضبان شديد الغضب؛ هو ومن تبعه يف ضالله{.فَ َم ْن َشاءَ فَـ ْليُـ ْؤم ْن َوَم ْن َشاءَ
فَـ ْليَ ْك ُف ْر} [الكهف.]29 :

وكما كانت نتيجة استكبار إبليس اللعن ،فهي كذلك نتيجة كل من سلك
مسلكه ،وح ّكم عقله وهواه ،واستكِب على من اختصه هللا وحباه .وعالمة طرد ابن
تيمية ،هي عماه عن هدي القرآن ،مع كونه كثري االستدالل به .والشأن ليس يف
كثرة ترديد القرآن ،وإمنا الشأن يف الفهم عن هللا فيه .وهللاُ ال يؤت فهمه إال ملن جاء
إليه عبدا متأداب .ومن خفي عنه عمى البصرية عند ابن تيمية ،فهو أعمى البصرية
مثله  .وحنن ال نقول هذا من ابب الشتيمة ،فإنه ليس دأبنا؛ وإمنا نقوله من ابب
التوصيف ،واإلخبار مبا هو األمر عليه .ومن مل يكن حريصا على دينه ،فما بقي له
حرص على سواه.
مث يقول[ :وهذا قول طائفة من الصوفية؛ جعلوا الفناء هو منتهى سلوك
كل ذلك خطأ؛
العارفني .وطائفة أخرى جيعلونه من اللوازم يف طريق العارفني .و ُّ
بل هذا الفناء أمر يعرض لبعض السالكني ،ليس من لوازم الطريق؛ فضال عن أن
يكون هو منتهى سلوك السالكني .وهلذا مل يقع هذا الفناء للصحابة الذين هم
أفضل اخللق بعد األنبياء؛ فضال أن يقع لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم .وذلك
أن مضمونه نقص املعرفة ،وعدم العلم .وليس هذا من صفات الكمال؛ بل إذا
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كان العبد يذكر هللا ويعرفه معرفةً مفصلة ،متناولةً ألمسائه احلسىن ،وصفاته
ص ِّرفها مبشيئته ،كما هو األمر عليه يف
العلى ،وشهد املخلوقات يدبرها اخلالق ويُ َ

نفسه .كان هذا املشهد أكمل وأمت ،من مشهد أهل الفناء واالصطالم:306].

قد سبق أن ذكر رأيه يف الفناء يف موضع غري هذا ،وسبق أن رددَن عليه أبنه
ال يعرف الفناء ،من كونه مل يسلك طريقه .فهو يتكلم عن أمور يتصورها يف ذهنه،
خمالفة ملا يتكلم فيه أهل الطريق .ومل يكتف بتكرار جهاالته ،حىت وقع يف سوء
األدب مع الصحابة رضي هللا عنهم ،فصار خيِب عن بواطنهم كأنه واحد منهم ،أو
كأهنم أطلعوه على ذلك منهم .وهذا وحده كفيل أن ُخيرجه من حزب الصادقني،
ويُدخله يف زمرة الكاذبني .وزاد أبن أخِب عن حال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،وهي فوق طور الناس أمجعني .وقد سبق أن قلنا إن الكالم يف النبوة ،ال
يكون إال من أهلها ،ال من غريهم؛ ألن اإلخبار مبا ال يُذاق ،كذب عند أهل
الطريق .لكننا من جهة اإلميان نقول :إذا مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،على أمت الفناء عن نفسه الشريفة ،وعلى أمت البقاء ابهلل العلي األعلى ،فمن اي
تراه يكون؟!..
وأما احلال اليت دل عليها ابن تيمية ،ودعا غريه إليها ،فإهنا ال تعدو أن تكون
حال الغافلني من عوام املؤمنني؛ ملن سلِّم له اإلميان .ومن مل يكتف أبن يكون
َنقصا ،حىت صار يدعو إىل نقصه ،فلعمري هو املخذول حقا! ..ولقد كان حقا
على سالطني املسلمني أن يؤدبوا هذا السفيه مبا يليق به ،حىت ال يُفسد العامة
وضعاف العقول .وها حنن نرى يف زماننا أشواك أغراسه يف كل َنحية من بالد
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املسلمني ،قد تلقفها منه كل سفيه وقح جاهل بعيد عن السنة واقع يف البدعة
الكِبى ،وإن كانوا كإمامهم يتشدقون ابتباع الكتاب والسنة .ولسنا ندري أي كتاب
يقرأون ،وال أي سنة يتبعون! ..إال إن كان املقصود من الكتاب ،ما يسطُره إبليس
يف قلوهبم الد ِّ
َّرنة؛ ومن السنة ،ما يدهلم عليه من خطواته يف سبل الضالل.
مث يقول[ :والتنزيه (ينبين على هذين األصلني :األول) وهو تنزيهه تعاىل
عن النقص والعيب بكل وجه؛ وذلك داخل يف معىن امسه القدوس السالم .فإنه
مستحق لصفات الكمال ،وهي من لوازم ذاته .فكل ما انىف كماله الالزم له،
تبني أن تنزيهه عن النقائص يـُ ْعلَم
وجب نفيه عنه المتناع اجتماع الضدين .وهبذا َّ
ابلعقل:307].
فليُنظر إىل قوله" :وهبذا تبني أن تنزيهه عن النقائص يُعلم ابلعقل" .هبذا يتضح
أنه على طريق البدعة ،ال على طريق السنة ،كما يزعم؛ ألن التنزيه (التسبيح) يف
السنة ،يكون بتنزيه هللا نفسه ،ال بتنزيه العقول .ذلك ألن العقول ختتلف فيما بينها
من حيث الصفاء واتقاد الذهن .وهي قد ترى نقصا ،ما يراه غريها كماال؛ والعكس.
ومن هنا جاء اختالف العقائد يف هللا .فلو كانوا على تنز ٍيه هلل ابهلل ،ما وقع
ب
َر ِّّ
عن

ك
{سْب َحا َن َربِّّ َ
االختالف أبدا .وإىل معىن التنزيه ابهلل ،يشري قول هللا تعاىلُ :
الْعَِّّزةِّ ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن} [الصافات .]180 :فالواصفون الذين ينزه هللا نفسه
َ َ
وصفهم ،هم أهل العقائد املختلفة .وأما من أيخذ تنزيهه عن ربه ،فيقول عنهم
ِّ
ني} [الصافات]181 :؛ هم ومن سار على
{و َس َال ٌم َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
سبحانهَ :
طريقتهم ،ساملون من النقص يف التنزيه (التسبيح) .وتسبيح هللا نفسه عن وصف
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اجلاهلني ،تعريض مبا هم عليه من نقص؛ حىت يُتجنّب ابتباع املرسلني ،اتباعا
حقيقيا ،ال دعوى بغري برهان .ولو نظر هذا املبتدع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،ووعى أنه ما كان أيخذ علمه عن عقله أبدا ،لعلم معىن السنة ،ولوجد ما هو
عليه ،البدعة عينها!..
مث يقول[ :فإن قال :أان أجعله وجود مجيع املوجودات ،كما يقول أهل
وحدة الوجود؛ قيل له :حنن ابملشاهدة والضرورة نعلم أن من املوجودات ما
يوجد بعد عدمه ،ويعدم بعد وجود ،كما نشاهده من أنواع احليواانت والنبااتت
واملعادن والسحاب واملطر وغري ذلك مما حيدث بعد عدمه ويُعدم بعد وجوده.
واإلنسان يعلم أنه كان بعد أن مل يكن ،ويعلم أن بدنه يستحيل ،وأمثال ذلك
كل من عُ ِّد َم ُم َّدة ،فليس بواجب الوجود وال قدمي؛ فإن واجب الوجود ال
كثري .و ُّ
يقبل العدم بوجه من الوجوه:308].

هو يعرتض على ما ال يعلمه ،مبا هو من جنس ما يعلمه الصبيان ،انطالقا
من احلس وقليل من العقل؛ ويظن أنه سيتمكن من احلط هبذه الطريقة ،من أهل هللا.
نعين أن العاقل ،لو افرتضنا أنه مسع كالما صائبا من طفل جنيب ،ومسع خالفه من
شيخ حكيم ،ال ينبغي أن يسارع إىل اإلنكار على الشيخ؛ وإمنا عليه أن يبحث عن
مستنده يف كالمه ابستفساره أو ابلتأمل فيما مسع؛ وإال لنُسب هو نفسه إىل اخلفة
والتهور .وما يذكره من انعدام املوجودات ،ومن وجودها بعد انعدامها ،ال حقيقة له؛
وإمنا هو انعدام صور ال غري .وواجب الوجود ليس هو الصور الظاهرة به؛ وإمنا
شهوده يكون به ،عند فناء الصور يف عني املشاهد .وهذا أمر ال يُعلم ابإلخبار ،كما
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يطمع ابن تيمية أو غريه؛ وإمنا هو ذوق يؤتيه هللا من يشاء من عباده .وكل من رام
إدراكه بعقله ،فلن يزيد من حقيقته إال بعدا .وهذا هو حال ابن تيمية ،وهو ال
يشعر .ذلك ألنه ال يتصور علما غري ما هو عليه .نعين أنه جاهل جهال مرّكبا .ولو
أنه تنبه إىل أنه ال يتمكن من مشاهدة الوجود ،كما يشهده أهل هللا ،لكفاه هذا
علو مرتبتهم؛ ولكنه يك ّذهبم فيما ُخيِبون .فمنَـ َعه تكذيبه ،من ولوج ابب
دليال على ّ
من العلم ،هو لديه جمهول.
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ضالل ابن تيمية
 .1خمالفته أصل الدين:
إن األصل يف الدين ،هو اإلميان مث العمل الصاحل على موافقة الشرع اإلهلي.
وقد ذكر هللا هذا يف مواضع كثرية من القرآن ،منها قوله تعاىل{ :وعد َّ َّ ِّ
ين َآمنُوا
َ ََ
اَّللُ الذ َ
ِّ
وع ِّملُوا َّ ِّ ِّ
ِّ
يم} [املائدة .]9 :فإذا عمل العبد على هذا
ََ
الصاحلَات َهلُْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ

األصل ،فإن هللا سيعلمه علما جديدا يف كل مرة ،يزيد به إتقاَن لعمله ومعرفة بربه،
{واتـَّ ُقوا َّ
اَّللَ
حبسب ما قُسم له يف األزل .وقد جاء يف هذا املعىن من القرآنَ :
ِّ ِّ
َويـُ َعلِّّ ُم ُك ُم َّ
اَّللُ} [البقرة ،]282 :ومن احلديثَ « :م ْن َعم َل مبَا يـَ ْعلَ ُم َوَّرثَهُ هللاُ َما َملْ
يـَ ْعلَ ْم».309
نعين هبذا ،أن هللا كما علم أنبياءه من لدنه ،فإنه يُعلّم أتباعهم أيضا؛ والفرق
بني التعليمني ،هو أن األنبياء تعليمهم تشريعي تعريفي ،واألتباع تعليمهم تعريفي
أيتيهم من أنبيائهم ،من جهة الباطن .ذلك أن األنبياء عليهم السالم ،ليسوا إال
مظاهر للهداية الرابنية .ويف هذا املعىن جاء قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
اَّلل الْمع ِّطي وأ َََن الْ َق ِّ
اَّللُ بِِّّه َخ ْ ًريا يـُ َف ِّّق ْههُ ِّيف ال ِّّد ِّ
اس ُم .310».فمن أخذ
« َم ْن يُِّرِّد َّ
ين َو َُّ ُ ْ َ
قصر عن هذه املرتبة ،كان من عوام
علمه من هللا ،كان وليا ابملعىن اخلاص؛ ومن ُ
املسلمني ،بشرط أن ال ينحرف عن طريق اإلميان؛ كما حيدث إذا داخل النظر
(الفكر) اإلميان.

 . 309أخرجه أَبو نُعيم يف حلية األولياء ( )14-15 /10عن أنس رضي هللا عنه.
 . 310أخرجه البخاري.
372

السنة احلق ،وإمنا بدأ
وإن ابن تيمية ،مل يكن أول املنحرفني عن منهاج ّ
االحنراف يف هناية عصر الصحابة ،عند ظهور أول بوادر ما صار يسمى "الكالم".
والكالم الذي هو بدعة ،ال بد أن نراعي فيه أمرين:
 . 1زمن ظهوره :وهو يدل على أن الصلة اليت كانت للصحابة ظاهرا وابطنا ابلنيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،كانت تغنيهم عن النظر .وكانوا أيخذون العلم املتعلق
ابلظاهر عن طريق سؤال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم سؤال العادة؛ وكانوا يتلقون
علم الباطن ،عن طريق املدد الواصل إىل قلوهبم ،من قلب النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،كما سبق أن أوضحنا .فلما تويف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،بقي
الصحابة على توجه قلوهبم إليه ،فاستمر استمدادهم ،ومل يتغري عليهم شيء .هذا يف
عوضوه
حق كِبائهم رضي هللا عنهم؛ ويف حق غريهم ،طرأ نقص يف االستمدادّ ،
ابالجتهاد والرأي .فكانوا يُرجعون ما يعرض هلم من مسائل ،إىل ما مسعوه من النيب

صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فكان اجتهادهم يُطابق أحياَن ،وخيالف أخرى .وكان
األساس الذي أوقد َنر الفنت اليت عرفها الصحابة بعد انتقال النيب صلى هللا
هذا،
َ
عليه وآله وسلم.
فلما جاء التابعون ،صار أهل الرأي يكثرون ،بسبب اعتقادهم أن االستمداد
من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يكون مع حتقق موته؛ فلم يبق هلم إال إعمال
عقوهلم يف القرآن أو يف السنة .فظهر الكالم ،الذي قُصد منه حتصيل املعرفة من

النصوص الشرعية ،ابألدلة العقلية .والكالم هنا خيص اجلانب العقدي املعريف ،الذي
صار يسمى فيما بعد "أصول الدين" .أما الفقه ،فقد اعتىن ابجلانب العملي من
التدين ،ومل جياوز حدوده ،إال قليال .ومن مل يفرق بني الفقه والعقائد ،أو ظن أن
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الكالم يف العقائد مالزم للفقه ابملعىن االصطالحي ،كما كان عند األئمة األربعة،
فإنه سيختلط عليه األمر .نعين أن أئمة الفقه األولني ،مل يسمحوا ألنفسهم ابلكالم
يف العقائد ،كما صار األمر عند املتكلمني؛ وإمنا كانوا على العقيدة العامة املشرتكة،
اليت نعُ ّدها حنن العقيدة السنيّة ،ابلنظر إىل األمة ،ال ابلنظر إىل النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم .هذا ،ألن الناس مع اجلهل وطول العهد ،صاروا يظنون أن النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم ،كان على مثل ما يعلمون من العقائد؛ ورمبا ظن أهل كل عقيدة،
أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان عليها .وهذا كله جهل! ..ألن النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم مطلق املعرفة بربه؛ ال يبلغ أحد من املخلوقني علمه بربه أبدا!..
 .2املسائل املتناولة :لقد اعتىن الكالم مبا يتعلق ابلذات والصفات ،والنبوة ومراتب
الدين ودرجات العباد ..وقد ظن املشتغلون به ،أن املعرفة ابهلل حتصل به ،فضلوا.
ذلك ألهنم خرجوا من مرتبة اإلسالم إىل التفلسف ،بدل أن يعملوا على الرتقي يف
مراتب الدين ،من اإلسالم إىل اإلميان مث اإلحسان .وهم هبذا الفعل ،قد دخلوا جزئيا
يف دين وضعي ،دون أن يشعروا .ولقد رسخ هذا االعتقاد احملرف يف األذهان ،عِب
القرون ،حىت صار يُعد االشتغال ابلعقائد اليوم ،مرادفا لنيل مرتبة اإلميان .وهذا ال
يصح ،كما بيّـنّا.
وقد زاد يف هذا الوهم ،كون الفقه مبنيا على االستنباط ،الذي هو عمل
ِّ َّ ِّ
ين يَ ْستَـْنبِّطُونَهُ
فكري (عقلي) مأذون فيه من قبل هللا تعاىل يف قوله{ :لَ َعل َمهُ الذ َ
ِّمْنـ ُه ْم} [النساء .]83 :وما علموا أن االستنباط يصح يف األحكام ،ال يف املعارف.
ولقد أدى هذا اخللط يف النهاية ،إىل حتول الدين عند املتأخرين ،إىل أيديولوجيا ،ال
ختتلف عن غريها إال من حيث األصل الرابين الذي للدين؟ ..وقد استفحلت
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األيديولوجيا مع ظهور اجلماعات السياسية يف عصرَن ،مما أدى إىل مراكمة احنرافات
زائدة على االحنرافات القدمية.
وابن تيمية قد عمل وفق هنج املتكلمني يف إثبات العقائد ،وإن كان يزعم أنه
خيالفهم .ذلك ألن املعتِب هنا ،ليس النتائج املتوصل إليها فحسب ،وإمنا هو الطريق
املسلوك .وما دام ابن تيمية يعتمد العقل يف حبث املسائل ،فإننا نراه ال خيالفهم؛ بل
نراه قد زاد عليهم فيما بدأوه ،وفاقهم فيما ابتدعوه!..
إن ابن تيمية ،قد فصل النظر يف "الكتاب والسنة" عن رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ،وكأن الصلة بني النيب وبني املؤمن ،مل تعد ممكنة .ولو كان األمر
ِّ
ِّ
ِّ
آايتِِّّه
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ث ِّيف ْاأل ُّميِّّ َ
هكذا ،ما كان هللا يقولُ :
ني َر ُس ًوال مْنـ ُه ْم يـَْتـلُو َعلَْي ِّه ْم َ
ِّ
ِّ
ويـَزّكِّ ِّيهم ويـعلِّّمهم الْ ِّكتَاب و ِّْ
ض َال ٍل ُمبِّ ٍ
ين
ْمةَ َوإِّ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
ني (َ )2و َ
احلك َ
َ َ
آخ ِّر َ
َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يم} [اجلمعة .]3 ،2 :فاآلخرون الذين مل
ِّمْنـ ُه ْم لَ َّما يـَْل َح ُقوا هب ْم َوُه َو الْ َع ِّز ُيز ْ
احلَك ُ
يكونوا قد حلقوا ابلصحابة يف االستمداد من النبوة ،هم كل من جاء من املؤمنني بعد
وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إىل قيام الساعة .وابن تيمية ،مل يعر أمر
االستمداد عناية؛ وتصرف وكأن الدين قد انقطع عن أصله النبوي ،كما ذكرَن.

وكون املرء ينطلق من القرآن أو من السنة ،ال يكفي وحده ليكون على احلق
يف تدينه؛ ألن الكافر نفسه ،ميكن أن ينظر يف القرآن والسنة ،وأن يستخلص منهما
ما يستطيع ،دون أن جيعله ذلك مؤمنا أو مسلما .وقد بلغنا أن "ماو تسي تونغ"،
احلاكم الشيوعي الصيين السابق ،قد أخذ كثريا من مبادئ "الكتاب األُحر" ،من
القرآن الكرمي؛ ومع هذا ،فهو ال يُع ّد من أهل احلق.
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وتفريط ابن تيمية يف هذا األصل ،هو ما جيعله يقع يف حبال إبليس ،وجعل
املدد اإلبليسي يصل إليه .وقد استهوى مذهب ابن تيمية ضعاف العقول من
صحيح التوحيد،
طوائف األمة ،كاألعراب والسفهاء؛ فع ّدوا ما ابتدعه من مقوالت
َ
السلف حقيقة ،كما تنكروا لكل من خيالفهم يف معتقداهتم من
وتنكروا ملا كان عليه ّ
املسلمني يف العصور املتأخرة.
وقد ابلغ ابن تيمية يف نسبة عقيدته البدعية إىل "أهل السنة واجلماعة" ،وإىل
"السلف" ،من غري وجه حق؛ وليجعل عوام املسلمني يتبعونه فيما هو عليه .واحلقيقة
أنه مل يكن على دراية مبا كان عليه سلف األمة ،وعلى رأسهم اخللفاء األربعة؛ ال
لشيء ،إال ألنه سلك طريقا يف التعرف ،خمالفا ملا سلكوه .وهذا جيعل نظره يف
كالمهم ،ال يفهم منه إال ما يناسب حاله ،ال ما قصدوه.
وأما ادعاؤه أنه على مذهب السنة واجلماعة ،فهو ابطل ،بسبب كونه أتى مبا
أنكره عليه أئمة األمة من أهل السنة واجلماعة ،أنفسهم؛ كويل الدين العراقي ،وتقي
الدين السبكي ،وابن حجر اهليثمي رُحهم هللا .وقد خالف إمجاع الفقهاء من أهل
السنة يف طوام ليس هذا جمال التفصيل فيها؛ كما خالفهم يف كثري من االعتقادات.
فلم يرتك شيئا إال وتكلم فيه على غري بيّنة ،وال ُهدى .وكانت القاصمة ،أن يعتِب
قصد القِب النبوي الشريف ابلزايرة معصية ال تقصر فيها الصالة .فظهر ضالله ظهورا
ال خالف فيه ،عند من كان على بصرية؛ وأما العمي الذين كثُروا يف آخر الزمان،
وصاروا أيخذون كالمه كاملعصوم ،فال كالم معهم؛ ألهنم أغىب من أن يفهموا ما
يُلقى إليهم.

376

وحنن عندما قلنا إن املتكلمني قد خرجوا عما كان العمل عليه عند الصحابة،
فإننا خنص اجلهمية واملعتزلة ،ومن وافقهم يف اخلوض فيما مل يؤمروا ابخلوض فيه؛ وأما
األشعري ،فإننا نراه قد اضطر إىل الرد على املتكلمني ،ملا عظُم خطبهم ،وخشي
ّ
على الناس من االنسياق خلفهم .وكان رده عليهم ،من جنس كالمهم ،فوافق كثريا
من احلق  ،وأخطأ بعضا؛ مع أننا نرى أن العقيدة العامة املشرتكة ،تغين عن كل هذه
املذاهب (العقائد) .وحنن ال اعرتاض لنا على قضاء هللا يف هذه األمة ،وال نبخس
علماءها قدرهم وجهدهم رُحهم هللا؛ ولكننا نؤكد ،أن االشتغال ابلعقائد على ما
عُرف بعد الصحابة ،كله بدعة .ولو أن هذا الفعل كان من الدين ،لكان الصحابة
أول من فعله؛ ولكنهم رضي هللا عنهم ،كانوا على أصل سليم من االعتقاد ،بسيط
مشرتك ،انصرفوا معه إىل األعمال دون األقوال.
ولو أن العقائد كانت عقلية تلقينية ،لكان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
عقد فيها احللقات ،وصار يعلم الصحابة أبواهبا على الرتتيب املعلوم عند أصحاهبا
اليوم .وهو ما فعل ذلك ،صلى هللا عليه وآله وسلم ،وحاشاه! ..كل ذلك ألن الدين
له شقان :شق ظاهر ،ويدخل ضمنه علم أحكام العبادات واملعامالت؛ وشق ابطن،
وهو املعروف عند أهل الطريق ابلسلوك .ومن اعتىن بشق دون اآلخر ،فإن تديّنه

يكون َنقصا ،من غري شك .ومن أراد أن جيعل الباطن ظاهرا ،كما رام املتكلمون
وابن تيمية من بعدهم ،فإنه يكون قد خرج عن سواء السبيل.
والعقائد -كما نقول دائما -تُبىن مع التقدم يف السلوك .نعين أن السالك
تكون عقيدته على قدر األشواط اليت قطعها يف الطريق .وال تكون العقيدة عقيدة
ابملعىن السلوكي ،حىت تكون عن شهود كشفي أو عيين .وكل ما خال هذا ،فإنه
يكون سرااب ،ال جيد املرء له حقيقة عند نزول البالاي واحملن.
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ومن أجل اشرتاك بعض علماء األمة السابقني يف احنرافهم عن أصل الطريق،
كما ذكرَن حنن ،فإنك جتدهم ال يُنكرون على ابن تيمية االشتغال ابلعقائد على
طريقة املبتدعة؛ وإمنا جتدهم يردون عليه ما خالف فيه "اجلمهور" ،أو ما خالف فيه
األوىل ،أن يتنبهوا إىل أن تلقني العقائد
مقتضيات اإلميان عند األمة مجعاء .وكان ْ
ابلطريقة اليت نراها عند املتأخرين ،هو بدعة من أصله .ولو مل تلج األمة هذا الطريق
املنحرف ،ما كان لالختالف العقدي أن يظهر فيها ،فضال عن أن يتوصل منها
أحد إىل ما يهدم الدين هدما ،كما هو شأن ابن تيمية.
 .2فتحه ابب الضالل ملن بعده:
إن ابن تيمية من كونه ال نور له ،فقد َنسبت عقيدته كل ِّجلف من الناس،
وكل سفيه .وكلما تقدم الزمان ،صار أتباعه يكثرون ،بسبب بُعد الناس عن أصل
الدين من حيث الزمان ،ومن حيث املنهاج .فظهرت ِّمن بعد ابن تيمية رؤوس،
صارت تنشر هذا االحنراف جيال بعد جيل؛ إىل أن جاء بد َخسة قرون من وفاته
خليفته األكِب حممد بن عبد الوهاب ،الذي يُعتِب حبق جمدد مذهب ضالله ،والعامل

على نشره بني األعراب وأهل احلضر ،من سكان جزيرة العرب .خرج منها فيما بعد،
على هذه الصورة الشائهة من عقيدة التجسيم واالنقطاع عن املدد النبوي ،حىت ما
بقي أحد من سفهاء األحالم من أهل الدين يف الظاهر ،إال اتبعه ،وجعله وحده

اإلسالم .فتنكر أتباع هذا املذهب املنحرف للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف كثري
مما اختصه هللا به ،كوساطته بني احلق واخللق إجيادا وإمدادا ،وكتعظيمه املشروط لبلوغ
كمال اإلميان؛ وصاروا يع ّدون ذلك شركا يف عرفهم .وهم ال يزدادون بفعلهم من هللا،
إال بعدا .مث صاروا يقعون يف أولياء هللا املقربني من أهل كل زمان ،وجيعلون الوالية
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فتبني للخاص
عامة ،ال خصوصية فيها ،خالفا لصريح القرآن وصحيح السنةّ .
والعام ،أهنم صاروا هبذه الصفات وهذه ِّ
الفعال ،من أخلص جنود إبليس ،العاملني
على التلبيس والتدليس.
حمرف ،وضع أسسه هو ،وزعم أنه فيه على
إن ابن تيمية ،قد انتهى إىل دين ّ
منهج السلف ،وأن املسلمني طبقة واحدة ،ال خيتلفون إال من حيث ظاهر األعمال.
فمن أتى ابلفرائض والنوافل ،كان من املقربني ،ومن اكتفى ابلفرائض ،كان من
أصحاب اليمني .وهو هبذا العمل ،وإبمهاله لشأن القلب وما يتعلق به من علم
وعمل ،فإنه قد جعل الدين ماداي سطحيا مقطوعا.
وإن تصوره الطفويل للدين ،والذي جيعله وسيلة إىل بلوغ اجلنة ،من غري
التفات إىل ما يدخل يف شق التعرف ومعاملة هللا؛ ابإلضافة إىل اعتقاد التحيّز
واجلهة؛ قد جعل الدين على مقاس العوام من الناس .نعين أن أوىل مراتبه ،صارت
توصل إليه فيه .وهذا الفعل منه ،قد استهوى السفهاء،
عند ابن تيمية ،هي كل ما يُ ّ
الذين وجدوا ألنفسهم مطمعا يف نيل اإلمامة يف الدين ،جملرد اشتغاهلم ابلكسبيات.
وسيؤسس ابن تيمية هبذا الفعل النعكاس املعايري ،وابلتايل النعكاس اإلدراك لدى
متّبعيه .فصار هبذا ،األدن أعلى ،واألعلى أدن.
وهنا دخلت األمة ،معه ،ومع ابن عبد الوهاب من بعده ،مرحلة هدم الدين
من الداخل .وإن هذا اهلدم ،سيفوق كل ما ميكن أن يبلغه أي اعتداء من اخلارج
على اإلسالم .وإننا اليوم نرى نتائجه ابدية للعيان ،من ضعف وهوان ،وإدراك
لألمور ،صار أقل مما هو عند الكافرين أنفسهم .نعين أن الدين الذي كان معراجا
للمؤمنني ،قد صار مع ابن تيمية يؤدي إىل أسفل سافلني.
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 .3زعمه التوحيد وهو من أهل الشرك:
إن الطريقة اإلبليسية التيمية يف هدم الدين ،ال ُميكن أن تكون ُمعلَنة سافرة،
حىت يتبيّنها كل واحد؛ وإمنا ستكون مقنّعة بنقيضها ،من زعم حقيق التوحيد
وإخالص العبادة هلل.

ولقد سبق أن ذكرَن يف هذا الكتاب أن التوحيد الذي يراه ابن تيمية ،هو
توحيد إبليسي ،يزعم فيه عبادة هللا وحده من جهة؛ وأيىب اخلضوع للخليفة (آدم كل
زمان) فيه عن أمر ربه ،من جهة أخرى.
ولو أن الناس مل يُغفلوا ،أن إبليس كان عابدا هلل ،لتفطنوا رمبا إىل االشرتاك يف

الصفة بينه ،وبني ابن تيمية؛ ولكن شاع بينهم أن إبليس كافر ،ال يدعو إال إىل كفر.
هلموا إىل الكفر! ..وإمنا يقول :هلموا إىل
نعم ،هو يدعو إىل الكفر؛ لكن ال يقولّ :
التوحيد ،وإخالص العبادة ،ومعرفة هللا معرفة صحيحة ،وغري ذلك...
إن زعم ابن تيمية احلرص على التوحيد كذب؛ ألن التوحيد العام املطلوب
لعموم املسلمني ،ال خيلو يف أصله من شرك؛ نقول هذا ،حىت ال يطمع الناس فيما
ليس هلم .والسبب هو أن الدين يف األصل جمعول للرابنيني من أنبياء وورثة ،الذين
يُعطي استعدادهم ،بلوغ أعلى الدرجات منه .فهؤالء وحدهم أهل التوحيد حقيقة.
وأما من دوهنم من الناس ،فقد ُجعل هلم الدين ابلقصد الثاين ،رُحة من هللا ،وإرادة
منه سبحانه ،لتوسيع دائرة الرُحة .وهؤالء هم عموم أهل اجلنة ،الذين ر ّغبهم هللا يف
رُحته ،بتزيني الثواب هلم .وهؤالء ال يكونون على التوحيد اخلاص ،ألن استعدادهم
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ال يُعطي ذلك .وهم من ورد فيهم قول هللا تعاىل{ :إِّ َّن ْاألَبْـَر َار يَ ْشَربُو َن ِّم ْن َكأْ ٍس َكا َن
ِّ
ورا} [اإلنسان .]5 :ولو كانوا على التوحيد اخلالص ،ما كان شراهبم
مَز ُ
اج َها َكافُ ً

ممزوجا .واملزج ،ما جاءهم إال من الشرك الذي هم من مرتبتهم .وهذا الشرك ،هو ما
مساه بعض أهل هللا :الشرك املشروع؛ ألن هللا لو اشرتط لدخول اجلنة خالص
التوحيد ،ما كان دخلها إال األنبياء والعارفون ،كما سبق أن ذكرَن .وهؤالء هم عباد
هللا الذين جاء فيهم{ :عيـنا ي ْشرب ِّهبا ِّعباد َِّّ
وهنَا تَـ ْف ِّج ًري} [اإلنسان.]6 :
اَّلل يـُ َف ِّّج ُر َ
َْ ً َ َ ُ َ َ ُ
فهؤالء شراهبم خالص ،ألن توحيدهم خالص.

وأما التوحيد الذي يتكلم عنه ابن تيمية ،وجيعله يف مقابلة عبادة األصنام؛ بل
وجيعل فيه خالص التوحيد الذي ذكره أهل هللا ،شركا مماثال لعبادة األصنام؛ هو قطع
للطريق على الناس ،حىت ال يتقربوا إىل رهبم؛ ليس غري .وهو عند من حقق النظر
توحيد "كاريكاتوري" ،ال يليق بعاقل التلبس به؛ فكيف مبن يتنسب إىل هللا رب
العاملني.
 .4شيخ الضالل ،ال شيخ اإلسالم:
إن ابن تيمية بكالمه يف كل جوانب الدين عن غري علم ،وإفتائه يف كل
مسألة بغري فهم ،قد زعم أنه حميط بعلوم الدين ،اليت مل ُحيط هبا األولون واآلخرون.
وقد جتلى هذا الزعم ،إبنكاره على بعض الصحابة ،وكثري من األولياء العارفني .ولقد
وافقه من استهواهم من سفهاء األحالم ،فصاروا يلقبونه بشيخ اإلسالم؛ وكأنه نيب
بعد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،أو كأنه املبلغ عنه إبذنه!..
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ولو أن ابن تيمية لزم مكانته ،وتكلم فيما ُحيسن ،لكان شيخا من شيوخ
اإلسالم -ونعين هنا مرتبة اإلسالم -يُعلم الناس أحكام األعمال واملعامالت؛ ولكنه

جتاوز مقامه ،وأدخل نفسه ،فيما هو فوقه؛ واجرتأ على خواص األمة ،وسفه أقواهلم؛
وهم الورثة لعلم النبوة؛ فاستحق أن يكون شيخ الضالل ،ال شيخ اإلسالم .ذلك
ألن ثبوت مرتبة دنيا لشخص من األشخاص ،شرطه أن ال يُنكر على َمن هو ِّمن
مرتبة عليا؛ حفاظا على مشولية الدين ووحدته .أما من يظن أنه حمافظ على مرتبته
هو أمثاله ،مع العمل على إنكار املراتب األخرى؛ فإنه يكون هادما للدين كله.
وهذا ،هو ما فعله ابن تيمية .ولو عرف الناس هذا األصل الذي نذكره هنا ،وعملوا
ضل أن يُضلهم.
عليه ،ملا متكن ُم ّ
وحىت تعلم ما نقول؛ فتصور أن الدين شخص على صورة إنسان؛ وتصور أن
هذه الصورة ،قد أُمرَن أن نعتين هبا ،وأن نُبقيها يف أحسن حال .ومن حافظ عليها،
فإنه يؤجر عن عمله ،أبحسن اجلزاء .فجاء واحد من الناس ،فصار يعتين ابلنصف
األسفل من الصورة ،ويعمل على التخلص من جزئها العلوي ابلقطع أو احملو أو
اهلدم والكسر .فهل سيكون بفعله هذا ،حمافظا على الصورة الكلية؟ ..أم سيكون
من املسيئني إليها؟ ..وهل تُعتِب عنايته ابجلزء السفلي وحده ،مع هدمه للعلوي؟..
فهذا هو حال ابن ت يمية مع الدين .وإنكاره للجزء العلوي ،هو إنكاره للوالية
اخلاصة ،وللتوحيد اخلاص .واجلسد ،ال يُنتفع به ،عند زوال رأسه!..
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تلبيسات ابن تيمية
 .1جتاوز الوساطة النبوية:
إن أخطر ما أقدم عليه ابن تيمية يف هدمه للدين ،هو اجرتاؤه على إرادة النيل
من ع موده األوسط ،والذي ليس إال مكانة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف توجه
العبد إىل ربه .وذلك ألن ابن تيمية ،أصبح يُعلن ،وألول مرة يف اتريخ األمة ،أن
التوجه إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،شرك .وهو هبذا ،مل يسع إال إىل قطع
الناس عن استمداد ما يقوم به إمياهنم .وكان لسان حاله ،هبذا الفعل كمن قال هللا
ِّ
ِّ َّ ِّ
اَّللِّ َوُر ُسلِّ ِّه َويـَ ُقولُو َن
ني َّ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِّاب ََّّللِّ َوُر ُسل ِّه َويُِّر ُ
يدو َن أَ ْن يـُ َفِّّرقُوا بَْ َ
عنهم{ :إ َّن الذ َ
َّخ ُذوا ب ِّ
يدو َن أَ ْن يـت ِّ
ض َونَ ْك ُف ُر بِّبَـ ْع ٍ
نـُ ْؤِّم ُن بِّبَـ ْع ٍ
ك ُه ُم
ض َويُِّر ُ
ك َسبِّي ًال ( )150أُولَئِّ َ
ني ذَل َ
َْ َ
َ
الْ َكافُِّرو َن َحقًّا} [النساء.]151 ،150 :
وقد نسي ابن تيمية أن هللا عندما جعل الشهادة شطرين :ال إله إال هللا ،حممد
رسول هللا؛ فإمنا ليبقى التوجه القليب من املؤمنني إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم ،من يوم بعثته إىل قيام الساعة .نعين أنه ال فرق يف ذلك بني من عاش مع
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وعاصره ،كالصحابة ،وبني املؤمنني الذين جاءوا من
ِّ
ِّ
ني َر ُس ًوال ِّمْنـ ُه ْم يـَْتـلُو َعلَْي ِّه ْم
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ث ِّيف ْاأل ُّميِّّ َ
بعدهم .وقد قال هللا تعاىلُ :
ِّ
ِّ
آايتِِّّه ويـَزّكِّ ِّيهم ويـعلِّّمهم الْ ِّكتَاب و ِّْ
ض َال ٍل ُمبِّ ٍ
ني ()2
ْمةَ َوإِّ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
احلك َ
َ َ
َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
وآخ ِّرين ِّمْنـهم لَ َّما يـ ْلح ُقوا ِّهبِّم وهو الْع ِّزيز ْ ِّ
يم} [اجلمعة .]3 ،2 :فاآلخرين هم
ْ ََُ َ ُ
َ َ َ ُْ َ َ
احلَك ُ

مع األولني يف مساع القرآن من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ويف تزكيته هلم ،ويف
تعليمه الكتاب واحلكمة ،بدليل قوله تعاىل ِّ
{مْنـ ُه ْم} .وكيف سيتأتى هذا املدد
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النبوي للمتأخرين ،لو كان حال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم مع املؤمنني خيتلف
مبوته ،وانتقاله عن الدنيا؟!..
ولقد دخل الوهم على ابن تيمية ،وعلى كثري من الناس بعده ،ملا ظنوا أن
ّ
صلة املتأخرين بنور النبوة تقتصر على الصلة ابألحاديث النبوية املروية ،أو ابلسرية
النبوية .وهذا غلط؛ ألن تالوة القرآن (التالوة املعنوية) ،والتزكية والتعليم ،ال حتصل
مبجرد النظر فيما ذُكر .ابإلضافة إىل أن شطرا من األمة أميون ،ال يقرأون .فهل
مستثنني من املدد ،مع كون األمة يف أصلها أمية؟! ..هذا ال
سيكون هؤالء
ْ
يكون! ..ولقد غلب هذا الفهم املغلوط على املتأخرين ،حىت من غري أتباع ابن
تيمية ،فجعلوا الرتقي يف الدين قرينا ابالشتغال ابلعلوم الشرعية الكسبية .وهذا خمالف
ألصل الدين! ..وحىت العلم املتعلق ابلدين ،فإنه ليس مشروطا فيه ،أن يكون على
معني ،وبطريقة خمصوصة ،كما نراه لدى املعاهد الشرعية؛ وإمنا هو على معناه
نسق ّ
صله املرء من أي أبوابه ،واليت منها ما هو غييب،
اللغوي األصلي ،الذي ُميكن أن ُحي ّ
ومنها ما هو شهادي.

وإن من يعتقد أن التوجه القليب للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،شرك ،فإنه يكون
خمالفا ملا أنزل هللا؛ جاهال ابلتوحيد الشرعي .وإن التوحيد الذي يدل عليه ابن تيمية،
هو هللا من دون حممد ،صلى هللا عليه وآله وسلم (وكالمنا هنا ،كله يف التوجه)؛
بينما هللا أخِب أن من يريد أن أيتيه ،فليأته من ابب حممد صلى هللا عليه وآله وسلم.
نعين أن ما فهمه ابن تيمية :هللا  +حممد = ( 2شرك)؛ واحلقيقة هي :هللا  +حممد =
( 1توحيد) .واستعمالنا للغة الرايضيات هنا ،هو يف املعاين الذهنية ،اليت تقبل
املسمى؛ فإن هللا تعاىل ،أن يكون شيء
اإلضافة بعضها إىل بعض ،ال يف حقيقة ّ
زائدا عليه .ودليلنا من الكتاب ،على ما ذكرَن من التوحيد ،هو مثل قوله تعاىل:
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ضلِّ ِّه} [التوبة .]74 :فضمري املفرد يف
اه ُم َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ ِّم ْن فَ ْ
{وَما نـَ َق ُموا إَِّّال أَ ْن أَ ْغنَ ُ
َ
ِّ
ِّ
ضله} يدل على التوحيد ،بعد ذكر {هللاُ َوَر ُسولُهُ} اللذين يعطيان من حيث اللغة
{فَ ْ

ضمري التثنية .فلهذا نفرق حنن دائما بني التوحيد الرايضي ،الذي اخندع به ابن تيمية
ومن حنا حنوه ،وبني التوحيد الشرعي ،الذي تكون فيه معقولية االثنني واجلماعة،
توحيدا .وقد دل على هذا املعىن أيضا ،ما جاء يف احلديث النبوي من أ َّ
َن َر ُج ًال
َخطَ َ ِّ ِّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد َر َش َد؛ َوَم ْن
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،فَـ َق َ
الَ :م ْن يُ ِّط ِّع َّ
َّيب َ
ب عْن َد الن ِّّ
اَّللِّ صلّى هللا علَي ِّه وسلَّم« :بِّْئس ْ ِّ
يـع ِّ
ت!
ال َر ُس ُ
ص ِّه َما فَـ َق ْد َغ َوى .فَـ َق َ
يب أَنْ َ
َْ
ول َّ َ
اخلَط ُ
ُ َْ ََ َ
َ
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قُ ْلَ :وَم ْن يـَ ْع ِّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ . ».ومل يكره النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إال
ص َّ
ضمري التثنية .فهذا من التوحيد الشرعي الذي ندلك عليه.
اَّللَ}
الر ُس َ
اع َّ
{م ْن يُ ِّط ِّع َّ
ول فَـ َق ْد أَطَ َ
ومن هذا التوحيد ،جاء قول هللا تعاىلَ :
[النساء ،]80 :فجعل الطاعة واحدة ،هلا نسبتان ،إهلية ونبوية .وجاء قوله تعاىل:
ِّ َّ ِّ
اَّللَ} [الفتح ،]10 :فوحد البيعة وثىن النسبة؛
ك إَِّّمنَا يـُبَايِّعُو َن َّ
ين يـُبَايِّعُونَ َ
{إ َّن الذ َ
وهكذا يف كل ما هو من هذا القبيل.

ومن فهم التوحيد الشرعي ،فإنه سيعلم أن توجهه إىل النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،هو التوجه إىل هللا ،ال فرق؛ بل إننا نؤكد أن هللا ال يُعرف إال ابلتوجه إىل النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم .وعلى هذا ،فإن كل من يعبدون هللا ،ظنا منهم أنه من
دون حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإهنم يكونون على التوحيد العام ،الذي ال
{وَما يـُ ْؤِّم ُن أَ ْكثَـ ُرُه ْم ِّاب ََّّللِّ إَِّّال َوُه ْم ُم ْش ِّرُكو َن}
خيلو من شرك ،كما قال هللا عن قومَ :

[يوسف ،]106 :فجمع هلم بني اإلميان والشرك معا.
 . 311أخرجه مسلم عن عدي بن حامت.
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وعلى هذا ،فإن كل من يقلد ابن تيمية يف توحيده ،فإنه سيبقى على الشرك،
ممنوعا من ولوج جمال التوحيد .ولقد كان اجلدير بعلماء الدين ،أن يُنبهوا إىل هذه
اآلفة منذ زمان ابن تيمية وابن عبد الوهاب؛ حىت ُجينبوا األمة ،ما يُبعدها عن
الصراط املستقيم.
وإذا كان املرء على الشرك (وإن كان شركا متجاوزا عنه) ،فإن عبادته تكون
قليلة األجر والنور ،وإن أكثر منها .ذلك أن العبادة (كالصالة مثال) تكتسب
قيمتها ،من مرتبة صاحبها ،ال من نفسها .نعين أن الركعة من الواحد ،قد تفوق
األعمار من األعمال ،لدى غريه .وابن تيمية ،جيعل الدين ميكانيكيا ،سطحيا؛
وجيعل األعمال صورية َك ِّّميَّة .وهذا حتريف للدين من األصل!..
وإن املذهب التيمي ،من كونه تسطيحا للدين ،واختزاال ملعانيه ،فإنه َنسب
العقول الضع يفة من املسلمني ،وظنوه احلق الذي ال حق فوقه .وإذا كان ابن تيمية
ضعيف اإلدراك للدين ،فإن ابن عبد الوهاب أضعف منه بكثري؛ لذلك فقد ّنزل
أقوال إمامه تنزيال مباشرا ماداي على الواقع؛ فجعل التوحيد يكاد يكون تعطيال،
وجعل الشرك منوطا ابلظاهر ،ال ابلقلب .نقول هذا ،ألن قلوب أهل هذا املذهب،
ال ختلو من شرك ،كما بيّـنّا سابقا.
 .2زعم االقتداء ابلسلف:
إن االقتداء أبي إمام من أئمة الدين ،ال يثبُت إال بثبوت وساطة النيب صلى
هللا عليه وآله وسلم .وهذا يعين أن زعم ابن تيمية التقيّد مبذهب السلف ،يف الوقت
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الذي ينفي فيه وجوب التوجه إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،يكون زعما
ابطال ،ال يصح .نعم ،حنن ندرك تفكك املعاين لديه؛ وأنه أيخذ األمور ال يف نسقها
لكن مع ذلك ،فكان جيب عليه التوقف ،حيث
احلقيقي؛ وإمنا معزولة عن غريها؛ و ْ
وقف به اإلدراك؛ ال املسارعة إىل تفسري مفردات الدين ،وكأنه ال يعزب عنه منها
شيء.
تبني حقيقة
إن السلف ،يقصد منهم ابن تيمية الصحابة والتابعني؛ ومن أجل ُّ
قوله ،فلنقصر األمر على رؤساء هذه الطبقة الذين هم الصحابة؛ حىت خنرج من هذه
املسألة بيقني؛ فنقول:
 .1إن ابن تيمية ،ال يعلم حال الصحابة ،وال أذواقهم الباطنية؛ ألنه مفارق هلم يف
وسنبني إن شاء هللا الطريق الذي سار عليه الصحابة ،يف الباب التايل.
الطريقّ .
 . 2إن فهم ابن تيمية يف كالم الصحابة ،راجع إليه؛ ال إليهم رضي هللا عنه .ذلك
ألنه ُخيِب عما يتصوره يف ذهنه انطالقا من األلفاظ ،ال عما يعلمه من الطريق اليت
سلكوا ،مبا أنه مل يسلك مثلهم.
ومن جهة أخرى ،إن الدين من وجه رابنيته ،متجدد يف األزمان .ولقد جاء
ث ِّهلَ ِّذ ِّه ْاأل َُّم ِّة َعلَى
ذكر التجديد يف قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :إِّ َّن َّ
اَّللَ يـَْبـ َع ُ
َرأْ ِّس ُك ِّّل ِّمائَِّة َسنَ ٍة َم ْن ُجيَ ِّّد ُد َهلَا ِّدينَـ َها» .312واجل ّدة ،هي ظهور الدين يف صورة غري
الصورة اليت كان عليها .ويدخل يف هذا من الناحية املعرفية ،جتديد املواجيد
واألذواق؛ كما يدخل فيه من الناحية التشريعية ،مواكبة األحكام للمتغريات املعاشية.

 . 312أخرجه أبو دود ،واحلاكم يف املستدرك.
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والتسلّف (الكون على مذهب السلف) ال يصح ،حىت عند من يقولون به
كابن تيمية؛ ألن صورة تدين ابن تيمية ختتلف حتما عن صورة تدين الصحابة ومن
تبعهم .نعين أن األزمنة ال تتكرر ،وال الناس يتكررون؛ حىت يكون فالن يُدرك ما
يُدركه فالن اآلخر على وجه التطابق؛ وال فالن سيعمل مبثل ما عمل فالن اآلخر،
على وجه التطابق .وهذا أمر تُعطيه مالحظة احلس ،من دون تفكر.
وعلى هذا ،فإن القائل ابلتسلف يكون داعيا إىل دين ميت؛ ألن التجدد
عالمة احلياة .وأكِب مظهر من مظاهر موت الدين ،هو انتهاء الكالم فيه عند
معني؛ ال يُتجاوز .فهل سيعين هذا أن األجيال املتأخرة كلها ،ستكون عالة
سقف ّ
ِّ
ِّ
ني
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ث ِّيف ْاأل ُّميِّّ َ
على األولني؟! ..فهذا ال يوافق مدلول قول هللا تعاىلُ :
رس ًوال ِّمْنـهم يـْتـلُو علَي ِّهم آايتِِّّه ويـَزّكِّ ِّيهم ويـعلِّّمهم الْ ِّكتَاب و ِّْ
ْمةَ َوإِّ ْن َكانُوا ِّم ْن قَـْب ُل
َُ
احلك َ
َ َ
ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ض َالل ُمبِّ ٍ
ين مْنـ ُه ْم لَ َّما يـَْل َح ُقوا هب ْم} [اجلمعة .]3 ،2 :وهذا يعين
لَفي َ
ني (َ )2و َ
آخ ِّر َ
أن املتأخرين سيتلقون تعليمهم وتزكيتهم من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،كما
تلقامها الصحابة يف زماهنم .فمن هذا الوجه ،ال تفاضل؛ وسيكون كل فريق مستقال
من حيث صورة التدين ،عن الفريق اآلخر .وأما إن قال قائل :فما معىن قول النيب

صلى هللا عليه وآله وسلم ،الوارد عن العرابض بن سارية رضي هللا عنه« :فَـ َعلَْي ُك ْم
ِّ
اخللَ َف ِّاء َّ ِّ ِّ
ِّ
ضوا َعلَْيـ َها ِّابلنـ ََّو ِّاج ِّذ»313؟ فإننا نقول:
نيَ ،ع ُّ
بِّ ُسن َِّّيت َو َسنَّة ُْ
ين الْ َم ْهديِّّ َ
الراشد َ
فأما سنة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فهي معلومة ،وأما سنة اخللفاء الراشدين
املهديني ،فهي الرجوع إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،حىت يُعلّمهم ،ما مل يكونوا
يعلمون .وأما التأسي هبم يف بعض اجتهاداهتم ،فإنه ال يكون إال عن علم؛ وذلك
العلم ال يُنال إال من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فريجع األمر إىل املعىن الذي

 . 313أخرجه الرتمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي وأُحد.
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ذكرَنه حنن .فيصري التزام سنة اخللفاء ،هو جتديد الدين عينه ،ابلعودة إىل أصل السنة
النبوية فحسب.
وأما ما ذهب إليه ابن تيمية ،فهو أتسيس نظري لتارخيية الدين؛ اليت تدخله
دائرة األيديولوجيا ،اليت ال صلة هلا ابهلل .وعندما يصري الدين أيديولوجيا ،كما هي
احلال عند جل املسلمني اليوم ،فإن القلوب تضيق به ،بدل أن تتسع؛ وإذا ضاقت
القلوب ،صار العنف أقرب إليها من سواه .وقد قال هللا تعاىل عن صحيح الدين،
ِّ
اَّلل أَ ْن يـه ِّديه ي ْشرح ص ْدره لِّ ِّْإلس َالِّم ومن ي ِّرْد أَ ْن ي ِّ
ضلَّهُ َْجي َع ْل
ُ
وعن نقيضه{ :فَ َم ْن يُِّرد َُّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ُ
الس َم ِّاء} [األنعام.]125 :
ضيِّّ ًقا َحَر ًجا َكأََّمنَا يَ َّ
ص َّع ُد ِّيف َّ
ص ْد َرهُ َ
َ
قد حيار املرء بعد هذا الكالم ،عندما ينظر إىل الواقع ،وال جيد من يكون
تدينه جتديداي ،وعلى املرتبة ذاهتا من السمو ،اليت كان عليها تديّن الصحابة .أفيكون
هذا ،ألن جتديد الدين يف أصله أقل رتبة من صورته األوىل؟ ..فنقول:
 .1إن التجديد ال خيلو منه قرن من القرون ،بنص احلديث السابق .بقي أن منيّز
الفروق اليت بني القرون واألزمنة ،من حيث ما هو الغالب عليها .فقد يغلب على
الزمان اجلمود ،مع وجود التجديد .واألمور ال تؤخذ ابلتعميم واإلطالق أبدا.
 . 2ليس التجديد أقل رتبة من الصورة األصلية للدين ،إال من حيث وجود شخص
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف الدنيا؛ فإن ذلك الزمان ال يعدله زمان .لكن هذا
ال يعين غياب تعليمه وتزكيته صلى هللا عليه وآله وسلم عن أمته؛ هذا ال يكون.
واالستمداد يف األزمنة املتأخرة ،يتطلب يف الغالب ،األخذ عن ورثة النبوة ،الذين
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يهامجهم ابن تيمية كثريا ويقدح يف علومهم .وهذا دليل آخر ،على إرادة نيله من
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .لكن هيهات!..
 .3إن العقول الضعيفة ،مع سوء التوجيه الذي انتهجه ابن تيمية وأشباهه ،قد
صارت ال تعي من الدين إال املعىن التارخيي ،الذي ال صلة فيه برسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم .ونعين هبذا ،أن اإلميان برسول هللا وحده ،ال يصل إىل درجة حتقيق
الصلة الوجدانية به؛ واليت هي شرط االستمداد التعليمي التزكوي .وهذا من األسباب
الرئيسة اليت أدت إىل اختالف الناس يف العقائد ،إىل احلد الذي يصري فيه الكافر
أقرب إىل املؤمن من أخيه ،يف كثري من األحيان .وهذه النتيجة وحدها ،كافية للداللة
على أن التديّن فيه خلل جوهري ،ال جيوز السكوت عنه.
هلذا كله ،فإنه ال يصح القول ابتباع السلف ،ابملعىن الذي يقول به ابن تيمية؛
بل هو ممتنع كما قلنا ،من جهة التحقيق .والقول ابلتسلف ،ليس اتباعا للسنة كما
يتبادر إىل أذهان غري العاملني ،وليس حرصا عليها؛ وإمنا هو البدعة احلق ،اليت أراد
أصحاهبا قتل الدين هبا؛ سواء أعلموا ذلك أم مل يعلموا .نقول هذا ،ألن كثريا من
ال ناس يعملون بوحي الشيطان ،وال يعلمون أنه من الشيطان؛ بل يظهر هلم كأنه فقه
صحيح ،أو فتح من هللا ،يف مسألة خمصوصة .وهذا ابب واسع من العلم ،ال ينفع
فيه إال النور.
 .3زعم االنتساب إىل أهل السنة واجلماعة:
إن األمة يف أصلها هي أمة اإلسالم ،وال ينبغي هلا أن تكون هلا نسبة إال إىل
ِّ ِّ
ني ِّم ْن قَـْب ُل َوِّيف َه َذا} [احلج:
{ه َو َمسَّا ُك ُم الْ ُم ْسلم َ
رهبا ونبيها .يقول هللا تعاىلُ :
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ِّ َّ ِّ
ين فَـَّرقُوا ِّدينَـ ُه ْم َوَكانُوا ِّشيَـ ًعا
 .]78وقد هنى هللا عن التفرقة ،فقال سبحانه{ :إ َّن الذ َ
ت ِّمْنـ ُه ْم ِّيف َش ْي ٍء} [األنعام .]159 :والتسمي بـ"السنة واجلماعة" ،ال يغطي
لَ ْس َ
على معصية التفريق .والشيطان ملا أراد شق عصا األمة ،فإنه جعل شطرا يتسمون
ابلسنة ،وشطرا يتسمون ابلشيعة؛ وكالمها تسميتان حمموداتن ،لو بقيتا على معنامها
اللغوي؛ ولكن هيهات!..
وأما ابن تيمية ،فهو بعيد عن التسنن ابملعىن األصلي؛ ألنه ال صلة له برسول
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،على ما شرع هللا؛ وإمنا له تنظري انطلق فيه من نصوص
الوحي ،لكنه جنح بعيدا عن احلق .وكذلك كل أهل الكالم ال ميكن أن يُع ّدوا أهل

سنة ،رغم ما يزعمونه ألنفسهم من ذلك .كل هذا ،ألهنم خرجوا عن الطريق املستقيم
يف التدين؛ واتبعوا ما تعطيه عقوهلم؛ فدخلت عليهم الظلمة ،وانقطعوا .لكننا عندما
ننفي التسنن عن كل من ذكرَن ،فإننا ال خنرجهم من اإلسالم؛ واملرتبة األوىل من
الدين -إن شاء هللا -اثبتة لكل من نطق ابلشهادة ،يُص ِّّدق هبا لسانُه قلبَه.
إن االنتساب إىل السلف ،أو دعوى التسنن ،قد صارا عبئا على املسلمني،
يثقالن كواهلهم ،وجيعالهنم حيرصان على نسبتيهما ،كحرصهم على نسبة اإلسالم
ذاهتا ،اليت ال تعدهلا نسبة .وقد صار الشيطان ينفخ يف أئمة املتسلفة واملتسننة،
ليجعلوا أتباعهم يوالون ويعادون إخواهنم يف الدين ،عصبيةً للفرقة والطائفة .وهذا
خمالف ألصول الدين اليت جتعل املسلمني إخوة .يقول هللا تعاىل{ :إَِّّمنَا الْ ُم ْؤِّمنُو َن
ِّ
َخو
إِّ ْخ َوةٌ} [احلجرات]10 :؛ ويقول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :الْ ُم ْسل ُم أ ُ
الْ ُم ْسلِّ ِّم؛ َال يَظْلِّ ُمهَُ ،وَال يُ ْسلِّ ُمهُ .314».فالواجب على أهل القبلة ،أن يؤاخي بعضهم
بعضا ،من دون النظر إىل نسبة أخرى؛ وإال فإهنم يكونون خمالفني للسنة حقا .فمن
 . 314أخرجه البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما.
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أراد أن يكون سنيا ،فلكن أخا لكل مسلم؛ ومن أراد أن يكون شيعيا ،فليشايع كل
مؤمن.
وابن تيمية ملا جاء ،وجد األمة يف غالبيتها ،بني شيعة وسنة؛ فزاد يف تفريقها،
ابختالقه ملذهب التسلف .ولو كان يعمل للدين ولألمة ،جلمع ومل يفرق .وقد زاد
أتباعه عليه ،أن جعلوا أقواله أقوال السلف؛ فصار هو "السلف" عندهم ،ال غريه.
مع العلم أن هللا مل يلزمنا ابتباع أحد من الناس على التعيني ،إال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم.
ومن أراد أن يعرف احلق ،يف هذه املسألة ،من غري زايدة أو نقصان ،فلينظر
أايم كان النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،بني ظهرانيهم.
إىل ما كان عليه الصحابة َ
فإهنم كانوا يؤمنون مبا أنزل هللا من غري تكلف فهم ،ويعملون مبا أمرهم ،من دون
توان؛ فكان كل واحد أيتيه من هللا ،ما قُسم له من النور والعلم ،جيده يف ابطنه؛
ويزداد معه يقينا أبنه على احلق املبني .فكان كل منهم يعمل فيما يتعلق مبعاملة هللا،
على مقتضى علمه ،من دون أن يُلزم غريه مبا يرى .وكان اختالف التنوع والثراء ،ال
يتعارض لديهم مع وحدة الصف ،ووحدة الكلمة .ولو كان الكالم يف العقائد ينفع؛
الشتغل به الصحابة رضي هللا عنهم ،وقد كان منهم األئمة الكبار يف العلم ابهلل!..
وإن تركهم للكالم ،يعين أهنم رضي هللا عنهم ،كانوا يُدركون أنه ليس من الدين.
غري أنه يف أزمنتنا املتأخرة ،ومع اعتياد الناس تلقني العقائد والتنشئة عليها،
فإهنم سريون كالمنا هدما للدين ،حبسب ما ترسخ لديهم .وحنن نرى أبعيننا ،كيف
أن من يزعم أنه من أهل السنة ،ال يُفرق بني العقيدة اإلسالمية املطلقة ،وبني ما هو
عليه من التقييد؛ حىت لكأن املسلمني املخالفني له فيما هو عليه ،ليسوا مسلمني!..
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يقع يف هذه الطامة ،وال يكاد يشعر أنه على الباطل! ..أي دين هذا ،الذي يعادي
أبناؤه بعضهم بعضا؟!..
سنبني فيما أيت
وحىت تذهب حرية أهل العقائد ،عند مساعهم لكالمنا ،فإننا ّ
من الكتاب إبذن هللا ،كيف كان توحيد الصحابة يف زماهنم؛ وكيف ميكن للمتأخرين
متابعة هنجهم القومي.
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الباب الثالث

الرد على بعض ما عند "أهل السنة"
وعند الشيعة
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السنة
عقائد "أهل السنة" ليست من ُّ
 .1عقائد "أهل السنة" كالمية:
إن عقائد األشعرية واملاتريدية ،الذين يعدون أنفسهم "أهل السنة واجلماعة"،
هي عقائد كالمية؛ انتهى إليها األشعري واملاتريدي ،يف نقدمها ألهل الكالم من
املعتزلة وغريهم ،لكن على هنجهم نفسه ،الذي هو االستدالل العقلي؛ وهذا بدعة
عندَن.
ولقد دخل اخللط على أهل الكالم (نعين األشاعرة واملاتريدية على
اخلصوص) ،من قياسهم العقائد على األحكام الفقهية ،اليت جيوز النظر فيها ابلعقل،
الستنباط ما مل يكن معلوما منها قبل النظر .ولقد وقعت األمة يف بدعة التنظري
للعقائد ،عند احنرافها عن الصراط املستقيم يف جمال العقائد ،والذي كان األساس فيه
االستمداد من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
ولقد قلنا سابقا ،إن موت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،قد أخذه جل
الفعل املعتاد.
املسلمني ،مبا تعطيه الطبيعة ،من انقطاع للميت عن فعله يف الدنياَ ،
نعين؛ فكما أنه ال يصح أن يُقال :إن امليت الفالين ،قد أكل أو شرب أو صنع بيده
كذا ...فإنه ال يُقال :تلقيت علمي عن امليت الفالين .وقد أغفل القائلون هبذا ،أن
حكم الشرع ،ليس من حكم العادة أو الطبيعة ،حىت يف مثل هذه املسائل .فإن كان
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،قد أثبت للميت استمرار عمله ،من ثالث ،كما
ٍ
ِّ
ات ِّْ
ص َدقَةٌ َج ِّ
اريَةٌ،
جاء يف حديث« :إِّذَا َم َ
اإلنْ َسا ُن انْـ َقطَ َع َع َملُهُ إَِّّال م ْن ثََالثَ ،
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ِِّّ
ِّ
صالِّ ٌح يَ ْدعُو لَهُ315».؛ وجرى هذا يف عموم الناس من
َوع ْل ٌم يـُْنـتَـ َف ُع بهَ ،وَولَ ٌد َ
املسلمني ،فإن هللا قد أثبت للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم استمرار تعليم األمة
ِّ
ِّ
ني َر ُس ًوال ِّمْنـ ُه ْم يـَْتـلُو َعلَْي ِّه ْم
{ه َو الَّذي بَـ َع َ
ث ِّيف ْاأل ُّميِّّ َ
وتزكيتها بعد موته ،بقوله تعاىلُ :
ِّ
ِّ
آايتِِّّه ويـَزّكِّ ِّيهم ويـعلِّّمهم الْ ِّكتَاب و ِّْ
ض َال ٍل ُمبِّ ٍ
ني ()2
ْمةَ َوإِّ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
احلك َ
َ َ
َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
ِّ
ِّ
ين ِّمْنـ ُه ْم لَ َّما يـَْل َح ُقوا هب ْم} [اجلمعة .]3 ،2 :هذا ،ألن اآلخرين الذين مل يكونوا
َو َ
آخ ِّر َ
بعد ،مل أيتوا إال بعد وفاته صلى هللا عليه وآله وسلم.
قد حلقوا يف اإلميان ابلصحابة ُ
ولكن عدم اعتبار الناس هلاتني اآليتني ،وعدم فهمهم هلما الفهم الصحيح ،جعلهم
ينقطعون عن املدد النبوي يف جمال العقائد خصوصا ،ظنا منهم أنه أصبح كمجال
الفقه االستنباطي ،حمال لنظر العقول واستخالص بسائط العقائد ومرّكباهتا .وهكذا
نشأ "الكالم" البدعي.

 .2علم التوحيد ،اسم ِّ
مضلل:
مل يكن الصحابة ،الذين هم أول من تلقى الدين عن النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،يعرفون شيئا امسه التوحيد ،كما مل يكونوا يعرفون شيئا امسه الفقه أو التصوف.
ولقد غلط الناس عندما ظنوا أن هذا االشرتاك يف غياب االصطالح زمن الصحابة،
سيجعل هذه العلوم متساوية من حيث صحتها ،وثبوت مسمياهتا من األصل.
ذلك ،ألن الفقه الذي هو علم األحكام ،له سند من الكتاب ومن السنة العملية
للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وألن التصوف له أصل من الكتاب (التزكية) ومن
السنة العملية للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،اليت كان الصحابة جيدون مثراهتا يف
قلوهبم؛ أما علم التوحيد ،فلم يكن له ذكر ،إال يف مقابل أقوال الشرك عن الكتابيني
 . 315أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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خصوصا ،ممن كانوا يقولون ابلتثليث وابلبنوة هلل؛ تعاىل هللا! ..نعين أن عقائد
الصحابة كانت تقوم على ما ورد يف حمكم القرآن ،الذي يشار إليه بـ"إميان العجائز"؛
نقصد أن هذا كان بدايتهم .خبالف أهل الكالم ،الذين راحوا يتأولون املتشابه ،مع
َّ ِّ
ِّ
ِِّّ
ين ِّيف قُـلُوهب ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِّعُو َن َما تَ َشابَهَ مْنهُ
هني هللا هنى عنه يف قوله سبحانه{ :فَأ ََّما الذ َ
ابْتِّغَاءَ الْ ِّفْتـنَ ِّة َوابْتِّغَاءَ َأتْ ِّويلِّ ِّه} [آل عمران .]7 :وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن
"الكالم" بدعة ضاللية ،ال ُميكن أن تُنسب إىل السنة حبال!..
قد يستشعر القارئ من كالمنا سابقا أن اعتقاد ما جاء يف حمكم القرآن ،كان
بداية الصحابة ،فيتساءل :فكيف كان الصحابة يرتقون فيما صار يسمى التوحيد
اصطالحا؟ ..فنقول :ال بد أن معرفة هللا ،خيتلف فيها الناس من كوهنا علما ،كما
خيتلفون يف سائر العلوم؛ وإن كنا ال نقول ابشرتاك مجيع العلوم يف املأْ َخذ .وملا قال
َ
ِّ ِّ ِّ
يم} [يوسف ،]76 :فإنه سبحانه كان يقصد من
{وفَـ ْو َق ُك ِّّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
هللا تعاىلَ :
العلم به سبحانه .نقول هذا ،ألن العلم ابهلل هو أصل العلوم كلها ،وإن كان
العلمَ ،
الناس ال يعلمون ذلك .لكن العلماء ابهلل وحدهم ،يعلمون ما نقول ،ويعلمون
مستنده .وما ذكرَن هذا هنا لنفتح اببه ،وإمنا لسد ابب الشبهات عن عقول من
يطلع على كالمنا.
ولقد قلنا إن تسمية "الكالم" بـ"علم التوحيد" تسمية مضللة ،ألن الكالم
ليس طريقا إىل التوحيد مبعناه الشرعي .وكل التوحيد الذي يتكلم عنه املتكلمون،
فإنه ال خيلو من شرك .ولعلنا سنعرض لبعض األدلة على هذا القول ،فيما أيت إن
شاء هللا.
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وح ىت نعلم كيف كانت عقائد "السلف" ،فإننا نورد هنا كالما لإلمام الرابين
أُحد الرفاعي رضي هللا عنه يف كتابه "الِبهان املؤيد" ،يقول فيه:316
[وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة ،ألن
ذلك من أصول الكفر؛ قال تعاىل{:فَأ ََّما الَّ ِّذين ِّيف قُـلُ ِّ
شابَ َه
وهبِّ ْم َزيْ ٌغ فَـيَـتَّبِّعُو َن َما تَ َ
َ
ِّم ْنهُ ابْتِّغَ ِّ ِّ ِّ
اء َأت ِّْويلِّ ِّه} [آل عمران .]7 :والواجب عليكم وعلى كل
اء الْف ْتـنَة َوابْتغَ َ
َ
مكلف يف املتشابه ،اإلميان أبنه من عند هللا ،أنزله على عبده سيدان رسول هللا.
وما كلفنا سبحانه وتعاىل تفصيل علم أتويله ،قال جلت عظمتهَ {:وَما يَـ ْعلَ ُم َأت ِّْويلَهُ
اّلِل و َّ ِّ
ِّ
آمنَّا بِّ ِّه ُكلٌّ ِّم ْن ِّع ْن ِّد َربِّنَا} [آل عمران.]7 :
الراس ُخو َن ِّيف الْعل ِّْم يَـ ُقولُو َن َ
إَِّّال َُّ َ
فسبيل املتقني من السلف ،تنزيه هللا تعاىل عما دل عليه ظاهره وتفويض معناه

املراد منه ،إىل احلق تعاىل وتقدس؛ وهبذا سالمة الدين .سئل بعض العارفني عن
اخلالق تقدست أمساؤه فقال للسائل" :إن سألت عن ذاته ،فليس كمثله شيء؛
وإن سألت عن صفاته ،فهو أح ٌد صم ٌد ،مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفؤاً أحد؛
اّلِلُ الَّ ِّذي َال إِّلَهَ إَِّّال ُه َو َع ِّاملُ الْغَْي ِّ
ب َو َّ
وإن سألت عن امسه فـ { ُه َو َّ
ادةِّ ُه َو
الش َه َ
الر ْمحن َّ ِّ
يم} [احلشر ]22 :وإن سألت عن فعله فـ { ُك َّل يَـ ْوم ُه َو ِّيف َشأْن}
َّ َ ُ
الرح ُ
[الرمحن ."]29 :وقد مجع إمامنا الشافعي ،رضي هللا عنه ،مجيع ما قيل يف
التوحيد بقوله" :من انتهض ملعرفة مدبره ،فانتهى إىل موجود ينتهي إليه فكره،
فهو مشبه؛ وإن اطمأن إىل العدم الصرف ،فهو معطل؛ وإن اطمأن ملوجود،
واعرتف ابلعجز عن إدراكه ،فهو ِّ
موحد".

 . 316الِبهان املؤيد ص.20-19 :
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أي سادة :نزهوا هللا عن مسات احملدثني ،وصفات املخلوقني؛ وطهروا
عقائدكم من تفسري معىن االستواء يف حقه تعاىل ابالستقرار ،كاستواء األجسام
على األجسام ،املستلزم للحلول تعاىل هللا عن ذلك .وإايكم والقول ابلفوقية
والسفلية ،واملكان واليد والعني ابجلارحة ،والنزول ابإلتيان واالنتقال؛ فإن كل ما
جاء يف الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ما ذُكر ،فقد جاء يف الكتاب والسنة

مثله مما يؤيد املقصود .فما بقي إال ما قاله صلحاء السلف وهو اإلميان بظاهر

كل ذلك ،ورد علم املراد إىل هللا ورسوله؛ مع تنزيه الباري تعاىل عن الكيف
ومسات احلدوث؛ وعلى ذلك درج األئمة .وكل ما وصف هللا به نفسه يف كتابه،
فتفسريه قراءته والسكوت عنه؛ ليس ألحد أن يفسره ،إال هللا تعاىل ورسوله.
ولكم محل املتشابه على ما يوافق أصل احملكم ،ألنه أصل الكتاب؛ واملتشابه ،ال
يعارض احملكم.
الر ْمحَ ُن
سأل رجل اإلمام مالكاً بن أنس ،رضي هللا عنه ،عن قوله تعاىلَّ {:
َعلَى ال َْع ْر ِّ
استَـ َوى} [طه .]5 :فقال" :االستواء غري جمهول ،والكيف غري
ش ْ
معقول ،واإلميان به واجب ،والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إال مبتدعاً" .وأمر به
أن خيرج .وقال إمامنا الشافعي رضي هللا عنه ملا سئل عن ذلك" :آمنت بال
تشبيه ،وصدقت بال متثيل ،واهتمت نفسي يف اإلدراك ،وأمسكت عن اخلوض
فيه كل اإلمساك" .وقال اإلمام أبو حنيفة رضي هللا عنه" :من قال :ال أعرف
هللا ،أيف السماء هو ،أم يف األرض؟ فقد كفر؛ ألن هذا القول يوهم أن للحق
مكاانً .ومن توهم أن للحق مكاانً ،فهو مشبه" .وسئل اإلمام أمحد ،رضي هللا
عنه ،عن االستواء ،فقال" :استوى كما أخرب ،ال كما خيطر للبشر" .وقال اإلمام
ابن اإلمام ،جعفر الصادق عليه السالم" :من زعم أن هللا يف شيء ،أو من
شيء ،أو على شيء ،فقد أشرك؛ إذ لو كان على شيء ،لكان حمموالً؛ ولو كان
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يف شيء ،لكان حمصوراً؛ ولو كان من شيء ،لكان حمداثً"] .انتهى كالم الرفاعي
رضي هللا عنه.

فهذا الذي ذكره اإلمام الرفاعي ،وأجاد يف مجع أقوال األئمة فيه ،هو ما كان
عليه الصحابة والتابعون ،وأهل احلق ،من كل زمان ،إىل يومنا هذا ،وإىل قيام
الساعة .وله رضي هللا عنه حكمة بليغة ،يف إيراد أقوال أئمة الفقه اخلمسة :مالك،
والشافعي ،وأيب حنيفة ،وأُحد ،وجعفر الصادق ،رضي هللا عنهم مجيعا .وذلك ألن
األذهان قد اعتادت قرن املذاهب الفقهية ابملذاهب العقدية؛ وكأن هذه من تلك؛
أو كأن هذه تشبه يف األصل تلك .وهو خالف احلق ،كما بيّنا ،وكما سنفصل فيما

بعد .ومن اقرتان املذاهب الفقهية ابملذاهب العقدية يف األذهان ،صار يُسأل املرء من
املقلّدة عن مذهبه يف الفقه ،وعن عقيدته .فإن افرتضنا أن أحدا أجاب فيما يتعلق
ابلعقيدة ،أَن على اعتقاد حمكم القرآن واإلميان مبتشاهبه على مراد هللا فيه ،فإن هذا
يصدق عليه ،بسبب نشوء الناس
الرد يف الغالب لن يُقبل منه؛ بل إنه يف الغالب لن ُ
يف بلداهنم على عقائد خمصوصة يتشربوهنا منذ الصغر ،وقلما يتحولون عنها يف
الكِب .وإن هم حتولوا ،فإن غالب حتوهلم يكون عن نظر.
وبسبب االلتباس املذكور ،واخللط بني املذاهب الفقهية والعقدية ،فإنه قد
صار الغالب على املقلدين ملالك والشافعي يف الفقه ،أن يكونوا أشاعرة؛ وصار
الغالب على املقلدين يف الفقه أليب حنيفة ،أن يكونوا ماتريدية؛ وصار الغالب على
مقلدي جعفر الصادق عليه السالم يف الفقه ،شيعة .وأما أغلب املقلدين لفقه أُحد
بن حنبل ،فقد أخذهم بن تيمية إىل ما يسميه زورا "عقيدة السلف" ،اليت ال ختتلف
عن سائر العقائد الكالمية ،يف اعتمادها النظر ،إال يف كوهنا متيل إىل التجسيم
والقول ابجلهة ،مع سوء األدب مع هللا ورسوله.
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وأما الصوفية ،فهم ينقسمون إىل قسمني:
 عوام الصوفية (أو املتصوفة) :فهؤالء يكونون على العقائد اليت نشأوا عليها ،أواليت انتقلوا إليها ابعتماد التغليب يف القول أبحقيتها .ويكون تصوفهم ،يناسب يف
الغالب مرتبيت اإلميان واإلحسان .وقد عُرف بعض الصوفية ،بعقائد خمصوصة ،إما
بسبب النشأة كما ذكرَن؛ وإما بسبب كوهنم كانوا ُخياطبون الناس مبا يعلمون ،وال
يريدون هلم فتنة .ومن هؤالء من األشاعرة :أبو حامد الغزايل ،والقشريي ،وعبد
الوهاب الشعراين ،وغريهم ...هذا ،مع أن الصويف يف احلقيقة ،ال تكون عقيدته

جامدة؛ وإمنا تكون على حسب معرفته بربه؛ وهي (أي املعرفة) قابلة للزايدة أبدا.
 خواص الصوفية :فهؤالء يكونون على عقيدة الصحابة العامة ،اليت ذكرَنهاسابقا ،واليت أوضحها الرفاعي رضي هللا عنه ،يف أنصع ما تكون .مث يعرفون هللا
تعرف هلم سبحانه؛ فيكونون على عقيدة
مبعاملته على قدم الصدق واإلخالص ،مبا ي ّ
كشفية شهودية متطورة ،ال هناية هلا .وهذه ،هي العقيدة السنيّة احملمدية عندَن حقا.
مع التأكيد أن ال أحد من هؤالء األئمة يُداين ،ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وآله

وسلم ،يف معرفته بربه .وليسوا مجيعا ،إال قطرة من حبره! ..ولقد قلنا إن هذه العقيدة
الكشفية الشهودية الذوقية ،ال هناية هلا؛ ألن هللا ال هناية له سبحانه ،وال حد؛ حىت
نقول إن املعرفة تنتهي عنده .وإن هذه املعرفة تبقى يف زايدة ،كما يشاء هللا ويريد،
دنيا وآخرة ،إىل أبد اآلبدين ودهر الداهرين .ويف هذا املعىن يؤخذ قول هللا تعاىل ،من
اَّللِّ َما َملْ يَ ُكونُوا َْحيتَ ِّسبُو َن} [الزمر .]47 :ومن األئمة
{وبَ َدا َهلُْم ِّم َن َّ
ابب اإلشارةَ :
من أهل التحقيق :الشيخ األكِب حممد بن العريب احلامتي قُ ِّّدس سره ،وأمثال اإلمام
الرفاعي ،والشاذيل ،واجليالين ،والدسوقي ،رضي هللا عن مجيعهم.
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وإذا عرفت ما ذكرَنه ،فإنك ستعرف الوجه الذي منه أنكر أصحاب العقائد
الكالمية ،واليت نرى حنن أن األشعرية واملاتريدية منها ،على أهل هللا ،الذين أيخذون
علمهم عن هللا .وستعلم مع هذاِّ ،مل ال يرد أهل هللا يف الغالب ،على املنكرين عليهم.
نعين أهنم رضي هللا عنهم خيتلفون عن غريهم من حيث املأخذ؛ وهم حىت يردوا،
َ
ينبغي عليهم أن يدلوا السامع على مأخذهم ،كما فعل أبو يزيد البسطامي رضي هللا
عنه عند قوله" :أخذمت علمكم ميتا عن ميت ،وأخذَن علمنا عن احلي الذي ال
ميوت" .وهذا ،ال يُسلّم به املنكر بسهولة ،لغلبة النظر العقلي عليه ،والذي يكون قد
ُد ِّّرب عليه من قِّبل معلميه .ومن جهة أخرى ،فإن أهل هللا يتأدبون مع العوام (ومن
مجلتهم كبار النّظّار) ،وال يريدون أن ينتقدوهم فيما هم عليه .فإن خطر يف ذهنك،
فلم ال يفعلون ،من ابب النصيحة ،والنصيحة واجبة شرعا عليهم كما هي واجبة
َ
على غريهم؟ ..فإننا نقول :إهنم رضي هللا عنه ال يفعلون ذلك ،ألسباب منها:

قروهنا من هذا الوجه،
 -1هم يرون احلق الذي يف كل عقيدة ،من جهة احلقائق ،فيُ ّ
وإن كانت ابطال من وجهها الظاهر.
 -2هم ُحيجمون عن انتقاد أصحاب العقائد الكالمية ،عندما يعلمون من خماطبهم،
أنه لن ينتفع من كالمهم .وعلمهم هذا ،يكون كشفا ،ال بتغليب الظن .وحىت تعلم
ما نقول ،فاعلم أن الكشف الذي نتكلم عنه هنا ،هو روح الفراسة ،اليت جاء فيها
ِّ
اسةَ الْم ْؤِّم ِّن ،فَِّإنَّهُ يـَْنظُر بِّنُ ِّ
اَّللِّ! ُمثَّ قَـَرأَ
ور َّ
قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :اتـَّ ُقوا فَر َ ُ
ُ
ِّ
ٍ ِّ ِِّّ
ني} [احلجر317».]75 :؛ وإن كانت الفراسة اثبتة
{إِّ َّن ِّيف َذل َ
ك َآل َايت ل ْل ُمتَـ َو ّمس َ
للمؤمنني ،فهي اثبتة ابألولوية ،على الكمال ،ألكمل املؤمنني!..
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 .3هم يتأدبون مع هللا تعاىل ،من جهة الباطن ،يف اإلبقاء على االختالف يف األمة،
إىل أن أيذن هللا يف رفعه .لذلك ،فإنك جتدهم ال حيرصون على جعل من يستمع
إليهم يتبع عقيدة الصحابة (السلف حقا) ،إال إن كان من تالميذهم خصوصا،
فيكون عدم نُصحه يف هذا الباب خيانة منهم له .أما االختالف العام ،فإهنم
ِّ ِّ
ك
ني ( )118إَِّّال َم ْن َرِّح َم َربُّ َ
{وَال يـََزالُو َن خمُْتَلف َ
يُسلّمون فيه هلل القائل سبحانهَ :
ِّ ِّ
ك َخلَ َق ُه ْم} [هود.]119 ،118 :
َول َذل َ
السنية ،هي عقيدة الصحابة عينها ،وهي
هلذا كله ،فإننا نقول :إن العقيدة ُّ
غري ما هم عليه "أهل السنة" و"املتسلفة" و"الشيعة" اليوم مجيعا .ولكن هذا ال يعين
أننا نك ّفر غالبية املسلمني ،عياذا ابهلل! ..إمنا يعين أننا نراهم خمالفني للحق يف بعض
وسنبني يف الفصول اآلتية ،ما يؤكد ما نذهب إليه ،إن
ما يعتقدون .هذا فحسب!ّ ..
شاء هللا تعاىل.
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الرد على بعض ما عند األشاعرة
سنأخذ من متون األشاعرة املعتمدة" ،منت أم الِباهني" ،لإلمام حممد بن
يوسف السنوسي ،لنتفحصه شيئا فشيئا ،ونعلق عليه مبا يناسب ،مما أطلعنا هللا عليه
كشفا.
ِّ
ِّ
ْسام:
الع ْق َّ
يقول السنوسي رُحه هللا[ :ا ْعلَ ْم أ َّن ا ْحلُ ْك َم َ
لي يَـ ْن َحص ُر ِّيف ثَالَثَة أَق َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال ُْو ُج ِّ
ص َّوُر ِّيف ال َْع ْق ِّل َع َد ُمهُ.
بَ :ماال يـُتَ َ
وبَ ،واال ْست َحالَةَ ،واجلََو ِّاز .فَال َْواج ُ
ِّ
ودهُ .واجلائِّز :ما ي ِّ
ص ُّح ِّيف ال َْع ْق ِّل ُو ُجو ُدهُ
يلَ :ماالَ يُـتَ َ
ص َّوُر ِّيف ال َْع ْق ِّل ُو ُج ُ َ َ ُ َ َ
َواملُ ْستَح ُ
َو َع َد ُمهُ:318].
تأمل ،وهو :هل
وهذا مما ال ُخيالَف؛ لكن يبقى هناك سؤال مهم ،ينبغي أن يُ َّ

العقل احلاكم ابلوجوب ،أو ابالستحالة ،أو ابجلواز ،هو واجب ،أم مستحيل ،أم
جائز؟ فالقول بوجوبه ،ال يستقيم ،من كون العقل قد يوجد وقد ال يوجد؛ كما قد
يكون كامال أو َنقصا يف حال وجوده .وانعدام العقل ،حبسب املعتاد غري خفي عند
ما ال عقل له ،من مجاد ونبات وحيوان ،وإنسان ذي عاهة أصلية أو عرضية .وقد
يغيب العقل مع وجوده ،كما هو حال اجملنون والسكران ،ومن يف حكمهما.
وكذلك ،ال يستقيم القول ابالستحالة ،ألنه ينقض تعلق العقل مبعلوم من املعلومات
أصال؛ فيبقى القول جبوازه .وما كان جائزا بذاته ،فإن صفاته وأفعاله ،جائزة أيضا.
ومن هنا جتوز عليه اإلصابة يف أمر من األمور ،وجيوز عليه اخلطأ .واحلكم على
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صوابه أو خطإه ،ال ينبغي أن يكون من نفسه ،أو من جائز مثله ،ألنه سيؤدي إىل
التسلسل الذي ُحييله العقل نفسه .فبقي أن احلاكم عليه ،هو الواجب بذاته ،الذي

هو هللا ،وحده ،ال شريك له .وال يكون احلكم اإلهلي ،إال ابلوحي التشريعي ،الذي
جاء به النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ أو ابلوحي التعريفي (التعليمي) الذي هو
الكشف ،الذي يؤيد هللا به أولياءه ،فيغنيهم عن فعل عقوهلم (الفكر) ،أو يصوهبا إن
هي أخطأت الطريق.
مث يقول[ :وَِّجيب َعلَى ُك ِّل ُم َكلَّف َش ْر ًعا ،أ ْن يَـ ْع ِّر َ ِّ
ب ِّيف َح ِّق َم ْوالَ َان
ف َما َجي ُ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ك ِّيف َح ِّق
ب َعلَْي ِّه أَ ْن يَـ ْع ِّر َ
ف مثْ َل ذل َ
َج َّل َو َع َّزَ ،وَما يَ ْستَ ِّحي ُلَ ،وَما َجيُ ُ
وزَ .وَك َذا َجي ُ
السالَ ُم:319].
الر ُس ِّل َعلَْي ِّه ُم َّ
الصالَةُ و َّ
ُّ
املكلف هو كل من له عقل متييزي؛ والقول بوجوب املعرفة العقلية على كل
مكلف ،ال يصح؛ وهو خمالف ألصل الدين .وإمنا الواجب على كل مكلف تصديق
هللا فيما أخِب عنه ،وتصديق رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم؛ وإن مل يُدرك معناه من
كل وجه .مث إن املعرفة العقلية ،ابلرتتيب الذي هو عند أهل الكالم ،ليست يف
متناول كل العقول؛ فكيف يكلف هللا كل عباده ،مبا خيرج عن طاقة جلهم؛ وهو
القائل سبحانهِّ َ :
اَّللُ نـَ ْف ًسا إَِّّال ُو ْس َع َها} [البقرة.]286 :
ف َّ
{ال يُ َكلّ ُ
أما القائلون أبن املعرفة العقلية ،واجب على الكفاية ،ال على التعيني؛ فيقولون
هذا من أجل اخلروج من املأزق الذي ذكرَنه؛ وهو قد أوقعهم يف مأزق آخر .ذلك
ألن كل عبد ،هو معامل لربه؛ وكل معامل لربه ،فهو يعامله على قدر معرفته به
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سبحانه .نعين هبذا ،أن املعرفة ،ال يصح أن ينوب فيها شخص عن شخص .وملا
سأل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم اجلارية عن رهبا ،مل يسأل إمامها يف
السلَمي ،رضي هللا عنه ،أنه
العقيدة ،وإمنا سأهلا هي ذاهتا .فعن معاوية بن احلكم ُّ
اريةٌ ،تَـرعى َغنَما ِّيل قِّبل أُح ٍد و ْ ِّ ِّ
ِّ
ات يـَ ْوٍم ،فَِّإ َذا
قالَ « :وَكانَ ْ
ت َذ َ
اجلََّوانيَّة ،فَاطَّلَ ْع ُ
ََ ُ َ
ت ِّيل َج َ ْ َ ً
ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ف َك َما َأيْ َس ُفو َن؛ لَ ِّك ِّّين
آس ُ
ب بِّ َشاة م ْن َغنَم َها؛ َوأ َََن َر ُج ٌل م ْن بَِّين َ
آد َمَ ،
يب قَ ْد َذ َه َ
ال ّذ ُ
ِّ
ول َِّّ
تَ :اي
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم فَـ َعظَّ َم َذل َ
ك َعلَ َّي .قُـ ْل ُ
ص َّكةً ،فَأَتَـْي ُ
اَّلل َ
ص َك ْكتُـ َها َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
تِّ :يف
ال :ائْت ِّين هبَا .فَأَتَـْيـتُهُ هبَا ،فَـ َق َ
اَّلل ،أَفَ َال أ ُْعت ُق َها؟ قَ َ
َر ُس َ
ال َهلَا :أَيْ َن َّ
ول َّ
اَّللُ؟ قَالَ ْ
ال :أ َْعتِّ ْق َها ،فَِّإ َّهنَا ُم ْؤِّمنَةٌ.320».
اَّللِّ .قَ َ
ت َر ُس ُ
الس َم ِّاء! قَ َ
ول َّ
َّ
الَ :م ْن أ َََن؟ قَالَ ْ
ت :أَنْ َ
وليالحظ القارئ ،أن هذه اجلارية ،ما كلّفها رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،أن

تعلم ما جيب وما يستحيل وما جيوز؛ وإمنا أثبت هلا اإلميان ،أبدن ما يثبت به ،وهو
معىن ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،املشرتك.
ومثل هذا يقال ،فيما يتعلق ابلرسل؛ نعين أن الرسل ينبغي التصديق هبم ،ال
معرفتهم ابلعقل؛ ألن العقل جيهل الرسالة من حيث هي تبليغ عن هللا من جهة
كيفيتها .وليس للعقل من حكم هنا ،إال فيما هو من قبيل القرائن الدالة على
صدقهم ،فيما ال يستحيل عنده .ومن حصل له هذا النظر العقلي ،ال ميكن أن يزعم
لنفسه أنه صار يعلم الرسل والرساالت.
مث يقول[ :فِّم َّما َِّجيب لِّمو ِّال َان ج َّل و َع َّز ِّع ْشرو َن ِّ
ود،
ص َفةًَ ،و ِّه َي :ال ُْو ُج ُ
ُ َْ
َ َ
َ
ُ
ِّ ِّ
وال ِّْق َدم ،والبـ َقاء ،و ُخمَالََفتُ َه تَـع َاىل لِّل ِّ ِّ ِّ
َي الَ يَـ ْفتَ ِّق ُر إِّ َىل
َ
َ
ْح َوادثَ ،وقيَ ُامةُ تَـ َع َاىل بِّنَـ ْفسه :أ ْ
َ ُ َ َ ُ َ
صص؛ والْو ْح َدانِّيَّةُ :أَي الَ َاثِّين لَهُ ِّيف َذاتِِّّه ،والَ ِّيف ِّ
َحمَل ،والَ ُخم ِّ
ص َفاتِِّّهَ ،والَ ِّيف
ْ
َ
َ
َ َ
َ
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أَفْـعالِّ ِّه .فَ ِّ
ت ِّ
هذ ِّه ِّس ُّ
سةُ بَـ ْع َد َها
ص َفات :اْألُو َىل نَـ ْف ِّسيَّةٌَ ،و ِّه َي :ال َْو ُج ُ
َ
ود؛ َواخلَ ْم َ
321
َسلْبيَّةٌ: ].
يبني الصفات هل هي معان قدمية ،قائمة ابلذات ،أم ال .فإن
كان ينبغي أن ّ
كانت قدمية ،فإهنا تكون واجبة بوجوب الذات .وأما ما هو منها مستحيل (حمال)،
فإنه يعود إىل العدم ،ال إىل الوجود؛ وما جيوز ،فإنه يعود إىل اإلمكان ،من قَبوله
للوجهني .ومن هذا الوجه ،فكيف يكون العدم واإلمكان ،صفة للوجود
الواجب؟!..
أما حصره للصفات الواجبة يف حق هللا تعاىل يف عشرين صفة ،فهو أمر ينبغي
أن يكون توقيفيا ،يُعلم من كالم هللا ،أو من كالم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
وليس األمر هينا ،حىت نقبله ابلتسليم .وحنن ال جند هذا العدد يف القرآن وال يف
السنة .هذا من حيث العدد فحسب .وأما من جهة الصفات عينها ،فنقول :هو
ابتدأ الصفات بصفة "الوجود"؛ وهذا اللفظ مل يرد يف كتاب وال سنة ،وإمنا هو من
وضع الفالسفة واملتكلمني .ولعل ذكرهم للوجود يف أول األمر ،هو للخروج من دائرة
صل معرفة مع وجود النقيضني .واملعىن
اإلمكان اليت تقبل النقيضني .والعقل ،ال ُحي ّ
{اَّللُ َال إِّلَ َه إَِّّال ُه َو}
الذي يُطابق جزئيا الوجود ،من كالم هللا ،هو مثل قوله تعاىلَّ :
اَّللُ} [حممد .]19 :وهو أوسع يف الداللة ،من جمرد
{ال إِّلَ َه إَِّّال َّ
[البقرة ،]255 :أوَ :
"الوجود" ،كما أشرَن .وذلك ألن ال إله إال هللا ،فيها نفي وإثبات؛ والنفي عدم،
واإلثبات وجود .فالذات توصف ابلعدم والوجود ،والعقل ،ال ينضبط له هذا؛ فيفر
إىل الوجود وحده ،ليؤسس عليه معرفته .ومن هنا يبدأ االحنراف.
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و"القدم" ،أيضا من وضع الفالسفة واملتكلمني ،ألنه مل يرد به كتاب وال سنة.
واللفظ األوفق للداللة على املعىن املراد ،هو "األول"؛ ألن األولية ،هي القدم عينه،
املراد ألهل الكالم .واختيارهم لـ"القدم" ،هو من ضعف عقوهلم ،وخوفها من سبق
الوجود ابلعدم .وهذا توهم ،يكفي يف رفعه ،ثبوت صفة الوجود ،وقد ثبتت .أما
األولية ،فهي صفة ابلنسبة إىل اخللق ،الذين تكون مرتبتهم (صفتهم) "الثاين"؛ وإن مل
يُذكر ابللفظ .والثاين ،ليس هو "اآلخر" ،ألن اآلخر للحق أيضا ،ابعتبار النسبة إىل
اخللق .ومعىن "اآلخر" ،هو ما قصده املصنف ،بصفة البقاء؛ ألن البقاء ليس هذا
الذي يعنيه؛ وإمنا البقاء صفة مالزمة للفناء ،ومكملة له يف املعقولية .وهو عندما
ذكر البقاء ،من غري ذكر الفناء ،علمنا أنه يريد "اآلخر".
و"خمالفته للحوادث" ،هذه معرفة معلقة ،تقتضي معرفة "احلوادث"،
واستخالص املخالف منها ،للوقوع على صفة هللا ،كما يف زعمه .يف حني أن
احلوادث معلق وجودها مبوجدها الذي هو هللا .فظهر انعكاس النسق املعريف ،يف
هذه املقولة .وهي تدخل يف دائرة معرفة السلوب؛ والسلب عدم ،ال يفيد معرفة على
التحقيق .وكما ضل املصنف يف البداية ،عن العدم ،الذي يف "ال إله إال هللا"،
فكذلك ضل هنا ،عن الوجوب الذي للحوادث؛ وهو الذي مساه بعضهم ،الواجب
بغريه .والغريية ،ال تكون إال من الصفات ،ال من مرتبة الذات؛ ألن الذات ال غري
اَّللُ َوَملْ يَ ُك ْن َش ْيءٌ َغ ْ ُريهُ» .322مث ماذا سيقول
معها ،كما دل حديثَ « :كا َن َّ
ٍ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ
استَ َمعُوهُ َوُه ْم
{ما َأيْت ِّيه ْم م ْن ذ ْك ٍر م ْن َرّهب ْم ُْحم َدث إَِّّال ْ
املصنف يف قول هللا تعاىلَ :
يـَْل َعبُو َن} [األنبياء .]2 :فبأي وجه يتعلق احلدوث ابلقرآن ،وهو "قدمي"؟ ..وما
وجه ،ذكر احملداثت يف القرآن ،وهو كالم هللا "القدمي"؟..

 . 322أخرجه البخاري عن عمران بن حصني.
410

و"قيامه بنفسه" :كالم ركيك ،وحتصيل حاصل؛ أما القيومية ،فتُذكر عند
تعريف احلوادث ،اليت هي مفتقرة للقيام ابحلق .ووصفه سبحانه أبنه ال حيتاج إىل
حمل ،هو من املعرفة املعلّقة؛ نعين أهنا منوطة ابحلوادث؛ وهللا غين أن ترتبط معرفته
ابحلوادث؛ إال من جهة االستدالل العقلي ،كما هو احلال هنا .وهذا ،ال يُعد معرفة
عند العارفني من أهل هللا.
وأما "الوحدانية" ،اليت فسرها ،بكونه تعاىل ال اثين له ،من حيث الذات
والصفات واألفعال ،فهي األحدية حقيقة .وهذه املرتبة ،ال يتعلق هبا علم خملوق
أبدا .وأما الواحدية ،فلها االشرتاك بني احلق واخللق؛ ولو بنسبة من النسب .فأما من
يثين الوجوب ،من جهة وجوده؛ ومن حيث الصفات ،فإن
حيث الذات ،فاإلمكان ّ
صفات اخللق ،تثين صفات احلق من جهة املرتبة والنسبة؛ ومن حيث األفعال ،فإن
أفعال اخللق ،تثين أفعال احلق ،من جهة املرتبة والنسبة أيضا .وقد عنينا بتثنية
الصفات ،كون العبد حيا عليما قادرا مريدا ،إىل غري ذلك ...وعنينا بتثنية األفعال،
كون العبد خالقا رازقا حمييا مميتا ،إىل غري ذلك ...وهذه النسب كلها ُمثبتة ابلقرآن
والسنة ،وإن كان العقل ،ال يتمكن من معرفتها على حقيقتها ،عند الكالم يف معرفة
هللا .من ذلك قول هللا تعاىل{ :ومن أَحياها فَ َكأََّمنَا أَحيا النَّاس َِّ
مج ًيعا} [املائدة:
ََ ْ َْ َ
َْ
َ
 .]32نعين من كل هذا ،أن الوحدانية اليت يذكرها املصنف ،هي معىن جمرد يف
الذهن ،وال يُتع ّقل إال إذا أخذ األمر ُمقتطَعا وجزئيا .وهذا ،ال ميكن أن يكون معرفة،
ابملعىن التام؛ ألنه كم من معارف بسيطة ،تُنقض عند الرتكيب ،أو عند النظرة
الشمولية إىل املسألة.
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وقوله :فَ ِّ
ت ِّص َف ٍ
ات ؛ فإنه ال مستند هلذا العدد من الوحي؛ ولو أردَن أن
هذ ِّه ِّس ُّ
أنت بصفات أخرى "واجبة" (يريد أن يقول ذاتية) ،لفعلنا .ومن ذلك :العظمة،
ِّ
ود؛ َواخلَ ْم َسةُ
والكِبايء ،والغىن ..،ويقصد ابلنفسية ،الذاتية كما قلناَ ،وه َي :الْ ُو ُج ُ
بـَ ْع َد َها َس ْلبيَّةٌ؛ والسلب ال يُنتج معرفة .فدل هذا ،على أن الذات ال تتعلق هبا املعرفة
العقلية أبدا .ومن هذا الباب ،قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم « :الَ تـُ َف ِّّك ُروا ِّيف
هللاَِّ ،وتَـ َف َّك ُروا ِّيف َخ ْل ِّق هللاِّ.323» ...
وأما الرسل عليهم السالم ،فال ينبغي أن يُعلم منهم إال كوهنم رسل من عند
هللا ،ال غري ذلك؛ ألن صفاهتم األخرى ُمياثلون فيها كل البشر .وهذا هو ما يدل
ِّ
ِّ
يل} [الكهف .]110 :فهو
وحى إِّ ََّ
عليه قول هللا تعاىل{ :قُ ْل إَّمنَا أ َََن بَ َشٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
صلى هللا عليه وآله وسلم ،يفارق البشر من حيث كونه يوحى إليه ،فحسب .وهذا
أمر ال يُعلم إال إمياَن أو كشفا؛ ألنه ممتنع اليوم من حيث الذوق عن مجيع الناس.
ص َفات ،تُس َّمى ص َف ِّ
مث يقولُ [ :مثَّ َِّجيب لَهُ تَـع َاىل س ْبع ِّ
ات املََع ِّاينَ ،و ِّه َي:
َ َ ُ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع ال َْواجبَات،
ْم املُتَـ َعل ُق جبَ ِّم ِّ
ادةُ :املُتَـ َع ِّل َقان جبَ ِّم ِّ
الْ ُق ْد َرةَُ ،واْ ِّإلر َ
يع املُْمكنَات؛ َوالْعل ُ
ت؛ واحلياةُ ،و ِّهي الَ تتـعلَّق بِّ ْش ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
البص ُر
يءَ .و َّ
ََ ُ
الس ْم ُع َو َ
َواجلَائ َزاتَ ،واملُ ْستَحيالَ َ ََ َ َ
الذي لَْي ِّ
المَّ :
ص ْوتَ ،ويَـتَـ َعلَّ ُق ِّمبَا
املُتَـ َعلِّ َقان ِّجبَ ِّم ِّ
س حبَ ْرفَ ،والَ َ
يع املَْو ُجو َداتَ .والْ َك ُ
َ
يـتَـعلَّ ُق بِّ ِّه ال ِّْعلْم ِّمن املُتَـعلَّ َق ِّ
ات:324].
ُ َ َ
ََ
قوله ،إن احلياة ال تتعلق بشيء ،فإن كان يعين منه أهنا يوصف هبا شيء؛ فهو
{و َج َع ْلنَا ِّم َن الْ َم ِّاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي} [األنبياء]30 :؛ فقد
مناف لقول هللا تعاىلَ :
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{وُه َو الَّ ِّذي
نسبت فيه احلياة ألشياء .مث ما هي صفة احلياة يف مثل قوله تعاىلَ :
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِّيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِّي ُك ْم} [احلج ،]66 :واليت هي احلياة الطبيعية ،أهي تعود إىل
أْ
صفة احلياة املذكورة؟ ..أم هي غريها؟ ..فإن كانت هي ،فقد تعلقت أبشياء ،وإال
فإهنا حياة أخرى .وهذا القول شرك.

ص َفات ،تُس َّمى ِّ
مث يقولُ [ :مثَّ س ْبع ِّ
لس ْب ْع
ص َفات َم ْعنَ ِّويَّ ًةَ ،و ِّه َيُ :مالَ ِّزَمةٌ لِّ َّ
َ ُ
َ
ُوىل ،و ِّهيَ :كونهُ تعاىل :قادراً ،ومريداً ،و َعالِّما  ،وحياً ،و َِّمسيعا ،وب ِّ
صرياً،
َ َ َ ً ََ
َُ
اْأل َ َ َ ْ
َ ً
َوُمتَ َك ِّلماً:325].
قول املصنف :كونه قادرا ،ومريدا ،و ...يدل على أنه يعتِب معقولية االتصاف
ابلصفة ،مغايرا للذات الصرف .ولكن يبقى القول :إن هذا الكالم يُفهم منه بداهة
أن الصفات شيء زائد على الذات؛ وهذا فيه نظر .ولعل هذا ،هو ما جعل
األشاعرة يقولون :إن الصفات ليست هي الذات ،وال هي غريها .وقوله سابقا عن
الصفات أهنا معان ،إن كان يُراد منه أهنا قائمة ابلذات ،يغين عن ذكر الصفات اليت
مساها معنوية .ولوال أن العقول األشعرية ،قصرت عن معرفة الصفات ،ما كانت منها
هذه الزايدة.
مث يقول[ :وِّممَّا يستَ ِّحيل ِّيف ح َّق ِّه تَـعاىل ِّع ْشرو َن ِّ
اد
ص َفةًَ ،و ِّه َي أَ ْ
ض َد ُ
َ َ
َ
ُ
ْ ُ
ال ِّْع ْش ِّرين اْأل َ ِّ
وث ،وطُروء الْع َدِّم ،واملُماثَـلَةُ لِّلْحو ِّاد ِّ
ث:
ُوىلَ ،وه َي :ال َْع َد ُمَ ،واحلُ ُد ُ َ ُ ُ َ َ َ
ََ
َ
وم
ِّأبَ ْن يَ ُكو َن ِّج ْرًما :أَ ْي َأتْ ُخ َذ ذَاتُهُ ال َْعلِّيةُ قَ ْدراً ِّم َن الْ َف َر ِّاغ .أ َْو يَ ُكو َن َع َر ً
ضا يَـ ُق ُ
ِّاب ْجلِّرم ،أَو ي ُكو َن ِّيف ِّج َهة لل ِّ
ْج ْرِّم ،أ َْو لَهُ ُه َو ِّج َهةٌ ،أ َْو يَـتَـ َقيَّد ِّمبَ َكان ،أ َْو َزَمان ،أ َْو
ْ ْ َ
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لصغَ ِّر ،أَو ال ِّ
ف ذَاتُهُ ال ِّْعلِّيةُ ِّابحلو ِّاد ِّ
ف ِّاب ِّ
ث ،أَو يـت ِّ
تَـت ِّ
ف
ْك َِّرب ،أ َْو يَـتَ َّ
ص َ
َّص َ
َّص َ
ْ
ْ َ
ََ
ِّ
ابْألَ ْغراض ِّيف اْألَفْـ َع ِّ
ال أ َْو اْأل ْ ِّ
يل َعلَْي ِّه تَـ َع َاىل :أَ ْن الَ يَ ُكو َن قائِّ ًما
َ َ
َحكامَ .وَك َذا يَ ْستَح ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
وم ِّمبَحل ،أ َْو َْحيتَ ُ ِّ
حيل َعلَْي ِّه
بِّنَـ ْفسهِّ ،أبَ ْن يَ ُكو َن ص َفةً يَـ ُق ُ
اج إ َىل ُخمَصصَ .وَك َذا يَ ْستَ ُ
تَـع َاىل :أَ ْن الَ ي ُكو َن و ِّ
احداًِّ ،أبَ ْن يَ ُكو َن ُم َركبًا ِّيف ذَاتِِّّه ،أ َْو يَ ُكو َن لَهُ ممَُاثِّ ٌل ِّيف ذَاتِِّّه،
َ
َ ُ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ
ِّ
يل
أ َْو ص َفاته ،أ َْو يَ ُكو َن َم َعهُ يف ال ُْو ُجود ُم َؤث ٌر يف ف ْعل م َن اْألَفْـ َعالَ .وَك َذا يَ ْستَح ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َي
َعلَْي ِّه تَـ َع َاىل :ال َْع ْج ُز َع ْن ممُْ ِّكن َماَ ،وإِّجيَ ُ
اد َش ْيء م َن ال َْعا َِّمل َم َع َك َر َاهته ل ُو ُجوده؛ أ ْ
ِّ
ادتِِّّه لَهُ تَـ َع َاىل ،أ َْو َم َع ال ُذ ُه ِّ
َّعلِّ ِّ
يل ،أ َْو ِّابلطَّْب ِّعَ .وَك َذا
َع َدِّم إِّ َر َ
ول ،أ َْو الْغَ ْفلَة ،أَ ْو ِّابلتـ ْ
ِّ
الص َم ُمَ ،وال َْعمى
تَ ،و َّ
يل َعلَْي ِّه تَـ َع َاىل :اجلَ ْه ُل َوَما ِّيف َم ْعنَاهُ َمب ْعلُوم َماَ ،واملَْو ُ
يَ ْستَح ُ
الص َفات املَْعنَ ِّويَِّّة و ِّ
اد ِّ
اض َحةٌ ِّم ْن َه ِّذهِّ:326].
َوالْبَ َك ُمَ .وأَ ْ
ض َد ُ
َ
كان يسعه أن يقول ،ويستحيل عليه كل ما هو صفة للمحداثت؛ ألن حصر
احملاالت يف عشرين أيضا ،هو تكلف يف غري حمله .مث يبقى عليه قوله :أنه يستحيل
على هللا االتصاف ِّ
ابلكِب ،مع ورود قول هللا تعاىل{ :الْ َكبِّريُ الْ ُمتَـ َع ِّال} [الرعد.]9 :
فلم
وإن قال :إمنا أردت كِب اجلرم ،قلنا له :أنت عددت صفات معنوية يف الوجوبَ ،
عرجت على احلس ،يف املستحيالت؟! ..ومع ذلك :فما قولك يف الصفات اليت
ُمياثل هللا فيها احملداثت ،مما ورد ذكره يف القرآن أو يف السنة ،من مثل الضحك،
والتعجب ،والرتدد ،واجلوع ،واملرض ،والنزول ...فهنا سينتقض مذهبك من أساسه؛
ألن هذه الصفات ال بد هلا من صورة تكون هي حملها .فإن قال قائل ،هذه تكون
من الصفات اجلائزة ،فإننا نرد :وعلى هذا ،كان جيدر به أن يقول بوجوب صفات
التنزيه ،واستحالة نقيضها ،وجواز صفات التشبيه .وهذا ما مل يقله .ويف النهاية ،كأن
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كالمه مضطرب ،ال يتمكن هو نفسه من ضبط معناه؛ فكيف يرجو أن يعقله
سواه؟!..
مث يقول[ :وأ ََّما اجلائِّز ِّيف ِّ
حق ِّه تَـ َع َاىل :فَ ِّف ْع ُل َك ِّل ممَْ ِّكن أ َْو تَـ ْرُكهُ:327].
َُ
َ
فظهر أن اجلائز عنده فعل ،ال صفة .ولو أرجع فعل كل ممكن أو تركه إىل
صفة املشيئة لكان أفضل؛ ولكن سيلزمه معها التفريق بني صفة املشيئة اليت هي من
الصفات الواجبة ،وبني متعلَّقها من جهة اخللق ال من جهة احلق .ذلك ألن املشيئة
هلا تعلق ابحلق ،كما هو حال مشيئته تعاىل أن يكون على صفة دون صفة يف شأن
من الشؤون؛ كأن يتصف ابحللم أو أن ال يتصف به ،إىل غري ذلك ،مما هو
معلوم ...وأما تعلقها ابخللق ،فهو ما ذكره املصنف من إشاءته سبحانه لشيء دون
شيء ،أو لشيء دون عدمه.
مث يقول[ :أ ََّما بـرها ُن وج ِّ
ودهِّ تَـ َع َاىل :فَ ُحد ُ
وث ال َْعا َِّمل ،ألَنَّهُ لَ ْو َملْ يَ ُك ْن لَهُ
ُْ َ َ َ
اوايً لِّص ِّ
ث بل ح َد َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
احبِّ ِّه
س ِّ َ
ث بِّنَـ ْفسه لَ َ
زم أَ ْن يَ ُكو َن أ َ
ُْحمد ٌ َ ْ َ
ساويَ ْني ُم َ
َح ُد اْأل َْم َريْ ِّن املُتَ َ
ِّ
اجحاً َعلَي ِّه بِّالَ سبب وهو ُحمَ ٌ ِّ
اض احل ِّ
ِّ
ر ِّ
ادثَِّة
ْ
يل ُح ُدوث ال َْعا َِّمل ُمالَ َزَمتُهُ لألَ ْع َر ِّ َ
َ
ََ َ ُ َ
الَ .و َدل ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ث .و َدلِّيل ح ُد ِّ
وث
م ْنَ :ح َرَكةَ ،أو ُس ُكون َأو غَ ِّْريمهَاَ ،وُمالَ ِّزُم احلَادث َحاد ٌ َ ُ ُ
َعر ِّ
اه َدةُ تَـغَ ُِّّريَها ِّم ْن َع َدم إِّ َىل َو َجودَ ،وِّم ْن ُو ُجود إِّ َىل َع َدم:328].
اض ُم َ
شَ
اْأل َ
أما برهانه على وجود هللا تعاىل ،فباطل؛ ألن هللا ال يتوقف وجوده على
إحداث العامل .فهل كان هللا سينعدم سبحانه ،لو مل خيلق العامل؟! ..هذا ،هو احملال
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بعينه! ..ولو قال :إن وجود معرفة هللا عندَن ،متوقف على إحداث العامل ،لكان
أصدق! ..ولكنه خيلط يف املعاين ،وال يضبطها.
وأما دليله على حدوث العامل ،أبنه لزوم األعراض احلادثة للعامل ،فال يصح
أيضا من كل وجه؛ ألن الشؤون اإلهلية اليت هي التجليات ،حادثة ابلنظر إىل معىن
ف تَـَرِّاين فَـلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ لِّْل َجبَ ِّل َج َعلَهُ َد ًّكا}
الذات .وإن قول هللا تعاىل{ :فَ َس ْو َ

[األعراف ،]143 :يدل على أن الرؤية اليت ستحدث ملوسى ،ال بد أن تكون عن
ظهور من احلق ،مل يكن .وهذا هو احلدوث بعينه .فإن قيل :إن احلجاب كان من
جهة موسى ،ال من جهة احلق! قلنا :لسنا نتكلم عن هذا ،بل نتكلم عن حدوث
النسبة إىل احلق ابلظهور ،عند حدوث الرؤية ملوسى .مث إن قول هللا{ :فَـلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ
لِّْل َجبَ ِّل َج َعلَهُ َد ًّكا} ،يفيد أيضا احلدوث ،من كون ملا ظرفا لفعل ماض ،يتعلق فيه
ّ
وجود اجلملة الثانية { َج َعلَهُ َد ًّكا} ،بوجود األوىل{ :فَـلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ لِّْل َجبَ ِّل} .والظرف
والتعلق بني فعلني ،كله يدل على احلدوث .فإن قيل إن جتلى من هللا فعل ال صفة؛
قلنا وإن كان فعال ،فهو ال بد أن يستند إىل صفة .والصفة إن اتصفت يف نفسها
ابحلدوث لتعلق خاص ،فهل سيكون هذا شيئا سوى احلدوث؟! ..وحنن هنا لسنا
نريد أن خنلص إىل القول ِّبقدم العامل ،كما قد يُفهم من كالمنا؛ ولكننا نريد أن نقول
إن استدالل املصنف على حدوث العامل مبا ذكر ،ال يصح من كل وجه .ولو أنه
قال :إن العامل حادث ،ألنه مسبوق ابلعدم؛ لكان أفضل.
وأما قول من قال بقدم العامل من املتكلمني ال من الفالسفة ،فإنه يرجع إىل
اعتبار املعلومات يف العلم .وإن كانت صفة العلم قدمية ،فال شك أن معلوماهتا
قدمية؛ وإال صارت الصفة نفسها حادثة .وهذا ال يقول به أحد .وأما إن قيل :إن
العلم غري املعلومات ،فإننا نقول :ليس العلم إال تعلق خاص ابملعلومات! ..فإن
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انتفت املعلومات ،ينتفي التعلق .وهذا خمرج جيد ،من القول بقدم العامل ،أو من
القول حبدوث املعلومات يف العلم.
مث يقولَ [ :وأ ََّما بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ
وب ال ِّْق َدِّم لَهُ تَـ َع َاىل :فَألَنَّهُ لَ ْو َملْ يَ ُك ْن قَدمياً ،لَ َكا َن
ح ِّ
أو التَّسلْسلَ .وأ ََّما بـُ ْرَها ُن َو َج ِّ
اد ًاث فَـيَـ ْفت ِّق ُر إِّ َىل ُْحم ِّدث؛ فَـيَـل َْزُم َّ
وب الْبَـ َق ِّاء
َ
الد ْوُرُ ُ َ ِّ ،
الق َدم ،لِّ َكو ِّن وج ِّ
لَهُ تَـع َاىل :فَألَنَّهُ لَو أَم َكن أَ ْن يـلْح َقهُ الْع َدم ،الَنْـتَـ َفى َع ْنهُ ِّ
ود ِّه
ْ ْ َ َ َ َ ُ
َ
ُ ْ ُُ
ودهُ إِّالَّ ح ِّ
ِّحينَئِّذ جائِّزاً الَ و ِّ
ف! َوقَ ْد َسبَ َق قَ ِّريباً
اداثًَ ،ك ْي َ
اجباًَ ،واجلَائُِّز الَ يَ ُكو ُن ُو ُج ُ
َ
َ
َ
وب ِّق َد ِّم ِّه تَـ َع َاىل َوبَـ َقائِّه:329].
ُو ُج ُ
فهذان معا ليسا برهانني! ألهنما متعلقني ابفرتاض النقيض ،وهذا ال يصح يف
العقل مطلقا؛ ألن وقوع النقيض يبقى جائزا عقال .فإن جعل برهان ِّ
القدم هو عدم
ُ

احلدوث ،قلنا وما أدراك أن يكون حدث ،لكن قبلك بزمن طويل؛ كما لو قيست
بعض األجسام الدقيقة اليت ال يتجاوز عمرها حلظات ،إىل عمر اإلنسان الذي قد
ي بلغ القرن .فإنه ابلنظر إليها يكون قدميا ابقيا .ولسنا نريد هنا أن خنلص إىل حدوث
احلق ،تعاىل هللا! ..وإمنا نريد أن ندلل على فساد الِبهان .أما القول بلزوم الدور
والتسلسل ،فهذا يدل على وجوب انتهاء األمر إىل واحد ،ال إىل قدم واحد بعينه
(القريب) .كأن أتخذ مصنوعا من مصنوعات إنسان معني ،ولنجعله جنارا ،وجنعل
املصنوع كرسيا .فإن هللا خلق اإلنسان ،واإلنسان صنع (خلق) الكرسي .فلو افرتضنا
أن الكرسي له علم بصانعه ،فإنه إن قال بقدم اإلنسان صانعه ،مبجرد أنه أحدثه،
فإنه يكون على غلط.
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وأما برهان البقاء فهو أيضا فاسد ،ألنه متعلق ابملستقبل البعيد .والعقل ال
حييل جواز طروء العدم على ُحمدث العامل ،ولو بعد زمن طويل ،خيرج عن إدراكه.
متضمنني يف الوجود الواجب.
وكان األوىل ابملصنف أن جيعل القدم والبقاء معنيني
ّ
وخطور القدم والبقاء ،يف أذهان الناس ،هو من قياسهم وجود احلق على وجود
أنفسهم .وجيعلون التمييز بني الوجودين ،أن أحدمها يسبقه ويلحقه العدم ،واآلخر،
توهم! ..ألن الوجود أحد ،وهو هلل وحده؛ وأما العامل ،فله
ال يسبقه وال يلحقه .وهذا ّ

الثبوت فقط .ولقد سبق أن ذكرَن أن البقاء ،ال يكون إال مع الفناء؛ نعين أن البقاء
الذي أخِب عنه هللا تعاىل يف كتابه ،هو غري البقاء الذي يتكلم عنه هؤالء .وكل ما
أتعب املصنف فيه نفسه من الِبهنة ،اليت ظن أنه حصل من ورائها شيئا ،مل يدل إال
على قصور عقله ،وعلى خمالفته لسبيل املؤمنني.
وب ُخمَالََفتِّ ِّه تَـع َاىل لِّلْحو ِّاد ِّ
مث يقولَ [ :وأ ََّما بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ
ث :فَألَنَّهُ لَ ْو َماثَ َل َش ْيئاً
َ
ََ
ك ُحمَ ٌ ِّ
ِّم ْنـها ،لَكا َن ح ِّ
ت قَـ ْبل ِّم ْن ُو ُج ِّ
وب ِّق َد ِّم ِّه تَـ َع َاىل
اداثً ِّمثْـلَ َها؛ َوذلِّ َ
َ
َ
ال ،لما َع َرفْ َ ُ
َوبَـ َقائِِّّه:330].
وهذا أيضا ال يُعد برهاَن ،بل هو استنتاج .مث ماذا يقول املصنف يف صفات
التشبيه الواردة يف القرآن والسنة ،من ضحك ومرض وجوع وتردد ،وغري ذلك؟..
أيكون احلق تعاىل حاداث ،عند اتصافه هبا؟! ..فإن كان حاداث ،فهل يكون حاداث
وقدميا معا؟!..
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اج
مث يقولَ [ :وأ ََّما بـُ ْرَها ُن وجوب قيَامه تَـ َع َاىل بِّنَـ ْفسه :فَألَنَّهُ تَـ َع َاىل لَ ِّو ْ
احتَ َ
ص َف ِّ
ف بِّ ِّ
الص َفةُ الَ تَـت ِّ
إِّ َىل َحمَل لَ َكا َن ص َفةً ،و ِّ
ات املََع ِّاينَ ،والَ املَْعنويَِّّةَ ،وَم ْوال َان َج َّل
َّص ُ
َ
صص لَكا َن ح ِّ
احتَاج إِّ َىل ُخمَ ِّ
و َع َّز َِّجيب اتِّصافُهُ ِّهبِّما فَـلَْي ِّ ِّ
ف!
اد ًاثَ ،ك ْي َ
َ
َ
س بص َفةَ .ولَو ْ َ
َ
َ
َ
ْربَها ُن َعلَى ُو ُج ِّ
وب قِّ َد ِّم ِّه تَـ َع َاىل َوب َقائِِّّه:331].
َوقَ ْد َ
قام ال ُْ
الِبهانني السابقني الفاسدين .وهو هنا جيعل
هو يبين هذا الِبهان ،على
ْ
الصفة غري الذات ؛ فهو وإن كان كباقي األشاعرة ال جيعلها غريها من وجه؛ إال أنه
ال يُطيق أن جيعلها الذات عينها؛ وإال لكانت الصفة تتصف ابلصفة عنده .ولعل
األمر يستوجب التفريق بني معقولية الصفة وبني ذاتيتها فحسب.

وب الْوح َدانِّيَّ ِّة لَه تَـع َاىل :فَألَنَّه لَو َمل ي ُكن و ِّ
احداً
مث يقولَ [ :وأ ََّما بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ َ ْ
ُ َ
ُ ْ َْ ْ َ
لَ ِّزم أَ ْن ال يوجد شيء ِّمن الْعا َِّمل لِّلز ِّ
وم َع ْج ِّزهِّ ِّحينَئِّذ:332].
َ َ ُ ََ َ ٌْ َ َ
وهذا الِبهان أيضا فاسد ،ألنه لو مل يكن واحدا ،ال يدل ذلك على أنه
سبحانه عاجز؛ ولن يكون انعدام العامل وقتها عن عجز ،وإمنا سيكون عن فساد،
بسبب اشرتاك إرادتني أو أكثر خمتلفات ،يف احملل الواحد .وقد ذكر هللا هذا ،يف قوله
اَّللُ لََف َس َد َات} [األنبياء .]22 :وأما الوحدانية
تعاىل{ :لَ ْو َكا َن فِّ ِّيه َما ِّآهلَةٌ إَِّّال َّ
(الواحدية يف احلقيقة) ،فيبدو أن صاحبنا جيهلها .ولو افرتضنا أن املصنف منذ بداية
كالمه ،كان خياطب عاقال من عقالء الكفار ،وكان يريده أن يُسلم ،ملا أسلم؛
بسبب ضعف كالمه ،وهشاشة تركيبه ،واضطراب معانيه.
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مث يقول[ :وأ ََّما بـرَها ُن وج ِّ ِّ
ادةِّ َوال ِّْعلْم
صافِّ ِّه تَ َ
عاىل ِّابلْ ُق ْد َرةِّ َواْ ِّإل َر َ
وب ات َ
ََ
َ ُْ
ِّ ِّ 333
َواحلَيَاةِّ :فَألَنَّهُ لَ ِّو انْـتَفى َش ْيءٌ ِّم ْنـ َها لَ َما ُو ِّج َد َش ْيءٌ ِّم َن احلََوادث: ].
هذا الِبهان معلق أيضا ،وال يصح؛ ألن الصفات قدمية حبسب قوله ،فكيف
يتوقف اتصاف احلق هبا ،على وجود شيء من احلوادث .والِبهان عليها ينبغي أن
يكون من غري هذا الوجه .وهذا ممتنع عقال؛ ألن العقل يستقري الكون ،وال معرفة له
من خارجه ،إال املسموعات .وهذه ،يتعلق هبا اإلميان من غري برهنة.
ِّ
اإل ْمجَاعُ ،وأَيْضاً لَو َمل يت ِّ
سنة َو ِّ
ف ِّهبَا لَ ِّزَم أَ ْن
اب وال ُّ
َّص َ
ْ ْ
مث يقول[ :فَالْكتَ ُ
َ
ِّ
ف ِّأبَ ْ ِّ
ِّ
يـت ِّ
ص َعلَْي ِّه تَـ َع َاىل ُحمَ ٌ
ال:334].
َّص َ
َ
صَ ،والنَّـ ْق ُ
ض َداد َهاَ ،وه َي نَـ َقائ ُ
ذكره لإلمجاع ال يصح يف العقائد ،من كوهنا معرفة فردية ،وإن كان أصلها
مشرتك .وأما ذكر الكتاب والسنة ،فهو عام متعلق بكل ما ذكره ،وما سيذكره ،وما
لن يذكره ،مما هو حق .وإيرادمها هنا ،هو من التعمية على أصل املسألة؛ وهي أن
برهانه هنا من جنس براهينه السابقة ،معلق .وأما القول ابلنقص ،فال يصح؛ ألن
النقص ال يُعرف إال إذا عرف الكمال؛ واحلال أنه يريد أن يِبهن على كمال .فكأنه
يستدل على الشيء بنفسه؛ وهذا ال يصح من جهة العقل.
مث يقول[ :وأ ََّما بـرَها ُن َكو ِّن فِّ ْعل املُم ِّكنَ ِّ
ات أ َْو تَـ ْركِّ َها َجائِّزاً ِّيف َح ِّق ِّه تَـ َع َاىل،
ْ
ْ
َ ُْ
ِّ
ِّ
ب املَ ْم ِّك ُن
استَ َ
ب َعلَْيه تَـ َع َاىل َش ْيءٌ م ْنـ َها َع ْقالً ،أ َِّو ْ
حال َع ْقالً ،الَ نْـ َقلَ َ
فَألَنَّهُ لَ ْو َو َج َ
و ِّ
ك الَ يـُ ْع َق ُل:335].
اجباً أ َْو ُم ْستَ ِّحيالً ،وذلِّ َ
َ
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هذا الِبهان ركيك؛ ألن جواز فعل املمكنات من قِّبل هللا ،ال يعود إىل حكم
العقل؛ حىت يفعله إن رآه العقل جائزا ،وميتنع عنه ،إن رآه العقل حماال .وأما الوجوب
فال ميتنع إبجي اب احلق؛ فيكون املوجب لنفسه تعاىل بنفسه؛ كما يف قوله سبحانه:
الر ُْحَةَ} [األنعام .]54 :ووجوب املمكن ،له وجه من
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَـ ْف ِّس ِّه َّ
{ َكتَ َ
ثبوته يف العلم القدمي ،كما سبق أن ذكرَن .والصواب أن فعل املمكن يُعلّق ابملشيئة.
اَّللُ َكا َن َوَما َملْ يَ َشأْ َملْ يَ ُك ْن» .336وال معىن
وهذا هو ما ورد يف حديثَ « :ما َشاءَ َّ

للجواز إال هذا.

السالَم :فَـي ِّجب ِّيف ح ِّق ِّهمِّ :
الص ْد ُق،
مث يقولَ [ :وأ ََّما ُّ
الر ُس ُل َعلَْي ِّه ُم َّ ُ َ ُ
َ ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّيف َح ِّق ِّه ْم َع ْلي ِّه ُم َّ
الصالَةُ
َواْأل ََمانَةَُ ،وتَـ ْبلي ُغ َما أُم ُروا بتَـ ْبليغه ل ْل َخل ِّْقَ .ويَ ْستَح ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
بَ ،و ْ
اخلِّيَانَةُ بِِّّف ْع ِّل َش ْيء ِّممَّا ُهنُوا َهنْ َي
َو َّ
السالَ ُم أَ ْ
ض َد ُ
اد هذه الص َفاتَ ،وه َي :الْ َكذ ُ
ِّ ِّ
ِّ
وز ِّيف َح َّق ِّه ْم َعلَْي ِّه ُم
تما ُن َش ْيء ممَّا أُم ُروا بِّتَـ ْب ِّل ِّيغ ِّه لِّ ْل َخل ِّْقَ .وَجيُ ُ
َحتْ ِّرمي أ َْو َك َر َاهة ،أ َْو ك ْ
السالَ ُم َما ُه َو ِّم َن اْألَ ْع َر ِّ
اليت الَ تُـ َؤ ِّدي إِّ َىل نَـ ْقص ِّيف َم َراتِّبِّ ِّه ِّم
ش ِّريَِّّة َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ
اض الْبَ َ
ال َْعلِّيَّ ِّة؛ كال َْم َر ِّ
ض َوَْحن ِّوهِّ:337].
أما الرسل عليهم السالم ،فيكفي أن يؤمن العبد برسالتهم على اإلمجال،
بقرينة ابطنية كالكشف واإلهلام ،أو بقرينة ظاهرية كاملعجزات اليت يؤيدهم هللا هبا.
متضمنة يف رساليتهم ،من كوهنا تنتقض
وأما الصدق واألمانة والتبليغ ،فهي صفات َّ
ث
من غريها .ويكفي يف عدالة الرسل عليهم السالم ،قول رهبم تعاىلَّ :
{اَّللُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
 . 336رواه أبو داود.
 . 337متون التوحيد\منت أم الِباهني ص.10 :
421

َْجي َع ُل ِّر َسالَتَهُ} [األنعام .]124 :نعين أن أهلية الرسل تعود إىل هللا ال إلينا؛ وأما حنن
فال يعنينا منهم إال اإلميان مبا جاءوا به ،إمجاال ،وتفصيال حبسب املستطاع.
وذكر الصفات املستحيلة ،فيه سوء أدب مع هللا مستبطن؛ ألن شأهنا ال يعود
جير إليه إال حتكيم العقل يف الرتتيب وتعميمه
إلينا كما ذكرَن .والكالم فيها حشو ،مل َّ
على كل الكالم.
وأما اجلائز يف حق الرسل عليهم السالم ،فهو أيضا حشو ال داعي له ،من
كوهنم بشرا كسائر البشر .وأما منع أن يتصفوا بصفات النقص ،فهو يتطلب معرفة
الكمال الذي يف مقابله ،حىت تُستثىن منه النقائص .والدليل جعله املرض من غري
تفصيل ،مما ال جيوز يف حقهم عليهم السالم .والواقع أهنم ميرضون ،بل وميوتون؛ بل
ويُقتلون .واألفضل يف هذه املسائل ،عدم التكلف ،وأخذها مبا يُعطيه العرف .فإنه
يغين هنا عن التصرف العقلي.
وب ِّ
مث يقول[ :أ ََّما بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ
ص ْدقِّ ِّه ْم َعلَْي ِّه ُم َّ
الصالَةُ َو َّ
السالَ ُم :فَأل ََّهنُ ْم لَ ْو َملْ
يص ُدقُوا لَلَ ِّزم الَ َك ِّذب ِّيف َخ ِّربهِّ تَـع َاىل؛ لِّتَ ِّ ِّ ِّ
جزةِّ الن ِّ
َّازلَ ِّة َم ْن ِّزلَ َة
ْ
َْ
صديقه تَـ َع َاىل َهلُ ْم ِّابل ُْم ْع َ
َ َ
ُ
َ
ِّ ِّ
ص َد َق َعبِّ ْدي ِّيف ُك ِّل َما يـُبَـلِّ ُغ َع ِّين:338].
قَـ ْوله تَـ َع َاىلَ :
هذا تكلف وفضول؛ وتعدية احتمال الكذب من الرسل عليهم السالم ،إىل
هللا تعاىل ،سوء أدب كبري ،وجهل بقدره سبحانه.
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مث يقولَ [ :و َّأما بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ
السالَ ُم :فَأل ََّهنُ ْم
وب اْأل ََمانَِّة َهلُ ْم َعلَْي ِّه ُم َّ
الصالَةُ و َّ
ِِّّ
اعةً ِّيف َح ِّق ِّه ْم،
ب املُ َح َّرُم ،أ َِّو املَ ْكروهُ طَ َ
لَ ْو َخانُوا بف ْع ِّل ُحمَ َّرم ،أَ ْو َم ْك ُروه ،الَ نْـ َقلَ َ
َن هللا تَـع َاىل أَمرَان ِّاب ِّالقْتِّ َد ِّاء ِّهبِّم ِّيف أَق ِّ
ْواهلِّ ْم َوأَفْـ َع ِّاهلِّ ْم؛ َوالَ َأي ُْم ُر هللاُ تَـ َع َاىل بِِّّف ْع ِّل
ْ
أل َّ َ َ َ َ
وب الثَّالِّ ِّ
ُحمَ َّرِّم َوالَ َم ْكروهَ .وه َذا بِّ َع ْينِّ ِّه ُه َو بـُ ْرَها ُن ُو ُج ِّ
ث:339].
ُ
هذا الِبهان أيضا منوط ابنتفاء النقيض؛ فهو سليب ال ثبوت .وجعل املصنف
املعصية اليت أشار إليها بفعل احملرم واملكروه ،خيانة ،هو عدم ضبط للمعاين .واخليانة
املقابلة لألمانة ،هي تبديل املرسل به أو الزايدة فيه أو اإلنقاص ،ال فعل ما خيالف
ُ
الطاعة .وهذا األخري ،يدخل يف معىن العصمة ،ال يف معىن األمانة .ومن جهة
صى
{و َع َ
العصمة ،فإن هللا أثبت لألنبياء عليهم السالم ذنواب ،كما يف قوله سبحانهَ :
آد ُم َربَّهُ فَـغَ َوى} [طه ،]121 :وبقوله تعاىل عن نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم:
َ
ِّ ِّ
َخَر} [الفتح]2 :؛ وهذا يعين أن الذنب
ك َوَما َأت َّ
ك َّ
َّم ِّم ْن َذنْبِّ َ
{ليَـ ْغفَر لَ َ
اَّللُ َما تَـ َقد َ
املغفور اثبت بثبوت املغفرة .وغري هذا متعدد ،إما تصرحيا أو تلميحا .ومل يلزم من
وقوع الذنب من األنبياء عليهم السالم ،أن يقلّدهم أتباعهم فيه؛ ألن األتباع لو كان
تقليدهم على التمام ،حبيث ال يرتكون فعال من أفعال رسلهم إال فعلوه ،لكانوا من
أكِب طبقة يف الوالية اخلاصة .وهذا ممتنع ،وليس يف طاقة كل أحد .وهذا يعين أن
املصنف ،انساق وراء االفرتاضات الذهنية ،اليت ال صلة هلا ابلواقع.
ويعين ابلِبهان على الثالث ،أن برهانيه على صدق الرسل وعلى أمانتهم ،مها
الِبهان على كوهنم عليهم السالم مبلغني؛ وهذا صحيح؛ لكون املأمور ابلتبليغ إذا مل
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يبلغُ ،ع َّد ذلك منه خيانة .واألصح أن هذه املعاين كلها داخلة يف معىن الرسالة
نفسها؛ وأن كل هذا الكالم حشو.
شاه َدةُ وقُ ِّ
ِّ
اض الْب َ ِّ
وع َها
يل َج َو ِّاز اْألَ ْع َر ِّ َ
ش ِّريَّة َعلَْي ِّه ْم :فَ ْم َ َ ُ
مث يقولَ [ :وأ ََّما َدل ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِِّّ
ُج ِّ
َّسلِّي َع ِّن ُّ
س ِّة
ورِّه ْم ،أ َْو لِّلتَّ ْش ِّر ِّ
الدنْـيَا ،أ َْو لِّلتَّـ ْنبِّ ِّيه ِّخلِّ َّ
هب ْم؛ إِّ َّما لتَـ ْعظ ِّيم أ ُ
يع ،أَ ْو للت َ
ضاهُ ِّهبَا َد َار َج َزاء ألَنْبِّيَائِِّّه َوأ َْوليَائِِّّهِّ ،اب ْعتِّبَ ِّ
َح َو ِّاهلِّ ْم
قَ ْد ِّرَها ِّع ْن َد هللا تَـ َع َاىلَ ،و َع َدِّم ِّر َ
ار أ ْ
السالَ ُم:340].
فِّ َيها َعلَْي ِّه ُم َّ
الصالَةُ َو َّ
هذا الكالم فيه سوء أدب مع األنبياء عليهم السالم أمجعني؛ ألنه يقيس
أحواهلم على حاله ،ويتوهم أن علمهم هو من طبقة علمه؛ وهيهات! ..وكان يكفي
يف االستدالل على جواز األعراض البشرية عليهم ،أن يقول ببشريتهم .وقد أمر هللا
تعاىل نبيه صلى هللا عليه وآله وسلم أن يقول معرفا بنفسه{ :إَِّّمنَا أ َََن بَ َشٌر ِّمثْـلُ ُك ْم
يل أََّمنَا إِّ َهل ُكم إِّلَه و ِّ
اح ٌد} [الكهف .]110 :فاملماثلة اثبتة من جهة البشرية،
وحى إِّ ََّ
يُ َ
ُ ْ ٌَ
واملفارقة اثبتة من جهة الوحي .وال يُقصد ابلوحي هنا إال وحي التشريع خصوصا؛
ألن الوحي العام (اإلهلام) ٍ
ابق أبدا.
ِّ ِّ
ِّ
ول
لها قَـ ْو ُل :الَ إِّ َله إِّالَّ هللاُ ُحمَ َّم ٌد َر ُس ُ
الع َقائِّد ُك َ
مث يقولَ [ :وَْجي َم ُع َم َع ِّاينَ هذه َ
ِّ
هللا؛ إِّذ معىن اْألُلُ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وهيَّ ِّةِّ ْ :
ار ُك ِّل َما َع َداهُ إِّلَْي ِّه.
َْ َ
استغْنَاءُ اْ ِّإلله َع ْن ُك ِّل َما س َواهَُ ،وافْت َق ُ
فَ َم ْعىن الَ إِّ َله إِّالَّ هللاُ :الَ ُم ْستَـغْ َين َع ْن ُك ِّل َما ِّس َواهَُ ،وُم ْفتَ ِّقراً إِّلَْي ِّه ُك ُّل َما َع َداهُ إِّالَّ
هللاُ تَـ َع َاىل:341].
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ال إله إال هللا حممد رسول هللا ،علمها أوسع مما ذكره املصنف ،لو كان حم ّقا يف
اَّللُ} [حممد]19 :؛ فإن
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِّلَ َه إَِّّال َّ
كل ما قاله .وهللا عندما يقول{ :فَ ْ
خطابه ابلقصد األول ،هو لنبيه حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ مث ابلقصد الثاين
لورثته يف هذا العلم .أما عامة املؤمنني ،فلهم مبادئ هذا العلم ،ال حقيقته .وهو ما
مسيناه العقيدة املشرتكة اليت هي مبنية على حمكم الكتاب ،كما ذكرَن سابقا .هلذا
كان استغفار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم للمؤمنني مطلواب جلِب خللهم يف هذا
العلم .وأما استغفار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لنفسه ،فهو لعدم إدراك النهاية
من احلق .وهذا االستغفار خاص به ،فال يطمعن أحد يف أن يشاركه فيه .وهذان
االستغفاران معا ،ذكرمها هللا يف قوله تعاىل{ :واستَـ ْغ ِّفر لِّ َذنْبِّ َ ِّ ِّ ِّ
ني
ك َول ْل ُم ْؤمن َ
َ ْ ْ
والْمؤِّمنَ ِّ
ات} [حممد.]19 :
َ ُْ
وأما ما ذكره املصنف من أن األلوهية هي استغناؤه تعاىل عن كل ما سواه،
وافتقار كل شيء إليه ،فهو معىن من معاين األلوهية ،وليس هو معىن األلوهية .وأما
األلوهية فهي تشمل أحكام احلق واخللق .نعين أن أحكام احلق تكون من ظاهرها،
وأحكام اخللق تكون من ابطنها .فال أوسع من هذه احلضرة إحاطة ابألحكام.
وحضرة األلوهية أوسع من احلضرة احملمدية (احلقيقة احملمدية) ،من جهة املعقولية.
ومن أراد أن يتتبع رائحة اخللق يف األلوهية ،فليطلبها يف شطر النفي من ال إله إال
هللا.
ِّ
ِّ
مث يقول[ :أ ََّما ْ ِّ
ب لَهُ تَـ َع َاىل:
است ْغنَا ُؤهُ َج َّل َو َع َّز َع ْن ُك ِّل َما س َواهُ ،فَـ ُه َو يُوج ُ
ِّ
ود ،وال ِّْق َدم ،والْبـ َقاء ،واملُ َخالََفةَ لِّل ِّ ِّ
ام ِّابلنَّـ ْف ِّ
سَ ،والتَّـنَـ ُّزَه َعن
ْح َوادثَ ،والْقيَ َ
َ
ال ُْو ُج َ َ َ َ َ َ َ
النَّـ َقائِّ ِّ
وب َّ
صَ .ويَ ْد ُخ ُل ِّيف ذلِّ َ
ص ِّر َوالْ َكالَِّم ،إِّ ْذ لَ ْو َملْ
الس ْم ِّع لَهُ تَـ َع َاىل َوالْبَ َ
ك ُو ُج ُ
425

ات ل َكا َن ُحمُتَاجاً إِّ َىل املُ ْح ِّد ِّ
َِّجتب لَهُ ه ِّذهِّ ِّ
الص َف ُ
ث ،أ َِّو املَ َح ِّل ،أ َْو َم ْن يَ ْدفَ ُع َع ْنهُ
ْ
342
ِّ
ص: ] .
النَّـ َقائ َ
{وأ َّ
َن إِّ َىل
هذا لغو من الكالم؛ ألن هللا هو الغاية لكل كالم .يقول هللا تعاىلَ :
ك الْ ُمْنـتَـ َهى} [النجم]42 :؛ والكالم يف املنتهى ،يكون حتصيال حلاصل .وقد
َربِّّ َ
سبق الكالم عن النقص والكمال قبل هذا.
اض ِّيف أَفْـعالِّ ِّه وأَح ِّ
كام ِّهَ ،وإِّالَّ
مث يقولَ [ :ويـُ ُؤخ ُذ ِّم ْنهُ :تَـنَـ ُّزُههُ تَـ َع َاىل َع ِّن اْألَ ْغ َر ِّ
َ َ ْ
لَ ِّزم افْتِّ َقارهُ إِّ َىل ما ُحيَ ِّ
ين َع ْن ُك ِّل َما
ضهَُ ،ك ْي َ
ص ُل غَ َر َ
ف! َو ُه َو َج َّل َو َع َّز الْغَِّ ُّ
َ
َ
ُ
ِّس َواهُ:343].
املصنف ال يفرق هنا ،بني مرتبة الذات ،ومرتبة الصفات .فهو عندما يتكلم
عن الغىن املطلق ،الذي جعله خطأ ،مرادفا لأللوهية ،فإمنا يصح كالمه يف مرتبة
حمل
الذات .وأما الصفات ،وخنص هبا اليت تتعلق ابحملداثت ،فليس هلا الغىن عن ّ
ظ هور آاثرها .ولو تفطن املصنف ،إىل أن املعىن الذي يقصده ،لوجد تعميمه ينتهي
إىل التعطيل .فانظر ما أعجز العقل عن معرفة ربه من نفسه!..
ِّ
ِّ
ِّ
فع ُل َش ْيء َم ْن
ب َعلَْيه تَـ َع َاىل ْ
مث يقولَ [ :ويـُ ُؤ َخ ُذ م ْنهُ أَيْضاً :أَنَّهُ الَ َجي ُ
ِّ
ِّ
ب َعلَْي ِّه تَـ َع َاىل َشيءٌ ِّم ْنـ َها َع ْقالً كالثـ ََّو ِّ
اب
املُْمكنَات عقالً َوالَ تَـ ْرُكهُ؛ إ ْذ لَ ْو َو َج َ
ْ
ِّ
الشي ِّء ،لِّيَـتَ َك َّمل بِّ ِّه غَر ُ ِّ
ب ِّيف
َمثَالً ،لَكا َن َج َّل َو َع َّز ُم ْفتِّ َقراً إِّ َىل ذلِّ َ
ضهُ؛ إ ْذ الَ َجي ُ
َ
َ
ك َّ ْ
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َح ِّقهَ تَـ َع َاىل إالَّ َما ُه َو َك َم ٌ
ين َع ْن ُك ِّل َما
ال لَهَُ .ك ْي َ
فَ ،و ُه َو َج َّل َو َع َّز ،الْغَِّ ُّ
ِّس َواهُ:344].
هذا تنزيه يليق ابلعوام؛ وهو خيلط فيه مرة أخرى بني مرتبة الذات ،ومرتبة
الصفات .والصفات تطلب حمل ظهور آاثرها طلبا ذاتيا .وهذا حبر لو دخله
املصنف ،لغرق فيه.
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ب لَهُ تَـ َع َاىل
مث يقولَ [ :وأَ َّما افْت َق ُ
ار ُك ِّل َما َع َداهُ إلَْيه َج َّل َو َع َّز ،فَـ ُه َو يُوج ُ
ادةِّ َوال ِّْعل ِّْم ،إِّ ْذ لَو انِّتَفى َش ْيءٌ ِّم ْنـ َها لَ َما أ َْم َك َن أَ ْن
وم الْ ُق ْد َرةِّ َواْ ِّإل َر َ
احلَيَاةََ ،و ُع ُم َ
يوج َد َشيء ِّمن احلو ِّاد ِّ
ف! َو ُه َو َّ
الذي يَف ْت ِّق ُر إِّلَْي ِّه ُك ُّل
ث فَالَ يَـ ْفتَ ِّق ُر إِّلَْي ِّه َش ْيءٌَ ،ك ْي َ
ُ َ ْ ٌ َ ََ
َما ِّس َواهُ:345].
إن احلوادث ليس هلا االفتقار من كل وجه ،وإال ما كانت مطلوبة للصفات؛
كما أن الصفات ليس هلا الغىن من كل وجه ،وإال ما طلبت احلوادث .واملصنف
يرى مرتبة واحدة ،جيهد أن يُثبت هلا تنزيها متكلَّفا ،فال يزداد إال بعدا عن احلق به.
ب الْعَِّّزِّة ع َّما ي ِّ
ص ُفو َن} [الصافات:
{سْب َحا َن َربِّّ َ
ك َر ِّّ
َ َ
ولو أنه أدرك معىن قوله تعاىلُ :
 ، ]180لعلم أنه واحد من هؤالء الواصفني ،الذين نزه هللا نفسه عن وصفهم .وهذا
ما يؤكد أن العقل ال قدم له يف معرفة هللا؛ بل إنه مع نظره يف الوحي ،ال يتمكن
منها ،فكيف به من دوهنا؟!..
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ِّ
ب لَهُ تَـ َع َاىل أَيْضاً :ال َْو ْح َدانِّيةَ ،إِّ ْذ لَ ْو كا َن َم َعهُ َاثن ِّيف
مث يقولَ [ :ويُوج ُ
ِّ
ِّ
اْألُلُ ِّ
ف! َو ُه َو َّ
الذي يَـ ْفتَ ِّق ُر إِّلَْي ِّه
وهيَّ ِّة ،ملا افْت َق َر إِّلَْي ِّه َش ْيءٌ لِّلُ ُزوم َع ْج ِّزمهَا ِّحينَئِّذ؛ ًك ْي َ
َك ُّل َما ِّس َواهُ:346].
لقد سبق أن قلنا إن انتفاء الوحدانية ،ال يفضي إىل العجز ،بل إىل فساد
األكوان .أما افتقار احملداثت ،فهو عائد إىل فقرها الذات ،ال إىل صفة الوحدانية.
والسبب يف أن املصنف تغيب عنه هذه املعاين ،هو عدم علمه ابحلقائق ،وابملراتب.
ِّ
وث الْعا َِّمل ِّأب ِّ
َسره ،إِّ ْذ لَ ْو كا َن َش ْيءٌ م ْنهُ
ْ
مث يقولَ [ :ويـُ ْؤ َخ ُذ م ْنهُ أَيْضاًُ :ح ُد ُ َ
ِّ
ف! و ُهو َّ ِّ
ك َّ
ب أَ ْن يَف ْت ِّق ُر
قَدمياً ،لَ َكا َن ذلِّ َ
الذ ِّي َجي ُ
الش ْيءُ ُم ْستَـغْنياً َع ْنهُ تَـ َع َاىل؛ َك ْي َ َ َ
إِّلِّْي ِّه ُك ِّل َما ِّس َواهُ:347].
إن كون شيء من العامل قدميا ،ال يعين حتما أنه سيكون مستغنيا عن هللا
تعاىل .وما نعين هنا إال ثبوت العامل يف العلم القدمي ،ال أعيانه .وهذا املعىن ،هو ما
مشه ابن تيمية ،فظن أن العامل قدمي ابلنوع .وحىت ال خيتلط الكالم على القارئ،
فليعلم أننا نتكلم هنا يف العدم .والعقل من نفسه ،ال يستطيع دخول حضرة العدم.
ومن هذا الباب جتد عقول العوام ،حترص على القول بوجود العامل .نعين أهنا ال تطيق
أن تُص ّدق أن العامل معدوم .وهذه أسرار يُطلع هللا عليها من يشاء من عباده؛ وال

تُنال ابلتلقني .وما ذكرَنها هنا ،إال لندل الناس على مدى عجز العقول يف جمال
معرفة هللا.
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مث يقول[ :ويـ ْؤ َخ ُذ ِّم ْنه أَيضاً :أَنَّه الَ َأتْثِّ ِّ
شي ِّء ِّمن الْ َكائِّنَ ِّ
ات ِّيف أَثَر َما،
ُ
ُ ْ
َُ
ري ل َ ْ َ
َ
ف! َو ُه َو َّ
الذي يَـ ْفتَ ِّق ُر
ك اْألَثَـ ُر َع ْن َم ْوالَ َان َج َّل َو َع َّز؛ َك ْي َ
َوإال لَ ِّزَم أَ ْن يَ ْستَـغْ َين ذلِّ َ
إِّلَْي ِّه ُك ُّل َما ِّس َواهُ ُع ُموماً:348].
هذا من تنزيه العوام ،الذين ليست هلم معرفة ابهلل .وأما "أتثري األشياء" ،فإن
اللفظ فيه حييل إىل احلس ،أكثر مما حييل إىل املعىن؛ وهذا قصور كبري من املصنف.
ولقد كان أفضل ،أن يتكلم عن نسبة األفعال إىل اخللق ،اليت هي اثبتة ابلقرآن
والسنة؛ بل إن الشرائع ،لوال هذه النسبة ،الهندت من أساسها .وهذا الذي جيعل
التأثري (الفعل) ،من كل وجه هلل ،ماذا سيفعل لو أن أحدا ضربه على رأسه؟ ..إن
اعرتض ،قيل له :على من تعرتض؟ أعلى هللا ،وهو ال يُسأل عما يفعل؟ ..أم على
العبد ،وقد نفيت عنه الفعل؟ ..فإن قال :هو يفعل عندها ،ال هبا؛ قلنا له :إن
ضربت على رأسك ،فإما توافق ما تزعم أنك تعتقده ،وال
النتيجة واحدة! ..وقد ُ

تعرتض ،أو أنك ستنفضح ابعرتاضك ،عند بُ ُد ّو خمالفتك لقولك!..

مث إن افتقار احلادث إىل هللا ،ال يعين أنه ال نسبة للفعل إليه من كل وجه؛ بل
إن احلادث يؤثر يف احلق تعاىل بصريح القرآن والسنة .وذلك ألن الغضب والرضى
اإلهليني ،مها نتيجة لألثر الذي يؤثره فعل العبد يف هللا :فإن كان الفعل حسنا أثر
الرضى ،وإن كان سيئا أثر الغضب .وهكذا فيما أنتج الضحك عند احلق ،أو أنتج
التعجب ،أو الرتدد ،كما هو معلوم من السنة من مظانه ،من مثل قوله صلى هللا
عليه وآله وسلم« :يـعجب ربُّ ُكم ِّمن ر ِّ
لص َال ِّة
اعي َغنَ ٍم ِّيف َرأْ ِّس َش ِّظيَّ ٍة ِّجبَبَ ٍل ،يـُ َؤِّذّ ُن ِّاب َّ
َْ َ ُ َ ْ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اف
صلِّّي؛ فَـيَـ ُق ُ
ول َّ
يم َّ
الص َالةََ ،خيَ ُ
َويُ َ
اَّللُ َعَّز َو َج َّل :انْظُُروا إ َىل َعْبدي َه َذا يـُ َؤذّ ُن َويُق ُ
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ِّ
اجلَنَّةَ349».؛ ومثل قوله صلى هللا عليه وآله وسلم
ت لِّ َعْب ِّديَ ،وأ َْد َخ ْلتُهُ ْ
م ِّّين؛ قَ ْد َغ َف ْر ُ
عن ربه ،يف احلديث القدسي« :وما تَـرَّد ْدت عن َشي ٍء أ َََن فَ ِّ
اعلُهُ ،تَـَرُّد ِّدي َع ْن نَـ ْف ِّ
س
ََ َ ُ َ ْ ْ
ِّ
تَ ،وأ َََن أَ ْكَرهُ َم َساءَتَهُ .350».وال يسع العامي حيال هذا ،وإن كان
الْ ُم ْؤم ِّن يَكَْرهُ الْ َم ْو َ
من علماء الظاهر ،إال أن يؤمن مبا جاء يف الوحي من املتشابه ،كما هو .وأما إدراك
ذلك على حقيقته ،فال يكون من العقل ،وإمنا من هللا تعاىل .ومن دخل يف معرفة هللا
بعقله ،فإنه ال بد أن يُصادم حقا ،مما جاء يف القرآن والسنة .وبقدر ذلك ،ينقص
إميانه؛ حىت ليخاف ذهابه من أصله ،لو كان يعلم!..

َن َش ْيئاً ِّمن الْكائِّنَ ِّ
ت أ َّ
ات يـُ َؤثـ ُر
مث يضيفَ [ :و َعلَى ُك ِّل َحال ،ه َذا إِّ ْن قَ َّد ْر َ
َ
بِّطَْب ِّع ِّه؛ َوأ ََّما إِّ ْن قَ َّد ْرتَهُ ُم َؤثِّراً بَِّق َّوة َج َعلَ َها هللاُ ِّف ِّيه َك َما يَـ ْزعُ ُمهُ َكثِّريٌ ِّم َن ا ْجلََهلَ ِّة،
صري حيِّنَئِّذ موالَ َان ج َّل و َع َّز م ْفتَ ِّقراً ِّيف إِّجي ِّ
ِّ
اد بَـ ْع ِّ
ك حمَ ٌ
ض
فَذلِّ َ
َ
َ َ ُ
َْ
ال أَيْضاً؛ ألَنَّهُ يَ ُ
ال إِّ َىل و ِّ
اْألَفْـ َع ِّ
ت ِّم ْن ُو ُج ِّ
استِّغْنَائِِّّه َج َّل َو َع َّزَ ،ع ْن
اسطَة؛ َوذلِّ َ
ك َاب ِّط ٌل ،لِّ َما َع َرفْ َ
وب ْ
َ
ُك ِّل َما ِّس َواهُ:351].
يُفهم من كالم املصنّف أنه ال نسبة للفعل إىل املخلوقات بوجه من الوجوه.
وهذا كما قلنا يبطل شرعا .وأما كون احلوادث على قُدرة خملوقة -وقد مسعنا من أئمة
العصر من يقول به -فال يصح ،ألنه شرك جلي .وقوله "يؤثر بطبعه" ،يؤكد ما
ذكرَنه من غلبة احلِّس على بصريته .ويبقى مع كل هذا ،أنه مل أيْ ِّ
ت بشيء ،إال أن
ّ
يكرر قوله عن استغناء احلق عن اخللق ،وافتقار اخللق إىل احلق .وهذا تعميم ،ال
يصح من كل وجه ومن كل مرتبة ،كما سبق أن ذكرَن .ونضيف هنا ،أن عقل
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املصنف ال ُميكنه أن يعلم حقيقة هذه املسألة اليت خيوض فيها ،من املرتبة اليت يتكلم
منها؛ ألنه ينبغي عليه أن يرتقى إىل ما هو أعلى منها ،لينظر من هناك إىل ما خيوض
فيه .وهذا ال يكون إال إبذن من هللا ،إن جاءه مفتقرا متأداب.
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اليت
ْس ِّام الثَّالَثَِّة َِّّ
ك تَ َ
مث يقول[ :فَـ َق ْد َاب َن لَ َ
ض ُّم ُن قَـ ْول :الَ إ َله إالَّ هللاُ لألَق َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ب ِّيف َح ِّق ِّه
ب َعلَى املُ َكلف َم ْع ِّرفَـتُـ َها ِّيف َح ِّق َم ْوالَ َان َج َّل َو َع َّزَ ،وه َيَ :ما ًجي ُ
َجي ُ
:حمَ َّم ٌد رس ُ ِّ
ِّ
صلى هللا عليه وسلم
يلَ ،وَما َجيُ ُ
ول هللا َ
وزَ .وأ ََّما قَـ ْولُنَا ُ َ ُ
تَـ َع َاىلَ ،وَما يَ ْستَح ُ
اويَِّّة ،واْليـوِّم ِّ
فَـيَ ْد ُخل ِّف ِّيه اْ ِّإلميَا ُن بِّسائِّ ِّر اْألَنْبِّيَ ِّاءَ ،واملَالَئِّ َك ِّةَ ،والْ ُكتُ ِّ
اآلخ ِّر؛
ب َّ
الس َم ِّ َ َ ْ
ُ
ص ِّد ِّيق َِّ
ك ُكلِّ ِّه:352].
مج ِّ
ألَنَّهُ َعلَْي ِّه َّ
الصالَةُ َو َّ
يع ذلِّ َ
اء بِّتَ ْ
السالَ ُمَ ،ج َ
أما عن "ال إله إال هللا" ،فعلمها أوسع مما ذكره ،ملن فتح هللا له يف معانيها.
وأما عن "حممد رسول هللا" ،فكالمه صحيح؛ لكن ليس من ابب إخباره عن األنبياء
السابقني وعن املالئكة على مجيعهم السالم ،وإمنا من كونه أصلهم من جهة الوجود
(الشهود) ،ومن جهة املدد .فكأهنم مجيعهم ،تفاصيل يف حقيقته ،فحسب .ومعرفة
هذا ،ال يتمكن منها العقل وحده ،كما يظن املتكلمون يف العقائد ،وكما سبق أن
بيّـنّا.
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الرد على بعض ما عند املاتريدية
سنأخذ منت "العقائد النسفية" لعمر بن حممد النسفي رُحه هللا ،منوذجا ملا
عند املاتريدية ،ونفعل معه مثل ما فعلنا مع منت العقيدة السنوسية.
ِّ
والعلم هبا ُمتَحق ٌق
األشياء اثبتةٌ،
حقائق
أهل احلق:
يقول رُحه هللاَ [ :
ُ
ُ
قال ُ
خالفاً للسوفسطائية:353].
ِّ
مؤسس ملا سيأت بعده؛ ألن
أهل احلق يعين هبم أهل الدين والنظر .وكالمه ّ
احلقائق ال تتبدل .والعلم هبا ينبين عليه ،ما هو معرفة نظرية عقلية ،وما هو معرفة
كشفية .أما السفسطائيون ،فليس يقصد هبم من كانوا يف اليوَنن زمن ازدهار
الفلسفة هناك ،وإمنا يقصد كل من يرى أن األشياء على هذا الرتتيب ،من غري
حكمة وراءها ،وال غاية بعدها .وكثري من هؤالء ،ليسوا أهل فكر وال عقائد ،وإمنا
هم من الغافلني ،الذين يتبعون شهواهتم العاجلة ،وكأهنم مل ُخيلقوا إال هلا.
وأسباب ِّ
ِّ
احلواس السليمةُ ،واخلربُ الصاد ُق،
للخلق ثالثةٌ:
العلم
مث يقول[ :
ُّ
ُ

واللمس .وبكل
والشم ،والذو ُق،
والبصر،
السمع،
َخس:
والعقل.
ُّ
ُّ
ُ
ُ
فاحلواس ٌ
ُ
ُ
ِّ 354
ِّ
ِّ
كالسمع ،والذوق ،والشم: ].
حاسة منها يُوقف على ما ُوض َعت هي له:
ِّ
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مل يذكر املؤلف أن العقل ،هو من ُجتىب إليه املعلومات عن طريق احلواس.
والعقل هنا ،هو الروح اإلنساين املدبّر للبدن عن طريق الدماغ .والبدن الرتايب ابلنسبة

إىل هذا الروح ،هو سبب طبيعي إىل إدراك األذواق الطبيعية يف أدن مظاهرها .وهنا
أتت وظائف احلواس املذكورة.

مث يقول[ :واخلربُ الصاد ُق على نوعني:
ُ
املتواتر ،وهو اخلربُ
(أحدمها) اخلربُ
ُ
ِّ
ِّ
تواطؤهم على ال َك ِّذ ِّ
ب ِّ
للعلم
تصور
ُ
ُ
ب ،وهو ُموج ٌ
الثابت على ألسنة قوم ال يُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
املاضية والب ِّ
ِّ
النائية( ،والثاين)
لدان
األزمنة
اخلالية يف
ابمللوك
كالعلم
الضروري،
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
الثابت ِّبه
والعلم
االستداليل،
العلم
َّ
ُ
خربُ الرسول املؤيَّد ابملعجزة ،وهو يُ ُ
ُ
وجب َ
ِّ
ِّ
والثبات:355].
التيقن
الثابت ابلضرورةِّ يف
العلم
َ
يُضاهي َ
أم ا التواتر فال يفيد دائما صدق اخلِب ،إال إذا كان النقل مجاعة عن مجاعة؛
وحىت هذا ،قد يتطرق إليه احتمال اخلطإ ،إذا عرض ألي مجاعة من اجلماعات،
وابألخص اجلماعة األوىل ،توجيه منها أو من خارجها ،جيعلها ُجتمع على كالم
واحد .ونعين من هذا ،أن التواتر عزيز وجوده يف العامل .وأما قوله عن اجلماعة "ال
تصور تواطؤهم على الكذب" ،فهو إبعاد يف التنظري؛ ألن تصور انتفاء الكذب ،ال
يُ ّ
الص ّديقني؛ وأما غريهم ،فقد يدخل
يكون على التمام إال من األنبياء عليهم السالم و ّ
عليهم ،ولو من ابب السهو والنسيان؛ أو قد يدخل عليهم من ابب الوهم ،الذي
جيعلهم يتصورون األمر على خالف ما هو عليه ،دون شعور منهم ،أهنم قد خالفوا
احلق فيه .وكل هذه االحتماالت شائعة يف الناس ،ال جيدر بنا إغفاهلا.
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وأما خِب الرسول ،فهو مص ّدق من جهة اإلميان؛ نعين أن املؤمن يص ّدق به،
وإن مل يعلم وجه صدقه .ذلك ألن التصديق يف العادة ،ينبغي أن يكون مبطابقة اخلِب
خِب عنه .وهذا ممتنع فيما يعود إىل الوحي؛ ألن املخِب عنه غييب ،ال من عامل
لل ُم َ
ُ
الشهادة .نعين أن أساسه غييب ال كله .وهلذا جاء يف القرآنَ { :ذلِّ َ ِّ
ب
ك الْكتَ ُ
اب َال َريْ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني ( )2الَّ ِّذين يـُ ْؤِّمنُو َن ِّابلْغَْي ِّ
ب} [البقرة .]3 ،2 :وهلذا كانت
فيه ُه ًدى ل ْل ُمتَّق َ
َ
املعجزات تدل على صدق الرسل عليهم السالم ،من كوهنا قرينة ،تدل على صدق
إخبارهم .ولو كان املخِب عنه ُمدركا للسامع ،ما احتيج معه إىل معجزات.
ُ
خِب به ،إنه يوجب العلم االستداليل ،فإن كان يقصد
وأما قوله عن الوحي املُ َ
منه البناء عليه مبنطق االستدالل ،من أجل بلوغ نتائج علمية معتِبة ،فهو غلط؛ ألن
نيل العلم يف األصل ،يكون بتلقيه عن هللا كشفا ،ال ابلنظر .ومل ُجيز الشارع إعمال
العقل يف علم شرعي ،إال يف علم الفقه ،الذي تُستنبط فيه األحكام طبقا للقواعد
املعلومة لدى أهله .وأما فيما يعود إىل معرفة هللا ،فإن األصل هو منع النظر يف
الوحي بقصد استنتاج املعارف والعقائد؛ إال ما كان حمكما من الكتاب والسنة.
وهذا ال ُحيتاج فيه إىل نظر .وقوله بوجوب االستدالل ،يوافق ما رأيناه من قول
السنوسي؛ وهو غلط .وقد ذكرَن أسباب تغليطه هناك ،فال داعي ألن نعيدها هنا.
املتوصل إليه عن طريق االستدالل العقلي ،يكون
وقوله بعد ذلك إن العلم
ّ
كالعلم الضروري يف التي ّقن والثبات ،هو غلط أيضا؛ ألن النتائج اليت يُنتهى إليها عن
طريق التفكر ،قد تكون خمالفة للصواب ،من غري أن يدري الناظر ذلك .وذلك
بسبب دخول اخللل على التفكر من عدة جهات؛ كعدم إدراك اختالف األنساق،
وعدم ضبط املنطق اخلاص ابملنظور فيه ،وقصور عقل الناظر الذي جيعله قائال
واحدا ،ضمن مجاعة من القائلني ،تنبغي املقارنة بينهم ،وغري ذلك مما ال يتسع اجملال
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حلصره هنا .أما العلم الضروري ،فهو أقوى من هذا ،ألنه ُمستغن عن الِبهنة؛ وأين
ما حيتاج إىل برهنة مما ال حيتاج؟! ..هيهات! ..وأما اإلميان ،فهو ال هذا ،وال ذاك؛
لكنه قابل للقوة والضعف؛ فإن بلغت قوته املشاهدةُ ،مسي يقينا ،فيلتحق بصنف
الضروري أو يقاربه؛ وإن نزل ضعفا ،صار يتلمس طريقه ابالعتضاد ابلنظر .والنظر
مبا أنه ليس طريقا إىل معرفة هللا ،فإنه لن يزيده إال حرية .هلذا قال اإلمام جعفر
ِّ
ِّ َّ
س لَهُ َوَرعٌ،
الصادق عليه السالم« :ال ُخياص ُم (أي ال يُناظر يف الكالم) ،إال َر ُج ٌل لَْي َ

أ َْو َر ُج ٌل شاك 356».والشك هو هناية اإلميان ضعفا.

فرقوا بني العلم من طريق اإلميان
وإن أهل العقائد العقلية ،من كوهنم مل يُ ّ
والعمل الصاحل ،وبني العلم االستداليل وإن كان ُمنطلقه الوحي ،فإهنم قد عملوا على
إضعاف األمة من حيث ال يدرون؛ بل لقد س ّدوا عنها أبواب العلم ابهلل من ذلك
الطريق.
ِّ
سبب ِّ
ابلبديهة فهو
ثبت منه
مث يقول[ :وأما
للعلم أيضاً ،وما َ
العقل :فهو ٌ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
كالعلم َّ
ِّ
ابالستدالل فهو
ضروري
ٌّ
أبن َّ
أعظم من جزئ ِّه ،وما َ
ثبت منهُ
كل الشيء ُ

اكتسايب:357].
ٌّ

هو يعين ابلعقل هنا الفكر من حيث هو فعل للعقل؛ وإال فإن العقل نفسه
هو املتصرف فيما أتت به احلواس .وإننا جند املصنف هنا يعود إىل التفريق بني العلم
البديهي وبني العلم الكسيب من حيث التعريف؛ فكان جديرا به ،أن يفرق بينهما من
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حيث املرتبة أيضا .وهذا من أعظم أغالط أصحاب العقائد؛ نعين عدم تفريقهم بني
املراتب.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الشيء عن َد ِّ
أهل
بصحة
املعرفة
أسباب
ليس من
مث يقول[ :
ُ
واإلهلام َ
ِّ
احلق]:358
هذا الكالم يهدم الدين من أساسه! ..وهو مشرتك عند أهل العقائد .وإن
املصنف يقصد ابإلهلام الكشف ،الذي هو علم ضروري ،غري الضروري املشرتك،
يقذفه هللا يف قلب من يشاء من عباده ،عن طريق امللك .فهو من الوحي الذي
خيتص به األولياء ،ال من الوحي الذي هو خاص ابألنبياء واملرسلني .ولعل هذا
التشابه ،قد أاثر حفيظة أصحاب العقول ،الذين ال يُطيقون أن يتوصل الناس إىل
اَّللُ}
اَّللَ َويـُ َعلِّّ ُم ُك ُم َّ
{واتـَّ ُقوا َّ
هذا العلم من غري طريقهم؛ مع أن هللا تعاىل يقولَ :

[البقرة .]282 :فاإلميان والعمل الصاحل ،إذا مل يكوَن يُنتجان علما ،فما فائدة الدين
ِّ ِّ
إذاً؟! ..وجاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قالَ « :م ْن َعم َل مبَا يـَ ْعلَ ُم َوَّرثَهُ
اَّللُ َما َملْ يـَ ْعلَ ْم.359».
َّ
وعدم إطاقة النُّظار للكشف ،هو من جهلهم بطريقه .فهم يُفضلون علما،
يتمكنون من تقصي طريقه يف االستدالل ،على ما أيتيهم يف صورة نتائج من غري
مقدمات .فالكشف عندهم كالوحي الرسايل من حيث الصنف؛ إال أن األول
أخذوه ابلتسليم ،مع القرائن الدالة على صدق أصحابه؛ والثاين ،مل جيدوا أن اإلميان
به واجب ،ومل يروا أن مصريهم األخروي يتوقف عليه ،فتساهلوا يف رده وإنكاره.
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واحلق أن الكشف لالولياء ،هو من معجزات النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،الباقية
بعد وفاته.
مث إن الكشف الصحيح ،يدل على أن املعاملة بني العبد املكاشف وربه
ُ
صحيحة ،وهي تعطي مثارها .وهذا يدل على أن الطريق املتّـبَع صحيح ،وأن الدين
ُ
حق .وهذا يعمل على جتديد النظرة إىل الدين ،حبيث ال تبقى اترخيية ،وكأننا نعمل
اآلن على استعادة ذكرايته فحسب.
لذلك فإن قوله أبن أهل احلق ،ال يعتِبون اإلهلام ،هو افرتاء عليهم ،إن عرفنا
أن أهل احلق ،هم أهل هللا وأولياؤه .أما إن كان يقصد من "أهل احلق" أهل الكالم،
فهذا غلط ،وحتريف للمفاهيم؛ بل وللدين أبكمله.
اض .فاألعيا ُن ما
مث يقول[ :والعاملُ ِّ
جبميع أجزائِِّّه ُحم َد ٌ
ث؛ إذ هو أعيا ٌن وأعر ٌ
ِِّّ
ِّ
غري مركب،
كب وهو
له ٌ
قيام بذاته ،وهو إما مر ٌ
كاجلوهر؛ وهو اجلزءُ
اجلسم؛ أو ُ
ُ
ِّ
ِّ
واجلواهر؛
األجسام
ث يف
يقوم بذاتِِّّهَ ،
وحي ُد ُ
والع َر ُ
ض ،ما ال ُ
الذي ال يتجزأَ .
واألكوان ،والطُّع ِّ
ِّ
ِّ
والروائح:360].
وم،
كاأللوان،
ِّ
ُ
أما قوله "فاألعيان ما له قيام بذاته ،فال يصح من مؤمن؛ ألن قيام احملداثت
كلها ،هو ابهلل .وهذا القول من الفلسفة الكافرة ،ال ينبغي أن ُميّرر ضمن أقوال أهل
الدين .وإن كان العقل املسلم احملجوب ،ال يزال يرى العامل اثبت الوجوب لديه ،فهذا
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عائد إىل ظلمة طبعه ،ال إىل حقيقة العامل .واحلق هو ما أخِب به هللا ،سواء أعُلم
املعىن أم مل يُعلم.
وأما اجلزء الذي ال يتجزأ ،والذي ال يفتأ أهل الكالم ،على غرار الفالسفة
يتكلمون عنه ،فهو افرتاضي .والفيزايء بعد أن صارت تكتشف جزيئات الذرة ،مل
تُعلن وصوهلا إىل هناية يف اكتشافها ،وإن كان بعض الفيزايئيني يقولون بوجود الفراغ
داخل املادة؛ وهو أقرب إىل حقيقتها العدمية.

وعلى كل حال ،فإن اجلوهرية والعرضية يف األجسام الطبيعية ،أمر نسيب؛
واألصح أهنا شهودية ،ال وجودية.
مث يقولِّ [ :
القادر،
احلي،
واحملد ُ
ث للعامل هو هللا تعاىل؛ الواح ُد ،القدميُُّ ،
ُ
السميع ،البصريُ ،الشائي ،املري ُد؛ ليس بِّ َع َرض ،وال جسم ،وال جوهر،
لعليم،
ُ
ا ُ
صور ،وال حمدود ،وال معدود ،وال ِّ
متبعض ،وال متجزئ ،وال ُم َرتكب ،وال
وال ُم َّ
يتمكن يف مكان ،وال جيري ِّ
ِّ
ِّ
عليه
متناه ،وال يُوصف ابملاهية ،وال ابلكيفية ،وال َّ ُ
زما ٌن ،وال يشبههُ شيء ،وال َخيرج عن ِّ
علم ِّه وقدرتِِّّه شيءٌ:361].
ٌ
ُ
ُُ
"احملدث للعامل هو هللا تعاىل" ،يقوهلا العقل من طريق االستدالل على الصانع
ابلصنعة .وكونه سبحانه واحدا ،قدميا ،حيا ،قادرا ،عليما ،مسيعا ،بصريا ،شائيا،
مريدا ،هي من طريق السمع واإلميان؛ إال صفة ِّ
القدم ،فإهنا تعبري فلسفي ،يقابله
{ه َو ْاأل ََّو ُل} [احلديد .]3 :وأما ما تبع هذا
عندَن "األولية" ،ابالصطالح القرآينُ :
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من الصفات ،فهو سلوب ،ال تنتج عنها معرفة .وهذا أقصى ما يناله العقل من
النظر يف صفات هللا بنفسه .وهو خيالف هبذا أصول اإلميان اليت تثبت خالف ما
ِّ
ني} [الشعراء .]23 :فهو
ذُكر من مثل قول هللا تعاىل{ :قَ َ
ال فِّْر َع ْو ُن َوَما َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
سؤال عن املاهية أورده هللا يف القرآن من غري أن يُنكره على السائل؛ وإن كان موسى
قد عدل يف إجابته فرعو َن إىل ذكر صفة الربوبية .ومن ذلك أيضا سؤال النيب صلى
اَّللُ ؟» .362وهذا سؤال ُحييله العقل ،من جهة
هللا عليه وآله وسلم للجارية « :أَيْ َن َّ
ورتِِّّه»363؛
التنزيه .ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :خلَ َق َّ
اَّللُ َ
آد َم َعلَى ُ
صَ
وهذا تشبيهُ ،حييله العقل املفرط يف التنزيه أيضا .نريد أن خنلُص من هذا إىل أن
املعرفة العقلية التنزيهية اليت طغت على املتكلمني ،وعلى متأخري الفقهاء من
صحت .واحلق هو ما جاء به القرآن وجاءت به
بعدهم ،هي نصف معرفة ،إن ّ
السنة ،من غري زايدة أو نقصان.
ِِّّ
غريهُ؛ وهي:
مث يقول[ :وله
ٌ
صفات أزليةٌ قائمةٌ بذاته؛ وهي ال ُهو وال ُ
والفعل،
والبصر ،واإلرادةُ ،واملشيئةُ،
والسمع،
العلم ،والقدرةُ ،واحلياةُ ،والقوةُ،
ُ
ُ
ُ
ُ
متكلم بكالم ،هو صفةٌ لهُ أزليةٌ؛ ليس من
والكالم ،وهو
يق،
والتخليق ،والرتز ُ
ُ
ُ
ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
متكلم
واآلفة؛ وهللا تعاىل
للسكوت
احلروف
جنس
واألصوات .وهو صفةٌ منافيةٌ
ٌ
ِّ
آمر انه ِّ
مصاح ِّفنا،
مكتوب يف
غري خملوق ،وهو
ٌ
خمربٌ .والقرآ ُن ُ
هبا ٌ
كالم هللا تعاىل ُ
ع آبذانِّنا ،غريُ حال فيها:364].
حمفو ٌ
ظ يف قلوبِّنا ،مقروءٌ أبلسنتِّنا ،مسمو ٌ
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هذا الكالم فيه اضطراب .أوال عندما يقول عن الصفات إهنا ال هو وال غريه،
فال شك أنه يقصد بـ"هو" الذات .وال شك أيضا أن عقله ،يعقل اثنني :ذات،
وصفات .وهو قد أخذ املعقولية لالثنني ،على أهنا وجودان (ذااتن) .وملا عرف أن
القول بوجودين هو شرك ،فر من هذا الشرك مبقولته اليت ال تفيد شيئا ،غري جهله
ابألمر.
مث إنه عند تعداده للصفات جيعلها اثنيت عشرة صفة .فإن كان يريد حصرها
يف هذا العدد ،فهي ال ُحتصر؛ وإن كان يذكر هذا العدد حلكمة ،فإنه مل يُبدها .وكل
هذا قصور وحت ّكم ،ال يليق أبهل العلم واإلميان معا.
وأما قوله عن كالم هللا إنه ليس من جنس احلروف واألصوات ،فهو من غلبة
التنزيه على عقله .وقوله هذا ،يناسب مرتبة من كالم هللا ،وال يُناسب أخرى .فلما
ِّ
أخِب هللا يف قوله تعاىل{ :وإِّ ْن أ ِّ
استَ َج َارَك فَأ َِّج ْرهُ َح َّىت يَ ْس َم َع َك َال َم
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِّرك َ
ني ْ
َ َ
اَّللِّ} [التوبة ، ]6 :فهل كالم هللا الذي أمر هللا إبمساعه للمشرك ،يكون أصواات
َّ
وحروفا ،أم ال؟! ..فهذا ،من مصادمة العقل احملجوب ،للحق املوحى به.

ِّ
وأما قوله" :والقرآ ُن كالم هللا تعاىل غري ٍ
مصاح ِّفنا،
مكتوب يف
خملوق ،وهو
ٌ
ُ
ُ
ٌ ِّ
حال فيها ".فهو من أشد
ظ يف قلوبِّنا ،مقروءٌ أبلسنتِّنا،
غري ّ
حمفو ٌ
مسموع ِبذانناُ ،
األقوال ركاكة ؛ ولعله أراد أن يفر به من قول املعتزلة خبلق القرآن ،الذي أحدث فتنة
يقر أبن القرآن مكتوب ومقروء ،أفال يكون داال على
يف قرون ماضية .وهو عندما ّ
أن حروفه املكتوبة واملقروءة خملوقة؟! ..وهذا تناقض ّبني! ..ولو أن املصنف كان
يعلم أن للقرآن مراتب ،منها ما يكون فيها خملوقا ،ومنها ما يكون فيها غري خملوق،
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السرتاح من هذا التلفيق .وهذا يوضح أيضا أن العقل ،وإن كان مؤمنا ،ال يتمكن
من معرفة احلقائق من نفسه ،رغم ما يزعمه له القاصرون.
والتكوين صفةٌ هلل تعاىل أزليةٌ ،وهو تكوينُهُ ِّ
للعامل ولكل ُجزء من
مث يقول[ :
ُ
لوقت ِّ
أجزائِِّّه ِّ
املكو ِّن عن َدان ،واإلرادةُ صفةٌ هلل تعاىل أزليةٌ قائمةٌ
وجودهِّ ،وهو غريُ َّ
بذاتِِّّه تعاىل:365].
يقصد ابلتكوين اخللق؛ وما نراه يعدل عن االصطالح الشرعي ،إال لشبهة
لديه .وهو ال ُمييّز هنا بني ثبوت العامل يف العلم ،وبني خروجه من ظلمات العدم إىل
نور الشهود .وهو ال يشك أن العامل بعد أن صار مشهودا ،هو موجود .فيكون من
القائلني -ككل العوام من املؤمنني -بوجودين .وهذا شرك يشري إليه قول هللا تعاىل:
{وما يـؤِّمن أَ ْكثـرهم ِّاب َِّّ
َّلل إَِّّال َوُه ْم ُم ْش ِّرُكو َن} [يوسف .]106 :وعلى هذا ،فإن كل
َ َ ُْ ُ َُ ُ ْ
ما يسميه هؤالء توحيدا ،وإن جهدوا يف التنظري له ،ليس توحيدا ابملعىن الشرعي.
وهذا حاهلم مجيعا ،وإن اختلفوا يف التفاصيل ،اليت جتعل كل فريق يزعم أنه وحده َمن
سلم له توحيده.
ومن خوفه من الوقوع يف القول بقدم العامل ،يقول إن التكوين ليس هو
املكون؛ وهذا من احلشو الذي ال يفيد إال انبهام األمر عليه .وقد أفضى به هذا
ّ
االنبهام إىل تكلف القول فيما ال يعلم؛ وكأنه كان يرى أنه مرغم على الكالم .وهذا
ال يكون ،إال إن استزله الشيطان ،وأومهه أن الناس حمتاجون إىل أسس حتفظ عليهم
عقيدهتم ،حىت ال ينزلقوا إىل الشرك مع العادة ،فيأمث هو وهم .واحلقيقة أنه كان عليه
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إن استشعر هذا ،أن يدهلم على ما ينفعهم ،حبسب ما جاء به الوحي من غري زايدة
أو نقصان.
لعقل واجبةٌ ِّ
ائزةٌ يف ا ِّ
الدليل
ورد
ابلنقل؛ وقد َ
مث يقول[ :ورؤيةُ هللا تعاىل َج َ
ُ
ِّ
معي إبجياب ِّ
املؤمنني هلل تعاىل يف ِّ
فريى ال يف مكان ،وال
رؤية
َّ
الس ُّ
دار اآلخرةُ ،
َ
ِّ
ِّ
وبني هللا
على جهة من ُمقابلة ،أو
اتصال ُشعاع ،أو ثبوت مسافة بني الرائي َ
تعاىل:366].

إن رؤية هللا اثبتة لعموم املؤمنني كما قال يف اآلخرة ،وهي اثبتة أيضا خلواصهم
يف الدنيا قبل اآلخرة .ونعين ابخلواص ،من انتقلوا إىل حكم اآلخرة ،وهم مازالوا يف
احلَيَاةِّ ُّ
الدنْـيَا
الدنيا ،الذي (حكم اآلخرة) إليه اإلشارة بقوله تعاىلَ { :هلُُم الْبُ ْشَرى ِّيف ْ
َوِّيف ْاآل ِّخَرةِّ} [يونس .]64 :غري أنه يف الدنيا اصطلح أهل هللا على تسمية هذه
الرؤية مشاهدة ،حىت مييّزوا بني الداريْن ومقتضياهتما.

أما قوله "ال يف مكان ،وال على جهة مقابلة ،أو اتصال شعاع ،أو ثبوت
مسافة" ،فهو تكلف؛ وهو آتيه من ُّ
تومهه ،ومن حرصه على ما يعلم من "التوحيد"؛
وأما احلق فوراء ذلك كله.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
والطاعة
واإلميان،
الكفر
العباد ِّمن
ألفعال
مث يقول[ :وهللا تعاىل خال ٌق
ِّ
ِّ
والعصيان؛ وهي ُكلُّها إبرادتِِّّه ،ومشيئتِّ ِّه ،وح ِّ
وللعباد
كم ِّه ،وقضيتِّ ِّه ،وتقدي ِّرهِّ.
ُ
ِّ
ٌ
لقبيح
أفعال اختياريةٌ يُثابو َن هبا ويُعاقبو َن عليها؛
واحلس ُن منها برضاء هللا تعاىل ،وا ُ
َ
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ليس برضائِِّّه تعاىل؛ واالستطاعةُ مع ِّ
الفعل ،وهي حقيقةُ القدرةِّ اليت يكو ُن
منها َ
الفعل؛ ويقع هذا االسم على سال ِّ
هبا ِّ
ِّ
واجلوارحِّ .
ِّ
واآلالت
األسباب
مة
ِّ
وصحةُ
ُ
ُ
ُ
كلف العب ُد مبا ليس يف و ِّ
التكليف تَ ِّ
ِّ
سع ِّه:367].
عتم ُد هذه
االستطاعة ،وال يُ ُ
َ
ُ
ألفعال ِّ
الكفر و ِّ
ِّ
العباد ِّمن ِّ
اإلميان" ،يريد أن
خالق
قول املصنف" :وهللا تعاىل ٌ
يفر به من عقيدة القدرية؛ لكنه مبا أنه ال علم له حبقيقة األمر فإنه سيعود إليها يف
قوله" :و ِّ
أفعال اختياريةٌ يُثابو َن هبا ويُعاقبو َن عليها" ،وذلك حىت ال يُصادم
للعباد ٌ
يتبني أنه أراد تفصيل العقائد ،على ما يؤمن به ،لكن بلباس
الشرع .ومن هذا الرتددّ ،

عقلي ،يوهم أنه يُدرك معه ما يقول .وهذا تكلف أوال ،مث تلفيق اثنيا.

ِّ
ليس برضائِِّّه تعاىل"،
احلس ُن منها برضاء هللا تعاىل ،و ُ
وأما قوله" :و َ
القبيح منها َ
فال ندري هل يقصد ابلرضى معىن قبليا ،فيكون من القضاء ،أو يقصد معىن بعداي،
فيكون من اجلزاء .والغالب أنه يقصد املعىن القبلي ،بسبب عدم إدراكه ملعىن اإلرادة،
وبسبب خلطه بني األحكام الشرعية ،وما خيرج عن معناها من الصفات كاإلرادة.
وهذا ،يقع من كثريين ،ممن يغلب عليهم املنطق الفقهي .وقد وقع يف هذا ابن تيمية
أيضا ،دون أن يشعر .ولو أن هؤالء املتكلمني كانوا مدركني للمراتب الوجودية،
وألحكام كل مرتبة ،ملا اختلط عليهم األمر ،فخلطوه على غريهم .وال شك أن مثل
هذا الكالم ،ال يكون علما قط؛ وإمنا هو قفل على القلوب ،مينعها أن تتقرب إىل
عالم الغيوب .وكفى هبذه النتيجة برهاَن على فساد الكالم وطريقه ،لو كان الناس
يعقلون.

 . 367متون التوحيد\العقائد النسفية ص.33 :
443

وحىت نسهل األمر على القارئ ،فليعلم أن كل فعل يصدر عن املكلفني ،هو
اَّللُ َخلَ َق ُك ْم َوَما تَـ ْع َملُو َن}
{و َّ
فعل هلل ابألصالة .وقد قال هللا تعاىل يف حمكم كتابهَ :

[الصافات]96 :؛ لكن للفعل نسبة إىل العباد ،هي متعلّق مثل قوله سبحانه:
آمنوا ..كفروا ..ال تقتلوا ..أيكلون أموال اليتامى ..فأما من جهة النسبة اإلهلية ،فال
حكم للشرع؛ وأما من جهة النسبة العبدية ،فتكون األحكام الشرعية املرتتب عليها
اجلزاء يف الدنيا واآلخرة .وهؤالء املتكلمون ،ال يعتِبون النسبة اإلهلية يف األفعال؛
وهم إن آمنوا هبا ،فإهنم جيعلوهنا يف مرتبة النسبة العبدية نفسها؛ فيضيق عليهم احملل،
ويُضطرون إىل إمهاهلا .وهذا يعود على استنتاجاهتم خلال وقصورا.
مث يقع املصنف يف خلط آخر عند كالمه عن االستطاعة ،اليت جعلها شرطا
يف الفعل .وجعل االستطاعة ،تتلخص يف سالمة األسباب واآلالت واجلوارح؛ وهذا
يدل على أنه واقع حتت احلس ،وال قدم له يف املعاين .والكالم يف املعاين ،دون
الرسوخ فيها ،يكون تطفال من املتكلم ،ليس غري .وأما االستطاعة ،فتتعلق
ابالستعداد الذي هو ابطن ما ذكر من أسباب وآالت وجوارح .والدليل على ما
نقول ،هو أن املكلف قد ال أيت الفعل (املأمور به) ،مع سالمة األسباب واجلوارح.
لكن صاحبنا خيتزل األمر ويسطحه ،حىت لكأننا دمى تتحرك إذا كانت هلا أطراف
تتحرك ،أو تسكن إذا مل يكن هلا ذلك .وهذه امليكانيكا ،ال تليق مبا هو شأن
تكليفي أبدا.
التكليف تَ ِّ
أما قولهِّ " :
ِّ
العبد مبا ليس
عتم ُد هذه
وصحةُ
كلف ُ
االستطاعة ،وال يُ ُ
َ
يف ُوسعِّ ِّه" ،فهو أيضا متعلق ابحلس .وهذا من غلبة منطق الفقه عليه ،كما سبق أن
ذكرَن .ولو أنه تنبه إىل ابطن التكليف ،املتعلق ابلقلوب ،وإىل ما يُكلَّفه العبد من
حسن االعتقاد ،لظهر له أن االستطاعة ،هي غري ما يعنيه؛ أو على األقل ،تتجاوز
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معىن االستطاعة لديه .ولو عدَن إىل قول هللا تعاىلِّ َ :
اَّللُ نـَ ْف ًسا إَِّّال
ف َّ
{ال يُ َكلّ ُ
ُو ْس َع َها} [البقرة ،]286 :لوجدَن يف ابطنه رُحة تشمل كل نفس ،من غري استثناء.
ِّ
ِّ
وج ُد من ِّ
ضرب إنسان،
قيب
األمل يف
مث يقول[ :وما يُ َ
املضروب ،ع َ
ِّ
عقيب َك ِّ
كل ذلك خملو ٌق هلل تعاىل،
الزجاج
واالنكسار يف
ِّ
سر إنسان ،وما أشبههُُّ ،
َ
للعبد يف ِّ
ال صنع ِّ
ختليق ِّه:368].
ُ َ
هذا قول مضطرب ،يعود به إىل نقض ما أثبته من نسبة األفعال إىل العباد؛
وكأن الفارق عنده هو بني الفعل ونتيجته .فالضرب مثال هو عنده من اإلنسان،
لكن اإليالم هو من هللا؛ وهكذا يف كسر الزجاج ،هو من العبد ،لكن االنكسار من
هللا .وهذا يدل على أنه يقع مرة أخرى حتت حكم املنطق الفقهي .ذلك ألنه ظن أن
اإلنسان ُحياسب شرعا على ضربه إنساَن آخر ،ونسي أن األمل (الضرر الوقيت أو
الدائم) ،معتِب لدى الشرع نفسه .فمن صلم أذن أحد من الناس ،فإن الشرع يعتِب
يف القصاص بقاء السمع أو فقده؛ وكذلك يف العني ،وغريها من اجلوارح .وال نرى
سببا هلذا اخللط يف الكالم ،إال جهله ابلنسبتني كما ذكرَن سابقا ،ولتفريقه بني الفعل

واألثر ،الذي يكون فعال َنجتا عن الفعل األول .فكأن البعد عن املباشرة ،جعله
يعتقد أن ال نسبة للعبد فيه .وهو كما بيّنا ابطل حىت من الناحية الفقهية .ونفيه
نسبة األمل واالنكسار إىل العبد على التمام ،ال شك هي خمالفة ألحكام الشريعة.
ولو صح كالمه ،لكان إحداث األمل ابلطرق املعروفة يف عصرَن عند من يقومون على
تعذيب الناس ،من غري إحداث جرح أو قطع ،ال يؤاخذ عليه الشرع .وهذا ما ال
يقول به واحد من أهل العقل والدين.
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ميت ِّ
ِّ
ابمليت خملو ٌق هلل تعاىل ،ال
واملوت قائ ٌم
أبجل ِّه،
مث يقول[ :
ُ
واملقتول ٌ
ُ
صنع ِّ
واألجل واح ٌد:369].
للعبد فيه ختليقاً وال اكتساابً،
ُ َ
ُ
يذكر املصنف األجل إبزاء فعل القتل ،من دون أن يسبق ذكر للنسبتني يف
الفعل الواحد كما نبهنا سابقا؛ وهذا يُبقي املعىن مبهما عند السامع؛ ألن ذكر
األجل قد يُنظر إلي ه يف مقابل املؤاخذة اليت تقع على القاتل .وقوله إن املوت خملوق
هلل تعاىل ،فهذا يصح معىن ال صورة يف الدنيا؛ ويكون صورة يف اآلخرة ،كما جاء يف
حديث ذبح املوت ،الذي يقول فيه النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :يـؤتَى ِّابلْمو ِّ
ت
ُْ
َْ
َك َهْيـئَ ِّة َكْب ٍ
ولَ :ه ْل
ش أ َْملَ َح ،فَـيُـنَا ِّدي ُمنَ ٍادَ :اي أ َْه َل ْ
اجلَن َِّّة ،فَـيَ ْشَرئِّبُّو َن َويـَْنظُُرو َن؛ فَـيَـ ُق ُ
ت؛ وُكلُّ ُه ْم قَ ْد رآهُ؛ ُمثَّ يـُنَ ِّاديَ :اي أ َْهل الن ِّ
ِّ
َّار،
َ
تَـ ْعرفُو َن َه َذا؟ فَـيَـ ُقولُو َن :نـَ َع ْمَ ،ه َذا الْ َم ْو ُ َ
َ
ت؛ َوُكلُّ ُه ْم
فَـيَ ْشَرئِّبُّو َن َويـَْنظُُرو َن ،فَـيَـ ُق ُ
ولَ :ه ْل تَـ ْع ِّرفُو َن َه َذا؟ فَـيَـ ُقولُو َن :نـَ َع ْمَ ،ه َذا الْ َم ْو ُ
ت؛ وَاي أ َْهل الن ِّ
ود فَ َال
قَ ْد َرآهُ؛ فَـيُ ْذبَ ُحُ .مثَّ يـَ ُق ُ
َّارُ :خلُ ٌ
ولَ :اي أ َْه َل ا ْجلَن َِّّةُ ،خلُ ٌ
ود فَ َال َم ْو َ َ َ
موتُ .مثَّ قَـرأَ ِّ
احلسرِّة إِّ ْذ قُ ِّ
ض َي ْاألَ ْم ُر َوُه ْم ِّيف َغ ْفلَ ٍة َوُه ْم َال يـُ ْؤِّمنُو َن}
َْ َ
َ َ
{وأَنْذ ْرُه ْم يـَ ْوَم َْ ْ َ
370
[مرمي . ».]39 :واملوت يف احلقيقة هو سلب للحياة ،فهو من هذا الوجه عدم؛
والعدم ترك للفعل على التحقيق ال فعل .واملصنّف قد خلط يف كالمه ،فيوشك أن
يوهم أن املوت فعل .نعين من هذا أن هللا ُحييي ،فهذا فعل منه سبحانه؛ وُمييت،
فهذا ترك إلحيائه لعبد من عباده؛ ألن كل حي من العباد هو حي إبحياء هللا .أما
اإلماتة يف العرف (القتل) ،فهي جتري جمرى الفعل ،بسبب النظر إىل أسباهبا ،ال إىل
حقيقتها .ويف الغالب ،هذا هو ما جعل املصنف خيلط.
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وأما قوله" :ال صنع ِّ
اكتسااب" ،فظاهره يوهم أن القاتل ال
للعبد فيه ختلي ًقا وال
ً
َُ
شيء عليه من املؤاخذة والقصاص؛ والصحيح أنه يؤاخذ ،ويُنسب إليه فعل القتل

من جهة الشريعة .وكان األجدر أن يتجنب املصنف هذه العبارة املومهة ،حىت ال
ُحيتاج معها إىل شرح؛ وإال فإنه ال شك ،مل يكن يعنيها.
مث يقول[ :واحلرام رز ٌق؛ وكلٌّ يستويف ِّرز َق ِّ
نفس ِّه حالالً كا َن أو حراماً ،وال
ُ

أيكل غريُهُ رزقَهُ:371].
يُ ُ
أيكل إنسا ٌن رزقَهُ ،أو َ
تصور أن ال َ

هو يتكلم هنا عن املدد اإلهلي ،بغض النظر عن احلكم الشرعي الذي يتبع
أسبابه .ولو تفطن ،لعلم من هنا ما كنا نقوله عن كون األشياء يف مرتبة تكون فوق
احلكم الشرعي ،ابعتبار خمصوص .هذا ،ألن الفقهاء منحجبون عن هذه املرتبة ،ال
فقصروا
يكادون يشعرون هبا .وقد انسحب هذا احلجاب ،على أهل العقائد أيضاُ ،
عن إدراك كثري من احلق الذي جاء به الوحي.

مث يقول[ :وهللا تعاىل ي ِّ
األصلح
ض ُّل من يشاءُ ،ويهدي من يشاءُ؛ وما ُهو
ُ
ُ
ِّ
وعذاب ِّ
ِّ
ولبعض
للكافرين
القرب
فليس ذلك بواجب على هللا تعاىل.
للعبد،
ُ
َ
َ
عُصاةِّ
ِّ
الطاعة يف ِّ
ِّ
وتنعيم ِّ
ابلدالئل
اثبت
القرب،
أهل
املؤمنني؛
ُ
وسؤال منكر ونكريٌ ،
َ
ُ
الس ِّ
واحلوض
ال حقٌّ،
والوز ُن حقٌّ،
معية.
والكتاب حقٌّ ،والسؤ ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
والبعث حقٌَّ ،
ِّ
حقٌِّّ ،
والنار ٌّ
موجودات ِّن
خملوقتان اآلن؛
حق ،ومها
ط حقٌّ ،واجلنةُ حقٌّ،
والص َرا ُ
َ
ُ
ِّ
ِّ
فىن أهلُ ُهما:372].
ابقيتان ،ال تَفنيان وال يَ َ
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إن كل ما يذكره املصنف هنا من تفاصيل يعود إىل السمع كما أشار ،وأخذ
األمور ابإلميان ال حيتاج إىل ترتيبها يف عقائد خمصوصة حىت تعتِب؛ وإمنا يُكتفى فيها
ابلوحي .وكأنه هنا عجز عن الِبهنة العقلية عما ذكر ،فعدل إىل اإلميان.
وإن مسألة هداية هللا وإضالله لعبادهُ ،حتيل على القضاء والقدر؛ وهي مسألة
عويصة على العقول ،ال حل هلا إال ابلكشف .وعرضها من دون التعرض ملتعلَّقاهتا،
ال يضيف شيئا إىل املسلم ،الذي يزعم املصنف ومن هو من طبقته أنه يريد أن يُعلّمه
التوحيد.
وقوله" :وما هو األصلح ِّ
للعبد ،فليس ذلك بو ٍ
اجب على هللا تعاىل" ،فرييد به
ُ
ُ
َ
أن يفر من مقولة املعتزلة ،أبن هللا جيب عليه فعل األصلح؛ ولكن املعاكسة اللفظية،
ال تكفي يف تفنيد األقوال .وهي ال تعدو أن تكون حتذيرا أو تصويبا ،حيتاج إىل
دليل ،طاملا أن أهل الكالم أدخلوا العقل فيما ال مدخل له فيه .واحلقيقة أن املعتزلة
ينبغي أن يُقال هلم :األصلح الذي تعنون ،هو حبسب علمكم ،أم حبسب علم هللا؟
{ال يُ ْسأ َُل َع َّما
فإن أجابوا :حبسب علمنا؛ قيل هلم :قد أخِب سبحانه عن نفسه أنهَ :

يـَ ْف َع ُل} [األنبياء]23 :؛ وإن أجابوا :حبسب علم هللا؛ قلنا :فلم تدخلون فيما ال
{و َع َسى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيـئًا َوُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم
مدخل لكم فيه؟! ..وقد قال هللا تعاىلَ :
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن} [البقرة.]216 :
َو َع َسى أَ ْن ُِّحتبُّوا َشْيـئًا َوُه َو َشر لَ ُك ْم َو َّ
فما أدراكم أن دخولكم يف هذه املسائل البدعية ،هو من الشر الذي حتبون! ..ومن
كان يعجز عن معرفة ما يصلح له ،ال ينبغي له أن جيرتئ على هللا يف القول أبنه
جيب عليه تعاىل فعله له!..
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وأما قوله عن اجلنة والنار أهنما خملوقتان اآلن ،فهو حت ّكم .وقد قال هللا تعاىل
ض َغ ْ َري ْاأل َْر ِّ
ات} [إبراهيم .]48 :ويف
يف هذا املعىن{ :يـَ ْوَم تـُبَد ُ
ض َو َّ
الس َم َاو ُ
َّل ْاأل َْر ُ

هذا إعالم أبن اآلخرة منقلبة عن الدنيا ،وهي مل تفن بعد .واجلنة والنار من اآلخرة.
أما إن كان الوهم دخل عليه من إخبار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عن وصفها
ت
ت ْ
اجلَنَّةَ أ َْو أَتَـْي ُ
بصيغة املاضي ،كما يف قوله صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :د َخ ْل ُ
اخلَطَّ ِّ
ت أَ ْن
ت :لِّ َم ْن َه َذا؟ قَالُوا :لِّعُ َمَر بْ ِّن ْ
ْ
اب ،فَأ ََرْد ُ
ص ْر ُ
صًرا ،فَـ ُق ْل ُ
ت قَ ْ
اجلَنَّةَ ،فَأَبْ َ
ك373»..؛ فهذا ال يُفهم منه ما سبق؛ ألن هللا
أ َْد ُخلَهُ ،فَـلَ ْم ميَْنَـ ْع ِّين إَِّّال ِّع ْل ِّمي بِّغَ ْ َريتِّ َ
يُطلع النيب صلى هللا عليه وآله وسلم على ما يف علمه ،من ابب التمثيل .وعلم هللا
ليس فيه فرق بني املاضي واآلت؛ ولكن قياس الناس صفات هللا وأفعاله ،على ما

جيدونه من أنفسهم ،هو ما يُدخل عليهم هذه الشوائب.
ِّ
فىن أهلُ ُهما" ،فرييد خمالفة من قال بفناء النار ،كما
وأما قوله" :ال تَفنيان وال يَ َ
نُسب إىل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .وقد رأينا رسالة البن تيمية كتبها يف "الرد
على من قال بفناء اجلنة والنار" ،فوجدَنه مييل إىل القول بفناء النار ،من غري تصريح
منه بذلك؛ وإمنا إبظهار امليل إىل من نُسب إليه القول املذكور .وقد ابلغ قوم يف نفي
هذه العقيدة عن الرجلني ،مع أهنا قد نُسبت إىل بعض الصحابة ،ومنهم :عمر وابن
مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد اخلدري ،رضي هللا عنهم ،إما حبق ،وإما بباطل .وأما
ابن القيم فإنه يقول بفناء النار اليت تكون حمال لعذاب عصاة املؤمنني ،وهذا كأنه
ختصيص يف النار؛ غري أنه ال يسوغ القول فيه بشيء إال من هللا ورسوله .وهذا ما مل
أيت فيه شيء ،حبسب املعلوم .وأما الشيخ األكِب رضي هللا عنه ،فإنه يقول بفناء
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عذاب أهل النار ،بعد انقضاء األحقاب ،ال بفناء النار .وعلى هذا ،فإن النار ابقية،
ابق فيها أهلها أبدا؛ سواء بقي العذاب أم مل يبق.
اإلميان ،وال تُ ِّ
ِّ
دخلُهُ يف ال ُك ِّ
فر؛
املؤمن من
ِّج العب َد
مث يقول[ :والكبريةُ ال ُختر ُ
َ
غفر أ ْن يشر َك ِّبهِّ ،
ِّ
ذلك ملن يشاءُِّ ،م َن الصغائِّ ِّر
ويغف ُر ما دو َن َ
وهللا تعاىل ال يَ ُ ُ َ
ُ ِّ
والعفو عن الكبريةِّ ،إذا مل يَكن ِّ
عن
قاب على الصغريةِّ،
والكبائِّ ِّر.
وجيوز الع ُ
ُ
فر:374].
استحالل؛
ُ
واالستحالل ُك ٌ
يريد أن يفر بقوله هذا ،من مقوالت اخلوارج واملعتزلة .وهذا يدل على أن
العقائد عند أهل السنة ،هي تصويب لعقائد من سبقهم .نعين أهنم ال خيتلفون عنهم
يف بدعية الطريق ،وإن كانوا أقل منهم احنرافا .وأما استثناؤه لالستحالل ،فهو حتصيل
حاصل ،كان ينبغي جتنبه يف مثل هذه املتون ،بسبب تركيزها.
ِّ
ِّ
واألخيار ،يف حق ِّ
ِّ
الكبائر،
أهل
للرسل
مث يقول[ :
والشفاعةُ اثبتةٌ
َ
املؤمنني ،ال ُخيلَّدو َن يف الن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّار ،وإن
الكبائر ِّمن
وأهل
ابملستفيض من
َ
األخبار؛ ُ
ماتوا من ِّ
غري توبة:375].
أصبح كثري من الناس يشككون يف شفاعة األنبياء عليهم السالم ،ويف
الشفاعة الكِبى حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ يظنون أن القول ابلشفاعة هو
انتقاص من اخلصائص اإلهلية ،كما يقولون .وأما شفاعة األخيار ،فال يكاد يصدق
هبا أحد ممن يزعمون اليوم أهنم من أهل السنة ،وإن كانوا يؤمنون هبا على التعميم.
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والسبب يف هذا ،هو دخوهلم بعقوهلم ،فيما ال يُعلم من جهة العقل .وهذا نتيجة
لفتح الباب أمامهم من قِّبل أهل الكالم فيما مضى .واألئمة املهديون رضي هللا
عنهم ،عندما كانوا ُحيّرمون اخلوض يف الكالم ،فإمنا كان نظرهم إىل مثل هذه النتائج
الكارثية.
النيب ِّ
مث يقول[ :واإلميا ُن يف َّ
والسالم
رعُ :ه َو
الش ِّ
عليه الصالةُ
جاء ُّ
ُ
ُ
التصديق مبا َ
األعمال ،فهي تَـتَزاي ُد يف ِّ
ِّبه ِّمن ِّ
نفس َها؛ واإلميا ُن
وأما
ُ
عند هللا تعاىل ،واإلقر ُار ِّبه؛ َّ
َ
ال يزي ُد وال ين ُقص؛ واإلميا ُن واإلسالم ِّ
واح ٌد؛ فإذا و ِّج َد ِّمن ِّ
التصديق
العبد
ُ
ُ
ُ
ُ
اء
مؤمن َح ًّقا .وال ينبغي أ ْن َ
صح له أ ْن َ
واإلقر ُارَّ ،
يقول :أان ٌ
يقول :أان ٌ
مؤمن إ ْن َش َ
ِّ
السعاد ِّة
والتغري يكو ُن على
سع ُد؛
هللا .وا َّ
َ
لسعي ُد قد يَش َقى ،والشق ُّي قد يَ َ
ُُّ
والش َقاوةِّ ،دو َن اإلسع ِّ
ِّ
صفات هللا تعاىل .وال تَغري على هللا
ومها من
اد واإلش َق ِّاء؛ ُ
َ
َ
تعاىل ،وال على ِّ
ص َفاتِِّّه:376].
قوله" :اإلميان ال يزيد وال ينقص" ،يُفيد أنه خيلط بني اإلميان املجمل ،واإلميان
ُ
املفصل .فالذي ال يزيد وال ينقص ،هو اإلميان املجمل ،الذي به يدخل العبد يف
ُ
اإلسالم؛ وأما اإلميان املفصل ،الذي هو مناط مرتبة اإلميان ،فيزيد وينقص؛ ويكون
الناس فيه على تفاوت .وهو الذي قال فيه النيب صلى هللا عليه وآله وسلمِّ « :
اإلميَا ُن
اإلميَ ِّ
احلَيَاء ُش ْعبَةٌ ِّمن ِّ
ان» .377ومن املعلوم أنه ليس كل أحد
بِّ ْ
َ
ض ٌع َو َسْبـعُو َن ُش ْعبَةًَ ،و ْ ُ
يستويف كل شعب اإلميان .ومما يفيد التفاوت الذي هو من لوازم الزايدة والنقصان
أيضا ،قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف حديث الشفاعة عن ربه ،أو يف
ال َذ َّرٍة ِّمن إِّميَ ٍ
ان»؛ وهذا يعين
حديث قبض أرواح املؤمنني قُبيل الساعةِّ « :مثْـ َق ُ
َ
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أضعف اإلميان .ومن املعلوم بُداهة ،أن الناس ليسوا كلهم على أضعف درجة من
اإلميان .فما بقي لقول املصنف بعد كل هذا من مستند إال جهله مبعىن اإلميان من
جهة التفصيل .وهذا عينه ،ما جيعل أهل العقائد ينحرفون عن طريق اإلميان ،إن هم
وجلوا هبا جمال النظر العقلي .نعين أهنم يستعيضون عن سلوك طريق اإلميان مبا
ابتدعوه من املقوالت .وهذا جيعلهم ال يتمكنون من جماوزة مرتبة اإلسالم األوىل من
الدين .فما أشده من حرمان!..
اح ٌد؛ فإذا وِّجد ِّمن ِّ
وقوله" :واإلميا ُن واإلسالم و ِّ
صح
العبد
التصديق واإلقر ُارَّ ،
ُ َ
ُ
ُ
مؤمن َحقًّا" ،فهو دليل على ما ذكرَنه آنفا ،من خلطه بني اإلميان
له أ ْن َ
يقول :أَن ٌ
اجململ واإلميان املفصل .وهو بقوله "أَن مؤمن حقا" ،ال يعين إال اإلميان اجململ .ولو
أنه كان على ذوق من اإلميان املفصل ،لعرف أن صفة املؤمن حقا ،ال تنطبق إال
كمل إميانه التفصلي من املرتبة الثانية؛ وإال فإن كمال اإلميان يقتضي بلوغ
على من ُ
هناية اإلحسان فيه.378
اإلسع ِّاد واإلش َق ِّاء؛
السعادةِّ والش َق َاوةِّ ،دو َن
التغريُ يكو ُن على
وأما قوله" :و ُّ
َ
َ
ِّ
غري على هللا تعاىل ،وال على ِّص َفاتِِّّه" ،فهو تكلف يف
ُ
ومها من صفات هللا تعاىل .وال تَ ٌ
التنزيه .وكل تنزيه يكون أصله القياس على احملداثت والفرار من االشرتاك حبسب
العقل املسلم (من املرتبة) ،فإنه يكون تنزيها خمالفا ملا هو التنزيه (التسبيح) اإلهلي يف
نفسه؛ ويكون متجاوزا عنه شرعا ،ما مل يدخل صاحبه فيما يدخل فيه أهل العقائد
عادة من خصومات ومن إنكار على ما جيهلونه .فإذا دخل يف ذلك ،فإنه يكون قد
فتح على نفسه ابب احملاسبة .ويف احلقيقة إن اإلسعاد واإلشقاء فعالن هلل ،ال
 . 378انظر كتابنا :مراتب العقل والدين.
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صفتان .أما الصفة اليت يعود إليها هذان الفعالن ،فهي املشيئة .والتغيري من السعادة
إىل الشقا ء ،أو من الشقاء إىل السعادة ،ال يكون إال من حضرة املشيئة ،ال مما دوهنا
يف املرتبة .والرتتيب املقصود هنا ،ليس ترتيبا زمنيا ،كما تفهمه العامة من قياسهم
على أفعال أنفسهم؛ وإمنا هو ترتيب حكمي وجودي ،ال يعلمه إال كبار األولياء.
إرسال ُّ ِّ
ِّ
ِّ
البشر
أرسل هللا تعاىل ُر ُسالً ِّم َن
مث يقول[ :ويف
الر ُس ِّل ح َ
كمةٌ؛ وقد َ
للناس ما َحيتاجو َن ِّ
إليه ،من أ ِّ
ِّ
ِّ
ُمور ُّ
الدنيا
نني
البشر،
إىل
ومبي َ
ينُ ،
مبشرين ُ
ومنذر َ
َ
ِّ
للعاد ِّ
ض ِّ
والدين؛ وأيَّ َدهم ابملعجز ِّ
ِّ
السالم
دم عليه
اتُ .
ات الناقِّ َ
ات َ
ُ
وأول األنبياء آ ُ
وآخرهم حمم ٌد صلى هللا عليه وسلم .وقَد روي بيا ُن ِّ
ِّ
عدد ِّهم يف ِّ
األحاديث،
بعض
ُ َ
قال هللا تعاىلِّ :
ِّ
{م ْنـ ُه ْم َم ْن
ص َر على عدد يف
التسمية ،فقد َ
واألوىل أ ْن ال يُقتَ َ
قَصصنا علَي َ ِّ
ؤم ُن يف ِّ
ذكر
ص َعلَْي َ
َ َْ َ ْ
ص ْ
ك َوم ْنـ ُه ْم َم ْن َملْ نَـ ْق ُ
ك} [غافر .]78 :وال يُ َ
ِّ
ج منهم من ُه َو فيهم .وُكلُّ ُهم كانوا
العدد أن يُ َ
يس منهم ،أو ُخي َر َ
دخ َل فيهم َم ْن ل َ
صحني .وأفضل األنبيا ِّء حمم ٌد ِّ
عليه الصالةُ
ادقني َان ِّ َ
ص َ
ين ُمبل َ
غني عن هللا تعاىل َ
ُخمرب َ
ُ
ِّ
باد هللا تعاىل العاملو َن ِِّّ
ِّ
ورة وال
والسالم .واملالئكةُ ع ُ
أبمره ،وال يُ َ
ُ
وص ُفو َن ب ُذ ُك َ
أُنُوثَة:379].

ما ال يذكره أهل العقائد للعامة ،هو علة كون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم
أفضل النبيني؛ ألن غالبية املسلمني ال يُدركون ذلك يف حده األدن .وقد يظن
كثريون منهم ،أن ذلك نتيجة للعصبية اجلماعية ،كما هو شأن كل قوم .وهم يرون
أبعينهم كيف يتعصب اليهود ملوسى عليه السالم ،وكيف يتعصب النصارى لعيسى
عليه السالم؛ فيظنون أن هذا من ذاك .واحلقيقة أن ما ينبغي أن يعلمه عموم
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املسلمني ،هو أن نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،هو النيب الرسول ابألصالة؛ خبالف
سواه من األنبياء عليهم السالم ،فهم أنبياء ورسل ابلنيابة عنه .ولوال هذا ،ما كان هللا
ني
َخ َذ َّ
اَّللُ ِّميثَ َ
اق النَّبِّيِّّ َ
{وإِّ ْذ أ َ
ليأمرهم ابتباعه إن هم أدركوه ،كما أخِب يف قوله تعاىلَ :
ِّ ِّ ٍ ِّ
ص ِّّد ٌق لِّ َما َم َع ُك ْم لَتُـ ْؤِّمنُ َّن بِِّّه
ْم ٍة ُمثَّ َجاءَ ُك ْم َر ُس ٌ
ول ُم َ
لَ َما آتَـْيـتُ ُك ْم م ْن كتَاب َوحك َ
ِّ
ال فَا ْش َه ُدوا َوأ َََن َم َع ُك ْم
ص ِّري قَالُوا أَقْـَرْرََن قَ َ
ص ُرنَّهُ قَ َ
َخ ْذ ُْمت َعلَى َذل ُك ْم إِّ ْ
ال أَأَقْـَرْرُْمت َوأ َ
َولَتَـْن ُ
ِّ ِّ
ِّ
ين} [آل عمران .]81 :فهذه اآلية ،هي دليل ختميته صلى هللا عليه
م َن الشَّاهد َ
وآله وسلم للنبوة والرسالة ،إىل جانب أدلة أخرى كثرية ،منها قول النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم يف احلديث املشهور واملختلف فيه عند أهل احلديث ،عن جابر
ِّ
ك»؛ واحلديث املروي عن جابر بن
رضي هللا عنه« :إِّ َّن َّ
ور نَبِّيِّّ َ
اَّللَ َخلَ َق قَـْب َل األَ ْشيَاء نُ َ
ِّ
ني أَظْ ُه ِّرُك ْمَ ،ما َح َّل لَهُ إَِّّال أَ ْن
وسى َحيًّا بَْ َ
عبد هللا أيضا..« :فَإنَّهُ لَ ْو َكا َن ُم َ
يـَتَّبِّ َع ِّين.380».
وقد وجدَن يف كالم من يزعمون أهنم من أهل السنة ،ما يردون به كون النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم نورا ،وأنه أول ما خلق هللا من نوره ،وعلى رأسهم ابن تيمية
املخذول ،فما رأينا العرتاضاهتم من جهة املنت مستندا واحدا؛ بل وجدَن إحالتهم
ذل ك عائدا إىل قصور فهمهم وكاللة إدراكهم فقط .وسنعود إن شاء هللا إىل هذه
املسألة ،لنبيّنها ،مبا يشفي غليل طالب احلق ،يف الباب الذي بعد هذا.
ِّ
أمرهُ وهنيَهُ ،ووع َد ُه
أنزهلَا على أنبيائِّهَ ،
تب َ
مث يقول[ :وهلل تعاىل ُك ٌ
وبني فيها َ
ِّ
بشخص ِّه إىل
اج لرسو ِّل هللا صلى هللا عليه وسلم يف اليقظَ ِّة
ووعي َدهُ ،واملعر ُ
ِّ
ِّ
العلى َحقٌّ:381].
شاء هللا تعاىل من ُ
السماء ،مث إىل ما َ
 . 380أخرجه أُحد يف مسنده.
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الكتب معلومة من جهة السمع؛ والعروج النبوي اثبت لدى عموم املسلمني
ابلقرآن والسنة ،على اختالف فيما بينهم يف كونه ابلروح أو ابلروح واجلسد .وقد
صنفت يف هذه املسألة التصانيف والردود ،وهي من أوضح األمور .والسبب يف
االختالف حوهلا ،هو نظر العقول إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،حبسب
معلومها .ونعين أهنا تراه بشرا ونبيا ،كما أخِب هللا عنه يف قوله تعاىل{ :قُ ْل إَِّّمنَا أ َََن
ِّ
يل} [الكهف .]110 :فظنوا أن هذه االزدواجية يف املعقولية،
وحى إِّ ََّ
بَ َشٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
هي ازدواجية يف احلقيقة النبوية؛ والصواب أن النيب واحد بروحه وجسده .ومن هذا
الوجه يكون العروج بكليته صلى هللا عليه وآله وسلم ،من غري حاجة ،إىل ذكر
ذلك؛ بل إن من يقول إن عروجه صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان ابلروح وحده ،ال
خيتلف عندَن عمن يقول هبما معا؛ وإمنا االختالف عنده هو من جهة قصوره
فحسب .وهذا علم ،لو تفطن إليه الناس ،الرتفع به اختالف كثريٌ يف املقوالت
العقدية .ويدخل يف هذا الباب أيضا مغادرة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم لفراشه
عند عروجه؛ نعين أنه ال فرق يف ذلك .ولو قلنا بعدم مغادرته صلى هللا عليه وآله
وسلم فراشه ،فإن ذلك ال يُؤثر شيئا يف كونه صلى هللا عليه وآله وسلم عرج بروحه
وجسده .فانظر ما أنفع العلم ،ملن أوتيه .نقول هذا ،وحنن نعلم أن العقول تستغربه
جدا؛ ولكن هكذا هي األمور.
ِّ
األولياء َحقٌّ ،فَـيُ ِّ
ظه ُر الكرامةَ على طر ِّيق ِّ
العاد ِّة
امات
مث يقول[ :وكر ُ
نقض َ
قطع املسافَ ِّة البعيدةِّ يف املُ ِّ
ِّ
الطعام والشر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
واللباس
اب
وظهور
القليلة،
دة
للويل من ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
كالم اجلم ِّ
ِّ
والعجماء،
اد
احلاج ِّة،
ِّ
عند َ
واملشي على املاء ،والطريان يف اهلواء ،و ِّ َ َ
ِّ
ِّ
ذلك معجزةً
هرت هذه ال َكر َامةُ
للرسول الذي ظَ ْ
وغري ذلك من األشي ِّاء؛ ويكو ُن َ
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ِّ
ولن يكو َن ولياً إال أ ْن يكو َن ُحمقاً يف
لواحد من أمتِّه؛ ألنه يَ َ
ظه ُر هبا أنه ويلٌّْ ،
ِّ
برسالة رسولِّ ِّه:382].
ِّد َاينَتِّ ِّه؛ وداينتُهُ اإلقر ُار
هذه قاعدة نفيسة ُوفّق إليها املصنّف؛ ألن أغلب الناس اليوم أيخذون
الكرامات مقطوعة عن النبوة؛ وهذا غلط شنيع .ومن لوازم هذا الكالم ،أن منكر
كرامات األولياء ،أو منكر الوالية مباشرة ،يكون منكرا خلصيصة من خصائص
النبوة .ذلك ألن النبوة أصل ،والوالية فرع عنها.
ِّ
عمر
البشر بع َد نبينا أبو بكر
وأفضل
مث يقول[ :
ُ
الصديق رضي هللا عنهُ ،مث ُ
ُ
الفارو ُق ،مث عثما ُن ذو النور ِّ
علي املُرتضى .واخلالفَةُ اثبتَةٌ على هذا
ين ،مث ٌّ
الرت ِّ
لك وإمارةٌ:383].
تيب أيضاً .واخلالفةُ ثالثو َن سنةً ،مث بع َدها ُم ٌ
القول أبفضلية اخللفاء األربعة رضي هللا عنهم مجيعا ،على هذا الرتتيب ،هو
من التأيل على هللا؛ ألن هللا وحده ،هو من يفاضل بني عباده؛ واإلخبار عنه ال
يكون إال من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .وحيث أنه مل يرد تصريح هبذا
الرتتيب ،فإننا نرى من جهة األدب ،أن التوقف أفضل؛ مع اجلزم بفضل األربعة ،ال
أبفضليتهم على اإلطالق .وكل النصوص الواردة يف فضل اخللفاء األربعة ،ال تعطي
هذا الرتتيب إال من جهة التأويل .وإننا نرى أن أتثر الناس برتتيبهم رضي هللا عنهم
يف تويل اخلالفة ،الذي هو أمر قدري ،له دخل يف احلكم مبا قيل؛ خصوصا وأن
العوام ال يتمكنون من اخلروج عن هيمنة احلس على إدراكهم .وإن إدخال هذا األمر
يف العقائد ،هو من تكليف الناس ما مل يُكلَّفوا .وهو بدل أن يكون عامال على
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تثبيت معاين ال إله إال هللا حممد رسول هللا يف القلوب ،سيكون مشوشا عليها .وهذا
م عاكس للحكمة من التدين .نقول كل هذا ،وحنن نعتقد أن كل الصحابة ،وعلى
رأسهم األربعة الكبار ،فوق رؤوسنا ونظرَن .وما تعقيبنا يف هذه املسألة ،إال من قبيل
رعاية حقوق األلوهية وحقوق النبوة وحقوق الصحبة ،ال من غريه .وليس كل كالم
حق ،يعجب العوام؛ كما ليس كل العوام يبغون احلق!..
أما ذكر اخلالفة وامللك واإلمارة ،فهو عام وجممل؛ وال زلنا نرى يف أمتنا جهال
بشؤون احلكم ،إىل احلد الذي جتد معه الفتاوى متناقضة من قبل علماء الدين يف
الشخص الواحد من احلكام .ولقد ذكرَن ما يتعلق ابملعىن الشرعي للخالفة ،يف كتبنا
السياسية ،فلن نكرره هنا .هذا ،وإن هذا العلم أصبح من أوجب الواجبات يف
زماننا ،حيث صار كثري من املسلمني يستلهمون النظرايت الكفرية يف شؤون احلكم،
بسبب غياب الصورة املتكاملة للخالفة يف أذهان العلماء ،قبل غريهم.
ِّ
ِّ
مث يقول[ :واملسلمو َن ال َّ
وإقام ِّة
بد هلم من إمام َ
ليقوم بتنفيذ أحكام ِّهمَ ،
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وسد ثُ ِّ
ِّ
صدقاهتِّم ،وقه ِّر املُتَـغَلبَ ِّة
وأخذ
جيوش ِّهم،
وجتهيز
غورِّهم،
ُحدودهمَ ،
ِّ
ِّ
ِّ
بني
وإقام ِّة اجلُ َم ِّع
ص ِّة،
واألعيادِّ ،
ِّ
وقطع املنازعات الواقعة َ
واملُتلَص َ
وقطاع الطر ِّيقَ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ار َّ ِّ
وتزويج ِّ
ِّ
العبادِّ ،
الصغَ ِّ
الذين
احلقوق،
القائمة على
الشهادات
وقبول
ِّ
والصغَائ ِّر َ
وق ِّ
ال أولياء هلمِّ ،
ِّ
الغنائم ِّ
وحنو ذلك:384].
سمة
َ
هذا يتعلق بفقه احلكم والسياسة ،أكثر مما يتعلق ابلعقائد؛ لكن األمر كأنه
تصويب من املصنف لعقائد الشيعة يف املسألة .وهذا يوضح اختالط الرأي السياسي
ابلعقائد الدينية ،الذي سيكون اباب عظيما من أبواب الفتنة على مدى قرون يف
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األمة .وذكر ما يتعلق بشأن احلكم هنا ،يدل على فقه كبري ،ابملقارنة إىل فقهاء
عصرَن .ذلك ألن اخلالفة (اإلمامة) هي قطب إقامة الدين كله ،وهبا تُناط األحكام
واحلدود واحلقوق كما ّبني املصنف رُحه هللا .غري أن األمور قد تغريت يف زماننا،
وأصبح الناس (العلماء) جيهلون كثريا من أحكام احلكم ،بسبب غياب خالفة
الظاهر فينا منذ ما يقارب القرن من الزمان ،بسقوط دولة بين عثمان ،وبسبب أتثري
األمناط احلكمية اليت لألمم األخرى (الكافرة) يف واقع األمة .وهذا أمر أدخل
املسلمني يف فوضى علمية (تنظريية) ،قبل الفوضى الفعلية اليت هي فرع عن األوىل.
اإلمام ظاهراً ال ُخمتفياً وال ُمنتظراً ،ويكو َن من
مث يقول[ :مث ينبغي أن يكو َن
ُ
ِّ
جيوز من ِّ
وأوالد علي رضي هللا عنه .وال
ص ببين هاشم
غريهم؛ وال َخيتَ ُّ
قريش ،وال ُ
اإلمام أن يكو َن معصوماً ،وال أن يكو َن أفضل من ِّ ِِّّ
ط يف ِّ
ط
شرت ُ
شرت ُ
أهل زمانه؛ ويُ ََ
يُ ََ
الكاملة ،سائِّساً قادراً على ِّ
ِّ
ِّ
أهل ال ِّ
ِّ
أن يكو َن من ِّ
األحكام،
تنفيذ
املطلقة
والية
ِّ
ِّ
ِّ
املظلوم من ِّ
حدود ِّ
الظامل ،وال يَ ِّ
ِّ
اإلمام
نعز ُل
واستخالص َحق
دار اإلسالم،
وحفظ
ُ
ِّ
لف ُكل بَر وفاجر ،ويُصلى على كل بَر وفاجر،
الصالةُ َخ َ
ابلفسق واجلَْوِّرُ .
وجتوز َ
كف عن ِّ
ويُ ُّ
ذكر الصحابَِّة إال خبري:385].
من الواضح أنه يرد على الشيعة عند ذكره اختفاء اإلمام وغيابه؛ ومل يكن يعلم
أنه سيأت وقت على أهل السنة ،يبقون فيه من غري إمام .فإن كانت الشيعة ينتظرون
إمامهم ،فإن إمام السنة صار مفقودا .نقول هذا ،مع التأكيد على وحدة األمة؛ فال
فرق بني سنة وشيعة من حيث األصل ،وإن مل يعجب هذا القول ،طائفة من كلتا
الفرقتني.
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وقوله بعدم اشرتاط عصمة اإلمام ،يريد الرد به على الشيعة أيضا ،القائلني
بعصمة اإلمام .غري أن املصنف فاته أن اإلمامة عند أهل السنة وعند الشيعة ،ليست
على معىن واحد .وقوهلم بعصمة اإلمام ،هو عائد إىل جهة إمامة الباطن املسماة
عندَن القطبية؛ وأهل السنة مل يعتنوا إال بظاهر اخلالفة ،ال بباطنها .وال زال هذا
اإلغفال منهم ،سببا فيما تعرفه األمة من فنت متماوجة ،أصبح احلليم معها حريا َن.
وأما اشرتاطه أن تكون والية اإلمام مطلقة كاملة ،فيتعلق أوال بلزوم بسط
نفوذه على بالد املسلمني أمجعها؛ وهذا الشرط أصبح غائبا ،عند انقسام البالد،
ونشوء الدول القطرية على أيدي املستعمرين.
وإن يف ربط املصنف بني أحكام احلكم ،وبني أحكام الصالة ،فقها عظيما،
عز نظريه اليوم .ذلك ألن إقامة احلكم على الوجه الشرعي ،هو صالة كِبى لألمة؛
يكون اإلمام فيها إماما ،وتكون األمة كلها مأمومة ،على غرار ما هي صالة
اجلماعة .وأحكام هذه ،مطابقة على التمام ألحكام األخرى .لذلك ذكر رُحه هللا،
جواز الصالة خلف الِب والفاجر ،عقب ذكره عدم جواز عزل احلاكم (العام) بفسق
أو فجور .ومن تتبع علم هذه املطابقة ،فإنه سيعثر على أحكام نفيسة ،صارت
جمهولة يف األزمنة املتأخرة.
ابجلنة للع َ ِّ
مث يقول[ :ونَشه ُد ِّ
الذين بَ َّ
النيب صلى هللا عليه وسلم
ش َرُه ُم ُّ
َ َ
ش َرة َ
ِّ
سح على اخلُ ِّ
والس َف ِّر ،وال ُحنَرُم نبي َذ ِّ
التمر .وال يَبل ُغ
ض ِّر َّ
فني يف احلَ َ
ابجلنة ،ونرى املَ َ
ِّ
األنبياء أصالً ،وال ي ِّ
األمر
ص ُل العب ُد إىل
ويلٌّ َد َر َج َة
حيث يَس ُق ُ
ُ
ط عنهُ
َ
ُ
والنهي:386].
ُ
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كأن املصنف جيعل األحكام الفقهية ،مما متتاز به الفرق العقدية فيما بينها،
أمورا عقدية عنده .وهذا يف احلقيقة ،ال ينبغي أن يصل إىل هذا احلد .ولعل املبالغة
يف هذا األمر ،هو ما جعل املذاهب الفقهية ،تصري من وجه من وجوهها عقدية.
ولقد بلغ األمر من اجلهل أبحكام هذه املسألة ،أن صار أتباع مذهب فقهي ،ال
يُصلّون خلف إمام على مذهب آخر .وهذا من املخالفة البيّنة ألصول الدين ،كما
جاء هبا الوحي من عند هللا.

ِّ
األنبياء أصالً" ،فإنه يريد به قطع الطريق على من
بلغ ويل َد َر َجةَ
وقوله" :وال يَ ُ

يُغايل يف األولياء؛ لكنه مع ذلك على جهل بتفاصيل املسألة :وهي أن األنبياء
عليهم السالم ،هم أولياء قبل كوهنم أنبياء .فإن كان يقصد أن الوالية ال تبلغ النبوة،
فإنه يكون قياسا بني أمرين خمتلفني ،ال يُنتج علما .وهذا يشبه قول القائل الزجاج ال
فيم؟ ..واملفاضلة بينهما ال تصح ،لعدم االشرتاك؛ وأما
يبلغ اخلشب؛ فإَن ال ندري َ
إن كان يريد (وهو مل يكن يريد) أن والية الويل ،ال تبلغ والية النيب؛ فهذا مما تصح
فيه املفاضلة ،إن ثبت العلم؛ نعين العلم ابلواليتني على التعيني .وهذا ،ال يُعلم إال
من هللا .فمن آاته هللا علما يف هذه املسألة ،سلمنا له؛ وإال فإنه يكون ظنا ،ورمجا

ابلغيب .نقول هذا ،من ابب األدب مع هللا ،ومن عدم القول بغري علم؛ وإال فإن
القاعدة العامة ،أن والية األنبياء عليهم السالم ،أعلى من والية األولياء.
وقوله" :وال ي ِّ
النهي" ،فإنه يرد به على
حيث يَس ُق ُ
ص ُل ُ
العبد إىل ُ
َ
ط عنهُ ُ
األمر و ُ

أهل الضالل ،ممن يتومهون سقوط الشرائع عن بعض العباد .والشرائع ال تسقط عن
أحد مهما بلغت مرتبته؛ ولو كانت تسقط عن أحد بسبب رفعته ،لسقطت عن
األنبياء عليهم السالم ،من كوهنم ال أرفع منهم درجة عند هللا .ومن يقول إبسقاط
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الشرائع ،فإنه ال يعلم أن رفعة اإلنسان يف عبوديته هلل؛ والعبودية ال ظهور هلا أعلى
مما هو يف الشرائع .غري أن يف علم هذه املسألة من جهة الباطن ،ما يتعلق بسقوط
الذنوب عن األولياء ،لسر يعلمونه وحدهم .وهذا األمر ،هو أصل مقولة أهل الباطل
بسقوط الشرائع ،عندما أرادوا أن يلحقوا بقوم ليسوا من طبقتهم .ولسنا يف معرض
التفصيل يف هذه املسألة هنا ،وإمنا أردَن التنبيه إىل أصلها فقط.
مث يقول[ :والنصوص ُحتمل على ظَ ِّ
والعدول عنها إىل معان يَدعيها
واه ِّرَها،
ُ
ُ َُ
ِّ
ِّ
أهل ال ِّ
فر؛
فر؛
ور ُّد
ُ
واستحالل املعصية واالستهانةُ هبا ُك ٌ
النصوص ُك ٌ
باطن إحلا ٌدَ .
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
واألمن من َع َذ ِّ
اب
فر؛
فر؛
واليأس من رمحة هللا تعاىل ُك ٌ
واالستهزاءُ على الشريعة ُك ٌ
ُ
ُ
ِّ
الكاه ِّن مبا ُخيربُهُ عن الغَ ِّ
وم ليس
وتصديق
فر؛
ُ
فر .واملَع ُد ُ
يب ُك ٌ
هللا تعاىل ُك ٌ
بشيء:387].
يقصد املصنف ابلعدول عن مدلوالت النصوص الظاهرية ،عدم اعتبارها،
واالنصراف إىل معان يُزعم أهنا ابطنية؛ ألن الباطن احلق ،ال يصادم ظاهرا أبدا.
وهذه قاعدة ،يُعلم هبا ضالل أهل الضالل بسهولة .أما رد النصوص ،فال ُحيتاج إىل

تبيني كفره .وأغلب هذه العقائد املذكورة هنا ،مؤسسة على أحكام فقهية ،كما سبق
أن عرفنا يف أجزاء مرت.
ٍ
بشيء" ،فالظاهر أنه يريد أن يفر من قول املعتزلة
وم ليس
وأما قوله" :وامل ُ
عد ُ
َ
املوهم يف هذه املسألة بنوع وجود للمكن يف اخلارج يف حال عدمه .واحلقيقة أنه نوع
وجود ،ال وجود ابملعىن املعروف .ومن الواضح أن املصنف يقصد بكلمة "شيء"
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الوجود .واملمكن يف حال عدمه ،قيل بثبوته يف مقابل الوجود؛ حىت ُمييّز بينه وبني
العدم الذي ال يقبل الوجود ،والذي هو احملال .وقد سبق يف غري هذا املوضع أن
ذكرَن أن املقصود من قبول الوجود ،هو يف احلقيقة قبول الشهود ،ابعتبار أن الشهود
هو أدن درجات الوجود .ويكون الشهود إما عقال وإما حسا؛ لئال يظن ظان أن
الشهود مقصور على احلس ،كما هي احلال عند العوام.
ِّ
ِّ
ِّ
نفع هلم ،وهللا تعاىل
وص َدقَتِّ ِّهم عنهم ٌ
مث يقول[ :ويف ُدعاء األحياء لألموات َ
الدعوات ،ويقضي احل ِّ
ِّ
النيب صلى هللا عليه وسلم من
يب
أخرب به ُّ
ََ
َ
ُجي ُ
اجات .وما ََ
أشر ِّ
ود ِّ
ِّ
ِّ
خروج الد ِّ
ِّ
ونزول
ومأجوج،
وأيجوج
األرض،
ابة
الساعة ِّمن
اط
ِّ
جالَ ،
َ
َ
ِّ
عيسى ِّ
الشمس من َم ِّ
ِّ
غرِّهبا فهو حقٌّ:388].
وطلوع
السماء،
السالم ِّم َن
عليه
ِّ
ُ
وس ّدت طريقها عن العقالء
هذه أمور تفصيلية مما وردت به األخبارُ ،
والنُّظّار؛ على خالف ما قد يُزعم للعقائد الكالمية فيها من داللة عقلية.
ش ِّر
سل البَ َ
صيبُ ،
مث خيتم رُحه هللا بقوله[ :واجملته ُد قد ُخيطئ وقد يُ ُ
ور ُ
ِّ
ِّ
ش ِّر
املالئكة
املالئكةَ ،وُر ُس ُل
أفضل من ُر ُس ِّل
ش ِّرَ ،و َعامةُ البَ َ
أفضل من َعام ِّة البَ َ
ُ
ُ
389
ِّ
ِّ
ِّ
أعلم: ].
أفضل من َعامة املَالئ َكة ،وهللا ُ
ُ
يقصد ابجملتهد املتحري للحكم الشرعي من الفقهاء ،امل ِّ
عملني عقوهلم يف
ُ
النصوص بقصد االستنباط .وكون اخلطإ حمتمال يف حقهم ،هو من عدم الوثوق
ابلعقل نفسه ،الذي قد ُخيطئ الطريق إىل احلكم املنشود .وإن كانت هذه القاعدة
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اليت هي احتمال الوقوع يف اخلطإ مرعية يف ابب الفقه الذي ُشرع فيه استعمال
العقل ،فإهنا يف ابب العقائد اليت مل يؤذن له يف دخوهلا ينبغي أن تؤدي إىل حترمي
الكالم حديثا ،كما حرمه األئمة قدميا؛ بعكس ما هو واقع الناس عليه من ترسيم
هلذه العقائد ،وجعلها من حمددات اهلوايت الطائفية ،املانعة للوحدة اإلسالمية العامة
والواجبة.
وأما قوله بتفضيل رسل البشر على رسل املالئكة ،وبتفضيل عوام البشر على
عوام املالئكة ،فينبغي أن يكون عن إخبار إهلي ،ال عن قياس عقلي .وقد سبق أن
تكلمنا عن مسألة التفضيل بني الصحابة الكرام وعددَنه حتكما وسوء أدب ينبغي
اجتناهبما .وهذا القول هنا ،يشبه ذلك؛ واألوىل الرجوع إىل هللا يف مثل هذه األقوال،
والتوقف عند عدم ورود خِب يقني.
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الرد على بعض ما عند اإلمامية
سنعرض يف هذا الفصل إن شاء هللا ،لبعض ما جاء يف كتاب "عقائد
اإلمامية" للشيخ حممد رضا املظفر ،رُحه هللا؛ حبسب ما نراه إضافة من قِّبل هذه
الفرقة ،ملا هو عند إخواهنم من "أهل السنة" .ولعل القارئ قد عرف أننا لسنا مع
هؤالء على أولئك ،وال مع أولئك على هؤالء؛ وإمنا حنن معهم مجيعا فيما نعلمه
حقا ،وعليهم مجيعا ،فيما نعلمه خمالِّفا ألصل من األصول .وإننا سنتابع يف هذا الرد،
الرتتيب الذي وضعه الكاتب يف عناوين األبواب والفصول من غري تبديل؛ حىت
يسهل على الناظر ،الرجوع إىل األصل ،ومعرفة سياق الكالم.
مقدمة يف االجتهاد والتقليد:
 .1عقيدهتم يف النظر واملعرفة:
يقول املصنف رُحه هللا يف[ :نعتقد :أن هللا تعاىل ملا منحنا قوة التفكري،
ووهب لنا العقل ،أمران أن َّ
نتفكر يف خلقه ،وننظر ابلتأمل يف آاثر صنعه ،ونتدبر

﴿سنُ ِّر ِّيه ْم
يف حكمته واتقان تدبريه يف آايته يف اآلفاق ويف أنفسنا ،قال تعاىلَ :
ِّ
آايتِّنَا ِّيف ْاآلفَ ِّ
ني َهلُ ْم أَنَّهُ ا ْحلَقُّ﴾ [فصلت:390].]53 :
اق َوِّيف أَنْـ ُفس ِّه ْم َح َّىت يَـتَـبَ َّ َ
َ

 . 390عقائد اإلمامية ص.17 :
464

التعمل العقلي ،وجعله أساسا
إن ارتكاز املصنف على الفكر ،الذي هو ّ
للمعرفة الدينية ،من غري حتديد جملاله ،هو إخالل عظيم ابملنظومة الدينية كلها ،من
غري أن يشعر ابلتبعات الوخيمة ،اليت سترتتب عليه .وأما التدبر يف اآلايت الكونية
يف اآلفاق ويف األنفس ،فإنه متعلق ابملشاهدة ابلقصد األول .وإن كان للفكر مدخل
يف ذلك ،فمن ابب التوسع ،وإشراك القاصرين يف الفضل ،بفتح ابب هلم إىل
ال ُفضلة .وشتان بني املعرفة اليت تنشأ عن الكشف والشهود ،واليت حتصل هبا معرفة

األمساء والصفات ،من صاحبها سبحانه وتعاىل ،وبني ما يقتنصه الفكر من بعض
احلكم املكنونة يف تلك اآلايت .ولعلنا سنقف مجيعا ،على بعض ما يدل على هذا
البون.
وإن هللا ملا أمر الناس ابلتفكر يف اآلايت ،يف كثري من مواضع الكتاب العزيز،
مل يقصد بذلك العموم ،ومن مجيع الوجوه؛ وإمنا كان اخلطاب ابلتفكر ،مما ينزل عن
درجة الكشف والشهود ،بسبب عزهتا يف الناس .وإن مراتب اخلطاب القرآين ،مما
جيهله كثري من علماء الدين ،فيتومهون بذلك أن الناس على مرتبة واحدة يف التلقي
والفهم ،فيُحرمون كثريا من اخلري .وليعلم القارئ أن جل ما ذكره هللا يف كالمه عن
اجلنة ونعيمها ،وما ذكره عن النار وجحيمها ،هو من اخلطاب املوجه إىل العامة من
املؤمنني (األبرار)؛ ألن خواص العباد من املقربني ،ال حيتاجون إىل ذلك من أول
قدم .وإن من كان من أهل الذوق يف هذه األمور ،سيعلم كالمنا من غري إطالة شرح
فيه .ومما يدل على ما نقول من ختصيص اخلطاب ،قول عمر رضي هللا عنه" :نعم
صهيب ،لو مل خيف هللا مل يعصه" .391وهذا يعين أن صهيبا رضي هللا عنه ،مل
املرء ُ
يكن يف حاجة إىل ختويف حىت يُطيع هللا؛ ألنه يُطيع هللا تعظيما له سبحانه .وهذه
عبادة اخلواص ،ال عبادة العوام .ومن ذلك قول رابعة العدوية رضي هللا عنها ملا

 . 391غريب احلديث للهروي.
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{وفَاكِّ َه ٍة ِّممَّا يـَتَ َخ َّريُو َن (َ )20و َحلِّْم طٍَْري ِّممَّا يَ ْشتَـ ُهو َن} [الواقعة:
مسعت قارائ يقرأَ :
 ،]21 ،20فقالت" :مينوننا ابللحم وابلطري كأننا أطفال ،وإمنا الغرض احملبة".
وقد غصت حلوق أكثر العلماء مبثل هذه األقوال ،وظنوها من الكفر
والزندقة ،وإمنا هي من اخلطاب اخلاص ،الذي يشمل قوما ،وال يشمل آخرين .وإن
كثريين يتومهون أن رابعة قد اجرتأت على هللا ،وردت كالمه؛ وهي ما ردته ،وإمنا
أشارت إىل أهنا غري معنية به فحسب .وهذا مثل ما يقع ملن تقرأ عليه آايت
األحكام اليت ال تعنيه ،كآايت الطالق ،ملن مل يكن متزوجا ،أو آايت الزكاة واحلج
ملن ال مال له وال راحلة ،وهكذا ..والفكر والتدبر املعهودان ،مها أيضا مما ال حيتاج
إليه اخلواص .وكان األوىل أبهل الدين ،أن أيخذوا علم ما ينفعهم عن األئمة
األحقاق ،ال عن العوام من الفقهاء واملتكلمني .نعين أن الفقهاء ينبغي أن يكونوا
تبعا للخواص ،حىت يسرتشدوا بنورهم ،ال ابلفكر الذي يعلقون يف أوحاله ،فال
جيدون فكاكا ألنفسهم ،وال ملن تبعهم.
وال ينبغي ألحد أن يظن أن اخلواص يستهينون ابجلنة والنار ،أو أهنم ال
يريدون النعيم؛ فهذا ليس مرادهم؛ وإمنا مرادهم أهنم يدخلون اجلنة رغبة يف رهبا ،ال
فيها .ذلك ألن قلوب اخلواص ،ال تتعلق بشيء غري هللا ،يف الدنيا واآلخرة .ومن
عرف عنهم هذا ،فإنه سرياتح من عناء قياس أحواهلم على ما يعلم من نفسه .وهذا
أصل من العلم ،قليل من يعمل عليه.
مث يقول[ :وقد ذم املقلَّدين آلابئهم بقوله تعاىل﴿ :قَالُوا بَ ْل نَـتَّبِّ ُع َما أَلْ َف ْيـنَا
ِّ
آاب ُؤ ُه ْم َال يَـ ْع ِّقلُو َن َش ْيئاً﴾ [البقرة .]170 :كما ذم من
آاب َء َان أ ََولَ ْو َكا َن َ
َعلَْيه َ
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يتبع ظنونه ورمجه ابلغيب فقال﴿ :إِّ ْن يَـتَّبِّعُو َن إَِّّال الظَّ َّن﴾ [األنعام]116 :
:392].
هذه قاعدة قرآنية نفيسة ،يُغفلها جل الناس؛ وهي أن التقليد ليس من الدين،
وإمنا هو من الشوائب الدخيلة عليه؛ وهذا على اخلصوص يف العقائد ،ال يف فقه
األحكام ،كما هو معلوم .بل إن التقليد ،لو طلب من الناس ،فإهنم ال يستطيعونه
على التحقيق؛ ولكنهم جيتمعون على معىن متخيّل يف اخليال املشرتك (املتصل) ،وال
يصح يف اخليال املنفصل .وهذا يعود إىل سر جتلي هللا لقلوب العباد بتجليات ال
يشرتك فيها اثنان .ومن تتبع تفاصيل العقائد عند األفراد ،فإنه ال بد أن جيد األمر
هكذا؛ وإال فما له دراية مبا خيوض فيه .ومن غري اخلفي أن اآلية األوىل من سورة
البقرة ،وردت يف املشركني ،وال تصح نسبتها إىل املسلمني؛ وإمنا هو توسع من
املصنف ،تؤخذ منه اإلشارة إىل عدم جواز ،وعدم صحة التقليد.
أما اآلية الثانية ،اليت من األنعام ،فهي تشمل املصنف وغريه ممن ال يصدر إال
عن فكره؛ ألن العلم العقلي (الذي يكون من العقل) ،كله ظين ،وإن وافق احلق.
وأما العلم اليقيين ،فال يكون إال عن هللا ،إما وحيا ،وإما كشفا .وحظ احملجوب من
اليقني ،أن حيكي قول هللا يف املسألة ،من دون أن يدخل يف بسط معناها؛ إال إن
كانت من قبيل األحكام ومن قبيل احملكم .والغلط الذي يقع فيه جل الناس يف
تعريف الظن ،هو أهنم يتومهون أنه اخلطأ ،كما يتومهون أن اليقني هو الصواب؛ بينما
الظن واليقني درجتان يف العلم وإن كان كله صحيحا .ويبقى بعد ذلك أن الظن قد
يكون خطأ ،من جهة كونه غري مستوثق منه.
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مث يقول[ :ويف احلقيقة إن الذي نعتقده :أن عقولنا هي اليت فرضت علينا
النظر يف اخللق ومعرفة خالق الكون ،كما فرضت علينا النظر يف دعوى من
يدعي النبوة ويف معجزته .وال يصح عندها تقليد الغري يف ذلك ،مهما كان ذلك
الغري منزلة وخطراً:393].
إن املصنّف هنا يُبني عن حقيقة ُمنطلق أهل العقائد كلهم؛ من سنة وشيعة،
وغريهم .وقد صدق يف اإلفصاح عما غريه أخفاه .ونعين أهنم يصدرون عن عقوهلم،
ال عن أمر رهبم .فهو بعد أن ذكر اآليتني ،عاد فأرجع األمر إىل أحكام عقله ،حىت
يف أمر عدم صحة التقليد .وهذا هو حال أهل العقائد كلهم ،وإن انطلقوا من
النصوص .وقد خفي حاهلم عن جل العامة ،وظنوهم أيتون مبقوالهتم من علوم
الوحي .ويف احلقيقة ،هم ال أيخذون إال عن عقوهلم ،حىت يف الوحي .وهذا أمر ،ال
يعرفه يقينا ،إال من عرف األخذ عن هللا يف الوحي ويف غريه؛ وأما هم ،فإن أغلبهم
يُنكر أن يوجد طريق لألخذ ،إال ما هم عليه .وهذا كله ،من أسرار الذوق؛ فإن
الذوق هو احلاكم من كل حاكم ،ومن أي مقام .علم ذلك من علمه ،وجهله من
جهله.
مث يقول[ :وما جاء يف القرآن الكرمي من احلث على التفكري واتباع العلم
واملعرفة ،فإمنا جاء ِّ
مقرراً هلذه احلرية الفطرية يف العقول ،اليت تطابقت عليها آراء
العقالء ،وجاء منبِّهاً للنفوس على ما ُجبلت عليها من االستعداد للمعرفة
والتفكري ،ومفتِّحاً لألذهانِّ ،
وموجهاً هلا على ما تقتضيه طبيعة العقول :394].
 . 393عقائد اإلمامية ص.17 :
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هذا الكالم فيه خلط كبري ،بني املعرفة العقلية واملعرفة الرابنية ،وبني العقل من
حيث كونه حمال للمعرفة ،والفكر من حيث هو عمل عقلي استنتاجي .وهذا املنحى
يف التعريف ابلعقل واملعرفة ،هو منحى الفالسفة والنظار ،ال منحى أهل الداينة
واملتلقني عن هللا .وإن طريقة الفالسفة يف حتصيل املعرفة ،تعاكس ما هي عليه
ِّ
الفطَر؛ ألن هذه تتوافق مع املعرفة الدينية ،بسبب كون احلقائق مركوزة يف النفس ،ال

ُحيتاج إىل إظهارها من كموهنا إال إىل التزكية الشرعية ،اليت أساسها اإلذن اإلهلي
للعبد املزَّكى يف دخول جماهلا .وهذه املعرفة احلق ،ال تتمكن العقول من نيلها
ُ
بتفكرها ،كما يتوهم املصنِّّف ،أبدا .ولو كان ذلك يصح ،الشرتك الفالسفة مع
األنبياء عليهم السالم يف املعرفة .وهذا يكذبه الواقع ،قبل أن يُكذبه العلم الصحيح.

وأما الكالم عن استعداد العقول للمعرفة ،فينبغي التفريق فيه بني معىن
القابلية ،ومعىن االكتساب .فأهل الدين السالكون لطريق التزكية تكون هلم القابلية
لعلوم وهبية ،ال طريق لالكتساب إليها قط ،كما سبق أن ذكرَن؛ والفالسفة هلم
االكتساب ،الذي يكون على قدرهم ،ال على قدر املعرفة يف أصلها .نعين أن
العارفني من الرابنيني تكون معرفتهم على قدر واهبهم ،والفالسفة تكون معرفتهم
على قدر عقوهلم .وشتان ما بني املعرفتني ،ملن كان ذا عقل! ..ولن ندخل هنا يف
صنف املدد الذي يكون للفالسفة وأهل الرايضات ،من بعض أرواح األفالك ،والذي
يسميه أهل هللا "الفتح الظلماين" يف مقابل "الفتح النوراين" الذي يقع ألهل الطريق؛
فإن هذا خيرج بنا عن خطة الكتاب.
مث يقول[ :فال يصح -واحلال هذه -أن يهمل االنسان نفسه يف االُمور
االعتقادية ،أو يتكل على تقليد املربني ،أو أي أشخاص آخرين ،بل جيب عليه
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ويتأمل ،وينظر
-حبسب الفطرة العقلية املؤيدة ابلنصوص القرآنية -أن يفحص َّ

ويتدبَّر يف اُصول اعتقاداته املسماة أبصول الدين اليت أمهها :التوحيد ،والنبوة،
ِّ
واالمامة ،واملعاد:395].
هذا الكالم هو أصل نشوء الكالم ،وأصل االحنراف عن الصراط املستقيم.
وأصل عدم التقليد ،أصل معتِب يف الدين من غري شك؛ لكن االشتغال ابلعقائد
على الطريقة املعلومة ،ال يؤكده ،وإمنا يعاكسه؛ ألن التقليد يف العقائد هو ما جيلب
على األمة االقتتال على العصبيات املذهبية ،املخالفة لوجوب العمل على توحيد
املسلمني.
والدليل على أن اخلروج م ن التقليد ،ال يكون ابلنظر العقلي يف العقائد ،كما
ينصح املصنف ،هو أن ذلك ليس يف مقدور جل الناس .وإن كان عدم التقليد كما
قلنا ،أصال اثبتا ،وكانت استطاعة النظر العقلي غري متوافرة جلميع املكلفني ،علمنا
أن حتقيق العقائد من وجهها الفردي ،ال بد أن يكون من طريق آخر ،غري طريق
النظر .وهذا الطريق ،هو طريق التزكية املهمل ،مع ثبوت صريح الداللة عليه من
القرآن.
 .2عقيدهتم يف التقليد ابلفروع( :ال تعليق).
 .3عقيدهتم يف االجتهاد:
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يقول املصنف رُحه هللا[ :نعتقد :أن االجتهاد يف األحكام الفرعية واجب
ابلوجوب الكفائي على مجيع املسلمني يف عصور غيبة اإلمام ،مبعىن أنه جيب
على كل مسلم يف كل عصر .ولكن إذا هنض به من به الغىن والكفاية سقط عن
ابقي املسلمني ،ويكتفون مبن تصدى لتحصيله وحصل على رتبة االجتهاد وهو
جامع للشرائط؛ ِّ
فيقلدونه ويرجعون إليه يف فروع دينهم .ففي كل عصر جيب أن
تربع بنفسه ،وحصل على
ينظر املسلمون إىل أنفسهم ،فإ ْن وجدوا من بينهم من َّ

رتبة االجتهاد -اليت ال يناهلا إال ذو حظ عظيم -وكان جامعاً للشرائط اليت
تؤهله للتقليد ،اكتفوا به وقلدوه ،ورجعوا إليه يف معرفة أحكام دينهم؛ وإن مل
جيدوا من له هذه املنزلة وجب عليهم أن ِّ
حيصل كل واحد رتبة االجتهاد ،أو
يتفرغ لنيل هذه املرتبة ،حيث َّ
يتعذر عليهم مجيعاً السعي
يهيئوا من بينهم من َّ
يتعسر .وال جيوز هلم أن يقلِّدوا من مات من اجملتهدين:396].
هلذا األمر أو َّ

إن مسألة غيبة اإلمام من جهة األحكام الشرعية ،قد وافقت الشيعة الصواب
فيها ،وإن مل تكن موافقتهم عن قصد ،ما داموا ال حيققون العلم فيها .وأما أهل
السنة ،فهم جاهلون هبذه اإلمامة من جهة ابطنها؛ وهو ما أدى هبم إىل اعتبارها
منصبا سياسيا أكثر منه دينيا .بل إهنم عندما يذكرون أصل احلكم يف الدين،
ينحرفون به توا عن نسقه املعريف العقدي السليم ،بسبب تطويعهم الدين للسياسة.
وهذا قد وقع فيه أهل السنة منذ حكم الدولة األموية ،وهم ال يزالون فيه إىل اآلن.
نقصد أهنم من الناحية املعرفية ،ال يزالون على خطإ يف تصور مسألة احلكم ،حبسب
ما هي عليه يف شريعتنا .وقد عرضنا لتأصيل هذا األمر يف كتبنا اليت تُعىن ابلسياسة،

فليُنظر فيها.

 . 396عقائد اإلمامية ص.20-19 :
471

واالجتهاد يف الفروع (الفقه) ،هو كما قال املصنف ،ال ينبغي أن يُقلّد فيه
األموات إال جمازا؛ نعين ال أبس من أن يُنسب األخذ فيه بطريقة أحد األئمة يف
االستدالل؛ لكن االجتهاد ،ال يصح إال يف الزمان ،إذا كان اجملتهد حيا يُرزق .وهذا
احلكم أيضا ،مما تفقهه الشيعة أكثر من أهل السنة ،الذين غلب عليهم تقليد القرون
األوىل ،إىل احلد الذي انقطع معه التجديد الفقهي -أو كاد -منذ مدة طويلة .وهو
ما جعلهم عُرضة التباع َسنن األمم الضالة من الكافرين؛ فاختلطت األقوال،
واستُنكرت األحوال .ويف هذا املعىن جاء قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :
لَتـتَّبِّع َّن سنن الَّ ِّذ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ
اعا بِّ ِّذر ٍاعَ ،ح َّىت لَ ْو َد َخلُوا ِّيف ُج ْح ِّر َ ٍ
ب
ضّ
ين م ْن قَـْبل ُك ْم ش ْ ًِبا بش ِْب َوذ َر ً َ
َ ُ ََ َ َ
ول َِّّ
ال :فَ َم ْن؟!» .397والسبب يف
َّص َارى؟ قَ َ
وه ْم .قُـ ْلنَاَ :اي َر ُس َ
اَّلل ،آلْيَـ ُه َ
َالتَّـبَـ ْعتُ ُم ُ
ود َوالن َ
كون االجتهاد واجبا ،وكون تقليد من مضى ال يصح على التمام ،هو أن اإلسالم
دين متجدد .واملتجدد ال جيمد على صورة واحدة ،وإال ُع ّد ميتا .وقد جاء يف
ث ِّهلَ ِّذ ِّه ْاأل َُّم ِّة َعلَى
التجديد عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قوله« :إِّ َّن َّ
اَّللَ يـَْبـ َع ُ
َرأْ ِّس ُك ِّّل ِّمائَِّة َسنَ ٍة َم ْن ُجيَ ِّّد ُد َهلَا ِّدينَـ َها» .398وإن إمهال هذا األصل ،قد أدى إىل ما
نراه من حرية وختبط لدى عموم املسلمني ،إىل احلد الذي جعلهم على اهلوان الذي
هم فيه اآلن.

وأما كون االجتهاد كفائيا ،فال خالف عليه؛ إال أن ما ذكره املصنف من
أحكام يف هذا القبيل ،هو تنظري جمرد ،أكثر مما هو علم مطابق .ذلك ألن االجتهاد
ال يكون عن إرادة الناس ،وإمنا هو منصب فقهي ،خيتار هللا له من يشاء من عباده.
والدليل على هذا ،قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يف احلديث السابق« :إِّ َّن َّ
اَّللَ
 . 397متفق عليه.
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ث» .وهذا يعين أن اجملتهد ،ال يكون ملما ابلفقه من جهة الدراسة فحسب،
يـَْبـ َع ُ
وإمنا يُؤتيه هللا ملكة كشفية ،يهتدي هبا إىل احلكم املوافق للشرع ،حبسب متغريات
الزمان .وهذا ليس يف مستطاع أي فقيه دارس ،كما هو معلوم؛ خصوصا يف املسائل
املرّكبة ،ويف املوازَنت.

 .4عقيدهتم يف اجملتهد:
يقول املصنف[ :وعقيدتنا يف اجملتهد اجلامع للشرائط :إنه انئب لإلمام
عليه السالم يف حال غيبته؛ وهو احلاكم والرئيس املطلق؛ وله ما لإلمام يف
الفصل يف القضااي واحلكومة بني الناس؛ والراد عليه راد على اإلمام؛ والراد على
اإلمام راد على هللا تعاىل .وهو على حد الشرك ابهلل ،كما جاء يف احلديث عن
صادق آل البيت عليهم السالم .فليس اجملتهد اجلامع للشرائط مرجعاً يف الفتيا

فريجع إليه يف احلكم والفصل والقضاء ،وذلك من
فقط ،بل له الوالية العامةُ ،
خمتصاته؛ ال جيوز ألحد أن يتوالها دونه ،إال إبذنه ،كما ال جتوز إقامة احلدود
والتعزيرات إال أبمره وحكمه .ويرجع إليه أيضاً يف األموال اليت هي من حقوق
اإلمام وخمتصاته .وهذه املنزلة أو الرائسة العامة أعطاها اإلمام عليه السالم

للمجتهد اجلامع للشرائط؛ ليكون انئباً عنه يف حال الغيبة ،ولذلك يسمى
«انئب اإلمام»:399].
إن مسألة اإلمامة عند الشيعة ،غري مدركة هلم على حقيقتها ،وإن كانوا فيها
أفضل حاال من أهل السنة ،الذين ال يعلمون منها إال ظاهرها ،الذي هو امللك .وما
ُ
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يغيب عن الشيعة هو أن اخلليفة اإلهلي ،ال خيلو منه زمان ،وال يغيب؛ وإمنا يكون
خفيا (ابطنا) ،يف األزمنة اليت ال يكون فيها ظاهرا ،كزماننا هذا .وعند بطون اخلليفة،
ال يصح أن يكون اجملتهد َنئبا مطلقا عنه؛ لسببني:
 .1ألن اخلليفة موجود حال بطونه ،وليس معدوما؛ والنيابة عنه ،ال تكون إال من
حيث الظاهر (صورة احلكم على اخلصوص) ،ال على احلقيقة.
 .2ألن اجملتهد ال يطيق أن ينوب عن اخلليفة من كل وجه ،لضيقه عما يتسع له
اخلليفة؛ وإمنا هو ينوب عنه ظاهرا ،يف جماله الذي هو الفقه .وما نعنيه بنيابة الظاهر،
هو كونه مظهرا له.
وعلى هذا ،فإن كل أصناف اإلمامات السياسية والفقهية واملالية والعسكرية
وغريها ،هي مظاهر لتصرف اخلليفة الباطن .وأما ما توصل إليه الشيعة يف هذا
املضمار ،فهو تنظري ،ال علم؛ على خلط عندهم بني اإلمامة يف الظاهر واإلمامة يف
الباطن؛ وعلى جهل منهم أبحكامها .ومع هذا ،فإهنم أفضل حاال من عموم أهل
السنة ،كما ذكرَن.
واجملتهد الفقيه ،الذي جعل له املصنف الوالية العامة (احلكم) وجواب ،قد ال
يكون صاحلا هلا .وقد ينجر عن قيام اجملتهد بشؤون احلكم أضرار كبرية ،ال تُعلم إال
بعد فوات األوان .ذلك ألن هللا جعل لكل جمال رجاال؛ وكون املرء إماما يف جماله،
ال يعين أنه يسد مكان غريه ،وال بد .وكل هذا الذي قيل من الشيعة يف ابب احلكم،
هو م ن أثر التنظري كما سبق أن ذكرَن .وهو عندَن قصور عن علم أحكام الشرع يف
جمال احلكم.
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 .5عقيدهتم يف هللا:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن هللا تعاىل واحد أحد ليس كمثله شيء ،قدمي مل

يزل وال يزال ،هو األَول واآلخر ،عليم ،حكيم ،عادل ،حي ،قادر ،غين ،مسيع،
بصري .وال يوصف مبا تُوصف به املخلوقات؛ فليس هو جبسم وال صورة ،وليس

جوهراً وال عرضاً ،وليس له ثقل أو خفة ،وال حركة أو سكون ،وال مكان وال
زمان ،وال يشار إليه .كما ال َّ
ند له ،وال شبه ،وال ضد ،وال صاحبة له وال ولد،
وال شريك ،ومل يكن له كفواً أحد ،ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار:400].
هذه عقيدة عامة ،وحصر األمساء والصفات فيما ذُكر ،ال مستند له من
العلم ،إال إن أريد اإلشارة هبا إال ما ال ُحيد منها .وأما التنزيه الوارد يف الكالم ،فليس
معرفة ،كما يظن أهل العقائد .والسلوب أيضا تدخل يف ذلك التنزيه.

صور له وجهاً ويداً وعيناً ،أو
مث يقول[ :ومن قال ابلتشبيه يف خلقه ،أبن َّ

أنه ينزل إىل السماء الدنيا ،أو أنه يظهر إىل أهل اجلنة كالقمر ،أو حنو ذلك،

املنزه عن النقص؛ بل كل ما ميزانه
فإنه مبنزلة الكافر به ،جاهل حبقيقة اخلالق َّ
أبوهامنا يف أدق معانيه فهو خملوق مصنوع مثلنا مردود إلينا -على حد تعبري
اإلمام الباقر عليه السالم -وما أجله من تعبري حكيم! وما أبعده من مرمى
علمي دقيق!]:401
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التشبيه املردود هو املؤدي إىل التجسيم والقول ابلتحيّز؛ وإال فإن كل ما ذكر
من وجه ويد وعني وقدم ،اثبتة ابلنص .والنزول اثبت ابلنص ،جيب اإلميان به ،من
غري دخول يف الكيف .والتجلي ألهل اجلنة اثبت ابلنص ،واإلميان به واجب أيضا.
كل هذا من حيث اإلميان لدى احملجوبني؛ وإال فإن العارفني يشهدون هنا (يف
الدنيا) ببصائرهم ،ما ال يُشهد عند املؤمنني إال يف اآلخرة .نعين أن معرفة العارفني،
دليل صحة إ ميان املؤمنني .وهذا من عجيب ما يغفل عنه الناس ،مع أنه من
مصلحتهم .وأما ترتيب الكفر على املؤمن مبا قيل ،فهو عكس املطلوب .وهو تطرف
فكري ،يبالغ يف التنزيه الوضعي (غري الشرعي) ،وخيرج ِّ
مبعتقده عن سواء السبيل.
ُ
وقد سبق الكالم عن النقص املراد تنزيه هللا عنه ،يف غري هذا املوضع ،وذكرَن أن
النقص ال يُعلم إال إذا عُلم الكمال .والوهم الذي يفر منه املصنّف ،هو واقع فيه،
بسبب اعتماده عقله يف معرفة ربه .وأما كالم الباقر عليه السالم ،فهو هني عن اختاذ
العقل دليال يف جمال املعرفة ،كما نقول حنن .وهذا كالم على املصنّف ،ال معه .وما
أوقعه يف هذا التناقض ،إال عدم خطور طريق إىل املعرفة ،غري العقل ،يف ذهنه .وهذا
هو أكِب احلجب عن هللا.
مث يقول[ :وكذلك يلحق ابلكافر من قال :إنه يرتاءى خللقه يوم القيامة،
وإن نفى عنه التشبيه ابجلسم؛ فإن أمثال هؤالء املدعني مجدوا على ظواهر
األلفاظ يف القرآن الكرمي أو احلديث ،وأنكروا عقوهلم وتركوها وراء ظهورهم.
يتصرفوا ابلظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل وقواعد
فلم يستطيعوا أن
َّ
االستعارة واجملاز:402].
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هذا الكالم كله غلط؛ بل املطلوب اإلميان ابلنصوص على ظواهرها ،من غري
تكلّف فهم .هذا هو اإلميان الشرعي .أما ما يدل عليه املصنف ،فهو حتكيم العقل

يف النص؛ وهذا ُخيرجه من اإلميان إىل النظر .واملرء يكون فيه على خطر ،ويكون معه
وترق؟!..
سلوك الطريق إىل هللا ممتنعا .فأين هذا ،مما يثمره اإلميان من تقرب ّ
 .6عقيدهتم يف التوحيد:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أبنه جيب توحيد هللا تعاىل من مجيع اجلهات؛

فكما جيب توحيده يف الذات ،ونعتقد أبنه واحد يف ذاته ووجوب وجوده ،كذلك
جيب -اثنياً -توحيده يف الصفات .وذلك ابالعتقاد أبن صفاته عني ذاته -كما
سيأيت بيان ذلك -وابالعتقاد أبنه ال شبه له يف صفاته الذاتية .فهو يف العلم

والقدرة ال نظري له ،ويف اخللق والرزق ال شريك له ،ويف كل كمال ال َّ
ند
له:403].
هذا كالم ركيك ،وقد وقع يف نظريه أهل السنة .والتوحيد على التحقيق ،ال
يتعلق ابلذات ،وإمنا يتعلق ابلصفات .وقد دخل هذا الوهم على أصحاب العقائد،
من قياس عقوهلم الذات على الصفات ،مع كونه ال يصح .وأما القول أبن الصفات
هي عني الذات ،فال يصح من جهة التعقل اجملرد ،وإمنا يصح يف املشاهدة .أما من
جهة التع ّقل ،فال بد أن تكون الصفات غري الذات؛ بل ال بد أن متتاز الصفات
بعضها عن بعض ،وإال اهندت املعرفة كلها ،ابنطماس معاملها .وهذا الذي يقوله
أهل العقائد ،هو من التكلف الذي مل يوصلهم إال إىل االنتكاس.
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مث يقول[ :وكذلك جيب -اثلثاً -توحيده يف العبادة؛ فال جتوز عبادة غريه
بوجه من الوجوه ،وكذا إشراكه يف العبادة يف أي نوع من أنواع العبادة؛ واجبة أو
غري واجبة ،يف الصالة وغريها من العبادات .ومن أشرك يف العبادة غريه فهو
ويتقرب إىل غري هللا تعاىل ،وحكمه حكم من يعبد
مشرك ،كمن يرائي يف عبادته َّ
األصنام واألواثن ،ال فرق بينهما:404].

أما الشرك ،فهو أمر نسيب ،يسري عكس املعرفة .نعين أن العبد كلما زادت
معرفته بربه ،نقص شركه .والعارف الكامل ال شرك لديه؛ بل ال يصح منه إشراك،
وإن أتى بصورته .وهذا مما جيهله احملجوبون بعقوهلم .وليس كل ما يصلح للمؤمنني
من كالم ،يكون حتقيقا يف املسألة .واجلمود على عقائد أهل احلجاب ،سد لباب
الرتقي يف الدين .وسبب الوقوع يف هذه اآلفة وشيوعها ،هو توهم الناس أنه ميكنهم
اإلحاطة ابهلل علما ،كما ُحييطون ابألشياء .واحلقيقة أن هللا ال ُحياط به مع كمال
املعرفة الرابنية؛ فكيف من دوهنا!..
التقرب إىل
مث يقول[ :أما زايرة القبور وإقامة املآمت ،فليست هي من نوع ُّ

غري هللا تعاىل يف العبادة -كما تومهه بعض من يريد الطعن يف طريقة اإلمامية،
التقرب إىل هللا تعاىل ابألعمال
غفلة عن حقيقة احلال فيها -بل هي من نوع ُّ
كالتقرب إليه بعيادة املريض ،وتشييع اجلنائز ،وزايرة اإلخوان يف الدين،
الصاحلة؛
ُّ

يتقرب به
ومواساة الفقري .فإن عيادة املريض -مثالً -يف نفسها عمل صاحل َّ
تقرابً إىل املريض يوجب أن جيعل عمله عبادة لغري
العبد إىل هللا تعاىل ،وليس هو ُّ

هللا تعاىل أو الشرك يف عبادته؛ وكذلك ابقي أمثال هذه األعمال الصاحلة اليت
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منها :زايرة القبور ،وإقامة املآمت ،وتشييع اجلنائز ،وزايرة اإلخوان .أما كون زايرة
القبور وإقامة املآمت من األعمال الصاحلة الشرعية ،فذلك يثبت يف علم الفقه،
وليس هنا موضع إثباته .والغرض؛ إن إقامة هذه األعمال ليست من نوع الشرك
يف العبادة -كما يتومهه البعض -وليس املقصود منها عبادة األئمة ،وإمنا
﴿وَم ْن يُـ َع ِّظ ْم
املقصود منها إحياء أمرهم ،وجتديد ذكرهم ،وتعظيم شعائر هللا فيهم َ
َشعائِّر َِّّ
اّلِل فَِّإ َّهنَا ِّم ْن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِّ
وب﴾ [احلج .]32 :فكل هذه أعمال صاحلة
َ َ
ثبت من الشرع استحباهبا ،فإذا جاء اإلنسان ِّ
متقرابً هبا إىل هللا تعاىل ،طالباً

مرضاته ،استحق الثواب منه ،وانل جزاءه:405].

ال شك أن اإلمامية يقصدون من إقامة املآمت التقرب إىل هللا ،وال يقصدون
عبادة األئمة؛ لكن تعظيم األئمة هبذه الطريقة العامية ،ال يناسبهم -عليهم السالم-
وسنتهم .وحنن جنزم أن األئمة لو سئلوا عن هذا،
وال يناسب من يكون على قدمهم ُ
لفروا منه فرارا .ذلك ألن هذا التعظيم السطحي ،يُشوش على معىن التوحيد الذي
ينبغي أن يستقر يف قلوب العباد .والصواب أن التعظيم الذي هو واجب وال خالف
عليه ،إمنا يكون ابالقتداء ابألئمة عليهم السالم يف فنائهم يف هللا ،وإذابة أجسامهم
الطاهرة يف طاع ته؛ ال ابالشتغال أبشخاصهم وتعديد مناقبهم .وحنن جنزم أن فعل
صل
اإلمامية هذا ،حيجب عن احلقُ ،
وخيالف السنة .أما األجر الذي يُرجى أن ُحي ّ
من ذلك ،فإن االقتداء هبم -عليهم السالم -أيت أبعظم منه ،وبنور ال يكون مع
الفعل األول.
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والسبب يف الوقوع يف هذا االحنراف ،هو دخول العوام يف املسألة بعواطفهم،
ِّ
ب على آل البيت عليهم السالم ،حيث حلوا أو
لما رأوه من شديد البالء الذي ُ
صّ
ارحتلوا .واحلقيقة أهنم -عليهم السالم ،-ما ازدادوا بذلك إال رفعة وكرامة .ومن كان
على مثل حاهلم -عليهم السالم -تقام هلم األعراس ،ال املآمت .ولو أن اإلمامية وزنوا
األمور مبيزان الشرع ،ال مبيزان العادة ،لتخلّصوا مما وقعوا فيه من املبالغة فيما يفعلون.
نقول هذا ،وحنن حبمد هللا من أشد احملبني آلل البيت عليهم السالم ،ومن أشد

معظميهم .وال نرى ما بنا من نعمة ،إال من بعض فُضلتهم وأفضاهلم.
 .7عقيدهتم يف صفاته تعاىل:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن من صفاته تعاىل الثبوتية احلقيقية الكمالية اليت
تسمى بصفات اجلمال والكمال -كالعلم ،والقدرة ،والغىن ،واإلرادة ،واحلياة-
هي كلها عني ذاته ،ليست هي صفات زائدة عليها ،وليس وجودها إال وجود
الذات؛ فقدرته من حيث الوجود حياته ،وحياته قدرته؛ بل هو قادر من حيث
هو حي ،وحي من حيث هو قادر ،ال اثنينية يف صفاته ووجودها .وهكذا احلال
يف سائر صفاته الكمالية .نعم ،هي خمتلفة يف معانيها ومفاهيمها ،ال يف حقائقها
ووجوداهتا؛ ألنه لو كانت خمتلفة يف الوجود -وهي حبسب الفرض قدمية وواجبة
ت الوحدة احلقيقية ،وهذا ما ينايف
كالذات -للزم تعدد واجب الوجودَ ،
والنْـثَـلَ َم ْ

عقيدة التوحيد:406].

هذا كله تكلف ،وهو من لغو الفكر؛ ألن الكالم يف املعقولية ،ال ينبغي أن
ُجيعل كالما يف الوجود دائما .وكأن الناس مل يعودوا يتمكنون من تصحيح املسار
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الفكري ،بعد أن احنرف عند املتكلمني! ..واحلقيقة أنه ينبغي أن يعاد النظر يف
الطريق ،ويف النتائج .ولعل من أهم العقبات دون ذلك ،تصدي من ال أهلية له ،هلذا
األمر.
كمال
مث يقول[ :قال موالان أمري املؤمنني وسيِّد املوحدين عليه السالم« :و ُ
وصوف ،وشهادةِّ
كل صفة أ ََّهنا غري املَ ِّ
الص ِّ
خالص لهُ نفي ِّ
ِّ
اإل ِّ
فات عنهُ؛ لشهادةِّ ِّ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
وم ْن قرنَهُ فَق ْد
ص َ
فم ْن َو َ
ف هللا سبحانه فَق ْد قرنَهَُ ،
غري الصفةَ .
كل موصوف أنَّه ُ
وم ْن ثناهُ فَق ْد جزأَهُ ،ومن جزأَهُ فَق ْد َج ِّهلَهُ:407].»...
ثناهَُ ،
الكالم لعلي بن أيب طالب عليه السالم؛ واملقصود بنفي الصفات ،هو نفيها
يف مرتبة الذات ،ال يف غريها .ومن مل مييّز املراتب ختتلط عليه املعاين ،ويظن أن نفي
الصفات هنا تعطيل! ..وحاشى اإلمام أن يكون من اجلاهلني! ..والذين يُصرون يف

املقابل على أن الصفات قدمية ،فإهنم ال يعلمون حقيقة مرتبة الذات .ولو علموها،
لعلموا أن الصفات قدمية ،لكنها ابطنة يف غيب الذات؛ وإال وقع التكثّر ،كما جاء
يف كالم علي عليه السالم .وهذا أعلى التوحيد ،الذي ال يكاد يعقله إال أفراد يف
الناس .نعين أن هذا التوحيد ،ال ُميكن أن تبلغه عقول أهل العقائد املعلومني؛ ألهنم
ابلنظر إىل هذه املكانة عوام من مجلة العوام.
 .8عقيدهتم يف العدل:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن من صفاته تعاىل الثبوتية الكمالية أنه عادل
غري ظامل ،فال جيور يف قضائه ،وال حييف يف حكمه؛ يثيب املطيعني ،وله أن جيازي
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العاصني ،وال ِّ
يكلف عباده ما ال يطيقون ،وال يعاقبهم زايدة على ما يستحقون.
ونعتقد :أنه سبحانه ال يرتك احلسن عند عدم املزامحة ،وال يفعل القبيح؛ ألنه
تعاىل قادر على فعل احلسن وترك القبيح ،مع فرض علمه حبسن احلسن ،وقبح
القبيح ،وغناه عن ترك احلسن وعن فعل القبيح ،فال احلسن يتضرر بفعله حىت
حيتاج إىل تركه ،وال القبيح يفتقر إليه حىت يفعله .وهو مع كل ذلك حكيم؛ ال بد
أن يكون فعله مطابقاً للحكمة ،وعلى حسب النظام األكمل .فلو كان يفعل
الظلم والقبح -تعاىل عن ذلك -فإن األمر يف ذلك ال خيلو عن أربع صور:
 1ـ أن يكون جاهالً ابألمر ،فال يدري أنه قبيح.

 2ـ أن يكون عاملاً به ،ولكنه جمبور على فعله ،وعاجز عن تركه.
 3ـ أن يكون عاملاً به ،وغري جمبور عليه ،ولكنه حمتاج إىل فعله.

 4ـ أن يكون عاملاً به ،وغري جمبور عليه ،وال حيتاج إليه ،فينحصر يف أن يكون

فعله له تشهياً وعبثاً وهلواً.
وكل هذه الصور حمال على هللا تعاىل ،وتستلزم النقص فيه وهو حمض الكمال،
منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح:408].
فيجب أن حنكم أنه َّ
هذا الكالم جهل ،وسوء أدب كبري؛ ألن العبد ال ينبغي أن يتكلم عن ربه،

وكأنه يُقيّمه؛ أو كأنه ابستطاعته أن يعزله ،إن مل يتّصف مبا يُرضيه عنه .تعاىل هللا!..
{ال يُ ْسأ َُل َع َّما يـَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن} [األنبياء:
وهذا يدخل يف ابب قول هللا تعاىلَ :
 .]23ومن جهة أخرى ،فإن العدل والظلم واحلسن والقبح ،أحكام تنطبق على
أفعال العباد ،ال على أفعال هللا .نعين أهنا تنطبق على النسبة العبدية يف الفعل ،ال
اَّللَ َال
على النسبة اإلهلية .وإن مثل قول هللا تعاىل يف نفي الظلم عن نفسه{ :إِّ َّن َّ
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ِّ
َّاس َشْيـئًا} [يونس ،]44 :فليس هو يف معرض تِبئة هللا ،مما ُحيتمل أن يقع
يَظْل ُم الن َ
فيه سبحانه؛ وإمنا هو لنفي قياس أفعاله تعاىل على أفعال عباده .والقياس يف ابب
الصفات واألفعال ،هو ما أدخل التحريف على العقيدة اإلسالمية اجلامعة األصلية؛
لتنور بصائرهم ،واكتفائهم بقوهتم
خصوصا مع ابتعاد الناظرين فيها عما يكون سببا ّ
املفكرة وحدها.
وقوله" :ال ب ّد أن يكون فعله مطابقاً للحكمة" ،يُفيد الوجوب؛ وهللا يتعاىل أن
ب
جيب عليه شيء إال ما أوجب على نفسه رُحة وتنزال ،كما يف قوله سبحانهَ { :كتَ َ
الر ُْحَةَ} [األنعام .]54 :مث إن على اخلائض يف هذه املسائل ،أن
َربُّ ُك ْم َعلَى نـَ ْف ِّس ِّه َّ
يكون له علم ابألمساء اإلهلية ،وبرتتيبها يف التصرف ،ليعلم الرئيس منها واملرؤوس.
ومن علم ذلك ،فإنه سيعلم أن احلكمة أتت يف الرتتيب بعد العلم الذي هو منوط
ابلقضاء ،الذي يكون هو اآلخر منوطا ابملشيئة .نعين من هذا ،أن صدور ما ميكن
أن يكون خمالفا للح كمة من األفعال اإلهلية ،هو حمال .وتصور احملال ،هو من
تومهات العقول القاصرة .ومن كان على هذا القدر من عدم األهلية ،فإنه حيرم عليه
الكالم يف الذات والصفات واألفعال اإلهلية.
جوز عليه تعاىل فعل القبيح َّ -
تقدست
مث يقول[ :غري أن بعض املسلمني َّ

وجوز
أمساؤه -فج َّوز أن يعاقب املطيعني ،ويدخل اجلنة العاصني ،بل الكافرينَّ ،
أن يكلِّف العباد فوق طاقتهم وما ال يقدرون عليه ،ومع ذلك يعاقبهم على
وجوز أن يصدر منه الظلم واجلور والكذب واخلداع ،وأن يفعل الفعل بال
تركهَّ ،

﴿ال يُ ْسأَ ُل َع َّما يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم
حكمة وغرض وال مصلحة وفائدة ،حبجة أنه َ
يُ ْسأَلُو َن﴾ [األنبياء:409].]23 :
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إن الكالم الذي يعرتض عليه املصنف ،هو من الكفر؛ وال ميكن أن يصدر
عن أحد من املسلمني كما يزعم؛ ألنه يهدم فورا دين صاحبه .وهذا ال حيتاج كثري
كالم .ولكن املصنف أيضا وقع يف التباس مساه قبيحا ،وما هو بقبيح؛ وهو املتعلق
حبسبه مبعاقبة املطيعني ،وإاثبة العاصني .وهذا يف احلقيقة عائد إىل املشيئة؛ واألمر فيه
ليس كما يظهر ألول وهلة .وذلك ألن املطيع ال خيلو عن معصية ،والعاصي ال خيلو
عن طاعة .فإن شاء هللا معاقبة عبد من عباده ،اعتِب معصيته ،فآخذه عليها؛ وإن
شاء أن يغفر لعبده ،اعتِب طاعته فأاثبه عليها .وهذا هو مدلول قوله تعاىل{ :يـَ ْغ ِّف ُر
ِّ
ِّ
ب َم ْن يَ َشاءُ} [آل عمران .]129 :هذا ،حىت ال يتوهم الناس ،أن
ل َم ْن يَ َشاءُ َويـُ َع ّذ ُ
األفعال تستدعي نتائجها "آليا"؛ وإمنا بعد إذن هللا ومشيئته .ومن يتوهم أن هذا
يدخل يف ابب الظلم ،فألنه ال علم له ابحلقائق .واملشيئة اإلهلية مطلقة ،ال علة هلا
تتقيد هبا .وكل ما قيل من املتكلمني يف هذا الباب ،من وجوب فعل األصلح وما
شاكله ،فهو من انعكاس مرااي العقول ،اليت صارت تنظر إىل رهبا ،كما تنظر إىل
نفسها؛ بل جعلت تنظر إىل نفسها يف مرتبة أعلى من رهبا ،وهي ال تشعر .والنجاة
إمنا هي يف اإلميان الصحيح ،والتسليم هلل يف ما أخِب به وحكم به.
وأما دخول الكافر اجلنة ،فهو حمال؛ ال ألن هذا تقييد من العبد للمشيئة،
{ما
ولكن ألن هللا أخِبَن حبكمه يف املؤمنني ويف الكافرين .وهو سبحانه يقولَ :
ي وما أََن بِّظََّالٍم لِّْلعبِّ ِّ
يد} [ق.]29 :
يـُبَد ُ
َّل الْ َق ْو ُل لَ َد َّ َ َ َ
َ
 .9عقيدهتم يف التكليف:
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يقول املصنف[ :نعتقد :أنه تعاىل ال يكلِّف عباده إِّال بعد إقامة احلجة
عليهم ،وال ِّ
يكلفهم إال ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون؛
ِّ
املقصر يف التعليم .أما اجلاهل
ألنه من الظلم تكليف العاجز واجلاهل غري
ِّ
املقصر يف معرفة األحكام والتكاليف فهو مسؤول عند هللا تعاىل ،ومعاقَب على
تقصريه؛ إذ جيب على كل إنسان أن يتعلَّم ما حيتاج إليه من األحكام

الشرعية:410].
قوله" :ألنه من الظلم تكليف العاجز" ،سوء أدب مع هللا ،وادعاء لعلم علة
التكليف .واحلقيقة أن هذا سر ،ال يطلع هللا عليه إال خواص عباده .ولو نظر الناس
إىل ما مييز املكلفني من اجلن واإلنس ،عن غري املكلفني من مجيع املخلوقات األخرى
كاملالئكة واحليواَنت ،لشم رائحة علة التكليف.
بد أن ِّ
مث يقول[ :ونعتقد :أنه تعاىل ال َّ
ويسن هلم الشرائع،
يكلف عباده،
َّ
وما فيه صالحهم وخريهم؛ ليدهلم على طرق اخلري والسعادة الدائمة ،ويرشدهم
إىل ما فيه الصالح ،ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم،
وإن علم أهنم ال يطيعونه؛ ألن ذلك لطف ورمحة بعباده ،وهم جيهلون أكثر
مصاحلهم وطرقها يف الدنيا واآلخرة ،وجيهلون الكثري مما يعود عليهم ابلضرر
واخلسران ،وهللا تعاىل هو الرمحن الرحيم بنفس ذاته ،وهو من كماله املطلق الذي
هو عني ذاته ،ويستحيل أن ينفك عنه .وال يرفع هذا اللطف وهذه الرمحة أن
يكون العباد متمردين على طاعته ،غري منقادين إىل أوامره ونواهيه:411].
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هذا كالم ركيك؛ وسببه أن املصنف ال يعلم سر التكليف كما سبق أن ذكرَن.
وهو خيلط هنا بني احلكم الشرعي ،الذي هو ميزان حيادي جمرد ،وبني حكم هللا يف
العباد الذي هو القضاء األول .وهذه مسألة ال يتمكن العقل فيها من اجلمع بني
الشطرين ،إال إن كان تلقيه العلم عن هللا ،ال عن نفسه أو عن أشباهه .وهذا األمر
جمهول لدى عموم املسلمني ،غري أفراد أراحهم هللا من عناء التفكري فيما ال طائل
منه.
 .10عقيدهتم يف القضاء والقدر:
يقول املصنف[ :ذهب قوم -وهم اجملربة -إىل أنه تعاىل هو الفاعل ألفعال
املخلوقني ،فيكون قد أجرب الناس على فعل املعاصي ،وهو مع ذلك يعذهبم
عليها ،وأجربهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها؛ ألهنم يقولون :إن
أفعاهلم يف احلقيقة أفعاله ،وإمنا تنسب إليهم على سبيل التجوز ،ألهنم حملها،
ومرجع ذلك إىل إنكار السببية الطبيعية بني األشياء ،وأنه تعاىل هو السبب
احلقيقي ال سبب سواه .وقد أنكروا السببية الطبيعية بني األشياء؛ إذ ظنوا أن
ذلك هو مقتضى كونه تعاىل هو اخلالق الذي ال شريك له .ومن يقول هبذه
املقالة فقد نسب الظلم إليه ،تعاىل عن ذلك:412].
اجلِبية والقدرية ،قوم ضعاف العقول ،أرادوا إدراك وجه نسبة األفعال إىل هللا
كل منهم إىل ما ترجح لديه ،فضل .وكل كالمهم ،كما
وإىل العباد ،فعجزوا؛ فمال ّ
 . 412عقائد اإلمامية ص.30 :
486

الكالم الذي يرد عليهم هنا ،هو ككالم الصبيان ،إذا أرادوا التعبري عما يفوق
إدراكهم؛ ألن توحيد األفعال ،منوط إدراكه ابلكشف ،ال ابلفكر.
وأما ما يسميه الكاتب السببية الطبيعية لألشياء ،فهو من كثافة طبعه وتومهه
الفعل من املظاهر الطبيعية املشهودة لديه .وهذا املعىن ،هو ما فر منه أهل السنة
عندما قالوا أبن هللا خيلق الفعل عند األشياء ،ال هبا؛ وهو أيضا ركيك .وأما ذكره
البني ،الذي يالزم أهل
للظلم ،يف مقابل "إنكار األسباب الطبيعية" ،هو من اجلهل ّ
مرتبة اإلسالم ،لو سكتوا عما ال ُحيسنون؛ أما وقد دخل فيما هو فوق طوره ،فإنه
صار خيبط خبط عشواء.
مث يقول[ :وذهب قوم آخرون -وهم املفوضة -إىل أنه تعاىل فوض
األفعال إىل املخلوقني ،ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها ،ابعتبار أن نسبة
األفعال إليه تعاىل تستلزم نسبة النقص إليه ،وأن للموجودات أسباهبا اخلاصة،
وإن انتهت كلُّها إىل مسبِّب األسباب والسبب األول ،وهو هللا تعاىل .ومن يقول
هبذه املقالة فقد أخرج هللا تعاىل من سلطانه ،وأشرك غريه معه يف اخللق:413].
هذا الكالم فيه جهل كبري؛ وهو كما ذكرَن من لوازم شرك أهل مرتبة
اإلسالم ،الذي ينبغي السكوت عن اخلوض فيه .أما إذا أراد أصحابه جعله قاعدة
إميانية ،فإهنم يقعون يف الشرك اجللي ،كما نبه املصنف .لكن قوله إن هللا تعاىل هو
السبب األول ،هو قول ابطل؛ ألن هللا ليس سببا وال علة .وهذا من الكفر الذي

 . 413عقائد اإلمامية ص.30 :
487

خيتص به الفالسفة ،الذين يرومون معرفة هللا -وإن مل يصرحوا ابالسم -عن طريق
التفكر.
مث يقول[ :واعتقادان يف ذلك تبع ملا جاء عن أئمتنا األطهار عليهم السالم
من األَمر بني األمرين ،والطريق الوسط بني القولني ،الذي كان يعجز عن فهمه
ففرط منهم قوم وأفرط آخرون .ومل
أمثال أولئك اجملادلني من أهل الكالم؛ َّ
يكتشفه العلم والفلسفة إال بعد عدة قرون .وليس من الغريب ممَّن مل يطلع على
حكمة األَئمة عليهم السالم وأقواهلم أن حيسب أن هذا القول -وهو األمر بني
األمرين -من مكتشفات بعض فالسفة الغرب املتأخرين ،وقد سبقه إليه أئمتنا
قبل عشرة قرون .فقد قال إمامنا الصادق عليه السالم لبيان الطريق الوسط
أجل هذا
كلمته املشهورة« :ال جرب وال تفويض ،ولكن أمر بني أمرين» .ما َّ
املغزى ،وما أدق معناه ،وخالصته :إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة وحنن
أسباهبا الطبيعية ،وهي حتت قدرتنا واختياران؛ ومن جهة أخرى هي مقدورة هلل
تعاىل ،وداخلة يف سلطانه؛ ألنه هو مفيض الوجود ومعطيه .فلم جيربان على
أفعالنا حىت يكون قد ظلمنا يف عقابنا على املعاصي ،ألن لنا القدرة واالختيار
فيما نفعل؛ ومل ِّ
يفوض إلينا خلق أفعالنا حىت يكون قد أخرجها عن سلطانه؛ بل
له اخللق واحلكم واألمر ،وهو قادر على كل شيء وحميط ابلعباد:414].
عندما يقول املصنف إن عقيدهتم هي تقليد األئمة ،فإنه يكون وامها؛ ألن
عقائد األئمة عليهم السالم مطلقة ،ال ُميكن أن يعلمها هو وأمثاله؛ ولو افرتضنا أهنم
تكلموا هبا أمامه ،فإنه لن يزداد بكالمهم إال بعدا؛ ما مل يكن كالمهم ترقية له إبرادة
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منهم .وظنه أنه قد فهم كالم الصادق عليه السالم يف األمر بني األمرين ،هو ظن ال
سند له من الواقع .وكل كالمه يف شرح املعىن املراد ،فإمنا هو حبسب مقامه ،ال
حبسب مراد املتكلم .وهذا أمر كثريا ما يغفله املتناولون لكالم غريهم .واحلقيقة أن
جعفرا الصادق عليه السالم بكالمه ذاك ،إمنا أراد إسكات الناس عن اخلوض فيما
ال يعقلون ،ال تعليمهم حقيقة األمر؛ ألن هذا العلم كشفي ،كما سبق أن ذكرَن.
والتعرض له ،ال يكون من هذا الطريق.
أما قوله إن العلم والفلسفة قد اكتشفا حقيقة هذه املسألة يف القرون املتأخرة،
فهو ابطل؛ ألن إدراكها كما ذكرَن ال يكون إال كشفا .وهذا يُنبئ عن كون أهل

العقائد يعظمون الفالسفة ،بسبب اشرتاكهم يف الطريق؛ وكأن الدين هو الفلسفة
عينها؛ بينما الصواب هو أن الدين طريق خمتلف عن طريق الفلسفة ،يف كل شيء..،
من حيث الوسيلة ومن حيث النتيجة.
مث يقول[ :وعلى كل حال ،فعقيدتنا :أن القضاء والقدر سر من أسرار هللا
تعاىل؛ فمن استطاع أن يفهمه على الوجه الالئق بال إفراط وال تفريط فذاك،
وإال فال جيب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه؛ لئال يضل وتفسد عليه
عقيدته؛ ألنه من دقائق األمور؛ بل من أدق مباحث الفلسفة اليت ال يدركها إال
األوحدي من الناس ،ولذا زلت به أقدام كثري من املتكلمني .فالتكليف به
تكليف مبا هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي ،ويكفي أن يعتقد به اإلنسان
على اإلمجال اتباعاً لقول األئمة األطهار عليهم السالم ،من أنه أمر بني األمرين؛

ليس فيه جرب وال تفويض .وليس هو من األصول االعتقادية حىت جيب حتصيل
االعتقاد به على كل حال على حنو التفصيل والتدقيق:415].
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هذا كالم جيد ،لعله اهتدى إليه بعد طول تفكر ،حيث مل يتمكن من إدراك
كالم اإلمام عليه السالم .واحلقيقة هي أن جل تفاصيل العقائد عند أهلها ،من أي
فرقة كانوا ،هي من هذا القبيل؛ نعين مما ينبغي تركه ألهله ،وعدم اجملازفة ابخلوض
فيه .وكل ما يتومهه أهل العقائد من فهم للمسائل املعت َقدة ،إمنا هو يف الغالب
وأيوي إليها ظنا منه أهنا ركن شديد .ولو أن
تلفيقات فكرية ،يستأنس هبا العقلَ ،
املصنف عمل مبا نصح به غريه ،لكان من املفلحني.

 .11عقيدهتم يف البداء:
يقول املصنف [ :البداء يف االنسان :أن يبدو له رأي يف الشيء مل يكن له
ذلك الرأي سابقاً ،أبن َّ
يتبدل عزمه يف العمل الذي كان يريد أن يصنعه؛ إذ
حيدث عنده ما ِّ
يغري رأيه وعلمه به ،فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله ،وذلك
عن جهل ابملصاحل ،وندامة على ما سبق منه .والبداء هبذا املعىن يستحيل على
هللا تعاىل .ألنه من اجلهل والنقص ،وذلك حمال عليه تعاىل ،وال تقول به اإلمامية.
قال الصادق عليه السالم َ « :من زعم أن هللا تعاىل بدا له يف شيء بداء ندامة
فهو عندان كافر ابهلل العظيم» .وقال أيضاً« :من زعم أن هللا بدا له يف شيء ومل
يعلمه أمس فأبرأ منه» .غري أنه وردت عن أئمتنا األطهار عليهم السالم رواايت
توهم القول بصحة البداء ابملعىن ِّ
املتقدم ،كما ورد عن الصادق عليه السالم :
سب بعض املؤلفني يف
«ما بدا هلل يف شيء كما بدا له يف إمساعيل ابين» ولذلك نَ َ

الفرق اإلسالمية إىل الطائفة اإلمامية القول ابلبداء طعناً يف املذهب وطريق آل

البيت ،وجعلوا ذلك من مجلة التشنيعات على الشيعة .والصحيح يف ذلك أن
شاء ويـثْبِّ ُ ِّ
نقول كما قال هللا تعاىل يف حمكم كتابه اجمليد﴿ :ميَْ ُحو َّ
ت َوع ْن َدهُ
اّلِلُ َما يَ َ ُ َ ُ
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أ ُُّم ال ِّ
ْكتَ ِّ
اب﴾ [الرعد .]39 :ومعىن ذلك :أنه تعاىل قد يُظهر شيئاً على لسان
نبيِّه أو وليِّه ،أو يف ظاهر احلال ملصلحة تقتضي ذلك اإلظهار ،مث ميحوه فيكون
غري ما قد ظهر أوالً ،مع سبق علمه تعاىل بذلك ،كما يف قصة إمساعيل ملا رأى
أبوه إبراهيم أنه يذحبه .فيكون معىن قول اإلمام عليه السالم :أنه ما ظهر هلل

سبحانه أمر يف شيء كما ظهر له يف إمساعيل ولده؛ إذ اخرتمه قبله ليعلم الناس
أنه ليس إبمام ،وقد كان ظاهر احلال أنه اإلمام بعده؛ ألنه أكرب ولده .وقريب
من البداء يف هذا املعىن نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبيِّنا صلي هللا
عليه وآله وسلم ،بل نسخ بعض األحكام اليت جاء هبا نبينا صلى هللا عليه وآله
وسلم:416].
إن كالم اإلمام جعفر عليه السالم ،كالم خاص؛ ال ينبغي أن يتكلف غريه
أن جيعله عقيد له؛ خصوصا وأنه ال يُدرك حقيقة معناه .ولعل "البداء" هنا أمر ذوقي
لدى اإلمام يف إمضائه حكمه يف ولده ،ليس غري .وهذا ال يعلمه إال أهل التحقيق
من األولياء .واخلوض فيه ،ال أيت بطائل ،ملن ليس من طبقتهم.
أما حمو بعض القضاء وإثبات بعض ،فهو اثبت ابلقرآن ،واإلميان به واجب؛
شأنه شأن نسخ الشرائع والكتب .وإن كان النسخ معىن خمتلفا عن احملو واإلثبات؛
ألنه يكون على تعاقب يف التشريع ،وهذا يكون تكميال يف احلقيقة ،ال تبديال .وأما
احملو واإلثبات فهو متعلق ابألمر الواحد ،ال فيما هو متعاقب .فيقلب هللا فيه قضاءه
من وجه إىل آخر ،حبسب اقتضاء املشيئة .وإن خطر للمرء أن املشيئة ،هي اليت كان
عنها القضاء األول ،فلِّ َم يكون عنها التبديل الثاين؟ ..فإننا نقول :إن املشيئة يتوهم
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الناس أهنا ماضية (يف الزمن املاضي) ،واحلقيقة هي أهنا خارج الزمان؛ نعين أهنا سابقة
عن ظهور املقضيات واملقدورات ابملرتبة ،ال ابلزمان .وعلى هذا ،فإهنا عاملة دائما،
{وَال
من غري اعتبار ملاض أو حاضر أو استقبال .ومن هذا الباب قول هللا تعاىلَ :
تَـ ُقولَ َّن لِّشي ٍء إِِّّين فَ ِّ ِّ
اَّللُ} [الكهف]24 ،23 :؛
ك َغ ًدا ( )23إَِّّال أَ ْن يَ َشاءَ َّ
اع ٌل َذل َ
َْ ّ
فجاء يف فعل املشيئة بصيغة املضارع اليت هي متعلقة ابحلاضر واالستقبال .فلو كانت
املشيئة من املاضي ،لكانت وردت :إال إن شاء هللا .وهذا من لطيف معاين القرآن.
فالقضاء ،ال زال يُكتب دائما ،من جهة ذوق األقطاب ،وإن كان من جهة األلوهية
قد فُرغ منه وجفت أقالمه وطويت صحفه .وهذه املسألة من أعوص األمور على
العقول؛ ألهن ا ال تدري معها ،هل هي ذاهبة أم آتية .كل هذا ،بسبب أثر احلجاب
الزماين الذي قلما يتحرر منه أحد.
 .12عقيدهتم يف أحكام الدين:
واحملرمات
يقول املصنف[ :نعتقد :أنه تعاىل جعل أحكامه -من الواجبات َّ
وغريمها -طبقاً ملصاحل العباد يف نفس أفعاهلم؛ فما فيه املصلحة امللزمة جعله
واجباً ،وما فيه املفسدة البالغة هنى عنه ،وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه...
وهكذا يف ابقي األحكام ،وهذا من عدله ولطفه بعباده .وال بد أن يكون له يف
كل واقعة حكم ،وال خيلو شيء من األشياء من حكم واقعي هلل فيه ،وإن َّ
انسد
علينا طريق علمه:417].
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إن تفسري العلة من األحكام هبذه الطريقة تكلف ال يليق؛ ألن لألحكام
أسرارا يعلمها أهلها ابلكشف .واملصنف هبذا التفسري ،يقول مبقولة املعتزلة من غري
أن يشعر ،واليت هي وجوب فعل األصلح على احلق تعاىل .والغلط الذي يقع فيه
هؤالء الذين يريدون أن يفسروا الدين بعقوهلم ،هو أهنم جيعلون عقوهلم حكما ،على
شيء ال دخل هلا فيه .واألصل أن العقل ال حيكم إال على ما كان هو مبدأه؛ واحلال
بدأ األشياء ومنتهاها إىل هللا.
أن َم َ
مث يقول[ :ونقول أيضاً :إنه من القبيح أن أيمر مبا فيه املفسدة ،أو ينهى
عما فيه املصلحة .غري أن بعض ِّ
الفرق من املسلمني يقولون :إن القبيح ما هنى
هللا تعاىل عنه ،واحلسن ما أمر به ،فليس يف نفس األفعال مصاحل أو مفاسد
ذاتية ،وال حسن أو قبح ذاتيان ،وهذا قول خمالف للضرورة العقلية .كما أهنم
جوزوا أن يفعل هللا تعاىل القبيح فيأمر مبا فيه املفسدة ،وينهى عما فيه املصلحة.
َّ

وقد َّ
تقدم أن هذا القول فيه جمازفة عظيمة ،وذلك الستلزامه نسبة اجلهل أو
العجز إليه سبحانه ،تعاىل علواً كبرياً .واخلالصة :أن الصحيح يف االعتقاد أن
نقول :إنه تعاىل ال مصلحة له وال منفعة يف تكليفنا ابلواجبات وهنينا عن فعل ما

حرمه ،بل املصلحة واملنفعة ترجع لنا يف مجيع التكاليف ،وال معىن لنفي املصاحل
َّ
واملفاسد يف األفعال املأمور هبا واملنهي عنها؛ فإنه تعاىل ال أيمر عبثاً وال ينهى
جزافاً ،وهو الغين عن عباده:418].

أما من اجلهة الذاتية ،فال حسن وال قُبح؛ واألحكام تكون ابعتبار خمصوص،

ال جبم يع االعتبارات .وأما الكالم عن فعل هللا وافرتاض أن يكون من القبيح ،فهو
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جهل وسوء أدب كبري .وسبب الوقوع فيه ،هو قياس أفعال هللا على أفعال عباده،
وكأنه مكلف من مجلة املكلفني؛ وهذا ضعف يف العقل .ولقد كان يكفي املؤمن
{ال يُ ْسأ َُل َع َّما يـَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن} [األنبياء .]23 :ومن خمالفة
قول هللا تعاىلَ :
اخلوض يف هذه املسائل ملقتضيات اإلميان ،كان الكالم عامال على إضعاف اإلميان
ال على تقويته؛ بعكس ما يتوهم املشتغلون به من كل زمان.
وكل ما جيهد املصنف يف الفرار منه ،كما يف قوله" :فإنه تعاىل ال أيمر عبثا،
وال ينهى جزافا ،"..فهو من صفاته هو (صفات املخلوقني) ،ال من صفات ربه.
لذلك قلنا سابقا ،إنه يقيس أفعال هللا على أفعال املكلفني .ونفي املنفي ،لغو
فكري ،ال أيت بعلم ،وإن أريد له أن يظهر مبظهر العلم.
 .13عقيدهتم يف النبوة:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن النبوة وظيفة إهلية ،وسفارة رابنية ،جيعلها هللا
تعاىل ملن ينتجبه وخيتاره من عباده الصاحلني وأوليائه الكاملني يف إنسانيتهم،
فريسلهم إىل سائر الناس لغاية إرشادهم إىل ما فيه منافعهم ومصاحلهم يف الدنيا
واآلخرة ،ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ األخالق ومفاسد العادات،
وتعليمهم احلكمة واملعرفة ،وبيان طرق السعادة واخلري؛ لتبلغ االنسانية كماهلا
الالئق هبا ،فرتتفع إىل درجاهتا الرفيعة يف الدارين دار الدنيا ودار اآلخرة .ونعتقد:
أن قاعدة اللطف -على ما سيأيت معناها -توجب أن يبعث اخلالق -اللطيف
بعباده -رسله هلداية البشر ،وأداء الرسالة اإلصالحية ،وليكونوا سفراء هللا
وخلفاءه .كما نعتقد :أنه تعاىل مل جيعل للناس حق تعيني النيب أو ترشيحه أو
انتخابه ،وليس هلم اخلرية يف ذلك ،بل أمر كل ذلك بيده تعاىل؛ ألنه ﴿أَ ْعلَ ُم
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َّ
يتحكموا فيمن يرسله
ث َْجي َع ُل ِّر َسالَتَهُ﴾ [األنعام .]124 :وليس هلم أن
َح ْي ُ
ِّ
َّ
يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن
ومبشراً ونذيراً ،وال أن
هادايً

وشريعة:419].

الرسل سفراء هللا وخلفاؤه ،هذا صحيح؛ لكن معىن اخلالفة غائب يف معاملة
الرسل عليهم السالم ،عند أغلب املسلمني؛ وال يبقى لديهم إال معىن السفارة .وهذا
نقص يف العلم .واحلقيقة أن الرسل هم مظاهر إنسانية ،يعامل هللا هبا عباده يف الزمان
(زمان البعثة).
ويبقى فيما يتعلق ابألمة احملمدية ،أن تعلم خصوصية نبيها صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ ألنه ليس كغريه من األنبياء .واملصنف هنا ،مل خيرج عن عقائد العوام ،اليت ال
ختصيص فيها .وكل من جهل حقيقة حممد صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإنه يبقى
خلف احلجاب ،مسدودا عنه سلم الرتقي ومعرفة احلق .ولقد رأينا كبار فقهاء
الزمان ،ال خيتلفون عن آحاد العوام يف هذه املسألة ،ومع ذلك يظنون أهنم على
شيء؛ بل إن العوام يكونون أفضل حاال منهم أحياَن ،بسبب عدم اجرتائهم على
اخلوض يف هذا الكالم ،الذي يُفضي هبم إىل سوء األدب مع هللا ورسوله.
 .14النبوة لطف:
يقول املصنف[ :فوجب أن يبعث هللا تعاىل يف الناس رمحة هلم ولطفاً هبم
ِّ
ِّ
وال ِّم ْنـهم يـ ْتـلُو َعلَي ِّهم ِِّّ ِّ
اب َوا ْحلِّ ْك َمةَ﴾ [اجلمعة:
آايته َويـُ َزك ِّيه ْم َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
﴿ر ُس ً ُ ْ َ
ْ ْ َ
َ
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 ]2وينذرهم عما فيه فسادهم ،ويبشرهم مبا فيه صالحهم وسعادهتم .وإمنا كان
اللطف من هللا تعاىل واجباً ،فألن اللطف ابلعباد من كماله املطلق ،وهو اللطيف
بعباده اجلواد الكرمي؛ فإذا كان احملل قابالً ومستعداً لفيض اجلود واللطف ،فإنه

تعاىل ال بد أن يفيض لطفه؛ إذ ال خبل يف ساحة رمحته ،وال نقص يف جوده

وكرمه .وليس معىن الوجوب هنا أن أحداً أيمره بذلك فيجب عليه أن يطيع
تعاىل عن ذلك ،بل معىن الوجوب يف ذلك هو كمعىن الوجوب يف قولك :إنه
واجب الوجود أي اللزوم واستحالة االنفكاك:420].
إن إرسال الرسل هو من ابب االمتنان ال من ابب الوجوب .وكالم املصنف
جهل مبا هو األمر عليه ،مؤسس على قياس فاسد .وأرادته اخلروج من لوازم مقولته
ابلوجوب يف اخلتام ،مل يُفلح فيها؛ بل مل يزدد معها إال اضطرااب.
 .15عقيدهتم يف معجزة األنبياء:
يقول املصنف[ :وألجل هذا وجدان أن معجزة كل نيب تناسب ما يشتهر يف
عصره من العلوم والفنون ،فكانت معجزة موسى عليه السالم هي العصا اليت
جاءت
تلقف السحر وما أيفكون؛ إذ كان السحر يف عصره فناً شائعاً؛ فلما َ
العصا بطل ما كانوا يعملون ،وعلموا أهنا فوق مقدروهم ،وأعلى من فنهم ،وأهنا
مما يعجز عن مثله البشر ،ويتضاءل عندها الفن والعلم .وكذلك كانت معجزة
جاءت يف
عيسى عليه السالم ،وهي إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى؛ إذ َ
وقت كان فن الطب هو السائد بني الناس ،وفيه علماء وأطباء هلم املكانة العليا،
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فعجز علمهم عن جماراة ما جاء به عيسى عليه السالم .ومعجزة نبينا اخلالدة هي
القرآن الكرمي ،املعجز ببالغته وفصاحته ،يف وقت كان فن البالغة معروفاً .وكان
املقدمني عند الناس حبسن بياهنم ِّ
البلغاء هم َّ
ومسو فصاحتهم ،فجاء القرآن
كالصاعقة؛ أذهلم وأدهشهم ،وأفهمهم أهنم ال ِّقبَل هلم به ،فخنعوا له مهطعني
عندما عجزوا عن جماراته ،وقصروا عن اللحاق بغباره .ويدل على عجزهم أنه
حتداهم إبتيان عشر سور مثله فلم يقدروا ،مث حتداهم أن أيتوا بسورة من مثله
فنكصوا ،وملا علمنا عجزهم عن جماراته -مع حتديه هلم ،وعلمنا جلوءهم إىل
املقاومة ابلسنان دون اللسان -علمنا أن القرآن من نوع املعجز ،وقد جاء به
حممد بن عبدهللا مقروانً بدعوى الرسالة .فعلمنا أنه رسول هللا ،جاء ابحلق
وصدق به ،صلى هللا عليه وآله وسلم:421].
يف احلقيقة إن املعجزات هي تعرفات إهلية ،خترج إىل األمم من الوجه اخلاليف
(من اخلالفة) لكل رسول من الرسل عليهم السالم .ولقد سبق أن قلنا ،إن االعتناء
هبذا الوجه يف الرسل ،ضعيف ،ال يكاد يُذكر .والتعرفات اإلهلية ،تكون إما من مرتبة
األفعال ،كما هي مع موسى عليه السالم؛ وإما من مرتبة الصفات ،كما هي مع
عيسى عليه السالم؛ وإما من مرتبة الذات ،كما هي مع حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم .وهذا التدرج ،مناسب لتدرج الشرائع يف الكمال ،وتدرج الشرائع مناسب

لتفاوت االستعدادات بني األمم .فأكمل األمم استعدادا ،هي األمة احملمدية ،اليت هلا
أكمل الشرائع ،وهلا أعلى التعرفات القرآنية.
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ويف املعجزات ،اليت ُخترج الناس عن حتكم العادات ،داللة على أن هللا هو
الفاعل ،من املرتبة األوىل؛ وأنه هو احمليي املميت ،إىل غري ذلك من الصفات ،من
املرتبة الثانية؛ وأنه هو ،من املرتبة الثالثة .وهلذا السبب عبدت النصارى عيسى ملا
وقع هلم شهود الصفة؛ ألهنم يعلمون من فطرهتم أن الصفة ال تفارق املوصوف ،لعدم
قيامها بنفسها .وهلذا السبب كان كبار األولياء منا ،على معرفة مطلقة ابلذات يف
مجيع املراتب .ومن هذا الوجه ،كان القرآن كتااب ذاتيا فيه ذكر كل املراتب على
التفصيل واإلمجال؛ وليس ذلك إال له .واإلعجاز فيه ،ليس هو من قبيل البالغة
والبيان كما يُعهدان عند أهلهما ،وإمنا هو بيان عما يف النفس اإلهلية من مكنوَنت
األسرار ،وعلوايت احلقائق .وإعجازه لدى سامعه ،يكون عند مساعه ذكره فيه؛ ألنه
يعرف ما يف نفسه ذوقا؛ فيعلم أن هللا وحده ،هو القادر على اإلخبار عن ذلك هبذه
اإلحاطة .ويف هذا املعىن كان قول هللا تعاىل{ :لََق ْد أَنْـَزلْنَا إِّلَْي ُك ْم كِّتَ ًااب فِّ ِّيه ِّذ ْك ُرُك ْم أَفَ َال
ِّ
عاما ،حىت ابلنسبة إىل
تَـ ْعقلُو َن} [األنبياء .]10 :ولقد كان هذا التعرف القرآين ّ
الكافرين؛ ولوال ذلك ،ما نزل قول هللا تعاىل{ :فَِّإ َّهنُم َال ي َك ِّّذبونَ َ ِّ
ِّ ِّ
ني
ك َولَك َّن الظَّالم َ
ْ ُ ُ
ت َِّّ
ِِّباي ِّ
اَّلل َْجي َح ُدو َن} [األنعام]33 :؛ ألن اجلحود ال يكون إال مع العلم .ومن هنا
َ
كانت للقرآن اإلحاطة بكل املعلومات ،إحاطة إطالق يف تقييد .وهذا هو اإلعجاز
حقيقة ،الذي حتار معه العقول .ولنمض إىل ما حنن بصدده ،فإن حبر القرآن ال

ساحل له.
 .16عقيدهتم يف عصمة األنبياء:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن األنبياء معصومون قاطبة ،وكذلك األئمة
عليهم مجيعاً التحيات الزاكيات ،وخالََفنا يف ذلك بعض املسلمني ،فلم يوجبوا
التنزه عن الذنوب
العصمة يف األنبياء ،فضالً عن األئمة .والعصمة :هي ُّ
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واملعاصي صغائرها وكبائرها ،وعن اخلطإ والنسيان ،وإن مل ميتنع عقالً على النيب
منزهاً حىت عما ينايف املروءة ،كالتبذل
أن يصدر منه ذلك ،بل جيب أن يكون َّ

بني الناس من أكل يف الطريق أو ضحك عال ،وكل عمل يستهجن فعله عند

العرف العام .والدليل على وجوب العصمة؛ أنه لو جاز أن يفعل النيب املعصية،
أو خيطئ وينسى ،وصدر منه شيء من هذا القبيل ،فإما أن جيب اتباعه يف فعله
الصادر منه عصياانً أو خطأً أو ال جيب؛ فإن وجب اتباعه فقد جوزان فعل
املعاصي برخصة من هللا تعاىل؛ بل أوجبنا ذلك؛ وهذا ابطل بضرورة الدين
النبوة اليت ال بد أن تقرتن بوجوب
والعقل .وإن مل جيب اتباعه فذلك ينايف َّ
الطاعة أبداً .على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن حنتمل فيه
املعصية أو اخلطأ ،فال جيب اتباعه يف شيء من األشياء ،فتذهب فائدة البعثة،
بل يصبح النيب كسائر الناس ،ليس لكالمه وال لعمله تلك القيمة العالية اليت
يعتمد عليها دائماً ،كما ال تبقى طاعة حتمية ألوامره ،وال ثقة مطلقة أبقواله
وأفعاله .وهذا الدليل على العصمة جيري عيناً يف اإلمام؛ الن املفروض فيه أنه
منصوب من هللا تعاىل هلداية البشر خليفة للنيب ،على ما سيأيت يف فصل

اإلمامة:422].
إن مسألة العصمة أيضا مما استُنتج ابلقياس ،وإن كان األمر ال يشعر به كل
أحد .ذلك ألن املرء ،ال يريد أن يكون الواسطة بينه وبني هللا ،إال مأموَن؛ حىت ال
يُستغفل أو يُعبث مبصريه .ففي النهاية ،النفس هي املرعية هنا ،ال احلق .وتصور

العصمة من الناس ،ال بد أن يكون مناسبا إلدراكهم العقلي؛ وأغلب العوام ،يكادون
خيرجون مبعىن العصمة عن أوصاف البشرية .بل إن هذا األصل هو ما جعل فئة من
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الناس تكفر ،عندما وجدوا حدا أدن من البشرية ،ال يتمكنون من حموه .ولعلهم متنوا
منزهون ،بدل هؤالء البشر .ويف مثل هذا ورد قول هللا تعاىل:
أن يُبعث إليهم مالئكة ّ
َّ ِّ
َّل َعلَْي ُك ْم
{فَـ َق َ
ين َك َف ُروا ِّم ْن قَـ ْوِّم ِّه َما َه َذا إَِّّال بَ َشٌر ِّمثْـلُ ُك ْم يُِّر ُ
ال الْ َم َألُ الذ َ
يد أَ ْن يـَتَـ َفض َ
ِّ
اَّلل َألَنْـزَل م َالئِّ َكةً ما َِّمسعنَا ِّهب َذا ِّيف ِّ
ني} [املؤمنون .]24 :وهم
آابئنَا ْاأل ََّول َ
َ ْ َ
َ
َولَ ْو َشاءَ َُّ َ َ
َّل َعلَْي ُك ْم} ،أي مع كونه ليس له ذلك ،مبا أنه
يعنون بقوهلم {يُِّر ُ
يد أَ ْن يـَتَـ َفض َ
الرس ِّ
ِّ
ول َأيْ ُك ُل الطَّ َع َام َوميَْ ِّشي
{وقَالُوا َمال َه َذا َّ ُ
يشبهكم .ومن ابب التنزيه أيضا قوهلمَ :
ك فَـيَ ُكو َن َم َعهُ نَ ِّذ ًيرا} [الفرقان .]7 :ولو نزل معه
َس َو ِّاق لَ ْوَال أُنْ ِّزَل إِّلَْي ِّه َملَ ٌ
ِّيف ْاأل ْ
ملك ،النتقلت الداللة إليه .فانظر كيف حيتالون لتلبية رغبات عقوهلم القاصرة .نريد
من هذا ،أن القول ابلعصمة قد شابهُ شيء من هذا التنزيه العقلي املرغوب .ولو
ِّ
ِّ
يل} [الكهف:
وحى إِّ ََّ
تفطن املؤمنون إىل قول هللا تعاىل{ :قُ ْل إَّمنَا أ َََن بَ َشٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
 ،]110لعلموا أن الرسول من جهة البشرية ،هو ال خيتلف عن أي واحد من الناس؛
وإال النتفت البشرية .نعين هبذا ،أن احتمال املخالفة يكون واردا يف حقه ،وإن
عصمه هللا منه .وبني احتمال ورود املخالفة ،وانتفائها ،فرق ال بد من مراعاته .وعلى
هذا ،فإن كالم املصنف عن وجوب العصمة حىت يصح التأسي ،يكون كالما
تنظرياي ،ليس غري؛ ألن الشق اآلخر املتعلق ابلوحي ،والذي به يكون الرسول رسوال،
اثبت إبثبات هللا ،ال ابلشروط العقلية .نعين أن هللا الذي يوحي إىل رسله ،هو من
يُبلّغ عنهم ويؤيدهم ،وإن بقوا على بشريتهم كلها .وهذا املعىن هو ما يغيب عن
املصنف ،وعن كل أهل العقائد العقلية .وهذا التكلف يف التفسري ،كسابقه ،قادح يف
إميان املؤمن ،بعكس ما يُظن.
وأما عصمة األئمة (ونعين هبم اخللفاء والرابنيني) ،فهي فرع عن عصمة األنبياء
عليهم السالم .واحلقيقة أن عصمة األولياء اثبتة وإن جرى عليهم الذنب صورة .وال
نقصد ابلعصمة هنا ،إال عدم كتابة الذنب الذي جرى عليهم .ويف هذا املعىن قال
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أحدهم" :ال يكون الويل وليا ،حىت ال يُكتب عليه ذنب مدة عشرين سنة" ،فظن
من ال علم له ابألمر ،أنه ال يعصي طول هذه املدة؛ واحلقيقة أنه يعصي ،ولكن ال
تُكتب عليه معصيته .وهذا لسر يكون عندهم ،جيعل مؤاخذهتم ترتفع شرعا ،كما
ثبتت لغريهم شرعا .وال يعين هذا أهنم يتساهلون يف ارتكاب املعاصي ،وإمنا هم فيها
كغريهم من املتقني ،الذين تزل هبم القدم مرة بعد املرة .وهذا ال يرتفع أبدا ،ألن
حقيقة البشرية ال تنفك عنه .وعلى كل حال ،فإن هذه املسألة غامضة ،ال تطيقها
العقول احملجوبة؛ وحنن ذكرَن نبذة منها ،حىت ننبه إىل حقيقة معىن العصمة ،الذي
ُخيالف ما يُعطيه العقل من نفسه ،عسى أن يهتدي إليه من كان ذا استعداد.
 .17عقيدهتم يف صفات النيب:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن النيب -كما جيب أن يكون معصوماً -جيب
أن يكون متصفاً أبكمل الصفات اخللقية والعقلية وأفضلها ،من حنو :الشجاعة،

والسياسة ،والتدبري ،والصرب ،والفطنة ،والذكاء؛ حىت ال يدانيه بشر سواه فيها؛
قوة
ألنه لوال ذلك ملا صح أن تكون له الرائسة العامة على مجيع اخللق ،وال َّ
منزهاً عن الرذائل
إدارة العامل كله .كما جيب أن يكون طاهر املولد أميناً صادقاً َّ

قبل بعثته أيضاً؛ لكي تطمئن إليه القلوب ،وتركن إليه النفوس ،بل لكي يستحق
هذا املقام ِّ
االهلي العظيم:423].
قوله" :جيب أن يكون ،"...كأنه اشرتاط على هللا؛ وهو سوء أدب .يكفي
ث َْجي َع ُل ِّر َسالَتَهُ} [األنعام .]124 :نعين
املؤمن أن يسمع قول ربهَّ :
{اَّللُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
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أن مراعاة االستعداد الرسايل املطلوب ،هو من شؤون هللا ،وال دخل للعباد فيه؛ حىت
ينظروا إىل ذكائه وأخالقه .ومع أن هذه الصفات اثبتة للرسل عليهم السالم ،فإنه ال
جيوز اشرتاطها من ابب األدب .ولو شاء هللا أن يبعث فساقا أو أغبياء برسالته،
وشاء أن يهتدي الناس هبم لفعل؛ ألن القدرة ال يُعجزها شيء؛ ولكنه سبحانه مل
يشأ .نقول هذا حىت يتوقف العبد عند حده ،ويشتغل مبا هو مطالب به يف حق
نفسه ،ال بتمحيص حال النبوة اليت هي خارج إدراكه.
 .18عقيدهتم يف األنبياء وكتبهم:
يقول املصنف[ :نؤمن على اإلمجال أبن مجيع األنبياء واملرسلني على حق،
كما نؤمن بعصمتهم وطهارهتم ،وأما إنكار نبوهتم ،أو سبهم ،أو االستهزاء هبم
فهو من الكفر والزندقة؛ ألن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخرب عنهم
وصدقهم .أما املعروفة أمساؤهم وشرائعهم ،كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان
وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكرمي أبعياهنم ،فيجب اإلميان هبم
على اخلصوص ،ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكر اجلميع ،وأنكر نبوة نبينا
ابخلصوص .وكذلك جيب االميان بكتبهم وما نزل عليهم:424].
ما ينبغي أن يقف عنده املسلمون هو علة وجوب إمياننا ابلرسل واألنبياء
أمجعني؛ خصوصا إذا علمنا أن هذا مل يكن شرطا يف إميان السابقني .نعين أن الواحد
من األمم السابقة ،كان جيب عليه اإلميان برسوله خاصة .وهذا الكالم جيرَن إىل ما
ذكرَنه يف موضع سابق ،من أن نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،له النبوة ابألصالة،
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خبالف سائر األنبياء .وهذا يعين أن إمياننا ابألنبياء السابقني ،هو إميان به صلى هللا
عليه وآله وسلم على التفصيل؛ وإمياننا به ،هو إميان ابألنبياء على اإلمجال .وهذا
ليس إال له وحده ،صلى هللا عليه وآله وسلم .وهذا املعىن هو مدلول قول هللا تعاىل:
ول ِّمن ِّعْن ِّد َِّّ
ص ِّّد ٌق لِّ َما َم َع ُه ْم} [البقرة .]101 :فتصديق النيب صلى هللا
اَّلل ُم َ
{ر ُس ٌ ْ
َ
عليه وآله وسلم مبا مع أهل الكتاب ،هو إقرار له وإثبات ،من كونه صاحبه
ابألصالة .وعلى هذا ،يكون كفر أهل الكتاب به ،كفرا مبا عندهم ،ليس غري.
وما ذكرَنه ،ينطبق على القرآن الذي هو الكتاب احملمدي اجلامع ،ملا يف سائر
الكتب ،والفاضل عليها خبصيصة ال تكون لسواه .فمن آمن به ،فقد آمن ابلكتب
األخرى ضمنا؛ ومن كفر به ،فكأنه كفر بكل الكتب ،وإن كان يزعم أنه يتبع واحدا
منها.
مث يقول[ :وأما التوراة واإلَنيل املوجودان اآلن بني أيدي الناس ،فقد ثبت
حمرفان عما أُنزال بسبب ما حدث فيهما من التغيري والتبديل ،والزايدات
أهنما َّ
واإلضافات بعد زماين موسى وعيسى عليهما السالم بتالعب ذوي األهواء
واألطماع ،بل املوجود منهما أكثره -أو كله -موضوع بعد زماهنما من األتباع
واألشياع:425].
هذا الكالم ال خالف عليه؛ لكن ما ينبغي أن يُذكر ،هو أن الكتب السابقة
حىت لو بقيت على أصلها من غري حتريف ،فإن حكمها يرتفع بنزول القرآن ،بسبب
كونه أصلها األكمل .وهذا هو معىن قوله تعاىل{ :وأَنْـزلْنَا إِّلَي َ ِّ
اب ِّاب ْحلَ ِّّق
َ َ ْ
ك الْكتَ َ
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م ِّ ِّ
ني ي َديِّْه ِّمن الْ ِّكتَ ِّ
اب َوُم َهْي ِّمنًا َعلَْي ِّه} [املائدة .]48 :فتصديق القرآن
َُ
ص ّدقًا ل َما بَْ َ َ
َ
للكتب السابقة ،هو تصديق ألبعاضه ،كما سبق أن ذكرَن؛ وارتفاعها بوجده ،هو
اندراج حلكمها يف حكمه .هذه هي حقيقة هذه املسألة .وينبغي أن ال تُذكر أفضلية
نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،أو أفضلية كتابه ،إال مقرونة بعلتها؛ حىت ال يُنظر إىل
هذا التفضيل منا ،على أنه من التعصب لقومنا أو لديننا؛ علما أبن العصبية جبميع
أنواعها خمالفة ألصول الدين عندَن؛ فكيف ُميكن أن يُتصور منا أن جنعلها دينا؟!..
وإننا نرى تقصريا كبريا من الدعاة إىل الدين ،يف هذا اجلانب ،جيب تداركه سريعا.

 .19عقيدهتم يف اإلسالم:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن الدين عند هللا االسالم ،وهو الشريعة اإلهلية
احلقة اليت هي خامتة الشرائع وأكملها ،وأوفقها يف سعادة البشر ،وأمجعها
ملصاحلهم يف دنياهم وآخرهتم ،وصاحلة للبقاء مدى الدهور والعصور ،ال تتغري
وال تتبدل ،وجامعة جلميع ما حيتاجه البشر من النظم الفردية واالجتماعية
والسياسية .وملا كانت خامتة الشرائع ،وال نرتقَّب شريعة أُخرى تُصلح هذا البشر
املنغمس ابلظلم والفساد ،فال َّ
بد أن أييت يوم يقوى فيه الدين .ولو طُبِّقت
الشريعة اإلسالمية بقوانينها يف األرض تطبيقاً كامالً صحيحاً ،لعم السالم بني
البشر ،ومتَّت السعادة هلم ،وبلغوا أقصى ما حيلم به اإلنسان من الرفاه والعزة،
والسعة والدعة ،واخللق الفاضل ،والنقشع الظلم من الدنيا ،وسادت احملبة
واإلخاء بني الناس أمجعني ،والمنحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود:426].
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كون الشريعة احملمدية صاحلة لكل زمان ،وأهنا لن تُنسخ من قِّبل شريعة
أخرى ،حيتاج إىل استيضاح أمرين ،يغفلهما املصنف ،وجل املسلمني معه ،ومها:
 .1ختمية نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم ،واليت تستدعي أن تكون شريعته كاملة.
 .2ضرورة التجديد داخل الشريعة احملمدية ،حىت ال تصبح متجاوزة.
مث إن املقصود من وراء اتباع الشريعة وحتكيمها ،ليس هو ما يُدركه الناس من
شؤون دنياهم ،من عزة ورفاه وعدل وأمن ،وإمنا هو حتقيق العبودية هلل ،والتحقق
ابلكماالت ،اليت ينبغي حتصيلها قبل حلول املمات؛ لكوهنا معيار التفاضل األخروي
املآيل.
وكالم املصنف هنا ،كالم مفكر ،يكون يف أدن درجات اإلميان .والواجب أن
ال يتكلم يف أمور الدين ،إال أعلى الناس مرتبة فيه؛ حىت تكون الداللة على احلق
شاملة ،ينتفع هبا املتدينون قاطبة .وإن انعكاس األمر يف هذه املسألة ،ال شك قد
مان من أهم أسباب الفنت اليت ميّزت األزمنة املتأخرة .ولو كان الناس يشعرون مبا
نذكره هنا ،هلان األمر؛ ولكن املصيبة أهنم ببعدهم عن النور ،قد صاروا ال
يشعرون!..
يسمون
مث يقول[ :وإذا كنا نشاهد اليوم احلالة املخجلة واملزرية عند الذين ُّ

أنفسهم ابملسلمني ،فألن الدين االسالمي يف احلقيقة مل يطبَّق بنصه وروحه،
ابتداء من القرن األول من عهودهم ،واستمرت احلال بنا -حنن الذين مسَّينا
التمسك ابلدين
أنفسنا ابملسلمني -من سيء إىل أسوأ إىل يومنا هذا ،فلم يكن
ُّ
االسالمي هو الذي جر على املسلمني هذا التأخر املشني ،بل ابلعكس َّ
إن
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متردهم على تعاليمه ،واستهانتهم بقوانينه ،وانتشار الظلم والعدوان فيهم؛ من
ُّ
شل حركة تقدمهم،
ملوكهم إىل صعاليكهم ومن خاصتهم إىل عامتهم ،هو الذي َّ
قوهتم ،وحطَّم معنوايهتم ،وجلب عليهم الويل والثبور ،فأهلكهم هللا
وأضعف َّ
اّلِلَ َملْ يَ ُ ِّ
ك ِّأب َّ
َن َّ
ريا نِّ ْع َمةً أَنْـ َع َم َها َعلَى قَـ ْوم َح َّىت يـُغَِّريُوا َما
تعاىل بذنوهبم﴿ :ذَلِّ َ
ك ُمغَ ً
ِّأبَنْـ ُف ِّس ِّه ْم﴾ [األنفال ،]53 :تلك سنة هللا يف خلقه ﴿إِّنَّهُ َال يـُ ْفلِّ ُح ال ُْم ْج ِّرُمو َن﴾
ص ِّل ُحو َن﴾ [هود:
ك لِّيُـ ْه ِّل َ
﴿وَما َكا َن َربُّ َ
ك الْ ُق َرى بِّظُلْم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
[يونسَ ]17 :
ِّ
ِّ
ِّ
يم َش ِّدي ٌد﴾
ك أَ ْخ ُذ َربِّ َ
﴿وَك َذلِّ َ
ك إِّ َذا أ َ
َخ َذ الْ ُق َرى َوه َي ظَال َمةٌ إِّ َّن أَ ْخ َذهُ أَل ٌ
َ ]117
[هود .]102 :وكيف يُنتظر من الدين أن ينتشل األُمة من وهدهتا وهو عندها

حرب على ورق؛ ال يُعمل أبقل القليل من تعاليمه .إن االميان واألمانة ،والصدق
واالخالص ،وحسن املعاملة واإليثار ،وأن ُحيب املسلم ألخيه ما ِّحيب لنفسه،

وأشباهها ،من أول أسس دين اإلسالم ،واملسلمون قد ودَّعوها من قدمي أايمهم
إىل حيث حنن اآلن .وكلما تقدم هبم الزمن وجدانهم أشتااتً وأحزاابً وفرقاً،
يتكالبون على الدنيا ،ويتطاحنون على اخليال ،وي ُك ِّفر بعضهم بعضاً ،ابآلراء غري
املفهومة ،أو األمور اليت ال تعنيهم ،فانشغلوا عن جوهر الدين ،وعن مصاحلهم

ومصاحل جمتمعهم أبمثال النزاع يف خلق القرآن ،والقول ابلوعيد والرجعة وأن
اجلنة والنار خملوقتان أو ستُخلقان ،وحنو هذه النزاعات اليت أخذت منهم
ابخلناق ،و َّ
كفر هبا بعضهم بعضاً ،وهي إن دلَّت على شيء فإمنا تدل على
احنرافهم عن سنن اجلادة املعبدة هلم ،إىل حيث اهلالك والفناء:427].

إن انتقاد الوضع احلايل للمسلمني وحده ،ال يدل على أن املنتقد بريء من
تبعات املساءلة املعنوية؛ ألن كل طرف من أطراف األمة اإلسالمية ،ال يُنكر ما آلت
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إليه األمور ،وال خيتلف مع شركائه على التوصيف؛ وإمنا يكون االختالف على
منهجية التناول ،اليت ال خترج يف الغالب عن ختطئة األطراف األخرى؛ وكأن لسان
احلال يقول :لو اتبعتموَن ،لكنا على أفضل حال .وهذا يقوله أهل السنة للشيعة،
وتقوله الشيعة ألهل السنة ...،واحلقيقة أن مجيع األفرقاء هلم حظهم من املؤاخذة،
على ما تسببوا فيه من تدهور عام حلال األمة .وإن من أهم أسباب إصرار كل فرقة
أو فريق على مواقفه ،هو هذه العقائد التفصيلية ،اليت أصبحت -عمليا -بديال عن
عقيدة اإلسالم اجلامعة .والغريب هو أن األمر ،ال يزال على حاله ،مع كل الشواهد
الواقعية على عدم صحة املعاجلات السابقة.
ورغم كل ما يقال ،فإن عوام املسلمني ال تقع عليهم الالئمة ،كما هي واقعة
على علمائهم؛ ألن العلماء ،هم من كان ينبغي أن يدلوا العامة على سواء السبيل.
ومبا أن احلال قد آلت إىل ما نرى ،فإننا جنزم أن العلماء (الفقهاء واملتكلمني) ،قد
خانوا أمتهم خبيانتهم ألنفسهم ،عند وقوعهم يف البدعة اليت جعلتهم يستبدلون طريق
التزكية النبوية ،بطريق الفكر والتنظري .وقد آن األوان ،أن ينصرف الناس عن اتباع
جل العلماء ،مع شهادة الواقع ،بفساد طريقهم .وإن كل من يظن أن بقاءه على ما
كان ع ليه ،هو من الدين ،فإنه يكون أُحق ،فضال عن كونه ضعيف اإلميان .وإن
الدين الذي كلفنا هللا عبادته عليه ،هو الدين الذي جاء به النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،ال الدين التارخيي ،الذي أصبح كل جيل يزيد فيه وينقص ،حبسب هواه!..
 .20عقيدهتم يف مشرع اإلسالم:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن صاحب الرسالة اإلسالمية هو حممد بن
املرسلني ،وأفضلهم على االطالق ،كما أنه
عبدهللا ،وهو خامت النبيني ،وسيِّد َ
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سيِّد البشر مجيعاً؛ ال يوازيه فاضل يف فضل ،وال يدانيه أحد يف مكرمة ،وال
يقاربه عاقل يف عقل ،وال يشبهه شخص يف خلق ،وإنه لعلى خلق عظيم .ذلك
من أول نشأة البشر إىل يوم القيامة:428].
هذا كالم حسن ،ال خيتلف عليه اثنان من املسلمني .والسؤال هنا هو :إذا
كان املسلمون يقرون للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم ابإلمامة الرسالية العظمى
للبشرية مجعاء ،فمن أين جاءهم االختالف ،الذي مزق صفوفهم؟ ..واجلواب ،هو
أن املسلمني ،مع إقرارهم مبا ذكرَن ،فإهنم ال أيخذون دينهم عن النيب صلى هللا عليه
ومؤولون،
وآله وسلم ،كما أخذه الصحابة الكرام؛ وإمنا دخل بينه وبينهم مفسرون ّ
صار كالمهم مساواي لكالم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم عند األتباع ،وإن مل
يشعروا .ويدخل يف هؤالء الوسطاء ،أصحاب املذاهب العقدية ،يف املرتبة األوىل.
كل هذا ،ألن جل املسلمني قد أخطأوا طريق االتصال ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،واستعاضوا عن ذلك بفهم اترخيي سياسي لإلسالم ،ال ُميكن أن يكون حمل
إمجاع لدى األمة أبدا!..
 .21عقيدهتم يف القرآن الكرمي:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن القرآن هو الوحي ِّ
املنزل من هللا تعاىل
االهلي َّ

على لسان نبيه األكرم فيه تبيان كل شيء ،وهو معجزته اخلالدة اليت أعجزت
البشر عن جماراهتا يف البالغة والفصاحة ،وفيما احتوى من حقائق ومعارف
عالية ،ال يعرتيه التبديل والتغيري والتحريف .وهذا الذي بني أيدينا نتلوه هو
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املنزل على النيب؛ ومن ادعى فيه غري ذلك فهو خمرتق أو مغالط أو
نفس القرآن َّ
مشتبه ،وكلهم على غري هدى؛ فإنه كالم هللا الذي َ ِّ ِّ ِّ
اطل ِّم ْن بَ ْ ِّ
ني يَ َديْ ِّه
﴿ال َأيْتيه الْبَ ُ
َوَال ِّم ْن َخل ِّْف ِّه﴾ [فصلت .]42 :ومن دالئل إعجازه :أنه كلما َّ
تقدم الزمن،
وتقدمت العلوم والفنون ،فهو ابق على طراوته وحالوته ،وعلى ِّ
َّ
مسو مقاصده
وأفكاره ،وال يظهر فيه خطأ يف نظرية علمية اثبتة ،وال يتحمل نقض حقيقة
فلسفية يقينية ،على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفالسفة ،مهما بلغوا يف
منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية؛ فإنه يبدو بعض منها -على األقل -اتفهاً أو

انبياً أو مغلوطاً كلما َّ
تقدمت األحباث العلمية ،وتقدمت العلوم ابلنظرايت
املستحدثة ،حىت من مثل أعاظم فالسفة اليوانن كسقراط وأفالطون وأرسطو
الذين اعرتف هلم مجيع َمن جاء بعدهم ابألبوة العلمية ،والتفوق الفكري:429].
إن مقارنة القرآن العظيم ،إىل الناتج البشري العلمي والفلسفي ،هو من اجلهل
مبكانته ،وإن كان املقصود التنزيه؛ ألن كالم هللا أحدي املكانة ،ال يشاركه الكالم
البشري إال يف اللفظ (التسمية ابلكالم) .وإ ّن ذ ْكر املصنف أن للقرآن مقاصد

وأفكار سا مية ،فيه من اخللط الداليل ،ما يشي بتأثر جلي ابللغة السائدة يف القرن
األخري ،واليت ال ختلو من كلمات وأساليب مرتمجة عن اللغات الغربية ،على
اخلصوص .ونسبة األفكار إىل القرآن هو غلط ،ال يليق ابلعلماء الوقوع فيه؛ ألن
األفكار بشرية ،والقرآن وحي إهلي ،مل يتلبس ابلفكر أبدا .ورسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم ،الذي بلغنا القرآن عن طريقه ،مل يتدخل يف شيء مما بلّغنا بزايدة أو
نقصان ،أو حتويل أو تبديل ،وحاشاه؛ بل أداه صلى هللا عليه وآله وسلم إلينا ،كما
هو .هلذا ،ال ُميكن أن يُنسب القرآن إىل فكر ،أو أن يُنسب إليه فكر أبدا .نقول
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هذا ،وحنن على يقني من أن املصنف ،مل يكن يقصد مدلول الكلمة اليت جاء هبا،
وإمنا كان يقصد "املعاين" يف القرآن ،ال األفكار .ومع ذلك ،فإن احلرص على ضبط
معاين الكالم واجب ،حىت ال تتسرب إىل املسلمني عقائد ختالف ما هم عليه يف
األصل.
 .22طريق إثبات اإلسالم والشرائع السابقة:
لقد أجاد املصنف يف املقارنة بني اإلسالم واليهودية والنصرانية ،وأحسن
النصح لكل واحد من الناس املتحرين للحق من حيث هم؛ وخلص إىل أن املسلم
مع هذا االختالف بني الفرق واملذاهب ،ال بد أن ينظر لنفسه ،حىت تصح متابعته

للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فيقول[ :نعم ،على املسلم -بعد تباعد الزمان عن
صاحب الرسالة ،واختالف املذاهب واآلراء ،وتشعُّب الفرق والنحل -أن

املنزلة على حممد
يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إىل معرفة األَحكام َّ
املنزلة يف الشريعة
صاحب الرسالة؛ ألن املسلم مكلَّف ابلعمل جبميع األَحكام َّ

املنزلة كما أُنزلت ،واملسلمون
كما أنزلت .ولكن كيف يعرف أهنا األَحكام َّ
خمتلفون ،والطوائف ِّ
متفرقة؛ فال الصالة واحدة ،وال العبادات متفقة ،وال
األعمال يف مجيع املعامالت على وترية واحدة! ...فماذا يصنع؟ أبية طريقة من

الصالة -إذن -يصلي؟ وأبية شاكلة من اآلراء يعمل يف عباداته ومعامالته
كالنكاح ،والطالق ،واملرياث ،والبيع ،والشراء ،وإقامة احلدود والدايت ،وما إىل
ذلك؟ وال جيوز له أن يقلِّد اآلابء ،ويستكني إىل ما عليه أهله وأصحابه ،بل ال

َّ
بد أن يتيقن بينه وبني نفسه ،وبينه وبني هللا تعاىل؛ فإنه ال جماملة هنا وال مداهنة،
تعصب .نعم ،ال َّ
بد أن يتيقن أبنه قد أخذ أبمثل الطرق اليت يعتقد
وال حتيز وال ُّ
فيها بفراغ ذمته بينه وبني هللا من التكاليف املفروضة عليه منه تعاىل ،ويعتقد أنه
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ال عقاب عليه وال عتاب منه تعاىل ابتباعها وأخذ األَحكام منها .وال جيوز أن
ب ِّْ
رت َك ُس ًدى﴾ [القيامة]36 :
أتخذه يف هللا لومة الئم ﴿أ َْ
سا ُن أَ ْن يُ ْ َ
س ُ
اإلنْ َ
َحي َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
﴿بَ ِّل ِّْ
اء
ريةٌ﴾ [القيامة﴿ ]14 :إ َّن َهذه تَذْك َرةٌ فَ َم ْن َش َ
سا ُن َعلَى نَـ ْفسه بَص َ
اإلنْ َ
َّاختَ َذ إِّ َىل َربِّ ِّه َسبِّيالً﴾ [املزمل:430].]19 :
وكل هذا الكالم صحيح ،وهو مبين على أصول صحيحة ،ومبادئ متينة؛ لو
متكن املسلمون من العمل عليها بتجرد؛ ولكن هيهات! ..ينسى املسلمون أن األخذ
وحيجبون بغياب شخصه الشريف عن
عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم متاح؛ ُ

َنظريهم؛ ويبقون على تدين اترخيي ،خمالف ملا شرع هللا هلم؛ وهو القائل سبحانه:
ِّ
ِّ
ِّ
ث ِّيف ْاأل ُِّميِّني رس ًوال ِّمْنـهم يـْتـلُو علَي ِّهم ِِّّ ِّ
ب
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ُ
آايته َويـَُزّك ِّيه ْم َويـُ َعلّ ُم ُه ُم الْكتَا َ
ُْ َ َ ْ ْ َ
ّّ َ َ ُ
ِّ
ِّ
و ِّْ
ض َال ٍل ُمبِّ ٍ
ين ِّمْنـ ُه ْم لَ َّما يـَْل َح ُقوا ِّهبِّ ْم}
ْمةَ َوإِّ ْن َكانُوا م ْن قَـْب ُل لَفي َ
ني (َ )2و َ
احلك َ
َ
آخ ِّر َ
[اجلمعة .]3 ،2 :ولن يبقى مع هذا اإلخبار اإلهلي بتساوي الصحابة مع َمن

بعدهم يف االستمداد ،إال أن يسأل املسلمون أنفسهم :كيف يتحقق ذلك؟ مع
غياب النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حسا عن الدنيا؟ ..وهذا هو ما سنناقش
املصنف فيه يف السطور اليت تتلو هذه إن شاء هللا.
مث يقول[ :وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبني نفسه أنه هل أيخذ بطريقة

آل البيت أو أيخذ بطريقة غريهم؟ وإذا أخذ بطريقة آل البيت ،فهل الطريقة
الصحيحة طريقة اإلمامية االثين عشرية ،أو طريقة من سواهم من ِّ
الفرق
األخرى؟ مث إذا أخذ بطريقة أهل السنَّة فمن ِّ
يقلد؛ من املذاهب األربعة أو من
غريهم من املذاهب املندرسة؟ هكذا يقع التساؤل ملن أعطي احلرية يف التفكري
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واالختيار؛ حىت يلتجئ من احلق إىل ركن وثيق .وألجل هذا وجب علينا -بعد
هذا -أن نبحث عن اإلمامة ،وأن نبحث عما يتبعها يف عقيدة اإلمامية االثين
عشرية:431].
ن رى املصنف قد جعل التحقق ابلدين ،ال يكون إال من طريق االنتساب إىل
أحد األئمة (اإلمامة هنا ابملعىن اللغوي) ،سواء أكان من أهل السنة ،أم من آل
البيت عليهم السالم .واحلقيقة أن األمر بُسط على غري وجهه األصلي .ذلك ،ألن
االقتداء يكون برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وحده ،لقول هللا تعاىل{ :قُ ْل إِّ ْن
اَّللُ َويـَ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم} [آل عمران ،]31 :ولقوله
اَّللَ فَاتَّبِّعُ ِّوين ُْحيبِّْب ُك ُم َّ
ُكْنـتُ ْم ُِّحتبُّو َن َّ
ول َِّّ
سبحانه{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِّيف رس ِّ
اَّللَ َوالْيَـ ْوَم ْاآل ِّخَر
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َم ْن َكا َن يـَ ْر ُجو َّ
اَّلل أ ْ
ْ َُ
اَّللَ َكثِّ ًريا} [األحزاب .]21 :والسؤال الذي ينبغي أن يسأله املرء نفسه ،أو
َوذَ َكَر َّ
يسأله غريه ممن يتوسم فيه العلم هو :كيف يكون التلقي عن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم ،وقد انتقل عن الدنيا ،وانقطع االتصال املعتاد به؟ ..أما األئمة فال يصح
االقتداء هبم ،ما داموا قد رحلوا عن الدنيا؛ وقد سبق أن اإلمامية يقولون بعدم جواز
تقليد امليت .وما يُقال يف الفقه هنا ،يُقال يف العقائد .وهو مما رأيناه يف موضعه من
حسن فقههم .ولو كان االتصال التارخيي اإلمياين وحده يكفي ،مع وجود احلجاب
ابملوت ،لكان ذلك يكفي من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،من غري حاجة
املتوجه إليه،
عندئذ إلمام ميت أو إمام حي؛ ما دام صلى هللا عليه وآله وسلم ،هو َّ
على كل حال .وإننا ال نعين هبذا القول ،ما ُميكن أن يظنه القارئ داعيا إىل بعث
نيب بعده صلى هللا عليه وآله وسلم ،حىت يصح االستمداد لألتباع؛ فإن هذا قد ُس ّد
اببه ،وال خالف عليه؛ وإمنا نريد أن ننبه إىل طرق اببه صلى هللا عليه وآله وسلم،
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اآلن ،واألخذ عنه ،كما فعل الصحابة رضي هللا عنهم ،من غري نقصان .وهذا األمر،
ما رأينا من يدل عليه ،مع وضوح احلاجة إليه؛ ولكن عوض ذلك ،تتم الداللة على
األئمة من الفرقتني ،وكأنه ال سبيل غري ذلك .نقول هذا ،وحنن نؤكد على التفريق
بني املذاهب العقدية واملذاهب الفقهية؛ ألن املذاهب الفقهية ،ال حتجب عن
الطريق ،كما حتجب املذاهب العقدية .وكل ما ذكرَنه هنا ،ال ينفي جواز ،بل
وجوب حمبة األئمة من آل البيت ،والتِبك ِباثرهم ،واالستشفاع هبم وبذرايهتم .فهذا
أمر ،وما كنا بصدده أمر آخر .وإن اخللط بني األمرين ،هو ما نتج عنه هذا
جل من يزعمون االنتساب.
التعصب اجلاهل لألمة ،من غري حتصيل استمداد ،عند ّ
وأما ما نريد التنبيه حنن عليه ،فهو األخذ عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
عن الرابنيني من أمته ،الذين اختارهم ليكونوا بوابني له يف كل زمان .نعىن أن ال
زمان خيلو منهم رضي هللا عنهم .ومنهم من يكون من أصحاب النسب الشريف،
ومنهم من ال يكون منهم .ومن حصر الفضل يف آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله
أتىل على هللا ،وأساء األدب ،وحجر الواسع .ولنا فيمن مضى من هؤالء
وسلم ،فقد ّ
األئمة ،خلفاء التزكية ،ما يقوم شاهدا من الواقع ،على ما نقول .وفضل هللا على
هذه األمة شامل ،ال ُحيرمه إال من أىب .ولن أيىب إال من تكِب على رسول هللا صلى

هللا عليه وآله وسلم يف مظاهر خالفته الرتبوية .وما أكثر من دخل عليهم إبليس من
طريق إنكار مصابيح اهلداية ،وطريق اإلنكار عليهم .يفعلون ذلك بزعم احلرص على
التوحيد ،كما تزعم املتسلّفة؛ أو بزعم عدم القول ابلواسطة ،كما يقول اجلهلة من
أهل السنة؛ أو بزعم مواالة آل البيت ،كما تفعل مقلّدة الشيعة..
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يقول املصنف[ :نعتقد :أن اإلمامة أصل من أصول الدين ال يتم اإلميان
إال ابالعتقاد هبا ،وال جيوز فيها تقليد اآلابء واألهل واملربني مهما عظموا وكربوا،

بل جيب النظر فيها كما جيب النظر يف التوحيد والنبوة .وعلى األَقل أن االعتقاد
بفراغ ذمة املكلَّف من التكاليف الشرعية املفروضة عليه يتوقف على االعتقاد
هبا إجياابً أو سلباً ،فإذا مل تكن أصالً من األصول ال جيوز فيها التقليد ،لكوهنا
أصالً ،فإنه جيب االعتقاد هبا من هذه اجلهة؛ أي من جهة أن فراغ ذمة املكلَّف
من التكاليف املفروضة عليه قطعاً من هللا تعاىل واجب عقالً؛ وليست كلها
معلومة من طريقة قطعية .فال َّ
بد من الرجوع فيها إىل من نقطع بفراغ الذمة

ابتباعه ،إما اإلمام على طريقة اإلمامية ،أو غريه على طريقة غريهم:432].
هذا الكالم بعضه صواب ،وبعضه خطأ؛ فاعتقاد اإلمامة يف الدين أصل من
األصول عندَن؛ لكن ليس من طريق العقل يكون وجوب اعتقادها ،وإمنا من جهة
الشرع .ونعين جبانب الشرع ،ما يتعلق بكمال التدين وكمال اإلميان ،ال ما يتعلق
مبرتبة اإلسالم؛ وإال وقعنا يف تكفري كل من مل يعتقدها ،من الشيعة ومن أهل السنة.
وهذا ،هو ما نفر منه.
وأما عقيدة اإلمامية يف اإلمامة ،فإننا نراها ال خترجهم من مرتبة العوام ،وال
تتيح هلم الرتقي يف مراتب الدين؛ وأهل السنة يف اعتقاد إمامة املتكلمني كاألشعري
وغريه ،هم أيضا على ما عليه اإلمامية من املرتبة ،وإن اعتقد الفريقان خالف ذلك،
بسبب اختالف تفاصيل عقائدمها .وهذا من الشُّبَه اليت تدخل على العقول ،فال
تعود بعدها متيّز احلقائق.
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وأما الصوفية أهل السلوك ،فاإلمامة حبسب ما هي عندهم صحيحة؛ وهي
مفيدة للمريدين التدرج يف املقامات وحتقيق الرتقي الذي هو من أصول الدين؛ من
حيث إنه ال طريق من غري غاية .لكن هذا يصدق عليهم ،إذا كان أئمة اإلسالك
مرب ميت ،فإنه على ما هم عليه عموم اإلمامية وعموم
أحياء؛ أما من يعتقد يف ّ
أهل السنة من مرتبة عوام املسلمني .ويف مثل هذا املعىن قد جاء قول هللا تعاىل:
ِّ
ِّ
ِّ
َسلَ ْمنَا ولَ َّما يَ ْد ُخ ِّل ِّْ
اإلميَا ُن ِّيف
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تـُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
{قَالَت ْاأل َْعَر ُ
َ
قُـلُوبِّ ُك ْم} [احلجرات .]14 :ذلك ،ألن مرتبة اإلميان ،ال يدخلها إال من فُتح له
ابب الرتقي .وابب الرتقي ال يُفتح يف الغالب إال ملن كان يصحب إماما من أهل
الدنيا .وهلذه الغاية ،جعل هللا األرض ال ختلو يف أي زمن من األزمان من قائم هلل،
يدعو إليه به ،خالف ًة نبوية تربوية .ومن هذا الوجه ،يكون اإلميان ابإلمامة ركن ركني
من أركان الدين ،أصاب األمة من إمهاله ما أصاهبا من ضعف وهوان.

وما ذكره املصنف من أن فراغ ذمة املكلف ال يتم إال ابإلمامة صحيح ،لكن
ليس من الباب املبهم الذي تكلم عنه ،وما دل على شيء جلي مما تقوم عليه؛ وإمنا
من الباب الذي ذكرَنه حنن ،ويكون سببا إىل حتقيق الرتقي يف الدين ،املوصل إىل
معرفة رب العاملني.
كالنبوة لطف من هللا تعاىل؛ فال َّ
بد أن يكون يف
مث يقول[ :كما نعتقد :أهنا َّ

كل عصر إمام هاد خيلف النيب يف وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إىل ما فيه
الصالح والسعادة يف النشأتني ،وله ما للنيب من الوالية العامة على الناس،

515

لتدبري شؤوهنم ومصاحلهم ،وإقامة العدل بينهم ،ورفع الظلم والعدوان من
بينهم:433].
هذا الكالم أيضا ،بعضه صحيح وبعضه اآلخر غلط؛ ألن املصنف خيلط فيه
بني إمامة الرتبية اليت ال خيلو عصر من األعصر من ٍ
هاد هبا ،أو من هداة متعددين،
ُ

وبني إمامة احلكم اليت هي اخلالفة عندَن ،واليت قد يكون هلا صاحب يف الزمان من
جهة الظاهر  ،وقد ال يكون .ولو أدركت الشيعة هذا الفرق ،لرفع كثري من اخلالف
الذي بينهم وبني أهل السنة؛ وإن كنا نرى أهل السنة أيضا على قصور يف العلم
بشروط اخلالفة ،كما ذكرَن مرارا.
وما ذكره املصنف من أن اإلمام خيلف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،هو
صحيح؛ ومن هذا الوجه تكون أحكام هذه اإلمامة فرع عن النبوة من غري شك .بل
إن معاملة اإلمام ،تؤخذ من جهة التفصيل من أحكام معاملة النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم نفسها ،مما جاء يف القرآن ويف السنة .وهذا مما جيهله كثري من املسلمني.
ومن هذا الباب -نعين تفرع اإلمامة عن النبوة يف األحكام -يكون حلوق املتأخرين
يف الزمان ،ابلصحابة يف معاملة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حكما ،ال حقيقة؛
ألن اللحوق هبم حقيقة ،يقتضي مالقاة النيب يف الزمان ،على صورته اليت عرفها
الصحابة يف اليقظة .وهذا أيضا ابب جمهول عند عموم علماء اإلسالم .ولوال ما
ذكرَن من صنوف هذا اللحوق ،كيف كان سيتحقق االستمداد من النيب صلى هللا
ين ِّمْنـ ُه ْم لَ َّما يـَْل َح ُقوا ِّهبِّ ْم} [اجلمعة:
{و َ
عليه وآله وسلم املذكور يف قوله تعاىلَ :
آخ ِّر َ
]3؟!..
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مث يقول[ :وعلى هذا ،فاإلمامة استمرار للنبوة ،والدليل الذي يوجب
إرسال الرسل وبعث األَنبياء ،هو نفسه يوجب أيضاً نصب ِّ
اإلمام بعد

الرسول:434].

هذه قاعدة نفيسة ،ليت املسلمني يُدركوهنا على حقيقتها ،ويعملون على
هديها!..
مث يقول[ :فلذلك نقول :إن االمامة ال تكون إال ابلنص من هللا تعاىل على
لسان النيب أو لسان اإلمام الذي قبله ،وليست هي ابالختيار ،واالنتخاب من
الناس ،فليس هلم إذا شاءوا (أن) ينصبوا أحدا نصبوه ،وإذا شاءوا أن يعينوا
إماما هلم عينوه ،ومىت شاءوا أن يرتكوا تعيينه تركوه ،ليصح هلم البقاء بال إمام،
بل «من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» على ما ثبت ذلك عن
الرسول األعظم ابحلديث املستفيض:435].
التنصيص على اإلمامة ليس صحيحا على الوجه الذي تعتقده الشيعة؛ ألنه
إن كان املقصود من اإلمامة خالفة احلكم ،فإن هلا يف الظاهر أسباهبا املعهودة ،كما
كانت زمن اخللفاء الراشدين؛ وإن كان املقصود إمامة الرتبية ،فإهنا ال تنحصر يف
واحد حىت يكون التنصيص عليه من دون اآلخرين .والسبب يف كون النيب صلى هللا
يعني اخلليفة من بعده ابلنص ،هو أن اخلالفة تُعلن عن نفسها
عليه وآله وسلم ،مل ّ
بعد حصول الوراثة ،بظهور سر االستخالف خلواص األمة .وهو ما وقع لعمر بن
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اخلطاب رضي هللا عنه ،ملا عرف من خطبة أيب بكر رضي هللا عنه بُعيد وفاة النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم ،أنه هو الوارث ملقام اخلالفة .ولقد زلزل كبار الصحابة
عن د الوفاة ،إال أاب بكر ،فإنه ثبت ثباات ال يكون إال لوارث .ولقد كانت معرفة عمر
بسر الوراثة من أيب بكر ،سببا للمسارعة إىل مبايعته عند السقيفة .مث صارت اخلالفة
تنتقل كل مرة بطريقة خمتلفة ،للداللة على أن األمر ال قاعدة له يُسار عليها؛ وإمنا
هو مرتبط ابملشيئة اإلهلية .هلذا فإن التنصيص على اإلمامة ابلطريقتني اللتني ذكرمها
املصنف ،ال يصح .وكل ما تقوله الشيعة يف هذا الباب ،هو تنظري متكلف ،ال
يطابق الواقع الذي عُرف زمن اخلالفة ،وال يطابق ما عُرف بعدها يف أزمنة البطون.
وأما طعن الطاعنني يف خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فهو من
الباطل الذي دخل على هذه الفرقة ،بسبب األهواء السياسية .وعلي عليه السالم
بريء ممن يقول يف الشيخني ما ال يليق مبنزلتهما عند هللا ورسوله .والقول ابحنصار
اخلالفة يف آل بيت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،هو قول ابطل ،ال يصح على
إطالقه؛ وإمنا قد يكون اخللفاء منهم ،كما قد يكونون من غريهم.
أما أتكيد املصنف أن اإلمامة ال تكون ابختيار من الناس ،فهذا يصح من
جهة الباطن وحدها ،لكون اإلمامة بعثا إهليا .وخنص هنا ابلذكر إمامة احلكم ،دون
إمامة الرتبية .وأما من جهة الظاهر ،فقد تكون اإلمامة اختيارا من الناس ،يوافق ما
عليه األمر يف الباطن .وهللا ويل الظاهر والباطن سبحانه .وكل كالم غري هذا ،يكون
اجتزاء ،وعدم إحاطة ابملسألة.
أما إيراد املصنف حلديث «من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهليّة» ،فال يصح من جهتني:
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 .1ألن احلديث مل يثبت هبذا اللفظ ،عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.
 . 2ألن مدلول احلديث ليس يف مستطاع كل أحد ،إن كان اإلمام غري ظاهر؛ إال
أن يدخل يف معىن اإلمامة امل ْلك (خالفة الظاهر) .أما إن كان املقصود ابإلمامة
ُ
إمامة الرتبية ،فإهنا ال تنحصر يف واحد كما سبق أن ذكرَن.
ويبقى بعد هذا ،أن كل ما يُنسج من أقاويل حول اإلمامة ،هو كالم تنظريي،
أراد به أصحابه حتصني عقيدهتم من الزوال ،ملوافقة هوى أو ملخالفة خصم ،بعيدا
عما هو من أصول الدين .وإن االستمرار يف إثبات ما ال أصل له ،هلو من دالئل
نقصان العقل والدين .وحنن حبمد هللا ،ال نقول هذا عن خصومة أو عصبية؛ وإمنا
نقوله إحقاقا للحق ،من غري اعتبار لسواه.
مث يقول[ :وعليه ال جيوز أن خيلو عصر من العصور من إمام مفروض
الطاعة ،منصوب من هللا تعاىل؛ سواء أَب البشر أم مل أيبوا ،وسواء انصروه أم مل
يناصروه ،أطاعوه أم مل يطيعوه ،وسواء كان حاضراً أم غائباً عن أعني الناس؛ إذ

صح أن يغيب اإلمام،
كما يصح أن يغيب النيب -كغيبته يف الغار والشعبَّ -
﴿ولِّ ُك ِّل قَـ ْوم
وال فرق يف حكم العقل بني طول الغيبة وقصرها .قال هللا تعاىلَ :
﴿وإِّ ْن ِّم ْن أ َُّمة إَِّّال َخ َال فِّ َيها نَ ِّذ ٌير﴾ [فاطر:
َهاد﴾ [الرعد .]7 :وقالَ :
:436].]24
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اإلمام الذي ال خيلو منه زمان هو القطب ،وهو الذي إن كان جامعا بني
امللك واخلالفة الباطنة مسي خليفة ابملعىن املعروف؛ وإن مل يكن له احلكم يف الظاهر
كان قطبا غيبيا .وأما املصنف ،فإنه ينصرف ابإلمامة إىل غري معناها؛ إذ جيعلها يف
احلكمِّّ ،
وجيوز أ ن يكون بعدها اإلمام غائبا؛ وهذا ال يصح؛ إال أن جيعل له َنئبا.
والنيابة ال تصح أيضا إال مع كون اإلمام ابطنا ،ال غائبا .وبني األمرين فرق جلي.
وقياس غيبة اإلمام على غيبة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ال يصح؛ ألن ما يراه
غيبة للنيب ،ال تعد غيبة ابملعىن االصطالحي .وإال كان النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،كلما توارى خلف جدار ،ع ّده من ال يراه غائبا .وهذا مل يقل به أحد قط.
تنزالن على األنبياء والرسل
وأما اآليتان اللتان استدل املصنف هبما ،فإهنما ّ
عليهم السالم .وإن أخذت فيهما اهلداية والنذارة على معنامها اللغوي ،فإهنما تعمان
كل من يبلغ عن األنبياء شيئا من هدايتهم ،من غري أن يقع االختصاص لبعض
اهلداة دون بعض .وتكلف قصر هذه املعاين على اإلمام ،كما تراه الشيعة ،هو من
اخلروج ابملعاين عن أصلها .وهذا ال يليق مبن يطلب احلق ويتحراه.
ولقد اختلط على الشيعة معىن اخلالفة الباطنة ابخلالفة الظاهرة اجلامعة ،اليت
هلا اثنا عشر خليفة ال تتعداهم .وملا كان املهدي عليه السالم ،آخر هؤالء اخللفاء،
ظنت الشيعة أن احلكم له يف زمن غيبته؛ واحلقيقة أن غيبته ،هي تعليق حلكمه إىل
أن أيت زمن ظهوره عليه السالم .ويتوىل احلكم يف طول هذه املدة األقطاب املتوالون
على منصب اخلالفة من جهة الباطن ،واحدا بعد واحد .وقد كان من هؤالء
األقطاب من هو من آل البيت احلسنيني واحلسينيني ،وكان منهم من ليس من آل
البيت مجلة .وإن هلل ِّح َكما يف ذلك ،قد خيفى بعضها أو جلها ،عن إدراك العباد.
520

 .24عقيدهتم يف عصمة اإلمام:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن ِّ
اإلمام كالنيب جيب أن يكون معصوماً من مجيع
الرذائل والفواحش ،ما ظهر منها وما بطن ،من ِّ
سن الطفولة إىل املوت ،عمداً

وسهواً .كما جيب أن يكون معصوماً من السهو واخلطإ والنسيان؛ ألن األئمة
والقوامون عليه ،حاهلم يف ذلك حال النيب .والدليل الذي
حفظة الشرعَّ ،
اقتضاان أن نعتقد بعصمة األنبياء ،هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة األَئمة،
بال فرق .ليس على هللا مبُستن َك ِّر أ ْن َجيمع العا َمل يف ِّ
واحد:437].
َ َ
لقد سبق أن تكلمنا عن العصمة ،وبيّـنّا أهنا ال خترج عن صفات البشرية ،اليت
يريد العوام نفيها ،بسبب ضيق عقوهلم عن مجعها إىل ما هو وحي تشريعي عند
األنبياء عليهم السالم ،وما هو وحي تعريفي عند األولياء (األئمة) .أما جعل عصمة
األئمة كعصمة األنبياء ،فال يكون من جهة الظاهر والعادة؛ وإمنا من جهة الباطن
واملدد .وكون األئمة (ابملعىن العام) على قدم األنبياء عليهم السالم ،هو صحيح ال
خالف عليه؛ لكن ال داعي فيه إىل نفي ما يثبت من جهة الظاهر ،كاخلطإ
والنسيان .ولو علم املصنف أن ذوي املكانة الرفيعة عند هللا ،ال يقدح فيهم ما جيري
عليهم من شؤون البشرية ،السرتاح من تكلف هذا التنزيه الغايل ،الذي ال أيت
بفائدة؛ وإمنا يوسع اهلوة بني األئمة وعامة الناس ،وجيعلهم ال يتمكنون من االقتداء
هبم.
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وأما قول املصنف" :ليس على هللا مبستنكر ،أن جيمع العامل يف واحد" ،فهو ال
يصدق إال القطب الغوث ،صاحب الزمان .وهذه املرتبة اختصاصية غري مشرتكة
داخل الزمان .إضافة إىل أن هذا القطب يكون يف أغلب األزمنة ابطنا ،ال تُعلم
مكانته من جهة الظاهر؛ ويكون من هذه اجلهة كآحاد الناس .ومثل هذا ،ال يُطلب
من الناس االقتداء به ،وهم جيهلونه .واجلمع بني هذه املرتبة واحلكم يف الظاهر ابملعىن
اجلامع ،ال يكون إال الثين عشر رجال على مدى عمر األمة كله .وتكليف الناس ما
ليس يف وسعهم ،هو خمالف للشرع احلكيم.
 .25عقيدهتم يف صفات اإلمام وعلمه:
يقول املصنف[ :ونعتقد :أن اإلمام كالنيب جيب أن يكون أفضل الناس يف
صفات الكمال ،من شجاعة ،وكرم ،وعفة ،وصدق ،وعدل ،ومن تدبري ،وعقل
وحكمة وخلق .والدليل يف النيب هو نفسه الدليل يف اإلمام:438]...
الصحيح ،هو أنه ال جيوز قياس غري النيب على النيب إال فيما هو خارج عن
النبوة ،كالوالية اليت تكون مشرتكة بينهما .وإن كان يُقصد ابلنيب هنا حممد صلى هللا
عليه وآله وسلم ،فإنه ال يُقاس إليه حىت األنبياء السابقون؛ بسبب كوهنم دونه يف
الكماالت؛ فأحرى أن يُقاس إليه األولياء من أمته .وأما األئمة (ابملعىن العام) ،فهم

متفاوتون يف الصفات حىت فيما بينهم؛ وإال كانوا نُسخا مكررة؛ وهذا ال جيوز .وعلى
هذا ،فإن جعل اإلمامة فرعا عن النبوة ،ال يصح من كل الوجوه؛ وإمنا من وجوه
خمصوصة ،وال على املطابقة؛ وإمنا على املتابعة واملشاهبة ،اللتني ال تقتضيان املساواة.
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مث يقول[ :أما علمه؛ فهو يتلقى املعارف واألحكام اإلهلية ومجيع

املعلومات من طريق النيب أو اإلمام من قبله .وإذا استجد شيء ال َّ
بد أن يعلمه
من طريق اإلهلام ابلقوة القدسية اليت أودعها هللا تعاىل فيه ،فإ ْن توجه إىل شيء
وشاء أن يعلمه على وجهه احلقيقي ،ال خيطئ فيه وال يشتبه ،وال حيتاج يف كل
ذلك إىل الرباهني العقلية ،وال إىل تلقينات ِّ
املعلمني ،وإن كان علمه قابالً للزايدة

واالشتداد ،ولذا قال صلى هللا عليه وآله وسلم يف دعائهَ « :ر ِّ
ب زدين
علماً»:439].
هذا الكالم تنظري مبين على الظن؛ وكان األوىل أن يؤخذ علم هذه املسألة،
عن إمام ،ال عن ختمني .واستمداد اإلمام (ابملعىن العام املشرتك) يكون حال إمامته،
من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،ومن اخلتم ،ال من اإلمام الذي قبله .والربط بني
إمام وآخر ،ال يكون إال من جهة النسب الظاهر ،ال من جهة الباطن .كل هذا،
حال كون اإلمام إماما ،ال حال تلمذته إلمام زمانه وقت تربيته.
والتوجه ا لذي يتكلم عنه املصنف هنا ،صحيح؛ ألن الرابين أيخذ علمه عن
هللا ،ال عن نفسه (عقله) ،وال عن أمثاله من الناس .والقوة القدسية اليت تكلم عنها،
هي ما يسمى عند الصوفية "السر" .وما مساه املصنف بقابلية االشتداد يف العلم
لدى الرابين ،هو حمل تفاوت الرابنيني؛ ألهنم ليسوا على مرتبة واحدة؛ وإمنا فيهم
العليم واألعلم .وأما علم النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهو علم إهلي غري حميط؛ ال
أحد من املخلوقني يشاركه فيه ،أو يدانيه.
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مث يقول[ :أقول :لقد ثبت يف األحباث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو
ساعات يف حياته ،قد يعلم فيها ببعض األشياء من طريق احلدس ،الذي هو فرع
من اإلهلام؛ بسبب ما أودع هللا تعاىل فيه من قوة على ذلك ،وهذه القوة ختتلف
شدة وضعفاً ،وزايدة ونقيصة يف البشر ابختالف أفرادهم ،فيطفر ذهن اإلنسان

يف تلك الساعة إىل املعرفة من دون أن حيتاج إىل التفكري وترتيب املقدمات
والرباهني أو تلقني املعلمني ،وجيد كل إنسان من نفسه ذلك يف فرص كثرية يف
حياته .وإذا كان األمر كذلك ،فيجوز أن يبلغ االنسان من قوته اإلهلامية أعلى
قرره الفالسفة املتقدمون:440].
الدرجات وأكملها ،وهذا أمر َّ
إن جلوء املصنف إىل تفسري اإلهلام مبا يذكره الفالسفة عن احلدس ،هو من
ضعف إدراك حقيقة الوالية لديه .بل إن هذا التفسري جيعل منظومة الدين ضعيفة يف
مقابل املنظومة الفلسفية؛ بينما الدين يصل العبد بربه يف احلقيقة ،والفلسفة تقطعه.
والدين يوصل إىل معرفة احلقيقة اليت ال يشم هلا الفالسفة رائحة؛ وإمنا هم اتئهون يف
أودية الفكر ،ال يصلون إال إىل ما منه بدأوا .ولعل الكاتب متأثر ابلغزو الفكري
الذي تعرضت له األمة اإلسالمية يف حقبة االستعمار ،والذي بلغ من شيوعه أن
صار الدين يُنظر إليه من منظاره .ولقد نتج عن هذا املزيج الديين الفلسفي ،هجني،
ِّ
املؤسسة لقراءات خمتلفة
هو ما سيظهر فيما ُ
بعد يف صورة األيديولوجيا اإلسالميةّ ،

للدين ،ستعمل مع ما سبقها من عوامل ،على التمادي يف متزيق األمة وتبديد
صفوفها.
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وهذا الكالم ،يدل على عدم اتباع املصنف ومن هو على طريقته ،لطريق
األئمة عليهم السالم ،رغم ما يزعمه من االنتصار هلم؛ ألنه لو كان على طريقهم،
الستغىن عن النظر يف الفلسلفة وما أيت منها .وحنن ال يهمنا هنا ،أن تتوافق بعض
مقوالت الفلسفة مع احلقائق الدينية؛ وإمنا نظرَن هو إىل اختالف الطريقني.
مث يقول[ :ويبدو واضحاً هذا األمر يف اتريخ األئمة عليهم السالم كالنيب
حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ فإهنم مل يرتبَّوا على أحد ،ومل يتعلَّموا على يد
معلِّم ،من مبدإ طفولتهم إىل سن الرشد ،حىت القراءة والكتابة ،ومل يثبت عن
أحدهم أ نه دخل الكتاتيب ،أو تلمذ على يد أستاذ يف شيء من األشياء ،مع ما
هلم من منزلة علمية ال جتارى .وما ُسئلوا عن شيء إال أجابوا عليه يف وقته ،ومل

متر على ألسنتهم كلمة (ال أدري) ،وال أتجيل اجلواب إىل املراجعة أو التأمل أو

حنو ذلك .يف حني أنك ال جتد شخصاً مرتمجاً له من فقهاء اإلسالم ورواته
وعلمائه ،إال ذكرت يف ترمجته تربيته وتلمذته على غريه ،وأخذه الرواية أو العلم
على املعروفني ،وتوقفه يف بعض املسائل ،أو ِّ
شكه يف كثري من املعلومات ،كعادة
البشر يف ِّ
كل عصر ومصر:441].

إن ذكر النيب صلى هللا عليه وآله وسلم بطريقة التشبيه ابألئمة ،يوهم
ابالشرتاك يف املرتبة؛ وهذا ضالل مبني ،وإن مل يكن املصنف يقصده .واألئمة من آل
البيت أو من غريهم ،لو سئلوا ،ما قبلوا هذه الطريقة ،وال رضوا عمن يقول هبا.
واألصل أن التابع ال يلحق مبتبوعه ،أبدا ،وإن صح التأسي واالقتداء .فليعتِب هذا..
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وأما وصف املصنف األئمة مبا وصف ،وكأن ذلك شرط يف إمامتهم ،فال
يستقيم؛ ألن اإلمامة يف أصلها ،وعلى غري ما تفهمها الشيعة ،ال يقدح فيها أن
يتعلم اإلمام العلم على يد غريه ،أو أن يقول ال أدري ،أو أن يرتيث حىت يفتح هللا
عليه يف مسألة من املسائل؛ بل إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،نفسه ،كان
يتوقف عن اجلواب ،حىت أيتيه الوحي .وهذه األوصاف اليت جعلتها الشيعة لإلمامة،
نف
ال تُثبت شيئا مما يُراد أن يُثبت هبا ،وإمنا تكاد تنفي صفة البشرية عنهم ،وهي مل تُ َ

حىت عن األنبياء عليهم السالم .ومن اجللي ،أن هذا التنزيه املبالغ فيه ،هو من
اختالق العقول الضعيفة ،ليس غري.
اَّللَ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن}
وعلى كل حال ،فإن قول هللا تعاىل{ :إِّ َّن َّ
[النحل ،]74 :ال يرتك واحدا من اخللق إال مشله؛ ونعين هبذا ،أن اجلهل صفة اثبتة
جلميعهم ،بغض النظر عن مراتبهم؛ وال يتخلف منهم يف هذه الصفة نيب وال ويل وال
إمام وال مأموم .وهذا الذي نقوله ،تكون األنبياء واألئمة أشد الناس حتققا به .وهو
ال يتعارض مع إثبات العلم من هللا لبعض خلقه يف عدة مواضع من القرآن ،من مثل
اَّللَ ِّم ْن ِّعبَ ِّادهِّ الْعُلَ َماءُ} [فاطر .]28 :فهذا من تعليم هللا،
قوله سبحانه{ :إَِّّمنَا َخيْ َشى َّ
ال ابألصالة .ومن مجع بني هذين املعنيني ،فإنه لن ُحيجب عن هللا مبخلوق أبدا.
ومن يظن هبذا التنظري املخالف ألصل الدين ،أنه خيدمه وييسر سبيله على
املؤمنني ،فإنه يكون وامها  .بل إن هذا الفعل منه ،يكون بدعة عقدية حتجب الناس
عن احلق.
 .26عقيدهتم يف طاعة األئمة:
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يقول املصنف[ :ونعتقد :أن األئمة هم أولو األمر الذين أمر هللا تعاىل
بطاعتهم ،وأهنم الشهداء على الناس ،وأهنم أبواب هللا ،والسبل إليه ،واألدالء
وخزان معرفته ،ولذا كانوا
عليه ،وأهنم عيبة علمه ،وترامجة وحيه ،وأركان توحيدهُ ،

أماانً ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء -على حد تعبريه صلى هللا
عليه وآله وسلم .وكذلك -على ِّ
حد قوله أيضاً« :-إن مثلهم يف هذه األمة

كسفينة نوح من ركبها َنا ،ومن ختلف عنها غرق وهوى»؛ وأهنم -حسبما جاء
يف الكتاب اجمليد﴿ -بَ ْل ِّعبَا ٌد ُم ْك َرُمو َن (َ )26ال يَ ْسبِّ ُقونَهُ ِّابلْ َق ْو ِّل َو ُه ْم ِّأب َْم ِّرِّه
يَـ ْع َملُو َن﴾ [األنبياء .]27 ،26 :وأهنم الذين أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم
تطهرياً:442].
أما الصفات اليت ذكرها املصنف لألئمة ،من كوهنم أويل األمر ،والشهداء،
والدالني عليه سبحانه ...،فكلها صحيحة؛ إال أنه كما ذكرَن سابقا ،ال خيلو ممن
يتصف هبذه الصفات زمان؛ وإال انقطع كل ما قيل ابنقطاعهم .وهذا ال يكون!..
مث إن والية األمر هي أوسع من والية احلكم ،من كوهنا خالفة عن هللا ورسوله ،ال
من كوهنا رعاية ظاهرة لشؤون املسلمني.
وأما حديث األمان فقد جاء فيه عن حممد بن املنكدر عن أبيه عن النيب
ِّ ِّ
ب
ات لَْيـلَ ٍةَ ،وقَ ْد أ َّ
صلى هللا عليه وآله وسلم« :أَنَّهُ َخَر َج ذَ َ
َخَر َ
صالَةَ الْع َشاء َح َّىت ذَ َه َ
ِّ
الَ :ما تَـْنـتَ ِّظ ُرو َن؟
اس يـَْنـتَ ِّظ ُرو َن ِّيف الْ َم ْس ِّج ِّد فَـ َق َ
م َن اللَّْي ِّل ُهنَـْيـ َهةٌ -أ َْو َس َ
اعةٌَ -والنَّ ُ
ال :إِّنَّ ُكم لَن تَـزالُوا ِّيف ٍ
ال :أ ََما
وهاُ ،مثَّ قَ َ
الصالََة .فَـ َق َ
فَـ َقالُوا  :نـَْنـتَ ِّظ ُر َّ
صالَة َما انْـتَظَْرمتُُ َ
ْ ْ َ
َ
إِّ َّهنا صالةٌ َمل يصلِّّها أ ِّ
ال:
الس َم ِّاء ،فَـ َق َ
َح ٌد ممَّ ْن َكا َن قَـْبـلَ ُك ْم ِّم َن األَُم ِّمُ ،مثَّ َرفَ َع َرأْ َسهُ إِّ َىل َّ
َ َ َ ََُْ َ
 . 442عقائد األئمة ص.58 :
527

النُّجوم أَما ٌن ألَه ِّل َّ ِّ ِّ ِّ ِّ
وع ُدو َن؛ َوأ َََن أ ََما ٌن
وم أَتَى َّ
ْ
الس َماءَ َما يُ َ
ُّج ُ
الس َماء ،فَإ ْن طُم َست الن ُ
ُ ُ َ
ِّ
ب
َص َح ِّايب ،فَِّإ َذا قُبِّ ْ
َص َح ِّايب َما يُ َ
ت أَتَى أ ْ
ضُ
أل ْ
وع ُدو َن؛ َوأ َْه ُل بـَْي ِّيت أ ََما ٌن أل َُّم ِّيت ،فَإ َذا َذ َه َ
وع ُدو َن .443».وهذا املعىن ال مينع بقاء الداللة على هللا من
أ َْه ُل بـَْي ِّيت أَتَى أ َُّم ِّيت َما يُ َ
ذريتهم عليهم السالم ،أو من غريهم؛ فهما مدلوالن خمتلفان.

وأما حديث التشبيه ابلسفينة ،فقد جاء فيه « :أََال إِّ َّن َمثَ َل أ َْه ِّل بـَْي ِّيت فِّي ُك ْم
ِّ
ك .444».وهذه السفينة ابقية
َمثَ ُل َس ِّفينَ ِّة نُ ٍ
ف َعْنـ َها َهلَ َ
وحَ ،م ْن َركبَـ َها َجنَاَ ،وَم ْن َختَلَّ َ
إن شاء هللا إىل قيام الساعة ،وكل من حيب أهل البيت ،ويواليهم ،ويعظمهم ،ويتبع
سنتهم ،فهو من الناجني إبذن هللا .وأهل البيت ابملعىن الواسع ،ال ينقطعون؛ وال
خيلو منهم رجال عن الصفات املذكورة آنفا ،يف كل زمان؛ وهم على اخلصوص ذرية
احلسن واحلسني عليهما السالم .وهم اآلن منتشرون يف العامل ،ال يكاد خيلو منهم
بلد حبمد هللا .ومع هذا ،فإن فضل هللا ،ال ينحصر فيهم؛ وإمنا هو عام ،يُصيب به
هللا من يشاء من عباده .وأكِب دليل على ما نقول ،هو أن ختم األولياء ،الذي هو
أعلى منهم مرتبة يف الوالية من غري شك ،ليس منهم .فليُعتَِب هذا ،ممن كان يريد
التعرض لفضل هللا ،وتوسيع حظه منه .وليجهد العبد أن خيرج عن العصبيات ،قدر
استطاعته ،فإن احلق أوسع من أن ُحيجر.
وأما ا آلية اليت استدل هبا املصنف ،فإهنا ال تؤخذ على املعىن املقصود إال من
ابب التوسع؛ ألهنا نزلت يف املالئكة وقول اليهود فيهم عليهم السالم.

443

 .سكت عنه احلاكم والذهيب .أخرجه احلاكم يف املستدرك ( .)457 /3وذكره الرتمذي يف ختم األولياء ضمن أسئلته للقطب

برقم )150( :وأجاب عنه الشيخ األكِب يف الفتوحات املكية مثبتاً له من جهة النقل.
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ِّ
يث ِّ
يح َعلَى َش ْر ِّط
صح ٌ
 .أخرجه أُحد بن حنبل يف فضائل الصحابة ( )785 /2واحلاكم يف املستدرك ( )343 /2وقالَ :ه َذا َحد ٌ َ
ُم ْسلٍِّم َوَملْ خيُْ ِّر َجاهُ .وصححه ابن حجر اهليتمي والسيوطي واعتِبه السخاوي.

528

مث يقول[ :بل نعتقد :أن أمرهم أمر هللا تعاىل ،وهنيهم هنيه ،وطاعتهم
وعدوهم عدوه .وال جيوز الرد عليهم؛
طاعته ،ومعصيتهم معصيته ،ووليهم وليهَّ ،
والراد عليهم كالراد على الرسول ،والراد على الرسول كالراد على هللا تعاىل.

فيجب التسليم هلم واالنقياد ألمرهم واألخذ بقوهلم:445].
هذا الكالم كله صحيح ،لكن بشرط العلم ابحلقائق واملراتب؛ ألن العامي إذا
أخذه على ظاهره ،فإن املراتب تصري عنده مرتبة واحدة؛ وهذا يضره ،وال ينفعه.
والشيطان يستعني مبثل هذه األقوال ،على إضالل الناس؛ وهذه السبل عنده من
السبل املفضلة ،بسبب كوهنا مؤسسة على أصل من احلق .ومن مل تكن له خِبة
بسبل الضالل ،ومبصائد الشيطان ،فإنه لن يعرف ما نقول .لكن من نظر إىل
ال ضالني من األمم األخرى ،فإنه سيسهل عليه متييز ذلك؛ ولن يبقى عليه إال أن
يربطه مبا هو من جنسه لدى أمتنا .واحلق أحق أن يـُتّبع!..
مث يقول[ :وهلذا نعتقد :أن األحكام الشرعية اإلهلية ال تستقى إال من منري
مائهم ،وال يصح أخذها إال منهم ،وال تفرغ ذمة املكلَّف ابلرجوع إىل غريهم ،وال
يطمئن بينه وبني هللا إىل أنه قد أدى ما عليه من التكاليف املفروضة إال من
طريقهم .إهنم كسفينة نوح؛ من ركبها َنا ،ومن ختلَّف عنها غرق يف هذا البحر
املائج الزاخر أبمواج الشبه والضالالت ،واالدعاءات واملنازعات:446].
لكن ال خيلو زمان ممن له هذه املرتبة يف العلم .والقطب
هذا الكالم صحيح؛ ْ
له هذا اإلمداد يف كل زمن من غري شك .وعلى كل حال فإن من يلزم أولياء هللا ،ال
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بد أن يصيبه شيء من هذا املدد ،أو أن يتصل بـ"شبكته" الرابنية من أهل الدنيا ،يف
زمانه؛ وإن كان الناس يف األزمنة املتأخرة من كل فرقة ،قد غفلوا عن هذا األصل
كثريا.
مث يقول[ :وال يهمنا من حبث اإلمامة يف هذه العصور إثبات أهنم هم
اخللفاء الشرعيون وأهل السلطة اإلهلية؛ فإن ذلك أمر مضى يف ذمة التأريخ،
وليس يف إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد ،أو يعيد احلقوق املسلوبة إىل
أهلها ،وإمنا الذي يهمنا منه ما ذكران من لزوم الرجوع إليهم ،يف األخذ أبحكام
هللا الشرعية ،وحتصيل ما جاء به الرسول األكرم على الوجه الصحيح الذي جاء
به:447].
إن ما يتكلم عنه املصنف من كون األئمة هم اخللفاء ،ال يصح دائما ،إن كان
املقصود به اخلالفة اجلامعة بني الظاهر (احلكم) والباطن؛ نعين أن من أريد له أن
يكون خليفة فقد كان؛ ال ُميكن أن يتخلف هذا أبدا .ومن أَنله هللا خالفة الباطن
منهم ،فقد كانت؛ ال يتخلف هذا أبدا .وما تظنه عوام الشيعة من أنه قد حيل بني
األئمة وبني اخلالفة اليت هي حقهم دون سواهم ،فإنه جهل حبقيقة األمر ،وخلط يف
األحكام.
وأما إرادة التوصل إىل األحكام الشرعية ،على وجهها الصحيح ،فإنه ال
ينفصل عن التجديد ا لذي هو أصل يف الدين .وقد قال فيه النيب صلى هللا عليه وآله
ث ِّهلَ ِّذ ِّه ْاأل َُّم ِّة َعلَى َرأْ ِّس ُك ِّّل ِّمائَِّة َسنَ ٍة َم ْن ُجيَ ِّّد ُد َهلَا ِّدينَـ َها».448
وسلم « :إِّ َّن َّ
اَّللَ يـَْبـ َع ُ
 . 447عقائد اإلمامية ص.59 :
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واجملدد ال يُعتِب إال إن كان من أهل الدنيا؛ وأما إن انتقل إىل الِبزخ ،فإن التجديد
يكون ملن أيتون بعده .وكل من يقلد األموات يف تفاصيل األحكام ،فال بد أن
ُخيالف الشرع يف التفاصيل ،دون أن يدري .وهذا األصل اثبت عند الشيعة من جهة
العقائد ،ويكاد يكون غائبا من جهة العمل به يف الزمان املخصوص؛ وهو مما جتب
إعادة النظر فيه.
مث يقول[ :وإن يف أخذ األحكام من الرواة واجملتهدين الذين ال يستقون
من منري مائهم ،وال يستضيئون بنورهم ،ابتعاداً عن حمجة الصواب يف الدين ،وال
يطمئن املكلَّف من فراغ ذمته من التكاليف املفروضة عليه من هللا تعاىل؛ ألنه مع
فرض وجود االختالف يف اآلراء بني الطوائف والنحل فيما يتعلَّق ابألحكام
يتخري ويرجع
الشرعية اختالفاً ال يرجى معه التوفيق ،ال يبقى للمكلَّف جمال أن َّ
إىل أي مذهب شاء ورأي اختار ،بل ال َّ
بد له أن يفحص ويبحث ،حىت حتصل له
احلجة القاطعة بينه وبني هللا تعاىل على تعيني مذهب خاص يتيقن أنه ِّ
يتوصل به
إىل أحكام هللا ،وتفرغ به ذمته من التكاليف املفروضة؛ فإنه كما يقطع بوجود
أحكام مفروضة عليه جيب أن يقطع بفراغ ذمته منها؛ فإن االشتغال اليقيين
يستدعي الفراغ اليقيين .والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إىل آل
البيت ،وأهنم املرجع األصلي بعد النيب ألحكام هللا املنزلة ،وعلى األقل قوله
عليه أفضل التحيات« :إين قد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي
أبداً؛ الثقلني ،وأحدمها أكرب من اآلخر :كتاب هللا حبل ممدود من السماء إىل
علي احلوض» وهذا
األرض ،وعرتيت أهل بييت ،أال وإهنما لن يفرتقا حىت يردا َّ

احلديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنَّة والشيعة .فدقق النظر يف هذا

احلديث اجلليل جتد ما يقنعك ويدهشك يف مبناه ومعناه ،فما أبعد املرمى يف
قوله« :إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً» والذي تركه فينا مها الثقالن معاً؛
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ابلتمسك بواحد منهما فقط ،فبهما معاً لن
إذ جعلهما كأمر واحد ،ومل يكتف
ُّ

علي احلوض»،
نضل بعده أبداً .وما أوضح املعىن يف قوله« :لن يفرتقا حىت يردا َّ

فرق بينهما ومل يتمسك هبما معاً ،فلذلك كانوا «سفينة
فال جيد اهلداية أبداً من َّ
النجاة» ،و «أماانً ألهل األرض» ،ومن ختلَّف عنهم غرق يف جلج الضالل ،ومل
أيمن من اهلالك .وتفسري ذلك حببهم فقط من دون األخذ أبقواهلم واتباع طريقهم

التعصب والغفلة عن املنهج الصحيح يف
هروب من احلق ،ال يلجئ إليه إال
ُّ

تفسري الكالم العريب املبني:449].

إن حديث الثقلني الذي أورده املصنف ،قد أخرجه أبلفاظ قريبة من هذه،
اإلمام أُحد عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه ،والرتمذي يف سننه عن زيد بن أرقم
رضي هللا عنه .وهو يعين أن أتويل القرآن العلمي والعملي ،ال ينفصل عن أهل
البيت عليهم السالم ،من كوهنم امتدادا لنور النبوة .وحمبة آل البيت ،دون التأسي
هبم ،أو األخذ عنهم ابتباع هديهم ،تكون دعوى ابطلة .غري أننا نفرق بني ما هم
عليه أهل البيت عليهم السالم من هداية ،وبني ما تعتقده العامة (من الشيعة على
اخلصوص) فيهم .ذلك ألن العوام ال علم هلم حبقائق األمور ،وإمنا يُعظمون من
يعتقدون كماله ،مبا قد ال يكون حقا ،وال أيهبون .ولعل بعض هذا ،سيَبني فيما أيت
من الكالم إن شاء هللا.
 .27عقيدهتم يف حب آل البيت:
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َجراً إالَّ ال َْم َو َّدةَ يف
َسئَـلُ ُك ْم َع ْليِّه أ ْ
يقول املصنف[ :قال هللا تعاىل﴿ :قُل الَّ أ ْ

التمسك آبل البيت ،جيب على كل
الْ ُقرَب﴾ .نعتقد :أنه زايدة على وجوب
ُّ

مسلم أن يدين حببهم ومودهتم؛ ألنه تعاىل يف هذه اآلية املذكورة حصر املسؤول
عليه الناس يف املودة يف القرَب .وقد تواتر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
أن حبهم عالمة االميان ،وأن بغضهم عالمة النفاق ،وأن من أحبهم أحب هللا
ورسوله ،ومن أبغضهم أبغض هللا ورسوله .بل حبهم فرض من ضرورايت الدين
ا ِّإلسالمي اليت ال تقبل اجلدل والشك .وقد اتفق عليه مجيع املسلمني على
اختالف ِّحنلهم وآرائهم ،عدا فئة قليلة اُعتربوا من أعداء آل حممد ،فنُبزوا ابسم
(النواصب) أي َمن نصبوا العداوة آلل بيت حممد ،وهبذا يُ ُّ
عدون من املنكرين
لضرورة إسالمية اثبتة ابلقطع .واملنكر للضرورة اإلسالمية -كوجوب الصالة

والزكاة -يُعد يف حكم املنكر ألصل الرسالة ،بل هو على التحقيق منكر
أقر يف ظاهر احلال ابلشهادتني .وألجل هذا كان بغض آل حممد
للرسالة ،وإن َّ
من عالمات النفاق ،وحبهم من عالمات اإلميان؛ وألجله أيضاً كان بغضهم
بغضاً هلل ولرسوله:450].

هذا الكالم صحيح .ولو علم الناس حقيقته ،الختذوا التودد إىل أهل البيت
وسيلة يتقربون هبا إىل هللا .ولقد كان املغاربة عاملني على هذا ،قبل أن يغزوهم الفكر
الكفري مع االستعمار ،وقبل أن يفد إليهم الفكر الوهايب مع بعض من أقام مدة يف
اجلزيرة العربية ،من علمائهم .ولقد رأينا أبعيننا ،كيف كان "الشريف" يُوقره الكبري
والصغري ،ويُتغاضى عن هفواته ،وإن كان صبيا .فهذا ،من آاثر اإلميان اليت ال ختفى.

لكن مع هذا ،فإننا ال نوافق غالة الشيعة يف معاملتهم لألمة من آل البيت؛ وال
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ينبغي أن تغطي هذه املعاملة منهم على معاملة هللا ورسوله ،اليت هي األصل .وقد
وقع أهل السنة أيضا فيما وقعت فيه الشيعة ،لكن ذلك كان يف معاملة الصحابة ال
آل البيت .والتعصب للفريقني ،مبا يُغطي على معاملة هللا ورسوله ،كله خمالف ألصل
الدين .وإن املبالغة يف التعصب اليت جعلت كل فريق يكفر الفريق اآلخر ،أساسها
حق من اجلانبني؛ لكن غايتها ابطل .واحلق أن املسلم الذي يشهد أن ال إله إال هللا،
وأن حممدا رسول هللا ،ال يُك ّفر وإن أساء األدب مع آل البيت والصحابة متأوال؛ ما

مل يكن ذلك منه عن استهانة ابهلل ورسوله .وهذه قاعدة لو عمل املسلمون عليها،
ل ُكفوا شرا كثريا.
مث يقول[ :وال شك أنه تعاىل مل يفرض حبهم ومودهتم إال ألهنم أهل للحب
والوالء ،من انحية قرهبم إليه سبحانه ،ومنزلتهم عنده ،وطهارهتم من الشرك
نتصور
واملعاصي ،ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه .وال ميكن أن َّ

أنه تعاىل يفرض حب من يرتكب املعاصي ،أو ال يطيعه حق طاعته؛ فإنه ليس له
قرابة مع أحد أو صداقة ،وليس عنده الناس ابلنسبة إليه إال عبيداً خملوقني على

حد سواء؛ وإمنا أكرمهم عند هللا أتقاهم .فمن أوجب حبه على الناس كلهم ال
َّ
بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم مجيعاً ،وإال كان غريه أوىل بذلك احلب ،أو كان
هللا ِّ
يفضل بعضاً على بعض يف وجوب احلب والوالية عبثاً أو هلواً بال جهة

استحقاق وكرامة؟!]:451

هذا الكالم من اجلهل الذي وقعت فيه الشيعة؛ وهو من آاثر دخول الفكر
على العقائد .واحلقيقة أن آل البيت مل أيمر هللا مبودهتم لذواهتم عليهم السالم ،وإمنا
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ملكانتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .وكوهنم حمط هذه العناية اإلهلية ،ال
يعين حتما أهنم أتقى الناس؛ بل قد يكون يف الناس من هو أتقى منهم (نعين من
عامتهم) ،فيُعظم هذا لتقواه ،ويعظَّمون هم لقرابتهم من النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم .وأما إن مجعوا بني احلسنيني ،فيكون التعظيم هلم من الوجهني .هذا هو ما
يقتضيه العلم واإلنصاف .أما قول املصنف أن هللا مل أيمر مبودهتم إال لكوهنم أتقى
من غريهم وأفضل ،فهو جيعل امليزة هلم ذاتية؛ وهذا غلط.

 .28عقيدهتم يف األئمة:
يقول املصنف[ :ال نعتقد يف أئمتنا -عليهم أفضل الصالة والسالم -ما
يعتقده الغالة واحللوليون ﴿ َكرب ْ ِّ
ج ِّم ْن أَفْـ َو ِّاه ِّه ْم﴾ [الكهف]5 :؛ بل
ت َكل َمةً َختْ ُر ُ
َُ
عقيدتنا اخلاصةَّ :أهنم بشر مثلنا ،هلم ما لنا ،وعليهم ما علينا ،وإمنا هم عباد
مكرمون ،اختصهم هللا تعاىل بكرامته ،وحباهم بواليته؛ إذ كانوا يف أعلى درجات
الكمال الالئقة يف البشر من العلم ،والتقوى ،والشجاعة ،والكرم ،والعفة،
ومجيع األخالق الفاضلة والصفات احلميدة ،ال يدانيهم أحد من البشر فيما
اختصوا به .وهبذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ،ومرجعاً بعد النيب يف كل ما

يعود للناس من أحكام وحكم ،وما يرجع للدين من بيان وتشريع ،وما خيتص

ابلقرآن من تفسري وأتويل:452].
إن كمال االستعداد الذي امتاز به األئمة من أهل البيت عليهم السالم ،هو
من أثر قرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .وأما اعتقاد كوهنم بشرا ،فهو
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عائد إىل مرتبة العقول يف سلم اإلدراك؛ نعين هبذا أن العوام ،خيرجون مبن يعظمون
من الناس عن جنس البشر؛ ال ألهنم يقصدون ذلك ،وإمنا لضيق عقوهلم عن ترتيب
الكماالت .والعوام يف الغالب ،إما جيعلون الشخص شيطاَن ،إن هم غضبوا منه
وازدروه ،وإما جيعلونه فوق البشر ،إن هم عظموه .وإن أغلب ما دخل على عقائد
املسلمني ،من صن َفي "التطرف" ،هو من هذا القبيل؛ عندما اشتغل ابلعقائد
عوامهم ،الذين هلم نسبة العلم ،من دون أن يكونوا من العلماء .وحنن ال نعين
ابلعلماء ،إال من هلم علم حبقائق األمور ،والذين أيخذون علمهم عن هللا ،ال عن
عقوهلم.
مث يقول[ :قال إمامنا الصادق عليه السالم « :ما جاءكم عنا مما جيوز أن
يكون يف املخلوقني ،ومل تعلموه ومل تفهموه ،فال جتحدوه؛ وردوه إلينا .وما
جاءكم عنا مما ال جيوز أن يكون يف املخلوقني ،فاجحدوه ،وال تردوه
إلينا»:453].
هذه قاعدة نفيسة ،يريد اإلمام عليه السالم هبا ،أن ال ُخيرج العوام آل البيت

عن صفات العبودية .فهو قد نصح ملن يريد أن ينتصح؛ ولكن العوام ،كما سبق أن
ذكرَن ،آفتهم أن أوعيتهم ضيقة.
 .29عقيدهتم يف أن اإلمامة ابلنص:
يقول املصنف[ :نعتقد :أن اإلمامة كالنبوة؛ ال تكون إال ابلنص من هللا
تعاىل على لسان رسوله ،أو لسان اإلمام املنصوب ابلنص إذا أراد أن ينص على
 . 453عقائد اإلمامية ص.63 :
536

اإلمام من بعده .وحكمها يف ذلك حكم النبوة بال فرق ،فليس للناس أن
َّ
يتحكموا فيمن يعينه هللا هادايً ومرشداً لعامة البشر ،كما ليس هلم حق تعيينه ،أو
ترشيحه ،أو انتخابه؛ ألن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل

عني
أعباء اإلمامة العامة وهداية البشر قاطبة جيب أال يُعرف إال بتعريف هللا وال يُ َّ
إال بتعيينه:454].
إن أغلب اخللط الذي وقعت فيه الشيعة ،هو من اخللط يف املراتب .وقياس
اإلمامة على النبوة (الرسالة) ،ال يصح؛ ألن الرسالة أخص منها؛ نعين أن اإلمام ويل
اتبع ،والرسول ويل رسول متبوع .مث إن الرسالة تكون يف الغالب بكتاب خاص،
حيوي شريعة خاصة .وأما اإلمام عندَن ،فهو من أتباع الرسول صلى هللا عليه وآله
وسلم؛ واألتباع عددهم غري حمصور ،ودرجاهتم متفاوتة .فلو كانت اإلمامة ابلنص،
فهل سيكون النص على كل إمام ،أم سيكون مقصورا على البعض دون البعض
اآلخر؟! ..وحنن نعين هنا إمامة اهلداية ،ال إمامة احلكم! ..هذا ،ألن االشتغال
إبمامة احلكم ،هو الذي حاز اهتمام املسلمني من مجيع الفرق ،خبالف إمامة
اهلداية ،اليت ال يهتم هبا إال قليل من الناس؛ مع كون الدين هداية ابألساس .وال
خيفى عن ذي بصر ،أن السياسة منذ القرن األول ،قد ومست العقائد بسمتها ،وجاء
املنظرون من كل فرقة ينسجوهنا على مقاس احلاكم الذي يُرى أنه يناسب أكثر من
غريه.
وأما التعيني اإلهلي لألئمة ،فهو صحيح ،لكنه غييب؛ وال يظهر يف الشهادة إال
ما يعضده من قرائن كالكرامات ،والكشوفات يف حق معاصريه من أهل العناية .وأما
التعيني الذي يقصده املصنف ،فليس هو؛ وال يلزم العموم معرفة إمام من األئمة؛ بل
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شأهنم اتباع الفقهاء أئمة مرتبة اإلسالم .وإلزام العوام ،مبا يفوق طورهم ،تكون فيه
مشقة عليهم؛ والدين يسر.
مث يقول[ :ونعتقد :أن النيب صلي هللا عليه وآله وسلم نص على خليفته
فعني ابن عمه علي بن أيب طالب أمرياً للمؤمنني،
واإلمام يف الربية من بعدهَّ ،
وأميناً للوحي ،وإماماً للخلق يف عدة مواطن؛ ونصبه ،وأخذ البيعة له إبمرة
علي مواله ،اللهم ِّ
وال من
املؤمنني يوم الغدير فقال« :أال َمن كنت مواله فهذا ٌّ
واالهِّ ،
وعاد من عاداه ،وانصر من نصره ،واخذل من خذله ،وأدر احلق معه
كيفما دار»:455].
احلديث رواه أُحد بلفظ قريب من هذا ،من طرق عدة؛ ورواه غريه ابملعىن
نفسه ،لكن بلفظ خمتصر .ومع ذلك ،فإن صرف الشيعة هذه الوالية إىل والية
احلكم ،هو خمالف لعموم اللفظ .وال يشك مسلم يف إمامة علي عليه السالم يف
اهلداية ،والتقدم يف الداينة .ولو أن املعىن الذي تقصده الشيعة كان صحيحا ،ما كان
علي نفسه عليه السالم ،يدفع عن نفسه اخلالفة عندما كانت تُعرض عليه .بل إننا

جنزم أن عليا عليه السالم ،مع ما آاته هللا من العلم اخلاص ،كان أول املقرين للخلفاء
الذين سبقوه ابخلالفة؛ بل إهنم مجيعا من أزهد الناس فيها ،لوال ما علموه من تعيني
هللا هلم هبا ،فيما أطلعهم سبحانه عليه .وهذا األمر يعلمه كل واحد منهم فيما يُعلّمه

ربه ،مما ال يطلع عليه خملوق .نعين أن ما كان يعلمه اخللفاء من أمر اخلالفة ،هو
شأن خاص بينهم وبني رهبم؛ وأما عموم الناس ،فلهم الظاهر .لذلك ينسجون من
أوهامهم ،يف أحيان كثرية ،ما يُناسب ميوهلم الشخصية أو السياسية ،أو غري ذلك.
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وعلى هذا ،فإن كل منكر خلالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم،
يكون خمالفا يف هذا الشأن هلل ورسوله .نقول هذا عن جزم ويقني ،ال ريب معهما.
وإن عليا عليه السالم خليفة من اخللفاء األربعة ،ال فضل له عليهم إال من جهة
كونه من آل البيت .ولكل منهم رضي هللا عنه ابب يفضل فيه أصحابه ،مما جيعلهم
يف النهاية عندَن سواء يف املرتبة .ويبقى احلكم يف تفاصيل الفضل هلل ورسوله ،الذي
يعلم منهم ما ال نعلم حنن .وأما ترتيبهم يف الزمان ،فال يعين عندَن أن األول أفضل
من الثاين ،وأن الثاين أفضل من الثالث ،وأن الثالث أفضل من الرابع؛ بل إن هذا
الرتتيب له ارتباط ِبجاهلم؛ إذ إن أاب بكر كان أوهلم حلوقا ابلنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم ،وعمر بعده وعثمان الثالث ،وعلي الرابع؛ رضي هللا عنهم مجيعا ،وجزاهم عن
األمة خريا.
وإن إصرار بعض الشيعة على كون علي هو أحق ابخلالفة من غريه ،ليس إال
اَّللُ َكا َن َوَما َملْ يَ َشأْ
جهال مبا هو األمر عليه .وقد جاء يف احلديث النبويَ « :ما َشاءَ َّ

َملْ يَ ُك ْن» .456وإذا كان هللا قد شاء للخلفاء الرتتيب املعلوم ،فليس ملؤمن الكالم فيه.
وأما من يظن أن األمر كان ميكن أن يكون على غري ما كان ،فإنه يكون جاهال
جه ال كبريا ،ويكون إميانه ضعيفا ،وعلمه أضعف؛ ألن أهل التوحيد ،ال يرون فعال
لغري هللا يف الوجود ،وال إرادة ،وال قضاء .والقول الذي يقوله اجلاهلون ،ال يصدر إال
بعد حتت هيمنة فكرهم الذي يرتب هلم األمور
عن قوم ال قدم هلم يف التوحيد ،وهم ُ
يهوْون .وإن من كان منصفا ،سيجد أن األمر ال حيتاج كثري كالم،
على حسب ما َ
ليتضح لديه وضوحا ال ُخيالطه ريب .ومن يبقى على إصراره ،فليعلم أنه بعد قليل،
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سيُعلم احلق يف هذه املسألة ،عند اللقاء اجلامع يف اآلخرة .ووقتها ،سيحمد أهل
العلم واألدب طريقهم.
مث يقول[ :ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرابءه
األدنني وعشريته األقربني فقال« :هذا أخي ،ووصيي ،وخليفيت من بعدي،
كرر قوله له يف عدة مرات:
فامسعوا له وأطيعوا» وهو يومئذ صيب مل يبلغ احللم .و َّ

«أنت مين مبنزلة هارون من موسى ،إال أنه ال نيب بعدي» .إىل غري ذلك من
رواايت وآايت كرمية دلَّت على ثبوت الوالية العامة له ،كآية﴿ :إِّ َّمنَا َولِّيُّ ُك ُم َّ
اّلِلُ
ورسولُهُ والَّ ِّذين آمنُوا الَّ ِّذ ِّ
الص َال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َو ُه ْم َراكِّعُو َن﴾
يمو َن َّ
ََ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
[املائدة ،]55 :وقد نزلت فيه عندما َّ
تصدق ابخلامت وهو راكع .وال يساعد
وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد يف إمامته من اآلايت والرواايت،
وال بيان وجه داللتها .مث إنه عليه السالم نص على إمامة احلسن واحلسني،
واحلسني نص على إمامة ولده علي زين العابدين ،وهكذا إماماً بعد إمام ،ينص
املتقدم منهم على ِّ
ِّ
املتأخر إىل آخرهم وهو أخريهم على ما سيأيت:457].
إن األحاديث اليت ساقها املصنف دليال على إمامة علي عليه السالم ،ال
خالف على مدلوهلا؛ وإمنا اخلالف على صرفها إىل خالفة الظاهر دون غريه من
اخللفاء رضي هللا عنهم .وكون علي عليه السالم من حممد صلى هللا عليه وآله وسلم،
مبنزلة هارون من موسى عليه السالم؛ يُثبت له اإلمامة يف الدين ،قبل إمامة احلكم.
نعين أن خالفة علي الظاهرة ،ال تثبت إال بعد خالفة عثمان .وهذا الرتتيب ال
يقتضي أفضلية املتقدم على املتأخر ،كما سبق أن نبهنا .وأما اآلية املذكورة ،فمعناها
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عام ،وإن كان سبب نزوهلا خاص .وهذا كثري يف القرآن؛ ولو حصر املسلمون معاين
القرآن فيما كان سببا يف نزوله ،لتعطل منه الكثري .وهذا ،ال يقول به أحد .فيظهر
أن ما تستند عليه الشيعة يف إثبات إمامة علي عليه السالم ،دون أيب بكر وعمر
وعثمان رضي هللا عنهم ،ال وجه له من الصحة ،إال العصبية املذمومة .ولو أخذَن
بنص األئمة واحدا عن واحد ،فأين ذهبت إمامة أبناء احلسن عليهم السالم؟ ..أم
إهنم مل يعودوا من آل البيت؟ ..وإن بقيت هلم النسبة ،فما وجه اجلمع بني النصوص
العامة يف آل البيت ،وبني ما جتعله الشيعة نصا ختصيصيا؟ ..نعين هل لذلك من
معيار ،منصوص عليه؟ ..أم إن األمر اجتهادي؟..
مث إن كون األئمة مل حيكموا يف الظاهر زمن حياهتم الدنيا ،يدل داللة واقعية
(وهي أقوى داللة شرعية إرادية ابلنظر إىل املاضي من الزمان) على أن اإلمامة ،مل
يكن يُقصد هبا احلكم .فإن بقي من يقول بعكس هذا ،علمنا أن القائل ال علم له
ابلتوحيد؛ بل هو مالبس للشرك يف عقائده ،وإن كان يقول ال إله إال هللا بلسانه،
كما أخِب املصنف عن قوم ،يف موضع سابق .نعين من هذا كله أن اإلمامة اليت هي
القطبية ،اثبتة لألئمة االثين عشر من آل البيت عليهم السالم ،وهي اثبتة لغريهم من
ذرية احلسن واحلسني عليهما السالم ،ملن شاء هللا منهم إىل يوم الدين .وقد التحق
بعد السيد أُحد الرفاعي رضي هللا عنه؛ ومن ذرية
ابألئمة من ذرية احلسني فيما ُ
احلسن السيد عبد العزيز الدابغ املغريب رضي هللا عنه .وغريمها كثري؛ وإمنا أردَن
الداللة على بقاء هذا الباب مفتوحا ،كما أراده هللا.
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يقول املصنف[ :ونعتقد :أن األئمة الذين هلم صفة اإلمامة احلقة ،هم
مرجعنا يف األحكام الشرعية ،املنصوص عليهم ابإلمامة اثنا عشر إماماً ،نص
عليهم النيب صلي هللا عليه وآله وسلم مجيعاً أبمسائهم مث نص املتقدم منهم على

من بعده:458].

إن كان املقصود ابإلمامة اإلمامة ابملعىن العام ،فال خالف عليها كما سبق أن
ذكرَن؛ وأما إن كان يُقصد هبا خالفة الظاهر ،فهي مل تكن على هذا الرتتيب؛ ومراد
هللا ال يتخلّف أبدا .واإلمامة ابملعىن العام ال تنحصر يف اثين عشر رجال ،وإمنا هلا

عدد من الرجال يف كل زمان ،أو هلا رجل يف كل زمان ،إن كان املراد مرتبة القطبية.

ِّ
ِّ
وم
ين قَائ ًما َح َّىت تَـ ُق َ
وأما االثنا عشر املذكورين يف حديثَ« :ال يـََز ُال ال ّد ُ
اعةُ ،أ َْو يَ ُكو َن َعلَْي ُك ُم اثْـنَا َع َشَر َخلِّي َفةًُ ،كلُّ ُه ْم ِّم ْن قُـَريْ ٍ
ش ،459»..فهم الذين مجع
َّ
الس َ

هللا هلم بني خالفة الباطن وخالفة الظاهر؛ وعلى هذا فإهنم يكونون كلهم قد حكموا
وقت حياهتم الدنيا .وقد ذكرَنهم يف كتابنا "السياسة ابعتبار الباطن" ،أوهلم أبو بكر
رضي هللا عنه ،وآخرهم املهدي .وكل من مل يل احلكم ،ممن مضى ،فإنه ال يكون
منهم .واإلصرار على قول غري ما نقول ،هو من عدم اعتبار احلس والواقع؛ وهو أمر
خمل بعقل املرء ،إضافة إىل كونه قصور فهم يف الدين .وهذا ال يليق مبن يزعم أنه يُعلّم
غريه أو يهديهم .واملبالغة يف االنتصار للتنظري ،ال تبلغ أن جتعله صوااب؛ ألن األمر
راجع إىل حكم هللا ،ال إىل سواه .فمن وافق حكم هللا ،فقد فاز؛ ومن مل يوافق ،عاد
عليه حكمه .والعاقل يتحرى قدر ما يستطيع ،أو يتغافل عما ال يدخل يف تكاليفه
الشخصية ،حىت ال يُسأل عنه بني يدي هللا.
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 .31عقيدهتم يف املهدي:
املهدي من ولد فاطمة يف آخر الزمان -
يقول املصنف[ :إ ّن البشارة بظهور
ّ
ليمأل االَرض قسطاً وعدالً بعدما ملئت ظلماً وجوراً -اثبتة عن النيب صلى هللا عليه
وسجلها املسلمون مجيعاً فيما رووه من احلديث عنه على
وآله وسلم ابلتواترَّ ،
املستحدثة عند الشيعة دفع إليها انتشار
اختالف مشارهبم .وليست هي ابلفكرة
َ
يطهر األرض من رجس الظلم ،كما يريد أن
الظلم واجلور ،فحلموا بظهور من ِّّ
يصورها بعض املغالطني غري املنصفني:460].
ّ

مبشر به من قِّبل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وال خالف
ظهور املهدي ّ
يف هذا .وهو عليه السالم آخر األئمة االثنا عشر املعلومني عند الشيعة .وعلى هذا،
يكون مع علي عليه السالم ،ومع احلسن بن علي عليه السالم ،الوحيد من بينهم،
الذي جيمع هللا له بني خالفة الظاهر وخالفة الباطن .أما ِّمن آل البيت من غري
هؤالء ،فيوجد من اخللفاء ،من هو من بين العباس رضي هللا عنه ،كما هو معلوم عند
أهله ،ضمن االثين عشر خليفة ،الذين ذكرهم احلديث.
مث يقول[ :ولوال ثبوت فكرة املهدي عن النيب على وجه عرفها مجيع
املسلمني ،وتشبَّعت يف نفوسهم واعتقدوها ،ملا كان يتمكن مدعو املهدية يف
القرون األوىل-كالكيسانية والعباسيني ،ومجلة من العلويني وغريهم -من خدعة
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الناس ،واستغالل هذه العقيدة فيهم ،طلباً للملك والسلطان؛ فجعلوا ادعائهم

املهدية الكاذبة طريقاً للتأثري على العامة ،وبسط نفوذهم عليهم:461].

القول عن املهدي أنه فكرة ،ال يصح؛ ألن الفكرة ما كان متولدا عن عقل
بشري؛ واحلال أن املهدي شخص حقيقي .وهذا من التأثر ابألسايب العجمية ،اليت
غزت التعبري العريب يف القرن األخري على اخلصوص .وينبغي على الدارسني التنبه إىل
مثل هذه األلغام ،اليت تنسف علومنا من غري أن يُتفطّن إليها.
وأما اختاذ ادعاء املهدوية دليال على ثبوت اخلِب عن املهدي ،فصحيح .وقد
ادعى املهدوية قوم يف املاضي ،وال زال قوم يدعوهنا يف كل زمان ،إىل يومنا هذا.
وذلك ألن النفوس تشرئب إىل املكاَنت الرفيعة ،وتريد أن تناهلا من أي طريق .وكلما
كان العقل أضعف ،كان ادعاء املهدوية أقرب؛ فيظهر من كل البلدان ُحقى يزعمون
ذلك ألنفسهم ،دون أن ينظروا إىل الوفاء ابلشروط الالزمة .وهذا هو احلمق بعينه،
كما قلنا.
مث يقول[ :وحنن مع امياننا بصحة الدين االسالمي ،وأنه خامتة األداين
اإلهلية ،وال نرتقب دينا آخر إلصالح البشر ،ومع ما نشاهد من انتشار الظلم،
واستشراء الفساد يف العامل على وجه ال جتد للعدل والصالح موضع قدم يف
املمالك املعمورة ،ومع ما نرى من انكفاء املسلمني أنفسهم عن دينهم ،وتعطيل
أحكامه وقوانينه يف مجيع املمالك اإلسالمية ،وعدم التزامهم بواحد من األلف
من أحكام اإلسالم ،حنن مع كل ذلك ،ال َّ
بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين
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اإلسالمي إىل قوته ومتكينه من إصالح هذا العامل املنغمس بغطرسة الظلم
قوته وسيطرته على البشر
والفساد .مث ال ميكن أن يعود الدين اإلسالمي إىل َّ

عامة  ،وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختالف معتنقيه يف قوانينه

وأحكامه ويف أ فكارهم عنه ،وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع
والتحريفات يف قوانينه والضالالت يف ادعاءاهتم:462].
كالم صحيح؛ لكن ليت كل فرقة تعتقده ،وال تعتقد أن احلق معها وحدها؛
حبيث يكون الرجوع إىل اإلسالم احلق ،هو رجوع الفرق األخرى إىل ما عندها هي
وحدها .بل إن هذا االعتقاد ،هو من املوانع عن العودة إىل اجلادة؛ وال يُستثىن من
هذا القول الشيعة؛ ألهنم خمالفون أيضا للحق يف بعض معتقداهتم .فهل من
معتِب؟!..
مث يقول[ :نعم ،ال ميكن أن يعود الدين إىل قوته إال إذا ظهر على رأسه
مصلح عظيم ،جيمع الكلمة ،ويرد عن الدين حتريف املبطلني ،ويُبطل ما أُلصق به

من البدع والضالالت بعناية رابنية وبلطف إهلي؛ ليجعل منه شخصاً هادايً
مهدايً ،له هذه املنزلة العظمى ،والرائسة العامة ،والقدرة اخلارقة؛ ليمأل األرض
قسطاً وعدالً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً .واخلالصة؛ أن طبيعة الوضع الفاسد يف
البشر البالغة الغاية يف الفساد والظلم -مع االميان بصحة هذا الدين ،وأنه

اخلامتة لألداين -يقتضي انتظار هذا املصلح املهدي إلنقاذ العامل مما هو
فيه:463].
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كالم صحيح؛ مع مالحظة أن املهدي سيجمع هللا له بني خالفة الباطن
وخالفة الظاهر ،خبالف من جتعلهم الشيعة أشباها له يف اإلمامة .وهذا أصل ينبغي
أن يُعتِب ،من أجل تصحيح معىن اإلمامة عندهم ،إن هم أرادوا االستعداد حقا
الستقبال املهدي على املوافقة.
مث يقول[ :وألجل ذلك آمنت هبذا االنتظار مجيع الفرق املسلمة ،بل
األمم من غري املسلمني؛ غري أن الفرق بني اإلمامية وغريها هو أن اإلمامية تعتقد
معني معروف ،ولد سنة  256هجرية وال
أن هذا املصلح املهدي هو شخص َّ

يزال حياً؛ هو ابن احلسن العسكري وامسه حممد ،وذلك مبا ثبت عن النيب وآل
البيت من الوعد به ،وما تواتر عندان من والدته واحتجاجه .وال جيوز أن تنقطع

اإلمامة وحتول يف عصر من العصور ،وإن كان اإلمام خمفياً؛ ليظهر يف اليوم
املوعود به من هللا تعاىل ،الذي هو من األسرار اإلهلية اليت ال يعلم هبا إال هو
تعاىل:464].
لقد تكلم أبن املهدي عليه السالم ،هو حممد بن احلسن العسكري بعض
أهل هللا ،وعلى رأسهم اخلتم األفخم ابن العريب قُ ّدس سره؛ وثبت لدينا حنن من جهة
الكشف ثبوات ،ال ريب فيه؛ وأنه عليه السالم حي يف زمن مواز لزمن العامل ،يكون
أبطأ ابملقارنة إليه .وهذا من قدرة هللا ،كما هو بقاء اخلضر عليه السالم من زمن
اإلسكندر إىل قرب قيام الساعة .غري أن اعتقاد اإلمامة الظاهرة اآلن فيه ،ال يصح؛
ألن زمان توليه احلكم مل أيت بعد .وأما اإلمامة يف الباطن هي له مبعىن من املعاين؛
حبيث ال يُعتقد معها انتفاء القطبية من غريه عليه السالم .وقد ثبتت هذه املرتبة لغريه
 . 464عقائد اإلمامية ص.69 :
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بعد زمان "غيبته" لكثريين ،ال يتمكن أحد معها من جحدها .وإن ميّز املرء بني كل
ما ذكرَنه من معاين اإلمامة واخلالفة ،فليتكلم؛ وإال فليتق هللا يف نفسه ،ويف غريه.
وملن يستبعد كون املهدي حيّا ،كل هذه املدة إىل اآلن ،نذكر املسيح الدجال
الذي ورد اخلِب حبياته يف زمن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من متيم الداري رضي
هللا عنه ،وأقره النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،على ما أخِب به .وهو من ذلك
الوقت ينتظر اإلذن له ابخلروج .وطول الزمان فيما يعود إىل الشخصني ،من الباب
عينه؛ فال داعي لرده يف حق املهدي عليه السالم وحده .فعن فاطمة بنت قيس
ول َِّّ
ِّ
س
ضى َر ُس ُ
رضي هللا عنها قالت...« :فَـلَ َّما قَ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
اَّلل َ
ص َالتَهُ َجلَ َ
ِّ
علَى الْ ِّمْن ِِّب وهو يضحك ،فَـ َق َ ِّ
ٍ
ص َّالهُ»ُ ،مثَّ قَ َ
َ ََُ َ ْ َ ُ
َ
ال« :ليَـ ْلَزْم ُك ُّل إِّنْ َسان ُم َ
ال« :أَتَ ْد ُرو َن ملَ
اَّللِّ َما َمجَ ْعتُ ُك ْم لَِّر ْغبَ ٍة َوَال لَِّرْهبَ ٍة،
اَّللُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم ،قَ َ
ال« :إِِّّّين َو َّ
َمجَ ْعتُ ُك ْم؟» ،قَالُواَّ :
ِّ
يَ ،كا َن رج ًال نَ ِّ
ِّ
َن َمتِّيما الد ِّ
َسلَ َمَ ،و َح َّدثَِّين
َّار َّ
َُ ْ
صَرانيًّا ،فَ َجاءَ فَـبَايَ َع َوأ ْ
َولَك ْن َمجَ ْعتُ ُك ْم أل َّ ً
ِّ
ِّ
ِّ
يح الد َّ ِّ
ب ِّيف َس ِّفينَ ٍة
ُح ِّّدثُ ُك ْم َع ْن َم ِّس ِّ
َحديثًا َوافَ َق الَّذي ُكْن ُ
ت أَ
َّجالَ :ح َّدثَِّين أَنَّهُ َرك َ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ ٍ
ب ِّهبِّ ُم الْ َم ْو ُج َش ْهًرا ِّيف الْبَ ْح ِّرُ ،مثَّ أ َْرفَـئُوا إِّ َىل
َْحب ِّريَّة َم َع ثََالث َ
ني َر ُج ًال م ْن َخلْم َو ُج َذ َام ،فَـلَع َ
ِّ
َّم ِّ
اجلَِّز َيرَة،
الس ِّفينَ ِّة ،فَ َد َخلُوا ْ
ب َّ
س ،فَ َجلَ ُسوا ِّيف أَقْـ ُر ْ
َج ِّز َيرةٍ ِّيف الْبَ ْح ِّر َح َّىت َم ْغ ِّرب الش ْ
ِّ
ِّ
فَـلَ ِّقيـْتـهم دابَّةٌ أَهلَ ِّ
َّع ِّر ،فَـ َقالُوا:
َّع ِّر َال يَ ْد ُرو َن َما قُـبُـلُهُ م ْن ُدبُِّرهِّ م ْن َكثْـَرِّة الش َ
ب َكث ُري الش َ
َ ُْ َ ْ ُ
ِّ
ويـلَ ِّ
ت :أَيـُّ َها الْ َق ْوُم
اسةُ ،قَالُواَ :وَما ْ
ت :أ َََن ْ
اسةُ؟ ،قَالَ ْ
ك َما أَنْت؟ فَـ َقالَ ْ
َْ
اجلَ َّس َ
اجلَ َّس َ
ت لَنَا َر ُج ًال،
الر ُج ِّل ِّيف الدَّيْ ِّر ،فَِّإنَّهُ إِّ َىل َخ َِِّبُك ْم ِّابْألَ ْش َو ِّاق .قَ َ
انْطَلِّ ُقوا إِّ َىل َه َذا َّ
ال :لَ َّما َمسَّ ْ
ِّ
اعا َح َّىت َد َخ ْلنَا َّ
الديْـَر ،فَِّإ َذا فِّ ِّيه أ َْعظَ ُم
فَ ِّرقْـنَا ِّمْنـ َها أَ ْن تَ ُكو َن َشْيطَانَةً .قَ َ
ال :فَانْطَلَ ْقنَا سَر ً
ِّ ِّ
إِّنْس ٍ
ان َرأَيْـنَاهُ قَ ُّ
ني ُرْكبَـتَـْي ِّه إِّ َىل َك ْعبَـْي ِّه
ط َخ ْل ًقاَ ،وأ َ
َشدُّهُ ِّو َاثقًاَْ ،جم ُم َ
وعةٌ يَ َداهُ إِّ َىل عُنُقه َما بَْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َخِبُ ِّوين َما أَنْـتُ ْم؟ قَالُوا:
ت؟ قَ َ
ِّاب ْحلَديد .قُـ ْلنَاَ :ويْـلَ َ
ال :قَ ْد قَ َد ْرُْمت َعلَى َخ َِِّبي ،فَأ ْ
ك َما أَنْ َ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ ٍ
ِّ ِّ
َْحنن أ ََُن ِّ
ب بِّنَا
ص َادفْـنَا الْبَ ْحَر ح َ
س م َن الْ َعَرب َركْبـنَا ِّيف َسفينَة َْحب ِّريَّة ،فَ َ
ُ ٌ
ني ا ْغتَـلَ َم ،فَـلَع َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اجلَِّز َيرَة ،فَـلَقيَـْتـنَا
ك َهذه ،فَ َجلَ ْسنَا يف أَقْـ ُرهبَا فَ َد َخ ْلنَا ْ
الْ َم ْو ُج َش ْهًراُ ،مثَّ أ َْرفَأْ ََن إ َىل َج ِّز َيرت َ
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َدابَّةٌ أ َْهلَب َكثِّري الشَّع ِّر َال ي ْدرى ما قُـبـلُه ِّمن ُدب ِّرِّه ِّمن َكثْـرِّة الشَّع ِّر ،فَـ ُق ْلنَا :ويـلَ ِّ
ك َما
َْ
ُ ُ َ َُ َ ُُ ْ ُ ْ َ َ
ِّ
الر ُج ِّل ِّيف
اجلَ َّسا َسةُ ،قُـ ْلنَاَ :وَما ْ
ت :أ َََن ْ
تْ :اع ِّم ُدوا إِّ َىل َه َذا َّ
اسةُ؟ قَالَ ْ
أَنْت؟ ،فَـ َقالَ ْ
اجلَ َّس َ
الدَّي ِّر ،فَِّإنَّه إِّ َىل خ ِِّبُكم ِّابْألَ ْشو ِّاق ،فَأَقْـبـ ْلنَا إِّلَي َ ِّ
اعا َوفَ ِّز ْعنَا ِّمْنـ َهاَ ،وَملْ َأنَْم ْن أَ ْن تَ ُكو َن
ك سَر ً
َ ْ
ْ
ُ ََ ْ
َ
ِّ
ال :أ ْ ِّ
ال:
َي َشأْهنَا تَ ْستَ ْخِِّبُ؟ قَ َ
َشْيطَانَةً؛ فَـ َق َ
َخِبُ ِّوين َع ْن َخنْ ِّل بـَْي َسا َن؟ قُـ ْلنَاَ :ع ْن أ ِّّ
ِّ
ال :أَما إِّنَّه ي ِّ
ِّ
ال:
ك أَ ْن َال تـُثْ ِّمَر! قَ َ
وش ُ
أْ
َسأَلُ ُك ْم َع ْن َخنْل َها َه ْل يـُثْم ُر؟ ،قُـ ْلنَا لَهُ :نَـ َع ْم ،قَ َ َ ُ ُ
ِّ
ِّ
أ ْ ِّ
الَ :ه ْل فِّ َيها َماءٌ؟ قَالُوا:
َي َشأْ ِّهنَا تَ ْستَ ْخِِّبُ؟ قَ َ
َخِبُ ِّوين َع ْن ُحبَ ْ َرية الطََِِّّبيَّة؟ قُـ ْلنَاَ :ع ْن أ ِّّ
ِّ
ال :أَما إِّ َّن ماءها ي ِّ
ِّ ِّ
َخِِّب ِّوين َع ْن َع ْ ِّ
ني ُز َغَر؟
ب! قَ َ
وش ُ
ه َي َكث َريةُ الْ َماء! قَ َ َ َ َ َ ُ
ال :أ ْ ُ
ك أَ ْن يَ ْذ َه َ
قَالُوا :عن أ ِّ ِّ
ِّ
ني َماءٌ وَهل يـَ ْزرعُ أ َْهلُ َها ِّمبَ ِّاء الْ َع ْ ِّ
الَ :هل ِّيف الْ َع ْ ِّ
ني؟
َْ ّ
َ ْ َ
َي َشأْهنَا تَ ْستَ ْخِبُ؟ قَ َ ْ
ال :أ ْ ِّ ِّ
ِّ
يب
قُـ ْلنَا لَهُ :نـَ َع ْم؛ ِّه َي َكثِّ َريةُ الْ َم ِّاء َوأ َْهلُ َها يـَ ْزَرعُو َن ِّم ْن َمائِّ َها! قَ َ
َخِبُوين َع ْن نَ ِّّ
ِّ
ِّ
ب؟ قُـ ْلنَا:
ب ،قَ َ
ْاأل ُّميِّّ َ
ال :أَقَاتَـلَهُ الْ َعَر ُ
نيَ ،ما فَـ َع َل؟ قَالُوا :قَ ْد َخَر َج م ْن َم َّكةَ َونـََزَل يـَثْ ِّر َ
ِِّّ
َخ َِبََنه أَنَّهُ قَ ْد ظَهر َعلَى من يلِّ ِّيه ِّمن الْعر ِّ
ب َوأَطَاعُوهُ.
نـَ َع ْم .قَ َ
الَ :كْي َ
صنَ َع هب ْم؟ فَأ ْ ْ ُ
ف َ
َ ْ َ َ ََ
ََ
ِّ
ال :أ ََما إِّ َّن َذ َاك َخ ْريٌ َهلُْم أَ ْن يُ ِّطيعُوهَُ .وإِِّّّين
ك؟ قُـ ْلنَا :نـَ َع ْم .قَ َ
قَ َ
ال َهلُْم :قَ ْد َكا َن َذل َ
وج ،فَأَخرج فَأ ِّ
خمُِِّْبُكم ع ِّين :إِِّّين أ َََن الْم ِّسيح ،وإِِّّين أ ِّ
َس َري ِّيف
ك أَ ْن يـُ ْؤ َذ َن ِّيل ِّيف ْ
ُوش ُ
َ ُ َّ
ُ ْ َّ ّ
اخلُُر ِّ ْ ُ َ
ض ،فَ َال أَدع قَـريةً إَِّّال هبطْتُـها ِّيف أَربعِّني لَيـلَةً َغري م َّكةَ ،وطَيـبةَ فَـهما ُحمَّرمتَ ِّ
ْاأل َْر ِّ
ان َعلَ َّي
َ َ َْ َ َ َ
َْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ف
كِّْلتَ ُ
ك بِّيَ ِّدهِّ َّ
استَـ ْقبَـلَِّين َملَ ٌ
السْي ُ
امهَاُ .كلَّ َما أ ََرْد ُ
ت أَ ْن أ َْد ُخ َل َواح َد ًة أ َْو َواح ًدا مْنـ ُه َما ْ
صدُِّّين َعْنـ َها؛ وإِّ َّن َعلَى ُك ِّل نَـ ْق ٍ
ول
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
ب ِّمْنـ َها َم َالئِّ َك ًة َْحي ُر ُس َ
وهنَا .قَالَ ْ
ص ْلتًا يَ ُ
َ
َ
ّ
َِّّ
ِِّّ
ِّ
صَرتِِّّه ِّيف الْ ِّمْن َِِّبَ « :ه ِّذهِّ طَْيـبَةَُ ،ه ِّذهِّ طَْيـبَةَُ ،ه ِّذ ِّه
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ :وطَ َع َن مب ْخ َ
اَّلل َ
ِّ
ِّ
ك؟» فَـ َق َ
ت َح َّدثْـتُ ُك ْم َذل َ
طَْيـبَةُ (يـَ ْع ِّين الْ َمدينَةَ) ،أََال َه ْل ُكْن ُ
َّاس :نـَ َع ْم« .فَِّإنَّهُ
ال الن ُ
أَعجب ِّين ح ِّديث َمتِّي ٍم ،أَنَّه وافَق الَّ ِّذي ُكْنت أ ِّ
ِّ ِّ
ْ ََ َ ُ
ُح ّدثُ ُك ْم َعْنهَُ ،و َع ْن الْ َمدينَة َوَم َّكةَ؛ أََال إِّنَّهُ
َُ َ
ُ َ
الشأِّْم أ َْو َْحب ِّر الْيَ َم ِّن؛ َال بَ ْل ِّم ْن قِّبَ ِّل الْ َم ْش ِّرِّق َما ُه َو ِّم ْن قِّبَ ِّل الْ َم ْش ِّرِّقَ ،ما ُه َو
ِّيف َْحب ِّر َّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ت :فَح ِّفظْت ه َذا ِّمن رس ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ول
م ْن قبَ ِّل الْ َم ْش ِّرقَ ،ما ُه َوَ .وأ َْوَمأَ بيَده إ َىل الْ َم ْش ِّرق» ،قَالَ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
َِّّ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم.465».
اَّلل َ
 . 465أخرجه مسلم.
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مث يقول[ :ومما جيدر أن نذكره يف هذا الصدد ،ونذكِّر أنفسنا به ،أنه ليس
معىن انتظار هذا املصلح املنقذ املهدي أن يقف املسلمون مكتويف األيدي فيما
يعود إىل احلق من دينهم ،وما جيب عليهم من نصرته ،واجلهاد يف سبيله ،واألخذ
أبحكامه ،واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .بل املسلم أبداً مكلَّف ابلعمل مبا

أُنزل من األحكام الشرعية ،وواجب عليه السعي ملعرفتها على وجهها الصحيح

ابلطرق املوصلة إليها حقيقة ،وواجب عليه أن أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر
ما َّ
متكن من ذلك وبلغت إليه قدرته« :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
فال جيوز له التأخر عن واجباته مبجرد االنتظار للمصلح املهدي ،واملبشر
اهلادي؛ فإن هذا ال يسقط تكليفاً ،وال ِّ
يؤجل عمالً ،وال جيعل
الناس مهالً
َ
كالسوائم:466].
حنن نضيف على هذا الكالم ،أنه مل خيل زمن منذ غيبة املهدي إىل أن يظهر
عليه السالم ،من خليفة ظاهر أو ابطن .واخلليفة (الباطن) ،هو من يكون له
التصرف يف العامل ،بوجود خليفة ظاهر ،أو بعدمه ،كما هو الشأن يف زماننا .وهذه
سنة هللا ،اليت ال تبديل هلا .وما كان ينبغي للشيعة أن حيتجبوا عن هذه احلقيقة،
إبمامة املهدي عليه السالم ،الذي لن تتحقق خالفته الكاملة إال بظهوره يف العامل،
يتحر اهلداية يف األمة ،ال بد له أن يقع على مهدي من
عندما أيذن هللا .ومن ّ
املهديني ،ابعتماد املعىن اللغوي هلذه الصفة .وهذا يوافق قول املصنف ،بعدم إرجاء
العمل ابلتكاليف إىل حني ظهور املهدي عليه السالم .وما دام العمل ال خالف
عليه ،فاألمر هني إن كانت الفرق املختلفة تبغي احلق واخلري.
 . 466عقائد اإلمامية ص.70 :
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 .32عقيدهتم يف الرجعة:
يقول املصنف[ :إن الذي تذهب إليه اإلمامية -أخذاً مبا جاء عن آل
البيت عليهم السالم -أن هللا تعاىل يعيد قوماً من األموات إىل الدنيا يف صورهم
اليت كانوا عليها ،فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخر ،ويديل احملقني من املبطلني
واملظلومني منهم من الظاملني؛ وذلك عند قيام مهدي آل حممد عليه وعليهم
أفضل الصالة والسالم .وال يرجع إال من علت درجته يف اإلميان ،أو َمن بلغ
الغاية من الفساد؛ مث يصريون بعد ذلك إىل املوت ،ومن بعده إىل النشور ،وما
يستحقونه من الثواب أو العقاب؛ كما حكى هللا تعاىل يف قرآنه الكرمي متين هؤالء
عني -الذين مل يصلحوا ابالرجتاع فنالوا مقت هللا -أن خيرجوا اثلثاً لعلهم
َ
املرجتَ َ
َحيَـ ْيـتَـنَا اثْـنَـتَ ْ ِّ
يصلحون﴿ :قَالُوا َربَّـنَا أ ََمتـَّنَا اثْـنَـتَ ْ ِّ
رتفْـنَا بِّ ُذنُوبِّنَا فَـ َه ْل إِّ َىل
ني َوأ ْ
ني فَا ْع ََ
ُخ ُروج ِّم ْن َسبِّيل﴾ [غافر:467].]11 :
إن القول ابلرجعة ،قول ال أصل له؛ وهو عند الشيعة من توابع مظلومية آل
البيت عليهم السالم؛ فكأهنم أرادوا أن يُقتص هلم يف الدنيا قبل اآلخرة؛ وكأن
قصاص اآلخرة ،لِّما فيه من اشرتاك ،مل يشف غليلهم .وأما اآلية اليت يستدل هبا
املصنف ،فإهنا عامة يف الكافرين ،وليست خاصة مبن عادى أهل البيت عليهم
السالم .واملوتة األوىل هي العدم الذي كانوا فيه قبل حياهتم الدنيا .وهذا نظري قول
ِّ
َحيَا ُك ْم ُمثَّ ُميِّيتُ ُك ْم ُمثَّ ُْحييِّي ُك ْم} [البقرة:
هللا تعاىلَ { :كْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َن ِّاب ََّّلل َوُكْنـتُ ْم أ َْم َو ًاات فَأ ْ

.]28

 . 467عقائد اإلمامية ص.71-70 :
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 .33عقيدهتم يف التقية:
يقول املصنف[ :روي عن صادق آل البيت عليه السالم يف األثر
الصحيح« :التقية ديين ودين آابئي» ،و«من ال تقية له ال دين له» .وكذلك
هي ،لقد كانت شعاراً آلل البيت عليهم السالم؛ دفعاً للضرر عنهم وعن
أتباعهم ،وحقناً لدمائهم ،واستصالحاً حلال املسلمني ،ومجعاً لكلمتهم ،ولَماً

لشعثهم:468].

التقية معىن عام أصله املداراة ،وخماطبة الناس على قدر عقوهلم؛ ولعل إحلاح
تعرض أهل البيت وأشياعهم ،للبالء الشديد يف كل
الشيعة على هذا املعىن ،أيت من ّ

زمان ،ال من اختصاصهم هبذا اخللق دون سائر املسلمني .وأما من يُنكر أصل
التقية ،فإنه ال يتمكن من إنكاره لدى نفسه ،إن هو نظر إىل املعىن دون اللفظ؛ ألن
امل عىن ال خيلو منه إنسان على التحقيق ،وال جمتمع من اجملتمعات؛ إال أن يكون املرء
أُحق متهورا ،ال ُحيسن النظر يف األمور .وأما جعل التقية ،إظهارا ملا ُخيالف الباطن
على الدوام ،فهو معىن ال تقبله الشيعة ،وال يقبله غريهم؛ إال ما كان من املنظمات
السرية ،اليت ال صلة هلا ابلدين .وإن كان الشيعة قد عرفوا ابلتقية ،أكثر من غريهم،
فإن هذا ال جيعلها حمصورة فيهم كما سبق أن ذكرَن .ولعل ما ينبغي أن يُتكلم فيه،

هو املعيار الشرعي ،الذي مييّز املذموم منها ،من احملمود .هذا فحسب .وعلى هذا،
فإن أهل السنة عندما جيعلون التقية من مآخذهم على الشيعة ،فإهنم يكونون غري
منصفني.
 . 468عقائد األئمة ص.75 :
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الفكر العقدي يفرق وال جيمع
 .1بذور اخلالف وأشجاره:
إن مما جيعل أهل العقائد ،يصرون على عقائدهم ،دون أن يعتِبوا أقوال
توهم أن الصورة العقلية اليت هلم عن الدين إمجاال ،وعن
املخالفني أدن اعتبار ،هو ّ
صورة احلكم خصوصا ،كانت هي ما ينبغي أن يكون .وكل خمالفة لتلك الصورة،
تُعد منهم خمالفة للدين نفسه ،حبسب كل أهل عقيدة .وهذا األمر من األسرار اليت

تغيب عن الناس ،ليقضي هللا أمرا كان مفعوال .ولوال أن األمة اآلن تسري يف طريق
العودة إىل ما جيمعها من احلق ،ما كان اإلذن يف أن خيرج مثل هذا الكالم ،إىل
عموم الناس.
ولقد كانت بذرة اخلالف ،منذ وفاة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وعندما
ابيع الناس أاب بكر رضي هللا عنه ،وختلف علي عليه السالم مدة قبل أن يبايع.
ولسنا هنا يف معرض االعرتاض على علي عليه السالم ،وما ينبغي لنا؛ وإمنا نريد
التنبيه إىل أن هللا ،إذا أراد أن ُميضي أمرا ،حجب من يشاء عما يشاء ،وإن كانت
مكانته رفيعة عنده سبحانه؛ كما حجب موسى عليه السالم عن علم اخلضر عليه
السالمِّ ،
للحكم اليت أبداها سبحانه يف كالمه .وهذا أصل لو تفطن إليه الناسُ ،لرفع
عنهم كثري من احلرج.
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وحنن على يقني من أن عليا عليه السالم ،مل يكن يقصد تنقيصا من أيب بكر
رضي هللا عنه ،وهو خري من يعلم مكانته من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ولكن
غلب عليه الظن أن أمر اخلالفة ،لن يناله أحد ،وأهل البيت موجودون .وكان يظن
عليه السالم أن الصحابة كانوا سيدلّون على أهل البيت ،من غري توقف ،بسبب
وضوح األمر ،وعدم احلاجة فيه إىل رأ ٍي من أهل الرأي .غري أن هللا تعاىل شاء غري
ذلك ،ودل بعض اخلواص كعمر رضي هللا عنه ،على سر اخلالفة عند أيب بكر رضي
هللا عنه؛ فامتثلوا إلرادة هللا ،دون اعتبار لغريها .فكانت البذرة ،اليت سينشأ عنها كل
خالف بعد ذلك ،يف هذه املسألة .وبدأت اهلوة تتسع بني الفريقني ،إىل أن وصلت
إىل ما صرَن نعلمه مجيعا.
ومما زاد من حدة األمر ،انطالق الفريقني من أهل السنة ومن الشيعة معا ،من
مسلمات خمتلفة ،ليبنوا عليها ما سيجعل العقيدتني تكادان تتوازاين وال تلتقيان.
وصار كل فريق ،يفهم نصوص القرآن والسنة ،على ضوء ما ترسخ عنده ،من دون
اعتبار ملا ُميكن أن يكون حقا ،عند الفريق اآلخر .وهذا الفعل -ال شك -هو ما
سيُدخل الباطل على عقائد كل فريق ،حبسب قوته وضعفه لديهما معا .وعلى هذا،
فإن أخذ أتباع الفريقني اليوم ،لعقائدهم ابلتسليم ،ال ُميكن أن يصل هبم إىل احلق،

الذي هو مدلول القرآن والسنة حقيقة .وإن االستمرار على ما هي األمة عليه من
هذا االختالف ،سيكون دليال على قصوٍر علمي من اجلانبني ،ال يليق.
 .2تصدر العوام للتنظري العقدي:
إن العقيدتني السنية والشيعية ،قد نظّر هلما العوام من الفريقني؛ ألن اخلواص،
ال حيتاجون إىل إعمال للفكر ،فيما آاتهم هللا من علم؛ وإمنا غالب علومهم وهبية،
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ليس هلم منها إال التلقي .وال نعين ابلعوام من اجلانبني ،إال أهل الكالم ،أو من سار
على درهبم ،وإن كان ال ُيعد نفسه منهم .وعلى هذا ،فإن تنظري أهل السنة للتوحيد،
مل يكن إال صياغة لعقيدة العوام ،يف قالب عقلي ،غري مصادم للوحي ،حبسب
إدراكهم ،ال مبا هو احلق عليه يف نفسه .ومل يكن تنظري الشيعة ،إال كما هو تنظري
أهل السنة ،بزايدة العناية ِبل البيت عليهم السالم ،ابلقدر الذي يظنون أهنم موفون
به لعظيم قدرهم .وأما العارفون من اجلانبني ،فهم على طريق اثلث من البداية،

يسلكون فيه على الذوق ال على النظر ،ويتلقون فيه العلم ،كما تلقاه الصحابة
األُول من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،وكما تلقاه آل البيت عليهم السالم ،جيال
بعد جيل.
 .3مميزات التنظري العقدي:
إن ما مييّز التنظري يف التوحيد ،التنزيه ،حبسب عقل املنظّر ،ال كما هو يف
أصله .وهذا أمر لو تفطن إليه أهل العقائد ،ملا أخذوها ابجلزم؛ ولكن مرتبة هذه
العقول ،تعطي هذا االحنجاب .وهذا يعين أن التنزيه ،ليس على صورة واحدة؛ فقد
يكون تنزيه فريق ،ال يع ّد تنزيها عند فريق آخر .ومن هنا وقع االختالف يف هللا ،من
جهة الكالم يف األمساء والصفات .وقد أشار هللا إىل هذا االختالف العقدي ،يف
قوله تعاىل{ :ولَو َكا َن ِّمن ِّعْن ِّد َغ ِّري َِّّ
ِّ ِّ
اختِّ َالفًا َكثِّ ًريا} [النساء.]82 :
اَّلل لََو َج ُدوا فيه ْ
ْ
ْ
َْ
وهذا دليل على أن عقائد االختالف ،هي عقائد وضعية ،صاغتها العقول ،وليست

من عند هللا ،وإن جهد أصحاهبا يف إجياد سند هلا من الوحي .وهلذا السبب أيضا،
جتد أهل احلق من األولياء ،ال اختالف بينهم ،وإن ابعدت بينهم املسافات
واألزمان.
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ولقد زادت الشيعة على تنزيه أهل السنة ،بتنزيه آل البيت عليهم السالم ،عما
ال يليق من الصفات .وهم حمقون يف ذلك التنزيه ،لو أهنم أخذوه عن هللا ،ال عن
عقوهلم .نعين أن كالم األئمة نفسه ،أيخذونه بعقوهلم ،ال ابهلل ومن هللا .وهذا جيعلهم
يفهمون الكالم على مرادهم ،ال على مراد األئمة عليهم السالم .وحنن ال شك
عندَن ،أن األئمة كانوا على احلق املبني ،الذي ال يُطيق ُحله ،إال أفراد معدودون من
الناس ،من ذوي االستعدادات الرفيعة يف الكمال .ومن هنا يظهر أن أهل السنة ،ال
خالف هلم مع األئمة ،وإمنا هم على خالف مع الشيعة؛ والشيعة ،ليسوا موافقني
لألئمة على التمام؛ وإمنا هم اجتهدوا يف تنزيل كالم األئمة حبسب ما يستطيعون.
ويف النهاية ،فإن أهل السنة والشيعة معا ،يقصرون عن بلوغ مرامي أهل البيت عليهم
السالم ،وال يعلمون.
إن أهل البيت ،علومهم من علوم النبوة ،وكالمهم من كالمها .ومن يستطيع
من الناس أن جياريهم فيما اختصهم هللا به ،حىت أيخذ عنهم ،أو يرد عليهم .وهم
من علو مرتبتهم -عليهم السالم -بني صنفني من الناس ،كالمها جاهل :بني جهول
بقدرهم ،ال يُثبت هلم ما أثبته هللا ورسوله؛ وبني مغال فيهم ،من جهة الظن ،ال علما
حبقيقتهم .ولقد جاءهم البالء -عليهم السالم -من اجلهتني معا؛ فكانوا غرابء يف
الناس ،ال يهنأ هلم عيش من جهة الظاهر أبدا؛ فإما قتل وإما نفي؛ وإما تضييق
وحصار ،كما هو فيما يعرف اليوم عند السياسيني بـ"اإلقامة اجلِبية" .كل هذا ،ألن
مكانتهم ال تسعها الدنيا ،وإمنا تسعها اآلخرة ،اليت سيظهر فيها علو شأهنم،
وخصوصيتهم اليت ال تُشارك.
 .4خمالفة التنظري املتسلف ملا سبق:
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إن زعم السلفية الفرار من التنظري العقدي -الذي ذكرَنه آنفا ونسبناه ألهل
السنة وللشيعة -وأهنم ابقون على عقيدة السلف ،دون إعمال للفكر ،كما فعل
غريهم ،هو زعم ابطل ،من وجهني:
 .1ألهنم اعتمدوا طريق أهل الكالم يف إثبات العقائد ونفيها .والعِبة عندَن يف هذا
األمر ابلطريق ،ال ابلنتائج وحدها.
 .2ألهنم خمالفون لطريق السلف من األصل؛ ألن السلف مل يشتغلوا ابلعقائد ،كما
هي معلومة اليوم؛ وإمنا كان طريقهم ذوقيا ،يتلقى فيه الواحد منهم علمه عن ربه،
حبسب مقامه ،دون أن يدخل يف خصومة مع غريه ،ممن هو على علم غري علمه.
وإن كنا قد اعتِبَن سابقا ،أن املنظرين من أهل السنة ومن الشيعة جمتهدين
فيما صاغوه من عقائد ،فإن املتسلفني قد انطلقوا من التشكيك يف كل من خيالفهم؛
مع العلم أهنم ال يُدركون النصوص من القرآن والسنة ،إال مبا تعطيه عقوهلم ،ال مبا
هي يف نفسها .وعلى هذا ،فقد جعلوا إدراكهم حاكما على الوحي ،وإن كانوا
يزعمون تقدمي النقل على العقل .نعين أن التقدمي الذي يزعمون ،هو تقدمي بعقوهلم،
ال بفهم عن هللا .وقعوا يف هذا ،وهم ال يشعرون أهنم واقعون فيه.
وإن من أهم ما مييّز املتسلفة عن غريهم ،هو ضعف إدراكهم ،إن هم قورنوا
أبهل السنة ،أو ابلشيعة .نعين أهنم أضعف من اجلميع ،من جهة اإلدراك .وكل هذا
التوحيد الذي يتكلمون فيه ،ليس من التوحيد املشروع؛ وإمنا هو تشوهات عقدية،
تعكس تشوهات عقوهلم؛ وهم ال يشعرون.
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ولعل القارئ قد الحظ أننا ال نعد املتسلفة من أهل السنة ،وإن كانوا هم
يزعمون ألنفسهم ذلك ،وينفونه عن األشاعرة واملاتريدية ،فضال عن الشيعة .واحلقيقة
أن األشاعرة واملاتريدية ،هم أهل السنة دوهنم .هذا حبسب التوصيف الذي جرى به
العرف؛ وإال فإننا نرى أن العوام من املسلمني ،الذين ال دخل هلم يف العقائد العقلية،
ه م أجدر الناس بصفة "أهل السنة واجلماعة"؛ وإننا نراهم على خري كثري ،ال يبلغه
جل من عُرف من الناس بنسبة العلم .وإن كان األمر غري واضح اليوم يف الدنيا ،فإنه
سيكون جليا للعيان غدا يف اآلخرة.
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الباب الرابع
السنة يف حتصيل التوحيد
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ال إله إال هللا بني القول والعلم
 .1صيغة ال إله إال هللا:
إن الصيغة اليت جاءت هبا كلمة التوحيد ،ينبغي أن يُتوقّف عندها ،إن أريد
فهم بعض أسرارها .وإذا نظرَن إىل النفي واإلثبات اللذين مها شطرا هذه الكلمة،
فإننا ال بد أن نالحظ سبق النفي ،الذي يفيد تعقل منفي قبله وال بد؛ وإال فإن
الكالم لن يكون مفيدا .ولو تنبه الناس إىل ما نشري إليه هنا ،لعلموا أنه احلق الذي
جاء من عند هللا ،بال ريب.
ولسنا نعين ابملنفي يف كلمة التوحيد ،إال معقولية العامل ،اليت تتومهها العقول
وجودات متعددة ،حبكم العادة .وهذا يعين ،أن تعدد الشهود ،عائد إىل وجود واحد
هو مسمى هللا .وكل من يزعم غري هذا ،فإنه يكون غري مدرك ملعىن ال إله إال هللا.
وإن اعرتض معرتض ،أبن نفي األلوهية عن غري هللا ،يقتضي حبسب كالمنا ألوهية
م ّدعاة لكل مشهود من العامل؟ ..فإننا نقول :إن هذا االعرتاض صحيح؛ لكنه يؤكد
ما ذكرَنه ،وال ينفيه ،بسبب كون كل مشهود قد ّادعيت فيه األلوهية من غري شك؛
سواء أعلمنا به من جهة التفصيل ،أم مل نعلم .ومن ينظر إىل اآلهلة اليت عُبدت منذ
قدمي الزمان ،فإنه سيجد أن احلجر والشجر والكواكب واحليواَنت ،وغريها ..كلها
قد عبدت .هذا من حيث الظاهر؛ أما من حيث الباطن ،فإن كل من يعتقد الفرق
بني املشهود والوجود ،يكون معتقدا ألوهية ما يشهد ،وإن مل يعلم .واعتبارا هلذا

املعت َقد ،جاء النفي يف أول ال إله إال هللا .وأما اإلثبات الوارد بعد االستثناء ،فهو
تصحيح ملا يف األوهام ،وإعادةٌ لألمر إىل نصابه يف األذهان ،حىت يكون مطابقا ملا
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هو يف احلقيقة .وعلى هذا ،فإن "ال إله إال هللا" تكون جامعة لكل فروع التوحيد من
مجيع املراتب ،وأبي إدراك كانت .وهلذا السبب ،كانت هذه الكلمة مدخال إىل دين
احلق ،الذي هو طريق حتقيق املعرفة ابحلق.
وأما من قال إن ذكر االسم املفرد ،أكمل من ذكر "ال إله إال هللا" ،فهو لغلبة
اجلمع على نظره .وقد يكون هذا مناسبا للمريدين ،عند إرادهتم حتصيل اجلمع ،أو
يكون مناسبا للعارفني ،بعد حتصيل معرفة التفصيل؛ فيكون ذكرهم لالسم ،كذكرهم
لال إله إال هللا من حيث العلم .نعين من هذا ،أن من يذكر "هللا" ،دون أن يكون له
علم ال إله إال هللا ،يكون ذكره َنقصا .هذا من حيث افرتاض ،أن حيصل ذلك
ألحد؛ وإال فإن احلقيقة تقطع أبن ال أحد يكون له ذلك؛ إال إن كان فانيا عن
اخللق ابلكلية .وهذا الفناء  ،ال يكون معه علم .نعين من هذا ،أن من ال يعلمون من
اخللق إال احلق ،وإن كانوا أهل فناء عن اخللق ،فإهنم بتمييزهم بني املظاهر املختلفة
للحق ،يكونون من أهل علم ال إله إال هللا؛ ويكون سواهم من أهل الفناء التام ،من
غري علم البتة ،إن كان مشهودهم احلق من غري متييز ملراتبه .وما ذكرَنه هنا ،جيعل
املرء يعلم معىن قول من قال من أهل هللا أن ذكر االسم اجلامع أكمل .وعلى هذا
فإن هؤالء يكونون قد مجعوا يف االسم الذي هو بعد االستثناء ،كل ما كان قبله
منفيا .وهذا جيعل ال إله إال هللا تفصيال لالسم هللا .فهذا هو علم التوحيد ،ملن كان
توحيده شرعيا .وبقول هذه الكلمة ،يدخل الداخل إىل الدين .ويكون دخوله ،فتحا
للطريق أمامه ،كما سبق أن ذكرَن ،لعلم حقيقة ما نطق به.
 .2ليس كل من نطق الشهادة يعلمها:
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إن املطلوب من العبد للدخول يف اإلسالم ،النطق ابلشهادة ،ليكون منطوقه
موافقا للحق ،وإن كان علمه التفصيلي خمالفا قاصرا .وهذا من رُحة هللا ابلناس؛ مل
يكلّفهم سبحانه ،إال ما يف وسعهم؛ وإال لكان جل الناس يستحقون النار ،بسبب
اَّللُ} [حممد،]19 :
اعلَ ْم أَنَّهُ َال إِّلَهَ إَِّّال َّ
خمالفتهم للحق يف معلومهم .وأما قول هللا{ :فَ ْ
فهو خاص ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم وبورثته؛ لكون هذا العلم ،مما خيرج عن
إدراك العامة من املسلمني .نعين هبذا ،أن النطق ابلشهادة ،هو بداية الطريق،
وعلمها هو تفاصيل الطريق ،والنهاية هي التحقق مبا به نطق الناطق ،ولِّما له َعلِّم
العامل.
وملا كانت ال إله إال هللا واردة بني نفي وإثبات ،فإن علمها أيضا يكون بني
ّ
نفي وإثبات؛ وليس إال العلم ابإلجياب والسلب ،الذي هو أساس علم العقائد.
صله السالك من علم ابهلل ،يف أثناء
ولسنا نعين هنا العقائد الفكرية ،وإمنا نعين ما ُحي ّ
سريه .وأما التحقق ،فإنه يتعلق جبانيب الوجود والعدم .فيكون اإلثبات عائدا إىل
الوجود ،والنفي عائدا إىل العدم؛ وهذا هناية علم ال إله إال هللا ،من حيث جنسه ،ال
من حيث تفاصيله؛ ألن العلم هبذه الكلمة ال هناية له من هذه اجلهة .وعلى هذا،
فإن كل من يعلم من ال إله إال هللا ،الوجود دون العدم ،فإنه يكون على النصف من
علمها .وإن هذا اللبس ،كثريا ما يقع فيه عوام املتصوفة ،ويظنونه أعلى ما ُميكن أن
يُطال.
 .3حممد رسول هللا:
إن شهادة أن حممدا رسول هللا ،صلى هللا عليه وآله وسلم ،هي ال إله إال هللا
نفسها؛ لكن من جهة الشهود .نعين أن "ال إله إال هللا" وجودية ،و"حممد رسول
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هللا" شهودية .وهي -أي شهادة أن حممدا رسول هللاُ -معلمة بقبلة التوجه ،اليت هبا
تُنال املعرفة ،ال يت هي علم ال إله إال هللا ،املذكور سابقا .وعلى هذا ،فإن التوجه إىل
هللا ،ال يكون إال ابلتوجه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم .وهذا هو األصل
الذي نقضه ابن تيمية جلهله به .نعين أنه كما أن طاعة رسول هللا ،هي طاعة هللا
عينها ،فإن التوجه إىل رسول هللا هو التوجه إىل هللا ذاته .وهذا هو التوحيد الشرعي
الذي نؤكده دائما؛ وأما توهم أن التوجه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم،

قادح يف التوحيد ،فإنه من أثر اجلهل ابلتوحيد ،ليس غري.
ولقد كان التوجه يف زمن الصحابة ،إىل رسول هللا واضحا جليا ،وهو صلى
هللا عليه وآله وسلم بني ظهرانيهم؛ ولكن األمر اختلط على الناس ،بعد انتقال النيب
إىل الرفيق األعلى ،وظنوا أن اببه قد سد؛ إال ما كان من ابب االتصال اإلمياين
الغييب .واحلقيقة أن التوجه ابق ،كما كان؛ لكن بدل أن يكون توجها مباشرا إىل
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،فإنه صار توجها إىل ورثته من األولياء الرابنيني،
املتوجه إليه إماما من أئمة أهل البيت
الذين حيملون نوره ،ويدلون عليه .وسواء أكان ّ
عليهم السالم يف أزمنتهم ،أو كان إماما من أئمة التصوف عند أهل السنة ،فإن
املتوجه إليه ابألصالة ،هو النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
األمر سواء ،بسبب كون َّ
ال غريه .وكل من فرق بني الورثة وموروثهم ،فإنه يكون جاهال حبقيقة أمر التوجه،
الذي هو مظهر لألصل األول من أصول الدين ،والذي هو الشهادة بش ّقْيها.
ولقد سبق أن حذرَن من بعض ما ُميكن أن يكون تشويشا على الشهادة ،مما

ُميكن أن ُيع ّده أ صحابه من الدين ،أو مما هو مقرب إىل هللا ورسوله .وذلك كالذي
حيدث للشيعة مع األئمة ،أو للصوفية مع الشيوخ األموات؛ وقد ذكرَن أن التوجه
للرابنيني األحياء ،هو الذي يكون توجها إىل النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ،إبذنه؛
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ال األموات؛ ألن الرابنيني الدالني على هللا ،ال خيلو منهم زمان .واألموات ال تصح
منهم تربية ،الختالف الدار .وقد اختلطت هذه املعاين على كثري من الناس ،فضلوا
على علم.
وأما عوام أهل السنة الذين ال يتعلقون غيبا ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
كما كان العوام يف سابق العهود ،فإهنم ليسوا أكمل ممن ذكرَن من الشيعة واملتصوفة،
وال أسلم؛ بل هم أدن رتبة ،وأكثر تعرضا للفنت ،بسبب كوهنم يسريون على غري
هدى ،ويُهملون شأن تزكية أنفسهم ،وكأهنم قد فرغوا منها .وهذا األمر أكثر وضوحا
من أن نطيل الكالم فيه .والكالم هنا من وجه ،غري الذي أثبتنا هلم به األفضلية على
غريه م يف السابق؛ فال خيتلط األمر على الناظر .وهذا يعين ،أن العوام لو عملوا مبا
متليه الفطرة عليهم ،حتت نظر الرابنيني ،لكانوا على سالمة ،ال يظفر هبا أهل العقائد
العقلية من مجيع الفرق.
مث لنعد إىل حديث قد أرجأَن الكالم عنه إىل هذا املوضع من الكتاب ،وهو
ول هللاِّ ،أَ ْخِّ ِْبِّين ِّأبََّوِّل
ت َاي َر ُس َ
حديث جابر املشهور ،والذي جاء فيه قوله" :قُـ ْل ُ
ِّ
ِّ ِّ
ك
َش ْي ٍء َخلَ َقهُ هللاُ قَـْب َل ْاألَ ْشيَ ِّاء؟ قَ َ
ور نَبِّيِّّ َ
الَ « :اي َجاب ُر ،إ َّن هللاَ َخلَ َق قَـْب َل ْاألَ ْشيَاء نُ َ
ِّم ْن نُ ِّ
ورهِّ .469»...ورغم كل ما قيل يف سند احلديث عند أهل احلديث ،فإن معناه
صحيح يؤيده الكشف .ولقد اطَّ ْلعنا على كثري من االعرتاضات على املنت من قِّبل
القادحني ،فوجدَنها كلها واهية ،وال مستند هلا إال عدم التمكن يف التوحيد .وهذا
يؤكد كالمنا السابق ،من أن أهل العلم حبسب العرف ،قليال ما يتجاوزون مرتبة
اإلسالم.
469
املتوّف سنة
 .أخرجه عبد الرزاق يف مسنده (املسند مفقود) بسند مستقيم .قاله احلافظ احلجة مجال الدين حممد األشخر اليمين ّ
 991هـ يف العلم الكافل ابستدالل الناهل على أعذب املناهل لشرح هبجة احملافل وبغية األماثل (.)15 /1
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وقد عزا بعض املنتقدين -كابن تيمية -اعرتاضهم إىل كون النيب صلى هللا
عليه وآله وسلم ،خملوق من طني ال من نور ،مبا أنه من ذرية آدم عليه السالم ،الذي
ك لِّْلم َالئِّ َك ِّة إِِّّّين َخالِّ ٌق بَ َشرا ِّم ْن ِّط ٍ
ني} [ص .]71 :فكان
قال هللا عنه{ :إِّ ْذ قَ َ
ال َربُّ َ َ
ً
هذا االعرتاض أكثر االعرتاضات غباء ،وأبعدها عن العلم .وذلك لألسباب اآلتية:
 .1إن الكالم هنا ليس عن شخص حممد بن عبد هللا ،صلى هللا عليه وآله وسلم؛
وإمنا عن احلقيقة احملمدية ،اليت هي فاحتة الوجود .ومن هذا الباب ،كانت سورة
الفاحتة مدخرة عند هللا للنيب صلى هللا عليه وآله وسلم .ف َع ِّن ابْ ِّن َعبَّ ٍ
ال" :بـَْيـنَ َما
اس ،قَ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّج ِِّْب ُ ِّ ِّ ِّ
يضا ِّم ْن فَـ ْوقِّ ِّه ،فَـَرفَ َع َرأْ َسهُ،
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،مس َع نَق ً
َّيب َ
يل قَاع ٌد عْن َد الن ِّّ
الس َم ِّاء ،فُتِّ َح الْيَـ ْوَمَ ،ملْ يـُ ْفتَ ْح قَ ُّ
ك،
فَـ َق َ
ب ِّم َن َّ
ط إَِّّال الْيَـ ْوَم؛ فَـنَـَزَل ِّمْنهُ َملَ ٌ
الَ " :ه َذا َاب ٌ
ضَ ،ملْ يـَْن ِّزْل قَ ُّ
ك نـََزَل إِّ َىل األ َْر ِّ
ال " :أَبْ ِّش ْر
ط إَِّّال الْيَـ ْوَم ،فَ َسلَّ َمَ ،وقَ َ
فَـ َق َ
الَ " :ه َذا َملَ ٌ
ِّ
بِّنُوريْ ِّن أُوتِّيتَـهما َمل يـ ْؤَهتُما نَِّيب قَـْبـلَ َ ِّ ِّ ِّ
ورِّة الْبَـ َقَرةِّ .لَ ْن تَـ ْقَرأَ
يم ُس َ
َُ ْ ُ َ
َ
ك :فَاحتَةُ الْكتَاب َو َخ َوات ُ
470
ٍ
ِّ
ِّ
ِّحبَْرف مْنـ ُه َما إَِّّال أ ُْعطيتَهُ . """.فالفاحتة ،هي النور األول الذي خلقه هللا تعاىل من
نوره .وال خالف أن القرآن كالم هللا؛ والكالم صفة املتكلم؛ والصفة هي الذات
ابعتبار خمصوص.
 .2إن استبعاد كون البشر واملخلوقات مجيعا ،من النور ،هو من اجلهل؛ ألن كل ما
خلق هللا ،أصله نور حممد صلى هللا عليه وآله وسلم؛ ونوره من نور هللاِّ .
و"من" هنا
ليست للتبعيض ،كما يتوهم من يغلب عليهم احلس من أهل العربية؛ وإمنا هي
للتبعيض املعنوي .نعين أهنا جاءت لتفرق يف املرتبة بني نور احلق األصلي ،والنور
احملمدي ،فحسب؛ أي إهنا جاءت لتقييد املطلق فحسب .وإىل عموم النور يشري
 . 470أخرجه مسلم يف صحيحه.
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السماو ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ض} [النور .]35 :وال أصدق من هللا
قول هللا تعاىلَّ :
ور َّ َ َ
{اَّللُ نُ ُ
قيال ،ملن كان يريد احلق.
 . 3أما أولئك الذين تومهوا أن إثبات كون النيب صلى هللا عليه وآله وسلم (حقيقته)
أ ول خملوق ،وخلق من نور ،هو مما يقدح يف التوحيد ،فإننا نقول هلم :ما مشمتم
للتوحيد رائحة ،إذ يصدر عنكم مثل هذا! ..ألن النور احملمدي ،هو أو تقييد
(العقل) للنور املطلق ،ولوال هذا التقييد التعيُّين ،ما كان ُميكن أن تُوجد املخلوقات
كلها ،اليت هي من مرتبة اجلائزات واملمكنات .وإن كان املرء ال يفقه هذه املعاين،
فعليه ابلتسليم ألهلها؛ ألهنم ال ُخيِبون إال عما يشهدون .ومن هذه األولية النورية
اليت حملمد صلى هللا عليه وآله وسلم ،كان اقرتان امسه يف الشهادة ابسم هللا .نعين
هبذا ،أنه الواسطة الوجودية واإلمدادية ،بني احلق واخللق.
وإن الكالم يطول يف الكالم عن احلقيقة احملمدية ،وحنن ما أردَن إال اإلشارة
إىل مبادئه ،ملن كان يريد التوسع .وعلى كل حال ،فإن العلم ابحلقيقة احملمدية منوط
ابإلذن اإلهلي فيه؛ فمن أرا د نيله ،فعليه بسلوك طريق التقرب ،على املنهاج النبوي
السليم.
وعلى من يتكلم يف حديث جابر ،من جهة املنت على اخلصوص ،أن يعلم أنه
خيالف احلق؛ وأنه مبخالفته تلك ،يقطع الناس عن سبيل هللا .وهو هبذا الفعل يُكتب
َّ ِّ
احلَيَا َة ُّ
الدنْـيَا َعلَى
ين يَ ْستَ ِّحبُّو َن ْ
عند هللا من أعوان الشيطان الذين قال هللا فيهم{ :الذ َ
وهنَا ِّعوجا أُولَئِّك ِّيف ض َال ٍل بعِّ ٍ
ْاآل ِّخرِّة ويصدُّو َن عن سبِّ ِّيل َِّّ
يد} [إبراهيم.]3 :
َ
َ ََ ُ
َ َ
اَّلل َويـَْبـغُ َ َ ً
َْ َ
فليحذر املرء على نفسه ،أن يذهب هبا مذاهب التهلكة ،وهو ال يدري.
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وإىل كل من يزعم أنه عن التوحيد ينافح نقول :أليس األجدر أن تكون على
التوحيد ّأوال ؟! ..فإننا نرى من يزعمون التوحيد ،ال خِب هلم عنه؛ إال أن إبليس ينفخ

فيهم ،ويومههم أهنم أعلم من غريهم وأشد إمياَن .ووهللا ،لو جلسوا إىل رابين ،ألراهم
حقائق أنفسهم كاجلِّيف املنتنة ،وهم من ُحقهم هبا فرحون!..
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املراتب والعقائد
 .1العقائد يف مرتبة اإلسالم:
إن ما يُكلَّفه املسلم من عقائد عند دخوله يف اإلسالم ،هو ما ثبت يف القرآن
والسنة من احملكم .وأما املتشابه ،فيأخذه العبد ابلتسليم ،من غري تكلف فهم .وحىت
احملكم ،فإنه يؤخذ على قدر العلم؛ وإن كان املرء من األميني ،ومل يكن له اطالع
على تفصيل احملكم ،لسبب من األسباب ،فإنه يكفيه أن يعتقد أن هللا ربه وخالقه،
ورازقه ،ومكلِّّ َفه ،وحماسبه؛ هو والناس أمجعني .مث على العبد مع هذه العقيدة أن

ميضي إىل العمل بتكاليف اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وحج؛ ابإلضافة إىل
أعمال الِب املعلومة .وكل ما هو فوق هذا ،فهو من التعسري الذي دخل على الدين،
وليس من أصله.
وأما علماء الشريعة فإهنم غالبا ما يكونون من أهل مرتبة اإلسالم ،ال ُجياوزوهنا
يف العصور املتأخرة؛ وإن كانوا يف القرون األوىل ،يتعدوهنا إىل مرتبيت اإلميان
واإلحسان .وكل ما مر أبئمة الفقه من البالء على أيدي حكام زماهنم ،فإنه ال قِّبل
ألهل مرتبة اإلسالم به .نعين أن ذلك لو عرض لفقهاء الزمان ،جلعل بعضهم يبيع
آخرته بسهولة .فال يغرت أحد ابلكالم اجملرد ،وينسى مقام املرء ،الذي يكون هو
احلاكم احلق على أفعاله (مواقفه) .وهذا يعين ،أن الفقهاء األولني ،قد كانوا على
بعض سلوك للطريق؛ خبالف املتأخرين ،الذين مل خيطوا فيه خطوة ،فبقوا على تدين
جمرد ال يالمس قلوهبم .فكانوا هبذا الضعف منهم ،عُرضة لتالعب الشياطني من
اإلنس واجلن أمجعني .والرتقي من مرتبة اإلسالم إىل ما فوقها ،ال يُشرتط فيه حتصيل
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علم الفقه ،كما هو عند املتخصصني؛ وإمنا يُشرتط فيه توافر الصدق يف معاملة هللا،
وهنوض اهلمة إىل حتقيق القرب .وهذا قد يناله املرء وإن كان أميّا؛ بل إن جل من
يناله األميّون أو من هم يف حكمهم.

وكل ما قيل إىل اآلن ،فهو موافق ألصل الدين؛ واألمر الذي طرأ خمالفا
لألصل ،هو اشتغال أهل هذه املرتبة ابلعقائد ،ظنا منهم أهنم هبذا االشتغال،
سيرتقّون إىل أعلى منها .وقد دخل عليهم هذا الوهم لسببني:
 .1ألهنم ظنوا أن الرتقي من مرتبة اإلسالم ،يكون ابلعلم اجملرد.
 . 2ألهنم قاسوا علم العقائد على علم الفقه االستنباطي ،فاعتمدوا وسيلته نفسها،
واليت هي الفكر ،من غري إذن إهلي.
وبدل أن يرتقى الناس يف مراتب اإلميان ،احنرفوا عن الطريق مجلة .ومبا أن
احنرافهم جاء بعد حتققهم مبرتبة اإلسالم ،فإهنم مل يكفروا مبا فعلوه ،وإمنا انقطعوا عن
الرتقي فحسب .هذا ،ما مل جيرتئوا على أصل من األصول اليت ال جيوز االقرتاب منها
ابلعقل ،كما فعل ابن تيمية ومن تبعه .فإننا وإن كنا ال نك ّفره ،فإننا نراه على خطر
عظيم! ..واحلكم فيه هلل ورسوله!..

وإن هذا االنقطاع عن الرتقي ،هبذا االبتداع يف العقائد ،مل تسلم منه فرقة من
الفرق ،ال من أهل السنة وال من الشيعة .وإن كل إصرار من قبل أهل العقائد ،على
التنظري هلا ،وعلى إلزام العوام هبا ،يكون إضعافا لألمة من جهة إمياهنا ،عكس ما
يظنون.
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ومبا أن مرتبة اإلسالم ال تنفك عن شرك معفو عنه ،ما مل يستدع صاحبه
احملاسبة بسبب دخوله فيما ال يعنيه مما هو فوق طوره ،كما نراه كثريا؛ فإن أهل
العقائد املتكلمني فيها من مرتبتهم ،ال يفارقهم شركهم ،العتمادهم الِبهنة العقلية،
وإن ابلغوا فيها؛ ألن علم التوحيد ،ال يُنال من هذه الطريق ،كما سبق أن ذكرَن
مرارا؛ وهم قد أخطأوا طريقه.
ولو أن أهل العقائد ،رجعوا إىل أصل الدين ،وإىل ما كان عليه الصحابة رضي
هللا عنهم يف تلقيهم الدين عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ،لعلموا أهنم
خمالفون للسابقني ،وأهنم مبتدعون ال متّبعون .وليس االتباع املقصود هنا ،هو التقليد
املذموم ،الذي هنى هللا عنه يف مثل قوله سبحانهِّ ِّ :
يل َهلُْم تَـ َعالَ ْوا إِّ َىل َما أَنْـَزَل
َ
{وإ َذا ق َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
آاب ُؤُه ْم َال يـَ ْعلَ ُمو َن َشْيـئًا
آابءَ ََن أ ََولَ ْو َكا َن َ
اَّللُ َوإ َىل ال َّر ُسول قَالُوا َح ْسبُـنَا َما َو َج ْد ََن َعلَْيه َ
َوَال يـَ ْهتَ ُدو َن} [املائدة]104 :؛ وإمنا مقصودَن من االتباع ،اتباع الطريق الذي كان
عليه األولون ،لنيل ما َنلوا .وهذا هو الفرق بيننا وبني املتسلفة ،الذين يقولون ابتباع
السلف يف فهمهم .نعين أن املتسلفة يتبعون يف الثمار ،وحنن نقول ابالتباع يف
الطريق ،لنيل الثمار اليت َنلوا .وبني األمرين فرق جلي ،ال ُخيطئه ذو عقل.
ولو أن الرتقي يف مراتب اإلميان كان علميا جمردا ،لكنا وجدَن الصحابة
يشتغلون ابلعقائد ،على غرار ما وقع فيه املتأخرون .وهم مل يفعلوا! ..بل إهنم من
حسن فقههم يف الدين ،مل خيطر هلم أن يفعلوا .وما وقع هذا االبتداع يف األذهان،
إال بعد انقطاع االستمداد العام من نور النبوة ،والذي كان من آاثره عودة الناس إىل
عقوهلم ،يستفتوهنا يف نصوص الدين .وقد ساعد على هذا الضالل ،خِبة طائفة
منهم بقواعد النظر العقلي (املنطق والفلسفة) ،ووقوعهم على آاثر الفالسفة فيما
كان متعلقا ابإلهليات وابلطبيعيات على اخلصوص .وهكذا ،فإن العقائد املختلفة،
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تكون قد نشأت من زواج غري شرعي ،بني نصوص الوحي ،وبني حتكيم العقل .ولقد
نبه إىل وقوع مجيع الفرق يف هذه اآلفة إال واحدة ،قول النيب صلى هللا عليه وآله
ِّ ِّ
يلَ ،ح ْذ َو النـ َّْع ِّل ِّابلنـ َّْع ِّل َح َّىت إِّ ْن َكا َن
وسلم« :لَيَأْتَِّ َّ
ني َعلَى أ َُّم ِّيت َما أَتَى َعلَى بَِّين إ ْسَرائ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صنَع َذلِّ َ ِّ
ت
يل تَـ َفَّرقَ ْ
مْنـ ُه ْم َم ْن أَتَى أ َُّمهُ َع َالنيَةً ،لَ َكا َن ِّيف أ َُّم ِّيت َم ْن يَ ْ ُ
ك؛ َوإ َّن بَِّين إ ْسَرائ َ
ٍ
ِّ
ني وسبعِّ ِّ
ِّ
ني ِّملَّةًُ ،كلُّ ُه ْم ِّيف الن ِّ
َّار إَِّّال ِّملَّ ًة
ني ملَّةًَ ،وتَـ ْف َِّرت ُق أ َُّم ِّيت َعلَى ثََالث َو َسْبع َ
َعلَى ثْنـتَ ْ ِّ َ َ ْ َ
ِّ
و ِّ
َص َح ِّايب» .471فالفرقة
اَّللِّ؟ قَ َ
اح َد ًة .قَالُواَ :وَم ْن ِّه َي َاي َر ُس َ
ول َّ
الَ :ما أَ ََن َعلَْيه َوأ ْ
َ
الناجية ،هي الفرقة اليت مل تسلك طريق االبتداع يف العمل ،كما يشري احلديث يف
البداية ،ويف االعتقاد ،كما يُفهم منه يف النهاية .وإن االفرتاق يف األمة ،ال يكون من
جهة االبتداع يف العمل إال قليال؛ بسبب كون البدعة العملية تبقى فردية أو شبه
فردية ،ما مل تعضدها البدعة العقدية ،اليت هي السبب يف االفرتاق حقيقة .ومن ينظر
بعني اإلنصاف إىل واقع األمة ،فإنه سيجد ما نقول واضحا للعيان.
 .2العقائد يف مرتبة اإلميان:
إن ما يتومهه أهل العقائد من أهنا هي علم التوحيد ،أو أهنا حتقيق مرتبة اإلميان
ِّ
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تـُ ْؤِّمنُوا َولَ ِّك ْن
اليت دل عليها الشرع من قول هللا تعاىل{ :قَالَت ْاأل َْعَر ُ
َسلَ ْمنَا ولَ َّما يَ ْد ُخ ِّل ِّْ
اإلميَا ُن ِّيف قُـلُوبِّ ُك ْم} [احلجرات ،]14 :ومن قوله سبحانه:
قُولُوا أ ْ َ
{اي أَيـُّها الَّ ِّذين آمنُوا ِّآمنُوا ِّاب ََّّللِّ ورسولِِّّه والْ ِّكتَ ِّ
اب الَّ ِّذي نـََّزَل َعلَى َر ُسولِِّّه َوالْ ِّكتَا ِّب
َ َ
َ َ
ََ ُ َ
ِّ
الَّ ِّذي أَنْـَزَل م ْن قَـْب ُل} [النساء]136 :؛ ومن قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم:
اإلميَ ِّ
َخِّ ِْبِّين َع ِّن ِّ
ال :أَ ْن تـُ ْؤِّم َن ِّاب ََّّللَِّ ،وَم َالئِّ َكتِّ ِّهَ ،وُكتُبِّ ِّهَ ،وُر ُسلِّ ِّهَ ،والْيَـ ْوِّم
ان؟ قَ َ
« ..قَ َ
ال :فَأ ْ

 . 471أخرجه الرتمذي يف جامعه واحلاكم يف املستدرك ،عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه.
572

ِّ
اآلخ ِّرَ ،وتـُ ْؤِّم َن ِّابلْ َق َد ِّر َخ ِّْريهِّ َو َشِّّرهِّ472».؛ هو خالف احلق ،الذي درج عليه األولون،
وسلك عليه ِّ
اآلخرون.
ومن تعداد النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ألركان مرتبة اإلميان ،توهم أهل
العقائد أهنم بتناوهلم هلا عن طريق العقل ،والقول ابلواجب فيها واملستحيل واجلائز،
يكونون قد أعطوها حقها ،فضلوا؛ وما علموا أن األمر فيها ذوقي ،يقطع فيه
السالك الطريق ابحلال وابملقام.
وإن كان الناس يف زمن التابعني ،يتمكنون من الرتقي إىل مرتبة اإلميان من
دون شيخ ،بسبب قرهبم من زمان النبوة ،وشيوع النور بني املسلمني ،فإهنم يف األزمنة
املتأخرة ال يكادون يفعلون ذلك ،إال ابتباع شيخ من شيوخ التزكية ،اخلِباء مبقامات
اإلميان وشروطها .وبسبب قلة الشيوخ الصادقني ،وقلة الراغبني يف الرتقي من
املسلمني معا ،فإن أهل مرتبة اإلميان قد صاروا قليلني؛ وكلما مر الزمان ،يصريون
أقل ..هلذا ،فإنه يسهل أن جتد عاملا ابلدين ،يتخذه الناس إماما يف الفتوى والرأي،
بعد من أهل مرتبة اإلسالم؛ ال ُجياوزها ،إال ابلكالم .ومثل هذا ،هم من جيلبون
وهو ُ
البالء على األمة ،إبدخاهلا فيما ال يعلمون عاقبته من األمور.
وإن كل توحيد يتكلم عنه احملجوبون ،مما يدخل يف الواجب واحملال واجلائز
ضي يف طريق املعرفة ،كما هو مشروع .وكل
العقلي ،هو توحيد موهوم مانع عن املُ ّ
تغلغل يف الكالم العقلي يف ابب التوحيد ،يزيد املرء بعدا عن احلق؛ حىت ليكاد
ينتهي إىل نقض أسس الدين لديه وهو ال يشعر .والسبب هو أن املعرفة الكشفية

 . 472أخرجه مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.
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اليت هي من مرتبة اإلميان ،تكون مرتتبة على حتقق مقامات اإلميان ،كالتوكل والصِب
والشكر والرضى والتسليم.473
والتوحيد املناسب ملرتبة اإلميان ،ال ينفك عن الشرك الفرقي الذي هو مناسب
هلذه املرتبة أيضا؛ فهو توحيد نسيب ،ال توحيد ابملعىن التام .نقول هذا ،حىت ال يتوهم
الناس أن التوحيد أمر يف متناول كل أحد .وإن كان هذا يصح يف حق من قد ارتقى
إىل مرتبة اإلميان ،فما ظنك مبن بقي على مرتبة اإلسالم ،وسلك معها طريق
العقل؟! ..نعين هبذا ،أنه لن يكون متخلفا عن توحيد مرتبة اإلميان على ما فيه من
قصور فحسب؛ وإمنا سينغمس يف الشرك من حيث ال يشعر ،عند إرادته حتكيم
عقله يف املعاين اليت جاء هبا الوحي .وشتان بني من هو على الطريق ،وإن مل يبلغ
الغاية فيه ،وبني من أخطأ الطريق ،فاحنرف.
وإ ّن ُج ل ما ذكره أهل العقائد ،مما هو غري املعلوم املشرتك لدى املسلمني من

حم كم القرآن والسنة ،هو من التوحيد االصطناعي ،الذي حنتته عقوهلم ،ال من
التوحيد ابملعىن الشرعي .وإننا لنعجب ،كيف جهل الناس هذا األمر ،مع شدة
وضوحه ،وصاروا يتنافسون يف التعمق الفكري يف املسائل ،وكأن هللا قد كلّف عباده
ذلك! ..بل لقد صاروا حيتفون ،بكل من يفتح هلم أبواب التيه الفكري ،وكأن التنزيه
لديهم ،ال يتم إال إن تيقنوا من انسداد الطريق عليهم .وهذا من أعجب األمور.

 . 473انظر كتابنا "مراتب العقل والدين".
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وإن حنن نظرَن إىل خمتلف عقائد املسلمني ،فإننا سنجدها من هذه العقائد
البدعية ،اليت تُقدم الضاللة يف صورة اهلدى؛ وتقدم العمى ،يف صورة اإلبصار .ال
نسنثين من ذلك سنة وال شيعة ،وال سلفية وال متصوفة!..

وإذا كان ما يظنه املنحرفون من كالم سقيم توحيدا ،فإهنم ال شك سريفضون
الكالم يف التوحيد الذي يصدر عن أهله ممن سار على طريق السنة ،وقطع الطريق
ذوقا ،على ما شرع هللا ورسوله .وهذا هو ما جنده عند ابن تيمية ،عندما يعرتض
على الشيخ األكِب والشاذيل ومن تبعهما ...وإذا عرفنا أن أئمة الطريق (الدين
السلوكي) ،يتكلمون من مرتبة التحقيق اليت هي فوق مرتبة اإلحسان ،وعرفنا أن ابن
تيمية ومن يتبعه يتكلمون من مرتبة اإلسالم أو من أول مرتبة اإلميان ،فلك أن تعرف
الفارق الذي بني الفريقني ،وتعرف سبب إنكار األسافل على األعلَ ْني.
ولقد نسبنا ابن تيمية ومن يسري على دربه إىل مرتبة اإلسالم أو إىل أول
اإلميان ،دون أن نقر هلم حىت بكمال مرتبة اإلميان؛ ألن هناية اإلميان تعطي التسليم.
وهم إبنكارهم على من فوقهم يف التوحيد والعلم ،يدلون داللة قطعية ،على أن ال
تسليم لديهم .وهذا ،من املعايري العلمية اليت ال تتخلف ،إن أحسن املرء استعماهلا،
يف معرفة الرجال.
 .3العقائد يف مرتبة اإلحسان:
إن العبد إذا ترقى إىل مرتبة اإلحسان ،فإنه يدخل يف مرحلة حتقيق املراقبة
والعيان .وإذا كانت مرتبة اإلميان السابقة ،تعتمد خصوصا على توحيد األفعال يف
هنايتها  ،فإن هذه املرتبة موصلة إىل توحيد الصفات ،الذي ال يعلمه أهل الكالم،
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مهما فعلوا .وذلك ألن املشاهدة تعطي من العلوم يف حملة ،ما ال تصل إليه العقول
اخلََُِب
س ْ
يف دهور .ويف هذا املعىن جاء قول النيب صلى هللا عليه وآله وسلم« :لَْي َ
َكالْ ُم َعايـَنَ ِّة .474».وإن هناية اإلحسان ،تبلغ ابملرء هناية التوحيد مبراتبه الثالث :توحيد
األفعال ،وتوحيد الصفات وتوحيد الذات .وليس اإلحسان هناية هذا األمر ،وإمنا هو
هناية الطريق .ويُفتح للويل بعد مرتبة اإلحسان ،مراتب التحقق ،اليت سكت عنها
الشارع؛ لكوهنا فوق طور العقل ،ولو من جهة الذكر والتعريف؛ فكيف ستُدرك بعد
هذا ،لعقول ضلت عن الطريق ،واتبعت سبل الشيطان؟!..

إن مرتبة التحقيق ،ال يدخلها إال نيب أو وارث ،وال قدم لغري هذين الصنفني
فيها .وهي املشار إليها عند أهل هللا ،ابلسلوك الثاين .وإن كان الناس جيهلون
السلوك األول ،فما ظنك ابلثاين؟!..
كل هذا ،يدل على أن العقائد ،كما هي عند أهل الكالم ،ليست إال مظهرا
لالحنراف والضالل ،وإن كانت العامة تراها من العلم ،بسبب غموض طريقها عن
إدراكهم .ولو علموا أن احلقيقة أبسط مما يظنون ،وأن الطريق إليها أيسر مما يتومهون،
لتعجبوا كيف يستبدل الناس الذي هو أدن ابلذي هو خري؛ ولعلموا أن املرء ال ينال
إال جزاء ما عمل .ويعلمون بعد ذلك ،أن ال أفضل من السنّة احلق ،اليت يتبع فيها
املؤمن التوجيه النبوي ،من غري أن يدخل فيه بفكره؛ ومن هذا التوجيه ،لزوم اتباع
خِباء السلوك ،الذين يسريون ابلناس ابملدد النبوي ،ويرقّوهنم يف مراتب الدين ،على
شروطها على احلقيقة ،ال على الوهم.

 . 474أخرجه أُحد عن ابن عباس رضي هللا عنه.
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وإننا ابلداللة على رفعة أهل التحقيق من املسلمني ،ال ندل على النظر يف
نقره
كالمهم بعقول حمجوبة ،وقلوب معلولة؛ بل إننا ننهى عن ذلك أشد النهي ،وال ّ

إال ملن استوّف الشروط .وكل من توهم أنه بعقله وحده ،قادر على فهم كالمهم،
عرض نفسه ألشد الفتنة ،وهو ال يعلم .فإنه إن ص ّدق
وإدراك أبعاده ،فإنه يكون قد ّ
كالمهم وأخذه ابلتسليم ،جهل مناطه وكيفية العمل به؛ وإن هو ك ّذب ،يكون قد
ك ّذب ابحلق ،فينا له ما ينال املكذبني .وإن الثقة اليت يوليها الناس لعقوهلم ،ال أساس
هلا؛ وإمنا هم قد اطمأنوا فيها إال نور العقل الذي هو كنور الشمعة؛ تضيء إن كانت
يف غرفة مغلقة ،وال تصمد إن خرج هبا صاحبها إىل اخلارج يف الليل البهيم ،وبوجود
الرايح العاصفة.
وإن كنت قد فهمت عنا ،فإنك ستعلم أن الغرفة املغلقة ،ليست إال العقائد
التقليدية ،ذات املنطق املشرتك؛ وأن اخلارج هو جمال املعرفة املطلقة؛ وسواد الليل،
ويقوضها.
هو احلق اجملهول؛ والرايح ،هي ما خيالف العقائد التقليدية ،مما يهدها ّ

ومن مل جيرب احلرية اليت تدخل على العقول ،إن هي ختطت أطوارها ،فإنه لن يعلم
ما نتكلم فيه.
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الفرق بني العقائد الفكرية والعقائد الكشفية
 .1العقائد الدينية كشفية يف أصلها:
إن الناس منذ انفصلوا -ولو جزئيا -عن املدد النبوي ،ومنذ ظهر فيهم تناول
العقائد ابلعقل (الكالم) ،ظنا منهم أن ال طريق إىل العلم ابهلل وحبقائق الدين إال من
وتعرضا .وهذا الفعل منهم،
جهة العقل ،فإهنم قد أدبروا عن طريق الكشف تصديقا ّ
أدخلهم يف األيديولوجيا الدينية شيئا فشيئا ،حىت كاد الدين األصلي يغيب معها ،يف
األزمنة املتأخرة.
ولقد بلغ هذا األمر أوجه يف زماننا ،إىل احلد الذي أُعطي الفالسفة واملفكرون
معه حق النظر يف مسائل الدين ،وكأهنا مما خيضع للعقل من أصلها .ويف هذا خروج
عن أصول العقل والدين معا؛ بسبب كون الدين مؤسسا على الوحي ،الذي هو من
خارج دائرة العقل يف مبدئه ،وإن كان ُخياطبه؛ وبسبب كون العقل ،ال يتمكن من
النظر يف الدين ،ولو كان ُمنطلقه من نصوصه؛ ألن جمال التفكر يف الدين حمصور يف
الفقه التشريعي ،حبسب الضرورة ،وال مدخل له فيما يتعلق مبعرفة هللا ،أو مبعرفة النبوة
واملعاد.
وهذا اخللط بني العقلي والديين ،هو ما أنتج األيديولوجيا ،اليت كادت تقضي
على الدين ،كما سبق أن ذكرَن .وإن أقبح ما أاته العقل ،هو نظره إىل خالقه ،كما
ينظر إىل شيء من األشياء ،يريد أن يتفحصه ،ويعرفه؛ بل وحييط به .وعقل كهذا،
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هو أقرب عندَن إىل احلمق منه إىل العقل؛ جلهله أببسط قواعد النظر .ونعين هنا ،أن
العقل كان ينبغي له أن مييّز بني خالقه ،وبني املخلوقات اليت هي من جنسه .ونعين

أيضا ،أن العقل الذي ال يفرق بني مرتبيت اخلالق واملخلوق ،ال يؤمتن على النظر يف
نرد على العقول الكافرة ،اليت
أي شيء؛ ألن اعتبار املراتب من األصول .ولسنا هنا ّ
ال تعلم وجودا إال وجودها ،وال مرجعا معرفيا إال ذاهتا؛ فهذا ليس غرضنا ،لكون
جمال اإلدراك خيتلف بيننا وبينهم من األصل؛ ولكننا نتوجه ابخلطاب إىل العقول
املؤمنة ،اليت اختلط عليها األمر ،فصارت تعمل يف جمال الدين ،مبنطق الكافرين.
وهذا تناقض جلي لديها ،متعلّق أبصل اإلميان ،إن مل تكن تعلم.
أما املعرفة ابهلل الدينية ،فهي كشفية يف األصل؛ ونقصد هبذا ،أهنا مل يكن تُنال
ابلعقل ،وإن كان العقل قابال هلا .وهذا من أعوص ما استشكل على العقول يف
األزمنة املتأخرة .والسبب يف هذا االستشكال ،هو توهم أن كل ما يُدركه العقل
ويعقله ،ال بد أن يكون ذلك اإلدراك والتعقل من نفسه ،ال من غريه .وهذا هو
الفرق بني العقل املؤمن والعقل الكافر على التحقيق ،لو تنبه الناس .نعين أن الكافر،
عند إدراكه لألمور ،ال يُدركها إال من طريق عقله ،فيتوهم أن العقل ُمنتج للمعرفة من
لكن املؤمن ،ال ينبغي أن يقع يف هذا ،وإال انتقض عليه إميانه! ..ومما زاد يف
نفسه؛ ّ
االستشكال ،اشرتاك عقل املؤمن مع عقل الكافر ،يف جمال احلواس واالستنباط
الفكري؛ فظن من ال علم له ،أن املعرفة العقلية واحدة لدى الصنفني؛ وظن املؤمن
اجلاهل ،أن املعرفة الدينية معرفة عقلية من أصلها؛ وال فرق بينها وبني معرفة
الفالسفة ،إال كون املؤمن فيها ،على إميان أبن الكتاب املنزل وحي من عند هللا.

فهو أيخذ الوحي موضوعا للنظر ،أكثر منه مصدرا للمعرفة .وبني األمرين فرق،
سيرتك أثرا ابلغا فيما أُنتج من فكر ديين على مر قرون.
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وأما الكشف ،فهو تعريف (تعليم) من هللا لعبده ،من عنده سبحانه .وهو فرع
عن وحي األنبياء عليهم السالم .وهذا يعين أن املؤمنني ،على قدم األنبياء يف حتصيل
العلم .وقد يكون الكشف يف املنام أو يف اليقظة؛ وال فرق بني األمرين ،بسبب
اإلحاطة اإلهلية ابلعوامل .وهذا أمر يتعذر على العقل الكافر الواقع حتت اهليمنة التامة
للحس ،أن يُدركه .بل إن العقول املؤمنة اليت وقعت هي أيضا حتت أتثري العقول
الكافرة ،صارت هي أيضا تشك فيه ،إن مل تكن حتيله.
وأما الفرق بني العقل املؤمن وبني العقل الكافر ،حىت يكون األول أهال لنيل
الكشف ،والثاين ممنوعا منه ،فهو أمران أساسان:
 .1اإلذن الذي يكون للمؤمن بسبب إميانه ،وال يكون للكافر بسبب كفره .وهو
اإلنْ ِّ ِّ
اجلِّ ِّّن و ِّْ
استَطَ ْعتُ ْم أَ ْن تَـْنـ ُف ُذوا ِّم ْن أَقْطَ ِّ
ار
س إِّن ْ
املشار إليه يف قوله تعاىلَ :
{اي َم ْع َشَر ْ َ
السماو ِّ
ض فَانْـ ُف ُذوا َال تَـْنـ ُف ُذو َن إَِّّال بِّس ْلطَ ٍ
ات َو ْاأل َْر ِّ
ان} [الرُحن .]33 :فالسلطان،
َّ َ َ
ُ
هو اإلذن من هللا ابالرتقاء يف السماوات ،الذي هو املسمى عروجا يف الشرع .وورود
ذكر األرض يف اآلية ،يشري إىل املعرفة السفلية ،اليت إن حتققت أدت إىل معرفة احلق
هي أيضا؛ لكون املعرفة دائرية ،ال خيتلف فيها العلو والسفل إال من جهة الذوق.

 .2إن العقل املؤمن ،حيصل له ابإلميان والعمل الصاحل وفق الشرع ،انفساح ال يكون
للعقل الكافر .وهذا االنفساح يكون ابلنور اإلهلي ،الذي يصري العقل املؤمن به،
يبصر ما مل يكن يبصر .وكلما اتسعت دائرة هذا النور ،يكون كشف العقل أقوى.
وما ينبغي أن نعلمه هنا ،هو أن العقل ال يبصر املعلومات من ذاته ،مع هذا النور؛
وإمنا يبصرها إبذن ٍ
اثن خاص من هللا .وهلذا السبب ،تغيب بعض املعلومات ،عن
عقول هي أرقى من غريها يف النور ،حلكمة يعلمها هللا .واخلالصة أن العقل سواء
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أكان مؤمنا ذا نور ،أم كان غري ذلك ،فإنه ال ينال العلم اخلاص (الذي خيرج عن
حكم العقل يف العادة) ،إال إبذن عام وخاص .اإلذن العام يدخل به جمال األخذ
عن هللا عموما ،واإلذن اخلاص ينال به علما ما على التعيني.
وعقائد الصحابة اليت هي فرع عن معرفتهم ابهلل ،كانت من صنف الكشف
الذي ذكرَنه .وكذلك ،كان التابعون من القرن األول؛ مث صار األمر يف تناقص ،مع
مرور الزمان ،بسبب قلة النور ،الذي ال يُستمد إال من النيب صلى هللا عليه وآله
وسلم .وهذا االستمداد ال يكون ،واملرء على تديّن اترخيي ،يتوهم أن بينه وبني النيب
صلى هللا عليه وآله وسلم َخسة عشر قرَن من الزمان .هذا ال يكون! ..وهذا جهل
كبري حبقيقة الدين ،وحبقيقة النبوة احملمدية على اخلصوص .لذلك فإن أول ما ينبغي
تصحيحه ،حىت يتحقق االستمداد ،هو متييز حقيقة الدين والنبوة ،عن غريمها من
جماالت املعرفة الكسبية ،كالفلسفة والعلوم التجريبية ،وروادمها الذين مضوا،
خيوهلم ولوج
واملعاصرين .فإن هذا التصحيح ،يُعيد الناس إىل التدين األصلي ،الذي ّ

جمال الكشف إبذن هللا.

وعلى هذا ،فإن كل العقائد الفكرية اليت يعرفها املسلمون ،وعلى رأسها عقائد
أهل السنة وعقائد الشيعة ،هي عقائد مستنبطة ،قد تصيب وقد ختطئ .وحىت إن
هي أصابت ،فإن ما يناله العقل من نفسه فيها ،ال يساوي أبدا ما أيخذه عن ربه،
وإن احتدت العبارة أحياَن يف التعبري عن معىن خمصوص على التعيني .وهذا مما خيتلط
على العقول اليت ال خِبة هلا بسلوك طريق القرب ،وتتوهم أنه أحدي من جهة
املعرفة .وهو غلط كبري ،له أثره على كل معرفة الشخص العارف.
 .2الفرق بني العقائد الكشفية والعقائد الفكرية:
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على ضوء ما قيل سابقا ،فإنه سيتضح أمر أساس يف التمييز بني العقائد
الفكرية ،وبني العقائد الكشفية ،من حيث صنفامها ،ومن حيث نتيجتامها .وسنذكر
هنا أهم الفروق ،ليتبيّنها القارئ من نفسه ،ومن غريه بعد ذلك:
 .1إن العقائد الفكرية تُل ّقن ،وتكون مجاعية؛ والعقائد الكشفية فردية ،ال تلقني

فيها؛ إال فيما ندر .ويكون ذلك التلقني إن ُوجد من إمام رابين ،ملريد من أهل
االستشراف .غري هذا ،ال يصح.

 . 2وكون العقائد يف أصلها فردية ،جيعل األمة كلها على عقيدة واحدة من حيث
األصول ،وجيعل أفرادها على تفاوت كبري بني العوام واخلواص وخواص اخلواص،
واألئمة األفراد .نعين هبذا ،أن اجلماعات العقدية ،كما هم أهل السنة والشيعة
وغريهم ،ال تكون إال مع العقائد الفكرية ،اليت جتعل شخصية املؤمن منطية ،ختضع
ملواصفات قالب عقدي دون غريه .وهذا نفسه ،هو السجن العقلي ،الذي يكون فيه
أهل العقائد ،كما هي معلومة اليوم .وال خيفى ما للعقائد الكشفية من أثر على
وحدة األمة ،كما هي مأمور هبا شرعا .ولو نظر املسلمون إىل نتائج عقائدهم على
وحدة أمتهم ،لعلموا أهنم خمطئون للطريق حتما؛ ولكنهم بدل أن يعيدوا النظر يف
أمورهم ،يعودون إىل العصبية حيتمون هبا ،من تنبيهات عقوهلم ،إن هي تنبهت.
 .3إن الع قائد الفكرية ،عقائد مكتملة الصياغة عند أصحاهبا؛ فهي تشبه املعرفة
النهائية عندهم ،وإن مل يكونوا يُعلنون عن ذلك .لذلك مسيناها سجنا ،لكون
أصحاهبا ال يتطلعون إىل اخلروج عنها ،إىل ما يتعداها .واعتقاد احلق فيها دون
غريها ،هو من نتائج ضعف العقل؛ لكون املعرفة ال غاية هلا تُدرك ،من جهة؛
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ولكون اعتقاد اإلحاطة لدى العقل ،غلطا كبريا .والسبب يف كون العقائد الفكرية
على هذه الشاكلة ،هو أن صائغيها من ضعفاء العقول احملجوبني .ولقد سبق أن
ذكرَن يف غري هذا املوضع ،أن األئمة يف العقائد ،مل يكونوا جياوزون مرتبة اإلسالم من
حيث اإلدراك إال َندرا .أما العقائد الكشفية ،فإهنا تُبىن شيئا فشيئا ،مع حتقق
السلوك الفردي واستمراره .وكل امرئ وما قُسم له من حظ يف األزل .يقول هللا تعاىل
ِّ
اجر ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ
اَّلل َِّجي ْد ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض ُمَرا َغ ًما
َ
{وَم ْن يـُ َه ْ
يف هذا املعىن من ابب اإلشارةَ :
ِّ ِّ ِّ ِّ
اجرا إِّ َىل َِّّ
ِِّّ
ِّ
ت فَـ َق ْد َوقَ َع
اَّلل َوَر ُسوله ُمثَّ يُ ْد ِّرْكهُ الْ َم ْو ُ
َكث ًريا َو َس َعةً َوَم ْن َخيُْر ْج م ْن بـَْيته ُم َه ً
أَجره علَى َِّّ
اَّلل َغ ُف ِّ
يما} [النساء .]100 :فالسلوك هو روح اهلجرة
ْ ُُ َ
ورا َرح ً
اَّلل َوَكا َن َُّ ً
هاجره ،ومنهم من ميوت يف
ومعناها؛ ومن املهاجرين من يكتب هللا له الوصول إىل ُم َ
الطريق .وألن ميوت املرء يف الطريق ،خري من أن ال خيرج من بيت عادته وغفلته!..
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عودة األمة إىل النسبة اإلسالمية
 .1نتائج العقائد الفكرية:
إن العقائد الفكرية ،مع شيوعها بني الناس ،واعتقادها وكأهنا شريعة عقلية يف
مقابل الشريعة الظاهرة ،قد أدت إىل عواقب وخيمة ،نذكر منها ما يلي:
 . 1كانت هذه العقائد السبب املباشر يف متزيق األمة إىل فرق متناحرة ،تتسامل حينا،
وتتقاتل آخر.
 .2أغلقت هذه العقائد ابب السلوك يف وجه أصحاهبا ،وهذا أمر أصاب الدين يف
الصميم ،لكون السلوك هو ذوق الطريق إىل هللا؛ والدين إذا مل يكن طريقا إىل هللا،
فقد حقيقته .وبدل السلوك الذوقي ،صار الناس (القادر منهم) يسلك طريقا عقليا،
يشبه طريق الفالسفة؛ فنتجت األيديولوجيا اإلسالمية ،اليت تضخمت ،واختلطت
بعد فرتة ابلرأي السياسي ،فتفاقمت تبعاهتا على األمة.
 . 3سهلت هذه العقائد دخول اهلوى على تدين الناس ،بسبب االنتصار للفرقة،
ونسبة احلق التام إليها؛ يف حني أن عقائد املخالفني يُنظر إليها وكأهنا ابطل كلها.
وهذا خمالف للعقل نفسه ،وخمالف للواقع .وإن املنتسبني للعقائد الفكرية هبذا الفعل،
خيرجون عن الفكر السليم ،إىل الفكر الشيطاين الذي يسلك طريق التدليس واالفرتاء
على املخالفني ،من أجل إبقاء التابعني (األتباع) حتت اهليمنة والتوجيه .وهذا أمر
خمالف لروح الشريعة اإلسالمية ،اليت جاءت لتحرر اإلنسان من اعتداء أخيه
اإلنسان ،على حقه يف معرفة احلقيقة ،وحرية الرأي واالختيار .وإن دينا هو احلق ،أو
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عقيدة يُظن أهنا هي احلق ،ال ختشى أن توضع يف مواجهة املخالف ابلوسائل
املشروعة من حجة راجحة أو برهان ساطع.
 . 4جعلت هذه العقائد األمة يف غالبيتها ،تتنكر ألئمتها األحقاق ،الذين سلكوا
الطريق كما سلكه الصحابة ،وظهرت عليهم لوائح القرب ،وانكشفت هلم أستار
الغيب .فصارت هبذا الفعل ،كمن يعادي نفسه ،ويُعني عدوه على نفسه .وما زلنا
نرى أثر هذا االحنراف يف جمتمعاتنا هدما للدين ،وإن أُبقي على بعض صورته .كل
هذا ،ألن العوام من العلماء ،صاروا يظنون أن إبمكاهنم احلكم على علوم َمن فوقهم
من الناس يف املرتبة .وهذا إخالل بشروط العلم ،قبل أي شيء آخر.
ولو نظرَن إىل واقع األمة اليوم ،لوجدَن ِّ
الفرق يكفر بعضها بعضا ،وكأهنا ال
تنتسب كلها إىل الدين نفسه .ووجدَن اجلاهل يبغي تعليم العامل جهاالته؛ وكأن
األمور انعكست؛ بل هي انعكست حقيقة ،كما هو شأن آخر الزمان ،ابألوصاف
اليت وردت تفصيلية ،يف األحاديث النبوية.
واملستغرب ،هو أن ال أحد يتكلم عن فنت آخر الزمان ،كما ورد الكالم عنها
يصور الدين يف الصورة اليت
يف األحاديث؛ وإمنا صار كل واحد من أئمة الفتنة ّ
تُرضي عنه أسياده إما داخليا ،وإما خارجيا .وصار الدين يُق ّدم حبسب الطلب :فهل
تريد دينا منفتحا على كل حق وابطل؟ ..أم تريد دينا خيدم سياسة خمصوصة؟ ..أم
دينا خيدم طائفة لوحدها؟ ..ال شك أن كل هذا ،يدل على اضطراب كبري لدى
تسهل معرفته أبدن مالحظة؛ لكن يصعب كثريا ،التصدي له مبا يناسب من
اجلميعُ ،

عالجات.
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تقر بذلك؛
ما زالت األمة تعيش أزمة حادة يف التدين ،رغم أهنا ال تريد أن ّ
ألهنا يف عمومها تريد دينا على هواها ،ال كما صاغه هللا ورسوله .إن عدم مواجهة
النفس حبقيقة األمر ،سيطيل األزمة من غري شك؛ ومواجهة النفس أمر ال يطيقه كل
أحد.
 .2ضرورة الرتبية:
إن من أكِب املغال طات ،اليت تسببت يف انقطاع الناس عن املدد النبوي،
وجعلتهم يقعون فرائس يف أيدي الشياطني ،تتقاذفهم مينة ويسرة ،اعتقادهم أن
التدين أمر فردي ،يقوم فيه املرء أبداء ما يستطيع من واجبات ،فيصل إىل ما وصل
إليه األولون من مثار ابهرة .وال شك أن هذا الظن سرعان ما يتبخر ،أمام حتدايت
الواقع من حيث الظاهر وما يتعلق بتحكيم الشريعة؛ ومن حيث الباطن ،وما يرجع
إىل األمراض القلبية (النفسية) ،اليت سرعان ما يستسلم هلا جل الناس.
ٍ
صل به املرء شيئا مما يُراد
إن هذا التصور للتدين ،ابد قصوره؛ وال ُميكن أن ُحي ّ
من غاايت .هذا إن كان املرء يبغي غاية من تدينه ،غري تلك اليت أعمت القلوب
واألبصار ،واليت هي النجاة من عذاب النار ،ابحلد األدن مما هو مطالب به املرء من
التكاليف .وهذا ال ُميكن أن يكون تدينا ابملعىن الصحيح ،وإمنا هو استجابة لئيمة
مرجح الوقوع .وهبذا املنطق ،يسهل كثريا أن يسلك املرء درب النفاق؛
لتهديد ّ
ويسهل أن يظهر ألئمة فرقته (جمتمعه) االنقياد الكاذب ،حىت يتجنب َنرا معجلة يف
نظره ،قبل َنر اآلخرة ،هي َنر رفض جمتمعه له.
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إن هذا اجلنب املعريف ،ال ُميكن أن يكون دينا؛ وال ُميكن أن يُنتج أَنسا
أسوايء؛ وإمنا سيكثِّّر من أولئك الذين ال خيتلفون كثريا عن قطعان املاشية ،اليت ال
رأي هلا وال رؤية.

إن أمثال هؤالء إن تكلموا عن عقيدة ،أو انتصروا هلا ،فإمنا يفعلون ذلك
إرضاء للعقل اجلمعي الذي حيكمهم ،ال عن رأي يف الدين؛ وإن كنا نرى أن الدين
ال يكون ابلرأي .ولكن نقول هذا ،حىت نُ ّبني أن هؤالء القطعان ،هم أحط من أن
يلحقوا أبدن مراتب البشر؛ فكيف يُنسبون إىل عقيدة من العقائد الدينية ،اليت ينبغي
أن يكون التالقي عليها ،عن رغبة يف نيل رضى هللا؟!..
إن الرتبية اليت نتكلم عنها ،ليست الرتبية كما هي مفهومة لدى العموم ،وإمنا
هي الرتبية ابملعىن الشرعي األصلي ،الذي كان عليه الصحابة مع النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم .إهنا الرتبية اليت يقوم عليها الرابنيون من ذوي املدد ،ال الرتبية اليت تعيد
إنتاج األمراض القلبية ،وتزيد عليها .لقد رأينا الفقهاء وأصحاب العقائد حياربون هذه
الرتبية أشد مما حياربون الباطل ،من غري سبب معتِب؛ إال ما يكون من أهواء ووالءات
مناطاهتا خارج الدين .فهل هذا هو الفقه؟!..
أما الرتبية الصوفية ،فإن منها ما ال خيتلف كثريا عن تربية الفقهاء واملتكلمني،
خصوصا إن كان شيوخها من أولئك .وإننا نعجب كثريا عندما نرى شيخ تربية
يشرتط على مريديه االلتزام بعقيدة خمصوصة ،من العقائد الكالمية ،ونتساءل :كيف
سيسري من تشرتط عليه ،أن يقيّد نفسه عند خط االنطالق؟! ..وكيف يغيب هذا،
يوضح؟! ..لذلك فإننا نرى أن العودة إىل
عن هؤالء الشيوخ ،وهو أوضح من أن ّ
املنهاج النبوي يف الرتبية ،هي املخرج من هذه الدوامة اليت أطلنا فيها املكث.
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 .3الرتبية ختلص من االحنرافات:
إن الرتبية السليمة ،ال تعيد إنتاج الفرقة والطائفة؛ وإمنا تذيبهما يف األمة ،حىت
ال يعود املرء يرى سواها؛ كما كان األولون ،ال يفرقون إال بني الكفر واإلميان .ولو
نظرَن إىل الفرق اليوم كيف تعادي سواها من املسلمني ،أبشد مما تعادي الشياطني،
فإننا سنعلم حتما أهنا على طريق خمالف للصراط املستقيم .وكل من يبقى مصرا بعد
هذا ،على ما هو عليه ،فإنه يكون راغبا عن حقيق الدين .وعليه أن ال يغش نفسه
بتلفيقات يُلقَّنها ،وأن يكون من الشجاعة حبيث يعرف أنه من أعداء املسلمني.
عندما ننظر إىل "أهل السنة" على اختالف يف املسمى بني أهل التسمية
أنفسهم ،ونرى كيف يُكفرون الشيعة من أجل رأي سياسي مضى زمنه ،فإننا نعجب
من هذا الضالل املبني .وعندما نرى "أهل السنة" حيتكرون احلق ،وهم على سوء ،ال
خيتلف عليه اثنان ،فإننا نعجب هلذا العمى ،الذي ما عاد أصحابه مييزون
الواضحات ،فضال عن املتشاهبات .وأي سنة هذه اليت تُزعم ،وهي تعمل على شق
األمة وتشتيت مشلها عن سبق إصرار؟..
ويف املقابل ،عندما ننظر إىل الشيعة ،وهم يرون أن كل "سين" هو يف حكم
من قتل احلسني عليه السالم ،ينبغي أن يُثأر منه ،فإننا نعجب هلذا النظر األحول؛

الذي يرى األمور يف غري حملها األصلي .ومىت كان األئمة من أهل البيت عليهم
السالم ،يعملون على تفرقة األمة ،وإضعاف شأهنا؟! ..بل إهنم عليهم السالم ما
صِبوا على شديد البالء ،إال حفاظا عليها ،وعلى الدين! ..فأين هؤالء ،ممن يزعم
أنه من أتباعهم؟!..
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إن الفريقني على ابطل ال ُميكن السكوت عليه! ..إن السنة احلق ،هي
التأسي ابلنيب صلى هللا عليه وآله وسلم حقيقة ال زعما .وهذا ،ال ميكن إال أن يكون
األئمة من أهل البيت عليهم السالم سابقني فيه .ومن ال أيمت هبم ،فإنه يكون على
ط ريق غري الطريق األصلي .لكن مع هذا ،فإن لكل زمان رجاال ،يبعثهم هللا للقيام
ابحلق يف هذه األمة املشرفة؛ وإن جمافاهتم وعدم اعتبار احلق الذي معهم ،ال ُميكن
أن ينسجما مع دعوى حمبة األئمة السابقني! ..فهل يكون هلل رجال يف األزمنة
األوىل ممن أهلهم لإلمامة ،وال يكون يف املتأخرين؟! ..هذا ال يكون ،إن كان الرب
هو الرب ،والرسول هو الرسول ،والدين هو الدين! ..وقد قال النيب صلى هللا عليه
وآله وسلم« :مثَل أ َُّم ِّيت مثَل الْمطَ ِّر َال ي ْدرى أ ََّولُه خري أَم ِّ
آخ ُرهُ».475
ُ َ ُ َ ٌْ ْ
َ ُ َ
َ ُ
حنن نعلم أن الوحدة اإلسالمية ،ال تتحقق إال إذا ختلصنا من هذه العقائد
املانعة؛ ونعلم أن التخلص من هذه العقائد املتوارثة ،ال يكون إال ابلرتبية على املنهاج
النبوي؛ ونعلم أن هذه الرتبية لن تكون ،إال إذا عادت األمة إىل الرابنيني من
أصحاب املدد ،وتركت الفقهاء القاصرين ،واملتكلمني اجلامدين .إن هذا األمر ليس
هينا ،وال نرى أنه يسهل على الناس قبوله اليوم؛ ولكننا على يقني أنه هو ما سيكون
عليه املهدي عليه السالم ،عند قيام خالفة آخر الزمان ،على هدى من رب العاملني.
فمن شاء أن يكون مع املهدي منذ اآلن ،فليغري اجتاهه إىل ما ندل عليه ،فيُكتب
من جنوده وأعوانه ،وإن مل يلحقه زمانه .وأما االستمرار على ما حنن عليه ،فإنه لن
{وَم ْن يـَتَـ َوَّهلُْم
يسر إال أعداء األمة؛ وال يُكتب أصحابه إال معهم .يقول هللا تعاىلَ :
ِّ
ِّ ِّ
ني} [املائدة.]51 :
ِّمْن ُك ْم فَِّإنَّهُ ِّمْنـ ُه ْم إِّ َّن َّ
اَّللَ َال يـَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
 . 475أخرجه الرتمذي عن أنس رضي هللا عنه.
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ال بد لألمة اإلسالمية أن تعود إىل النسبة العامة إىل اإلسالم ،بعد ان كانت
كل فرقة منها تنتسب إىل عقيدة خمصوصة ،صارت هبا إما سنة وإما شيعة ،وإما غري
ذلك من النِّّسب اجلزئية ،اليت غطت مدة من الزمان على اعتبار النسبة اإلسالمية.
{وَم ْن يـَْبـتَ ِّغ َغ ْ َري
مع أن النسبة املعتِبة عند هللا هي اإلسالم ،كما يف قوله سبحانهَ :
اإلس َالِّم ِّدينًا فَـلَن يـ ْقبل ِّمْنه وهو ِّيف ْاآل ِّخرِّة ِّمن ْ ِّ
ين} [آل عمران]85 :؛ ويف
ِّْ ْ
اخلَاس ِّر َ
َ َ
ْ ُ َ َ ُ َ َُ
ِّ ِّ
ني ِّم ْن قَـْب ُل َوِّيف َه َذا} [احلج .]78 :ومن آثر على
{ه َو َمسَّا ُك ُم الْ ُم ْسلم َ
قوله تعاىلُ :
هذه النسبة نسبة أخرى ،فليعلم أنه على خطر جسيم.
 .4عقيدة اإلسالم يف األصل مطلقة:
إن ميزة اإلسالم احملمدي ،هو فتح ابب املعرفة على اإلطالق ،بعد أن كان
حمصورا يف عقائد جزئية لدى األمم السابقة .ومن مل يعرف هذا ،فإنه لن يعرف
الفرق بني هذه األمة وبني األمم السابقة على حقيقته.
واإلطالق احملمدي ،له مظهران :مظهر جامع ،يكون لكبار أولياء هذه األمة،
الذين حيصل هلم علم بكل العقائد املبثوثة يف العامل ،من جهة حقيقتها ،ال من جهة
ما هي عليه عند أصحاهبا .ولقد أفصح الشيخ األكِب رضي هللا عنه عن هذا املعىن،
فظنه أهل القصور ،قوال بوحدة األداين ،على ما هي عند أهل الباطل؛ فاحنجبوا عما
أراد أن يدهلم عليه .واملظهر الثاين ،هو ما ظهر يف كل عقائد املسلمني املختلفة.
نعين إن كل ما قاله أهل العقائد اإلسالمية تصرحيا أو تلميحا ،هو حق؛ لكن
حبسب حقيقته ،ال حبسب فهم أصحابه فيه دائما؛ ألهنم قد يوافقون ابعتقاداهتم
احلق ،إما كليا وإما جزئيا؛ وقد خيالفونه .فكل هذا ،دال على إطالق العقيدة
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اإلسالمية يف احلقيقة .بل إن العقيدة املشرتكة اليت يكون عليها عوام املسلمني ،تدل
هي األخرى على اإلطالق؛ لكن من حيث كونه بذرة ال من حيث كونه شجرة.
وبسبب مراعاة هذا اإلطالق ،وإبقاءً له على حالهُ ،حيَّرم على العوام اخلوض يف
العقائد العقلية ،لئال ينزلوا إىل التقييد ،الذي هو من خصائص أمم أخرى تنزل عنا
يف املرتبة .فانظر ما أبعد املسلمني عن إدراك مكامن شرفهم!..
وإننا بكالمنا هنا عن اإلطالق احملمدي ،ال نريد أن ندخل يف تفاصيله ،كما
سريوق لكثريين أن نفعل؛ وإمنا قصدَن التنبيه إىل أصل نرى أنه صار من الضرورة
االعتناء به حق قدره .وأما من وجد من نفسه حبا لالطالع على ما يف كالمنا من
أسرار جتل عن البوح؛ فما عليه إال أن يطلب السلوك على يد شيخ كامل ،يرفعه إىل
هذه ال ّذرى أبقل جهد ،وعلى أيسر تديّن.
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خامتة
إننا بتناولنا ألهم العقائد اليت تتوزع العامل اإلسالمي ،مل نرد أن ننتقص من أي
عقيدة لدى أصحاهبا؛ وإمنا أردَن أن نضعهم أمام الصورة احلقيقية للواقع الذي
نعيشه ،والذي ورثناه عن آابئنا وأجدادَن ،وتقبّلناه من غري أن منحص منه السمني

والغث.

لقد حان الوقت لألمة أن تعود إىل ما جيمع مشلها على احلق ،من غري مبالغة
يف اعتبار اخلصوصيات القومية واجلغرافية ،ألهل كل عقيدة .وال شك أن هذا،
سيتطلب إقداما وعزما استثنائيني ،من مسلمني اعتادوا أن ال يتعبوا أنفسهم يف تدبري
شؤوهنم ،وآثروا اتباع "أئمة" قد تكون هلم هذه الصفة أحياَن ،ثواب زورا.
إن طريقة التفكري لدى املسلمني ،واليت يُلصقوهنا ابلدين فرارا من التبعات ،ال
بد أن تتغري ،إن هم أرادوا اخلروج من املأزق املعريف الذي يوجدون فيه .ولنقلها
واضحة :إن انتظار كل أصحاب عقيدة ،اللتحاق غريهم هبم ،وكأهنم على احلق
املبني ،واآلخرين على الضالل املبني ،هو أسلوب صبياين يف معاجلة األمور .وإن
العاقل من يبدأ من نفسه ،بتغيري هذا النمط من النظر ،لعله حيظى بصفة اإلمامة
حقا ،فيما هو من قبيل واجب الوقت الغائب.
لعل القارئ قد الحظ أننا ال نريد االنتصار لعقيدة على أخرى؛ بل على
العكس من ذلك ،نريد ختليص املسلم من أسر العقائد اليت مل يُكلّف هللا أحدا
اختاذها معيارا للدين؛ واليت أصبحت -بتجاوزها لـ"املوضوعية" -تشوهات يف العقل
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املسلم ،تُنتج أصنافا بشرية أحياَن ،يكون وجودها دليال على بطالن ما هي عليه،
رغم زعم الزاعمني.
وإننا ابلداللة على حمل جتاوز أهل كل عقيدة للحق ،مل نعمل على طمس ما
لديهم من حق ،حبسب مبلغ علمنا؛ وُحدَن نياهتم عند إرادهتم التصدي للفكر
الدخيل يف أزمنة مضت ،كان الدفاع عن الدين يتطلب منهم ذلك الفعل بعينه؛
ولكننا اآلن ،ال بد أن نقول :إن األمر قد تضخم ،وفاق حد االعتدال؛ بل صار
حيول دون حتقيق السالمة الدنيوية واألخروية لألمة .وهذا ،ما ال ميكن السكوت
عليه قط!..
نعم ،إن من يكون مراعيا ملصلحة وقتية عاجلة لديه ،قد يكون ترتيب أولوايته
حائال دون ما ندعو إليه؛ ولكننا حنن ،ال مصلحة لنا نراعيها ،إال ما يعود على األمة
ابخلري العميم وحده .ال يغيب عنا ،أن كالمنا سيكون رفضه أقرب من قبوله ،لدى
مجوع املقلّدين من كل فرقة؛ ولكننا نراهن على ما منر به من ظروف عصيبة،
ستجعل حتما فئة من املسلمني -الشباب على اخلصوص -يعيدون النظر فيما هم
عليه ،وما هم ذاه بون إليه .إن األحداث اليت تعرفها أمتنا ،هي أكِب واعظ تستمع
إليه ،إن مل تكن تريد أن تبقى ذيال ،بعد أن كانت إابن عزهتا رأسا.
وإذا كنا قد تكلمنا عن كل ما يدخل يف البدع العقدية ،من جهة الطريقة
(املنهاج) ،ومن جهة األقوال ،فإننا مل جنعل تلك العقائد على الدرجة نفسها من هذا
االبتداع؛ حىت ال نظلم قوما أخطأوا طريق احلق ،عند مقارنتهم إىل من أصابوا الباطل
تقصدا .وما نعين بذلك ،إال ما آلت إليه أمور الفرقة التيمية الوهابية ،من هدم
ُّ
للدين ،مل تُسبق إليه من قبل.
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إن ابن تيمية قد فتح اباب من الضالالت ،ال يُس ّد على التمام إال مبقدم
لكن ،ما ال يُدرك كله ،ال يُرتك جله ،كما يقال .وحنن قد
املهدي عليه السالم؛ و ْ
أوضحنا خمالفات ابن تيمية لعقائد أهل السنة يف األصول ويف الفروع ،حبسب ما
عرض لنا من أقواله .وإن كنا مل نتناول كل ما قاله ابلتفصيل ،فإننا قد حرصنا على
تتبع ما اخرتَنه من كتبه؛ حىت يكون مرجعا للناظر فيما سواه .وإننا -كما هو
دأبنا -مل نتعرض لنقد ابن تيمية من منطلق عقيدة خمالفة ،كما قد فعل آخرون؛ وإمنا
آلينا أن ال نصدر إال عن العلم اجملرد ،الذي ال ُحيايب أحدا.
وأما ابن عبد الوهاب ،فإننا مل نر داعيا إىل تناول أقواله ،لكونه اتبعا البن
تيمية يف هنجه م ن جهة؛ ولكونه مل يضف إىل ما سبقه به ابن تيمية ،إال ما أخرجه
من هذا املذهب الفاسد ،إىل حيّز التطبيق العملي .وقد أغناَن الرد على ابن تيمية،
يف تعقب سوء التنزيل عند ابن عبد الوهاب ،لكون هذا األخري ال يبلغ رتبة األول
فيه؛ ومن رد على األصل ،فقد رد على الفرع ،وأشفى.
ضالّل األمة ،لوال ما رأيناه
ومل نكن لنشتغل ابلرد على ابن تيمية وأضرابه من ُ

من شيوع حلماقاته يف من هم أسفه منه؛ حىت عدَن نرى اإلسالم الذي هو منارة
هداية البشرية السامقة ،وقد صار يُعرض أمام أنظار العامل وكأنه طقوس مهجية لقبائل
بدائية ،مل تعرف يوما حضارة وال علما.
وقد ساهم املال ووسائل اإلعالم الفضائية ،يف نشر هذا الفكر السقيم ،وإقناع
العامة به ،ممن ال اعتبار هلم يف العقل أو يف الدين .وصارت تنشأ تيارات من الدمهاء
املتعاملني ،الذين أصبح تدينهم التفنن يف قتل املسلمني ،قبل قتل غريهم من عباد هللا
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اآلخرين .وأين هذا ،مما كان عليه السابقون من اهلداة املهديني ،الذين هم "السلف"
حقا؟! ..وإزاء هذا الوضع املقلوب ،فإننا نرى أن السكوت على ما أصبح ممجوجا
لدى الكافرين ،وهم يف أسفل درج اإلدراك ،خيانةٌ هلل ولرسوله واملؤمنني.
وإننا هبذا الكتاب ،ال نريد أن نستتبع طائفة من املسلمني ،بقدر ما نبغي أن
يعودوا إىل أنفسهم ،ليتفقدوها؛ وينظروا بتأ ّن يف مآالهتم ،اليت ال ينبغي أن يُهملوها.

إن هذا الكتاب ،هو إبذن هللا عون ملن شاء أن يستقيم؛ ال ملن يريد أن يكون حراب
على إخوانه من املخالفني.
إننا ال نريد أن ننشئ عقيدة جديدة ،أو ندعو إىل عقيدة مرّكبة مما هو من
تفاصيل العقائد املعروفة؛ كما ال نريد أن أيخذ الناس كالمنا يف الرد على العقائد اليت
تناولناها على أنه عقيدة حتل حمل ما كانوا يعتقدون؛ ألننا ما أردَن بكل كالمنا ،إال
فتح الباب أمام كل عبد إىل حظه من اإلطالق احملمدي ،ال غري .فإن شاء اقتحمه،
وإن شاء بقي على ما هو عليه ،على بيّنة؛ وال حرج .وإننا هبذا ،نريد أن نعود إىل ما
كان عليه جيل الصحابة املرضيني ،من عقيدة جامعة متينة ،تكون ُمنطلقا صلبا
لسلوك فردي هو أساس العمل اجلماعي ،جيعل العبد يتقرب إىل ربه ،على منهاج
وسنّته ،تقراب حقيقيا ،ال ومهيا يتسرت فيه خلف
النيب صلى هللا عليه وآله وسلمُ ،
املقوالت اليت ال يعلم يف الغالب حقيقة فحواها.
ظن؛ وهو أيسر مما يُظن؛ وهو
إن الدين اإلسالمي احملمدي ،هو أبسط مما يُ ّ
أعلى مما يُظن .فلنعمل مجيعا ،على توضيح صورته لدى أبنائه أوال ،مث لدى كل
أمس احلاجة إىل الرُحة املنطوية فيه.
عُ ّمار األرض ،الذين هم يف ّ
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وفقنا هللا مجيعا لِّما فيه خري األمة مجعاء؛ وجعلنا على سبيل أفضل اخللق
حممد صلى هللا عليه وآله وصحبه ،احملجة البيضاء .فاللهم صل على سيدَن حممد
صالة تكون لنا حرزا من الضالل ،وتبلغنا هبا غاية السعادة يف احلال واملآل؛ وعلى
آله وصحبه ،خرية النسوة والرجال؛ واحلمد هلل رب العاملني.
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