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الزمر٣٧ :

شكر وتقدير

أتمدم بخالص شكري وعظٌم عرفانً إلى أستاذتً الكرٌمة األستاذة
الدكتورة /أحالم إبراهٌم الصٌاد
على ما شملتنً به من عطفها ،وثمتها ،وكرٌم خصالها ،وما أمدتنً به من علم
ونصح  ،وما بذلته من ولت وجهد ،فأشهد هللا أنها كانت من العلماء األوفٌاء للعلم
وطالبه ،تمتاز بعفة العلماء ،وولار الحكماء ،وإخالص األتمٌاء ،ورحمة األمهات
فلها علً أٌاد
سابغة ٌكافئها هللا عز وجل بها ،فلها منه المثوبة ،ولها منً الدعاء ،فجزاها
هللا عنً ،وعن طلبة العلم خٌر الجزاء.
كما أتوجه بجزٌل الشكر ،ووافر التمدٌر إلى أستاذتً الكرٌمة األستاذة
الدكتورة /ناهد ٌوسف رزق
على ما أولتنً به من كرٌم خلمها ،وواسع فضلها ،فأشهد هللا أنها كانت من
العلماء الخلصاء ،تمتاز بخشٌة العلماء ،وتدلٌك النجباء ،فكم من نصح أسدت،
وكم من خلل سدت ،وكم من ولت بذلت ،فلها على آٌاد سابغة أعجز عن شكرها،
فلها من هللا المثوبة ،ولها منً الدعاء ،فجزاها هللا عنً ،وعن طالب
العلم خٌر الجزاء.
كما أتمدم بخالص شكري وجزٌل امتنانً إلى أسرتً الثانٌة
أعضاء لسم العمٌدة والفلسفة بالكلٌة
كل باسمه ولمبه ،وجمٌع زمٌالتً بالمسم حٌث كان دعمهن وعونهن من أكبر
النعم التً من هللا بها علً ،فسهل بها الصعب ،وعبد
الطرٌك ،فجزاهن هللا خٌر الجزاء ،ومتعهن بموفور الصحة والعافٌة.
كما أتمدم بالشكر والعرفان إلى كل من مد لً ٌد العون والمساندة من داخل كلٌتنا
العامرة من إدارة ،وهٌئة تدرٌس ،وزمالء ،ومن خارجها من أهل ،وصحب،
وزمالء فجزاهم هللا خٌر الجزاء

إىداء
إلى من أحب الدين والعمم فدفعني إلى رحاب األزىر ،وما بخل عمي بوقت ،أو
جيد ،أو نصح ،أو دعاء إلى أبي أمد هللا في عمره وبارك في ولده.

والى اليد الحانية ذات القمب الشفوق التي ربت ،وتعبت ،وسيرت  ،وما زالت إلى
أمي الحبيبة أدعو هللا أن يمد في عمرىا ويرزقيا سعادة الدارين.
والى زوجي رفيق دربي وأجل نعم ربي بعد اإلسالم إلى من ساندني في رحمة طمب
العمم مشجعا ،ومعاونا ،وما بخل عمي بوقت ،أو جيد ،أو نصح ،فجزاه هللا من
صاحب خير ،ومتعو هللا بالصحة والعافية.

ثم إلى فمذات كبدي بناتي الحبيبات الالئي سرن معي ،وصابرن ،وتحممن انشغالي
عنين ،وأستميحين عذ ار في تقصير في حقين بارك هللا فيين وأنبتين نباتا صالحا.
ثم إلى أخي وأخواتي الكريمات سندي في الحياة ورفقائي في الشدائد والمممات
دمتم لي صحبة وسندا ومتعكم هللا بالسعادة في الدارين

المقدمة

(المقدمة)

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحمد هلل حمد الشاكرين بجميع محامده كميا ،عمى جميع نعمائو كميا ،حمدا كثي ار طيبا
مباركا فيو كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو ،والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم
المصطفى نبي اليدى الذي تركنا عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال

ىالك ،صالة دائمة إلى يوم الدين ،وعمى آلو وصحبو الميامين ،ومن تبعيم ،وسار عمى
نيجيم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد

فإن أرفع العموم ،وأعالىا ،وأنفعيا ،وأجداىا ،وأحراىا بعقد اليمة بيا ،وصرف الزمان عمييا

 -عمم الكالم -المتكفل بإثبات الصانع وتوحيده وتنزييو عن مشابية األجسام ،واتصافو

بصفات الجالل واإلكرام ،واثبات النبوة التي ىي أساس اإلسالم ،وعميو مبنى الشرائع
واألحكام ،وبو يترقى اإليمان باليوم اآلخر من درجة التقميد إلى درجة اإليقان ،وذلك ىو

السبب لميدى والنجاح والفوز والفالح.

وعمم أصول الدين  -أو عمم الفقو األكبر -موجود مع وجود اإلسالم بأركانو التي نص
عمييا النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في حديثو مع جبريل(عميو السالم) ،وىي اإليمان باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو،

ورسمو ،واليوم اآلخر ،والقدر ،وظل في عيده األول عقيدة صافية ،أصوليا ومسائميا من

القرآن والسنة ،وتتقبميا األمة باإلذعان والقبول.

ولما دخل القرن الثاني ظير الجدل في العقائد؛ نتيجة مستجدات العصر ،واتصال

المسممين بغيرىم من األمم ،فظيرت المعتزلة ،وجاىدت وناضمت في الزود عن حياض
اإلسالم ،واثبات العقائد بالعقل والحجة ،واستخدمت المنطق والفمسفة في دفاعيا ،ولكنيا

اشتطت في تقديس العقل فأوقعت األمة في الفتن ،فبدأ نجميا في األفول ومنيجيا في

الزوال ،فقيد هللا لألمة اإلسالمية من حمل األمانة ورفع الراية مقارعا ومحجاجا بالسمع

والعقل معا ،فكان (أبو الحسن األشعري) في العراق و(أبو منصور الماتريدي) في بالد ما

وراء ا لنير ،فقاما باألمر خير قيام ،ثم خمف من بعدىما خمف توسعوا في بحث العقائد
بحثا عقميا ،وخمطوىا بالفمسفة والمقدمات المنطقية حتى صارت كتبا فمسفية ال كتبا في

األصول و العقائد ،ثم اقتفى الخمف نيج السمف ،فنقموا وعرضوا ما كتبو السمف دون
تجديد أو تطوير.

واذا جئنا إلى الفمسفة وعموميا فقد انتيجيا المسممون مع اشتغاليم بعمم الكالم منذ ترجمة
كتب اليونان إلى العربية ،واعتنقيا بداية المتكممون؛ لمرد عمى نظرائيم من أىل األديان
األخرى بنفس حجتيم ،ثم ظير روادىا األوائل :الكندي ،والفارابي ،وابن سينا ،وابن رشد،

وغيرىم في المشرق والمغرب ،فاستفادوا مما خمفو اليونان وتأثروا بو ،وانفردوا عنيم ببعض
المباحث اإلسالمية ،ثم خمف من بعدىم خمف كانت بضاعتيم النقل والتقميد ،ثم آلت

الفمسفة في العصر الحديث إلى ترديد ألفكار ىؤالء الرواد ،ودراسة لترجماتيم ،ومسائميم،

منفصمة عن قضايا العصر واألفيام والمستجدات.

وىكذا صار الحال مع عمم الكالم والفمسفة حتى وصال إلينا تقميدا لما قدمو السابقون ،بل
بنفس لغتيم ونفس مسائميم في عصر بعد فيو كثير من الناس عن الدين ،ومطالعة العموم،

وانصرفوا عن رحابيما؛ بسبب الصورة النمطية التقميدية التي تؤلف عمييا العموم ،وكأن

الزمن متوقف عند قرون سبقت ،ولم يمحظ المشتغمون بيما إلى تغير الزمان ،والمكان،
واألفيام ،إضافة إلى ظيور مستجدات وقضايا جديدة تتطمب النظر ،والرأي ،والمعالجة

عمى المستوى الداخمي ،والى ذيوع شبو وأباطيل تتطمب الدفع والرد داخميا وخارجيا.

لذا كان التجديد مطمبا ضروريا عمى كل المستويات وفي كل العموم؛ حتى نعيد الروح إلى

ىذه األمة ويسري الرواء من جديد في عموميا قاطبة وفي عمم الكالم والفمسفة عمى وجو

الخصوص ،فيكتسي عمم الكالم بحمة روحية عقمية تؤثر في الوجدان ،وتقنع العقول،

وتواكب العصر بموضوعات ومسائل يحتاجيا ،ويتطمبيا ،وبمغة يفيميا ،وتتسربل الفمسفة
برداء العصر كذلك ،فتبحث قضاياه المحمية والعالمية ،وتساىم في وضع المعالجات

والحمول ليا بمغة عصرية يفيميا الخاصة والعامة.

ولذا كانت أطروحتي تمك مساىمة ولبنة في بناء ىذا الصرح المأمول -صرح التجديد-

عن أحد ىؤالء المجددين في عممين من أىم العموم اإلسالمية ،والعقمية ىما عمم الكالم

والفمسفة ،وجاء البحث بعنوان:

(فتح هللا كولن وآراؤه الكالمية والفمسفية)

واألستاذ (فتح هللا كولن) عالم ومفكر تركي معاصر أسس رؤية متميزة لنيضة العالم

اإلسالمي إلى الحد الذي يعقد فيو مؤتمر في جامعة الدول العربية بالقاىرة؛ لبحث محاور
التجديد واإلصالح في فكره ومقارنتيا بحركات اإلصالح في العالم اإلسالمي وسبل
االستفادة من طريقتو وتطبيقيا (مؤتمر مستقبل اإلصالح في العالم اإلسالمي خبرات

مقارنة مع حركة فتح هللا كولن التركية عام 2002م) ،إلى جانب ثناء واشادة كبار عمماء
مصر ومفكرييا بفكره وجيوده وعمى رأسيم اإلمام األكبر شيخ األزىر ،إضافة إلى أن

بعض كتب األستاذ تدرس في بعض أروقة األزىر الشريف ،وقد نشرت مجمة األزىر

سمسمة من مقاالت الرجل ،كما تضم مدارس صالح الدين التابعة لو في مصر في مجمس

إدارتيا بعض عمماء األزىر الشريف ،وكذلك فقد نوقش في الجامعات المصرية (ومنيا
جامعة األزىر) عدد من الرسائل العممية في فكر الرجل وجيوده في مجاالت الدعوة

والتربية وغيرىا.

وسبب بروز األستاذ (كولن) كمفكر إسالمي أمور عديدة منيا:

أنو جمع في فكره بين األصالة والمعاصرة فألم بالتراث القديم واطمع واستفاد من جل العموم
والمذاىب والفمسفات الحديثة ،فاستفاد من العموم الحديثة في خدمة وتدعيم قضايا العقيدة،

فساىم بذلك في وضع لبنة في بناء عمم الكالم الجديد الذي تركز قضاياه عمى النص

والواقع معا فمسائمو تتوزع بين عدة أمور منيا قضايا عقدية إليية كالبحوث الخاصة

بأصول الدين ،وقضايا التربية الروحية واألخالقية ،وقضايا حقوق اإلنسان والتوفيق مع
العصر.

وكذا تفاعل ( كولن) مع مشكالت وتحديات العصر المحمية والعالمية فشارك برؤاه في

وضع حمول ليا فساىم بذلك في وضع لبنة في صرح الفمسفة اإلسالمية المعاصرة والتي

تشمل كل المحاوالت الفكرية التي جاءت إجابات عمى تحديات العصر ابتداء من القرن
التاسع عشر وال تقتصر عمى الحقل الفمسفي األكاديمي وال عمى المشتغمين بالفمسفة حرفة،

بل يتسع المجال ليشمل كل المحاوالت التي بدأىا أصحابيا من حقول معرفية اخرى لكنيم
في النياية استطاعوا تقديم رؤية لطبيعة الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه تحديات العصر
ومشاكل األمة عمى المستوى المعرفي

والمستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي،

فالفمسفة مرآة العصر ومع ذلك فيي ليست فيما مجردا لمعالم ،بل سعيا متواصال نحو

تغييره إلى األفضل وىنا تتحول من النظر إلى العمل ،وتنتقل من عمم لمتفسير إلى عمم
لتغيير النفس والمجتمع عمى كافة المستويات.

وىذا مما تميز بو (كولن) أيضا فقد حول األفكار والرؤى إلى واقع مشاىد فجميع األفكار
التي دعا إلييا طبقيا وأقرىا واقعا

تشيد عمى ذلك المؤسسات التعميمية ،والتربوية،

واإلغاثية ،ومؤسسات الحوار التي تنتشر في أكثر من مائة وستين دولة عمى مستوى
العالم.

أوال :أسباب اختيار الموضوع:

 -1التعرف عمى شخصية رائدة في العصر الحديث في مجال العموم الشرعية ،والعقمية
كشخصية األستاذ (فتح هللا كولن) المفكر التركي المعاصر.

 -2االطالع عمى صورة من صور التجديد في عمم الكالم ،والذي يتمسك بالرجوع إلى
الكتاب والسنة بأسموب يتناسب مع روح العصر.

 -3االطالع عمى صورة من صور التجديد في العموم الفمسفية ،تيتم بالواقع والقضايا
المعاصرة .

ثانيا :منيج البحث:
لقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى تطبيق عدة مناىج عممية لمعالجة قضاياه

ومسائمو ،منيا:

 -1المنيج التاريخي:

عند عرض حياة وعصر (فتح هللا كولن) ،وكذا عند جمع النصوص الكالمية من

الوثائق وفحصيا ،قدمت نصوص المتقدمين عمى المتأخرين ممن استشيدت بأقواليم.

 -2المنيج االستقرائي:

قمت بجمع المادة العممية ذات الصمة بموضوعيا من خالل إنتاج (كولن) ،ثم

فحص اآلراء ،وتحميميا ،واستخراج النتائج من خالليا.

 -3المنيج المقارن:

حيث قمت بالمقارنة بين آراء (كولن) وغيره من المتكممين ،والفالسفة ،والمفكرين؛

لموقوف عمى مدى االتفاق واالختالف في الرؤى.

وىذا إلى جانب مناىج أخرى اقتضتيا طبيعة البحث.

أما منيجي وعممي في البحث :

 -1الترجمة لمفرق ،و األعالم ،والمذاىب ما أمكن.

 -3جمعت المادة العممية الخاصة بفتح هللا كولن  -وىي متناثرة في عدة كتب ومقاالت-
وقمت بتنسيقيا وتوظيفيا ،ووضع العناوين ليا سواء في اآلراء الكالمية أو الفمسفية.

 -4صدرت أي مسألة كالمية بعرض رأي المتكممين فييا ،ثم رأي (كولن)؛ لبيان أوجو
االتفاق ،واالختالف ،والتأثر ،أو التجديد.

 -5عرضت لرأي (النورسي) خاصة من العمماء األتراك؛ لكون (فتح هللا كولن) تتممذ عمى
رسائمو ،واعتنق أفكاره؛ لبيان أوجو االتفاق بينيما ،ومدى تأثر (كولن) بو.

 -6وكذا عرضت لبعض المعاصرين وآرائيم ،وخاصة في القضايا الفكرية والفمسفية؛
ألقف عمى أوجو االتفاق ،والتأثر بينيم وبين (كولن).

ثالثا :صعوبات البحث:

 -1في البداية كان أصعب ما واجيني ىو أن كتب (فتح هللا كولن) كانت بالمغة التركية
وترجمت لعدة لغات ،وكان المترجم منيا لمعربية عددا قميال فكنت شديدة المتابعة عمى
مدى بضعة أعوام لما يترجم من كتب جديدة ،وربما لجأت إلى دار النشر (دار النيل)
بالقاىرة ألحصل عمى الجديد كل مرة ،إلى جانب زيارات ميدانية لما يتصل بكولن من

مشاريع في مصر ،فقد قمت بزيارة (دار النيل) أكثر من مرة والتقيت القائمين عمييا،
والتقيت صحفيين من جريدة زمان التركية ،وزرت مدرسة (صالح الدين الدولية) ،وجمعية

رجال األعمال المصرية التركية( ،(ETBAوقطعت شوطا في طريق تعمم المغة التركية
ولكن لم أصل إلى نيايتو لضيق الوقت.

 -2المادة العممية كانت متفرقة ،ما بين كتب مترجمة ،ومقاالت تنشر في مجمة حراء ،أو
مقاالت عمى موقع (فتح هللا كولن) عمى شبكة األنترنت ،أو موقع(  ،)herkulوالذي كنت
أتابعو كل أسبوع حيث يترجم لو حديثو الشفيي الذي يمقيو عمى تالميذه في مقر إقامتو في

(بنسمفانيا) بالواليات المتحدة األمريكية .

 -3الصعوبة الحقيقة أن جل كتب (فتح هللا كولن) كانت عبارة عن أحاديث ،أو خطب،
أو فتاوى ،أو مقاالت متفرقة جمعت ونسقت في عدة كتب؛ ولذا لم يكن ىناك ترابط في

الكتاب أو وحدة موضوعية أو استبعاد المكرر من المضامين من أجل ذلك فإني قد أجد ،

المعمومة مكررة في ذات الكتاب ،وفي كتب أخرى؛ ولذا لم يكن استجالء فكره سيال،
فعندما أبحث عن فكرة أضطر لمطالعتيا في أكثر من مكان حتى خيل لي في بعض

المسائل عدم وضوح الرؤية في مذىبو ،أو التناقض في موقفو.

 -4لم يكن لو كتاب جامع آلرائو الكالمية أو الفمسفية ،ومن ثم قمت بقراءة كل ما كتب أو

قال ،وأحيانا تكون المعمومة ناقصة حتى أجد بعد فترة قد تصل إلى عام أو أكثر كالما في
ذات الموضوع فأضمو إلى ما سبق؛ وقد قمت بجمع المادة العممية من عدة موارد،

وتنسيقيا ،ووضع العناوين في كل البحث وفي كل القضايا  -حسب ما تراءى لي ،-و إذا

كان لو مسمى خاص أذكره ،وأشير إلى ذلك.

 -5من المشكالت الحقيقية التي واجيتيا عدم وجود كتابات محايدة موضوعية عن (فتح
هللا كولن) ،فما وجدتو إما كتابات مغرقة في التقديس واإلطراء لشخص الرجل وأفكاره من

جانب أتباعو ،واما كتابات مغرقة في العداوة واالتيامات من جانب خصومو ،ومن ثم لم
اعتمد ىذا وال ذاك -إال بقدر-؛ لمنافاتيما لمموضوعية والحياد العممي الذي ينبغي أن
يتمتع بو الباحث.

رابعا :الدراسات السابقة:

ىناك عدة دراسات سبقت عن (فتح هللا كولن) ولكنيا في مجاالت أخرى كالتربية

والدعوة ،منيا:

 -1المنيج اإلصالحي لممفكر التركي دمحم فتح هللا كولن من خالل أعمالو مع ترجمة
كتاب من البذرة إلى الدوحة :الباحث /أحمد عبد الحميم إسماعيل ،رسالة ماجستير بكمية
اآلداب جامعة عين شمس ،قسم المغات الشرقية 2010م.

 -2مفاىيم تربية اإلنسان الجديد عن فتح هللا كولن ومخرجاتيا العممية :الباحثة /سارة عمي
الوىيدي إسماعيل ،رسالة ماجستير بكمية التربية ،جامعة المنصورة ،قسم أصول التربية

2016م.

ومن ثم فالدراسة التي بين أيدينا أول دراسة عن الرجل في مجال العقيدة والفمسفة -عمى

حد عممي. -

خامسا :خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمة ،و تمييد ،وبابين ،وخاتمة.
أما المقدمة فقد عرضت فييا ألسباب اختيار الموضوع ،والدراسات السابقة ،وصعوبات
البحث ،وخطتو.

أما التمييد (التعريف بفتح هللا كولن) فقد بحثت فيو ثالثة أمور :

أوال :حياة فتح هللا كولن ويشتمل عمى:

(أصولو  -مولده ونشأتو  -رحمتو العممية  -عممو ).
ثانيا :عصر فتح هللا كولن ،ويشتمل عمى:

 -1نظرة عامة عمى تركيا قديما وحديثا.
 -2الحالة الدينية والسياسية.

 -3الحالة الفكرية والعممية.

ثالثا :مصطمحات فتح هللا كولن.

الباب األول :آراء فتح هللا كولن الكالمية ،ويشتمل عمى تمييد وثالثة فصول:
الفصل األول :اإللييات :ويشتمل عمى عدة مباحث:
المبحث األول :ذات هللا تعالى.

المبحث الثاني :صفات هللا تعالى.
المبحث الثالث :األسماء واألحكام.

المبحث الرابع :القدر.

المبحث الخامس :رؤية هللا تعالى.

الفصل الثاني :النبوات ويشتمل عمى:
المبحث األول :النبوة حكميا وغايتيا.

المبحث الثاني :عدد األنبياء و صفاتيم.

المبحث الثالث :عصمة األنبياء.
المبحث الرابع :بعثتو -ملسو هيلع هللا ىلص.-

المبحث الخامس :دالئل نبوتو -ملسو هيلع هللا ىلص.-

الفصل الثالث :السمعيات:
المبحث األول :الروح.

المبحث الثاني :الموت والقبر:

المبحث الثالث :عالمات الساعة.
المبحث الرابع :اليوم اآلخر.
وح ِانيون.
المبحث الخامسُّ :
الر َ
الباب الثاني :آراء فتح هللا كولن الفمسفية.
وجاء في تمييد وعدة فصول:
الفصل األول :المعرفة وفيو مباحث:
المبحث األول :حقيقة المعرفة.

المبحث الثاني :مصادر المعرفة.

المبحث الثالث :العمم والدين في فكر كولن.

الفصل الثاني :األخالق .وفيو مباحث:

المبحث األول :حقيقة األخالق ومصدرىا.
المبحث الثاني :الفضائل والرذائل.

المبحث الثالث :إصالح النفس.

المبحث الرابع :أركان النظرية الخمقية.

الفصل الثالث :التصوف .وفيو مباحث :
المبحث األول :ىل فتح هللا كولن صوفي؟.

المبحث الثاني :مفيوم التصوف عند كولن.

المبحث الثالث :المنازل الروحية عند كولن.

المبحث الرابع :موقف كولن من مظاىر التصوف ونظرياتو.

ثم الخاتمة وفييا النتائج وأىم التوصيات ،ثم ثبت المصادر والمراجع ،ثم فيرس األعالم،

والفرق ،والموضوعات.

ىذا كان غاية جيدي وعصارة الفكر ،فما كان من توفيق فمن هللا ،وما كان من خطأ أو

زلل ،فيذا من جممة النقص الذي استولى عمى البشر ،وهللا ورسولو منو براء ،داعية هللا أن
يكون ىذا البحث خالصا لوجيو ،وان ال يضيع جيدي فيو ،وأن ينال القبول في األرض

والسماء.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
الباحثة:

نوسو السيد محمود السعيد

التمهٌد
التعرٌؾ بفتح هللا كولن
أوال :حٌاة فتح هللا كولن.
ثانٌا :عصر فتح هللا كولن.
ثالثا :مصطلحات فتح هللا كولن

ٔ

أوال :حٌاة فتح هللا كولن
 -1أصوله:
تنحدر أصول (فتح هللا كولن) من مدٌنة (أخبلط) التركٌة فً منطمة شرق
(األناضول) ،ورحلت األسرة لظروؾ خاصة إلى مركز باسٌنلر(حسن للعة سابما) ،ثم
إلى لرٌة بٌن (باسٌنلر) و(أرضروم) تدعى (لوروجك) ،ثم هاجروا مرتٌن نتٌجة
الحروب ،ثم استمروا مرة أخرى فً لوروجك(ٔ).
كان أجداد األستاذ (فتح هللا) لهم حٌاة روحٌة خاصة ،منهم جده ألبٌه (شامل أؼا) ،وجدته
ألبٌه السٌدة (مإنسة) كانت دابمة البكاء من خشٌة هللا والصٌام ،وكان أجداده ألمه كذلن ال
تختلؾ حٌاتهم عن ذلن ،فكان جده (أحمد أؼا) ٌختم المرآن كل أسبوع وجدته ألمه السٌدة
(خدٌجة) كذلن ،وكان له خال اسمه(عبد الرزاق طوب) لضى عنده األستاذ فترة من
طفولته وهو من أهل المرآن.
أما والده (رامز أفندي) ،فمد حالت هجرة األسرة ،وما فٌها من عمبات فً استمراره فً
طلب العلم إال أنه بعزٌمته شؽؾ بالمرآن ،فتعلم وحفظ المرآن ،وشؽؾ بالمراءة والعلم،
فتعلم العلوم الشرعٌة ،وعٌن إماما فً أحد المساجد ،وكان ٌستثمر ولته فً المراءة وفً
حفظ النظم بالعربٌة والفارسٌة ،وكان بٌته ال ٌخلو من األضٌاؾ والعلماء ،وكان متعلما
بالصحابة كؤنهم أهل بٌته ٌكثر الحدٌث عنهم و تعلم (كولن) على والده المرآن الكرٌم.
أما والدة األستاذ فتح هللا فهً (السٌدة رفٌعة) وكانت معلمه األول ،وهً من أسرة عرٌمة،
فعمها هو مفتً الشام حٌنبذ ،كانت ربة منزل فٌه خمسة عشر فردا ،ومع ذلن تموم بتعلٌم
نساء المرٌة المرآن رؼم األخطار فً هذه الفترة التً حظرت فٌها لراءة المرآن وتعلٌمه،
وبدأت تعلم ولدها المرآن ،وهو فً الرابعة ،فكانت لها أكبر األثر فً حفظه للمرآن و
مداومته على العبادة منذ الصؽر.
كان له عشرة من األخوة توفً ثبلثة منهم وهو طفل ،واألخوة على الترتٌب :نور الحٌاة،
ثم فضٌلة ووافتها المنٌة وهً طفلة ،ثم األستاذ فتح هللا ،فصبؽة هللا ،ثم المسٌح ،ثم فمٌر
هللا وتوفً وهو طفل ،ثم حسبً ،فصالح ،وفضٌلة ،ثم نظام الدٌن توفً وهو طفل أٌضا،
ثم لطب الدٌن أصؽرهم(ٕ).

 -2مولده ونشؤته :
اسمه إلى جده الرابع هو :دمحم فتح هللا ،بن رامز أفندي ،بن شامل ،بن المبل أحمد،
ابن خورشٌد بن خلٌل األناضولً موطنا ،و(كولن) هو لمب عابلته ومعناه بالعربٌة،
(البسام) وٌلمبه أنصاره بلمب ثان هو (خوجه أفندي) بمعنى( السٌد األستاذ أو حضرة
األستاذ) ،وٌشتهر باسم ثنابً هو (فتح هللا كولن) جرٌا على ما فرضه أتاتورن من
ٌٔ -راجع :أرطؽرول حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص ٕٔ ٔٗ -ترجمة :عبد المولى علً
جربٌع -خالد جمال عبد الناصر ،دار النٌل ،الطبعة :األولى ٖٕٔٓمٖٔٗٗ -هـ..
ٕ -السابك ص .ٔ1 -ٔٙ
ٕ

إجراءات اجتماعٌة بؤن ٌمتصر تسجٌل األسماء على اسم الشخص ولمبه فمط تملٌدا للنظم
األوربٌة الحدٌثة(ٔ).
ولد (فتح هللا كولن) فً  ٕ2إبرٌل ٔٗٔ1م وفما لبطالته الشخصٌة لكن تارٌخ مٌبلده
الحمٌمً لبٌل هذا بنحو عامٌن أو ثبلثة كما ٌذكر هو ،فلم تكن الموالٌد فً بٌبته تمٌد على
الفور(ٕ)؛ ولذا ورد فً أحد المصادر مولده فً تارٌخ  ٔ2رمضان ٖٔ٘2هـ الموافك
ٓٔٔ1ٖ1/ٔٔ/م فً لرٌة (كوروجن) التابعة لمدٌنة (حسن للعة) فً محافظة
(أرضروم)(ٖ).
لضى طفولته فً مجالسة العلماء والمشاٌخ الذٌن كان ٌستضٌفهم والده ،بل إنه لد حفظ
بردة البوصٌري(ٗ) من كثرة استماعه لوالده وهو ٌنشدها ،وكذا حفظ عنه أشعارا أخرى
بالعربٌة والفارسٌة ،والمواعظ التً ٌلمٌها فً المساجد وحلمات العلم(٘).
وبدأ من الرابعة فً تعلم المرآن الكرٌم ،ثم التحك بالمدرسة االبتدابٌة فً لرٌته عامٌن أو
ثبلثة ،ولكنه تركها ٔ1ٗ1م عندما عٌن والده إماما فً لرٌة (ألوار) ،ثم استكمل االبتدابٌة
فً (أرضروم) باالنتساب.
حفظ المرآن عام ٔ٘ٔ1م ،ثم أخذ التجوٌد عن الحاج (صدلً أفندي) فً (حسن للعة) ،ثم
بدأ فً لراءة الكتب السٌما عن حٌاة الصحابة ،وأخذ عن والده اللؽة العربٌة والفارسٌة،
وظهرت موهبته فً الخطابة فؤلمى أول مواعظه وهو فً سن الرابعة عشر.
أتم دراسته فً (ألوار) ،وبدأ بتعلم اللؽة العربٌة فً (أرضروم) على ٌد األستاذ (سعدي
أفندي) ،ثم عٌن والده إماما فً لرٌة(أرتزو)()ٙفاستمر (فتح هللا) فً (أرضروم) وراح

ٌٔ -نظر :الدكتور ابراهٌم البٌومً ؼانم  :بحث معالم فً سٌرة خوجه أفندي دمحم فتح هللا (البسام) األناضولً
مإتمر مستمبل اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً ٕٓٓ1م ص ٕٕٓ ،ٕٕ٘ -دار النٌل ،ط :األولى ٕٔٔٓم.
ٌٕ -راجع :أرطؽرول حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص ٕٕ.
ٌٖ -نظر :الدكتور /ابراهٌم البٌومً ؼانم  :بحث معالم فً سٌرة خوجه أفندي ص ٕٕٓ .
ٗ -البوصٌري :صاحب البردة دمحم بن سعٌد بن حماد الدالصً المولد ،المؽربً األصل البوصٌري المنشؤ .ولد
بناحٌة دالص من لرى بنً سوٌؾ بمصر فً ٌوم الثبلثاء أول شوال سنة ثمان وستمابة .،ثم انتمل إلى بوصٌر،
ونسب إلٌها .برع بالخط واإلنشاء والنظم .أخذ التصوؾ على الطرٌمة الشاذلٌة عن الشٌخ أبً العباس المرسً
الشاذلً ،تولى مدٌرٌة الشرلٌة .توفً باإلسكندرٌة عام  ٙ12هـ ٕٔ12 /م .على أن سبب شهرة البوصٌري هً
لصٌدة البردة التً تعتبر أهم المصابد بٌن المدابح النبوٌة ،إذ أنها أصبحت مصدر الوحً لكثٌر من المصابد التً
أنشبت بعد البوصٌري فً مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .تمع البردة فً اثنٌن وستٌن ومابة بٌتٌ .نظر :دمحم أحمد درنٌمة:
معجم أعبلم شعراء المدح النبوي ص ٔ ٖ٘ٗ/تمدٌمٌ :اسٌن األٌوبً ،الناشر :دار ومكتبة الهبلل ،الطبعة:
األولى ،وٌنظر :عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (المتوفى 1ٔٔ :هـ) :حسن المحاضرة فً
تارٌخ مصر والماهرة ص ٔ ،٘2ٓ/المحمك  :دمحم أبو الفضل إبراهٌم ،الناشر ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  -عٌسى
البابً الحلبً وشركاه -مصر ،الطبعة  :األولى  ٖٔ12هـ  ٔ1ٙ2 -م.
ٌ٘ -نظر :الدكتور /إبراهٌم ؼانم :بحث (معالم فً سٌرة خوجه أفندي) ص ٕٕٗ.
ٌ -ٙنظر :أرطؽرول حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص ٕٕٖٖ -
ٖ

ٌدرس بمسجد (لرشنلو) فً مدرسة صؽٌرة سمفها خشب ٌمٌم فٌها خمسة طبلب أو ستة،
ولد عانً فٌها الكثٌر من شظؾ العٌش  ،ثم انتمل إلى مدرسة (كمخان) ،وبعد ستة أشهر
التحك بمدرسة (طاش مسجد) ،ثم ؼادرها ،وبدأ ٌبحث عن مؤوى له فً (أرضروم) وكان
المؤوى له ولزمٌله كوخ آٌل للسموط فً مسجد مهجور استمر فٌه أثناء دراسته فً
(أرضروم) ،ثم بعد الدراسة على األستاذ (سعدي أفندي) ذهب إلى األستاذ (عثمان
بكتاش) ،فدرس علٌه لرابة عامٌن فً النحو والصرؾ ،والفمه وأصوله ،وؼٌرها من
علوم الشرٌعة ،ثم رلاه األستاذ إلى مستوى أعلى.
كانت عبللته بمدرسته وطٌدة ؼٌر أنه لم ٌؽفل الزواٌا بتاتا ،فكان مع الشٌخ (ألوارلً
أفه)(ٔ) ،فلما توفً لحك بزاوٌة الشٌخ (المادري)(ٕ) ،واستمر طٌلة حٌاته على آداب الطرٌمة
الصوفٌة وتربٌتها(ٖ).
عرؾ (رسابل النور) لبدٌع الزمان النورسً(ٗ) وهو طالب بؤرضروم عن طرٌك تبلمذة
(النورسً) أو طبلب النور كما ٌسمون  ،وكانت لها أثر بالػ فً حٌاته ،وكان النورسً
من أبرز من أثروا فً حٌاته ،فبل تخلو موعظة أو ممال إال وٌستشهد برسابل النور
وبصاحبها وحٌاته .وحدث انمبلب  ٕ2ماٌو ٓٔ1ٙم واستدعً للخدمة العسكرٌة فً
نوفمبر ٔٔ1ٙم وصدرت أوامر بمنع مؽادرة الكتٌبة التً ٌعمل فٌها مدة شهرٌن فاستؽلها
فً العبادة والتزكٌة كما ٌحكً عن نفسه(٘).
ٔ -ألوارلً أفه  :دمحم لطفً أفندي عرؾ ب "اإلمام األلوارلً" نسبة إلى لرٌة ألوار .برز الشٌخ فً طلٌعة
علماء عصر الجمهورٌة فنشؤته شهدت أفول الدولة العثمانٌة وظهور الجمهورٌة ،وكان له تؤثٌر كبٌر على
(كولن) وأسرته .وكان والد الشٌخ من آل البٌت ،وكان من كبار الصوفٌة ،وأخوه وهبً أفندي من أهل العلم
والتصوؾ ،أما الشٌخ فكان نمشبندٌا لادرٌا ،وكان سلطانا فً الكبلم ،وٌذهب مذهب أهل العروض فً شعره
الذ ي ٌترنم فٌه بإلهامات روحهٌ .نظر :فتح هللا كولن :مهندس الملوب فضٌلة الشٌخ ألوارلً أفه كتاب شد الرحال
لؽاٌة سامٌة ص  ٕٕ2ترجمة :عبد هللا دمحم عنتر – د /عبد الرزق أحمد دار النٌل ٕٗٔٓمٌ .نظر :دكتور /دمحم
جكٌب :أشواق النهضة واالنبعاث لراءات فً مشروع األستاذ فتح هللا كولن ص ٕٗٔ  ،دار النٌل ٖٕٔٓم.
ٕ -المادرٌة :من أبرز الطرق الصوفٌة فً المرنٌن السادس والسابع الهجري نسبة إلى الشٌخ عبد المادر
الجٌبلنً(ٓ٘ٙٔ -ٗ2هـ) وكان فمٌها عالما باألصول  ،ثم سلن طرٌك التصوؾ ،وكان ٌربط التصوؾ بالكتاب
والسنة ،ولذا امتدحه ابن تٌمٌة ،وٌؽلب على ألواله الطابع الخلمً ،ونشر تبلمٌذه طرٌمته فً عدة بلدان كالٌمن
ومصر وسورٌا ،وال تزال موجودة فً مصر ،وفً كثٌر من بلدان آسٌا وأفرٌمٌاٌ .نظر :أبو الوفا التفتازانً:
مدخل إلى التصوؾ اإلسبلمً ص  ٕ1ٙدار الثمافة للطباعة والنشر – الماهرة ٗٔ12م.
ٌٖ -نظر :أرطؽرول حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر صٖٖ.ٖٗ ،
ٗ -بدٌع الزمان سعٌد النورسً :ولد عامٔ12ٙم فً تركٌا ،ومنذ عام ٘ٔ11م بدأ خطواته األولى فً تلمً العلم
العلم على ٌد المشاٌخ حتى حصل عام ٕ ٔ11على لمب بدٌع الزمان ،اشترن فً الحرب ضد الروس ،وشكل
فرلة متطوعٌن عام ٘ٔٔ1م ،وأسره الروس ،وتمكن من الهرب من األسر ٔ1ٔ1م ،وظل طٌلة حٌاته بٌن
محاكمة واعتمال ،ونفً بسبب نشاطه الدعوي ،وجهره بالحك ضد ظلم الحكام واستبداد اإلنجلٌز ،وهو فً كل
ذلن حرٌص على تربٌة الشباب من أطلك علٌهم (شباب النور)؛ ألنه كان ٌربٌهم على رسابل النور التً لام
بتؤلٌفها ونشرها رؼم معارضة السلطات وسعٌها لمصادرتها ،فكان تبلمٌذه ٌنشرونها سرا .توفً ٓٔ1ٙم ،ودفن
فً (أروفة) ،ثم نبشت السلطات لبره بعد ذلن وحملت جثمانه إلى جهة مجهولةٌ .نظر إحسان لاسم الصالحً:
ممدمة كتاب سٌرة ذاتٌة لبدٌع الزمان النورسً الجزء التاسع من كلٌات رسابل النور ،إعداد وترجمة :شركة
سوزلر -الماهرة ،ط :الثالثة ٕٓٓٓم.
ٌ٘ -نظر :أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ص ٖ٘.ٗ2 -
ٗ

اعتمل عدم مرات لفترات لصٌرة وذلن فً فترات االنمبلبات كعام ٔٔ1ٙم وعام ٔٔ12م
وعمب انمبلب سبتمبر ٓٔ11م نتٌجة لنشاطه الدعوي رؼم بعده عن السٌاسة(ٔ).
بعد ذلن وفً عام ٔ111م سافر إلى أمرٌكا طوعا ،واستمر هنان إلى اآلن ،ممٌما فً
والٌة (بنسلفانٌا) ،ومستمرا فً نشاطه الدعوي والمجتمعً فً تركٌا وخارجها.

 -3رحلته العلمٌة:
أ -شٌوخه:
ٔ -أول من تلمى عنهم العلم والدٌه ،فمد تلمى عنهما المرآن الكرٌم ،واللؽة العربٌة،
والفارسٌة.
ٕ -الشٌخ (أَلوارلً أفه):
فمد تؤثر به (كولن) روحٌا ،وكان كثٌر التردد علٌه فً صؽره؛ ألنه كان ممربا
لؤلسرة ومحل تمدٌرهم وإعجابهم ،بل كان جمٌع أفراد األسرة من مرٌدٌه(ٕ).
ٖ -الشٌخ وهبً أفندي:
شمٌك الشٌخ (األلوارلً) األكبر كان من مشاٌخ الصوفٌة ،ومن أهل العلم أٌضا،
وكان جد (كولن) ووالده أٌضا متؤثرٌن به روحٌا (ٖ).
ٗ -سعدي أفندي:
حفٌد الشٌخ (األلوارلً) درس عنده (فتح هللا كولن) اللؽة العربٌة(ٗ).
٘ -الشٌخ صدلً أفندي البزاز:
تلمى عنه علم التجوٌد ،وكان الشٌخ ٌسكن فً (حصن للعة) ،وكان (كولن) ٌمطع
كل ٌوم أربعة عشر كٌلو مترا سٌرا على األلدام صباحا ومسا ًء حتى ٌذهب للشٌخ (٘).
 -ٙعثمان بكتاش:

ٔ -أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ص ٔٗ  .11، 1ٓ، ٘٘ ، ٘ٓ،وٌنظر :فرٌد األنصاري :رواٌة
عودة الفرسان سٌرة دمحم فتح هللا كولن ص  ،ٖٔ٘.دار النٌل ،ط :الثالثة ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
ٌٕ -نظر :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص  ،ٕٕ1ترجمة :عبد هللا دمحم عنتر -د /عبد الرازق أحمد ،دار النٌل-
الماهرةٕٗٔٓمٌ .نظر :فتح هللا كولن لصة حٌاة ص ٕٓ.ٕٔ -
ٌٖ -نظر :فرٌد األنصاري :رواٌة عودة الفرسان سٌرة دمحم فتح هللا كولن ص .٘ٙ
ٌٗ -نظر :فرٌد األنصاري :عودة الفرسان ص ٔ.2
ٌ٘ -نظر :فرٌد األنصاري :رواٌة عودة الفرسان سٌرة دمحم فتح هللا كولن ص ٌٓ .2ٔ ، 2نظر :د /دمحم جكٌب:
أشواق النهضة واالنبعاث لراءات فً مشروع األستاذ فتح هللا كولن ص ٖٗٔ ،دار النٌل -الماهرة ٖٕٔٓم.
٘

درس علٌه (كولن) العلوم العربٌة من نحو ،وصرؾ ،وببلؼة ،والفمه وأصوله ،وعلوم
الشرٌعة(ٔ).
 -2بدٌع الزمان سعٌد النورسً:
كان أكثر من تؤثر به دون أن ٌلماه مباشرة ،ولكنه تتلمذ على كتبه المسماة (رسابل
النور) واللماء بتبلمٌذه الممربٌن.
ثم بعد رحلة الدرس على األساتذة والمشاٌخ أخذ فً المراءات الحرة ،وكانت مصدرا
ربٌسا من مصادر بنابه المعرفً ،فمد كان شؽوفا منذ صؽره بالمراءة وتحصٌل المعرفة
من مصادر متنوعة(ٕ).

ب -ثمافته وعلمه:
اهتم (كولن) بالعلوم اإلسبلمٌة ،فهً األصل عنده ،فمرأ ،وألؾ فً تفسٌر المرآن
الكرٌم ،وببلؼته ،وأسراره ،فله كتاب( :خواطر حول سورة الفاتحة) ،وله كتاب (خواطر
لرآنٌة) ،إلى جانب كتبه األخرى.
واهتم بالحدٌث الشرٌؾ ،فحلل األحادٌث النبوٌة ،واستشهد بها ،واستخلص منها العبر
والدروس ،وله كتاب فً السنة النبوٌة ضمه إلى كتابه النور الخالد.
واهتم بالعمٌدة كثٌرا فمرأ لعلماء الكبلم وال سٌما الماترٌدٌة وهضم آراءهم جمٌعا وصاؼها
بؤسلوب عصري ،ولٌمها ،واختار منها ونمد بعضها.
وكذا تحدث عن الحٌاة اإلسبلمٌة ،وخصابص اإلسبلم ،وتارٌخه الخالد.
وله إلمام كبٌر بالعلوم الحدٌثة ومعطٌاتهاٌ ،وظفها فً خدمة العمٌدة ،وإلناع ؼٌر
المسلمٌن ،والرد على الشبهات المثارة ضد اإلسبلم.
وله معرفة واسعة بالفلسفات المدٌمة والحدٌثةٌ ،تعرض لنمد الباطل منها ،واالستفادة
بالنافع الصالح.
أما التصوؾ فله فً حٌاته وفكره الكثٌر  -بل هو كل حٌاته وفكره -ما تكلم كلمة ،وال خط
خطا ،وال ألنع بمادة ،وال نمد فكرة إال كان التصوؾ لرٌنه وصاحبهٌ ،مزجه بكل ما ٌكتب
ؼٌر مزجه له فً حٌاته ومعامبلته ،كتب عن مماماته وأحواله - ،كتابه التبلل الزمردٌة-
وعن أهمٌته ،وانتصر ألربابه ،ونمد ما ٌستحك النمد من نظرٌاته وأفكاره.

ٌٔ -نظر :فرٌد األنصاري :عودة الفرسان ص ٗ.1
ٌٕ -نظر :د /إبراهٌم ؼانم :بحث فً سٌرة خوجه أفندي ص ٕٓٗ.
ٙ

درس اللؽة العربٌة بفروعها(ٔ) ،وأتمنها ،وله كتاب فً تعلٌم اللؽة العربٌة من خمس
مجلدات بعنوان( تعلٌم اللؽة العربٌة بطرٌمة حدٌثة) ،وله اهتمام كبٌر باألدب والشعر بل
له دٌوان شعر(ٕ) ،وممتطفات شعرٌة وضعها فً كتاب تحت اسم (ألوان ومراٌا) إلى
جانب حفظه لتراث كبٌر من الشعر ،وخاصة الصوفً لكبار الشعراء األتران ،وؼٌرهم
مثل( :جبلل الدٌن الرومً)(ٖ)و(نجٌب فاضل)(ٗ) ،و(البوصٌري) ،وآخرٌنٌ ،ستشهد بها
فً المناسبات المختلفة.
إذن كما لٌل" :كانت ٌد المدر لد جذبته  -أي كولن -نحو العلوم الشرعٌة وتزكٌة النفس
فضبل عن العلوم التجرٌبٌة ،واألدبٌة ،واإلنسانٌة فتمت ملكاته الفطرٌة التً وضعها
الخالك لتوابم العصر ،عكؾ على طلب العلم فنضجت معرفته بالعلوم الحدٌثة من

ٌٔ -نظر :علً أونال  :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص  ،ٖ1ٙترجمة :د /عبد الرازق أحمد
دمحم  ،دار النٌل -الماهرة ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٌٕ -نظر كولن :الموازٌن وكبلمه عن أهمٌة كل فن من هذه الفنون ص ٕٔٔ ،ٔٔ1 -ترجمة :أورخان دمحم
علً ،دار النٌل ،ط :السابعة ٕٕٔٓم.
ٖ -جبلل الدٌن الرومً(ٕٗٓٔ2ٖ -ٕٔٓ2()ٙ2ٕ -ٙم)هو دمحم بن دمحم بن حسٌن بن أحمد الهاشمً كان إماما
عارفا بالفمه على مذهب أبً حنٌفة وعالما بالخبلؾ وأنواع العلوم  ،ثم تجرد وتواترت عنه كرامات ،وهو
صاحب المثنوي المشهور بالفارسٌة(وهً منظومة صوفٌة فلسفٌة ؾ ٓٓ2وٕ٘ بٌت فً ستة أجزاء كتب
ممدمتها بالعربٌة وتخللتها أبٌات عربٌة من نظمه) ،وصاحب الطرٌمة المولوٌة المنسوبة إلى(موالنا)جبلل الدٌن
ولد ببلخ وبعد رحبلت فً عدة بلدان استمر فً (لونٌة) ،وبها توفً وتولى التدرٌس بها فً أربع مدارس ،ثم
ترن الدنٌا والتصنٌؾ وتصوؾ سنة ٕٗٙهـ ،واشتؽل بالرٌاضة ،وسماع الموسٌمى ،ونظم األشعار ،وإنشادها،
وتكاثر أتباعه ،وتابعو طرٌمته إلى أن توفً بمونٌة ولبره بها معروؾ إلى الٌوم فً تكٌة أصبحت متحفا ٌضم
بعض مخلفاته ،ومخلفات أحفاده ،وكتبهٌ .نظر :عبد المادر بن أبً الوفاء دمحم بن أبً الوفاء المرشً  :الجواهر
المضٌة فً طبمات الحنفٌة ج ٕ ص  ٖٙ2الناشر :مٌر دمحم كتب خانة -كراتشً .وٌنظر :خٌر الدٌن بن محمود
بن دمحم بن علً بن فارس الزركلً الدمشمً(ت ٖٔ1ٙهـ) االعبلم ج  2ص ٖٓ.دار العلم للمبلٌٌن ط ٘ٔ ماٌو
ٕٕٓٓم .وٌنظر :د /حسٌن مجٌب المصري :معجم الدولة العثمانٌة ص  ،ٕٔٗ ،1الدار الثمافٌة للنشر -الماهرة
ط األولى ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م.
ٗ -نجٌب فاضل :ولد الشاعر ،والكاتب ،والمفكر التركً "أحمد نجٌب فاضل لٌصا كٌورٌن" عام ٗٓٔ1م فً
مدٌنة إسطنبول ،وتربّى فى لصر جده حلمً أفندي ربٌس محكمة الجناٌات واالستبناؾ فى عهد السلطان (عبد
الحمٌد الثانً) ،وحفظ المرآن الكرٌم حٌنما أتم عمر الخامسة عشر ،ولرأ للعدٌد من المفكرٌن ،والكتّاب ،واألدباء
فً سن مبكرة جدًا .التحك نجٌب فاضل فً عام ٕٔ ٔ1بمسم الفلسفة فً كلٌة اآلداب فً جامعة إسطنبول وبعد
سنة واحدة من إعبلن الجمهورٌة فً تركٌا عام ٖٕ ،ٔ1ابت ُ ِعث إلى بارٌس ،والتحك هنان بمسم الفلسفة فً
جامعة السوربون ،وبعد سنة واحدة عاد إلى وطنه.تعرض للسجن واالعتمال أكثر من مرة لولوفه ضد العلمانٌة
وأول دار نفح فٌها روح الفن هً كونسرفاتوار (معهد موسٌمى الدولة) وأكادٌمٌة الفنون الجمٌلة .إنه صاحب
المدرسة الفكرٌة(الشرق الكبٌر) المسماة باسم الدورٌة التً أصدرها مرات كلما منعت أعاد اصدارها .وهو أحد
أفذاذ أساتذة الشعر والنثر ومهندسً الفكر المستمبلً فً العصر األخٌر .له ما ٌربو عن مابة كتاب ،فً السٌاسة
والتارٌخ والشعر ،كما كتب عددًا من الرواٌات والمسرحٌات .وتوفً فً ٕ٘ ماٌو ٖ ٔ11ودفن بمنطمة
أٌوب فً إسطنبول .من ترجمة كولن له فً ممال(انسان الفكر والحركة)ٌنظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص
.ٙ2وٌنظر ممال نجٌب فاضل سلطان الشعراء األتران على مولع TRTالعربٌة بتارٌخ ٕٕٔٓٔٙ/ٕ/م.
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فٌزٌاء،وكٌمٌاء ،وأحٌاء ،وفلن ،وتعرؾ على أمهات مصادر فبلسفة الشرق والؽرب
السٌما الوجودٌٌن أمثال :سارتر(ٕ) ...فجعلت منه هذه الممومات رجل فكر وحركة"(ٖ).

وٌمول أحد من كتب عن حٌاته إنه مثمؾ نهم ٌمرأ ٌومٌا ٓ٘ٔ ٕٓٓ -صفحة بدأ من
طفولته بمراءة السٌرة النبوٌة ،ومنالب الصحابة ،وعكؾ على الكتب العلمٌة ،والفكرٌة،
والفلسفٌة لرأ لرواد الثمافة الؽربٌة أمثال( :فولتٌر)(ٗ)و(روسو)(٘) ،و(كانط)( )ٙولرأ لرواد
لرواد الثمافة الشرلٌة أمثال( :موالنا جبلل الدٌن الرومً) ،و(المبل جامً)( )2ولرأ لؤلدباء
لؤلدباء أمثال:
ٔ -لرأ واطلع على فكر الفبلسفة أمثال الفارابً ،وابن سٌنا ،وابن خلدون ،والؽربٌٌن أمثال :سارتر ،ودٌكارت،
وكانط ،وآخرٌن وسٌتبٌن ذلن من خبلل البحث ال حما.
ٕ -جان بول سارتر(٘ٓٔ11ٓ-ٔ1م) فٌلسوؾ وكاتب وأدٌب فرنسً ٌنتسب إلى المذهب الوجودي توفً والده
عام ٔ1ٓٙم ،فلمنته أمه مبادئ الكاثولٌكٌة المحافظة ،دخل الخدمة العسكرٌة ،وأسر وبعد إطبلق سراحه ،توجه
إلى التعلٌم ،ثم انضم إلى عدة حركات سٌاسٌة ،ومنح جابزة نوبل ٗٔ1ٙم فرفضها ،وهو أول ممثل للوجودٌة
فً فرنسا ،وله عدة مإلفات منها :التخٌل -الخٌالً -الوجودٌة نزعة إنسانٌة وتولؾ انتاجه التؤلٌفً ٔ1ٙ1م بعد
أن ساءت صحته وتوفً ٓٔ11مٌ .نظر :األستاذ /رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ
ص  ،ٖ٘ٔ ،تمدٌم :الربٌس شارل حلو  ،مراجعة :دكتور /جورج نخل ،دار الكتب العلمٌة بٌروت -لبنان ،ط:
األولى ٕٔٗٔهـٔ11ٕ -مٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٖ.٘ٙالمإسسة العربٌة
للدراسات والنشر ،ط :األولى ٗٔ11م.
ٌٖ -نظر :أرطؽرول حكمة  :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص ٘ٔٔ .
ٗ -فولتٌر(:بارٌس ٗٔٙ1مٔ221 -م) اسمه :فرانسوا ماري آروٌه ،كاتب شاعر وفٌلسوؾ فرنسً ،التزم
فولتٌر فلسفة أخبللٌة ذات نظرة تشاإمٌة إلى اإلنسان والحٌاة ،وانتمد األدٌان باعتبارها مصدرا للتعصب،
ورفض علم ما بعد الطبٌعة؛ ألنه مصدر تعاسة لئلنسان كما ٌرى .من مإلفاته :الرسابل الفلسفٌة  -مماالت حول
اإلنسان -عناصر فلسفة نٌوتن -التسامح -أخبلق األمم وروحها  -مسرحٌة أودٌبٌ .نظر :األستاذ رونً إٌلً ألفا:
موسوعة أعبلم الفلسفة ج ٕ ص ٓ.ٔ2ٙ -ٔ2وٌنظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص ٕٗٓ.
٘ -جان جان روسو (جنٌؾ ٕٔٔ2مٔ221 -م) كاتب وفٌلسوؾ كتب باللؽة الفرنسٌة ،كان له نفوذ لوي على
الفلسفة كما كان له على األدب ،والذوق ،واألخبلق ،والسٌاسة ،وله أهمٌته فً المجال االجتماعً كمصلح
ومبتكر فلسفة سٌاسٌة خاصة بالدكتاتورٌات شبه الدٌممراطٌة كممابلة للملكٌات التملٌدٌة .من مإلفاته :خطاب فً
العلوم والفنون – العمد االجتماعً – وفلسفته إصبلحٌة انتمدت المجتمع ،ووصفته بالجور والفساد ،وسعت إلى
إصبلحه بوسابل تركب بٌن الطبٌعة والثمافةٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص -ٗ11
ٔٓ٘.برتراند رسل :تارٌخ الفلسفة الؽربٌة الكتاب الثالث الفلسفة الحدٌثة ص ٕٗ1ترجمة :د /دمحم فتحً
الشنٌطً ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٕٔٓم.
 -ٙكانطٔ2ٕٗ( :مٔ1ٓٗ -م) (عمانوٌل كانط) فٌلسوؾ ألمانً ،أعظم فبلسفة العصر الحدٌث كان ذا نزعة
عملٌة تامة؛ ولهذا أحب العلوم الدلٌمة وهً الرٌاضٌات ،والعلوم الطبٌعٌة كالفٌزٌاء والفلن؛ لكونها لابمة على
التجربة والمبلحظة ،وانطلك منها لتكوٌن نظرة شاملة للكون ،تعرؾ فلسفته بكونها فلسفة نمدٌة اهتمت بتحلٌل
المعرفة تحلٌبل نمدٌا فركزت اهتمامها على نمد العمل النظري فً تمٌٌزه بٌن الصحٌح والخطؤ وإدراكه للوالع،
وعلى نمد العمل التطبٌمً فً تمٌٌزه بٌن الخٌر والشر ،وخلص إلى اإللرار بذاتٌة الحمٌمة ،وإلى اإللرار بحمٌمة
هللا ،والنفس ،والعالم .من مإلفاته :نمد العمل الخالص -الممدمات -الدٌن فً حدود العمل البسٌطٌ .نظر :موسوعة
أعبلم الفلسفة ج ٕ ص ٌٕٗٗ ،نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص ٕ..ٕ2
 -2اإلمام العارؾ باهلل عبد الرحمن بن أحمد الجامً .ولد بجام من لصبات خراسان  ،اشتؽل بالعلوم العملٌة
والشرعٌة فؤتمنها ،وكان عالما باألدب والشعر ثم صحب مشاٌخ الصوفٌة ،وكان مشتهرا بالفضابل .وبلػ صٌت
فضله وعلمه اآلفاق ،حتّى دعاه السلطان باٌزٌد خان إلى مملكته ،وأرسل إلٌه بجوابز لٌمة ،وله مإلفات ج ّمة،
منها« :شرح فصوص الحكم» البن عربً ،و «شرح الكافٌة البن الحاجب» وهو أحسن شروحها .وكتب على
أوابل المرآن العظٌم تفسٌرا مهما ،وله كتاب «شواهد النبوة» بالفارسٌة .وكتاب «نفحات األنس» بالفارسٌة
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(تولستوي))ٔ(،وفً حواراته وكتاباته ٌشٌر إلى منطك(روسٌل))ٕ(،والنظرٌة الجدلٌة من
(باسكال)(ٖ) حتى (هٌجل))ٗ(،ولرأ فً األدب التركً لعمالمة ،ولعظماء الكتاب والشعراء
أمثال( :نجٌب فاضل) ،و(دمحم عاكؾ)(٘).
أٌضا .وكتاب «سلسلة الذهب» ح ّ
ط فٌه على الرافضة ،وكتاب «الدرة الفاخرة» ،وتوفً بهراة111هـ .عبد
الحً بن أحمد بن دمحم ابن العماد العَكري الحنبلً ،أبو الفبلح (المتوفىٔٓ11 :هـ) :شذرات الذهب فً أخبار من
ذهب ٖ٘ٗ/1حممه :محمود األرناإوط ،خرج أحادٌثه :عبد المادر األرناإوط ،الناشر :دار ابن كثٌر ،دمشك –
بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٓٙ ،هـ ٔ11ٙ -م.
ٔ -تولستوى(ٔ1ٔٓ -ٔ1ٕ1م) :الكونت لٌو تولستوى ابن الجنرال تولستوى وحفٌد الكونت تولستوى السٌاسً
الروسً .فٌلسوؾ وروابً روسً من أعبلم المستشرلٌن الروس نشؤ جندٌا ،ثم اشتؽل بإصبلح الهٌبة
االجتماعٌة ،فؤخذ ٌكتب المصص وٌودعها مذهبه حتى ذاع صٌته ،وتصدى لمادة األدٌان وانتمدهم حتى حكموا
بإلحاده ،وأعجب باإلسبلم وتعالٌمه فً الزهد ،واألخبلق ،والتصوؾ .وانبهر بشخصٌة النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وعده من
عظماء الرجال الذٌن خدموا المجتمع اإلنسانً ،ورآه من كبار المصلحٌن الداعٌن إلى السبلم من خبلل تعالٌمه=
=التً تنبذ العنؾ ،من مإلفاته :كتاب االعتراؾ -طرٌك الحٌاة -لكل ٌوم -دابرة المراءٌ .نظر :د /عزالدٌن فراج:
نبً اإلسبلم فً مرآة الفكر الؽربً ص ٗ ،2تمدٌم :دمحم عمارة ،هدٌة مجلة األزهر ٖٗٗٔهـ .وٌنظر :المجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة :اإلسبلم فً عٌون المنصفٌن جٔ ص ٕ٘ٔ ،سلسلة لضاٌا إسبلمٌة العدد  ٔٙٙوزارة
األولاؾ ٕٔٗ1هـٕٓٓ1 -م ،وٌنظر :د/عبد المتعال دمحم الجبري :االستشراق وجه لبلستعمار الؽربً ص ٕ،ٙ
مكتبة وهبة ،ط :األولى ٔٗٔٙهـٔ11٘ -م.
ٕ -برتراند رسل(ٔ12ٕ(:Bertrand Russelمٔ12ٓ -م) فٌلسوؾ ،ومنطمً ،وعالم رٌاضٌات واجتماع
برٌطانً .أعطاه هللا بسطة فً العمر والفكر فعاش لرنا إال عامٌن ،وشمل فكره كل فروع المعرفة فاشتهر
بمإلفاته العلمٌة والفكرٌة المتنوعة ،وبموالفه ضد الحرب واألسلحة النووٌة ،اهتم بالمنطك فكان من رواد=
=المنطك الرٌاضً ،ودرس عدة مسابل كالمعرفة ،والسٌاسة ،واألخبلق .منهجه فً الفلسفة هو منهج التحلٌل
المنطمً ،من مإلفاته :أسس الرٌاضٌات -نحو الحرٌة – تارٌخ الفلسفة الؽربٌة  -المعرفة اإلنسانٌة هدفها
وحدودها  -الدٌن والعلم  -التصوؾ والمنطك -مشكبلت فلسفٌةٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب
ج ٔ ص ٕ ،ٗ1وٌنظر :فإاد كامل :أعبلم الفكر الفلسفً المعاصر ص  ،ٔ2دار الجٌل -بٌروت ،ط :األولى
ٖٔ11م.
ٖ -بسكال بلٌز(ٖٕٕٔٙٙ -ٔٙم) :رٌاضً ،فٌزٌابً ،فٌلسوؾ ،وكاتب فرنسً منافح عن العمٌدة الكاثولٌكٌة؛
ولذا ابتعد عن البراهٌن العملٌة واعتمد الوحً فً إثبات العمابد اإلٌمانٌة ،واستخدام الملب والعاطفة ،فهً تإثر
فً الناس بٌنما ال ٌولون العمل إال اهتماما ثانوٌا كما ٌرى .من مإلفاته :الخواطر -حمٌمة الدٌن المسٌحً -رسالة
المثلث الحسابً -خطاب فً انفعاالت الحبٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص ٕٖٕ-
ٖٕ٘ .وٌنظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٖٖ٘.
ٗ -هٌجلٔ22ٓ( :مٔ1ٖٔ-م) فٌلسوؾ ألمانً عمل أستاذا فً جامعة هاٌدلبرغ ،اهتم فً بدء نتاجه الفلسفً
بمسابل الدٌن والتارٌخ فً فكر مبلزم للوالع الذي هو حٌاة الشعور وروح الٌهودٌة والمسٌحٌة ،ثم تطور األمر،
فاعتبر الفلسفة وسٌلة تعبر عن الحٌاة اإلنسانٌة فً تارٌخها ،من مإلفاته :اإلٌمان والمعرفة -المنطك الكبٌر -
فلسفة الحك -موسوعة العلوم الفلسفٌة دروس فً فلسفة التارٌخ -روح المسٌحٌة ولدرها -فلسفة المانون .فً
أخرٌات حٌاته بدأ نجاحه ٌنهار بسبب مولؾ السلطات الرسمٌة والدٌنٌة له إذ اعتبر خطرا على كلٌهما ،وتوفً
بالكولٌرا التً انتشرت فً بروسٌأٖٔ1م ٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٕ ص -٘ٙ1
ٖ.٘2وٌنظر :دكتور /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص ٓ.٘2
٘ -دمحم عاكؾ أرضوى (ٖٔ1ٖٙ -ٔ12م) :ناظم النشٌد الوطنً التركً ٌعد من الشعراء األتران الذٌن أرسوا
دعابم الشعر التركً والثمافة التركٌة الحدٌثة لبل وبعد تؤسٌس الجمهورٌة التركٌة فً ببلد األناضول والعالم
اإلسبلمً ،فهو الملمب بشاعر اإلسبلم وشاعر األمل ،وصاحب أعظم لصٌدة إنسانٌة فً األدب التركً ،وهً
لصٌدة (نشٌد االستمبلل) ،والمساهم فً بناء الشخصٌة التركٌة من خبلل نصوصه الشعرٌة ،ومماالته ،وترجماته
المتعددة ،مما جعله شاعر تركٌا األول ،وباعث نهضتها فً المرن العشرٌن ،كان مخلصا وفٌا لوطنه وحرٌته فً
سابر مراحل حٌاته :مفتشا ،ومدرسا لآلداب فً دار الفنون وباذال جهده فً فرٌك (الصراط المستمٌم ) .عارض
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اختٌر (فتح هللا كولن) فً مناسبات عدٌدة كؤكثر الشخصٌات تؤثٌرا فً العالم ،وحاز عدة
جوابز جاء فً المرتبة األولى ضمن لابمة(أهم مابة مثمؾ فً العالم) ،وذلن لتجاوز
تؤثٌره حدود ببلده ،وذٌوع صٌته الثمافً فً مختلؾ أنحاء العالم بحسب استطبلع أجرته
عام ٕٓٓ1م مجلة السٌاسة الخارجٌة  forgien policyبالتعاون مع مجلة pros-pect
..
البرٌطانٌة
ٌتبٌن مما سبك أن (فتح هللا كولن) موسوعً فً تكوٌنه الثمافً حٌث جمع بٌن علوم الدٌن
وعلوم العصر المختلفة.

ج -مإلفاته:
أثمرت رحلة (كولن) العلمٌة وثمافته  -وما زالت تثمر -عن العدٌد من المإلفات
والبحوث والمماالت ،إضافة إلى آالؾ الخطب ،والمواعظ ،والدروس المسجلة على
أشرطة ،وٌموم تبلمٌذه بتفرٌؽها وتحرٌرها ،وٌموم هو بمراجعتها لبل التصرٌح بطباعتها،
ومعظمها ال ٌزال باللؽة التركٌة(ٔ).
إلى جانب األحادٌث الصحفٌة واللماءات التلٌفزٌونٌة ،والتً تتناول رإاه حول عدة لضاٌا.
وتنشط حركة الترجمة لمإلفاته ودروسه وكذلن لماءاته الصحفٌة والتلٌفزٌونٌة وتترجم إلى
عدة لؽات منها العربٌة عن طرٌك دور النشر مثل :دار النٌل(تسمى اآلن دار االنبعاث)،
والتً فرعها الربٌسً بالماهرة ،وعن طرٌك مجلة حراء التً تصدر بالعربٌة للتواصل
مع العالم العربً .وٌمكن تصنٌؾ مإلفاته على النحو التالً:
أ -المماالت:
كتب (فتح هللا كولن) العدٌد من المماالت فله ٘ ٗ1ممالة منشورة فً ثبلث مجبلت
تصدر بالتركٌة هً مجلة( :سٌزنتً) وفٌها ٓ ٖٙممالة ،ومجلة (ٌاؼمور) وفٌها ٗٗ
ممالة ،ومجلة (ٌنً أمٌد) وفٌها ٔ 1ممالة.
ب -األشعار:
له دٌوان شعر من مجلدٌن بالتركٌة بعنوان(المضرب المكسور) ،لم ٌترجم للعربٌة
بعد ،وممتطفات شعرٌة وضعها فً كتاب تحت اسم (ألوان ومراٌا) ترجمه للعربٌة
ونشرته دار النٌل بالماهرة.
ج -الدروس:
العلمانٌة ،واضطر لترن وطنه فً سبٌل ذلن ٌ.نظر :مولع htt//www. herkul.orgفً ممال اثنتان من
المإٌدات للحفاظ على نشاط الحٌاة الدٌنٌة بتارٌخ ٕٓٔٓٔٙ -ٙ-م.و دمحم فتح هللا كولن  :كتاب ونحن نمٌم صرح
الروح ص  ٙٙترجمة :عونً عمر لطفً أوؼلو دار النٌل -الماهرة ط الخامسة ٕٔٔٓمٖٕٔٗ -هـ.وٌنظر:
ممال( :دمحم عاكؾ أرضوى شاعر تركٌا األول) ،مولع تركٌا بوست بتارٌخ  ٕ2دٌسمبر ٕٓٔٙم.
ٔ -الدكتور :إبراهٌم البٌومً ؼانم :ممال الخدمة فً خدمة عالمٌة اإلسبلم ص  ٕٓ -ٔ1من مجلة حراء عدد ٕٗ
لسنة ٕٗٔٓم.
ٓٔ

دأب (كولن) منذ ولت مبكر من حٌاته االجتماع بتبلمٌذه فً حلمات تربوٌة
ٌتدارسون بعض الكتب ،أو ٌلمً علٌهم بعض الدروس والمواعظ فً شتى المجاالت،
وهذه الدروس مستمرة إلى اآلن فهنان درس أسبوعً ٌلمٌه على تبلمٌذه فً ممر إلامته
بالوالٌات المتحدة ،وٌترجم إلى عدة لؽات منها العربٌة ،وٌنشر على مولع  herkulعلى
شبكة األنترنت.
د -الكتب:
له عدد كبٌر من المإلفات بلؽت أكثر من ٓ 2كتابا بعضها مترجم إلى العربٌة،
وبعضها مترجم إلى عدة لؽات أخرى ،أما ما ترجم إلى العربٌة فمنها:
ٔ -النور الخالد دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص )مفخرة اإلنسانٌة :وهو أشهر كتبه عن سٌرة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) وجزء
منه ٌتحدث عن السنة ومكانتها فً التشرٌع .ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل-
الماهرة ،ط :الثامنةٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
ٕ -أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان :عبارة عن خواطر (ولٌس تفسٌرا) عن بعض آٌات
من المرآن .ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة ٖٓٗٔهـٕٓٓ1 -م.
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة :وهً مفاهٌم روحٌة ودروس استماها من وحً
السورة الكرٌمة .ترجمة :أجٌر إشٌٌون ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٗ -الموازٌن أو أضواء على الطرٌك :عبارة عن ممتطفات أو حكم لصٌرة ولد تطول
أحٌانا عن أمور كثٌرة فً العلم ،واألخبلق ،والتصوؾ ،وؼٌرها .ترجمة :أورخان دمحم
علً ،دار النٌل ،الطبعة :السابعةٖٖٔٗ :هـٕٕٓٔ -م.
٘( -ونحن نبنً حضارتنا) :مماالت متفرلة عن النهضة واإلحٌاء .ترجمة :عونً عمر
لطفً أوؼلو ،دار النٌل ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م. .
 -ٙونحن نمٌم صرح الروح :عبارة عن مماالت متفرلة فً أمور شتى .ترجمة :عونً
عمر لطفً أوؼلو ،دار النٌل ،ط :الخامسةٖٕٔٗ :هـٕٓٔٔ -م.
 -2التبلل الزمردٌة نحو حٌاة الملب والروح(الجزء األول)  :وهو عن التصوؾ تعرٌفه،
ومماماته ،وأحواله .ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل ،ط :الرابعةٖٕٔٗ :هـ-
ٕٔٔٓم.
 -1ترانٌم روح وأشجان للب :عبارة عن خواطر متفرلة عن بعض األمور كالصبلة،
والحج ،والصوم ،والذكر ،وؼٌرها .ترجمة :أورخان دمحم علً ،ط :الرابعةٖٔٗٔ :هـ-
ٕٓٔٓم.
 -1ألوان وظبلل فً مراٌا الوجدان :عبارة عن ممطوعات شعرٌة لصٌرة من تؤلٌؾ
كولن .ترجمة :هٌبة حراء للترجمة ،تعرٌب :أدٌب إبراهٌم الدباغ ،دار النٌل ،ط :األولى
ٖٔٗٔهـٕٓٔٓ -م.

ٔٔ

ٓٔ -أسبلة العصر المحٌرةٌ :شتمبلن عن أسبلة فً مجال العمٌدة ،والفمه ،والتصوؾ
أجاب عنها ،وهً عدة أجزاء ترجم منها:
 أسبلة العصر المحٌرة .ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة . الرد على شبهات العصر(الجزء األول) ،ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر،دار النٌل ،ط :األولى ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
 نحو عمٌدة صحٌحة(الجزء الثانً) .ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر ،دارالنٌل ٕٗٔٓم.
 االستمامة فً العمل والدعوة(الجزء الثالث) ،ترجمة :أورخان دمحم علً -د /عبد هللا دمحمعنتر ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٔٔ -حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور .ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة:
ٖٓٗٔهـٕٓٓ1 -م. .
ٕٔ -المدر فً ضوء الكتاب والسنة .ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل ،ط:
السابعةٖٖٔٗ :هـٕٕٓٔ -م.
ٖٔ-الموشور(ٔ) :ترجمة :د /عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل -الماهرة ٕ٘ٔٓم.
ٗٔ -سلسلة الجرة المشروخة(ٗٔ):إشرالات األمل فً دٌاجً الحزن واألسى ،ترجمة :د/
عبد الرازق أحمد -د /عبد هللا دمحم عنتر ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
٘ٔ -نفخة البعث شواهد الحٌاة بعد الموت .ترجمة :نور الدٌن صواش  ،دار النٌل ،ط:
األولى ٕ٘ٔٓم.
 -ٔٙطرق اإلرشاد فً الفكر والحٌاةٌ :تكلم فٌه عن الدعوة إلى هللا وصفات الداعً
وؼٌره .ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل ،ط :الرابعةٖٔٗٔ :هـٕٓٔٓ -م.
 -ٔ2روح الجهاد وحمٌمته فً اإلسبلم ،ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل ،ط:
السابعة ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م. .
 -ٔ1من البذرة إلى الثمرة تربٌة األبناء وبناء شخصٌة متكاملة :ترجمة :د /عبد هللا دمحم
عنتر ،دار النٌل ،ط :الثانٌة ٕ٘ٔٓم.
 -ٔ1الملوب الضارعة :عبارة عن أذكار وأدعٌة .دار النٌل للطباعة والنشر -الماهرة.

ٔ -الموشور :اسم ٌطلك على األجسام المصنوعة من مادة شفافة تعكس األشعة حولها وتحللها فالموشور كتاب
اختزلت فٌه وفما لمعٌار عمول المخاطبٌن المعارؾ الوهبٌة والكسبٌة الشبٌهة بؤطٌاؾ الضوء فصنفت وروعً
فٌها عنصر الزمان والمكان واإلنسان فهو ٌموم بوظٌفة العكس والتحلٌل مثل المنشور الحمٌمً ٌنظر :أحمد
لوروجان  :ممدمة الموشور ص ٘ٔ ترجمة :عبد الرازق أحمد دمحم  ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕٔ

ٕٓ -شد الرحال لؽاٌة سامٌة :ترجمة :عبد هللا دمحم عنتر -د /عبد الرازق أحمد ،دار النٌل-
الماهرة ٕٗٔٓم.
ٕٔ -حوارات مع األستاذ فتح هللا كولن كلمات شاهدة حول الدٌن والمجتمع والدولة بؤفك
إنسانً :دار النٌل للطباعة والنشر -الماهرة ٕ٘ٔٓم.
هـ -مإلفات وأبحاث كتبت عنه من ذلن:
ٔ -أرباب المستوى األكادٌمٌا باعتبارها جماعة علمٌة :الدكتور /دمحم بابا عمً .دار النٌل،
ط :األولى ٕٕٔٓم.
ٕ -رواٌة عودة الفرسان سٌرة دمحم فتح هللا كولن :فرٌد األنصاري .دار النٌل ،ط :الثالثة
ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
ٖ -مإتمر دولً مستمبل اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً خبرات ممارنة مع حركة فتح هللا
كولن التركٌة :جامعة الدول العربٌة  ٕٔ -ٔ1أكتوبر ٕٓٓ1م.دار النٌل ،ط :األولى
ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
ٗ -نداء الروح رحلة فً عالم الفرسان :الدكتورة /مرٌم آٌت أحمد .دار النٌل ،ط :األولى
ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
٘ -الضاربون فً األرض :الدكتور /أدٌب إبراهٌم الدباغ .دار النٌل ،ط :األولى
ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
 -ٙالسبلم والتسامح فً فكر كولن مجموعة أبحاث لعدد من المإلفٌن األجانب .إشراؾ :ا
د /زكً ساري توبران ،دار النٌل ٕٗٔٓم.
 -2محاورات حضارٌة حوارات نصٌة بٌن فتح هللا كولن وفبلسفة الفكر اإلنسانً:
األستاذة الدكتورة /جٌل كارول .تمدٌم البروفٌسور :أكبر أحمد ،ترجمة :إلهام فتحً -أحمد
سعٌد ،دار النٌل ،ط :األولى ٕٖٗٔهـ ٕٓٔ -م.
 -1فتح هللا كولن رابد النهضة الراشدة فً تركٌا المعاصرة :للدكتور /عبد الحلٌم عوٌس.
دار النٌل ،ط :األولى ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
 -1االنبعاث الحضاري فً فكر فتح هللا كولن :األستاذ الدكتور /سلٌمان عشراتً .دار
النٌل -الماهرة ،ط :األولى ٖٖٗٔهـ ٕٕٓٔ -م.
ٓٔ -هندسة الحضارة تجلٌات العمران فً فكر فتح هللا كولن :األستاذ الدكتور /سلٌمان
عشراتً .دار النٌل :ط :األولىٖٖٔٗ :هـٕٕٓٔ -م.
ٔٔ -البرادٌم كولن ،فتح هللا كولن ومشروع الخدمة على ضوء نموذج الرشد :الدكتور/
دمحم بابا عمً .دار النٌل ،ط :األولىٖٕٔٗ :هـٕٓٔٔ -م.

ٖٔ

ٕٔ -الزمن والولت نصوص ومفاهٌم مإسسة على الرإٌة الكونٌة لفكر األستاذ فتح هللا
كولن :الدكتور /دمحم بابا عمً .دار النٌل ط األولى ٖٕٔٓم.
ٖٔ -العروج الحضاري بٌن مالن بن نبً وفتح هللا جولن :األستاذ الدكتور /فإاد عبد
الرحمن البنا .كتاب األمة العدد٘٘ٔ ،ط :األولى جمادى األولى ٖٕٗٗهـٕٖٓٔ -م.
ٌصدرها إدارة البحوث والدراسات اإلسبلمٌة -وزارة األولاؾ -لطر
ٗٔ -عبمرٌة فتح هللا كولن بٌن لوارب الحكمة وشواطا الخدمة :األستاذ الدكتور /فإاد
البنا .دار النٌل ،ط :األولى ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
٘ٔ -فتح هللا كولن ،جذوره الفكرٌة واستشرافاته الحضارٌة :دمحم أنس أركنه .ترجمة:
أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الثانٌة ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
 -ٔٙفتح هللا كولن ،لصة حٌاة ومسٌرة فكر :أرطؽرول حكمة .ترجمة :عبد المولى علً
جربٌع -خالد جمال عبد الناصر ،دار النٌل ،ط :األولى ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
 -ٔ2فتح هللا كولن ،الرإٌة والتؤثٌر تجربة فاعلة فً المجتمع المدنً .ماٌمول أحسن خان
ترجمة :أحمد سعٌد عبد الوارث -محمود علً جمعة ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
 -ٔ1فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري :علً أونال ،ترجمة :د /عبد الرازق
أحمد دمحم ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم
 -ٔ1نور وفتح ،لراءة فً فكر سعٌد النورسً وفتح هللا كولن :عبد المادر اإلدرٌسً ،دار
النٌل ٕٗٔٓم.
ٕٓ -تمارب الشعوب موعد الحضارات :المفكر اإلسبلمً التركً فتح هللا جولن نموذجا.
د /هدى دروٌش ،دار السبلم -الماهرة ،ط :األولى ٖٔٗٔهـٕٓٔٓ -م.
ٕٔ -أشواق النهضة واالنبعاث لراءات فً مشروع األستاذ فتح هللا كولن :د /دمحم جكٌب،
دار النٌل ،ط :األولى ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.

 -4عمله ووظائفه:
بعد رحلة (فتح هللا كولن) فً طلب العلم بدأ ٌبحث عن وظٌفة فاتجه إلى (أدرنة)
فعٌن فً أول األمر فً نظام إمامة رمضان فً مسجد (آق مسجد) أي (المسجد األبٌض)،
ثم عٌن بعد ذلن إماما لمسجد (الشرفات الثبلث).
ثم عمل لبعض الولت إماما ملمنا للشهادة للمحكوم علٌهم باإلعدام فً أدرنة ٔ1٘1م.
وفً أثناء الخدمة العسكرٌة تولى الوعظ فً عدة مساجد ،واشترن فً ندوة فً الجامعة
تتحدث عن موالنا (جبلل الدٌن الرومً) فنال إعجاب الجمٌع ،وشارن فً فعالٌات إنشاء
جمعٌة لمماومة الشٌوعٌة فً (أرضروم).

ٗٔ

عٌن معلما فً مركز لتعلٌم المرآن الكرٌم ،ثم إماما لمسجد (دار الحدٌث) ،وأنشؤ به أول
مدرسة لتعلٌم الطلبة(ٔ).
ضٌك علٌه فً (أدرنة) فطلب النمل ،فنمل إلى محافظة (لرلبلرألً) ،وظل ٌزور (أدرنة)
ٌتابع طبلبه هنان(ٕ).
وفً مارس ٔ1ٙٙم عٌن فً (أزمٌر) مدٌرا لسكن طبلب ثانوٌة األبمة والخطباء(كستانه
بزاري) ،ومع اهتمامه بالطبلب وإلامة المخٌمات الصٌفٌة(ٖ)لهم  -التً كانت نظاما كامبل
للثمافة ،والرٌاضة ،والنظام ،وكانت أعداد الطبلب فً تزاٌد كل عام -لم ٌنمطع عن
الوعظ ،وسجلت دروسه ووزعت فً تركٌا.
أصدر مع (صالح أوزجان) جرٌدة اسمها(االتحاد) ،ثم اختٌر مشرفا على بعثة الحج عام
ٔ1ٙ1م.
فً عام ٕٔ12م عٌن فً( أدرمٌت) وأمضى بها سنتٌن وأربعة أشهر ،ثم عٌن فً
ٔ12ٗ/ٙ/ٕ1م واعظا أول فً (مؽنٌسا) .
بدأ ٌتجه إلى المحاضرات ٘ٔ12م فؤلمى محاضرة فً أحد الجامعات عن (جبلل الدٌن
الرومً) ،ثم محاضرة عن التمنٌات والعلوم الطبٌعٌة فً ضوء المرآن ،ثم ثالثة عن نظرٌة
التطور ،ثم الجٌل الذهبً ،ثم بدأ فً الحدٌث إلى رواد المماهً للدعوة وتربٌة الشباب.
أرسلته وزارة األولاؾ ٔ122م مبعوثا خارج تركٌا فحاضر فً (برلٌن) و(فرانكفورت)
و(هامبورن) و(مٌونخ) ،وكان ٌكتب الممال الربٌس فً مجلة (سٌزنتً) التً انطلمت عام
ٔ121م ،والممال الربٌس لمجلة(األمل الجدٌد)ٔ111م.
ألمى دروس عن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فً جامع (والد سلطان) من ٔ111م إلى عام ٓٔ11
وجمعت فً كتاب (النور الخالد دمحم مفخرة اإلنسانٌة) (ٗ).
أنشؤ (ولؾ الصحفٌٌن والكتاب) ٌونٌه ٗٔ11م للحوار مع كافة أفراد المجتمع ،ومع العالم
أجمع لتحمٌك الوحدة والسبلم(٘) .
بدأ ٌعرؾ وٌشتهر فً وسابل اإلعبلم المحلٌة والعالمٌة؛ لنشاطه التعلٌمً فً إنشاء
المدارس ،ومإسسات اإلؼاثة حول العالم ،وأجرٌت معه الكثٌر من الحوارات ،ولابل عددا
من ممثلً األدٌان ،وبدأ فً إلامة مإسسات للحوار فً الخارج(.)ٙ

ٌٔ -نظر :أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص .٘ٗ -ٖ2
ٕ -السابك ص  ٘1 -٘ٙوٌنظر :عودة الفرسان ص .ٕٖٙ
ٖ -ألؾ كولن لصٌدة سماها أٌام المخٌمات ،وممال سماه زمن المخٌمات ٌنظر  :أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن
لصة حٌاة ص ٖ ،21 ، 2وفرٌد األنصاريٌ :نظر عودة الفرسان ص . ٕ٘1
ٌٗ -نظر :أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر صٓ.ٔٓٓ -ٙ
ٌ٘ -نظر :فرٌد األنصاري :عودة الفرسان ص ٕٖ٘.
ٌ -ٙنظر :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص .ٔٔٓ -ٔٓٙ
٘ٔ

ثم سافر إلى أمرٌكا ٔ111م ،وألام بها؛ بعدا عن التضٌٌك وطلبا للعبلج(ٔ)واستمر فً
نشاطه الدعوي ،والتعلٌمً ،واإلؼاثً وحوار الحضارات من ممر إلامته فً والٌة
بنسلفانٌا حتى اآلن.

 -5شبهات حول فتح هللا كولن:
سبك أن ذكرت أن إحدى مشكبلت الدراسة تتمثل فً عدم وجود كتابات
موضوعٌة عن فكر (كولن) وما عثرت علٌه إما من كبلم أتباعه الذي ٌصل إلى درجة
التمدٌس ،أو من حدٌث أعدابه الذي ٌصلون به إلى حد المروق والخروج من الدٌن.
ك منه إال بحذر وبمدر؛ مراعاة للموضوعٌة ،أما كبلم خصومه
أما كبلم أتباعه ،فلم أست ِ
فٌنصب فً اتجاهٌن:
االتجاه األولٌ :خص السٌاسة .
االتجاه الثانًٌ :خص الدٌن.
واألول لٌس مجال بحثنا ،أما الثانً فما وجدته من كبلم خصومه كبلما ال دلٌل علٌه ،وال
ٌستند إلى أي مستند من كتابات (كولن) ،أو ألواله ،ولد لام بالرد علٌها ونفاها.
أما االتهام فهو ادعاء (لطٌؾ أردوؼان) - ،وهو كان أحد الممربٌن من (كولن) وصحبه
لمدة أربعٌن عاما حتى أنه كان ٌعتبر خلٌفته لدرجة أن ٌإلؾ كتابا عن حٌاته -دنٌاي
الصؽٌرة ،-ثم فارله فٌما بعد ،وادعى على (كولن) -لوله( :أنه ٌلتمً هللا وٌتكلم معه)
(ٕ)وهذه التهمة سبل فٌها (كولن) فً أحد اللماءات الصحفٌة ،والسإال كان تحدٌدا عن ما
ٌذاع من ادعاء (كولن) أنه المسٌح ،أو المهدي ،أو التكلم مع هللا ،أو أنه إمام الكابنات.
وكان جواب (كولن) كاآلتً:
أما عن الدعوى األولى :مسؤلة المهدي والمسٌح(ٖ):
فٌرى (كولن)أنه طوال التارٌخ هنان من أثبت المسؤلة ومن نفاها ،ولكن أسًء
استؽبللها من أصحاب النواٌا السٌبة ،ورمٌت االفتراءات بالعلماء ،ومنهم (النورسً) ،ولم
ٌعرض لرأٌه فً هذه المسؤلة .

ٌٔ -نظر :عودة الفرسان ص ٖٖٓ.
ٕ -لماء لطٌؾ أردوؼان مع أحمد منصور على لناة الجزٌرة اإلخبارٌة فً برنامج (ببل حدود) بتارٌخ
ٕٓٔٓٔٙ/1/م والحلمة الثانٌة بتارٌخ ٕٓٔٙ/1/ٔ2م.
ُخرج الدجال وهو المراد
ٌ
الذي
المنتظر
المهدي
وجود
ٖ -الواجب اعتماده ما دلت علٌه األخبار واآلثار من
ِ
حٌث أطلك المهدي ،فؤما المذكورون لبله فلم ٌصح فٌهم شًء ،والذٌن من بعده أمراء صالحون لكن لٌس مثله
فهو آخرهم فً الوجود ،وإمامهم ،وخٌرهم ،وأفضلهم فً الحمٌمة ؼٌر سٌدنا عٌسى بن مرٌم فإنه رسول كرٌم
من أولً العزم ،وهو آٌة وعبلمة وحده ،فٌجب اإلٌمان بنزوله ،وأنه فً زمن المهدي ،وسٌصلً خلفه الفجر،
وٌمتل الدجالٌ .نظر :شمس الدٌن ،أبو العون دمحم بن أحمد بن سالم السفارٌنً الحنبلً (المتوفىٔٔ11 :هـ):
لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة ج ٕ ص
ٕٔ2الناشر :مإسسة الخافمٌن ومكتبتها – دمشك ،الطبعة :الثانٌة  ٕٔٗٓ -هـ  ٔ11ٕ -م.
ٔٙ

أما عن التهمة ،فكان رده ":لمد درس عندي العشرات من الطلبة حتى اآلن وجمٌعهم
ٌشهدون -على اعتبارهم ٌعرفوننً عن كثب -أننً أعد المٌام بمثل هذه االدعاءات كفرا
وضبلال إنهم سمعونً عشرات المرات ألول "تعرفون أمً وتعرفون أبً أال ٌكفٌنا أن
نكون عبادا هلل مخلصٌن كن بٌن الناس فردا من الناس" ،أضؾ إلى ذلن أننً ما رأٌت
عالبل  -فً البٌبة التً نشؤت فٌها ،وال فً أماكن أخرى -توهم فً نفسه رتبة أو مماما من
هذا المبٌل .ال ٌمول مثل هذا الكبلم إال من حرم نعمة العمل ،ثم إنً اعتبرت دابما هذا
النوع من االتهامات من أشنع الشتابم وأؼلظ السباب ،كما أن الذٌن ٌدٌرون ألسنتهم بهذه
االفتراءات ال ٌعون أنهم ٌسخرون من عمول هذه األمة"(ٔ).
أما عن الدعوى الثانٌة :وهً التكلم مع هللا:
فكان جواب كولن" :إنً أستؽرب كٌؾ ٌمولون هذه االفتراءات بهذه السهولة؟
ومن ٌدعً ذلن ٌعرؾ حك المعرفة حساسٌتً تجاه هذا األمر والمرآن ٌمول بوضوح :ﭽﯹ
ﯻ ﯼ ﯽ ٌ ٍ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﯺ
(ٕ)
ﰊ ﰏ ﭼ إن أبسط معلومة إٌمانٌة ٌمتلكها اإلنسان تعلمه األدب مع
ﰋﰌ ﰍ
هللا (عز وجل) نحن نشؤنا فً بٌبة كانت للوب الرجال فٌها ترتجؾ بمجرد سماع اسم
(هللا) ،وتنحنً بانكسار ،وتذوب بإكبار للذات العلٌة ،نعم الفمٌر نشؤ فً بٌبة ثمافٌة من هذا
الطراز؛ لذا ال ٌمكن أن تجدوا ال فً هذه البٌبة ،وال فً ؼٌرها من ٌدعً مثل هذه
االدعاءات البشعة أبدا"(ٖ).
أما فرٌة "إمام الكابنات":
فٌمول فً جوابه عنها" :أما فرٌة إمام الكابنات فبل تستحك الولوؾ عندها أصبل فؤي
إنصاؾ ،وأي وجدان ٌمكن أن ٌمبل مثل هذا البهتان إنهم ٌدعون هٌكبل هرمٌا
للخدمة(ٗ) زابفا وهمٌا لم ٌخطر ببالً لط ،ولم أر له مثٌبل طٌلة حٌاتً التً لضٌتها فً
سبٌل هللا والتً تناهز السبعٌن سنة ،أي تلوث هذا الذي أصاب تلن العمول ،وأي عفن
أصاب تلن األرواح؟"(٘).
إذن ال دلٌل من كبلم (كولن) على ما اتهم به من لبل خصومه نستند إلٌه ،وال سٌما
والرجل ٌنفٌها ،وما سنمدمه له من آراء عمدٌة تدحض تلن الشبهات ،أما تلن التً تخص
السٌاسة فتلن مكاٌدة سٌاسٌة بٌن الخصوم ولٌست من محاور البحث ومتطلباته.

ٔ -حوار فتح هللا كولن مع جرٌدة زمان التركٌة بتارٌخ  ٕٔ -ٔ2مارس ٕٗٔٓم .من كتاب حوارات مع األستاذ
فتح هللا كولن كلمات شاهدة حول الدٌن والمجتمع والدولة بؤفك إنسانً ص ٕ ،1دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕ -سورة الشورى اآلٌة.٘ٔ :
ٖ -حوار فتح هللا كولن مع جرٌدة زمان ص ٖ.1
ٌٗ -مصد حركة أو جماعة الخدمة المنسوبة إلى فتح هللا كولن ،وهو ٌنفً فً مواطن كثٌرة أي تنظٌم إداري
لهذه الحركة .
٘ -حوار مع جرٌدة زمان التركٌة من كتاب كلمات شاهدة ص ٖ.1
ٔ2

ثانٌا :عصر فتح هللا كولن
لبل الحدٌث عن عصر (كولن) أحب إلماء الضوء على تركٌا  -لدٌما وحدٌثا -تلن
البلد العرٌك التً نشؤ فٌها .فكولن ولد بعد سموط الدولة العثمانٌة ،وإلؽاء الخبلفة ،وتولً
أتاتورن والزمرة العلمانٌة لٌادة الببلد.

 -1نظرة عامة على تركٌا لدٌما وحدٌثا:
أ -تركٌا لدٌما(الدولة العثمانٌة):
تركٌا الٌوم هً ورٌثة الدولة العثمانٌة المجٌدة التً كانت تمتد بٌن لارات العالم
الثبلث آسٌا ،وأفرٌمٌا ،وأوروبا.
وتعتبر اإلمبراطورٌة العثمانٌة هً أطول الدول عمرا فً التارٌخ بعد اإلمبراطورٌة
أراض ذات أهمٌة
الرومانٌة ،فمد استطاعت أن تإسس أطول الدول عمرا فً العالم فوق
ٍ
إستراتٌجٌة عظٌمة ،وأن تنجح فً توحٌدها فوق ثبلث لارات حٌث امتدت من األناضول
لتشمل البلمان ،وتشمل جمٌع الدول العربٌة ،وال ٌطول عمر الدول إال بحضارة وعدل،
وحضارة العثمانٌٌن هً ذروة تطور الحضارة اإلسبلمٌة(ٔ).
وهً أطول دول الترن بماء إذ عمرت ٖٕٙعاما(ٔ1ٕٕ -ٕٔ11م) ،واختلؾ على
عرشها أربعون حاكما ،وولٌها من أٌام السلطان سلٌم األول إلى انمراضها اثنان وثبلثون
سلطانا خلٌفة جمعوا فً أٌدٌهم السلطتٌن الزمنٌة والروحٌة ،ودعً لهم على منابر العالم
اإلسبلمً طوال ٗٓٙسنة(ٕ).
تشكلت هذه الدولة من لبٌلة اسمها (الماًٌ) التً كان ٌرأسها رجل تركً ٌدعى(كوندوز
ألب) خلفه فً رٌاسة العشٌرة بعد وفاته ابنه أرطؽرل والد األمٌر المبلً (عثمان) مإسس
دولة آل عثمان )ٖ(،ولٌل :إن ربٌس هذه المبٌلة هو (سلٌمان) وتولى من بعده ابنه
(طؽرل))ٗ(،وتتحدث مصادر أخرى أن زعٌم هذه العشٌرة (أرطؽرل بن سلٌمان شاه
التركمانً) لابد إحدى لبابل الترن النازحٌن من سهول آسٌا الؽربٌة إلى ببلد آسٌا
ٌٔ -نظر :د دمحم حرب  :العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة ص ٖ ،المركز المصري للدراسات العثمانٌة وبحوث
العالم التركً -الماهرة ٗٔٗٔهـٔ11ٗ -م .وٌنظر :ممدمة الطبعة العربٌة لكتاب الدولة العثمانٌة تارٌخ
وحضارة ،بملم البروفسور :أكمل الدٌن إحسان أوؼلً ،نمله إلى العربٌة :صالح سعداوي ،تؤلٌؾ عدد كبٌر من
األساتذة ،وبإشراؾ وتمدٌم :أكمل الدٌن إحسان أوؼلً ،مركز األبحاث للتارٌخ والفنون والثمافة اإلسبلمٌة
باستانبول(إرسٌكا) ٔ111م .وٌنظر :سمٌر ذٌاب اسبتٌان :تركٌا فً عهد رجب طٌب أردوؼان ص ،1
الجنادرٌة للنشر والتوزٌع ،ط  :األولى ٕٕٔٓم.
ٕ -األستاذ الدكتور /الصفصافً أحمد المرسً :أوراق تركٌة حول الثمافة والحضارة ج ٔ ص  ،ٔٓ1الناشر:
جواد الشرق للنشر والتوزٌع  -الماهرة ٕٕٓٓم.
ٌٖ -نظر :د /دمحم حرب :العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة ص ٓٔ.
ٌٗ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٖٓ ،الناشر :المكتب الجامعً الحدٌث
ٕٕٔٓم.
ٔ1

الصؽرى ،ولد هاجرت المبٌلة من جنوب ؼرب تركستان إلى شرق األناضول على مدى
عشر سنوات؛ هربا من هجمات المؽول على العالم اإلسبلمً فً الربع األول من المرن
الثالث عشر المٌبلدي ،وكانت فً عهد الملن (عبلء الدٌن السلجولً) ،وتدٌن بالوالء له
وتماتل فً صفوفه ،وكلما أحرزوا نصرا ألطعهم بعض األراضً ،ولما توفً
(أرطؽرل)عام (ٙ12هـ ٕٔ11 -م) عٌن السلطان (عبلء الدٌن) ابنه (عثمان) فً رٌاسة
العشٌرة محل أبٌه(ٔ)ثم أسس (عثمان) الدولة العثمانٌة على أنماض دولة السبلجمة(ٕ) (
(ٖ)
سة ،ثم أدرنة ،ثم اسطنبول
ٖٔٓٓ -ٕٔ11م) فً آسٌا الصؽرى وكانت عاصمتها برو ّ
(1٘2هـٖٔٗ٘/م) ،وبلؽت لمة مجدها أٌام سلٌمان المانونً (ت ٗ12هـٔ٘ٙٙ/م) (ٗ).
استمرت هذه الدولة تحكم العالم لمدة ستة لرون توسعت فً الجهاد فً أنحاء األرض،
ونشرت اإلسبلم والعدل فً ربوعها ،ولاتلت البٌزنطٌٌن والمؽول ،وصدت هجماتهم على
العالم اإلسبلمً ،وبعد ذلن كانت حجر عثرة ضد أطماع الصفوٌٌن(٘)وأطماع الصهاٌنة
()ٙ
فً فلسطٌن فً عهد السلطان (عبد الحمٌد الثانً)الذي أجبر على ترن العرش ٔ1ٓ1م
( )ٙأو ألصً بفعل تلن الموى المعادٌة لئلسبلم ،وبتدبٌر من الٌهود وخاصة ٌهود
الدونمة(. )2

ٌٔ -نظر :األستاذ دمحم فرٌد بن المحامً  :تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة ص ٘ٔٔ ،ٔٔ2 -تحمٌك :إحسان حمً،
دار النفابس ،ط :األولى ٔٓٗٔهـٔ11ٔ -م ،وٌنظر :الدولة العثمانٌة تارٌخ وحضارة ج ٔ ص  ٔٓ-1وٌنظر:
العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة ص ٓٔ.
ٕ -السبلجمة  :مجموعة من المبابل التركٌة التً عرفت باسم (الؽز) أو (األوؼوز) ،وتعود فً أصلها إلى سهول
آسٌا الوسطى ،ولد حكم السبلجمة فً ظل السلطة الرسمٌة للخبلفة العباسٌة ٌ .نظر :أحمد عبد العزٌز محمود:
تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٖٓ .
ٌٖ -نظر :أكمل الدٌن إحسان أوؼلً وعدد من األساتذة :الدولة العثمانٌة تارٌخ وحضارة ج ٔ ص .2ٙ1
ٌٗ -نظر :دكتور /شولً أبو خلٌل :أطلس دول العالم اإلسبلمً ص ٖٗ ،دار الفكر -دمشك ،ط :الثانٌة
ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
٘ -الصفوٌٌن :تنتسب الفرلة إلى الشٌخ صفً الدٌن إسحاق األردبٌلً (ٓ٘2ٖ٘ -ٙهـ) السبط الخامس
والعشرٌن لئلمام علً بن أبً طالب .مرت الفرلة بعدة أطوار ما بٌن صوفٌة سنٌة ،وسٌاسٌة شٌعٌة أما الطور
األول :وهو التصوؾ السنً ،فٌمثله مإسس الفرلة وولده صدر الدٌن من بعده ،أما الطور الثانً :فهو تؤسٌس
الدولة وفرض المذهب ،وٌبدأ بوالٌة جنٌد (ت ٔ1ٙهـ) وبظهوره برزت الصبؽة الحربٌة لؤلسرة الصفوٌة،
وتحولت الفرلة من طرٌمة صوفٌة إلى حركة شٌعٌة ،بل مؽالٌة ومن مظاهر الؽلو :سب الخلفاء الراشدٌن،
وفرض التشٌع بالموة والسجود على التربة الحسٌنٌة ،ولالت بشهادة ثالثة وهً( أشهد أن علٌا ولً هللا) ،وانتهت
الصفوٌة إلى المول بالوصاٌة أي تعٌٌن سلطة ؼٌر منتخبة وراثٌة ،وعصمة األبمة ،والوالٌة أي حب علً فمط.
ٌنظر :أ/د رجب عبد المنصؾ :الصفوٌة ص ٖ٘ٗ ،موسوعة الفرق والمذاهب فً العالم اإلسبلمً( )ٙالمجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة -الماهرة.
ٌ -ٙنظر :السلطان عبد الحمٌد :مذكرات السلطان عبد الحمٌد ص  ،ٙ2تمدٌم وترجمة :د دمحم حرب ،دار الملم-
دمشك ،ط :الثالثة ٕٔٗٔهـٔ11ٔ -م .
ٌ -2هود الدونمة :طابفة ٌهودٌة دٌنٌة ظهرت فً مدٌنة (إزمٌر) التركٌة فً المرن السادس عشر المٌبلدي.
اشتهرت هذه الجماعة بإتخاذها شخصٌتٌن مزدوجتٌن :الشخصٌة اإلسبلمٌة الشكلٌة والشخصٌة الٌهودٌة األصلٌة
حٌث أعلنت إسبلمها ظاهرا ،واحتفظت بؤسمابها وطموسها الٌهودٌة سرا وتعرؾ باسم(السبتابٌة) نسبة إلى
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وٌمثل عام ٔ1ٔ1م خسارة الدولة العثمانٌة كل ألالٌمها ،وبعد ذلن أعلن عن لٌام
الجمهورٌة التركٌة فً ٔ1ٕٖ/ٔٓ/ٕ1م(ٔ).
ب -تركٌا الحدٌثة:
تؤسست الجمهورٌة التركٌة الحدٌثة فً بداٌة المرن العشرٌن بعد سموط الخبلفة
اإلسبلمٌة ،وتولً (أتاتورن)(ٕ)السلطة ،وعاصمتها أنمرة ،والنمد فٌها هو اللٌرة التركٌة.
المولع:
تمع تركٌا فً ؼرب لارة آسٌا ،وهً بشكل عام شبه جزٌرة ولها سواحل طوٌلة
على البحر األسود ،وبحر إٌجه ،والبحر المتوسط ،وبحر مرمرة ،ومضٌك البسفور
والدردنٌل؛ وبذلن ٌحدها من الشرق :كل من روسٌا وإٌران ،ومن الجنوب :العراق،
وسورٌا ،والبحر المتوسط ،ومن الؽرب :بحر إٌجه ،والٌونان ،وبلؽارٌا ،ومن الشمال:
البحر األسود(ٖ).
المساحة:
تتكون أراضً الجمهورٌة التركٌة من شبه جزٌرة آسٌا الصؽرى (األناضول)،
وهً الجزء األعظم من أراضً تركٌا ،والذي ٌمع فً لارة آسٌا ،وكذلن من جزء صؽٌر

مإسسها (سبتاي زفً) ،وكان هدفها االجتماع تحت لٌادة واحدة والسٌطرة على فلسطٌن لبناء دولتهم الكبرى
التً تحكم العالم من فلسطٌن؛ ولذا ادعو أن مإسسها هو المسٌح المنتظر المخلص لبنً إسرابٌل ،وكان لهم دور
مإثر فً المجتمع التركً فً مختلؾ المجاالت ،بل كان لهم دور خطٌر فً المضاء على الدولة العثمانٌة=
=نفسها ٌ .نظر :د /هدى دروٌش :حمٌمة ٌهود الدونمة فً تركٌا وثابك جدٌدة ص ٘ ،ٕٔ -عٌن للدراسات
والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة -مصر ،ط :األولى ٖٕٓٓم.
ٌٔ -نظر :د /شولً أبو خلٌل :أطلس دول العالم اإلسبلمً ص ٖٗ.
ٕ -أتاتورن(مصطفى كمالٔٔ1ٖ1-ٔ11م)مإسس تركٌا الحدٌثة .لاد حركة المماومة ضد
معاهدة(سٌفر)ٕٓٔ1م والتً تضمنت بنودا سلخت بموجبها عن تركٌا أراض واسعة ووضعت لٌودا على
سٌادتها تمكن من طرد الموات الٌونانٌة من األراضً التركٌة التً احتلتها بعد الحرب العالمٌة األولى ،أعلن
النظام الجمهوري ٖٕٔ1م ،وأصبح هو بموجب الدستور الذي وضعه ربٌس الدولة ،وربٌس المجلس الوطنً،
وربٌس الوزراء ،وربٌس حزب الشعب الذي أسسه ،والمابد العسكري العام .فرض الرلابة على الصحؾ ،ومنع
أي اجتماع أو خطاب عام ،وألؽى حصانة النواب الشخصٌة من االعتمال والمحاكمة ،كما ألؽى الخبلفة العثمانٌة
ٕٗٔ1م ،وأدخل الحروؾ البلتٌنٌة فً اللؽة التركٌة ،وفً ٕ٘ٔ1م ،ألؽى الطربوش ،وفرض لبس المبعة
األوربٌة ،وأؼلك التكاٌا والزواٌا ،وحظر الطرق الدٌنٌة ،وألؽى ألماب مشاٌخها من السٌد ،والشٌخ ،والمرٌد،
وؼٌرها ،وأصبح هو الحاكم المطلك للببلد وصار فً خطوات التؽرٌب حتى وفاته ٔ1ٖ1مٌ .نظر :د /عبد
الوهاب الكٌالً :موسوعة السٌاسة ص ٕٔ2/المإسسة العربٌة للدراسات والنشر -الهدى للنشر والتوزٌعٌ .نظر:
رضا هبلل :تركٌا من أتاتورن إلى أربكان الصراع بٌن المإسسة العسكرٌة واإلسبلم السٌاسً ص ٖ،2ٓ -ٙ
دار الشروق ،ط :األولى ٔٗٔ1هـٔ111 -م.
ٌٖ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص .1
ٕٓ

فً لارة أوروبا ،وهو ما ٌسمى(ترالٌا ) كما ٌتبع لتركٌا عدد من الجزر الصؽٌرة التً تمع
فً بحر إٌجه ،وبذلن ٌكون مساحة الجمهورٌة التركٌة (ٓ22ٙ.11كٌلو متر مربعا) (ٔ).
الوالع المومً:
ٌتمٌز المجتمع التركً الذي ٌبلػ عدد سكانه ٕ 1ملٌون نسمة(ٕ)بتعدد المومٌات
وتإلؾ المومٌة التركٌة الؽالبٌة العظمى من السكان .وهذه المومٌات الموجودة هً:
ٔ -الكردٌ :مثلون ٕٔ ملٌونا أو أكثر ،وٌسكنون فً الوالٌات الشرلٌة(كردستان تركٌا).
ٕ -العرب :ملٌونان أو أكثر ٌسكنون فً المناطك المرٌبة من الحدود السورٌة العرالٌة.
ٖ -الكرجٗٓٓ:ألؾ نسمة ٌمٌمون فً منطمة الحدود الروسٌة التركٌة.
ٗ -الروم( :الٌونان)(ٓ ٕ1ألؾ نسمة)ٌمٌمون فً إستانبول والمسم األوروبً(ترالٌا).
٘ -األرمنٔ٘ٓ(:ألؾ نسمة )ٌمٌمون فً إستانبول وبعض الوالٌات الشرلٌة
 -ٙالبلز 2ٓ:ألؾ نسمة ٌمٌمون على ساحل البحر األسود حتى الحدود الروسٌة.
 -2األرناإوط :بضعة آالؾ وأكثرهم ٌعٌشون فً إستانبول وهم من أصل ألبانً(ٖ).
الوالع الدٌنً:
(ٗ)

على الرؼم من أن تركٌا دولة علمانٌة
بنسبة(11بالمابة) ،وبؤدٌان أخرى على النحو التالً:

فإن المجتمع التركً ٌدٌن باإلسبلم

ٔ -اإلسبلم :وهو دٌن الؽالبٌة العظمى من السكان إذ ٌنتمً إلٌه الترن ،والكرد ،وؼالبٌة
العرب ،والشركس ،واألرناإوط ،وٌتوزعون على طابفتٌن:
األولى :السنة :وهم الؽالبٌة العظمى ،وٌنسبون إلى مذهبٌن :مذهب أبً حنٌفة وهم
األكثرٌة ،ومذهب الشافعً وعلٌه أكثر الكرد والعرب.
ٔ -السابك ص ٗٔ.
ٌٕ -نظر :د /دمحم جكٌب  :أشواق النهضة واالنبعاث ص ٖٓ.
ٌٖ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص .ٙ2
ٗ"-العلمانٌة :مصطلح ترجم فً مصر والمشرق بمعنى الدنٌوي والوالعً والعالمً ذلن ؛ألن العلمانٌة هً
نزعة فلسفٌة وفكرٌة وسٌاسٌة ترى العالم مكتفٌا بذاته تدبره األسباب الذاتٌة المودعة فٌه فالعالم والوالع والدنٌا
هً مرجعٌة التدبٌر لبلجتماع اإلنسانً والدولة والحٌاة؛ ولذا فلٌست فً حاجة إلى مدبر من خارج هذا العالم
ومن وراء هذه الطبٌعة .ولد نشؤت فً أوروبا فً سٌاق النهضة الحدٌثة ،وكانت من أبرز معالم فلسفة التنوٌر
الوضعً الؽربً الذي جابه فً المرنٌن السابع عشر والثامن عشر سلطة الكنٌسة الكاثولٌكٌة ،ومن ثم تراجع
البلهوت النصرانً أمام النزعة العلمانٌة ٌ.نظر :ا د /دمحم عمارة :العلمانٌة ،الموسوعة اإلسبلمٌة العامة ص
ٔ 11وزارة األولاؾ ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة -مصر ٖٔٗٙهـ ٕٓٔ٘ -م.
ٕٔ

الثانٌة :الشٌعة(العلوٌون)(ٔ) وال ٌزٌد عددهم عن ٓٓ٘ ألؾ نسمة.
ٕ -المسٌحٌة :حوالً ٓٓٗألؾ نسمة وٌتوزعون على عدة طوابؾ :أرمن ،وٌونان
وسرٌان ،وكلدان.
ٖ -البوذٌة :وٌدٌن به ٓ 1ألؾ نسمة وٌمٌمون فً استانبول والجزر المرٌبة منها(ٕ).
ٗ -الٌهودٌة :جماعة صؽٌرة العدد لكنها لوٌة التؤثٌر منذ زمن طوٌل فمد كان لهما الدور
األخطر فً عدم استمرار الدولة لعثمانٌة ،ثم سموط الخبلفة(ٖ).
 -2الحالة الدٌنٌة والسٌاسٌة :
ارتبط الدٌن بالسٌاسة فً تركٌا الحدٌثة بشكل كبٌر ،فحٌثما وجدت حٌاة دٌممراطٌة
صحٌحة أتٌحت الحرٌات ،ومنها الحرٌة الدٌنٌة ،وإذا تحكم الكمالٌون ،وحماة العلمانٌة
اضطهد الدٌن وأهله ومإسساته .
أ -الدٌن:
كان الوازع الدٌنً لوٌا فً نفوس األتران ،فمد كانت تركٌا هً بلد الخبلفة
وحامً حمى اإلسبلم وممدساته ،وكانت هنان حرٌة دٌنٌة واسعة لجمٌع الطوابؾ ،ولد
تؤثرت الحٌاة اإلسبلمٌة فً تركٌا بالصوفٌة بشكل كبٌر وملحوظ ،بل امتد تؤثٌرهم إلى
جمٌع مناحً الحٌاة.
فمد شهدت تركٌا نشاطا واسعا للصوفٌة ،وعددا من الطرق الصوفٌة كالبكتاشٌة(ٗ)،

ٔ -العلوٌون :نسبة إلى اإلمام علً بن أبً طالب وهم فرلة خرجت من الشٌعة اإلمامٌة؛ ولذا فنشؤتهم هً نفس
نشؤة اإلمامٌة ؼٌر أنها اتخذت سبٌبل آخر بعد اإلمام دمحم الثانً عشر ،وبٌان ذلن أن لكل إمام باب ،وآخر باب
هو أبو شعٌب دمحم بن نصٌر النمٌري ،وكان بابا لئلمام الحادي عشر ،فلما اختفى اإلمام الثانً عشر ،ولم ٌتخذ
بابا شؽل النمٌري وظٌفة الباب ،وتزعم فرلة من العلوٌٌن وإطبلق اسم( النصٌرٌة) على هذه الفرلة فً سورٌا=
=وتركٌا نسبة إلٌه ،فهو ربٌسهم بعد انمضاء دور األبمة ،وتجمع هذه الفرلة بٌن ثبلث عمابد ،وهً :التشٌع
واالعتزال والتصوؾ ،وٌستمرون فً شمال وؼرب سورٌا وجنوب تركٌا ،وٌحٌطون أنفسهم بسرٌة تامة؛ ولذا
اختلؾ الباحثٌن فً بٌان عمابدهم .الؽبلة منهم (النصٌرٌة) ٌإلهون آل البٌت وٌمدسون علٌا وٌمولون بالحلول ،أما
المعتدلون فعمٌدتهم كالشٌعة اإلمامٌة ٌعتمدون بتوحٌد هللاٌ .نظر :الشهرستانً :الملل والنحل ص ٕٕٓ .د/
مصطفى الشكعة :إسبلم ببل مذاهب ص ٖ٘ٓ ،ٖٕ1-الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،مكتبة األسرة ٕٓٔ2م
ٌٕ -نظر :تركٌا فً المرن العشرٌن ص.ٙ1 ،ٙ1
ٌٖ -نظر :د /دمحم جكٌب :أشواق النهضة واالنبعاث ص .ٖٙ
ٗ -البكتاشٌة :طرٌمة صوفٌة وفرلة ذات عمابد خاصة لها سمات شٌعٌة أثرت فً التارٌخ العثمانً وانتشرت فً
البلمان ومناطك أخرى فً الدولة العثمانٌة مإسسها دمحم بن إبراهٌم المعروؾ ب(حاجً بكتاش) الذي ارتحل من
خراسان إلى األناضول فً المرن الرابع عشر المٌبلدي ،وكان السلطان أورخان ٌختلؾ إلٌه أمبل فً بركاته،
وامتد به العمر إلى عهد السلطان مراد األول ،انتشرت طرٌمته فً األناضول ما بٌن المرنٌن الرابع عشر
والخامس عشر المٌبلدي ،وامتد نفوذها إلى الجانب السٌاسً والعسكري .اختفت نتٌجة لضربات السلطان
محمود للطرق الصوفٌة ثم ظهرت فً المرن التاسع عشر وتوثمت عبللاتها مع أتاتورن وألامت عبللات وثٌمة
مع كل األدٌانٌ .نظر :أ د /حمدي عبد هللا الشرلاوي ،موسوعة الفرق والمذاهب فً العالم اإلسبلمً ص ٔٔ1
ٕٕ

والنمشبندٌة(ٔ) ،والمولوٌة(ٕ) ،وكان لهم مكانة عظٌمة فً نفوس الشعب منذ أٌام الخبلفة
العثمانٌة وكانت لهم أدوار هامة حتى فً إعداد العسكر ،وتؤهٌلهم للحٌاة العسكرٌة،
والموظفٌن لحٌاة المصر ،إلى جانب الدور االجتماعً األهلً(ٖ)حٌث أنه بحلول المرن
السادس عشر كانت الصوفٌة لد تحولت إلى عمود مهم من أعمدة المجتمع العثمانً إذ
لامت الطرق الصوفٌة بتنظٌم المجتمع ورفدته بالتعلٌم ،والعبلج ومساعدات
للفمراء(ٗ)ولكن تؽٌر هذا الحال فً المرن التاسع عشر ،وبدأ السلطان (محمود الثانً) ومن
خلفه بسحب امتٌازات الطرق ،والتدخل فً أحوالهم المالٌة ،بل وسٌطرت الدولة على
أولاؾ الدراوٌش ،والسبب هو سلطة الدراوٌش ومعارضتهم إلجراءات السلطان فٌما
عرؾ بفترة التنظٌمات(ٔ1ٓ1مٔ1ٖ1 -م) (٘)فكان هذا التضٌٌك وسٌلة إلضعاؾ شعبٌتهم
وزارة األولاؾ المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة -مصر ٖٔٗٙهـ ٕٓٔ٘ -م .وٌنظر :د /حسٌن مجٌب
المصري :معجم الدولة العثمانٌة ص .ٗٙ
ٗ -الطرٌمة النمشبندٌة :تنتهً إلى الشٌخ العارؾ باهلل الشٌخ :خوجه بهاء الدٌن النمشبندي الملمب ب(شاه نمشبند)(
2ٔ1 -ٙٔ1هـ)  ،وهً طرٌمة سهلة كالشاذلٌة ،فلٌس فٌها كثٌر مجاهدة ،انتشرت فً فارس وببلد الهند وآسٌا
الؽربٌة  ،وسبل الشٌخ عن معنى طرٌمته فمال :الخلوة فً الكثرة ،وتوجه الباطن إلى الحك والظاهر إلى الخلك=
=وكان ٌوصً باتهام النفس ومعرفة كٌدها ومكرها ،وكان ٌمول :ال ٌصل أحد إلى هذه الطرٌمة إال بمعرفة مكاٌد
النفس ،توفً لٌلة اإلثنٌن الثالث من شهر ربٌع األول سنة إحدى وتسعٌن وسبعمابة .وعندهم أن اإلنسان إذا أراد
أن ٌسمو إلى الكمال فعلٌه أن ٌتجافى عن الحسٌات والنساء جهد المستطاع ،وأن ٌتخذ المرآن والحدٌث هادٌٌن
ومرشدٌن له ،وٌرون وجوب طاعة الشٌخ؛ ألنه ٌستوحً خفً المعانً وٌتلمى الحمابك لمربه من هللا ،وال
ٌجتمعون إال فً تكٌتهم بتوجٌه من الشٌخ وهو الذي ٌعٌن لهم اسما من أسماء هللا الحسنى لٌذكروهٌ .نظر :طاش
كبرى زادة :الشمابك النعمانٌة فً علماء الدولة العثمانٌة ص ٗ٘ٔ ،ٔ٘٘ -دار الكتاب العربً -بٌروت
ٖ٘ٔ1هـٔ12٘ -م.وٌنظر :الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب
واألحزاب المعاصرة المجلد األول ص  ٕٙ2الناشر :دار الندوة العالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ط الرابعة
ٕٓٗٔهـ .وٌنظر :حسٌن مجٌب المصري :معجم الدولة العثمانٌة .
ٕ -الطرٌمة المولوٌة :طرٌمة صوفٌة تنسب إلى مإسسها موالنا جبلل الدٌن الرومً وخلفه تلمٌذه حسام الدٌن
حلبً بعد وفاته عام ٖٕٔ2م .مركزها مدٌنة لونٌة بتركٌا اشتهرت الطرٌمة بالرلص الدابري لمدة ساعات
طوٌلة ٌدورون حول مركز الدابرة التً ٌمؾ فٌها الشٌخ ،وٌندمجون فً مشاعر روحٌة ترلى بنفوسهم إلى
مرتبة الصفاء ،واشتهرت بالنؽم الموسٌمً عن طرٌك الناي ،وكان الشٌخ ٌرى فٌه وسٌلة للجذب اإللهً،
واشتهرت الطرٌمة بتسامحها الواضح مع أهل الذمة ومع ؼٌر المسلمٌن ،وٌحضر جلساتهم كل من ٌرٌد من كل
األجناس واألدٌان .شاعت الطرٌمة فً األناضول وكانت من أهم الطرق فً الدولة العثمانٌة وكان ربٌسهم ٌتوج
سبلطٌن آل عثمان ،وانتشرت فً مصر ،والعراق ،وأفؽانستان ،والهندٌ .نظر :أ .د/هدى دروٌش الموسوعة
اإلسبلمٌة العامة ص ٌ٘ٔ .1نظر :د /حسٌن مجٌب المصري :معجم الدولة العثمانٌة ص ٕٗٔ.
ٌٖ -نظر :الدكتور /حسن الضٌمة :الدولة العثمانٌة الثمافة المجتمع والسلطة ص ٖ ،1ٗ- 1دار المنتخب العربً-
بٌروت ،ط  :األولى ٔ112م.
ٌٗ -نظر :راٌموند لٌفشٌز  :تكاٌا الدراوٌش الصوفٌة والفنون والعمارة فً تركٌا العثمانٌة ص ٗ٘ ،ترجمة:
عبلة عودة ،مراجعة :د /أحمد خرٌس ،هٌبة أبو ظبً للثمافة والتراث ،ط  :األولى ٕٔٔٓم.
٘ -التنظٌمات :تعبٌر عثمانً ٌطلك على مجموع االصبلحات التً حاولت السلطة العثمانٌة المٌام بها؛ لمعالجة
التفكن المتزاٌد فً بناها ولوانٌنها وبدأ فً عام ٔ1ٖ1م فً عهد السلطان (عبد المجٌد) بإصدار مرسوم ٌنص
على حك المساواة بٌن كل رعاٌا السلطنة ،حك الجمٌع فً العدالة ،استٌفاء الضرابب ،فرض التجنٌد اإلجباري،
ٖٕ

عند العامة ،وزادت أعداد الطرق فً عهد السلطان عبد الحمٌد ،ولرب إلٌه مجموعة من
شٌوخ الصوفٌة العرب الستعادة أصول اإلسبلم وتمالٌده ،ولكن انتهى األمر بعزل
السلطان ،وتؤسست الجمهورٌة ٖٕٔ1م ،ولامت على علمنة الدولة(ٔ).
وتصدى لهذا المد العلمانً عدد من العلماء كسعٌد النورسً وبسبب ذلن اضطهد وسجن
ونفً عدة مرات؛ لرفضه إجراءات العلمانٌٌن نحو مسخ الدٌن ومظاهره ،وإؼبلق
المدارس والتكاٌا ،والسٌطرة على األولاؾ ووزارة الشبون اإلسبلمٌة.
وفً هذه الفترة لعبت الطرق الصوفٌة دورا كبٌرا فً الحفاظ على الهوٌة اإلسبلمٌة
للدولـة الﺘرﻜٍة  ،وال ﺘﺘﺸاﺒه ﻤعها أي طرق صوفٌة أخرى فً المنطمة وهذا الوضع
الﻤﻨفرد لها فرﻀﺘه طبٌعة األحداث الﺘً ﻤرت ﺒهـا الدولـة الﺘرﻜٍة وﺨاصة ﺒعد
االنمبلب الذي لاده أتاتورن على ﻤﺠﻤل ﻤا ﺘﺒمى ﻤن إرث الدولة العثمانٌة  ،على ﻤﺨﺘلؾ
الصعد السٌاسٌة ،وااللتصادٌة ،واالجتماعٌة والثمافٌة ،والدٍﻨٍة ،والتً شكلت تحدٌا
لﻤﺸاعر الﻤﺴلﻤٍن وخاصة مسلمً ﺘرﻜٍا الـذٍن ﻜـان اإلﺴبلم لهم هوٍة ﺘﻤازﺠت ﻤع
الﻤﺸاعر الموﻤٍة ،والﺘً ﺒاﺘت مهددة؛ األمر الذي ﺘطلب الﺴعً إلى أخذ التدابٌر البلزمة
للﺤفـاظ علـى الهوٌة اإلسبلمٌة ﺤٍث عاودت الطرق الﺼوفٍة نشاطها السري ﺤٍﻨـا
والعلنً أحٌانا(ٕ).
وكان لمشاٌخ الطرق فً تركٌا ولت إعبلن الجمهورٌة نشاط فً الجمعٌات،
واالجتماعات السرٌة ،والدعوة إلى التظاهر ،وإثارة العصبٌة ضد الحكومة األتاتوركٌة
الجدٌدة ،وخصوصا الطرٌمة الرفاعٌة والشاذلٌة (ٖ).
سحمت الثورة،
ولامت ثورة الشٌخ (سعٌد بٌران) من النمشبندٌة ضد الحكومة الجدٌدة ف ُ
وأُعدم الشٌخ ،وأؼلمت التكاٌا فً الببلد ٕ٘ٔ1م(ٗ).
كما شكلت الطرٌمة السلٌمانٌة التً أﺴﺴـها (ﺤلﻤـً ﺘوﻨاهان)(ٔ1٘1 -ٔ111م) (٘) أﺤد
عﻨاﺼر الﻤعارﻀة للﻨظام العلﻤاﻨً ،واتسمت الطرٌمة فً ﻤراﺤلها األولى ﺒطاﺒع ﺴري،
إعادة تنظٌم الجٌش ،فصل المضاء اإلجرابً عن الشرع اإلسبلمً ،تنظٌم للحكم على الطرٌمة األوربٌة ،نشاء
أنماط جدٌدة من التعلٌم ،وكان التحول األساسً عام ٔ12ٙم عند إعبلن الدستور الذي نص على إنشاء مجلس
منتخب ،وعندما جاء السلطان عبد الحمٌد لام فً عام ٔ121م بحل البرلمان ،وإبطال الدستور وإلؽاء
التنظٌماتٌ .نظر :عبد الوهاب الكٌالً  :موسوعة السٌاسة ج ٔ ص ٖ ، 21دار الهدى -المإسسة العربٌة
للدراسات والنشر.
ٌٔ -نظر :راٌموند لٌفشٌز :تكاٌا الدراوٌش ص ٕ.ٙٙ -ٙ
ٌٕ -نظر :الدكتور /عصمت برهان الدٌن :بحث(الطرٌمة السلٌمانٌة فً تركٌا المعاصرة) مركز الدراسات
اإلللٌمٌة ٘ (ٔٔ) جامعة الموصل .
ٌٖ -نظر :رضا هبلل :السٌؾ والهبلل تركٌا من أتاتورن إلى أربكان ص ٓ.2
ٌٗ -نظر :تكاٌا الدراوٌش ص ٔ. 2ٖ-2
٘ -سلٌمان حلمً تونا هان :صاحب الطرٌمة السلٌمانٌة ولد ٔ111م ،وتعلم العلوم الدٌنٌة على ٌد والده الذي كان
نمشبندٌا ،ثم انتمل إلى اسطنبول لاصدا الدراسة فً مدارسها ٔ1ٓ1م ،فحصل على الدكتوراه فً التفسٌر
ٕٓٔ1م وعٌن واعظا بها ،والترن نشاطه الفكري بتؤسٌس الجمهورٌة التركٌة ،وكان من أكبر معارضً
ٕٗ

وأﺨذت على عاﺘمها إرﺴاﺀ ﻨظام ثمافً تعلٌمً مواز لئلجراءات العلمانٌة ،وارﺘﻜز
برنامجها اإلصبلحً على ثبلثة أركان هً:
األول :إحٌاء المرآن الكرٌم ﻤن ﺨبلل إﻨﺸاﺀ كتاتٌب تحفٌظ المرآن .
الثانً :ﻨﺸر اللؽة العربٌة.
الثالث :إحٌاء العلـوم اإلﺴبلﻤٍة ﻤن فمه ،وﺤدٍث ،وﺘفﺴٍر ،وكذا اﺴﺘهدؾ ﺒرﻨاﻤج الطرٍمة
تؤسٌس دولة إسبلمٌة.
وبعد إلرار التعددٌة السٌاسٌة فً ﺘرﻜٍا فً أعماب الحرب العالمٌة الثانٌة اﻨفردت الطرق
الﺼوفٍة فً ﺘرﻜٍا ﺒدور فً ؼاٍة األهﻤٍة على مسرح األحداث السٌاسٌة؛ حٌث ﻜان لها
دورها على ﺼعٍد الﻨﺸاط الﺴٍاﺴـً والﺘـؤﺜٍر فـً مجرى االنتخابات النٌابٌة فكانوا
ٍﺸارﻜون فً االﻨﺘﺨاﺒات واإلدالﺀ ﺒؤﺼواﺘهم للﺤزب الذي ٍعﺘمدون أﻨه األﻜﺜر ﺨدﻤـة
لئلسبلم والمسلمٌن(ٔ).
ولم ٌنته دور الصوفٌة فً الحٌاة التركٌة رؼم تعرضهم للحظر وإؼبلق التكاٌا والمدارس
فً عصر (أتاتورن) وخلفابه ،بل استمر عملهم ونشاطهم فً المجتمع وٌشهد على ذلن
تارٌخ (كولن) وتؤثره بمشاٌخ الطرق الصوفٌة كالشٌخ (ألوارلً أفه) وؼٌره طٌلة
مراحل حٌاته ،وفً جمٌع ما ٌكتب كما سنذكر .
وإلى جانب الصوفٌة والعلماء ظهرت فً تركٌا الحدٌثة الحركات اإلسبلمٌة التً شكلت
أحزابا وخاضت بها االنتخابات ،ومن ثم بدأت تعطً الحرٌات للمظاهر اإلسبلمٌة
والعلماء ،وتسمح باألنشطة الدٌنٌة كافتتاح المدارس وؼٌرها .
ورؼم أن (كولن) لم ٌإسس حزبا ولم ٌشترن فً السٌاسة إال أنه تؤثر بما تمر به الببلد
فحٌثما كان تضٌٌما وسٌطرة من العلمانٌٌن تعرض لبلضطهاد ،وحٌثما أتاح اإلسبلمٌون
الحرٌات حٌنما ٌتبوإون مراكز السلطة ازدهر نشاطه الدعوي واالجتماعً.
ب -العلمانٌة:
شهدت الدولة العثمانٌة منذ منتصؾ المرن الثامن عشر محاوالت عدٌدة لئلصبلح
فً نظمها السٌاسٌة ،وااللتصادٌة ،والعسكرٌة ،واالجتماعٌة ،والثمافٌة ،ولد انمسم دعاة
اإلصبلح إلى فرٌمٌن:

العلمانٌة ،وسجن عدة مرات ،واستمال من وظٌفته وتفرغ لتربٌة الشباب على العلوم الدٌنٌة والمرآن حتى أصبح
له مرٌدون وطرٌمة تنسب إلٌه .مإلفاته :حروؾ المرآن وحركاته -رسالة المكتوبات -رسالة الكبرٌت األحمر.
توفً ٔ1٘1مٌ .نظر :الدكتور /عصمت برهان الدٌن عبد المادر ،بحث بعنوان( :الطرٌمة السلٌمانٌة)،ص ٔ-
ٔٔ -جامعة الموصل مركز الدراسات اإلللٌمٌة٘ (ٔٔ).
ٌٔ -نظر :د /عصمت برهان الدٌن عبد المادر :الطرٌمة السلٌمانٌة فً تركٌا المعاصرة ،مركز الدراسات
اإلللٌمٌة ٘ (ٔٔ) جامعة الموصل .
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األولٌ :رى العبلج فً تطبٌك األنظمة اإلسبلمٌة والتمالٌد العثمانٌة ،وٌتمثل فً العلماء،
والصوفٌة ،وسابر الحركات اإلسبلمٌة.
والثانًٌ :رى أن اإلصبلح ٌستلزم التباس النظم األوربٌة واستلهامها(ٔ).
وبعضهم ٌحدد بداٌة حركة التؽرٌب(ٕ) تلن بعهد السلطان (محمود الثانً) الذي تولى فً
هذا المرن فمد لام بإنشاء جٌش جدٌد على ؼرار الجٌوش األوربٌة ،واستبدل بالموانٌن
اإلدارٌة لوانٌن جدٌدة على ؼرار الموانٌن األوربٌة ،كما أصدر لوانٌن تتعلك باللباس،
وأجبر الموظفٌن والعسكرٌٌن على لبس الطربوش وحلك اللحٌة ،ولد اللت هذه التؽٌٌرات
معارضة من الشعب ،وأطلك علٌه لمب(السلطان الكافر) (ٖ).
وٌمال أٌضا بؤن تسرب األفكار العلمانٌة إلى تركٌا بدأ منذ هذا المرن عن طرٌك الطبلب
األتران الذٌن كانوا ٌدرسون فً الؽرب وخاصة فرنسا (ٗ).
ولمد رجحت كفة الفرٌك الثانً فمام ٔ1ٓ1م مجموعة من الضباط المنتمٌن إلى جمعٌة
االتحاد والترلً(٘) السرٌة بثورة دستورٌة تمخضت عن إجبار السلطان (عبد الحمٌد
الثانً)(ٔ1ٓ1 -ٔ12ٙم)على إعبلن العمل بدستور ٔ12ٙم المعطل ،ورفع الثابرون
شعارات الحرٌة ،واإلخاء ،والمساواة ،وفً مواجهتهم نهضت جمعٌة (االتحاد الدمحمي)
التً تتهمهم بالخروج على الشرٌعة ،وتكتلت ضد االتحاد والترلً ،ونفً لادتهم إلى
الخارج ،ولتل بعضهم ،ولكنهم تداركوا األمر ،ونادوا بؤن السلطان ٌرٌد أن ٌفتن بالدستور
وحماته ،وأنه ٌرٌد أن ٌسترد ما كان ٌتمتع به من حكم مطلك.

ٌٔ -نظر :األستاذ الدكتور :ابراهٌم لٌل العبلؾ  :بحث بعنوان :الحركة النورسٌة فً تركٌا المعاصرة ،مركز
الدراسات اإلللٌمٌة -جامعة الموصل ،مجلة علوم إنسانٌة السنة الرابعة العدد ٕٖ.
ٕ -التؽرٌب" :هو تٌار فكري كبٌر ذو أبعاد سٌاسٌة ،واجتماعٌة ،وثمافٌة ،وفنٌةٌ ،رمً إلى صبْػ حٌاة األمم
بعامة ،والمسلمٌن خاصة ،باألسلوب الؽربً؛ وذلن بهدؾ إلؽاء شخصٌتهم المستملة وخصابصهم المتفردة،
وجعلهم أسرى التبعٌة الكاملة للحضارة الؽربٌة" .الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً
األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ج ٕ ص . ٙ11
ٌٖ -نظر :سمٌر ذٌاب استبٌان :تركٌا فً عهد رجب طٌب أردوؼان ص ٘٘.
ٌٗ -نظر :سمٌر ذٌاب استبٌان :تركٌا فً عهد رجب طٌب أردوؼان ص ٘٘ ٌنظر :أحمد نوري النعٌمً :النظام
السٌاسً فً تركٌا ص  ،ٔ1دار زهران للنشر والتوزٌع -األردن ،ط :األولى ٕٔٔٓم .
٘ -االتحاد والترلً :جمعٌة عثمانٌة نشؤت فً أوروبا كحركة مناوبة لبلستبداد ومنادٌة بالتجدٌد والتحدٌث فً
الدولة العثمانٌة وكونت فً البدء جمعٌة (تركٌا الفتاة) التً ركزت على النشاط الفكري ،ثم تدرج األمر فتكونت
خبلٌا سرٌة فً اآلستانة ،وطاردهم رجال السلطان (عبد الحمٌد) فنملوا أنشطتهم إلى بارٌس وسالونٌن حٌث
انضم إلى صفوفهم العدٌد من ٌهود الدونما ،وأصبحوا من لٌادات الحركة بعد لٌامهم باالنمبلب العثمانً الشهٌر
ٔ1ٓ1م ،وأعلنوا الدستور ،وما لبثوا أن عزلوا السلطان عن العرش .د عبد الوهاب الكٌالً :موسوعة السٌاسة
ج ٕ ص ٔ ، 1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،دار الهدى للنشر والتوزٌع.
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وفً ٔ1ٓ1م لرر االتحادٌون خلع السلطان عبد الحمٌد ،ولد أصبحوا بعد خلعه السلطة
الحمٌمٌة فً الببلد ،وأصبح (كمال أتاتورن) هو صاحب الكلمة العلٌا وطالب بإلؽاء
الخبلفة(ٔ).
وبالفعل تم إعبلن الجمهورٌة  ٕ1أكتوبر ٖٕٔ1م ،وانتخب (أتاتورن) ربٌسا لها وألؽٌت
الخبلفة ٖ ماٌو ٕٗٔ1م(ٕ).
وصدر لرار بإلؽاء وزارة األولاؾ ،ولام (أتاتورن) بعدة إجراءات أخرى لتحمٌك
العلمانٌة منها :إلؽاء وظٌفة شٌخ اإلسبلم ،وإلؽاء المحاكم الشرعٌة ،ولد عورض بشدة،
ولكنه استمر فً التخلص من كل المظاهر الدٌنٌة ،فؤؼلك التكاٌا والزواٌا الصوفٌة
ٕ٘ٔ1م ،وحرم على العلماء أن ٌلبسوا زٌهم الدٌنً ،وللل عدد الوعاظ ،ولصر الخطبة
على المسابل الدٌنٌة ،وألؽى العمل بالشرٌعة اإلسبلمٌة ٔ1ٕٙم.
وعام ٔ1ٖ1م ألؽى المادة الثانٌة من الدستور ،والتً تنص على أن اإلسبلم دٌن الدولة
الرسمً ،وفرض السفور على النساء ،وحظر ارتداء الجلباب ،ووحدت المدارس،
واستبدل الحروؾ العربٌة باالتٌنٌة ،وفرض عموبات على من ٌخالفون لوانٌن الدولة ،أو
ٌحرضون الشعب ،ومن ٌإسسون حزبا مستندا إلى التعالٌم الدٌنٌة(ٖ).
وعملت حكومته على االهتمام بكل أوربً فازدهرت الفنون ،والرسم ،والموسٌمى،
وألٌمت التماثٌل ألتاتورن ،وشجعت الحفبلت الرالصة ،وأطلك العنان للنساء فً االختبلط
والسفور باسم الحرٌة والمساواة(ٗ).
فً ظل هذه الظروؾ الدٌنٌة واالجتماعٌة ،وفً العام الذي توفً فٌه
أتاتورنٔ1ٖ1م(٘)ولد (فتح هللا كولن) ولد عاش فً بلد ٌمارس العلمانٌة وٌضطهد الدٌن
ولكن نشؤته فً وسط أسرة متدٌنة جعلت النازع الدٌنً ألوى ،وورثت فً نفسه -عندما
اشتد عوده -وجوب إحٌاء الدٌن وتربٌة النشء وفك تعالٌمه حتى ال ٌنجرفوا وراء
العلمانٌة أو اإللحاد واألفكار الؽربٌة.
وظل فً كل مراحل حٌاته ٌهاجم اإللحاد والعلمانٌة وؼٌرها من التٌارات األخرى وهذا
واضح فً كتاباته وأحادٌثه المختلفة .

ٌٔ -نظر :أ د /إبراهٌم لٌل العبلؾ :الحركة النورسٌة فً تركٌا المعاصرة ..
ٌٕ -نظر :د /أكمل الدٌن إحسان أوؼلو وآخرون :الدولة العثمانٌة تارٌخ وحضارة ج ٔ ص ٗٗٔ .
ٌٖ -نظر :أ د /إبراهٌم لٌل العبلؾ :الحركة النورسٌة فً تركٌا المعاصرة ،وٌنظر :سمٌر ذٌاب استبٌان :تركٌا
فً عهد رجب طٌب أردوؼان ص .٘1 -٘2
ٌٗ -نظر :د /فرج دمحم الوصٌؾ  :بدٌع الزمان سعٌد النورسً عصره ودعوته ص  ،ٕ2دار نور اإلسبلم ،ط:
األولى ٔ11ٙم.
ٌ٘ -نظر :د /الصفصافً المرسً :أوراق تركٌة حول الثمافة والحضارة ج ٕ ص (د ).
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ورؼم وفاة (أتاتورن) إال أن حزب الشعب الجمهوري بمٌادة (عصمت اٌنونو) الذي
خلؾ أتاتورن فً رباسة الببلد استمر على نفس السٌاسة ،وانتهج العلمانٌة ،واتخذت
إجراءات مشددة نحو عودة المظاهر الدٌنٌة.
وطبك كل ما نادى به (أتاتورن) فمنع األذان ،وتعلٌم المرآن ،وأؼلك الزواٌا ،والمدارس
الدٌنٌة ،بل ألؽى تدرٌس الدٌن من جمٌع المدارس(ٔ) ،وعانى العلماء والدعاة من
االضطهاد من لبل السلطات الحاكمة فً ذلن العصر بشتى صوره ،وهذا االضطهاد أدى
إلى وجود صراع شدٌد بٌن اإلسبلمٌٌن والعلمانٌٌن.
ج  -الصراع بٌن الدٌن والعلمانٌة:
بعد رحٌل (أتاتورن) ظلت تركٌا على النسك العلمانً الكمالً والعة تحت هٌمنة
نظام عسكري مستبد ٌمارس سٌاسة لمعٌة على شتى المستوٌات أفرزت أوضاعا
التصادٌة متردٌة فشا فٌها الفمر خصوصا فً المناطك المروٌة والمدن الصؽٌرة ،وسادت
موجات عالٌة من محاربة التدٌن ،ونشر اإللحاد ،والتربص بالمدارس الدٌنٌة التملٌدٌة التً
كانت لد عادت إلى فتح أبوابها فً مطلع الخمسٌنٌات بعد أن ظلت ممنوعة طوال عهد
(أتاتورن) ،وفٌما تبل ذلن من سنوات الممع فً ظل حزب الشعب(ٕ).
من الناحٌة العملٌة لم ٌكن باستطاعة الحكومة التركٌة المضاء على تؤثٌرات اإلسبلم
الروحٌة واالجتماعٌة ،وكانت هنان معارضة شدٌدة من رجال الدٌن ،والطرق الصوفٌة،
والمثمفٌن المتدٌنٌن لتلن الممارسات.
وبعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة ودخول تركٌا فً مرحلة تعدد األحزاب تنامت
المعارضة الدٌنٌة ،وخبلل سنوات ( )ٔ1ٗ1 -ٔ1ٗٙظهرت منظمات وجمعٌات ذات
طابع دٌنً ،كما صدرت مجبلت وجرابد كان الكمالٌون لد منعوها ،ولد أظهرت انتخابات
ٔ1ٗٙم تنامً دور الظاهرة الدٌنٌة(ٖ)وفاز الحزب الدٌممراطً وأعطى كثٌرا من
الحرٌات الدٌنٌة للشعب والتً كانت شبه مصادرة.
إال أن الجٌش والشعب ظبل فً مماومة مستمرة ،فكلما اختار الشعب ممثلوه بإرادته وكان
هذا االختٌار بعٌدا عما ألره (أتاتورن) من مبادئ العلمانٌة لام الجٌش باالنمبلب وإعبلن
األحكام العرفٌة ،وحدث انمبلب ٓٔ1ٙم ،وأعدم ربٌس الوزراء(عدنان مندرٌس) ،واثنان
.
من رفاله واعتمل ٓٓ ٙشخص من النظام الحاكم
وفً عام ٘ٔ1ٙم فاز حزب العدالة بمٌادة (سلٌمان دمٌرال) ،وعاد اإلسبلم من جدٌد
وظهر تؤثٌره الكبٌر فً المجتمع التركً وإلبال الشعب علٌه ،وكان هنان نمو فً

ٌٔ -نظر :السابك ج ٕ ص ٘ٔ .
ٌٕ -نظر :عبد المادر اإلدرٌسً نور وفتح لراءة فً فكر سعٌد النورسً وفتح هللا كولن ص ٖ ،1دار النٌل ،ط:
األولى ٕٗٔٓم
ٌٖ -نظر :أ د /إبراهٌم لٌل العبلؾ :الحركة النورسٌة فً تركٌا المعاصرة.
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التجارة ،والحرؾ ،وبالمثل فً التعلٌم الدٌنً كمدارس تحفٌظ المرآن ،والمعاهد
المتخصصة فً الدٌن وعلومه ،وانتشرت تعالٌم رسابل النور ومدارسها بعد الحظر(ٔ).
وفً عام ٔ1ٙ1م خاض (أربكان) االنتخابات مستمبل عن (دمٌرال)؛ لعدم التوافك فً
بعض الرإى مثل :معارضته انضمام تركٌا إلى السوق األوربٌة المشتركة فً حٌن ٌسعى
(دمٌرال) فً ذلن ،وفاز (أربكان) فً االنتخابات ،ونجح فً لم شمل اإلسبلمٌٌن فً
البرلمان وكون عام ٓٔ12م أول حزب لمجموعته تحت اسم (حزب النظام المومً)
لٌعبر عن ارتباط عظٌم بالدٌن فماده ذلن إلى النمد الشدٌد لمخالفته العلمانٌة ،فؤؼلك
الحزب ،ولدم (أربكان) للمحاكمة؛ لمخالفته نصوص الدستور ومهاجمته مبادئ
(أتاتورن) ،وظهرت أحزاب أخرى مثل :حزب السبلمة الذي لاده (أربكان) من جدٌد،
ودخل االنتخابات عام ٕٔ12م ،واعتمد أٌضا على الدٌن ووجه عناٌته إلى معاهد األبمة
والخطباء ،وتدرٌس الدٌن واألخبلق فً المدارس ،وساعد فً بناء العدٌد من المدارس،
وتدعٌم مٌزانٌة األولاؾ ،ومدٌرٌة الشبون الدٌنٌة ،وتبنى مبادئ االنفتاح على العالم
اإلسبلمً ،وطالب بمطع العبللات مع إسرابٌل ،وضرورة فتح مكتب لمنظمة التحرٌر
الفلسطٌنً ،وإنشاء سوق إسبلمً مشترن ،وولؾ محاوالت االنضمام إلى السوق
األوربٌة(ٕ).
ولم تهدأ الموى المضادة لئلسبلم والمسلمٌن وتربصت بالببلد فسادت أعمال عنؾ فٌما
بٌن ٓٔ11ٓ -ٔ12م ،وحدث التدخل العسكري ،وأعلنت األحكام العرفٌة ٖٔ12م،
وألؽٌت األحزاب ،ونفٌت الشخصٌات اإلسبلمٌة ،فساد العنؾ والعنؾ المضاد.
فً ظل هذه الفوضى والعنؾ السٌاسً لام الجٌش بانمبلب ٓٔ11م لولؾ نزٌؾ الدم
وللحد من المد اإلسبلمً ،واعتمل زعماء األحزاب السٌاسٌة ،وحوكم (أربكان) وحملته
متظاهر ووفودا من عدة دول
المحكمة مسإولٌة(مظاهرة المدس)التً ضمت ربع ملٌون
ٍ
وهتفت ضد أمرٌكا واسرابٌل وأعداء اإلسبلم ،وتكون مجلس رباسً من أعضاء مجلس
األمن المومً(ٖ) ولامت بحركة تصفٌة كبٌرة وسط المتدٌنٌن ،ولد هرب كثٌر من أبمة
المساجد وؼٌرهم خارج تركٌا(ٗ).
واستمر الحال حتى عام ٖٔ11م فرفعت المٌود عن النشاط السٌاسً ،وسمح بتشكٌل
األحزاب من جدٌد ،وأثبتت انتخابات ٗٔ11م أن جذور الشعور الوطنً اإلسبلمً لم
تخمد ،بل إنها فً توهج مستمر ،وفاز فٌها حزب أوزال (الوطن األم) ،وكانت توجهاته
.
إسبلمٌة عربٌة شرلٌة فً الممام األول

ٌٔ -نظر :د /الصفصافً المرسً :أوراق تركٌة ج ٕ ص ٖٔٔ.ٕٔ٘ -
ٕ -الصفصافً المرسً :أوراق تركٌة ج ٕ ص . ٔ٘1 -ٔ٘2
ٖ -السابمؤوراق تركٌة ج ٕ ص .ٔٙٔ -ٔ٘1
ٌٗ -نظر :أحمد نوري النعٌمً  :النظام السٌاسً فً تركٌا ص .ٕ1ٙ
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وفً عام ٔ111م أصبح (أوزال) أول ربٌس للببلد من ؼٌر العسكرٌٌن ،وأبعد الجٌش
عن السٌاسة ،وأصبحت تركٌا أكثر توجها ونشاطا فً المنظمات اإلسبلمٌة ،وزاد التبادل
التجاري ،واإلعبلمً ،والتعلٌمً مع العالم العربً واإلسبلمً(ٔ) ،وأتاح الحرٌات للجمٌع،
وأتاح العمل المصرفً اإلسبلمً(ٕ).وخلفه فً رباسة الجمهورٌة (سلٌمان
دٌمٌرٌل)ٖٔ11م.
وتابع حزب الرفاه بمٌادة (أربكان) نشاطه السٌاسً وخاض االنتخابات وكون حكومة مع
حزب (تانسو تشٌلر) ونجح رؼم المعولات من الجٌش والموى المعادٌة فً تطبٌك النظام
اإلسبلمً ؼٌر المعلن ،وزاد االندفاع نحو العالم اإلسبلمً ،وسمح بالحجاب ،وافتتاح
المدارس الدٌنٌة ،وتدرٌس الدٌن ،ولكن الجٌش نجح فً اإلطاحة بؤربكان فً انمبلب
ٔ112م ،وحظر الحزب والنشاط السٌاسً على لادته ،وفرض لوانٌن وإجراءات لمكافحة
اإلحٌاء اإلسبلمً(ٖ)ولكن المد اإلسبلمً لم ٌنته فتشكل حزب الفضٌلة من أنصار
(أربكان) وواصل العمل(ٗ) .
وكانت سنوات التسعٌنٌات هً سنوات رفعة حزب (أربكان) ،وهً سنوات محاكمته
أٌضا ،ثم لمع حزب (العدالة والتنمٌة) وجذب الشباب ،وانفتح على الجدٌد ،وكان أكثر
عمبلنٌة ،ووالعٌة ،ومصدالٌة فً لراءة ظروؾ تركٌا والعالم ،وٌمكن المول باختصار إنه
وضع ألدام التجربة السٌاسٌة اإلسبلمٌة فً تركٌا على األرض(٘).
وفترة االنمبلبات تلن (ٓٔ112 -ٔ1ٙم)  -ولد تخللها بعض االستمرار إثر كل انتخابات
دٌممراطٌة  -لد عاشها (كولن) واصطلى بنٌرانها من اعتمال ومبلحمة مع بمٌة الشعب
التركً رؼم بعده عن السٌاسة  -فلم ٌإسس حزبا أو ٌنخرط فً سلن األحزاب والعمل
السٌاسً مطلما -ولكن لنشاطه الدٌنً والدعوي بٌن الشباب خاصة من طبلب المدارس
وبٌن عامة الشعب ،واختار أن ٌترن تركٌا بعدها ٔ111م وٌمٌم فً والٌة بنسلفانٌا
بؤمرٌكا حتى اآلن.
وكما عاٌش فترة االنمبلبات وما فٌها من تهدٌد ومبلحمة واضطرابات عاٌش حٌاة
االستمرار التً امتدت من التسعٌنات مع وصول حكومة وربٌس منتخب وإبعاد الجٌش
عن السٌاسة ،وأمكن له ولحركته المسماة (الخدمة) ممارسة النشاط الدعوي والتعلٌمً،
والصحً ،واإلعبلمً ،واإلؼاثً بشكل كبٌر داخل تركٌا وخارجها.
ٌٔ -نظر :الصفصافً المرسً :أوراق تركٌة ج ٕ صٕ.ٔ2ٓ ،ٔٙ
ٌٕ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود  :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٗ٘..
ٌٖ -نظر :رضا هبلل :السٌؾ والهبلل تركٌا من أتاتورن إلى أربكان الصراع بٌن المإسسة العسكرٌة
السٌاسً ص  ،1دار الشروق ،ط  :األولى ٔٗٔ1هـٔ111 -م .
ٌٗ -نظر :الصفصافً المرسً :أوراق تركٌة ج ٕ ص ٔ. ٔ2ٕ-ٔ2
ٌ٘ -نظر :دمحم أنس أركنه :بحث( :نظرة عامة على الحركات اإلسبلمٌة فً تركٌا وتجربة كولن) المنشور ضمن
مإتمر مستمبل اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً خبرات ممارنة مع حركة فتح هللا كولن التركٌة (جامعة الدول
العربٌة  ٕٔ -ٔ1أكتوبر ٕٓٓ1م) ص ٕٖٓ ،دار النٌل -الماهرة ،ط :األولى ٕٔٔٓم.
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 -3الحالة الفكرٌة والعلمٌة :
أ -الحالة الفكرٌة:
اتسمت المرحلة التً عاصرها (كولن) من الخمسٌنٌات إلى مطلع المرن العشرٌن
بعدم االستمرار وكثرة األزمات الفكرٌة والفلسفٌة إلى جانب السٌاسٌة ،فمد عاٌش الصراع
بٌن الشرق الذي ٌمثله االتحاد السوفٌتً ،وٌموم على الماركسٌة(ٔ) والؽرب الذي تمثله
الكتلة الؽربٌة وتتبنى اللٌبرالٌة(ٕ) ،وعانت تركٌا من وٌبلت هذا الصراع وما كادت تتنفس
بعض نسمات الحرٌة وتسترد شٌبا من هوٌتها اإلسبلمٌة حتى دخلت فً سلسلة من
االنمبلبات العسكرٌة (ٓٔ112 -ٔ11ٓ -ٔ12ٓ -ٔ1ٙم) بحجة تعرٌض النظام العلمانً
للخطر ،وكل مرة كان الضحاٌا هم أصحاب التوجه اإلسبلمً فتمت محاكمة (كولن) فً
انمبلب ٓٔ12م ،وحكم علٌه بالسجن ستة أشهر ،وأٌضا طلب للمحاكمة عمب انمبلب
ٓٔ11م ،فاختفى عدة سنوات حتى صدر عفو عام.
تنبه (كولن) إلى تلن المضاٌا التً ٌعانً منها المجتمع منذ أن انتمل إلى (أدرنة) للعمل فً
أحد مساجدها ،فشاهد حالة االنحبلل األخبللً الذي كانت تعٌشه (أدرنة) ،ووجد انتشارا
كبٌرا للمفاهٌم المادٌة(ٖ) ،والعلمانٌة ،واإللحادٌة ،والتؽرٌبٌة بشكل كبٌر(ٗ)حٌث بدأت
حركة التؽرٌب بشكل ظاهر فً الدولة العثمانٌة منذ عهد التنظٌمات ٔ1ٖ1م ،وأخذت فً
النمو شٌبا فشٌبا حتى كانت أحد أسباب سموطها ،ثم وصلت مداها فً عهد الجمهورٌة
الكمالٌة(٘)وكان من مظاهر التؽرٌب الفكرٌة:
ٔ -الطعن فً اإلسبلم ونبٌه (صلى هلل علٌه وسلم)بتهم الرجعٌة وعدم مبلبمة العصر.
ٔ -الماركسٌة :عبارة عن مذهب التصادي سٌاسً أدٌولوجً ،تعاون على تؤسٌسه وبنابه ماركس وأنجلز وصفة
ماركسً واالسم(ماركسٌة)لم ٌصدر عن ماركس وأصحابه ،وإنما صدر عن خصومه من أنصار (باكونٌن) من
باب الذم ،وبدأ استعمال اللفظ ماركسٌة للداللة على مذهبه منذ عام ٓ ٔ11وما بعدها ،وٌدل فً نظر
االلتصادٌٌن على(نظرٌة فً المٌمة) ،وٌرى البعض أنها تجمع ثبلث نظرٌات فً االلتصاد :نظرٌة التجمٌع-
نظرٌة التببٌس -نظرٌة األزمات .وترى الماركسٌة كذلن أن الدٌن ٌمؾ عمبة أمام اإلنسان وأنه أفٌون الشعوب،
وتإمن بالمادٌة التارٌخٌة أي أن التارٌخ فً حركة وتؽٌر من النمٌض إلى نمٌضه ثم إلى مركب من النمٌضٌن
وكذلن المجتمع والصراع بٌن الطبمات لابم على أساس الدٌالكتٌنٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة
الفلسفة ج ٕ ص.ٗٔ1 ،ٗٓ2
ٕ -اللٌبرالٌة :لها شمان :فكري ،وسٌاسً .اللٌبرالٌة الفكرٌة :تعنً إطبلق حرٌة الفكر والتعبٌر عنه دون أٌة
لٌود فً اإلعبلم ،والثمافة ،والبحث العلمً أما اللٌبرالٌة السٌاسٌة :فتعنً وضع إطار لمنظومة اجتماعٌة تحدد
شكل الحكم مع حك تكوٌن األحزابٌ .نظر :طلعت رضوان :العلمانٌة والعبللة بٌن الدٌن والسٌاسة ،الهٌبة
العامة لمصور الثمافة ،ط :األولى ٕٕٔٓم.
ٖ -المادٌة :المادٌة تمال فً ممابل المثالٌة ،وتوصؾ بها اتجاهات ،ونزعات فلسفٌة عدٌدة تشترن فً المول بؤن
األصل فً الموجودات هو المادة ال الروح ،أو العمل ،أو الشعور .د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ
ص .ٗٓ2
ٌٗ -نظر :دكتور /إبراهٌم ؼانم :بحث معالم فً سٌرة خوجه أفندي دمحم فتح هللا(البسام) األناضولً ص .ٕٗٙ
ٌ٘ -نظر :د /فرج دمحم الوصٌؾ  :بدٌع الزمان سعٌد النورسً عصره ودعوته ص ٕٗ .
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ٕ -النٌل من علماء الدٌن والحط من شؤنهم ومنع حلمات العلوم الشرعٌة فً المدارس
وإؼبلق المدارس الدٌنٌة .
ٖ -تطوٌع األدب لنشر األفكار الؽربٌة اإللحادٌة.
ٗ -تؽرٌب التعلٌم فبدلت المناهج التً كانت وفك الشرٌعة ووضعت مناهج على النمط
الؽربً مع تشوٌه لكل التراث اإلسبلمً.
٘ -زٌادة نشاط االستشراق واإلرسالٌات التبشٌرٌة.
 -ٙعلت أصوات النعرة المومٌة الطورانٌة(ٔ)التً صارت بدٌبل عن الدٌن فً كتابات
المفكرٌن وتوجهات الدولة(ٕ).
ووجد (كولن) كذلن فً هذه الفترة التً لضاها فً (أدرنة) أن فكرة الناس عن الدٌن
تتعلك بالموت واآلخرة ،وال شؤن له بالعلم ،والتمدم ،والسٌاسة ،وال بمضاٌا الحٌاة
ومشكبلتها ،وعندما انتمل إلى (ترالٌا) بعد ذلن بسنوات وجد الحال كما هو موجة من
التؽرٌب واإللحاد أشد لوة .واحتدمت األزمة بٌن العلمانٌة والدٌن أكثر؛ ولذا كانت جهود
(كولن) الفكرٌة فً هذا الولت مصوبة نحو منالشة لضاٌا العصر من التؽرٌب ،والعلمنة
إلنماذ الشباب ،فنالش ،ونمد ،وألؾ ،وحاضر عن الداروٌنٌة(ٖ)وأطروحات (سارتر) عن
اإللحاد والوجودٌة(ٗ) ،ونظرٌات (فروٌد) والماركسٌة ،فهدم كل هذه األفكار اإللحادٌة،
ٔ -الطورانٌة :تنسب إلى هضبة طوران الوالعة فً آسٌا الوسطى حٌث كانت تعٌش األلوام التركٌة لبل نزوحها
ؼربا إلى خراسان وما وراء النهر .ولد لام (ضٌا كون آلب)األب الروحً للمومٌٌن بنشر منظومته
الشهٌرة(طوران) سنة ٔٔٔ1م ،وفٌها طرح فكرة الوحدة الطورانٌة ومإداها أن وطن الترن لٌس الدولة
العثمانٌة أو األناضول ،وإنما هو طوران ودعا إلى رلً العنصر التركً أوال إذ أن وحدة العنصر هً البالٌة،
فالدٌن لم ٌمض على الفوارق العنصرٌة وراجت هذه النزعة بعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فً حرب طرابلس=
=ٔٔٔ1م وحرب البلمان ٕٔٔ1م ،وتبناها السٌاسٌون ،وتبنتها جمعٌة االتحاد والترلًٌ .نظر :الموسوعة
اإلسبلمٌة العامة ص ٕ٘1وزارة األولاؾ المجلس العلى للشبون اإلسبلمٌة الماهرة ٖٔٗٙهـٕٓٔ٘ -م.
ٌٕ -نظر :د /فرج الوصٌؾ :بدٌع الزمان النورسً عصره ودعوته ص ..ٖ٘ -ٗ2
ٖ -الداروٌنٌة :نسك بٌولوجً وفلسفً عند دارون وتمال هذه الكلمة بمعنٌٌن خاصٌن األولٌ :دل على المذهب
التحولً الذي ٌمول إن األنواع تخرج من بعضها البعض ،والذي ٌرى أن الجنس البشري ٌنحدر من أنواع
حٌو انٌة لكن من دون فرضٌة حول أصل الحٌاة أو المعنى العام لتطورها ،وثانٌهما :فً ممابل نظرٌة (المارن
وسبنسر) حول التكٌؾ بالدربة والوراثة فهً ترى أن تحول األنواع مرده إلى النخب الطبٌعً أساساٌ .نظر:
أندرٌه الالند :موسوعة الالند الفلسفٌة المجلد األول ص ٕٗٗ تعرٌب :خلٌل أحمد خلٌل إشراؾ :أحمد عوٌدات،
منشورات عوٌدات ،بٌروت -بارٌس ،ط الثانٌة ٕٔٓٓم.
ٗ -الوجودٌة :تدٌن الوجودٌة بشهرتها وذٌوع صٌتها إلى الفٌلسوؾ الفرنسً سارتر؛ ألنه لم ٌكتؾ بالتعبٌر عن
فكرته الفلسفٌة بالكتب ،والمماالت ،واألبحاث ،بل جسد هذا الفكر فً رواٌات ،ومسرحٌات ،ولصص مما أحلها
مكانا لم تحتله فلسفة وال تٌارا من لبل حتً لٌل عنها ( :بدعة الفكر المعاصر أو موضته).ومن رواد هذه
المدرسة أٌضا :كٌركجور -نٌتشه -هٌدجرٌ -سبرز -مارسل .تموم الوجودٌة على المول بؤن الوجود ٌسبك الماهٌة
فاإلنسان فً أول وجوده لٌس شٌبا فلٌس ثمة طبٌعة إنسانٌة بل هو كما ٌتصور نفسه وكما ٌرٌد لنفسه فاإلنسان
هو صانع نفسه وهو الذي ٌصمم مستمبله ومادام كذلن فهو مسإول عما ٌكون علٌه ،والنتٌجة األخرى للمول بؤن
الوجود ٌسبك الماهٌة ،هو الحرٌة فاإلنسان حر بل هو الحرٌة نفسها ،ولهذا كان تمجٌد الفعل من المبادئ
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وصرؾ همته وفكره إلى بناء الشباب ،واستعادة الذات الحضارٌة لؤلمة عن طرٌك إعداد
وتربٌة جٌل (ورثة األرض) لحمل المسإولٌة(ٔ).
وٌتحدث (كولن) عن حال الشباب فً تلن الفترة ،فٌمول" :وٌسٌر خلؾ كل فلسفة جدٌدة
وٌعدها منمذة له وٌرمً نفسه فً أحضانها لٌشرب من لبنها عندما ٌستٌمظ صباحا ٌصفك
للفوضوٌة ،وفً الظهر ٌمؾ احتراما للنظام الماركسً /اللٌنٌنً(ٕ)وفً العصر ٌحًٌ
الوجودٌة ،وفً العشاء ٌنشد نشٌدا
هتلرٌا(ٖ) ،ولكنه ال ٌلتفت إلى جذور روحه وال إلى شجرة أمته ،وال إلى ثمار هذه
الشجرة ،وثمافة أمته ،وروحها ،ومدنٌتها"(ٗ).
مع زوال االتحاد السوفٌتً مطلع التسعٌنٌات هدأت الصراعات ،وبدأت موجات جدٌدة
تتحدث عن صدام الحضارات والعولمة(٘) ،وواصل (كولن) حدٌثه عن تلن المضاٌا،
الربٌسة فً هذا المذهبٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٌ.٘ٙ2نظر :فإاد كامل:
أعبلم الفكر الفلسفً المعاصر ص ٕٗٔ.
ٌٔ -نظر :د إبراهٌم ؼانم :بحث معالم فً سٌرة خوجه أفندي دمحم فتح هللا(البسام) األناضولً ص . ٕٗٙ
ٕ -لٌنٌن فبلدٌمٌر :مفكر سٌاسً ومإسس الدولة البلشفٌة فً روسٌا ولد ٓٔ12م كان ثورٌا أثناء دراسته فً
كلٌة الحموق ،ثم انتمل من الشعبٌة إلى الماركسٌة ،واشترن فً تؤسٌس رابطة الكفاح لتحرٌر الطبمة العاملة،
فسجن وبعد خروجه لام بعدة رحبلت فً أوروبا؛ لتوسٌع حركة الكفاح وأنشؤ مجلة الشرارة ،وحزب العمال
االشتراكً الدٌممراطً الروسً ،ولما لامت الثورة فً روسٌا وسمط المٌصر استطاع االستٌبلء على الحكم فً=
=  2نوفمبر ٔ1ٔ2م ،وصار هو الحاكم المسٌطر على روسٌا كلها حتى توفً بعد أن أصٌب بالشلل عام
ٕٗٔ1م.د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص ٕٓٗ.
ٖ-أدولؾ هتلر(ٔ1ٗ٘ -ٔ111م) :زعٌم الحزب النازي األلمانً تمكن من الفوز فً االنتخابات األلمانٌة فً
فترة تدهور شدٌدة فً المجتمع بعد الحرب العالمٌة األولى(ٗٔٔ1ٔ1 -ٔ1م) ،واستؽل فكرة المومٌة وتفوق
الجنس األلمانً (اآلري)-النازٌة -فً التؤثٌر على مشاعر الشعب وضمان مساندته له واتخذ الصلٌب المعموؾ
(سواستٌكا) رمزا له ،وبالفعل فاز فً االنتخابات ،ولد اتسم نظامه بالدكتاتورٌة وارتبط اسمه بتصفٌة كل من
رأى أن لٌس له الحك فً الحٌاة؛ لكونه أدنى فً الرلً كالمرضى النفسانٌٌن ،والذٌن ٌعانون من المصور
الذهنً ،والشٌوعٌٌن الذٌن شن هتلر فً تعاونهم مع أعدابهم ،وٌمال إنه تم تصفٌة حوالً ثمانٌة عشر ملٌونا
بهدؾ التطهٌر العرلً  ،وكانت النازٌة وراء حلم هتلر بمٌادة أوروبا والسٌطرة على العالم كله؛ ولذا دخل
الحرب العالمٌة الثانٌة(ٔ1ٗ٘ -ٔ1ٖ1م) والتً لم تنته لصالح ألمانٌا وهو ما أدى بهتلر إلى االنتحار .د /مرفت
عبد الناصر :موسوعة تارٌخ األفكار ج ٖ ص .ٖٙ
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕ2
٘ -العولمة :مرحلة جدٌدة تتكثؾ فٌها العبللات االجتماعٌة على الصعٌد العالمً ،وٌحدث تبلحم ؼٌر لابل
للفصل بٌن المحلً والعالمً بروابط ثمافٌة ،والتصادٌة ،وسٌاسٌة ،وإنسانٌة .ولٌل :الفلسفة النظرٌة اللتصاد
السوق ،ولمجموعة الدول الصناعٌة ،والشركات متعددة الجنسٌات من أجل فتح أسواق العالم أمام الصناعات
الؽربٌة بدعوى المنافسة واالنفتاح ،وتشجٌع الدول األلل نموا على التنمٌة ،ولٌل :فعل اؼتصاب ثمافً ،وعدوان
رمزي على سابر الثمافات أو السٌطرة الثمافٌة الؽربٌة على سابر الثمافات بواسطة استثمار مكتسبات العلوم
والثمافة فً مٌدان االتصالٌ .نظر :الدكتور /بركات دمحم مراد  :ظاهرة العولمة رإٌة نمدٌة ص ٕٕ ٕٖ -وزارة
األولاؾ والشإون اإلسبلمٌة -لطر ،سلسلة كتاب األمة العدد  1ٙالسنة الحادٌة والعشرون ،ط :األولى
ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
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وبادر بفكرة حوار الحضارات ،وبدأ ٌنشط فً ذلن محلٌا وعالمٌا بالدعوة إلى التسامح
بدٌبل عن العنؾ والتعصب.
ومع انتماله لئللامة فً الوالٌات المتحدة منذ عام ٔ111م رأى أن الحوار بٌن الحضارات
وأتباع الدٌانات بات ضرورة أكثر مما سبك ،وخاصة بعد أحداث ٔٔ سبتمبر ،وما تبلها
من أعمال عدوانٌة ،ولد أصدر كتابا عالج فٌه مشكبلت العولمة والعنؾ واإلرهاب،
والظلم الدولً ،ولضاٌا الحب والتسامح والحوار ،وحموق اإلنسان (نحو حضارة عالمٌة
من الحب والتسامح) ،وسرعان ما حول أنصاره توجهاته إلى إجراءات عملٌة من خبلل
مإسسات تعلٌمٌة ،وإعبلمٌة ،وفنٌة ،وكثؾ منتدى (أبانت) الذي أنشؤ فً تركٌا برعاٌة
(كولن) حواراته ،وانطلك بها خارج تركٌا فً أوربا ،وأمرٌكا ،وآسٌا ،وأفرٌمٌا ،والعالم
العربً(ٔ).
ب -التعلٌم:
ٌعد التعلٌم جانبا مهما لكل دولة تنشد الرلً والتمدم؛ ولذا اهتمت تركٌا بذلن
فؤجرت  -مثبل -تعدٌبلت وتؽٌٌرات فً المناهج التعلٌمٌة حتى الجامعات لتحمٌك النجاح
المنشود)ٕ(،وفً تركٌا اتجاهان متعارضان فً مجال التربٌة والتعلٌم:
األول :االتجاه العام:
اتجاه ؼربً دٌممراطً ،وكان ٌتسم بالعنؾ حتى سنة ٓ٘ٔ1م حتى سمط حزب
(أتاتورن) فً االنتخابات فخفؾ من ؼلوابه.
الثانً :االتجاه الدٌنً:
ظهر هذا االتجاه من سنة ٓ٘ٔ1م وٌتمثل فً المظاهر اآلتٌة:
ٔ -وجود صحافة إسبلمٌة وعودة الوعظ واإلرشاد إلى المساجد.
ٕ -فتح الكلٌات والمعاهد اإلسبلمٌة وانتشار تحفٌظ المرآن فً المرى والمدن.
ٖ -وجود جماعات إسبلمٌة ؼٌر سٌاسٌة ذات طابع صوفً مثل جماعة النور.
ٗ -وجود حزب إسبلمً سٌاسً وهو حزب السبلمة برباسة (أربكان) .
وال ٌزال االتجاه السابد فً التربٌة والتعلٌم هو االتجاه العلمانً(ٖ).
وإلى جانب الجهود الحكومٌة فً هذا المجال ساعدت المجتمعات المدنٌة فً إنشاء
المدارس والجامعات فً الثمانٌنات ،وتوسعت بعد ذلن داخل تركٌا وخارجها خاصة بعد
ٌٔ -نظر :معالم فً سٌرة خوجه أفندي ص ٕٓ٘.ٕ٘ٔ -
ٌٕ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٓ.2
ٌٖ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٔ.2
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سموط االتحاد السوفٌتً ،ولعل ذلن واضح فً جهود رجال األعمال الذٌن ٌنتمون إلى
فكر (كولن) حٌث كان التعلٌم هو اآللٌة المركزٌة لدى الحركة اإلصبلحٌة الحدٌثة فً
عالم المسلمٌن ،ومنها حركة (فتح هللا) فمد رأى (كولن) أن التعلٌم هو أساس النهضة
لتركٌا وؼٌرها من دول العالم اإلسبلمً؛ ولذا أخذ على عاتمه تعلٌم النشء ،وشجع رجال
األعمال الممتنعٌن بفكره على إنشاء المدارس وؼٌرها من المإسسات ذات الصلة.
و من تلن المإسسات ذات الطابع التعلٌمً والبحثً:
ٔ -المدارس بجمٌع مراحلها:
ركز (كولن) الدعوات لبناء المدارس؛ لتكوٌن مدرسة فكرٌة ذات منهج علمً من
منظور المرآن والسنة تواكب العصر وتنطلك منه ،فامتدت المدارس بتؤثٌر من دعوة
(كولن) على امتداد التراب التركً ،وبلػ عدد مدارس (الفاتح) ٓ ٕ2مدرسة ابتدابٌة
وثانوٌة و 22روضة فً منطمة (مرمرة) فمط التً تشمل اسطنبول(ٔ).
كانت أول مدرسة من مدارس (النور) أسسها (فتح هللا كولن) فً السبٌعٌنات من المرن
الماضً كانت فً (إزمٌر) حملت رإٌته ومنهجه ،ودرس فٌها طبلبه الذٌن تخرجوا على
ٌدٌه وٌحملون أفكاره ،وتوالت المدارس على أٌدي رجال األعمال الذٌن حملوا أفكار
(كولن)(ٕ) ،وانتملت المدارس من المحلٌة إلى العالمٌة ،فافتتحت المدارس خارج تركٌا منذ
بداٌة التسعٌنٌات فً آسٌا الوسطى إثر انهٌار االتحاد السوفٌتً بدعوة من (فتح هللا كولن)
إلنماذ ونجدة إخوة الدم والدٌن ،ثم انتشرت المدارس فً المارات الخمس فً أكثر من مابة
(ٖ)
دولة ما بٌن مدارس حكومٌة ،وخاصة ،ومشتركة
(ٗ)
وذكر (كولن) فً أحد الحوارات أنها تمتد فً حوالًٓ ٔٙدولة .
ٕ -مدارس التؤهٌل للثانوٌة والجامعة:
وانتشرت المعاهد التحضٌرٌة لتؤهٌل الشباب للدخول الختبارات الثانوٌة
والجامعة ،وهً مدارس داخلٌة؛ مما ٌتٌح لطبلبها الترابط والصحبة ،ووصل الطبلب
فٌها أكثر من ملٌون طالب حسب إحصاء ٕٓٔٓم.وٌوجد لمعهد (فام) مثبل وهو أحد
المعاهد التحضٌرٌة( ٗٗ ) فرعا فً اسطنبول وحوالً( ٖٓٔ) فرعا فً مجموع
تركٌا(٘).
ٖ -التعلٌم الجامعً:
أسس بعض الممتنعٌن بفكر (كولن) مإسسات للتعلٌم الجامعً على رأسها
جامعة الفاتح(.)ٙ
ٌٔ -نظر :دكتور /سمٌر بودٌنار :فلسفة التعلٌم السباحة فً المجال الحٌوي ص ٖٓٗ ضمن فعالٌات مإتمر
مستمبل اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً خبرات ممارنة مع حركة فتح هللا كولن التركٌة .
ٌٕ -نظر :فرٌد األنصاري :عودة الفرسان ص .ٖٓ1
ٌٖ -نظر :د /سمٌر بو دٌنار :فلسفة التعلٌم ص ٖٖٗ.ٖٗٗ.-
ٌٗ -نظر :مجلة حراء ص ٕٖٔالسنة التاسعة (ماٌوٌ -ونٌو) ٕٗٔٓم.
ٌ٘ -نظر :بحث فلسفة التعلٌم ص ٖٖٗ.
 -ٙد/عمار جٌدل :بحث محاربة الفمر المنطلمات والؽاٌات حركة فتح هللا كولن أنموذجا ص ٗ.ٗٙمإتمر
مستمبل االصبلح ٕٓٓ1م منشور فً دار النٌل بتارٌخ ٕٔٔٓم.
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ٗ -مإسسات الخدمة التعلٌمٌة فً الخارج:
بدأ (كولن) فتح المدارس خارج تركٌا منذ بداٌة التسعٌنٌات حٌث تؤسست أول
مدرسة خارج الببلد سنة ٔٔ11م فً آسٌا الوسطى ،وتتوزع المدارس على ثبلثة أنواع:
األولى :حكومٌة عامة كما فً آسٌا وروسٌا .
والثانٌة :مدارس أهلٌة فً تركٌا وأفرٌمٌا .
والثالثة :مدارس مشتركة بٌن المطاعٌن
كالمدارس الدولٌة)ٔ(،ومدارس العلوم ،وااللتصاد ،واللؽات ،وتمتد فً ٓٓٔ دولة من دول
العالم.
٘ -مبٌت الطبلب :
ال تخلو مدٌنة فً تركٌا من مبٌتات للطلبة ٌصل بعضها إلى استٌعاب ٕٓ٘ طالبا
مجانا أو بتكالٌؾ رمزٌة(ٕ).
 -ٙلاعات المطالعة والبحوث والمراءة :
تنتشر فً كثٌر من المدن ما ٌسمى( األكادٌمٌة )  ،وهً مركز متعدد
الخدمات ٌؽلب علٌه الخدمة البحثٌة والتربوٌة فضبل عن الدرس التوجٌهً األسبوعً
المابم على التربٌة والمطالعة الهادفة(ٗ).
ومنها :حلك التدرٌس التً ٌعمدها (كولن) لطبلبه حٌث كانت المدارس تبنً على هٌبة
عمارات وكل عمارة أطبالا تضم الفصول الطبلبٌة إال الدور الخامس فكان له شكل
خاص ،فكان أشمل من كونه فصوال وكان هذا خاصا بفتح هللا كولن ٌلمً دروسه على
خواص طبلبه فً التفسٌر والحدٌث والفمه واللؽة العربٌة وسابر العلوم واستمر تملٌد
الدور الخامس سارٌا فً كل المدارس فً (إزمٌر) و(أنمرة) و(إسطنبول) حتى عندما
رحل الى والٌة بنسلفانٌا بالوالٌات المتحدة استمر الدور الخامس رؼم عدم وجود طوابك،
(ٖ)

ٔ -من تلن المدارس بمصر (مدرسة صبلح الدٌن الدولٌة) بالماهرة التً أنشبت ٕٓٓ1م وكان لً لماء مع مدٌر
المدرسة األستاذ (حمزة الصوى) وهو ٌعمل فً مجال التعلٌم منذ ٕٕعاما فً تركٌا والبلمان وأخٌرا مصر فً
كل مراحل التعلٌم ،وهنان فروع أخرى من هذه المدارس فً بنً سوٌؾ واالسكندرٌة ،وٌوجد منهج معٌن
للمدارس الدولٌة ٌمرره اتحاد المدارس الدولٌة ٌضاؾ إلٌه منهج وزارة التعلٌم المصري ،وتضٌؾ مدرسة
صبلح الدٌن مادة المرآن وٌرون أن مصر ال تحتاج لمنهج إضافً لكونها للعة األزهر ،للعة أهل السنة
والجماعة كما ٌمول مدٌر المدرسة ،وتهتم هذه المدارس بالجانب الخلمً والسلوكً للطبلب ،وبالعلوم الطبٌعٌة=
=بشكل كبٌر ،وتستخدم األسالٌب العالمٌة فً تدرٌس الطبلب العلوم ،وتهتم باللؽة العربٌة ،وتدخل مسابمات
عالمٌة على مستوى العالم ،وتختار المعلمٌن عن طرٌك لجنة علمٌة وتموم بتصفٌة لهم أولى ،وثانٌة ،وثالثة حتى
تختار األكفؤ ،وتضع للمعلم ٘ٔ معٌارا أثناء العام لتمٌٌمه كالشرح وعبللته بؤولٌاء األمور ،وتعمل بنظام الزمر
بتوزٌع الطبلب مجموعات لكل مجموعة ربٌس ٌموم بتدرٌبهم على كل جدٌد ،واللؽة األساسٌة هً االنجلٌزٌة
إضافة إلى الفرنسٌة واأللمانٌة مع اللؽة العربٌة  .من لماء فً مدرسة صبلح الدٌن الدولٌة مع مدٌرها األستاذ
(حمزة الصوى) ٌوم ٕٓٔ٘ /ٙ/ٔٙم فً التجمع الخامس فً الساعة الثانٌة ظهرا.
ٌٕ -نظر :د/عمار جٌدل :بحث محاربة الفمر ص ٘.ٗٙ
ٌٖ -نظر :د /دمحم بابا عمً :أرباب المستوى األكادٌمٌا باعتبارها جماعة علمٌة ص  .ٔ11دار النٌل ،ط األولى:
ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
ٌٗ -نظر :د /عمار جٌدل /محاربة الفمر ص ٘.ٗٙ
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ولكنه رمز ٌنطلك منه (فتح هللا) لتعلٌم الناس اإلسبلم من خبلل حلماته التً ٌعمدها
هنان(ٔ).
ولم ٌترن (كولن) التدرٌس طٌلة حٌاته (إال مضطرا) والشاهد على ذلن الحلمات التً
ٌعمدها لطبلبه حتى اآلن فٌطالع معهم كتب التفسٌر ،والحدٌث ،والفمه ،وأصوله،
والتصوؾ ،والببلؼة ،والمنطك ،والصرؾ ،والنحو ،وٌمال :إنه تدارس مع طبلبه فً
شهر رمضان عشر مجلدات من "كنز العمال" للمتمً الهندي من أصل ستة عشر مجلدا
وفٌه أكثر من ٗٙألؾ حدٌث وأكمل ما بمً بعد شهر رمضان(ٕ).
وهنان لابمة كبٌرة بؤسماء الكتب التً تدرس فً الحلمات سؤعطً نماذج منها:
 فً التفسٌر :تفسٌر الجبللٌن للسٌوطً -أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل للبٌضاوي -ممدمة الكشاؾ للزمخشري  -فً ظبلل المرآن لسٌد لطب -كلٌات رسابل النور للنورسً -
تؤوٌبلت أهل السنة لئلمام الماترٌدي
 فً الحدٌث :صحٌح البخاري  -صحٌح مسلم  -سنن الترمذي -سنن أبً داود  -الموطؤ -الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى  -فتح الباري.
 فً الفمه  :الهداٌة  -ملتمى األبحر -الفمه اإلسبلمً وأدلته وهبة الزحٌلً  -الفمه الحنفًوأدلته  -الوجٌز فً أصول الفمه عبد الكرٌم زٌدان.
 فً التصوؾ :الرسالة المشٌرٌة  -المكتوبات  -الرعاٌة لحموق هللا  -اتحاؾ السادةالمتمٌن فً شرح إحٌاء علوم الدٌن  -نفحات األنس .
 فً اللؽة العربٌة :الكفاٌة البن الحاجب  -شرح ابن عمٌل على الكفاٌة البن مالن  -النحوالواضح لعلً جارم ومصطفى أمٌن  -تعلٌم اللؽة العربٌة بطرٌمة حدٌثة (٘ مجلدات )
لفتح هللا كولن ،وفً الببلؼة :تلخٌص المفتاح  -الببلؼة الواضحة .
 فً علم الكبلم :شرح العمابد النسفٌة للتفتازانً  -كلٌات رسابل النور للنورسً  -العمابدالخٌرٌة لدمحم وهبً أفندي ،إلى جانب متنوعات علمٌة من الفنون األخرى(ٖ).
ج -الجامعات والبحث العلمً:
اهتمت تركٌا أٌما اهتمام بالجامعات وتطوٌر البحث العلمً ،ولد أنفمت تركٌا
٘ ٖٔ.ملٌار دوالر على مشارٌع البحث والتطوٌر فً الفترة ما بٌن ٕ٘ٓٓ وٕ٘ٔٓم
بزٌادة بنسبة ٘ .%ٖ.ووفما لهٌبة األبحاث العلمٌة والتكنولوجٌة التركٌة ،فإن تركٌا فً
المرتبة الثانٌة عالمٌا من حٌث سرعة زٌادة حجم اإلنفاق على البحث والتطوٌر(ٗ).
أم ا بالنسبة للجامعات فكانت أهم الجامعات جامعة إستانبول التً أنشبت ٖٖٔ1م ،ثم بلػ
عدد الجامعات بعدها ٘ٔ جامعة حتى عام ٘٘ٔ1م فً أنحاء تركٌا(٘).
ٌٔ -نظر :األنصاري :عودة الفرسان ص .ٖٓ1 -ٖٓٙ
ٌٕ -نظر  :أرطؽرول حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص .ٔٔ1 -ٔٔ1
ٌٖ -نظر :علً أونال فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص .ٕٗٓ -ٖ11
ٌٗ -نظر :سامٌة السٌد  :ممال تركٌا زٌادة اإلنفاق على البحوث العلمٌة لرٌادة مستمرة على مولع تركٌا بوست
على شبكة األنترنت بتارٌخ ٌٕٙناٌر ٕٓٔٙم .
ٌ٘ -نظر :أحمد عبد العزٌز :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٓ.2
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وتواصلت الجامعات فً الزٌادة ففً الفترة من عام ٕٕٓٓم وحتى ٕٕٔٓم وصل عدد
الجامعات فً تركٌا ٕ ٔ2جامعة(ٔ).
ووصل عدد الجامعات من ٕٕٔٓ إلى اآلن ٖ ٔ1جامعة وتعتبر أكبر مٌزانٌة فً تركٌا
مخصصة لمجال التعلٌم والبحث العلمً حسب التصرٌحات الحكومٌة(ٕ).
كما وصل عدد األساتذة فً جامعات تركٌا إلى حوالً ٓٓٔ ألؾ أستاذ تمرٌبا ،ولد كان
تصنٌؾ الجامعات التركٌة عام ٔٔ11م رلم(ٕٗ)بٌن جامعات العالم فً مجال البحث
العلمً ،أما فً عام ٕٓٓ1م احتلت تركٌا رلم ()ٔ1بٌن دول العالم ،وهكذا ازدادت تمدما
وفما للتمارٌر والمعاٌٌر العلمٌة لمٌاس معدل التمدم فً البحث العلمً.
وفً ٌناٌر ٕ٘ٔٓم دخلت ست جامعات تركٌة لابمة أفضل الجامعات على مستوى العالم
وذلن وفك الترتٌب الذي أصدرته مجلة التعلٌم البرٌطانٌة (تاٌمز هاٌر ادٌوكٌشن)،
وحصلت أربع جامعات تركٌة على مراكز مختلفة على لابمة أفضل ٕٓٓ جامعة على
مستوى العالم ،بٌنما حصلت جامعتان أخرٌان على مركزٌن فً تصنٌؾ أفضل ٓٓٗ
جامعة ،وكانت جامعة تركٌة واحدة ضمن تصنٌؾ أفضل ٕٓٓ جامعة حتى ٕٗٔٓم(ٖ).
د -الثمافة وأجهزة اإلعالم:
هنان حرٌة فً التعبٌر ،وعدم رلابة على وسابل اإلعبلم؛ مما ٌتٌح وجود مختلؾ
الثمافات ،ولد بدأت الصحؾ بالظهور ألول مرة ٖٕٔ1م ،ومع الولت تزاٌدت الصحؾ
والمجبلت ،وتتوزعها االتجاهات الثمافٌة المختلفة كاالتجاه الؽربً العلمانً  -وهو متؽلؽل
فً وسابل اإلعبلم ،-واالتجاه اإلسبلمً الذي بدأ ٌموى منذ السبعٌنات ،واالتجاه الشٌوعً،
وؼٌر ذلن من اتجاهات ،وبدأت اإلذاعة عام ٔ1ٖ1م ،والتلٌفزٌون استطاع عام ٔٔ12م
تؽطٌة كافة أنحاء الببلد بالبث المباشر ،ووكاالت األنباء بدأت فً الظهور منذ ٔ1ٙ1م،
وأشهرها وكالة أنباء استانبول ،ووكالة أنباء تركٌا ،وكل أجهزة اإلعبلم لها استمبلل ذاتً
بعٌدا عن الحزب الحاكم ،وتوجد وكاالت التصادٌة وإعبلمٌة وؼٌرها(ٗ).
وتساهم المجتمعات المدنٌة فً هذا المجال أٌضا؛ فمد أتاحت الحرٌات الممنوحة والحٌاة
الدٌممراطٌة فً الببلد ظهور مإسسات خاصة متنوعة ،ولد أنشؤت حركة (كولن) عدٌد
من المإسسات اإلعبلمٌة مجموعة لنوات( )STVتضم عدة لنوات وتؽطً ٓ٘ٔ دولة،
وهً من أكبر المنوات من حٌث المشاهدة والصحؾ تشمل مجموعة زمان التركٌة التً
(٘)
تضم عدة صحؾ ،ووكالة جٌهان وهً إخبارٌة دولٌة وهً أكبر وكالة أنباء فً تركٌا
ٌٔ -نظر :ممال تركٌا زٌادة االنفاق على البحوث العلمٌة لرٌادة مستمرة .
ٕ -من تصرٌحات ربٌس الجمهورٌة التركٌة فً ٕٓ مارس ٕٓٔٙم على لناة TRTبالعربٌة .
ٌٖ -نظر :سامٌة السٌد :ممال تركٌا زٌادة اإلنفاق على البحوث العلمٌة لرٌادة مستمرة .
ٌٗ -نظر :أحمد عبد العزٌز محمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ص ٖ.2ٗ ،ٙ
ٌ٘ -نظر  :ا.د /عمار جٌدل  :محاربة الفمر المنطلمات والؽاٌات حركة فتح هللا كولن أنموذجا ضمن أبحاث
مإتمر اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً خبارت ممارنة مع حركة فتح هللا كولن التركٌة ص ٓ. ٗ2
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إلى جانب عدد كبٌر من الموالع االلكترونٌة التعلٌمٌة ،والتثمٌفٌة ،وااللتصادٌة،
واإلعبلمٌة ،وعدد من المجبلت العلمٌة المتعددة ودور النشر مثل دار النٌل(تسمى اآلن
(عام ٕٓٔ1م) دار االنبعاث) لها فروع فً تركٌا ،وممرها الربٌسً فً مصر ،ومجلة
حراء التً تصدر بالعربٌة فً مصر ،ومجلة أكسٌون إخبارٌة سٌاسٌة ،وعدد من
المجبلت العلمٌة واألدبٌة (ٔ).
هكذا سار الحال فً تركٌا الحدٌثة والمعاصرة ،وبالتالً تؤثر بذلن
والمإسسات إٌجابا أو سلبا كفتح هللا كولن وحركته كما سبك.

كل األفراد

ثالثا :مصطلحات فتح هللا كولن:
استخدم (كولن) مصطلحات خاصة فً التعبٌر عن أفكاره ،وهً متكررة فً
كبلمه ،ولد أردت اإلشارة إلى معناها حتى ٌكون االطبلع على فكر الرجل موطبا ممهدا،
وبعض هذه العبارات شرح معناها هو فً بعض كتاباته ،وبعضها شرحها المترجمون
لكتبه وأحادٌثه ،وبعضها فهمته من خبلل االطبلع على مجمل فكره .
وسؤبدأ فً بٌانها حسب الترتٌب األبجدي كالتالً:
ٔ -األوامر الشرعٌة:
ما شرعه هللا لعباده من شرابع وأحكام .
ٕ -اإلرادة الجزبٌة:
هً اإلرادة المنسوبة إلى اإلنسان ،وٌشٌر إلٌها وٌصفها بؤنها(أمر اعتباري) ،ومعنى
كونها أمرا اعتبارٌا أنه ال وجود له خارج العمل(ٕ).
ٖ -اإلرادة الكلٌة:
ٌمصد بها مشٌبة هللا (سبحانه وتعالى).
ٗ -اإلمام الربانً(ٖ):
ٔ -السابك ص ٓ. ٗ2
ٌٕ -نظر :للمترجم عونً عمر لطفً أوؼلو :هامش ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٔ.
ٖ -اإلمام أحمد السرهندي(ٖٔٔٓٗ-12هـ = ٖٕٔٙ٘-ٔ٘ٙم) :أحمد بن عبد األحد الفارولً السرهندي ٌلمب
(مجدد األلؾ الثانً من الهجرة النبوٌة) ،ولد من بٌت عرٌك فً المجد والعلم سنة إحدى وسبعٌن وثمانمابة
للهجرة ،ونشؤ فً بٌبة دٌنٌة صالحة  .وهو من علماء الهند األفذاذ الذٌن أحٌى هللا بهم السنة وأمات بهم الكفر
والبدعة ،فتابعه على هذا األمر خلك كثٌر نفعهم هللا بدعوته .وعند الزركلً (السهرندي) نسبته إلى (سهرند)
ومعناها ؼابة األسد ،بٌن دهلً والهور ،ومولده ووفاته فٌها .تفمه وحج ،واشتؽل بالتدرٌس ،وحبسه السلطان
(جهانگٌر) لٌل :المتناعه عن السجود تعظٌما له .وأطلك بعد ثبلث سنوات ،فعاد الى سهرند .من مإلفاته:
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ٌمصد به اإلمام أحمد الفارولً السرهندي(ٔ).
٘ -اإلنسان األفك:

ٌطلك على النبً (ملسو هيلع هللا ىلص )؛ ألنه تسنم الذرى(العبل) فً كل شًء حسن وجمٌل(ٕ).
 -ٙاإلنسان الجدٌد(ٖ):
هو من سٌتحمل مسبولٌة اإلنسانٌة ،وإعادة الروح والحضارة من جدٌد ،وإحٌاء
نهضة األمة فهو ٌرى "أن طرٌك االنبعاث والنهضة والتمدم والتنمٌة الشاملة المتكاملة تبدأ
من إعادة صٌاؼة اإلنسان بالتربٌة البانٌة للعمل وللوجدان ،وبالتعلٌم الذي ٌفتح اآلفاق
للولوج إلى عالم المعرفة والمتبلن ناصٌة العلوم والتكنولوجٌا"(ٗ) واإلنسان كذلن هو
وارث األرض ،وممثل الروح ،ومهندس األمل ،وفدابً المحبة ،والجٌل المثالً ،والجٌل
الذهبً ،وكلها تسمٌات من تصنٌؾ (كولن) .
فؤضبلع مثلث اإلصبلح عند كولن(٘)هً:
أ -اإلنسان الجدٌد.
ب -الدٌن.
ج -العصر :أي مراعاة خصابص العصر الذي نعٌشه.
ولد سبمه عدد من العلماء فً المرن العشرٌن فً الحدٌث عن نفس الفكرة مثل :دمحم عاكؾ
الذي سماه "جٌل عاصم" ،وكذا عدد من األتران كنجٌب فاضل ،ونور الدٌن

رسابل فً (المبدأ والمعاد) ،و (إثبات النبوة) ،و (المعارؾ اللدنٌة) ،و (ر ّد ال ّ
شٌعة)ٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ج
ٔ ص ٖٗٔ ،وٌنظر :أبو سهل دمحم بن عبد الرحمن المؽراوي :موسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج
والتربٌة ج  1ص ٔ ٘ٙالمكتبة اإلسبلمٌة للنشر والتوزٌع  -الماهرة -مصر والنببلء للكتاب -مراكش -المؽرب،
الطبعة :األولى.
ٌٔ -نظر :كولن :الموشور ص .ٕٔ2
ٌٕ -نظر :فتح هللا كولن التبلل الزمردٌة نحو حٌاة الملب والروح ص ٓٗ ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار
النٌل ط الرابعة ٕٔٔٓم.
ٌٖ -نظر :كولن :ممال اإلنسان الجدٌد ،مجلة حراء عدد ٔٔ عام ٕٓٓ1م.
ٗ -عبد المادر اإلدرٌسً :نور وفتح لراءة فً فكر سعٌد النورسً وفتح هللا كولن ص  12دار النٌل ط األولى
ٕٗٔٓم
٘ -الدكتور سمٌر بو دٌنار :فلسفة التعلٌم السباحة فً المجال الحٌوي بحث فً مإتمر مستمبل اإلصبلح فً
العالم اإلسبلمً عام ٕٓٓ1م.
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طوبجو)ٔ(،وسماه بدٌع الزمان (الجٌل الجدٌد) ولد تؤثر (فتح هللا) واستلهم أراء بدٌع
الزمان خاصة(ٕ).
 -2اآلٌات التكوٌنٌة(ٖ):
ٌمصد المظاهر واآلثار المنشورة فً الكون والموجودات والكابنات.
 -1تلمٌات اإلسبلم أو متلمٌاته:
ٌمصد به( :طبٌعة فهمه وتداعٌاته فً اإلنسان ونوع التصورات بشؤنه)

(ٗ)..

 -1الحركٌة:
ٌستعمل (كولن) كلمة ()actionوٌعنً بها المضٌة ،والدعوة ،والرسالة ،والتؤثٌر
وحٌثما وردت فً كبلمه ترجمت للحركٌة.
ٓٔ -حضرة المدرة أو الكبلم اإللهً:
ٌستعمل (كولن) مصطلح(حضرة)عندما ٌتكلم عن هللا وعن صفاته من باب
التبجٌل والتولٌر كما أجاب هو عندما سبل عن ذلن(٘) .
تدل على زٌادة التعظٌم واإلجبلل هلل تعالى وٌستخدم األتران مصطلح (حضرة) كثٌرا لبل
األسماء ذات المداسة أو المكانة الدٌنٌة مثل :أسماء األنبٌاء (علٌهم السبلم).
ٔٔ -الرسول المطب:
ٌطلك على النبً(ملسو هيلع هللا ىلص)وكذلن ٌطلك علٌه ألمابا أخرى مثل( :سلطان األنبٌاء)،
و(فخر اإلنسانٌة) (.)ٙ
ٕٔ -زمن السعادة أو عصر السعادة :
ٔ -نور الدٌن طوبجو :من كبار المفكرٌن واألدباء فً تركٌا توفً ٘ٔ12م من لصصه التً ترجمت للعربٌة:
فً الطرٌك إلى الحٌاة األدبٌة ،عرؾ بكتبه التحلٌلٌة للحضارة اإلسبلمٌة المدٌمة والتارٌخ التركً والصوفٌة،
ورإٌته ع ن الوالع االجتماعً فً العصر الحدٌث ،ووفاء له منح جابزة رباسة الجمهورٌة الكبرى للثمافة
والفنون ٕٓٔ2م فً ذكرى تؤسٌس الجمهورٌة  ٕ1أكتوبر ٌ.نظر :مدونة دكتور أبو مروان ٕ٘ دٌسمبر
ٕٓٓ1م.ومولع رباسة الجمهورٌة التركٌة ٕٓٔ2 /ٔٓ / ٕ1م على شبكة األنترنت.
ٌٕ -نظر :أرطؽرل حكمة :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ص ٗ.1
ٖ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٔ1ٙ.
ٗ-هامش ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٗ للمترجم عونً عمر لطفً أوؼلو.
٘ -كولن :ونحن نمٌم صرح الروح هامش ص٘ٔ.ٕٗ -
 -ٙالسابك ص ٖٗ.ٕٔ1 ،
ٔٗ

هو عصر النبوة أو الفترة التً عاشها النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) (ٔ).
سنٌة:
ٖٔ -السنة ال َ
ٌستخدم (كولن) هذا المصطلح كثٌرا تعبٌرا عن السنة النبوٌة أي العلٌة المدر أو
رفٌعة الممام.
ٗٔ -السوق اإللهً:
الدفع اإللهً بالدوافع المؽروزة فً كنه الحٌاة والموجودات(ٕ).
٘ٔ -الشرٌعة الفطرٌة:
ٌمصد بها (مجموع السنن اإللهٌة التً فطر هللا الكابنات علٌها ،وأجراها فٌها فهً
بهذا المعنى شرٌعة فطرٌة ،ولوانٌن إلهٌة واجبة الطاعة والمراعاة) (ٖ).
 -ٔٙالسٌر األنفسً واآلفالً:
(٘)

ولد استخدمهما النورسً أٌضا فً كبلمه(ٗ)وكثٌر من السابمٌن كاإلمام دمحم عبده
عبده(٘) ولكن المعنى موجود عند كل أصحاب العمٌدة ،وأرباب الملوب لدٌما وحدٌثا،

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص  12الهامش بملم المترجم :عونً عمر لطفً أوؼلو ،دار النٌل ،ط :الثانٌة
ٕٕٔٓم.
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا هامش ص  ٕٔٙبملم المترجم :عونً عمر لطفً أوؼلو .
ٌٖ -راجع :هامش ونحن نمٌم صرح الروح ص  ٔٔ2للمترجم :عونً عمر لطفً ،دار النٌل ،ط :الخامسة
ٕٔٔٓم  .وٌنظر :التبلل الزمردٌة صٕٗ.
ٌٗ -نظر :النورسً :المكتوب التاسع والعشرٌن من المكتوبات سلسلة كلٌات رسابل النور (ٕ) ص ٘٘2
ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار سوزلر -الماهرة ،ط :الثانٌة بمصر ٖٔٗٔهـٔ11ٕ -م .
٘ -الشٌخ دمحم عبده( ٖٕٖٔ - ٕٔٙٙهـ =  ٔ1ٓ٘ - ٔ1ٗ1م) :دمحم عبده بن حسن خٌر هللا ،من آل التركمانً:
مفتً الدٌار المصرٌة ،من مإسسً النهضة المصرٌة الحدٌثة ،وكبار الدعاة إلى التجدٌد واإلصبلح فً العالم
اإلسبلمً ،ولد بحصة شبشٌر من لرى إللٌم الؽربٌة ،ونشؤ بمرٌة "محلة نصر" من لرى شبراخٌت بإللٌم
البحٌرة .وأحب فً صباه الفروسٌة والرماٌة والسباحة .وتعلم بالجامع األحمدي بطنطا ،ثم باألزهر .وتصوؾ
وتفلسؾ .وعمل فً التعلٌم ،وكتب فً الصحؾ وال سٌما جرٌدة (الولابع المصرٌة) ولد تولى تحرٌرها .وأجاد
اللؽة الفرنسٌة بعد األربعٌن .ولما احتل اإلنكلٌز مصر ناوأهم .وشارن فً مناصرة الثورة العرابٌة ،فسجن ٖ
أشهر للتحمٌك ،ونفً إلى ببلد الشام سنة ٕٔ11هـ (ٔ ،)ٔ11وسافر إلى بارٌس فؤصدر مع جمال الدٌن األفؽانً
جرٌدة (العروة الوثمى) ،وعاد إلى بٌروت فاشتؽل بالتدرٌس والتؤلٌؾ .وسمح له بدخول مصر ،فعاد سنة ٖٔٓٙ
هـ ( )ٔ111وتولى منصب المضاء ،ثم جعل مستشارا فً محكمة االستبناؾ ،فمفتٌا للدٌار المصرٌة (سنة
 ٖٔٔ2هـ واستمر إلى أن توفً باإلسكندرٌة ،ودفن فً الماهرة .من مصنفاته( :تفسٌر المرآن الكرٌم) لم ٌتمه ،و
(رسالة التوحٌد ) و (الرد على هانوتو)  ،و (شرح نهج الببلؼة) و (شرح ممامات البدٌع الهمذانً) و (اإلسبلم
والنصرانٌة مع العلم والمدنٌة)ٌ.نظر :خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن علً بن فارس الزركلً األعبلم ج ٙص
ٕٕ٘ دار العلم للمبلٌٌن ط ٘ٔ ماٌو ٕٕٓٓمٌ .نظر :عادل نوٌهض :معجم المفسرٌن «من صدر اإلسبلم وحتى
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وٌمصد به التفكر فً األنفس ،وما فٌها من عجابب تدل على هللا والنظر والتفكر فً االفاق
والكون والموجودات لنفس الؽرض لال تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﰀ ﰁ ﭼ (ٔ).
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ٌ ٍ
 -ٔ2عالم األمر:
ٌمصد به الروح والباطن؛ لموله" :التوكل هو مبدأ األحوال التً تخص عالم األمر
أو السٌر الروحانً باالعتماد على هللا والثمة به"(ٕ).
والتوكل من عبادات الملب؛ ولذا هً من عالم األمر .
ولد وجدت لئلمام الربانً (أحمد الفارولً السرهندي) تعرٌفا له ٌإكد ذلن و(كولن) متؤثر
به كثٌرا ،وٌستشهد به فً مناسبات عدة ٌمول اإلمام" :اعلم أن اإلنسان عبارة عن مجموع
عالم األمر وعالم الخلك هو عبارة عن صورة اإلنسان وظاهره وعالم األمر حمٌمة
اإلنسان وباطنه"(ٖ).
 -ٔ1الفروعات:
ٌمصد بها الفروع ،وهً األمور التً تمابل األصول ،فاألصول هً أمور العمٌدة
والفروع ما عداها من مسابل الفمه.
 -ٔ1كتاب الكون:
ٌمصد التفكر فً كل ما ٌدور فً الكون من أحداث وأشٌاء ،وٌسمٌه كذلن الكتاب
المنظور فً ممابل الكتاب الممروء الذي ٌعنً به المرآن الكرٌم .
وأحٌانا ٌستخدم تعبٌرات أخرى مثل :لصر الكون(ٗ).
ٕٓ -المحاكمة :
ٌستخدم (كولن) كثٌرا -عندما ٌشٌد بمٌمة العمل والتفكٌر -لفظ المحاكمة العملٌة أو
المنطمٌة وتعنً( :تمحٌص المسؤلة وفحص األدلة ،وإجراء المٌاس ،وإعمال االستنباط
الستحصال النتٌجة) (ٔ).
العصر الحاضر» ص ٕ٘ٙٙ/لدم لهُ :مفتً الجمهورٌة اللبنانٌة ال َّ
شٌْخ حسن خالد ،الناشر :مإسسة نوٌهض
الثمافٌة للتؤلٌؾ والترجمة والنشر ،بٌروت  -لبنان ،الطبعة :الثالثة ٔٗٓ1 ،هـ  ٔ111 -م.
ٔ -سورة فصلت :اآلٌة ٖ٘.
ٕ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٕٔٔ.
ٖ -اإلمام أحمد الفارولً السرهندي :المكتوبات ج ٕ ص ٕٔٓ ،تعرٌب :دمحم مراد المترلوي ،دار مكتبة
الحمٌمة -استانبول  -تركٌا ٖٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
ٗ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٖٔ ،ترجمة :أورخان دمحم علً -عبدهللا دمحم عنتر ،دار النٌل ،ط :األولى
ٖٕٔٓم .
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ٕٔ -المعنى الحرفً والمعنً االسمً:
ٌردد (كولن) دابما دعوته إلى وجوب النظر إلى الكون والكابنات بالمعنى
الحرفً ال االسمً ،ولد استمى هذٌن المصطلحٌن من كلمات (النورسً) والمعنى :
أن الحرؾ ال ٌستمل بمعناها إال إذا أضٌؾ إلى ؼٌره كذلن ال شًء له لٌمة إال إذا انتسب
إلى هللا تعالى.
أما االسم فٌستمل بمعناه فمتى شعر الفرد أنه مستمل ؼٌر منتسب إلى شًء ،واعتمد على
األسباب فمط التً من نفسه فهذا باب للخطؤ والبعد عن هللا.
ٌمول النورسً" :إن النظر إلى ما سواه تعالى البد أن ٌكون بالمعنى الحرفً وبحسابه
تعالى ،وأن النظر إلى الكابنات بالمعنى االسمً أي بحساب األسباب خطؤ ففً كل شًء
وجهان :وجه إلى الحك ووجه إلى الكون ،فالتوجه إلى الوجه الكونً البد أن ٌكون حرفٌا
وعنوانا للمعنى االسمً الذي هو جهة نسبته إلٌه تعالى مثبل :البد أن ٌرى فً النعمة مرآة
لئلنعام والوسابط واألسباب مراٌا لتصرؾ المدرة"(ٕ).
وأكد (كولن) على ذلن أٌضا عندما لال" :فٌنبؽً أن ننظر إلى اإلنسان بالمعنى الحرفً ،
والحرؾ ال ٌدل على معنى فً نفسه بل البد أن ٌركب مع كلمة لٌدل على معنى ما ،كذلن
اإلنسان ال تكون له لٌمة حمٌمٌة إال بانتسابه إلى هللا (عز وجل) ،أما إذا نظر إلى نفسه
بالمعنى االسمً ،وعد نفسه كابنا مستمبل وظن أنه ٌدل على معنى فً نفسه فما أضله
وأخدعه عندبذ ،ومن هنا نرى أن الثمة بالنفس ونحوها من مفاهٌم باتت تتردد الٌوم ال
وزن لها وال لٌمة دون أن تتعمك بالثمة باهلل"(ٖ).
ٕٕ -المعٌنٌة:
ٌرٌد بها التناسب بٌن السبب والنتٌجة .ومثال ذلن:
هب أنن شاهدت صرحا شامخا ،وبجانبه ولد مكبل الٌدٌن والرجلٌن ،وادعى ذلن الولد
أنه من لام ببناء هذا الصرح ،فإنن لن تصدله؛ ألنه البد من وجود تناسب بٌن الفاعل
واألثر(ٗ).
ٖٕ -الملة ومشتماتها:

ٔ -المترجم عونً لطفً أوؼلو :هامش ونحن نمٌم صرح الروح لفتح هللا كولن ص .ٔ1
ٕ -النورسً :المثنوي العربً النوري سلسلة كلٌات رسابل النور( )ٙص ٘ٓٔ ترجمة :إحسان لاسم الصالحً
دار سوزلر للنشر -الماهرة ،ط :األولى ٘ٔٗٔهـٔ11٘ -م.
ٖ -كولن :ممال أسباب اإلصرار على اإللحاد مولع ( )herkulبتارٌخ ٖٕٖٔٓٔ/ٔٔ/م.وٌنظر هامش التبلل
ص  ٔ1ٙفً تعرٌؾ المعنى الحرفً للمترجم :إحسان لاسم الصالحً.
ٌٗ -نظر :كولن :ونحن نمٌم صرح الروح ص . ٕٔ٘ -ٔٔ1
ٗٗ

ترد كثٌرا فً األدبٌات التركٌة عموما كما فً كتابات (كولن) ،ومعناها فً
التركٌة ؼٌر معناها المتعارؾ علٌه ،فهً تستوعب معانً أوسع كالشعب ،واألمة ،أو
اتباع دٌن وطابفة ،وحٌن نمول (الملً)ٌكون مشبعا فً معناه بالدٌن ،والتمالٌد،
والموروثات ،والخصوصٌة الذاتٌة العابدة إلى األمة اإلسبلمٌة(ٔ).
ٕٗ -اللطؾ الجبري:
المعنى الممصود" :النعم التً ٌتفضل هللا تعالى بها على عبده ابتداء وال إرادة للعبد
فٌها وال اختٌار وكل ما للعبد لطؾ جبري ابتداء من وجوده بعد أن لم ٌكن شٌبا مذكورا
إلى خلمه إنسانا ال حٌوانا وال نباتا ووالدته سلٌما فً بلد مسلم أي ٌطلك اللطؾ الجبري
على النعم التً ال تحصى من ألفها إلى ٌابها" (ٕ).
وبهذا أكون لد وصلت إلى نهاٌة الرحلة فً عالم (فتح هللا كولن) الخاص باسمه،
وعلمه ،وعصره ،ومصطلحاته .وأما آراإه وأفكاره فسٌكون لها حدٌث فٌما سٌؤتً من
صفحات  -إن شاء هللا.-

ٔ -المترجم :عونً عمر لطفً أوؼلو :هامش ونحن نمٌم صرح الروح لفتح هللا كولن ص .1
ٌٕ -نظر :فتح هللا كولن  :الموشور (ٔ) ص  ٕٕ2ترجمة :د .عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
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الباب األول
آراء فتح هللا كولن الكالمٌة
الفصل األول :اإللهٌات.
الفصل الثانً :النبوات.
الفصل الثالث :السمعٌات.
ٗٙ

تمهٌد
فتح هللا كولن وعلم الكالم:
علم الكبلم من العلوم الرفٌعة المدر عند المسلمٌن إذ هو ٌتصل بؤشرؾ الؽاٌات،
ٌمول اإلٌجً" :وإن أرفع العلوم ،وأعبلها ،وأنفعها ،وأجداها ،وأحراها بعمد الهمة بها،
وإلماء الشراشر علٌها(ألمى علٌه شراشره أي نفسه بالكلٌة حرصا ومحبة) ،وإدآب النفس
فٌها ،وصرؾ الزمان علٌها  -علم الكبلم المتكفل بإثبات الصانع وتوحٌده وتنزٌهه عن
مشابهة األجسام ،واتصافه بصفات الجبلل واإلكرام ،وإثبات النبوة التً هً أساس
اإلسبلم ،وعلٌه مبنى الشرابع واألحكام ،وبه ٌترلى اإلٌمان بالٌوم اآلخر من درجة التملٌد
إلى درجة اإلٌمان ،وذلن هو السبب للهدى والنجاح والفوز والفبلح"(ٔ).
ولد سار على الدرب (فتح هللا كولن) فً تمدٌره لهذا العلم الجلٌل ،فمد اعتبر علم الكبلم
أحد المصادر األساسٌة للثمافة الذاتٌة للمسلمٌن ،ورأى أنه مصدر رحب ومعطاء فً
مٌراث ثمافتنا(ٕ).

ٔ -السٌد الشرٌؾ الجرجانً  :شرح الموالؾ للماضً عضد الدٌن اإلٌجً ومعه حاشٌة السٌالكوتً والحلبً،
المجلد األول ص ٖٔ ، ٖٕ -ضبطه وصححه :محمود عمر الدمٌاطً ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت-
لبنانٔ111مٔٗٔ1 -هـ . .
ٌٕ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ .1ٖ،1ترجمة :عونً عمر لطفً أوؼلو ،دار النٌل ٕٕٔٓم.
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ولذا كانت العمٌدة من أهم المضاٌا التً تعرض لها ( كولن) فً أؼلب خطبه،
ومحاضراته ،و كتبه؛ نظرا ألهمٌتها عنده" ،فبل مجال للحركٌة دون عنصر العمٌدة التً
تموم بمهمة توجٌه الفعل والحركٌة"(ٔ).
وعند حدٌث (كولن) عن مولؾ العلماء من علم الكبلم ذكر فرٌمٌن:
األول :اختار هذا الفرٌك البماء فً إطار الكتاب والسنة وعدم إبداء أي رأي فً مسابل
علم الكبلم ،والفرٌك الثانً" :لم ٌر بؤسا فً مد البٌان بالبرهان وإثرابه بالعرفان وتوسٌعه
بالمحصبلت الصوفٌة والفلسفٌة" ،وأشاد (كولن) بالمولؾ الثانً فمال" :صحٌح أن
التوسع على هذا النحو لد أدخل إلى النظام الفكري اإلسبلمً أفكارا ضالة من رواسب
المٌراث المدٌم لكن الوالع أٌضا أنه فتح أمام المسلمٌن آفالا عظٌمة وواسعة"(ٕ).
ولذا سؤتناول فً الصفحات التالٌة تعرٌؾ علم الكبلم عند كولن ،وأهمٌته ،ومإلفاته فً
هذا الفن.

أوال :تعرٌف علم الكالم:
ولد جاء فً كتب (كولن) تسمٌات ثبلث لهذا العلم :العمٌدة  -علم الكبلم  -أصول
الدٌن ،وبذا لم ٌخرج عما لرره سابموه ومعاصروه من تسمٌات لهذا العلم .
ٌمول اإلٌجً(ٖ)فً تعرٌفه لعلم الكبلم" :علم ٌمتدر معه على إثبات العمابد الدٌنٌة بإٌراد
الحجج ودفع الشبه"(ٗ).

ٌٔ -نظر :د /دمحم جكٌب  :أشواق النهضة واالنبعاث لراءات فً مشروع األستاذ فتح هللا كولن ص  ،ٕٔٙدار
النٌل ٖٕٔٓم .
ٕ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ. 1
ضاة عضد الدٌّن ال ِ ّ
ي ٌذكر أَنه من
ٖ -عبد َّ
َلاضً ْالمُ َ
الرحْ َمن بن أَحْ مد بن عبد ْالؽفار بن أَحْ مد اإلٌجًِ ،
ش َ
ٌر ِاز ّ
ارفًا باألصلٌن ،والمعانًَ ،و ْال َب ٌَان ،والنحو،
نسل أبً بكر ال ّ
صدٌك َر ِ
ضً هللا َعنهُ ،كانَ ِإ َما ًما فًِ المعموالت َع ِ
ْ
ْ
ْ
اجب،
مشاركا فًِ ْال ِف ْمه ،لَهُ فًِ علم الك ََبلم :كتاب الموالؾ َوؼٌَرهَاَ ،وفًِ أ ُ
صول ال ِف ْمه :شرح ُم ْختَصر ابْن ال َح ِ
َوفًِ ْالمعَانًِ َو ْالبٌََانْ :المَ َوا ِعد الؽٌاثٌة ،ولً لضاء الممالن فً عهد السلطان أبً سعٌ َد ،وكَانَت لَهُ مكانة َو َمال
تمابَة َوتُو ِفًّ مسجونا بملعة
جزٌل وإنعام على طلبة ْالعلم ،مولده بإٌج من نواحً شٌراز بعد سنة ث َ َمانٌِنَ و ِس ِ
سبْعمابة عن
صاحب كرمان فحبسه ب َها فاستمر َمحْ بُو ً
د َِر ِ
سا ِإلَى أَن َماتَ سنة ِستّ َوخمسٌن َو َ
ٌمٌان ؼضب َعلَ ٌْ ِه َ
ست وسبعٌن سنة .تاج الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن السبكً (المتوفى22ٔ :هـ) :طبمات الشافعٌة الكبرى ج
ٓٔ ص  ،ٗ2المحمك :د /محمود دمحم الطناحً  -د/عبد الفتاح دمحم الحلو ،الناشر :هجر للطباعة والنشر
والتوزٌع ،الطبعة :الثانٌةٖٔٗٔ ،هـ .وٌنظر :حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ج ٕ ص ٕٓ٘.
ٗ -الجرجانً :شرح الموالؾ ج ٔ ص ٓٗ.
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وٌمول ابن خلدون(ٔ)فً تعرٌفه" :هو علم ٌتضمن الحجاج عن العمابد اإلٌمانٌة باألدلة
العملٌة ،والرد على المبتدعة ،والمنحرفٌن فً االعتمادات عن مذاهب السلؾ وأهل
السنة"(ٕ).
والتعرٌفان متشابهان فً طرٌك إثبات العمابد بالحجج العملٌة ،وفً الؽاٌة وهً دفع الشبه
والرد على المبتدعة.
ولم ٌخرج (كولن) عن تلن المعانً فمال فً تعرٌفه لعلم الكبلم" :مجموع المعارؾ التً
ٌستهدؾ بها الدفاع عن منظومة المعتمدات اإلسبلمٌة باألدلة العملٌة والنملٌة والحفاظ على
استمامة فكر المإمنٌن ،ورد الشبهات والشكون التً تثار أو ٌحتمل إثارتها ضد الدٌن،
وحراسة العمابد اإلسبلمٌة الحمة فً إطار السنة السنٌة إزاء بعض التٌارات الفلسفٌة
الخاطبة"(ٖ) ،وفً تعرٌؾ آخر ٌمول:
" مجموع الدساتٌر والموانٌن الحاوٌة على نظرٌات علمٌة ومعرفٌة والتً تربط بٌن
أصول الدٌن وبٌن الكتاب والسنة وآراء السلؾ الصالح فً ضوبهما"(ٗ).
فلم ٌخرج (كولن) إذن عما لرره السابمون من بٌان الماهٌة والؽاٌة لهذا الفن.
وفً تعرٌفه ألصول الدٌن ٌمول ":أصو ُل الدٌن هً المبادئ والمعاٌٌر والمواعد األساسٌة
األسس التً تحدد إطار وماهٌة االعتماد ،والمناه ُج المطروحة
فً الدٌن ،ومن أركانها:
ُ

ً
ٔ -ابن خ َْلدُون(ٕٖ 1ٓ1 - 2هـ = ٕٖٖٔ  ٔٗٓٙ -م):عبد الرحمن بن دمحم بن دمحم ،ابن خلدون أبو زٌد ،ول ّ
ً اإلشبٌلً :الفٌلسوؾ المإرخ ،العالم االجتماعً البحاثة .أصله من إشبٌلٌة ،ومولده ومنشؤه
الدٌن الحضرم ّ
بتونس .درس اللؽة والمرآن والفمه على والده ،ثم على أساتذة مختلفٌن ،ومال إلى الفلسفة مدة من الزمن ثم
أهملها ،وكانت حٌاته ملٌبة باألخطار واألسفار فمد خدم عشرات الملون ،ورحل إلى فاس ،وؼرناطة ،وتلمسان،
واألندلس ،واعترضته دسابس ووشاٌات ،وعاد إلى تونس .ثم توجه إلى مصر وولً فٌها لضاء المالكٌة ،ولم
ي ببلده ،وعزل ،وأعٌد .وتوفً فجؤة فً الماهرة .اشتهر بكتابه (العبر ودٌوان
ي المضاة محتفظا بز ّ
ي بز ّ
ٌتز ّ
المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب والعجم والبربر) فً سبعة مجلداتّ ،أولها (الممدمة) وهً تعد من أصول علم
االجتماع ،وتعد دابرة معارؾ عملٌة ،وفنٌة ،وتارٌخٌة ،ولؽوٌة ،وفلسفٌة .وختم (العبر) بفصل عنوانه (التعرٌؾ
بابن خلدون) ذكر فٌه نسبه ،وسٌرته ،وما ٌتصل به من أحداث زمنه .ومن كتبه (شرح البردة) وكتاب فً
(الحساب) ورسالة فً (المنطك) و (شفاء السابل لتهذٌب المسابل) وله شعر .وتناول كتّاب من العرب وؼٌرهم،
سٌرته وآراءه مثل( :حٌاة ابن خلدون) لدمحم الخضر بن الحسٌن ،و (فلسفة ابن خلدون) لطه حسٌن ،و (دراسات
عن ممدمة ابن خلدون) لساطع الحصريٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ج ٖ ص ٌٖٖٓ.نظر :رونً إٌلً ألفا:
موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص .ٔ1
ٕ -عبد الرحمن بن خلدون  :ممدمة ابن خلدون وهً الجزء األول من تارٌخ ابن خلدون المسمى دٌوان المبتدأ
والخبر فً تارٌخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشؤن األكبر ص ٓ ٘1ضبط المتن والحواشً
والفهارس :خلٌل شحادة ،مراجعة :د /سهٌل زكار ،دار الفكر  -بٌروت  -لبنان ٖٔٗٔهـ ٕٓٓٔ -م.
ٌٖ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.1
ٗ -السابكٖ.1
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ُ
والحمابك الخاصة بالعبللة
من أجل معرفة الحك تعالى ،والمضاٌا المتعلمة بالحشر والنشر،
بٌن هللا والكون واإلنسان"(ٔ).
أما عن نشؤة هذا العلم فؤصوله موجودة منذ بداٌة اإلسبلم ،ولكن لم ٌؤخذ اسمه كعلم إال
الحما فٌمول كولن " :وكانت تلن األسس التً وضعها الشارع الحكٌم موجودة ً ولابمةً فً
صص،
العصور األولى من اإلسبلم ،ؼٌر أنه لم ٌُعبَّر عنها باسم محدد أو اصطبلحٍ مخ ّ
َّ
لكن العلماء البلحمٌن كاإلمام الماترٌدي وأبً الحسن األشعري اتَّبعوا منه ًجا تدرٌجًٌّا
وتمسٌ ًما علمًٌّا؛ فجعلوا ما وصلهم من حمابك فً صورة بناءٍ منظم وممنهج أو كشجرةٍ
صلة كً ٌَ ُحولوا دون ولوع خطؤ فً فهم
ذات أؼصان وأوراق ،كما وضعوا شرو ًحا مف ّ
تلن الحمابك أو تحرٌفها وتبدٌلها"(ٕ).
إذن ٌرى (كولن) أن هذا العلم موجود مع وجود اإلسبلم وأصوله فً المرآن الكرٌم
والسنة النبوٌة أما اسمه ولواعده فلم تظهر إال فً نهاٌة المرن الثانً الهجري مع ظهور
الفرق كاألشاعرة والماترٌدٌة ،وهذا ما سبك إلٌه المتكلمون على مر العصور.
ثانٌا :فوائد علم أصول الدٌن:
ذكر (كولن) عدة فوابد لهذا العلم منها:
ٔ -اإلتٌان بالبراهٌن العملٌة والنملٌة على عمٌدة اإلسبلم ودفع الشبهات عنه(ٖ):
فمد أثنى (كولن) على علماء الكبلم فً استخدامهم مفهوم الدور والتسلسل(ٗ) بنفً األسباب
الحادثة ،وإسنادها إلى هللا ،وكذا استخدامهم طرٌك اإلمكان ،وأشار بؤنهم فتحوا للناس
منافذ من التوحٌد بؤدلتهم ،وإن اختار هو طرٌك آخر ٌختلؾ عنهم كما سنذكر الحما(٘).
ٕ -الرد على األفكار الفلسفٌة الضالة كالتشبٌه والتجسٌم(:)ٙ
وٌشٌر إلى دور علم الكبلم فً الرد على مماالت الفبلسفة ،فٌمول" :تسللت إلٌنا أفكار
فلسفٌة من تهاوننا حٌنا من الدهر لكن علم الكبلم وما فٌه من أدوٌة ،وعبلج ٌشبه
ٔ -كولن :ممال محور أصول الدٌن من مولع  herkulعلى شبكة األنترنت بتارٌخ ٕٗٓٔٙ /م.
ٕ -السابك .
ٌٖ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.1
ٗ" -الدور هو تولؾ الشًء على ما ٌتولؾ على ذلن الشًء من جهة واحدة إما بمرتبة كما ٌتولؾ (ا)على
حصول(ب) وبالعكس  ،أو بمراتب كما ٌتولؾ (ا) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (ا) .والتسلسل هو
ترتب أمور ؼٌر متناهٌة " .لطب الدٌن الرازي :تحرٌر المواعد المنطمٌة شرح الرسالة الشمسٌة لنجم الدٌن عمر
بن علً المزوٌنً المعروؾ بالكاتبً وبؤسفله حاشٌة عل تحرٌر المواعد المنطمٌة للشرٌؾ الجرجانً ص ٗٔ
مطبعة مصطفى البابً الحلبً – مصر ط الثانٌة ٖٔٙ2هـٔ1ٗ1 -م.
ٌ٘ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٓ ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط الرابعة.
 -ٙونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.1
ٓ٘

المضادات الحٌوٌة لضى على تلن العدوى ،والفٌروسات ،والجراثٌم ،فإذا تحدث الفبلسفة
مثبل عن التسلسل أبطله علماء التوحٌد ،وواجهوهم بسهولة بما زعموه دلٌبل على
فلسفتهم"(ٔ).
ٖ -إثبات الصفات اإللهٌة ووضع إطار لفهمها(ٕ).
ٗ -الحماٌة من الخطؤ والزلل عند االجتهاد:
ٌرى (كولن) أن اإلسبلم ٌ
ُخاطب البشرٌة جمعاء إلى ٌوم المٌامة؛ ومن ث ّم
دٌن عالمً ٌ ِ
ٌمكن اإلتٌان بتفسٌرات واجتهادات شتّى تبلبم الزمان شرٌطة االلتزام بؤصول الدٌن
ومبادبه األساسٌة "ؼٌر أنه من الخطؤ والتحرٌؾ أن ٌفعل اإلنسان مثلما فعل أنصار
(ٖ)
ً حٌن عمدوا بؤهوابهم إلى إٌجاد واختراع مجموعة من المناطات
المذهب التارٌخ ّ
سنة فمٌَّدوها بها ،ثم زعموا من عند أنفسهم أن تلن
والعلل لؤلحكام الواردة فً المرآن وال ّ
المناطات لد تؽٌّرت فحاولوا إبطال تلن األحكام واستبدالها بؤخرى بنا ًء على تؽٌ ُِّر تلن
ألرتها
المناطات...وهذا ال ٌستمٌم؛ ألن اإلنسان إن فعل ذلن فمد ابتعد عن األركان التً ّ
ً
فضبل
أصول الدٌن ،وإذا ابتعد عن تلن المبادئ األساسٌة ت َعذّ َر المطع بمآل األمر وعالبته،
فإن مثل هذا التصرؾ دلٌ ٌل واضح على ّ
عن ذلن َّ
أن اإلنسان ٌعٌش مرحلة من االؼتراب
(ٗ)
واالنسبلخ عن عالمه وهوٌته الفكرٌة الخاصة" .
وعمد (كولن) ممارنة بٌن أصول الدٌن وأصول الفمه ،فكما أن علم أصول الفمه
مهم فً فهم الشرٌعة وحماٌتها ،فكذا علم أصول الدٌن مهم فً فهم العمابد وعدم الولوع
فً الزلل ،فٌمول" :وكما أن الفهم الصحٌح لؤلسس والمبادئ التً وضعها علم أصول الفمه
أمر مه ٌم للؽاٌة كً نفهم الفمه فه ًما صحٌ ًحا ،فإن التعرؾ على أصول الدٌن مه ٌّم للؽاٌة
ٌ
(٘)
ي انحراؾ فً االعتماد" .
للحٌلولة دون ولوع أ ّ
ؾ أبمة
وكذا عمد ممارنة بٌن أبمة المذاهب وبٌن ما خلفه الكبلمٌون ،فٌمول " :ولد خَلَّ َ
المذاهب ومن تبعوهم موروثًا ؼنًٌّا فً مجال أصول الفمه مع وجو ِد بعض االختبلفات
والفروق بٌنهم حول الفروع ،وعلى نفس الشاكلة َّ
فإن كبار العلماء الذٌن جاإوا الحمًا
(ٔ)
وعلى رأسهم اإلمام الماترٌدي()ٙواإلمام أبو الحسن األشعري لد خطوا مإلفات فً
أصول الدٌن حاولوا بها حماٌتنا من الخطؤ والزلل"(ٕ).
ٔ -كولن :الموشور ص ٖٕٓ ،ترجمة :د عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم .
ٕ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.1
ٖ -ال َمنَاط :عند األصولٌٌن العلةُ لالوا :النظر واالجتهاد فً مناط الحكم أي فً علته إ ّما فً تحمٌمه ،أو تنمٌحه ،أو
تخرٌجه .دمحم عمٌم اإلحسان المجددي البركتً :التعرٌفات الفمهٌة ص ٔ ،ٕٔ1/دار الكتب العلمٌة ،ط :األولى
ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
ٗ -فتح هللا كولن :ممال محور أصول الدٌن.
٘ -فتح هللا كولن :ممال محور أصول الدٌن.
 -ٙدمحم بن دمحم بن محمود ،أبو منصور الماترٌدي السمرلندي الحنفً  :من أبمة علماء الكبلم ،الملمب ب"إمام
الهدى" و "إمام المتكلمٌن ،و "مصحح عمابد المسلمٌن" و "ربٌس أهل السنة" ،وإلٌه نسبة الماترٌدٌة نسبته إلى
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س ْكنا بالمبادئ الممررة سواء فً أصول الفمه أو فً
وانتهى (كولن) إلى أنه" :إذا ما تم َّ
أصول الدٌن فسننجح فً تمبُّل متؽٌرات الزمان و َملء الساحات الفارؼة التً تركها
اإلسبلم لبلجتهاد ،أ َّما إذا انتُهكت تلن المبادئ األساسٌة فإن االجتهادات لن تتجاوزَ كونها
بدعة حتى ْ
وإن أُحْ ِسن ْ
َت لراءة الزمان وجًء بتفسٌرات وتؤوٌبلت جمٌلة للؽاٌة"(ٖ).
٘ -بٌان كٌفٌة التعامل مع ؼٌر المسلمٌن:
فمن فوابد هذا العلم -وهً فابدة جدٌدة استحدثها (كولن) حسب متؽٌرات العصر الحدٌث-
أنه ٌوضح لنا الطرٌك السوي للتعامل مع ؼٌر المسلمٌن فٌرى (كولن) وجوب الحفاظ
على مبادئ أصول الدٌن فً التعامل معهم؛ لببل ننزلك إلى االنحراؾ بإرضابهم
ومداراتهم ،أو لطع العبللات معهم ،فنخالؾ أصول الدٌن أٌضا الداعٌة إلى السبلم مع من
ٌسالمون وال ٌعتدون(ٗ).
إذن ٌجب المحافظة على األصول واألسلوب على حد سواء فً التعامل مع األدٌان
والثمافات األخرى ،وعدم اإلساءة إلٌهم ،وعدم اإلساءة إلى دٌننا وذلن بااللتزام بؤصول
الدٌنٌ ،مول كولن" :ومن ال ٌراعً األصول وال األسلوب وال ٌدري شٌبًا عن النظم
المرآنٌة األساسٌة وال عن رسالة سٌدنا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وٌعجز عن فهم السلؾ الصالح
ما ترٌد (محلة بسمرلند) من كتبه (:التوحٌد ) ،و(أوهام المعتزلة) ،و (الرد على المرامطة) ،و (مآخذ الشرابع)
فً أصول الفمه ،وكتاب (الجدل) ،و (تؤوٌبلت المرآن ) ،و (تؤوٌبلت أهل السنة ) ،و (شرح الفمه األكبر
المنسوب لئلمام أبً حنٌفة) ،و(المماالت) -الرد على تهذٌب الكعبً فً الجدل -الدرر فً أصول الدٌن ،مات
بسمرلند بعد أبً الحسن األشعري بملٌل (ٖٖٖهـ1ٗٗ -م)ٌ .نظر :عبد المادر بن دمحم بن نصر هللا المرشً ،أبو
دمحم ،محًٌ الدٌن الحنفً (المتوفى22٘ :هـ) :الجواهر المضٌة فً طبمات الحنفٌة ج ٕ ص ٖٓٔ الناشر :مٌر
دمحم كتب خانه – كراتشً .وٌنظر :اسماعٌل بن دمحم بن مٌر سلٌم البابانً البؽدادي(المتوفى ٖٔ11هـ) :هدٌة
العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن ص ٕ ٖٙ/طبع بعناٌة وكالة المعارؾ الجلٌلة باستانبول ٔ٘ٔ1م -دار
إحٌاء التراث العربً بٌروت – لبنانٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ج  2ص ٌ.، ٔ1نظر :عادل نوٌهض :معجم
المفسرٌن من صدر اإلسبلم وحتى العصر الحاضر ج ٕ ص ٔٔ ، ٙتمدٌم مفتً لبنان الشٌخ :حسن خالد
مإسسة نوٌهض الثمافٌة للتؤلٌؾ والترجمة والنشر  -بٌروت -لبنان ط الثالثة ٔٗٓ1هـٔ111 -م. .
ٔ -أبو الحسن علً بن اسماعٌل بن أبً بشر اسحاق بن اسماعٌل بن عبد هللا بن موسى بن ببلل بن أبً بردة
عامر بن أبً موسى األشعري صاحب رسول هللا ،وهو صاحب األصول ،والمابم بنصرة مذهب السنة ،وإلٌه
تنسب الطابفة األشعرٌة ،صاحب الكتب والتصانٌؾ فً الرد على المبلحدة ،والمعتزلة ،والرافضة ،والجهمٌة،
والخوارج ،وسابر أصناؾ المبتدعة ،وهو بصري سكن بؽداد إلى أن توفً بها ولد سنة سبعٌن ،ولٌل :ستٌن
ومابتٌن ،وتوفً سنة نٌؾ وثبلثٌن وثلثمابة ،ولٌل :أربع وعشرٌن وثلثمابة ،ولٌل :سنة ثبلثٌن ببؽداد ،كان
معتزلٌا ،ثم تاب عن المول بالعدل وخلك المرآن فً المسجد الجامع بالبصرة ٌوم الجمعة ،من كتبه :اللمع -التبٌٌن
عن أصول الدٌن -الموجز -إٌضاح البرهانٌ .نظر :أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم بن أبً بكر
ابن خلكان  :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٖ ص ٘ ، ٕ1تحمٌك :إحسان عباس ،دار صادر -بٌروت
ٓٓ ٔ1م .وٌنظر :أبو بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن مهري الخطٌب البؽدادي :تارٌخ بؽداد رلم ٕٗٔٙ
ج ٖٔص ٓ ، ٕٙتحمٌك :دكتور بشار عواد ،دار الؽرب اإلسبلمً  -بٌروت ،ط :األولى ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
ٕ -فتح هللا كولن :ممال محور أصول الدٌن.
ٌٖ -نظر :فتح هللا كولن :ممال :محور أصول الدٌن.
ٗ -السابك
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فه ًما صحٌ ًحا من الممكن أن ٌمع داب ًما فً شبان الشٌطان بما ٌنصبه له من أالعٌب
واؼواءات...فً حٌن أن اإلنسان العارؾ بؤصول الدٌن ٌُدرن تما ًما أنه لٌس مإٌَّدًا
بالوحً ،وٌولن بضرورة أن ٌعرض على المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة ً
أوال ك َّل ما ٌُهمس
بؤذنه وٌُعرض لبصره ،أو ٌتراءى لملبه أو ٌستثٌر حواسه ،فإن كان موافمًا لكبلم هللا تعالى
وسنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص الصحٌحة أو األسس التً ألرها السلؾ الصالح انطبللًا من ذلكما
أعرض عنه ولم ٌؤبه به،
شاكرا ،وإن لم ٌنُ كذلن
المصدرٌن اتبعه وسار علٌه ولبله ممتنًّا
ً
َ
(ٔ)
خطر عظٌم" .
ولهذا فإن تربُّع َم ْن ال ٌخبرون أصول الدٌن على كرسً اإلرشاد
ٌ
أنصاؾ األطباء ٌزهمون الروح ،فؤنصاؾ العلماء ٌضٌعون الدٌن كما ٌمول (فتح
فكما أن
ُ
هللا كولن).
وكبلم (كولن) عن مراعاة األصول واألسلوب فً التعامل مع اآلخر دٌنٌا أو ثمافٌا من
أبرز معالم التجدٌد لدٌه ،فهً مبلحظة جدٌدة وجدٌرة باالهتمام ،وخاصة فً هذا العصر
الذي تثور اإلشكاالت بٌن األدٌان والطوابؾ المختلفة ،فٌمكننا أن نلتزم بؤصول دٌننا دون
أي تنازالت أو ذوبان مع مراعاة األسلوب المناسب لدعوة ؼٌرنا ،أو حتى التعامل معهم؛
لتوصٌل صورة حمٌمٌة عن اإلسبلم والمسلمٌن.
ثالثا :مإلفاته فً العمٌدة:
من كتب (كولن) فً باب العمٌدة ؼٌر خطبه وفتاوٌه ومماالته:
ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ،عدة أجزاء ،ولد ترجم إلى العربٌة.
ٕ -والمدر فً ضوء الكتاب والسنة ،ولد ترجم إلى العربٌة.
ٖ -فً ظبلل اإلٌمان ،لم ٌترجم بعد .
ٗ -البعد المٌتافٌزٌمً للوجود ،ولم ٌترجم بعد(ٕ).
٘ -نفخة البعث شواهد الحٌاة بعد الموت ،ولد ترجم إلى العربٌة.
رابعا :منهج فتح هللا كولن فً علم الكالم:
أستطٌع المول إن (فتح هللا كولن) أحد رواد علم الكبلم الجدٌد فً عصرنا هذا ،أو أحد من
التفى درب هإالء الرواد على األلل كما سٌتضح أثناء الدراسة ،فمد حمل عرضه ألمور
العمٌدة عدة سماتٌ ،مكن إجمالها على النحو التالً:
ٔ -الخطاب فً مستوى إدران العموم:

ٔ -السابك
ٌٕ -نظر :د /دمحم جكٌب :أشواق النهضة ص ٕٕٓ.
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فكبلمه فً لضاٌا العمٌدة واضح ٌفهمه العامة لبل المتخصصٌنٌ ،مول الدكتور
(دمحم جكٌب)" :األستاذ فتح هللا مسلم سنً ماترٌدي العمٌدة(ٔ) لكنه عندما ٌتكلم فً العمٌدة
األشعرٌة(ٕ) تحسبه أشعرٌا كما ٌخبر بذلن بعض تبلمذة األستاذ ،فاألستاذ وإن كان
ٔ -الماترٌدٌة :فرلة كبلمٌة تنسب إلى أبً منصور الماترٌدي الذي كان بدوره تابعا لئلمام أبً حنٌفة ومذهبه
فً العمٌدة والفمه جمٌعا ،أسس منهجه على نظرٌته فً المعرفة التً تموم على العٌان(الحواس)واألخبار والنظر،
ثم حاول عرض آرابه بلؽة متكلمً عصره فجاء مذهبه لرٌبا من مذهب األشعري حتى حصر المدماء مسابل
الخبلؾ فً بضع عشرة مسؤلة؛ ومن ثم تعد الماترٌدٌة شمٌمة األشعرٌة ،وذلن لما بٌنهما من االبتبلؾ واالتفاق
ولعل هذا التوافك مع كونه ٌرجع إلى سبب ربٌسً وهو توافك أفكار الفرلتٌن وللة المسابل الخبلفٌة بٌنهما
وخاصة مع األشعرٌة المتؤخرة ،إال أن هنان أسباب مهمة ٌرجع إلٌها ولعل أهمها :التزامن فً نشؤة الفرلتٌن مع
كون كل فرلة استملت بؤماكن نفوذ لم تنازعها فٌها الفرلة األخرى .فالماترٌدٌة انتشرت بٌن األحناؾ الذٌن كانوا
متواجدٌن فً شرق العالم اإلسبلمً وشماله ،بٌنما نجد األشعرٌة لد انتشرت بٌن الشافعٌة والمالكٌة وهم الٌوم
ٌتواجدون فً وسط وؼرب وجنوب وجنوب شرق العالم اإلسبلمً ،وأٌضا كان خصمهما واحدا وهو المعتزلة،
وتإكد الماترٌدٌة لدم الصفات ومنها صفات الفعل وتجعل التكوٌن صفة مستملة خبلفا لؤلشاعرة الذٌن ٌرونها من
تعلمات المدرة ومن ثم هً حادثة ،وفً أفعال العباد ٌمولون بمدرة سابمة على الفعل صالحة للفعل والترن ولها
أثر فً إٌجاده لكن ال تستمل باإلٌجاد ،وٌمولون بؤن الحسن والمبح ذاتً فً األشٌاء وٌمكن للعمل إدراكهما ولكن
ٌخالفون المعتزلة فً لولهم بؤن اإلنسان مكلؾ لبل ورود الشرع وأن العمل ٌوجب وٌحرم .وهنان عهدٌن
بارزٌن فً تارٌخ هذه المدرسة األول :الفترة التً نشؤ فٌها المذهب فنما وازدهر فً آسٌا الوسطى على ٌد
مإسسه ومن وبعده من علماء ما وراء النهر كؤبً معٌن صاحب بحر الكبلم ،ونجم الدٌن صاحب العمابد النسفٌة
الثانً :الفترة التً انتملت فٌها رعاٌة المذهب إلى علماء الترن فً آسٌا الصؽرى وتمتد حتى ولتنا الحاضر
أمثال خضر بن ،وطاش كبرى زاده ،والبٌاضً وؼٌرهم حتى الكوثري ومصطفى صبري من المعاصرٌن.
ٌنظر :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز الذهبً (المتوفى2ٗ1 :هـ) :العرش ج ٔ ص
 ٙ1المحمك :دمحم بن خلٌفة بن علً التمٌمً ،الناشر :عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة ،المدٌنة المنورة،
المملكة العربٌة السعودٌة ،ط الثانٌةٕٔٗٗ ،هـٕٖٓٓ/مٌ.نظر :اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة
ص ٖ ،ٔ1دار الفكر العربً ٕٓٓ1م .وٌنظر :أ د /دمحم السٌد الجلٌند موسوعة الفرق والمذاهب فً العالم
اإلسبلمً ص ٖٔ ،ٙوكذلن األستاذ الدكتور /حسن الشافعً  :المدخل لدراسة علم الكبلم ص ٕ 1ٗ -1إدارة
المرآن والعلوم اإلسبلمٌة -كراتشً -باكستان ط الثانٌة ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٕ -األشعرٌة :أصحاب أبً الحسن علً بن اسماعٌل األشعري ولد سلن فً االستدالل على العمابد مسلن النمل
ومسلن العمل للرد على المعتزلة والفبلسفة والفرق الباطلة .أثبت الصفات هلل تعالى فله صفات دلت أفعاله علٌها
،فكما دلت أفعاله على كونه عالما مرٌدا دلت على العلم والمدرة واإلرادة ،فهو سبحانه عالم بعلم لادر بمدرة=
=وهً صفات أزلٌة لابمة بذاته تعالى ،وفً أفعال العباد ٌتوسط وٌمول بالكسب أي هلل ٌ
ع وللعبد
خلك وإبدا ٌ
اكتسابٌ  ،وأن هللا ٌصح أن ٌرى وورد السمع برإٌته فً اآلخرة ،واإلٌمان هو التصدٌك ،وصاحب الكبٌرة ال
ٌخل د فً النار فإذا خرج من الدنٌا دون توبة فؤمره إلى هللا إما أن ٌؽفر له وإما أن ٌنال شفاعة النبً أو ٌعذب
بمدر جرمه ،والواجبات كلها شرعٌة والعمل ال ٌوجب شًء وال ٌمتضً تحسٌنا وال تمبٌحا ،واالٌمان والطاعة
بتوفٌك هللا والكفر والمعصٌة بخذالنه ،والتوفٌك :خلك المدرة على الطاعة والخذالن :خلك المدرة على المعصٌة
إلى ؼٌر ذلن من مسابل .من أعبلم المذهب فً العهد األول له :أبو الحسن األشعري ،وبعده الماضً أبو بكر
البالبلنً ،وكانا ٌنزعان منزع السلؾ وٌرفضان الفلسفة واالعتزال مما أعطاهما لبوال فً األوساط العلمٌة،
والعهد الثانً والذي بداٌته ابن فورن ،ثم الجوٌنً ،والشهرستانً ،وؼٌرهم ٌنزع إلى التؤوٌل والفلسفة ولد انتشر
المذهب فً شرق العالم اإلسبلمً وؼربه ومن أسباب ذلن تبنً السبلجمة له فً الشرق والمرابطٌن فً المؽرب
واألٌوبٌٌن فً مصر ،وال ٌزال هو ورفٌمه الماترٌدي صاحب الهٌمنة فً األوساط الكبلمٌة فً الجامعات الدٌنٌة
السنٌة فً مختلؾ أنحاء العالمٌ .نظر :أبو الفتح دمحم بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد الشهرستانً  :الملل
والنحل  ٔٔ1 -ٔٔٙتحمٌك :أمٌر علً مهنا -علً حسن فاعود .دار المعرفة – بٌروت – لبنان ،ط  :التاسعة
ٕٓٓ1م.وٌنظر :اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص  ،ٔ2ٙوٌنظر :د /حسن الشافعً :المدخل
لدراسة علم الكبلم ص ٖ.1
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ماترٌدي العمٌدة ٌعمل على بناء رإٌة عمدٌة تنسجم مع روح المشروع اإلصبلحً الذي
ٌتبناه ،وهو المشروع الذي ٌتطلب أن تكون لضٌة العمٌدة فٌه أمرا ٌسهل استٌعاب العموم
له خاصة إذا استحضرنا أن األستاذ (فتح هللا) ٌخاطب عموم الناس وإن كان ٌخص
الممربٌن منه بمستوٌات خطاب عالٌة فً الجلسات الخاصة لكنه فً مواعظه وفً الخطب
المنبرٌة وفً المحاضرات وفً ؼٌر ذلن من المناسبات التً ٌكون العموم أكثر حضورا
ٌحرص أن ٌكون الخطاب فً مستوى إدران العموم"(ٔ).
ٕ -متعدد المصادر :
على الرؼم من أن بعض الباحثٌن وأتباع (كولن) نسبوه إلى (الماترٌدٌة) إال أنه
لم ٌصرح بانتمابه إلى أي مذهب أو فرلة ،إضافة إلى إنه ال ٌتمٌد بمصدر واحد أو
مذهب محدد ،بل ٌستمى من الجمٌع كؤن شعاره (الحكمة ضالة المإمن) .
ولذا فإن" :منهج األستاذ (فتح هللا) فً باب العمٌدة منهج متجدد ٌستفٌد من مصادر كثٌرة
من بٌنها األستاذ (بدٌع الزمان النورسً) الذي كان موضوع التوحٌد والعمٌدة من أهم ما
ركز علٌه فً رسابله "(ٕ).
"فإذا كان (النورسً) هو متكلم العصر الحدٌث -كما ٌذكر ذلن الدكتور (محسن عبد
الحمٌد) -فإن فتح هللا لد استفاد كثٌرا من أفكار (النورسً) لكنه طبعها بشخصٌته وصبها
فً لالب خاص ٌمزج بٌن المماربة العملٌة ،والحمٌمة العلمٌة ،وضوابط اإللناع والحوار،
مستفٌدا فً ذلن من الخطاب المرآنً ومنهجه فً ذلن ،ومسترشدا بالمنهج النبوي فً
إضاءة هذا الخطاب"(ٖ).
ٖ-عدم الخوض فٌما ال فابدة منه :
ٌرى (كولن) عدم جدوى الجدل المذموم واالشتؽال بما ال فابدة فٌه؛ حٌث ٌمٌز
بٌن المسابل العمدٌة التً تربط اإلنسان بالخالك وفابدتها فً تموٌة هذا اإلنسان حتى ٌكون
كابنا ٌحسن معرفة الخالك من خبلل مكونات الكون والوجود ،وبٌن ما ال فابدة عملٌة
ترجى من خبلله؛ ولذلن عندما تطرح علٌه أسبلة متعلمة بذات هللا أو أمور ؼٌبٌة ٌعتبرها
نوعا من سوء األدب مع هللا.
ٗ -استخدام الحمابك العلمٌة:
دابما ما ٌشفع (كولن) رإٌته فً المسابل العمدٌة بشرحها بطرٌمة علمٌة منطمٌة
لرٌبة من مستوى إدران اإلنسان(ٗ) كما سنرى أثناء البحث من حدٌث عن لوانٌن علمٌة
وحمابك والعٌة.
ٔ -دمحم جكٌب :أشوق النهضة ص .ٕٔ1
ٕ -السابك.
ٖ -د /دمحم جكٌب :أشوق النهضة ص .ٕٔ1
ٌٗ -نظر :د /دمحم جكٌب :أشواق النهضة ص.ٕٕٕ -ٕٔ1
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فمد استخدم العلوم فً إثبات وجود هللا ،وصفاته ،وفً إعجاز المرآن الكرٌم ،وؼٌره.
وحث كل العلماء الباحثٌن فً األمور الدٌنٌة على استخدام العلم كوسٌلة وأداة لشرح
الدٌن؛ ألن عمل اإلنسانٌة اآلن مرتبط به ،ثم إنه ال عداء عندنا بٌن العلم والدٌن .
ولد وضع (كولن) ضابطٌن لتفسٌر اإلسبلم بالعلوم وهما:
األولٌ :جب استعمال هذا األسلوب كوسٌلة وأداة فمط واالبتعاد عن محاولة استعماله
إلظهار علمنا والتفاخر به؛ ألن الحمابك اإلٌمانٌة تفمد أنوارها حٌنبذ ولن تإثر على
المستمعٌن؛ ألن النٌات لٌست خالصة(ٔ)على حد تعبٌر (كولن).
الثانً :عدم الدخول فً عمدة أن الجمٌع ٌتكلمون على العلم والتمنٌة فمن ثم نتهالن على
العلوم لتموٌة العمٌدة فهذا الفهم ؼٌر صحٌح.
فٌنبؽً عدم االرتٌاب فً مبادبنا ،فالعلم والتمنٌة خادمان لطرٌمنا أما اعتبارهما أصبل ثابتا
ومبادبنا شٌبا تابعا ٌحتاج إلى تصدٌك العلم ،فؤمر ؼٌر ممبول:
"إن كبلم هللا وكبلم رسوله حك ال رٌب فٌه والعلوم صحٌحة بمدر تبلإمها معهما وؼٌر
صحٌحة بدرجة انحرافها عنهما ،وحتى المسم الصحٌح من العلوم ال ٌعد لواعد أو مستندا
تستند إلٌه الحمابك اإلٌمانٌة ،فهً تلعب دورا فً زٌادة التؤمل والتفكر فً المسابل
اإلٌمانٌة ،أما الذي ٌضع نور اإلٌمان فً للوبنا فهو هللا (سبحانه وتعالى)"(ٕ).
لذا ٌجب النظر إلى العلوم وجمٌع األدلة العلمٌة وعدها تابعة واعتبارها وسٌلة إلزالة
الؽبار فمط عن الحمابك اإلٌمانٌة ،فاإلنسان مإمن بما استمر فً للبه ،ولٌس بالمعلومات
المتراكمة فً عمله(ٖ).
٘ -استخدام العمل والمنطك :
دأب (كولن) فً درس العمٌدة على اإللناع بالمنطك ،والعمل ،ودعم المتلمً بكل ما ٌمرب
األفكار من خبلل :ذكر أمثلة عملٌة ال ٌختلؾ حولها العمبلء ،ومنهج الممارنة الضمنٌة
التً تحتاج العمل ،والدلٌل الملموس ،وعدم معارضة المنطك العلمً ولواعده(ٗ).
ولعل من مكمبلت هذا التوجه العملً أو من مبرراته هو كون (كولن) حنفٌا ماترٌدٌا
وكبلهما ٌستخدم الجانب العملً والفكر فً توجههٌ ،مول أحد الباحثٌن فً فكر(كولن):
"انتماء األستاذ إلى المذهب الحنفً ٌجعله أكثر لربا إلى استعمال الفكر والعمل فً باب
االجتهاد؛ وذلن؛ ألن المذهب الحنفً وخاصة فً باب الفمه أكثر المذاهب األربعة توظٌفا
ٔ -فتح هللا كولن  :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٘. ٔ1
ٕ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص. ٔ1ٙ
ٖ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص. ٔ12 -ٔ1ٙ
ٌٗ -نظر :د /دمحم جكٌب :أشواق النهضة ص ٖٕٓ.
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للعمل والفكر ،وإذا كان المذهب الحنفً أكثر المذاهب األربعة توظٌفا للعمل ،فإن المذهب
الماترٌدي فً العمٌدة ٌتمولع فً مولع وسط بٌن المذهب األشعري والمذهب
االعتزالً(ٔ) ،وتكمن داللة ذلن فً كون األستاذ فتح هللا مٌاال إلى الرإى الفكرٌة التً
تستطٌع توحٌد مختلؾ التصورات الفكرٌة فً مجال العمٌدة"(ٕ).
 -ٙربط العمٌدة بالسلون:
وذلن أبرز ما نجده فً تجربة (فتح هللا كولن) إذ "ربط األستاذ فتح هللا علم الكبلم
ولضاٌاه بالسلون الذي ٌتوجب أن ٌنعكس فً كل عمل وفً كل مشروع "(ٖ).
ولذلن نجده ال ٌبحث إال فً المضاٌا التً ٌنبً علٌها عمل ،وال ٌبحث فً المضاٌا الجدلٌة
المذمومة.
 -2ربط العمٌدة بالتربٌة الروحٌة:
فً دراسة (كولن) لمضاٌا العمٌدة نجده ٌركز على بناء اإلنسان روحٌا؛ ولذلن تجد لضاٌا
العمٌدة ممتزجة بالتصوؾ كثٌرا" :لمد لدم فتح هللا كولن علم التوحٌد والعمٌدة اإلسبلمٌة
وفك نمط منسجم مع المشروع المركزي وهو بناء اإلنسان روحٌا ووفك نمط ٌجعل من
هذا اإلنسان مخلولا فاعبل فً الكون والوجود ،ووفك نمط تتجلى فٌه حمٌمة "اإلنسان العبد
هلل" المكلؾ بمهمة إعمار األرض ،ونشر الفضٌلة"(ٗ).
ٔ -المعتزلةٌ :سمون (معتزلة)؛ لما ذكر من أن واصبل أو واصبل وعمرو بن عبٌد اعتزال حلمة الحسن البصري
واستمبل بؤنفسهما ،و(عدلٌة)؛ لمولهم بعدل هللا وحكمته و(الموحدة)؛ لمولهم ال لدٌم مع هللا .وسند المعتزلة كما
ٌمولون ٌتصل إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبٌد ،وهما أخذا عن دمحم بن علً بن أبً طالب وابنه أبً هاشم
عبد هللا بن دمحم ،ودمحم هو الذي ربى واصبل وعلمه ،ومذهبهم لابم على خمسة أصول وهً :التوحٌد ،والعدل،
والوعد والوعٌد ،والمنزلة بٌن المنزلتٌن ،واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،وأما ما أجمعوا علٌه ،فمد
لمعان ،لٌس بجسم ،وال عرض ،وال جوهر ؼنٌا واحدا
أجمعت المعتزلة أن للعالم محدثا لدٌما لادرا عالما حٌا ال
ٍ
ال ٌدرن بحاسة ،عدال حكٌما ال ٌفعل المبٌح ،وال ٌرٌده ،كلؾ تعرٌضا للثواب ،ومكن من الفعل وأزاح العلة
والبد من الجزاء ،وعلى وجوب البعثة حٌث حسنت ،والبد للرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)من شرع جدٌد ،أو إحٌاء مندرس ،أو
فابدة لم تحصل من ؼٌره ،وأن آخر األنبٌاء دمحم والمرآن معجزة له ،وأجمعوا أن فعل العبد ؼٌر مخلوق فٌه ،وأن
اإلٌمان لول ومعرفة وعمل ،وأن المإمن من أهل الجنة ،وعلى المنزلة بٌن المنزلتٌن وهو أن الفاسك لٌس مإمنا
وال كافرا .وأجمعوا على تولً الصحابة ،واختلفوا فً عثمان بعد األحداث التً أحدثها فؤكثرهم تواله وتؤول له،
وأكثرهم على البراءة من معاوٌة وعمرو بن العاص ،وأجمعوا على وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن
المنكرٌ .نظر :أحمد بن ٌحٌى بن المرتضى :طبمات المعتزلة ص  1 ،2تحمٌك :سوسنه دٌفلد -فلزر ،بٌروت-
لبنان ٖٓٔ1هـٔ1ٙٔ -م النشرات اإلسبلمٌة ٌصدرها لجمعٌة المستشرلٌن األلمانٌة هلمرت رٌتر وألبرت
رٌترٌش ،الناشر :فرانز شتاٌنزٌ .نظر :اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص ٕٖٔ.
ٕ -أشواق النهضة صٕٕٓ.
ٖ -دمحم جكٌب :أشواق النهضة ص ٕٕٓ.
ٗ -السابك ص. ٕٕ1
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إذنٌ :عد (فتح هللا كولن) من أبرز من استخدم منهجٌة علم الكبلم الجدٌد فً عرضه
لموضوعات العمٌدة بوضوح ،ومنطمٌة ،وروح علمٌة تتناسب مع روح العصر ،وعمك
روحً ،وعملً ٌتناسب مع رإاه فً بناء اإلنسان الكامل من جمٌع جوانبه العمدٌة،
والعلمٌة ،والروحٌة ،والسلوكٌة .
والناظر لما كتب عن علم الكبلم الجدٌد وما ٌتطلبه من منهج ٌلحظ أن هذا هو نفس
أسلوب (كولن) فمثبل لو نظرنا إلى كبلم الدكتور (عبد الحمٌد مدكور) فً مماله حول
التجدٌد فً علم الكبلم نجده ٌضع مخططا لهذا التجدٌد ٌشتمل على:
ٔ -أن ٌتم التعرٌؾ بالعمابد اإلسبلمٌة ،والبرهنة على صحتها ،والرد على المخالفٌن من
المدامى والمعاصرٌن بلؽة مٌسرة تتسم بالوضوح والسهولة ،والبعد عن المصطلحات
الصعبة المعمدة المجلوبة من فلسفات وثمافات أجنبٌة ،واالستعانة بدال عنها بالبراهٌن
الشرعٌة ،والعملٌة الصحٌحة ،وال مانع عند الحاجة من استخدام منجزات العلم الحدٌث
دون تكلؾ ،واالستعانة بحمابك التارٌخ الدالة على فطرٌة اإلٌمان فً النفس البشرٌة،
وبدراسات تارٌخ األدٌان التً تكشؾ عن كمال عمٌدة اإلسبلم ،وٌمتضً هذا تطوٌر
األدلة والوسابل للرد على المبلحدة والمادٌٌن المعاصرٌن ،ودعاوى المستشرلٌن
والعلمانٌٌن والعولمٌن وؼٌرهم ،ولن ٌتم ذلن إال بالدراسة العمٌمة آلراء المخالفٌن
واإلحاطة بدلابمها.
ٕ -التخفؾ من التعصب المذهبً حتى ال نظل فً دابرة علم الكبلم المدٌم وتثار النزعات
بٌن أشاعرة ،وماترٌدٌة ،ومعتزلة ،وسلفٌة جدد ،ومن ثم تنتهً نزعة التكفٌر الموجودة
بٌن المعاصرٌن ،والتفرغ للمعارن التً البد من خوضها ضد من ٌسمون اإلسبلم
باإلرهاب والعنؾ ،ومعاداة الحضارات األخرى ،وعدم االهتمام بحموق اإلنسان .
ٖ -أن تكون محاوالت التجدٌد فً المنهج ،أو المضاٌا ،أو فً الوسابل مشروطة بالحفاظ
على ثوابت العمٌدة.
ومن هنا فتجدٌد علم الكبلم لٌس هدما له ،بل تطوٌرا فً لضاٌاه وطرله فً االستدالل
لٌكون علما معاصرا لادرا على مواجهة الشبهات العصرٌة(ٔ).
وإذا أردنا الممارنة بٌن ما ٌؤمله الدكتور (عبد الحمٌد مدكور) ،وما لام به (فتح هللا كولن)
نجد (كولن) ٌتمثله حذو المذة بالمذة(ٕ) ،فكولن:

ٌٔ -نظر :دكتور /عبد الحمٌد مدكور :التجدٌد فً علم الكبلم موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة (ٓٔ) ص -ٕٔٔ1
ٕٕ٘ٔ المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ٖٔٗ2هـٕٓٔٙ -م .
سن َِن الَّذٌِنَ َخلَ ْوا ِم ْن لَ ْب ِل ِه ْم
ٕ -ألصد متطابمٌن ،واستفدته من حدٌث النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -لٌََحْ ِملَ َّن ِش َر ُ
ار َه ِذ ِه ْاأل ُ َّم ِة َعلَى َ
ب َح ْذ َو ْالمُذَّ ِة ِب ْالمُذَّ ِة " ،والمعنى :فٌساوونهم مساواة المذة بالمذة -المذة رٌش السهم .-أي :كما ٌمدر كل
أ َ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
واحد منهما على لدر صاحبها وٌمطع ،وهو مثل ٌضرب للشٌبٌن ٌستوٌان وال ٌتفاوتان .والحدٌث أخرجه أحمد،
باب حدٌث شداد بن أوس ص  ٖ٘1/ٕ1رلم ٖ٘ٔ .ٔ2ولال شعٌب األرناإوط :إسناده ضعٌؾ ،لضعؾ شهر
بن حوشب ،وبالً رجاله ثمات.
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أوالٌ :ستخدم أسلوبا واضحا ،وٌستخدم أدلة شرعٌة وعملٌة واضحة ،وٌستدل بالتارٌخ،
وبدراسات األدٌان وبالعلم الحدٌث.
وثانٌا :ال ٌتطرؾ وال ٌتعصب ألي مذهب أو طرٌك ،بل ٌعرض لضاٌا العمٌدة دون جدل
ودون تمذهب ألي جهة أو شخص.
ثالثاٌ :وجه جهوده نحو الرد على المخالفٌن ،وٌرد الشبهات المثارة ضد اإلسبلم فٌتحدث
عن اإلرهاب ،وحوار الحضارات ،وحموق اإلنسان وؼٌرها.
وبناء على ذلن ٌمكن المول -على األلل -بؤن جهود (كولن) تعد مساهمة فً بناء علم
الكبلم الجدٌد.

الفصل األول
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اإللهٌات
المبحث األول :ذات هللا تعالى
المبحث الثانً :صفات هللا تعالى
المبحث الثالث :األسماء واألحكام.
المبحث الرابع :المدر.
المبحث الخامس :رإٌة هللا تعالى

الفصل األول :اإللهٌات:
تمهٌد
دارت أبحاث المتكلمٌن فً اإللهٌات عن ذات هللا تعالى ،وصفاته ،وأفعاله،
وأسمابه ،وعن اإلٌمان واإلسبلم.
وجاء الحدٌث فً ذاته عن معرفة هللا تعالى ،وعن كماله وتنزٌهه عن كل نمص وفً
الصفات عن ألسامها وإثباتها هلل تعالى.
وفً أسماء هللا الحسنى عن معانٌها  ،وهل هً توفٌمٌة أم تولٌفٌة؟.
وفً أفعاله تعالى ،عن الهداٌة والضبلل ،والرزق ،واآلجال ،وعن أفعال العباد،
واالختبلؾ حولها .
وفً اإلٌمان واإلسبلم عن معانٌهما ،والفرق بٌنهما ،وحكم مرتكب الكبٌرة ،وؼٌر
ذلن من فروع وأحكام.

ٓٙ

ولد تكلم (فتح هللا كولن) عن أؼلب تلن المسابل ولكنه درس فٌها ما ٌتصل بالعمل
وبالوالع وما ٌحتاجه اإلنسان فً هذا العصر؛ ولذا نؤى عن التفاصٌل والجدل وما ال فابدة
ترجى منه فً عصرنا ،متسلحا فً ذلن باألدلة المتنوعة ،مازجا سابر ما ٌدرس بالروح
والوجدان حتى ٌإثر فً للب ووجدان المتلمً كما ٌإثر على عمله باألدلة العملٌة والعلمٌة.
وانتظم الحدٌث فً عدة مباحث:
المبحث األول :ذات هللا تعالى.
المبحث الثانً :صفات هللا تعالى.
المبحث الثالث :األسماء واألحكام.
المبحث الرابع :المدر.
المبحث الخامس :رإٌة هللا تعالى.

المبحث األول :ذات هللا تعالى
جاء حدٌث المتكلمٌن عن الذات اإللهٌة عن كمالها وتنزٌهها ،وعن معرفة هللا
تعالى ،وكٌؾ نتوصل إلى العلم به ،وعن االستدالل على وجوده تعالى باألدلة النملٌة و
العملٌة.
ولد شارن (كولن) المتكلمٌن نفس المضاٌا ولكن بصورة وأسلوب جدٌدٌن متناسب مع
لؽة وظروؾ العصر ولضاٌاه.
فتحدث عن المٌثاق كدلٌل على المعرفة الفطرٌة ،وعن النظر كدلٌل ثان على المعرفة ،
وعن أهل الفترة ،وحكمهم.
واستدل على وجود هللا بؤدلة متنوعة علمٌة ،وعملٌة ،ووجدانٌة ،وكلها تتسم بالجدة
والطرافة.

ٔٙ

وتناول الحدٌث عن اإللحاد ،ونظرٌاته ،وأسبابه ،وعبلجه ،وهذا من الجدٌد أٌضا الذي
استحدثه فً درس العمٌدة ألهمٌته فً هذا العصر الذي ٌموج باإللحاد والتٌارات المنكرة
لوجود هللا تعالى.
ولد جاء هذا المبحث فً عدة مطالب:
األول :معرفة هللا تعالى.
الثانً :االستدالل على وجود هللا تعالى.
الثالث :المنكرون لوجود هللا والرد علٌهم.

المطلب األول :معرفة هللا تعالى(:)1
المعرفة من أهم مماصد اإللهٌات؛ لكونها تتصل باهلل تعالى ،ومعرفة هللا باألصل
فطرٌة فً نفس كل إنسان ،فالفطرة هً الطرٌك األول لمعرفته تعالى؛ لموله :ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(ٕ)،
علَى ال ِف ْ
ط َرةِ ،فَؤَبَ َواهُ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ولموله -ملسو هيلع هللا ىلصُ " :-ك ُّل َم ْولُو ٍد ٌُولَ ُد َ
عا َء"(ٖ).
ٌُ َه ّ ِو َدانِ ِه ،أ َ ْو ٌُنَ ِ ّ
سانِ ِهَ ،ك َمث َ ِل البَ ِهٌ َم ِة ت ُ ْنت َ ُج البَ ِهٌ َمةَ ه َْل ت ََرى فٌِ َها َج ْد َ
ص َرانِ ِه ،أ َ ْو ٌُ َم ِ ّج َ

ٔ -المعرفة فً اللؽة :عرفه ٌعرفه معرفة بمعنى علمه ،عرؾ الشًء عرفانا ومعرفة :أدركه بحاسة من حواسه،
وعرؾ هلل فضله  :أي نعمه وإحسانه .الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص ٕٔ ،2تحمٌك :عبد الخالك السٌد عبد
الخالك ،مكتبة اإلٌمان -المنصورة ،ط :األولى ٖٓٗٔهـ ٕٓٓ1 -م ،مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص
٘ٔٗ .
ٕ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ2ٕ:
ٖ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،كتاب الجنابز ،باب ما لٌل فً أوالد المشركٌن ص ٕ ٔٓٓ/رلم(٘.)ٖٔ1
ٕٙ

والطرٌك الثانً :هو النظر والتفكر فً الكون للتوصل إلى معرفته تعالى من خبلل
آثارهٌ ،مول أحد الباحثٌنٌ" :مكن المول أن أحد ثوابت الحضارة اإلسبلمٌة والثمافة العربٌة
هو النظر إلى الطبٌعة كركٌزة إلى معرفة هللا تعالى ،وهذه ما نجده عند أؼلب التٌارات
الكبلمٌة والفلسفٌة"(ٔ).
ولد بنى (كولن) نظرٌة كاملة فً الكون أساسها بحث العبللة بٌن هللا والكون واإلنسان،
وهذه العبللة تشكل مركز الدابرة لفكر كولن فً كل المضاٌا التً بحثها سواء الوجودٌة
أو المعرفٌة أو ؼٌرها.
ٔ -فهو ٌلفت النظر دوما إلى لراءة كتاب الكون وتدبره والتفكر والبحث فٌه ،وٌلفت
النظر إلى العبللة الوثٌمة بٌن الكتاب الممروء(المرآن) والكتاب المنظور(الكون)إذ ال فرق
بٌنهما ،فالمنظور تفسٌر للممروء ،فبل فرق بٌن الدٌن والحمابك التً ٌمثلها المرآن ،وبٌن
العلم المنشور فً المرآن أو بٌن األوامر الشرعٌة واألوامر التكوٌنٌة فكبلهما من خلك هللا
(تعالى).
ٕ -وٌركز ثانٌا على العبللة بٌن الكون واإلنسان ،فكبلهما أٌضا من خلك هللا مؤموران،
فالكون مسخر لٌد اإلنسان للبحث والتعمٌر ،وتلبٌة حاجاته كونه خلٌفة هللا .
ٖ -وٌمرر العبللة بٌن هللا والكون واإلنسان التً تنتشر فً طول وعرض انتاجه ومإلفاته
كمركز الدابرة لفكره أو مفتاح لمنهجه ،فهو ٌذكر دوما بمكانة اإلنسان فً األرض ،وبٌن
مخلولات هللا ،ومكانته عند هللا فاهلل هو الخالك والكون واإلنسان مخلولان له ،ولكن
اإلنسان مكرم ومإهل لنٌابته وخبلفته فً الكون بما له من تكرٌم وأعماق روحٌة وسمات
وجودٌة كالعمل ،والفكر ،والروح ،والدٌن ،واألخبلق؛ ومن ثم جعله مركز الكون ،ودعاه
إلى البحث والتنمٌب واالستكشاؾ فً دروبه ،وهً دعوة إلى العلم  -كل العلم -الطبٌعً
وؼٌره؛ ولذا أكد (كولن) على محورٌة العلم الحدٌث ودوره للخلٌفة وبٌن عدم تعارضه
مع الوحً فهو ٌنكر المادٌة ،وٌدعو إلى التوازن بٌن الحس والعمل والملب و الوحً
المعصوم.
وهو ٌبؽً من نظرته الكونٌة تلن أن ٌجعل الكون وعلومه وآثاره طرٌما إلى هللا ،وهو
بالفعل مع تمدٌره لكثٌر من األدلة ٌإثر استخدام آثار الكون دلٌبل على هللا حٌث ٌرى
الكون تجلٌا ألسماء هللا الحسنى ،وٌرى أن وظٌفة الكون هً توجٌه لرابه إلى كاتبه
وصفاته (سبحانه وتعالى) ،فهو ٌدل على صانعه وعلى حكمته وعلمه.
وسؤبدأ فً عرض رأي (كولن) فً طرٌمً المعرفة( :الفطرة والنظر)حتى تزداد الفكرة
وضوحا.
الطرٌك األول :الفطرة:

ٔ -الدكتور /أحمد دمحم سالم  :تجدٌد علم الكبلم لراءة فً فكر بدٌع الزمان النورسً ص ٖٖٕ ،دار سوزلر ،ط:
األولى ٕٓٔٓم.
ٖٙ

الطرٌك األول لمعرفة هللا تعالى هو الفطرة وأكبر داللة علٌها هو المٌثاق الذي
أخذه هللا على البشر لبل وجودهم ،وهو العهد الوارد فً لوله تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(ٔ)فهل المٌثاق أو العهد على حمٌمته؟ ومتى أخذ من البشر؟.
أوال :حمٌمة المٌثاق(ٕ):
ٔ -رأي األشاعرة:
ذكر الرازي(ٖ)فً تفسٌر آٌة المٌثاق أنَ " :
ع َلى أنه تعالى أ َ ْخ َر َج
ظا ِهر ْاآلٌَ ِة ٌَدُل َ
الذَّ َّر ِم ْن ُ
علَى أَنه تعَالى ٌَ ْعلَ ُم أَن ال َّ
ً ٌَت ََولَّ ُد ِم ْنه ُ
ور بَنًِ آ َد َم فٌَُحْ َم ُل َذ ِل َن َ
ش ْخ َ
ظ ُه ِ
ص ْالفُ َبلنِ َّ
ع ِل َم ُد ُخولُ ُه ْم فًِ ْال ُو ُجو ِد ٌخرجهم َوٌُ َم ٌِّ ُز
ب الَّذِي ُ
فُ َبل ٌن َو َذ ِل َن ْالفُ َبل ُن فُ َبل ٌن آخ َُر ،فَ َعلَى الت َّ ْرتٌِ ِ
ص ْلب آ َد َم ،فلٌس ِفً لفظ
ضهم ِم ْن َب ْع ٍ
ض ،وأما أنه تعالى ٌخرج كل تلن الذرٌة ِم ْن ُ
َب ْع َ
علَى ب ْ
ُط َبلنِ ِه ،إِ َّال أ َ َّن ْال َخبَ َر لَ ْد َد َّل
ْس فًِ ْاآلٌَ ِة أ َ ٌْ ً
ضا َما ٌَ ُد ُّل َ
اآلٌة َما ٌدل َ
علَى ثُبُوتِ ِه َولٌَ َ
ْ
ُ
ُّ
ُّ
ت ِإ ْخ َرا ُج الذ ِ ّرٌَّ ِة ِم ْن َ
ظ ْه ِر آ َد َم
آنَ ،وثَبَ َ
علَ ٌْ ِه ،فَثَبَ َ
َ
ت ِإ ْخ َرا ُج الذ ِ ّرٌَّ ِة ِم ْن ظ ُه ِ
ور بَنًِ آ َد َم بِالمُ ْر ِ
)
ٗ
(
ٌر إِلَ ٌْ ِه َما
ص ُ
ِب ْال َخ َب ِر َ ،و َ
ب ْال َم ِ
ٌِر :فَ َبل ُمنَافَاة َ بٌَْنَ ْاأل َ ْم َرٌ ِْن َو َال ُم َدافَ َعةَ ،فَ َو َج َ
علَى َه َذا الت َّ ْمد ِ
َمعًا"(ٔ).
ٔ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ2ٕ:
ٕ -المٌثاق فً اللؽة :العهد والمعاهدةٌ .نظر :الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ،ص ٌٓ ،21نظر :دمحم بن مكرم
بن علً أبو الفضل جمال الدٌن بن منظور :لسان العرب ج ٓٔ ص ٔ ،ٖ2باب الماؾ فصل الواو ،دار صادر
– بٌروت ،ط الثالثة ٗٔٗٔهـ.
ٖ -فخر الدٌن الرازي :أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسٌن بن الحسن بن علً التٌمً البكري الطبرستانً
األصل الرازي المولد ،الملمب فخر الدٌن ،المعروؾ بابن الخطٌب ،الفمٌه الشافعً ،فاق أهل زمانه فً علم
الكبلم والمعموالت وعلم األوابل ،له تصانٌؾ فً فنون عدٌدة منها :تفسٌر المرآن الكرٌم لكنه لم ٌكمله ، ،ومنها
فً علم الكبلم :المطالب العالٌة ،ونهاٌة العمول ،وكتاب األربعٌن ،والمحصل .وفً أصول الفمه :المحصول
والمعالم ،وفً الحكمة :الملخص ،وشرح اإلشارات البن سٌنا وشرح عٌون الحكمة ،وؼٌر ذلن ،وٌمال :إن له
شرح المفصل فً النحو للزمخشري ،وشرح الوجٌز فً الفمه للؽزالً ،وشرح سمط الزند للمعري ،وله مختصر
فً اإلعجاز ،وله فً الطب شرح الكلٌات للمانون ،وصنؾ فً علم الفراسة ،وله مصنؾ فً منالب الشافعً،
وكان له فً الوعظ الٌد البٌضاء ،وٌعظ باللسانٌن العربً والعجمً ،وكان ٌلحمه الوجد فً حال الوعظ وٌكثر
البكاء ،ورجع بسببه خلك كثٌر من الطابفة الكرامٌة وؼٌرهم إلى مذهب أهل السنة ،وكان ٌلمب بهراة شٌخ
اإلسبلم .وتوفً سنة ست وستمابة بمدٌنة هراةٌ .،نظر :أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم بن أبً
بكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً (المتوفىٙ1ٔ :هـ) :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٗ ص ٕٕ٘ -ٕٗ1
المحمك :إحسان عباس الناشر :دار صادر -بٌروت ،ط :األولى ٔٔ12م .تاج الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن
السبكً (المتوفى22ٔ :هـ) :طبمات الشافعٌة الكبرى ص .. 1ٕ/1
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 والخبر فً مسند أحمد َُ َ َ َ
َ
َ
ت آٌَةُ ال ِ
س َح َ
ظ ْه َرهُ ،فَؤ َ ْخ َر َج ِم ْنهُ
أ َ َّو َل َم ْن َج َح َد آ َد ُم َعلَ ٌْ ِه السَّبل ُم ،أ َ ْو :أ َ َّو ُل َم ْن َج َح َد آ َد ُم  ،-إِ َّن هللاَ َع َّز َو َج َّل لَ َّما َخلَكَ آ َد َمَ ،م َ
ي َربّ ِ َم ْن َهذَا؟
ي ِإلَى ٌَ ْو ِم ْال ِم ٌَا َم ِة ،فَ َج َع َل ٌَ ْع ِر ُ
ض ذُ ِ ّرٌَّتَهُ َعلَ ٌْ ِه ،فَ َرأَى فٌِ ِه ْم َر ُج ًبل ٌَ ْزه َُر ،فَمَالَ :أَ ْ
َما ه َُو ِم ْن ذَ َر ِار َّ
َ
َ
َ
ُّ
ي َربّ َِ ،ك ْم ُ
ع ْم ُرهُ؟ لَالَِ :ستونَ َعا ًما ،لَالََ :ربّ ِ ِز ْد فًِ ع ُْم ِرهِ ،لَا َلَ :ال ،إِال أ ْن أ ِزٌ َدهُ
لَالََ :هذَا ا ْبنُنَ َد ُاودُ ،لَالَ :أ ْ
َب هللاُ َع َّز َو َج َّل َعلَ ٌْ ِه ِبذَلِنَ ِكت َابًاَ ،وأ َ ْش َه َد َعلَ ٌْ ِه
ع ْم ِرنَ َو َكانَ ُ
ِم ْن ُ
ع ٍام ،فَزَ ا َدهُ أ َ ْر َبعٌِنَ َعا ًما ،فَ َكت َ
ؾ َ
ع ْم ُر آ َد َم أ َ ْل َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ع ُم ِري أ ْربَعُونَ َعا ًما ،فَ ِمٌلَ :إِنَّنَ لَ ْد
ً ِم ْن ُ
ض َر آ َد ُمَ ،وأتَته ُ ال َمبلبِكَة ِلتَمبِ َ
ْال َمبلبِ َكة ،فَل َّما احْ ت ِ
ضهُ ،لَالَ :إِنَّهُ لَ ْد بَ ِم َ
ش ِه َد ْ
ت َعلَ ٌْ ِه ْال َمبلبِ َكةُ ".والحدٌث حسن
َابَ ،و َ
َو َه ْبت َ َها ِال ْبنِنَ َد ُاو َد ،لَا َلَ :ما فَ َع ْلتُ َوأَب َْرزَ هللاُ َع َّز َو َج َّل َعلَ ٌْ ِه ْال ِكت َ
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أما الشهادة فعلى لول من أثبت المٌثاق الشهادة على ظاهرها بؤلسنتهم أو تشهد المبلبكة
علٌهم ،ومن أنكره(ٕ) ٌرى أن الشهادة محمولة على التمثٌل بمعنى أنه نصب لهم األدلة
على ربوبٌته وشهدت بها عمولهم فصار ذلن جارٌا مجرى ما إذا أشهدهم على أنفسهم
وألروا بذلن .وانتهى (الرازي) إلى المول" :أن األرواح البشرٌة موجودة لبل األبدان،
واإللرار بوجود اإلله من لوازم ذواتها وحمابمها ،وهذا العلم لٌس ٌحتاج فً تحصٌله إلى
(ٖ).
كسب وطلب"
ومن هنا فمعرفة هللا فطرٌة ضرورٌة ال تحتاج إلى كسب وطلب إذ هً من لوازم الذات
منذ نشؤتها األولى.
ٕ -رأي الماترٌدٌة:
ٌمول الماترٌدٌة عن هذا المٌثاق" :إن هللا خلك الخلك حٌن أخرجهم من صلب آدم
علٌه السبلم ،-وٌوم المٌثاق لم ٌكونوا مإمنٌن وال كافرٌن ،وكانوا خلما ،ثم عرض علٌهماإلٌمان والكفر ،فكل من اختار اإلٌمان ،ولبله اعتمادا فهو مإمن ،وكل من لم ٌختر
اإلٌمان فهو كافر ،وكل من أجاب بالمول دون االعتماد فهو منافك"(ٗ).
ٖ -رأي كولن:
ٌرى (كولن) أن الوجدان من أصدق األدلة على معرفة هللا فٌمول" :إننا ال نستطٌع
لول أي شًء فً الذات اإللهٌة بمماٌٌس معارفنا ومعلوماتنا ،فعلٌنا أن نحٌل معرفته تعالى

لؽٌره ،وهذا إسناد ضعٌؾ ،علً بن زٌد -وهو ابن جدعان -ضعٌؾ ،وكذا ٌوسؾ بن مهران ،وله شاهد بإسناد
لوي من حدٌث أبً هرٌرة صححه ابن حبان برلم (ٌ. )ٙٔٙ2نظر :أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هبلل
بن أسد الشٌبانً (المتوفىٕٗٔ :هـ)  :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ص ٗ ٕٔ2 /رلم(ٓ ،)ٕٕ2المحمك :شعٌب
األرنإوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراؾ :د /عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،الناشر :مإسسة الرسالة،
الطبعة :األولى ٕٔٗٔ ،هـ  ٕٓٓٔ -م.
ٔ -أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملمب بفخر الدٌن الرازي خطٌب الري
(المتوفىٙٓٙ :هـ) مفاتٌح الؽٌب = التفسٌر الكبٌر ج ٘ٔ ص ٖ21الناشر :دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت،
الطبعة :الثالثة  ٕٔٗٓ -هـ.
ش ِهدْنا من باب التمثٌل
ٌٕ -مصد المعتزلةٌ ،مول الزمخشري فً آٌة المٌثاق" :ولوله أ َ َل ْستُ ِب َر ِبّ ُك ْم؟ لالُواَ :بلى َ
والتخٌٌل ومعنى ذلن أنه نصب لهم األدلة على ربوبٌته ووحدانٌته ،وشهدت بها عمولهم وبصابرهم التً ركبها
فٌهم وجعلها ممٌزة بٌن الضبللة والهدى ،فكؤنه أشهدهم على أنفسهم ولررهم ولال لهم :ألست بربكم؟ وكؤنهم
لالوا :بلى أنت ربنا ،شهدنا على أنفسنا وألررنا بوحدانٌتن" .أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري
جار هللا (المتوفىٖ٘1 :هـ) الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل ج ٕ ص ٔ22 -ٔ2ٙالناشر :دار الكتاب
العربً – بٌروت ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٓ2 -هـ .الكتاب مذٌل بحاشٌة (االنتصاؾ فٌما تضمنه الكشاؾ) البن
المنٌر اإلسكندري (ت ٖ )ٙ1وتخرٌج أحادٌث الكشاؾ لئلمام الزٌلعى].
ٖ -فخرالدٌن الرازي :مفاتٌح الؽٌب = التفسٌر الكبٌر ج ٘ٔ ص .ٖٗٓ - ٖ21
ٌٗ -نظر :أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم ص  .ٔ21تحمٌك :د /عبد هللا دمحم عبد هللا إسماعٌل -د /دمحم السٌد أحمد
شحاته المكتبة األزهرٌة للتراث -الجزٌرة للنشر والتوزٌع ،ط :األولى ٕٔٔٓم.
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إلى الوجدان؛ فللوجدان لسان خاص ولهجة خاصة به ،وهو نمطة التماء عالم الؽٌب بعالم
الشهادة"(ٔ).
وٌرى كولن أن  :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ هذه الكلمات جزء من العهد والمٌثاق الذي أخذه
الخالك من المخلولات وال سٌما اإلنسان حٌث جاء الجواب (بلى) ممابل السإال (ألست
(ٕ).
بربكم)
وٌذهب (كولن) فً تحلٌل هذا العهد إلى آماد بعٌدة فٌشرح لمن وجه السإال؟ ،وكٌؾ
سبل؟ ،ومتى سبل؟.
والجواب على الشك األول والثانً  -أي عن المسبول والكٌفٌة -فٌرى (كولن)أنه سإال
وجواب أو عمد بماهٌة تكوٌنٌة أخذ من اإلنسان ولم ٌن شٌبا مذكورا ،وأجابه(بلى)تجاه
األمر بالخروج إلى ساحة الوجودٌ ،مول كولن" :إن هذٌن الشكلٌن من "السإال والجواب"
أو "التكلٌؾ والمبول" كؤنه لم ٌجر على شكل كبلم ومحاورة ،وعلٌه نظر لسم من
المفسرٌن إلى هذه المحاورة على أنها من لبٌل "االستعارة التمثٌلٌة"(ٖ)أي كؤنه لٌل كذا
وأجٌب عنه بكذا ،فؤخذت المحاورة لٌمتها الحمولٌة وإال فهو لٌس عمدا موثما بالكتابة أو
بالبٌان الواضح"(ٗ).
وٌري (كولن) أن هذا التفسٌر ال ٌسلم من الخطؤ؛ ألن هللا ٌملن ألؾ ألؾ نوع من
الخطاب وألؾ ألؾ نوع من الجواب ،وأن هللا سبحانه أعطى لئلنسان أمانة النفس أو (أنا)
فإنما أعطٌت له لمعرفة الخالك واالعتراؾ به ،وهذا هو ؼاٌة وجوده فاإلنسان ٌدل
بوجوده على وجود هللا وبصفاته الجزبٌة على ؼناه المطلك وبعجزه وفمره على لدرته
وإحسانه(٘).
وٌنبؽً أال ٌفهم هذا المٌثاق وفك الجسمانٌات والمادٌات "فإن هللا ٌفهم كل المخلولات رؼم
اختبلؾ ألسنتهم ولهجاتهم وأنواعهم ،وٌؤمرهم كذلن ،وٌبلؽهم حمابمه حسب هذا
االختبلؾ ،وٌنشر الحمابك وٌفتح لؤلنظار كتابً اإلنسان والكون ،وٌتسلم من مخلولاته
كلماتهم ،وٌعمد مواثٌك وعهود معهم بحٌث ٌبمى اإلٌضاح الكبلمً منحصرا داخل عبارة
ٔ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة سلسلة أسبلة العصر المحٌرة(ٕ) ص ٖٔ ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم
عنتر ،دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٌٕ -نظر :كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص  ٔٓٙدار النٌل -الماهرة.
ٖ -االستعارة التمثٌلٌة :استعارة ٌكون اللّفظ المستعار فٌها لفظا ً ُم َر َّكباً ،وهذا اللّفظ المركب ٌستعمل فً ؼٌر ما
ً والمعنى المجازي ،ولد ٌطلك علٌها
ُو ِ
ض َع له فً اصطبلح التخاطب ،لعبللة المشابهة بٌن المعنى األصل ّ
"االستعارة على سبٌل التمثٌل" أو نحو ذلن ،وهذه االستعارة ٌستعملها الناس فً مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة،
فً فصٌح الكبلم العربً ،وفً ال ِلّسان العا ّمً الَّذي ٌتخاطبُ عا َّمةُ الناس به ،وت ْستَ ْعمل أٌضا ً فً ؼٌر العربٌَّة من
اإلنسانٌَّة األخرى .عبد الرحمن بن حسن حنبكة المٌدانً :الببلؼة العربٌة ج ٕ ص ٘ ،ٕٙدار الملم-
اللُّؽات ِ
دمشك الدار الشعبٌة -بٌروت ،ط :األولى ٔٗٔٙهـٔ11ٙ -م.
ٗ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص. ٔٓٙ
ٌ٘ -نظر :المدر ص. ٔٓ2 -ٔٓٙ
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الكبلم اللفظً ،ثم إن أنماط الخطاب اإللهً بدءا من إلهام الحٌوانات إلى إلهام المبلبكة
هً أنواع من الكبلم اإللهً الذي هو تجل من تجلٌات الكبلم النفسً"(ٔ).
إن هللا سبحانه ٌؤخذ المٌثاق من الذرات ،ومن الجزٌبات ،ومن الخبلٌا ،ومن عالم الذرات،
وفً رحم األم ،وفً عهد الطفولة فنحن ال ٌمكن أن نمٌس بوضوح هذه األمور بموازٌننا
البشرٌة لطعا.
ولد ذكر (كولن) أن لروح اإلنسان وجودا مستمبل ،وهذا المٌثاق لد عمد مع الروح؛ ألنها
خلمت لبل جسده ،ورأت األرواح كل شًء واضحا جلٌا لعدم توسط برزخ الجسمانٌة(ٕ).
وهو هنا بموله إن الروح خلمت أوال ،وإن المٌثاق كان مع الروح ال الجسد ٌتفك مع
(الرازي) كما سبك ،وٌخالؾ بذلن رأي الماترٌدٌة إذ ترى أن األرواح خلمت مع األجساد
وأن المحاورة كانت معهما" :ثم الدلٌل على أن هللا خلك األجساد مع األرواح كما هم اآلن
لوله" :ألست بربكم لالوا بلى" ،والخطاب والسإال لؤلجساد مع األرواح ،ثم ردهم إلى
أصبلب آبابهم ،ثم أخرج أوالد آدم منه ،ثم أخرج أوالد أوالده من أوالده وهكذا إلى
الساعة"(ٖ).
وأتفك مع ما ذهب إلٌه الرازي وكولن بكون المحاورة والمٌثاق مع الروح ولد خلمت لبل
الجسد لكون الروح هً المخاطب العالل من اإلنسان ال البدن.
ولكون المحاورة كانت مع الروح  -كما ذكر كولن -فهو ٌنعً على الكثٌرٌن؛ ألنهم أهملوا
البحث فً أمر الروح والوجدان ،وهذا المٌثاق هو الكتاب الصامت الذي أراد كل من
(كانت)و(برجسون) (ٗ)توجٌه النظر إلٌه ،وهما اللذان أدارا ظهرٌهما للكون لٌنصتا إلى
إلهامات الروح(٘).
ٔ -المدر ص ٔٓ2وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص  ،12ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر ،سلسلة
العصر المحٌرة ٕ ،دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٌٕ -نظر :كولن :المدر ص .ٔٓ1
ٖ -أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم ص .ٔ21
ٗ -هنري لوي برجسون(ٔ1٘1مٔ1ٗٔ -م) :فٌلسوؾ فرنسً من أب ٌهودي بولونً وأم أرلندٌة وفً أخرٌات
عمرة الترب معنوٌا من الكنٌسة وأراد التحول إلى الكاثولٌكٌة ولكن لم ٌفعل؛ ألنه شعر بممدم موجة معادٌة=
=للسامٌة فؤراد الولوؾ بجانب بنً دٌنه الٌهود حتى ال ٌساء فهم فعله .حاز على إجازة الفلسفةٔٔ11م ،ثم على
الدكتوراه ٔ111م ،انتخب عضوا فً أكادٌمٌة العلوم األخبللٌة والسٌاسٌة ٔٓٔ1م ،وفً األكادٌمٌة الفرنسٌة
ٗٔٔ1م ،وكان ربٌس اللجنة العالمٌة للتعاون الثمافً فً جنٌؾ حتى سنة ٕ٘ٔ1م حابز على جابزة نوبل
 ، ٔ1ٕ1لادته تؤمبلته إلى الكاثولٌكٌة لكنه بمً مناصرا لمضٌة الٌهود الذٌن اضطهدهم األلمان ،وله آراء مهمة
فً الدٌن واألخبلق والوجدان .من مإلفاته :بحث فً المعطٌات المباشرة للشعور -منبعا األخبلق والدٌن  -المادة
والذاكرةٌ .نظر موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔص ٕٗٔ  .د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة
الفلسفة ج ٔ ص ٕٖٔ.
ٌ٘ -مول الدكتور /إبراهٌم مدكور" :وبرجسون (ٔٗٔ1م) الذي ربط الحٌاة بالزمن والمادة بالروح ٌرى أن هللا
فً ؼنى أن ٌبرهن علٌه؛ ألننا نحس به نستمد منه الحٌاة وما الحٌاة إال اعتماد فً هللا وما معرفته إال شعور بكل
ما تمتضٌه الحٌاة" .فً الفكر اإلسبلمً ص ٖ٘ٔ الهٌبة العامة للكتاب ٕٓٓ1م.
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ٌمصد (كولن) بالكتاب الصامت عالم الروح ،فٌرى أنه ٌجب على اإلنسان أن ٌنصت إلى
وجدانه متخلٌا عن جمٌع األحكام العملٌة المسبمة ولتها سٌدرن المٌثاق الذي عمده مع
هللا ،فهذا التفكر األنفسً مع التفكر اآلفالً هما مفتاح المعرفة كما ٌمول (كولن).
أما الشك الثانً من المسؤلة :متى حدث هذا المٌثاق؟
فلٌس هنان نص لطعً حول هذه المسؤلة كما ٌرى (كولن) ،فمد اختلؾ المفسرون
هل حدث فً أثناء السٌر نحو اإلخصاب ،وفً أثناء اكتساب الجنٌن شكل اإلنسان أو بلوغ
الطفل إلى الرشد ،فمن الصعوبة ترجٌح أحد اآلراء كما ٌمول .
وٌرى أنه من الممكن أن ٌحدث فً أي مرحلة فكما حدث فً عالم األرواح ٌمكن أن
ٌحدث فً أثناء تعلك الروح بذراتها نفسها فً عالم آخر ،وكذا فً مراحل تطور الجنٌن،
فاهلل (سبحانه) الذي ٌخاطب األمس والٌوم ،وٌعلم ،وٌسمع األمس كالٌوم ربما أخذ المٌثاق
فً كل هذه المراحل(ٔ).
ثانٌا :األدلة على المٌثاق:
ٌرى (كولن) أن المٌثاق ثابت بالنص ،لال تعالى :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ
أما عمبل فٌمول" :هنان مسابل من الصعوبة بمكان إٌضاحها عمبل حتى إذا شرحت ،فإنها
تشرح على أنها من الممكنات أي لٌست محاال فً الحمٌمة ما دام هللا (سبحانه) ٌذكر هذا
فبل ٌبمى إذا علٌه اعتراض لط"(ٕ).
وهذا األمر ممكن؛ ألن للروح كبلما خاصا كما كان الوحً من نوع آخر من الكبلم،
وكذا اإللهام الذي ٌرد على للب الولً ،وعلماء الٌوم ٌرون أنه سٌؤتً ٌو ٌم ٌمكنهم أن
ٌتخاطبوا بالتلباثً ( )ٖ( ،)telephatiوهذا نوع آخر من الخطاب.
إذن ما ٌشاهده اإلنسان فً عالم المثال أو البرزخ أو األرواح ال ٌماس بموازٌن هذا العالم،
فالرسول ٌمول" :العبد إذا وضع فً لبره وتولى أصحابه حتى إنه لٌسمع لرع نعالهم أتاه
ملكان فؤلعداه "(ٗ).
ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص.ٔٔٓ -ٔٓ1
ٕ -كولن :المدر ص ٔٔٔ وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة.ص .11
ٖ -التلباثً :أحد الملكات النفسٌة التً تتجاوز ما تؤلفه الحواس اإلنسانٌة وتعرؾ بالشعور عن بعد ولد ٌطلك
علٌها تراسل األفكار أو البصر المؽناطٌسً .الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان
والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،إشراؾ :د /مانع الجهنً ص ٖٓٓٔ دار الندوة العالمٌة ،ط :الثالثة ٔٗٔ1هـ.
ٗ -أخرجه البخاري ومسلم .صحٌح البخاري كتاب الجمعة باب من انتظر حتى تدفن( ج ٕ ص ٓ 1رلم:
 ،)ٖٖٔ1تحمٌك :دمحم زهٌر ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ط األولى ٕٕٗٔهـ .وصحٌح مسلم ،كتاب الجنة
وصفة نعٌمها وأهلها ،باب عرض ممعد المٌت من الجنة أو النار علٌه (،ج ٗ ص ٕٕٓٓرلم ،)ٕ12ٓ :تحمٌك:
دمحم فإاد عبد البالً ،دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
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كل هذا والحاضرون حوله ال ٌشعرون حتى لو وضعوا ألة مسجلة فً المبر؛ ألن المكالمة
تجري فً أبعاد أخرى كاألبعاد التً توصل إلٌها (اٌنشتاٌن)وؼٌره ،البعد الرابع والخامس
وأمثالها.)ٔ(.
وكذلن المسؤلة تتبدل بتبدل المكان وتبرز فً هوٌة أخرى؛ لذا فموله( :ألست بربكم) كبلم
هللا للروح بكبلم خاص ،وٌلزم أال أنتظر أن أدرن تؤثٌر هذا الكبلم أو أحفظه بل ٌمكن أن
أعٌه بشكل إحساس منبعث من الوجدان.
ولذا نرى عدد من الفبلسفة مثل( :كانت)و(برجسون) (ٕ) تركوا جمٌع األدلة العملٌة
والنملٌة فً إثبات وجود هللا ،واستعملوا وجدانهم وحده حتى ٌمول (كانت)(ٖ)":إننً تركت
جمٌع معلوماتً وراء ظهري كً أعرؾ هللا معرفة تلٌك بعظمته"؛ لذا فبل نستطٌع إثباته
بالعمل ولكن بالوجدان" (ٗ).
إذن كان هذا هو الطرٌك األول فً معرفة هللا وهو الفطرة والوجدان بممتضى المٌثاق
الذي أخذه هللا على اإلنسانٌة لبل وجودها ،ولد اعتد به (كولن) كثٌرا فً معرفة هللا،
ودعا اآلخرٌن إلى االعتماد علٌه واإلنصات إلى صوته .
الطرٌك الثانً :النظر(٘) :
ولد ترددت آراء المتكلمٌن فً أول الواجبات على المكلؾ بٌن عدة أمور :المعرفة
أو النظر الموصل إلى المعرفة ،أو أول النظر ،أو الشن(بمعنى تردٌد الفكر).
وبعد أن ذكر صاحب الجوهرة اثنا عشر لوال فً هذه المسؤلة ،لال" :واألصح أن أول
واجب ممصدا المعرفة ،وأول واجب وسٌلة لرٌبة النظر ،ووسٌلة بعٌدة المصد إلى
النظر"(ٔ).
ٌٔ -نظر :كولن :المدر صٗٔٔ ٖٔٔ،وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .11
ٌٕ -رٌد برجسون أن ٌصل إلى معرفة تعتمد على الشهادة اإلنسانٌة فمط من داخل اإلنسان؛ ولذا انتمد المادة
والعلم المادي ؛ألنهما ٌرفضان العلم النفسانً ،والشهادة اإلنسانٌة النابعة من اإلنسان مثل الشهادات التخاطرٌة
(تلباثً)لكونها ظاهرة إنسانٌة ٌ.نظر :برجسون :منبعا األخبلق والدٌن ص ٕٕ2 ،ٕٕٙتعرٌب :سامً
الدروبً -عبد هللا عبد الدابم .الهٌبة لعامة للكتاب ٕٓٔٓم.
ٌٖ -مول د/ابراهٌم مدكور" :وإذا كان (كانت) لم ٌجد سبٌبل إلدعام الحمابك الدٌنٌة عن طرٌك العمل النظري فإنه
وجده عن طرٌك العمل العملً وفً هذا ما ٌفسر عبارته "اضطررت إللؽاء العلم كً أحتفظ بمكان العمٌدة" فً
الفكر اإلسبلمً ص ٔ٘ٔ الهٌبة العامة للكتاب ٕٓٓ1م..
ٗ -المدر :ص ٘ٔٔ.
ظ َر) النُّونُ َوال َّ
٘ -النظر فً اللؽة( :نَ َ
احد َوهُو تَؤ َ ُّمل ال َّ
ش ًْء
ص ِحٌح ٌَ ْر ِجع فُ ُروعه إِلَى َم ْعنًى َو ِ
الرا ُء أ َ ْ
ظا ُء َو َّ
صل َ
َو ُم َعا ٌَنَتُه ،نظرت إلى كذا وكذا :نظر العٌن ونظر الملب ،نظرت إلٌن :تعطفت علٌن بما عندي ،نظرته:
انتظرتهٌ .نظر :أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم الفراهٌدي البصري (المتوفىٔ2ٓ :هـ):
العٌن باب (الظاء والراء والنون معهما ن ظ ر) ص  ،ٔ٘ٗ /1المحمك :د مهدي المخزومً ،د إبراهٌم
السامرابً ،الناشر :دار ومكتبة الهبللٌ ،نظر :أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن
(المتوفىٖ1٘ :هـ) :معجم مماٌٌس اللؽة باب (نعؾ) مادة (نظر) ص ٘ ،ٗٗٗ /المحمك :عبد السبلم دمحم هارون،
الناشر :دار الفكر ،عام النشرٖٔ11 :هـ ٔ121 -م.
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أوال :حمٌمة النظر:
ٔ -عند المتكلمٌن:
أ -المعتزلة:
ٌمول الماضً عبد الجبار(ٕ)فً بٌان حمٌمة النظر " :نظر الملب دون ؼٌره وحمٌمة
ذلن هو الفكر؛ ألنه ال ناظر بملبه إال مفكرا ،وال مفكر إال ناظر بملبه ،وبهذا تعلم
ا لحمابك...والفكر هو تؤمل حال الشًء والتمثٌل بٌنه وبٌن ؼٌره أو تمثٌل حادثة من
(ٖ).
ؼٌرها"
ب -األشاعرة:
حمٌمة النظر :التفكر والتؤملٌ ،مول البالبلنً(ٗ)" :إن مطلك اسم النظر ٌحتمل أن
ٌراد به رإٌة البصر واالنتظار والتولع ،والرحمة والتعطؾ ،واالعتبار والتؤمل ،فؤما
النظر المطلوب به معرفة الحك والباطل والفصل بٌنهما ،ومعرفة الصالح وما ال تكلٌؾ
على العبد فً النظر فٌه فهو :فكرة الملب ونظره وتؤمله ،المطلوب به علم هذه األمور ،أو
(٘).
ؼلبة الظن لبعضها"
ٔ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد صٖ.1تحمٌك :د/
علً جمعه دمحم الشافعً  ،دار السبلم ،ط :األولى ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
ً األسد
ٕ -الماضً عبد الجبار :لَ ِ
بن َع ْب ِد ال َجب ِ
اضً المضاة َع ْب ُد ال َجب ِ
بن أَحْ َم َد ِ
َّار ِ
َّار ب ُن أَحْ َم َد ِ
بن َخ ِل ٌْ ٍل ال َه َمذَانِ ُّ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْؾِ ،م ْن ِكبَار فمَ َهاء ال َّ
شافِ ِعٌَّة ،ولد
آبادي العَبلَّ َمةُ ،ال ُمت َ َك ِلّ ُمَ ،
صانٌِ ِ
ص ِ
ش ٌْ ُخ ال ُم ْعت َِزلة ،أبُو ال َح َ
احبُ الت َ
ًَ ،
س ِن ال َه َمذانِ ّ
سنة ٕٖٓهـ وامتد به العمر إلى ما فوق التسعٌن فتوفً ٘ٔٗهـ،أو ٗٔٙهـ عرؾ بٌن المعتزلة بؤنه لاضً
المضاة .بدأ حٌاته فً أسد آباد حٌث حفظ المرآن ،ثم فً لزوٌن ،وهمدان ،وأصفهان .درس على عدد كبٌر من
رجال الفمه الشافعً والمحدثٌن ،ثم استمر بالبصرة ،وتحول من المذهب األشعري إلى مذهب المعتزلة على ٌد
ابن عٌاش ،ثم انتمل إلى بؽداد ،وعٌن لاضً لمضاة الري ،وتنمل فً ببلد عدٌدة ،من كتبه :المؽنً( عشرون
جزءا لم ٌطبع منها إال أربعة عشر جزءا)  -شرح األصول الخمسة -المحٌط بالتكالٌؾ -طبمات المعتزلة-
الدواعً والصوارؾ -االعتماد -الخاطر -المنع والتمانع -الحكمة والحكٌم ٌ .نظر :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم
بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز الذهبً (المتوفى 2ٗ1 :هـ) :سٌر أعبلم النببلء ج  ٔ2ص ٕ٘ٗ ،المحمك :
مجموعة من المحممٌن بإشراؾ الشٌخ شعٌب األرناإوط الناشر :مإسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  ٔٗٓ٘ ،هـ /
٘ ٔ11م .وٌنظر :أحمد بن ٌحٌى المرتضى :طبمات المعتزلة ص ٌٖٔٔ .نظر :ا د /دمحم السٌد الجلٌند :موسوعة
أعبلم الفكر اإلسبلمً ص ٖٖ ،ٖٙ٘ -ٙالمجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة -مصر ٕٗٔٓم.
ٌٖ -نظر :الماضً عبد الجبار :المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ،كتاب النظر والمعارؾ ،ج ٕٔ ص ٗ،
تحمٌك :د /إبراهٌم مدكور -إشراؾ :د /طه حسٌن..
ٗ -أبو بكر البالبلنً :الماضً أبو بكر دمحم بن الطٌب بن دمحم بن جعفر بن المسم ،المعروؾ بالبالبلنً البصري
المتكلم المشهور؛ كان على مذهب الشٌخ أبً الحسن األشعري ،ومإٌدا اعتماده وناصرا طرٌمته ،وسكن بؽداد،
وصنؾ التصانٌؾ الكثٌرة المشهورة فً علم الكبلم وؼٌره ،وكان فً علمه أوحد زمانه وانتهت إلٌه الرٌاسة فً
مذهبه ،وكان موصوفا بجودة االستنباط وسرعة الجواب ،وسمع الحدٌث؛ وكان كثٌر التطوٌل فً المناظرة
مشهورا بذلن عند الجماعة توفً سنة ثبلث وأربعمابة ببؽداد (.أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم
بن أبً بكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً (المتوفىٙ1ٔ :هـ) :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٗ ص
.ٕ2ٓ -ٕٙ1
٘ -الماضً أبً بكر البالبلنً :التمرٌب واإلرشاد المجلد األول ص ٕٔ ،لدم له وحممه وعلك علٌه :الدكتور عبد
الحمٌد بن علً أبو زنٌد ،مإسسة الرسالة ،ط :األولى ٖٔٗٔهـ ٔ11ٖ -م.
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وٌمول صاحب الجوهرة" :والنظر :اإلبصار أي ادران الشًء بحاسة البصر والفكر أي
حركة النفس فً المعموالت ،وأما فً المحسوسات فتخٌل وعلم من ذلن أن النظر مشترن
بٌن اإلبصار والفكر ،والمراد منه هنا الثانً وهو الفكر ،وأما عرفا :فهو ترتٌب أمرٌن
معلومٌن لٌتوصل بترتٌبهما إلى علم مجهول"(ٔ).إذن النظر هو إعمال الفكر والتؤمل
الستكناه حمٌمة المنظور إلٌه .
ج -الماترٌدٌة:
وعند الماترٌدٌة :فً لوله تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﭼ نظر
استدالل واعتبار ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎﭼ من اآلٌات والعبر باختبلؾ اللٌل والنهار
وخروج الزروع والثمار" (ٕ).
ً ِ َوالنَّ َ
صلُ ُح ِللنَّ َ
ولٌل أٌضاَ" :النَّ َ
ع ِد َل
يَِ ،و ِل َذ ِل َن ُ
ظ ُرُ :هنَا ُم ْست َ ْع َم ٌل فٌِ َما ٌَ ْ
ظ ِر ْالبَ َ
ص ِر ّ
ظ ِر ْالمَ ْلبِ ّ
ك ِل ِك َبل ْال ِف ْعلٌَ ِْن
ع ْن إِ ْع َما ِل ِه َ
َ
ع َم َل أ َ َح ِد ْال ِف ْعلٌَ ِْن ِل َكٌ َْبل ٌَت َ َم َّح َ
ض لَهُ ،فَ ِجً َء بَ ْع َدهُ بِ ِاال ْستِ ْف َه ِام ْال ُمعَ ِلّ ِ
ْ
ْ
َ
ص َب َح َح ْم ُل النَّ َ
ِب َحٌ ُ
علَى َح ِ ّد ال َّ
س َو ِ
ْث أ ْ
علَى ِكلَ ٌْ ِه َما َ
ظ ِر َ
ار َ
اء فَ َ
ص َ
صا ِل ًحا ِلل َم ْعنَ ٌٌَ ِْن ال َح ِمٌ ِم ّ
ًِ
(ٖ)
آن" .
يَِ ،و َذ ِل َن ِم ْن َممَ ِ
از ّ
َو ْال َم َج ِ
اص ِد ْالمُ ْر ِ
ومن هنا فالنظر عند الماترٌدٌة ٌجمع بٌن الرإٌة البصرٌة و نظر الملب أي التفكر الذي
ٌمود إلى االستدالل واالعتبار.
إذن هنان تمارب بٌن المتكلمٌن فً حمٌمة النظر حٌث ٌتفك الجمٌع على كونه ٌعنً الفكر
وإعمال العمل فً اآلفاق واآلثار؛ لٌستدل بها على هللا تعالى .
 -2تعرٌف كولن:
ٌرى (كولن) أن النظر ؼٌر الرإٌة ،فبل ٌمكن لئلنسان أن ٌمٌز المربٌات إن لم
ٌنظر إلٌها بمصد الرإٌة واالستبصار ،فالرإٌة تختلؾ عن النظر إنها تعٌٌن األشٌاء
المنظور إلٌها وتحدٌدها وتشخٌصها(ٗ).
إذن النظر عند (كولن) هو التفكر ال مجرد الرإٌة البصرٌة العابرة ،وهو ٌتفك تماما مع
عموم المتكلمٌن فً ذلن .
ٔ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد ص .12
ٕ -أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدٌن النسفً (المتوفى2ٔٓ :هـ) :تفسٌر النسفً (مدارن
التنزٌل وحمابك التؤوٌل) باب  ٕٔ1ج ٕ ص ٖٗ ،حممه وخرج أحادٌثهٌ :وسؾ علً بدٌوي ،راجعه ولدم له:
محًٌ الدٌن دٌب مستو ،الناشر :دار الكلم الطٌب ،بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٔ1 ،هـ ٔ111 -م.
ٖ -دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسً (المتوفى ٖٔ1ٖ :هـ) :التحرٌر والتنوٌر «تحرٌر
المعنى السدٌد وتنوٌر العمل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد» ج ٔٔ ص  ،ٕ1ٙالناشر :الدار التونسٌة للنشر-
تونس ،سنة النشر ٔ11ٗ :هـ.
ٌٗ -نظر :فتح هللا كولن :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٘ٓٔ .
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وٌعرؾ (كولن) التفكر بؤنه" :عملٌة ضم الولابع بعضها مع البعض اآلخر وإجراء تركٌب
بٌنها"(ٔ).
وٌمول فً موضع آخر" :التفكر هو أن ٌرؼم اإلنسان نفسه على التدبر فً عالمه الداخلً،
وٌدلك النظر فً األشٌاء واألحداث ،والتؤمل فً كل هذا مرة بعد أخرى وبذلن ٌوسع
اإلنسان من دابرة فكره ،ولفظة تفكر تؤتً على وزن "تفعل" الذي ٌحمل خاصٌة التكلؾ
بمعنى أن اإلنسان ٌبذل وسعه وٌرؼم نفسه على المٌام بؤمر ما وٌوفً إرادته حمها؛ ولذا
ٌمكن المول ببساطة :إن التفكر وفما للصٌؽة الذي اشتك منها لٌس عملٌة فكرٌة بسٌطة ،بل
(ٕ).
هو عملٌة فكرٌة تكتسب طابع النظام والتعمك والدٌمومة"
ولذا ٌدعو إلى التفكر بعمك فً كتاب الكون ،وجعل لذلن أساسا ،فمال ":فاألساس األول
للتفكر هو التعود على المراءة وعلى مطالعة كتاب الكون ،ثم فتح صدره -أي اإلنسان-
وللبه لئللهامات اإللهٌة ،وعمله لمبادئ الشرٌعة الفطرٌة ،والنظر إلى الوجود بعدسة
المرآن التً ٌعد الكتاب الممروء للكون هذه هً شروط التفكر ،وإال فإن النظر السطحً
إلى األشٌاء ...ال ٌمكن أن ٌكون تفكرا وال ٌمكن أن ٌإدي إلى نتٌجة"(ٖ).
بل ٌدعو (كولن) الناظر إلى سبر أؼوار(ٗ) كتاب الكون ٌومٌا ،وإجالة النظر فً الوجود
والحوادث ،ومن ثم ٌدرن معانً األسماء الحسنى ،ثم ٌؽشى دابرة الصفات اإللهٌة حتى
ٌصل إلى مرتبة الفناء(٘) فً هللا ،فإذا بلػ هذه المرتبة ألفٌته ٌعمل هلل وٌتحرن وٌسكن
وٌؤكل وٌشرب فً سبٌله(.)ٙ

ٔ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٖ٘ٔ .
ٕ -فتح هللا كولن :إشرالات األمل فً دٌاجً الحزن واألسى ص ٖ ٕٙترجمة :د/عبد الرازق أحمد – د/عبد هللا
دمحم عنتر ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٖ -فتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٖٗٔ .
سبَ ْرتُهُ ،وٌمال:
ٗ -السبر :استخراج كنه األمر ،ال َّ
سب ُْرَ ،وه َُو َر ْو ُز ْاأل َ ْم ِر َوتَعَ ُّر ُ
ؾ َلد ِْرهَِ ٌُ .ما ُل َخبَ ْرتُ َما ِع ْن َد فُ َبل ٍن َو َ
َبرهٌُ .نظر :دمحم بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفىٖ2ٓ :هـ) :تهذٌب اللؽة
سبر ؼوره :أي خ َ
أبواب السٌن والراء ص ٕٔ ،ٕ1ٗ /المحمك :دمحم عوض مرعب ،الناشر :دار إحٌاء التراث العربً –=
= بٌروت ،الطبعة :األولىٕٓٓٔ ،م .ابن فارس :مماٌٌس اللؽة باب(سبر) ص ٖ.ٕٔ2 /مجمع اللؽة العربٌة:
المعجم الوجٌز ص ٖٓٓ ،الماهرة ٔٗٔ1هـٔ112 -م.
٘ -الفناء :عند المشٌري :سموط األوصاؾ المذمومة من أفعال ،وأخبلق ،وأحوال وٌستمر فً ذلن حتى ٌفنى
عن الخلك وعن نفسه وٌبمى بالحك سبحانه وتعالى ،وعند الماشانً" :عبارة عن ذهاب تمسن العبد الستهبلكه
فً حضرات المرب بحٌث ٌفنى عن كل ما سوى مشهوده"ٌ .نظر :أبو الماسم عبد الكرٌم بن هوازن المشٌري:
الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ ص  ،ٕٔ1-ٕٔ1تحمٌك :هنً الحاج المكتبة التوفٌمٌة .وٌنظر :عبد الرازق
الماشانً :لطابؾ اإلعبلم ج ٕ ص  ، ٕٕٙتحمٌك ودراسة :سعٌد عبد الفتاح ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب
ٕ٘ٓٓم.
ٌ -ٙنظر :فتح هللا كولن :الموشور ص  21ترجمة :د /عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
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وهو هنا ٌشٌر إلى تجلٌات األسماء الحسنى فً الكون فمن أدرن تلن التجلٌات أخذته إلى
فهم الصفات؛ ألنه ٌرى أن األسماء الحسنى مشتمة جمٌعها من صفات هللا ،ومن ثم ٌصل
بعد هذا اإلدران إلى مرحلة الفناء الذي نادى بها الصوفٌة .
وٌإكد (كولن) كذلن أن اإلنسان إذا نظر إلى كل شًء وفما للمعاٌٌر المادٌة ،فإن كثٌرا
من األشٌاء ال ٌمكن أن ٌراها ،ومثل لذلن بمول رابد الفضاء (ٌوري جاجارٌن)حٌن لال:
"طوفت بالكرة األرضٌة كلها ورجعت ولم أر هللا" ،فرد علٌه األستاذ نجٌب فاضل:
"ٌا لن من أحمك من أخبرن أن هللا نفاخة معلمة فً الفضاء" ،فاهلل خالك كل شًء من
العدم مبرأ عن الزمان والمكان ،ولٌس جسما حتى ٌراه اإلنسان.
فبالنظر إلى الكون نظرة مادٌة أو وضعٌة لن ٌستطٌع اإلنسان التعرؾ من خبللها على
هللا -كما ٌرى كولن -بل سٌكون مع الطابفة التً تنسب كل شًء إلى الطبٌعة لعجزهم عن
الرإٌة مع أنهم ٌنظرون.
إذن كٌؾ ٌنظرون ؟ ٌرى (كولن) أنه ٌنبؽً النظر الكلً أو النظر الكامل إلى الكون ولد
أخذ األستاذ بطرٌمة (النورسً)  -ورآها هً الطرٌمة المثلى -المابمة على التؤمل فً
النفس ،والنظرة اإلجمالٌة إلى اآلفاق.
فمثبل عندما ٌنظر اإلنسان إلى بنٌته ووظابؾ أعضابه فً ضوء علم الطب لد ٌتعرؾ
بٌسر على وجوده ،ثم ٌتعمك أكثر فً سابر الموجودات.
أما اآلفاق فعلى المرء أن ٌنظر إلٌها نظرة إجمالٌة ،ولكن عبر النفس فإنه ٌستطٌع أن
ٌرى فً اآلفاق ما ٌجري فً األنفس من لوانٌن(ٔ).
وأخٌرا إذا كان المتكلمون األوابل اكتفوا بالمول بالنظر إلى األنفس وإلى العالم العلوي ثم
(ٕ)
السفلً لبلستدالل على وجود هللا كما فعل (األشعري)
و(صاحب الجوهرة)(ٖ)  -مثبل -فإن (كولن) توسع فً ذلن فدعا إلى النظر والتفكر أٌضا،
ثم جعل لهما شروطا حتى ٌإتً ثماره وٌمود المكلؾ إلى معرفة هللا أال وهً :التفكر فً
األنفس ثم فً اآلفاق بالملب والعمل بعمك أكبر وتكلؾ ودٌمومة ،ولٌس بنظرة مادٌة أو
سطحٌة ،وربط ذلن الكتاب المنشور بكتاب هللا الممروء.
ثانٌا :الحكمة من خلك الكون:

ٔ -كولن :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص.ٔٓ1 -ٔٓٙ
ٕ -أبو الحسن األشعري  :رسالة إلى أهل الثؽر ص ٔ٘ٔ ٔ٘٘، -تحمٌك ودراسة :عبد هللا شاكر دمحم الجنٌدي
مكتبة العلوم والحكم  -المدٌنة المنورة ،ط :الثانٌة ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م.
ٌٖ -نظر :حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص.11 ،12
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ٌرى (كولن) أن الحكمة من خلك الكون معرفة هللا تعالى من خبلل آثاره وصفاته،
فٌمول " :كل ذي ملكة ٌرٌد أن ٌظهر ما لدٌه من مهارات خفٌة ،وٌرٌد أن ٌلبس ما لدٌه
(ٔ).
وجود علمً وجودا خارجٌا"
ومن ثم " ٌرٌد هذا المبدع العظٌم أن ٌعرفنا بنفسه معرفة وافٌة فٌجلً لنا آالؾ
األسماء والصفات ،فمثبل ٌدلنا على جماله من خبلل أنواع الجمال كلها ،وعلى إرادته
ولوته من خبلل ما فً الكون من نظام وانتظام بدٌع ،وعلى رحمته وشفمته بما ٌهبه
لنا...وبتعبٌر آخر ٌرٌد هذا المبدع العظٌم أن ٌظهر جلوة لدرته وإرادته فٌعرض الحمابك
العلمٌة فً علمه الواسع بإلباسها وجودا خارجٌا ،وٌرٌد أن ٌولظ مشاعر الحٌرة
واإلعجاب والتمدٌر ،فٌعرض أروع آثار صنعته على أولً األلباب لٌشاهدوها بمنشور
إدراكهم كما أن فنانا ماهرا فً آالؾ الفنون ٌظهر مهاراته بإظهار آثاره فكذلن صاحب
هذا الكون أنشؤ لصر الكون الرابع هذا لٌظهر لنا بدٌع صنعته"(ٕ).
ولذا تراه ٌمرر هذه الحمٌمة ،وٌدعونا إلى النظر فً الكون ولوانٌنه من أجل الؽاٌة
األسمى ،وهً المعرفة ،فٌمول – مثبل -فً ممال أٌها السابح ":اإلنسان سابح والكون
معرض للمشاهد الملونة ،ومكتبة زاخرة مطروحة لنظره ،وتؤمله ،وسٌاحته ،وهذا السابح
أرسل إلى هذا العالم لكً ٌمرأ هذه الكتب وٌزٌد من معرفته ...الذٌن ٌتؤملون لوانٌن
الطبٌعة ولوانٌن الحٌاة بعمك ،وٌعرفون لٌمتها ٌرون فً ألوان الزهور وفً حركة
األؼصان ،وفً هدٌر الرعود ،وفً تؽرٌد الطٌور جماال ال ٌمكن وصفه وٌرون فً كل
صوت تمدٌسا وتسبٌحا لصاحب المدرة البلنهابٌة ،وٌرون فً الضوء والحرارة والجاذبٌة
والعبللات الكٌمٌابٌة ،وفً الموانٌن التً تحكم األحٌاء وتسولهم آثار تجلٌات إلهٌة"(ٖ).
وهنان الكثٌر من تؤمبلته فً الكون صاؼها بشكل أدبً فً كتابه الموازٌن)ٗ(،وكذا
(٘).

ممطوعات شعرٌة مثل (انظر واعتبر) فً كتابه ألوان وظبلل

وكلها تبٌن اهتمام (كولن) بالطبٌعة ،فكثٌر من المماالت صاؼها تؤمبل لجمال الطبٌعة
ونظامها ،وأخذها مظهرا ودلٌبل على جمال البارئ ولدرته وعلمه ،وهو بهذا ٌحاول إٌماظ
اإلٌمان كل ٌوم وزٌادته بتكرار النظر والتؤمل .
ثالثا :أهمٌة التفكر:
ٔ -الرد على شبهات العصر ص ٖٔ .ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر ،دار النٌل -الماهرة ،ط
األولى ٖٕٔٓم.
ٕ -كولن :الرد على شبهات العصر صٖٔ .
ٖ -كولن :الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص ٖ٘ ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :السابعة
ٕٕٔٓمٖٖٔٗ/هـ. .
ٌٗ -نظر :كولن :الموازٌن ص ٖ٘.
ٌ٘ -نظر :كولن :ألوان وظبلل فً مراٌا الوجدان ص ٘٘.ترجمة هٌبة حراء للترجمة ،تعرٌب :أدٌب الدباغ،
دار النٌل ط :األولى ٖٔٗٔهـ ٕٓٔٓ -م.
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بعدما أكد (كولن) على معنى التفكر بنوعٌه(األنفسً واآلفالً) ،ذكر أن التفكر
وسٌلة نورانٌة موصلة إلى الحمٌمة من خبلل عدة حمابكٌ ،مكن إجمالها على النحو التالً:
ٔ -المرآن ٌوجه األنظار إلى العمل الفاعل النشط:
إن التفكر أساس مهم فً اإلسبلم؛ ولذا فإن كثٌرا ما ٌدعو المرآن إلى التفكر فً
خلك السموات ،واألرض ،والنبات ،واألمطار ،والسحاب ،والنجوم ،وعملٌة الخلك،
ولضٌة الرزق ،وؼٌر ذلن من اآلٌات ،بعضها ٌربطها بالعمل ،وبعضها بالفكر ،والبعض
اآلخر بالعلم ،والرابط بٌنها هو االستؽراق فً التفكٌر باستخدام العمل وإن انتهاء بعض
اآلٌات بموله :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(ٔ)لٌشٌر إلى أن المرآن إنما عبر عن التفكر بصٌؽة
المضارع لٌوجه أنظارنا إلى العمل الفاعل النشط  ،ومن ثم تإكد على دٌمومة الفكر فهو
لم ٌتحدث ولو لمرة واحدة عن العمل السلبً الخامل ،ولم ٌتناول أي عملٌة عملٌة تتحدث
عن الماضً ،بل إنه بحدٌثه عن التفكر الذي ٌكتسب طابع الدٌمومة فً الزمن المضارع
ٌرشدنا إلى التفكر فً الحاضر والمستمبل" ،ومن ثم ٌجب على اإلنسان بعد أن ٌعمد صلة
منطمٌة وعملٌة بالماضً أن ٌخضع زمانه ومستمبله لمصفاة فكره ،وأال ٌخطو أي خطوة
إال فً إطار من المعمولٌة"(ٕ) .
ولفظ (ٌعملون) الوارد فً اآلٌة وآٌات أخر ٌتضمن عدة دعوات مهمة منها:
" استؽبلل العمل فً لراءة األشٌاء واألحداث ،والوصول عن طرٌك التفكر إلى نتابج
ٌفرزها العمل ،واستجبلب جمالٌات الكون باستؽبلل العمل"(ٖ).
ٕ -بالتفكر ٌكتشؾ اإلنسان نفسه:
ٌرى (كولن) أنه لو جعلنا اإلنسان موضوعا للتفكر وتناولناه من الناحٌة
الفسٌولوجٌة والتشرٌحٌة كما فعل (ألكسٌس كارٌل)(ٗ)مإلؾ كتاب (اإلنسان ذلن
ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٔٙٗ :
ٕ -كولن :اشرالات األمل ص ٖ.ٕٙ
ٖ -كولن :اشرالات األمل ص ٗ.ٕٙ
ٗ -ألكسٌس كارٌل :طبٌب فرنسً ولد ٖٔ12م ،وحصل على إجازة الطب من (لٌون) ،وإجازة فً العلوم من
(دٌجون)،عمل فً التدرٌس فً (لٌون) عدة سنوات ،ثم رحل إلى أمرٌكا ،وتوظؾ فً معهد (روكفلر)=
=لؤلبحاث العلمٌة ،وبمى به لرابة ثبلثٌن عاما حتى اعتزل وعاد إلى فرنسا ٔ1ٕ1م ،منح جابزة نوبل ٕٔٔ1م؛
ألبحاثه العلمٌة ،وبعد اعتزاله استمر فً أبحاثه عن الملب المٌكانٌكً ،توفً فً بارٌس عام ٗٗٔ1م ،وكتاب
اإلنسان ذلن المجهول أشهر كتبه ،ونال شهرة كبٌرة فً العالم ،وأعٌد طباعته أكثر من مرة؛ ألنه ٌشتمل على
كثٌر من تجاربه عن اإلنسان والحٌاة من وجهة النظر العلمٌةٌ ،مول فً ممدمة كتابه ص " :ٙلست فٌلسوفا،
ولكننً رجل علم لضٌت الشطر األكبر من حٌاتً فً المعمل أدرس الكابنات الحٌة ،والشطر البالً فً العالم
الفسٌح أرالب بنً اإلنسان ،وأحاول أن أفهمهم ،ومع ذلن فإننً ال أدعً أننً أعالج أمورا خارج نطاق
المبلحظة العلمٌة" ،وٌمرر فً ص  " :1إننً لم أهدؾ من وراء هذا الكتاب إلى أن ٌكون رسالة عن اإلنسان؛
ألن مثل هذه الرسالة تستؽرق عشرات من المجلدات الضخمة ،وإنما أهدؾ إلى تنظٌم المعلومات التً لدٌنا عن
أنفسنا تنظٌما مفهوما ،ولمد حاولت أن أصؾ عددا كبٌرا من الحمابك األساسٌة بطرٌمة مبسطة للؽاٌة" ،وٌعترؾ
بمصور معرفتنا بؤنفسنا رؼم الحمابك الكثٌرة التً لدمها العلماء ،فٌمول فً ص " :ٔ1فمن الواضح أن جمٌع ما
حممه العلماء من تمدم فٌما ٌتعلك بدراسة اإلنسان ما زال ؼٌر كاؾ ،وإن معرفتنا بؤنفسنا ما زالت بدابٌة فً
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المجهول) لوجدناه مخلولا كرٌما ٌستحك األفضلٌة والرفعة؛ ولذا فضله هللا وأمر المبلبكة
بالسجود آلدم (علٌه السبلم).
فلو تؤمل اإلنسان فً نفسه فً المادة والروح والملب فسٌنفتح على آفاق كهإالء الذٌن
أحرزوا نجاحات على األرض ،ثم انطلموا إلى الفضاء(ٔ) .
ٌٖ -نبؽً أن تكون مجالسنا مجالس تؤمل وتفكر :
ٌمول كولن" :إن ما ٌجب على اإلنسان هو أن ٌستفٌد بشكل جٌد من كبل جناحً
التفكر والتدبر :التفكر فً اآلفاق والتدبر فً األنفس فٌجعل مجالسه كلها ساحات للولوؾ
على آٌات هللا تعالى التشرٌعٌة والتكوٌنٌة ،والسٌاحة فً تبلل الملب الزمردٌة(ٕ)بشكل
أعمك"(ٖ)؛ ألن المسلم إذا لم ٌفعل ذلن انشؽلت مجالسه بالتحرر والطٌش والشابعات ،وهذا
ٌدنس الزمان والمكان والجو العام كما ٌرى كولن(ٗ) .
إذن التفكر مهم جدا لحٌاتنا الروحٌة والعملٌة لكونه ٌمود المرء إلى هللا أوال ،وإلى إعمار
األرض ثانٌا.
وأرى لو لدم للمسلم لضٌة التفكر بصورة عملٌة باطبلعه على نماذج من الحمابك الخاصة
باإلنسان كما جاء فً كتاب (ألكسس كارٌل) وؼٌره لعمك ذلن إٌمانه ومعرفته بربه
فالتفكر الحمٌمً فً الكون والكابنات مع العرض الفعلً لعجابب مخلولات هللا وأولها
اإلنسان جدٌر بإٌماظ اإلٌمان والتؤثٌر فً الوجدان أكثر بكثٌر من الكبلم النظري ،وفً
رأًٌ أن هذا مطلبا ضرورٌا فً علم الكبلم إذا أردنا تجدٌده وتؤثٌره فً النفوس.
حكم النظر فً معرفة هللا تعالى :
ال خبلؾ بٌن أهل االسبلم فً وجوب النظر فً معرفة هللا تعالى؛ لكونه ممدمة
ممدورة للمعرفة الواجبة مطلما (٘).
فمد اتفك الجمٌع على وجوب معرفة هللا تعالى ،واختلفوا فً طرٌمة ثبوتها(.)ٙ
الؽالب"ٌ .نظر :ألكسٌس كارٌل :اإلنسان ذلن المجهول ،كلمة الناشر والكتاب ص٘ ،ٔ1 -تعرٌب :شفٌك أسعد
فرٌد  ،مإسسة المعارؾ -بٌروت ،ط :الثالثة ٓٔ11م.
ٌٔ -نظر :اشرالات األمل ص ٖ.ٕٙٙ -ٕٙ
ٕ -لفتح هللا كولن كتاب فً التصوؾ بعنوان التبلل الزمردٌة فلعله ٌشٌر بهذا االسم إلى التربٌة الروحٌة فً
مجالسنا كمسٌم مشترن مع التفكر.
ٖ -كولن :إشرالات األمل ص.ٕٙٙ
ٌٗ -نظر :إشرالات األمل ص .ٕٙ2
٘ -العبلمة مسعود بن عمر الشهٌر بسعد الدٌن التفتازانً :شرح المماصد المجلد األول ٗٔٔ تمدٌم وتعلٌك:
إبراهٌم شمس الدٌن ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت – لبنان ،ط :الثانٌة ٕٔٔٓم.
ٌ -ٙنظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد األول ص . ٕ٘1
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ولذلن لال بعضهم :المعرفة ضرورٌة ،فالناس كلهم ٌشٌرون إلى الصانع ،وإن اختلفت
طرابمهم ومللهم(ٔ).
فعند األشاعرة أن المعرفة تثبت بالسمع أي بالشرع عن طرٌك النص واإلجماع ،وعند
الماترٌدٌة بالعمل ،وعند المعتزلة بالعمل على اختبلؾ فً علة ذلن كما سٌؤتً.
أوال :رأي المتكلمٌن:
رأي المعتزلة:
معرفة هللا تعالى واجبة عند المعتزلة بالعمل .
فٌرى الماضً (عبد الجبار) أن أول ما ٌجب على االنسان أن ٌفعله هو النظر والتفكر فً
طرٌمة معرفة هللا ،والدلٌل على وجوب النظر فً معرفة هللا عمبل:
أ -فساد التملٌد :فكل إنسان ٌدعى أنه مصٌب فلٌس تملٌد أحدهما أولى من تملٌد اآلخر.
ب -أنه لو كان ضرورة لتساوى العمبلء فٌه ولما اختلفوا.
ج -من ٌرى اختبلؾ الناس فً المذاهب وتكفٌر بعضهم بعضا ،وعلم أن جمٌع المذاهب
ال ٌمكن أن تكون كلها باطلة؛ ألن الحك ال ٌخرج عنها وجب علٌه النظر.
د -دفع المضار" :إذ لم تفكر فتعرؾ الحك لم تؤمن أن تكون من المبطلٌن فٌمضً بن ما
أنت علٌه إلى النار الدابمة والمضار العظٌمة ،فبلبد أن ٌخاؾ وٌعرؾ بعمله أنه ٌجب أن
ٌتحرز مما ٌخافه فٌلزمه أن ٌفكر وٌنظر"(ٕ).
وبٌن وجوب النظر من جهة السمع أٌضا باآلٌات التً تحث على النظر وتمدح فاعله وتذم
المعرض عنه :ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﭼ (ٖ) ،ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ(ٗ).
رأى االشاعرة:
المعرفة ثابتة بالسمع ،ولهم فً إثبات وجوب النظر المإدى إلى المعرفة مسلكان:

ٌٔ -نظر :الشٌخ جمال الدٌن الماسمً  :دالبل التوحٌد ص ٕ٘ دار الكتب العلمٌة بٌروت – لبنان ،ط :األولى
٘ٓٗٔهـ ٔ11ٗ -م.
ٕ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن ص  ،ٔ11تحمٌك :د.دمحم عمارة من رسابل العدل والتوحٌد
الجزء األول .وٌنظر :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار بن أحمد األسد آباديٗ ،ٙ2 -ٙحممه ولدم
له :دكتور فٌصل بدٌر عون ،ط :األولى ٔ111م ،جامعة الكوٌت ،لجنة التؤلٌؾ والتعرٌب والنشر.
ٖ -سورة الذارٌات اآلٌة.ٕٔ :
ٗ -المختصر فً أصول الدٌن ص ٕٓٓ.
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األول :االستدالل بالظواهر من اآلٌات واألحادٌث الدالة على وجوب النظر فً المعرفة
نحو لوله  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(ٔ)،
وهنا مطلوبان:
َ
الصبلة
علَ ٌْ ِه
سبٌِ َل إِلَى م ْع ِرفة َّ
بر فًِ الدالبل ،كما لَا َل َ -
األول :أَنه َال َ
َّللا تَعَالَى إال بِالت َد ِ
(ٕ)
َو َ
ك َو َال تَتَفَ َّك ُروا فً الخالك" .
السبلم" :-تَفَ َّك ُروا فًِ ْالخ َْل ِ
احد
رض ،وكل َو ِ
عالَم ْاأل َ ِ
َوالثانًِ :وهو أَن ال َدالبل إما أَن تكون من عالم السموات أَو ِم ْن َ
ٌتفكر فً كٌ ِفٌة ِح ْك َمة
اإلنسان أ َ َخ َذ
ُ
ِم ْن َه ِذ ِه ْاألَجْ نَاس ٌنمسم إِلَى أ َ ْن َواعٍ َال نِ َهاٌَة لَ َها .ولو أَن ِ
مراتِب
َّللا ُ
َّ
ضة ال نمطع َ
س ْب َحانَه فًِ ت َْخ ِلٌك َجنَاحِ بَعُو َ
عمله لَبْل أ َ ْن ٌَ ِ
ص َل إِلَى أَلَل َم ْرت َبة ِمن َ
س ْب َحانَه أ َ ْكثر َمن ذكر َهذِه َ
الدال ِبل ِفً ْالمُ ْرآن ْال َم ِجٌد،
َّللا ُ
ِت ْل َن ْال ِح َكم َو ْالفَ َوا ِبدَ .و َال شَن أَن َّ
علَى ْالمَا ِع َدة ْالكلٌةَ ،حتى إِن ْالعَالِل
و ِل َه َذا السبَب لم ٌذكر
التفصٌل هنا ،فَ َكؤَنه تَعَالَى نَبه َ
ِ
احد منها بِمدر ْالموة ْال َعم ِلٌَة
صٌل حكمة كل َو ِ
س ِ
امها َوحٌنبِذ ٌَ ْشرع فًِ ت َ ْف ِ
ٌَتَنَبه ِأل َ ْل َ
َو ْالبش َِرٌة(ٖ).
المسلن الثانً :وهو المعتمد فً إثبات وجوب النظر أن معرفة هللا واجبة إجماعا من
المسلمٌن كافة ،ولد ٌتمسن فً ذلن بموله :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ (ٗ).
إذن معرفة هللا واجبة عند األشاعرة بالسمع والطرٌك إلٌها النظر فً اآلٌات من عالم
السموات واألرض وما فٌهما من دالبل تشٌر إلى هللا تعالى.
ٖ -رأي الماترٌدٌة:
معرفة هللا تعالى واجبة عمبل ،فؤول الواجبات على المكلؾ النظر واالستدالل
المإدي إلى المعرفة باهلل وبصفاته وتوحٌده وعدله وحكمته ،فلو لم ٌبعث هللا تعالى للناس
رسوال لوجب علٌهم معرفته بعمولهم ،وال عذر ألحد فً الجهل بخالمه لما ٌرى من خلك
(٘).
السموات واألرض
ٔ -سورة ٌونس اآلٌة.ٔٓٔ:
ٕ -الحدٌث" :تفكروا فً الخلك وال تفكروا فً الخالك فإنكم ال تمدرون لدره" ،أخرجه أبو الشٌخ األصبهانً عبد
هللا بن دمحم بن جعفر(المتوفى ٖٙ1هـ) فً :العظمة ،باب األمر فً التفكر فً آٌات هللا (عز وجل) ،ولدرته،
وملكه ،وسلطانه ،وعظمته ،و وحدانٌته ،ص ٔ ٕٔٙ /رلم ،٘ :تحمٌك :رضاء هللا بن دمحم إدرٌس المباركفوري،
دار العاصمة -الرٌاض ،ط األولى ٔٗٓ1هـ .ولال األلبانً :ضعٌؾٌ ،نظر :ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته
ص ٔ ٖٖٙ /رلم ٕٗ2ٓ :أشرؾ على طبعه :زهٌر الشاوٌش ،المكتب اإلسبلمً. .
ٌٖ -نظر :الرازي :مفاتٌح الؽٌب ج  ٔ2ص .ٖٓٙ
ٗ -سورة دمحم اآلٌة.ٔ1 :
ٌ٘ -نظر :العبلمة كمال الدٌن بن أحمد البٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص  1ٗ ،2ٙتحمٌكٌ :وسؾ
عبد الرزاق ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبً وأوالده بمصر ،ط األولى ٖٔٙ1هـٔ1ٗ1 -م.وٌنظر:
كمال الدٌن دمحم بن دمحم بن أبً بكربن علً بن أبً شرٌؾ(المتوفى سنة ٘ٓ1هـ) :المسامرة شرح المساٌرة فً
العمابد المنجٌة فً اآلخرة لكمال الدٌن دمحم بن عبد الواحد الحنفً المعروؾ بابن الهمام(المتوفى ٔ1ٙهـ) ،ومعه
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والفرق بٌن الوجوب عند الماترٌدٌة وبٌن الوجوب عند المعتزلة:
عند الماترٌدٌة العمل آلة لمعرفة الوجوب الثابت هلل تعالى ولمعرفة الحسن البلزم له ال
موجب كما لالت المعتزلة.
عند الماترٌدٌة العمل ٌدرن حسن بعض األشٌاء ولبح بعضها بدون السمع ال كلها كما
لالت المعتزلة.
عند الماترٌدٌة الوجوب والحرمة العملٌان بمعنى جزم العمل باستحماق المدح والثواب
والذم والعماب عند الصانع إجماال ال معرفة كٌفٌة ذلن .وكون الثواب بالجنة والعماب
(ٔ).
بالنار إنما ٌثبت بالسمع
إذن معرفة هللا واجبة عند المعتزلة بالعمل بناء على لولهم بالتحسٌن والتمبٌح العملٌٌن ،أما
عند الماترٌدٌة بمعنى أنه لو لم ٌرد به الشرع ألدركه العمل استمبلال لوضوحه(ٕ).
وأما أدلتهم العملٌة فمنها:
أ -أن ثبوت الشرع وما ٌمول الرسول عند المكلؾ الذي ٌدعوه الرسول إلى التصدٌك به
مولوؾ على وجوب اإلٌمان والتصدٌك عنده ،فلو تولؾ على الشرع لزم ثبوت الشرع
فٌلزم الدور أو التسلسل وإفحام الرسل .إذن هو ثابت عمبل بمذؾ هللا فً للبه التصدٌك
والعلم.
ب -أن معرفة هللا ومعرفة وجوب تصدٌك النبً لو كان من لبل الرسول وتولؾ على
الشرع لكان المنة من الرسول (ولكن المنة من هللا وحده على الناس) ،ولزم الدور أو
التسلسل ،فهو واجب عمبل بما عرفهم هللا تعالى ،وتمرٌره :أن تصدٌك أول أخباره واجب
عمبل؛ ألنه لو كان شرعا لتولؾ على نص آخر بوجوب تصدٌمه فالنص الثانً :إن كان
وجوب تصدٌمه بنفسه لزم تولؾ الشًء على نفسه ،وإن كان بنص ثالث لزم التسلسل،
وأٌضا ٌتولؾ وجوب تصدٌمه على حرمة كذبه ،فلو ثبت من لبله لزم الدور أو التسلسل،
وأصل الدٌن مؤخوذ من لوله :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

(.)3

إذن معرفة هللا واجبة عمبل عند الماترٌدٌة بالنظر فٌما بثه هللا من دالبل فً األنفس
واآلفاق ،ولكن تفاصٌل الشرابع وأحكامها فمستنده السمع ال العمل.
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن:

حاشٌة على المساٌرة لزٌن الٌن الماسم بن لطلوبؽا (المتوفى 121هـ) ،وضع حواشٌها وخرج آٌاتها وأحادٌثها:
محمود عمر الدمٌاطً ،منشورات دمحم علً بٌضون -دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان ،ط األولى ٖٕٗٔهـ-
ٕٕٓٓم.
ٔ -اإلمام البٌاضً :إشارات المرام ص ٘.2
ٕ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٓ.2
ٖ -سورة الحجرات اآلٌة ٔ2 :وٌنظر :البٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص .ٖٔٓ -11
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ٌرى (كولن) أن معرفة هللا تعالى تكون بالسمع ،فٌمول" :ال نستطٌع معرفة شًء
عن هللا إال ما بلؽنا عنه وال ٌمكن للعمل أن ٌدلً بشًء فً هذا فدوره االستجابة إلرشاد
(ٔ).
الوحً فً هذا"
وٌوضح ذلن بمثال لوم جلوس فً بٌت وطرق الباب علٌهم فتجاوز بعضهم مدلول طرق
الباب ،وأدلى كل برأي مختلؾ حول هوٌة الطارق وتفكٌرنا هذا ٌسمى (التصور) ،ورأى
آخرون أنه ال مجال للتصور ،وأن على العمل التصدٌك بؤن هنان شخصا ما وراء الباب
.
وٌترن للمادم أن ٌعرؾ نفسه ،وهذا ٌسمى (التعمل)
وبتطبٌك هذا المثال على المعرفةٌ ،مول كولن" :إننا نحاول معرفة هللا تعالى باالنتمال من
آثاره إلى أسمابه ،ومن أسمابه إلى صفاته ،ومن صفاته إلى تجلٌات ذاته أي ننتمل من
تجلٌاته فً ذاته إلى تجلٌاته فً آثاره إلى تجلٌاته فً أسمابه سابحٌن فً الكون للوصول
إلى تجلٌاته فً صفاته ،ونتحول من الؽٌب إلى الشهود ...فؤحٌانا ننبسط بؤنسام الجمال
وأحٌانا نرتجؾ خوفا ومهابة"(ٕ).
ورؼم لول (كولن) بالمعرفة عن طرٌك السمع صراحة إال أنه وفً نص آخر ٌشٌر إلى
لٌمة النظر العملً فً معرفته تعالى ،فٌمول " :إن كل نعمة وكل إحسان ٌدل من جهة
على صاحب هذه النعمة وهذا االحسان ،وٌسوق إلى إجبلله وتولٌره من جهة أخرى،
فؤٌنما شاهدنا نعمة أو جماال أو نظاما ٌجب أن تكون هنان عبودٌة تجاه صاحب هذه النعم
والجمال والنظام"(ٖ).
وانطبللا من هذه النمطة ٌعرض رأي المعتزلة و الماترٌدٌة بؤنه لولم ٌرسل أي نبً ولوال
ٌمم أي مرشد بإرشاد اإلنسانٌة إلى هللا لكانت اآلٌات واألدلة التً ٌزخر بها الكون كافٌة
لتوجٌه اإلنسان إلى هللا ولكان اإلنسان مكلفا آنذان بمعرفة هللا والسلون حسبما تمتضٌه هذه
(ٗ).
المعرفة
وٌبدو لً من جمعه بٌن العمل والسمع أنه ٌتفك مع رأي الماترٌدٌة؛ ألنه كثٌرا ما ٌتحدث
عن النظر والتفكر ،وأنه ٌمود إلى معرفة هللا ٌمول (كولن) فً ممطوعة شعرٌة عن
معرفة هللا :
" إن كنت بمعرفة هللا مفعما  ...ما أعظم حظن

ٔ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٔ ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر سلسلة أسبلة العصر
المحٌرة(ٕ) دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٔ.
ٌٖ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٘.1
ٗ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٘.1
ٓ1

ألنن سترى فً كل شًء معنى منه  ..وفكرة تشٌر إلٌه وجماال ٌرنو نحوه
وحتى الطبٌعة تؽدو أمامن وكؤنها ..لحن تتناؼم فٌه األصوات وتلتبم األلوان
"(ٔ).
وكؤنها لد سكبت كل جمالها فً ..وردة حسناء واحدة
وٌمول فً مناسبة أخرى" :ألن الكون برمته كتاب ٌعرؾ باهلل بكل جملة وكل كلمة وكل
حرؾ منه أجل حٌن ٌصؽى اإلنسان إلى كتاب الكون بإنصاؾ دون أن ٌستبك األحكام
سٌسمع كل كلمة بل كل حرؾ ٌردد ال إله إال هللا ،ولهذه الحمٌمة الواضحة أٌما وضوح
رأى اإلمام الماترٌدي أن من لم تبلؽهم دعوة نبً مكلفون باإلٌمان باهلل تعالى؛ ألنهم حٌن
ٌنظرون فً كتاب الكون سٌحكمون ببل شن بوجود خالك ،وإن لم ٌعرفوه  -هلالج لج -بصفاته
العلٌا وأسمابه الحسنى ولم ٌعرفوا ذاته تعالى من طرٌك النبوة والوحى"(ٕ).
ولد أورد عدة أمثلة لتؤٌٌد ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة منها:
أوال :أن بعض المعاصرٌن للرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -برؼم نشؤتهم بجوار الكعبة المملوءة باألصنام،
وعدم لٌام أحد بتلمٌنهم حمابك التوحٌد فإنهم توصلوا إلى هللا تعالى بؤنفسهم.
ثانٌا :األعرابً الذي لٌل له :بم عرفت ربن؟ فمال :البعرة تدل على البعٌر ،والروث ٌدل
على الحمٌر ،وآثار األلدام على المسٌر ،فسماء ذات أبراج ،وبحار ذات أمواج أما ٌدل
على العلٌم المدٌم(ٖ).
ثالثا :النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وصل لبل نبوته إلى وجود هللا ،وبدأ بالبحث والتؤمل فً ؼار حراء.
رابعا :ما ورد عن أحد األحناؾ ،وهو زٌد بن عمرو بن نفٌل أنه أخبر أهله وهو على
فراش الموت بصفات النبً المرتمب ،وكان ٌمول :اللهم إنً لو أعلم أحب الوجوه إلٌن
عبدتن به ،ولكنً ال أعلم ثم ٌسجد على راحلته" (ٗ).
فاألستاذ ٌعرض رأي الماترٌدٌة فً أن اإلنسان ٌمكن أن ٌتوصل إلى معرفة هللا عن
طرٌك النظر فً الكون ،وٌستدل لهذا االتجاه كما رأٌنا.
ومع ذلن فهو ٌإكد أن معرفة تفاصٌل العبادة  -والعبودٌة تبدأ مباشرة بعد معرفة هللا-
تكون من الوحً والشرع ،فٌمول ":والوحً السماوي هو الذي ٌستطٌع تعٌٌن وبٌان الشكل
الصحٌح للعبودٌة ،وٌحول بذلن دون انحرافها ،بل بمابها ضمن إطار األوامر اإللهٌة أي
إن هللا تعالى ٌمول" :إنً أنا هللا وأنت عبدي عرفتنً من النعم التً أنعمتها علٌن ،وأنا
ٔ -كولن :ألوان وظبلل فً مراٌا الوجدان ص ٗٗ .
ٕ -كولن :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٖٖٕ ترجمة :عبد هللا دمحم عنتر – د/عبد الرازق أحمد دار النٌل
ٕٗٔٓم.
ٖ -ذكره أبو الفرج بن الجوزي :فً تلبٌس إبلٌس باب فً ذكر تلبٌسه فً العمابد والدٌانات ذكر تلبٌسه على
الدهرٌة ص ٓٗ دار الفكر  -بٌروت  -لبنان ،ط :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م .
ٗ -ذكره دمحم بن دمحم بن سالم مخلوؾ :فً شجرة النور الذكٌة فً طبمات المالكٌة فضابل الستة بمٌة العشرة
المبشرٌن بالجنة سٌدنا سعٌد بن زٌد ٕٓ/1علك علٌه :عبد المجٌد خٌالً ،دار الكتب العلمٌة -لبنان ،ط :األولى
ٕٗٗٔهـ ٕٖٓٓ -م
ٔ1

سؤعلمن آداب العبودٌة التً تستطٌع بها الحضور تجاهً"(ٔ) .وهو هنا متوافك تماما مع
ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة.
بناء على ما سبك نرى (كولن) فً نص له ٌإكد أن معرفة هللا تكون بالشرع كما هو رأي
األشاعرة ،وفً كثٌر من النصوص ٌإكد أهمٌة النظر فً الكون فتلن تمود إلى معرفة هللا
وتوسع فً شرح وجهة نظر الماترٌدٌة ،وأورد أدلة على ذلن المنحى ،ولم ٌرجح تحدٌدا
مولفه فً المسؤلة وأرى من جمع هذه النصوص أنه متوافك مع ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة،
ولكن المعرفة التفصٌلٌة أي الشرابع واألحكام فمصدرها الشرع وهذه ٌتبناها األشاعرة
والماترٌدٌة معا .
ثم ٌإكد على الجانب العملً بؤن المعرفة تتبعها عبودٌة هلل ،وذلن تنبٌه إلى الجانب
العملً من وراء درس العمٌدة .
أهل الفترة:
ومن المسابل المرتبطة بمعرفة هللا تعالى حال من لم ٌبلؽهم الوحى أو من نسمٌهم
(أهل الفترة) ،ولد نالشها (كولن) فً عدة محاور:
حكم أهل الفترة ،مسؤلة نجاة والدى النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،أهل الفترة فً العصر الحدٌث ،مسبولٌتنا
تجاه هإالء األجانب.

أوال :حكم أهل الفترة:

(ٕ)

ٔ -رأي المعتزلة:
(ٖ)
"وما ُكنَّا
فً لوله :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ٌ :مول الزمخشريَ :
ُم َع ِذّ ِبٌنَ وما ص ّح منا صحة تدعو إلٌها الحكمة أن نعذب لوما إال بعد أن نَ ْب َع َ
ث إلٌهم
س ً
وال فتلزمهم الحجة .فإن للت :الحجة الزمة لهم لبل بعثة الرسلّ ،
ألن معهم أدلة العمل
َر ُ
التً بها ٌعرؾ هللا ،ولد أؼفلوا النظر وهم متمكنون منه ،واستٌجابهم العذاب إلؼفالهم
النظر فٌما معهم ،وكفرهم لذلن ،ال إلؼفال الشرابع التً ال سبٌل إلٌها إال بالتولٌؾ،
والعمل بها ال ٌصح إال بعد اإلٌمان .للت :بعثة الرسل من جملة التنبٌه على النظر

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص .1ٙ
ؾْ .
س ِل َّ ِ
َّللا َع َّز َو َج َّل أو ما بٌن كل نبٌٌن.
ار َوال َّ
سولٌَ ِْن ِم ْن ُر ُ
الر ُ
وال َفتْ َرة ُ َما َبٌْنَ َّ
س ُ
ض ْع ُ
ٕ -الفترة فً اللؽةِ :اال ْن ِك َ
ٌنظر :زٌن الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً الرازي (المتوفىٙٙٙ :هـ) :مختار الصحاح
ص ٔ ٕٖٖ :باب (ؾ ت ر) ،المحمكٌ :وسؾ الشٌخ دمحم ،الناشر :المكتبة العصرٌة  -الدار النموذجٌة ،بٌروت
– صٌدا ،الطبعة :الخامسةٕٔٗٓ ،هـ ٔ111 /م.الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص ٔ. ٖ1
ٖ -سورة اإلسراء اآلٌة.ٔ٘:
ٕ1

واإلٌماظ من رلدة الؽفلة ،لببل ٌمولوا :كنا ؼافلٌن فلوال بعثت إلٌنا رسوال ٌنبهنا على النظر
فً أدلة العمل"(ٔ).
فرأي المعتزلة هنا ٌرجع لمذهبهم فً وجوب النظر فً معرفة هللا بالعمل ،وبعثة الرسول
من منبهات العمل للنظر.
ٕ -رأي أهل السنة:
األشاعرة :
ٌمول شارح الجوهرة" :فالمذهب الحك أن أهل الفترة ،وهم من كانوا بٌن أزمنة
الرسل ،أو فً زمن الرسول الذى لم ٌرسل إلٌهم -ناجون ،وإن بدلوا وؼٌروا وعبدوا
األصنام ،ودلٌل لوله تعالى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (ٕ).
ب -أما الماترٌدٌة :من لم ٌبلؽه الوحى وهو عالل ولم ٌعرؾ ربه هل ٌكون معذورا أم ال؟
ٌمول الماترٌدٌة" :عندنا ال ٌكون معذورا ،وٌجب علٌه أن ٌستدل بؤن للعالم صانعا كما

استدل أصحاب الكهؾ حٌث لالوا :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ (ٖ)وكإبراهٌم (علٌه
السبلم) حٌن استدل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ "(ٗ).
 -2رأى كولن :
ٌمول كولن" :عهد الفترة هو الفترة الزمنٌة بٌن كل نبٌٌن ،وهو ٌطلك فً األكثر على
الفترة الزمنٌة بعد عٌسى -علٌه السبلم -وحتى مبعث رسولنا (ملسو هيلع هللا ىلص) فً هذه الفترة تم نسٌان
األسس التً أتى بها السٌد المسٌح (علٌه السبلم) ،ولم ٌصل النور الذى جاء به إلى عهد
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فبمى الناس فً ظبلم دامس"(٘).

ٔ -أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (المتوفىٖ٘1 :هـ) الكشاؾ عن حمابك ؼوامض
التنزٌل ص ٕ.ٖٙ٘/
ٕ -الباجوري :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص  .ٙ1واآلٌة فً سورة اإلسراء آٌة.ٔ٘ :
ٖ -سورة الكهؾ اآلٌة.ٔٗ :
ٗ -سورة األنعام اآلٌة ٌ.21 :نظر :النسفً :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص ٘.ٔ1
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص  ،ٕٔ1ونحو عمٌدة صحٌحة ص ٔ.ٔ1
ٖ1

"أو هً الفترة التً لم ٌتصل منه النور الذى جاء به السٌد المسٌح (علٌه السبلم) مع النور
الذي جاء رسولنا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فحدث هنان فراغ مظلم"(ٔ).
ولد عرض (كولن) آراء ثبلثة فً هذه المسؤلة:
رأي األشاعرة الذي ٌمضً أن استحماق العذاب ال ٌكون إال بعد التبلٌػ وفك اآلٌة :ﭽ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (ٕ).
والماترٌدٌة فً أنهم ال ٌرون عذرا ألي شخص فً عدم معرفة وجود هللا بعد آالؾ
البراهٌن واألدلة التً ٌزخر بها الكون .
ج -ورأي ثالث وسط ٌوفك بٌنهما ٌمضى بنجاة من لم ٌعبد صنما ،ولم ٌلحد باهلل ،أما من
اتخذ الكفر مهنة له ومسلكا ،وأعلن الحرب ضد هللا فسٌلمى جزاء كفره(ٖ).
بعد عرض (كولن) لهذه اآلراء الثبلثة نجد أنه وافك وسار مع هذا المذهب الوسط،
واعتبره رأي اإلجماع ،فمال" :فهإالء إن كان منهم من لم ٌعبد صنما ،ولم ٌتخذ إلها
فاإلجماع منعمد على أنهم سٌنالون عفو هللا ومؽفرته حتى وإن لم ٌعرفوا هللا تعالى ولم
ٌتوصلوا لئلٌمان به"(ٗ) ،ولال أٌضا" :إنسان مثل هذه العهود -أي عهود الفترة -سٌؽفر
له ،ولكن بشرط أال ٌكفر باهلل وٌلحد به عن سابك لصد وشعور"(٘).
ونجد فً موضع آخر ٌصرح برأي لرٌب من األشاعرة فٌمول" :والذٌن ولعوا دون
إرادتهم فً فترة من فترات الظبلم نرى الرحمة اإللهٌة تنجدهم ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﭼإذن فاإلنذار أوال ،والتكلٌؾ ثانٌا ،ثم العذاب أو الرحمة "(.)ٙ
إذن فكولن متردد فً المسالة مرة مع األشاعرة فً عدم العذاب إال بعد بلوغ الدعوة ،
وأخرى مع الفرٌك الذي سماه وسطا الذي ٌمضً بنجاة الذٌن لم تلوث فطرتهم بعبادة إله
آخر ؼٌر هللا تعالى.
والحمٌمة أن رأي األشاعرة أرجح؛ ألن فٌه توسعة ورحمة بهذا الفرٌك ،ولنص اآلٌة
الناس ِإال َب ْعد أ َ ْن ٌ ُْر ِش َد ُهم
ٌإاخذ
َّللا َال
ِ
الماطعٌ ،مول ابن عاشورَ " :و َدلت ْاآل ٌَة َ
َ
علَى أَن َّ َ
سول ِمنَ هللا إِلَى
علَى ا ْنتِفَاء ُم َإاخَذة أ َ َح ٍد َما لَ ْم ت َ ْبلُ ْؽه َدع َْوة َر ُ
ً َد ِلٌل بٌَن َ
َرحْ َمة ِم ْنه لَ ُهمَ .و ِه َ
صا ِل
ضة ٌ َ
ً ُح َّجةٌ ِل ْؤلَش َع ِري نَا ِه َ
علَى ال َمات ُ ِرٌدِي َو ْال ُم ْعت َِزلَ ِة الَّذٌِنَ اتفَموا على ِإٌ َ
لوم ،فَ ِه َ
ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕٔ1
ٕ -سورة اإلسراء اآلٌة.ٔ٘:
ٌٖ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٖ٘ .
ٌٗ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص . ٕٔ1
٘ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٖ٘.
 -ٙأسبلة العصر المحٌرة ص ٖ٘ ،والرد على شبهات العصر ص ٕ٘ٔ.
ٗ1

َّللاِ ...فَ ُو ُجو ُد َّ ِ
ع ْذ َر ِل َم ْن
ان بِال َعمل فَ َبل ُ
ْال َع ْم ِل ِإلَى َم ْع ِرفَ ِة ُو ُجو ِد َّ
َّللا َوت َْو ِحٌدُه ِع ْن َد ُه ْم َو ِ
اجبَ ِ
ع َّ
طل َو َال ع ْذر لَه َب ْع َد ب ْعثة َرسولَ .وت َؤ ْ ِوٌل ْالم ْعت َِزلة أ َ ْن ٌ َُراد بِالرسو ِل ْال َعمل
أ َ ْشرن ِب َّ
اَّللِ َو َ
تَ َ
ع ْمل
ع ِن ا ْستِ ْع َمال اللُّؽَة َوإ ْؼ َماض عن َك ْونِه َم ْفعُول ِل ِف ْعل ن ْبعَث إِذ َال ٌُمَال بَعَث َ
ط ُّو ٌح َ
(ٔ)
بِ َم ْعنَى َج َع َل"
ثانٌا :مسؤلة نجاة والدى المصطفى (ملسو هيلع هللا ىلص ) :
رأي أهل السنة:
ٌمول شارح الجوهرة ":إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن
أبوٌه -ملسو هيلع هللا ىلص -ناجٌان؛ لكونهما من أهل الفترة ،بل جمٌع أبابه وأمهاته ناجون ومحكوم
بإٌمانهم لم ٌدخلهم كفر وال رجس وال عٌب وال شًء مما كان علٌه أهل الجاهلٌة بؤدلة
نملٌة؛ لموله تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ )ٕ(،ولوله" :لم أزل أتنمل من األصبلب
الطاهرات إلى األرحام الزاكٌات")ٖ(،وؼٌر ذلن من األحادٌث البالؽة مبلػ التواتر"(ٗ).

ٕ -رأي فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) نجاة والدي النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -فٌمول" :فوالد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ووالدته سٌناالن
المؽفرة إن شاء هللا لكونهما من أهل الفترة ،ومع أن هنان حدٌثا حول إحٌاء والدي
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وإٌمانهما به(٘)إال أن هذا الحدٌث ضعٌؾ رؼم لبول اإلمام السٌوطً بهذا
الحدٌث"(.)ٙ

ٔ -دمحم الطاهر بن عاشور :تفسٌر التحرٌر والتنوٌر «تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العمل الجدٌد من تفسٌر
الكتاب المجٌد» ج ٘ٔ ص ٕ٘.
ٕ -سورة الشعراء اآلٌة.ٕٔ1:
علَى سفاح ،لم ٌزل هللا
ٖ -حدٌث تنمل الرسول بٌن األصبلب الطاهرات َ:عن ابْن َعبَّاس َرفعه« :لم ٌلتك أبواي َ
َع َّز َو َج َّل ٌ -نملنً من األصبلب ال ّ
طٌ َبة ِإلَى ْاأل َ ْر َحام الطاهرة مصفى مهذبًاَ ،و َال ٌتشعب شعبتان ِإ َّال كنت فًِ
خٌرهما» .أخرجه ابن الملمن الشافعً :فً "البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الوالعة فً الشرح
الكبٌرجـ 2ص ٖ٘ ٙتحمٌك :مصطفى أبو الؽٌط  -وعبد هللا بن سلٌمان  -وٌاسر بن كمال الناشر :دار الهجرة
للنشر والتوزٌع  -الرٌاض-السعودٌة الطبعة :االولىٕٔٗ٘ ،هـٕٓٓٗ-م. .
ٗ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص . ٙ1
٘ -حدٌث :إحٌاء أبوي النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى آمنا به ،أورده السهٌلً عن عابشة ،وكذا الخطٌب فً السابك والبلحك،
ولال السهٌلً :إن فً إسناده مجاهٌل ،ولال ابن كثٌر :إنه حدٌث منكر جدا ،وإن كان ممكنا بالنظر إلى لدرة هللا
تعالى ،لكن الذي ثبت فً الصحٌح ٌعارضهٌ .نظر :الشٌخ شمس الدٌن أبو الخٌر السخاوي" :المماصد الحسنة
فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة على األلسنة" جـٔ ص ،ٙ2تحمٌك :دمحم عثمان الخشت ،الناشر :دار الكتاب
العربً – بٌروت الطبعة :األولى ٔٗٓ٘ ،هـ ٔ11٘ -م.
 -ٙأسبلة العصر المحٌرة ص  ،ٕٔ1ونحو عمٌدة صحٌحة ص ٔ.ٔ1
٘1

أما حدٌث أنس أن رجبل لال ٌ" :ا رسول هللا أٌن أبً ؟ لال :فً النار ،فلما لضى دعاه
فمال  :إن أبً وأبان فً النار"(ٔ) ،فٌرى (كولن)أن هذا كان لبل إحٌاء هللا تعالى والدٌه
وإٌمانهما له ،ثم إنه ال دلٌل على أن أحد والدٌه  -ملسو هيلع هللا ىلص -عبد األصنام ،فمد عاش فً ذلن
العهد موحدون كثر كانوا على دٌن إبراهٌم -علٌه السبلم -وهم من أهل الفترة ،فإن كان
أهل الفترة ناجٌن فكٌؾ ٌصح استثناء والدي الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص ) ،فهل ٌمكن أن نتصور أنه
سبحانه سٌضٌع والدي الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -وٌدخلهما النار وهما أصله وسبب وجوده كما ٌمول
كولن(ٕ).
ثالثا :الفترة فً العصر الحدٌث:
ماذا ٌكون وضع من ولد فً أحد البلدان األجنبٌة ؟ هل ٌعد من أهل الفترة؟.
اعتبر (كولن) من ولد فً أحد البلدان األجنبٌة من أهل الفترة كمن عاشوا فً الماضً
فمال" :من سمع بالمرآن وشاهد نبوة رسولنا ،ولم ٌحس بحاجة للبحث عن صحة هذه
النبوة ولم ٌبذل أي جهد فً هذا السبٌل ،مصٌره هو النار ولكن الذٌن لم تتٌسر لهم مثل
هذه الفرصة ونشؤوا فً الظبلم وبموا فً الظبلم طوال حٌاتهم فإننا نؤمل أن ٌستفٌدوا من
رحمة هللا الواسعة ،فبل ٌبلموا ،وال ٌإاخذوا بشًء"(ٖ).
وٌرى أن هذا الجٌل الذى نشؤ فً ضبلل الكفر والتٌارات الضالة كالدراوٌنٌة ونظرٌات
فروٌد(ٗ)ٌرى أن اخراجهم عن حكم أهل الفترة ٌخالؾ ممتضى الرحمة اإللهٌة الواسعة
الشامل(٘).
رابعا :مسئولٌتنا تجاه أهل الفترة فً العصر الحدٌث :
وهذا جانب أكد علٌه (كولن) وأفرد له الكثٌر ،وٌمكن تلخٌص رأٌه فً عدة نماط:
أوال  :إن المسلمٌن األوابل لاموا بواجب الدعوة خٌر لٌام إلى جمٌع أنحاء العالم  -وأناروا
الملوب بنور اإلسبلم -من مضٌك جبل طارق إلى بحٌرة (آرال) ،ومن األناضول إلى سد
ٔ -أخرجه مسلم ٌنظر :صحٌح مسلم ،باب بٌان أن من مات على الكفر فهو فً النار وال تناله شفاعة وال تنفعه
لرابة الممربٌن( ج ٔ ص ٔٔ1رلم.)ٕٖٓ :
ٌٕ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕ.ٔ1
ٖ -الرد على شبهات العصر ص .ٔ12
ٗ -نظرٌات فروٌد  :مدرسة فً التحلٌل النفسً أسسها الٌهودي سٌجموند فروٌد ،وهنان أسس ثبلثة ترتكز
علٌها هذه المدرسة ،وهً :الجنس والطفولة والكبت ،وهذه المدرسة تفسر السلون اإلنسانً تفسٌرا جنسٌا،
وتجعل الجنس هو الدافع وراء كل شًء ،كما أنها تعتبر المٌم والعمابد حواجز وعوابك تمؾ أمام اإلشباع
الجنسً مما ٌورث عمدا وأمراضا نفسٌة ،وعمل فروٌد على تطبٌك مبدأٌن هما :اللذة والوالع ،فاإلنسان ٌتجه
بطبٌعته نحو اللذة العاجلة المباشرة لكنه ٌواجه بحمابك الطبٌعة المحٌطة فٌتجنبها لما تسببه من ألم أكبر أو ٌإجل
تحمٌمهاٌ .نظر :الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة
المجلد الثانً ،ص ٕٖ.12ٖ -1
ٌ٘ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٘.ٔ1
1ٙ

الصٌن ،أما نحن فمد لصرنا فً هذا الواجب ،فإذا كانت هنان شعوب تعٌش فً ظبلم
الكفر والضبلل ،فبسبب فشلنا وكسلنا ،فإن وجه إلٌهم سإال ٌوم المٌامة فسٌوجه إلٌنا أٌضا
سإال(ٔ).
ثانٌا  :إن تمثٌلنا نحن ودورنا فً العالم ال ٌحمل على المبول بدٌننا ،نحن تابعٌن للؽرب فً
نبن مدنٌة أو حضارة تجبره على احترامنا ،ولد مثل (كولن) لذلن بموله" :لو
كل شًء لم ِ
جاءكم أحد بمبادئ ورسالة سامٌة جدا بل لو فتح السماء على مصراعٌها وأراكم الطرق
المإدٌة إلى الجنة فهل تدخلون فً دٌن هذا الشخص إن كان ٌعمل لدٌكم خادما ،وٌموم
بؤداء أحمر األعمال فً نظركم ؟ الشن أنكم لن تكونوا تابعٌن لخادمكم ولن تسٌروا خلؾ
من ترونه متسوال عندكم"(ٕ).
وكذا الؽرب لن ٌسٌر وراء أهل اإلسبلم طالما رآهم متسولٌن دابما على عتباته
ٌستوردون وال ٌنتجونٌ ،ملدون وال ٌبدعونٌ ،نبهرون بمادٌة الؽرب وفلسفته وال ٌعتزون
بدٌنهم ولٌمهم الذاتٌة.
تعمٌب:
من دراستنا لمعرفة هللا تعالى وطرٌك إثباتها عند (كولن) ٌتبٌن اآلتً:
أوال :جعل (كولن) للوجدان والفطرة أهمٌة كبٌرة فً الوصول إلى هللا وفً االستدالل
على وجود هللا ومعرفته ،ونبه الجمٌع إلى العناٌة بهذا الجانب.
ثانٌا :عندما تكلم على المٌثاق صاغ المسؤلة بشكل علمً ،وبؤمثلة توضٌحٌة لتصل إلى
أفهام المكلفٌن فً هذا العصر.
ثالثاٌ :ولى (كولن) النظر والتفكر فً الكون عناٌة كبٌرة؛ كونه ٌمود اإلنسان إلى معرفة
هللا (تعالى).
رابعا :لم ٌمطع برأي فً طرٌك إثبات المعرفة فمرة ٌكون مع األشاعرة بؤن أصل معرفة
هللا تكون من الوحً ،ومرات مع الماترٌدٌة فً أن معرفة هللا واجبة بالعمل.
خامسا :واضح من عرضه لكبلم المتكلمٌن فً المعرفة هضمه آلرابهم جمٌعا؛ ومن ثم
صاؼها بشكل أٌسر وأوضح لتناسب العصر .
سادسا :فً مسؤلة أهل الفترة كبلمه ؼٌر واضح ،فمرة ٌمترب من األشاعرة ،وأخرى
ٌولً وجهه شطر مولؾ وسط بٌن األشاعرة والماترٌدٌة .
سابعا :استخرج فرعا جدٌدا من هذه المسؤلة ،وهو هل ٌنطبك أهل الفترة فً العصر
الحدٌث على األجانب الذٌن نشؤوا وٌعٌشون فً البلدان األجنبٌة ،وهو أمر جدٌد ومهم إذا
أردنا أن ننشا علم كبلم جدٌدا ٌهتم بمستجدات العصر .
ٌٔ -نظر :كولن :الرد على شبهات العصر ص ٓٓ٘.ٕ٘ٓ -
ٕ -الرد على شبهات العصر ص ٕ٘ٓ.
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ثامنا :نظرا لتركٌزه دابما على األبعاد التربوٌة من وراء مسابل العمٌدة
فمد استفاض فً ذكر مسبولٌتنا عن نشر اإلسبلم فً العالم ،وإٌصال نوره إلى هإالء
.
أجدادنا
فعل
كما
البشر
تاسعا :أكد (كولن) على أن أهم سبٌل لمبول الؽرب وإلباله علٌنا ،وعلى دٌننا هو أن نتمدم
نحن حضارٌا ،ونصٌر ألوى فً مجاالت الحضارة المادٌة كما الروحٌة؛ ألن الموى ال
ٌعترؾ إال بالموى.
عاشراٌ :حاول (كولن) أن ٌربط المفهوم النظري للعمٌدة بؽاٌة عملٌة فمثبل :هنا ٌرى أن
معرفة هللا لكً تثمر فبلبد أن ٌتبعها عمل ٌمول ":إنكم إن أبمٌتم األدلة التً تسولونها حول
معرفة هللا تعالى مجرد معلومات نظرٌة ،ولم تدعموها بالعمل؛ فإن هذا لد ال ٌكفً لحماٌة
اإلٌمان واإلسبلم وأسسه الخاصة .أجل ،إن الرٌح لد تعصؾ بكل أنواع المعلومات
واألدلة النظرٌة وتنسفها نسفا ،ومن ثم فإنه ٌلزم تطبٌك المعلومات النظرٌة وتفعٌلها على
أساس لاعدة العمل"(ٔ).
إذن هذا كان رأي (فتح هللا كولن) فً معرفة هللا تعالى بمً أن نعرؾ أدلة وجود هللا عنده
وهذا ما سٌكون علٌه محور الحدٌث المادم -إن شاء هللا.-

المطلب الثانً :االستدالل على وجود هللا تعالى:
المسؤلة األولى :أدلة وجود هللا فً الفكر اإلسالمً:

ٔ -ممال تكامل الطبٌعة اإلنسانٌة واإلسبلم بتارٌخ ٕٓٔ٘/٘/2م مولع .herkul
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تعد مسؤلة االستدالل على وجود هللا هً المسؤلة الربٌسة التً كانت ومازالت محور فكر
جمٌع علماء المسلمٌن (الصوفٌة ،والمتكلمٌن ،والفبلسفة)؛ ولذلن ٌوجد أربعة اتجاهات
فً الفكر اإلسبلمً لبلستدالل على وجود هللا تعالى ،وهً ما بٌن نملٌة ،وعملٌة،
وصوفٌة ،وفطرٌة)ٔ(،وبٌانها على الوجه التالً:
أوال :االتجاه النملً :
وهً أدلة مستماة من المرآن الكرٌم ولد لال بها بعض المتكلمٌن مع اعتدادهم باألدلة
العملٌة كاإلمام (الرازي) الذي استدل من خبلل اإلتمان واإلحكام المشاهدٌن فً السماوات
واألرضٌن ،وتركٌب بدن اإلنسان وما فٌه من المنافع والبدابع على وجود مدبر حكٌم
عالم(ٕ) .
وكذا بعض الفبلسفة مثل( :ابن رشد)(ٖ)الذي انتمد األدلة العملٌة كاإلمكان واعتمد أدلة
المرآن الكرٌم كدلٌل العناٌة واالختراع .
وجمٌع المحدثٌن ذهبوا إلى هذه األدلة واعتمدوا علٌها مثل (النورسً) و(جمال الدٌن
الماسمً)(ٗ).
ٌٔ -نظر :أ.د /حسن الشافعً :اآلمدي وآراإه الكبلمٌة ص  ٔ1ٔ- ٔ2ٙدار السبلم للطباعة والنشر ،ط :األولى
ٔٗٔ1هـٔ111 -م.
ٌٕ -نظر :لئلمام فخر الدٌن الرازي :المباحث المشرلٌة فً علم اإللهٌات والطبٌعٌات ج ٕ ص ٔ٘ٗ ط:
األولى ،مطبعة مجلس دابرة المعارؾ -حٌدر آباد.
ٖ
الو ِل ٌْدِ.
 ا ْبنُ ُر ْش ٍد ال َح ِف ٌْدُ(ٕٓ٘٘1٘ -هـ ٔٔ11 -ٕٔٔٙ /م) دمحم بن أحمد بن دمحم المرطبً الفٌلسوؾ أَبُو َطؤ) َعلَى أ َ ِب ٌْ ِه ،وبرع فً الفمهَ ،وال ِ ّ
عرض (ال ُم َو َّ
طب ،والمنطك ،والرٌاضٌاتَ ،و َمال ِإلَى علُ ْوم الحك َماء ،فَكَان ْ
َت
َ
ضا َء
ًل َ
لَهُ فِ ٌْ َها ِ
اإل َما َمة ،وكان ٌفزع إلى فتٌاه فً الطبَ ،ك َما ٌفزع إلى فتٌاه فً الفمه ،مع وفور العربٌةَ ،و َو ِل َ
سٌرته .وله من التصانٌؾ( :ب َداٌَة ال ُمجْ ت َ ِهد) فًِ ال ِف ْمهَ ،و (ال ُكلٌَّات) فًِ ال ِ ّ
لُ ْر ُ
صر
طبَ ،و ( ُم ْخت َ َ
طبَة ،فَ ُح ِم َدت َ
ُ
َّ
َ
ْ
ّ
َ
َ
الحك َمة ِمنَ
ص ْول( ،ت َ َهافت الت َهافت) (منَاهج األدلة)َ ،و (فصل ال َمما ِل ،فٌِ َما بٌَْنَ
الشرٌعَة َو ِ
ال ُمسْتصفَى) فًِ األ ُ
ِ
صال) ( ،شرح المٌَاس) أل َ ِر ْس ُ
طوَ ،و َمات محبوسا ً ب َداره ِب َم َّراكش بسبب ألوال ردٌة رفعت عنه إلى الخلٌفة
االت َ
َ
ٌعموب ،سنة ٗ ٘1أو ٘٘1هـ ٌ .نظر :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لاٌْماز الذهبً
(المتوفى 2ٗ1 :هـ)  :سٌر أعبلم النببلء ج ٕٔ ص  .ٖ -ٖٓ2تارٌخ اإلسبلم ووفٌات المشاهٌر واألعبلم
عواد معروؾ ،الناشر :دار الؽرب اإلسبلمً الطبعة :األولى ٕٖٓٓ ،م.
ٕٔ ٖٔٓ1/المحمك :الدكتور بشار ّ
وٌنظر :عمر بن رضا كحالة(ٔٗٓ1هـ) :معجم المإلفٌن ص  ،ٖٖٔ /1الناشر :مكتبة المثنى  -بٌروت ،دار
إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
ٗ -جمال الدٌن الماسمً (ٖٖٖٕٔ -ٕٔ1هـٔ1ٔٗ -ٔ1ٙٙ -م) :دمحم جمال الدٌن أبو الفرج بن دمحم بن سعٌد بن
لاسم الحبلق المعروؾ بالماسمً .من سبللة الحسٌن السبط ،عالم مشارن فً أنواع العلوم ،إمام الشام فً عصره
علما بالدٌن وتضلعا من فنون األدب ،مولده ووفاته فً دمشك .ونشؤ وتعلم بها .حفظ المرآن ،ثم تعلم مبادئ
التوحٌد ،والنحو ،والصرؾ ،والمنطك ،والبٌان ،وأجازه كثٌر من علماء عصره ،ثم درس أمهات الكتب ،ولد
أظهر نبوؼا فابما أهله إللراء الطبلب مبادئ العلوم وله من العمر أربعة عشر عاما ،وتابع الحركة العلمٌة فً
جمٌع نواحٌها إلى جانب علوم الدٌن ،واللؽة ،واألدب ،والفلسفة ،والرٌاضٌات ،والفرق والدٌانات .من مإلفاته:
دالبل التوحٌد -موعظة المإمنٌن(اختصار إلحٌاء علوم الدٌن) -محاسن التؤوٌل فً تفسٌر المرآن الكرٌم(ٔ2
مجلدا) .ونشر بحوثا كثٌرة فً المجبلت والصحؾٌ .نظر :أبو سهل دمحم بن أحمد بن عبد الرحمن المؽراوي=:
=موسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج والتربٌة ج  1ص  ،ٔ1ٙالمكتبة اإلسبلمٌة للنشر -الماهرة-
مصر ،النببلء للكتاب -مراكش -المؽرب ،ط :األولىٌ ،نظر :أ د /محمود حمدي زلزوق :موسوعة أعبلم الفكر
اإلسبلمً (ٖ) سلسلة الموسوعات اإلسبلمٌة المتخصصة ص  ،ٕٕ1 -ٕٕٙوزارة األولاؾ المجلس األعلى
للشبون اإلسبلمٌة  -الماهرة ٕٗٔٓم.
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ثانٌا :االتجاه العملً:
وكان هذا االتجاه هو الذي سار فٌه المتكلمون والفبلسفة ،وكانت أدلتهم تدور حول إبطال
الدور والتسلسل وأبرزها دلٌبل الحدوث واإلمكان .
األول كان العمدة فً استدالل لدامى المتكلمٌن ،ثم لما هاجم الفبلسفة هذا الدلٌل استبدلوا
به دلٌل اإلمكان كالفبلسفةٌ ،مول الدكتور (حسن الشافعً) ":فنحن نستطٌع المول بؤن
المتكلمٌن بدأوا باالعتماد على فكرة الحدوث وحدها ،ثم مالوا إلى الجمع بٌنها وبٌن فكرة
اإلمكان ،ثم آثروا االعتماد على األخٌرة كما نجده عند الجوٌنً(ٔ)"(ٕ).
ٔ -دلٌل الحدوث :
وهو المشهور عند المتكلمٌن من المعتزلة ،واألشاعرة ،والماترٌدٌة(ٖ).
وٌموم هذا الدلٌل إما على حدوث الجواهر وتمرٌره أن العالم الجوهري(المتحٌز بالذات)
حادث ،وكل حادث فله محدث ،أو حدوث األعراض فً اآلفاق مثل :تؽٌر أحوال األفبلن،
والعناصر ،والحٌوان ،والنبات ،أو فً األنفس مثل :انمبلب النطفة علمة ،فمضؽة ،ثم
لحما ،ثم دما ،فبل بد لهذه األحوال من مإثر صانع حكٌم(ٗ).
ولد استدل المعتزلة بؤفعاله تعالى ،وهً الحوادث الموجودة من جواهر وأعراض على
معرفة هللا تعالى ،وإثبات ذاته تعالى ،وإثبات صفاته أٌضا.

ٔ -اإلمام العبلمة أبو المعالً عبد الملن بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن دمحم بن عبد هللا إمام الحرمٌن ابن الشٌخ أبً
دمحم ال ُج َوٌْنً ال َّ
شافعً النٌسابوري المتوفى بها سنة ثمان وسبعٌن وأربعمابة ،عن ستٌن سنة .كان أصولًٌا،
ّ
ّ
ّ
ً
وٌسر ،وج ّد واجتهد
ارا .ربٌس الشافعٌة بنٌسابور تفمه على والده وكان والده ٌُعجب به
ُّ
متكل ًما ،أدٌبًا ،محمما ،نظ ً
صل األصول
فً المذهب والخبلؾ واألصلٌن ،ولما توفً أبوه و ِسنّه دون العشرٌن أُلعد مكانه للتدرٌس ،ثم َح َّ
ٌدرس وٌُفتً،
على اإلمام أبً الماسم اإلسكاؾ ،خرج إلى بؽداد ولمً األكابر و َح ّج وجاور بمكة أربع سنٌنّ ،
ودرس بالنظامٌة فً بلده لرٌبًا من
فلمب بإمام ال َحرمٌن ،ثم عاد إلى نٌسابور بعد والٌة السلطان ألب أرسبلنّ ،
ثبلثٌن سنة ،وصنّؾ كتبًا ،منها" :نهاٌة المطلب" و"الشامل" و"البرهان" و"اإلرشاد" و"التحفة" و"الؽنٌة"
و"ؼٌاث األمم" و"تدارن العمول" و "الرسالة النظامٌة" و"األحكام اإلسبلمٌة"ٌ .نظر :أبو الفداء إسماعٌل بن
عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً (المتوفى22ٗ :هـ) :طبمات الشافعٌٌن ص ٔٗٙٙ ،/تحمٌك :د /أحمد
عمر هاشم ،د /دمحم زٌنهم دمحم عزب ،الناشر :مكتبة الثمافة الدٌنٌةٖٔٗٔ هـ  ٔ11ٖ -م .وٌنظر :مصطفى بن عبد
هللا المسطنطٌنً العثمانً المعروؾ بـ «كاتب جلبً» وبـ «حاجً خلٌفة» (المتوفى  ٔٓٙ2هـ) :سلم الوصول
إلى طبمات الفحول ج ٕ ص ٖ٘ٓ ،المحمك :محمود عبد المادر األرناإوط ،إشراؾ وتمدٌم :أكمل الدٌن إحسان
أوؼلً ،تدلٌك :صالح سعداوي صالح ،إعداد الفهارس :صبلح الدٌن أوٌؽور ،الناشر :مكتبة إرسٌكا ،إستانبول -
تركٌا ٕٓٔٓ م.
ٕ -أ .د /حسن الشافعً :اآلمدي وآراإه الكبلمٌة ص .ٔ12
ٌٖ -نظر :عبد الجبار بن أحمد  :المجموع فً المحٌط بالتكالٌؾ وهومن جمع الشٌخ اإلمام أبً دمحم الحسن بن
أحمد ابن عطٌة النجراتً ج ٔ ص 11،عنً بتصحٌحه ونشره :الب جٌن ٌوسؾ هو بن الٌسوعً ،المطبعة
الكاثولٌكٌة  -بٌروت .الؽزالً :االلتصاد فً االعتماد ص  ٔ1دار الكتب العلمٌة بٌروت -لبنان ،ط :األولى
ٖٓٗٔهـٔ11ٖ-م.وأبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص . ٔ2
ٌٗ -نظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٖ.
ٓ1

ٌمول الماضً عبد الجبار" :فإن أردت أن تستدل بما هو أولى فً االستدالل فهو أن تعلم
حدوث األجسام ،وتتوصل به إلى إثبات المحدث له"(ٔ).
ٕ -دلٌل اإلمكان :
ولد لسمه المتكلمون إلى إمكان الجواهر وتمرٌره العالم الجوهري ممكن؛ ألنه
مركب وكل ممكن فله علة مإثرة ،وإمكان األعراض" :أن األجسام متماثلة فاختصاص
كل من األجسام بما له من الصفات جابز فبلبد فً التخصٌص من مخصص له"(ٕ).
فمدبر العالم واجب الوجود وإال كان ممكنا فٌحتاج إلى مإثر وٌلزم إما الدور أو التسلسل،
وكبلهما باطل فتعٌن األول(ٖ).
(٘)

أما الفبلسفة فمد انتمدوا الحدوث ،وكان أبرزهم (الفارابً) (ٗ) و(ابن سٌنا)
دلٌل الممكن والواجب وهو المشهور عندهم فً االستدالل على وجود هللا .

واتجها إلى

ٌمول ابن سٌنا ":ال شن أن ههنا وجودا وكل وجود فإما واجب وإما ممكن فإن كان واجبا
فمد صح وجود الواجب ،وهو المطلوب وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن الممكن ٌنتهً
وجوده إلى واجب الوجود ...إنه ال ٌمكن أن ٌكون فً زمان واحد لكل ممكن الذات علل
(.)ٙ
ممكنة الذات ببل نهاٌة"

ٔ -الماضً/عبد الجبار بن أحمد :كتاب المجموع فً المحٌط بالتكالٌؾ وهومن جمع الشٌخ اإلمام أبً دمحم
الحسن بن أحمد ابن عطٌة النجراتً ج ٔ ص .11 ،ٕ1
ٕ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص٘.ٙ ،
ٌٖ -نظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص٘.ٙ ،
ٗ -الفارابً الفٌلسوؾ :أبو نصر دمحم بن دمحم بن طرخان بن أوزلػ الفارابً التركً الحكٌم المشهور ،صاحب
التصانٌؾ فً المنطك ،والموسٌمى ،وؼٌرهما من العلوم ،وهو أكبر فبلسفة المسلمٌن ،واستفاد ابن سٌنا من
كبلمه وكتبه ،وكان ٌعرؾ اللسان التركً وعدة لؽات  ،ولٌل :كان ٌعرؾ سبعٌن لسانا ،ثم اشتؽل بعلوم الحكمة،
ت
ع ْن نَحْ ٍو ِم ْن ثَ َمانٌِْنَ
وبرز فٌها .من كتبهَ :ممَالَة فًِ إِثْبَا ِ
ِ
سنَةَ ٖٖ1هـ َ
الكٌمٌَاء -السٌاسة المدنٌة  ،توفً بدمشك َ
ْؾ الد ُّْولَة بنُ َح ْم َدانٌ .نظر  :أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم بن أبً
سٌ ُ
صلَّى َعلَ ٌْ ِه الملنُ َ
َ
سنَةًَ ،و َ
بكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً (المتوفىٙ1ٔ :هـ) :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٘ ص ٖ٘ٔالمحمك:
إحسان عباس الناشر :دار صادر – بٌروت ،ط :األولى ٗٔ11م .وٌنظر :الذهبً :سٌر أعبلم النببلء ج ٘ٔ
ص .ٗٔ1
٘ -ابن سٌنا :الربٌس أبو علً الحسٌن بن عبد هللا بن سٌنا الحكٌم المشهور ،أحد فبلسفة المسلمٌن ولد ٖٓ2هـ
وتوفً بهمذان ٕٗ1هـ؛ كان أبوه من أهل بلخ ،وانتمل منها إلى بخارى ،وتنمل الربٌس بعد ذلن فً الببلد،
واشتؽل بالعلوم وحصل الفنون ،ولما بلػ عشر سنٌن من عمره كان لد أتمن علم المرآن العزٌز ،واألدب  ،وحفظ
أشٌاء من أصول الدٌن ،وحساب الهندسة ،والجبر والممابلة ،كان نادرة عصره فً علمه وذكابه وتصانٌفه،
وصنؾ كتاب " الشفاء " فً الحكمة ،و " النجاة " و " اإلشارات " و " المانون " وؼٌر ذلن مما ٌمارب مابة
مصنؾ ما بٌن مطول ومختصر ورسالة فً فنون شتى ،وله عدة رسابل منها :رسالة " سبلمان وأبسال
"ورسالة " الطٌر " وؼٌرها ،وانتفع الناس بكتبه .،وكانت حٌاته حافلة باألحداث التصاله بخدمة الحكام
والسبلطٌن وتملده الوزارةٌ .نظر :ابن خلكان :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٕ ص ٔ.ٔٙد /عبد الرحمن
بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٓٗ.
 -ٙابن سٌنا :النجاة ص ٖ٘ٔ.ٖٔٗ،
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وعلى الرؼم من اعتراض البعض على دلٌل اإلمكان فمد استمر حتى الٌوم فً مإلفات
علم الكبلم الحدٌثة ،واعتمده عدد من المحدثٌن كالشٌخ دمحم عبده ،والشٌخ (مصطفى
صبري)(ٔ) (ٕ).
ٌمول الشٌخ (دمحم عبده) ":فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها فإما أن
ٌكون عٌنها وهو محال الستلزامه تمدم الشًء على نفسه ،وإما أن ٌكون جزأها وهو
محال الستلزامه أن ٌكون الشًء سببا لنفسه ولما سبمه إن لم ٌكن األول ولنفسه فمط إن
فرض أول وبطبلنه ظاهر ،فوجب أن ٌكون السبب وراء جملة الممكنات الموجود الذي
لٌس بممكن هو الواجب إذ لٌس وراء الممكن إال المستحٌل ،والواجب والمستحٌل ال ٌوجد
فٌبمى الواجب ،فثبت أن للممكنات الموجودة موجدا واجب الوجود"(ٖ).
وٌمول الشٌخ مصطفى صبري" :أما أنه البد فً الموجودات من وجود موجود واجب
الوجود فنحن نحكم به مولنٌن من دون أن نراه ،مستدلٌن على وجوده من وجود
الموجودات الممكنة الوجود التً نراها ونشاهدها ،والتً ال ٌتسنى لها أن توجد لوال وجود
ذلن الموجود الواجب الوجود"(ٗ).
وفً موضع آخر ٌإكد أن العلة هً حدوث الممكن بموله" :فلننظر لماذا ٌحتاج المحتاج
إلى العلة ،فالممكن ٌشمل الموجود والمعدوم وهو ما دام معدوما ال ٌحتاج إلى العلة وإنما
حاجته إلٌها لٌكون موجودا ولٌدوم له الوجود مدة دوامه فمنشؤ الحاجة إذن اتصاؾ الممكن
بالوجود ابتداء وبماء...فالمحوج هو حدوث الممكن ال إمكانه"(٘).
ثالثا :االتجاه الصوفً:

ٔ -مصطفى صبري ٖٔ2ٖ - ٕٔ1ٙ( :هـ =  ٔ1٘ٗ - ٔ1ٙ1م) من علماء الحنفٌة .فمٌه باحث .تركً األصل
والمولد والمنشؤ .ولد فً (تولات) ،وتعلم بمٌصرٌة (فً األناضول) ،وعٌن مدرسا فً جامع دمحم الفاتح،
باستانبول ،وهو فً الثانٌة والعشرٌن من عمره .ثم تولى مشٌخة اإلسبلم فً الدولة العثمانٌة .ولاوم الحركة
(الكمالٌة) بعد الحرب العالمٌة األولى .وهاجر إلى مصر ،بؤسرته (سنة ٕٕ )ٔ1فؤلؾ كتبا بالعربٌة ،منها:
(مولؾ العمل والعلم والعالم من رب العالمٌن وعباده المرسلٌن)،و (مولؾ البشر تحت سلطان المدر ) ،و
(النكٌر على منكري النعمة فً الدٌن والخبلفة واألمة) ،و (مسؤلة ترجمة المرآن) ،و (المول الفصل بٌن الذٌن
ٌإمنون بالؽٌب والذٌن ال ٌإمنون) ،وله مإلفات بالتركٌة طبع بعضها .ووفاته بالماهرةٌ .نظر :الزركلً :
األعبلم ج  2ص ٌ .ٕٖٙنظر :عمر بن رضا بن دمحم راؼب بن عبد الؽنً كحالة الدمشمً (المتوفىٔٗٓ1 :هـ)
معجم المإلفٌن ص ٕٔ.ٕ٘1/
ٌٕ -نظر :دكتور أحمد دمحم سالم :تجدٌد علم الكبلم لراءة فً فكر بدٌع الزمام سعٌد النورسً ص ٕٕٗ.
ٖ -اإلمام دمحم عبده :رسالة التوحٌد صٖٔ ،تحمٌك :د /دمحم عمارة ،دار الشروق ،ط :األولى ٗٔٗٔهـٔ11ٗ -م.
ٗ -الشٌخ مصطفى صبري :مولؾ العمل والعلم والعالم من رب العالمٌن وعباده المرسلٌن ج ٕ ص ٗ ،دار
إحٌاء التراث العربً -بٌروت -لبنان ،ط :الثانٌة ٔٓٗٔهـ ٔ11ٔ -م.
٘ -مصطفى صبري :مولؾ العمل والعلم والعالم من رب العالمٌن وعباده المرسلٌن ج ٖ ص .ٖٕ2
ٕ1

وٌرى أصحابه أن هللا تعالى ال ٌحتاج إلى دلٌل ،بل هو دلٌل على كل شًء ،فمد
"أجمعوا على أن الدلٌل على هللا هو هللا وحده ،وسبٌل العمل عندهم سبٌل العالل فً حاجته
ٌ
محدث ،والمحدث ال ٌدل إال على مثله"(ٔ).
إلى الدلٌل؛ ألنه
رابعا :االتجاه الفطري:
إن الفطرة ألوى دلٌل على وجود هللا ،والوجدان ألصر سبٌل إلٌه تعالى ،وهذا الدلٌل لال
به لدٌما وحدٌثا عدد من المتكلمٌن ،والفبلسفة مثل( :الؽزالً)(ٕ) ،و(دمحم عبده)(ٖ)،
و(الماسمً) ،و(النورسً).
وكان كذلن عمدة استدالل السلؾ على وجود هللا تعالىٌ ،مول (ابن تٌمٌة)(ٗ) فً رده على
المخالفٌن له من المتكلمٌن" :هذا التنالض فً إثبات هذا الموجود الذي لٌس بخارج العالم،
وال هو العالم الذي ترده فطرهم وشهودهم وعمولهم ؼٌر ما فً الفطرة من اإللرار بصانع
فوق العالم فإن هذا إلرار الفطرة بالحك المعروؾ وذان إلرار الفطرة بالباطل المنكر"(٘).
المنكر"(٘).
ورؼم انتماده طرٌك المتكلمٌن ،فإنه لد استخدم الدلٌل العملً فً نفس المضٌة أٌضا ،فٌمول
ابن تٌمٌة" :لد علم بضرورة الفعل أنه البد من موجود لدٌم ؼنً عما سواه؛ إذ نحن
نشاهد حدوث المحدثات كالحٌوان ،والمعدن ،والنبات ،والحادث ممكن لٌس بواجب وال
ٔ -أبو بكر دمحم الكبلباذي  :التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ ص  ،21تحمٌك :محمود أحمد النواوي ،ط :الثانٌة
ٓٓٗٔهـ ٔ11ٓ -م مكتبة الكلٌات األزهرٌة .
ٌٕ -نظر :اإلمام أبو حامد الؽزالً :إحٌاء علوم الدٌن ج ٔ ص  ،ٔ٘ٙتحمٌك :الشحات الطحان -عبد هللا
المنشاوي ،مكتبة اإلٌمان -المنصورة ،ط :األولى ٔٗٔ2هـ ٔ11ٙ -م.
ٌٖ -نظر :اإلمام دمحم عبده :تفسٌر لوله "فذكر إنما أنت مذكر "من سورة الؽاشٌة تفسٌر سورة الفاتحة وجزء عم
ص ٘ 2تمدٌم :د /مصطفى لبٌب عبد الؽنً ،سلسلة الذخابر ٕ ،ٔٙالهٌبة العامة لمصور الثمافة -الماهرة
ٕٓٓ2م.
ٗ -ابن تٌَ ِْمٌَّة (ٔٙٙولٌل  2ٕ1 - ٙٙٙهــ ولٌل  ٖٕٔ1 - ٕٖٔٙ = 2ٕ2م) :أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد
ً الحنبلً ،أبو العباس ،تمً الدٌن ابن تٌمٌة:
السبلم ابن عبد هللا بن أبً الماسم الخضر النمٌري الحرانً الدمشم ّ
الفمٌه ،اإلمام ،الزاهد ،شٌخ اإلسبلم .ولد فً حران وتحول به أبوه إلى دمشك فنبػ واشتهـر .وطلب إلى مصر
من أجل فتوى أفتى بهـا ،فمصدهـا ،فتعصب علٌه جماعة من أهـلهـا فسجن مدة ،ونمل إلى اإلسكندرٌة .ثم أطلك
فسافر إلى دمشك سنة ٕٔ 2هــ واعتمل بهـا سنة ٕٓ 2وأطلك ،ثم أعٌد ،ومات معتمبل بملعة دمشك .،كان كثٌر
البحث فً فنون الحكمة ،داعٌة إصبلح فً الدٌن ،وكان واسع المعرفة بالتفسٌر والحدٌث والفمه واألصول
ودرس وهـو دون العشرٌن .أما تصانٌفه فكثٌرة منهـا( :السٌاسة
والعربٌة وؼٌر ذلن موصوفا باالجتهاد ،أفتى ّ
الشرعٌة) ،و (الفتاوى) ،و (اإلٌمان) ،و (منهـاج السنة) ،و(الواسطة بٌن الحك والخلك) ،و(رفع المبلم عن
األبمة األعبلم) ،و (شرح العمٌدة األصفهـانٌة) ،و(مجموعة الرسابل والمسابل)ٌ .نظر :زٌن الدٌن عبد الرحمن
سبلمً ،البؽدادي ،ثم الدمشمً ،الحنبلً (المتوفى21٘ :هـ) :ذٌل طبمات الحنابلة
بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ال َ
ص ٗٗ21/المحمك :د عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ،الناشر :مكتبة العبٌكان  -الرٌاض ،الطبعة :األولى،
ٕ٘ٗٔ هـ  ٕٓٓ٘ -مٌ ،نظر :دمحم بن أحمد بن علً ،تمً الدٌن ،أبو الطٌب المكً الحسنً الفاسً(المتوفى:
ٕٖ1هـ) :ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد ص ٖٕٔٙ/المحمك :كمال ٌوسؾ الحوت ،الناشر :دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة:األولى ٔٗٔٓ،هـٔ11ٓ/م ،وٌنظر :الزركلً :األعبلم ج ٔ ص ٗٗٔ.
٘ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  :نمض المنطك ص ٔ٘ ،حمك األصل وصححه :الشٌخ دمحم عبد الرازق حمزة
والشٌخ سلٌمان بن عبد الرحمن الصنٌع ،صححه :دمحم حامد الفمً ،مكتبة السنة الدمحمٌة.
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ممتنع ،ولد علم باالضطرار أن المحدث البد له من محدث ،والممكن البد له من
موجد"(ٔ).
وأٌضا استدل (ابن لٌم الجوزٌة)(ٕ) بدلٌل الفطرة ،فٌمول بعد استدالله بموله:
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ (ٖ) ولوله:
"كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه"(ٗ) ٌمول " :فالملوب
مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتؤلٌهه ،فصرؾ ذلن التؤلٌه والمحبة إلى ؼٌره تؽٌٌر
للفطرة ،ولما تؽٌرت فطر الناس بعث هللا الرسل بصبلحها ،وردها إلى حالتها التً خلمت
علٌها ،فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ،ومن لم ٌستجب لهم استمر على تؽٌٌر
الفطرة وفسادها"(٘) .

المسؤلة الثانٌة :أدلة وجود هللا عند كولن:
أكد (كولن) أدلة المتكلمٌن العملٌة بؤن األسباب ال ٌمكن أن تتسلسل إلى ما النهاٌة،
وسعٌهم إلثبات وجود مسبب األسباب(.)ٙ
فٌرى (كولن) إن المول بؤن هذا نتج عن هذا ،وهذا عن ذان مثل هذا التسلسل ال ٌحل
المشكلة؛ ألن من الخطؤ الظن باستمرار هذه السلسلة إلى البلنهاٌة ،مثل سفسطة البٌضة
ٔ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :الرسالة التدمرٌة فً التوحٌد واألسماء والصفات والمضاء والمدر ص ٘ مكتبة
التراث اإلسبلمً -الماهرة. .
ٕ -ابن لٌم الجوزٌة :شمس الدٌن دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد الزرعً الفمٌه الحنبلً األصولً المحدث
الواعظ الخطٌب ،المفسر النحوي ،العارؾ ،ولد بدمشك ٔٙ1هـ ،وتفمه فًِ المذهب ،وبرع وأفتى ،والزم
اإلسبلمَ .و َكانَ عارفا بالتفسٌر ،وبؤصول الدٌن ،وال َحدٌِث ومعانٌه
الشٌخ تمً الدٌن وأخذ َع ْنهُ .وتفنن فًِ علوم ِ
وفمهه ،وبالفمه وأصوله ،وبالعربٌة ،وكان شجاعا واسع المعرفة عالما بالخبلؾ و مذاهب السلؾ كان ٌمٌل أول
أمره إلى التصوؾ ثم اشتؽل بالمرآن والحدٌث وعلومهما لمى فً سبٌل حرٌة الرأي والجهر بالحك ما اللى
شٌخه ابن تٌمٌة اعتمل معه فً الملعة وكذلن بعد وفاة ابن تٌمٌة ،توفً بدمشك ٔ٘2هـ ،من مإلفاته :حادي
األرواح إلى ببلد األفراح -زاد المعاد فً خٌر هدي العباد -إعبلم المولعٌن عن رب العالمٌنٌ .نظر :زٌن الدٌن
سبلمً ،البؽدادي ،ثم الدمشمً ،الحنبلً :ذٌل طبمات الحنابلة ج ٘
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،ال َ
ص ٌٔ ،ٔ2نظر :أ د /علً جمعة دمحم  :موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ص ٘ٗ.1ٗٙ -1
ٖ -سورة الروم اآلٌة.ٖٓ :
ٗ -أخرجه البخاري ومسلمٌ .نظر :صحٌح البخاري ،باب (من انتظر حتى تدفن) ،كتاب الجمعة ج ٕ ص
رلم(٘ ،)ٖٔ1صحٌح مسلم باب (معنى كل مولود ٌولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار) ،كتاب المدر ج ٗ
ص  ٕٓٗ2رلم(.)ٕٙ٘1
٘ -اإلمام ابن لٌم الجوزٌة :إؼاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان ص ٔ ،ٗٙتحمٌك وتعلٌك :مجدي فتحً السٌد،
دار الحدٌث -الماهرة ٕ٘ٗٔهـ ٕٓٓٗ -م.
ٌ -ٙنظر :فتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص  ٔ2ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة.
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من الدجاجة والدجاجة من البٌضة ،فستظل معلمة حتى نسندها فً النهاٌة إلى الموجود
األزلً ذي المدرة البلنهابٌة.
وهو بموله هذا لد تابع سابر المتكلمٌن فً إبطال الدور والتسلسل ولكنه:
أوال :توسع فً ذلن بالشرح بؤمثلة والعٌة ٌتسنى للجمٌع فهمها مثل لوله :إن اخضرار
وجه األرض بالنباتات مرتبط بوجود الهواء والماء والشمس ،وأن وجود الهواء والماء
والشمس مرتبط بوجود بعض األجزاء المادٌة مثل :األوكسجٌن والهٌدروجٌن والكربون
والنتروجٌن ،ووجود هذه األجزاء المادٌة مرتبط بوجود جزبٌات أصؽر ،وهذه الجزبٌات
الصؽٌرة مرتبط بجزبٌات أصؽر ،و الظن باستمرار هذا التسلسل إلى البلنهاٌة ،واحتمال
(ٔ).
ظهور األشٌاء عن هذا الطرٌك مؽالطة وانخداع كما ٌرى كولن
ث انٌا :لو فرضنا المستحٌل ولبلنا بتؤثٌر األسباب؛ فإن المانون الفٌزٌابً الماضً ب"تناسب
العلة" ٌوجب وجود تناسب معمول بٌن السبب والنتٌجة؛ لذا ٌجب التفتٌش عن أسباب
معمولة ،وذات لوة ولدرة كافٌة تكون وراء ظواهر عدٌدة بدءا من تحول الكرة األرضٌة
إلى بٌبة ،ووسط صالح لظهور الحٌاة واستمرارها ،وانتهاء إلى وجود هذا اإلنسان المفكر
العالل ،وال ٌمكن عزو هذه األشٌاء وإرجاعها إلى األسباب العمٌاء والصماء ،أو إلى
المصادفات العشوابٌة.
ثالثا :إن األزل لٌس نهاٌة الزمان الماضً ،إنه ال زمان ،فلو بلؽت األزمان (كاترٌلٌون x
كاترٌلٌون)(ٕ) سنة لما بلػ عشر معشار األزل .بٌنما ٌعرؾ الجمٌع تمرٌبا اآلن بؤن المادة
التً هً أساس تسلسل األسباب لها بداٌة معٌنة ،فحركات االلكترونٌات ،وأسرار فٌزٌاء
نواة الذرة ،والعملٌات الؽامضة التً تجري فً الشمس ،وتإدي إلى إطبلق اإلشعاعات،
والمانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة (الثرمودٌنامٌن) (ٖ) ،وهو المانون الشامل للكون ٌشٌر
إلى أن لكل شًء نهاٌة وكل شًء له نهاٌة البد أن تكون له بداٌة؛ لذا فإن أي شًء
أسبؽت علٌه نعمة الوجود ٌشٌر إلى الخالك وٌدل علٌه.
إذن فالمادة - ،وكل شًء نبع منها -سابرة إلى الفناء ،والتؽٌر ،والتجزإ ،والخالك هو
األول واآلخر كما ٌمول كولن.
ٌٔ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٔ1
ٕ -هل ٌمصد الترٌلٌون وهو ملٌون ملٌار( ٔ1صفرا) ،أو ٌمصد رلما أكبر منه ،وألربه للفظ المستخدم
(الكرٌلٌون) وهو ٕٗ صفرا .معجم اللؽة العربٌة المعاصرة مادة ( ت ر ل ي و ن) ص ٔ ٕٔ1رلم ٕٖ.1
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ٖ -المانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة لنٌوتن ٌشٌر إلى أن نظام هذا الكون ٌتجه نحو االنحبلل وأنه ٌمترب من
مرحلة تتساوى فٌها درجة حرارة سابر مكوناته فعند حدوث تؽٌرات حرارٌة تنتمل الطالة من األجسام الحارة
إلى الباردة ال العكس ،فالكون ٌتجه إلى أن تتساوى فٌه حرارة األجسام وٌنضب معٌن الطالة ،إذن فهو لٌس
أزلٌا وإال لنفدت طالته منذ زمن بعٌد ومن ثم فهذا ٌشٌر إلى أن للكون بداٌة وأنه وضع تبعا لتصمٌم ونظام.
ٌنظر :نخبه من العلماء األمرٌكٌٌن بمناسبة السنة الدولٌة لطبٌعٌات األرض :هللا ٌتجلى فً عصر العلم ص ٓ1
أشرؾ على تحرٌره :جون كلوفرمونسٌما ،ترجمة :د /الدمرداش عبد المجٌد سرحان ،راجعه وعلك علٌه د /دمحم
جمال الفندي ،دار الملم ،بٌروت -لبنان .وٌنظر :د :أحمد السٌد رمضان :اإلسبلم وفلسفة العلم ص ٓ ، ٘1الدار
اإلسبلمٌة للطباعة والنشر ،ط :األولى.
٘1

إذن أكد (كولن) أدلة المتكلمٌن وأدلى بدلوه فً إبطال التسلسل بصورة أكثر
بساطة متمشٌة مع روح العلم والعصر الحدٌث ،بل ونص على حدوث العالم فً ثناٌا
كبلمه واعترؾ كذلن بدلٌل اإلمكان ،ولم ٌنكره رؼم أنه رأى ؼٌره أولى داللة على وجود
هللا ،فٌمول" :والحمٌمة أن علماء الكبلم عندما حكموا عن طرٌك مفهوم "الدور والتسلسل"
بنفً األسباب وإسنادها إلى مسبب األسباب  -أي إلى هللا تعالى -ذكروا أن كل شًء
"ممكن الوجود" وأن كل األسباب والعلل تستند إلى "واجب الوجود" ففتحوا بذلن منافذ
إلى التوحٌد ؼٌر أنه من الممكن الوصول إلى هذه النتٌجة عن طرٌك أسلم ،أجل ،ففً كل
أثر من آثار الخالك (هلالج لج) نرى آٌاته؛ لذا فلٌس هنان دلٌل واحد بل آالؾ األدلة على
وجوده"(ٔ).
ولذا ٌعول كثٌرا على النظر فً الكون ،فكل ما فٌه من عوالم دلٌ ٌل على وجود هللا
"فالوجود كله من بدبه إلى منتهاه لٌس إال آٌات داالت على الحك تعالى وإشارات إلٌه
وتعبٌر عنه "(ٕ).
وسؤعرض أدلته وما انتهى إلٌه  -وهً كلها تدخل تحت داللة األثر على المإثر -رؼم
عدم ذكره لهذه األدلة واآلثار صراحة ،فإنه ٌمكن استخبلصها من ثناٌا كتاباته ،وهً
كالتالً:
 -1دلٌل رجوع المتبدل إلى غٌر المتبدل:
هذا هو دلٌل الحدوث عند المتكلمٌن ولكن بلؽة (كولن) العصرٌة حٌث ألام دلٌله
على التؽٌر والتبدل والتحول المشاهد فً الكون باستمرار ،وكل هذا من أمارات الحدوث
الذي البد أن ٌنتهً إلى بارئ منزه عن التبدل والتؽٌر ،فٌمول " :الكون متؽٌر وعرضة
للتبدل باستمرار؛ لذا نمول عن الكون إنه حادث أي إنه خلك فٌما بعد ،وأنه سابر نحو
االضمحبلل ،وهو ٌتحرن بشكل دابم وٌتحلل ونمول إن منظم وبارئ هذا الكون المتحول
مبرأ من التبدل والتؽٌر ،أي ٌمكن اطبلق اسم مبدأ رجوع المتبدل إلى ؼٌر المتبدل أي إن
كل شًء متؽٌر ومتبدل ٌدل وٌشٌر إلى الذات المدس المبرأ من التبدل والتؽٌر والتحول،
وهو هللا سبحانه وتعالى الواجب الوجود وهو منزه عن جمٌع العوارض الكونٌة
والبشرٌة"(ٖ).
فهو لم ٌسم دلٌله بالحدوث ،ولكنه ٌعترؾ ،وٌدلل على حدوث العالم كما رأٌنا طبما لمبدأ
التؽٌر والتبدل ،ولد اعتمد هذه الفكرة من لبل اإلمام (األشعري) فً اللمع(ٗ) ،واإلمام (أبو
منصور الماترٌدي)(ٔ) ،وهنان من المحدثٌن من سمى دلٌله بهذا االسم مثل الماسمً
ٔ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) صٕٓ.ٕٕ-
ٕ -كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان :ترجمة أورخان دمحم علً دار النٌل ط الرابعة ٖٓٗٔهـٕٓٓ1 -م.
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕٔ2
ٗ -فمد دلل اإلمام األشعري أن اإلنسان ال ٌتحول من حال إلى أخرى بدون نالل وال مدبر ولال" :إن المطن ال
ٌجوز أن ٌتحول ؼزال مفتوال ثم ثوبا منسوجا بؽٌر ناسج وال صانع وال مدبر" .اللمع ص  .ٔ1صححه ولدم له
وعلك علٌه :د /حموده ؼرابه مطبعة مصر ٘٘ٔ1م.
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(ٕ).

 -2خلك اإلنسان :
تحدث (كولن) عن اإلنسان كؤحد األدلة على وجود هللا ،فمال" :األدلة على أن اإلنسان
مخلوق من لبل هللا تعالى من الكثرة والموة بحٌث ال ٌمكن ردها ،كما أن هذا ٌعد أٌضا
دلٌبل باهرا وظاهرا على وجود هللا ...كما أن الماهٌة الذاتٌة(ٖ) لئلنسان وعالمه الداخلً
وللبه وسره ولطابفه األخرى التً لم تكتشؾ بعد تشٌر كلها إلى هللا تعالى "(ٗ).
كما رفض (كولن) نظرٌة (دارون)(٘) وأتباعه من التطورٌٌن فً تطور األنواع وأكد أن
اإلنسان خلك خلما مستمبل من لبل هللا ،فمال" :لٌس اإلنسان نتٌجة تطور ما ،بل خلك كنوع
خاص وبشكل مستمل ،ولم ٌظهر نتٌجة ترلٌه وتطوره من نوع إلى آخر ،ولم ٌكتسب
صفاته نتٌجة سلسلة من عملٌات التطور ،وال نتٌجة االنتخاب الطبٌعً ،بل خلك كنوع
إنسانً من لبل هللا تعالى ،وخلمه معجزة مثل خلك عٌسى  -علٌه السبلم -ولٌس من
الممكن إٌضاح هذه المعجزة من زاوٌة األسباب"(.)ٙ
وهذا الدلٌل ٌمكن ضمه مع الحدوث؛ ألنه فرع من حدوث العالم ،فمد استدل األشعري
سابما على حدوث العالم من خبلل حدوث اإلنسان)2(،فمال فً جوابه عن سإال :ما الدلٌل
على أن للخلك صانعا؟ " :الدلٌل على ذلن أن اإلنسان الذي هو ؼاٌة الكمال والتمام كان
ٌٔ -مول اإلمام أبو منصورالماترٌدي" :لو جاز أن ٌكون العالم ٌبدأ من لبل نفسه بمرة لجاز أن ٌذهب كله بمرة
فإذا لم ٌكن بل كان على اختبلؾ حتى لم ٌكن تختلؾ علٌه األحوال إال باألؼٌار نحو :حً ،ومٌت ،ومتفرق
ٌجتمع ،وصؽٌر ٌكبر ،وخبٌث ٌطٌب أبداٌ ،تؽٌر بؤؼٌار تحدث فعلى ذلن جملته ال ٌحتمل أن ٌكون ال بؽٌره،
=ولو جاز ذا لجاز أن تتؽٌر ألوان الثوب بنفسه ال بؤصباغ أو السفٌنة تصٌر على ما هً علٌها بذاتها ،والبد من
ع لٌم ٌنشبها لدٌر به ٌكون فكذلن ما نحن فٌه" .اإلمام أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص .ٔ1-ٔ1
ٌٕ -نظر :الماسمً :دالبل التوحٌد ص .ٗ1
ٖ -الماهٌة :تطلك ؼالبا على األمر المتَعَمل من اإلنسان وهو الحٌوان الناطك مع لطع النظر عن الوجود
الخارجً .واألمر المتعمل من حٌث إنه ممول فً جواب ما هو ٌسمى ماهٌة ،ومن حٌث ثبوته فً الخارج ٌسمى
حمٌمة ،ومن حٌث امتٌازه عن األؼٌار هوٌة ،ومن حٌث حمل اللوازم ذاتا ،ومن حٌث ٌستنبط من اللفظ مدلوال
ومن حٌث أنه محل الحوادث جوهرا .د /سمٌح دؼٌم :موسوعة مصطلحات علم الكبلم اإلسبلمً ج ٕ ص
ٖٔٔٙمكتبة لبنان ناشرون ط :األولى ٔ111م.
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٕٔ.
٘( -تشارلس روبرت دارون) :عالم حٌوان انجلٌزي اشتهر خصوصا بمذهب التطور .ولد بانجلترا عام ٔ1ٓ1م
وتوفً ٕٔ11م .بدأ دراسة الطب فً (جامعة أدنبره) باسكتلندا لمدة عامٌن ،ثم انصرؾ عنه إلى الدراسات
البلهوتٌة ،ولكنه لم ٌتمها بٌد أنه ظل ٌواصل دراسة العلوم الطبٌعٌة(الحٌوان والنبات)والجٌولوجٌا  .شارن
برحلة استكشافٌة فً ربوع أمرٌكا جمع فٌها عدة مبلحظات ونباتات وبعض الحفرٌات مكنته من إخراج نظرٌة
التطور ولانون البماء لؤلصلح .من مإلفاته :أصل األنواع عن طرٌك االنتخاب الطبٌعً -تؽٌر الحٌوان والنبات
تحت تؤثٌر االستبناس ٌ.نظر د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٖ ٗ2المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ط األولى ٗٔ11م.د /مرفت عبد الناصر :موسوعة تارٌخ األفكار ج ٖ ص ٖٗ.
 -ٙأسبلة العصر المحٌرة ص ٕٓٔ.
ٌ -2نظر :رسالة إلى أهل الثؽر ص ٖٗٗٔٔٗ،تحمٌك ودراسة :عبد هللا شاكر دمحم الجنٌدي ،مكتبة العلوم
والحكم -المدٌنة المنورة ،ط :الثانٌة ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.وٌنظر اللمع ص  ٔ1ص. ٔ1
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نطفة ،ثم علمة ،ثم لحما ودما وعظما ،ولد علمنا بؤنه لم ٌنمل نفسه من حال إلى حال؛ ألنا
نراه فً حال لوته وتمام عمله ال ٌمدر أن ٌحدث لنفسه سمعا وال بصرا ،وال أن ٌخلك
لنفسه جارحة ٌدل ذلن على أنه فً حال ضعفه ونمصانه عن فعل ذلن أعجز...فدل ما
وصفنا على أنه لٌس هو الذي ٌنمل نفسه فً هذه األحوال ،وأن له نالبل نمله من حال إلى
حال ،ودبره على ما هو علٌه"(ٔ).
(ٕ).

وهذا الدلٌل ذكره (الماسمً) أٌضا فً دالبل التوحٌد وسماه (آٌة اإلنسان)

ولد استدل (بٌجوفٌتش)(ٖ) على أن خلك اإلنسان حرا دلٌ ٌل على وجود هللا ،فٌرى أن لضٌة
لضٌة الخلك هً فً الحمٌمة لضٌة الحرٌة اإلنسانٌة ،فإذا لبلنا بإنسان ال حرٌة له فلن
تكون األلوهٌة ضرورٌة لتفسٌر الكون وفهمه؛ ومن ثم "فاهلل وحده هو المادر على أن
ٌخلك مخلولا حرا ،فالحرٌة ال ٌمكن أن توجد إال بفعل الخلك"(ٗ).

 -3االستدالل بالعلوم:
طبما لنظرته إلى الكون كالدلٌل األسلم والماطع على وجود هللا كانت العلوم
الطبٌعٌة دلٌبل واضحا على وجوده تعالى ٌمول (كولن)" :فمنذ بدأت العلوم بمحاولة
الكشؾ عن أسرار الكون كان كل علم ٌشٌر بلسانه الخاص إلى وجوده تعالى ،وٌعلن عنه
بؤجلى صٌؽة"(٘).
فعندما نمول إن هللا تعالى موجود نمول إن علم الفٌزٌاء ٌشٌر كموضوع علمً
بحت إلى وجوده ،وكذا لوانٌن الكٌمٌاء ،وؼٌرها ،وأحٌانا نؤخذ هذه العلوم جمٌعها
ٔ -اإلمام أبو الحسن األشعري :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص  ٔ1 ،ٔ2صححه ولدم له وعلك علٌه
د /حمودة ؼرابه مطبعة مصر ٘٘ٔ1م .
ٌٕ -نظر :جمال الدٌن الماسمً :دالبل التوحٌد ص ٕ٘ .
ٖ -بٌجوفٌتش(علً عزت ) :ربٌس جمهورٌة البوسنة والهرسن كان سٌاسٌا مناضبل مفكر عمٌما ولد ٕ٘ٔ1م
من أسرة بوسنوٌة عرٌمة فً اإلسبلم ،تعلم فً مدٌنة سراٌٌفو ،وتخرج فً جامعتها فً المانون واآلداب والعلوم
عمل مستشارا لانونٌا خبلل ٕ٘ سنة ،اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة فً سنة ٔ1ٗ1م ،حكم علٌه بالسجن ٘
سنوات بتهمة أن له عبللة بمنظمة الشبان المسلمٌن المحظورة ،صدرت له مإلفات أهمها :اإلعبلن اإلسبلمً،
وكان الكتاب ذرٌعة لمحاكمته بدعوى تشكٌل نظام معاد للدولة حكم علٌه بالسجن أحكاما تراوحت بٌن ٘ إلى ٗٔ
سنة ،وبعد ست سنوات أعٌدت المحاكمة ،ولضت ببراءته ٔ111م .بعد تفكن االتحاد الٌوؼسبلفً أنشؤ (حزب
العمل الدٌممراطً) ،وخاض االنتخابات فؤصبح ربٌسا لجمهورٌة البوسنة ٓٔ11م ،ولاد الشعب ضد العدوان
الصربً الذي انتهى باتفالٌة داٌتون للسبلم وأعٌد انتخابه مرة ثانٌة ٔ11ٙم.استمال عام ٕٓٓٓم لظروفه
الصحٌة توفً  ٔ1أكتوبر ٖٕٓٓم ٌنظر :علً عزت بٌجوفٌتش :اإلسبلم بٌن الشرق والؽرب ص  ،ٖ21تمدٌم:
عبد الوهاب المسٌري ،ترجمة :دمحم ٌوسؾ عدس ،دار الشروق ،ط ::الثالثة ٖٕٔٓم .وٌنظر :صحٌفة الٌوم
االلكترونٌة بتارٌخ ٕٓ أكتوبر ٖٕٓٓم.
ٗ -علً عزت بٌجوفٌتش :اإلسبلم بٌن الشرق والؽرب ص .12
٘ -أسبلة العصر المحٌرة صٕٓ.
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والحوادث الجارٌة على مستوى الذرة ،وعلى مستوى الكون ،ونفتش عن األدلة التً
تبرهن على وجوده و وحدانٌته(ٔ).
ولد استخدم هذا الدلٌل من لبل (بدٌع الزمان النورسً) حٌث ذهب إلى أن العلوم الكونٌة
التً توصل إلٌها اإلنسان هً كالحواس لنوع اإلنسان ،وكالجواسٌس تكشؾ له عن
مجاهٌل ال ٌصل إلٌها بنفسه ،فكل علم ٌظهر ما فً نوعه من انتظام ونظام بكلٌة لواعده،
فما من شًء إال ومبنً على أسس حكٌمة ،فبل عبث وال شًء سدى(ٕ).
ولد تحدث (جمال الدٌن الماسمً) أٌضا عن فوابد العلم الحدٌث فً إثبات وجود هللا(عز
(ٖ).
وجل)
 -4دلٌل النظام:
اتخذ (كولن) من النظام الموجود علٌه الكون ،وما فٌه من إحكام وإتمان دلٌبل على
وجود منظم له ،وهو هللا تعالى ،فٌمول" :ومن ٌتؤمل هذا الكون بدلة وإمعان ٌرى أنه ما
من شًء فٌه وضع عبثا أو دون نظام أو دون ؼاٌة؛ لذا ٌرى أن علٌه أن ٌتحرن ضمن
هذا النظام "(ٗ) ،وهكذا ٌنتمل هذا اإلنسان من هذا النظام إلى واضع هذا النظام كما ٌمول
(كولن).
وٌمول أٌضا ":وال ٌمكن إرجاع كل هذا النظام وكل هذه الدلة والتوازن فً هذا النظام إلى
المصادفة العمٌاء؛ لذا فبلبد من صاحب وواضع لمثل هذا النظام واضع واضح وجوده
بؤجلى ما ٌكون الوضوح"(٘).
وهو فً هذا الدلٌل متؤثر برأي (بدٌع الزمان النورسً) ،حٌث ذهب النورسً إلى المول
بؤن " :اإلعجاز الباهر الظاهر فً النظام ،والتناسك ،واالطراد المشاهد فً كتاب الكون
الكبٌرٌ...ظهر بوضوح تام كالشمس الساطعة أن الكون وما فٌه لٌس إال آثار لدرة مطلمة،
وعلم ال ٌتناهى وإرادة أزلٌة"(.)ٙ
إضافة إلى ذلن فمد أشار (كولن) إلى عدة لوانٌن تسري فً الكون تدل على النظام،
منها:
 السٌر من الوحدة إلى الكثرة.
ٌٔ -نظر :السابك ص ٗ. ٔ1
ٌٕ -نظر :النورسً :المثنوي العربً النوري ص .ٕٗٙ
ٌٖ -نظر :الماسمًٌ :نظر دالبل التوحٌد ص ٖٓٔ.
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .2
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٗ.1
 -ٙالنورسً :المثنوي العربً ص  ٕٗٙترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار سوزلر ،ط :األولى بمصر
٘ٔٗٔهـٔ11٘ -م.
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 وجود التشابه أو الفروق أو األضداد بٌن هذه الكثرة .
 وجود توازن فعال بٌن األضداد.
 التناوب :أي وجود المناوبة فً الوظٌفة.
 التعلم والنسٌان ثم التعلم من جدٌد.
 صرؾ الجهد والعمل.
 التحلٌل والتركٌب.
 اإللهام والكشؾ.
وهذه الموانٌن كما ٌرى (كولن) تصدق على اإلنسان؛ لذا كان من الطبٌعً وجود كثرة
وتشابه ،وكذلن فروق واختبلفات من ناحٌة الفكر ،والعمٌدة ،والسلون.
ولذا ٌرى (كولن) أن العلوم واالكتشافات تستحك كل تمدٌر؛ ألنها كشفت لنا الكثٌر من
الحمابك المسجلة فً المرآن الكرٌم حول العدٌد من العبللات الموجودة فً أرجاء الكون،
لكن ال ٌنبؽً االؼترار بها حتى نحفظ اإلنسان من الولوع فً األفكار الضالة مثل :إنكار
وجود هللا ،أو إنكار الوحً ،أو المٌام بتؤلٌه اإلنسان ،وجعل إرادته هً الحاكم المطلك،
وأن ٌظل ٌحتفظ بإنسانٌته ومسبولٌته فً جو أصبح ٌعد فٌه نوعا من أنواع الحٌوانات
التً تجري علٌه التجارب(ٔ).
 -5دلٌل الجمال:
فكل جمال فً الكون ٌدل على فاطره ومبدعه وهو هللا (سبحانه وتعالى)ٌ ،مول
كولن" :إن نظر (أي اإلنسان) إلى الوجود من زاوٌة الجمال ٌرى جماال مذهبل وخارلا
بحٌث ال ٌستطٌع تخٌل جمال أعظم منه ،فمن جمال وجه اإلنسان إلى جمال وجه األرض
إلى جمال السماء ،وجمال النجوم ،وأمام مثل هذا الجمال الرابع الذي ٌؤخذ بؤلباب اإلنسان
وٌسحر للبه ال ٌمكن أال ٌعرؾ وٌرى وراءه صاحب كل هذا الوجود والجمال ومالكه"(ٕ).
وٌمكن أن ٌدخل تحت دلٌل الخلك أو االختراع ،ومفهومه أن هذه المخلولات
مخترع ،وٌمكن أن ٌسمى دلٌل اإلبداع.
مخترع البد له من
مخترعة وكل
ِ
َ
 -6دلٌل التسخٌر:
فكل ما فً الكون من أشٌاء ومخلولات لد سخر وأعد لخدمة اإلنسان ،ولد عبر عنه
(كولن) بموله" :وٌبدو كل شًء فً الكون من زاوٌة أخرى ،وكؤنه هٌا وحضر فً مكان
آخر لخدمة اإلنسان ،فهنان نعم ممدمة له فً علب محفوظة ،أو على شكل ثمار وفواكه
حتى بدت األرض وكؤنها مابدة عامرة بكل األصناؾ وعندما ٌمد اإلنسان ٌده لهذه النعم
ٌحس بالصاحب الحمٌمً لها"(ٖ).

ٌٔ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .1 ،1
ٕ -السابك .
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٗ.1
ٓٓٔ

و هذا الدلٌل شبٌه بدلٌل العناٌة الذي استخدمه (ابن رشد) للتدلٌل على وجود هللا  -حٌث
اهتم بؤدلة المرآن ،وأنكر ما عداها ،-وٌموم هذا الدلٌل عند (ابن رشد) على أصلٌن:
"أحدهما :أن جمٌع الموجودات التً ههنا موافمة لوجود اإلنسان.
واألصل الثانً :أن هذه الموافمة هً ضرورة من لبل فاعل لاصد لذلن مرٌد"(ٔ).
والنورسً أٌضا لدم اثنً عشر برهانا على مدى العناٌة الموجودة فً الكون كله وهو
ٌحاور صدٌمه المنكر ،بدءا من الذرات والشموس إلى سابر األنواع على سطح
األرض(ٕ).
 -7دلٌل الوجدان:
ٌمول كولن" :إن الوجدان أٌا كانت ماهٌته ٌهفو بوحداته وأبعاده لربه سبحانه ﭽ
ﰑ ﰋ ﰓﭼ(ٖ)وعندما ٌصؽً اإلنسان إلى وجدانه ،وٌؽوص فً أعماله
ﰏ ﰐ
(ٗ)
ٌرى وٌحس هنان بوجود رؼبة شدٌدة فً اإلٌمان بمعبود أزلً أبدي" .
وٌمول" :وفً الحمٌمة أن هذا اإلحساس الذي نكنه فً وجداننا تجاه هللا تعالى موجود
ومؽروز فٌنا بالفطرة ،ولكن لد ٌؽطً الوجدان طبمة من الوسخ والؽبار ،فإذا شاهد العبد
إجراءات رب العالمٌن ،واطلع على تجلٌاته بالرحمة ،فسرعان ما تزول هذه الطبمة،
وٌنمشع الؽشاء وٌتنظؾ الوجدان"(٘) .
و ٌسمٌه (النورسً)( ،الفطرة الشاعرة ) ،وٌرى أن الفطرة ال تكذب وهً نافذة
كالحواس ،ولكنها مطلة إلى عالم الؽٌب ،فٌمول " :إن الوجدان ال ٌنسى الخالك مهما عطل
العمل نفسه وأهمل عمله ،بل حتى لو أنكر نفسه فالوجدان ٌبصر الخالك وٌراه وٌتؤمل فٌه
وٌتوجه إلٌه"(.)ٙ
ولد أشار إلى هذا الدلٌل أٌضا (جمال الدٌن الماسمً) ،وسماه برهان الفطرة ،فٌمول:
"الشعور بوجود هللا تعالى ،واإلذعان بخالك لادر فوق المادة محٌط من وراء الطبٌعة أمر
ؼرٌزي فً اإلنسان مفطور علٌه"(.)2
ٔ -مناهج األدلة فً عمابد الملة البن رشد مع ممدمة فً نمد مدارس علم الكبلم ،تمدٌم وتحمٌك :دكتور /محمود
لاسم ،ط :الثانٌة ،مكتبة األنجلو المصرٌة ٗٔ1ٙم.
ٌٕ -نظر :النورسً :الكلمة الثانٌة والعشرون -الكلمات -كلٌات رسابل النور ص ٖٓٔ .ٖٖ1 -ترجمة :احسان
لاسم الصالحً ،شركة سوزلر للنشر ،ط :الثانٌة بمصر ٕٔٗٔهـٔ11ٕ -م.
ٖ -سورة الرعد اآلٌة. ٕ1 :
ٗ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٓٓٔ ،وٌنظر :اسبلة العصر المحٌرة ص ٗٔٔ.
٘ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗٔٔ ترجمة :أجٌٌر إشٌٌون ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
 -ٙالنورسً :المثنوي العربً ص ٖٔٗوٌنظر الكلمات ص ٖٗ.1
 -2الشٌخ /دمحم جمال الدٌن الماسمً :دالبل التوحٌد ص ٖٕ .
ٔٓٔ

 -7افتمار الكون إلٌه:
الكون كله محدث عاجز مفتمر إلٌه ،واالحتٌاج دلٌل الحاجة إلى موجد ٌمول كولن:
"أجل لمد وجد كل شًء فٌما بعد ،وهللا هو موجد وخالك كل شًء ،وهللا لكونه هو هللا فلم
ٌُخلك إذ كل مخلوق ٌكون عاجزا ومحتاجا بٌنما وجود هللا من ذاته دون حاجة إلى أي أحد
فهو الؽنً المطلك الؽنى ،كل شًء ٌستند إلٌه وٌعتمد علٌه ...وهو المابم على استمرار
الوجود هو الذي ٌشد إصره هو كل شًء ،هو األول ،وهو اآلخر ،فكٌؾ إذن ٌفتشون عن
مسبب له؟"(ٔ).
 -8دلٌل التعاون:
ٌرى (كولن) أن التعاون الموجود بٌن الكابنات ٌدل داللة واضحة على وجود هللا وتعهده
إٌاها حتى ٌصل كل كابن منها إلى الكمال والؽاٌة من وجوده ،وٌنعى على الفلسفة
الموصدة أبوابها أمام الوحً ،والتً تصور الموجودات وكؤن بٌنها عداء وصراع فً
حٌن أن السابد فً الكون هو التعاون.
ٌمول كولن" :إن النوامٌس والموانٌن السارٌة فً الكون لتدل على ما فٌه من تعاون
فالعناصر الجامدة تمد النباتات ،والنباتات تمد الحٌوانات ،والحٌوانات تمد بنً اإلنسان،
وهذا فً الولت نفسه ٌعتبر ترلٌة لكل نوع على حدته نحو الكمال ،وإذا كان التراب ٌربى
فً أحضانه النبات وكؤنه أم شفوق حنون علٌه ،فكٌؾ ٌمكن أن ٌسمى هذا التكامل صراعا
وجداال...إن هللا تعالى ٌسٌر الكون واألحداث فً نظام وانتظام عن طرٌك النوامٌس،
وٌسوق كل شًء نحو الكمال"(ٕ).
وكل هذا ٌدل على أن األمر الوحٌد الساري فً الكون هو تربٌة الحك (هلالج لج) وهللا تعالى
ٌربً الموجودات ،وٌسٌر األحداث باسمه "الرب" وإن من ٌستطٌع أن ٌشاهد حال
اإلنسان وكٌؾ ٌساق إلى الكمال ،فإنه سٌمبل هذه الحمٌمة ولن ٌشعر بالحاجة إلى البحث
.
عن دلٌل آخر كما ٌمول (كولن)
ٌحاول كولن هنا  -وكدأبه -أن ٌرسم تجلٌات أسماء هللا فً الكون ،فباسم الرب ٌربً هللا
الموجودات ،وٌدفعها إلى التعاون ،وٌسولها إلى الكمال ،والؽاٌة المنشودة من وجودها.
وٌإكد أن هللا أجرى فً الكون النوامٌس (الموانٌن) ،وجعل من ارتباط العلة بمعلولها
لانونا ٌسٌر أمر الكون ،ومن هذا المنطلك حاول أن ٌإكد على وجود هللا من منطلك
تناسب العلة مع معلولها فبل موجود ٌوجد ببل سبب وال علة ،فكذا انتظام أمر الكون
والتعاون والكمال السابد البد له من علة .فٌمول" :إن األحداث بٌد هللا (هلالج لج) ،وكما أن
المحرن األول دابما هو هللا ،فكذلن الذي ٌدٌم تلن الحركة ،وٌمنحها استمرارٌة كفٌلة
بإٌصالها إلى ؼاٌة وهدؾ معٌن هو هللا أٌضا ،فاألشٌاء بهذا التحرٌن األول تساق نحو

ٔ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٓ.
ٕ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحةٖٕٔ.
ٕٓٔ

الكمال ...فبلبد من وجود تناسب بٌن السبب والنتٌجة ،ولٌس من الصحٌح لطعا التؽاضً
عن هذا"(ٔ).
وضرب عدة أمثلة على هذا:
أ -فالذي جاء بالطفل إلى عالم الوجود لٌس هو الحٌوان المنوي وال البوٌضة ،فالذي خلك
األبو ٌن أوال ،ثم طور ذلن الولد فً ظلمات ثبلث فً رحم األم إنما هو هللا؛ ألنه البد من
وجود تناسب بٌن السبب والنتٌجة.
ب -ومثال آخر :هب أنن شاهدت صرحا شامخا وبجانبه ولد مكبل الٌدٌن والرجلٌن
وادعى ذلن الولد أنه من لام ببناء هذا الصرح فإنن لن تصدله؛ ألنه البد من وجود
تناسب بٌن الفاعل واألثرٌ ،مول كولن" :فكما أنه لٌس من المعمول أن نسند بناء الصرح
إلى الولد المكبل فكذلن إسناد خلك الكون إلى هذه األسباب العاجزة عن ذلن محال عمبل،
فالذي خلك هذا الكون ورباه فساله نحو الكمال لٌس إال هللا رب العالمٌن"(ٕ) .
ولد اعتمد (النورسً) هذا الدلٌل من لبل ،شارحا كٌؾ تتعاون المخلولات فٌما بٌنها
لحفظ وجودها ومهامها(ٖ) .

تعمٌب:
من دراسة أدلة وجود هللا عند (كولن) ٌتبٌن عدة أمور:
ٔ -من المبلحظ أن (كولن)  -وإن لم ٌهمل األدلة العملٌة والنملٌة على وجود هللا إال أنه-
استند باألساس على آثاره تعالى فً الكون أو األدلة الكونٌة ،فمنها استدل على وجوده
تعالى ورآها أمثل الطرق .
ٕ -اهتمامه بالعلم الحدٌث وفابدته فً تفسٌر وشرح أمور الدٌن ،ومنها العمٌدة ،فهً
وسٌلة وأداة لمعاضدة الحمابك اإلٌمانٌة ،وتجلٌتها لئلنسان فً هذا العصر الذي ٌستند إلى
العلم والتمنٌة بشكل كبٌر.
ٖ -االهتمام بضرب األمثلة البسٌطة لتوضٌح المعنى وإلراره .
ٗ -ذكر أدلة كثٌرة على وجود هللا ،الترب فٌها من مفهوم السابمٌن علٌه من المتكلمٌن
ولكنه عبر عنها بلؽة عصره مع لؽة الوجدان حتى تبلمس للب المسلم وتعمك إٌمانه باهلل
تعالى.

ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة صٕٗٔ.
ٕ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕ٘ٔ.
ٌٖ -نظر :بدٌع الزمان سعٌد النورسً :الشعاع السابع ص ٘ ٔ1الشعاعات (ٗ) كلٌات رسابل النور ،ترجمة:
إحسان لاسم الصالحً سوزلر للنشر -الماهرة ،ط :الثانٌة ٗٔٗٔهـ ٔ11ٖ -م.
ٖٓٔ

٘ -تؤثر بالنورسً فً عدد من األدلة التً سالها كالتعاون ،والتسخٌر ،والوجدان ،وكذا
اتسك مع فكر بعض المعاصرٌن كالماسمً  -دون جزم بتؤثره بؤفكارهم. -

المطلب الثالث :المنكرون لوجود هللا والرد علٌهم:
لبل مؽادرة المستعمرٌن للببلد العربٌة واإلسبلمٌة التً احتلوها مادٌا بمى احتبللهم
الفكري ٌترعرع ،فمد نثروا بذورهم المسمومة وسط الشباب ،وأول تلن السموم نالت من
عمٌدة التوحٌد ،ولمد عاصر الشعب التركً تلن الفترات التً جعلت إنكار هللا من لبٌل

ٗٓٔ

ؾ بالدٌن كلٌة ،وامتهنت المفاهٌم التً تمدس الدٌن ،وؼرلوا فً
الحداثة والتحضر ،فاست ُ ِخ َ
(ٔ)
المادٌة ،والتحلل األخبللً والفوضى الفكرٌة .
ومن هنا فمسؤلة الرد على المبلحدة من األهمٌة بمكان فً علم الكبلم الجدٌد؛ ألنها
تحمل فً طٌاتها محاولة إثبات وجود هللا تعالى؛ ولذا كانت محورا أساسٌا فً فكر عدد
من المحدثٌن والمعاصرٌن كاألستاذ (دمحم فرٌد وجدي)(ٕ) ،و(جمال الدٌن الماسمً)،
و(النورسً) .
وسار على الدرب (كولن) ،وكان بحثه فً ذلن نتٌجة طبٌعة التؽٌرات التً حدثت فً
تركٌا والعالم اإلسبلمً عامة ،من موجات عاتٌة من الفلسفات المادٌة المادمة من أوروبا
لادت المثمفٌن والشباب إلى اإللحاد ،وكان اهتمامه لبل كل شًء بالجٌل الناشا وتربٌته
تربٌة لوٌمة .
فكان من أوضح أسباب اإللحاد األوروبً فً العصر الحدٌث سببان:
األول :الدٌن الذي كفرت به أوروبا وثارت علٌه؛ ألنه مبنً على الخرافة ومعارض للعلم
الحدٌث.
الثانً :لوانٌن المادة ،فبل ٌإمنون إال بما تمع علٌه حواسهم فمط(ٖ).
فانتمل هذا الداء إلى العالم اإلسبلمً بانتشار موجات المادٌة و العلمانٌة والوجودٌة
والداروٌنٌة وؼٌرها.
فما اإللحاد ،وما نظرٌاته ،وما أسبابه ،وعبلجه من وجهة نظر فتح هللا كولن؟ هذا ما
سٌؤتً بٌانه.
أوال :تعرٌف اإللحاد:
ٌٔ -نظر :كولن :االستمامة فً العمل والدعوة ص  ،ٔٙ1ترجمة :أورخان دمحم علً -دكتور :عبد هللا دمحم عنتر،
سلسلة أسبلة العصر المحٌرة(ٖ) ،دار النٌل ،ط  :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٕ -مح َّمد فَ ِرٌد َوجْ دي ٖٔ2ٖ - ٕٔ1٘( :هـ =  ٔ1٘ٗ - ٔ121م) :مإلؾ (دابرة المعارؾ) من الكتاب
الفضبلء الباحثٌن .ولد ونشؤ باإلسكندرٌة .وألام زمنا فً (دمٌاط) ،ثم فً السوٌس ،فؤصدر بها مجلة (الحٌاة)،
ونشر رسالة له سماها (الفلسفة الحمة فً بدابع األكوان) سنة  ٔ111وكتاب (تطبٌك الدٌانة اإلسبلمٌة على
نوامٌس المدنٌة) كتبه أوال باللؽة الفرنسٌة ،وترجمه إلى العربٌة بهذا االسم ،وسماه فً طبعة أخرى (المدنٌة
واإلسبلم) ،وسكن الماهرة ،فعمل فً وظٌفة صؽٌرة بدٌوان األولاؾ ،أنشؤ بعدها مطبعة أصدر بها جرٌدة
(الدستور) الٌومٌة ،مدة ،ثم (الوجدٌات) وهً شبه مجلة أسبوعٌة ،ونشر كتابه دابرة معارؾ المرن الرابع عشر
(العشرٌن) فً أجزاء متتابعة اكتملت فً عشرة مجلدات ،وعكؾ على المطالعة والتؤلٌؾ ،فنشر من كتبه (ما
وراء المادة)  ،و (صفوة العرفان) وهو تفسٌر موجز للمرآن ،و (الحدٌمة الفكرٌة فً إثبات وجود هللا بالبراهٌن
الطبٌعٌة) و (المرأة المسلمة) فً الرد على (المرأة الجدٌدة) لماسم أمٌن ،و (اإلسبلم فً عصر العلم)  ،و (كنز
العلوم واللؽة) و (على أطبلل المذهب المادي) و (مجموعة الرسابل الفلسفٌة) و (نمد كتاب الشعر الجاهلً لطه
حسٌن)  .وتولى تحرٌر مجلة (األزهر) نٌفا وعشر سنٌن ،واعتزلها لبل وفاته بنحو عامٌن ،وتوفً بالماهرة .
الزركلً :األعبلم ج  ٙص .ٖٕ1
ٌٖ -نظر :صالح إسحاق صالح :اإللحاد وأثره فً الحٌاة األوروبٌة الحدٌثة ،رسالة ماجستٌر للباحث :بإشراؾ:
األستاذ دمحم الؽزالً ٓٓٗٔٔٗٓٔ -هـ.جامعة الملن عبد العزٌز كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة لسم العمٌدة.
٘ٓٔ

ألحد عن الشًء :مال وعدل " ،وهو األصل فً اإللحاد" ،وفً الدٌن :حاد عن
الحك وشن فً هللا تعالً ،فهو ملحد(ٔ).
والمبلحدة :فرلة من الفبلسفة ٌسمون بالدهرٌٌن وبالدهرٌة ذهبوا إلى لدم الدهر واستناد
الحوادث إلٌه كما ذهبوا إلى ترن العبادات(ٕ).
وٌسمون كذلن بالطبٌعٌٌن نسبة إلى الطبٌعة؛ ألنهم ٌفسرون جمٌع ظواهر الوجود
بإرجاعها إلى الطبٌعة ،وٌستبعدون أي مإثر ٌجاوز حدود الطبٌعة؛ ولذا ٌنكرون وجود
الصانع المدبر ،وٌزعمون أن العالم وجد بنفسه دون حاجة إلى علة خارجة عنه(ٖ).
ٌمول (كولن) معرفا اإللحاد" :اإللحاد من الناحٌة الفكرٌة هو إنكار هللا ،وعدم لبوله وفً
مستوى التصور هو حالة الحرٌة ببل حدود ،أما فً مستوى العمل والسلون فٌتبنى
اإلباحٌة وٌدافع عنها"(ٗ).
وٌعدد (كولن) من خبلل هذا التعرٌؾ أسباب انتشار اإللحاد وٌعزوه إلى ثبلثة عوامل أو
أسباب:
العامل األول :إهمال الشباب والجهل وتشجٌع الموى المعادٌة:
ٌمول كولن" :ولد انتشر اإللحاد فكرٌا نتٌجة إهمال األجٌال الشابة ،ونتٌجة سوء التطبٌك
فً دور العلم ومعاهده ،إضافة إلى اكتسابه السرعة والموة بتلمٌه المساعدات من جهات
(٘).
كثٌرة"
فٌرى (كولن) أن أول بٌبة ٌنمو فٌها اإللحاد هً تلن التً ٌسود فٌها الجهل ،وٌؽٌب عنها
الملب ،فالجماهٌر التً ال تتلمى تربٌة روحٌة وللبٌة تمع فً براثن اإللحاد.
العامل الثانً :رؼبة الشباب فً التحرر:
طبٌعة ورؼبات الشباب التً ال تعرؾ الشبع ،ورؼباتهم فً حرٌة مطلمة ال لٌد
علٌها ،هذه الطبٌعة تجعله ٌنساق إلى المذاهب الهدامة كالماركسٌة ،والوجودٌة ،وسابر

المذاهب الفوضوٌة(ٔ).
ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن ص ٖ.ٔ1ٕ /ابن فارس :مجمل اللؽة ص ٔ .1ٖٓ /أحمد رضا :معجم متن اللؽة ج
٘ ص  ، ٔ٘2الناشر :دار مكتبة الحٌاة  -بٌروت ٖٓٔ1هـ ٔ1ٙٓ -م.
ٌٕ -نظر جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٔ ص  ،ٔٔ1دار الكتاب اللبنانً -مكتبة المدرسة ببٌروت -لبنان
ٕٔ11م.
ٌٖ -نظر :المعجم الفلسفً ج ٕ ص . ٔ2
ٗ -كولن :أسبلة العصر ص ٖٕ .
ٌ٘ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة صٖٕ.
ٔٓٙ

العامل الثالث :النظرة اإلباحٌة:
ٌمول كولن" :النظرة اإلباحٌة التً ترى االستفادة من كل شًء موجود مهما كان
ذلن الشًء ،أي النظرة التً تستند إلى الفابدة والتلذذ من جمٌع النعم ،وتبذل المحاوالت
الٌوم لصب هذه النظرة فً لالب فلسفً وفكري ومنهجً ،وعندما ألبل هذه الفكر إلٌنا
جاءنا أول مرة فً شكل فلسفة فروٌدٌة(ٕ) تحت مصطلح اللٌبدو( )ٖ()LIBIDOالذي جرح
مفهوم الحٌاة لدٌنا ،ثم طؽت عندنا الفلسفة الوجودٌة (جان بول سارتر) JANPOUL
 ،SARTREوكامو  ALBERT CAMUSفهدمت حصون الحٌاء عندنا وجعلتها
أثرا بعد عٌن"(ٗ).
ثانٌا  :شبهات اإللحاد:
ولد حلل (كولن) ألوال ونظرٌات اإللحاد ،وحصرها فً عدة أمور:
 -1المائلون بؤن الطبٌعة هً التً تنشئ وتخلك:
وأصحاب المذهب الطبٌعً ٌرون أن الطبٌعة هً الوجود كله وأنه ال وجود إال للطبٌعة
أي الحمٌمة المإلفة من الظواهر المادٌة المرتبطة بعضها ببعض على النحو الذي ٌشاهد
فً عالم الحس والتجربة ،ومعنى ذلن أن المذهب الطبٌعً ٌفسر جمٌع ظواهر الوجود
بإرجاعها إلى الطبٌعة ،وٌستبعد كل مإثر ٌجاوز حدود الطبٌعة ،وٌسمى هإالء
بالطبٌعٌٌن ،وهم الدهرٌون الذٌن ٌنكرون وجود الصانع المدبر ،وٌزعمون أن العالم لٌس
بحاجة إلى علة خارجة عنه(٘) .
أ -مولؾ علماء الكبلم من تؤلٌه الطبٌعة:

ٌٔ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕ2
ٕ -فروٌد هو مإسس التحلٌل النفسً ولد ٔ1٘ٙم فً النمسا ،وهو من أسرة ٌهودٌة درس الطب وتخصص فً
طب األعصاب ،واهتم بطرٌمة التنوٌم المؽناطٌسً فً عبلج مرضاه ،ثم جمع بٌنها وبٌن طرٌمة (العبلج
بالمحادثة) أو العبلج بالكبلم ،وٌعتبر هو مإسس هذه الطرٌمة حٌث ٌستطٌع المحلل من خبلل حدٌث المرٌض
الوصول إلى الجزء الدفٌن من النفس البشرٌة والذي ٌخفً الصراعات والرؼبات واآلمال؛ لذا أشار إلى أهمٌة
فهم ودراسة تطور اللؽة .والمحادثة العبلجٌة مع مرضاه حول مشاكلهم الجنسٌة خاصة جعلته ٌمرر أن الؽرٌزة
الجنسٌة هً األصل فً كثٌر من األمراض العصبٌة والنفسٌة ،والفكرة األساسٌة التً ٌموم علٌها مذهبه أن
الؽرض األساسً من كل فعل ٌموم به اإلنسان هو تحصٌل أكبر لذة وجعل األلم ألل مما ٌمكن .لما احتل النازي
النمسا عام ٔ1ٖ1م ارتحل فروٌد إلى لندن ،وتوفً فً العام التالً ٖٕ سبتمبر ٔ1ٖ1مٌ.نظر :د /عبد الرحمن
بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص ٖٕٔ .د /مرفت عبد الناصر :موسوعة تارٌخ األفكار ج ٖ ص ٕ٘ .
ٖ -اللٌبدو" :طالة جنسٌة أو جوع جنسً وهً نظرٌة تعتمد على أساس التكوٌن البٌولوجً لئلنسان الذي تعتبره
حٌوانا بشرٌا ،فهو ٌرى أن كل ما نصرح بحبه أو حب المٌام به فً أحادٌثنا الدارجة ٌمع ضمن دابرة الدافع
الجنسً ،فالجنس عنده هو النشاط الذي ٌستهدؾ اللذة ،وهو ٌبلزم الفرد منذ مولده إذ ٌصبح األداة الربٌسٌة التً
تربط الطفل بالعالم الخارجً فً استجابته لمنبهاته" .الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً  :الموسوعة المٌسرة فً
األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،المجلد الثانً ص ٖ٘.1
ٗ -أسبلة العصر المحٌرة ص . ٕ1
ٌ٘ -نظر :جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٕ ص . ٔ2
ٔٓ2

أحد الثوابت التً تكلم فٌها علم الكبلم الجدٌد (الطبٌعة)(ٔ) ،ولد بحث المتكلمون فٌها من
وجهٌن:
األول :النظر فٌها من أجل التوصل إلى معرفة هللا تعالى.
الثانً :بحثوا ألوال الطبٌعٌٌن الذٌن ٌنظرون إلى الطبٌعة نظرة مادٌة خالصة وٌمطعون
أي صلة بٌنها وبٌن هللا ،بل وٌإلهون الطبٌعة وٌمدسون األسباب والموانٌن ،فردوا على
ألوال الطبٌعٌٌن والمبلحدة وأصحاب التطور.
وفً الحمٌمة ":لدٌنا فً اإلسبلم أوسع فهم للطبٌعة ،فالطبٌعة الفٌزٌمٌة ٌشار إلٌها باعتبارها
تجلٌا إلهٌا عظٌما ...والمرآن ٌسمً الطبٌعة كلها "فطرة هللا" أي الطبٌعة المخلولة هلل
تعالى"(ٕ) ،وهذا النظام الطبٌعً الثابت لؤلشٌاء الذي أبدعه هللا ،وٌستمر على رعاٌته
(ٖ).
نسمٌه "الموانٌن"
وهذا الفهم باعتبار الطبٌعة مخلولة من لبل مبدع حكٌم لال به جمٌع المتكلمٌن لدٌما
وحدٌثا ،نجد من المتكلمٌن المدامى (الؽزالً)(ٗ) ،وهو ٌمرر حمٌمة الطبٌعة ،فٌمول:
"فالطبٌعة كآدم فً افتمارها إلى محدث ،وإن كانت الطبٌعة حٌة ال فاعل لها وال علة فهً
اإلله فؤسمطوا لفظ الطبٌعة ولولوا إله ،فهو الذي نرٌد بٌانه ،فإن حوادث ال أولٌة لها محال

ٔ -الط ْب ُع وال َّ
اإلنسان ،مزاج اإلنسان المركب من األخبلط وعلم
طبٌِعةُ فً اللؽة :ال َخ ِلٌمةُ والسَّجٌّةُ الَّتًِ ُجبِ َل َعلَ ٌْ َها ِ
الطبٌعة علم ٌبحث عن طبابع األشٌاء ،وما اختصت به من لوة .واصطبلحا" :النظام او الموانٌن المحٌطة
بظواهر العالم المادي ،ولد ٌطلك على األشٌاء التً ٌكون حدوثها فً مستمر العادة وهً بهذا المعنى ممابلة
لؤلمور الخارلة للعادة .الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط باب العٌن فصل الطاء ص ٌٖٗ .ٙنظر دمحم بن مكرم
بن علً أبو الفضل جمال الدٌن بن منظور :لسان العرب ج  1ص ٕٖٕ باب العٌن فصل الطاء دار صادر-
بٌروت ط الثالثة ٗٔٗٔهـ .مجمع اللؽة العربٌة  :المعجم الوجٌز حرؾ الطاء ص  . ٖ1ٙوٌنظر :جمٌل صلٌبا:
المعجم الفلسفً ج ٕ ص ٗٔ .
ٌٕ -نظر :أ .د /مصطفى لبٌب :التصور اإلسبلمً للطبٌعة (دور التؤسٌس) ص ٗٗ ،الهٌبة العامة لمصور الثمافة
ٕ٘ٔٓم.
ٌٖ -نظر :أ .د /مصطفى لبٌب :التصور اإلسبلمً للطبٌعة (دور التؤسٌس) ص ٘ٗ .
ٗ
اإلس َْبلم ولد بطوس سنة
 الؽزالًُ :م َح َّمد بن ُم َح َّمد بن ُم َح َّمد بن أَحْ مد الطوسً أَبُو َح ًِ ح َّجة ْ ِ
امد ْالؽَزا ِل ّ
صى بِ ِه وبؤخٌه أَحْ مد إِلَى
صوؾ وٌبٌعه فًِ دكانه بطوس ،فَلَ َّما َحضرته ْال َوفَاة و ّ
ٓ٘ٗهـَ ،و َكانَ َوا ِلده ٌؽزل ال ُّ
َ
صوفًِ على تعلٌمهما ِإلَى أَن فنى ذَ ِلن النزر ْال ٌَ ِسٌر الَّذِي َكانَ خَلفه
ال
ألبل
م
ا
م
ل
صدٌك لَهُ متصوؾ لٌعلمهما ،فَ َّ َ اتَ
ُّ
صوفًِ ْالمٌام بموتهما فنصحهما بااللتجاء إلى مدرسة طلبا للموت ،فصارا من أهل
لَهما أَبو ُه َما َوتعذر على ال ُّ
ْ
ْ
ْ
العلم وبدأ الؽزالً رحلته بعلم الفمه ث َّم لدم نٌسابور والزم ِإ َمام ال َح َر َمٌ ِْن وجد واجتهد َحتَّى برع فًِ ال َمذهَب
ُ
َو ْالخبلؾ ،والجدل ،واألصلٌن ،والمنطكَ ،ولَ َرأ َ ْال ِح ْك َمة ،والفلسفةَ ،وأحكم كل ذَ ِلنَ ،وفهم ك ََبلم أ َ ْربَاب َهذِه ْالعُلوم
للر ّد على مبطلٌهمَ ،وإِ ْب َ
طال دعاوٌهم ،وصنؾ فًِ كل فن من َهذِه ْالعُلُوم كتبا ،ثم تصوؾ وكتب
وتصدى َّ
اإلحٌاء ،ومن مصنفاته أٌضا :األربعٌن -المسطاس -محن النظر ،وكَانَت َوفَاته بطوس ٘ٓ٘هـ ٌ .نظر :تاج
الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن السبكً (المتوفى22ٔ :هـ) :طبمات الشافعٌة الكبرى ج  ٙص ٔ-ٔ1
ٕٔٓالمحمك :د/محمود دمحم الطناحً د/عبد الفتاح دمحم الحلو ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة:
الثانٌةٖٔٗٔ ،هـ.الذهبً :سٌر أعبلم النببلء ج  ٕ1ص ٕٖٗ.
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إال إذا للنا فعلت الطبٌعة ،فذلن منتؾ فبلبد من استناد الحوادث إلى مبدأ ال علة له ولٌس
(ٔ).
بمفعول أصبل ،وهذا ٌبطل اعتماد من ٌمول آدم من آدم آخر"
ٌإكد (الؽزالً) فً هذا النص أن الطبٌعة ٌستحٌل أن تكون خالمة؛ ألنها حادثة مفتمرة إلى
محدث كما ٌستحٌل أن ٌكون اإلنسان الحادث خالما لنفسه أٌضا ،فكبلهما مفتمر إلى محدث
وكذلن (الجاحظ) (ٕ) تحدث عن الطبٌعة فً كتابه (الدالبل واالعتبار) داعٌا إلى التفكر فً
أجزاء البدن ،فكل عضو منه لحكمة تدل على الخالك الحكٌم ال على الطبٌعة الصماء ،
فمال" :جمٌع األعضاء إذا تؤملتها وجدت الكل منها لد لدر على صواب وحكمة ،فإن
زعمت أن هذا من فعل الطبٌعة سؤلنان عن هذه الطبٌعة أهً شًء له علم ولدرة على هذه
األفعال أم لٌست كذلن فإن وجبت لها العلم والمدرة فما امتناعن من إثبات الخالك ،فإن
هذه هً صفة الخالك زعمت أنها تفعل هذه األفعال بؽٌر علم وعمد فهو محال؛ ألن
أفعالها ما لد ترى من الصواب والحكمة فعلم أن هذا الفعل للخبلق العظٌم ،وأن الذي
سمٌته طبٌعة هً سنته سببه من خلمته الجارٌة على ما أجراها علٌه"(ٖ).
ٌمصد (الجاحظ) أن اإلنسان إذا تؤمل فً أعضابه وجد كل شًء بحكمة ولدر ،فإن كانت
الطبٌعة هً الخالمة لزم أنها ذو علم ولدرة ،فٌنبؽً أن تكون هً اإلله؛ ألن هذا صفته،
وإن لٌل أنها تفعل ذلن دون علم ولصد ،فهذا محال لما تشاهد من حكمة ولدرة فتبٌن إذن
أن هذا هو فعل هللا تعالى ،والطبٌعة ما هً إال سنته جعلها سببا فً تسٌٌر ممدوراته .
ومن المحدثٌن (بدٌع الزمان النورسً) إذ ٌرى أٌضا أن الطبٌعة هً سنن هللا الجارٌة إذ
ٌمول" :الطبٌعة لها ظاهر عرفً موهوم ظنته الؽفلة والضبللة حمٌمة ،ولها باطن هو
الصنعة اإللهٌة أو الصبؽة الرحمانٌة"(ٗ).
ٌمصد أن الظاهر للناس أن لوانٌن الطبٌعة هً التً تعمل ،وإنما باطن األمر وحمٌمته أن
تلن الموانٌن هً مخلولة من لبل هللا ،فاهلل هو المدبر والمإثر فمط.

ٔ -الؽزالً :معراج السالكٌن ص  ،٘1مجموعة رسابل الؽزالً بإشراؾ :مكتب البحوث والدراسات المكتبة
التوفٌمٌة.
الجاحظ (ٖ ٕ٘٘ - ٔٙهـ = ٓ 1ٙ1 - 21م):عمرو بن بحر بن محبوب الكنانً بالوالء ،اللٌثً ،أبو عثمان،
ٕ-
ِ
الشهٌر بالجاحظ :كبٌر أبمة األدب ،وربٌس الفرلة الجاحظٌة من المعتزلة .جمع بٌن علم الكبلم واألخبار والفتٌا
وتؤوٌل المرآن وأٌام العرب مع ما فٌه من الفصاحة ،مولده ووفاته فً البصرة .فلج فً آخر عمره .وكان مشوه=
=الخلمة .ومات والكتاب على صدره .لتلته مجلدات من الكتب ولعت علٌه .له تصانٌؾ كثٌرة ،منها " :العرافة
ً والمتنبً " و " مسابل المرآن "
والفراسة" ،و " الربٌع والخرٌؾ " و " الحنٌن إلى األوطان " رسالة .و " النب ّ
و " العبر واالعتبار فً النظر فً معرفة الصانع وإبطال ممالة أهل الطبابع " و " فضٌلة المعتزلة " و " صٌاؼة
الكبلم " و " األصنام " و " كتاب المعلمٌن " و " البلدان " و " جمهرة الملون "ٌ .نظر :أحمد بن ٌحٌى
المرتضى :طبمات المعتزلة ص .ٙ1وٌنظر :الزركلً :األعبلم ص ٘.2ٗ/
ٖ -أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  :الدالبل واالعتبار على الخلك واالعتبار ص ٖٗ ،مكتبة الكلٌات
األزهرٌة  -دار الندوة اإلسبلمٌة ٔ111 -ٔ112م.
ٗ -النورسً :المثنوي العربً ص ٖٕ٘ ،تحمٌك :إحسان لاسم الصالحً ،دار سوزلر ،ط :األولى بمصر
٘ٔٗٔهـٔ11٘ -م.
ٔٓ1

وٌسمً (النورسً) الطبٌعة باألوامر التكوٌنٌة والشرٌعة الفطرٌة ،وهً حسب النورسً
عبارة عن (محصلة لوانٌن عادات هللا الجارٌة فً الكون) ،وهً لوانٌن اعتبارٌة ال تملن
(ٔ).
التؤثٌر الحمٌمً ،وإنما اإلٌجاد والتؤثٌر الحمٌمً هلل (سبحانه وتعالى)
ولد أخذ (فتح هللا كولن) نفس التسمٌة ،فدابما ما ٌتحدث عن نوعٌن من الشرٌعة أٌضا:
األولى :األوامر التكوٌنٌة ،وهً مؤخوذة من كتاب الكون وبتعبٌر آخر الموانٌن المختلفة
الموجودة فً الكون(ٕ).
والثانٌة :األوامر الشرعٌة المؤخوذة من كتاب هللا (ٖ).
ب -مولف كولن من دعاوى الطبٌعٌٌن :
الطبٌعة من أكثر الموضوعات التً كتب فٌها (كولن) علمٌا وروحٌا نثرا وشعرا،
بل تعد محورا أساسٌا لفكره كما هو حال (النورسً) لبله(ٗ) .
وٌعرؾ (كولن) الطبٌعة ،فٌمول" :الطبٌعة بالمعنى العام هً الوجود بؤكمله وبخصابصه
وبالصفات النابعة من الخلك ،أما فً اإلنسان فٌؤتً بمعنى المزاج والطبع والسلون"(٘).
وعلى أٌة حال سواء أكان الممصود هذا أو ذان ،فإن الطبٌعة لٌست إال نمشا من ٌد
صاحب المدرة البلنهابٌة ،ولانونا وضعته المدرة الخالمة كما ٌرى كولن.
فالطبٌعة -عنده -مثل المادة خالٌة من الحس ومن الشعور ،ولكنها تشٌر بكل وضوح إلى
وجود خالك لادر عالم .
وبما أن الطبٌعة هً نتاج للخواص المادٌة؛ فإنه ال ٌمكن أن تكون لبل المادة؛ ألن
وجودها مدٌن للمادة؛ ولذا ٌتساءل كولن:
أوال" :أال ٌكون إسناد الوجود والحوادث إلٌها -أي الطبٌعة -والمٌام بتفسٌر كل شًء بها
محاولة خداع وتضلٌل؟ إن الذٌن لهم أي إطبلع مهما كان ضبٌبل بالعلوم الطبٌعٌة الٌوم
ٌعلمون أن الطبٌعة عمٌاء وصماء ،وأنها ال تستطٌع خلك أي شًء؛ لذا فإن محاولة
إحبللها محل الخالك ومحل لدرته لٌس إال نوعا من التعصب األخرق للكفر"(.)ٙ
ٌٔ -نظر :النورسً :المثنوي العربً ص . ٕٗٙ
ٌٕ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة صٗٗ .
ٌٖ -نظر :كولن :ممال ٌمام العالم المٌتافٌزٌمً واالنبعاث المرتمب من سلسلة الجرة المشروخة بتارٌخ
ٖٕٕٓٔ٘/ٗ/م مولع herkulبالعربٌة.
ٗ -النورسً له كبلم كثٌر ضمنه(رسالة الطبٌعة) ص ٌٕ٘11 -ٕٙنظر اللمعة الثالثة والعشرون من اللمعات
(ٖ)كلٌات رسابل النور بدٌع الزمان النورسً ،ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار سوزلر -الماهرة ،ط :الثانٌة
بمصر ٖٖٔٔهـ ٔ11ٖ -م.
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٗ .
 -ٙكولن :الموازٌن ص . ٔ٘1
ٓٔٔ

ثانٌا" :إن كانت الطبٌعة هً الوجود نفسه ،أفبل ٌدرن الذٌن ٌمولون أن الطبٌعة هً التً
خلمت أنهم ٌمولون فً الحمٌمة أن الوجود هو الذي خلك نفسه بنفسه"(ٔ).
ثالثا" :أما إذا كان المصد من كلمة الطبٌعة هو المزاج ،والطبع ،والسجاٌا ،والصفة،
والمانون ،والنظام عند ذلن علٌهم أن ٌوضحوا كٌؾ ٌمكن للطبٌعة أن تموم بخلك األشٌاء،
واحداث الولابع التً هً مهد نشاطهم وعلة أعمالهم بتنظٌم ذلن كله"(ٕ).
رابعاٌ :رد (كولن) على من ٌإله الطبٌعة وٌنسب إلٌها الخلك والمدرة بموله " :إن كانت
الطبٌعة تملن كما ٌتوهم هإالء لوة لادرة على اإلنشاء والخلك ،فهل تستطٌع إٌضاح كٌؾ
استطاعت الطبٌعة الحصول على مثل هذه المدرة؟ أنستطٌع أن نمول إنها خلمت نفسها
بنفسها؟...الوجه الحمٌمً لخبلؾ الحمٌمة هذه هو الشجرة خلمت الشجرة والجبل خلك
الجبل والسماء خلمت السماء ال أعتمد أن هنان شخصا واحدا ٌستطٌع أن ٌإٌد مثل هذه
المؽالطة والبعد عن المنطك"(ٖ).
خامسا :الزعم أن الموانٌن هً التً تسٌر العالم باطل أٌضا؛ ولذا ٌمول كولن" :أما إن كان
المصد من ذكر الطبٌعة هو اإلشارة إلى الموانٌن الفطرٌة ،فهذا أٌضا خداع ذلن ؛ألن
المانون -بتعبٌر المدماء – عرض من األعراض والعرض ال ٌموم إال بوجود الجوهر
..وبتعبٌر آخر فإن الموانٌن لابمة بالموجودات فمانون النمو ٌظهر فً البذرة ولانون
الجاذبٌة ٌظهر فً الكتل ،وفً الحٌز(المكان) الخ إذ ٌمكن زٌادة هذه األمثلة إذن فإن
التفكٌر فً الموانٌن لبل التفكٌر فً الموجودات ،والزعم بؤن هذه الموانٌن هً منشؤ
الوجود لٌس إال خداعا وبهلوانٌة"(ٗ).
هذا هو رأي (كولن) فً الطبٌعة فلٌست الطبٌعة خالمة -كما ٌمول الطبٌعٌون -وال تتسم
بالحكمة والمدرة ،بل هً مخلوق من مخلولات هللا تعالى تجري علٌها لوانٌنه (تعالى) .
وهو ٌرى أن علماء الطبٌعة مرشحون دوما لٌكونوا فً طلٌعة المستجٌبٌن لنداء اإلٌمان
إذا صدلوا مع أنفسهم وأصؽوا جٌدا لفطرهم(٘).

 -2المول بؤن الصدفة( )6هً أساس ولاعدة الوجود:
ٔ -الموازٌن ص . ٔ٘1
ٕ -الموازٌن ص .ٔ٘1
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٗ .
ٗ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٗ .
٘ -إبراهٌم الدباغ  :الضاربون فً األرض ص ٖٗ .دار النٌل ط األولى ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
 -ٙالصدفة :ما ٌحدث عرضا دون اتفاق أو موعد أو لصد ،أو ببل تولع أو انتظار ،أو دون إعداد مسبك .وشًء
وشًء ولٌد الصدفة أي :ارتجالً فجابًٌ .نظر :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة باب ٕ111مادة ص د ؾ جٕ
ص ٔ.ٕٔ1
ٔٔٔ

ٌرى (كولن) أننا نشاهد فً جمٌع األشٌاء فً الكون شعورا ،وعلما ،وترجٌحا أي إرادة،
بٌنما المادٌون ٌعزون هذا الوجود إلى الظهور التلمابً أو المصادفة مع أنهم من جهة
أخرى ٌإمنون بالموانٌن ،بٌنما الموانٌن ترد الظهور التلمابً والمصادفة .إذن الوجود البد
أن ٌكون أثرا صاحب علم ،وال تملن المادة الخالٌة من الحٌاة لوانٌن شاملة للكون إن
وجود الموانٌن ٌمتضً وجود واضع لهذه الموانٌن(ٔ) .
ٌمول كولن" :الحمٌمة أن محاولة المٌام بتفسٌر وإٌضاح هذا العالم المملوء بآالؾ الحكم
والنظم الدلٌمة باألسباب أو بالصدؾ محاولة خالٌة من أي لٌمة علمٌة ،بل هً محاولة
مضحكة ،بل هً هذٌان وتنالض؛ ألنه إعبلن عن بطبلن العلم"(ٕ).
ودلل (كولن) على ذلن بعدة أدلة منها:
ٔ -تجارب مٌللر  mullerالتً أعلنت عن لصور األسباب والصدؾ وعجزها.
ٕ -أعلن معهد الكٌمٌاء فً االتحاد السوفٌتً تحت رباسة (اوبرٌن (  )oparinبعد بحث
دام ٕٕ سنة أن لوانٌن الكٌمٌاء والتفاعبلت الكٌمٌاوٌة بعٌدة عن تسلٌط الضوء على
الوجود.
ٖ -نظرٌة التطور والتكامل التً درست فً مدارسنا سنوات عدٌدة ،وكؤنها حمٌمة ثابتة
أصبحت مجرد خٌال علمً بعد االكتشافات العلمٌة الحدٌثة وتطور علم الجٌنات(ٖ) (ٗ).
ولد دلل (فتح هللا) على بطبلن الصدفة بؤدلة منطمٌة وعملٌة :
ٔ -الوالع:
فالوالع ٌرفض المول بالمصادفة فٌمول كولن " :لنفترض أن بعض الحوادث لد ولعت
صدفة أو إن احتمالٌة ولوعها واحد بالمابة ،فإذا أضفت إلٌها بعض العوابك والولابع التً
ترتبط بها فستمل نسبة احتمالٌة الولوع إلى واحد فً األلؾ أو واحد فً الملٌون أو واحد
فً الملٌار ،ولو أجال اإلنسان النظر فً حٌاته ،وتناول كل ما جال بخاطره ،وعلك
ببصره والمسته حواسه ومشاعره بنظرة شمولٌة ،فبإمكانه استنباط الكثٌر من المعانً
العمٌمة من هذه الحوادث ،والروابط التً تربط بٌنها وسٌشاهد بعٌن الٌمٌن مرة أخرى مع
كل حادثة أنه ال صدفة فً الكون ولو بمدر ذرة ،ولكن إذا تناولها بشكل مستمل كما ٌفعل

ٔ -كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٓ1ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة ٖٓٗٔهـ -
ٕٓٓ1م.
ٕ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ٘.
ٖ -الجٌنات :هً الوحدات الوراثٌة المسإولة عن الصفات الوراثٌة وانتمالها عبر األنسال  .أ.د /أحمد فإاد باشا:
فلسفة العلم اإلسبلمٌة من خبلل رإٌة كونٌة حضارٌة .المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً -دار السبلم للطباعة
والنشر والتوزٌع والترجمة ،ط :األولى ٖ٘ٗٔهـ ٕٓٔٗ -م..
ٌٗ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ٘ .
ٕٔٔ

بعض الفبلسفة ،فلن ٌستطٌع حٌنذان إدران مضمون ومفهوم اإلٌمان باهلل تعالى المكنون
فً كل حرؾ من هذا الكون"(ٔ).
ٕ -اعتراؾ العلماء:
ألوال العلماء أنفسهم تدحض اإللحاد مثل اعتراؾ (أوبرٌن) بعد عشرٌن عاما من
المحاوالت باستحالة صنع خلٌة حٌة من المواد الكٌمٌابٌة ،واعتراؾ أحدهم بؤن لوانٌن
الوجود تمود أي عالل إلى اإلٌمان باهلل(ٕ) .
ٖ -عجز الصدفة:
ٌرى (كولن) أن وجود الحٌاة على األرض مرتبط بتوازنات وشروط عدٌدة واالحتماالت
والصدفة عاجزة ،وكذا استمرار الحٌاة ،والتعاون بٌن الكابنات ،فكل ذلن ٌتطلب علما
وارادة ولدرة مذهلة ،فبل ٌمكن إسناد كل ذلن إلى المصادفات(ٖ) .
 -3المائلون بؤن المادة هً أساس الخلك والوجود:
ففكرة عدم تبلشً المادة التً سادت فً المرن التاسع عشر تؽٌرت فً المرن العشرٌن،
"فمد وصل األمر فً تحلٌل المادة إلى الوصول بها إلى موجات ال مادٌة واعتبرت المادة
مكونة من هذه الموجات إذن المادة تسٌر إلى عدم؛ وبالتالً تستحدث من عدم"(ٗ) .
إذن كٌؾ تصٌر أساسا للوجود وهً فانٌة لم تستطع منح نفسها الوجود؟.
وٌرى (كولن) أن الملحدٌن المادٌٌن ٌعدون المادة كل شًء ،وٌحٌلون أمر العالم وانتظام
الكون وتوازنه إلى المادة معتمدٌن على المشاهدة والتجربة ،ونحن نعتمد أٌضا على
المشاهدة والتجربة والعلوم الطبٌعٌة ،ولكن نإمن أن المادة موجود أعمى ببل وعً وال
إدران ،وتستمد حركتها وتؤثٌرها فً المركبات من مدبر علٌم لدٌر .
وهإالء المادٌون ٌظهرون المضاٌا النظرٌة المحتملة كؤنها علمٌة لطعٌة لٌضلوا الناس(٘).
ومن المسابل التً رد فٌها على المادٌٌن لولهم( :ال وجود من العدم ،وال عدم من
الوجود).

ٔ -كولن :الجرة المشروخة (ٌمام العالم المٌتافٌزٌمً واالنبعاث المرتمب) ممال بتارٌخ ٖٕٕٓٔ٘/ٗ/م مولع
.HerkuL-Arb
ٌٕ -نظر :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص .1٘-21
ٌٖ -نظر :كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٘. .1
ٗ -د /محمود عبد الحكٌم عتمان  :الفكر المادي الحدٌث ومولؾ اإلسبلم منه ص ٓٓ٘ ،مكتبة األنجلو المصرٌة
– الماهرة.
ٌ٘ -نظر :كولن :الرد على شبهات العصر ص ٖٕٗ. ٕٖ٘ ،
ٖٔٔ

وهو محض ادعاء كما ٌمول (كولن) ،فهإالء ٌرون أن المادة تتؤلؾ من الطالة ،وهً
صورة متشكلة منها ،فالمادة من الطالة ،والطالة من المادة ،وهكذا دوالٌن إذ ال عدم من
الوجود ،وال وجود من العدم فكٌفٌة الوجود تتؽٌر أما الوجود نفسه فباق(ٔ).
ولد رد علٌهم (كولن) بعدة أجوبة:
أوال( :الوجود من العدم وال عدم من الوجود) ٌمكن أن ٌراد به أن الموجود ال ٌفنى بنفسه
وال ٌوجد المعدوم بنفسه ،فبل لدرة للمصادفات واألسباب على اإلٌجاد واإلفناء ،بل إن
البشر ال طالة لهم بإٌجاد معدوم أو إفناء موجود.
وأما بالنسبة هلل تعالى فاألمر ٌنملب رأسا على عمب" ،فاهلل تعالى ٌفنً الموجود وٌوجد
المعدوم فالمعاند المابل" :ال وجود من العدم" ،وهو ٌرى فً كل ربٌع آالفا من النباتات
تخلك من العدم هو أولى بالعدم"(ٕ).
ثانٌاٌ :تساءل كولن" :هل ٌحٌط علمنا الماصر بمسؤلة الوجود والعدم لٌصح مثل هذا
االدعاء؟.
ٌدلل (كولن) من خبلل العلم الحدٌث على لصور علمنا بالكون ،فمثبل كان ٌعتمد أن الذرة
هً أصؽر أجزاء المادة ،أما الٌوم فاكتشفوا أنها تتشكل من أجزاء أصؽر من االلكترون،
فمعلوماتنا فً تجدد مستمر تجاه نظرٌة الذرة(ٖ)ونشؤت نظرٌة وحدة الطالة
الضوبٌة(الفوتون) (ٗ) فصب العلماء جهودهم على الجسٌمات.
فما نعلمه بالنسبة لما نجهله لطرة فً بحر ،فمثبل كنا نظن حتى األمس المرٌب أن كل
شًء ٌتشكل من الذرات ،أما الٌوم فنظرٌة المادة المضادة تمول إن هنان ذرة مضادة

ٌٔ -نظر :الرد على شبهات العصر ص .ٕٕ1
ٕ -الرد على شبهات العصر ص .ٕٕ1
ٖ -جمٌع المواد فً الكون تتكون من تركٌبة من ثبلث جسٌمات :األولٌ :سمى نٌوترون وهو جسم متعادل
الشحنة ،والثانً :بروتون ٌحمل شحنة موجبة وكتلته تساوي كتلة النٌوترون ،والثالث :هو اإللكترون وٌحمل
شحنة سالبة تتعادل مع شحنة البروتون لكن كتلة اإللكترون ألل من البروتون ٓ ٔٗ1مرة ،وفً أي ذرة تتجمع
البروتونات والنٌوترونات فً مركز الذرة أو نواتها أما اإللكترونات ،فتدور حول النواة سابحة فً سحابة
شاسعة نسبٌا وبسرعات هابلة ،وفً األحوال العادٌة ،فإن الذرة تكون متعادلة كهربٌا ،أما اختبلؾ العناصر
بعضها عن البعض فٌعود إلى اختبلؾ عدد البروتوناتٌ .نظر :دكتور أسامة أبو حلٌمة :تؤمبلت علمٌة ص
ٔٔٔ ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕ٘ٔٓم.
ٗ -وهً نظرٌة تفترض أن الطالة المشعة تنبعث فً كمٌات متتابعة فً دفعات أو حزم أو حبٌبات من الطالة أو
ذرات واطلك على هذه الذرات الضوبٌة اسم (فوتونات).ولد نال (اٌنشتٌن) جابزة (نوبل) عن بحث لدمه حول
العبللة بٌن هذه الفوتونات والكهرباء التً تتولد منها وعلى أساس هذه المعادالت لامت فكرة اختراع التلٌفزٌون
فٌما بعدٌ .نظر :د/مصطفى محمود :اٌنشتٌن والنسبٌة ص ٕٓ ،ٕٔ -دار المعارؾ.
ٗٔٔ

تمابل الذرة ،وهذا واضح فً لوله :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ (ٔ) ،فاهلل سبحانه خلك زوجٌن من الذرة(ٕ).
ومسؤلة المادة المضادة والذرة المضادة التً اشتؽل بها العلماء فً عالم الفٌزٌاء والفٌزٌاء
الفلكٌة لتثبت لصر حدود معارفنا ،والمول أنهما متصارعتان ستمضى األولى على
األخرى ،فهذا ال دلٌل علٌه.
والمول بؤنهما كانتا متمابلتٌن عندما خلك الكون ،ثم أكل كل منهما اآلخر ،وبمى بمٌة من
المادة فتفولت على المادة المضادة ،ومنها نشؤ هذ العالم ،فهذا ادعاء تؤباه العمول فلو ولع
مثل هذا لما كان ٌسوغ الكبلم عن وجود مادة مضادة على األرض فممتضى ذان االدعاء
أن المادة المضادة لد لضً علٌها منذ بدء الخلك.
وهنان رإٌة أخرى للمادة المضادة ٌشٌر إلٌها (كولن) بموله " :دعوى وجود ما هو مضاد
للمادة والذرة تشٌر إلى عالم خفً عنا كعالم المبلبكة والجان ،وفً سٌرة األنبٌاء ما ٌشٌر
إلى أن المبلبكة تمثلت فً صورة أشٌاء مادٌة فؤهلكت ألواما ،فمد ٌكون هذا العالم الخفً
هو المادة المضادة ،وكذا اآلخرة والجنة والنار ،فمد كان النبً ٌتصل بعالم المادة المضادة
(ٖ).
فٌرى الجنة والنار وهو ما ٌزال فً عالم المادة"
إذن فما نجهله عن الوجود أكثر بكثٌر مما نعلمه.
وٌخلص (كولن) إلى أن " :وراء المادة عالما آخر ،والذٌن ٌبحثون عن كل شًء فً
المادة عمولهم فً عٌونهم والعٌن فً المعنوٌات عمٌاء"(ٗ).
ثالثا " :كلنا شاهد على إفناء ما هو موجود وإٌجاد ما هو معدوم ،فهو سبحانه ٌوجد النور
فً لحظة ،ثم ٌفنٌه وٌوجد الظلمة مكانه ...وفً كل موسم ٌخلك من العدم نباتا وحٌوانات
لم تكن شٌبا "(٘).

ٔ -سورة ٌس اآلٌة.ٖٙ:واستشهاد كولن باآلٌة على الذرة والذرة المضادة اجتهاده الخاص حٌث لم ٌمل به أحد
من المفسرٌن وأكثر المفسرٌن على معنى األزواج األنواع واألصناؾ من النبات والشجر وفً أنفسهم الذكر
واألنثىٌ .نظر :تفسٌر البٌضاوي :أنوار التنزٌل ص ٗ ،ٕٙ1/وتفسٌر النسفً :مدارن التنزٌل وحمابك التؤوٌل
ص ٖ ٔٓٗ،/وتفسٌر الطبري :جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن ص ٕٓ.٘ٔ٘ /
ٌٕ -نظر :الرد على شبهات العصر ص ٖٕٓ.
ٖ -الرد على شبهات العصر ص ٖٕٔ .
ٗ -السابك ص ٖٖٕ .
٘ -السابك ص ٖٕٗ .
٘ٔٔ

وٌوم تفنى هذه المخلولات كلها سنشهد سر اآلٌة الكرٌمة :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
كل ما على األرض بجوانبه المادٌة وال باق إال هللا تعالى(ٕ).

(ٔ)

فسٌفنى

وٌخلص كولن إلى أن " :األفكار الؽابمة هً مبلذ المادٌٌن بنصب إله مادي أو نصب
المادة إلها بدال من الخالك البارئ الذي ٌفنً الموجود وٌوجد المعدوم ،والذي ٌشعرنا
بوجوده عن طرٌك عجابب صنعه فً الكون ،وٌدعون أن المادة هً التً تدبر أمر العالم،
وما الموى الكٌماوٌة والمٌكانٌكٌة سوى خصابص لها ،والحك أن حمٌمة المادة التً عدوها
كل شًء مجهولة ،والؽرٌب أن المادٌٌن الملحدٌن هلل؛ ألنهم ال ٌعرفون كنهه -وهذا ألن
الخلك عاجزون عن إدراكه -ال ٌرون بؤسا فً عد المادة التً ٌدركون حمٌمتها أصل كل
شًء"(ٖ).
ونتٌجة لما سبك فصرح االعتداد بالمادة وتمدٌسها تهاوى بمعاول العلم الحدٌث ومظاهر
الكون لبل أن ٌتهاوى عمبل ونمبل.
ثالثا :نظرٌة التطور:
ٌرى (دارون) أن اإلنسان سلٌل معدل لد انحدر عن أحد األشكال الحٌة السابك تواجدها،
أو أحد األشكال المتدنٌة(الدنٌا) من الحٌوانات وخاصة المرد ،واستدل على ذلن بثبلثة
أدلة:
ٔ -التركٌب الجسمانً المتشابه .
ٕ -التكوٌن الجنٌنً .
ٖ -األعضاء األثرٌة ؼٌر المكتملة

.

وبعد أن ذكر (دارون) أدلته خلص إلى ":وبهذا الشكل فإننا نستطٌع أن نفهم كٌؾ وصل
األمر إلى تمبل أن اإلنسان وجمٌع الحٌوانات الفمارٌة األخرى لد تم تشٌٌدهم على نفس
النمط العام ،ولماذا ٌتم مرورهم من خبلل نفس المراحل األولى من التكوٌن ،ولماذا
ٌمومون باالح تفاظ ببعض البماٌا األثرٌة ؼٌر المكتملة المعٌنة المشتركة فٌما بٌنهم،
وبالتالً فإنه ٌتحتم علٌنا أن نعترؾ بشكل صرٌح بوحدة نشؤتهم"(ٗ).

ٔ -سورة الرحمن اآلٌة. ٕٙ:
ٌٕ -نظر :الرد على شبهات العصر ص ٖٕٗ .
ٖ -كولن :أسبلة العصر ص ٕ٘.
ٗ -تشارلس داروٌن :نشؤة اإلنسان واالنتماء الجنسً ص ٔ ،ٕٔٓ -1ترجمة وتمدٌم :مجدي محمود الملٌجً،
المجلس األعلى للثمافة ،ط :األولى ٕ٘ٓٓم العدد (..)1ٕ1
ٔٔٙ

األسس التً تعتمد علٌه الداروٌنٌة ورد كولن علٌها:
لدم (دارون) نظرٌته التً تبحث عن منشؤ األنواع والتطور البٌولوجً لها معتمدا
على عدة عوامل ومتؤثرا بها منها تجارب لعلماء سابمٌن منهم (المارن) (ٔ) وآرابه حول
األحٌاء وتطورها ،ثم جمع المعلومات ،وصنفها تصنٌفا علمٌا ،ولكنها ادعاءات أبعد عن
الطرٌمة العلمٌة بفراسخ عدٌدة كما ٌمول (كولن) .ولد اعتمدت نظرٌته على عدة أسس
ولام (كولن) بالرد علٌها كالتالً:
ٔ -دعوى التطور والتشابه الموجود بٌن األحٌاء:
ٌرى (دارون) أن التركٌب الجسمانً الخاص باإلنسان مشٌد على نفس الطراز أو
النمط العام مثل الحٌوانات الثدٌٌة األخرى كالمرد ،فً العظام ،والعضبلت ،واألعصاب،
واألوعٌة الدموٌة ،واألحشاء الداخلٌة ،وكذلن المخ ،وهو األكثر أهمٌة ،فالفروق الحمٌمٌة
الموجودة بٌن مخ اإلنسان وأمخاخ المرود العلٌا هً فً منتهى الضآلة ،فاإلنسان لرٌب
فً صفاته التشرٌحٌة وفً ذكابه من المرود الشبٌهة باإلنسان أكثر من تمارب تلن المرود
من بعض الحٌوانات رباعٌة األٌدي.
وأشار (دارون) إلى أن اإلنسان لابل ألن ٌتلمى من الحٌوانات الدنٌا أو أن ٌنمل إلٌهم
بعض األمراض المعٌنة مثل :داء الكلب والجدري ،والمرود معرضة لئلصابة بالكثٌر من
نفس األمراض ؼٌر المعدٌة مثلنا ،كالنزالت التنفسٌة ،والسكتة الدماؼٌة ،والتهاب
األمعاء ،والحمى ،ولد أثبتت العمالٌر نفس التؤثٌر علٌهم كما هو الحال معنا.
إلى جانب أن المرود لدٌها تذوق لوي للشاي ،والمهوة ،والمشروبات الروحٌة ،والتدخٌن.
وكذلن التشابه مع اإلنسان فً عملٌات الحمل ،والتكاثر ،والبلوغ ،ورعاٌة الصؽار ،مع
اإلنسان ،والرجل ٌختلؾ عن المرأة فً الحجم والموة الجسمانٌة وكمٌة الشعر كما ٌحدث
فً الحٌوانات الثدٌٌة ،وبذلن ٌكون التطابك بٌن اإلنسان والحٌوانات العلٌا وخاصة المرود
تطابك حمٌم كما ٌمول (دارون)(ٕ).
وٌرد كولن على هذا األساس بعدة أجوبة:
أ -هذه االدعاءات ال تستند إلى برهان حمٌمً؛ فوجود العٌن والوجه واألذن فً
اإلنسان ال ٌشكل دلٌبل أنه تطور من لرد ،وكذا فً بالً األحٌاء ،فالتشابه الموجود بٌن
األحٌاء ٌرجع إلى أنها تستند إلى عناصر واحدة وهً :النتروجٌن والكربون واألكسجٌن
والهٌدروجٌن واإلنسان والحٌوان ٌتؽذون أؼذٌة مشتركة ومع ذلن فجمٌع أنواع
الموجودات وكذلن أفراد اإلنسان ٌبدون فً نواح عدٌدة فرولا كبٌرة فٌما بٌنهم.
ٔ -جان المارن :عالم أحٌاء فرنسً (ٔ1ٕ1 -ٔ2م)أودع خبلصة بحثه عن أصل األنواع الحٌوانٌة فً كتابه
الشهٌر(فلسفة علم الحٌوان)وانتهى إلى تمرٌر المبادئ التالٌة:
تؽٌر ظروؾ البٌبة المحٌطة بالحٌوان ٌإدي إلى تؽٌر األجهزة العضوٌة فٌه -الحاجات الناجمة عن هذا التؽٌر
تإدي إلى خلك أعضاء مبلبمة -األعضاء فً الحٌوات تموى باالستعمال وتضعؾ بملة استعمالها -بتوالً
األجٌال تصبح هذه التؽٌرات وراثٌةٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص .ٖ1
ٕ -تشارلس داروٌن :نشؤة اإلنسان واالنتماء الجنسً ص ٔ.1٘ -1
ٔٔ2

إن التشابه فً المظهر الخارجً أو فً البنٌة الداخلٌة ال توجب تطور األحٌاء بعضها من
بعض ،فإن الفروق الموجودة بٌن الكابنات تظهر أن الؽاٌة من الخلك ،ووظٌفة ذلن الكابن
ومولعه ٌؤتً فً الممدمة ،وأن البنٌة المادٌة تنظم على هذا األساس ،فبل ٌمكن بناء بناٌة
.
عشوابٌة ،ثم تعطى وظٌفة فٌما بعد
ب -أن هنان أعدادا ؼٌر محدودة من الكابنات واألنواع ،ولو كان لكل نوع وجه خاص
وأعضاء مختلفة لكان من الضروري وجود أنواع النهابٌة من األعضاء ومن التراكٌب
والبنى.
ج -وأن معظم األمراض التً تصٌب اإلنسان لٌست هً نفس األمراض التً تصٌب
المرود  -على عكس ما زعم دارون.)ٔ( -
ٕ -التكٌؾ ومسؤلة األعضاء المستعملة وؼٌر المستعملة .
ٌرى (دارون) أن هنان أعضاء أثرٌة ؼٌر مكتملة النمو أو ضامرة كانت موجودة
فً أسبلؾ سابمة ولكنها أصبحت ؼٌر مفٌدة أو ذات فابدة بسٌطة بعد مرور هإالء
األسبلؾ بعملٌة التطور ولذا هً ؼٌر خاضعة لبلنتماء الطبٌعً وخاملة تماما ولد تعود
للظهور فً بعض الحاالت .
وبمعنى آخر أن األجداد العلٌا لئلنسان كانت تمتلن تلن األجزاء كاملة وتحت تؤثٌر
االختبلؾ فً سلوكٌات الحٌاة أصبحت مختزلة؛ لعدم االستخدام فً هذه الفترة-وخاصة
فترة البلوغ -أو من خبلل االنتماء الطبٌعً والوراثة .
وٌذكر (دارون) عدة أمثلة على بعض هذه األعضاء التً بمٌت ؼٌر مكتملة لعدم الفابدة
والجدوى :
أ -الشعر الذي على جسد اإلنسان فما هو إال آثار بالٌة من الؽطاء الطبٌعً المتسك من
الشعر الخاص بالحٌوانات الدنٌا.
ب -الزابدة الدودٌة وهً جزء أثري باق؛ لحجمه الصؽٌر ،وكونه ببل فابدة ،بل لد ٌسبب
الموت فً بعض األحٌان .
ج -بعض الفمرات كالعصص بمٌت بالرؼم من عدم وجود وظٌفة لها على أساس أنها
كانت فً مرحلة سابمة ذٌل للحٌوانات السالفة(ٕ).
و ٌدلل (كولن) على بطبلن ذللن األساس :
أ -ان الٌهود ٌختنون أوالدهم منذ أربعة آالؾ سنة ،وعلى الرؼم من مضً كل هذه
السنوات الطوٌلة ،فبل ٌولد طفل ٌهودي مختون.

ٔ -كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٕٖ.ٖٖ -
ٕ -تشارلس داروٌن :نشؤة اإلنسان واالنتماء الجنسً ص .ٕٔٓ -11
ٔٔ1

ب -وادعى (المارن) أن عنك الزرافة أصبحت أطول لتستطٌع تناول أوراق الشجر،
ومما ٌدل على بطبلن زعمه:
أنه لماذا لما تتطاول أعناق العنز؟ ،ولماذا لم ٌصبح للثعابٌن أرجل تمشً علٌها بدال من
الزحؾ؟.
ج -و ادعى (دارون) أن أرجل الثعابٌن ضمرت ،وهذا تنالض؛ ألن األحٌاء فً نظرٌته
المفروض أن تتطور من الزحؾ إلى المشً على أرجل.
د -وٌزعم (دارون) أن الطٌر اكتسب جناحٌه فٌما بعد لكً ٌستعملهما فً الطٌران وهنا
تنالض؛ ألنه كان من المفروض  -حسب االدعاء بؤن األعضاء المستعملة تتكامل وتتطور
وأن ؼٌر المستعملة تضمر -أن تضمر جناحا الطابر؛ ألنه لم ٌستعملهما طوال فترة عدم
صبلحٌتهما للطٌران ،وأسبلة أخرى :كٌؾ تكامل هذا الطابر تدرٌجٌا لبل أن ٌملن
الجناحٌن ،وكٌؾ شعر بضرورة امتبلكه لهما؟ وكٌؾ لام بتطوٌرهما؟ ،وؼٌرها من
التساإالت لم ٌرد (دارون) وال أتباعه علٌها بؤدلة ممنعة(ٔ).
هـٌ -تمسن التطورٌون فً إثبات هذا األساس بمثال (اللوزتٌن والزابدة الدودٌة) فٌمولون
بؤنه عضو ضامر ورثناه من أسبلفنا؛ لذا فبل ضرورة له وال فابدة منه ،وٌرد (كولن)
علٌهم بالعلم:
حٌث إن العلم الٌوم ٌمول إن اللوزتٌن عبارة عن بوابة حراسة ،وأمن ضد الجراثٌم التً
تحاول دخول جسم اإلنسان ،والزابدة الدودٌة هً المعدة الثانٌة لئلنسان .
وٌ -رى (دارون) أن الشعر الموجود فً اإلنسان ضامر ألن أجدادنا الحٌوانات كانت ذات
شعر كثٌؾ وعندما تحول إلى إنسان سمط الكثٌر من شعره ،ولكن عندما جاء لٌفسر عدم
وجود الشعر عند النساء فً معظم أجزاء أجسامهن اعتذر بعذر ال ٌتبلءم مع نظرٌته،
ولال بؤن هذا ضروري لجمال المرأة وجاذبٌتها ،وٌمول كولن معلما" :لمد كان من الممكن
أن ٌكون إٌراد هذا السبب مفهوما لو تم النظر للموضوع من زاوٌة الحكمة ومن زاوٌة
الخلك اإللهً"(ٕ).
فهذا التعلٌل من (دارون) سٌكون ممبوال لو نظر إلٌه أنه حكمة التضاها هللا من خلك
المرأة؛ لتبلبم دورها وطبٌعتها فً الحٌاة ،أما على أساس التطور فبل ٌصلح وال ٌنسجم
مع تلن النظرٌة.
ز -وٌعلل (دارون) وجود الشعر على رأس الرجال وعدم تسالطه بؤن الرأس معرض
لكثٌر من الضربات؛ لذا كان من الضروري بماء الشعر علٌه .وٌتساءل كولن :أٌتعرض
أنؾ اإلنسان ،وجبٌنه ،بل وركبته ،ورجله لصدمات ألل؛ لذا تسالط الشعر هنا وبمً فً
الرأس؟ ال ٌوجد دلٌل علمً ممنع للداللة على ذلن.

ٔ -حمٌمة الخلك ص. ٖ2 -ٖٙ
ٕ -كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص .ٖ2
ٔٔ1

حٌ -مدم الداروٌنٌون الجدد برهانا جدٌدا على التؽٌرات الحاصلة فً الحٌاة للتكٌؾ مع
البٌبة ٌتمثل فً أن الفراشات السوداء وذات األلوان الؽاممة فً أماكن التصنٌع تستطٌع
عندما تحط فوق الجدران الؽاممة أن تحمً أنفسها من أعدابها أكثر من الفراشات ذات
األلوان الفاتحة وتتكاثر أكثر منها وسٌؤتً ٌوما وتنمرض الفاتحة بٌنما تظل الماتمة .
وٌرد (كولن) بؤن الدلٌل متهافت؛ ألن الفراشات التً انمرضت والتً بمٌت هً فراشات
لم ٌحصل أي تطور من نوع إلى نوع ،وأٌضا لم ٌحصل أي تؽٌر داخل النوع نفسه.
كما ٌمدم الداروٌنٌون حدوث التؽٌرات نتٌجة لحوادث الطبٌعة كدلٌل على نظرٌتهم فً
تؽٌر األحٌاء للتكٌؾ مع البٌبة ،وال ٌمكن إٌراد هذه التؽٌرات الظاهرٌة ،والتً تجري
ضمن النوع الواحد كدلٌل علً سلسلة عملٌة التكامل والتطور التً تإدي لظهور أنواع
جدٌدة من األحٌاء(ٔ) .
ٖ -التطور والمراحل التً ٌمر بها الجنٌن فً رحم األم .
ٌرى (دارون) أن تكوٌن اإلنسان ٌتم من بوٌضة صؽٌرة الحجم وهً ال تختلؾ
كثٌرا عن البوٌضات الخاصة بالحٌوانات األخرى والجنٌن نفسه ال ٌمكن تمٌٌزه عند
مرحلة مبكرة جدا عن جنٌن المملكة الفمارٌة ،وكذا فً المراحل المتمدمة فاألجنحة
واأللدام الخاصة بالطٌور ال تمل عن األٌدي واأللدام الخاصة باإلنسان ،فإنها تنشؤ كلها
من نفس الشكل األساسً ،وكذا الملب(ٕ).
وهذا المول باطل ،ومما ٌدل على بطبلنه:
أ -ما لرره البرفٌسور(شنكون) أننا ال نعرؾ الشًء الكثٌر عن مدى التناظر والتشابه
الموجود فً مراحل نمو وتطور البوٌضة المخصبة؛ ألن بعض األجنة تتطور وتنمو
بسرعة ،بٌنما أجنة أخرى بطٌبة ،وإن نسل كل كابن حً ٌملن خواصا وكروموزومات،
وجٌنات ،واستعدادات ،ومسار نمو وتطور خاص به.
ب -أن مراحل نمو الجنٌن وضحها المرآن نطفة ،ثم علمة ،ثم مضؽة ،ثم عظاما ،ثم لحما
وهً مراحل أٌدها العلم بعد ٗٔ عصرا من نزوله ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
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(ٖ).

ج -وٌمكن المول أن أجنة الحٌوانات الفمرٌة متشابهة فٌما بٌنها فً المراحل األولى ،وأما
مشابهتها لجنٌن اإلنسان فمشابهة ظاهرٌة؛ لذا ال ٌعد هذا دلٌبل للتطور.

ٌٔ -نظر :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص .ٖ1 -ٖ2
ٕ -تشارلس داروٌن :نشؤة اإلنسان واالنتماء الجنسً ص ٘.1ٙ ،1
ٖ -سورة المإمنون :آٌة ٕٔ. ٔٗ -
ٕٓٔ

د -ثم إن كل جنٌن ٌملن خواصا تعود لنوعه وٌتمٌز بها عن ؼٌره ،وال نستطٌع مشاهدة
هذه الخواص من الخارج فاإلنسان خلك فً أحسن تموٌم من الرلً والسمو واالستعداد
للتعلم(ٔ).
ٗ -المتحجرات(ٕ):
وهً من األسس التً اعتمد علٌها التطورٌون إذ ٌرون ضرورة االستعانة
بالمتحجرات ،وذلن من أجل البرهنة على صحة هذه النظرٌة من جهة ،وكذلن بسبب عدم
حدوث ما ٌثبت ولوع أي تطور ملحوظ ضمن العهود التارٌخٌة المعروفة(ٖ).
وٌدلل (كولن) على بطبلن هذه النظرٌة بما ٌلً:
أ -أن جمٌع المتحجرات التً عثروا علٌها لٌس لها أي لٌمة علمٌة.
ب -لم ٌعثر حتى اآلن على متحجرة واحدة كؤنموذج وكمثال على أي مرحلة انتمالٌة أو
حلمة وسطً بٌن األنواع ،والبحث عن الحلمات الوسطى حتى الوصول إلى اإلنسان لٌس
إال عبثا ال طابل تحته.
ج -بعض األحٌاء التً عاشت فً الماضً ثم انمرضت ألسباب عدٌدة كالدٌناصورات
فهً تشكل أمثلة على االنمراض ال على التطور.
د -أحد األدلة التً ٌعتمدون علٌها (متحجرة الحصان ذي األظافر الخمسة) والزعم بؤن
الحصان كان لدٌما ذا خمسة أصابع وبحجم الثعلب .وللرد علٌهم من ألوال العلماء :أننا ال
نملن أي معطٌات علمٌة حول مجًء الحصان من أحٌاء هذه المتحجرات ،ولو فرضنا أن
المتحجرات صحٌحة فٌمكن أن تعود ألنواع أخرى عاشت فً الماضً ثم انمرضت.
وإن كان هذا صحٌحا فلماذا نمص عدد أظافر الحصان ،ولماذا تحول من حٌوان بحجم
الثعلب إلى الطول الحالً؟ ال ٌملن العلم جوابا شافٌا ،والسٌما أن هنان حٌوانا بؤظفر
واحدة ،وبؤظفرٌن ،وبثبلثة ،وبخمسة ،وما زالت على لٌد الحٌاة ،فلماذا طرح الحصان
أظافره األربعة لٌبمى بؤظفر واحد وبحجم أكبر؟ ،وإذا لٌل إنها استطالة ألجل الجري،
فلماذا لم تستطل لوابم كلب الصٌد مثل الحصان؟.
وكٌؾ نتصور حٌوانا بحجم الثعلب ٌنملب وبطفرة واحدة إلى حصان فؤٌن الحلمات
الوسطى ومراحل االنتمال ؟.كل هذه تساإالت دون أجوبة علمٌة.

ٔ -حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٕٗ .
ٕ -المتحجرات" :بماٌا الكابنات الحٌَّة التً عاشت فً الماضً البعٌد ،ث ّم انمرضت سبلالتها تما ًما وٌمكن من
خبلل هذه اآلثار تحدٌد بعض مبلمح األزمنة الجٌولوجٌَّة ،ودراسة مظاهر الحٌاة فٌها" .دكتور /أحمد مختار عبد
الحمٌد عمر بمساعدة فرٌك عمل :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة باب ٕٖٖٔ (ج ح ر) ج ٔ ص  ،ٗٗ2عالم
الكتب ،ط :األولى ٕٔٗ1هـٕٓٓ1 -م.
ٌٖ -نظر :كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٘ٗ .
ٕٔٔ

هـ -المتحجرات التً حصلوا علٌها كؤدلة على الحلمة الوسطى بٌن اإلنسان والمرد وجدت
متناثرة ،ولٌست فً مكان واحد مما جعل بعض العلماء ٌستبعدون أن تكون لمخلوق واحد
كمتحجرة (رجل جاوة) و(رجل بكٌن) ،أما متحجرة (رجل بلتداون) ٕٔٔ1ٔٗ -ٔ1م ،فمد
ظهر أنها مزٌفة ركبت لها فن وأسنان لرد ،وأضافوا على الجمجمة مادة كٌمٌابٌة لتبدو
لدٌمة ،وكذا متحجرات أخرى تبٌن بعد سنوات أنها زابفة(ٔ).
٘ -الطفرات(ٕ):
تمضً هذه الفكرة بؤن التؽٌرات الحاصلة فً شفرات جٌنات الكابن الحً عن
طرٌك المصادفات أو ظروؾ البٌبة تكون إحدى عوامل التؽٌٌر عند االنتمال من نوع إلى
آخر(ٖ).
وٌإكد (كولن) بالفعل على أن مختلؾ اإلشعاعات والمواد الكٌمٌابٌة والظروؾ األخرى
للبٌبة لد تحدث بعض التؽٌرات فً شفرات جٌنات األحٌاء ،ولكن مثل هذه التؽٌرات أو
الطفرات ألي سبب من األسباب ال تستطٌع العمل على إنتاج نوع جدٌد من األحٌاء ،وال
تؽٌٌر أي كابن حً من نوع إلى نوع آخر حسب زعم الداروٌنٌٌن.
ومما ٌدل على بطبلن هذا األساس:
أن التجارب العدٌدة التً أجرٌت على أكثر من ٓٓٗ من ذباب الفاكهة أظهرت أنه
من المستحٌل أن ٌتؽٌر نوعها أو ماهٌتها تحت تؤثٌر الظروؾ البٌبٌة ،وحتى عندما تمت
عملٌة التناسل بٌن هذه الذبابات المعرضة لهذه التؽٌرات لم ٌتم الحصول على نسل جدٌد،
وكذا التجارب التً أجرٌت على اإلنسان وبالً األحٌاء كلها تؽٌرات سطحٌة كاسمرار
الجلد أو ارتفاع ضؽط الدم بالنسبة لئلنسان .
ولد أعطى هللا اإلنسان الحك بالتدخل فً عمل الطبٌعة واكتشاؾ العلوم وتطوٌرها ولكن
هذا التدخل لن ٌستطٌع تؽٌٌر الحٌوانات من نوع إلى نوع إال فً حالة استثنابٌة سمح هللا
بها وهً التناسل بٌن الحصان والحمار والبؽل الناتج منها ٌظل عمٌما ،أما فً النباتات

ٌٔ -نظر :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص .٘ٓ -ٗ1
طفَ َرات و َ
ط ْف َرة [مفرد] :ج َ
َٕ -
ط ْفرات:
مرة من طفَ َر :لَ ْفزةَ ،وثْبة  ،الوثوب فً ارتفاع ،المرة الواحدة.
أ -اسم َّ
تطور ،ارتفاع مفاجا ،طفرة اجتماعٌة :تؽٌُّر ٌطرأ على البنٌة االجتماعٌّة
ب -انتمال سرٌع من حالة إلى أخرىّ ،
بشكل مفاجاَ ،
ط ْف َرة التصادٌّة :فترة انتعاش التصادي.
ج( -حً) تؽٌُّر فً خصابص حٌوان عن خصابص والدٌه الوراثٌَّةٌ ،مكن تورٌثه ،وٌمكن أن ٌكون سبب ذلن
ً ،وتحدث الطفرة كذلن فً النبات.
ً فً صبؽٌَّات الكابن الح ّ
ً أو فٌزٌم ّ
حدوث تؽٌُّر كٌمٌاب ّ
زٌن الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً الرازي (المتوفىٙٙٙ :هـ) مختار الصحاح ص ٔ/
ٔ ،ٔ1دمحم بن أحمد بن ٌوسؾ ،أبو عبد هللا ،الكاتب البلخً الخوارزمً (المتوفىٖ12 :هـ) مفاتٌح العلوم ص ٔ/
ٗٗ ،المحمك :إبراهٌم األبٌاري ،دار الكتاب العربً ،الطبعة :الثانٌة .د /أحمد مختار عبد الحمٌد عمر (المتوفى:
ٕٗٗٔهـ) بمساعدة فرٌك عمل :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ص ٕ ٔٗٓٗ /باب ٕٖٔٔ (ط ؾ ر).
ٌٖ -نظر :كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ٗ٘.
ٕٕٔ

فممكن فً أنواع معٌنة حسب الموانٌن التً وضعها هللا عن طرٌك التطعٌم فً األشجار
الحصول على نوع آخر من األشجار(ٔ).
 -ٙاالنتخاب الطبٌعً:
ٌرى (دارون) أن االنتخاب الطبٌعً أو كما ٌسمٌه االنتماء الطبٌعً هو" :االحتفاظ
والتكدٌس للتماٌزات التً هً مفٌدة تحت الظروؾ العضوٌة وؼٌر العضوٌة التً
ٌتعرض لها كل كابن حً فً جمٌع فترات الحٌاة والنتٌجة النهابٌة أن كل من الكابنات
ٌمٌل إلى أن ٌصبح أكثر تحسنا بالنسبة إلى ظروفه"(ٕ).
والمعنى أنه تحت تؤثٌر الظروؾ المتؽٌرة للحٌاة تظهر على الكابنات اختبلفات فردٌة فً
كل جزء من تركٌبها ،ونتٌجة لمعدلهم الهندسً فً الزٌادة ٌحدث تنازع شدٌد من أجل
الحٌاة عند عمر ،أو فصل ،أو سنة معٌنة واألفراد التً تتمٌز بهذا الشكل سوؾ تكون
لدٌها أفضل فرصة لكً ٌتم االحتفاظ بها فً أثناء التنازع من أجل البماء ونتٌجة لمبدأ
الوراثة فإن هذه الكابنات تمٌل إلى انتاج ذرٌة متمٌزة بنفس الطرٌمة(ٖ).
وتموم الطبٌعة باستمرار وببطء بعملٌة االنتخاب أو االنتماء الطبٌعً بحثا عن األنواع
والصفات األفضل الفظة كل رديء ومحتفظة لكل كابن ما هو جٌد ومبلبم لظروؾ
حٌاته ،وإذا لم ٌمم كل كابن بإدخال تعدٌبلت وتحسٌنات بدرجة متطابمة مع منافسٌه فإنه
سوؾ ٌستؤصل؛ ومن ثم النتٌجة الطبٌعٌة أن نجد تنالص وندرة فً بعض األنواع نتٌجة
لظروؾ البٌبة ،ثم انمراضها لتبمى األنواع والصفات المفٌدة ،ثم تتوارث األجٌال هذه
(ٗ).
الصفات لٌظهر نوع جدٌد حامبل لتلن الصفات
وٌرى (كولن) أن هذا األساس باطل ألسباب:
.

أ -ال ٌوجد دلٌل على أن أي نوع من األحٌاء بعد الكوارث لد ؼٌر نوعه

فلم لم ٌعثر على متحجرات لها كما أن األحٌاء الموٌة
وإذا كانت هنان أحٌاء انمرضت َ
التً بمٌت بعد الكوارث لم تطفر إلى أنواع أعلى ثم إنه ٌوجد داخل كل نوع من األنواع
على الدوام أفراد ألوٌاء وأفراد ضعفاء وهما ٌعٌشان جنبا إلى جنب .
ب -أن الكوارث كالسٌول والزالزل وما ٌتبعها من خراب وانهدام ال تمضً على األفراد
الضعفاء فمط ،بل حتى على ألوى األلوٌاء ،وهذا مخالؾ لزعم أصحاب االنتخاب
الطبٌعً.

ٌٔ -نظر :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص.٘2 ،٘ٙ
ٕ -تشارلس داروٌن :أصل األنواع ص ٕ٘ٔ ،ترجمة :مجدي محمود الملٌجً تمدٌم :سمٌر حنا صادق المجلس
األعلى للثمافة ط األولى ٕٗٓٓ العدد(.)ٕٙ1
ٖ -السابك ص ٖٕٕ.
ٗ -دارون :أصل األنواع ص ٘.ٔ12 -ٔٙ
ٖٕٔ

ج -وجود بعض الحٌوانات ضعٌفة واألخرى لوٌة الستمرار التوازن البٌبً ،فالضعٌؾ
طعما وؼذاء للموي ولوكان جمٌع أفراد نوع ما ألوٌاء لكانت النتٌجة أن تموت كل
الحٌوانات المفترسة التً تتؽذى على اللحم ولتكاثرت الحٌوانات األخرى.
د -عندما ٌمضى على األفراد الضعفاء فً جٌل من األجٌال فبل ٌعنً هذا أن األجٌال
المادمة ستكون لوٌة ففً كل جٌل ٌوجد الضعفاء جنبا إلى جنب مع األلوٌاء.
هـ -إن الصراع شًء ثانوي فً الحٌاة ،واألصل هو التعاون فؤعضاء جسم اإلنسان مثبل
فً تعاون مستمر فٌما بٌنها وتتعاون الشمس بضٌابها وحرارتها مع الهواء والماء والتربة
.
إلنتاج األثمار لئلنسان أو للحٌوان
و -فرضٌة االنتخاب الطبٌعً ضعٌفة وواهٌة وال أساس لها من الصحة ،فالمشاهدات
العلمٌة ال ترٌنا لٌام البٌبة أو الظروؾ المناخٌة برمً األحٌاء الضعٌفة خارج النوع ،وال
لٌام األحٌاء الموٌة بامتبلن حك الحٌاة وإبادة الضعفاء مع أننا ٌمكننا العثور على أمثلة من
هذا المبٌل فً التارٌخ اإلنسانً من حٌن آلخر إال أنه عندما ٌسود الحك نرى رحمة
األؼنٌاء بالفمراء ،وشكر الفمراء لؤلؼنٌاء(ٔ).
وٌرى (كولن) – أخٌرا -أن أخطر ما فً االنتخاب الطبٌعً أن أصحابه حدٌثا ٌطبمونه
على أحداث التارٌخ لٌعطوا الشرعٌة الستبداد الموي وظلمه للضعٌؾ ،فٌمول" :وٌنظر
التطورٌون إلى هذه الكوارث وإلى أمثالها من االستعمار الدولً ،وتجارة الرلٌك،
والتمٌٌز العنصري ،وسٌادة الموة على الحك وكؤنها "المسٌرة الطبٌعٌة" للتارٌخ ،وبهذا
ٌعطون الحك والشرعٌة لها بوجه من الوجوه؛ من أجل ذلن نرى أن (كارل ماركس)
مإسس الشٌوعٌة(ٕ) الذي وضع نظرٌته فً التارٌخ على هذا األساس ٌدٌن بالشًء الكثٌر
لدارون؛ لذا فلٌس من الؽرٌب أن ٌكون الشٌوعٌون من أكثر المادٌٌن ارتباطا بنظرٌة
التطور ودفاعا عنها؛ ألن نظرٌة التطور من األسس التً ٌستند إلٌها اإللحاد"(ٖ).
وٌخلص (كولن) بعد عرض أسس الداروٌنٌة إلى أن:
ٔ -ال ٌوجد أي سند لوي ٌإٌد هذه النظرٌة؛ إذ لم ٌتم العثور على المتحجرات التً تربط
اإلنسان بالمرد .
ٕ -إن تركٌب جزٌبات .D.N.Aوبنٌتها تستوجب وجود علم ولدرة النهابٌة وراءها ،وال
تبمً أي فرصة أو احتمال لتكونها نتٌجة المصادفات ،أو الظهور التلمابً ،أو تدخل خال
ٌٔ -نظر :كولن :حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص . ٙ2 ،ٙٙ
ٕ -الشٌوعٌة :مذهب فكري ٌموم على اإللحاد وأن المادة هً أساس كل شًء ،وٌفسر التارٌخ بصراع الطبمات
وبالعامل االلتصادي ظهر فً ألمانٌا على ٌد ماركس الٌهودي األلمانً وأنجلز ،وتجسدت فً الثورة البلشفٌة
التً لامت فً روسٌا بتخطٌط من الٌهود ،واآلن الشٌوعٌة فً ذمة التارٌخ بعد أن تخلى عنها االتحاد السوفٌتً=
=الذي بدوره تفكن إلى دول مستملة تخلت كلها عن الماركسٌة ،واعتبرتها ؼٌر لابلة للتطبٌكٌ .نظر :الندوة
العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة المجلد الثانً ص
.1ٕ1
ٖ -حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص . ٙ1
ٕٗٔ

من الشعور واإلدران ،وجمٌع ما زعم أنها أدلة ال تعدو أن تكون فرضٌات أو تؤوٌبلت
مصطنعة.
ٖ -وكما أن المصادفات ال تملن أي مولع مهما كان صؽٌرا فً هذا العالم كذلن ٌستحٌل
لٌام أي كابن حً بخلك نفسه بنفسه من العدم.
ٗ -جمٌع األدٌان السابمة ،وجمٌع األنبٌاء ،وجمٌع الكتب الممدسة تذكر بشكل واضح أن
كل شًء  -وضمنه اإلنسان -لد خلك من لبل هللا تعالى أي ال تفتح أي باب لمبول نظرٌة
التطور(ٔ).
ورؼم تلن التنالضات التً ولعت فٌها الداروٌنٌة إال أن (كولن) لم ٌؽفل الجانب اإلٌجابً
للنظرٌة كعلمٌ ،مول كولن ":لمد أفاد دارون دنٌا العلم من حٌث ال ٌدري فتصنٌؾ األنواع
وترتٌبها نتاج من نتابج بحوثه ،وكان هذا التصنٌؾ دلٌبل ضمن األدلة األخرى حول مدى
النظام واالنسجام المذهل الموجود فً الكون...وبٌنما ازددنا نحن إٌمانا ببحوث دارون فمد
انحرؾ دارون ببحوثه هذه إلى الضبللة"(ٕ).
وهذا الرأي ٌتفك فٌه مع رأي الدكتور (عمارة) الذي ٌمول فٌه" :وربما كان أفضل فهم
لعلمٌة التطور أنها كانت تطوٌرا بفعل فاعل وبذات مبدعة خبللة ،ولم تكن تطورا تلمابٌا
كما تصورها داروٌن وصحبه ،ولم تكن مراحل متروكة للصدفة ،وإنما كانت تخلٌما مرادا
ومخططا لخالك حكٌم ،وأنها هندسة وراثٌة لمهندس عظٌم لٌس كمثله شًء ،وما جاء فً
المرآن هو أصدق صورة لما حدث"(ٖ).
رابعا :ادعاء تعارض الدٌن مع العلم:
ٌرى بعض الؽربٌٌن أن هنان صراعا تارٌخٌا بٌن العلم والدٌن ٌرٌد كل منهما أن ٌدمر
اآلخر ال أن ٌؽلبه فحسب ،ولم ٌكن مجدٌا أن تحاول العمابد الدٌنٌة تسخٌر العلم فمد تحرر
من هذا الرق ،وكؤنما انعكست اآلٌة منذ ذان وأخذ العلم ٌنذر بفناء األدٌان(ٗ).
وٌرى الدكتور دمحم حسٌن هٌكل(٘) أن الخصومة لم تكن بٌن الدٌن والعلم وإنما بٌن رجال
الدٌن ورجال العلم ،وكان ؼرضها السٌطرة على السلطة ونظام الحكم ،وهذا ما كان
ٔ -حمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ص ،ٕٔ1 ،ٕٔ1وٌنظر :عن نظرٌة الخلك فً المرآن والكتاب الممدس ص
ٔٔٔ ٕٔ2 -من نفس الكتاب .
ٕ -أسبلة العصر المحٌرة ص . ٕٙ2
ٖ -دكتور /دمحم عمارة  :ممدمة كتاب مع صدٌمً الملحد للدكتور /مصطفى محمود ص ٕٗ ،هدٌة مجلة األزهر
ٕ٘ٔٓم.
ٌٗ -نظر :الشٌخ :مصطفى عبد الرازق :الدٌن والوحً واإلسبلم ص ٖٔ تمدٌم :أ.د /محمود حمدي زلزوق.
هدٌة مجلة األزهر لشهر محرم ٖٔٗ2هـ.
٘ -الدكتور هٌكل (ٖ٘ٓٔ  ٖٔ2ٙ -هـ =  ٔ1٘ٙ - ٔ111م) :دمحم بن حسٌن بن سالم هٌكل ،كاتب صحفً،
مإرخ من أعضاء المجمع اللؽوي ،ومن رجال السٌاسة ،بمصر .ولد فً لرٌة كفر ؼنام (بالدلهلٌة) ،وتخرج
بمدرسة الحموق بالماهرة ( ،)ٔ1ٓ1وحصل على (الدكتوراه) فً الحموق من السربون بفرنسا (ٕٔ ،)ٔ1وافتتح
مكتبا للمحاماة بالمنصورة .وأكثر من الكتابة فً جرٌدة (الجرٌدة) وترأس تحرٌر جرٌدة السٌاسة الٌومٌة
ٕ٘ٔ

واضحا وبؤمثلة كثٌرة سردها (هٌكل) عن صراع الكنٌسة ،ومهاجمتها لكثٌر من العلماء
والمفكرٌن مثل( :رٌنان)(ٔ) ،و(دٌكارت)(ٕ)،و(برجسون)  ،و(روسو) ،وؼٌرهم ،وكان
هذا سببا كافٌا للثورة على الكنٌسة فتؽلب رجال العلم على رجال الدٌن ،وتم فصل الكنٌسة
عن شإون الدولة فتمدمت أوروبا بفضل اختراعات وإنجازات رجال العلم إلى حد أن
جعل الناس ٌولنون بالعلم وحاجتهم إلٌه أكثر من الدٌن ،وصار هذا االعتماد ،وانتمل إلى
الشرق(ٖ).
وٌرى الدكتور (إسماعٌل مظهر)(ٗ) نفس الرإٌة فٌإكد أن الصراع كان بٌن البلهوت

ودرس المانون المدنً فً الجامعة المصرٌة المدٌمة .وكان من أركان الحزب
(ٕٕ ، )ٔ1ثم األسبوعٌةّ .
الدستوري المناوئ لسعد زؼلول وحزبه .وولً وزارة المعارؾ مرتٌن ،ثم رباسة مجلس الشٌوخ (٘ٗ- ٔ1
ٓ٘) ،وكان أول ما أصدر مجلة (الفضٌلة) وٌوزعها فً لرٌته .وصنؾ كتبا طبع منها( :حٌاة دمحم) و (فً
ص ّدٌِك أبو بكر) و (الفاروق عمر) جزآن ،و (عشرة أٌام فً السودان) و
منزل الوحً) و (ثورة األدب) و (ال ِ ّ
(ولدي) و (تراجم شرلٌة وؼربٌة) و (فً أولات الفراغ) و (جان جان روسو) األول منه ،وثبلث لصص ،هً
(زٌنب) و (أبٌس) و (هكذا خلمت) و (اإلمبراطورٌة اإلسبلمٌة) نشر بعد وفاته .وتوفً بالماهرة ،فجمع ما لٌل
فٌه من تؤبٌن ورثاء ،فً كتاب (الدكتور دمحم حسٌن هٌكل) .الزركلً :األعبلم ج  ٙص .ٔٓ2
ٔ -رٌنان جوزٌؾ أرنست (ٖٕٔ1مٔ11ٕ -م)فٌلسوؾ فرنسً ومإرخ للفلسفة وللمسٌحٌة ،دخل المدارس
البلهوتٌة وبرز فٌها ،وتضلع من اللؽات الشرلٌة حتى صار من ثماتها ،وتعلم العبرٌة بتوجٌه من (الب لوهٌر)
وتؤثر بالفكر األلمانً ،فابتعد عن اإلٌمان الكاثولٌكً ،وتخلى عن الكهنوت ٘ٗٔ1م ،حصل على جابزة (فولنً)
على بحثه التارٌخً والنظري حول اللؽات السامٌة ،نال شهادة الدكتوراه ٕ٘ٔ1م عن أطروحته حول ابن رشد
والرشدٌة ولال" :لوال ابن رشد لما فهمت فلسفة أرسطو" ،اختٌر عضوا فً األكادٌمٌة الفرنسٌة عام ٔ121م ،له
عدة مإلفات فً اللؽات السامٌة وأصول المسٌحٌة ،وفً الفلسفة واألخبلق .وكانت فلسفته نمدٌة نمدت اإلنسان
والطبٌعةٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔص ٌ.٘ٔ1نظر :نجٌب العمٌمً :المستشرلون
جٕ ص ٕٕٓ دار المعارؾ ٗٔ1ٙم.
ٕ -رٌنٌه دٌكارت(ٔ٘1ٙأو ٘ٔ٘1مٔٙ٘ٓ -م)فٌلسوؾ ورٌاضً فرنسً مال تارة إلى الجندٌة وتارة إلى
األعمال المدنٌة ظل متنمبل فً أنحاء الببلد لمدة عشرٌن عاما حتى استمر فً استكهولم بدعوة من ملكة السوٌد،
وبها توفً ونال إعجاب معاصرٌه ،ومن الناحٌة المٌتافٌزٌمٌة ٌعتبر دٌكارت مثالٌا بدأ بالشن المنهجً حتى
ٌصل إلً الحمٌمة ،ولم ٌنجو من هجوم الٌسوعٌٌن علٌه بسبب فكره ،استهدؾ فً تفكٌره تحمٌك ثبلثة أمور:
إٌجاد علم ٌمٌنً بمدر ما فً العلوم الرٌاضٌة ،تطبٌك هذا العلم تطبٌما عملٌا ،تحدٌد العبللة بٌن هذا العلم
والموجود األعلى(هللا)بإٌجاد مٌتافٌزٌما تتكفل بحل مشكبلت المابمة بٌن الدٌن والعلم ،له عدة مإلفات منها :بحث
فً اإلنسان -ممال فً المنهج -تؤمبلت فً الفلسفة األولىٌ .نظر :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ
ص ٔ٘ٗ .د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة جٔ ص .ٗ11
ٌٖ -نظر :الدكتور دمحم حسٌن هٌكل :اإلٌمان والمعرفة والفلسفة ص ٔٔ.ٔ٘ -دار المعارؾ ،ط :الثانٌة .
ٗ -إسماعٌل َم ْ
ظ َهر( ٖٔ1ٔ - ٖٔٓ1هـ = ٔ ٔ1ٕٙ - ٔ11م):إسماعٌل مظهر بن دمحم بن عبد المجٌد بن
إسماعٌل ،وجدّه ألمه دمحم مظهر باشا :باحث مصري من علماء الكتّاب .من أعضاء المجمع اللؽوي .مولده
ووفاته فً الماهرة .سافر الى انجلترا( )ٔ1ٔٗ - ٔ1ٓ1فدرس فً جامعة لندن وجامعة أكسفورد وصنؾ كتبا
كثٌرة فً مختلؾ العلوم والسٌما الفلسفة كما ترجم عدة كتب عن االنكلٌزٌة .وأصدر مجلة (العصور) سنة
ٔ1ٖٔ-ٔ1ٕ2م ،ورأس تحرٌر مجلة الممتطؾ ٘ٗٔ1ٗ1 -ٔ1م ،وأبرز آثاره (معجم مظهر االنسٌكلوبٌدي) و
(لاموس النهضة) إنكلٌزي عربً فً ٕٓٓ٘ صفحة و (لاموس الجمل والعبارات االصطبلحٌة فً االنجلٌزٌة
والعربٌة) ومن كتبه (فن األؼبلل) و (اإلسبلم ال الشٌوعٌة) و (فلسفة اللذة واأللم) و (ملمى السبٌل فً مذهب
ً فً نشوبه وتطوره بالترجمة والنمل) و (معضبلت المدنٌة الحدٌثة) و
النشوء واالرتماء) و (تارٌخ الفكر العرب ّ
(المرأة فً عصر الدٌمولراطٌة) .خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن علً بن فارس ،الزركلً :األعبلم ج ٔ ص
.ٖٕ2
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والعلم ال بٌن الدٌن والعلم(ٔ).
ومعلوم أن الدٌن الذي ثار علٌه هإالء لٌس دٌن عٌسى -علٌه السبلم -وإنما هو الدٌن
المحرؾ الذي عدله وطوره رجال الكنٌسة على مر العصور حسب أهوابهم ورؼباتهم.
وٌإكد (كولن) أنه ال صراع بٌن العلم والدٌن ،بل ٌتكامبلن للوصول إلى الحمٌمة ،فٌمول:
"الدٌن والعلم الحمٌمً وجهان لعملة واحدة ،فالدٌن ٌدل اإلنسان على الطرٌك المستمٌم
الذي ٌوصله إلى السعادة ،أما العلم الذي له هدؾ وؼاٌة معلومة فهو مشعلة ومشكاة
تضًء فً ساحتها هذا الطرٌك"(ٕ).
ولذا ٌرى أن من ٌنبذ العلوم الوضعٌة خوفا على الدٌن مخطا فً مسلكه تماما فٌمول":
االبتعاد عن العلوم الوضعٌة بحجة أنها تإدي إلى اإللحاد تصرؾ صبٌانً ،أما النظر
إلٌها وكؤنها تعادي الدٌن ،وأنها وسٌلة لئللحاد فهو حكم مسبك وجهل مطبك...لمد لال عالم
العصر(أنشتاٌن)(ٖ) للمادٌٌن لصٌري النظر الذٌن حاولوا تؤلٌه العلم فً بداٌة عصرنا
الحالً "العلم دون دٌن أعمى والدٌن دون علم أعرج"(ٗ).
ٌرى (كولن) أال تعارض ألبته بٌن الدٌن اإلسبلمً والعلم ،بل إنه ٌرى ضرورة االهتمام
الشدٌد بالعلم وتشٌٌد دوره فً كل مكان حتى نمضى على ما ٌشٌعه الؽرب من تشوٌه
كدعاٌته "ال ٌخرج من رحم العالم اإلسبلمً عالم"(٘) .
ولذا كان مشروع (كولن) الحضاري للنهوض باألمة أساسه وذروة سنامه العلم والتعلٌم
فالجهل فً نظره من أمراض األمة ومن عوامل انحراؾ شبابها ،ولد سبمه فً هذا
الطرح (النورسً) فكان دابما ما ٌردد أن هنان ثبلثة أمراض تتهدد األمة وهً الجهل
والفمر والمرض.
وٌرى أن معظم النظم األخرى عندما بحثت عن النهوض نبذت الدٌن بخبلؾ اإلسبلم
فكان الدٌن هو محور التجدٌد والنهوض وٌمول ":فإنه من المسلم به أن حركات التجدٌد
والتحدٌث الوالعة فً جمٌع النظم ؼٌر اإلسبلمٌة أدت إلى إبعاد الدٌن عن مركز الحركة،
ٌٔ -نظر :ممدمة الدكتور اسماعٌل مظهر لكتاب بٌن الدٌن والعلم تارٌخ الصراع بٌنهما فً المرون الوسطى إزاء
علوم الفلن والجؽرافٌا تؤلٌؾ العبلمة :أندرو دٌكسون واٌت ،ترجمة :اسماعٌل مظهر ص  ،ٔ1الهٌبة المصرٌة
العامة للكتاب ٕٕٔٓم.
ٕ -كولن :الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص ٗ. 1
ٖ -أٌنشتاٌن ألبرت :فٌزٌابً من أصل ألمانً ولد ٔ121م حصل على جابزة نوبل للفٌزٌاء ٕٔٔ1م  .توصل
إلى أن الكهرومؽناطٌسٌة لٌست موجات بل جزبٌات صؽٌرة من الطالة(كوانتم)التً طورت مفهوم الذرة والنواة
وانشطار النواة لتولٌد الطالة النووٌة ،وتوصل إلى لوانٌن النسبٌة وإلى أن أي حركة نسبٌة (بمعنى أنها تماس
بالنسبة لحركة شًء آخر) وأن لها عبللة بالمادة والطالة التً تحركها .من مإلفاته :حولٌات الفٌزٌاء -حول
نظرٌة النسبٌة المضٌمة والعامة .ال ٌمكن اعتباره فٌلسوفا بكل معنى الكلمة ؛ألنه ال ٌملن مذهبا متكامبل لكنه
صاحب أفكار مفٌدة حول السبلم العالمً ،ومن هنا حارب الظلم والحروب ،وسٌاسة المهر ،والحلول العسكرٌة
بشدة ،وكان نصٌرا للعمبلنٌة ،وتوفً ٘٘ٔ1م ٌ.نظر األستاذ رونً إٌلً ألؾ :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب
واألجانب ج ٔ ص .ٔ1ٓ -ٔٙ1د /مرفت عبد الناصر :موسوعة تارٌخ األفكار ج ٖ ص .ٕ2
ٗ -الموازٌن ص . 11
٘ -كولن :الموشور ص ٖٕٔ ترجمة د/عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕٔ2

أما فً اإلسبلم فعلى خبلؾ ذلن مطلما لد تولى الدٌن رسالة مهمة فً مركز الحركة
التجدٌدٌة"(ٔ).
خامسا :الحاجة إلى الدٌن:
ٌدعً أعداء الدٌن أن المفاهٌم الدٌنٌة اخترعت من لبل اإلنسان كنتٌجة لشعوره بالعجز أو
امتنانه ،وأن اإلنسان عندما لم ٌستطع تفسٌر بعض ظواهر الطبٌعة اخترع فكرة الدٌن،
وأن الدٌن فً األصل تسرٌة وسلوان وهو شًء مخترع من لبل رجال الدٌن ،وأفٌون
للشعوب وللجماهٌر التً ٌموم بتخدٌرهم .فهل تمدم المدنٌة ٌزٌل الحاجة إلى الدٌن؟(ٕ).
رأي فتح هللا كولن:
ٌٔ -عرؾ (كولن) الدٌن بؤنه" :وضع إلهً سابك لذوي العمول باختٌارهم المحمود إلى
الخٌر بالذات"(ٖ).
وٌرى أن الدٌن ٌخاطب أصحاب العمول ،و ٌعطً االرادة حمها وال ٌشلها ،والطرٌك الذي
ٌوجه إلٌه الدٌن هو طرٌك للخٌر المطلك ولٌس الخٌر الذي ٌراه هذا أو ذان ،فمد ٌستطٌع
اإلنسان بعمله التوصل إلى وجود خالك لهذا الكون ،ولكن اإلٌمان على النحو الصحٌح
الٌمٌنً ٌؤتً من النبوة فٌعلم كٌؾ ٌإمن باآلخرة وبالمدر وتموم العبادة بحفظ هذا اإلٌمان
نضرا فً الملوب ،وتموم المعامبلت بتنظٌم فعالٌات المإمن االلتصادٌة ،فالدٌن كل كامل
ال ٌمبل التجزإ واالنمسام .
"فالدٌن شجرة باسمة ،العمابد جذورها ،والعبادات وما ٌتعلك بها أؼصانها ،والمعامبلت
أزهارها ،والعموبات حارسها ،واألوراد واألذكار هً العناصر التً تؽذي هذه
الشجرة"(ٗ).
ٕ -لم ٌكن الدٌن مخترعا من لبل عمل اإلنسان ،فالدٌن نظام فطري ٌبلبم طبٌعة اإلنسان،
فمد خلك محتاجا للدٌن لٌتعرؾ الحمٌمة والصواب فً العمٌدة والمعامبلت وبفضل الدٌن
ٌحمك السعادة فً الدارٌن.
ٖ -لمد جاء الدٌن بؤسس إٌجابٌة تحتضن الحٌاة بؤكملها والنظرة التً ترى الدٌن شٌبا
لاصرا نظرة ضٌمة ،والذٌن ٌحاولون رفع الدٌن من الحٌاة ووضعه على الرؾ مخطبون،
فالدٌن روح الحٌاة ولن ٌستطٌع أحد إنكار ذلن .

ٔ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٘ٔ ،ترجمة :عونً عمر لطفً أوؼلو دار النٌل ط :الثانٌة ٖٖٗٔهـ -
ٕٕٔٓم. .
ٌٕ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٘٘ٔ ،والرد على شبهات العصر ص ٔ.1
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٔ٘ٙوالرد على شبهات العصر ص ٕ 1وٌنظر :الموازٌن ص ٖ.1
ٗ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٔ٘ٙوالرد على شبهات العصر ص ٕ 1وٌنظر الموازٌن ص ٖ.1
ٕٔ1

ٗ -للدٌن أصول وفروع أما األصول فمشتركة بٌن جمٌع األدٌان؛ ألن العمٌدة واحدة أما
الفروع أو الشرابع فترلت من دٌن آلخر حتى وصل نضجها فً اإلسبلم؛ لذا فمن ٌبتؽً
ؼٌر اإلسبلم دٌنا فلن ٌمبل منه.
٘ -لم ٌكن الدٌن أبدا نتٌجة خوؾ اإلنسان من اآلفات الطبٌعٌة ،كما لم ٌكن نظاما اجتماعٌا
أو التصادٌا ٌهدؾ إلى حل مشاكل اإلنسان االجتماعٌة وااللتصادٌة لٌوصله إلى السعادة
والرفاهة ،ولم ٌكن إفرازا للطبٌعة البشرٌة كما ادعى (رٌنان) و(روسو) ،بل هو
مجموعة لوانٌن إلهٌة تكفلت بسعادة اإلنسان فً الدارٌن .ومهما ترلت المدنٌة فإنها تعجز
حتى عن تؤمٌن السعادة الدنٌوٌة لئلنسان فكٌؾ تستطٌع إذن أن تحل محل الدٌن؟(ٔ).
 -ٙالبلدٌنٌة تمود إلى التحلل من األخبلق وكل ذي لٌمة "وهل ٌجدر بالملحدٌن الذٌن
نذروا حٌاتهم لمعاداة الدٌن أن ٌدلونا على فوابد البلدٌنٌة وٌرشدونا إلى بعض ثمارها
؟"(ٕ).
كل الورود والزهور تفتحت فً بساتٌن الدٌن حتى لو حاول المبلحدة عدم رإٌة هذه
الثمرات عن عمد .الدٌن ٌستند إلى العمل والمنطك .الدٌن هو نبع ألسس المدنٌة الحك
والفضٌلة كما ٌمول كولن.
 -2لم تتحمك المدنٌة الحك إال باجتماع العلم واألخبلق؛ لذا فالمدنٌة الؽربٌة التً حسبت
كل شًء محصورا فً العلم بمٌت مدنٌة مشلولة ،والمدنٌات الشرلٌة التً عزلت العلم
تؤخرت ،فالمدنٌة لٌست التمدم فً العلوم الطبٌعٌة والوسابط الحدٌثة فمط ،فالعمول
المإمنة ترى ذلن مجرد جزء من المدنٌة(ٖ) .
رابعا :مماومة اإللحاد وعالجه:
كل هذه المسابل السالفة كانت أسبابا فً اإللحاد وسط الشباب؛ ولذا كانت التعببة العلمٌة
والتربوٌة لنشر المعارؾ الصحٌحة ضرورة فوق الضرورات كما ٌمول (فتح هللا كولن).
وٌرى (كولن) أنه لبل الحدٌث مع الملحد أو استخدام وسابل العبلج ٌنبؽً أن تعرؾ
درجات اإلنكار حتى تتعامل معه بناء على ذلن .
فهنان أنواع من اإلنكار ومن المنكرٌن حسب المناعات الشخصٌة والسلون تجاه اإلٌمان
ومدى اإلٌمان وعدمه ،ولد لسم كولن هذا الترتٌب إلى ثبلثة أصناؾ:
ٔ" -هنان إنكار ناشا عن المباالة الشخص تجاه ما ٌجب اإلٌمان به ،وهذا اإلنكار لٌس
ناشبا عن تفكٌر ،وعن تعمد ،بل عن االهتمام أو عدمه ،ومعظم هذا اإلنكار تراه عند من

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة صٓ.ٕٔٙ -ٔٙ
ٕ -الموازٌن صٗ.1
ٌٖ -نظر :الموازٌن صٗ.11 -1
ٕٔ1

لم ٌتعود على التفكٌر المنطمً ،وعند الذٌن استعبدتهم األهواء والشهوات ،وعند الحممى
والبلهاء"(ٔ).
فهإالء من الصعب أن ٌفهموا شٌبا عن اإلٌمان فسلوكهم ٌتم باالتسالٌة واالستمرارٌة
ٌتحركون حسب الضؽط االجتماعً الموجود حولهم ٌمومون مع الجماهٌر وٌمعدون مع
الجماهٌر كما ٌمول كولن.
ٕ" -الصنؾ الثانً :هم الذٌن ال ٌمبلون أسس اإلٌمان ،وهإالء ٌعدون ملحدٌن ومنكرٌن
مهما اختلفت السبل التً سالتهم لهذا اإلنكار ،وهإالء ٌشكلون المسم األعظم من المنكرٌن
فً المجتمع"(ٕ).
ٖ -الصنؾ الثالث هم الذٌن ال ٌتمبلون ما ٌستدعً اإلٌمان لبوله.
ولد لسم (كولن) الصنفٌن اآلخرٌن إلى:
أ -من ٌرجع كل شًء إلى المادة وال ٌإمن بؤي حدث ؼٌبً .
ب -من ٌإمن ببعض الظواهر المٌتافٌزٌمٌة والروحٌة(باراسٌكولوجً).
ولد وضع األستاذ عدة خطوات استرشادٌة لمعالجة هذه الظاهرة ،وكٌفٌة الناع الملحد
وهً:
ٔ -معرفة نوع انكار المخاطب ،وعما إذا كان إنكارا كلٌا أم جزبٌا لبعض األركان لكً
ٌتم التركٌز حول هذه األركان ،فبل ٌضٌع الولت والجهد (ٖ).
ٕ -معرفة المستوى الثمافً واالجتماعً لمن تخاطبه؛ لكً نستطٌع التحدث معه بالمستوى
الذي ٌفهمه ،فالشخص المثمؾ ثمافة ما ،ال ٌستسٌػ سماع من هو أدنى منه ثمافة.
ومن المهم استعمال لؽة ٌفهمها المخاطب -ألن تركٌا أصبحت الجماهٌر المثمفة تستخدم
اللؽة التركٌة بحروفها البلتٌنٌة وتستخدم مصطلحات مختلفة ورجال الدٌن مازالوا
ٌستخدمون اللؽة بحروفها العثمانٌة ،-فٌنبؽً معرفة اللؽة المناسبة حتى ال ٌشبه حوار
الطرشان كما ٌمول ( كولن).
ٖ -اإلحاطة علمٌا بشكل جٌد بما نرٌد تبلٌؽه وإفهامه ،ونحضر أجوبة ممنعة لؤلسبلة
المتولعة وإال انملبت األمور رأسا على عمب.
ٗ -البعد عن الجدل ومحاولة اإلفحام واإللزام ،فهذا األسلوب إضافة إلى أنه ٌثٌر مشاعر
األنانٌة لدى الفرد ،فإنه ال ٌإدي إلى نتٌجة.
ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص٘.ٙ
ٕ -أسبلة العصر المحٌرة ص.ٙٙ
ٌٖ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٙ2
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٘ -مخاطبة للب المخاطب عند التحدث إلٌه ،وعدم التعرٌض بشخصٌته ،أو أفكاره ،وعدم
الخشونة معه وإال فمد الحدٌث التؤثٌر المطلوب.
 -ٙأال تنتمد األفكار الخاطبة للمخاطب أو تعابٌره ؼٌر الصاببة بشكل ٌجرح ؼروره وأال
نهون من شؤنه أمام اآلخرٌن إذا كان هدفنا الوصول إلى للبه وهداٌته.
 -2تعرٌؾ هذا المنكر بؤصدلاء من ذوي العمابد الصحٌحة ٌكون أفضل من ألؾ نصٌحة
وأكثر تؤثٌرا.
 -1الحٌلولة دون تعرفه إلى أشخاص ؼٌر جدٌٌن فً سلوكهم وؼٌر صاببٌن فً أفكارهم.
 -1علٌنا أن ندعه ٌتكلم من حٌن آلخر وٌعبر عن نفسه ومشاعره فهو إنسان ٌحب إبداء
االحترام له ،فٌنبؽً الصبر واالستماع إلى المنكرٌن.
ٓٔ -أن ٌذكر المحاور فً أثناء كبلمه أن األفكار التً ٌمدمها لٌست خاصة به ،بل
ٌشاركه فٌها كثٌر من العلماء والمفكرٌن العظماء السابمٌن والحالٌٌن.
ٔٔ -أول ما ٌجب علٌنا تبلٌؽه وإفهامه وشرحه هو شرح ركنً كلمة الشهادة ،فإن كان
مإمنا بها ٌمكن االنتمال إلى مواضٌع أخرى ،وٌجب الحذر واالبتعاد عن إثارة المسابل
التً ٌتجرأ المنكر على نمدها لبل التؤكد من استمرار اإلٌمان فً للبه.
إذن بعد تعٌٌن وضع المنكر ،فإن أسس اإلٌمان هً أول ما ٌجب ذكرها وطرحها له،
وبعد االطمبنان إلى استمرار اإلٌمان فً للبه ٌمكن التطرق إلى مواضٌع ومسابل أخرى،
وإال فإن تمدٌم المسابل بترتٌب خاطا ٌشبه تمدٌم الحلوى أوال فً الولٌمة فٌعطً انطباعا
سلبٌا للمخاطب كما ٌمول كولن(ٔ).
وبناء على ما سبك من حدٌث حول اإللحاد ونظرٌاته ٌتبٌن عدة أمور:
ٔ -إن الرد على الملحدٌن صار من الواجبات فً هذا العصر الذي فتحت لهم فٌه المنوات
والمنابر والصحؾ ،وصاروا لدوات بارزٌن فً ؼٌاب الدعاة والعلماء فانتشر لوثهم بٌن
الشباب .
ٌٕ -ظهر من خبلل هذا العرض إلمام كولن بالعلم الحدٌث وتوظٌفه فً خدمة لضاٌا
العمٌدة .
ٖ -اطبلعه على الفلسفات المادٌة المنتشرة فً الؽرب ،والرد علٌها حتى ال تتسلل داخل
مجتمعاتنا.
ٗ -اهتمام (كولن) بالشباب ومشكبلته ،ومماومة المد اإللحادي الذي ٌتسلل فً أوساطهم
جزء من اهتمامه باإلنسان وبنابه من كل الجوانب المادٌة والروحٌة ،وهو جزء من
اهتمام علم الكبلم الجدٌد.
ٌٔ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .2ٓ -ٙ1
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٘ -التركٌز على مبدأ استٌعاب المخالؾ والبعد عن الروح اإللصابٌة العدابٌة هنا مع
الملحد وحتى مع المخالؾ له فً الفكر والدٌن ،وهذا واضح طٌلة حٌاته التً بدأت بإنشاء
ولؾ الصحفٌٌن والكتاب؛ لمحاولة توحٌد كل األتران المختلفٌن ،وانتهاء إلى دعوته إلى
الحوار والسبلم العالمً.
تعمٌب:
من دراسة رأي (كولن) فً مبحث(الذات اإللهٌة) نخرج بعدة نتابج:
ٔ -النظر والتفكر فً األنفس واآلفاق محور أساسً فً فكر (كولن) فً بحثه حول ذات
هللا تعالى.
ٕ -لم ٌمطع (كولن) برأي فً طرٌك وجوب المعرفة هل تجب بالشرع أم بالعمل .
ٖ -استدل على معرفة هللا ووجوه باألدلة النملٌة ،والعملٌة ،والوجدان ولكنه آثر االستدالل
باألثر أو باآلثار  -الموجودة فً األنفس واآلفاق -على المإثر وساق فً ذلن عدة براهٌن
تنضوي تحت هذا االستدالل.
ٗ -أنكر جمٌع النظرٌات المادٌة واإللحادٌة ،وفصل المول فً دحض الداروٌنٌة بؤدلة
عملٌة ومنطمٌة متنوعة.
٘ -التركٌز على معالجة اإللحاد عملٌا فً دور الدٌن ،والعلم ،ومإسسات اإلعبلم،
وؼٌرها ،واهتمامه بإلناع المخالؾ وتموٌمه بالحجة والبرهان ال بالعنؾ والموة .
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المبحث الثانً :صفات هللا تعالى
تمهٌد:
أوال :تعرٌؾ الصفة فً اللؽة:
ٔ -وصفه ٌصفه وصفا وصفة نعته ،والصفة كالعلم والسواد.
ٕ" -ما كان من األسماء مخصصا مفٌدا مثل :زٌد الظرٌؾ وعمرو العالل"(ٔ).
ثانٌا :الصفة فً االصطبلح:
ذكر الجرجانً تعرٌفٌن للصفة:
ٔ" -االسم الدال على بعض أحوال الذات وذلن نحو :طوٌل ولصٌر وعالل".
ٕ" -األمارة البلزمة بذات الموصوؾ الذي ٌعرؾ بها" (ٕ).
وحكى (اآلمدي) اضطراب المتكلمٌن فً تعرٌفها ،وأورد لول المعتزلة ،وأهل الحك كما
ٌلً:
ع َّمن
صؾَ ،و ْال َو ْ
صفة هى نفس ْال َو ْ
أ" -ذهبت المعتزلة ِإ َلى أَن ال ّ
صؾ ُه َو خبر ْال َخبٌِر َ
عالم ،أَو لَادر ،أَو أَبٌض ،أَو أسودَ ،ونَحْ وهَ ،وأَنه َال َم ْدلُول
عنهُ بِؤ َ ْمر َما ،كموله إنه َ
اخبر َ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
صؾ ِإال َه َذا ...ث َّم بنوا على ذلن انتفاء الصفات عن الباري ت َ َعالى فًِ األزَ ل
للصفة َوال َو ْ
(ٖ)
ْ
ورة ا ْستِ َحالَة المَ ْول بِ ُو ُجود الواصؾ فًِ الم َدم" .
ل َ
ض ُر َ
علَ ٌْ َها َو َذ ِل َن
"وأما ُم ْعت َمد أهل ْالحك فالصفة هى َما َولع ْال َو ْ
صؾ مشتما ِم ْن َهاَ ،و ُه َو َدال َ
بَ -
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
ْس إال
ص ِ
ْس إِال َه َذا ال َم ْعنى َوالم ْعنَى بِال َو ْ
مثل ْالعلم َوالمد َْرة َونَحْ وه ،فَال َم ْعنى بِال ّ
ؾ لٌ َ
صف ِة لٌ َ
بطرٌك ِاال ْشتِمَاق َو َال ٌخفى َما َبٌنه َما من التؽاٌر فًِ ْال َح ِمٌمَة
َما ُه َو َدال على َه َذا ْال َم ْعنى ِ
والتنافر ِفً ْال َما ِهٌّة"(ٗ).
فالصفة عند المعتزلة هً نفس الوصؾ ،وعند أهل السنة الصفة هً األصل والوصؾ ما
اشتك منها فعالم وصؾ من صفة العلم مثبل ،فهما إذن متؽاٌران.

ٔ -دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي  :الماموس المحٌط ص ٌٖٖ. 2نظر :أبو هبلل العسكري الفروق اللؽوٌة ص
ٖٓ حممه وعلك علٌه :دمحم إبراهٌم سلٌم ،دار العلم والثمافة -الماهرة.
ٕ -الشرٌؾ الجرجانً :التعرٌفات ص .٘1المطبعة الخٌرٌة -الجمالٌة -مصر ٖٔٓٙهـ.
ٖ -أبو الحسن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن دمحم بن سالم الثعلبً اآلمدي (المتوفىٖٙٔ :هـ) :ؼاٌة المرام فً
علم الكبلم ج ٔ ص ٗٗٔ ،تحمٌك :حسن محمود عبد اللطٌؾ ،الناشر :المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة -
الماهرة.
ٗ -السابك ص ٘ٗٔ.
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المطلب األول :الصفات عند كولن:
إن هلل تعالى عشرون صفة عند أهل السنة من االشاعرة والماترٌدٌة تنمسم إلى:
ٔ -صفة نفسٌة :وهً صفة(الوجود).
ٕ -صفات سلبٌة وهً( :المدم -البماء -المخالفة للحوادث -المٌام بالنفس -الوحدانٌة).
ٖ -صفات معانً وهً( :المدرة -اإلرادة -العلم -السمع -البصر -الكبلم -الحٌاة).
ٗ -صفات معنوٌة وهً( :كونه لدٌرا -مرٌدا -علٌما -سمٌعا -بصٌرا -متكلما -حٌا).
بالنسبة لفتح هللا كولن لم ٌبحث فً الصفات تفصٌبل ولم ٌتعرض لمواطن الخبلؾ حولها
ب ٌن المتكلمٌن ،ولكنه أثبت الصفات على كل حال ،وذكر أحد أحكامها بموله ":وصفاته
لٌس ؼٌرا وال عٌنا"(ٔ) .
إشارة منه إلى حكم من أحكام صفات الذات(ٕ) ،أو صفات المعانً(المدرة -اإلرادة  -العلم-
السمع -البصر -الحٌاة  -الكبلم) وهو أن صفاته  -تعالى -لٌست عٌن الذات وإنما زابدة
على الذات ولٌست ؼٌر الذات؛ ألنها لابمة بذاته تعالى  ،وهو هنا متفك مع أهل السنة
مختلفا مع المعتزلة التً تنفً وجود صفات معانً زابدة على الذات فاهلل تعالى عندهم
عالم لادر ال لمعانً بل لذاته(ٖ).
أما األشاعرة فتثبت صفات المعانً وترى أنها لٌست بعٌن الذات وال بؽٌر الذات أي أن
حمٌمتها ؼٌر حمٌمة الذات ،وإال لزم اتحاد الصفات والموصوؾ ،ونفً الؽٌرٌة معناه نفً
(ٗ).
الؽٌر المنفن ال مطلك الؽٌر ،ألنها لٌست منفكة عن الذات
ولصفات المعانً أربعة أحكام عند األشاعرة وهً:
ٔ -أنها زابدة على الذات فصانع العالم عالم بعلم لادر بمدرة.
ٕ -لابمة بذات هللا تعالى.
ٖ -لدٌمة ؛ألنها لو كانت حادثة لكان هللا تعالى محبل للحوادث وهو محال.

ٔ -دمحم فتح هللا كولن أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٗٔ .
ٕ -الصفات الذاتٌة :ما ٌوصؾ هللا بها وال ٌوصؾ بضدها أما الصفات الفعلٌة :ما ٌجوز أن ٌوصؾ هللا بضدها
كالرضا والرحمة والسخط والؽضب ونحوهاٌ .نظر :الشرٌؾ الجرجانً :التعرٌفات ص .٘1
ٌٖ -نظر :الماضً عبد الجبار بن أحمد :المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ ج ٔ ص ٔ. ٔ2
ٌٗ -نظر :اإلمام برهان الدٌن إبراهٌم الباجوري :حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٓٗٔ .
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ٗ -أن األسامً المشتمة منها صادلة علٌه أزال وأبدا ،وأما ما ٌشتك له من األفعال
كالرازق والخالك والمعز والمذل ،فمد اختلؾ فً أنه ٌصدق فً األزل أم ال؟(ٔ).
فالماترٌدٌة ال تفرق بٌن صفات الذات وصفات الفعل فكلها لدٌمة ،أما األشاعرة ٌتفمون
معهم فً صفات الذات أما صفات الفعل فٌرونها حادثة ؛ ألن هللا لم ٌكن خالما رازلا لبل
خلك الخلك(ٕ).
فاألفعال نفسها حادثة ولكنها صادرة عن صفة لدٌمة وهً المدرة؛ ألن المدرة عند
األشاعرة تتعلك بالممكن.
وكذا (كولن) متفك مع الماترٌدٌة فً صفات الذات حٌث ترى الماترٌدٌة أٌضا أن صفاته
وأسماءه ال هو وال ؼٌره ،)ٖ(.أي لٌست بعٌن الذات وال ؼٌرها.
ولد أشار (كولن) إلى جمٌع الصفات على وجه اإلجمال دون تمسٌمها كما ٌفعل المتكلمون
وذلن فً كل كبلمه وحدٌثه عن هللا تعالى ،ولكن لم ٌفصل المول إال فً بعضها وهً:
أوال :صفة البماء:
ولد اختلؾ المتكلمون فً صفة البماء بعد ثبوتها هلل ،فٌمول البؽدادي" :وأثبت البماء
له صفة أزلٌة جمٌع أصحابنا ؼٌر الماضً أبً بكر بن الطٌب ،فإنه أثبته بالٌا لذاته وأثبت
المبلنسً وعبد هللا بن سعٌد المدم معنى لابما بالمدٌم ،ولال أبو الحسن األشعري أنه لدٌم
لنفسه"(ٗ).
ولم ٌتعرض (كولن) لبٌان حمٌمة الصفة ،وإنما أشار إلٌها بموله" ::من ال بداٌة له ال نهاٌة
له ومن ثبت لدمه استحال عدمه"(٘).
وهو هنا ٌدلل على إثبات البماء بالدلٌل العملً فعن طرٌك ثبوت المدم هلل ٌثبت عدم فنابه
وهو دلٌل البماء ،وهو نفس استدالل األشاعرة ٌمول (إمام الحرمٌن)ٌ" :جب المطع بؤن هللا
باق ،وما وجب لدمه استحال عدمه"(.)ٙ

ٌٔ -نظر :اإلمام أبً حامد الؽزالً :االلتصاد فً االعتماد صٓ ٔٓٓ -1دار الكتب العلمٌة -بٌروت – لبنان ط
األولى ٖٓٗٔهـ ٔ11ٖ -م.
ٌٕ -نظر:حاشٌة الشرلاوي على الهدهدي ص ٓ.ٙدار إحٌاء الكتب العربٌة .
ٌٖ -نظر :اإلمام أبً معٌن النسفً  :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص  ٔ11دراسة وتحمٌك :د .عبد هللا دمحم عبد
هللا عنتر د .دمحم السٌد أحمد شحاته ،المكتبة األزهرٌة للتراث .ط :األولى ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
ٗ -البؽدادي :أصول الدٌن ص ٓ 1التزم نشره وطبعه :مدرسة اإللهٌات بدار الفنون التركٌة ،ط :األولى ،مطبعة
الدولة  -استانبول ٔ1ٕ1م.
٘ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ ٙترجمة :أورخان دمحم علً  -عبد هللا دمحم عنتر ،دار النٌل ٕٗٔٓم.
 -ٙإمام الحرمٌن أبو المعالً الجوٌنً  :العمٌدة النظامٌة فً األركان اإلسبلمٌة ص ٕٖ تحمٌك :دمحم زاهد
الكوثري ،دار المشرق -بٌروت .
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ثانٌا :صفة الكالم(:)1
تعد صفة الكبلم من الصفات التً دار نزاع وجدال حولها بٌن المتكلمٌن بصورة
كبٌرة حتى سمً العلم نفسه علم الكبلم ألجلها كما لٌل ،وحدثت بشؤنها فتنة كبٌرة بٌن
الفرق اإلسبلمٌة(خلك المرآن) .
وهً من صفات الذات أو المعانً عند المتكلمٌن ،ولد اتفك أهل السنة على كونها زابدة
على الذات بٌنما المعتزلة تذهب إلى كونها عٌن الذات .وإلٌن آراء المتكلمٌن حولها:
ٔ -رأي المعتزلة  :تنفً المعتزلة وجود صفات زابدة على الذات ،فؤصل الكبلم عند
المعتزلة الحروؾ التً تنتظم ،أي :المعمولة التً ٌفهم منها كبلم ال المتمطعة.
أما حمٌمة كونه متكلما ،فٌمول الماضً" :فكذلن الحال فً كونه متكلما ال ٌصح أن ٌكون
للنفس ،وال بكبلم لدٌم بل ٌتبع فعله الذي هو الكبلم"(ٕ).
وٌإكد هذا المعنى بموله ":اعلم إن المتكلم عندنا هو فاعل الكبلم"(ٖ).
والكبلم على هذا حادثٌ ،مول الماضً" :واعلم أن أصل الباب هذا كله فً أن إثبات ما ال
ٌعمل ال ٌصح ،والمعمول من الكبلم لٌس إال هذه الحروؾ والحال فً حدوث هذه
الحروؾ ظاهرة"(ٗ).
إذن الكبلم عند المعتزلة لٌس بالكبلم النفسً وال المدٌم ،بل هو حادث إذ ال ٌتصور كونه
ؼٌر الحروؾ وهً حادثة ،ولٌس هللا هو المتكلم به حتى ال ٌكون محبل للحوادث لكن
ٌخلمه فً ؼٌره .
ٕ -رأي األشاعرة :كبلم هللا لدٌم لابم بذاته لٌس بحرؾ وال صوت منزه عن التمدٌم
والتؤخٌر ،وكبلمه واحد ،وكل ما ورد فً الكتب من هللا تعالى باللؽات المختلفة العبرٌة،
(٘).
والعربٌة ،والسرٌانٌة كلها عبارات تدل على معنى كبلم هللا
فكبلم هللا النفسً عند األشاعرة لدٌم أما التعبٌر عنه فً حروؾ وكلمات فحادث.

ٔ -تعرٌؾ الكبلم فً اللؽة :نطك مفهم ،المول ،أو ما كان مكتفٌا بنفسه .الكلمة :اللفظة ،وتكلم تكلما وتكبلما:
تحدث .ولٌل :الكبلم فً أصل اللؽة األصوات المفٌدةٌ .نظر :ابن فارس :مماٌٌس اللؽة مادة(كلم) ص ٘،ٖٔٔ/
الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص  ،11ٙمجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٓٗ٘ .
ٕ -الماضً عبد الجبار :المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ ج ٔص .ٖٔٙ
ٖ -المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ ج ٔص ٕٖٓ
ٗ -السابك ص ٕٖٖ.
ٌ٘ -نظر :أبو المظفر األسفراٌٌنً :التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة عن الفرق الهالكٌن ص تحمٌك:
كمال ٌوسؾ الحوت عالم الكتب ط األولى ٖٓٗٔهـ ٔ11ٖ -م.وٌنظر :أبو المعالً الجوٌنً :العمٌدة النظامٌة فً
األركان اإلسبلمٌة ص .ٕ1
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ٖ -رأي الماترٌدٌة :كبلمه لٌس بحرؾ ،وال صوت ،وكبلمه صفة أزلٌة لابم بالنفس معبر
عنه بالعبارات المختلفة مؽاٌر للعلم واإلرادة(ٔ).
رأي فتح هللا كولن:
ٌمول كولن" :إن الكبلم صفة من صفات الحك تعالى وهو (سبحانه وتعالى)
المتكلم األزلً ،وهللا تعالى خلك الكابنات بما فٌها من بنً اإلنسان ،ثم بٌن حمٌمة الكون
وشرح لنا أنفسنا وذواتنا ،وبٌن ماهٌة اإلنسان تلن التحفة الفنٌة ،ووضح وحل معنى اللؽز
المحفوؾ بكوامن األسرار ،وهو تعالى ٌتحدث عن ذاته ،وصفاته ،وأسمابه لكن ال ٌمكننا
إدران كنه كبلم هللا"(ٕ).
فهو ٌرى إذن أن الكبلم صفة لدٌمة كؤهل السنة ،ولكن ال ندرن كنهها .
ألسام الكالم :
وٌوضح (كولن) صفة الكبلم أٌضا من خبلل تمسٌمها فٌرى أننا عندما نمول "كبلم
هللا" نعنً به واحدا من معنٌٌن اثنٌن:
األول :الكبلم النفسً  :وهو صفة هلل لدٌمة أزلٌة مثل سابر صفاته تعالى ،وهو معنى لابم
فً نفسه تعالى ال نستطٌع إدران كنهه ،وال نصل إلى فهمه.
الثانً :الكبلم اللفظً :وهو النظم المصوغ من الحروؾ ،واألصوات ،والمعبر به عن
الكبلم النفسً.
وٌمول" إن صفة هللا الكبلم صفة لدٌمة لابمة بذات هللا تعالى ،فلم ٌكن هنان شًء بعد .لم
ٌكن الكون ،والعوالم ،واألشٌاء ،واإلنسان موجودا ،ولكن هللا تعالى كان متكلما متصفا
بصفة الكبلم"(ٖ).
والمعتزلة تنفً أن ٌكون معنى الكبلم هو الكبلم النفسً؛ ألن المعنً الذي فً النفس ال
ٌمنع من الخرس أو السكوت(ٗ).
وجمٌع أهل السنة على تمسٌم الكبلم إلى نفسً ولفظً(٘) وإن كان الشٌخ (رشٌد
ٌٔ -نظر :أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص ٌ ،٘1نظر :أبو البركات النسفً(المتوفى ٓٔ2هـ) :شرح
العمدة فً عمٌدة أهل السنة والجماعة المسمى باالعتماد فً االعتماد ص ٖٔ1دراسة وتحمٌك :د :عبد هللا دمحم
عبد هللا إسماعٌل المكتبة األزهرٌة للتراث -الجزٌرة للنشر ط األولى ٕٕٔٓمٖٕٔٗ -هـ) .وٌنظر :بحر الكبلم
ص .ٕٔ1
ٕ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖ٘ .
ٖ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖ٘.
ٌٗ -نظر :الماضً عبد الجبار :المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ ص ٖٔ2ج ٔ.
ٌ٘ -نظر :حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٓٔ.
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رضا)(ٔ)ال ٌوافك على هذا التمسٌم ،وٌرى ذلن فلسفة وآراء نظرٌة مبتدعة(ٕ) .
إذن فكولن متفك تماما  -فً تمسٌمه الكبلم إلى لفظً ونفسً -مع أهل السنة.
المرآن الكرٌم:
ٌمول (الجرجانً)(ٖ)" :المرآن هو المنزل على الرسول ،المكتوب فً المصاحؾ،
المنمول عنه نمبل متواترا ببل شبهة ،والمرآن عند أهل الحك هو العلم اللدنً اإلجمالً
)ٗ(.
الجامع للحمابك كلها"
وٌمول (الباجوري)(٘) فً تعرٌفه للمرآن" :اللفظ المنزل على نبٌنا  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-المتعبد بتبلوته،
المتحدي بؤلصر سورة منه ،والراجح أنه المنزل اللفظ والمعنى"(.)ٙ

ٔ -رشٌد رضا :هو العبلمة رشٌد بن علً رضا بن دمحم شمس الدٌن منبل علً خلٌفة الملمونً البؽدادي األصل
الحسٌنً النسب ،ولد عام ٕٕٔ1هـ الموافك ٘ٔ1ٙم فً لرٌة للمون الوالعة إلً الجنوب من طرابلس الشام ،
تعلم لواعد الحساب والخط والمراءة بما فٌها لراءة المرآن الكرٌم .التحك بالمدرسة الوطنٌة اإلسبلمٌة ،وهً
مدرسة أنشؤها الشٌخ (حسٌن الجسر) ،وكان التعلٌم فٌها باللؽة العربٌة مضافا إلٌها اللؽتان التركٌة والفرنسٌة،
فتوسع فً دراسة العلوم العربٌة والشرعٌة ،ودرس المنطك والرٌاضة والفلسفة ،ثم انتمل إلً المدرسة الدٌنٌة
بطرابلس ،وبمً فٌها حتى تحصل على الشهادة العالٌة ،ثم واصل تعلٌمه ودراسته الحرة على أستاذه الشٌخ
(حسٌن الجسر) الذي أجازه فً التدرٌس ،سافر إلى مصر والتمى بالشٌخ (دمحم عبده) ،وتوثمت الصبلت بٌنهما،
وأنشؤ مجلة المنار فً الماهرة سنة ٔ111م ،وتوفً الشٌخ دمحم عبده سنة ٘ٓٔ1م فخلفه الشٌخ (رشٌد رضا)
فصمد فً مٌدان الكفاح والمٌام بؤعباء الدعوة واإلصبلح حتى آخر رمك من حٌاته ،توفًٖٗ٘ٔهـ ودفن
بالماهرة .من مإلفاته :تفسٌر المنار -الوحً الدمحمي -الخبلفةٌ .نظر :عبد الرحمن بن عبد اللطٌؾ بن عبد هللا بن
عبد اللطٌؾ بن عبد الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب :مشاهٌر علماء نجد وؼٌرهم ج ٔص -ٕ11
ٔ . ٕ1طبع على نفمة المإلؾ ،بإشراؾ :دار الٌمامة  -الرٌاض ،ط :األولى ٕٖٔ1هـٔ12ٕ -م.
ٌٕ -نظر :دمحم رشٌد رضا  :الوحً الدمحمي ص ٖ 1مإسسة الرأ للنشر -الماهرة ،ط :األولى -مكتبة الفنون
والحكم -الماهرة.
ْٖ -ال ُج ْر َجانً(ٓٗ 1ٔٙ - 2هـ = ٖٓٗٔ  ٖٔٗٔ -م) :أبو الحسن علً بن دمحم بن علً الحنفً ،المعروؾ
بالشرٌؾ الجرجانً :فٌلسوؾ .من كبار العلماء بالعربٌة .ولد فً تاكو (لرب استراباد) ودرس فً شٌراز .ولما
فر الجرجانً إلى سمرلند .ثم عاد إلى شٌراز بعد موت تٌمور ،فؤلام إلى أن توفً .له
دخلها تٌمور سنة 211هـ َّ
نحو خمسٌن مصنفا ،منها :التعرٌفات ،و شرح الموالؾ ،و التجرٌد ،وممالٌد العلوم ،وتحمٌك الكلٌات ،وشرح
السراجٌة فً الفرابض ،و الكبرى والصؽرى فً المنطك ،و الحواشً على المطول للتفتازانً ،شرح التذكرة
للطوسً ،و شرح الملخص ،و حاشٌة على الكشاؾ .حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ص ٕ/
 ،ٖ11الزركلً :األعبلم ص ٘.2/
ٗ -السٌد الشرٌؾ علً بن دمحم الجرجانً  :التعرٌفات ص ٘. 2
٘ -الباجوري :اإلمام الفمٌه برهان الدٌن إبراهٌم بن أحمد بن علً بن سلٌمان البَ ٌْ ُجوري الشافعً  .ولد فً حدود
الخمسٌن وسبعمابة ،وأخذ عن اإلسنوي والزم البلمٌنً ،ورحل إلى األذرعً بحلب ،وكان األذرعً ٌعترؾ له
باالستحضار ،وشهد العماد ال ُحسْبانً عالم دمشك بؤنه أعلم الشافعٌة بالفمه فً عصره ،وكان ٌسرد الروضة
حف ً
ظا ،وله على الروضة وؼٌرها حواشً مفٌدة ،وانتفع به الطلبة ،ولم ٌكن فً عصره من ٌستحضر الفروع
الفمهٌة مثله ،ولم ٌخلؾ بعده من ٌماربه فً ذلن .مات سنة خمس وعشرٌن وثمانمابة عن خمس وسبعون سنة.
عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (المتوفى 1ٔٔ :هـ) :حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والماهرة
ص ٔ ،ٖٗ1 /المحمك  :دمحم أبو الفضل إبراهٌم ،دار إحٌاء الكتب العربٌة  -عٌسى البابً الحلبً وشركاه –
مصر ،الطبعة  :األولى  ٖٔ12هـ ٔ1ٙ2 -م .حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ص ٔ.ٕٔ/
 -ٙحاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕ.ٔٙ
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والمعتزلة ترى أن المرآن كبلم هللا حتى مع اختبلؾ بعضهم فً هل الحكاٌة هً عٌن
المحكً ،أو ؼٌر المحكً أي (على مثل الصورة التً فعلها هللا تعالى ابتداء)توافما مع
إجماع المسلمٌن على أن المرآن كبلم هللا تعالى(ٔ).
وترى أن كبلم هللا مخلوق حتى لال بعض المتمدمٌن منهم أن الممتنع من إطبلق ذلن اللفظ
ٌكفر إلٌهامه أنه لدٌم ،وأما الماضً (عبد الجبار) فبل ٌكفر الممتنع عن ذلن(ٕ).
وأهل السنة جمٌعا على أن المرآن كبلم هللا ؼٌر مخلوق(ٖ) ،وأما تبلوته وكتابته فً
المصاحؾ وسماعه فحادثة مخلولة.
فٌرى اإلمام (األشعري) أن المرآن فً اللوح المحفوظ ،وهو متلو باأللسنة ،مكتوب فً
المصاحؾ ،محفوظ فً الصدور ،مسموع لنا فً الحمٌمة ،وهً نفس رإٌة الماترٌدٌة(ٗ).
أما الحشوٌة(٘) :فٌورد الشهرستانً ممالتهم وهً ":إن الحروؾ واألصوات والرلوم
المكتوبة لدٌمة أزلٌة ولالوا :ال ٌعمل كبلم لٌس بحروؾ وال كلم"(.)ٙ
ولد أبطل لولهم أهل السنة جمٌعا لجهلهم وعنادهم ،ولٌس أدل على جهلهم من لول
بعضهم أن الجلدة والؽبلؾ أزلٌان وعن بعضهم أن الجسم الذي كتب به المرآن هو بعٌنه
كبلم هللا كان حادثا ثم صار لدٌما(.)2
رأي فتح هللا كولن:
ٌمول كولن" :إن المرآن أزلً وكان المرآن موجودا حٌث لم ٌكن سوى هللا شًء
ولكن بمعنى الكبلم النفسً"(.)1
ٌٔ -نظر :الماضً عبد الجبار :المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ جٔ ص ٖٔٗ.
ٌٕ -نظر المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ ج ٔ ص ٖ٘ٗ .
ٖ -أبو الحسن األشعري :اإلبانة فً أصول الدٌانة ص ٖ 1ٙ -ٙتمدٌم وتحمٌك وتعلٌك :دكتورة فولٌة حسٌن
محمود دار األنصار ،ط األولى ٖٔ12هـٔ122 -م ،وٌنظر :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص .ٕٔ1
ٌٗ -نظر :اإلمام األشعري :اإلبانة ص ٓٓٔ،وٌنظر :أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم ص .ٕٔ1
٘ -الحشوٌة :بسكون الشٌن وفتحها هم لوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسٌم وؼٌره ،وهم من الفرق الضالة
لال السبكً :طابفة ضلوا عن سواء السبٌل ٌجرون آٌات هللا على ظاهرها ،وٌعتمدون أنه المراد سموا بذلن؛
ألنهم كانوا فً حلمة الحسن البصري فوجدهم ٌتكلمون كبلما فمال :ردوا هإالء إلى حشاء الحلمة ،ولٌل :سموا
بذلن؛ ألن منهم المجسمة أو هم هم والجسم حشو ،ولٌل :المراد طابفة ال ٌرون البحث فً آٌات الصفات التً
ٌتعذر إجراإها على ظاهرها ،بل ٌإمنون بما أراده هللا مع جزمهم بؤن الظاهر ؼٌر مراد ،وٌفوضون التؤوٌل
إلى هللا ،وعلى هذا إطبلق الحشوٌة علٌهم ؼٌر مستحسن؛ ألنه مذهب السلؾٌ .نظر :كشاؾ اصطبلحات العلوم
والفنون ص .ٙ21 -ٙ21
 -ٙأبو الفتح دمحم بن عبد الكرٌم بن أبً بكر أحمد الشهرستانً  :الملل والنحل ج ٔ ص ٕٕٔ ،تحمٌك :أمٌر
على مهنا – علً حسن فاعود ،دار المعرفة -بٌروت -لبنان ،ط :التاسعة ٕٔٗ1هـ ٕٓٓ1 -م.
ٌ -2نظر :سعد الدٌن التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص .ٔٓٙ
 -1كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖ٘ وٌنظر ص ٖٔوٕٗمن نفس الكتاب.
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كما رأي (كولن) أن هذا األمر من مزالك األلدام فشرع فً شرحه فمال:
"حٌنما ٌتلى المرآن أو ٌسمع أو ٌكتب فإن الكبلم النفسً ٌفهم من خبلل األلفاظ فإذا للنا :
"إن الذٌن آمنوا" مثبل ،فكلمة إن تحتوي على الهمزة والنون والكلمات األخرى أٌضا
تؤلفت من حروؾ مختلفة ،وهً تراكٌب لفظٌة ،وحٌنما نكتب هذه الحروؾ أو ننطك بها
ٌتجلى لنا كبلم هللا النفسً ،وٌشعرنا بذاته بكل ثمله"(ٔ).
وهو ال ٌوافك المعتزلة والحشوٌة فً زعمهم إذ ٌمول :أن ما تموله المعتزلة من "أن
المتكلم ٌعنً موجد الكبلم" ،وما ٌجازؾ به الحشوٌة من "أن كل ما بٌن دفتً المصحؾ
لدٌم أزلً من الخط إلى الورق الذي ٌكتب علٌه" ،لٌس إال لؽوا من الكبلم"(ٕ).
وٌتبٌن من هذا أن (كولن) مستوعب آلراء المتكلمٌن المختلفة ،نالد للمذاهب الفاسدة كمول
المعتزلة أن هللا لٌس متكلما وإنما خالك الكبلم ،ولول الحشوٌة أن ما بٌن دفتً المصحؾ
لدٌم حتى الؽبلؾ .
وٌخلص كولن إلى أن :
ٔ" -األصوات ،والحروؾ ،والكلمات ،والجمل مخلولة باعتبارها أدوات خلمت كً
نستعملها نحن البشر ،أجل فالمرآن ٌحتوي حروفا وأصواتا مهمتها أن تعبر لنا عن الكبلم
النفسً الذي ٌفوق إدراكنا بما ال ٌماس لكننا نشعر به ونتلماه من ثناٌا هذه الحروؾ
والكلمات ،وبهذا االعتبار فإن كبلم هللا ذلن الكبلم األزلً ذو األبعاد الخاصة  -أو لل ذو
شؤن ٌفوق كل األبعاد والكٌفٌات -وٌعبر عنه كل مما بٌن دفتى المصحؾ ،وما ٌتلى على
أفواه الناس وما تحتوٌه صدور الحفاظ"(ٖ) .
ٕ -وفً إطار تفسٌر اإلسبلم بالعلوم وهو النهج الذي ٌتبناه (كولن) ولكن بضوابط كما
سبك ،فمد استدل على أن المرآن كبلم هللا استنادا إلى العلوم الحدٌثة ،وٌرى كذلن أن
نستخدمها كوسٌلة لجلب األنظار إلى إعجازه ،وٌضرب مثبل على ذلن بؤن المراحل التً
ٌعٌشها الجنٌن فً بطن أمه موضحة فً المرآن ،وهً تتطابك تماما مع المراحل التً
توصل إلٌها العلم الحدٌث ،فكٌؾ باستطاعة شخص أمً أن ٌصل إلى هذه الحمابك العلمٌة
لبل أربعة عشر لرنا دون أن ٌملن األجهزة الحدٌثة ،وأجهزة إكس وؼٌرها ،فلو كان هذا
األمر متعلما بمدرة اإلنسان لما كان ممكنا.
إذن المرآن ال ٌمكن صدوره من الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -ونتوصل بعد هذه األدلة العلمٌة إلى أن
المرآن هو كبلم هللا وعندما نبرهن على أن المرآن كبلم هللا فإننا نبرهن أٌضا على نبوة
(ٗ).
دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -كما ٌمول كولن

ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٖٙ
ٕ -السابك ص .ٖٙ
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٖ2
ٌٗ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٗ. ٔ1
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ثالثا :صفة التكوٌن:
ٌمر الماترٌدٌة بصفة أخرى زابدة على صفات المعانً ،وهً التكوٌن ،بٌنما
األشاعرة ال ٌعتبرونها صفة مستملة ،بل من متعلمات صفة المدرة .
فالتكوٌن عند الماترٌدٌة من صفات الذات وهً زابدة عن الصفات السبعة التً ٌمول
بها األشاعرة ،وهً صفة أزلٌة كسابر الصفات عند الماترٌدٌة(ٔ) .
فالفعل ،والتخلٌك ،والترزٌك ،والتصوٌر ،واإلحٌاء ،واإلماتة ،وؼٌر ذلن مما أسند إلى هللا
صفة حمٌمٌة أزلٌة لابمة بذاته تسمى التكوٌن(ٕ).
أما األشاعرة فٌرونها حادثة(ٖ) ،وٌرونها من تعلمات المدرة التنجٌزٌة الحادثة(ٗ) .
أما (كولن) فٌشٌر إلى إثبات صفة التكوٌن ،فٌمول" :إن الموانٌن المختلفة الموجودة فً
الكون تسمى (اآلٌات التكوٌنٌة)...النابعة من صفة هللا (:التكوٌن)"(٘).
واآلٌات التكوٌنٌة جمٌع الكون والمخلولات والحوادث وهو هنا ٌثبت صفة التكوٌن
كالماترٌدٌة إال أنه لم ٌوضح أهً لدٌمة أم حادثة؟.
رابعا :صفة المدرة واإلرادة:
وهما صفتان ثابتتان عند أهل السنة فٌمول (البؽدادي)" :أجمع أصحابنا على أن هلل
لدرة واحدة ٌمدر بها على جمٌع الممدورات"(.)ٙ

ٌٔ -نظر :كتاب التوحٌد ص ٗٗ.
ٕ ٌ -نظر :الشٌخ عبد النعٌم بن علً المشهور بشٌخ زاده :نظم الفرابد وجمع الفوابد فً بٌان المسابل التً ولع
فٌها االختبلؾ بٌن الماترٌدٌة واألشعرٌة من العمابد ص ٖٗٔ رسالة ماجستٌر من إعداد الباحث :جمٌل إبراهٌم
السٌد إبراهٌم أصول الدٌن الماهرة  -لسم العمٌدة والفلسفة ٗٔ11م.أبو البركات النسفً :شرح العمدة فً عمٌدة
أهل السنة والجماعة المسمى باالعتماد فً االعتماد ص٘ .ٔ1التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٔٗ ،تحمٌك:
أحمد حجازي السما ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة ٔ111م.
ٌٖ -نظر :حاشٌة الشرلاوي على الهدهدي شٌخ اإلسبلم عبد هللا الشرلاوي على شرح العبلمة الهدهدي على
السنوسٌة ص ٓ ٙدار إحٌاء الكتب العربٌة.
ٌٗ -نظر :حاشٌىة اإلمام البٌجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖ٘ٔ.
٘ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗٗ .
 -ٙأبو منصور عبد الماهر البؽدادي  :أصول الدٌن ص ٖ.1وٌنظر :للماترٌدٌة :شمس الدٌن السمرلندي:
الصحابؾ اإللهٌة ص  ،ٖ21تحمٌك :أ د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ..
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وعن اإلرادة ٌمول" :أجمع أصحابنا على أن إرادة هللا تعالى مشٌبته واختٌاره وعلى أن
)ٔ(.
إرادته للشًء كراهٌته لعدم ذلن الشًء"
وأما (كولن) فهو ٌثبتهما هلل وٌتحدث عنهما عرضا فٌمول" :وكتاب الكون الكبٌر مصدره
صفة هللا المدرة واإلرادة"(ٕ).
خامسا :الوحدانٌة:
 -1تعرٌف الوحدانٌة:
فً اللغة:
أ -الواحد :المتفرد ،وهللا الواحد األحد :ذو الوحدانٌة والتوحد ،ولٌل :الواحد متفرد بالذات
فً عدم المثل والنظٌر واألحد متفرد بالمعنى.
ب -الواحد هو الذي ال ٌتجزأ ،وال ٌثنى ،وال ٌمبل االنمسام ،وال نظٌر له ،وال مثل ،وال
ٌجمع هذٌن الوصفٌن إال هللا (عز وجل) .
ج -الواحد هو الفرد الذي لم ٌزل وحده ،ولم ٌكن معه آخر ،واألحد صفة استخلصها لنفسه
وال ٌشركه فٌها شًء(ٖ).
د" -وحده توحٌدا :جعله واحدا...والتوحٌد اإلٌمان باهلل وحده وهللا األوحد والمتوحد :ذو
(ٗ)
الوحدانٌة"
الوحدانٌة اصطالحا:
"عدم مشاركة الؽٌر له فً األلوهٌة"(٘).
تعرٌف فتح هللا كولن:
هنان عدة معان  -ولٌست تعرٌفات محددة -ذكرها كولن عند حدٌثه عن الوحدانٌة
وكلها متفرلة فً ثناٌا كبلمه:
أ -الوحدانٌة إشارة إلى جبلل هللا وعظمته:

ٔ -البؽدادي :أصول الدٌن ص ٕٓٔ.وٌنظر للماترٌدٌة :أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص ٕٗٓ.
ٕ -فتح هللا كولن :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٔٔ.
ٖ -ابن منظور :لسان العرب ،فصل الواو ج ٘ٔص ٖٖٕ.
ٗ -الخلٌل بن أحمد :العٌن ،باب الحاء والراء و(و ا ى ء) معهما حدأ ،ص ٖ .ٕ1ٓ /الفٌروز آبادي :الماموس
المحٌط ،فصل الواو ،ص .ٕٗ1
٘ -الشرٌؾ الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ج  1ص ٘ٗ.
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ٌمول كولن " :فمولنا :إنه واحد أحد تعبٌر وإشارة إلى جبلله وعظمته "(ٔ).
ب -عدم التركٌب:
فٌمول" :أما هللا تعالى فهو واحد ال ٌتجزأ وال ٌنمسم"(ٕ).
ج -الوحدانٌة من لوازم األلوهٌة:
ٌمول كولن" :الوحدانٌة من لوازم األلوهٌة ال تنفصل عنها ،فمن المحال التفكر فً هللا
دون التفكر فً وحدانٌته...إن األلوهٌة هلل وحده ال إله إال هو ،وهو المعبود المطلك
والممصود باالستحماق"(ٖ).
ٕ -الدلٌل على الوحدانٌة:
ولد اعتمد المتكلمون لدٌما وحدٌثا برهان التمانع فً إثبات الوحدانٌة.
وتمرٌره :أن هللا واحد؛ ألنه لو فرض إلهان ،وتوجه تمدٌرهما إلى إنسان مثبل أحدهما ٌرٌد
حٌاته واآلخر موته ،فإما أن ٌنفذ مرادهما معا ،أو ال ٌنفذ مرادهما ،أو ٌنفذ مراد أحدهما
دون اآلخر ،وكلها افتراضات محالة لو نفذ مرادهما لزم اجتماع النمٌضٌن ،وإن لم ٌنفذا
لزم عجزهما ،وإن نفذ مراد أحدهم لزم عجز اآلخر ،والعاجز ال ٌكون إلها وال لدٌما(ٗ) .
ولد استدل (كولن) بثبلثة أدلة -من خبلل استمراء كتاباته -منها التمانع على النحو التالً:
أ -دلٌل التمانع:
ٌمول كولن" :هذا ما أثبتته الحمابك الكونٌة ولو كان هنان إلهان – تعالى هللا عن
ذلن -لفسدت السماء واألرض ،وبهذا نزل المرآنﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (٘).
وٌوضح (كولن) ذلن بموله" :أي لتصادمت النجوم وانفجرت ،وتصادمت الذرات
ببعضها ،وألدت أشعة الشمس فً األرض إلى سلسلة من الفعالٌات اإلشعاعٌة للٌورانٌوم،
ٔ -الرد على شبهـات العصر ص ٖٔ.
ٕ -الرد على شبهـات العصر ص ٖٕٔ .
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖٔٔ. ٖٕٔ -
ٗ -وٌنظر :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار بن أحمد األسد آبادي ص ٌ٘ .2نظر :أبو الحسن
األشعري  :اللمع ص ٕٓ .وٌنظر :رسالة إلى أهـل الثؽر ص .. ٔ٘ٙوٌنظر :أبو منصور الماترٌدي :كتاب
التوحٌد ص  ،12-1ٙتحمٌك :األستاذ الدكتور بكر طوبال أوؼلً واألستاذ المساعد الدكتور /دمحم آروشً ،دار
صادر -بٌروت ومكتبة اإلرشاد -استانبول .وٌنظر :شمس الدٌن السمرلندي الصحابؾ اإللهٌة صٕٖٔ.أبو
البركات النسفً :شرح العمدة المسمى باالعتماد فً االعتماد ص ٕٗٔ.
٘ -سورة األنبٌاء اآلٌة .ٕٕ:
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ولفنى كل شًء حً على وجه األرض ،وٌطلك علماء الكبلم على هذا االستدالل (برهان
التمانع) وهو ٌثبت أن هللا واحد وٌستحٌل وجود إلهٌن اثنٌن فما من شًء تموده ٌدان
مختلفان إال فسد"(ٔ).
كما ٌبٌن (كولن) أن هذا البرهان ٌدحض دعوى الشرن ،وأكد فً أكثر من موضع
على ذلن فٌمول" :وال مجال فً الكون للشرن ولو مثمال ذرة إن "برهان التمانع" ٌدحض
دعوى الشرن ،وٌرفضها رفضا لاطعا ،فبل ٌمكن أن ٌكون فً لرٌة واحدة مختاران ،وال
فً لضاء مدٌران ،وال فً محافظة والٌان وإال حصلت الفوضى فهذا الوضع ٌبٌن أن
الحاكمٌة ال تمبل الشركة ،فبل ٌمكن أن ٌكون لهذا الخالك العظٌم الذي جعلنا نحس به من
خبلل النظام واالنتظام السابد فً الكون ند أو شرٌن ،إن هللا هو الذي ٌستوي أمام لدرته
خلك ذرة واحدة وخلك الكون بؤسره "(ٕ) .
ب -النظام الموجود فً الكون:
ولد استخدم هذا الدلٌل (النورسً) سابما فبعد أن عدد صور النظام والوحدة فً
الكون ٌمول النورسً" :ففً كل شًء فً الوجود ٌرى أكمل نظام سواء أكان جزبٌا أم
كلٌا صؽٌرا أم كبٌرا ،مما ٌثبت هذا النظام األكمل إثباتا ال ٌحتمل الشن أن الشرن محال
وجوده وأنه معدوم أصبل ،وٌثبت أٌضا إثباتا واضحا وجود واجب الوجود ووحدته"(ٖ).
أما (كولن) فمد اتخذ من النظام والتناسك الموجود فً الكون دلٌبل على وجود هللا
ووحدانٌته فٌمول" :ونإمن بؤن لدرا خفٌا ٌسري فً هذا الكون الهابل المنظم ؼاٌة التنظٌم
بدءا من العالم الكبٌر(عالم المجرات) ،فالمتوسط (عالم اإلنسان) ،فالصؽٌر (عالم الذرات)
وال بد لهذا النظام والتناسك والتناؼم بٌن هذه العوالم من خطة علمٌة ،ثم لدرة وإرادة
إلخراجه من مرحلة التخطٌط إلى مرحلة التنفٌذ ،ثم رلابة مستمرة وسٌطرة ،وهذا كله ال
بد له من واحد أحد ال ٌشاركه فً إرادته أحد"(ٗ).
وٌمول" :وهذا معنى لولنا :لو أن إرادتٌن مختلفتٌن اشتركتا فً خلك هذا الكون لفسد
ونحن نرى أن الكون منظم ؼاٌة التنظٌم ببل اضطراب وال فساد ،إذن فصاحبه ومالكه
وخالمه واحد أحد"(٘).
ج -دلٌل الهداٌة:
وهً تعنً عند (كولن) أٌضا (السوق اإللهً) والمعنى:

ٔ -الرد على شبهـات العصر ص ٗٔ .
ٕ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕٖٔ.
ٖ -بدٌع الزمان سعٌد النورسً :الشعاع الخامس عشر من الشعاعات(ٗ) ص ٖٓ. ٙ
ٗ -الرد على شبهـات العصر صٗٔ.
٘ -الرد على شبهـات العصر ص٘ٔ.
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إن كل موجود عند توجهه نحو الهدؾ أو الؽاٌة الممدر له وفك لوانٌن الخلك والفطرة
ٌسلن سلوكا إجبارٌا ،واألصح أن ٌسمى هذا السلون (السوق اإللهً) ،فؤول خلك اإلنسان
ونموه علمة فً رحم األم ،وتحوله من مرحلة جنٌنٌة إلى أخرى كل ذلن ٌجري حسب
السوق اإللهً(ٔ).
وكذا جمٌع المخلولات من الذرات إلى المجرات .والطبٌعٌون والمادٌون ٌطلمون علٌه
الؽرٌزة أو السوق الطبٌعً إال أن (كولن) ٌرى أن األنسب تسمٌته "السوق اإللهً "
فدلٌل الهداٌة هذا هو أحد أدلة التوحٌد ،ولد ذكر عدة أدلة على هذا النوع من الهداٌة منها:
المجرات السابحة فً الفضاء والتً تسٌر وفك خط مرسوم لها من لبل هللا ،والدجاجة
التً ترلد على بٌضتها ،والطفل الذي ما إن ٌولد حتى ٌتلهؾ على صدر أمه لٌمص ثدٌٌها
من الذي هداه ودله على هذا الحلٌب؟(ٕ).
ومن األمثلة التً ضربها المرآن :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﭼ (ٖ).
وهذا الدلٌل لد استماه (كولن) كما هو واضح من المرآن كما فً مسلن النحل وأطوار
اإلنسان ،ومن الكون عن طرٌك رإٌة خلك هللا ،وهداٌته لئلنسان وؼٌره.
 -3ألسام التوحٌد:
لسم (كولن) التوحٌد إلى لسمٌن :توحٌد الربوبٌة وتوحٌد العبودٌة أو األلوهٌة كما هو
تمسٌم السلؾ على النحو التالً:
ٔ -توحٌد الربوبٌة.)ٗ(:
توحٌد الربوبٌة وٌسمٌه (ابن تٌمٌة) كذلن عبادة الربوبٌة وٌمول فً معناه" :هو
سبحانه رب العالمٌن ،وخالمهم ،ورازلهم ،ومحٌٌهم ،وممٌتهم ،ومملب للوبهم ،ومصرؾ
أمورهم ال رب لهم ؼٌره ،وال مالن لهم سواه ،اعترفوا بذلن ،أو أنكروا ،وسواء علموا
بذلن ،أو جهلوا لكن أهل اإلٌمان منهم عرفوا ذلن وآمنوا به"(٘).
ٌٔ -نظر :كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖ.1
ٌٕ -نظر :كولن :المدر ٗ. 1
ٖ -سورة النحل.اآلٌة.ٙ1:
ٗ -الربوبٌة  :الرب ٌطلك فً اللؽة على المالن ،والسٌد ،والمدبر ،والمربً ،والمٌم ،والمنعم ،المصلح ،وال
ٌطلك ؼٌر مضاؾ إال على هللا (عز وجل)" ،الرب هو هللا عز وجل هو رب كل شًء أي مالكه ،ورب الرجل
النعمة :أي أتمها ،ورب المكان أي ألام بهٌ .نظر :أبو بكر دمحم بن الحسن بن درٌد األزدي (المتوفىٖٕٔ :هـ):
جمهرة اللؽة باب(ب ر ر) ص ٔ ،ٙ2/المحمك :رمزي منٌر بعلبكً ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن  -بٌروت،
الطبعة :األولىٔ112 ،م .لسان العرب فصل الراء ج ٘ ص ٗ. 1
٘ -ابن تٌمٌة :العبودٌة ص ٕ٘ ،تحمٌك :دمحم زهـٌر الشاوٌش ،المكتب اإلسبلمً -بٌروت ،ط :السابعة ٕٔٗٙهـ-
ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م.وٌنظر :ابن تٌمٌة :رسالة لاعدة جامعة فً توحٌد هللا وإخبلص الوجه والعمل له عبادة
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ٌمول كولن" :الرب :مصدر بمعنى التربٌة وهً استخدمت هنا بمعنى اسم الفاعل أي
المربً ،وهنا حكمة ونكتة فً التعبٌر بالمصدر عن اسم الفاعل ...التعبٌر بالمصدر ٌفٌد
حصر الفعل بالفاعل فكؤنه ٌمال :إن المربً هو عٌن التربٌة ،وهو المربً حصرا وال
(ٔ).
تصدر التربٌة من ؼٌره (تعالى)"
وأما معنى توحٌد الربوبٌة فٌشرحه (كولن) بموله:
"أنه هو الذات األجل األعلى الذي لٌس له شبٌه ،وال مثٌل ،وال ضد ،وال ند،
ولٌس له شرٌن فً تربٌته للعالمٌن ،وأن كل شًء  -بدءا من ذرات جسمنا وانتهاء بؤبعد
األنظمة والمجرات والسدم(ٕ) -بٌده وتحت تصرفه (هلالج لج)"(ٖ).
فالمعنى إذن أن هللا هو الذي ٌتولى تصرٌؾ أمور الخبلبك من الخلك ،و الرزق،
والتدبٌر ،والجمٌع خاضع له مربوب لعظمته ،اعترفوا بذلن أم أنكروا.
ٕ -توحٌد العبودٌة.)ٗ(:
ٌمول (ابن تٌمٌة) عن هذا النوع وٌسمٌه (توحٌد األلوهٌة أو عبادة األلوهٌة)" :أال ٌعبد إال
إٌاه فٌطٌع أمره ،وأمر رسله ،وٌوالً أولٌاءه المإمنٌن المتمٌن ،وٌعادي أعداءه ،وهذه
العبادة متعلمة باإللهٌة؛ ولهذا كان عنوان التوحٌد ال إله إال هللا بخبلؾ من ٌمر بربوبٌته
وال ٌعبده ،أو ٌعبد معه إلها آخر"(٘).
ٌمول كولن" :معنى عبد :لام بالفعل بعزم وتصمٌم والعبودة :التواضع والخضوع
والعبودٌة :لٌام العبد بالتعظٌم والتبجٌل لمواله فً نظام معٌن والعبادة :أن تعبد هللا طبما
لما أمر به فً خضوع وخشوع"(. )ٙ

واستعانة ص  ٙ1تحمٌك :عبد هللا بن دمحم البصٌري ،دار العاصمة -الرٌاض -السعودٌة ،ط :األولى ٔٗٔ1هـ-
ٔ112م.
ٔ -خواطر من وحً سورة الفاتحة صٕٕٔ.
ٕ -السدم :مفرده السدٌم :وهو التعب ،والماء المندفك ،والضباب الرلٌك ،وبمع سحابٌة متوهجة أو مؽٌمة فً
الفضاء ناشبة عن تكاثؾ أو تصادم عدد ال ٌحصى من األجرام السماوٌة ومنه المجرة .المعجم الوسٌط باب
السٌن ص ٔ.ٕٗٗ /
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة صٔ.ٔ1
ٗ -العبدٌة والعبودٌة والعبودة والعبادة :الطاعة ،الخضوع والذل ،تمرب إلى هللا بالعبادةٌ .نظر :أبو عبد هللا دمحم
بن أبً بكر الحنفً الرازي :مختار الصحاح ،باب(ع ب د) ص ٔٔ11 /الماموس المحٌط صٕٕٙمجمع اللؽة
العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٖٓٗ.
٘ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :العبودٌة ص ٖ٘ ابن تٌمٌة ،وٌنظر :رسالة لاعدة جامعة فً توحٌد هللا وإخبلص
الوجه والعمل له ص  ،ٙ1وٌنظر :الرسالة التدمرٌة فً التوحٌد واألسماء والصفات والمضاء والمدر ص ٖ1
مكتبة التراث اإلسبلمً  -الماهـرة.
 -ٙفتح هللا كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة صٔ.ٔ2
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وٌمول" :هو وحده منحن ما منحن فؤنت أخذت ما أخذته كله منه وحده ،فما علٌن إال أن
تخضع له وحده واال تلتفت إلى ما سواه وأن تتوجه إلٌه بمدر إخبلصن له فؤنت إذا
استطعت أن تفعل هذا فستظهر بالفعل أنن تموم بالعبودٌة له وحده وتطلب ما تطلب منه
وحده...بمعنى حصر العبودٌة له فمط ،فكما أن الرب واحد ،فالعبد كذلن البد أن ٌمول:
إننً خاضع لن وحدن ٌا ربً"(ٔ) .
إذن فحمٌمة هذا النوع هو إفراد هللا تعالى باأللوهٌة ،وبجمٌع صور العبادة ،وبالخضوع،
والطلب منه وحده.
وهذ التمسٌم الذي سار علٌه (كولن) ٌختلؾ عن تمسٌم المتكلمٌن فمد لسموا التوحٌد إلى
ثبلثة ألسام:
توحٌد الذات :ومعناه أن هللا واحد فً ذاته ال لسٌم له .
توحٌد الصفات :أن هللا واحد فً صفاته فبل شبٌه له.
توحٌد األفعال :أن هللا واحد فً أفعاله فبل شرٌن له(ٕ).
و(كولن) لم ٌعترض على تمسٌم المتكلمٌن بدلٌل أنه استخدم نفس مصطلحاتهم عند شرحه
للحدٌث الشرٌؾٌ ":ا ؼبلم إنً أعلمن كلمات احفظ هللا ٌحفظن"(ٖ) ،فمال تعلٌما على
الحدٌث" :فنحن نعتمد فً ضوء هذا الحدٌث الشرٌؾ بتوحٌد األلوهٌة ،وتوحٌد الصفات
الجلٌلة ،وتوحٌد األفعال الحكٌمة"(ٗ).
وعلى كل رؼم اختبلؾ المسمٌات والمصطلحات بٌن السلؾ والمتكلمٌن ،فالمعنى لابم
وواحد وهو إفراد هللا بالوحدانٌة.
مما سبك ٌتبٌن أن:
ٌٔ -تفك (كولن) مع المتكلمٌن فً االستدالل ببرهان التمانع ،وٌضٌؾ االستدالل بنظام
العالم ،ودلٌل الهداٌة أو السوق اإللهً ،وال ٌعارض مسلكهم فً تمسٌم التوحٌد.
ٌٕ -تفك مع السلفٌة فً تمسٌمه التوحٌد إلى توحٌد الربوبٌة وتوحٌد العبودٌة.
ٖ -وٌلتمً مع الطرفٌن فً نفً الند والشرٌن عن هللا تعالى.
إذن من خبلل حدٌث (كولن) فً الصفات ٌتبٌن أن:
ٔ -فتح هللا كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕ.ٔ1
ٕ -ا.د /دمحم السٌد الجلٌند :توحٌد األلوهـٌة وتوحٌد الربوبٌة ص ٖٕٗ ،موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة ،المجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة.
ٖ -أخرجه الترمذي فً سننه ،ولال حدٌث حسن صحٌح ٌنظر :سنن الترمذي باب  ٘1كتاب أبواب صفة المٌامة
والرلابك والورع ج ٗ ص  ٕٗ1رلم .ٕ٘ٔٙ
ٗ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖ٘.
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ٔ -حدٌث (كولن) فً الصفات موافك ألهل السنة أحٌانا ،وؼٌر واضح أحٌانا أخرى.
ٕ -لم ٌتحدث عن الصفات تفصٌبل إال كبلما مجمبل عن ثبوتها هلل .
ٖ -لم ٌمسم الصفات كتمسٌم المتكلمٌن .
ٗ -كان اهتمام (كولن) منصبا على الجانب العملً من وراء الصفات ،وهو إثباتها
وفاعلٌتها فً التؤثٌر دون التطرق إلى أمور نظرٌة ال تفٌد المعتمد فً شًء.

المطلب الثانً :التوسل:
ال خبلؾ بٌن المسلمٌن فً التوسل باهلل تعالى بالمربات المختلفة من نوافل،
وصدلات ،وصالحات ،وإنما نشؤ الخبلؾ فً التوسل إلٌه باألنبٌاء والصالحٌن مما حدا

ٔٗ1

ببعض الطوابؾ إلى اعتبار التوسل بهما شرن  -أو على األلل من باب الشرن األصؽر-؛
ولذا آثرت ترتٌبه بعد التوحٌد للمناسبة.
ولد ذكر (كولن) أن هنان خبلؾ حول التوسل باألنبٌاء واألولٌاء والعلماء لدٌما وحدٌثا
وأن مدرسة (ابن تٌمٌة) أعطت لهذا الجدل أبعادا جدٌدة ،وذكر أن بعض العلماء ٌرى
إدراج التوسل فً مسؤلة الشفاعة فٌتناولهما فً باب واحد ،ولكنه لم ٌصرح باختٌاره لهذا
الرأي أو ؼٌره.
أوال :تعرٌف التوسل:
احدٌ،
ب بِ ِه إِلَى ْالؽٌَ ِْرَ .و (الت َّ ْو ِسٌلُ) َو (الت َّ َو ُّ
سلُ) َو ِ
ٔ -التوسل فً اللؽةْ :ال َو ِسٌلَةَُ :ما ٌُتَمَ َّر ُ
(ٔ)
ب ِإلَ ٌْ ِه بِ َع َم ٍل .
س َل) فُ َبل ٌن ِإلَى َربِّ ِه َو ِسٌلَةً بِالت َّ ْشدٌِدَِ ،و (ت ََو َّ
(و َّ
س َل) ِإلَ ٌْ ِه بِ َو ِسٌلَ ٍة ِإ َذا تَمَ َّر َ
ٌُمَالَُ :
الوسٌلة والواسلة :المنزلة عند الملن ،والدرجة والمربة .ووسل إلى هللا تعالى توسٌبل:
عمل عمبل تمرب به إلٌه كتوسل ،والواسل :الواجب والراؼب إلى هللا تعالى(ٕ).
(ٖ)

ٕ -التوسل عند المتكلمٌن:
أ -رأي المعتزلة:

"الوسٌلة كل ما ٌتوسل به أي ٌتمرب من لرابة ،أو صنٌعة ،أو ؼٌر ذلن،
فاستعٌرت لما ٌتوسل به إلى هللا تعالى من فعل الطاعات وترن المعاصً"(ٗ).
فالوسٌلة عند المعتزلة ما ٌتمرب به إلى هللا من فعل الطاعات وترن المعاصً وٌمرر
الزمخشري كذلن عدم نفع ما دون ذلن من وسطاء سواء من المبلبكة أو من األنبٌاء
فكلهم سواء فً الحرص على المرب من هللا تعالى(٘).
ب -رأي األشاعرة:

ٌٔ -نظر :أبو بكر الرازي الحنفً :مختار الصحاح باب (و س ل) ص ٔ. ٖٖ1/
ٌٕ -نظر :ابن فارس :مجمل اللؽة باب الواو والسٌن وما ٌثلثهما ص  .1ٕ٘ /1الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط
ص ٕٔ. 1
ٖ -لم أجد من المتكلمٌن من خصص بحثا لدراسة هـذه المسؤلة فرجعت إلى كتب التفسٌر لدٌهـم ألتبٌن معنى
التوسل عندهـم ،فاستعنت بتفسٌر الكشاؾ ممثبل للمعتزلة ،ومفاتٌح الؽٌب ممثبل لؤلشاعرة ،وتفسٌر النسفً
ممثبل للماترٌدٌة .وكلمة الوسٌلة موجودة فً آٌتٌن :المابدة ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ االٌةٖ٘ ،والثانٌة :اإلسراء ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼاآلٌة.٘2 -٘ٙ:
ٗ -الزمخشري :الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل (تفسٌر سورة المابدة اآلٌة ٖ٘).ج ٕ ص .ٕٙ1
ٌ٘ -نظر :الزمخشري :الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل(تفسٌر سورة اإلسراء اآلٌه  ،)٘2-٘ٙج ٕص
ٖ.ٙ2
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ٌمول الفخر الرازي" :الوسٌلة فعٌلة ،من وسل إلٌه إذا تمرب إلٌه .لال لبٌد
الشاعر:
(ٔ).

أرى الناس ال ٌدرون ما لدر أمرهم  ...أال كل ذي لب إلى هللا واسل

أي متوسل ،فالوسٌلة هً التً ٌتوسل بها إلى الممصود...أنه تعالى إنما أمر بابتؽاء
الوسٌلة إلٌه بعد اإلٌمان به ،واإلٌمان به عبارة عن المعرفة به ،فكان هذا أمرا بابتؽاء
الوسٌلة إلٌه بعد اإلٌمان وبعد معرفته ،فٌمتنع أن ٌكون هذا أمرا بطلب الوسٌلة إلٌه فً
معرفته ،فكان المراد طلب الوسٌلة إلٌه فً تحصٌل مرضاته؛ وذلن بالعبادات
والطاعات"(ٕ).
فالوسٌلة عند (الرازي) هً كل ما ٌتمرب به إلى هللا من عبادات وطاعات ،وٌمرر
كذلن :أن عبادة هللا والتوسل إلٌه أولى من التوسل بالمبلبكة واألنبٌاء ،فالجمٌع عاجزون
مفتمرون إلى هللا عابدون له فوجب االلتداء بهم ،ومن ثم فالتوجه للؽنً صاحب المدرة
أولى(ٖ)..
ج -رأي الماترٌدٌة:
الوسٌلة" :هً كل ما ٌتوسل به أي ٌتمرب به من لرابة أو صنٌعة أو ؼٌر ذلن
فاستعٌرت لما ٌتوسل به إلى هللا تعالى من فعل الطاعات وترن السٌبات"(ٗ).
وٌمرر (النسفً)(٘) أٌضا أن المبلبكة و األنبٌاء عباد هلل ال ٌستطٌعون جلب نفع وال دفع
ضر ،بل ٌسارعون فً التمرب من هللا تعالى مثل ؼٌرهم( ،)ٙوهو نفس تفسٌر
(الزمخشري) تماما بل متطابك معه .
فالوسٌلة عند الماترٌدٌة إذن :كل ما ٌتمرب به إلى هللا من طاعات وعبادات وأن ال أحد
ٌملن لؽٌره شٌبا حتى لو كان ملكا أو نبٌا فجمٌعهم محتاجون إلى هللا ٌبتؽون إلٌه الوسٌلة
رؼم لربهم منه فكٌؾ بالبعٌد عنه تعالى؟.
ٔ -لبٌد بن ربٌعة بن مالن أبو عمٌل العامري الشاعر معدود من الصحابة :دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري باب
لبٌن علً النعمان :كتاب حرؾ البلم ج ٔ ص ٘ 1اعتنى به :حمدو طماس ،دار المعرفة ،ط :األولى
ٕ٘ٗٔهــٕٓٓٗ -م.
ٕ -الرازي :مفاتٌح الؽٌب (تفسٌر سورة المابدة اآلٌة ٖ٘) ،ج ٔٔص .ٖٗ1
ٌٖ -نظر :الرازي :مفاتٌح الؽٌب(تفسٌر اآلٌة  ٘2-٘ٙمن سورة اإلسراء) ،ج ٕٓ ص ٖ٘1بتصرؾ.
ٗ -أبو البركات النسفً :تفسٌر النسفً( تفسٌر اآلٌة ٖ٘ من سورة المابدة) ،ج ٔ ص ٘ٓٗ تحمٌك :مروان دمحم
الشعار دار النفابس – بٌروت ٕ٘ٓٓم.
٘ -النسفً :عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفً ،أبو البركات ،حافظ الدٌن :متكلم ،أصولً ،فمٌه حنفً ،مفسر،
من أهل إٌذج (من كور أصبهان) ووفاته فٌها سنة ٓٔ2هـ .نسبته إلى " نسؾ " بببلد السند ،بٌن جٌحون
وسمرلند .له عدة مصنفات منها " :مدارن التنزٌل " ثبلثة مجلدات ،فً تفسٌر المرآن ،و " كنز الدلابك  " -فً
الفمه ،و " المنار  " -فً أصول الفمه و " كشؾ األسرار " شرح المنار ،و " الوافً " فً الفروع ،و " الكافً
" فً شرح الوافً ،و " المصفى " فً شرح منظومة أبً حفص النسفً ،فً الخبلؾ ،و " عمدة العمابدٌ .نظر:
الزركلً :األعبلم ج ٗ ص  .ٙ1عادل نوٌهض :معجم المفسرٌن «من صدر اإلسبلم وحتى العصر الحاضر»
ص ٔ.ٖٓٗ /
 -ٙأبو البركات النسفً :تفسٌر النسفً( تفسٌر اآلٌتٌن  ٘2 -٘ٙمن سورة اإلسراء) ،ج ٕ ص  ٗ٘1بتصرؾ.
ٓ٘ٔ

والمتكلمون جمٌعا على نفس المنهج فً تعرٌؾ التوسل إذ هو التمرب إلى هللا تعالى
بالطاعات والمربات وعدم اتخاذ الوسابط ،فمهما عبل شؤنهم فهم عباد هللٌ ،رجون رحمته
وٌخافون عذابه كسابر البشر.
ٕ -تعرٌؾ التوسل عند ابن تٌمٌة:
"الوسٌلة التً أمر هللا أن تبتؽى إلٌه وأخبر عن مبلبكته وأنبٌابه أنهم ٌبتؽونها إلٌه
هً ما ٌتمرب به إلٌه من الواجبات والمستحبات"(ٔ).
وهو ما ذهب إلٌه علماء الكبلم من معتزلة وأشاعرة وماترٌدٌة كما سبك.
ٖ -التوسل عند فتح هللا كولن:
أشار (كولن) إلى معنى التوسل فً اللؽة فمال" :أن تتخذ شخصا ،أو شٌبا وسٌلة،
أو واسطة للوصول إلى الهدؾ المطلوب كاستخدام السلم للوصول إلى السطح ،واستمبلل
وسابط متنوعة للوصول إلى مكان ما ،فالتوسل هو اتخاذ هذه الوسابل والوسابط ؛ لتحمٌك
ؼاٌتنا ،والممصود هنا التوسل المعنوي"(ٕ).
ثانٌا :حكم التوسل:
ال خبلؾ بٌن جمٌع المسلمٌن بجواز واستحباب التوسل باهلل عن طرٌك العبادة،
وعمل الصالحات ،والدعاء ،وؼٌر ذلن من وجوه المربات.
والخبلؾ نشؤ فً حكم التوسل إلٌه بعباده الممربٌن كاألنبٌاء ،واألولٌاء ،والصالحٌن،
واشتد الخبلؾ خاصة بٌن السلفٌة ،والصوفٌة ،والشٌعة .وسنفصل الحدٌث على الوجه
التالً
(ٖ)

 -1رأي السلفٌة:

ٔ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة ص ٗ 1تحمٌك :ربٌع بن هـادي المدخلً ،دار
الفرلان ،ط :األولى ٕٕٗٔهــ ٕٓٓٔ -م.
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٔ.ٔ2
ٖ -السلفٌة :نسبة إلى السلؾ وهـم الموم المتمدمون وعكسهـا الخلؾ وهـم الموم المتؤخرون .وفً األمة اإلسبلمٌة
األوابل من الصحابة ،والتابعٌن ،ومن تبعهـم من أصحاب المرون المفضلة؛ ولذلن أصبحت السلفٌة من حٌث
المصطلح علما على أصحاب منهـج االلتداء بالسلؾ الصالح من الصحابة والتابعٌن وكل من تبعهـم من األبمة
األربعة ،وسفٌان الثوري ،وسفٌان بن عٌٌنة ،واللٌث بن سعد ،واألوزاعً ،وابن المبارن ،والبخاري ،ومسلم،
وسابر أصحاب السنن ،وٌشمل من سار على طرٌمتهـم مع تباٌن العصور ،ونمصد بالسلفٌٌن هنا من نحلوا
أنفسهم هذا الوصؾ ولد ظهروا فً المرن الرابع الهجري وكانوا من الحنابلة ،ولالوا بؤن آرابهم تنتهً إلى
أحمد بن حنبل وتجدد ظهورها فً المرن السابع على ٌد ابن تٌمٌة ثم فً المرن الثانً عشر على ٌد دمحم بن عبد
الوهاب ،وكذا أؼلب االتجاهـات السلفٌة المعاصرة بالجزٌرة العربٌة ،وشبه المارة الهـندٌة ،ومصر ،وشمال
أفرٌمٌا ،والشام ،واعتمدوا على الكتاب والسنة فً مسلكهم .اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص=
=  .ٔ1ٙالندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهـب واألحزاب المعاصرة
المجلد الثانً ص ٕ. ٔٓ1
ٔ٘ٔ

ٌرى (ابن تٌمٌة) ،وسابر السلفٌة عدم جواز التوسل بالنبً بعد مماته ،وال بسابر األنبٌاء
والصالحٌن ،وبٌان ذلن كالتالً:
أ -التوسل بالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص):
ٌرى (ابن تٌمٌة) أن لفظ التوسل بالنبً -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -راد به معنٌان صحٌحان باتفاق
المسلمٌن والثالث لم ترد به السنة ،أما المعنٌان األوالن :
أحدهما :هو أصل اإلٌمان واإلسبلم ،وهو التوسل باإلٌمان به وبطاعته كتوسل أصحاب
الصخرة بؤعمالهم الصالحة(ٔ).
والثانً" :التوسل بدعابه وشفاعته ،وهذا كان فً حٌاته ،وٌكون ٌوم المٌامة ٌتوسلون
بشفاعته"(ٕ)" ،فهذان جابزان بإجماع المسلمٌن ،ومن هذا لول (عمر بن الخطاب)" :اللهم
إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إلٌن بنبٌنا فتسمٌنا ،وإنا نتوسل إلٌن بعم نبٌنا ،فاسمنا" أي بدعابه
وشفاعته"(ٖ)  ،فلو كان التوسل بذاته جابز لما عدل عمر عنه إلى التوسل بدعاء العباس.
والثالث ":التوسل بمعنى اإللسام على هللا تعالى بذاته والسإال بذات ،مثل أن ٌمول اللهم
إنً ألسم علٌن بجاه النبً ،أو أتوسل إلٌن بحك النبً ،أو جاهه ،أو ذاته .
فٌرى (ابن تٌمٌة) أن هذا لم تكن الصحابة تفعله فً االستسماء ونحوه ال فً حٌاته وال
بعد مماته ،وال عند لبره ،وال ؼٌر لبره ،وال ٌعرؾ هذا فً شًء من األدعٌة المشهورة
بٌنهم وإنما ٌنمل شًء من ذلن فً أحادٌث ضعٌفة مرفوعة ومولوفة أو عن من لٌس لوله
حجة.
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البخاري باب من استؤجر أجٌرا فترن األجٌر أجره ،كتاب اإلجارة (ج ٖصٔ 1رلم ٕ. )ٕٕ2
ٕ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة  :لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة ص ٕٙو ص . 12
ٖ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :لاعدة جلٌلة فً التوسل ص  .2ٙوالحدٌث أخرجه البخاريٌ ،نظر :صحٌح البخاري
باب دعاء النبً  -صلى هللا علٌه وسلم -اجعلهـا علٌهـم سنٌن كسنً ٌوسؾ كتاب الجمعة (ج ٕ ص  ٕ2رلم
ٓٔٓٔ).
ٕ٘ٔ

ٌمول ابن تٌمٌة ":أما التوسل بالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،والتوجه به فً كبلم الصحابة ،فٌرٌدون به
التوسل بدعابه وشفاعته ،والتوسل به فً عرؾ كثٌر من المتؤخرٌن ٌراد به اإللسام به،
والسإال به كما ٌمسمون ،وٌسؤلون بؽٌره من األنبٌاء والصالحٌن ،ومن ٌعتمدون فٌه
الصبلح"(ٔ).
وأما اإللسام على هللا بالنبً أو ؼٌره ،فٌمول" :لول جمهور العلماء أنه ال ٌمسم بهَ ،
فبل
السلؾ َو ْاأل َ ِبمة لَال إنه
ٌمسم على هللا به كسابر المبلبكة واألنبٌاء ،فإِنا َال ن ْعلم أَحدا ِمن
ِ
َّللاَِ ،ك َما لَ ْم ٌَمولوا إنه ٌ ْمسم ب ِه ْم مطلما"(ٕ).
ٌُ ْمسم على َّ
وٌتفك مع (ابن تٌمٌة) كل علماء السلفٌة المعاصرٌن ،فٌرى (األلبانً)(ٖ) بؤن هنان ثبلثة
أنواع من التوسل شرعها هللا وهً :التوسل إلى هللا بؤسمابه الحسنى ،أو صفاته ،والتوسل
بالعمل الصالح  ،والتوسل إلى هللا بدعاء الرجل الصالح  ،أما ماعدا ذلن من التوسل
بالذوات ،والجاهات ،أو الحموق ،أو الممامات فهو ؼٌر جابز وال مشروع(ٗ) .
ب -التوسل باألنبٌاء والصالحٌن :
أما عن التوسل باألنبٌاء والصالحٌن ،فٌمول ابن تٌمٌة ":وعلم أنه لم ٌكن النبً-
ملسو هيلع هللا ىلص -بل وال أحد من األنبٌاء لبله شرعوا للناس أن ٌدعوا المبلبكة واألنبٌاء والصالحٌن،
وٌستشفعوا بهم ال بعد مماتهم وال فً مؽٌبهم"(٘) ،وٌرى أن طلب الشفاعة ،واالستؽاثة
(.)ٙ
بالصالحٌن واألنبٌاء بعد موتهم عند لبورهم من أعظم الشرن
ٌٔ -نظر :ابن تٌمٌة :لاعدة جلٌلة فً التوسل ص 11 ،.2ٙ
ٕ -تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن أبً الماسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً
الحنبلً الدمشمً (المتوفى2ٕ1 :هــ):الفتاوى الكبرى ج ٕ ص ٕٕٗ.الناشر :دار الكتب العلمٌة الطبعة :األولى،
ٔٗٓ1هــ ٔ112 -م.
ٖ -دمحم ناصر الدٌن األلبانً :الشٌخ المحدث ،عبلمة الشام أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدٌن بن نوح نجاتً
األلبانً .ولد الشٌخ فً مدٌنة أشمودرة ،عاصمة ألبانٌا سنة أربع وأربعٌن وثبلثمابة وألؾ للهجرة الموافك لعام
أربع عشرة وتسعمابة وألؾ مٌبلدي ،فً أسرة فمٌرة متدٌنة ٌؽلب علٌها الطابع العلمً ،وكان والده فمٌها حنفٌا
حولها إلى ببلد علمانٌة ،فمرر الشٌخ نوح رحمه هللا
من أهل العلم .وبعد تولً "أحمد زوؼو" الحكم فً ألبانٌا ّ
الهجرة بؤسرته إلى ببلد الشام فرارا بدٌنه .لرأ الشٌخ المرآن مجودا على والده وتلمى علٌه بعض علوم اللؽة
وبعض كتب المذهب الحنفً .،وجذبه علم الحدٌث وتؤثر به ،وأول عمل حدٌثً لام به هو نسخ كتاب 'المؽنً
عن حمل األسفار فً األسفار فً تخرٌج ما فً اإلحٌاء من األخبار' للحافظ العرالً .لام الشٌخ بالدعوة إلى هللا
فً دمشك ،ورفع راٌة التوحٌد والسنة ،مستعٌنا فً ذلن باهلل ثم ببعض العلماء الدمشمٌٌن ،فنصر السنة ونفض
عنها ؼبار المرون .،وما من أحد فً العصر الحاضر له اشتؽال فً علم الحدٌث إال ولؤللبانً فً عنمه منة،
اعترؾ بها أو جحد .توفً رحمة هللا علٌه بعد عصر ٌوم السبت لثمان بمٌن من جمادى األولى سنة عشرٌن
وأربعمابة وألؾ هجرٌة الموافك لعام تسع وتسعٌن وتسعمابة وألؾ مٌبلدي فً عمان .أبو سهل دمحم بن عبد
الرحمن المؽراوي :موسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج والتربٌة ص ٓٔ،ٖ2ٓ /المكتبة اإلسبلمٌة للنشر
والتوزٌع ،الماهرة  -مصر ،النببلء للكتاب ،مراكش  -المؽرب ،الطبعة :األولى.
ٗ -دمحم ناصر الدٌن األلبانً :التوسل أنواعه وأحكامه بحوث كتبهـا وألماهـا الشٌخ و نسمهـا وآلؾ بٌنهـا :دمحم عٌد
عباسً ص ٕٖ -ٗٙ -المكتب اإلسبلمً -بٌروت ،ط :الخامسة ٗٓٗٔهــ ٔ11ٖ -م.توزٌع رباسة إدارة
البحوث العلمٌة واالفتاء والدعوة واالرشاد.
٘ -لاعدة جلٌلة فً التوسل ص . ٕٙ
ٌ -ٙنظر :فتاوى ابن تٌمٌة ج ٔ ص . ٔ٘1
ٖ٘ٔ

ٕ -رأي االثنا عشرٌة(ٔ):
أجاز االثنا عشرٌة التوسل بالنبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وآل بٌته وزٌارة لبورهم والدعاء عندها
والتمسح بها ،فمن دعابهم عند لبره  -ملسو هيلع هللا ىلص":-اللهم إنً أتوسل إلٌن بنبٌن وأهل بٌته حججن
على خلمن ،وآٌاتن فً أرضن أن تستجٌب لً دعابً ،وتبلؽنً فً الدٌن والدنٌا أملً
ورجابً" ،ومثله" :اللهم إنً أتوجه إلٌن بنبٌن نبً الرحمة وبؤهل بٌته حجتن عل خلمن
وأمنابن على ببلدن أن تستجٌب دعابً"(ٕ).
وجعلوا هنان بركات دٌنٌة ودنٌوٌة لمن زار لبور آل البٌت ،الدٌنٌة مثل :استحماق شفاعة
النبً -ملسو هيلع هللا ىلص ،-والخبلص من الذنوب ،ودخول الجنة ،وأما الدنٌوٌة فمنها :أن من زار لبر
جعفر وأباه لم ٌشن عٌنه ،ولم ٌصبه سمم ،ولم ٌمت مبتلى ،وؼٌرها الكثٌر(ٖ).
ٖ -رأي الصوفٌة:
ٌجٌز الصوفٌة التوسل بالنبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -واألولٌاء والصالحٌن(ٗ).
وهذا واضح بالمشاهدة ألحوال الصوفٌة من تعظٌم المشاٌخ ولبور األولٌاء والصالحٌن،
ولم أر كبلما فً هذه المسؤلة فً كتب المدماء من الصوفٌة ،وٌبدو أن السبب كما ٌرى
البعض أنهم اعتبروها من المسابل الفمهٌة الفرعٌة التً ٌسعهم فٌها الخبلؾ ولٌس من
المسابل العمابدٌة(٘).

ٔ -االثنا عشرٌة :فرلة من فرق الشٌعة تدٌن بإمامة اثنى عشر إماما من آل البٌت أولهم علً بن أبً طالب -
رضً هللا عنه -وآخرهم دمحم بن الحسن العسكري ،وٌعتبرون اإلمامة بعد علً فً أوالده من فاطمة ،وهم
الحسن ،ثم الحسٌن ،ثم علً زٌن العابدٌن ،ثم أبو جعفر دمحم البالر ،ثم أبو عبد هللا جعفر الصادق ،ثم موسى
الكاظم ،ثم أبو الحسن علً الرضا ،ثم دمحم بن علً الهادي ،ثم أبو دمحم الحسن العسكري ،ثم دمحم المهدي المنتظر
والذي اختفى ب(سر من رأى) سنة ٕ٘٘أو ٕ٘ٙهجرٌة ،وٌطلك علٌهم عدة أسماء أخرى مثل :الجعفرٌة
واالمامٌة ،وٌرون أن األبمة عٌنوا بالنص ال بالوصؾ ،وٌصبؽون على األبمة عدة صفات كالعلم ،والعصمة،
والخلك النورانً ،والكرامات .وٌدخل فً عموم هذه الفرلة اكبر مذاهب الشٌعة المابمة فً العالم اإلسبلمً فً
إٌران والعراق وما وراءها من باكستان وؼٌرها ،وٌدخل فً عمومها طوابؾ لم تنحرؾ اعتماداتها إلى درجة
أن تخالؾ نصا من المرآن ،وطوابؾ أخرى على انحراؾ شدٌدٌ .نظر :اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب
اإلسبلمٌة ص ٌٗ٘ .نظر :المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة :الموسوعة اإلسبلمٌة العامة ص  ٖ1تارٌخ النشر
ٕ٘ٔٓم.
ٕ -الشٌخ دمحم بالر المجلسً  :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األبمة األطهـار الجزء المابة ص ٕ ،ٔ2دار
إحٌاء التراث العربً بٌروت -لبنان ،ط الثالثة المصححة ٖٓٗٔهـٔ11ٖ -م .
ٌٖ -نظر :الشٌخ دمحم بالر المجلسً  :بحار األنوار ٌنظر ص ٕٗٔوما بعدهـا.
ٗ -و عندما طالعت عددا من مراجعهـم كاللمع للطوسً والتعرؾ لمذاهـب أهـل التصوؾ للكبلباذي ،وعوارؾ
وعوارؾ المعارؾ للسهـروردي ،وؼٌرهـا لم أجد ذكرا لمسؤلة التوسل اللهـم إال لول محمك الرسالة المشٌرٌة:
"ولد بٌن صاحب الرسالة أن للوب أبمة الطرٌمة كانت معلمة باهلل وحدهـ ولم ٌكن لصدهـم إال هلل خبلفا لمتؤخري
الصوفٌة الذٌن عظموا المبور والمشاهـد وتعلمت للوبهـم باألموات عن رب األرض والسموات" .ممدمة الرسالة
المشٌرٌة ص ٕٔ تحمٌك :هـانً الحاج ،المكتبة التوفٌمٌة.
٘ -ولد رد هـذه الشبهـة ابن باز ،وأكد أن لضٌة التوسل عمدٌة ولٌست فمهـٌة ٌنظر :اللجنة العلمٌة للبحوث
العلمٌة واإلفتاء فتوى رلم .ٙ1ٗ1
ٗ٘ٔ

ولكن المعاصرٌن منهم ٌجٌزون التوسل صراحة وٌكتبون فً ذلن عكس األولٌن
كالبوطً فهو ٌجٌز التوسل فً حٌاته -ملسو هيلع هللا ىلص -وبعد مماته وٌهاجم المخالفٌنٌ ،مول البوطً:
"وإذا علمت أن التبرن بالشًء إنما هو طلب الخٌر بواسطته ووسٌلته علمت أن التوسل
بآثار النبً ملسو هيلع هللا ىلص -أمر مندوب إلٌه مشروع فضبل عن التوسل بذاته الشرٌفة ،ولٌس ثمة فرق
بٌن أن ٌكون ذلن فً حٌاته أو بعد وفاته"(ٔ).
ومن ذلن فتوى دار اإلفتاء المصرٌة التً تنص على" :أما تكفٌر من توسل بجاه النبً -
ملسو هيلع هللا ىلص -فً الدعاء فهو فً الحمٌمة تكفٌر للسواد األعظم من علماء األمة ؛ألن التوسل به –
ملسو هيلع هللا ىلص -مما أجمعت علٌه مذاهب األبمة األربعة المتبوعٌن ،ولد ثبت عن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -األمر
بالتوسل فً حدٌث األعمى(ٕ) ،وؼٌره من األحادٌث"(ٖ).
أما التبرن بزٌارة المبور فٌمول الشٌخ (علً جمعة)" :وكذلن الحال فً التبرن بزٌارة
ممامات أهل البٌت الكرام وؼٌرهم من الصالحٌن فإن زٌارة آل بٌت النبوة من ألرب
المربات وأولى المبور بالزٌارة بعد رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لبور آل البٌت النبوي الكرٌم؛ ألن فً
(ٗ).
زٌارتهم ومودتهم برا وصلة لرسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)"
والشٌخ (البوطً) والشٌخ (علً جمعة) محسوبان فً زمرة الصوفٌة .
ٗ -حكم التوسل عند فتح هللا كولن:
ذهب (كولن) إلى أن التوسل منه ما هو محظور ،وما هو مشروع .
أما األول :التوسل المحظور:
وهو اتخاذ شرٌن أو واسطة بٌن العبد وربه ،فمد لرر اإلسبلم أن ال واسطة بٌن العبد
وربه ،فللعبد أن ٌتوجه إلى ربه متى شاء ،وحٌثما شاء فلم الواسطة وهللا ٌمول :ﭽ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﭼ

(٘).

ٌٔ -نظر :دكتور دمحم سعٌد رمضان البوطً :فمه السٌرة النبوٌة مع موجز لتارٌخ الخبلفة الراشدة ،ص ٖٗ٘
دار الفكر المعاصر -بٌروت لبنان -دار الفكر -دمشك سورٌة ،ط :العاشرة ٔٔٗٔهـٔ11ٔ -م.
ٕ -حدٌث األعمى أخرجه دمحم بن ٌزٌد أبو عبد هللا المزوٌنً :سنن ابن ماجه ،باب ما جاء فً صبلة الحاجة،
كتاب إلامة الصبلة والسنة فٌهـا (ج ٔ ص ٔٗٗ رلم ٘ ،)ٖٔ1تحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً دار إحٌاء الكتب
العربٌة – بٌروت .و أخرجه الترمذي فً سننه كتاب الدعوات باب ٘٘ٙ1/حدٌث رلم  ،ٖ٘21ولال :حدٌث
حسن صحٌح .
ٖ -دار اإلفتاء المصرٌة الرلم المسلسل  ٖ2ٗ1تارٌخ اإلجابة ٖٕٓٓ2/ٕ/م الجواب الشٌخ علً جمعة دمحم.
ٗ -دار اإلفتاء المصرٌة الرلم المسلسل  ٖ2ٗ1تارٌخ اإلجابة ٖٕٓٓ2/ٕ/م الجواب الشٌخ علً جمعة دمحم.
٘ -سورة البمرة اآلٌة.ٔ1:
٘٘ٔ

فعلى العبد أن ال ٌشرن مع هللا أحدا فً عبودٌته فهو النافع والضار والمعطً والمانع
وٌستدل كولن بموله  -ملسو هيلع هللا ىلصٌ" :-ا ؼبلم إنً أعلمن كلمات احفظ هللا ٌحفظن احفظ هللا تجده
تجاهن إذن سؤلت فاسؤل هللا  ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على
أن ٌنفعون بشًء لم ٌنفعون إال بشًء لد كتبه هللا لن ،ولو اجتمعوا على أن ٌضرون
بشًء لم ٌضرون إال بشًء لد كتبه هللا علٌن رفعت األلبلم وجفت الصحؾ" (ٔ).
هذا هو الوجه الظاهر من الحمٌمة كما ٌمول (كولن) ،ولكن هنان وجها باطنا ٌؤبى بعض
الناس االعتراؾ به وهو التوسل المشروع.
الثانً :التوسل المشروع:
ٌرى (كولن) أن المرآن نفسه وسٌلة لنٌل نعٌم اآلخرة ،وتنظٌم حٌاتنا الدنٌا ،والنبً كذلن
واسطة فهو الذي علمنا الدٌن ومكارم األخبلق ،وبفضله بلؽنا اآلفاق النورانٌة .
ومن هذا الوجه الباطن شعور الصحابة بفضل النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -فرأوا كل شًء خاص به
مباركا .
فٌمول كولن" :فمد أحس الصحابة  -رضوان هللا علٌهم -بهذا الشعور فً أعماق للوبهم
فمالوا :المنة هلل ولرسوله ،فرأوا كل شًء خاص به مباركا ،ووسٌلة للنجاة فكل شعرة
مباركة تسالط من رأسه أو لحٌته  -ملسو هيلع هللا ىلص -كؤنها نزلت من الجنة فتلؾ بؤلٌن المماش وتحفظ
فً زجاجة بؤعز مكان فً بٌوتهم ،وكل لطرة من وضوبه تسالط من أعضابه  -صلى هللا
علٌه وسلمٌ -تدافعون علٌها ،وال ٌفرطون بها ،ثم ٌمسحون بها وجوههم وعٌونهم كؤنهم
ٌعتمدون أن النار لن تمس عضوا مسه ذلن الماء المبارن ،هذه عمٌدتهم ولم ٌكن الرسول
ملسو هيلع هللا ىلصٌ -منعهم من ذلن ،فلو كان فعلهم هذا شركا كما ٌمال لمنعهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -من فعل ذلن فهو(ٕ)
إنما جاء لٌمحو الشرن عن ظهر البسٌطة"
إذن ٌرى (كولن) أن المحظور أن ٌتخذ مع هللا شرٌكا أما المشروع فهو:
التوسل بالمرآن.
التوسل بالنبً -ملسو هيلع هللا ىلص.-
التبرن بآثار النبً ملسو هيلع هللا ىلص من شعر ،وفضل وضوء ،وؼٌر ذلن ،ودلٌله هو إلرار النبً
الصحابة على ذلن ولم ٌمنعهم فدل على أن هذا لٌس شركا وهو هنا متفك مع (األلبانً)
فً هذا الدلٌل.
وكما هو واضح هنان خلط فً حدٌث (كولن) بٌن التوسل والتبرن.

ٔ -والحدٌث حسن صحٌح أخرجه دمحم بن عٌسى الترمذي ٌنظر سنن الترمذي ،باب  ٘1كتاب أبواب صفة
المٌامة والرلابك والورع ج ٗ ص  ٕٗ1رلم . ٕ٘ٔٙ
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة صٕ. ٔ2ٗ -ٔ2
ٔ٘ٙ

ولد أجاز التبرن بآثار النبً عموم المسلمٌن سنة وشٌعة ،ومن هإالء الماضً (عٌاض)
المالكً فً الشفا واستدل بؤثار كثٌرة على بركة آثاره من شعر ،ووضوء ،وعرق ،وؼٌره
وعلى نفعها لمن لمسها أو احتفظ بها(ٔ) ،وكذلن الشٌخ (عبد العزٌز بن باز) ،فٌمول" :فؤما
التبرن بما مس جسده (علٌه الصبلة والسبلم) من وضوء ،أو عرق ،أو شعر ،ونحو ذلن
فهذا أمر معروؾ ،وجابز عند الصحابة  -رضً هللا عنهم ،-وأتباعهم بإحسان؛ لما فً
ذلن من الخٌر والبركة ،وهذا ألرهم النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -علٌه"(ٕ).
وٌفرق (األلبانً) بٌن التوسل بآثاره والتبرن بها ،فالتوسل بآثاره  -ملسو هيلع هللا ىلص -ؼٌر مشروع فلم
ٌفعله أحد من الصحابة ،فلم ٌمل أحدهم" :اللهم ببصاق نبٌن اشفنا" ،أما جواز التبرن
بآثاره ،فبل ننكره ،فمد ألرهم النبً على هذا التبرن فً الحدٌبٌة إرهابا للكفار وبٌان مدى
حب المسلمٌن لنبٌهم -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وإن كان بعد ذلن لما رآهم ٌتمسحون بوضوبه أمرهم بؤعمال
صالحة ،فمال" :من سره أن ٌحب هللا ورسوله ،فلٌصدق حدٌثه إذا حدث ،ولٌإد أمانته إذا
(ٖ).
أإتمن ،ولٌحسن جوار من جاوره"
ثالثا :األدلة على مشروعٌة التوسل عند كولن:
استشهد (كولن) بعدة ولابع خلط فٌها بٌن التوسل والتبرن واعتبرها دلٌبل على
مشروعٌة التوسل منها:
أوال :أن سٌدنا خالد بن الولٌد كان ٌحمل فً عمامته شعرة من شعر سٌدنا رسول هللا –
ملسو هيلع هللا ىلص -ففمدها فً أحد المعارن ،فراح ٌبحث عنها ،وٌمتحم صفوؾ األعداء دون أن ٌعبؤ
بتحذٌر أصحابه له ،فعثر علٌها ولبسها ،ولما سؤله أصحابه لما ألمى بنفسه فً التهلكة،
فمال :حلك رسول – ملسو هيلع هللا ىلص -رأسه فً حجة الوداع ،فؤخذت من شعره شعرات فجعلتها فً
(ٗ).
ممدمة للنسوتً ،فلم ألك جمعا لط إال انهزموا ببركة شعرات رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص-
وهنا (كولن) ٌخلط بٌن التوسل والتبرن فما حدث من سٌدنا خالد (رضً هللا عنه) ٌعتبر
تبركا بآثار النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولٌس توسبل.

ٌٔ -نظر :اإلمام الماضً عٌاض بن موسى الٌحصبً :الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى ،الجزء الثانً ص-ٖٗ1
ٖٖ٘  ،دراسة وتمدٌم وتعلٌك :أ.د دمحم عمارة ،هـدٌة مجلة األزهـر لشهـر ربٌع اآلخر ٖٔٗٙهـ.
ٕ -المولع الرسمً لسماحة الشٌخ عبد العزٌز بن باز.
ٌٖ -نظر :التوسل أنواعه وأحكامه ص ٕ .ٔٙوالحدٌث أخرجه البٌهـمً أبوبكر أحمد بن الحسٌن البٌهـمً :فً
شعب اإلٌمان برلم ٓٗٗٔ باب تعظٌم النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وإجبلله وتولٌره تحمٌك د عبد العلً عبد الحمٌد حامد ج ٖ
ص ٓٔٔ مكتبة الرشد -الرٌاض ط األولى ٖٕٓٓم.والحدٌث حسنٌ .نظر :دمحم بن عبد هللا الخطٌب العمري ،أبو
عبد هللا ،ولً الدٌن ،التبرٌزي (المتوفى2ٗٔ :هـ) :مشكاة المصابٌح رلم ٓ ٗ11ج ٖ ص ٔ ،ٖٔ1المحمك :دمحم
ناصر الدٌن األلبانً ،الناشر :المكتب اإلسبلمً  -بٌروت ،الطبعة :الثالثة ٔ11٘ ،م.
ٌٗ -نظر :ابن حجر العسمبلنً :اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ص ٕٗ٘ ج ٕ تحمٌك :علً دمحم البجاوي ،دار
الجٌل -بٌروت ،ط  :األولى ٕٔٗٔهــ  ،ابن كثٌر :البداٌة والنهـاٌة ص  ٕٔ1ج  2دار إحٌاء التراث العربً-،
ط األولى ٔٗٓ1هــٔ111 -م.
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ثانٌا :لما حضرت (عمرو بن العاص) الوفاة وضع شعرة مباركة من لحٌة رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) تحت لسانه لعلها تٌسر علٌه الحساب(ٔ) .
ثالثا :أن (عمر بن الخطاب) ولت المحط توسل بالعباس عم النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فً االستسماء(ٕ).
رابعا :حدث لحط فً زمن (عمر) فجاء رجل إلى لبر النبً -ملسو هيلع هللا ىلص، -فمالٌ :ا رسول استسك
هللا ألمتن ،فإنهم لد هلكوا ،فؤتاه الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص -فً المنام ،فمال :ابت عمر فؤلربه السبلم،
وأخبره أنكم مسمون ،ولل له" :علٌن الكٌس الكٌس ،فؤتى الرجل عمر ،فؤخبره فبكى ،ثم
لالٌ" :ا رب ما آلو إال ما عجزت عنه"(ٖ).
خامسا" :عن (عثمان بن حنٌؾ) أن رجبل ضرٌر البصر أتى النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) فمال :ادع هللا لً
أن ٌعافٌنً فمال" :إن شبت أخرت لن وهو خٌر وإن شبت دعوت فمال :ادعه فؤمره أن
ٌتوضؤ فٌحسن وضوءه ،وٌصلً ركعتٌن ،وٌدعو بهذا الدعاء "اللهم إنً أسؤلن وأتوجه
إلٌن بدمحم نبً الرحمة ٌا دمحم إنً لد توجهت بن إلى ربً فً حاجتً هذه لتمضى اللهم
فشفعه فً "(ٗ)(٘)  ،فهو ٌجٌز التوسل بالنبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -فً حٌاته وبعد مماته .
والخبلصة كما ٌمول كولن" :أن التوسل مشروع ،ووالع بشرط أال ٌنسً أبدا أن المتوسل
به لٌس هو الممصود والؽاٌة ،وأنه لٌس له من األمر شًء سوى كونه وسٌلة ،وأن األمر
كله ٌرجع إلى مشٌبة هللا وإرادته ،واألمثلة المتمدمة تبٌن أنه ال صلة للتوسل بالشرن
ألبتة"(.)ٙ

بعد هذه الجولة فً معنى التوسل وحكمه ٌتبٌن التالً:

ٔ -لم أجد هـذه الحكاٌة -فٌما اطلعت علٌه -فً كتب األحادٌث أو التارٌخ أو الطبمات.
ٌٕ -رى ابن تٌمٌة وجمٌع السلفٌٌن أنه دعاء من العباس ولٌس توسبل بذات النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) وهـذا مشروع ٌ.نظر
فتاوى ابن تٌمٌة ج ٕ ص ٕٕٗ ،واأللبانً :التوسل وأحكامه ص .ٗٙ
ٖ -اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري  :مسند الفاروق أمٌر المإمنٌن أبً حفص عمر بن الخطاب
(رضً هللا عنه) ،وألواله على أبواب العلم ،باب أحادٌث االستسماء كتاب الصبلة(جٔ ص  ٖٔ2رلم ٖ)ٔ1
تحمٌك :إمام بن علً بن إمام دار الفبلح -الفٌوم -مصر ط األولى ٕٓٓ1م.
ٌٗ -رى األلبانً أنه توسل بدعاء النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -بدلٌل -ٔ :أنه جاءه طالبا الدعاء ولو كان لصده الدعاء لجلس فً
بٌته وتوسل بذاته – ملسو هيلع هللا ىلص -أو جاهـه -ٕ .وإصرار األعمى على دعاء النبً – ملسو هيلع هللا ىلص -له رؼم أن النبً خٌره فمال:
"إن شبت دعوت لن وإن شبت صبرت فهـو خٌر لن "فاختار الدعاء -ٖ .أن النبً علمه "اللهـم شفعه فً"،
ً أي "البل دعاءه فً أن ترد علً بصري" -ٗ .أن هـذا الحدٌث ذكره
وهـذا معناه :اللهـم البل شفاعته – ملسو هيلع هللا ىلص -ف ّ
العلماء فً معجزات النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وما أظهـره هللا ببركة دعابه من الخوارق وإبراء العاهـات -٘.أنه لو كان السر
فً شفاء العمى هـو التوسل بجاه النبً لكان المفروض أن ٌحصل الشفاء لجمٌع العمٌان الذٌن ٌتوسلون بجاهـه،
ولم نعلم حصول ذلن .إذن توسله كان بدعاء النبً له فً حٌاتهٌ .نظر :التوسل أنواعه وأحكامه ص ٔ.1
٘ -سبك تخرٌجه ص ٓ٘ٔ.
 -ٙفتح هللا كولن  :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٗ.ٔ2
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ٌتفك جمٌع المسلمٌن على جواز التبرن بآثار النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -بدلٌل إلرار النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -الصحابة
على ذلن فً حٌاته .
ٌتفك جمٌع المسلمٌن على وجوب التمرب والتوسل إلى هللا بالطاعات والعبادات؛ لورود
النص بذلن ،ولكن الخبلؾ فً التوسل باألنبٌاء والصالحٌن.
أجاز السلفٌة التوسل بالنبً فً حٌاته ،والتوسل بدعاء الصالحٌن فً حٌاتهم ،أما بعد وفاته
 ملسو هيلع هللا ىلص -ووفاتهم ،فالتوسل ممنوع مستدلٌن بنفس النصوص التً استدل بها المجٌزون بعدلٌام كل فرٌك بتؤوٌلها ولكل وجهة هو مولٌها.
الصوفٌة واالثنا عشرٌة ٌجٌزون التوسل بالنبً حٌا ومٌتا ،وباألولٌاء والصالحٌن؛ لممام
األنبٌاء والصالحٌن وفضلهم .
كولن مع المجٌزٌن للتوسل كما هو واضح من استدالالته ،وإن لم ٌفرق بٌن التوسل بذاته
والتبرن بآثاره  -ملسو هيلع هللا ىلص -فعنده خلط بٌن التوسل والتبرن ،فكبلهما سماه توسبل مع أن التوسل
ٌكون فً الدعاء ،والتبرن ٌكون باآلثار ،كؤن ٌحتفظ بشًء من شعر المصطفى ،أو
مبلبسه بمصد البركة الدنٌوٌة.

المطلب الثالث :تنزٌه هللا تعالى:
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ٔ -التنزٌه فً اللؽة:
نزه تباعد عن كل مكروه،
التنزه :التباعد ،ونزه نفسه عن المبٌح تنزٌها :نحاها ،و ِ
وتنزه عن الشًء :بعد عنه وتصون(ٔ).
ٕ -اصطبلحا:
التنزٌه فً حك هللا تعالى" :تبعٌد هللا تعالى عن أوصاؾ البشر وهو معنى التمدٌس
والتطهر ،والترفٌع ،والتعظٌم ،واإلجبلل هلل (تعالى) عما ال ٌلٌك بجناب الربوبٌة من
التمثٌل ،والتشبٌه ،والتصوٌر ،والتحدٌد ،والتمدٌر ،ونحو ذلن"(ٕ).
ٖ -حمٌمة التنزٌه:
ٌتفك جمٌع المتكلمٌن على تنزٌهه تعالى عن مماثلة البشر ،فلٌس (سبحانه وتعالى)
جسما ،وال جوهرا ،وال عرضا ،وال ٌشؽل حٌزا ،وال ٌحده زمان ،أو مكان ،منزه عن
(ٖ)

الكم والكٌؾ ،والحلول واالتحاد ،وؼٌر ذلن

لال تعالى :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭼ (ٗ) ،ولال تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(٘).
وعند استمراء كتابات (كولن) المختلفة وجدت أنه لم ٌبسط الحدٌث فٌها وٌخصها بكتاب
أو حدٌث مستمل ،بل كانت مجملة ومنثورة فً ثناٌا كتاباته ،ومع ذلن فهً من الكثرة
بحٌث ال ٌخلو كتاب ،أو حدٌث من اإلشارة إلى تعظٌم هللا وتنزٌهه ،ولد لصر حدٌثه فً
التنزٌهات على عدة أمور:

ٌٔ -نظر :أبو بكر الرازي الحنفً :مختار الصحاح باب ( ن ز هـ) ص ٔ .ٖٓ1 /دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي:
الماموس المحٌط ص ٓٔٓ2مٌ.نظر :مجمع اللؽة العربٌة -المعجم الوجٌز ص ٔٔ. ٙ
ٕ -أ.د /فتحً أحمد عبد الرازق :التنزٌه ص  ٖ11موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة
ٕٓٔٙم.
ٌٖ -نظر :اإلمام األشعري :اللمع فً الرد على أهـل الزٌػ والبدع ص ٕٓ وٖٕ  .وٌنظر :البٌضاوي :طوالع
األنوار من مطالع األنظار ص  ،ٔٙ1تحمٌك :عباس سلٌمان ،دار الجٌل ،ط :األولى ٔٔٗٔهـٔ11ٔ -م.
وٌنظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٕٕ .وٌنظر :أبو البركات النسفً :شرح العمدة فً أصول
أهل السنة والجماعة المسمى باالعتماد فً االعتماد صٓ٘ٔٔ2ٓ-وشمس الدٌن السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة
صٖ22 -ٖٙ1تحمٌك :أ د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ.
ٗ -سورة الشورى اآلٌة.ٔٔ :
٘ -سورة اإلخبلص اآلٌة.ٖ:
ٓٔٙ

أوال :نفً الكم والكٌف(:)1
فلٌس سبحانه محبل للكمٌات المتصلة كالممادٌر ،وال المنفصلة كاألعداد ،وال
ٌتصؾ بالكٌفٌات من اللون والطعم والرابحة والبرودة وؼٌر ذلن من صفات األجسام(ٕ).
وٌرى (كولن) إننا ال نستطٌع معرفة شًء عن هللا إال ما بلؽنا عنه من الوحً فاهلل
سبحانه لٌس كمثله شًء ،وال ٌتصؾ بكم ،وال كٌؾ ،فبل تحٌط به التصورات والتخٌبلت؛
ألن اإلنسان محدود ،فكٌؾ ٌدرن البلمحدود؟(ٖ) .
وضرب عدة أمثلة على كون اإلنسان محدودا فكٌؾ ٌتسنى له معرفة البلمحدود مثل:
ٔ -البصر :فنسبة ما ٌبصره اإلنسان إلى ما ال ٌبصره فً هذا العالم
٘ٔٓٓٓٓٓٓ/تمرٌبا .
ٕ -السمع :وكذلن نسبة ما ٌسمعه ،فمثبل ال ٌستطٌع أن ٌسمع صوتا اهتزازه ٓٗ
ترددا فً الثانٌة .
إذن "فكٌؾ ٌستطٌع هذا اإلنسان المحدود فً علمه وبصره وسمعه أن ٌتجرأ
وٌسؤل لماذا ال ٌرى هللا؟ وما هً حمٌمته؟...وكذا محاولة إسناد الكمٌة والكٌفٌة هلل
– حاشاه -ومحاولة التفكٌر فً ذاته"(ٗ).
واستشهد (كولن) بعدة ألوال تإٌد أن اإلنسان المحدود ال ٌستطٌع معرفة حمٌمة هللا كؤلوال
علماء الكبلم ،والمتصوفة ،وفبلسفة أمثال دٌكارت.
"ٌمول علماء الكبلم" :وكل ما خطر ببالن فاهلل تعالى بخبلؾ ذلن ،وأما المتصوؾ فٌمول:
"ما خطر ببالن فهو وراء وراء وراء ذلن فؤنت محاط بالحجب وكؤنن داخل فانوس"،
وٌمول دٌكارت " :اإلنسان محدود من جمٌع جوانب ،والمحدود ال ٌستطٌع التفكٌر فً
البلمحدود"ٌ ...مول األدٌب األلمانً جوتهٌ" :ذكرونن بؤلؾ اسم واسم ،أٌها المجهول
الموجود لو ذكرتن ال بؤلؾ اسم ،بل بآالؾ األسماء لم أستطع أن أوفً حمن فً الثناء
ألنن وراء وفوق كل وصؾ"(٘).
فاهلل  -وفما لكثٌر من المفكرٌن -موجود ولكن وجوده ال ٌدرن وال ٌمكننا اإلحاطة به
بحواسنا ألنه هو المبدأ األول والعلة األولى للوجود وللعلم .وجودنا ظل من وجوده وعلمنا
نفحة من علمه المحٌط بكل شًء.

ٔ-الكم" :عرض ٌمبل المسمة لذاته ،بمعنى فرض شًء ؼٌر شًء ،فمنفصل إن لم ٌكن ألجزابه حد مشترن
وهـو العدد ،ومتصل إن كان ،وهـو إن كان ؼٌر لار فزمان ،وإال فممدار خط ،أو سطح ،أو جسم تعلٌمً"=
والكٌؾ :عرض ال ٌمبل لذاته لسمة وال نسبة" .التفتازانً :متن تهـذٌب المنطك والكبلم ص  ، ٗٔ ،ٖ1وعلى
لسم الكبلم تعلٌمات جمعهـا الشٌخ :عبد المدر السنندجً ،مطبعة السعادة ،ط :األولى ٖٖٓٔهـ ٔ1ٕٔ-م .
ٌٕ -نظر :سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٖٖ.
ٌٖ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص  .1وٌنظر كذلن الرد على شبهـات العصر ص ٖٕٔ.
ٗ -نحو عمٌدة صحٌحة ص  ،1وأسبلة العصر المحٌرة ص ٔٔ.
ٌ٘ -نظر :أسبلة العصر ص ٔٔ. ٕٔ-
ٔٔٙ

فالكون شاهد على هللا وٌنطك بذلن بؤلؾ لسان ولسان ،والمرآن ٌموم بالتذكٌر بؤبلػ لسان
وكذلن الرسول هو أبلػ رسول وأكمله.
وهو ٌرى أننا نستدل على وجوده بآثاره فً اآلفاق ،وفً األنفس ،وعن طرٌك الوجدان،
فإذا ذهل اإلنسان عن هذا الطرٌك ضل وشمً(ٔ).
وٌمول" :إننا نحاول معرفة هللا تعالى باالنتمال من آثاره إلى أسمابه ،إلى صفاته ،ومن
صفاته إلى تجلٌات ذاته"(ٕ).
وٌمول " :هللا تعالى معلوم بؤسمابه ،وأسماإه تدل على صفاته ،وله ذات ممدسة ال نعرؾ
كنهها كما لال أبو بكر الصدٌك (رضً هللا عنه)" :العجز عن درن اإلدران إدران" ،وهو
(سبحانه وتعالى) معروؾ ومعلوم لكن فً إطار ما ٌعزى إلى النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -أكبر معرؾ
وأعظم دلٌل على هللا "سبحانن ما عرفنان حك معرفتن" ،وبتعرٌؾ المرآن الكرٌم ألفعال
هللا سبحانه وتعالى ٌتبٌن أنه المعبود المطلك الموصوؾ بصفات الكمال ،وأنه ٌمكن لملوبنا
أن ترتمً لمعرفته لنرى كمال جماله (سبحانه وتعالى)"(ٖ).
ثانٌا :نفً التغٌر والتبدل:
ٌمول كولن" :إن هللا تعالى منزه عن التبدل والتؽٌر ،وعن األلوان واألشكال تنزها
نابعا من ذاته"(ٗ) ،وٌرى أن هللا تعالى منزه عن الحدوث؛ ألن وجوده تعالى ذاتً(٘).
حتى كان من أدلة وجود هللا عنده ،أن منظم وبارئ هذا الكون المتحول مبرأ من التبدل
والتؽٌر ،أي ٌمكن إطبلق اسم مبدأ رجوع المتبدل إلى ؼٌر المتبدل(. )ٙ
ثالثا :نفً الحٌز والمكان والزمان والجسم :
ٌمول كولن" :هللا تعالى واحد - ،وهو أٌضا -معكم أٌنما كنتم لكن بعلمه ولدرته ال
بذاته ،وال ٌلزم من هذا أنه تعالى ٌشؽل حٌزا مكانٌا كسابر األجسام ...ومعنى ﭽ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ( )2أنه موجود برحمانٌته ،ورحٌمٌته ،وبعلمه ،ولدرته فً
كل مكان انظر مثبل  -وهلل المثل األعلى -إلى أشعة الشمس تبلمس رإوسنا إال أنها بعٌدة
عنا وال نستطٌع الوصول إلٌها ،فاهلل تعالى بصفاته هذه هو بكل شًء محٌط ،وهو ألرب
ٌٔ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٔٔ ،الموازٌن ص .ٖ2، ٖٙأسبلة العصر المحٌرة ص ٕٔ.
ٕ -نحو عمٌدة صحٌحة صٖٔ.
ٖ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٗٔ.
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص . ٕٔٙ
ٌ٘ -نظر :كولن :الرد على شبهـات العصر ص ٖٕٔ .
ٌ -ٙنظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕٔٙ
 -2سورة الحدٌد :اآلٌة.ٗٓ :
ٕٔٙ

إلٌنا من حبل الورٌد إال أنه ال ٌبلؽه أحد ،وال ٌحٌط به شًء فاهلل تعالى ٌمول :ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(ٔ).
وكذا ٌرى (كولن) أن هللا منزه عن الزمان "وال ٌحده زمان وال مكان"(ٕ).
وهو هنا متفك مع أهل السنة إذ ٌرى األشاعرة أن هللا لٌس بجسم ،وال جوهر ،وال
عرض ،وال فً مكان وجهة(ٖ) ،وكذا الماترٌدٌة ٌرون عدم جواز إطبلق لفظ الجسم على
هللا تعالى؛ ألنه اسم ذو أبعاد ثبلثة وؼٌر جابز المول فٌه فً حك هللا؛ ألنه أمارة الحدوث ،
وكذا منزه عن المكان(ٗ).
رابعا :نفً وحدة الوجود(٘):
فحمابك األشٌاء ثابتة كما ٌرى أهل السنة( )ٙوهللا منزه عن وحدة الوجود وعما
تستلزمه من مساواة هللا بالبشر ،ومن نفً الكثرة فً الكون ،وؼٌرها لما تستلزمه من
النمص ،ولد أفاض (كولن) فً رد وحدة الوجود ،ودفعها عن الصوفٌة ،وألصمها
بالمتصوفة والفبلسفة ال ؼٌر ،ولد سمت كبلمه ،ورده ودفاعه ،فً مبحث التصوؾ(.)2
من خبلل هذا الحدٌث الموجز فً التنزٌهات ٌتبٌن التالً :
ٌٔ -نفى (كولن) عن هللا إجماال كل العوارض البشرٌة من التحٌز ،والجسم ،والزمان
والمكان ،وؼٌرهما وٌنزهه كل التنزٌه عنها.
ٕ -لم ٌفصل فً هذا األمر(التنزٌهات) إال كلمات للٌلة مرصعة أحٌانا بؤدلة علمٌة تبٌن
محدود ٌة البشر فكٌؾ ٌتطلعون إلى معرفة كنه ذات خالمهم وكٌؾ ٌتصؾ هو بؤوصافهم
وهم محدودون عاجزون؟.

ٔ -سورة ق اآلٌة. ٔٙ :الرد على شبهـات العصر ص ٖٔ .
ٕ -الرد على شبهـات العصر ص ٖٕٔ .
ٌٖ -نظر :البٌضاوي :طوالع األنوار من مطالع األنظار ص  .ٔٙ1التفتازانً :شرح المماصد ،الثالث ص ٖٓ.
ٌٗ -نظر :اإلمام الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص  .ٖ1أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص ٖٕٔ .
.
٘ -وحدة الوجودٌ" :عنً بهـا عدم انمسامه إلى الواجب والممكن وذلن أن الوجود عند هـذه الطابفة لٌس ما
ٌفهـمه أرباب العلوم النظرٌة من المتكلمٌن والفبلسفة فإن أكثرهـم ٌعتمد أن الوجود عرض بل الوجود الذي ظنوا
عرضٌته هـو ما به تحمك حمٌمة كل موجود ،وذلن ال ٌصح أن ٌكون أمرا ؼٌر الحك عز شؤنه" .عبد الرازق
الماشانً :لطابؾ اإلعبلم فً إشارات أهـل اإللهـام ج ٕ ص  ٖ12تحمٌك :سعٌد عبد الفتاح .الهـٌبة العامة
للكتاب ٕ٘ٓٓم.
ٌ -ٙنظر :أبو الثناء محمود بن زٌد البلمشً :التمهٌد لمواعد التوحٌد ص  ٖ1تحمٌك :عبد المجٌد التركً ،دار
الؽرب اإلسبلمً ،ط :األولى.
 -2الفصل الثالث من باب آراء فتح هللا كولن الفلسفٌة.
ٖٔٙ

تعمٌب على مبحث صفات هللا تعالى:
من خبلل هذه الجولة فً الصفات اإللهٌة نخرج بعدة نتابج:
ٔ -لم ٌسر (كولن) على طرٌمة المتكلمٌن فً تمسٌم الصفات ،واالستدالل علٌها ،واكتفى
بالحدٌث اإلجمالً عن ثبوتها هلل.
ٕ -اتفك مع جناحً أهل السنة فً صفة البماء ،والكبلم ،والمدرة ،واإلرادة ،والوحدانٌة-
وهً الصفات التً ذكرها -ومع الماترٌدٌة خاصة فً صفة التكوٌن.
ٖ -لسم التوحٌد كابن تٌمٌة والسلؾ ،وتوسع فً أدلة الوحدانٌة ،إضافة إلى برهان التمانع
الذي اتفك فٌه مع سابر المسلمٌن.
ٗ -أجاز التوسل بالنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -إال أنه عند حدٌثه عن األدلة على مشروعٌته خلط التوسل
بالتبرن.
٘ -لم ٌتوسع فً حدٌثه عن التنزٌهات ،بل هً إشارات سرٌعة وممتضبة عن نفً كل ما
ال ٌلٌك باهلل تعالى من كم ،وكٌؾ ،وجسمٌة وؼٌر ذلن ،متفما مع أهل السنة تماما.

ٗٔٙ

المبحث الثالث :األسماء واألحكام
تمهٌد:
وهذا المبحث  -كما جرت عادة المتكلمٌنٌ -دور حول أسماء هللا الحسنى،
معناها ،وكونها تولٌفٌة أم توفٌمٌة ،وكذا حول اإلٌمان واإلسبلم ،معناهما ،والفرق
بٌنهما ،وكون العمل جزء من اإلٌمان أم خارج عنه ،وحكم مرتكب الكبٌرة.
ولد تحدث (فتح هللا كولن) عما له صلة بالعمل والتطبٌك فً حٌاتنا الروحٌة والعملٌة،
فانفرد وتمٌز بذكر تجلٌات األسماء الحسنى فً الكون ،وتمٌز ببٌان العبللة بٌن اإلٌمان
واإلسبلم والتدٌن ،أي التطبٌك العملً لهذا االعتماد فً حٌاتنا.
ولد جاء هذا المبحث فً مطلبٌن كالتالً:
المطلب األول:
أسماء هللا الحسنى ،وٌشتمل على:
معنى أسماء هللا الحسنى -أسماء هللا الحسنى تولٌفٌة -تجلٌات األسماء اإللهٌة.
المطلب الثانً:
اإلسبلم واإلٌمان ،وٌشتمل على:
معنى اإلسبلم واإلٌمان -العبللة بٌن اإلسبلم واإلٌمان -عبللة اإلٌمان بالعمل.

٘ٔٙ

المطلب األول :أسماء هللا الحسنى:
أوال :معنى أسماء هللا الحسنى:
ٔ -االسم فً اللؽة:
أ -كلمة تدل على معنى داللة اإلشارة ،واشتماله من السمو ،وذلن كالعلم ٌنصب لٌدل
على صاحبه(ٔ) .
ب -ما ٌعرؾ به الشًء ،وٌستدل به علٌه ،واالسم األعظم :االسم الجامع لمعانً صفات
هللا (عز وجل)(ٕ).
(ٖ)

ج -اللفظ الموضوع على الجوهر والعرض للتمٌٌز

د -ما دل على معنى مفرد شخصا كان أو ؼٌر شخص(ٗ).
وكلها معانً متماربة تدل على التمٌٌز والداللة أو السمو .
ٕ -االسم فً اصطبلح المتكلمٌن:
أ -عند األشاعرة :ما دل على الذات بمجردها كاهلل ،أو باعتبار الصفة كالعالم والمادر(٘).
فٌمول اإلمام (األشعري) فً اإلبانة" :وال تخلو أسماء هللا (عز وجل) من أن تكون مشتمة
إما إلفادة معنى ،أو على طرٌك التلمٌب باسم لٌس فٌه إفادة معنى ،ولٌس مشتما من
صفة"(. )ٙ
وحصرها بعضهم فً معان ثبلثة:
ٔ -ما دلت التسمٌة به على وجوده كاهلل .
ٕ -ما دلت التسمٌة به على فعل كالخالك والرازق.
ٖ -ما دلت التسمٌة به على صفة لدٌمة كالعالم والمادر(.)2
ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن باب السٌن والمٌم ص .ٖٔ1 /2أبو هبلل العسكري :الفروق اللؽوٌة ص  .ٕ1حممه
وعلك علٌه :دمحم ابراهٌم سلٌم دار العلم والثمافة -الماهرة.
ٕ -مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٖٕٖ.
ٖ -الفٌروز آبادي :الماموس المحٌط ص ٗٓٔٔ.
ٗ -أبو هبلل العسكري  :الفروق اللؽوٌة ص . ٕ1
ٌ٘ -نظر :اإلمام الباجوري :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕ٘ٔ.
 -ٙاإلمام أبو الحسن األشعري :اإلبانة فً أصول الدٌانة ص ٔ٘ٔ .
ٌ -2نظر اإلمام الجوٌنً :اإلرشاد ص ٖٗٔ ،التفتازانً :شرح المماصد ،المجلد الثالث صٖٕ٘.
ٔٙٙ

وٌري (الؽزالً) أن هذه األسامً الكثٌرة هلل تعالى ترجع إلى ذات وسبع صفات ،ثم
لسمها إلى عشرة ألسام ترجع إلٌهما(ٔ) وهً بالحمٌمة ال تخرج عن التمسٌم السابك .
ب -وعند الماترٌدٌة :اسم الشًء إما أن ٌدل على ماهٌة ،أو على جزبه ،أو على خارج،
أو على مركب منهما ،والثانً والرابع ال ٌجوز فً حك هللا تعالى ،والبالً جابز ،أما
األول :فمثل لفظ هللا ،والثالث :فكالمادر والعالم ،واألول لٌس مشتما والثالث :إما مشتك من
صفة أزلٌة كالمادر والعالم ،فٌكون أزلٌا ،أو مشتك من فعل لٌس بؤزلً وذلن ضربان:
أحدهما مشتك من فعله كالخالك والرازق ،والثانً :مشتك من فعل ؼٌره كالمعبود
والمشكور ،وهذا النوع لٌس بؤزلً(ٕ).
ٖ -تعرٌؾ فتح هللا كولن:
ٌمول كولن" :كلمة اسم من "سماٌ -سمو" أو من "وسم – ٌسم" فعلى األول ٌكون
معناه  :االرتفاع والعلو ،وهللا تعالى متعال بذاته وأسمابه ،وهذا مصداق لوله تعالى :ﭽ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(ٖ).
وعلى الثانً ٌكون معناه :العبلمة ،واألمارة ،فبل تطلك لفظة "هللا" على ؼٌره تعالى فإذا
أطلمت هذه اللفظة ،فالذي ٌتبادر إلى الذهن هو الذات العلى الذي ٌحكم الكون والذي
نعرفه ب "واجب الوجود(ٗ).
ولد اعتمد فً تعرٌفه على المعنى اللؽوي للكلمة واستخلص منها ما ٌبلبم الحال والممام .
و ٌرى (كولن) أن األسماء الحسنى كلها ترجع إلى الصفات اإللهٌة ،ومثل لذلن بؤنه ال
ٌمكن أن نسمً من ال ٌخبز خبازا ،ومن ال ٌجٌد النجارة نجارا ،فاسم هللا الجمٌل مثبل
نعرفه من خبلل الجمالٌات التً نمشها هللا على كل شًء ٌستند إلى صفة الجمال التً هً
منبع كل الجمالٌات.
ٌمول كولن" :وهكذا األسماء كلها ترجع إلى صفات معٌنة ،والصفات منشإها "الشإون"،
والشإون مثل المابلٌات واالستعدادات بالنسبة لئلنسان لكن هاتٌن الكلمتٌن ال ٌجوز
استعمالهما فً حك هللا (عز وجل) .إذا فاألفعال الربانٌة تستند إلى األسماء الحسنى،
واألسماء إلى الصفات السبحانٌة ،والصفات إلى الشبون اإللهٌة ،والشإون إلى ذات هللا
(هلالج لج)"(٘).
ٔ -حجة اإلسبلم أبو حامد الؽزالً :الممصد األسنى فً شرح أسماء هللا الحسنى ص ٓٗٔ ٔٗٔ-دراسة
وتحمٌك :دمحم عثمان ال ُخ ْشت مكتبة المرآن -الماهرة..
ٕ -شمس الدٌن السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة ص .ٖ11 -ٖ12تحمٌك :أ د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ.
ٖ -سورة األعراؾ اآلٌة .ٔ1ٓ:
ٌٗ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٘.1
٘ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ٘1
ٔٙ2

وبناء على ذلن نستطٌع المول إن (كولن) متفك مع األشاعرة والماترٌدٌة فً أن أسماء هللا
تعالى مشتمة من الصفات ،ولكنه أرجع كل األسماء إلى الصفات ،بٌنما رأي أهل السنة أن
بعضها فمط مشتك من الصفات ،وبعضها من األفعال ،وبعضها ؼٌر مشتك كلفظ الجبللة.
ثانٌا :أسماء هللا الحسنى تولٌفٌة:
أ -رأي المتكلمٌن:
اختلؾ المتكلمون فً أسمابه تعالى هل هً تولٌفٌة تمتصر على ما ورد فً الشرع
فمط ،أم ٌمكن إضافة كل ما ٌلٌك باهلل تعالى وٌصلح أن ٌكون اسما له؟.
ٔ -المعتزلة :أسماء هللا عند المعتزلة لٌست تولٌفٌة بل باالجتهاد .
فمد أطلك معتزلة البصرة على هللا تعالى أسماء لم تذكر فً المرآن والسنة إذا دل علٌه
المٌاس ،ورأى (الجبابً) (ٔ) أن أسماء هللا تعالى جارٌة على المٌاس ،وأجاز اشتماق اسم له
من كل فعل فعله ،بل أنكر بعضهم  -وهم الهشامٌة(ٕ) -اسم هللا الوكٌل مع وروده نصا فً
المرآن الكرٌم(ٖ).
ٌٕ -رى األشاعرة أن أسماء هللا تولٌفٌة ،أي ٌتولؾ جواز إطبللها علٌه تعالى ورودها فً
كتاب ،أو سنة ،أو إجماع(ٗ) .
وٌرى (إمام الحرمٌن) أن ما ورد به الشرع نطلمه على هللا تعالى ،وما لم ٌرد ال نحكم
علٌه بحل وال حرمة ،ثم ٌمول" :ثم ال نشترط فً جواز اإلطبلق ورود ما ٌمطع به فً
ٔ
ً الجبّابً .من معتزلة البصرة ،وهو الذي ذلّل علم الكبلم ،وس ّهل وٌسّر
 دمحم بن عبد الو ّهاب بن سبلم ،أبو عل ّما صعب منه ،وإلٌه انتهت رٌاسة المعتزلة فً زمانه ،ال ٌدافعه أحد فً ذلن ،وكان ال ٌفضّل علٌّا على أبً بكر
(رضً هللا عنهما) وكان فمٌها ورعا زاهدا .من مإلفاته :كتاب األصول فً شرح الحدٌث ،وكتاب األمر
بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،وكتاب التعدٌل والتجوٌز ،وكتاب االجتهاد ،وكتاب اإلمامة ،وكتاب المعرفة،
ّ
ٌتجزأ ،وكتاب المجهول
صفات ،وكتاب الجزء الذي ال
وكتاب النظر ،وكتاب الحكمٌن ،وكتاب األسماء وال ّ
ً الجبّابً فً سنة ثبلث وثبلث
والمعلوم ،وكتاب المولّد ،وكتاب األخبار ،وكتاب المخلوق ،وكانت وفاة أبً عل ّ
مابة عن ثبلث وسبعٌن سنة .انظر :المرتضى :طبمات المعتزلة ص ٓ.1وانظر:علً بن أنجب بن عثمان بن
عبد هللا أبو طالب ،تاج الدٌن ابن السَّاعً (المتوفىٙ2ٗ :هـ)  :الدر الثمٌن فً أسماء المصنفٌن ج ٔ ص
ٔٙٙتحمٌك وتعلٌك :أحمد شولً بنبٌن  -دمحم سعٌد حنشً الناشر :دار الؽرب االسبلمً ،تونس الطبعة :األولى،
ٖٓٗٔ هـ ٕٓٓ1 -م.
ٕ -الهشامٌة :من فرق المعتزلة وهم أصحاب هشام بن عمرو الفوطً ،ومبالؽته فً المدر أشد وأكثر من مبالؽة
أصحابه ،وكان ٌمتنع من إطبلق إضافات أفعال إلى الباري تعالى وإن ورد بها التنزٌل ،ومن بدعه أن اإلمامة ال
تنعمد أٌام الفتن واختبلؾ الناس ،وأن الجنة والنار لٌستا مخلولتٌن اآلن ،وؼٌر ذلنٌ .نظر :الشهرستانً :الملل
والنحل ص٘.12-1

ٌٖ -نظر :اإلمام عبد الماهر بن طاهر البؽدادي :الفرق بٌن الفرق وبٌان الفرلة الناجٌة ص ٘ٗٔ ،ٔٙ1 ،تحمٌك:
لجنة إحٌاء التراث العربً فً دار اآلفاق الجدٌدة ،دار اآلفاق الجدٌدة -بٌروت ٕٓٗٔهـٔ11ٕ -م.
ٌٗ -نظر :اإلمام أبو منصور عبد الماهر البؽدادي  :أصول الدٌن ص  .ٔٔ1وٌنظر :فخر الدٌن الرازي :لوامع
البٌنات فً أسماء هللا تعالى والصفات ص  ٔ1عنً بتصحٌحه :السٌد دمحم بدر الدٌن أبو فراس النعسانً الحلبً،
ط :األولى ،مطبعة الشرلٌة بمصر لصاحبها الشٌخ :شرؾ موسى ٖٕٖٔهـ..وٌنظر :تحفة المرٌد على جوهرة
التوحٌد ص ٗ٘ٔ.
ٔٙ1

الشرع  ،ولكن ما ٌمتضً العمل  -وإن لم ٌوجب العلم -فهو كاؾ ،ؼٌر أن األلٌسة
الشرعٌة من ممتضٌات العمل ،وال ٌجوز التمسن بها فً تسمٌة الرب وصفته"(ٔ).
ومن ثم فباإلمكان عند إمام الحرمٌن أن تتسع أسماء هللا الحسنى ،وال نكتفً فٌها بما ورد
فً الشرع  ،وٌرى (التفتازانً) (ٕ) أن مذهب (الجوٌنً) التولؾ فً المسؤلة(ٖ).
ٖ -وٌرى الماترٌدٌة أٌضا أن أسماء هللا تولٌفٌة فبل ٌجوز إطبلق االسم على هللا إال بما
ورد به الشرع أو اإلجماع؛ ألن هللا تعالى موصوؾ بؤسماء ال ٌوصؾ بما فً معناها إذ
ٌمال له جواد عالم ،وال ٌمال سخً فاضل ،ولد ٌوصؾ بؤفعال ،وال ٌوصؾ بما ٌشتك
منها كموله :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (ٗ) وال ٌوصؾ باسم السالً

(٘)

بٌنما ٌرى (أبو البركات النسفً) جواز أن ٌكون هلل تعالى صفات وأسماء ال نعرفها
تفصٌبل؛ ألن صفات الجبلل ونعوت الكمال أعظم من أن ٌحٌط بها علم البشر ،وبدلٌل
الحدٌث الشرٌؾ " :أسؤلن بكل اسم هو لن سمٌت به نفسن ،أو أنزلته فً كتابن ،أو علمته
(. )2()ٙ
أحد من خلمن ،أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندن"
رأي فتح هللا كولن:
أما (فتح هللا كولن) فٌرى كذلن أن أسماء هللا تولٌفٌة تعلمناها من رسل هللا تعالى
(.)1
وٌمول" :وأسماإه سبحانه تولٌفٌة أي ال نستطٌع تسمٌته بؤسماء لم تثبت بنص"
ٔ -إمام الحرمٌن أبو المعالً الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص ٖٗٔ.
ٕ -مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازانً ،سعد الدٌن (ٕٔ 21ٖ - 2هـ = ٕٖٔٔ  ٖٔ1ٓ -م) :من أبمة العربٌة
والبٌان والمنطك .ولد بتفتازان (من ببلد خراسان) وألام بسرخس ،وأبعده تٌمورلنن إلى سمرلند ،فتوفً فٌها،
ودفن فً سرخس .كانت فً لسانه لكنة .من كتبه (تهذٌب المنطك) و (المطول) فً الببلؼة ،و (المختصر)
اختصر به شرح تلخٌص المفتاح ،و (مماصد الطالبٌن) فً الكبلم ،و (شرح مماصد الطالبٌن) و (النعم السوابػ)
فً شرح الكلم النوابػ للزمخشري ،و (إرشاد الهادي) نحو ،و (شرح العمابد النسفٌة) و (حاشٌة على شرح
العضد على مختصر ابن الحاجب ) فً األصول ،و (التلوٌح إلى كشؾ ؼوامض التنمٌح) و (شرح التصرٌؾ
العزي  -ط) فً الصرؾ ،وهو أول ما صنّؾ من الكتب ،وكان عمره ست عشرة سنة ،مات بسمرلند سنة ٔ21
ولٌلٖ21هـ  :حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ج ٖ ص .ٖٕ1الزركلً :األعبلم ص .ٕٔ1 /2
ٌٖ -نظر :التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص ٕٕ٘.
ٗ -سورة اإلنسان اآلٌة.ٕٔ :
ٌ٘ -نظر :شمس الدٌن السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة ص  .ٖ11تحمٌك :أ د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ.
 - ٙاالعتماد فً االعتماد ص .ٔ21
 -2أخرجه أحمد فً مسنده (ج  ٙص  ٕٗ2رلم ٕٔ ،) ٖ2تحمٌك :شعٌب األرنإوط وآخرون مإسسة الرسالة ط
ط الثانٌة ٕٓٗٔهـ ٔ111 -م.وٌنظر:عبلء الدٌن علً بن حسام المتمً الهندي البرهان فوري :كنز العمال فً
سنن األلوال واألفعال الدعاء الكتاب الثانً من حرؾ الهمزة من لسم األلوال ج ٕ ص ٕٕٔ رلم ٖٖٖٗ،
تحمٌك :بكري حٌانً -صفوة السما مإسسة الرسالة ،ط :الخامسة ٔٔ11م.لال األلبانً فً تخرٌج الكلم الطٌب:
صحٌح ص ٔ ٔٔ1/رلم ٕٗٔ )ٌ .نظر :تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد هللا بن
أبً الماسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشمً (المتوفى2ٕ1 :هـ) :الكلم الطٌب  ،تحمٌك :دمحم ناصر
الدٌن األلبانً ،الناشر :المكتب اإلسبلمً -بٌروت ،الطبعة :الثالثة – ٔ122م.
 -1كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٔ٘2و .ٔ٘1
ٔٙ1

ولكنه ٌعتمد أنه من الممكن أن ٌكون هنان أسماء أخرى ؼٌر ما ورد فً الحدٌث بؤن
ٌكون هللا تعالى علم كل نبً أسماء مختلفة ،فمد ذكر فً خواطره حول لوله :ﭽ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ(ٔ) :أن سلٌمان-
علٌه السبلم -بؤمر هللا كان ٌسخر الجن لخدمته ببعض األدعٌة ،وبعض أسماء هللا الحسنى
التً ال نعرفهاٌ ،مول كولن" :والحمٌمة أن األسماء الحسنى لٌست عبارة فمط عن األسماء
المابة التً رواها أبو هرٌرة -رضً هللا عنه -فمد ورد فً دعاء من أدعٌة الرسول(صلى
هللا علٌه وسلم)":أسؤلن بكل اسم هو لن سمٌت به نفسن ،أو أنزلته فً كتاب ،أو علمته
أحد من خلمن ،أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندن  ، "..وٌفهم من هذا أن هللا تعالى لد
ٌكون علم كل نبً أسماء مختلفة ،ومن المحتمل أن سلٌمان (علٌه السبلم) كان ٌسخر الجن
بمراءة هذه األسماء"(ٕ).
وبناء على ما سبك ٌتفك أهل السنة على أن أسماء هللا تولٌفٌة ،ومع ذلن ٌعتمد بعضهم
بوجود أسماء أخرى ال نعرفها؛ ألن كماالت هللا ال تتناهً وللحدٌث المذكور و(كولن)
متوافك ومتؤثر بمولفهم تماما .
ثالثا :تجلٌات األسماء اإللهٌة:
كان كبلم المتكلمٌن ٌنصب عند دراسة أسماء هللا الحسنى على تعدٌد األسماء
التسعة والتسعون الواردة فً حدٌث النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)" :إن هلل تسعة وتسعٌن اسما مابة إال واحدا
من أحصاها دخل الجنة "(ٖ) ،وذكر معنى كل منها فحسب كما فعل اإلمام (الجوٌنً)(ٗ).
ومن المحاوالت البارزة -والجدٌرة حما بالمطالعة -فً هذا المجال كتاب (الرازي)( ،
لوامع البٌنات فً شرح أسماء هللا تعالى والصفات) فمد كان أكثر توسعا فً المعنى من
جمٌع الوجوه اللؽوٌة ،والكبلمٌة ،والروحٌة وهو أشبه بكتاب فً التصوؾ بسبب اللمحات
الروحٌة فً كل اسم ٌشرحه من أسماء هللا تعالى.
ولعل أبرز من تكلم أٌضا فً هذه المسؤلة بشًء من االختبلؾ والجدة (أبو حامد
الؽزالً) فً (الممصد األسنى) إذ بعد شرح كل اسم من التسعة والتسعٌن ٌؤتً بدلابك هذا
االسم ،وٌنبه إلى حظوظ المسلم من كل اسم منها ،ولد أشار إلى أن حظوظ الناس من
أسمابه تعالى متفاوتة ،وعلى لدرها تكون سعادتهم وكمالهم ،فمنهم من ٌكون حظه أن
ٌسمع لفظه ،وٌفهم تفسٌره ،وٌعتمد بملبه ثبوته هلل ،فهذا منحوس الحظ نازل الدرجة كما
ٌرى الؽزالً ،أما حظوظ الممربٌن فهً ثبلثة:
ٔ -سورة سبؤ اآلٌة .ٕٔ :
ٕ -كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ،ترجمة :أورخان دمحم علً ص  ٕ1ٙدار النٌل -مصر ،ط الرابعة
ٖٓٗٔهـ ٕٓٓ1 -م.
ٖ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب من انتظر حتى تدفن ،كتاب الجمعة ج 1ص  ٔٔ1رلم ٕ. 2ٖ1
وأخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب فً أسماء هللا تعالى وفضل من أحصاها  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة
واالستؽفار (ج ٗ ص ٖ ٕٓٙرلم  ،)ٕٙ22تحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً ،دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
ٌٗ -نظر :اإلمام الجوٌنً اإلرشاد ص ٗٗٔ.
ٓٔ2

الحظ األول :معرفة هذه المعانً على سبٌل المكاشفة ،والمشاهدة حتى ٌتضح لهم حمابمها
بالبرهان.
الحظ الثانً :استعظامهم ما ٌنكشؾ لهم من صفات الجبلل على حال ٌشولهم إلى
االتصاؾ بما ٌمكنهم من هذه الصفات؛ لٌمربوا بها من الحك .
الحظ الثالث :السعً فً اكتساب الممكن من تلن الصفات ،والتخلك بها ،والتحلً
بمحاسنها ،وبه ٌصٌر العبد ربانٌا(ٔ).
رأي فتح هللا كولن:
أما (كولن) فدابما ما ٌتحدث عن تجلٌات األسماء الحسنى فً الكون من حولنا
وفً اإلنسان ،فؤسماء هللا لٌست ببل معنى ،أو موضوعة للحفظ ،أو الدعاء فمط ،بل ٌجب
أن نستشعرها؛ ألنها مرتبطة بنا ،وتعمل فً الكون من حولنا.
ٌمول كولن" :وحٌنما نطلك كلمة "اسم" ٌتبادر إلى الذهن جمٌع أسماء هللا الحسنى وهلل
(تعالى) أسماء بعدد تصرفاته فً الكون...إن الكون عبارة عن تجلٌات األسماء اإللهٌة،
والذي ٌتموج فً كل مكان هو أسماء هللا (عز وجل) ،وحٌنما ٌمال :اسم فكل هذه
التموجات تتبادر إلى الذهن"(ٕ).
وٌمول كولن" :إن هلل أسماء تتجلى فً جمٌع أرجاء الكون ،وحسب هذه األسماء فإن كل
شًء ٌسٌر سٌرا حثٌثا نحو الكمال"(ٖ).
فكل الكون ٌسعى نحو الكمال؛ الحجر ،والنبات ،والحٌوان ،واإلنسان ،فالحجر ٌتفتت
فٌكون ترابا ٌحتضن النبات ،وٌكون له أصٌصا ،والنبات ٌعطً الحٌوان مداد الحٌاة
والحٌوان ٌمد اإلنسان إلتمام دوره وكماله(ٗ).
و(كولن) هنا متؤثر باألستاذ (النورسً) ،فمد امتؤلت رسابل النور بكثٌر من
الكلمات والصفحات عن تجلٌات األسماء الحسنى؛ حٌث ٌرى (النورسً) أن لؤلسماء
الحسنى تجلٌات متنوعة ال تحد فتنوع المخلولات ناشا عن تنوع تلن التجلٌات ،وحٌث إن
صاحب كل جمال وكمال ٌرؼب فً مشاهدة جماله وكماله وإشهادهما فإن تلن األسماء
لكونها دابمٌة وسرمدٌة تمتضً ظهورا دابمٌا سرمدٌا؛ لذا ٌتجدد الكون كل آن بمبات
الرسابل لٌطالعها ذوو األنظار والشعور ،ومثل النورسً بؤمثلة كثٌرة لتلن التجلٌات منها
لوله " :الوالد الذي ٌشفك على أوالده ٌشفك أٌضا على جمٌع الصؽار ،بل حتى على ذوي
األرواح تبٌن نوعا من أنوار اسم هللا الرحٌم المحٌط بكل شًء" (٘) ،.ولوله" :إن شفمة
ٔ -اإلمام أبو حامد الؽزالً :الممصد األسنى فً شرح أسماء هللا الحسنى ص .ٗٙ
ٕ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص 1ٙ
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ٘ٔ.
ٌٗ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ٘ٔ.
٘ -بدٌع الزمان النورسً :المكتوبات ص .ٖ2
ٔٔ2

سٌدنا ٌعموب التً هً أسطع نور فً أسطع سور المرآن سورة ٌوسؾ تظهر اسمً
(الرحمن الرحٌم) وتعلن أن طرٌك الشفمة هً طرٌك الرحمة ،وأن ضماد ألم الشفمة ذان
إنما هو ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (ٔ).
وٌشرح (كولن) تجلٌات أسمابه تعالى فً مواطن عدة من خبلل شرح أسماء هللا الحسنى
وهذه بعض األمثلة:
أوال :لفظ الجاللة األشرف :هللا
ٌرى (كولن) أنه لٌس من المناسب البحث عن أصل هذه الكلمة واشتمالها ،وعلل
ذلن بؤن ذات هللا أزلٌة ،فكذا اسمه من األزل هو "هللا" ،ولكن هنان بعض الكلمات الشبٌهة
بها سٌموم بشرحها.
ٌمول ك ولن" :إن كل شًء منوط باهلل ،وكل شًء لابم باهلل ،ونور وجه الكابنات وضٌاإه
لفظة "هللا" ،وكل مكان ال توجد فٌه كلمة هللا ،فسٌكون ما فٌه من العلوم والمعارؾ عبارة
عن خٌال وسراب"(ٕ).
وسحب هذا الحكم على العلوم والتمنٌات والفنون فً المرن العشرٌن بؤن سبب مؤزلها،
وسبب التردد والفرضٌات والنظرٌات دون ٌمٌن هو أنها ال تستند إلى كلمة هللا ،فلكل شًء
فً الكون حمٌمة ،وأساس ٌستند إلٌه ،وإن صرحا فنٌا رابعا مثل اإلنسان ال ٌمكن إسناده
إلى بعض الفرضٌات كؤن ٌستند إلى األمٌبا ،أو الدٌدان ،أو الصدفة .
وخلص إلى أن:
 المإمنٌن باهلل هم الذٌن سٌوجهون العلوم والمعارؾ إلى مجرى جدٌد وعلى أسسمتٌنة.
(ٖ)
 وأن هللا هو المعبود الحك والممصود باالستحماق . . -1تحلٌل كولن لبعض األلفاظ المرٌبة من لفظ الجاللة:
لام (كولن) بشرح بعض األلفاظ المرٌبة من لفظ الجبللة والتً سبمه بها اإلمام
فخر الدٌن الرازي ولكن الرزي ٌرى إنها مشتمة من لفظ الجبللة حٌث أورد رأٌٌن من
ٌمول بعدم االشتماق ،ومن ٌمول باالشتماق -وصل بها إلى تسع مشتمات من لفظ الجبللة-
وكولن ٌإٌد الرأي األول  -المابل بعدم االشتماق -كما ٌظهر من كبلمه ،وكذا الفخر
الرازي إذ ٌراه اسم انفرد الحك تعالى به كؤسماء األعبلم(ٗ).
وإلٌن تفسٌر (كولن) لما أسماه ألفاظ لرٌبة من لفظ الجبللة وهً تنحصر فً أربع كلمات
وهً:
ٔ -سورة ٌوسؾ اآلٌة . ٙٗ :بدٌع الزمان النورسً :المكتوبات ص .ٖ2ٖ،.ٖ1
ٕ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .12
ٌٖ -نظر :فتح هللا كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .11 -11
ٌٗ -نظر :الفخر الرازي :لوامع البٌنات ص ٓ.11 -1
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أ" -أَلَهَ – ٌَؤلَهُ ":
أله :بمعنى عبد؛ ألنه تعالى هو المعبود أي المتفرد باستحماق العبودٌة ،و"ألهت
إلى فبلن" أي سكنت إلٌه .إن اإلنسان ٌسعى دابما للوصول إلى الكمال وفً سبٌل ذلن
ٌسعى دونما كلل أو ملل...وهللا ذو الكمال المطلك هو الذي سٌمنحه وٌدله على الكمال"(ٔ).
إذن المحطة األخٌرة للباحثٌن عن الكمال هً هللا ،وبالتالً فهنان مناسبة بٌن لفظة هللا
وكلمة أله كما ٌمول كولن(ٕ).
ب -أْ ِله – ٌَؤْلَه:
ٌمول كولن" :أ ِله بمعنى لجؤ ٌمال :أله الفصٌل ،أي ولع بؤمه ،فكما أن الفصٌل
ٌجعل عجزه وفمره شفٌعا فٌلجا إلى أمه ...فكذلن اإلنسان العاجز الفمٌر كسٌر الملب
مهٌض الجناح المؽلوب على أمره ٌلجؤ إلى رحمة هللا ورأفته ،والحمٌمة أنه لٌس هنان من
ٌستجار به ،فٌعود النفع على المستجٌر إال الحك (سبحانه وتعالى)" (ٖ).
إذن معنى االلتجاء هذا مكنون فً لفظ الجبللة كما ٌمول كولن.
ولرٌبا من ذلن لول الؽزالً أن حظ المسلم من لفظ الجبللة هو (التؤله) وٌمصد به أن
ٌكون مستؽرق الملب والهمة باهلل تعالى ال ٌرى ؼٌره ،وال ٌلتفت إلى سواه(ٗ).
جَ ( -ولَهَِ ٌ -له):
ٌمول كولن" :وله :بمعنى تحٌر ،وذهب عمله ،وهذه الكلمة تعبر عن ممام الحٌرة،
والحمٌمة أن كل إنسان إذا تجلى له نور التوحٌد تؤخذه الحٌرة واالندهاش"(٘).
فبعض الناس ٌظل سجٌنا فً لفص بدنه ،والبعض اآلخر ٌحاول تخطً ممام األسماء إلى
ممام الصفات ،ولكنه ٌعٌش فً دهشة ،ولكن الدهشة ،والحٌرة تختلؾ من شخص آلخر،
وهذا المعنى مكنوز فً لفظ الجبللة "هللا" كما ٌمول كولن(.)ٙ
د -الهٌ -لٌه":
ٌرى (كولن) أن (اله) ٌؤتً بمعنٌٌن:
األول :االحتجاب :فٌمول" :الهٌ -لٌه :أي احتجب ،واختفى إن هللا (هلالج لج) ال ٌرى بالعٌن،
والحال أنه أظهر من كل ظاهر ،فعدم رإٌتنا له إنما هو لكونه فً ذروة الكمال أي لشدة
ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص.11
ٌٕ -نظر :كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة صٓ.1
ٖ -حجة اإلسبلم أبو حامد الؽزالً :الممصد األسنى فً شرح األسماء الحسنى ص ٓ.ٙ
ٌٗ -نظر :حجة اإلسبلم أبو حامد الؽزالً :الممصد األسنى فً شرح األسماء الحسنى ص ٓ.ٙ
٘ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ.1
ٌ -ٙنظر :كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ.1
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ظهوره باإلضافة إلى أن هللا لٌس له ضد ،وال ند ،والشًء إنما ٌرى إذا كان له
ضد...ولذلن نمول ":إنه مختؾ من شدة ظهوره" ٌدعوه أرباب الملوب فً مناجاتهم
لابلٌنٌ ":ا من احتجب لشدة ظهوره ،وخفى عن النظار لعظٌم نوره"(ٔ).
وٌرى (الرازي) أن االحتجاب دلٌل على المدرة ،فهو سبحانه لادر على لهر العمول عن
الوصول إلى كنه صمدٌته ،ولادر على لهر األبصار عن االنتهاء إلى جبلل حضرته(ٕ).
الثانً :االرتفاعٌ :مول كولن" :اله" ٌؤتً بمعنى ارتفع أٌضا ...والذي ٌملب كل شًء فً
لبضة تصرفه كٌؾ ٌشاء لهو مرتفع ومتعال عن كل أنواع الشر والشركاء"(ٖ).
ٕ -خصوصٌة لفظ الجبللة:
ومن خصابص لفظ الجبللة هللا من التمٌز ما ال نجده فً األسماء األخرى كما
ٌرى كولن ،وٌدلل على ذلن بموله:
" فإنن إذا حذفت منه الهمزة ٌكون البالً "هلل" ،وإذا حذفت البلم األولى ٌبمى "له" وٌمكن
أن ٌحمل على معنى "ألجله تعالى" ،وإذا حذفت البلمٌن مع األلؾ ٌبمى "هُ" أي هو ،وهذا
الضمٌر ٌمكن أن نشٌر به إلى هللا (تعالى)"(ٗ).
فلفظ الجبللة معجز ،فاإلنسان حٌنما ٌذكر اسم من أسمابه تعالى ٌستحضر عبللة هذا
االسم بالموجودات ،فحٌنما ٌمولٌ :ا كرٌم ٌستحضر إكرام هللا له ،وهكذا ،ولكن حٌنما
ٌمول اسم الجبللة ،فإنه ٌكون لد تخطى كل األمانً والمطالب ،وأعلن أن هللا هو المعبود
)٘(.
المطلك ال لشًء؛ بل ألنه هو هللا
ٖ -الفرق بٌن لفظ الجبللة "هللا" وكلمة "إله":
ٌرى (كولن) أن كلمة إله تعنً :المعبود ،وذكر مرادفاتها فً اللؽات المختلفة،
ولكنها ال ترادؾ لفظ الجبللة "هللا" ،فلفظ الجبللة هللا جامع ألسماء هللا الحسنى كلها ،فعند
ذكره ٌسبك إلى الذهن الذات األجل العلى الذي له جمٌع األسماء الحسنى المتجلٌة فً
الكون ،أي مفهومها وحدة المعبود المطلك الخالك المطلك الرزاق المطلك الى آخره .
أما لفظ إله فٌسبك إلى الذهن آلهة معبودة بحك وبؽٌر حك ،أما "هللا" فبل ٌسبك إلى الذهن
إلى الذات اإللهٌة؛ ولذا رأى (كولن) من األفضل استعمال لفظ الجبللة؛ ألن لفظة "إله"
لٌست مرادفة للفظ الجبللة.

ٔ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔ.1
ٌٕ -نظر :الرازي :لوامع البٌنات ص .12
ٖ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔ.1
ٗ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕ.1
٘ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕ.1
ٗٔ2

وٌمول كولن" :ولما كان لفظ الجبللة "هللا" اسما خاصا بالذات اإللهٌة للنا فً الشهادة ال
إله إال هللا ،ولم نمل(ال هللا إال هللا) ،فشهادتنا نفً لجمٌع اآللهة ،ثم إثبات األلوهٌة هلل تعالى
المعبود المطلك وحده"(ٔ) .
وهو هنا متفك مع الؽزالً فً أمرٌن :
األول :أن اسم الجبللة جامع للصفات اإللهٌة كلها.
والثانً :أنه خاص باهلل بخبلؾ ؼٌره من األسماء فمد ٌتصؾ بها العبد(ٕ).
ثانٌا :االسمان الجلٌالن :الرحمن الرحٌم:
أ -معناهما:
ٌمول كولن" :إن لفظة الرحمن من الصفات المشبهة الدالة على المبالؽة ،وهً
صفة خاصة باهلل تعالى ...ومعنى الرحمن :الذي ٌرحم رحمة ال نهابٌة ،والذي ٌؽذي
بنعمه تؽذٌة سرمدٌة ،والرحٌم أٌضا من أسماء هللا تعالى مثل "الرحمن" لكن الرحٌم صفة
ال تختص باهلل تعالى ،وهً تطلك على المخلوق أٌضا"(ٖ).
وهو هنا متفك مع (الؽزالً) فً أن الرحمن ال ٌسمى به إال هللا تعالى ،أما الرحٌم فمد
ٌطلك على ؼٌره(ٗ) .
وكذلن (الرازي) ٌرى أن الرحمن انفرد واختص به الحك تعالى كلفظ الجبللة؛ ولذا جًء
به بعد لفظ الجبللة للمجانسة(٘).
ب -الفرق بٌنهما:
ٌعمد (كولن) ممارنة رابعة بٌن كلمتً الرحمن والرحٌم ،فٌمول" :إن كلتا الكلمتٌن
مشتمان من الرحمة ،وتعبران عن رحمة هللا (عز وجل) لنا .فً حٌن أن إحداهما تعبر
عن رحمته الشاملة العامة فً أوسع تجل ل"الواحدٌة"( ،)ٙوأما الرحٌم فهو تجل

ٔ -نحو عمٌدة صحٌحةٖ ،2ص ٗ. .2
ٕ -الؽزالً :الممصد األسنى ص ٓ.ٙ
ٖ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗ.1
ٌٗ -نظر :الؽزالً :الممصد األسنى ص ٔ.ٙ
ٌ٘ -نظر :الرازي :لوامع البٌنات ص .ٕٔٙ
 -ٙالواحدٌة :الواحد لد ٌراد به نفً الكثرة فً الذات ،ولد ٌراد به نفً الضد والند ،وبالتفسٌر األول ذكروا فً
تفسٌره عدة وجوه :أنه شًء ال ٌنمسم ،ال ٌصح فٌه الوضع والرفع ،ما ال ٌكون عدد .وبالتفسٌر الثانً :أنه لٌس
فً الوجود موجود ٌساوٌه فً الوجوب الذاتً ،وفً العلم بجمٌع المعلومات ،وفً المدرة على جمٌع الممكنات.
ٌنظر :اإلمام فخر الدٌن الرازي :لوامع البٌنات ص ٖٕٓ..
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ل"األحدٌة(ٔ) ،إن كلمة الرحمن متوجهة إلى "األزل" ،بٌنما تتوجه كلمة "الرحٌم" إلى
"البلٌزال"(ٕ).
بمعنى أن هللا أوجد الكون والكابنات من العدم ،وكل الكابنات تعكس تجلً اسم هللا
الرحمن ،وكلها تخضع تحت "الرحمانٌة" ،وفً الرحمانٌة نوع من الجبرٌة ،فاهلل خلك
الكون ،ولم ٌستؤذن الحٌوان ،وال الطٌور ،وال األحجار ،فهذه الجبرٌة تنبع من واحدٌة هللا
تعالى إنه مالن الملن ٌتصرؾ فً ملكه كٌؾ ٌشاء ،ولكن شاء هللا أن ٌودع فً اإلنسان
اإلرادة ،فالتضت حكمته أن ٌجزي بالحسنى من استعمل إرادته فً الخٌر وبالعكس ،وذلن
هو تجلٌه تعالى ب "رحٌمٌته"(ٖ).
وٌخلص كولن إلى أنه:
ٔ : -الرحمن سر الوجود والرحٌم سر اإلرادة:
فٌمول " :لوال الرحمن لم نؤت إلى عالم الوجود ،والنعدم الكون وسابر الموجودات ،ولوال
الرحٌم لما كنا نستعمل "اإلرادة" ،ولكنا نعجز عن إدران دلابك صنع الحك هلالج لج فالرحمن
بسط الكون أمام أنظارنا مثل كتاب كبٌر ،والرحٌم منحنا اإلرادة لكً نمرأ ذلن الكتاب،
فنحول بالات األنوار التً نلتمطها من ذلن الكتاب إلى إٌمان فً للوبنا ،وكذلن مكننا
الرحٌم من أن نجتاز حدود الكابنات ،ونمترب من سواحل األسماء الحسنى"(ٗ).
ٕ : -ذاته تعالى ال تدرن:
فٌمول" :إن إدران ذات الباري (عز وجل) ؼٌر ممكن ،فلو حاولنا أن نشرح بؤلؾ اسم من
أسمابه بل بملٌارات منها لما استطعنا أن نؤتً بشًء ٌذكر فً بٌان ذات الباري ٌمول
سٌدنا أبو بكر  -رضً هللا عنه" :-العجز عن درن اإلدران إدران" ،وفً الخبر" :ما
عرفنان حك معرفتن ٌا معروؾ"(٘).
ٔ -األحدٌة :هً اعتبار الذات من حٌث ال نسبة بٌنها وبٌن شًء أصبل ،ولهذا االعتبار المسمى باألحدٌة تمتضً
الذات الؽنى عن العالمٌن ،و ٌمتضً أن ال تدرن الذات ،وال ٌحاط بها بوجه من الوجوه لسموط االعتبارات عنها
بالكلٌة .ولد فرق الرازي بٌن الواحدٌة واألحدٌة بوجوه :األول :الواحد اسم لمفتتح العدد فٌمال :واحد اثنان وال
ٌمال أحد .الثانً :أحد فً النفً أعم من واحد ٌمال :ما فً الدار واحد بل فٌها اثنان ،أما ما فً الدار أحد بل فٌها
اثنان خطؤ .الثالث :لفظ الواحد ٌمكن جعله وصفا ألي شًء ،وال ٌصح وصؾ أحد فً جانب االثبات باألحد إال
هللا تعالى ،فالواحد واألحد كالرحمن الرحٌم األحد لد اختص به الباري سبحانه ،أما الواحد فٌحصل فٌه
المشاركة ،ولهذا السبب لم ٌذكر هللا الم التعرٌؾ فً أحد فمال" :لل هو هللا أحد"؛ ألنه لد صار نعتا هلل فصار
معرفة فاستؽنى عن التعرٌؾٌ .نظر :عبد الرازق الماشانً :معجم المصطلحات واإلشارات الصوفٌة :لطابؾ
اإلعبلم فً إشارات أهل اإللهام ج ٔ ص ٌٓ ، ٔ2نظر :اإلمام فخر الدٌن الرازي :لوامع البٌنات ص ٖٕٓ-
ٖٕٔ.
ٕ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗ.1
ٌٖ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗ.1٘ -1
ٗ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .1ٙ
٘ -عند اإلمام المناوي بلفظ "وفً الخبر" :سبحانن ما عرفنن حك معرفتن" .فٌض المدٌر شرح الجامع الصؽٌر
ج ٕ ص ٓٔٗ المكتبة التجارٌة الكبرى -مصر ،ط  :األولى ٖٔ٘ٙهـ.وعند اإلمام حسن بن دمحم العطار بلفظ=
ٔ2ٙ

ثالثا :الحكٌم:
من أسماء هللا تعالى الحسنى ،و ٌرى (كولن) أن معناه :ال مكان للعبثٌة و
البلمعنى فً الكون ،فمد ازدان الكون بحكم شتى حتى الورلة على ؼصن الشجرة التً لد
تبدو ببل فابدة ال ندري كم تحوي فً ثناٌاها من الفوابد ،فاهلل خلك الكابنات بهذه الصورة
وأظهر لنا عبرها تجلٌات اسمه الحكٌم كما ٌمول كولن(ٔ).
رابعا :الحً المٌوم:
ٌرى (كولن) أن وجوده تعالى من نفسه وحٌاته ،ولٌومٌته من ذاته كل موجود
سواه منه ،ومن تجلً صفاته وأسمابه(ٕ).
ومعنى الحً المٌوم" :الذي ال ٌوجد أي شًء لابم بنفسه دون أن ٌستند إلٌه ،وال ٌمكن ألي
موجود إدامة وجوده دونه ،وال ٌمكن إٌراد أي تفسٌر للؽز الحٌاة دون أخذ لٌومٌته  -التً
تعنً لٌامه بذاته ،ولٌام كل شًء به -بنظر االعتبار"(ٖ).
وٌرى أن اسم المٌوم ٌتوجه إلى ذات هللا ،وإلى أفعاله فً الولت نفسه ،فبالنسبة إلى ذات
هللا ،فهو ٌعبر عن لدم هللا وبمابه ،أما الجانب المتوجه إلى أفعاله ،فهو تعبٌره عن دوام
الموجودات فإن دوام الموجودات متعلك بدوامه تعالى.
وٌإكد أن كل ما ٌذكر فً دوام الموجودات من لانون ونظام هو أشٌاء اعتبارٌة نسبٌة،
ومن ثم فوجود الموجودات ٌستلزم وجود من ٌطبك هذه الموانٌن وٌسولها للعمل وهو هللا
(تعالى)(ٗ).
فهو ال ٌمول بالطبابع ،وال ٌرى ترابطا عملٌا بٌن األسباب والمسببات ،فاهلل هو المإثر،
وما هذه الموانٌن الطبٌعٌة إال نوامٌس وضعها هللا (تعالى) لتسٌٌر الكون ،وسٌكون لذلن
تفصٌل فً مبحث المدر -إن شاء هللا.-
خامسا :الحفٌظ:
فٌرى (كولن) أن ثمة حفظا عجٌبا ٌسود الكون برمته ،فماهٌة اإلنسان وجوهره
محفوظان فً خلٌة منوٌة ،وأدق تفاصٌل مزاجه ،وطبٌعته ،ومستمبله محفوظة فً
كروموسوماته ولو تحولت هذه الكروموسومات من ٗٙإلى ٗٗ أو ٗ1لتحول اإلنسان إلى

=(لال ملسو هيلع هللا ىلص) حاشٌة العطار على شرح الجبلل المحلً على جمع الجوامع ج ٕ ص ٓ٘ٗ دار الكتب العلمٌة.
وعند اإلمام أبو الفداء الخلوتً بلفظ( :لال بعض الكبار) روح البٌان ج  ٙص ٕ ٙدار الفكر  -بٌروت.
ٌٔ -نظر :كولن :نفخة البعث شواهد الحٌاة بعد الموت ص ٓٗ ترجمة :نور الدٌن صواش ،دار النٌل ،الماهرة
ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٌٕ -نظر :كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ص ٖ. 1
ٖ -كولن :أضواء لرآنٌة صٖ.1
ٌٗ -نظر أضواء لرآنٌة صٖ.1ٗ ،1
ٔ22

مخلوق آخر ،وكذا حفظ هللا الشجرة فً البذرة ،والدجاجة تحت لشرة بٌضتها ،وكذا كل
الموجودات لها نصٌب من اسم هللا الحفٌظ من مبدأ وجودها إلى نهاٌتها(ٔ).
سادسا :المإمن:
ٌرى (كولن) أنه من األسماء المهمة بالنسبة للمعتمدٌن باهلل (تعالى) ،وٌشرح
السبب فً كونه من األسماء الحسنى :بؤنه مصدر للثمة واالطمبنان ،فهو الذي ٌمنحنا الثمة
واالطمبنان ،وهو الذي زٌن األنبٌاء بصفة األمن واألمان واإلٌمان؛ ولذا ٌربطنا هذا
االسم باألنبٌاء ،وتربط األنبٌاء باهلل (تعالى)(ٕ).
هذه كانت نماذج فمط من آراء (كولن) حول تجلٌات األسماء الحسنى فً الكون ،وإال فهو
لم ٌترن مجاال إال وتحدث عن تلن التجلٌات.
من خبلل ما سبك من حدٌث حول أسماء هللا الحسنى ٌتبٌن التالً:
ٌٔ -تفك (كولن) مع أهل السنة فً أن أسماء هللا الحسنى تولٌفٌة.
ٕ -تحدث كؤهل السنة عن معانً تلن األسماء ،ولكنه انفرد عنهم بإظهار تجلٌات تلن
األسماء فً الكون ،وحظ كل اسم من حٌاة اإلنسان واألكوان ،ولعله فً ذلن متؤثر إلى
حد بعٌد باإلمام (الؽزالً) و(بدٌع الزمان النورسً).
ٖ -محاولة ربط أسماء هللا الحسنى بكل شًء فً الكون ،وبٌان أثرها وعبللتها بالكابنات
لها تؤثٌر كبٌر فً الوجدان ،فٌنبؽً التنبه إلى هذه المسؤلة فً مجال تعلٌم العمٌدة ،بدال من
المٌام بشرح األسماء أو معانٌها اللؽوٌة بصورة جافة تكون مجاال للحفظ ال للعمل وال
للتموى ،وهذا ما ٌتطلبه بالفعل علم الكبلم إذا أرٌد تجدٌده وتمدٌمه بما ٌخدم النشء
واإلنسان بعامة.

ٌٔ -نظر :كولن :نفخة البعث ص.ٙ1 -ٙ2
ٕ -كولن :النور الخالد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مفخرة اإلنسانٌة ص ٕٗٔ ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،الماهرة ،ط
الثامنة ٖٗٗٔهـ ٕٖٓٔ -م.
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المطلب الثانً :اإلسالم واإلٌمان:
المسؤلة األولى :معنى اإلسالم واإلٌمان:
أوال :اإلسالم:
ٔ -المعنى اللؽوي:
أ -اإلسبلم :االنمٌاد واالستسبلم والمبول ألمر هللا .
ب  -إخبلص العبادة هلل(ٔ).
ٕ -المعنً فً اصطبلح المتكلمٌن:
أ -تعرٌؾ األشاعرة:
 "االنمٌاد واالستسبلم ،وكل طاعة انماد العبد بها لربه تعالى واستسلم فٌها ألمرهفهً إسبلم"(ٕ)أو "االمتثال واالنمٌاد لما جاء به النبً ملسو هيلع هللا ىلص مما علم من الدٌن بالضرورة"(ٖ).
 "أن تعبد هللا تعالى بالوحدانٌة"(ٗ) .ب -تعرٌؾ الماترٌدٌة:
فٌه"(٘).

"هو إسبلم المرء نفسه بكلٌتها ،وكذا كل شًء هلل تعالى بالعبودة هلل ال شرٌن

 -3تعرٌف كولن:
ٌمول كولن" :اإلسبلم مشتك من مادة السلم والسبلم ،ومعناه :استسبلم العبد هلل
تعالى وانمٌاده ألوامره ،وانخراطه فً السٌر فً طرٌك سلٌم وسدٌد نحو السبلمة ،وبث
األمان فً الناس وفً كل شًء ،كما ٌعنً سبلمة اآلخرٌن من لسانه وٌده"(.)ٙ
ولال" :أساس اإلسبلم ،ومبدإه هو اإلٌمان ،واإلذعان ،ومنتهاه اإلحسان واإلخبلص،
وحمٌمة اإلسبلم بإٌجاز هً أن ٌصدق المرء بحمٌمة األلوهٌة تصدٌما ال ٌحتمل الضد

ٌٔ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن باب (السٌن والبلم معهما س ل م ،س م)ص  ،ٕٙٙ /2مماٌٌس اللؽة باب
(سلم) ص ٖ .1ٓ/وزٌن الدٌن أبو عبد هللا بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً الرزي :مختار الصحاح باب( س
ل م) ص ٔ.ٖٔ٘ /ابن منظور :لسان العرب ج  ٙص ٖ٘ٗ .
ٕ -الماضً أبً بكر البالبلنً :كتاب التمهٌد ص . ٖٗ2
ٖ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .1ٙ
ٗ -البٌضاوي :طوالع األنوار ص ٗ.ٔٙ
٘  -الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص ٖٗ1
 -ٙكولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ. ٔ2
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مطلما ،وٌوثك رابطة للبه بالحك تعالى ،وٌإدي التكالٌؾ أداء دلٌما ورلٌما ،وكؤنه ٌرى هللا
تعالى أو ٌراه هللا تعالى ،وأن ٌسعى فً بلوغ رضا هللا فً كل عمل ٌعمله"(ٔ).
وهو فً تعرٌفه ٌرى أن اإلسبلم لبول لما ٌستلزمه اإلٌمان ،وإذعان وأداء للتكالٌؾ
والعبادات .
إذن المعانً كلها تدور حول االستسبلم ،واالنمٌاد ،والطاعة بؤداء التكالٌؾ.
ثانٌا :تعرٌف اإلٌمان:
ٔ -المعنى اللؽوي:
اإلٌمان( :أ َ َمنَ ) الهمزة والمٌم والنون أصبلن متماربان :أحدهما األمانة التً هً
ضد الخٌانة ،ومعناها سكون الملب ،واآلخر التصدٌك ،واإلٌمان :التصدٌك نفسه(ٕ).
ٕ -فً اصطبلح المتكلمٌن.:
أ -عند المعتزلة :عند بعض المعتزلة أداء الطاعات  -الفرابض دون النوافل ،-واجتناب
الممبحات.
وعند بعضهم أداء الطاعات الفرابض منها والنوافل ،واجتناب الممبحات ،ولٌل :هو
الصحٌح من المذهب ،وهو الذي اختاره لاضً المضاة(ٖ).
وف ً رواٌة أخرى ٌمرر الماضً أن اإلٌمان هو لول باللسان ،وعمل بالجوارح ،واعتماد
بالملب(ٗ).
ب -عند األشاعرة :انمسم المول فً اإلٌمان بٌن التصدٌك وبٌن المول والعمل معا.
فٌمول اإلمام األشعري" :اإلٌمان هو التصدٌك باهلل وعلى ذلن اجتماع أهل اللؽة التً
نزل بها المرآن"(٘) ،ولكنه ٌمول فً اإلبانة" :اإلٌمان لول وعمل ٌزٌد وٌنمص"(.)ٙ

ولكن ٌبدو أن المذهب مع المول بالتصدٌك؛ لورود ذلن عن أبمة المذهب؛ وألن إمام
الحرمٌن ٌمول" :والمرضً عندنا أن حمٌمة اإلٌمان التصدٌك باهلل تعالى"(ٔ).
ٔ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.ٔ2
ٌٕ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن باب (النون والمٌم معهما ن م ا ،ن) ج  1ص  .ٖ12ابن فارس :مماٌٌس اللؽة
باب (أمن) ص ٔ.ٖٖٔ /
ٖ -الماضً عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ص  2ٓ1تحمٌك :د /عبد الكرٌم عثمان .
ٌٗ -نظر :الماضً عبد الجبار :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص ٓٓٔ .
ٌ٘ -نظر :اإلمام أبو الحسن األشعري  :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص ٖٕٔ .
ٌ -ٙنظر :اإلبانة فً أصول الدٌانة ص .ٕ2
ٓٔ1

ج -الماترٌدٌة:
انمسم المذهب إلى لولٌن فً حمٌمة اإلٌمان:
(ٕ)

األول :التصدٌك  :وهو لول اإلمام (أبو منصور) ،و(أبو البركات النسفً) و(أبو معٌن)

ٌمول أبو منصور" :أحك ما ٌكون به اإلٌمان الملوب بالسمع والعمل جمٌعا" ،واستدل
بالسمع بعدة آٌات منها ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﭼ(ٖ) أبطل أن ٌكون لولهم إٌمانا إذا لم تإمن للوبهم ،وأما العمل" :فؤلنه دٌن
واألدٌان تعمد وما به اعتمادات األدٌان الملوب ،وكذلن المذاهب مع ما كان اإلٌمان فً
(ٗ).
اللؽة التصدٌك"
والثانً :اإللرار باللسان مع التصدٌك ،وهو لول (أبو معٌن النسفً) فً أحد الرواٌتٌن
عنهٌ ،مول (أبو معٌن) فً بحر الكبلم  :اإلٌمان هو اإللرار باللسان ،والتصدٌك بالملب
عند أهل السنة ،وعند اإلمام (أبً منصور) مجرد التصدٌك دون االعتماد ،وٌمول فً
التمهٌد" :التصدٌك بالملب توافما مع المعنى اللؽوي"(٘) .
إذن الماترٌدٌة ما بٌن المول بالتصدٌك منفردا ،والمول بؤنه التصدٌك واإللرار.
إذن فؤهل السنة ٌجمعهم المول بؤن اإلٌمان تصدٌك ،وذلن ٌتماشى مع اللؽة ،وكذلن مع
المرن الكرٌم فً لوله :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
وبعضهم اآلخر ٌضم مع التصدٌك اإللرار باللسان .

()ٙ

أي بمصدق لنا،

ٖ -تعرٌؾ فتح هللا كولن :
ٌرى (كولن) أن اإلٌمان تصدٌك بالملب ،وإلرار باللسان ،فٌمول" :اإلٌمان هو
لبول اإلسبلم ككل ،واإللرار به لسانا ،والتصدٌك به للبا ،فإن لم ٌتم اإلٌمان بجمٌع ما
ٌجب اإلٌمان به ال ٌكون اإلنسان مإمنا"(.)2
وهو هنا مع بعض أهل السنة وهم الماترٌدٌة فً اعتبار اإلٌمان إلرار وتصدٌك ،أما لبول
اإلسبلم فذلن حمٌمة التصدٌك كما ٌرى (التفتازانً) على ما سنذكر.
ٔ -إمام الحرمٌن أبً المعالً الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص . ٖ12
ٌٕ -نظر :أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص ٕ .ٖٙأبو معٌن النسفً  :التمهٌد لمواعد التوحٌد ص
 ٖ22تحمٌك :جٌب هللا حسن احمد ،تمدٌم :د .دمحم ربٌع الجوهري ،دار الطباعة الدمحمٌة  -الماهرة ،ط :األولى
ٔٗٓٙهـٔ11ٙ -م.
ٖ -سورة الحجرات اآلٌة.ٔٗ :
ٌٗ -نظر :أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص ٖ.ٖ22 ،ٖ2
٘ -أبو معٌن النسفً  :بحر الكبلم ص ٖٕ٘ .وٌنظر :التمهٌد لمواعد التوحٌد ص .ٖ22
 -ٙسورة ٌوسؾ اآلٌة.ٔ2 :
 -2كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٓ. . ٕ1
ٔٔ1

المسؤلة الثانٌة :العاللة بٌن اإلسالم واإلٌمان:
أوال :هنان رأٌان فً العبللة بٌن اإلسبلم واإلٌمان:
ٔ -التؽاٌر:
فٌرى األشاعرة أن اللفظٌن متؽاٌران ،فاإلسبلم كل ،واإلٌمان جزء ،وبٌنهما عموم
وخصوص وجهً ،فٌجتمعان فً أمر ،وٌنفرد كل منهما فً أمر ،فٌمول اإلمام األشعري:
"أن اإلسبلم أوسع من اإلٌمان ،ولٌس كل إسبلم إٌمان"(ٔ) ،وٌمول الماضً البالبلنً:
"اإلٌمان خصلة من خصال اإلسبلم ،وكل إٌمان إسبلم ولٌس كل إسبلم إٌمانا"(ٕ) .
ومعنى هذا أن اإلسبلم واإلٌمان متؽاٌران مفهوما ،ولكن ٌجتمعان فٌمن صدق بملبه وانماد
بظاهره ،وٌنفرد اإلٌمان فٌمن صدق بملبه فمط ،واإلسبلم فٌمن انماد بظاهره فمط .
ٕ -االتحاد:
ٌرى المعتزلة بناء على تعرٌفهم لئلٌمان أن اإلٌمان ،واإلسبلم ،والدٌن واحد
واستدلوا على ذلن :
أن األمة اتفمت على أن ركعتً الفجر من الدٌن وإذا ثبت أنه من الدٌن ثبت أنه من
اإلٌمان؛ ألن الدٌن واإلٌمان واحد ،ومما ٌدل على أن الدٌن واإلسبلم واحد لوله:ﭽ ﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭼ

(ٖ)

 ،والمعلوم أنه لو اتخذ اإلٌمان دٌنا لمبل منه،

ولوله:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(ٗ) فؤخرجنا
من كان فٌها من المإمنٌن فلولم ٌكن أحدهما هو اآلخر لكان ال ٌصح االستثناء على هذا
الوجه .
واإلسبلم واإلٌمان متحدان كذلن عند الماترٌدٌة ،ولكن فً الحكم والعمل ال فً المعنى .
ٌمول أبو منصور" :وأما المول عندنا فً اإلٌمان واإلسبلم إنه واحد فً أمر الدٌن فً
التحمٌك بالمراد ،وإن كانا ٌختلفان فً المعنى باللسان"(٘).
وٌعلل (التفتازانً) ذلن بؤن اإلسبلم هو الخضوع واالنمٌاد بمعنى لبول األحكام واإلذعان،
وذلن حمٌمة التصدٌك ،وٌإٌده لوله تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ٔ -اإلمام األشعري :اإلبانة فً أصول الدٌانة ص .ٕٙ
ٕ -الماضً أبو بكر دمحم بن الطٌب البالبلنً  :التمهٌد ص .ٖٗ2
ٖ -سورة آل عمران اآلٌة.1٘ :
ٗ -سورة الذارٌات اآلٌة ٖ٘.ٖٙ-
٘ -أبو منصور الماترٌدي  :كتاب التوحٌد ص ٗ. ٖ1
ٕٔ1

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(ٔ) ومن ثم ال ٌصح فً الشرع الحكم على أحد بؤنه مإمن ،ولٌس
بمسلم ،أو مسلم ولٌس بمإمن ،وهذا معنى وحدتهما وهو عدم انفكان أحدهما عن اآلخر
حكما ،ال االتحاد بحسب المفهوم(ٕ).
و الفرق بٌن المعتزلة والماترٌدٌة فً االتحاد ٌتضح من التعرٌؾ فعند المعتزلة اإلٌمان
كاإلسبلم ٌدخل فٌه عمل الجوارح على ما اتفموا وإن زاد بعضهم التصدٌك والمول أي ال
تمٌٌز بٌنهما ،وعند الماترٌدٌة اإلٌمان ٌعنً التصدٌك واألعمال تدخل تحت مسمى
اإلسبلم ،وٌجتمعان فً الحكم فكل مإمن مسلم والعكس.
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) اتحاد اإلٌمان واإلسبلم ،فٌمول" :ومع االنتباه للتمٌٌز اللؽوي بٌن
اإلسبلم واإلٌمان ،فالرأي الراجح الممبول هو أن ال إسبلم بدون إٌمان ،وال إٌمان بدون
إسبلم ،اإلٌمان باطن واإلسبلم هو الظاهر بانعكاسه على المول ،والفعل ،والحال ،والنظام
اإللهً الذي نسمٌه "الدٌن الحك" هو األمر الجامع لذلن كله ،فالدٌن هو عنوان إلهً ٌعنً
أن ٌكون اإلٌمان واإلسبلم بجمٌع شعبهما وكلٌاتهما حٌاة للحٌاة".)ٖ(.
وهو هنا متفك مع الماترٌدٌة تماما فً اتحادهما شرعا  ،إضافة إلى التؤكٌد أن الدٌن لٌس
مجرد اعتماد ،بل هو حٌاة للحٌاةٌ ،نبؽً أن ٌتمثل فً ألوالنا وأفعالنا .
المسؤلة الثالثة :عاللة اإلٌمان بالعمل:
هل التصدٌك بالملب فمط وترن العمل كاؾ فً نجاة اإلنسان ،أو هل العمل شرط
العتبار المرء مإمنا ؟
ٌٔ -عتمد طابفة من المرجبة(ٗ) أن اإلٌمان لول باللسان ،وإن اعتمد الكفر بملبه فهو مإمن
عند هللا ،ولً هلل من أهل الجنة ،وطابفة تعتمد أن اإلٌمان عمد بالملب وإن أعلن الكفر
ٔ -سورة الذارٌات اآلٌة.ٖٙ -ٖ٘ :
ٌٕ -نظر :العبلمة سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٖ. 1
ٌٖ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.ٔ2
ٗ -المرجبة :البذرة التً نبتت منها هذه الفرلة كانت فً عصر الصحابة لما انتشرت المالة فً حكم عثمان
وعماله ،وظهرت الفتن التً انتهت بمتله ،اعتصم بعض الصحابة بالصمت وعدم االشتران فً هذه الفتن ،وامتد
األمر إلى عهد علً وما بعده ،ولما انتشرت مسؤلة الحكم على مرتكب الكبٌرة ظهرت هذه الفرلة لترجا حكمه
إلى هللا وخلؾ من بعدهم خلؾ ٌمولون ال ٌضر مع اإلٌمان معصٌة ،وجملة المرجبة ثبلث فرق ٌمولون باإلرجاء
فً اإلٌمان ؼٌر أن فرٌما منهم وافموا المدرٌة فً المول بالمدر ،ووافك فرٌك منهم الجهمٌة فً المول بالجبر،
وانفرد فرٌك منهم باإلرجاء المحض ال ٌمولون بالجبر وال بالمدر ،وسموا مرجبة؛ ألنهم ٌإخرون العمل عن
اإلٌمان على معنى أنهم ٌمولون :ال تضر المعصٌة مع اإلٌمان كما ال تنفع الطاعة مع الكفر ،ولد افترلوا إلى
خمس فرق كما ٌمول االسفراٌٌنً :الٌونسٌة – الؽسانٌة  -الثوبانٌة -التومنٌة -المرٌسٌة ،وعند الشهرستانً ست
فرق :الٌونسٌة -العبٌدٌة  -الؽسانٌة -الثوبانٌة -التومنٌة -الصالحٌةٌ .نظر :أبو المظفر االسفراٌٌنً :التبصٌر فً=
=الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة من الفرق الهالكٌن ص  ،11 ، -12تحمٌك :كمال ٌوسؾ الحوت ،عالم الكتب ،ط:
األولىٖٔٗٓ :هـٔ11ٖ -م.وأبو الفتح دمحم بن عبد الكرٌم الشهرستانً :الملل والنحل ص ٔ ،ٔٙ1 -ٔٙاإلمام
دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص ٕٔ1 -ٕٔ2
ٖٔ1

بلسانه ببل تمٌة ،وعبد األوثان ،أو لزم الٌهودٌة والنصرانٌة ،وعبد الصلٌب ،وأعلن التثلٌث
فً دار اإلسبلم ،ومات على ذلن ،فهو مإمن كامل اإلٌمان ،ولً هلل من أهل الجنة(ٔ) .
ومن ألوالهم التً أوردها (األشعري) فً مماالت اإلسبلمٌٌن لولهم" :أنه لٌس فً أهل
الصبلة وعٌد ،وإنما الوعٌد فً المشركٌن...وزعم هإالء أنه كما ال ٌنفع مع الشرن عمل
كذلن ال ٌضر مع اإلٌمان عمل ،وال ٌدخل النار أحد من أهل المبلة"(ٕ).
ٕ -وٌرى المعتزلة من خبلل تعرٌفهم السابك لئلٌمان أن العمل جزء من اإلٌمان وعلى
هذه ٌخرجون صاحب الكبٌرة من اإلٌمان ،فهو لٌس بمإمن ،وال كافر بل فً منزلة بٌن
المنزلتٌن.
ٖ -وٌرى أهل السنة أن األعمال خارجة عن مسمى اإلٌمان(ٖ) ،وال ٌزول اسم اإلٌمان عن
الفاسك(ٗ) ،فالعمل شرط كمال ،فمن أتى بالعمل فمد حصل الكمال ،ومن تركه فهو مإمن
إن لم ٌكن مع ذلن استحبلل ،أو عناد للشارع ،أو شن فً مشروعٌته ،وإال فهو كافر فٌما
علم من الدٌن بالضرورة(٘).
وٌرى الماترٌدٌة نفس الرأي ،وهو أن العمل لٌس جزءا من اإلٌمان؛ ولذا ال ٌزول اسم
اإلٌمان عن المذنب( ،)ٙوٌعلل سعدالدٌن التفتازانً ذلن:
بؤن اإلٌمان هو التصدٌك؛ وألنه لد ورد فً الكتاب والسنة عطؾ األعمال على اإلٌمان
والعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة؛ ولكونه جعل اإلٌمان شرط صحة األعمال فمال تعالى :ﭽ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (. )2
وفرق كبٌر بٌن كبلم المرجبة وأهل السنة فً هذه المسؤلة ،وٌكفى فً الرد علً المرجبة:

ٔ -ابن حزم األندلسً الظاهري  :الفصل فً الملل واألهواء والنحل ج ٖ ص  ،ٔٗٙتحمٌك :أحمد السٌد سٌد
أحمد علً ،المكتبة التوفٌمٌة.
ٕ -أبو الحسن األشعري :مماالت اإلسبلمٌٌن واختبلؾ المصلٌن ص  ، ٕٓ1تحمٌك :دمحم محًٌ الدٌن عبد
الحمٌد ،مكتبة النهضة المصرٌة ،ط :األولى ٖٔٙ1هـٔ1٘ٓ -م.
ٖ -اإلمام فخر الدٌن الرازي :أصول الدٌن ص  ٖٔ1سلسلة لضاٌا إسبلمٌة(ٌٓ )ٔ11صدرها المجلس األعلى
للشبون اإلسبلمٌة -وزارة األولاؾ الماهرة ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
ٌٗ -نظر :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص ٕٗٔ .وٌنظر :البالبلنً :التمهٌد ص . ٖٗ1
٘ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٗ. 1
 -ٙأبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص  ،ٖٕٙوٌنظر :اإلمام الرازي :أصول الدٌن ص .ٖٔ1
 -2سورة النساء اآلٌةٌ .ٕٔٗ :نظر :شرح العمابد النسفٌة ص ٓ..1
ٗٔ1

أ -لول هللا فً الرد على المنافمٌن :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ(ٔ).
ب -وأٌضا ممالتهم تعارض الكتاب والسنة عما ٌستلزمه اإلٌمان من الطاعة هلل ،ورسوله،
وشرعه ،وعمل الصالحات.
ج -وأٌضا ألوالهم تهون من شؤن الطاعة ،وتجرئ الناس على المعاصً وبذلن تتمزق
عرى اإلٌمان(ٕ).
 -4رأي كولن:
ربط (كولن) مفهوم اإلسبلم واإلٌمان بالدٌن فً محاولته دابما للتركٌز على
المضاٌا العملٌة من وراء دراسة موضوعات العمٌدة على النحو التالً:
أوال :التدٌن:
عند حدٌثه عن اإلسبلم واإلٌمان تحدث عن معنى الدٌن -على اعتبار أنه ٌشملهما-
وٌمصد هنا تطبٌك الدٌن أي  -التدٌن -والذي ٌعنً به العمل بما ٌعتمده المسلم والمإمن.
فٌمول" :والمإمن والمسلم هو من ٌجعل اإلٌمان بهذا الدٌن إحٌاء لحٌاته ،ففً اإلسبلم
وباطنه اإلٌمان واإلذعان والتسلٌم ،وفً ظاهره الطاعة واالنمٌاد والعمل الصالح وعرؾ
السلؾ الدٌن(ٖ) بؤنه :وضع إلهً سابك لذوي العمول باختٌارهم المحمود إلى الخٌر
بالذات" وإنما ٌكون الحصول على الثمار الدنٌوٌة واألخروٌة لمنظومة حركٌة فعالة كهذه
بمدر جعلها عنصرا إلحٌاء الحٌاة"(ٗ).
ولذا كثٌرا ما ٌدعو إلى تطبٌك الدٌن فً الحٌاة  -بؤن ٌصٌر متدٌنا ال دٌنٌا وال إسبلمٌا؛
ألن تلن التسمٌات من دس األجانب ولٌست ممبولة -؛ ألنه شامل لكل مناحً الحٌاة ،ونعً
على الذٌن ٌظنون الدٌن مجرد اعتماد ،وكذلن "المسلمون بالثمافة" الذٌن لم ٌتمبلوه خالصا
فً للوبهم ،فكبلهما مخدوع محروم من حسن ثواب الدنٌا واآلخرة(٘).
ثانٌا :األعمال خارجة عن مسمى اإلٌمان:

ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٔ2:
ٌٕ -نظر :أ .د /عبد الحمٌد مدكور :اإلسبلم واإلٌمان ص  ٕٔ1موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة المجلس األعلى
للشبون اإلسبلمٌة ٕٓٔٙم.
ٖ -وهو ٌشبه تعرٌؾ الجرجانً الذي ٌمول فٌه" :وضع إلهً ٌدعو أصحاب العمول إلى لبول ما هو عند رسول
هللا – ملسو هيلع هللا ىلص ."-علً بن دمحم علً الزٌن الشرٌؾ الجرجانً :التعرٌفات ،باب الدال ج ٔص ٘ٓٔ .
ٗ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖٔ2وٌنظر :كولن :الموشور(ٔ) ص ٕٔٓ.وٌنظر أسبلة العصر المحٌرة
المحٌرة ص .ٔ٘ٙوٌنظر الموازٌن ص ٖ.1
ٌ٘ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.ٔ2
٘ٔ1

ومع إلراره وتؤكٌده على العمل بممتضى اإلٌمان ٌإكد كولن أن العمل لٌس جزء
من اإلٌمان ،وهو هنا متفك تماما مع أهل السنة المابلٌن أن اإلٌمان هو االعتماد ،وأن
األعمال خارجة عن مسمى اإلٌمان(ٔ).
ٌمول كولن" :ال ٌصح احتساب العمل جزءا من اإلٌمان ...فمن اعتمد أن العمل فرض ،ثم
ترن إلامته فمع أنه ٌكون آثما ومرتكب ذنب لكنه ٌعتبر مإمنا ،وال عبللة لهذا الذي نموله
بؤفكار المرجبة ألبتة ذلن بؤن االستهانة بالذنوب مع اإلٌمان شًء وتموٌم المسؤلة فً
(ٕ).
إطار "أن هللا إن شاء ؼفر ،وإن شاء عذب" شًء آخر"
وهو هنا ٌإكد أن كبلمه بعدم اعتبار العمل جزء من اإلٌمان ال ٌعد موافمة لمولؾ
المرجبة ؛ألن كبلم المرجبة ٌإدي إلى االستهانة بالدٌن ،وهو فً هذا ٌوافك ما سبك أن
رد به أهل السنة على كبلم المرجبة.
ثالثا -:حكم المذنب:
ٌمول كولن" :واإلٌمان حسب المرآن أصل البد منه ،وأساس ضروري ال ٌموم
شًء إال به ،وأما اإلسبلم فهو الوسٌلة الوحٌدة لصٌرورة اإلٌمان من أعماق طبع اإلنسان
فالعمل من ؼٌر إٌمان نفاق ،وترن العمل رؼم وجود اإلٌمان فسك"(ٖ).
وٌرى أن هللا ال ٌؽفر النفاق باعتباره كفرا خفٌا أما الفسك ،فٌحتمل فٌه المؽفرة بالتوبة
واالستؽفار؛ ولذا ٌرى كولن أنه ٌنبؽً أن نحسن الظن بتارن العمل الذي ال ٌستحمره أوال
ٌستهٌن به ،وال نحكم علٌه بالكفر(ٗ) .
وهو هنا متفك تماما مع أهل السنة الذٌن ٌمنعون تكفٌر أحد من أهل المبلة بذنب ٌرتكبه
(٘) ،ومما ٌدلل على رأٌه هذا اعتباره أن محط اإلٌمان ومحل انكشافه هو الملب
والوجدان(.)ٙ
ولكن هللا  -كما ٌرى (كولن)ٌ -رٌد بممتضى اإلسبلم أصبل مهما آخر مع هذا المبول
الوجدانً أال وهو العمل الصالح والخلك الحسن؛ ومن ثم ٌجب على المإمن:
أ -أن ٌحفظ فً كل ولت ما آمن وصدق به سواء فً األمور النظرٌة أو الشإون العملٌة.
ب -تجنب الشرن وكل شواببه.
ج -تعلك الملب باهلل بإخبلص.
ٌٔ -نظر :اإلمام فخر الدٌن الرازي :أصول الدٌن ص .ٕٔٗ -ٖٔ1
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٔ2
ٖ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٔ2
ٌٗ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٔ2
ٌ٘ -نظر :األشعري :اإلبانة فً أصول الدٌانة ص ٌ ،ٕٙنظر :الفخر الرزي :أصول الدٌن ص . ٔٗٙ
ٌ -ٙنظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٗٔ2وٌنظر :الموازٌن أو اضواء على الطرٌك ص ٕٗٔ .
ٔ1ٙ

د -عبادة هللا كؤننا نراه فإن لم ٌكن فإنه ٌرانا .
هـ -إجراء التصرفات االجتماعٌة فً إطار الخلك الحسن.
وكل هذه الشإون ٌمكن إرجاعها إلى اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان كما ورد فً حدٌث
جبرٌل ،وكلها مرتبطة ببعض مع اعتبار األصل األساس هو اإلٌمان كما ٌمول كولن" :إن
الباطن ٌستدعً الظاهر ،وٌربو به ،وإن الظاهر ٌستند إلى الباطن وٌتؤسس علٌه ،وٌموم
به ،وإن العملً هو صوت لروح النظري وجوهره"(ٔ).
وهو هنا  -مرة بعد مرةٌ -عاود التؤكٌد على الواجبات العملٌة من وراء الدراسة النظرٌة
وهً العمل وفك علمنا ،وربط حٌاتنا بالدٌن فً كل المجاالت.
الدٌن لٌس مسؤلة وجدانٌة فمط:
ٌرى (كولن) أن اعتبار الدٌن محض مسؤلة وجدانٌة استهانة بروح الدٌن ،وتجاوز
للحد ،والذي ٌظهر لبوله للدٌن ،وٌمول "اعتبر بما فً للبً" ،وٌعتبر االنشؽال بالجوانب
العملٌة تطرفا ،فإنما ٌمنً نفسه باألوهام ،وٌستتر بمناع اإلٌمان .إن تفسٌر اإلسبلم
واإلٌمان تفسٌرا ٌمالا أهواء الناس ٌخرجه عن دابرة الدٌن السماوي وٌجعله نظاما
بشرٌا(ٕ).
وٌخلص كولن إلى أن" :اإلسبلم وضع إلهً إلى البشر؛ إلنماذهم من األهواء والؽرابز
وربطهم بالحك...وروح هذا النظام الذي ال نظٌر له هو اإلٌمان ،وجسده هو اإلسبلم،
وشعوره هو اإلحسان ،وعنوانه المعظم هو الدٌن"(ٖ).
ومن ثم ٌرى أن الدٌن كل متكامل ٌضم الوجدان والتصدٌك الملبً مع العمل.
رابعا :الدٌن اإلسالمً:
ولد اجتمع سلؾ األمة وخلفها على اعتبار اإلسبلم نظاما شامبل ألمور الدٌن
والدنٌا ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ(ٗ).
وكذا ٌرى (كولن)  -من خبلل رإٌته السالفة -أن الدٌن اإلسبلمً نظام شامل روحه
اإلٌمان وجسده أركان اإلسبلم وشعوره اإلحسان ،ثم عدد (كولن) خصابص الدٌن
اإلسبلمً على النحو التالً:

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٔ2
ٌٕ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٘.ٔ2
ٖ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٘.ٔ2
ٗ -سورة المصص اآلٌة ،22 :وٌنظر ا.د دمحم السٌد الجلٌند :عمٌدة التوحٌد دٌن جمٌع األنبٌاء موسوعة العمٌدة
اإلسبلمٌة ص  ٖٙالمجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ٕٓٔٙم.
ٔ12

ٔ -هللا سبحانه علك الصبلح والخٌر والسعادة بإرادة البشر -فً مستوى الشرط العادي-؛
ولذا فإن العمل(ٔ) واإلرادة هما الشرط األول للدٌن وأهم أركان (التدٌن)الذي معناه أن
ٌكون اإلسبلم حٌاة للحٌاة.
ٕ -كل التنظٌمات التً من وضع البشر ،ومن نتاج العمل البشري تتؽٌر وتتبدل وتخلك
بمرور الزمن ،أما اإلسبلم فنظمه بالٌة خالدة ال تخلك جدتها.
ٖ -تناول اإلسبلم اإلنسان كبل بجوانبه اإلٌجابٌة والسلبٌة ،فهو منظومة ممتازة مفصلة
حسب ماهٌة اإلنسان ولابلٌاته ومٌوله لم تهمل رؼبة من رؼباته وال مطلبا من مطالبه(ٕ).
ٗ -الدٌن الحك له نظام فرٌد ال ٌضلٌ ،فتح آفالا دنٌوٌة وأخروٌة جدٌدة ،فهذا النظام
البلهوتً (دٌن) (ٖ) باعتبار أبعاده االعتمادٌة ،و(شرٌعة) من وجهته العملٌة ،و(ملة)
بوظابفه االجتماعٌة ،وهذه المعانً هً الممصودة بمولنا(الملة اإلسبلمٌة) .
ٌ٘ -مطع سبٌل اإلكراه فً الدٌن ،فبل ٌجبر اآلخرٌن على اعتناق سبٌله؛ ألنه جاء إلنماذ
البشر من اإلكراه ،وتحفٌزهم الختٌار جدٌد بإرادتهم ،وأٌضا اإلسبلم ال ٌمبل إٌمان المكره
والممهور ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ(ٗ).
 -ٙكل األدٌان السماوٌة مشتركة فً المصدر ،فكلها تستند إلى أركان أصٌلة كالتوحٌد
والبعث ،والنبوة ،والعبادة ،أما الفروق فتتعلك بالفروع ،وتكون حسب مبلػ علم كل أمة،
وتحضرها ،وتطورها ،ونوع معضبلتها ،وحاجاتها ،وكل نبً جاء لام بدور االمتداد لما
سبمه ،والمكمل والمتمم له ،وصدق رسالته ،وجدد ما ٌحتاج إلى تجدٌد(٘).
 -2عالمٌة اإلسبلم :فاإلسبلم ٌمدم رسالته للناس كافة فً كل مكان وزمان( ،)ٙفهو الدٌن
الخاتم الكامل وهو بختمه وكماله تفصٌل وبسط لؤلدٌان السماوٌة كلها حسب متطلبات
الزمان األخٌر.
ٔ -فاإلسبلم عمٌدته برهانٌة ال مجال فٌها للكهنوت والخرافة والشعوذة ،فالعمل عندنا نور من هللا ال ٌصادم نور
الوحًٌ .نظر :عمٌدة التوحٌد دٌن جمٌع األنبٌاء ص ٖ٘ موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة المجلس األعلى للشبون
اإلسبلمٌة ٕٓٔٙم.
ٌٕ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص  .ٔ22وٌنظر :الموشور ص ٗٓٔ.
ٖ -وفً المعجم الفلسفً" :أن الشرٌعة من حٌث هً أنها مطاعة تسمى دٌنا ومن حٌث أنها جامعة تسمى ملة
ومن حٌث أنها ٌرجع إلٌها تسمى مذهب ،ولٌل :الفرق بٌن الدٌن والملة والمذهب :أن الدٌن منسوب إلى هللا
تعالى ،والملة منسوبة إلى الرسول ،والمذهب منسوب إلى المجتهد ،وكثٌرا ما تستعمل هذه األلفاظ بعضها مكان
بعض؛ ولهذا لٌل إنها متحدة بالذات ،ومتؽاٌرة باالعتبار ،وٌطلك لفظ الدٌن أٌضا على الشرٌعة ،وهً السنة أي
ما شرعه هللا لعباده من السنن واألحكام" .المعجم الفلسفً ج ٔ ص ٕ.٘2وٌنظر :الشرٌؾ الجرجانً:
التعرٌفات باب الدال ج ٔ ص . ٔٓٙ
ٗ -سورة البمرة اآلٌة. ٕ٘ٙ :
ٌ٘ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٔ1ٖ -ٔ21
ٌ -ٙنظر :كولن :الموشور(ٔ) ص ٖٓٔ.
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وٌمول" :وإحٌاء اإلسبلم مجددا ٌعد إحٌاء لها(أي األدٌان السماوٌة) أٌضا فً معنى من
المعانً بإصبلح الجوانب البلزم إصبلحها ،وتجدٌد وإعمار ما ٌنبؽً إعادة تعمٌره ولو
جزبٌا ،وفتح آفاق جدٌدة أمام أتباعها بالضوابط ذات الدور التؤسٌسً فٌها ،وأنا أظن ذلن
ممكنا وأحسب أن وحدة المصدر معٌن وسند متٌن فً هذا األمر...أما التفرق واالختبلؾ
والصراع والحروب الناشبة منهما بٌن أتباع األدٌان السماوٌة ،فلٌس مردها إلى الدٌن
والتدٌن بل إلى تفسٌرات خاطبة كان ٌسولها المبتدبون من أتباع األدٌان الذٌن لم ٌحافظوا
على أصل الرسالة اإللهٌة"(ٔ).
ولذا رأى "من أجل أال تمع أنواع التنازع والتفرق كما ولع باألمس ،ولكً نلم الشعث إن
كان لد ولع الٌوم ٌجب المبول باإلٌمان وباإلسبلم وفما لؤلصول واألسس التً وضعها هللا
تعالى"(ٕ).
 -1اإلٌمان مرتبط بالعمل الصالح :
ٌمرر (كولن) أن المرآن دابما ما ٌذكر ظاهر(العمل باألركان) مع باطن (التصدٌك
بالملب) ،واإلسبلم بهذا الفهم هو مصدر لسعادة اإلنسان الملبٌة والروحٌة والمادٌة هذه
دعوة للعمل والهمة ،فما ساد اإلسبلم وعز وألام حضارة ذهبٌة إال بالسعً والعمل ،وأما
أتباعه الٌوم فماموا ولعدوا حالمٌن بعناٌة الكرامات الخارلة وؼضوا البصر عن العادات
والسنن الكونٌة ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ (ٖ).
ولٌس معنى كبلمه حمل األحداث على األسباب على أنها خالمة ،ولكن التذكٌر بؤهمٌة
األخذ باألسباب .
 -1المرآن والسنة هما دستور األمة:
إن مصدر الدٌن المرآن والسنة ،ولد أحرزت األمة مولعا تؽبط علٌه ،وصارت
لدوة األمم ولتما كانت متمسكة بهذا النظام ،وكلما ابتعدت عن لٌمها الذاتٌة ،وللدت
األجانب سمطت أسٌرة؛ فٌلزم علٌنا السترجاع مولعنا أمران:
ا -أال نهمل لٌمنا الذاتٌة.
ب -أن نستفٌد من المصادر األجنبٌة ،وننمٌها بالترشٌح فً تلن المصافً وهنا نمطة مهمة
أعطاها (كولن) لدرا من التوضٌح ،وهً أن اإلسبلم ال ٌمنع المسلمٌن من تعلم علوم
الفٌزٌاء ،والكٌمٌاء ،والرٌاضٌات ،والفضاء ،والطب ،والهندسة ،وأمثالها ،بل ٌحثهم علً
التخصص فٌها ،واالستفادة من أي مصدر كان لكنه ال ٌرٌد أن ٌبمى المسلمون تبعا
لؽٌرهم على الدوام ،بل ٌحبذ االستفادة مما عند األجانب من هذه األمور ،ثم التخلص
السرٌع من استجدابها ،وإلامة عالمهم الذاتً كما فعل أجدادنا ،فكان عندهم عشك للحمٌمة
ٔ -ونحن نبنً حضارتنا صٕ.ٔ1
ٌٕ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا صٗ.ٔ1
ٖ -سورة العنكبوت اآلٌةٌ ، ٙ1:نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٘.ٔ1ٙ -ٔ1
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والبحث والمعرفة والتوفٌك بٌن ما سمعوه وعلموه ،وبٌن المجتمع والوجود كله ،فمد أحٌوا
اإلسبلم باعتباره كبل ال ٌتجزأ (ٔ).
خامسا :وحدة األدٌان:
وهً من األمور المثارة وبشكل كبٌر فً هذه األٌام فمد انتشر فً الؽرب ممولة
"أن مصدر األدٌان واحد ،فبلبد من توحٌدها فً دٌن واحد".
حمٌمة أن األدٌان مصدرها واحد وهو هللا سبحانه وتعالى ولكن توحٌدها لٌس حمٌمة بل
ٌستحٌل تطبٌمها؛ ألن هذه األدٌان حرفت وبعدت عن مسارها اإللهً وعملت فٌها ٌد
البشر بالزٌادة والنمصان والتحرٌؾ ثم ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ  ،ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ (ٕ) .
وٌرى (كولن) عدة مبلحظات تجاه هذه الدعوى:
ٌٔ -رى (كولن) أن هذا األمر لٌس مشكلتنا كمسلمٌن ،وإنما مشكلة من ٌرى األدٌان
متعارضة ،وإننا نرى األدٌان كلها متفمة فً المصدر ،ونحن نطلك علٌهم أهل الكتاب،
وٌجوز الزواج من النصرانٌة ،أما الملحدة فبل ،وٌجوز أكل ما ٌذبحه الٌهودي أٌضا.
ٕ -األدٌان كلها أصابها التحرٌؾ والتبدٌل فلو لم ٌحدثنا المرآن عن المسٌح لما عرفنا ؼٌر
ما نشاهده الٌوم من التثلٌث ،وكذا سابر األنبٌاء ،فاإلسبلم هو الدٌن الوحٌد الذي تكفل هللا
بحفظه على أكمل وجه.
ٖ -أنزل هللا األصول التً رضٌها لؤلنبٌاء ،ونسخ ما أراد نسخه من الفروع ،ولد أرسل
سٌدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) خاتما لؤلنبٌاء ،فحمل مهمة التصحٌح والتجدٌد والتؤسٌس من خبلل الكتاب
والسنة ،فهو مصحح ما أصاب األدٌان من التحرٌؾ ،ومجدد ؼٌر كثٌر من األحكام؛
لتناسب تؽٌر األحوال واألزمان ،وهو مإسس أسس شرع جدٌد من األلؾ إلى الٌاء ،إذن
ال حاجة ألبتة للسعً إلى توحٌد األدٌان من جدٌد .إن اإلسبلم هو اسم لهذا األمر الذي
ٌفكرون فً تحمٌمه(ٖ) .
لال تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ (ٗ).
ٌتبٌن مما سبك:
ٌٔ -رى كولن اإلٌمان تصدٌك ،وإلرار متفما فً هذا مع بعض الماترٌدٌة.
ٕ -وٌتفك مع الماترٌدٌة كذلن فً اتحاد اإلٌمان واإلسبلم فً العمل ،وإن اختلفا مفهوما.
ٌٔ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٔ1ٓ -ٔ11
ٕ -سورة آل عمران اآلٌة ٔ1 :واآلٌة.1٘ :
ٌٖ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٔ11
ٗ -سورة المابدة اآلٌة.ٖ :
ٓٔ1

ٖ -متفك مع أهل السنة جمٌعا أن العمل لٌس جزءا من اإلٌمان ،ومختلفا مع المرجبة
والمعتزلة والخوارج فً ذلن تماما.
ٗ -رد على شبهة توحٌد األدٌان بؤدلة منطمٌة عملٌة ،وهو حرٌص على االنفتاح على
اآلخر ولكن بما ال ٌخل بؤصولنا وثوابتنا.
ٌ٘ -إكد على المضاٌا العملٌة من وراء دراسة الموضوعات الكبلمٌة وهً هنا:
 التؤكٌد على تطبٌك اإلسبلم واإلٌمان فً حٌاتنا ،أو التدٌن الصحٌح فبل ٌكفًاإلٌمان بمفرده ،أو اإلسبلم بمفرده.
 االستفادة من الجوانب التطبٌمٌة الحدٌثة مما عند الؽرب ،ولكن أال نظل عالةمتسولٌن على الدوام ،فٌجب ان نبنً كٌاننا الخاص مع االحتفاظ بمٌمنا الذاتٌة.
تعمٌب :
من دراسة مبحث (األسماء واألحكام) عند فتح هللا كولن وممارنتها بآراء المتكلمٌن
نخلص إلً:
ٔ -أسماء هللا الحسنى تولٌفٌة عند كولن كما عند أهل السنة.
ٕ -األسماء لٌست موضوعا نظرٌا للعلم والحفظ والتعبد فمط ،بل لها تجلٌات فً كل ما
ٌحٌط بنا ،فكل ما حولنا ٌشٌر إلى اسم من أسماء هللا تعالى ،وهذا ما مٌز بحث (كولن) فً
األسماء إذ ربط المسلم بؤسماء هللا تعالى فً كل ولت وحٌن ،فجعله ٌطالعها ،وٌطالع
عملها ،وتؤثٌرها ،وفاعلٌتها فً كل شًء ،والعرض المتجدد ٌساعد فً تجدٌد اإلٌمان
وإٌماظه ببل شن.
ٖ -اإلٌمان واإلسبلم متحدان ،والعمل لٌس جزءا من اإلٌمان ،وعلٌه ،فبل تكفٌر ألهل
الكبٌرة ،وال لؽٌرهم من أهل المبلة .
ٗ -اإلٌمان تصدٌك بالملب ولكن ٌستلزم العمل الصالح حتى ٌتحول إلى والع ،فكولن -
وفك منهج اإلسبلمٌ -رٌد من المسلم التدٌن ال التصدٌك و العلم فحسب ،وهذا من التجدٌد
فً بحثه لئلٌمان إذ ٌركز على العمل ال على مجرد العلم ،وهو ما ٌحتاجه النشء ،بل
وعموم المسلمٌن فً هذا العصر.

ٔٔ1

المبحث الرابع  :المدر
تمهٌد
المدر من أركان اإلٌمان التً نص علٌها النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)فً حدٌث (جبرٌل)-علٌه
السبلم -حٌنما سؤل النبً ما اإلٌمان؟ فمال -ملسو هيلع هللا ىلص " : -أ َ ْن تُإْ ِمنَ بِاهللَِ ،و َم َبل ِب َك ِت ِهَ ،و ِكت َا ِب ِه،
س ِل ِهَ ،وتُإْ ِمنَ بِ ْالبَ ْعثَِ ،وتُإْ ِمنَ بِ ْالمَ َد ِر ُك ِلّ ِه"(ٔ) .
َو ِلمَابِ ِهَ ،و ُر ُ
وألهمٌة هذا الركن ٌرى (كولن) أن ٌبحث المدر فً بحث مستمل عن مبحث األلوهٌة ؛
لببل ٌتوهم أحد عدم لبول المدر ضمن أركان اإلٌمان ،أو أن فً ذلن إنكارا للمدر بؤي
صورة أو شكل إجماال أو تفصٌبل(ٕ).
ولد تناول المتكلمون المدر بتعرٌفه ،والفرق بٌنه وبٌن المضاء ،وبٌان كل من أفعال هللا
تعالى ،وأفعال العباد باألدلة النملٌة والعملٌة إال أن حدٌث (كولن) كان ألرب إلى للب
المإمن؛ فتلمس اآلٌات المرآنٌة واألحادٌث بشؤن المدر وفسرهما بطرٌمة تزرع الطمؤنٌنة
فً للب المإمن ،وركز على الناحٌة العملٌة أو الثمرات التطبٌمٌة فً محاور بحثه ،فربط
المإمن باهلل رباطا ٌجعله ٌرضى بمضابه ،وال ٌتعالى بحرٌته التً أعطاه إٌاها ،إضافة
إلى سهولة األلفاظ ،ووضوح المعانً ،وكثرة االستشهاد باألدلة النملٌة ،والعملٌة ،والعلمٌة،
والتمثٌل وؼٌر ذلن.
وسٌكون الحدٌث فً المدر فً عدة محاور:
المطلب األول :ممدمات فً المدر .
المطلب الثانً :أفعال هللا تعالى.
المطلب الثالث :أفعال العباد.
ٔ
سلُونًِ» ،فَ َهابُوهُ أَ ْن
 والحدٌث أخرجه مسلم َع ْن أ َ ِبً ه َُرٌ َْرة َ ،لَالَ :لَا َل َر ُسلَّ َمَ « :
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
ش ٌْبًاَ ،وت ُ ِمٌ ُم
اإلس َْبل ُم؟ لَالََ « :ال ت ُ ْش ِرنُ بِاهللِ َ
س ِع ْن َد ُر ْكبَت َ ٌْ ِه ،فَمَا َلٌَ :ا َر ُ
سو َل هللاَِ ،ما ْ ِ
ٌَ ْسؤَلُوهُ ،فَ َجا َء َر ُجلٌ ،فَ َجلَ َ
ص َبلةََ ،وتُإْ تًِ َّ
اإلٌ َمانُ ؟ لَالَ« :أ َ ْن تُإْ ِمنَ ِباهللِ،
ص َد ْلتَ  ،لَالٌََ :ا َر ُ
ال َّ
الزكَاة ََ ،وتَ ُ
صو ُم َر َم َ
ضانَ » ،لَالََ :
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صحٌحه  ،باب اإلسبلم ما هو وبٌان خصاله ،كتاب اإلٌمان( .ص ٔ ٗٓ /رلم ٓٔ)،
ٌٕ.-نظر :دمحم فتح هللا كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٗٔ .ترجمة :حسان لاسم الصالحً ،دار النٌل
ط :السابعة ٕٕٔٓمٖٖٔٗ -هـ.
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المطلب األول :ممدمات فً المدر:
المسؤلة األولى :معنى المضاء والمدر:
أوال :المعنى اللغوي:
المضاء فً اللغة:
أ" -لضاء الشًء إحكامه وإمضاإه والفراغ منه فٌكون بمعنى الخلك.
ب -انمطاع الشًء وتمامه ،وكل ما أحكم عمله ،أو أتم ،أو ختم ،أو أودي أداء ،أو أعلم،
أو أنفذ ،أو أمضً فمد لضً -بضم األول وكسر الثانً وفتح الثالث.
ج -الحكم.

د -المنٌة(ٔ).

المدر فً اللغة:
أ" -المضاء ،والحكم وهو ما ٌمدره هللا (عز وجل) من المضاء وٌحكم به من األمور.
ب -مبلػ الشًء.
ج -المضاء الموفك ٌمال :لدره تمدٌرا إذا وافك الشًء شٌبا لٌل :جاء على لدره(ٕ).
إذن معانً المضاء تدور حول الخلك واإلحكام واإلمضاء ،ومعانً المدر حول التمدٌر
والحكم والمضاء فهنان تمارب والتماء بٌنهما -أحٌانا -فً اللؽة.
ثانٌا :المعنى االصطالحً للمضاء والمدر:
ٔ -رأي المتكلمٌن:
ترى المعتزلة أن المضاء والمدر بمعنى العلم.
وتإكد ذلن من خبلل حكمها فً هذه المضٌة ،فترى أن هللا لضى ما خلمه من الرخاء
والشدة وؼٌرهما ،فؤما المعاصً والكفر فمعاذ هللا أن ٌكون خلمها ولضاها ولدرها إال
بمعنى أنه أعلمنا إٌاها ،وأخبرنا عنها كما لال (عز وجل) :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ (ٖ).

ٌٔ -نظر :أبو منصور الهروي :تهذٌب اللؽة باب الماؾ والضاد ص  .ٕٓ2 /1ابن فارس :مجمل اللؽة ،باب
الماؾ والطاء وما ٌثلثهما ،ص ٔ .2٘2/ابن منظور :لسان العرب ج ٔٔص ( ٕٓ1باب الماؾ) .
ٌٕ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن ص ٘ .ٕٔٔ /الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص  .ٖ1ٙابن منظور :لسان
العرب ص ( ٘ٙباب الماؾ).
ٖ -سورة اإلسراء اآلٌة.ٗ:
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بمعنى أعلمناهم ،فؤما أن ٌمال فً ذلن إنه لضى بمعنى خلك وألزم فمحال ،وكٌؾ ٌصح
أن ٌكون لد لضى الكفر ،ثم ٌعالب علٌه ؟وكٌؾ ٌجوز فً لضاء هللا (عز وجل) ،وال
ٌحل الرضا به ،ولد ثبت من األمة الرضاء بمضاء هللا واجب(ٔ).
وعند األشاعرة:
لضاء هللا :هو" إرادته األزلٌة المتعلمة باألشٌاء على ما هً علٌه فٌما ال ٌزال،
ولدره :إٌجاده إٌاها على لدر مخصوص ،وتمدٌر معٌن فً ذواتها وأحوالها"(ٕ).
وعند الماترٌدٌة:
لضاء هللا  :هو عبارة عن الفعل مع زٌادة إحكام.
والمدر :هو تحدٌد كل مخلوق بحده الذي ٌوجد من حسن ولبح ،ونفع وضر ،وما ٌحوٌه
من زمان  ،ومكان ،وما ٌترتب علٌه من ثواب وعماب(ٖ).
وعلى هذا فالمدر لدٌم والمضاء حادث عند الماترٌدٌة  ،و عند األشاعرة المضاء لدٌم
والمدر حادث وهو لرٌب من مفهوم الفبلسفة كما سٌؤتً.
ٕ -رأي الفبلسفة:
المضاء :هو علمه تعالى بما ٌكون علٌه الوجود منذ األزل ،والمدر خروج ما لدر
بالفعل إلى حٌز الوجود بؤسبابه.
فٌمول (ابن سٌنا)" :والمضاء من هللا تعالى هو الوضع األول البسٌط ،والتمدٌر هو ما
ٌتوجه إلٌه المضاء على التدرٌج كؤنه موجب اجتماعات من األمور البسٌطة التً
تنسب من حٌث هً بسٌطة إلى المضاء واألمر اإللهً األول"(ٗ).
والمضاء عند الفبلسفة هو المسمى (العناٌة ) ،ولد عرفها (ابن سٌنا) بموله" :هً كون
األول عالما لذاته بما علٌه الوجود من نظام الخٌر ،وعلة لذاته للخٌر والكمال بحسب
اإلمكان ،وراضٌا به على النحو المذكور ،فٌعمل نظام الخٌر على الوجه األبلػ فً
اإلمكان ،فٌفٌض عنه ما ٌعمله نظاما وخٌرا على الوجه األبلػ الذي ٌعمله فٌضانا على أتم
تؤدٌة إلى النظام بحسب اإلمكان"(٘) .
ٌٔ -نظر :الماضً عبد الجبار :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص . 11
ٕ -الجرجانً :شرح الموالؾ ،المجلد الرابع ص ٕٔٓ .
ٌٖ -نظر :التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص . ٘ٙ
ٗ -ابن سٌنا :الشفاء (اإللهٌات) ص ٓٗٗ ،راجعه :د/ابراهٌم مدكور ،تحمٌك :األب لنواتً واألستاذ/سعٌد زاٌد
منشورات ذوي المربى ،ط :األولى .والنجاة ،ج ٕ ص ٗ ،ٔٙتحمٌك :د /عبدالرحمن عمٌرة ،دار الجٌل-
بٌروت ،ط :األولى ٕٔ11م.
٘ -ابن سٌنا :النجاة فً المنطك واإللهٌات ج ٕ ص ٗٗٔ .واإلمكان عند الفبلسفة :ما ال ٌستحك بذاته وجودا وال
عدما فإن وجد صار محدثا بؽٌره" .أ.د دمحم السٌد الجلٌند :اإلمكان ص ٖٕٓ موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة .
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وعلى هذا فالمضاء أو العناٌة عند الفبلسفة علمه تعالى بما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه الوجود
حتى ٌكون على أحسن وأكمل االنتظام والمدر خروجها إلى الوجود العٌنً بؤسبابها على
الوجه الذي تمرر فً المضاء(ٔ).
ثالثا :المضاء و المدر عند فتح هللا كولن:
ٌمول كولن" :والمدر اصطبلحا :ما لدره هللا سبحانه من المضاء وحكم به"(ٕ).
والمضاء :إنفاذه تعالى ما لدره وحكم به .
وٌرى (كولن) أن المضاء والمدر متفمان من جهة ومختلفان من جهة أخرى فٌمول" :وٌرد
المضاء والمدر بمعنى واحد من جهة ،إال أن المدر  -بمعنى آخرٌ -عنً كل ما لدره هللا
سبحانه ،وأما المضاء فهو إنفاذ هذا التمدٌر ،وأداء ما لدر ،وإجراء حكمه"(ٖ).
وعلى هذا التعرٌؾ األخٌر ٌكون المدر لدٌما والمضاء حادثا وهذا متفك مع تعرٌؾ
الماترٌدٌة السابك.
وٌإٌد هذا التعرٌؾ بعدة آٌات منها:
ٔ -ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (ٗ).
ٕ -ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (٘).
ٖ -ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ (.)ٙ
(.)ٙ
وٌشرح (كولن) رأٌه فً المدر فٌمول" :المدر هو التران ما خلمه هللا سبحانه بكسب
اإلنسان أي أن اإلنسان ٌباشر بعمل ما -األصح ٌباشر عمبل -فٌإدي بإرادته ذلن العمل
وهللا سبحانه ٌخلك بمشٌبته ذلن العمل وهكذا فالمدر هو تمدٌر هللا سبحانه لوجود األشٌاء
بعلمه األزلً واألبدي لبل وجودها وبعد وجودها"(..)2
ٌٔ -نظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٕٔٓ .
ٕ -كولن :المدر ص ٖٔوٌنظر خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٘. ٔ1
ٖ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٗٔ .
ٗ -سورة األنعام اآلٌة.٘1:
٘ -سورة النمل اآلٌة .2٘:
 -ٙسورة ٌس اآلٌة .ٕٔ:
 -2كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٗٔ .
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ولذلن ٌنفً أن ٌكون المدر بمعنى العلم فحسب كما تمول المعتزلة إذ معنى المدر ٌسع -
فضبل عن تمدٌر األشٌاء وتعٌنٌها بعلمه سبحانه -بصره ،وسمعه ،وإرادته ،ومشٌبته،
(ٔ).
وٌرى أن إنكار المدر ٌعنً إنكار جمٌع صفات هللا تعالى
ولد لسم (كولن) المدر إلى نوعٌن:
األول :المدر الجبري المهٌمن على الكون:
فالمدر الجبري هو خلمه للكون وهٌمنته علٌه ،فالخلك األول للكون أوجده هللا
وأنشؤه ونظمه ،ولم ٌستشر اإلنسان فٌه فالذي ٌهٌمن على هذا الجانب من األمر هو الجبر
والحاكمٌة المطلمة.
الثانً :المدر الكسبً المتمثل فً أفعال اإلنسان :
فاهلل سبحانه وتعالى خالمها ،ولئلنسان من اإلرادة ما ٌكسبه الجنة أو النار،
فلئلنسان الكسب والتوجه نحو الفعل ،ومنه سبحانه الخلك واإلٌجاد(ٕ).
بالنسبة للنوع األول ٌرى (كولن) أن الحاكم المهٌمن على الكون كله هو المدر والتمدٌر،
والنظام ،واالنسجام ،والتخطٌط ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﭼ(ٖ) ،فهذا المدر الحاكم على الكون -كما ٌرى كولنٌ -مر به الماصً ،والدانً ،والمإمن،
والمإمن ،والمنكر ،العنٌد حتى (ماركس) عندما ٌتحدث عن الحتمٌة(ٗ)إنما ٌبٌن هذا المدر
الحاكم وعلى الرؼم من أن بعض العلماء المسلمٌن ٌمرون نوعا من الحتمٌة كابن
خلدون(٘) ،وٌجعلونها شاملة على الحٌاة االجتماعٌة أٌضا كما هو الحال فً الحتمٌة
التارٌخٌة فً الؽرب ،فإن (كولن) ٌمٌد هذه الحتمٌة( )ٙبشروط معٌنة توافما مع أهل السنة
والجماعة ،وضرب عدة أمثلة لتوضٌح هذا المدر الجبري منها:
ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٗٔ .
ٌٕ -نظر :كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗ.ٔ1
ٖ -سورة الحجر اآلٌة.ٖٔ:
ٌٗ -رى ماركس أن االلتصاد أو المادة هو العامل المحرن للمجتمع فً تؽٌٌره ولؤلفراد فً تطورهم ،وفً
التؤثٌر فً مجرى حٌاتهم ،وأن أحداث التارٌخ فً ماضٌه دلٌبل على هذا الربط بٌن التؽٌٌر االجتماعً والوضع
االلتصادي ومصدرا أٌضا للتنبإ أو للحتمٌة بما سٌكون علٌه المجتمع اإلنسانً فً ؼده تبعا للتؽٌٌر االلتصادي.
ٌنظر :أ د /دمحم البهً :تهافت الفكر المادي التارٌخً بٌن النظرٌة والتطبٌك ص  ،1سلسلة لضاٌا اسبلمٌة
ٌصدرها المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة العدد(ٖ)ٔ1الماهرة ٖٔٗٔهٕٓٔٓ -م.
ٌ٘ -مول ابن خلدون بنوع من الجبرٌة تسمى الجبرٌة الطبٌعٌة "تكمن فً إدران الترتٌب بٌن الحوادث بالطبع أو
أو بالوضع فإذا لصد إٌجاد شًء من األشٌاء فؤلجل الترتٌب بٌن الحوادث" ابن خلدون :الممدمة ٖ 11ٔ/الهٌبة
العامة للكتاب.
-ٙالحتمٌة :هً أن ٌكون للحوادث نظام معمول تترتب فٌه العناصر على صورة ٌكون كل منها متعلما بؽٌره
حتى إذا عرؾ ارتباط كل عنصر من العناصر أمكن التنبإ بالحوادث .أو هً جملة العلل والمعلوالت المترابطة
ترابطا ضرورٌا .وتختلؾ الحتمٌة عن الجبرٌة التً ال ٌمكن التؤثٌر فٌها ،فالجبرٌة تفترض أن الظاهرة تحدث
دون لٌد وال شرط فً حٌن أن الحتمٌة هً الشرط الضروري لظهور ظاهرة ما دون أن ٌكون ظهورها أمرا=
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أ -عندما نموم بمشروع بناء أو عمل ساعة ،فإننا نبدأ أوال بوضع تصمٌم وتخطٌط
بمواصفات معٌنة ،فنبدأ نمدر ونحسب كل ما ٌمكن أن ٌظهر فً المستمبل ضمن هذه
المواصفات سلفا.
فلبن كان هذا التخطٌط فً بناء بسٌط ،فكٌؾ ٌمكن تصور هذه األنظمة الدلٌمة والتوازن
الدلٌك المحٌر للعمول بدءا من الذرات وصوال لئلنسان دون تخطٌط او منهاج.
ب -وكذا ضرب أمثلة بالبذور والنوى ،ولال ما هً إال علب مشحونة بالمدر تنشك عن
ألوؾ األلوؾ من أنواع النباتات واألشجار.
ج" -تؤمل فً لصر الكون العظٌم هذا ،فالوالؾ أمام التلسكوب ٌرى األبعاد الشاسعة على
مسافة خمسة مبلٌٌن سنة ضوبٌة ٌعنً إذا انطفؤ "نجم نابض" فإنن ال تشاهد انطفاءه إال
بعد خمسة مبلٌٌن من السنٌٌن ...أفبل ٌدفع هذا الكون العظٌم وهذا النظام الدلٌك اإلنسان
إلى اإلعجاب والحٌرة؟"(ٔ) .
ودلل أٌضا على وجود عبللة وثٌمة بٌن هذا العالم واإلنسان؛ فالتناسك البدٌع الدلٌك بٌن
أعضاء اإلنسان ٌمكن مبلحظته فً كل جزء من أجزاء الكون فً النجوم ،وفً الحٌوان
المنوي ،واألبعاد الفضابٌة ،ودوران الشمس والممر ،ودوران األرض حول نفسها كل ذلن
هو من المدر الجبري المدر الكونً الذي ال تإخذ فٌه إرادة اإلنسان ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (ٕ).
ورؼم هذه األدلة ،فإن (كولن) ٌرى أن المدر مسالة وجدانٌة ،فاإلنسان ٌإمن بالمدر بمدر
درجة إٌمانه ،فهً مسؤلة حالٌة(ٖ)وجدانٌة ،ولٌست مسؤلة علمٌة نظرٌة(ٗ).
ومن المبلحظ هنا أن (كولن) ٌستخدم مخرجات العلم الحدٌث فً خدمة لضٌة المدر
لتوضٌح العمابد وإثباتها ،وهذا من صور التجدٌد فً فكر (فتح هللا) .
وكذا تظهر جلٌا األبعاد التربوٌة فً فكر (كولن) فهو ٌرٌد تربٌة المسلم وؼرس لٌمة
اإلٌمان بالمدر فً نفسه مع عمله .

=إجبارٌا ،ولٌل الجبرٌة :تخضع الطبٌعة لموى خارجٌة عنها ،أما الحتمٌة فتعتمد على ضرورة كامنة فً
الطبٌعة نفسهاٌ .نظر :د /مراد وهبة :المعجم الفلسفً ص ٕ٘ٙدار لباء الحدٌثة -الماهرةٕٓٓ2م .مجمع اللؽة
العربٌة :المعجم الفلسفً ص  ٙ2تصدٌر :د /إبراهٌم مدكور ،الهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌة ٖٔ11م.
ٌنظر :أ.د مصطفى لبٌب :التصور اإلسبلمً للطبٌعة (دور التؤسٌس) ،ص  ٔ٘1الهٌبة العامة لمصور الثمافة ،ط
األولى ٕ٘ٔٓم.
ٔ -كولن :المدر ص.ٔ2 ،ٔٙ
ٕ -سورة البروج اآلٌة.ٔٙ:
ٌٖ -مصد األحوال الصوفٌة .و"الحال ما ٌحل فً الملوب أو تحل به الملوب من صفاء األذكار" .الطوسً :اللمع
ص  ٗٙتحمٌك :عماد زكً البارودي المكتبة التوفٌمٌة.
ٌٗ -نظر :كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص .ٔ1
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المسؤلة الثانٌة :المدر فً ضوء الكتاب والسنة:
بالنظر إلى أن (كولن) ٌستمً مباشرة من معٌن الكتاب والسنة بعٌدا عن اعتناق
آراء ومذاهب سابمة ،فمد ذهب إلى محاولة التؤثٌر على وجدان المسلمٌن فً هذه المضٌة
العمابدٌة  -وهذا من صور التجدٌد فً علم الكبلم ،-فانتمل إلى إٌراد آٌات وأحادٌث المدر،
وتفسٌرها تفسٌرا روحانٌا ٌموي به عمٌدة المإمن ،وٌرسخ هذا الركن من أركان اإلٌمان؛
ألن الرجل لد طرق أبواب التفسٌر الصوفً من خبلل كتابٌه(أضواء لرآنٌة فً سماء
الوجدان)و(خواطر حول سورة الفاتحة).
أوال :المدر فً آٌات المرآن الكرٌم:
ٔ -لال تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿
﯀﯁﯂ ﭼ

(ٔ).

كل األلدار سجلت وحفظت فً السجل اإللهً لبل خلك الكون فٌمول كولن" :نعم إن كل
شًء لد سجل لبل أن ٌكون ،وال ٌجري إال وفك ما سجل ،إن الطرٌك الدمحمي ٌلزم هذا
االعتماد ،أما االنحرافات ،فهً زالت وضبلالت حسب صؽرها وكبرها"(ٕ).
ٕ -ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ

(ٖ).

فالكون وما فٌه ومن فٌه ٌسٌر وفك نظام وإرادة إلهٌة ال ٌتخلؾ عنها ٌمول كولن" :إن
الكون أسس بإرادة إلهٌة ،وٌسٌر ضمن المشٌبة اإللهٌة ،وهً عبارة عن نظم متداخلة
بعضها مع البعض اآلخر ،وال مكان للمصادفات فً أي حركة فً الكون ضمن هذه
النظم"(ٗ).
ٖ -ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ

(٘).

ما ٌصٌب اإلنسان من مصابب هً نتٌجة ألفعاله وما الترفته ٌداه ٌمول كولن" :والحمٌمة
أن معرفة اإلنسان بؤن المصابب التً تصٌبه هً نتٌجة أعماله ،وما الترفته ٌداه هً أمر
المرآن...المذنب لٌس شخصا آخر بل هو أنفسنا"(.)ٙ
ٔ -سورة الحدٌد اآلٌة.ٕٕ :
ٕ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖٖ.
ٖ -سورة سبؤ اآلٌة.ٔٗ :
ٗ -كولن :أضواء لرآنٌة ص  ٕ11ترجمة :أورخان دمحم علً .دار النٌل ط:الرابعة ٖٓٗٔهـٕٓٓ1 -م.
٘ -سورة الشورى اآلٌة. ٖٓ :
 -ٙكولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖٖ.
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ثانٌا :األحادٌث الواردة فً المدر:
ٌٔ -روى عن (عبد هللا بن عمرو بن العاص) أن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لال" :كتب هللا
ممادٌر الخبلبك لبل أن ٌخلك السموات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة وعرشه على
الماء"(ٔ).
فكل شًء ممدر ومعٌن لبل خلك الكون واإلنسان ٌمول كولن" :والحمٌمة أننا ال نعلم ما
المٌاس أو المٌزان التً توزن به هذه الخمسٌن ألؾ سنة(ٕ) ،ولربما ٌكون لٌاسا بزمان
دنٌانا خمسٌن ألؾ سنة أو خمسٌن ملٌون سنة وربما هً كناٌة عن الكثرة فبل نجزم
بشًء ،نعم فلمد لدر وعٌن كل شًء لبل أن تخلك السموات واألرض ،ولبل خلك ثمرة
الكون واإلنسان بخمسٌن ألؾ سنة"(ٖ).
أما الماء الوارد فً الحدٌث ،فٌفسره (كولن) بؤمرٌن العماء(ٗ) أو األثٌر(٘) فمال" :فربما
هو العماء ،وربما هو األثٌر أي أن عرش هللا كان على األثٌر الذي هو أصل مادة أجزاء
الذرة ،وربما الموجودات كانت على شكل وجودات أثٌرٌة( ،)ٙوال علم لنا بؤي شكل من
ٔ -والحدٌث :أخرجه مسلم ،باب المدر صحٌح مسلم بشرح النووي ج  1ص ٓ ٖ2رلم(ٖ٘ )ٕٙمكتبة
اإلٌمان -المنصورة .لال النووي" :لال العلماء :المراد تحدٌد ولت الكتابة فً اللوح المحفوظ أو ؼٌره ال أصل
التمدٌر فإن ذلن أزلً ال أول له"..
ٕ -الزمن الموجود فً الحدٌث زمان ما لبل الخلك :وهو زمان ممدر أي موجود فً علم هللا تعالى لٌس زمانا
فلكٌا معروؾ لنا بالسٌنٌن واألشهر والساعات وؼٌرها وأما طبٌعته:
أ -أنه تمدٌري فرضً أي ممدور من عند هللا تعالى مفترض فً العمل فهمه .ب -ذات امتداد حركً فمد خلك
الكون من مادة كانت مخلولة لبله ؼٌر ممدار حركة الشمس والممر .ج -أنه لابل لبلمتداد ،فهو مدة ؼٌر محددة
من لبلنا وإنما هً ممدرة فً خطاب هللا لنا .د  -ذات مفهوم كلً ج -أنه مخلوق كاعتماد سابر المسلمٌن .هـ -
أنه داخل فً نطاق الؽٌبٌات ٌ .نظر :الدكتورة /سمر عبد الفتاح حسب هللا :رسالة دكتوراه بعنوان الزمان الممدر
بٌن المثبتٌن والنافٌٌن ص ٖ٘ ٘ٙ -بكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة للبنات بالماهرة -جامعة األزهر
ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
ٖ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖٖ.
ٗ -العماء" :السحاب المرتفع أو الكثٌؾ أو الممطر أو الرلٌك أو األسود أو األبٌض أو هو الذي هرق ماءه:
الكثٌؾ ال ُمط ِب ُك ،وٌمال للَّذي َح َم َل الما َء وارتَفَ َع ،وٌمال للَّذي هَراقَ ما َءه ولما ٌَتَمَ َّ
طع  .الخلٌل بن أحمد :
السَّحابُ
ُ
كتاب العٌن باب العٌن والمٌم ج ٕ ص  ،ٕٙٙالفٌروز آبادي :الماموس المحٌط ص .ٔٔٔ1
٘ -األثٌر :عند الطبٌعٌن :سٌال ٌمؤل الفراغ ٌفترضون تخلله لؤلجسام .وعند الكٌمٌابٌٌن :سابل ؼٌر ذي لون
طٌار ٌذٌب المواد الدهنٌة وٌستخدم فً الطب .لفظ معرب من الٌونانٌة ٌدل على مادة األجرام السماوٌة وهً
مادة لطٌفة للؽاٌة ال تكون وال تفسد وٌسمى بالعنصر الخامس تمٌٌزا له عن العناصر األربعة الخاضعة للكون
والفساد وهً الماء والهواء والتراب والنار ولد استخدم هذا المصطلح فً المرن التاسع عشر عندما احتاجت
نظرٌة الكهرومؽناطٌسٌة إلى وسط تنتشر فٌه الموجات .مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص  ٙوٌنظر :د/
مراد وهبة :المعجم الفلسفً ص ٕٕ.
 -ٙنظرٌة األثٌر :افترض العلماء مادة ثابتة تمؤل الفضاء ،وتدور األرض من خبللها هً األثٌر وبرهنوا على
وجود األثٌر بالطبٌعة الموجبة للضوء لابلٌن :إن األمواج البد لها من وسط مادي تنتشر فٌه كما ٌنتشر موج
البحر فً الماء ،وأمواج الصوت فً الهواء كذلن أمواج الضوء البد لها من وسط وحٌنما أثبتت التجارب أن
الضوء ٌمكن أن ٌنتشر فً الهواء المفرغ فً نالوس لالوا بوجود مادة اسمها األثٌر تمؤل كل الفراؼات الكونٌة،
واعتبروها مرجعا ثابتا تنسب إلٌه الحركات ،وبعد تجارب (مٌكلسون) و(مورلً) تؤكد للعلماء أن نظرٌة=
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األشكال ،وال ولن ٌمكننا ذلن؛ ألننا وأبانا آدم لم نكن موجودٌن بعد بل الكون برمته لم
ٌكن موجودا"(ٔ).
ٕ -أودع (عبادة بن الصامت) أمانة اإلٌمان بالمدر ولده لاببلٌ" :ا بنً إنن لن تجد طعم
اإلٌمان حتى تعلم أن ما أصابن لم ٌكن لٌخطبن وما أخطؤن لم ٌكن لٌصٌبن سمعت
رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌمول" :إن أول ما خلك هللا تعالى الملم فمال له :اكتب فمال ٌا رب وماذا
أكتب؟ لال :اكتب ممادٌر كل شًء حتى تموم الساعة "ٌا بنً إنً سمعت رسول هللا ٌمول:
"من مات على ؼٌر هذا فلٌس منً"(ٕ).
ٖ -عن (عبد هللا بن عباس) لال :كنت خلؾ النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ٌوما ،فمالٌ :ا ؼبلم إنً أعلمن
كلمات احفظ هللا ٌحفظن ،احفظ هللا تجده تجاهن ،إذا سؤلت فاسؤل هللا ،وإذا استعنت،
فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ٌنفعون بشًء لم ٌنفعون إال بشًء لد
كتبه هللا علٌن ،رفعت األلبلم ،وجفت الصحؾ"(ٖ).
ٌرى (كولن) أن على المسلم االتصال باهلل مباشرة دون وسابط أو حجب فهو الذي بٌده
ممادٌر كل شًء فٌمول" :ال تشتت جهدن سدى بالوسابط والوسابل الموجودة بٌنن وبٌنه
تعالى ،بل ارفع جمٌع ما بٌنن وبٌنه تعالى ،وتوجه إلٌه بحوابجن ،وافعل هذا لوال وعمبل،
واعلم أن جمٌع الوسابط عاجزة مثلن ،فهو وحده سبحانه المادر على انجاز ما ترٌده ،وما
تطلبه فممالٌد السموات واألرض بٌده ،فبل ممدر لشًء ،وال معٌن له إال هو فهو الخالك
وحده"(ٗ).
وهو سبحانه الضار النافع ،وما ٌعتمده المجوس من وجود لوتٌن متؽاٌرتٌن إحداهما
للخٌر ،واألخرى للشر ،فهذا النمط من اإلٌمان ٌجعل هللا  -سبحانه وتعالى -فً صراع مع
الشٌطان ؼٌر أن اإلسبلم على النمٌض من هذه العمٌدة كلٌا ،بل أعلن الجهاد على أمثال
هذه األفكار ،نحن نإمن باهلل الواحد األحد الذي ال شرٌن له فً ذاته ،وفً أفعاله ،فبل رب
سواه ٌتصرؾ فً ملكه كٌؾ ٌشاء ،وال سلطان إال هو ،والموة كلها بٌده.
وٌتخذ (كولن) من الحدٌث أٌضا دلٌبل على التوحٌد بؤلسامه ،فٌمول" :فنحن نعتمد فً
ضوء هذا الحدٌث الشرٌؾ بتوحٌد األلوهٌة وتوحٌد الصفات الجلٌلة وتوحٌد األفعال

=األثٌر كبلم ؼٌر حمٌمً ،وال وجود لشًء اسمه األثٌر أو البدٌل أن ٌعتبروا األرض ساكنة فً الفضاء ،وكانت
تلن النظرٌة عزٌزة على العلماء لدرجة أن بعضهم شن فً حركة األرض واعتبرها ساكنة ،وجاءت محاوالت
عدة بعد عامٓ ٔ11لتسجٌل الحركة بالنسبة لؤلثٌر لكنها فشلت ،وأدى ذلن إلى انبثاق نظرٌة النسبٌة عند اٌنشتٌن
٘ٓٔ1مٌ.نظر :د /أحمد السٌد رمضان :نظرٌة النسبٌة والفلسفة ص  11 -11مكتبة اإلٌمان -المنصورة.
ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖٖ.
ٕ -أخرجه أبو داودٌ ،نظر :سنن أبً داود فً المدر ،كتاب السنة (ج ٗ ص ٕ ٖٙرلم ٕٓ ،)ٗ2دار الكتاب
العربً -بٌروت ،ولال األلبانً :صحٌح.
ٖ -أخرجه الترمذي ولال :هذا حدٌث حسن صحٌح ٌ .نظر سنن الترمذي (ج ٗ ص  ٕٗ1رلم  ٕ٘ٔٙباب
.)٘1
ٗ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖ٘.
ٕٓٓ

الحكٌمة ،وتفوٌض كل أمر إلى الواحد األحد لضٌة مهمة جدا فً إٌماننا بل ٌشكل لبه
وخبلصته"(ٔ).
ٗ -عن علً -رضً هللا عنه -كنا فً جنازة فً بمٌع الؽرلد ،فؤتانا رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فمعد
ولعدنا حوله ،ومعه مخصرة(ٕ) ،فنكس فجعل ٌنكت(ٖ)بمخصرته ،ثم لال :ما منكم من أحد
ما من نفس منفوسة إال ،ولد كتب هللا مكانها من الجنة والنار ،وإال ولد كتبت شمٌة أو
سعٌدة لال :فمال :رجل ٌ:ا رسول هللا أفبل نمكث على كتابنا وندع العمل؟ ،فمال :من كان
من أهل السعادة فسىٌصٌر إلى عمل أهل السعادة ،ومن كان من أهل الشماوة فسٌصٌر إلى
عمل أهل الشماوة ،فمال :اعملوا فكل مٌسر ،أما أهل السعادة ،فٌٌسرون لعمل أهل
السعادة ،وأما أهل الشماوة فٌٌسرون لعمل أهل الشماوة ،ثم لرأ:ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ(ٗ).
ٌمول كولن" :نعم اعملوا فكل مٌسر لما خلك له ،فطرٌك الجنة ٌمر من المسجد واتباع
الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص ، -والذي لم ٌسجد هلل سجدة ،ولم ٌجعل للبه ووجدانه مرآة عاكسة ألوامر
خالمه (تعالى) ال ٌمال له أنه فً طرٌك الجنة أي إن كان اإلنسان من أهل السعادة ،فهو
فً النتٌجة ٌموم بؤعمال تإهله للجنة ،وإن كان من أهل الشماوة من حٌث النتٌجة ،فٌموم
بؤعمال ٌستحك بها النار؛ ولهذا كان الرسول -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -مرأ صباح مساء" :اللهم أحسن عالبتنا
فً األمور كلها ،وأجرنا من خزي الدنٌا ،وعذاب اآلخرة "(٘) ،ونجد أنه  -صلى هللا علٌه
وسلمٌ -ورد آٌات من سورة اللٌل دلٌبل على لوله الكرٌم"(.)ٙ
ثم ٌستطرد فً شرح اآلٌات شرحا روحانٌا ٌخاطب به الوجدان ،موشحا كبلمه بالوعظ
والتذكٌر ،ذاكرا معٌنات الطرٌك إلى الجنة مشٌدا بفهم الصحابة للمدر ،فمد بالؽوا فً
العمل ،وشمروا عن ساق الجد ،وهجروا الكسل كما ٌمول كولن(.)2

ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖ٘.
ْٕ -
ص َرةُ) بِ َكس ِْر ْال ِم ٌِم كَالس َّْو ِط َو ُك ِّل َما ْ
صا َونَحْ ِوهَا .زٌن الدٌن أبو عبد
س َكهُ ِم ْن َع ً
سانُ بٌَِ ِد ِه َفؤ َ ْم َ
اإل ْن َ
اخت َ َ
(ال ِم ْخ َ
ص َر ْ ِ
هللا دمحم بن أبً بكر بن عبد المادر الحنفً الرازي (المتوفىٙٙٙ :هـ) مختار الصحاح ص ٔ. 1ٔ /
ٖ
ٌر ِفً ال َّ
ضٌبِ ِه ٌَ ْن ُكتُ  ،إِذَا أَث َّ َر فٌِ َها  .أحمد بن فارس بن
ش ًْ ِء َونَ َكتَ فًِ ْاأل َ ْر ِ
ض بِ َم ِ
ٌر ٌَ ِس ٍ
 نكتُ ٌ :د ُّل َعلَى ت َؤْثِ ٍزكرٌاء المزوٌنً الرازي :معجم مماٌٌس اللؽة ص ٘.ٗ2٘ /ومجمل اللؽة ص ٔ.11ٗ /
ٗ -سورة اللٌل اآلٌات( ٘ .)ٔٓ -والحدٌث أخرجه مسلمٌ .نظر :صحٌح مسلم بشرح النووي ،كتاب المدر .ج 1
ص ٕٖٙبرلم(.)ٕٙٗ2
٘ -أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل فً مسنده (ج  ٕ1ص ٔ ٔ2رلم  ،)ٔ2ٕٙ1تحمٌك :شعٌب األرنإوط  -عادل
مرشد وآخرون ،إشراؾ :د /عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مإسسة الرسالة ،ط األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م.و
ٌنظر :علً بن حسام الدٌن البرهان فوري  :كنز العمال الفصل السادس جوامع األدعٌة الباب الثامن الكتاب
الثانً من حرؾ الهمزة من لسم األلوال (ج ٕص ٔ21رلم ٕٕ .)ٖٙوالحدٌث ضعٌؾ كما لال األلبانً فً
سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة (ص ٕٗ٘/ٙرلم  ،)ٕ1ٓ2دار المعارؾ،
الرٌاض  -المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٔ ،هـ  ٔ11ٕ /م.
 -ٙكولن :المدر ص .ٖٙ
ٌ -2نظر :المدر ص .ٖ1
ٕٔٓ

٘ -عن طاووس سمعت أبا هرٌرة عن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -لال :احتج آدم وموسى ،فمال له موسى:
ٌا آدم أنت أبونا خٌبتنا ،وأخرجتنا من الجنة لال له آدمٌ :ا موسى اصطفان هللا بكبلمه،
وخط لن بٌده تلومنً على أمر لدره هللا علً لبل أن ٌخلمنً بؤربعٌن سنة ،فحج آدم
موسى فحج آدم موسى ثبلثا"(ٔ).
ولد فسر (كولن) هذه المحاججة وأسند هذا التفسٌر إلى السلؾ)ٕ(،فمال:
ٔ -حج آدم موسى؛ ألنه أبوه.
ٕ -أن آدم وموسى صاحبا شرٌعة خاصة لكل منهما ،فلربما ال ٌكون ذنبا ألحدهما ما هو
ذنب لآلخر .
ٖ -الجنة لٌست دار تكلٌؾ بخبلؾ الدنٌا ،فهً دار تكلٌؾ فآدم لٌس مكلفا فً الجنة
بٌنما موسى حاججه بماعدة تخص دار الدنٌا ،ولهذا لبلت حجة آدم(ٖ).
ٗ -أراد آدم أن ٌُفهم أن الخٌر والشر كبلهما من هللا سبحانه ،وهو الصواب ،ولهذا حج
موسى.
والحدٌث -كما ٌمول كولن ٌ -تعرض لمسؤلة دلٌمة خفٌة من مسابل المدر ،وهً سبك
الكتاب أي كتابة كل شًء لبل وجوده ،وفٌه ممارنة بٌن حجة آدم وحجة موسى وٌمول بؤن
فً المدر جهتان" :األولى :جهة تمدٌره سبحانه لكل شًء ،الثانٌة :الجهة المتعلمة بإرادة
اإلنسان ،فسٌدنا موسى أخذ بجهة المدر المتعلمة بإرادة اإلنسان فحسب بٌنما آدم نظر إلى
المسؤلة من الجهتٌن جهة تمدٌر هللا ،وجهة إرادة اإلنسان فلذا كانت جهته أشمل"(ٗ) .
من خبلل هذا الحدٌث ٌتبٌن أمرٌن:
ٌٔ -رى (كولن) عدم جواز االحتجاج بالمدر ،وهو مولؾ سنً أصٌلٌ ،مول النسفً" :ثم
اعلموا أن ال عذر ألحد فً التخلٌك واإلرادة والمضاء والمدر؛ ألن هذه المعانً لم تجعلهم
مضطرٌن إلى ما فعلوا مختارٌن ،فصار خلك الفعل وإرادته والمضاء به وتمدٌره كخلك
ٔ -أخرجه مسلم ،صحٌح مسلم بشرح النووي ،كتاب المدر ج 1ص  ٖٙ1برلم(ٕ٘.)ٕٙ
ٕ -عندما رجعت إلى كبلم ابن تٌمٌة  -كممثل للسلؾ -رأٌته ٌخالؾ هذا المول المنسوب إلى السلؾ وٌرتضً
مسلكا وتؤوٌبل آخر فٌمول" :ومن الناس من لال :إنما حج آدم موسى؛ ألنه أبوه ،أو ألنه لد تاب ،أو ألن الذنب
كان فً شرٌعة واللوم فً أخرى ،أو ألن هذا ٌكون فً الدنٌا دون األخرى ،وكل هذا باطل...ولكن وجه الحدٌث
أن موسى علٌه السبلم لم ٌلم أباه إال ألجل المصٌبة التً لحمتهم من أجل أكله من الشجرة ،فمال له :لما أخرجتنا
ونفسن من الجنة؟ لم ٌلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه ،فإن موسى ٌعلم أن التابب من الذنب ال ٌبلم ،ولد
تاب منه أٌضا ،ولو كان آدم ٌعتمد رفع المبلم عنه ألجل المدر لم ٌمل{ :ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرٌن} " وذكر فً درء تعارض العمل والنمل أن بعض أهل السنة تؤول هذا الحدٌث
ولكنها تؤوٌبلت ضعٌفة مع أن لصدهم صحٌح .تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد
هللا بن أبً الماسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشمً (المتوفى2ٕ1 :هـ) :الفرلان بٌن أولٌاء الرحمن
وأولٌاء الشٌطان ص ٔ ،ٖٔٗ /حممه وخرج أحادٌثه :عبد المادر األرناإوط ،الناشر :مكتبة دار البٌان ،دمشك،
عام النشر ٔٗٓ٘ :هـ  ٔ11٘ -م .درء تعارض العمل والنمل ص  ،ٗٔ1/1تحمٌك :الدكتور /دمحم رشاد سالم،
الناشر :جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة :الثانٌة ٔٗٔٔ ،هـ  ٔ11ٔ -م.
ٖ -ونفس هذا التؤوٌل ذكره النووي فً شرحه للحدٌثٌ .نظر :صحٌح مسلم بشرح النووي ج 1ص ٔ.ٖ2
ٗ -المدر ص.ٗ1 ،ٗ2
ٕٕٓ

األولات واألمكنة التً تمع منها األفعال وال تمع بدونها ،ولم ٌصر تخلٌك شًء من ذلن
(ٔ).
عذرا؛ ألنه ال ٌوجب اضطرارهم"
و جاء فً الجوهرة" :واعلم وإن وجب اإلٌمان بالمدر لكن ال ٌجوز االحتجاج به لبل
الولوع توصبل إلٌه ...أو بعد الولوع تخلصا من الحد ونحوه بؤن ولع شخص فً الزنا
مثبل ،ولال :لدر هللا علً ذلن وؼرضه به التخلص من الحد ،وأما االحتجاج به بعد
الولوع لدفع اللوم فمط ،فبل بؤس به"(ٕ) وهو رأي (ابن تٌمٌة) أٌضا إذ ٌرى االحتجاج
بالمدر لوال فاسدا باالضطرار سمعا وعمبل إذ ممتضاه أن ال ٌبلم أحد على شًء وال
ٌعالب علٌه(ٖ).
ٌٕ -رى (كولن) أن الخٌر والشر كبلهما من هللا وهو مولؾ سنً كذلن وسٌؤتً بٌان
ذلن.
المسؤلة الثالثة :ثمرات اإلٌمان بالمدر:
ٌرى (فتح هللا كولن) أن لئلٌمان بالمدر ثمارا عدٌدة منها:
ٔ -المإمن بالمدر ٌفوض فً النهاٌة كل شًء إلى هللا (تعالى).
ٕ -عدم الولوع فً الجبرٌة .
ٖ -اإلرادة الجزبٌة لئلنسان تذكره بالمسبولٌة عن الفعل ،وكون جمٌع الحسنات من فعل
هللا ٌنمذه هذا اإلٌمان من الؽرور ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﭼ(ٗ).
فكل ما هو حسن جمٌل إنما هو إحسان من هللا إلٌن ،واإلحسان ٌستوجب الشكر والتواضع
ال الؽرور ،أما السٌبات والذنوب ،فإرادتن الجزبٌة شرط عادي فً خلمها؛ لذا تمع
مسبولٌتها على النفس(٘).
و(كولن) هنا ٌنفً التبلزم بٌن السبب والمسبب كما هو شؤن األشاعرة كما سنبٌن .
ٗ -اإلنسان المإمن بالمدر ٌنظر إلى الماضً والببلٌا التً تصٌبه ،فٌمول إنها من تمدٌر
هللا ،فٌنجو من الٌؤس ،وٌنظر إلى المستمبل والمعاصً ،وٌمول سؤحصل ما لدر لً على

ٔ -أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة ج ٕ ص .2ٔ1
ٕ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد .
ٖ -ابن تٌمٌة :التضاء الصراط المستمٌم لمخالفة أصحاب الجحٌم ص ٕ ،ٖ1ٓ /تحمٌك :ناصر عبد الكرٌم العمل،
دار عالم الكتب -بٌروت – لبنان ،ط  :السابعة ٔٗٔ1هـٔ111 -م.
ٗ -سورة النساء اآلٌة.21:
ٌ٘ -نظر :كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٕٔ.
ٖٕٓ

كل حال ،فبل ٌرمً نفسه فً أحضان الكسل ،وال ٌجعل المدر وسٌلة تسلٌة تجاه ما نواه
من السٌبة؛ ألن هللا ٌمول :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ(ٔ).
إن هللا خالك كل شًء من حسنات وسٌبات ،ولكن المسبولٌة تمع على من أراد السٌبة فهذا
النمط من اإلٌمان هو أساس إٌمان المبتدئ ،وال ٌجوز الخوض فٌما وراء ذلن من مسابل
المدر حتى ال تزل لدمه .
و استدل (كولن) على رأٌه بمولؾ اإلمام (أبً حنٌفة) ،فمد كان أبو حنٌفة ٌمنع طبلبه من
منالشة هذه المسابل ،وعندما كان ٌسؤل ،وأنت لماذا تتكلم فٌه؟ لال :أتكلم خابفا وكؤن على
(ٕ).
رأسً الطٌر"
ولعل مولؾ اإلمام (دمحم عبده) ٌسٌر فً نفس االتجاه أي فً عدم الخوض فً مسابل
ا لمدر ،فٌمول اإلمام" :أما البحث فٌما وراء ذلن من التولٌؾ بٌن ما لام علٌه الدلٌل من
إحاطة علم هللا وإرادته وبٌن ما تشهد به البداهة من عمل المختار فٌما ولع علٌه االختٌار،
فهو من طلب سر المدر الذي نهٌنا عن الخوض فٌه ،واشتؽال بما ال تكاد تصل العمول
إلٌه"(ٖ).
ولد كرر هذا المول أكثر من مرة فً رسالته تلن؛ ولذا هاجم طرفً المضٌة المابلٌن
بالجبر ،والمابلٌن بسلطة العبد على أفعاله"(ٗ).
ولد سار على هذا النهج أٌضا (كولن) ،فمد شن هجوما ،وانتمادا شدٌدٌن لعمبلنٌة
المعتزلة ،وحتمٌة الجبرٌة(٘) ،واعتبر كلٌهما فكرا ؼٌر صابب ،فالمعتزلة ٌصفهم بمجوس
بمجوس هذه األمة وفما لحدٌث النبً -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه األمة الذٌن

ٔ -سورة النجم اآلٌة.ٖ1:
ٕ -ذكر اإلمام (دمحم أبو زهرة) أن (أبا حنٌفة) كان ٌنهى أصحابه وبنٌه عن الجدال ،ولد رأى فً كبره ابنه
حمادا ٌناظر فً الكبلم فنهاه ،فمال االبن ألبٌه  :كنت تناظر فٌه وتنهانا عنه ،فمال :كنا نناظر وكؤن على رإوسنا
الطٌر مخافة أن ٌزل صاحبنا ،وأنتم تناظرون وترٌدون زلة صاحبكم .ومن أراد أن ٌزل صاحبه فمد أراد أن
ٌكفر صاحبه ،فمد كفر لبل أن ٌكفر صاحبه .اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص ٕٖ٘.
ٖ -اإلمام دمحم عبده :رسالة التوحٌد ص ٔ ،ٙتحمٌك :د /دمحم عمارة ،دار الشروق ،ط :األولى ٗٔٗٔهـ-
ٗٔ11م.
ٗ -اإلمام دمحم عبده :رسالة التوحٌد ص ٔ. ٙ
٘ -الجبرٌة :الجبر هو نفً الفعل حمٌمة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرٌة أصناؾ فالجبرٌة
الخالصة :هً التً ال تثبت للعبد فعبل وال لدرة على الفعل أصبل ،والجبرٌة المتوسطة :هً التً تثبت للعبد لدرة
ؼٌر مإثرة أصبل فؤما من أثبت للمدرة الحادثة أثرا ما فً الفعل وسمى ذلن كسبا فلٌس بجبري والمعتزلة ٌسمون
من لم ٌثبت للمدرة الحادثة أثرا فً اإلبداع واإلحداث جبرٌا وٌلزمهم أن ٌسموا من لال من أصحابهم بؤن
المتولدات أفعال ال فاعل لها جبرٌا .والمصنفون فً المماالت عدوا النجارٌة والضرارٌة من الجبرٌة وكذلن
جماعة الكبلبٌة واألشاعرة سموهم تارة حشوٌة وتارة جبرٌة وتعتبر فرلة الجهمٌة أتباع جهم من صفوان من
الجبرٌة الخالصة لمولهم بالجبر ونفً المدرة واإلرادة عن اإلنسان كسابر الجمادات .أبو مظفر االسفراٌٌنً:
التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة عن الفرق الهالكٌن ص ٔٓ2 ،الشهرستانً :الملل والنحل ص .12
اإلمام دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة ص ٓٔٔ .
ٕٗٓ

ٌمولون ال لدر"( )1ذلن؛ ألنهم ال ٌسندون الخٌر والشر إلى هللا أي أن العبد خالك ألفعاله
بموة خلمها هللا فٌهٌ ،مول كولن" :وكان ٌطلك تعبٌر المدرٌة فً أول األمر على المابلٌن
بالجبر ،ثم أطلك على منكري المدر ،وهو موافك للحدٌث ،وهكذا وجد االسم صاحبه
الحمٌمً ،وفً الولت الحاضر ٌطلك على مذهب المعتزلة ...وبجنب هذا هنان إنكار
إلرادة اإلنسان الذي هو مذهب الجبرٌة ،وهذا الفكر ؼٌر صابب"(ٕ).
وخبلصة األمر أن (كولن) انتمد الطرفٌن؛ لتطرفهما فً الفكر ،فالجبرٌة ؼالت
بنفً المدرة واإلرادة عن العبد وساوت بٌنه وبٌن سابر الحٌوانات والجمادات ،وهذا فوق
أنه مخالؾ للسمع ،فهو مخالؾ للمشاهدة والوالع الذي ٌرٌنا أفعال إرادٌة تنم عن اختٌار
وحرٌة ،والطرؾ الثانً(المعتزلة)تطرفت فنسبت الفعل للعبد وؼضت الطرؾ عن اآلٌات
التً تنسب الخلك هلل تعالى ،وعن المشاهدة التً ترٌنا أنه لد ٌمع ماال ٌرٌده اإلنسان بل
ٌمع خبلؾ ممصوده أحاٌٌن كثٌرة.
وبناء على ما سبك فإن الوسط العدل فً المسؤلة هو رأي أهل السنة بؤن هللا هو الخالك
وأن اإلنسان له دخل فً أفعاله أو ما ٌسمى (كسبا) على اختبلؾ فً تفسٌر ذلن الكسب
كما سٌؤتً الحما  -إن شاء هللا .-
المسؤلة الرابعة :عاللة المضاء بالمدر:
عبللة المضاء بالمدر ٌجملها (كولن) فً أربعة عناصر:
أوال -المضاء والمدر من حٌث العلم اإللهً.
ثانٌا -المضاء والمدر من حٌث الكتابة اإللهٌة لكل شًء.
ثالثا -المضاء والمدر من حٌث المشٌبة اإللهٌة.
رابعا -المضاء والمدر من حٌث الخلك.
وبٌانها كالتالً:
أوال :المضاء والمدر من حٌث العلم اإللهً:
ٌرى (فتح هللا كولن) أن هللا سبحانه علٌم بكل شًء ٌمدر كل شًء ،وٌعٌنه وفك
علمه ،وهللا العلٌم ال ٌحكم بحمنا شٌبا ،وال ٌمضً لضاء إال وفٌه حكم وفوابد ومصالح لنا
وإن كنا ؼافلٌن عنها ،وإن كان ظاهر المدر شاق على النفوس فلو نظرنا إلى النتٌجة
سنجد الحكم والمصالح ال محالة.
ٔ -أخرجه اإلمام أحمد فً مسنده والبٌهمً فً سننه ٌنظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،باب حدٌث حذٌفة بن
الٌمان عن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -كتاب أحادٌث رجال من أصحاب النبً -ملسو هيلع هللا ىلص( -ج  ٕ1ص ٖٗٗ رلم  .) ٕٖٗ٘ٙوٌنظر:
أبو بكر البٌهمً :السنن الكبرى ،باب ما ترد به شهادة أهل األهواء ،كتاب جماع أبواب من تجوز شهادته (ج
ٓٔ ص ٕٖٗ رلم  ،)ٕٓ12تحمٌك :دمحم عبد المادر عطا دار الكتب العلمٌة – بٌروت – لبنان ط الثالثة
ٕٕٓٓم .واسناده ضعٌؾ كما أورده األلبانً فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السًء فً األمة
ص ٕٔ ٗ1ٔ/رلم ٗٔ.٘ٙ
ٌٕ -نظر :كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص٘ٔ.ٖٓ -
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واستدل (كولن) على ذلن بؤدلة متعددة منها:
ٔ -لال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (ٔ) .
ٕ -صلح الحدٌبٌة إذ فٌه من الموالؾ واألحوال ما ال ترؼب فٌه النفس كالرجوع دون
الطواؾ بالبٌت ،وهو األمر الذي انتظروه طوٌبل ،ومشهد (أبً جندل) ،وهو مكبل
بالسبلسل بٌن ٌدي الكفار ،وشروط الصلح المجحفة بمعنى أن ظاهر الحدٌبٌة كان ٌجري
خبلؾ رؼبات المإمنٌن ،ولكن فً النهاٌة كان فتحا مبٌنا كتعبٌر المرآن(ٕ).
ٖ -وكذلن آالم سٌدنا (ٌوسؾ) -علٌه السبلم -من الرمً فً الجب ،والبٌع كالعبٌد،
والسجن ،والبعد عن األب ،انتهت إلى مصالح ومنافع جمة ،فؤصبح عزٌز مصر ،وأدى
دوره ورسالته.
ٖ -وكذلن كانت آالم سٌدنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -من تضٌٌك وتعذٌب انتهت بالمعراج ،وكذا موسى
وعٌسى -علٌهم السبلم -ومعاناتهما مع بنً اسرابٌل انتهت بالنصر(ٖ).
وخبلصة األمر أن ما ٌراه اإلنسان شرا لد ٌكون عمباه الخٌر ،ولكن ألننا لم نطلع على
علم هللا تعالى نصدر أحكاما خاطبة فنظن أن ألدار هللا سٌبة مع أن الضر لد ٌحمل النفع
والخٌر فً النهاٌة.
وفً كبلمه إشارة إلى أن أفعال هللا تعالى تترتب علٌها الحكمة والمصالح ال محالة وإن
جهلنا ذلن.
وأعتمد هنا أنه موافك ومتؤثر برأي الماترٌدٌة فً ترتب الحكمة على أفعاله تعالى على
سبٌل اللزوم ،بمعنى عدم جواز االنفكان تفضبل ال وجوبا ،خبلؾ لؤلشاعرة الذٌن ٌمولون
بجواز أن ٌتبعه حكمة أوال ٌتبعه(ٗ).
ثانٌا :المضاء والمدر من حٌث الكتابة:
ٌرى (كولن) أن هنان نوعان من الكتابة:
ٔ -ما ٌكتب فً اللوح المحفوظ .
ٕ -وما ٌكتبه المبلبكة من أعمال البشر.

ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٔٙ:
ٌٕ -نظر :الوالدي دمحم بن عمر بن والد السهمً األسلمً (المتوفىٕٓ2 :هـ) :المؽازي ،باب ؼزوة الحدٌبٌة ،ج
ٕ ص ٓٔ ٖٙٓ -ٙتحمٌك :مارسدن جونس ،الناشر :دار األعلمً -بٌروت ،الطبعة :الثالثة ٔ111/ٔٗٓ1 -م.
ٌٖ -نظر  :كولن :المدر ص.ٙٔ -٘1
ٗ -شٌخ زاده :نظم الفرابد وجمع الفوابد فً بٌان المسابل التً ولع فٌها االختبلؾ بٌن الماترٌدٌة واألشعرٌة ص
ٖٖ٘.
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ٌمول كولن" :هنان كتابة علمٌة لٌست لها وجود خارجً ،والتً نطلك علٌها اسم (اللوح
المحفوظ) ،وكتاب آخر ٌكتبه المبلبكة الكرام والذي له وجود خارجً ٌسجل فٌه كل ما
ٌعمله اإلنسان"(ٔ).
والكتابان متطابمان أي أن اإلنسان ال ٌعمل إال ما لدر له مسبما(ٕ).
ثالثا :المضاء والمدر من حٌث المشٌئة اإللهٌة:
بعد الحدٌث عن عبللة المضاء بالمدر ،وبالعلم اإللهً ،وبالكتابة بمً أن نعرؾ
عبللتهما بالمشٌبة اإللهٌة .
فبداٌة ٌرى (كولن) أن هنان نوعٌن من اإلرادة  :إرادة كلٌة وإرادة جزبٌة.
فٌطلك على المباشرة الضبٌلة العابدة لئلنسان صفة الكسب ،أو اإلرادة الجزبٌة ،أو
المشٌبة اإلنسانٌة ،وٌطلك على ما ٌعود إلى هللا تعالى صفة الخلك ،أو اإلرادة الكلٌة ،أو
اإلرادة التكوٌنٌة(ٖ).
وٌستعرض العبللة بٌن المدر والمشٌبة اإللهٌة من خبلل :المرآن الكرٌم ،والسنة النبوٌة،
وبٌان معنى األمر الكونً واألمر الشرعً ،وتفصٌل ذلن على النحو التالً:
ٔ -المشٌبة اإللهٌة فً اآلٌات الكرٌمة:
وٌرى (كولن) أن كلمة شاءٌ ،شاء ،مشٌبة ،تعنً اإلرادة ،وهً من الكلمات الواردة فً
المرآن بكثرة ،وعبللة المشٌبة اإللهٌة بالمدر تضفً على المدر بعدا آخر ،أو هً (البعد
الثالث للمدر) كما ٌرى (كولن) ،فإن المشٌبة اإللهٌة هً األصل فً ولوع الحوادث،
وظهور األشٌاء واستدل على ذلن:
أ -ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﭼ (ٗ).
فٌرى (كولن) أنه عندما ٌعزم اإلنسان على شًء لٌفعله علٌه أن ٌتخذ المشٌبة اإللهٌة
أساسا له ،وٌربطه بإرادته سبحانه ،فبل ٌمكن أن تموم بشًء ما لم ٌشؤ هو سبحانه ،وذلن
ٌذكرنا بحدٌث سلٌمان" :ألطوفن اللٌلة بمابة امرأة تلد كل امرأة ؼبلما ٌماتل فً سبٌل هللا،
فمال له الملن :لل إن شاء هللا فلم ٌمل ،ونسً فؤطاؾ بهن ،ولم تلد منهن إال امرأة نصؾ
إنسان لال النبً -ملسو هيلع هللا ىلص" :-لو لال إن شاء هللا لم ٌحنث ،وكان أرجى لحاجته"(٘).

ٔ -المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٕ.ٙ
ٕ -المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٕ.ٙ
ٌٖ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٖٙص .ٖ2
ٗ -سورة الكهؾ .اآلٌةٕٗ .
٘ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب لول الرجل :ألطوفن على نسابً ،كتاب النكاح (ج 2ص  ٖ1رلم
ٕٕٗ٘).
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فعلى اإلنسان أن ٌدرن أنه لٌس بممدور أحد فعل شًء  -ولو حمل لشة صؽٌرة -ما لم
ٌشؤه سبحانه .فكل الجهود تذهب هباء إن لم تتعلك اإلرادة اإللهٌة بهذا الشًء ،ولكن كثٌرا
ما ٌلطؾ بنا سبحانه فٌمبل األسباب – هكذا تجري العادة اإللهٌة -وإرادة اإلنسان بمثابة
دعاء وهكذا المشٌبة اإللهٌة تتعلك بكل شًء وبكل أجزاء الحوادث ،وكل صفحات الحٌاة.
ب -ولال تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ (ٔ) ،فلوال مشٌبة هللا إذن
لما لدرتم على المٌام بعمل شًء مهما كان ،فلو شاء هللا ما تماتلتم ولكن ألنكم تتماتلون فإن
أعمالكم اإلٌجابٌة والسلبٌة مرتبطة بمشٌبة هللا كلٌا فما شاء هللا كان وال ٌسؤل عما ٌفعل،
فالماعدة الممررة فً ذلن حدٌث النبً -ملسو هيلع هللا ىلص" -ما شاء هللا كان ،ومالم ٌشؤ لم ٌكن "(ٕ).
ٌمول (كولن) معلما على الحدٌث" :فما شاء هللا كان ،وٌحظى بالوجود ،وما لم
ٌشؤ(أي ما شاء أال ٌكون) ال ٌكون" ،وهنا أمر ملفت للنظر ،وهو تعلك مشٌبته سبحانه
بالعدم ،ولهذا ما شاء هللا كان وما ٌشؤ أال ٌكون ال ٌكون ،نعم إن المشٌبة اإللهٌة تتعلك
بالوجود والعدم ،وإال لٌس األمر كما ٌمول البعض :إن المشٌبة إذا تعلمت بشًء ٌكون
وإن لم تتعلك ال ٌكون فهذا األمر خطؤ فً الفهم فلٌس هنان عدم تعلك المشٌبة اإللهٌة
بشًء إطبللا؛ ألن العدم كالوجود فً لبضة مشٌبته سبحانه"(ٖ).
إذن ٌرى (كولن) أن مشٌبة هللا تتعلك بالوجود والعدم وٌفسر الحدٌث فٌمول( :ما شاء هللا
كان وما شاء أال ٌكون ال ٌكون) .
وبعد ذكر عدد من اآلٌات الكرٌمة ٌإكد نفس المعنى فٌمول" :إن المشٌبة اإللهٌة لد
أحاطت بالحٌاة كلها دلها وجلها ،فمشٌبته سبحانه لد أحاطت بكل شًء ،بل حتى العدم
عبارة عن تجلً المشٌبة فً تلن الجهة"(ٗ).
ٕ -المشٌبة اإللهٌة فً األحادٌث الشرٌفة:
استعرض (كولن) عددا من األحادٌث فً بٌان أن مشٌبة هللا هً كل شًء ،بل هً
األساس ،وال دخل ألحد فٌها ؼٌر هللا سبحانه من هذه األحادٌث:
أ" -عن ابن عباس أن رجبل لال للنبً-ملسو هيلع هللا ىلص -ما شاء هللا وشبت فمال له النبً -ملسو هيلع هللا ىلص-أجعلتنً
وهللا عدال؟ بل ما شاء هللا وحده"(٘).
ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٖ٘:
ٕ -والحدٌث أخرجه أبو داود والنسابً ٌ.نظر :أبو داود سلٌمان بن الشعث السجستانً :سنن ابً داود ،باب( ما
ٌمول إذا أصبح أبواب النوم ج  2ص  ٗٓ1رلم ٘ ،)٘ٓ2ولال األلبانً :ضعٌؾ ،وٌنظر :أبو عبد الرحمن
أحمد بن شعٌب النسابً :السنن الكبرى( ص  ٔٗٓ/1رلم  )12٘ٙكتاب عمل الٌوم واللٌلة ،تحمٌك :حسن عبد
المنعم شلبً ،إشراؾ :شعٌب األرنإوط ،تمدٌم :عبد هللا بن عبد المحسن التركً مإسسة الرسالة – بٌروت ،ط:
األولى ٕٔٓٓم.
ٖ -كولن :المدر ص .ٙ1
ٗ -كولن :المدر ص ٘.2
٘ -أخرجه أحمد فً مسنده باب مسند عبد هللا بن عباس ص ٖ ٖٖ1 /رلم  ٔ1ٖ1ولال شعٌب األرناإوط:
صحٌح لؽٌره ،وفٌه األجلح ٌحًٌ بن عبد هللا الكندي مختلؾ فٌه .ولال األلبانً :األجلح صدوق شٌعً وبمٌة=
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ب -عن أنس لال " :كان النبً -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -كثر أن ٌمول ٌا مملب الملوب ثبت للبً على دٌنن
فملتٌ :ا رسول هللا آمنا بن وبما جبت به فهل تخاؾ علٌنا؟ لال :نعم إن الملوب بٌن
إصبعٌن من أصابع هللا ٌملبها كٌؾ ٌشاء"(ٔ).
ٖ -األمر الجبري واألمر الشرعً:
ٌمول هللا سبحانه :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ(ٕ) ،فٌرى (كولن) أن أمر هللا
على لسمٌن:
األول :األمر الكونً (الجبري أو التمدٌري).
الثانً :األمر الدٌنً أو الشرعً.
واألمر الجبري هو الحاكم فً الكون فما ٌخلمه هللا سبحانه فهو باألمر الجبري ،فبل دخل
ألحد لط فً هذا األمر ،فالكل مضطرون إلى الطاعة والخضوع واالنمٌاد لهذا األمر ،أما
األمر الدٌنً أو الشرعً فهو أٌضا موجه إلٌنا ،ولكن إنفاذ هذه األوامر أو عدم إنفاذها
منوط باإلرادة اإلنسانٌة التً أعطٌت لها صبلحٌة نسبٌة مع أنها لٌست لها وجود ذاتً.
وعندما نفهم هذٌن األمرٌن نفهم معانً ومحتوى األوامر الواردة فً المرآن الكرٌم والتً
ٌبدو فٌها اختبلؾ ظاهري.
فحٌنما تتعلك اإلرادة اإللهٌة باآلٌات التكوٌنٌة(الموانٌن الكونٌة) تظهر األشٌاء والحوادث
إلى الوجود ،أما فً األمر الشرعً ،فمد أمر هللا سبحانه بما ٌرٌد عمله ،وبما ٌرضى عنه
ففً كبل األمرٌن هنان مشٌبته ورضاه(ٖ).ولكن هنان أمور ال ٌرضى عنها رؼم أن فً
أساسها مشٌبة ،كالكفر ،واآلثام ،والسٌبات بؤنواعها ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ (ٗ) ،فاهلل
ٌخلك الفساد ،وتتعلك إرادته به ولكن ال ٌرضى عنه وبذلن ٌمكننا أن نفهم بعض اآلٌات
بصورة أوضح من خبلل هذا التمرٌر كموله ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (٘) أي إذا أردنا أن ندمر بلدة أو حضارة نسلط علٌها
سفاءهم وأسافلهم ،فاألمر هنا أمر تكوٌنً ولٌس شرعٌا؛ ألن هللا ال ٌؤمر لطعا المترفٌن
=رجاله ثمات رجال الشٌخٌن فاإلسناد حسنٌ .نظر :سلسلة األحادٌث الصحٌحة وشًء من فمهها ص ٕٔٙٙ /
رلم .ٖٔ1
ٔ -أخرجه الترمذي فً سننه باب ما جاء أن الملوب بٌن إصبعً الرحمن ،كتاب أبواب المدر ص ٗ ٔٙ /رلم
ٕٓٗٔ ولال :حدٌث حسن.
ٕ -سورة األعراؾ اآلٌة.٘ٗ :
ٌٖ -نظر :كولن :المدر صٔ.1
ٗ -سورة الزمر اآلٌة .2 :
٘ -سورة اإلسراء آٌة.ٔٙ :
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بؤمر شرعً لٌمترفوا الموبمات ،والدلٌل على ذلن ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ(ٔ) ،أما
التوفٌك بٌن اآلٌتٌن فهو أن األمر فً األولى أمر تكوٌنً ،وفً الثانٌة أمر شرعً(ٕ).
وٌرى (كولن) أن منشؤ الضبلل فً التسوٌة بٌن المشٌبة واإلرادة ،وبٌن المحبة والرضا،
فالجبرٌة ترى أن الكون بمضابه ولدره فٌكون محبوبا مرضٌا له ،والمدرٌة ترى أن
المعاصً لٌست محبوبة هلل وال مرضٌة له ،فلٌست بمدره فهً خارجة عن مشٌبته
وخلمه(ٖ).
وٌشٌر (كولن) إلى أن سبب ضبلل الجبرٌة والمعتزلة هو الخلط بٌن األمر الجبري
والشرعً" ،فالمشٌبة اإللهٌة هً األساس فً كبل األمرٌن التكوٌنً والشرعً ،ولكن فً
األمر الشرعً أعطٌت إلرادة العبد مرتبة ،وهً عدها كشرط عادي فإن لم تتعلك به
المشٌبة فبل ٌوجد شًء لطعا ولكن األشٌاء التً لها وجود خارجً لٌست على هذا النمط
حٌث تتعلك المشٌبة اإللهٌة حتى باألمور السٌبة والمبٌحة إال أنه سبحانه ال ٌرضى بها
(ٗ).
ولهذا ٌعالب العبد على ما ارتكب من سٌبات"
وبعد هذه الجولة حول المدر والمشٌبة اإللهٌة ٌخلص كولن إلى " :أن هللا سبحانه ٌعلم
بعلمه المحٌط بكل شًء ،كل ما سنفعله فً اآلتً ،وٌعٌن ما ٌعلمه ،وٌمدره ،وٌسجله فً
اللوح المحفوظ على شكل خطة ،ثم ٌسجل المبلبكة الكرام أعمالنا فً كتب ،وٌكون
الكتابان مطابمٌن تماما ،وال شن أن مشٌبة هللا هً النافذة فً كل ذلن فنحن أهل السنة
(٘).
والجماعة نعتمد بؤن ما شاء هللا كان ومالم ٌشؤ لم ٌكن"
وتعلٌما حول هذه المسؤلة (عبللة المشٌبة اإللهٌة بالمدر) ٌمكن المول:
أٌ -رى (كولن) أن هنان نوعٌن من اإلرادة :كلٌة وجزبٌة ،فالكلٌة هً مشٌبة هللا تعالى
والجزبٌة هً إرادة اإلنسان أو الكسب البشري .
ب -المشٌبة اإللهٌة هً البعد الثالث للمدر وهً األصل فً ولوع الحوادث وظهور
األشٌاء وتتعلك بكل شًء الوجود والعدم.
ج -هنان نوعان من األمر اإللهً :
أمر كونً جبري تمدٌري ال دخل ألحد فٌه والكل منماد وخاضع له.
أمر دٌنً شرعً موجه إلٌنا ولكنه منوط بإرادة اإلنسان فً انفاذه أو عدم انفاذه رؼم
كونها نسبٌة إال أن هللا جعلها شرطا فً ولوع الفعل.
ٔ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٕ1 :
ٌٕ -نظر :المدر ص ٔ.1ٖ -1
ٖ -كولن :المدر ص.ٔ12
ٌٗ -نظر :كولن :المدر ص ٖ.1
٘ -كولن :المدر ص 12
ٕٓٔ

إذا تعلمت اإلرادة اإللهٌة باآلٌات التكوٌنٌة تظهر األشٌاء إلى الوجود ،أما األمر الشرعً
فمد أمر بما ٌرٌد عمله وبما ٌرضى عنه ،وهنان أمور ال ٌرضى عنها رؼم أنها مشٌبته
كالكفر والفساد .
وعلى هذا تتعلك مشٌبته تعالى بالخٌر والشر والمبابح فهً تعم كل شًء ولكن إرادته
تعالى تؽاٌر الرضا والمحبة واألمر فمع كون الشر والمبابح متعلك بمشٌبته الكونٌة إال أنه
لم ٌؤمر به شرعا ولم ٌرضه ولم ٌحبه .وهنا ثبلثة أمور سؤلمً علٌها الضوء بالممارنة مع
آراء العلماء.
األمر األول :عموم المشٌئة التكوٌنٌة :
المشٌبة أو اإلرادة الكلٌة تتعلك بكل شًء وتتمدم كل شًء ولذا هنان فرق بٌنها
وبٌن اإلرادة المخصصة للممكنات ٌ ،مول األمٌر عبد المادر" :والحك أن إرادته تعالى هً
تعلك الذات بتخصٌص أحد الجابزٌن للممكن على التعٌٌن ،كما أن مشٌبته تعلك الذات
بالممكن من حٌث تمدم العلم لبل كون الممكن"(ٔ).
ومن هنا ٌمكننا أن نفهم لما كانت األولى(المشٌبة) متعلمة بكل شًء -الوجود والعدم كما
ٌمول كولن ، -والثانٌة بتخصٌص أحد طرفً الممكن بالوجود أو بالعدم ،وهو ما شاع عند
المتكلمٌن فً الحدٌث عن تعلمات اإلرادة ،وكونها تتعلك بالممكن دون المستحٌل(ٕ).
األمر الثانً :تعلك اإلرادة بالخٌر والشر:
أٌ -رى المعتزلة أن إرادة هللا تتعلك بالخٌر ال بالشر والمبابح(ٖ) ،فاهلل ال ٌفعل المبٌح" :ألن
فاعل ذلن مذموم ،نالص ،سخٌؾ فً العمول ،ظالم فإن كان تعالى هو الفاعل لكل ظلم
لوجب ذمه ،وأن ٌوصؾ بؤنه ظالم ،وهذا كفر من لابله...وأٌضا فلو كانت هذه األفاعٌل
هللا خلمها لبطل األمر والنهً ،وبعثة األنبٌاء ،واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر،
ولبحت المساءلة والمحاسبة والمعالبة؛ ألنه تعالى ال ٌجوز أن ٌؤمر بما ال ٌفعله ،وٌنهى
عما خلمه"(ٗ) .
ب -اتفك أهل السنة جمٌعا على أن هللا ٌرٌد الخٌر والشر ،فإرادته تشمل كل ما فً الكون،
وهذا هو رأي (األشعري) فً اللمع إذ ٌمول" :فمد دلت الداللة على أن هللا خالك كل شًء
حادث ،وال ٌجوز أن ٌخلك ما ال ٌرٌده"(٘) ،ومعنى لضاء هللا بالمعاصً وتمدٌرها عنده
أي خلمها ،وكتبها ،وأخبر عنها ال بمعنى أنه أمر بها ،ومعنى أن الشر من هللا أي :خلمه
شرا لؽٌره ال له كما ٌمول األشعري(.)ٙ
ٔ -األمٌر عبد المادر الجزابري :الموالؾ المجلد الثانً ص ٕٔٔٔ.
ٌٕ -نظر :ابن فورن مماالت الشٌخ أبً الحسن األشعري ص  ،21وحاشٌة الباجوري ص ٗٗٔ ،وشرح
المماصد ص المجلد الثالث ص ٕٕٓ المسامرة ص  ٔٔ1والبٌاضً فً إشارات المرام ص ٗ٘ٔ.
ٌٖ -نظر :الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن (رسابل العدل والتوحٌد) ج ٔ صٕٗ٘.
ٗ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن (رسابل العدل والتوحٌد) ج ٔ ص ٖٕ .
٘ -األشعري :اللمع ص.ٗ1.
ٌ -ٙنظر :األشعري :اللمع.ص ٗ.1
ٕٔٔ

ٌمول الجوٌنً" :فمذهبنا أن كل حادث مراد هلل تعالى حدوثه ،وال ٌختص تعلك مشٌبة
الباري بصنؾ من الحوادث دون صنؾ ،بل هو تعالى مرٌد لولوع جمٌع الحوادث خٌرها
وشرها نفعها وضرها"(ٔ).
وهو ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة ومنه لولهم" :فهو تعالى مرٌد لما نسمٌه شرا من كفر وؼٌره
كما هو مرٌد للخٌر ،ولو لم ٌرده لم ٌمع"(ٕ).
ٌٕ -رى الفبلسفة أن الشر ٌدخل فً المضاء اإللهً ،وهو ضرورة لوجود الخٌر فوجود
الخٌر ٌمتضً وجود بعض الشرور ،ومع ذلن فهً للٌلة ممارنة بما التضته العناٌة من
خٌر ،فٌمول ابن سٌنا "فما كان ٌحسن أن تترن المنافع الكثرٌة والدابمة ألؼراض شرٌة
أللٌة فؤرٌدت الخٌرات الكابنة عن هذه األشٌاء إرادة أولٌة على الوجه الذي ٌصلح أن
ٌمال :إن هللا تعالى ٌرٌد األشٌاء ،وٌرٌد الشر أٌضا على الوجه الذي بالعرض إذ علم أنه
ٌكون ضرورة فلم ٌعبؤ به ،فالخٌر ممتضى بالذات ،والشر ممتضى بالعرض وكل
بمدر"(ٖ).
إذن ٌتفك الفبلسفة مع المتكلمٌن فً أن إرادته تعالى تتعلك بالخٌر والشر ولكن عند
الفبلسفة لٌسوا سواء ،فالخٌر ٌرٌده باألصل ،وإنما خلك الشر ضرورة من أجل الخٌر،
فوجوده عرضٌا تابعا للجوهر ،وهو الخٌر وهو األعم من الشر فً الوجود كما ٌمولون.
وٌتفك (فتح هللا كولن) مع أهل السنة كما أوضحت؛ إذ ٌرى أن هللا خالك الخٌر والشر
ٌرضى بالخٌر ،وال ٌرضى بالشر ،وأن اإلنسان هو المرٌد للشر ،وحٌنما ٌرٌد الشر ،فهو
سبحانه ٌخلمه له(ٗ) فهو مرٌد لهما إرادة كونٌة ولكنه شرعا ٌرضى بالخٌر ال بالشر؛ ولذا
امر بالخٌر دون الشر.
األمر الثالث :تعلك اإلرادة بالرضا والمحبة:
أٌ -رى المعتزلة أن اإلرادة والرضا والمشٌبة بمعنى واحد أي" :ما أراده هللا تعالى من
العبد فهو ٌحبه ،وٌرضاه ،وٌشاإه ،وٌختاره ،فكل ذلن بمعنى واحد"(٘).
ٌمول الماضً عبد الجبار" :إنه ٌرٌد كل مراد من أفعال عباده ،فإنما ٌرٌد منها ما أمر
وحث علٌه دون المعاصً والمباحات...؛ ألنه لد نهى عن المعاصً ،فبل ٌجوز أن ٌكون
مرٌدا لها ،ولد ثبت أنه ساخط لها ،وعلى فاعلها ،فبل ٌجوز أن ٌرٌدها كما ال ٌجوز أن
ٌحبها"(.)ٙ
ٔ -الجوٌنً :اإلرشاد.ص .ٕٖ2
ٕ -كمال الدٌن دمحم بن أبً شرٌؾ المسامرة شرح المساٌرة فً العمابد المنجٌة فً اآلخرة لكمال الدٌن دمحم
المعروؾ بابن الهمام والنص من المساٌرة ص.ٔٔ1
ٖ -ابن سٌنا :النجاة فً المنطك واإللهٌات ج ٕ ص . ٔٗ1
ٌٗ -نظر :المدر ص.ٗ1
٘ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن من رسابل العدل والتوحٌد ص ٕٗ٘ج ٔ.
 -ٙالماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن ص .ٕٕ2
ٕٕٔ

فاإلرادة عند المعتزلة :تتعلك باألمر والرضا والمحبة ،فاهلل ال ٌؤمر إال بما ٌرٌد وٌحب،
وٌرضى ،وال ٌنهى إال عن ما ال ٌرٌده ،وال ٌحبه ،وال ٌرضاه.
بٌ -رى األشاعرة أن اإلرادة ترادؾ المشٌبة -وهو مذهب الجمهور -وتؽاٌر الرضا:
"فالرضا ترن االعتراض ،وهللا ٌرٌد الكفر للكافر ،وٌعترض علٌه وٌإاخذه به...فالرضاء
أعنً ترن االعتراض ٌؽاٌر اإلرادة"(ٔ) .
وكذا تؽاٌر اإلرادة األمر" :بمعنى أنها لٌست عٌنه ،وال مستلزمة له ،فمد ٌرٌد وٌؤمر
كإٌمان من علم هللا منهم اإلٌمان ،فإنه تعالى أراده منهم ،وأمرهم به ،ولد ال ٌرٌد وال
ٌؤمر ،كالكفر من هإالء ،فإنه تعالى لم ٌرده منهم ،ولم ٌؤمرهم به ،ولد ٌرٌد ،وال ٌؤمر،
كالكفر ممن علم هللا عدم إٌمانهم ...ولد ٌؤمر وال ٌرٌد كإٌمان هإالء"(ٕ).
جٌ -رى الماترٌدٌة أن ال تبلزم بٌن اإلرادة والرضى والمحبة ،أي أن اإلرادة ال تستلزم
الرضى والمحبة ،بل اإلرادة أعم منهما وذلن؛ ألن الكفر ؼٌر مرضً ،وهو مراد هلل وال
تبلزم بٌن اإلرادة واألمر كذلن ،فمد ٌؤمر بما ال ٌرٌده (ٖ) ،وذلن واضح فً كتاب هللا ﭽ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ( ،)4وٌمول :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

((5

ولال فً

المشٌبة :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ) ،)6وؼٌر ذلن مما ٌوجب
ٌوجب تخصٌص المحبة والرضا ،وتعمٌم المشٌبة واإلرادة ،وٌإكد كبلمه بؤن الرجل لد
ٌعمل ما ال ٌرضى به وال ٌحبه ،ومحال فعل ما ال ٌرٌده(.)2
وٌمول (أبو معٌن النسفً)" :والحاصل عندنا أن كل حادث حدث بإرادة هللا تعالى على أي
وصؾ كان ثم ما كان من ذلن طاعة ،فهو بمشٌبته ،وإرادته ،ورضاه ،ومحبته وأمره،
ولضابه ولدره ،وما كان معصٌة فهو بمشٌبة هللا تعالى وإرادته ولضابه ولدره ،ولٌس
بؤمر هللا وال برضاه ومحبته وذلن؛ ألن محبته ورضاه ٌرجع إلى كون الشًء عنده
مستحسنا"(.)1

ٔ -شرح الموالؾ المجلد الرابع ص  .ٔ11وٌنظر حاشٌة اإلمام البٌجوري على جوهرة التوحٌد المسمى تحفة
المرٌد على جوهرة التوحٌد ص ٕ٘ٔ.
ٕ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕٗٔ .
ٖ -أبو عذبة(الحسن بن عبد المحسن) :الروضة البهٌة فٌما بٌن األشاعرة والماترٌدٌة ص ٕٙمطبعة مجلس
دابرة المعارؾ بالهند بحٌدر آباد ط األولى ٕٕٖٔهـ .شٌخ زادة :نظم الفرابد ص .ٕٙ2كمال الدٌن بن أبً
شرٌؾ المسامرة شرح المساٌرة البن الهمام ص ٖٕٔ.
ٗ -سورة البمرة االٌة.ٕٓ٘:
٘ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٕٕ :
 -ٙسورة األنعام اآلٌة.ٖ1 :
 -2أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص .ٕ12
-1أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة ص ٓ.ٙ1
ٖٕٔ

وفً النهاٌة ٌتفك أهل السنة على أن هللا وإن كان هو الخالك لكل شًء فً الحمٌمة إال أنه
ٌضاؾ إلٌه ما كانت اإلضافة إلٌه تخرج مخرج التعظٌم كالخٌر والهداٌة ،أما ؼٌر ذلن
من الشر والمبابح ،فبل ٌضاؾ إلٌه ،وإن كان فً الحمٌمة خلمه(ٔ).
وٌتفك (كولن) مع أهل السنة فً عموم إرادته تعالى لكل شًء  -الخٌر والشر ،-ولكن
ٌضاؾ الخٌر إلى هللا دون الشر والمبابح ،وكذا ٌتفك معهم فً ترادؾ اإلرادة والمشٌبة،
وكذا فً تؽاٌر اإلرادة للرضا والمحبة واألمر -كما أوضحت سابما ،-وٌتفك (كولن) فً
هذا أٌضا مع صاحب العمٌدة الطحاوٌة ،فاإلرادة عنده – أٌضا -نوعان:
النوع األول :إرادة لدرٌة كونٌة وهً المشٌبة الشاملة لجمٌع الموجودات.
والثانً :إرادة شرعٌة دٌنٌة وهً المتضمنة المحبة والرضا  ،وٌمرر ذلن بموله" :هللا ٌرٌد
الكفر ،وٌشاإه ،وال ٌرضاه ،وال ٌحبه ،فٌشاإه كونا ،وال ٌرضاه دٌنا"(ٕ)..
رابعا :المضاء والمدر من حٌث الخلك:

(ٖ)

ٌمول كولن" :إن هللا خالك كل شًء ..ونحن وأعمالنا داخلون فً ذلن الشًء
واستدل بؤدلة منها:
ٔ -لوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(ٗ) .
ٕ -لول الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص": -إن هللا تعالى صانع كل صانع وصنعته"(٘).
ٖ -وفً دعاء االستخارة" :اللهم إنً أستخٌرن بعلمن ،واستمدرن بمدرتن"(.)ٙ
فالرسول هنا ٌعلمنا بعض أسرار المدر ،وأنه ال ٌوصلنا إلى الخٌر ،وٌدفع عن الشر إال
هللا المدٌر.
ٗ -وفً دعاء آخر ٌذكر أنه خالك األفعال كما هو خالك كل شًء؛ إذ ٌمول" :اللهم ال مانع
لما أعطٌت ،وال معطً لما منعت ،وال ٌنفع ذا الجد منن الجد"(.)2
ٌٔ -نظر  :اإلمام األشعري :اللمع صٗ .1أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد صٕٖٔ
ٕ -شرح العمٌدة الطحاوٌة.ص٘.ٔ1
ٖ -سٌكون هنان مطلب خاص لبٌان آراء المتكلمٌن فً أفعال العباد .
ٗ -سورة الصافات اآلٌة.1ٙ:
٘ -أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمان ،باب المدر خٌره وشره من هللا (عز وجل) (ج ٔ ص ٖ ٖٙرلم ،) ٔ12
حممه وراجعه :الدكتور /عبد العلً عبد الحمٌد حامد ،وأشرؾ على تحمٌمه وتخرٌجه أحادٌثه :مختار أحمد
الندوي .مكتبة الرشد بالرٌاض بالتعاون مع الدار السلفٌة ببومباي بالهند ،ط :األولىٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م.
 -ٙأخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب ما جاء فً التطوع مثنى مثنى ،كتاب الجمعة( ،ج ٕ ص  ٘ٙرلم
ٕ.)ٔٔٙ
 -2أخرجه البخاري ومسلمٌ ،نظر :صحٌح البخاري باب الذكر بعد الصبلة ،كتاب األذان (ج ٔ ص  ،)ٔٙ1رلم
رلم ٗٗ ،1وصحٌح مسلم ،باب ما ٌمول إذا رفع رأسه من الركوع ،كتاب الصبلة ج ٔ ص  ٖٗ2رلم . ٗ22
ٕٗٔ

وهنا ندرن أنه ال راد لمضاء هللا سبحانه؛ لذا فلٌس لنا من األمر شًء إال المٌل والتوجه
(ٔ).
نحو الفعل بإرادتنا كما ٌمول (كولن)
وهو نفس مذهب الماترٌدٌة كما سنذكر الحما فً مبحث أفعال العباد.
من خبلل ما سبك ٌتبٌن التالً :
أوال :أن (فتح هللا كولن) كان متوافما مع جمهور أهل السنة  -وخاصة الماترٌدٌة -عدا
مسابل للٌلة كان له رأي مختلؾ واجتهاد خاص.
ثانٌا :من المبلحظ فً طرٌمته أنها مناسبة لكافة الطبمات  -المتخصص وؼٌره -فهو
ٌخاطب العامً من الناس كما ٌخاطب المتخصص كل بلؽته ،فاألسلوب واضح واأللفاظ
مناسبة للعصر .
ثالثا :ال ٌطٌل فً عرض أدلته واألخذ والرد علٌها كما هً طرٌمة المتكلمٌن الملٌبة بشًء
من التعمٌد ،واستخدام المنهج الجدلً الذي نمده ؼٌر واحد من المجددٌن كالنورسً.
وال ٌستخدم األدلة النظرٌة الجدلٌة ،بل ٌركز على األدلة العملٌة العملٌة المرتبطة بالوالع
والزمان الذي نحٌاه ،والجمهور الذي ٌخاطبه .فؤسلوبه وخطابه لٌس متعالٌا عن الفهم
ولكنه مفعم بالروح والحٌوٌة ؛ألنه صاحب دعوة ٌرٌد أن ٌولظ األمة وٌصحح عمٌدتها،
ولٌس منظرا أكادٌمٌا فحسب كؽٌره من العلماء .
رابعاٌ :كثر من استخدام اللؽة العلمٌة ،ومخرجات العلم الحدٌث فً خدمة لضاٌا العمٌدة،
وهذا وجه من أوجه التجدٌد.
خامسا :الفهم الجدٌد للمرآن واالسترشاد به فً كل مسؤلة ،وهو فً هذا لٌس مفسرا
بالمعنى المتعارؾ علٌه ،بل مجددا ٌستمً من المرآن بفهم وبنظرة المفكر والعارؾ.
سادساٌ :ركز على األبعاد التربوٌة للمضٌة ،فمثبل عندما ٌتحدث عن اإلٌمان بالمدر ٌإكد
فً كل جزء على لٌم تربوٌة ٌرٌد ؼرسها فً اإلنسان ،مثل :اإلٌمان بؤن الحسنات من هللا
ٌنمذ المإمن من الؽرور ،وٌربً فٌه خلك التواضع ،وكونه محاسبا على الفعل تربً فٌه
الشجاعة ،و تحمل المسبولٌة ،وأن واجبه الرضا بالمضاء؛ ألن لضاءه عدل وحكمة وإن
كنا نجهل ذلن.
سابعا :عدم تمسٌم الموضوعات كطرٌمة المتكلمٌن ،فمسمٌاته تتسم بالجدة والوضوح.

ٌٔ -نظر :المدر .ص.11 ،.12
ٕ٘ٔ

المطلب الثانً :أفعال هللا تعالى:
تمهٌد:
أوال :هذا المطلب ٌبحث فً لضٌة الهداٌة والضبلل ،واألرزاق ،واآلجال ،وهذه
المسابل ٌسمٌها المتكلمون تفارٌع األفعال؛ ألنها شدٌدة الصلة بمبحث أفعال العباد وسنرى
أن المتكلمٌن نظروا إلى هذه األمور كمبحث عملً واستخدموا المنهج الجدلً كسابر
الموضوعات التً طرلوها  -مع أنهم استدلوا بالنمل ، -ولكن لم تنتمل إلى ساحة الملب
والعمل فً الحٌاة أما ( فتح هللا كولن) ،فكان أكثر مخاطبة للوجدان متوجها إلى عامة
المإمنٌن ،ولٌس المتخصصٌن فمط  ،فاستخدم العمل والنمل والوجدان إلٌماظ اإلٌمان فً
النفوس ،وأكد على الجوانب العملٌة التطبٌمٌة كذلن.
وأرى أن هذا من محاور التجدٌد فً فكر (كولن) فهو وإن كان مستوعبا آلراء المتكلمٌن
إال أنه ٌعرض المضٌة بشكل عصري ٌتبلءم مع العمول واألفهام المختلفة مسترشدا
بالمرآن الكرٌم والحدٌث ،وإٌراد األمثلة ،والولابع المختلفة؛ لتؤٌٌد فكرته.
ثانٌا :ما مصدر الحسن والمبح ،وهل أفعال هللا توصؾ بالحسن والمبح؟.
ٔ -عند المعتزلة :الحسن والمبح عملٌان فالحسن ما حسنه العمل والمبٌح ما لبحه العمل،
"أي أن األفعال تكون حسنة أو لبٌحة سواء من الشاهد أو من الؽابب وبالتالً ما ٌحسن
فعله من اإلنسان ٌحسن فعله من هللا وما ٌمبح كذلن"(ٔ).
فالمعتزلة أوجبت على هللا أمورا (الحسنة عمبل) ،ولم توجب علٌه أخرى (المبٌحة
عمبل)طبما لمولفهم من الحسن والمبح .
فالعدل عند المعتزلة" :هو العلم بتنزٌه هللا (عز وجل) عن كل لبٌح ،وأن أفعاله كلها
حسنة ،وتفسٌر ذلن أن جمٌع أفعال العباد من الظلم والجور ،وؼٌرهما ال ٌجوز أن تكون
من خلمه ،ومن أضاؾ ذلن إلٌه ،فمد نسب إلٌه الظلم والسفه"(ٕ).
ٕ -عند أهل السنة :الحسن والمبح شرعٌان فالحسن :ما حسنه الشرع ،والمبٌح :ما لبحه
الشرعٌ ،مول اإلمام الجوٌنً" :العمل ال ٌدل على حسن شًء وال لبحه فً حكم التكلٌؾ،
وإنما ٌتلمى التحسٌن والتمبٌح من موارد الشرع...فالمعنى بالحسن ما ورد الشرع بالثناء
علً فاعله ،والمراد بالمبٌح ما ورد الشرع بذم فاعله"(ٖ).
وٌمول التفتازانً" :الحسن منها أي من أفعال العباد :وهو ما ٌكون متعلمه المدح فً
العاجل والثواب فً اآلجل ،والمبٌح منها  :ما ٌكون متعلمه الذم فً العاجل والعماب فً
اآلجل"(ٗ).
ٌٔ -نظر :أ د /أحبلم إبراهٌم الصٌاد :أفعال هللا تعالى فً ضوء تحسٌن العمل وتمبٌحه عند المعتزلة وأهل السنة
ص ٗ مكتبة الفرسان.
ٕ -الماضً عبد الجبار :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص . ٙ1
ٖ -إمام الحرمٌن الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص . ٕ٘1
ٗ -سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة للعبلمة ص . ٘1
ٕٔٙ

وأفعال هللا توصؾ بالحسن أبدا وال توصؾ بالمبح اتفالا عند أهل السنة(ٔ)؛ ألن الحسن ما
أمر هللا بفعله والمبٌح ما نهى عنه.
ٖ -رأي الفبلسفة:
ٌرى (ابن رشد) أن الحسن والمبح معروؾ فً نفسه ال بالشرع ،وٌنتمد األشاعرة
فً ذلن ،فٌمول" :فإن العدل معروؾ بنفسه أنه خٌر ،وأن الجور شر  ...فإن هللا لد
وصؾ نفسه فً كتابه بالمسط ،ونفى عن نفسه الظلم ،فمال تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ(ٕ).
والفبلسفة تتفك مع المعتزلة فً اعتبار الحسن والمبح ذاتٌان كما هو واضح.
وكذا فً عدم وصؾ هللا بالظلم والجور؛ ولذا ٌإولون آٌات الهداٌة واإلضبلل فاهلل نفى
عن نفسه الجور ،ولم ٌرض لعباده الكفر بمعنى أنه لن ٌضلهم ،فٌمول ابن رشد" :أما لوله
تعالى ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ (ٖ) فهً المشٌبة السابمة التً التضت أن ٌكون
فً أجناس الموجودات خلك ضالون ،أعنً مهٌبٌن للضبلل بطبابعهم ،ومسولٌن إلٌه بما
تكتنفهم من األسباب المضلة من داخل ومن خارج"(ٗ).
ومع ذلن فالضبلل للٌل والخٌر والهداٌة أكثر؛ ولذا فوجود للٌل من الشر خٌر من إعدام
الخٌر كله كما ٌرى (ابن رشد) .
وما ذهب إلٌه (ابن رشد) هو نفس رأي (ابن سٌنا) أٌضا فً النجاة (٘).
ثالثا :هل ٌجب على هللا شًء؟.
ٔ -عند المعتزلة:
ٌجب على هللا الثواب ،والعماب ،والصبلح ،واألصلح ،واللطؾ ،والعوض؛ ولذا
كان مولفهم فً كثٌر من المضاٌا مبنً على أصلهم هذا كما سنرى .
ٌمول الماضً (عبد الجبار) عن الوعد والوعٌد" :العلم بؤن كل ما وعد هللا به من الثواب
لمن أطاعه وتوعده من العماب لمن عصاه ،فسٌفعله ال محالة ،ال ٌبدل المول لدٌه ،وال
ٌجوز الخلؾ فً وعده ووعٌده ،وال الكذب فً اإلخبار به"(.)ٙ
ٕ -عند أهل السنة:
ٌٔ -نظر :الجرجانً :شرح الموالؾ ،المجلد الرابع ص ٕٔٓ. .
ٕ -سورة آل عمران :اآلٌة .ٔ1ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص ٖٕ٘ .
ٖ -سورة النحل اآلٌة.1ٖ :
ٌٗ -نظر :ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص ٖٕ٘.
ٌ٘ -نظر :ابن سٌنا :النجاة فً المنطك اإللهٌات ج ٕ ص . ٔٗ1
 -ٙالماضً عبد الجبار :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص ٓ. 2
ٕٔ2

ال ٌجب على هللا شٌبا ،فالثواب فضل ،والعماب عدل ،وسابر أفعاله تعالى ؼٌر
معللة بعلة أو ؼرض ،جاء فً الجوهرة" :لٌس على هللا تعالى واجب من فعل أو ترن؛
ألنه تعالى فاعل باالختٌار ،ولو وجب علٌه فعل أو ترن لما كان مختارا؛ ألن المختار هو
(ٔ).
الذي إن شاء فعل ،وإن شاء ترن"
فاألشاعرة ٌجٌزون عمبل أن ٌعذب هللا المطٌع ،وٌثٌب العاصً ال شرعا ،أما الماترٌدٌة،
فبل ٌجٌزون ذلن ال عمبل وال شرعا(ٕ).
فجمٌع أهل السنة متفمون على أن هللا منفذ وعده ال محالة أما الوعٌد فاختلفوا:
أ -أما األشاعرة فٌرون أن هللا مخٌر بٌن إنفاذ وعٌده أو العفو ،وهذا من باب الكرم
والتفضل.
ب -وترى الماترٌدٌة بوجوب إنفاذ وعٌده كذلن.
جاء فً الجوهرة" :فالخلؾ فً الوعد نمص ٌجب تنزٌه هللا عنه ،وهذا متفك علٌه عند
األشاعرة والماترٌدٌة ،وأما الوعٌد فٌجوز الخلؾ فٌه عند األشاعرة؛ ألن الخلؾ فٌه ال
ٌعد نفصا ،بل ٌعد كرما ٌمتدح به"(ٖ).
وكذا ال ٌجب علٌه تعالى فعل الصبلح واألصلح لعباده ،جاء فً الجوهرة" :لو وجب علٌه
تعالى الصبلح واألصلح لعباده لما خلك الكافر الفمٌر المعذب فً الدنٌا بالفمر ،وفً
اآلخرة بالعذاب األلٌم المخلد؛ ألن األصلح له عدم خلمه ،وإن خلك فاألصلح له إماتته
صؽٌرا أو سلب عمله لبل التكلٌؾ"(ٗ).
وترى الماترٌدٌة أن  " :ما هو األصلح للعبد فلٌس بواجب على هللا تعالى وإال لما خلك
الكافر الفمٌر المعذب فً الدنٌا واآلخرة ،ولما كان منه منة على العباد"(٘).
فبل وجوب على هللا تعالى ،بل كل أفعاله فضل كالهداٌة والتوفٌك وؼٌرهما.
و(فتح هللا كولن) مع الجمهور فً كل ذلن ،فٌمول مثبل فً الهداٌة والضبلل" :أن سبب
الهداٌة والضبلل ؼٌر مربوط باالستعداد والمابلٌة أو اإلرادة اإلنسانٌة ،بل الهداٌة أمر
متعلك بالمشٌبة اإللهٌة"(.)ٙ
وٌرد على المعتزلة فً لضٌة الصبلح واألصلح ،وٌذكر أن لولهم من البدع التً
بعض ال ِف َرق
استحدثت فٌمول" :وكذلن التصدٌك ببعض األمور المنكرة التً أسندها
ُ
الضالة مثل المعتزلة والجبرٌة للذات اإللهٌة ،مثل مسؤلة الصبلح واألصلح ،وهً ادّعاء
المعتزلة ّ
صلَح (أي ما هو أفض ُل مصلحةً) أو أنّه مضطر
أن هللا هلالج لج ٌجب علٌه فع ُل األ َ ْ
ٔ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٔ1
ٌٕ -نظر :أبو عذبة :الروضة البهٌة ص ٔ.ٔٙ
ٖ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٔ.ٔ2
ٗ -السابك ص ٖ.ٔ1
٘ -شرح العمابد النسفٌة ص . ٙٙ
 -ٙكولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٗ1
ٕٔ1

لمراعاة المصلحة والمنفعة فً كل شإونه ..وهذه المسؤلةُ مردودة ٌ بمول هللا تعالى ﭽ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (ٔ) ،ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (ٕ)،ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ (ٖ).
ولكن من الدلة أن نشٌر إلى أن معنى الوجوب عند المعتزلة لطفا ورعاٌة لمصالح العباد،
بخبلؾ وجوب الفبلسفة فهو وجوب إلزام.
هذا ولد طرق (كولن) عدة مسابل تدخل تحت أفعال هللا تعالى وهً:
الهداٌة والضبلل -اآلجال -التوفٌك واللطؾ -المنح والمنع.
والتفصٌل فً الصفحات المادمة  -إن شاء هللا.-
المسؤلة األولى :الهداٌة والضالل:
أوال :رأي الفبلسفة:
ٌرى (ابن رشد) أن هللا موصوؾ بالعدل دابما منفً عنه الظلم ،أما نسبة اإلضبلل
إلى هللا إنما معناه أنه خلك أسباب الضبللٌ ،مول (ابن رشد)" :كٌؾ ٌنسب إلٌه اإلضبلل
مع العدل ونفً الظلم ،وأنه إنما خلك أسباب الضبلل؛ ألنه ٌوجد عنها ؼالبا الهداٌة أكثر
من اإلضبلل ،وذلن أن من الموجودات ما أعطً من أسباب الهداٌة أسباب ال ٌعرض
منها إضبلال أصبل ،وهذه هً حال المبلبكة ،ومنها ما أعطً من أسباب الهداٌة أسباب
ٌعرض منها اإلضبلل فً األلل إذا لم ٌكن فً وجودهم أكثر من ذلن لمكان التركٌب،
وهذه هً حال اإلنسان"(ٗ).
ٌعنى أن هللا لد ركب فً طبٌعة اإلنسان أن ٌكون بعض الناس وهم األلل شرا بطبابعهم،
واألسباب التً من خارج لحمها أن تكون مضلة لؤللل ،وإن كانت مرشدة لؤلكثر،
فالتضت الحكمة وجود هذه األنواع التً منها بعض الشر حتى ال نعدم الخٌر األكثر األعم
المتحصل من وجودهم(٘).
ثانٌا :رأي أهل السنة:
ٌتفك أهل السنة  ،على أن معنى الهدى والضبلل هو خلك هللا لهما  -بناء على
أصلهم أنه الخالك وحده -خبلفا للمعتزلة بناء على أصلهم أنه لو خلك فٌهم الهدى

ٔ -سورة الحج اآلٌة .ٔ1
ٕ -سورة المابدة اآلٌة ٔ.
ٖ -سورة األنبٌاء اآلٌة.ٕٖ :ممال محور أصول الدٌن على مولع herkul- arbعلى شبكة األنترنت بتارٌخ
ٕٓٔٙ /ٗ /ٕ1م.
ٗ -مناهج األدلة فً عمابد الملة ص . ٕٖ2
ٌ٘ -نظر :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص . ٕٖ2
ٕٔ1

والضبلل لما صح منه المدح والذم والثواب والعماب ،فحملوا الهداٌة على اإلرشاد الى
طرٌك الحك واإلضبلل على اإلهبلن والتعذٌب(ٔ).
وٌستدل أهل السنة على ما ذهبوا إلٌه:
ٔ -بمول هللا تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ(ٕ).
ٕ -ولوله :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

(ٖ).

ٖ -ولوله :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(ٗ).
ٌمول األمام (الجوٌنً)" :واعلم أن الهدى فً هذه اآلي ال ٌتجه إال على خلك اإلٌمان،
وكذلن ال ٌتجه حمل اإلضبلل على ؼٌر خلك الضبلل"(٘).
وٌمول (التفتازانً)" :وهللا تعالى ٌضل من ٌشاء وٌهدي من ٌشاء بمعنى خلك الضبللة
واالهتداء؛ ألنه الخالك وحده"(.)ٙ
ثالثا :الهداٌة عند (فتح هللا كولن):
ٔ -معنى الهداٌة عند فتح هللا كولن:
الطرٌك الصحٌح والرشد ،وهو طرٌك األنبٌاء ،أما الضبللة فهً الطرٌك
المنحرؾ ،وفمدان الطرٌك الصحٌح ،واالبتعاد عن االستمامة(.)2
وٌشرح (كولن) معنى الهداٌة فٌمول" :والهداٌة هً تلبٌة هللا (هلالج لج) حاجات اإلنسان
الضعٌؾ الفمٌر الذي ٌحتاج إلى أشٌاء كثٌرة بحٌث تؽطً كل حاجاته ...والهداٌة هً
الداللة على الممصود فنحن نسال هللا (عز وجل) أن ٌعٌٌنا ،و ٌدلنا على الطرٌك الصحٌح،
وٌؤخذ بؤٌدٌنا ،وٌلطؾ بنا ،وال ٌكلنا إلى نزواتنا ،وأحاسٌسنا طرفة عٌن وال ٌطؽٌنا وال

ٌٔ -نظر :شرح المماصد المجلد الثالث ص ٖٕٓ .وٌنظر :البٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص
ٕٕ٘.
ٕ -سورة ٌونس اآلٌة.ٕ٘ :
ٖ -سورة األنعام اآلٌة. ٕٔ٘:
ٗ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ21:
٘ -الجوٌنً :اإلرشاد ص ٕٔٔ .
 -ٙالتفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٘. ٙ
 -2كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص  ،ٖ1وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص . ٔ1ٙ
ٕٕٓ

ٌضلنا ،وال ٌترن لنا فرصة سانحة ؛ ألن نضل أو نطؽى ،فهذا هو ما ٌسمٌه المفسرون
(الداللة الموصلة)"(ٔ).
وهو هنا متؤثر ومتابع للماترٌدٌة ،بل و بنفس ألفاظهم؛ إذ ورد عنهم " :أن هداٌته تعالى
للعبد بخلك االهتداء فٌه ،وهو الزم الداللة الموصلة"(ٕ).
وٌرى أن" :الهداٌة أو الضبلل من هللا ووجودهما مرتبطان بمشٌبة هللا ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (ٖ)،ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﭼ(ٗ)...فاهلل خالك الهداٌة والضبللة وفك اإلرادة اإلنسانٌة رؼم أنها اعتبارٌة ،فالعبد ٌطلب
ٌطلب وهللا سبحانه المتصؾ باسمً (الهادي والمضل)ٌخلك الهداٌة والضبللة ؛ ولذا
(٘).
فالعبد بالذات هو الضال"
فٌرى (كولن) أن المشٌبة اإللهٌة هً األساس ،فاهلل هو خالك الهداٌة والضبلل ،ولكن
السبب ٌعود إلى مباشرة العبد ،وإن كانت تلن المباشرة ضعٌفة بحٌث ٌمكن إهمالها
وإرجاع كل شًء إلى هللا (تعالى).
وٌمول فً ذات المعنى" :فما ٌعود لئلنسان فً هذا الخصوص لٌس إال مباشرة ضبٌلة جدا
؛لذا ال ٌملن حك إسناد هذا العمل إلى نفسه ...إن الهداٌة مسؤلة مهمة جدا وإرادة اإلنسان
فً الحصول علٌها والوصول إلٌها إرادة جزبٌة جدا ،وتتؤلؾ من إظهار اللٌالة
(.)ٙ
واالستحماق لهذه الهداٌة"
وٌستشهد بعدة حمابك علمٌة لتوضٌح ذلن المعنى منها :أن تناول اإلنسان لممة واحدة
ٌحتاج مبات من العملٌات داخل الجسم حتى تهضم المعدة هذا الطعام ،فكل تلن العملٌات
المعمدة تتم ال محالة من لبل الخالك سبحانه وتعالى(.)2
وهو هنا متفك مع أهل السنة فً خلك الهداٌة والضبللة ،وٌتفك بصورة متطابمة مع
الماترٌدٌة خصوصا فً اعتبار إرادة اإلنسان من الموجودات االعتبارٌة ؼٌر مخلولة هلل،
فهو ٌعطً اإلرادة حمها ونسبتها إلى العبد  -رؼم وصفها اإلرادة بالجزبٌة والضآلة-
بخبلؾ األشاعرة ،فٌرونها من الموجودات الخارجٌة المخلولة هلل ولد سبك المول فً هذه
المسؤلة .
ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتخة ص ٔ.ٔ1
ٕ -البٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص ٕٕ2
ٖ -سورة الكهؾ اآلٌة.ٔ2:
ٗ -سورة الزمراآلٌة.ٖ2:
٘ -كولن :المدر ص ٕٓٔ.
 -ٙأسبلة العصر المحٌرة ج ٔص .ٕٔ1
ٌ -2نظر :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔص .ٕٔ1
ٕٕٔ

ٕ -مراتب الهداٌة:
لسم ( فتح هللا كولن) الهداٌة إلى مرتبتٌن:
األولى :الهداٌة الجبرٌة الجارٌة وفك متطلبات الشرٌعة الفطرٌة.
الثانٌة :الهداٌة التً تإخذ فٌها إرادة اإلنسان بنظر االعتبار.
أوال :الهداٌة الجارٌة وفك متطلبات الشرٌعة الفطرٌة:
إن كل موجود عند توجهه نحو الهدؾ أو الؽاٌة الممدر له وفك لوانٌن الخلك
والفطرة ٌسلن سلوكا إجبارٌا ،واألصح أن ٌسمى هذا السلون (السوق اإللهً) ،فؤول خلك
اإلنسان ونموه علمة فً رحم األم ،وتحوله من مرحلة جنٌنٌة إلى أخرى كل ذلن ٌجري
حسب السوق اإللهً(ٔ).
وكذا جمٌع المخلولات من الذرات إلى المجرات والطبٌعٌون والمادٌون ٌطلمون علٌه
الؽرٌزة أو السوق الطبٌعً إال أن كولن ٌرى أن األنسب تسمٌته "السوق اإللهً " فدلٌل
الهداٌة هذا هو أحد أدلة التوحٌد ،ولد ذكر عدة أدلة على هذا النوع من الهداٌة منها:
أ -المجرات السابحة فً الفضاء والتً تسٌر وفك خط مرسوم لها من لبل هللا ،والدجاجة
التً ترلد على بٌضتها.
ب -والطفل الذي ما إن ٌولد حتى ٌتلهؾ على صدر أمه لٌمص ثدٌٌها من الذي هداه ودله
على هذا الحلٌب؟(ٕ).
ج -حٌاة النحل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ (ٖ).
فمن أٌن تعلمت جماعات النحل صناعة العسل ،واإلٌواء إلى الجبال ،واألشجار ،والهندسة
التً تستعملها فً الخلٌة ،وتوزٌع األدوار داخلها.
د -حٌاة النمل :فالنمل كذلن ٌحظى بإلهام إلهً :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﭼ

(ٗ).

وعلماء الحٌوان الحالٌون ٌرددون اآلتً :مسكنان للنمل أحدهما صؽٌر ،واآلخر كبٌر فً
الطرؾ اآلخر من خندق صؽٌر ،نملت إحدى النمبلت من مسكنها إلى مسكن آخر ،خرج
النمل الذي أضاع فردا من أفراده متوجها إلى المسكن اآلخر عابرا الخندق على عصا
ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٖ.1
ٕ -كولن :المدر ٗ. 1
ٖ -سورة النحل.اآلٌة. ٙ1:
ٗ -سورة النمل اآلٌة . ٔ1:
ٕٕٕ

ملماه علٌه ،وأؼار على المسكن اآلخر ،والعلماء ٌفسرون ذلن بؤن النملة أحدثت موجات
كهرومؽناطٌسٌة عما جرى علٌها بإحداثٌات معٌنة ،فسعى أصدلاإها إلنماذها بمعنى أن
النملة تتكلم ،ولد علم هللا سٌدنا (سلٌمان) -علٌه السبلم -لؽة النمل؛ ولهذا ابتسم ضاحكا من
لولها ،وتوجه شاكرا إلى ربه هذه النعمة ،واألمثلة كثٌرة على هذه الهداٌة اإللهٌة.
إذن هذه كانت الهداٌة الفطرٌة الجبرٌة التً ال دخل إلرادة اإلنسان بها ،والتً نشعر بها
جمٌعا فً أنفسنا ،وفً الكون من حولنا .
ثانٌا :الهداٌة التً تؤخذ إرادة اإلنسان بنظر االعتبار:
ٌمول كولن" :إن هللا ٌخلك جمٌع الوسابل المإدٌة إلى الهداٌة ،من أنبٌاء ،ورسل،
وكتب ،ودعاة ،ولكن خلمه للهداٌة مرتبط بإرادة اإلنسان نفسه ،وعلى الرؼم من كونها
مجهولة الماهٌة ونسبٌة إال أنها شرط عادي فً لٌام الهداٌة علٌها"(ٔ).
وفً المرآن الكرٌم الكثٌر من األمثلة مثل لوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ(ٕ) ،ولوله :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(ٖ).
وأحٌانا ٌخلك هللا الهداٌة والضبللة مباشرة آخذا أهلٌتهم بنظر االعتبار ،فسٌدنا أبو بكر
آمن على الفور ،وارتفع إلى لمة الصدٌمٌة ،وأما أبو جهل فٌخلك هللا بحمه الضبللة بعلمه
األزلً بؤنه معدوم األهلٌة ،وهو بدوره ٌصدق هذا الحكم بؤفعاله فٌزٌد من كفره ٌوما بعد
ٌوم حتى ٌجد مصرعه فً بدر(ٗ).
ٌمول هللا تعالى مخاطبا نبٌه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(٘).
ففً اآلٌة مرتبتان للهداٌة:
األولى :كونها وسٌلة وواسطة .

ٔ -كولن :المدر ص.11 ،12
ٕ -سورة فصلت اآلٌة.ٔ2:
ٖ -سورة النساء اآلٌة. ٔٙ٘:
ٗ -كولنٌ :نظر المدر ص ٔٓٔ.
٘ -سورة الشورى اآلٌة. ٖ٘،ٕ٘ :
ٖٕٕ

الثانٌة :خلك الهداٌة فً للوب الناس مباشرة دون واسطة ،وهذا تفضل منه سبحانه ولد
اختار العلماء تسمٌة هذا (اللطؾ الجبري).
اللطؾ الجبري كما ٌرى كولن النعم التً ٌتفضل هللا تعالى بها على عبده ابتداء ،وال إرادة
للعبد فٌها وال اختٌار ابتداء من خلمه إنسانا إلى والدته سلٌما فً بلد مسلم(ٔ).
إذن الهداٌة الثانٌة ،وهً الهداٌة التً تؤخذ إرادة اإلنسان باالعتبار على مرتبتٌن أٌضا:
ٔ -هداٌة بواسطة وسابل ،وأحٌانا ما تكون كل الوسابل والوسابط متؤنٌة جاهزة ولكن ال
ٌحرز اإلنسان الهداٌة كابن سٌدنا (نوح) مع أنه ولد وترعرع تحت رعاٌة نبً من أنبٌاء
هللا تعالى .
ٕ -وهداٌة مباشرة ببل وسابل وال واسطة.
وكبلهما من خلك هللا تعالى والحدٌث الشرٌؾ اآلتً ٌبٌن هذه الحمٌمة :عن عمر بن
الخطاب لال" :لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :بعثت داعٌا ومبلؽا ،ولٌس إلى من الهدى شًء وجعل
إبلٌس مزٌنا ،ولٌس إلٌه من الضبللة شًء"(ٕ).
فهداٌة هللا لئلنسان على ضروب شتى منها :
 منحه ما تطلبه إرادته الروحانٌة والجسمانٌة ؛ألنه مكون من روح وجسد ولكلمنهما حاجاته ومطالبه .
 ومنها :هداٌته أن ٌجمع بٌن لوته العملٌة ،والطبٌعٌة حتى ال ٌطؽى العمل وٌنملبفً سبٌل الضبلل ،وحتى ال تطؽى الطبٌعة فٌصٌر مثل الحٌوان.
 ومن ضروب الهداٌة ما ساله له من التفرٌك بٌن الحك والباطل ،ومنها :إنزالالكتب ،وإرسال الرسل(ٖ).
وٌخلص كولن إلى:
أن هللا منح اإلنسان أنواع الهداٌة فً كل مرحلة من مراحل رحلته فً عالم
األرواح ،وعالم الذرات ،وعالم اإلنسانٌة ،فهداٌته مستمرة ال نهاٌة لها ،وال حدود لها .

ٌٔ -نظر :كولن :الموشور(ٔ) ص  ٕٕ2ترجمة :د.عبد الرازق دمحم أحمد ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕ -كولن :المدر ص ٕٓٔ.وٌنظر خواطر من وحً سورة الفاتحة ص . ٔ12
والحدٌث أخرجه العمٌلً ولال خالد بن عبد الرحمن بن الهٌثم لٌس بمعروؾ بالنمل وحدٌثه ؼٌر محفوظ وال
ٌعرؾ له أصل ٌنظر :دمحم بن علً الشوكانً :الفوابد المجموعة فً األحادٌث الموضوعة باب فً ذكر أحادٌث
متفرلة ،كتاب صٌام الفرض والتطوع والهدٌة والمرض والضٌافة ،ج ٔ ص ٘ٓ٘ رلم  1ٙتحمٌك :عبد الرحمن
بن ٌحٌى المعلمً الٌمانً ،دار الكتب العلمٌة  -بٌروت  -لبنان .
ٌٖ -نظر :كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٔ11-ٔ12
ٕٕٗ

المسؤلة الثانٌة :اآلجال:
أوال :تعرٌف األجل:
ٔ -األجل فً اللؽة:
أ -مدة الشًء.
ب -وؼاٌة الولت المحدد لشًء.
ج -وحلول الدٌن (ٔ).
د -ؼاٌة الولت فً الموت(ٕ) ،وكلها تشٌر إلى نهاٌة الشًء ،و وصوله إلى ؼاٌته .
ٕ -األجل فً اصطبلح المتكلمٌن:
جمهور المعتزلة" :إن األجل هو الولت الذي ٌموت فٌه العبد إن لم ٌمتل فٌه أولم ٌفعل ما
ٌستحك به الزٌادة فً العمر من صلة رحم وؼٌرها (ٖ).
(ٗ).

األشاعرة :األجل ٌطلك على آخر العمر كما ٌطلك على مدة العمر بتمامها
ٖ -رأي فتح هللا كولن:

ٌمول كولن" :األجل :الولت الذي كتب هللا فً األزل انتهاء الحٌاة ومسٌرتها فٌه
وفما لظروؾ كل مخلوق وأحواله ،فما من مخلوق فً هذه الدنٌا إال ولد كتب أجله وٌوم
منٌته من لبل أن ٌولد"(٘).
ثانٌا :تساإالت فً األجل:
األجل نهاٌته وولته بٌد هللا تعالى ،ولمد أجاب (فتح هللا كولن) على سإالٌن فً
مسؤلة اآلجال:
األول :إن كان ولت األجل وكٌفٌته معٌنا مسبما فما ذنب الماتل؟.
الثانً :هل آجال الذٌن ٌتوفون فً آن واحد لد آتاهم األجل معا؟.

ٔ -ابن فارس :مماٌٌس اللؽة باب (أجل) ص ٔ .ٙٗ/الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص  .1ٔ1المعجم الوجٌز
ص٘.
ٕ -الخلٌل بن أحمد :العٌن ،باب الجٌم والبلم ص . ٔ21/ٙ
ٖ -الماضً عبد الجبار :المؽنً جٔٔ ص ٖ ،تحمٌك :دمحم علً النجار ،ود /عبد الحلٌم النجار ،مراجعة :د/
إبراهٌم مدكور .اشراؾ :د /طه حسٌن .المإسسة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ واألنباء والنشر والدار المصرٌة
للتؤلٌؾ والترجمة.
ٗ -الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖ.ٕٙ
٘ -كولن  :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٙترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر .دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٕٕ٘

السإال األول ذو شمٌن :األول هل الممتول مٌت بؤجله؟ والثانً :إذا كان مٌتا بؤجله فلم
ٌستحك الماتل عموبة أو ما شابه؟.
السإال األول :ولت األجل ،وهل الممتول مٌت بؤجله؟:
ٔ -رأي المتكلمٌن :
أ -فجمهور المعتزلة ٌرون أن" :ولت المتل والولت الذي ٌنتهً إلٌه من ٌزاد فً عمره
أجبلن ،وٌجوز أن ٌزٌد هللا فً األعمار ،وٌنمص منها ،واآلجال ال تضطر الماتل إلى
المتل ،ولولم ٌمتل الممتول كان هللا أعلم بحاله من موت فً ذلن الولت أو بماء إلى تمام
أجله ،وال عذر للماتل فً المتل وافك لتله األجل أو لم ٌوافمه"(ٔ).
إذن فالممتول على رأي المعتزلة لد ٌكون هذا أجله أو ال ٌكون  ،ومع ذلن ال عذر للماتل
مطلما سواء وافك المتل أجل الممتول أم ال .
ب -أما األشاعرة فٌرون أن الممتول مٌت بؤجلهٌ ،مول الجوٌنً" :من ٌمتل فمد مات بؤجله
والمعنى بذلن أن الذي لتل لد علم هللا تعالى فً أزله مآل أمره وما علم أنه كابن فبلبد أن
ٌكون"(ٕ).
ج -وهو نفس ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة ٌمول النسفً(ٖ)" :ثم الممتول عندنا مٌت بؤجله وما
ٌخلك هللا فٌه من المعنى المنافً للحٌاة هو مفعول هللا تعالى ولٌس بفعل للماتل وهو
الموت .والمتل فعل الماتل لابم به لٌس بحال فً الممتول ،والفعل الذي ٌوجد فً الماتل،
وٌوجد هللا تعالى عمٌبه انزهاق الروح أو الموت فً المحل بطرٌك إجراء العادة ٌسمى
لتبل"(ٗ).
ٕ -رأي كولن:
ٌرى كولن أن الممتول مٌت بؤجله ،وأن جمٌع اآلجال ممدرة أزال ،فٌمول" :إن كل
شًء ٌولد وٌنمو ،ثم ٌموت سابرا وفك خطة مرسومة معٌنة له ضمن دابرة لدر عامة
واسعة جدا ،فهذا نظام عام أزلً ال ٌتبدل وٌمتد حتى لآلباد"(٘).
ٔ -الماضً عبد الجبار :المؽنً جٔٔ ص ٖ .
ٕ -اإلمام الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص ٕ.ٖٙوٌنظر كذلن :مسعود بن عمر
الشهٌر بسعد الدٌن التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ،ص ٖٖٕ .
ٖ
سفً ( ٘ٓ1 - ٗٔ1هـ =  ٔٔٔ٘ - ٕٔٓ2م)  :مٌمون بن دمحم بن دمحم بن معبد بن مكحول ،أبو المعٌن
 النَّ َالنسفً الحنفً :الزاهد ،العالم ،البارع ،عالم باألصول والكبلم .كان بسمرلند وسكن بخارى .من كتبه (بحر
الكبلم) و (تبصرة األدلة) فً الكبلم ،و (التمهٌد لمواعد التوحٌد) و (العمدة فً أصول الدٌن) و (العالم والمتعلم)
و (إٌضاح المحجة لكون العمل حجة) و (شرح الجامع الكبٌر للشٌبانً) فً فروع الحنفٌة ،و (مناهج األبمة) فً
الفروع ٌ.نظر :أبو الفداء زٌن الدٌن أبو العدل لاسم بن لُطلُوبؽا السودونً (نسبة إلى معتك أبٌه سودون
الشٌخونً) الجمالً الحنفً (المتوفى121 :هـ) :تاج التراجم ص ٔ ،ٖٓ1 /المحمك :دمحم خٌر رمضان ٌوسؾ،
الناشر :دار الملم  -دمشك ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ 1992-م .وٌنظر :الزركلً :األعبلم ج  2ص ٖٗٔ.
ٗ -أبو المعٌن النسفً :تبصرة األدلة ج ٕ ص .ٙ1ٙ

٘ -كولن :المدر ص ٖٔٓ،وٌنظر :الرد على شبهات العصر ص .ٔ21
ٕٕٙ

ثانٌا :إذا كان الممتول مٌتا بؤجله فلم ٌستحك الماتل عموبة أو ما شابه؟:
ٔ -رأي المتكلمٌن:
أٌ -جٌب صاحب المماصد" :تمسن الكثٌرون بؤنه لو مات بؤجله لم ٌستحك الماتل ذما ،وال
دٌة ،أو لصاصا (وهذا من أدلة المعتزلة على رأٌهم) ،والجواب أن استحماق الذم والعموبة
لٌس بما ثبت فً المحل من الموت ،بل بما اكتسبه الماتل وارتكبه من الفعل المنهً"(ٔ).
ب -وعن وجوب المصاص من الماتل لال النسفً" :إن وجوب المصاص والضمان؛
الرتكابه النهً باكتسابه الفعل الذي أجرى هللا تعالى العادة بتخلٌمه الموت عمٌبه ،ال على
ما وجد فً المحل من المعنى المنافً للحٌاة"(ٕ) .
ٕ -رأي كولن:
ٌرى (كولن) أن الممتول مٌت بؤجله ولكن الماتل ٌستحك العموبة على فعله المحرم
المنهً عنه وهو إزهاق النفس؛ ألنه فعل ذلن بإرادته الحرة ،فٌرى كولن "أن لئلنسان
لابلٌة الحرٌة واإلرادة والمٌل واالختٌار ،بخبلؾ المخلولات األخرى وٌنسب إلى اإلنسان
الخٌر والشر ،والثواب والعماب حسب تلن الحرٌة واإلرادة ،والمٌل واالختٌار"(ٖ).
ومهما كانت إرادة اإلنسان ومٌله ضبٌبل أمام عظم النتابج إال أن هللا جعلها شرطا وسببا؛
ولذا ٌكون مذنبا أو برٌبا بموجب هذه اإلرادة ،وتكون الحادثة الناتجة مهما كانت ثمٌلة هو
المسبول عنها؛ لذا فالعماب والثواب ٌعودان إلٌه(ٗ).
أما عن كٌفٌة التوفٌك بٌن العلم اإللهً المحٌط بكل شًء ،وإرادة اإلنسان ،فٌمول" :فإن
التعٌٌن المبدئ لموت شخص ،وكٌفٌته ،وكون الشخص اآلخر سببا فً الحادث ال ٌرفع
المسبولٌة ،وذلن؛ ألن التمدٌر لد لدر بؤخذ إرادة اإلنسان ،وحرٌته بنظر االعتبار؛ ولهذا
ٌسند جرمه إلٌه وٌحاسب علٌه"(٘).
وهو نفس جواب أهل السنة كما أسلفنا ،إذن فكولن متفك تماما مع أهل السنة على أن
المصاص على إرادته وفعله لٌس على الناتج فً المحل .
السإال الثانً :هل آجال الذٌن ٌتوفون فً آن واحد لد آتاهم األجل معا؟.
ٌرى كولن أن األجل آتاهم جمٌعا معا وٌإٌد رأٌه بعدة أدلة:
أ -فكما أن هللا سبحانه المابض على الوجود كله ٌوجد كل شًء ،وكل الناس معا وفك
لدره بدءا من الذرات إلى المجرات فإنه لادر على أن ٌمٌتهم كلهم معا وإن
ٔ -التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ،ص ٖٕٗ.
ٕ -أبو معٌن مٌمون بن دمحم النسفً :تبصرة األدلة ج ٕ ص . ٙ12
ٖ -كولن :المدر ص ٕٖٔ.
ٌٗ -نظر :كولن :المدر ص ٕٖٔ.
ٌ٘ -نظر :كولن :المدر ص ٖٗٔوٌنظر :الرد على شبهات العصر ص ٖ.ٔ1
ٕٕ2

وجودهم فً أماكن متعددة ،وبالكٌفٌات المتنوعة واتصافهم باألوصاؾ المختلفة ال
ٌشكل مانعا من ذلن.
ب" -فضبل عن ذلن فإن هنان مبلبكة كثٌرٌن جدا مكلفون بمبض األرواح ٌمكنهم أن
ٌمبضوا األرواح فً آن واحد فً األماكن التً انتشرت فٌها اآلفات بتمدٌر
وإشراؾ مالكهم الكرٌم سبحانه ،بل ربما هنان عدد من المبلبكة ٌمكنهم أن ٌمابلوا
كل شخص متوفى وٌستمبلوه وفك ما بٌن أٌدٌهم من الكتاب"(ٔ).
ج -وأٌضا المبلبكة مخلولات نورانٌة تنعكس كالشعاع فً كل مكان فبل ٌعولها بعد
وال مسافة وال كثرة عدد الذٌن ٌجب الوصول إلٌهم ،فتموم بالوظٌفة التً ترٌدها من
نفخ أو لبض(ٕ).
المسؤلة الثالثة :التوفٌك واللطف:
وٌسمٌه كولن(عطاء هللا تعالى).
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٔ -اللطؾ عند المعتزلة" :ما ٌدعو إلى فعل الطاعة على وجه ٌمع اختٌارها عنده أو ٌكون
أولى أن ٌمع عنده ،فعلى هذٌن الوجهٌن ٌوصؾ األمر الحادث بؤنه لطؾ وكبلهما ٌرجع
إلى معنى واحد ،وهو ما ٌدعو إلى الفعل"(ٖ).
واللطؾ عند المعتزلة مرتبط بالتكلٌؾ والمعنى "أن ٌفعل هللا تعالى للمكلؾ كل ما علم أنه
(ٗ).
لو فعله له الختار الطاعة ،واجتنب المعصٌة "
وٌعللون وجوب اللطؾ على هللا بمولهم" :إنه تعالى إذا كلؾ فؽرضه تعرٌض المكلؾ
للثواب ،فبلبد من أن ٌمكنه بسابر وجوه التمكٌن من لدرة ،وآلة ،وصحة وإذا علم أنه
ٌختار اإلٌمان عند أمر من األمور ،فبلبد أن ٌفعله وإال كان مستفسدا"(٘).
ٕ -أهل السنة:
()ٙ

ٌتفك أهل السنة على أن التوفٌك واللطؾ من فعل هللا تعالى فضبل ال وجوبا
وٌختلفان فً معنٌهما.

ٔ -كولن :المدر ص. ٕٔ2 ،ٕٔٙ
ٌٕ -نظر :كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٗ2
ٖ -الماضً عبد الجبار :المؽنً ج ٖٔ ص . 1
ٌٗ -نظر :ا .د /أحبلم الصٌاد :أفعال هللا تعالى فً ضوء تحسٌن العمل وتمبٌحه عند المعتزلة وأهل السنة ص
.ٔٔٙ
٘ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن ص . ٕ٘1
 -ٙالبٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص ٕٕٗ.
ٕٕ1

ٌمول الجوٌنً" :التوفٌك خلك لدرة الطاعة ،والخذالن خلك لدرة المعصٌة ،ثم الموفك ال
ٌعصً إذ ال لدرة له على المعصٌة ،وكذلن المول فً نمٌض ذلن"(ٔ) .
وترى الماترٌدٌة أن التوفٌك هو النصرة والتٌسٌر ،و الخذالن عدم النصرة والتوفٌك
واإلعانة على الطاعة ،وأن ال ٌهًٌء له أسباب الخٌر وترن العبد مع نفسه(ٕ).
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن:
اللطؾ هو العطاء واإلحسان والهبة.
وٌفسره (كولن) بمولهٌ " :صرؾ العبد إرادته ومٌله إلى الشر ،ولكن هللا ٌخصه بعطاء
فٌحول بٌنه وبٌن الشر؛ لوضع حسن لذلن العبد ،أو لحمله للبا زكٌا ،أو لعمله الحسن،
وبهذا ال ٌنفذ بحمه ما لدر له ،فالعطاء أثر فً المدر ،والمدر أثر فً المضاء ،ولكن كل
ذلن ٌجري فً لوح المحو واإلثبات وال شًء ٌتؽٌر لط فً العلم اإللهً ،فلوح المحو
واإلثبات  -من جهة -دفتر اإلنسان الخاص به ٌمكن أن ٌحدث فٌه التؽٌٌر ،ولكن التؽٌٌر
ؼٌر وارد أصبل فً اللوح المحفوظ"(ٖ).
وٌرى (كولن) أن العطاء لطؾ إلهً ،وال ٌشترط فً اللطؾ االستحماق واألهلٌة وعلى
(ٗ).
هذا نجد أن جمٌع الحسنات التً ٌفعلها البشر ما هً إال عطاء إلهً
و(كولن) هنا متفك مع أهل السنة فً أن هللا هو الخالك وحده ،وأن أفعاله فضل منه،
ولٌس بواجب علٌه كما لالت المعتزلة.
المسؤلة الرابعة :المنح والمنع:
تكلم (كولن) عن بعض المضاٌا كلها تدخل تحت أفعال هللا ولد رأٌت أنه من
الممكن ضم تلن المضاٌا تحت عنوان واحد ٌجمعها ،فاخترت (المنح والمنع) وهً ثبلثة
لضاٌا  :األولى :حكمة المنع.
الثانٌة :الؽنى والفمر(الرزق).
الثانٌة :الصحة والسمم :
أوال :حكمة المنع:
ٌرى (كولن) وفما لموله تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (٘) أنه ٌجب أن ٌتخلى المرء
عن الطمع ،فلله اآلخرة واألولى ،وٌرضى بما أجراه هللا من نعم أو منح ،وكذا من منع
ٔ -إمام الحرمٌن الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص ٕٗ٘.
ٌٕ -نظر :البٌاضً :إشارات المرام من عبارات اإلمام ص ٖٖٕ.
ٖ -كولن :المدر ص .ٖٔ2
ٌٗ -نظر :كولن :المدر ص .ٖٔ2
٘ -سورة النجم اآلٌة.ٕٗ :
ٕٕ1

وخسارة ،فمد ٌكون فً المنع حكم ونعم تؽٌب عنا ،فٌمول " :فؤحٌانا تمضً بعض
الخسارات هنا إلى مكاسب هنان ،فاهلل (عز وجل) هو من ٌؤخذ هنا ،وٌمنح هنان وأما
معرفة ما سٌمنحه لنا فً اآلخرة ،وما سٌهٌإه لنا من مفاجآت ممابل ما أخذه منا فً الدنٌا
فمتعذر علٌنا ...ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(ٔ).
ومن ثم فالحكم تتمثل فً :
ٔ -ثواب اآلخرة خٌر من األولى:
فإذا كانت اآلخرة خٌر من األولى ،فلما الحزن على ما خسرناه فً الدنٌا ،فلنفكر فً
مكسب الؽد اآلخروي ،ونسر ،ونحمد هللا علٌه(ٕ).
ٕ -المنع لد ٌكون هو عٌن العطاء:
فكثٌر من األمور فً حٌاتنا كنا فً بداٌتها نتجرع اآلالم واألحزان على ما فاتنا ،وفٌما بعد
ندرن أن الخسارة كانت إحسانا ولطفا إلهٌا من هللا .
وهنان أشٌاء كنا نتمنى ولوعها فً بداٌة األمر ثم فرحنا فً المستمبل لعدم ولوعها فما
لضى هللا به كان أفضل ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ (ٖ)إذن
وجب علٌنا الرضا والتسلٌم ،فإن الخٌر فٌما اختاره هللا ولضاه.
ثانٌا :الغنى والفمر(الرزق):
فً رد على سإال وجه إلٌه تحدث (كولن) عن الؽنى والفمر ،وأن هللا ٌعطً من
ٌشاء ،وٌمنع من ٌشاء بحسب حكمته ،وعلمه بما ٌنفع عباده ،وربط ذلن األمر بالجانب
اإلٌمانً بؤن المنع لد ٌكون عطاء ،والعطاء لد ٌكون حرمانا ،فلٌس الؽنى كله خٌر وكذلن
الفمر لٌس كله شر.
وهنان اتفاق بٌن أهل السنة فً ذلن ،ومعهم المعتزلة ،إال أن المعتزلة تستخدم لفظ
اإلٌجاب ،فتمول المعتزلة" :ما نعلم من الرزق أنه لطؾ فً التكلٌؾ ،وأن المكلؾ ٌفسد
مع فمده ،فٌجب على هللا أن ٌرزله عبده ،وإن كان المعلوم من حاله الرزق أنه مفسدة
للمكلؾ ،فالواجب فٌه الحرمان لال تعالى :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼٗ) ،

ٔ -سورة الضحى اآلٌةٌ .ٗ :نظر :كولن :االستمامة فً العمل والدعوة ص  ٗ2ترجمة :أورخان دمحم علً –
دكتور/عبد هللا دمحم عنتر ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٕ -كولن :االستمامة فً العمل والدعوة سلسلة أسبلة العصر المحٌرة (ٖ) ص .ٗ2
ٖ -سورة النساء :اآلٌة .ٔ1وٌنظر االستمامة فً العمل والدعوة ص .ٗ1
ٗ -سورة الشورى اآلٌة.ٕ2 :
ٖٕٓ

ولد روي عن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أنه تعالى ٌمول" :إن من عبادي من ال ٌصلحه إال الفمر،
(ٔ)
ولو أؼنٌته ألفسده ذلن ،ومنهم من ال ٌصلحه إال الؽنى ولو أفمرته ألفسده ذلن"
أما السإال الذي وجه إلى (فتح هللا كولن) فهو :إن هللا أعطى الكثٌرٌن األموال الطابلة،
والمصور ،والشرؾ ،بٌنما آخرون ٌتضورون جوعا ،وتصٌبهم اآلالم والمصابب ،والفمر،
فهل هإالء فاسدون ،واآلخرون ٌحبهم هللا حتى أؼدق علٌهم ما أؼدق؟.
وكان جواب (كولن) أن السإال ال ٌسؤل إال من باب التعلم ،وإال فإن السابل ٌكون آثما،
فاهلل ٌعطً لمن ٌشاء العمارات والسٌارات ،ولمن ٌشاء الفمر والحاجة ،وٌنبؽً فً كل
ذلن عدم إنكار دور األسباب اآلتٌة من األسرة والبٌبة المحٌطة بالفرد ،عبلوة على ذلن،
فإن هللا فً الولت الذي أظهر أهلٌة بعضهم لم ٌعطهم المال واألوالد ،واستدل (كولن)
بموله -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن هللا لسم بٌنكم أخبللكم كما لسم بٌنكم أرزالكم ،وإن هللا (عز وجل) ٌعطً
الدنٌا من ٌحب ومن ال ٌحب ،وال ٌعطً الدٌن إال لمن أحب ،فمن أعطاه هللا الدٌن فمد
أحبه"(ٕ).
ومن ناحٌة أخرى ذكر (كولن) أنه ال ٌنبؽً أن تعد األموال خٌرا ،إال إذا استعملت فً
صالح األعمال ،وإن كان ؼٌر ذلن فإعطاء هللا لٌس خٌرا ٌمول كولن" :نعم إن لم تكن
لن استمامة على الطرٌك ،فالفمر ٌكون لن بابا للكفر؛ ألنه ٌسولن إلى عصٌان هللا...كذلن
إن لم تكن على الصراط السوي ٌكون ؼنان وباال علٌن لال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ (ٖ) ،ولال  -ملسو هيلع هللا ىلص" :-كم من أشعث أؼبر
(ٗ)
ذي طمرٌن ال ٌإبه له لو ألسم على هللا ألبره ،منهم البراء بن مالن"
وٌنتهً (كولن) فً هذه المضٌة إلى نتٌجة وهً:

ٔ -الماضً عبد الجبار :المؽنً ج ٔٔ ص  : ٗ2والحدٌث أخرجه شمس الدٌن أبو الخٌر دمحم بن عبد الرحمن
بن دمحم السخاوي (المتوفى1ٕٓ :هـ) :المماصد الحسنة فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة على األلسنة رلم
ٕ ٙ1ص ٔ ٗ٘ٙ/المحمك :دمحم عثمان الخشت ،الناشر :دار الكتاب العربً  -بٌروت الطبعة :األولى ٔٗٓ٘ ،هـ
 ٘ٔ11م .ٕ -والحدٌث أخرجه ابن حنبل وابن أبً شٌبةٌ ،نظر :مسند أحمد بن حنبل ج ٙص  ٔ11رلم ٕ.،) ٖٙ2و أبو
بكر بن أبً شٌبة :مسند ابن أبً شٌبة باب ما أخرجه عبد هللا بن مسعود عن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ج ٔ ص ٖٕٔ رلم
ٖٗٗ) ،تحمٌك :عادل بن ٌوسؾ العزازي  -أحمد بن فرٌد ،دار الوطن -الرٌاض ،ط :األولى ٔ112م.والحدٌث
اري الحسنً األزهري (المتوفى:
صحٌح االسنادٌ .نظر :أحمد بن دمحم بن الص ّدٌِك بن أحمد ،أبو الفٌض الؽُ َم ِ
ٓ ٖٔ1هـ) :المداوي لعلل الجامع الصؽٌر وشرحً المناوي ،ص ٔ ،ٕ٘ٔ/رلم ٕ ،ٗ2الناشر :دار الكتبً،
الماهرة  -جمهورٌة مصر العربٌة ،الطبعة :األولىٔ11ٙ ،م.
ٖ -سورة األنفال اآلٌة.ٕ1:
ٗ -كولن :المدر ص ٕٕٔ ،والحدٌث أخرجه الترمذي ،ولال :صحٌح حسن ولال األلبانً :صحٌحٌ ،نظر :سنن
الترمذي ،باب منالب البراء بن مالن ،كتاب المنالب (ج ٘ ص ٕ ٙ1رلم ٗ٘.)ٖ1
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"لٌس الؽنى وحده وال الفمر وحده مصٌبة ،وإنما كل حسب مولعه ،الفمر فً موضع
والؽنى فً موضع ٌعدان نعمة إلهٌة ،والرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -لد اختار الفمر بإرادته ولال" :أما
(ٔ).
ترضى أن تكون لهم الدنٌا ولنا اآلخرة"
ثالثا :الصحة والسمم:
إعطاء الصحة أو اإلصابة بالمرض من أفعال هللا تعالى ،وأما كون البشر ؼٌر
متساوٌٌن فً الصحة والسمم فلحكمة أرادها (سبحانه وتعالى).
ولد وجه إلى (كولن) تساإل حول هذه المضٌة وهوِ :ل َم لَ ْم ٌخلك هللا عباده متساوٌن ،فمد
خلك بعضهم أعمى وآخر أعرج وهكذا....؟.
وكان جوابه على النحو التالً:
ٔ" -إن مالن الملن ٌتصرؾ فً ملكه كٌؾ ٌشاء ،وال ٌتدخل أحد فً إجراءاته لط،
فالذي خلك ذرات جسمن ،ونظم تركٌب أجزاء جسمن هو هللا ،والذي وهب لن
اإلنسانٌة هو هللا أٌضا ،إنن لم تعط شٌبا ممابل هذا كً تدعً أن لن حما علٌه
...فؤنت لم تعطه شٌبا حتى تسند إلٌه الظلم وحاشاه إن الظلم نابع من عدم اإلٌفاء
بحك ،فؤٌن حمن علٌه الذي لم تستوفه منه حتى تدعً ولوع الظلم علٌن"(ٕ).
ٕ -ثم إن هللا أوجدن من العدم ،ثم جعلن إنسانا ،فلو تدبرت للٌبل ،فإن دونن كثٌرا جدا
جدا من المخلولات ،فإذن أنت نلت الكثٌر من النعم(ٖ).
ٖ -أضؾ إلى ذلن أن هللا إن كان أخذ منن عضوا ،سٌعوضن فً اآلخرة بؤشٌاء
كثٌرة" :إذ ٌشعر اإلنسان بؤخذ ذلن الجزء منه بعجزه ،وضعفه ،وفمره وٌحول
للبه نحوه ،ولبن جعل للب ذلن اإلنسان ٌشرع باالنشراح واالنكشاؾ فلمد أعطى
له الكثٌر ،وأخذ منه الملٌل ،فهذا ٌعنً فً الحمٌمة لطؾ من هللا سبحانه لذلن
اإلنسان ،وإن كان ال ٌبدو كذلن كما ٌرزق أحدهم الشهادة وٌدخله الجنة ،وٌحظى
بالحضور اإللهً ،وهً مرتبة ٌؽبطه علٌها الصدٌمون والصالحون"(ٗ).
إذن من ثمار هذه العاهات أنها تدفع صاحبها إلى هللا تعالى ،وكذا اآلخرون ٌتعظون بها،
وتورث الثمة واالطمبنان باهلل.)٘(.
ومن خبلل دراسة هذه المسؤلة عند (كولن) ٌتبٌن ثبلثة أمور مهمة :
األمر األول :عبللة المدر بالعدل:
ٔ -المدر ص ٕٖٔ.وٌنظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٗ .والحدٌث أخرجه البخاريٌ ،نظر :صحٌح البخاري،
باب (تبتؽً مرضاة أزواجن) ،كتاب تفسٌر المرآن (ج  ٙص ٔ٘ٙرلم ٖٔ. )ٗ1
ٕ -كولن :المدر ص ٕٗٔ.
ٌٖ -نظر :كولن :المدر ص ٕٗٔ.
ٗ -كولن :المدر ص ٕ٘ٔ وٌنظر :الرد على شبهات العصر ص ٖ٘.
٘ -السابك.
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فإن المدر اإللهً ٌتسم بالعدل ،وإن ما ٌعتمده بعض الناس أنه ظلم أو شر ،فإنما
هو ٌنظر إلى المشر الخارجً فمط؛ فمد ٌكون المنع خٌرا والعطاء شرا ،ولعل (كولن)
متؤثر فً هذه المسؤلة بؤستاذه (بدٌع الزمان) حٌن لال" :فإن ما ٌبدو من ظلم فً بعض
الحوادث فإنما هو نتٌجة لنظر الناس إلى األحداث فً أسبابها الظاهرٌة فً حٌن أن لكل
حادثة سببٌن اثنٌن :األول :سبب ظاهري ٌحكم الناس على وفمه ،وكثٌرا ما ٌظلمون،
والثانً :سبب حمٌمً ٌمضً المدر على وفمه فٌعدل  -تحت ظلم البشر -فً الحادثة
نفسها"(ٔ).
األمر الثانً :لضٌة الوجوب:
ٌرى (كولن) عدم وجوب شًء على هللا متوافما مع أهل السنة ،خبلفا للمعتزلة
الذٌن ٌوجبون فعل الخٌر على هللا ،ولد أشرت إلى هذا المضٌة سابما فً أول المبحث.
األمر الثالث :لضٌة العوض على اإلٌبلم :
ٌشٌر (كولن) فً حدٌثه أن هللا إذا أصاب العبد ببعض المصابب فإنه سٌعوضه
عنها فً اآلخرة ،فهل ٌمصد (كولن) بلفظ العوض :العوض الحمٌمً الذي تمول به
المعتزلة ،ال أستطٌع الجزم بذلن  -وإن كان كبلمه شبٌها بكبلم المعتزلة ، -ولكن ما
أستطٌع الجزم به أنه متفك مع المعتزلة أن األمراض واألسمام التً تصٌب اإلنسان فٌها
اعتبار ومصلحة للمكلفٌنٌ ،مول الماضً عبد الجبار" :ألن الرجل إذا مرض كان ألرب
أن ٌتمً المعاصً خوؾ النار ،وإلى فعل الطاعات رؼبة فً الجنة ،وعلى هذا االعتبار
لال هللا تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ(ٕ).
فالمعتزلة ترى" :إنه (عز وجل) إذا أمرض ،فإنه ٌعوض على ذلن بمنافع هً تكثر منه
فً اآلخرة ،ولوال ذلن لما حسن منه أن ٌمرض البهابم واألطفال كما ال ٌحسن منا أن
نستؤجر أجٌرا ونتعبه وال نعطٌه األجرة"(ٖ).
أما أهل السنة فٌمول إمام الحرمٌن" :اآلالم واللذات ال تمع ممدورة لؽٌر هللا تعالى فإذا
ولعت من فعل هللا تعالى فهً منه حسن ،سواء ولعت ابتداء أو حدثت منه مسماة جزاء،
وال حاجة عند أهل الحك فً تمدٌرها حسنة إلى تمدٌر سبك استحماق علٌها أو استٌجاز
التزام أعواض علٌها أو روح جلب نفع أو دفع ضر موفٌٌن علٌها ،بل ما ولع منهما فهو
من هللا تعالى حسن ،وال ٌعترض علٌه فً حكمه"(ٗ).
إذن المعتزلة ترى العوض على اإلٌبلم من باب التحسٌن العملً أٌضا ،بٌنما أهل السنة ال
ترى ال استحماق على اللذة وال عوض على األلم؛ استنادا إلى أنه تعالى ال ٌجب علٌه
ٔ -النورسً :الشعاع الثالث عشر /الشعاعات ص ٖٖٔ.
ٕ -سورة التوبة اآلٌة. ٕٔٙ :
ٖ -الماضً عبد الجبار :األصول الخمسة المنسوب إلى الماضً عبد الجبار ص ٗ.1٘ ، 1
ٗ -الجوٌنً :كتاب اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص ٖ. ٕ2
ٖٖٕ

شًء و(كولن) ٌرى أن هنان عوضا  -دون جزم بمعنى العوض عنده -مع التؤكٌد أنه ال
ٌوجب شٌبا على هللا كما تذهب المعتزلة.
من خبلل دراستً آلراء (كولن) فً لضٌة ( أفعال هللا تعالى) ٌتبٌن اآلتً:
ٔ -توافك (كولن) فً آرابه مع أهل السنة كثٌرا فً لضٌة الهداٌة ،والتوفٌك ،وعدم
وجوب شًء على هللا ،وؼٌرها.
ٕ -ركز على الجوانب التً لها صلة باإلنسان والوالع؛ تموٌة إلٌمان ضعفاء النفوس كما
فعل فً الكبلم عن حكمة المنع وعن الرزق مثبل.
ٖ -معالجته لمضاٌا جدٌدة لم ٌطرلها المتكلمون لبله وعرضها بشكل جدٌد عصري وألفاظ
واضحة ولد بحثها بعمك إٌمانً ٌحًٌ الملوب وٌولظ اإلٌمان المخدر فً النفوس ،مثل
لضٌة الؽنى والفمر ،والعاهات الجسدٌة .
ٗ -دابما ما ٌخلط لضاٌا العمٌدة بالتصوؾ ،وهذا أبرز ما ٌبدو فً جمٌع لضاٌا علم
الكبلم التً تكلم فٌها حٌث اعتمد الجانب الوجدانً  ،-وأكد علٌه ،ونعى على من أهمله
من المسلمٌن -مع عدم إؼفال للجانب العملً وأهمٌته فً هذا العصر المادي وتلن العمول
المتؤثرة بالثمافة الؽربٌة ،وهذا واضح حٌنما ٌستدل بالنصوص فٌموم بتفسٌرها تفسٌرا
روحٌا كما فعل فً حدٌثه عن حكمة المنع من بعض النعم ،وفً حدٌثه عن اآلالم
والمصابب التً تصٌب المسلم فتمربه من هللا ،وتكون موعظة واعتبارا لؽٌره من الناس،
وؼٌرها .
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المطلب الثالث :أفعال العباد :
المسؤلة األولى :آراء العلماء فً أفعال العباد:
أوال :رأي المتكلمٌن :
ٔ -اتفك المتكلمون على أن أفعال العباد لسمان:
ٔ -أفعال اضطرارٌة :ال دخل لئلنسان بها كنبضات للبه وارتعاش ٌده وؼٌر ذلن فهذه ال
خبلؾ فً أنها من فعل هللا.
ٕ -وأفعال اختٌارٌة :له الحرٌة واالختٌار فٌها ،وهذه اختلفت فٌها اآلراء فمد افترق
المتكلمون فً أفعال العباد االختٌارٌة على ثبلث فرق:
األولى :الجبرٌة المابلون بؤن هللا هو الخالك وحده ألفعال العباد وأن العبد ال حرٌة له وال
اختٌارٌ ،مول (الشهرستانً)" :والجبرٌة أصناؾ فالجبرٌة الخالصة :هً التً ال تثبت
للعبد فعبل وال لدرة على الفعل أصبل ،والجبرٌة المتوسطة :هً التً تثبت للعبد لدرة ؼٌر
(ٔ).
مإثرة أصبل"
والثانٌة :المعتزلة المابلون بؤن العبد خالك أفعاله بمدرته واختٌاره ،ولكن بموة خلمها هللا
فٌهٌ ،مول الماضً (عبد الجبار)" :ما ٌمع بحسب لصد العباد ،وإرادتهم وشهواتهم
وبحسب لدرهم ،وعلومهم ،وبحسب جهلهم ،وسهوهم كالكتابة ،والصٌاؼة ،والمشً
والمٌام ،فهو فعلهم ،وما ٌتعذر علٌهم أولم ٌمع بحسب أحوالهم فهو من فعل هللا تعالى.
فاألجسام ،واأللوان ،والطعوم ،والروابح ،والتصوٌر ،وؼٌر ذلن ،وكل ما ٌثبت أنه لبٌح
ٌعلم أنه من فعل العباد؛ ألنه تعالى ال ٌفعل إال الحسن ،وكل ما ٌثبت أنه من فعله تعالى،
فٌجب أن ٌكون حكمة وصوابا"(ٕ).
والثالثة :أهل السنة ٌتوسطون بٌن الرأٌٌن:
فٌرى اإلمام (األشعري) أن أكساب العباد مخلولة هلل تعالى؛ استنادا إلى لوله
تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ (ٖ( ،ولوله :ﭽﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ(ٗ) ،ولكن للعبد دخل
فً أفعاله ٌسمٌه األشاعرة بالكسب.
والماترٌدٌة ترى أن أفعال العباد تنسب إلى هللا ألنه هو الخالك لكل شًء وتنسب إلى
العباد ألنهم هم من اكتسبوها بإرادتهمٌ ،مول اإلمام (أبو منصور الماترٌدي)" :وعندنا
الزم تحمٌك الفعل لهم (للعباد) بالسمع والعمل والضرورة  ...ولٌس فً اإلضافة إلى هللا

ٔ -الشهرستانً :الملل والنحل ج ٔ ص . 12
ٕ -المختصر فً أصول الدٌن ص ٖٖٕ .
ٖ -سورة الصافات اآلٌة.1ٙ :
ٗ -سورة األحماؾ االٌةٌ ،ٔٗ :نظر :اللمع ص  ، ٙ1وٌنظر :اإلبانة صٕٗ.ٖٗ ،
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نفً ذلن ،بل هً هلل بؤن خلمها على ما هً علٌه ،وأوجدها بعد أن لم تكن ،وللخلك على
ما كسبوها وفعلوها"(ٔ).
ثانٌا :رأي الفبلسفة:
ٌرى الفبلسفة أن اإلنسان سبب لرٌب للفعل فً سلسلة من األسباب تستند فً
النهاٌة إلى مسبب األسباب (سبحانه وتعالى)؛ ألن الفبلسفة ٌرون الترابط ضرورٌا بٌن
األسباب ومسبباتها.
ٌمول الفارابً" :فلن تجد فً عالم الكون والفساد طبعا حادثا أو اختٌارا حادثا إال عن
سبب وٌرتمً إلى مسبب األسباب ،وال ٌجوز أن ٌكون اإلنسان مبتدبا فعبل من األفعال من
ؼٌر استناد إلى األسباب الخارجٌة التً لٌست باختٌاره ،وتستند تلن األسباب إلى الترتٌب،
والترتٌب ٌستند إلى التمدٌر ،والتمدٌر ٌستند إلى المضاء والمضاء ٌنبعث عن األمر ،وكل
شًء ممدر...فكل كابن من خٌر أو شر ٌستند إلى األسباب المنبعثة عن اإلرادة
األزلٌة"(ٕ).
وه ذا ما أكده (ابن سٌنا) فً النجاة إذ ٌمول" :وكل كابن بعد ما لم ٌكن فله علة ،وكل إرادة
لنا فلها علة ،وعلة تلن اإلرادة لٌست إرادة متسلسلة فً ذلن إلى ؼٌر النهاٌة ،بل أمور
تعرض من خارج أرضٌة وسماوٌة ،واألرضٌة تنتهً إلى السماوٌة ،واجتماع ذلن كله
ٌوجب وجود اإلرادة"(ٖ).
أما (ابن رشد) فمد حاول أن ٌجمع شتات النصوص المتعارضة التً منها ما ٌنسب الخلك
إلى هللا ،ومنها ما ٌنسبه إلى كسب اإلنسان ،فمال" :إن هللا لد خلك لنا لوى نمدر بها أن
نكتسب أشٌاء هً أضداد ،لكن لما كان االكتساب لتلن األشٌاء لٌس ٌتم إال بمواتاة األسباب
التً سخرها هللا لنا من خارج ،وزوال العوابك عنها كانت األفعال المنسوبة إلٌنا تتم
باألمرٌن جمٌعا ،وإذا كان ذلن فاألفعال المنسوبة إلٌنا أٌضا ٌتم فعلها بإرادتنا وموافمة
األفعال التً من خارج لها وهً المعبر عنها بمدر هللا"(ٗ).
وهو متفك مع (ابن سٌنا) فً أن ارتباط األسباب بؤسبابها ٌنبً علٌه أن تمع األفعال
منسوبة إلى فاعلها المباشر ،وأٌضا ال تخرج عن تمدٌره سبحانه األزلً لها.
ثالثا :رأي فتح هللا كولن :
ولد توسط (فتح هللا كولن) أٌضا بٌن الجبر واالختٌار فً هذه المسؤلة.

ٔ -اإلمام ابو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص .ٕٕٙ
ٕ -فصوص الحكم ،رسابل الفارابً ص ٕٕٗالهٌبة العامة للكتاب . ٕٓٓ2
ٖ -ابن سٌنا :النجاة ج ٕ ص ٗ. ٔٙ
ٗ -ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص . ٕٕٙ
ٕٖٙ

فٌرى أن هللا سبحانه خالك كل شًء فً الوجود؛ لموله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﭼ(ٔ(  ،ولكن لئلنسان دخل فً أفعاله ٌسمٌه (كسبا) أٌضا ،وأتى (كولن) بمثال تمرٌبً
ٌوضح رأٌه فمال " :مثبل إذا صنعتم سٌارة ،أو أنشؤتم بناء ،فاهلل هو خالك هذه األشٌاء،
وأنتم وأفعالكم تعودون إلى هللا ،ولكن هنان أمر ٌخصكم هو الكسب والمباشرة البشرٌة،
وهذا هو شرط عادي وشًء كالمٌل فاهلل هو خالك كل شًء بذاته ،ولكن ألجل التكلٌؾ
وأمثاله من األسرار ،والحكم لد لبل مباشرة البشر شرطا عادٌا فً خلك األفعال"(ٕ).
وهو فً هذا ٌختلؾ مع المعتزلة المابلٌن "أفعال العباد لم ٌخلمها هللا ،بل هً والعة حادثة
من جهة العباد ؛ألنها تمع حسب لصدهم ...ألنهم ٌمدحون على الحسنة منها وٌذمون على
(ٖ)
المبٌح".
وٌمترب من أهل السنة فً إسناد كل شًء الى هللا ،وأن تعلك الفعل بالمدرة اإلنسانٌة شرط
عادي ،ولرٌب من الماترٌدٌة خاصة فً تفسٌر الكسب بالمٌل والعزم.
ورؼم أن (فتح هللا) ٌرى مع اإلمام (دمحم عبده) عدم الخوض فً المدر
إرادة العبد ،وتعلمها بالعمل كسبا ،كما فعلت األشاعرة والماترٌدٌة .

(ٗ)

إال أنه ٌسمً

المسؤلة الثانٌة :معنً الكسب:
ألهمٌة هذه النظرٌة فً علم الكبلم ،فمد أفردتها بالبحث والتفصٌل ،فمد اختلؾ
المتكلمون فً تفسٌر أمر الكسب حٌث اتخذوا الكسب تكؤة للفرار من الجبرٌة ،ولكن مع
ذلن جاءت هذه النظرٌة لتزٌد المٍ سؤلة ؼموضا والتباسا.
لال اإلمام الؽزالً عن أفعال العباد" :إنها ممدورة بمدرة هللا تعالى اختراعا وبمدرة العبد
على وجه آخر من التعلٌكٌ ،عبر عنه باالكتساب"(٘).
فما الكسب وكٌؾ تتعلك المدرة الحادثة بممدورها ؟.
أوال :رأي أهل السنة:
اختبلؾ فً تفسٌر الكسب ،بل هو من
اختلؾ أهل السنة فً ذلن حتى األشاعرة كان بٌنهم
ٌ
(.)ٙ
األمور العسٌرة الدلٌمة وٌضرب بذلن المثل فٌمال :أدق من كسب األشعري"

ٔ -سورة الصافات اآلٌة.1ٙ :
ٕ -كولن :المدر ص.ٔٔ2
ٖ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن ،رسابل العدل والوحٌد ج ٔ ص .ٕٖ1
ٌٗ -نظر :الشٌخ دمحم عبده :رسالة التوحٌد ص ٕ.ٙ
٘ -الؽزالً :إحٌاء علوم الدٌن المجلد األول ص ٖ،ٔٙتحمٌك :الشحات الطحان ،وعبد هللا المنشاوي ،مكتبة
اإلٌمان ،ط :األولى ٔٗٔ2هـ ٔ11ٙ -م.
ٌ -ٙنظر :أبو عذبة(الحسن بن عبد المحسن) :الروضة البهٌة فٌما بٌن األشاعرة والماترٌدٌة ص . ٕٙ
ٕٖ2

ٔ -رأي األشاعرة:
الكسب :هو تعلك المدرة الحادثة ،ولٌل :هو اإلرادة الحادثة ،فعلى تفسٌر الكسب
بهذا االرتباط وهو تعلك المدرة بالممدور لٌس مخلولا؛ ألنه من األمور االعتبارٌة ،وعلى
تفسٌره باإلرادة الحادثة ٌكون مخلولا ،ولد عرفوا الكسب بتعرٌفٌن:
األول :ما ٌمع به الممدور من ؼٌر صحة انفراد المادر به ،إذ ال تؤثٌر من العبد ،وإنما له
مجرد الممارنة ،والمإثر الحمٌمً هو هللا تعالى.
الثانً :ما ٌمع به الممدور فً محل لدرته(ٔ) .
أي تعلك المدرة الحادثة بالممدور فً محلها من ؼٌر تؤثٌر ،وهو الذي ٌعول علٌه فً
تفسٌر الكسب األشعري كما ٌمول أبوعذبة(ٕ).
أٌ -مول األشعري " :حمٌمة الكسب أن الشًء ولع من المكتسب له بموة محدثة"(ٖ).
ب -وٌمول (البالبلنً)" :وٌجب أن ٌعلم أن العبد له كسب ،ولٌس مجبورا بل مكتسب
ألفعاله من طاعة ومعصٌة ؛ألنه تعالى لال ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ٌعنً من ثواب وطاعة ﭽ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ(ٗ) ٌعنً من عماب ومعصٌة ...إن العالل منا ٌفرق بٌن تحرن ٌده
جبرا ،وبٌن أن ٌحرن هو عضوا من أعضابه لاصدا إلى ذلن باختٌاره ،فؤفعال العباد هً
كسب لهم ،وهً خلك هللا تعالى"(٘).
وذكر (الشهرستانً) أن الماضً أثبت تؤثٌرا للمدرة الحادثة ،وأثرها سماها الحالة
الخاصة ،وهً جهة من جهات الفعل حصلت من تعلك المدرة الحادثة بالفعل ،وتلن الجهة
(.)ٙ
هً المتعٌنة ألن تكون ممابلة بالثواب والعماب
ج -أما (إمام الحرمٌن) ،فٌمول فً اإلرشاد" :فالوجه المطع بؤن المدرة الحادثة ال تإثر فً
ممدورها أصبل ،ولٌس من شرط تعلك الصفة أن تإثر فً متعلمها إذ العلم معمول تعلمه
بالمعلوم مع أنه ال ٌإثر فٌه ،وكذلن اإلرادة المتعلمة بفعل العبد ال تإثر فً متعلمها"(. )2
وإمام الحرمٌن هنا ٌرى أن ال تؤثٌر للمدرة الحادثة فً ممدورها ،وهنان رواٌة أخرى
مختلفة ٌثبت فٌها لدرة وتؤثٌرا للعبد ٌمول فٌها " :أحدث هللا تعالى المدر فً العبد على
ٔ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد بتصرؾ ص . ٔ2ٙ
ٌٕ -نظر :الروضة البهٌة ص .ٕٙ
ٖ -اإلمام أبو الحسن األشعري  :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص . 2ٙ
ٗ -سورة البمرة اآلٌة.ٕ1ٙ :
٘ -الماضً البالبلنً :اإلنصاؾ فٌما ٌجب اعتماده ص ٗٗ .
 -ٙالشهرستانً :الملل والنحل ج ٔ ص ٔٔٔ .
 -2إمام الحرمٌن أبو المعالً الجوٌنً :اإلرشاد ص ٕٓٔ ..
ٕٖ1

ألدار أحاط بها علمه ،وهٌؤ أسباب الفعل وسلب هللا العلم بالتفاصٌل ،وأراد من العبد أن
ٌفعل ،فؤحدث فٌه دواعً مستحثة وخٌرة وإرادة ،وعلم أن األفعال ستمع على لدر معلوم،
فولعت بالمدرة التً اخترعها للعبد على ما علم وأراد ،وللعباد اختٌارهم واتصافهم
بااللتدار ،والمدرة خلك هللا ابتداء ،وممدورها مضاؾ إلٌه مشٌبة وعلما ولضاء وخلما
وبماء من حٌث أنه نتٌجة ما انفرد بخلمه وهو المدرة ولو لم ٌرد ولوع ممدورة لما ألدره
علٌه ولما هٌؤ أسباب ولوعه"(ٔ).
وٌإكد هذا المعنى مرات ومرات فً ذات الكتاب ،فٌمول" :فمن أحاط بذلن كله ثم استراب
فً أن أفعال العباد والعة على حسب إٌثارهم واختٌارهم والتدارهم فهو مصاب فً عمله،
أو مستمر على تملٌده مصمم على جهله ،ففً المصٌر إلى أنه ال أثر لمدرة العبد فً فعله
لطع طلبات الشرابع والتكذٌب بما جاء به الرسل"(ٕ).
وفً هذه الرواٌة ٌجعل للعبد لدرة حمٌمٌة إضافة الى لوله بالترابط الضروري بٌن السبب
والمسبب ،وهو هنا ٌتبنى وجهة نظر الفبلسفة والمعتزلة.
دٌ -مول اإلمام الرازي" :المختار عندنا أن عند حصول المدرة والداعٌة المخصوصة
ٌجب الفعل ،وعلى هذا التمدٌر ٌكون العبد فاعبل على سبٌل الحمٌمة ومع ذلن فتكون
األفعال بؤسرها والعة بمضاء هللا تعالى ولدره"(ٖ).
أي أن صدور الفعل ٌتولؾ على وجود المدرة الحادثة ،والداعً إلى الفعل ،فإذا وجدا معا
لزم ولوع الفعل لكن هذه المدرة ،والداعً بتؤثٌر المدرة المدٌمة ،ومن ثم فهما مخلولان هلل
تعالى.
إذن األشاعرة أنفسهم ٌختلفون فً تفسٌر الكسب فمنهم من ٌجعله مجرد تعلك بالفعل وال
تؤثٌر حمٌمً لمدرة العبد وهو األؼلب فً كبلمهم ،ومنهم من ٌعطً تؤثٌرا حمٌمٌا لمدرة
العبد ،وهو اإلمام (الجوٌنً) فً أحد الرواٌات عنه ،وٌظل المذهب ؼامضا ،ومتجها إلى
الجبر بصورة كبٌرة.
ٕ -رأي الماترٌدٌة:
ٌرى الماترٌدٌة أن هللا سبحانه وتعالى خالك كل شًء ،والعبد كاسب ،وتحمٌمه:
"أن صرؾ العبد لدرته وإرادته إلى الفعل كسب ،وإٌجاد هللا تعالى الفعل عمٌب ذلن خلك
والممدور الواحد داخل تحت لدرتٌن لكن بجهتٌن مختلفتٌن ،فالفعل ممدور هللا بجهة
اإلٌجاد ،وممدور العبد بجهة الكسب"(ٗ).

ٔ -إمام الحرمٌن أبو المعالً الجوٌنً :العمٌدة النظامٌة فً األركان اإلسبلمٌة ص . ٗ1
ٕ -العمٌدة النظامٌة ص . ٗ1
ٖ -اإلمام فخر الدٌن الرازي  :أصول الدٌن ص ٓ.2ط الثانٌة سلسلة لضاٌا إسبلمٌة ٕٕٔٓم.
ٗ -سعد الدٌن التفتازانً  :شرح العمابد النسفٌة ص . ٘1
ٕٖ1

أما الفرق بٌن الخلك والكسب عندهم" :أن الكسب ما ولع بآلة ،والخلك ال بآلة ،والكسب
ممدور ولع فً محل لدرته ،والخلك ممدور ولع ال فً محل لدرته  ،والكسب ال ٌصح
انفراد المادر به ،والخلك ٌصح انفراده"(ٔ).
وٌفسر (أبو عذبة) الكسب الماترٌدي فٌمول" :هو صرؾ المدرة إلى أحد الممدورٌن وهو
ؼٌر مخلوق؛ ألن جمٌع ما ٌتولؾ علٌه فعل الجوارح من الحركات ،وكذا الترون التً
هً أفعال النفس من المٌل والداعٌة واالختٌار بخلك هللا تعالى ال تؤتً لمدرة العبد فٌه،
وإنما محل لدرته عزمه عمٌب خلك هللا تعالى هذه األمور فً باطنه عزما مصمما ببل
تردد ،وتوجها صادلا للفعل طالبا إٌاه ،فإذا وجد العبد ذلن العزم خلك هللا تعالى له الفعل،
فٌكون منسوبا إلٌه من حٌث هو حركة ،ومنسوبا إلى العبد من حٌث هو زنا ونحوه"(ٕ).
والمدرة واالستطاعة عند الماترٌدٌة درجتان:
األولى :سبلمة األسباب وصحة اآلالت :وهً "التهٌإ لتنفٌذ الفعل عند إرادة المختار"،
ودلٌل ثبوتها :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ(ٖ) المراد :الزاد والراحلة،
وهما تتمدمان أفعال الحج(ٗ).
االستطاعة الثانٌة :وهً مع الفعل ،وهً حمٌمة المدرة التً ٌكون بها الفعل ،وهً علة
الفعل ،والجمهور على أنها شرط ألداء الفعل ال علة له ،ودلٌل ثبوتها ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ(٘) ،والمراد منه نفً حمٌمة المدرة .
وهً "صفة ٌخلمها هللا تعالى عند لصد اكتساب الفعل بعد سبلمة األسباب ،واآلالت فإن
لصد فعل الخٌر خلك هللا تعالى لدرة فعل الخٌر ،وإن لصد فعل الشر خلك هللا تعالى لدرة
فعل الشر"(.)ٙ
واالستطاعة األولى تصلح للضدٌن ،فالٌد الصحٌحة كما تصلح لجهاد الكفار تصلح لمتال
أهل اإلسبلم ،واالستطاعة الثانٌة اختلؾ فٌها ،فٌرى (أبو حنٌفة) أنها تصلح للضدٌن على
طرٌك البدل ،واإلمام (أبو منصور) لم ٌظهر رأٌه فً المسؤلة ،وأكثر كبلمه ٌمٌل أنها ال
تصلح للضدٌن كما ٌمول أبو معٌن النسفً(.)2
ٔ -سعد الدٌن التفتازانً  :شرح العمابد النسفٌة ص . ٘1
ٕ -أبو عذبة :الروضة البهٌة ص ٌ .ٕٙنظر :التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص . ٙٓ، ٘1
ٖ -سورة آل عمران اآلٌة.12 :
ٌٗ -نظر أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة فً أصول الدٌن ج ٕ ص ٔٗ٘  ،تحمٌك :كلود سبلمة ،المعهد العلمً
الفرنسً للدراسات العربٌة بدمشك ،ط :األولى ٖٔ11م.
٘ -سورة هود اآلٌة.ٕٓ :
 -ٙالتفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٓ.ٙ
ٌ-2نظر :أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة ،ج ٕ ص ٗٗ٘.٘ٗ٘ ،
ٕٓٗ

وٌرى (أبو الحسن األشعري) استحالة وجود المدرة على الشًء وضده ،فٌمول" :فمد
وجب أن من شرط لدرة اإلنسان أن فً وجودها وجود ممدورها ،فإذا كان ذلن استحال
أن ٌمدر اإلنسان على الشًء وضده ؛ألنه لو لدر علٌهما لوجب وجودهما وذلن محال"(ٔ).
وخبلصة األمر :مع لول الماترٌدٌة أنه ال خالك إال هللا ٌرون لمدرة العبد تؤثٌرا حمٌمٌا فً
الفعل إذ عمب مٌله وعزمه على الفعل وتوافر األسباب واآلالت التً لبل الفعل ومعه
(االستطاعة) ٌخلك هللا الفعل عمب ذلن.
وٌرى الدكتور (حسن الشافعً) أن الماترٌدٌة اتخذت مولفا وسطا فٌما ٌتعلك بالحرٌة
اإلنسانٌة فلم تر استمبلل المدرة اإلنسانٌة باإلٌجاد كالمعتزلة ،وال بالكسب األشعري الذي
ٌرى عدم تؤثٌرها فً اإلٌجاد ،بل ٌمولون بمدرة إنسانٌة سابمة على الفعل صالحة للفعل
والترن ،ولها أثر فً إٌجاده ،ولكن ال تستمل باإلٌجاد فاهلل هو الخالك المكون لكل شًء(ٕ).
و ٌهاجم (ابن رشد) األشاعرة فً أمر الكسب الذي ٌرونه حبل وسطا للمسؤلة ،والوالع كما
ٌرى أنه لٌس موجودا أصبل ،وؼاٌة رأٌهم انتهى إلى التسوٌة بٌن حركة االضطرار
كالرعشة ،وبٌن حركة االختٌار فً أن كلٌهما من فعل هللا حمٌمة(ٖ).
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن :
(كولن) لرٌب جدا من تفسٌر الكسب الماترٌدي إذ ٌإكد فً أكثر من موضع على
اإلرادة و المٌل والعزم المنبعث من العبد ،وخلك الفعل من لبل هللا تعالى من ذلن لوله":
"فإرادة اإلنسان وجزإه االختٌاري لهما وجود اعتباري فرضً ...وعندما ٌفعل اإلنسان
ما ٌخصه مٌبل أو تصرفا فإن هللا ٌخلك له األداة التً تمكنه من الفعل الذي ٌرٌد"(ٗ) .
وأكد على أهمٌة مٌل وإرادة اإلنسان وأخذهما بنظر االعتبار فمال" :فؤٌما شخص ،وبؤي
شكل ،وبؤي اتجاه ٌكون مٌله ،وبؤي جهة سٌستعمل إرادته التً هً شرط عادي ،فإن
تمدٌر وتعٌٌن تلن النتابج الحاصلة من تلن األسباب المعلومة مسبما ال تمٌد إرادة اإلنسان،
وال تكرهه على شًء؛ ألن مٌول اإلنسان لد أخذت بنظر االعتبار"(٘).
ثم ضرب مثبل على ذلن بموله" :فلو لال هللا تعالى لعبد من عباده" :إذا ما أظهرت مٌبل
بهذا االتجاه ،فؤنا أخلك ما ملت إلٌه ،وأنا أعٌن ذلن من اآلن حسب مٌلن إلى ذلن ،فمعنى
هذا أنه سبحانه لد أعطى أهمٌة إلرادة اإلنسان"(. )ٙ

ٔ -اإلمام األشعري :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص ٘.1
ٌٕ -نظر :أ د /حسن الشافعً :المدخل إلى دراسة علم الكبلم ص ٖ 1إدارة المرآن والعلوم اإلسبلمٌة  -باكستان
ط :الثانٌة ٕٕٗٔهٕٓٓٔ -م..
ٌٖ -نظر :ابن رشد :مناهج األدلة ص ٖٖٕ.
ٗ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ،وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ.ٔٙ
٘ -المدر ص ٖٖٔ .
 -ٙالمدر ص ٖٖٔ .
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وهو ٌشٌر بذلن أن العلم اإللهً المحٌط بما ولع وسٌمع من اإلنسان ال ٌمٌد إرادته وال
ٌجبره على الفعل والترن ،فبل تعارض بٌن العلم اإللهً وحرٌة اإلنسان فً الفعل.
وٌرى (كولن) كذلن أن ال تضاد بٌن المدر ،واإلرادة الجزبٌة لئلنسان ،بل هما متكاتفان
بمعنى أن فً اإلنسان لوة تدفعه إلى الخٌرات والحسنات ،فٌدخل الجنة أو بالعكس أي فٌه
لوة تسوله إلى السٌبات ،فهذه الموة ٌسمٌها اإلرادة ،أو الجزء االختٌاري ،أو المشٌبة ،أو
الرؼبة ،وهذه ال تنافً التمدٌر اإللهً ":كؤن هللا ٌمول لئلنسان إننً أعلم أنن ستستعمل
إرادتن فً هذا الولت فً الفعل المعٌن؛ ولهذا ألدر لن هذا الفعل بهذا الشكل"(ٔ) .
إذن وظٌفة اإلرادة اإلنسانٌة ،هً" :إن اإلرادة مٌبلن محض أو تصرؾ فً المٌبلن أي
هً بذل اإلنسان المخٌر بٌن شٌبٌن جهدا وسعٌا؛ الختٌار أحدهما ،وهً شرط عادي فمط،
وال تلتمس أي عبللة بٌنه وبٌن النتٌجة فً إطار لانون السبب والنتٌجة...وتسمى هذه
اإلرادة إرادة نسبٌة اعتبارٌة"(ٕ).
وٌرى أنه مهما كانت ماهٌة اإلرادة فبل بد من اعتبارها ،واالعتداد بها طالما علك هللا
تعالى بعض األشٌاء علٌها ،ثم فند آراء العلماء فً ذلن:
إن بعضهم ٌزعم أن ال لٌمة لئلرادة مطلما ،ومنهم من ٌرى أن اإلرادة هً كل شًء حتى
إن بعضهم ٌزعم أن لها وجودا خارجٌا ،ثم اختار رأي نسبه إلى أهل السنة وهو كون
اإلرادة أمر اعتباري(ٖ) .
إذن ٌنتمد (كولن) مولؾ الجبرٌة الذٌن ٌلؽون إرادة اإلنسان مطلما ،ومولؾ المعتزلة ألذٌن
ٌعتبرونها كل شًء ،ومولؾ األشاعرة الذٌن ٌرون لها وجودا خارجٌا ،وٌختار رأي
الماترٌدٌة الذٌن ٌعتبرون اإلرادة أمرا اعتبارٌا .
إذن الكسب عند (كولن) أمر عدمً (اعتباري) (ٗ)ال وجود له فً الخارج ،ومن ثم فهو
مخلوق للعبد ،فٌمول " :إن لنا إرادة وهذا صحٌح ،ولكن لٌس لها وجود خارجً فهً
لٌست مخلولة ،ولهذا ال ٌمكننا أن ننظر إلى إرادتنا أنها موجودة ،فاألشٌاء ؼٌر الموجودة
هً التً لم تخلك ،إال أنها معلومة فً علم هللا سبحانه؛ أي أن لها وجودا علمٌا ،ولكن لم
تتعلك بها اإلرادة والمدرة اإللهٌتان ولو كان األمر خبلؾ هذا النظر ،أي لو كان لئلرادة
وجود خارجً -كما ألعضابنا -فاألمر ٌإول إلى الجبر ،فلو كانت إرادتنا مخلولة كخلمة
أعضابنا حٌث إننا لم نخٌر ونسؤل فً ذلن فما كان لفعل من أفعالنا أٌة مسإولٌة وما كان

ٔ -كولن :المدر ص ٖٕ.
ٕ -كولن :الموشور (ٔ) ص ٘ ،ٔ1ترجمة :د /عبد الرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم. .
ٌٖ -نظر :كولن :الموشور (ٔ) ص . ٔ1ٙ
ٗ -األمور االعتبارٌة :وتسمى أٌضا أمور كلٌة وهً عند المتكلمٌن والحكماء تطلك على األمور التً ال وجود
لها فً الخارج ولد تطلك على الفرضٌات .ولسمها البٌجوري لسمٌن :أمور اعتبارٌة انتزاعٌة كمٌام زٌد فهو
أمر اعتباري انتزاعً؛ ألنه انتزاع من الهٌبة الثابتة فً الخارج ،وأمور اعتبارٌة اختراعٌة كبحر من زببك فهو
أمر اعتباري اختراعً؛ ألنه اخترعه الشخصٌ .نظر :حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٖٔ2
التهانوي :كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم ج ٔ ص ٕ.ٕ2
ٕٕٗ

أحد أن ٌطلب ثوابا على حسناته"(ٔ) ،وٌتفك (كولن) تماما فً هذا الوصؾ مع (النورسً)
إذ ٌمول" :إن إرادة اإلنسان الجزبٌة وجزأه االختٌاري ضعٌؾ وأمر اعتباري إال أن هللا
سبحانه وهو الحكٌم المطلك لد جعل تلن اإلرادة الجزبٌة الضعٌفة شرطا عادٌا إلرادته
الكلٌة"(ٕ)..
واعتبار اإلرادة من األمور االعتبارٌة رأي ماترٌدي ،فً ممابل رأي األشاعرة الذي
ٌذهب إلى أنها من الموجودات الخارجٌة المخلولة هلل(ٖ).
وبناء على هذا فإرادة اإلنسان عند (كولن) لٌست مخلولة رؼم تؤكٌده على ضعفها
وضآلتها ولكنها جعلت شرطا وسببا للمسإولٌة والجزاء ،وهذا ما ٌإكد على تبنٌه المول
بؤهمٌة اإلرادة اإلنسانٌة وعلى تمتع اإلنسان بالحرٌة واالختٌار فً أفعاله ومن ثم نجده
كثٌرا ما ٌإكد على الحرٌة واإلرادة اإلنسانٌة التً ٌسمٌها اإلرادة الجزبٌة فً ممابل إرادة
هللا الكلٌة ،ومحاولة التوفٌك بٌنهما ،وهذا واضح فً رسالة المدر فً أكثر من موضع،
وكذا فً كتابه أسبلة العصر المحٌرة ،ولد سبمه فً ذلن المضمار ،وبنفس المسمٌات بدٌع
الزمان النورسً(ٗ).
تعمٌب:
من دراسة مسؤلة الكسب ٌتبٌن اآلتً:
ٔ -الكسب كان موطبا ألهل السنة للفرار من جبر الجبرٌة وحرٌة المعتزلة ،ولكن اختلفوا
فً معناه ،وإن اتفموا على أن هللا هو الخالك ألفعال العباد.
ٕ -تؤثٌر المدرة الحادثة عبارة عن المصد والمٌل والعزم على الفعل عند الماترٌدٌة ،وعند
األشاعرة مجرد الممارنة للفعل .
ٖ -لدرة العبد عند األشاعرة ممارنة للفعل وعند الماترٌدٌة عند الفعل ولبله فمع هذه
المدرة الممارنة للفعل توجد أخرى تتمدم الفعل وهً اآلالت والوسابل.
ٗ -األشاعرة ال ٌرون تؤثٌرا للمدرة الحادثة بناء على أن العبللة بٌن السبب والنتٌجة
عادي ،بٌنما ٌرى الماترٌدٌة أن تؤثٌر المدرة الحادثة حمٌمً فً الفعل .
ٌ٘ -صرح (كولن) فً موالؾ كثٌرة وٌشٌد بحرٌة العبد ،و فً أن تؤثٌر المدرة الحادثة
عبارة عن المٌل والعزم والمصد ،وأنها ؼٌر مخلولة ،وهو مولؾ الماترٌدٌة كما سبك.
المسؤلة الثالثة :عاللة العلم اإللهً بؤفعال العباد:
ٔ -كولن :المدر ص .ٕٙ
ٕ -بدٌع الزمان النورسً  :رسالة المدر الكلمة السادسة والعشرون الكلمات ص .٘ٗ1
ٖ -الدكتورة /انتصار ابراهٌم أحمد :آراء كمال الدٌن البٌاضً الكبلمٌة وأثره فً تطور المدرسة الماترٌدٌة
عرض ونمد ص٘ ،ٗٙرسالة دكتوراه كلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة بنات -الماهرة  -جامعة األزهر
ٕٓٓ1م.
ٗ -دكتور /أحمد دمحم سالم  :تجدٌد علم الكبلم لراءة فً فكر بدٌع الزمان سعٌد النورسً ص ٖٔٓ .
ٖٕٗ

علم هللا تعالى صفة أزلٌة تنكشؾ بها الموجودات انكشافا تاما دون سبك خفاء أو
جهل ،فاهلل تعالى ٌحٌط بكل كبٌرة وصؽٌرة ﭧ ﭨ ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ(ٔ) ومعنى ذلن أنه ٌعلم بما ولع وٌمع وما سٌمع من كل
الموجودات ومنها اإلنسان ،فٌعلم ما تكسبه ٌداه لبل أن ٌفعل.
فهل علم هللا تعالى بما سٌفعله اإلنسان ٌجبره على الفعل والترن ،هذا سٌكون موضوع
النماش المادم بٌن المتكلمٌن وفتح هللا كولن.
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٌٔ -رى المدرٌة من المعتزلة وؼٌرهم أن هللا ٌعلم جمٌع األشٌاء لبل ولوعها ومنها أفعال
العباد الوالعة بمدرتهم حسب إرادتهم ،ولكن هللا لم ٌمدر علٌهم هذا األفعال ،ولم ٌجبرهم
علٌها؛ تحمٌما لمبدأ المسبولٌة والثواب والعماب(ٕ).
ٕ -وٌحكً األشعري إجماع المسلمٌن على أن علم هللا سابك ولم ٌزل فٌمول "ولد لالوا:
علم هللا لم ٌزل وعلم هللا سابك فً األشٌاء ،وال ٌمتنعون أن ٌمولوا فً كل حادثة تحدث
ونازلة تنزل كل هذا سابك فً علم هللا"(ٖ) .
ولكن علم هللا لٌس له أي تؤثٌر فً أفعال العباد ألن العلم تابع للمعلوم ال مستتبع" فبل
مدخل للعلم فً وجوب الفعل وامتناعه وسلب المدرة واالختٌار ،وإال لزم أن ال ٌكون
تعالى فعبل مختارا لكونه عالما بؤفعاله وجودا وعدما"(ٗ).
ٖ -وترى الماترٌدٌة أن" :المدر بخٌره وشره من هللا عند أهل السنة والجماعة ...ولكن
نمول إن العبد مخٌر مستطٌع  ،والمضاء ال ٌجبره على المعصٌة كالعلم"(٘).
فعلم هللا المحٌط الشامل بكل كبٌرة وصؽٌرة ال ٌجبر أحدا على المعصٌة ،وكذا لضاإه
تعالى.
إذن هنان اتفاق بٌن المتكلمٌن ،بل وعموم المسلمٌن على أن علم هللا المحٌط بكل شًء ال
ٌجبر اإلنسان على الفعل.

ٔ -سورة األنعام اآلٌة.٘1:
ٌٕ -نظر :أ د /عبد العزٌز سٌؾ النصر :المدر وحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة فً الفكر الكبلمً اإلسبلمً ص ٕ1
مصر للخدمات العلمٌة ٕٓٓٙم.
ٖ -األشعري :اإلبانة عن أصول الدٌانة ص ٘ٗٔ.
ٗ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٗ .ٔ2والتفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص ٔ.ٔ2
٘ -النسفً :بحر الكبلم ص ٘.ٔ2
ٕٗٗ

ثانٌا :رأي كولن:
ٌرى (كولن) أن علم هللا األزلً بما سٌكون وبما سٌمع من اإلنسان ال ٌجبر أحدا
على الفعل والترن ،فٌمول" :وصفة العلم لٌس من شؤنها تعٌٌن األحداث واألفعال ،بل الذي
ٌعٌنها وٌوجدها وفك مٌول اإلنسان هو لدرة هللا وإرادته ،وعلى ذلن فاألشٌاء الحادثة ال
تحدث؛ ألن علم هللا سبك بؤنه سٌكون كذا بل إن هللا ٌعلمها؛ ألنها ستكون وهذا هو معنى
المدر والتمدٌر األول ،وٌعبر علماء الكبلم عن هذا بمولهم" :العلم ٌتبع المعلوم " ،وٌتعلك
به على ما هو علٌه ،وال ٌإثر فٌه ،وال ٌؽٌره أي إن الحادث معلوم حاله كٌؾ سٌكون
،ولٌس للعلم تؤثٌر على وجوده"(ٔ).
كما ٌإكد أن المدر نوع من العلم اإللهً ،فٌمول" :المدر هو ما فصله هللا سبحانه فً علمه
من تخطٌط وتنظٌم وتصمٌم لؤلشٌاء ،والعلم بالشًء ال ٌعنً إٌجاده إذ لو عرفت تصمٌم
ألؾ بناء ،وحفظت خطة عمل لمبات المصانع ،فبل ٌؤتً بعلمن هذا أي شًء للوجود"(ٕ).
وٌضرب أمثلة توضح ذلن منها:
لو أن لطارا ٌمطع مسافة بٌن محطتٌن معلومتٌن بزمن معلوم ،فهذه نتٌجة
محسوبة ومعلومة لبل حركة المطار بكثٌر ،فكذلن كل ما سٌفعله اإلنسان لد كتب مسبما
فً اللوح المحفوظ ،وإنما هو بؤفعاله ٌضع ما كتب موضع التنفٌذ ،وهذا العلم لٌس لوة
تجبره على الفعل(ٖ) .
وٌإكد هذا المعنى فً كثٌر من المواضع فٌمول" :ثم إن المدر والتعٌٌن المبدبً (المسبك)
عبارة عن الخطة العلمٌة اإللهٌة إن جاز التعبٌر أي علمه باإلنسان ومٌول اإلنسان
ووضع خطة وبرنامج وفك ما سٌموم به اإلنسان"(ٗ).
فهو ال ٌحجر على إرادة اإلنسان ،بل ٌوجه تمدٌره إلى حٌث تتوجه إرادة اإلنسان وهللا
ٌحٌط باإلنسان وإرادته أي ٌعلمها ،وعلمه بها ال ٌعنً تمدٌرها مسبما(٘).
ومن األمور الجدٌرة بالذكر  -والجدٌدة أٌضا -فً هذا البحث أنه ذكر أن الذٌن ٌزاولون
مسابل الروح(ٌ )ٙمولون إن الروح لرٌن الجسد ،فاإلنسان لد ٌتعرؾ على ما هو ممدر له
من خبلل عبلمات وإشارات جسده المادي ،وذلن مثل المشتؽلٌن بعلم المٌافة( ،)2وأشار أن
ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٖ. ٔ1
ٕ -كولن :المدر ص ٕٗ.
ٌٖ -نظر :المدر ص ٕٗ.
ٗ -كولن :المدر ص ٖٖٔ ،وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٘.ٔ1
٘ -المدر ٖٕ .
ٌ -ٙهتمون بالروحانٌات وعلم الروحانٌات كالمٌافة وتحضٌر األرواح.
2
الر ُج ِل بؤَخٌه وأَبٌه .ابن منظور :لسان
ؾ ش َبه َّ
ار َو ٌَ ْع ِرفُ َها َو ٌَ ْع ِر ُ
 المٌافة :تتبع األثر ،والمَابِؾ الَّذِي ٌت َتبع ْاآلث َ َالعرب فصل الكاؾ . ٕ1ٖ/1أبو الفٌض مرتضى الزبٌدي :تاج العروس من جواهر الماموس باب (ق ي ؾ) ج
ٕٗ ص ٕ.ٕ1

ٕ٘ٗ

أن ذلن ال ٌعارض حكم(ال ٌعلم الؽٌب إال هللا) ،فمد كان علما موجودا فً عصر النبوة،
واستدل بحدٌث عابشة" :دخل علً لابؾ والنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -شاهد وأسامة بن زٌد ،وزٌد بن
حارثة مضطجعان ،فمال :إن هذه األلدام بعضها من بعض فسر بذلن النبً -صلى هللا عله
وسلم -وأعجبه"(ٔ).
وأرى أن التمثٌل بالمٌافة على معرفة الؽٌب  -ومنه لدر هللا  -بعٌد جدا؛ ألنه ٌتطرق
لبعض األمور الموجودة بالفعل وإن عدت ؼٌبا لبعض األفراد عن طرٌك إشارات
وعبلمات ما ،وهً تنحصر فمط فً تتبع األثر ومعرفة الشبه.
فً نهاٌة هذه المسؤلة(عبللة العلم اإللهً بؤفعال العباد):
ٌإكد (كولن) أن علم هللا تعالى المحٌط بكل شًء ومنه أفعال اإلنسان لٌس له أي
تؤثٌر على اختٌار اإلنسان فبل منافاة إطبللا بٌن العلم وحرٌة اإلنسان فً الفعل والترن .
وٌتبٌن هضمه لمصطلحات المتكلمٌن بدلٌل لٌامه بشرحها بصورة أبسط مثل شرحه (العلم
تابع لمعلومه) بلؽة عصرٌة وبؤمثلة توضٌحٌة والعٌة.
المسؤلة الرابعة :السببٌة وعاللتها بؤفعال العباد:
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٔ -أما المعتزلة فمد أثبتوا الضرورة بٌن السبب والمسبب ٌمول الماضً (عبد الجبار):
"إن السبب ال ٌمنع حصوله ثم ال ٌحصل المسبب بؤن ٌعرض عارض فٌمنعه من التولٌد،
ومتى وجب حصوله عند حصول السبب ،وزوال المانع ،فإن حاله كحال المبتدأ عند
تكامل الدواعً ،فإنه ٌحصل ال محالة"(ٕ).
إذن الفعل األصلً والمتولد كبلهما مسببان ضرورة عن سبب؛ ولذا عاب الماضً (عبد
الجبار) على اإلمام (األشعري) استخدام السببٌة فً االستدالل على أن للعالم صانعا
بموله(:أن العالم صنع ،فبلبد له من صانع) ،وعدم األخذ بها فً أفعال العباد.
فالماعدة عند الماضً أنه "إذا علم فعبل علم أن له فاعبل ما وإن لم ٌعلمه بعٌنه"(ٖ) .
إذن أفعال العباد  -عند المعتزلة -ؼٌر مخلولة فٌهم وأنهم المحدثون لها ،والدلٌل:
أ -أنا نفرق بٌن المحسن والمسًء فنمدح األول ونذم الثانً.
ب -و أنها والعة حسب لصودنا ودواعٌنا ،ومنتفٌة عند انتفاء المصد والدواعً.

ٔ -كولن :المدر فً ضوء الكتاب والسنة ص ٕ٘ ،والحدٌث أخرجه البخاري ومسلم ٌنظر :صحٌح البخاري،
باب منالب زٌد بن حارثة مولى النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -كتاب المنالب (ج ٘ ص ٖٕ رلم ٖٔ ،)ٖ2وصحٌح مسلم باب
العمل بإلحاق المابؾ الولد كتاب الرضاع ج ٕ ص ٕ ٔٓ1رلم .)ٔٗ٘1
ٕ -الماضً عبد الجبار بن أحمد  :شرح األصول الخمسة ص  ، ٖ11حممه ولدم له الدكتور عبد الكرٌم عثمان.
ٖ -شرح األصول الخمسة ص ٕٖ٘.
ٕٗٙ

ج -وأٌضا من األدلة التً سالها الماضً أن إثبات المحدث فً الؽابب ٌنبً على إثبات
المحدث فً الشاهد ،وصورة هذا المٌاس" :لد ثبت أن هذه التصرفات محتاجة إلٌنا
ومتعلمة بنا ،وإنما احتاجت إلٌنا لحدوثها ،فكل ما شاركها فً الحدوث وجب أن ٌشاركها
فً االحتٌاج إلى محدث وفاعل ،وهذه األجسام كلها محدثة ،فبلبد لها من محدث وفاعل،
وفاعلها لٌس إال هللا تعالى"(ٔ).
فإثبات الفاعل الخالك سبحانه ٌنبنً على إثبات تصرفات العباد ،ونسبتها إلٌهم.
ٕ -رأي األشاعرة:
ترى األشاعرة أن الترابط بٌن األسباب والمسببات عادي بحٌث ٌمكن تخلفه فٌمول
الؽزالً" :االلتران بٌن ما ٌعتمد فً العادة سببا وبٌن ما ٌعتمد مسببا لٌس ضرورٌا عندنا
...فإن الترانها لما سبك فً تمدٌر هللا سبحانه بخلمها على التساوق ال لكونه ضرورٌا فً
نفسه ؼٌر لابل للفوت ،بل فً ممدور هللا خلك الشبع دون األكل"(ٕ).
ٖ -رأي الماترٌدٌة:
ٌتحدث الماترٌدٌة عن إرادتٌن :إرادة جزبٌة وهً إرادة اإلنسان ،وإرادة كلٌة
وهً إرادة هللا تعالى.
وٌعدون اإلرادة الجزبٌة سببا نالصا عادٌا لتؤثٌر لدرة هللا فً الفعل.
وهنا تلتمً الماترٌدٌة مع األشاعرة فً أن العبللة عادٌة ولٌست ضرورٌة ،ولكن ٌختلفان
فً تؤثٌرها ولٌمتها بالنسبة للفعل:
" عند األشعري فإن اإلرادة الجزبٌة وإن كانت سببا عادٌا لتؤثٌر المدرة المدٌمة إال أنها
من الموجودات الخارجٌة المخلولة له تعالى عنده فلٌس فً لدرة العبد تؤثٌر فً أصل
الفعل وال فً وصفه"(ٖ).
وعند الماترٌدٌة اإلرادة الجزبٌة هً " :عبارة عن تعلك اإلرادة الكلٌة بجانب معٌن من
الفعل أو الترن ،صادرة من العبد اختٌارا ولٌست بمخلولة هلل تعالى؛ ألنها لٌست من
الموجودات الخارجٌة ،بل من األمور االعتبارٌة ككون الفعل طاعة أو معصٌة"(ٗ).
إذن أصل الفعل ووصفه بكونه طاعة أو معصٌة مخلولان هلل تعالى على مذهب األشاعرة،
وعلى مذهب الماترٌدٌة أصل الفعل بخلك هللا ووصفه بؤنه طاعة أو معصٌة بإرادة
العبد(٘).

ٔ -شرح األصول الخمسة صٕٖٖ.ٖ٘٘ -
ٕ -الؽزالً :تهافت الفبلسفة ص . ٕٖ1
ٖ -الكلنبوي :حاشٌة الكلنبوي على شرج جبلل الدٌن الدوانً الصدٌمً وعلى هامشه حاشٌة للمولى المرجانً
والخلخالً ص  ،ٕٗ1دار سعادت ٖٔٔٙهـ.
ٗ -السابك ص .ٕٗ1
٘ -السابك ص .ٕٗ1
ٕٗ2

ثانٌا :رأي الفبلسفة:
ٌرى الفبلسفة ترتب األسباب على مسبباتها على وجه اللزوم والضرورةٌ ،مول
(الفارابً)" :كل ما لم ٌكن فكان فله سبب ،ولن ٌكون العدم سببا لحصوله فً الوجود،
والسبب إذا لم ٌكن سببا ،ثم صار سببا فلسبب صار سببا وٌنتهً إلى مبدأ تترتب عنه
أسباب األشٌاء على ترتٌب علمه بها تعالى"(ٔ).
وٌرى (ابن رشد) أن األسباب التً خلمها هللا تجري على نظام محدود ،وترتٌب دلٌك ال
ٌختل فوجب أن تكون األفعال موافمة لؤلسباب وجوبا ،ثم طبك ذلن فً أفعال اإلنسان،
فمال" :فواجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود ...وإنما كان ذلن واجبا ؛ألن
أفعالنا تكون مسببة عن تلن األسباب التً من خارج ،وكل مسبب ٌكون عن أسباب
محدودة ممدرة ،فهو ضرورة محدودة ممدرة ،ولٌس ٌلمى هذا االرتباط بٌن أفعالنا
واألسباب التً من خارج فمط ،بل وبٌنها وبٌن األسباب التً خلمها هللا تعالى فً داخل
أبداننا ،والنظام المحدود فً األسباب الداخلة والخارجة أعنً التً ال تخل هو المضاء
والمدر الذي كتبه هللا تعالى على عباده ،وهو اللوح المحفوظ ،وعلم هللا بهذه األسباب وبما
ٌلزم عنها هو العلة فً وجود هذه األسباب"(ٕ).
وٌإكد على دور األسباب وتؤثٌرها بموله" :وٌنبؽً أن تعلم أن من جحد كون األسباب
مإثرة بإذن هللا فً مسبباتها أنه لد أبطل الحكمة ،وأبطل العلم ،وذلن أن العلم هو معرفة
األشٌاء بؤسبابها ،والحكمة هً المعرفة باألسباب الؽابٌة ،والمول بإنكار األسباب جملة هو
لول ؼرٌب جدا عن طباع الناس ،والمول بنفً األسباب فً الشاهد لٌس له سبٌل إلى
إثبات سبب فاعل فً الؽابب"(ٖ).
وهو شبٌه بنفس رد الماضً (عبد الجبار) على األشاعرة فً إنكارهم األسباب فً أفعال
العباد ،واستخدامها فً إثبات الصانع.
ثالثا :رأي كولن:
ٌرى (كولن) أن هللا هو المإثر الحمٌمً فً الكون والكابنات وما ارتباط األسباب
بؤسبابها إال لوانٌن ونوامٌس وضعها هللا لتنظٌم الكون ،ولٌس لها من األمر شًء ،وفً
اإلمكان أن تتخلؾ بإرادة هللا ،ولد حدث ذلن بالفعل كما فً معجزات األنبٌاء ،فٌمول" :إن
إحراق النار ولتل السم لٌس من خاصٌتهما الذاتٌة فحرق النار ولتل السم من النوامٌس
الكونٌة ،والذي وضع هذه النوامٌس هو هللا (عز وجل) ،ولذلن فنسبة اإلحراق فً النار
إلى ذات النار ،أو نسبة التسمٌم إلى ذات السم تخالؾ عمٌدتنا وطرٌك أهل السنة
والجماعة ،فالنار إنما تحرق بمشٌبة هللا حٌث إنها لم تحرق سٌدنا إبراهٌم (علٌه السبلم)،

ٔ -رسابل الفارابً ص ٖٕٕ.
ٕ -ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص .ٕ٘2
ٖ -ابن رشد :مناهج األدلة ص ٕٖٕ.
ٕٗ1

وكذلن السم إنما ٌمتل بمشٌبة هللا إذ إن اللحم الذي جعلت فٌه الٌهودٌة السم فً خٌبر لتل
بشرا ،ولم ٌمتل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)"(ٔ).
وٌمول أٌضا تدعٌما لهذا المول" :فً الكون سنن ولوانٌن وضعها هللا إال أنها لد تسند إلى
مواضعها أو كٌفٌة وضعها أو تسمى باسم الشًء أو الحادثة التً تتعلك به ومن الناس من
ٌنسب هذه الموانٌن إلى الذٌن اكتشفوها كؤنهم واضعوها ،والحال أن كل الكابنات ،وكل
الموانٌن الجارٌة فً الكون تشهد أن الواضع والموجد الحمٌمً لكل شًء هو هللا وحده
(هلالج لج)"(ٕ) .
وٌرى أنه طبما لمبدأ( تناسب العلٌة )أنه إذا توافرت الشروط ،واألسباب لوجود الشًء
ولع المعلول أي النتٌجة ،فإذا تجمعت األسباب لنمو شجرة من توفر التربة ،والمناخ،
والحٌوٌة ،وعمدة الحٌاة فً البذرة ٌظهر ما نطلك علٌه (العلة التامة) ،وهذه العلة تإدي
إلى ظهور المعلول ،وإذا نمصت بعض األسباب تسمى (العلة نالصة)(ٖ) ،فبل ٌظهر
المعلول للوجود ،فإذا تم األمر خارج سلسلة العلة والمعلول ،ولم نستطٌع تعلٌل األمر أو
إٌضاحه ٌكون هذا األمر معجزة كخلك آدم ،وخلك عٌسى -علٌهما السبلم.)ٗ(-
ولد طبك ذلن أٌضا فً موضوع أفعال العباد ،فهو ٌإكد أن اإلرادة البشرٌة جعلها هللا
شرطا عادٌا لخلك أفعال اإلنسان وضرب مثبل على ذلن:
ؼٌركم لد هٌؤ هذه المكنة
"هب أنكم لمستم زرا لمكنة كهرباء عظٌمة ،علما أن
ٍ
بنظام دلٌك بحٌث إن مجرد مس زرها ٌجعل المكان كله ؼارلا فً النور ،فالعمل الجزبً

ٔ -والرواٌة عند ابن هشام" :لَ َّما ْ
ارثِْ ،ام َرأَة ُ
سلَّ َم أ َ ْه َد ْ
سو ُل َّ ِ
اط َمؤ َ َّن َر ُ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
ت لَه ُ زَ ٌْنَبُ بِ ْنتُ ْال َح ِ
ض ٍو ِم ْن ال َّ
سؤَلَ ْ
سو ِل َّ ِ
سلَّ َم؟
ع ْ
ي ُ
شاةِ أ َ َحبُّ إلَى َر ُ
س َّبل ِم ب ِْن ِم ْشك ٍَم ،شَاة ً َم ْ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ص ِلٌَّةً (مشوٌة) َ ،ولَ ْد َ
َ
َّللا َ
ت أ َ َّ
ُ
ُ
َ
ْ
سابِ َر ال َّ
شاةِ ،ث َّم َجا َء ْ
س َّم ْ
فَ ِمٌ َل لَ َها :الذّ َِراعُ ،فَؤ َ ْكثَ َر ْ
سو ِل َّ ِ
َّللا
ت فٌِ َها ِم ْن ال ُّ
ي َر ُ
ت بِ َها ،فَل َّما َو َ
ت َ
س ِ ّم ،ث َّم َ
ضعَت َها بٌَْنَ ٌَ َد ْ
ور ،لَ ْد أَ َخذَ=
ع ،فَ َبلنَ ِم ْن َها ُم ْ
ضؽَةً ،فَلَ ْم ٌُ ِس ْؽ َهاَ ،و َم َعهُ ِب ْش ُر ْبنُ ْال َب َر ِ
سلَّ َم ،تَن ََاو َل الذّ َِرا َ
صلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
اء ب ِْن َم ْع ُر ٍ
َ
سل َمَّ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
سو ُل َّ ِ
سو ُل َّ ِ
سا َؼ َهاَ ،وأ َّما َر ُ
= ِم ْن َها َك َما أ َ َخذَ َر ُ
صلى هللاُ َعل ٌْ ِه َو َ
سل َم ،-فَؤ َّما بِ ْش ٌر فَؤ َ
صلى هللاُ َعل ٌْ ِه َو َ
َّللا َ
َّللا َ -
إن َهذَا ْال َع ْ
ظ َم لٌَ ُْخ ِب ُرنًِ أَنَّهُ َم ْس ُمو ٌم"َ .وأما بشر ف َما َ
فَلَفَ َ
ظ َها ،ث ُ َّم لَالََّ :
سنَةً َال ٌَت َ َح ّو ُل ّإال َما ُح ّولَ ،ث ُ ّم َماتَ
طلَهُ َو َجعُهُ َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
سل َم بَ ْع َد ذلِنَ ث َبل َ
ث ِسنٌِنَ  .الوالدي:
اش َر ُ
صلى َّ
َّللاُ َعل ٌْ ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
ِم ْنهَُ .وٌُمَا ُل ل ْم ٌَم ْم ِم ْن َمكَانِ ِه َحتى َماتَ َ ،و َع َ
المؽازي باب ؼزوة خٌبر ص ٕ .ٙ22 /عبد الملن بن هشام بن أٌوب الحمٌري المعافري ،أبو دمحم ،جمال الدٌن
(المتوفىٕٖٔ :هـ) السٌرة النبوٌة ص ٕ ٖٖ2/باب أمر الشاة المسمومة ،تحمٌك :مصطفى السما وإبراهٌم
األبٌاري وعبد الحفٌظ الشلبً ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده بمصر ،الطبعة:
الثانٌةٖٔ2٘ ،هـ  ٔ1٘٘ -م .أبو بكر البٌهمً :دالبل النبوة ،باب ما جاء فً الشاة التً سمت للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -ص ٗ/
ٖ ،ٕٙتحمٌك :عبد المعطً للعجً ،الناشر :دار الكتب العلمٌة ،دار الرٌان للتراث ،الطبعة :األولى  ٔٗٓ1 -هـ
  ٔ111م.ٕ -خواطر حول سورة الفاتحة ٕٔ1ص ٕٗٓ.
ٖ" -العلة :هً ما ٌحتاج إلٌه الشًء فإن كانت داخلة فوجوب الشًء معها إما بالفعل فهً صورٌة وإما بالموة
فهً مادٌة وإن كانت خارجة فالشًء إما بها فهً فاعلٌة أو لها فهً ؼابٌة ومرجع الشروط واآلالت إلى الفاعل
وجمٌع ما ٌتولؾ علٌه الشًء ٌسمى علة تامة وعند تمام الفاعل ٌجب وجود المعلول المتناع الترجٌح ببل
مرجح" .العبلمة /سعد الدٌن التفتازانً :متن تهذٌب المنطك والكبلم للعبلمة وعلى لسم الكبلم تعلٌمات جمعها
الشٌخ عبد المادر معروؾ الكردي السنندجً ص ٖٔ مطبعة السعادة ط األولى ٖٖٓٔهـ ٔ1ٕٔ -م.
ٌٗ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٓٔ. ٕٔٔ -
ٕٗ1

الذي لمتم به ،والنتٌجة العظٌمة التً ظهرت ال تشاهد بٌنها عبللة معمولة ،فلٌس هنان
عبللة معمولة بٌن السبب والنتٌجة كما هو الحال فً معجزات األنبٌاء"(ٔ).
وٌمول" :كل هذه األسباب عارضة ،ولٌس هنان وجود حمٌمً ألي منها ،فإن لم ٌكلفنا ربنا
تبارن وتعالى باألخذ باألسباب ما اضطررنا إلى اللجوء إلى أي منها وبما أن كل شًء
فً هذا العالم المفعم بالحكم متعلك باألسباب ،فنحن ننظر إلٌها على أنها شروط عادٌة
فمط ،أما النمطة الثابتة التً ال تتؽٌر ،والتً نركز علٌها فهً ٌد المدرة اإللهٌة التً تمبض
وحدها على جمٌع األسباب"(ٕ).
كما هو واضح من كبلم (كولن) ،فلٌس هنان ترابط ضروري بٌن السبب والمسبب اتفالا
مع مولؾ األشاعرة والماترٌدٌة ،مع الترابه من الماترٌدٌة فً مفهوم الكسب كما سبك .
من خبلل الحدٌث عن عبللة السببٌة بؤفعال العباد ٌمكن الخروج بعدة نتابج:
ٔ -ترى المعتزلة الترابط ضرورٌا بٌن السبب والمسبب ومن ثم فؤفعال العباد تنسب
إلٌهم حمٌمة.
ٕ -ترى األشاعرة أنه ترابط عادي ٌمكن تخلفه كما حدث فً معجزات األنبٌاء ،فمد
انخرلت العادة بؤمر هللا تعالى ،ولوللنا بالتبلزم الضروري لما سوغ إثبات المعجزات
عندهم ،ولد ترتب على أصلهم هذا عدم تؤثٌر المدرة الحادثة فً ممدورها إال على سبٌل
العادة ،ولٌس اللزوم ،فاهلل هو الخالك والمإثر فً الكون وما فٌه .
ٖ -وترى الماترٌدٌة كذلن أن اإلرادة الجزبٌة لئلنسان شرط عادي للتؤثٌر فً الفعل
ولٌس ضرورٌا ،إال أنها ترى إرادة اإلنسان لها تؤثٌر حمٌمً بخبلؾ األشاعرة.
ٗ -الفبلسفة ترى الترابط بٌن السبب والنتٌجة ترابطا ضرورٌا؛ ومن ثم تنسب إلى العبد
الفعل والتؤثٌر حمٌمة.
٘ -وٌعتمد (كولن) بؤن اإلرادة الجزبٌة شرط عادي مإثر فً ولوع الفعل متوافما مع
الماترٌدٌة.
و فً النهاٌة بعد دراسة رأي (كولن) فً مسؤلة(أفعال العباد) ٌمكن المول إن (كولن)
ٌمترب من الماترٌدٌة أكثر ،أو هو ٌدٌن بنفس المذهب إن أردنا الدلة ،فٌرى أنه إذا
توفرت الشروط واألسباب مع المٌل والعزم على الفعل ولع الفعل بإرادة اإلنسان الجزبٌة
التً جعلها هللا شرطا عادٌا لحصول الفعل ،مع التؤكٌد أن ٌد المدرة اإللهٌة تمبض على
جملة األسباب والموجودات.
وبذا ٌكون لد انتهٌت من مبحث المدر عند (كولن) والذي تبٌن من خبلله عدة مبلحظات:
ٌٔ -تفك كولن فً حمٌمة المدر مع الماترٌدٌة فالمدر لدٌم والمضاء حادث.

ٔ -المدر ص .ٕ2
ٕ -فتح هللا كولن :االستمامة فً العمل والدعوة ص . ٔ1
ٕٓ٘

ٕ -اهتم (كولن) بالثمرات العملٌة من وراء فهم المدر وحمٌمته ،وهذا الجدٌد الذي ٌنبؽً
إدراجه عند دراسة المدر للنشء وعموم المسلمٌن حتى نحمك الٌمٌن ولوة اإلٌمان لؤلفراد
والمجتمعات.
ٖ -لجؤ (كولن) إلى المرآن والسنة الستمراء المعانً الروحٌة من خبللهما ،وهذا من
الجدٌد أٌضا فٌنبؽً أن نعود إلى هذٌن األصلٌن ،فعرضهما ٌتسم بالوضوح ،وٌإثر فً
الوجدان وهذا ما ٌتطلبه اإلنسان والعصر.
ٗ -اتفك مع أهل السنة فً عموم إرادته تعالى.
٘ -اتفك مع أهل السنة فً أفعال هللا تعالى من الهداٌة ،واآلجال ،واألرزاق ،وعدم وجوب
شًء علٌه تعالى ،وتمٌز فً عرضه لمضٌة المنع والمنح حٌث جمع بٌن اإللناع العملً
والملبً ببٌان الحكمة من كل .
 -ٙالترب من المعتزلة فً لضٌة العوض على اإلٌبلم ،إال أنه ال ٌمول بوجوب شًء على
هللا تعالى ،وال ٌمول بالتحسٌن والتمبٌح العملٌٌن.
 -2فً أفعال هللا تبنً فكرة الكسب الماترٌدي التً تجعل إلرادة اإلنسان الجزبٌة تؤثٌرا
حمٌمٌا  ،وحرٌة بها ٌثاب وٌعالب .

ٕٔ٘

المبحث الخامس :رإٌة هللا

تعالى(ٔ):

اتفك أهل السنة على جواز رإٌة هللا تعالى فً الدنٌا ،أما الرإٌة فً اآلخرة،
فوالعة للمإمنٌن خبلفا للمعتزلة.
ٌٔ -رى المعتزلة أن هللا سبحانه وتعالى ال ٌرى فً الدنٌا وال فً اآلخرة ،والدلٌل على
ذلن :
"أن هللا تعالى لد لال:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (ٕ)،
وإدران األبصار هو رإٌة البصر ،فٌجب أن ال ٌرى به؛ وألن البصر ال ٌرى به إال ما
كان فً جهة دون جهة ،وتعالى هللا عن ذلن؛ ألن ذلن عبلمة الحدوث فٌجب أن ال ٌرى
باألبصار ،وإنما ٌرى بالملوب والمعرفة والعلم ،ولوله عز وجل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(ٖ)أي تنتظر ثواب هللا ،وتنتظر نعمه على ما روي عن المفسرٌن حتى
ٌكون موافما لدلٌل العمل والكتاب"(ٗ).
ٕ -وٌرى األشاعرة أن رإٌة هللا تعالى باألبصار جابزة عمبل فً الدنٌا  ،وواجبة شرعا
فً اآلخرة ،والدلٌل على ذلن:
أ -من األدلة السمعٌة لوله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،وال ٌجوز أن
ٌكون معنى لوله :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ معتبرة؛ ألن اآلخرة لٌست دار اعتبار وال متعطفة
راحمة؛ ألن الباري ال ٌجوز أن ٌتعطؾ علٌهم ،وال ٌجوز أن ٌعنً منتظرة؛ ألن النظر
إذا لرن بالوجوه كان معناه نظر العٌن"(٘).
 وأما معنى لوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ فً الدنٌا دون اآلخرةألن المرآن ال ٌتنالض ،فالولت الذي لال إنها ال تدركه األبصار فٌه ؼٌر الولت
الذي أخبرنا أنها تنظر إلٌه فٌه(.)ٙ
ب -من األدلة العملٌة:
ٔ -تعرٌؾ الرإٌة :المشاهدة بالبصر ،بمعنى العلم مجازا ،النظر بالعٌن والملب ،وإذا كانت مع اإلحاطة سمٌت
إدراكاٌ .نظر :ابن منظور :لسان العرب ج ٘ ص ٗ .1الماموس المحٌط ص ٘.ٔٓ1جمٌل صلٌبا :المعجم
الفلسفً ج ٔ ص ٗٓ.ٙ
ٕ -سورة األنعام اآلٌة. ٖٔٓ:
ٖ -سورة المٌامة اآلٌة. ٖٖ-ٖٕ :
ٗ -الماضً عبد الجبار بن أحمد :األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص ٗ. 2
ٌ٘ -نظر :اللمع ص ٖٙوٗ. ٙ
ٌ -ٙنظر :اإلمام أبو الحسن األشعري :اللمع ص ٘ ،ٙوكذلن اإلبانة عن أصول الدٌانة ج ٔ ص . ٕٙ
ٕٕ٘

 "أن ما ال ٌجوز أن ٌوصؾ به الباري تعالى وٌستحٌل علٌه ،فإنما ال ٌجوز؛ ألن فًتجوٌزه إثبات حدثه ،أو إثبات حدث معنى فٌه ،أو تشبٌهه ،أو تجنٌسه ،أو للبه عن حمٌمته،
أو تجوٌره ،أو تظلٌمه ،أو تكذٌبه ...فلما لم ٌكن فً إثبات الرإٌة شًء مما ال ٌجوز على
الباري لم تكن الرإٌة مستحٌلة ،وإذ لم تكن مستحٌلة كانت جابزة على هللا"(ٔ).
 أن الرب تعالى موجود ،وكل موجود ٌصح أن ٌرى(ٕ). أن هللا علمها بؤمر جابز عمبل ،وهو استمرار الجبل حٌن سؤله موسى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ(ٖ)وكل ما علك
على الممكن ال ٌكون إال ممكنا(ٗ).
ٖ -وٌتفك الماترٌدٌة مع األشاعرة فً أن الرإٌة جابزة عمبل وأن المإمنٌن سٌرون ربهم
فً اآلخرة ومن ذلن لولهم" :رإٌة هللا باألبصار للمإمنٌن فً اآلخرة بعد دخولهم الجنة
جابزة عمبل  ،واجبة سمعا ،فنرى ال فً مكان ،وال جهة ،وال اتصال شعاع ،وال ثبوت
مسافة بٌن الرابً وبٌنه تعالى وؼٌر ذلن من أمارات الحدوث  ،وٌستدلون بنفس األدلة
السمعٌة (٘) ،مثل لوله:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ فٌرى اإلمام (أبو
منصور الماترٌدي) أن هللا تعالى نفى اإلدران ،ولم ٌنؾ الرإٌة؛ ألن اإلدران هو اإلحاطة
بالمحدود وهللا ٌتعالى عن وصؾ الحد(.)ٙ
ثالثا :رأي فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) أن رإٌة هللا تعالى ممتنعة فً الدنٌا؛ ألن الرإٌة إحاطة ،ونحن ال
نستطٌع اإلحاطة به سبحانه وتعالى ،أما الرإٌة فً اآلخرة فهً والعة للمإمنٌن.
ٔ : -الرإٌة فً عالم الشهادة( الدنٌا):
ٌرى (كولن) أن رإٌة هللا فً عالم الشهادة ممتنعة ،وأن محل رإٌته تعالى سٌكون
فً اآلخرة.

ٔ -اإلمام أبو الحسن األشعري :اللمع فً الرد على أهـل الزٌػ والبدع ص ٕ. ٙ
ٌٕ -نظر :إمام الحرمٌن أبو المعالً الجوٌنً  :لمع األدلة فً لواعد عمابد أهـل السنة والجماعة ص ٘ٔٔ
تحمٌك :د /فولٌة حسٌن محمود عالم الكتب -بٌروت ط الثانٌة ٔٗٓ2هـٔ112 -م.وٌنظر :أبً مظفر
االسفراٌٌنً :التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة عن الفرق الهـالكٌن ص . ٔ٘2
ٖ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٖٔٗ :
ٌٗ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهـرة التوحٌد ص ٘. .ٔ1
ٌ٘ -نظر :اإلمام أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص  .21وٌنظر :العبلمة سعد الدٌن التفتازانً :شرح
العمابد النسفٌة ص ٔ٘.أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص ٕٗٔ. .
ٌ -ٙنظر :كتاب التوحٌد ص ٔ. 1
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ٌمول كولن ":إن اإلنسان ال ٌستطٌع رإٌة هللا فً الدنٌا؛ ألنه ال ٌملن هذه المإهبلت ولم
ٌتهٌؤ لها ،ولم ٌصل بعد إلى هذا المستوى من االستعداد ،وال تتعلك المسؤلة بؤبعاد الزمان
و المكان أو بؽٌرها من األبعاد ،فاهلل تعالى ألرب إلٌنا من حبل الورٌد وهو ٌهب لنا نعمه،
وٌتدخل بإرادته فً شإوننا ،وٌتصرؾ بمدرته البلنهابٌة ،وإذا أردنا التعبٌر هذا تعبٌرا
تصوفٌا نمول" :ال شًء أظهر من هللا تعالى ،ولكن ال ٌبدو ألصحاب العٌون العمٌاء"،
فإن كنا ال نستطٌع رإٌته ،فهذا ٌرجع إلى لصورنا وإزالة هذا المصور فً ٌد هللا تعالى،
وسٌزٌله فً الدار اآلخرة ،فٌستطٌع المإمن رإٌة جمال هللا ،وٌصل إلى أمله وبؽٌته
األصلٌة"(ٔ).
وٌدلل على امتناع الرإٌة فً عالم الشهادة بعدة أدلة:
أ -الرإٌة مسؤلة إحاطة ،فمثبل هنان جراثٌم فً جسم اإلنسان ،ولد توجد مبلٌٌن البكتٌرٌا
أسفل سن واحدة ،وهذه البكٌترٌا تستطٌع نخر سن اإلنسان وتخرٌبها ولكن اإلنسان ال
ٌستطٌع سماع صوتها وال ٌحس بوجودها ،وكذلن ال تستطٌع هً رإٌة اإلنسان إذن فعدم
لدرتها على اإلحاطة باإلنسان تمنعها من رإٌته ،وهذا مثال من العالم األصؽر.
وٌعطً مثاال من العالم األكبر ،وهو أن الجالس أمام التلٌسكوب ٌستطٌع رإٌة أمكنة على
بعد أربعة ملٌارات سنة ضوبٌة ،ومع ذلن فمعرفتنا حول الكون والمكان تعد لطرة فً
بحر(ٕ).
وبالنسبة هلل تعالى ،فٌمول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :ما السماوات السبع فً الكرسً إال كدراهم سبعة ألمٌت
فً ترس"(ٖ)،وٌمول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :ما الكرسً فً العرش إال كحلمة من حدٌد ألمٌت بٌن ظهرانً
فبلة من األرض"(ٗ) فكٌؾ ندعً اإلحاطة بالكون "بٌنما األماكن كلها واألكوان كلها تعد
أشٌاء مٌكروسكوبٌة بالنسبة إلى عرشه تعالى الذي هو مجرد محل تنفٌذ اإلرادة واألوامر
اإللهٌة ،ألٌس هذا اشتؽال بالعبث ،فإذا كان األمر هكذا ،فمس أنت درجة العبث فً
محاولة اإلحاطة باهلل تعالى"(٘).

ٔ -دمحم فتح هللا كولن  :أسبلة العصر المحٌرة ،ترجمة :أورخان دمحم علً ج ٔص ٗٔ دار النٌل ط الرابعة .
ٌٕ -نظر :فتح هللا كولن  :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٖٔ ،وٌنظر :الرد على شبهـات العصر ص ٕٗ.
ٖ -والحدٌث أخرجه أبو الشٌخ األصفهـانً فً العظمة ،باب ذكر عرش الرب تبارن وتعالى وكرسٌه وعظم
خلمهما تحمٌك :رضاء هللا المباركفوري ج ٕص  ،٘12دار العاصمة -الرٌاض ،ط األولى ٔٗٓ1هــ .والحدٌث
ضعٌؾ جدا كما لال األلبانًٌ .نظر :األلبانً :سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة ج
ٖٔ ص ٕٙ2رلم .ٙٔٔ1
ٗ -أخرجه أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حٌان األنصاري المعروؾ بؤ ِبً الشٌخ األصبهانً (المتوفى:
ٖٙ1هـ):العظمة ج ٕص  ،٘12باب ذكر عرش الرب تبارن وتعالى وكرسٌه وعظم خلمهما ،والحدٌث ضعٌؾ
أخرجه دمحم ناصر الدٌن األلبانً فً السلسلة الضعٌفة (ج ٖٔ ص ٕٙ2رلم . )ٙٔٔ1
٘-أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٗٔ.
ٕٗ٘

ثم ٌفسر لوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ بموله" :ال تحٌط به ال األبصار
وال البصابر ،فلكً تتم الرإٌة ٌجب توفر اإلحاطة ...وهو ٌدرن األبصار وٌحٌط بعلمه
بكل شًء ،ولكن األنظار والبصابر ال تدركه"(ٔ).
فهو هنا متفك مع المعتزلة أن اإلدران بمعنى الرإٌة ،فنفً اإلدران فً اآلٌة معناه نفً
الرإٌة.
بٌ -رى (كولن) أن النور حجاب هللا؛ ولذا ال ٌستطٌع أي إنسان أن ٌحٌط به فٌمول" :إن
النور حجاب هللا (هلالج لج) وستار ونحن ال نستطٌع حتى اإلحاطة بالنور ولد سؤل الصحابة
النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) بعد عودته من المعراج أرأٌت ربن؟ فؤجاب الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) حسب ما ٌروٌه أبو
(ٕ)
ذر (رضً هللا عنه)":هو نور أنى أراه؟" ،وفً مناسبة أخرى لال -ملسو هيلع هللا ىلص" -رأٌت نورا"
،بٌنما النور مخلوق وهللا تعالى هو منور النور ومشكله وممومه ومصوره ،فالنور لٌس
هللا بل مخلوق له ،وهذا ٌوضحه حدٌث آخر عن هللا تعالى ٌمول" :حجابه النور"(ٖ) أي
هنان نور بٌنكم وبٌنه وأنتم محاطون بالنور هنا عمك آخر ،فنحن نمول مرة أخرى بؤنه
محٌط ،ولكن بصفاته ،ولٌس بشًء آخر"(ٗ).
وهو هنا ٌعتمد أن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) لم ٌر ربه بالعٌن فً لٌلة المعراج ،وسوؾ أذكر هذا تفصٌبل
فً الحدٌث عن معراجه (ملسو هيلع هللا ىلص) فً فصل النبوات.
ج -ال ٌوجد هلل تعالى ضد ،فلكً ٌمكن رإٌته ٌجب أن ٌكون له ضد فؤنت تشاهد النور
لوجود ضد له وهو الظبلم(٘).
دٌ -رى (كولن) أن لوانٌن الفٌزٌاء أثبتت أن اإلنسان ال ٌرى نسبة خمسة فً الملٌون من
األشٌاء المعروضة فً الكون وكل ما ٌراه هو الموجات الضوبٌة التً لها طول وتردد
معٌنٌن فٌمول ":لنفرض أن عدد األشٌاء المعروضة فً معرض الكون ٌبلػ (ملٌارxملٌار
) شٌبا لكً نشاهد عظمة الخالك ونمؾ تجاهها بكل تبجٌل وتولٌر ؼٌر أن نظرنا ال
ٌستطٌع إال رإٌة خمسة فً الملٌون فمط من هذه األشٌاء ،أما البالً فبل نراه وال نعرفه.
أجل فنحن ال نرى سوى الموجات الضوبٌة التً لها طول وتردد معٌنٌن"(.)ٙ

ٔ-أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٗٔ ،والرد على شبهـات العصر ص ٖٗ .
ٕ" -نور أنى أراه"" ،رأٌت نورا" :رواهـما مسلم بن الحجاجٌ :نظر :صحٌح مسلم رلم  ،ٔ21باب فً لوله:
"نور أنى أراه" ،وفً لوله" :رأٌت نورا" ،كتاب اإلٌمان ج ٔ ص ٔ. ٔٙ
ٖ -جزء من حدٌث" :إن هللا ال ٌنام وال ٌنبؽً له أن ٌنام ٌخفض المسط وٌرفعه ٌرفع إلٌه عمل اللٌل لبل النهـار
وعمل النهـار لبل اللٌل حجابه النور" رواه مسلم ٌنظر :صحٌح مسلم رلم  ٔ21باب فً لوله :إن هللا ال ٌنام
وفً لوله :حجابه النور كتاب اإلٌمان ج ٔ ص ٔ. ٔٙ
ٗ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٘ٔ .
٘ -فتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة ،وٌنظر كذلن خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔ. 1
 -ٙفتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٘ٔ والرد على شبهـات العصر ص ٖٗ.
ٕ٘٘

ثم السإال بعد ذلن ( لماذا ال نرى هللا؟) تفكٌر متهافت وسطحً فنحن ال نستطٌع رإٌة
(ٔ).
ؼٌر خمسة بالملٌون من األشٌاء المعروضة فً الكون فكٌؾ ٌتسنى لنا رإٌة هللا تعالى
إذن فكولن متفك مع المعتزلة فً استحالة رإٌة هللا فً الحٌاة الدنٌا .
ٕ -رإٌة هللا فً اآلخرة:
ٌرى (كولن) ولوع رإٌة هللا فً اآلخرة للمإمنٌن ،فٌمول" :وفً ٌوم المٌامة
ٌستطٌع من أجهد فكره فً الدنٌا أمام اآلٌات الكونٌة أن ٌراه؛ لذا ٌستطٌع النبً موسى-
علٌه السبلم -وٌستطٌع سلطان األنبٌاء دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص -رإٌته آنذان ،أما اآلخرون فٌرونه كل
(ٕ).
حسب مرتبته"
وٌضٌؾ (كولن) أن على المتشولٌن لرإٌته واجبات فً الدنٌا للحصول على هذه
الحظوة فٌمول" :فالذٌن ٌرٌدون الحصول على الدرجات العلٌا فً اآلخرة علٌهم أن
ٌجددوا للوبهم وأفكارهم ،وبتعبٌر أصح علٌهم أن ٌكونوا فً هذه الدنٌا أصحاب همة
عالٌة ،وروح ،وفكر ٌلٌك بحظوة رإٌة هللا تعالى ٌوم المٌامة ،أي أال ٌرحلوا من الدنٌا
بزاد للٌل طبعا ،كل حسب استعداده ولابلٌته"(ٖ).
وهو هنا متفك مع أهل السنة فً أن رإٌة هللا تعالى والعة للمإمنٌن فً اآلخرة.
تعمٌب:
ٌٔ -ذهب كولن مع المعتزلة إلى امتناع رإٌة هللا فً الدنٌا وٌفارلهم فً الرإٌة فً
اآلخرة ،فٌرى أنها والعة متحممة للمإمنٌن ،متوافما فً هذا مع أهل السنة .
ٌٕ -سوق كولن عددا من الحجج العملٌة على استحالة الرإٌة فً الدنٌا معتمدا على
العلم الحدٌث ،وهذا دأبه دابما حتى ٌتواصل مع المسلم العصري وٌمنعه بالمسابل
االعتمادٌة.
ٖ -ال ٌطرح أي مسؤلة عمدٌة إال وٌستخلص ثمرات تطبٌمٌة من وراء اإلٌمان بها،
وهً هنا االستعداد بالزاد ،والعمل الصالح حتى نستطٌع رإٌة هللا فً اآلخرة.

تعمٌب على الفصل:
بعد دراسة آراء (كولن) فً اإللهٌات أستطٌع الخروج بعدة نتابج:

ٌٔ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٘ٔ.
ٕ -أسبلة العصر المحٌرة ص٘ٔ ،والرد على شبهـات العصر صٖٗ.
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة صٔٙوالرد على شبهـات العصر صٗٗ.
ٕ٘ٙ

ٔ -اهتم (كولن) كثٌرا بالطبٌعة ،وبدلٌل األنفس واآلفاق ،واستخدمهما فً معرفة
هللا تعالى ،واالستدالل على وجوده .
ٕ -تفرد بذكر عدة أدلة على وجود هللا استماها كلها من آثاره تعالى فً الكون،
وهً طرٌمة لم تكن عند المتكلمٌن المدامى إال للٌبل ،بٌنما هً عند المحدثٌن
المجددٌن راسخة .
ٖ -اهتم بالرد على الملحدٌن بالطرق العملٌة المختلفة ،التً تبٌن مدى اطبلعه
على الفلسفات المادٌة ،ولدرته على تمٌٌمها ودفعها.
ٗ -فً تمسٌمه للتوحٌد اتبع طرٌمة السلؾ ال المتكلمٌن ،فمسمه إلى توحٌد الربوبٌة
وتوحٌد العبودٌة.
٘ -كان حدٌثه عن الصفات مجمبل فً عمومه ،ممتصرا فٌه على إثباتها ،وكذا
حدٌثه حول التنزٌهات.
 -ٙأكد فً مبحث المدر على الجانب العملً التربوي من وراء اإلٌمان بالمدر
خٌره وشره.
 -2وافك الماترٌدٌة فً المدر وفً الكسب تحدٌدا ،ووافك سابر أهل السنة فً
أفعال هللا تعالى ،والتحسٌن والتمبٌح  ،وعدم وجوب شًء على هللا.
 -1كل ما ٌهتم به من وراء بحث اإلٌمان واإلسبلم هو التؤكٌد على الناحٌة العملٌة
من خبللهما ،وهً العمل أو التدٌن وفمهما ولٌس العلم النظري أو اإلٌمان الشكلً.
 -1رأى استحالة رإٌة هللا فً الدنٌا وولوعها فً اآلخرة ودلل على ذلن بؤدلة
عملٌة ،وخرج بنتٌجة عملٌة من وراء مبحث الرإٌة وهً وجوب االجتهاد فً
الطاعات والصالحات للمتشولٌن لرإٌة ربهم فً اآلخرة.

ٕ٘2

الفصل الثانً :النبوات
تمهٌد:
النبوات من الموضوعات المهمة التً تناولها علم الكبلم لدٌما وحدٌثا؛ لكونها
خاصة بذات الرسل الكرام (علٌهم الصبلة والسبلم) ،وبٌان ما ٌجب فً حمهم من صفات،
وما ٌستحٌل ،وما ٌجوز .
ولد تناولها المتكلمون عادة بتعرٌؾ النبً والرسول ،والفرق بٌنهما ،والحكمة من النبوة
وحكمها ،وصفات الرسل وعددهم ،وعصمتهم ،والكبلم عن بعثة النبً (صلى هللا علٌه
وسلم) خاصة ،والدالبل على نبوته .
وأما كولن فمد تناول فً هذا الفرع من علم الكبلم عدة أمور وهً :تعرٌؾ النبوة والرسالة
دون بٌان الفرق بٌنهما ،وتناول كذلن حكم النبوة والؽاٌة منها ،وصفات الرسل وعددهم،
واستفاض فً بٌان عصمة األنبٌاء وعصمة نبٌنا  -ملسو هيلع هللا ىلص. -
وكذا تحدث عن بعثة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ودالبل نبوته ،وخاصة معجزة المرآن مع ؼض الطرؾ
عن سابر المعجزات الحسٌة اللهم إال كبلما ٌسٌرا عن المعراج.
ولد جاء هذا الفصل ممسما إلً عدة مباحث:
المبحث األول :النبوة حكمها وؼاٌتها.
المبحث الثانً :عدد األنبٌاء والرسل وصفاتهم .
المبحث الثالث :عصمة األنبٌاء.
المبحث الرابع :بعثته -ملسو هيلع هللا ىلص.-
المبحث الخامس :دالبل نبوته -ملسو هيلع هللا ىلص.-

ٕ٘ٙ

المبحث األول -:النبوة :حكمها وغاٌتها
المطلب األول :تعرٌف النبً والرسول:
أوال :التعرٌف اللغوي:
 -1النبً :أ -الطرٌك .فاألنبٌاء طرق الهدى.
ب -من النباوة :وهً ما ارتفع من األرض كالنَبْوة؛ الرتفاع لدره وألنه شرؾ
على سابر الخلك ،أو من نبا ٌنبو إذا ارتفع (ٔ).
ج -النبًء :المخبر عن هللا (عز وجل) من النبؤ ،أي الخبر(ٕ) .
ٕ -الرسول :أ -اإلرسال :التوجٌه ،واالسم :الرسالة ،بالكسر والفتح .
سل ،والموافك لن فً النضال ونحوه ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ب -والرسول :ال ُم ْر َ
ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ(ٖ) ،ولم ٌمل رسل؛ ألن فعوال وفعٌبل ٌستوي فٌهما المذكر والمإنث
والواحد والجمع.
ج  -والرسول :الذي ٌتابع أخبار الذي بعثه أخذا من لولهم جاءت اإلبل رسبل أي
متتابعه(ٗ).
ثانٌا :التعرٌؾ االصطبلحً:
ٔ -تعرٌؾ المعتزلة :الرسول هو المبعوث من جهة هللا تعالى وكذا النبً.
ٌمول الماضى عبدالجبار ":اعلم أن الرسول من األلفاظ المتعدٌة أى البد من أن ٌكون
هنان مرسل ومرسل إلٌه ،وإذا أطلك فبل ٌنصرؾ إال إلى المبعوث من جهة هللا تعالى
دون ؼٌره حتى إذا أردت ؼٌر ذلن فبل بد من أن تمٌد ،وأما النبى فمد ٌكون مهموزا
ومشددا ،وإذا كان مهموزا فهو من اإلنباء وهو اإلخبار ،وإذا وصؾ به الرسول فالمراد
به :أنه المبعوث من جهة هللا تعالى ،وإذا كان مشدودا فإنه ٌكون من النباوة وهو الرفعة
والجبللة ،وإذا وصؾ به المبعوث ،فالمراد به :أنه المعظم الذى رفعه هللا تعالى وعظمه،

ٌٔ -نظر :دمحم بن أحمد بن األزهري الهروي :تهذٌب اللؽة ،باب النون والباء ،ص ٘ٔ .ٖٗ3/أبوبكر الحنفً
الرازي :مختار الصحاح ،باب( :ن ب ا) ص ٔ .ٖٓٗ /الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص . ٖٔٔٙ
ٕ -الهروي :تهذٌب اللؽة ص ٌ٘ٔ ،ٖ٘ٓ /نظر :ابن منظور :لسان العرب (باب النون) ج ٗٔ ص . 3
ٖ -سورة الشعراء اآلٌة.ٔٙ :
ٌٗ -نظر :ابن منظور :لسان العرب (باب الراء) ج ٘ ص ٕٗٔ.6٘ٙ ،

ٕ٘7

وفى الخبر" :أن بعضهم لال للرسول-علٌه السبلمٌ -ا نبًء هللا مهموزا فمال له الرسول :
(ٔ).
لست بنبا هللا ،وإنما أنا نبى هللا"
إذن كبلهما المبعوث أو المرسل من جهة هللا ،فبل فرق عند المعتزلة بٌن النبوة والرسالة
وٌإكد ذلن الماضً عبد الجبار بموله:
"فاعلم أنه ال فرق فى االصطبلح بٌن الرسول والنبى ...والذى ٌدل على اتفاق الكلمتٌن
فى المعنى هو أنها ٌثبتان معا ،وٌزوالن معا فى االستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفى
(ٕ)
اآلخر لتنالض الكبلم ،وهذا هو أمارة إثبات كلتا اللفظٌن المتفمتٌن فى الفابدة "
إذن ال فرق بٌن النبً والرسول عند المعتزلة؛ ألنهما ٌثبتان معا وٌزوالن معا فً آٌات
المرآن الكرٌم على حد لولهم.
ٕ -تعرٌؾ األشاعرة :
النبى" :إنسان بعثه هللا لتبلٌػ ما أوحى إلٌه ،وكذا الرسول .
(ٖ)

ولٌل :الرسول :من له شرٌعة وكتاب ،فٌكون أخص من النبى ،واعترض بما ورد فى
الحدٌث من زٌادة عدد الرسل على عدد الكتب(ٗ) .
ولٌل :النبً من أتاه الوحً من هللا (عز وجل) ،ونزل علٌه الملن بالوحً ،والرسول
من ٌؤتً بشرع على االبتداء أو بنسخ بعض أحكام شرٌعة لبله(٘).

ٔ -الحدٌث ضعٌؾ .أخرجه العمٌلً فً " الضعفاء " (ٖ  )ٔٓ٘ٓ / 6ٔ /وأخرجه الحاكم (ٕ  )ٕٖٔ /بسند
صحٌح عن الكسابً  ،ولال " :صحٌح على شرط الشٌخٌن " كذا ولع فٌه ورده الذهبً بموله ".للت :بل منكر لم
ٌصح؛ لال النسابً :حمران؛ لٌس بثمة .ولال أبو داود :رافضً ".للت :وضعفه ابن معٌن أٌضا ،وفً رواٌة=
=عنه " :لٌس بشًء " .الشٌخ ناصر الدٌن األلبانً" :سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً
األمة" جـٕٔ صٗ.٘7
ٕ -الماضً عبد الجبار :األصول الخمسة ص٘ٙ6 ،٘ٙ7تحمٌك :د عبد الكرٌم عثمان.
ٌٖ -نظر :التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص .ٕٙ6
ٗ -زٌادة عدد الرسل على عدد الكتب لها شاهد من حدٌث أبى ذر وفٌه  ،للتٌ :ا رسول هللا كم األنبٌاء؟ لال:
«مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا» ،للتٌ :ا رسول هللا كم الرسل؟ لال« :ثبلثمابة وثبلثة عشر جما ؼفٌرا»،
للت :كثٌر طٌب ،للتٌ :ا رسول هللا من كان أولهم؟ لال« :آدم» ،للتٌ :ا رسول هللا أنبً مرسل؟ لال« :نعم،
خلمه هللا بٌده ،ونفخ فٌه من روحه ،ثم سواه لببل» .ولال أحمد بن أنس« :ثم كلمه لببل» ،ثم لالٌ " :ا أبا ذر
أربعة سرٌانٌون :آدم ،وشٌث ،وخنوخ  -وهو إدرٌس  -وهم أول من خط بالملم ،ونوح .وأربعة من العرب:
هود ،وصالح ،وشعٌب ،ونبٌن ٌا أبا ذر "لال :للتٌ :ا رسول هللا كم كتاب أنزله هللا تعالى؟ لال« :مابة كتاب
وأربعة كتب ،أنزل على شٌث خمسون صحٌفة ،وأنزل على خنوخ ثبلثون صحٌفة ،وأنزل على إبراهٌم عشر
صحابؾ ،وأنزل على موسى لبل التوراة عشر صحابؾ ،وأنزل التوراة واإلنجٌل والزبور والفرلان» .اإلمام
أبو نعٌم" :حلٌة األولٌاء وطبمات األصفٌاء" جـٔ باب [مواعظه] ص .ٔٙ7و(الحدٌث ضعٌؾ)ٌ ،نظر :أبو عبد
الرحمن محمود بن دمحم المبلح :األحادٌث الضعٌفة والموضوعة التً حكم علٌها الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌره ج
ٔص  ٖٔٙباب سورة النساء ،لدم له :فضٌلة الشٌخ عبد هللا بن مانع الرولً ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم،
المدٌنة المنورة  -المملكة العربٌة السعودٌة .الطبعة :األولى ٖٔٗٔ ،هـ ٕٓٔٓ -م.
ٌ٘ -نظر :البؽدادي :أصول الدٌن ص ٗ٘ٔ
ٕ٘6

ولٌل الرسول  :هو من له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشرٌعة السابمة ،والنبى لد ٌخلو
من ذلن كٌوشع  -علٌه السبلم.)ٔ("-
إذن النبوة أعم من الرسالة فكل رسول نبً ،ولٌس كل نبً رسول ،فالرسول خص إما
بكتاب ،أو شرع جدٌد ،أو نزل علٌه الملن بخبلؾ النبً فمد خبل من ذلن.
ٖ -تعرٌؾ الماترٌدٌة:
الرسالة" :هى سفارة العبد بٌن هللا تعالى ،وبٌن ذوي األلباب من خلٌمته؛ لٌزٌح
بها ِعلَلَهم فٌما لصرت عنه عمولهم من مصالح دارٌهم"(ٕ).
والرسول :إنسان بعثه هللا تعالى إلى الخلك؛ لتبلٌػ األحكام ،ولد ٌشترط فٌه الكتاب بخبلؾ
النبً فإنه أعم(ٖ).
ولٌل :الرسول من بعثه هللا تعالى إلى لوم ،وأنزل علٌه كتابا ،أو لم ٌنزل لكن أمره بحكم
لم ٌكن ذلن الحكم فً دٌن الرسول الذي لبله ،والنبً :من لم ٌنزل علٌه كتابا ،ولم ٌؤمره
بحكم جدٌد ،بل أمره أن ٌدعو الناس إلى دٌن الرسول الذي كان لبله.
ولٌل :الرسول :من نزل علٌه جبرٌل -علٌه السبلم ،-وأمره بتبلٌػ رسالة هللا تعالى إلى
الناس ،والنبً :من لم ٌنزل علٌه جبرٌل ،بل سمع صوتا ،أو رأى فً المنام إنن نبً فبلػ
رسالة هللا تعالى إلى الناس(ٗ).
ولٌل :الرسول من ٌؤتً بشرع ابتداء ،أو ٌنسخ بعض أحكام شرٌعة لبله  ،والنبً :إنسان
بعثه هللا إلى العباد لٌبلػ ما أوحً إلٌه(٘).
والرأي الصحٌح هو أن النبً لم ٌنزل هللا علٌه كتاب ،ولم ٌؤمره بحكم جدٌد ،بل أمره أن
ٌدعو الناس إلى دٌن الرسول الذي كان لبله بخبلؾ الرسول.
إذن النبوة أعم من الرسالة عند الماترٌدٌة ،فكل رسول نبً ولٌس كل نبً رسول ،متفمٌن
مع األشاعرة تماما فً هذه المسؤلة.
ثالثا :النبوة عند األستاذ فتح هللا كولن :
عرؾ (كولن) النبوة بموله" :عطٌة وموهبة إلهٌة ،منحها هللا تعالى لؤلرواح التى
هى كالرشحة فى استعدادها لعرضها ما ٌنعكس علٌها من ؼٌر خلل وعطل ،كما وهب

ٔ -شرح المماصد المجلد الثالث ص ..ٕٙ6
ٕ -أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة ج ٔ ص .ٗٗ7
ٌٖ -نظر :العبلمة سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص . ٔ3
ٌٗ -نظر :كمال الدٌن بن أبً شرٌؾ :المسامرة شرح المساٌرة البن الهمام ص ٘.ٔ6
ٌ٘ -نظر :السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة ص  .ٗٔ7تحمٌك :أ د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ.

ٕ٘3

لهم الفطرة السلٌمة والطبٌعة المستمٌمة الى جانب الوجدان المتوجه بكل ركن من أركانه
إلى ؼاٌة وجوده ،وٌمكن أن نسمٌه الوجدان المنفتح تمام االنفتاح"(ٔ).
ولال أٌضا عن النبوة" :فهم ماال ٌفهم باإلدران البشرى ،والعلم به ،ونمله إلى المخاطبٌن
اآلخرٌن من ؼٌر خلل أو انكسار"(ٕ).
والنبً" :هو لابلٌة ،واستعداد ،وجاهزٌة متعالٌة ربانٌة ألخذ وفهم العلم الذي هو من جملة
العلم الضروري باعتبار وروده من هللا تعالى ،وذلن باستبلمه وفهمه كما هو ثم نمله إلى
اآلخرٌن من ؼٌر أن ٌخلط به أدنى شًء ٌخالؾ جوهره ولبه وذاته"(ٖ).
فالمعنى أن النبً ٌختاره هللا من ذوي االستعدادات العالٌة فً الفهم والتلمً ،فٌتلمى الوحً
وٌبلؽه ألمته ،كما أراد هللا دون خلل فً النمل أو لصور فً الفهم لما ٌتمٌز به من فطنة
فطرٌة وأمانة فً التبلٌػ.
ولم ٌرد عنده نص فً تعرٌؾ الرسالة أو الرسول ،أو ما ٌنص على الفرق بٌنهما .
إذن ٌمكن المول بؤن النبوة والرسالة بمعنى واحد عند (فتح هللا كولن).
من خبلل ما سبك:
ٌتبٌن أن المعتزلة ال ٌفرلون بٌن الرسالة والنبوة ،أما أهل السنة فٌفرلون بٌن
النبى والرسول فى التعرٌؾ ،فالنبً أعم والرسول أخص.
ٌمكن المول أن (كولن) ٌتبنى المول أن الرسالة والنبوة بمعنى واحد؛ إذ لم ٌرد عنه نص
فً التمٌٌز بٌنهما.
والرأي الصحٌح أن هنان فرق بٌنهما بدلٌل المؽاٌرة بٌنهما فً آٌات المرآن الكرٌم مثل
لوله :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (ٗ) ،فالعطؾ ٌمتضً المؽاٌرة؛
ولذا أرجح رأي أهل السنة فً هذه المسؤلة.

ٔ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٕٔٙ
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص .ٕٔٙ
ٖ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٕٔ7
ٗ -سورة الحج اآلٌة.ٕ٘ :

ٕٓٙ

المطلب الثانً :حكم النبوة للنساء:
اشترط جمهور أهل السنة الذكورة فً النبً والرسول مع شرابط أخرى كسبلمة
العمل ،والبراءة من األمراض المنفرة ،وعدوها شروطا شرعٌة للنبوة كما سماها محمك
شرح الخرٌدة البهٌة(ٔ) ،أو خواص للنبوة كما سماها (أبو البركات النسفً) (ٕ).
فمالوا :النبوة مشروطة بالذكورة ،وكمال العمل ،ولوة الرأي والسبلمة من المنفرات كزنا
اآلباء ،وعهر األمهات ،والفظاظة ،ومثل :البرص والجذام ،والحرؾ الدنٌبة ،وكل ما ٌخل
بالمروءة.)ٖ(.
وهنان اتفاق بٌن أهل السنة فً سابر تلن الشروط عدا الذكورة فذهب مشاٌخ الحنفٌة إلى
أن الذكورة شرط النبوة ،وذهب الشٌخ األشعري ومن تابعه إلى أنها لٌست شرطا لها ،بل
ٌصح نبوة النساء ،وكان ٌمول كان فً النساء أربع نبٌات ولم ٌكن منهم رسول ،واستدل
األشعري بموله تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
واإلٌحاء من خصابص األنبٌاء(٘).

(ٗ)

فدل على أنه ولع اإلٌحاء إلٌها

وكبلم اإلمام األشعري مردود بإجماع أهل السنة على اشتراط الذكورة فً النبوة والرسالة
وبؤن الوحً هنا وحً إلهام ولذؾ فً الملب من ؼٌر تكلؾ وال كسب ال وحً إرسال(. )ٙ
.
واحتج الماترٌدٌة بموله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ ( )7فدل على
أن اإلرسال كان للرجال ال لؽٌرهم فنفى نبوة النساء( ،)6وأن األنوثة تنافً اإلشهار
والدعوة؛ ألن النساء أمرن بالمرار فً البٌوت ،والنبوة تمتضً اإلشهار بالدعوة ،وإظهار
المعجزة(.)3

ٌٔ -نظر :العبلمة أبو البركات أحمد بن دمحم بن أحمد الدردٌر(المتوفى ٕٔٓٔهـ)  :شرح الخرٌدة البهٌة ص 7ٙ
تحمٌك :ا.د /فتحً أحمد عبد الرازق ،لطاع المعاهد األزهرٌة ،ط :الثانٌة ٖٕٕٔٓٓٔٗ -م.
ٌٕ -نظر :أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص .ٕ٘ٙ
ٌٖ -نظر :التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص  .ٖٔ7الشٌخ :عبد المادر بن دمحم بن سعٌد بن أحمد
السنندجً :تمرٌب المرام فً شرح تهذٌب الكبلم ص  ٘ٙالمسم الثانً .دار السعادة ٕٕٗٓٓٓٓ٘ -م .كمال
الدٌن ابن أبً شرٌؾ :المسامرة شرح المساٌرة البن الهمام ص ٔ. ٔ3
ٗ -سورة المصص اآلٌة.7 :
٘ -دمحم بن الحسن بن فورن :مماالت الشٌخ األشعري ص ٓ ،ٔ6تحمٌك :ا د /أحمد عبد الرحٌم الساٌح ،مكتبة
الثمافة الدٌنٌة ،ط :األولى ٕ٘ٗٔهـٕٓٓ٘ -م .شٌخ زاده :نظم الفرابد ص .ٖٗ6 -ٖٗ7
ٌ -ٙنظر :أبو منصور الماترٌدي :تؤوٌبلت اهل السنة باب ٕٔٔ ص ٖ ،ٙٗ3/وتفسٌر الفخر الرازي :مفاتٌح
الؽٌب ص ٔٔ..ٕٙٙ/
 -7سورة النحل اآلٌة.ٖٗ :
 -6شٌخ زاده :نظم الفرابد ص .ٖٗ6 -ٖٗ7
 -3أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص .ٕ٘ٙ
ٕٔٙ

وأما (كولن) فمد أكد علو شؤن األنبٌاء – علٌهم السبلم -وتعرض فمط بالتفصٌل لحكم
نبوة النساء ،فمرر على أن النبوة خاصة بالرجال دون النساء ،وٌستند فً ذلن على تمرٌر
الجمهور من أهل السنة ،فٌمول :
"إن علماء وفمهاء أهل السنة والجماعة ،وجمهور المحدثٌن ٌمولون بعدم ظهور نبٌة،
والرواٌات الواردة بنبوة مرٌم وآسٌا (علٌهما السبلم) رواٌات شاذة وؼٌر لوٌة"(ٔ).
والنتٌجة كما ٌري (كولن):
عدم وجود حكم لطعً حول ظهور أنبٌاء من النساء ،وهذا ال ٌعد نمصا فً حك
النساء ،بل هو جرٌان علً النظام الذي خلك هللا علٌه الكون من وجود موجب ()+
وسالب ( ،)-فاألشٌاء المتشابهة ،تتنافر وفً أجزاء الذرة لوال وجود لوة كبٌرة تمسن
األجزاء لكان من المفروض أن تتنافر األجزاء المتشابهة .
واإلنسان ٌتبع نفس المانون أي ٌجب أن ٌكون فٌه زوجان مختلفان؛ لكً ٌتم التجاذب
بٌنهما .فالضعؾ والحنان من أحدهما ،والموة من اآلخر هو الذي أدى إلى تآلفهما
وتكوٌنهما العابلة.
وهذا المانون سار فً أمر النبوة أٌضا ،فالمرأة تلد وتعجز عن أداء واجبها ،وكذا الحٌض
والنفاس ٌعجزها عن العبادات ،وكذا فترة الحمل؛ فلذا ستكون وظابؾ النبوة أصعب
علٌها ،فٌستحٌل عند ذلن االشتران فً المعارن ،ووضع الخطط العسكرٌة واإلدارٌة ؛
ولذا كان من المستحٌل ظهور نبٌة من النساء بسبب الموانع الجسدٌة والوظٌفٌة لدي
المرأة ،بٌنما النبً ٌنبؽً أن ٌكون فً الصؾ األول فً المعارن ،وفً سابر الموالؾ
شخص ٌمتدى به ،ومرشد كامل ٌسترشد به ،وإمام ،ولابد.
ومع ذلن فهذا ال ٌملل من شؤن النساء فإن األمور التً تخص المرأة كان نساء النبً
مصدر التبلٌػ ،واالرشاد ،والتعلٌم فٌها(ٕ).
وكما هو واضح فإن (كولن) ٌحاول أن ٌشرح علة اختٌار الذكر دون األنثى لهذه المهمة
بشكل علمً ،وبمانون طبٌعً هو الموجب والسالب؛ حتى ٌصل األمر إلى فهم أبناء المرن
الحادي والعشرٌن كما فهمه سلفهم سابما.

ٔ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ ،3ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط الرابعة.
ٕ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٖ3

ٕٕٙ

المطلب الثالث :النبوة هبة أم اكتساب؟:
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٌرى المتكلمون أن النبوة موهبة وفضل من هللا تعالًٌ ،ختص بها من ٌشاء من
عباده ال عن كسب واستحماق.
ٔ -عند المعتزلةٌ :رى واصل بن عطاء(ٔ) ومن تابعه أن النبوة فضل من هللا ولٌست عن
استحماق فٌمول " :النبوة أمانة للدها هللا تعالى من كان فً علمه الوفاء بها ،والمبول لها،
والثبات علٌها من ؼٌر جبر؛ لموله تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ(ٕ) أي لم
ٌجعلها هللا تعالى إال فٌمن علم منه الوفاء بها ،والمبول لها وثواب األنبٌاء على لبولهم
وتؤدٌتهم الرسالة ،ال على فعل هللا فٌهم وتعرٌضهم"(ٖ) ،ولال بهذا أبو الهذٌل(ٗ) ،وبشر بن
المعتمر )٘(،والنظام )ٙ(،وسابر المعتزلة(.)7

ٔ -واصل بن عطاء :المتكلم المعتزلً فً الطبمة الرابعة من طبمات المعتزلة .ولد سنة ٓ6هـ بالمدٌنةٌ ،كنى
أبا حذٌفة ،وٌلمب بالؽزال؛ لمبلزمته لهم ، ،وكان أحد األعاجٌب وذلن أنه كان ألثػ فً الراء لبٌح اللثؽة فٌها
فكان ٌخلص كبلمه من الراء وال ٌفطن لذلن اللتداره وسهولة ألفاظه ،لٌل عنه :لٌس أحد أعلم بكبلم ؼالٌة
الشٌعة ،ومارلة الخوارج ،وكبلم الزنادلة والدهرٌة ،والمرجبة ،وسابر المخالفٌن ،والرد علٌهم منه .من
مصنفاته :أصناؾ المرجبة -كتاب التوبة -كتاب معانً المرآن .مات ٔٔ6ولٌل ٖٔٔهـ وهو ابن إحدى وخمسٌن
سنة .أحمد بن ٌحٌى المرتضى :طبمات المعتزلة ص  . ٖ٘ -ٕ6ابن خلكان :وفٌات األعٌان ص  .ٔٔ/ٙابن
حجر العسمبلنً :لسان المٌزان ص ٖٙ3 /6رلم ٕٖ٘ ،6تحمٌك :عبد الفتاح أبو ؼدة ،دار البشابر اإلسبلمٌة،
ط :األولى ٕٕٓٓم.
ٕ -سورة األنعام اآلٌة ٕٗٔ. .
ٖ -سلٌمان الشواشً :واصل بن عطاء وآراإه الكبلمٌة ص  ،ٕٗ6الدار العربٌة للكتاب -لٌبٌا ٖٔ33م. .
ٗ -أبو الهذٌل :دمحم بن الهذٌل شٌخ البصرٌٌن فً االعتزال ومن أكبر علمابهم من الطبمة الرابعة من طبمات
المعتزلة ،وٌلمب بالعبلؾ ألن داره بالبصرة كانت فً العبلفٌن ،ولد ٖٗٔهـ أو ٖٔٔهـ ،حكً أن له ستٌن كتابا
فً الرد على المخالفٌن ومناظراته مع المجوس والثنوٌة وؼٌرهم طوٌلة ممدودة وٌمال إنه أسلم على ٌدٌه زٌادة
عن ثبلثة آالؾ رجل توفً ٖٕ٘هـ ولٌل ٓ ٕٙولٌل ٕٕ7هـ بسر من رأى عن ٓ٘ٔ سنة ولٌل ٓٓٔ سنة ولٌل
٘ٓٔسنةٌ .نظر :المرتضى :طبمات المعتزلة ص ٗٗ .ٗ3 -ابن خلكان :وفٌات األعٌان ص ٗ.ٕٙ٘/
٘ -بشر بن المعتمر :أبو سهل بشر بن المعتمر الهبللً من أهل بؽداد ،ولٌل :من أهل الكوفة ،ولعله كان كوفٌا،
ثم انتمل إلى بؽداد ،وهو ربٌس معتزلة بؽداد من الطبمة السادسة فً طبماتهم ،وله لصٌدة أربعون ألؾ بٌت رد
فٌها على جمٌع المخالفٌن ،وكان زاهدا عابدا داعٌا إلى هللا ،توفً سنة ٕٓٔهـٌ .نظر :المرتضى :طبمات
المعتزلة ص ٕ٘ .٘ٗ -ابن حجر العسمبلنً :لسان المٌزان ص ٕ ٖٔٗ/رلم .ٔ٘ٓ3
 -ٙالنظام :أبو اسحاق إبراهٌم بن سٌار النظام مولى من أهل البصرة ،شٌخ المعتزلة فً الطبمة السادسة من
طبمات المعتزلة ،روي عنه أنه كان ال ٌكتب وال ٌمرأ ولد حفظ المرآن ،والتوراة ،واالنجٌل ،والزبور،
وتفسٌرها ،مع كثرة حفظه األشعار ،واألخبار ،واختبلؾ الناس ،والفتٌا ،من تصانٌفه :الطفرة -الوعٌد -النبوة-
الجواهر واألعراض -حركات أهل الجنة ،توفً بضع وعشرٌن ومابتٌن .المرتضى :طبمات المعتزلة ص -ٗ3
ٕ٘ .الذهبً :سٌر أعبلم النببلء ص ٓٔ.ٕ٘ٗ/
 -7سلٌمان الشواشً :واصل بن عطاء وآراإه الكبلمٌة ص . ٕٗ6

ٖٕٙ

فكبلمه بؤنها أمانة جعلها هللا فٌمن علم لٌامه وثباته علٌها دون جبر أو لسر ،دلٌل أنها
موهبة وفضل من هللا ،ال مكتسبة عن طاعة ومجاهدة نفس.
ٕ -وعند األشاعرة :هللا سبحانه وتعالى لادر على أن ٌخص من ٌشاء من عباده بالوحً
والمعجزة ،وإرسال الملن إلٌه وإنزال الكتب علٌه" :وال ٌشترط فً اإلرسال شرط من
األعراض ،واألحوال المكتسبة بالرٌاضات والمجاهدات فً الخلوات واالنمطاعات ،بل هللا
سبحانه ٌختص برحمته من ٌشاء من عباده ،فالنبوة رحمة وموهبة متعلمة بمشٌبته فمط،
وهو أعلم حٌث ٌجعل رسالته ،وهو الذي ذهب إلٌه أهل الحك بناء علً المول بالمادر
المختار الذي ٌفعل ما ٌشاء وٌختار ما ٌرٌد"(ٔ).
ٖ -عند الماترٌدٌة :البعثة لطؾ من هللا ورحمة للعالمٌن لما فٌها من حكم ومصالح لال
البٌاضً" :والمختار أنها لطؾ من هللا ورحمة ٌحسن فعلها وال ٌمبح تركها وال ٌبتنً على
استحماق واجتماع شروط فٌه كما زعمه الفبلسفة ،بل هللا تعالى ٌختص برحمته من ٌشاء
وهو أعلم حٌث ٌجعل رساالته"(ٕ).
إذن ٌتفك المتكلمون على اعتبار البعثة محض فضل من هللا ،ولٌست عن استحماق ،أو
اكتساب من العباد .
ثانٌا :رأي الفبلسفة :
النبوة عند الفبلسفة مكتسبة بالمجاهدات والرٌاضات وتصفٌة النفس.
ومفهوم الفبلسفة للنبوة لابم على نظرٌة (العمول العشرة)(ٖ) وأن العمل الفعال  -الذي هو
آخر فٌض إلهً وعنه صدر هذا العالم -لد ٌتصل اإلنسان بهذا العمل الفعال عن طرٌك
المخٌلة أو البحث العملً ،فٌتمبل منه المعارؾ ،وتنكشؾ له مكنونات الؽٌب وؼٌرها(ٗ).

ٔ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٕٕٗ.وٌنظر :البٌضاوي  :طوالع األنوار من مطالع األنظار
ص . ٕٔٔ.
ٕ -البٌاضً :إشارات المرام ص ٕٖٔ .
ٖ -العمول العشرة نظرٌة تعنً صدور الموجودات عن هللا عن طرٌك سلسلة من الوسابط أو العمول ولٌس
مباشرة ،وتسمى الفٌض أو الصدور ،ولد أخذها الفارابً من فلسفة أفلوطٌن ولكنه ذهب إلى أنها أحد عشر عمبل
وعن كٌفٌة صدور الموجودات عن هللا ٌرى الفارابً أن الموجود األول هو السبب األول لوجود سابر
الموجودات وٌفٌض من األول وجود الثانً ،وهذا الثانً ٌعمل ذاته وٌعمل األول فبتعمله لؤلول ٌصدر عنه وجود
ثالث وبتعمله لذاته ٌصدر عنه وجود السماء األولى ،والثالث بتعمله لؤلول ٌصدر عنه رابع وبتعمله لذاته ٌلزم
عنه وجود كرة الكواكب الثابتة ،والرابع ٌصدر عنه خامس وبتعمله لذاته ٌصدر عنه كرة زحل ،ثم السادس
وكرة المشترى ،ثم السابع وكرة المرٌخ ،ثم الثامن وكرة الشمس ،ثم التاسع وكرة الزهرة ،ثم العاشر وكرة
عطارد ،ثم العاشر و كرة الممر ،وعند كرة الممر ٌنتهً وجود األجسام السماوٌة وتبدأ الموجودات األخرى ،ثم
حادي عشر ٌعمل ذاته وٌعمل األول وٌدبر العالم ٌ .نظر :الفارابً :آراء أهل المدٌنة الفاضلة ص ،ٖٙ -ٖ7
تمدٌم :د /ألبٌر نصري نادر ،ط :السابعة دار المشرق -بٌروت ٔ33ٙم ٌ.نظر :د/عبد الرحمن بدوي :موسوعة
الفلسفة ص .ٔٓٙ
ٗ -ا د /عبد العزٌز سٌؾ النصر :مفهوم وحمٌمة النبوة عند الفبلسفة ص ٕ  ،كلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة
والعربٌة بنات بالماهرة .ا.د /حامد الخولً :النبوة بٌن المتكلمٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن ص  ،3ط الثالثة :الدار
اإلسبلمٌة للطباعة والنشر.

ٕٗٙ

ولد أشار (الفارابً) إلً ذلن فمال عن الموة المتخٌلة " :وال ٌمتنع أن ٌكون اإلنسان إذا
بلؽت لوته المتخٌلة نهاٌة الكمال ،فٌمبل فً ٌمظته عن العمل الفعال الجزبٌات الحاضرة
والمستمبلة أو محاكٌاتها من المحسوسات ،وٌمبل محاكٌات المعموالت المفارلة وسابر
الموجودات الشرٌفة وٌراها فٌكون بما لبله من المعموالت نبوة باألشٌاء اإللهٌة"(ٔ).
فعن طرٌك لوة المخٌلة  -كما ٌرى الفارابًٌ -ستطٌع المرء مطالعة الؽٌب ورإٌة المبلبكة
فتحصل له النبوة.
ولال عن العملٌة" :النبوة مختصة فً روحها بموة لدسٌة تذعن لها ؼرٌزة عالم الخلك
االكبر كما تزعن لروحن ؼرٌزة عالم الخلك األصؽر ،فتؤتً بمعجزات خارجة عن الجبلة
والعادات ،وال تصدأ مرآتها ،وال ٌمنعها شًء عن انتماش ما فً اللوح المحفوظ من
الكتاب الذي ال ٌبطل ،وذوات المبلبكة التً هً الرسل فتبلػ مما عند هللا إلً عامة
الخلك"(ٕ).
فبهذه الموى العملٌة أو المدسٌة ٌستطٌع اإلنسان التؤثٌر فً الكون ،واإلتٌان بالخوارق،
ومعرفة الؽٌب .
وٌمول ابن سٌنا "وأفضل الناس من استكملت نفسه عمبل بالفعل ،ومحصبل لؤلخبلق التً
تكون فضابل عملٌة ،وأفضل هإالء هو المستعد لمرتبة النبوة"(ٖ) ،وهو الذي فً لواه
النفسانٌة خصابص ثبلثة :
ٔ -أن ٌسمع كبلم هللا تعالً ،وٌري مبلبكته ،ولد تحولت له علً صورة ٌراها وٌحدث له
فً سمعه صوت ٌسمعه ٌكون من لبل هللا والمبلبكة ،فٌسمعه من ؼٌر أن ٌكون ذلن كبلما
من الناس والحٌوان األرضً ،وهذا هو الموحً إلٌه(ٗ).
ٕ -اإلتٌان بالمعجزات:
ٌمول ابن سٌنا" :وواجب أن ٌكون له خصوصٌة لٌست لسابر الناس حتً ٌستشعر الناس
.)٘(.
فٌه أمرا ال ٌوجد لهم ،فٌتمٌز به منهم ،فتكون له المعجزات التً أخبرنا بها"
ٖ -أن ٌكون له إطبلع علً الؽٌبٌات:

ٔ -الفارابً :كتاب آراء أهل المدٌنة الفاضلة ص ٘ٔٔ.
ٕ -الفارابً :فصوص الحكم/رسابل الفارابً ص ٕٓ3مكتبة األسرة ٕٓٓ7م.
ٖ -ابن سٌنا :الشفاء /اإللهٌات ص ٖ٘ٗراجعه ولدم له :دكتور /إبراهٌم مدكور ،تحمٌك األستاذٌن :األب لنواتً
وسعٌد زاٌد ،منشورات ذوي المربى ،ط :األولى .
ٌٗ -نظر :ابن سٌنا :الشفاء /اإللهٌات ص ٖ٘ٗ. .
٘ -ابن سٌنا :الشفاء/الطبٌعٌات ص ٕٕٓ ج ٘ مراجعة :دكتور /إبراهٌم بٌومً مدكور ،تحمٌك :دكتور /محمود
لاسم ،منشورات ذوي المربى ،ط :األولى.

ٕ٘ٙ

ٌرى (ابن سٌنا) أن النبً لشدة صفاء نفسه ،وشدة االتصال بالمبادئ العملٌة ترتسم فٌه
الصور التً فً العمل الفعال دفعة واحدة أو لرٌبا من دفعة ارتساما ال تملٌدٌا ،وهذه الموى
أعلى لوى النبوة بل سماها بالموة المدسٌة ،وهً أعلى مراتب الموى اإلنسانٌة(ٔ).
إذن ٌشترط فٌمن سٌإهل للنبوة عند الفبلسفة استكمال هذه الشرابط الثبلث وهً :رإٌة
المبلبكة ،ومعرفة الؽٌب ،واإلتٌان بالخوارق.
وهم فً هذا ٌخالفون أهل السنة وصرٌح المرآن الذي ٌمول :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ (ٕ)  ،بل وٌسوون بٌن األنبٌاء وؼٌرهم إذ ال نعدم فً البشر من لدٌه لوة
مخٌلة ولوة عملٌة كالتً ٌنسبونها إلى النبً ،إضافة إلى أنها دعوى لد تإدي إلى استمرار
النبوة إذا توافرت الشروط التً عمدوها ،وبذلن ٌخالفون صرٌح المرآن الذي ٌمرر ختم
النبوة ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﭼ(ٖ) .
ثالثا :رأي فتح هللا كولن:
ٌتفك (كولن) مع أهل السنة فً كون النبوة وهبٌة ولٌست كسبٌة ،فٌمول" :النبوة
ورسالتها المصاحبة لها موهبة إلهٌة ال ٌمكن تحصٌلها بجهد بشري"(ٗ).
والدلٌل على ذلن:
لوله -صلً هللا علٌه وسلم" :-أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد لبلً نصرت بالرعب مسٌرة
شهر ،وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا فؤٌما رجل من أمتً أدركته الصبلة فلٌصل،
وأحلت لً الؽنابم ولم تحل الحد لبلً ،وأعطٌت الشفاعة ،وكان النبً ٌبعث إلً لومه
وبعثت إلً الناس عامة"(٘).
فكولن متفك هنا مع أهل السنة فً اعتبار النبوة موهبة وتفضل من هللا تعالى.
إذن المسؤلة فٌها رأٌان :
األول :أن النبوة تكتسب بخصابص ولوي نفسٌة فٌكون عند الرسول استعداد لئلتٌان
بالخوارق ،ومعرفة الؽٌب ،ورإٌة المبلبكة وهو رأي الفبلسفة.

ٌٔ -نظر :ابن سٌنا :الشفاء/الطبٌعٌات ص ٕٕٓ ج ٘ .
ٕ -سورة األنعام اآلٌة ٕٗٔ. .
ٖ -سورة األحزاب اآلٌة.ٗٓ :
ٗ -كولن :النور الخالد ص . .ٕٖٙ
٘ -والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب التٌمم ،كتاب العلم (ج ٔ ص ٗ 7رلم ٖٖ٘ ) .

ٕٙٙ

والثانً :وهو أن النبوة موهبة وتفضل من هللا ال ٌشترط لها شروط من مجاهدات أو
رٌاضٌات ،وهو الذي اختاره أهل السنة و(فتح هللا كولن) معهم فً ذلن.
وهو المذهب الحك ،فالنبوة والرسالة اصطفاء من هللا تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ(ٔ).

ٔ -سورة آل عمران:آٌة.ٖٖ:

ٕٙ7

المطلب الرابع :الحكمة والغاٌة( )1من البعثة:
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٌتفك المتكلمون فً الؽاٌة من البعثة خاصة فً معرفة األمور التً ال لبل للبشر
بها من الشرابع واألحكام.
ٔ -المعتزلة:
ٌرى المعتزلة أن الفابدة فً بعثة األنبٌاء" :لنعلم من جهتهم ما ال طرٌك لنا إلى
معرفته إال من لبلهم من الشرابع والعبادات وؼٌرها ،ولوال هذا لما لزمنا النظر فً معرفة
هللا؛ ألنا كنا ال نخاؾ إن لم ننظر من مضرة تلحك ،وعماب ٌسري ،وٌضر بالشرابع"(ٕ).
ٕ -أهل السنة:
ٌتفك األشاعرة والماترٌدٌة فً تمرٌر الؽاٌة من بعثة األنبٌاء.
أ -معاضدة العمل فٌما ٌستمل بمعرفته مثل :وجود الباري ،وعلمه ،ولدرته ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ(ٖ).
ب  -استفادة الحكم من النبً فٌما ال ٌستمل به العمل مثل :الكبلم ،والرإٌة ،والمعاد
الجسمانً ،واإلخبار بتفاصٌل الثواب والعماب(ٗ).
ج -تكمٌل النفوس البشرٌة بحسب استعدادتهم المختلفة ،داللة الخلك علً معالم العدل
والصدق ومضار ضدهما.
د -بٌان منافع األؼذٌة واألدوٌة ،و مضارها ،وتعلٌم الصنابع ،واألخبلق الفاضلة(٘).
هـ -ارتفاع أسباب العبث والفساد ،ودفع التنازع ،والعداوة بٌن الناس التً لد تنشؤ بسبب
المعاملة.
ٔ -الحكمة والؽاٌة والفابدة كلمات متشابهة فالحكمة :هً إتمان الفعل والمول وإحكامهما ،وفً االصطبلح :تطلك
على معان منها :علم الحكمة ،ومنها :معرفة الحك لذاته ،ومنها :الحجة المطعٌة المفٌدة لبلعتماد ،وتطلك على
البرهان ،ومنها :فابدة ومصلحة تترتب على الفعل من ؼٌر أن تكون باعثة للفاعل على الفعل ،وتسمً بالؽاٌة
أٌضاٌ .نظر :للعبلمة دمحم التهانوي :موسوعة كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم ج ٔ ص ٔٓ 7تمدٌم وإشراؾ
ومراجعة :د رفٌك العجم ،تحمٌك :د /علً دحروج ،نمل النص الفارسً إلى العربٌة :د /عبد هللا الخالدي،
الترجمة األجنبٌة :د /جورج زٌناتً ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،ط :األولى ٔ33ٙم..
ٕ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن من رسابل العدل والتوحٌد ج ٔص .ٕٙ6
ٖ -سورة النساء اآلٌة .ٔٙ٘:
ٌٗ -نظر :اإلمام سعد الدٌن التفتازانً  :شرح المماصد المجلد الثالث ص . ٕٙ3
ٌ٘ -نظر :أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص .ٔ6ٓ -ٔ77اإلمام سعد الدٌن التفتازانً  :شرح المماصد
المجلد الثالث ص . .ٕٙ3

ٕٙ6

و  -احتٌاج البشر إلً العلم .
ز -احتٌاجهم إلى ناصح صدوق ٌستعٌنون به ولت األزمات(ٔ).
ثانٌا :رأي الفبلسفة:
ٌمول (ابن سٌنا) بعد ذكر حاجة الناس إلً المشاركة والمعاملة" :والبد للمعاملة
من سنة وعدل ،والبد فٌها من سان ومعدل حتً ال ٌختلؾ الناس ،والبد أن ٌكون هذا
إنسان ...ثم هذا اإلنسان هو الملً بتدبٌر أموال الناس علً ما تنتظم به أسباب معٌشتهم،
ومصالح معادهم ،وهو إنسان ٌتمٌز عن سابر الناس بتؤلهه"(ٕ).
فضم ابن سٌنا فً هذه العبارة المصٌرة حاجة الناس إلً الرسل ،وتتلخص فً تنظٌم أمور
الدنٌا ومصالح اآلخرة.
ثانٌا :رأي األستاذ فتح هللا كولن:
(ٖ)

ذكر (كولن) عدة أمور فً بٌان الؽاٌة من إرسال الرسل ،وهً:
ٔ -تؤكٌد العبودٌة :

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (ٗ) ،وما جاء األنبٌاء والرسل إال لكً ٌدلونا علً
هذه الؽاٌة والطرٌك ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ(٘).
ٕ -التبلٌػ  :المٌام بالتبلٌػ الدٌنً فلو لم ٌؤتوا لما عرفنا واجباتنا ،وما فرض علٌنا ،ولما
عرفنا مولفنا من المحرمات ،وهذا األمر بإٌجاز هو "وظٌفة الرسالة" كما ٌمول كولن (.)ٙ
(.)ٙ
ٖ -المدوة الحسنة :
األنبٌاء لدوة متبعة أللوامهم ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ٔ -أبو منصور الماترٌدي  :كتاب التوحٌد ص ٓ.ٔ77،ٔ6أبوالبركات النسفً :شرح العمدة ص ٕٔٗ.
ٕ -ابن سٌنا  :النجاة ج ٕ ص ٓ ٔ7تحمٌك :د.عبد الرحمن عمٌرة دار الجٌل بٌروت.
ٖ-عنون لها كولن بعنوان :الؽاٌة من إرسال الرسل والمتكلمون عادة ما ٌعنونون بالحكمة والفابدة .
ٗ -سورة الذارٌات اآلٌة.٘ٙ:
٘ -سورة األنبٌاء اآلٌة.ٕ٘:
 -ٙكولن :النور الخالد ص .٘7
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ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(ٔ) .
تضم هذه العبارة المصٌرة حاجة الناس إلً الرسل ،وتتلخص فً تنظٌم أمور الدنٌا
ومصالح اآلخرة ،فكما نتبع اإلمام فً الصبلة نتبع سلون األنبٌاء فً جمٌع تفاصٌل الحٌاة
ونمتدي بهم(ٕ).
ٗ -تؤمٌن التوازن بٌن الدنٌا واآلخرة :
فبممٌاس التوازن الذي جاء به األنبٌاء ٌستطٌع ابن آدم أن ٌجد طرٌمه المستمٌم
ومنهاجه الصحٌح ،وٌتخلص من اإلفراط والتفرٌط ؛ والطرٌك الوسط هو الذي جاءنا
بواسطة الوحً(ٖ).
٘ -سد باب المعذرة :
أي سد باب معذرة الناس أمام هللا (عز وجل) ٌوم المٌامة ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ (ٗ).
 -ٙاكتشاؾ ماهٌة األشٌاء ،وأسرار الطبٌعة ،ولوانٌنها اإللهٌة(٘).
 -7شرح األسماء والصفات اإللهٌة لصاحب المدرة البلنهابٌة.
فمد بعث هللا األنبٌاء لداللة البشر على أسماء وصفات الباري سبحانه وضرب مثبل
ٌبٌن ذلن ،فمال" :فبٌنما تري حاجة كل متحؾ صؽٌر أو معرض صؽٌر إلً مسبولٌن عن
التشرٌفات ،وإلً أدالء .وأن زٌارة هذه المتاحؾ والمعارض تفمد معناها وؼاٌتها ،وتكون
عبثا فً ؼٌاب المرشدٌن واألدالء؛ لذا فكٌؾ ٌمكن تصور مجًء الزوار إلً المصر الفخم
لهذا الكون من دون وجود أدالء ومرشدٌن ٌدلون الزوار إلً خصابص هذا المصر
الضخم وإلً أسراره"(.)ٙ
 -6اكتشاؾ اإلنسان لماهٌته الحمٌمٌة وعممه الداخلً:

ٔ -سورة األنعام اآلٌة .3ٓ:
ٕ -كولن :النور الخالد ص ٔ.ٙ
ٖ -السابك ص ٖ.ٙ
ٗ -سورة النساء اآلٌة.ٔٙ٘:
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص . ٕ3
 -ٙكولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٖٓ.
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فاإلنسان لٌس ذلن الجسد المادي فمط ،بل له ماهٌة علٌا تكمن فً روحه ،وهذه الماهٌة
سبب تكرٌمه بٌن المخلولات .واألنبٌاء هم من أطلعونا على هذه الحمٌمةٌ ،مول كولن:
"فبفضلهم ارتمى اإلنسان من مستوى البٌولوجٌة فبلػ مرتبةﭽﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭼ(ٔ)التً تعد تعبٌرا آخر عن اإلنسان الحمٌمً ،وبواسطتهم اكتشؾ ذاته وفهم مولعه
بٌن الموجودات ،وبااللتداء بهم أحسن بالعمك الموجود فً مستوى حٌاة ذوي الهمم العالٌة
من أمثال األولٌاء واألصفٌاء...ورأى الوجه الحمٌمً للدنٌا فاعتبرها مختبرا ،أو دار
كٌمٌاء  ،أو صٌدلٌة ،أو لصرا منٌفا"(ٕ).
 -3تمثٌل الجانب األرضً لرسابل الحك تعالى ضمن سماوٌتها:
والمعنى أن هللا بعث األنبٌاء بشرا مثلنا لٌسهل تملٌدهم واتباعهم ٌمول كولن:
"إحساسهم بما نحس به فً أبعادهم الحٌاتٌة ،وتلذذهم بما ٌطٌب لنا أٌضا ،وتذولهم عٌن ما
ٌإلمنا وما ٌلذ لنا ،وإحساسهم فً أرواحنا بمثل احتٌاجاتنا وما نعده ضرورة ،وتحملهم
المسإولٌات والتكالٌؾ من أمثال ما تحمل على أممهم ومخاطبٌهم فنمول إنما حصل ذلن
لٌسهل تملٌدهم ،بل األحرى اتباعهم"(ٖ) .
وإلى جانب تلن الحكم ذكر (كولن) وظابؾ لؤلنبٌاء ،وهً ال تخرج عما ذكر آنفا فٌرى
كولن أن هنان ثبلثة وظابؾ أصلٌة لؤلنبٌاء وهً:
ٔ -تصفٌة اإلنسان من األخبلق الذمٌمة وتحفٌز األخبلق الحمٌدة.
ٕ -تذكٌرهم بموالعهم ،ومسبولٌتهم فً عبللتهم مع الخالك والمخلولٌن.
ٌٖ -علمهم عمٌدة األلوهٌة ،والربوبٌة ،وإرشادهم إلً ربط كل شًء برضا هللا تعالً.
ٗ-إخبارهم بعماب المنكرٌن ،وبثواب المإمنٌن(ٗ).
وعلى العموم فالجمٌع متفمون فً هذه المسؤلة إال أن (كولن) ٌختلؾ فً طرٌمة العرض،
واألسلوب الجدٌد والتشبٌهات ،واألمثلة الممربة للمعانً ،فهً وسابل ناجعة فً شرح
العمٌدة ،ومن تلن التشبٌهات تشبٌهه األنبٌاء بالجبال فً الثبات واالستمرار ،فٌمول:
"األنبٌاء كالجبال بٌن الناس ،فكما أن الجبال عامل أمن واستمرار ،وعامل مساعد لثبات
األرض ،ولتنمٌة الجو ،كذلن األنبٌاء بالنسبة للناس؛ لذا ذكر االثنان (األنبٌاء والجبال) معا
أحٌانا والترنا معا  ..فمد ذكر جبل الجودي مع النبً نوح -علٌه السبلم ،-وجبل الطور مع
النبً موسى -علٌه السبلم ،-وجبل ؼار حراء مع النبً دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وهذا االلتران إٌماءة
وسحب للٌل لستار األستار عن هذا اللؽز"(٘).
ٔ -سورة التٌن اآلٌة.ٗ :
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٕٗٔ
ٖ -السابك ص .ٕٔ6
ٌٗ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص . ٕٔ3
٘ -كولن :الموازٌن ص ٘ 3ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ٕٕٔٓمٖٖٔٗ -هـ.
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وهذا التشبٌه الجدٌد فً وصؾ األنبٌاء هو تفسٌر وجدانً كعادة (كولن) فً خواطره
حول المرآن ،ومع ذلن فهو ٌبٌن أن الؽاٌة من الرسالة هً استمرار وأمن العالم كله ،وهً
وظٌفة لٌست بالٌسٌرة ،وال ٌنهض بها إال من صنعه هللا على عٌنه من البشر .
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المطلب الخامس :حكم البعثة :
تتراوح األلوال فً حكم البعثة بٌن المول بإمكان البعثة ،والمول بوجوبها علً هللا
تعالً.
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٔ -رأي المعتزلة:
ٌرى المعتزلة أن إرسال الرسل واجب على هللا؛ لكونه لطفا ،وصبلحا للعباد.
ٌمول الماضً عبد الجبار" :وإذا كان صبلح المكلؾ ال ٌتم إال بمعرفة من لبل الرسول
وجبت البعثة ،وإن كان لد تتم مصالحه دون ذلن ،فهل تحسن البعثة أو ال تحسن ،فإذا
صح فً بعثته تعالى الرسل ؼرض صحٌح ،ووجوه المبح عنها منتفٌة فالواجب المضاء
بحسن ذلن"(ٔ).
وٌمول أٌضا" :لال مشاٌخنا إن البعثة متى حسنت وجبت ،علً معنً أنها ما لم تجب
لبحت المحالة ،وأنها كالثواب فً هذا الباب ،فهو أٌضا فٌما ال ٌنفصل حسنه عن
الوجوب"(ٕ).
وواضح من هذه النصوص أن الوجوب عند المعتزلة ٌمابله المبح ،فهو وجوب حسن
ومصلحة للعباد ولٌس إلزام كالفبلسفة.
ٕ -رأي األشاعرة :
ٌتفك األشاعرة جمٌعا علً جواز البعثةٌ ،مول (البالبلنً)ٌ" :جوز هلل تعالً إرسال الرسل
وبعث األنبٌاء خبلفا لما تدعٌه البراهمة(ٖ) ،والدلٌل علٌه أٌضا أنه مالن الملن ٌفعل ما
ٌشاء مع ما سبك من أنه لٌس فً إرسال الرسل استحالة ،وال خروج عن حمابك العمول
فدل علً جواز ذلن"(ٗ).
ولد دلل اإلمام (الجوٌنً) علً جواز البعثة بؤنه لٌس فٌها ما ٌستحٌل عمبل ،ورد علً
البراهمة المستندٌن فً إنكار النبوة علً التحسٌن والتمبٌح العملٌٌن بموله:

ٔ -الماضً عبد الجبار بن أحمد :شرح األصول الخمسة ص ٗ ،٘ٙتحمٌك :د /عبد الكرٌم عثمان.
ٕ -الماضً عبد الجبار بن أحمد :شرح األصول الخمسة ص ٗ ،٘ٙتحمٌك :د /عبد الكرٌم عثمان.
ٖ -البراهمة :انتسبوا إلى رجل منهم ٌمال له براهم ،ولد مهد لهم فً نفً النبوات أصبل ،ولرر استحالة ذلن فً
العمول بوجوه منها :أن الذي ٌؤتً به الرسول لم ٌخل من أحد أمرٌن :إما أن ٌكون معموال وإما أن ال ٌكون
معموال .فإن كان معموال فمد كفانا العمل التام بإدراكه والوصول إلٌه فؤي حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم ٌكن
معموال فبل ٌكون ممبوال إذ لبول ما لٌس بمعمول خروج عن حد اإلنسانٌة ،ودخول فً حرٌم البهٌمٌة ،ولد تفرق
البراهمة أصنافا منهم البددة(البد هو الطالب سبٌل الحك بالصبر والزهد) وأصحاب الفكرة (ٌعظمون الفكر)،
ومنهم أصحاب التناسخٌ .نظر :الشهرستانً :الملل والنحل ص ٔٓ.ٙٓٙ -ٙ
ٗ -الماضً البالبلنً  :اإلنصاؾ ص .٘6

ٖٕ7

"ال ٌمتنع تؤكٌد أدلة العمول بما جاء به الرسول ،وهذا بمثابه لٌام أدلة عملٌة علً مدلول
واحد ،وإن كان االكتفاء ٌمع بداللة واحدة ،فبل نجعل ما عداها عبثا ،ثم ال ٌمتنع أن ٌمع فً
معلوم هللا تعالً أن الرسول إذا انبعث كان انبعاثه لطفا فً األحكام العملٌة "(ٔ).
ٖ -رأي الماترٌدٌة :
ٌرى الماترٌدٌة أن إرسال الرسل واجب لكونه من ممتضٌات حكمة الباري(عز
وجل) فٌمولون" :اإلرسال واجب ال بمعنى الوجوب على هللا تعالى ،بل بمعنى أن لضٌة
الحكمة تمتضٌه لما فٌه من الحكم والمصالح ،ولٌس بممتنع كما زعمت السمنٌة(ٕ)،
والبراهمة ،وال بممكن ٌستوي طرفاه كما ذهب إلٌه بعض المتكلمٌن"(ٖ).
وٌفسرون الوجوب أٌضا بالمول " :وال نعنً به أنه ٌجب على هللا تعالى بإٌجاب
أحد أو بإٌجابه على نفسه ،بل المراد به أنه من ممتضٌات حكمة المدٌم (جل وعبل)،
وٌستحٌل أال ٌوجد ما كان من ممتضٌات حكمة الباري ،وهذا؛ ألن الوجوب فً الحمٌمة
لفظة ٌعبر بها عن فضل تؤكد لوجود المذكور كما أن االمتناع ٌعبر به عن تؤكٌد تؤكد
لوجود ال وجود له ،وهما فً الحمٌمة متماببلن تمابل األضداد ،وهذا كما أن ما علم هللا
تعالى وجوده ٌتحمك وجوده ال محالة وٌجب وجوده ال على معنى أن وجوده بإٌجاب أحد؛
بل ألن وجوده ٌتحمك ال محالة"(ٗ).
ثانٌا :رأي الفبلسفة :
ٌتجه كبلم الفبلسفة إلً إٌجاب البعثة ،ومن ذلن لول (ابن سٌنا) وهو ٌتحدث عن
الحاجة إلً الرسول" :وواجب فً الحكمة اإللهٌة إرساله ،وأن جمٌع ما ٌسنه،
فإنما هو ما وجب من عند هللا أن ٌسنه"(٘).
فالوجوب عند الفبلسفة ٌختلؾ عن الماترٌدٌة والمعتزلة فوجوب الفبلسفة إلزام
مراعاة للحكمة اإللهٌة ،ووجوب المعتزلة بناء على لوله بوجوب الصبلح
واألصلح على هللا لطفا بالعباد ،ووجوب الماترٌدٌة معناه تؤكٌد أو ترجٌح جانب
الولوع اللتضاء الحكمة ذلن ،فبل ٌجب على هللا شًء وفك مذهبهم.

ٔ -إمام الحرمٌن الجوٌنً :االرشاد ص ٖٖٓ .
ٕ -الس ِمنٌة :لوم كانوا لبل دولة اإلسبلم ٌمولون بمدم الدهر ،وبتناسخ األرواح ،وأجازوا أن تنمل روح اإلنسان
إلى كلب ،وروح الكلب إلى إنسان ،وزعموا أن من أذنب فً لالب ناله العماب فً لالب آخر ،وكذلن المول فً
الثواب ،وٌنفون النظر واالستدالل ،وٌمولون ال معلوم إال من جهة الحواس الخمسة ،وأنكر أكثرهم المعاد،
والبعث بعد الموت .أبو مظفر االسفر اٌٌنً :التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة من الفرق الهالكٌن ص
 .ٔٗ3عبد الماهر البؽدادي :الفرق بٌن الفرق ص ٖٕ٘.
ٖ -سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٘. 6
ٗ -أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص .ٕٖ3
٘ -ابن سٌنا :النجاة ص ٓ ٔ7تحمٌك :د /عبد الرحمن عمٌرة .دار الجٌل ،بٌروت ،ط .األولى ٕٔ33م.
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ثالثا :رأي فتح هللا كولن:
وفً كبلم (كولن) ما ٌشٌر إلً جواز البعثة ،وإمكانها ،وأنه تفضل من هللا تعالً،
ومن ذلن لوله" :ولوال أن تجلت اإلرادة اإللهٌة باإلحسان فً إرسال الرسل لعجزت
أخصب األدمؽة علً توالً العصور والدهور ،ومع أعظم الهمة والجهد عن تحصٌل مثل
هذه الحمابك لطعا وبتاتا ،بل عجزها ظاهر للعٌان بوالع الحال"(ٔ).
إذن مما سبك ٌتبٌن أن:
ٔ -لم ٌمل أحد باستحالة البعثة سوي البراهمة والسمنٌة ،ولد أوسعهم المتكلمون ردا
وتفنٌدا علً حججهم الواهٌة.
ٕ -كولن متفك تماما مع األشاعرة من إمكان البعثة وجوازها ال وجوبها .معتمدٌن فً
ذلن على أن الملن هلل ٌفعل فٌه ما ٌشاء وٌختار ،وأنه لٌس فً البعثة استحالة عملٌة .
ٖ -المعتزلة والماترٌدٌة والفبلسفة ٌمولون بوجوب البعثة.
فالمعتزلة ٌرون وجوبها علً هللا العتمادهم بمضٌة الصبلح واألصلح ،والتحسٌن والتمبٌح
العملٌٌن ،فهو وجوب لطؾ وصبلح للعباد.
والماترٌدٌة تراه وجوبا التضته الحكمة لما فٌه من المصالح .
ووجوب الفبلسفة وجوب إلزام على هللا تعالى.

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص .ٖٔ3
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المبحث الثانً :عدد األنبٌاء والرسل وصفاتهم
هذا المبحث ٌدور عند المتكلمٌن حول عدد األنبٌاء والرسل ،وصفاتهم ،وأولً
العزم من الرسل ،وهو أمر بحثه (كولن) أٌضا مضٌفا إلى ذلن الكبلم على ترتٌب
األنبٌاء ،وخصابص دعوتهم ،وتوسع بعد ذكر صفاتهم بتخصٌص النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -بالذكر،
وبٌان بلوؼه الدرجة العلٌا فً تلن الصفات(الصدق -األمانة -التبلٌػ -الفطانة) إلى جانب
لمحات وإشارات ودروس عملٌة من خبلل كل مسؤلة.
أوال :عدد األنبٌاء والرسل:
واآلراء فً عدد الرسل واألنبٌاء متماربة تماما لورود النص عن النبً -صلى
هللا علٌه وسلم -فً ذلن.
ٔ -رأي أهل السنة:
ٌرى أهل السنة أن األولى اإلٌمان بجمٌع األنبٌاء والرسل إجماال وترن التنصٌص
على عدد معٌن مع إثباتهم العدد الوارد فً الحدٌث الشرٌؾ" :ولد ورد فً الحدٌث أن
(ٔ)
عدد األنبٌاء مابة ألؾ وأربعة وعشرون ألفا ،وعدد الرسل ثبلثمابة وثبلثة وعشرون
لكن األولً ترن التنصٌص ؛ألنه ربما ٌفض الً إثبات النبوة حٌث لٌس ونفٌها حٌث
(ٕ)

أٌس"

وٌخالؾ ظاهر لوله تعالً :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ(ٖ).
أي األفضل عدم النص علً عدد محدد؛ ألن ذلن ربما ٌجعلنا نثبت النبوة لمن لٌس بنبً،
أو ننفً النبوة عمن هو نبً ،وهذه وتلن مخالفة خطٌرة شرعا ،وربما تخرج من الملة.

ٔ -والحدٌث رواه أبو ذر" :للت ٌا رسول هللا كم األنبٌاء؟ لال :مابة ألؾ وعشرون ألفا للتٌ :ا رسول هللا كم
الرسل من ذلن؟ لال :ثبلث مابة وثبلثة عشر جما ؼفٌرا لال للتٌ :ا رسول هللا من كان أولهم لال ،آدم للتٌ :ا
رسول هللا أنبً مرسل لال :نعم خلمه هللا بٌده ونفخ فٌه من روحه" .أخرجه أحمد ،وابن حبان ،وأبو نعٌمٌ ،نظر:
اإلمام ابن حبان "صحٌح ابن حبان" جـٕ ص 77باب [ذكر االستحباب للمرء أن ٌكون له من كل خٌر]رلم
الحدٌث ٔ ، ٖٙواإلمام أبو نعٌم " حلٌة األولٌاء وطبمات األصفٌاء " جـٔ باب [مواعظه] ص .ٔٙ7لال العبلمة
األلبانى  :أخرجه أحمد (٘  . )ٕٙ٘ /وعلً بن ٌزٌد وهو األلهانً ضعٌؾ .ومعان بن رفاعة لٌن الحدٌث كما
فً " التمرٌب " ،لكن ٌبدو أنه لم ٌتفرد به ،فمد لال الهٌثمً فً " المجمع " (ٔ  " : )ٔ٘3 /أخرجه أحمد
والطبرانً فً " الكبٌر " ،ومداره على علً بن ٌزٌد ،وهو ضعٌؾ ٌ.نظر :الشٌخ األلبانى :سلسلة األحادٌث
الضعٌفة ،جـ ٙصٓ.ٖٙ
ّ
َت ،وذكر الخلٌل ّ
ٕ-أٌَس :كلمة لد أ ُ ِمٌت ْ
أن العَ َرب تمول :ابتنً به من حٌث أٌس ولٌس ،ولم ٌستعمل أٌس إال فً
والوجْ د والجدة ،ولالّ :
إن (لٌس) معناها :ال أٌَْس ،أي:
هذا ،وإنما معناها كمعنى من حٌث هو فً حال الكٌنونة َ
ؤٌٌس :االستمبللٌ ،مال :ما أٌَسنا فبلنا ً خٌراً ،أي :استمللنا منه خٌراً ،أي :أردته ،ألستخرج منه شٌبا ً
ال َوجْ د .والت ّ ُ
فما لَ َدرت علٌهٌ.،نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن ،باب اللفٌؾ من السٌن (س ي ء ،س ي ي  ،س و ي ،س) ص
.ٖٖٓ /7
ٖ -سورة ؼافر اآلٌة .76 :التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص .ٖٔ7وهو نفس رأي السنندجًٌ ،نظر:
تمرٌب المرام فً شرح تهذٌب الكبلم المسم الثانً ص ٘7
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وٌمول أبو معٌن" :إن األنبٌاء (علٌهم السبلم)مابة وأربعة وعشرون ألفا ،والرسل منهم
ثبلثمابة وثبلثة عشر برواٌة أبً ذر(رضً هللا عنه)مرفوعا إلى رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وفً
بعض األخبار" :أن األنبٌاء ألؾ ألؾ ومابتا ألؾ"(ٔ).
ومن ثم ٌرى الماترٌدٌة أن السبلمة أن نإمن بجمٌع األنبٌاء والرسل كما جاء عن هللا حتى
ال ننسب الرسالة إلى من لٌس بنبً أو نفٌها عمن هو نبً(ٕ).
 -2رأي فتح هللا كولن:
ٌإكد (كولن) نفس رأي أهل السنة؛ ألن الحدٌث لاطع فً ثبوت العدد واألهم من
عددهم هو أن نور الهداٌة وصل إلى كل بمعة فً األرض وكل أمة فٌهاٌ ،مول كولن" :لمد
أرسل األنبٌاء إلً جمٌع أرجاء األرض ال نعرؾ عددهم بالضبط ،ولكن هنان فً كتب
الحدٌث رواٌة أن عددهم كان ٕٗٔ ألفا وفً رواٌة ٕٕٗ ألفا ،واستنادا إلً علم الحدٌث،
فإنه ٌمكن جرح جمٌع هذه الرواٌات وسواء أكان عددهم ٕٗٔ ألفا أو ٕٕٗألفا فلٌس هذا
هو المهم .المهم أن هللا تعالً لم ٌدع عهدا أو أمة دون نبً "(ٖ).
وٌري

(كولن) أن النص المرآنً لاطع فً أن األنبٌاء أرسلوا إلً مختلؾ البلدان

والمجتمعات ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(ٗ).
إذن كل مجتمع علً سطح هذه الكرة األرضٌة ظهر فٌه نبً وفً لوله:ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﭼ

(٘)

دلٌل على أن هللا ال ٌحاسب أمة لم ٌبعث لها رسوال ،وال ٌعذبها،

فمال :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﭼ( ،)ٙوهذا النص ٌبٌن أن عمل الخٌر والتراؾ الشر لن ٌبمً دون جزاء ،وبما أن هللا
سٌحاسب علً عمل الخٌر والشر ،إذن فهو لد أرسل األنبٌاء لجمٌع الناس ،وهذه الموانٌن
الثبلثة المرتبط بعضها ببعض ثابتة بالنص المرآنً المطعً.
إذن أرسل هللا األنبٌاء إلً جمٌع أنحاء األرض فً مختلؾ العهود واألدوار ،ولم ٌمتصر
علً جزٌرة العرب فمط كما ٌتوهم البعض ،ونحن ال نعرؾ منهم سوي  ٕ6نبٌا الذٌن

ٔ -بحر الكبلم ص ٕٖٗ..
ٌٕ -نظر :بحر الكبلم ص ٕٖٗ.وشرح العمابد النسفٌة ص .66
ٖ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص  ، 66وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٘.7
ٗ -سورة فاطر اآلٌة .ٕٗ:
٘ -سورة اإلسراء اآلٌة.ٔ٘:
 -ٙسورة الزلزلة اآلٌة.6-7 :
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ذكرهم المرآن(ٔ) ،ومعرفتنا فً حك ثبلثة من هإالء لاصرة ،وفٌها شبه وعبلمات استفهام
كما ٌمول (كولن) (ٕ) ،ولم ٌبٌن (كولن) ماهٌة هإالء الرسل الذٌن عناهم.
ومن األمارات التً ذكرها كولن للتدلٌل علً ظهور األنبٌاء فً كل األماكن ولكل
األجناس:
ماحكاه من أن أحد األساتذة حكً له أنه اختلط بسكان أمرٌكا األصلٌٌن وبالزنوج وأن
عندهم عمابد تشبه عمابدنا مثل( :إن هللا ال شرٌن له ذلن أنه لو وجد إلهان الضطربت
اإلدارة) ،وهذا ٌطابك لوله :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﭼ(ٖ).إذ لو لم ٌمم نبً بإخبارهم بهذا ،فمن أٌن للزنوج التوصل إلً هذه الحمٌمة.
واألمر نفسه ذكره الدكتور (مصطفً محمود)(ٗ)عن لبابل (الماوماو)و(النٌام نام)فً
أفرٌمٌا(٘).
إذن ٌخلص (كولن) إلى المول بؤن كل أمة جاءها رسول من لبل هللا تعالى كما لال تعالى
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(. )ٙ

ٔ -الحمٌمة أن العدد المذكور فً المرآن خمسة وعشرون نبٌا ورسوال ثمانٌة عشر فً لوله :ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ األنعام:
ٖ ، 6ٙ - 6والسبعة البالٌة هم آدم ،إدرٌس ،هود ،شعٌب ،صالح ،ذو الكفل ،دمحم(علٌهم الصبلة والسبلم).
ٕ -أسبلة العصر ص ، 63 ،66ونحو عمٌدة صحٌحة ص .7ٙ
ٖ -سورة األنبٌاء اآلٌة.ٕٕ:
ٗ -مصطفى محمود :طبٌب ومفكر مصري ولد  ٕ7دٌسمبر ٕٔٔ3م فً شبٌن الكوم بمحافظة المنوفٌة ،درس
الطب وتخرج من الجامعة ٖ٘ٔ3م واشتؽل بالصحافة ،اتهم باإللحاد فً زمن عبد الناصر ولكن بربت ساحته،
لدم أكثر من ٓ 6كتابا فً فروع األدب والفلسفة والسٌاسة منها :اإلسبلم فً خندق -حوار مع صدٌمً الملحد-
اسرابٌل البداٌة والنهاٌة ،وتعود شهرته إلى برنامج (العلم واإلٌمان) الذي لدم منه على التلٌفزٌون المصري
ٓٓٗ حلمةٌ ،وجد مٌدان باسمه فً الجٌزة ٌضم مسجدا ،ومركزا طبٌا لعبلج ؼٌر المادرٌن ،ومرصدا فلكٌا،
ومتحؾ للجٌولوجٌا توفً ٕٓٓ3م عن عمر ناهز  66عاماٌ .نظر :مولع العربٌة نت -الماهرة ،بملم :أشرؾ عبد
الحمٌد ،آخر إضافة بتارٌخ األربعاء ٔ صفر ٖٔٗ6هـ ٕ -نوفمبر ٕٓٔٙم واطلعت علٌه بتارٌخ ٔٔماٌو
ٕٓٔ6م.
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ ، 3وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٌ .7ٙنظر د /مصطفى محمود:
حوار مع صدٌمً الملحد ص ٗ٘ تمدٌم :د /دمحم عمارة هدٌة مجلة األزهر جمادى األولى ٖٔٗٙهـ -مارس
ٕ٘ٔٓم.
 -ٙسورة فاطر اآلٌة.ٕٗ :
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ثانٌا :ترتٌب األنبٌاء:
ذكر (كولن) ترتٌب األنبٌاء حسب وجودهم ،وحسب المعلومات المتوافرة ،فؤولهم
آدم  -علٌه السبلم  -وآخرهم دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وال ٌعرؾ فً األؼلب أٌن ظهروا وضرب أمثلة
على ذلن منها:
ٔ -لٌل :إن لبر (آدم) -علٌه السبلم -موجود فً مدٌنة (جدة ) ،وال ٌعرؾ مدي صحة
هذا المول(ٔ) ،فالرواٌات التً تتحدث عن لماء (آدم) -علٌه السبلم -مع أمنا (حواء) فً
جدة لٌست رواٌات بلؽت درجة الصحة؛ لذا فبل ٌعرؾ أٌن بدأ آدم -علٌه السبلم  -حٌاته،
وأدى وظابؾ نبوته .
ٕ -هنان معلومات أكثر حول (إبراهٌم) -علٌه السبلم -إذ ساح فً بابل وفً األناضول،
ثم ذهب إلً الشام.
ٖ -و أن (لوطا)  -علٌه السبلم  -أدى مهمته بٌن لوم عاد وثمود حول بحٌرة لوط "البحر
المٌت " .
ٗ -وسٌدنا (شعٌب)  -علٌه السبلم  -كان فً مدٌنة (مدٌن) ،وأن (موسً) -علٌه السبلم-
نشؤ فً مصر.
٘ -وأن (ٌحٌى وزكرٌا) -علٌهما السبلم  -عاشا فً منطمة البحر المتوسط ،ومن المحتمل
أنهما انتمبل إلً األناضول ،فاآلثار الموجودة فً (أفس) ،والمتعلمة بعٌسً وبؤمه مرٌم -
علٌهما السبلم  -تشٌر إلً هذا ،ولكن هذه الرواٌات ال ترلً إلً مرتبة الثبوت المطعٌة.
وٌمرر (كولن) أنه إذا استثنٌنا هإالء األنبٌاء الثمانٌة والعشرٌن الذٌن ذكرهم
المرآن ،فإننا ال نعرؾ األمكنة التً نشؤ فٌها األنبٌاء اآلخرون ،وهكذا ٌتبٌن أننا ال نستطٌع
الحصول علً معلومات موثوق بها فً هذا الموضوع(ٕ) ،وال سٌما عندما تكون آثار تلن
األدٌان لد اندثرت وانمحت آثار النبوة فٌها ،فمثبل النصرانٌة تري أن االجتماع الذي عمد
فً مدٌنة (إزنٌن )(ٖ)ؼٌر العمٌدة النصرانٌة من التوحٌد إلً األلانٌم الثبلثة ،وتعرض
كتاب (المسٌح) -علٌه السبلم -الذي جاء به من عند هللا للتحرٌؾ وأضٌؾ إلً (المسٌح)،
وأمه األلوهٌة حتً صارت النصرانٌة ال فرق بٌها وبٌن عمٌدة الٌونان الوثنٌة.
وٌري (كولن) أن هنان أدٌانا كثٌرة شوهت من لبل الناس ،وزال عنها الجانب
اإللهً فمن ٌدري فمد ٌكون "كونفوشٌوس نبٌا ونحن ال نمول هذا علً وجه المطع والتؤكد
ٔ -اختلؾ فً موطن دفن آدم  -علٌه السبلم -فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط فٌه فً الهند ولٌل :بجبل
أبً لبٌس بمكة ،ولٌل :نمل نوح  -علٌه السبلم -آدم وحواء فً تابوت زمن الطوفان ،ودفنهما فً بٌت الممدس.
ٌنظر :أبو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً  :لصص األنبٌاء ،باب ذكر وفاة آدم
ووصٌته إلى ابنه شٌث ص  ،ٙ6تحمٌك :مصطفى عبد الواحد ،مطبعة دار التؤلٌؾ -الماهرة ،ط :األولى
ٖٔ66هـٔ3ٙ6 -م.
ٕ -كولن :أسبلة العصر ص ٕ3وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص . 77
ٖ -أ َ ْزنٌِنُ  :بالفتح ثم السكون ،وكسر النون ،وٌاء ساكنة ،وكاؾ :مدٌنة على ساحل بحر المسطنطٌنٌة ،والمماطر
األزنٌكٌة هً الؽاٌة فً الجودة .شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌالوت بن عبد هللا الرومً الحموي معجم البلدان ج ٔ
ص  ،ٔٙ3دار صادر -بٌروت ط الثانٌة ٘ٔ33م.
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وتارٌخ األدٌان ال ٌعطً هنا ما ٌشفً الؽلٌل ...ولكننا نعرؾ من التارٌخ وجود
كونفوشٌوس(ٔ) وبوذا(ٕ) وأنهما أتٌا بدٌنٌن ونعلم أٌضا أن شذوذا وأخطاء كبٌرة موجودة
فً هذٌن الدٌنٌن ...لذا ال ٌمكننا لبولهما كدٌن ،ولكن ربما كانا فً السابك دٌنٌن حمٌن ثم
أصابهما التحرٌؾ"(ٖ).
وأٌضا األمر ذاته ذكره مع (سمراط) (ٗ) فربما كان نبٌا أٌضا ،ولكن هذا ال ٌمكن الجزم
به؛ ألن إسناد النبوة إلً ؼٌر نبً كفر ٌماثل الكفر الناشا عن إنكار نبوة نبً كما ٌري
كولن.
وٌبدو أن هدؾ (كولن)  -فٌما أرى -من االسترسال فً ذكر األنبٌاء ،وعددهم ،وترتٌبهم
لٌإكد أن األنبٌاء أرسلوا إلى جمٌع األمم ،واستوعبوا األرض طوال وعرضا كما لال
تعالى:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (٘) ،وحتى ال ٌكون

ٔ -كونفوشٌوس :فٌلسوؾ وأخبللً صٌنً اسمه (كونػ فوزي) ولد فً إمارة لو ٔ٘٘ ق .م ،عمل بالزراعة
وبعض األعمال اإلدارٌة .وتثمؾ واهتم بالتحصٌل العلمً وراح ٌبشر بتعالٌم إصبلحٌة تسعى إلى تطهٌر
المجتمع وإصبلحه ،فانتشرت تعالٌمه ،وكثر تبلمٌذه .تسلم رباسة الوزراء فً مسمط رأسه فؤدخل علٌها عدة
إصبلحات أخبللٌة ،واجتماعٌة ،والتصادٌة ،وأدار الحكم بمثالٌة أخافت حكام الوالٌات المجاورة ،فمارسوا علٌه
ضؽوطا دفعته إلى االستمالة  .آمن بوجود إرادة سماوٌة تنظم الكون اهتم بسلون اإلنسان واصبلحه .واتخذ منهج
الحدس المباشر والتؤمل الباطنً بدٌبل عن العمل وأدلته .تنسب إلٌة عدة مإلفات منها :أحادٌث كونفشٌوس-
الدراسة الكبرى -كتاب مانػ .توفً فً شمالً الصٌن  ٗ76ق .مٌ .نظر :رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم
الفلسفة العرب واألجانب ج ٕ ص ٗ.ٕ6ٙ-ٕ6
ٕ -بوذا :هو سوهارتا جوتاما وبوذا هو لمبه (ٓ ٗ6ٓ-٘ٙق م) عاش فً بداٌته حٌاة الترؾ وحٌاة المصور ،ثم
ترن كل ذلن ،ودرس الفلسفة ،ثم لجؤ إلى العزلة والتمشؾ ورٌاضة النفس ،و فلسفتة وضعٌة انتحلت الصبؽة
الدٌنٌة ،وفٌها دعوة إلى التصوؾ والخشونة ونبذ الترؾ والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخٌر .وبعد موت
مإسسها تحولت إلى معتمدات باطلة ،ذات طابع وثنً  ،ولمد ؼالى أتباعها فً مإسسها حتى ألهوه .ولد انتشرت
البوذٌة بٌن الشعوب األسٌوٌة وبلػ عدد معتنمٌها ٓٓ ٙملٌون نسمة ولهم معبد كبٌر فً نٌبالٌ .نظر :رونً إٌلً
ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص ٖٕ٘.ٕ٘٘-الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب
واألحزاب المعاصرة ص ٕ.7٘6 /
ٖ -كولن :اسبلة العصر المحٌرة ص ٓ.3
ٗ -سمراط :فٌلسوؾ ٌونانً ولد ٓ ٗ7ق  .م فً أثٌنا لم ٌإلؾ كتاب ولم ٌترن أثرا ومصدر معرفتنا به هو
اكسٌوفون ،وأفبلطون ،وأرسطو ،انتمل من النظر إلى الطبٌعة إلى النظر فً اإلنسان ،واعتبر الفضٌلة هً العلم
فبل عمل فً نظره دون علم وشعاره(اعرؾ نفسن بنفسن) .كانت طرٌمته فً الحوار تعتمد على التهكم والتولٌد
لؤلفكار من خبلل بٌان جهله بالمسؤلة ثم ٌبدأ التساإالت حولها ومن إجابات الناس ٌولد األفكار وٌثبت ما ٌرٌده،
كان ٌإمن بآلهة الٌونان ،وبوجود إله فوق اآللهة ،وفً عام  ٖ33ق م سٌك للمحاكمة بعدة تهم منها إنكار اآللهة
وإفساد الشباب ،ولكن السبب الربٌس -كما ٌمول د /بدوي -عبللاته ببعض الساسة واتهامه الناس بالجهل وحكم
علٌه بتجرع السم .د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ج ٕ ص .٘73-٘7ٙرونً إٌلً ألفا :موسوعة
أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص .٘٘3
٘ -سورة فاطر :اآلٌةٕٗ.
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ألحد حجة ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﭼ(ٔ).
وأفضل الرسل هم أولوا العزم ،وهم خمسة (نوح ،وإبراهٌم ،وموسى ،وعٌسى ،ودمحم-
ملسو هيلع هللا ىلص)-وأفضلهم دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص).
فٌرى (كولن) أنه طبما للمعنى اللؽوي فؤولو بمعنى أصحاب ،والعزم بمعنى الحزم
واإلصرار والثبات فٌكون المعنى :أصحاب اإلصرار والحزم(ٕ).
وٌمول" :أما أولو العزم من الرسل فهم من ذكروا فً اآلٌة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(ٖ).
أي هم ،سٌد السادات سٌدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) المشار إلٌه بكاؾ الخطاب "منن" ،وسٌدنا نوح
.
وسٌدنا ابراهٌم ،وسٌدنا موسى ،وسٌدنا عٌسى -علٌهم الصبلة والسبلم"-
وٌشٌر إلى الحكمة من تخصٌص هإالء األنبٌاء ،فٌمول" :وكل نبً له خصوصٌة ؼٌر أن
هإالء الخمسة كل شًء فً سولهم ؼال وثمٌن ،فكم من ابتبلءات شالة عسٌرة
اجتازوها".)ٗ(.
وهو هنا متفك تماما مع أهل السنة(٘) فً ماهٌتهم ،وحكمة ذلن التفضٌل والتخصٌص.
ثالثا :صفات األنبٌاء والرسل:

()ٙ

هنان اتفاق بٌن المتكلمٌن علً بلوغ األنبٌاء الؽاٌة العظمً من الصفات،
واألحوال ،واألفعال .
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٔ -ترى المعتزلة بلوغ األنبٌاء الؽاٌة فً الكمال والتنزه عن النمابص ،فٌمول الماضً
عبد الجبار" :ومن حمه  -أي الرسول -أال ٌجوز علٌه ما ٌمدح فً األداء من كذب ،أو

ٔ -سورة النساء.ٔٙ٘:
ٌٕ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص . ٔ٘3
ٖ -سورة األحزاب اآلٌة.7 :
ٗ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ٘3
ٌ٘ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٕٔٙ
 -ٙمعنى الصفة :وصؾ الشًء ٌصفه وصفا وصفة :ذكر أوصافه ،والصفة :الحالة التً ٌكون علٌها الشًء
وٌتمٌز بها أو البلزمة للشًء .ابن فارس :مجمل اللؽة ص ٌٔ .3ٕ7 /نظر :الماموس المحٌط ص ٔ.ٙ7
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(ٔ).

كتمان ،أو سهو ،أو ؼلط إلً ؼٌر ذلن"

وٌعلل ذلن بؤنه ال ٌجوز الكذب فٌما ٌإدٌه عن هللا؛ ألنه تعالً مع حكمته ،ومع أن ؼرضه
بالبعثة تعرٌؾ المصالح لو علم أنه ٌختار الكذب فٌما ٌإدٌه لم ٌكن لٌبعثه؛ ألن ذلن ٌنافً
الحكمة ،وكمثل هذه العلة ال ٌجوز علٌه كتمان ما حمله من الرسالة او كتمان بعضه(ٕ).
ٌٕ -رى أهل السنة أن الصفات الواجبة فً حك الرسل أربعة
(الدردٌر)(ٖ) فً بٌت واحد ،فمال:
وصؾ جمٌع الرسل باألمانة

حصرها العبلمة

والصدق والتبلٌػ والفطانة.

أي :وصؾ أٌها المكلؾ وجوبا جمٌع الرسل بهذه الصفات األربع(ٗ).
وذكرها الماترٌدٌة إجماال مثل لول النسفً" :وكلهم كانوا مخبرٌن مبلؽٌن عن هللا تعالى
صادلٌن ناصحٌن"(٘).فهذا ٌدل على اتصافهم بالصدق والتبلٌػ واألمانة .
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن :
حدد (فتح هللا كولن) الصفات الواجبة لؤلنبٌاء بؤربع صفات كما هً عادة
المتكلمٌن فذكر كل صفة وثوبتها فً حك األنبٌاء عامة ،ثم أفرد النبً بالذكر ،وفصل فً
كل صفة ذاكرا ألواله وأحواله -ملسو هيلع هللا ىلص -فٌها؛ ألنه ٌذكر ذلن فً إطار حدٌثه عن سٌرة النبً
(ملسو هيلع هللا ىلص).
أولها :الصدق :
ٔ -صدق األنبٌاء:
ٌري (كولن) بؤن الصدق هو محور النبوة ومدار ارتكازها ،فكل ما تلفظ به
األنبٌاء صدق خالص ال ٌمكن أن ٌجافً الوالع أو الحمٌمة ،واآلٌات فً ذلن كثٌرة منها :
ٔ -الماضً عبد الجبار :المؽنً ج ٘ٔ ص .ٕ73
ٌٕ -نظر :الماضً عبد الجبار :المؽنً ج ٘ٔ ص ٔ. ٕ6
ٖ -الشٌخ الدردٌر( ٕٔٓٔ - ٕٔٔ7هـ = ٘ٔ ٔ76ٙ - ٔ7م) أحمد بن دمحم بن أحمد العَ َدوي ،أبو البركات
ي (بمصر)
الشهٌر بالدردٌر :فاضل ،صوفً ،من فمهاء المالكٌة ،مشارن فً بعض العلوم، .ولد فً بنً َع ِد ّ
وتعلم باألزهر ،وتولى مشٌخة الطرٌمة الخلوتٌة ،واالفتاء بمصر ،وتوفً بالماهرة .من كتبه (ألرب المسالن
لمذهب اإلمام مالن) و (منج التمدٌر) مجلدان ،فً شرح مختصر خلٌل ،فمه ،و (تحفة اإلخوان فً علم البٌان) ،
رسالة فً (متثابهات المرآن)ٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ص ٔ ،ٕٗٗ/عادل نوٌهض :معجم المفسرٌن من صدر
اإلسبلم وحتى العصر الحاضر ص ٔ.7ٙ/
ٌٗ -نظر :اإلمام الدردٌر :شرح الخرٌدة البهٌة ص ٖ٘ ،وٌنظر :حاشٌة اإلمام البٌجوري على جوهرة التوحٌد
صٕٓٓ.ٕٓٗ-
٘ -شرح العمابد النسفٌة ص . 63
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ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (ٔ) ،ولوله :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭼ(ٕ) .
ٕ -صدق الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص: -
الصدق عند رسولنا  -صلً هللا علٌه وسلم ٌ -تمثل فً ثبلثة محاور :
أ -األمٌن لبل الرسالة :فمد اشتهر بٌن لومه بالصادق األمٌن.

.

ب -الموصً بالصدق دابما .فكما عاش بالصدق أوصى أمته بالصدق دابما "علٌكم
بالصدق فإن الصدق ٌهدي إلى البر ،وإن البر ٌهدي إلى الجنة ،وما ٌزال الرجل ٌصدق،
وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب عند هللا صدٌما"(ٖ).
ج -ألواله عبلمة صدله :فكل ما أخبر به النبً -ملسو هيلع هللا ىلص من أمور لرٌبة ،أو بعٌدة ،أو ما
ٌتصل بالعلوم صدلها الوالع والمستمبل ،وهذا دلٌل على نبوته(ٗ).
ومن المبلحظ هنا أن (كولن) مهتم بمسؤلة اإلعجاز العلمً فً السنة فمد سرد عدة أحادٌث
تتصل بالعلوم المختلفة أٌدها العلم الحدٌث مثل:
حدٌث الذباب(٘) والسوان( )ٙمما ٌدل على صدق رسولنا فً خبره ،ومن ثم صدق نبوته.
نبوته.
فكولن كما هو واضح حرٌص على استخدام العلم فً خدمة لضاٌا العمٌدة.
ثانٌها :األمانة:

ٔ -سورة مرٌم اآلٌة .ٗٔ:
ٕ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٗٙ:
ٖ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب لبح الكذب وحسن الصدق وفضله ص
ٗ ٕٖٓٔ/رلم .ٕٙٓ7
ٌٗ -نظر :النور الخالد ص .ٕٖٔ -77
سو َل ِ
سلم) لَالَ« :إِذَا َولَ َع الذُّبَابُ فًِ
ً َّللاُ َع ْنهُ) أَن َر ُ
صلى هللاُ َ
٘ -والحدٌث َ
علَ ٌْ ِه َو َ
ع ْن أَبًِ ه َُرٌ َْرة َ ( َر ِ
َّللا ( َ
ض َ
َاء أ َ َح ِد ُك ْم فَ ْل ٌَ ْؽ ِم ْسهُ ُكلهُ ،ثُم ِل ٌَ ْ
ط َرحْ هُ ،فَإِن ِفً أ َ َح ِد َجنَا َح ٌْ ِه ِشفَا ًءَ ،و ِفً اآلخ َِر َدا ًء» .أخرجه البخاري فً صحٌحه
ِإن ِ
باب إذا ولع الذباب فً اإلناء ،كتاب الطب ص  ٔٗٓ/7رلم ٕ.٘76
سل َم " :لَ ْوالَ أ َ ْن أ َ ُ
ان ِع ْن َد ُك ِّل
شك َعلَى أُم ِتً َأل َ َم ْرت ُ ُه ْم ِبال ِ ّ
س َو ِ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ًِ َ
َ -ٙولَا َل أَبُو ه َُرٌ َْرة َ َع ِن الن ِب ّ
ُوضُوءٍ " .والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب سوان الرطب والٌابس للصابم ،كتاب الصوم ص
ٖٖٔ/وأخرجه بدون لفظ "عند كل وضوء" فً كتاب التمنً ص  6٘/3رلم ٕٓٗ.7وأخرجه بلفظ "مع كل
صبلة" باب السوان ٌوم الجمعة ،كتاب الجمعة ص ٕ ٗ/رلم .667
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ٔ -أمانة األنبٌاء:
ٌمول كولن" :وكلمة األمانة مشتمة من اإلٌمان ،فالمإمن هو الشخص الذي ٌحمل صفة
اإلٌمان ،وٌعطً انطباعا باألمن ،فكما أن األنبٌاء فً ذروة اإلٌمان ،فكذلن هم فً ذروة
األمانة"(ٔ) ،والمرآن ٌشٌر إلى ذلن فً آٌات عدة منها  :جواب نوح وهود ولوط(علٌهم
السبلم) على ألوامهم الذي حكاه المرآن الكرٌم :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(ٕ).
ٕ -أمانة النبً(ملسو هيلع هللا ىلص):
واألمانة عند رسولنا حسب وصؾ المرآن :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(ٖ) ،وتتمثل فً:
أ -أمانة تبلٌػ الرسالة :عاش حٌاته أمٌنا على رسالته إلى درجة حرصه على أال تفوته
كلمة من الوحً ،ولد نبهه المرآن لاببل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ (ٗ).
ب -واألمانة حٌال الوجود كله :كان -ملسو هيلع هللا ىلص -أمٌنا على الناس والحٌوان ،وٌروي فً هذا
لصة أم المإمنٌن (صفٌة) لما ولفت تحدث النبً أمام المسجد فمر رجلٌن من
األنصار ،فمال لهما النبً :على رسلكما إنما هً صفٌة بنت حًٌ فماال :سبحان هللا ٌا
رسول هللا وكبر علٌهما ،فمال النبً -ملسو هيلع هللا ىلص: -إن الشٌطان ٌبلػ من اإلنسان مبلػ الدم وإن
خشٌت أن ٌمذؾ فً للبكما شًء"(٘) ،فؤراد النبً أن ٌنمذ إٌمانهما من الخطر خشٌة
أن ٌلمً الشٌطان شٌبا فً للبٌهما.
وكذا أمانته تجاه سابر الوجود ،وٌحكً لصة حمرة أخذ الصحابة فرخٌها فجاءت تفرش
أي ترفرؾ فمال النبً(ملسو هيلع هللا ىلص)" :من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إلٌها"( ،)ٙفكان ممثل األمن
واألمانة تجاه الوجود بهذه األفعال.
وكذا ذكر نماذج كثٌرة من حٌاة الصحابة الذٌن فتحوا األرض بهذه األمانة(ٔ).
ٔ -كولن :النور الخالد :ص ٕٗٔ.
ٕ -سورة الشعراء اآلٌة.ٕٔ٘ :
ٖ -سورة التكوٌر اآلٌة.ٕٔ :والحمٌمة أن جل التفاسٌر -فٌما اطلعت علٌه -تشٌر إلى كون األمانة فً هذه اآلٌة
تحدٌدا صفة لجبرٌل ال للنبً -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -نظر :تفسٌر الزمخشري ص ٗ ،7ٕٔ/وتفسٌر الرازي ص ٖٔ،7ٓ/
الماترٌدي :تؤوٌبلت أهل السنة ص ٓٔ.ٖٗٙ/
ٗ -سورة المٌامة اآلٌة.ٔٙ:
٘ -أخرجه البخاري ومسلمٌ ،نظر :صحٌح البخاري ،باب صفة إبلٌس وجنوده ،كتاب بدء الخلك ج ٗ ص ٕٗٔ
ٕٗٔ رلم ٔ .)ٖٕ6صحٌح مسلم ،باب بٌان أنه ٌستحب لمن ربً خالٌا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن
ٌمول هذه فبلنة لٌدفع ظن السوء به (ج ٗ ص ٔ ٔ7رلم ٘.)ٕٔ7
 -ٙوالحدٌث أخرجه أبو داود السجستانً ،ولال األلبانً :صحٌحٌ ،نظر :سنن أبً داود ،باب فً كراهٌة حرق
العدو بالنار ،كتاب الجهاد (ج ٖ ص ٕٔ 6رلم  ،)ٕٙ77دار الكتاب العربً -بٌروت.
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ج -ودعوة أمته إلً األمن :وذكر أن من دواعً األمانة وتحمٌك األمن أنه نهى أمته عن
الؽٌبة كثٌرا ،وكان ٌستعٌذ من الخٌانة ،وٌحذر من مصٌر الخٌانة ٌوم المٌامة(ٕ).
ثالثها  :التبلٌغ :
ومعناه عند كولن :بٌان حمابك اإلسبلم أو األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر،
ولد ذكر صفة التبلٌػ عند األنبٌاء جمٌعا ثم ثنى بالنبً-ملسو هيلع هللا ىلص -على الوجه التالً:
ٔ -التبلٌػ عند األنبٌاء:
من صفات األنبٌاء جمٌعا ،فلوال مهمة التبلٌػ لكان إرسال األنبٌاء عبثا ،ودون
معنً كما ٌمول (كولن) ،وهنان أسس ثبلثة للتبلٌػ حددها (فتح هللا كولن) وهً:
أ -النظرة الشمولٌة ،فاإلنسان كل ٌشمل العمل والملب.
ب -عدم انتظار األجر من البشر ،شعارهم ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ(ٖ).
ج -ترن النتابج هلل.
ٕ -التبلٌػ عند النبً(ملسو هيلع هللا ىلص):
والنبً (ملسو هيلع هللا ىلص) فً دعوته أسس مهمته فً التبلٌػ علً" منطك النبوة "أي الفطنة فً
التبلٌػ ،وأٌضا التمثٌل الجٌد للدعوة فً جمٌع مظاهر حٌاته ،والحرص علً هداٌة الناس،
وحمل هم الدعوة؛ ولذا سلن سبل التبلٌػ المختلفة كالدعوة الفردٌة ،والرسابل إلً
الرإساء ،والدول ،وؼٌر ذلن(ٗ).
رابعها  :الفطنة :
ولد عرفها (كولن) بؤنها (تجاوز العمل بالعمل ) ،أو هً (منطك النبوة ).
وهذا المنطك هو النظر إلً األشٌاء والحوادث من خبلل منظار لد جمع بٌن الروح
والملب والحس وسابر اللطابؾ اإلنسانٌة .
ٔ -الفطنة عند األنبٌاء:
ولد استدل (كولن) على فطنة األنبٌاء عمبل ،فمال ":لو لم توجد الفطنة لدي األنبٌاء
لما كان بإمكانهم اإلجابة عن كل التراحات أعدابهم ،وعن كل استفسارات وأسبلة
أنصارهم ،وإٌضاح جمٌع المسابل لهم ،ولو عجزوا عن المٌام بهذا؛ ألدي ذلن إلً نتٌجة
حتمٌة ،وهً عدم وضوح الدٌن ،وصعوبة فهمه ،فبل ٌكون هنان معنً لفروضه ،وعندما
ٌٔ -نظر :النور الخالد ص.ٕٔ3 ،ٕٔ6
ٌٕ -نظر :السابك ص ٖٓٔ.
ٖ -سورة ٌونس اآلٌة. 7ٕ :
ٌٗ -نظر :النور الخالد ص .ٔٙٙ -ٖٔ6
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ال ٌكون هنان معنً لفروضه أصبح خلك اإلنسان عبثا ،ولكً ال تحصل كل هذه النتابج
السلبٌة كان من الضروري تجهٌز األنبٌاء بمنطك خارق للعادة مما مكنهم من حل جمٌع
المشاكل والعمد بٌسر وسهولة".)ٔ(.
ٕ -فطنة الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص):
أما عن فطنة نبٌنا (ملسو هيلع هللا ىلص)فتتمثل فً :
أ -إجابته عن جمٌع المسابل والشبهات التً تدور فً أذهان الناس.
ب -مخاطبة الناس علً لدر عمولهم؛ ألنهم علً درجات مختلفة من الفهم واإلدران.
ولد ظهرت فطنته (ملسو هيلع هللا ىلص) فً موالؾ كثٌرة كخطاباته ،وموالفه مع األعراب والبدو،
ومولفه ٌوم وضع الحجر األسود(ٕ) ،وخطابه لؤلنصار فً حنٌن بعدما أعطً الرسول
الكثٌر لمرٌش ،فوجد األنصار فً نفوسهم ،ولكن بعد خطاب الرسول لهم انملبوا راضٌن
شاكرٌن هللا علً بعثة النبً(ٖ) ،وإلامته فٌهم ،وؼٌرها الكثٌر(ٗ).
ٖ -العبللة بٌن العمل والوحً:
إن الفطنة  -كما ٌمول كولن -لٌست عمبل ومنطما جافا ،بل إن إضافة اإلسبلم إلً
العمل والمنطك فحسب ،والمول بؤن االسبلم دٌن العمل أو دٌن المنطك لٌس فمط جهبل ،بل
ٌعد الخطوة األولً لتحرٌؾ كبٌر.
فلٌس اإلسبلم دٌن العمل أو المنطك فحسب كما ٌدعون ،بل إنه دٌن الوحً اإللهً ٌمول
كولن " :وإن عدم تنالض المسابل اإلسبلمٌة مع العمل والمنطك ٌعود إلً كون االسبلم آتٌا
من العلم اإللهً المحٌط بكل شًء ،ومفسرا بالمنطك النبوي الشامل بما ٌلٌك بمصدره
السماوي ،أي إنه إلهام نبوي ومنطك نبوي  -هذا المنطك الذي له لدرة علً تلمً الوحً
اإللهً ،والذي ٌنفتح للحس والملب والعمل والفلسفة التً تؤتً بمعنً اللطابؾ والحكم –
أي إنه منطك فوق المنطك العادي؛ لذا نستطٌع أن نسمٌه بالفطنة العظمً"(٘).
واإلسبلم موافك للعمل والمنطك وهو ٌستدعً التسلٌم واإلذعان للوحً؛ ألن العمل
والمنطك ال ٌؤتٌان بما ٌضاد الوحً ،ومما ٌدلل على تلن العبللة:
أ -أن اإلسبلم تناول المسابل التً ٌجب اإلٌمان بها فً كتابه ،وفسرها ،وشرحها بشكل
عملً ومنطمً ،فؤثبت األلوهٌة والربوبٌة ،وكذا النبوة بهذا الشكل وكذلن عمٌدة البعث.
ٔ -كولن :السابك ٔ.ٔ7
ٕ -والمصة أخرجها دمحم بن اسحاق بن العباس المكً الفاكهً :أخبار مكة فً لدٌم الدهر وحدٌثه ج ٘ ص
 ٕٕ7ج تحمٌك :عبد الملن عبدهللا دهٌش دار خضر -بٌروت ،ط :الثانٌة ٗٔٗٔهـ.
ٖ -والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه وفٌه( لو سلكت الناس وادٌا وسلكت األنصار شعبا الخترت شعب
األنصار) ص ٘ ٔ٘3/رلم ٖٖٖٗباب ؼزوة الطابؾ كتاب المؽازي.
ٗ -النور الخالد ص ٔ.ٔ7
٘ -كولن :النور الخالد ص ٓ.ٔ7
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ب -جمٌع أفعال هللا وإجراءاته مستندة إلى العمل والمنطك فهو العلٌم الحكٌم ال ٌصدر منه
أي عبث فلله تعالى حكمة فً كل فعل ،وهذه الحكمة عملٌة منطمٌة؛ ولذا فآٌات هللا فً
األنفس واآلفاق تسولنا إلى اإلٌمان .
ولكن هنان أمور من الصعب االستدالل علٌها بالعمل؛ وهً معانً الحمابك التً ٌحسها
اإلنسان فً وجدانه وللبه فهً من الموة بحٌث أن جمٌع األدلة تبمى بجانبها باهتة وتلن
اختص بها أرباب الملوب .
وتبمى األمور التعبدٌة فهً مظهر من مظاهر التسلٌم ،فؤساسها التسلٌم واإلذعان والشن
أننا لو دلمنا فٌها النظر سنجد حكما ومصالح صحٌة فً الصبلة ،وتؤمٌن التوازن بٌن
األؼنٌاء والفمراء فً الزكاة ،وتحمٌك المساواة والوحدة كما فً الحج.
وفً النهاٌة ٌخلص كولن إلى " :سواء أكانت نمطة انطبللنا من العمل والمنطك فسنصل
إلى اإلذعان والتسلٌم ،أم كانت نمطة انطبللنا من اإلذعان والتسلٌم فسنصل إلى العمل
والمنطك ،فالنتٌجة واحدة ،ومن ثم فاإلسبلم عملً ومنطمً من جهة وإذعان وتسلٌم من
جهة أخرى"(ٔ).
ومن ثم ال ٌصح اجتزاء حمابك اإلسبلم بالمول إنه دٌن العمل والمنطك - ،وإن كان دٌنا
برهانٌا ٌوافك العمل والمنطك ،-فاإلسبلم لبل كل شًء هو دٌن إلهً بوحً معصوم ،فإذا
ما عجزنا أن نفهم حكمة ما من وراء أحد تشرٌعاته فبل نرفضه؛ ألنه وحً من هللا ،وإن
لصورنا وعجزنا هو السبب ولٌس اإلسبلم نفسه .
إذن لرر (كولن) الصفات األربع لؤلنبٌاء(الصدق واألمانة والتبلٌػ والفطانة) توافما مع
سابر أهل السنة إال أنه أضاؾ وفصل فً صفات النبً خاصة بعد ذكر كل صفة فً حٌاة
األنبٌاء عامة.
رابعا :خصائص( )2دعوة األنبٌاء :
ذكر (كولن) عدة خصابص لدعوة األنبٌاء -علٌهم السبلم -منها:
ٔ -الربانٌة :
أي ما لام أي نبً بدعوته نتٌجة تفكٌره الذاتً ،بل بوحً من هللا ،فنسٌم األنس
اإللهً ؼذاء أرواحهم ال ٌنطمون إال بما أراده هللا ،وباألسلوب ،والكٌفٌة التً أرادها
سبحانه(ٖ).
ٕ -التجرد والتوجه إلً هللا :

ٔ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ٘ٔ.ٔ٘ٗ -
ٕ -الخصابص :جمع خاصٌة والخاصٌة صفة ال تنفن عن الشًء وتمٌزه عن ؼٌره .مجمع اللؽة العربٌة:
المعجم الوجٌز ص  ٔ36طبعة خاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم ٔ337م.
ٌٖ -نظر النور الخالد ص .ٙ7
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فهم ال ٌنتظرون أجرا أو مماببل ،مادٌا كان أو معنوٌا  ،شؤنهم جمٌعا فً مخاطبة
ألوامهم :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ .

(ٔ)

ٖ -اإلخبلص :
معنً اإلخبلص هو أن ٌكون كل ما تعمله أو تتركه من عمل فً سبٌل هللا،
واألدلة على ذلن كثٌرة ،منها لوله تعالى:
ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ (ٕ).
ٗ -الموعظة الحسنة :
لم ٌمبل األنبٌاء علً الجدل والمراء والنماش ،ولم ٌهتموا باألسلوب الفلسفً ،بل
كانت مهمتهم تنحصر فً الدعوة إلً هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﭼ(ٖ) ،أي :اشرح حكم األشٌاء وأسرار الخلك بشكل هٌن لٌن ،وبؤسلوب
ممتع دون أن تمس مشاعرهم بؤذى محاوال إشباع عمولهم(ٗ).
٘ -الدعوة إلً التوحٌد :
لام األنبٌاء جمٌعا بدعوة ألوامهم إلً توحٌد هللا :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ(٘) ،فكل دعوات األنبٌاء تبدأ بالدعوة لهذه الحمٌمة
وتنتهً بها .
وٌري كولن أن هذه االختبلفات الموجودة فً التٌارات الفكرٌة واإلنسانٌة ،وهذا االتفاق
فً النظم اإللهٌة التً جاء بها الوحً اإللهً تدالن علً أن الهوي هو المتبع فً األولً،
والوحً هو المتبع فً الثانٌة (.)ٙ
ٔ -سورة ٌونس اآلٌة،7ٕ :سورة هود اآلٌة.ٕ3 :
ٕ -سورة مرٌم اآلٌة.٘ٔ:
ٖ -سورة النحل اآلٌة .ٕٔ٘:
ٌٗ -نظر :كولن :النور الخالد ص ٕ.7
٘ -سورة هود اآلٌة.6ٗ:
ٌ -ٙنظر :النور الخالد ص ٗ.7
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مما سبك ٌتبٌن ما ٌلً:
ٔ -أضاؾ (كولن )على ما ذكره المتكلمون فً صفات الرسل ،فمد استفاض فً ذكر هذه
الصفات ،والتدلٌل علٌها واحدة تلو األخرى من حٌاة المصطفى  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وسٌرته بخطاب
ٌولظ اإلٌمان ،وٌنبه الؽافلٌن من أبناء عصرنا.
ٕ -كان حدٌثه عن صفاته -ملسو هيلع هللا ىلص -خاصة دعوة لآلخر لٌعرفوا عظمة نبٌنا ،وكماله فً
األخبلق والسجاٌا حٌث إن كتابه  -النور الخالد -الذي ٌضم سٌرة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)موجه إلى
العالم كله ،فمد ترجم إلى عدة لؽات .
ٖ -ومن المضاٌا المهمة التً ذكرها (كولن) فً كبلمه عن الفطنة لضٌة أن اإلسبلم لٌس
عمبل فمط وإن كان ٌدعو إلى العمبلنٌة ،وٌإٌد العمل والمنطك ،وال ٌنالضهما ،فاإلسبلم
دٌن الوحً لبل كل شًء .
وأرى أن هذه المسؤلة مهمة حتى ال ٌؤتً أحد وٌنكر بعض حمابك الدٌن بدعوى أنها
تنالض العمل -ولد كان -كمن ٌنكر حالٌا بعض أحادٌث الصحاح بتلن الحجة ،متناسٌا
أنها أمورا ثابتة لطعٌة ،وإن كان ٌجهل هو تفسٌرها ،أو ال تناسب عمله وهواه ،ثم إن
هنان أمورا تعبدنا هللا بها - ،وإن كنا ال نرى لها حكمة-؛ لٌختبر طاعتنا وإذعاننا له
(سبحانه وتعالى).
ٗ -ولضٌة أخرى ذكرها (كولن) ،وهً أن مصادر المعرفة عندنا فً اإلسبلم تجمع بٌن
الحس ،والعمل ،والملب مع الوحً ،وسٌكون هنان نماش موسع فً ذلن إن شاء هللا -فً
فصل المعرفة الحما.
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المبحث الثالث :عصمة األنبٌاء
المطلب األول :معنى العصمة وحكمها:
أوال :معنى العصمة:
أوال :العصمة فً اللؽة:
أ -عصم ٌعصم :اكتسب ومنع وولى والعصمة بالكسر :المنع(ٔ).
ب -عصم هللا فبلنا من الشر أو الخطؤ عصمة :حماه ،وحفظه ،و ولاه ،ودفع عنه .
والعصمة :منحة إلهٌة تمنع من فعل المعصٌة ،والمٌل إلٌها مع المدرة على فعلها(ٕ).
ثانٌا :العصمة اصطبلحا:
ٔ -تعرٌؾ أهل السنة:
أ -األشاعرة" :حفظ هللا للمكلؾ من الذنب مع استحالة ولوعه" ، )ٖ(.ولٌل" :ملكة نفسانٌة
تمنع من الفجور ،وتتولؾ على العلم بمثالب السٌبات ،ومنالب الطاعات ،وتتؤكد فً
األنبٌاء بتتابع الوحً على التذكٌر واالعتراض على ما ٌصدر عنهم سهوا والعماب على
ترن األولى(ٗ).
ب -الماترٌدٌة :وتعنً العصمة عندهم :الحفظ بالمنع واإلمسان عن الكفر(٘).
والمعنى واحد بٌن الفرٌمٌن .
ٕ -العصمة عند فتح هللا كولن:
ٌعرؾ (كولن) العصمة بموله" :حفظ هللا تعالى أنبٌاءه من الذنوب كبٌرها
وصؽٌرها ،أي إن هللا تعالى ال ٌعطى للنبً الذى ٌرسله فرصة التراؾ الذنب إذ ٌحفظه
من ذلن"(.)ٙ

ٌٔ -نظر :الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص ٔ.37
ٌٕ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن ص ٔ .ٖٖٔ/مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٕٕٗ .
ٖ -الباجوري :حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕٕٕ.
ٗ -البٌضاوي :طوالع األنوار ص .ٕٔٙ
٘ -أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص .ٕ٘3
 -ٙكولن :النور الخالد ص ٖٔ٘ .
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فمثبل لوله :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﭼ

(ٔ)

من فعل عصم ،ومعناه" :حفظ"،

ولوله :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ(ٕ) أي امتنع ،صان نفسه ،لم ٌمرب.
وكلمة اعتصموا الواردة فى لوله :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ(ٖ) تؤتى
بمعنى :استمسكوا بحبل هللا المتٌن؛ لكى تحفظوا أنفسكم من الولوع فً انحراؾ أي بمعنى
االستمسان بشًء لوى ومنٌع ،ومعنى المنع والحفظ فً لوله أٌضا :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﭼ(ٗ).
إذن العصمة فً عرؾ أهل السنة تعنً الحفظ والمنع من ارتكاب المنهً عنه ،وكولن
متفك معهم فً هذا المعنى.
ثانٌا :حكم العصمة:
هنان اتفاق بٌن سابر المسلمٌن فً وجوب عصمة األنبٌاء من الكبابر .وإن كان
هنان اختبلؾ فً أمر الصؽابر.
أوال :رأي المتكلمٌن:
ٔ -رأي المعتزلة :
ٌتفك المعتزلة مع أهل السنة فً عدم صدور الكبابر من األنبٌاء فٌمول الماضً
عبد الجبار" :ال ٌجوز على األنبٌاء الكبٌرة ال لبل البعثة وال بعدها خبلفا لما ٌموله أهل
الحشو ،وٌجري فً كبلم (أبً علً) فً مواضع ،فإن كبلمه فً مواضع ٌمتضً أنه
ٌجوز على األنبٌاء الكبٌرة لبل البعثة ،وإن كان ال ٌجوز بعدها ،فؤما الحشوٌة فمد جوزوا
ذلن علٌهم فً الحالٌن"(٘).

ٔ -سورة هود اآلٌة . ٖٗ:
ٕ -سورة ٌوسؾ اآلٌة. ٖٕ:
ٖ -سورة آل عمران اآلٌة. ٖٔٓ:
ٗ -سورة المابدة آٌة ٙ7:النور الخالد ص ٖٔ٘ .
٘ -الماضً عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ص ٖ.٘7تحمٌك :دكتور عبد الكرٌم عثمان.
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وٌمول أٌضا " :أن الكبابر وما ٌجري مجراها فً التنفٌر ال ٌجوز علٌهم لبل البعثةٌ ،دل
علً ذلن أن ولوع ذلن منهم ٌنفر عن المبول ،وتنزٌههم عنه ٌمتضً سكون النفس إلٌهم،
وأنه ٌموي الدواعً فً المبول منهم"(ٔ).
ولد عدد أمورا ٌجب تنزٌه األنبٌاء عنها ،منها :أن ٌكون الرسول منزها عما ٌمتضً
خروجه من والٌة هللا إلً عداوته لبل النبوة وبعدها ،وما ٌمدح فً األداء من كذب ،أو
كتمان ،أو سهو ،أو ؼلط ،و التورٌة ،والتعمٌة ،والصؽابر المستخفة.
أما الصؽابر فٌمول " :إن الرسل  -علٌهم السبلم  -ال تجب عصمتهم فً الصؽابر التً ال
تنفر؛ ألنه ال دلٌل ٌمنع من ذلن؛ وألنه لٌس فٌه إال اإللبلل من الثواب فهو بمنزلة ترن
اإلكثار من النافلة"(ٕ).
وٌإكد ذلن فً أكثر من موضع ،فٌمول" :إن الصؽٌر الذي ال ٌستخؾ فاعله ؼٌر معتد به؛
ألنه بمنزلة اإللبلل من النوافل؛ ألنه ال ٌإثر فً خروجه من والٌة هللا سبحانه إلً
عداوته ،وال له صفة فً نفسه تنفر ،فإذا علم أن إلبللهم من النوافل ال ٌنفر ،فكذلن المول
فٌما حل هذا المحل من الصؽابر"(ٖ) .
ٕ -رأي أهل السنة:
ٌري اإلمام (الجوٌنً) أنه تجب عصمة األنبٌاء عما ٌنالض مدلول المعجزة ،وهذا
مما نعلمه عمبل ،ومدلول المعجزة صدلهم فٌما ٌبلؽون ،وكذا تجب عصمتهم إجماعا من
الفواحش المإذٌة بالسموط وللة الرٌاسة.
أما المعاصً فمال عنها" :وأما الذنوب المعدودة من الصؽابر ،فبل تنفٌها العمول ،ولم ٌمم
عندي دلٌل لاطع سمعً علً نفٌها ،وال علً إثباتها ،وال إجماع ،واألؼلب علً الظن
عندنا جوازها"(ٗ).
ومما جاء فً شرح الموالؾ بعد المول بعدم صدور الكبابر منهم" :أما صدور الصؽابر
سهوا فهو جابز اتفالا بٌن أكثر أصحابنا ،وأكثر المعتزلة إال الصؽابر الخسٌة ،فإنه ال
)٘(.
ٌجوز أصبل ال عمدا وال سهوا"
والماترٌدٌة وإن كانوا ٌتفمون مع األشاعرة فً وجوب العصمة عن الكبابر إال أنهم ٌرون
وجوب العصمة أٌضا من الصؽابر خبلفا لبعض األشاعرة ٌمول أبو عذبة" :ؼاٌة الخبلؾ
بٌن الحنفٌة واألشاعرة على تمدٌر الثبوت راجع إلى تجوٌز الصؽٌرة على األنبٌاء -علٌهم
السبلم -بعد الوحً إما مطلما كما ذكره الماضً ،أو على سبٌل السهو كما ذكر ؼٌره،
ٔ -الماضً عبد الجبار :المؽنً ج ٘ٔص.ٕ73
ٕ -السابك ج ٘ٔ ص ٖٗٓ.
ٖ -السابك ج ٘ٔ ص ..ٖٓ3
ٗ -الجوٌنً :اإلرشاد ص .ٖ٘ٙ
٘ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٓ.ٕ3
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وعدم تجوٌزها ،فالحنفٌة ال ٌجوزونها ،وبعض األشاعرة ٌجوزون ،والجمهور على عدم
التجوٌز وهو الحك"(ٔ).
ٌمول أبو البركات النسفً" :وعندنا ال ٌجوز منهم الذنب لبل الوحً إال نادرا؛ ألنه لبل
الوحً ال ٌجب على الخلك لبول لولهم ،فبل ٌشترط العصمة بخبلؾ ما بعد الوحً ،فلو
جازت المعصٌة علٌهم لجاز الكذب علٌهم ،ألنه معصٌة وحٌنبذ ال تلزم الحجة وال تتضح
المحجة؛ ألنه ال ٌعتمد على خبرهم الحتمال الكذب فً خبرهم وإنما أرسل الرسل لٌمطع
حجة العباد"(ٕ).
إذن ٌمنع الماترٌدٌة ولوع المعصٌة من األنبٌاء لبل الوحً-إال نادرا -وبعد الوحً مطلما؛
لما فٌه من اإلضرار بوظٌفتهم ،ومنع لبول الناس دعوتهم.
ثانٌا :رأي فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) وجوب عصمة األنبٌاء ،ولم ٌفرق بٌن صؽٌرة وكبٌرة ،ومن ذلن
لوله " :كل األنبٌاء معصومون ،فلن تجد فً حٌاة أي منهم أي انحراؾ ممصود ،فهم
أناس مختارون و مخلولون بشكل استثنابً  ...هم لٌسوا أخٌارا فحسب فهم مصطفون من
بٌن أفضل األخٌار ،وهإالء ال ٌمترفون طوال حٌاتهم أي شًء ٌلمى ظبل على اصطفابهم
)ٖ(.
هذا ،وعلى لدسٌة المهمة التً بعثوا من أجلها"
وٌمول فً األمور أو اآلثار التً توهم صدور الذنب عنهم :
"األنبٌاء -على مذهب الجمهور -معصومون من الذنوب كبٌرها وصؽٌرها ،فلم ٌمترفوا
أي ذنب مهما كان صؽٌرا  ..وبعض الهفوات أو الهنات المنسوبة إلى بعض األنبٌاء ال
تعد ذنوبا أوال ،وثانٌا ولعت لبل نبوتهم ،وفى كلتا الحالتٌن ٌبمى النبى معصوما"(ٗ) .
ثالثا :األدلة على عصمة األنبٌاء:
استدل (كولن) على عصمة األنبٌاء بؤدلة عملٌة ونملٌة ،فؤما النملٌة فمنها:
ٌٔ -مول هللا تعالى فً معرض امتنانه على موسى -علٌه السبلم -ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭼ(٘) ،وٌفهم من هذه اآلٌة أن هللا لم ٌدع تربٌة موسى  -علٌه السبلم  -فً
لصر فرعون ال إلى فرعون ،وال إلى أمه بل رباه هو ،فكٌؾ ال ٌكون مثل هذا النبً
معصوما ،وهو منذ طفولته تحت رعاٌة هللا وعناٌته وتربٌته ؟"(. )ٙ
ٔ -أبو عذبة :الرضة البهٌة فٌما بٌن األشاعرة والماترٌدٌة ص .٘6
ٕ -أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص ٕ.ٕٙ
ٖ -كولن :النور الخالد ص ٖٔ٘.
ٗ -السابك ص .٘ٔٙ
٘ -سورة طه اآلٌة.ٖ3:
 -ٙالنور الخالد ص .٘ٔ7
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ٌٕ -مول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) "ما من بنى آدم إال ٌمسه الشٌطان حٌن ٌولد فٌستهل صارخا من
مس الشٌطان ؼٌر مرٌم وابنها"(ٔ) ،فإذا كان هللا تعالى حفظ (عٌسى) وأمه -علٌهما السبلم
 من الشٌطان منذ والدته ،فكٌؾ ال ٌكون معصوما من الذنوب ؟"(ٕ)..ٖ -أراد رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أن ٌلهو فً صباه ،فؤراد أن ٌحضر حفلة عرس ،فؤلمى هللا علٌه
النعاس ،فنام فً المرتٌن ،إذن فمد حفظه هللا تعالى من رإٌة منظر لد ٌكون حراما(ٖ).
ٗ -وكان-ملسو هيلع هللا ىلص -صبٌا عندما اشترن فً بناء الكعبة ،فكان ٌنمل على ظهره الحجارة فتركت
الحجارة أثرا على جلد ظهره ،فمال العباس للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص" -اجعل إزارن على رلبتن ،فخر
إلى األرض ،وطمحت عٌناه إلى السماء ،فمال :أرنً إزاري فشده علٌه"(ٗ).
إذن فهو ٌرى أن األنبٌاء معصومون لبل وبعد النبوة.
أما الدلٌل العملً فمال:
"لو الترؾ هإالء الذٌن هم لدوة الناس وأبمتهم الذنوب فكٌؾ ٌجوز اتباعهم ؛ألن االتباع
نابع عن بحث اإلنسان عن االستمامة ،أما اتباع من ٌجوز علٌه االنحراؾ فهو ضد هذا
المٌل اإلنسانً الباحث عن االستمامة وعن الطرٌك الموٌم". )٘(.

ٔ -رواه البخاري فً صحٌحه ،باب :لول هللا تعالى "واذكر فً الكتاب مرٌم" ،كتاب أحادٌث األنبٌاء ،ص ٗٔٙ
ج ٗ رلم ٖٖٔٗ .
ٕ -النور الخالد ص .٘ٔ6
ٖ
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األصبهانً (المتوفىٖٗٓ :هـ) دالبل النبوة ص ٔ ٔ6ٙ /رلم  ،ٕٔ6حممه :الدكتور /دمحم رواس للعه جً ،عبد
البر عباس ،دار النفابس ،بٌروت ،الطبعة :الثانٌة ٔٗٓٙ ،هـ  ٔ36ٙ -م .ولال ابن حجر العسمبلنً :حدٌث
حسن متصل ورجاله ثماتٌ ،نظر :المطالب العالٌة بزوابد المسانٌد الثمانٌة باب عصمة هللا تبارن وتعالى رسوله
لبل البعثة ،كتاب السٌرة والمؽازي ص  ٕٓ3 /ٔ7رلم ٕٕٔٗ.

ٗ -رواه البخاري فً صحٌحه ،باب فضل مكة وبنٌانها ،كتاب الحج ج ٕ ص  ،ٔٗٙرلم ٕ.ٔ٘6
٘ -كولن :النور الخالد ص ٗٔ٘.
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رابعا :االفتراءات الشنٌعة فً الكتب السابمة حول األنبٌاء :
ذكر (كولن) عدة نصوص من الكتب السابمة ملٌبة باالفتراء ونسبة الذنوب ،بل
والكبابر إلى ممام األنبٌاء من تلن النصوص :
ٔ -ما ورد فى التوراة من افتراءات شنٌعة حول سٌدنا (لوط) ،وكٌؾ أنه شرب الخمر
وثمل ،ثم زنى بابنته ،وأن نسله دام فٌها(ٔ).
وٌدفع (كولن) تلن الفرٌة بموله" :تؤملوا إن هللا تعالى خسؾ بؤهالً سدوم
وعامورة األرض؛ ألنهم لم ٌستمعوا إلى نبً طاهر مثل النبً (لوط) -علٌه السبلم -بل
استهزإوا به وبدعوته إلى الطهر والعفاؾ ،فاستحموا بذلن العماب الجماعً ،ولو لم ٌكن
هنان شاهد آخر على عفة لوط الذى هو ابن أخ النبً-إبراهٌم علٌه السبلم  -ؼٌر أنماض
هذه المدن المخسوفة وؼٌر الجدران المتهدمة لبٌوتها أما كان شاهدا كافٌا ؟"(ٕ).
ٕ -ما ورد فً التوراة عن ٌهوذا بن ٌعموب -علٌه السبلم -فٌمول" :وفى الباب رلم ٖ6
فً سفر التكوٌن ٌرد أن (ٌهوذا بن ٌعموب)  -علٌه السبلم  -الذى هنان احتمال فً كونه
نبٌا  -زنى بزوجة ابنه ،وعن طرٌك هذا الزنا جاء أسبلؾ أنبٌاء بنى اسرابٌل أمثال (داود
وسلٌمان) -علٌهم السبلم. )ٖ( -
(ٗ)

ٖ -وما جاء عن (سلٌمان) -علٌه السبلم -أنه ارتد فً أواخر حٌاته وبدأ ٌعبد األصنام"

ٗ -أما (داود)  -علٌه السبلمٌ" :-تحدث العهد المدٌم عن النبً داود -علٌه السبلم -فٌمول
أنه طمع فى زوجة لابده (أورٌا ) ،وتسبب فى لتله لٌؤخذ زوجته"(٘).
٘ -وما ورد عن سٌدنا (ٌعموب) :وهو ادعاء ؼرٌب ال ٌمره عمل ،وهو مصارعة
اسرابٌلٌ -عموب علٌه السبلم – مع هللا وتؽلبه علٌه"(.)ٙ
وكلها كما نرى تهم ال تلٌك بحك أناس عادٌٌن فكٌؾ بحك أنبٌاء ورسل معصومٌن ،وتدل
من جهة أخرى على تحرٌؾ هذه الكتب التً ٌدعون لداستها.
إذن األنبٌاء -علٌهم السبلم -معصومون من الكبابر والصؽابر لبل النبوة وبعدها كما ٌرى
(فتح هللا كولن) ولعله متوافك فً ذلن مع الماترٌدٌة فً هذه المسؤلة.
ٌٔ -نظر :سفر التكوٌن(لوط وابنتاه)باب  ٔ3الكتاب الممدس ص ٕٓ ،دار الكتاب الممدس بمصر ،ط التاسعة
ٕ٘ٔٓم.
ٕ -النور الخالد ص ٖٕ٘.
ٖ -سفر التكوٌن (ٌهوذا وثامار) باب  ٖ6من الكتاب الممدس ص .ٗٙ
ٗ -سفر الملون األول(زوجات سلٌمان) باب ٔٔمن الكتاب الممدس ص ٗٔٗ.
٘ -سفر صموبٌل الثانً (داود وبثشبع) باب ٔٔ من الكتاب الممدس ص ٖ.ٖ7
 -ٙسفر التكوٌن (ٌعموب ٌصارع مع هللا) باب ٕٖ من الكتاب الممدس ص ٌ.ٖ3نظر :النور الخالد ص ٕ٘٘-
.ٕ٘7
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المطلب الثانً :شبهات حول عصمة األنبٌاء :
هنان بعض النصوص ٌوهم ظاهرها صدور الذنب عن األنبٌاء ،ولد استفاض
المتكلمون فً دفع هذه الشبهات .
أوال :دفع هذه الشبهات إجماال:
ٌجٌب األشاعرة عن تلن النصوص" :أن ما كان منها منموال باآلحاد وجب ردها
؛ألن نسبة الخطؤ إلً الرواة أهون من نسبة المعاصً إلً األنبٌاء ،وما ثبت منها تواترا
فمادام له محمل أخر حملناه علٌه ونصرفه عن ظاهره؛ لدالبل العصمة ،وما لم نجد له
محٌصا حملناه علً أنه كان لبل البعثة ،أو كان من لبٌل ترن األولً ،أو من صؽابر
صدرت عنهم سهوا ،وال ٌنفً كونه من لبٌل ترن األولً ،أو الصؽابر الصادرة سهوا
تسمٌته ذنبا فً مثل لوله :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ(ٔ) ،وال االستؽفار منه ،وال االعتراؾ بكونه ظلما منهم كما فً لصة آدم
علٌه السبلم-؛ ألن ذلن من عظمه عندهم من باب أن حسنات األبرار سٌباتالممربٌن"(ٕ).
والماترٌدٌة ٌتبنون نفس المولؾ أٌضا فٌرون ذلن محموال على ترن األفضل من باب
حسنات األبرار سٌبات الممربٌن(ٖ).
أما (كولن) فمد علل اآلٌات التً توهم صدور الذنب عن األنبٌاء بواحد من ثبلث:
أوال :ترن األولى:
ٌرى (كولن) أنه إذا اختار أي نبً الحسن مع وجود األحسن ،فهذا ٌعد زلة بالنسبة إلٌه،
وال ٌعد فً مماٌٌسنا خطؤ وال زلة؛ ألن ما اختاره كان حسنا ؼٌر أن النبً علٌه أن ٌختار
األحسن؛ ألنه من الممربٌن.
ثانٌا :االجتهاد الخاطا :
ٌمول كولنٌ" :عد األنبٌاء لبل كل شًء أبمة المجتهدٌن حٌث ٌجتهدون فً
المواضٌع التً لم ٌنزل فٌها الوحى سواء أكانت أحكاما ،أم أمورا شخصٌة ،أم أمورا
اجتماعٌة وفى معظم األحوال تتوافك هذه االجتهادات تماما مع المراد اإللهً ،وفى أحٌان
للٌلة لد ال تصٌب تماما هذا الهدؾ مع أنهم ٌتحرون الرضا اإللهً إصابة دلٌمة ولكن
خطاإهم فً االجتهاد ال ٌعد ذنبا أبدا ،وال ٌخل بعصمتهم؛ لذا فبل ٌحاسبون علٌه"(ٗ).
ٔ -سورة الفتح اآلٌة.ٕ:
ٕ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٖ. ٕ3
ٖ -أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٔ. ٕٙ
ٗ -كولن :النور الخالد ص .ٕ٘7
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ثالثا  :أن هذه األمور البسٌطة حدثت لبل نبوتهم ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ (ٔ) .
هذا جواب األستاذ (فتح هللا) إجماال على تلن النصوص التى توهم اإلخبلل بالعصمة وهو
.
متفك مع أهل السنة فً هذا التعلٌل اإلجمالً
ثانٌا :دفع هذه الشبهات تفصٌال:
أما تفصٌبل فمد شرع (كولن) فً ذكر بعض ما نسب إلى األنبٌاء من دعاوى
وشبهات ،وبدأ فً تفسٌرها على ما ٌلٌك بممام األنبٌاء ،وعصمتهم الممررة كالتالً:
أ -ما نسب إلى ( آدم) -علٌه السالم:-
لال تعالى:ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ(ٕ).
وكان تفسٌر (كولن) لهذه الشبهة كالتالً:
ٔ -أنمذ هللا آدم وتاب علٌه:
ٌمول كولن" :واستعملت اآلٌة تعبٌر االجتباء ،واالجتباء :االختبار واالصطفاء وهى عملٌة
إنماذ الشًء من أن ٌترسب إلى الماع ،أو من أن ٌتؽٌر ٌمٌنا وشماال كالفماعات أي أن هللا
تعالى أنمذ آدم من الولوع فً مثل هذا الوضع"(ٖ).
ٕ -سارع آدم بالتوبة فور الزلل:
ٌمول كولن" :نستطٌع تعلم معنى الطاعة من آدم (علٌه السبلم) ،فما إن زل حتى توجه إلى
ربه الذى حفظه من السموط ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭼ (ٗ).
ٖ -الزلة كانت لبل اجتبابه:
ٌرى (كولن) أن ذلن كان زلة من آدم ،ولكن هللا تعالى هداه إلى الطرٌك الموٌم بعد
هذه الزلة ،وإلى الهداٌة ونعلم من هذا أن هذه الزلة كانت لبل اجتبابه(٘) .
ٔ -سورة الممر اآلٌة.ٗ3:
ٕ -سورة طـه اآلٌة.ٕٕٔ-ٕٔٔ :
ٖ -كولن :النور الخالد ص .ٕ٘6
ٗ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٕٖ:
ٌ٘ -نظر :النور الخالد ص .ٕ٘6
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إذن كانت تلن الزلة لبل نبوة آدم -علٌه السبلم ،-وكانت عبارة عن نسٌان وعدم تذكر،
وهللا تعالى ٌخبرنا بذلن فٌمول :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(ٔ) ،
فٌمول كولن فً هذه اآلٌة:
"والمعنى األمثل عندي كان ما كان من آدم دون لصد منه ،لكنه لم ٌكن عازما أو مخططا
من لبل لفعل ما فعل ،فمعنى ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ أي إصرارا على ارتكاب ما كان
منه"(ٕ) .
وٌمول فً موضع آخر :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﭼ(ٖ) ،ولكن آدم نسى هذا والنسٌان طبٌعة بشرٌة وٌمول
الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،وهو ٌحلل هذا الموضوع "ونسى آدم فنسٌت ذرٌته"(ٗ).
إذن نسى آدم ولطؾ الفاكهة المحرمة خطؤ ،والحساب مرفوع عن الخطؤ و النسٌان فبل
ٌعد إثما ،وهذا من باب "حسنات األبرار سٌبات الممربٌن"(٘).
ومما ٌإٌد ذلن لول الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)" :احتج آدم وموسى ،فمال موسىٌ :ا آدم أنت الذى
خلمن هللا بٌده ونفخ فٌن من روحه أؼوٌت الناس ،وأخرجتهم من الجنة فمال آدم :وأنت
هللا بكبلمه أتلومنً على عمل عملته كتبه هللا
موسى الذى اصطفان
()ٙ
علً لبل أن ٌخلك السموات واألرض لال :فحج آدم موسى" .
فهذا الحدٌث ٌبٌن أن آدم -علٌه السبلم  -كان على حك فً هذا النماش ،وهذا ٌعنى أنه لم
ٌمترؾ ما ٌعد إثما كما ٌمول كولن(. )7
وكبلم (كولن) هنا فٌه شطط حٌث احتج (آدم) لرفع اللوم عنه بعد ولوع المعصٌة لكونها
من لدر هللا (ولم ٌكن احتجاج بالمدر للهروب من العموبة) وهذا دلٌل على ارتكابه إثما ال
العكس ،ثم اآلٌات صرٌحة فً عصٌان آدم وتوبته ،والتوبة تكون إثر ذنب ،واألوفك
تفسٌر األمر بالنسٌان بدلٌل مسارعته إلى التوبة.
ٔ -سورة طه اآلٌة.ٔٔ٘ :
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص . ٔ٘3
ٖ -سورة البمرة اآلٌة.ٖ٘ :
ٗ -النور الخالد ص  ،ٕ٘6والحدٌث أخرجه الترمذي ولال :حسن صحٌح ٌنظر :الجامع الكبٌر أو سنن الترمذي
باب :ومن سورة األعراؾ من أبواب تفسٌر المرآن ج ٘ ص  ٔٔ7رلم .ٖٓ7ٙ
٘ -كولن :النور الخالد ص ٖٓ٘.
ًَِ ،ع ِن األ َ ْع َم ِش ٌنظر سنن الترمذي باب ما جاء
 -ٙأخرجه الترمذي ولال :حسن ؼرٌب ِم ْن َحدٌِ ِ
ث ُ
سلَ ٌْ َمانَ التٌ ِْم ّ
جاء فً حجاج آدم وموسى من أبواب المدر( ج ٗ ص ٕٔ رلم ٖٕٗٔ).
ٌ -7نظر :النور الخالد ص ٖٔ٘.
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ب -ما نسب إلى (نوح)  -علٌه السالم:-
ناجى (نوح) -علٌه السبلم -ربه لٌنمذ ابنه فتم تنبٌهه فمال:
ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ(ٔ).
ٌمول فتح هللا " :إنه لٌس من أهلن  -صحٌح أنه من صلبن ،-ولكن أهلن هو من سار على
دربن ذلن ؛ألنه الترؾ عمبل ؼٌر صالح ،ودخل مع الكفار فمادوه إلى الؽرق فً المٌاه،
ولاده الؽرق إلى خسران حٌاته األبدٌة"(ٕ) .
هذه هً الزلة الوحٌدة لنوح -علٌه السبلم -الذى عاش تسعمابة وخمسٌن سنة ،فلماذا سؤل
ربه نجاة ابنه الكافر ؟.
لمد بٌن المرآن أن هللا أوصاه أن ٌحمل أهله والمإمنٌن فى السفٌنة ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(ٖ) كان
هذا هو الوعد الذى أخذه نوح -علٌه السبلم  -من ربه ،وكان طلبه ودعابه مستندا إلى هذا
الوعد ،ولكن لم ٌكن ٌعلم صدور الحكم اإللهً ضد ابنه؛ لذا لم ٌكن طلبه إال لوعد هللا
.
تعالى
كان طلب (نوح) -علٌه السبلم -من ربه هداٌة ابنه ،وهذا شًء طبٌعً من أي أب(ٗ) .
إذن كان لنوح مبرر من هذا الدعاء الذي دعاه ،فمد كان معتمدا على وعد هللا ،ولم ٌكن
ٌعلم أنه لد سبك المول بكفر االبن وؼرله مع الكافرٌن.
ج -ما نسب إلى (إبراهٌم) -علٌه السالم:-
المصة األولى :الكوكب ،والممر ،والشمس لال تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ (٘) .
ٌحلل (فتح هللا) تلن المصة بؤن (إبراهٌم) -علٌه السبلم -تظاهر بؤنه مهتم بما ٌعده لومه
آلهة ،وذلن كخطة لكى ٌجرهم إلى المستوى الذى عٌنه للنماش معهم ،ولم ٌكن هنان حل
آخر أمامه ؼٌر هذا ،وأعاره لومه آذانهم على اعتبار أنه ٌتكلم عن آلهتهم ولكن عندما
ٔ -سورة هود اآلٌة.ٗٙ-ٗ٘:
ٕ -النور الخالد ص ٕٖ٘.
ٖ -سورة هود اآلٌة.ٗٓ :
ٗ -النور الخالد صٕٖ٘.ٖٖ٘ -
٘ -سورة األنعام آٌة.7ٙ:
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انتهت المناظرة بٌنه وبٌنهم بالجمل األخٌرة إلبراهٌم ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(ٔ)كانت جبهة االٌمان لد انتصرت
على جبهة الكفر والشرن (ٕ) .
المصة الثانٌة :إحٌاء الموتى(ٖ). :
والمرآن ٌشرح هذه الحادثة فٌمول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ (ٗ).
وٌرى (كولن) أن السإال كان حول كٌفٌة اإلحٌاء ،ولٌس حول إمكانٌته أو عدم إمكانٌته،
أو إنه التشوؾ إلى مبلبسة سر الصنعة اإللهٌة ،أراد أن ٌرى ٌد المدرة وهى تعمل
لٌحصل على مذاق هذه المبلبسة ،فٌستروح بها وٌتنفس فى جوها وٌعٌش معها (٘) .
المصة الثالثة  :التعرٌضات الثبلث:
ٔ -عندما لال لمومه :إنً سمٌم :
كان إبراهٌم ٌمصد اإلشارة إلى السبب الربٌس لعدم شعوره بالراحة كانت األصنام مصدر
حزنه وسممه(. )7()ٙ
ٕ -ولوله :بل فعله كبٌرهم:
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ فٌجٌبهم  :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ) ،(6وٌسكت هنا
والضمٌر هنا ٌعود إلى نفسه أي إبراهٌم ،ولكنه استطاع بمهارة توجٌه أنظارهم إلى

ٔ -سورة األنعام اآلٌة .73
ٕ -وٌنظر :النور الخالد ص .ٖ٘ٙ
ٌٖ -مول اإلٌجً " :إن السإال لٌس عن شن فً اإلحٌاء ،بل طلبه؛ ألن فً عٌن الٌمٌن من الطمؤنٌنة ما لٌس فً
علم الٌمٌن ،ولد ٌمال :إنما سؤل عن كٌفٌة اإلحٌاء ال عنه؛ ألن اإلحاطة بالكٌفٌة ألوى وأرسخ من المعرفة
اإلجمالٌة ،ولال ابن عباس ":كان هللا وعد أن ٌبعث نبٌا ٌحً بدعابه الموتى فؤراد ابراهٌم أن ٌعلم أهو هو".
ٌنظر :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص .ٕ3ٙ
ٗ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٙٓ :
ٌ٘ -نظر :كولن النور الخالد ص .ٖ٘6
 -ٙالنور الخالد ص ٓٗ٘.٘ٗٔ -
ٌ -7مول اإلٌجً  :إن النظر فً النجوم لٌستدل بها على توحٌد هللا وكمال لدرته من أعظم الطاعات وأما ترتٌب
الحكم بالمسم على النظر فلعل هللا أخبره بؤنه إذا طلع النجم الفبلنً فإنه ٌمرض " .شرح الموالؾ المجلد الرابع
ص .ٕ3ٙ
 -6سورة األنبٌاء اآلٌة.ٖٙ ،ٕٙ:
ٖٓٓ

الصنم الكبٌر :كبٌرهم هذا ،ولكنه عندما ربط الجملتٌن أصبحتا وكؤنهما جملة واحدة

(ٔ)

..

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ  ،وهنا ٌكمن التعرٌض ،وٌكمن هنا أٌضا استهزاء خفى من
الكفر ومن عبادة األصنام"(ٕ) (ٖ) .
ٖ -عندما لال عن السٌدة سارة(:أختى):
أوصى إبراهٌم -علٌه السبلم  -سارة إن سؤلها (النمروذ)(ٗ) ،وأعوانه أن تمول :إنها أخته
وإن سبل لال إنها أختً ؼٌر أن ما لاله ابراهٌم  -علٌه السبلم مطابك للحمٌمة ذلن؛ ألن
جمٌع المإمنٌن إخوة كما ٌمول تعالً :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ (٘) .
المصة الرابعة  :استؽفاره ألبٌه وهو على الكفر:
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ( ، )ٙوٌشرح المرآن السبب الذي دعا إبراهٌم إلً
إلً هذا الدعاء :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ (. )7
ومن المبلحظات التً أبداها (كولن) هنا :
أوال  :أن (آزر) وإن كان أبا إلبراهٌم ،وكان (إبراهٌم) -علٌه السبلم ٌ -مول إنه علً
ضبلل مبٌن ،فذلن ال ٌمدح فً نبوته.

ٔ -أول الكسابً اآلٌة نفس التؤوٌل فمال" :ولؾ عند لوله (بل فعله) أي فعله فاعله فؤضمر ،ثم ٌبتديء ،فٌمول
كبٌرهم هذا فسؤلوهم عن ذلن الفعل" .صحٌح مسلم بشرح النووي ،باب الفضابل ج ٘ٔ ص ٕ٘ٔ.
ٕ -كولن :النور الخالد ص ٖٗ٘ .
ٌٖ -مول اإلٌجً":بل فعله كبٌرهم هو من لبٌل اإلسناد إلى السبب فإن حامله على الكسر زٌادة تعظٌمهم لذلن
الكبٌر" شرح الموالؾ المجلد الرابع ص . ٕ3ٙ
ٗ -أورد ابن كثٌر هذه المصة عندما ارتحلوا إلى مصر وطلب إبراهٌم من سارة أن تمول لملكها إنها أخته ولم
ٌذكر اسمه ،وهنان رواٌة أخرى تورد المصة وهم فً طرٌمهم إلى الشام مروا على جبار من الجبابرة ولم
ٌذكروا اسمه وال من أي بلد هو ٌ.نظر أبو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً:
لصص األنبٌاء باب ذكر هجرة الخلٌل  -علٌه السبلم -إلى ببلد الشام ج ٔ ص ٖ ٔ3تحمٌك :مصطفى عبد
الواحد مطبعة دار التؤلٌؾ  -الماهرة ،ط :األولى ٖٔ66هـ ٔ3ٙ6 -م.
٘ -سورة الحجرات اآلٌة.ٔٓ:
 -ٙسورة الشعراء اآلٌة.6ٙ:
 -7سورة التوبة اآلٌة.ٔٔٗ:
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ثانٌا  :أن دعاء (إبراهٌم) ألبٌه شًء إنسانً وفطري تماما؛ لذا نري نبٌنا وهو ٌدعو عمه
(أبا طالب) إلى كلمة التوحٌد وٌتلهؾ لهداٌته .
ثالثا  :التبلٌػ هو ؼاٌة وجود األنبٌاء ولكنهم ال ٌملكون الهداٌة.
رابعا ٌ :ري بعض المفسرٌن أن كلمة أب تؤتً فً اللؽة العربٌة بمعنً الجد والسلؾ؛ لذا
ٌمولون أن هنان احتماال بؤن الذي خاطبه (إبراهٌم) " ٌا أبت " لٌس أباه بل هو جده أو
عمه أو لرٌب آخر من ألربابه"(ٔ) .
دٌ -وسف رمز العفة :
ما ٌنسب لسٌدنا (ٌوسؾ) -علٌه السبلم -بالهم لعمل الفاحشة:
ٌمول المرآن :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(ٕ) .
وتعلٌك (فتح هللا كولن) علً ما ٌنسب إلً نبً هللا (ٌوسؾ) ٌتلخص فً عدة أمور :
ٔ -ال ٌؽتاب المرآن إذ ال ٌذكر اسم المرأة ،و المرأة هً التً لامت بؽلك األبواب والدعوة
صادرة منها ،فٌؤتً الجواب من رمز العفة ﭽ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭼ ٌ -مصد هللا تعالً  ،أو
زوج المرأة -تلمٌحا إلً لوله المرأته :ﭽ ﯘ ﯙ ﭼ (ٖ) -ﭽ ﭤ ﭥﭦ ﭼ. )ٗ(.
ٌٕ -مول المرآن :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (٘).
فسر الهم :بالحزن والملك ،همت  :أنها حزنت من جراء ٌوسؾ وللمت بصده وداخلها
حزن كبٌر بسببه ،ثم إن ٌوسؾ -علٌه السبلم -للك وحزن ،واؼتم أٌضا فكما كان ٌوسؾ
علٌه السبلم -مصدر حزن لها؛ ألنها كانت تشتعل ؼراما به فإنه كان للما ومؽتما باسمعفته وعصمته ،ولم ٌزل للمه حتً رأي برهان ربه ،وعلم أنه فً حفظ هللا ورعاٌته(. )ٙ

ٔ -النور الخالد ص ٗٗ٘.٘ٗٙ -
ٕ -سورة ٌوسؾ اآلٌة .ٕٖ:
ٖ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٕٔ :
ٗ -كولن :النور الخالد ص .٘ٗ6
٘ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٕٗ:
 -ٙالنور الخالد ص .٘ٗ3
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ٖ -كانت (زلٌخا) لد عمدت عزمها ورسمت هدفها بؤنه ٌجب أن ٌكون ٌوسؾ-علٌه
السبلم -لها ،وهنان آٌة أخري تشرح وضعها :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (ٔ).
أما مولؾ (ٌوسؾ) -علٌه السبلم -فهوﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (ٕ) .
ٗ -لو كان لدى (ٌوسؾ) -علٌه السبلم -أي مٌل لئلثم لما كانت هنان مثل هذه المطاردة
فٌوسؾ بريء؛ ألن لمٌصه كان ممدودا من خلؾ ،ولو كانت المحاولة من لبله ولاومت
المرآة لكان من المفروض أن ٌمد لمٌصه من أمام كان هذا أحد البراهٌن التً رآها.
٘ -ما لٌل أنه رأى أباه (ٌعموب) -علٌه السبلم -وهو ٌعض علً إصبعه محذرا ٌوسؾ
فهو سفسطة ،ومن لصص اإلسرابٌلٌات الموجودة فً الكتب المحرفة  ،وٌورد (كولن)
تفسٌرا آخر لآلٌة على لسان أحد الصوفٌة فٌمول :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭼ بؤن زلٌخا
همت لتحمٌك ؼاٌتها وهم ٌوسؾ لمنعها ربما بضرب زلٌخا ورفع ٌده علٌها"(ٖ) .
وٌدفع (كولن) تلن التهمة أٌضا بموله:
"ثم كٌؾ ٌمكن تصور شًء آخر لمن لال الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فً حمه "إنه الكرٌم بن الكرٌم بن
الكرٌم ٌوسؾ بن ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم خلٌل هللا" (ٗ)...وعندما زادت فتنة النساء
وأالعٌبهن تجاه هذا النبً التجؤ إلى ربه فمال :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(٘).
 -ٙأن ٌوسؾ (علٌه السبلم) "كان حرصه على عفته شدٌدا إلى درجة أنه عندما جاء ولت
إطبلق سراحه من السجن رفض الخروج حتى ٌتثبتوا تماما من عفته ورفض الخروج من
السجن حتى لامت (زلٌخا) باالعتراؾ على المؤل ،وألرت كٌؾ كان نموذجا للعفة"(. )ٙ

ٔ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٖٓ:
ٕ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٕٗ:
ٖ -النور الخالد ص ٕ٘٘.
ٗ -أخرجه البخاري فً األدب المفرد ج ٔ ص ٖ ،ٗ6تحمٌك :سمٌر بن أمٌن الزهٌري مستفٌدا من تخرٌجات
وتعلٌمات الشٌخ األلبانً ،مكتبة المعارؾ -الرٌاض ،ط :األولى ٔٗٔ3هـٔ336 -م.
٘ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.ٖٖ:
 -ٙكولن :النور الخالد ص ٖ٘٘.
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إذن كل ذلن ٌثبت براءة سٌدنا (ٌوسؾ) -علٌه السبلم -مما نسب إلٌه ،وبالتالً عصمة
األنبٌاء -علٌهم السبلم.-
وفً عرض (كولن) وتفسٌره لآلٌات السابمة ٌلتمً كثٌرا مع أهل السنة ،وٌنفرد عنهم فً
أشٌاء له فٌها اجتهاد خاص ،وٌتكلؾ أحٌانا فً نفً الذنب عن األنبٌاء كما فعل مع (آدم)-
علٌه السبلم -رؼم نص المرآن على عصٌانه وإعبلنه التوبة ،ولكنه على كل حال ٌرنو
إلى تطهٌر جناب األنبٌاء من كل ما ٌخل بممامهم الشرٌؾ ،أو ٌمدح فً عصمتهم،
وبالتالً فً نبوتهم.
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المطلب الثالث :عصمة سٌدنا دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص :-
أوال :التنبٌهات الواردة فً حمه  -ملسو هيلع هللا ىلص -فً المرآن الكرٌم:
أن هذه التنبٌهات لم تكن نتٌجة التراؾ خطؤ أو ذنب ،بل ربما لمٌامه باجتهاد منه باختٌار
الحسن مع وجود األحسن.
ثانٌا :ما وراء األستار فً التنبٌهات الموجهة للرسول(ملسو هيلع هللا ىلص):
ولد ذكر كولن تحت هذا المسم الحوادث التً توهم صدور الذنب عن الرسول (صلى هللا
علٌه وسلم) وهً:
ٔ -أسرى بدر :
عندما اختار الرسول فداء األسرى بالمال أو ؼٌره ،ولم ٌمتلهم خاطبه هللا بموله:
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ (ٔ) .
رد (كولن) على هذه الشبهة:
أن النبً اختار الحسن مع وجود األحسن ،فٌرى (كولن) أن معنى اآلٌةٌ :جب أال
ٌكون للنبً أسري حتً ٌموي وضعه ،وٌثبت رجله فً األرض دون الحاجة إلً معونة
من أحد ،أي ما كان له إطبلق األسري حتً ممابل الفدٌة ،أي أنكم اجتهدتم وأخذتم
الحسن ،وؼاب عنكم األحسن الذي ٌرٌده هللا تعالً منكم(ٕ).
(ٖ)

و(فتح هللا كولن) بهذا التفسٌر متوافك مع أهل السنة

.

ٕ -ؼزوة تبون:
عندما أذن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -لبعض المنافمٌن بالمعود والتخلؾ عن الؽزو بٌنما كان
المفروض أال ٌؤذن لهم فخاطبه هللا بموله :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ٔ -سورة األنفال اآلٌة .ٙ3 -ٙ7:
ٌٕ -نظر :النور الخالد ص٘٘٘.٘٘ٙ -
ٌٖ -مول اإلٌجً" :ما كان لنبً أن ٌكون له أسرى أنه عتاب على ترن األولى الذي هو اإلثخان فإن تحرٌم
الفداء مستفاد من هذه اآلٌة فمبل نزولها فبل تحرٌم ومعنى لوله تعالى "لوال كتاب "االنفال ٙ6:أنه لوال سبك
تحلٌل الؽنابم لعذبتكم بسبب أخذكم هذا الفداء" .شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٖٗٓ.
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(ٔ) .
رد (كولن) على هذه الشبهة:
أن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -لبل ظاهرهم بناء على ما تعللوا به من أسباب تمنع خروجهم معه
فٌمول" :فً موضوع اإلذن  -هذا أٌضا -لعب خلمه الكرٌم هنا دورا كبٌرا ،فلم ٌشؤ أن
ٌهتن سر أي أحد راجعه واستؤذنه ،ولبل ظاهرهم وأذن لهم"(ٕ) .
ٖ -عبوس النبً فً وجه األعمى :
ٌجٌب (كولن) عما نسب إلً النبً من عبوسه فً وجه أحد السابلٌن بعدة أجوبة :
أوال :انشؽاله بالدعوة:
ٌمول كولن" :عندما كان النبً منشؽبل بكل جوارحه فً جو الدعوة إلً هللا دخل
أحدهم ،وبدأ ٌتكلم وٌخل بالجو الموجود هنان ،صحٌح أن للمادم عذرا فً هذا إذ كان
أعمً الٌري ،فإذا عبس الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأعرض عنه فله عذره الشرعً فً ذلن؛ لذا ال
نتفك مع الذٌن ٌرٌدون استعمال هذه الحادثة فً الطعن بالرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) هذا هو الجواب إن
كانت الحادثة جرت بهذا الشكل"(ٖ).
ثانٌا :الرواٌة المتداولة ؼٌر صحٌحة:
فٌمول" :ال ٌوجد فً كتب األحادٌث المعتبرة كالبخاري ومسلم وابن ماجه وأبً داود
والترمذي والنسابً ومسند ابن حنبل والمستدرن جرٌان هذه الحادثة بالشكل الوارد فً
بعض التفاسٌر التً تشٌر إلى بطلٌن فً هذه الحادثة هما الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص -وابن ام مكتوم
وإلً شخصٌن ثانوٌٌن هما أبو جهل وعتبة بٌنما ٌذكر المفسرون المحممون أسماء مختلفة
للشخص الذي أتً الرسول"(ٗ) .
ثالثا :األعمى ؼٌر مخلص فً طلبه:
ٌمول كولن" :ومن ٌدري فمد ٌكون األعمى الذي جاء الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من سًٌء
(٘).
النٌة ولما كان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ٌعلم أنه ؼٌر مخلص فً طلبه ،فمد عبس وتولً عنه"
رابعا :الضمٌر فً عبس ٌعود لؽٌر األعمى:
ٔ -سورة التوبة اآلٌة.ٖٗ:
ٕ" -عفا هللا عنن" ٌمول اإلٌجً":إنه تلطؾ فً الخطاب على طرٌمة لولن أرأٌت رحمن هللا وؼفر لن ..وإن
سلم أن هنان عتابا للنا أن ذلن العتاب إنما كان بترن األولى فٌما ٌتعلك بالمصالح الدنٌوٌة" شرح الموالؾ
المجلد الرابع ص ٖٗٓ.
ٖ -النور الخالد ص ٘.٘ٙ
ٗ -النور الخالد ص ٘.٘ٙ
٘ -النور الخالد ص .٘ٙٙ
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ٌمول كولن" :هنان شًء آخر ٌسترعً المبلحظة ،فمد أورد بعض المفسرٌن أن
الضمٌر فً عبس وتولً ٌعود إلً (الولٌد ابن المؽٌرة) ،وورد فعل عبس فً المرآن
مرتٌن أحدهما هنا و األخري فً سورة المدثر فً حك أحد الكفار ...فإذا كان المرآن
الكرٌم استعمل كلمة عبس فً حك كافر ،فكٌؾ ٌستعملها فً وصؾ رسول هللا (صلى
هللا علٌه وسلم) وهو الشخص الذي كان دابم التبسم"(ٔ).
وتعلٌما على جواب (كولن) ألول:
الرواٌة التً ٌمصدها (كولن) عن هشام بن عروة عن أبٌه (ورواٌات أخرى عن
عابشة) أنه لال :أنزلت عبس وتولى فً عبد هللا بن أم مكتوم جاء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجعل
ٌمول ٌا دمحم استدنٌنً وعند النبً (صلى هللا علٌه وسلم) رجل من عظماء المشركٌن فجعل
النبً ٌعرض عنه ،وٌمبل على اآلخر وٌمولٌ :ا أبا فبلن هل ترى بما ألول بؤسا فٌمول :ال
والدماء ما أرى بما تمول بؤسا ،فؤنزلت ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ وهذه رواٌة الموطؤ وابن حبان
والترمذي والمستدرن(ٕ) .
وفً مسند أبً ٌعلى عن لتادة عن أنس "جاء ابن أم مكتوم إلى النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -وهو ٌكلم أبً
بن خلؾ فؤعرض عنه ،فؤنزل هللا عبس وتولى ،فكان النبً بعد ذلن ٌكرمه"(ٖ).
وفً رواٌة البٌهمً عن مسروق دخلت على عابشة وعندها رجل مكفوؾ تمطع له األترج
وتطعمه إٌاه بالعسل ،فملت من هذا ٌا أم المإمنٌن فمالت :هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب هللا
فٌه نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص لالت :أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وعنده عتبة وشٌبة فؤلبل رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -علٌهما فنزلت
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (ٗ) ،ونفس الرواٌة عند الطبرانً(٘).
ٔ -النور الخالد ص .٘ٙٙ
ٕ -أخرجه الترمذي ،ومالن بن أنس ،وابن حبان والحاكم ولال :ؼرٌب ولال األلبانً :صحٌح اإلسنادٌ ،نظر
سنن الترمذي باب سورة عبس (ج ٘ ص ٕٖٗ رلم ٖٖٖٔ) .مالن ابن أنس :الموطؤ رواٌة ٌحٌى اللٌثً ،باب
ما جاء فً المرآن (جٔ ص ٖٕٓ رلم  ،) ٗ7ٙتحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً ،دار إحٌاء التراث العربً -مصر،
ولال شعٌب بن األرنإوط :إسناده صحٌح على شرط مسلمٌ .نظر :دمحم بن حبان :صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن
بلبان باب الجار( ج ٕ ص ٖ ٕ3رلم ٖ٘٘ ) ،تحمٌك :شعٌب بن األرنإوط مإسسة الرسالة -بٌروت ،ط :الثانٌة
ٗٔٗٔهـٔ33ٕ -م ،وٌنظر :أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم :المستدرن على الصحٌحٌن ج ٕ ص
 ٘٘6تحمٌك :مصطفى عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت ،ط  :األولى ٔٔٗٔهـٔ33ٓ -م.
ٖ -أخرجه أبو ٌعلى فً مسندهٌ ،نظر :أحمد بن علً بن المثنى أبو ٌعلى الموصلً  :مسند أبً ٌعلى واألحادٌث
مذٌله بؤحكام حسٌن سلٌم أسد علٌها باب لتادة عن أنس ج ٘ ص ٖٔٗ رلم ٖٕٖٔ ،تحمٌك :حسٌن سلٌم أسد،
دار المؤمون للتراث -دمشك ،ط :األولى ٗٓٗٔهـٔ36ٗ -م.
ٗ -أخرجه البٌهمً فً شعب اإلٌمانٌ ،نظر :أبو بكر بن الحسٌن البٌهمً :شعب اإلٌمان فصل فً التواضع
وترن الزهو والصلؾ والخٌبلء والفخر والمدح (ج  ٙص  ٕ6ٙبرلم ،)6ٔ76تحمٌك :دمحم السعٌد
بسٌونً زؼلول ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت.
٘ -أخرجه الطبرانً فً المعجم الوسطٌ .نظر :سلٌمان بن أحمد بن أٌوب اللخمً الشامً أبو الماسم الطبرانً:
المعجم األوسط باب من اسمه الهٌثم ج  3ص ٘٘ٔ رلم ٗٓٗ ، 3تحمٌك :طارق بن عوض هللا بن دمحم  -عبد
المحسن الحسٌنً ،دار الحرمٌن  -الماهرة.
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إذن من خبلل هذه الرواٌات نبلحظ أن:
أوال :الرواٌة جاءت فً كتب الحدٌث(الترمذي ،والموطؤ ،وابن حبان ،والمستدرن،
والبٌهمً ،وأبو ٌعلى ،والطبرانً) تشٌر إلى أن األعمى هو عبد هللا ابن أم مكتوم وجاء
ٌطلب من النبً أن ٌرشده .
ثانٌا :أن النبً تشاؼل عنه بدعوة بعض عظماء لرٌش ،وبعض الرواٌات حددت
شخصٌته بؤنه (أبً بن خلؾ) وبعضها بؤنه (شٌبة) و(عتبة).
ثالثا :مما ٌدل على إعراض النبً ،وعتاب هللا له إكرام النبً له بعد هذا العتاب ،ولول
عابشة السابك.
وبناء على ذلن ،أرى أن تؤوٌل (كولن)وتفسٌره للمصة فٌه تكلؾ ال تتحمله الرواٌات
السابمة ،فكلها دالة على إعراض النبً ،وعتاب هللا له ،وأرى أن األلرب هو أن ذلن كان
خبلؾ األولى كما رجح اإلٌجً ذلن ،إذ ٌرى فً لوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ
األولى مما ٌلٌك بخلمه العظٌم ومثله ٌعاتب على مثله"(ٕ).

(ٔ)

"أنه ترن

ٗ -التراح ثمٌؾ:
ٌمول هللا تعالً :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ(ٖ) .كانت ثمٌؾ تطلب
من الرسول بعض االمتٌازات مثل :أن ٌدع لهم البلت وال ٌهدمها ثبلث سنٌن ،وأن ٌعفٌهم
من الصبلة ،وأال ٌكسروا أصنامهم بؤٌدٌهم ،فؤبى الرسول أن ٌترن األصنام ألي أجل،
وكذا الصبلة فلم ٌرخص لهم تركها ،وأما كسر األصنام فؤعفاهم منه .
وهذه الكلمات التً جاءت فً المرآن  -كما ٌمول (كولن) -عرضت فً معرض فرض
المستحٌل أي ٌجب النظر إلٌها علً أنها إظهار لسمو الرسول ،وعلو هامته ولامته أي
إننا جعلنا لن إٌمانا لوٌا راسخا بحٌث ال ٌمٌل لٌد شعرة هنا أو هنان(ٗ) .
٘ -خلك النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -نحو الفمراء :
ٌمول فتح هللا كولن" :إن هنان آٌة مدٌح أخري جاءت بمظهر التنبٌه ،ونزلت
عندما طلب المؤل من لرٌش من رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) طرد العبٌد والضعفاء من مجلسه؛ ألنه
ال ٌجوز لهم أن ٌجلسوا معه مع هإالء المساكٌن ،ففً رواٌة :مر المؤل من لرٌش علً
ٔ -سورة عبس اآلٌة.ٔ :
ٕ -شرح الموالؾ المجلد الرابع .ص ٖ٘ٓ .
ٖ -سورة اإلسراء اآلٌات.7٘-7ٖ:
ٗ -كولن :النور الخالد ص ٔ.٘7
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رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وعنده خباب بن األرت ،وصهٌب ،و ببلل ،وعمار فمالواٌ :ا دمحم
أرضٌت بهإالء ؟ لو طردت هإالء التبعنان ،فؤنزل هللا تعالً :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ(ٔ) .
واستدل (كولن) بعدة أحادٌث توضح تواضع الرسول ومعاملته مع الفمراء منها :
ٔ -لوله (ملسو هيلع هللا ىلص)" :إن الجنة تشتاق إلً أربعة :علً ،وعمار ،وسلمان ،والممداد"(ٕ) ،وكلهم
فمراء .
ٕ -ولوله (ملسو هيلع هللا ىلص) ألبً ذر" :إنن امرإ فٌن جاهلٌة" ،وذلن عندما ؼضب علً ببلل وعٌره
بؤمه لاببل لهٌ :ا ابن السوداء ،ثم لال له ناصحا ومرشدا :إخوانكم خولكم جعلهم هللا تحت
أٌ دٌكم فمن كان أخوه تحت ٌده فلٌطعمه مما ٌؤكل ولٌلبسه مما ٌلبس وال تكلفوهم ما ٌؽلبهم
فإن كلفتموهم فؤعٌنوهم"(ٖ).
ٖ -كان (ملسو هيلع هللا ىلص) متواضعا ٌدخل الجمٌع إلً مجلسه الؽنً ،والفمٌر ،والسٌد ،والعبد كٌؾ لنبً
هذا الدٌن أن ٌطرد بعض المإمنٌن لكونهم فمراء ؟ ألٌس هو الذي كان ٌدعو هللا" :اللهم
أحٌنً مسكٌنا ،وأمتنً مسكٌنا ،واحشرنً فً زمرة المساكٌن ٌوم المٌامة"(ٗ).
ولكن مع هذا كان نبٌنا ٌرؼب فً هداٌة الجمٌع بنفس الدرجة ،وٌروي أنه دعا هللا بهداٌة
(عمر بن الخطاب) إلً االسبلم(٘).
ٌمصد أنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -كان حرٌصا على هداٌة األؼنٌاء والفمراء على السواء.
ٔ -سورة األنعام اآلٌة ،ٕ٘:والحدٌث جاء بؤلفاظ أخرى فً كثٌر من كتب السنة منها :صحٌح مسلم باب فً
فضل سعد بن أبً ولاص ،كتاب الفضابل (ج ٗ ص  ٔ676رلم ٖٕٔٗ ) .وكذا سنن ابن ماجه ،باب مجالسة
الفمراء ،كتاب الزهد ج ٕ ص ٖ. ٖٔ6
ٕ -أخرجه أبو الماسم الطبرانً فً المعجم الكبٌر ،باب سهٌل بن حنظلة ،باب السٌن (ج  ٙص ٕ٘ٔ رلم
 ،) ٙٓ٘6تحمٌك :حمدي عبد المجٌد السلفً مكتبة العلوم والحكم -الموصل ،ط :الثانٌة ٗٓٗٔهـٔ36ٕ -م.
والحدٌث ضعٌؾ ،ذكره األلبانً فً سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً األمة( ج ٘ ص
ٖٔ٘ برلم .. )ٕٖٕ6
ٖ -أخرجه البخاري ومسلم ٌنظر :صحٌح البخاري ،باب المعاصً من أمر الجاهلٌة ،كتاب اإلٌمان (ج ٔ ص
٘ٔ رلم ٖٓ ) .صحٌح مسلم ،باب إطعام المملون مما ٌؤكل ،كتاب اإلٌمان (ج ٖ ص ٕ ٕٔ6رلم ٔ.) ٔٙٙ
ٗ -أخرجه الترمذي ولال :ؼرٌب ٌنظر :سنن الترمذي ما جاء أن فمراء المهاجرٌن ٌدخلون الجنة لبل أؼنٌابهم
(ج ٗ ص ٘٘ٔ رلم ٕٖٕ٘)  .سنن ابن ماجه باب مجالسة الفمراء أبواب الزهد (ج ٘ ص ٕٔٗ رلم
.)ٕٗٔ7
َ
سو َل ِ
اإل ْسبلَ َم ِبؤ َ َحبّ ِ َهذٌَ ِْن
٘-
والحدٌث ع ْن نَا ِفعٍَ ،ع ِن اب ِْن ُ
ع َم َر ،أَن َر ُ
صلى َّللاُ َع َل ٌْ ِه َو َ
هللا َ
سل َم َلالَ :الل ُهم أ َ ِعز ِ
ع َم ُر .أخرجه الترمذي ،ولالَ :هذَا َحد ٌ
ٌِث
ب لَالََ :و َكانَ أ َ َحب ُه َما ِإلَ ٌْ ِه ُ
الر ُجلٌَ ِْن ِإلٌَْنَ ِبؤ َ ِبً َج ْه ٍل أ َ ْو ِبعُ َم َر ب ِْن الخَطا ِ
ع َم َرٌ .نظر :سنن الترمذي ،باب منالب أبً حفص عمر بن الخطاب ،أبواب
ص ِحٌ ٌح ؼ َِرٌبٌ ِم ْن َحدٌِ ِ
ث اب ِْن ُ
َح َ
س ٌن َ
المنالب (ج  ٙص  ٘6رلم ٔ.)ٖٙ6
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 -ٙتذكٌر :
ٌري (كولن) أن هنان أوامر عدٌدة فً المرآن موجهة إلً الرسول والمإمنٌن
وهذه األوامر والنواهً بمثابة أحكام ،وال تعنً أنهم كانوا ٌعملون العكس فمثبل:
عندما ٌخاطب المرآن النبً حول إلامته الصبلة والصوم ال ٌعنً أن الرسول (صلى هللا
علٌه وسلم) لم ٌكن ٌصلً أو ٌصوم.
فعندما تؤتً أٌة تمول :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(ٔ) ،فبل ٌعنً ذلن أن النبً (صلى هللا
علٌه وسلم)طرد الذٌن ٌدعون ربهم ،فهذا أمر جاء تصدٌما للمرار الذي اتخذه الرسول
(ملسو هيلع هللا ىلص)فً هذا االمر وإعبلنا لعصمة رسوله وفطنته(ٕ).
وكبلمه هنا موافك تماما لما ذهب إلٌه اإلٌجً ،فً لوله :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ إذ
ٌمول" :النهً ال ٌدل على الولوع ؛الحتمال أن ٌراد به التثبت واالستمرار فً الزمان
اآلتً على ما كان علٌه فً الماضً"(ٖ).
 -7زواجه بالسٌدة زٌنب بنت جحش (رضً هللا عنها) :
ﭽﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(ٗ) .
أورد (الباجوري) هذه الشبهة تحت صفة التبلٌػ ؛ ألن بعض المؽرضٌن ٌرون أن النبً
كتم شٌبا من الوحً.
وٌرد على هذه الشبهة فٌرى أن أصح محامله أن هللا لد أعلم النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -أن زٌنب ستكون
من أزواجه ،وأخفى ذلن فً نفسه "ومعنى الخشٌة استحٌاإه -ملسو هيلع هللا ىلص -من الناس أن ٌمولوا
تزوج زوجة ابنه أي من تبناه ،فعاتبه هللا على هذا االستحٌاء لعلو ممامه". )٘(.
وأما (كولن) فٌشرح أبعاد تلن الشبهة التً أثارها كثٌر من األعداء وأخطؤ فً تفسٌرها
الكثٌر من األصدلاء على النحو التالً:

ٔ -سورة األنعام اآلٌة.ٕ٘ :
ٕ -النور الخالد صٗ.٘7٘ -٘7
ٖ -شرح الموالؾ المجلد الرابع ص ٖ٘ٓ.
ٗ -سورة األحزاب اآلٌة.ٖ7:
٘ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕٗٓ .
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أوال :كان رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌحب (زٌدا بن حارثة) حبا جما ،فهو الشخص الوحٌد الذي
تبناه ،وكان زٌد ٌمابل هذا الحب بحب مثله أو أكثر إلً درجة أن الناس ٌنظرون إلٌه
وكؤنه ابنه.
ثانٌا :لام رسول هللا بتزوٌج بنت عمته (زٌنب بنت جحش) من زٌد الذي كان عبدا عتٌما،
وكانت هً ذات حسب ونسب؛ لذا لم ٌتم التوافك واالنسجام بٌن الزوجٌن ،ورأي زٌد
بفراسته عدم وجود تكافإ فطلب من الرسول مرات عدٌدة االنفصال ،وكان النبً فً كل
مرة ٌمول له :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ .
ثالثا :علم النبً عن طرٌك الوحً أن (زٌنب) ستكون زوجة له ،ولكنه لم ٌتلك اإلذن بعد
إلعبلن هذا االمر ،فؤخفاه فً نفسه ،وكما لالت أمنا عابشة  -رضً هللا عنها" -لو كان دمحم
(ملسو هيلع هللا ىلص) كاتما شٌبا مما أنزل هللا علٌه لكتم هذه اآلٌة.
رابعا :كان هذا الزواج إعبلنا من هللا بؤن المتبنٌن واألدعٌاء لٌسوا مثل األبناء
الحمٌمٌن"(ٔ) .
(ٕ)

وٌدحض (فتح هللا كولن) آراء المفسرٌن فً رؼبة النبً فً زٌنب  -رضً هللا عنها-
بموله :

أوال  :لم ٌكن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌري زٌنب للمرة األولً لمد شاهدها منذ صؽرها وحتً
أصبحت شابة ..فلم تكن رإٌته لها مفاجؤة كما تصور المصة الكاذبة.
ثانٌا  :لو كان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌحمل أي مٌل نحو زٌنب  -رضً هللا عنها -فلماذا ٌموم
بتزوٌجها من زٌد.
ٔ -كولن :النور الخالد دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)مفخرة اإلنسانٌة ص ٘٘76 -٘7
ٌٕ -مول المرطبً" :واختلؾ الناس فً تؤوٌل هذه اآلٌة ،فذهب لتادة وابن زٌد وجماعة من المفسرٌن ،منهم
الطبري وؼٌره -إلى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولع منه استحسان لزٌنب بنت جحش ،وهً فً عصمة زٌد ،وكان حرٌصا
على أن ٌطلمها زٌد فٌتزوجها هو ،ثم إن زٌدا لما أخبره بؤنه ٌرٌد فرالها ،وٌشكو منها ؼلظة لول وعصٌان أمر،
وأذى باللسان وتعظما بالشرؾ ،لال له( :اتك هللا) أي فٌما تمول عنها ،و (أمسن علٌن زوجن) ،وهو ٌخفً
الحرص على طبلق زٌد إٌاها .وهذا الذي كان ٌخفً فً نفسه ،ولكنه لزم ما ٌجب من األمر بالمعروؾ".
وأما ما اختاره هو وعدد من المحممٌن فهو ما رواه علً بن الحسٌن "أن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -كان لد أوحى هللا تعالى
إلٌه أن زٌدا ٌطلك زٌنب ،وأنه ٌتزوجها بتزوٌج هللا إٌاها ،فلما تشكى زٌد للنبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -خلك زٌنب ،وأنها ال
تطٌعه ،وأعلمه أنه ٌرٌد طبللها ،لال له رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -على جهة األدب والوصٌة( :اتك هللا فً لولن وأمسن
علٌن زوجن) وهو ٌعلم أنه سٌفارلها وٌتزوجها ،وهذا هو الذي أخفى فً نفسه ،ولم ٌرد أن ٌؤمره بالطبلق لما
علم أنه سٌتزوجها ،وخشً رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -أن ٌلحمه لول من الناس فً أن ٌتزوج زٌنب بعد زٌد ،وهو مواله،
ولد أمره بطبللها ،فعاتبه هللا تعالى على هذا المدر من أن خشً الناس فً شًء لد أباحه هللا له ،بؤن لال":
أمسن" مع علمه بؤنه ٌطلك .وأعلمه أن هللا أحك بالخشٌة ،أي فً كل حال .لال علماإنا رحمة هللا علٌهم :وهذا
المول أحسن ما لٌل فً تؤوٌل هذه اآلٌة ،وهو الذي علٌه أهل التحمٌك من المفسرٌن والعلماء الراسخٌن،
كالزهري ،والماضً بكر بن العبلء المشٌري ،والماضً أبً بكر بن العربً وؼٌرهم .والمراد بموله تعالى":
وتخشى الناس" إنما هو إرجاؾ المنافمٌن بؤنه نهى عن تزوٌج نساء األبناء وتزوج بزوجة ابنه .فؤما ما روي أن
النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هوي زٌنب امرأة زٌد  -وربما أطلك بعض المجان لفظ عشك -فهذا إنما ٌصدر عن جاهل بعصمة
النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن مثل هذا ،أو مستخؾ بحرمته" .دمحم بن احمد بن أبً بكر المرطبً  :الجامع ألحكام المرآن ج
ٗٔ ص  ٔ3ٔ -ٔ63تحمٌك :أحمد البردونً -إبراهٌم أطفٌس ،دار الكتب المصرٌة  -الماهرة ٗٔ3ٙم.
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ثالثا  :كان أهل (زٌنب) ٌتلهفون لزواج زٌنب من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فما المانع من لٌام
الرسول بتحمٌك أمنٌتهم؟.
وٌخلص كولن إلى :
" كان زواج الرسول من زٌنب  -رضً هللا عنها -من أجل تنفٌذ أمر ....وكل كبلم آخر
ال ٌعد إال تخرٌفا وتضلٌبل من لبل أعداء الدٌن"(ٔ).
 -8تحرٌم المباح على نفسه:
ٌمول كولن" :عندما حلؾ النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -أال ٌشرب شراب العسل (ٕ)لترضٌة زوجاته
لم ٌوافمه المرآن فً هذا ،بل عاتبه ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼ (ٖ)وهذا لكون النبً من الممربٌن ،وهو متوافك فً ذلن مع أبً البركات
النسفً حٌث ٌرى األمر هنا " محمول على ترن األفضل من باب حسنات األبرار سٌبات
الممربٌن"(ٗ).
 -9عدم االستثناء:
وهً أن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -لم ٌمل إن شاء هللا عندما سؤلته لرٌش عن الروح ،وعن
أصحاب الكهؾ ،وعن ذي المرنٌن ،فمال لهم رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)أخبركم بما سؤلتم عنه ؼدا
ولم ٌستثن(٘).
ٔ -كولن :النور الخالد .٘73
ٕ -رواٌة تحرٌم شرب العسل ذكرها الثعالبً وأبً حٌان األندلسً مع رواٌة أنه حرم جارٌته على نفسهٌ .نظر
عبد الرحمن بن دمحم بن مخلوؾ الثعالبً :تفسٌر الجواهر الحسان فً تفسٌر المرآن ص ٖٗٔ ج ٗ مإسسة
األعلمً للمطبوعات -بٌروت .وٌنظر أبً حٌان األندلسً :تفسٌر البحر المحٌط ج  6ص ٗ ٕ6باب سورة
التحرٌم تحمٌك :عادل احمد عبد الموجود -علً دمحم معوض دار الكتب العلمٌة -لبنان -بٌروت ٕٔٓٓم.وانفرد
الطبري برواٌة أنه حرم جارٌته على نفسه ٌنظر :دمحم بن جرٌر الطبري  :جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن ج ٖٕ
ص  ٗ77تحمٌك :أحمد دمحم شاكر ،مإسسة الرسالة ،ط :األولى ٕٓٓم.
ٖ -سورة التحرٌم اآلٌة . ٔ:
ٗ -االعتماد فً االعتماد ص ٔ.ٕٙ
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٖ.6ٗ،6
والحدٌث :روي أن الٌهود لالوا لمرٌش اسؤلوا دمحما عن ثبلث فإن أخبركم باثنتٌن وأمسن عن الثالثة فهو نبً:
اسؤلوه عن أصحاب الكهؾ وعن ذي المرنٌن وعن الروح فسؤلوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن هذه الثبلثة فمال علٌه
السبلم :ؼدا أخبركم ولم ٌمل إن شاء هللا فانمطع عنه الوحً أربعٌن ٌوما ،ثم نزل الوحً بعده" :وال تمولن لشًء
إنً فاعل ذلن ؼدا إال أن ٌشاء هللا" [الكهؾ ،]ٕٗ ،ٕٖ :ثم فسر لهم لصة أصحاب الكهؾ ،ولصة ذي المرنٌن،
وأبهم لصة الروح ،ونزل فٌه لوله تعالى" :وٌسؤلونن عن الروح لل الروح من أمر ربً" ،وبٌن أن عمول
الخلك لاصرة عن معرفة حمٌمة الروح ،فمال" :وما أوتٌتم من العلم إال للٌبل " ،ومن الناس من طعن فً هذه
الرواٌة من وجوه :أولها :أن الروح لٌس أعظم شؤنا وال أعلى مكانا من هللا تعالى ،فإذا كانت معرفة هللا تعالى
ممكنة ،بل حاصلة فؤي مانع ٌمنع من معرفة الروح .وثانٌها :أن الٌهود لالوا :إن أجاب عن لصة أصحاب
الكهؾ ولصة ذي المرنٌن ،ولم ٌجب عن الروح فهو نبً ،وهذا كبلم بعٌد عن العمل؛ ألن لصة أصحاب=
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فمكث الرسول خمس عشرة لٌلة وتملكه الحزن لما تكلمت به لرٌش حتى جاءه جبرٌل
بسورة الكهؾ فٌها معاتبته إٌاه على حزنه علٌه ،وخبر ما سؤلوه عنه ومن أجل كونه لم
ٌمل إن شاء هللا نزلت آٌة تحذره وتمول له :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ (ٔ).
ثانٌا :شبهات حول الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص:-
ذكر (كولن) شبهات أخرى واردة حول النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -ؼٌر التنبٌهات المرآنٌة السابمة
وتتمثل فً شبهتٌن:
الشبهة األولى :حادثة تلمٌح النخل:
والشبهة هنا هً ادعاء أن النبً أخطؤ فً اجتهاده لما أشار على أصحابه بترن
تلمٌح النخل فلم تثمر فهذا ٌنافً صدق النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص.)ٕ( -
والحدٌث عن رافع بن خدٌج لال" :لدم النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -المدٌنة وهم ٌإبرون النخل ٌ -مول
ٌلمحون -لال فمال :ما تصنعون فمالوا :كنا نصنعه فمال :لعلكم لو لم تفعلوا كان خٌرا،
فتركوها فنفضت أو نمصت لال :فذكروا ذلن له فمال - :ملسو هيلع هللا ىلص إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشًء
من دٌنكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشًء من رأي فإنما أنا بشر"(ٖ).
وٌجٌب كولن عن هذه الشبهة:
ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ":والذي نفسً بٌده ما ٌخرج منه إال حما وأومؤ بؤصبعه إلى فمه
ملسو هيلع هللا ىلص" ولما أشار على أصحابه بترن تلمٌح النخل فلم ٌثمر لال :إنما أنا بشر فكٌؾ نجمع بٌن
الحدٌثٌن ؟.
سبب ورود الحدٌث األول  :لال سٌدنا عبد هللا بن عمر  -رضً هللا عنه : -لالت لً
لرٌش تكتب عن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -إنما هو بشر ٌؽضب كما ٌؽضب البشر فؤتٌت رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص فملت ٌا رسول هللا إن لرٌشا تمول تكتب عن رسول هللا ،وإنما هو بشر ٌؽضب كما

=الكهؾ ،ولصة ذي المرنٌن لٌست إال حكاٌة من الحكاٌات ،وذكر الحكاٌة ٌمتنع أن ٌكون دلٌبل على النبوة،
وأٌضا فالحكاٌة التً ٌذكرها إما أن تعتبر لبل العلم بنبوته ،أو بعد العلم بنبوته ،فإن كان لبل العلم بنبوته كذبوه
فٌها ،وإن كان بعد العلم بنبوته فحٌنبذ صارت نبوته معلومة لبل ذلن ،فبل فابدة فً ذكر هذه الحكاٌة .اإلمام
الرازي :مفاتٌح الؽٌب أو التفسٌر الكبٌر ج ٕٔ ص ٔ.ٖ3ٕ -ٖ3
ٔ -سورة الكهؾ اآلٌة.ٕٗ:وٌنظر:أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٖ.6
ٕ -ولد أوردها شارح الجوهرة فً الشبهات على صفة الصدق ،وكان جوابه" :بؤن هذا من لبٌل اإلنشاء؛ ألن
المعنى كان فً رجابً ذلن واإلنشاء ال ٌتصؾ بصدق ،وال كذب وعدم ولوع المترجى ال ٌعد نمصا" .حاشٌة
اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٕٕٓ .
ٖ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب وجوب امتثال ما لاله شرعا دون ما ذكره من معاٌش الدنٌا على سبٌل
الرأي ،كتاب الفضابل ج ٗ ص ٖ٘ ٔ6رلم ٕ.ٕٖٙ
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ٌؽضب البشر لال فؤومؤ إلى شفتٌه ولال -ملسو هيلع هللا ىلص :-والذي نفسً بٌده ما ٌخرج بٌنهما إال حك
فاكتب"(ٔ).
"أما الوالعة الثانٌة" :لما شرؾ النبً المدٌنة بمدومه رأى أهل المدٌنة ٌلمحون النخٌل لال،
ما أظن ذلن ٌؽنً شٌبا ،وفً رواٌة لو لم تفعلوا لصلح" .لم ٌمل لٌس للتلمٌح أي فابدة ،بل
أشار إلى أن هذا لٌس مإثرا حمٌمٌا ،وترن أهل المدٌنة التلمٌح فلم ٌثمر النخٌل فً تلن
السنة ومن ٌدري فلعله كان من لضاء هللا ولدره أال ٌثمر النخٌل فً تلن السنة أبر أو لم
ٌإبر ،فمال النبً(ملسو هيلع هللا ىلص)بعدبذ "أنتم أعلم بؤمر دنٌاكم "(ٕ).
وال ٌصح أن ٌفهم من هذا كما ٌمول كولن" :أنتم تعلمون أفضل منً" ،فٌحتمل أنه (ملسو هيلع هللا ىلص)
لصد بموله "ما أظن ذلن ٌؽنً شٌبا":
أنتم تلمحون النخٌل لكن ذلن ال ٌؽنً عن لدر هللا ومشٌبته شٌبا ،فبعض النباتات تثمر سنة
وسنة ،فمن الممكن اتفك أن النخٌل لم ٌثمر فً تلن السنة ،فلحظ النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) أحوالهم ،وعلم
أنهم لم ٌستوعبوا حكمة كبلمه ،فمال (ملسو هيلع هللا ىلص)":أنتم أعلم بؤمر دنٌاكم" ،فكؤنه ٌرٌد بهذا أنه لم
ٌحن بعد فهم أمر جلل ال ٌتؤتى استٌعابه إال بعد تجربة روحٌة.
استخرج (كولن) من هذه المصة عدة دروس أراد النبً تعلٌمها للمسلمٌن:
ٔ" -أن إسناد التؤثٌر إلى األسباب اعتماد سابد جدا فً الجاهلٌة ،فكان البد من استبصال
شؤفة هذا االعتماد ،وإظهار أن األمر كله هلل ،وأن هللا متفرد بربوبٌته كما أنه متفرد
بؤلوهٌته"(ٖ).
ٕ -انتشرت فً الجاهلٌة عمٌدة أن التلمٌح ٌإتً النخل أكله أضعافا مضاعفة وبدونه ال
ٌثمر فاستهدؾ النبً هدم تلن العمٌدة الباطلة؛ لٌبٌن لهم أن األسباب ما هً إال حجب
رفٌعة أمام عزة هللا وعظمته ،فلمنهم درسا أوال فلما كشفوا عن نظرة تؽاٌر ما لصده لال
لهم :أنتم أعلم بؤمور دنٌاكم(ٗ).
وأرى أن األمر لوكان كما أشار (كولن) ألثمرت النخٌل هذا العام عندما تركوا التلمٌح
لٌعلموا أن األسباب بٌد هللا؛ ولذا أظن أنه متكلؾ فً التؤوٌل حتى حدث تنالض فً إبداء
فكرته وتدعٌمها منطمٌا ،وفً رأًٌ أنه كان اجتهادا من النبً فً أمور الدنٌا ،ولٌست
وحٌا؛ لذا فالخطؤ والصواب وارد فٌها دون أمور الوحً.
ٖ -لو علمهم النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) كل شًء فً أمور الدنٌا لكان علٌهم وعلٌنا أن نمتثل تلن األوامر
إلى لٌام الساعة بٌد أنه زادهم بموله هذا ثمة بؤنفسهم لٌثروا معارفهم ،وتجاربهم،
ٔ -والحدٌث أخرجه الدارمً فً سننه ولال المحمك :إسناده صحٌح .سنن الدارمً جٔ ص  ،ٕٗ3دار المؽنً
للنشر والتوزٌع -المملكة العربٌة السعودٌة ،ط :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ -م.
ٕ" -والحدٌث عن أنس أن النبً – ملسو هيلع هللا ىلص – مر بموم ٌلمحون فمال لو لم تفعلوا لصلح لال :فخرج شٌصا فمر بهم
فمال :ما لنخلكم لالوا :للت :كذا وكذا لال :أنتم أعلم بؤمر دٌنكم" .أخرجه مسلم ،باب وجوب امتثال ما لاله
شرعا دون ما ذكره  -ملسو هيلع هللا ىلص -من معاٌش الدنٌا على سبٌل الرأي ،كتاب الفضابل ص  ٔ6ٖٙج ٗ رلم ٖ. ٕٖٙ
ٖ -كولن :الرد على شبهات صٓ.7
ٌٗ -نظر :الرد على شبهات صٓ.7
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وممارستهم ،فالسنبلة ربما تؽدو مابة حبة أو عشرا فبالتجربة ،والتلمٌح ربما تبلػ أترجة
حجم الشمام أو البطٌخ(ٔ).
ٗ " -إن هللا أوكل إلى اإلنسان أمر التدخل فً الكون فهو خلٌفته فً األرض فبهذا كان
لئلنسان األمر والتصرؾ فً األشٌاء التً خلمها هللا له على مستوى الشرط العادي وتلن
هً حكمة منح اإلرادة لئلنسان ،بل إنها ممتضى خبلفته فً األرض ،فلو لم ٌكل النبً
(ملسو هيلع هللا ىلص) األمر إلٌهم فمٌدهم فً الشرٌعة الفطرٌة كما التشرٌعٌة لمالوا :إنما امتثلنا األمر فلمحنا
أو النهً فتركنا .فتجؾ حٌنبذ منابع العلم والمعرفة البشرٌة ،وتذهب التجارب والخبرات
هباء منبثا"(ٕ).
٘ " -كان النبً(ملسو هيلع هللا ىلص) إنسانا فهو أعلم بمعنى حرٌة اإلنسان ..فلذا لم ٌمٌد إرادتهم ،بل
جربهم ،ثم لال :خٌر لكم أن تفعلوا ما كنتم تفعلون؛ لتنالوا ثمرة إرادتكم وٌنال الذٌن ٌؤتوا
بعدكم ثمرات إرادتهم وجبل تلن الحمٌمة بموله :أنتم أعلم بؤمر دنٌاكم"(ٖ).
الشبهة الثانٌة :تعدد زوجات النبً(ملسو هيلع هللا ىلص):
من الشبهات التً أثٌرت لدٌما وحدٌثا على أٌدي المستشرلٌٌن زواج النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -بعدد
كبٌر من النساء ،واتهام النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -بؤنه كان رجبل شهوانٌا-حاشاه.-
ولد دفع هذه الشبهة عدد من العلماء (ٗ) ومنهم (فتح هللا كولن) إذ حاول بٌان الموضوع
وتجلٌته من جمٌع جوانبه فمال" :لزواج سٌد المرسلٌن (ملسو هيلع هللا ىلص) وجوه عدة منها ما ٌتعلك بذاته
الكرٌمة (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وأهداؾ ومماصد لوحظت فً زواجه ،وحاجات وضرورٌات ،وأخٌرا
أحوال خاصة تتعلك بؤزواجه ،وٌجب تنفٌذها"(٘).
ولد حلل (كولن) كل هذه األمور لٌبٌن الحكمة من تعدد زوجاته (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وهً كالتالً:
أوال :الموضوع وعبللته بتلن الشخصٌة الزكٌة:

ٌٔ -نظر الرد على شبهات صٔ.7ٕ -7
ٕ -الرد على شبهات العصر ص ٖ.7
ٖ -الرد على شبهات العصر ص ٖ.7
ٗ -منهم الدكتور(دمحم حسٌن هٌكل) إذ عدد زوجات النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبٌن الؽرض من كل زٌجة فمد تزوج خدٌجة
ولم ٌشرن معها ؼٌرها ثمان وعشرٌن سنة حتى لبضت ،فتزوج سودة ،ولم ٌكن لها نصٌب من الجمال
وتزوجها؛ ألنها كانت أرملة أحد السابمٌن فً اإلسبلم؛ لٌعولها ،ثم تزوج عابشة وحفصة؛ تموٌة للروابط بٌنه
وبٌن وزٌرٌه أبً بكر وعمر ،ثم تزوج زٌنب بنت خزٌمة التً استشهد زوجها ٌوم بدر ،ولد تخطت الشباب،
ولم تكن ذات جمال ،ولم تلبث إال سنة أو سنتٌن ثم لبضت ،أما أم سلمة فمد توفً زوجها ،ولها عدة أبناء
فتزوجها رعاٌة ألبنابها ،وأما زواجه بزٌنب بنت جحش فٌرى هٌكل أنه كان إلبطال عادة التبنً ،ولم ٌكن
اشتهاء لها كما ٌزعم المستشرلٌن فهً ابنة عمته ،وهً أمامه فً كل مراحلها ،فلو أرادها لتزوجهاٌ .نظر:
الدكتور دمحم حسٌن هٌكل :حٌاة دمحم ص . ٖٖٙ -ٖٕٙ
٘ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٗ.7
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فالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص) لم ٌتزوج حتى بلػ الخامسة والعشرٌن والجمٌع سلم بعفته ،فالعفة عنده سجٌة،
وتلن داللة لوة إرادته وتحكمه فً نفسه ،ولو أن لدٌه أدنى مٌل لسارع أعداإه لدٌما
وحدٌثا إلى إشاعة ذلن فً العالم ،ولكنه لم ٌحدث .
كان زواجه األول بسٌدة لها منزلة عند هللا ،وعند رسوله ،ولكن عمرها أربعون سنة
وتزوجت مرتٌن لبله ،وكان عمر هذا العش السعٌد ثبلثا وعشرٌن سنة ،فمد توفٌت فً
السنة الثامنة من البعثة ،وكان (ملسو هيلع هللا ىلص) فً الثالثة والخمسٌن(ٔ) ،ثم تزوج بؤخرٌات فً سن
تضعؾ فٌه الرؼبة ،فدعوى اتباع الشهوات بعدبذ فً ذلن البلد الحار تجافً المنطك
واإلنصاؾ.
ثم ٌإكد (كولن) أن التعدد ال ٌنافً النبوة ،وٌرى أن من ٌنتمد هذا األمر إما أنه ال ٌلتزم
بدٌن ،أو مبدأ أخبللً ،أو إما أن ٌكون من أهل الكتاب ،فلٌنظر هإالء إلى كتبهم الممدسة،
فهنان عدد من األنبٌاء عددوا كسلٌمان وداود (علٌهما السبلم) ،فتعدد الزوجات لٌس منافٌا
للنبوة ،بل إنه إذا ما لرن بالنبوة فله فوابد عدة كما ٌصرح كولن منها :تبلٌػ نساء النبً
أحكام األسرة ،ولضاٌا المرأة الخاصة بهن(ٕ) .
ثانٌا -:الحكم التً تخص أزواجه وحدهن:
ذكر (كولن) عدة حكم من التعدد تخص أزواج النبً -ملسو هيلع هللا ىلص  -منها:
ٔ -لما تفاوتت أعمارهن فكان منهن الشابة والكهلة والعجوز ،ولكل مرحلة أحكامها اتخذ
الرسول منهن طرٌما إلى تطبٌك األحكام الخاصة بكل مرحلة.
ٕ -لما كان أزواجه الطاهرات من لبابل شتى نشؤت مودة راسخة بٌن تلن المبابل ،ثم بٌنها
وبٌنه (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فؤصبحوا أتباعا له.
ٖ -لامت كل منهن بتبلٌػ الرسالة إلى لبٌلتها فً حٌاته(ملسو هيلع هللا ىلص) ،وبعد وفاته(ٖ).
ثالثا :ظروؾ زواجه بؤمهات المإمنٌن:
ٔ -السٌدة (خدٌجة) زوجته األولى أكبر منه بخمسة عشر عاما ،وكان زواجا مثالٌا وبمى
وفٌا لها حتى بعد وفاتها ،وظل زمنا بعدها ببل زواج رؼم أن له منها أٌتاما تحمل
رعاٌتهن ،أفهذا سلون المؽرم بالنساء؟.
ٕ -السٌدة (عابشة بنت أبً بكر الصدٌك) ألرب من صحبه ونصره ،وكان زواجه من
بنته أثمن هدٌة منه إلٌه نال بها منزلة شرٌفة ،وأصبحت هً أكبر مرشدة مبلؽة فً بٌت
النبوة.

ٔ -إذا كان عمر النبً خمسة وعشرٌن عاما عندما تزوج بؤم المإمنٌن السٌدة خدٌجة -رضً هللا عنها -واستمر
الزواج ثبلثة وعشرٌن عاما كما ٌمول (كولن) فٌكون عمر النبً ولت وفاتها ثمان وأربعٌن عاما تمرٌبا ،أما على
لول (هٌكل) أن الزواج استمر ثمان وعشرٌن سنة فٌكون عمر النبً بالفعل ٖ٘ عاما.
ٕ -الرد على شبهات العصر ص ٗ.7
ٌٖ -نظر :الرد على شبهات العصر ص .73
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ٖ( -أم سلمة المخزومٌة) من أوابل من أسلمت وهاجرت هً وزوجها متحملة معه مشاق
الدعوة ،وتوفً بالمدٌنة ،ولها منه خمسة أطفال ،فخطبها النبً لٌكون عونا لها وؼوثا
ألطفالها ،ولد أوتٌت ذكاء وفطنة ،وكانت من مرشدات بٌت النبوة.
ٗ -أم حبٌبة (رملة بنت أبً سفٌان) كان أبوها لبل إسبلمه رمزا للكفر وأتاح هذا الزواج
ألبً سفٌان وعابلته زٌارة بٌت النبوة ببل حرج فبلنت عرٌكتهم.
٘( -زٌنب بنت جحش) نسٌبة شرٌفة تجمعها بالنبً لرابة زوجها النبً من (زٌد بن
حارثة)؛ لتؤسٌس المساواة بٌن الناس ،ثم حدث الطبلق ،فؤمره هللا بالزواج منها لحكمة
إلهٌة فكان أهل الجاهلٌة ٌعدون االبن بالتبنً ابنا حمٌمٌا وزوجته زوجة االبن فؤراد هللا
إبطال هذه العادة فبدأ بنبٌه (ملسو هيلع هللا ىلص).
( -ٙجوٌرٌة بنت الحارث) أسرت مع لبٌلتها فً أحد الؽزوات ،فنال ذلن من عزتها
وكبرٌابها ،وهً شرٌفة نسٌبة فً لومها ،فامتؤلت عداوة للمسلمٌن فتزوجها النبً فؤشرق
حب اإلسبلم فً للبها هً ولبٌلتها ،وأعتك الصحابة سبً لبٌلتها؛ لكونهم أصهار النبً
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،وكان النبً لد ناهز الستٌن(ٔ).
 -7السٌدة (صفٌة بنت حًٌ) كانت بنت رأس ٌهود خٌبر لتل أبوها ،وزوجها ،وأخوها،
وأسرت لبٌلتها ،وكان للبها ٌشتعل حمدا ،وؼٌظا ،فتزوجها النبً وأطفؤ األحماد ،وأصبحت
جسرا ٌصل الٌهود بالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص)ٌ.مول (فتح هللا كولن)" :ففً زواج نساء من األمم األخرى
فابدة جلٌلة فً النفوذ إلى سرابر هذه األمم ومكاشفتها بشرط صون أسرارنا لببل تفشى
لؤلعداء"(ٕ).
( -6سودة بنت زمعة) من طلٌعة المسلمٌن ،ومن المهاجرٌن إلى الحبشة مع زوجها فلما
توفً وجدت نفسها وحٌدة ،فواساها الرسول وال رؼبة لها فً الدنٌا إال الموت وهً
زوجة لرسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص).
ومن حكم هذا التعدد أن ٌكون النبً لدوة ألمته كزوج ٌمول (كولن)" :انظر إلى جهده
وعدله (ملسو هيلع هللا ىلص)فً نفمته على هذا العدد من النساء من مسكن ،وملبس ،ومؤكل ومشرب،
(ٖ).
وانظر إلى دلته فً معاملتهن الخاصة ورعاٌته...وسده لما ٌطرأ من مشكبلت بٌنهن"
أما لماذا عدد أكثر من العدد المباح ألمته فٌمول ":أما أن عدد أزواجه أكثر من العدد
المباح ألمته ،فهذا تشرٌع خاص .أجل إنه تشرٌع خاص لد نعلم أو ال نعلم كثٌرا من
حكمه ومنافعه"(ٗ).
إذن شبهة التعدد ألؼراض نفسٌة أو ؼرٌزٌة باطلة وال تنم إال على حمد أعداء اإلسبلم،
ولد توسع (كولن) وبحث الموضوع من عدة جوانب لٌثبت عصمة النبً-ملسو هيلع هللا ىلص.-
ٌٔ -نظر :الرد على شبهات العصرص.6ٔ -73
ٕ -الرد على شبهات العصرصٓ6
ٖ -السابك صٓ6
ٗ -السابك ص ٔ.6
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وأخٌرا كانت هذه بعض الشبهات الموجهة إلى النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وهً شبهات مإولة بما ٌلٌك
بمكانته وعلو ممام النبوة الكرٌم ،مما ٌثبت براءة جناب النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وعصمته .وأعتمد أن
أسلوب (كولن) واضح ،وفً استدالله على فكرته جمع بٌن األدلة النملٌة والعملٌة ،بل إنه
بسط فً األدلة العملٌة وعرضها بشكل منطمً.
ومن خبلل هذا المبحث(عصمة األنبٌاء) ٌتبٌن أن:
ٔ -استفاض (كولن) فً ذكر عصمة األنبٌاء من خبلل ذكر بعض اآلٌات والمصص التً
ظاهرها عدم العصمة كعصٌان آدم ،ودعاء نوح بشؤن ابنه ،وإبراهٌم بشؤن أبٌه وهم
ٌوسؾ وؼٌرها ،ودفع تلن الشبهات الواردة علٌها متفما تارة مع أهل السنة ومنفردا تارة
باجتهاد خاص .
ٕ -استفاض كذلن فً بٌان عصمة رسولنا -ملسو هيلع هللا ىلص -وإن تكلؾ وبالػ فً رد بعض الشبهات
الواردة على عصمته -ملسو هيلع هللا ىلص. -
ٖ -فً رده على الشبه المثارة حول الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -كان كبلمه أكثر تنظٌما ،وترتٌبا ،ودلة
وشمولٌة ألطراؾ المشكلة ،وهذا التفكٌر العلمً هو األنسب للعصر واإلنسان الحدٌث.
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المبحث الرابع :بعثة النبً (صلً هللا علٌه وسلم )
أوال :أبعاد رسالته -ملسو هيلع هللا ىلص:-
ٌرى (فتح هللا كولن) أن مجًء دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) كان من أكبر نعم هللا (سبحانه وتعالً)
علً العالمٌن ،وأفضل إحسانه ،وهذا ما ٌشٌر إلٌه المرآن الكرٌم :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(ٔ) .
وٌرى لذلن ملمحا فً عمٌدة الفداء عند النصارى ،فٌمول" :فإن كان النصارى ٌعتمدون
خطؤ بؤن هللا ضحً بابنه عٌسً لٌفتدي به الخطٌبة األولً لئلنسانٌة ،وهذه عمٌدة خاطبة
من جهة ،وضالة من جهة أخري إال أن لها تلمٌحا صحٌحا ،وهو أن هللا تعالً أرسل
أفضل خلمه دمحما (ملسو هيلع هللا ىلص) إلً الناس مع علمه بما سٌتعرض له من أذي وآالم وذلن؛
لٌخلصهم من الضبللة واالنحراؾ والطؽٌان حتى ال ٌضٌعوا فً الطرق والمتاهات ،بل
ٌرلوا الى المستوى البلبك باإلنسان الكامل"(ٕ) .
وأرى أن ( كولن) هنا أخطؤ فً تعبٌره أن الفداء له ملمح صحٌح واألولى -فً نظري-
البعد عن التشبٌه والتمثٌل بالعمابد المحرفة؛ حتى ال ٌظن أن لها أي وجه من الصحة فإنها
من صنع البشر ،وال ٌصح التمثٌل بها على بعثة الرسل أو أي عمٌدة أخرى؛ ألن بعثة
الرسل أجمعٌن كانت لبل تحرٌؾ النصارى ،ولحكم ومصالح عدٌدة سبك أن تعرضت
لها سابما.
وٌضٌؾ (كولن) بؤن هذه البعثة المباركة كانت بعد الجاهلٌة التً عبدت األوثان ،ووأدت
البنات ،وللبت معاٌٌر المٌم واألخبلق ،وشاع الفحش والزنا ،واالنحبلل ،ولم ٌكن شرب
الخمر ،ولعب الممار عٌبا ،ولم ٌكن االحتكار شٌبا ؼرٌبا ،أما طرق النهب والسلب،
وامتصاص دماء الناس فكان ٌعد ذكاء ومهارة؛ ومن ثم كانت هنان حاجة ماسة إلً
شخص ماهر البٌان مإثر الكبلم لٌمول لكل هذا الفساد لؾ(ٖ) .
ولد حدد (كولن) ثبلثة أبعاد لرسالته (ملسو هيلع هللا ىلص) ،وهو ٌفسر لوله تعالً :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ. )ٗ(.
ٔ -سورة آل عمران اآلٌة.ٔٙٗ:
ٕ -النور الخالد ص .ٕٙ
ٌٖ -نظر :النور الخالد ص ٖٔ.
ٗ -سورة األنعام اآلٌة.ٕٔٗ:
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أولها :البعد اإلنسانً للرسالة :فاهلل أعلم بالرسول الذي ٌختاره ،وٌوكل إلٌه أمانة التبلٌػ
فً عهد كان ٌظن أن (الولٌد بن المؽٌرة) أو (عروة بن مسعود) أولً ،ولكن أمر النبوة
بٌد هللا تعالً ،وهو ٌعلم اللطابؾ اإلنسانٌة الموجودة فً روح اإلنسان وللبه فهو األعلم
بؤنسب شخص لهذه المهمة ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﭼ(ٔ) .
وعظمة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولبالته ،ولابلٌاته معروفة ومسلم بها فً جمٌع العصور والعهود وفً
الكتب السابمة ،فرسالته شاملة لدعوات جمٌع األنبٌاء؛ ولذا كانت هً الخاتمة وجانب آخر
ٌضٌفه األستاذ كولن ،وهو "أن نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ورسالته كانت لبل جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن
فمد ورد فً أحد األحادٌث" :أول ما خلك هللا نوري"(ٕ) ،وفً حدٌث آخر" :كنت نبٌا،
وآدم منجدل فً طٌنته "(ٖ) أي أن تخطٌط إرساله نبٌا كان لبل الجمٌع ،ولد تناول
المتصوفة هذ األمر تحت عنوان (الحمٌمة األحمدٌة )وولفوا عندها كثٌرا ،وهم ٌرون أن
الحمٌمة األحمدٌة هً فً الولت نفسه حمٌمة الكون وأرادوا به إظهار عظمة الرسول وأنه
مظهر ألعظم رسالة"(ٗ) ،وسٌكون هنان تفصٌل لهذه الحمٌمة الحما فً فصل التصوؾ-
إن شاء هللا.-
إلً جانب أن النبً وصل إلً ؼاٌة لم ٌصل إلٌها أحد من ناحٌة الكم والكٌؾ -أي من
خبلل انتشار دعوته فً اآلفاق(الكم) ،ومن خبلل األخبلق التً دعمها واالنحبلل الذي
لضى علٌه(الكٌؾ) -وهذا أكبر دلٌل علً عظمة رسالته فجمٌع الرساالت أصابها
التحرٌؾ(٘) .
ثانٌهما :البعد المكانً للرسالة ٌتحدث األستاذ هنا أن لنشؤة النبً فً مكة حكما عدٌدة منها:
ٔ -سورة الحج اآلٌة.7٘:
ٕ -أخرجه اللكنوي عبد الحً بن دمحم عبد الحلٌم األنصاري اللكنوي فً اآلثار المرفوعة فً األخبار الموضوعة،
باب ذكر بعض المصص المشهورة ولال :وهو حدٌث لم ٌثبت بهذا المبنى  ،وإن ورد ؼٌره موافما له فً المعنى
ص ٖٗ تحمٌك :دمحم السعٌد بسٌونً زؼلول ،مكتبة الشرق الجدٌد -بؽداد ،وأخرجه الزرلانً فً شرحه على
المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة ج ٔ ص ٗ٘ ٌنظر :ألبً عبد هللا دمحم بن عبد البالً بن ٌوسؾ بن أحمد بن شهاب
الدٌن :شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة ،دار الكتب العلمٌة ،ط :األولى ٔٗٔ7هـٔ33ٙ -م.
ٖ -بلفظ (كنت نبٌا وآدم بٌن الماء والطٌن) وفً رواٌة (وكنت نبٌا وال آدم وال ماء وال طٌن) أخرجه اللكنوي فً
االثار المرفوعة فً األخبار الموضوعة ولال :موضوع بهذا اللفظ ص ٔ ،ٗ٘/وأخرجه السٌوطً فً الدرر
المنتثرة فً األحادٌث المشتهرة ولال :ال أصل له ،باب الكاؾ ص ٔ ٖٔٙ /رلم ٖٖٔ تحمٌك :دمحم بن لطفً
الصباغ ،عمادة شإون المكتبات -جامعة الملن سعود -الرٌاض .ولال الزركشً فً التذكرة فً األحادٌث
المشتهرة :ال أصل له ص ٔ ،ٔ7ٕ/تحمٌك :مصطفى عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان ،ط:
األولى ٔٗٓٙهـٔ36ٙ -م .وأخرجه أحمد فً مسنده حدٌث العرباض بن سارٌة بلفظ " :إنً عبد هللا خاتم
النبٌٌن وإن آدم لمنجدل فً طٌنته وسؤنببكم بؤول ذلن دعوة أبً إبراهٌم وبشارة عٌسى بً ورإٌا أمً التً رأت
وكذلن أمهات النبٌٌن ترٌن"  ،ولال الشٌخ شعٌب األرنإوط :حدٌث صحٌح لؽٌره دون لوله "وكذلن أمهات
النبٌٌن ترٌن"ٌ .نظر :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج  6ص  ٖ73رلم ٓ٘ٔ ،ٔ7تحمٌك :شعٌب األرنإوط  -عادل
مرشد وآخرون ،إشراؾ :د عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مإسسة الرسالة ،ط  :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٗ -كولن :أضواء لرآنٌة ص ٖ٘ٔ.
ٌ٘ -نظر :كولن :أضواء لرآنٌة ص ٖ٘ٔ.
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ٔ -إن مكة تحٌط بسرة األرض والكعبة سرة األرض ،وللب الوجود ،وٌمول بعض
األولٌاء من أرباب الكشؾ( :إن الكعبة والرسول خلما معا ،وأن حمٌمة الكعبة والحمٌمة
األحمدٌة مترافمان ومتماربان"(ٔ)ولد وصفها المرآن بؤنها أم المرى (ٕ).
ٕ -كانت مكة بلدة استراتٌجٌة ،فهً كانت ملتمً عدة دول ،وكانت مع المدٌنة مهدا
لمدنٌات لدٌمة مثل :مدٌنة سبؤ ،وحضر موت وصنعاء(ٖ) ،وكانت علً عبللة ببٌزنطة
والساسانٌٌن .إذن كانت الجزٌرة العربٌة أرضا مبلبمة لتمدٌم رسالة االسبلم العالمٌة.
ٖ -كانت مكة مركزا تجارٌا مهما ٌؤتٌها التجار من مختلؾ البلدان لبلستٌراد والتصدٌر،
وكان التجار المكٌٌن بفضل تمرسهم بالتجارة الدولٌة علً علم بالبنٌة االجتماعٌة والثمافٌة
للدول العظمً .
ٗ -ظهور هذه الرسالة فً جو الصحراء الملتهب ٌعد شٌبا إٌجابٌا فمد بلعت هذه
الصحاري ؼزاة عدٌدٌن ،أما المسلمون فكانوا منتصرٌن فً كل معركة دخلوها وأٌضا لم
تكن تلن الصحراء مطمعا من لبل الدول الكبري؛ ولذا لم تنفذ ثمافات هذه الدول إلً مكة،
وإال لتعرضت مكة والمدٌنة الحتبلل فكري وثمافً أجنبً ولصادفت رسالة اإلسبلم
صعوبات إضافٌة(ٗ) .
البعد الثالث  :البعد اللؽوي للرسالة:
ٌري (كولن) أن نزول المرآن باللؽة العربٌة بٌن كمال تلن اللؽة ،ولذا كان عهد الرسالة
هو العهد الذهبً للؽة العربٌة.
لمد تحدي المرآن معارضٌه بببلؼته وإعجازه ولكنهم خابوا وفشلوا.
ولد سحرت ببلؼة المرآن أعدى أعداء اإلسبلم ،وبسبب هذه اللؽة ٌستطٌع المانونً أن
ٌجد بؽٌته ،وكذا المتكلم ،والمفسر ،فٌجد كل مختص كل دلابك ساحة علمه واختصاصه
مع العلم أن لؽة المانون ،وعلم الكبلم ،واألدب مختلفة ،ولكن المرآن ٌراعً جمٌع دلابك
اللؽة فً جمٌع هذه المساحات المختلفة.
إذن فخبلصة األمر هللا أعلم حٌث ٌجعل رسالته لمن ٌعطً هذه الرسالة ،فً أي بلد وبؤي
لؽة(٘) .
والبداٌة بهذه األبعاد أو الحكم  -من اختٌار شخصٌة الرسول ،واألرض ،واللؽة ، -رأٌتها
مدخبل مناسبا لنا كمسلمٌن ولؽٌرنا ممن ٌحرص (كولن) على تمدٌم اإلسبلم ورسوله إلٌهم
بصورة مختلفة جذابة ولد فعل.

ٔ -وسوؾ أتناول هذه المضٌة فً فصل التصوؾ -إن شاء هللا.-
ٕ -كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ص .ٖٔٙ
ٖ -هذه المدنٌات التً ذكرها كولن لامت فً الٌمن ولٌست فً مكة أو المدٌنة.
ٗ -كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ص .ٖٔ3
٘ -أضواء لرآنٌة ص ٕٗٔ.
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وكبلم (كولن) عن اختٌار المولع الجؽرافً وسطا بٌن األمم ،واختٌار اللؽة العربٌة لؽة
لهذا الدٌن ،وكون دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -أمٌا شبٌه جدا بكبلم الشٌخ (البوطً)(ٔ) ،وهما متعاصران ،فبل
أدرى أٌهما تؤثر باآلخر ،وكبلهما معجب باآلخر وبفكره(ٕ).
وبهذا المدخل العملً استطاع (فتح هللا كولن)أن ٌلخص الحكمة فً بعثة هللا تعالى لدمحم -
ملسو هيلع هللا ىلص -خاصة بهذه اللؽة فً هذا المكان.
ولكن فً محاولة شرح أبعاد اختٌار دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -وبٌان فضله استشهد بؤحادٌث موضوعة
وبؤفكار صوفٌة ٌنكرها العلماء من ؼٌر الصوفٌة ،وسٌكون لهذه المضٌة تفصٌل الحما -إن
شاء هللا.-

ثانٌا :عموم رسالته(ملسو هيلع هللا ىلص):
أ -رأي العلماء :
ٌتفك جمٌع المسلمٌن على عموم رسالته  -ملسو هيلع هللا ىلص:-
ٔ -رأي المعتزلةٌ :مرر الماضً (عبد الجبار) عموم رسالة النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فٌمول" :فإن
نبٌنا(صلوات هللا علٌه و آله) كان على شرٌعة منفردة ناسخة لسابر الشرابع الزم للمكلفٌن
إلى آخر األبد ،وهو مبعوث إلى الناس كافة ممن تموم علٌه الحجة متظاهر من دٌنه
وشرٌعته"(ٖ) .
ٕ -رأي أهل السنة  :اتفك أهل السنة على عموم رسالته فاهلل تعالى بعث دمحما إلى سابر
العالمٌن ،وهم أحزاب مشتتون ،وفرق متباٌنون(ٗ) ،وشرعه ناسخ لجمٌع من خالفه من
الملل ،والدلٌل على ذلن ثبوت نبوته ،وصدق مماله(٘) ،وما ثبت بالمرآن مثل لوله :ﭽ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ( ،)ٙوالسنة مثل لوله " :بعثت إلى األسود
واألحمر"(.)7
ٌٔ -نظر :دمحم سعٌد رمضان البوطً :فمه السٌرة النبوٌة مع موجز لتارٌخ الخبلفة الراشدة ص  3ٓ -ٗ3دار
الفكر المعاصر (بٌروت -لبنان) -دار الفكر(دمشك -سورٌا) ط العاشرة ٔٔٗٔهـ – ٔٔ33م.
ٕ -هذا واضح من كبلم البوطً عن كولن وحركته فً تسجٌبلت صوتٌة له ،وإعجاب كولن بفكره ونشره عددا
من مماالت البوطً فً مجلة حراء التابعة له ،ودفاعه عن مولؾ الشٌخ إزاء الثورة السورٌة.
ٖ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن/رسابل العدل والتوحٌد ج ٔ ص .ٕٙ3
ٗ -اإلمام أبو الحسن األشعري :رسالة إلى أهل الثؽر ص  ٖٔ7تحمٌك :عبد هللا شاكر دمحم الجنٌد ،مكتبة العلوم
والحكم ،ط :الثانٌة ٕٕٗٔهـ ٕٕٓٓ -م..
٘ -الماضً أبو بكر البالبلنً :اإلنصاؾ ص . ٘3
 -ٙسورة األعراؾ اآلٌة.ٔ٘6:شرح المماصد المجلد الثالث ص ٖ٘ٓ .
 -7أخرجه أحمد ،وابن حبان ،والحاكمٌ .نظر :مسند أحمد باب حدٌث أبً موسى األشعري (ج ٕٖ ص ٕٔ٘
رلم ٖ٘ ،) ٔ37وٌنظر :دمحم بن حبان الدارمً البستً  :اإلحسان فً تمرٌب صحٌح ابن حبان ذكر البٌان بؤن=
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وما ثبت بالتواتر من دعوته الٌهود والنصارى وكسرى ولٌصر إلى دٌنه(ٔ).
ٖ -رأي االستاذ فتح هللا كولن:
ٌإكد (كولن) عموم رسالته (ملسو هيلع هللا ىلص)فٌمول ":كان األنبٌاء السابمون مبعوثٌن ألممهم
ولبابلهم ال ؼٌر أي فً دابرة ضٌمة ،أما خاتم الرسل ،وسٌد األنبٌاء فمد أرسل للناس
وللوجود بؤكمله؛ لذا فإن دعوة األنبٌاء السابمٌن كانت لابمة مادامت لبابلهم وألوامهم
موجودة ،أما هذه الرسالة ،فهً عامة وشاملة ،وتضم الوجود كله؛ لذا فهً بالٌة ومستمرة
حتً ٌوم المٌامة"(ٕ) .واستدل على ذلن:
ٔ -لوله تعالً :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(ٖ) .فاآلٌة دلٌل
أن نبوته ورسالته العالمٌة شملت اإلنس والجن(ٗ).
ٕ -لوله -ملسو هيلع هللا ىلص": -أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد لبلً ....وكان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة
وبعثت إلى الناس عامة"(٘).فالحدٌث فٌه داللة ٌمٌنٌة على عموم رسالته.
إذن المسؤلة فٌها اتفاق بٌن جمٌع المسلمٌن ،ألن فٌها نصوصا لطعٌة من المرآن الكرٌم
والسنة النبوٌة كما سبك.
ب -شبهة أن رسالة النبً خاصة والرد علٌها:
وتتمثل هذه الشبهة فً ادعاء أن رسالة اإلسبلم خاصة بالعرب فمط ،ولٌست
للعالمٌن من اإلنس والجن جمٌعا ،وهً شبهة لدٌمة حدٌثة ،أثارها الٌهود لدٌما وجمٌع
الحالدٌن حدٌثا.
ولد دفع هذه الشبهة جمٌع المسلمٌن ومنهم المعتزلة ،فمد رد الماضً عبد الجبار على
من زعم بؤن دمحما كان مبعوثا إلى العرب فمط بموله" :أنه (ملسو هيلع هللا ىلص)إذا ادعى أنه مبعوث إلى
الكافة ،ثم صدله هللا تعالى باألعبلم المعجزة ،فإنه البد من أن ٌكون مبعوثا إلى األحمر
واألسود"(.)ٙ
= لوله ملسو هيلع هللا ىلص شفاعتً ألمتً أراد به من لم ٌشرن به منهم دون من أشرن باب الحوض والشفاعة ( ج ٗٔ ص
٘ ٖ7رلم ٕ ،)ٙٗٙتحمٌك :شعٌب األرنإوط  ،مإسسة الرسالة ط األولى ٔ366م.ولال الحاكم فً المستدرن
على الصحٌحٌن :حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه بهذه السٌالة ،وإنما أخرجا ألفاظا من الحدٌث
متفرلة( ج ٕ ص ٓ ٗٙرلم .)ٖ٘67
ٔ -أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٕ٘٘ .
ٕ -كولن :النور الخالد ص  ،ٕٖ6وٌنظر :الموشور(ٔ) ص ٓٔ.
ٖ -كولن :أضواء لرآنٌة ص ٕٖٗ .
ٗ -سورة الجن اآلٌة.ٔ:
٘ -سبك تخرٌجه.
 -ٙالماضً عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ص ٖ ٘6تحمٌك :عبد الكرٌم عثمان .
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وكذلن بٌن أهل السنة فساد هذا المول بؤدلة منها:
ٔ " -أن هإالء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب ،فوجب أن ٌكون كل ما ٌموله حما،
وثبت بالتواتر أنه كان ٌدعً أنه رسول هللا إلى كل العالم فلو كذبناه فً ذلن لزم
(ٔ).
التنالض"
ٕ" --أن الكل فً احتٌاج إلى من ٌجدد أمر الشرٌعة وحاجتهما (الٌهود والنصارى)أكثر؛
الختبلل دٌنهم بالتحرٌفات والضبلالت (ٕ).
أما (فتح هللا كولن) فله حدٌث طوٌل عن عالمٌة الرسالة فٌمول" :ال دلٌل أو أمارة تثبت أن
رسالة نبٌنا (ملسو هيلع هللا ىلص)خاصة بعهده كما ال دلٌل على أنه (ملسو هيلع هللا ىلص)إنما أرسل إلى العرب خاصة ،بل
إن الدالبل كلها تبرهن أنه (ملسو هيلع هللا ىلص)كان ٌصل لٌله بنهاره طوال حٌاته السنٌة لٌبلػ رسالته ما
بلػ اللٌل والنهار"(ٖ).
ولد تحدث (كولن) كثٌرا عن عالمٌة اإلسبلم فهو ٌمدم رسالته للناس جمٌعا فً كل زمان
ومكان ،وٌتناول كل ما ٌخص اإلنسان بجوانبه اإلٌجابٌة والسلبٌة(ٗ).
ومن الدالبل التً ذكرها (كولن) عن عالمٌة اإلسبلم وعموم رسالته :
ٔ -أدلة المرآن الكرٌم ومنها:
أ -ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ(٘).
ب -ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(. )ٙ
ج -ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(.)7
ﭼ( .)7أضؾ إلى ذلن أن المرآن ٌتحدث عن األنبٌاء السابمٌن ،وأن دعوتهم كانت خاصة
بؤلوامهم؛ لٌبٌن الفرق بٌن األنبٌاء كافة ،وبٌن رسول العالمٌن (ملسو هيلع هللا ىلص) (.)6
ٔ -الرازي :أصول الدٌن ص ٔٔٔ ونفس الحجة سالها أبو البركات النسفً فً شرح العمدة صٕ٘٘.
ٕ -التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص ٖ٘ٓ .
ٖ -فتح هللا كولن  :الرد على شبهات العصر ص ٔ.ٙ
ٌٗ -نظر كولن :الموشور ص ٖٓٔترجمة:عبد الرازق دمحم أحمد دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
٘ -سورة ص اآلٌة.67:
 -ٙسورة ٌس اآلٌة.7ٓ:
 -7سورة سبؤ اآلٌة.ٕ6:
 -6كولن :الرد على شبهات العصر ص ٘.ٙ
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ٕ -أدلة الحدٌث الشرٌؾ ،ومنها:
أ" -كان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة ،وبعثت إلى الناس عامة"(ٔ) ،وفً رواٌة:
"بعثت إلى األحمر واألسود"(ٕ) ،وٌتموى هذا بما جاء فً تارٌخ الطبري أن النبً (صلى
(ملسو هيلع هللا ىلص) خرج على أصحابه ذات ؼداة ،فمال لهم" :إنً بعثت رحمة وكافة ،فؤدوا عنً
ٌرحمكم هللا"(ٖ).
ب -ولما جاء رسوال كسرى لال لهما النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)" :لوال له :إن دٌنً وسلطانً سٌبلػ ما
بلػ ملن كسرى"(ٗ).
ج -أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ،فعرؾ سفراء الهداٌة األوابل كثٌرا من
أهل الحبشة باإلسبلم ،فاستجابة (النجاشً) ومن معه لهذه الدعوة تبرهن أنه رسول هللا
إلى الناس كافة.
د -كان من الرعٌل األول فً عصر الصحابة أجناس مختلفة منهم (ببلل الحبشً)،
و(صهٌب الرومً) ،و(سلمان الفارسً) ،وآخرون تسنموا مناصب رفٌعة أكثر بكثٌر من
العرب ،وهذا ٌدلنا على أن رسالة اإلسبلم عالمٌة.
هـ -بشر الرسول (سرالة بن مالن) ٌوم الهجرة بسواري كسرى لبل فتح العراق بسنوات،
وتلن إشارة منه إلى أن رسالته ستبلػ ببلد فارس(٘).
و -حدٌث أم حرام بنت ملحان أن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) لال ٌوما فً بٌتها ،فاستٌمظ وهو ٌضحن
لالتٌ :ا رسول هللا ما ٌضحكن لال" :عجبت من لوم من أمتً ٌركبون البحر كالملون
(..)ٙ
على األسرة"
ٔ -والحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب التٌمم ،كتاب العلم (ج ٔ ص ٗ 7رلم ٖٖ٘ ).
ٕ -سبك تخرٌجه ص ٖٔٗ.
ٖ -الرد على شبهات العصر ص ٖ.ٙوالحدٌث أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ص ٕٓ 6/رلم ٕٔ تحمٌك:
حمدي بن عبد المجٌد السلفً ،مكتبة ابن تٌمٌة ،ط :الثانٌة .ولال اإلمام الهٌثمً فً مجمع الزوابد ص ٖ٘ٓٙ/
رلم  ،3٘6ٙرواه الطبرانً وفٌه دمحم بن اسماعٌل بن عٌاش وهو ضعٌؾٌ .نظر :أبو الحسن نور الدٌن علً بن
أبً بكر بن سلٌمان الهٌثمً (المتوفى6ٓ7 :هـ):مجمع الزوابد ومنبع الفوابد ،تحمٌك :حسام الدٌن المدسً ،مكتبة
المدس  -الماهرة ٗٔٗٔهـٔ33ٗ -م.
ٗ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٗ.ٙوالحدٌث أخرجه أبو نعٌم فً دالبل النبوة ص ٖٔٗحدٌث رلم
ٕٔواسناده حسن ٌ.نظر أبو نعٌم األصفهانً(المتوفىٖٓهـ):دالبل النبوة تحمٌك :د/دمحم رواس للعه جً عبد البر
عباس ،دار النفابس – بٌروت ،ط :الثانٌةٔٗٓٙهـٔ36ٙ -م.
٘ -والبشارة لوله -ملسو هيلع هللا ىلص -لسرالة بن مالن كٌؾ بن إذا ألبست سواري كسرى فلما فتحت فارس دعاه عمر وألبسه
سواري كسرى .أبو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البؽدادي ،الشهٌر بالماوردي (المتوفى:
ٓ٘ٗهـ) :أعبلم النبوة ،فصل ألسام أخبار اآلحاد ص ٔ.ٔٔ7 /الناشر :دار ومكتبة الهبلل  -بٌروت ،الطبعة:
األول  ٔٗٓ3 -هـ
 -ٙرواه البخاري فً صحٌحه ،باب ركوب البحر ،كتاب الجهاد والسٌر( ج ٗ ص  ٖٙرلم ٗ.)ٕ63
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وهذه بشارة أن الرسالة ستمخر عباب البحار ،وتحممت البشارة فً عهد الصحابة(ٔ).
ز -وجه النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) أصحابه إلى بماع العالم كافة فؤخبرهم بفتح المسطنطٌنٌة لبلها
بمرون(ٕ) ،وكذا بشر النبً صحابته بفتح مصر(ٖ) ،وفتح الحٌرة ،وصنعاء ،ومدابن
كسرى ،وببلد الشام(ٗ).
ح -ودلت كتب السٌر والحدٌث أن النبً بعث بكتب إلى ملون العالم؛ لٌبلػ دعوته إلى
العالم كافة ،فالمسؤلة كما ٌمول األستاذ لطعٌة الثبوت(٘).
إذن كل هذه األدلة المطعٌة تثبت عموم رسالته –ملسو هيلع هللا ىلص -وتمطع بتهاوي هذه الشبهة الظاهرة
البطبلن التً بثها أعداء اإلسبلم لدٌما وحدٌثا.

ثالثا :ختم النبوة:
()7

ٌٔ -تفك جمٌع المسلمٌن المعتزلة ( )ٙو أهل السنة

على أنه (ملسو هيلع هللا ىلص) خاتم النبٌٌن.

ٌدل علٌه من المرآن الكرٌم لوله تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (ٔ) .
ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٔ.ٙ
ٕ -الرد على شبهات العصر ص ٗ ،ٙوالحدٌث " :لتفتحن المسطنطٌنٌة فلنعم األمٌر أمٌرها ولنعم الجٌش ذلن
الجٌش "مسند أحمد ،باب حدٌث بشر الخثعمً مسند الكوفٌٌن ج ٖٔص  ٕ67برلم .ٔ63٘7وٌنظر :أبو الماسم
الطبرانً :المعجم الكبٌر باب بشر الؽنوي باب الباء ج ٕ ص  ٖ6رلم  ، ٕٔٔ7تحمٌك :حمدي عبد المجٌد
السلفً مكتبة دار العلوم والحكم  -الموصل ط الثانٌة ٖٔ36م.ولال الهٌثمً :رواه أحمد والبزار والطبرانً
ورجاله ثمات ٌ.نظر :أبو الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان الهٌثمً (المتوفى6ٓ7 :هـ) مجمع
الزوابد ومنبع الفوابد(ج  ٙص  ٕٔ6رلم ٗ.،)ٖٔٓ6
ٖ
صوا بِ ِه ْم ،فَإِنهُ لُوة ٌ
 إِن َر ُسل َم) لَالَ" :إِن ُك ْم ستمدمون على لوم جعد رإوسهم ،فَا ْست َْو ُ
صلى َّللاُ َ
علَ ٌْ ِه َو َ
سو َل َّللاِ ( َ
لَ ُك ْمَ ،و َب َبل ٌ
غ ِإلَى عدوكم بإذن هللا" ٌعنً لبط مصر" .رجاله ثمات رجال الصحٌح إال أنه مرسلٌ .نظر :دمحم بن
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد ،التمٌمً :اإلحسان فً تمرٌب صحٌح ابن حبان ص ٘ٔ ٙ3/رلم
. ٙٙ77
ٗ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ٌرةَ؟» للتُ  :ل ْم أ َرهَاَ ،ولَ ْد
ي ،ه َْل َرأٌْتَ ِ
الح َ
 أخرجه البخاري فً صحٌحه ،لال -ملسو هيلع هللا ىلص -لعدي بن حاتمٌَ« :ا َع ِد ٌُّر ِةَ ،حتى ت َ ُ
أ ُ ْن ِببْتُ َع ْن َها ،لَا َل «فَإ ِ ْن َ
طالَ ْ
َاؾ أَ َحدًا ِإال
ت ِبنَ َح ٌَاةٌ ،لَت َ َر ٌَن الظ ِعٌنَةَ ت َْرت َِح ُل ِمنَ ِ
وؾ ِبال َك ْع َب ِة الَ تَخ ُ
الح َ
ط َ
سع ُروا ال ِببلَ َد َ ،-ولَبِ ْن َ
ار َ
ت ِبنَ َحٌَاة ٌ لَت ُ ْفتَ َحن ُكنُ ُ
طالَ ْ
وز
َّللا - ،لُ ْلتُ فٌِ َما َب ٌْنًِ َو َبٌْنَ نَ ْف ِسً فَؤٌَْنَ دُع ُ
ط ٌِّ ٍا الذٌِنَ لَ ْد َ
َ
َ
ي :فَ َرأٌْتُ الظ ِعٌنَةَ ت َْرت َِح ُل ِمنَ ا ِ
ٌرةِ
ِكس َْرى» ،لُ ْلتُ ِ :كس َْرى ب ِْن ه ُْر ُمزَ ؟ لَالَِ " :كس َْرى ب ِْن ه ُْر ُمزَ  ... ،لَا َل َ
لح َ
ع ِد ٌّ
َحتى ت َ ُ
َاؾ إِال َّللاَ َو ُك ْنتُ فٌِ َم ِن ا ْفتَت َ َح ُكنُوزَ ِكس َْرى ب ِْن ه ُْر ُمز"ٓ ٌنظر :صحٌح البخاري باب
وؾ بِال َك ْعبَ ِة الَ تَخ ُ
ط َ
عبلمات النبوة فً اإلسبلم كتاب المنالب ص ٗ ٔ37/رلم ٘.ٖ٘3
ٌ٘ -نظر :الرد على شبهات العصر ص .ٙٙ

ٌ -ٙنظر :الماضً عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ص ٕ.٘6
ٌ -7نظر :أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص .ٖٖ6
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ومن السنة النبوٌة لوله (ملسو هيلع هللا ىلص)":ال نبً بعدي". )ٕ(.
ٕ -رأي األستاذ فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) أن المصطفى(ملسو هيلع هللا ىلص) لد جمع فضابل األنبٌاء لبله ،وكانت رسالته
عالمٌة شاملة ألفكار جمٌع األنبٌاء ورساالتهم ،فهو ٌعد من جهة تؤسٌس جمٌع لضاٌا
اإلٌمان الضرورٌة مإسسا ،ومن جهة تصحٌحه للتحرٌفات السابمة مصححا ،وٌعد مجددا
فً األمور التً احتاجت للتجدٌد والتكمٌل؛ لذا فبل رسول وال نبً بعده؛ ألن لضاٌا العمٌدة
وصلت إلى وحدة متكاملة.
وٌضٌؾ سبب ختمه للرساالت فٌمول" :أن اإلنسانٌة وصلت به فً الفكر ،والشعور ،وفً
الدٌن ،والعمٌدة ،وفً اإلدارة ،والسلون والطرٌك إلى جمٌع مفاتٌح المؽالٌك فً العمٌدة،
والفكر ،والحٌاة بحٌث لم تبك هنان حاجة لرسالة جدٌدة"(ٖ).
إذن (كولن) هنا متفك مع أهل السنة فهً لضٌة معلومة من الدٌن بالضرورة وأضاؾ
تعلٌبل لذلن فٌه شًء من الجدة وهو:
ٔ -كونه مإسسا للمضاٌا الجدٌدة ،ومصححا لتحرٌفات الرساالت السالفة ،ومجددا لما
ٌحتاج إلى تجدٌد ،ومكمبل للنالص منها.
ٕ -أنه حل جمٌع معضبلت الحٌاة فً العمٌدة ،والسلون ،والفكر ،والحٌاة ،فهو دٌن شامل
ٌلبً جمٌع متطلبات اإلنسانٌة ،فبل حاجة لؽٌره.

رابعا :أفضلٌة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) علً سائر األنبٌاء :
أ -رأي أهل السنة:
اتفك أهل السنة على أفضلٌة سٌدنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -على سابر األنبٌاء والمرسلٌن .
ٌمول اإلمام (الرازي) فً تعلٌل ذلن" :إن تؤثٌر دعوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) فً عبلج الملوب
المرٌضة ،والنفوس الظلمانٌة كان أتم وأكمل من تؤثٌر دعوة سابر األنبٌاء ،فوجب المطع
بؤنه أفضل من جمٌع األنبٌاء والرسل فً كل ما ٌتعلك بالنبوة والرسالة ،وهذا برهان
ظاهر من باب برهان اللم(ٗ) ،فإنا بحثنا عن حمٌمة النبوة والرسالة ،ثم بٌنا أن كمال تلن
ٔ -سورة األحزاب اآلٌة.ٗٓ:
ٕ -والحدٌث أخرجه أبو داود والترمذي ٌنظر :سنن أبً داود ،باب ذكر الفتن ودالبلها ،كتاب الفتن (ج ٗ ص
 ٔ٘7رلم ٕٗ٘ٗ) ،ورواه الترمذي ولال :هذا حدٌث صحٌحٌ ،نظر :سنن الترمذي ،باب ال تموم الساعة حتى
ٌخرج كذابون ،كتاب الفتن (ج ٗ ص  ٗ33رلم .)ٕٕٔ3
ٖ -أضواء لرآنٌة ص ٖ٘ٔ.
ٗ -البرهان اللمً وٌسمى (تعلٌبل )أٌضا :وهو الذي ٌكون الحد األوسط فٌه علة للنسبة فً الذهن والعٌن أو
الخارج ،مثل :هذا متعفن األخبلط وكل متعفن األخبلط فهو محموم فهذا محموم ،والبرهان اإلنً وٌسمى
استدالال :وهو الذي ٌكون الحد األوسط فٌه علة للنسبة فً الذهن فمط مثل :هذا محموم وكل محموم متعفن
األخبلط فهذا متعفن األخبلط .والحاصل أن االستدالل من المعلول على العلة برهان إنً وعكسه برهان لمً
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الماهٌة ما حصل ألحد من األنبٌاء كما حصل لدمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)"(ٔ) .
وٌشرح ذلن فً أصول الدٌن بشًء من التفصٌل بؤن العالم كان عند ممدم دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص)
مملوء بالكفر والفسك ،فالٌهود والنصارى حرفت أدٌانهم والعرب عبدوا االصنام ،وفً
النهب والؽارة بلؽوا الؽاٌة ،فلما لام بدعوته(ملسو هيلع هللا ىلص)انملبت الدنٌا من الباطل إلً الحك ،ومن
الكذب إلً الصدق ،وبطلت هذه الكفرٌات ،وزالت هذه الجهاالت ،وانطلمت األلسن بتوحٌد
هللا ،واستنارت العمول بمعرفته ،فما حصل من هذا األثر بسبب ممدم دمحم  -صلً هللا علٌه
وسلم -أكمل وأكثر مما ظهر بسبب ممدم موسً أو عٌسً  -علٌهما السبلم -فتبٌن من كل
هذا أنه كان سٌد األنبٌاء ،وأفضلهم جمٌعا.)ٕ(.
وٌستدل على ذلن بالنمل والعمل:
أما النمل :فهو أنه تعالً وصؾ األنبٌاء باألوصاؾ الحمٌدة ،ثم لال لدمحم (ملسو هيلع هللا ىلص):
ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﭼ(ٖ) ،وإذا أتً بحمٌع ما أتوا به من الخصال ،فمد اجتمع فٌه ما كان متفرلا
فٌهم فٌكون أفضل منهم.
وأما العمل :فهو أن دعوته بالتوحٌد والعبادة وصلت إلً أكثر ببلد العالم بخبلؾ سابر
األنبٌاء فظهر أ ن انتفاع أهل الدنٌا بدعوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)أكمل من انتفاع سابر األمم بدعوة سابر
األنبٌاء(ٗ) .
وهنان وجه آخر ألفضلٌة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) هو تفضٌل هللا ألمته إلً جانب خصابصه الفرٌدة،
كما ٌمول صاحب المماصد. )٘(.
وهو نفس ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة فً وجه تفضٌله -ملسو هيلع هللا ىلص -على سابر األنبٌاء فذكروا خٌرٌة
أمته ،وكماله فً الموى النظرٌة والعملٌة ،وانتشار دعوته ،وتطهٌر األرض من خبثها
وفسادها (.)ٙ
.لطب الدٌن الرازي :تحرٌر المواعد المنطمٌة شرح الرسالة الشمسٌة لنجم الدٌن عمر بن علً المزوٌنً=
=وبؤسفل صحابفه حاشٌة على تحرٌر المواعد المنطمٌة للشرٌؾ الجرجانً ص ٔٙ7مطبعة مصطفى البابً
الحلبً ط الثانٌة ٖٔٙ7هـٔ3ٗ6 -مٌ .نظر :التهانوي :كشاؾ اصطبلحات العلوم والفنون ص ٕٖٗ.
ٔ -الرازي :النبوات وما ٌتعلك بها ص ٖ ٔ6تحمٌك :د /أحمد حجازي السما ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة.
ٌٕ -نظر :اإلمام فخر الدٌن الرازي :أصول الدٌن ص ..37
ٖ -سورة األنعام اآلٌة.3ٓ :
ٌٗ -نظر :أصول الدٌن ص .ٔٓ3
ٌ٘ -نظر :شرح المماصد ،المجلد الثالث ،ص . ٖٓٙ
ٌ -ٙنظر :أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٖ.ٕٙ٘ -ٕٙ
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ب -رأي فتح هللا كولن :
ٌرى (كولن) أن هللا تعالى - ،وإن كان لد اختار جمٌع رسله ،-فضل بعض هإالء
الرسل على بعضهم وفما لموله تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ

(ٔ).

فهذه اآلٌة تثبت أن هللا خص بعض رسله بفضابل معٌنة ورفعهم إلى درجات ال ٌبلؽها
أنبٌاء آخرون ،وأفضلهم أولو العزم من الرسل(إبراهٌم ونوح وموسى وعٌسى ودمحم -
علٌهم السبلم-وأفضل هإالء الخمس دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) .
وٌتفك (كولن) مع اإلمام (الرازي) فً طرٌمته ،وهً أن زوال الجهاالت ،وانتشار الدٌن
من أكبر دالبل نبوته ،ومن أكبر الدالبل علً أفضلٌته فٌمول :
"إن الرسول وصل إلً مرتبة لم ٌصل إلٌها أحد إذا أخذنا فً نظر االعتبار النور الذي
نشره من ناحٌة الكم ،ومن ناحٌة الكٌؾ أٌضا ،وال ٌستطٌع أحد الوصول إلٌه وهذا من
الناحٌة العملٌة أكبر دلٌل وبرهان علً عظمة الرسالة التً حملها ونشرها"(ٕ) .
وٌإكد هذا المعنً فً عدة ممامات منها لوله :
"ولبل لدومن إلً الدنٌا وتشرٌفن لها نادي مبات ،بل ألوؾ من أصحاب الوجوه النٌرة
بدعوي التوحٌد لكن أحدا منهم لم ٌبلػ مبلػ (داودٌتن)  -نسبة إلً نبً هللا داود الذي كان
حسن الصوت ،-فمد كان لمواهبهم حدود معٌنة ما كان لهم أن ٌتخطوها فٌصلوا إلً
أفالن ،ولد سعوا فً سبٌل نشر رساالتهم وتبلٌؽاتهم أعظم السعً ...ولكنن وحدن من
بٌنهم أسمعت صوتن المارات المختلفة ،وولفت منتصب المامة من ؼٌر تزعزع واهتزاز،
(ٖ).
ولم ٌتخلؾ من أصحابن الذٌن اتبعون تابه فً الطرٌك إال عدد للٌل من المتفلتٌن"
ولد ذكر خصابص كثٌرة للنبً (ملسو هيلع هللا ىلص) فً كثٌر من كتبه تدل علً أفضلٌته منها :
ٔ -أنه هو الوارث لجمٌع األنبٌاء والمرسلٌن السابمٌن ،فمد أخذ هللا المٌثاق من األنبٌاء
علً المبول بنبوته .
ٕ -هو المرسل برسالة عالمٌة وأبدٌة ،ولم ٌبعث إلً لوم معٌنٌن أو لببلد معٌنة كؽٌره.
ٖ -هو الرحمة المجسمة المهداة إلً البشرٌة ،وهادٌها األخٌر ،والمرآن وسٌرته برهان
صرٌح على ذلن .
ٗ -هذه الرحمة صارت درعا والٌة ألمته من الهبلن العام من بعده ،وهو أمان لم ٌعط
ألمم األنبٌاء.
ٔ -سورة البمرة اآلٌةٌ ،ٕٖ٘ :نظر :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٕٕ٘ .
ٕ -كولن :أضواء لرآنٌة ص .ٖٔٙ
ٖ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٔٙٙ
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٘ -ألسم الحك تعالً به وحده من بٌن سابر األنبٌاء وأٌده بحٌازة امتٌاز (لعمرن).
 -ٙخاطب الحك األنبٌاء بؤسمابهم ،وخصه فً الخطاب بعنوانً النبوة والرسالة ،وفٌه
عبرة للمإمنٌن لٌتؤدبوا معه.
 -7وهو الذي أوتً جوامع الكلم ،ونصر بالرعب ،وأوتً الكتاب المحفوظ من التحرٌؾ
والتبدٌل إلً ٌوم المٌامة.
 -6وهو المكرم بشرؾ رإٌة عالم اآلخرة ٌوم المعراج ،وبه تنورت العدالة ،وانمشع
الظبلم(ٔ) .
وفً كتابه النور الخالد تحت عنوان ممٌزات خمسة لسٌد البشرٌة عدد
(ملسو هيلع هللا ىلص) المذكورة فً لوله" :أعطٌت خمسا لم ٌعطهن أحد لبلً نصرت
شهر ،وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا ،فؤي رجل من أمتً أدركته
وأحلت لً الؽنابم ،ولم تحل ألحد لبلً ،وأعطٌت الشفاعة ،وكان النبً
خاصة ،وبعثت إلً الناس عامة"(ٕ) .

خصابص النبً
بالرعب مسٌرة
الصبلة فلٌصل،
ٌبعث إلً لومه

ومن ثم فإن دمحما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أفضل األنبٌاء لخصابصه الذاتٌة ،وانتشار دٌنه وتؤثٌره ،وهو فً
هذه األخٌرة متفك مع اإلمام (الرازي) .
وبناء على ما سبك:
ٌتفك كولن مع أهل السنة وعموم المسلمٌن فً أفضلٌة دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -لخصابصه النفسٌة،
وانتشار دعوته ،وتؤثٌره فً محو الجهاالت ،وتثبٌت دعابم التوحٌد ،إلى جانب تفضٌل هللا
ألمته ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (ٖ) ،فهذا إلرار بؤفضلٌة رسول هذه األمة أٌضا.

ٌٔ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٔ.ٔٙٓ،ٔٙ
ٕ -النور الخالد ص .ٖ٘ٙ
ٖ -سورة آل عمران اآلٌة.ٔٔٓ :
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تعمٌب على المبحث:
ظهر من خبلل هذا المبحث عدة أمور:
ٔ -الحكمة من اختٌار الرسول لهذه الدعوة ،واختٌار مكة مهدا لها ،واللؽة العربٌة لؽة هذه
الرسالة الخالدة هو اختٌار إلهً لمصلحة الرسالة والبشرٌة كلها.
ٕ -اتفاق كلمة المسلمٌن على عموم رسالته -ملسو هيلع هللا ىلص.-
ٖ -رد كولن على شبهة المستشرلٌن حول عموم رسالة النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -بؤدلة متنوعة تثبت
عموم رسالته ،وتدحض الدعاوى حولها.
ٗ -اتفاق كلمة المسلمٌن على كونه خاتم النبٌٌن والمرسلٌن.
٘ -دلل (كولن) على أفضلٌة النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -من خبلل انتشار دعوته ،وما أحدثه من تؽٌر فً
العالم ،ومن خبلل خصابصه النفسٌة أٌضا.
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المبحث الخامس :دالئل نبوته -ملسو هيلع هللا ىلص-
تمهٌد:
هنان عدة دالبل تإكد نبوة سٌدنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص -أولها فً االعتبار المعجزة التفاق كلمة
األمة على اعتمادها داللة على صدق الرسول ،ثم ما ذكر فً الكتب السابمة عن البشارة
به وبرسالته ،ثم أحواله ،وأخبلله ،وانتشار دٌنه.
ولد تحدث (كولن) عن معجزات النبً خاصة المرآن واستفاض فً ذلن ذاكرا أوجه
إعجازه العلمً ،لما لها من أهمٌة فً هذا العصر فً إلناع ؼٌر المسلمٌن وتحمٌك الٌمٌن
للمسلمٌن ،وعلى جانب آخر أؼفل الكبلم والتفصٌل عن بالً المعجزات ،اللهم إال عن
معجزة المعراج ،وٌبدو أن هذا منهج جمٌع المعاصرٌن فً االعتماد فمط على المرآن فً
الداللة على صدق الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص.-
لم ٌتحدث (فتح هللا كولن) عن المعجزات الحسٌة ،فً ممابل حدٌثه الموسع عن المرآن
الكرٌم إال أنه ٌإكد على ثبوتها ،وٌرى أن منكري المعجزات منكرون لمدرة هللا تعالى،
فٌمول" :الذٌن ال ٌإمنون بالمعجزات ال ٌعرفون عظمة هللا تعالى إذن ،وال ٌدركون
لدرته ،واالدعاء بؤن الممر ال ٌمكن أن ٌنشك بالمعجزة هذا ادعاء بؤن هللا ال ٌستطٌع شك
الممر ،والذي ٌمول :إن الموتى لن ٌعودوا إلى الحٌاة إنما ٌدعً بؤن هللا عاجز عن إحٌاء
الموتى"(ٔ).
باإلضافة إلى ذلن فله حدٌث جدٌد وجدٌر بالمبلحظة تجاه هذه المعجزات الحسٌة فتكمن
أهمٌتها  -كما ٌرى كولن -فً إطبلع اإلنسان على وسابل االرتماء المادي فً
المستوٌات المختلفة لتجلٌات المعجزة ،فمد حركت معجزات األنبٌاء أنظمة االستمبال
واالستطبلع لدى اإلنسان ،وفتحت أبواب التمدم التكنولوجً فً خٌاله ،وهٌؤت له
األرضٌة إلثارة العصؾ الذهنًٌ ،مول كولن" :كل معجزة هً إشارة وإشعار وتذكٌر،
وتداع باعتبار األوامر التكوٌنٌة ،ودعوة إلى تفحص خصابص هإالء المصطفٌن فً
مختلؾ المجاالت كالسفٌنة المعجزة المصنوعة فً الترسانة النبوٌة لنوح -علٌه السبلم،-
ولمٌص (إبراهٌم) -علٌه السبلم -المخٌط فً معمل "حسبً هللا" المماوم للنار والمذكر
(باألمٌنت)(ٕ) المتحمل ألعلى درجات الحرارة"(ٖ).

ٔ -كولن :الموازٌن ص . ٔ77
ٕ -األمٌنت :الحرٌر الصخري وهو مادة معدنٌة مركبة من فتابل طوٌلة تشبه الحرٌر ذات أهداب ،وتركٌبها
اللٌفً والذي ال ٌتؤثر بالنار جعل المدماء ٌستعملون منها نسٌجا ً ؼٌر لابل لبلحتراق .ولهذا الؽرض فهم ٌضعون
الحرٌر الصخري (أألمٌانت) فً الماء الحار وٌطرلونه وٌجعلون منه خٌوطا ً تنسج كما تنسج ؼٌرها من
الخٌوط ،وهم ٌتخذون منها حصرا ً ومنادٌل ٌدخلونها فً النار إذا اتسخت فتخرج نظٌفة .المؤلف :رٌنهارت بٌتر آن
ُوزي (المتوفى1311 :هـ)  :تكملة المعاجم العربٌة باب (سمند ،سمندر ،سمندل) ص  ،152 /6نمله إلى العربٌة وعلك علٌه :جـ
د ِ
سلٌم النعٌَمً ،جـ  :11 ،9جمال الخٌاط ،الناشر :وزارة الثمافة واإلعالم ،الجمهورٌة العرالٌة ،الطبعة :األولى ،من
 :8 - 1مح َّمد َ
 2111 - 1979م.

ٖ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٕٗٔ.

ٕٖٖ

ومن األمثلة األخرى التً ضربها (كولن)" :عصا (موسى) التً تذكر بمضخات الماء
واآلبار االرتوازٌة ،وتلٌٌن الحدٌد لداود -علٌه السبلم -بتذوٌبه وتشكٌله وتفرٌؽه فً
الموالب الذي ٌصور فً األذهان صناعة الصلب والحدٌد ،وجلب (سلٌمان) لعرش بلمٌس
برسمه وشكله وصورته وربما بكل زٌنته المحٌطة به هذا الذي ٌجلب معه خٌال
التلٌفزٌون واألنترنت وما هو أبعد منهما ،وأٌضا لطع هذا النبً مسافة شهرٌن فً ٌوم
واحد المحفز لتكنولوجٌا الطابرات الحدٌثة ،وكذلن إجراءاته -علٌه السبلم -فً عالم ما
وراء المادة والفٌزٌاء بتسخٌر الجن والعفارٌت والشٌاطٌن له ،التً تشٌر إلى المداخلة فً
العوالم المٌتافٌزٌمٌة ،والتً تضع الحدود النهابٌة للباحثٌن فً حمل عالم األرواح ،وكذلن
تحاوره بمنطك الحٌوانات الدال على فن ألسنة الطٌر ،والنمل ،والحٌوانات األخرى ،وتعلم
شفرات التفاهم بٌنها ،بل حثه على ذلن ،ومعجزات (عٌسى) التً تتعدى خٌال اإلنسان
إلى مسافات أبعد مما توصل إلٌه الطب الحدٌث وعلم الجٌنات"(ٔ).
فكل معجزة من معجزات األنبٌاء تحث المرء على االكتشاؾ والبحث العلمً لمحاولة
الوصول إلى أفمها ومن ثم نتمدم فً مجاالت عدة كالطب ،والتكنولوجٌا ،وعلم الحٌوان،
والجٌولوجٌا ،وحتى العوالم الروحانٌة بإمكان االستفادة من إمكانٌاتها بشكل علمً كما
ٌرى (كولن)(ٕ).
وجملة المول" :إن معجزات األنبٌاء تشكل حدودا معٌنة ،وتخط أفما محددا للعلم اإلنسانً،
وٌعد ذكر المرآن لها حثا ودفعا لئلنسان لٌبلػ حدود هذه المعجزات ،ومن ثم فعلى اإلنسان
أن ٌسعى حتى ٌصل إلى تلن النمطة ،وٌمترب من حدود تلن المعجزات الخارلة ،ولو
فرضنا أنه خطا خطوة واحدة وراء ذلن الحد لجال فً اآلفاق التً تتدلى منها ثمرات هذه
المعجزات .لد ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتمدم فً علم الطب حتى ٌمترب من حدود إحٌاء
الموتى ،ولكنه سٌمؾ عاجزا أمام الموت نفسه ذلن؛ ألن الموت مثله مثل الحٌاة مخلوق
(ٖ).
من لبل هللا سبحانه وتعالى"
ورؼم أن استعمال الوسابل ومحاولة تسخٌر الكون حك ومطلب للتمدم ،أرى أنه مهما بلػ
العلم فلن ٌصل إلى حدود المعجزة أو ٌمترب منها؛ ألنها من خصابص األنبٌاء،
وبها ٌتمٌزون ،وبها تحدوا ألوامهم ،وأخشى أن تكون المؽاالة الشدٌدة فً هذه
الدعوة ٌمكن أن تإدي إلً تهوٌن شؤن المعجزة ،وتستؽل كمعول هدم – بالتالً-
لرسالة األنبٌاء -علٌهم السبلم.-
وسٌكون الحدٌث فً هذا المبحث عن المعجزة والكرامة ،وولوعهما ،والفرق بٌنهما وعن
رأي المتكلمٌن والمعاصرٌن فً دالبل نبوته -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ثم أتلو ذلن ببٌان رأي (فتح هللا
كولن) على النحو التالً:
المطلب األول :المعجزة والكرامة.
المطلب الثانً :رأي العلماء لدٌما وحدٌثا فً دالبل نبوته.

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٕٗٔ.ٕٔ٘ -
ٕ -وسٌكون هنان تفصٌل لهذا األمر فً فصل السمعٌات إن شاء هللا-
ٖ -كولن :النور الخالد ص ٗٔٔ.
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المطلب الثالث :دالبل النبوة عند فتح هللا كولن.

المطلب األول :المعجزة والكرامة:
اتفمت كلمة أهل السنة والمعتزلة على اعتبار المعجزة هً الداللة األلوى على
صدق الرسل -علٌهم السبلم.-
وٌرى (كولن) كذلن أنها أمارات وعبلمات على صدق األنبٌاء ،وٌراها ألطافا ربانٌة من
هللا تعالى لؤلنبٌاء ،وأجرة عاجلة لهم ممابل عبودٌتهم ،وشعورهم بالمسبولٌة ،ومن جهة
أخرى لبعث االطمبنان فً نفوس أممهمٌ ،مول كولن " :إن تحوٌل الحجر والتراب إلى
ذهب وتبر ،والفحم إلى ألماس على ٌد األنبٌاء ،وإحٌاء الموتى بؤنفاسهم ممترنا بدعوة
النبوة ،هو تجل لؤللطاؾ اإللهٌة فً طرٌك المبول بنبوتهم ونسٌم إحسان لسوق آمالهم إلى
الٌمٌن"(ٔ).
ولكن ٌرى أن األعجب من المعجزة أن ٌحول هللا للوب المنكرٌن إلى اإلٌمان؛ ولذا فإنه
ٌعد المعجزات وسٌلة ثانوٌة فٌمول " :هذه المعجزات التً حصلت بخلك هللا تعالى هً
ولابع ثانوٌة وتبعٌة ال تعد فً محور الفلن األصلً للنبوة ،بل هً تؤٌٌد وتسلٌة لؤلنبٌاء
ووسٌلة إذعان وتسلٌم للمخاطبٌن"(ٕ).
أوال :تعرٌف المعجزة والكرامة:
ٔ -تعرٌؾ المعجزة :
أ -عند المعتزلة :المعجزة ماهً إال نمض العادة ،أو الفعل الذي ٌدل على صدق المدعً
للنبوة.
وشرطها كما ٌرى الماضً (عبد الجبار) :أن ٌكون المعجز والعا من لبل هللا تعالى ،وأن
ٌكون مما تنتمض به العادة ،وأن ٌتعذر على العباد فعل مثله ،وأن ٌكون مختصا بمن
ٌدعً النبوة على جهة التصدٌك له ،وأن ٌكون والعا عمٌب دعوى المدعً للنبوة(ٖ).
ب -أهل السنة :
هنان اتفاق بٌن األشاعرة والماترٌدٌة فً حمٌمة المعجزة فهً" :أمر خارق للعادة
ممرون بالتحدي وعدم المعارضة ،ولٌل :أمر لصد به إظهار صدق من ادعى النبوة
والرسالة ،وزاد بعضهم لٌد موافمة الدعوى ،وبعضهم ممارنة زمن التكلٌؾ إذ عند
انمراضه تظهر الخوارق ال لمصد التصدٌك"(ٗ).
ٔ -ونحن نبنً حضارتنا صٕٗٔ.
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص .ٕٔ3
ٌٖ -نظر :الماضً عبد الجبار المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ج ٘ٔص٘ٔ3ٓ ،ٔ6وٌنظر :شرح األصول
الخمسة ص . ٘7ٕ -٘ٙ3
ٗ -البٌضاوي :طوالع األنوار ص .ٕٓ3
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ولٌل" :أمر خارق للعادة من ترن أو فعل ممرون بالتحدي مع عدم المعارضة"(ٔ).
وعند الماترٌدٌة أٌضا " :أمر خارق للعادة مع عدم المعارضة ممرون بالتحدي تصدٌما
له(ٕ).
إذن اتفمت كلمة جمٌع المتكلمٌن فً تمرٌر حمٌمة المعجزة وشروطها.
ج -رأي فتح هللا كولن:
عرؾ (كولن) المعجزة بموله" :أمر خارق للعادة ٌجرٌه هللا على ٌد األنبٌاء؛
إلثبات دعوى النبوة"(ٖ).
أما شروط المعجزة :فٌمول ":أن تكون خارلة للعادة ،وأن ٌكون صدورها متزامنا مع
دعوى النبوة ،وموافما لها"(ٗ).
وتعرٌؾ كولن للمعجزة لٌس جامعا وال مانعا ألنه التصر على بعض شروطها حٌث
ٌشترط فٌها وفما ألهل السنة :أن تكون خارلة للعادة -ممرونة بالتحدي -تكون من هللا-
تظهر على ٌد مدعً النبوة -ممرونة بدعوى النبوة -تكون فً زمن التكلٌؾ -مصدلة له-
موافمة للمطلوب -تتعذر معارضتها(٘)..
ٕ -تعرٌؾ الكرامة :
والكرامة عند أهل السنة :أمر خارق للعادة ٌظهر على ٌد عبد ظاهر الصبلح،
ملتزم لمتابعة نبً كلؾ بشرٌعته ،مصحوب بصحٌح االعتماد ،والعمل الصالح علم بها أو
لم ٌعلم(.)ٙ
ٌمول كولن" :الكرامة هوٌة إلهٌة ٌظهرها أخبلء الحك من الذٌن لم ٌدعو النبوة "(.)7
إذن الكرامة موهبة إلهٌة ٌتفضل بها هللا على أهل الصبلح من عباده وجاء بمٌد ( لم ٌدعو
النبوة) لتخرج المعجزة ،فإنها تكون ممرونة بدعوى النبوة.
ثانٌا :ولوعهما والفرق بٌنهما:
وجمٌع المسلمٌن متفمون على ولوع المعجزات ،واختلفوا فً الكرامة.
ٔ -التفتازانً :شرح المماصد ص ٖ.ٕ7
ٕ -السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة ص ٗٔ7تحمٌك :ا د /أحمد عبد الرحمن الشرٌؾ.
ٖ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٖ3
ٗ -السابك.
ٌ٘ -نظر :أبو معٌن النسفً :كتاب التمهٌد لمواعد التوحٌد ص .ٕٖ6 -ٕٖٙ
 -ٙالباجوري :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٕ٘ .
 -7فتح هللا كولن :الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص .ٔ76
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أ -رأي المتكلمٌن:
ٔ -رأي المعتزلة:
المعتزلة ٌنكرون الكرامات أصبل لؤلولٌاء من الصحابة وؼٌرهم(ٔ).
وعللوا ذلن مخافة التباس النبً بؽٌره إذ الفرق هو المعجزةٌ ،مول الماضً عبد الجبار
جوابا عن هل تظهر المعجزات على ؼٌر األنبٌاء؟.
"ال ٌجوز ذلن؛ ألنها تدل على التفرلة بٌن النبً ،ومن لٌس بنبً ؛ألن الرسول ٌمول
لؽٌره :أنا وإن كنت بشرا مثلكم فكما كان المعجز ٌلزمكم االنمٌاد لً وطاعتً فبلبد أن
ٌختص بذلن لٌصح هذا المعنى؛ فلهذا ال ٌجوز ظهوره على ؼٌر األنبٌاء ،وأٌضا فلو
ظهرت على ؼٌرهم لزهد فً النظر فً معجزات األنبٌاء ونفر عن ذلن"(ٕ).
ولد أجاب األشاعرة عن اعتراض المعتزلة بمولهم:
إن الكرامة ال تمارن دعوى النبوة ،وكثرتها تكون استمرار نمض العادة ،والممارنة
للدعوى تفٌد المطع بالصدق عادة ،والكرامة تزٌد جبللة لدر األنبٌاء حٌث نالت أمتهم ذلن
ببركة االلتداء(ٖ).
وٌرد الماترٌدٌة شبهة المعتزلة بؤن النبوة ال تختلط بالكرامة بمولهم :بؤن النبً ٌتمٌز
بالتحدي والدعوى بخبلؾ الكرامة (ٗ).
ٕ -رأي األشاعرة:
ٌرى األشاعرة أن" :الولً هو العارؾ باهلل تعالى الصارؾ همته عما سواه،
والكرامة :ظهور أمر خارق للعادة من لبله ببل دعوى النبوة ،وهً جابزة ولو بمصد
الولً ،ومن جنس المعجزات لشمول لدرة هللا تعالى ،ووالعة كمصة مرٌم ،وآصؾ،
وأصحاب الكهؾ ،وما تواتر جنسه من الصحابة ،والتابعٌن ،وكثٌر من الصالحٌن"(٘).
ٖ -الماترٌدٌة:
والماترٌدٌة كذلن مع ثبوت الكرامة لؤلولٌاء متفمٌن تماما مع األشاعرة فٌما ذهبوا
إلٌه فالكرامة عندهم جابزة مستدلٌن بعدة ولابع منها :لصة صاحب سلٌمان الذي نمل
عرش بلمٌس ،وحمل مرٌم ،وحضور الرزق عندها كلما دخل علٌها (زكرٌا) ،وإبماء

ٌٔ -نظر :الماضً عبد الجبار األسد آبادي :المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ج ٘ٔ ص .ٕٔ6
ٕ -الماضً عبد الجبار :المختصر فً أصول الدٌن/رسابل العدل والتوحٌد ج ٔ ص ٔ. ٕ7
ٌٖ -نظر :شرح المماصد ص .ٖٕٙ
ٌٗ -نظر :النسفً :بحر الكبلم ص .ٕ7ٙ
٘ -التفتازانً :شرح المماصد ص .ٖٕٙ
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أصحاب الكهؾ ثبلث مابة سنة وزٌادة أحٌاء ،ورإٌة (عمر) جٌشه بنهاوند ولولهٌ :ا
سارٌة الجبل وسماع سارٌة صوته وبٌنهما خمسمابة فرسخ(ٔ).
ب -رأي فتح هللا كولن:
ٌإكد (كولن) على ثبوت وولوع الكرامات ،وٌفرق بٌنها وبٌن المعجزة ،فٌمول:
"الكرامة حدث ؼٌر اعتٌادي لدى األولٌاء ،وهً بالتالً تإٌد معجزات النبً ،وتإٌد نبوته
كذلن"(ٕ).
وٌرى (كولن) أن للولً خصابص منها:
ٔ -الولً ٌمكن أن ٌظهره هللا بٌن الناس بؤنعام وألطاؾ كثٌرة ،وٌمكن أن ٌخفً أثره
حتى عن نفسه حتى محطته األخٌرة فً الحٌاة.
ٕ -الولً عنده ظل حمٌمة النبوة ،ولكن هنان مسافة بٌن النبً والولً كما المسافة بٌن
الولً واإلنسان العادي فً الشعور ،والفهم ،واالنفتاح على المواهب العالٌة السامٌة.
ٖ -والولً كذلن هو صاحب الحكمة؛ ولذا ٌعلو على الفٌلسوؾ بدرجة كبٌرة(ٖ).
ٗ -الولً لد ٌطلع على لسم من الؽٌب عن طرٌك الكرامة .
واستشهد بموله -ملسو هيلع هللا ىلص" -لد كان ٌكون فً األمم لبلكم محدثون فإن ٌكن فً أمتً منهم أحد
فإن عمر بن الخطاب منهم"(ٗ) ،واستشهد بمول (عمر) وهو على المنبر ٌا سارٌة الجبل
..الجبل وسماع سارٌة صوته على ما بٌنهما من مسافة(٘).
فالكرامة إذن عند كولن:
ٔ -أمر خارق للعادة من لبل هللا تعالى ،وفً هذا تتشابه مع المعجزة.
ٕ -تظهر على ٌد الولً .وهنا تخالؾ المعجزة التً تظهر على ٌد مدعً النبوة.
ٖ -ؼٌر ممرونة بدعوى النبوة ،وهً هنا تفترق عن المعجزة .
ٗ -تإٌد معجزات األنبٌاء ،وهو هنا ٌمترب من رأي (التفتازانً) السابك.
٘ -الولً أدنى من درجة النبً ،وأعلى درجة من الفٌلسوؾ.

ٌٔ -نظر :التفتازانً  :شرح العمابد النسفٌة صٕ ،3وٌنظر :أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٔ.ٕ7
ٕ -كولن :الموازٌن ص .ٔ76
ٖ -كولن :الموازٌن ص .ٔ76
ٗ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،كتاب فضابل الصحابة ،باب من فضابل عمر -رضً هللا تعالى عنه -ص
ٗ ٔ6ٙٗ/رلم . ٕٖ36
٘ -كولن :الموازٌن ص .ٔ76
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فخبلصة األمر أن هنان فارق بٌن النبوة والوالٌة ،وبٌن المعجزة والكرامة ،وهو نفس ما
ذهب إلٌه أهل السنة.
وإشارة صرٌحة إلى علو ممام األنبٌاء -علٌهم السبلم -على ممام األولٌاء.

المطلب الثانً :رأي العلماء لدٌما وحدٌثا فً دالئل نبوته (ملسو هيلع هللا ىلص):
اعتمد علماء الكبلم لدٌما المعجزة بشمٌها-الحسً والمعنوي -دلٌبل على صدق
الرسول ،وفصلوا المول فً إعجاز المرآن كما فعلوا األمر نفسه مع بالً المعجزات
الحسٌة على السواء.
أما العلماء المحدثون والمعاصرون ،فالتصروا على المرآن الكرٌم ،واعتدوا به فمط فً
إلرار النبوة ،وؼضوا الطرؾ عن بالً المعجزات ،وذلن شابع عند الجمٌع كؤنه صار
منهجا ٌمتفٌه الخلؾ جمٌعا.
أوال :رأي المتكلمٌن:
ا تفك المتكلمون على اعتبار المعجزة بشمٌها المعنوٌة أو العملٌة والحسٌة من أكبر
الدالبل على صدق الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص.-
ٔ -رأي المعتزلة :
ٌمول الماضً عبد الجبار" :لد علمنا باضطرار أوال أن دمحما هو الذي كان بمكة،
ثم هاجر إلً المدٌنة ،وأنه كان ٌدعً النبوة ،وٌجعل الداللة علً نبوته المرآن ،وٌتحدى
(ٔ).
به العرب كل ذلن بالنمل المتواتر"
فؤما كون المرآن معجزا ؛ فذلن لكونه تحدى به العرب ،وهم أهل الفصاحة ،وعجزوا عن
معارضته ،وأنهم لو عارضوه لنمل كنمل المرآن؛ ألن الزمن واحد ،والدواعً فٌه
متساوٌة(ٕ) .
وإلى جانب المرآن فمد أثبتت المعتزلة جمٌع المعجزات الحسٌة أٌضا وهً كثٌرة نحو
مجًء الشجرة وعودها إلً مكانها تخد االرض خدا(ٖ) ،ونحو حنٌن الجذع(ٔ)إلً ؼٌر ذلن
مما ال ٌكاد ٌحصً كثرة ،وهللا ال ٌظهر المعجزات إال علً أٌدي الصادلٌن(ٕ).
ٔ -مختصر أصول الدٌن ص . ،ٕٕٙ
ٕ -مختصر أصول الدٌن ص .ٕٙٙ -ٕٕ7
ٖ  -أخرجه الدارمً عن ابن عمر ،رضً هللا عنهما لال :كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فً سفر فؤلبل أعرابً فلما دنا
منه ،لال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :أٌن ترٌد؟» لال :إلى أهلً لال« :هل لن فً خٌر؟» لال :وما هو؟ لال« :تشهد أن
ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له ،وأن دمحما عبده ورسوله» فمال :ومن ٌشهد على ما تمول؟ لال« :هذه السلمة»
فدعاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهً بشاطا الوادي فؤلبلت تخد األرض خدا حتى لامت بٌن ٌدٌه ،فاستشهدها ثبلثا،
فشهدت ثبلثا أنه كما لال ،ثم رجعت إلى منبتها ،ورجع األعرابً إلى لومه ،ولال :إن اتبعونً أتٌتن بهم ،وإال
رجعت ،فكنت معن .والحدٌث صحٌحٌ ،نظر :أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد
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وفً المؽنً ٌمول " :اعلم أنها (المعجزات )تدل علً صدق الرسول فٌما ٌدعٌه من النبوة
حٌث ٌمع مولع التصدٌك ،فإذا كان التصدٌك لو ولع منه تعالً عمٌب ادعابه الرسالة،
وعن التماسه من جهة التصدٌك لدل علً النبوة ،فكذلن إذا ولع المعجز من لبله
تعالً"(ٖ) .
ٔ -رأي االشاعرة :
ٌمول (البالبلنً)" :إن صدق مدعً النبوة لم ٌثبت بمجرد دعواه ،وإنما ٌثبت
بالمعجزات ،وهً أفعال هللا تعالً الخارلة للعادة المطابمة لدعوي األنبٌاء ،وتحدٌهم لؤلمم
باإلتٌان بمثل ذلن"(ٗ) .
وٌتحدث عن سٌدنا دمحم  -صلً هللا علٌه وسلم -فٌمول" :واعلم أن أكبر معجزاته المرآن
العربً ،وفٌه وجوه من اإلعجاز :
أحدها  :ما اختص به من الجزالة ،والنظم ،والفصاحة الخارجة عن أسالٌب الكبلم،
وتحدي به فصحاء العرب بؤن ٌؤتوا بسورة من مثله فعجزوا عن اإلتٌان بمثله ،وهم أهل
الفصاحة والببلؼة ،ولم ٌتؤت لهم ذلن فً مدة ثبلث وعشرٌن سنة.
الثانً :اشتماله علً لصص األولٌن ،وما كان من أخبار الماضٌٌن مع المطع بؤنه -صلً
هللا علٌه وسلم -كان أمٌا ال ٌكتب وال ٌمرأ.
الثالث  :اشتماله على ؼٌوب متعلمة بالمستمبل ،مثل لوله :ﭽ ﯙ ﯚ ﭼ(٘)،
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ ()ٙإلً ؼٌر ذلن من وجوه اإلعجاز .
ولد أشار أن له (ملسو هيلع هللا ىلص)آٌات ومعجزات سوي المرآن :كانشماق الممر( ،)7واستنزال المطر(ٔ)،

الصمد الدارمً التمٌمً السمرلندي :سنن الدارمً باب (ما أكرم هللا به نبٌه) ج ٔ ص  ٔٙٙرلم الحدٌث(،)ٔٙ
تحمٌك :حسٌن سلٌم أسد ،دار المؽنً للنشر والتوزٌع  -المملكة العربٌة السعودٌة ،ط :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٓ-م.
ٔ -رواٌة حنٌن الجذع :أخرجها البخاري فً صحٌحه ،باب عبلمات النبوة فً اإلسبلم ،كتاب المنالب (ص
ٗ ٔ3٘/رلم ٖ.)ٖ٘6
ٕ -الماضً عبد الجبار  :مختصر أصول الدٌن ص .ٕٙ6
ٖ -الماضً عبد الجبار :المؽنً ص  ٔٙ6ج ٘ٔ .
ٗ -البالبلنً :اإلنصاؾ ص .٘6
٘ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٕٔ6
 -ٙسورة الفتح اآلٌة.ٕ7 :
 -7أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب عبلمات النبوة فً اإلسبلم ،كتاب المنالب ص ٗ ٕٓ7/رلم
.ٖٖٙ6وأخرجه الترمذي ولال :حدٌث حسن صحٌح ولال األلبانً :صحٌحٌ ،نظر:سنن الترمذي مذٌلة بؤحكام
األلبانً علٌها ،باب سورة الممر ،كتاب تفسٌر المرآن (ج ٘ ص  ٖ37رلم ٘. ) ٖٕ6
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وإزالة الضرر من األمراض(ٕ) ،ونبع الماء(ٖ) ،وتسبٌح الحصً(ٗ) إلً ؼٌر ذلن. )٘(.
وٌتفك اإلمام (الجوٌنً) مع (البالبلنً) فً اعتبار المعجزة هً دلٌل صدق الرسول
فٌمول" :ال دلٌل علً صدق النبً ؼٌر المعجزة"( ،)ٙواستفاض فً إثبات نبوة دمحم ،وتحدٌه
للعرب بالمرآن ،وتكلم عن وجوه اإلعجاز فٌه ،وعن بالً معجزاته (ملسو هيلع هللا ىلص)(. )7
أما اإلمام (الرازي) ،فاستدل بثبلثة طرق إلثبات نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص):
الطرٌك األول :أنه ادعً النبوة ،وظهر المعجز علٌه ،وكل من كان كذلن كان نبٌا ودعواه
النبوة ثابت بالتواتر ،وظهور المعجز علً ٌده ،فلثبلثة أوجه :
أحدها :أنه أتً بالمرآن معجز ،وتحدى الفصحاء ،فعجزوا عن معارضته.
ثانٌهما :أنه نمل عنه معجزات كثٌرة كنبع الماء ،ومكالمة الحٌوان ،وؼٌر ذلن.

ٔ -عن أنس بن مالن ،لال :أصابت الناس سنة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فبٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخطب على المنبر
ٌوم الجمعة لام أعرابً ،فمالٌ :ا رسول هللا ،هلن المال ،وجاع العٌال ،فادع هللا لنا أن ٌسمٌنا ،لال :فرفع رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدٌه وما فً السماء لزعة ،لال :فثار سحاب أمثال الجبال ،ثم لم ٌنزل عن منبره حتى رأٌت المطر
ٌتحادر على لحٌته ،لال :فمطرنا ٌومنا ذلن ،وفً الؽد ،ومن بعد الؽد ،والذي ٌلٌه إلى الجمعة األخرى ،فمام ذلن
األعرابً  -أو رجل ؼٌره  -فمالٌ :ا رسول هللا ،تهدم البناء وؼرق المال ،فادع هللا لنا ،فرفع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌدٌه،
ولال« :اللهم حوالٌنا ،وال علٌنا» لال :فما جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌشٌر بٌده إلى ناحٌة من السماء إال تفرجت=،
= حتى صارت المدٌنة فً مثل الجوبة حتى سال الوادي ،وادي لناة شهرا ،لال :فلم ٌجا أحد من ناحٌة إال حدث
بالجود .أخرجه البخاري فً صحٌحه جـٕ باب[من تمطر فى المطر] صٕٖرلم الحدٌث[ٖٖٓٔ] ٓ .
ٕ -روى البخاري فً صحٌحه عن سهل بن سعد (رضً هللا عنه) أنه سمع النبً -ملسو هيلع هللا ىلصٌ ،-مولٌ :وم خٌبر:
«ألعطٌن الراٌة رجبل ٌفتح هللا على ٌدٌه» ،فماموا ٌرجون لذلن أٌهم ٌعطى ،فؽدوا وكلهم ٌرجو أن ٌعطى،
فمال« :أٌن علً؟» ،فمٌلٌ :شتكً عٌنٌه ،فؤمر ،فدعً له ،فبصك فً عٌنٌه ،فبرأ مكانه حتى كؤنه لم ٌكن به
شًء ،فمال :نماتلهم حتى ٌكونوا مثلنا؟ فمال« :على رسلن ،حتى تنزل بساحتهم ،ثم ادعهم إلى اإلسبلم،
وأخبرهم بما ٌجب علٌهم ،فو هللا ألن ٌهدي بن رجل واحد خٌر لن من حمر النعم»ٌ .نظر :صحٌح البخارى،
باب [ دعاء النبى  -ملسو هيلع هللا ىلص ، ]-جـٗ ص ٗ7رلم الحدٌث[ٕٗ. ]ٕ3
وحدٌث أبً سعٌد الخدري ،لال :جاء رجل إلى النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فمال :إن أخً استطلك بطنه فمال رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم «اسمه عسبل» فسماه ،ثم جاءه فمال :إنً سمٌته عسبل فلم ٌزده إال استطبللا ،فمال له ثبلث مرات،
ثم جاء الرابعة فمال« :اسمه عسبل» فمال :لمد سمٌته فلم ٌزده إال استطبللا ،فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :صدق هللا،
وكذب بطن أخٌن» فسماه فبرأ "اإلمام مسلم بن الحجاج :صحٌح مسلم(باب التداوي بسمً العسل) ،ج ٗ ص
.
 ٔ7ٖٙرلم الحدٌث(. )ٕٕٔ7
ٖ -أخرجه البخاري ومسلمٌ ،نظر :صحٌح البخاري ،باب التماس الوضوء إذا حانت الصبلة ،كتاب الوضوء ج
ٔ ص ٘ٗ رلم  ،ٔٙ3وٌنظر :صحٌح مسلم فً معجزات النبً -ملسو هيلع هللا ىلص ،-كتاب الفضابل ج ٗ ص ٖ ٔ76رلم
. ٕٕ73
ٗ -أخرجه البزار فً مسندهٖٗٗ/3حدٌث رلم ٗٗٓٗ(مسند البزار ألبً بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالك
تحمٌك :محفوظ الرحمن زٌن هللا مكتبة العلوم والحكم -المدٌنة المنورة ،ط :األولى ،ولال الهٌثمً :أخرجه البزار
ورجاله ثمات وفً بعضهم ضعؾٌ ،نظر :مجمع الزوابد .ٕ33/6
ٌ٘ -نظر :البالبلنً :اإلنصاؾ ص.ٙٓ-٘3
 -ٙالجوٌنً :اإلرشاد صٖٖٔ،
 -7اإلرشاد صٕٖٖ ،ٖٖ٘ -وٌنظر كذلن :رسالة إلى أهل الثؽر ص .ٔ63-ٔٙ6
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ثالثهما  :أنه أخبر عن الؽٌب واإلخبار عن الؽٌب معجز.
الطرٌك الثانً :إثبات نبوته-علٌه السبلم -باالستدالل بؤخبلله ،وأفعاله ،وأحكامه ،وسٌره.
الطرٌك الثالث  :إخبار األنبٌاء المتمدمٌن فً كتبهم السماوٌة عن نبوته. )ٔ(.
وٌمرر اإلمام (الرازي) أن التمسن بطرٌك المعجزات من باب (برهان اآلن) ،وهو
االستدالل باألثر علً المإثر ،أما االستدالل بؤحواله ،وتؤثٌر دعوته وانتشاره ،وهو
الطرٌك الثانً فهو من باب (برهان اللم) ،وهو عنده أكمل وأفضل من الطرٌمة االولً(ٕ).
إذن مع اعتداد (الرازي) بالمعجزة إال أن األولى عنده داللة هو االستدالل بؤحواله وتؤثٌر
دعوته وانتشار دٌنه.
ٕ -رأي الماترٌدٌة :
ٌمرر اإلمام (أبو منصور الماترٌدي) عدة وجوه فً إثبات نبوة األنبٌاء وبخاصة
رسولنا (ملسو هيلع هللا ىلص) فمال" :إنها تثبت بالجوهر ،ثم بآٌات حسٌة وعملٌة ،ثم بموافمة ظهور
(ٖ).
األحوال التً هً أحوال الحاجة إلٌه"
أي مما ٌثبت رسالته بلوؼه الكمال فً جوهره أي خلمته و ُخلمه ،ثم المعجزات الحسٌة
كحنٌن الجذع وؼٌره ،والعملٌة المتمثلة فً المرآن وإعجازه ،ثم بموافمة مجٌبه ولت
الحاجة إذ كان الولت ولت فترة ودروس للعلم .
أما اإلمام (أبو معٌن النسفً) ،فٌرى أن النبً أتً بمعجزات خارجة عن ممدور البشر وال
لدرة علٌها إال هلل تعالً فتصدٌك هللا إٌاه بهذه الخوارق بعد ادعاء النبوة نازل منزلة لوله:
صدلت.
ومن األمور األخرى التً تثبت النبوة عنده فٌما مضً من األزمنة اهتداء الناس إلً
األؼذٌة ،واألدوٌة ،والعلوم ،وؼٌرها ،وكلها أمور تمصر عنها العمول إذ البد أن كلها
تولٌؾ من عند هللا بوحً إلى من اصطفاه لرسالته(ٗ).
إذن فالجمٌع متفمون على داللة المعجزة العملٌة(المرآن ) ،والحسٌة على صدق الرسول-
ملسو هيلع هللا ىلص. -
وأضاؾ (الرازي) أحواله وأخبلله وإخبار األنبٌاء عنه.
وأضاؾ أبو منصور جوهره (الخلمة السلٌمة من العٌوب واألخبلق السامٌة).
ثانٌا :رأي الفبلسفة:
ٌٔ -نظر :الرازي :محصل أفكار المتمدمٌن والمتؤخرٌن ص . ٕٓ6
ٌٕ -نظر :الرازي :النبوات وما ٌتعلك بها ص ٗ ،ٔ6وكذلن أصول الدٌن ص .37
ٖ -أبو منصور الماترٌدي  :كتاب التوحٌد ص .ٕ7ٙ
ٗ -أبو معٌن النسفً :تبصرة األدلة ج ٔ صٕ. ٗ7٘ ،ٗ7
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ٌنتمد (ابن رشد) من ٌرى أن الخارق هو دلٌل صدق النبوة ،وال ٌعتبر إال بالمرآن
الكرٌم فً إثبات رسالة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فٌمول" :وأنت تتبٌن من حال الشارع (ملسو هيلع هللا ىلص)أنه لم ٌدعُ
أحدا من الناس ،وال أمة من األمم إلى اإلٌمان برسالته ،وبما جاء به بؤن لدم على ٌدي
دعواه خارلا من خوارق األفعال ،مثل للب عٌن من األعٌان إلى عٌن أخرى ،وما ظهر
على ٌدٌه -ملسو هيلع هللا ىلص -من الكرامات الخوارق ،فإنما ظهرت فً أثناء أحواله من ؼٌر أن ٌتحدى
بها ...فخارله (ملسو هيلع هللا ىلص)الذي تحدى به الناس ،وجعله دلٌبل على صدله فٌما ادعى من رسالته
هذا الكتاب العزٌز"(ٔ).
وكون المرآن دلٌبل على صدق رسالته مبنً على أصلٌن عند (ابن رشد):
أحدهما :أن الصنؾ الذي ٌسمون رسبل وأنبٌاء معلوم وجودهم بنفسه ،وهم الذٌن ٌضعون
للناس الشرابع بوحً من هللا.
األصل الثانً :أن كل من وجد منه هذا الفعل(وضع الشرابع بوحً من هللا تعالى) فهو
نبً.
والدلٌل على كون المرآن خارلا ومعجزا من نوع الخارق الذي ٌدل داللة لطعٌة على
صدق النبوة ٌرى ابن رشد أن ذلن متحمك من عدة وجوه:
األول :أن الشرابع التً تضمنها من العلم والعمل لٌست مما ٌمكن أن ٌكتسب بتعلم بل
بوحً .
الثانً :ما تضمنه من اإلعبلم بالؽٌوب.
الثالث :من نظمه الذي هو خارج عن نظم بلؽاء العرب(ٕ) .
إذن تختلؾ رإٌة (ابن رشد) عن المتكلمٌن فً االعتداد بالمرآن فمط دون المعجزات
الحسٌة .
ثالثا :رأي العلماء حدٌثا:
كبلم العلماء المعاصرٌن ٌصب فً اتجاه اعتبار المرآن هو المعجزة الدالة على
صدق الرسول؛ لداللتها العملٌة العلمٌة ،وسوؾ أستعرض بعضا من ألوالهم كالتالً:
ٔ -الشٌخ دمحم عبده:
ٌرى الشٌخ (دمحم عبده) حال النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -مع نزول المرآن علٌه دلٌبل نبوته
ورسالته فٌمول" :جاء المرآن فانتهج بالدٌن منهجا لم ٌمم علٌه ما سبمه من الكتب الممدسة،
منهجا ٌمكن ألهل الزمن الذي أنزل فٌه ،ولمن ٌؤتً بعدهم أن ٌموموا علٌه ،فترن
االستدالل على نبوة النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -بما عهد االستدالل به على النبوات السابمة ،وحصر
ٌٔ -نظر :ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص ٕٗٔ تمدٌم وتحمٌك :د /محمود لاسم ،ط :الثانٌة ،مكتبة
األنجلو المصرٌة ٗٔٔ3ٙم.
ٌٕ -نظر :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص.ٕٔ7
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الدلٌل فً حال النبً مع نزول الكتاب علٌه فً شؤن من الببلؼة ٌعجز البلؽاء عن محاكاته
فٌه ولو فً مثل ألصر سورة منه"(ٔ).
فالمول بؤن االستدالل على نبوته خالؾ النبوات السابمة لول بؤن الخوارق كانت دلٌل من
سبمه ،أما نبوته فالتصرت على طرٌمٌن :أحواله وإعجاز المرآن العظٌم ،ومما ٌإٌد ذلن
أنه فً رسالته لم ٌتحدث إال عن المرآن الكرٌم فمط ،ولم ٌتعرض ال إجماال وال تفصٌبل
لسابر المعجزات الحسٌة.
ولال أٌضا فً النص على المرآن الكرٌم كدلٌل لنبوته" :فثبت بهذه المعجزة العظمى ولام
الدلٌل بهذا الكتاب البالً الذي ال ٌعرض علٌه التؽٌٌر وال التبدٌل ،أن نبٌنا دمحما -صلى هللا
علً وسلم -رسول هللا إلى خلمه ،فٌجب التصدٌك برسالته ،واالعتماد بجمٌع ما ورد فً
الكتاب المنزل علٌه ،واألخذ بكل ما ثبت عنه من هدي وسنة متبعة"(ٕ).
وللحمٌمة لم ٌرد فً الرسالة نص ٌصرح برأٌه فً بالً المعجزات ،فما ورد التصر على
المرآن الكرٌم ،فبل أستطٌع الجزم هل رإٌته هً نفس رإٌة الفبلسفة أم ٌكون له رإٌة
ؼٌرها.
ٕ -دمحم رشٌد رضا:
ٌلتمى (رشٌد رضا) مع الفبلسفة فً اعتبار المرآن هو اآلٌة الدالة على صدق
الرسول ،وٌعلل ذلن بؤن البشر لد دخلوا فً طور الرشد الذي ال ٌمٌم وزنا سوى لمواعد
العلم والعمل ال للخوارق ،فٌمول" :إن هللا تعالى جعل نبوة دمحم ورسالته لابمة على لواعد
العلم والعمل فً ثبوتها وفً موضوعها؛ ألن البشر لد بدإوا ٌدخلون فً سن الرشد
واالستمبلل النوعً الذي ال ٌخضع عمل صاحبه فٌه التباع من تصدر عنهم أمور عجٌبة
مخالفة للنظام المؤلوؾ فً سنن الكون...فجعل حجة نبوة خاتم النبٌٌن عٌن موضوع
نبوته ،وهو كتابه المعجز للبشر بهداٌته ،وبعلومه ،وبإعجازه اللفظً والمعنوي ،وبؤنباء
الؽٌب الماضٌة والحاضرة واآلتٌة فٌه لٌرى البشر على الترلً فً هذا االستمبلل إلى ما
(ٖ).
هم مستعدون له من الكمال"
أما عن المعجزات الحسٌة عنده فهً نوع من الرحمة والعناٌة ال حجة للتحدي فٌمول
"وأما ما أكرمه هللا تعالى به من اآلٌات الكونٌة فلم ٌكن إللامة الحجة على نبوته ورسالته،
بل كان من رحمة هللا تعالى ،وعناٌته به ،وبؤصحابه فً الشدابد كنصرهم على المعتدٌن
من الكفار الذٌن ٌفولونهم عددا وعتادا واستعدادا بالسبلح والطعام"(ٗ).
ٖ -دمحم حسٌن هٌكل:

ٔ -الشٌخ دمحم عبده :رسالة التوحٌد ص .ٔ6
ٌٕ -نظر :الشٌخ دمحم عبده :رسالة التوحٌد ص ٖٗٔ.
ٖ -الوحً الدمحمي ص .ٗ7مإسسة الرأ ٕٗٔٓم.
ٗ -الوحً الدمحمي ص  .ٗ6مإسسة الرأ ٕٗٔٓم.
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وٌمرر الدكتور (هٌكل) نفس الحجة السالفة فً اعتبار المرآن هو آٌة التحدي دون
ؼٌره من المعجزات ،فٌمول" :أراد هللا أن تكون معجزة دمحم معجزة إنسانٌة عملٌة ال
ٌستطٌع اإلنس والجن اإلتٌان بمثلها...ولو أراد هللا أن تكون المعجزة المادٌة وسٌلة إلى
التناع من نزل اإلسبلم على رسوله بٌنهم لكانت ولذكرها فً كتابه لكن من الناس من ال
ٌصدلون إال ما ٌمره العمل؛ لذلن كانت الوسٌلة إلى إلناع الناس كافة برسالة دمحم أوثك ما
(ٔ).
تكون اتصاال بملوبهم وعمولهم ،فجعل هللا المرآن حجته البالؽة معجزة األمً إلٌهم"
أما عن المعجزات الحسٌة فٌمول (هٌكل)" :إن ما ورد فً كتب السٌرة ،والحدٌث عن
المعجزات لد اختلؾ فٌه أحٌانا ،ولد كان على الرؼم من ثبوته فً كتب الحدٌث موضع
النمد أحٌانا أخرى...وهذا االختبلؾ فً الولابع ٌجعل تؤكٌدها والمطع بها أمرا ؼٌر مٌسور
فً نظر العلم"(ٕ).
لذا ٌرى (هٌكل) أن المرآن هو المعجزة الخالدة المعتبرة؛ لكونها عملٌة ٌمٌنٌة موجودة؛
ولذا فمد اختار السبٌل فً دراسة حٌاة دمحم كلها الدراسة العلمٌة على الطرٌمة الحدٌثة.
إذن فحدٌث العلماء فً العصر الحدٌث والمعاصر ٌمترب من معنى واحد ،وهو اعتبار
المرآن هو المعجزة الدالة على صدق الرسول ،أما سابر المعجزات الحسٌة المادٌة فبل
ٌعولون علٌها؛ الختبلؾ الرواٌات حولها؛ وألنه ممكن أن ٌتوجه إلٌها نمد من الؽرب كما
ٌرى (هٌكل) ،أو أنها عرضة للنمد وكان ولوعها رحمة وعناٌة للرسول وصحابته فً
الشدابد ولٌست إللامة الحجة كما ٌرى (رشٌد رضا).
ومن المبلحظ تمارب رأي المحدثٌن مع الفبلسفة اإلسبلمٌٌن فً االعتماد على المرآن
الكرٌم ،وعدم االعتبار بالخوارق والمعجزات الحسٌة .

ٔ -د /هٌكل :حٌاة دمحم ص ٕ .7الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،ط  :السادسة ٕٕٔٓم.
ٕ -د /هٌكل :حٌاة دمحم ص ٘.7
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المطلب الثالث :دالئل النبوة عند فتح هللا كولن :
وٌسمٌها (كولن) عبلمات النبوة ،وتنحصر فً عبلمات لبل النبوة ،وبشارات
األنبٌاء به ،وأخبلله ،وانتشار دعوته ،والمعراج ،ومعجزة المرآن الكرٌم .

أوال :عالمات سبمت نبوته (ملسو هيلع هللا ىلص)وهً :
ٌرى) الراهب بشؤن نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)حٌث رأي
ٔ -رحلته األولً إلً الشام وتصرٌحات ( َب ِح َ
(بحٌرى) ؼمامة تظله -ملسو هيلع هللا ىلص -وسؤل عن حاله ورأى علٌه عبلمات النبوة ،فعلم أنه نبً آخر
الزمان ،فطلب من عمه أن ٌرجع به حتى ال ٌراه الٌهود فٌعرفونه بصفته فٌمتلوه(ٔ).
ٕ -رحلته الثانٌة إلً الشام ،وكان عمره ولتها خمسة وعشرٌن عاما فً لافلة تجارٌة
للسٌدة خدٌجة بنت خوٌلد ،ومعرفة أحد الرهبان وٌسمى (نَ ْس ُ
طورا) بكونه نبٌا من عبلمات
النبوة كإظبلل الؽمام له(ٕ) .
ٖ -الرإٌا الصادلة :فكان ال ٌرى رإٌا إال جاءت مثل فلك الصبح(ٖ) ٌمول كولن" :أما
صاحب أعظم روح وأسماها ،والذي أؼرق الدنٌا بالنور ،فمد بدأ سٌره فً بحار الحمٌمة
والمعرفة بالرإى"(ٗ) .

ثانٌا :بشارات األنبٌاء والكتب السماوٌة به :
أ -دعاء (إبراهٌم) وبشارة (عٌسى) -علٌهما السبلم:-
سؤله أحد الصحابة ٌوما ما كان بدء أمرن فمال" :أنا دعوة إبراهٌم وبشري عٌسً بن
مرٌم"(٘) ،أما دعاء إبراهٌم :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ٌٔ -نظر :كولن :النور الخالد ص ٖٗ.والمصة بتمامها عند ابن اسحاق فً السٌرٌ .نظر :دمحم بن إسحاق بن ٌسار
المطلبً بالوالء ،المدنً (المتوفىٔ٘ٔ :هـ)  :سٌرة ابن إسحاق (كتاب السٌر والمؽازي) ص ٔ ،7ٖ/تحمٌك:
سهٌل زكار ،الناشر :دار الفكر  -بٌروت ،الطبعة :األولى ٖٔ36هـ ٔ376/م.
ٕ -النور الخالد ص ٖ٘.والمصة أخرجها ابن هشام فً السٌرة النبوٌة ص ٔ.ٔ66/
ٖ " -ال ٌرى رإٌا إال جاءت كفلك الصبح" جزء من حدٌث للسٌدة عابشة أخرجه البخاري فً صحٌحه باب بدء
الوحً (ج ٔ ص  7رلم ٖ ).
ٗ -كولن :الموازٌن ص ٕ.3
٘ -كنز العمال ،فً معجزاته  -ملسو هيلع هللا ىلص -الباب األول فً فضابل نبٌنا – ملسو هيلع هللا ىلص ،-كتاب الفضابل من لسم األفعال (ج ٔٔ
ص ٗ ٖ6رلم ٖٓ ،) ٖٔ6والحدٌث ( :لال الحاكم :صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه)ٌ ،نظر :أبو عبد هللا الحاكم دمحم
بن عبد هللا بن دمحم بن حمدوٌه بن نُعٌم بن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروؾ بابن البٌع (المتوفى:
٘ٓٗهـ):المستدرن على الصحٌحٌن رلم ٗٗٔ7ج ٕ ص .ٙ٘ٙتحمٌك :مصطفى عبد المادر عطا ،الناشر :دار
الكتب العلمٌة  -بٌروت ،ط :األولى ٔٔٗٔهـ ٔ33ٓ -م.
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ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (ٔ) ،أما بشرى عٌسى فموله الذي حكاه
المرآن الكرٌم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (ٕ) .
ب -بشارات التوراة واإلنجٌل به:
فمن دالبل نبوته ما ورد فً الكتب الممدسة من بشارات به ٌمول (كولن)" :ومع
أن الكتب المنزلة المدٌمة حرفت ،فإن علماء أجبلء من أمثال العبلمة (رحمة هللا
الهندي)(ٖ) والعبلمة (الجسر)(ٗ) وجدوا فً هذه الكتب أربع عشرة ومبة بشارة ونصا حول
مجًء هذا الرسول الكرٌم ،أجل ،فمد أجمع األنبٌاء اعتبارا من داود ،وسلٌمان ،وموسى -
علٌهم السبلم -وانتهاء إلً ٌحٌى ،وزكرٌا ،وعٌسى  -علٌهم السبلم -علً البشارة بمدوم
هذا الرسول الكرٌم"(٘) .
ولد ذكر (كولن) عدة نصوص من التوراة منها :
ٔ" -جاء هللا من سٌناء ،وأشرق لهم من ساعٌر ،واستعلن من جبال فاران"( ،)ٙولد شرح
(كولن) هذا النص بؤن سٌناء الموضع الذي كلم هللا فٌه موسً ،أما ساعٌر ففلسطٌن ،حٌث
ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٕٔ3 :
ٕ -سورة الصؾ اآلٌةٌ.ٙ:نظر النور الخالد ص ٖ٘.
ٖ -رحمت هللا الهندئٖٓ6-ٕٖٖٔ( :هـٔ63ٔ -ٔ6ٔ6 =-م):دمحم رحمت هللا بن خلٌل الرحمن الكٌراوي
العثمانً الهندي الحنفً ،نزٌل الحرمٌن باحث عالم بالدٌن والمناظرة ،ولد فً كٌرانه بالهند وبدأ تعلٌمه األول
على ٌد والده ،وأفراد عابلته المشهورٌن بالعلم والدٌن ،وحفظ المرآن ،وأتمن الفارسٌة ،ثم ارتحل إلى دلهً لطلب
التعلٌم العالً ،فدرس الطب وآداب اللؽة الفارسٌة والعلوم الرٌاضٌة والهندسٌة ،وظهر نبوؼه فً العلوم
الشرعٌة ،فتصدر للدرس واإلفتاء ،وافتتح مدرسة فً كٌرانه ،ولما زاد النفوذ التنصٌري بالهند أثناء االحتبلل
اإلنجلٌزي تفرغ للتؤلٌؾ والرد على المنصرٌن وناظر المس (فندر) فً مناظرة علنٌة ،وكانت الؽلبة للشٌخ،
فؤراد االنجلٌز لتله ،فهاجر إلى مكة ،واستمر بها ،وأعطً إجازة التدرٌس فً المسجد الحرام ،وافتتح مدرسة
(الصولتٌة) بمكة ،من مإلفاته :إظهار الحك -التنبٌهات فً إثبات االحتٌاج إلى البعثة والحشر والمٌمات ،وتوفً
بها ٖٔٓ6هـ عن عمر ٌمارب خمسا وسبعٌن سنة .المولع الرسمً للمكتبة الشاملةauthor/٘//
htt://shamela.ws/index.php/
ٗ
الجسر بن دمحم بن مصطفً الجسر ،أدٌب وفمٌه .ولد بطرابلس الشام سنة ٕٔٔٙهـ
 هو العالم الشٌخ حسٌن ِ"٘ٗٔ6مٌبلدٌة" ،وتلمى مبادئ العلوم على صهره عبد المادر الرافعً ،ورحل إلً مصر ،والتحك باألزهر،
وعاد طرابلس سنة ٕٗٔ6هـ ٔ6ٙ7مٌبلدٌة ،واشتؽل بالفمه والصحافة ،وأنشؤ جرٌدة طرابلس ،وأسس مدرسة،
وتوفر على التؤلٌؾ من مإلفاته" :نزهة الفكر" فً ترجمة أبٌه -رٌاض طرابلس (عشرة أجزاء مجموعة
دراسات)  -والرسالة الدمحمٌة فً حمٌمة الدٌانة اإلسبلمٌة -وإشارات الطاعة فً حكم صبلة الجماعة -والكواكب
الدرٌة فً الفنون األدبٌة ،وله نظم شعر كثٌر ،توفً عام ٖٕٔ7هـ الموافك ٔ3ٓ3مٌبلدٌة ،وخلؾ ابنا فمٌها هو
دمحم الجسر توفً عام ٖٖ٘ٔهـ رحمه هللا ووالده وجمٌع المسلمٌن ،ولد ترجم للشٌخ حسٌن الجسر ترجمة مطولة
الشٌخ دمحم رشٌد رضا فً مجلة المنار ٖٕٔ7هـٌ.نظر:عبد الرحمن بن عبد اللطٌؾ بن عبد هللا بن عبد اللطٌؾ :
مشاهٌر علماء نجد وؼٌرهم ص ٔ.ٕ63/
٘ -كولن :أضواء لرآنٌة ص ٖٗٔ.
ٌ -ٙنظر :سفر التثنٌة باب ٖٖ(موسى ٌبارن األسباط) اآلٌة ،ٕ :ص ٕٓ٘ من الكتاب الممدس.

ٖٗٙ

جاء الوحً إلً عٌسى(علٌه السبلم) ،أما جبال فاران  -مكة ،-فمد ظهر دمحم (صلى هللا
علٌه وسلم)(ٔ) .
ٕ" -وسوؾ ألٌم لهم نبٌا مثلن من بٌن إخوتهم ،وأجعل كبلمً فً فمه ،وٌكلمهم بكل
شًء آمر به"(ٕ).
فاهلل ٌخاطب موسى -علٌه السبلم -إننً سؤرسل لهم  -لبنً اسرابٌل -نبٌا مثلهم ومن بٌن
(ٖ)
إخوتهم لكً ٌبلؽهم بؤوامري
أما بشارات اإلنجٌل به  -صلً هللا علٌه وسلم:-
فٌضرب (كولن) أمثلة عدٌدة منها" -ٔ :جاء فً إنجٌل ٌوحنا" :إن كنتم تحبوننً أطعتم
أوامري أما أنا فسؤبتهل إلى الرب لٌرسل لكم معٌنا آخر وروح الحمٌمة فارللٌط لكً ٌبمى
معكم على الدوام"(ٗ).
وٌؤتً (فارللٌط) بمعنً روح الحك الذي ٌفرق بٌن الحك والباطل ،وهو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)(٘).
ٕ -وجاء فً إنجٌل ٌوحنا لول المسٌح :لن أكلمكم كثٌرا بعد ،فإن سٌد هذا العالم لادم علً
ً"(. )ٙ
وال شًء له ف ّ
فلفظ سٌد العالم إشارة إلى نبٌنا دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص.-
إلً جانب ذلن كان عدد كبٌر من الحنفاء ٌبشرون بمدومه مثل( :زٌد بن عمرو بن نمٌل)
و(ورلة بن نوفل) ،وكذا حبر الٌهود (عبد هللا بن سبلم) ،ولكن كولن ٌتساءل لماذا لم
ٌإمن هإالء الٌهود والنصارى رؼم تلن البشارات وؼٌرهاٌ ،رى (كولن) أن ذلن راجع
لعدة أسباب :
ٔ -الؽٌرة والحسد كونه عربٌا ،ولم ٌكن ٌهودٌا ،وال نصرانٌا رؼم معرفتهم التامة بكونه
رسول هللا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ٌٔ -نظر :كولن :النور الخالد ص .ٖٙ
ٌٕ -نظر :سفر التثنٌة باب  ٔ6اآلٌة ٔ6:ص ٖٕٔ من الكتاب الممدس.
ٖ -كولن :النور الخالد ص .ٖ7
ٗ -كل النصوص التً أوردها كولن ،وفٌها لفظ (فارللٌط ) وجدتها فً االنجٌل بلفظ (المعزى) ،وهذا النص
الذي استشهد به جاء بلفظ" :إن كنتم تحبوننً فاحفظوا وصاٌاي ،وأنا أطلب من اآلب ،فٌعطٌكم معزٌا آخر
لٌمكث معكم إلى األبد"ٌ .نظر :انجٌل ٌوحنا الباب ٗٔ اآلٌة ٔٙ ،ٔٓ :ص ٗٗٔ من الكتاب الممدس.
٘ -النور الخالد ص ٓٗ.
 -ٙوالنص بلفظه" :ال أتكلم أٌضا معكم كثٌرا ألن ربٌس هذا العالم ٌؤتً ولٌس له فً شًء" ٌنظر :انجٌل ٌوحنا
ٌوحنا باب ٗٔ اآلٌة" ٖٓ ص ٘ٗٔ من الكتاب الممدس.
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ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ(ٔ).
ٕ -شعور المنافسة :وهو نفس شعور لرٌش تجاه النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -ورسالته ،ففً رواٌة ألبً
جهل لال" :تنازعنا نحن ،وبنو عبد مناؾ الشرؾ أطعموا فؤطعمنا ،وحملوا فحملنا،
وأعطوا فؤعطٌنا حتً إذا تجاثٌنا علً الركب ،وكنا كفرسً رهان لالوا :منا نبً ٌؤتٌه
الوحً من السماء ،فمتً ندرن هذه ،وهللا النسمع له أبدا ،وال نصدله"(ٕ).
ٖ -أسباب أخرى كمشاعر الخوؾ ،والطمع ،والحرص ،والعناد مع علمهم أنه نبً ﭽ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(ٖ) .
ثالثا :أخالق الرسول دلٌل نبوته:
ولد استفاض (كولن) فً ذكر أخبلله الكرٌمة ،وذكر أمثلة عدٌدة على ذلن فً
كتابه النور الخالد ،بل وجعل أخبلله وأحواله سببا فً تفضٌله على جمٌع األنبٌاء
والمرسلٌن كما سنذكر بعد للٌل.
فٌرى (كولن)  -مثبل  -فً كبلمه عن صفة الصدق عند النبً(ملسو هيلع هللا ىلص) أن ألواله عبلمة
صدله وصدق نبوته ،وٌمرر أن هنان ما ٌمارب من ثبلثمابة معجزة نبوٌة مذكورة فً
أحادٌثه -ملسو هيلع هللا ىلص ،ولد لسمها إلى ثبلثة مجموعات:
األولى :أخبار الؽٌب المتعلمة بزمانه :مثل معرفته مصارع أهل بدر لبل المعركة(ٗ) ،وما
ٌدور بنفس (أبً سفٌان) من هم على الحشد لمتاله بعد فتح مكة(٘) ،وما اتفك علٌه (عمٌر
بن وهب) و(صفوان بن أمٌة) من لتله-ملسو هيلع هللا ىلص ،)ٙ(-وؼٌرها.

ٔ -سورة البمرة اآلٌة.63:
ٕ -الشٌخ أبو بكر البٌهمً" :دالبل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرٌعة" ،باب (اعتراؾ مشركى لرٌش)ج ٕ
ص ٕٓٙالناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت الطبعة :األولى  ٔٗٓ٘ -هـ.
ٖ -النور الخالد ص . ٗ6سورة األنعام اآلٌة.ٖٖ:
ع أَ ْه ِل
ٗ -والحدٌث أخرجه مسلم فً صحٌحه عن عمر" إِن َر ُ
ار َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سل َمَ ،كانَ ٌ ُِرٌنَا َم َ
سو َل هللاِ َ
ص ِ
ك َما أَ ْخ َ
ع فُ َبل ٍن َ
طبُوا
ص َر ُ
ؼدًاِ ،إ ْن شَا َء هللاُ» ،لَالَ :فَمَا َل ُ
بَد ٍْرِ ،ب ْاأل َ ْم ِسٌَ ،مُولَُ « :هذَا َم ْ
ع َم ُر :فَ َوالذِي بَ َعثَهُ ِب ْال َح ّ ِ
سل َم"ٌ .نظر :صحٌح مسلم ،كتاب صفة المٌامة والجنة والنار ،باب
ْال ُحدُو َد التًِ َحد َر ُ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
سو ُل هللاِ َ
عرض ممعد المٌت من الجنة أو النار ص ٗ ٕٕٕٓ/رلم ٖ.ٕ67
٘
سا فَمَا َل فًِ نَ ْف ِس ِهَ :ل ْو َج َم ْعتُ ِل ُم َحم ٍد
ب بَ ْع َد فَتْحِ َمكةَ َكانَ َجا ِل ً
ًِ ،أَن أَبَا ُ
س ْفٌَانَ بْنَ َح ْر ٍ
 َع ْن أَبًِ ِإ ْس َحاقَ السبٌِ ِع َّج ْمعًا إِنهُ لٌَُ َح ّد ُ
سهُ
ض َر َ
سهُ بِذَلِنَ إِ ْذ َ
سل َم بٌَْنَ َكتِفَ ٌْ ِه َولَا َل إِذًا ٌ ُْخ ِزٌَنَ هللاُ لَا َل فَ َرفَ َع َرأْ َ
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ِث نَ ْف َ
ً َ
ب النبِ ُّ
ً َحتى السا َع ِة ،إِ ْن ُك ْنتُ َأل ُ َح ّد ُ
ِث نَ ْف ِسً
صلى هللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
ً َ
سل َم لَابِ ٌم َعلَى َرأْ ِس ِه ،فَمَا َل َما أ َ ٌْمَ ْنتُ أَننَ نَبِ ٌّ
فَإِذَا النبِ ُّ
ِبذَلِنَ "ٌ .نظر  :البٌهمً :دالبل النبوة ،باب(إسبلم هند بنت عتبة بن ربٌعة) ،كتاب جماع أبواب فتح مكة ص
٘.ٕٔٓ/
 -ٙوالمصة بكاملها أخرجها الممرٌزيٌ ،نظر :أحمد بن علً بن عبد المادر ،أبو العباس الحسٌنً العبٌدي ،تمً
الدٌن الممرٌزي (المتوفى6ٗ٘ :هـ) :إمتاع األسماع بما للنبً من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ،المحمك:
دمحم عبد الحمٌد النمٌسً ،الناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت ،الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،هـ  ٔ333 -م
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الثانٌة :األخبار المتعلمة بالمستمبل :سواء المستمبل المرٌب من فتن ،ونصر للمسلمٌن ولتل
لبعض أصحابه ،أو المستمبل البعٌد كإخباره عن فتح اسطنبول(ٔ) والوهن الذي ٌصٌب
األمة(ٕ).
الثالثة :األخبار المتعلمة بالعلوم المختلفة:
فما ذكره النبً من مسابل تتعلك بالعلوم منذ أربعة عشر لرنا تمطع العلوم الحدٌثة
 بعد أشواط ومراحل ولرون -بصدله فما من حدٌث تعرض لتكذٌب أو لتخطبه ،وهذادلٌل شاهد على صدله فمول الرسول " :فر من المجذوم كما تفر من األسد"(ٖ) دعوة
للولاٌة والحجر الصحً حتى ال ٌتلوث السلٌم بالمرض ،وحدٌث ولوغ الكلب(ٗ) ووجوب
التطهٌر بالماء والتراب أثبت العلم ضرر برازه ولعابه ،وؼٌرها الكثٌر .فمد ذكر ما ٌمرب
من اثنا عشر حدٌثا ٌخص عدة علوم ،وشرح كٌؾ أٌدها العلم الحدٌث وهذا جانب من
إعجاز السنة وصدق صاحبها  -علٌه الصبلة والسبلم.)٘(-
فكل ما أخبر به النبً –ملسو هيلع هللا ىلص من أمور لرٌبة أو بعٌدة صدلها الوالع ،وهذا دلٌل على نبوته،
ومن المبلحظ هنا أن األستاذ مهتم أٌضا بمسؤلة اإلعجاز العلمً فً السنة  -كما المرآن-
فمد سرد عدة أحادٌث أٌدها العلم الحدٌث ،وهو دابما حرٌص على استخدام العلوم بما
ٌخدم مسابل العمٌدة .
وهذا بالنسبة للصدق ولد عرض جمٌع أخبلله األخرى تفصٌبل فٌمول مثبل عن فطنته
وصبره ورحمته" :لد تصل العلوم إلى نمطة معٌنة فبل تستطٌع تجاوزها إال أن الفطنة
النبوٌة والمنطك النبوي تحلك فوق الذرى التً تبدو مستحٌلة البلوغ ،وهذا األمر دلٌل آخر
على نبوته ،ونحن نحاول أن نستخرج دلٌل نبوته فً كل صفة من صفاته ،فعندما نرى
صبره ال ٌسعنا إال التصدٌك بؤنه رسول هللا ...فالذي تحدى المهالن جمٌعها وتصدى
للمصابب بهذا الشكل البد أن ٌكون رسول هللا ،وعندما ندلك سٌرته من ناحٌة رحمته
(.)ٙ
تظهر أمامنا الحمٌمة نفسها كالشمس فً رابعة النهار"
ٔ -والحدٌث " :لتفتحن المسطنطٌنٌة فلنعم األمٌر أمٌرها ولنعم الجٌش ذلن الجٌش "مسند أحمد برلم ٔ63٘7باب
حدٌث بشر الخثعمً مسند الكوفٌٌن ج ٖٔص . ٕ67وٌنظر أبو الماسم الطبرانً :المعجم الكبٌر رلم ٕٔٔ7
باب بشر الؽنوي باب الباء ج ٕ ص  .ٖ6ولال الهٌثمً :أخرجه أحمد والبزار والطبرانً ورجاله ثمات ٌ.نظر:
أبو الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان الهٌثمً (المتوفى6ٓ7 :هـ) مجمع الزوابد ومنبع الفوابد رلم
ٖٗٔٓ6ج  ٙص .ٕٔ6
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ٌ -ٙنظر :كولن :النور الخالد ص ٓ.ٕ7
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إذن فؤخبلله -ملسو هيلع هللا ىلص -دلٌل واضح على نبوته ورسالته ،ولد سبمه فً هذا الباب عدد من
المتكلمٌن المدامى كاإلمام أبو منصور الماترٌدي ،واإلمام الرازي ،ولد سمت كبلمهما
سابما.
وكذا من المعاصرٌن من سبمه فً التعداد ألخبلق النبً وخصابصه كجمال الدٌن
الماسمً(ٔ) ،و(بدٌع الزمان النورسً) حٌث اعتبر (النورسً) أخبلله ،ومعامبلته،
وسلوكه مع الناس من دالبل نبوته أٌضا(ٕ) .
رابعا :أثر النبوة فً تغٌٌر العالم دلٌل صدله:
فمد انتشر دٌنه شرلا وؼربا ،ووصلت دعوته ،وبلؽت مبلؽا لم ٌمع مع أي نبً لبله
أو دٌن من األدٌان ،وزالت بدعوته الجهاالت ،واالنحرافات ،وهذا ما لم ٌحدث لبلهٌ ،مول
كولن ":إن الرسول وصل إلى مرتبة لم ٌصل إلٌها أحد إذا أخذنا فً نظر االعتبار النور
الذي نشره من ناحٌة الكم ،ومن ناحٌة الكٌؾ أٌضا ،وال ٌستطٌع أحد الوصول إلٌه ،وهذا
من الناحٌة العملٌة أكبر دلٌل وبرهان على عظمة الرسالة التً حملها ونشرها"(ٖ).
ولد سبمه فً هذا الباب اإلمام (الرازي) ،و(أبو منصور الماترٌدي) لدٌما ولد سمت
كبلمهما فً هذا الشؤن ،ومن المعاصرٌن بدٌع الزمان النورسً(ٗ).

خامسا :معراجه  -صلً هللا علٌه وسلم: -
من سابر معجزات النبً -ؼٌر المرآن -التصر (كولن) على معجزة معراج النبً  -صلى
هللا علٌه وسلم -كؤحد أبرز خصابص النبً ،ومن دواعً تفضٌله على ؼٌره من األنبٌاء.
ولد اختلؾ المسلمون فً معراجه  -صلى هللا علٌه وسلم -هل كان بالروح وبالجسد أم
بالروح فمط ؟ ،هل كان مناما أم ٌمظة؟ ،ثم هل رأى ربه بملبه أم بعٌنه؟.
 -1ثبوت المعراج:
أ -رأي المعتزلة:
ٌمرر الماضً (عبد الجبار) ثبوت اإلسراء والمعراج وكونهما معجزتان من لبل
هللا كما كانت الرٌح من معجزات سٌدنا سلٌمان-علٌه السبلم ،-فٌمول" :فإذا كان الصبلح
أن ٌرٌه اآلٌات التً ببٌت الممدس ،فبلبد من أن ٌسري به إلى هنان ،وما روي فً خبر

ٌٔ -نظر جمال الدٌن الماسمً :دالبل التوحٌد ص ٘ ٔ7دار الكتب العلمٌة – بٌروت -لبنان ٘ٓٗٔهـ -
ٗٔ36م.
ٕ -النورسً :الكلمات ص  ،ٙ63وٌنظر :الشعاع السادس ص ٔٙٙالشعاعات (ٗ) كلٌات رسابل النور .
ٖ -كولن :أضواء لرآنٌة ص .ٖٔٙ
ٗ -النورسً :الكلمة التاسعة عشر /الكلمات ص .ٕ٘6
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المعراج ففٌه ما ٌجوز وفٌه ما ال ٌصح كما ذكر فٌه أنه تعالى فً مكانه وأنه  -صلى هللا
(ٔ)
علٌه سلم -كان ٌذهب إلٌه وٌعود تعالى هللا عن لولهم علوا كبٌرا"
إذن عند المعتزلة ال خبلؾ فً أمر اإلسراء ،أما المعراج ففٌه ما ٌجوز وفٌه ما ال ٌصح
وأورد الماضً فمط ما لٌل عن وجود هللا بمكان وتردد النبً علٌه ،ولم ٌذكر هل كان
بالجسد والروح ٌمظة أم مناما؟.
ولذ ذكر (الزمخشري) الخبلؾ فً المعراج بٌن المول أنه بالروح ،أو رإٌا رآها ولم
ٌرجح أحد اآلراء(ٕ) ،أما (النسفً) فمد ذكر أن المعتزلة اختاروا المول بكونه رإٌا،
واستبعدوا الصعود إلى السماء؛ ألن اإلنسان من طبعه السموط ولٌس العلو(ٖ) ،ولم اهتد
إلى مصدر هذا النمل.
ب -رأي أهل السنة:
ٌتفك أهل السنة على ثبوت المعراج وكونه كان فً الٌمظة بالجسد والروح.
فٌرى (الرازي) أن المول بالمعراج حك ،أما من مكة إلً بٌت الممدس؛ فلموله تعالً :ﭽ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (ٗ) ،وأما من المسجد األلصى إلً ما فوق السموات؛ فلموله
تعالً :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (٘).
أما استبعاد صعود شخص من البشر إلً ما فوق السماوات فهو بعٌد لوجوه شتً:
االول :أنه كما ٌبعد فً العادة صعود الجسم الثمٌل إلً الهواء العالً فكذلن ٌبعد نزول
الجسم الهوابً إلً األرض فلو صح استبعاد صعود دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) لصح استبعاد نزول جبرٌل
علٌه السبلم ،-وذلن ٌوجب إنكار النبوة.والثانً  :أنه لما لم ٌبعد انتمال إبلٌس فً اللحظة الواحدة من المشرق إلً المؽرب
وبالضد ،فكٌؾ ٌستبعد ذلن من دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)؟.
الثالث :هللا تعالً لادر علً جمٌع الممكنات(. )ٙ
ٔ -الماضً عبد الجبار :تنزٌه المرآن عن المطاعن ص ٕٓ٘.
ٕ -الزمخشري :الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل ص ٕ.ٙٗ6 /
ٖ -النسفً :بحر الكبلم ص .ٕ63
ٗ -سورة اإلسراء اآلٌة.ٔ:
٘ -سورة االنشماق اآلٌة.ٔ3:
 -ٙالرازي :أصول الدٌن ص ٓٔٔ .ٔٔٔ ،
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وجاء فً شرح المماصد أن معراج رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) كان فً الٌمظة ،وبالجسد بإجماع
المرن الثانً ،ثم إلً السماء بالخبر المستفٌض ،ثم إلً الجنة ،أو العرض ،أو طرؾ العالم
بخبر الواحد ،وحدٌث عابشة "وهللا ما فمد جسد رسول هللا" ،وحدٌث معاوٌة "أنها كانت
رإٌا صالحة" (ٔ)ال ٌصلح حجة فً ممابلة ما ورد من االحادٌث ،وألوال كبار الصحابة،
وإجماع المرون البلحمة ،وأٌضا لو كان المعراج بالروح أو فً المنام لما أنكره الكفار كل
هذا اإلنكار(ٕ) .
أما الماترٌدٌة فٌرون كذلن أن المعراج كان فً الٌمظة من مكة إلى بٌت الممدس ،ثم من
بٌت الممدس إلى السماء؛ ألنه روي عن أكثر أصحاب رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص) ،وحدٌث أم هانا
أنها لالت :لال النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) :أال أحدثن بؤعجب ما رأٌت لالت :بلً ٌا رسول هللا لال علٌه -
الصبلة والسبلم" -كنت نابما وللبً ٌمظان ،فجاء جبرٌل وذكر الحدٌث إلً آخره"(ٖ).
ولد أجاب (أبو البركات النسفً) على اعتراضات المعتزلة حول المعراج (بكونه كان فً
الرإٌا؛ ألن العمل ال ٌمبل بؽٌر ذلن ،وأن من طبع اإلنسان السموط ،ولٌس العلو) بموله :
 الكافر ٌري نفسه فً المنام أنه فً السماء ،وإنما ٌظهر فً تخصٌص النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)أنكان ذلن فً الٌمظة.
 وأما لوله إن من طبعه السموط أو الهبوط فجوابه أنه ال ٌصعد بنفسه ،وإنما عرج به؛لموله تعالً :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
فالحجر والمدر من طبعه السموط ،ومع هذا إذا رماه إنسان ٌصعد إلً الهوا ،ثم
ٌمول" :فالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص)إذا كان مركبه البراق ،وجبرٌل سابمه ،وهللا تعالً هادٌه أولى بؤن
ٌصعد إلً السماء ،وكذلن من اتخذ لوسا وسهما ٌمكن له أن ٌرمً به السهم فً
الهواء ،فالنبً (ملسو هيلع هللا ىلص) إذا كان السرى لوسه ،ومركبه البراق ،وخادمه جبرٌل بإذن هللا
(ٗ).
أولى بؤن ٌجاوز السموات"
ٔ -ذكر الزٌلعً حدٌث :عابشة رضً هللا عنها ":وهللا ما فمد جسد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولكن عرج بروحه" ،ثم لال:
لال دمحم بن إسحاق فً السٌرة :حدثنً ٌعموب بن عتبة بن المؽٌرة ابن األخنس أن معاوٌة بن أبً سفٌان كان إذا
سبل عن مسرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :كانت رإٌا من هللا صادلة ،وحدثنً بعض آل أبً بكر أن عابشة كانت
تمول ":ما فمد جسد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولكن أسري بروحه"ٌ .نظر :جمال الدٌن الزٌلعً " :تخرٌج األحادٌث واآلثار
الوالعة فً تفسٌر الكشاؾ للزمخشري"جـٕ باب [سورة بنى اسرابٌل] ص ٕ٘3تحمٌك الشٌخ  :عبد هللا بن عبد
الرحمن السعد الناشر :دار ابن خزٌمة – الرٌاض الطبعة :األولىٔٗٔٗ ،هـ.وحدٌث عابشة ضعٌؾ ،أخرجه
ابن اسحاق بإسناد منمطعٌ .نظر :علوي بن عبد المادر السماؾ :تخرٌج أحادٌث وآثار كتاب فً ظبلل المرآن،
رلم ٓ٘6ج ٔ ص  ،ٕ33دار الهجرة للنشر والتوزٌع ط الثانٌة ٔٗٔٙهـ ٔ33٘ -م.
ٌٕ -نظر :التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص . ٖٓ7
ٖ -أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم ص .ٕ67أبو البركات النسفً :االعتماد فً االعتماد ص .ٕٙ6وحدٌث أم
هانًء بدون لوله كنت نابما وللبً ٌمظان أخرجه اإلمام الطبرانً فً المعجم الكبٌر ،باب عكرمة عن أم هانًء،
ج ٕٗ ص ٕٖٗ رلم ٔٓ٘3وعزاه ابن كثٌر فً تفسٌره إلى الطبرانً ثم حكم علٌه فمال :وعبد األعلى بن أبً
المساور كذابٌ .نظر :تفسٌر المرآن العظٌم ج ٘ٔ ص ٔٗ تحمٌك :سامً سبلمة ،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،ط
الثانٌةٕٔٗٓ :هـٔ333 -م.
ٗ -النسفً :بحر الكبلم ص .ٕ63
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إذن الماترٌدٌة هنا ٌثبون المعراج ،وأنه كان فً الٌمظة ال فً المنام ،وكذا األشاعرة كما
سبك.
ج -رأي فتح هللا كولن :
أكد (كولن) على ثبوت المعراج ،وأنه كان بالروح والجسد ،فٌمول " :جمهور
العلماء ٌرون أن معراجه كان بالروح والجسد معا ،فجسده كان لد اكتسب نورانٌة
وروحانٌة إلً درجة وصل بها إلً كل مكان وصل إلٌه روحه لد ٌستطٌع ؼٌره أن ٌعرج
بروحه فً منامه ،ولكن المعراج بالروح والجسد كان من نصٌب سٌدنا دمحم رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) فمط"(ٔ) .
وٌمول فً ممام مدح المصطفً (ملسو هيلع هللا ىلص ) :
"هو المكرم بشرؾ رإٌة عالم اآلخرة ،واالطبلع علٌها بكل أعمالها ،وهو الٌزال فً
الدنٌا ،ولد كوفا فً لطؾ ممام المعراج بكرامة عمك عبودٌته ،وبالمواهب هنان فً
ذهابه ،وبثمرات رسالته كهداٌا حملها معه فً إٌابه"(ٕ).
ٌتحدث (كولن) هنا عن مشاهدات النبً فً رحلته ،والتً تتمثل فً رإٌة بعض عوالم
اآلخرة من نعٌم الجنان وعذاب النٌران ،وعن حٌازته شرؾ المرب ومخاطبة هللا ،وتلن
مواهب لم تمنح لؽٌره ،إضافة إلى الهداٌا التً حملها معه إلى األرض -ولعله ٌمصد
فرض الصبلة والتخفٌؾ على أمته .-
 -2رؤٌة النبً هلل تعالى:
هل رأى النبً ربه سبحانه وتعالى تلن اللٌلة؟ اختلفت اآلراء فً ذلن على النحو التالً:
أ -رأي المتكلمٌن:
هنان ثبلثة آراء فً المسؤلة هل كانت الرإٌة بالبصر ،أم بالملب ،أم التولؾ:
الرأي األول :الرإٌة بالملب:
فمد ذهب أهل السنة وجمهور الصوفٌة إلى كون النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -رأى ربه بملبه ال
ببصره.
فمد نفى األشاعرة الرإٌة البصرٌة فجاء فً المماصد" :وما لال به بعض السلؾ من ولوع
الرإٌة بالبصر لٌلة المعراج ،فالجمهور علً خبلفه ،ولد روي أنه سبل (ملسو هيلع هللا ىلص)":هل رأٌت
(ٖ).
ربن ؟ فمال :رأٌت ربً بفإادي"

ٔ -كولن :النور الخالد ص .٘3.
ٕ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٔ.ٔٙ
ٖ -التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص .ٔ٘ٙ
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وصرح (النسفً) بوجود خبلؾ فً المسؤلة فمٌل :رآه بملبه وما رآه بعٌنه لما روي عن
النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) لٌل له :هل رأٌت ربن لٌلة المعراج ،فمال" :سبحان هللا سبحان هللا رأٌت
بفإادي وما رأٌت بعٌنً"(ٔ) ،وعن عابشة أنها لالت سؤلت رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن الرإٌة
فؤجاب مثل ذلن ..لال هللا :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ  ،و أضاؾ الرإٌة إلً الفإاد ال إلً
العٌن(ٕ) .
فمد حكً (النسفً) لول الفرٌك األول الذي ٌرى أن الرإٌة كانت بالفإاد ،ولم ٌذكر الرأي
الثانً ،وٌبدو أنه مع الرأي األول.
ولد صرح (التفتازانً) بالرأي األول ،واختاره ،فمال" :ثم الصحٌح أنه -علٌه السبلم -إنما
رأى ربه بفإاده ال بعٌنه"(ٖ).
وجمهور الصوفٌة مع هذا الرأي ،ودلٌلهم رواٌة عابشة  -رضً هللا عنها" -من زعم أن
دمحما رأى ربه فمد كذب"(ٗ) ،ومنهم الجنٌد(٘) ،والثوري( ،)ٙوأبو سعٌد الخراز(.)7

ٔ -أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً "مناهل الصفا فً تخرٌج أحادٌث الشفا" جـٔ باب [مناهل الصفا ] ص33
رلم الحدٌث [٘ٔٗ]  .تحمٌك الشٌخ /سمٌر الماضً الناشر :مإسسة الكتب الثمافٌة  -دار الجنان للنشر والتوزٌع
الطبعة :األولى ٔٗٓ6 ،هـ ٔ366 -م.
ٕ -بحر الكبلم ص .ٕ67
ٖ -شرح العمابد النسفٌة ص ٕ 3تحمٌك :الدكتور أحمد حجازي السما مكتبة الكلٌات الزهرٌة ٔ366م.
ٗ -عن مسروق ،لال :كنت متكبا عند عابشة ،فمالتٌ :ا أبا عابشة ،ثبلث من تكلم بواحدة منهن ،فمد أعظم على
هللا الفرٌة ،للت :ما هن؟ لالت :من زعم أن دمحما -ملسو هيلع هللا ىلص -رأى ربه فمد أعظم على هللا الفرٌة .اإلمام مسلم" :المسند
الصحٌح " باب[معنى لوله تعالى ( :ولمد رآه نزلة أخرى) ] ج ٔص ،ٔ٘3رلم الحدٌث [.]ٔ77
ولد ورد بلفظ أخر  :عن مسروق عن عابشة لالت" :من زعم أن دمحما رأى ربه فمد أعظم على هللا الكذب وعلى
رسوله" أنا سؤلته فمال (رأٌت جبرٌل).والحدٌث :صحٌح ،وإسناده ضعٌؾ .الشٌخ أبو نعٌم األصبهانً " :المسند
المستخرج على صحٌح اإلمام مسلم" جـٔ صٕٔٗ رلم الحدٌث [ٔٗٗ] تحمٌك الشٌخ :دمحم حسن إسماعٌل
الشافعً الناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت – لبنان الطبعة :األولىٔٗٔ7 ،هـ ٔ33ٙ -م.
٘ -الجنٌد :أبو الماسم الجنٌد بن دمحم الجنٌد الخراز الموارٌري الزاهد المشهور سٌد هذه الطابفةٌ -مصد الصوفٌة-
وإمامهم .أصله من نهاوند ،ومنشؤه ومولده بالعراق ،وكان فمٌها على مذهب أبً ثور ،ولٌل على مذهب
الثوري .وكان ٌفتً بحضرة أبً ثور ،وهو ابن عشرٌن سنة صحب خاله السري ،والحارث المحاسبً،
والمصاب ،ومات سنة سبع وستٌن ومابتٌنٌ .نظر :أبو الماسم عبد الكرٌم بن هوازن المشٌري :الرسالة المشٌرٌة
فً علم التصوؾ ص  6ٙتحمٌك :هانً الحاج المكتبة التوفٌمٌة .ابن خلكان :وفٌات األعٌان ص ٔ.ٖ7ٗ /
 -ٙالثوري :أبو عبد هللا سفٌان بن سعٌد بن مسروق بن حبٌب الثوري الكوفً؛ كان إماما ً فً علم الحدٌث وؼٌره
من العلوم ،مصنؾ كتاب الجامع ،أجمع الناس على دٌنه ،وورعه ،وزهده ،وثمته ،وهو أحد األبمة المجتهدٌن
مولده فً سنة خمس ،ولٌل ست ،ولٌل سبع وتسعٌن للهجرة .وتوفً بالبصرة أول سنة إحدى وستٌن ومابة
متوارٌا ً من السلطان ،ودفن عشاء رحمه هللا تعالى؛ ولم ٌعمب .ولٌل :إنه توفً سنة اثنتٌن وستٌن ،واألول أصح.
ٌنظر :ابن خلكان :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٕ ص ٔ .ٖ3أبو سهل دمحم بن عبد الرحمن المؽراوي:
موسوعة موالؾ السلؾ فً العمٌدة والمنهج والتربٌة ص ٕ.ٖ3ٗ /
 -7أبو سعٌد الخراز :أبو سعٌد أحمد بن عٌسى الخراز من أهل بؽداد ،صحب ذا النون المصري ،والنباجً ،وأبا
وأبا عبٌد البسري ،والسري ،وبشر ،وؼٌرهم .مات سنة سبع وسبعٌن ومابتٌن .المشٌري :الرسالة المشٌرٌة فً
علم التصوؾ ص ٗ.3
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الرأي الثانً :الرإٌة بالبصر:
وأما الرإٌة البصرٌة فمد رجحها اإلمام (الدردٌر) صاحب الخرٌدة ،وعدد من
العلماء كابن حجر(ٔ) ،مستندٌن إلً رواٌة ابن عباس(ٕ) ،ومن معه من الصحابة"(ٖ) .
الرأي الثالث :التولؾ:
(ٗ)

واشتهر عن الماضً (عٌاض)
ٌمٌنً عن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فً المسؤلة (٘).

صاحب (الشفا)التولؾ لعدم ورود نص لاطع

وأمٌل إلى رأي الماضً عٌاض ،ألن األحادٌث تحتمل التؤوٌل سواء من لال بالرإٌة
البصرٌة أو الملبٌة حتى (ابن عباس) نفسه له أحادٌث تمول بالرإٌة الملبٌة ،فاألسلم
التولؾ فً المسؤلة.
ثانٌا :رأي كولن:
ٌشٌر (كولن) إلى حالتٌن فً الرإٌة:
األولى :رإٌة عوالم اآلخرة بمعنى المشاهد التً رآها النبً من أنبٌاء ،ومبلبكة ،وجنة،
ونار ،وسدرة المنتهى ،فكل تلن العوالم رآها بعٌن البصر.
ٔ -ابن حجر :أحمد بن علً بن دمحم بن دمحم بن علً بن دمحم بن أحمد العسمبلنً حافظ الولت العبلمة شٌخ االسبلم
شهاب الدٌن أبو الفضل ابن الماضً نور الدٌن المعروؾ بابن حجر المصري الشافعً .كان أبوه من أعٌان
التجار معتنٌا بالعلم ذا حظ فً األدب وؼٌره فمات وترن ولده الحافظ شهاب الدٌن طفبل فحبب هللا إلٌه العلم،
وولع بالنظم ،فنظ م الشعر الكثٌر لصابد وؼٌر ذلن ،وبرع فً الفمه ،والعربٌة ،وفً الحدٌث كان أحفظ أهل
زمانه لؤلحادٌث والرواة وسافر فً سماعه إلى نابلس ،والمدس ،وؼزة ،والرملة ،ودمشك .من مإلفاته :لسان
المٌزان -تعلٌك التعلٌك -نخبة الفكر توفً ٕ٘6هـٌ .نظر :دمحم بن أحمد بن علً ،تمً الدٌن ،أبو الطٌب المكً
الحسنً الفاسً (المتوفى6ٖٕ :هـ) ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد ص ٔ.ٖ٘7 /المحمك :كمال ٌوسؾ
الحوت ،الناشر :دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة :األولىٔٗٔٓ ،هـٔ33ٓ/م.السٌوطً :حسن
المحاضرة فً تارٌخ مصر والماهرة ص ٔ.ٖٖٙ/
ٕ -الممصود لول ابن عباس" :أتعجبون أن تكون الخلة إلبراهٌم والكبلم لموسى والرإٌة لدمحم -ملسو هيلع هللا ىلص ."-أخرجه
النسابً فً السنن الكبرى باب لوله :ما كذب الفإاد ما رأى سورة النجم ص ٓٔ ٕ7ٙ /رلم  ٔٔٗ7٘.ولال ابن
حجر فً فتح الباري شرح صحٌح البخاري :إسناده صحٌحٌ ،نظر :فتح الباري ص  ٙٓ6 /6باب لوله سورة
والنجم .دار المعرفة -بٌروت ٖٔ73هـ.
ٖ -العبلمة أبو البركات الدردٌر :شرح الخرٌدة البهٌة ص . ٗ7
ٗ
صبً السبْتً المالكً المتوفى
 الماضً عٌاض :اإلمام أبو الفضل الماضً عٌاض بن موسى بن َعٌَاض الٌَحْ ُبمراكش سنة أربع وأربعٌن وخمسمابة ،عن ثمان وستٌن سنة .نشؤ فً طلب العلم ،ورحل إلى األندلس ،فسمع
ّ
س ْبت َة ،وهو ابن
لضاء
ولً
ثم
وعشرٌن،
ثمانٌة
ابن
وهو
للمناظرة،
بلده
علماء
فؤجلسه
العلوم،
فً
ع
ر
ب
و
بها َ َ َ
َ
مراكش ومات بها .وكان حافظا ً للمسابل
خمس وثبلثٌن ،ثم نُمل إلى لضاء ؼرناطة ،ثم رحل إلى سبل ،ثم إلى ّ
والحدٌث واألخبار ،حامل آداب ولؽة ،عارفا ً بالشروط واألحكام ،جٌد الشعر ،من مإلفاته" :كتاب الشفا بتعرٌؾ
حموق المصطفى" ،و"كتاب إكمال المعلم بشرح مسلم" ،و"كتاب التنبٌهات المستنبطة على المدونة والمختلطة"،
و"كتاب ترتٌب المدارن وتمرٌب المسالن بمعرفة أعبلم مذهب مالن"ٌ .نظر :الذهبً :سٌر أعبلم النببلء ص
ٕٓ .ٕٕٔ /وٌنظر :حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ج ٕ ص ٕٖٗ.
٘ -العبلمة الماضً عٌاض  :الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى ج ٔ ص  ٕٓ7دراسة وتمدٌم :د /دمحم عمارة،
مجلة األزهر ٖٔٗٙهـ.
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والثانٌة :رإٌة هللا تعالى ،وكانت بالملب ال بالبصر ،ودلٌله أحادٌث النبً التً تنفً
الرإٌة.
أما عن األولى فٌتكلم (كولن) عن رإٌة عوالم اآلخرة بعٌن الرأس دون ؼبش أو زٌػ،
فٌمول" :وهو العارج العابر ،ولاب لوسٌن حٌث ترنو إلٌه األبصار ،وضٌافة (سدرة
المنتهً) هبة مهداة إلٌه وحده ،وما رآه فً مضمون ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ من ؼٌر
دوار فً الرأس أو ؼبش فً العٌن  ...تلطؾ هللا تعالً بها علٌه .شاهد ظهور اآلٌة
الكبرى بخصابص ذاتها فما ؼشت علٌه ألبتة ،وإذ ذان صار (المشار إلٌه بالبنان) فً أهل
السماء كافة .معه صار جبرٌل ألول مرة رفٌما و خادما لبشر فً سفر سماوي ال ٌدرن،
وكان هو فً سفره هذا ٌمضً إلً ما وراء العوالم المادٌة عابرا العوالم المادٌة بسرعة
تتحدي سرعة ضوء البراق ،فٌرى ماال ٌرى (وسدرة المنتهً) أول منزل و ﭽ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭼ (ٔ) ذروة لٌتسلم فٌها العمل ،ولماء هللا خطوة تتعدى أفك إدراكنا وفهمنا"

(ٕ).

وهذا النص لم ٌذكر تفاصٌل لماء هللا وكٌفٌة الرإٌة؛ ألنه فوق ما ٌستوعبه العمل ،وأما
الثانٌة :رإٌة هللا تعالى :فهنان نص ٌنفً فٌه (كولن) الرإٌة البصرٌة ،فٌمول" :إن النور
حجاب هللا (هلالج لج) وستار ونحن ال نستطٌع حتى اإلحاطة بالنور ،ولد سؤل الصحابة النبً
(ملسو هيلع هللا ىلص) بعد عودته من المعراج أرأٌت ربن؟ ،فؤجاب الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) حسب ما ٌروٌه أبو ذر
(رضً هللا عنه)":هو نور أنى أراه؟" ،وفً مناسبة أخرى لال -ملسو هيلع هللا ىلص" -رأٌت نورا"(ٖ) بٌنما
النور مخلوق ،وهللا تعالى هو منور النور ،ومشكله ،وممومه ومصوره ،فالنور لٌس هللا،
بل مخلوق له ،وهذا ٌوضحه حدٌث آخر عن هللا تعالى ٌمول" :حجابه النور"(ٗ)أي هنان
(٘).
نور بٌنكم وبٌنه"
إذن فً هذا النص ٌنفً (كولن) الرإٌة البصرٌة ،وبذلن ٌلتمً مع جمهور أهل السنة.
و(كولن) له كبلم لطٌؾ رابك فً كٌفٌة هذه الرحلة المباركة ،ولكنه أدخل فً باب
التصوؾ والروح منه فً مبحث النبوة(.)ٙ
إذن فً هذه المسؤلة ٌتفك (كولن)مع أهل السنة فً إثبات المعراج ،وكونه بالجسد
والروح معا ،ومتفك معهم كذلن فً نفً الرإٌة البصرٌة.
ٔ -سورة النجم اآلٌة.3 :
ٕ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ٗ.ٔٙ
ٖ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب نور أن أراه ورأٌت نورا ،كتاب اإلٌمان( ،ج ٔ ص ٔٔٙرلم . )ٔٙ6
ٗ -جزء من حدٌث أخرجه مسلم فً صحٌحه باب إن هللا ال ٌنام ،كتاب اإلٌمان ص ٔ ٔٙٔ/رلم" ٔ73إن هللا
عز وجل ال ٌنام وال ٌنبؽً له أن ٌنام ٌخفض المسط وٌرفعه ٌرفع إلٌه عمل اللٌل لبل عمل النهار وعمل النهار
لبل عمل اللٌل حجابه النور" .وأخرجه ابن ماجه فً سننه ص  ٕٔ3برلم ٘.ٔ3
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٗٔ والرد على شبهات العصر ص ٖٗ.
ٌ -ٙنظر :ونحن نبنً حضارتنا ص .ٔٙ7
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ولكنه أضاؾ وزاد علٌهم بجعل هذه الرحلة من خصابص أفضلٌة الرسول -صلى هللا
علٌه وسلم -على ؼٌره فهو ممام لم ٌصل إلٌه بشر أو ملن من المبلبكة.
سادسا :المرآن الكرٌم:
ٌعرؾ (كولن) المرآن بؤنه مشتك من لرأ بمعنى المراءة ،وبمعنى الجمع والضم؛
ولذا فهو كتاب جامع ٌجمع األجزاء المتفرلة ،وٌإلفها وٌصوغ وحدة متكاملة منها لٌس
هنان أمر لم ٌتطرق إلٌه المرآن ،وفً هذا ٌمول هللا تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(ٔ).
وٌإكد هذا المعنى بموله" :المرآن لبلدة بٌان منظومة من الكبلم اإللهً ،وفٌض من العلم
الذي ٌشكل الحدود النهابٌة لئلدران البشري ،وخارطة لكل الوجود مرسومة ومزٌنة
ومحاكة بالحرٌر البلهوتً"(ٕ).
وٌري (كولن) أن المرآن أكبر دلٌل وبرهان علً نبوته  -ملسو هيلع هللا ىلص -وهو ٌعد معجزة خالدة أبد
الدهر(ٖ) ،فٌمول" :فلم ٌكن المرآن فً أي ٌوم من األٌام  -مثل ؼٌره من الكتب -كتابا بمً
ضمن إطار زمن أو مكان معٌنٌن ،بل هو معجزة كبٌرة ،وشاملة وؼنٌة تتجاوز كل
األزمنة واألمكنة ،وتلبً جمٌع المطالب اإلنسانٌة بدءا من العمابد وانتهاء بؤصؽر اآلداب
االجتماعٌة.
وتحدي المرآن باق فً جمٌع العصور كما كان فً الماضً تماما فمال" :وهو ٌستطٌع
حتً الٌوم تحدي الجمٌع ،وتحدي جمٌع المتحدٌات لام فً العهد الذي أنزل فٌه بمواجهة
جمٌع اعتراضات مخاطبٌه وتحداهم أن ٌؤتوا بكتاب أو حتً بسورة أو بآٌة من مثله ذهل
منه المعارضون األولون له ،وسحروا من بٌانه ،ومن ببلؼته حتً اتهموا الرسول (صلى
هللا علٌه وسلم) بؤنه ساحر ،وأنه شاعر ،وإزاء أخباره الؽٌبٌة التً أتى بها من وراء
األستار فمدوا صوابهم ،فمالوا عنه إنه كاهن ،ولكنهم عجزوا تماما عن اإلتٌان بمثله أي
أن أبطال الشعر ،والنثر ،والخطابة ،وأعبلمها من معارضٌه اضطروا إلً الصمت
والخرس واالنسحاب إلً جحورهم"(ٗ) .
ولد تحدث (كولن) عن مسؤلتٌن عند حدٌثه عن معجزة المرآن الكرٌم :
األولى :المرآن من حٌث إعجازه ،والثانٌة :من حٌث مضامٌنه.

ٔ -سورة األنعام اآلٌة ٖ6:وٌنظر :كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖٕ.
ٕ -كولن :ترانٌم روح وأشجان للب ص  ٔ7ترجمة :أورخان علً ،دار النٌل ،ط :الرابعة ٕٓٔٓم.
ٖ -النور الخالد ص.ٖٙ
ٗ -كولن :أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ص ٕ٘ دار النٌل ،ط  :الرابعة ٕٓٓ3م.
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المسألة األولى :وجوه اإلعجاز فً المرآن الكرٌم:
ٌنفى (كولن) كون إعجاز المرآن كان بصرؾ الهمم عن معارضته وأكد على أنه
معجز بكل ما اشتمل علٌه ،ولد عجز المخالفون عن معارضته ولو بؤلل سورة مثله،
فٌمول" :هنان من ادعى أن هللا صرؾ الهمم عن معارضة المرآن؛ ولذلن لم ٌستطٌعوا أن
ٌؤتوا بمثله إال أن الملب ال ٌنصاع لتمبل هذه الممولة ،فالمرآن بكلماته وآٌاته ،وجمله ٌتحدى
فً المٌدان فلٌتفضل أهل هذا العصر ،ولٌؤتوا بنظٌره أو على األلل بعشر سور تنافس
سوره أو حتى بسورة من مثله"(ٔ).
وأما عن وجوه إعجاز المرآن الكرٌم فكثٌرة منها:
ٔ -نضارته على الدوام كؤنه منزل اآلن(ٕ) .
ٕ -صموده ضد التؽٌٌر والتحرٌؾ الذي نال ؼٌره من الكتب.
ٖ -إحٌاإه للملوب ،وحل معضبلت األمور ،وهو فً كل ذلن ٌخاطب الوجدان .
ٗ -اإلخبار عن الؽٌب الماضً والمستمبل.
فمد أخبر عن أنباء األمم الماضٌة ،وأخبر عن أمور مستمبلٌة كفتح مكة ،وهزٌمة
الروم ،وانتصار اإلسبلم ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(ٖ) .
٘ -نظم المرآن :فنظمه بدٌع ٌختلؾ عن كل أشكال النظم المعروفة ،تعجب منه أهل
الجاهلٌة ،ولم ٌستطٌعوا أن ٌسندوا إلٌه أي نمص ،فنظمه معجز من هذه الناحٌة ،ومن
جانب آخر لد أثرى اللؽة العربٌة ،وأثر فٌها ،واستخدم كل كلمة فً مكانها المناسب،
وضبط المواعد النحوٌة ،والببلؼٌة ،ولعد لواعدها ،وكؤنه نزل بؤسس لواعد علم الصرؾ
والنحو والببلؼة ،ومع ذلن واجه الناس بؤسلوب تعبٌري فرٌد.
ٌ -ٙتمتع المرآن بجزالة خارلة ال ند لها ،فالمضاٌا التً تناولها كبٌرة جامعة منطوٌة على
معان شتً ،فلٌس بممدور البشر أن ٌحٌط بها علما ،فمد تناول الحمابك التارٌخٌة بؤحكم
(ٗ).
شكل منذ بدء الخلك إلى ٌومنا ،وهذا هو المرآن المعجز البٌان

ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔٗ.
ٕ -وسماه بدٌع الزمان النورسً(شبابٌة المرأن وفتوته) وسماه أحد الباحثٌن "إعجاز الجدة" ،فالمرآن جدٌد كلما
تلوته أحسست كؤنن تتلوه ألول مرة ٌ .نظر :الكلمة الخامسة والعشرون  -الكلمات ص ٌٔ ،ٗ7نظر :دمحم الهادي
زٌان :من أجل طرح جدٌد لمضاٌا علم التوحٌد ص ٔ ٙجمعٌة الدعوة اإلسبلمٌة العالمٌة – طرابلس ،ط :األولى
ٕٔٗ7هٔ336 -م.
ٖ -سورة الفتح آٌة ٌ ٕ6:نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص . 77
ٌٗ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓٗ.
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 -7ببلؼة المرآن:
ٌمول كولن" :إن المرآن ذروة فً الببلؼة ،فبل ند له أو مثٌل فً هذا األمر؛ لذا فبل
ٌمكن عزوه إلى إنسان"(ٔ) .
فمد ولؾ الشعراء ،والبلؽاء ،وأهل البٌان مولؾ الدهشة والعجز عن معارضته ،ولو
بسورة من مثله .
وفً نفس الولت الذي ظهر فٌه معارضون للمرآن من الكفار وأهل الكتاب والمستشرلٌن
نجد آالفا من المفكرٌن والباحثٌن ورجال العلم أبدوا إعجابهم وتمدٌرهم لببلؼة المرآن
وأسلوبه ،ولد ذكر كولن عدة شواهد من ألوال هإالء منهم( :أرنست رٌنان)  ،و(كوستاؾ
لوبون)(ٕ) ،إلى جانب آخرٌن ذكر إعجابهم وكلماتهم عن المرآن الكرٌم(ٖ).
 -6التناسب واالنسجام :
رؼم تعدد األحداث والمناسبات فً المرآن إال أنه اتسم بالتناسب واالنسجام كؤنه
وحدة واحدةٌ ،مول كولن" :المرآن الكرٌم نزل فً ثبلثة وعشرٌن عاما ،وفً مناسبات
مختلفة ،وخاطب فبات متنوعة ،وشرابح متعددة لكنه بانسجامه الخارق ،وتناسبه الموي
ٌبدو وكؤنه نزل مرة واحدة ،ولسبب واحد ،ولمخاطب واحد"(ٗ).
فالحال أن المرآن مبنً على التناسب واالنسجام ،والناظر إلٌه ٌراه كؤنه وحدة متكاملة.
 -3التربٌة والتؤثٌر فً جٌل الصحابة:
فمن األمور الجدٌرة بالذكر أن (كولن) اعتبر بناء جٌل من الصحابة من معجزات
هذا الكتاب الخالد ،فٌمول" :لمد أحدث المرآن فً أول عهده بالنزول ،وأول عهده بتشرٌفه
الدنٌا تؤثٌرا ال ٌمكن تصوره فً األرواح ،وفً العمول أٌضا بحٌث إن درجة الكمال التً
وصلت إلٌها األجٌال التً نشؤت فً جوه النورانً كانت معجزة لابمة بذاتها ال تحتاج
ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص .6ٙ
ٕ -كوستاؾ لوبون (ٕٗٔ3ٖٔ -ٔ6م) طبٌب فرنسً من أشهر علماء االجتماع ،وٌرتبط اسمه بالتٌار الوضعً،
وٌعد أحد أشهر المستشرلٌن والمإرخٌن وعلماء األنثربولوجٌا الذٌن أولوا اهتماما بالؽا بدراسة الحضارات
الشرلٌة على وجه العموم والعربٌة واإلسبلمٌة منها خاصة ،ولد عام ٔٗٔ6م ،درس الطب ،ثم توجه
لبلنثربولوجٌا ،وعكؾ على دراسة علم النفس ،وخاصة االجتماعً ،وأبرز مإلفاته ترجمت إلى العربٌة منها:
روح الثورات ،والثورة الفرنسٌة ،وفلسفة التارٌخ ،حضارة العرب ،سٌكولوجٌة الجماهٌر ،الموانٌن النفسانٌة
لتطور الشعوب .وٌركز على دور األخبلق فً بناء الحضارة .لم ٌسر على نهج سابمٌه من المستشرلٌن
والمإرخٌن وإنما أنصؾ الحضارة اإلسبلمٌة ،وألر بؤن المسلمٌن هم من مدنوا أوروبا ،ورأى أن سر انتشار
اإل سبلم ٌكمن فً وضوحه ،وسر لوته ٌكمن فً توحٌده ،وما أمر به من عدل ،ومساواة ،وتهذٌب للنفس .توفً
لوبون ٖٔٔ3م ٌ .نظر( :ج .بنروبً) :مصادر وتٌارات الفلسفة المعاصرة فً فرنسا ص ٖٕٕ ،ترجمة :عبد
الرحمن بدوي ،مراجعة :دمحم ثابت الفندى ،مكتبة األنجلو المصرٌة ٗٔ3ٙم وكذلن :الدكتورة /هنادي الشوا،
ممال( :ؼوستاؾ لوبون المستشرق الذي أنصؾ العرب) نشر فً ٕٓٔٗ/ٔٔ/3م العدد ٖٖ ،37صحٌفة العرب
(أول صحٌفة عربٌة تؤسست فً لندن ٔ377م).
ٌٖ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص .6ٙ
ٗ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓٗ.
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معها إلى ذكر أي نوع آخر من معجزاته ،وال ٌمكن العثور على أي مثال لهم فً مستواهم
فً ناحٌة التدٌن ،والتفكٌر ،وأفك الفكر ،والخلك ،ومعرفة أسرار العبودٌة ،فالحمٌمة أن
(ٔ).
المرآن لد أنشؤ جٌبل من الصحابة آنذان ال نبالػ إن للنا أنهم كانوا فً مستوى المبلبكة"
فهإالء الصحابة خلموا مجتمعا متمٌزا مباركا أثر على خمس البشرٌة كما ٌمول (كولن)،
وفتحوا الملوب المٌتة ،وؼٌروا وجه الدنٌا حسب مبادبه السماوٌة(ٕ) .
ٓٔ -العبللات التً ألامها بٌن الكون واإلنسان:
تكلم (كولن) عن فهم جدٌد وبٌان جدٌد استخلصه من المرآن لم ٌتكلم فٌه المتكلمون
وهو العبللات التً ألامها بٌن اإلنسان ،والكون ،واألشٌاء ،فٌمول مثبل ":لمد أتى المرآن
بنظرة متمٌزة للكون ،ولؤلشٌاء ،ولئلنسان ،وبؤسلوب ؼاٌة فً الروعة والسحر إنه ٌتناول
اإلنسان ككل ضمن الوجود بؤكمله ،وال ٌهمل أي شًء ،بل ٌضع كل شًء مهما كان
صؽٌرا فً مكانه المناسب الجزء فٌه مرتبط ارتباطا وثٌما ودلٌما بالكل واألجوبة المختلفة
عن أدق األسبلة التً تخطر على بال اإلنسان فً هذا المعرض الكونً الهابل ترد فٌه
.وبٌنما ٌموم بتحلٌل أدق المسابل الموجودة سواء فً عالم الشهود أم فٌما وراء األستار
حتى أدق تفاصٌلها ال ٌدع هنان تردد ،أو شبهة ،أو عبلمة استفهام فً العمول"(ٖ).
وٌإكد أنه ٌجلً جمٌع الحمابك أمام العمل ،والمشاعر والوجدان ،وهو المفتاح الذهبً الذي
ٌحوي جمٌع مسابل المواعد ،واألسس العامة المتعلمة باإلنسان والوجود والكون(ٗ) .
وكؤن (كولن) بحدٌثه هذا ٌجاوب أصداء النداء الذي وجهه الدكتور (عبد الهادي أبو رٌدة)
نحو التجدٌد فً علم الكبلم من لبل ،حٌن لال  ":ال نجد كبلما عن توثٌك نص المرآن
بحسب أحسن المعاٌٌر لحفظه حتى وصل إلٌنا ،وال كبلما عن لؽته المتمٌزة ،وطرٌمته فً
الكبلم عن هللا ،واإلنسان ،والكون ،وال عن هداٌته المتكاملة وخصوصا عن انفراده بٌن
الكتب الدٌنٌة والفلسفٌة بالكبلم عن الكون من شتى جوانبه الكلٌة والجزبٌة"(٘) .
فها هو (كولن) ٌتحدث عن إعجاز المرآن ،ولؽته ،وبٌانه ،وٌذكر حدٌث المرآن عن الكون
من جمٌع جوانبه وعن اإلنسان ككل ،وهذا من معالم التجدٌد الذي نادى به (أبو رٌدة).

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة صٕٓ.
ٌٕ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕٔ.
ٖ -ترانٌم روح واشجان للب ص.ٔ3
ٌٗ -نظر :ترانٌم روح واشجان للب ص ٕٓ.
٘ -أعمال ؼٌر منشورة دمحم عبد الهادي أبو رٌدة تجدٌد الخطاب الدٌنً والفلسفً/الفلسفة اإلسبلمٌة ص
ٖٓٙتحمٌك :د /فٌصل عون .الهٌبة العامة للكتاب ٕٔٔٓم.
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المسألة الثانٌة :المرآن من حٌث مضامٌنه:
ٌتحدث (كولن) هنا عن مضامٌن المرآن الكرٌم وهً عدٌدة منها:
أوال -المرآن تفسٌر لكتاب الكون :
ال بد لكتاب الكون من لارئ ٌمرأه ،وٌمعن النظر فٌه ،وهذا المارئ هو اإلنسان،
والذي ٌفسر هذا الكتاب ،وٌشرحه ،وٌعٌن اإلنسان على فهمه هو المرآن الكرٌم ،فالكون
ملن هلل ،والمرآن كبلم هللا ،واإلنسان عبد هلل ،والذي ٌإسس العبللة بٌن هذه العناصر هو
هللا تعالى ،فٌمول تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ

(ٔ).

فالمرآن ٌفسر لنا شتى آٌات هللا ولوانٌنه السارٌة فً الكون التً ٌسمٌها اآلٌات التكوٌنٌة .
هذه المسؤلة طرلها كثٌر من المجددٌن تحت مسمى "اإلعجاز العلمً" .فما حمٌمة
اإلعجاز العلمً ،وما عبللة المرآن بالعلوم الحدٌثة ،وما ضوابط التعامل مع اآلٌات
العلمٌة؟ هذا ما سٌكون عنه الحدٌث المادم.
 -1حمٌمة اإلعجاز العلمً:
كان لؤلستاذ (فتح هللا) نصٌب واؾ فً الحدٌث عن اإلعجاز العلمً فً المرآن
الكرٌم فً أكثر من كتاب وممال ،ورؼم حدٌثه الوافً فً هذه المسؤلة ،واستخدامه العلم
فً خدمة لضاٌا الدٌن إال إنه هنا وضع ضوابط فً التعامل مع هذه المسؤلة كما سنرى.
ٌرى (كولن) بداٌة أن هلل تبارن وتعالى كتابٌن اثنٌن المرآن الكرٌم والكون ،وٌستحٌل
تعارضهما ،فٌمول" :فالمرآن المعجز البٌان مصدره صفة هللا (الكبلم) ،وكتاب الكون
الكبٌر مصدره صفة هللا(المدرة واإلرادة) ،والمرآن الكرٌم ترجمة أزلٌة ،ولول شارح،
وبرهان واضح لكتاب الكون...وبتعبٌر آخر المرآن ٌفسر األوامر التكوٌنٌة ،واألسرار
اإللهٌة ،واألفعال الربانٌة ،ولما كان الفرلان العظٌم الشؤن ٌفسر الكون وٌشرحه تضمن
إشارات لبعض العلوم والفنون التً تبحث فً حوادث الكون"(ٕ).
وشرح هذه المسابل والفنون من معجزات هذا الكتاب الخالد ٌمول كولن" :ولٌام المرآن
بشرح المسابل العابدة ألٌامنا الحالٌة ،وللعهود والعصور المادمة ،وتناوله للمسابل التً
تهم اإلنسانٌة ،وكٌفٌة تطور هذه المسابل واألحوال التً ستصٌر إلٌها ٌعد من معجزات
المرآن ،وشٌبا خاصا به وحده"(ٖ).

ٔ -سورة فصلت اآلٌةٌ ،ٕٖ :نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٗٗ.
ٕ -فتح هللا كولن  :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٔٔ ،ترجمة :عبدهللا دمحم عنتر -د .عبد الرازق أحمد ،سلسلة
الجرة المشروخة ،دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٖ -فتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٔ. 7
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فكل الحمابك العلمٌة جاء بها المرآن الكرٌم منذ نزوله على النبً -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فٌمول ":فكم من
حمٌمة علمٌة عبر عنها المرآن بجملة واحدة ،وكم من بحوث تمت فً ساحات عدٌدة،
فتبٌن أن الحمابك العلمٌة المستحصلة منها توافك ما جاء فً آٌات المرآن وشوهدت هنان
بصمته"(ٔ).
فالمرآن تحدث عما كان وما سٌكون مما ٌصل باإلنسان إلى الرلً المادي والمعنوي ولو
لم ٌفعل المرآن هذا ولصر الحدٌث عن جزء من عجابب الحضارة فً المرن العشرٌن؛
لضاع حك التعرٌؾ والبٌان للكثٌر من الحمابك الثابتة ،واالكتشافات المستمبلٌة ،وهذا
ٌتنالض مع روح المرآن كما ٌمول كولن(ٕ).
إذن كما كان المرآن معجزا فً لؽته وببلؼته وأحكامه فهو معجز علمٌا بما بثه من حمابك
كونٌة ،تخص مختلؾ العلوم والفنون.
 -2عاللة المرآن بالتمنٌة والعلوم الحدٌثة:
كل ما فً الوجود وما اكتشؾ حدٌثا جاء به المرآن فلٌس فً المرآن ما ٌعارض
العلم الحدٌث وال مكتشافاتهٌ ،مول كولن ":ألام المرآن جسورا بٌن اإلنسان والوجود ،فنجا
بها اإلنسان من استٌحاش الوجود ،فصار ٌرى الوجود وكؤنه أنٌسه وجلٌسه ،ومن هذا
الوجه لنا أن نمول :ما ترن سٌدنا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) شٌبا فً الوجود إال بٌنه منذ أربعة عشر
لرنا ،ولن ٌؤتً العلم بما ٌعارضه أو ٌخالفه مهما تمدم وتطور إلى ٌوم المٌامة ،وما ٌنبؽً
أن ٌفهم هذا  -كما وهم بعضهم -بؤنه (ملسو هيلع هللا ىلص) أخبر من لبل بكل ما تم اكتشافه فً الفٌزٌاء،
والكٌمٌاء ،والرٌاضٌات ،واألحٌاء ،والتشرٌح فما نرٌد لوله هو أنه لٌس فً هذه العلوم ما
ٌعارض ما جاء به مفخرة اإلنسانٌة (ملسو هيلع هللا ىلص) ،بل إنها تعززه وتإكده ،وهذا ٌكشؾ أهمٌة
العلم ،وٌتٌح لنا أن نمول" :كل شًء ٌنبنً على العلم"(ٖ).
إذن المرآن ال ٌعارض العلم بل ٌعززه؛ ولذا تكلم كولن كثٌرا عن وجوب اللحاق بركب
التكنولوجٌا والعلم الحدٌث ،وعدم الركون إلى التخلؾ ،وإلى وجوب تجدٌد العلوم
اإلسبلمٌة(ٗ).
كما ٌرى (كولن) أن معظم المإلفات التً تحدثت عن مسؤلة اإلعجاز العلمً ولعت تحت
تؤثٌر ثمافة وفن عصرها ،وحوت كثٌرا من الـتؤوٌبلت المتكلفة؛ محاولة للتوفٌك بٌن
حمابك المرآن والنظرٌات العلمٌة التً لم تثبت بعد فؤدى هذا إلى نوع تحرٌؾ للمرآن
وتملٌل من شؤنه؛ لذا ٌرى كولن أن الصحابة والتابعٌن والمفسرٌن األوابل من أمثال
الطبري(٘) آراءهم متوافمة تماما مع الحمابك العلمٌة الثابتة فً حٌن أن تفسٌرات الخلؾ
ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر صٔ. 7
ٌٕ -نظر :كولن :الرد على شبهات العصر صٔ. ٔٗٓ ،7
ٌٖ -نظر :كولن :الموشورٕ٘ٔ.
ٌٗ -نظر :الموشورٕ٘ٔ.ٕٔ7 -
٘ -أبو جعفر دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد ،الطبري ،ولٌلٌ :زٌد بن كثٌر ابن ؼالب ،صاحب التفسٌر الكبٌر،
والتارٌخ الشهٌر ،كان إماما فً فنون كثٌرة منها :التفسٌر ،والحدٌث ،والفمه ،والتارٌخ ،وؼٌر ذلن ،وله
ٕٖٙ

متكلفة ال تتوافك مع روح العلم ،وٌعزو ذلن أن األوابل لم ٌتؤثروا بعصرهم فكانوا ألرب
إلى روح المرآن من ؼٌرهم(ٔ).
إذن ٌإمن (كولن) باإلعجاز العلمً وٌرى عدم التكلؾ فً تفسٌر اآلٌات العلمٌة ولد ذكر
فً كتابه( شد الرحال لؽاٌة سامٌة) عددا من المفسرٌن الذٌن اهتموا بهذا الجانب ،وذكر
جانبا من تفسٌراتهم من أمثال الطبري ،ودمحم عبده ،ورشٌد رضا ،وطنطاوي جوهري (ٕ)،
والدكتور زؼلول النجار(ٖ).
 -3ضوابط التعامل مع اآلٌات العلمٌة:
ٌنبؽً أن ٌكون هنان منهج خاص وضوابط محددة فً التفسٌر العلمً للمرآن
والبعد عن التكلؾ ،ولد وضع (كولن) عدة مبلحظات وضوابط لمن ٌتصدى لمثل هذا
العمل منها:
أ -الموضوعٌة والثمة برصانة النص الربانً وصفابه ،واتخاذه مرآة عاكسة لهذه
األحداث ،بدال من توفٌك األحداث على المرآن.
ب -معرفة دلٌمة باللؽة وأسباب النزول وأسرار الكلمات(ٗ).

=مصنفات فً فنون عدٌدة تدل على سعة علمه وؼزارة فضله ،وكان من األبمة المجتهدٌن ،لم ٌملد أحدا ،وكان
ثمة فً نمله ،وتارٌخه أصح التوارٌخ وأثبتها ،وذكره الشٌخ أبو إسحاق الشٌرازي فً طبمات الفمهاء ،وكانت
والدته سنة أربع وعشرٌن ومابتٌن ،بآمل طبرستان ،وتوفً سنة عشر وثلثمابة ببؽداد :ابن خلكان :وفٌات
األعٌان وأنباء أبناء الزمان ج ٗ ص ٕ .ٔ3أبو الماسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروؾ بابن عساكر
(المتوفى٘7ٔ :هـ) تارٌخ دمشك ج ٕ٘ ص ٓ ،ٔ3المحمك :عمرو بن ؼرامة العمروي ،الناشر :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزٌع٘ٔٗٔ هـ ٔ33٘ -م.
ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر .
ٕ -طنطاوي جوهري :ولد عام ٓٔ67م وتوفً ٓٗٔ3م .عالم بالدٌن ،وفٌلسوؾ مصري .حفظ المرآن ،وتعلم
فً األزهر ،وتخرج من دار العلوم ،وعٌن أستاذا فٌها لبل أن ٌنتمل إلى الجامعة المصرٌة له تفسٌر للمرآن
ٌسمى الجواهر(  ٕٙجزءا) ،وأبحاثه كلها مركزة على التفسٌر والعلوم الفلسفٌة ٌ.نظر األستاذ :رونً إٌلً ألفا:
أعبلم الفلسفة العرب واألجانب جٕ ص . ٙٙ
ٖ -الدكتور زؼلول النجار :أستاذ علوم األرض بجامعة لناة السوٌس ،ربٌس لجنة اإلعجاز العلمً بالمجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة .ولد فً لرٌة مشال بالؽربٌة ٖٖٔ3م ،تعلم المرآن منذ صؽره على ٌد والده ،تخرج
من جامعة الماهرة ٘٘ٔ3م حاصبل على بكالورٌوس العلوم بمرتبة الشرؾ فمنحته الجامعة جابزة بركة
للجٌولوجٌا ،وكان أول الحاصلٌن علٌها حصل على الدكتوراه من جامعة وٌلز ٖٔ3ٙم ،عمل بعدة شركات
ومشروعات ،وبعدد من الجامعات فً مصر ،والسعودٌة ،والكوٌت ،ولطر ،وأمرٌكا ،وبرٌطانٌا  .حصل على
األستاذٌة ٕٔ37م ،له أكثر من عشرٌن بحثا ،وأكثر من عشرٌن كتابا ومترجما بلؽات مختلفة ،وأشرؾ على
أكثر من خمسة وأربعٌن رسالة علمٌة ،عضو فً العدٌد من الجمعٌات العلمٌة المحلٌة والعالمٌة ،والجمعٌات
الخٌرٌة ،والمإتمرات العالمٌة ،له ممال أسبوعً فً األهرام المصرٌة عن اإلعجاز العلمً ،جاب دول العالم
محاضرا عن اإلسبلم ،ولضاٌا المسلمٌن ،وعن اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة باللؽة العربٌة واالنجلٌزٌة،
منح جابزة دبً للمرآن الكرٌم ،وتم اختٌاره الشخصٌة اإلسبلمٌة األولى لعام ٕٓٓٙم.مولع دار المعرفة ومولع
دكتور زؼلول النجار  .www.elnaggarzr.comبتارٌخ  ٔ3نوفمبر ٕٓٔ7م.
ٗ -الرد على شبهات العصر ص ٔٗٔ.
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ج -أن أولوٌات المرآن الكرٌم هً توجٌه البشر إلى طرٌك السعادة الدنٌوٌة واآلخروٌة،
والمسابل العلمٌة جاءت فً درجة تالٌة ،فالمرآن كتاب ٌخاطب الناس جمٌعا(ٔ)ال أرباب
العلوم فحسب(ٕ).
د -تجنب عمدة الدونٌة والتؤوٌبلت المتكلفة فٌمول" :أما تموٌم حمابك المرآن الكرٌم فً
ضوء نتابج العلوم الوضعٌة فهو سوء أدب مع كبلم هللا تعالى ؛أجل إن السعً وراء
تطوٌع تفسٌر المرآن الكرٌم للمضاٌا العلمٌة والطبٌعٌة وكؤن تلن العلوم واختراعاتها هً
األصل واالستعانة بها إلثبات صحة لضاٌا المرآن الكرٌم منهج ال ٌتناسب مع كبلم هللا
ألبتة "(ٖ).
هـ " -إن للمرآن الكرٌم أسلوبا خاصا به فً عرض المضاٌا العلمٌة ،وهذا األسلوب
مناسب لمستوى كل المخاطبٌن فً الماضً ،ومن لطعوا مسافات هابلة فً العلوم والفنون
الٌوم ،أي لٌس هنان أي تضاد أو تعارض بٌن ذكره لحمابك علمٌة تكتشؾ الٌوم ،وكونه
آٌات بٌنات راعت مستوى فهم الناس فً ذلن العصر"(ٗ).
و-ال بد لمن ٌفسر اآلٌات واألحادٌث فً ظل التطورات العلمٌة أن ٌذكر أن فً المسؤلة
احتماالت ممكنة ،وأنه ال لطع فٌها أي لد تتضمن معانً أخرى ،فالمطع بتفسٌر اآلٌات
لبل أن تتضح ماهٌة المسابل العلمٌة خطؤ فادح ،وال بد من الرجوع إلى الدراسات السابمة
.
فً التفسٌر للولوؾ على ما ذكرته حتى اآلن فً الموضوع
ز ٌ -نبؽً لمن ٌعمل فً التفسٌر العلمً أن ٌكون على دراٌة كبٌرة بالعلوم الشرعٌة،
وإتمان للؽة العربٌة ،وأن ٌتزود بمعلومات فً العلوم الطبٌعٌة بمدر ٌإهله تفهم هذه
العلوم ،وكذا على الباحث فً العلوم الوضعٌة أن ٌتزود بمعارؾ موسوعٌة فً العلوم
الدٌنٌة.
فإذا رؼب المسلمون فً تؤلٌؾ كتاب تفسٌر للمرآن ٌخاطب مستوى إنسان العصر فبل بد
أوال  -كما ٌمول كولن -من تشكٌل لجنة من المتخصصٌن فً كافة العلوم فً ضوء معاٌٌر
علم األصول وأصول الدٌن(٘).
 -4صور من اإلعجاز العلمً:
وبدوره ذكر (كولن) عددا من صور اإلعجاز العلمً التً جاء بها الوحً ،ولد
ورد ذلن فً عدد من كتبه ومماالته مثل:

ٔ -من وجوه اإلعجاز عند النورسً :خطابه كل طبمة من طبمات الناس ،فكل طابفة من الناس تؤخذ حظها من
الدرس من مشهد من مشاهد المرآن"ٌ .نظر :النورسً :الكلمات ص . ٗ76
ٕ -كولن  :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٗٔ.
ٖ -شد الرحال صٕٗٔ.
ٗ -شد الرحال صٕ٘ٔ.
٘ -شد الرحال ص.ٕٔ6 -ٕٔٙ
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أ -تمل نسبة األكسجٌن كلما صعد اإلنسان إلى أعلى:
وتلن حمٌمة جاء بها المرآن الكرٌم فً لوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (ٔ).
فهذه اآلٌة تشٌر إلى لانون من لوانٌن الطبٌعة ،وهو كلما صعد اإلنسان ،وارتفع عن
األرض لل الضؽط ،وصعب تنفسه؛ ألن الضؽط الجوي ٌمل درجة واحدة كلما صعد
اإلنسان مابة متر فً ارتفاع ٕٓٓٓمتر فوق سطح البحر ،فٌضطر اإلنسان إلى استعمال
أجهزة تنفس خاصة(ٕ).
ب -توسٌع السماء:
ٌمول (كولن)ٌ" :تمٌز المرآن بثراء معانً كلماته حتى إنه لٌذكر عددا كبٌرا من الحمابك
..ببضع كلمات" ،ومن ذلن مسؤلة توسع الكون :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ(ٖ).
ج -لانون الجذب المركزي بٌن األجرام:
ٌنبه المرآن إلى المانون فً تمارب األجرام السماوٌة ،وتباعدها ،ودورانها بموله:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(ٗ).
وفً لوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ .

(٘)

ٔ -سورة األنعام اآلٌة.ٕٔ٘:
ٕ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة(ٔ) ص ٖ ،7وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٗٙ
ٖ -سورة الذارٌات اآلٌة  . ٗ7:الرد على شبهات العصر ص ٗٗٔ ،وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة
ص ٗ٘.
ٗ -سورة الرعد.ٕ:
٘ -الرد على شبهات العصر ص .ٔٗٙسورة الحج اآلٌة.ٙ٘ :
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وهذا هو لانون الجذب المركزي بٌن األجرام ،وسواء فسر بمانون الجاذبٌة العامة عند
نٌوتن(ٔ) ،أم نظرٌة الحٌز التً ابتكرها عصر الفلن الحدٌث فالمعنى واضح (ٕ).
د -مسؤلة الصعود إلى الممر:
كان لها نصٌب من بٌانات المرآن فمال تعالى:ﭽ ﯘ ﯙ ﯚﯛﭼ ،فالمعنى
إخبار عن صعود اإلنسان إلى الممر؛ ولذا جاءت بعد لوله تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ
(ٖ).
هـ -تؽٌر شكل الكرة األرضٌة:
ٌشٌر المرآن إلى تلن الحمٌمة فٌمول :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(ٗ) .فهنان احتمال لوي أن معنى "ننمصها من
أطرافها" هو تفلطح األرض عند المناطك المطبٌة ولٌس تآكل الجبال بفعل المطر والسٌل
والرٌح(٘).
إضافة إلى ذلن ذكر (كولن) أمثلة كثٌرة لئلعجاز العلمً عن خلك الكون ،وأمثلة من علم
الفلن ،وعلم األرصاد الجوٌة ،وعلم الفٌزٌاء(. )ٙ
وهذه كله ٌإكد  -كما ٌمول فتح هللا كولن  -أنه كلما مر الزمان تجدد شباب المرآن عن
طرٌك العلوم المختلفة التً تشرح لنا أسراره ،وتبٌن إعجازه ،وسٌؤتً الٌوم الذي ٌهتدي
فٌه كبار علماء الؽرب الذٌن ٌبحثون عن أسرار العلوم ،وحمابمها عندما ٌفهمون المرآن
حك الفهم(.)7
وهذا هو نفس تعبٌر (النورسً) فمد تحدث عن شبابٌة المرآن وفتوته فمال" :إن المرآن
الكرٌم لد حافظ على شبابٌته وفتوته حتى كؤنه ٌنزل فً كل عصر نضرا فتٌا"( ،)6وٌمول
ٔ -لانون الجذب العام :أن أي جسمٌن ٌجذب كل منهما األخر بموة جذب تتناسب هذه الموة طردٌا مع حاصل
ضرب كتلة الجسمٌن وعكسٌا مع مربع المسافة بٌنهما  .سامح سعٌد عبود :رحلة الكون عبر الزمان ص ٕٓ
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕ٘ٔٓم.
ٕ -الرد على شبهات العصر ص .ٔٗٙ
ٖ -كولن :الرد على شبهات العصر ص .ٔٗٙسورة االنشماق اآلٌة.ٔ3-ٔ6:
ٗ -سورة الرعد اآلٌة.ٗٔ:
٘ -كولن :الرد على شبهات العصر ص .ٔٗٙ
ٌ -ٙنظر :كولن :الرد على شبهات العصر ص ٕٗٔ وما بعدها .وأسبلة العصر المحٌرة ج ٔص 73وما بعدها
بعدها وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٘ٗ.٘7-
 -7أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ.7
 -6النورسً :الكلمات ص ٔ. ٗ7
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أٌضا" :إن آثار البشر ولوانٌنه تشٌب ،وتهرم ،وتتؽٌر وتبدل إال أن أحكام المرآن،
ولوانٌنه لها من الثبات والرسوخ بحٌث تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصور"(ٔ).
وهذه نمطة التماء أخرى بٌن هذٌن العلمٌن المجددٌن وجانب من جوانب التجدٌد فً
فكرٌهما .
ثانٌا -المرآن مفتاح خزائن األسماء اإللهٌة:
فالمرآن ٌفسر وٌشرح معانً أسماء هللا الحسنى وٌطلع المارئ على تجلٌاتها فً
الكون والكابناتٌ ،مول كولن" :فالمرآن ٌكشؾ عن األسماء اإللهٌة المكنونة فً السماوات
واألرض ،ونفس اإلنسان .أي ٌظهر لنا كٌؾ وأٌن تتجلى ،وتتموج كل أسماء هللا
الحسنى"(ٕ).
ثالثا -المرآن ترجمان للصفات اإللهٌة :
فالمرآن هو مصدر العلم والمعرفة باهلل تعالى ،فإننا نؤخذ كل المعلومات حول
ذات هللا ،وصفاته من المرآن الكرٌم كموله:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (ٖ).
رابعا -المرآن تفسٌر للشئون اإللهٌة :
المرآن مصدر المعرفة بؤفعال هللا تعالى فهو ٌفسر شبون الذات اإللهٌة التً تعجز
العمول عن إدراكها كموله :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (ٗ).
خامسا -المرآن خارطة ممدسة لعالم اآلخرة:
فكل ما ٌخص عالم اآلخرة هو من لبٌل الؽٌب ومصدر معرفتنا الوحٌدة له هو
المرآن الكرٌم ،إضافة إلى أنه ٌعرض عالم اآلخرة بؤسلوب جذاب ،وآخذ بالملوب
واأللباب ،من هذه الصور لوله :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(٘).

ٔ -النورسً :الكلمات ص ٔ. ٗ7
ٕ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص . ٘6
ٖ -سورة اإلخبلص اآلٌات ٗ-ٔ:وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ. ٙ
ٗ -سورة آل عمران اآلٌة ٕٙ :وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٓ. ٙ
٘ -سورة الحالة اآلٌة ،ٔ6:وٌنظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔ. ٙ
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سادسا -المرآن كتاب شرٌعة:
المرآن فوق أنه كتاب عمٌدة وهداٌة للعالمٌن ،فهو مصدر للشرابع واألحكام اإللهٌة إذ به
تتبٌن األوامر والنواهً ،والحبلل والحرام ،وعبللات األسرة ،والمجتمع ،والدولة. )ٔ(.
سابعا -المرآن كتاب حكمة:
المرآن مصدر الحكمة الصافٌة الٌمٌنٌة التً تبعث على االطمبنان؛ ولذا ٌفترق عن
تصورات وفرضٌات الفبلسفة والمفكرٌن .
ال أحد من المفكرٌن لم ٌتحدث عن حمٌمة الوجود ،ومناسبة الموجودات فٌما بٌنها لكن
هنان بون شاسع بٌن هذا الحدٌث وحدٌث المرآن ،ألن المران كبلم من أبدع الوجود،
فبٌنما ٌتحدث ؼٌره عن نظرٌات وفرضٌاتٌ ،تحدث هو بؤسلوب لطعً ،وببل تنالض
ٌشوش األذهان ،ككبلم ؼٌره.
ثامنا -المرآن كتاب دعاء:
المرآن فوق كونه كتاب عمٌدة ،وشرٌعة ،وحكمة ،فهو أٌضا كتاب دعاء .
ٌدعو المسلمون بتعبٌرات المرآن المعجز البٌان ،وكذا كان الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -فعل حٌنما
ٌسؤل ربه بلسان المرآن ،فالمرآن كتاب دعاء ال نظٌر له فً التضرع(ٕ).
تاسعا -المرآن كتاب ممدس نزل من العرش األعظم:
فهو أعلى وأعظم مراتب األسماء الحسنى وهو أسمى أنواع كبلم هللا نزل على
أكمل إنسان لتبلٌؽه إلى أكمل مجتمع من البشر(ٖ).
وبهذا أكون لد وصلت إلى نهاٌة المول فً معجزة المرآن الكرٌم ووجوه إعجازه
ومضامٌنه فً فكر (فتح هللا كولن).
وٌتبٌن من خبلل الدراسة لها عدة أمور:
ٔ -رؼم اعتزاز (فتح هللا كولن) بالعلم الطبٌعً ،واستخدامه فً إثبات لضاٌاه
وإلناع الناس فً عصرنا ،ورؼم حدٌثه الطوٌل عن مسؤلة اإلعجاز العلمً فإنه لم
ٌنبهر بالعلم ،فالمرآن عنده ظل فً الممام األول كتاب عمٌدة ومنهج وتشرٌع ،وهو
ما توافك فٌه مع عدد من العلماء كالدكتور (مصطفى محمود)(ٗ)؛ ولذا وضع
ضوابط فً مسؤلة تفسٌر المرآن بالعلم أو اإلعجاز العلمً فً المرآن.

ٌٔ -نظر :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٕ.ٙ
ٕ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٖ. ٙ
ٖ -النورسً :الكلمات ص ٔ. ٗ7
ٌٗ -نظر :مصطفى محمود :حوار مع صدٌمً الملحد ص .ٖٔٙ
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ٕ -العلم الحدٌث له دور كبٌر فً خدمة لضاٌا الدٌن ،والسٌما فً إلناع الؽرب،
والعلماء المعاصرٌن ،وإنسان العصر الحدٌث بصفة عامة بمضاٌا اإلسبلم.
ٖ -مسؤلة اإلعجاز العلمً مهمة جدا فً هذا العصر ،وأثرت فً علماء
كثٌرٌن ودفعتهم إلى اعتناق اإلسبلم؛ ألنه تؤكد لهم عدم بشرٌة المرآن ،وأنه من
لدن حكٌم علٌم.
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المطلب الرابع :شبهة بشرٌة المرآن:
ترمً هذه الشبهة إلى اعتبار المرآن من تؤلٌؾ النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -ولٌس وحٌا إلهٌا،
وتعرض فكرة بشرٌة المرآن من جانب المدعٌن فً إحدى صورتٌن:
الصورة األولى :أن المرآن انطباع فً نفس دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) نشؤ عن تؤثره ببٌبته التً عاش فٌها
بمكانها وزمانها ،ومظاهر حٌاتها المادٌة ،والروحٌة ،واالجتماعٌة .
الصورة الثانٌة :أنه تعبٌر عن الحٌاة التً عاش فٌها دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) بما فٌها المكان والزمان،
وجوانب الحٌاة االلتصادٌة ،والسٌاسٌة ،والدٌنٌة ،واالجتماعٌة.
وكلتا الصورتٌن تفصح عن أن المرآن عمل خاص بدمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) تؤثر فٌه كما ٌتؤثر اإلنسان
العادي ،وعبر به عن المعانً التً كانت فً نفسه من بٌبته كما ٌعبر اإلنسان عن أٌة
معان تجول بنفسه(ٔ).
وادعاء أن المرآن من عند بشر ،وأن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) هو من صاؼه ،أو ألفه بنفسه ،أو تعلمه
من ؼٌره  -وتلن صورة ثالثة تضاؾ إلى ما سبك ،-ولٌس وحٌا من لبل هللا تعالى هً
شبهة لدٌمة أول من آثارها كفار لرٌش ٌمول المرآن :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(ٕ).
وتبنى هذه الشبهة جل المستشرلٌن إن لم ٌكن كلهم على السواء من أمثال( :رٌتشارد
بل)(ٖ) الذي اعتبر المرآن من تؤلٌؾ النبً متؤثرا بالبٌبة المحلٌة كالٌهودٌة ،والنصرانٌة
والوثنٌة ،والبٌبة الخارجٌة كالمجوسٌة ،والزرادشتٌة ،و(آرثر جٌفري) (ٗ)الذي حاول فً
كتابه (المفردات األجنبٌة فً المرآن) الربط بٌن بعض المفردات فً المرآن وبٌن بعض
ٔ -د  /دمحم البهً  :الفكر اإلسبلمً الحدٌث وصلته باالستعمار الؽربً ص  ٔ77مكتبة وهبة ،ط :الرابعة عشر ٕٔٗٙهـ-
ٕ٘ٓٓم.
ٕ -سورة النحل اآلٌة.ٖٔٓ :
ٖ -رٌتشارد بل :من رجال الدٌن وأستاذ اللؽة العربٌة فً جامعة(أدنبرا) .صرؾ سنٌن كثٌرة فً دراسة المرآن وتارٌخه،
وأول كتبه عنه أكد فٌه العبللات المسٌحٌة بالنبً ،وٌرى أن النبً اعتمد فً كتابته للمرآن على الكتاب الممدس وخاصة
على العهد المدٌم فً لسم المصص .وترجمته للمرآن ؼرضه منها تحلٌل الصور المتفرلة بوضع لوانٌن النمد األدبً لها.
من مإلفاته :الحدٌث عند المسلمٌن -ورإى دمحم  -وأسلوب المرآن -وأهل األعراؾ -والطبلق فً اإلسبلم(ٔ3ٖ3م)
وسورة الحشر(ٔ3ٗ6م)ٌ.نظر :نجٌب العمٌمً :المستشرلون جٕ ص ٕ٘6 ،دار المعارؾ بمصر ،ط :الثالثة ٘ٔ3ٙم.
وٌنظر :د /محمود حمدي زلزوق :االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للصراع الحضاري ص  ،66دار المعارؾ.
ٗ -آرثر جٌفري :متعصب سافر ضد اإلسبلم والمسلمٌن ،من مإلفاته :الكلمات الدخٌلة فً المرآن -مصادر تارٌخ
المرآن -المرآن كتاب دٌنً ٌ.نظر :د /عبد المتعال دمحم الجبري :االستشراق وجه لبلستعمار الؽربً ،دراسة فً تارٌخ
االستشراق ،وأهدافه ،وأسالٌبه الخفٌة فً الؽزو الفكري لئلسبلم ص  ،٘6مكتبة وهبة ،الطبعة :األولى ٘ٔ33م.
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(ٔ).

اللؽات األخرى؛ إلثبات أن المرآن من تؤلٌؾ دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص-

ولد دفع هذه الشبهة عدد كبٌر من العلماء المسلمٌن لدٌما وحدٌثا(ٕ)وممن له جهود فً
ذلن المجال (فتح هللا كولن) ،فتحدث عن عدم إمكانٌة نسبة المرآن إلى ؼٌر هللا ومن ذلن
لوله" :إن االدعاء بؤن المرآن وضع من لبل سٌدنا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ،أو من لبل آخرٌن ادعاء
انحصر فً بعض رجال العهد الجاهلً لدٌما ،وعند بعض المستشرلٌن من أعداء المرآن،
ونحن نرى بؤن مشركً األمس والٌوم لٌسوا حٌادٌٌن فً تفكٌرهم ،بل تصرفوا بحمد
وعداء؛ ذلن ألن من ٌتؤمل المرآن بإنصاؾ وفكر محاٌد ٌتبٌن أن مصدره إلهً؛ ألنه فً
مرتبة عالٌة بحٌث ٌتجاوز المدرة البشرٌة"(ٖ).
وٌدلل على ذلن بعدة أدلة عملٌة منها:
ٔ -هنان فرق كبٌر جدا بٌن أسلوب المرآن ،وبٌن أسلوب الحدٌث النبوي ،فالعرب ذهلوا
من األسلوب المعجز للمرآن بٌنما ٌرون الحدٌث مثل أسلوبهم فً الحوارٌ ،مول كولن:
"عندما تمرأ األحادٌث تحدس وراءها شخصا ٌفكر وٌتحدث لد مؤلته خشٌة هللا تعالى،
بٌنما تجد فً المرآن مهابة وجبلال وأسلوبا لاهرا؛ لذا فمن المستحٌل أن ٌجتمع فً أسلوب
شخص وفً بٌانه مثل هذا الفرق الكبٌر"(ٗ).
ٖ -من المستحٌل لٌام شخص أمً مثل نبٌنا -ملسو هيلع هللا ىلص -لم ٌر مدرسة ،ولم ٌمرأ كتابا بوضع
نظام كامل ال نمص فٌه وال لصورٌ ،مول كولن فً وصفه" :نظام ٌتناول الفرد ،والعابلة،
والمجتمع ،وااللتصاد ،والمانون مثل هذا االفتراض ٌصادم العمل والفكر والبداهة ،وال
سٌما إن كان هذا النظام صالحا للتطبٌك طوال عصور عدٌدة ،وعند أمم مختلفة ،وشعوب
متفرلة ،وال ٌزال محتفظا بنضارته ،ولوته ،ولابلٌته على التطبٌك حتى الٌوم"(٘).
ولد أشار إلى هذه الحٌوٌة والتجدد فً مماالت عدة ،وكذا أشار إلى لدرة اإلسبلم على حل
مشكبلت الحٌاة.
ٗ " -الحٌاة والوجود فً المرآن ،وما ٌتعلك بهما من مواضٌع العبادات والمعامبلت تراها
متوازنة بعضها مع البعض توازنا مدهشا ..؛ذلن ألن مسؤلة واحدة فمط من المسابل
ٔ -د /عمر بن إبراهٌم رضوان  :آراء المستشرلٌن حول المرآن الكرٌم وتفسٌره ،دراسة ونمد ،صٔ٘ٓ -ٔٗ3
دار طٌبة للنشر -الرٌاض.
ٕ -منهم الشٌخ (رشٌد رضا) فٌدفع شبهة األخذ عن بحٌرا الراهب أو ورلة بن نوفل بالمول :بؤن النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) لم
ٌر هذا الراهب إال ولتما خرج مع عمه بتجارة إلى الشام ،وهو ابن تسع سنٌن ،ولٌل اثنا عشرة سنة ،والرواٌات
الواردة ضعٌفة األسانٌد ،ولٌس فٌها أنه سمع من (بحٌرا) شٌبا من عمٌدته أو دٌنه .أما دعوى األخذ عن ورلة،
فٌرى رشٌد رضا أنها باطلة أٌضا؛ ألن ورلة كان عند بدء الوحً أعمى ولم ٌلبث أن ماتٌ .نظر :السٌد دمحم
رشٌد رضا :الوحً الدمحمي ص  ٙٓ -٘3مإسسة الرأ للنشر والتوزٌع والترجمةٕٗٔٓم مكتبة الفنون واآلداب-
الماهرة -مصر.
ٖ -كولن :الرد على شبهات العصر ص .ٔٗ3
ٗ -السابك ص.ٔٗ3
٘ -الرد على شبهات العصر ص ٓ٘ٔ.
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المذكورة آنفا تتجاوز لدرة أكبر العبالرة"(ٔ) ،فكٌؾ تنسب كل هذه المسابل إلى شخص
أمً (علٌه الصبلة والسبلم).
ٌ٘ -عد المرآن كبلما معجزا بما ٌحتوٌه من أخبار الؽٌب للماضً والمستمبل؛ لذا ال ٌمكن
أن ٌعد من كبلم البشر.
 -ٙثم إن المرآن تحدى اإلنس والجن ،فلم ٌتجرأ أحد للتصدي والمعارضة له ،وهذا أسطع
دلٌل على صدله وإعجازه.
 -7وحدٌث المرآن عن بعض الحمابك العلمٌة ٌإكد أنه ال ٌمكن إسناده إلى البشر ،فمد
تحدث عن خلك الكون ،وعن علم الفلن ،وعلم األرصاد الجوٌة ،والفٌزٌاء ،فمن علم
الرسول األمً هذه الحمابك ،البد أنها من لبل هللا تعالى.
 -6المرآن ذروة فً الببلؼة ،وال ند وال مثٌل له فً هذا الخصوص؛ لذا ال ٌمكن عزوه
إلى إنسان .
وعجز بلؽاء العرب عن معارضته حتى بآٌة واحدة وكذا  -إذا صرفنا النظر عن أهل
الكتاب والمستشرلٌن -فإننا نرى آالفا من المفكرٌن والباحثٌن الؽربٌٌن أبدوا إعجابهم
بببلؼة وأسلوب المرآن(ٕ) ،ولد ذكر (كولن) عددا منهم ،وبعضا من ألوالهم من هإالء
المنصفٌن( :أرنست رٌنان) (ٖ)و(أمٌل درمنهٌم)(ٗ) و(كوستاؾ لوبون)(٘).

ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر صٕٕٔ.
ٌٕ -نظر :كولن :الرد على شبهات العصر صٕٕٔ.ٔٙٔ -
ٖ -أرنست رٌنان لم ٌكن منصفا كل اإلنصاؾ ففً محاضرة له ألماها فً السوربون عنوانها(اإلسبلم والعلم)
ٖ ٔ66م ،هاجم فٌها اإلسبلم ،وادعى أن اإلسبلم ٌضطهد العلماء والفبلسفة ،ولٌس عند العرب علما ،فلم ٌنتج
الجنس العربً شٌبا ،فما ٌمٌز المسلم هو كراهٌة العلم ،ولد رد علٌه األفؽانً ردا مترفما مما أؼضب الشٌخ دمحم
عبده ولم ٌرد حفظا لسمعة أستاذه كما ٌمول الدكتور عبد الرحمن بدوي .بل وٌمول د/الجبري" :وأشد
المستشرلٌن حدة وحمدا على اإلسبلم ورسوله وتارٌخه الفرنسٌون والكاثولٌن الذٌن تحتضنهم فً العالم
جمهورٌة فرنسا ومن أشهرهم :أرنست رٌنان ،وكٌمون ،وهانوتو ،وفولتٌر"ٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي:
موسوعة المستشرلٌن ص ٖ٘ٔ.وٌنظر :عبد المتعال دمحم الجبري :االستشراق وجه االستعمار الفكري ص
ٖٕٕمكتبة وهبة ط األولى ٔٗٔٙهـٔ33٘ -م.
ٗ -إمٌل درمنهٌم أو درمنؽم(ٕٔ37ٔ -ٔ63م) :مستشرق فرنسً ألؾ كتاب(حٌاة دمحم)تحدث فٌه عن حٌاة النبً
فً شتى مراحلها ،وتكلم عن إعجاز المرآن ،ولوته ،ولٌمته األدبٌة ،وكونه ألوى دلٌل على صدق رسالة النبً=
=د /عز الدٌن فراج :نبً اإلسبلم فً مرآة الفكر الؽربً ص  ٘6المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة :اإلسبلم فً
عٌون المنصفٌن ج ٔ ص  ٖٔٗ.كولن :الرد على شبهات العصر ص ٔ.ٔٙ
٘ -رؼم إنصاؾ (لوبون) فً حدٌثه عن الحضارة العربٌة إال أنه أساء فً الجانب الدٌنً والؽٌبً ،فمد رد علٌه
(دمحم فرٌد وجدي) ما جاء فً كتابه( حضارة العرب) من وصفه للوحً بؤنه خٌاال مرضٌا أو لونا من الهوس.
ولد رد علٌه أٌضا مجمع البحوث اإلسبلمٌة حٌنما عرض علٌه الكتاب للفحص ولال بؤن الكتاب منصؾ
للحضارة اإلسبلمٌة والعربٌة ،وفٌه دفاع منطمً عن عمٌدة التوحٌد ،ولكن به أخطاء فاحشة ،وذلن لكون صاحبه
ال ٌإمن بما وراء الطبٌعة ،وتطبٌمه للمنهج الوضعً على األدٌان فمد ادعى أن العلة تسٌطر على حوادث
التارٌخ ،ووصؾ الوحً بالهوس ،واألنبٌاء بالمتهوسٌن ،واعتبار المرآن من تؤلٌؾ دمحم؛ لملة الترتٌب بٌن=
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إذن دعوى أن المرآن لٌس وحٌا إلهٌا مردودة عمبل ،ولد دفع هذه الشبهة آالؾ المنصفٌن
حتى من ؼٌر المسلمٌن وثبت لطعا أنه وحً إلهً ومعجزة خالدة.
تعمٌب:
من خبلل دراسة دالبل النبوة عند (فتح هللا كولن) ٌتبٌن عدة أمور:
ٔ -هنان اتفاق كبٌر بٌن جمٌع الفرق الكبلمٌة بمن فٌهم المعتزلة فً دالبل نبوته  -صلى
هللا علٌه وسلم -مما ٌجلً أن المسؤلة فٌها إجماع من المسلمٌن.
ٕ -اهتم المتكلمون المدامى بالمعجزات الحسٌة واعتبروها من دالبل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص  -على حٌن
حدث تهوٌن من شؤنها عند المعاصرٌن ،وعدم اعتداد بكونها من دالبل نبوة دمحم -صلى
هللا علٌه وسلم.-
ٕ -حدٌث (كولن) عن معجزة المرآن والتوسع فٌها على حساب المعجزات الحسٌة  -وهو
مولؾ عدد من المعاصرٌن مثل( :رشٌد رضا) و(دمحم حسٌن هٌكل) كما سبك المول-
ٌبٌن جانبا مهما ،وهو أنه ٌرٌد أن ٌنفذ الى للب المإمن ،ووجدانه ،وعمله ولذا ربطه
بمعجزة معنوٌة خالدة ال معجزة حسٌة (ٔ).
ٖ -كبلمه عن المرآن ألوى وأبعد أثرا فً النفس ،وملًء بالتشبٌهات واألمثلة التً تمرب
المعانً إلى العمول والنفوس ،فهو بحك ال ٌرٌد من وراء كبلمه أن ٌمنع العمول فحسب،
بل ٌرٌد أن ٌبنً عمٌدة تسٌطر وتهٌمن على الملوب ،وهذا ٌنبؽً أن ٌكون أول أهداؾ
علماء العمٌدة فً العصر الراهن بناء العمٌدة فً الملوب بؤسلوب سهل ٌخاطب الوجدان؛
لبناء جٌل لوي متمسن بعمٌدته فً وجه التٌارات والمذاهب المادٌة واإللحادٌة ،ولٌس
دارسا فمط لمفاهٌم وأدلة نظرٌة ،وهذا فً رأًٌ التجدٌد الذي نرٌده فً علم الكبلم
اإلسبلمً.
ٗ -مسؤلة تربٌة المرآن لجٌل الصحابة ٌإكد األستاذ من خبللها على تربٌة األمة بالمرآن
أٌضا ،فإننا لو توجهنا بكلٌتنا إلى هذا الكتاب الكرٌم ،وألبلنا علٌه الستطعنا أن نحدث
التؽٌٌر المطلوب فً أنفسنا ومجتمعنا.
فالتركٌز على اإلنسان مطلوب عندما ندرس أي جزء من العمٌدة ،بل ٌنبؽً أن ٌكون
ضمن أسس تكوٌن علم الكبلم الجدٌد كما ٌمول الدكتور (أبو رٌدة)(ٕ) ،وكما ترى الدكتورة

=أجزابهٌ .نظر دمحم فرٌد وجدي :الرد على المادٌٌن ص ٕٔ وتذٌٌل الكتاب بملم دمحم عمارة الذي نشر فٌه بٌان
المجمع ص ٓ .6٘-6مجلة األزهر جمادى األولى ٖٗٗٔهـ -مارس ٖٕٔٓم.
ٔ -وإن كان بعض المحدثٌن كالماسمً ٌعتبر المرآن آٌة حسٌة عملٌة صامتة ناطمة ٌ.نظر دالبل التوحٌد ص
.ٔٗ6
ٌٕ -نظر :أبو رٌدة :تجدٌد الخطاب الدٌنً والفلسفً/الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٗٓ. ٙ
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(ٌمنى الخولً) فً نظرتها لتؤسٌس علم الكبلم الجدٌد(ٔ).
٘ -حدٌث (كولن) عن اإلعجاز العلمً فً المرآن متوازن وموضوعً ،فهو ال ٌلوي
عنك اآلٌات من أجل تطوٌعها للعلوم الحدٌثة؛ ألن المرآن هو األصل والوحً السماوي،
وهو دلٌل على كل شًء ،فبل ٌحتاج للعلم الطبٌعً أو ؼٌره لٌإكد صدله؛ ولذا وضع
ضوابط لمسؤلة العبللة بٌن المرآن والعلم الحدٌث نبراسا لمن ٌتناول هذه المسؤلة من بعد.
تعمٌب على الفصل الثانً:
من خبلل ما سبك فً فصل النبوات ٌتبٌن أن:
ٌٔ -تفك (كولن) مع المتكلمٌن فً كثٌر من المضاٌا مثل :شروط النبوة ،وحكم البعثة،
وصفات األنبٌاء ،وعصمتهم -علٌهم السبلم.-
ٕ -عرض (كولن) شرط الذكورة ونالشه بشكل علمً ،ومن خبلل طبٌعة الجنسٌن الذكر
واألنثى لٌنتهى إلى المول بؤن النبوة حصر على الرجال لخصابصهم الوجودٌة التً
تختلؾ عن طبٌعة النساء؛ ولذا منعوا من تولٌها.
ٖ -ذكر صفات األنبٌاء كالمتكلمٌن وانفرد عنهم بذكر ،صفات النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -متوسعا فٌها،
وداعما لها باألمثلة من سٌرته -ملسو هيلع هللا ىلص.-
ٗ -استفاض (كولن) فً الحدٌث عن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وبعثته ودالبل صدله  ،والتصر على
معجزة المرآن الكرٌم مع إؼفاله سابر المعجزات -مع تؤكٌده على ثبوتها وأهمٌتها -اللهم
إال حدٌثه عن معراجه (ملسو هيلع هللا ىلص) حدٌث الصوفً ال المتكلم.
٘ -دفع الشبهات المثارة حول الرسالة والرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -بالحجج العملٌة والمنطمٌة وعرض
كل ما ٌتصل بها من خلفٌة تارٌخٌة ومن آراء ؼربٌة واستشرالٌة مما ٌدل على ثمافته
الموسوعٌة.
 -ٙاستخدام شواهد كثٌرة من المرآن والسنة لتؤكٌد لضاٌاه ،وكذا العلم الحدٌث ،كما
استخدم وسابل متعددة لتمرٌب المعانً كضرب األمثلة ،والتشبٌه ،وؼٌرها .
 -7اطبلعه على الفلسفات المدٌمة والحدٌثة ،واستخدامها فٌما ٌدعم فكرته ،والرد على
األفكار السلبٌة فً هذه الفلسفات.
 -6رؼم تمدٌره للعلم الحدٌث إال أنه وضع ضوابط لمن ٌخوض فً التفسٌر العلمً
للمرآن ،وأكد على كون المرآن األصل والعلم تابع وخادم له ،فبل ٌنبؽً فً زهوة االنبهار
بالعلم أن نلوي عنك اآلٌات أو نإولها حتى تتفك مع النظرٌات العلمٌة ،فهذا تشوٌه وؼض
من لٌمة المرآن؛ وبذا ٌرٌد أن ٌؽرس فً نفس المسلم الثمة والٌمٌن بدٌنه وأهم أركانه
المرآن الكرٌم.

ٌٔ -نظر  :أ.د ٌمنى طرٌؾ الخولً :الطبٌعٌات فً علم الكبلم من الماضً إلى المستمبل ص ٗٗمإسسة هنداوي
للتعلٌم والثمافة.
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الفصل الثالث :السمعٌات
تمهٌد:
العاللة بٌن السمعٌات والغٌبٌات:
الؽٌبٌات أعم من السمعٌات فالؽٌب ما دل علٌه دلٌل عملً ونملً كاهلل تعالى
وصفاته ،أو ما دل علٌه السمع و النمل فمط؛ ولذا ٌسمى األخٌر عند المتكلمٌن بالسمعٌات
وهً الٌوم اآلخر ومراحله ،وهو ما ألصده فً هذا الفصل؛ لذا سمٌته بالسمعٌات ولكن
رأٌت لكولن كبلما عن الؽٌب وشبهات حوله فآثرت أن أذكره فً هذا التمهٌد إتماما
للفابدة ،ولذا سؤعرؾ بداٌة معنى الؽٌب ،ثم الشبهات التً أثٌرت حدٌثا عن الؽٌب ورد
(كولن) علٌها ،ثم أعمب ذلن بالسمعٌات ،ومنهج (كولن) فً بحثها.
أوال :معنى الؽٌب:
أ -فً اللؽة:
ٔ -خبلؾ الشهادة.
ٕ -ما اطمؤن من األرض.
ٖ -كل ما ؼاب عن اإلنسان ،أو ما ؼاب عن العٌون سواء أكان محصبل فً الملوب أم
ؼٌر محصل ،وتكلم عن ظهر الؽٌب ،وسمعت صوتا من وراء الؽٌب :من موضع ال
أراه ،أو تستر الشًء عن العٌون.
ٗ -ما ؼاب مما ال ٌعلمه إال هللا(ٔ).
ب -معنى الؽٌب فً االصطبلح:

سؤلوم بتعرٌؾ الؽٌب فً االصطبلح من خبلل تفسٌر المتكلمٌن لموله تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ (ٕ).
ٔ -عند المعتزلة :مصدر ٌدل على" :الخفً الذي ال ٌنفذ فٌه ابتداء إال علم اللطٌؾ
الخبٌر ،وإنما نعلم منه نحن ما أعلمناه ،أو نصب لنا دلٌبل علٌه...وذلن نحو الصانع

ٌٔ -نظر :أبو منصور الهروي :تهذٌب اللؽة ،باب الؽٌن والمٌم ج  6ص ٖ .ٔ6ابن فارس :مماٌٌس اللؽة ،باب
الؽٌن والٌاء ج ٗ ص ٖٓٗ .الفٌروز أبادي :الماموس المحٌط ص  .ٔٔ7المعجم الوجٌز ص .ٗ٘6
ٕ -سورة البمرة اآلٌة.ٖ :
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والنبوات وما ٌتعلك بها ،والبعث والنشور والحساب ،والوعد والوعٌد ،وؼٌر
وصفاته،
ّ
(ٔ)
ذلن .وإن جعلته حاال كان بمعنى الؽٌبة والخفاء" .
هو الذي ٌكون ؼاببا عن الحاسة ثم هذا الؽٌب ٌنمسم إلى ما
ٕ -عند األشاعرة" :الؽٌب َ
علٌه دلٌل ،وإلى ما لٌس علٌه دلٌل .فالمراد من هذه اآلٌة مدح المتمٌن بؤنهم ٌإمنون
بالؽٌب الذي دل علٌه دلٌل بؤن ٌتفكروا وٌستدلوا فٌإمنون به ،وعلى هذا ٌدخل فٌه العلم
باهلل تعالى ،وبصفاته والعلم باآلخرة ،والعلم بالنبوة ،والعلم باألحكام و ِبالشرابعِ فَإِن فً
(ٕ).
سببًا الستحماق الثناء"
تحصٌل هذه ْالعلوم باالستدالل مشَمة فٌَ ْ
صلح أَن ٌَكون َ
ٖ -الماترٌدٌة" :ما ؼاب عنهم مما أنبؤهم به النبً -علٌه السبلم -من أمر البعث ،والنشور،
والحساب ،وؼٌر ذلن ،فهو بمعنى الؽابب تسمٌة بالمصدر من لولن ؼاب الشًء ؼٌبا ً هذا
إن جعلته صلة لئلٌمان ،وإن جعلته حاالً كان بمعنى الؽٌبة والخفاء أي ٌإمنون ؼاببٌن
عن المإمن به وحمٌمته متلبسٌن بالؽٌب"(ٖ).
ولٌل المراد بالؽٌب" :الملب؛ ألنه مستور ،والمعنى ٌإمنون بملوبهم ،ال كمن ٌمولون
بؤفواههم ما لٌس فً للوبهم".)ٗ( .
ٗ -فتح هللا كولن :أما الؽٌب عند كولن :هو ما استؤثر هللا سبحانه وتعالى بعلمه(٘).
ثانٌا :ال ٌعلم الؽٌب إال هللا:
ولد استؤثر هللا تعالى بؤمور خمسة ال ٌعلمها ملن ممرب وال نبً مرسل إال بعض
ما أطلعهم هللا علٌها تٌسٌرا لمهمتهم كالمعجزات التً ٌتم بها اإلخبار عن أمور ؼٌبٌة
حاضرة أو مستمبلة تصدٌما لهم .
وهذه الؽٌبٌات ذكرها هللا فً المرآن الكرٌم فً لوله :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ (. )ٙ
ولد رد (كولن) على بعض الشبهات المثارة حول بعض الؽٌبٌات كمول البعض إن نزول
المطر ،وعلم ما فً األرحام لد خرجا عن الؽٌبٌات ،ففً هذا العصر أمكننا معرفتهما
والتنبإ بؤحوالهما ،وهً:
ٔ -الزمخشري :الكشاؾ باب سورة البمرة آٌة(ٖ) ج ٔ ص .ٖ7
ٕ -الرازي :مفاتٌح الؽٌب باب سورة البمرة(ٕ) آٌة(ٖ) جٕ ص ٖ.ٕ7
ٖ -أبو البركات النسفً :تفسٌر النسفً مدارن التنزٌل وحمابك التؤوٌل باب (ٖ) ج ٔ ص ٔٗ.
ٗ -السابك.
٘ -كولن :الرد على شبهات العصر ص .ٔٙ7
 -ٙسورة لممان اآلٌة.ٖٗ:

ٖ7ٙ

 -1نزول المطر :
الشبهة المثارة حول المطر :أننا الٌوم نعلم متى ٌنزل المطر ،بنا ًء على نتابج علم
األرصاد الجوٌة؛ إذن ال معنى لمولنا إنها من الؽٌبٌات.
ٌمول (كولن) فً جوابه عن هذه الشبهة:
" ما العبللة بٌن ما ٌدّعون معرفته بالتمنٌّات الحدٌثة وبٌن الؽٌب؟ ،نعم ،إن تنبإهم بولت
نزول المطر -ولد الحت فً األفك أماراته ،وبدأت تظهر فً عالَم الشهادة عبلماته -ال ُّ
ٌمت
إلى معرفة الؽٌب بِصلة"(ٔ).
وفد ضرب مثبل ٌوضح هذه الفكرة:
نفترض أننا عبّؤنا ؼرفة بثانً أكسٌد الكربون ،ولما أجرٌنا تجاربنا بآالت تكشؾ
عن وجود ثانً أكسٌد الكربون كانت النتٌجة بعد ساعتٌن سٌشعر من بالؽرفة جمٌعًا بثمل
وصداع ،فإذا ما ولع هذا أفٌكون عل ًما بالؽٌب؟ كبل فهذا لٌس ؼٌبًا(ٕ) .
ومن ثم ٌطبك ذلن على المطر ،فٌمول" :معرفة ولت نزول المطر ،ومكانه ،ولد ِْره
مكان ما
تفصٌبل فً سنة أو سنوات لادمة هذا ٌع ّد ؼٌبًا ،أما التنبإ بنزول المطر ؼدًا فً
ٍ
فلٌس من الؽٌب فً شًء ،ومع هذا إن عدم ولوع تنبإاتهم أحٌانًا ٌُثبت أن معرفتهم باألمر
نالصة ،وإن المتخصصٌن فً هذا العلم ٌس ّمونه" :تنبُّإً ا"...وإن العلم بولت نزول المطر
إذا الحت أماراته فً عالم الشهادة ال ٌعوزه آالت وال أدوات فهنان كثٌرون من الناس
ٌتنبإون بذلن بتجربتهم وخبرتهم"(ٖ) .
ولد عرض (كولن) وجها من وجوه اإلعجاز العلمً فً السنة النبوٌة فً حدٌث
ألرت البحوث العلمٌة الحدٌثة بمفاده ،وهو ":ما عام بؤمطر من عام"(ٗ)أي معدل المطر ال
ال ٌختلؾ بٌن عام وآخر ،أما لدر ومكان نزول المطر فذان هو الؽٌب الذي ال ٌعلمه إال
هللا(٘).
 -2علم ما فً األرحام:
والشبهة المثارة هنا :إن األشعة السٌنٌة تنتج لنا الٌوم تشخٌص حالة الجنٌن
ومعرفة نوعه ذكرا كان أو أنثى فلٌس ذلن ؼٌبا.
ٔ -كولن :الرد على شبهات العصر ص .ٔٙٙ
ٕ -الرد على شبهات العصر ص .ٔٙ7
ٖ -السابك.
ٗ -والحدٌث" :ما عام بؤمطر من عام وال هبت رٌح جنوب إال سال وادي كذا" .أخرجه أبوبكر البٌهمً :السنن
الكبرى ،باب كثرة المطر وللته ،كتاب صبلة االستسماء ج ٖ ص  ٘ٓ7رلم ٔ ، ٙٗ6كنز العمال فً سنن
األلوال واألفعال الفصل الثالث فً النوافل ذات األسباب واألولات من الباب السابع فً النوافل ج  7ص ٕٖ6
رلم .ٕٔ٘66والحدٌث ضعٌؾ كما ذكره األلبانً فً ضعٌؾ الجامع الصؽٌر وزٌادته ،ص ٔ7ٖٙ/رلم ٕ٘ٔٓ.
٘ -الرد على شبهات العصر ص .ٔٙ6
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وجواب (كولن) هو ما سبك أن لرره فً الرد على الشبهة السابمة من أنه لٌس من الؽٌب
معرفة شًء أصبحت ممدماته ظاهرة للعٌان ،فتحدٌد الحٌوان المنوي لٌس من الؽٌب؛
لتمدم العلم باألسباب الدالة علٌه (ٔ) ،وٌإٌد لوله بؤمرٌن:
األول :بموله -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إذا سبك ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد ،وإذا سبك ماء المرأة
نزعت"(ٕ) ،والمعنى كما ٌمول كولن" :إذا سبك الحٌوان الذكري األنثوي ،ولمح البوٌضة
كان المولود ذكرا ،وإال كان أنثى...وهذا من اإلعجاز العلمً فً السنة النبوٌة ،والٌوم
ٌمرره العلماء فمن عرؾ مسؤلة كهذه بعد ظهور ممدماتها ،وعد هذا علما بالؽٌب فمد خدع
نفسه"(ٖ).
الثانً :أن كلمة ما فً لوله :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ (ٗ) من ألفاظ العموم ٌعلم كل ما فً
األرحام ،ولٌس نوع الجنٌن فمط ،فٌعلم مراحل حٌاته كلها ،ومستمبله ،وشمً أو سعٌد(٘).
إذن ال ٌعلم الؽٌب الحمٌمً إال هللا تعالى ،أما الؽٌب الذي ٌستدل علٌه بؤمارات وخبرات
ومعلومات ،فلٌس ؼٌبا ،بل شهادة .
ثالثا :السمعٌات:
أما بالً الؽٌبٌات والتً ٌسمٌها المتكلمون أٌضا بالسمعٌات أي "ما ٌتولؾ على
السمع من االعتمادات التً ال ٌستمل العمل بإثباتها كالحشر ،والنشر ،وعذاب المبر
ونعٌمه"(.)ٙ
وجرت عادة المتكلمٌن بؤن تبدأ بالموت وحٌاة المبر نعٌما أو عذابا ،ثم عبلمات الساعة،
والبعث والنشور لتبدأ مراحل المدوم على هللا للحساب ،ثم ؼاٌتها ومنتهاها ممر الخلود إما
جنة وإما نار ،وإما نعٌم وإما جحٌم.
ولد التضب (كولن) وأجمل فً تلن المراحل ،والتصر على ماله صلة فً تربٌة المرء
روحٌا ،والتؤثٌر علٌه عاطفٌا؛ لٌنجً نفسه بالعمل واالجتهاد فً الطاعة مما ٌخاؾ
وٌحاذر.
ٌٔ -نظر الرد على شبهات العصر ص .ٔٙ6
ٕ -ورد بلفظ "ذهب بالشبه ..ذهبت بالشبه مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج ٕٔص  ٖٗ3رلم  .ٖٔ6ٙدمحم بن
حبان  :صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان وصؾ الجنة وأهلها ،ج  ٔٙص ٕٗٗ رلم ٖٕٗ . 7والحدٌث
صحٌح ذكره األلبانً فً :التعلٌمات الحسان على صحٌح ابن حبان وتمٌٌز سمٌمه من صحٌحه ،وشاذه من
محفوظه ،باب وصؾ الجنة وأهلها ،كتاب إخباره -ملسو هيلع هللا ىلص -من منالب الصحابة ص ٓٔ ٗٓ6 /رلم ٓ ،7ٖ6الناشر:
دار با وزٌر للنشر والتوزٌع ،جدة  -المملكة العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٗ ،هـ  ٕٖٓٓ -م.
ٖ -الرد على شبهات العصر ص .ٔٙ6
ٗ -سورة لممان اآلٌة.ٖٗ:
ٌ٘ -نظر :الرد على شبهات العصر ص ٓ.ٔ7
 -ٙكمال الدٌن بن أبً شرٌؾ :المسامرة شرح المساٌرة البن الهمام ص ..ٕٓ3
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بحث (كولن) مسؤلة المعاد فً ضوء الظاهر من الكتاب والسنة ،وابتعد عن الجدل الدابر
حولها بٌن المتكلمٌن والفبلسفة.
وانفرد كولن بفلسفته عن الموت ،والساعة ،والٌوم اآلخر ،فلٌس فً المسؤلة ما ٌبعث
على الملك أو الخوؾ ،بل ٌنبؽً أن تبعث على الراحة واالطمبنان على ما سنذكر من
كبلمه ال حما  -إن شاء هللا.-
وجاء الفصل ممسما إلى عدة مباحث:
المبحث األول :الروح.
المبحث الثانً :الموت والمبر.
المبحث الثالث :عبلمات الساعة.
المبحث الرابع :الٌوم اآلخر.
المبحث الخامس :الروحانٌون.
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الروح
المبحث األولُ :
الروح:
أوال :تعرٌف ُ
أ -الروح فً اللؽة:
ٔ -النفس ،فالروح والنفس بمعنى واحد.
ٕ -ما به حٌاة الجسد.
ٖ -النفس الذي ٌتنفسه اإلنسان ،وهو جار فً جمٌع الجسد(ٔ).
وكلها تشٌر إلى مفهوم واحد وهو :أنها ما تموم به حٌاة الجسد ،وأشار بعضها أن الروح
بمعنى النفس.
ب -الروح فً االصطبلح:
هنان من نفً وجود الروح ولم ٌثبتوا ؼٌر الجسد فمط ،وأما المثبتون لوجودها
وهم أكثر المسلمٌن فانمسموا إلى رأٌٌن فً بٌان حمٌمتها:
األول :جسم متعلك بالبدن:
وهو اختٌار بعض المتكلمٌن ،ومنهم (الجوٌنً) إذ ٌمول" :الروح أجسام لطٌفة مشابكة
لؤلجسام المحسوسة أجرى هللا تعالى العادة باستمرار حٌاة األجسام ما استمرت مشابكتها
لها ،فإذا فارلتها ٌعمب الموت الحٌاة فً استمرار العادة"(ٕ).
الثانً :جوهر مجرد عن المادة.
وهو لول بعض المحممٌن كاإلمام (الؽزالً) إذ ٌطلك لفظ الملب ،والنفس ،والروح
كل منها على معنٌٌن أحدهما هو المعنى الذي أراده هللا فً لوله :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ وٌعرفها -الملب أو الروح أو النفس -بموله:
"لطٌفة ربانٌة ُرو َحانٌة لها بهذا الملب الجسمانً تعلك ،وتلن اللطٌفة هً حمٌمة اإلنسان،
وهو المدرن العالم العارؾ من اإلنسان ،وهو المخاطب ،والمعالب ،والمعاتب،
والمطالب"(ٖ).
ولال الرازي" :جوهر بسٌط مجرد ال ٌحدث إال بمحدث لوله :كن فٌكون"(ٗ).
ٌٔ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن باب الحاء والراء جٖ ص ٔ .٘3ابن فارس :مجمل اللؽة باب النون والفاء ج
ٔ ص  .673ابن منظور :لسان العرب ج ٘ ص ٔ. ٖ٘3،ٖٙ
ٕ -الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص . ٖ77
ٖ -اإلمام أبو حامد الؽزالً  :إحٌاء علوم الدٌن ج ٗ ص ٗ تحمٌك :الشحات الطحان -عبد هللا المنشاوي مكتبة
اإلٌمان -المنصورة ط األولى ٔٗٔ7هـ ٔ33ٙ-م.
ٗ -الرازي :مفاتٌح الؽٌب باب سورة اإلسراء( )ٔ7اآلٌة (٘ )6ج ٕٔ ص ٖ..ٖ3
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كما لال بجوهرٌة النفس أٌضا الفبلسفة ،فمد ألام (ابن سٌنا) عدة براهٌن على جوهرٌة
النفس ،وؼناها عن البدن(ٔ).
وكذا الصوفٌة لالوا بؤن الروح لطٌفة من عالم المجردات تعلمت بالجسم وتدبٌره(ٕ).
ج -تعرٌف الروح عند فتح هللا كولن:
"الروح لانون أمري حً شاعر نورانً ،وذات حمٌمة جامعة معدة الكتساب
الكلٌة والماهٌة الشاملة ،ولد ألبست وجودا خارجٌا"(ٖ) ،وهو تعرٌؾ (النورسً) ،ولد
اعتمده (كولن) لكونه وافٌا وشامبل كما ٌمول.
وٌشرح (كولن) ذلن بموله" :إن الروح ؼٌر متركب من مادة وهو من عالم األمر
 كما جاء فً المرآن -ولٌس من عالم الخلك (أي لٌس وجودا ناشبا من اجتماع الذرات)،بل هو من الموانٌن النورانٌة الشاعرة جاء إلى الوجود مثل المبلبكة الكرام بؤمر من هللا
تعالى ،أي أن الروح لانون مثل لانون الجاذبٌة الموجودة بٌن نواة الذرة وااللكترونٌات،
ومثل لانون النمو الموجود داخل البذرة ،ولكنه ٌملن شعورا بٌنما ال تملن الموانٌن
األخرى حٌاة وال شعورا"(ٗ).
إذن (كولن) مع رأي الفرٌك الذي ٌعد الروح جوهرا مجردا عن البدن .
وهنا شبهة لد تثار ،ذكرها (كولن) ولام بالرد علٌها:
وهً أن الروح بسٌطة بمعنى أنها ؼٌر مركبة من المادة؛ لذا ال تتحلل ،ولها
وجود ثابت؛ لذا لد ٌخطر على بال البعض بؤنها تشبه هللا -حاشا هلل -من هذه الناحٌة ،أي
كما أن هللا منزه عن التؽٌر ،فالروح أٌضا ال تتؽٌر فما الفرق؟.
وكان جواب (كولن)" :إن هللا تعالى منزه عن التبدل والتؽٌر ،وعن األلوان
واألشكال تنزها نابعا من ذاته ،بٌنما خلك الروح بسٌطا من لبل هللا تعالى ،فاهلل خالك
والروح مخلوق ،وهللا لابم بذاته بٌنما الروح  -وكذا سابر الموجودات -لابمة به ،فكل
شًء ٌمد ٌده ٌطلب العون والمساعدة منه"(٘) .
وضرب (كولن) مثاال على ذلن بالشمس والممر ،فالممر ٌستمد نوره من الشمس،
فإذا فنٌت الشمس فبل نور للممر ،فنور الممر عرض من األضواء األصلٌة الموجودة فً
الشمس(.)ٙ
ٌٔ -نظر :ابن سٌنا :أحوال النفس ص ٕ ،ٔ7تحمٌك ودراسة :د /أحمد فإاد األهوانً ،دار بٌبلٌون -بارٌس.
ٌٕ -نظر :األمٌر عبد المادر الجزابري :الموالؾ فً التصوؾ والوعظ واإلرشاد ،المجلد األول ص ،7ٖ7
الهٌبة العامة لمصور الثمافة -الماهرة ٕٔٔٓم.
ٌٖ -نظر كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٔٗٔ والنورسً :الكلمات الكلمة التاسعة والعشرون ص ٔٔ.ٙ
ٗ -كولن :الرد على شبهات العصر ص ٕٕ٘ وأسبلة العصر المحٌرة ص .ٕٔٙ
٘ -الرد على شبهات العصر ص ٕٕٙواسبلة العصر ص .ٕٔ7
 -ٙالسابك.
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ثانٌا :نشأة الروح:
اتفك المتكلمون على حدوث الروح ،ولكنهم اختلفوا هل هً حادثة مع البدن أم
لبله؟.
الرأي األول :أن الروح مخلولة لبل البدن :ونسبه الجرجانً إلى بعض المتكلمٌن دون
تحدٌد ،وعزاه بعض العلماء إلى جمهور المتكلمٌن مستدال بموله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(ٔ).
الرأي الثانً :أن الروح مخلولة مع البدن :نسبه الجرجانً إلى بعض المتكلمٌن ودلٌلهم
لوله :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ والمراد باإلنشاء إفاضة النفس على البدن(ٕ).
وهذا المول هو ما ذهب إلٌه الماترٌدٌة ،والفبلسفة أٌضا.
فٌرى الماترٌدٌة أن األرواح خلمت مع األجساد بدلٌل :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ(ٖ)،
والخطاب والسإال لؤلجساد مع األرواح(ٗ).
وٌرى (ابن سٌنا) أنه من المحال وجودها لبل البدن ،وٌختار أنها حادثة مع حدوث
البدن(٘).
وٌرى الصوفٌة أن الروح مخلولة حادثة ولٌست لدٌمة( )ٙدون بٌان هل حدوثها مع البدن
أم لبله.
رأي فتح هللا كولن:
وأما (كولن) فٌرى أن روح اإلنسان لها وجود مستمل ،وأنها خلمت لبل الجسد وأن
هللا عمد معها المٌثاق حٌنبذ ،ورأت األرواح كل شًء واضحا جلٌا لعدم توسط برزخ
الجسمانٌة مستدال بموله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ٔ -سورة األعراؾ اآلٌةٌ .ٔ7ٕ :نظر :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص  .ٕ٘7وٌنظر :الشٌخ دمحم حسنٌن
مخلوؾ :المطالب المدسٌة فً أحكام الروح وآثارها الكونٌة ص ٓ ،ٙشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً
الحلبً وأوالده ،ط :الثانٌة ٕٖٔ6هـٔ3ٖٙ -م.
ٌٕ -نظر :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص .ٕ٘7
ٖ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ7ٕ :
ٌٗ -نظر :أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم ص .ٔ73
ٌ٘ -نظر :الشٌخ الربٌس ابن سٌنا :أحوال النفس ص . 3ٙ
ٌ -ٙنظر :أبو نصر عبد هللا علً السراج الطوسً :اللمع فً تارٌخ التصوؾ ص ٖ٘ٗ تحمٌك :عماد زكً
البارودي المكتبة التوفٌمٌة .أبو الماسم عبد الكرٌم بن هوازن المشٌري  :الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ ص
ٔ ٔٙتحمٌك :هانً الحاج ،المكتبة التوفٌمٌة.
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ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ (ٔ) ،فاهلل لد أخذ
العهد والمٌثاق على األرواح ،وهً فً عالم الذر لبل خلك األبدان(ٕ)مما ٌدل على أنها
خلمت لبل البدن .
ثالثا :مولف كولن من التناسخ:
ٌتفك المسلمون على أن كل جسد له روح مستملة تختص به ،وبعد الموت النعٌم
والعذاب ٌكون للروح والجسد معا ،ولم ٌمل أحد بانتمال تلن الروح لبدن آخر إال بعض
الفرق الضالة ،وهم من ٌطلك علٌهم أصحاب التناسخ ،ولد دفع هذا المذهب كثٌرا من
المسلمٌن  -ومنهم (فتح هللا كولن) -لبٌان حمٌمته  ،وتارٌخ ومنشؤ عمٌدة التناسخ ،ورأي
اإلسبلم فً هذا المسلن.
ٔ -حمٌمة التناسخ:
التناسخ فً اللؽة" :انتمال الروح بعد الموت من جسد إلى آخر ،وأصحاب التناسخ
(ٖ).
الذٌن ٌمولون بتناسخ األرواح فً األجساد كما ٌنسخ الكتاب من واحد إلى آخر
التناسخ فً االصطبلح:
وردت عدة تعرٌفات متماربة فً بٌان حمٌمة التناسخ عند المابلٌن به ،منها:
أ" -التناسخ هو أن تتكرر األكوار واألدوار إلى ما ال نهاٌة له ،وٌحدث فً كل دور مثل
ما حدث فً األول ،والثواب والعماب فً هذه الدار ال فً دار أخرى ال عمل فٌها،
واألعمال التً نحن فٌها إنما هً أجزٌة على أعمال سلفت منا فً األدوار الماضٌة،
فالراحة ،والسرور ،والفرح ،والدعة التً نجدها هً مرتبة على أعمال البر التً سلفت
منا فً األدوار الماضٌة ،والؽم ،والحزن ،والضنن ،والكلفة التً نجدها هً مرتبة على
أعمال الفجور التً سبمت منا"(ٗ).
ب " -تعلك الروح بالبدن بعد المفارلة من بدن آخر من ؼٌر تخلل زمان بٌن التعلمٌن
للتعشك الذاتً بٌن الروح والجسد"(٘).
ج" -انتمال النفس الناطمة من بدن إلى بدن آخر من ؼٌر تخلل زمان بٌن تعلمها باألول،
وتعلمها بالثانً للتعشك الذي بٌن الروح والجسد"(. )ٙ
ٔ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ7ٕ:
ٌٕ -نظر :كولن :المدر فً ضوء المرآن والسنة ص . ٔٓ6
ٖ -الخوارزمً :مفاتٌح العلوم ،الفصل الخامس فً أسامً أرباب الملل والنحل ص ٔ .٘٘/مجمع اللؽة
العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٖٔ. ٙ
ٗ -الشهرستانً :الملل والنحل ج ٕ ص . ٖٙٙ
٘ -السٌد الشرٌؾ علً بن دمحم الجرجانً  :التعرٌفات ص ٖٔ .
 -ٙجمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٔ ص .ٖٗٙ
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ٌمول (جمٌل صلٌبا)" :والتناسخ عمٌدة شاعت بٌن الهنود وؼٌرهم من األمم المدٌمة مإداها
أن روح المٌت تنتمل إلى موجود أعلى أو أدنى ،لتنعم أو تعذب جزاء على سلون صاحبها
الذي مات ،ومعنى ذلن عندهم أن نفسا واحدة تتناسخها أبدان مختلفة إنسانٌة كانت ،أو
حٌوانٌة ،أو نباتٌة ،والؽرض من هذا التناسخ امتحان النفس حتى تكتسب بذلن ما ٌنمصها
من الكمال ،وتصبح مجردة عن التعلك باألبدان"(ٔ).
د -وٌعرؾ كولن التناسخ بؤنه ":انتمال األرواح من جسد إلى جسد آخر ،وٌطلك علٌه
الفرنسٌون (مٌتامبسٌكوز) أي التممص ،والمابلون به ٌرون أن األجساد أشبه بموالب
لؤلرواح كؤنها ثكنة عسكرٌة تدخلها األرواح ،وتعٌش فٌها وتعمرها ،فإذا ما تحللت
األجساد انتملت األرواح إلى أجساد أخرى ،وتظل كذلن فً تداول زمنً مستمر"(ٕ).
والمعنى واحد عند الجمٌع وهو انتمال الروح إلى جسد آخر بعد موت البدن لتنعم أو تعذب
حسب عمل صاحبها.
ٕ -تارٌخ ومنشؤ التناسخ:
ولد عدد (كولن) المراحل التارٌخٌة التً مرت بها هذه العمٌدة حسب المابلٌن بها:
فذكر أن من الناس من ٌرى أن عمٌدة التناسخ لدٌمة ،ولها جذور عمٌمة ولٌل :كانت بداٌة
ظهور التناسخ فً حوض النٌل وٌمكن استشعار هذا فً أوجه المومٌاوات البشعة ،وفً
األهرامات الحافلة باألسرار ،فكانت عمٌدة خلود الروح راسخة ،وهذا واضح فً آثار
إخناتون مصر وعمٌدة المصرٌٌن.
ثم انتملت إلى الهند ،ثم الٌونان ،وكذا تؤثرت بعض األدٌان السماوٌة بهذه الفكرة
كالٌهودٌة ،ثم انتملت إلى اإلسبلم وتؤثرت بها فرلة من متصوفة اإلسبلم(ٖ) ،وؼبلة
الشٌعة(ٗ).
واشتهر التناسخ فً العصر الحالً الذي كثرت فٌه التجارب المٌتافٌزٌمٌة ،وؼدا مذهبا
عمابدٌا أساسه انتمال األرواح ،وعظم االهتمام بهذه النوعٌة من المسابل كرد فعل للفشل
ٔ -جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ص .ٖٗٙ
ٕ -نحو عمٌدة صحٌحة ص . ٕ3
ٖ -لد ٌكون حدٌث الصوفٌة المتؤخرٌن ٌوهم ظاهره التناسخ؛ ولذا دفع األمٌر عبد المادر الجزابري هذه الشبهة
بموله " :الموت عبارة عن عزل الوالً -أي الروح -عن تدبٌر الجسم ،وتولٌته لتدبٌر آخر ،ال على طرٌك
التناسخٌة فإنهم ٌمولون برجوع األرواح إلى تدبٌر أجسام عنصرٌة فً هذا العالم المحسوس ،فالموت بطبلن
معترؾ الروح فً الجسم الذي كان لها التصرؾ فٌه فمط ،وإذا أراد هللا أن ٌنشؤ النشؤة اآلخرة كانت الصورة
التً ٌنشبها للبماء طبٌعٌة ال عنصرٌة فتمبل االستحالة والفناء فهً كاألجسام التً خلمها هللا للبماء ،العرش
والكرسً...أعنً صور السعداء وأما األشمٌاء فإن صورهم عنصرٌة ولذا لبلت النضج والتبدٌل فً الجلود كما
ورد ،فالنشؤة اآلخرة ما هً األولى من كل وجه ،وال نشؤة الناس كلهم فٌها سواء" .األمٌر عبد المادر الجزابري:
الموالؾ المجلد األول ص .7ٖ3
ٗ -المول بالتناسخ ٌنسب إلى فرلة من فرق الهاشمٌة الشٌعٌة لال إمامهم عبد هللا بن عمرو بن الكندي :أن
األرواح تتناسخ من شخص إلى شخص ،والثواب والعماب فً هذه األشخاص ،وروح هللا تناسخت حتى وصلت
إلٌه وحلت فٌه ،وادعى اإللهٌة والنبوة معا وعبده الحممى ،وكفروا بالمٌامة العتمادهم أن التناسخ فً الدنٌا
والثواب والعماب فً األشخاصٌ .نظر :الشهرستانً :الملل والنحل ص ٘.ٔ7
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الذي منٌت به المادٌة فً المحافل االجتماعٌة ،حتى إنه ما اجتمع نفر فً مكان ما إال دار
بٌنهم حدٌث عن تؤثٌر ما وراء الطبٌعة فً الطبٌعة ،ولوانٌنها ،وظهور األرواح وتنبٌهها
أو إؼوابها وإضبللها(ٔ).
وٌرى (كولن) أن الحلول واالتحاد هما منشؤ ظاهرة التناسخ فٌمول" :ومما ٌلفت
النظر أن الحلول واالتحاد لاسم مشترن بٌن األمم المدٌمة والحدٌثة المعتمدة فً التناسخ،
وهذا خطؤ عام ولعت فٌه ألوام سلكت هذا الطرٌك المنحرؾ فذهبت المذهب نفسه،
فاإلخناتونٌة فً حك اخناتون ،والبراهمانٌة فً براهمان ،والٌهودٌة فً عزٌر -علٌه
السبلم ،-والمسٌحٌة فً المسٌح – علٌه السبلم ،-وؼبلة الشٌعة فً سٌدنا علً -رضً هللا
عنه ،-أما فً ألوال بعض المتصوفة مما ٌوهم التناسخ فهو إما من درج المؽرضٌن ،وإما
من الرموز التً ٌجب تؤوٌلها ،وأما علماء أهل السنة المحدثون منهم ،والفمهاء،
والمفسرون ،والمتكلمون ،فمد أجمعوا على أن عمٌدة التناسخ تنالض حمٌمة اإلسبلم"(ٕ) .
إذن عمٌدة التناسخ لها جذور فً التارٌخ اإلنسانً ،واعتنمها الهنود وطوروها ،وتؤثر بهم
ذوو النزعة الروحٌة فً األدٌان السماوٌة من فبلسفة وصوفٌة ،وشٌعة ،ولكن (كولن)
دفع عن الصوفٌة تلن التهمة ،واعتبر ما ورد عنهم إما من دس المؽرضٌن ،أو رموز
ٌمكن تؤوٌلها؛ وذلن التجاهه الصوفً الواضح .
ٖ -مولؾ اإلسبلم من التناسخ:
ولد اتفك المتكلمون والفبلسفة على استحالة التناسخ وفرلوا بٌن البعث والتناسخ
فاألول رد النفس إلى بدنها المعاد ،والمإلؾ من أجزابه األصلٌة ،والتناسخ رد النفس إلى
مبتدأ أو فً عالم آخر(ٖ).
والذي علٌه أهل الحك من الصوفٌة كما ٌمول (الطوسً) أن الروح أمر من أمر هللا ؼٌر
متناسخة ،وال تخرج من جسم فتدخل فً ؼٌره ،وتذوق الموت كما ٌذوله البدن وتنعم
بتنعمه ،وتعذب بعذابه ،وتحشر فً البدن الذي تخرج منه ،وكذا ٌمر المشٌري بؤن المثاب
والمعالب الروح والجسد ،والحشر أٌضا لهما معا(ٗ).
وساق العدٌد من المتكلمٌن والفبلسفة أدلة فً إبطال التناسخ ،منهم:
ٔ -اإلمام (الرازي) إذ ٌمول" :واأللوى فً نفً التناسخ أن ٌمال" :لو كنا موجودٌن لبل
البدن لوجب أن نعرؾ أحوالنا فً تلن األبدان كما أن من مارس والٌة بلدة سنٌن كثٌرة،
فإنه ٌمتنع أن ٌنساها"(٘).

ٌٔ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٖٕ -ٕ3
ٕ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ٘ .
ٌٖ -نظر :البٌضاوي :طوالع األنوار من مطالع األنظار ص ٕٕٗ.
ٌٗ -نظر :الطوسً :اللمع فً تارٌخ التصوؾ ص ٖ٘ٗ .أبو الماسم المشٌري :الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ
ص ٔ. ٔٙ
٘ -فخر الدٌن الرازي :أصول الدٌن ص . ٔٔ3
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ٕ -وكذا (ابن سٌنا) فً رسالته األضحوٌة(ٔ) ،وكذا فً رسالة أحوال النفس فٌرى أن من
الممرر أن كل بدن ٌستحك نفسا تحدث معه فلو للنا أن نفسا تناسختها أبدان فمعنى ذلن أن
البدن الواحد سٌتعلك به نفسان ،وكل منا ٌستشعر نفسه نفسا واحدة ،ثم إضافة إلى ذلن أن
العبللة بٌن النفس والبدن عبللة اشتؽال به ،فٌستحٌل إذا أن تحل روح أخرى بالبدن وال
ٌشعر بها(ٕ).
ٖ -ولد رد الدكتور (المسٌر) على من ٌعتمد بالتناسخ فمال :
أ -لولهم بعدم عودة الروح إلى بدنها األول لد نسلم به بنا ًء على رأي المحممٌن وهو أن
البعث عودة الروح إلى مثل بدنها مع ضرورة اإلبماء على الصورة اإلنسانٌة تحمٌما
لتماٌز األنواع.
ب -لولهم أن الدنٌا دار جزاء ال نسلم به؛ ألن الدنٌا دار تكلٌؾ ومنطك العمل ٌمول
بترتٌب الجزاء بعد إنهاء فرصة الحٌاة .
ج -إنكارهم للمٌامة والجنة والنار مصادمة للنص الدٌنً الماطع وإجماع أهل األدٌان.
د -ال فابدة ترجً من وراء اإلٌمان بنظرٌة التناسخ بحجة التطهٌر من أدران البشر ،فلٌس
من دلٌل على أن المعاصً المرتكبة فً هذه الدنٌا ٌجب أن ٌكفر عنها فً هذه الحٌاة،
ولٌس من شهادة الوجدان أننا مررنا بحٌوات سابمة(ٖ).
رأي فتح هللا كولن:
ٌرى (كولن) أن التناسخ ٌتنالض مع حمٌمة اإلسبلم نهابٌا ،ولد عزا استحالة لبول
هذه العمٌدة الفاسدة لعدة أمور:
أوال :ممتضى اإلٌمان بالٌوم اآلخر أن المرء سٌحاسب بحسب منعطفات حٌاته فبؤٌة حال
ستثاب أو تعالب روح حلت فً آالؾ األجساد(ٗ).
ثانٌا" :الدنٌا دار ابتبلء ،واالبتبلء فٌها لابم على أساس اإلٌمان بالؽٌب فعمٌدة التناسخ
تنمض نفسها بنفسها ،وتموض نفسها بنفسها؛ إذ أنها تمضً بان الروح التً الترفت اآلثام
فً الدنٌا تعالب بحلولها فً جسد مخلوق وضٌع ،وإذا سنحت الفرصة لبلنتمال إلى جسد
آخر فستحاول التخلص من تكرار عملٌة الحلول لما تجرعت من معاناة وآالم فلم ٌعد فً
المسؤلة شًء له صلة باإلٌمان بالؽٌب"(٘) .
ٔ -ابن سٌنا :رسالة أضحوٌة فً أمر المعاد ص ٓ ،3ضبطها وحممها :سلٌمان دنٌا ،دار الفكر العربً ،ط:
األولى ٖٔٙ6هـٔ3ٗ3 -م.
ٌٕ -نظر :ابن سٌنا أحوال النفس ص . ٔٓ7
ٌٖ -نظر :د /دمحم سٌد أحمد المسٌر :الروح فً دراسات المتكلمٌن والفبلسفة ص  ٔ73 -ٔ77دار المعارؾ ط
الثالثة.
ٌٗ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ٘.
٘ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ٘
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ثالثا" :لو لضً بؤن تنتمل األرواح بٌن األجساد من هذا إلى ذان ،ومنه إلى آخر لٌنعم كل
فرد بالسعادة المطلمة لترتب على ذلن نسبة العبث  -حاشا هلل -إلى وعد هللا ووعٌده
بالثواب للصالحٌن وبالعماب للظالمٌن ،وهذا باطل ومحال فً حك الذات اإللهٌة"(ٔ).
رابعا" :فً المرآن الكرٌم والكتب السماوٌة أن ؼفران الذنوب ممكن ،وهذا شؤن من
وسعت رحمته كل شًء ،وهذا ٌعنً أن الرحلة الطوٌلة التً تمطعها األرواح فً ألم
ومعاناة طلبا للعفو والؽفران والتطهر من الذنوب ال جدوى منها وال طابل"(ٕ).
خامسا :التناسخ وتلن الرحلة الطوٌلة الشالة التً تمطعها الروح طلبا للرلً فً تداول
زمنً مستمر أمر ٌنالض رحمة هللا تعالى وإرادته.
سادسا :من أتباع الرسل من ارتكبوا المعاصً لبل إسبلمهم ،وبعد ماض مظلم بلؽوا رتبة
عالٌة ،وبذوا األولٌاء ،وانتمال األرواح بٌن األبدان طلبا للرلً دعوى باطلة ومتهافتة.
سابعا" :التسلٌم بؤن لكل جسد روحا خاصة من ممتضٌات اإلٌمان بمدرة هللا المطلمة على
الخلك ،أما المول بانتمال طابفة محدودة من األرواح وإدخالها فً األجساد وإخراجها منها
فإنه إسناد العجز إلى من هو على كل شًء لدٌر"(ٖ).
ثامنا :ألٌس من الضروري وجود أمارات لدى بضعة مبلٌٌن من بٌن بضعة ملٌارات
نسمة ٌعٌشون على وجه األرض على األلل لتبرهن على التجارب الحٌاتٌة التً خاضتها
أجساد انتملت منها األرواح؟ أو على األلل تشكل ثمافة عامة متراكمة لدى بعض الناس
؟ولو حدث هذا ولو بنسبة ٔ ٔٓٓٓ/من سكان العالم للمٌنا منهم واحدا أو أكثر أٌنما ذهبنا
لكن أٌن هم؟.
تاسعا :وكان البد أن ٌظهر فً مختلؾ شرابح المجتمع أطفال ذوو مكتسبات لدٌمة
ورثوها من أرواح لدٌمة ،ولم ٌحدث هذا ،فإذا شوهدت أحوال خارلة من بعض النابهٌن
فذلن مدد إلهً أو لوة حافظة من نبٌه فطن ،ولٌس مكتسبا عن تناسخ األرواح(ٗ) .
عاشرا" :لم تظهر أٌة أمارة حتى الٌوم تثبت وجود طبابع إنسانٌة فً كابنات حٌة أخرى،
ولو سلمنا بوجود روح تحمل خصابص اكتسبتها من أجساد دخلتها من لبل فإنها مهما
بلؽت خسة حٌاتها ،فبلبد أن ٌكون لها انفعاالت تكاد تتجاوز حدود طبٌعتها ورؼم تمدم
(٘).
الدراسات النباتٌة إال أننا لم نجد فً النباتات أٌة أمارة على التناسخ"
ولصارى المول كما ٌمول كولن " :منشؤ عمٌدة التناسخ انحراؾ عمابدي لدى األمم
السابمة ،وأما اإلنسان الٌوم ،فبل أصل للتناسخ عنده إال فً مكر األرواح الخبٌثة ،وتلبس
الشٌاطٌن ببعض األجساد ،وتحكمها بها ،وٌدلنا لول الصادق المصدوق -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن
ٔ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٖٙ
ٕ -السابك.
ٖ -السابك.
ٗ -السابك ص .ٖ7
٘ -السابك ص .ٖ7
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الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم "(ٔ)،أن الشٌطان له سلطان على العمل والملب،
وٌظهر لنا الحدٌث شٌبا من الوجه الحمٌمً لذلن الهذٌان الذي ٌسمى تناسخ ،وال ٌعمل أن
ٌعتمد اإلنسان – الذي خلمه هللا فً أحسن تموٌم -بخرافة ال تموم على تجربة وال عمل وال
نمل"(ٕ).
وبناء على ما سبك :
ٌٔ -رى (كولن) أن الروح جوهر مجرد عن البدن مخالفا فً ذلن بعض المتكلمٌن متفما
مع بعض المحممٌن والصوفٌة و الفبلسفة .
ٌٕ -رى (كولن) أن الروح حادثة لبل البدن مخالفا فً ذلن الماترٌدٌة والفبلسفة متفما مع
بعض المتكلمٌن .
ٖ -استفاض (كولن) فً إبطال عمٌدة التناسخ معتمدا على العمل ،والنمل ،وعدم المشاهدة
والتجربة فً الوالع؛ لٌإكد على حمٌمة الروح ،وأنها المبلزمة لجسد اإلنسان من البداٌة
حتى النهاٌة ،وكونها محل الحساب والجزاء ،والسعادة والثواب ال روح أو أرواح جدٌدة،
ثم ال جدوي من هذه الدعوى وفً اإلسبلم توبة ومؽفرة للذنوب؛ ومن ثم ال حاجة لمعاناة
النفس الذي تراه التناسخٌة.

ٔ -أخرجه البخاري فً صحٌحه باب الشهادة تكون عند الحاكم فً والٌته المضاء ،كتاب األحكام ص 7ٓ/3
رلم ٔ.7ٔ7
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٖ6
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المبحث الثانً :الموت والمبر
المطلب األول :الموت:
أوال :معنى الموت:
ٔ -المعنى اللؽوي:
أ -الموت والموتان :ضد الحٌاة ،والموات بالضم الموت ،ولٌل :الموات والموتان األرض
لم تحً بعد بزرع وال إصبلح(ٔ) .
ب -ذهاب الموة من الشًء(ٕ).
ج -السكون ،وكل ما سكن فمد مات ،ولد لٌل :المنام :الموت الخفٌؾ ،والموت :النوم
الثمٌل(ٖ).
ٕ -الموت اصطبلحا:
انمسم المتكلمون فً تعرٌؾ الموت إلى فرٌمٌن منهم من ٌمول إنه وجودي كاألشاعرة،
ومنهم من ٌمول إنه عدمً ،ومنهم الزمخشري .
الرأي األول" :الموت كٌفٌة وجودٌة تضاد الحٌاة فبل ٌعرى الجسم الحٌوانً عنهما وال
ٌجتمعان فٌه ،ولٌس بعدم محض وال فناء صرؾ ،وإنما هو انمطاع تعلك الروح بالبدن،
ومفارلة وحٌلولة بٌنهما ،وتبدل حال بحال ،وانتمال من دار إلى دار"(ٗ) .ولال الرازي:
علَى لَ ْو ِل ِه ْم ِبؤَنهُ ت َ َعا َلى لَا َل :ﭽ ﭛ
ضادة ٌ ِل ْل َح ٌَاةِ َواحْ ت َ ُّجوا َ
صفَةٌ ُو ُجودٌِةٌ ُم َ
"لال أصحابنا إنه ِ
(٘)
ون َم ْخلُولًا َه َذا ُه َو التحْ ِم ُ
تَ .و ْال َع َد ُم َال ٌَ ُك ُ
ٌك"(.)ٙ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ الذِي َخلَكَ ْال َم ْو َ

إذن ٌرى األشاعرة أن الموت أمر وجودي تماما كالحٌاة .

ٌٔ -نظر :ابن فارس :مجمل اللؽة باب المٌم والواو ص ٔ .6ٔ3/ابن منظور :لسان العرب ص ٕٔ7ج ٖٔ.
ٌٕ -نظر :ابن فارس مماٌٌس اللؽة باب(موت) ص ٘.ٕ6ٖ /
ٌٖ -نظر :لسان العرب ص ٕٔ6ج ٖٔ.
ٗ -حاشٌة دمحم بن دمحم األمٌر على شرح عبد السبلم بن إبراهٌم المالكً لجوهرة التوحٌد لئلمام اللمانً وبهامشها
إتحاؾ المرٌد ص  ٖٔ7مطبعة مصطفى البابً الحلبً ،الطبعة :األخٌرة ٖٔٙ6هـ ٔ3ٗ6 -م.
٘ -سورة الملن اآلٌة.ٕ :
 -ٙالرازي :مفاتٌح الؽٌب ،باب سورة الملن اآلٌة (ٕ) ص ٖٓ.٘73 /
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والرأي الثانً :الموت عدم الحٌاة .ومن المابلٌن به الزمخشري والنسفًٌ ،مول
الزمخشري" :الحٌاة :ما ٌصح بوجوده اإلحساس ،ولٌل :ما ٌوجب كون الشًء حٌا ،وهو
الذي ٌصح منه أن ٌعلم وٌمدر .والموت عدم ذلن فٌه"(ٔ).
وٌمول النسفً" :والحٌاة أي ما ٌصح بوجوده اإلحساس والموت ضده ومعنى خلك الموت
والحٌاة إٌجاد ذلن المصحح وإعدامه"(ٕ).
إذن فالموت على هذا الرأي أمر عدمً ٌضاد الحٌاة.
وأرى وأطمبن إلى الرأي األول المابل بوجودٌة الموت لتعلٌل (الرازي) السابك ،ولما
سٌورده (كولن) من تحلٌل لفكرة وجودٌة الموت.
ثانٌا :رأي كولن:
ٌتفك (كولن) مع األشاعرة فً المول بؤن الموت أمر وجودي ،ولٌس عدمٌا ،وكان
هذا أٌضا اختٌار بدٌع الزمان النورسً لبله(ٖ).
ٌمول كولن " :فلٌس الموت النهاٌة الطبٌعٌة لؤلشٌاء ،وال انمراضا أو فناء ،وال عدما
أبدٌا"(ٗ).
كما ٌرى (كولن) أن وجود الحً بعد عدمه دلٌل على وجود هللا ،كذلن فناإه دلٌل علٌه
تعالى ،فٌمول" :الحٌاة والموت فً الدنٌا ابتبلء ،وعرض ،وظهور .ووجود أي شًء بعد
أن كان عدما دلٌل جلً وترجمان فصٌح على وجود خالك ال تدركه األبصار ،وفناء ذلن
الشًء بانمضاء أجله دلٌل أٌضا على أن ذلن الخالك األزلً باق الٌفنى ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (٘) ،وما ٌنبؽً لئلنسان أن ٌهتم به هو فمه
معنى الوجود ،والفوز فً االمتحان فً الدنٌا والتهٌإ للرحٌل"(.)ٙ
وٌدلل (كولن) كذلن بفناء اإلنسان على صفات هللا تعالى فٌمول" :البداٌات أمارات
النهاٌات ،والحدوث دلٌل الفناء ،ومن ال بداٌة له ال نهاٌة له ،ومن ثبت لدمه استحال
عدمه"(.)7

ٔ -الزمخشري :الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل ،باب سورة الملن (اآلٌات ٔإلى ٗ) ص ٗ.٘7ٗ/
ٕ -أبو البركات النسفً :مدارن التنزٌل وحمابك التؤوٌل باب (ٕٔ) ج ٖ ص ٓٔ٘
ٌٖ -نظر :النورسً :المكتوبات ص . 6
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٓ ، ٙوٌنظر :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٕٗٔ .
٘ -سورة الملن اآلٌة.ٕ :
 -ٙكولن :نحو عمٌدة صحٌحة صٗ.ٙ
 -7كولن  :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.ٙ
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فهو ٌدلل بالحدوث على فناء اإلنسان ،وٌدلل بفناء اإلنسان الحادث على لدم هللا تعالى
وبمابه.
وهو هنا ٌهتم بتطبٌك مسابل العمٌدة على الوالع المعاش ،وتصحٌح أفكارنا وفمها ،وهذا
من مسابل التجدٌد فً فكر (كولن) ،وهً هنا:
ٔ -وجودنا وفناإنا دلٌل على وجود هللا .
ٕ -أن ٌفمه اإلنسان معنى وجوده فً الدنٌا حتى ٌتهٌؤ بالزاد للحٌاة األبدٌة.
ٖ -نسبة كل شًء إلى فاعله الحمٌمً.
فٌرى (كولن) أن من الخطؤ إطبلق لفظ (طبٌعً) على بث المخلولات وظهورها أو
رحٌلها عن مسرح الحٌاة ،وكذا إطبلله على اآلفات وآثارها ،فما من شًء ٌظهر من
العدم إلى الوجود من تلماء نفسه بل بؤمر ربانً وإرادة ربانٌة(ٔ) .
وفً هذا إشارة إلى أن المإثر المحًٌ الممٌت هو هللا ال الطبٌعة وال لوانٌنها ،فما هما إال
نوامٌس تجري بإرادة هللا تعالى.
ولد نظر (كولن) لمضٌة الموت بعٌن فٌها من الجدة واالختبلؾ ما ٌظهر الموت بمثابة
سٌاحة ،وترفٌه ،وراحة من العناء ،وسٌتبٌن ذلن من خبلل الحدٌث عن فلسفة الموت
عنده.
ثالثا :فلسفة الموت عند كولن:
ٌرى (كولن) أن للموت بعدا آخر ؼٌر ما ٌظهر للناس ،فلٌس شبحا مرعبا ،أو فناء
وعدما.
وتتلخص فلسفة الموت أو (الوجه اآلخر للموت) (ٕ) عند (كولن) فً عدة نماط:
ٔ -الموت نعمة وراحة:
ٌرى (كولن) أن الموت لٌس عدما أبدٌا ،بل هو تؽٌٌر مكان ،وتؽٌٌر حال وإجازة وانتهاء
من أعباء وظٌفة ،والوصول إلى الراحة ،وإلى الرحمة ،بل هو من بعض الوجوه رجوع
كل شًء إلى أصله ،وجوهره ،وحمٌمته؛ لذا فالموت جذاب جاذبٌة الحٌاة ومفرح فرح
الوصال مع األحباب واألصدلاء وهو نعمة كبٌرة؛ ألنه ٌوصل إلى الحٌاة الخالدة(ٖ).
ٕ -الموت تحول نحو األكمل واألحسن واألجمل:
ٌرى (كولن) أن الموت نوع من التصفٌة والتطهٌر للكابن الحً حتى ٌرتمى إلى
حالة أسمى وأكمل ،فٌمول" :بما أن كل كمال وترق ،وبعبارة أخرى كل نعمة وصلة
ٌٔ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ. ٙ
ٕ -حسب تسمٌة كولن لها فً ترانٌم روح وأشجان للب ص ٕٗٔ.
ٖ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٓ ، ٙوٌنظر :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٖٗٔ.
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مرتبطة بالمرور من بعض أجهزة التصفٌة والتنمٌة ،ومن بعض األوعٌة التً تعطٌها
شكبل خاصا كذلن فإن جمٌع الموجودات ٌتسلك نحو األعالً بهذه الطرق من اإلذابة
والتصفٌة مثبل :معدن الذهب وجوهر الحدٌد ال ٌصبلن إلى مستوى هوٌتهما الحمٌمٌة إال
بعد إذابتهما أي بعد مرورهما بنوع من الموت...ولكنه فً الحمٌمة لٌس إال انتماال إلى حال
أعلى وأسمى"(ٔ).
ٖ -الموت انتهاء وظٌفة وتجدٌد فً مسرح الحٌاة:
ٌمول كولن" :كل موجود مكلؾ بوظٌفة استعراض خاص به أمام خالمه الذي
أوجده وعندما تنتهً مراسٌم االستعراض بالنسبة إلٌه ،وعلٌه أن ٌذهب وٌخلً مكانه
لؽٌره لكً تتم الحٌلولة دون سٌر األمور على وتٌرة واحدة فً مسرح االستعراض هذا،
وإكسابه حٌوٌة ونشاطا بكادر جٌد وجدٌد ...وهكذا ٌتم التجدٌد وتتحمك الحٌوٌة والنشاط
فً خضم هذا المجًء والرحٌل والشروق والؽروب"(ٕ).
ٗ -الموت وصول إلى األبدٌة ووصال مع الحبٌب األزلً:
ٌرى (كولن) أن الموت وصول إلى الخلود والسعادة واالجتماع بالحبٌب الذي ال
ٌتؽٌر وال ٌزول فٌمول" :الموت ٌتضمن نصٌحة صامتة بلٌؽة وهً إن أي موجود ال
ٌكون لابما بذاته ،بل إن كل شًء ٌشٌر(مثل المصابٌح التً تتعالب فٌها اإلضاءة و
االنطفاء إلى الشمس األبدٌة التً ال تنطفا) إلى طرٌك االطمبنان والسعادة للملوب ...عند
ذلن ٌتحرن فً للوبنا شعور بالبحث عن حبٌب ال ٌزول وال ٌؽرب ،ونبض هذا الشعور
فً للوبنا هو المرحلة األولى للوصول إلى األبدٌة"(ٖ).
وهنا تبرز النزعة الصوفٌة لكولن فكل الكابنات تجلً للنور اإللهً األزلً ،وبالموت
ٌتصل الكابن بهذا الحبٌب األزلً األبدي.
٘ -الموت تسرٌح من وظٌفة العبودٌة ورجوع إلى الوطن الحمٌمً:
ٌرى (كولن) أن الموت ٌحمل معنى التحرر من تكالٌؾ العبودٌة ،فٌمولٌ" :حمل
معنى التسرٌح من وظٌفة العبودٌة واألوان الذي ٌمول فٌه الحك لعبده "لمد آن لن أن
ترجع لً بكلٌتن" ...ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (ٗ).

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ.ٙ
ٕ -السابك ص ٕ.ٙ
ٖ -كولن :أسبلة العصر ص ٌٕ ،ٙنظر :ترانٌم روح ص ٘ٗٔ.
ٗ -سورة الفجر اآلٌات .ٖٓ-ٕ7 :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٖٗٔ.
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فالروح التً تتلمى هذه الدعوة ال تستطٌع االنتظار دلٌمة واحدة فً الدنٌا؛ ألن معنى هذه
الدعوة :هو آن لن أٌتها الروح مؽادرة هذه الدنٌا الضٌمة ،والتخلص من جوها الكبٌب
الخانك ،والرجوع إلى الجنة التً فمدتها رجوعا إلى الوطن الحمٌمً لن.
فمن ٌنظر إلى الموت بهذه النظرة ٌدرن كم هو نعمة وفضل وأنه كالتسرٌح من الخدمة
والتكالٌؾ الشالة ،وكالوالدة الثانٌة لئلنسان(ٔ).
 -ٙتحرر من سجن الجسد:
فالجسد سٌفنى وٌتحلل ،والروح تبمى فً حٌاة إلى األبد؛ لذا كما ٌمول (كولن)
ٌنبؽً أن" :نفرح للموت الذي ٌعد تمزٌما لهذا المفص الجسدي وتحرٌرا لنا من سجن
ضٌك إلى جنات واسعة ،وبساتٌن خضراء شاسعة .نفرح؛ ألن الموت هو الجسر الوحٌد
لهذا العالم السحري"(ٕ) .
 -7الموت رحمة وحكمة وعدم الموت مصٌبة:
لوال الموت ما استطاع اإلنسان وال أي كابن العٌش على سطح األرض؛ ولذا فعدم
الموت مصٌبة كبرى لؤلحٌاءٌ ،مول كولن" :إن الخلود الشامل وعدم الموت الشامل
والساري فً جمٌع مناحً الحٌاة ٌعد مصٌبة مفزعة وعبثا ...فكروا لحظة وتصوروا أنه
ما من شًء ٌموت فً هذه الحالة ال ٌستطٌع اإلنسان وحده  -حتى فً العصور األولى-
بل ال تستطٌع ذبابة واحدة العثور على مكان للعٌش فً الحٌاةٌ .كفً النمل والنباتات
المتسلمات أن تسٌطر على العالم بؤسره فً ظرؾ عصر واحد فمط إن لم ٌتعرضا للموت
والتحلل ،فبل ٌبمى شبر واحد فارغ على سطح الكرة األرضٌة"(ٖ).
وٌتساءل كولن" :وهل كنا نستطٌع مشاهدة منظر من مناظر الجمال الخبلبة التً ٌحفل بها
الكون؟...أكان اإلنسان الذي خلك ،وسخر له هذا الكون الرابع ٌستطٌع العٌش فً مثل هذا
الوسط المبٌح؟(ٗ).
عدم الموت حما مصٌبة لؤلحٌاء؛ ألنها لن تجد مكانا للحٌاة مع كثرة األحٌاء وعدم فنابها
وهذا مراد (كولن) ،ولكن الموت فً حد ذاته مصٌبة كما وصفه هللا تعالى :ﭽ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﭼ(٘).

ٌٔ -نظر :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٗٗٔ.
ٕ -ترانٌم روح وأشجان للب ص ٘ٗٔ.
ٖ -أسبلة العصر ص ٖ.ٙ
ٗ -أسبلة العصر ص ٗ.ٙ
٘ -سورة المابدة اآلٌة.ٔٓٙ :
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و(كولن) هنا متؤثر بالنورسً فً كل فلسفته عن الموت إلى درجة التطابك ،فمثبل من
ألوال النورسً" :إن الموت فً حمٌمته تسرٌح وإنهاء لوظٌفة الحٌاة الدنٌا ،وهو تبدٌل
مكان ،وتحوٌل وجود ،وهو دعوة إلى الحٌاة البالٌة الخالدة وممدمة لها"(ٔ) .
رابعا :ملن الموت ولبض األرواح:
(ٕ)

اتفك أهل السنة أن عند انتهاء األجل ٌمبض رسول الموت وهو عزرابٌل
السبلم -الروح أي ٌخرجها من ممرها ،وله أعوان بعدد من ٌموت(ٖ).

-علٌه

وٌرى (كولن) أن الموت من الؽٌبٌات الخمس التً استؤثر هللا بعلمها ،فإننا ال ندري متى
سٌؤتٌنا ملن الموت لمبض أرواحنا ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﭼ (ٗ).
وهذا متفك فٌه مع أهل السنة وعموم المسلمٌن .
وهنان تساإالت عن لدرات ملن الموت فمن أبناء عصرنا من ٌنظر بمنظور الحس
والمدرة البشرٌة وٌتعجب كٌؾ ٌمبض ملن الموت أرواح من ٌموتون فً كارثة واحدة
معا ،كٌؾ ٌستطٌع لبض أرواح اآلالؾ فً لحظة واحدة وٌحٌب (كولن) عن هذا التساإل
بعدة حمابك منها:
ٔ -أن مالن الملن بٌده ممالٌد كل شًء فهو كما أنشؤ وخلك كل شًء من الذرات إلى
المجرات فً طرفة عٌن ٌمٌت كل شًء فً لمح البصر:ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ(٘).
ٕ -وأن عدد المبلبكة الموكلة بمبض األرواح كثٌرٌ ،صدرون عن مشٌبة هللا وبٌدهم كتب
تهدٌهم إلى كل من جاء أجله ،وأهل السنة على مثل هذا المول فٌرون أن لملن الموت
أعوانا بعدد من ٌموت كما سبك.
ٔ -النورسً :المكتوبات ص ٌ .3-6نظر :للمزٌد عن فلسفة الموت عند النورسً :األستاذ الدكتور /مصطفى
بن حمزة :ممال فلسفة الموت عند بدٌع الزمان سعٌد النورسً ص ٓ٘ ضمن كتاب سعٌد النورسً عمبلق الفكر
الدٌنً فً العصر الحدٌث تحرٌر :إحسان لاسم الصالحً -أدٌب الدباغ -أجٌر إشٌون ،دار النٌل -الماهرة ،ط
األولى ٕٖٗٔهـ ٕٓٔٔ -م.
ٕ -اسم عزرابٌل لم ٌرد فً كتاب أو سنة فما جاء إال باسم ملن الموت أما اسم عزرابٌل فهو من االسرابٌلٌات .
دمحم ناصر الدٌن األلبانً :تخرٌج العمٌدة الطحاوٌة ألبً جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة بن عبد الملن بن سلمة
األزدي الحجري المصري المعروؾ بالطحاوي (المتوفىٖٕٔ :هـ) ،ص ٔ 7ٔ/رلم  ،73المكتب اإلسبلمً-
بٌروت ،الطبعة :الثانٌة ٔٗٔٗ ،هـ.
ٌٖ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد ص ٔ.ٕٙ
ٗ -سورة لممان اآلٌة ،ٖ :وٌنظر :كولن :الرد على شبهات العصر ص . ٔٙٙ
٘ -سورة األنعام :اآلٌة .٘3
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ٖ -ولد نرى زلزاال شدٌدا مات من جرابه اآلالؾ ،ولد نجد تحت األنماض أطفاال لم
ٌمسسهم سوء لمدة أٌام ،أو تؽرق شاحنة ،وٌنجو أحدهم ،أو تسمط طابرة ولم ٌن ُج إال
رضٌعا ألمته الطابرة على بعد أمتار ،كل ذلن ال ٌحدث بالصدفة أو من تلماء نفسه ،بل
بإرادة هللا تعالى.
ٗ -الموجودات خلمت لوظٌفة مكتوبة فً سجل كل منها ،وهً أن تفمه أسرار الفطرة
الدلٌمة ولما وراء الطبٌعة من أسرار ،وأن تكون ترجمانا ومرآة تتجلى فٌها آثار أسماء
من خلمها ،وأسكنها هذه الدار ،ثم ٌنمضً أجل كل بتمام وظٌفته فٌؽادرونها فرادى أو
جماعات.
٘ -لد ٌمال فً النكبات واآلفات :لد ٌهلن أبرٌاء مع من حك علٌهم العذاب ،ال عجب فً
هذا فسٌبعثون على حسب أعمالهم ونٌاتهم. )ٔ(.
وٌخلص (كولن) إلى أن " :األجل أو الموت  :الولت الذي تنتهً فٌه الوظٌفة فً هذه
الدنٌا وهذا الولت لدر مكتوب فً األزل كؤنه خطة مرسومة ومدونة فً السجل تدوٌنا ال
ٌنافً اإلرادة اإلنسانٌة ،وال فرق ألبتة فً تنفٌذ هذه الخطة على الخلك أفرادا كانوا أو
جماعات ،فإذا آن اآلوان نفذ أمر من ٌرى وٌعلم كل شًء وفك مشٌبته وإرادته
سبحانه"(ٕ).
إذن فاألجل واحد ال ٌمبل الزٌادة وال النمصان ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﭼ (ٖ) كما ٌرى أهل السنة كذلن(ٗ).
و ٌهتم (كولن)  -فوق هذا -بإبراز تجلٌات أسماء هللا الحسنى فً حٌاة اإلنسان ،وٌدلل
على لدرة هللا وحكمته من خبلل أمثلة محسوسة فً لضٌة الموت فً الكوارث وؼٌرها .
تعمٌب:
وأخٌرا ومن خبلل حدٌث (كولن) عن الموت ٌتبٌن أن :
ٔ -اتفك (كولن) مع األشاعرة فً وجودٌة الموت.
ٕ -استطاع (كولن) أن ٌمرب لؤلذهان فكرة وجودٌة الموت بصورة بسٌطة دون تعمٌدات
أو تؤوٌبلت .
ٖ -أعطى صورة ؼٌر ما فً األذهان عن الفزع والرعب من الموت فالموت سٌاحة
وتحول إلى األكمل واألفضل ،وهو وصول الى األحباب واألصحاب .
ٌٔ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٙ7 ،ٙٙ
ٕ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٙ7
ٖ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٖٗ:
ٗ -البٌجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٕٖٙ

ٖ٘3

ٗ -وهو دلٌل على وجود هللا المابم بنفسه الذي ال ٌؽٌب ،وممدمة للوصول إلٌه .
٘ -وهو رفض لفلسفة التشاإم والعدم ،فالموت لٌس عدما بل اتصال حٌاته األخرى
باألولى.
 -ٙإن تحلٌل الموت بهذه الصورة مفٌد على الجانب النفسً؛ لكونه ٌكسب المرء اطمبنانا
وانسجاما وٌهون من شؤن الموت فبل ٌجعله شبحا مرعبا ،فهو رحلة نحو حٌاة تمر فٌها
النفس وتطمبن.
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المطلب الثانً :المبر :
المبر عند أهل السنة :ما استمر فٌه جسد اإلنسان ،ولو كان جوؾ الوحوش
(ٔ).
والطٌور والحٌتان
ولد أجمعت األمة على اإلٌمان بالمبر نعٌمه وعذابه ،وما روي من لصة منكر ونكٌر،
والمساءلة التً تمع فٌه(ٕ).
أوال :حمٌمة الحٌاة بعد الموت:
اتفمت األمة على إحٌاء هللا الموتى فً لبورهم ،وسإالهم ،ثم اختلفوا هل السإال
والعذاب للروح ،أم للروح والجسد معا إلى فرٌمٌن:
األول :رأي الجمهور :أن هللا ٌعٌد نوع حٌاة إلً المٌت به ٌسمع السإال وٌجٌب عنه،
ومن ثم فالعذاب والنعٌم للروح والجسد(ٖ) .
الثانً :رأي ابن حزم :وهو أن عذاب المبر ومسؤلته إنما هو للروح فمط بعد فراق الجسد
لبر أو لم ٌمبرٌ ،مول ابن حزم" :إن اإلنسان ٌعذب لبل ٌوم المٌامة وٌنعم ٌعنً النفس دون
الجسد"(ٗ).
رأي فتح هللا كولن:
ٌجزم (كولن) بوجود حٌاة بعد الموت وما ٌكون بها من سإال ونعٌم وعذاب،
ولكن لم ٌصرح هل السإال والحساب للروح والجسد معا أم للروح فمط.
ٌمول كولن" :فالصادق األمٌن -ملسو هيلع هللا ىلصٌ -خبرنا بؤن منكرا ونكٌرا سٌؤتٌان وٌحاسباننا فً المبر
فكٌؾ ٌتم الحساب ؟هل سٌخاطبان روح المٌت أم جسده؟ النتٌجة واحدة سواء أكان
الخطاب لروحه أم لجسده فالمٌت سٌسمعهما ،أما الموجودون حوالٌه وبالمرب منه فبل
ٌسمعون شٌبا ،ولو وضعت مسجبل ومددت المٌكرفون إلى المبر ،فبل ٌمكن تسجٌل اي

ٌٔ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٌ ،ٕ7ٙنظر :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص
،ٖٔ6وٌنظر :الؽزالً :لواعد العمابد من إحٌاء علوم الدٌن ص  ٖٔٙج ٔ ،وٌنظر :الروح فً دراسات
المتكلمٌن والفبلسفة ص .ٕٔٔ -ٔٓ3
ٌٕ -نظر :األصول الخمسة المنسوب للماضً عبد الجبار بن أحمد األسد آبادي ص  .37-3ٙاإلبانة فً أصول
الدٌانة ص  ،ٕ7وٌنظر :للماضً ناصر الدٌن البٌضاوي :طوالع األنوار من مطالع األنظار ص ٕٖٕ .وٌنظر:
اإلمام أبو معٌن النسفً :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص .ٖٔ7
ٌٖ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٌ،ٕ7ٙنظر :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص ،ٖٔ6
وٌنظر :الؽزالً :لواعد العمابد من إحٌاء علوم الدٌن ص  ٖٔٙج ٔ ،وٌنظر :الروح فً دراسات المتكلمٌن
والفبلسفة ص .ٕٔٔ -ٔٓ3
ٗ -اإلمام ابن حزم األندلسً الظاهري :الفصل فً الملل واألهواء والنحل ج ٖ ص ٕٓٗ تحمٌك :أحمد السٌد
سٌد احمد علً ،المكتبة التوفٌمٌة ..
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صوت؛ ألن الخطاب ٌتم هنا فً أبعاد أخرى فكما ذكر (أنشتاٌن) (ٔ) وؼٌره عن وجود بعد
رابع وخامس فإن األمور تكون مختلفة باختبلؾ األبعاد"(ٕ) .
و الفرق بٌن رأي المتكلمٌن وكولن:
أن (كولن) ٌتبنً فً السمعٌات ظاهر النص ،وال ٌعرض لما وراء النص من
خبلفات المتكلمٌن ،فبل ٌجزم هنا هل السإال متوجه للروح أم للجسد؟ بل ٌمرر السإال
والعذاب والنعٌم ،وٌتولؾ عن ما وراء ذلن.
ثانٌا :فلسفة المبر عند كولن:
كما فعل (كولن) فً نظرته للموت وتصوٌره بصورة ووجه آخر عن نظرة
اإلنسان فعل األمر نفسه مع المبر ،فمام بفلسفة حٌاة المبر بحٌث ٌبدل خوؾ المرء أمنا،
وفزعه ورعبه طمؤنٌنة.
فالمبر ممر للوصول إلى السعادة األبدٌةٌ ،مول كولن" :ال ٌعد المبر ببرا مظلمة ،وال حفرة
محاطة بالعدم كما ٌحسب ،وال ؼرفة سجن وعزل ،بل هو باب مفتوح لعالم مضًء،
وممر ٌنمل اإلنسان إلى عوالم نورانٌة ،وموضع انطبلق الروح إلى عوالم أخرى سامٌة
...لٌصلوا إلى سعادة لم تشاهد مثلها عٌن وال سمعت به أذن وال خطرت على للب
بشر"(ٖ).
فالمبر مجرد ستار وفاصل توجد خلفه مباشرة ،وعلى بعد خطوة واحدة فمط بهجة وسعادة
ال توصفان وال تخطران على بال(ٗ).
إذن فالمبر عند (كولن) مرحلة وممر للعبور إلى السعادة الدابمة فً الجنان والوصال مع
رب األرباب سبحانه وتعالى؛ ولذا فهو أمر ٌبعث على الفرح والحبور ،ال الحزن والفزع
كما ٌظن عامة الناس .

ٔ -لبل اٌنشتٌن كان العلماء ٌظنون أن األبعاد هً الطول والعرض واالرتفاع حتى جاء اٌنشتٌتن فذكر وجود
أبعاد أخرى هً الزمان وهو البعد الرابع ،ولال بؤن الزمان نسبً على عكس االعتماد السابك فاآلن على
األرض لٌس هو اآلن على عطارد وؼٌره من الكواكب ،وكذلن المكان نسبً ،فاألرض فً حالة حركة
باستمرار وال شًء ثابت ،وكذلن الكتلة نسبٌة وأنها ممدار متؽٌر وأنها تتؽٌر بحركة الجسم كلما ازدادت سرعة
الجسم ازدادت كتلته أي أن الكتلة تتحول إلى طالة والطالة إلى كتلةٌ .نظر الدكتور مصطفى محمود :اٌنشتٌن
والنسبٌة ص ٖٖ ،ٙٗ -وٌنظر :أسامة أبو حلٌمة :تؤمبلت علمٌة ص  36الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب
ٕ٘ٔٓم.
ٕ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص ٖٔٔ .
ٖ -ترانٌم روح واشجان للب ص ٖٗٔ.
ٗ -السابك ص ٗٗٔ.
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تعمٌب:
من دراستنا لهذا المبحث(الموت والمبر) ٌتبٌن عدة أمور:
ٔ -ال ٌعلم الؽٌب إال هللا حمٌمة أكدها (كولن) باألدلة العملٌة والسمعٌة.
ٕ -استطاع (كولن) أن ٌمرب لؤلذهان فكرة وجودٌة الموت بصورة بسٌطة دون
تعمٌدات ،أو تؤوٌبلت ،وجعله دلٌبل على وجود هللا تعالى الذي ال ٌؽٌب وممدمة
للوصول إلٌه.
ٖ -أعطى صورة ؼٌر ما فً األذهان عن الفزع والرعب من الموت ،فالموت سٌاحة
وتحول إلى األكمل واألفضل ،وهو وصول الى األحباب واألصحاب .
ٗ -لاوم فلسفة التشاإم وبث بدٌبل عنها األمل والحبور بحٌاة جدٌدة أرؼد وأكمل.
٘ -لم ٌصرح فً حدٌثه عن المبر هل السإال والنعٌم والعذاب للروح أم للجسد
والروح معا.
 -ٙتحدث عن وجه آخر للمبر -كما فعل فً الموت -فهو ممر للعبور إلى السعادة
األبدٌة ،ولٌس أمرا مفزعا كما ٌظن ،وهذه نظرة جدٌدة ومتفابلة لتلن المرحلة
الؽامضة من حٌاة اإلنسان .
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المبحث الثالث :عالمات الساعة

(ٔ)

أوال :ولت الساعة :
ٌرى (كولن) أن هذه المسالة من الؽٌبٌات التً استؤثر هللا بعلمها لٌس ألي شخص
أن ٌدلً بدلوه فٌها ،والدلٌل على ذلن:
ٔ -ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (ٕ).
ٕ -حٌن سؤل جبرٌل عن الساعة لال (ملسو هيلع هللا ىلص) "ما المسبول عنها بؤعلم من السابل"(ٖ)؛ ألنه
(ملسو هيلع هللا ىلص) وجبرٌل ٌشتركان فً علم أنه ال ٌعلم ولت المٌامة إال هللا(ٗ) .

ثانٌا :كٌفٌة لٌام الساعة:
ال وجود لحمٌمة مإكدة ٌمٌنٌة بهذا الخصوص؛ ولذا ٌضع (كولن) عدة احتماالت
علمٌة ،فٌمول" :فهنان أسباب كثٌرة فً دابرة اإلمكان ٌكفً أحدها لمٌامها كاصطدام نجم
مذنب باألرض ،وانشطار الشمس ،أو انطفابها وفما لمانون الدٌنامٌكٌة الحرارٌة(٘)،
وظهور سلسلة تفاعبلت بخطؤ ٌرتكبه الناس فٌنتج عنها تدمٌر النظام الشمسً وهكذا"(.)ٙ

ٔ -الساعة فً اللؽة :الولت الحاضر ،جزء من اللٌل والنهار ال ٌلحظ فٌه التحدٌد ،وكذا المٌامة أو الولت الذي
تموم فٌه ٌ.نظر  :زٌن الدٌن أبو عبدهللا دمحم بن أبً بكر الرازي :مختار الصحاح باب(س و ع)ص ٔ.ٔ٘7 /
مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص .ٖٕ6
ٕ -سورة لممان اآلٌة .ٖٗ:
ٖ -رواه البخاري فً صحٌحه ،باب سإال جبرٌل النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -عن اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان وعلم الساعة،
كتاب اإلٌمان (ص ٔ ٔ3/رلم ٓ٘ ) ،وابن ماجه فً سننه ،باب فً اإلٌمان ،كتاب أبواب السنة (ج ٔ ص ٗ
رلم ٘ ،) ٙوالترمذي فً سننه ،باب وصؾ جبرٌل للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -اإلٌمان واإلسبلم ،كتاب اإلٌمان (ج ٘ ص ٙ
رلم ٓٔ. ) ٕٙ
ٌٗ -نظر :الرد على شبهات العصر ص ٘.ٔٙ
٘ -لوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة" :تدل على ان مكونات هذا الكون تفمد حرارتها تدرٌجٌا ،وأنها سابرة حتما إلى
ٌوم تصٌر فٌه جمٌع االجسام تحت درجة من الحرارة بالؽة االنخفاض هً الصفر المطلك ،وٌومبذ تنعدم
الطالة ،وتستحٌل الحٌاة .وال مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطالات عندما تصل درجة حرارة االجسام
إلى الصفر المطلك بمضً الولت" .نخبة من العلماء األمرٌكٌٌن بمناسبة السنة الدولٌة لطبٌعٌات األرض :هللا
ٌتجلى فً عصر العلم ص ٔ ،ٕٔ/أشرؾ على تحرٌره :جون كلوفر مونسٌما ،ترجمة :الدكتور الدمرداش عبد
المجٌد سرحان ،راجعه وعلك علٌه :الدكتور دمحم جمال الدٌن الفندي ،الناشر :دار الملم ،بٌروت – لبنان.
 -ٙالرد على شبهات العصر ص .ٔٙٙ
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ثالثا :عالمات الساعة:
ٌعتمد (كولن) بعبلمات عشر للساعة كسابر أهل السنة(ٔ) ولكن لم أجد له حدٌثا
عن تلن العبلمات تفصٌبل اللهم إال (دابة األرض) فً إطار سإال وجه إلٌه هل هنان
عبللة بٌن دابة األرض ومرض اإلٌدز؟.
فٌرى أن الدابة المذكورة هً ما جاء ذكرها فً لوله :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﭼ

(ٕ).

فإذا رفعت األلبلم ،وجفت الصحؾ ،أخرج هللا دابة من األرض تكلمهم بلسان حالها ،أو
ممالها ،أو بمكبر صوت خاص بها تعلن أن الناس لن ٌإمنوا بربهم من اآلن وصاعدا أي
ارتفع اإلٌمان ،وتلت هذه اآلٌة آٌات تتحدث عن ٌوم المٌامة ،وهذا ٌوحً بؤن هذه العبلمة
من العبلمات الكبرى كما ٌرى (كولن)(ٖ).
فدابة األرض من عبلمات الساعة العشر(ٗ) ،ولعلها من اآلٌات األخٌرة التً تظهر لبٌل
الساعة كما ٌرى (كولن).
أما عن عبللة اإلٌدز بدابة األرض :
ٔ -فمد أشار (كولن) إلى مسؤلة مهمة وهً محاولة التوفٌك بٌن لضاٌا ذكرت فً المرآن
والسنة وبٌن المسابل العلمٌة التجرٌبٌة ،فرأى أن حمابك المرآن ال تفتمر إلى العلوم الطبٌعة
لما فٌه من نور وحكمة ،ولكن مع ذلن ال ٌنتمد أصحاب النواٌا الحسنة الذٌن ٌرٌدون تؤكٌد
الكتاب والسنة بما ورد من أحداث ومكتشفات ،ولكن ٌنتمد حمل حمٌمة المرآن والسنة على

ٌٔ -مول الباجوري :عبلمات الساعة الكبرى عشرة" :ظهور المهدي ،ثم خروج الدجال ،ثم نزول عٌسى بن
مرٌم ،ثم خروج ٌؤجوج ومؤجوج ،وخروج الدابة التً تكتب بٌن عٌنً المإمن مإمنا ،فٌضًء وجهه وبٌن عٌنً
الكافر كافرا ،فٌسود وجهه وطلوع الشمس من مؽربها ،وظهور الدجال ٌمكث فً األرض أربعٌن ٌوما،
والدخان ٌخرج من أنؾ الكافر وعٌنٌه وأذنٌه ودبره حتى ٌصٌر كالسكران ،وٌصٌب المإمن منه كهٌبة الزكام،
وخراب الكعبة على أٌدي الحبشة بعد موت عٌسى ،ورفع المرآن من المصاحؾ والصدور ،ورجوع أهل
األرض كلهم كفارا" .حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٕ63
ٕ -سورة النمل اآلٌة.6ٕ:
ٖ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .66
ٗ -وحدٌث الدابة أخرجه مسلم فً صحٌحه باب فً اآلٌات التً تكون لبٌل الساعة ،كتاب الفتن وأشراط
يَ ،حدثَنَا أَ ِبًَ ،حدثَنَا ُ
ش ْع َبةَُ ،ع ْن
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نظرٌات العلوم الطبٌعٌة؛ لكونها هزٌلة هشة لٌست لطعٌة ،وعرضة للتؽٌر والتبدل كل
ٌوم (ٔ).
ٕ -أما اإلٌدز فٌرى أنه ببل شن أنه أحد المبابح التً أطلت برأسها فً هذا العصر ولكن
ٌنفً أن ٌكون من جنس دابة األرض ألسباب:
أولها :هنان أمراض كثٌرة كانت منتشرة ثم ظهر لها دواء:
ٌمول كولن" :لو صح أن اإلٌدز فرد من أفراد جنس دابة األرض ،فلن ٌصح المول
بؤن اإلٌدز هو دابة األرض؛ ألن تؤوٌل اآلٌة به ال ؼٌر ٌبطل حمٌمتها إذا ما تبٌن فساد هذا
التؤوٌل ،فكم من مرض مدمر تفشى حتى الٌوم ،ثم اندثر واضمحل لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" -
(ٖ).
ما أنزل هللا داء إال وأنزل له دواء"(ٕ) ،وفً رواٌة" :لكل داء دواء"
فهنان أمراض كثٌرة كانت موجودة ،واختفت باألدوٌة كالسل والطاعون ،وأما السرطان
فٌستؽل آخر حصونه ،والعمبى لئلٌدز؛ ولذا فمثل هذه التؤوٌبلت فٌها خطر وضرر كبٌر
للدٌن؛ ألنه من الجناٌة على النصوص الشرعٌة تؤوٌلها بنظرٌات ال وزن لها وال لوة(ٗ).
ثانٌها :دابة األرض أمر خارق وظهورها دلٌل على نهاٌة العالم.
ٌمول كولن" :ربما ٌكون اإلٌدز  -بل والسرطان الذي ما زال ٌفنً وٌبٌد -فردا من
أفراد جنس دابة األرض ،وٌإدي وظٌفة من وظابفها إال أن هذا ال ٌعد سببا كافٌا ألن
نطلك على كل منهما دابة األرض؛ ألن خروج دابة األرض أمارة على نمص إٌمان
الناس ،وربما ٌكون سبب خروجها سوء توظٌؾ الناس التمنٌات والعلوم الحدٌثة ،فدابة
األرض بمعناها الخاص بها أمر خارق للعادة ...وٌتعذر إدراكها لؽرابتها ،وخروجها
داللة على نهاٌة رسالة المٌم اإلسبلمٌة على وجه األرض"(٘).
وٌخلص إلى نتٌجة مفادها" :ومن الخطؤ االعتراؾ بصحة ما نسمٌه أدلة أوال ثم ترتٌب
عى علٌه ،والحال أنه ٌمكن بلوغ النتٌجة بالتدلٌل من أعلى إلى أسفل فنمول مثبل :هللا
المد َ

ٔ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .63 ،66
ٕ -أخرجه النسابً فً السنن الكبرى باب لبن البمر ج  ٙص  ٕ36رلم  ،ٙ6ٖٙتحمٌك :حسن عبد المنعم
شلبً اشراؾ :شعٌب األرنإوط ،تمدٌم :عبد هللا بن عبد المحسن التركً الرسالة ط األولى ٕٔٓٓم ،.وأخرجه
ابن ماجه فً سنن ،باب "ما أنزل هللا داء إال وأنزل له شفاء ج ٗ ص  ٗ36رلم .ٖٖٗ7والحدٌث أخرجه الحاكم
من طرق ،ولال صحٌح على شرط مسلمٌ .نظر :إسماعٌل بن دمحم بن عبد الهادي الجراحً العجلونً الدمشمً،
أبو الفداء (المتوفىٕٔٔٙ :هـ) :كشؾ الخفاء ومزٌل اإللباس ص ٕٔٙٗ/الناشر :المكتبة العصرٌة تحمٌك :عبد
الحمٌد بن أحمد بن ٌوسؾ بن هنداوي ،الطبعة :األولىٕٔٗٓ ،هـ ٕٓٓٓ -م.
ٖ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب لكل داء دواء ،واستحباب التداوي ،كتاب السبلم ج ٗ ص  ٔ7ٕ3رلم
ٕٕٗٓ.
ٌٗ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.3
٘ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٗ.3
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موجود وهذه األدلة شاهدة على وجوده ورسول هللا  -صلى اله علٌه وسلم -خاتم النبٌٌن
وتلن أدلة تشهد بذلن"(ٔ).
وهذا من باب برهان اللم ،ولد استخدمه (كولن) من لبل فً داللة نبوته -ملسو هيلع هللا ىلص.-
ثالثها :ظهور دابة األرض اآلن ٌعارض أحادٌث انتشار اإلسبلم :
ٌرى (كولن) أن ظهور دابة األرض فً هذا العصر ٌعارض أحادٌث انتشار اإلسبلم مثل
لوله-ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن هللا زوى لً األرض فرأٌت مشارلها ومؽاربها ،وإن أمتً سٌبلػ ملكها ما
زوي لً منها"(ٕ) ،وٌمول:
" إن صوت اإلسبلم سٌدوي فً أنحاء العالم كافة ...فلو خرجت دابة األرض اآلن لكانت
ضربة لوٌة تطٌح بآمالنا؛ ألن دابة األرض إذا خرجت لالت :ال إٌمان وال تصدٌك بعد
هذا ،وٌلً ذلن سموط وتخلؾ ،وإننا على ٌمٌن بؤن اإلسبلم سٌرفرؾ بجناحٌه فً أرجاء
العالم كلها...ونحن ننتظر خروج دابة األرض الحما ففً عمٌدتنا أنها تخرج لرب لٌام
الساعة على الكفار ،وأي لول ؼٌر هذا مخالؾ لعمٌدتنا "(ٖ).
إذن دابة األرض من عبلمات الساعة الكبرى ،وهً لم تخرج بعد ،وستخرج لرب لٌام
الساعة دلٌبل على نهاٌة العالم .
تعمٌب:
ٌتبٌن من حدٌث (كولن) عن الساعة ما ٌلً :
ٔ -كبلم (كولن) ممتضب ومجمل فٌما ٌخص الحدٌث عن الساعة وعبلماتها ،اللهم إال
حدٌثه عن دآبة األرض.
ٌٕ -إكد على علو المرآن وعدم حمل حمٌمة المرآن على العلوم أو النظرٌات العلمٌة ،ألنه
هو األصل وهو مصدر النور والحكمة للمسلمٌن ،أما العلوم والنظرٌات ففً تبدل وتؽٌر،
ولد سبك رأٌه فً هذه المسؤلة عند الحدٌث عن اإلعجاز العلمً فً المرآن.

ٔ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.3
ٕ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب (هبلن هذه األمة بعضهم ببعض) كتاب الفتن وأشراط الساعة ج ٗ ص
ٕٕ٘ٔ رلم  ، ٕ663وأخرجه الترمذي فً سننه ،باب (سإال النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -ثبلثا فً أمته) ،كتاب أبواب الفتن،
ج ٗ ص ٕٗ رلم .ٕٔ7ٙ
ٖ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٘.3
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المبحث الرابع :الٌوم اآلخر
تمهٌد:
وأول الٌوم اآلخر من ولت الحشر إلى ما ال ٌتناهى على الصحٌح ،ولٌل :إلى أن
ٌدخل أهل الجنة الجنة ،وأهل النار النار(ٔ).
وٌسمٌه (كولن) ٌوم الدٌن وٌعرفه بموله:
"ٌوم الجزاء والحساب ،إنه الٌوم الذي سٌلمى فٌه الخٌر والشر جزاءه ،ففً ذلن
الٌوم سٌنفخ فً الصور ،وسٌكون الحشر والنشور ،وسٌإتى الناس صحابؾ أعمالهم،
ومن بعد ذلن سٌلمى األبرار ثواب حسناتهم ،واألشرار عماب سٌباتهم"(ٕ).
كان حدٌث (كولن) عن الٌوم اآلخر حدٌث الفٌلسوؾ الذي ٌؽوص فً أعماق األحداث
لٌكشؾ معان جدٌدة ،فهو دابما ما ٌعرض مشاهد الساعة وما بعدها ،وما تلماه كل نفس (
المإمنة والكافرة) ،فمن ٌحمل بذرة اإلٌمان ؼٌر من ٌحمل بذرة الكفر تجاه أحداث
الساعة ،فٌمول كولن" :والخبلصة أن البذرة التً تحملها كل زمرة فً للوبها تنمو حتى
تعكس بشكل مفصل كل ما ٌختبا من معان فً هذه الملوب ،وكل ما تشاهده وما تعٌشه
كل زمرة وترى كل شًء عٌانا بٌانا" (ٖ) ،وٌفسر ذلن على النحو التالً:
ٔ -فمن بداٌة لٌام الساعة فً ذلن الٌوم ٌصبح عالً األرض سافلها ،وتنمطع الروابط بٌن
النجوم ،وتتناثر ٌمٌنا وشماال ،حٌنبذ تنمو بذور جهنم الموجودة فً األدمؽة ،وبذور الجنة
المستمرة فً الملوب ،فٌحس المرء بنشوة النعٌم ونسابم الجنة أو برٌح السموم الصادرة
من جهنم ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(ٗ).
ٕ -وفً المولؾ فزع وأمن ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(٘) ،والفرٌك اآلمن :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ(.)ٙ

ٌٔ -نظر :الباجوري :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٕ66
ٕ -دمحم فتح هللا كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص ٔ. ٔٙ
ٖ -ترانٌم روح وأشجان للب ص .ٔ77
ٗ -سورة المٌامة اآلٌات ٕ٘ -ٕٕ :وٌنظر :ترانٌم روح وأشجان للب ص .ٔ76
٘ -سورة األنبٌاء اآلٌات.36 -37 :
 -ٙسورة األنبٌاء اآلٌة.ٖٔٓ :
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ٖ -ثم فرحة المإمنٌن حٌن ٌؤخذون كتبهم بٌمٌنهم وصرخات المجرمٌن ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﭼ
(ٔ)ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (ٕ).
ٗ -وفً النهاٌة فرحة بالنعم المنهمرة كالمطر للمإمنٌن ﭽ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (ٖ).ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (ٗ).
وأما المجرمون ففً ضبلل وسعر :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ (٘)ﭽ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ (.)ٙ
هذه صورة الٌوم اآلخر كما صورها المرآن الكرٌم واستماها (كولن) منه ترد كل فرد إلى
مثل ما عاش علٌه ،وما نبت فً للبه من بذور الخٌر أو الشر ،فٌلمى جزاءه إن خٌرا
فخٌر ،وإن شرا فشر.
وحدٌث (كولن) عن الٌوم اآلخر عامة مجمل فمد أثبت الٌوم اآلخر ،وأحواله من حشر
وحساب ،وصراط ،ولكن الكبلم موجز ،ولكنه متوافك مع أهل السنة ،فمثبل ٌمول عن
الصراط" :الجسر الممدود على متن جهنم ،والذي ال بد لمن ٌرٌد دخول الجنة من أن ٌمر
به"(.)7
وهو متوافك مع تعرٌؾ (الؽزالً) الذي ٌمول فٌه" :الصراط جسم ممدود على متن جهنم
ٌرده الخلك كافة"(.)6

ٔ -سورة الحالة اآلٌات.ٕٕ-ٔ3:
ٕ -سورة الحالة آٌة.ٕ3 -ٕ٘:
ٖ -سورة ص اآلٌة.٘ٙ -٘٘:
ٗ -سورة الوالعة اآلٌات.ٖٓ -ٕ7:
٘ -سورة الممر اآلٌة.ٗ6:
 -ٙسورة الوالعة اآلٌةٌ.ٗٗ -ٗٔ:نظر :ترانٌم روح ص ٗ.ٔ6ٓ -ٔ7
 -7السابك ص .ٔ33
 -6حجة اإلسبلم أبو حامد الؽزالً :االلتصاد فً االعتماد ص ٖٔ7دار الكتب العلمٌة -بٌروت  -لبنان ،ط:
األولى ٖٓٗٔهـٔ36ٖ -م.
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فبل اختبلؾ بٌن (الؽزالً) و(كولن) فً حمٌمة الصراط كما هو واضح للعٌان.
ولد أثبت (كولن) جمٌع أحوال المٌامة ،ولم ٌفصل ؼٌر فً أربعة مسابل ،وهً:
ٔ -البعث والنشور.
ٕ -الشفاعة.
ٖ  -الجنة والنار.
ٗ -األعراؾ.
وستكون هذه المراحل موضوع الحدٌث المادم -إن شاء هللا.-

ٗٓٙ

المطلب األول :البعث والنشر:
أوال :تعرٌف البعث:
أ -البعث والنشر فً اللؽة:
ٔ -البعث :اإلرسال ،اإلحٌاء من هللا للموتى ،وبعث الموتى نشرهم لٌوم البعث ،وٌوم
البعثٌ :وم المٌامة(ٔ).
ٕ -نشر هللا المٌتٌ :نشره نشرا ونشورا وأنشره فنشر المٌت ال ؼٌر :أحٌاه ٌمال نشرهم
هللا أي بعثهم والنشر :الرٌح الطٌبة ،البسط ،الحٌاة بعد الموت(ٕ).
فالبعث والنشر إذن بمعنى واحد وهو اإلحٌاء.
ب -المعنى االصطبلحً للبعث(النشر):
ٔ -أهل السنة:
ٌتفك أهل السنة على كون البعث إحٌاء هللا الموتى بجمع األجزاء األصلٌة ،فٌمول
األشاعرة :إحٌاء هللا الموتى وإخراجهم من لبورهم بعد جمع األجزاء األصلٌة ،وهً التً
من شؤنها البماء من أول العمر إلى آخره(ٖ).
وعند الماترٌدٌة" :أن ٌبعث هللا تعالى الموتى من المبور بؤن ٌجمع أجزاءهم األصلٌة
وٌعٌد األرواح إلٌها"(ٗ).
فهنان اتفاق بٌن األشاعرة والماترٌدٌة فً معنى البعث .
أما (كولن) فلم ٌذكر تعرٌؾ البعث والنشور ،ولكنه اهتم بالحكمة من وراء اإلٌمان به،
وكذا التدلٌل على ولوعه بكافة األدلة العملٌة والنملٌة والتارٌخٌة .
ثانٌا :آراء العلماء فً البعث(المعاد):
ٔ -األلوال الممكنة فً المعاد خمسة ألوال(٘):
األول  :إنكار البعث وعدم ثبوت شًء منه.
ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن (باب العٌن والثاء والباء معهما ع ب ث ،ث ع) ص ٕ .ٕٔٔ/لسان العرب ج ٔ ص
 ، ٖٗ6المعجم الوجٌز ص .٘ٙ
ٌٕ -نظر  :الخلٌل بن أحمد :العٌن باب (الشٌن والراء والنون معهما ش ن ر ،ن ش) ص  .ٕ٘ٔ /ٙوأبو
منصور الهروي :تهذٌب اللؽة (أبواب الشٌن والراء )ص ٔٔ .ٕٖٕ /لسان العرب ج ٗٔ صٓٗٔ .
ٖ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٕ76
ٗ -كمال الدٌن بن أبً شرٌؾ :المسامرة شرح المساٌرة البن الهمام ص ٌ .ٕٓ3نظر :التفتازانً :شرح العمابد
النسفٌة ص .ٙ6
ٌ٘ -نظر :الجرجانً :شرح الموالؾ ص ٕٖٗ ،وكذلن موسوعة الفلسفة اإلسبلمٌة ص . ٖٔ7
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والثانً :التولؾ وعدم ترجٌح هل هو جسمانً أو روحانً .
الثالث :أن المعاد جسمانً ،وهو لول أكثر المتكلمٌن(ٔ) ،وكثٌر من المعتزلة(ٕ) .
بناء على لولهم إن الروح جسم لطٌؾ سار فً البدن وأن إحٌاء األبدان بعد موتها ممكن
عمبل ومإكد سمعا ،وأنه ٌمكن إعادة األجسام بعٌنها ،والمعتبر إعادة األجزاء األصلٌة(ٖ).
الرابع :البعث للجسم والروح معا وهو لول كثٌر من المحممٌن من الفرق المختلفة مثل
اإلمام الؽزالً ،وبعض المعتزلة ،وجمهور متؤخري اإلمامٌة ،وكثٌر من الصوفٌة لالوا:
إن اإلنسان هو المركب من نفس وبدن ،وهو المكلؾ والمطٌع والعاصً والبدن آلة
بالنسبة للنفس ،والنفس بالٌة بعد موت البدن ،وعند البعث ترد إلى البدن من جدٌد إما
بتجمٌع البدن أو خلك بدن جدٌد.
فمذهب أهل الحك من اإلسبلمٌٌن أن إعادة كل ما عدم من الحادثات جابز عمبل ووالع
سمعا ،وال فرق فً ذلن بٌن أن ٌكون جوهرا أو عرضا(ٗ).
الخامس :المعاد روحانً فمط ،وهو لول الفبلسفة اإلسبلمٌٌن؛ ألن الجسم عندهم ٌنعدم
بصوره وأعراضه ،فبل ٌمكن إعادته ،أما الروح فهً جوهر بسٌط مجرد فبل سبٌل إلى
إفنابه(٘).
فٌرى (ابن سٌنا) أن المعاد ال ٌكون للبدن وحده ،وال للبدن مع النفس ،وال للنفس على
سبٌل التناسخ ،فالمعاد إذن للنفس وحدها وذلن؛ ألن الشًء المعتبر فً اإلنسان الوالع
علٌه معنى أنا هو نفسه ضرورة ،فٌمول" :إن معنى ما ٌموله اإلنسان إنه نصٌبً خٌر أو
شر بالحمٌمة هو نصٌب نفسه وحده والخٌرات والشرور الواصلة إلى بدنه هً خارجة
عنه"(.)ٙ
وٌمرر أن المعاد للنفس ،وإنما اضطر واضعو الشرابع لترؼٌب وترهٌب العامة إلى المول
بؤن السعادة اآلخروٌة باللذة الحسٌة والشماوة اآلخروٌة باأللم الحسً(.)7

ٌٔ -نظر :اإلمام الرازي :أصول الدٌن ص  ،ٕٔٙوٌنظر :البٌضاوي :طوالع األنوار من مطالع األنظار ص
ٕٕٔ.النسفً :شرح العمدة ص  .ٕٖ6التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص .ٙ6
ٌٕ -نظر :الماضً عبد الجبار األسد آبادي :المؽنً فً ابواب العدل والتوحٌد ج ٔٔ ص . ٗ٘3
ٌٖ -نظر :اإلمام الفخر الرازي :أصول الدٌن ص .ٕٔ7
ٌٗ -نظر :أبو الحسن اآلمدي :ؼاٌة المرام فً علم الكبلم ص ٖٓٓ .وٌنظر :اإلمام الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع
األدلة فً أصول االعتماد ص ٗ.ٖ7
ٌ٘ -نظر :السٌد الشرٌؾ الجرجانً ومعه حاشٌة السٌالكوتً والحلبً :شرح الموالؾ ص ٕٖٗ  .وٌنظر:
األستاذة الدكتورة /منى أحمد أبو زٌد  :البعث ص  ،ٖٔ6 -ٖٔ7موسوعة الفلسفة اإلسبلمٌة .
 -ٙابن سٌنا :رسالة أضحوٌة فً أمر المعاد ص .3ٙ
 -7السابك ص .37 -3ٙ
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وهذا بناء على اعتماده أن ما ٌمال للعامة والجمهور ٌنبؽً أن ٌكون رموزا وإشارات
ٌفهمونها ،ولٌس عٌن الحمٌمة.
مع أن (ابن سٌنا) ٌمرر فً رسالة أحوال النفس أن المعاد منه ما هو ممبول من الشرع
وثابت بخبر النبوة ،وهو بعث البدن ،ومنه ما هو ثابت بالعمل والمٌاس البرهانً وهو بعث
النفس(ٔ).
فهو إذن ٌعترؾ بالمعاد الجسمانً فً هذه الرسالة مع أن المشهور عن (ابن سٌنا) وعموم
الفبلسفة لولهم بالمعاد الروحانً فمط .
وذهب (ابن رشد) إلى ما ذهب إلٌه (ابن سٌنا) فٌرى أن الؽاٌة الممصودة من خلك اإلنسان
هً أفعاله التً تخصه ،وهً أفعال النفس الناطمة ،وهً جزآن عملً وعلمً؛ ولذا كان
المطلوب األول منه أن ٌوجد على كماله فً هاتٌن الموتٌن ،والذي ٌكسب النفس هاتٌن
الفضٌلتٌن هً الخٌرات والحسنات ،والتً ٌعولها هً الشرور والسٌبات ،ثم ٌمول" :ولما
كان الوحً لد أنذر فً الشرابع كلها أن النفس بالٌة ولامت البراهٌن عند العلماء على
ذلن ،وكانت النفوس ٌلحمها بعد الموت أن تتعرى عن الشهوات الجسمانٌة ،فإن كانت
زكٌة تضاعؾ زكاإها بتعرٌها عن الشهوات الجسمانٌة ،وإن كانت خبٌثة زادتها المفارلة
خبثا ...اتفمت الشرابع على تعرٌؾ هذه الحال للناس وسموها السعادة األخٌرة والشماء
األخٌر".)ٕ(.
وٌرى أنه لما كانت هذه األحوال لٌس لها فً الشاهد مثال اتفمت الشرابع على تمثٌل
أحوال النفوس للعامة ،وٌرى أن التمثٌل الجسمانً أشد تحرٌكا لنفوس الناس من التمثٌل
الروحانً.
وٌرى أن النفس تعود إلى مثل البدن ال إلٌه بعٌنه؛ ألنه لد ٌرتب علٌه المحال بخبلؾ
األولى(ٖ) .
ً على رأٌهم أو اعتمادهم فً النفس وماهٌتها فمن
إذن ،كبلم الناس فً مسؤلة المعاد مبن ٌ
لال إنها جسم لال بالمعاد الجسمانً ،ومن لال بتجردها لال بالمعاد الجسمانً والروحانً
معا ،ومن لال إن النفس هً الشًء المعتبر فً اإلنسان والبدن منعدم نادى بالمعاد
الروحانً فمط(ٗ) .

ٌٔ -نظر :ابن سٌنا  :أحوال النفس ص . ٕٔ6
ٕ -ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص ٕٔٗ. ٕٕٗ -
ٌٖ -نظر :مناهج األدلة فً عمابد الملة ص ٕٗٗ.ٕٗ٘ -
ٌٗ -نظر :الدكتور /إٌاد كرٌم الصبلحً :مشكلة المعاد فً الفكر الفلسفً دراسة تحلٌلٌة ص ٘ٗٔ،ٕٖ7 ،بٌت
الحكمة -بؽداد ٕٔٔٓمٖٕٔٗ -ه.
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 -2رأي فتح هللا كولن:
ٌختلؾ (كولن) مع كثٌر من المتكلمٌن والفبلسفة فهو ٌإكد أن البعث روحا وجسدا
متفما مع كثٌر من المحممٌن .
ٌمول كولن" :إن المحشر هو المكان الذي ٌبعث فٌه الناس جمٌعا روحا وجسدا والمرآن
الكرٌم ٌإكد هذه الحمٌمة ،وهو ٌتحدث عن البعث فً سٌالات مختلفة وفً مشاهد
عدٌدة"(ٔ).
وٌمرر أن جمهور المسلمٌن ذهبوا المذهب ذاته فً أن البعث روحا وجسدا ،وأن للة هً
من ذهبت إلى أن البعث هو للروح فمط.
وأرى أن هذا هو الرأي األصوب فً المسؤلة والذي لال به أؼلب المسلمٌن(ٕ) ،وهو أٌضا
 فٌما أعتمد -األنسب لتفسٌر النعٌم والعذاب ،فهنان نعٌم وعذاب حسً ،وهنان معنويفمن األجدر اإلعادة للجسد والروح معا؛ لٌتحمك ذلن.
وهو بعد ٌسلم بالبعث كما ورد بالسمع دون التطرق إلى منالشات األمور الفرعٌة التً لم
ٌرد بها نص ،فٌمول" :ولن ندخل هنا فً تفاصٌل ما إذا كان البعث هو بعث ذرات الجسد
أم بعث الذرات األصلٌة التً تشكل جوهر اإلنسان فمد ذهب فً تؤوٌل ذلن كل من اإلمام
الؽزالً(ٖ) ،واإلمام فخر الدٌن الرازي(ٗ) مذاهب شتى أما نحن فإننا نإمن بحمٌمة البعث
والنشور كما جاء ذكرها فً كتاب هللا تعالى وسنة رسوله  -ملسو هيلع هللا ىلص ، -ونحٌل ما ال ٌدخل فً
(٘).
إطار استٌعابنا إلى علم العلٌم الخبٌر"
فكولن هنا  -وكما سبك أن ذكرتٌ -عرض رأٌه فً السمعٌات حسب نصوص المرآن
والسنة ،وال ٌتعرض لمواطن الخبلؾ والجدال الذي دار بٌن المتكلمٌن ،فهو اختار أن
البعث جسدا وروحا ونؤى عن الجدل فٌما وراء ذلن.

ٔ -نفخة البعث ص ٘ٓٔ.
ٌٕ -نظر :موسوعة الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٖٖٔ.
ٌٖ -رى الؽزالً أن النفس بالٌة بعد الموت ،وهً جوهر لابم بنفسه ،وأن بعث البدن ممكن بردها إلى بدن أي
بدن كان سواء من مادة البدن األول أو من ؼٌره ،أو من مادة استإنؾ خلمها ،فإنه هو بنفسه ال ببدنه إذ تتبدل
علٌه أجزاء البدن من الصؽر إلى الكبرٌ .نظر اإلمام الؽزالً :تهافت الفبلسفة ص  ٕ33تحمٌك وتمدٌم :دكتور
سلٌمان دنٌا دار المعارؾ ط الثامنة.
ٌٗ -رى اإلمام الرازي أن هللا ال ٌعدم األجسام ،بل ٌبمٌها بؤعٌانها ،وإذا كانت بالٌة بؤعٌانها ،فهً لابلة للحٌاة
والعمل والمدرة ،فحٌنبذ ٌصح أن عودة ذلن البدن بعٌنه ممكن ،وٌرى أن المعتبر إعادة األجزاء األصلٌةٌ .نظر
الرازي :أصول الدٌن ص . ٕٔ7،ٕٔ6
٘ -نفخة البعث ص .ٔٓٙ
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ثالثا :حكم اإلٌمان بالبعث والنشور:
(ٔ).

ٌجب اإلٌمان بالبعث والنشور ،فهو مما أجمعت األمة على ولوعه

ٌمول كولن" :المٌامة والعة ال محالة ،وهً حمٌمة أكدتها العلوم الوضعٌة ،وأهل العلم
باإلجماع إال أن العلماء ٌتولعون ذلن فً مستمبل بعٌد فً حٌن ٌمكن أن تمع فً أي لحظة
نتٌجة حدث من األحداث االستثنابٌة العدٌدة التً تطرأ على األرض ٌومٌا"(ٕ).
وضرب عدة أمثلة منها :فلو أراد الممر مثبل الذي انفصل عن الكرة األرضٌة أن ٌعود
إلٌها ،فسوؾ ٌإدي هذا إلى انفجار هابل ٌدمر األرض؛ ولذا كان النبً -صلى هللا علٌه
وسلمٌ -مول ألمنا عابشة وهو ٌشٌر إلى الممرٌ" :ا عابشة استعٌذي باهلل من شر هذا فإن
هذا هو الؽاسك إذا ولب"(ٖ)؛ ولذا اعتبر العلماء رإٌة الممر فً الرإٌة شر.
ولد تموم المٌامة باصطدام مذنب بالكرة األرضٌة أو بتجربة نووٌة خاطبة إذن مهما كانت
األسباب الظاهرٌة سٌنفخ فً الصور ،وتموم المٌامة الكبرى ال مناص كما ٌرى كولن(ٗ).
إذن ٌنتهً (كولن) إلى وجوب اإلٌمان بالبعث والنشور.
رابعا :فاعلٌة البعد األخروي فً حٌاة اإلنسان:
ٌرى (كولن) أن حٌاة البشر وتؤمٌن سعادتهم وثٌك الصلة باإلٌمان بالبعث
والنشور.
فلن تستمٌم حٌاة اإلنسان ما لم ٌإمن أنه محاسب على كل فعل من أفعاله ،فلن أن تتصور
حٌاة إنسان مإمن بؤنه سٌحاسب كٌؾ ستكون ثمرة محاسبته لنفسه ومرالبة كل كلمة
تخرج من فٌه ،وترصد كل رؼبة تختلج صدره ،وبالتالً ستستمٌم حٌاته بمٌزان دلٌك
ٌمول تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ (٘) .
ولد عدد (كولن) هذه الفاعلٌة والثمار تفصٌبل وهً:
ٔ -بلسم األطفال:
ٌٔ -نظر :اإلمام أبو الحسن األشعري :اإلبانة ص .ٕ7
ٕ -نفخة البعث ص .ٕ7
ٖ -أخرجه الترمذي والنسابً ،لال أبو عٌسى :حسن صحٌح ،دمحم بن عٌسى أبو عٌسى الترمذي  :سنن الترمذي
ج ٘ ص ٕ٘ٗ ،أحمد بن شعٌب النسابً  :السنن الكبرى ج  3ص ٕٕٔ.
ٌٗ -نظر :كولن :نفخة البعث ص .ٕ6
٘ -سورة ٌونس اآلٌة.ٙٔ:
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فٌرى (كولن) أنه ال سبٌل لمواساة للب الطفل الرلٌك إذا مات أحد أبوٌه أو أحبته
وإخراجه من مصابه إال إذا آمن أنهم ذهبوا إلى الجنة ،وأنه سٌرافمهم هنان ،وإذا كان هذا
الفمٌد كبٌرا ،فإنه سٌضمه إلى صدره فً الجنة ،وٌجلسه على حجره وٌمنحه حبه وحنانه،
وبذلن تخفت حرلة الفراق ،وتندمل الجراح(ٔ) .
ٕ -أنٌس الشٌوخ:
فٌتساءل (كولن) :هل من سلوان لهإالء الشٌوخ الذٌن ٌدنون من الموت خطوة
خطوة ولد ؼادرهم الشباب والجمال والمنصب والجاه ،وفارلوا أحبة ،وعانوا آثارا رهٌبة
إال اإلٌمان بؤن المبر لٌس ؼوال وما هو إال باب ٌنفتح إلى ممر ٌبلػ بصاحبه إلى رٌاض
الجنة ،ومنزال تتعالب فٌه أمواج الرحمة والمؽفرة(ٕ).
ِٖ -حمى الشباب:
ٌرى (كولن) أن الشباب ٌعنً كل شًء كما لال عمر (رضً هللا عنه)" :إن الموم
إذا ضاع فتٌانهم فمد هلكوا"(ٖ).
وٌرى (كولن) أن سبب شماء البشرٌة الٌوم هو فساد شبابها وتصرفاتهم الطابشة ،والعبلج
ٌكمن فً عمٌدة البعث ،فعندما ٌثبت اإلٌمان بالبعث فً للوب الشباب ٌكتشفون أسرار
نفوسهم ،وحمٌمة ذواتهم فتستمٌم حٌاتهمٌ ،مول هللا تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ(ٗ).
ٌمول كولن" :فمن خاؾ هنا ،أمن هنان ،أي دستور ؼٌر هذا ٌكبح جماح الشباب؟ ،وأي
حمى ؼٌر هذا الحمى ٌمً اإلنسان من التشرد والعصٌان؟"(٘).
ٗ -رفٌك المرضى والمظلومٌن والمنكوبٌن:
فٌرى أن المرٌض الذي ٌمترب من الموت والمبر لٌس له من أمل أو سلوى عن
آالم المرض إال إذا تٌمن أن المبر ردهة تنفتح إلى عالم آخر من البهجة والسرور؛ ولذا
نجد على شفاه أولٌاء هللا عند موتهم بسمة ورضا ،فعندما خٌر النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -بٌن الدنٌا
واآلخرة لال" :اللهم الرفٌك األعلى"( ،)ٙوكذا أبو بكر وعمر  -رضى هللا عنهما.-
ٌٔ -نظر :نفخة البعث شواهد الحٌاة بعد الموت ص ٖٔ.
ٌٕ -نظر :نفخة البعث ص ٘ٔ.
ٌٖ -نظر :كولن :نفخة البعث ص .ٔ3
ٗ -النازعات اآلٌات.ٗٔ-ٗٓ :
٘ -كولن :نفخة البعث ص .ٔ3
 -ٙأخرجه صحٌح البخاري فً صحٌحه ،باب آخر ما تكلم به النبً – ملسو هيلع هللا ىلص -كتاب المؽازي ،ج  ٙص ٘ٔ رلم
ٖ ٗٗٙوأخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب فً فضل عابشة -رضً هللا عنها ،-ج ٗ ص ٗ ٔ63رلم ٕٗٗٗ .
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وال تخمد ثورة المظلوم الذي ٌتحرق شولا للثؤر من الظالم إال إذا تصور ذلن الٌوم الذي
ٌإخذ فٌه بتبلبٌب هذا الظالم أخذ عزٌز ممتدر.
وٌمول كولن" :أما المنكوب الذي دهته مصابب سماوٌة وأرضٌة ...هذا الرجل ال ٌسلٌه
عما ألم به من المصابب إال تصور البعث بعد الموت ،فهذا التصور ٌخبره بؤن المال الذي
ضاع فً الكارثة صدلة ،والنفوس التً زهمت شهٌدة ،وهكذا ٌتنسم للبه برد السكٌنة
واالطمبنان"(ٔ).
٘ -أحبلم المدٌنة الفاضلة:
(ٕ)

ٌرى (كولن) أننا لن نستطٌع تحمٌك المدٌنة المثالٌة التً نادى بها (أفبلطون)
فً جمهورٌته(ٖ) وال المدٌنة الفاضلة التً رسمها (الفارابً) فً الوالع؛ ألنها محرومة من
األركان التً تموم علٌها ،وأعظم ركن ٌنشر السبلم فً الحٌاة هو الشعور بصؽار الدنٌا
والزهد فٌها ،ثم اإلٌمان باآلخرة ،والتطلع الدابم إلٌها ،وهذا أعظم انجازات النبً -صلى
هللا علٌه وسلم -أنه ألام نظام العالم على فكرة الحساب على األعمال ،فما هذه الحٌاة إال
مزرعة لآلخرة ،ولد بث النبً هذا الدرس فً للوب الصحابة ،فؤثمرت هذا الجٌل
الذهبً(ٗ).
وذكر عدة موالؾ من حٌاة الصحابة(رضوان هللا علٌهم) منها:
ٔ -عن أم سلمة (رضً هللا عنها) لالت :أتى رجبلن ٌختصمان فً موارٌث لهما لم
تكن لهما بٌنة إال دعواهما ،فمال النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلً
ولعل بعضكم أن ٌكون ألحن بحجته من بعض ،وألضً له على نحو ما أسمع،
فمن لضٌت له من حك أخٌه شٌبا ،فبل فإنما ألطع له لطعة من النار فبكى

ٔ -كولن :نفخة البعث وشواهد الحٌاة بعد الموت ص ٕٔ.ٕٕ ،
ٕ -أفبلطون(أجٌنا /ٕٗ6 -ٕٗ7أجٌنا  :)ٖٗ6 -ٖٗ7أعظم فبلسفة العصور المدٌمة أسس جامعة
سماها(األكادٌمٌة) لتربٌة وتخرٌج فبلسفة سٌاسٌٌن ونادى بنظرٌة المثل فعالم األفكار هو العالم الحمٌمً أما
المحسوس فهو وهم وخداع ،والجزء األهم فً فلسفته هو الذي ٌبحث فً السٌاسة .وٌحدد الجمهورٌة الفاضلة
العادلة بالتً تختار الحكماء لمهمة الحكم ،من مإلفاته :وهً عبارة عن محاورات :هٌبٌاس الكبٌر -هٌبٌاس
الصؽٌر -أٌون -فٌدون -الجمهورٌة -السٌاسًٌ .نظر :األستاذ /رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب
واألجانب ج ٔ ص .ٔٓٙ -37
ٖ -جمهورٌة أفبلطون :هو النظام السٌاسً الفلسفً الذي تصوره أفبلطون فً كتابه(الجمهورٌة) إال أن
المختصٌن بالفلسفة ٌطلمونه على مجمل أفكاره االجتماعٌة والسٌاسٌة وأبرز مٌزات الجمهورٌة أنها اتصفت
بالثورة تجاه أنظمة الحكم والتمالٌد االجتماعٌة السابدة ،ورأت أن الخبلص ٌكمن فً أن ٌحكم الفٌلسوؾ ولمفهوم
حكم الفٌلسوؾ الملن عبللة وثٌمة بمفهومٌن عند أفبلطون وهما :أن المعرفة هً الفضٌلة وأن االجتماعٌات
ومنها السٌاسٌات ممكن أن تخضع للمعالجة العملٌة وبالتالً فهً علم؛ ولذا فإن الملن الفٌلسوؾ هو الشخص
الذي ٌمكنه معرفة المثل ومنها العدالة ،فالمعرفة من أهم شروط الحكم وٌكون اٌضا صاحب كفاءات أدبٌة
وأخبللٌة ولرارات الفٌلسوؾ الحاكم لٌست اعتباطٌة بل مستوحاة من عالم المثل ٌ.نظر د عبد الوهاب الكٌالً :
موسوعة السٌاسة ج ٕ ص ٓ. 3ٔ -3
ٌٗ -نظر :نفخة البعث ص ٕٗ.ٕٖ،
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الرجبلن ،ولال كل واحد منهما :حمً لن ،فمال لهما النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص :-أما إذ فعلتما ما
فعلتم فالتسما وتوخٌا الحك ،ثم استهما ،ثم تحاال"(ٔ).
وؼٌرها الكثٌر من الصور التً ضربها كولن من حٌاة الصحابة .
خامسا :األدلة على البعث والنشور:
ٌسوق (كولن) عدة أدلة للتدلٌل على عمٌدة البعث والنشور:
أ -المرآن الكرٌم وحمٌمة البعث والنشور:
لمد بسط المرآن أدلة دامؽة على وجود البعث من خبلل التمثٌل المٌاسً عبر آٌات
الكونٌ ،مول كولن" :لمد عالج المرآن الكرٌم حمٌمة البعث بعد الموت من زاوٌة التمثٌل
المٌاسً(ٕ) وتمدٌم النظٌر فمن خبلل هذه الزاوٌة ٌثبت المرآن الكرٌم وجود البعث
والنشور حٌث ٌمدم أدلة من الكون الشاسع تارة ،وأدلة من عالم الذرة الصؽٌر تارة
أخرى ،كما ٌجمع بٌن آٌات الكون العظٌمة وعجابب الذرة فً سٌاق واحد وهذا ما نسمٌه
ب(الدلٌل الكلً)إذ ٌتم التؤكٌد به على الخلك بمعناه المطلك"(ٖ).
وٌمول" إن التمثٌل المٌاسً فً المرآن الكرٌم هو منهج استداللً واضح وعن طرٌمه تمدم
أدلة وبراهٌن من العالم الفسٌح الذي نعٌش فٌه إلثبات خبللٌة هللا سبحانه وتعالى جلٌة؛
ولتهٌبة األذهان لئلٌمان بخلك الكون من جدٌد ،ومن ثم ٌزداد اإلنسان ٌمٌنا بٌوم البعث
والنشور"(ٗ).
ولد ذكر عدة أمثلة من المرآن ولام بشرحها منها :
أدلة البعث من خالل آٌات الكون:
ٔ -ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ

ﭺ ﭼ(٘)أي" سنطوي كتاب الكون الذي أخرجناه من محفظته وفرشناه أمام

ٔ -أخرجه اإلمام ابن الجارود :المنتمى من السنن المسندة ،باب ما جاء فً األحكام ج ٔ ص ٕٓ٘ رلم الحدٌث
ٓٓٓٔ  ،تحمٌك الشٌخ /عبد هللا عمر البارودي ،الناشر :مإسسة الكتاب الثمافٌة -بٌروت -ط األولى ٔٗٓ6هـ-
ٔ366م.ولال األلبانً :حدٌث حسنٌ ،نظر :ناصر الدٌن األلبانً المتوفى(ٕٓٗٔهـ) :إرواء الؽلٌل فً تخرٌج
أحادٌث منار السبٌل ج ٘ ص ٕٔ٘ .
ٕ -التمثٌل :اثبات حكم جزبً وجد فً جزبً آخر لمعنى مشترن بٌنهما .لطب الدٌن محمود بن دمحم الرازي:
تحرٌر المواعد المنطمٌة ص . ٔٙٙ
ٖ -نفخة البعث ص .ٕ6
ٗ -نفخة البعث ص .ٕ6
٘ -سورة األنبٌاء اآلٌة.ٔٓٗ:
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بصابركم ثم نعٌده إلى محفظته كما بدأناه فً أول خلمه فكل المخلولات ستعود إلى خلمها
األول فً نهاٌة المطاؾ"(ٔ).
ٕ  -ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ(ٕ) ،فاهلل الذي خلك السماوات واألرض وسٌرهما داخل نظام بدٌع
دون عً أو تعب لادر على أن ٌحًٌ الموتى من جدٌد مصدالا لموله:
ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(ٖ).
٘ -ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ
أو ٌعجز المدٌر المطلك الذي خلك العوالم كلها وكل ما ٌحٌط باإلنسان من لوانٌن وأنظمة
أن ٌبعثكم وٌمٌم لكم لصورا فً الجنة كما ألام لصر الكون المعجز(٘).
(ٗ)

 -ٙﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ( ،)ٙفمد أثبت هللا البعث من خبلل األحداث التً تمع على
األرض ،فكما أن هللا ٌحًٌ البذور بعد موتها ،فكذا سٌحًٌ اإلنسان الذي تآكل جسده فً
لبره(.)7
أدلة البعث من خالل دالئل األنفس:
وفً السٌاق نفسه نجد المرآن أثبت البعث عبر دالبل أنفسٌة ،وٌحٌل أنظارنا إلى
عالم الذرة بموله:
ٔ -ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﭼ(. )6
ٔ -كولن :نفخة البعث وشواهد الحٌاة بعد الموت ص .ٕ3
ٕ -سورة األحماؾ اآلٌة.ٖٖ :
ٖ-سورة ق اآلٌةٌ.ٖ6:نظر :نفخة البعث ص ٖٓ.
ٗ -سورة ٌس اآلٌة:6ٔ:
ٌ٘ -نظر :نفخة البعث ص ٖٓ.
 -ٙسورة فصلت اآلٌة.ٖ3:
ٌ -7نظر :نفخة البعث ص ٕٖ.
 -6سورة األعراؾ اآلٌة.ٕ3:
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ٕ -ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﭼ(ٔ).
فكما خلمكم أول مرة من تراب ،ثم من نطفة ،ثم علمة ،ثم مضؽة ،فكذلن سٌجمعكم ،وٌعٌد
ذراتكم إلى أصلها مرة أخرى.
ٖ -ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂           
    ﯓ ﭼ(ٕ) .
ٗ -ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ(ٖ) .
إن هللا الذي تنمل بكم فً منازل من الخلك شتى حتى سواكم على هذه الهٌبة الرابعة التً
أنتم علٌها أال ٌستطٌع أن ٌبعثكم من جدٌد؟ ،بلى إنه على كل شًء لدٌر.
فكولن إذن استخدم األنفس واألفاق للتدلٌل على ولوع البعث ،وساق ذلن من خبلل آٌات
المرآن الكرٌم ،وهو لم ٌخرج عما استشهد به جمهور المسلمٌن(ٗ) ،وإن استخدم عبارات
أوضح واسترسل فً شرح اآلٌات واستخراج مكنونها ،وساق المسؤلة بطرٌمة وجدانٌة
مخاطبا الملوب مع العمول .
ب -أدلة البعث من السنة النبوٌة:
ساق (كولن) عدة أدلة من أحادٌث النبً -ملسو هيلع هللا ىلص تدل على البعث والنشور منها:

ٔ -سورة ٌس اآلٌة.73 -77:
ٕ -سورة الحج اآلٌة. ٘:
ٖ -سورة المٌامة اآلٌات. ٗٓ -ٖٙ:
ٌٗ -نظر  :اإلمام أبو الحسن األشعري :اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ص ٕٔ .ٕٕ-وٌنظر :د /المسٌر:
الروح فً دراسات المتكلمٌن والفبلسفة ص ٔ. ٔ3ٖ -ٔ3
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ٔ -لوله "أٌها الناس إنكم محشورون إلى هللا حفاة عراة ؼرال"(ٔ).
ٕ -ولوله" :لم ٌلك ابن آدم شٌبا منذ خلمه هللا عز وجل أشد علٌه من الموت ثم لال" :إن
الموت أهون مما بعد وإنهم لٌلمون من هول ذلن الٌوم شدة حتى ٌلجمهم العرق حتى لو أن
السفن أجرٌت فٌه لجرت"(ٕ).
ج -األدلة العملٌة على البعث والنشور:
ذكر (كولن) عدة حجج عملٌة تإٌد البعث والنشور منها:
ٔ -المدرة الخارلة تمتضً اآلخرة:
إننا نرى فً جمٌع الكون فً باطن األشٌاء واألحداث وظاهرها لدرة هللا الباهرة
بجبلء كما نرى انتظاما رٌاضٌا محكما ٌمتد من عالم الذرات إلى عالم المجرات فهل
الذرة العمٌاء العاجزة التً ال تملن عمبل وال إرادة وال لدرة هً التً أسست هذا
االنضباط والتدبٌر أم هللا ذو العظمة والجبلل؟(ٖ).
ٌمول كولن" :إن صاحب المدرة البلنهابٌة سبحانه ٌَ ِعد بؤن هذا الكون الذي خلمه كتابا
سٌطوٌه ٌوما لٌنشره فً ٌوم آخر من جدٌد ،وما دام هو المابل ،وما دام األنبٌاء
والصدٌمون واألولٌاء المعنٌون بهذا الموضوع ٌشهدون على ذلن ،فإن البعث سٌتحمك
بكل تؤكٌد ،فعلٌنا أن ننظر إلى البعث على اعتباره واجب الولوع ولٌس ممكن الولوع"(ٗ).
ٕ -دورة الموت والحٌاة:
عندما نشاهد وجه األرض فً بعض فصول السنة نجد كل شًء دخل فً وتٌرة
االنبعاث المتواصل اخضرارا وحٌاة ،ثم تسالطا وجفافا ،ثم انتعاشا وحٌاة من جدٌدٌ ،مول
كولن" :إن البعث العام بعد الموت العام ٌتحمك بحٌوٌة عظٌمة تشكل لناعة راسخة لدى
الناظر أن سنموت نحن كذلن ،ولكن سنبعث فً ربٌع عالم آخر ...وٌشٌر المرآن إلى هذه
الحمٌمة بموله تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ

ٔ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب لول هللا تعالى" :واتخذ هللا إبراهٌم خلٌبل" ،سورة النساء آٌة ٕٔ٘ :كتاب
أحادٌث األنبٌاء ج ٗ ص  ٖٔ3رلم . ٖٖٗ3
ٌٕ -نظر :نفخة البعث ص  .ٕٙوالحدٌث اسناده ضعٌؾ ،أخرجه أبو الماسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً فً
المعجم األوسط ج ٕ ص  ،ٕ77تحمٌك :طارق بن عوض هللا بن دمحم -عبد المحسن بن إبراهٌم الحسٌنً ،دار
الحرمٌن -الماهرة.
ٌٖ -نظر :نفخة البعث ص ٔ.7ٖ-7
ٗ -كولن :نفخة البعث ص ٖ.7
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﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ (ٔ)ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ (ٕ).
ٖ -اإلعادة أهون من الخلك األول:
ٌرى (كولن) أن من جمع مبلٌٌن الكتب فً صفحة واحدة دون خلل وفرشها أمام
أنظارنا لادر على جمعها إذا فكن أجزاءها ،وإن مخترعا ماهرا اخترع آلة جدٌدة ال مثٌل
لها لادر على إعادتها إذا فرق أجزاءها ،وإن لابدا عظٌما صؾ جنده ورتبهم ،ثم أعطاهم
استراحة بعد التدرٌب لادر أن ٌجمعهم مرة ثانٌة رؼم شتاتهم ،هذه األمثلة البسٌطة كما
ٌمول (كولن) تإكد استحالة إنكار البعث بعد الموت(ٖ).
ٗ -حكمة تحٌط بالكون:
ٌرى (كولن) أن هنان حكما كثٌرة تحٌط بالكون بؤكمله بدءا من العالم
الكبٌر(الكون) إلى العالم الصؽٌر(اإلنسان) إلى العالم األصؽر(الذرة) ،فبل ٌعمل لكابن مثل
اإلنسان لد كرم بٌن الكابنات وزود بآالؾ الحكم صورة وشكبل أن ٌؤتً إلى الدنٌا،
وٌرحل دون أن ٌبعث من جدٌد ،فاإلنسان لدٌه نزوع للخلود ،فبل بد أن ٌكون هنان عالم
آخر ٌستجٌب لهذا النزوع ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﭼ(ٗ) .
فصاحب الرحمة البلنهابٌة لن ٌترن اإلنسان فً ظلمات العدم دون إحٌابه من جدٌدٌ ،مول
كولن" :لمد وضع لكل بضاعة فً هذه الدنٌا مٌزان لتحدٌد لٌمتها لكن لم ٌوضع أي مٌزان
لوزن نتاج العمل والملب والحس والروح ...إذا فالحكمة تمتضً أن ٌؤتً ٌوم ٌمام فٌه
مٌزان ٌستوعب كل تلن المشاعر السامٌة وٌمٌمها ،وذلن ٌوم اآلخرة ٌمول المولى (عز
وجل) :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(٘).
فاهلل تعالى سٌضع المٌزان وٌبعث اإلنسان الذي عشش الشر فً باطنه ٌبعثه حطبا ٌابسا،
وكذا العظماء سٌبعثون لٌجزل لهم العطاء.

ٔ -سورة العنكبوت اآلٌة.ٕٓ:
ٕ -سورة الروم اآلٌة، ٘ٓ:نفخة البعث ص .7ٙ
ٌٖ -نظر :نفخة البعث ص .73
ٗ -سورة المإمنون اآلٌاتٌ ،ٔٔٙ-ٔٔ٘:نظر :نفخة البعث ص ٓٗ.
٘ -سورة األنبٌاء اآلٌة ،ٗ7:نفخة البعث ص ٕٗ.
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ٌمول كولن" :علما بؤنه ال ٌجب على هللا شًء ،وال ٌلزمه شًء ،وال ٌضطره شًء على
فعل شًء ،ولكن انطبللا من تجلٌات اسمه (الحكٌم) ،واستشهادا بالمنح الواردة على عباده
من هذا الباب نخلص إلى أن البعث حمٌمة ال شبهة علٌها"(ٔ).
وهنا ٌإكد أنه ال وجوب على هللا فً شًء فاهلل ٌفعل ما ٌشاء وٌختار ،وٌذكر تجلٌات اسم
هللا (الحكٌم) فً لضٌة اآلخرة فحكمته التضت أن ٌكون هنان بعث وآخرة لٌعطى كل
إنسان حمه .
٘ -الكرٌم الرحٌم وضرورة اآلخرة:
فٌرى (كولن) أن هنان رعاٌة فابمة تمدم فً هذا الكون ألصؽر الكابنات،
وأعجزها وأضعفها ،وندرن من هذا أن هنان ربا رحٌما كرٌما ٌجزل العطاء للكابنات
برمتها إذن سٌكون عطاإه متواصبل ،وهذا اإلنعام ٌمتضً استمرار حٌاة اإلنسان المستمبل
لهذا اإلحسان ،إذا ال بد من عالم سرمدي تدوم فٌه هذه النعم وتلن المكرمات(ٕ).
وكذا هنا ٌذكر تجلٌات اسمً هللا (الكرٌم الرحٌم) لٌدل على أثرهما فً حٌاتنا.
 -ٙشفمة شاملة تشٌر إلى اآلخرة:
وٌعرؾ الشفمة :بؤنها هً اإلحساس بالرأفة ،والرحمة ،والحنان ،هً العطؾ
على المظلوم ،والجرٌح ،والمرٌض ،والضعٌؾ كشفمة هللا على الجنٌن فً رحم األم،
وبعد والدته ،وتؽذٌته بلبنها ،وهو ؼذاء ٌإثر على صحة الطفل تؤثٌرا إٌجابٌا ٌصعب
إٌجاده فً األؼذٌة األخرى ،والمٌاه التً تتدفك لتلبً حاجة النبات والهواء إكسٌر الحٌاة
لئلنسان وؼٌرها الكثٌر(ٖ).
ٌمول كولن" :إننا ومن خبلل جمٌع آثار الشفمة المتجلٌة فً الكون نخلص إلى حكم مفاده
هو أن هللا (عز وجل) الذي شملت آفاق شفمته جمٌع الموجودات من الذرة إلى المجرة
ومن الخلٌة إلى أضخم المخلولات ال شن سٌمٌم اآلخرة ،وسٌحًٌ البشرٌة من جدٌد ،ومن
ثم سٌحلً هذا اإلنسان الذي أؼدق علٌه بالنعم فً هذه الدنٌا الفانٌة بنعم أبدٌة ال نهاٌة لها
فً اآلخرة"(ٗ) .
 -7عزة وجبلل ٌمتضٌان اآلخرة:
ٌمول كولن" :إن الذي أؼدق علٌنا النعم من أعلى رإوسنا إلى أخمص ألدامنا له
العزة والجبلل ،فكما ال ٌشرن أحدا فً عطابه هذه النعم ال ٌرضى كذلن أن ٌشكر ؼٌره
ممابل هذا اإلنعام "(٘).
ٔ -كولن :نفخة البعث ص ٗٗ.
ٌٕ-نظر :نفخة البعث ص .٘ٓ -ٗ3
ٌٖ -نظر :نفخة البعث ص ٔ٘.
ٗ -السابك ص ٖ٘.
٘ -كولن :نفخة البعث ص ٘٘.
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فعزة هللا وجبلله ٌمتضٌان تؤدٌب جاحدي النعم ومكافؤة الشاكرٌن لها ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (ٔ) .
ٌمول تعالى فً الحدٌث المدسً" :أعددت لعبادي الصالحٌن ما ال عٌن رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر على للب بشر"(ٕ) .
 -6سخاء ٌشٌر إلى اآلخرة:
نجد النعم مبثوثة أمامنا ابتداء من كؤس الماء الذي نشربه إلى الهواء الذي نتنفس،
وفً كل فصل من فصول السنة تدر علٌنا آالؾ األنواع من الفاكهة ،والشمس ،والممر
ٌعمبلن خادمٌن مطٌعٌن لنا .
ٌمول كولن " :لكن حاشا لصاحب هذا السخاء العظٌم والكرم العمٌم أن ٌحرمنا هذه النعم
بعد أن أذالنا حبلوتها ،بل إن صاحب هذا السخاء الذي تفضل علٌنا فً هذه الدنٌا الفانٌة
بؤلوان من اإلكرام واإلنعام سٌدٌمها علٌنا إلى األبد ،وال بد أنه ٌملن عالما حافبل بخزابن
من النعم الخالدة التً ال تنفد فهو هنا اتحفنا بعٌنات منها أصولها هنان ،وال بد ان إكرامه
علٌنا سٌمتد فً ذلن العالم نمطؾ من أصولها وننعم بها أبد اآلبدٌن"(ٖ).
 -3جمال فان ٌستدعً جماال بالٌا:
ٌرى (كولن) أن الجمال الموجود فً الكون هذا الجمال الفانً ٌستدعى عالما آخر
به جمال خالدٌ ،مول كولن" :إن تلن المحاسن والجمالٌات التً أبدعها جل شانه ال تعد وال
تحصى ،وهذا ٌستدعً عالما أبدٌا تصبح فٌه هذه المحاسن العابرة من هذه الدنٌا الفانٌة
خالدة أبدٌة أجل ،فكما انبهرنا بتجلٌات جماله المبثوثة فً أرجاء هذه الدنٌا سننبهر ٌوما
بالنظر إلى جمال الذات الممدسة ؼارلٌن فً نشوة ما بعدها نشوة ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(ٗ).
ٓٔ -التناؼم البدٌع فً الوجود:
النعم التً بثها هللا فً الدنٌا ماهً إال عٌنات من النعم الحمٌمٌة التً ستمنح لئلنسان فً
الجنةٌ ،مول كولن" :ثمة عبللة وثٌمة بٌن اإلنسان واألشٌاء ،وما هذه العبللة إال دلٌل على
وحدة خالمها و وحدانٌته ،فالذي خلك ما نراه وما نسمعه وما نتذوله هو نفسه من وهبنا
ٔ -سورة الحالة اآلٌة.ٕٗ:
ٕ -أخرجه البخاري ومسلمٌ ،نظر :دمحم بن اسماعٌل البخاري :صحٌح البخاري ،باب ما جاء فً صفة الجنة
وأنها مخلولة ،كتاب بدء الخلك ،ج ٗ ص ٔٔ6رلم ٕٖٗٗ .مسلم بن الحجاج المشٌري  :صحٌح مسلم ،كتاب
الجنة ونعٌمها وأهلها ج ٗ ص ٗ ٕٔ7رلم ٕٗ. ٕ6
ٖ -كولن :نفخة البعث ص .٘3
ٗ -سورة المٌامة اآلٌة.ٕٖ-ٕٕ:
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حاسة البصر ،والسمع ،والتذوق...إن النعم المبثوثة فً هذه الدنٌا عٌنات للنعم األصلٌة
التً ستمنح فً الجنان الخالدة ،وإنه لمن الحمك أن نمر بوجود تناؼم بٌن تلن النعم فً
هذه الدنٌا ،ثم نرفض صلتها وعبللتها باآلخرة لمد خلك هللا تعالى هذه الدار وتلن الدار
وجعل بٌنهما رابطا وثٌما وحببل متٌنا ال ٌنفن أبدا"(ٔ).
فهو اتخذ من النظام والعناٌة الموجودة فً الكون دلٌبل على الوحدانٌة ،ودلٌبل آخر على
وجود حٌاة أخرى بعد انتهاء الحٌاة الدنٌا.
ٔٔ -الحفٌظٌة العجٌبة:
ٌرى (كولن) أن ثمة حفظا عجٌبا ٌسود الكون برمته فماهٌة اإلنسان وجوهره
محفوظان فً خلٌة منوٌة ،وأدق تفاصٌل مزاجه ،وطبٌعته ،ومستمبله محفوظ فً
كروموسوماته ،واستشهد بؤلوال عد ٍد من العلماء منهم (جٌمس جان) أحد مإسسً علم
الفٌزٌاء الذرٌة ،إذ ٌمول "ال شن أن خالك هذا الكون رٌاضً لدٌر "مشٌرا إلى أن هذا
الكون ال ٌحٌد فً سٌره ،وحركته ،واتجاهه عن المماٌٌس الرٌاضٌة الكونٌة لِ ٌْ َد أنملة.
وٌستنبط من ذلن" :أن (الحفٌظ) الذي حفظ اإلنسان فً النطفة ،والشجرة فً البذرة،
والدجاجة تحت لشرة بٌضتها هل ٌترن اإلنسان  -محور الحران الكونً وخلٌفة األرض
وسلطانها -سدى بعد مماته؟ كبل ،بل سٌبعثه فً عالم آخر كما ٌبعث البذرة المنثورة فً
أحشاء التراب وٌتوجه بحٌاة كرٌمة تناسب مكانته"(ٕ).
وهو هنا ٌشٌر إلى تجلٌات أسماء هللا الحسنى فً حٌاة اإلنسان من خبلل اسم هللا
(الحفٌظ).
ٕٔ -عناٌة كبٌرة ألصؽر الكابنات:
إذا كانت عناٌة هللا تشمل أصؽر الكابنات من ثم لن ٌحرم اإلنسان من هذه الرعاٌة
والعناٌةٌ ،مول كولن" :نرى بوضوح أن الخالك الحكٌم كلؾ أصؽر المخلولات بتنفٌذ
أعمال ؼاٌة فً الضخامة حٌث أعطى مهمة تنظٌؾ األرض لكابنات تعٌش مبلٌٌن منها
فً حفنة من تراب فمط ،وهكذا فالمدبر الرحٌم سبحانه الذي لم ٌترن السلٌلوز وخبلٌا
البكتٌرٌا سدى ،بل شملها ومثٌبلتها من الكابنات الصؽرى برعاٌة خاصة عظٌمة هل
ٌعمل أن ٌترن اإلنسان ببل عناٌة ،وهو سلطان هذه الكابنات كلها؟"(ٖ).
ٖٔ -فكرة الخلود :
فكرة الخلود التً سٌطرت على اإلنسان منذ فجر التارٌخ تشٌر إلى تحمك البعث
وعلى وجود عالم آخر وراء هذه الحٌاة الفانٌةٌ ،مول كولن" :كٌؾ خطرت فكرة الخلود
ببال هذا اإلنسان المحصور فً لوالب محدودة ؟ ال ٌمكن ادعاء أنه وصل إلى هذه الفكرة
من تلماء نفسه ،كما ال ٌوجد على األرض مخلوق ٌمكن أن ٌلهم اإلنسان هذه الفكرة ،إذن
ٌٔ -نظر :كولن :نفخة البعث ص ٘.ٙ
ٕ -كولن :نفخة البعث ص .ٙ3
ٖ -كولن :نفخة البعث ص ٕ.6
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إحساسه هذا ما هو إال رسابل أرسلت إلٌه من عالم آخر ،فكما أن تسرب المٌاه دلٌل
لطعً على مجاري المٌاه ،فكذلن تسربات الخلود دلٌل لطعً على العالم األبدي"(ٔ).
ٗٔ -السمو الروحً:
اإلنسان أحٌانا ٌجنً ثمارا روحٌة ،وملكات لدنٌة ،وٌعرض عن الدنٌا وٌسمو
علٌها محرزا مكانة علٌا ،فهذه الحالة الساممة تدل داللة لطعٌة على أن هذا اإلنسان له
عبللة وثٌمة بموجود ؼٌر ممٌد بعالم اإلمكان ،بل واجب فهذه الدنٌا المحدودة التً ستهدم
ٌوما ما تشٌر إلى دار لن تهدم أبدا ،فكل كابن ٌشً إلى خالمه من ناحٌة ،وٌشٌر إلى
امتداده فً العالم اآلخر من ناحٌة أخرى(ٕ).
ومن المبلحظ أن أدلة (كولن) العملٌة جمٌعها لابمة على داللة اآلفاق واألنفس.
ولد تؤثر (كولن) إلى حد كبٌر بآراء النورسً والحكم التً سالها للتدلٌل على الحٌاة
األخرى ،بل وصل إلى حد التطابك فً المعانً و األفكار أحٌانا(ٖ) .
د -التارٌخ والفلسفة ٌمران بعمٌدة البعث:
ٌإكد (كولن) على البعث من خبلل استمراء هذه العمٌدة عبر مراحل التارٌخ من
المدٌم حتى الحدٌث فٌإكد على ما ٌلً:
ٔ -إذا ما استمرأنا التارٌخ من زاوٌة عمٌدة البعث نجد البشرٌة لد تبنتها منذ اإلنسان األول
إلى ٌومنا هذا بدلٌل أن الفٌلسوؾ والمإرخ (ول دٌورانت) ذكر فً كتابه (تارٌخ
الحضارة) فهوما شتى أللوام عدٌدة حول البعث بعد الموت ،وسجل ما نحتوه على
الجدران من كتابات ورسوم حول طموس دفن الموتى.
ٕ -الفراعنة وهم من هم فً حب الدنٌا والتعلك بالمادة كانوا ٌولون البعث بعد الموت
أهمٌة كبرى ،وذلن من خبلل العبارات المنحوتة على الجدران والوصاٌا التً تدفن مع
الموتى التً تعرؾ ب(كتاب الموتى)؛ ولذا كانوا ٌضعون معهم فً ممابرهم ألوانا شتى
من الطعام ،والمبلبس ،والحلً ،وٌرسمون على الجدران صور الحٌتان ،والثعابٌن
معتمدٌن أنها ترضً االلهة(ٗ) .
ٖ -زرادشت )٘(:ورد عنه أنه لال" :لمد أرسل اإلنسان إلى دار الدنٌا بمهمة فمن أجاد
المٌام بها فسوؾ تصفو روحه وٌنضم إلى سكان المؤل العلى ،أما الفاشلون فسوؾ ٌسجنون
ٔ -كولن :نفخة البعث ص ٖ.6
ٕ-السابك ص ٗ.6
ٌٖ-نظر :النورسً :المٌامة ودمار الدنٌا والحٌاة اآلخرة ،الكلمات ص ٔٓ.ٖٖٙ-ٙ
ٌٗ -نظر :نفخة البعث صٔ.3ٕ ،3
٘ -زرادشت بن ٌورشب ) عام ٓٓ 7أو ٖٓ ٙأو ٓٓ ٙلبل المٌبلد ٘6ٖ -ق م) مصلح دٌنً إٌرانً من مإلفاته
األفستا  ،نشؤ فً أذربٌجان وذكرت حوله لصص وأساطٌر ،وادعى النبوة ،ولد انتشر دٌنه فً بلخ أوال ثم انتمل
إلى جمٌع فارس ،وٌمال إنه مات ممتوال ،وٌإمن بوجود لوى للخٌر وأخرى للشر أو النور والظلمة وعنهما=
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فً أسفل طبمات األرض إلى األبد"(ٔ).
ٗ -الهند :التً فٌها مبات األدٌان تلتمً جمٌعا فً نمطة مشتركة وهً عمٌدة استمرارٌة
األرواح ،ومع أن عمٌدة التناسخ تتنالض مع اإلسبلم إال أن ما ٌهمنا هنا هو إٌمانهم بخلود
الروح.
٘ -الٌونان :هنان عدد من فبلسفتها اعتمدوا بالبعث وخلود الروح فمد تحدث بعضهم عن
منازل األرواح ،و أن األرواح التً تلبس لباس األجسام لها منازل خاصة بها فً مكان
آخر ،و(فٌثاؼورس)(ٕ) ٌعتمد أن الروح الزكٌة ترتمً إلى العالم العلوى ،والخبٌثة فستحٌك
بها النٌران وتبمى حبٌسة فً سجن األرض ،وكذا (سمراط) الذي كانت أحد األسباب التً
لادته إلى اإلعدام هو إٌمانه بحٌاة أخرى ،ولد دافع (أفبلطون) عن موالؾ (سمراط) من
خبلل عدة أدلة منها:
أ -دلٌل الطبٌعة الفاضلة فمد خلك اإلنسان من أجل الفضٌلة ،وبلوؼه لمة الفضٌلة ال ٌتحمك
إال بابتعاده عن النزعات الحٌوانٌة والشهوانٌة.
ب -دلٌل توالً األضداد :فاألضداد تتعالب فً هذه الحٌاة ،نهار بعد لٌل ونور ٌعمبه
ظبلم ،وكذلن الحٌاة الدنٌا سٌعمبها حٌاة أخرى.
ج -دلٌل الذاكرةٌ :مع للمرء أحٌانا أنه ٌرى مشهدا ما فٌخطر فً للبه كؤنه رأى هذا
المشهد من لبل ،إذن ما نتذكره هً أحوال سبك أن عشناها فً عالم آخر ،ومن ثم فهذا
العالم ثمرة لعالم سابك وبداٌة لعالم الحك.
وكذا ورد عن (أرسطو) رؼم اعتباره أحد رموز الفكر المادي لوله أن هنان كابنا فً
.
جسم اإلنسان منفصبل عن الجسم وذلن الكابن ال ٌموت
والفلسفة الروالٌة تلتزم ببعض المبادئ األخبللٌة منها أن الذات العلٌة الذي خلمت الموت،
وأكرمت اإلنسان ٌستحٌل علٌها أن تمٌت اإلنسان وال تبعثه مرة أخرى(ٖ).
 -ٙالفلسفة اإلشرالٌة كان لها كبلم فً البعث ،ونشؤ فً ظلها عدد من الشخصٌات مثل:
الحبلج(ٗ)،
=ومن امتزاجهما نشؤ العالم وما فٌه من خٌر وشر وطهارة وفسادٌ .نظر :الشهرستانً :الملل والنحل ص ٔ.ٕ6
وٌنظر :رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة جٔص ٖٕ٘.
ٌٔ -نظر :نفخة البعث ص ٖ.3
ٕ -فٌثاؼورس( ٓ ٘ٓٓ -٘7ق م) فٌلسوؾ ورٌاضً ٌونانً التصر فً تعالٌمه على اإللماء المسموع بٌن
تبلمٌذه الذٌن ٌلتزمون بسرٌة مذهبهم فلم ٌكتبها لذا ال ٌوجد له مإلفات  .اتجه إلى الدٌن ،واتخذ منحى صوفٌا
ٌهدؾ إلى فصل الروح والجسد لبلرتفاع بها نحو االتصال اإللهً  ،ونظر إلى العدد نظرة دٌنٌة صوفٌة اعتبرت
أن كل شًء فً الوجود هو عدد ٌ .نظر :رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٕ ص
ٗ.ٔ3
ٌٖ -نظر :نفخة البعث ص .3ٙ
ٗ -الحبلج :أبو مؽٌث الحسٌن بن منصور الحبلج ،وهو من أهل بٌضاء وفارس ،ونشؤ بواسط والعراق،
وصحب الجنٌد ،وأبا الحسٌن النوري ،وعمرا المكً ،والفوطً وؼٌرهم ،والمشاٌخ فً أمره مختلفون  .رده=
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وابن عربً(ٔ) ،السهروردي(ٕ) ،وكانت ترى البعث ضروري لهذه الحٌاة.
 -7أبو العبلء المعري(ٖ) رؼم أنه اختلطت علٌه بعض أمور العمٌدة إال أنه فً رسالة
الؽفران ٌرسم مشاهد ٌوم الحشر بصورة دلٌمة.
وكان دانتً(ٗ) ذلن الشاعر اإلٌطالً لد لرأ مشاهد المعري تلن ،ثم نملها فً أعماله األدبٌة
التً صور فٌها مماطع عجٌبة من الجنة والنار ،وموالؾ األعراؾ ،وهنان أدباء وشعراء
كثٌرون ٌحملون عداء للدٌن ومع ذلن تحدثوا عن البعث.
( -6دٌكارت) كان له كتاب ٌتحدث عن وجود هللا وأبدٌة الروح اسمه(سانحة)تطرق فٌه
إلى مفهوم الروح ،وكٌفٌة بمابها وؼٌرها من مباحث اآلخرة.
= أكثر المشاٌخ ونفوه وأبوا أن ٌكون له لدم فً التصوؾ ،ولبله من جملتهم أبو العباس بن عطاء ودمحم بن خفٌؾ
وأبو الماسم النصراباذي ،وأثنوا علٌه ،وصححوا له حاله ،وحكوا عنه كبلمه ،وجعلوه أحد المحممٌن حتى لال
دمحم بن خفٌؾ ":الحسٌن بن منصور عالم ربانً" لتل ببؽداد بباب الطاق سنة تسع وثبلثمابة ٓأبو عبد الرحمن
السلمً :الطبمات الصوفٌة ص ٖٓٔكتاب الشعب سلسلة دار الشعب ٔ336م.فرٌد الدٌن العطار :تذكرة األولٌاء
المجلد الثانً ص ٕٕ7الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٓٓ6م.
ٔ -ابن عربً (٘٘ٙٓ -ٔٔٙهـٕٔٗٓ -مٖٙ6 -هـ) :دمحم بن علً بن دمحم محًٌ الدٌن المعروؾ بابن عربً ولد
فً مرسٌة بؤسبانٌا .كان ٌكتب االنشاء لبعض ملون العرب ،ثم تزهد ،وتعبد ،وساح ،ودخل مصر ،والشام،
والحجاز ،والروم ،أجمع علماء عصره على جبللته فً سابر العلومٌ ،روى أنه كتب أربعمابة مجلد أهمها
الفتوحات المكٌة -فصوص الحكم فً خصوص الكلم -التجلٌات .ولد هوجم بضراوة من الفمهاء آلرابه فً وحدة
الوجود وؼٌرها لمنالضتها مبادئ الشرٌعة ٌ .نظر :عبد الوهاب الشعرانً :الطبمات الكبرى ص  ٖٔ6المكتبة
التوفٌمٌةٌ .نظر موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص ٖ٘ .
ٕ -السهروردي(٘6ٙ -٘ٗ3أو ٘67هـ) :أبو الفتوح ٌحٌى بن حبش بن أمٌرن ،الملمب شهاب الدٌن،
السهروردي الحكٌم الممتول بحلب ،ولٌل اسمه أحمد حكٌم اشرالً جمع بٌن الفلسفة العملٌة ،وأذواق التصوؾ
الملبٌة ،وبرع أٌضا فً األصول الفمهٌة دخل فً مناظرات مثٌرة ،واستفزازٌة مع فمهاء حلب فاشتكوه لصبلح
الدٌن األٌوبً فؤمر بمتله؛ ولذا لمب بالشٌخ الممتول واختلؾ العلماء فً أمره بٌن الثمة فً دٌنه وبٌن اتهامه
باإللحاد والزندلة ،من مإلفاته :التنمٌحات ،التلوٌحات ،الهٌاكل ،حكمة اإلشراقٌ .نظر :ابن خلكان :وفٌات
األعٌان ص .ٕٙ6 /ٙابن حجر :لسان المٌزان ص  .ٕٓ٘ /3موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص
ٗ. ٘7
ٖ -أبو العبلء المعري :هو أبو العبلء أحمد بن عبد هللا بن سلٌمان من أهل معرة النعمان من ببلد الشام ،كان
ؼزٌر الفضل ،وافر العلم ،عالما حاذلا بالنحو ،جٌد الشعر جزل الكبلم ،ولد بمعرة النعمان سنة ثبلث وستٌن
ي التً ذهب فٌها بصره سنة سبع وستٌن وثبلثمابة ،ولال الشعر وهو ابن احدى
وثبلثمابة واعت ّل علة الجدر ّ
عشرة سنة ،ورحل إلى بؽداد سنة ثمان وتسعٌن وثبلثمابة ،ألام ببؽداد سنة وسبعة أشهر ،ثم رجع إلى بلده فؤلام
به ولزم منزله إلى أن مات سنة تسع وأربعٌن وأربعمابة فً أٌام المابم .شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌالوت بن عبد
هللا الرومً الحموي (المتوفىٕٙٙ :هـ) :معجم األدباء = إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب ج ٔ ص
،ٕ3ٙالمحمك :إحسان عباس ،الناشر :دار الؽرب اإلسبلمً ،بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٔٗ ،هـ ٔ33ٖ -م.
جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسؾ المفطً (المتوفىٙٗٙ :هـ) :إنباه الرواة على أنباه النحاة ص ٔ،6ٔ /
المحمك :دمحم أبو الفضل إبراهٌم ،الناشر :دار الفكر العربً -الماهرة ،ومإسسة الكتب الثمافٌة  -بٌروت ،الطبعة:
األولى ٔٗٓٙ ،هـ ٔ36ٕ -م.
ٗ -دانتً(٘)ٖٕٔٔ -ٕٔٙكان مجددا عظٌما باعتباره شاعرا ،أما باعتباره مفكرا فمد تخلؾ عن عصره بعض
التخلؾ ،فكان فكره ؼٌر ذي أثر ،ولم ٌكن ٌبلبم عصره من كتبه :الملكٌة -الكومٌدٌا اإللهٌةٌ .نظر :برتراند
رسل :تارٌخ الفلسفة الؽربٌة الكتاب الثانً الفلسفة الكاثولٌكٌة ص ٖٕ٘ ترجمة :د /زكً نجٌب محمود الهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب.
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وأعمبه فبلسفة عملٌون فً مجال البلهوت مثل(لٌبنتز)الذي طرح نظرٌة المونادات(ٔ)،
والفٌلسوؾ(اسبٌنوزا) ،و(باسكال) ،و(برجسون) من الفبلسفة الفرنسٌٌن المتؤخرٌن آمنوا
أٌضا بهذه العمٌدة.
ٌخلص (كولن) بعد هذا السرد التارٌخً" :إن عمٌدة البعث حمٌمة الشن فٌها وهً من
الصدق بحٌث أجبرت أعداء الدٌن على تصدٌمها والحدٌث عنها"(ٕ).
هـ -الكتب السماوٌة وعمٌدة البعث:
ٔ -المرآن الكرٌم:
ٌمرر (كولن) أن ثلثً آي المرآن تمرٌبا متعلك بموضوع اآلخرة بشكل أو بآخر(ٖ)،
ولد سبك االستدالل بآٌات عدٌدة فً أول هذا المبحث للتدلٌل على عمٌدة البعث.
ٕ -التوراة واالنجٌل:
ٌمرر (كولن) أن اإلنجٌل فً األصل جاء مصححا لما حرؾ فً التوراة ،ولد
تحدثت التوراة عن اآلخرة ومراحلها بإسهاب(ٗ)؛ ولذا اكتفى اإلنجٌل بتصدٌمها ،ولم
ٌفصل فً الموضوع مرة أخرى ،ومع ذلن نجد اإلنجٌل ٌشتمل على العدٌد من العبارات
التً تتحدث عن البعث ،ولد ذكر (كولن) عدة عبارات من اإلنجٌل تبرهن على ذلن منها:
أ -ما ورد فً إنجٌل متى" :من عمل صالحا فً هذه الدنٌا ،فسوؾ ٌرلى إلى ملكوت
الرب ،طوبى للمساكٌن ،فإنهم سٌرلون إلى ملكوت السماوات ،طوبى للرحماء ،فإنهم
ٌنالون رحمة الرب فً العالم اآلخر ،طوبى للمتمٌن فإنهم سٌرون ربهم"(٘).

ٔ -المونادات :الكون ٌتؤلؾ من وحدات لوة تتشكل األجسام من مجامٌع عناصرها البسٌطة تسمً المونادات
ونحس بها فً داخلنا وٌمكن تحدٌدها بكونها نفوسا أو أرواحا نابمة ؼامضة تعٌش فً الحاضر وال تهدؾ إلى
المستمبل وهً تتالً تراتبٌا نحو مزٌد من الوجود الحمٌمً فً أسفل التراتب :النفس المادٌة ،وتتبعها النفس
النباتٌة ،وفولها النفس الحٌوانٌة ،وتعلوها الروح ،وهً النفس اإلنسانٌة ،وتعلوها األرواح الفابمة التً تتوسط=
=بٌن اإلنسان وهللا الذي هو الموناد المطلمة الحمٌمٌة ،وهو الملن الكامل لهذه المدٌنة التراتبٌةٌ .نظر :األستاذ:
رونً إٌلً ألفا  :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٕص ٖٖ٘ .
ٌٕ -نظر :نفخة البعث ٔٓٔ.
ٌٖ -نظر :نفخة البعث ص ٔٓٔ.
ٗ  -كانت الدٌانة الٌهودٌة فً أصلها تمرر البعث والنشور والٌوم اآلخر ،ولكن أسفار العهد المدٌم التً بٌن أٌدٌنا
اآلن لد خلت من ذكر الٌوم اآلخر ،ومن ثم ال نجد من فرق الٌهود الشهٌرة من ٌإمن بالٌوم اآلخر على الوجه
الذي ٌمرره اإلسبلمٌ .نظر :ا د دمحم شلبً شتٌوي -د /أحمد دمحم علً حسٌن :علم الملل والنحل مصطلحات علمٌة
وتطبٌمات والعٌة .دار المدس.
٘ -ونص اإلنجٌل " :طوبى للمساكٌن بالروح ألن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى؛ ألنهم ٌتعزون ،طوبى
للودعاء؛ ألنهم ٌرثون األرض ،طوبى للجٌاع والعطاش إلى البر؛ ألنهم ٌشبعون طوبى للرحماء؛ ألنهم
ٌرحمون ،طوبى لؤلتمٌاء الملب؛ ألنهم ٌعاٌنون هللا" .انجٌل متى ،االصحاح ٘ آٌة ٖ 3-ص ٘ من الكتاب
الممدس.

ٕ٘ٗ

ب -وما ورد فً إنجٌل متى" :فً ذلن الٌوم سٌؤتً الملن فٌمؾ األبرار عن ٌمٌنه
(ٔ).
واألشرار عن شماله ،سٌمول الملن لؤلبرار :الٌوم سؤكافبكم"
وهذا ٌدل من وجه آخر أن أصول األدٌان واحدة؛ ولذا فهً متفمة فً التوحٌد وجمٌع
السمعٌات ،ولكنها حرفت بعد ذلن.

ٔ -ونص اإلنجٌل" :ثم ٌمول الملن للذٌن عن ٌمٌنه :تعالوا ٌا مباركً أبً رثوا الملكوت المعد لكم منذ تؤسٌس
العالم" .إنجٌل متى االصحاح ٕ٘ آٌةٖٗ :ص  ٖ7من الكتاب الممدس.

ٕٗٙ

المطلب الثانً :الشفاعة:
أوال :تعرٌف الشفاعة:
ٔ -الشفاعة لؽة:
أ -شفع لً ٌشفع شفاعة وتشفع :طلب ،وشفع إلٌه :فً معنى طلب إلٌه ،والشافع الطالب
لؽٌره ٌتشفع به إلى المطلوب ،والشفاعة :كبلم الشفٌع للملن فً حاجة ٌسؤلها لؽٌره(ٔ).
ب -من الشفع :وهو خبلؾ الوتر وهو ما كان من العدد أزواجا(ٕ).
ٕ -اصطبلحا:
عند المعتزلة :مسؤلة الؽٌر أن ٌنفع ؼٌره أو أن ٌدفع عنه مضرة.
وعند أهل السنة :سإال الخٌر من الؽٌر للؽٌر(ٖ).
وهنان اتفاق بٌنهما فً التعرٌؾ كما هو واضح.
ولم ٌتعرض (كولن) لتعرٌؾ الشفاعة ،والتصر على بٌان حكمها.
ثانٌا :حكم الشفاعة:
اتفك المتكلمون على أن الشفاعة حك للمإمنٌن.
واختلفوا فً الفساق ،فٌرى أهل السنة أن الشفاعة تشملهم ،ورأى المعتزلة والخوارج أنهم
مخلدون فً النار.
ٔ -رأي الخوارج :والخوارج ٌكفرون مرتكب الكبٌرة ٌمول الشهرستانً" :الوعٌدٌة داخلة
فً الخوارج ،وهم المابلون بتكفٌر صاحب الكبٌرة ،وتخلٌده فً النار" ،والعجاردة كذلن
(ٗ).
ٌكفرون بالكبابر
ٕ -رأي المعتزلةٌ :رى المعتزلة أن الشفاعة حك وهً للمإمنٌن دون الفاسمٌن زٌادة رفعة
ومنزلة فً الجنة ،وكرامة لرسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وأن هللا توعد الفساق بالنار فً المرآن
الكرٌم ،فمال الماضً (عبد الجبار)" :فمد دل بهذه اآلٌات أن كل من ارتكب الكبٌرة فهو
من أهل النار إال أن ٌتوب ،فإن لٌل :أفتمولون أنهم ٌخلدون فً النار وٌبمون فٌها دابما أم
ٌٔ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن :باب العٌن والشٌن والفاء(ش ع ؾ ،ش)ص ا .ٕٙٓ /أبو منصور الهروي:
تهذٌب اللؽة باب العٌن والشٌن مع الفاء ص ٔ .ٕ76 /ابن منظور :لسان العرب المجلد الرابع ص . ٕٕ63
ٌٕ -نظر :الخلٌل بن أحمد :العٌن ص ٔ . ٕٙٓ /أبو بكر دمحم بن الحسن بن درٌد األزدي (المتوفىٖٕٔ :هـ):
جمهرة اللؽة ،ص ٕ ،6ٙ3 /المحمك :رمزي منٌر بعلبكً ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن -بٌروت ،الطبعة :األولى،
ٔ367م.
ٖ -الماضً عبد الجبار :شرح األصول الخمسة ص  .ٙ66حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص
ٖ٘ٓ.
ٗ -الشهرستانً :الملل والنحل صٕٖٔ.ٔٗ6 ،

ٕٗ7

ٌخرجون منها؟ فمٌل له :بل ٌخلدون فٌها على ما أخبر هللا عز وجل فً كتابه فمال:ﭽ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﭼ (ٔ) .
وأما ما ورد فً األحادٌث عن خروج ألوام من النار فتلن أخبار آحاد ال ٌمطع بصحتها
كما ٌمول الماضً ،وحدٌث "شفاعتً ألهل الكبابر من أمتى"(ٕ) فؤجاب عنه الماضً" :ال
ٌجوز أن نترن ظاهر كتاب هللا (عز وجل) لخبر ال نمطع بصحته وإن صح فمعناه أن من
ارتكب الكبابر ثم تاب فهو من أهل الشفاعة ال محالة"(ٖ) .
ٖ -رأي أهل السنة:
اتفك أهل السنة على إثبات الشفاعة و أن شفاعة النبً ملسو هيلع هللا ىلص -حك فً فساق األمة(ٗ) .
أ -لموله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(٘)،وهذا التخصٌص ٌدل على أن حال المإمن
بخبلفه.
ب -أمر هللا نبٌه أن ٌستؽفر للمذنب ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ(.)ٙ
ج -ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ (.)7
د -لوله -ملسو هيلع هللا ىلص" -شفاعتً ألهل الكبابر من أمتً" (.)6

ٔ -سورة النساء اآلٌة.ٔٗ:
ٕ -أخرجه أبو داود والترمذي ،أخرجه أبو داود فً سننه ج ٗ ص  ٖ73ولال األلبانً :صحٌح .وأخرجه
الترمذي فً سننه ج ٗ ص ٕ٘ ، ٙولال :هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب.
ٖ -الماضً عبد الجبار األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ص ٓ.3ٗ -3
ٌٗ -نظر :الماضً أبً بكر البالبلنً :التمهٌد ص ٘ ،ٖٙوٌنظر :الرازي :العمٌدة النظامٌة ص ٌٔ .6نظر :أبو
معٌن النسفً :بحر الكبلم ص .ٖٓ7
٘ -سورة المدثر اآلٌة.ٗ6:
 -ٙسورة دمحم اآلٌة.ٔ3:
 -7سورة البمرة اآلٌة.ٕ٘٘:
 -6سبك تخرٌجه فً نفس الصفحة.

ٕٗ6

ٗ -رأي فتح هللا كولن:
أ -الشفاعة حك لجمٌع المإمنٌن:
سا لَ ْم
ٌرى (كولن) أن الشفاعة حك لجمٌع المإمنٌن بدلٌل لوله  -ملسو هيلع هللا ىلص " -أُع ِ
ْطٌتُ َخ ْم ً
ض َمس ِْجدًا َو َ
ٌُ ْع َ
ش ْه ٍرَ ،و ُج ِعلَ ْ
ورا،
ٌرة َ َ
ت ِلً األ َ ْر ُ
ص ْرتُ ِب ُّ
ط ُه ً
الر ْع ِ
ط ُهن أ َ َح ٌد لَ ْب ِلً :نُ ِ
ب َم ِس َ
ُ
ُ
ص ِّلَ ،وأ ِحل ْ
ت ِلً ال َمؽَا ِن ُم َولَ ْم ت َِحل ِأل َ َح ٍد لَ ْب ِلً،
فَؤٌَُّ َما َر ُج ٍل ِم ْن أم ِتً أَد َْر َكتْهُ الصبلَة ُ فَ ْلٌُ َ
ً (ٔ)
ً ٌُ ْبعَ ُ
عامة" ،
َوأُع ِ
ث إِلَى لَ ْو ِم ِه خَاصةً َوبُ ِعثْتُ إِلَى الن ِ
اس َ
ْطٌتُ الشفَا َ
عةََ ،و َكانَ النبِ ُّ
فالشفاعة حك وٌجوز أن ٌموم كل واحد بالشفاعة بإذن هللا تعالى ،ولكن الشفاعة العظمى
ٌوم المٌامة من ناحٌة شمولها وإحاطتها ،وعبللتها بكل الناس نعمة ومٌزة معطاة له -
ملسو هيلع هللا ىلص -وحده ،وهً من الخصابص األحمدٌة(ٕ).
ٌمول كولن" :فمد وهب كل نبً دعوة مستجابة وشفاعة ،فاستعملوها فً الدنٌا أما رسول
هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فمد ادخرها لآلخرة؛ لذا سٌكون صاحب الشفاعة العظمى؛ إذ ستجتمع أمته من
(الحمادٌن) تحت (لواء الحمد)؛ لكً ٌموم صاحب الممام المحمود بالشفاعة التً سٌنال كل
فرد من هذه األمة الدمحمٌة حصته حسب استحماله"(ٖ).
ب -أصحاب الكبابر لهم شفاعة:
ٌرى كولن ثبوت الشفاعة للعصاة مستدال بؤن النبً – ملسو هيلع هللا ىلص -لد ادخر شفاعته ألهل
الكبابر من أمته وفما للحدٌث الشرٌؾ "شفاعتً ألهل الكبابر من أمتً".
ج -حدود الشفاعة وشروطها:
ٌرى (كولن) أن هللا جعل للشفاعة حدودا حتى ال تترن لعواطؾ الناس فٌطلبون الشفاعة
لمن ال ٌستحك .
وٌرد على (الحبلج) عندما كان ٌشرح حدٌث "شفاعتً ألهل الكبابر من أمتً" فؤخذته
الجذبة فخرج عن حده ولال ما معناهٌ" :ا سلطان األنبٌاء لماذا وضعت مثل هذه الحدود،
ولماذا لم تطلب الشفاعة للناس جمٌعا فلو أنن طلبت هذا من ربن الستجاب لطلبن " ،فمال
كولن فً الرد على الحبلج" :ولو كان واعٌا آنذان لعلم أن الرسول – ملسو هيلع هللا ىلص -لم ٌكن لٌمول
ذلن الكبلم من نفسه ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(ٗ)...ولكن الرسول كان فً ؼاٌة األدب تجاه
ربه"(٘).
ٌمصد أن (الحبلج) لال ذلن فً حالة السكر ،ولو كان فً حالة الٌمظة لما صدر منه ذلن؛
ألن ما ٌموم به النبً وحً من عند هللا ال هوى من لبل نفسه .
ٔ -أخرجه البخاري فً صحٌحه كتاب التٌمم ج ٔ ص ٗ ،7رلم ٖٖ٘.
ٌٕ -نظر :النور الخالد دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -مفخرة اإلنسانٌة ص . ٕٖ6
ٖ -أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص . ٕ77
ٗ -سورة النجم اآلٌة.ٖ :
٘ -أسبلة العصر المحٌرة ج ٔ ص . ٕ76

ٕٗ3

فالشفاعة لها شرطان:
أولهما :إذن هللا للشافع :فبل تتم إال حسب مشٌبة هللا وبإذنه ؛لموله تعالى:ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ(ٔ) .
ثانٌهما :استحماق المشفوع له :فمن ضمن المماٌٌس التً وضعها هللا (عز وجل) للشفاعة
استحماق الشخص لهذه الشفاعة ،وإلى هذا المعنى تشٌر اآلٌة الكرٌمة:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭼ(ٕ).
إذن ٌرى (كولن) أن الشفاعة لٌست دون حدود ،ولٌست للجمٌع كما ال ٌوجد شرط لبول
أحدهم دون اآلخر ،فاألساس هنا هً المشٌبة اإللهٌة الموجودة فً كل شؤن وأمر(ٖ).
مما سبك فً (الشفاعة)ٌتبٌن اآلتً:
ٌٔ -تفك (كولن) تماما مع أهل السنة فً أمر الشفاعة ،وفً شفاعة النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -لمرتكب
الكبٌرة.
ٕ -جعل هنان شروطا أو حدودا وضعها هللا للشفاعة ،األول :إذن هللا للشافع والثانً:
استحماق الشخص للشفاعة ،وأرى من ضم كبلمه إلى بعض أن هإالء ؼٌر المستحمٌن هم
الكفار ،ومن على شاكلتهم؛ ألنه صرح بؤن جمٌع المسلمٌن سٌنالون الشفاعة بمن فٌهم
مرتكب الكبٌرة.
ٖ -وكبلمه عن شروط الشفاعة استماه من أدلة المرآن الكرٌم .

ٔ -سورة البمرة اآلٌة.ٕ٘٘:
ٕ -سورة المدثر اآلٌة. ٗ6:
ٌٖ -نظر :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕ76وٌنظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ76

ٖٓٗ

المطلب الثالث :الجنة والنار:
اتفمت األمة على أن هنان دارا للثواب وأخرى للعماب ،ثم اختلفوا فً النعٌم
والعذاب فً الدارٌن هل هو للبدن والروح أما للروح فمط؟ وهذا هو مجال البحث فٌما
ٌلً:
ٔ -رأي أهل السنة:
اتفك أهل السنة على أن الجنة والنار مخلولتان ،فالنار :هً دار العذاب ثابتة بالكتاب
والسنة ،واتفاق األمة ،أوجدها هللا فٌما مضى ،والجنة دار الثواب أوجدها هللا فٌما
مضى(ٔ).
واتفموا كذلن على أن النعٌم والعذاب فً الدارٌن للروح والجسد معا(ٕ).
ٌمول اإلمام األشعري" :إن المسلمٌن اتفموا على أن الجنة فٌها ما ال عٌن رأت وال أذن
سمعت وال خطر على للب بشر من العٌش السلٌم ،والنعٌم الممٌم ،ولٌس نعٌم فً بالجنة
أفضل من رإٌة هللا تعالى باألبصار"(ٖ).
وهذا دلٌل على أن النعٌم للبدن والروح ،فالعٌش السلٌم والنعٌم الممٌم لذة حسٌة للبدن و
رإٌة هللا نعٌم معنوي للروح.
وٌمول أبو البركات النسفً" :وما أخبر هللا تعالى من الحور ،والمصور ،واألنهار،
واألشجار ،واألطعمة ،واألشربة ،وعذاب أهل النار من الزلوم ،والحمٌم ،والسبلسل،
(ٗ)

واألؼبلل حك ،خبلفا للباطنٌة

ٔ -األشعري :اإلبانة فً أصول الدٌانة ج ٔ ص ٕٖ ،وٌنظر :طوالع األنوار ص ٕٕٗ ٌ ،نظر :الجوٌنً:
العمٌدة النظامٌة ص ٌ،73نظر :حاشىة الباجوري على الجوهرة ص . ٕ36وٌنظر :أبو معٌن النسفً :بحر
الكبلم ص ٖ٘ٔ.أبو البركات النسفً :شرح العمدة أو االعتماد فً االعتماد ص .ٔ٘3
ٌٕ -نظر :حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٓٓ,
ٖ -اإلمام األشعري :اإلبانة فً اصول الدٌانة ص ٗ٘ .
ٗ -الباطنٌة :لزمهم هذا اللمب لحكمهم بؤن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزٌل تؤوٌبل وأن زعمابها ٌعرفون أسرار
األشٌاء وخواصها ولهم ألماب كثٌرة على لسان كل لوم فبالعراق ٌسمون :الباطنٌة ،والمرامطة ،والمزدكٌة،
وبخراسان :التعلٌمٌة والملحدة ،وهم ٌمولون نحن اإلسماعٌلٌة لتمٌزهم عن فرق الشٌعة بهذا االسم والشخص،
والذٌن أسسوا هذه الدعوى جماعة منهم مٌمون بن دٌصان المعروؾ بالمداح ودمحم بن الحسٌن الملمب بذٌذان فً
سجن العراق ثم ظهرت دعوتهم بعد خبلصهم من السجن وظهرت أوال فً زمان المؤمون ثم انتشرت فً زمان
المعتصم ،والذٌن وضعوا أساسها من أوالد المجوس مابلٌن إلى دٌن أسبلفهم ولم ٌجسروا على اظهاره خوفا من
سٌوؾ المسلمٌن فصاروا فً الباطن إلى تفضٌل أدٌان المجوس ،وتؤولوا المرآن والسنة لموافمة أساسهم،
وزعموا أن هنان مدبرٌن للعالم ،واحتالوا فً اظهاره عبادة النٌران فدعوا المسلمٌن إلى تجمٌر المساجد،
ورفضوا المعجزات ،وأنكروا نزول المبلبكة بالوحً ،وتؤولوا كل ركن من أركان الشرٌعة تؤوٌبل ٌورث
تضلٌبل ،وزعموا أن من عرؾ معنى العبادة سمط عنه فرضها ،وأباحوا ألتباعهم نكاح البنات واألخوات وشرب
الخمر واللواط ،والباطنٌة المدٌمة لد خلطوا كبلمهم ببعض كبلم الفبلسفة وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج،
فالباري موجود وال موجود ،ال عالم وال جاهل .وهم نفاة الصفات حمٌمة .وأصحاب الدعوة الجدٌدة هم أتباع=
ٖٔٗ

والفبلسفة "(ٔ).
وهو إثبات للنعٌم الحسً والعذاب الحسً ،وهو ما ٌنفٌه الفبلسفة ،وٌرون أن هذه األمور
على خبلؾ الظاهر.
ٕ -رأي الفبلسفة:
ٌرى الفبلسفة أن اللذة الحمٌمٌة هً للنفس وكذا العذابٌ ،مول (ابن سٌنا)ٌ" :نبؽً
أن تعلم أن اللذة لٌست كلها حسٌة ،بل من اللذات ما لٌست محسوسة ،وال ٌدانٌها
المحسوسة ،وكذلن اآلالم ،بل اللذة هً إدران المبلبم والمبلبم هو الداخل فً تكمٌل
جوهر الشًء وتتمٌم فعله"(ٕ).
وٌمول بناء على ذلن " :فالسعادة اآلخروٌة عند تخلص النفس عن البدن ،وآثار الطبٌعة
وتجرده كامل اللذات ناظرا نظرا عملٌا إلى :ذات من له الملن العظٌم ،وإلى الروحانٌٌن
الذٌن ٌعبدونه ،وإلى العالم األعلى ،وإلى وصول كماله إلٌه ،واللذة الجلٌلة عند ذلن،
والشماوة اآلخروٌة عند ضد ذلن"(ٖ).
إذن اللذة المصوى فً اآلخرة هً رإٌة هللا تعالى ،والمبلبكة ،والعالم العلوي ،والشماوة
الحرمان من ذلن ،وكلها لذات معنوٌة تحصل للنفس ،وهذه ال ٌنفٌها أهل السنة ،ولكن
ٌثبتون معها اللذات الحسٌة توافما مع نصوص الكتاب والسنة.
ٖ -رأي كولن:
ٌرى (كولن) أن الجنة والنار مخلولتان وموجودتٌن اآلن ،فٌمول" :إن الجنة والنار
نتٌجتان مهمتان ،وإن أسماء هللا وصفاته ٌمتضٌان وجودهما ضرورة"(ٗ).
إضافة إلى ذلن ٌتحدث عن أمرٌن من خبلل النظر فٌما كتبه عن الجنة والنار وهما:
أوال :تربٌة جهنم:
ٌرى (كولن) أن جهنم تربً البشر فً الدنٌا؛ ألن الخوؾ منها ٌحملهم على االستمامة،
وتربٌهم فً اآلخرة فتطهر بعض الناس من الذنوب ،ومن ثم ٌستؤهل دخول الجنة.
=الحسن بن دمحم الصباح استظهر بالرجال وتحصن بالمبلع ودعا الناس إلى تعٌٌن إمام صادق فً كل زمان
وتمٌٌز الفرلة الناجٌة ثم ادعى أن لهم إماما ولٌس لؽٌرهم إمام وحاجة الناس إلى معلم ،ثم أرجع كل ممالة
وكلمة إلى إثبات المعلم ،وكل كبلمه خلط فالتوحٌد هو التوحٌد والنبوة معا حتى ٌكون توحٌدا ،والنبوة هً النبوة
واإلمامة معا حتى تكون نبوة  ،ومنع العوام من الخوض فً العلوم وكذا الخواص إال بشروطٌ .نظرٌ :نظر:
البؽدادي :الفرق بٌن الفرق ص ٘ ،ٕ7ٔ-ٕٙواالسفراٌٌنً :التبصٌر فً الدٌن ص ٔٗٔ ،الشهرستانً :الملل
والنحل ص .ٕٖ٘-ٕٕ6
ٔ -أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٕ٘ٗ.
ٕ -ابن سٌنا  :رسالة أضحوٌة فً أمر المعاد ص ٕٔٔ.
ٖ -السابك ص .ٔٔ3
ٗ -نفخة البعث ص .ٔٓٙ

ٕٖٗ

فٌرى (كولن) أن الجنة رحمة فً نظر المإمن كما أن النار رحمة ،وٌستدل على هذا
المعنى بموله تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﭼ(ٔ) ،فؤي نعم تلن التً لصدت هنا؟ ٌتساءل كولن وٌجٌب:
"أجل إذا كانت جهنم بهولها ذان تثٌر الخوؾ فً للب اإلنسان فتحركه لكً ٌنظم حٌاته
وفك مرضاة هللا تعالى فإنها نعمة له حما"(ٕ).
وٌمرر (كولن) أن من لم ٌستمم فً الدنٌا ،فؤمامه سٌر آخر ٌبدأ من المبر تؽشاه صنوؾ
العذاب ،فمن الناس من ٌنمضً أمرهم فً المبر ،ومنهم من ٌنجٌه عذاب المبر من وطؤة
الحساب والمٌزان ،وٌمضً آخرون فٌما هم فٌه حتى المحشر ،فٌحاسبون فٌه أوال ،ثم
ٌدخل بعضهم جهنم ،فٌتدارن ما فاته فً الدنٌا ،ثم ٌخرجهم هللا ،فٌدخلون الجنة ،وٌمال
لهم(الجهنمٌون) ،إذن فجهنم لها دور فً تهذٌب وإصبلح أهلها(ٖ) .
وهذا التدرج فً تصفٌة اإلنسان من ذنوبه و أكداره عن طرٌك محطات العذاب من
البرزخ إلى المٌامة ٌسمٌه كولن (تربٌة جهنم) ،وهذا ٌشٌر أٌضا إلى اهتمامه بالجوانب
التربوٌة فً دراسته للعمٌدة ،فهنان من تإثر فٌه الرؼبة فساق هللا له أخبار الجنة ونعٌمها،
وهنان من ال ٌإثر فٌه سوى الرهبة ،فٌسوق هللا لها أخبار النار وأهوالها ،فإن لم ٌرعو
فً الدنٌا مسته فً اآلخرة بمدر عمله وسعٌه حتى ٌطهر.
ثانٌا :الجنة والنار تإكدان حمٌمة البعث:
ٌإكد (كولن) فً عدة مواضع أن الجنة والنار دلٌبلن على أن البعث روحا وجسدا
ٌمول كولن" :إن المرآن الكرٌم لد بٌن حمٌمة الجنة والنار فً أكثر من مابة وعشر آٌات
إن بالتفصٌل أو باإلجمال ،وفً هذا البٌان الذي ٌصور فٌه مشاهد النار والجنة ٌإكد على
معٌة الروح والجسد أثناء البعث بعد الموت"(ٗ).
وٌمول عن تلن المشاهد:
"فمن دخل الجنة فإن البشاشة تعلو وجهه ،وذلن إشارة إلى سكٌنة الروح واطمبنان
النفس ،كما أنه ٌلمى ما لذ وطاب من األطعمة واألشربة حاضرا ،وترافمه زوجته،
وترفرؾ الحور العٌن من حوله ،وهذه بطبٌعة الحال نعم متصلة بجسد اإلنسان ،وفً
الممابل فإن مشاعر الندم التً ٌحس بها أهل النار وآالم الحسرة التً تدمً ضمابرهم هً

ٔ -سورة الرحمن اآلٌة.ٖٙ-ٖ٘:
ٕ -نفخة البعث ص .ٔٓٙ
ٌٖ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٔ.ٔ3ٕ -ٔ3
ٗ -نفخة البعث ص .ٔٓ7

ٖٖٗ

كلها روحٌة ال شن فً ذلن ،ولكن دخولهم النار ،وتبدٌل جلودهم المحترلة بجلود ؼٌرها،
وشهود أعضابهم على أفعالهم السٌبة هذه كلها ألوان من العذاب الجسدي"(ٔ).
وهذا دلٌل على أن النعٌم والعذاب مادي ومعنوي ولٌس معنوٌا فمط وهو نفس رأي
النورسً فً الكلمات(ٕ) ،ورأي أهل السنة جمٌعا(ٖ).
ولد صرح (كولن) بذلن كثٌرا ،من ذلن لوله" :والنعم اآلخروٌة أٌضا منها ما هو مادي
وما هو معنوي ،فبعض هذه النعم تكون على هٌبة المعرفة اإللهٌة بحٌث إننا نحس بلذتها
فً وجداننا ونتذولها فً ضمابرنا ،فً حٌن أن البعض اآلخر منها لد أعدت بحٌث تلبً
رؼباتنا الجسمانٌة"(ٗ).
إذن نعٌم الجنة منه ما هو معنوي نحسه ونتذوله فً وجداننا ،ومنه ما هو حسً ٌلبً
رؼبات أجسادنا  ،والنتٌجة أن النعٌم والعذاب بالجسد والروح معا.

ٔ -نفخة البعث ص .ٔٓ7
ٌٕ -نظر :الكلمة الثامنة والعشرٌن الكلمات ص ٘.٘6
ٖ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٓٓ.
ٗ -خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٕٔ6

ٖٗٗ

المطلب الرابع :األعراف:
أوال :معنى األعراف:
فً اللؽة  :مفرد عرؾ وهو عرؾ الفرس(ٔ).
واألعراؾ :الحاجز بٌن الجنة والنار ،وفً المرآن الكرٌم:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (ٕ).
و ٌمول كولن" :األعراؾ لؽة جمع عرؾ وهو كل عال مرتفع ،وعند المفسرٌن(ٖ) سور
بٌن الجنة والنار ...وأصل األعراؾ ما بٌن هذا المكان وذان من منزل وسور وٌستنبط
من آٌات األعراؾ أنها تمع بٌن الجنة والنار ،أما ماهٌتها فبل علم ألحد بها"(ٗ).
ثانٌا :أصحاب األعراف:
أما أصحاب األعراؾ فمد ذكر (كولن) أن فً المسالة ألواال كثٌرة ،ولم ٌرد فٌها
نمل إال ما ورد فً المرآن فً ثبلثة مشاهد ،فدلت تلن المشاهد على أن بٌن أصحاب
األعراؾ وأصحاب الجنة اتصاال ،وكذا بٌنهم وبٌن أصحاب النار(٘).
وذكر ألواال عدٌدة فً المسؤلة مستندا إلى ألوال الصحابة والعلماء؛ ألنه ال نص ٌعتمد
علٌه منها:
ٔ -أن من الصحابة من ٌرى أن األعراؾ ذروة سنام الصراط ،وأن أصحاب الصراط
لوم استوت حسناتهم وسٌباتهم .
ب -وٌرى آخرون أنهم األنبٌاء ،والشهداء ،والعلماء .
ٖ -وفً بعض االسرابٌلٌات لوم استوت حسناتهم وسٌباتهم ،وفً بعضها أنهم مبلبكة على
صورة بشر.
ٗ -ومنهم من ٌرى أنه حكم علٌهم بؤن ٌمضوا أمدا فً معاناة وألم حتى ٌؽدوا بحك أهبل
لدخول الجنة ،فؤحٌانا ٌكون تجرع األلم تكفٌرا للذنوب وتطهٌرا ،ومن لم ٌتطهر فً الدنٌا
ٔ -الخلٌل بن أحمد العٌن باب (العٌن والراء والفاء ع ر ؾ ،ع ؾ) ص ٕ.ٕٔٔ/
ٕ -سورة األعراؾ اآلٌة، ٗ6:المعجم الوجٌز ص ٘ٔٗ.
ٖ -لال الزمخشري" :السور المضروب بٌن الجنة والنار وهً أعالٌه ،جمع عرؾ استعٌر من عرؾ الفرس
ؾ
وؾ أ َ ْه ِل ْال ِم ٌَا َم ِة ِفً ْال َم ْو ِل ِ
اؾ أ َ ْه ِل ْال ِم ٌَا َم ِة فَ ِع ْن َد ُولُ ِ
اب ْاألَع َْر ِ
وعرؾ الدٌن" .ولال الرازي" :أ َ ْ
اؾ ُه ْم أ َ ْش َر ُ
ص َح َ
اض ُع ْال َعا ِل ٌَة ُ الش ِرٌفَةُ" ،وعند أبً منصور الماترٌدي :السور بٌن
اؾ فًِ ْاألَع َْر ِ
س َّللاُ أ َ ْه َل ْاألَع َْر ِ
ٌُجْ ِل ُ
ًِ ْال َم َو ِ
اؾ َوه َ
الجنة والنار  .الزمخشري :الكشاؾ ص ٕ .ٔٓ7/الرازي :مفاتٌح الؽٌب ص ٗٔ.ٕ٘ٔ /وٌنظر :أبو منصور
الماترٌدي :تؤوٌبلت أهل السنة باب  ٗٙصٗ.ٖٗٓ/
ٗ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ67
ٌ٘ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ66
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جرى له التطهٌر فً اآلخرة كما ٌرى (كولن)(ٔ).
إذن فاألعراؾ مرحلة تصفٌة وتهذٌب لبل استمرار أهل الخلدٌن كل فً دار إلامته.
تعمٌب:
من خبلل حدٌث (كولن) عن الٌوم اآلخر ٌتبٌن ما ٌلً:
 -7تبنى (كولن) فً السمعٌات االعتماد على ظاهر النص بعٌدا عن الجدال الدابر بٌن
المتكلمٌن أنفسهم ،وبٌنهم وبٌن ؼٌرهم.
 -6استخدم (كولن) العلم الحدٌث فً التدلٌل واإللناع بهذه المسابل السمعٌة حتى
ٌمرب لهم المعنى ،فكؤنه استحضر الؽابب فً صورة الشاهد وهذه طرٌمة
استخدمها المتكلمون من لبل .
 -3ساق حججا وحكما عملٌة كثٌرة إلثبات البعث ،أظنها إللناع المسلم فً عصر
انتشر فٌه اإللحاد واإلنكار ،وأٌضا الستدعاء المعمول فً صورة محسوسة حتى
ٌصل ألفهام المادٌٌن.
اهتم بتجلٌات أسماء هللا الحسنى فً الكون كاسم هللا (الحكٌم) واسم هللا
ٓٔ-
(الحفٌظ) و(العلٌم) فبذا ٌرتبط المسلم بؤسماء هللا الحسنى وٌعاٌشها.
فلسفة البعث والٌوم اآلخر عند (كولن) تزرع فً النفس االرتٌاح
ٔٔ-
واالطمبنان ،ال الخوؾ والفزع.
أؼفل الحدٌث عن مراحل الٌوم اآلخر اللهم إال حدٌثا لصٌرا عن الجنة
ٕٔ-
والنار والشفاعة ،وأصحاب األعراؾ.
اتفك مع أهل السنة فً الشفاعة ألهل الكبابر ،وفً خلك الجنة والنار ،وفً
ٖٔ-
كون النعٌم والعذاب للجسد والروح.

ٌٔ -نظر نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔ63

ٖٗٙ

المبحث الخامس :الروحانٌون
تمهٌد:
الرو َحانٌون:
تعرٌف ُ
الرو َحانً فً اللؽة:
ٔ -تعرٌؾ ُ
أ -بالضم ما فٌه الروح ،وكذلن النسبة إلى الملن والجن ،والجمع :روحانٌون ،أو ما خلمه
هللا روحا بؽٌر جسد كالمبلبكة والجن(ٔ).
ب -موصوؾ بعلم الروح(النفس) ،طبٌب روحانً ،طب روحانً :نوع من عبلج النفس،
العلم الروحانً :علم السحر وهو من ٌدعً االتصال باألرواح.
ج -مهتم بالروح(ٕ).
ٕ -الروحانٌون فً االصطبلح:
الروحانٌون ثبلثة:
أخٌار وهم المبلبكة ،وأشرار وهم الشٌاطٌن ،وأخٌار وأشرار وهم الجن(ٖ).
ولد أشار (كولن) فً حدٌثه  -وإن كان حدٌثا متفرلا -إلى الثبلثة ،وبٌان ما ٌتعلك بهم من
ظواهر روحانٌة لم ٌطرلها المتكلمون لبله لعدم انتشارها إال فً عصرنا.
ومن ثم ستكون المنالشة فً ثبلثة مطالب:
المطلب األول :المبلبكة.
المطلب الثانً :الجن.
المطلب الثالث :الشٌاطٌن.

ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن باب (الحاء والراء و(واي)معهما ح ر و ،ح) ص ٖ .ٕ3ٔ /الهروي :تهذٌب اللؽة
باب(الحاء والراء) ص ٘ .ٔٗٙ /زٌن الدٌن الرازي :مختار الصحاح باب(روح) ص ٔ.ٖٔٔ /
ٕ -د /أحمد مختار عبد الحمٌد عمر  :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،باب(ر و ح) ج ٕ ص . 3٘ٙ
ٖ -جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٔ ص ٘ٔٗ.

ٖٗ7

المطلب األول :المالئكة:
أوال :تعرٌف المالئكة:
ٔ -فً اللؽة :الم َلنُ والمبلبكة وأصله مؤلن من األَلُون وهً الرسالة ،ثم تركت همزته؛
لكثرة االستعمال فمٌل :ملن ،فلما جمعوها ردوها إلٌه فمالوا :مبلبكة ومبلبن(ٔ).
ٕ -فً االصطبلح:
أ -أهل السنة:
هنان اتفاق بٌن أهل السنة فً حمٌمة المبلبكةٌ ،مول األشاعرة" :المبلبكة أجسام
لطٌفة تظهر فً صور مختلفة وتموى على أفعال شالة ،هم عباد مكرمون ٌواظبون على
الطاعة والعبادة ال ٌوصفون بالذكورة واألنوثة "(ٕ)ولٌل:
"المبلبكة أجسام لطٌفة نورانٌة لادرة على التشكل بؤشكال مختلفة ،فً أشكال حسنة شؤنها
الطاعة ،ومسكنها السموات ؼالبا ،ومنهم من ٌسكن األرض ٌسبحون اللٌل والنهار ال
ٌفترون ،وال ٌعصون هللا ما أمرهم ،وٌفعلون ما ٌإمرون ال ٌوصفون بذكورة وال
بؤنوثة"(ٖ)  .وال فرق بٌن التعرٌفٌن فكبلهما ٌنص على حمٌمة المبلبكة النورانٌة ،ولدراتها
الخارلة ،وخضوعها ألمر باربها ،ومواظبتها على عبادته.
وعند الماترٌدٌة" :عباد هللا تعالى العاملون بؤمره ال ٌوصفون بذكورة وال أنوثة"(ٗ).
وهو كالتعرٌؾ السابك فً بٌان وصفهم وخضوعهم ألمر هللا ،إال أنه لم ٌبٌن ماهٌتهم
النورانٌة.
ب -تعرٌؾ المبلبكة عند فتح هللا كولن:
ْ
(الملن)بمعنى الموة أم من (ال َم َلن)
ٌمول كولن" :كلمة المبلبكة مشتمة من كلمة
بمعنى الرسول فمن حٌث االشتماق األول ٌكون المعنى :الموي جدا ،ومن حٌث االشتماق
الثانً ٌكون المعنى :الرسول النالل ألوامر هللا تعالى هذه األوصاؾ الممتازة موجودة فً
عموم المبلبكة المكلفٌن بتبلٌػ الوحً اإللهً خاصة وهذه المخلولات السامٌة بدءا من

ٌٔ -نظر :أبو بكر بن درٌد األزدي :جمهرة اللؽة باب(كلم) ص ٕ .36ٔ /ابن منظور :لسان العرب فصل
المٌم ،ج ٖٔ ص . ٔ6ٙ
ٕ -سعد الدٌن التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثالث ص . ٖٔ6
ٖ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص  ٕٔ7وٌنظر :أٌضا اإلمام الشٌخ عبد هللا الشرلاوي :حاشٌة
الشرلاوي على شرح العبلمة الهدهدي على السنوسٌة ص  ،ٕٔٙدار إحٌاء الكتب العربٌة .وٌنظر :الشٌخ
اسماعٌل الكلنبوي :حاشٌة الكلنبوي على شرح جبلل الدٌن الدوانً الصدٌمً ص ٖٕٕ مطبعة عثمانٌة
ٖٔٔٙهـ.
ٗ -سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٓ.3
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المبلبكة المكلفٌن بمرالبة الحٌاة والممات ،و انتهاء بحملة العرش ،والموجودٌن فً
الحضرة اإللهٌة مكلفة وموظفة لمشاهدة ورإٌة خلك هللا تعالى وشإونه األخرى"(ٔ).
إذن المبلبكة أجسام لطٌفة لادرة على التشكل ،وال تتصؾ بؤوصاؾ البشر كما ذكر
المتكلمون ،أما تعرٌؾ كولن فٌتجه إلى المعنى اللؽوي فمط ،ولكنه ٌتفك معهم فً حمٌمة
المبلبكة من النورانٌة و التشكل وؼٌرها كما سٌؤتً.
ثانٌا :وظائف المالئكة:
نظرا لحمٌمة المبلبكة النورانٌة فهً تموم بؤعمال جمة ومتنوعة فً الكون.
ومن المعلوم أن المبلبكة لهم من العلوم ،واألحوال ،واإلرادات ،واألعمال ما ال ٌحصٌه
إال ذو الجبلل سبحانه وتعالى(ٕ).
ولد حصر (كولن) كل أعمال ووظابؾ المبلبكة فً أمور ثبلثة:
ٔ -أنه ٌوكل إلٌها تصرٌؾ كل األعمال ،بدءا من عالم اإلنسان إلى الكون بؤكمله ،فجمٌع
الموانٌن الكونٌة تجري بواسطتهم.
ٕ -اإلشراؾ والمرالبة على كل التؽٌرات والتحوالت الكونٌة.
ٖ -تلمً الوحً  ،واألوامر اإللهٌة ،وتبلٌؽها إلى الرسل واألنبٌاء.
فٌمول كولن" :كل األعمال بدءا من العالم الكبٌر (الكون) وانتهاء بالعالم
الصؽٌر(الذرة)وكل التؽٌرات والتركٌبات والتحوالت تمع بإشراؾ ومرالبة هذه الكابنات
المتمٌزة السامٌة ،كما تموم هذه الكابنات الموٌة واألمٌنة بنمل التشرٌعات واألوامر اإللهٌة
النابعة من صفة الكبلم اإللهً...فبل ٌمكن تصور ولوع حادثة خارج مهامهم ال تنزل
لطرة مطر ،وال ٌبرق برق من دونها ،أي إن جمٌع الموانٌن الكونٌة والفطرٌة تجري
بواسطتهم أي بواسطة هذه الموى المدركة والواعٌة كل حسب لابلٌاتها واستعداداتها التً
وهبها لها صاحب الملن والموة  -سبحانه وتعالى -كما ٌتجلى بواسطتها اإللهام والوحً
اإللهً المرسل لتوجٌه سلون اإلنسان الذي هو من أشرؾ مخلولات هللا تعالى وتنظٌمه
وتصحٌحه"(ٖ) .
وهذا ما ٌتفك علٌه عموم المسلمٌن ،فالمبلبكة رسل هللا فً تنفٌذ أمره الكونً الذي ٌدبر به
السموات واألرض ،وأمره الدٌنً الذي تنزل به على األنبٌاء.

ٔ -دمحم فتح هللا كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص ٗٗ ،والرد على شبهات العصر ص .ٕٓٙ
ٌٕ -نظر :شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :نمض المنطك ص ٔٓٔ .حمك األصل وصححه :الشٌخ /دمحم عبد الرازق
حمزة والشٌخ سلٌمان بن عبد الرحمن الصنٌع ،صححه :دمحم حامد الفمً ،مكتبة السنة الدمحمٌة.
ٖ -كولن :الرد على شبهات العصر ص  ٕٓ7وأسبلة العصر ص ٘ٗ.
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ثالثا :النورانٌة والتمثل عند المالئكة:
ٌرى (كولن) أن المبلبكة تختلؾ فً الخلك عن اإلنسان ،فبل تحمل جسدا مادٌا،
وال ٌجري علٌها زمان ،وهذا الفرق ناشا عن الساحة الواسعة لمهماتها ووظابفها فهً
تتمٌز بؤمرٌن:
األول :الماهٌة النورٌة اللطٌفة:
ٌمول كولن" :فالطبٌعة النورٌة تجعلها أكثر نفوذا وسٌالٌة؛ لذا فهً تملن لابلٌة
االنعكاس فً لحظة واحدة لدى أرواح عدٌدة ،ولابلٌة المشاهدة من لبل أنظار عدٌدة،
وٌملن الملن الواحد لابلٌة التجلً المتعدد ،وهنان حدٌث تروٌه أمنا عابشة  -رضً هللا
عنها  -عن الرسول (صلى هللا علٌه وسلم) من أن المبلبكة خلمت من النور(ٔ)؛ لذا فهً
تملن خصابص النور ...علما بؤن المبلبكة التً تملن ماهٌة خفٌفة ولطٌفة تختلؾ اختبلفا
كبٌرا عن األشٌاء المادٌة مثل الشمس ،فهً تملن لابلٌة التشكل فً أشكال وصور مختلفة،
كما تستطٌع التمثل فً الولت نفسه فً أشكال مختلفة"(ٕ).
وهو هنا ٌتفك مع تعرٌؾ المتكلمٌن السابك بكون المبلبكة ماهٌة لطٌفة تتشكل بؤشكال
مختلفة.
الثانً :التشكل والتصور وٌسمٌه كولن(التمثل):
فمد وهب هللا المبلبكة لدرة عالٌة على التشكل والتصور بالصور المختلفة،
والمرآن ٌحكً ظهور المبلبكة لموم (لوط) وإتٌانهم (إبراهٌم) و(لوط) -علٌهما السبلم،-
وتمثلهم لمرٌم ،وفً العصر النبوي كان (جبرٌل) ٌؤتً النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -فً صور مختلفة(ٖ) .
ٌمول كولن" :التمثل معروؾ عند المتدٌنٌن منذ المدٌم ،ولكنه أصبح اآلن موضوعا شابعا
ومعروفا لدى محافل الطبمة األرستمراطٌة(ٗ) الؽنٌة إلى درجة كبٌرة بحٌث أصبحت لطعٌا
كمطعٌة النتابج المؤخوذة من التجارب"(٘).

ٔ -أخرجه مسلم فً صحٌحه باب فً أحادٌث متفرلة كتاب الزهد والرلابك ج ٗص ٗ ٕٕ3رلم .ٕ33ٙ
ٕ -كولن :أسبلة العصر ص .ٗٙ
ٌٖ -نظر :مصطفى عاشور :عالم المبلبكة أسراره وخفاٌاه ص  ٔ7مكتبة المرآن – الماهرة .
ٗ -أرستمراطٌة :بالٌونانٌة تعنً سلطة خواص الناس وكفكرة سٌاسٌة تعود فً تكوٌنها إلى أفبلطون إذ ٌكره
الحكم الدٌممراطً ،وٌدعو فً(الجمهورٌة)إلى طبمة أرستمراطٌة ٌسمٌهم الطبمة الذهبٌة ،ولكن مفهومه مفهوم
لٌمً ال طبمً ،وكانت تلن الطبمة أو األشراؾ هً صاحبة الحل والعمد فً المرون الوسطى ،وتملصت
صبلحٌاتها مع لٌام الدولة الحدٌثة ،ولكن ظل لها بعض االمتٌازات الشرفٌة والمنفعٌة ،وترتكز تارٌخٌا على
األراضً المملوكة ،وعلى مبدأ الوراثة ،ولد ترتكز على الثروة واألرض أو على الدٌن ،وهً عدو المبدأ
الدٌممراطًٌ .نظر :د /عبد الوهاب الكٌالً :موسوعة السٌاسة ج ٔ ص  ، ٔٗ6 -ٔٗ7المإسسة العربٌة
للدراسات والنشر – دار الهدى -بٌروت .
٘ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٗٙ
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أما عن التمثل لدٌما:
فٌمول (كولن)" :إن تمثل المبلبكة واألرواح كان معروفا منذ المدٌم ،ولام كثٌر من
)ٔ(.
أرباب الملوب ،وعلى رأسهم األنبٌاء بشرح مشاهداتهم فً هذا الخصوص"
ولد ضرب (كولن) عدة أمثلة على ذلن منها:
ٔ -كان جبرٌل -علٌه السبلمٌ -ظهر فً صور مختلفة ،وذلن حسب المناسبة التً
ٌظهر فٌها فمد تمثل فً صورة الصحابً(دحٌة الكلبً)(ٕ).
ٕ -وتمثل ملن آخر فً صورة (مصعب بن عمٌر) فً ؼزوة أحد دفاعا عن النبً
(ملسو هيلع هللا ىلص) بعد ممتل مصعب(ٖ) .
ٖ -تمثلت مبلبكة أخرى فً صورة (الزبٌر بن العوام) فً ؼزوة بدر وشدوا من
عزٌمة المإمنٌن(ٗ) .
ٗ -التمثل كان معروفا فً حٌاة األولٌاء :
ٌمول كولن" :هنان أمثلة ال تعد وال تحصى حول اتصال بعض أرباب الملوب وأولٌاء هللا
مع أرباب العالم اآلخر ،أما هذا االتصال بوساطة الرإى فهو شًء ال ٌمكن إنكاره ،فهو
شابع حتى عند عامة الناس ،فٌكاد كل إنسان ٌملن شواهد من لٌام أحد األرواح التً
ٌعرفها بإرشاده وإنارة الطرٌك أمامه عند ظهوره فً رإٌاه ،وهنان بعض من ٌدعً أن
)٘(.
الرإى لٌست إال فعالٌة البلشعور"
علما بؤن (كولن) ٌإكد دابما أن الرإى وؼٌرها من وسابل االتصال بعالم الملكوت-
كاالتصال بالجن -لٌست مصدرا لؤلحكام الشرعٌة فساحة التكلٌؾ هً الٌمظة  -فالنوم
واإلؼماء ونحوها عوارض ٌرتفع بها التكلٌؾ -فبل تمبل دلٌبل ،أو حجة ملزمة والممبول
منها ما وافك الشرع ،وما الرإى إال رسابل خاصة للرابً مبشرات أو منذرات.

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص .ٗٙ
ٕ -حدٌث جبرٌل أخبرنً ما اإلسبلم وفً نهاٌته" :وإنه لجبرٌل نزل فً صورة دحٌة الكلبً" ،والحدٌث لال
األلبانً :صحٌح ،أخرجه أحمد بن شعٌب النسابً فً السنن الصؽرى أو المجتبى من السنن ،باب صفة اإلٌمان
واإلسبلم ،كتاب اإلٌمان وشرابعه ج  6ص ٔٓٔ رلم ٔ ،ٗ33تحمٌك :عبد الفتاح أبو ؼدة ،مكتب المطبوعات
اإلسبلمٌة -حلب ط الثانٌة ٔٗٓٙهـٔ36ٙ -م.
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وٌرى أن البشارات عن طرٌك الرإي من باب األفضال واأللطاؾ ال ؼٌر ،فلو تمثل
الرسول وسابر األنبٌاء واألولٌاء فً المنام ،فٌنبؽً على الرابً اتباع الضوابط الشرعٌة
وعدم العمل بسواها .
وذكر (كولن) بؤن علة النهً عن السٌر فً طرٌك الرإى ،واالتصال بالجن والشٌاطٌن؛
أن ذلن ٌجر المسلم إلى الضبلل والخسران ،كما حدث ألناس كثٌرٌن مشوا فً طرٌك
الرٌاضات الروحٌة كالبراهمة والبوذٌة(ٔ) فتنكبوا الصراط المستمٌم كما حدث مع (ؼبلم
أحمد) (ٕ) الذي انتهى به الحال إلى ادعاء المهدوٌة والنبوة .وٌخلص إلى أن:
"استخدام الجن والشٌاطٌن انحراؾ عن الصراط المستمٌم ...إن إتباع الكتاب والسنة هو
الواجب ،ولو رلٌتم إلى السماوات مثبل ،والتمٌتم بسٌدنا رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -فوق الزمان
والمكان ،وحظٌتم برإٌة تجلٌات الحك تعالى عٌانا ،فبل ٌعادل شًء من هذا تطبٌك السنة
السنٌة"(ٖ) .
إذن األصل عندنا فً التكلٌؾ الكتاب والسنة ،فتجاوز الكتاب والسنة اعتمادا على مثل
هذه األمور هو من تلبٌس إبلٌس ،فاهلل ال ٌعبد إال بما هو واجب أو مستحب كما لال (ابن
(ٗ).
تٌمٌة)
ٔ -البوذٌة :تنسب إلى سوهارتا جوتاما الملمب ببوذا(ٓ ٗ6ٓ-٘ٙق م) عاش فً بداٌته حٌاة الترؾ وحٌاة
المصور ،ثم ترن كل ذلن ،ودرس الفلسفة ،ثم لجؤ إلى العزلة والتمشؾ ورٌاضة النفس ،وهً فلسفة وضعٌة
انتحلت الصبؽة الدٌنٌة ،ولد ظهرت فً الهند بعد الدٌانة البرهمٌة الهندوسٌة فً المرن الخامس لبل المٌبلد.
وكانت فً البداٌة تناهض الهندوسٌة وتتجه إلى العناٌة باإلنسان ،كما أن فٌها دعوة إلى التصوؾ والخشونة ونبذ
الترؾ والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخٌر .وبعد موت مإسسها تحولت إلى معتمدات باطلة ،ذات طابع وثنً
ولمد ؼالى أتباعها فً مإسسها حتى ألهوه .وتموم البوذٌة على فكرة أن بإس اإلنسانٌة إنما هو فً الوجود
والوجود ٌنبثك عن الجهل المسبب من األهواء والرؼبات ،فٌجب البعد عنها ،وعن جمٌع الممنوعات من
السرلة ،والمتل ،والكذب ،وممارسة الفضابل كالصبر ومحبة اآلخرٌن ،ومذهبه استماه من البرهمانٌة ،وتإكد
البوذٌة ك ذلن أزلٌة المادة ،وعدم فنابها ،وتمول بالتناسخ ،وأن جهنم لٌست أبدٌة ،وبإمكان النفس التحرر منها بعد
لضاء مدتها ،ومسٌرة الخاطًء هً والدة جدٌدة فً طبٌعة إنسانٌة متدنٌة  ،والفاضل له والدة جدٌدة أٌضا ٌنعم
بحٌاة لرب اآللهة ،وأطلموا على تحرر النفس وخبلصها(النرفانا) .ولد انتشرت البوذٌة بٌن الشعوب األسٌوٌة
وبلػ عدد معتنمٌها ٓٓ ٙملٌون نسمة ولهم معبد كبٌر فً نٌبالٌ .نظر :رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة
العرب واألجانب ج ٔ ص ٖٕ٘.ٕ٘٘-الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ص ٕ/
.7٘6
ٕ -ؼبلم أحمد الما ِدٌانً(ٕ٘٘ٔ ٖٕٔٙ -هـ =  ٔ3ٓ6 - ٔ6ٖ3م) :أحمد بن مرتضى بن دمحم المادٌانً ،وٌسمى
مرزا ؼبلم أحمد بن ؼبلم مرتضى ابن عطاء حمد ،وٌلمب بالمسٌح الثانً :زعٌم المادٌانٌة ومإسس نحلتهم.
ً،
هندي له كتابات عربٌة .نسبته الى (لادٌان) من لرى (بنجاب) ولد ودفن فٌها .لرأ شٌبا من األدب العرب ّ
واشتؽل بعلم الكبلم .خدم الحكومة االنكلٌزٌة (أٌام احتبللها للهند) مدة عمل بها كاتبا فً المحكمة االبتدابٌة
ي) نعت نفسه بمجدّد المبة .ثم أعلن أنه (المهدي) وزاد
بمدٌنة سٌالكوت .لما تم المرن الثالث عشر (الهجر ّ
فادعى أن هللا أوحى الٌه ،وآمن به جمهور من الهنود ،على أنه (نبً) تابع للشرٌعة اإلسبلمٌة ،وأنه (أحمد)
ً بآٌة (ومبشرا برسول ٌؤتً من بعدي اسمه أحمد) ،ووضع كتبا بالعربٌة واألردٌة .منها ،مما تؽلب علٌه
المعن ّ
العربٌة( ،حمامة البشرى الى أهل مكة وصلحاء أ ّم المرى) و (ترٌاق الملوب ) و (حمٌمة الوحً) و (مواهب
الرحمن)ٌ.نظر :الزركلً :األعبلم ص ٔ.ٕ٘ٙ/
ٖ -كولن :الموشور ص ٘ٗٔ.
ٌٗ -نظر :شٌخ اإلسبلم أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة :الجن ص  ٘6مكتبة اإلٌمان.

ٕٗٗ

أما عن التمثل حدٌثا :
ذكر (كولن) توارد وجود هذه الظاهرة فبل ٌمر ٌوم إال وتنشر الجرابد والمجبلت
(ٔ)
عن ظاهرة من هذه الظواهر الروحٌة الؽرٌبة فٌما ٌدعى فً علم تحضٌر األرواح
ب(الجسم السٌال) أو (مثٌل اإلنسان) فترد األخبار عن مشاهدة إنسان فً مكان بعٌد عن
مكان وجوده ،وإظهار هذ ا الجسم المثٌل لدرات عجٌبة ولابلٌات فابمة(ٕ).
لم ٌعلك كولن على هذه المسؤلة ال من جهة العمٌدة أو جهة الشرٌعة ،وحمل كبلمه المبول
بها إذ ٌمول ":ومهما كان أصل المسؤلة ،فإن للموجودات اللطٌفة كاألرواح لابلٌة سٌالٌة
ولدرات أكبر من األجسام المادٌة ،وحرٌة حركة وتنمل أوسع من اإلنسان العادي ،وهذه
السٌالٌة ،والجوالٌة التً تتجاوز المادة تشٌر إلى كون نشاط وفعالٌة الجسم المثٌل أكبر من
اإلنسان العادي كما أن المبلبكة تملن لابلٌة أكبر من لابلٌة الروح فً هذا المجال ،وهذا
ٌشٌر إلى كونها فوق الموانٌن الطبٌعٌة السارٌة فً عالمنا"(ٖ) .
وٌمول أٌضا" :وفً أٌامنا الحالٌة انتشر تحضٌر األرواح والوسطاء ،ومحاولة تؤسٌس
عبللة مع الكابنات ؼٌر المربٌة ،وانتشر التنوٌم المؽناطٌسً(ٗ) ،وعلم الروحانٌات
( ،)٘()spiritualismوؼٌرها من الفعالٌات التً تتجاوز الموانٌن الفٌزٌابٌة والتً تشٌر
إلى وجود لوانٌن أخرى لها خاصٌة الشعور ،وهذه األمور أصبحت شابعة إلى درجة
اكتسابها لناعة لطعٌة؛ لذا فإن المبلبكة التً تشبه هذه الموجودات تستطٌع المٌام بوظابؾ
أضعاؾ هذه الموجودات"(.)ٙ
إذن ال ٌنكر (كولن) هذه الظواهر النفسٌة باعتبارها علما ٌخضع للبحث والمبلحظة،
ولتكرار ولوعها .
وٌحاول هنا أن ٌشرح حمٌمة المبلبكة النورانٌة ،ولدرتها على التشكل بؤشكال مختلفة بما
هو شابع حدٌثا فً علم تحضٌر األرواح من تشكل روح ما ،ولٌامه بؤمور ؼرٌبة ،وؼٌر
ٔ -تحضٌر األرواحٌ" :دعً أرباب هذه النزعة أن أرواح الموتى تعاٌشنا فً هذا العالم ،وتحٌط بنا من كل
جانب ،وٌمكن االستفادة منها فً كشؾ أسرار العلم ونوامٌس الطبٌعة ،واالستعانة بها فً لضاء المصالح وشفاء
المرضى" .د دمحم سٌد أحمد المسٌر :الروح فً دراسات المتكلمٌن والفبلسفة ص .ٔٔٙ
ٕ -كولن :أسبلة العصر ص .ٗٙ
ٖ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٗٙ
ٗ -التنوٌم عند األطباء هو النعاس وهو حالة تمارب النوم تحدث تلمابٌا أو اصطناعٌا بتؤثٌر المنوم وله عدة
خصابص منها :ازدٌاد الحركات البلإرادٌة ،وازدٌاد لابلٌة االٌحاء ،وطرٌان الخلل على الذاكرة والشخصٌة
واإلدران ،وخضوع شخصٌة النابم إلرادة المنوم ،وٌطلك مصطلح التنوٌم المؽناطٌسً على الظواهر المتعلمة
بالتنوٌم ،أو على الطرق العملٌة المستعملة فً إحداثه ،أو على التطبٌمات العبلجٌة الناتجة منهٌ .نظر جمٌل
صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٔ ص ٖ٘٘ ،دار الكتاب اللبنانً  -مكتبة المدرسة -بٌروت -لبنان ٕٔ36م.
٘ -علم الكابنات الروحٌة :علم نظري ٌبحث فً طبٌعة الكابنات الروحٌة إنسانٌة كانت أو ؼٌر إنسانٌة ،وبعضه
لصر البحث فً أرواح ؼٌر الروح اإلنسانٌة كؤرواح المبلبكة ،والجن ،وؼٌرهماٌ .نظر :جمٌل صلٌبا :المعجم
الفلسفً ج ٔ ص . ٕٙ6
 -ٙكولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٗ3

ٖٗٗ

ذلن من الظواهر النفسٌة ،فإن المبلبكة تستطٌع المٌام بؤعمال أكبر بكثٌر من تلن األرواح
بمدراتها الخارلة الممنوحة لها من لبل هللا تعالى ،ولٌس أدل على ذلن من لٌام ملن الموت
بمبض أرواح كثٌر من البشر فً اللحظة نفسها فً أماكن متعددة.
فٌشرح لدرات المبلبكة الخارلة بالتمثٌل بملن واحد منهم هو ملن الموت وكٌفٌة لبضه
أرواح العدٌدٌن الذٌن ٌموتون فً لحظة واحدة ،فٌمرر (كولن) عدة حمابك تتصل بالمبلبكة
منها:
ٔ -أن المبلبكة تستطٌع التمثل فً كل شًء ٌكون مرآة لها ،وال ٌضٌر الملن أنه فرد
واحد؛ ألنه ٌستطٌع أن ٌنعكس من مكانه كشعاع فٌصل إلى أي مكان ٌرٌده ،وال ٌعوله ال
البعد ،وال المسافة ،وال كثرة الذٌن ٌجب الوصول إلٌهم كالشمس مع كونها واحدة تستطٌع
الوصول بؤشعتها إلى كل مكان ،كذلن تستطٌع المبلبكة ،وهً مخلولات نورانٌة الظهور
فً كل مكان ،وتموم بمهامها من نفخ للحٌاة أو لبض لؤلرواح.
ٕ -إن هللا هو الذي ٌمبض فً الحمٌمة ،ولٌس ملن الموت سوى مرالب وستار ،و صاحب
المدرة البلنهابٌة ال ٌعجزه شًء.
ٖ -ثم ٌسوق صورة تمرٌبٌة مفادها :أن من ٌتؤمل اآلالؾ من أجهزة المذٌاع وأجهزة
االستمبال التً تعمل على تردد معٌن ،حٌن نموم بالضؽط على زر لمرسل ٌعمل على هذا
التردد تسمع اإلشارات فً جمٌع هذه الرادٌوات فً اللحظة نفسها .كذلن فإن المخلولات
بكل عجزها وفمرها متوجهة نحو صاحب المدرة ،وعندما ٌحٌن الولت الموعود فً خلمها
وإٌجادها ،أو لبض روحها تشعر فً روحها باإلشارة المعٌنة ،فإذا كان اإلنسان العاجز
ٌستطٌع بالضؽط على زر واحد التؤثٌر فً أجهزة متعددة بعٌدة عنه فكٌؾ ٌعجز صاحب
المدرة عن التؤثٌر فً أرواحنا متى شاء ؟(ٔ) .
ٌمول كولن" :ففً هذه العملٌة ٌكون الحً الذي حان أجله فً حالة استعداد ،وتبلإم،
وعلى نفس التردد مع هإالء المبلبكة ،ثم إن المكلفٌن بهذه المهمة لٌسوا واحدا ،بل
كثٌرٌن إلى درجة ٌصعب عدها ،وإذا أخذنا بنظر االعتبار أن من الممكن إرسال ملن
واحد لمبض روح أي محتضر تبٌن لنا عدم وجود مشكلة فً األمر"(ٕ) .
وهو هنا متفك مع أهل السنة فً المول بؤن عدد المبلبكة الموكلة بمبض الروح تكون بعدد
من ٌموت من البشر.
ومسؤلة لٌاس الؽابب على الشاهد(ٖ) مؤخوذ بها فً علم الكبلم ،أما مسؤلة الظواهر

ٌٔ -نظر :كولن :أسبلة العصر ص .ٗ6
ٕ -كولن :أسبلة العصر ص .ٗ3
ٌٖ -مول اإلمام الؽزالً" :التمثٌل :وهو الذي تسمٌه الفمهاء لٌاسا وٌسمٌه المتكلمون رد الؽابب إلى الشاهد
ومعناه :أن ٌوجد حكم فً جزبً معٌن واحد فٌنمل حكمه إلى جزبً آخر ٌشابهه بوجه ما" .وهو باألصل مفهوم
أصولً فمهً ولكنه انتمل إلى علم الكبلم لٌكون طرٌما إلثبات األحكام االعتمادٌة بناء على وجود نظابر لها فً
الوالع المشاهد وهذا معنى لٌاس الؽابب على الشاهد  .اإلمام أبو حامد الؽزالً :معٌار العلم ص ٘ ٔٙتحمٌك=:
ٗٗٗ

(ٔ)

الروحٌة كتحضٌر األرواح وؼٌرها ،فلم ٌطرلها المتكلمون لدٌما
شابعا عنها كما هو الحال اآلن.

إذ لم ٌكن الحدٌث

ورؼم أن (كولن) استخدم هذه المسؤلة فً إٌضاح فكرته ،ولرر ما للجسم المثٌل من
لدرات إال أنه فً ممام الحك ذكر أن الذي ٌحضر فً جلسات تحضٌر األرواح إنما هو
الجن أو الشٌطان ،ولٌس الروح ؛ إضبلال للبشر.
وٌبدو أنه ٌحذر من الولوع تحت خداع الدجالٌن الذٌن ٌدعون العلم وهم كثر فً زماننا،
فهو إذن معتمد بها كعلم خاضع للبحث - ،وكظواهر كثٌرة المشاهدة ال ٌمكن المطع
باستحالتها ،-و ؼٌر موافك ،بل ومحذر من الدجل والخداع من خبللها.

=دكتور /سلٌمان دنٌا ،دار المعارؾ -مصر ٔٔ3ٙم.وٌنظر :د /حسن الشافعً :المدخل لدراسة علم الكبلم ص
ٖ .ٔٙكراتشً -باكستان.
ٔ -أما اإلشارة إلى حمٌمة الروح وطبٌعتها اللطٌفة ولدرتها على التجول فً العوالم وخرق العواٌد فمد أشار إلى
ذلن المتكلمون ومنهم جبلل الدٌن الدوانً فً رسالته حمٌمة اإلنسان وكان مما لال" :إن هللا لما جعل اإلنسان
مركبا من جسم كثٌؾ وهو الجسد ،وجسم لطٌؾ وهو السابر فً حالة النوم ،ومن روح هو الرابطة بٌنهما جعل
الكثٌؾ مربوطا بعادات بحٌث ال ٌمطع المسافة إال بالخطى وال ٌستعلً إال بالصعود ...وجعل الجسم اللطٌؾ
مربوطا بخرق العوابد بحٌث ال ٌستحٌل علٌه شًء ،فتراه إذا فارق الكثٌؾ فً حالة النوم ٌطٌر فً الهواء،
وٌمشً على الماء ،وٌجتمع باألنبٌاء" .العبلمة جبلل الدٌن دمحم بن سعد الدٌن الصدٌمً الدوانً :حمٌمة اإلنسان
والروح الجوال فً العوالم ص ٘ٔ تعلٌك :الشٌخ دمحم زاهد الكوثري ،المكتبة األزهرٌة للتراث -الماهرة
ٕٓٓٙم.
٘ٗٗ

المطلب الثانً :الجن:
أوال :تعرٌف الجن:
الجن فً اللغة :الجن ولد الجان خلك من نار ثم خلك منه نسله ،ضد اإلنس ،نوع
من العالم سموا بذلن؛ الجتنانهم عن األبصار؛ ألنهم استجنوا عن الناس فبل ٌرون والجمع
وجنة(ٔ) .
جنان ِ
اصطالحا:
تعرٌؾ الجرجانً :الجن والشٌاطٌن من الجواهر الؽاببة عن حواسنا وهً أجسام
تتشكل بؤي شكل وتمدر أن تتولج فً بواطن الحٌوانات وتنفذ فً منافذها الضٌمة نفوذ
الهواء المستنشك(ٕ).
تعرٌؾ التفتازانً :الجن لطٌفة هوابٌة تتشكل بؤشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجٌبة
منهم المإمن والكافر والمطٌع والعاصً(ٖ).
تعرٌؾ فتح هللا كولن:
" أجسام لطٌفة مخلولة من مارج من نار أي من عالم المادة ،إال أنهم مثلنا ذوو
شعور وأرواح تسٌطر على المادة ،فلم ٌصنفوا فً الجمادات والكابنات األخرى؛ ألنهم
ذوو شعور وإدران ،فهم مكلفون مثلنا باإلٌمان باهلل والعبادات دون أدنى فرق"(ٗ) .
وهذا ما علٌه أهل السنة فهم مكلفون ٌثاب المسلم منهم وٌعالب المسًء كاإلنس تماما،
واتفموا على أن الكافر منهم ٌعذب بالنار اتفالا؛ لموله :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭼ(٘)أما إثابتهم بالجنة فمد تولؾ فٌها بعضهم؛ ألن المرآن لم ٌبٌن ثوابهم(.)ٙ
ثانٌا :وجود الجن:
على الرؼم من أن الجن ال تدرن بالحواس ،ولكن علمنا بضرورة العمل إمكان
كونهم؛ ألن لدرة هللا ال نهاٌة لها ،وكذا أخبرت الرسل بوجودهم؛ لذا وجب ضرورة العلم
بخلمهم ووجودهم ،ولد جاء النص بذلن ،وبؤنهم أمة عاللة ،ممٌزة ،متعبدة ،متوعدة،
ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن باب الجٌم مع النون (ج ن ،ن ج) ص  .ٕٓ/ٙأبو منصور الهروي :تهذٌب اللؽة باب
(الجٌم والنون) ص ٓٔ . ٕٙ٘ /زٌن الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أبً بكر الرازي :مختار الصحاح باب (ج ن ن)
ص ٔ.ٕٙ /
ٕ -الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص . ٕٙٙ
ٖ -التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثانً ص ٓٓ٘ .
ٗ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٗٔ.
٘ -سورة هود اآلٌة.ٔٔ3 :
ٌ -ٙنظر :أبو البركات النسفً :شرح العمدة ص ٕ٘ٗ.
ٗٗٙ

متناسلةٌ ،موتون ،وهم ٌروننا وال نراهم كما لال تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (ٔ) ،وأجمع المسلمون ،وكذا النصارى،
والٌهود -عدا السامرة ،)ٕ( -والمجوس ،والصاببة على ذلن ،فمن أنكر الجن أو تؤول
تؤوٌبل ٌخرجهم عن هذا فهو كافر كما ٌمول (ابن حزم)(ٖ).
ٌمول كولن" :الجن كالروح لانون ذو شعور ٌشبه الموانٌن الكونٌة مثل لانون الجاذبٌة
...والفرق أن لانون الجاذبٌة ببل عمل ،وال إرادة ،وال شعور ،أما الجن والروح،
والمبلبكة ،فلهم عمل ،وإدران ،وشعور ،ولهم وجود خارجً حمٌمً ال نسبً وال
اعتباري"(ٗ).
وٌمصد أن الجن مخلوق موجود وثابت كسابر الموانٌن الموجودة فً الكون التً ٌعترؾ
بها كافة الناس ،ولكن الموانٌن الكونٌة ببل شعور ،والجن ٌملن الشعور واإلرادة ،فإذا كنا
نسلم بوجود تلن الموانٌن الجامدة فمن باب أولى ٌجب اإلٌمان بوجود هذه الموجودات
الشاعرة.
وٌإكد (كولن) وجودهم وٌستدل على ذلن بؤدلة متنوعة ،منها :
ٔ -شهادة المرآن الكرٌم:
ٌمول كولن" :والحك أن المول الفصل فً هذه المسؤلة للمرآن الكرٌم ال تكاد اآلٌات
تذكر خلك اإلنسان إال وتتبعه بذكر خلك الجن لال تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼﮽ﭼ

(٘)

ولال تعالى:ﭽ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ (.)ٙ
ٕ -رإٌة األنبٌاء واألصفٌاء لهم:

ٔ -األعراؾ اآلٌة.ٕ7:
ٕ -السامرة :من فرق الٌهود وهم لوم ٌسكنون جبال بٌت الممدس ،ولراٌا من أعمال مصر ،وٌتمشفون فً
الطهارة أكثر من سابر الٌهود .أثبتوا نبوة موسى ،وهارون ،وٌوشع ،وأنكروا نبوة من بعدهم من األنبٌاء،
وافترلوا إلى أربعة فرق ،وكلهم أجمعوا على أن التوراة بشرت بواحد بعد موسى ،وافترلوا فً تعٌٌن ذلن
الواحدٌ .نظر :الشهرستانً :الملل والنحل ص ٓ. ٕٕٙ -ٕٙ
ٌٖ -نظر :ابن حزم :الفصل فً الملل واألهواء والنحل ج ٖ ص ٔ.ٔ6
ٗ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٓٗٔ.ٔٗٔ-
٘ -سورة الحجر اآلٌة.ٕ7-ٕٙ :
 -ٙسورة الرحمن اآلٌةٌ ٔ٘-ٔٗ:نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٗٔ.
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فلمد شاهدهم األنبٌاء ،ولابلهم األصفٌاء ،والتمى بهم كثٌر من أهل الكشؾ،
والتحمٌك ،فإنكار للة من المادٌٌن مكابرة وعناد(ٔ).
ٖ -شهادة الوالع بوجود أشٌاء دون رإٌتها:
السٌما أننا فً عصر نسلم فٌه بوجود أشٌاء كثٌرة ال نراها ،وفً ولت ؼدت فٌه
مسؤلة الجن مثار اهتمام المبلٌٌن فً أنحاء العالم ،ومما ٌإٌد ذلن أننا ال نرى إال ٗ٘-
بالملٌون مما ٌعرض على أنظارنا فً عالم الشهادةٌ ،عنً أن أمامنا ملٌون مخلوق من
أنواع شتى ،وال نستطٌع أن نرى منها إال أربعا ،أو خمسا ،وال نستطٌع أن نرى
ؼٌرها(ٕ).
ٗ -شهادة العمل والعلم:
هنان آالؾ الموانٌن السارٌة فً الكون تشبه الجن فً سرٌانه ،وهذا ٌدل على أن
وجود الجن ممكن عمبل ،فكما ٌمر المنكرون بوجود التٌار اإللكترونً علٌهم أن ٌمروا
بوجود الجن ،ولكن الجن ال ٌمكن أن ٌعرؾ بالتٌار اإللكترونً ٌمول تعالى :ﭽ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ(ٖ).
ٌمول كولن" :لد ٌعرؾ بعض الناس الجن بالفوتونات(ٗ) والجسٌمات(٘) ،والحك أن الجن
أجسام لطٌفة خلمت من مارج من نار ال من فوتونات أو جسٌمات مكلفة كاإلنسان فبل
موجب للمول بعدمها ،ودعوى العدم مكابرة وخبلؾ المنطك"(.)ٙ
ثالثا :التصور والتشكل(التمثل) :
الجن ٌتصورون فً صور مختلفة فٌظهرون فً صورة اإلنس والبهابم ،وفً
صور الحٌات والعمارب وؼٌرها(. )7
ٌٔ -مر أهل السنة بإمكان رإٌة الجن؛ ألنه ممكن أن ٌكتسبوا صورة أجسام كثٌفة فتراهم األبصار ،ثم أن ذلن
ممكن فً لدرة هللا ،لما تواتر عن رإٌة بعض األنبٌاء واألولٌاء لهم ومكالمتهم ٌ .نظر :التفتازانً :شرح
المماصد المجلد الثانً ص ٕٓ٘.
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔٗٓ -ٖٔ3
ٖ -سورة الرحمن اآلٌةٌ ،ٔ٘:نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕٗٔ.
ٗ -الفوتون :عبارة عن شحنات ،أو حزم ،أو حبٌبات ،أو ذرات من الطالةٌ .نظر :الدكتور مصطفى محمود:
اٌنشتٌن والنسبٌة ص .ٕ3
٘ -الجسٌم :جزء صؽٌر جدا من المادة ال ٌرى إال بالمجهر ،وكان من لبل ٌطلك على الذرة "جسٌمات ألفا ،بٌتا
،جاما" .د أحمد مختار عبد الحمٌد عمر :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة باب ج فصل  ٔٔ7ٙج س م  .ج ٔ ص
ٖٖ٘ .
 -ٙنحو عمٌدة صحٌحة ص ٖٔٗ.
 -7ابن تٌمٌة :الجن ص ٕ٘ .
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ٌمول كولن "الجن المخلوق من مارج من نارٌ ،تمثل فً صور شتى ،فكما ٌتمثل لبعض
الناس فً عالم المعنى فً الرإٌا لد ٌتمثل لهم خارجها ،وٌشاركهم العالم الذي ٌعٌشونه
"(ٔ).
فالجن كما ٌمول (كولن) ٌظهر للناس رأي العٌن لكن ال ٌرونه بهوٌته الحمٌمٌة ،وما ٌرونه
هو انعكاس لمراٌا أرواحهم ،وهذا االنعكاس ٌؤتً على حسب استعداد المستمبِل ،وهذا
ٌفسر لنا  -كما ٌمول (كولن) -لما كانت رإٌة سٌدنا (عمر بن الخطاب) مختلفة عن ؼٌره
من الصحابة ،فسٌدنا (ابن مسعود) رآهم فً صورة ظل ،ورآهم سٌدنا (عمر) على
صورة إنسان ضعٌؾ نحٌل ،وكذا (أبو ذر) و(أبو هرٌرة) -رضً هللا عنهم.)ٕ(-
رابعا :االتصال بالجن:
ٌرى (كولن) أن مسؤلة مس الجن ،وحضورهم ،وتحضٌرهم ،وإمكان رإٌتهم
انتشرت فً هذا العصر ،وأصبحت من األمور المسلم بها ،وسرد فً ذلن عدة ولابع
حدثت معه أو أخبره بها بعض الثمات.
ٔ -مسؤلة تسخٌر الجن فً المستمبل:
ٌرى (كولن) أن االتصال بالجن فً آخر الزمان سٌكون على مستوى أعلى ،ولد
تمكن التطورات العلمٌة من تلمً األخبار عن طرٌمهم فً أمور الشهادة  -؛ ألن الجن ال
ٌعلمون الؽٌب -وإجراء اتصاالت استخباراتٌة من خبللهم(ٖ).
وأما مسؤلة علم الؽٌب فالجن كاإلنس ال تعلم الؽٌب بدلٌل عدم علمهم بموت (سلٌمان)-
علٌه السبلم :-ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (ٗ)ٌ ،مول الرازي " :كانت
كانت الجن تعلم ما ال ٌعلمه اإلنسان ،فظن أن ذلن المدر علم الؽٌب ولٌس كذلن ،بل
اإلنسان لم ٌإت من العلم إال للٌبل ،فهو أكثر األشٌاء الحاضرة ال ٌعلمه ،والجن لم تعلم إال
األشٌاء الظاهرة ،وإن كانت خفٌة عن اإلنسان ،وتبٌن لهم األمر بؤنهم ال ٌعلمون الؽٌب؛
إذ لو كانوا ٌعلمونه لما بموا فً األعمال الشالة ظانٌن أن سلٌمان حً"(٘) .
وٌرى (كولن) أٌضا  -من خبلل نصه السابك -أنهم ال ٌعلمون الؽٌب ،ولكن ٌرى أنه من
الممكن تسخٌرهم فً المستمبل للحصول على معلومات من عالم الشهادة.

ٔ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٗٗٔ.
ٕ -السابك.
ٖ -السابك ص ٗٗٔ.ٔٗ7 -
ٗ -سورة سبؤ اآلٌة.ٔٗ :
٘ -فخر الدٌن الرازي :تفسٌر الفخر الرازي المشتهر بالتفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الؽٌب ج ٕ٘ ص ٕٔ٘ .
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 -2تحضٌر األرواح :
انتشر علم الروحانٌات فً عصرنا ،ومسؤلة تحضٌر األرواح ،وانمسمت اآلراء
بشؤنها ما بٌن مإٌد ومعارض على النحو التالً:
أ -رأي المإٌدٌن:
األمر بمبول هذه الظواهر اكتسب لناعة لدى بعض العلماء النفسٌٌن ،والمفكرٌن،
ورجال الدٌن بسبب تكرار المشاهدة والولوع ،وخاصة أنها أصبحت من العلوم التً
تخضع للمبلحظة والبحث فً هذ العصر كما ٌذكرون ومنهم:
 عباس محمود العمادٌ :رى عدم التسرع بإنكار هذه الظواهر النفسٌة طالما دخلت
فً نطاق البحث العلمً فٌمول (العماد) بعد حدٌثه عن بعض الملكات النفسٌة التً
تتجاوز الحواس كالشعور على البعد والتنوٌم المؽناطٌسً  " :ومما ال نزاع فٌه أن
حك الفكر اإلنسانً فً لبول هذه الظواهر أرجح جدا من حمه فً إنكارها ،والبت
باستحالتها كؤنها شًء ال ٌتؤتى ولوعه بحال من األحوال ،فبل استحالة فً ظاهرة
من هذه الظواهر ؼٌر مستثنى منها النادر المستؽرب بالؽا ما بلػ من الندرة
والؽرابة فً جمٌع األزمان ،فاالطبلع على المستمبل ؼرٌب لم تثبته تجربة علمٌة
لابلة للتكرار ،ولكننا ال نستطٌع أن نجزم باستحالته إال إذا استطعنا أن نجزم
بحمٌمة الزمن ،وحمٌمة المستمبل ثم جزمنا أن هذه الحمٌمة تنالض العلم بشًء لبل
أن ٌؤتً أوانه ،وٌجري فً مجراه"(ٔ).
وٌرى (العماد) أن هذه الظواهر لٌست جدٌدة فً تارٌخ اإلنسان ،ولكن الجدٌد فً زماننا
أنها دخلت فً متناول البحوث العلمٌة ،أما فً األزمنة الماضٌة ،فكان الناس ٌصدلونها
أو ٌكذبونها دون دلٌل أو بحث؛ ومن ثم ٌمول" :وال ٌشعر العالم الٌوم أنه ٌعطً العلم حمه
من الولار حٌن ٌبتدئ باإلنكار فً هذا المجال أو ٌرجح بؽٌر دلٌل لاطع ٌماوم أدلة
التصدٌك فمن لم ٌمبلها من العلماء لم ٌؤنؾ من اعتبارها صالحة للمبول مع توافر األدلة،
وتمحٌص التجربة من الوهم وخطؤ المبلحظة"(ٕ).
إضافة إلى ذلن أن هذه الظواهر سواء دخلت فً ممررات العلم أم لم تدخل لن تكون
وحدها هً عماد اإلٌمان والتصدٌك بالؽٌوب "فإن اإلنسان ال ٌإمن على لدر علمه وإنما
ٌإمن على لدر شعوره بما ٌعتمد ،ومجاوبته النفسٌة لموضوع االعتماد"(ٖ).
 الشٌخ (دمحم حسنٌن مخلوؾ)ٌ :رى الشٌخ أنه وإن اختلؾ فً مستمر الروح بعد
الموت ولكن من المإكد أن لها جوالن فً ملن هللا حٌث شاء هللا ،فتظهر بعض
األرواح وٌراها األحٌاء وتتبللى أرواح الموتى وتتزاور(ٗ)؛ ولذا ٌإٌد ما ٌموم به
بعد المجربٌن فٌمول" :وهنان أدلة ترجح أن هذه األرواح التً تظهر للمجربٌن
أرواح الموتى منها تكلم الروح بلؽة المتوفى الخاصة واستخدامها عبارته المؤلوفة
وتذكٌر أهله بحوادث لدٌمة...إلى ؼٌر ذلن من الحوادث التً تدل داللة واضحة
ٔ -عباس محمود العماد  :هللا ص  ٕ7نهضة مصر ط الرابعة أؼسطس ٕ٘ٓٓم.
ٕ -العماد :هللا ص . ٕ3
ٖ -العماد :هللا ص ٖٓ.
ٗ -الشٌخ دمحم حسنٌن مخلوؾ :المطالب المدسٌة فً أحكام الروح وآثارها الكونٌة ص .ٔ67
ٓ٘ٗ

على ثبوت الروح اإلنسانً ،واتصال أرواح األحٌاء باألموات ،وأن لها آثارا
كونٌة ،وأمرٌة ،وتصرفا حال الحٌاة وبعد الممات فً هذا العالم المحسوس ،وأن
تصرفها بعد مفارلتها لهذا اللبوس البشري والهٌكل الجسمانً البدنً أتم
وأكمل"(ٔ).
إذن الشٌخ(مخلوؾ) ٌإكد وٌدلل على تحضٌر األرواح ،وكونه حمٌمة من خبلل ماهٌة
الروح ،ومن خبلل الولابع والمشاهدات ،ورسالته تلن مؤلى بالولابع والشواهد.
ب -رأي المعارضٌن:
وعلى الجانب اآلخر هنان معارضون كثر لهذه المسؤلة ،وٌرونها تضلٌل وخداع
منهم:
 ابن تٌمٌة :إذ ٌرى أن من ٌحضر هو الجن والشٌطان ولٌس الروح فٌمول:
"وكثٌرا ما ٌتصور الشٌطان بصورة المنادى المستؽاث به إذا كان مٌتا ،وكذلن لد
ٌكون حٌا وال ٌشعر بالذي ناداه ،بل ٌتصور الشٌطان بصورته ،فٌظن المشرن
اتصال المستؽٌث بذلن الشخص ،وأن الشخص نفسه أجابه وإنما هو الشٌطان"(ٕ)،
وهذا من تخٌٌل الجن وكذبهم على البشر كما ٌمول(ابن تٌمٌة) (ٖ).
 الدكتور(دمحم أحمد المسٌر) الذي نمض مزاعم المابلٌن بتحضٌر األرواح ولرر أن
الذي ٌحضر هو الجن ،أو روح شٌطانً ،ولٌس األرواح ،ولد تكون نوعا من
السحر ،فضبل أن هذا المذهب ظاهر البطبلن ومرفوض بإجماع أهل األدٌان
(ٗ)
السماوٌة التً تمر بؤن هنان سإاال وجزاء ٌتوجه إلى الروح والجسد بعد الموت
 الدكتور(دمحم حسٌن) فٌرى أن تحضٌر األرواح خداع وتدلٌس على الناس إذ ٌرى
أن أعمال الروحٌٌن تدخل فً واحد من ثبلثة احتماالت :
األول :الؽش والخداع :ولد تعاٌش بنفسه فترة مع أحد الروحٌٌن ،وكان مإمنا بهذه
األمور ،ثم تبٌن له وجه الصواب وخداع هإالء ،فتراجع عنها.
الثانً :التؤثٌر المؽناطٌسً على الحاضرٌن ،ومن ثم ال ٌنكر التنوٌم المؽناطٌسً ،وإن
أنكر التلباثً ،وتحضٌر األرواح .
الثالث :االتصال بشرار خلك هللاٌ :مصد أنهم ٌتصلون بالجن فً هذه المهمة(٘).

ٔ -الشٌخ /حسنٌن مخلوؾ :المطالب المدسٌة ص . ٕٔٙ
ٕ -شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة :الجن ص .٘7
ٖ -السابك.
ٌٗ -نظر :د /دمحم سٌد أحمد المسٌر :الروح فً دراسات المتكلمٌن والفبلسفة ص .ٕٔٔ -ٔٔ3
٘ -دكتور /دمحم دمحم حسٌن :الروحٌة الحدٌثة دعوة هدامة تحضٌر األرواح وصلته بالصهٌونٌة العالمٌة ص ٘7
مإسسة الرسالة.
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وفوق هذا ٌرى هذه الدعوة ذات صبلت بالصهٌونٌة والماسونٌة ،تبؽً هدم األدٌان
وتمجٌد الوثنٌٌن والشٌوعٌٌن(ٔ).
 الشٌخ(محمود شلتوت) شٌخ األزهر أٌضا من منكري هذا الطرٌك إذ لام
بالرد على أحد تلن الجلسات الروحٌة فً لماء له فً اإلذاعة مما جعله مرمى
لسهامهم(ٕ).
رأي فتح هللا كولن:
ٌمر (كولن) أن ما ٌحدث من تحضٌر األرواح إنما هو خداع للناس ،وأن الذي
ٌحضر فً هذه الجلسات الجن والشٌاطٌن ،ولٌست الروح هذا من ناحٌة ،ومن ناحٌة
أخرى ٌرى أن هذه الظاهرة لو بحثت فً ضوء العلم فستكون لها نتابج مفٌدة ،ومن هذه
الناحٌة ال ٌستطٌع إنكارها كؽٌرها من الظواهر النفسٌة التً انتشرت فً هذا العصر كما
سبك ،بل استخدمها فً توضٌح فكرته وهو ٌتحدث عن حمٌمة المبلبكة ولدراتها .
ٌمول كولنٌ" :دعً بعض الناس أنهم ٌحضرون األرواح ،والراجح فً الوالع أن الذي
ٌحضر هو الجن ،فٌصبح من ٌموم بهذا أضحوكة للجن والشٌاطٌن ،وأظن أن هذا األمر
لو بحث بعمك ونظر فٌه بعناٌة أكثر ،فمد تظهر نتابج مفٌدة ،أما ما ٌفعله هإالء اآلن ،فبل
ٌعدو أن ٌكون أضحوكة وتخلٌطا"(ٖ).
إذن ٌرى (كولن) أن ما ٌفعل اآلن من تحضٌر األرواح تضلٌل للناس ،وما هو إال اتصال
بالجن ،ولكن ٌرى أنه لو خضع للبحث ستكون له نتابج مفٌدة.
وفٌما أرى أنه هنا متوافك مع منهجه كعالم ٌمدر العلم الحدٌث ،وٌستدل به كثٌرا؛ لذا
فهو ال ٌستطٌع رفضها حتى ٌثبتها العلم أو ٌنفٌها ،أو كتلمٌذ تربى فً محاضن الصوفٌة
وسمع عن األولٌاء الذي شوهد بعضهم فً الحج ،ولم ٌحج ذان العام ،أو رإي فً مكانٌن
فً ولت واحد مما ٌدل على فاعلٌة األرواح.
وٌتفك (كولن) مع (ابن تٌمٌة) و(المسٌر) و(دمحم حسٌن)فً النمطة األولى وهو أن الذي
ٌحضر هو الجن أو الشٌطان ولٌس الروح حمٌمة.
إذن (كولن) ٌمبل بفكرة تحضٌر األرواح وؼٌرها من الظواهر النفسٌة خاصة إذا صارت
علما مفٌدا ،فمعنى ذلن أنه متوافك مع وجهة (العماد) باستحالة إنكارها  -وإن كان حدٌث
(العماد) لم ٌتطرق صراحة لتحضٌر األرواح ،فمد ذكر التلباثً والتنوٌم ،واالطبلع على
الماضً أو المستمبل-؛ لولوعها ومشاهدتها؛ وألنها فً مرمى البحث العلمً فبل ٌستطٌع
إنكارها حتى ٌحكم العلم بذلن ،وكذا متوافك مع الشٌخ(حسنٌن مخلوؾ) إذ ٌإٌد هذه
الفكرة -تحضٌر األرواح والتنوٌم المؽناطٌسً -صراحة للولابع والشواهد الكثٌرة التً
تدل على وجودها(ٗ).
ٌٔ -نظر :الروحٌة الحدٌثة ص ٘.76 -ٙ
ٌٕ -نظر :الروحٌة الحدٌثة ص ٘.7
ٖ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔٗ6
ٗ -الشٌخ حسنٌن مخلوؾ :المطالب المدسٌة ص ٕٔٔ. ٕٔٙ -
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أما الظواهر الروحٌة المابمة على الدجل والؽش ،فبل ٌرضاها (كولن)متوافما مع الدكتور
(المسٌر) والدكتور(دمحم حسٌن) .
وعلى كل حال ٌنبؽً الحذر والتٌمظ لما ٌمارس من دجل واستؽبلل لعامة الناس من لبل
الدجالٌن والمتاجرٌن بحاجات الناس ،وٌنبؽً أن ٌكون للعلماء والفبلسفة دور فً نشر هذا
الوعً بٌن الناس.
وأرى أنه من المفٌد بحث هذه الظواهر فً علم الكبلم  -بعد االستفادة من المتخصصٌن
وأهل الذكر فً فهمها -وبٌان حمٌمتها للناس ،وخاصة التؤكٌد على أن الضار والنافع هو
هللا ،وما الجن والشٌاطٌن إال مخلولات من أمر هللا ال تملن ضرا وال نفعا ،وذلن لعموم
البلوى فً االعتماد بهم وكذا بالدجالٌن والسحرة ومن على شاكلتهم مما ٌمثل خطرا على
العمٌدة ٌنبؽً دفعه والولاٌة منه.
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المطلب الثالث :الشٌاطٌن:
أوال :تعرٌف الشٌطان:
ٔ -فً اللؽة:
النار فؤثّرت فٌِ ِه ،فهلن واحترقَ ،والنُّون فٌِ ِه
أ -مشتك من شاط ٌَشٌط وتشٌّطِ ،إذا لفحته
ُ
زَ ابِ َدة.
ش َ
عن ْال َخٌْر(ٔ).
ص ِلٌة فَ ُه َو من َ
بَ -ومن لَا َل ِإن النُّون فٌِ ِه أ َ ْ
طنَ فَ ُه َو شاطن ،أَي بعُد َ
ج -الشٌطان :كل عات متمرد من إنس ،أو جن ،أو دابة .وشٌطن وتشٌطن فعل فعله"(ٕ) .
ٕ -فً اصطبلح المتكلمٌن:
أ" -أجسام نارٌة ،شؤنها إلماء النفس فً الفساد والؽواٌة؛ بتذكٌر أسباب المعاصً
واللذات ،وإنساء منافع الطاعات"(ٖ).
ب" -ما ٌشمل إبلٌس وأعوانه ،وهم أوالده من ظهره ،وهو أبو الشٌاطٌن كما أن آدم أبو
اإلنس ،والعداوة بٌن الثملٌن فرع العداوة بٌن األبوٌن"(ٗ).
ج" -نوع من الجن لكنهم المتمردون منهم ،وهم ال ٌؤتً منهم إال الشر والوسوسة بالشر،
ومنهم إبلٌس ،وهو اسم أعجمً ،ولٌل :مشتك من اإلببلس بمعنى الٌؤس والمنوط من
رحمة هللا ،ولٌل :إن إبلٌس أبو الشٌاطٌن وهو أول من تمرد على أوامر هللا بالسجود آلدم،
فطرد من رحمة هللا إلى ٌوم المٌامة"(٘).
وأؼلب كبلم أهل السنة أن الجن ٌشمل المإمن والكافر أم الشٌطان فهو الكافر المتمرد من
الجن وهو إبلٌس وذرٌته ،وبعضهم ٌعرفهما بحمٌمة واحدة كالجرجانً ولد سبك تعرٌفه
باعتبار الجن والشٌاطٌن من الجواهر الؽاببة عن حواسنا والتً تتشكل بؤي شكل شاءت،
ومنهم من ٌفرلون بٌنهم فً الحمٌمة كالتفتازانً حٌث ٌعد الجن أجساما لطٌفة هوابٌة ،أما
الشٌطان فؤجسام نارٌة (.)ٙ

ٔ -أبو بكر األزدي :جمهرة اللؽة ،باب (شطن) ص ٕ .6ٙ7 /الهروي :تهذٌب اللؽة ،أبواب (الشٌن والطاء)
ص ٕٖٔٔٔ /
ٕ -ابن فارس :مجمل اللؽة ،باب (الشٌن والطاء) ص ٔ .ٕ٘ٓ /ومماٌٌس اللؽة ،باب(شطن) ص ٖ. ٔ6ٗ /
ٖ -التفتازانً :شرح المماصد المجلد الثانً ص ٔٓ٘.
ٗ -حاشٌة اإلمام الباجوري على جوهرة التوحٌد ص .ٖٗ6
٘ -ا.د /دمحم السٌد الجلٌند :الجن ص ٖ ٗٙموسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة.
ٌ -ٙنظر :الجرجانً :شرح الموالؾ المجلد الرابع ص  ،ٕٙٙوالتفتازانً :شرح المماصد المجلد الثانً ص
ٔٓ٘.
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ٖ -تعرٌؾ كولن:
ٌمول كولن" :الشٌطان مخلوق مطرود من رحمة هللا واشتمالها من جذرٌن :األول:
شطن :بعد عن هللا وعن رحمته ،والثانً :شاطٌ -شٌط :احترق وهلن ،وأشاطه :أذهبه،
وكبلهما صحٌح فً الشٌطان؛ ألنه مخلوق طرد من رحمة هللا ،فاستحك الحرق
واإلبعاد"(ٔ).
وٌمكن شرعا إطبلق كلمة الشٌطان على كل طاغ وباغ ،وكل متمرد من اإلنس والجن
والحٌوان(ٕ).
إذن تعرٌؾ (كولن) االصطبلحً مبنً تماما على االشتماق اللؽوي ،وهو موافك تماما
ألهل السنة فً حمٌمته.
ثانٌا :سبب طرد الشٌطان من رحمة هللا:
ٌرى (كولن) أن سبب طرد الشٌطان من رحمة هللا؛ إلساءته توجٌه لدراته
ومشاعره الجبلٌة فلمد خلك هللا اإلنسان فً أحسن تموٌم ٌحتوي على جوهر كل شًء ٌدل
على الكون كله (ٖ) ،ولكن الشٌطان اؼتر وتكبر ،فمال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(ٗ) ،ودافع عن نفسه بحجج واهٌة ،وأبى االعتراؾ
بذنبه ،ثم ؼدا العدو اللدود لبنً آدم :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ(٘) ،فاختار الؽواٌة
طرٌما وكتب علٌه "الختم اإللهً"  -أي ختم على للبه ،-فلم ٌعد ٌفكر إال فً الشر(. )ٙ
أما كٌفٌة الؽواٌة والتسلل إلى اإلنسان ،فمد جاءت على لسانه :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ( ،)7فٌضرب حٌله حولهم ٌزٌن لهم
المستمبل كله ظبلما وجحودا ،فبل بعث ،وال جنة ،وال نار ،وٌهٌج مشاعر الٌؤس والمنوط،
وٌشعل الحسد والرٌاء فً للوبهم ،وٌبث الفلسفات المضطربة فً عمولهم()6ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ
ٔ -كولن :الموشور (ٔ) ص  ٔٙٙخواطر من وحً سورة الفاتحة ص . ٙٙ
ٌٕ -نظر :كولن :الموشور ص .ٔٙ7-ٔٙٙ
ٌٖ -نظر :الموشور ص .ٔٙ7
ٗ-سورة األعراؾ اآلٌة.ٕٔ:
٘ -سورة ص اآلٌة.6ٕ:
ٌ -ٙنظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.6ٗ-6
 -7سورة األعراؾ اآلٌة.ٔ7:
ٌ -6نظر :كولن :الموشور ص .ٔٙ3 -ٔٙ6

٘٘ٗ

ﮓ ﮔ ﭼ أي سٌكفرون النعمة ما عاشوا فسترزلهم ،وٌعبدون سوان ،وتؽرلهم
بالنعم وٌجحدونن(ٔ).
فٌرى (كولن) أن الشٌطان له سلطان على العمل والملب؛ وفما لمول النبً -ملسو هيلع هللا ىلص" -أن
الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى الدم "(ٕ) .
وهو هنا ٌتفك مع السلؾ (ٖ) وأهل السنة ،إذ ٌرون أن الشٌاطٌن لهم عمل على بنً آدم
فً الظاهر والباطن -خبلفا للمعتزلة المابلٌن :لٌس لهم عمل علٌهم ونفس اإلنسان هً التً
توسوس -فً الباطن بالوساوس مصدالا لموله" :إن الشٌطان ٌجري من ابن آدم مجرى
الدم" ،وفً الظاهر بتزٌٌن المعاصً فً للوب العباد مصدالا لموله:
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭼ (ٗ) ،ولوله :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ(٘).
وٌرى اإلمام (الؽزالً) أن الحدٌث إشارة إلى سرٌان أثره فً جمٌع باطن اإلنسان ،ثم
ٌمول" :وأما كٌفٌة مباشرته للملوب ،فلٌس بتخاٌل ٌظهره الحس ،فإنً أصادؾ الوساوس
()ٙ
فً للبً ،ولست أتخٌل شٌبا ،وال أشاهده بعٌنً عند اختبلج الوساوس ...بل الوسواس
من الشٌطان كاإللهام()7من الملن"(. )6

ٔ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.6
ٕ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب الشهادة تكون عند الحاكم فً والٌته المضاء أو لبل ذلن للخصم ،كتاب
الحكام (ج ٕ ص ٓ 7رلم ٌٔ . )7ٔ7نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص . ٖ6
ٌٖ -نظر :اإلمام أحمد عبد الحلٌم ابن تٌمٌة  :الجن ص ٖ٘ .
ٗ -سورة النمل اآلٌة.ٕٗ :
٘ -سورة العنكبوت اآلٌة ،ٖ6 :وٌنظر :اإلمام أبً معٌن النسفً :بحر الكبلم فً أصول الدٌن ص .ٕ73
ٌ -ٙمول الؽزالً" :والخاطر المذموم  -أعنً الداعً إلى الشرٌ -سمى وسواسا" .إحٌاء علوم الدٌن ج ٖ ص
.ٖ3
 -7اإللهام" :وهو أن ٌلمً هللا فً نفس اإلنسان أمرا ٌبعثه على فعل الشًء أو تركه ،وذلن ببل اكتساب ،أو فكر،
فكر ،وال استفاضة ،وهو وارد ؼٌبً ٌشترط فٌه أن ٌكون باعثا على فعل الخٌر أو ترن الشر؛ ولذلن فسره
بعضهم بإلماء الخٌر فً للب الؽٌر ببل استفاضة فكرٌة منه ،وهذا ٌخرج الوسوسة؛ ألن اإللماء من هللا أما
الوسوسة فمن الشٌطان" .جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ج ٔ ص ٖٓٔ .
 -6الؽزالً :لانون التؤوٌل مجموعة رسابل اإلمام الؽزالً ص ٕٙ6بإشراؾ مكتب البحوث والترجمة المكتبة
التوفٌمٌة -الماهرة.
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ثالثا :الحكمة من خلك الشٌطان:
وٌرى (كولن) أن هللا منزه عن العبث فً أفعاله فهو حكٌم فٌما ٌفعل وفٌما ٌخلك؛
ولذا فالحكمة من خلك الشٌطان وتسلٌطه على الناس ٌحمله على الحذر والولاٌة:
"فالعمارب والثعابٌن السامة فً الحمول تحمل العاملٌن فٌها على الٌمظة والحذر وتكشؾ
لدراتهم فً التنبه ...لمد نمت بهذا مهارات اإلنسان ولدراته على الهرب من الشٌطان،
والتخلص منه ونمض حٌله كلها ،بل ؼدا وسٌلة للجوء الناس إلى هللا ،وإلى للعة السنة
سنٌة ،وأشار المرآن إلى هذا مرارا من ذلن لوله :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ال َ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (ٔ).
إذن الحكمة من خلك الشٌطان تكمن فً عدة أمور منها:
 حمل اإلنسان على الحذر والولاٌة. اللجوء إلى هللا تعالى . التحصن برحاب السنة النبوٌة.ولد تكلم (النورسً) سابما عن هذه الحكم ،وأشار إلى أنها تكمن فً المجاهدة التً ٌموم
بها اإلنسان لمكابد الشٌطان؛ ومن ثم ترتفع درجته عن المبلبكة ،بل وتتراوح درجات
البشر ومنازلهم وفما لذلن ،وإال لتساوى الفحم مع األلماس كما ٌمول (بدٌع الزمان)(ٕ).
رابعا :الولاٌة من تسلط الشٌطان:
ولد اهتم ؼٌر واحد من المتكلمٌن ،والسلؾ ،والصوفٌة بدراسة هذه المسؤلة،
ومنهم اإلمام (أبو حامد الؽزالً) ،واإلمام (ابن لٌم الجوزٌة) ،واإلمام (ابن الجوزي)(ٖ)،
وؼٌرهم.
ولد عدد (فتح هللا) عدة أمور للولاٌة من تسلط الشٌطان منها على وجه اإلجمال:
ٔ -االعتصام باهلل و االستعاذة به:

(ٗ)

ٌمول كولن" :إن اإلنسان لد ال ٌشعر بوساوس الشٌطان ...فكؤن الشٌطان لد أسس
محطة فً للب اإلنسان ،ولعد على رأسه لٌتحكم فٌه ،ومن بعد ذلن ركز فٌه اللطا أو

ٔ -سورة األعراؾ اآلٌة ، ٕٓٓ :الموشور ص ٕ ،ٔ7وٌنظر :أسبلة العصر المحٌرة ص ٕ٘.
ٌٕ -نظر :النورسً :اللمعة الثالثة عشر من اللمعات ص ٓٔٔ .والمكتوب الثانً عشر من المكتوبات ص ٕ٘ .
.
ٌٖ -نظر :إحٌاء علوم الدٌن للؽزالً ،وتلبٌس إبلٌس البن الجوزي ،وإؼاثة اللهفان لئلمام ابن المٌم.
ٗ -كولن :الموشور(ٔ) ص ٕ. ٔ7

ٗ٘7

جهاز استمبال خاص بالوساوس الشٌطانٌة "(ٔ).
فالنجاة والخبلص كما ٌمول (كولن) هو اللجوء إلى السمٌع لدفع هذه الوساوس بمول:
"أعوذ باهلل السمٌع العلٌم من الشٌطان الرجٌم"(ٕ).
ٕ -ترن التكاسل:
فالشٌطان ٌهاجم الخاملٌن العاطلٌن عن خدمة دٌنهم وأنفسهم ،فلنمؤل حٌاتنا بالفكر
(ٖ).
والعمل والمداومة على األذكار واألوراد
ٖ -الوفاء بالعهد لدٌن هللا ونصرته:
العمل هلل ونصرة دٌنه من أسباب الولاٌة من الشٌطان ٌمول تعالى:
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(ٗ).
ٗ -تجنب الوحدة:
البعد عن الوحدة والعزلة فهو أمضى سبلح للتحصن من إضبلل الشٌطان(٘).
٘ -استماع الوعظ والنصابح(.)ٙ
 -ٙاألدعٌة الوالٌة من شر الشٌطان(. )7
إذن تعرض (كولن) فً حدٌثه عن الشٌطان للحكمة من خلمه ،وكٌفٌة الولاٌة من
وساوسه ،وهو أمر موطنه كتب الرلابك ،ولكن (كولن) ٌحاول إٌجاد ناحٌة عملٌة وراء
كل مسؤلة عمدٌة؛ لذا فمد آثر الحدٌث عن هذه األمور ابتؽاء التكامل بٌن فروع العلم
المختلفة من ؼٌر اجترار الفواصل والحدود المانعة من التربٌة الروحٌة والسمو األخبللً
اللذٌن ٌستهدفهما من المسلم الصالح فً عالم الٌوم .
وهذا من نواحً التجدٌد أو من أبرز الخطوات المطلوبة لتجدٌد علم العمٌدة ،وهو عمد
رباط وثٌك بٌن الناحٌة العلمٌة النظرٌة والناحٌة العملٌة الوالعٌة ،وذلن عبر إحٌاء المعانً
الملبٌة من الحب ،والبؽض ،والخوؾ ،والرجاء ،والخشوع ،وما ٌجب أن ٌنتج عن ذلن
ٔ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٙ7
ٕ -كولن :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص .ٙ7
ٖ-الموشور ص ٖ.ٔ7
ٗ -سورة البمرة اآلٌةٌ، ٗٓ:نظر الموشور(ٔ) ص ٖ.ٔ7
٘-الموشور(ٔ) ص ٗ.ٔ7
-ٙالموشور (ٔ) ص .ٔ7ٙ
 -7فتح هللا كولن :الموشور (ٔ) ص .ٔ77
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من ٌمظة اإلٌمان فً الملوب ،وصدق اللجوء إلى هللا ،والتوكل علٌه ،والخوؾ منه ال من
أحد سواه(ٔ).

تعمٌب
من خبلل دراسة رأي (فتح هللا كولن) فً هذا الفصل (السمعٌات) ٌتبٌن اآلتً:
ٔ -اتفك (كولن) مع سابر األمة فً تمرٌر مسابل السمعٌات من خبلل النص علٌها،
ولكن الجدٌد أنه ٌحاول أن ٌربط تلن الؽٌبٌات بؤمور مشاهدة ،وكؤنه ٌصور
الؽابب فً صورة الشاهد حتى ٌصل المعنى للمسلم المعاصر.
ٕ -تؤثر (كولن) إلى حد كبٌر بكبلم (النورسً) عن الموت ،والبعث ،والمٌامة،
واستخرج معان جدٌدة ،وأدلة وحكما عملٌة ،ووجدانٌة تبلمس عمل ووجدان
المسلم ،وهذا من الجدة بمكان .و أرى أن ٌستفٌد المتكلمون الجدد من هذه
الطرٌمة فً دراسة مسابل السمعٌات .
ٖ -استطاع (كولن) أن ٌمرب لؤلذهان فكرة وجودٌة الموت بصورة بسٌطة دون
تعمٌدات أو تؤوٌبلت ،وجعله دلٌبل على وجود هللا تعالى الذي ال ٌؽٌب وممدمة
للوصول إلٌه.
ٗ -أعطى صورة ؼٌر ما فً األذهان عن الفزع ،والرعب من الموت ،فالموت
سٌاحة ،وتحول إلى األكمل واألفضل ،وهو وصول الى األحباب واألصحاب وكذا
فعل نفس األمر فً الحدٌث عن المبر ،والساعة ،والبعث.
٘ -لم ٌتحدث عن مراحل الٌوم اآلخر ،اللهم إال حدٌثا ممتضبا الجنة ،والنار،
وأصحاب األعراؾ ،ومتوسعا بعض الشًء فً الحدٌث عن البعث والشفاعة.
 -ٙدرس حمابك كل من المبلبكة ،والجن ،والشٌاطٌن دراسة جدٌدة مإكدا على جانب
الروح فً خلمهم ،ورابطا إٌاها بالمسابل الحدٌثة من تحضٌر األرواح والتلباثً؛
إلثباتها وإلناع المسلم المعاصر بوجودهم ،وماهٌتهم الروحٌة ،وما ٌنبؽً علٌه
تجاههم.
ٌ -7إمن ببعض الظواهر النفسٌة كالتواصل عن بعد(التلباثً) ،وتحضٌر األرواح -
ؼٌر ما ٌحدث اآلن من دجل ،-وهو أمر انمسمت فٌه اآلراء ما بٌن مإٌد
ومعارض .
ٌ -6إكد على الجوانب العملٌة والتربوٌة من وراء مسابل العمٌدة ،كتؤكٌده على الولاٌة
من مكابد الشٌطان ،وعلى خطورة طرٌك الرإى واالتصال بالجن.
 -3ال ٌنسى أن ٌنبه على الحكم الشرعً وهو ٌدرس علم العمٌدة ،كتؤكٌده على أن
الرإى واالتصال بالجن لٌست مصدرا لؤلحكام الشرعٌة.

ٌٔ -نظر :د /عدنان دمحم أمامة :التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً ص  ،ٖٔٙدار ابن الجوزي ،ط األولى ٕٗٗٔهـ.
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الباب الثانً
آراء فتح هللا كولن الفلسفٌة
الفصل األول :المعرفة.
الفصل الثانً :األخالق.
الفصل الثالث :التصوف.

ٔٗٙ

الباب الثانً :آراء فتح هللا كولن الفلسفٌة
تمهٌد( :فتح هللا كولن والفلسفة):
أوال :الفلسفة اإلسالمٌة فً العصر الددٌث:
ازدهرت الفلسفة اإلسبلمٌة لدٌما عندما وجدت بٌبة مناسبة للنمو كما حدث زمن
(الكندي) و(الفارابً) ،و(ابن سٌنا) ،و(ابن رشد) ،وتوارت عندما رفضها المجتمع أو
السلطة الزمنٌة ابتداء من المرن السابع  -باستثناء (ابن تٌمٌة) ،و(ابن خلدون) ،-وفً
ال عصر الحدٌث تعرض العالم اإلسبلمً ألكبر هزة فً تارٌخه عن طرٌك التمابه بالؽرب
األوربً ،فلجؤ المسلمون إلى الفلسفة من جدٌد فً بداٌة المرن التاسع عشر.
وبعض الباحثٌن أرخ لبداٌة الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث مع بداٌة التارٌخ
اإلسبلمً الحدٌث الذي ٌبدأ بالحركة السلفٌة الوهابٌة(ٖٓ)ٔ02ٔ -ٔ0الداعٌة إلى تنمٌة
العمٌدة من الشرن والوثنٌة ،ولٌس مع لدوم الحملة الفرنسٌة على مصر والشام (-ٔ021
ٔٓٔ1م) (ٔ).
وهنان طرٌمان سلكتهما الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث:
األول :طرٌك مباشر :حركات اإلصبلح :
فبعد فترة ركود طوٌلة ظهرت الفلسفة اإلسبلمٌة من جدٌد مع طبلبع النهضة
اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ،وعناصر تلن الفلسفة موجودة فً أصوات اإلصبلح الدٌنً
واالجتماعً والسٌاسً واألدبً ،حٌث لامت بدور كبٌر فً إشاعة التنوٌر داخل
المجتمعات اإلسبلمٌة ،وإٌماظ وعٌها على حركة التمدم العلمً فً العالم وضرورة البحث
عن منهج مبلبم للنهضة(ٕ).
ولذا ٌمكن المول إن الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث تتكون من" :مجموعة النظرٌات
واألفكار اإلصبلحٌة التً نادى بها زعماء اإلصبلح ،وعدد من الكتاب وأساتذة الجامعات
فً المجتمع اإلسبلمً منذ مطلع المرن التاسع عشر حتى اآلن وذلن للنهوض بالعالم
اإلسبلمً"(ٖ).
الطرٌك الثانً :طرٌك ؼٌر مباشر ،وهو الجامعات حٌث انحصرت هذه الفلسفة داخل
الجامعات ،وتحول اهتمامها األساسً من مواجهة الحاضر واستشراؾ المستمبل إلى
العكوؾ األكادٌمً على منجزات الماضً ،وبٌان جوانب الروعة فٌه ومدافعة عن أصالته

ٌٔ -نظر :د /حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص ٗٔٔٙ، -مكتبة نهضة مصر ،ط الثانٌة
ٕٓٓ2م..
ٕ -السابك ص ٘.
ٖ -السابك ص ٘ٔ.
ٕٗٙ

فً وجه االتهامات ،ولعلها أرادت أن تزود المسلمٌن بجرعة ثمة ٌتمكنون بها من الصمود
والتحدي(ٔ).
وٌرى الدكتور (حامد طاهر)(ٕ)أن دراسة الفلسفة فً عصورها المدٌمة مهمة ،لكن ال
ٌنبؽً أن تستحوذ على كل االهتمام ،وتؽفل مشاكل المسلمٌن الحالٌةٌ ،مول" :صحٌح أن
الدراسة األكادٌمٌة المتعممة لمضاٌا الفلسفة اإلسبلمٌة فً عصورها المدٌمة مهمة أساسٌة
بل إنها ضرورٌة ،ولكنها ٌنبؽً أال تستحوذ  -وحدها -على كل االهتمام فبل بد أن
تصحبها مواجهة صرٌحة لمشكبلت المسلمٌن الحاضرة ،وبحث دإوب الكتشاؾ حلول
لها ،ثم العمل على بلورة التصور اإلسبلمً الحدٌث فً صٌػ عصرٌة تتمشى مع ما
وصل إلٌه العلم من تمدم ،وما بلؽه من تطور"(ٖ).
إذن ال تملٌل من لٌمة الفلسفة اإلسبلمٌة المدٌمة ،ولكن من األمور األكثر جدٌة وأولوٌة
اآلن أن نجعل تلن الفلسفة وثٌمة الصلة بحٌاتنا المعاصرة.
مجاالت الفلسفة اإلسالمٌة:
ٌرى الشٌخ (مصطفى عبد الرازق)(ٗ)أن الفلسفة اإلسبلمٌة تشمل عدة مجاالت،
وهً:
ٔ -مباحث الفلسفة والحكمة.
ٕ -مباحث علم الكبلم.
ٖ -التصوؾ.
ولد تؤثر فً هذه المشرب بعدد من المستشرلٌن ،فٌمول "أصبح لفظ الفلسفة اإلسبلمٌة
أو العربٌة شامبل كما بٌنه األستاذ (هورتن) (ٔ) لما ٌسمى فلسفة أو حكمة ولمباحث علم
الكبلم ،ولد اشتد المٌل إلى اعتبار التصوؾ أٌضا من شعب هذه الفلسفة خصوصا فً
ٔ -د /حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص ٘.ٙ ،
ٕ -األستاذ الدكتور /حامد طاهر :من أعبلم الفكر العربً المعاصر أستاذ الفلسفة اإلسبلمٌة ومناهج البحث بكلٌة
دار العلوم ،من مناصبه نابب ربٌس جامعة الماهرة ،حصل على دكتوراه الدولة فً الفلسفة ومناهج البحث من
جامعة السوربون ببارٌس ٌ.نظر :نهضة مصر فً تعرٌفها للمإلؾ فً كتابه الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر
الحدٌث ط الثانٌة ٕٓٓ2م.
ٌٖ -نظر :د /حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص .ٙ
ٗ -الشٌخ مصطفى عبد الرازق :ولد ٕٖٓٔهـ الموافك ٘ٔ11م فً لرٌة أبو جرج بالمنٌا بمصر ألسرة مرمولة
عرفت بالعلم وانشؽالها بالمضاء .حفظ المرآن ،وتعلم المراءة والكتابة بالمرٌة ،ثم التحك باألزهر الشرٌؾ حصل
على العالمٌة ،ثم انتدب للتدرٌس فً مدرسة المضاء الشرعً ،وسافر إلى بارٌس ،وتعلم الفرنسٌة ،وتابع دروس
دركهاٌم فً علم االجتماع ،ثم حضر فً جامعة (لٌون) دروس فً تارٌخ الفلسفة واألدب الفرنسً ،وتولى
تدرٌس اللؽة العربٌة فً لٌون ،ولما عاد إلى مصر عٌن موظفا فً المجلس األعلى لؤلزهر ،فسكرتٌرا له ،ثم
مفتشا بالمحاكم الشرعٌة ،ثم عٌن أستاذ مساعدا للفلسفة بكلٌة اآلداب ،ثم أستاذا للفلسفة ،ثم وزٌرا لؤلولاؾ عدة
مرات ،ثم عٌن شٌخا لؤلزهر ٘ٗٔ2م ،وانتمل إلى رحمة هللا ٔ2ٗ0م من مإلفاته :تمهٌد لتارٌخ الفلسفة
اإلسبلمٌة -الدٌن والوحً واإلسبلم -اإلمام دمحم عبدهٌ .نظر :د /محمود جمدي زلزوق  :سلسلة الموسوعات
اإلسبلمٌة المتخصصة(ٖ) موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ص ٗ. ٔٓ0٘ -ٔٓ0
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العهد األخٌر الذي عنً فٌه المستشرلون بدراسة التصوؾ وٌ ِعد األستاذ (ماسٌنٌون)
من متصوفة اإلسبلم (الكندي) و(الفارابً) و(ابن سٌنا) وؼٌرهم من الفبلسفة"(ٖ).

(ٕ)

ٗ-علم أصول الفمه.
وٌضمه الشٌخ(مصطفى عبد الرازق) أٌضا إلى مباحث الفلسفة ،فٌمول" :وعندي
أنه إذا كان لعلم الكبلم ولعلم التصوؾ من الصلة بالفلسفة ما ٌسوغ جعل اللفظ شامبل
لهما ،فإن علم أصول الفمه المسمى "علم أصول األحكام" لٌس ضعٌؾ الصلة بالفلسفة
ومباحث أصول الفمه تكاد تكون فً جملتها من جنس المباحث التً ٌتناولها علم أصول
العمابد الذي هو علم الكبلم ،بل إنن لترى فً كتب أصول الفمه أبحاثا ٌسمونها" مبادئ
كبلمٌة" هً من مباحث علم الكبلم ،وأظن أن التوسع فً دراسة تارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة
سٌنتهً إلى ضم هذا العلم إلى شعبها"(ٗ).
وٌتفك مع الشٌخ (مصطفى عبد الرازق) الدكتور (عبد الحلٌم محمود)(٘) إذ ٌجمع تحت
لواء الفلسفة اإلسبلمٌة ،المباحث العملٌة ،وعلم الكبلم ،والتصوؾ إال أنه ٌخرج علم
ٔ -ماكس هورتن(ٗٔ2ٗ٘-ٔ10م) مستشرق ألمانً عنً بالفلسفة وعلم الكبلم فؤصدر عددا كبٌرا من الدراسات
والترجمات لكن للة بضاعته فً اللؽة العربٌة والمصطلحات الفلسفٌة والكبلمٌة العربٌة من ناحٌة وسوء
النشرات التً اعتمد علٌها من ناحٌة أخرى لد أصابا إنتاجه بالخلل وسوء الفهم وبالتالً الخطؤ فً الترجمة ،من
هذه األبحاث :كتاب الفصوص للفارابً -فلسفة أبً رشٌد النٌسابوري -النظرات الفلسفٌة للرازي والطوسً-
المذهب الفلسفً للشٌرازي -الفكر الدٌنً عند المسلمٌن المتعلمٌن فً العصر الحاضر -المشاكل الفلسفٌة فً علم
الكبلم النظري فً اإلسبلم ٌ.نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرلٌن ص .ٙٔ1
ٕ -ماسٌنٌون(لوٌس) ٖٔ2ٕٙ -ٔ11م :مستشرق فرنسً عرؾ خصوصا بدراساته فً التصوؾ اإلسبلمً
عامة ،وفً الحبلج بخاصة ،ومعظم ما كتب عن التصوؾ اإلسبلمً فً دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة بملمه ،وعنً
باآلثار اإلسبلمٌة ،ومشاكل العالم اإلسبلمً ،وناصر لضاٌاهم ،وتارٌخ النظم االجتماعٌة فً اإلسبلم ،وتوفر
على دراسة الشٌعة بكل تطوراتها ،وفروعها ،وخصوصا المؽالٌة منها انتدب لتدرٌس تارٌخ الفلسفة فً الجامعة
المصرٌة فؤلمى ٓٗ محاضرة بالعربٌة ،وحضر الدروس بالجامع األزهر بالزي األزهري ،وطاؾ عدة ببلد
كالجزابر ،والمدس ،والحجاز ،واآلستانة ،وحلب ،وبٌروت ،ثم استمر فً بارٌس ،وترلى فً المناصب الجامعٌة،
وحصل على الدكتوراه برسالة عن آالم الحبلج ٕٕٔ2م ،وتولى تحرٌر مجلة العالم اإلسبلمً والدراسات
اإلسبلمٌة .من مإلفاته :عذاب الحبلج شهٌد التصوؾ اإلسبلمً -بحث فً نشؤة المصطلح الفنً فً التصوؾ
اإلسبلمً -دٌوان الحبلج -تارٌخ المصطلحات الفلسفٌة بالعربٌة -تموٌم العالم اإلسبلمً -توفً ٕٔ2ٙمٌ.نظر
الدكتور عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرلٌن ص ٌ.ٕ٘2نظر :نجٌب العمٌمً :المستشرلون ص ٔ-ٕ10 /
ٔ.ٕ2
ٖ -مصطفى عبد الرازق  :تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٕٗ  ،تمدٌم :دمحم حلمً عبد الوهاب ،دار الكتاب
العربً الماهرة  -دار الكتاب اللبنانً ،بٌروت ٕٔٔٓم .
ٗ -الشٌخ مصطفى عبد الرازق :تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٕٗ.ٖٗ -
٘ -الشٌخ عبد الحلٌم محمود ( ٖٔ21 - ٖٕٔ1هـ) (ٓٔ ٔ201 - ٔ2م)العالم الصوفً المتع ِ ّمك ،شٌخ األزهر
ولد بمرٌة (أبو أحمد) بلبٌس محافظة الشرلٌة حفظ المرآن بالمرٌة ،ثم التحك باألزهر ٖٕٔ2م واختصر فترة
الدراسة بؤن تمدم للحصول على الثانوٌة األزهرٌة من الخارج ،وحصل علٌها ٔ2ٕ1م ،نال العالمٌة ٕٖٔ2م ،ثم
سافر إلى فرنسا على نفمته الخاصة؛ الستكمال دراسته بالسوربون ولد حول إلى البعثة األزهرٌة عام ٔ2ٖ1م،
وحصل على الدكتوراه ٔ2ٖ1م ،وبعد عودته إلى مصر عمل مدرسا لعلم النفس بكلٌة اللؽة العربٌة ،ثم أستاذا
للفلسفة بكلٌة أصول الدٌن ،ثم عمٌدا للكلٌة ،فؤمٌنا عاما لمجمع البحوث اإلسبلمٌة ،فوكٌبل لؤلزهر ،فوزٌرا
لؤلولاؾ ،ثم شٌخا لؤلزهر عام ٖٔ20م ،وزار العدٌد من الببلد اإلسبلمٌة والعربٌة واألوربٌة ،واستعانت أكثر
من دولة أو جامعة عربٌة بجهوده .ساهم فً معظم المإتمرات الفلسفٌة والعلمٌة التً عمدت فً الببلد اإلسبلمٌة،
واشترن فٌها ببحوثه وساهم فٌها بجهوده وخبراته .وكانت له محاضرات وأحادٌث فً اإلذاعة والتلفزٌون ،من
مإلفاته :اإلسبلم والعمل -فلسفة ابن طفٌل -التفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم -التصوؾ عند ابن سٌنا ،وحمك ،وترجم
عددا من الكتب ٌ.نظر :أ .د محمود حمدي زلزوق :موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ص  .ٕٙٗ -ٖٙ2دمحم خٌر
ٗٗٙ

أصول الفمه من مباحثها(ٔ)  ،وعلى نفس الرأي عدد من المعاصرٌن ،ومنهم الدكتور (عبد
الهادي أبو رٌدة)(ٕ) إذ ٌرى أن الفكر الفلسفً ٌجمع عدة علوم هً علم الكبلم ،والتصوؾ،
واألخبلق ،ومذاهب فبلسفة اإلسبلم(ٖ).
والدكتور (علً سامً النشار) فً موسوعته نشؤة الفكر الفلسفً فً اإلسبلم ٌجعل جزءا
كامبل وهو الجزء الثالث لدراسة التصوؾ بجمٌع أطواره ،فالتصوؾ إذن جزء أصٌل من
الفلسفة اإلسبلمٌة.
وٌرى الدكتور (حامد طاهر) أن مجاالت الفلسفة اإلسبلمٌة عدٌدة تشتمل على أكثر من
عشرة مجاالت وهً:
علم الكبلم  -علم مماالت الفرق -علم التصوؾ  -علم األخبلق (التجارب الذاتٌة
والتؤمبلت)  -أصول الفمه -فلسفة التارٌخ  -المنطك وشروحه -مناهج البحث النظرٌة
.
وتطبٌماتها فً مختلؾ العلوم العربٌة واإلسبلمٌة  -آداب الجدل والمناظرة
إذن الفلسفة اإلسبلمٌة تضم عدة مجاالت ،ومنها التصوؾ ،ومن هنا سٌكون له مولعه فً
فكر (كولن) إلى جانب لضاٌا وعلوم أخرى.
أما المشكبلت التً ٌنبؽً أن تنالشها الفلسفة المعاصرة وتحاول حلها فهً عدٌدة ومن
أبرزها:
الفهم المنموص لئلسبلم -التعصب المؽلك  -التخلؾ الحضاري -التبعٌة الثمافٌة للؽرب-
مشكلة األصالة والمعاصرة -موضوعات الحوار والعولمة(ٗ).

بن رمضان بن إسماعٌل ٌوسؾ :ت َكملَة ُمعجم ال ُمإلفٌنَ ،وفٌات ( ٔٗٔ٘ - ٖٔ20هـ) ( ٔ22٘ - ٔ200م)
ص ٕٔ0ٖ /الناشر :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت -لبنان ،الطبعة :األولى ٔٗٔ1 ،هـ -
 ٔ220م.
ٌٔ -نظر :د /عبد الحلٌم محمود :التفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم ص  ،ٔ01دار المعارؾ ط الثانٌة.
ٕ -دمحم عبد الهادي أبو رٌدة :ولد بالعرٌش ٔ2ٓ2م حفظ المرآن ،وتلمى تعلٌمه االبتدابً بها ،ثم أكمل دراساته
الثانوٌة بالزلازٌك ،ثم التحك بمسم الفلسفة بكلٌة اآلداب جامعة الماهرة ،وكان أول دفعته عمل موظفا بالكلٌة ،ثم
معٌدا ،ثم سافر فً بعثة إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه ،ولكنه عاد إلى مصر وحصل على الماجستٌر
ٔ2ٖ1م ،ثم عاد إلى بارٌس ،ثم لم ٌستمر هنان إثر لٌام الحرب العالمٌة الثانٌة فتوجه إلى سوٌسرا ،وحصل
على الدكتوراه ٘ٗٔ2م ،وبعد عودته إلى مصر عمل مدرسا بكلٌة اآلداب ،ثم اختٌر مستشارا ثمافٌا لمصر فً
إسبانٌا ،وأنشؤ هنان المعهد المصري للدراسات اإلسبلمٌة ،ثم عاد إلى مصر ٕ٘ٔ2م منخرطا مرة أخرى فً
سلن التدرٌس ،ثم أعٌر إلى لٌبٌا ،ثم عاد إلى مصر لٌعمل أستاذا بمسم الفلسفة بكلٌة اآلداب ،ثم أعٌر إلى
الكوٌت ،وأنشؤ بجامعتها لسم الفلسفة ،ثم عاد إلى مصر لٌعمل بآداب الزلازٌك ،وافته المنٌة بسوٌسرا أثناء
حضوره مناظرة علمٌة مع المستشرق "جان بٌرن" ،ودفن هنان ٔٔ22م فً مدافن الجامع اإلسبلمً بجنٌؾ،
من مإلفاته :إبراهٌم بن سٌار النظام وآراإه الكبلمٌة والفلسفٌة -تفنٌد الؽزالً للفلسفة الٌونانٌة فً تهافت
الفبلسفة -مبادئ الفلسفة واألخبلق ،إلى جانب كثٌر من المماالت والتحمٌمات والترجماتٌ .نظر :دكتور /فٌصل
بدٌر عون :أبو رٌدة آراإه الكبلمٌة والفلسفٌة ص ٕٕٔٗ -الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٓٔٓم.
ٌٖ -نظر :أعمال ؼٌر منشورة دمحم عبد الهادي أبو رٌدة الجزء األول الفلسفة اإلسبلمٌة ص .ٔ٘ٙ
ٌٗ -نظر :د/حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص .ٔٗ -1
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ولد عرض الدكتور (حامد طاهر) لبعض المضاٌا المتفرعة عن تلن المشكبلت ورأى أنها
من صمٌم الفلسفة اإلسبلمٌة ،ودعا المهتمٌن و دارسً الفلسفة المعاصرٌن إلى تناولها
ومنها:
اإلسبلم والؽرب -معضلة التمدم والتخلؾ -الحضارة اإلسبلمٌة -التصوؾ اإلسبلمً-
الخطاب الدٌنً -الدٌممراطٌة -اإلرهاب -الضمٌر -مكانة المرأة -التعبٌر عن الرأي -أزمة
الفكر اإلسبلمً الراهن -أبجدٌات المشروع الحضاري ،إلى ؼٌر ذلن من الموضوعات
التً طرحها.
وأما عن دور الفلسفة اإلسبلمٌة الجدٌد فً العالم المعاصر فهو :
أ -بٌان المفهوم الصحٌح لئلسبلم.
ب -الرد على االفتراءات الموجهة ضد اإلسبلم.
ج -تؤصٌل فكرة التعاٌش بٌن األدٌان.
د -حوار الثمافات.
هـ -تمٌٌز المشكبلت الحمٌمٌة من الزابفة.
و -تؤصٌل االتجاه العملً(ٔ).
أما الدكتور (مصطفى النشار) فٌتساءل عن دور الفلسفة هل انتهى فً هذا العصر -عصر
العلم والتمنٌة -ولم ٌعد المجتمع بحاجة إلى إلٌها؟.
وأجاب بالنفً ،فالفلسفة فً رأٌه لها دور كبٌر بالنسبة للعلم ،فهً تبحث فً مفاهٌمه،
وتمٌم نتابجه ،وترشد توجهاته ،وهذا ما ٌعرؾ ب (فلسفة العلم)فمثبل دعوات الحفاظ على
البٌبة ،وتحجٌم تدخل العلم فً الطبٌعة إنما هً دعوات فلسفٌة ،وهً ما ٌسمى (فلسفة علم
البٌبة) ،وهً أحدث الفروع الفلسفٌة.
إضافة إلى ذلن تحاول الفلسفة المساهمة فً تطوٌر مناهج العلم ،وتجدٌد تمنٌاته ،وهذا هو
دور المنطك ومناهج البحث العلمً ،ولها دور أكبر بالنسبة للدٌن ،فاالجتهاد فً الشرٌعة
مناطه العمل كما هو معروؾ ،فضبل عن أن دورها المعرفً لم ٌنمطع فما زال اإلنسان
فً كل عصر ٌسؤل عن الوجود وماهٌته ،وماهٌة الوجود اإلنسانً(ٕ).
أما دور الفلسفة والفبلسفة فً عصرنا الحالً من وجهة نظر الدكتور (مصطفى
النشار)(ٖ) ،فمد استمٌت من خبلل حدٌثه عدة أمور ومنها:
ٌٔ -نظر :د /حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص . ٖٗٙ -ٕٖٙ
ٌٕ -نظر :د /مصطفى النشار :ضد العولمة ص٘ ٕٙٙ -ٕٙدار لباء ،ط :األولى ٔ222م.
ٖ -مصطفى النشار :أستاذ الفلسفة بكلٌة اآلداب جامعة الماهرة من مإلفاته :نظرٌة المعرفة عند أرسطو -فبلسفة
أٌمظوا العالم  -فلسفة التارٌخ معناها ومذاهبها -مدخل جدٌد للفلسفة -مكانة المرأة فً فلسفة أفبلطونٌ .نظر :ضد
العولمة للمإلؾ ص . ٕ00
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أ -تحدٌد نوع األزمة التً ٌعانً منها المجتمع أوال حتى ٌتم العبلج والتموٌم.
ب -وضع تارٌخ للفلسفة اإلسبلمٌة خاص بنا :فٌنبؽً أن نبدأ من تارٌخنا نحن من ماضٌنا
ال من تارٌخ الٌونان وٌنبؽً أن ٌكون لفلسفتنا تارٌخ خاص بها ،وبهوٌتها تبدأ منه ،وإال
لن ننتج شٌبا.
ج -فً محاوالت التجدٌد المطروحة اآلن ٌنبؽً استخدام اللؽة العربٌة الواضحة حتى
نصل إلى الناس ،ولٌس المصطلحات التؽرٌبٌة المعمدة وٌنبؽً أن نفكر لمصلحتنا العامة،
ولٌس لتحمٌك أمجاد شخصٌة زابفة.
د -المدرة على الحوار ،وتمبل النمد والمبول بالتطوٌر والتجدٌد(ٔ).
وهو ٌتحدث عن فلسفة عربٌة تضم جمٌع العناصر فً المجتمع تحت لوابها ،ولٌس
المسلمٌن فمط.
إذن ،مطلوب من جمٌع المشتؽلٌن بالفلسفة وضع رإٌة عصرٌة تتناسب مع تطور
المجتمع ،واالنفتاح الذي نشهده ،بحٌث ال تكون منعزلة عن الوالع ومشكبلت العالم وحٌاة
البشر ،وتتوخى الوضوح والسهولة ولٌس التعمٌد.
فؤرى  -متضامنة مع بعض الرإى الموجودة -أن نجدد ونعرض المضاٌا التً تهم
العصر ،ونمتصد فً إٌراد تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة أو اإلسبلمٌة  -وإن كانت سلسلة مهمة
فً بٌان تطور التارٌخ اإلنسانً -ولكن األولى اآلن بحث مشكبلتنا ،فإن لم نصنع لنا كٌانا
ونمٌم فلسفة خاصة بنا ستمحونا ٌد الزمان من التارٌخ الفلسفً ،وإن لم نضع لنا سهما فً
معالجة لضاٌانا سنضطر  -وٌضطر أبناإنا -إلى استٌراد حلو ٍل تخالؾ هوٌتنا وثمافتنا،
وولتها لن ٌؽفر لنا أبناإنا وال التارٌخ تمصٌرنا .
ثانٌا :كولن والفلسفة:
ٔ -أصول فكر كولن:
من النظر والمطالعة لما كتب وألؾ ندرن أن (كولن) مطلع على الثمافات السابدة
فً زمنه ،والفلسفات والتٌارات الحدٌثة والمدٌمة ،فضبل عن معرفة بالفكر اإلسبلمً
وفنونه .
ومما ٌدل على عمك تلن المعارؾ أنه ٌستشهد بالكثٌر منها فً تؤٌٌد كبلمه حٌن ٌتحدث
عن نظرٌة علمٌة أو فلسفٌة ،وٌتجلى اطبلعه حٌن ٌمارس النمد تجاه تلن الرإى
والفلسفات فً أحاٌٌن كثٌرة ،وخاصة ما كان منها متعارضا مع الفكر اإلسبلمً ،وٌمكن
أن نحدد تلن األصول التً لام علٌها فكر (كولن) فً اآلتً :
أ -المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة :

ٌٔ -نظر :د مصطفى النشار :ضد العولمة ص ٗ. ٕ0٘ -ٕ0
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ٌهتم (كولن) بالمرآن والسنة باعتبارهما المصدرٌن األساسٌٌن فً حٌاة المسلم
اللذٌن ٌشكبلن فكره ونظرته للحٌاة والكابنات؛ ولذا نجد مماالت عدٌده تبٌن مكانة هذٌن
المصدرٌن ،وتدعو إلى الرجوع إلٌهما ،وله محاولة فً تفسٌر أو وضْع خواطر حول
ضع مبحثا كبٌرا حول السنة فً كتابه النور الخالد ،وكذلن نراه كثٌر
المرآن ،وكذا و َ
االستدالل بهما فً جل المسابل والموضوعات التً ٌطرحها ،وهو ال ٌجنح فً تؤوٌل
آٌاته  -كما سبك وأن أشرت فً مبحث اإلعجاز العلمً -لتناسب الحمابك العلمٌة ،وٌرى
ذلن تكلفا؛ ألن المرآن أعلى من ذلن الطرح العصري.
ب -العلوم الشرعٌة:
من خبلل كتاباته نراه ملما بمدر ما من العلوم الشرعٌة كالتفسٌر ،و الحدٌث والفمه
وأصوله ،معلٌا من لٌمة أصول الفمه كنسك عملً وفلسفً انفرد بها المسلمون؛ حتى
لٌمكن المول أن حضارة المسلمٌن هً حضارة الفمه وأصوله كما ٌرى(ٔ).
ج -التصوؾ.
اشتؽل (كولن) بالتصوؾ علما وتؤلٌفا ووالعا معاشا ،فجمع بٌن العلم والعمل حتى
عده بعض الباحثٌن صوفٌا رؼم كونه ٌصرح بخبلؾ ذلن)ٕ(،ولمبه آخرون ب"رومً
تركٌا الحدٌث"؛ إشارة إلى تمارب (كولن) الروحً من (جبلل الدٌن الرومً) المدفون
بمونٌة بتركٌا(ٖ).
وكان لهذه الحٌاة الروحٌة أثر فً كل ما كتب فإن تلن النزعة الروحٌة تبدو جلٌة حتى
وهو ٌعرض لمضاٌا كبلمٌة أو فلسفٌة.
هـ -علم الكبلم.
ٌبدو أن (كولن)  -من خبلل ما تمت اإلشارة إلٌه فً الجزء األول من هذه
الرسالة -كان دارسا ومطلعا على المذاهب والفرق اإلسبلمٌة المختلفة ،وٌوازن بٌنها فً
كبلمه ،كما فعل دابما تجاه فكر المعتزلة وخصومها من األشاعرة والماترٌدٌة ،ومع كونه
حنفٌا ماترٌدٌا -كما ٌمول بعض الباحثٌن -فمد كان منفتحا على بالً المذاهب والفرق ،فلم
ٌكن متعصبا أو من المكفرٌن ألٌهم ،مع إٌثاره طرٌمة أهل السنة والجماعة دابماٌ ،مول
أحد الباحثٌن فً فكره" :وكولن حنفً المذهب لكنه ؼٌر متزمت ألبته ،بل سمته الرفك
(ٗ).
وسعة األفك"
و -الفلسفة اإلسبلمٌة والحدٌثة.

ٌٔ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٓ.1
ٕ -ماٌمول حسن خان :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر تجربة فعلة فً المجتمع المدنً ص  ٗ1ترجمة :أحمد
سعٌد عبد الوارث -محمود علً جمعه دار النٌل ٕ٘ٔٓم ،وٌنظر :ا د /زكً ساري توبران :السبلم والتسامح
فً فكر كولن ص  ، ٖ1دار النٌلٕٓٔٗ -م.
ٌٖ -نظر :ماٌمول حسن خان :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر تجربة فاعلة فً المجتمع المدنً ص ٖٓ .
ٗ -ماٌمول حسن خان :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر ص ٕٕٔ.
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على الرؼم من عدم الدراسة األكادٌمٌة لكولن نراه مطلعا جٌدا على الفلسفات
المدٌمة والحدٌثة مستوعبا لها ومبسطا وشارحا لدلابمها.
ومن بٌن فبلسفة وعلماء الؽرب المعاصرٌن الذٌن لفتوا انتباه (كولن) ،ولرأ لهم:
(دٌكارت) و(اٌمانوٌل كانت)وآخرون ؼٌرهما (ٔ).
فهو ممدر شدٌد التمدٌر للفكر ،والبحث ،ومكانة العمل ،ودوره ،ولكن فً الولت نفسه نالد
لما ٌراه منحرفا ؼٌر متناسب مع فكرنا ،فالنمد هو أداة الفٌلسوؾ وعٌنه فً تمٌٌم األمور،
فمد انتمد الفلسفة الٌونانٌة ،وكذا الفلسفة اإلسبلمٌة التً كانت عبارة عن ترجمة وشروح
لفلسفة أرسطو ،وانتمد الفلسفة الحدٌثة ومادٌتها الطاؼٌة ،وكذا التٌارات الهدامة التً وفدت
إلٌنا كالداروٌنٌة ،والوجودٌة ،والعلمانٌة ،والتؽرٌب والمادٌة ،وكثٌر من كتاباته ٌنتمد
الحضارة الؽربٌة المبنٌة على تلن الفلسفات والتٌارات؛ لكونها جلبت الشماء لئلنسان
الؽربً ،وفً الولت نفسه ٌبرز خصابص الفكر اإلسبلمً وفلسفة الحٌاة عند المسلمٌن،
واهتم (كولن) كذلن بالمضاٌا الكبرى كحموق اإلنسان ،والسبلم ،والحوار .
وبالنسبة لعلم المنطك لم أجد له كتابا أو حدٌثا منفردا ،ولكن الحظت أنه أحٌانا ٌستخدم
ألفاظ المنطك فً التعبٌر عن فكرة ما ،مما ٌدل على اطبلعه على مسابله على األلل،
فمثبل فكرة أو لفظ (الموة والفعل)استخدمها فً مناسبات عدٌدة مثل لوله فً حدٌثه عن
اإلنسان" :والبد أن تكون التربٌة التً تسمو به من درجة إنسان "بالموة" إلى إنسان
"بالفعل" ذات افك الهوتً ومحور وهبً"(ٕ) ولد شرح مترجم الكتاب ممصده فمال:
الممصود من الموة هنا :حال اإلمكان والكمون فإذا تحرن من اإلمكان أو الكمون أو
المكنون إلى الحدوث أو الظهور ،فمد تحول من الموة إلى الفعل"(ٖ).
وهو نفس المفهوم فً المنطك مما ٌدل على اطبلعه على هذا العلم الذي اعتبر فٌما مضى
ممدمة أساسٌة لدراسة الفلسفة ،وٌعتبر اآلن من مباحث الفلسفة.
و -المجهود الشخصً.
ما توصل إلٌه (كولن) وما حصله من معارؾ كان الجزء األكبر منه مجهوده
الشخصً ،حٌث كان ٌدرس ذاتٌا بعد رحلة لصٌرة فً التعلٌم التملٌدي ،فاستطاع بناء
فكره ،وتكوٌن شخصٌته المستملة باالطبلع على أنواع العلوم ،والمعارؾ ،والثمافات،
والفلسفات فً المشرق والمؽرب حتى العلوم التطبٌمٌة استوعبها وعرضها بشكل مبسط
فً خدمة لضاٌا العمٌدة وؼٌرها ،وكذا الفلسفات والتٌارات نالشها بشكل واضح ،مبٌنا
جوانب المصور فٌها فرؼم دراسته للفكر الؽربً وإلامته بٌن أركان حضارته المادٌة ظل
ونظام فكري ٍ ذاتً ٍ نابعٍ من لٌمنا وتارٌخنا ،مشٌدا
وفٌا للفكر اإلسبلمً ٌنادي بفلسفة
ٍ
بحضارة اإلسبلم ،وفضلها على الدنٌا ،ووجوب إحٌابها ونهضتها من جدٌد.

ٌٔ -نظر :هامش السبلم والتسامح فً فكر فتح هللا كولن ص . ٙ0
ٕ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٔٓٔ.
ٖ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٔٓٔ .
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ٕ -مفهوم الفلسفة عند كولن:
ٌهتم (كولن) بالفلسفة ولضاٌا الفكر كثٌرا ،فهو مطالع جٌد للفلسفة اإلسبلمٌة
وكتابات رموزها ،وكذا متابع للفلسفة الحدٌثة ،وكتابات رموزها ،ومذاهبهاٌ ،ستند كثٌرا
إلى بعض المموالت إما تؤٌٌدا لفكرة ما ٌتحدث عنها ،أو رفضا لها وتفنٌدا لبطبلنها،
والفلسفة عند (كولن) هً معاناة الفكر والروح للوصول إلى الحكمة ،و ال بد أن تستند إلى
الفٌوضات اإللهٌة ،وإال ضلت طرٌمها وهدفها.
ٌمول (كولن)" :الفلسفة الحمٌمٌة هً معاناة فكرٌة وروحٌة نتٌجة للتشوٌك اإللهً لئلنسان
لطلب الحكمة ،ومن هنا ٌرى أن" :كل فلسفة ال تستند إلى الفٌوضات اإللهٌة تعد فكرا
زابفا"(ٔ).
وهو متفك مع الدكتور (عبد الحلٌم محمود) فبعد أن عرؾ الشٌخ الحكمة بؤنها "معرفة هللا
التً تتضمن المعرفة بالخٌر والعمل به"(ٕ) ،رأى أن طرٌمها هو الفلسفة وهً جزآن بحث
عم لً وطرٌك للتصفٌة ،ثم انتهى إلى تعرٌؾ الفلسفة بؤنها" :المحاوالت التً ٌبذلها
اإلنسان عن طرٌك العمل وطرٌك التصفٌة لٌصل بها إلى معرفة هللا"(ٖ) ،وهو اتجاه
صوفً واضح لكل من العلمٌن ،كما أنه دلٌل على أن التصوؾ جزء أصٌل من الفلسفة
اإلسبلمٌة.
وٌصطلح (كولن) على تسمٌة الفلسفة اإلسبلمٌة بالحكمة ،وأظنه بهذه التسمٌة ٌرمى أو
ٌروم إلى إلامة فلسفة خاصة مرتبطة بدٌننا وتراثنا ،فاستخدم المصطلح العربً حكمة،
ولم ٌستخدم المصطلح الٌونانً فلسفة بدلٌل نمده  -كما سنرى -للفبلسفة اإلسبلمٌٌن
المملدٌن للٌونان .
وتسمٌتها حكمة تسمٌة لدٌمة سبمه بها فبلسفة اإلسبلم ٌمول الشٌخ (مصطفى عبد
الرازق)" :وال ٌفوتنا أن نشٌر إلى أن فبلسفة اإلسبلم استعملوا إلى جانب كلمة "فلسفة"
الٌونانٌة ،وما اشتك منها كلمة "حكمة" العربٌة ،وما أخذ منها فمالوا :حكمة وحكٌم ،وعلوم
حكمٌة ،وٌظهر أن هذا االستعمال بعٌد العهد ٌتصل بؤول نمل للعلوم المدٌمة فً
اإلسبلم"(ٗ).
إشارة منه إلى تسمٌة خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة (المتوفى ٘1هـ)بحكٌم آل مروان(٘).
ولد استعمل فبلسفة اإلسبلم األوابل مصطلح الحكمة والفلسفة كما ٌظهر عند الكندي
والفارابً ،إال أن ابن سٌنا ؼلب عنده استخدام لفظ الحكمة بدال من الفلسفة(. )ٙ

ٔ -الموازٌن صٗ.ٔٙ
ٕ -د /عبد الحلٌم محمود :التفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم ص ،ٔٙ1دار المعارؾ ،ط :الثانٌة.
ٖ -د /عبد الحلٌم محمود :التفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم ص.ٔ00
ٗ -مصطفى عبد الرازق  :تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٔ.0
٘ -تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة ص ٕ.0
ٌ -ٙنظر :د /فٌصل عون :أعمال ؼٌر منشورة /دمحم عبد الهادي أبو رٌدة الجزء األول الفلسفة اإلسبلمٌة وبعض
لضاٌا الفلسفة ص ٗ.0
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ٌمول (الكندي) فً تعرٌؾ الفلسفة" :علم األشٌاء بحمابمها بمدر طالة اإلنسان"(ٔ) ،وأطلك
(ابن سٌنا) علٌها مصطلح الحكمة ،ولال فً تعرٌفها" :استكمال النفس اإلنسانٌة بتصور
األمور والتصدٌك بالحمابك النظرٌة والعملٌة ،على لدر الطالة اإلنسانٌة"(ٕ) .
وٌرى (كولن) أن الفلسفة اإلسبلمٌة أو الحكمة تظهر فً المناطك والمواضع التً ٌكون
فٌها الفكر الصحٌح سابدا ،أما الفلسفة الخادعة كما ٌمول فتظهر فً األماكن التً تسود
فٌها األفكار النالصة والعوجاء(ٖ).
وؼاٌة الحكمة هً "تنوٌر الطرق المإدٌة إلى هللا وإلى الروح ،وهذا التنوٌر ٌحدث أحٌانا
من األثر إلى المإثر ،وأحٌانا من المإثر إلى األثر ،والذي ٌحمل شعلة الحكمة فً ٌده
ٌستطٌع أن ٌوصل اإلنسان  -بدرجة سبلمة نٌته ولوة نظره -إلى الخٌر وإلى الجمال
المطلك فً كبل الطرٌمٌن"(ٗ) .
وٌعطً (كولن) لٌمة كبٌرة للفلسفة اإلسبلمٌة ،وٌتبٌن ذلن من خبلل النصوص التالٌة:
ٔ -الحكمة نور للملب:
ٌمول كولن" :من أهم منابع النور التً تنمذ فكر اإلنسان من األكدار ،وللبه من الوحشة
وتصفً روح اإلنسان ،والتً تعطً وجدان اإلنسان شعلة تنٌر طرٌمه وتساعده على
التعرؾ على سر الوجود ،هً الحكمة أو الفلسفة اإلسبلمٌة"(٘).
ٕ -الحكمة تعلو على العلم والعمل:
ٌرى (كولن) أن مولؾ الحكٌم تجاه العالم كمولؾ العالم أمام الجاهل ،وٌرى أن
مجال العلوم ٌمع فً دابرة العمل ،أما الحكمة فترداد إللٌم الروح والمعنوٌات ،وتدرن ما
وراء األستار.
فٌرى (كولن) أن مسابل الحكمة دلٌمة جدا ال ٌستطٌع العمل إدراكها فالعمل ال ٌتجاوز
حدود المادة أما الحكمة فتحدس ما ورابها ،وله عدة تعبٌرات فً إعبلء شؤن الحكمة،
منها:
"لد ٌنظر العالم إلى ما حوالٌه من جمال بعٌنه دون أن ٌحس صدى هذا الجمال فً للبه،
بل لد ٌعده لبحا ،أما الحكٌم فؤلنه ٌنظر إلى ما وراء األستار فً كل شًء فإنه ٌتابع جمٌع
العملٌات والنشاطات الفكرٌة بروح العبادة"(.)ٙ

ٔ -أبو ٌوسؾ ٌعموب بن اسحاق الكندي :كتاب الفلسفة األولى من رسابل الكندي الفلسفٌة ص ٕ٘ تحمٌك :دمحم
عبد الهادي أبو رٌدة ،مطبعة حسان -الماهرة ط الثانٌة.
ٕ -أبو علً الحسٌن بن عبد هللا بن سٌنا :الطبٌعٌات من عٌون الحكمة من رسابل فً الحكمة والطبٌعٌات ص ٕ
ترجمه من الٌونانً :حنٌن بن اسحاق ،مطبعة الجوابب  -المسطنطٌنٌة ،ط األولى .ٕٔ21
ٖ -الموازٌن ص ٘.ٔٙ
ٗ -كولن :الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص ٗ.ٔٙ
٘ -الموازٌن ص ٘.ٔٙ
 -ٙالموازٌن ص ٘.ٔٙ
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"ال ٌتم تصدٌك الحكمة بواسطة العمل ،بل بشهادة الروح وتمدٌره ،أجل ال تفهم الحكمة
سوى الحكمة ،أما العمل فهو إما عدوها أو صدٌمها ؼٌر المخلص"(ٔ).
" ٌصل العمل إلى اإلدران عن طرٌك الحواس ،أما الحكمة فبالبصٌرة ،وإذا كانت العٌن
ترى األشٌاء من خلؾ نظارة ،فالحكمة تراها بالتلٌسكوب"(ٕ).
"الحكٌم الذي امتؤلت فطرته وذاته بالحكمة ٌستطٌع  -وهو لابع بٌن جدران أربعة فً
ؼرفة صؽٌرة  -أن ٌتؤمل الكون فٌصل إلى مواضع وأماكن ٌعجز السٌاح الذٌن جابوا
ألطار األرض من الوصول حتى إلى واحد بالمابة مما وصل إلٌه"(ٖ).
وكلها نصوص تشٌر إلى لٌمة الحكمة فً نفوذها إلى ما وراء المحسوس ،وإلى علو
الروح والبصٌرة على طرٌك العمل والعلم .
وكما اصطلح (كولن) على استخدام الحكمة بدال عن الفلسفة استمر أٌضا على تسمٌة
الفٌلسوؾ بالحكٌم ،فٌمول" :إن أطلمنا اسم الحكمة على الفلسفة ،وؼضضنا النظر على كل
عٌوبها ونمابصها ،عند ذلن ٌمكن أن نطلك اسم الحكٌم على الفٌلسوؾ ومعناه "محب
الحكمة"(ٗ).
ونبلحظ أنه ٌمصد بالحكمة الجانب الروحً المعتمد على اإللهام والبصٌرة ال المابم على
العمل وداللة ذلن لولهٌ" :مولون عن الفٌلسوؾ أنه هو الشخص الذي ٌعرؾ الكون
وٌعرؾ الحمٌمة ،وأنا ألول بؤن من ال ٌعرؾ هللا ال ٌمكن أن ٌكون فٌلسوفا بحك"(٘).
وهذا ال رٌب جزء من الفلسفة اإلسبلمٌة كما ٌرى بعض العلماء كالشٌخ (مصطفى عبد
الرازق) ،والدكتور (النشار) ،والدكتور (حامد طاهر) ،ولٌس كل الفلسفة .
وٌبدو أن (كولن) متابع فً هذا المعنى للنورسً إذ ٌورد من معانً الحكمة تعرٌؾ
(النورسً) بؤنها" :تبٌان المضاٌا اإلسبلمٌة التً علمناها حما وحمٌمة بالكشؾ والمشاهدة
واالطبلع على ما وراء الحجب " ،وٌعلك بالمول" :وما نعلمه نحن علم الٌمٌن ونستدل
علٌه بالعمل ٌكتشفه أهل هللا فً ضمابرهم وٌحسون به ،بل ٌعٌشونه"(.)ٙ
وللحمٌمة فمد أورد (كولن) عدة معان فً تعرٌؾ الحكمة إضافة إلى المعنى السابك منها
كذلن:
ٔ" -النظر فً لضاٌانا المعاصرة فً ضوء المنطك لمواجهة تلن األفكار -المنحرفة -أي
ننظر من خبلل مبادئ العلوم التجرٌبٌة واالجتماعٌة فً ضوء منهج عملً ومنطمً موافك
للكتاب والسنة"(.)0

ٔ -السابك ص ٔٙٙ
ٕ -السابك ص .ٔٙ0
ٖ -الموازٌن ص .ٔٙ0
ٗ -الموازٌن ص ٘.ٔٙ
٘ -الموازٌن ص ٔٙ1
 -ٙالموشور(ٔ) ص ٕٕٓ.
 -0الموشور ص ٕٗٓ.
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ٕ" -البحث عما بٌن لوانٌن الكون ولوانٌن الحٌاة البشرٌة ومبادبها من تطابك وإدران
فإبراز ما بٌن الكتاب المسطور والمنظور من توافك ...إن إدران تطابك الكتابٌن وتطبٌمه
على الحٌاة ولوانٌنها لهو أهم ركن فً الحٌاة الدٌنٌة"(ٔ).
وٌرى (كولن) أن من ثمرة هذا اإلدران ونتاجه المهم التفمه والفمه اإلسبلمً ،وٌدلل على
ذلن بالفمه الحنفً الذي هو فمه المٌاس والرأي ،ورؼم أن الحنفٌة أصابهم نمد كثٌر إال أن
(كولن) ٌعتبرهم المدرسة الفمهٌة التً تبرز العبللة بٌن الدٌن واإلنسان والكون على
أفضل وجه وعدت األساس الدٌنً والمانونً إلدارة الدول الكبرى مثل :دولة السبلجمة،
والعثمانٌٌن ،والعباسٌٌن؛ ألنها مبلبمة للتطور والتمدن بسبب مرونتها وسعتها فً المضاٌا
الكلٌة(ٕ).
ومن المبلحظ أن (كولن) ال ٌترن مجاال وال مماال إال وٌذكر بؤهمٌة النظر فً الكون
واإلنسان ،والدٌن ،أو المرآن ،وإدران الروابط والتوافك بٌنهم؛ لٌسعد المرء فً الدارٌن.
إذن (كولن) رؼم تمدٌره للجانب الروحً إال أنه ٌمدر الفلسفة بجانبها العملً  -أو من
الممكن المول ٌرٌد الجمع بٌن الروح والعمل كما هو منهجه حتى فً دراسة علم الكبلم،-
وٌراها جدٌرة بتفسٌر العبللات بٌن الكون ،والمرآن ،وتفسٌر العبللات بٌن لوانٌن الكون
من جهة ،والحٌاة من جهة أخرى ،فهو إذن ٌمدر الجانب العملً كما الروحً تماما.
ٖ -نمد كولن للفلسفة:
ومع كل تلن الجوانب اإلٌجابٌة التً ذكرها (كولن) للحكمة ،وأهمٌتها نراه ٌتوجه
بالنمد للفلسفة ،وٌبرز سلبٌاتها ،وٌبدو أنه ٌمصد تلن الفلسفة المعتمدة على الحس البعٌدة
عن الوحً ،والبصٌرة ،أو الفلسفة المادٌة؛ لذا ٌمول" :خلط الفلسفة المادٌة بالحكمة تعبٌر
عن عدم فهمهما معا"(ٖ) فهو  -مثبلٌ -نتمد الفبلسفة اإلسبلمٌٌن لدٌما وحدٌثا المملدٌن أو
المترجمٌن فمط للفلسفة الٌونانٌة ،وإهمالهم إلامة فلسفة ذاتٌة إسبلمٌة المصدر.
وٌنتمد تهاوننا والسماح بتسلل أفكار فلسفٌة ؼربٌة إلى فكرنا فً الولت الذي ٌعلً
فٌه جهود علماء الكبلم فً الرد على شبه الفبلسفة ،وٌعتبر طرٌمتهم كالمضادات الحٌوٌة
التً تمضً على الجراثٌم والفٌروسات ،فإذا تحدث الفبلسفة عن التسلسل مثبل أبطله
المتكلمون ،وتحدث كذلن عن جهود (الؽزالً) فً التهافت فً الرد على الفبلسفة وٌرى
أن إفراط أهل السنة ،وظهور أهل الظاهر ،وتحجر عمولهم على النص دون ترجٌح أو
فهم هو سبب تفرٌط الفبلسفة(ٗ).
وٌنتمد كذلن الفلسفة المادٌة وٌحذر من خطورتها على العالم اإلسبلمً ،وٌتبٌن أوجه النمد
للفلسفة من بعض النصوص على سبٌل المثال:

ٔ -الموشور ص ٕ٘ٓ.
ٌٕ -نظر :الموشور ص ٕ٘ٓ.
ٖ -الموازٌن ص.ٔٙ0
ٌٗ -نظر :الموشور ص ٖٕٓ.
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أ -فً إطار حدٌثه عن النبوة والمفاضلة بٌنها وبٌن الفلسفة ٌعلً لٌمة النبوة عن الفلسفة
وجدلٌاتها ،فٌمول" :الفلسفة كانت وال تزال تمثل األنانٌة ،والنبوة تمثل الحك ،والتواضع
طرٌك الفلسفة حافل بالشكوى ،والشبه ،والخداع ،والشدة ،والؽضب ،وصدامات عنٌفة
كصدامات جبال الثلج وتفتتها ،بٌنما نجد النور فً طرٌك النبوة ،وانشراح الملوب ،ونجدة
الملهوؾ ،والتساند والتعاون"(ٔ).
ب -أٌضا وفً إطار المفاضلة بٌن الفلسفة والتصوؾ ٌعلً من لٌمة التصوؾ؛ ألن طرٌك
الملب -فً نظره -هو الموصل إلى الحمٌمة اإللهٌة ،بٌنما ٌعجز طرٌك العمل عن ذلن،
فٌمول" :التصوؾ هو درب البحث عن طرٌك الملب وعن طرٌك عٌن الملب عن الحمٌمة
اإللهٌة التً تعجز الفلسفة عن مد ٌدها نحوها ،وبٌنما ٌرجع العمل من هذا الدرب بخفً
حنٌن نرى الملب ٌطٌر فوله بجناحٌه فً محاولة لفهم وإدران ذلن الموجود المعلوم ،ثم
ٌعبر عن مدى المعرفة التً حصل علٌها بتردٌده "ما عرفنان حك معرفتن ٌا
معروؾ"(ٕ).
فعن طرٌك مسلن الملب الذي هو طرٌك التصوؾ ٌصل اإلنسان إلى المعرفة اإللهٌة -
وهً مهما تكاثرت وارتمت فهً متماصرة عن معرفة هللا وكنهه حك المعرفة ،-أما العمل
الذي هو وسٌلة الفلسفة فهو عاجز ال ٌمد ٌده إال فً حدود المادة والمحسوس ،أما
الماوربٌات  -وأرفعها معرفة هللا -فلٌست مجاله وال ٌستطٌع الحوم حول حماه.
ولذا ٌعلً (كولن) من لٌمة الولً على الفٌلسوؾ فٌمول" :الولً هو صاحب الحكمة
و بنسبة علو الحكمة وسموها على الفلسفة ٌعلو الحكٌم على الفٌلسوؾ ،بل إن هذا العلو
كبٌر إلى درجة ال تماس"(ٖ).
ج -وٌنتمد الفبلسفة فً سعٌهم لتملٌد ونمل الفلسفة الٌونانٌة فٌمول" :الفبلسفة الجدد عندنا هم
ألل الناس عبللة بالفلسفة ،فكل ما عمله هإالء هو المٌام ببعض التراجم النالصة ،و ٌا
لٌت هذه التراجم كانت تراجم صحٌحة وجٌدة"(ٗ).
وفً موضع آخر ٌمول" :ومن الضروري أن نمٌز بٌن النسك الفلسفً والفكري لمترجمً
نظام الفلسفة الٌونانٌة المتجمعة فً الحوض الفكري ألرسطو من أمثال (الكندي)
و(الفارابً) و(ابن رشد) وإلى حد معٌن (ابن سٌنا) وبٌن نسمنا الفكري وفلسفتنا فً الحٌاة
الموصولة الجذور بالسموات المدٌمة كاألزل لكن الجدٌدة جدة من الجدة ذاتها إلى درجة
(ٔ).
المدرة على استٌعاب كل العصور والمنضودة(٘) من الحكمة والحكم"

ٔ -الموازٌن ص ٕٗ.
ٕ -الموازٌن ص .ٕٖٔ.
ٖ -السابك ص .ٔ01
ٗ -الموازٌن ص .ٔٙٙ
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إذن فكولن ٌنتمد كل الفبلسفة اإلسبلمٌٌن بدعوى تملٌد ونمل الفكر الٌونانً ،وٌطبك هذا
الحكم على روادها األوابل (الكندي) و(الفارابً) و(ابن رشد) وٌستثنً للٌبل (ابن سٌنا) و
هً لٌست دعوى جدٌدة ،فعبر التارٌخ هنان من شكن فً أصالة الفلسفة اإلسبلمٌة
وخاصة المستشرلٌن الذي رأى بعضهم أن الفلسفة اإلسبلمٌة ما هً إال تملٌد ألرسطو،
وزعم بعضهم أن هنان عمبات تمؾ فً سبٌل تكوٌن عملٌة فلسفٌة إسبلمٌة منها :حزب
أهل السنة المستمسن بالنصوص ،وطبٌعة العرب التً تتؤثر باألوهام ،ومن هإالء
المشككٌن( :رٌنان) الذي بنى رأٌه على التعصب الجنسً فمسم الناس إلى سامٌٌن وآرٌٌن،
وجعل السامً دون اآلري فً الفلسفة والبحث النظري ولرر أن فلسفته ما هً إال تملٌد
للٌونان أٌضا(ٕ).
أما الرأي المنصؾ فلٌس فً تارٌخ الفكر الصحٌح تملٌد ،فالفكر حلمة متصلة
ٌبنً الجدٌد على المدٌم ،ولد اعترؾ بذلن بعض المنصفٌن من الؽربٌٌن ،واعترؾ بذلن
فبلسفة اإلسبلم ،ثم إن هنان بحوثا فً الفلسفة اإلسبلمٌة خاصة بالمسلمٌن إلى جانب
النظر العملً الذي التصر علٌه فكر الٌونان ،وهً طرٌك التصفٌة الروحٌة(التصوؾ)،
وعلم الكبلم كما لال الدكتور (عبد الحلٌم محمود) ،وضم بعضهم أصول الفمه كذلن
كالشٌخ (مصطفى عبد الرازق) (ٖ).
والرأي المنصؾ  -فً نظري -هو ما اختاره الدكتور (عبد الحلٌم محمود) متابعا فً ذلن
رأي (الفارابً) و(ابن سٌنا) ،إذ ٌمول " :ومولؾ اإلسبلمٌٌن من الفلسفات المدٌمة،
نظروا فٌها ،فانتمدوا الباطل ،واعتنموا الحك ،وساهموا فً تكملة صرح الحك على لدر
طالتهم"(ٗ).
ولذا ال أوافك (كولن) فً مسعاه فً نمد الفلسفة اإلسبلمٌة واتهام روادها بالتملٌد ،وال
أنكر تؤثرهم الشدٌد بالٌونان ،إضافة إلى فكرهم الخاص الذي اعتنموه وشٌدوا صرحه،
وكما استفادوا من الٌونان استفاد منهم الؽرب فً المرون الوسطى فترجمت فلسفتهم
ودرست فً جامعات الؽرب أٌضا.
د -وكثٌرا ما ٌنتمد (كولن) الفلسفة الؽربٌة ذات الفكر المادي ،وٌرى ذلن سبب ضٌاع
الؽرب وحٌرة إنسانه ،وفً الممابل ٌبرز جمال الفكر اإلسبلمً المستند إلى أصول إلهٌة
والكفٌل بسعادة اإلنسان ،فٌمول" :لمد تعرؾ الؽرب على العشك فً أبعاد تلون المادة من
خلؾ الفبلسفة ،وأجواء الدخان والضباب الفلسفٌة ،فذاق طعمه وعاش الشبهات
والتذبذبات على طول الطرٌك ،أما نحن فننظر إلى الوجود ومصدر الوجود بعدسة الكتاب
والسنة ...ذلن بؤن منشؤ اإلنسان ومولعه فً الكابنات ،وؼاٌة وجوده ،والصراط الذي
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ٌسٌر فٌه ،ونهاٌة هذا الصراط فً هذٌن المصدرٌن منسجم انسجاما عجٌبا مع فكر
اإلنسان وحسه وشعوره وتولعاته"(ٔ).
إذن الفكر المادي الذي بثه الفبلسفة الؽربٌون هو سبب شماء اإلنسان الؽربً فمد زادت
شكوكه وتخبطاته ولم تراعِ روحه ومطالبه ككل ،بٌنما الفكر اإلسبلمً حمك التوازن
المطلوب فنظر لئلنسان ككل جسدا وروحا؛ فتحممت سعادته وانسجامه مع سابر الكابنات
وعموم الكون.
ٌمول كولن" :والوالع أن مجتمعنا ٌتحمل فً مبناه أكثر من فكر وفهم وفلسفة معا ،لذلن
نرى فً طرٌك مؽامرتنا "الملٌة" الخاصة آثارا موضعٌة لفرنسا ،وتولفا عند المتلمٌات
األلمانٌة ،ومجاراة لنمط الفكر اإلنجلٌزي أحٌانا ،والٌوم نجد نشوة مع الحرٌة األمرٌكٌة،
وفً كل األحوال نضؽط على السواتر الجانبٌة لطرٌمنا الربٌس هذه المفاهٌم والتلمٌات
والفلسفات تإثر تؤثٌرا سلبٌا فً ثمافتنا الملٌة ،لكن ٌمكن تمٌٌم مثل هذا التنوع فً كل
األحوال بالؽنى والثراء .المهم عندي أن ٌحافظ الشعب على لٌمه الذاتٌة ،ودورانه فً
الفلن الذاتً"(ٕ).
فهو ٌرى خطورة هذه الواردات على مجتمعنا ،ومع ذلن ٌرى أنه ٌمكن تمٌٌم وتمنٌن هذه
الفلسفات لبلستفادة منها ،ولكن ٌؤسى لعدم وجود من ٌموم بذلن ،فٌمول ":لكن الباعث
لؤلسى أن الممتدرٌن على التموٌم المفٌد لهذا التنوع الثمافً لد عجزوا عن التموٌم
واالستفادة ...وكم مرة حصلنا على مصادر للنور لم نستفد منها للتنوٌر ،بل استحوذنا
على النار واللهب منها ،وسببنا حرابك حٌث نرٌد التنوٌر ،ومن العجابب أن فٌنا من إذا
علم ممدار لطرتٌن استخؾ باآلخرٌن ،أو استطاع أن ٌفكر ممدار لطرة ظن نفسه
فٌلسوفا"(ٖ).
إذن تمٌٌم وتمنٌن الفلسفات الواردة من الحضارات األخرى ٌحتاج لمخلصٌن من الفبلسفة
والمفكرٌن .
هـ -نمده لبعض التٌارات كالشٌوعٌة ،وبعض الفلسفات كالمٌكافٌلٌة(ٗ)ٌمول كولن" :كان
من المعلوم فً السابك أن طرٌمة الدعاٌة للنفس ،وللتعرٌؾ بها بواسطة الهجوم على
اآلخرٌن ،وإدانتهم والتشنٌع علٌهم طرٌمة خاصة لجماعة نفاق فً الشرق(الشٌوعٌٌن)،
ولكن هذه العادة انتشرت اآلن انتشارا كبٌرا بحٌث إن العدٌد من الذٌن نذروا أنفسهم

ٔ -الموازٌن ص .ٖٙ
ٕ -ونحن نمٌم صرح الروح ص .ٖٔ0.
ٖ -السابك ص .ٖٔ0
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للنضال فً سبٌل الحك بدأوا ٌشاركون فً مثل هذه األراجٌؾ ،فٌا وٌح من ٌبحث عن
الحك بطرق باطلة ،وٌا وٌح لجمٌع المٌكافٌلٌٌن"(ٔ).
وبعد عملٌة النمد هذه ٌموم (كولن) فً كثٌر من المسابل بالممارنة بٌن تلن الفلسفات
والنظم وبٌن فلسفة اإلسبلم ،فٌبٌن ما ٌمٌز اإلسبلم عن ؼٌره ومن أمثلة ذلن:
ٔ -ربط كل الكابنات والحوادث باهلل:
فمثبل فً حدٌثه عن العبللة بٌن هللا ،واإلنسان ،والكابنات ٌفرق بٌن نظرة اإلسبلم
وؼٌره فنحن نربط كل الكابنات والحوادث باهلل ،فهو صاحب الصنعة واألثر ،فهً
معرض نعرؾ منه الذات الواجبة الوجود ،بٌنما النظم األخرى ٌرجعون كل المسابل إلى
األشٌاء والحوادث ،فٌمول" :أما المنطك األوروبً الحدٌث -وهو مٌراث ٌونانً تماما-
فٌربط مبلحظاته كلها باإلنسان ،واألشٌاء ،والحوادث؛ ولذلن ال ٌؤخذ حمٌمة األلوهٌة بنظر
االعتبار ،أو ٌتناولها باعتبارها موضوعا تبعٌا ؼٌر مهم ...فهنان فً الفلسفة الٌونانٌة
والمنطك الؽربً المعاصر المستمد منها عمل فعال ،وبجانبه فهم أللوهٌة عاطلة(ٕ) ،وأما
فً ثمافتنا فعلى النمٌض من ذلن هنان مناسبة دابمة بٌن الصنعة والصانع ،وبٌن األثر
(ٖ).
وصاحب األثر ،وبٌن الخالك والمخلوق"
ومن ذلن أٌضا" :أننا نربط المسابل بالكتاب والسنة والمصادر األخرى التً ٌرشدنا إلٌها
الكتاب والسنة إلى جانب العمل الفعال ،أما أولبن فٌرون العمل والمشاهدة سببا وحٌدا للعلم
فٌضٌمون سبل العلم والمعرفة"(ٗ).
إذن فمصادر المعرفة عند المسلمٌن تشمل الوحً ،والعمل ،والحواس ،أما الؽرب فٌمتصر
على العمل والحواس فمط.
ٕ -االهتمام بكل جوانب اإلنسان:
وفً حدٌثه عن اإلنسان  -وهو حدٌث طوٌل فً سابر ما كتبٌ -رى أن النظم
األخرى أهملت اإلنسان فلم تهتم إال بجانب واحد فمط وهو الجسد ،ولم تهتم بروحه
ومشاعره فلم تزد اإلنسان والبشرٌة إال شماء واضطرابا ،ولم ٌشعر اإلنسان حٌالها إال
بالؽربة والنفور ،فإنه وإن ابتلؾ معها ظاهرٌا فلم ٌمبلها داخلٌا واإلسبلم حمك هذا
التوازن ،واهتم باإلنسان ككل مشبعا رؼباتهٌ ،مول كولن" :إن كان هنان جو ٌسمح لبنً
اإلنسان أن ٌتنفسوا منتشٌن فما هو إال جو اإلسبلم ،فلم تزد النظم المفروضة على اإلنسان
إبان المرن أو المرنٌن األخٌرٌن إال اضطرابا وشماء ،وأول الداء أنها كانت ؼرٌبة عن
ٔ -الموازٌن ص ٕٓٔ.
ٌٕ -تصور أرسطو مراحل للفكر المرحلة العلٌا عنده ٌمسمها إلى لسمٌن :عمل منفعل وهو الذي ٌتمبل الصور
الحسٌة الخارجٌة التً ترد إلٌه فهو بمثابة المادة ،وعمل فعال ٌنمل هذه الصور من الموة إلى الفعل ،وٌجعله
أرسطو فً مرتبة األلوهٌة ،وٌصفه بؤنه بسٌط ،خال عن المادة ،خالد ،ؼٌر لابل للفساد وكل صفات اإلله
ٌضٌفها إلى العمل الفعال ،أما اإلله فهو المحرن األول الذي ال ٌتحرن ،أزلً ،وٌنكر أرسطو إنكارا تاما تدخل
اإلله فً األحداث الجزبٌة ،وعناٌته بؤي شًء فً الوجود خبل ذاتهٌ .نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة
الفلسفة ج ٔ ص .ٕٔٓ ،ٔٓٙ
ٖ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص .00
ٗ -ونحن نبنً حضارتنا ص .00
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روح اإلنسان ...إن نمص العلم بماهٌة اإلنسان بل الجهل بها ،وكذا إلصاء الحٌاة الملبٌة
والروحٌة لئلنسان إلصاء كلٌا هما من النوالص المهولة التً ال ٌمؤل شًء الثؽرات
(ٔ).
الحاصلة من جرابهما فً هذه األنظمة"
ولم ٌتٌسر ألي نظام وضع مثل هذ التوازن بٌن هللا ،واإلنسان ،والكابنات من ؼٌر ترن
.
فراؼات إال لئلسبلم كما ٌرى (كولن)
ٖ -ربط المٌم برضا هللا وسعادة البشر:
فً حدٌثه عن بعض المٌم ٌربط اإلسبلم لٌم الحك والعدالة وؼٌرها برضا هللا مع
سعادة البشر ،أما النظم األخرى فتجعلها وسٌلة لتحمٌك أهداؾ ومصالح معٌنةٌ ،مول
كولن" :لمد استؽلت نظم معلومة لٌما مثل الحك ،والعدالة ،والمساواة ،واألمن العالمً
كوسٌلة للوصول إلى أهداؾ معٌنة أو لتحمٌك بعض المبادئ والتعالٌم ،أما اإلسبلم فمد
تطلع إلى هذه المٌم العالمٌة فً نمطة االلتماء بٌن سعادة الناس ورضا الحك تعالى فحمك
إرادة هللا تعالى ومطالب البشر فً آن واحد"(ٕ) .
ٗ -الفكر:
ٌرى (كولن) أن الفكر شعلة تنٌر الطرٌك أمام العمل ،وتفتح له أفالا جدٌدة ،وٌمرر
أن" :مهمة الفكر هً البحث عن الصحٌح ،وعناصره عبارة عن المواهب اإللهٌة ،وفً
مختبره ٌتم تؽٌٌر درجة الصحة لكثٌر من الصحاح وهنا تكمن أصالة الفكر"(ٖ).
وٌمول أٌضا" :الفكر ٌعنً التفكٌر ،وهو ال ٌعنً اإلٌمان بكل ما ٌخطر على البال من دون
تمحٌص وتدلٌك ،أو البحث عن لصور ،وأخطاء اآلخرٌن ،ولضاء العمر فً نمدهم ،بل
هو جهد مبارن للوصول إلى الحمٌمة ،حٌث ٌؤخذ لوته ولدرته من المنطك ،والحكمة،
واإللهام اإللهً"(ٗ).
وحٌث إن الفلسفة فً نظره هً الفكر فٌدعو إلى إعمال الفكر ،وعدم الجمود ،وإهمال
العمل ،بل ولٌس الفكر المجرد وحده ،بل ٌنبؽً أن ٌعكس هذا الفكر على أرض الوالع،
فٌمولٌ" :عٌش لسم من البشر من ؼٌر ممارسة للفكر ،ولسم آخر منهم ٌفكر ولكن ال
ٌعكس فكره على والع الحٌاة لط ،أما ما ٌنبؽً فهو أن ٌعٌش اإلنسان ،وهو ٌفكر ،وأن
ٌبتكر أنماطا فكرٌة جدٌدة إذ ٌعٌش فٌنفتح على آفاق مركبات فكرٌة مختلفة ،والذٌن
ٌعٌشون من ؼٌر فكرهم دمى تمثل فلسفة حٌاة اآلخرٌن ،هإالء ٌلهثون للتؽٌر من شكل
إلى شكل ،وال ٌملون تبدٌل لوالبهم وٌضطربون ما عاشوا فً االنحراؾ بٌن الشعور
والفكر ،واالنزالق فً الشخصٌة ،والتمسح بٌن الصورة والسٌرة"(٘).

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص .2ٙ
ٕ -السابك ص .22
ٖ -الموازٌن ص ٗ.ٔٙ
ٗ -السابك ص ٗ.ٔٙ
٘ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٔٔ.
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أما الفرٌك الذي ٌرٌده (كولن) فهم أهل الفكر" الذٌن ٌعٌشون حٌاتهم مفكرٌن وٌجعلون -
حسب درجاتهم -كل ٌوم أو كل ساعة من حٌاتهم مٌناء ،أو مرسى ،أو طرٌما لؤلفكار
المبتكرة ،فهإالء ٌمضون أعمارهم فً خوارق العٌش ما فوق الزمان ومفاجآته وسحره
"(ٔ).
وٌدعو كثٌرا إلى حرٌة الفكر ،وٌدعو مفكرٌنا الفكر الحر ،والتخلص من نظم التفكٌر
البالٌة والمتعفنة فً بعض جوانبها كما ٌمول (ٕ).
وٌدعو (كولن) كذلن إلى احترام األفكار األخرى ،واالستفادة من الجوانب اإلٌجابٌة بها،
فٌمول" :اإلنسان العالل لٌس هو اإلنسان الذي ٌدعً عدم ولوعه فً الخطؤ أو ٌدعً عدم
حاجته إلى أفكار اآلخرٌن ،بل العالل من ٌعرؾ أن الخطؤ خصلة بشرٌة؛ لذا ٌتوجه إلى
تعدٌل أخطابه ،وتمٌٌم األفكار المختلفة وٌستفٌد منها"(ٖ).
وكذا عدم التسرع بالنمد والهدم لبل سماع الرأي المخالؾ فٌمول" :االعتراض على كل
شًء ،ونمد كل شًء حركة تخرٌبٌة ،واإلنسان عندما ال ٌعجب بشًء علٌه أن ٌؤتً
وٌنجز األحسن منه ،فمن النمد والهدم نحصل على خرابب ،ومن البناء نحصل على
عمار"(ٗ).
وٌمول أٌضا" :اهتم بكل ما ٌمال فً مجلسن من األفكار المخالفة لفكرن ،وال تعجل برد
من ٌخالفن فً الفكر ،بل اصبر حتى النهاٌة ،وأنصت واستمع فمد ٌكون ذلن الفكر
محصول ظروؾ وشروط أخرى"(٘).
وهو ٌإكد كما سبك وأن أشرنا إلى وجوب استناد الفلسفة إلى الوحً ،وٌكرر ذلن فٌمول
فً ذات الشؤن أٌضا" :إن نسمنا الفكري لابم على تفسٌر ذي تنزل من البلهوت،
والجبروت ،والملكوت ،والناسوت )ٙ(،ومعلوم المنشؤ ،ومنور ،ومعتمد على حمٌمة الخلك،
فإ ذا استطعنا أن نتفهم هذا التفسٌر والتؤوٌل بنكاته الذاتٌة نكون لادرٌن على إبراز نظامنا
الفكري ،وهذا ٌعنً فً الولت نفسه افتتاح طرق واسعة تإدي إلى تجدٌد جاد على
(.)0
مستوى العالم كله"
وٌرى أنه رؼم مساع كثٌرة بذلت فً سبٌل إلامة نظام فكري إسبلمً المصدر فإنها لم
ت بالثمرة المرجوة ،وتولفت عند جهود فبلسفة سابمٌن ،فلم تبدع جدٌدا ،ولم تواكب
تؤ ِ
(.)1
حركة العصر ،بل راحت تملد من جدٌد ،أو تنبهر بفبلسفة الؽرب

ٔ -السابك.
ٕ -السابك ص .21
ٖ -الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص ٓٔٔ.
ٗ -الموازٌن ص ٓ.2
٘ -السابك ص ٔ.2
 -ٙالناسوت (اإلنسان أو الجانب اإلنسانً):ال أدري ما مولعها فً كبلم ٌتحدث عن وجوب ارتباط الفكر بالوحً
بالوحً المنزل من هللا .
 -0ونحن نمٌم صرح الروح ص ٖٕٔ.
ٌ -1نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٖٕٔ.ٕٔٗ -
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وذكر (كولن) أمثلة كثٌرة من والع الدولة العثمانٌة منذ عهد (الفاتح) حاولوا تكوٌن هذا
النسك الفلسفً منهم( :خوجه زاده)(ٔ) ،و(المبل زٌرن)(ٕ) ،و(مصطفى رشٌد)(ٖ) ،ولكن
حدث جمود وركود لتلن الحركاتٌ ،مول كولن" :لكن بعضهم تعثر وتولؾ عند "تهافت"
(ابن رشد) ،واإلمام (الؽزالً) ،وبعضهم ؼرق فً دوامات الثورة الفرنسٌة ،و(أؼست
كومت)(ٗ)وبعضهم تلهى بهذٌان (دركهاٌم))٘(،ولم تكل الحركة أبدا لكن لم ٌحسبوا حساب

ٔ -خوجه زاده :العبلمة مصلح الدٌن مصطفى بن ٌوسؾ المعروؾ بخواجه زاده البرسوي ،المتوفى بها سنة
ثبلث وتسعٌن وثمانمابة وله تسع وسبعون سنة .كان أبوه من الت ّجار وسلن خبلؾ مسلن أبٌه فؤسمطه عن عٌنه،
ثم وصل إلى خدمة ابن لاضً أٌاثلوغ ،فمرأ عنده األصلٌن والمعانً بمدرسة أؼراس ،ثم لرأ على المولى
كثٌرا وكان ٌكرمه إكرا ًما عظٌ ًما الستعداده ،ثم أرسله إلى السلطان مراد خان وشهد له
خضر بن ،وح َّ
صل عنده ً
باستحماله فؤعطاه المدرسة األسدٌة ببروسا ،فاشتؽل هنان ست سنٌن وحفظ "شرح الموالؾ" .ولما تسلطن
وتمرب عنده إلى أن
السلطان دمحم خان وشاع رؼبته فً العلم ،جعله السلطان معل ًما لنفسه ونال جاهًا عظٌ ًما ،
ّ
حسده الوزٌر فصٌّره لاضًٌا للعسكر سنة ٕ ، 1ٙثم إن السلطان أعطاه سلطانٌة بروسا بخمسٌن دره ًما وكان
ٌفتخر بها فوق ما ٌفتخر بالمضاء والتعلٌم ،فتباحث مع المولى زٌرن فً برهان التوحٌد واستمرت المباحثة إلى
سبعة أٌام ،ثم ظهر فضله وصار لاضًٌا بؤدرنة سنة ٔ 10ثم بمسطنطٌنٌة سنة  100ثم لاضًٌا بإزنٌك مع
تدرٌسهٌ ،مال إنه صنّؾ "التهافت" حٌن صعد مع طلبته على الجبال لتبدٌل الهواء ،وله "حاشٌة الموالؾ" كتبها
بؤمر السلطان باٌزٌد إلى مباحث الوجود ،ورسالة فً "باء البسملة" ،و"حواشً شرح الهداٌة" ّ
لمبل زاده،
و"حواشً التلوٌح" ،و"شرح الطوالع"ٌ .نظر :حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ص ٖ،ٖٗٓ/
وٌنظر :طاش كبرى زادة :الشمابك النعمانٌة فً علماء الدولة العثمانٌة ص ٔ.1ٖ /
ٕ -مبل زٌرن (دمحم) زٌرن بالفارسٌة تعنً :الفطن وهو عالم نحرٌر كان ٌشتؽل بالتدرٌس فً المدرسة المرادٌة،
المرادٌة ،ولما دخل الفاتح استانبول نمله إلى أخرى دار جدال بٌنه وبٌن خواجة زاده فً حضرة السلطان الفاتح،
فؽضب علٌه السلطان فؤرجعه إلى بروسه ،ثم رضً عنه بعد فترة واستمدمه إلى استانبول إال أن نفسه عفت
لدومه إلٌهاٌ .نظر :دكتور /حسٌن مجٌب المصري :معجم الدولة العثمانٌة ص  ٖٔ2الدار الثمافٌة للنشر ط
األولى ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م.
ٖ -مصطفى رشٌد باشا(ٕ٘ٔٔهـٕٔ0ٗ -هـ):سٌاسً عثمانً شهٌر له لدرة كبٌرة على حل المشكبلت منذ
صؽره ،ومساهمة فً خدمة وطنه ،تولى نظارة الخارجٌة ،وعدة سفارات ،ووالٌة أدرنة ،أسس أول جرٌدة
عثمانٌة ،وأسس نظارة المعارؾ ،ومجلس المعارؾ ،وله إنجازات كبٌرة فً خدمة الدولة العثمانٌةٌ .نظر:
جرجً زٌدان :تراجم مشاهٌر الشرق فً المرن التاسع عشر ج ٔ ص  ٕٗ0ط األولى ٕٓٔ2م.
ٗ -أوؼست كومت أو كونت(ٔ021مٔ1٘0 -م):فٌلسوؾ فرنسً ،مإسس الوضعٌة ،والمإسس الحدٌث لعلم
االجتماع ،تربى على الدٌن الكاثولٌكً تؤثر بسان سٌمون فالتزم الفلسفة الوضعٌة التً ترفض المٌتافٌزٌما فبل
تهتم بماهٌة األشٌاء وأسبابها األولى ،وٌرى أن اإلنسانٌة مرت بثبلثة مراحل تطورٌة :األولى -:المرحلة
البلهوتٌة :فسر اإلنسان فٌها الظواهر بفعل اإلله أو اآللهة المتعددة .الثانٌة -:المٌتافٌزٌمٌة :استبدلت العوامل
الطبٌعٌة بموى مجردة هً هوٌات مٌتافٌزٌمٌة ٌمر بها لبلٌا .الثالثة -:المرحلة الوضعٌةٌ :تخلى عما سبك وٌكتفً
بالبحث عن األسباب المعمولة بمرالبة الظواهر والتجربة والتفكٌر والتحلٌل المنطمً .من مإلفاته :التموٌم
الوضعً -بحث فً العمل الوضعً -الوضعٌة على طرٌمة السإال والجواب -محاضرات فً الفلسفة الوضعٌة.
ٌنظر :األستاذ رونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٕ ص ٌٖٔٓ ،ٖٖٓ -نظر :د /عبد
الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة ص ٕٖٔ.
٘ -دور كهاٌم :فٌلسوؾ اجتماعً ومن كبار مإسسً مدرسة علم االجتماع فً فرنسا ولد ٔ1٘1م من أسرة
ٌهودٌة بشرق فرنسا وتوفً ٔ2ٔ0م فً بارٌس بعد حصوله على اللٌسانس سافر إلى ألمانٌا للدراسة ثم عاد
وعٌن فً مدرسة (تروا) ثم فً جامعة (بوردو)وتوالت مإلفاته منها :أصل الدٌن وطبٌعته -العلم االجتماعً-
علم األخبلق الوضعً فً ألمانٌا عٌن فً السربون من عام ٕٓ ٔ2حتى وفاته ٔ2ٔ0م ،وتتلمذ علٌه طه حسٌن
وكان مشرفا على رسالته للدكتوراه(ابن خلدون وفلسفته االجتماعٌة) ،ولكنه توفً لبل المنالشةٌ .رى أن فكرة
هللا والخوارق لٌست أمورا أساسٌة فً الدٌن وٌفضل الطوطم والطموس البدابٌة ٌ.نظر :د /عبد الرحمن بدوي:
موسوعة الفلسفة ج ٔ ص ٓ.ٗ1
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حساب العصر حٌنا ،أو تراكضوا وراء األحبلم وحدها ،أو اتخذت األهواء والرؼبات
آلهة من دون هللا ،فتبدد فً الحٌرة والضٌاع مٌراث ألؾ سنة من المٌم الملٌة"(ٔ).
نظام فكري ٍ وفلسفة ملٌة ،تتؽذى من مصادرنا الذاتٌة
وٌؤمل (كولن) فً إلامة وتطوٌر
ٍ
وذلن ٌتطلب  -فً نظره -لاعدة ووحدة فكرٌة راسخة تتمثل فً وحدة المنطلك ووحدة
الحس ،ووحدة المنطك ،ووحدة العمل والروح(ٕ) .
ٗ -المسابل أو المضاٌا التً بحثها كولن:
ولد تناول (كولن) المضاٌا والمشكبلت الحدٌثة فً العالم اإلسبلمً ،ولم ٌنفصل
عن العالم المعاصر ،فتناول كثٌرا من المضاٌا التً سبك وأن نادى بها الدكتور (حامد
طاهر) وآخرون .
ومن ثم سٌكون هذا الباب ممسما إلى عدة فصول:
الفصل األول :المعرفة.
الفصل الثانً :األخبلق.
الفصل الثالث  :التصوؾ.

ٔ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٗٔ.
ٌٕ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٗٔ.
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الفصل األول
المبدث األول :دمٌمة المعرفة.
المبدث الثانً :مصادر المعرفة.
المبدث الثالث:
العلم والدٌن فً فكر كولن.
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الفصل األول :المعرفة
تمهٌد:
كانت األبحاث الفكرٌة دابما ال تخلو  -إن لم تبدأ -من مبحث المعرفة؛ إشارة
ألهمٌتها ودورها فً التؤسٌس ألي مجال ،وكان ذلن واضحا فً المباحث الكبلمٌة المدٌمة
التً عادة ما تبدأ بالنظر والمعارؾ كما عند الماضً (عبد الجبار) فً المؽنً و عدد كبٌر
من األشاعرة مثل (البالبلنً) فً التمهٌد حٌث لدم بابا فً العلم وألسامه ،وكذا (اإلٌجً)
فً المولؾ األول)ٔ(،والماترٌدٌة كممدمة كتاب التوحٌد(ٕ)وتبصرة األدلة فً أصول
الدٌن؛(ٖ)باعتبار النظر هو الممدمة األولى للعلم أو الشرط والسبب فً حصوله ،وكذلن
االهتمام نفسه فً المباحث الفلسفٌة حٌث كان من مباحث الفلسفة األساسٌة المعرفة إلى
جانب مبحثً الوجود والمٌم.
ومبحث المعرفة ٌبحث عن طبٌعة المعرفة ،ومصادرها ،وإمكانها ،وحدودها(ٗ).
والمعرفة هً أعلى وظٌفة لئلنسان فً هذا الوجود ،بل كان أول ما نزل فً الكتاب هو
األمر بالمراءة كوسٌلة وأداة للمعرفة ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (٘) وجعل المرآن الكرٌم
التفاضل بٌن الناس بالعلم ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
(.)ٙ
ٌ ٍ ﭼ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
والمرآن ملًء باآلٌات التً تدعو إلى النظر ،والتفكٌر ،والفمه ،والتدبر ،والتعمل ،والذكر،
ولد امتثل المسلمون هذه الدعوة ،فامتؤلت الحٌاة اإلسبلمٌة بالعلوم والمعارؾ فً شتى
نواحً الحٌاة ،فلم تكن للمسلمٌن عمدة تجاه أي فكر ،فاإلسبلم ٌستطٌع بموته مماومة أي
انحراؾ بالحجة والبرهان(.)0
ومما ٌدل على تمدٌر اإلسبلم والمسلمٌن للمعرفة كذلن أنهم كانوا أسبك من بحثها واهتم
بها " :فمد سبك علماإنا من المتكلمٌن فبلسفة الؽرب فً محاولة لتناول نظرٌة المعرفة
عموما بدراسة منفصلة عن مباحث الوجود ،التً كانت المعرفة متفرلة فً ثناٌاها حٌث
لدم علماإنا الحدٌث عن العلم ،والنظر ،والمعرفة فً أوابل كتبهم ،وكانوا بذلن ٌإكدون
حمٌمة أن المعرفة هً إحدى نظرٌات االعتماد ،أو التصور ،أو الفلسفة بوجه عام بجانب

ٔ -السٌد الشرٌؾ علً بن دمحم الجرجانً  :شرح الموالؾ لعضد الدٌن اإلٌجً ،ومعه حاشٌة السٌالكوتً على
شرح الموالؾ ص .. ٙ1
ٕ -اإلمام أبو منصور الماترٌدي :كتاب التوحٌد ص . ٙ1
ٖ -أبً معٌن مٌمون بن دمحم النسفً  :تبصرة األدلة فً اصول الدٌن ص . ٔ1
ٗ -زكً نجٌب محمود  :نظرٌة المعرفة ص ٓٔ مطابع وزارة اإلرشاد المومً ٔ2٘ٙم .
٘ -سورة العلك اآلٌة.ٔ :
 -ٙسورة الزمر اآلٌة.2 :
ٌ -0نظر :د /راجح عبد الحمٌد الكردي  :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٖٔ ٔٗ -مكتبة المإٌد-
السعودٌة ط األولى ٕٔٗٔهـٔ22ٕ -م المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
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نظرٌتً الوجود والمٌم ،بل هً أحد فصول الوجود ،وخادمة لمباحثه التً على رأسها
مبحث معرفة هللا سبحانه"(ٔ).
وٌعطً (كولن) أهمٌة كبٌرة للمعرفة بؤنواعها ،وٌحث دوما على االهتمام بالتعلٌم ووضع
المعلمٌن واالرتماء بهم؛ ألنهم من ٌبنون األمة كلها ،بل كان من أساسٌات منهج (كولن)
الذي سلكه وارتؤه سبٌبل لنهضة األمة هو التعلٌم ،ورفع الجهل ،والتخلؾ عن كاهلها،
والتزود بالمعارؾ المختلفة ،ومواكبة العصر وعالم المعلومات.
وٌرى أننا ممصرون تجاه البحث ،وتجاه تراثنا العلمً والثمافً فً ممابل اهتمام األجانب
به ،فٌمول" :بٌنما ٌموم األجانب بتدلٌك كل شًء فً بلدنا بدءا من سهولها وجبالها،
واالستفادة من خزابننا فً الفن والثمافة والعلم ال نموم نحن بؤي بحث فً منابع تراثنا
العلمً والثمافً أوال نستطٌع لراءتها "(ٕ).
وٌرى أن "كٌان األمة ووجودها ،ومجدها متناسب تناسبا طردٌا مع عمك الثمافة والفن
الذي تمتلكه تلن األمة ،واألمة التً خلفت فً مختلؾ أرجاء األرض آثارا فنٌة تملن بعدد
تلن اآلثار ألسنة تمول" :أنا أٌضا موجودة"(ٖ).
وٌرى أن الرفعة والشرؾ بٌن الناس تكون بالعلم والعرفان ال بالؽنى والمال؛ فذلن سهل
أن ٌمتلكه أي وضٌع وخسٌس.
من ثم ٌعتبر (كولن) المراءة ،والمطالعة ،والمعرفة من أهم أؼذٌة الروح ،والحرمان منها
حرمان خطٌر ال ٌمكن تبلفٌه(ٗ).
وسٌكون هذا الفصل فً عدة مباحث:
المبحث األول :حمٌمة المعرفة .
المبحث الثانً :مصادر المعرفة.
المبحث الثالث :العلم والدٌن فً فكر كولن.

ٔ -د /راجح عبد الحمٌد الكردي  :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٕٔ .
ٕ -كولن :الموازٌن ص ٓ.ٔ0
ٖ -الموازٌن ص ٓ.ٔ0
ٌٗ -نظر :الموازٌن ص ٔ.ٔ0
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المبدث األول :دمٌمة المعرفة
أوال :التعرٌف اللغوي:
ٔ -عرفه معرفة وعرفانا و ِعرفة :علمه(ٔ).
ٕ -عرؾ الشًء عرفانا ومعرفة :أدركه بحاسة من حواسه.)ٕ(.
ٌٖ -دل على السكون والطمؤنٌنة ألن من أنكر شٌبا توحش منه ونبا عنه(ٖ).
أما معنى علم:
ٔ -علمه علما عرفه ،وعلم هو فً نفسه(ٗ).
ٕ -ع ِلم :تعلم – شعر – أتمن – خبر(٘).
إذن المعرفة ترادؾ العلم فً االستخدام اللؽوي.
ثانٌا :التعرٌف االصطالدً:
ٌرى بعض الباحثٌن أنه لم ٌرد فً كبلم الفبلسفة والمتكلمٌن تعرٌفا للمعرفة ،بل
كان كبلمهم منصبا على بٌان أنواع المعرفة أو درجاتها ،واألشاعرة استخدموا كلمة علم
بدال من المعرفة ،ولاموا بتعرٌؾ العلم وبٌان أنواعه(.)ٙ
بعض من كتب المتكلمٌن وجدت من ٌعرؾ العلم ،وٌبٌن أنواعه
ولكن عند مطالعة
ٍ
كاألشاعرة ،ومنهم من سوى بٌن المعرفة والعلم وعرفهما تعرٌفا واحدا كالماضً (عبد
الجبار) ،ومن الفبلسفة كذلن من سوى بٌن العلم والمعرفة ،ولكن عرفهما بذكر األنواع
وبٌانها كابن سٌنا وبٌان ذلن كاآلتً:
ٔ -المعتزلة:
وأما حمٌمة المعرفة عند المعتزلة ،فٌمول الماضً (عبد الجبار)" :المعرفة والدراٌة والعلم
(ٔ).
نظابر ،ومعناها :ما ٌمتضً سكون النفس ،وثلج الصدر ،وطمؤنٌنة الملب"
ٌٔ -نظر :دمحم بن أبً بكر الرازي :مختار الصحاح باب( عرؾ) ج ٔ ص  .ٕٓٙالفٌروز أبادي :الماموس
المحٌط ص ٕٔ 0باب الفاء فصل العٌن .وٌنظر :ابن منظور :لسان العرب المجلد التاسع  :ص  ٕٖٙباب الفاء
فصل العٌن المهملة .
ٌٕ -نظر :مجمع اللؽة العربٌة :المعجم الوجٌز ص ٘ٔٗ– الماهرة ٔ220م.
ٌٖ -نظر :ابن فارس :مماٌٌس اللؽة باب (عرؾ) ج ٗ ص ٔ.ٕ1
ٌٗ -نظر :الماموس المحٌط ص ٖ 20باب المٌم فصل العٌن .
ٌ٘ -نظر :جمال الدٌن ابن منظور  :لسان العرب ص  ٗٔ1 -ٗٔ0باب المٌم فصل العٌن المهملة .
ٌ -ٙنظر :د /محمود زٌدان :نظرٌة المعرفة عند مفكري اإلسبلم وفبلسفة الؽرب المعاصرٌن ص ٖ.ٔ1مكتبة
المتنبً ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
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و لسم الماضً (عبد الجبار) العلم ثبلثة ألسام:
األول :علم ضروريٌ :حصل فٌنا ال من لبلنا ،وال ٌمكننا نفٌه عن النفس بوجه من
الوجوه.
الثانً :علم مشاهدة :عن طرٌك اإلدران بالحواس ،واألؼلب بحاسة البصر.
الثالث :علم اكتسابً :بالنظر واالستدالل كمعرفة هللا(ٕ).
إذن ال فرق بٌن المعرفة والعلم عند المعتزلة.
ٕ -األشاعرة:
أ -مما جاء فً تعرٌؾ العلم لول (البالبلنً) :معرفة المعلوم على ما هو به(ٖ)وهو نفس
اختٌار اإلمام (الجوٌنً) أٌضا(ٗ) .
ولسم (البالبلنً) العلوم إلى لسمٌن :علم لدٌم وهو علم هللا تعالى ،وعلم محدث وهو كل
ما ٌعلم به المخلولون ،وٌنمسم إلى لسمٌن:
األول :علم ضرورة :وهو علم ٌلزم نفس المخلوق لزوما ال ٌمكنه منه الخروج عنه وال
االنفكان منه ،وال ٌتهٌؤ له الشن فً متعلمه ،وال االرتٌاب به.
الثانً :علم نظر واستدالل :وهو علم ٌمع بعمب استدالل وتفكر فً حال المنظور فٌه.

(٘)

ب -تعرٌؾ اآلمدي للعلم" :عبارة عن صفة ٌحصل بها لنفس المتصؾ تمٌٌز حمٌمة ما،
ؼٌر محسوسة فً النفس  -احترازا من المحسوسات -حصل علٌها حصوال ال ٌتطرق إلٌه
احتمال كونه على ؼٌر الوجه الذي حصل علٌه"(.)ٙ
إذن استعاض األشاعرة عن لفظ المعرفة بالعلم أٌضا.
واتفموا كذلن على كون العلم اعتمادا جازما مطابما للوالع ،رؼم تعدد التعرٌفات التً
أوردوها.
ٖ -الماترٌدٌة:
بعد نمد (النسفً) لتعرٌفات المعتزلة واألشاعرة للعلم اختار أن حمٌمة العلم:

ٔ -الماضً عبد الجبار بن أحمد  :شرح األصول الخمسة ص  ٗٙحممه ولدم له :د عبد الكرٌم عثمان .
ٌٕ -نظر :شرح األصول الخمسة ص .ٖ٘ -ٗ1
ٖ -الماضً أبً بكر دمحم بن الطٌب البالبلنً  :كتاب التمهٌد ص . ٙ
ٗ -إمام الحرمٌن الجوٌنً :اإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ص ٕٔ .
ٌ٘ -نظر :الماضً أبً بكر البالبلنً  :كتاب التمهٌد ص .2 -0
 -ٙسٌؾ الدٌن اآلمدي  :أبكار األفكار فً أصول الدٌن ج ٔ ص  01تحمٌك :أ د /أحمد دمحم المهدي ،مطبعة دار
الكتب والوثابك المومٌة -الماهرة ،ط :الثانٌة ٕٗٗٔهـ ٕٓٓٗ -م .
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" أنه ٌوجب كون من لام به عالما ،أو هو الوصؾ الذي من لام به كان عالما " ،أو "العلم
صفة ٌنتفً بها عن الحً الجهل والشن ،والظن ،والسهو " ،أو "العلم صفة ٌتجلى بها لمن
لامت هً به"(ٔ).
واستخدم الماترٌدٌة لفظ العلم أٌضا دون المعرفة كاألشاعرة والمعتزلة.
ٗ -فبلسفة اإلسبلم:
العلم عند الفبلسفة اإلسبلمٌٌن" :حصول صورة الشًء فً العمل"(ٕ).
وٌبدو أن العلم والمعرفة مترادفان عندهم فمثبل:
ال ٌفرق (ابن سٌنا) بٌن العلم والمعرفة ،وٌعرفهما بذكر أنواعهما ،أو درجاتهما فٌمول:
"كل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصدٌك ،والتصور :هو العلم األول وٌكتسب بالحد وما
ٌجري مجراه مثل تصورنا ماهٌة اإلنسان ،والتصدٌك :إنما ٌكتسب بالمٌاس ،أو ما ٌجري
مجراه مثل تصدٌمنا بؤن للكل مبدأ"(ٖ).
إذن المعرفة عند الفبلسفة عملٌة.
٘ -المعرفة عند الصوفٌة:
هنان من رأى أنها ترادؾ العلم وهنان من فرق بٌنهما.
فالمعرفة ترادؾ العلم عند (المشٌري) ،وٌعرفها بالمول" :صفة من عرؾ الحك سبحانه
بؤسمابه وصفاته ،ثم صدق هللا تعالى فً معامبلته ،ثم تنمى عن أخبلله الردٌبة وآفاته ،ثم
طال بالباب ولوفه ودام بالملب اعتكافه ،فحظً من هللا تعالى بجمٌل إلباله ،وصدق هللا
تعالى فً جمٌع أحواله ،وانمطع عنه هواجس نفسه ،ولم ٌصػ بملبه إلى خاطر ٌدعوه إلى
ؼٌره ،فإذا صار من الخلك أجنبٌا ،ومن آفات نفسه برٌا ،ومن المساكنات والمبلحظات
نمٌا ،ودام فً السر مع هللا تعالى مناجاته وحك هنان فً كل لحظة إلٌه رجوعه ،و صار
محدثا من لبل الحك سبحانه بتعرٌؾ أسراره فٌما ٌجرٌه من تصارٌؾ ألداره ٌسمى عند
ذلن عارفا ،وتسمى حالته معرفة"(ٗ).
إذن العارؾ هو العارؾ باهلل ،المستمٌمة أحواله وأخبلله مع هللا ،المفارق الناس واألهواء،
ومن وراء هذا اإللبال ٌصٌر محدثا من لبل هللا ،وهو ما ٌسمى بالكشؾ.
وأما (ابن لٌم الجوزٌة) ،فٌفرق بٌن المعرفة والعلم من وجوه ثبلثة:
أحدها :أن المعرفة لب العلم ونسبة العلم إلٌها كنسبة اإلٌمان إلى اإلحسان ،وهً علم
خاص متعلمه أخفى من متعلك العلم وأدق.
ٔ -النسفً :تبصرة األدلة ص .ٔ2 – ٔ1
ٕ -الشرٌؾ الجرجانً  :التعرٌفات المجلد األول ص ٘٘ٔ ..
ٖ -ابن سٌنا :النجاة المسم األول فً المنطك ص ٖ مكتبة المصطفى .
ٗ -أبو الماسم دمحم بن عبد الكرٌم بن هوازن المشٌري  :الرسالة المشٌرٌة ص . ٗٔ0
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الثانً :المعرفة هً العلم الذي ٌراعٌه صاحبه بموجبه وممتضاه ،فهً علم تتصل به
الرعاٌة .
الثالث :المعرفة شاهد لنفسها وهً بمنزلة األمور الوجدانٌة التً ال ٌمكن لصاحبها أن
ٌشكن فٌها ،وٌرى أن كشؾ المعرفة أتم من كشؾ العلم(ٔ).
فالمعرفة عند الصوفٌة إلهام بالبصٌرة والكشؾ أو الحدس؛ ولذا كل نطك بما ولع له
وأشار إلى ما وجده كما ٌمول (المشٌري) تعلٌما على التعرٌفات الكثٌرة لمشاٌخ الصوفٌة
للمعرفة.
 -ٙرأي فتح هللا كولن:
ٌعطً (كولن) أهمٌة كبٌرة للمعرفة والعلم .وورد عنه عدة تعرٌفات للعلم خاصة،
منها :
أ" -العبللة المابمة بٌن اإلنسان والوجود ،واستكشافه إٌاها ،وإدراكه لها"(ٕ).
وهذا التعرٌؾ أساس لنظرٌة الكون التً ألمحنا إلٌها عند الحدٌث عن معرفة هللا عند
(كولن) ،وٌمصد بها أن هنان عبللة وارتباطا بٌن الكون واإلنسان ،فكبلهما من خلك هللا
ولمكانة اإلنسان ومركزه فً الوجود جعل خلٌفة فٌه ووكل بعمارته ،والبحث فٌه
أساس للعلم الحدٌث ،وهذه النظرة الكونٌة ترتبط
واستكشاؾ أسراره وعلومه ،وكل ذلن
ٌ
بنظرٌة المعرفة ارتباطا وثٌما فحٌثما كان اإلنسان والوجود من خلك هللا فاهلل هو مصدر
المعرفة أٌضا كما هو مصدر الخلك مع االعتداد بما ٌحصله اإلنسان عن طرٌك الحواس
والعمل والملب فتلن وسابط من خلك هللا .
ب" -تنظٌم المعلومات المنفردة المستحصلة على طاولة األشٌاء والحوادث ،وضبطها وفما
لمواعد معٌنة"(ٖ)..
ج" -هو النظام الذي ٌتناول األشٌاء الداخلة فً ساحة الحواس ،والتً ٌمكن تجربتها"(ٗ).
والناظر للتعرٌفات ٌدرن تماربها فً المعنى ،فتنصب جهود العلم فً البحث فً الوجود
كله من أشٌاء وحوادث ،وٌعتمد على الحواس والتجربة واالستمراء للتؤكد منها ،وإلرارها
كنظرٌات علمٌة.
وبناء على ما سبك ٌتفك (كولن) مع التعرٌفات السابمة فً العلم االكتسابً و المشاهدة
الذي ٌعتمد على العمل والحس ،وٌتمٌز فً ربطه بٌن الوجود والمعرفة فطالما الوجود
مصدره هللا فكذا المعرفة تستمى من نفس المنبع اإللهً.
ٔ -أبو بكر بن أٌوب ابن لٌم الجوزٌة  :مدارج السالكٌن المجلد الثانً :ص ٖ ،ٔ0تحمٌك :عبد هللا المنشاوي،
دار المنار للنشر والتوزٌع ،ط األولى ٕٗٗٔهـ ٕٖٓٓ -م.
ٕ -سلسلة العصر والجٌل ٙص ٘ ٔ1نمبل عن فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص ٕٕ2
ٖ -علً أونال :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص  .ٕ20ترجمة :عبدالرازق أحمد دمحم ،دار
النٌل ،ط األولى ٕ٘ٔٓم.
ٗ -علً أونال :فتح هللا كولن ومشروعه الحضاري ص ..ٕ21
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إذن :هنان من سوى بٌن المعرفة والعلم كما رأٌنا ،وهنان من فرق بٌنهما ومما جاء فً
الفرق بٌنهما أٌضا:
أ -أن المعرفة إدران الجزبً ،والعلم إدران الكلً.
ب -المعرفة تستعمل فً التصورات ،والعلم فً التصدٌمات (ٔ).
(ٕ).

ج -المعرفة مسبولة بجهل بخبلؾ العلم؛ ولذلن ٌسمى الحك تعالى بالعالم دون العارؾ

د -المعرفة أخص بالمحسوسات ،أو بما ٌحصل من إدران الحواس لمبلمح أو أمارات
تبدو على الوجوه ،وكذلن فعل الفاعل وصنعه الذي ٌدل على وجوده وإن كان ال ٌعرفنا
حمٌمته أو هوٌته ،أما لفظ العلم فهو ٌطلك على ما ٌعلمه اإلنسان بالعمل(ٖ).

ٔ -د /جمٌل صلٌبا  :المعجم الفلسفً ج ٕ ص ٕ ٖ2دار الكتاب اللبنانً بٌروت – لبنان ٕٔ21م.
ٕ -الشرٌؾ الجرجانً :التعرٌفات ص ٕٕٔ.
ٌٖ -نظر :أعمال ؼٌر منشورة دمحم عبد الهادي أبو رٌدة الجزء األول الفلسفة اإلسبلمٌة وبعض لضاٌا الفلسفة
ص ٙ2تحمٌك :د فٌصل بدٌر عون  .الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٔٔٓم .
ٗ12

المبدث الثانً :مصادر المعرفة
تعددت مصادر المعرفة حسب رإى كل مدرسة فكرٌة ،فوسٌلة المعرفة عند
التجرٌبٌن(ٔ) هً الحواس ،ووسٌلتها عند العملٌٌن هً العمل )ٕ(،وعند النمدٌٌن(ٖ) الحواس
(ٗ) .
والعمل معا ،أما المتصوفة فالحدس أو العٌان المباشر أو البصٌرة
وٌتفك فبلسفة اإلسبلم والمتكلمون على أن مصدر المعرفة والعلم الحك هو التعلٌم اإللهً
"الوحً" مع اعتبار وتمدٌر وسابل المعرفة األخرى المكتسبة من الحواس والعمل ،أما
المعرفة عند الصوفٌة فهً بالكشؾ أو اإللهام عن طرٌك سلون طرٌك الرٌاضة وتزكٌة
(٘).
النفس
وهً نظرة المرآن الكرٌم لبل كل شًء ،فهو ٌمرر أن مصدر المعرفة هو هللا تعالى،
وأما وسابل المعرفة وطرلها ،فهً العمل والحس والملب والوحً(.)ٙ
وأرى أن (كولن) متفك مع كل اإلسبلمٌٌن فً أن وسابل المعرفة لٌست جانبا واحدا ،فهو
ٌبؽً التوازن والتكامل؛ ولذا ٌراها فً العمل ،والملب ،والحس ،والوحً معا ،وهذه معا
(.)0
تحمك التوازن المطلوب فً العالم اإلسبلمً
وٌرى (كولن) كذلن أن هنان ثبلثة أصول للروح اإلسبلمٌة ،وإهمال أي من هذه األصول
ٌإدي إلى شلل الموى المحركة لؤلصلٌن اآلخرٌن ،وهً" :الحفاظ على التوازن بٌن المادة
والمعنى ،والجسد والروح ،والدنٌا والعمبى ،والطبٌعة ،وما وراء الطبٌعة ،ففً عالم أهمل

ٔ -المذهب التجرٌبًٌ :رى أن المعرفة بجمٌع أنواعها تعتمد على التجربة ،أي أن اإلحساس هو األداة الوحٌدة
لتحصٌل المعرفة ،فمبل التجربة لٌس هنان علم ،والعمل صفحة بٌضاء ٌسجل معلوماته من دراسة الظواهر فً
مجال التجربة؛ ولذا رفضوا األفكار الفطرٌة والمبادئ العملٌة والمواعد الخلمٌة التً ال تجًء اكتسابا .من أهم
أعبلمه :فرنسٌس بٌكون -جون لون -دٌفٌد هٌومٌ .نظر :ا د /أحمد السٌد علً رمضان :الفلسفة الحدٌثة عرض
ونمد ص  ٙ1مكتبة اإلٌمان -المنصورة ٌ.نظر الموسوعة الفلسفٌة المختصرة ص  ،ٖ٘1نملها عن االنجلٌزٌة:
فإاد كامل -جبلل العشري -عبد الرشٌد الصادق ،راجعها وأضاؾ شخصٌات إسبلمٌة :الدكتور /زكً نجٌب
محمود دار الملم -بٌروت  -لبنان.
ٕ -المذهب العملًٌ :رى أن العمل هو األداة الوحٌدة للمعرفة المزودة بالممدرة على تحصٌل الحمٌمة المطلمة وأن
هذا العمل ٌتطابك مع األشٌاء فٌحصل منه على معرفة ٌمٌنٌة وأهم أعبلمه :دٌكارت -اسبٌنوزا -مالبرانش-
لٌبنتز -كانطٌ .نظر :الفلسفة الحدٌثة عرض ونمد ص ٕٔٔ.
ٖ -الفلسفة النمدٌة :هً تؤلٌؾ من النزعة العملٌة والتجرٌبٌة؛ وذلن ألن كلتا النزعتٌن لدمت تفسٌرا مشوها من
جانب واحد لبناء المعرفة اإلنسانٌة ،فالعلم نتٌجة اجتماع عاملٌن :صوري ٌرجع إلى طبٌعة العمل ذاته واآلخر
مادي ٌتكون من اإلحساسات الداخلٌة فً اإلدراكات الحسٌة ،وٌعتبر (كانط) هو أبرز رموزها ٌ.نظر :د /دمحم
السٌد رمضان :الفلسفة الحدٌثة عرض ونمد ص .ٖٓ1
ٌٗ -نظر :زكً نجٌب محمود :نظرٌة المعرفة ص ٗ.2
ٌ٘ -نظر :أعمال ؼٌر منشورة /دمحم عبد الهادي أبو رٌدة الفلسفة اإلسبلمٌة وبعض لضاٌا الفلسفة ص ٘ٓٔ-
ٓٔٔ .
 -ٙد /راجح الكردي :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٓ.0ٕ -0
ٌ -0نظر فتح هللا كولن :سلسلة العصر والجٌلٙ-ص ٘ ٔ1نمبل عن علً أونال  :فتح هللا كولن وممومات
مشروعه الحضاري ص ٕ.ٕ2
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فٌه العمل ،وجنب الملب ،وأخمدت نار حب الحمٌمة ،وانطفؤ لهب الشوق للمعرفة ال ٌمكن
الحدٌث عن النخبة والمفكرٌن"(ٔ).
وٌمول أٌضا فً ذات الؽرض" :إن العمل ،والملب ،والفكر ،وأحاسٌس اإلنسان ،وكذا
الوحً ،بكل ثمراتها ،وأمور أخرى ؼٌرها لها جمٌعا فً نظامنا الفكري أهمٌة بالؽة
وكؤنها وحدة متنوعة لشًء واحد"(ٕ).
وٌتحدث عن هذا التوازن ،وكٌؾ ُمٌز اإلسبلم عن ؼٌره ،فٌمول" :إن هذا النظام أوسع
وأرحب من ؼٌره من حٌث سعة المساحة التً استمر علٌها؛ ألن اإلسبلم رعى دابما هذا
االنفتاح والسعة فً رسابله وتبلٌؽاته إلى اإلنسانٌة ،فإنه إذا ألام مناسباته مع المخاطبٌن
والمنتسبٌن إلٌه اتخذ فً إطار مرجعٌة العمل سبٌل حوار فكري البعد ،متلون بالمشاعر
مستندا إلى الوحً ،ورحٌب باإللهام ،وبنى أحكامه على أسس تربط بٌن اإلنسان،
والوجود ،والخالك ،متٌنة ومبلبمة للمحكمات المرآنٌة ،ومعمولة ،ومنطمٌة إن هذه المناسبة
التً أسسها اإلسبلم على ضوء المرآن لهً األشد لوة ،واألفضل توافما مع الحس
اإلنسانً ،واأللرب إلى محاكمته الفكرٌة ،حتى إننا ال نجد فً نظام لبله وال بعده مثٌبل له
فً رعاٌة التوازن بٌن العمل والملب والروح"(ٖ).
ولذا ٌنتمد (كولن) من ٌإثر جانب من هذا الجوانب وٌرتضٌه مصدرا للمعرفة ،وٌهجر
سابرها ،فمثبل نجده ٌنتمد المفكرٌن الذٌن ٌعتمدون أن الوجود مصدره الفكرٌ -مصد بهم
المثالٌون(ٗ) -فٌمول" :فهنان من ٌسمون مفكرٌن ٌعتمدون أن الوجود مصدره الفكر
وٌعطون األولوٌة للعمل دون الحدس والشعور واإلرادة ،ففمدهم ال ٌعد خسارة إنما نعده
خسارة هو فمد أولبن الذٌن ٌتمتعون بدراٌة لوجودهم وٌمدرون على لراءة الوجود ،وفهمه
بشكل صحٌح"(٘).
وٌرى (كولن) أنه ٌنبؽً إلامة جسر بٌن العمل والملب؛ لتؤمٌن التناؼم والتبلإم ،وإال فإن
اإلنسانٌة ستستمر فً النزاع والخصام إلى األبد كما لاست فً الماضً من جراء هذا
(. )ٙ
االنفصال
وسنعرض كبلم (كولن) عن مصادر المعرفة بصورة إجمالٌة:

أوال :الودً:
الوحً مصدر مهم للمعرفة فً أمور االعتماد والتشرٌع وؼٌرهما ،وال ٌملل ذلن
من لٌمة العمل والحس ،ولكن دورهما ومٌدانهما ال ٌتجاوز عالم الشهادة ،أما الوحً فهو
ٔ -حوار مع فتح هللا كولن من كتاب السبلم والتسامح ص .ٖٔٙ
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٘ٓٔ.
ٖ -السابك.
ٗ -المثالٌة :ؼالبا تمال فً ممابل الوالعٌة ،والمثالً كل ما ٌنتسب إلى الفكرة ،وتمال كذلن على المثالٌة النظرٌة
أو الفلسفٌة التً تمابل الوالعٌة النظرٌة وتموم فً رد الوالع إلى أفكار أو تمرر أن معرفتنا تنحصر فً األفكار
دون األشٌاء .د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة جٕ ص ٓٗٗ.
٘ -حوار مع فتح هللا كولن من كتاب السبلم والتسامح ص ٖ٘ٔ.
 -ٙكولن :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٗٔ .
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الذي ٌختص بعالم الؽٌب(ٔ).
و(كولن) فً كثٌر من كتاباته ٌإكد على مرجعٌة الوحً كؤخص مصدر ٌمٌز الفكر
اإلسبلمً عن ؼٌره ،فٌمول" :ومن خصوصٌات نظام الفكر اإلسبلمً اعتماده على
مرجعٌة الكتاب والسنة أكثر من سابر مصادر العلم والمعرفة ،فهو بهذا الوجه ٌتمٌز عن
التنظٌمات الدٌنٌة ،والتٌارات الفلسفٌة كلها ،فاإلسبلم منذ ظهوره باعد بٌنه وبٌن المٌراث
المدٌم ،والتنظٌمات المتنوعة التً تظهر بصورة الدٌن وأراد أن ٌبمً بكٌانه وذاتٌته ومع
أنه ولر ما هو ؼٌر محرؾ ومبدل منها وسماها (شرع من لبلنا) لكنه بمى فً األصل
مستمدا من المصادر األساسٌة التً تعتبر المنهل العذب المورود"(ٕ).

ثانٌا :الدواس:
ولد اعتد الفبلسفة التجرٌبٌون بالحواس ،ولصروا طرق المعرفة علٌها و(كولن)
وإن كان ٌمدر أهمٌة الحواس فً تحصٌل المعارؾ ،ولكنها لٌست بمعزل عن الروح
والعمل والوحً(ٖ) كما سبمت اإلشارة.
إضافة إلى أن هنان ملكات نفسٌة تتجاوز ما تؤلفه الحواس ،ولد اعتد بها عدد من العلماء
لولوعها ومشاهدتها ،ولذلن ال ٌملكون المطع باستحالتها مثل التلباثً(الشعور عن بعد ،أو
تراسل األفكار ،أو البصر المؽناطٌسً) ،والتنوٌم المؽناطٌسً ،واالطبلع على
المستمبل(ٗ).
ومن ثم فإن الموجودات أعم بكثٌر من المحسوسات ،فٌمول (العماد) بعد المول بعدم
إنكارها؛ ألنها أصبحت فً دابرة األبحاث العلمٌة الخاضعة للمبلحظة والتجرٌب:
"وستظل هذه الظواهر تفصٌبل ٌجوز الشن فٌه لماعدة ممررة ال ٌجوز الشن فٌها :ونعنً
بالماعدة الممررة أن الموجودات أعم من المحسوسات ،فهنان موجودات أكثر مما نحس،
بل هنان موجودات لابلة لئلحاطة بها من طرٌك اإلحساس أكثر مما نحسه اآلن باآلالت،
ووسابل التمرٌب والتضخٌم"(٘) .
ولد تحدث (كولن) عن بعض هذه الظواهر مثل التلباثً ،والتنوٌم المؽناطٌسً( )ٙورآها
من وسابل المعرفة التً انتشرت فً العالم ،ووافك (العماد) فً عدم المطع باستحالتها
دون دلٌل أو بحث.

ٌٔ -نظر :د /راجح الكردي :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٔٔ.0
ٕ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٓٔٔ.
ٌٖ -نظر :كولن :سلسلة العصر والجٌلٙ-ص ٘ ٔ1نمبل عن علً أونال :فتح هللا كولن وممومات مشروعه
الحضاري ص ٕ ٕ2ترجمة :عبدالرازق أحمد دمحم دار النٌل ط األولى ٕ٘ٔٓم.
ٌٗ -نظر :عباس محمود العماد  :هللا ص  ، ٖٓ -ٕٙمكتبة نهضة مصر ط الرابعة أؼسطس ٕ٘ٓٓم.وٌنظر:
محمود عبد الحكٌم عتمان :الفكر المادي الحدٌث ومولؾ اإلسبلم منه ص ، ٘ٔ٘ -٘ٓ2مكتبة األنجلو المصرٌة.
٘ -عباس محمود العماد :هللا ص ٖٓ .
 -ٙتكلمت عن تلن الظواهر سابما فً فصل السمعٌات من الباب األول .
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ثالثا :العمل:
ٌعتبر العمل عند المثالٌٌن وسٌلة المعرفة دون ؼٌره ،وٌعتبر عند فبلسفة اإلسبلم
(ٔ).
الجانب المدرن الذي تموم علٌه المعرفة مع طرق أخرى كالوحً ،والحس ،والبصٌرة
وٌمٌد (كولن) العمل بالعمل السلٌم ،وٌرى أن وظٌفته إدران األشٌاء ،وتمٌٌمها بحالتها
(ٕ) .
ك تجاه أي شًء
األولى المجردة دون اتخاذ مولؾٍ مسب ٍ
فهو ٌرٌد الحكم على أي شًء ،متحررا من األهواء والرؼبات والمعتمدات .
وٌشٌد (كولن) كثٌرا بمٌمة العمل وأهمٌته ،وٌركز على العمل كمناط للتكلٌؾ ،وكعنصر
أساسً للتفكر والمنطك ،وكممٌز أساسً لئلنسان عن ؼٌره .
وسؤحاول أن أعرض وجهة نظره تلن من خبلل أحد مماالته ،وهو (المعمولٌة ووجهان
للعمل)كالتالً:
ٔ -تعرٌؾ العمل:
ففً تعرٌفه للعمل ٌمول كولن" :العمل جوهر مجرد عن المادة ،لكنه مبلصك لها،
وامتداد نورانً للؽٌب فً عالم الشهادة(ٖ).
وهو ال ٌخرج عن تعرٌفات اإلسبلمٌٌن التً تصب فً كون العمل جوهرا روحانٌا ولٌس
(ٗ).
مادٌا
ولال أٌضا" :هو مركز حراسة الروح باعتباره موجها لئلنسان إلى التفكر ،واإلدران،
والفهم ،ومانعا له عن المبابح ،وحاثا له على المحاسن " ،وكذا تهتم به الفلسفة اهتماما
(٘).
كبٌرا ،وكذا علم الكبلم ٌربط به كثٌرا من مسابل أصول الدٌن
وذكر (كولن) عدة تسمٌات للعمل مثل:
أ -النفس الناطمة  ،واألنا ،وهو متؤثر بالفبلسفة الٌونان كما فعل الفبلسفة المسلمون فً
تلن التسمٌات.
ب -اسم من أسماء جبرٌل علٌه السبلم(عند الصوفٌة) ،وٌعرفه الصوفٌة :أنه جوهر
إنسانً ٌسمونه :العمل الجزبً أو العمل المجازي ،وإذا تعلك باألمور اآلخروٌة

ٌٔ -نظر :د /راجح الكردي :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٖ.ٖٙ
ٕ -علً أونال :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص ٕ.ٕ2
ٖ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.ٙ
ٌٗ -نظر :الجرجانً :التعرٌفات ص ٔ٘ٔ.ٕٔ٘ -
ٌ٘ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٕ.ٙ
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ٌسمى(عمل المعاد) ،أو ٌمسمه الصوفٌة باعتباره خٌرا ،أو شرا ،أو مفٌدا ،أو ضارا إلى:
العمل السماوي والعمل الترابً.
ٕ -العمل فً إطار وظابفه:
ٌتابع (كولن) النورسً فً نفس الفكرة تماما ،وما ٌفعله هو شرح لما لدمه
النورسً سابما ،فٌرى أن العمل :إما العمل المنشا(المكون) الذي ٌتكاتؾ مع الوحً
واإللهام والوجدان ،وإما ضده ،وهو العمل الضٌك ؼٌر الملتفت إلى النواحً الروحٌة
المنسلخ من العبلبك السماوٌة نافٌا عن تعرضه فً هذا البحث لفرضٌات العمل النظري
والعمل العملً من ممترب (كانط)(ٔ) أو العمل المنشا والعمل المنشؤ(ٕ) فً مبلحظات
(ٖ).
(الالند)
وهو ما ٌنم عن معرفة وثٌمة بالفلسفة الحدٌثة والمعاصرة إلى الحد الذي ٌتٌح له تمدٌم
رإٌة نمدٌة الثنٌن من أعبلمها ،بل وٌفضل علٌها رإٌة النورسً.
فهو ٌرى تبعا للنورسً ومفكرٌن مسلمٌن لم ٌسمهم أن العمل عٌن تمرأ كتاب الكابنات،
وأذن داخلٌة منفتحة على اهتزازات واسعة و متنوعةٌ ،ربط المعانً المختلفة بإدران
شامل ومحٌطٌ ،تفحص الوجود كله لٌكشؾ باطنه ،وٌكشؾ ما بعد الوجود(ٗ).
وأهم وظٌفة للعمل هً اضطبلعه بمهمة التكلٌؾ فمال" :اإلنسان بالعمل ٌموم ما ٌراه
بالعٌن وٌسمعه باألذن ،فٌصل إلى حكم ،وبداللته ٌسٌح خلؾ أستار الوجود ،بل ٌرتمً به
إلى ممام مخاطبة هللا(جل وعبل) ،وٌتؤهل لحمل بعض مسإولٌاته"(٘).
وممصده أن العمل هو مناط التكلٌؾ لئلنسان ،والذي عن طرٌمه ٌتحمل تكالٌؾ العبادة،
والمعاملة ،وكافة أحكام اإلسبلم .
وأشار (كولن) إلى إمكان الجمع بٌن العمل ،والوحً فً المواسم المشتركة ،فٌمول" :ففً
الخٌر واألمور الحسنة ٌجمع العمل منطمنا ،وتفكٌرنا ،مع الثراء الواسع للوحً واإللهام،
وٌصٌر مرجعا للنداءات الواردة من الماورابٌات ،أما فً الشر والمبابح فٌورد التفسٌر
ٔ -العمل اإلنسانً عند (كانط )ٌشتمل على لانونٌن تعتمد إحداهما فً تحصٌل المعارؾ على الحس والتجربة،
وٌسمٌها (العمل العملً) ،بٌنما تعتمد ثانٌتهما على أفكار ؼٌر مكتسبة ولوانٌن فطرت علٌها نفوسنا ،ومتؤصلة
فٌنا ،وٌسمٌها (العمل النظري)ٌ.نظر د أحمد السٌد علً رمضان  :الفلسفة الحدٌثة عرض ونمد ص ٖٖٓ.
ٕ
مكون أو متكون ،والمكون كالروح فً الحمٌمة فهو نزوع إلى الماهٌة  ،بٌنما المتكون
 العمل عند الالند :إما ّ ِعمل عملً مكتسب وهو ألل ثباتا وألل تماسكا واألول أفضل ألن الذات أفضل من الؽٌر كما ٌمولٌ .نظر:
الالند :موسوعة الالند المجلد الثالث ص . ٔٔٙ1
ٖ -الالند :صاحب المعجم الفلسفً المشهور فٌلسوؾ وباحث فً علم المناهج فرنسً ،ولد ٔ1ٙ0م ،ولد تولى
تدرٌس الفلسفة فً الجامعة المصرٌة على فترتٌن األولى ٔ2ٕ1 -ٔ2ٕٙم والثانٌةٔ2ٗٓ -ٔ2ٖ0 :م ،وكان
ٌدرس مناهج البحث ،ولد أشرؾ على رسالة الماجستٌر للدكتور/عبد الرحمن بدوي .كان من أشد خصوم مذهب
التطور ،ورد علٌه فً رسالته للدكتوراه التً طبعت فٌما بعد تحت عنوان(األوهام التطورٌة) ،كان عضوا فً
معهد فرنسا(أكادٌمٌة العلوم األخبللٌة والسٌاسٌة) ،توفً ٖٔ2ٙمٌ.نظر :د /عبد الرحمن بدوي :موسوعة الفلسفة
ج ٕ ص ٖ٘ٗ.
ٌٗ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.ٙ
٘ -كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.ٙ
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المنطمً للحدود اإللهٌة ،وٌكبح جماح الرؼبات المتفلتة للنفس ،وٌضع استراتٌجٌات ضد
هجماتها ،وفوق هذا ٌمنحنا خططا للتفلت من شبان الشٌطان المختلفة ،وٌضرب على
أهوابنا ،ورؼباتنا الجسمانٌة ،لٌودا وسبلسل مصنوعة من أفكار منصهرة فً بوتمة
المحاسبة والمرالبة ...فكؤنه شرطً حارس أو موظؾ رلٌب ٌحفظ المٌم اإلنسانٌة ،وبدهً
أن هذه من خصابص العمل السماوي أو عمل المعاد ،وال تمت إلى العمل الترابً أو عمل
المعاش بصلة"(ٔ).
ٖ -المعمول وغٌر المعمول:
أ -هنان فً نظام التفكٌر اإلسبلمً عالل وؼٌر عالل ،وطبٌعة وخلك ،وأسباب ولدرة
خالمة فوق األسباب ،هنان توحٌد وشرن فكل من ٌربط الحوادث واألشٌاء بالخالك،
وٌدور فً فلن التوحٌد فهو فً دابرة المعمول ،وأما من ٌربطها باألسباب أو الطبٌعة أو
الصدفة فهو ٌدور فً فلن الشرن أو اإللحاد ،وكبلهما ضمن دابرة ؼٌر المعمول.
هذا ما ٌرٌد (كولن) باختصار أن ٌموله ضمن مماله هذا ،وهو هنا -أٌضا -ممتؾٍ أثر
النورسً ،ومتؤثر بنفس فكرته ،أو شارحا لها.
ب -وٌإكد  -متابعا للنورسً -أن المرآن ٌدعونا دوما إلى المحاكمة العملٌة والمنطمٌة كما
ﯫ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ
فً إثبات الوحدانٌة فً لوله :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯬﭼ (ٕ)وكذا فً جمٌع المسابل التً ٌتناولها ما عدا األوامر التعبدٌة ٌدعو إلى العمل
والمنطك ،وال ٌترن فً توجٌهاته ثؽرات عملٌة ،أو للبٌة ،أو روحٌة.
ج -ومتى ما أهمل العمل والتفكٌر ولعت البشرٌة فً مهاوي ؼٌر المعمول فجعلوا
(زرادشت) أو (عزٌرا) أو (المسٌح) ابناء هلل ،وولعوا فً انحرافات مثل( :ثالث ثبلثة)
وجمدوا على موروثات اآلباء ،أو عبدوا النور والظلمة كالمجوس ،أو الشمس والممر
فكلما بعد الناس عن المعمول الواحد سمطوا فً براثن الكثرة ؼٌر المعمولة(ٖ).
فالمعمول وؼٌر المعمول ٌتحول فً مفهوم (كولن) ،إلى تعبٌر عن التوحٌد والشرن ،عن
اإلٌمان والجمود على الموروث؛ ولذا دعا إلى اتباع طرٌك األنبٌاء ،ونبذ التملٌد ،و التفكر
بمراءة كتاب الكون ،واستشراؾ آفاله ،وعرض (كولن) لدعوة المرآن للتفكر فً الكون
من خبلل آٌاته ،فهو أكبر أنموذج للمعمولٌة كما ٌمول" :فهو مع حثه على استطبلع كتاب
الكابنات أنموذج بمتانة تمدٌمه للمضاٌا الكبرى ،وإثراء الفكر بمحتواه ،وإحاطة رسالته،
وسحر ألفاظه ،وتؤثٌر أسلوبه ،وولع صدلٌته نعم إن مستند المرآن هو الوحً لكن طرٌمه
ال ٌؽادر فلن العمل ،فهو ٌطرق باب المخاطبٌن مسجبل ومثبتا كل معانٌه ومفاهٌمه لدى
العمل والمنطك ،والتفكٌر ،وٌمضً إلى الملوب بؤسلوب ٌحفز االنتباه ،وٌنطك كابحا
اعتراض العمل والحس والشعور ،وٌروض المتتلمذٌن علٌه دوما بالمعمولٌة"(ٗ).

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٙ
ٕ -سورة األنبٌاء اآلٌة.ٕٕ :
ٌٖ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص ٗ.ٙ1 -ٙ
ٗ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.0
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وبعد هذه الجولة فً المعمول والبلمعمول ٌمكن رد فكرة (كولن) إلى أمرٌن:
األمر األول :المعمول رد كل شًء إلى هللا ،وؼٌر المعمول خبلفه:
"المعمول هو لراءة الوجود واألشٌاء والتفكٌر بها وتموٌمها ،ومن بعد التموٌم ربطها
بوشابج اإلٌمان ،والمعرفة ،والخالك ،والبلمعمول :هو إسناد كل شًء من األشٌاء وكل
حادثة من الحوادث إلى األسباب المختلفة ،أو الطبٌعة ،أو أمور أخرى ،المعمول :هو
استؽناء الخالك وجودا وتوحٌدا عن الشرٌن ،والنظٌر ،والمعٌن ،وؼٌر المعمول :هو فكر
الشرن واإللحاد بصوره وأشكاله"(ٔ).
األمر الثانً :أهمٌة العمل:
ٔ"-العمل ٌعنً الفهم ،واإلدران ،واستجماع الفكر ،وهو بهذا المعنى وسٌلة مهمة لتفهم
األمور الداخلة ضمن تعرٌفه ،ومن الممومات الحٌوٌة للروح ،فبالعمل نفهم ما نفهم ،وبه
نعلم ما نعلم ،ونموم ،ونستنبط الحاصل والناتج ،وضده الحمك والؽباء"(ٕ).
ٌ
وثاق توثك به الرؼبات الجسمانٌة ،والرؼبات النفسٌة ،فالعمل بهذا
ٕ -العمل السماوي
(ٖ)
المعنى لفل حدٌدي لحفظ المٌم اإلنسانٌة ،ومفتاح سحري للسعادة البشرٌة .
من هنا ٌظهر تمدٌر (كولن) الشدٌد للعمل كمصدر من مصادر المعرفة ،وٌبدو واضحا أنه
فً مماله عن المعمول والبلمعمول ٌعد شارحا لوجهة نظر (النورسً) ،وللحمٌمة فهو ال
ٌخفً أن تلن أفكار (النورسً) التً ٌستضًء بها فً أؼلب توجهاته.
رابعا :البصٌرة :
تعتبر البصٌرة هً مصدر المعرفة عند الصوفٌة؛ إذ المعرفة عندهم إلهامٌة وال
اعتبار للحواس والعمول؛ ألن الذي ٌستطٌع أن ٌمبس  -كما ٌمولون -من منهل ربانً بعد
أن ٌعد نفسه بالرٌاضة العملٌة والعبادة كٌؾ ٌذهب لمعرفة الحس والعمل المحكوم علٌهما
بالعجز والمحدودٌة والظنٌة(ٗ).
وٌعبر عنها أحٌانا بالبصٌرة ،واإللهام ،والملب ،والوجدان ،والحدس ،وتتضمن الفراسة،
وتؤوٌل األحادٌث كذلن.
ولد اعتد (كولن) بهذا المصدر ،وبوجوب اعتباره من مصادر المعرفة مع ؼٌره من
المصادر ،وأعطاه لٌمة كبٌرة فً سابر كتاباته؛ ألنه ٌنحى منحا صوفٌا فً سابر أحواله
إلى الحد الذي اعتبره بعضهم صوفٌا.

ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٖ.0
ٕ -السابك ص ٗ.0
ٖ -السابك ص ٗ.0
ٌٗ -نظر :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة ص ٕ.ٙ0
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وٌنظر إلى المعرفة عند الصوفٌة بؤنها" :مرتبة توحد المعرفة بالعارؾ حتى تكون طبٌعة
عنده فتكون حاالته كلها ترجمانا للمعروؾ"(ٔ).
أو "ظهور المعارؾ الوجدانٌة وانبساطها بحٌث إن مثل هذا الظهور واالنبساط فً
الولت نفسه هو ظهور اإلنسان بمٌمه الذاتٌة وانبساطها ،ولعل هذا هو مما ٌفهم من المول
"من عرؾ نفسه فمد عرؾ ربه"(ٕ).
ؾ َربَّهُ"(ٖ) وجهتٌن من حٌث
سهُ فَمَ ْد َ
وٌرى( كولن) فً هذا األثرَ " :م ْن َ
ؾ نَ ْف َ
ع َر َ
ع َر َ
سه وٌحلّلُها  -بما فٌها البنٌَةُ الفسٌولوجٌّة والوجدان
المعنى ،فٌمول" :إن من ٌدرس نف َ
والحسٌ -عرؾ ربه بصورة
بؤركانه األربعة :اإلرادة ،واللطٌفة الربانٌة (الملب) ،والذهن،
ّ
أفضل وأحسن ،وإن كان لهذه العبار ِة مفهو ُم مخالف ٍة فهو على النحو التالً( :من ال ٌعرؾ
ٌعرؾ ربّه) ،إذن ٌلزم اإلنسانَ أن ٌعرؾ ماهٌّة نفسه وكنهها كً ٌعرؾ ربَّه"(ٗ).
سهُ ال
ُ
نف َ
وكبلم (كولن) عن معرفة النفس شبٌه جدا إلى حد التطابك بكبلم (ابن عربً) فً
الفصوص وهذا ٌتبٌن من مجرد النظر فً نص (ابن عربً) فً الفص السابع والعشرون
(فص حكمة فردٌة فً كلمة دمحمٌة)الذي ٌمول فٌه" :ومعرفة اإلنسان بنفسه ممدمة على
معرفته بربه ،فإن معرفته بربه نتٌجة عن معرفته بنفسه لذلن لال (علٌه السبلم)"من
عرؾ نفسه عرؾ ربه" فإن شبت للت بمنع المعرفة فً هذا الخبر والعجز عن الوصول
فإنه سابػ ،وإن شبت للت بثبوت المعرفة فاألول أن تعرؾ أن نفسن ال تعرفها فبل تعرؾ
(٘).
ربن ،والثانً أن تعرفها فتعرؾ ربن"
إذن (كولن) متؤثر بكتابات (ابن عربً) وهو ال ٌخفً تمدٌره له ودفاعه عنه وعن ؼٌره
من الصوفٌة كما سٌتبٌن الحما فً البحث
إذن النفس لها جانبان ٌشرحهما (كولن) على النحو التالً:
ٔ -الجانب الجسدي:
فٌرى (كولن) أن هنان تناسما عجٌبا فً بنٌة اإلنسان ،وٌستشهد (كولن) بكبلم
ب مع اآلخ َِر
(النورسً) حٌث ٌمرر أن اإلنسان "مصنع متكامل" ك ُّل جزء فٌه متنا ِس ٌ
ُ
سبًا حمٌمًٌّا وثٌمًا.
المخلوق
تناسبًا حمٌمًٌّا ،وهذا
ٌتناسب فً الول ِ
ت نف ِس ِه مع الكون أٌ ً
ُ
ضا تنا ُ
أما تناسب أجزاإه:

ٔ -فتح هللا كولن :التبلل الزمردٌة ص .ٕٓٙ
ٕ -التبلل الزمردٌة ص .ٕٓٙ
ٖ -هذا الحدٌث لٌس بصحٌح ،ولال النووي إنه لٌس بثابت ،ولال الزركشً ذكر السمعانً أنه من كبلم ٌحٌى بن
معاذ الرازيٌ ،نظر :جبلل الدٌن السٌوطً :الحاوي للفتاوى كتاب الفتاوى الصوفٌة ج ٕ ص  ،ٕ11دار الفكر-
بٌروت -لبنان ٕٗٗٔهـ ٕٓٓٗ -م.
ٗ -كولن :ممال اكتشاؾ النفس والتعمك فً العبودٌة .مولع  herkulبالعربٌة بتارٌخٕٓٔ٘ /ٔٓ/ٖ :م.
٘ -الشٌخ محًٌ الدٌن ابن عربً :فصوص الحكم ص ٕ٘ٔ والتعلٌمات علٌه بملم د :أبو العبل عفٌفً ،دار الكتاب
العربً -بٌروت -لبنان.
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ً
وصلَةٌ بٌنَ فم اإلنسان،
فٌشرح (كولن) هذا التناسب ،فٌمول:
"فمثبل هنان عبللةٌ ِ
وصلَةٌ بٌن عٌنٌ ِه ،وما س ٌَ َراه بهما
وبٌن ما سٌؤكله به من المؤكوالت ،وكذلن ثمة عبللةٌ ِ
ظلّها رإٌة وتمٌٌزَ الموجودات التً
سبَةٌ وصلةٌ ٌستطٌع المرء فً ِ
من أشٌاء ،إنها منا َ
(ٔ)
تتجلّى فً أبعاد مختلفة" .
أما تناسبه مع الكون:
ضا بٌنه وبٌن
ٌرى (كولن) أن " :التناسب الموجود بٌن أعضاء اإلنسان لابم أٌ ً
والفلن ثَـ ّمةَ
علماء الفٌزٌاء
ب لول
ِ
ِ
ؼٌره من الموجودات فً الكون الذي ٌعٌش فٌه؛ فبحس ِ
وصلَةٌ حتى بٌن أبع ِد األنظم ِة واألجرام السماوٌة ،وبٌن اإلنسان الذي ٌبدو مخلولًا
عبللةٌ ِ
صؽٌرا جدًّا على سطح األرض ،إال أنه ٌجب البدء َّأو ًال من ألرب نمطة حتى ٌتسنّى
ً
ّ
ً
ُ
فم ِه
إدرانُ هذه العبللة وفه ُمها ،فمثبل حٌن ٌُ َح ِل ُل
سه من زاوٌة العبللة بٌن ِ
اإلنسان نف َ
َّ
ص َل إلى األدل ِة التً تإ ِ ّك ُد
والموا ِد التً سٌؤكلها وعٌنٌ ِه واألجسام التً ترٌانها ال ب َّد وأن ٌَ ِ
ك األع َ
ظ ِم و وحدانٌَّته"(ٕ).
وجو َد الخا ِل ِ
وحدٌث (كولن) هنا أٌضا ٌبدو فً إطار النظرٌة الكونٌة التً ٌتبناها وهً الترابط بٌن
هللا ،والكون ،واإلنسان التً ٌفسر بها كل حدث أو موضوع.
ٕ -من بنٌة الجسد إلى أعماق الروح:
ٌرى (كولن) أن كتاب "اإلنسان ذلن المجهول" الذي نشر ٖ٘ٔ2م ٌعد عمبل مهما ،فمد
ٌ
خالك فٌمول:
لفت االنتباهَ إلى ما فً جسم اإلنسان من كما ٍل ،وأنه حت ًما ال ب َّد وأن ٌكون له
َ
" وبٌنما كان الناس وال سٌما األطبّا ُء ٌُطا ِلعون تلن التحلٌبلت التً أجراها هذا الكتاب؛
ُ
بٌان ذلن
كانَ ٌنتهً بهم الحا ُل مع ك ِّل فص ٍل إلى لو ِل" :ال إله إال هللا"؛ ألنه ٌستحٌل
(ٖ)
تتدار ْكنا لدرة ُ هللا تعالى و ِعناٌَتُه" .
جسم اإلنسان َما لَ ْم
الكامن فً
ق للعادةِ
التناس ِ
ِ
َ
ِ
ب الخار ِ
وهنان بعد أعمك ٌجب أن ٌتعرؾ علٌه اإلنسان بعد الجسد وتكوٌنه الفسٌولوجً أال وهو
ً ٌنبؽً له أن ٌت َّ ِجهَ إلى
الروح ،فٌمول (كولن)" :بعد أن
َّ
ٌتعرؾ على عالمه الخارج ّ
ْ
ؾ كن َههُ من
أحاسٌس ،وهو ما ٌمكننا أن نُطلِكَ
معرف ِة نف ِس ِه ،وآلٌَّاتِ ِه الوجدانٌّة ،وما ٌكتَنِ ُ
َ
ع حوا َ
اإلنسان بشًءٍ ما لب َل
شعور
دث من لَبٌ ِل
ً) ،وإن ولو َ
ِ
ِ
اسم (العالَ ِـم الداخل ّ
علٌه كله َ
ُ
عصرا
اإلنسان
ٌلتمً
ولو ِع ِه مما ٌ ُْـم ِك ُن وصفُهُ بؤنه (الحدس أو التنبُّإ الداخلً) ؛ كؤن
ً
َ
خطر ببا ِل ِه صبا ًحا ،أو أن ٌَرى فً رإٌاه مشاه َد من (عالم المثال) و (عالم
صا
شخ ً
َ
بعض األشٌاء التً رآها فً منامه بعٌنِها أو بالشكل الذي َّأولها به
تظهر
البرزخ) ،وأن
ُ
َ
ٌ
أحداث ٌعٌشها اإلنسان فً عالمه
الوالفون على (تؤوٌل األحادٌث) ،ك ُّل هذا ما هو َّإال
(ٗ)
ُ
سٌّة" .
ٌمكن إٌضا ُح هذا فً
الداخلً ،وال
ب الح ِ ّ
إطار دابرةِ األسبا ِ
ِ

ٔ -كولن :ممال اكتشاؾ النفس والتعمك فً العبودٌة.
ٕ -ممال اكتشاؾ النفس والتعمك فً العبودٌة.
ٖ -كولن :ممال اكتشاؾ النفس والتعمك فً العبودٌة
ٗ -كولن :ممال اكتشاؾ النفس والتعمك فً العبودٌة
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ُواصل رحلته فً عالمه الداخلً ٌعرؾ نفسه
وٌخلص (كولن) إلى أن اإلنسان حٌن ٌ ِ
ً
إجماال وٌصل إلى وجود الخالك األعظم ،ومن ثم ٌعرؾ ربه حك المعرفة.
وٌرى (كولن) أن أولى مراتب المعرفة هً رإٌة تجلٌات األسماء الحسنى المحٌطة بنا
ومشاهدة إللٌم الصفات الجلٌلة ،ففً هذه السٌاحة تسٌل األنوار من عٌون السالن وأذنه إلى
لسانه وٌشرع للبه بالهٌمنة على سلوكه ،وٌؽدو سلوكه وأطواره لسانا ناطما بتصدٌك
الحك ،وٌتحول هذا اللسان كمرص مرن للكلمة الطٌبة ،وإذا بؤنواع من أنوار مشعة
تنعكس كل آن على شاشة الوجدان(ٔ) .
وتحدث عن أمارات العارؾ :
وهً أنه ال ٌرجو توجها من ؼٌر المعروؾ سبحانه ،وال ٌختلً بؽٌره ،فؤلسى عذاب له
(ٕ).
توجهه إلى اآلخرٌن ،ودخول طٌؾ الؽٌر إلى عٌنه
وٌمول (كولن) فً التعرٌؾ االصطبلحً للبصٌرة" :انفتاح عٌن الملب ،سعة اإلدران،
استشفاؾ النتٌجة ،ورإٌتها من البداٌة ،ملكة تمٌٌم األٌام اآلتٌة مع الٌوم المعاش"(ٖ).
وٌعرفها أٌضا بؤنها" :الوعً الكامل لكل األمور التً تٌسر المشاهدة بنور العلم ،و
والتجربة ،والفراسة ،واإلحاطة بها إحاطة كاملة"(ٗ).
ولها عمك أكبر وأهمٌة كبرى عند أرباب الحمٌمة ،فٌمول كولن" :البصٌرة منبع العرفان
الوحٌد فً داللة اإللهام والتفكٌر ،وهً المرتبة األولى إلدران الروح كنه األشٌاء فهً
شعور وجدانً ٌشخص ،وٌرى المٌم الروحٌة فً المواضع التً ٌتعسر على العمل
تجاوزها لتعلمه باللون ،والشكل ،والمظاهر ،و الكٌفٌات"(٘).
ولد عد (كولن) البصٌرة نعمة وملكة إلهٌة تتجاوز الفكر ،فاإلنسان المالن لمثل هذه
البصٌرة ٌكون منفتحا على العالم اآلخر ،و ٌعد بطبل من أبطال الحمٌمة وشخصاٌ ،حاول
أن ٌصل إلى مرتبة اإلنسان الكامل"(.)ٙ
وٌمكن إٌراد تلن األهمٌة ودورها فً حٌاتنا من خبلل كبلم (كولن) فً عدة نماط:
أ -البصٌرة منبع للمعرفة والعرفان:
فكما أن العمل منبع مهم للعلم كذلن البصٌرة منبع للمعرفة والعرفان ،فالذي ٌملن
عمبل وال ٌملن بصٌرة لد ٌعرؾ أشٌاء كثٌرة ،ولكنه ال ٌستطٌع أن ٌصل بمعلوماته إلى
شًء.

ٌٔ -نظر :التبلل ص .ٕٓٙ
ٕ -التبلل ص .ٕٓ2
ٖ -السابك ص ٘.ٔ2
ٗ -الموازٌن ص ٔ٘ٔ.
٘ -التبلل الزمردٌة ص ٘.ٔ2
 -ٙكولن :الموازٌن ص ٔ٘ٔ.
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ب -البصٌرة مصدرا لؤلمن واالطمبنان:
فالعمل المحروم من البصٌرة ٌكون ؼارلا فً التردد وعدم االستمرار ،أما عالم
البصٌرة فهو عالم دافا ومستمر ٌشع طمؤنٌنة وأمنا(ٔ).
ج -البصٌرة تنفذ إلى أسرار األشٌاء:
فهنان فرق بٌن إدران الوجود بعٌن البصر ،وبٌن إدراكه بنور البصٌرة ،فالعٌون
ترى فً األشٌاء والحوادث وجوهها الظاهرٌة وجوانبها المادٌة ،أما البصٌرة فترى
الوجوه الباطنٌة لها مثل :الحكمة ،والؽاٌة ،والفابدة ،والمحتوى ،والعٌن ترى صور
األشخاص وسٌماءهم ،أما البصٌرة فتحدس وراء كل هذه المظاهر ،األخبلق والفضٌلة،
ودرجة النضج الروحً فٌهم" ،فالذٌن ٌنظرون إلى الوجود بؤعٌنهم فمط ال ٌدركون من
الوجود إال ما تراه أعٌنهم ،أما أصحاب البصٌرة ،فهم ٌنمبون عن أسرار األشٌاء؛
لٌستخرجوا منها المعانً مثلما تموم النحل بجمع رحٌك األزهار لصنع العسل"(ٕ(.
ولذا فالبصٌرة توصل اإلنسان إلى عمك آخر وهو (تؤوٌل األحادٌث) أي النفوذ إلى
الجوانب الملكوتٌة لؤلشٌاء واكتناه األحداث.
وكذا ٌمتلن الفراسة التً تعنً الحدس واإلدران التً ٌطلعون معها على الوجه الحمٌمً
للوجود بما وراء األستار ٌمول كولن عن أهل الفراسة" :ال ٌنخدعون بالظبلل ،وٌرون
بنور البصٌرة بجبلء تام حتى فً أشد األمكنة عتامة ،وٌتجاوزون االلتباسات دون أن
ٌعلموا بالمتشابهات لطعا ،وال تؤسرهم الجزبٌات ،فٌدركون حاال ،وٌشاهدون السكر فً
لصبه ،واألكسجٌن والهٌدروجٌن فً روح الماء"(ٖ).
فهذا هو حال أهل الفراسة عندهم من نور البصٌرة ما ٌمكنهم من الؽوص والكشؾ عن
حمٌمة األشٌاء التً تخفى على الحواس ،بل ٌدركونها على صورتها األولى لبل أن تتحول
إلى دابرة الحواس.
إذن مصادر المعرفة تتوزع بٌن الوحً ،والعمل ،والحس ،والوجدان حسب مشرب كل
فرٌك وطابفة ،أما مٌزة اإلسبلم فهً جمعه كل تلن المصادر وإحداث التوازن فً الوجود
بمزجها ،فمصدر التلمً والمعرفة هو الوحً ،وأما الحس ،والعمل ،والوجدان فوسابل،
ووسابط للفهم والعمل لتحمٌك الخبلفة فً األرض.

ٔ -السابك .
ٕ -الموازٌن ٕ٘ٔ.
ٖ -التبلل الزمردٌة ص .ٔ2ٙ
ٓٓ٘

المبدث الثالث :العلم والدٌن فً فكر كولن
المطلب األول :مولف كولن من العلم الددٌث:
مشكلة العلم والتكنولوجٌا أصبحت من المشكبلت المطرولة بموة فً مٌدان الفلسفة
اإلسبلمٌة الحدٌثة؛ لسٌطرتها على حٌاتنا الٌومٌة ،وتبعاتها التً لم تنته ولن تنتهً حتى
نلحك بركب األمم التً سبمتنا .
فلمد تولفنا -أي المسلمٌن -عن اإلبداع العلمً منذ عصر النهضة الؽربٌة ،وأصبح والعنا
الحالً هو التخلؾ العلمً عن ركب الحضارة ،وشاع أن العلم صناعة ؼربٌة ،وأصبحنا
مستوردٌن ومستهلكٌن للعلوم والتكنولوجٌا الؽربٌة ال منتجٌن لها(ٔ).
وٌعد (كولن) من الفبلسفة المعاصرٌن المهتمٌن بتلن المضٌة؛ إذ أكد (كولن) كثٌرا على
أهمٌة العلم الحدٌث ،ووجوب التناء وسابل المعرفة والتمنٌة الحدٌثة حتى ال نتخلؾ عن
ركب الحضارة ،وأما عن أهمٌة العلم الحدٌث لعالمنا المعاصر ،فمد ذكر عدة وجوه ٌمكن
إجمال بعضها على النحو التالً:
معرفة حمابك األشٌاء :
ٌرى (كولن) أن العلم هو ما مٌز هللا به اإلنسان ،وفضله على كل المخلولات،
وهو الحكمة من سجود المبلبكة آلدم -علٌه السبلم ،-فلمد فضل هللا (آدم) بتعلٌمه األسماء
أي أنه علمه األسماء وحمابك األشٌاء ،وأعطاه الخبلفة وهً اإلذن بالتدخل فً الوجود،
وال ٌمكن أن ٌتحمك هذا إال بالعلمﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(ٕ) تعنً" :إن ما أعطٌه آدم -علٌه السبلم -هو إما العلم نفسه ،وإما أصل العلم ،وهو
الحمابك الثابتة التً ٌصل إلٌها اإلنسان ببحوثه ،ودراساته ،وذهابه ،وإٌابه الداببٌن من
السبب إلى النتٌجة ،ومن النتٌجة إلى السبب"(ٖ).
إخضاع الوجود للبشر:
وهذا معنى الخبلفة فً األرض أن ٌذلل اإلنسان بعلمه وبحثه كل الوجود لخدمته
وذلن ألداء دوره على هذه األرض ،فمد سخر هللا األشٌاء لئلنسان ،فؤذعنت له كما أذعن
اإلنسان نفسه بها لخالمه تعالى(ٗ).
تعزٌز وتؤكٌد لمضاٌا الدٌن:
هذا العلم الذي وهبه هللا آدم توارثه األنبٌاء حتى وصل ذروته إلى النبً -صلى
هللا علٌه وسلم ،-ومن ثم فإن االكتشافات والنتابج الحدٌثة ال تعارض ما أنزل علٌه من
الكتاب أو السنة ،فبل تعارض بٌن كتاب الكابنات الذي كتبه هللا بمدرته وإرادته ،وبٌن
ٌٔ -نظر :دكتور /مصطفى النشار :مدخل جدٌد للفلسفة ص  ،ٕٔٙ -ٔ22دار لباء ،ط :األولى ٔ221م.
ٕ -سورة البمرة اآلٌة.ٖٔ:
ٖ -الموشور ص ٕ٘ٔ.
ٌٗ -نظر :الموشور ص .ٕٔ1
ٔٓ٘

المرآن فمد ألام المرآن جسورا بٌن اإلنسان والوجود نجا بها اإلنسان من استٌحاش
الوجود؛ ولذا لن ٌؤتً العلم  -أي علم مهما تمدم وتطور -بما ٌعارض المرآن ،أو ٌخالفه
إلى ٌوم المٌامة(ٔ).
ولٌس المعنى أنه -ملسو هيلع هللا ىلص -أخبر بما تم اكتشافه من الفٌزٌاء ،والكٌمٌاء ،والرٌاضٌات،
واألحٌاء ،والتشرٌح ،وإنما المعنى أنه لٌس فً هذه العلوم ما ٌعارض ما جاء به النبً
ملسو هيلع هللا ىلص ،-بل إنها تعززه وتإكده ،وهذا ٌكشؾ أهمٌة العلم(ٕ).
وهذا هو المنهج الذي اتخذه (كولن) فً بحثه دوما أال وهو تعزٌز لضاٌاه الدٌنٌة بالعلم
الحدٌث.
مصٌر المستمبل بٌد العلم:
فإذا أراد المسلمون امتبلن المستمبل أو بتعبٌر (كولن) احتضان المستمبل فبل بد
من العلم ،فٌمول ":احتضان المستمبل ال ٌكون إال من مجتمع المعرفة إن األمر كذلن؛ ألن
العلم هو استٌعاب ما تنطك به األشٌاء ،والحوادث ،والشعور بؤثر األوامر التكوٌنٌة ،وما
تعرضه وتكشفه لنا ،وحدس مماصد الخالك السامٌة ،فالمخلوق المإهل للحكم على األشٌاء
ٌرى ،وٌمرأ ،وٌدرن ،وٌتعلم ،ثم ٌبحث بوسابل تذلل الحوادث لٌنظمها"(ٖ).
فإذا أردنا أن نكون فً المستمبل فبلبد من امتبلن العلم الحدٌث وخاصة فً عصر
العولمة وتسارع الموي للسٌطرة على الضعٌؾ ،فلمد دفعنا ثمن تخلفنا عن الثورة
الصناعٌة وثورة التكنولوجٌا ،وعجزنا عن بلوغ ركب األمم المتحضرة مما أتاح الفرصة
ألعدابنا أال ٌسمحوا لنا برفع رإوسنا ،فالواجب علٌنا كما ٌمول (كولن)" :أن نإمن باهلل
تعالى إٌمانا لوٌا ،ونولر سٌدنا رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) تولٌرا عظٌما ،ونستوعب كل دلابك
اإلسبلم الدٌن المبٌن ،وأن نحٌط بالحٌاة كلها أٌضا أي ٌنبؽً أن نملن أفضل مراكز
البحوث ،وأشهر المإسسات العالمٌة مثل(ناسا) ،وأن نبنً المدن فً الفضاء وإال خرجنا
صفر الٌدٌن من ساحة التوازنات الدولٌة فتولد األحداث العالمٌة وتتفالم ضدنا"(ٗ).
وهو هنا ٌإكد كما فً كل مجال ٌطرله على أهمٌة االلتزام بؤصولنا اإلسبلمٌة لبل كل
خطوة نخطوها نحو العلوم الحدٌثة وؼٌرها.
وٌعترؾ أٌضا بمصورنا ونمصنا  -سواء الكوادر أو الهٌبات -فً مجال العلوم اإلسبلمٌة
 كعلم الفمه -كما فً مجال العلوم الحدٌثة ،وٌطالب بتجدٌدها لمواكبة العصر بحملها علىالحواسٌب وتنظٌمها ،ثم بابتكار آلٌات جدٌدة لبلستفادة منها(٘) .
ولد تطرق (كولن) إلى مشكلة من مشاكل العلم الحدٌث ،وهً :اعتماد كثٌر من مجتمعاتنا
أن العلم ٌسبب كوارث لئلنسان ،ومنها :أن ٌؽدو اإلنسان والمجتمع آلٌا بعٌدا عن اإلنسانٌة
ٌٔ -نظر :كولن :الموشور ص .ٕٔٙ
ٕ -السابك.
ٖ -الموشور ص .ٕٔ1
ٗ -الموشور ص . ٕٔٙ
ٌ٘ -نظر :الموشور ص .ٕٔ0
ٕٓ٘

والفضابل فٌرد (كولن) على هذه الشبهة لاببل " :ال ٌتصور وجود مستمبل ببل علم كما لم
ٌكن ماض ببل علم ،ذلن أن نتابج كل شًء رهن بالعلم ،وال شًء ٌمكن أن ٌمدمه العالم
لئلنسان بدون علم ،نعم ،صار اإلنسان مجرد آلة فً ببلد كثٌرة ،فبل مشاعر إنسانٌة ،وال
صحة ،وال فضابل إنسانٌة ،كلها اندرست لكن من الجور تحمٌل هذا المصور على شماعة
العلوم والتكنولوجٌا ،فوزره ٌعود إلى علماء تنصلوا من تحمل مسإولٌاتهم ،فلو أدى
رجال العلم الذٌن وعوا المسإولٌة االجتماعٌة ما هو منتظر منهم لما ولعت الٌوم معظم
(ٔ) .
هذه الولابع المملمة"
ومن هنا فالعلم الحدٌث والتكنولوجٌا ال ؼنى عنهما فً هذا العصر إذا أردنا اللحاق بركب
األمم المتمدمة وال مشكلة فً العلم فً حد ذاته إنما هً مشكلة علماء ؼٌر مخلصٌن
لئلنسانٌة كمن ٌخترع النووي لؽرض التدمٌر ،أو كمن تنصل منهم عن مسإلٌاته
االجتماعٌة تجاه تربٌة أمته.

ٔ -الموشور ص .ٕٔ2
ٖٓ٘

المطلب الثانً :العاللة بٌن العلم والدٌن فً فكر كولن

(ٔ):

فً البداٌة ٌتمتع (كولن) بخلفٌة علمٌة متمٌزة تجمع بٌن العلوم الشرعٌة ،والفلسفة
واألدب اإلسبلمً ،والؽربً ،والعلوم الؽربٌة الحدٌثة  -كما سبك أن ذكرت فً سٌرته
الشخصٌة -وهذه الخلفٌة مهمة جدا فً تكوٌن نظرته هنا فً هذا المجال.
(ٕ)

ٌرى (كولن) أن الدٌن والعلم لٌسا متساوٌٌن ،وأن العلم ٌنبؽً أن ٌكون خادما للدٌن
ومن المصادر التً أثرت فً فكر كولن -هنا -فً العبللة بٌن الدٌن والعلم :المرآن الكرٌم،
والسنة النبوٌة ،والتصوؾ ،مع تؤكٌده على أن الكون هو العالم الذي تتجلى فٌه أسماء هللا
الحسنى ،وأن الكون هو كتاب هللا فً الخلٌمة.
وتدل كتابات (كولن) على اطبلعه على الفكر الؽربً الحدٌث ،فمد استشهد بكثٌر منه
لتؤكٌد وجهة نظره ،فمد تعرض آلراء (كارل بوبر) (ٖ) العالم والفٌلسوؾ البرٌطانً حٌث
إن (بوبر) ٌرى أن (نٌوتن) و(اٌنشتاٌن) ال ٌمكن أن ٌكون كبلهما صوابا فً نفس الولت،
فالعلم ٌمكنه أن ٌسعى إلى االلتراب من الحمٌمة فمط ،ال أن ٌصل إلى الحمٌمة بذاتها.
وكذا استشهد (كولن) بآراء (رٌنٌه جونون)فً المول بعدم لدرة العلم الحدٌث على معرفة
الحمٌمة المتعلمة بكنه الوجود(ٗ).
ومع ذلن ٌرٌد (كولن) التؤكٌد على حمٌمة مهمة من خبلل هذه المصادر ،وهً أن العلم فً
حاجة إلى الدٌن.
ولد تناول (كولن) عدة لضاٌا تتعلك بالعبللة بٌن الدٌن والعلم ،فمد ركز بحث (الدٌن
والعلم عند كولن) على ثبلث منها استنبطها من كتاب كولن فً (ظبلل اإلٌمان) وأضٌؾ
رابعة إلٌهم كالتالً:
ٔ -العبللة بٌن الحمابك العلمٌة والحمابك الدٌنٌة .

ٔ -رجعت فً هذا الجزء إلى بحث( :الدٌن والعلم عند كولن :وجهة نظر عالم ) بملم عثمان بكار أستاذ
الدراسات اإلسبلمٌة بمالٌزٌا ومركز التفاهم اإلسبلمً المسٌحً جامعة جورج تاون -واشنطن؛ ألن كل البحث
اعتمد فٌه على كتاب مهم لكولن مترجم إلى اإلنجلٌزٌة اسمه (فً ظبلل اإلٌمان) ،ولم أحصل علٌه بعد .وهذا
الممال منشور فً كتاب السبلم والتسامح فً فكر كولن الذي ٌحوي عدة مماالت لعدد من األساتذة حول كولن
أشرؾ علٌه أ.د زكً ساري توبران دار النٌل ٕٗٔٓم..
ٕ -السبلم والتسامح ص .ٙ1
ٖ -كارل بوبر :ولد ٕٓٔ2م فً فٌٌنا .من أنصار اللٌبرالٌة ،وٌهاجم الشمولٌة ،وأنصار الفاشٌة والشٌوعٌة،
وممولتهم بحتمٌة التارٌخ ،وثبات لوانٌنه ،وٌدافع عن الحرٌة ،والدٌممراطٌة ،والمساواة على أسس أخبللٌة .عمل
محاضرا أول للفلسفة بجامعة نٌوزٌلندا من ٔ2ٖ0م إلى ٘ٗٔ2م ،ثم أستاذا للمنطك ،ومنهج العلم بمدرسة لندن
لعلم االلتصاد ،وكانت إسهاماته الربٌسٌة فً منطك العلم واالتجاه العام لفكره ٌماثل مذهب الظواهر ،من كتبه:
منطك االستكشاؾ -المجتمع المفتوح وأعداإه -فمر االتجاه التارٌخًٌ .نظر :فإاد كامل – جبلل العشري -عبد
الرشٌد الصادق .الموسوعة الفلسفٌة المختصرة ص ٕٖٔ.وٌنظر :أنطونً دي كرسبً -كٌنث مٌنوج :أعبلم
الفلسفة السٌاسٌة المعاصرة ص ٕ 0ترجمة ودراسة :د /نصار عبد هللا ،سلسلة الؾ كتاب(الثانً) ٓ ٙالهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب ٔ211م.
ٌٗ -نظر :السبلم والتسامح هامش ص .ٙ2
ٗٓ٘

ٕ -الفهم العلمً المعاصر للطبٌعة.
ٖ -تناول المرآن للعلم ،أو المدخل المرآنً للعلم.
ٗ -أسلمة المعرفة.
أوال :العاللة بٌن الدمائك العلمٌة والدمائك الدٌنٌة:
ٌرى (كولن) أن الحمٌمة لٌست من نتاج العمل البشري؛ إذ إن الحمٌمة مستملة عن
ذات اإلنسان ومهمته هً السعً للحصول علٌها؛ وبهذا فإن (كولن) ٌإمن بفكرة الحمابك
الموضوعٌة التً طالما أكد علٌها العلماء والفبلسفة ،وال ٌإثر لصور الخبرات البشرٌة
الفردٌة الذاتٌة على تلن الحمابك الموضوعٌة ،ولكنها تنتظر من ٌكشؾ النماب عنها(ٔ).
ٔ -أنواع الحمابك:
ٌمسم (كولن) الحمابك إلى نوعٌن:
النوع األول :الحمابك المطلمة:
وتعنً الحمابك الثابتة الدابمة التً ال تتؽٌر ،والتً تكمن فً العالم األسمى من
العالم المحسوس ،وتتعلك بجوهر الوجود الذي ٌمثل المٌدان الذي ٌعجز العلم عن إدران
طبٌعته ،وذلن بسبب أوجه لصوره ،وٌرى أن الحمابك المذكورة فً المرآن الكرٌم والسنة
النبوٌة هً حمابك مطلمة(ٕ).
النوع الثانً :الحمابك النسبٌة:
تتصؾ بالتؽٌر ،وعدم الدوام ،واالطراد ،وبؤنها ذات طبٌعة مترددة ،وٌإكد
(كولن) أن الحمابك العلمٌة تنتمً إلى هذا النوع من الحمابك النسبٌة .
وٌإكد (كولن) على تلن الطبٌعة للحمابك العلمٌة ،فٌمول" :إن العلوم تشهد تطورا مستمرا،
وأن ما ٌنظر إلٌه الٌوم على أنه صحٌح ربما ٌتضح خطإه فً الؽد ،وعلى العكس فإن ما
تراه الٌوم خطؤ ربما ٌثبت صوابه فً المستمبل"(ٖ).
ومن هنا فالحمابك العلمٌة ذات طبٌعة نسبٌة؛ العتماد العلم على المعطٌات التجرٌبٌة
وتفسٌراتها المنطمٌة فً معرفة األشٌاء ،أما حمابك المرآن فهً حمابك مطلمة(ٗ).
ٕ -التنالض بٌن الحمابك الدٌنٌة والعلمٌة:
هل هنان تنالض بٌن الحمابك الدٌنٌة والعلمٌة؟.

ٌٔ -نظر :السبلم والتسامح ص ٔ.0
ٕ -دمحم فتح هللا كولن  :فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖ٘ نمبل عن السبلم والتسامح فً فكر كولن ص ٔ.0
ٖ -فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٓٙنمبل عن السبلم والتسامح ص ٕ.0
ٌٗ -نظر :السبلم والتسامح ص ٕ.0
٘ٓ٘

ٌرى (كولن) أنه ال تنالض بٌنهما؛ ألن كبلهما من مصدر واحد ،وهو المصدر اإللهً،
ٌمول كولن" :فإن الكون الذي هو موضوع دراسة جمٌع العلوم ٌمثل العالم الذي تتجلى فٌه
أسماء هللا (عز وجل) ،ولهذا فإن هذا الكون ٌتمتع بنوع من المداسة ،وكل شًء فً هذا
الكون ٌمثل رسالة من هللا (عز وجل) ٌدعونا من خبللها إلى دراسة هذا الشًء كً
نحصل على لدر من معرفته (عز وجل) ،وبهذا فإن هذا الكون ٌمثل مجموعة من
الرسابل ،أو كما ٌمول حكماء المسلمٌن إنه كتاب هللا فً الخلٌمة الصادر بشكل أساس من
الصفتٌن اإللهٌتٌن  :اإلرادة والمدرة ؛ ولهذا ٌعتبر المرآن الصادر من صفة الكبلم هلل
نظٌرا لهذا الكون ،ولكن على شكل كلمات ملفوظة ،فكما أنه ال ٌمكن أن ٌكون هنان
تعارض بٌن لصر ما ،وبٌن األوراق المكتوبة وصفا له ،فبل ٌمكن كذلن أن ٌكون هنان
تعارض بٌن الكون ،وبٌن المرآن إذ أن كلٌهما تعبٌران عن نفس الحمٌمة"(ٔ).
إذن الحمابك العلمٌة التً تتجلى فً مرآة الكون ،والحمابك الدٌنٌة التً تتجلى فً بٌان
المرآن ال ٌمكن أن ٌتعارضا ،فكبلهما من ٌد الخالك المدبر ،وٌظهران أسماءه وصفاته
للعالمٌن.
ٖ -التوفٌك بٌن الحمابك الدٌنٌة والعلمٌة:
إذا ظهر تنالض بٌن حمٌمة علمٌة وحمابك دٌنٌة راسخة وفشلت محاوالت التوفٌك
بٌنهما فما الرأي؟.
إذا تعذر التوفٌك بٌن الحمٌمة العلمٌة والحمابك الدٌنٌة ٌرى (كولن) حٌنبذ رفض هذه
الحمٌمة العلمٌة تؤٌٌدا للحمابك الدٌنٌة الراسخة ،فحمابك الوحً المطلمة هً التً لها المول
الفصل عند تحدٌد مصٌر الحمابك العلمٌة ،وإن وجد أنها خاطبة ،فبل بد أن العلم نفسه
سٌثبت بطبلنها "وهو بمولفه هذا ٌتوافك مع اعتماده الفلسفً بشؤن المٌمة النهابٌة للحمابك
العلمٌة ،فإن الحمابك العلمٌة عنده مجرد نظرٌات ،فلو كانت حمٌمة بالفعل لما كان هنان
تعارض بٌن العلم والدٌن بخصوصها"(ٕ).
ٗ -دور العلم فً خدمة الدٌن:
ٌصر (كولن)  -كما سبك -إلى أن تظل الحمابك النسبٌة تابعة للحمابك المطلمة،
ومع ذلن ٌإكد على أهمٌة الحمابك العلمٌة ،وعلى دورها فً خدمة لضاٌا الدٌن ،فإن كان
رجال الدٌن التملٌدٌون لد نظروا إلى الفلسفة باعتبارها خادمة للعلوم اإلسبلمٌة ،فإن
(كولن) ٌرى أن الذي ٌجب أن ٌإدي دور الخادم للعلوم الدٌنٌة هً العلوم المادٌة (ٖ).
ٌمول كولنٌ" :نبؽً استؽبلل العلم والحمابك التً ٌمدمها فً شرح الحمابك اإلسبلمٌة"(ٗ)،
وٌستطرد أٌضاٌ" :نبؽً أن ٌكون هدفنا األساس عند تمدٌم العلم والحمابك العلمٌة هو الفوز

ٔ -كولن :فً ظبلل اإلٌمان ص  ٖٔ2 -ٖٔ1نمبل عن السبلم والتسامح ص ٖ.0
ٕ -الدكتور /عثمان بكار :الدٌن والعلم عند كولن من كتاب السبلم والتسامح ص ٖ. 0
ٖ -د /عثمان بكار :الدٌن والعلم ص ٖ.0ٗ -0
ٗ -فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖٗ نمبل عن السبلم والتسامح ص ٗ.0
٘ٓٙ

برضا هللا (عز وجل)"(ٔ).
ولد سبك لنا  -فً مباحث علم الكبلم -كٌؾ أنه ٌستخدم العلوم الطبٌعٌة فً تؤكٌد المضٌة
الدٌنٌة التً ٌتحدث عنها ،وخاصة فً مبحث اإلعجاز العلمً ولكن بضوابط  -كما سبمت
اإلشارة. -
ولكن (كولن) ٌنتمد فً الممابل من ٌروم من المسلمٌن تؤكٌد الدٌن ومصدالٌته من خبلل
الحمابك العلمٌة (ٕ) -ولد ذكرت ذلن سابما.-
ولد أكد على هذه المبلحظة أٌضا الدكتور (عثمان بكار) ،فمال" :وٌبدو أن (كولن) ٌنتمد
بشدة المٌل إلى النزعة العلمٌة (أي تطبٌك المنهج العلمً المستخدم فً العلوم الطبٌعٌة فً
كل مجاالت األبحاث) بٌن المسلمٌن المعاصرٌن حٌث تدعو هذه النزعة إلى اثبات الدٌن
أو التؤكٌد على مصدالٌته من خبلل الحمابك العلمٌة الحدٌثة"(ٖ).
وردا على هذه النزعات التً تعتبر العلم المادي ٌفوق الدٌن بشكل ما ٌمول (كولن):
"ٌجب أن ٌكون مولفنا واضحا ،وهذا المولؾ هو أن المرآن الكرٌم ،والسنة النبوٌة هما
حمٌمٌان ومطلمان ،أما بالنسبة إلى العلم المادي والحمابك العلمٌة فإنهما صحٌحان طالما
أنهما ٌتوافمان مع المرآن والسنة ،بل إنه ال ٌمكن اعتبار الحمابك العلمٌة التً ثبتت صحتها
بصورة لطعٌة أعمدة تدعم حمابك اإلٌمان"(ٗ).
ومع وجود التوجهات الداعٌة إلى النزعة العلمٌة فً العالم اإلسبلمً فإن (كولن) ٌتوجه
بالنمد  -والسٌما فً وطنه تركٌا -إلى ثبلث مجموعات رآها خاطبة:
أولها :الملحدون الذٌن نبذوا الدٌن باسم العلم.
والثانٌة :المسلمون الذٌن ٌإمنون بالدٌن والعلم معا ،ولكنهم ٌمٌلون إلى وضع الدٌن فً
مرتبة أدنى من مرتبة العلم.
(٘).

الثالثة :المسلمون الذٌن ٌعترضون على إعطاء مكانة للعلم من أجل دعم الحمابك الدٌنٌة
المجموعة األولى :المادٌون والمعادون للدٌن :

ففً نمده لهم ٌمول" :أنهم ٌحرصون على استؽبلل العلم باعتباره وسٌلة لتحدي الدٌن،
واستخدام مكانة العلم فً بسط أفكارهم ونتٌجة استؽبللهم للعلم ،فمد لاموا بتحرٌؾ وإفساد
عمول عدد كبٌر من الناس"(.)ٙ

ٔ -فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖٗ نمبل عن السبلم والتسامح ص ٗ.0
ٌٕ -نظر :فتح هللا كولن  :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٗٔ.
ٖ -عثمان بكار :الدٌن والعلم عند كولن من كتاب السبلم والتسامح ص ٗ.0
ٗ -فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖ٘ نمبل من كتاب السبلم والتسامح ص ٘.0
٘ -كولن :فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖ٘ نمبل عن السبلم والتسامح ص ٘.0
 -ٙفً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖٖ نمبل عن السبلم والتسامح ص .0ٙ
٘ٓ0

وفً مواجهة هذا االستؽبلل للعلم من لبل هذه المجموعة ٌدعو (كولن) المسلمٌن إلى
دراسة العلوم؛ لٌواجهوا هذه المجموعة بنفس براهٌن العلم التً تدعم الدٌن ،فالعلوم
(ٔ) .
والتكنولوجٌا ال تتعارض مع الدٌن
المجموعة الثانٌة :المإمنون بهما معا ولكن ٌضعون الدٌن فً مرتبة أدنى:
فٌرى كولن فً نمده لطرٌمتهم أن توظٌؾ العلم فً خدمة الدٌن ٌختلؾ عن تسوٌػ
الدٌن من خبلل العلم ،وهو األمر الذي تموم به هذه المجموعة ذات النزعة العلمٌة؛ ألن
حمابك الدٌن لها من األدلة ما ٌستمل عن العلم ،بل إن الحمابك الدٌنٌة تسمو على الحمابك
العلمٌة ،وهذا ما أوضحناه سابما عند عرض رأي (كولن) فً اإلعجاز العلمً للمرآن
الكرٌم (ٕ).
المجموعة الثالثة :الرافضون إعطاء مكانة للعلم:
فإن (كولن) ٌنكر علٌهم رأٌهم فً تجنبهم لهذا االرتباط بٌن العلم والدٌن ،فلٌس
ثمة ما ٌمنع هذا االرتباط من الناحٌة الدٌنٌة ،فٌمول" :إننً أعتمد أن العكس هو الصحٌح؛
حٌث أرى أنه ٌتعٌن على المإمنٌن أن ٌكونوا على دراٌة تامة بمثل هذه الحمابك كً
ٌماوموا المادٌة واإللحاد "(ٖ).
وبناء على ما سبك:
ٔ -ال تعارض بٌن الدٌن والعلم فً اإلسبلم.
ٕ -حمابك الدٌن مطلمة أم الحمابك العلمٌة فمتؽٌرة ،فإذا حدث تنالض بٌنهما فٌنبؽً تمدٌم
الحمٌمة الدٌنٌة ورفض العلمٌة.
ٌٖ -نبؽً أن ٌكون العلم فً خدمة الدٌن ،وال ٌنبؽً وضعه فً منزلة ألل ،كمحاولة اثباته
بالعلم.
ٌٗ -رفض (كولن)التوجهات السابدة نحو النزعة العلمٌة ،سواء نظرة المادٌٌن الذٌن
ٌحلون العلم محل الدٌن ،أو من ٌإمنون بالجانبٌن ولكن ٌجعلون الدٌن فً وضع ألل ،أو
من ٌعادون العلم ،وٌمتصرون على النص الدٌنً فمط .
ثانٌا :الفهم العلمً الددٌث للطبٌعة:
ٌرى (كولن) أن المنهج العلمً هو المنهج األنسب فً دراسة الطبٌعة بشرط أال
ٌتجاوز حدوده المنوطة به ،فبإمكان العلم أن ٌدرس ظواهر الوجود ،وال ٌمكنه معرفة
كنهها ،وحمٌمتها ،وبواطنها ،فتلن فوق لدراته وطالته ،وتلن من خصابص المدرة اإللهٌة .

ٔ -السبلم والتسامح ص .0ٙ
ٌٕ -نظر :الفصل الثانً (النبوات ) من الباب األول ص ٔ. ٖ1
ٖ -فً ظبلل اإلٌمان ص ٖٖٗ نمبل عن السبلم والتسامح ص .0ٙ
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ٌمول الدكتور (عثمان بكار)ٌ" :رى كولن أن المناهج التجرٌبٌة هً أفضل وأنسب ما
ٌمكن استخدامه عند التعامل مع العالم الذي ٌمكن إدراكه بالحواس المادٌة ،وبالمثل فإن
المناهج المنطمٌة المابمة على التفكٌر االستمرابً(ٔ) أو االستداللً(ٕ) أو التحلٌلً(ٖ) ،والتً
تشكل مع األسالٌب التجرٌبٌة جوهر المنهجٌة التً ٌموم علٌها العلم الحدٌث هً مناهج
صحٌحة وفعالة فمط داخل مجاالت لدرتها"(ٗ).
فالعلم  -فً رإٌة (كولن) -عاجز عن معرفة الحمٌمة فٌما ٌخص جوهر الوجود،
وخصوصا مع اعتبار المصور فً المناهج التجرٌبٌة ،فالعلم فمط ٌموم بشرح كٌفٌة حدوث
األشٌاء دون تفسٌر أصل الوجود ،ولد تهرب من هذه العمبة عن طرٌك إرجاع أصل
الوجود إلى الطبٌعة ،أو النشوء الذاتً ،أو الحتمٌة ،أو المصادفة ،وؼٌر ذلن(٘).
وٌرى (كولن) أن العلم ٌنبؽً أن ٌظل مخلصا لطبٌعته كفرع من معرفة هللا ،وأن ٌعترؾ
بؤوجه لصوره المنهجٌة فً إدران الحمٌمة بؤكملها ،وأن مٌدان الحمابك العلمٌة ٌتجاوز
(.)ٙ
اهتمامه واختصاصه
وبناء على ما سبك أستطٌع المول:
ٔ -المنهج العلمً ضروري فً دراسة الطبٌعة فً الجانب المادي المحسوس منها.
ٕ -الدٌن ٌنبؽً أن ٌكون ممدما على حمابك العلم ،باعتباره وحٌا إلهٌا ٌفوق لدرة البشر.
ٖ -العلم له وظٌفته ودوره فً تفسٌر وشرح الحمابك دون التطرق إلى أصل الوجود.
ٗ -إذا حافظ العلم على هذا الدور المنوط به أمكن إلامة عبللة توافك بٌنه وبٌن الدٌن.
ثالثا :المدخل المرآنً للعلم:

ٔ -التفكٌر االستمرابً أو التجرٌبً :هو المنهج المستخدم حٌن نبدأ من ولابع خارجة عن العمل لكً نصنؾ هذه
الظواهر ،ونفسرها ،وفً تفسٌرنا لها نهٌب بالتجربة باستمرار ،وال نعتمد على مبادئ الفكر ولواعد المنطك
الصورٌة وحدها ،وٌموم على مبدأ العلٌة ،وٌبدأ من الخاص إلى العام ٌ.نظر :الدكتور عبد الرحمن بدوي :مناهج
البحث العلمً صٕٔ1،ٔ0ٔ ،ٕٔ0وكالة المطبوعات -الكوٌت ،ط :الثالثة ٔ200م.
ٕ -المنهج االستداللً أو الرٌاضً أو المنطمً ٌ :موم أساسا على االنتمال من العام إلى الخاص وأحٌانا ٌلتمً مع
االستمرابً فً أنه ٌبدأ من الخاص إلى العام ،وٌعتمد على مبدأ ضروري هو الذاتٌة ولوامه هو العمل ال العالم
الخارجًٌ .نظر :دكتور عبد الرحمن بدوي :مناهج البحث العلمً ص ٔ.ٔ0
ٖ -المنهج التحلٌلً  :صورة من صور االستدالل وهو إما تحلٌل محصل نبدأ بمضٌة ،ونربطها بؤخرى معلومة
الصحة فإن لم تكن معلومة الصحة فنربط بمضٌة أخرى وهكذا إلى أن تنتهً إلى لضٌة مسلم بصحتها ،وبهذا
التحلٌل نصل إلى الربط بٌن المضٌة المعلومة أمامنا ،وبٌن لضاٌا أخرى معلومة الصحة ،فنثبت صحة المضٌة
األصلٌة .ولد نموم بتحلٌل باحث وذلن بؤن نفرض الفروض ونموم بالتجرٌب شٌبا فشٌبا حتى نصل فً النهاٌة
إلى لضاٌا مسلم بها .دكتور عبد الرحمن بدوي :مناهج البحث العلمً ص ٕٓٔ.
ٗ -ممال (الدٌن والعلم عند كولن وجهة نظر عالم) من كتاب السبلم و التسامح ص . 00
٘ -السبلم والتسامح ص .01
 -ٙأ د /زكً ساري توبران :السبلم والتسامح فً فكر كولن ص .01
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ٌرى (كولن) أن المسلمٌن ٌرتكبون جرما كبٌرا إذا ما نظروا إلى الدراسات
العلمٌة باعتبارها نوعا من النشاط البشري الذي ٌنبؽً أن ٌجري بشكل منفصل ومستمل
عن المرآن الكرٌم إن العلم ٌجب أن ٌجري فً ضوء مبادئ النظرٌة المعرفٌة ،والمبادئ
الخلمٌة ،والمٌم الواردة فً المرآن الكرٌم ،وما ٌعنٌه (كولن) هو أنه ٌنبؽً أن ٌكون المرآن
هو إطار العمل الفلسفً لدراسة الطبٌعة (ٔ).
وتتلخص فكرة (كولن) فً هذا الصدد فً عدة عناصر:
ٔ -المرآن والعلم:
هل ٌحتوي المرآن على كل شًء؟.
أٌ : -جٌب كولن باإلٌجاب مستدال بموله تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ٌ ٍ ﰀ ﰁ
ﰌ ﭼ(ٕ).
ﰋ
ومستشهدا كذلن بآراء (عبد هللا بن مسعود) ،وعبد هللا بن عباس ،وجبلل الدٌن
السٌوطً(ٖ) ،ولد أكد الثبلثة على أن المرآن ٌحوي كل شًءٌ ،مول (ابن مسعود)" :من
أراد العلم فعلٌه بالمرآن فإن فٌه خبر األولٌن واآلخرٌن" ،وٌمول (ابن عباس)" :لو ضاع
لً عمال بعٌر لوجدته فً كتاب هللا" ،وٌرى (السٌوطً) أنه ٌشتمل على مبادئ كل العلوم
(ٗ).
أو فروع المعرفة
ب -أن األشٌاء توجد فً المرآن على مستوٌات مختلفة من الحمٌمة ،ولذلن فهً تتطلب منا
مستوٌات مماثلة من الوعً كً نكون لادرٌن على رإٌتها ،وهذا ٌعنً أن البشر الذٌن
ٌمرإون كتاب هللا سٌجدون أنه ٌحتوى على كل شًء من حٌث المبدأ أو اإلمكانٌة "على
هٌبة بذور ،أو نوٌات ،أو على شكل خبلصة ،أو مبادئ ،أو عبلمات كما ٌمكن أن توجد
إما على صورة صرٌحة ،أو ضمنٌة ،أو تلمٌحٌة ،أو مبهمة ،أو إٌحابٌة ،وٌمكن تفضٌل
ٌٔ -نظر :السبلم والتسامح ص .02
ٕ -سورة األنعام اآلٌة.٘2:
ٖ -السٌوطً 2ٔٔ - 1ٗ2(:هـ ٘ٗٗٔ  ٔ٘ٓ٘ -م).
عبد الرحمن بن أبً بكر بن دمحم ابن سابك الدٌن الخضٌري السٌوطً ،جبلل الدٌن :إمام حافظ مإرخ أدٌب .له
نحو ٓٓ ٙمصنؾ .نشؤ فً الماهرة ،ولما بلػ أربعٌن سنة اعتزل الناس ،وخبل بنفسه فً روضة الممٌاس ،على
النٌل ،منزوٌا عن أصحابه جمٌعا ،فؤلؾ أكثر كتبه .وكان األؼنٌاء ،واألمراء ٌزورونه ،وٌعرضون علٌه
األموال والهداٌا فٌردها .وطلبه السلطان مرارا فلم ٌحضر إلٌه ،وأرسل إلٌه هداٌا فردها ،وبمً على ذلن إلى أن
توفً .من كتبه :الكتاب الكبٌر ،والرسالة الصؽٌرة  -العجاجة الزرنبٌة فً السبللة الزٌنبٌة طبع فً :الحاوي
للفتاوي .لب اللباب فً تحرٌر األنساب  -تحفة النابة بتلخٌص المتشابه للخطٌب البؽدادي -اإلتمان فً علوم
المرآن ، -واألشباه والنظابر فً العربٌة ،و األشباه والنظابر فً فروع الشافعٌة ،و االلتراح فً أصول النحو،
األلفٌة فً مصطلح الحدٌث و (األلفٌة فً النحو واسمها (الفرٌدة) وله شرح علٌهاٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ج
ٖ ص ٖٔٓ  .وٌنظر :بكر بن عبد هللا أبو زٌد بن دمحم بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن ٌحٌى بن ؼٌهب بن دمحم
(المتوفىٕٔٗ2 :هـ) طبمات النسابٌن ص ٔ ،ٔ٘2/الناشر :دار الرشد ،الرٌاض ،الطبعة :األولى ٔٗٓ0 ،هـ -
 ٔ210م.
ٌٗ -نظر :السبلم والتسامح ص ٓ.1
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إحدى هذه الصور ،أو أخرى وفما ألسباب النزول بحٌث تناسب ؼاٌات المرآن مع
االرتباط مع متطلبات السٌاق"(ٔ).
ج -اكتشاؾ الحمابك الكامنة فً المرآن مرتبط بالمعرفة ،فكلما ازدادت معرفة الفرد ازداد
ما سٌراه فً المرآن ،ولهذا فسٌكون من مهام العلم أن ٌساعد المارئ على رإٌة المزٌد مما
.
ٌحتوي علٌه المرآن.
د -أن المرآن ٌتصل بالمسلمٌن اتصاال وثٌما باعتباره مرشدا لدراساتهم وتطبٌماتهم العلمٌة؛
ألنه كما ٌمول (السٌوطً) ٌشتمل على مبادئ كل العلوم أو فروع المعرفة بما فً ذلن
علوم الطبٌعة؛ ولذا ٌإكد (كولن) على لدرة المرآن اإلرشادٌة على توجٌه العلم الحمٌمً
إلى اإلنسانٌة ،فؤحد األهداؾ الربٌسة للمرآن هو نشر حب الحمٌمة كما ٌمول (كولن) أي
ٌعطً التوجٌه الصحٌح إلى الدراسات العلمٌة والتعامل مع الوجود دون اعتبار
.
لبلمتٌازات المادٌة أو المكاسب المادٌة
هـ -لٌس لدى (كولن) مشكلة فً لبول الفكرة المابلة بؤن المرآن به تلمٌحات إلى الكثٌر من
الحمابك والتطورات العلمٌة ،ولكنه فً نفس الولت ٌإكد على أن المرآن ال ٌشٌر إلٌها
بنفس الطرٌمة التً ٌشٌر إلٌها العلم ،والفلسفات المادٌة ،أو الطبٌعٌة ،فالمرآن على سبٌل
المثال ال ٌتكلم عن الظواهر الكونٌة والعلمٌة بطرٌمة مفصلة ،ولكنه عندما ٌشٌر إلى مثل
هذه الحمابك فإنه ٌهدؾ إلى تمدٌم التفسٌر الخالد لكتاب الكون ،وكذلن تمدٌم تفسٌر روحً
للعلوم التً تتعامل مع الظواهر الطبٌعٌة.
إن هللا تعالى فً تمدٌم هذه الحمابك ٌرٌد أن ٌوضح لئلنسان بعض الحمابك كؤسمابه
الحسنى ،وصفاته العلٌا ،وكذلن ٌرٌد أن ٌلمن اإلنسانٌة هذه الدروس الروحٌة والعلمٌة كما
(ٕ)
ٌمول (كولن)
رابعا :أسلمة المعرفة:
إن العلوم التً ازدهرت الحضارة الؽربٌة بفضل تمدمها منذ عصر النهضة لد
جعلت العالم كله ٌتجه بإعجاب وتمدٌر للعلم الوضعً ولضاٌاه ،ولمد تباهى الؽربٌون بؤنهم
وصلوا إلى هذا المدر من التمدم والمدنٌة بعد أن انفصل العلم عن الدٌن؛ حٌث اعتمدوا أن
الدٌن هو العابك والمانع لهم عن التمدم ،وكان اضطهاد الكنٌسة وتعذٌبها للعلماء حافزا
لتكوٌن جبهة تحد من العلماء ضد الدٌن ورجاله ،ولد اندفع عدد من علماء الببلد
اإلسبلمٌة وراء هذا التٌار المعارض للدٌن متناسٌن أن هذه النهضة الؽربٌة تدٌن للمسلمٌن
حٌث التبسوا أساسٌاتها من كتابات العلماء المسلمٌن فً عصور النهضة اإلسبلمٌة عن
طرٌك األندلس وبؽداد ،أو إبان الحروب الصلٌبٌة ،ومتناسٌن كذلن أن العلم اإلسبلمً عل ٌم
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ً لاب ٌم على ضبط المناهج مع ارتباطه بماعدة اإلٌمان ،فالدٌن والعلم مرتبطان فً
شمول ٌ
(ٔ)
اإلسبلم ،وهذا هو سر النهضة اإلسبلمٌة فً العصور الخوالً .
فً ظل دعوات التملٌد األعمى للؽرب ،واالنبهار بعلومه ،ونملها ،ظهر فً ممابل هذا
الفرٌك من ٌدعو إلى أسلمة العلم.
ولٌس المعنى أنه علم ٌنفصل عن ركب العلم العالمً ،بل إنه فضبل عن أنه علم ٌرتبط
بالدٌن ،فهو ٌعبر عن مدى إسهام المسلمٌن فً حركة العلم العالمٌة(ٕ).
ومعنى إسبلمٌة المعرفة" :المذهب المابل بوجود عبللة بٌن اإلسبلم ،وبٌن المعارؾ
اإلنسانٌة ،والرافض لجعل الوالع والوجود وحده المصدر الوحٌد للعلم اإلنسانً والمعرفة
اإلنسانٌة"(ٖ) أو الذي ٌمٌم المعرفة اإلنسانٌة على سالٌن اثنتٌن :الوحً وعلومه والكون
(ٗ).
وعلومه ،ولٌس على ساق واحدة وهً الوجود
أما العلوم المراد أسلمتها فهً علوم الكون ومعارفه البشرٌة المدنٌة  -ال الشرعٌة فهً
إسبلمٌة الموضوع والمنطلمات باألصل ،-ومعنى إسبلمٌتها" :إٌجاد عبللة بٌنها وبٌن
السنن اإللهٌة التً جاء بها الوحً فً الكون ،واإلنسان ،واالجتماع ،وكذلن توظٌؾ هذه
العلوم والمعارؾ -عن طرٌك أسلمة فلسفتها -لتحمٌك المماصد والؽاٌات الشرعٌة التً
(٘).
حددها الوحً "حكمة" لخلك هللا سبحانه وتعالى الكون واإلنسان"
وفً حدٌثه عن نهضة العالم اإلسبلمً كثٌرا ما ٌدعو (كولن) إلى أسلمة المعرفة فٌرى
بدال من كونها مصبوؼة بالصبؽة الؽربٌة أن نضع علٌها بصماتنا وتحلٌلنا ،ال أن نتعطاها
جاهزة من الؽرب .
فهو ٌرى أن مشكلة عدم النهضة وعدم ظهور مفكرٌن فً العالم اإلسبلمً مرده ومرجعه
أن العلوم الوضعٌة الحدٌثة لٌست من نتابج بحث وتحلٌل العلماء المسلمٌن ،بل تعتمد على
الفلسفة الوضعٌة والمذاهب الطبٌعٌة والعملٌة بالمعنً الؽربً فٌجب  -فً رأٌه -أن ٌنشؤ
عبالرة جدد فً العالم اإلسبلمً راؼبٌن فً إعادة تفسٌر الوجود وفك معاٌٌرهم الذاتٌة(..)ٙ
فهو ٌرى أن المسلمٌن ملزمون بالبحث ،واإلسهام فً الحٌاة الثمافٌة لئلنسانٌة بتراثهم
الثمافً ،ومفهومهم الحضاري ،فٌنبؽً إنشاء الجامعات والمراكز البحثٌة لٌموم العلماء

ٌٔ -نظر :أ د دمحم علً أبو رٌان :أسلمة المعرفة العلوم اإلنسانٌة ومناهجها من وجهة نظر إسبلمٌة ص ٖ  ،دار
المعرفة الجامعٌة.
ٕ -السابك ص ٘.
ٖ -األستاذ الدكتور /دمحم عمارة  :إسبلمٌة المعرفة ماذا تعنً؟ سلسلة فً التنوٌر اإلسبلمً(ٗ )0ص ٓٔ نهضة
مصر ط األولى ٌناٌر ٕٓٓ0م.
ٗ -السابك ص ٓٔ.
٘ -إسبلمٌة المعرفة ص ٕٔ.
ٌ -ٙنظر :حوار مع كولن ص  ٖٔ0من كتاب السبلم والتسامح فً فكر فتح هللا كولن .وٌنظر :فصل التجدٌد .
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بالتحمٌك والتفسٌر والتحلٌل لكل ما لٌل فً العلم حتى الٌوم وصٌاؼة العلم من جدٌد ،وإال
فلن نتخلص من هذه االزدواجٌة(ٔ).
وٌإكد أن العلوم الطبٌعٌة بكل شعبها الٌوم تستند إلى المادٌة الؽربٌة ،فالمادة هً األساس
عند الؽرب ،واالنفجار األول)ٕ(،ومبادئ الدٌنامٌكا الحرارٌة حمابك ال جدال فٌها ،ونحن
عندما نمول شٌبا فوق هذا مستندٌن على حمابك دٌنٌة نكون كؤننا نرلع ثوبا خلما .المطلوب
هو أن تإسس العلوم التطبٌمٌة وفك أرضٌة سلٌمة من زاوٌة معاٌٌرنا.
ولذا ٌرى (كولن) أن جهود بعض العلماء الذٌن ٌعتمدون على تحصٌل العلم من الؽرب
أساسا ثم صبؽه بصبؽة إسبلمٌة ؼٌر مجدٌة طالما ظل على أرضٌة مادٌة فٌمول" :وأظن
أنه ال ٌمكن (أسلمة العلم) طالما ظل على األرضٌة التً هو علٌها الٌوم ،ولد ٌصل
المسلمون إلى نتٌجة إٌجابٌة ٌوما ما إذا ما فحصوا معاٌٌر الؽرب وأخضعوا اكتشافاتهم
للدراسة المعملٌة ،والبحث والتدلٌك من جدٌد ،فاألرضٌة التً ٌبنى علٌها العلم الٌوم
أرضٌة خاطبة ،وبلوغ الصواب من طرٌك الخطؤ أمر مستحٌل ،فالمماصد الصحٌحة ال بد
لها من وسابل صحٌحة"(ٖ).
وهذا واضح أٌضا فً حدٌثه الدابم للمسلمٌن بضرورة ربط المعرفة بالمرآن الكرٌم واتخاذ
المرآن مرشدا فً كل بحث؛ ألن فٌه إشارات للعلوم وفروع المعرفة.
إذن أسلمة المعرفة عند (كولن) ال تعنً تحصٌل العلوم من الؽرب ثم صبؽها بالصبؽة
اإلسبلمٌة ،بل البناء من جدٌد على أرضٌة إسبلمٌة مع فحص ما توصل إلٌه الؽرب
فحصا علمٌا.
تعمٌب:
هذه كانت أهم المسابل التً نالشها (كولن) فٌما ٌتعلك بالمعرفة ،و من خبلل هذا العرض
ٌتبٌن أن:
المعرفة عند (كولن) ترتبط بنظرته إلى الوجود ،فكلتاهما ٌستخدم فٌها نفس المنهج فً
الربط بٌن هللا ،واإلنسان ،والكون.
نظرة (كولن) إلى مصادر المعرفة متوازنة تجمع بٌن عناصرها الوحً ،والحس ،والعمل،
والبصٌرة وهً نظرة اإلسبلم لبل كل شًء.
دور الدٌن ٌكمن فً معاونة اإلنسان على فهم ما وراء الحمابك العلمٌة من حمابك معنوٌة
وروحٌة تبعث فً النفس األمن والٌمٌن.

ٔ -فتح هللا كولن  :الموشور ص ٕ 0ترجمة :د عبد الرازق أحمد دمحم دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕ -االنفجار األول :وٌسمى االنفجار العظٌم وهً النظرٌة المعتمدة حتى اآلن لدى علماء الكونٌات وهً نظرٌة
تفترض أن الكون لد بدأ رحلته فً الوجود من ذرة النهابٌة ساخنة شدٌدة الكثافة ،انفجرت بموة هابلة ومروعة
وشكلت المادة فً الكون والكون ٌتمدد بموة هذا االنفجار العظٌم منذ حدوثه وحتى اآلن ،والعلماء ال ٌملكون أي
معلومات عما كان سابدا لبل حدوث هذا االنفجار ٌ .نظر :د /أسامة أبو حلٌمة  :تؤمبلت علمٌة ص ٖٔ .د /أحمد
السٌد رمضان :اإلسبلم وفلسفة العلم ص ٕٕٗ ،الدار اإلسبلمٌة للطباعة والنشر ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٖ -كولن :الموشور(ٔ) ص ٗ. 0
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ٌنبؽً أن تظل حمابك الدٌن متعالٌة ومتسامٌة عن إخضاعها أو تؤوٌلها للتوافك مع أي
حمٌمة علمٌة ،فالدٌن أصل والعلم تابع وخادم للدٌن.
السبب الربٌس وراء اهتمام المرآن بعلم الطبٌعة ،والعلوم األخرى ،هو الرؼبة فً دعوة
اإلنسان لمعرفة هللا خالمه سبحانه وتعالى.
عدم الفصل بٌن الدٌن والعلم التً ٌتبناها (كولن) هً دعوة ضد العلمانٌة الفكرٌة
المنتشرة فً العالم.
الدعوة إلى اهتمام المسلمٌن بالعلوم وربطها بالمرآن هً دعوة إلى أسلمة المعرفة ،وهو
ما دعا إلٌه (كولن) بالفعل ،ولن ٌتمدم المسلمون إال بتحمٌك الذاتٌة ،والوجود والكٌان
الخاص بهم ،ولٌس االستٌراد للعلوم المابمة على المادة والفكر الؽربً.
الدعوة إلى إبراز العبللة بٌن الدٌن والعلم لد تكون نمطة انطبلق لحوار إسبلمً مسٌحً،
وهو ما تبناه (كولن) بالفعل كما سنرى.

ٗٔ٘

الفصل الثانً
األخالق
المبدث األول :دمٌمة األخالق ومصدرها
المبدث الثانً :الفضائل والرذائل
المبدث الثالث :إصالح النفس
المبدث الرابع :أركان النظرٌة الخلمٌة.
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الفصل الثانً :األخالق
تمهٌد:
األخبلق من العناصر المهمة للؽاٌة فً فكر (كولن) إذ هً أصل من أصول
اإلسبلم ،وعلٌها ٌعول فً بناء الحضارة ،وتموٌم اإلنسان ،وإعادة الروح من جدٌد فً هذه
األمة ،وهً الفارق والممٌز الحضاري ألمتنا عن حضارة الؽرب المادٌة.
و كان حدٌث (كولن) عن األخبلق حدٌث الفٌلسوؾ المسلم الذي ٌستمً كل فضٌلة ،وكل
خلك من مصادر اإلسبلم (الكتاب والسنة) إلى جانب المٌراث الصوفً اإلسبلمً.
تحدث (كولن) عن الفضابل والرذابل ،والنفس وسبٌل تموٌمها ،ولواعد النظرٌة الخلمٌة،
والممارسة السلوكٌة لؤلخبلق ،واإلنسان المثالً.
ومن ثم سٌنتظم الحدٌث فً هذا الفصل فً عدة مباحث على النحو التالً:
المبحث األول :حمٌمة األخبلق ومصدرها.
المبحث الثانً :الفضابل والرذابل.
المبحث الثالث :إصبلح النفس.
المبحث الرابع :أركان النظرٌة الخلمٌة.
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المبدث األول :دمٌمة األخالق ومصدرها
أوال :دمٌمة األخالق:
أ -الخلك فً اللؽة:
الخلك" :بالضم وبضمتٌن السجٌة والطبع والمروءة والدٌن"(ٔ).
وحمٌمته :أنه صورة اإلنسان الباطنة ،وهً نفسه فً ممابل صورته الظاهرة
(ال َخلٌك).والثواب والعماب ٌتعلمان بالصورة الباطنة أكثر من الظاهرة (ٕ) .
ب -األخبلق فً اصطبلح العلماء:
ورد فً تعرٌؾ األخبلق عدة تعرٌفات منها:
ٔ -حال للنفس داعٌة لها إلى أفعالها من ؼٌر فكر وال روٌة(ٖ) ،وهذه الحال لسمان:
منها :ما ٌكون طبٌعٌا من أصل المزاج كاإلنسان الذي ٌحركه أدنى شًء نحو الؽضب،
وٌهٌج من ألل سبب ،ومنها :ما ٌكون مستفادا بالعادة والتدرٌب ،وربما كان مبدإه بالروٌة
والفكر ،ثم ٌستمر علٌه أوال فؤوال حتى ٌصٌر ملكة وخلما(ٗ).
ٕ" -هٌبة فً النفس راسخة ،عنها تصدر األفعال بسهولة وٌسر من ؼٌر حاجة إلى فكر
وروٌة(٘) .
والتعرٌفان متماربان فً صدور األفعال عن النفس دون فكر وروٌة .
ٖ" -صفة مستمرة فً النفس  -فطرٌة أو مكتسبة -ذات آثار فً السلون محمودة أو
مذمومة(.)ٙ
ٗ -تعرٌف فتح هللا كولن :
"ال ُخلك هو المزاج ،الطبع ،السجٌة ،فهو أهم ؼاٌة للخلك والبعد الحمٌمً للخلك
الجبلً ،وتصرؾ إرادة اإلنسان على حمٌمة الخلك ،مستهدفا األخبلق اإللهٌة فمن أحسن

ٔ -الخلٌل بن أحمد :العٌن باب (الخاء والماؾ والبلم خ ل ق ،ق ل) ص ٗ .ٔ٘ٔ/مجد الدٌن الفٌروز آبادي :
الماموس المحٌط ص ٓ٘0باب الماؾ فصل الخاء .
ٌٕ -نظر :الرازي :مختار الصحاح باب (خ ل ق) ص ٔ .2٘/ابن منظور :لسان العرب ص  10 -1ٙالمجلد
العاشر باب الماؾ فصل الخاء ..
ٖ -أبو علً أحمد بن دمحم بن ٌعموب بن مسكوٌه :تهذٌب األخبلق وتطهٌر األعراق ص ٔٗ ،تحمٌك :ابن
الخطٌب ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة ،ط :األولى.
ٗ -تهذٌب األخبلق ص ٔٗ.
٘ -اإلمام أبو حامد الؽزالً  :إحٌاء علوم الدٌن المجلد الثالث ص . 00
 -ٙعبد الرحمن حسن حنبكة المٌدانً  :األخبلق اإلسبلمٌة وأسسها ج ٔ ص ٓٔ  ،دار الملم -دمشك ،ط:
الخامسة ٕٓٗٔهـٔ222 -م.
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استعمال هذا التصرؾ ،وألبس الخَلك لباس ال ُخلك سهلت علٌه جمٌع األعمال
الصالحة"(ٔ).
وهو متوافك مع المعنى اللؽوي ،مشٌرا إلى ؼاٌة األخبلق فً بلوغ المنزلة عند هللا تعالى.
ثانٌا :مصدر األخالق عند كولن:
مصادر (كولن) فً دراسة األخبلق ترجع إلى اإلسبلم؛ ألنه  -كفٌلسوؾ مسلمٌ -رٌد
أن ٌربط المسلمٌن بدٌنهم فً كل شًء ،والسٌما فً جانب مهم مثل المٌم الخلمٌة ،ومن ثم
كانت المصادر األساسٌة التً ٌستمً منها تتمثل فً:
المرآن الكرٌم:
ٌستمً (كولن) كل حدٌثه حول األخبلق من آٌات المرآن الكرٌم ولصصه؛ ألنه دابما
ٌحاول ربط المسلمٌن بكتاب هللا الممروء ،وجعله ممٌاسا لحٌاتهم ،فبل نجد له حدٌثا إال
مشفوعا بآٌة من المرآن ،وال عبرة إال ولد استماها من لصصه الكرٌمة(ٕ) .
السنة النبوٌة:
ٌستشهد فً كل ممام وفضٌلة بسنة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) المولٌة ،والفعلٌة ،وسٌرته العطرة،
وموالفه فً حٌاته الخاصة والعامة وؼزواته؛ تؤكٌدا منه على أهمٌة السنة فً حٌاة
المسلمٌن ،وأهمٌة المدوة فً تمثٌل األخبلق ،وأفضل من ٌمتدى به هو صاحب الخلك
ﮝﮞ ﭼ(ٖ) ،ولال هو عن نفسه ورسالته" :إنما
الكرٌم الذي مدحه ربه بموله :ﭽ ﮛ ﮜ
بعثت ألتمم مكارم األخبلق"(ٗ).
التراث الصوفً:
كثٌرا ما ٌستشهد (كولن) بآثار الصوفٌة وألوالهم وأشعارهم ،بل ودابما ٌمٌل إلى
جانب تزكٌة النفس وتمسٌمها كفعل الصوفٌة ،وٌهتم كثٌرا بالملب والوجدان  -كمنهج
الصوفٌة -إلى جانب حدٌثه عن أخبلق المحبة ،والتسامح ،والتضحٌة وؼٌرها من المعانً
التً ٌطرلها الصوفٌة ،أما أخبلق الصوفٌة فمد ذكر كثٌرا منها فً كتابه عن التصوؾ
ضمن ممامات وأحوال التصوؾ(٘) .

ٔ -كولن :التبلل الزمردٌة ص .ٔٔ1
ٌٕ -نظر  :على سبٌل المثال  :إصبلح النفس والمجتمع ص ٖٕٕٔٓٓٔ2-من كتابه شد الرحال لؽاٌة سامٌة .
ٖ -سورة الملم اآلٌة .ٗ:
ع أبواب من تجوز
ٗ -أخرجه أبو بكر البٌهمً  :السنن الكبرى ،باب بٌان مكارم األخبلق ومعالٌها كتاب ُج َّما ُ
شهادته ومن ال تجوز من األحرار البالؽٌن العاللٌن المسلمٌن( ج ٓٔ ص ٖٕٖ رلم ٕ ،)ٕٓ01تحمٌك :دمحم عبد
المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت – لبنان ،ط :الثالثة ٖٕٓٓم.ولال ابن عبد البر هو متصل من وجوه
صحاح عن أبً هرٌرة وؼٌره إلى النبً -ملسو هيلع هللا ىلصٌ ،-نظر :أبو عبد هللا بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا بهاء الزركشً :
الآللا المنثورة فً األحادٌث المشهورة المعروؾ بالتذكرة فً األحادٌث المشتهرة باب الحدٌث التاسع
والعشرون ٔ.. 21/
ٌ٘ -نظر :كولن :كتاب التبلل الزمردٌة نحو حٌاة الملب والروح ،ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل
ٕٔٔٓم.
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ثالثا :موضوع األخالق:
موضوع علم األخبلق هو الخٌر وهو" :الشًء الذي ٌتشوله الكل"(ٔ) على حد
تعبٌر (أرسطو) أو هو "الممصود إلٌه من كل الناس"(ٕ) كتعبٌر (ابن مسكوٌه) (ٖ) .
فعلم األخبلق ٌعنً بالخٌر حٌن ٌستخدم ؼاٌة فً ذاته ال وسٌلة لؽاٌة ،ووظٌفته أن ٌطبك
المثل العلٌا للسلون اإلنسانً ،أو بتعبٌر آخرٌ :بحث فٌما ٌنبؽً أن تكون علٌه تصرفات
اإلنسان(ٗ).
لم أجد تعرٌفا محددا للخٌر عند (كولن) ولكن الخٌر بما هو الموضوع األساسً لؤلخبلق
ٌمرر (كولن) عمومٌته وثباته ،فالخٌر -عنده -متفك علً لٌمته فً الدٌن والحكمة
والضمٌر ،فٌمول" :عمل الخٌر وظٌفة من وظابفنا من وجهة نظر الدٌن والحكمة،
وتصرؾ ٌستحك التمدٌر من زاوٌة الضمٌر ،وعدم عمل الخٌر إثم من وجهة نظر الدٌن،
وإسفاؾ من وجهة نظر الحكمة ،وعدم مباالة من وجهة نظر الضمٌر ،ولد ٌكون الخٌر
دون فابدة ،بل مضرا على نحو ما ،ولكنه ال ٌكون شرا أبدا؛ ألن الشر على نمٌضه
تماما"(٘).
إذن من التؤمل فً نهاٌة هذا النمل ٌتبٌن أن الخٌر  -وكذا الشر -عند (كولن) مطلك وثابت
ولٌس نسبٌا ،حتى ولو كان الخٌر مضرا أحٌانا فهو خٌر .
ومنذ المدم وهنان اختبلؾ وانمسام بشؤن الخٌر وسابر المٌم فمنهم من ٌمول بثباتها وعدم
تؽٌرها من فرد إلى فرد أو من مجتمع إلى مجتمع ،وكان من هإالء سمراط وأفبلطون
وأرسطو ،ثم فً العصر الحدٌث (كانط) ،وهنان من لال بنسبٌة المٌم وتؽٌرها من فرد إلى
فرد فهً ذاتٌة فاإلنسان ممٌاس الخٌر والشر وأوابل من ذهب هذا المذهب هم
السوفسطابٌون وتبناها حدٌثا كثٌرون منهم (أوجست كونت) (.)ٙ
والرأي المابل بعموم األخبلق وثباتها هو الراجح ببل شن حتى تكون المعاٌٌر األخبللٌة
ثابتة بٌن كل المجتمعات واألفراد فٌنجو األفراد والمجتمعات من الحٌرة والشن فً واحد
ٔ -أرسطو طالٌس :األخبلق ص ٖ٘ ،ترجمة :إسحاق بن حنٌن ،حممه وشرحه ولدم له :د /عبد الرحمن بدوي
الهٌبة العامة لمصور الثمافة  -الماهرة ٕٓٓ0م سلسلة الذخابر (ٔ.)ٔٙ
ٌٕ -نظر ابن مسكوٌه :تهذٌب األخبلق وتطهٌر األعراق ص ..11
ٖ -ابن مسكوٌه :أبو علً أحمد بن دمحم بن ٌعموب الملمب مسكوٌه ولد بالعراق ٕٖٓهـ الموافك ٕٖ2م درس
التارٌخ وعلوم األوابل خاصة المنطك والطب والكٌمٌاء وكان مشهورا بالفضل والعلم واألدب والببلؼة ؼٌر أنه
فً المسابل األخبللٌة كان ٌعلو كعبه وٌرتفع اسمه فبل ٌكاد ٌذكر اسمه إال وٌنصرؾ الذهن إلى جهوده فً فلسفة
األخبلق .توفً بؤصبهان ٕٔٗهـ الموافك ٖٓٓٔم عن عمر لارب المابة عام من مإلفاته :تهذٌب األخبلق
وتطهٌر األعراق -الفوز األصؽر -الفوز األكبر -تجارب األمم .كتاب َّ
الطهارة" فً األخبلقٌ .نظر :حاجً
خلٌفة  :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ص ٌٔ ٕٗٓ /نظر :األستاذ الدكتور/عبد اللطٌؾ دمحم العبد موسوعة
أعبلم الفكر اإلسبلمً ص ٘٘ٓٔ.ٔٓ٘2 -
ٌٗ -نظر :د /مصطفى عبده :فلسفة األخبلق ص ٖٖ مكتبة مدبولً -الماهرة ط الثانٌة ٔ222م .وٌنظر :د /توفٌك
الطوٌل :أسس الفلسفة ص ٕ ،0مكتبة النهضة المصرٌة الطبعة الثالثة.
٘ -الموازٌن ص .ٔ02
ٌ -ٙنظر :د /توفٌك الطوٌل :مذهب المنفعة العامة فً فلسفة األخبلق ص ٖ٘ ،ٖٗ-مكتبة النهضة المصرٌة ،ط:
ط :األولى ٖ٘ٔ2م .د /مصطفى عبده :فلسفة األخبلق ص .ٖٙ -ٕ2
٘ٔ2

من أهم أسس اإلنسانٌة وهو المٌمة الخلمٌة "فإن الدفع بالمٌم األخبللٌة جمٌعا إلى دوامة
التؽٌر والنسبٌة لن ٌلبث أن ٌصٌب الحمٌمة الخلمٌة فً الصمٌم ،وبالتالً فإنه لن ٌلبث أن
ٌإدي إلى بلبلة الرأي العام األخبللً"(ٔ).
من خبلل ما سبك ٌتبٌن أن:
ٔ -ؼاٌة األخبلق عند (كولن) هً محاولة التشبه باألخبلق اإللهٌة ،وبذا ٌحصل اإلنسان
السعادة .
ٕ -مصدر األخبلق هو اإلسبلم ذاته عبر المرآن الكرٌم ،والسنة النبوٌة ،وكذا التراث
الصوفً.
ٖ -الخٌر والشر ثابت وعام بٌن جمٌع األمم وجمٌع األزمان واألماكن.

ٔ -د /زكرٌا إبراهٌم :المشكلة الخلمٌة ص ٓ ٙسلسلة مشكبلت فلسفٌة ()ٙمكتبة مصر -الماهرة..
ٕٓ٘

المبدث الثانً :الفضائل والرذائل
أوال :دمٌمة الفضائل والرذائل:
ٔ -الفضائل:
الفضابل هً المٌم اإلٌجابٌة أو الخٌر األسمى الذي ٌطلب اإلسبلم من أتباعه
التحلً به ،ولد ورد عدة تعرٌفات فً بٌان حمٌمتها منها:
أ" -حال معتادة موجودة فً التوسط الذي هو متوسط محدود بالمول(أي بالعمل) كما ٌحدها
العالل ،وهً متوسطة فٌما بٌن خسٌستٌن ،أحدهما بالزٌادة واآلخر بالنمصان"(ٔ).
ب -صفة ثابتة فً النفس -فطرٌة أو مكتسبة -تدفع إلى سلون إرادي محمود عند
العمبلء(ٕ).
ج -ولٌل :الرجل الفاضل هو الذي تتؽلب علٌه المٌول الفاضلة باستمرار(ٖ).
فالفضٌلة على التعرٌؾ األول تكتسب بالعادة والتربٌة ؛ ولذا اشتك الٌونانٌون اسم الخلك
(ٗ)،
من العادة وتكتسب أٌضا بالطبع
وأٌضا الفضٌلة وسط بٌن رذٌلتٌن كما شاع وأخذه كل األخبللٌٌن من الفلسفة الٌونانٌة،
فالشجاعة فضٌلة ،وهً وسط بٌن التهور والجبن األولى(التهور) بالزٌادة أي بإفراط،
والثانٌة(الجبن) بنمصان وهو تفرٌط.
(٘).

فخصابص الفضٌلة التوسط ،وخصابص الرذٌلة اإلفراط والتفرٌط ،كما ٌمول أرسطو

والتعرٌؾ الثانً ٌرى أن الفضٌلة منها ما ٌكون فطري ،ومنها ما هو مكتسب من العادة
والدربة .
والثالث ٌرد الفضٌلة إلى تكرار الخلك الفاضل.
د -الفضٌلة عند كولن:
ٌعرؾ (كولن) الفضٌلة بموله" :ما ٌحترمه اإلنسان وٌولره من سلون ،والحٌوانات
ال تعرفها وال تستسؽٌها"(.)ٙ
ولال أٌضا" :هً الحالة الروحٌة التً ال تهتم بجلب احترام اآلخرٌن ،مع أنها عملت عمبل

ٔ -أرسطو طالٌس :األخبلق ص .2ٙ
ٕ -عبد الرحمن حسن حنبكة  :األخبلق اإلسبلمٌة وأسسها ج ٔ ص . ٔٙ
ٖ -د /محمود حمدي زلزوق  :ممدمة فً علم األخبلق ص ٖٓ دار الملم  -الكوٌت ،ط :الثالثة ٖٓٗٔهـ-
ٖٔ21م.
ٗ -أرسطو طالٌس :األخبلق ص ٘.1
٘ -أرسطو طالٌس :األخبلق ص .2ٙ
 -ٙالموازٌن ص .11
ٕٔ٘

ٌستحك االحترام"(ٔ).
إدن الفضٌلة مرتبطة باإلنسان فمط دون ؼٌره من الكابنات ،وهً فً الولت نفسه ؼرٌزة
ٌفعلها المرء لذاتها ،ال ألجل جلب احترام الناس ،أو دفع شرهم.
ولد ذكر (ابن مسكوٌه) أجناسا أربعة تحتوي على جمل الفضابل وهً:
ٔ -الحكمة :وهً فضٌلة النفس الناطمة.
ٕ -والعفة :وهً فضٌلة الحس الشهوانً.
ٖ -والشجاعة :وهً فضٌلة النفس الؽضبٌة.
ٗ -والعدالة :فهً فضٌلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضابل الثبلث(ٕ) وٌرى
(الؽزالً) كذلن أن هذه األربع أمهات األخبلق وأصولها ،ومن اعتدال هذه األصول
(ٖ) .
األربعة تصدر األخبلق الجمٌلة كلها
وكبل من (ابن مسكوٌه) و(الؽزالً) لد تؤثرا بؤفبلطون فً تمسٌم النفس إلى ثبلث لوى
تتولد منها فضٌلة رابعة هً العدالة كما هو واضح(ٗ) .
بٌنما ال نجد عند (كولن) مثل هذا التؤثٌر ،فهو ٌدعو إلى فضابل إسبلمٌة تتعلك بالسلون،
وٌرى أن الفضٌلة تنهض على أسس ثبلثة وهً :العلم والحلم والعبادة(٘).
ولد ذكر عدة فضابل فً ثناٌا كتبه منها:
أ -المدبة:
و تعنً المحبة عند (كولن)" :المٌل نحو كل جمال مادي أو معنوي ،محبة األشٌاء
المادٌة جسمٌة وبدنٌة ،ومحبة األمور المعنوٌة تكون روحٌة ووجدانٌة؛ لذا فمحبة الجمال
الظاهري تولد ألما محضا؛ ألنه لٌس خالدا ،أما محبة األمور المعنوٌة فخالدة وخالٌة من
األلم"(.)ٙ
ٕ -التسامح:
فً تعرٌفه للتسامح ٌمول كولن" :التسامح هو سعة الصدر ،وسعة األفك فً النظر
ولٌس فٌه معنى التنازل عن الدعوة وال المداهنة لط"(. )0

ٔ -السابك ص .11
ٕ -ابن مسكوٌه  :تهذٌب األخبلق وتطهٌر األعراق ص .ٕ0
ٖ -إحٌاء علوم الدٌن المجلد الثالث ص . 02
ٌٗ -نظر :د /دمحم عبد الستار نصار :دراسات فً فلسفة األخبلق ص  ٗٓ0،دار الملم -الكوٌت ،ط :األولى
ٕٔ21م.
٘ -الموازٌن ص ٕ.ٔ2
 -ٙالموازٌن ص .ٔ0ٙ
 -0كولن :طرق اإلرشاد فً الفكر والحٌاة ص  ،ٔٙ0ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار النٌل ،ط :الرابعة
ٖٔٗٔهـٕٓٔٓ-م .
ٕٕ٘

و ٌدعو (كولن) إلى التسامح مع كل المخالفٌن وحتى مع المسٌبٌن بؤي صورة وهذا ما
ٌجع ل هذه الفضٌلة مطلمة عند كولن ولٌست نسبٌة ،ولعله متؤثر فً ذلن بؤخبلق الصوفٌة
وٌستشهد على التسامح فً تارٌخ اإلسبلم بمولؾ الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم فتح مكة مع كفار
لرٌش بعدما أذالوه صنوؾ العذاب ،فمد سؤل  -ملسو هيلع هللا ىلص :ما ترون أنً فاعل بكم؟ فؤجابوه:
"خٌرا ،أخ كرٌم وابن أخ كرٌم" فمال لهم كما لال ٌوسؾ – علٌه السبلم – إلخوته :ﭽ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯤﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﭼ(ٔ) فمد أظهر سٌدنا ٌوسؾ التسامح على
إخوته بٌنما الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -أظهره حتى ألعدابه(ٕ).
إضافة إلى ذلن أن تلن الفضٌلة كانت وراء دعوته العامة إلى الحوار والسبلم مع اآلخر .
فمما اشتهر عنه لوله" :افتح صدرن للجمٌع ،افتحه أكثر ما تستطٌع لٌكن كالبحر ،لتمتلا
باإلٌمان ،وبمحبة اإلنسان ،ال تبك خارج اهتمامن أي للب حزٌن ال تمد له ٌدن"(ٖ).
وٌدعو إلى لٌن الجانب تجاه المنكرٌن إلى درجة تذوب معها أحمادهم ونفورهم على حد
لوله ،وكذا ممابلة السٌبة بالحسنة ،وعدم ممابلة المسًء باإلساءة ،بل على المرء أن ٌعكس
أخبلله وطبٌعته فً تصرفاته وسلوكه ،وٌتخذ طرٌك المسامحة وعلو النفس والكرم أمام
الذٌن ال ٌعرفون لواعد السلون والخلك ،ومجمل المول لٌكن شعار المرء هو حب اإلنسان
واإلنسانٌة(ٗ) .
وهنا ندرن مدى حرصه على الممارسة العملٌة لؤلخبلق كؽاٌة أساسٌة .
ج -الشرف أو العفة:
ٌرى (كولن) أن العفة أسمى جانب عند الشجاع ،وأهم صفة عنده ،أما أكبر نمٌصة
فهً أال ٌكون مبالٌا فً دواعً العفة.
وأٌضا هً أسمى لٌمة عند المرأة ،والعفة الشخصٌة لدى الرجل والمرأة تمود إلى الحفاظ
على الوطن وممدساتهٌ ،مول (كولن)" :ومن البدٌهً أن الذٌن ال ٌبدون حرصا وحساسٌة
فً مسؤلة الحفاظ على عرضهم وعفة نسابهم ال ٌمكن أن ٌكونوا حرٌصٌن فً الحفاظ
على عرض أمتهم"(٘).
د -الوفاء:
ٌتحدث (كولن) حدٌث الصوفً عن خلك الوفاء ،فالوفاء ال ٌنمو إال فً مناخ
المحبة واإلخاء وٌجؾ فً جو التنافر والعداء فٌمول" :فهو ٌطوؾ حول السعداء
ٔ -سورة ٌوسؾ االٌة.2ٕ:
ٕ -كولن :طرق اإلرشاد فً الفكر والحٌاة ص ٌ :ٔٙ0نظر :صفً الرحمن المباركفوري (المتوفىٕٔٗ0 :هـ)
الرحٌك المختوم ص ٖٔ0ٕ/الناشر :دار الهبلل  -بٌروت (نفس طبعة وترلٌم دار الوفاء للطباعة والنشر
والتوزٌع) الطبعة :األولى ،والحدٌث أخرجه أبو الولٌد دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن الولٌد بن عمبة بن
األزرق الؽسانً المكً المعروؾ باألزرلً (المتوفىٕ٘ٓ :هـ) فً أخبار مكة وما جاء فٌها من األثار باب
تحرٌم الحرم وحدوده ومن نصب أنصابه ،وأسماء مكة وصفة الحرم ص ٕ ،ٕٔٔ/المحمك :رشدي الصالح
ملحس ،الناشر :دار األندلس للنشر  -ولال األلبانً :هذا الحدٌث على شهرته لٌس له إسناد ثابت وهو عند ابن
هشام معضل ،ولد ضعفه الحافظ العرالًٌ .نظر :ناصر الدٌن األلبانً :دفاع عن الحدٌث النبوي والسٌرة ج ٔ
ص ٕٖ.
ٖ -الموازٌن ص .ٔ2
ٌٗ -نظر :كولن :الموازٌن ص ٕٓ.
٘ -الموازٌن ص ٖ.ٔ0
ٖٕ٘

المتوافمٌن فكرا وإحساسا .ورإٌة طواؾ النسٌم العلٌل ٌؽمرهم بعطره الشذي ،وٌنعشهم
بنداه الطري فإذا لفته رٌاح الحمد والؽٌرة والكراهٌة جففت أوراله ،والتلعت جذوره .فً
منابت المحبة والمروءة ٌولد وٌسمو ،وفً أرض العداوة والبؽضاء ٌنطفًء وٌخبو"(ٔ).
وذكر من تعرٌؾ الوفاء( :أن ٌتحد اإلنسان وللبه) وٌرى أنه تعرٌؾ فً محله ،ولكنه
نالص فبل ٌمكن الحدٌث عن الوفاء عند من ال ٌملن حٌاة للبٌة ،وؼلب علٌه الخواء
الروحً كما ٌمول.
ولم ٌذكر تعرٌفا خاصا به ولكنه رسم الوفاء بصورة واسعة جعله ٌشمل حٌاة الفرد و
األسرة واألمة والدولة ،فٌمول " :وإذا فمدت أمة لٌمة الوفاء فبل ٌمكن الحدٌث فٌها عن
الفرد الناضج المعطاء ،وال األسرة العامرة باألمن والسكٌنة ،وال الدولة المستمرة التً
تنعم بثمة أبنابها .فً مناخ كهذاٌ ،نظر األفراد بعٌن الشن والرٌبة إلى بعضهم ،وتعانً
األسرة شماء مضنٌا ،وتذٌك الدولة أبناءها مرارات البإس والنكبات ،وٌؽدو كل شًء
أجنبٌا بعضه إلى البعض كالجمادات وإن تداخلت وتراص بعضها فوق بعض"(ٕ).
وعدد أهمٌة الوفاء ومنها :أنه ٌإلؾ بٌن األفراد وٌدمجهم فٌما بٌنهم متآخٌن متوافمٌن،
وبالوفاء تصبح األجزاء كبل متكامبل ،وتتبلحم المطع المتناثرة.
وذكر عدة موالؾ من تارٌخ األنبٌاء تبٌن لٌمة الوفاء منها:
فتحت أبواب المؽفرة لسٌدنا (آدم) -علٌه السبلم -بالوفاء ،بٌنما أوصدت فً وجه إبلٌس
وطرد من رحمة هللا.
عاش سٌدنا (نوح) -علٌه السبلم -لمرون ٌعانً ،ولكنه ظل وفٌا ،نبه لومه وحذرهم فتحول
ذلن الوفاء إلى سفٌنة نجاة له ولمن آمن معه.
عاش سٌدنا (إبراهٌم) -علٌه السبلم -وفٌا طٌلة حٌاته حتى ٌوم أن اصطلى بنار النمرود
لال" :حسبً هللا" فتحولت النار بردا وسبلما علٌه.
بلػ سٌدنا (دمحم)  -ملسو هيلع هللا ىلص -عوالم -لعله ٌمصد فً لٌلة المعراج -لم ٌسبك إلٌها ملن من لبل،
ونال السعادة والتكرٌم بفضل وفابه ،فوفاإه ألمته وصحبه جعله ٌؽادر عالم السعداء،
وٌعود أدراجه إلى الدنٌا إلى صحبه ورفاله؛ لٌواجه العمبات وٌتحمل التبعات.
ولعله ٌمصد أن كل نبً لام بمسبولٌته تجاه ربه ،وتجاه رسالته ،وتجاه األمة التً أرسل
إلٌها فذلن ضرب من الوفاء.
إذن نستطٌع المول إن الوفاء عند (كولن) ٌشمل الوفاء بالعهود مع هللا ،ومع الناس،
وتحمل المسبولٌة المنوطة بالفرد تجاه من هو مسبول عنهم من خاصة وعامة.
ولذا رجا -فً هذا الزمان الذي لم تراع فٌه حرمة العهد ،وال األمانة ،وانتشر الفساد
والخداع  -أن ٌؤتً أبطال ٌحملون المسبولٌة ،وٌرفعون لٌمة الوفاء من جدٌد ،وفً هذا
سٌكون طرٌك االنبعاث من جدٌد لهذه األمة(ٖ) .
ٔ -فتح هللا كولن :ممال الوفاء مجلة حراء ص ٕٗ-السنة الحادٌة عشر(مارس /إبرٌل)ٕٓٔٙم.
ٕ -السابك.
ٌٖ -نظر :فتح هللا كولن :ممال الوفاء .
ٕٗ٘

ٕ -الرذائل :
والرذٌلة :هً صفة ثابتة فً النفس  -فطرٌة أو مكتسبة -تدفع إلى سلون إرادي
مذموم عند العمبلء(ٔ).
والرذٌلة حسب (كولن) هً" :ما ٌتجنبه اإلنسان وٌفر منه من سلون وتصرؾ "(ٕ).
(ٖ).
وهذا ما ٌمٌز اإلنسان؛ ألن الحٌوانات ال تملن مثل هذا المسطاس األخبللً
ومن الرذابل التً ذكرها (كولن):
أ -الكذب:
ٌرى (كولن) أن الكذب رفٌك المداهنة والحمٌمة رفٌمة الجد .
ومن مظاهر الكذب الصخب ،أما الحمٌمة فهادبة ،فالبروق تصل إلى أهدافها لبل الرعود
على حسب تعبٌر (كولن)(ٗ).
ب -الطمع:
ٌرى (كولن) أن الطمع وحش ٌصرع أشجع الشجعان ،وفخ خطٌر ٌملب األسد فؤرا ،ومن
ٌمع بٌن فكٌه لن ٌكتب له الخبلص ،بل هو والحسد جهنم دنٌوٌة للحاسد والطماع كما ٌمول
(٘).
(كولن)
ج -األنانٌة:
ٌمول (كولن)" :لما كانت األنانٌة صفة شٌطانٌة فإن مصٌر المنخدعٌن بها هو مصٌر
الشٌطان نفسه دون شن"(.)ٙ
إشارة منه إلى ما حدث من إبلٌس من كبر وأنانٌة استحك بها اللعن فً ممابل آدم -علٌه
السبلم  -الذي أطلك دموع التوبة واالستؽفار فمبله هللا واستخلفه.
وٌرى (كولن) أن األنانٌة لها أسباب وبواعث ،فٌمول" :ولد تنشؤ األنانٌة من العلم ،أو من
الثروة ،والسلطة ،أو تنبع من الذكاء ،أو تضخم الجمال"(.)0
ولد تتحول األنانٌة الفردٌة والشخصٌة إلى أنانٌة جماعٌة تتضخم وتؤخذ شكبل عدوانٌا،
ومن هنا ٌحل الشر مكان الخٌر كما ٌمول (كولن).
وبعد حدٌث (كولن) عن بعض الفضابل التً ٌجب التحلً بها وبعض الرذابل الواجب
التخلً عنها كان له حدٌث عن التطبٌك العملً لتلن الفضابل وهو موضوع الحدٌث
التالً.
ٔ -عبد الرحمن حسن حنبكة :األخبلق اإلسبلمٌة وأسسها ج ٔ ص .ٔٙ
ٕ -الموازٌن ص .10
ٖ -الموازٌن ص .10
ٌٗ -نظر :كولن :الموازٌن ص ٗ.ٔ0
ٌ٘ -نظر :الموازٌن ص ٘.ٔ2
 -ٙالموازٌن ص ٕٗ.
 -0الموازٌن ص ٕٗ.
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ثانٌا :الممارسة السلوكٌة لألخالق:
سبك الحدٌث عن األخبلق وما ٌنطوي تحت لوابها من فضابل وما ٌجب تجنبه من
رذابل وأهواء ،وستظل تلن مجرد معلومات فكرٌة ما لم تتحول إلى والع .
فاألخبلق شًء ٌتصل بباطن اإلنسان ،وال بد من مظهر ٌدل علٌه فً الخارج ،وهذا
المظهر هو السلون ،فالسلون دلٌل الخلك ورمز له وعنوان علٌه (ٔ)أو أن األخبلق كما
ٌمول العلماء تنمسم إلى:
ٔ -أخبلق نظرٌة:
تتعلك بالمواعد أو المبادئ الكلٌة التً ترشد إلى الفضٌلة وتمنع الرذٌلة.
ٕ -أخبلق عملٌة:
تبحث فً أنواع الملكات الفاضلة التً ٌنبؽً على اإلنسان أن ٌتحلى بها وٌمارسها
فً حٌاته العملٌة الٌومٌة ،أو تعنً بالتطبٌك الفعلً على أرض الوالع لما ٌحمله كل فرد
من فضابل(ٕ) .
بل إننا نستطٌع أن نمٌس مستوى الخلك النفسً عن طرٌك لٌاس آثاره فً سلون اإلنسان،
فالصفة الخلمٌة المستمرة فً النفس إذا كانت حمٌدة كانت آثارها حمٌدة وإذا كانت ذمٌمة
كانت آثارها ذمٌمة ،وعلى لٌمة الخلك فً النفس تكون آثاره فً السلون إال أن تكون
هنان معولات تمنع من ظهور آثار الخلك فً السلون(ٖ).
وأمر مهم وجدٌر بالتؤكٌد ،وهو أن من لواعد السلون اإلنسانً التً حددها المرآن:
ٔ -لاعدة وحدة األصل اإلنسانً.
ٕ -لاعدة اإلخاء اإلٌمانً.
ٖ -لاعدة الصالح العام لبل صالح األفراد.
وهو ٌرٌد من ذلن إبراز ؼرٌزة الشعور باآلخرٌن وإعبلءها على ؼرٌزة الشعور بالذات
واألنانٌة(ٗ).
إذن السلون اإلٌجابً هو الذي ٌموم على احترام اآلخرٌن ،وإعبلء صالح المجموع وهذا
من أبرز ما ٌمٌز السلون ،وكذا الحرٌة الفردٌة فإنها حرٌة مضبوطة بما ال ٌضر
اآلخرٌن .

ٔ -د /محمود حمدي زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص ٖٗ.
ٌٕ -نظر :د /زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص ٔ1وٌنظر :األخبلق فً اإلسبلم النظرٌة والتطبٌك ص .ٖ2
ٖ -عبد الرحمن حسن حنبكة /األخبلق اإلسبلمٌة وأسسها ج ٔ ص ٓٔ .
ٌٗ -نظر :د /نصار :دراسات فً فلسفة األخبلق ص ٗ.ٖ0
ٕ٘ٙ

وٌإكد (كولن) على أن الممارسة العملٌة هً الؽاٌة األساسٌة من وراء األخبلق
والفضابل ،فٌدعو دوما إلى التمثل بها فً حٌاتنا ،وظهورها فً تعامبلتنا وتصرفاتنا ولد
أكد مرارا على أهمٌة األخبلق والمٌم ،واستمامة السلون فً لٌام الحضارات واسترجاع
النهضة المنشودة للمسلمٌن ،وأٌضا أهمٌتها تكمن فً تعرؾ العالم على اإلسبلم وتصحٌح
نظرتهم من خبلل سلوكٌات وتصرفات من ٌحملونه  ،وٌدٌنون به من المسلمٌن .
فعند حدٌثه عن لٌم الحك ،والعدالة ،والمساواة ،واألمن طالب المسلمٌن بالتمسن بها فً
حٌاتهم وربطها برضا هللا تعالى ،فهً كفٌلة بتحمٌك سعادة البشر(ٔ).
وهذان هما ؼاٌة الخلك فً اإلسبلم -رضا هللا ،وتحمٌك السعادة للفرد والمجتمع .
(ٕ)

ودعا (كولن) إلى وحدة المظهر والمخبر بؤن ترتبط طهارة الملب بالسلون والتصرؾ
ونوه إلى أن الدٌن المعاملة ،وأن سلون الفرد وتصرفاته وتعامبلته مع اآلخرٌن تبٌن مدى
لوة عبللته بربه ودٌنهٌ ،مول كولن" :كما ٌرتبط المطر بوجود الؽٌوم ٌوجد السلون الجٌد
فً الملوب المرتبطة باهلل"(ٖ).
وهذا ٌدل على ارتباط مفهوم األخبلق ،ومفهوم اإلٌمان ،فؤي تمصٌر فً أحدهما ٌكون له
صدى فً الجانب اآلخر(ٗ).
وبعد الحدٌث عن الفضابل والممارسة السلوكٌة لها اللذٌن اعتبرهما كولن جناحٌن
لؤلخبلق تحدث عن اإلنسان المثالً ،واعتبر الفضابل هً الممثلة للمثالٌة ،وهذا اإلنسان
الفاضل هو من ٌطمح إلٌه فً بناء ،وتشٌٌد مجد األمة وكٌانها .وسٌكون هذا محور
الحدٌث المادم -إن شاء هللا.-

ثالثا :اإلنسان المثالً عند كولن:
تطرح الفلسفات اإلنسانٌة رإى مختلفة للمثالٌة اإلنسانٌة ففً بعضها تكون المثالٌة
اجتماعٌة أو جمعٌة فً طبٌعتها ،وتشمل السٌاسة والحكم والنظم االجتماعٌة ،وفً أخرى
تركز على الفرد ،وعلى كٌفٌة تحمٌك كل شخص لما هو أعلى وأفضل فً الحٌاة.
وتبرز هذه الفلسفة شكبل مثالٌا من اإلنسان كمعٌار للمٌاس أو كهدؾ ٌطمح إلٌه أي مسعى
أو جهد بشري إما لذاته فمط أو لما ٌمول به من وجود حمٌمة ؼٌبٌة مطلمة مثل الذات
اإللهٌة (٘).
وكان (الفارابً) أبرز من نادى من الفبلسفة المسلمٌن بفكرة اإلنسان المثالً الفاضل
كربٌس للمدٌنة الفاضلة التً ٌنشدها ،فمد َ
ط َم َح بربٌس أو إمام لؤلمة الفاضلة واشترط فٌه
اثنتى عشرة خصلة:
ٌٔ -نظر :ونحن نبنً حضارتنا ص .22
ٌٕ -نظر :الموازٌن ص .ٔٓٙ
ٖ -الموازٌن ص ٗ.ٔ1
ٗ -د /إٌمان عبد المإمن :األخبلق فً اإلسبلم النظرٌة والتطبٌك ص .ٖ1
ٌ٘ -نظر :جٌل كارول :محاورات حضارٌة ص .ٙ2
ٕ٘0

أن ٌكون تام األعضاء ،جٌد الفهم والتصور ،جٌد الحفظ ،جٌد الفطنة ،حسن
العبارة محبا للتعلٌم واالستفادة ،ؼٌر شره ،محبا للصدق ،كبٌر النفس محبا للكرامة،
أعراض الدنٌا هٌنة عنده ،محبا للعدل وأهله مبؽضا للجور والظلم ،لوي العزٌمة(ٔ) ،ولد
تؤثر (الفارابً) بجمهورٌة (أفبلطون) فً تلن الفكرة األخبللٌة.
ولد لامت الدكتورة (كارول) بالممارنة بٌن (كولن) واثنٌن من فبلسفة المثالٌة ،وهما
(كونفوشٌوس) و(أفبلطون)  ،فهم وإن اختلفوا فً الزمان ،والمكان ،والمنطلك إال أنهم
ٌجمعهم رأي واحد حول المثالٌة من حٌث كونها حمٌمة ؼٌبٌة ،ومن حٌث تحدٌدها فً
الفضابل على النحو التالً:
ٔ -المثالٌة حمٌمة ؼٌبٌة :
فكونفوشٌوس ٌمول بوجود حمٌمة ؼٌبٌة هً جوهر الوجود ،وهو المبدأ والطالة للوالع ،أما
الحمٌمة الؽٌبٌة عند (أفبلطون) فهً العالم المثالً أو الحمٌمً ،وهو عالم العمل والروح،
بٌنما العالم الفعلً أو عالم الظل هو عالم الجسد ورؼباته ،أما (كولن) فٌتصور الحٌاة
اإلنسانٌة فً إطار اإلسبلم فبل تكتسب الحٌاة كمالها إال فً ظل وجود هللا تعالى.
ٕ -اإلنسان المثالً هو الجامع للفضابل الخلمٌة والعملٌة:
فكونفوشٌوس ٌسمٌه الشخص النبٌل فً ممابل الوضٌع الدنٌوي ،وله سمات
كالبشاشة ،والصدق ،والتواضع ،والتروي عند الؽضب ،وااللتزام باألخبلق واألدب مع
اآلخرٌن.
و(أفبلطون) ٌرى اإلنسان المثالً هو الفٌلسوؾ أو محب الحكمة

(ٕ).

وهنان من ٌرى أن فبلسفة اإلسبلم لد تؤثروا بؤفبلطون فً صفات الفٌلسوؾ الحاكم مثل:
(الفارابً) و(ابن رشد) و(إخوان الصفا) ،ومزجوا بٌن األفكار األفبلطونٌة والفكر
اإلسبلمً(ٖ).
أما (كولن)  -وإن كنت ال أجزم بمثل هذا التؤثٌر -فاإلنسان المثالً عنده هو وارث
األرض ،أو ممثل الروح ،أو فدابً المحبة ،أو جٌل األمل ،أو مهندس الروح كما ٌذكر
فً كتاباته  ،وٌراه متصفا بعدة صفات:
الوصف األول :اإلٌمان الكامل:
فٌرى (كولن) أن الكفر نظام منؽلك وخانك ٌظن الوجود فوضى ،وأنه تطور فً
مجاهٌل الصدفة وانزلك إلى ؼاٌة رهٌبة ،أما صاحب اإلٌمان بوجود هللا وتدبٌره لكل
ٌٔ -نظر :أبو نصر الفارابً  :كتاب آراء أهل المدٌنة الفاضلة ص  ٕٔ2 -ٕٔ0لدم له وعلك علٌه :الدكتور ألبٌر
نصري نادر ،دار المشرق -بٌروت ط السابعة ٔ22ٙم.
ٌٕ -نظر :جٌل كارول :محاورات حضارٌة ص ٓ.0ٖ -0
ٖ -د /أحمد عرفات الماضً  :صورة الحاكم الفٌلسوؾ بٌن أفبلطون وبعض فبلسفة اإلسبلم ص  10الهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب ٕٕٔٓم.
ٕ٘1

شًء ،فٌعلم منشؤه ،وؼاٌاته فً الحٌاة ،ومسإولٌاته تجاه األرض فٌسعى ببل تشاإم وال
سوداوٌة لتحدي كل الموى المادٌة متطلعا إلى النجاح والبناء ،وٌحٌل (كولن) المراء إلى
كلٌات رسابل النور فً هذا الصدد(ٔ).
وفً هذا ما ٌشٌر إلى أن (كولن) ٌتفك مع (النورسً) فً لضٌته األساسٌة التً ٌدور
علٌها فكره فً رسابل النور وهً :لضٌة إنماذ اإلٌمان أو إٌماظ اإلٌمان وهً لضٌة كل
المصلحٌن فً الولت ذاته.
الوصف الثانً :العشك:
ٌمصد به (كولن) حب البشر والوجود كله ،وربطه باهلل الذي هو مصدر الوجود،
وجعل العمل بكبلمه هو ؼاٌات الخلك كلهم ،والكتاب والسنة هما فوارة العشك والشوق،
وعلٌه فإنه ٌجب العمل وفمهما وعدم هجرهما .
ٌمول كولن " :لمد تعرؾ الؽرب على العشك فً أبعاد تلون المادة من خلؾ الفبلسفة
وأجواء الدخان والضباب الفلسفٌة ،فذاق طعمه ،وعاش الشبهات والتذبذبات على طول
الطرٌك ،أما نحن فننظر إلى الوجود ،ومصدر الوجود بعدسة الكتاب والسنة ونحمك حب
الخالك الذي نذكً جذوته ولهٌبه فً للوبنا ،والعشك والحمى والعبلبك التً نرتبط بها مع
الوجود كله من أجله هو باللجوء إلى رحاب موازنة المصدرٌن مع االنفتاح على
المٌتافٌزٌما"(ٕ).
وذلن ألن منشؤ اإلنسان ومولعه فً الكابنات وؼاٌته فً هذٌن المصدرٌن منسجم انسجاما
عجٌبا مع فكر اإلنسان ،وشعوره ،وتولعاته كما ٌرى (كولن).
و(كولن) ٌحاول من جدٌد أن ٌجمع بٌن األصالة والمعاصرة فٌنطلك من الكتاب
والسنة إلى الوجود أو المٌتافٌزٌما ،وله تعبٌر رابع فً تصوٌر هذا الربط ،فٌمول" :والمفٌد
أن ٌلجؤ البلجبون بتعمك وإخبلص اإلمام (الؽزالً) ،واإلمام الربانً (السرهندي) ،والشاه
(ولً هللا الدهلوي)(ٖ) ،و(بدٌع الزمان النورسً) ،وأن ٌمتربوا بحماس موالنا (جبلل الدٌن
الرومً) ،والشٌخ (ؼالب)(ٗ) ،و(دمحم عاكؾ) ،وأن ٌتوجهوا بالحركٌة ل(خالد) ،و(عمبة)،
ٌٔ -نظر :دمحم فتح هللا كولن :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٖٗ.
ٕ -كولن :ونحن نمٌم صرح الروح ص .ٖٙ.
ٖ
ً هللا (ٓٔٔٔ  ٔٔ0ٙ -هـ  ٔ0ٕٙ - ٔٙ22م) :أحمد بن عبد الرحٌم الفارولً الدهلوي الهندي،
 شاه َول ًُّ هللا :فمٌه حنفً من المحدّثٌن .من أهل دهلً بالهند .زار الحجاز سنة ٖٗٔٔ -
أبو عبد العزٌز ،الملمب شاه َول ُّ
٘ٗٔٔ هـ .أحٌا هللا به وبؤوالده وأوالد بنته وتبلمٌذهم الحدٌث والسنة بالهند بعد مواتهما ،وعلى كتبه وأسانٌده
المدار فً تلن الدٌار ،ولٌل فً وفاته :سنة  ٔٔ02هـ .من كتبه (الفوز الكبٌر فً أصول التفسٌر) ألفه بالفارسٌة،
وترجم بعد وفاته إلى العربٌة واألردٌّة ونشر بهما ،و (فتح الخبٌر بما البد من حفظه فً علم التفسٌر) و (حجة
هللا البالؽة) مجلدان ،و (إزالة الخفاء عن خبلفة الخلفاء) و (اإلرشاد إلى مهمات األسناد) و (اإلنصاؾ فً أسباب
(المسوى من أحادٌث الموطؤ) مجلدان و (شرح تراجم
الخبلؾ) و (عمد الجٌد فً أحكام االجتهاد والتملٌد) و
ّ
أبواب البخاري) و (تؤوٌل األحادٌث) و (الخٌر الكثٌر) فً الحكمة ،و (االعتماد الصحٌح) و (البدور البازؼة)
فً التصوؾ والحكمة ،و (المول الجمٌل فً بٌان سواء السبٌل) تصوؾ ،وترجم المرآن إلى الفارسٌة على شاكلة
ً ،وسمى كتابه (فتح الرحمن فً ترجمة المرآن)ٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ص ٔ. ٔٗ2 /
النظم العرب ّ
ٗ -الشٌخ ؼالب :ولد بإسطنبول ٔ0٘0وتوفً  ٔ022اسمه دمحم بن مصطفى راشد وؼالب اسمه الشعري على
عادة الشعراء األتران .واحد من كبار شعراء المتصوفة .تعلم الفارسٌة على ٌد أبٌه وانتسب إلى المولوٌة تدرج
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و(صبلح الدٌن) ،و(دمحم الفاتح) ،و(ٌاووز سلٌم) ،...وخطوتنا الثانٌة :هً أن نمزج عشمهم
وشولهم الطافح ؼٌر الممٌد باألزمنة واألمكنة كلها بؤصول عصرنا ،وأسالٌبه ،ورسابله
فً بٌدر واحد؛ لنصل إلى روح المرآن الذي ال ٌحده زمان ،وال ٌبلى ،وبالتالً إلى
مٌتافٌزٌمٌة كونٌة"(ٔ).
فاإلنسان إذن علٌه أن ٌبدأ من الروح وٌبنً داخله على هدي الروحانٌٌن من أمثال
الؽزالً والرومً وؼٌرهما ،ثم ٌتحرن وٌصبح فاعبل عامبل مجاهدا ضاربا فً األرض
على هدي خالد بن الولٌد وصبلح الدٌن والفاتح ثم نمزج هذا الفكر الجامع بٌن الروح
والحركة بالعصر الذي نحٌاه أي بالنهاٌة الجمع بٌن األصالة والمعاصرة.
الوصف الثالث :التوجه إلى العلم بمٌزان العمل والمنطك والشعور:
ٌرى (كولن) أن الخلل الذي نعٌشه فً عالمنا اإلسبلمً هو بسبب تنحٌة الفكر
العلمً ،ومن ثم سارع األجانب بافتتاح مدارس أجنبٌة على أراضٌنا ،وسلمناهم أدمؽة
أبنابنا تمدم لهم الثمافة األمرٌكٌة ،واألخبلق الفرنسٌة ،واألعراؾ اإلنكلٌزٌة على العلم
والفكر العلمً؛ ولذا انزلك شبابنا إلى التٌارات الؽربٌة الهدامة كالماركسٌة ،والوجودٌة،
واتبعوا فروٌد وؼٌره .
والخبلص كما ٌمول كولن" :ال بد من تحمٌك تجددنا الذاتً فً ظل الفكر العلمً ،الذي
نشحن شبابنا به ،وبتمازجهم تمازجا كامبل بالعلم والفكر"(ٕ) .
وفً سبٌل ذلن الهدؾ عمل (كولن) إلى االهتمام بالتعلٌم ،وسعى إلنشاء المدارس ولد
ألفت المماالت ،ودبجت األبحاث عن التعلٌم ،ومكانته ،وفلسفته فً فكر (كولن) بشكل
ٌصعب حصره ،ومنها تلن المحاورات الحضارٌة التً صاؼتها (جٌل كارول) للممارنة
بٌن كولن ،وأفبلطون ،و(كونفوشٌوس) ،فمد اشترن الثبلثة فً اعتبار التعلٌم طرٌما
لتكوٌن اإلنسان المثالً بمكوناته الجسدٌة والعملٌة والروحٌة(ٖ).
فمد أولى (كولن) المدرسة(ٗ) شؤنا عظٌما وجعل لها سمات خاصة" :مدرسة فكرٌة أصٌلة
ذات منهج فكري وعلمً ،ونظرة إلى مختلؾ العلوم من منظور المرآن والسنة بنظرة
تواكب العصر وتنطلك منه ،وهو أمر ٌتجلى كؤوضح ما ٌكون فً النشاط التربوي
والتعلٌمً  -داخل تلن المدارس -المنضبط بنظرة تزاوج بٌن تكوٌن العمل وتربٌة
الملب"(٘).

فً معارؾ الدٌن والتصوؾ واألدب حتى ارتمى إلى مشٌخة التكٌة المولوٌة فً ؼبلطة بإسطنبول له مصنفات
فً التصوؾ ،وشروح على المثنوي ودواوٌن شعر أثر فً شعراء التركٌة والفارسٌةٌ .نظر :هامش ونحن نبنً
حضارتنا ص ٗ ٔٙللمترجم عونً عمر لطفً أوؼلو.
ٔ -ونحن نمٌم صرح الروح ص .ٖٙ
ٕ -السابك ص .ٖ1
ٖ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٔٔ.
ٗ -تحدثت عن نشاطه التعلٌمً داخل تركٌا وخارجها فً الباب األول.
٘ -د /سمٌر بودٌنار :بحث فلسفة التعلٌم  :السباحة فً المجال الحٌوي ص ٖٓٗ.
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ومن هنا جاءت رإٌة (كولن) للمستمبل فً الجمع بٌن أفضل ما فً الثمافة الؽربٌة وهو
التطور العلمً والتكنولوجً ،وأفضل ما فً الثمافة الشرلٌة وهو المٌم الروحٌة
واألخبللٌة(ٔ).
وكما انتمد المدرسة التملٌدٌة وعجزها عن مواكبة العصر انتمد المدرسة الحدٌثة األوربٌة
بسبب إؼرالها فً الوضعٌة ،وإبعاد النظرة الدٌنٌة ،ولد تؤثر فً ذلن بالنورسً الذي رأى
الحل األمثل فً إنشاء (مدرسة الزهراء)لتجمع بٌن العلوم الشرعٌة والعملٌة ،ولد حالت
ظروؾ (النورسً) دون ذلن ،فمام (كولن) بتحوٌل هذا الفكر إلى منجز حمٌمً(ٕ).
وعلى ذلن اعتبر (كولن) أن المشكلة المركزٌة فً تركٌا وسابر العالم العربً هً التربٌة
والتعلٌم ،فمام ودعا رجال األعمال ،والمتطوعٌن إلى إنشاء المدارس المتكاملة التً تجمع
بٌن علوم الدٌن وعلوم العصر.
وٌعتمد النجاح فً هذه المدارس على ثبلثة عناصر:
األول :المدرس ،أو المعلم الذي ٌعشك العلم والمٌم والذي اختار طوعا الؽربة والترحال
فً أصماع األرض للتعلٌم والتربٌة.
الثانً :المناهج :وهنان خبرات واسعة فً وضع المناهج الحدٌثة واالستفادة من خبرات
جامعات عرٌمة كؤكسفورد وطباعة الكتب المدرسٌة التً تحمل المٌم المطلوبة باحترافٌة.
الثالث :نظام تموٌم مستمر لتحصٌل التلمٌذ ،وتمٌٌم األستاذ ،واكتشاؾ مكامن الضعؾ
وتكوٌن عبللات منتظمة مع أسر الطبلب (ٖ) .
ومن المبلحظات التً أبدتها (جٌل كارول) عند حدٌثها عن فلسفة التعلٌم عند (كولن) أنه
اهتمامه لم ٌمتصر على المدارس ،بل سعى بكافة السبل لتعلٌم الشباب  -أٌضا -عن

طرٌك األسر ،والمجتمعات ،واإلعبلم(ٗ).
الوصف الرابع :إعادة النظر فً مالدظاته عن الكائنات واإلنسان والدٌاة:
تكلم (كولن) عن هذا الربط بٌن العناصر الثبلثة كثٌرا ،ووجوب التفكر فً كتاب
الكون والكابنات؛ ألنها مصدر العلم والمعرفة ،وتحوٌل هذا العلم إلى والع حركً فً
الحٌاة ،فالعلم الطبٌعً كما نعلم لابم على الكون ومحتواه من كابنات وأشٌاء وحوادث،
فهذا مسرح عمل عالم الفلن ،والجٌولوجٌا ،والكٌمٌاء ،والفٌزٌاء ،وكذا مجال عمل
الفٌلسوؾ وعالم االجتماع وؼٌرهما من العلوم االنسانٌة.
ٔ -محاورات حضارٌة ص ٕٕٔ.
ٕ -د /دمحم جكٌب :أشواق النهضة واالنبعاث لراءات فً مشروع األستاذ فتح هللا كولن ص .ٕ2ٙ
ٖ -د سمٌر بودٌنار  :بحث فلسفة التعلٌم  :السباحة فً المجال الحٌوي ص  ٖٗ2 -ٖٗٙضمن أبحاث مإتمر
مستمبل االصبلح فً العالم اإلسبلمً.
ٗ -محاورات حضارٌة ص .ٕٔٙ
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وهنا ثبلث مبلحظات حول هذه الصفة:
ٌٔ -رى (كولن) أنه كما ٌجب لراءة المرآن وفهمه وطاعتهٌ ،جب معرفة الحك بداللة
األشٌاء والحوادث جمٌعا ،ثم رإٌة طرق التوفٌك بٌنهما ،فالفرلان العظٌم من صفة كبلمه
هو المصدر األوحد لسعادة الدنٌا والعمبى ،وكتاب الكابنات هو جسد تلن الحمٌمة وحركٌة
مهمة مإثرة فً حٌاة الدنٌا مباشرة باعتبار تمثٌلها لفروع العلم المتنوعة إذن فإدران
معنى الكتاب ٌن وتحوٌل فهمهما إلى الوالع العملً ثم نسج الحٌاة كلها بممتضى فهمها هو
السبٌل للسعادة فً الدنٌا والعمبى(ٔ) .
ٌمول كولن" :إن الكابنات كتاب أشهره هللا لٌراجع باستمرار ،واإلنسان منشور بلوري
مإهل لرصد األعماق فً الوجود ،وفهرست شفاؾ للدنى جمٌعا ،والحٌاة ترشح هذا
الكتاب ،وهذا الفهرست ،وتمثل المعانً فً انعكاس صدى البٌان اإللهً وما دامت
الكابنات واإلنسان والحٌاة باعتبار تلوناتها أوجها متنوعة لحمٌمة واحدة -وهً كذلن حما،-
فإن تفرٌمها عن بعضها البعض ،وتمطٌعها ظلم وازدراء للوجود واإلنسان لما فٌه من
إخبلل بانسجام الحمٌمة"(ٕ).
وهو هنا ٌحاول أن ٌربط الوجود واإلنسان معا ،ثم ٌربطهما باهلل بعد ذلن ،فبٌن الوجود
واإلنسان عبللة كعبللة الرحم فالوجود كتاب هللا أظهره للخلك لمراءته واستؽبلله
واإلنسان هو المخلوق الوحٌد المإهل لمراءته ،وفهمه ،والؽوص فً أعماله ألنه ٌجمع
إلى جانب الجسد مإهبلت الروح.
ٌٕ -رى (كولن) أنه ٌنبؽً تمٌٌم اإلنسان وفما ألعماله اإلنسانٌة فً الشعور ،والفكر،
والشخصٌة فإن الخصال اإلنسانٌة وسبلمة الفكر والشخصٌة بطالة اعتماد مطلوبة فً كل
زمان ومكان ،أما من ٌكدر إٌمانه بؤوصاؾ وأفكار كفرٌة فلن ٌحظى بتؤٌٌد الحك تعالى
وعنا ٌته وال احترام الناس وثمتهم ٌمول كولن" :ال ٌتصور أن ٌتحمك نجاح عظٌم أو
الحفاظ على نجاح لد تحمك على ٌد أناس فمراء فً لٌمهم اإلنسانٌة وضعفاء فً
شخصٌاتهم وإن ظهر علٌهم مظاهر المإمنٌن الصالحٌن "(ٖ).
إذن فإنه ٌإكد على الروح من جدٌد ،على المٌم اإلنسانٌة ،على دور الفكر فً بناء اإلنسان
ومن ثم الحضارات.
ٌٖ -نبؽً أن تكون الوسابل إلى الهدؾ المشروع والحك شرعٌة كذلن وحماٌ ،مول كولن:
"إن السابرٌن فً الخط اإلسبلمً ٌتحرون فً كل عمل مشروعٌة الحك فً آمالهم
وؼاٌاتهم كلها ،والتزام مشروعٌة الوسابل إلى ذلن الحك أٌضا واجب علٌهم ،فبل ٌمكن
تحصٌل رضا الحك تعالى من ؼٌر اإلخبلص والصدق الذاتً ،وال ٌمكن خدمة اإلسبلم،
وتوجٌه المسلمٌن إلى مرامٌه الحمٌمٌة بوسابل شٌطانٌة ألبتة"(ٗ).

ٌٔ -نظر :كولن :ونحن نمٌم صرح الروح ص .ٖ2
ٕ -السابك.
ٖ -السابك ص ٓٗ.
ٗ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٓٗ.
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إذن الوسٌلة ٌنبؽً أن تكون مشروعة مهما كانت الؽاٌة سامٌة.
الوصف الخامس :أن ٌكون درا فً التفكٌر ومولرا لدرٌة التفكٌر.
فإن التحرر وتذوق حس الحرٌة عمك مهم إلرادة اإلنسان ،فبل ٌمكن أن نجدد أو
نتمدم ،ونحن ما زلنا فً أسر داخلً وخارجً ،وتضٌٌك على معتمدات وأفكار اآلخرٌن،
ولجوء إلى الموة لفرض الرأي ٌمول كولن" :علٌنا أن نكون أفسح فً حرٌة الفكر وحرٌة
اإلرادة فً مسٌرتنا نحو عوالم مختلفة ،سواء فً سلوكنا مع اآلخرٌن ،أو من زاوٌة
أنانٌتنا الذاتٌة ،وتمسكنا برؼباتنا ،فالحاجة ماسة الٌوم إلى صدور متسعة تحٌط بالتفكٌر
الحر ،وتنفتح على العلم والبحث العلمً ،وتستشعر التوافك بٌن المرآن وسنة هللا على
الخط الممتد من الكابنات إلى الحٌاة"(ٔ).
إذن الحرٌة فً الفكر هً شرط أساسً فً البحث العلمً وفً مسٌرة الحضارة كلها.
الوصف السادس :الدهاء:
ٌرى (كولن) أنه فٌما مضى كان موجود فً تارٌخنا أفرادا عظماء دهاة ،أما اآلن
نتٌجة للتوسع والتفرٌعات الكثٌرة فً الحٌاة لد ٌعجز الفرد عن حمل األمر بمفرده؛ ولذا
ٌمكن أن تحل الشخصٌة المعنوٌة والتشاور والشعور الجمعً محل الدهاء(ٕ).
والشخصٌة المعنوٌة والوعً الجمعً بمعنى واحد فً فكر (كولن) ،ومعنى االرتباط
بالشخصٌة المعنوٌة" :لٌام الفرد بإذابة نفسه فً الجماعة ،وتوحده معها ،أما الجماعة
فتظهر التحام أفراد حول فكرة واحدة وهدؾ واحد "(ٖ).
وكذا الوعً الجمعً أو الشعور الجمعً هو توحد األمة حول أحبلم وأفكار مشتركة
وهوٌة واحدة وثمافة ذاتٌة موحدة ،واتجاهها نحو ؼاٌة موحدة ،وذلن بالتخطٌط والتعمل
والسلون الواعً .
وٌرى (كولن) أن الحاجة ماسة لذلن الوعً؛ ألن األمم فً أولات األزمات ،وفً أولات
التؽٌر االجتماعً ،ومحاولة البناء الذاتً من جدٌد لد تسلن أحد أمرٌن :إما نمط
سٌكولوجٌة الجماهٌر ،فتسٌر مع الجموع الحاشدة نحو تحمٌك ؼاٌاتها دون تبصر ،جارفة
كل شًء فً طرٌمها ،فتحدث الفوضى والهدم ،وإما تلجؤ إلى الوعً الجمعً ،وهو
المنوط به وجودنا وتشبثنا بالبماء كؤمة "إذ ٌسمً مادة حٌاته من منبع ثمافتنا الدٌنٌة،
وهوٌتنا الذاتٌة ،وبفضله تتناؼم مكارم األخبلق مع الحٌاة االجتماعٌة إن األفعال التً
تصدر عن األفراد ذوي (الوعً الجمعً) تنسجم فٌها العاطفة الجٌاشة مع السلون الواعً
المنظم ،والحٌوٌة المتدفمة مع اإللدام المتبصر المتزن"(ٗ).

ٔ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٗ.
ٌٕ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٗ.
ٖ -فتح هللا كولن جذوره الفكرٌة واستشرافاته الحضارٌة ص .ٖٕ2
ٗ -فتح هللا كولن :ممال الوعً الجمعً مولع فتح هللا كولن  ٔ0فبراٌر ٕٗٔٓم ترجمة :نوزاد صواش.
ٖٖ٘

إذن فنمط (سٌكولوجٌة الجماهٌر) تطؽى علٌه عواطؾ ؼٌر منضبطة وحماس ؼٌر
متزن ،وذلن ٌثٌر الجماهٌر نحو تصرفات عشوابٌة ؼٌر محمودة العوالب ،أما (الوعً
الجمعً) ،فٌنبً على التعمل ،والتمحٌص ،والتثبت ،ومبلحظة الحاضر والمستمبل معا فً
التمدٌر والتدبٌر ،ومعاٌنة الجزء مع الكل جنبا إلى جنب فً آن واحد ،وذلن ما نحتاجه إذا
أردنا بناء صرح الحضارة (ٔ) .
والشورى لها نصٌب كبٌر فً فكر (كولن) فمد اعتبرها لاعدة أساسٌة لربانًٌ الٌوم كما
كانت للورثة األولٌن ،فهً فً المرآن أبرز عبلمات المجتمع المإمن ،وأهم خصوصٌات
الجماعة التً تهب للبها لئلسبلم(ٕ).
الوصف السابع :الفكر الرٌاضً:
لمد حمك األوابل فً آسٌا فً الزمن الماضً ،ثم الؽربٌون نهضتهم بفكر الموانٌن
الرٌاضٌة ،وكشفت الكثٌر من المجاهٌل واألسرار عن طرٌمه لكن العالم باألشٌاء المتعلمة
بالرٌاضٌات ال ٌعنً أن العالم بها رٌاضً.
ٌمول ك ولن" :الرٌاضً ٌجمع بٌن الرٌاضٌات ولوانٌنها فكرٌا ،وٌصاحبها دابما فً
الطرٌك الممتد من الفكر اإلنسانً إلى أعماق الوجود ٌصاحبها دابما من الفٌزٌاء إلى
المٌتافٌزٌما ،ومن المادة إلى الطالة ،ومن الجسد إلى الروح ،ومن الشرٌعة إلى التصوؾ،
إننا مضطرون إلى لبول األسلوب المزدوج لفهم الوجود فهما شامبل ،وأعنً الفكر
التصوفً والبحث العلمً"(ٖ).
ألن الؽرب نجح فً الثانٌة ،وأحدث فراؼا كبٌرا فً األولى فإنه ٌحاول سد هذه الفجوة
ولكن دون جدوى ،أما فً اإلسبلم فلدٌنا طالتنا الذاتٌة الروحٌة مع االنفتاح على الكون
والبحث العلمً.
الوصف الثامن :الفكر الفنً:
ٌرى (كولن) أنه ٌنبؽً أن ٌتصؾ وارث األرض بالفكر الفنً لكن بناء على
مبلحظات معٌنة ولرر أن بعض األوساط لٌست على استعداد حتى اآلن لبلنخراط فً هذه
المسٌرة بمماٌٌسنا(ٗ).
ولد أولى (كولن) الفن عناٌة فابمة فتكلم عن الفن ومجاالته المختلفة ،ونعى التفرٌط
واإلفراط فً النظر إلى الفن ،فلم ٌرتض لول المابلٌن بالتحرٌم ،والمنع ولول المجٌزٌن
دون لٌود ،ولكن وافك علٌه بضوابط ومبلحظات معٌنة وهً:
أن ٌكون الفن وفما لمماٌٌسنا من إحبلل الحبلل ،وتحرٌم تصوٌر الباطل والحرام ٌمول
(كولن)ٌ" :جب تناول المسؤلة من ناحٌة البحث عن ماهٌة األنواع األدبٌة ،ولٌس تناولها
ٌٔ -نظر :ممال الوعً الجمعً .
ٌٕ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٘ٗ.
ٖ -ونحن نمٌم صرح الروح ص ٖٗ.
ٌٗ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٗٗ.
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بالنظر إلى وجودها أو عدمه وٌوافك الجمٌع على أن عدم تجوٌز تصوٌر الباطل مسؤلة
ضرورٌة ،وهذا باتفاق الكل إلى جانب أنه ٌستحٌل لبول أي تصوٌر ،أو لصة ،أو عرض
من شؤنه أن ٌعنً التشوٌك أو التروٌج لما حرمه اإلسبلم من أمور تحرٌما لاطعا كالزنا،
والفاحشة ،والخمر ،والمخدرات ،والممار ،والسرلة ،ولتل النفس ،وإال فإنه لٌس من
الصحٌح معارضة الرواٌة والمصة وال ؼٌرها "(ٔ).
وٌرى أٌضا عدم جواز تمثٌل األنبٌاء ،والصحابة ،والمدوات فً األعمال الفنٌة ،وال حتى
استخدام الشخصٌات فً الحدٌث عنهم ،وتمدٌمهم للناس ،وٌرى فً مإثرات الضوء
واللون واإلمكانات التمنٌة عوضا عن ارتكاب ذلن الفعل(ٕ) .
وٌرى (كولن) أن الفن من أهم الطرق المإدٌة إلى سمو الروح والمشاعر ،فبفضل الفن
ندرن الجمال الموجود فً السموات ،وفً البحار ،ونرى لدرة اإلنسان ،وأعماله ،وأفكاره
محفوظة على مر السنٌن ،ولكن ٌرى (كولن) أن الفن ٌنبؽً أن ٌرافك اإلٌمان فً
مسٌرته ،بل ٌذهب مذهبا متطرفا فً أمر الفن ،فٌمول" :األرواح الخالٌة من الفن والمنؽلمة
دونه ٌستوي وجودهم وعدم وجودهم؛ ألنهم لٌسوا إال أفرادا ال ٌستطٌعون تمدٌم أي نفع
ألنفسهم وال لعوابلهم وال ألمتهم ،بل لد ٌكونون ضارٌن أٌضا"(ٖ).
أما (مالن بن نبً)(ٗ) فمد تحدث وأسهب عن الذوق الجمالً كردٌؾ فً اتجاه الحضارة
مع األخبلق والصناعة(الفن التطبٌمً) ،والمنطك العملً ،فهذه العناصر هً مكونات
الثمافة فً أي مجتمع ٌرٌد النهوض .
فالذوق الجمالً عند (مالن بن نبً) ٌإثر فً أفكار المجتمع ومساعٌه ،وأعماله فٌجد فً
نفسه نزوعا إلى اإلحسان فً العمل ،وتوخٌا للكرٌم من العادات ،ولكن ٌشٌر أن المبدأ
األخبللً مرتبط بالذوق الجمالً .فً الؽرب مثبل ٌمارسون فن التصوٌر وتصوٌر المرأة
عارٌة بدافع الجمال بٌنما ٌنؤ الفن اإلسبلمً عن ذلن برادع األخبلق ولٌس معنى هذا أن
الثمافة اإلسبلمٌة تفمد عنصر الجمال ،وإنما تضعه فً مكان آخر فً سلم المٌم(٘).
ومن باب إٌمان (كولن) بؤهمٌة الفن تتبنى حركة الخدمة تمدٌم أعمال فنٌة كالمسلسبلت
عبر لنواتها كتلٌفزٌون حراء ،واإلنشاد والشعر وؼٌره فً المسابمات والمإتمرات المحلٌة

ٔ -فتح هللا كولن :سلسلة الفصول  ٕ-ص ٖٖٓنمبل عن فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص ٖٖٗ.
ٕ -فتح هللا كولن :سلسلة الفصول ٕ-ص ٕٖٖنمبل عن فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص ٖٖ٘.
ٖ -كولن :الموازٌن ص ٗ٘ٔ..
ٗ -مالن بن نبً(٘ٓٔ20ٖ-ٔ2م) :أحد المفكرٌن المؽاربة ،ولد بالجزابر إبان احتبللها ،وتعلم فً المدارس
الفرنسٌة حتى حصل على الثانوٌة ،ثم شد الرحال إلى بارٌس ،فالتحك بكلٌة الهندسة ،وتخرج فٌها مهندسا
كهربابٌا ،وأكب على دراسة العلوم االجتماعٌة ،والتارٌخٌة ،واألنثروبولوجٌا ،ولام بمهمة الدفاع عن اإلسبلم
فٌما ٌإلؾ ناله االعتمال والسجن كؽٌره من المناضلٌن ،من مإلفاته :الظاهرة المرآنٌة -شروط النهضة -وجهة
العالم اإلسبلمً .توفً ٖٔ أكتوبر ٖٔ20مٌ .نظر :أ د /عبد الصبور شاهٌن :مالن بن نبً ،موسوعة أعبلم
الفكر اإلسبلمً ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ٕٗٔٓم.
ٌ٘ -نظر :مالن بن نبً :شروط النهضة صٕٔٓ ،2ٔ ،10ترجمة :د /عبد الصبور شاهٌن – عمر كامل
مسماوي ،بإشراؾ :ندوة مالن بن نبً -دار الفكر – دمشك.
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والعالمٌة ،وال ٌجدون ؼضاضة فً الموسٌمى والؽناء كذلن -مع اختبلؾ العلماء فً
حكمهما.-
ومن ثم ٌرى (كولن) أن هإالء المثالٌٌن الذٌن سبمت أوصافهم هم المنوط بهم نهضة
العالم اإلسبلمً وإٌماظه من ؼفلته.
ولم ٌشترط (كولن) كونهم حكاما أو ساسة كما فعل (كونفوشٌوس) و(أفبلطون) للمٌام
بالتؽٌٌر(ٔ) ،بل هم أناس عادٌون ربوا بطرٌمة تإهلهم لحمل المسإولٌة ،و رأى (كولن) أن
التعلٌم هو الوسٌلة إلخراج هذا الجٌل الفرٌد متفما فً ذلن مع (كونفوشٌوس) و(أفبلطون)
كما تمول (كارول)(ٕ).
وسبمه عدد من المصلحٌن المسلمٌن أٌضا فً هذا الطرح ،فمد وضع (الكواكبً)(ٖ) خطة
لئلصبلح كان أهم أؼراضها العاجلة تعمٌم التعلٌم بٌن المسلمٌن ،والترؼٌب فً العلوم
والصنابع النافعة ،وإنشاء المدارس العلٌا التً ٌتخصص بها شباب المسلمٌن(ٗ) ،وكذا
كانت رإٌة (النورسً) فً تركٌا (٘) إال أن ما ٌمٌز (كولن) أنه طبك منهجه النهضوي
على أرض الوالع فؤصبحت المدارس والجامعات ومراكز البحث والموالع فً تركٌا
وخارجها مثاال شاهدا على هذا الفكر الذي تحول إلى عمل .
وفً هذا إشارة إلى اعتداد (كولن) بالفضابل الفكرٌة المتحصلة من العلم جنبا إلى جنب
مع الفضابل الخلمٌة ،ولدٌما جعل الٌونان الفضابل لسمٌن فضابل فكرٌة كالحكمة والفهم
والعمل -وجعلوها أرفع لدرا ،-وفضابل خلمٌة كالحرٌة والعفة والفكرٌة كالخلمٌة تكتسب
بالتعلٌم وتحتاج إلى دربة وزمن كما ٌمول أرسطو(.)ٙ
إذن المثالٌة عند كولن :
أ -تنبع من اتصال المسلم بربه ،فبل مثالٌة بدون إٌمان باهلل والتزام بما أوجبه تعالى .
ب -اإلنسان المثالً هو اإلنسان الفاضل .

ٔ -محاورات حضارٌة ص ٗ.2
ٕ محاورات حضارٌة ص .ٔٓٔ.
ٖ -الك ََوا ِكبً(٘ ٖٕٔٓ - ٕٔٙهـ  ٔ2ٕٓ - ٔ1ٗ2م) :عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبً ،وٌلمب
بالسٌد الفراتً :رحالة ،من الكتاب األدباء ،ومن رجال اإلصبلح اإلسبلمً .ولد وتعلم فً حلب ،وأنشؤ فٌها
جرٌدة (الشهباء) فؤلفلتها الحكومة ،وجرٌدة (االعتدال) فعطلت ،وأسندت إلٌه مناصب عدٌدة .ثم حنك علٌه أعداء
اإلصبلح ،فسعوا به ،فسجن وخسر جمٌع ماله ،فرحل إلى مصر .وساح سٌاحتٌن عظٌمتٌن إلى ببلد العرب
وشرلً إفرٌمٌة وبعض ببلد الهند .واستمر فً الماهرة إلى أن توفً .له من الكتب (أ ّم المرى) و (طبابع
ي .وكان كبٌرا فً عمله وهمته وعلمه ،من كبار رجال النهضة
االستبداد) ،وكان لهما عند صدورهما دو ّ
الحدٌثة .ولسامً الدهان ،كتاب (عبد الرحمن الكواكبً) فً سٌرته .الزركلً :األعبلم صٖ. ٕ21/
ٗ -د /حامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ص ٗ٘ٔ. ،
٘ ٌنظر :أ د عمار جٌدل :ممال التعلم طرٌما للتحضر لراءة فً رسابل النور مجلة النور للدراسات الحضارٌة
والفكرٌة العدد ٕ السنة األولى ٌولٌو ٕٓٔٓم.
ٌ -ٙنظر :أرسطو طالٌس :األخبلق صٖ.1٘ -1
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ج -المثالً شخص من عامة الشعب ،وٌحمل سمات خاصة ،وعلً ٌدٌه ٌكون انبعاث
حضارة اإلسبلم ونهضتها من جدٌد .
د -التعلٌم هو الوسٌلة المثلى عند كولن لتربٌة جٌل ورثة األرض ،وهذا واضح من منهجه
الذي اختطه طٌلة حٌاته؛ من اهتمام بالتعلٌم ،ونشر دور العلم من مدارس ،وجامعات فً
أنحاء األرض.
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المبدث الثالث :إصالح النفس
ٌرى (كولن) أن لئلنسان جانبٌن هما :الملن والملكوت ،أو المبلبكً والشٌطانً،
أو الجسد والروح ،أو المادي والمعنوي .والجانب المادي هو آلٌة النفس ،والجانب
المعنوي هو آلٌة الوجدان.
وآلٌة النفس تشكل الؽرابز ،والنزوات ،واألهواء ،والحمد ،والبؽض ،والؽضب والعناد؛
وذلن لحكم معٌنة ،كما أنها مهٌؤة لتلمً وساوس الشٌطان وإٌحاءاته وكؤنها تعمل مركز
اتصاالت له ،ولكن هذه اآللٌة من الممكن أن تكون وسٌلة لرلً اإلنسان.
وأداء هذه المهمة بإٌجابٌة متولؾ على تزكٌتها وتربٌتها تحت رلابة الموانٌن السماوٌة كما
ٌكبح المرء جماح حصان إذا أراد اتخاذه مطٌة ،وإال لو تركت على حالها النؽمست فً
(ٔ) .
الشهوات والرؼبات والشرور وكان مصٌرها الهبلن
ومن ثم فكولن مع الرأي المابل بإمكان تؽٌٌر األخبلق وإعادة التوازن إلى النفس عن
طرٌك التهذٌب والرٌاضة ،وهو الرأي الذي اختاره ؼٌر واحد من المحممٌن مثل (ابن
مسكوٌه ،واإلمام (الؽزالً)(ٕ).

أوال :أهمٌة إصالح النفس:
ولد أشار (كولن) إلى أهمٌة إصبلح النفس وتهذٌبها على الوجه التالً:
ٔ -أعظم الجهاد:
لد ذكر (كولن) أن أعظم الجهاد هو جهاد النفس مصدالا لحدٌث النبً لؽزاة
"
رجعوا من ؼزوة "لدمتم من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر لال :مجاهدة العبد هواه
(ٖ) فهو هنا ٌمارن بٌن جهاد النفس ومحاربة العدو فً ولت ٌشعر الجمٌع فٌه بنشوة
النصر والؽلبة ،ولكن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص  -لعله لال ذلن لحكمة وهً الولوؾ منذ البداٌة فً وجه
بعض األفكار السلبٌة التً لد تتسلل إلى نفوسهم ؛ ألنهم بشر وهو المابم بتربٌتهم
وتزكٌتهم ،فمد اؼتر المسلمون بعددهم ،وهم فً الطرٌك لؽزوة حنٌن فمنوا بالهزٌمة
المإلتة ،ثم تحول األمر إلى النصر بعدما بث فٌهم الرسول الشجاعة واألمل.
إذن االنتصار على النفس وإبعاد المشاعر السلبٌة أوال لبل النصر المادي فاإلنسان
بنفسه ال بجسمه كما ٌمول (كولن) مستدال بموله" :إن هللا ال ٌنظر إلى صوركم وأموالكم

ٔ -شد الرحال ص ٖٕٔ الموشور ص .11
ٌٕ -نظر :الؽزالً :إحٌاء علوم الدٌن المجلد الثالث ص ٘.1
ٖ -أخرجه البرهان فوري فً كنز العمال فً سنن األلوال واألفعال ،باب :من لواحك الجهاد كتاب الجهاد من
ض ِعٌؾ ،لَا َل ْال َحافِظ ابْن حجر :ه َُو من
ًَ :هذَا ِإ ْسنَاد َ
لسم األفعال( ج ٗ ص  ٙٔٙرلم  .ٔٔ001لَا َل ْالبَ ٌْ َه ِم ّ
سى بن إِب َْراهٌِم َعن ٌَحْ ٌَى بن ٌ ْعلى َعن لٌَْث بن أبً سلٌم ،والثبلثة ضعفاءٌ .نظر زٌن الدٌن دمحم المدعو
ِر َواٌَة ِعٌ َ
بعبد الرإوؾ بن تاج العارفٌن بن علً :الفتح السماوي بتخرٌج أحادٌث الماضً البٌضاوي باب ٕٕ سورة
الحج(ص ٕ 1٘ٔ/رلم  )0ٕ1تحمٌك :أحمد مجتبً ،دار العاصمة -الرٌاض.
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ولكن ٌنظر إلى للوبكم وأعمالكم"(ٔ) فعندما ٌخشع الملب ٌنعكس على األحوال والفعال كما
أشار النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص" :-لو خشع للبه لخشعت جوارحه"(ٕ).
ٕ -فطام النفس عن الشهوات:
ولد شبه (كولن) النفس ؼٌر المزكاة بالطفل الذي لم ٌنفطم ،ولد أخذ ذلن التشبٌه من
لول (البوصٌري) :
والنفس كالطفل إن تهمله شب على
(ٖ)
حب الرضاع وإن تفطمه ٌنفطم .
فإن لم تلجم رؼبات النفس وشهواتها فً أوانها صعب لٌادها فٌظل اإلنسان أسٌر نفسه .
وعبر (كولن) عن تلن النفس بالبهٌمٌة ،وهو تعبٌر استخدمه علماء األخبلق منذ المدم
ن(ابن مسكوٌه) الذي لسم النفس ثبلثة مراتب وجعل أدناها النفس البهٌمٌة ،وأوسطها
النفس السبعٌة ،وأشرفها النفس الناطمة(ٗ)وهو أٌضا كان من نتاج الفكر الٌونانً.
ولد عرض (كولن) عبلجا للشهوات واحدة تلو األخرى بصبؽها بصبؽة هللا كما فعل
الصحابة حتى لضوا على المشاعر السلبٌة فمثبل الشهوة التً تبدو منبعا للشر فإذا وجهت
ووضعت فً الحبلل أثٌب علٌها اإلنسان ،فاإلنسان ٌثاب حتى فً عبللته مع أهله ،ولد
عجب الصحابة من ذلن ،فمالوا ٌا رسول هللا :أٌؤتً أحدنا شهوته وٌكون له فٌها أجر
فؤجابهم" :أرأٌتم لو وضعها فً حرام أكان علٌه وزر ؟ فكذلن إذا وضعها فً الحبلل كان
له أجر"(٘).
ومثال آخر ،وهو الؽضب إنه شعور ٌفسد اإلنسان ،ولد ٌحوله إلى فرعون جان ،أما إذا
استخدمه اإلنسان فً ؼاٌة نبٌلة أي إن دخل فً نزاع من أجل الدفاع عن دٌنه ،وعرضه،
وشرفه ،ووطنه ،ولتل من أمامه فهو ؼاز ،وإن لتل فهو شهٌد ،أي ٌمكن كما ٌمول كولن:
"ٌمكن لئلنسان بلوغ مستوى المبلبكة فً أي ولت شاء ،ولو بخصابصه الترابٌة"(.)ٙ
فعلى اإلنسان التصدي لرؼبات نفسه وأهوابها ،واالكتفاء بالملذات والمتع المتاحة فً
الدابرة المشروعة ،حتى ال تنزلك النفس إلى الحرام ،وهكذا تتخلص النفس من مرتبة
(األمارة بالسوء)إلى اللوامة التً تجعل اإلنسان ٌلوم نفسه وٌحاسبها ،ثم إلى أفك المطمبنة
التً ٌطمبن فٌها ضمٌر اإلنسان إلى العبللة بٌنه وبٌن ربه(.)0
ٔ -أخرجه مسلمٌ ،نظر :صحٌح مسلم ،باب :تحرٌم ظلم المسلم ،وخذله ،واحتماره ،ودمه ،وعرضه ،وماله
(كتاب البر والصلة) (ج ٗ ص  ٔ210رلم ٗ.)ٕ٘ٙ
ٌٕ -نظر :شد الرحال ص ٕ٘ٔ.ٕٔٙ -ولوله " :لو خشع للبه لخشعت جوارحه" ورد فً مصنؾ عبد الرازق
الصنعانً ج ٕ ص  ٕٙٙبرلم  ٖٖٓ1على أنه لول ابن المسٌب الناشر المجلس العلمً -الهند ،وورد كحدٌث
للنبً ملسو هيلع هللا ىلص -فً نوادر األصول لئلمام الترمذي ج ٕ ص ٕ ٔ0وجٖ ص ٕٓٔ تحمٌك :عبد الرحمن عمٌرة
الناشر :دار الجٌل .
ٖ -البٌت لشرؾ الدٌن البوصٌري من لصٌدة البردة ٌنظر :البوصٌري :بردة المدٌح ص  1منشورات دار
التراث البودٌلمً .
ٗ -تهذٌب األخبلق وتطهٌر األعراق ص .٘ٙ
٘ -والحدٌث أخرجه فً صحٌحه  ،باب (بٌان أن اسم الصدلة ٌمع على كل نوع من المعروؾ) ،كتاب الزكاة
(ج ٕ ص  ٙ20رلم . )ٔٓٓٙ
ٌ -ٙنظر :الموشور (ٔ) ص .2ٓ- 12
 -0شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٗٔ.
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نعم تصبح نمما:
ٌرٌد (كولن) أن ٌحذر من أن النفس كما تخدع اإلنسان بالذنوب والمعاصً
وتزٌنها له فمد تخدعه بالنعم ،فٌنملب رأسا على عمب بسبب وفرة النعم بؤشكالها ،ولد
ضرب مثالٌن من المرآن على ذلن:
األول :لارون فرؼم كونه من لوم موسى -علٌه السبلم -إال أن الثروة واإلمكانٌات التً
امتلكها للبته رأسا على عمب ،ولم ٌكن له إٌمان صحٌح فعجز أن ٌحل مشكلة نفسه وما
ﭯ ﭰ ﭱ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
تسنى له أن ٌحول المعلومات النظرٌة إلى عمل فمال:ﭽ ﭑ ﭮ
(ٔ)
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ
فؤصبح من الخاسرٌن.
والثانً :السامري من لوم سٌدنا (موسى) أٌضا ،وكان إنسانا ٌجٌد الحدٌث ،وله مهارات
مختلفة ،لكنه استخدمها فً صنع صنم على صورة عجل لمومه فانملب وخسر وعاش
حٌاته حتى آخرها منفٌا شرٌدا كما جاء فً المرآن :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ٌ ﭼ(ٕ).
فاإلنسان إذا لم ٌحل مشكبلت نفسه تتحول النعمة بذاتها إلى مصٌبة ،ونممة علٌه ،فالمعرفة
تصبح نممه والسلطة والمنصب والمال وؼٌرها من اإلمكانٌات الموهوبة لئلنسان تشرد به
عن طرٌك هللا فٌسلن طرق الخاسرٌن(ٖ).
"والطرٌك للولاٌة من كل هذه المخاطر هو عدم التخلً فً أي ولت عن الجهاد األكبر،
أي مجاهدة النفس ،والتنبه ،والتٌمظ الدابم فً مواجهة حٌل النفس ومكابدها"(ٗ).

ثانٌا :مراتب النفس:
تكلم (كولن) عن النفس ومراتبها المختلفة حتى تصل إلى ممام النفس الزكٌة،
فتحدث عن إصبلح النفس؛ ألنها منبع للخصال الذمٌمة ومهٌبة على الدوام لبلستجابة
لوسواس الشٌطان والهثة وراء الشهوات والرؼبات ،فٌنبؽً فطامها كالطفل عن تلن
النوازع ،وتزكٌتها باألخبلق ،وتموٌم اعوجاجها(٘).
وعن مراتب النفس ٌجملها فً عدة مراتب وهً:
ٔ -النفس األمارة:

ٔ -سورة المصص اآلٌة.01 :
ٕ -سورة طه اآلٌة.20 :
ٌٖ -نظر :شد الرحال ص .ٕٔ1 -ٕٔ0
ٗ -شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص .ٕٔ2
ٌ٘ -نظر :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٕٗٔ.
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ٌتحدث (كولن) عن وجوب مجاهدة النفس وتموٌمها ،وتلن المجاهدة تكون ألُولى
ﭧ ﭨ
مراتب النفس وهً "النفس األمارة بالسوء" :ﭽﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭼ(ٔ) حتى تستمٌم على الجادة .
ٕ -النفس اللَّ َّوامة:
النفس التً هً أل ّد أعداء اإلنسان ،وإن كان من شؤنها أن تؤمر
ٌرى (كولن) أن
َ
لتحولت إلى
ضا للتبدّل والترلًّ، ،ولو أنّنا أحسنّا تربٌتها وتزكٌتها
بالسوء إال أنّها مهٌّؤة ٌ أٌ ً
ّ
ً ِ النفس لوله سبحانه
تمرب اإلنسانَ من هللا
ّ
مطٌّ ٍة ّ
وتجره نحو الفبلح ،ومثا ُل تب ُّد ِل ورل ّ
(ٕ)
وتعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ .
معاص،
وٌعرفها بموله" :وهً التً تلوم صاح َبها على ما أصابه من خطؤ أو ارتكبه من
ٍ
تردى فٌه من دركات اللوثٌات ،أو عن
فتحاسبه وتجعله ٌبحث عن سب ٍل للخبلص م ّما ّ
مرة أخرى،
ب أخرى للكفاح حتى ال
أسبا ٍ
ٌتكرر سموطه فً نفس األخطاء والمعاصً ّ
ّ
(ٖ)
وتسوله إلى التوبة واالستؽفار" .
اإلنسان من أسارة نفسه األمارة ،وانتمالَه إلى مرتبة النفس اللوامة له أهمٌةٌ
ّ
ص
وإن تخلُّ َ
ِ
ُ
ق أولى على
بالؽة فً تزكٌة النفس كما ٌرى (كولن)؛ ألن هذه الخطوة هً نمطة انطبل ٍ
سلّم مراتب النفس األخرى ،فبل ٌتحمك ارتماء اإلنسان تدرٌجًٌّا إلى النفس ال ُم ْل َهمة ،ومنها
ً
وصوال إلى النفس الصافٌة
إلى النفس المطمبنة ،وإلى النفس الراضٌة ،فالنفس المرضٌة،
أو الزكٌّة إال باالنتمال ّأو ًال من النفس األمارة إلى النفس اللوامة.
ٖ -النفس ال ُم ْل َهمة:
ٌمول (كولن)" :والنفس الملهمة هً التً لطعت ك ّل السبل أمام أنواع الشرور
ّ
(عز وج ّل) فً حركاتها وسكناتها ،وتتجلّى فٌها المواهب اإللهٌّة بمدر
متو ّجهةً إلى ربها
ما فٌها من الصفاء والنماء والطهارة ،وإن هللا لٌُل ِه ُمها الحسنى والطٌّبات وما ٌُفضً إلى
رضوانه (ج ّل جبلله) ،وهو المابل:
ﭽ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ (ٗ)  ،ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(٘).

ٗ -النفس المطمئنّة:
ٌمول (كولن)عن النفس المطمبنة" :هً التً بلؽت أو َج الكماالت فً أفك اإلٌمان
والعرفان ،وأؼلمت األبواب وأوص َدتْها دون ك ِّل األشٌاء ما عدا رضا هللا تعالى ومرضاته،
ٔ -سورة ٌوسؾ.ٖ٘ :
ٕ -سورة المٌامة اآلٌة.ٕ:
ٖ -كولن :ممال النفس المطمبنّة بتارٌخ ٕٓٔ٘/ٕ/ٕٙم بمولع .herkul
وٌنظر :اشرالات األمل ص ٔ.ٔٙ
ٗ -سورة العنكبوت اآلٌة.ٙ2:
٘ -سورة الشمس االٌة.0 :
ٔٗ٘

تشوؾٍ آخرٌ ،مول جل وعبل :ﭽ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ي ُّ
فلم ٌكن لها أ ّ
(ٔ)
ﭰ ﭱ ﭼ .
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

وٌذكر من صفات هذه النفس :
أ -تعٌش داب ًما فً تو ّج ٍه إلى هللا ،وتستؽ ّل ك َّل دلٌم ٍة أو ثانٌ ٍة من عمرها فً سبٌل الفوز
برضا هللا.
ب -وترضى داب ًما بمضاء هللا تعالى ولدره؛ إذ ّ
إن إحساس اإلنسان بالرضا فً نفسه عن
اإلجراءات اإللهٌة لهو مإ ِ ّ
بعض
ضا؛ وعلى ذلن ٌرى
ش ٌر على رضا هللا تعالى عنه أٌ ً
ُ
المحمّمٌن أن النفس الراضٌة والنفس المرضٌة بمثابة جناحٌن مفتوحٌن للنفس المطمبنة،
ُفر ُق بٌن الجفاء إن كان من
فمثل هذا الشخص الذي ٌرضى عن هللا وٌرضى هللا عنه ال ٌ ّ
جبلله والوفاء إن كان من جماله ،فكبلهما صفاء بالنسبة له.
جٌ -حاول صاحب هذه النفس ،وٌسعى أن ٌزٌد معرفته داب ًما باهلل ،وأن ٌكون لرٌبًا من
(ٕ).
ّ
بتخطً المسافات التً تبعده عنه
ربه بنا ًء على لربه تعالى منه ،وذلن
٘ -النفس الراضٌة:
ٌمول النبً "اللهم إنً أسؤلن نفسا مطمبنة ،تإمن بلمابن ،وترضى بمضابن"(ٖ).
أعمب ذلن مباشرة ً ِب َ
ب عدة صفات
سا مطمبنّةً"
ً -ملسو هيلع هللا ىلص -من ربه "نف ً
طلَ ِ
َ
وبع َد أن طلب النب ُّ
لها وهً:
تسٌر فٌه سٌُوصلُها إلى الذات األبدٌة ال
أ" -تُإْ ِم ُن بِ ِلمَابِ َن"" :؛ألن إٌمانَها بؤن الطرٌك الذي
ُ
وتحرلَها رؼبةً فً لماء هللا وشولًا إلٌه ،وانشؽالَها بذلن سٌُلمً فً أعماق اإلنسان
محالة،
ُّ
(ٗ)
طمؤنٌنةً راسخة ال تتزعزع" .
النفس المطمبنّة صفةَ الرضا بمضاء هللا تعالى،
تملن
ضابِ َن" :أن
َ
ُ
ضى بِمَ َ
"وت َْر َ
بَ -
ٌتعرض لها اإلنسان طوال حٌاته لد تكون حسنة ،ولد تكون سٌّبةً بالنظر
فالحوادث التً
ّ
إلى ظاهرهاّ ،إال ّ
ُحو َل ك َّل ما لَدَّره هللا
أن اإلنسان  -كما ٌمول كولنٌ -ستطٌع بِنٌِّتِه أن ٌ ّ ِ
تعالى له إلى خٌر كامل؛ فإن استمب َل ً -
بالصبر والرضى ،ولرن
والمصابب
مثبل -المحنَ
َ
ِ
والشكر ،فمد نجح فً توجٌه هذا كله إلى ما ٌعود بالنفع علٌه.
ك ّل نعم ٍة ونجاحٍ بالحم ِد
ِ
 -ٙالنفس المرضٌّة:
ٔ سورة الفجر اآلٌات.ٖٓ -ٕ0:
ٕ -ممال النفس المطمبنة .
ٖ -أخرجه الطبرانً فً معجمه الكبٌر ج  1ص  22رلم ٓ0ٗ2بلفظ ممارب ٌنظر :سلٌمان بن أحمد بن أٌوب
بن مطٌر اللخمً الشامً أبو الماسم الطبرانً :المعجم الكبٌر ،تحمٌك :حمدي بن عبد المجٌد السلفً ،مكتبة ابن
تٌمٌة – الماهرة ،ط :الثانٌة .وذكره السٌوطً فً الجامع الصؽٌر ج ٕ ص  ،ٔٗ1رلم  ،ٕٖٙٙورمز له
بالصحة ج ٕ ص ٌٕ ،ٖ1نظر :اإلمام جبلل الدٌن السٌوطً :الجامع الصؽٌر فً أحادٌث البشٌر النذٌر ،دار
الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان .
ٗ -كولن :ممال النفس المطمبنّة بتارٌخ ٕٓٔ٘/ٕ/ٕٙم بمولع .herkulوٌنظر :اشرالات األمل ص ٔ.ٔٙ
ٕٗ٘

ٌمول (كولن) عن هذه المرتبةٌ " :طلب سٌدُنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من هللا تعالى بموله:
"وت َ ْمنَ ُع ِب َع َ
ٌجدر
طابِ َن" المناعةَ والمبو َل بك ّل شًءٍ لد َّره له ،و َم َّن ِب ِه علٌه ،وث ّمةَ موض ٌع
ُ
َ
ُ
باإلنسان أال ٌمنع عنده ،بل علٌه أن ٌحرص علٌه وٌستزٌد منه ،أال وهو اإلٌمان باهلل
وحرص شدٌ ٍد طلبًا
وهوس
وطلب رضاه سبحانه؛ وٌلزمه أن
تعالى،
ٌتصرؾ بشؽؾٍ
ُ
ٍ
ٍ
ّ
(ٔ)
لرضا هللا تعالى ،وأال ٌمنع أو ٌتولّؾ عن طلب المزٌد من ذلن" .
 -7النفس الزكٌّة أو الصافٌة:
الممربٌن ،لال تعالى:
وهً عند (كولن) ذروة سنام األمر وؼاٌته ،وهً مرتبة
ّ
(ٕ)
مرورا
ٌتدرج على سلّم مراتب النفس
ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ  ،فٌمول" :وإن السالن حٌنما ّ
ً
ُحس بخفمان أجنحة المبلبكة من
بالمطمبنة وؼٌرها ،وٌصل إلى هذه المرتبة العالٌة فإنه ٌ ّ
ٌتجول فً اآلفاق المبلبكٌّة ،ولن نتعدّى الحمٌمة إن للنا :إن اإلنسان حٌنما
حوله حتى لكؤنه
ّ
(ٖ)
ٌبلػ هذه الم ّمة ٌؽدو مخلولًا أعلى من المبلبكة" .

ألنه حٌنبذ خلع النفس الكثٌفة المرتبطة باألرض والجسم وشهواتها ،وصفت نفسه ورلت
فؤشبه المبلبكة فً النماء وعدم التفكٌر فً الشهوات ومن جهة أخرى وكما ٌرى أهل السنة
أن اإلنسان أفضل؛ ألنه مؤسور بالشهوات فانعتاله عنها رضا هلل أوجب لرفعته عن
المبلبكة المعصومة عن الشهوة والنزوات.
إذن من الواجبات حتى ٌكون المسلم أخبللٌا على الحمٌمة أن ٌتعهد نفسه بالتربٌة
والتهذٌب ،وٌبدأ معها مرحلة تلو مرحلة من األمارة بالسوء إلى اللوامة ،ثم ٌتابع حتى
ٌزكٌها ،وتصبح من النفوس الزكٌة ،فٌسهل لٌادها فتنطبع فٌها الخٌرات والفضابل بٌسر
دون تكلؾ.

ٔ -ممال النفس المطمبنة.
ٕ -سورة الشمس اآلٌة.2:
ٖ -كولن :ممال النفس المطمبنّة بتارٌخ ٕٓٔ٘/ٕ/ٕٙم بمولع .herkul
وٌنظر :اشرالات األمل ص ٔ.ٔٙ
ٖٗ٘

المبدث الرابع :أركان النظرٌة الخلمٌة
من المبادئ التً تموم علٌها فلسفة األخبلق اإلسبلمٌة هً اإلٌمان بؤن النظرٌة
الخلمٌة ال تكتمل إال إذا حددت فٌها خمسة جوانب ربٌسة هً:
(ٔ)
الضمٌر الخلمً ،اإللزام الخلمً ،الحكم الخلمً ،المسإولٌة الخلمٌة ،الجزاء الخلمً ،
وبٌانها على الوجه التالً:
أوال :الضمٌر أو الوجدان:
وٌستخدم (كولن) الضمٌر بمعنى الوجدان ،ولد أشار (كولن) كما سبك إلى أن
اإلنسان تتماسمه آلٌتان هما النفس والوجدان ،والنفس تشكل الؽرابز واألهواء ،أما الوجدان
فٌشكل الملب والروح والسر والخفً و األخفى واللطابؾ الربانٌة المتعلمة بعالم األمر،
واإلرادة ،واإلدران ،والشعور ،والحس ،والمشاعر(ٕ).
أي أنها متعلمة بالجانب المعنوي من اإلنسان ،و هو هنا أٌضا ٌستخدم المصطلحات
الصوفٌة كما هو واضح.
وٌعرؾ (كولن) الوجدان بموله" :هو عنوان وعً اإلنسان لنفسه ولكٌانه ،وهو آلٌة روحٌة
تحدس ،وتدرن ،وتنشر أشرعتها على الدوام نحو البلنهاٌة"(ٖ).
أهمٌة الضمٌر:
ومن خبلل كتابات (كولن) نستطٌع أن نتبٌن أهمٌة الضمٌر كالتالً:
ٔ -مٌزان وممٌاس للحمٌمة:
ٌعطً (كولن) أهمٌة كبٌرة للضمٌر ،بل ٌعتبره ممٌاسا للفضٌلة ،وحاكما ال ٌخطا على
سلون الفرد وأخبلله.
فٌمول" :الضمٌر العام هو إدران وحس وحدس السواد األعظم ،ولذا كان خطإه نادرا ال
(ٗ).
سٌما إن كان اإللهام نفسه من منابع معلوماته ومكتسباته"
وحٌثما كان حاكما ال ٌخطا وجب على الجمٌع االنمٌاد ألحكامه ولبولها والرضا بها،
وهذا ٌعنً أن ٌكون المرجع األخٌر فً بعض المسابل كما ٌرى (كولن).
فالضمٌر عند (كولن) مف ٍ
ت حاد البصر ،عندما ٌموم باإلفتاء ٌكون دابما بجانب الحمٌمة،
وال ٌخدع فً فتواه أحدا ،فموازٌن الضمٌر متٌنة وصافٌة وبرٌبة براءة المبلبكة كما ٌمول
كولن(٘).
ٔ -د /إٌمان عبد المإمن سعد الدٌن  :األخبلق فً اإلسبلم ص ٕٕٔ مكتبة الرشد -السعودٌة ط األولى ٕٗٗٔهـ-
ٕٕٓٓم.
ٕ -الموشور ص .11
ٖ -الموازٌن ص .ٔٙ1
ٗ -السابك ص .ٔٙ2
ٌ٘ -نظر :السابك ص .ٔٙ2
ٗٗ٘

ٕ -طرٌك للسعادة األبدٌة:
إضافة إلى كون الضمٌر حاكما فً الدنٌا ،فهو سبٌل الكمال والسعادة فً اآلخرة،
ٌمول كولن" :اإلرادة ،والشعور ،والذهن ،والملب هً أدوات اإلحساس للروح ،ووسابطه،
وهً فً الولت نفسه أهم أسس الضمٌر ،والتً ٌموم بإٌصال اإلنسان إلى الكماالت
اإلنسانٌة ،ثم إلى السعادة األبدٌة ،وسعادة النظر إلى هللا تعالى ومشاهدته فً الدار
اآلخرة"(ٔ).
ٖ -دلٌل على وجود هللا:
وٌرى (كولن) أن الوجدان له أهمٌة كبٌرة ،فبالوجدان ٌجد اإلنسان ذاته وربه،
وأشار (كولن) أن مبات من عظماء اإلسبلم أشادوا بؤهمٌة الوجدان كاإلمام الربانً،
والؽزالً ،والرومً ،والنورسً ،إضافة إلى كثٌر من المفكرٌن الؽربٌٌن تناولوا الوجدان
إما بالكشؾ أو الحدس ،فاألولٌاء ٌعلمون خصابص الوجدان كشفا ،أما الفبلسفة فحدسا،
ولد اتفك الفرٌمان على أن الوجدان ال ٌكذب ،ولد استخدمه بدٌع الزمان دلٌبل على وجود
هللا تعالى ؼٌر أنه ال ٌراه دلٌبل موضوعٌا واضحا بالمدر الذي ٌفهمه الجمٌع؛ لذا التصر
على براهٌن ثبلثة فً إثبات وجود هللا فٌما بعد وهً الرسول ،والمرآن ،وكتاب الكون(ٕ).
ورؼم إلرار (كولن) أٌضا بؤنه لٌس دلٌبل موضوعٌا إال أنه ٌرى أنه ألوى دلٌل عند من
ٌفهم لؽته ،ففً الوجدان نمطة استناد واستمداد بهما ٌدرن اإلنسان عجزه وفمره وٌعتمد
بهذا اإلدران على هللا(ٖ).
وٌمول أٌضا" :إن الوجدان صوت إلهً سماوي ٌصدع وٌجهر وحده دابما بالحك
والحمٌمة ،مثله فً ذلن مثل كل شواهد وجود الحك التً ال تصمت فً أي ولت أبدا(ٗ).
وهذا منوط بالوجدان الصافً الذي لم تسٌطر علٌه النفس ،ولم ٌخضع لها كما ٌرى كولن.
وٌذكر (كولن) بمول (كانط) فً (نمد العمل المحض)إن هللا ٌعرؾ بالعمل العملً ال بالعمل
النظري ،وٌرى (كولن) أن هذا ٌعنً تطبٌك مفهوم الصالحات فً الحٌاة من تصرفات
وأعمال خٌرة ،فمن حرم التطبٌك والعمل ٌعجز لطعا عن اإلحساس بما ٌجب اإلحساس به
فً ضمٌره ،وهنا ٌرى كولن أن آلٌة الوجدان واستثمارها لرٌب جدا من تطبٌك مفهوم
الصالحات فً الحٌاة(٘).
وهو هنا ٌربطنا ثانٌة بالممارسة السلوكٌة والتطبٌك العملً ،سواء بما نحسه فً الوجدان
أو بما نعلمه من أخبلق ،فلٌست األخبلق مجرد معلومات أو معارؾ نظرٌة.
ثانٌا :اإللزام الخلمً:
ٔ -الموازٌن ص .ٔٙ2
ٕ -كولن :الموشور ص ٔٔ22٘ - 2م..
ٖ -الموشور ص ٕ.2
ٗ -الموشور ص ٕ.2
ٌ٘ -نظر الموشور ص ٖ.2
٘ٗ٘

والمعنى أنه ال بد من لوة تدفع الناس إلى االلتزام بالخلك الموٌم واجتناب المبٌح.
وفكرة اإللزام ترتبط بالعمٌدة "وإذا كان اإلٌمان بصحة العمٌدة أمرا إرادٌا فإن ممتضى
ذلن أن ٌكون لهذه العمٌدة من السلطان واإللزام ما ٌترجم عن صحة هذا اإلٌمان ،وذلن
بتنفٌذ موجباتها فً شكل األوامر والنواهً ،ولٌس ألحد أن ٌعترض هنا بفكرة الجبر؛ ذلن
ألن اإللزام هنا مبعثه االلتزام من جانب المعتمد ،فإذا تصورنا أن إنسانا لم ٌلتزم بعمٌدة
ما ،فلٌس من حك أٌة لوة أن تلزمه -حٌنبذ -بالنزول على ممتضٌات تلن العمٌدة"(ٔ).
إذن إلزام الناس باألخبلق وتنفٌذها مصدره األول والحمٌمً هو هللا  -سبحانه وتعالى-
وهو ما ٌراه (فتح هللا كولن) كذلن.
وفً الحمٌمة فإن المرآن ٌوسع دابرة اإللزام مع بماء محوره ومركزه وهو هللا تعالى لٌشمل
الرسول  -ملسو هيلع هللا ىلص -وسبٌل المإمنٌن أي (اإلجماع) (ٕ)ولم ٌشذ (كولن) عن هذه الماعدة أٌضا(ٖ).
ثالثا :الدكم الخلمً:
وٌعنً "تمدٌر المٌمة الخلمٌة للفعل اإلنسانً على لدر ما ٌحمله فً طٌاته أو
ٌتضمنه من ممومات الخٌر والشر" (ٗ).
وال بد لنا عند الحكم الخلمً من ممٌاس أو معٌار نزن به األعمال ،وهنان مماٌٌس كثٌرة
للحكم الخلمً منها:
ممٌاس الشرع ،وممٌاس العمل ،وممٌاس النٌة الحسنة ،وممٌاس الواجب (٘).
وهنان من لسمها إلى :
أ -مماٌٌس عملٌة :تتمثل فً الموانٌن السماوٌة ،والوضعٌة ،والعرؾ والتمالٌد ،والرأي
الشخصً .
ب -ومماٌٌس نظرٌة :تتمثل فً لواعد ومبادئ عامة تنبع من الفكر والنظر ،وكل
النظرٌات األخبللٌة تنتمً إلى هذا النوع من المماٌٌس(. )ٙ
وهنا أمران بحثهما كولن:
األول :هل ٌحكم على الفعل بالشرع أم بالعمل؟.

ٔ -د /دمحم عبد الستار نصار  :دراسات فً فلسفة األخبلق ص ٘.. ٖٙ
ٕ -السابك ص .ٖٙ0
ٌٖ -نظر :حدٌث كولن عن اإلجماع فً مبحث الشورى..
ٗ -د /إٌمان عبد المإمن :األخبلق فً اإلسبلم ص .ٕٔ1
ٌ٘ -نظر :د /إٌمان عبد المإمن :األخبلق فً اإلسبلم ص .ٕٔ1
ٌ - ٙنظر :د /زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص ٖ.ٙ
٘ٗٙ

ٌرى (كولن) أن ممٌاس الفضٌلة هو الدٌن والشرع ،فٌمول" :من ٌبحث عن
الفضٌلة فعلٌه أن ٌبحثها فً الدٌن ،ففضٌلة دون دٌن أو دٌن دون فضٌلة من أندر األمور،
فبالدٌن ٌستطٌع اإلنسان أن ٌدرن معنى اإلنسانٌة فٌتمٌز عن سابر األحٌاء ،أما الملحد أو
البلدٌنً فهو ال ٌتمٌز بشًء عن الحٌوان"(ٔ) .
والثانً :هل الحكم حسب نٌة الفاعل أم حسب نتابج الفعل؟.
والمرآن ٌإكد على أن الحكم ٌنبؽً أن ٌنصب على ما ٌتعلك بالملب وهو " النٌة"
وهو مذهب ؼالبٌة األخبللٌٌن فً اعتبار أن الحكم الخلمً ٌكون باعتبار نٌة العامل
ولصده بصرؾ النظر عن نتابجه ،فً ممابل من ٌرى أن الحكم الخلمً مناطه هو نفس
العمل فمادام حسنا ونتابجه حسنة كان خٌرا والعكس(ٕ).
و(كولن) ممن ٌرى أن الحكم الخلمً باعتبار نٌة العامل ولصده ،فٌرى أن النٌة تؽٌر
ماهٌات األشٌاء فتملب السٌبات حسنات ،والحسنات سٌبات ،فالرٌاء مثبلٌ :ؽٌر العبادة
فٌحٌلها سٌبة ،واإلنسان لد ٌثاب بالنٌة وإن أخطؤ استنادا لمول النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إذا حكم
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطؤ فله أجر"(ٖ).
فلعل النٌة الخالصة هً سبب إثابة المجتهد ،إذا أخطؤ ،فمد أثٌب على بذل الجهد والوسع
الستخراج الحكم ،فهو مثاب على نٌته إذن ،ولد ٌعالب المرء على نٌته أٌضا ،وهو ٌحسب
أنه ٌحسن صنعا بدلٌل حدٌث النبً -ملسو هيلع هللا ىلص ": -إن أول الناس ٌمضى ٌوم المٌامة علٌه رجل
استشهد فؤتً به فعرفه نعمه فعرفها ،لال :فما عملت فٌها؟ لال :لاتلت فٌن حتى
استشهدت لال :كذبت ،ولكنن لاتلت؛ ألن ٌمال جريء فمد لٌل ،ثم أمر به فسحب على
(٘)
وجهه حتى ألمً فً النار"(ٗ) ،وكذلن من تعلم وعلم لٌمال عالم ،ومن تصدق لٌمال جواد
جواد(٘) وذلن؛ ألن النٌة لم تكن هلل ،بل للشهرة ونٌل الثناء من الناس ،إذن هو معالب -
وإن حسن عمله -بنٌته.
رابعا :المسؤولٌة:
ترتبط فكرة المسإولٌة باإللزام بمعنى أن االلتزام ٌعمبه ناتجان ،وهما :فكرة
المسإولٌة وفكرة الجزاء.

ٔ -الموازٌن ص ٘.2
ٕ -دكتور محمود حمدي زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص ٗٗ.ٗ٘ -وٌنظر :دمحم عبد الستار نصار :دراسات
فً فلسفة األخبلق ص ٕ.ٖ0ٖ -ٖ0
ٖ -الحدٌث أخرجه البخاري ومسلمٌ ،نظر :صحٌح البخاري ،باب أجر الحاكم إذا اجتهد فؤصاب أو أخطؤ (ج 2
ص ٔٓ1رلم ٕٖ٘ .)0وصحٌح مسلم ،باب بٌان أجر الحاكم إذا اجتهد (ج ٖ ص ٕٖٗٔرلم . )ٔ0ٔٙ
ٗ -الحدٌث أخرجه مسلم فً صحٌحهٌ .نظر :صحٌح مسلم ،باب من لاتل للرٌاء والسمعة استحك النار( ج ٖ
ص ٖٔ٘ٔرلم ٘ٓ.)ٔ2
ٌ٘ -نظر :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص ٗٓٔ. ٔٓ٘ -
٘ٗ0

والمسإولٌة لبل كل شًء استعداد فطري ،وهً " :المدرة على أن ٌلزم المرء نفسه أوال،
والمدرة على أن ٌفً بعد ذلن بالتزامه بوساطة جهوده الخاصة"(ٔ).
وحرٌة اإلرادة هً أساس المسإولٌة الخلمٌة ،إلى جانب شروط أخرى كالعمل السلٌم
والمدرة البدنٌة ،والعملٌة ،والنفسٌة على المٌام بالعمل(ٕ)"فالحرٌة شرط أساسً لكل األفعال
الخلمٌة وما ٌتعلك بها من مماصد ونواٌا وموالؾ إرادٌة خلمٌة ،فبل ٌمكن أن نتحدث عن
أخبللٌات إال إذا كان ٌتمتع بالحرٌة التً تمكنه من عمل الخٌر وترن الشر ،ولو لم نكن
أحرارا ،فبل ٌمكن أن نحاسب على تصرفاتنا كما ال ٌمكن أن نمدح أو نبلم علٌها"(ٖ).
وفكرة المسإولٌة موجودة فً كل الفلسفات واألدٌان" :ولد كانت مسإولٌة اإلنسان
عن العالم ،وعن حٌاته الخاصة ،وحٌاة اآلخرٌن كذلن ،وعن المجتمع ،وعن المستمبل-موضوعا ثابتا عبر المرون فً الفلسفة اإلنسانٌة وفً جزء كبٌر من الخطاب الدٌنً
فالمبادئ األساسٌة للفلسفة اإلنسانٌة الخاصة بما فً البشر من لوة ،ولدرة ،وجمال فردي
وجمعً ال ٌكون لها أي معنى -أو على األلل تكون عرضة لبلتهام بالفراغ االخبللً -ما
لم ٌصحبها إٌمان لوي بالمسإولٌة اإلنسانٌة"(ٗ).
ولد لامت الدكتورة (جٌل كارول) بعمد ممارنة فً المسإولٌة بٌن (كولن)
و(سارتر)(٘) ورؼم أن (كولن) ٌهاجم (سارتر) والوجودٌة إال أنهما ٌتفمان كما تمول
(جٌل) فً فكرة المسإولٌة ؼٌر أن (كولن) ٌنطلك من وجهة نظر إسبلمٌة (.)ٙ
ٌستخدم (كولن) فً معالجة هذه المضٌة كلمة الخلٌفة أو الخبلفة التً تعنً اإلدارة والحكم
والمسإولٌة ،وٌحاول أن ٌوفك بٌن التدبٌر اإللهً واإلرادة اإلنسانٌة الحرة فٌمرر أن هللا
هو المالن لكل شًء ،ولد اصطفى هللا البشر وجعلهم خلفاء له على األرض؛ الكتشاؾ
أسرارها ،وتسخٌرها ،وتعمٌرها؛ ومن ثم تكون مرآة أٌضا ترٌهم تجلٌات الخالك (سبحانه
وتعالى).
وٌشرح (كولن) دور الخبلفة اإلنسانٌة ،فٌمول" :وتتسع خبلفة اإلنسان للخالك فً مجال
واسع جدا لتشمل أفعاال تتدرج من اإلٌمان باهلل وعبادته إلى فهم األسرار الكامنة فً
األشٌاء والحوادث ،ومن ثم امتبلن المدرة على التدخل فً مجرٌات الطبٌعة ،فاإلنسان
الحمٌمً ٌنظم مشاعره وأفكاره طوال حٌاته كلها فً إطار إٌمانه وٌبرمج حٌاته الفردٌة
ٔ -د /إٌمان عبد المإمن :األخبلق فً اإلسبلم ص ٖٓٔ.
ٕ -السابك ص ٕٖٔ .
ٖ -د /زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص ٖ٘ .
ٗ -الدكتورة /جٌل كارول  :محاورات حضارٌة ص ٖ٘ٔ حوارات نصٌة بٌن فتح هللا كولن وفبلسفة الفكر
اإلنسانً د تمدٌم البروفٌسور :أكبر أحمد ترجمة :إلهام فتحً – أحمد سعٌد دار النٌل ط األولى ٕٔٔٓم.
ٌ٘ -رى (سارتر) أن لوله أن اإلنسان مسبول عن نفسه لها داللة أعمك من الداللة على الذاتٌة ،فهً تعنً أنه
لٌس مسبوال عن شخصه فمط ،ولكن مسإول عن كل الناس أٌضا ،فاختٌارنا ألمر ما تؤكٌد لمٌمته وخلك صورة
لما ٌجب أن ٌكون علٌه اإلنسان ،وكؤننا نمول لكل الناس اختاروا مثلما اخترنا ،فما ألوم به ال ٌلزمنً أنا
وحدي ،ولكنه هو إرادتً لكل الناس ،وعملً هذا هو إلزام لكل البشرٌةٌ .نظر جان بول سارتر :الوجودٌة
مذهب إنسانً مع منالشة بٌن سارتر والكاتب الماركسً م .نافٌل ص  ٔ1-ٔٙترجمة عن الفرنسٌة :عبد المنعم
الحفنً مطبعة الدار المصرٌة -الماهرة ط األولى ٗٔ2ٙم.
ٌ -ٙنظر :محاورات حضارٌة حوارات نصٌة بٌن فتح هللا كولن وفبلسفة الفكر اإلنسانً ص ٖ٘ٔ.
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واالجتماعٌة فً ظل أنواع مختلفة من العبادات ،وٌوازن بٌن معامبلته العامة ،وعبللاته
األسرٌة ،واالجتماعٌة ،وٌجعل راٌات أبناء جنسه ترفرؾ فً كل مكان بدءا من تخوم
األرض إلى أعماق الفضاء"(ٔ).
وٌمدر دور اإلرادة واألسباب فً مهمة الخبلفة فٌمول" :فٌموم بممتضى الخبلفة الحمة،
وٌعطً اإلرادة حمها ،وبذلن ٌموم بإعمار األرض ،والحفاظ على التناؼم الموجود بٌن
البشر وبالً عناصر الوجود ،وجنً خٌرات األرض والسماوات لنعٌم البشرٌة وسعادتها،
ومحاولة تحسٌن مستوى المعٌشة وشكلها ومضمونها؛ لتصبح أكثر إنسانٌة فً حدود ما
أنزله هللا من شرابع ولوانٌن"(ٕ).
ٌشٌر (كولن) فً هذا النص إلى :
ٔ -عنصري أو نوعً المسإولٌة وهما:
أ -المسإولٌة الفردٌة :متمثلة فً اإلٌمان باهلل وعبادته وأداء التكالٌؾ.
ب -المسإولٌة االجتماعٌة :متمثلة فً تحمٌك السعادة للبشرٌة بإعمار األرض وجنً
خٌراتها وتحسٌن مستوى المعٌشة.
ٕ -وأٌضا ٌشٌر إلى االلتزام بالشرع ،ولوانٌنه كؤساس ومصدر للخلٌفة الحك.
ٖ -ارتباط المسإولٌة بالحرٌة ،وهذا ٌعنً أن كل فعل ٌصدر من الفرد دون حرٌة ال
تترتب علٌه أي مسإولٌة ،وهذا رأي كثٌرٌن(ٖ).
أما أمر اإلرادة الحرة وكٌفٌة التوفٌك بٌنها وبٌن التدبٌر اإللهً فٌرى (كولن) أن اإلرادة
أمر اعتباري ،وجعل هذا األمر وسٌلة وأساسا للتكلٌؾ والجزاء ،وشرطا وسنة حتى ال
ٌسمط اإلنسان فً درن الجماد أو ٌبطل التكلٌؾ(ٗ) ،ولد شرحنا وجهة (كولن) سابما فً
حدٌثنا عن المدر .
فؤهم شًء وأشده ضرورة هو الحركٌة والعمل لتحمل مسإولٌاتنا تجاه أنفسنا وتجاه
اآلخرٌن ،فالعمل هو المكون الربٌسً للحٌاة اإلنسانٌة ،وبالعمل ٌصبح اإلنسان من ورثة
األرض كما ٌمول (كولن)(٘).
ومجال المسإولٌة عند (كولن) ٌشمل كل أحد ،وكل شًء كما تمول الدكتورة( كارول)
بناء على نص لكولن ٌمول فٌه" :وٌبلػ من مسإولٌتهم أن كل ما ٌدخل فً نطاق فهم الفرد
وإرادته الواعٌة ال ٌظل أبدا خارج نطاق شإونهم :مسإولٌة عن الخلك واألحداث ،عن
ٔ -كولن :نحو حضارة عالمٌة من المحبة والتسامح ص ٕٗٔ ،نمبل عن محاورات حضارٌة ص ٔ٘ٙحٌث إن
كتاب كولن هذا لم ٌترجم للعربٌة بعد.
ٕ -كولن :نحو حضارة عالمٌة من المحبة والتسامح ص ٕٗٔ ،نمبل عن محاورات حضارٌة ص ٔ٘ٙحٌث إن
كتاب كولن هذا لم ٌترجم للعربٌة بعد.
ٌٖ -نظر :د /زلزوق :ممدمة فً علم األخبلق ص . ٖ2
ٌٗ -نظر :كولن :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٔ .
٘ -محاورات حضارٌة ص .ٔٙٓ -ٔ٘2
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الطبٌعة والمجتمع ،عن الماضً والمستمبل ،عن الموتى واألحٌاء ،عن الصؽار والكبار،
عن المتعلمٌن وؼٌر المتعلمٌن ،عن اإلدارة واألمن ،مسإولٌة عن كل أحد وكل شًء،
وهم بالطبع ٌشعرون بكل هذه المسإولٌات وآالمها فً للوبهم فتجعل فٌها ؼصة لوٌة،
وتبعث شعورا بالضٌك فً أرواحهم محاولة استثارة انتباههم "(ٔ).
إذن المسإولٌة عند (كولن) اجتماعٌة تشمل كل أحد ،بل وكل شًء فً الوجود.
وٌرى (كولن) كذلن أن المسإولٌة تستتبع األلم ،والضٌك ،والمعاناة ،وهو شعور طبٌعً
ٌنبع من الوعً بالمسإولٌة ،ولكنها محفز لبذل المزٌد من الجهد(ٕ).
وٌإكد (كولن) أخٌرا على أن الشعور بالمسإولٌة ،وتحملها  -ببث اإلٌمان وحب اإلنسان،
والحرٌة ،وتجهٌز البٌبة -هما أساس النهضة ألمتنا ،وهذا العمل مرتبط أساسا ،أو هو
منوط بؤبطال أو ورثة األرض المرابطٌن على أداء واجباتهم من منطلك المسإولٌة (ٖ).
خامسا :الجزاء الخلمً:
الجزاء الخلمً فً نظر اإلسبلم ٌعتبر أمر مكمبل للمسإولٌة والحكم الخلمً ،فإذا
تحممت شروط المسإولٌة أمكن الحكم علٌها بالخٌرٌة أو الشرٌة ،ومن ثم تولٌع الجزاء
ثوابا أو عمابا ،فالجزاء الخلمً ٌعنً " :ما ٌترتب على العمل الخلمً من ثواب أو عماب،
وذلن حسب ما ٌتسم به العمل من خٌرٌة أو شرٌة"(ٗ).
فٌرى كولن  -كما سبك -أن اإلرادة التً هً شرط أولً للمسإولٌة جعلها هللا وسٌلة
لئلثم والثواب ،وأساسا للجزاء عمابا ومكافؤة ،ولبله فاعبل فً إسناد الخٌر والشر(٘).
إذن كانت هذه عناصر وأركان النظرٌة الخلمٌة أسسها (كولن) على إسبلمٌة خالصة اهتم
بالضمٌر فً بناء األخبلق.
وجعل ممٌاس الحكم الخلمً الشرع ،وبهذا ال ٌبعد عما لرره أهل السنة فً اعتبار الشرع
هو مصدر األحكام.
وأكد على المسإولٌة الخلمٌة العامة التً تشمل كل شًء وكل شخص ثم ما ٌتبعها من
جزاء ثوابا أو عمابا على ممتضى الشرع أٌضا

ٔ -د /جٌل كارول :محاورات حضارٌة ص ٕ.ٔٙ
ٌٕ -نظر :محاورات حضارٌة ص ٕ.ٔٙ
ٌٖ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٔ.2ٖ -2
ٗ -د /إٌمان عبد المإمن :األخبلق فً اإلسبلم النظرٌة والتطبٌك ص .ٖٔ2
ٌ٘ -نظر :ونحن نمٌم صرح الروح ص ٕٔ.
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تعمٌب:
من خبلل ما سبك فً فصل األخبلق ٌتبٌن أن:
ٔ -الخٌر عند(كولن) مطلك وثابت ،وفً هذا ضمان لمبادئ ومعاٌٌر واحدة بٌن األمم فً
كل زمان ومكان.
ٕ -الفضابل مصدرها الشرع ،فبل ٌمكن أن ٌموم بنٌانها على ؼٌر دٌن ترتبط به ،وهو فً
هذا متوافك مع منهجه العمدي فً جعل الشرع ممٌاس كل شًء ،إضافة إلى أنه مذهب
أهل السنة وخاصة األشاعرة.
ٖ -النفس فً حاجة إلى تموٌم وتهذٌب وتعهد؛ حتى تسمو فوق الؽرابز ،وتتوجه إلى
السعادة ،وتزاول الخٌر.
ٗ -السلون أهم منتج نخلص إلٌه من األخبلق سواء الفطرٌة أو المكتسبة ،فهو اآللٌة
المعبرة عن وجودها وتحممها.
٘ -اإلنسان المثالً عند (كولن) هو اإلنسان الفاضل المستمسن بالفضابل الخلمٌة.
 -ٙالتعلٌم هو اآللٌة المثلى فً بناء اإلنسان الفاضل وإعداده لخبلفة األرض وتعمٌرها.
إذن فهنان جمع بٌن الفضابل الفكرٌة  -كالعلم  -جنبا إلى جنب مع الفضابل الخلمٌة.
 -0لواعد وأركان النظرٌة الخلمٌة عند (كولن) منبعها ومصدرها المرآن وتعالٌمه.

ٔ٘٘

الفصل الثالث
التصوف
المبدث األول :هل فتح هللا كولن صوفً؟
المبدث الثانً :مفهوم التصوف فً فكر كولن
المبدث الثالث :المنازل الرودٌة عند كولن
المبدث الرابع:
مولف كولن من مظاهر التصوف ونظرٌاته
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الفصل الثالث :التصوف
تمهٌد:
إن التصوؾ اإلسبلمً علم وفن؛ علم باعتبار لواعده وآدابه التً ٌنبؽً أن ٌتحلى
بها السالكون دروبه ،وفن باعتبار أن كل سالن له ذوق ووجد وحال ٌتمٌز بها عن ؼٌره،
وهو عموما ٌحاول أن ٌضع وسابل عملٌة لتزكٌة النفس ،وتطهٌرها؛ للوصول بها من
خبلل مدارج عدة إلى حسن الصلة باهلل  -تعالى ،-وتحمٌك السعادة فً الدارٌن .
تحدث (كولن) عن التصوؾ أو الحٌاة الروحٌة فً اإلسبلم نظرٌا فجمع كل ما ٌحٌط بها
من معانً ،وممامات ،وأحوال ،ومصطلحات ،إضافة إلى أنه وضعها موضع التطبٌك فً
حٌاته التً أشار من كتبوا عنه ،ومن عاشروه إلى بساطتها وزهادتها فً الملبس والمؤكل
والمشرب ،إلً جانب رلة الملب ،وكثرة البكاء ،ومداومة الذكر والفكر.
بالنسبة للتؤلٌؾ فً التصوؾ ،فمد وضع (كولن) فً التصوؾ عدة كتب منها:
(التبلل الزمردٌة) ،وهو عدة أجزاء لم ٌترجم منها للعربٌة ؼٌر الجزء األول ،وكتاب
(ترانٌم روح وأشجان للب) ،و(كتاب الملوب الضارعة) المحتوي على أدعٌة وأوراد ،إلً
جانب كتب ومماالت عدٌدة ،تتناثر فً ثناٌاها معانً التصوؾ المختلفة ،فلن تعدم فً كل
كتاب أو ممال أو درس شفهً(ٔ)مما ٌلمٌه على تبلمٌذه معنى من معانً التصوؾ الروحٌة
بؽٌة تربٌة النفوس وتهذٌبها.
أما التصوؾ النظري فمد وضع (كولن) كتابه (التبلل الزمردٌة) تعبٌرا عن هذا
الجانب كعادة كثٌر من المإرخٌن والباحثٌن والدارسٌن لجانب الحٌاة الروحٌة .تكلم فٌه
عن تعرٌؾ التصوؾ ،ومنشؤ الكلمة ،وممامات وأحوال الصوفٌة ،ومصطلحاتهم ،وآدابهم
وأخبللهم ،ولكن المبلحظ أنه لم ٌسمها بؤي اسم كالممامات أو األحوال ،أو المنازل،
وٌذكر الممامات متناثرة دون مراعاة ترتٌب معٌن مخالفا فً ذلن بعض المإرخٌن
للتصوؾ مثل(الطوسً) (ٕ) فً اللمع ،و(أبو طالب المكً) (ٖ) فً لوت الملوب ،وكذا
األخبلق واألحوال متناثرة ال تجمعها وحدة ،وكؤنها مماالت مبعثرة جمعت على ؼٌر هدى

ٔ -له دروس شفهٌة ٌلمٌها على تبلمٌذه مرة كل أسبوع ترفع كلها على مولع herkulمترجمة إلى عدة لؽات
منها العربٌة.
ٕ -الطوسً :أبو نصر عبد هللا بن علً بن دمحم السراجٌ ،عرؾ بطاووس الفمراء ،ولد بطوس خراسان ،ولد
تدرج فً الطرٌك الصوفً حتى أصبح شٌخا كبٌرا له مرٌدون ،واتخذ خانماه له فً طوس ،لٌس له مإلفات بٌن
أٌدٌنا إال كتابه(اللمع) ،ولد أثر فً كل ما جاء بعده من كتب صوفٌة كالرسالة المشٌرٌة ،وطبمات الصوفٌة،
وكشؾ المحجوب .توفً ٖ01هـ الموافك 211مٌ .نظر :إسماعٌل بن دمحم أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً البؽدادي
(المتوفىٖٔ22 :هـ)  :هدٌة العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن ص ٔ.ٗٗ0 /ا د عبد الحمٌد مدكور:
موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ص ..٘0ٓ -٘ٙ2
ٖ -أبو طالب المكً :دمحم بن علً بن عطٌة ،أبو طالب المكً ،الزاهد الواعظ ،نزٌل بؽداد ،صاحب الموت ،كان
مجتهدا فً العبادة .لال الخطٌب  :ذكره فً الموت أشٌاء منكرة فً الصفات ،وكان من أهل الجبل ونشؤ بمكة.
لال لً أبو طاهر العبلؾ :إن أبا طالب وعظ ببؽداد ،وخلط فً كبلمه ،وحفظ عنه أنه لال :لٌس على المخلولٌن
أضر من الخالك ،فبدعوه وهجروه ،فبطل الوعظ .مات ببؽداد سنة ست وثمانٌن وثلثمابة .من مصنفاته :لوت
الملوب فً معاملة المحبوب ووصؾ طرٌك المرٌد إلى ممام التوحٌد فً األخبلق والتصوؾ -مشكل إعراب
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(ٔ)
ٌ
ومتؤثر شدٌد
مستنبط منه فً الجانب النظري،
وهو متؤثر كثٌرا ب(المشٌري)
ٌ
التؤثر ب(الرومً) كثٌر االستشهاد من ألواله وأحواله ،وكذا بالطرٌمة النمشبندٌة وبرجالها

كاإلمام (السرهندي) و (خالد الكردي)(ٕ) ،وبؤلوال وأفعال (سعٌد النورسً).
فهل كان (فتح هللا كولن) صوفٌا بمعنى أنه صاحب ذوق ومشرب ،وله أتباع ومرٌدون،
أما أنه صاحب علم بمواعد التصوؾ ،وآدابه كحال كثٌر ممن بحث فً التصوؾ وألم
بمواعده ومماماته وأحواله؟.
سٌكون البحث حول هذه المضٌة ،إضافة إلى ذلن سننالش أٌضا رإاه حول مفهوم
التصوؾ ،والنظرٌات الصوفٌة ،وكذا الممامات واألحوال الصوفٌة ،ومعانٌها المتعددة.
ومن ثم سٌدور الحدٌث فً هذا الفصل فً عدة مباحث:
المبحث األول :هل فتح هللا كولن صوفً؟.
المبحث الثانً :مفهوم التصوؾ عند كولن.
المبحث الثالث :المنازل الروحٌة عند كولن.
المبحث الرابع :مولؾ كولن من مظاهر التصوؾ ونظرٌاته.

المرآن الكرٌمٌ .نظر :الذهبً :مٌزان االعتدال فً نمد الرجال ج ٖ ص ٘٘ ٙتحمٌك :علً دمحم البجاوي ،دار
المعرفة للطباعة والنشر ،بٌروت -لبنان الطبعة :األولى ٖٔ1ٕ ،هـ  ٔ2ٖٙ -مٌ .نظر :إسماعٌل بن دمحم أمٌن
بن مٌر سلٌم البابانً البؽدادي :هدٌة العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن ص ٕ.٘٘ /
ٔ -المشٌري :أبو الماسم عبدالكرٌم بن هوازن عبد الملن بن طلحة بن دمحم النٌسابوري المشٌري الملمب بزٌن
اإلسبلم ،أحد أبمة المسلمٌن علما وعمبل .ولد فً(استوا) إحدى لرى نٌسابور ٖ0ٙهـ ،كان عبلمة فً الفمه،
والتفسٌر ،والحدٌث ،واألصول ،واألدب ،والشعر ،والكتابة ،وعلم التصوؾ ،جمع بٌن الشرٌعة والحمٌمة ،وكان
ٌعرؾ األصول على مذهب األشعري ،والفروع على مذهب الشافعً ،تلمى الفمه على ٌد االسفراٌٌنً ،وأصول
الفمه على ابن فورن ،والمذهب الشافعً على ٌد الطوسً ،إلى جانب مجالس اللؽة ،واألدب ،والنحو ،ثم اتجه
إلى مجالس التصوؾ على ٌد أبً علً الدلاق ،وكان له فً الفروسٌة ،واستعمال السبلح  ،وأما مجالس الوعظ
والتذكٌر فهو إمامها ،من كتبه :التٌسٌر فً التفسٌر -فً رجال الطرٌمة -الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ
وتوفً ٘ٗٙهـ الموافك ٕٔٓ0م ،ودفن إلى جوار شٌخه الدلاق .انظر :ابن خلكان :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء
الزمان ص ٖ ..ٕٓ0 /تاج الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن السبكً (المتوفى00ٔ :هـ) طبمات الشافعٌة الكبرى
ص ٘ٔ٘ٗ /المحمك :د .محمود دمحم الطناحً د .عبد الفتاح دمحم الحلو ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزٌع،
الطبعة :الثانٌةٖٔٗٔ ،هـ .ا د /علً جمعه دمحم :موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ص .1ٖ1 -1ٖٙ
ٕ -خالد الكردي :هو اإلمام العبلمة خاتمة أبمة الطرٌمة النمشبندٌة فً الشام أبو الضٌاء موالنا خالد بن حسن
النمشبندي العثمانً المجددي الكردي الشهرزوري الشهٌر بالحضرة ،دفٌن دمشك الشام ،المتوفى بها سنة
ٕٕٗٔهـ ٌ .نظر :عبد الحً بن عبد الكبٌر الكتانً  :فهرس الفهارس والثبات ومعجم المعاجم والمشٌخات
والمسلسبلت ج ٔ ص ٖ ٖ0تحمٌك :إحسان عباس دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ط الثانٌة ٔ21ٕ:م.
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صوفً؟
المبدث األول :هل فتح هللا كولن
ٌ
ٌرى بعض الباحثٌن أن (كولن) هو "رومً تركٌا الحدٌث" إشارة إلى تمارب (فتح
هللا كولن) الروحً من موالنا (جبلل الدٌن الرومً) المدفون فً "لونٌة" بتركٌا ،فكل
منهما عاشا حٌاة الزهد ،والروح ،إلى جانب توافمهما فً المنهج وهو الدعوة إلى السبلم،
والمحبة بٌن الناس جمٌعا ،ومحاولة احتضان البشرٌة(ٔ) ،فٌمول" :نعم كولن امتداد
للرومً فً الدعوة للسبلم والتوافك العالمً من أجل البشر جمٌعا على أساس فهم أعمك
للمبادئ اإلسبلمٌة"(ٕ(.
وهذا ما ٌإٌده شارح المثنوي الرومً ،فٌمول عن سمات (الرومً)" :تشٌع روح
الحنو على البشر ،والنظر بعٌن اإلشفاق ،بل وأحٌانا الفهم إلى ألوان ضعفهم"(ٖ).
ومع ذلن ٌإكد بعض الباحثٌن أن (كولن) لٌس صوفٌا ،أو صاحب طرٌمة كالطرق
(ٗ).
الصوفٌة المعروفة
ومما ٌإكد ذلن:
نفً (كولن) نفسه ذلن األمر ،إذ ٌمول" :إن هذه الطرق الدٌنٌة هً مإسسات
ظهرت باسم تمثٌل الصوفٌة بعد ستة لرون من عهد نبٌنا (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ولها نظمها ،ولواعدها
الخاصة بها ،وكما أننً لم أنضم لط ألٌة طرٌمة صوفٌة فلم تربطنً أٌضا أٌة عبللة بؤي
منها لط "(٘).
وبالنسبة للمب "خوجه" بمعنى الشٌخ ،أو السٌد ،أو األستاذ الذي ٌطلمه علٌه تبلمٌذه ،وهو
اللمب الذي كان ٌطلمه الصوفٌة على معلمهم فً العهد العثمانً أشار (كولن) أن هذا لٌس
له أي داللة وإنما هو نوع من التولٌر(.)ٙ
ولكن هل عدم انتماء (كولن) ألي من الطرق الصوفٌة ٌنفً عنه التصوؾ؟.
ٌرى بعض الباحثٌن فً حٌاة (كولن) وحركة (الخدمة) خبلؾ ذلن ،فالدكتور
(ساري توبران) وصفه ب" الصوفً على أسلوبه الخاص"؛ ألن كثٌرا من الصوفٌة ال
ٌنتمون لطرٌمة صوفٌة معٌنة مثل( :رابعة)( ،)0و(الجنٌد)،

ٌٔ -نظر :ماٌمول حسن خان :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر تجربة فاعلة فً المجتمع المدنً ص ٖٓ ترجمة:
أحمد سعٌد عبد الوارث -محمود علً جمعة ،دار النٌل -الماهرة ٕ٘ٔٓم.
ٕ -فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر ص .ٗ1
ٖ -مثنوي موالنا جبلل الدٌن الرومً ص  ، 1ترجمة وشرح وتمدٌم :د :ابراهٌم الدسولً شتا ،المجلس األعلى
للثمافة ٕٕٓٓم طبع بالهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌةٔ220م.
ٌٗ -نظر :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر ص .ٗ1
٘ -أ.د زكً ساري توبران  :السبلم والتسامح فً فكر فتح هللا كولن ص . ٖ1
 -ٙالمصدر السابك ص .ٖ2
 -0رابعة العدوٌة أم الخٌر أو أم عمرو رابعة بنت اسماعٌل البصرٌة موالة آل عتٌن الصالحة المستورة،
المشهورة بالتؤله والزهد ،من أعٌان عصرها فضلها مشهور صحبت سفٌان الثوري ورٌاح المٌسً وعددا من
الصالحٌن ،كانت كثٌرة البكاء ،والحزن ،وإذا سمعت ذكر النار ؼشً علٌها ،وكان موضع سجودها كهٌبة الماء
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و(المحاسبً)(ٔ) ،و(العطار)(ٕ) ،و(الرومً) مع أن الؽالبٌة العظمى من الصوفٌة تمنع
اتباع شخص للطرٌك الصوفً دون أن ٌكون له معلم أو شٌخ ،وأللٌة منهم ترى أنه ال
ٌجب أن ٌكون المرشد على لٌد الحٌاة أما (كولن) فٌصرح دابما أن مرشده الكتاب
والسنة ،وٌوافك (توبران) فً هذا الرأي الباحث (إحسان ٌلماز) فً كتابه (االجتهاد
(ٖ).
والتجدٌد عن طرٌك السلون حركة كولن)
وترى الدكتورة( الٌزابٌث أوزالجان) أن هنان ثبلث نماط مرجعٌة شكلت فكر (كولن)
وهً:
اإلسبلم السنً ،والتمالٌد الصوفٌة للطرٌمة النمشبندٌة ،والحركة النورٌة (وهً تسمٌة تطلك
على الذٌن تؤثروا بكتابات سعٌد النورسً)(ٗ).
وأرى أن رأي الدكتورة على جانب كبٌر من الصواب واألهمٌة؛ ألن (كولن)
دابما ما ٌإكد على مرجعٌة الكتاب والسنة فً كل أحادٌثه ،وكثٌر االستنباط والشرح
والتمدٌر لفكر النورسً ،وشدٌد التمدٌر للطرٌمة النمشبندٌة ،إلً جانب أن (النورسً) ذاته
كان متؤثرا بهذه الطرٌمة ،وإن نفى عن نفسه أٌضا أنه صوفً(٘) ،كما فعل (كولن) ،ورؼم
ذلن ٌصر جمٌع من بحثوا فً حٌاته أنه وإن نفى انتسابه لشٌخ وطرٌمة إال أنه لٌس

المستنمع من دموعها ،من ألوالها :استؽفارنا ٌحتاج إلى استؽفار ،ولولها لسفٌان :إنما أنت أٌام معدودة فإذا
ذهب ٌوم ذهب بعضن ،وٌوشن إذا ذهب البعض أن ٌذهب الكل وأنت ال تعلم فاعمل .ذكر ابن الملمن وفاتها
سنة ٖ٘ٔهـ ،والذهبً (ٔٔ1ٔ -ٔ0هـ) .ودفنت بظاهرة المدس على رأس جبل ٌسمى الطورٌ .نظر :جمال
الدٌن أبً الفرج بن الجوزي(المتوفى  :)٘20صفة الصفوة المجلد الثانً ص  ٕٗ2تحمٌك :حامد أحمد طاهر،
الفجر للتراث – الماهرة ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م.والذهبً(المتوفى 0ٗ1هـ) :تارٌخ اإلسبلم ص ٗ ٙٔ0 /وسٌر
أعبلم النببلء ص  ٕٗٔ /1وابن الملمن :طبمات األولٌاء ص ٔ.ٗٓ1 /عبد الوهاب الشعرانً :الطبمات الكبرى
ٔ.ٖٔٔ/
ٔ -المحاسبً :أبو عبد هللا الحارث بن أسد المحاسبً اشتهر فً زمانه علما ،وورعا ،ومعاملة ،وحاال ،من
علماء الموم بعلوم الظاهر ،وعلوم األصول ،والمعامبلت ،ومرجع أولٌاء عصره فً كل فن ،وله تصانٌؾ كثٌرة
فً أنواع العلوم ،وهو أستاذ أكثر البؽدادٌٌن ،بصري األصل ،مات ببؽداد سنة ٖٕٗهـ .من ألواله :من صحح
باطنه بالمرالبة واإلخبلص زٌن هللا تعالى ظاهره بالمجاهدة ،واتباع السنة ،ولال :خٌار هذه األمة الذٌن ال
تشؽلهم آخرتهم عن دنٌاهم وال دنٌاهم عن آخرتهم ،وشهد له اإلمام أحمد ،ولم ٌنكر من أحواله شٌباٌ .نظر :أبو
الماسم المشٌري :الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ ص ٕ ،0واإلمام عبد الوهاب الشعرانً :الطبمات الكبرى
ٔ.ٕٔ2 /أبو حامد دمحم بن ابً بكر بن إبراهٌم الشهٌر بفرٌد الدٌن العطار النٌسابوري :تذكرة األولٌاء المجلد
األول ص ٗٙ2 ،ترجمة وتعلٌك :د /منال الٌمنً عبد العزٌز ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٓٓٙم.
ٕ -دمحم العطار ( ٕٙ0 -..هـ) ( ٕٖٔٓ -..م) :دمحم بن ابراهٌم العطار النٌسابوري ،الهمدانً (فرٌد الدٌن)
صوفً ،شاعر ،طبٌب ،صٌدلً .ولد بنٌسابور ،ولضى طفولته فً المشهد الرضوي ،وسافر إلى ما وراء النهر،
والهند ،والعراق ،والشام ،ومصر .له جواهر اللذات ،ومنطك الطٌر .وحج ،ورجع إلى نٌسابور ،وتوفً بها.
ٌنظر :عمر بن رضا بن دمحم راؼب بن عبد الؽنً كحالة الدمشمً (المتوفىٔٗٓ1 :هـ) معجم المإلفٌن ص
 ،ٕٓ2/1مكتبة المثنى  -بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت.
ٖ-د /زكً توبران :السبلم والتسامح فً فكر كولن ص .ٖ2
ٗ -إلٌزابٌث أوزلجان  :الزهد الدنٌوي فً الطرح اإلسبلمً إلهام التموى والفعالٌة لدى فتح هللا كولن ممال نمدي
ص ٔ 2عام ٕٓٓٓم نمبل عن السبلم والتسامح ص ٕٗ.
٘ -من ألواله" :أٌها السادة إنً لست شٌخا صوفٌا"ٌ .نظر :المكتوب الحادي عشر من رسالته المكتوبات ص
 ،02وكذا ٌمول" :أنا لست صوفٌا" .رسالة اللمعات ص .ٕٗٙ
٘٘ٙ

منمطعا عن معانً التصوؾ وممارساته من تزكٌة ،ومجاهدة ،وزهد
(كولن).

(ٔ)

كما هو الحال مع

ولكن (كولن) كما ٌرى (توبران) ٌختلؾ عن النمشبندٌة فً أنه ال ٌلتزم ببرنامج خاص
بالتطور الروحً تحت إشراؾ شٌخ ،بل ٌإكد على األعمال الصالحة التً ال حد لها ،أو
الخدمة اإلنسانٌة المتواصلة فً سبٌل اإلنسانٌة أكثر من تؤكٌده على الرٌاضات الروحٌة
كما فعل (النورسً) الذي اختار العمل والتعلٌم خارج حدود طرٌمة ثابتة.
إذن كما ٌرى (ساري توبران) أن الشخص ال ٌكون صوفٌا بانتسابه إلى طرٌمة مستشهدا
بكبلم (الرومً)" :كٌؾ ٌكون المرء صوفٌا ؟إنه نماء الملب ولٌس الرداء المرلع" ،إذن
كولن صوفً فً الروح على األلل ،وإن لم ٌكن باالسم(ٕ).
ٌرى (دمحم أنس أركنه) -الباحث االجتماعً ،وأشهر من كتبوا عن الشٌخ وحركة
الخدمة -أن حركة (فتح هللا كولن) لٌست حركة صوفٌة رؼم تناوله فً دروسه ومماالته
مفاهٌم التصوؾ وشرح مصطلحاته ،فٌمكن بالمعنى الفردي أن ٌعد (كولن) "زاهدا
معاصرا" ،إال أن تصوفه محدد ومحصور فً النطاق الفردي ،فكولن فً رأٌه ال ٌشجع
على الزهد الرهبانً؛ ألنه لٌس فضٌلة ٌحث علٌها اإلسبلم؛ ألن اإلسبلم دٌن اجتماعً،
ولكن (كولن) فً الممابل ال ٌرى من الصحٌح االنؽماس فً الدنٌا ،فالمرآن ٌرشدنا إلى
التوسط واالعتدال؛ لذا فؤمر ترن الدنٌا عند (كولن) ٌجب أن ٌكون للبٌا -ال كسبٌا-
كمفهوم الصحابة الكرام ،فكولن ٌإكد على العمك الصوفً من الناحٌة الفردٌة ،أما من
الناحٌة االجتماعٌة فٌإكد على الفعالٌات ،والنشاطات الجماعٌة ،وعلى نذر النفس للحك
(ٖ).
تعالى وللخلك
وٌإكد الدكتور( دمحم جكٌب) أن الخدمة لٌست جماعة صوفٌة ،وأن (فتح هللا كولن) أبعد ما
ٌكون من ادعاء الوالٌة الصوفٌة(ٗ).
ٌمول (على أونال)  -وهو أٌضا من أحد الكتاب الممربٌن لحركة كولن" :-من
الضروري بمكان أن نعلم بؤن (فتح هللا كولن) لم ٌزعم فً أي ولت لط أنه مرشد أو شٌخ
ال من حٌث المفهوم ،وال من حٌث الممام الخاص بالتصوؾ ،إنه لٌس منتسبا بؤٌة طرٌمة
من الطرق الصوفٌة ؼٌر أن هذا ال ٌعنً أنه أدان الطرٌمة والتصوؾ ورفضهما ،والنمطة
التً ٌجب االنتباه إلٌها هنا هو أنه بالرؼم من أن تربٌة النفس أساس فً اإلسبلم إال أنه ال
ٌلزم االنتساب إلى طرٌمة ما بشكل لطعً كً ٌتحمك هذا"(٘)؛ ولذا أخذ (فتح هللا كولن)
على عاتمه مهمة تربٌة النفس ،فاهتم بالملب والوجدان؛ ألن اإلنسان له جانب مادي

ٌٔ -نظر :لؤلستاذ الدكتور /مصطفى بن حمزة :بحث بعنوان :أهمٌة روحانٌة النورسً المتبصرة فً عالم مادي
متؤزم ،مجلة النور للدراسات الحضارٌة والفكرٌة ،ص ٓ٘ٔ السنة الرابعة ٌ /ناٌر ٕٕٔٓم  /العدد .0
ٌٕ -نظر :السبلم والتسامح صٖٗ.ٗ٘ -
ٌٖ -نظر :دمحم أنس أركنه  :فتح هللا كولن جذوره الفكرٌة واستشرافاته الفكرٌة ص ٖٕٖ. ٖٕ0 -
ٗ -الدكتور /دمحم جكٌب  :أشواق النهضة واالنبعاث ص ٕٔ٘.
٘ -علً أونال  :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاريٗ ٔ1ترجمة :الدكتور عبد الرازق أحمد دمحم دار
النٌل -الماهرة ط األولى ٕ٘ٔٓم.
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وجانب معنوي ،فٌلزم أن ٌعطً كل واحد منهما ؼذاءه؛ ولذا ركز على الصلة باهلل،
(ٔ) .
ومكانة العبادات ،والبعد عن الذنوب والمعاصً كؤساس لحٌاة الملب
إضافة إلى ما ذكره الباحثون ،فإن (كولن) نفسه تظهر علٌه كثٌر من سمات الصوفٌة
منها:
ٔ -الزهد فً الدنٌا وعدم الزواج:
فتتسم حٌاة (كولن) الخاصة بالزهد والبساطة كما ٌشٌع عنه أصحابه ،وكذا كلماته
تمتؤل بالدعوة إلى الزهد فً الدنٌا ،ولد امتنع أٌضا عن الزواج وعلل (كولن) ترن الزواج
باالنشؽال بالدعوة إلى هللا.
وفً هذا مخالفة للسنة النبوٌة فمد تزوج النبً وهو ٌحمل على أكتافه حمل الرسالة
َّللا إنً ألخشاكم ِ َّ ِ
بؤكملها ،وهو المابل-ملسو هيلع هللا ىلص" :-أما َو َّ ِ
صو ُم َوأ ُ ْف ِط ُر،
ّلِل وأتماكم لَهُ ،لَ ِك ِنًّ أ َ ُ
(ٕ)
ْس منً"  ،ولد تزوج صحابته
ب َ
ص ِلًّ َوأَرلد ،وأتزوج النساء ،فَ َم ْن َر ِؼ َ
َوأ ُ َ
ع ْن سنتً فَلٌَ َ
وسلؾ األمة ،بل رأوا فً النكاح لربة بإخراج نشء ٌعبد هللا تعالى ،ولكن بعض أرباب
التصوؾ امتنع عن الزواج ،وهذا من بدعهم التً استحدثوها ولٌس لها أصل فً الدٌن.
ٕ -البكاء والنحٌب:
فمد سار البكاء سمة لكولن حتى لمب بالب ّكاء ،فبل ٌكاد ٌلمً درسا ،أو محاضرة ،أو
خطبة إال وٌعلو بكاإه وتبلمٌذه من بعده حتى ٌرتج المكان من بكابهمٌ ،مول الدكتور
(إبراهٌم البٌومً ؼانم) عنه" :لمبه العابلً (كولن) ومعناه بالعربٌة "البسام" ،ولكن فتح هللا
"البسام" ٌكاد ال ٌبتسم إال نادرا ،وجل أحادٌثه وخطبه مبللة بالدموع ،عٌناه اللتان أجهدهما
طول السهر والبكاء تمتآلن بكثٌر من العطؾ واإلشفاق على ما آلت إلٌه أحوال اإلنسان
التركً ،وإنسان األمة اإلسبلمٌة ،وإنسان العصر الحدٌث عامة"(ٖ).
والبكاء هو سمت للصوفٌة منذ المدم ،فلمد تسمت جماعة فً التارٌخ اإلسبلمً بالبكابٌٌن
منذ المرن األول والثانً الهجرٌٌن(ٗ) .

ٔ -علً أونال :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ص٘.ٔ1
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ِعبادة النبً َ
ؼفر له ما تمدم من ذَنبه وما تؤخر ،لَا َل أَ َح ُد ُه ْم :أما أنا فإنً أصلً اللٌل أبدا ،ولال آخر :أنا أصوم الدهر وال
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سلَّ َم ِإلَ ٌْ ِه ْم ،فَمَالَ« :أ َ ْنت ُ ُم الذٌِنَ
أفطرَ ،ولَا َل آخ َُر :أنا أعتزل النساء فبل أتزوج أبدا ،فَ َجا َء َر ُ
صلَّى هللاُ َ
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لُ ْلت ُ ْم َكذَا َو َكذَا ،أما وهللا إنً ألخشاكم هلل وأتماكم له ،لكنً أصوم َوأف ِط ُر ،وأصلً َوأ ْرلدُ ،وأتزوج النساء ،فمن
رؼب عن سنتً فلٌس منً" .أخرجه البخاري فً صحٌحه ،كتاب النكاح ،باب الترؼٌب فً النكاح ،ص ٕ/0
رلم ٖ.٘ٓٙ
ٖ -الدكتور ابراهٌم البٌومً ؼانم  :بحث (معالم فً سٌرة خوجه أفندي دمحم فتح هللا "البسام" األناضولً) ص
مإتمر دولً( مستمبل االصبلح فً العالم االسبلمً خبرات ممارنة مع حركة فتح هللا كولن التركٌة) ص .ٕٔ2
ٌٗ -نظر :د /علً سامً النشار  :نشؤة الفكر الفلسفً فً االسبلم ج ٖ ص ٓٗٔ  ،دار المعارؾ -الماهرة ،ط
التاسعة.
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الح َكم :
ِٖ -
ومن تلن السمات أٌضا الحكم المنثورة فً ثناٌا أحادٌثه وكتبه(ٔ) مثل :كتاب
الموازٌن ،وكتاب ألوان وظبلل ،والتبلل الزمردٌة ،وؼٌرها ،وهً فً روحانٌتها وعممها
مما ٌمٌز الصوفٌة وأرباب الملوب من ذلن" :صبلة التهجد مشعلة فً ٌد اإلنسان ضد
ظبلم البرزخ" ،ولوله" :نبضات الملب هً لحن الموت البادئ مع الوالدة"(ٕ) ،وكذا
التعرٌفات التً سنوردها له فً ممامات وأحوال الصوفٌة الحما ،مثل لوله عن الرضا:
"هو عدم اهتزاز اإلنسان للبلٌات التً تصٌبه ،وممابلة تجلٌات المدر بارتٌاح ضمٌر"(ٖ)،
وؼٌرها الكثٌر.
ٗ-المعالجة الروحٌة:
فمد عالج كثٌر من المضاٌا والمسابل معالجة روحٌة وجدانٌة كما ٌمول الدكتور
(عبد الحلٌم عوٌس)(ٗ)أو ٌعالج المضاٌا اإلٌمانٌة بؤسلوب أدبً رشٌك كتعبٌر األستاذ
(إبراهٌم الدباغ) (٘) مثل :حدٌثه عن سحر اإلسبلم ،وأفك المرآن الساحر ،وحدٌثه عن
المسجد األلصى ،والكعبة ،والصبلة ،والدعاء والحج ،وأٌا صوفٌا ،وؼٌرها( )ٙفمثبل ٌمول
عن المسجد األلصى" :وبٌنما كان باألمس محرابا ممدسا ٌنفح فً نفوسنا نفحات ربانٌة،
ومنبرا مبجبل نراه الٌوم ولد للع من جذوره ،وتكسرت أجنحته ،وأطفبت أنواره التً
كانت تشع على العالم ...إذ بنا نتذكر فجؤة حاله الحاضر من األسر المرٌر فنحس كؤن
نصبل حادا ٌنؽرس فً أرواحنا أو كؤن ٌدا لطعت وسلخت منا ربتنا ،وهو بوضعه هذا
ٌبدو كضحٌة مظلومة لطعت أوصالها إربا إربا ٌبدو كإنسان حزٌن لد حصر بٌن جحود
(.)0
األصدلاء وبٌن ؼدر األعداء وظلمهم"
إلى جانب تؤثره بفن الشعر أو االنشاد الصوفً( )1فٌورد فً كل ممام ٌتحدث فٌه من
أشعار هإالء الصوفٌة مثل( :جبلل الدٌن الرومً) ،و(دمحم عاكؾ) ،و(نجٌب فاضل)
وآخرٌن.
إذن (كولن) لٌس صوفٌا بمعنى أنه ٌتبع شٌخا وطرٌمة ،ولكن سمات وخمابل التصوؾ فً
حٌاته ،وكتاباته بادٌة وظاهرة.
ٌٔ -نظر :األستاذ الدكتور /عبد الحلٌم عوٌس :فتح هللا كولن رابد النهضة الراشدة فً تركٌا المعاصرة ص
 ،ٕٔ2دار النٌل ،ط األولى ٖٖٗٔهـٕٖٓٔ -م.
ٕ -الموازٌن ص ٕٗٓ.ٕٓ٘ ،
ٖ -كولن :التبلل الزمردٌة نحو حٌاة الملب والروح ص . ٔ٘1
ٌٗ -نظر :فتح هللا كولن رابد النهضة الراشدة ص ٖٕٓ.
ٌ٘ -نظر :ممدمة ترانٌم روح وأشجان للب لؤلستاذ ابراهٌم أدٌب الدباغ ص ٘.
ٌ -ٙنظر :فتح هللا كولن :ترانٌم روح وأشجان للب ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل -الماهرة .
 -0كولن :ترانٌم روح ص ٕٗ.
ٌ -1تحدث ماسٌنٌون عن هذا اللون فٌمولٌ" :نشد الصوفٌة فً حلماتهم أشعار خاصة ،ولد ترعرع هذا األدب
الذي هو من خصابص اإلسبلم فً كل مكان ،وؼزر انتاجه إلى حد بعٌد ،ولكنه ال ٌخلو من جفوة وإمبلل فهو
ٌتوسل بفنون الببلؼة إلى إحداث ضرب من التواجد فً نفوس المستمعٌن إلٌه"ٌ .نظر :ماسٌنٌون ومصطفى عبد
الرازق :التصوؾ كتب دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة ص  ٗ0 -ٗٙالناشر :دار الكتاب العربً -مكتبة المدرسة
ٗٔ21م.
٘٘2

تمدٌر كولن للتصوف:
(كولن) وإن نفى كونه صوفٌا  -بمعنى االنتساب إلى شٌخ وطرٌمة -إال أنه لم
ٌرفض التصوؾ ،بل أعطاه لدرا كبٌرا من األهمٌة والتمدٌر لٌس معنوٌا فمط ،بل إنه
اهتم به فً انتاجه ومإلفاته ،فمد ألؾ فً التصوؾ النظري كتاب (التبلل الزمردٌة) ،وكذا
ك تب فً معانً التصوؾ عدة كتب منها (ترانٌم روح وأشجان للب) ،و(الملوب
الضارعة) ،و(أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان) )ٔ( ،وفً جل كتبه تمرٌبا لن تعدم حدٌثا
عن مفاهٌم التصوؾ الروحٌة عن حٌاة الملب ،وعن الذكر ،والدعاء ،والفكر ،والعبادة إلى
ؼٌر ذلن حتى وهو ٌتحدث فً لضاٌا كبلمٌة أو فلسفٌة ٌمزجها بالطابع الروحً.
بل ٌرى (كولن) أن من المإٌدات والمعٌنات على الحفاظ على حٌوٌة ونشاط الحٌاة الدٌنٌة
لؤلفراد أمرٌن:
األول :األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والثانً :متابعة ومطالعة كتب الرلابك ،وعلل
األمر األخٌر بالمول" :فإنها تلٌن الملوب ،وترلمها لممارسة حٌاة دٌنٌة سلٌمة خالٌة عن
النمابص والعٌوب ،وتحرن روح اإلنسان ،وتوجه األنظار إلى اآلخرة ،وتثٌر الملك فً
الملوب استعدادا للحساب والمٌزان ،وهً فً الولت نفسه تشتمل على األمور التً تجٌش
مشاعر األمل والرجاء فً الملوب"(ٕ).
وانتهى إلى المول" :إن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ،والتذكٌر الدابم
بالموضوعات المتعلمة بالرلابك ٌشبهان الشراٌٌن واألوردة بالنسبة لئلنسان"(ٖ).
ولد وجه تبلمٌذه إلى بعض من كتب الرلابك مثل :تنبٌه الؽافلٌن بؤحادٌث سٌد األنبٌاء
والمرسلٌن ألبً اللٌث السمرلندي ،وإحٌاء علوم الدٌن رؼم ما فٌهما  -كما ٌمول -من
رواٌات ضعٌفة ذكرت لؽرض الترؼٌب والترهٌب ،وكذا التذكرة بؤحوال الموتى وأمور
اآلخرة لئلمام المرطبً ،وأشار كذلن إلى مإلفات (أبً حٌان األندلسً) (٘ٗ0هـ) (ٗ).
بل هو فً حلماته ٌعتمد على بعض تلن الكتب ،وكذا فً مواعظه ،وخطبه ،فمنذ أول
عه ده بالخطابة اعتمد على كتاب تنبٌه الؽافلٌن ،وكتاب درة الواعظٌن ،وأشار كثٌرا إلى
(٘)
جهود الصوفٌة أمثال(:الحسن البصري) و(الجٌبلنً)

ٔ -وهو كتاب خواطر ولٌس تفسٌرا حول آٌات متفرلة من كتاب هللا ٌفسرها تفسٌرا روحانٌا وجدانٌا .ولذا أراه
شبٌه بفكرة كتاب فً ظبلل المرآن لسٌد لطب ،وخاصة أنه متؤثر بالظبلل حٌث كان موردا أساسٌا فً حلماته،
وشدٌد االعجاب بصاحبه كما ٌذكر الدكتور دمحم صفارٌ .نظر للدكتور دمحم صفار  :بحث بعنوان (مفهوم الحوار
دراسة لفتح هللا كولن وسٌد لطب) ص ٖٗ2ضمن مإتمر مستمبل اإلصبلح فً العالم اإلسبلمً خبرات ممارنة
مع حركة فتح هللا كولن التركٌة .
ٕ -ممال (ثنتان من المإٌدات للحفاظ على نشاط الحٌاة الدٌنٌة) ممال على مولع herkulبتارٌخ ٓٔ.ٕٓٔٙ /ٙ/
.ٕٓٔٙ
ٖ -الممال السابك.
ٗ -ممال ثنتان من المإٌدات للحفاظ على نشاط الحٌاة الدٌنٌة .
٘ -عبد المادر الجٌبلنً(ٔ٘ٙٔ-ٗ0هـ )ٔٔٙٙ -ٔٓ01 -ولٌل :مولده ٓٗ0هـ ووفاته ٔ٘2هـ :عبد المادر بن
أبً صالح الجٌلً ،لطب العارفٌن ،مإسس الطرٌمة المادرٌة ،من كبار الزهاد والمتصوفة .ولد فً جٌبلن
ٓ٘ٙ

(وأبً الحسن الشاذلً) (ٔ) ،و(بدٌع الزمان النورسً)(ٕ).
وأما تمدٌره للتصوؾ فٌمول" :التصوؾ روح اإلسبلم ،وال ٌمكن تصور اإلسبلم دونه،
والطرق الصوفٌة هً التً تنظم هذا األمر"(ٖ).
وهذا الكبلم ٌإٌده (كولن) فً كتابه "ونحن نبنً حضارتنا" إذ ٌجعل التصوؾ أحد
المصادر األساسٌة لمٌراثنا الثمافً (ٗ).
وٌرى أن التصوؾ زاد فً طرٌك الوصول إلى هللا تعالى ،فٌمول" :إن طرق الوصول
إلى الحك تعالى ال تعد وال تحصى .التصوؾ ،وعلوم الحمٌمة زاد فً تلن الطرق
للسالكٌن ،وذخٌرتهم ،ونورهم ،ودلٌلهم ،وثكنات التصوؾ أرولة انتظار وموانا مفتوحة
لئلبحار إلى الخلود ،ومدارس تإدى مهمة التعلٌم والتربٌة لهذا السفر الطوٌل"(٘).
وطرق الوصال هذه والتً هً بعدد أنفاس المخلولات ٌعزوها (كولن) إلى طرٌمٌن
ربٌسٌٌن:
األول :الطرٌك الذي ٌلمن فٌه السالن الرٌاضة :من للة األكل ،والنوم ،وكثرة التفكر،
والذكر ،وكثٌر من طرق التصوؾ تموم على هذه األسس ،وما وراءها من انضباط
السلون والنظام ،وأهم ورد للسالن هو األسماء السبعة ( :ال إله إال هللا ،هللا ،هو ،الحك،
الحً ،المٌوم ،المهار) ،وأمثالها ،ولد ٌضٌؾ أسماء جبللٌة مثل( :المدٌر والجبار،
والمالن) ،ولد ٌضٌؾ آخرون أسماء جمالٌة مثل( :الفرد ،الواحد ،األحد الصمد)(.)ٙ

(وراء طبرستان) ،وانتمل إلى بؽداد شابا ،فاتصل بشٌوخ العلم ،والتصوؾ ،وبرع فً أسالٌب الوعظ ،وتفمه،
وسمع الحدٌث ،ولرأ األدب ،وتصدر التدرٌس واإلفتاء ببؽداد سنة ٕ٘1هـ وتوفً بها .من مإلفاته :الؽنٌة لطالب
طرٌك الحك -الفتح الربانً -فتوح الؽٌبٌ .نظر :ابن الملمن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً
المصري(المتوفى ٗٓ1هـ) :طبمات األولٌاء ج ٔ ص  ٕٗٙتحمٌك :نور الدٌن شرٌبه ،مكتبة الخانجى
٘ٔٗٔهـٔ22ٗ -م.وٌنظر :الزركلً :األعبلم ج ٗ ص .ٗ1
ٔ -أبو الحسن الشاذلً(ٔٙ٘ٙ -٘2هـ) هو علً بن عبد هللا بن عبد الجبار بن ٌوسؾ الهذلً الشاذلً - ،وشاذلة
لرٌة من أفرٌمٌة ،-الضرٌر ،الزاهد ،نزٌل اإلسكندرٌة ،وشٌخ الطابفة الشاذلٌة ،وانتسب فً بعض مصنفاته إلى
الحسن بن علً بن أبً طالب ،كان كبٌر الممدار له نظم ،ونثر ،وعبارات فٌها رموز ،وٌدعو إلى التمسن
بالكتاب والسنة  ،من أصحابه الشٌخ أبً العباس المرسً ،حج مرات ،وكانت وفاته بصحراء عٌذاب ،وهو
لاصد الحج ،فدفن هنان عام ٙ٘ٙهـٌ .نظر :اإلمام عبد الوهاب الشعرانً :الطبمات الكبرى ج ٕ ص ٖ.ٖٙ
وٌنظر :ابن الملمن :طبمات األولٌاء ص ٔ.ٗ٘2 /
ٌٕ -نظر :ممال( :ثنتان من المإٌدات للحفاظ على نشاط الحٌاة الدٌنٌة).
ٖ -كولن :الموازٌن ص ٕٕٔ ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط السابعة ٕٕٔٓمٖٖٔٗ -هـ.
ٌٗ -نظر :كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٔ.2
٘ -كولن :التبلل ص .ٕٔٙ.
 -ٙكان النورسً أكثر صراحة فً مهاجمة مخالفات الصوفٌة من (كولن) فٌنعى على بعضهم ترجٌحهم
أورادهم وأذكارهم التً كتبوها بؤٌدٌهم على المؤثور من أذكار السنة الشرٌفة وٌجافون أذكار النبً وأدعٌته.
ٌنظر :لؤلستاذ :عبد الرزاق الؽول :بحث "بدٌع الزمان سعٌد النورسً والتصوؾ " ص ٘ٗٔ مجلة النور
للدراسات الحضارٌة والفكرٌة ،السنة الرابعةٌ /ناٌر ٖٕٔٓم /العدد.0 :
ٔ٘ٙ

الثانً :الطرٌك الذي ٌتمٌد بالكتاب والسنة ،فسالكو هذا الطرٌك ٌتحرون السنة النبوٌة فً
كل مسؤلة فبدال من االلتصار على أسماء حسنى مخصوصة وردا لهم ٌتحرون عن
(ٔ).
أصول عبادة النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) دعاء ،وذكرا ،وفكرا فٌذكرون هللا بجمٌع أسمابه الحسنى
وبناء على ما سبك:
ففتح هللا كولن لٌس صوفٌا بمعنى انتسابه إلى طرٌك من الطرق الصوفٌة ولكنه صوفً
فً مظهره ،ومخبره ،وحاله ،وفكره فمد امتزج التصوؾ بحٌاته وفكره بشكل ملحوظ
حتى عد من الصوفٌة وذلن ما ٌتبٌن فً كل أجزاء البحث والدراسة.

ٌٔ -نظر :كولن :التبلل ص .ٕٔ0-ٕٔٙ
ٕ٘ٙ

المبدث الثانً :مفهوم التصوف فً فكر كولن
المطلب األول :تعرٌف التصوف:
أوال :أصل كلمة(صوفً):
ٌرى (كولن) أن االختبلؾ فً استعمال هذه الكلمة ناشا من أصل الكلمة نفسها
فبعضهم ٌردها إلى :الصوؾ ،وصوفس ،وصفاء ،وصفوة ،ومن ٌدعً أنها نابعة من:
(ٕ).
(ٔ)
صفة
سوفان ،وسوفانة  ،و ُ
وبذلن ال ٌخرج (كولن) عما ذهب إلٌه الصوفٌة ومإرخو التصوؾ كالمشٌري
خاصة إال أن (المشٌري) انتهى إلى عدم وجود جذر لؽوي معلوم تنسب إلٌه هذه الكلمة،
فمال ُ" :إن هذه التسمٌة ؼلبت على هذه الطابفة فٌمال :رجل صوفً وللجماعة صوفٌة،
ومن ٌتوصل إلى ذلن ٌمال له(متصوؾ) ،وللجماعة(المتصوفة) ،ولٌس ٌشهد لهذا االسم
من حٌث العربٌة لٌاس وال اشتماق ،واألظهر فٌه أنه كاللمب"(ٖ).
إال أن (كولن) أحٌانا ٌستخدم مصطلح (المتصوفة) ألدعٌاء التصوؾ أو من ٌشتؽلون
بنظرٌات التصوؾ ومصطلح(صوفٌة)ألرباب الحمٌمة(ٗ).
ولد نالش (كولن) كل أصل ورد لكلمة الصوفً ،وعلة نسبته للصوفً كما فعل سابر
الباحثٌن فمثبل:
أ -الصفاء :نسبة لصفاء الملب.
ب -الصفوة :الختٌار هللا له وانتمابه لنفسه.
ج -الصوؾ :إضافة إلٌهم؛ لكونه ظاهر حاالتهم ،وأطوارهم؛ وألنه لبس األنبٌاء والعباد.
صفة(٘).
صفة :تشبها بؤهل ال ُّ
د -ال ُّ
صؾ :فتعنً بماإهم المستمر فً عبودٌة خاشعة ،وٌرى أن هذه النسبة مخالفة
هـ -ال َ
()ٙ
لمواعد اللؽة فً االشتماق .

ٔ-الصوفانة :بملة زؼباء لصٌرة ،المرأة الرعناء المصٌرة .وصوفةُ اسم حً من تمٌم ،وآل صوفان الذٌن كانوا
ٌُجٌزون ال ُح ّجاج من عرفاتٌ ،موم أحدُهم فٌمول :أجٌزي صوفة ،فإذا أجازَ ْ
اإلفاضة .الخلٌل بن
ت أُذِنَ للناس فً ِ
أحمد :العٌن باب الصاد والفاء معهما(ص و ؾ ،و ص)ص .ٕٔٙ/0ابن فارس :مجمل اللؽة باب الصاد والٌاء
ص ٔ.٘ٗٙ /والهروي :تهذٌب اللؽة باب الصاد والفاء ص ٕٔ.ٔ0ٖ /
ٕ -التبلل الزمردٌة ص ٕٗ.
ٖ -الرسالة المشٌرٌة ص ٘ ٖ1تحمٌك :هانً الحاج.
ٌٗ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.ٔٙ
٘ -أهل الصفة كانوا أضٌاؾ اإلسبلم ،كانوا ٌبٌتون فً مسجده -ملسو هيلع هللا ىلص -والصفة موضع مظلل من المسجدٌ .نظر:
الماموس المحٌط ص ٗٓ0
 -ٙالتبلل الزمردٌة ٕٗ.
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وهو هنا ٌردد لول (المشٌري) فً رسالته إذ ٌرى (المشٌري) أن اللؽة ال تمتضً هذه

النسبة للصؾ ،وإن كان المعنى صحٌحا(ٔ).
و -نسبة الصوفً إلى صوفس أو سوفٌا :التً تعنً الحكمة فٌرى (كولن) أن هذا ادعاء،
وتلن التسمٌة من اختبلق األجانب على الرؼم من أن أكثر الصوفٌة من أرباب الحكمة(ٕ)،
وهو هنا ٌوافك عددا من الباحثٌن الذٌن ٌهاجمون هذه الفكرة والنسبة كالدكتور عبد الحلٌم
محمود(ٖ).
ثانٌا -:التصوف فً االصطالح:
ٌرى (كولن) أن التصوؾ" :اسم ٌطلك على الطرق الموصلة إلى الحك تعالى
ٌسلكها الصوفً والمتصوفة ،فالتصوؾ ٌعبر عن الجانب النظري لطرٌك الحمٌمة
(ٗ).
والتنسن(التدروش)ٌعنً بجهته العملٌة"
ولد ساق عددا من التعرٌفات لرجال التصوؾ مثل(الجنٌد) و(الشبلً) ،وؼٌرهما
وكلها مستماة من الرسالة المشٌرٌة(٘) ،وانتهى إلى نتٌجة مفادها أن التصوؾ هو:
"االنسبلخ من الصفات البشرٌة فً معٌار ،والتدثر باألوصاؾ الملكٌة ،واألخبلق اإللهٌة،
والعٌش فً مدار معرفة هللا ،ومحبته تعالى ،والتذوق الروحانً"(.)ٙ
أي التخلٌة عن الصفات البشرٌة والتحلٌة بالصفات اإللهٌة ،ومعرفة هللا تعالى ،وسلون
طرٌك الذوق للوصول إلٌه .
وٌرى (كولن) أن أصل التصوؾ :هو االعتصام بؤسس الدٌن بموة ،ومراعاة
أوامره ونواهٌه بدلة ،ومجانبة حظوظ النفس لدر المستطاع بمبلزمة الجوع والٌمظة.
أما موضوع التصوؾ فهو :رفع اإلنسان إلى مستوى الحٌاة الملبٌة ،والروحٌة
وتصفٌة الملب ،وتوجٌه اللطابؾ إلى مرجعها األصلً.
وأما فابدته :تحفٌز اإلنسان لتنمٌة جوانبه الملكٌة ،واستشعار اإلٌمان اإلجمالً والبدابً
(.)0
كرة أخرى كشفا وذولا والعٌش به
ثالثا :أركان التصوف :

ٔ -الرسالة المشٌرٌة ص ٘.ٖ1
ٕ -التبلل ص ٕ٘.
ٌٖ -نظر :الدكتور عبد الحلٌم محمود :لضٌة التصوؾ المنمذ من الضبلل ص ٖٓ ٖ٘-دار المعارؾ ط الخامسة
ٗ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٖٔ.
ٌ٘ -نظر :الرسالة المشٌرٌة ص ٘.ٗٙ
 -ٙالتبلل الزمردٌة ص ٗٔ.
 -0السابك ص ٘ٔ.
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ٌرى (كولن) وجود عدة أركان ٌموم علٌها التصوؾ وهً:
ٔ -بلوغ التوحٌد الحمٌمً بطرق نظرٌة وعملٌة.
ٕ -لراءة أوامر حضرة المدرة واإلرادة اإللهٌة ،ومعاٌنتهما بجنب االستماع إلى حضرة
الكبلم اإللهً وفهمه.
وهنا ال ٌصح المول إن المدرة أو اإلرادة هً التً تؤمر ،بل هللا سبحانه وتعالى هو اآلمر
ﯳﭼ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
الحاكم ،لال تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ
(ٔ)
ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦﭼ
ٖ -االمتبلء بمحبة الحك سبحانه.
ٗ -العمل بروح اإلٌثار فً كل ولت وحٌن.
٘ -تمدٌم المراد اإللهً على مراده هو ،والسعً إلى الفناء فً هللا ،والبماء باهلل.
 -ٙاالنفتاح على العشك ،والوجد ،والجذب ،واالنجذاب.
 -0استشفاؾ ما فً الصدور من سٌماء الوجوه ،ولراءة األسرار اإللهٌة على وجه
األحداث.
 -1تنظٌم رحبلت إلى مواضع تذكر باألخروٌات.
 -2االكتفاء باألذواق واللذابذ ضمن الدابرة المشروعة.
ٓٔ -المجاهدة المتواصلة.
ٔٔ -تذكٌر النفس باستمرار أن النجاة ال تكون إال بطرٌك الٌمٌن ،واإلخبلص ،والرضا
اإللهً .
ٕٔ -التزود بالعلوم الظاهرة والباطنة.
ٖٔ -االحتماء برٌادة إنسان كامل وإرشاده.
وذكر أن هذٌن األمرٌن األخٌرٌن ٌمثبلن أهمٌة كبرى لدى النمشبندٌٌن(ٕ).
وهما كذلن بالفعل ،فهم ٌهتمون وٌتمٌدون بالشرٌعة كما علوم الباطن ،وٌرون وجوب
طاعة الشٌخ فهو الذي ٌحدد اجتماعهم وأورادهم ،وؼٌر ذلن كما سبك أن ذكرت فً
ترجمتهم.
رابعا :ألسام الصوفٌة:
ٔ -اآلٌة األولى سورة ٌس اآلٌة 1ٕ :والثانٌة سورة األعراؾ اآلٌة. ٘ٗ :
ٕ -التبلل الزمردٌة ص ٘ٔ. ٔٙ-
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ٌمسم (كولن) الصوفٌة إلى مجموعتٌن:
األولى :المنطلمون فً مدار العلم بحثا عن الوصال بؤجنحة المعرفة ،وهو طرٌك أصحاب
الوالٌة الكبرى .
المجموعة الثانٌة :السالكون لتحري الذوق ،والوجد ،والكشؾ فحسب ،وهو طرٌك من
(ٔ).
ٌبحثون عن الرؼبات والترلٌات ،وهو طرٌك ألل أمنا من األول
وٌذكر أٌضا أن الصوفٌة ٌمسمون الناس فٌما بٌنهم إلى ثبلثة ألسام:
الصنؾ األول :وٌطلمون علٌهم اسم الكاملون والواصلون ،وهإالء ٌنمسمون فٌما بٌنهم
إلى لسمٌن:
المسم األول :السادة األنبٌاء والرسل الكرام.
المسم الثانً :ال ُك ّملون :الذٌن ٌصلون إلى الحك باتباعهم وانمٌادهم لؤلنبٌاء العظام ٌمول
عنهم" :فهإالء ٌمثلون(اإلنسان الكامل)من حٌث سماء استعداداتهم ،ولكن رؼم أن بعضهم
واصل وكامل فً نفسه لد ال ٌكون مرشدا لؽٌره ،بل لد ال ٌمدر بعض الواصلٌن منهم بعد
أن حظى بالوصال على النجاة من أمواج بحر الجمع(ٕ) والحٌرة فٌبمى مستهلكا مشاعره
وأفكاره؛ لذا تنمطع عبللته كلٌا عن عالم الناسوت (الطبابع البشرٌة) ،وال ٌمدر على
(ٖ).
اإلرشاد"
و(كولن) هنا ٌعتذر عن الصوفٌة فٌما ٌصدر عنهم ،وٌنسب إلٌهم الفضل ،وٌإول ظاهر
كبلمهم المخالؾ بؽلبة الحال ،ولكن من باب الحك ال ٌرى صبلحٌتهم إلرشاد الناس.
وهذا المول ش بٌه جدا بمول (النورسً) إذ ٌرى أن (ابن عربً) مهتد ،ولكنه لٌس بمرشد،
وأن ألواله ظاهرها الضبللة ؼٌر أنه بريء من الضبللة.
الصنؾ الثانًٌ :طلك علٌهم اسم السالكون ،وهم لسمان:
المسم األولٌ :طلبون هللا وحده دون أن ٌفكروا فً الدنٌا وال فً اآلخرة.
المسم الثانًٌ :طلبون الدنٌا مع طلبهم لآلخرة ،والجنة ،فهإالء هم الزهاد ،والعباد،
والفمراء إلى هللا.

ٔ -التبلل ص .ٕ1
ٕ -الجمعٌ :طلك فً اصطبلح الصوفٌة على عدة معان :منهاٌ :شٌرون بالجمع إلى حك ببل خلك ،وبالفرق رإٌة
خلك ببل حك ،فالجمع هو االشتؽال بالحك ،أو إلبال النفس على العالم المدسً مشتؽلة به عن العالم الحسً،
ومنها :اجتماع همتها على عبادة الحك بحٌث ال تلفت إلى الخلك ،ومنها :االشتؽال بشهود هللا عما سواه تعالى أو
شهود ما سوى هللا لابما باهلل ،أو حال من أثبت نفسه وأثبت الحك ولكن شاهد الكل لابما به ،وأحٌانا ٌطلمون على
ذلن اسم( :جمع الجمع) ٌ .نظر :الماشانً :لطابؾ اإلعبلم فً إشارات أهل اإللهام صٔ.ٖ2ٕ/
ٖ -التبلل ص .ٕ2
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الصنؾ الثالث :الذٌن ٌحصرون نظرهم فً الدنٌا ،وٌطلك علٌه الصوفٌة اسم (الممٌمٌن)،
وهم األشرار ،واألشمٌاء من أصحاب الشمال(ٔ).
إذن من خبلل ما سبك ٌتبٌن أن:
ٔ -تعرٌؾ كولن ألصل كلمة الصوفً ال ٌخرج عما لرره السابمون أما التعرٌؾ
االصطبلحً فله معنى خاص به .
ٕ -فً أركان التصوؾ التً ذكرها ٌمر بكل المعانً المدٌمة والجدٌدة فً التصوؾ ،فإلى
جانب التوحٌد ،والحب ،والعمل وهً معانً موجودة منذ العهد األول لئلسبلم هنان
أحوال الصوفٌة التً استجدت كالفناء ،والجذب ،والوجد ،والتزود بعلوم الباطن والظاهر
على السواء ،وصحبة شٌخ .
ٖ -فً تمسٌمه للصوفٌة إلى أهل الوالٌة الذٌن ال ٌرٌدون إال هللا ومعرفته ،ومن ٌبحثون
عن األذواق والترلٌات هو إلرار بؤن الطرٌك الصوفً منازل وأذواق ،وكل على حسب
درجته من الفهم والذوق.

ٌٔ -نظر :التبلل ص .ٕ2
٘ٙ0

المطلب الثانً :التصوف من دٌث المنشأ:
ٌرى (كولن) أن أصل الحٌاة الروحٌة بدأ مع اإلسبلم وحٌاة النبً  -صلى هللا علٌه
وسلم -فمد كان من وظابؾ الرسول الكرٌم إعداد بٌبة تمام فٌها الشعابر بحرٌة ،واطمبنان،
وتزوٌد المسلمٌن بممومات مادٌة ومعنوٌة تجعلهم حكاما فً األرض ال محكومٌن ،وهذا
ٌمتضً أن تسري الحٌاة الملبٌة والروحٌة فً كل شًء ،فؤلام الدٌن ،وفرابضه ،وآدابه،
ودعا المسلمٌن إلى ذلن ،وبحث عن كل ما ٌرضاه هللا ،وواظب على أدعٌة وأذكار
كثٌرة ،فالوالٌة الصوفٌة طرٌمها هً المٌام بما كان ٌموم به النبً -ملسو هيلع هللا ىلص.-
وبعد لرن أو لرنٌن عرض لهذا المسلن النبوي عمبات وجفت األرواح ،فظهر
مجددون أرادوا أن ٌعودوا بالمسلمٌن إلى أصلهم كاإلمام (أبً حنٌفة) و(الشافعً)
و(أحمد) فؤنشؤوا المدارس ،والمجالس للعودة بالناس إلى السنة ،ثم ظهر الزهاد أمثال:
(إبراهٌم بن أدهم) و(الفضٌل بن عٌاض) (ٔ) ،فعادت الملوب تتجه إلى هللا ،وتحلك الناس
حولهم ،وتتابعت نشؤة المدارس الصوفٌة ،ثم ظهرت الطرق الصوفٌة فؤنارت ربوع العالم
اإلسبلمً كالنمشبندٌة ،والمولوٌة ،وؼٌرها(ٕ).
وسؤبحث ثبلث مسابل تتصل بهذا العنوان كالتالً:
أوال :تارٌخ الكلمة(الصوفً):
ٌرى (كولن) أن أول من لمب بالصوفً فً التارٌخ اإلسبلمً هو الزاهد الكبٌر
(أبو هاشم الكوفً)(ٖ) والذي توفً ٓ٘ٔهـ (ٗ)؛ لذا ٌإكد (كولن) أن كلمة صوفً ظهرت
فً المرن الثانً للهجرة لبل المابتٌن من الهجرة أي بعد عهد الصحابة الكرام وتابعٌهم
(رضوان هللا علٌهم).

ٔ -الفضٌل بن عٌاض :بن مسعود بن بشر التمٌمً الٌربوعً الخراسانً .وٌكنى أبا علً .ولد بسمرلند بببلد
فارس ،ونشؤ بكورة أبٌورد من ببلد التركستان ،ولدم الكوفة وهو كبٌر فسمع الحدٌث من منصور بن المعتمر
وؼٌره .ثم تعبد وانتمل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها فً أول سنة سبع وثمانٌن ومابة فً خبلفة هارون .وكان
ثمة ثبتا فاضبل عابدا ورعا كثٌر الحدٌث .من ألواله :من جلس مع صاحب بدعة لم ٌعط الحكمةٌ .نظر :أبو عبد
هللا دمحم بن سعد بن منٌع الهاشمً بالوالء ،البصري ،البؽدادي المعروؾ بابن سعد (المتوفىٕٖٓ :هـ) الطبمات
الكبرى ص  ،ٖٗ/ٙتحمٌك :دمحم عبد المادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة :األولىٔٗٔٓ ،
هـ  ٔ22ٓ -م .أبو عبد الرحمن السلمً :الطبمات الصوفٌة ص ٔٔ .
ٌٕ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٗ.ٔٙٙ-ٔٙ
ٖ -أبو هاشم عثمان بن شرٌن الكوفً ،وٌمول أبو نعٌم :أبو هاشم فدٌم ،وفً موضع آخر أبو هاشم الزاهد،
وذكر أنه من متمدمً البؽدادٌٌن وعرؾ بالنسن والتصوؾ .ولٌل فً سبب تسمٌته بالصوفً ":إنه كان ٌلبس
لباسا طوٌبل من الصوؾ كما تفعل الرهبان" ،ولٌل :الصوفً اسمه كما كان الصوفً اسم جابر بن حٌان ،ومن
اآلراء األخرى :إن الكوفة كانت تشتهر بصناعة الصوؾ ،وأن اسم الصوفً – لذلن -كان مساوٌا السم الكوفً
ومن ألواله فً ذم الدنٌا واإلعراض عنها ":إن هللا (عز وجل) وسم الدنٌا بالوحشة؛ لٌكون أنس المرٌدٌن به
دونها ،ولٌمبل المطٌعون له باإلعراض عنها ،وأهل المعرفة باهلل منها مستوحشون وإلى اآلخرة مشتالون" ولال
أٌضا" :لو أن الدنٌا لصور وبساتٌن ،واآلخرة أكواخ؛ لكانت اآلخرة أهبل أن تإثر على الدنٌا؛ لبماء تلن ونفاد
هذه .أبو نعٌم األصفهانً :حلٌة األولٌاء المجلد العاشر ص ٕٓٗ ٕ٘ٓ .عبد المنعم الحفنً :الموسوعة الصوفٌة
ص ٗ ٘2مكتبة مدبولً ط األولى ٖٕٓٓم.
ٗ -التبلل الزمردٌة ص ٕ٘.
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وهذا المول اتفك علٌه كثٌر ممن كتب وأرخ للحٌاة الروحٌة فً اإلسبلم مثل:
(الكبلباذي)(ٔ) ،و(المشٌري) ،و(ابن الجوزي)(ٕ) ،و(ابن خلدون) ،ومن المستشرلٌن
(نٌكلسون)(ٖ) و (ماسٌنٌون) (ٗ).
وهو من أول ظهوره  -كما ٌرى (كولن) -مسلن لذوي األرواح والملوب ٌسٌر
وفك البساطة التً كانت علٌها حٌاة النبً والصحابة الكرام ،وٌؤخذ مولفا حازما من الدنٌا
مع االرتباط الوثٌك بالرلابك وحوادث ما بعد الموت ،وعلى هذا ظل التصوؾ منمادا
لممتضى الحٌاة الروحانٌة.
وانتهً (كولن) إلى ما انتهى إلٌه (المشٌري) ،واستشهد بموله ":إن المسلمٌن بعد
رسول هللا لم ٌتسم أفاضلهم فً عصرهم بشًء سوى صحبة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) إذ ال فضٌلة
فولها فمٌل لهم الصحابة ،ولما أدركهم العصر الثانً سمً من صحب الصحابة التابعٌن،
ورأوا فً ذلن أشرؾ سمة ،ثم لٌل لمن بعدهم أتباع التابعٌن ،ثم اختلؾ الناس وتباٌنت
المراتب ،فمٌل لخواص الناس ممن له شدة عناٌة بؤمر الدٌن الزهاد والعباد ،ثم لما ظهرت
البدع وحصل التداعً بٌن الفرق ،فكل فرٌك ادعى أن فٌهم زهادا ،فانفرد خواص أهل
السنة المراعون أنفسهم مع هللا تعالى الحافظون للوبهم من طوارق الؽفلة باسم التصوؾ،
واشتهر هذا االسم لهإالء األكابر لبل المابتٌن من الهجرة "(٘).
وبهذا التارٌخ المتمدم(المرن الثانً) لظهور كلمة الصوفً ٌنفً (كولن) أي عبللة
للتصوؾ بالفبلسفة ،والروحانٌٌن النصارى ،والٌوؼا(- )ٙإشارة إلى من ٌنسبون التصوؾ
ٔ -الكَبلباذي(ٓٓٓ  ٖ1ٓ -هـ ٓٓٓ  22ٓ -م) :دمحم بن إبراهٌم بن ٌعموب الكبلباذي البخاري ،أبو بكر :من
حفاظ الحدٌث .من أهل بخارى .من مإلفاته " :بحر الفوابد" وٌعرؾ بمعانً األخبار ،جمع فٌه ٕ ٘2حدٌثا "،
و " التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ ٌ .نظر :الزركلً :األعبلم ص ٘.ٕ2٘ /
ٕ -أبو الفرج ابن الجوزي :جمال الدٌن عبدالرحمن بن ع ِلً البؽدادي الحنبلً ٌنتهً نسبه إلى أبً بكر الصدٌك-
رضً هللا عنه ، -اإلمام ،الحافظ ،المفسر ،الواعظ ،صاحب التفاسٌر العدٌدة .ولد :سنة تِسع -أَو عشرَ -وخمس
مابة وتوفً ٘20هـ  .ومن تصانٌفه :المؽنً فًِ ِعلم المرآن ،كتاب زاد المسٌر فً علم التفسٌر ،تذكرة األرٌب
فً شرح الؽرٌب ،نزهة النواظر فًِ الوجوه والنظابر ،عٌون علوم المرآن ،النّاسخ والمنسوخ ،منهاج الوصول
إِلَى علم األُصول ،كتاب نفً التّشبٌه ،جامع المسانٌد ،الحدابك ،نفً النّ ْملْ ،ال ُمجْ تَبَى ،النزهة ،عٌون الحكاٌات،
التحمٌك فً أحادٌث التّعلٌكٌ .نظر :الذهبً :تارٌخ اإلسبلم َو َوفٌات المشاهٌر واألعبلم ،ص ٕٔ ،ٔٔٓٓ /سٌر
أعبلم النببلء ،ص ٌٕٔ .ٖٙٙ/نظر :حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ،ص ٕ.ٕ٘ٙ /
ٖ -نٌكلسون أو نٌكولسن رٌنولد ألٌن (ٔ2ٗ٘ -ٔ1ٙ1م) :مستشرق انجلٌزي ٌعد من أكبر الباحثٌن فً التصوؾ
اإلسبلمً بعد ماسنٌون ،وكذا اهتم باألدب المدٌم ،ثم مال إلى اللؽات الشرلٌة ،فتعلم لؽات الهند والعربٌة،
والفارسٌة ،واهتم باألدب العربً ،والشعر الفارسً .أعظم أعماله نشره لدٌوان المثنوي للرومً ،وله مماالت
عدة فً التصوؾ اإلسبلمً نشرها فً دابرة معارؾ الدٌن واألخبلق ،ودابرة معارؾ اإلسبلم ،وجمع بعضها
فً مجلد بعنوان(دراسات فً التصوؾ اإلسبلمً)وكذلن من مصنفاته :الصوفٌة فً اإلسبلم -الصوفٌة -أهداؾ
التصوؾ اإلسبلمً ،وحمك اللمع ،وتذكرة األولٌاء -دراسة عن رسالة الؽفران ألبً العبلء -منتخبات من دٌوان
شمس تبرٌز لجبلل الدٌن الرومًٌ .نظر :الدكتور عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرلٌن ص ٖ .٘2وٌنظر:
نجٌب العمٌمً :المستشرلون ص ٔ ،ٕ٘0 -ٕ٘٘ /دار المعارؾ ٗٔ2ٙم.
ٌٗ -نظر :للباحثة نوسه السٌد محمود :التصوؾ فً المرن الثانً الهجري مدارسه ورجاله ،ص  ٗ1رسالة
ماجستٌر بجامعة األزهر بكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة للبنات بالماهرة ٕٕٔٓم .
٘ -التبلل ص ٕٙوالرسالة المشٌري ص ٖ.ٙ
ٙ
ً
ً ِه ْندُوس ّ
 الٌوجا أو الٌوؼا :نظام من التمرٌنات ؼاٌته السٌطرة على الجسم والنَّفس والعملَ ،م ْذهَب فَ ْلسف ٌّهدؾ إلى السٌطرة التا َّمة على الجسد وضبط الموى الحٌوٌَّة وبُلوغ الكمال وتدرٌب الضمٌر لٌصل إلى حالة من
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إلى مصدر أجنبً بعٌدا عن المصدر اإلسبلمًٌ -مول كولن" :التصوؾ ال عبللة له
بالفلسفة وال بالروحانٌة النصرانٌة وال بالٌوؼا من لرٌب وال من بعٌد"(ٔ).
وٌمرر أنه بالفعل سار فبلسفة الٌونان والهند فً طرٌك تصفٌة النفس لبل ظهور اإلسبلم
ولكن عملهم ٌختلؾ عن مجاهدة الصوفٌة ،فٌمول" :ولكن الطرٌمٌن مختلفان اختبلفا كلٌا
من حٌث األصل واألساس ذلن؛ ألن الصوفٌٌن ٌحممون التصفٌة بالتمسن بؤسس الذكر
والعبادة والطاعة ومحاسبة النفس والتواضع والمحوٌة ،ومن ثم ٌسعون للمحافظة على
هذا الخط إلى نهاٌة العمر ،بٌنما تصفٌة الفبلسفة إن كانت تسمى تصفٌة فهً تصفٌة
اعتباطٌة لٌس فٌها عبادة ،وال طاعة ،وال مرالبة نفس ،وال تواضع ،وال إنكار ذات ،بل
فٌها دوما الؽفلة ،وتضخٌم األنانٌة إلى حد الولاحة والطٌش"(ٕ).
وإذا كان من نتٌجة هنا ،فهً أن التصوؾ مصدره اإلسبلم لم ٌمتبس من أي
حضارة أخرى ،وهو لول سبمه به السابمون ،وأفاضوا بذكر الشواهد والبراهٌن ،فمد أكدوا
إسبلمٌة المصدر ،فلم ٌؤتنا من فارس ،وال الهند ،وال الٌونان ،وال المسٌحٌة شً ٌء وإنما
مصدره المرآن ،وحٌاة النبً(ملسو هيلع هللا ىلص) وأخبلله ،وألواله ،وحٌاة الصحابة وألوالهم(ٖ).
ثانٌا :تدوٌن العلوم:
ٌرى (كولن) أن األحكام الشرعٌة لم تدون فً العهود األولى لئلسبلم ،فالكثٌرون
كانوا ٌحفظونها عن ظهر للب ،وتعزز بالمزاولة والتطبٌك العملً ،ولما جاء أوان التدوٌن
لم ٌجدوا صعوبة فً تدوٌن ما استمر فً أذهانهم ،ومن هإالء الفمهاء ،والمتكلمٌن ،وكذا
الصوفٌة ركزوا اهتمامهم على الجوانب الروحٌة للحمٌمة الدمحمٌة كذات اإلنسان وأساس
الوجود معتمدٌن على المصادر نفسها ،فؤضافوا رٌاضتهم الذاتٌة ،وحٌاتهم الروحٌة،
وتصفٌتهم الملوب وتزكٌتهم النفوس إلى تفسٌر المفسرٌن ،ورواٌات المحدثٌن ،واجتهادات
المجتهدٌن فطوروا مدارس ومسالن صوفٌة متعدد عبلوة على تذولهم له (ٗ).
ٌمول كولن ":وهكذا كسبت حٌاة اإلسبلم الروحٌة ماهٌة علمٌة تلن هً الحٌاة
المستندة إلى أسس علمٌة بحتة متعلمة بؤحوال الملب كزهد الزهاد ،وعبادة العباد ،ودلة
اإلحساس الدٌنً عند أرباب الورع ،ورهافة الحس لدى المخلصٌن ،وعشك المحبٌن
وشولهم ،ورإٌة الفمراء لعجزهم وفمر هم إلى هللا ،فظهرت على صورة علم التصوؾ بما
(٘).
ٌخصه من منهج ،ومسلن ،ومشرب ،وموضوع ،ولواعد واصطبلحات"

التصوؾ والتنسُّن وممارسات فنٌَّة تمنٌَّة
الروح عن طرٌك
الروحٌَّة والسَّكٌنة ،ومن ث ّم اال ِت ّحاد مع ُّ
البصٌرة ُّ
ُّ
متنوعة كالجلوس طوٌبلً دون حركة والتؤ ُّملٌ .نظر :مجمع اللؽة العربٌة :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،باب
ِّ
ٗ ،٘0ٙمادة(ي و ج ا) ص ٖ.ٕٕ٘ٓ /
ٔ -التبلل ص .ٕ0
ٕ -التبلل ص .ٕ0
ٌٖ -نظر :رسالة الماجستٌر :التصوؾ فً المرن الثانً الهجري مدارسه ورجاله ص ٔٔ..ٕٗ -
ٗ -التبلل الزمردٌة نحو حٌاة الملب والروح ص .ٔ1
٘ -التبلل الزمردٌة ص .ٔ2
ٓ٘0

ثالثا :الظاهر والباطن:
الظاهر أو علم الظاهر أو علم الشرٌعة :هو العلم الذي ٌتعلك به تكمٌل الهٌبات من
األفعال ،واأللوال ،ولوازمها ،وتحسٌن هٌباتها مثل :الصبلة ،والصوم ،وؼٌر ذلن مما
ٌتعلك بالسٌر الجسمانً المتعلك باألعمال البدنٌة.
أما الباطن أو علم الحمٌمة أو علم الطرٌمة :هو العلم المتعلك بتكمٌل الهٌبات
النفسانٌة والروحانٌة ،وما ٌتعلك بالسٌر الروحانً من التوبة ،والورع ،وأمثال ذلن من
تعدٌل األخبلق ،ومعرفة آفات النفس ،ونحوها(ٔ).
ومنهج الصوفٌة – كما ٌمول كولن -لابم على أن لهم علما خاصا بهم وٌستندون
فً ذلن أن سٌدنا (أبا بكر) أخذ عن النبً ٌوم الهجرة فً الؽار دروسا معنوٌة وكذا سٌدنا
(علٌا) أخذ عنه درسا خاصا فً مجالس خاصة.
ولد رد (كولن)هذا الزعم برواٌة عن (علً بن أبً طالب) نفسه ،فمد سبل سٌدنا
(علً) هل عندكم شًء من الوحً إال ما فً كتاب هللا؟ فمال :ال  ،والذي فلك الحبة ،وبرأ
النسمة ما أعلمه إال فهما ٌعطٌه هللا رجبل فً المرآن ،وما فً هذه الصحٌفة لال السابل:
وما فً الصحٌفة؟ لال :العمل أي(الدٌة) ،وفكان األسٌر ،وأن ال ٌمتل مسلم بكافر"(ٕ).
وٌمول أٌضا فً رده " :ونحن ال نعلم أمرا اختص به (علً) دون ؼٌره بنمله عن
رسول هللا –ملسو هيلع هللا ىلص -أما األحادٌث الخاصة بٌن رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وأبً بكر فً ؼار ثور
فصعب إثباتها .أجل ،لنا أن نمول :لٌس فً الكتاب ،والسنة ،وآثار السلؾ ما ٌدل أن سٌدنا
رسول هللا – ملسو هيلع هللا ىلص -خص سٌدنا أبا بكر – رضً هللا عنه -بعلم خفً ال ٌعلمه ؼٌره"(ٖ).
فً العصور األولى لم تكن هنان مشكلة بٌن الظاهر والباطن فالجمٌع بمن فٌهم
الزهاد كانوا ٌلتزمون أحكام الشرٌعة ،ولما ظهر من ٌفرق بٌنهما ،وٌرى علو علوم
الباطن أو الحمٌمة واالستهانة بؤحكام الشرٌعة ظهر من مإرخً التصوؾ ،ومن الصوفٌة
من ٌرد األمور إلى نصابها كاإلمام (المشٌري) الذي ٌمول" :فكل شرٌعة ؼٌر مإٌدة
بالحمٌمة فؽٌر ممبول ،وكل حمٌمة ؼٌر ممٌدة بالشرٌعة فؽٌر محصول "(ٗ) ،ورؼم أن (أبا
طالب المكً) فضل علوم الباطن على علوم الظاهر إال أنه لم ٌنبذ علوم الشرٌعة
وأحكامها(٘) .

ٔ -عبد الرازق الماشانً  :لطابؾ اإلعبلم فً إشارات أهل اإللهام ج ٕ ص  ٔ٘ٙتحمٌك :سعٌد عبد الفتاح الهٌبة
المصرٌة العامة للكتاب ٕ٘ٓٓم.
ٕ -أخرجه البخاري فً صحٌحه ،باب (فكان األسٌر) كتاب (الجهاد) ص ٗ ٙ2 /رلم الحدٌث .ٖٓٗ0
ٖ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٖ.ٔٙٗ ،ٔٙ
ٗ -الرسالة المشٌرٌة ص ٘٘ٔ تحمٌك :هانً الحاج.
ٌ٘ -نظر :أبو طالب المكً دمحم بن علً بن عطٌة  :لوت الملوب ج ٔ ص  ،ٖ12تحمٌك :دكتور /محمود إبراهٌم
إبراهٌم دمحم الرضوانً  ،مكتبة دار التراث ،ط :األولى ٕٔٓٓمٕٕٔٗ -هـ .
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وٌرى (النورسً) كذلن أنه ٌجب أن تإول الحمٌمة إلى الشرٌعة فً كل نتابجها
فتلتزم باألوامر الشرعٌة المحكمة ،وال تخالؾ السنة المطهرة ،فٌمول" :أعلى مراتب
الطرٌمة ودرجات الحمٌمة لٌست إال أجزاء من كلٌة الشرٌعة"(ٔ).
ٌمول (كولن)" :إن أساس التصوؾ هو الرعاٌة آلداب الشرٌعة ظاهرا والولوؾ
على تلن اآلداب باطنا ،فالسالن الذي ٌحسن استعمال هذٌن الجناحٌن ٌرى من الباطن ما
فً الظاهر من األحكام ،وٌشعر ،وٌعٌش فً الظاهر باألحكام التً فً الباطن وبفضل هذه
المشاهدة والشعور ٌسٌر دوما بؤدب نحو الهدؾ وٌجول لرٌبا منه وٌحوم حوله"(ٕ).
ومن ثم ٌرى (كولن) أن الشرٌعة الؽراء لها حمٌمة واحدة ،ولٌس لها باطن وظاهر
كما هو الحال عند الصوفٌة ،والحمٌمة فً نظر (كولن) أن هذا نشؤ من الخبلؾ بٌن
الفمهاء والصوفٌة ،فظن الصوفٌة أن أحكام الشرٌعة تختلؾ عن روحها
(الباطنة)كالمرالبة ،والرٌاضة ،والمجاهدة ،وتشبث الفمهاء بجانب الشرٌعة النظري بٌنما
حمٌمة األمر أن كل جهة تمدم المسلن الذي اعتادت علٌه وتمٌل إلٌه.
ٌمول (كولن)" :إن لصد كبل الطرفٌن هو الوصول إلى هللا بمراعاة أوامره
ونواهٌه ولكن لعدم تؤصٌل مٌزان ٌوزن به طرٌك الوصول أحٌانا وفك مماٌٌس شرعٌة
أدى إلى اإلفراط والتفرٌط ...والحال ال سبب لبلختبلؾ فً المنشؤ واألساس ،وكما أن
تدوٌن ألسام مختلفة من الدٌن بشكل مستمل واالمتثال بها ال ٌعنً اختبلفا ،كذلن لٌس
اختبلفا لط اهتمام علم الفمه بؤحكام العبادة والمعامبلت أي تنظٌم حركات اإلنسان الفكرٌة
والعملٌة ،وتنسٌمها ،وكذا جهود التصوؾ؛ لرفع حٌاة اإلنسان إلى مستوى الملب والروح
بسلون تربٌة الروح ،وتصفٌة الملب وتزكٌة النفس ،فبل اختبلؾ ،وال افتراق ،بل لد تعهد
كل من الجانبٌن بالحفاظ على ناحٌة مهمة من الشرٌعة"(ٖ).
وٌرى (كولن) أن بعض النالصٌن لد جاوزوا الحد فؤطلموا على المشتؽلٌن بالفمه
والسنة اسم (أرباب الظاهر) و(علماء الرسوم) إال أن الكاملٌن من الصوفٌة  -كما ٌمول
(كولن) -اتخذوا دابما لواعد الشرٌعة مصدرا لهم فما طرحوه من أصول ومناهج موافمة
للكتاب والسنة ،واستدل على ذلن بكتاب (الوصاٌا والرعاٌة للمحاسبً) ،و(التعرؾ
لمذاهب أهل التصوؾ للكبلباذي) ،و(اللمع للطوسً) ،و(الرسالة المشٌرٌة) ،و(لوت
الملوب ألبً طالب المكً) ،ثم جاء أخٌرا حجة اإلسبلم اإلمام (الؽزالً) ،وألؾ (إحٌاء
علوم الدٌن) ،فآلؾ بٌن التٌارٌن المختلفٌن أرباب الظاهر وأرباب الباطن كما ٌمولون.
وٌرى (كولن) أن تعرٌؾ التصوؾ بعناوٌن مختلفة كعلم الباطن ،وعلم األسرار،
وعلم األحوال والممامات ،وعلم السلون ،وعلم الطرٌمة ال ٌعنً افتراله عن العلوم
الشرعٌة ،فهذه األسماء والعناوٌن نابعة من تذوق أمزجة متباٌنة ومشارب مختلفة للحٌاة
المابمة على الشرٌعة طوال عصور مدٌدة ،ورؼم أنه ٌوجد فً كل عصر متعصبون من
الصوفٌة ،ومتشبثون بظاهر أحكام الشرٌعة من الفمهاء إال أن أرباب الصراط المستمٌم هم
.
األكثرٌة
ٔ -النورسً :المكتوبات ص ٖ ٘1بدٌع الزمان .
ٕ -التبلل الزمردٌة ص ٗٔ.
ٖ -التبلل الزمردٌة ص .ٕٓ.
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وٌإكد (كولن) مرارا -ضمن منهجه للتمرٌب بٌن التٌارات المختلفة -على أن
األسس التً ٌتبناها الصوفٌة ال تختلؾ كثٌرا عن مسلن الفمهاء فكبلهما ٌإكد على العمل
(ٔ).
الصالح والمعاملة الصادلة
وبناء على ما سبك ٌتبٌن اآلتً:
ٌٔ -رى(كولن) أن الحٌاة الروحٌة بدأت مع حٌاة الرسول ،وصحابته ،ثم بمرحلة الزهاد
والعباد ،ثم التصوؾ ومدارسه المتعددة ،ثم الطرق الصوفٌة وهو بذلن ال ٌختلؾ عن
السابمٌن فً هذا التؤرٌخ.
ٌٕ -تفك (كولن) مع كثٌر من المإرخٌن فً أن نشؤة التصوؾ كانت فً أواخر المرن
الثانً الهجري ،ولم ٌدون كعلم إال فً مرحلة متؤخرة .
ٖ -مشكلة الظاهر والباطن لم ٌكن لها أساس فً العهود األولى ،وإنما استجدت بعد ذلن
نتٌجة اختبلؾ المشارب بٌن المسلمٌن ،فصار لكل علم وطابفة منهج خاص ،وٌنبؽً تفهم
تلن الحمٌمة ،ومع ذلن ال خبلؾ بٌنهما على الحمٌمة فعلوم الشرٌعة وعلوم الحمٌمة مكمبلن
لبعضهما ال متنالضان.

ٌٔ -نظر :التبلل الزمردٌة صٕٔ.ٕٖ -
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المبدث الثالث :المنازل الرودٌة عند كولن
من أهم معالم الطرٌك الصوفً هو السٌر فً منازل الصوفٌة من ممامات وأحوال
تدرجا من البسٌط إلى المركب حتى ٌتخلص الصوفً من األوصاؾ ،واألهواء البشرٌة
وتصفو نفسه وٌرتمً درجات فً المرب من هللا تعالى.
ولد ذكر (كولن) الممامات واألحوال الصوفٌة فً كتابه(التبلل الزمردٌة) دون
ترتٌب ،كل منها بعنوان مستمل عن اآلخر ال ٌجمعهم وحدة واحدة -ولم ٌسمها باسم
الممامات واألحوال ،-ولال عن تلن المصطلحات فً ممدمة كتابه المذكور" :هً بمثابة
إشارات بلورٌة لماعة للسٌر والسلون الروحانً ،وتتضمن المعنى اإلجمالً لروح
الدروشة(التنسن) ،وتعد أساسا لكتب األخبلق واألدب والزهد ،بل عدت نمطة التماء
(ٔ) .
الملوب  -بمعنى من المعانً -بالحمٌمة األحمدٌة"
ولكنه ذكر من بٌنها تعرٌؾ الحال والممام على المعنى الشابع عند الصوفٌة ومإرخً
التصوؾ.
واخترت أن أسمً هذه اإلشارات منازل روحٌة ،ألن (كولن) ٌستخدم لفظ المنزل أحٌانا
كما استخدمه فً التعبٌر عن ممام التوبة.
تعرٌف الممامات واألدوال:
وهً من األسس التً ٌنبنً علٌها التصوؾ ،فالمرٌد ٌنبؽً أن ٌترلى فً الممامات
من ممام إلى آخر ،وال ٌجاوزه الى ؼٌره حتى ٌتعلمه وٌعمل به ،واألحوال مواهب ترد
كثٌر من المعانً الصوفٌة ومن هنا
على الصوفً من ؼٌر كسب منه ،وتحت كل منهما
ٌ
تؤتً أهمٌتهما.
ولد عرؾ (كولن) كبل منهما ،وفرق بٌنهما بشكل ال ٌخرج عما لاله مإرخو
التصوؾ وخاصة (المشٌري).
عرؾ كولن الحال فمال" :هو عٌش اإلنسان فً أعماق ذاته بنفحات ترد من عالم الؽٌوب
...فالذٌن فهموا الحال بما ٌحٌط بملب اإلنسان من طرب أو حزن أو بسط أو لبض من
ؼٌر جهد وسعً منهم عبروا عن دوامه واستمراره بالممام ،وعن زواله بالنفسانٌة "(ٕ).
وٌحاول أن ٌفرق بٌنهما بؤكثر من لفظ وإن كان المعنى واحدا منها :أن الحال هبة إلهٌة،
والممام :بلوغ اإلنسان فطرة ثانٌة باستنشاله هذه النفحات بإرادته وعزمه حتى ٌملكها(ٖ).
ومن ذلن لوله" :إن الحال هو التجلٌات التً ترد تترى فً أولات موافمة لمراد اإلرادة
اإللهٌة المطلمة ...ومن أجل هذا فالممام الذي هو مرتبة لد سكنت موجاته واستمرت ٌمابله
الحال الذي هو فً شبكة التؤرجح بٌن المد والجزر والمرتبط بالممدرات العالٌة ،فكل
ٔ -كولن :التبلل ص .ٔٙ
ٕ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٗ٘.
ٖ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٗ٘.
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ظهور وورود ٌؤتً فً إطار آخر ٌختلؾ عما لبله ٌظهر وٌختفً باستمرار كالحزم
(ٔ).
الضوبٌة المختلفة األطوال واأللوان اآلتٌة من الشمس"
إذن الممام ٌتسم باالستمرار وهو أمر كسبً بجهد العبد أما الحال فهو فٌض ربانً موهبة
وفضل من هللا دون كسب وجهد ،وهذا التعرٌؾ والفرق بٌن المعنٌٌن ال ٌختلؾ عما لدمه
السابمون من أهل التصوؾ -ؼٌر أنه ٌفسره بمثال علمً ٌفمهه أهل العصر -فمد جاء فً
تعرٌؾ الممام عند (الطوسً) " :ممام العبد بٌن ٌدي هللا -عز وجل -فٌما ٌمام فٌه من
العبادات والمجاهدات ،والرٌاضات ،واالنمطاع إلى هللا -عز وجل.)ٕ("-
ولٌل" :الممام ما ٌتحمك به العبد بمنازلته من اآلداب مما ٌتوصل إلٌه بنوع تصرؾ
وٌتحمك به بضرب تطلب ومماساة تكلؾ"(ٖ).
أما الحال" :ما ٌحل بالملوب ،أو تحل به الملوب من صفاء األذكار"(ٗ) ،وعند اإلمام
المشٌري" :معنى ٌرد على الملب من ؼٌر تعمد منهم ،وال اجتبلب ،وال اكتساب لهم من
طرب ،أو حزن ،أو بسط ،أو لبض ،أو شوق ،أو انزعاج ،أو هٌبة ،أواحتٌاج "(٘).
ومن الواضح أن تعرٌؾ (كولن) شبٌه تماما بالمشٌري حتى نفس األحوال التً عددها من
طرب وحزن إلى ؼٌر ذلن ،وٌمكن أن ٌكون أخذه عنه؛ ألنه كثٌرا ما ٌرجع إلٌه ،وهذا
سٌتضح أكثر فً تفرلة (المشٌري) بٌن الممام ،والحال.
ٌمول (المشٌري)" :فاألحوال مواهب ،والممامات مكاسب ،واألحوال تؤتً من عٌن الجواد،
والممامات تحصٌل ببذل المجهود ،وصاحب الممام ممكن فً ممامه وصاحب الحال مترق
(.)ٙ
عن حاله"
فكبلهما وصؾ الممام بالثبات والحال بالتؽٌر ،واألول بكسب ومشمة ،والثانً موهبة من
هللا مباشرة ،وكبلهما اتفك أٌضا فً ذكر بعض األحوال .
وٌبدو جلٌا أن (كولن) أٌضا متؤثر بالمشٌري فً بعض الممامات كالتوبة واإلنابة كما
سٌؤتً.
و(كولن) ٌذكر الممامات واألحوال تترى دون فصل بٌنهم ،وهو نفس ما فعله المشٌري.
لكن (المشٌري) ٌتفك مع (الطوسً) فً أن السالن ٌنبؽً أال ٌجاوز مماما حتى ٌحسن
أحكامه وشروطه فمال " :فممام كل أحد موضع إلامته عند ذلن ،وما هو منشؽل بالرٌاضة
له ،وشرطه :أال ٌرتمً من ممام إلى آخر ما لم ٌستوؾ أحكام ذلن الممام ،فإن ما ال لناعة

ٔ -التبلل ص ٘٘.
ٕ -الطوسً :اللمع فً تارٌخ التصوؾ اإلسبلمً ص ٘ٗ ،تحمٌك :عماد زكً البارودي.
ٖ -الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٔ1
ٗ -الطوسً :اللمع ص .ٗٙ
٘ -الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٔ2
 -ٙالسابك .
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له ال ٌصح له التوكل ،ومن ال توكل له ال ٌصح له التسلٌم ،وكذلن من ال توبة له ال تصح
له اإلنابة ،ومن ال ورع له ال ٌصح له الزهد")ٔ(،وهذه النمطة ؼٌر واضحة عند (كولن).
ولٌس كل المحممٌن متفمٌن فً الممامات واألحوال ،فالطوسً مثبل ٌرتب الممامات كالتالً:
التوبة -الورع -الزهد  -الفمر -الصبر -التوكل -الرضا(ٕ) - ،وهو نفس ترتٌب المشٌري،-
واألحوال ٌرتبها كالتالً :المرالبة  -المرب -المحبة -الخوؾ -الرجاء -الشوق -األنس-
الطمؤنٌنة -المشاهدة -الٌمٌن"(ٖ) ،وٌسٌر على هذا الترتٌب فً كتابه ممام بعد ممام وحال
بعد حال ،وكما هو واضح األحوال عنده تختلؾ عن األحوال التً ذكرها (المشٌري) .
وأٌضا ٌختلؾ عنهما (أبو طالب المكً) ،وإن كان لد راعى ترتٌبها كما فعل (الطوسً)
إذ ٌمول (أبو طالب المكً)" :أصول ممامات الٌمٌن التً ترد إلٌها فروع أحوال المتمٌن
تسعة أولها التوبة ،والصبر ،والشكر ،والرجاء ،والخوؾ ،والزهد ،والتوكل ،والرضا،
(ٗ).
والمحبة "
وأما اإلمام (الؽزالً) فتلن الممامات واألحوال سماها المنجٌات ،ولال عنها إنها
خصال وأخبلق للممربٌن والصدٌمٌن ،وهً أٌضا تختلؾ عن ترتٌب السابمٌن ،وهً:
التوبة ،والصبر ،والشكر ،والخوؾ ،والرجاء ،والفمر ،والزهد ،والتوحٌد ،والتوكل،
والمحبة ،والشوق ،واألنس ،والرضا ،إلى آخر تلن الخصال(٘).
وأما (ابن المٌم) فٌذكر الممامات واألحوال ،والتً ٌسمٌها(منازل)  ،وال ٌفرق بٌن
حال وممام ،وهو فً منازله ٌختلؾ عن ترتٌب هإالء السابمٌن ،فٌبدأ بالٌمظة ،فالبصٌرة،
فالمصد ،فالعزم ،ثم الفكرة ،ثم المحاسبة ،ثم التوبة واإلنابة إلى آخر هذه المنازل(.)ٙ
وسؤعرض بعض تلن الممامات واألحوال التً تكلم فٌها (كولن) ،وهو دابما فً
عرضه ٌعرؾ المعنى الذي ٌتكلم فٌه لؽوٌا واصطبلحٌا لبل أن ٌذكر المعنى عند أربابه
من الصوفٌة ،فكؤنه ٌتدرج من البسٌط إلى المركب حتى ٌفهم الجمهور؛ ألن للصوفٌة
معانً خاصة ال ٌفهمها العامة(. )0
وأما المنازل التً تكلم عنها (كولن) فهً:
ٔ -الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٔ1
ٕ -اللمع ص .ٗٙ
ٌٖ -نظر :اللمع ص .ٗٙ
ٗ -أبو طالب المكً :لوت الملوب فً معاملة المحبوب ووصؾ طرٌك المرٌد إلى ممام التوحٌد ج ٕ ص ،ٗ22
 ،ٗ22تحمٌك :د /محمود إبراهٌم الرضوانً ،مكتبة دار التراث ،ط :األولى ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٌ٘ -نظر :اإلمام أبو حامد الؽزالً :إحٌاء علوم الدٌن المجلد ٔ ص ٓٔ ،تحمٌك :الشحات الطحان -عبد هللا
المنشاوي مكتبة اإلٌمان -المنصورة -مصر ،ط :األولى ٔٗٔ0هـٔ2ٙ -م
ٌ -ٙنظر ابن لٌم الجوزٌة :مدارج السالكٌن ج ٔ ص  ،ٔٓ1تحمٌك :عبد هللا المنشاوي دار المنار -الماهرة ،ط:
األولى ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
ٌ -0مول المشٌري" :وهذه الطابفة مستعملون ألفاظا فٌما بٌنهم لصدوا بها الكشؾ عن معانٌهم ألنفسهم واإلجمال
واإلجمال والستر على من باٌنهم فً طرٌمتهم لتكون معانً ألفاظهم مستبهمة على األجانب ؼٌرة منهم على
أسرارهم أن تشٌع فً ؼٌر أهلها إذ لٌست حمابمهم مجموعة بنوع تكلؾ أو مجلوبة بضرب تصرؾ ،بل هً
معان أودعها هللا تعالى للوب لوم واستخلص لحمابمها أسرار لوم" .الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٔ0
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التوبة -اإلنابة -المحاسبة -التفكر -الفرار واالعتصام -الخلوة والعزلة -الحال -الملب-
الحزن  -الخوؾ والخشٌة  -الرجاء -الخشوع -الزهد -التموى -الورع -العبادة -المرالبة-
اإلخبلص -االستمامة -التوكل والتسلٌم والتفوٌض والثمة -الخلك -التواضع الفتوة -الصدق-
الحٌاء -الشكر -الصبر -الرضا -االنبساط  -المصد والعزم -اإلرادة ،المرٌد ،المراد-
الٌمٌن -الذكر -اإلحسان  -البصٌرة والفراسة -السكٌنة والطمؤنٌنة -المرب والبعد  -المعرفة
 المحبة  -العشك -الشوق واالشتٌاق -الجذبة واالنجذاب -الدهشة والحٌرة -المبضوالبسط  -الفمر والؽنى.
هذا ما ذكره (كولن) فً الجزء األول من كتاب التبلل الزمردٌة -وهو الذي ترجم فمط إلى
العربٌة -وبمٌة المعانً فٌما ٌلٌه من أجزاء وهً :الرٌاضة ،الحرٌة ،االحترام ،العلم،
والحكمة ،الهمة ،الؽٌرة ،الوالٌة ،السٌر ،الؽربة ،االستؽراق ،الؽٌب ،الملك ،الولت،
الصفاء ،السرور ،التلوٌن ،التمكٌن ،المكاشفة ،المشاهدة ،التجلً ،الحٌاة ،السكر ،الصحو،
الفصل ،الوصل ،الفناء ،البماء ،التحمٌك ،التلبٌس ،الوجود ،التجرٌد ،التفرٌد ،الجمع ،جمع
الجمع ،التوحٌد.
وسوؾ أعرض بعضا من المنازل التً جاءت فً الجزء األول كنماذج توضح منهجه:
ٔ -التوبة ،اإلنابة ،األوبة:
ولد تكلم (كولن) عن تعرٌؾ التوبة ،وعن التوبة النصوح ،وعن ألسام التوبة
وشروطها ،والفرق بٌن األلفاظ الثبلثة مستشهدا بالمرآن ،والحدٌث ،وكبلم (جبلل الدٌن
الرومً) ،راجعا إلى (المشٌري) كشؤن كل الباحثٌن فً التصوؾ ،كما هو واضح فً
المراجع ،وهو ال ٌخفً ذلن فدابما ٌعبر بموله تناول الباحثون كذا وعرفوا كذا.
وٌعرؾ التوبة بموله" :التوجه إلى هللا تعالى بلم الشعث مجددا مع االعتراؾ
باألخطاء ،وتجرع ؼصص الندم ،والعزم على تبلفً ما فات " ،وٌتابع " :هذه التوبة لدى
أهل الحمٌمة هً معاودة بذل الجهد لبلوغ الموافمات والمطابمات فً ضوء أوامر هللا
ونواهٌه سبحانه وتعالى؛ نجاة من مخالفات ولعت تجاه الذات اإللهٌة فً الشعور ،فً
التفكٌر ،فً التصور ،فً السلون"(ٔ).
ألسام التوبة باعتبار التاببٌن وأوضاعهم:
ٌمسم (كولن) التوبة باعتبار أحوال التاببٌن إلى ثبلثة ألسام:
أ -توبة عوام الناس :وهم المحجوبون عن الحمابك :هً الشعور بؽموم مخالفة أمر الحك
سبحانه ،وأساها فً الملب ،فٌتوجه إلى بابه تعالى بالتوبة واالستؽفار.
ب -توبة الخواص :رجوع الخواص الذٌن بدأوا بالتنبه إلى حمابك ما وراء األستار؛ إذ
عمب كل حركة ،وفكرة ،أو أي ؼفلة تخالؾ أدب المعٌة ٌستنجدون برحمة هللا وعناٌته.

ٔ -التبلل ص ٖٓ.
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(ٔ)

ج -توبة أخص الخواص :الذٌن ٌدٌمون حٌاتهم فً أفك "إن عٌنً تنامان وال ٌنام للبً"
حٌث ٌمتلعون كل ما ٌتعلك بما سواه تعالى.
شروط التوبة أو مكوناتها:

أ -الندم من أعماق الملب.
ب -تذكر األخطاء السابمة بارتعاش ورعدة.
ج -إزالة المظالم ،ونصرة الحك.
د -إٌفاء التكالٌؾ والواجبات الفابتة حمها.
هـ -ملء الخواء الذي أحدثته األخطاء والزالت فً الروح بالعبادة والطاعة.
و -بالنسبة للخواص وأخص الخواص :التحسر ،والبكاء على الحٌاة التً تمضً دون
ذكر ،وفكر ،وشكر(ٕ).
الفرق بٌن التوبة واإلنابة واألوبة:
ٌرى (كولن) أن التوبة هً أول منزل للسالن ،وأول ممام للطالب -مع أنه فً أول
كتابه وهو ٌتحدث إجماال عن المنازل ذكر أن أولها الٌمظة وتعمبها التوبة وعندما
استعرضها تفصٌبل لم ٌذكر الٌمظة إطبللا ،وبدأ بالتوبة وأشار بكونها أول منزل وأول
ممام  ،-وهو هنا متؤثر ب(الطوسً) فً أن التوبة أول الممامات الصوفٌة(ٖ) وكذا
(٘).
(المشٌري)(ٗ) و(أبً طالب المكً)
والممام الثانً للسالن :اإلنابة متؤثرا فً ذلن بالمشٌري أٌضا( ،)ٙوٌفرق بٌنهما وبٌن
األوبة بموله ":إن االلتجاء إلى هللا خوؾ العموبة هو التوبة ،والفناء فً هللا برؼبة الحفاظ
على الممامات والدرجات هو اإلنابة ،واالنؽبلق تجاه كل ما سواه تعالى هو األوبة"(. )0
وجعل األولى :صفة جمٌع المإمنٌن؛ لموله :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﭼ

()8

والثانٌة :صفة األولٌاء والممربٌن من حٌث المبدأ :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( ،)9والثانية :صفة األولياء والمقربين من حيث المبدأ :ﭽ

ٔ -أخرجه مسلمٌ ،نظر :صحٌح مسلم ،باب [صبلة اللٌل وعدد ركعات النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً اللٌل كتاب صبلة
المسافرٌن ولصرها ] ج ٔ ص ٘ٓ2رلم .0ٖ1
ٌٕ -نظر :التبلل ص ٕٖ ،وٌنظر الموشور ص .ٔٗٙ
ٌٖ -نظر :الطوسً :اللمع فً تارٌخ التصوؾ اإلسبلمً ص ٘ٗ.
ٌٗ -نظر  :الرسالة المشٌرٌة ص ٖ. ٔٙ
ٌ٘ -نظر :لوت الملوب ج ٕص .ٗ22
ٌ -ٙنظر :الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٙ0
 -0التبلل ص ٖٖ.ٖٗ -
 -1سورة النور اآلٌة.ٖٔ:
 -2سورة النور اآلٌة.ٖٔ:
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ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ( ، ،)1والمنتهً:
ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ( ، )2والثالثة :خاصٌة األنبٌاء والمرسلٌن وشعارهم:
ﭽﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(ٖ) .

وهو فً التفرٌك بٌن الثبلثة آخذ من المشٌري بالنص(ٗ)إذن هو هنا متؤثر ونالل ولٌس
مبدعا ومبتكرا.
ٕ -الخلوة والعزلة:
ولد تكلم (كولن) عن تعرٌؾ الخلوة ،والعزلة ،وأبعاد الخلوة ،وتارٌخها،
وثمراتها.
فٌمول فً تعرٌفهما :االنفراد بالنفس ،وفً تعرٌؾ آخر :االنزواء تحت إشراؾ أي مرشد
أو دلٌل للتعبد.
ٌمصد أن تكون تحت إشراؾ شٌخ من شٌوخ الطرق الصوفٌة.
أو " :هً ع نوان آخر للمحاورة والصحبة مع الحك تعالى بلسان اللطابؾ منؽلما كلٌا تجاه
جمٌع ما سواه تعالى ،وذلن بتصفٌة الملب من االعتمادات الباطلة واألحاسٌس المظلمة،
(٘).
والتصورات السٌبة ،والتخٌبلت التً تبعد عن هللا سبحانه"
أبعاد الخلوة:
ٌرى (كولن) أن للخلوة بعدان :العزلة والرٌاضات.
أوال :العزلة :بعدما أشار (كولن) إلى تعرٌؾ الخلوة والعزلة بتعرٌؾ موحد ذكر أن
العزلة هً بعد من أبعاد الخلوة .
ومن هنا ٌظهر أنه ٌستعملهما مترادفٌن أحٌانا ،وتارة أخرى ٌجعل الخلوة هً األصل
والعزلة بعد لها أو من أبرز مظاهرها.
وٌرتبط بمعنى الخلوة لفظ (األربعٌنٌة) :وتعنً أن المرتبة األولى للخلوة أربعٌن ٌوما
حٌث ٌصحب المرشد المرٌد ،وٌصحبه إلى باب الؽرفة التً ٌعتزل فٌه أربعٌن ٌوما
منفردا معتكفا مملبل من حاجاته الجسدٌة ،منشؽبل بالذكر ،والفكر لٌل نهار دون تولؾ
(.)ٙ
فهذه الخلوة باب للتمرب إلى هللا
وٌرى (كولن) أن الخلوة جذورها ضاربة فً المدم وذلن بمعناها العزلة عن
الخلك ،وأخذ النفس بالرٌاضات ،وهً موجودة فً جمٌع الطرق الصوفٌة ،وتمتد إلى
عصور األنبٌاء (علٌهم السبلم) منهم سٌدنا (إبراهٌم) ،وما عرؾ بؤربعٌنات سٌدنا
(موسى) ،ورٌاضات سٌدنا عٌسى(علٌهم السبلم) ،وخلوات سٌدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص).

ٔ -سورة الزمراآلٌة.٘ٗ:
ٕ -سورة ق اآلٌة.ٖٖ:
ٖ -سورة ص آٌة ،ٗٗ :وٌنظر :التبلل ص ٖٗ.
ٌٗ -نظر :الرسالة المشٌرٌة ص .ٔٙ0
٘ -التبلل ص .ٗ1
ٌ -ٙنظر :التبلل ص .ٗ1
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وكذا استشهد  -كما ٌفعل دابما -ب(الرومً) فمد زاول كثٌرا من األربعٌنات فً عهوده
األولى ،ولكن لما وجد مرشده ترن الخلوة ،واختار الجلوة ،ولد سار الكثٌرون لبله وبعده
فً هذا الطرٌك.
ثانٌا :الرٌاضات:
وهً تهذٌب األخبلق النفسٌة بمجاهدة النفس بترن مؤلوفاتها؛ لتزكو بترن
المؤلوفات ،ورفع العادات ،ومخالفة المرادات ،واألهواء المردٌات ،ورٌاضة النفس عن
االلتفات إلى ما سوى هللا ،وأعظم أركانها المداومة على الذكر(ٔ).
وإذا ما اعتادت النفس هذه الرٌاضات صارت خلما كما ٌمول (ابن المٌم)(ٕ).
وهً بعد آخر للخلوة عند (كولن) ،وٌعرفها بموله ":إلجام النفس تجاه الرؼبات البدنٌة،
وحث الروح المشتالة إلى المعالً نحو سماء الكماالت اإلنسانٌة"(ٖ).
ومن ثمرات الرٌاضات :
أ -إلجام النفس وترن ما افتتنت به من األحاسٌس.
ب -تعوٌدها التسلٌم واالنمٌاد .
ج -تعوٌد النفس على التواضع.
د -عن طرٌك الرٌاضات ٌمكن أن ٌنال كل فرد ألطافا معٌنة منهم الذٌن ٌهذبون األخبلق
بالعلم ،والعمل باإلخبلص ،وٌبلؽون شعور األدب فً معامبلتهم ،إلى ؼٌر ذلن(ٗ) .
ولعل لول (كولن) هذا عن األلطاؾ المرجوة من الرٌاضة هو شرح لما لال به (ابن المٌم)
سابما فً المدارج إذ ٌرى أن رٌاضة العامة هً :تهذٌب األخبلق بالعلم ،وتصفٌة األعمال
باإلخبلص ،وتوفٌر الحموق فً المعاملة(٘).
وما ذكره (ابن المٌم) من رٌاضة الخاصة وخاصة الخاصة التً تعنً حسم التفرق،
وعدم االلتفات إلى الممام ،وتجرٌد الشهود ،ورفض المعارضات( )ٙأشار إلٌه (كولن)
ب المول إنه االنسبلخ من ؼبلفه الصلب متهٌبا لتوجه منه تعالى دون أن ترتد عٌن الملب
(.)0
نحو األؼٌار
وهذا ما ٌإكد أن (كولن) استمى من تراث السابمٌن ،ونمل عنهم ،ومنهم (ابن لٌم
الجوزٌة).

ٌٔ -نظر :عبد الرزاق الماشانً :لطابؾ اإلعبلم ج ٔ ص ٕٓ٘.ٖ٘ٓ -
ٌٕ -نظر :مدارج السالكٌن ،ص ج ٔص .ٖ12
ٖ -التبلل ص .ٗ2
ٌٗ -نظر :التبلل ص .٘ٓ-ٗ2
ٌ٘ -نظر :مدارج السالكٌن ج ٔ ص . ٖ12
ٌ -ٙنظر :مدارج السالكٌن ج ٔص ٓ.ٖ2
ٌ -0نظر :التبلل ص ٓ٘..
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اعتزال الخلك:
ومن المسابل التً تعرض لها (كولن) :هل الخلوة تعنً اعتزال الخلك"؟.
فمال" :وفً الحمٌمة لٌس فً الخلوة الماورابٌة تجرد عن الخلك واعتزالهم وحسب تعبٌر
موالنا (الرومً) إن اإلنسان فً مثل هذه الخلوة كالفرجال إحدى سالٌه فً أفك البلهوت،
واألخرى فً لطب الناسوت ٌعٌش فً كل آن عروجا ونزوال وهذه هً الخلوة المعروفة
لدى األنبٌاء واألصفٌاء"(ٔ).
إذن الخلوة ال تعنً اعتزال الخلك ومفارلتهم ،بل الجمع بٌن الخلوة والمخالطة هو طرٌك
األصفٌاء.
ٖ -الملب:
وهو من المباحث المهمة التً أوالها الصوفٌة عناٌة كبٌرة ،فهو محور جهادهم،
وسعٌهم ،وهو مركز المعرفة ،ومحل األحوال والواردات .
ومن ثم اهتم به (كولن) اهتماما كبٌرا فً جمٌع كتبه ومماالته وأحادٌثه؛ ألن بصبلحه
تصلح الجوارح وتستمٌم ،وفً كتابه التبلل الزمردٌة الذي ٌنالش فٌه مسابل التصوؾ
النظري أفرد له مكانا بالتعرٌؾ وبٌان أهمٌته ،وماء حٌاته ،مستشهدا بالمرآن والسنة،
وحٌاة نبً هللا (ٌوسؾ) (علٌه السبلم) ،وأشعار (جبلل الدٌن الرومً) .
ذكر (كولن) أن الملب أو الفإاد ٌستعمل بمعنٌٌن:
األول :هو العضو الحٌوي الجلٌل المودع فً الجانب األٌسر من الصدر تحت
الثدي األٌسر الشبٌه بالمخروط الصنوبري.
الثانً :هو نظٌر األول ومثٌله وبعده الملكوتً ،وهو حركة الشعور ،واإلدران
والتحسس ،والعمل ،ولوة اإلرادة ،وهو لطٌفة روحانٌة ٌسمٌها المتصوفون" :الحمٌمة
اإلنسانٌة" ،والفبلسفة" :النفس الناطمة" ،وحمٌمة اإلنسان هو هذا الملب وٌطلك على
اإلنسان بهذا البعد المعنوي اسم "العالم" و"العارؾ" و"المدرن".
والمعنى الثانً هو المراد على األؼلب حٌثما جاء الملب فً المرآن ،والعلوم الدٌنٌة،
واألخبلق ،واآلداب ،والتصوؾ(ٕ).
وهذا التمسٌم الثنابً للملب هو نفس تمسٌم اإلمام (الؽزالً) للملب تماما مما ٌثبت تؤثر
كولن بالؽزالً فً هذا الباب(ٖ).
وٌرى (كولن)أن هذا الجوهر النورانً وثٌك الصلة بالملب الجسمانً و هذه العبللة
الؽامضة هً التً حٌرت الفبلسفة وحكماء اإلسبلم منذ المدم.
ٔ -التبلل ص ٕ٘.
ٕ -التبلل ص .٘1
ٌٖ -مول الؽزالً :لفظ الملب وهو ٌطلك لمعنٌٌن :أحدهما :اللحم الصنوبري الشكل المودع فً الجانب األٌسر من
من الصدر...والمعنى الثانً :هو لطٌفة ربانٌة روحانٌة لها بهذا الملب الجسمانً تعلك وتلن اللطٌفة هً حمٌمة
اإلنسان وهو المدرن العالم العارؾ من اإلنسان وهو المخاطب والمعالب والمعاتب والمطالب" .إحٌاء علوم
الدٌن المجلد الثالث ص ٗ.
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أما الروح :فٌرى أنها أساس هذه اللطٌفة( الملب) وباطنها ،أما الروح البٌولوجٌة ف َم ْركبُها.
وأما عن أهمٌة الملب الروحانً فٌرى له أهمٌة كبري تتمثل فً:
أن هذه اللطٌفة هً موضع خطاب هللا والمطالبة بتحمل المسبولٌة ،وهً المعالبة والمكافؤة
كذلن ،وهً المتعالٌة بالهداٌة ،والمتردٌة بالضبللة ،فتصبح عزٌزة أو تبدو مهانة ،وهً
المرآة المجلوة للمعرفة اإللهٌة.
الملب ٌإدي وظٌفة جسر مهم فً بلوغ جمٌع الخٌرات والبركات إلى اإلنسان ،كما ٌمكن
أن ٌكون وسٌلة خطرة تسمح لجمٌع النزعات الشٌطانٌة والخواطر النفسانٌة ،وكلما أمكن
توجٌه الملب إلى الحك سبحانه أصبح مصباحا منٌرا ٌنٌر أجزاء الجسد كله بجمٌع زواٌاه.
وأما عن حٌاة الملب فٌمول" :واإلٌمان روح الملب ،وحٌاته ،والعبادة دمه الجاري فً
عروله ،أما التفكر والمرالبة والمحاسبة فؤسس بمابه"(ٔ).
ٗ -الخوف والخشٌة:
ولد لام (كولن)بتعرٌؾ الخوؾ ،واستشهد أٌضا بتعرٌؾ المشٌري ،وبٌن فابدة
الخوؾ ومراتبه ،وألسام الخوؾ عند الصوفٌة.
ٌمول (كولن) فً تعرٌؾ الخوؾٌ" :رد الخوؾ بمعان عدة فً اللؽة العربٌة منها :الرهبة،
الوجل ،الهٌبة ،وفً المعنى االصطبلحً :اجتناب العمل بما هو أدنى من الحرام من
الممنوعات ناهٌن عن الحرام"(ٕ).
وأشار (كولن) إلى أن المرآن كثٌرا ما ٌلفت األنظار إلى عالبة األعمال مستهدفا
دنٌا تموم على وفك المستمبل فهو ٌؽرس فً نفوس المسلمٌن شدة الخوؾ من العمبى طوال
حٌاتهم حتى ال ٌنحرفوا خشٌة تؽٌر األحوال :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(،)3ﭽ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(.)4
ومن ثمار الخوؾ:
الخوؾ سوط هللا تعالى ٌجلبنا به إلى حضوره ومعٌته ،ومن جهة أخرى
الوجدان الخابؾ من هللا والخاشع له ٌنجو من خوؾ اآلخرٌن ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(٘).

ٔ -التبلل ص ٔ.ٙ
ٕ -التبلل ص ..ٙ2
ٖ -سورة الزمر اآلٌة.ٗ0:
ٗ -سورة الكهؾ اآلٌة.ٔٓٗ- ٖٔٓ :
٘ -سورة آل عمران اآلٌة .ٔ0٘ :
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مراتب الخوؾ:
والخوؾ على مراتب ثبلث:
 فؤدنى مراتبه :هو الخوؾ الذي هو من شروط اإلٌمان وممتضٌاتهﭽ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ .
 وأعلى منها مرتبة :الخشٌة ذات الطابع العلمً :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(ٔ).
 وأعلى منها :الهٌبة المطبوعة بالمعرفة كما فً لوله :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭼ(ٕ).
والناظر فً رسالة (المشٌري) ٌجد هذه المراتب الثبلثة والتمٌٌز بٌنها من كبلم (أبً علً
الدلاق) بالنص(ٖ).
إذن (كولن)  -هنا أٌضا -نالل ومملد للمشٌري ،وتابع لرسالته ،ولٌس مبتكرا.
ومن هنا فمد لسم الصوفٌة الخوؾ إلى :الهٌبة والخشٌةٌ ،مول (كولن)" :وكلتاهما نابعتان
من الخوؾ ،ولكن الهٌبة هً مدار الفرار ،بٌنما الخشٌة تدور حول االلتجاء فصاحب
الهٌبة فً سٌره وسلوكه ٌعٌش دوما بمفهوم الفرار وبه ٌتحرن وٌسكن وٌتخٌل ،بٌنما
صاحب الخشٌة ٌعٌش كل لحظة بمفهوم آخر بحثا عن وسابل االلتجاء إلٌه تعالى"(ٗ).
وتلن األخٌرة بمعناها الكامل من خواص األنبٌاء (علٌهم السبلم) كما ٌمول (كولن)
وضرب مثبل بذلن بخشٌة سٌدنا موسى(علٌه السبلم) :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂     
         ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﭼ(٘) ،وخشٌة سٌد الخاشعٌن (ملسو هيلع هللا ىلص)بموله" :إنً أرى ما ال ترون وأسمع ما ال
تسمعون أطت السماء وحك لها أن تبط ما فٌها موضع أربع أصابع إال وملن واضع
جبهته ساجدا هلل وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم للٌبل ،و لبكٌتم كثٌرا ،وما تلذذتم بالنساء
على الفرش ،و لخرجتم إلى الصعدات تجؤرون إلى هللا"(.)ٙ

ٔ -سورة فاطر اآلٌة.ٕ1:
ٕ -سورة آل عمران اآلٌة.ٖٓ :
ٌٖ -نظر :الرسالة المشٌرٌة ص ٖٕ٘.
ٗ -التبلل ص ٔ.0
٘ -سورة األعراؾ اآلٌة.ٖٔٗ:
ٌ -ٙنظر :التبلل الزمردٌة ص ٕ ،0والحدٌث أخرجه الترمذي ،ولال :حسن ؼرٌبٌ ،نظر :سنن الترمذي ،باب
باب فً لول النبً – ملسو هيلع هللا ىلص -لو تعلمون ما أعلم لضحكتم للٌبل (ج ٗ ص ٖٗٔرلم ٕٖٕٔ).
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٘ -الزهد:
عرفه (كولن) بموله" :هو ترن المتع الدنٌوٌة ومماومة المٌول الجسمانٌة ،وٌرد
لدى الصوفٌة على األكثر :العزوؾ عن لذابذ الدنٌا ،وإمرار العمر بعٌش أشبه ما ٌكون
بالحمٌة ،مع اتخاذ التموى أساسا للسلون ،والحزم باستؽناء واستنكاؾ تجاه وجه الدنٌا
(ٔ).
المتوجه إلٌها وإلى النفس اإلنسانٌة"
وأشار (كولن) إلى أن أولى خطوات الزهد هً الحساسٌة المرهفة تجاه الحبلل والحرام،
أما الخطوة الثانٌة - :وهً المرحلة الكاملة -فهً العٌش بدلة متناهٌة ،وحساسٌة شدٌدة
تجاه المباحات واألمور المشروعة.
ولد ذكر (كولن) عدة تعرٌفات للزهد من ألوال الصوفٌة مثل( :سفٌان الثوري)،
و(الرومً) ،وأورد فً ذلن شعر لئلمام (علً)  -رضً هللا عنه ، -وللبوصٌري فً
وصؾ زهد النبً (ملسو هيلع هللا ىلص) (ٕ).
ولد سبك التعرض -لمولؾ (كولن) من الزهد ،فبعضهم ٌراه زهدا فردٌا ،فهو ال ٌرى أبدا
البعد عن الدنٌا وترن إعمارها ،وبعضهم ٌرى تطبٌك ذلن فً حركة (الخدمة) التً تسعى
سعٌا دإوبا فً سبٌل إعمار األرض بالتمدم العلمً والتمنً ،ونشر العلوم الدنٌوٌة ،واتخاذ
كافة األسباب المادٌة (ٖ).
إذن هو زهد إٌجابً ولٌس سلبٌا ،ؼرضه أن تكون الدنٌا فً أٌدٌنا ولٌس فً للوبنا.
 -ٙالتوكل ،التسلٌم ،التفوٌض ،الثمة:
ٌرى (كولن) أن التوكل هو مبدأ األحوال التً تخص عالم األمر أو السٌر
الروحانً باالعتماد على هللا ،والثمة به ،والذي ٌلً التوكل التسلٌم ،وبعده بجولة التفوٌض
ومنتهاه الثمة.
ذكر (كولن) للتوكل تعرٌفات كثٌرة منها" :رعاٌة األسباب دون خلل ضمن دابرة
األسباب ،ومن ثم انتظار تصرؾ المدرة المطلمة علٌنا إذ بعده بخطوتٌن هً مرتبة التسلٌم
التً وصفها كثٌر من أولٌاء الحك "كالمٌت بٌد الؽسال" ،وبعدها بؤلدام ٌؤتً ممام التفوٌض
الذي هو إحالة كل شًء إلى هللا تعالى ،وانتظار كل شًء منه فالتوكل مبدأ والتسلٌم
نتٌجته والتفوٌض ثمرته"(ٗ).

ٔ -التبلل ص ٓ.1
ٌٕ -نظر :التبلل ص ٔ.1ٗ -1
ٌٖ -نظر :الشرٌؾ حاتم عونً :فكر ودعوة فتح هللا كولن والتصوؾ ممال على مولع فتح هللا كولن بتارٌخ ٓٔ
ٌونٌو ٕٗٔٓم.
ٗ -التبلل ص ٕٔٔ.
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مسؤلة ترن التدبٌر عند الصوفٌة:
وهً من األمور الدلٌمة التً كانت موضع احترام من بعض الصوفٌة ،وانتماد من
ؼٌرهم من الصوفٌة ومن أرباب الشرٌعة كذلن؛ لمخالفتها سنة وحال النبً (ملسو هيلع هللا ىلص).
فً الحمٌمة التوكل ال ٌنافً العمل ،والتكسب ،والحركة ،وتدبٌر المعاشٌ ،مول المشٌري:
"واعلم أن التوكل محله الملب ،والحركة بالظاهر ال تنافً التوكل بالملب ،بعد ما تحمك
العبد أن التمدٌر من لبل هللا تعالى ،وإن تعسر شًء فبتمدٌره ،وإن اتفك فبتٌسٌره"(ٔ).
ولد دفع (الؽزالً) هذه الشبهة أٌضا بموله" :اعلم أن العلم ٌورث الحال ،والحال
ٌثمر األعمال ،ولد ٌظن أن معنى التوكل ترن الكسب بالبدن ،وترن التدبٌر بالملب،
والسموط على األرض كالخرق الملماة ،وكاللحم على الوضم(ٕ)  ،وهذا ظن الجهال؛ فإن
ذلن حرام فً الشرع ،والشرع لد أثنى على المتوكلٌن ،فكٌؾ ٌنال ممام من ممامات الدٌن
بمحظورات الدٌن؟"(ٖ).
أما (كولن) فٌفسر ترن التدبٌر ال على أنه ترن األسباب كلٌة  -وهو ما ورد عن
عدد من الصوفٌة واشتهر عنهم ،-ولكن بمعنى التعلك باهلل ،وعدم إعطاء التؤثٌر الحمٌمً
لؤلسباب -وهو ما ورد عند بعضهم -فٌمول:
" فإن ترن التدبٌر الذي ٌعنً التجرد من جلبة األسباب ،وعدم فسح المجال للوسابط فً
الملب عمك عظٌم ال ٌطاله عامة الناس ،وال ٌمدر علٌه إال الرواد األفذاذ الذٌن ٌستمسكون
بعبللتهم مع الحك سبحانه ،وهم بٌن الخلك ،إن عدم إعطاء التؤثٌر الحمٌمً لؤلسباب مع
التوسل بها هو (توكل) لعامة الناس (وتسلٌم) لمن انتبه إلى ما وراء حجب األشٌاء
(وتفوٌض وثمة)ألهل السكٌنة واألمان كل حسب درجته"(ٗ).
فهو ال ٌدعو إلى أبدا إلى ترن األسباب؛ ألن ذلن ٌتنالض مع والع (كولن)
وحركته ،ولد دفع هذه التهمة عن (كولن) وحركته كثٌرون ،فٌرى أحد الباحثٌن أن أكبر
دلٌل على ذلن هو السعً والتنظٌم والتخطٌط لدى حركة الخدمة ،فٌمول" :فهً لد أخذت
من الباب بؤكبر نصٌب تخطٌطا وإتمانا وطموحا ،حتى فالت فً ذلن عبدة األسباب فً
شدة الحرص علٌها ،ولكن فارلوهم فً النظر إلٌها على أنها مجرد أسباب ال تؽنً شٌبا
بؽٌر اعتماد واستناد إلى مسبب األسباب وهو هللا تعالى"(٘).
إذن ٌعنً (كولن) بترن التدبٌر عدم إعطاء التؤثٌر الحمٌمً لؤلسباب ،وهو مولؾ أهل
السنة جمٌعا إال أنه لم ٌبد رأٌا صرٌحا فً معنى ترن التدبٌر بمعنى ترن األسباب كلٌة
الذي هو فهم وفعل بعض الصوفٌة من ترن الزاد ،والراحلة ،وهجر العمل والتكسب،
وؼٌر ذلن .
ٔ الرسالة المشٌرٌة ص. ٕٖ1
ٕ -الوضم :ما ولٌت به اللحم عن األرض من خشب وحصٌرٌ .نظر :الماموس المحٌط .ص . 22ٙ
ٖ -إحٌاء علوم الدٌن ص  ٖٙ1الجزء الرابع اإلمام أبو حامد الؽزالً.
ٗ -التبلل ص ٗٔٔ.
٘ -الشرٌؾ حاتم العونً ( :فكر ودعوة فتح هللا كولن والتصوؾ) ممال على مولع فتح هللا كولن بتارٌخ ٓٔ
ٌونٌو ٕٗٔٓم.
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وأما لوله (ملسو هيلع هللا ىلص)" :لو أنكم توكلون على هللا حك توكله لرزلتم كما ٌرزق الطٌر تؽدو
خماصا وتروح بطانا"(ٔ) ،فٌرى (كولن) أن كل فرد ٌؤخذ حظا من فهم هذا الكبلم النبوي
حسب درجته(ٕ)كالتالً:
أ -فالعوام ٌفهمون منه االعتماد على هللا بمعناه العام الذي تشٌر إلٌه اآلٌة :ﭽﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭼ(ٖ) ،وٌذكر (كولن) من أشعار (الرومً) بالفارسٌة ما ٌشٌر أنه
"مهما كان التوكل مرشدا ودلٌبل فرعاٌة األسباب سنة نبوٌة ،فمد نادى الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)اعملها
(ٗ).
وتوكل"
ب -أما الذٌن ٌمضون حٌاتهم فً سفوح الملب والروح ،وٌتبرإون من حولهم ولوتهم
مستسلمٌن إلى حول هللا ولوته فٌفهمون منه :حال المٌت بٌد الؽسال وتذكرنا به اآلٌة
الكرٌمة :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ(٘(.
ج" -أما الذٌن ٌجولون فً ذرى الفناء فً هللا ،والبماء باهلل ،فهإالء ٌفهمونه
(تفوٌضا)كسٌدنا إبراهٌم (علٌه السبلم)الذي لال" :حسبً هللا ونعم الوكٌل" حٌن ألمً فً
النار أي علمه بحالً ٌؽنً عن سإالً ،أو ٌفهمونه (ثمة)كما هو الحال لدى مفخرة
اإلنسانٌة (ملسو هيلع هللا ىلص)الذي لال" :ال تحزن إن هللا معنا"(.)ٙ
ومن ثم ٌرى (كولن) أن (التفوٌض) هو أسمى المراتب والثمة أعلى الممامات وجعل لهذه
المرتبة أمارات منها :السكون والطمؤنٌنة برإٌة التدبٌر ضمن التمدٌر ،والعلم بؤن إرادته
ظل لئلرادة الحمٌمٌة والتوجه إلى األصل ،واستواء المهر واللطؾ لدٌه ،وإبداء الرضا
بجمٌع كٌانه بالمضاء.
 -ٙالتواضع:
األخبلق عند الصوفٌة لبنة جوهرٌة فً طرٌمهمٌ ،مول كولن " :إن أوثك معٌار
للتصوؾ هو الخلك الحسن ،فمن زاد علٌن فً الخلك زاد علٌن فً التصوؾ ،أما
ٔ -أخرجه النسابً أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً النسابً :السنن الكبرى كتاب الرلابك( ج ٓٔص ٖ12
رلم ٘ٓ ،)ٔٔ1تحمٌك :حسن عبد المنعم شلبً ،إشراؾ :شعٌب األرناإوط تمدٌم :عبد هللا بن عبد المحسن
التركً ،مإسسة الرسالة – بٌروت ،ط :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م.والحدٌث حسن صحٌحٌ ،نظر :جمال الدٌن
أبو الحجاج ٌوسؾ بن عبد الرحمن المزي (المتوفى0ٕٗ :هـ) :تحفة األشراؾ بمعرفة األطراؾ( ص 02 /1
رلم  ،)ٔٓ٘1ٙالمحمك :عبد الصمد شرؾ الدٌن ،طبعة :المكتب اإلسبلمً ،والدار المٌّمة ،الطبعة :الثانٌة:
ٖٓٗٔهـٔ21ٖ ،م.
ٌٕ -نظر :التبلل ص ٗٔٔ.
ٖ -سورة إبراهٌم.ٕٔ:
ٌٗ -نظر :التبلل ص ٔٔ٘.والحدٌث أخرجه الترمذي فً الجامع الكبٌر أو سنن الترمذي باب ٓ ، ٙولال:
حدٌث ؼرٌب من حدٌث أنس ال نعرفه إال من هذا الوجه( ،ص ٗ ٕٗ2 /رلم . )ٕ٘ٔ0
٘ -سورة المابدة آٌة ..ٕٖ:
 -ٙسورة التوبة آٌة ٌ ،ٗٓ:نظر :التبلل ص  ،ٔٔٙوٌنظر :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص .ٔ1
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الحاالت الخارلة ،والممامات المحٌرة ،والتصرفات الفابمة على طالة البشر حتى لوعدت
(ٔ).
أزاهٌر الخلك الحسن وثمراته ،فبل لٌمة لها مالم تمترن باألخبلق الحسنة"
وهو فً هذا ٌشٌر إلى تعرٌؾ (الكتانً) للتصوؾ الذي أورده(المشٌري)" :التصوؾ خلك
فمن زاد علٌن فً الخلك زاد علٌن فً الصفاء"(ٕ).
ولد ذكر (كولن) جملة من األخبلق الصوفٌة فً منازله تلن ولد استتبع كل خلك منها
ببٌان مفهومه وفضله ومنها :التواضع.
ولد عرؾ (كولن) التواضع كمنزلة من منازل السالكٌن بموله" :شعور اإلنسان بمولعه
الحمٌمً أمام الحك سبحانه والسلون ،وفمه وتمٌٌم مكانته لدى الخلك من زاوٌة هذا الفهم،
وعد نفسه كؤحد من الناس أو كؤي جزء من أجزاء الوجود(ٖ).
وٌرى (كولن) أن التواضع مفتاح لجمٌع السجاٌا الحمٌدة ،والذي ٌمتن تلن السجٌة
ٌستطٌع امتبلن السجاٌا الحمٌدة جمٌعا ،ومن ٌحرم منها ٌحرم من السجاٌا الحمٌدة
األخرى ،وضرب مثبل بآدم -علٌه السبلم -فمد استطاع بتواضعه أن ٌسترجع ما فمده من
نفابس ،وأصبح الشٌطان الذي تورط فً الذنب معه ضحٌة لؽروره وكبرٌابه.
وٌمول عن لٌمة التواضع" :الذٌن ٌلصمون خدودهم باألرض هم أصحاب المراتب
العلٌا عند الحك تعالى ،وعند الناس كذلن ،أما الذٌن ٌشمخون بؤنوفهم وٌستعلون على
الناس وٌحتمرونهم ،فبل ٌجدون سوى البؽض من الناس والعذاب من هللا تعالى"(ٗ).
ولذا  -وفما لكولن -لم ٌس ُم فً التكاٌا والزواٌا سوى من وضع خده على التراب ،وكذا لم
(٘).
ٌستفد فً المدارس وحلك العلم سوى المتواضعٌن خلما
ولد استشهد (كولن) بكثٌر من الشواهد من المرآن ،منها :لوله تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ ()ٙولوله:ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﭼ(.)0

ٔ -التبلل ص .ٔٔ2
ٕ -الرسالة المشٌرٌة ص ٘.ٗٙ
ٖ -كولن :التبلل الزمردٌة ص ٖٕٔ..
ٗ -الموازٌن ص ٕٗ.
ٌ٘ -نظر :الموازٌن ص ٗٗ.
 -ٙالمابدة اآلٌة .٘ٗ :
 -0الفتح اآلٌة.ٕ2 :
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ومن الحدٌث" :أال أخبركم بمن ٌحرم على النار ،أو بمن تحرم علٌه النار على كل لرٌب
هٌن سهل"(ٔ) ،إضافة إلى كثٌر من الموالؾ فً سٌرة النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وتعامله مع الصبٌان
والعبٌد والضعفاء ،إضافة إلى كثٌر من المصص على سبٌل المدوة ،والنماذج للمسلمٌن
من حٌاة الصحابة والتابعٌن.
واستدل بؤلوال لشٌخه (اإلمام آلوارلً) و(بدٌع الزمان النورسً) ،وموالؾ من حٌاة
الصحابة والتابعٌن أمثال(أبً هرٌرة) ،و(زٌد بن ثابت) ،و (أبً ذر الؽفاري) و(ببلل
الحبشً) ،و(عروة بن الزبٌر) ،و(الحسن بن علً) ،وؼٌرهم(ٕ).
وفً حدٌثه عن التواضع عند الصوفً ذكر عدة صفات ألهل التواضع من الصوفٌة:
أ -أنهم فً تواضع ومحوٌة تجاه الدٌن ،فبل إشكال لهم ال بمنموله ،وال بمعموله فهم فً
استسبلم تام للمرآن والسنة.
ب -منؽلمون كلٌا على ما هو خارج عن بٌان الشارع الجلٌل ،وإذا ما عرضت ألذوالهم
مبلحظات مختلفة ٌإولونها بمصر باعهم فً األمر.
ج -وٌإمنون أنه ال خبلص فً السبل المخالفة للكتاب والسنة ،والعبودٌة هلل أعظم منابع
لوتهم.
د -أنهم ال ٌكلون ثمرات سعٌهم ألنفسهم لطعا ،فهً فضل هللا تعالى ،وال ٌجعلون بذل
(ٖ).
الجهد وسٌلة للتكبر على اآلخرٌن ،وال ٌنتظرون عوضا
إذ ن تواضع الصوفٌة محوٌة لذاتهم فً التعامل مع هللا ،ومع الشرع ،ومع الناس ،وهو ببل
شن ٌزٌد عن تواضع سابر الناس.
 -7الدٌاء:
عرفه (كولن) بموله" :الحٌاء هو الخجل ،الحشمة ،وفً االصطبلح الصوفً:
اجتناب ما ال ٌرضاه سبحانه خشٌة منه ،ومخافة ،ومهابة"(ٗ).
أنواع الحٌاء:
لسم (كولن) الحٌاء لسمٌن:
األول :الحٌاء الفطري :الذي ٌمنع اإلنسان من التراؾ ما ٌعٌبه أو ٌستعار منه.
الثانً :الحٌاء الناشا من اإلٌمان الذي ٌشكل عمما مهما لئلسبلم.
ٌمول كولن" :إن ما فً طبٌعة اإلنسان من حس التضاٌك والتحرج ال ٌدوم إن لم ٌربى
بالشعور اإلٌمانً الذي توضحه اآلٌة الكرٌمة :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ(٘) ،وبمفهوم اإلحسان

ٔ -أخرجه الترمذي ،ولال :حدٌث حسن ؼرٌبٌ .نظر :صحٌح الترمذي باب ٘ٗ من أبواب صفة المٌامة
والرلابك والورع( ج ٗ ص ٖٕ٘ رلم . )ٕٗ11
ٌٕ -نظر :التبلل ص ٖٕٔ.ٕٔ0-
ٌٖ -نظر :كولن :التبلل ص .ٕٔ2-ٕٔ0
ٗ -التبلل ص ٓٗٔ.
٘ -سورة العلك اآلٌة.ٔٗ:
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الذي تعبر عنه اآلٌة الكرٌمة :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(ٔ).
وذكر عدة ألوال فً الحٌاء لعدد من الصوفٌة أمثال( :الجنٌد) ،و(ذي النون المصري)(ٕ)،
وذكر تمسٌمات أخرى للحٌاء منها:
حٌاء الزلة كحٌاء آدم ،وحٌاء التمصٌر كحٌاء المبلبكة ،وحٌاء اإلجبلل ألرباب المعرفة
المابلٌن :ما عرفنان حك معرفتن مع عممهم فً التعظٌم ،وحٌاء الهٌبة ألرباب الروح و
الملب الذي ٌستشعرون به ،وحٌاء المنة ألصحاب الٌمٌن(ٖ).وهذه األلسام موجودة
بالتفصٌل فً كتب الصوفٌة كالرسالة المشٌرٌة(ٗ).
 -8الصبر:
ٌعنً عند (كولن)" :احتمال األذى واأللم أمام الحوادث ،والولابع ،التً ٌصعب
تحملها وٌتعسر تجنبها"(٘).
ولد أمر المرآن به فً آٌات كثٌرة منها :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﭼ( ،)ٙولوله :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﭼ(.)0
ولد شبه (كولن) الصبر بالدواء المر الذي ال بد منه للشفاء ،فمال" :الصبر مثل عشب
مر ٌهدئ اآلالم أي مع أنه ٌإلم النفس إال أنه ٌداوٌها"( ،)1ولكن ٌبشر الصابرٌن فٌإكد
فٌإكد أن كل عسر ٌحمل ٌسرا ،وأن الصبر مبدإه سم ومنتهاه عسل (. )2
ألسام الصبر:
ولد لسم (كولن) الصبر من عدة وجوه ،األول :من حٌث ما ٌصبر علٌه إلى ستة
ألسام:
أ -الصبر عن اجتناب المعاصً.
ب -الصبر على الببلٌا األرضٌة والسماوٌة.
ج -الصبر على نهج االستمامة.
ٔ -سورة النساء اآلٌة.ٔ :
ٕ  -ذو النون المصري :أبو الفٌض ثوبان بن إبراهٌم المصري األخمٌمً مولى لمرٌش توفً ٕ٘ٗ ولٌل ٕٗ1هـ
سبل عن المحبة فمال :أن تحب ما أحب هللا ،وتبؽض ما أبؽض هللا ،وترفض كل ما ٌشؽل عن هللا ،وأال تخاؾ
فً هللا لومة البم ،مع العطؾ للمإمنٌن ،والؽلظة على الكافرٌن ،واتباع رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) فً الدٌن .أبو عبد
الرحمن السلمً :الطبمات الصوفٌة ص ٕٔ .تحمٌك :د /أحمد الشرباصً ،دار الشعب ،ط الثانٌة ٔٗٔ2هـ-
ٔ221م.
ٌٖ -نظر :التبلل ص ٕٗٔ.ٖٔٗ -
ٌٗ -نظر :الرسالة المشٌرٌة ص ٘.ٖ0
٘ -التبلل الزمردٌة ص ٕ٘ٔ .
 -ٙسورة البمرة اآلٌة.ٗ٘ :
 -0سورة آل عمران آٌة.ٕٓٓ :
 -1الموازٌن ص ٕ.ٔ1
ٌ -2نظر :الموازٌن ص ٕ.ٔ1
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د -الصبر على الزمن فٌما ٌحتاج إلى زمن وولت.
هـ -الصبر على لواعج شوق الوصال لحٌن بلوغ أمر "ارجعً"(ٔ).
واألنواع الثبلثة األولى تكلم فٌها (بدٌع الزمان النورسً) فً كلٌاته ،وجاء (كولن) وزاد
علٌها أنواعا أخرى(ٕ).
الثانً :الصبر من حٌث كٌفٌته وتحممه إلى:
أ -الصبر باهلل :أي العلم بؤنه تعالى هو المصبر.
ب -الصبر على هللا :بعدم االستعجال تجاه التجلٌات الجمالٌة و الجبللٌة للحك تعالى لاببل:
"هلل فً كل شًء أسرار وحكم.
ج -الصبر فً هللا :أي استواء المهر واللطؾ فً الطرٌك إلى هللا (ال ٌفرق بٌن حال النعمة
والمحنة).
د -الصبر مع هللا :أي البماء معه تعالى مع مراعاة أسرار الممام.
هـ -الصبر عن هللا :وهو صبر عشاق الحمٌمة ،الذٌن عزموا على التحمل عن الوصال
وهم بٌن الخلك.
إضافة إلى ذلن فمد ذكر (كولن) تعرٌفات كثٌرة للصبر من كبلم أرباب الحمٌمة.
هل الشكوى إلى هللا تنافً الصبر:
الشكوى إلى هللا من المسابل التً نالشها (كولن) كما الصوفٌة لبله ،ورأي أن" :
لٌس من الشكوى عرض اإلنسان حاله على هللا تعالى عند نزول المصابب التً ال ٌمكن
دفعها ،أو عند المٌام بالتكالٌؾ الشالة ،أو عند الخوؾ من ارتكاب اآلثام التً ولع فٌها
الكثٌرون ،فهذه كلها تضرع وتوسل وتوكل وتسلٌم كل حسب نٌته(ٖ) .
واستشهد (كولن) بسٌدنا (أٌوب) -علٌه السبلم : -ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (ٗ) ،وبسٌدنا (ٌعموب) علٌه السبلم :-ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﭼ

(٘)

كل ذلن دعاء وتضرع؛ ولذا أثنى هللا تعالى على سٌدنا (أٌوب) بموله :ﭽ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (.)ٙ

ٌٔ -نظر :كولن :التبلل ص ٖ٘ٔوٌنظر :اشرالات األمل فً دٌاجً الحزن واألسى ص ٔ ،ٕ0وٌنظر :ممال
العبللة بٌن أنواع الصبر على مولع  herkulبتارٌخ ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٕٙم.
ٌٕ -نظر :كولن :ممال العبللة بٌن أنواع الصبر على مولع  herkulبتارٌخ ٕٓٔٗ /ٕٔ /ٕٙم.
ٖ -التبلل ص ٖ٘ٔ.ٔ٘٘-
ٗ -سورة األنبٌاء اآلٌة.1ٖ :
٘ -سورة ٌوسؾ اآلٌة.1ٙ:
ٌ -ٙنظر :التبلل ص ٘٘ٔ.واآلٌة من سورة ص اآلٌة.ٗٗ :
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فالمعتبر شرعا أن هللا  -تعالى  -تعبدنا بالدعاء ،ولد سار على ذلن أنبٌاء هللا ورسله
(علٌهم وعلى رسولنا السبلم) ،وهم فً أعلى الممامات من الصبر.
 -2الفتوة:
الفتوة كما ٌمول (السلمً) " :اسم أطلك على مجموعة من الفضابل أخصها
الكرم ،والسخاء ،والمروءة ،والشجاعة تمٌز المتصؾ بها عن ؼٌره من الناس ولوامها
اإلٌثار"(ٕ) ،وكانت الفتوة معروفة لدٌما فً الجاهلٌة ،ثم صارت خلما لزهاد المسلمٌن،
وكانت الكوفة من أوابل مواطن الفتوة(ٖ) ،ثم صارت الفتوة طابفة منظمة معروفة باسم
(طابفة الفتٌان) منذ المرن الثانً الهجري وكان أشهر رجالها (الفضٌل بن عٌاض) الذي
(ٗ).
لمبه بعض الباحثٌن بشٌخ الطابفة أو أول الفتٌان
وكبلم (كولن) فً الفتوة ال ٌخرج عن كبلم مإرخً التصوؾ ن(السلمً) ،و(المشٌري)
فمد ذكر أٌضا معانً عدٌدة للفتوة منها:
أ" -الفتوة تعنً الشباب ،البسالة ،ومعناها العرفً جامع لمزٌج من المعانً والفعالٌات
كالكرم ،والسخاء ،والعفة ،واألمانة ،والوفاء ،والرحمة ،والعلم ،والتواضع ،والتموى"(٘).
ب" -االنمطاع التام على خدمة اآلخرٌن ،وتحمل أنواع األذى ،واآلالم دون إبداء أي
ضجر"(.)ٙ
وذكر معانً كثٌرة أٌضا من كبلم (الجنٌد) و(المحاسبً) ،وأرجع هذه المعانً إلى أربعة
أسس استماها من سٌدنا (علً) كرم هللا وجهه ومن حٌاته:
العفو عند الممدرة.
الحلم واألناة عند الؽضب والحدة.
ج-اإلحسان واإلنصاؾ حتى مع األعداء.
(ٔ)

د -اإلٌثار ولو فً الخصاصة(.)0
إذن الفتوة هً جماع عدة أخبلق كلها تصب فً المروءة ،ومساعدة الضعٌؾ ،وهً وإن
كانت مطلبا من جمٌع الناس إال أنها كانت ألصك بالصوفٌة طٌلة تارٌخهم.

ٔ -السلمً :دمحم بن الحسٌن بن دمحم بن موسى ،أبو عبد الرحمن السلمً النٌسابوري.
شٌخ الصوفٌة وصاحب تارٌخهم وطبماتهم وتفسٌرهم .كان رأسا فً أخبارهم ،صنؾ لهم " سننا " و " تفسٌرا "
و " تارٌخا " ،وله بنٌسابور دوٌرة معروفة .روى عن األصم ،وطبمته ،وعنى بالحدٌث ورجاله .ولال الحافظ
عبد الؽافر الفارسى فً تارٌخ نٌسابور :جمع من الكتب ما لم ٌسبك إلى ترتٌبه حتى بلػ فهرست تصانٌفه مابة
أو أكثر ،وكتب الحدٌث بمرو ،ونٌسابور ،والعراق ،والحجاز .ومولده سنة ثبلثٌن وثبلثمابة .وتوفً ٕٔٗ
للهجرةٌ .نظر :الذهبً :مٌزان االعتدال فً نمد الرجال ص ٖ .ٕٖ٘ /وٌنظر :ابن الملمن :طبمات األولٌاء ص
ٔ.ٖٔ٘ /
ٕ -أبو عبد الرحمن السلمً  :أصول المبلمتٌة وؼلطات الصوفٌة ص  11تحمٌك :د /عبد الفتاح أحمد الفاوي
محمود ٘ٓٗٔهـٔ21٘ -م.
ٌٖ -نظر :د /كامل مصطفى الشٌبً :الصلة بٌن التصوؾ والتشٌع ص ٓ ،ٗ2دار المعارؾ ،ط :الثانٌة ٔ2ٙ2م.
ٌٗ -نظر :أبو عبد الرحمن السلمً :أصول المبلمتٌة ص . 12
٘ -التبلل ص ٖٓٔ.
 -ٙالسابك ص ٖٓٔ.
ٌ -0نظر :التبلل ص ٖٔٔ.ٖٕٔ -
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ٓٔ -الٌمٌن:
عرفه (كولن) بموله" :النجاة من الشن ،والشبهة ،وتملٌن الروح علما لاطعا
(ٔ).

وصاببا وصحٌحا ،ال تردد وال رٌب فٌه لط"

ولدى أهل الحمٌمة" :هو العلم بؤسس اإلٌمان ،وال سٌما لطبه األعظم(التوحٌد) بعلم ال
احتمال لنمٌضه لطعا ،ولبوله وإدراكه واستشعاره ،وجعله جزءا ال ٌتجزأ من ذات
اإلنسان بلوؼا إلى أفك العرفان"(ٕ).
وٌرى أن الٌمٌن كسبً فً بداٌته؛ ألنه ٌحتاج إلى المعرفة فً سٌره ،وفً نهاٌته لطفً
وبدٌهً(ٖ).
ألسام الٌمٌن عند الصوفٌة:
علم الٌمٌن :هو الوصول إلى ألوى إٌمان ،وألطع إذعان فٌما ٌتعلك بؤمور مستهدفة
بوصاٌة األدلة الواضحة والبراهٌن الساطعة.
عٌن الٌمٌن :هو مرتبة الوصول إلى معرفة تفوق التعرٌؾ تكسبها الروح بالكشؾ،
والمشاهدة ،واالدران ،واالستشعار.
حك الٌمٌن :وهو الحظوة بمعٌة ذات أسرار من دون ستار ،وال حابل تتجاوز التصورات،
ومن دون كمٌة وال كٌفٌة"(ٗ).
وٌفرق بٌن ثبلثتهم بموله" :وعلى هذا فؤي علم لاطع اكتسبه اإلنسان بطرٌك االستدالل
العلمً فً أي موضوع كان هو علم الٌمٌن .وبلوؼه ببصره وسمعه وحواسه السلٌمة
األخرى إلى المعرفة هو عٌن الٌمٌن .والعرفان الذي ٌرد وجدانه مباشرة وٌنبعث منه حتى
ٌؽشى جمٌع حواسه الظاهرة والباطنة مستؽنٌا عن األدلة والبراهٌن هو حك الٌمٌن"(٘).
وٌشرح المراتب الثبلثة بمعانً كثٌرة ال تخرج عما سبمها :إن علم الٌمٌن ٌعنً إخضاع
األشٌاء والحوادث وتحلٌلها تحت أطٌاؾ العلم المنٌرة ،واستنباط الحكم والمعانً الكامنة
عبر التفكر والتؤمل ،وعٌن الٌمٌن مشاهدة ما نعتمده من معلومات نظرٌة بؤدلة وبراهٌن
مشاهدة مباشرة وحٌن ٌتخلى اإلنسان عن نفسه ووجوده ٌفتح الباب أمام حك الٌمٌن ومثل
لتلن المراتب بمثال محسوس ،فاألولى :كحال من ٌعلم أن النار حارلة و منضجة للطعام،
والثانٌة :كمن شاهد بعٌنه أنها مصدر للحرارة والثالثة :كحال احمرار ملماط فً مدفبة
متؤججة بالنار فبل ٌمٌز بٌنه وبٌن النار ،والمعنى ال وجود حمٌمً لً وال لن وإنما ال أحد
سوى هللا(.)ٙ

ٔ -التبلل الزمردٌة ص ٔ.ٔ1
ٕ  -السابك.
ٖ -السابك ص ٖ.ٔ1
ٗ -السابك ص ٗ.ٔ1
٘ -التبلل ص ٘.ٔ1
ٌ -ٙنظر :فتح هللا كولن :ممال :التعمك فً الشعور والفكر الدٌنً على مولع  herkulبالعربٌة بتارٌخ/2 /ٕ٘ :
ٕٓٔ٘ /2م.
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وتفسٌر(كولن) لحك الٌمٌن ٌشتم منه وحدة الوجود وهو ما لم ٌرتضه (كولن) كما سٌتبٌن
الحما.
وهذه التفرلة شبٌهة بما لاله المشٌرى إذ ٌمول" :فعلم الٌمٌن ألرباب العمول ،وعٌن الٌمٌن
ألصحاب العلوم ،وحك الٌمٌن ألصحاب المعارؾ"(ٔ).
ٔٔ -الذكر:
وٌعرفه (كولن) بموله" :هو التخطر ،االستذكار ،ولدى الصوفٌة هو تكرار اسم هللا
وصفاته واحدة واحدة أو بضع منها معا ،وٌإدى الذكر منفردا أو جماعة بؤي اسم كان،
وفً أخرى ٌذكر "ال إله إال هللا" ،وفً أخرى ٌذكر أسماء أخرى ،وصفات أخرى ،وذلن
(ٕ).
حسب تعٌٌن المرشد والدلٌل"
أنواع الذكر:
والذكر كالشكر ٌكون باللسان ،وبالملب ،وبالبدن ،وبالوجدان.
أ -ذكر اللسان :ذكر هللا بجمٌع أسمابه الحسنى ،وصفاته الجلٌلة ،والحمد والثناء علٌه،
ولراءة كتاب هللا الكرٌم ،والترنم بآٌات هللا التكوٌنٌة فً كتاب الكابنات بمعناها الحرفً
(ٖ).
أي النظر فً كتاب هللا الذي ٌسمٌه (األوامر الشرعٌة) ،والنظر والتفكر فً الكون
والكابنات ،والذي ٌسمٌه ب(اآلٌات التكوٌنٌة أو الفطرٌة) ،وتلن التسمٌة استماها (كولن)
من كلٌات رسابل النور لبدٌع الزمان النورسً(ٗ) ،وأٌضا استخدامه لفظ (المعنى
الحرفً)؛ لٌدل على العجز واالفتمار ،و(المعنى االسمً)؛ لٌدل على االستؽناء واالستمبلل
هً من تعبٌرات النورسً أٌضا(٘).
ب -ذكر الوجدان:
هو ذكره تعالى لٌاما ولعودا بؤخذ الدالبل على وجوده سبحانه ،والتفكر فً أسمابه
الحسنى ،وصفاته الجلٌلة التً تتلمع فً كتاب الوجود ،والتفكر فً أحكام ربوبٌته التً
تسع العالم ،ومسإولٌتنا تجاه هذه األحكام.
والباحثون عن أسرار الوجود من خبلل هذه المنافذ ٌتذولون أذوالا روحانٌة جمة ،وفً
بعض األحٌان ٌصل الذاكر إلى حالة االستؽراق فٌداوم بعضهم على كلمة التوحٌد( :ال
موجود إال هو) وآخرون( :ال مشهود إال هللا) ،وفً هذا الجو تنفتح على اإلنسان البركات
(. )ٙ
والوارادات

ٔ -المشٌري :الرسالة المشٌرٌة ص .ٔ٘0
ٕ -التبلل ص .ٔ1ٙ
ٖ -أصل داللة الحرؾ نحوٌا أنه ؼٌر مستمل بنفسه فً حاجة مستمرة إلى ؼٌره فمراءة الكابنات بالمعنى الحرفً
ٌعنً :أنها ؼٌر مستملة بنفسها ،بل هً فً حاجة مستمرة إلى خالمها مفتمرة فً بمابها إلى إرادته سبحانه .التبلل
الزمردٌة هامش ص . ٔ1ٙ
ٌٗ -نظر :المثنوي العربً النوري( )ٙص . ٖٔٔ،
ٌ٘ -نظر :المثنوي العربً النوري( )ٙص ٘ٓٔ.
ٌ -ٙنظر :التبلل ص .ٔ11
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ج -الذكر البدنً :تحوٌل األوامر اإللهٌة ونواهٌها إلى حٌاة تمارس وتعاش فٌؤتمر بؤوامره
بشوق عظٌم ،وٌنتهً بنواهٌه مع الشعور العمٌك بالمسإولٌة(ٔ).
وتكلم (كولن) عن فضل الذكر للسالن ،وأنه ال ولت معٌن له كالصبلة ،بل هو عبادة
مطلمة ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(ٕ).
ٖٔ -المرب والبعد:
جاء فً تعرٌؾ (كولن) للمرب بؤنه" :تمرب اإلنسان إلى هللا سبحانه ،بتخطٌه
لٌود الجسمانٌة ،متحوال إلى الماورابٌة"(ٖ).
وهنان من فهم أن معنى المرب لرب هللا لعباده ،وٌرى (كولن) أن هذا المعنى ال ٌستحسن
وؼٌر البك؛ لما فٌه من إشمام لمعانً إضافة المكان والمسافة إلٌه تعالى مع أن لرب
الحك هو فوق الكٌنونة والصٌرورة(ٗ).
وأشار إلى أن هنان نوعٌن من المرب:
أولهما :المرب العمومً الذي ٌضم كل الناس تحت مظلته  ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(٘) .
والثانً :المرب الخصوصً :الذي ٌستند إلى اإلٌمان وٌتحمك بمعاٌشة واتباع أحسن ما
أمر هللا سبحانه به ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ(.)ٙ
معنى البعد" :انمطاع فٌوضات الحك سبحانه ،واالبتعاد عن هللا من حٌث المبدأ ،وخذالن
وحرمان من حٌث النتٌجة"(. )0
ٗٔ -الجذبة واالنجذاب:
عرؾ (كولن) الجذبة ،وفرق بٌنها وبٌن االنجذاب ،وذكر أنواعها.
فمال" :الجذبة هً الجلب وشد الشًء إلى ؼٌره ،الؽٌبة عن النفس والنشوة الروحٌة وفً
اصطبلح التصوؾ :أخذ هللا السالن إلى حضرته وحال الوجد الناشا منه واتصاؾ السالن
ٌٔ -نظر :التبلل ص .ٔ11
ٕ -سورة آل عمران اآلٌة ٔ2ٔ :وٌنظر التبلل ص ٓ.ٔ2
ٖ -التبلل ص ٕٕٓ.
ٌٗ -نظر :التبلل ص ٕٕٓ.
٘ -سورة الحدٌد اآلٌة .ٗ:
 -ٙسورة النحل اآلٌة.ٕٔ1 :
 -0التبلل ص ٕٗٓ.
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بالصفات اإللهٌة -أي باألخبلق اإللهٌة -منسلخا من الصفات البشرٌة ،وإدراكه الوحدة من
وراء التجلٌات الجبللٌة واستشعارها ،أو مشاهدتها"(ٔ).
وٌفرق بٌن الجذبة واالنجذاب بؤن الجذبة شد للسالن بموة لدسٌة إلى المركز نحو ؼاٌة
خلمه ،أما االنجذاب هو استجابة الروح لهذه الدعوة الواردة طوعا دون مماومة بموله:
ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(ٕ).
وٌرى (كولن) أن الجذبة موهبة إلهٌة ال اكتساب للعبد فٌها ،وٌستشهد بؤشعار لعدد
من الشعراء األتران ،وكلمات لبدٌع الزمان النورسً(ٖ).
وٌرى (كولن) أن الجذبة على نوعٌن:
أ -خفٌة" :وهً أن المجذوب ٌحب الحك سبحانه ،وٌتلذذ بلذة ؼامرة ،وهو ٌؤتمر بؤوامره،
وٌشعر دوما أن ٌنجذب لٌؽترؾ من أعمك منافع اللذات"(ٗ).
ب -جلٌة" :وهو أن المجذوب فً كل آن ٌنبسط أكثر ،وٌتسع وٌكسب حاال أكثر سحرا،
وٌشعر بإدران عمٌك ،وحدس مبصر أنه منجذب بجذب ذلن الجاذب المطلك إلى دنٌا
(٘).
ذات أسرار تفوح بعطر األنس ،والحضور ،واالطمبنان"
إذن الجذبة واالنجذاب حال للسالن؛ ألنها موهبة من هللا ولٌست باكتساب منه ،والجذبة
بفعل هللا ،واالنجذاب استجابة الروح لها .
٘ٔ -المبض والبسط:
المبض واالنمباض" :هو االنطواء واالنكماش ،وحالة انتزاع الروح أو انمطاع
الفٌوض المعنوٌة لئلنسان ،ارتخاء عبللته الوثٌمة مع منبع الفٌض األبدي لما فً ماهٌته
من ثؽرات وبماإه فً فراغ إلى حد ما ،فً حٌن ٌنبؽً أن تكون رابطته وثٌمة معه"(.)ٙ
البسط" :مد ،انفتاح ،عرض ،انشراح وابتهاج ،أو ارتفاع اإلنسان إلى نمطة ٌكون
وسٌلة رحمة فً الوجود إلى حد استٌعابه األشٌاء "(.)0
وٌرى (كولن) أن الخوؾ والرجاء ٌسبمان المبض والبسط ،وٌفرق بٌن الجمٌع بموله:

ٔ  -التبلل ص ٖٕٕ.
ٕ -سورة فصلت اآلٌة.ٔٔ :
ٌٖ -نظر :التبلل ص ٕٕ٘.ٕٕٙ-
ٗ -التبلل ص .ٕٕٙ
٘ -التبلل ص .ٕٕٙ
 -ٙالتبلل ص ٕٖٕ.
 -0السابك ص ٕٖٕ.
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أ -إن كبل من الخوؾ والرجاء طور إرادي ،و منزل أولً ونمطة بداٌة لسالن الحك،
أما المبض والبسط فهما معاملة ذات أسرار فً الحدود النهابٌة بعٌدا عن بعض األسباب
اإلرادٌة ،فإما ٌمطعان السبٌل على سالن الحك ،أو ٌرفعانه وٌحلمان به.
ب -الخوؾ والرجاء هو إحساس بالملك أو نشوة أمل مما ٌحب أو ٌكره فٌما ٌخص
المستمبل ،أما المبض والبسط فهو نبض الملب بالنشوة أو انكماشه بالمسوة فٌما ٌخص
الحاضر.
ج" -إن ما ٌفٌده المبض لمن ٌجولون فً ربوع المعرفةٌ ،فٌده الخوؾ للذٌن ما ٌزالون فً
الطرٌك ،وما ٌفٌده البسط ألولبن ٌفٌده الرجاء لهإالء"(ٔ(.
أى إن الخوؾ والرجاء للمبتدبٌن فً الطرٌكٌ ،مابلهما المبض والبسط ألهل المعرفة.
وهً نفس المعانً التً أوردها (المشٌري) فً رسالته فٌرى (المشٌري) أن المبض
للعار ؾ بمنزلة الخوؾ للمستؤنؾ ،وكذا البسط للعارؾ بمنزلة الرجاء للمستؤنؾ وكذا
بتعلك الخوؾ والرجاء بالمستمبل ،بٌنما المبض والبسط بالحاضر(ٕ).
وٌفرق (كولن) بٌن المبض والبسط بؤن المبض جبللً ،والبسط جمالً ،ففً
األول :تظهر العظمة والكبرٌاء بسر الواحدٌة ،وفً الثانً :تتبٌن الرحمة وتجلً التنزل
وفً األول :الشعرار األبدان أمام المدرة التً تدبر الوجود ،وفً الثانً :نفحات األنس إال
أنهما رؼم هذا الفرق ٌجمعهما عنوان واحد أن كلٌهما بٌد هللا تعالى ٌمول (كولن)" :المبض
والبسط بٌد هللا تعالى كما فً لوله:ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﭼ(ٖ) بؽض النظر عن التؤثٌر النسبً لئلرادة
(ٗ).

اإلنسانٌة التً لها ماهٌة اعتبارٌة"

(٘).

وهو هنا كما سبك ٌإكد على نسبٌة اإلرادة اإلنسانٌة وكونها اعتبارٌة

هذه كانت بعض المنازل التً ذكرها (كولن) ،وهً تجمع بٌن الممامات ،واألحوال،
والرٌاضات ،واألخبلق الصوفٌة كما هو واضح ،وهً بالفعل إشارات روحٌة لؤلدب
والسلون كما أشار كولن.
أخذ فٌها من المشٌري وؼٌره من مإرخً التصوؾ ،واعتنك تعرٌفات جدٌدة أو على
األلل شرح التعرٌفات بلؽته العصرٌة والملبٌة ،فما من معنى ٌتحدث فٌه إال وهو ٌنبض
بالحٌاة نتٌجة إحس اس صاحبه به ،وكؤنه ٌنبعث من بٌن جوانحه ولٌس من بٌن فكٌه فمط
مما ٌدل على عممه الروحً واهتمامه بالتربٌة الصوفٌة إلى أبعد مدى.
ٔ -التبلل ص ٕٖٕ.ٕٖٖ-
ٕ ٌ -نظر :الرسالة المشٌرٌة ص ٕٓٔ.
ٖ -سورة البمرة.ٕٗ٘ :
ٌٗ -نظر :التبلل ص ٖٕٗ.
ٌ٘ -نظر :مبحث المدر من الباب األول.
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المبدث الرابع :مولف كولن من مظاهر التصوف ونظرٌاته
بعد ما أشرت إلٌه سالفا من مفهوم التصوؾ عند (كولن) ،وبٌان المنازل الصوفٌة
ٌبمى عدة تساإالت حتى ٌتم فهم كل أبعاد فكر (كولن) الصوفً ،وهً:
أوال :ما رأي (كولن) فً التصوؾ من ناحٌة االنضمام إلى طرٌمة ،واالهتمام بالشكل،
واألوراد الخاصة ،وؼٌرها؟.
ثانٌا :ما رأي كولن فً نظرٌات التصوؾ المختلفة ،كوحدة الوجود ،والحمٌمة الدمحمٌة،
والوالٌة الصوفٌة؟.
واإلجابة على هذه التساإالت سٌكون موضع الحدٌث المادم فً هذا المبحث على النحو
التالً:

المطلب األول :رأي كولن فً مظاهر التصوف:
سبك وأن عرضت كٌؾ كانت حٌاة (كولن) الروحٌة وتمدٌره للتصوؾ ،ورؼم
ذلن كان له مولؾ ونمد لبعض جوانبه ومظاهره التً تستحك النمد من ذلن:
أوال :االهتمام بالشكل:
ٌإكد (كولن) على معنى التصوؾ الحمٌمً باالهتمام ورعاٌة الباطن ال التصوؾ
الشكلً المابم على لبس الصوؾ ،أو االنتساب لشٌخ وطرٌمة صوفٌة ،فٌمول فً أحد
مماالته" :إن اإلسبلم لٌس مجرد شكل ،وصورة ،ومنظر ،وصخب ،وكبلم جزاؾ ،وال
لٌام بمجموعة من األمور الشكلٌة ،بل على العكس من ذلن إنه أمر للبً ،أي إن األهم
واألساس إلى جانب الشكل هو الجوهر والمعنى ،ولد لفت رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)االنتباه إلى تلن
الحمٌمة بموله" :إن هللا ال ٌنظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ٌنظر إلى للوبكم
وأعمالكم" )ٔ(،ومستشهدا بمول الشاعر التركً (ٌونس أمره) (ٕ)فً أحد أشعاره:
لٌس التصوؾ بارتداء الخرق والتٌجان
فمن ٌجعل للبه دروٌشا ال ٌحتاج خرلا على األبدان(ٖ).
وهو هنا متوافك مع فكر (بدٌع الزمان) الذي ٌرى أن رعاٌة اإلٌمان فً الملوب هو
األولى وهو طرٌك الجنة ،فٌمول" :ال ٌمكن دخول الجنة دون إٌمان ،بٌنما ٌدخلها
ٔ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحرٌم ظلم المسلم وخذله واحتماره ودمه
وعرضه وماله ،ص (ٗ  ٔ210 /رلم ٗ.) ٕ٘ٙ
ْ
ٌٕ -ونس أمره البولويَ :كانَ من أصحاب ال َّ
َ
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ْ َ َ
ٌُوجد فٌِ َها حطب معوج أصبل ،فسؤله ال َّ
ش ًْء معوجَ ،وله كرامات
عن ذَ ِلن ،فَمَالََ :ال ٌَ ِلٌك بِ َهذَا ْالبَاب َ
شٌْخ َ
َ
صاحب وجد َو َحالَ ،وله نظم كثٌر بالتركٌة ٌفهم ِم ْنهُ أن لَهُ ممَاما َعا ِلٌا فًِ الت َّ ْو ِحٌد َو َم ْع ِرفَة َع ِظٌ َمة
ظاه َِرةَ ،و َكانَ َ
باألسرار االلهٌة ،توفى فً حدود سنة ٖٗ 1وثمانمابة(ولما توفً فً حمٌد دفن بمرٌة لاري من لرى كجً
بورلً ولبره ٌزار اآلن) .حاجً خلٌفة :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ج ٖ ص  .ٗٗٙوٌنظر :عصام الدٌن
طاش ُكبْري زاده :الشمابك النعمانٌة فً علماء الدولة العثمانٌة ج ٔ ص . ٖ0
ْ
ٖ -من ممال (اإلسبلم الحمٌمً واإلسبلم الشكلً)بمولع HERKULبالعربٌة بتارٌخ ٕٔٔٓٔٙ/ٖ/م.
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الكثٌرون جدا دون تصوؾ"(ٔ).
ثانٌا :اتباع طرٌمة صوفٌة:
أما عن دعوى وجوب إتباع مرشد أو طرٌمة محددة كما ٌنادي عامة الصوفٌة
فٌردها (كولن).
فتعلٌما عما ٌنسب للشٌخ (أبً ٌزٌد البسطامً)(ٕ) من لوله" :الشٌطان مرشد من ال مرشد
له وش ٌخ من ال شٌخ له"ٌ ،رى (كولن) أن من الخطؤ تفسٌر هذا المول بوجوب االنتساب
إلى شٌخ أو مرشد ذي طرٌمة صوفٌة ،وٌراه كذلن تفسٌرا ضٌما فٌمول" :أرى أن هذا
المول ذو مؽزى واسع ٌشٌر إلى أهمٌة المرشد الكامل وضرورته ،بٌد أن تفسٌره تفسٌرا
ضٌما كهذا ٌجعله لوال لبٌحا ٌؽلب علٌه سوء الظن وأنانٌة الجماعة ،وٌتعارض مع عالمٌة
اإلسبلم وشموله؛ ألن بٌن أٌدٌنا المبادئ األساسٌة للكتاب والسنة ،وهً تتسم بالسعة
والشمول بحٌث تشمل كل الملوب المإمنة...والخبلصة أن من الخطؤ الصرؾ االعتماد بؤن
النجاة ال تتؤتى إال باالنتساب إلى حركة ،أو جماعة ،أو طرٌمة ،أو أنه من الضروري
االلتداء بمرشد معٌن ذي طرٌمة صوفٌة ،وأن كل من ال ٌنتسب إلٌه ضال هالن ،إن من
ٌعتمد ذلن فد خسر حٌث ٌإمل الفوز"(ٖ).
ودابما ما ٌإكد هذا المعنى فً عدة مواضع وٌردد لول الشاعر (نٌازي
المصري)(ٗ)(مترجما):
ال تركنن إلى كل مرشد فمد ٌنملب الفسٌح أمامن ضٌما .
أما من استرشد بالمرشد الكامل سهل علٌه اجتٌاز وسلون الطرٌك(٘).

ٔ -بدٌع الزمان النورسً  :المكتوب الخامس المكتوبات ص . ٕ0
ٕ -البسطامً :أبو ٌزٌد طٌفور بن عٌسى بن سروشان(وكان سروشان مجوسٌا فؤسلم)( ٕٙٔ -ٔ11أو أوٕٗٙأو
ٖٕٗهـ) ،ولطٌفور أخوان هما آدم وعلً ،والثبلثة كانوا زهادا ،وعبادا ،وأصحاب أحوال ،وهو من أهل بسطام
بلد على الطرٌك إلى نٌسابور ،ومات سنة إحدى وستٌن ومابتٌن ،ولٌل :سنة أربع وثبلثٌن ومابتٌن عن ثبلث
وسبعٌن سنة .ومن كبلمه :لعدت لٌلة فً محرابً فمددت رجلً فهتؾ بً هاتؾ :من ٌجالس الملون ٌنبؽً أن
ٌجالسهم بحسن األدب ،من عرؾ هللا فإنه ٌزهد فً كل شًء ٌشؽله عنه .أبو عبد الرحمن السلمً :الطبمات
الصوفٌة ص  .ٕ0 -ٕٙابن الملمن :طبمات األولٌاء ص ٔ. ٖ21 /
ٖ -كولن :شد الرحال لؽاٌة سامٌة ص .ٔٙ0
ٗ -نٌازي المصري [ ٔٔٓ٘ - ...هـ  ٔٙ2ٗ - ... /م] :دمحم بن علً المبلطً ،الملمب بنٌازي المصري صوفً،
مفسر ،من مشاٌخ الخلوتٌة .توفً بجزٌرة (لمنى) .من كتبه :أسبلة وأجوبة فً التصوؾ -تعبٌر الرإٌا -رسالة
التوحٌد -شرح أسماء هللا الحسنى -دٌوان اإللهٌات" -تفسٌر سورة الفاتحة" و "تفسٌر سورة ٌوسؾ"ٌ .نظر:
إسماعٌل بن دمحم أمٌن بن مٌر سلٌم البابانً البؽدادي (المتوفىٖٔ22 :هـ) :هدٌة العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار
المصنفٌن ص ٕ .ٖٓ٘ /طبع بعناٌة وكالة المعارؾ الجلٌلة فً مطبعتها البهٌة استانبول ٔ٘ ،ٔ2أعادت طبعه
باألوفست :دار إحٌاء التراث العربً بٌروت – لبنان .وٌنظر :عادل نوٌهض  :معجم المفسرٌن «من صدر
اإلسبلم وحتى العصر الحاضر» ج ٕ ص ٕ. ٘2
٘ -ممال محور أصول الدٌن /سلسلة الجرة المشروخة من مولع  herkulبتارٌخٕٓٔٙ /ٗ/ٕ2 :م.
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ثالثا :الزواٌا والتكاٌا الصوفٌة:
أما عن الزواٌا والتكاٌا والمدارس ،فمد أشار (كولن) إلى أنها عندما أدت وظابفها
من تعلٌم وتربٌة روحٌة خرجت لنا مجددٌن عظاما من أمثال (الؽزالً) وكانت سببا فً
نهضة األمة ،وعندما تخلت عن وظٌفتها ،وسارت مكانا إللامة المراسٌم ،ودب فٌها التملٌد
صارت ببلء على األمة كلها ،فٌمول" :لمد امتزجت التكاٌا والزواٌا مع المدارس وتعاونتا
فً ترلٌة اإلنسان ،وللبه ،وعمله ،ولطابفه كافة ،ودفعه لٌصل إلى مرتبة اإلنسان
الكامل"(ٔ).
ثم ٌمول" :إن الزواٌا والتكاٌا أدت وظابفها كاملة طوال( ٓٔ )ٕٔ-عصرا ونشرت النور
فً أرجاء األناضول ،ومؤلت صدور وللوب الناس بالشوق ،والوجد ،وكانت تلن عهودا
ذهبٌة...أما فً العهود التً عجزت عن أداء دورها ووظابفها ،فمد أصبحت هذه المدارس
مثل كل شًء آخر ببلء ألمتها ولدولتها ولحكامها"(ٕ).
إذن (كولن) كان منصفا فً نظرته للتصوؾ ،فهو وإن أعطاه التمدٌر المناسب كزاد
لحٌاتنا الروحٌة ،إال أنه انتمد فٌه ما ٌستحك النمد ،من االهتمام بالمظاهر وترن الجوهر.

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص . ٕ٘0
ٕ -السابك ص . ٕ٘0
٘22

المطلب الثانً :مولف كولن من بعض النظرٌات الصوفٌة:
هنان بعض النظرٌات الصوفٌة كان لكولن رأي فٌها ما بٌن المبول بها وما بٌن
الرد علٌها مع تبربة ساحة أصحابها ،ومحاولة التبرٌر واالعتذار عنهم أٌضا ،وهً على
النحو التالً:
أوال :نظرٌة وددة الوجود:
كان (ابن عربً) هو أول من صاغ أصول مذهب وحدة الوجود كما ٌرى
(ماس ٌنٌون) ،وٌذهب الدكتور (عفٌفً) إلى نفس الرأي ،فٌمول" :ولم ٌكن لمذهب وحدة
الوجود وجود فً اإلسبلم فً صورته الكاملة لبل (ابن عربً)(ٔ).
وهذا المذهب ٌحل األلوهٌة من الوجود المحل األول ،فاهلل هو الحمٌمة األزلٌة
والوجود المطلك الذي هو أصل كل ما كان ،وما هو كابن أو سٌكون ،فإن نسب إلى العالم
وجودا ،فهو كوجود الظبلل بالنسبة إلى أشخاصها ،وصور المراٌا بالنسبة للمربٌات ،أما
العالم نفسه فلٌس إال خٌاال وحلما ،والوجود الحمٌمً هو وجود هللا وحده؛ ولذا لم ٌحتج إلى
دلٌل فهو عٌن الدلٌل ،وبه تظهر جمٌع الموجودات ،وإنما خفً الحك لشدة ظهوره
كالشمس تحتجب عن الناظر إلٌها لشدة ما ٌبهر ضوإها بصره (ٕ).
ٌمول (ابن عربً) فً فص حكمة لدوسٌة فً كلمة إدرٌسٌة" :وهو من حٌث
الوجود عٌن الموجودات ،والمسمى محدثات هً العلٌة لذاتها ،ولٌست إال هو ،فهو العلً
ال علة إضافة؛ ألن األعٌان التً لها العدم الثابتة فٌه ما شمت رابحة من الموجود فهً
على حالها مع تعداد الصور فً الموجودات ،والعٌن واحدة من المجموع فً المجموع
فوجود الكثرة فً األسماء وهً النسب وهً أمور عدمٌة ولٌست إال العٌن الذي هو
(ٖ).
الذات"
فالوجود الذي ٌعترؾ به ،هو وجود هللا تعالى ،والموجودات ما هً إال نسب وصور
عدمٌة ال وجود لها ،وٌمول أٌضا:
"إن الحك المنزه هو الخلك المشبه وإن كان لد تمٌز الخلك من الخالك فاألمر الخالك
المخلوق ،واألمر المخلوق الخالك كل ذلن من عٌن واحدة ،ال ،بل هو العٌن الواحدة وهو
العٌون الكثٌرة"(ٗ) ،إذن فالخلك هم عٌن الحك فبل تعدد وال كثرة فً الوجود فبل وجود
حمٌمً إال للحك تعالى ،وهو ما عبر عنه بموله:
فالحك خلك بهذا الوجه فاعتبروا

ولٌس خلما بذان الوجه فاعتبروا

من ٌدر ما للت لم تخذل بصٌر

ته ولٌس ٌدرٌه إال من له بصر

ٔ -ابن عربً :فصوص الحكم ص ٕ٘.
ٌٕ -نظر :تعلٌمات دكتور أبو العبل عفٌفً على فصوص الحكم ص . ٕ0
ٖ -ابن عربً :فصوص الحكم ص .0ٙ
ٗ -السابك ص .01
ٓٓٙ

جمع وفرق فإن العٌن واحدة

وهً الكثرة ال تبمً وال تذر(ٔ).

فكل النصوص تشٌر إلى إثبات عٌن واحدة فً الوجود ،وهً الذات اإللهٌة ،أما
الموجودات فتعد فً عرفه صور ونسب عدمٌة ال اعتبار وال وجود لها على الحمٌمة.
رأي فتح هللا كولن:
ٌفرق (كولن)بٌن الصوفٌة والمتصوفة فً هذه المسؤلة( ،فالمتصوفة هم من
ٌشتؽلون بنظرٌات التصوؾ ،أما الصوفٌة فهم أرباب الحمٌمة حما) ،فٌرى أن أصحاب
وحدة الوجود هم المتصوفة ،أما الصوفٌة ،فٌمولون بوحدة الشهود(ٕ)وهذا المفهوم مرده
إلى االستؽراق وتؽلب الحال علٌهم والمصور فً التعبٌر عما ٌجدونه فً أفبدتهم(ٖ).
وٌمرر أن هنان ثبلث مراتب للتوحٌد عند أصحاب وحدة الوجود وهً:
ٔ -توحٌد األفعال :ومعناه إسناد كل فعل فً الكون إلى هللا تعالى ،فاألفعال كلها أٌا كان
سببها هً أفعال هللا مباشرة ،وال داعً هنا للحدٌث عن مسؤلة الخلك والكسب ،وٌستدلون
(ٗ).
بآٌات منها :ﭽ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥﭼ
ٕ -توحٌد الصفات :االعتماد بؤن الموة كلها لدرة هللا ،والعلم كله علم هللا ،وكذا كل الموى
بمختلؾ أنواعها مصدرها لوة هللا تعالى.
ٖ -توحٌد الذات :لٌس هنان إال وجود واحد وهو وجود هللا ،وما سواه لٌس سوى ظهور
وتجلٌات منه.
وإذا انحصر هذا المفهوم فً الذوق والحال -كما ٌمول كولن -فبل مجال لنمده أو
االعتراض علٌه فهم ٌعترفون بالكثرة ولكن فً حال االستؽراق ٌتبلشى فً نظرهم كل ما
سوى هللا(٘) .
فكثٌر من ألوال الصوفٌة ،وإن كان ظاهرها وحدة الوجود مثل( :ابن عربً) و(الرومً)
ولكنها كانت مسؤلة ذوق وحال ،وهو ما ٌسمى "بالفناء فً التوحٌد"( )ٙبدلٌل أنهم ٌعترفون
ٌعترفون باالثنٌنٌة فً كلمات أخرى ،وبالكثرة فً الوجود ،وفً الحمٌمة هً وحدة شهود.

ٔ -ابن عربً :فصوص الحكم ص .02
ٕ -وحدة الشهـود" :مصطلح صوفً ٌعنً حالة أو تجربة تصل بالصوفً العارؾ إلى ممام الشهـود فً نهـاٌة
طرٌك المعرفة وذلن بشهـود هللا والتعرؾ علٌه واالنمطاع عمن سواه بل وفمدان التمٌٌز بٌن نفسه وبٌن ذات هللا
..طابعهـا شخصً ..وتثبت الثنابٌة بٌن الخالك والمخلوق" .الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً :الموسوعة المٌسرة
فً األدٌان والمذاهـب واألحزاب المعاصرة ،إشراؾ :دكتور /مانع بن حماد الجهـنً ،المجلد الثانً ص ٔٔ01
الناشر :دار الندوة العالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط الثالثةٔٗٔ1:هـ.
ٌٖ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة صٕٗ .ٖٔٙ ،
ٗ -سورة الصافات اآلٌة.2ٙ :
ٌ٘ -نظر :كولن :نحو عمٌدة صحٌحة صٖٔ.ٔٗ -
 -ٙالفناء" :عبارة عن ذهـاب تمسن العبد الستهـبلكه فً حضرات المرب بحٌث ٌفنى عن كل ما سوى
مشهـوده" .الماشانً :لطابؾ اإلعبلم ج ٕ ص ٕٕٔ. ،
ٔٓٙ

ٌمول كولن" :صحٌح أن (ابن عربً) لال بوحدة الوجود إال أنه بدال من معنى" :ال وجود
ألي موجود سوى هللا" كان ٌعنً" :ال وجود حمٌمً ولابم بذاته سوى هللا" أي كان ٌوما
إلى وحدة الشهود من بعٌد"(ٔ).
أما المتصوفة فمبنى كبلمهم فكرة فلسفٌة ؼربٌة ،فالوجود عندهم واحد وهو
وجوده تعالى ،وٌستدلون على ذلن باآلٌات واألحادٌث التً ترد كل شًء إلى هللا مثل
(ٖ)
لوله :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ(ٕ) ،وحدٌثٌ " :ا ابن آدم مرضت فلم تعدنً"
ونحوه(ٗ).
أما وحدة الوجود فحالة تمع من الصوفٌة أثناء الوجد وتؽلب الحال ،ولكن لم
ٌمولوا بوحدة الموجود ذلن المذهب الفلسفً المادي ،وٌرى أن خطؤ الصوفٌة هو حكمها
على األشٌاء بالشعور ،والمشاهدة ،وإهمال موازٌن السنة ،فٌمول " :أما وحدة الوجود
فعبارة عن حال واستؽراق فبل صلة لها بالمادٌة ألبتة ،بل هً بخبلفها فهً إنكار ونفً
للموجودات إلثبات وجود هللا؛ وخطإها هو حكمها على األشٌاء بالشعور والمشاهدة،
وإهمال موازٌن السنة"(٘).
وٌرى أن الخطؤ الذي الترفه (ابن عربً) وؼٌره أنهم فً حالة الصحو والٌمظة لم
ٌصححوا ما ذكروه فً حالة االستؽراق؛ ألنهم ٌرون أن العالم الحمٌمً هو العالم الذي
ٌعٌشون فٌه بسكرهم واستؽرالاتهم وٌعدون العودة إلى عالمنا عودة إلى النوم كما ٌعلل
(كولن) فٌمول" :إن (محًٌ الدٌن بن عربً) لطالما كتب عن مواجٌده واستؽرالاته ،فلٌته
فً الصحو والٌمظة صحح ما ذكره فً حالة االستؽراق...هإالء العظماء أمثال (محًٌ
الدٌن بن عربً) عندما تؤتٌهم تجلٌات ربانٌة فً خلوتهم ٌنجذبون إلٌها ،وٌرون ذلن العالم
هو العالم الحمٌمً ،فتفكر عمولهم ،وتسطر ألبلمهم بموازٌن ومماٌٌس ذلن العالم الذي هو
حمٌمة عندهم حلم عندنا ،ثم ٌصوؼون ما كتبوه ،وال ٌحاولون التوفٌك بٌن ما كتبوه وبٌن
خصابص عالمنا هذا ،ولو أنهم علموا أن هذا العالم هو العالم الحمٌمً لصححوا أخطاءهم
وهم فً ذلن العالم"(.)ٙ
وٌعتذر عنهم باعتذار آخر أن بعض ما ورد فً كتبهم مثل كتب (الرومً) مدسوس
علٌهم ،دسها أعداء اإلسبلم لتشوٌه اإلسبلم ،وعلى كل ٌنبؽً الحذر من رمً االتهامات
بهإالء األصفٌاء ،فؽاٌة لولهم اعتبار عالمنا خٌال بالنسبة لهم ،ونفً الموجودات إلثبات
وجود هللا.
إضافة إلى ذلن ٌورد لول (ابن عربً)" :حرام على ؼٌرنا لراءة كتبنا"(.)0

ٔ -أسبلة العصر المحٌرة ص .ٔٗٙ
ٕ -سورة األنفال :اآلٌة . ٔ0
ٖ -أخرجه مسلم فً صحٌحه ،باب فضل عٌادة المرٌض ،كتاب البر والصلة واآلداب (ج ٗ ص ٓٔ22رلم
.)ٕ٘ٙ2
ٌٗ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة .ص ٕٔ.ٕٗ -
ٌ٘ -نظر :نحو عمٌدة صحٌحة .ص .ٔٙ0
 -ٙنحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔٙ1
ٌ -0نظر :نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٔٙ2
ٕٓٙ

وهو مولؾ أرى أنه الحل المناسب للتعامل مع فكر وشطحات الصوفٌة فما كتبه هإالء
خاص بالطابفة وبلؽة ال ٌفهمها إال هإالء ،أما العامة فبل ٌجوز لهم االطبلع على كتبهم
لعدم اللبس والتهمة.
وبعد االعتذار عن الصوفٌة فً لولهم فً وحدة الوجود لام (كولن) بالرد على أصحاب
هذه النظرٌة ،ودحضها بعدة أدلة:
ٔ" -االعتماد بؤن اإلله ٌسري فً الكون كله فً كل مكان وفً كل شًءٌ ،عنً أن كل
شًء إله ثمٌنا كان أم خسٌسا ،وهذا ما ٌرفضه العمل والنمل لطعا"(ٔ).
ٌٕ -برهن المرآن باألشٌاء أحٌانا على وجود هللا ووحدانٌته ،وهذا دلٌل على أن حمابك
األشٌاء ثابتة .وهو ما ذهب إلٌه أهل السنة جمٌعا(ٕ).
ٖ -فً المرآن آٌات كثٌرة تنص على أن كل شًء هالن إال وجهه ،ثم تبشر بالعوالم
الجدٌدة المعمبة لهذا الهبلن ،فالهبلن فناء شًء موجود ،والكبلم عن هبلن ما لم ٌوجد
.
أصبل عبثا ،والمرآن منزه عن العبث
ٗ -األنبٌاء والمرسلون كلهم علموا أممهم أن كل شًء كبٌره وصؽٌره أوجد وخلك بعد
عدم ،وأن عبللته بمن أوجده عبللة مخلوق بخالمه ،فما ٌموله المتصوفة حول وحدة
الوجود ٌكذب األنبٌاء وما أوحً إلٌهم.
٘ -فً المرآن آٌات ترؼٌب وترهٌب فهذه اآلٌات لن تكون لها داللة على شًء وفما
لمفهوم وحدة الوجود ،فالمول بوحدة الوجود ٌستحٌل أن نجٌب معه عن األسبلة التالٌة "من
المطٌع ؟وأٌن الثواب؟ ومن المجرم ؟وأٌن العماب؟.
" -ٙلو عدت األشٌاء هً هو والحوادث الجارٌة مظهرا من مظاهره ،فبل معنى لذم
الشرن والمشركٌن واألصنام وعبدة األصنام ..لكن المرآن والسنة أثبتا عمٌدة التوحٌد
وهما أعظم خصم للشرن وعبادة األصنام"(ٖ).
ٌمصد أنه طالما كل األشٌاء متساوٌة فً كونها هً هللا إذن ال فرق بٌن الكفر واإلٌمان،
وهذا ٌنالض المرآن والسنة.
 -0مفهوم وحدة الوجود الفلسفً ٌستلزم لدم المادة ،وهذا كفر باإلجماع وأولٌاء هللا برآء
من ارتكابه(ٗ).
إذن فهذه العمٌدة باطلة عمبل ونمبل ،ومتنالضة مع اإلسبلم ومصدرٌه المرآن والسنة،
ومستحٌلة فً حك هللا؛ ومن ثم ٌجب تنزٌهه عن ذلن ،ورفض ذلن المذهب.

ٔ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕٗ.
ٌٕ -نظر :سعد الدٌن التفتازانً :شرح العمابد النسفٌة ص ٕٔ .ٔٗ -وٌنظر :حاشٌة اإلمام الباجوري على
جوهـرة التوحٌد ص . ٖٔٙ
ٖ -نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕ٘.
ٗ -السابك.
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وأخٌرا ٌرى (كولن) أن وحدة الوجود عند الصوفٌة ،وعند الفبلسفة ،وإن تشابها فً
الظاهر ،ولكن بٌنهما فروق عدة ،وهً:
أن الفبلسفة ترى أن هللا والعالم شًء واحد ،وهذا ٌحتمل معنٌٌن:
األول" :أن الموجود الحمٌمً الوحٌد هو هللا ،أما العالم فمجموعة مظاهر أو أشكال
وفٌوضات ،وهذا ما ذهب إلٌه (سبٌنوزا) (ٔ)(ٕ)".
الثانً" :الموجود الحمٌمً الوحٌد هو العالم وهللا  -حاشا هلل -هو مجموع الكابنات ،وهذا
مذهب الوجودٌة الطبٌعٌة أو الوجودٌة المادٌة وعلٌه هٌجل وأنصاره(ٖ)؟" ،وعلى ذلن
ٌمكن حصر عدة فروق :
ٌٔ -عبر الصوفٌة عن فنابهم فً واجب الوجود بإنكار العالم ،أما هإالء فٌحاولون إنكار
خالك العالم .
ٕ -تستلزم وحدة الوجود عند الصوفٌة وحدة الشهود ،أما اآلخرٌن فتستلزم وحدة
الموجود.
ٖ -فً كبلم الصوفٌة متشابهات؛ لمصور فً التعبٌر عن أحوالهم ومشاهداتهم ،أما كبلم
اآلخرٌن فهو مسلن للتفلسؾ.
ٗ -الصوفٌة ٌنطلمون من اعتمادهم باهلل ،ثم ٌنظرون إلى األشٌاء والحوادث فً ضوء هذا،
أما اآلخرون فٌجعلون هللا تابعا للكابنات.
ٔ -باروخ سبٌنوزا(ٕٖٔٙم ولٌل ٖٗٔٙ00 -ٔٙم) فٌلسوؾ هـولندي ،لٌل عنه :أعلى الفبلسفة لدرا فً الجانب
األخبللً ،ولد ٌهودٌا ولكنه لم ٌكن محافظا على تعالٌم الٌهودٌة ،وتهٌمن على فلسفته فكرة هللا ومع ذلن حرم
من االنتماء إلى الٌهودٌة وممت من لبل المسٌحٌة لنمده اإلنجٌل  ،تطرق إلى كل مٌادٌن المعرفة فبحث فً
المٌتافٌزٌما ،واألخبلق ،والسٌاسة ،وكانت له آراء سدٌدة فً البلهـوت ،على المستوى السٌاسً نادى بالتسامح،
وتؤمٌن التفكٌر الحر للمواطنٌن ،وإفساح المجال لممارسة الفضابل المسٌحٌة ،وأنشؤ مذهـبا أخبللٌا مإسسا على
معرفة هللا .من مإلفاته :تؤمبلت مٌتافٌزٌمٌة -رسالة فً األخبلق -فً إصبلح العمل – الرسالة البلهـوتٌة
السٌاسٌةٌ .نظر :برتراندرسل :تارٌخ الفلسفة الؽربٌة الكتاب الثالث الفلسفة الحدٌثة ص  .ٔٓ2وٌنظر :موسوعة
أعبلم الفلسفة العرب واألجانب ج ٔ ص . ٘ٗ1
ٌٕ -عتمد اسبٌنوزا بوجود جوهر واحد فمط "هللا أو الطبٌعة" ،ولٌس ثمة شًء متناه موجود بذاته والنفوس الفردٌة
واألجزاء المنفصلة للمادة هً عند اسبٌنوزا نعتٌة هً لٌست أشٌاء ،بل محض مظاهر للكابن الحً ،وتتثمل فً
أن تؽدو شٌبا فشٌبا مع هللا ،واألشٌاء المتناهٌة كلها نفً لٌس لها حدود تعرؾ بها وال ٌمكن أن ٌكون هنالن إال
كابن واحد ٌكون إٌجابٌا ال متناهٌا على اإلطبلقٌ .نظر :برتراند رسل :تارٌخ الفلسفة الكتاب الثالث ،الفلسفة
الحدٌثة ص ٔٔٔ.
ٖ -كان هٌجل أمٌل إلى األخذ بوجهة النظر اإلنسانٌة إلى الدٌن تلن التً تستؽرق الحٌاة اإللهٌة فً الحٌاة
اإلنسانٌة ،ولكن مع ذلن ٌإكد أن الروح المطلك عال على الروح الطبٌعً مع اعترافه بؤنه ال لٌام للواحد بدون
اآلخر؛ ولذا ٌرى هٌجل ضرورة تحمٌك الوحدة بٌن الروح المتناهً والروح البلمتناهً عن طرٌك هبوط
البلمتناهً إلى مستوى المتناهً وارتفاع المتناهً إلى مستوى البلمتناهً ،والحك -عنده -أن الروح المتناهً
لٌس هو شٌبا آخر سوى الروح المطلك حٌن ٌصبح واعٌا بذاته؛ حٌث ٌرى أن اإلنسان لما أله الصور الجزبٌة
المتعددة تفتت البلمتناهً إلى مجموعة ال حصر لها من األرواح وكؤن األشٌاء المتناهٌة نفسها لد أصبحت هً
هللا ،وحٌن عبد النبات والحٌوان كان ٌرى المطلك فً كل شًء وكؤن وحدة الروح المطلك لد انمسمت إلى كثرة
من األرواحٌ .نظر :د /زكرٌا إبراهٌم :هٌجل أو المثالٌة المطلمة سلسلة عبمرٌات فلسفٌة ،ص ٓٔٗ،ٗٔٗ -
مكتبة مصر -الماهرة.
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٘ -إن ما عند الصوفٌة ذوق ،وما عند الفبلسفة نظرٌة صرفة.
 -ٙمسلن األولٌن لابم على التواضع ،وإنكار الذات ،وأما مسلن اآلخرٌن فمابم على التشبه
(ٔ).
بواجب الوجود
إذن ٌنفى كولن عن الصوفٌة أي انجراؾ إلى نظرٌة وحدة الوجود وٌلصمها بالمتصوفة أو
الفبلسفة.
وانتمد هذه الفكرة أٌضا (بدٌع الزمان) بشكل أكثر تصرٌحا إذ ٌذكر رأي
الصوفٌة ،ثم ٌرد لاببل" :الموجودات لٌست أوهاما كم ٌدعً أصحاب وحدة الوجود ،بل
هذه األشٌاء الظاهرة هً من آثار هللا سبحانه وتعالى ،إذن فلٌس صحٌحا لولهم ال موجود
إال هو ،وإنما الصحٌح ال موجود إال منه"(ٕ) ،بل وٌنتمد (ابن عربً) بؤنه ال ٌخدع ولكن
ٌنخدع وهو مهتد لكن ال ٌكون هادٌا لؽٌره فً ما كتبه(ٖ).
ولدٌما انتمدها ابن تٌمٌة ورأى ألوال (ابن عربً) كفرا ولكن لم ٌحكم علٌه بالكفر
فمال عن ممالة (ابن عربً) فً فصوص الحكم " :وهً مع كونها كفرا فهو ألربهم إلى
اإلسبلم لما ٌوجد فً كبلمه من الكبلم الجٌد كثٌرا؛ وألنه ال ٌثبت على االتحاد ثبات
ؼٌره ،بل هو كثٌر االضطراب فٌه ،وإنما هو لابم مع خٌاله الواسع الذي ٌتخٌل فٌه الحك
تارة والباطل أخرى ،وهللا أعلم بما مات علٌه"(ٗ).
ثانٌا :الدلول(٘) واالتداد(:)ٙ
لم ٌمٌز بعض الباحثٌن بٌن المصطلحٌن وبحثوهما كمترادفٌن ومنهم من فرق
بٌنهما ،ولكن مآلهما إلى نفس الحمٌمة وهً خلع األلوهٌة عن هللا تعالى بحلوله فً األجسام
البشرٌة أو اتحاده معها ،وفً هذا أو ذان إخبلل بتنزٌه هللا وتمدٌسه ،ونزول به إلى درن
البشرٌة ونمصانها.

ٔ -نحو عمٌدة صحٌحة ص .ٕ0 -ٕٙ
ٕ -النورسً :المكتوب الثامن عشر من رسالة المكتوبات ص . .ٔٓٙ
ٌٖ -نظر :النورسً :اللمعات كلٌات رسابل النور ص ٕ٘ .
ٗ -ابن تٌمٌة :مجموع الفتاوى جٕ ص ٖٗٔ ،تحمٌك :عبدالرحمن بن دمحم بن لاسم ،مجمع الملن فهد لطباعة
المصحؾ الشرٌؾ ٔٗٔٙهـٔ22٘ -م. .
٘ -الحلول :الحلول ٌلزم منه االفتمار والحاجة إلى محل ،والمماسة ،واالنتمال ،وهذه صفات األجسام ،والحلولٌة:
من ٌزعمون أن الحك تعالى اصطفى أجساما حل فٌها بمعانً الربوبٌة وأزال عنها معانً البشرٌة ٌ.نظر :د/
رفٌك العجم :موسوعة مصطلحات التصوؾ ص  ،ٙمكتبة لبنان ناشرون ،ط األولى ٔ222م.
 -ٙاالتحاد :له عدة معانً عند الصوفٌة ،منها :تصٌٌر الذاتٌن ذاتا واحدة ،وهذا محال فإن كان فهو حال أما كونه
محاال؛ فؤلنه إن كان عٌن كل واحد منهما موجودا فً حال االتحاد ،فهما اثنان ال واحد ،وإن عدمت العٌن
الواحدة فمط ،فلٌس باتحاد بٌن شٌبٌن ،وإن عدما كان عدم االتحاد أظهر ،وأما أنه حال فلما ٌعرض ألصحاب
المواجٌد حالة االستؽراق فً حضرة المحبوب بحٌث ال ٌجد ؼٌر محبوبه ،ومنها :أن ٌراد اتحاد جمٌع
الموجودات فً الوجود الواحد من ؼٌر أن ٌلزم من ذلن انمبلب الحمابك أو حلول شًء فً شًء ،بل المراد أن
كل ما سوى الحك ال حمٌمة له إال بالحك  ،ومنها :رإٌة األشٌاء بعٌن التوحٌد  ،ومنها :حالة من ٌكون الحك
سمعه وبصره ولسانه وٌده على المعنى الذي ٌلٌك به تعالى نتٌجة التمرب بالنوافل كما أشار الحدٌثٌ .نظر :عبد
الرازق الماشانً :معجم المصطلحات واإلشارات الصوفٌة لطابؾ اإلعبلم فً إشارات أهل اإللهام المجلد األول
ص .ٖٔٙ -ٔ٘2
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وأول من صاغ نظرٌة الحلول هو (أبو الحسٌن منصور الحبلج) مفرلا بٌن ناحٌتٌن
مختلفتٌن فً الطبٌعة اإلنسانٌة هما البلهوت والناسوت ،وهما فً نظره طبٌعتان ال
تتحدان أبدا ،بل تمتزج إحداهما باألخرى كما تمتزج الخمر بالماء(ٔ).
ولد عبر (الحبلج) عن الحلول واالتحاد فً أبٌات كثٌرة من دٌوانه منها:
مزجت روحن فً روحً كما
فإذا مسن شًء مسنً

تمزج الخمرة بالماء الزالل
فإذا أنت أنا فً كل حال

(ٕ)

وٌمول أٌضا:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا

نحن مذ كنا على عهد الهوى

تضرب األمثال للناس بنا

فإذا أبصرتنً أبصرته
أٌها السابل عن لصتنا
روحه روحً وروحً روحه

وإذا أبصرته أبصرتنا
لو ترانا لم تفرق بٌننا
من رأى روحٌن حلت بدنا(ٖ).

وله ؼٌر ذلن الكثٌر من النظم فً التؤكٌد على هذه النظرٌة التً تمرر أن ال
فواصل أو تمٌٌز بٌنه وبٌن هللا ،فالناظر إلى أحدهما كؤنه ناظر إلى اآلخر ،فمد امتزجت
روحهما كالماء والخمر ،أو كؤنهما روحان حبل فً بدن واحد.
أما عن رأي (كولن) فً هذه النظرٌة فٌرى وجوب التزام الصوفٌة بظاهر
الشرٌعة وعدم مخالفتها ،ولكن ما ٌصدر عنهم من ألوال تدل على الحلول و االتحاد فهً
أمور مردودة ،ولكن ال ٌنبؽً التسرع فً إصدار األحكام على لابلها بالكفر ،أو الزندلة،
أو ما شابه ذلن ،وحملها على محمل آخر؛ ألنها تكون ولت ؼلبة حال أو ذوق.
فنجده وهو ٌتحدث عن أعلى درجات المحبة ،والتً أسماها( :محبة خواص
الخواص) حٌث إن المحب الذي نال هذه الحظوة ،لد ٌتمتم بما ٌستشعره وٌتحدث به
بكلمات مشوبة بالحلول واالتحاد ،فٌمول (كولن) عن هذا الحال" :ففً أمثال هذه الموالؾ
فالحذر والٌمظة وموازٌن السنة النبوٌة هً األساس ،أما رجال الحك الذٌن ؼلب علٌهم
الحال وهم مخمورون بحظوظ المشاهدة فمد ٌتلفظون بؤمور مخالفة لهذه الحمٌمة ففً أمثال
هذه الموالؾ ٌنبؽً البحث بإنصاؾ عن نٌاتهم ،وعدم االستعجال فً إصدار الحكم علٌهم،
وإال سٌضمر العداء للكثٌرٌن من دون شعور ممن نالوا المعٌة اإللهٌة بمضمون الحدٌث

ٌٔ -نظر :تعلٌمات الدكتور أبو العبل عفٌفً على فصوص الحكم ص .ٖٙ
ٕ -لاسم دمحم عباس :الحبلج األعمال الكاملة ،رسالة الدٌوان ص ٖٓٔ  ،الناشر :رٌاض الرٌس للكتب والنشر-
بٌروت -لبنان ،ط :األولى مارس ٕٕٓٓم .
ٖ -الحبلج :الدٌوان ص ٖٖٓ.
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الشرٌؾ" :المرء مع من أحب"(ٔ) ،وٌكون لد أعلن الحرب على هللا وفك مضمون الحدٌث
المدسً" :من عادى لً ولٌا فمد آذنته بالحرب"(ٕ) .
ومع إنكاره لتلن النظرٌات (الحلول واالتحاد ) ،واضطبلعه بالرد علٌها كما سبك
فً رده على وحدة الوجود ،فهو ال ٌرتضً تكفٌر أصحابها ،وٌتبنى تؤوٌل كبلمهم كما
فعل مع (ابن عربً) ،وهو مولؾ كثٌر من العلماء لدٌما وحدٌثا كابن تٌمٌة(ٖ).
ثالثا :اإلنسان الكامل والدمٌمة الدمحمٌة:
كان للحبلج أكبر األثر فً وضع أساس هذه النظرٌة الفلسفٌة التً اشتهرت فٌما
بعد عند (ابن عربً) و(الجٌلً) (ٗ) باإلنسان الكامل إذ هو أول من تنبه إلى األثر المابل:
"إن هللا خلك آدم على صورته"(٘)،وبنى على هذا نظرٌته فً الحلول مفرلا بٌن ناحٌتٌن
مختلفتٌن فً الطبٌعة اإلنسانٌة هما البلهوت والناسوت ،وهما فً نظره ال تتحدان أبدا ،بل
تمتزج إحداهما باألخرى ،وأخذ (ابن عربً) هذه الفكرة (فكرة تؤلٌه اإلنسان) من الحبلج،
ولكنه اعتبر البلهوت والناسوت مجرد وجهٌن ال طبٌعتٌن منفصلتٌن لحمٌمة واحدة؛ ولذا
(.)ٙ
ٌتجلى فٌه الحك فً أعلى صور الوجود وأكملها
أما عن (الحبلج) فمد عرض لفكرته فً كتابة (الطواسٌن) تحت طاسٌن السراج إذ
ٌمول" :أنوار النبوة من نوره برزت ،وأنوارهم من نوره ظهرت ،ولٌس فً األنوار نور
أنور وأظهر وألدم من المدم سوى نور صاحب الكرم ،همته سبمت الهمم ووجوده سبك
العدم ،واسمه سبك الملم ألنه كان لبل األمم"(.)0

ٔ -الحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه ٌنظر :صحٌح البخاري باب عبلمة حب هللا عز وجل( ج  1ص
ٖ2رلم .)ٙٔٙ1
ٕ -التبلل الزمردٌة ص ٖٕٔ ،والحدٌث أخرجه البخاريٌ ،نظر :صحٌح البخاري باب التواضع (ج  1ص
٘ٓٔ رلم ٕٓ٘.)ٙ
ْ
َ
ٌٖ -مول ابن تٌمٌة" :فإن كبلم المشاٌخ المصرح بِؤن هللا فَوق العَ ْرش كثٌر منتشر فَإِذا وجد َعن بَعضهم َما
المصٌب والمخطا كما ٌوجد فًِ ؼٌرهم َولٌسوا فًِ ذَ ِلن
ٌُخالؾ ذلن كان ذلن خبلفا لهم ،والصوفٌة ٌوجد فٌهم
ِ
بِؤَجل من الصحابة والتابعٌن ولٌس أحد َم ْعصوما فًِ كل ما ٌموله إِال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -نعم ولوع الؽلط فًِ مثل
هذا ٌوجب ما نموله دابما إن المجتهد فً مثل هذا من المإمنٌن ِإن استفرغ َوسعه فًِ طلب ْالحك فَإِن هللا ٌ ْؽفر لَهُ
خطؤه َوإِن حصل ِم ْنهُ نوع تمصٌر فهو ذنب َال ٌجب ان ٌبلػ ْالك ْفر  ...فإن التكفٌر المطلك مثل الوعٌد المطلك ال
ٌستلزم تكفٌر الشخص المعٌن حتى تموم علٌه الحجة التً تكفر تاركها" .و كذا أنكر فً الفتاوى ما نسب إلى
رابعة العدوٌة من ألوال تمتضً الكفر ولال هذا كذب وباطل علٌها ،وكذا نفً ما نسب إلى أبً سلٌمان الدارانً
من لول ٌمتضً الكفر وأثنى علٌه .ابن تٌمٌة :االستمامة ص ٔ ،ٖٔٙ /ص ٕ .ٙ٘ /مجموع الفتاوى ص ٕ/
ٖٓٔ .المحمك :عبد الرحمن بن دمحم بن لاسم ،مجمع الملن فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ ،المدٌنة النبوٌة،
المملكة العربٌة السعودٌةٔٗٔٙ ،هـٔ22٘/م.
ٗ -الجٌلً [ 1ٖٕ - 0ٙ0هـ  ٕٔٗ1 - ٖٔٙ٘ /م]:عبد الكرٌم بن إبراهٌم بن عبد الكرٌم الجٌلً ،المادري ،لطب
الدٌن ،ابن سبط الشٌخ عبد المادر الجٌبلنً .من علماء المتصوفٌن .من مإلفاته" :تفسٌر المرآن" و "الكهؾ
والرلٌم فً شرح بسم ميحرلا نمحرلا هللا" ،و "الؽاٌات فً معرفة معانً اآلٌات واألحادٌث المتشابهات .عادل
نوٌهض  :معجم المفسرٌن «من صدر اإلسبلم وحتى العصر الحاضر» ج ٔ ص .ٕ2ٙ
٘ -أخرجه مسلم فً صحٌحه بلفظ" :إذا لاتل أحدكم أخاه ،فلٌجتنب الوجه ،فإن هللا خلك آدم على صورته" :باب
النهً عن ضرب الوجه كتاب البر والصلة واآلداب( ص ٗ.ٕٓٔ0/رلم ٕٔ.)ٕٙ
ٌ -ٙنظر :التعلٌمات على فصوص الحكم ص ٖ٘.ٖٙ -
 -0لاسم دمحم عباس :الحبلج األعمال الكاملة( ،كتاب الطواسٌن) ص ٕ. ٔٙ
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وهذا النص ٌمرر لدم النور الدمحمي وأنه األصل ،والنور األول الذي استمدت األنبٌاء
واألولٌاء واألكوان منه.
وٌمول أٌضا" :العلوم لطرة من بحره ،والحكم ؼرفة من نهره ،األزمان كلها ساعة من
دهره ،الحك به ،وبه الحمٌمة ،هو األول فً الوصلة ،هو اآلخر فً النبوة ،والباطن
بالحمٌمة والظاهر بالمعرفة"(ٔ).
وهنا ٌشٌر إلى حمٌمتٌن للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -حمٌمة لدٌمة حٌث كان األول فً الوجود ،وحمٌمة
حادثة وهً كونه آخر األنبٌاء -علٌهم السبلم.-
أما عن (ابن عربً)فاإلنسان الكامل والحمٌمة الدمحمٌة جزء من نظرٌة أوسع وأعمك هً
نظرٌة الكلمة اإللهٌة ،ولد لسمها إلى ثبلث مسابل:
ٔ -الكلمة من الناحٌة المٌتافٌزٌمٌة ،وٌسمٌها حمٌمة الحمابك ،وهً مرادفة للعمل اإللهً ،أو
العلم اإللهً.
ٕ -الكلمة من الناحٌة الصوفٌة وهً الحمٌمة الدمحمٌة.
ٖ -الكلمة بمعنى اإلنسان الكامل(ٕ).
ترى هذه الفكرة أن هللا تعالى لما شاء أن ٌتجلى للوجود بؤسمابه وصفاته جعل
اإلنسان الكامل مرآة لظهوره وتجلٌا ألسمابه وصفاته ،فخلك آدم وجنسه البشري فاإلنسان
الكامل إذن هو المرموز إلٌه بآدم ،هو الجنس البشري فً أعلى مراتبه لم تجتمع كماالت
الوجود العملً والروحً والمادي إال فٌه ،وأعلى مراتب اإلنسان هً مرتبة األنبٌاء
واألولٌاء ،وأكمل هإالء هو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)ال دمحم النبً المبعوث ،بل الحمٌمة الدمحمٌة أو الروح
الدمحمي ،فإنه هو المظهر الكامل للذات اإللهٌة واألسماء والصفات ،وهو للحك بمنزلة
إنسان العٌن من العٌن ،وسٌظل العالم محفوظا مادام فٌه هذا اإلنسان الكامل(ٖ).
فاهلل تعالى لما أراد أن ٌعرؾ بٌن خلمه جعل اإلنسان الكامل مرآة لظهوره فخلك آدم وكل
من بلػ الكمال من جنسه فهو اإلنسان الكامل وأعلى مراتبه األنبٌاء واألولٌاء وأكملهم دمحم
 ملسو هيلع هللا ىلص -ودمحم له حمٌمتان :حمٌمة لدٌمة باعتباره أول الخلك ،ومنه انبثمت سابر أنوارالكاملٌن ،وله حمٌمة حادثة باعتباره خاتم األنبٌاء والمرسلٌن.
وٌمول (ابن عربً) عن الحمٌمة الدمحمٌة فً فص حكمة فردٌة فً كلمة دمحمٌة" :إنما كانت
حكمته فردٌة؛ ألنه أكمل موجود فً هذا النوع اإلنسانً ولهذا بُدئ به األمر وختم ،فكان
نبٌا وآدم بٌن الماء والطٌن ،ثم كان بنشؤته العنصرٌة خاتم النبٌٌن"(ٗ).

ٔ -لاسم دمحم عباس :الحبلج األعمال الكاملة ص ٖ. ٔٙ
ٌٕ -نظر :الشٌخ محًٌ الدٌن ابن عربً :فصوص الحكم تعلٌمات الدكتور أبو العبل عفٌفً علٌها ص  ،ٖ1دار
الكتاب العربً -بٌروت  -لبنان.
ٌٖ -نظر :الشٌخ /محًٌ الدٌن ابن عربً :فصوص الحكم ص  ،٘ٓ -ٗ1وتعلٌمات الدكتور :أبو العبل عفٌفً
علٌها ص . ٖ0
ٗ -الشٌخ محًٌ الدٌن ابن عربً :فصوص الحكم ص ٕٗٔ.
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إذن فدمحم أكمل مراتب اإلنسان الكامل ،وله حمٌمتان :أزلٌة ،وهً الحمٌمة الدمحمٌة ،وحادثة
باعتباره النبً المبعوث خاتم األنبٌاء.
وجاء من بعد (ابن عربً) الشٌخ عبد الكرٌم الجٌلً ،واعتبر هو صاحب فلسفة
اإلنسان الكامل فً التصوؾ اإلسبلمً(ٔ)فٌرى أن اإلنسان الكامل هو المطب الذي تدور
علٌه أفبلن الوجود من أوله إلى آخره ،وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد اآلبدٌن ،وله
تنوع فً صور شتى ،وٌسمى باعتبار لباسه وصورته هذي ،ولكن اسمه األصلً دمحم
(ملسو هيلع هللا ىلص ) ،و هللا خلك دمحما من كماله ،وجعله مظهرا لجماله ،وكماله ،واألنبٌاء واألولٌاء كمل،
(ٕ).
وهو األكمل(ملسو هيلع هللا ىلص)
وتموم فكرة الحمٌمة الدمحمٌة على أن للنبً دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) وجود لبل وجود الخلك ،ولبل
وجوده الزمانً فً صورة النبً المرسل ،وأن هذا الوجود لدٌم ؼٌر حادث ،وهو مما
ٌعبر عنه بالنور الدمحمي.
وهذا النور الدمحمي ٌنتمل فً الزمان من جٌل إلى جٌل ،وأنه هو الذي ظهر
بصورة آدم ،ونوح ،وإبراهٌم ،وموسى ،وؼٌرهم من األنبٌاء ،ثم ظهر أخٌرا بصورة خاتم
النبٌٌن دمحم (علٌه الصبلة و السبلم) ،وٌتصور فً كل زمان بصورة أكملهم لٌعلً شؤنهم
فهم خلفاإه فً الظاهر ،وهو فً الباطن خلٌفتهم(ٖ) .
وبهذا أ رجعوا جمٌع األنبٌاء من آدم إلى دمحم - ،وكذلن األولٌاء -إلى أصل واحد
وهو النور الدمحمي أو الحمٌمة الدمحمٌة.
رأي فتح هللا كولن :
دابما ما ٌردد (كولن) مصطلح اإلنسان الكامل كمرتبة ٌصل إلٌها اإلنسان الذي
ترلً فً مراتب ودرجات الطرٌك الصوفً حتى تؤهل لهذه المرتبة ،فمثبل من ألواله تلن:
"لمد امتزجت التكاٌا والزواٌا مع المدارس وتعاونتا فً ترلٌة اإلنسان ،وللبه ،وعمله،
ولطابفه كافة ،ودفعه لٌصل إلى مرتبة اإلنسان الكامل"(ٗ).
وعند تمسٌمه للصوفٌة أشار إلى أن الصوفٌة ٌمسمون الناس إلى ثبلثة ألسام:
الكاملون – السالن -الممٌم  ،والكاملون لسمان :األول  :األنبٌاء والرسل ،والثانً:
الكملون :الذٌن وصلوا إلى الحك باتباعهم األنبٌاء وانمٌادهم لهم ،فٌمول عنهم" :فهإالء
ٌمثلون حما اإلنسان الكامل من حٌث سماء استعدادتهم "(٘).
وكثٌر ما ٌطلك على النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)مسمٌات من هذا المبٌل مثل (اإلنسان األفك) ،وهو الذي

ٌٔ -نظر :ممدمة كتاب اإلنسان الكامل فً معرفة األواخر واألوابل للشٌخ عبد الكرٌم الجٌلً ص ٘ ضبطه
وعلك علٌه :الدكتور :عاصم ابراهٌم الكٌالً الحسٌنً الشاذلً الدرلاوي.
ٌٕ -نظر :الجٌلً :اإلنسان الكامل ص .ٕٓ0
ٌٖ -نظر :الجٌلً :اإلنسان الكامل فً معرفة األواخر واألوابل ص ٕٕٗ.
ٗ -كولن :أسبلة العصر المحٌرة ص .ٕ٘0
٘ -كولن :التبلل ص .ٕ2
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تسنم الذرى فً كل شًء حسن وجمٌل ،و(الرسول المطب) (ٔ) -ملسو هيلع هللا ىلص -و(سلطان
األنبٌاء)(ٕ).
ولد أطلك على النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -أٌضا مصطلح (اإلنسان الكامل) وجعله الجوهر األول للعوالم
الجسمٌة والروحٌة إذ ٌمول " :هو اإلنسان الكامل الحمٌمً المستودع األمٌن على علم
الذات ،والصفات ،واألسماء هو منذ التعٌن األول مهاجر أفك اإلنسان بعنوان " أحمد"،
وضٌؾ المدٌنة من مكة باسم "دمحم" ،وصاحب لواء الحمد من البرزخ باسم "محمود" ولٌم
أستار الجنة ،وجمال هللا ،ومنهل فٌض العوالم الروحانٌة ،والجوهر األصل لعالم
الجسمانٌة بؤسمابه الشرٌفة كلها"(ٖ).
وأما لفظ ومصطلح الحمٌمة الدمحمٌة فمد جاء فً عدة مواضع فً كتابات (كولن) :
فعند حدٌثه عن نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)التصر على المول "إن نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ورسالته كانت
لبل جمٌع األنبٌاء والمرسلٌن ،فمد ورد فً أحد األحادٌث" :أول ما خلك هللا نوري" ،وفً
حدٌث آخر" :كنت نبٌا وآدم منجدل فً طٌنته "(ٗ) أي أن تخطٌط إرساله نبٌا كان لبل
الجمٌع ،ولد تناول المتصوفة هذ األمر تحت عنوان (الحمٌمة األحمدٌة ) ،وولفوا عندها
كثٌرا ،وهم ٌرون أن الحمٌمة األحمدٌة هً فً الولت نفسه حمٌمة الكون ،وأرادوا بها
إظهار عظمة الرسول وأنه مظهر ألعظم رسالة"(٘).
إذن المعنى الذي ٌمول به (كولن) فً هذا النص وٌفسر به الحمٌمة الدمحمٌة لٌس هو مراد
الصوفٌة فالمعنى عنده أن تمدٌر إرسال دمحم رسوال كان لبل كل األنبٌاء -علٌهم السبلم -ال
أنه خلك لبلهم حمٌمة ،أو أن له حمٌمتٌن لدٌمة وحادثة كما ٌرى الصوفٌة ،ومع ذلن نجد
فً كبلمه أٌضا دفاعا عن الصوفٌة بهذا التؤوٌل ،إضافة إلى المول أن ؼاٌاتهم من هذه
النظرٌة كانت إظهار عظمة النبً ورسالته ،وال نجد له نمدا أو ردا علٌها ،أو أنه ٌرٌد أن
له بالفعل حمٌمة لدٌمة هً الحمٌمة الدمحمٌة؛ حٌث إن هنان نصوصا أخرى كاملة تشرح
فكرة (كولن) عن الحمٌمة الدمحمٌة بشكل أكثر تفصٌبل ووضوحا ،وتبٌن اعتماده حمٌمة بهذه
النظرٌة الصوفٌة ومنها:
ٔ -لوله" :إن هللا تعالى خلك نور سٌدنا دمحم ،ثم أتبعه بخلك سابر الكابنات على
التوالً...وهكذا فاهلل تعالى ألمى نور دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) كبذرة إلى أرض العدم وهذا الوجود نشؤ من
ذلن النور ومن تلن البذرة ،وإن شبت فمل :اإللكترونات لد تشكلت منه وعالم الذرة انبثك
عنه"(.)ٙ
ٕ -وٌمول أٌضا " :هو األول واأللرب إلى الحك جل وعبل من جهة واألخٌر واألعظم
أمانة من وجهة أخرى .المبلبكة انتظرته ،واألنبٌاء بشروا به ،واألولٌاء ثمراته التً
تمتبس منه النور .مشكاة النبوة اتمدت به بداٌة ،وبه ظهرت زبدة معناها ومحتواها فً
ٌٔ -نظر التبلل صٓٗ.ٕٔ2 ،
ٌٕ -نظر كولن :ترانٌم روح وأشجان للب ص ٖٗ .
ٌٖ -نظر كولن :ونحن نبنً حضارتنا ص ٘ٔٙ
ٗ سبك تخرٌج الحدٌثٌن فً المبحث الرابع(بعثة النبً-ملسو هيلع هللا ىلص) -من فصل النبوات فً الباب األول.
٘ كولن :أضواء لرآنٌة ص ٖ٘ٔ.
 -ٙفتح هللا كولن  :خواطر من وحً سورة الفاتحة ص . ٔٓ1
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أبهى صورة ،وأنورها نوره األول سباق األنوار ،وطوفان ضوبه األخٌر هو ظهوره فً
العالم الخارجً"(ٔ).
ٖ -وٌمول أٌضا عن النبً -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إن ماهٌته أرفع علوٌة من المبلبكة ،وتعٌنه أول
ُ
أمر بدهً .وبه تحرن أوال تسطٌر
الموجودات وألدمها
فكون وجوده أو َل األنوار ونواة ً ٌ
الملم الممدس ،وبه تحمك البرنامج البشري وهو البرهان الصرٌح األبهى لسلسلة النبوة
على الوجود الحك ،وهو أول مرآة مجبلة لحضرة ذاته سبحانه وتعالى ،فهو أصفى وأشؾ
محل لتظاهر الصفات اإللهٌة ،وهو أفصح ترجمان لالً وحالً للحك سبحانه وتعالى"(ٕ).
وهنا توافك تام مع نظرٌة الحمٌمة الدمحمٌة بشكلها الحمٌمً الذي تمول به الصوفٌة من وجود
حمٌمة أزلٌة للنبً -ملسو هيلع هللا ىلص -وهو ما ٌسمى كذلن بالنور الدمحمي ،ومن نوره ووجوده انبثمت
أنوار األنبٌاء ،بل واألكوان كلها ،بل كان مرآة مجلوة لذاته وصفاته تعالى ،وهو ما ٌموله
(ابن عربً) وهو ٌتكلم عن الحكمة من خلك آدم ،وخبلفته هلل فً األرض.
من خبلل النصوص السالفة ٌتبٌن عدة أمور :
ٔ -هذه الفكرة الصوفٌة كانت بذورها األولى فً فكر (الحبلج) ثم اكتملت عند (ابن
عربً) ،ثم أصبحت نظرٌة متكاملة عند الجٌلً من بعده ،ورددها الصوفٌة الحما معتمدٌن
على أحادٌث مثل لوله" :أول ما خلك هللا نوري" ،ولوله" :كنت نبٌا وآدم منجدل فً
طٌنته" ،وهذه األحادٌث اتخذها الصوفٌة تكؤة للمول بمدم النور الدمحمي ،وأنه أصل
الموجودات ،بٌنما آخرون أولوا الحدٌث بؤن النبوة وجبت له فً الكتاب منذ األزل ردا
على سإال متى وجبت لن النبوة؟(ٖ)والبعض نفى صحة األحادٌث المذكورة ،وأشار أنها
موضوعة(ٗ) ،وأشار بعض الباحثٌن إلى أن هذه الفكرة مستمدة من عناصر شٌعٌة أو
مسٌحٌة(٘).
ٕ -النصوص السابمة التً أوردتها تدل على أن (كولن)  -فً نص واحد فمطٌ -رٌد
معنى آخر ؼٌر المعنى الصوفً ،وهو أن التخطٌط لنبوته كان لبل جمٌع األنبٌاء ،فما
أفهمه من التخطٌط أنه التمدٌر فً علم هللا -فٌما أظن -ال أن له حمٌمة لدٌمة ،وعلى هذا
فهو موافك لبعض علماء الشرٌعة.
أما ظاهر النصوص التالٌة فتشٌر إلً إٌمانه بفكرة الحمٌمة الدمحمٌة كما ٌمدمها الصوفٌة
تماما.
إذن فكولن معتمد مع الصوفٌة بنظرٌة النور الدمحمي؛ ألن النصوص واضحة صرٌحة -
مع أن هنان اضطرابا بسبب عدم وضوح معنى التخطٌط فً نصه األول.-
ٔ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٖٗٔ.
ٕ -ونحن نبنً حضارتنا ص ٔ.ٔٙ
ٌٖ -نظر :اإلمام حافظ بن أحمد حكمً :معارج المبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ج ٖ ص ،ٔٓ2ٙ
تحمٌك :عمر بن محمود أبو عمر ،دار ابن المٌم – الدمام ،ط :األولى ٓٔٗٔهـٔ22ٓ -م.
ٗ -إحسان إلهً ظهٌر :التصوؾ المنشؤ المصدر ص  .ٕٕٙالناشر :إدارة ترجمان السنة -الهور -باكستان ،ط:
األولى ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
ٌ٘ -نظر :إحسان إلهً ظهٌر :التصوؾ المنشؤ والمصدر ص . ٕٕٙ
ٔٔٙ

ٖ -رؼم تؤكٌد(كولن) المستمر على مرجعٌة الكتاب والسنة ،فهو هنا لد خالؾ هذه
المرجعٌة حٌث إن هذه النظرٌة مخالفة للشرٌعة؛ إذ ما ورد من أحادٌث ٌعتمد علٌها
الصوفٌة لٌست صحٌحة.
رابعا :الوالٌة الصوفٌة:
ؼالى أرباب التصوؾ فً الوالٌة الصوفٌة  -كما فعل الشٌعة مع أبمتهم -واعتمدوا
تمدٌس الولً ،وعلو شؤنه حتى على مكانة النبً ،واعتمدوا عصمته كاألنبٌاء ،واطبلعه
على الؽٌب ،وسؤعرض رأي (فتح هللا كولن) فً هذه المسؤلة حسب ما جاء فً كتاباته
على النحو التالً:
ٔ -النبوة والوالٌة:
ما العبللة بٌن النبوة والوالٌة؟ ،وهل ٌجوز تفضٌل الولً على النبً؟ .
وإن كان لد اشتط بعض الناس فً تمدٌس الولً فهو ال ٌعدو  -حمٌمة -أن ٌكون
فردا من أفراد أمة النبً -ملسو هيلع هللا ىلص -وٌإكد هذه الحمٌمة بعض محممً الصوفٌة ،فٌمول
(النصراباذي)(ٔ) " :نهاٌات األولٌاء بداٌات األنبٌاء"(ٕ).
إذن فمنتهى وؼاٌة ما وصل إلٌه الولً بعد طول عبادة ومجاهدة هو أول درجات ٌخطوها
النبً فالفرق عظٌم بٌنهما كما الفرق بٌن الفتى الٌافع والرضٌع الزاحؾ .
وٌمرر (المشٌري)هذه الحمٌمة بالتؤكٌد على أن كرامات األولٌاء الحمة بمعجزات
األنبٌاء -علٌهم السبلم ،-فٌمول" :و كل نبً ظهرت كرامة على واحد من أمته فهً
معدودة من جملة معجزاته؛ إذ لو لم ٌكن ذلن الرسول صادلا لم تظهر على ٌد من تابعه
الكرامة ،فؤما رتبة األولٌاء فبل تبلػ رتبة األنبٌاء -علٌهم السبلم -لئلجماع المنعمد على
ذلن"(ٖ) ،وٌضرب لذلن مثبل بالصورة التً رسمها (البسطامً) للتفرٌك بٌن المنزلتٌن
فٌمول (أبو ٌزٌد البسطامً)" :مثل ما حصل لؤلنبٌاء -علٌهم السبلم -كمثل زق فٌه عسل
ترشح منه لطرة فتلن المطرة مثل ما لجمٌع األولٌاء ،وما فً الظرؾ مثل نبٌنا -ملسو هيلع هللا ىلص.)ٗ("-
وأٌضا (النورسً) إذ ذكر أن من مزالك بعض الصوفٌة ممن ال ٌبتؽون السنة
على الوجه الصحٌح اعتمادهم بؤرجحٌة الوالٌة على النبوة ،ومثّل النطباع المعارؾ فً
للب الولً والفرق بٌنه وبٌن النبً بمثال أٌضا وهو :كمن ٌتلمى نور الشمس بواسطة مرآة
ٔ -النصر اباذي :أبو الماسم إبراهٌم بن دمحم النصر اباذي أو آبادي ،شٌخ خراسان فً ولته كان فً الورع ،
والمجاهدة والتموى والمشاهدة ببل مثٌل ،صحب الشبلً ،وأبا علً الروذباري ،والمرتعش ،جاور بمكة سنة
ٖٙٙهـ ،ولٌل :حج أربعٌن حجة ومات بمكة سنة ٖٙ2هـ ،وكان عالما بالحدٌث ،كثٌر الرواٌة ،من ألواله :أصل
التصوؾ مبلزمة الكتاب والسنة ،وترن األهواء والبدع ،وتعظٌم حرمات المشاٌخ ،ورإٌة أعذار الخلك،
والمداومة على األوراد ،وترن ارتكاب الرخص والتؤوٌلٌ .نظر :المشٌري :الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ
ص ٗٔٔ.فرٌد الدٌن العطار :تذكرة األولٌاء المجلد الثانً ص ٘ٔ٘ ترجمة وتعلٌك وتمدٌم :د /منال الٌمنً،
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٓٓ0م.
ٕ -الرسالة المشٌرٌة ص .ٕ٘2
ٖ -السابك ص .ٕ٘2
ٗ -السابك ص .ٕ٘2
ٕٔٙ

فٌمع له من النور بمدر سعة المرآة؛ ألنه ال ٌستطٌع أن ٌباشر نور الشمس بنفسه؛ ألن ما
لدٌه من نور لٌس أكثر من انعكاس نور الشمس ال ؼٌر(ٔ) ،بل وأشار أن أعظم األولٌاء ال
ٌستطٌع أن ٌنال مرتبة أحد الصحابة ،فمال" :إن أعظم ولً من األولٌاء ال ٌستطٌع أن
ٌنال مرتبة صحابً كرٌم لرسول هللا ،حتى لو أن هذا الولً كان ٌرى النبً -ملسو هيلع هللا ىلص-عٌانا
مرات عدٌدة؛ ألن الصحابً لمى النبً (ملسو هيلع هللا ىلص)حال كونه نبٌا ورسوال ،أما األولٌاء فإنما
كانت رإٌتهم له بعد وفاته أي بعد انمطاع نور النبوة ،فهً صحبة بنور الوالٌة"(ٕ).
أما (فتح هللا كولن) فٌعد الولً ظل حمٌمة النبوة ،ولكن هنان مسافة بٌن النبً
والولً كما المسافة بٌن الولً واإلنسان العادي فً الشعور ،والفهم ،واالنفتاح على
المواهب العالٌة السامٌة  ،فٌمول ":أصحاب الممامات الساممة من أمثال هإالء المتفولٌن
على الناس العادٌٌن من ناحٌة اإلدران ،والشعور ،والفهم ،والمنفتحٌن على مواهب عالٌة
وسامٌة ،وأمثال هإالء ٌمثلون ظل حمٌمة النبوة ،والمسافة بٌن النبوة والوالٌة هً هذه
المسافة"(ٖ).
بل وٌتفك مع (المشٌري) فً أن كرامة الولً تؤٌٌد للنبً ولرسالته فٌمول" :الكرامة
حدث ؼٌر اعتٌادي لدى األولٌاء ،وهً بالتالً تإٌد معجزات النبً وتإٌد نبوته كذلن"(ٗ).
ٕ -عصمة األولٌاء:
ٌتفك أهل السنة جمٌعا على عصمة األنبٌاء (علٌه السبلم) دون ؼٌرهم من البشر
مهما بلػ ممامهم.
وٌرون أن الولً هو" :العارؾ باهلل تعالى ،وبصفاته حسب اإلمكان ،المواظب على
الطاعة المجتنب للمعاصً بمعنى أنه ال ٌرتكب معصٌة بدون توبة ،ولٌس المراد أنه ال
تمع منه معصٌة بالكلٌة إذ لٌس معصوما ...وسمً ولٌا؛ ألن هللا تولى أمره فلم ٌكله إلى
نفسه ،وال إلى ؼٌره لحظة؛ وألنه ٌتولى عبادة هللا على الدوام من ؼٌر أن ٌتخللها
عصٌان"(٘).
و(كولن) ٌإكد صراحة على وجوب عصمة األنبٌاء ،وال عصمة خارج األنبٌاء
وٌإٌد ذلن بحدٌث النبى (ملسو هيلع هللا ىلص) " :كل بنى آدم خطاء وخٌر الخطابٌن التوابون"( ،)ٙولكن
بالنسبة لؤلولٌاء ٌرى أنهم محفوظون من التراؾ الذنب ،وٌنفى أن ٌكون ذلن له أي عبللة
بما تمول به االثنا عشرٌة من عصمة األبمة( ،)0وٌضرب لذلن مثبل ٌوضح فكرته فٌمول:
"فمثبل إن سؤل أحدهم  ،أٌمكن أن ٌمترؾ اإلمام الربانً (أحمد السرهندي) الذنب ؟ نمول
ٔ -النورسً :الكلمة الواحدة والثبلثون :الكلمات ص . ٙٙ2
ٕ -السابك ص ٗ.٘0
ٖ -كولن :الموازٌن ص .ٔ01
ٗ -كولن :الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ص .ٔ01
٘ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٕ٘.
 -ٙأخرجه ابن ماجهٌ ،نظر :دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً  :سنن ابن ماجه ،باب ذكر التوبة ،كتاب الزهد( ص ٕٓٗٔ
ٕٓٗٔ ج ٕ رلم ٕٔ٘ٗ) ،ولال األلبانً فً تعلٌمه وحكمه على الحدٌث :حسن.
ٌ -0رى الشٌعة جمٌعا ثبوت عصمة األنبٌاء واألبمة وجوبا عن الكبابر والصؽابرٌ .نظر :الشهرستانً :الملل
والنحل ص .ٔٙ2
ٖٔٙ

له  :أجل ٌمكن ذلن؛ ألن اإلمام الربانً لٌس نبٌا؛ لذا ٌمكن من الناحٌة النظرٌة الترافه
للذنب ،ولكن هل الترؾ اإلمام الربانً ذنبا فً حٌاته ال ٌمكن إعطاء الجواب نفسه؛ ألنه
ما من أحد ٌستطٌع إثبات أنه الترؾ ذنبا أو إثما ،أي أن احتمال ولوع الذنب ال ٌعنى
وجوب تحممه فعلٌا ،فمن المحتمل أن هللا تعالى ٌحفظ عباده الممربٌن من الولوع فً
(ٔ).
اآلثام"
وٌعود وٌإكد من خبلل ذلن" :أن هللا تعالى ٌحفظ الذٌن ٌسٌرون فى طرٌمه والمرآن ٌشٌر
(ٖ)
إلى هذا فٌمول)ٕ(:ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﭼ
ﭼ(ٖ) ...فهنان حفظ وصٌانة من هللا تعالى للمإمنٌن المتمٌن إذ زودهم بخاصٌة وبحاسة
ٌمٌزون بها الخبٌث من الطٌب؛ فٌبتعدون عن مواطن اإلثم "(ٗ) .
ولفظ الحفظ أٌضا استعمله (المشٌري) ،فٌمول" :ومن شرط الولً أن ٌكون محفوظا ،كما
أن من شرط النبً أن ٌكون معصوما ،فكل من كان للشرع علٌه اعتراض فهو مؽرور
مخدوع"(٘).
وفً نص آخر ٌذكر أن معنى الحفظ" :فبل ٌخلك له الخذالن الذي هو لدرة العصٌان وإنما
ٌدٌم توفٌمه الذي هو لدرة الطاعة "(.)ٙ
وهذا النص ٌحتمل كونه مع الرأي المابل إن الموفك ال ٌعصً؛ إذ ال لدرة له على
المعصٌة ،وهو خبلؾ رأي جمهور أهل السنة الذٌن ٌرون المإمن العاصً موفك ٌمول
(البٌجوري)" :المإمن العاصً موفك - ،وهو الحك -خبلفا لمن لال :الموفك ال ٌعصً إذ
ال لدرة له على المعصٌة كما أن المخذول ال ٌطٌع إذ ال لدرة له على الطاعة ،ولن أن
تمول الموفك ال ٌعصً من حٌث ما وفك فٌه ،والمخذول ال ٌطٌع من حٌث ما خذل فٌه،
ولد سبل (الجنٌد) :أٌعصً الولً فؤطرق ثم رفع رأسه ولال:
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(.)0
ولكن هنان نصا صرٌحا ٌوافك فٌه المشٌري أهل السنة فً الوالٌة ،فٌمول المشٌري جوابا
عن :هل ٌكون الولً معصوما؟" :أما وجوبا كما ٌمال فً األنبٌاء فبل ،وأما أن ٌكون

ٌٔ -نظر :كولن :النور الخالد اص .٘ٔ2
ٌٕ -مول المشٌري" :الفرلان ما به ٌفرق بٌن الحك والباطل من علم وافر ،وإلهام لاهر ،فالعلماء فرلانهم مجلوب
برهانهم ،والعارفون فرلانهم موهوب عرفانهم فؤولبن مع مجهود أنفسهم ،وهإالء بممتضى جود ربّهم .العرفان
تعرٌؾ من هللا ،والتكفٌر تخفٌؾ من هللا ،والؽفران تشرٌؾ للعبد من هللا" .عبد الكرٌم بن هوازن بن عبد الملن
المشٌري (المتوفىٗٙ٘ :هـ) :لطابؾ اإلشارات تفسٌر المشٌري ص ٔٙٔ2 /المحمك :إبراهٌم البسٌونً،
الناشر :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب -مصر ،الطبعة :الثالثة.
ٖ -األنفال اآلٌة.ٕ2:
ٗ -كولن :النور الخالد ص .٘ٔ2
٘ -الرسالة المشٌرٌة ص ٘.ٖٙ
 -ٙالرسالة المشٌرٌة ص ٖٓ.ٙ
 -0سورة األحزاب اآلٌة  ٖ1:حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص . ٔٙ2
ٗٔٙ

محفوظا حتى ال ٌصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زالت ،فبل ٌمنع ذلن فً
وصفهم"(ٔ) ،وهو بهذا النص متفك مع أهل السنة فً أن المإمن العاصً موفك.
إذن حفظ هللا لؤلولٌاء بمعنى دوام الطاعات ،وإن حصلت زالت فالمسارعة إلى التوبة ال
اإلصرار ،وهذا منتهى رأي أهل السنة والمشٌري ،أما الحفظ عند (كولن) فؽٌر واضح،
هل ٌمصد عدم ارتكاب معاصً ألبتة ،أو ٌذهب إلى ممصد أهل السنة .
إذن هنا أمران حول هذه المسؤلة:
األول :الولً عند أهل السنة العارؾ باهلل تعالى ،المواظب على الطاعة المجتنب
للمعاصً بمعنى أنه ال ٌرتكب معصٌة بدون توبة ،ولٌس المراد أنه ال تمع منه معصٌة
بالكلٌة إذ لٌس معصوما(ٕ).
وٌتفك الصوفٌة فً هذٌن األمرٌن ،ولكن ٌسمون ذلن حفظا كما فعل (المشٌري) و(فتح هللا
كولن)(ٖ).
األمر الثانً :إذا لٌست المسؤلة ضمن التوفٌك والخذالن ،فالموفك لد ٌعصً؛ فمذهب أهل
السنة أن المإمن العاصً موفك ،إذن الولً لٌس معصوما فمد ٌعصً ،ولكن سرعان ما
ٌتوب ،وٌعود فهو المواظب على العبادة المتولً هللا أمره على الدوام.
ٌمول الدكتور (الجلٌند)" :ولٌست العصمة شرطا فً الوالٌة ولٌس من شرط الولً أن
ٌكون معصوما ال ٌخطا ،بل ٌجوز علٌه الخطؤ مثل بمٌة البشر ،وٌجوز أن ٌخفى علٌه
من أمور الشرٌعة ما ٌخفى على ؼٌره ...ولم ٌمل بعصمته أحد من علماء أهل السنة ،بل
لم تثبت العصمة ألحد ؼٌر رسل هللا المبلؽٌن عنه "(ٗ).
ٖ -ممام الخضر-علٌه السالم:-
اختلؾ المسلمون فً كون الخضر نبٌا أم ولٌا ،ولد نسب (ابن تٌمٌة) المول بكونه
(٘).
نبٌا إلى الجمهور
واختلفوا أٌضا فً حٌاته وموته ،فاعتمد الصوفٌة بوجوده وحٌاته ،ونفى السلفٌة وبعص
المحدثٌن ذلن وأكدوا موته.

ٔ -الرسالة المشٌرٌة ص ٖٓ٘.
ٕ -حاشٌة الباجوري على جوهرة التوحٌد ص ٖٕ٘.
ٖ -أبو الماسم المشٌري :الرسالة المشٌرٌة فً علم التصوؾ ص ٘. ٖٙ
ٗ -األستاذ الدكتور  :دمحم السٌد الجلٌند :موسوعة التصوؾ اإلسبلمً ص ٓ ،02المجلس األعلى للشبون
اإلسبلمٌة ( -)1الماهرة ٖٔٗ0هـٕٓٔٙ -م.
ً (المتوفى001 :هـ) :مختصر الفتاوى
البعل
الدٌن
بدر
هللا،
عبد
أبو
٘ -دمحم بن علً بن أحمد بن عمر بن ٌعلى،
ّ
الفتاوى المصرٌة البن تٌمٌة ج ٔ ص  ،ٔ21المحمك :عبد المجٌد سلٌم  -دمحم حامد الفمً ،الناشر :مطبعة السنة
الدمحمٌة  -تصوٌر دار الكتب العلمٌة.
٘ٔٙ

فٌعتمد الصوفٌة بوجود (الخضر) ،وحٌاته ،وإمكان اللماء به ولهم ممام فً الوالٌة ٌسمى
(ممام الخضر) ٌ ،مول النورسً" :إن فً ممامات الوالٌة مماما ٌعبر عنه بممام الخضر،
فالولً الذي ٌبلػ هذا الممام ٌجالس الخضر -علٌه السبلم -وٌتلمى عنه الدرس"(ٔ).
وٌرى (كولن) أن من وثك صلته باهلل خلص إلى نتابج تفوق كل ما ٌمكن أن ٌبلؽه
بالطرق األخرى فٌكسب المرء معارؾ من علوم الظاهر وعلوم الباطن ،ومنها االطبلع
على الؽٌب ،ورإٌة الخضر ،فٌمول" :فمن وثك عرى صلته باهلل  -جل وعبل -لد ٌطلعه
هللا على الؽٌب ،فٌجتمع بالمبلبكة الكرام ،وٌتصل بالجن والروحانٌٌن ،وٌرى الخضر -
علٌه السبلم ،-بل ٌرلى إلى (ممام الخضر)" (ٕ).
ثم ٌمول لمن ٌستبعد رإٌة (الخضر)ٌ" :مكن ألي فرد أن ٌرى الخضر-علٌه السبلم -ومن
ٌدري فمد ٌصلً معكم ،أو ٌوجد فً مساجدنا من كان سٌره وسلوكه الروحانً فً ظل
(ٖ).
سٌدنا الخضر-علٌه السبلم" -
وٌدلل (كولن) على إمكان رإٌة الخضر-علٌه السبلم -بإخبار بعض األصفٌاء أنهم
اجتمعوا بالخضر ،وبالمبلبكة ،والروحانٌٌن ،وهإالء ٌخشون هللا حك الخشٌة ،فٌستحٌل
أن ٌذكروا أمرا موهوما ال أصل له.
وٌمرر(كولن) أن أهل الكشؾ والفمهاء ٌرون أن (الخضر) حً  -وبعض العلماء ٌمول
بوفاته كاإلمام (البخاري) -وإنما ٌجتمع بالخضر-علٌه السبلم -من بلػ ممام الخضر وماتت
نفسه وؼلب هواه ما ٌمول كولن(ٗ) .
وهنا ولفة عند هذه المسؤلة:
الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا حمٌمة ٌمررها المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة وجمٌع أهل السنة ﭽ ﯵ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ٌ ٍ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﯶ ﯷ ﯸ
(٘)
ﰉ ﰊ ﭼ .
أما ما ٌخص هللا به بعض الصالحٌن واألولٌاء من أمور تؽٌب عن أنظارنا فهو من باب
الكرامات وتلن أجازها أهل السنة كما سبك فً فصل النبوات من الباب األول.
أما لماء (الخضر) فمد فتح ذلن باب النمد على الصوفٌة من السلؾ وؼٌرهم؛ فها هو أحد
السلفٌٌن المحدثٌن ٌشنع على الصوفٌة فً موضوع (الخضر) فٌمول :بؤنهم جعلوا
(الخضر) كسوبرمان ٌطٌر فً كل مكان وزمان ،فالخضر نبً ،عبد ،موحد ،عاش،
ومات لولته وزمانه ،وفعل ما فعل موافما للحك والشرٌعة(.)ٙ

ٔ -النورسً :المكتوب األول من المكتوبات ص ٘.
ٕ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕٖٔ.
ٖ -كولن :نحو عمٌدة صحٌحة ص ٕٖٔ .
ٗ -السابك.
٘ -السابك.
 -ٙعبد الرحمن عبد الخالك :الفكر الصوفً فً ضوء الكتاب والسنة .ص ..ٖ0الكوٌت ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م .
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ومن لبله سبل (ابن تٌمٌة) عن (الخضر) فمال" :والصواب أن الخضر مات ،فلو كان
موجودا فً زمن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص -آلمن به وجاهد معه ،ثم لٌس للمسلمٌن به حاجة ،فإنهم
أخذوا دٌنهم من المعصوم النبً األمً الذي علمهم الكتاب والحكمة ،...وعامة ما ٌحكى
عن (الخضر) إما كذب ،وإما مبنً على الظن ،مثل الذي رأى شخصا فمال له :إنه
(ٔ).
(الخضر) "
وهنان اتجاه آخر أٌده اإلمام (النووي) فٌمول تحت باب فضابل الخضر(علٌه
السبلم)":جمهور العلماء على أنه حً موجود بٌن أظهرنا ،وذلن متفك علٌه عند
الصوفٌة ،وأهل الصبلح ،والمعرفة ،وحكاٌتهم فً رإٌته واالجتماع به ،واألخذ عنه،
وسإاله وجوابه ،ووجوده فً المواضع الشرٌفة ،ومواطن الخٌر أكثر من أن ٌحصر،
وأشهر من أن ٌستر لال الشٌخ (أبو عمرو ابن الصبلح) :هو حً عند جماهٌر العلماء،
والصالحٌن ،والعامة معهم فً ذلن لال :وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثٌن "(ٕ).
إذن األمر فٌه اجتهاد بٌن العلماء و(كولن) ممن اختار طرٌك الصوفٌة الممر بوجود
الخضر وحٌاته وإمكان اللماء به.
إذن من خبلل دراسة الوالٌة الصوفٌة ٌظهر جلٌا:
ٔ -أن الولً أدنى درجة من النبً ،بل سابر كراماته تؤٌٌد لرسالة النبً ،وهو بالتالً
لٌس معصوما عصمة األنبٌاء ،ولد ٌكون محفوظا .
ٕ -الولً الذي توثمت عبللته باهلل لد ٌعلم بعض الؽٌب ،وٌرى بعض الكابنات الروحٌة
ولد ٌلتمً بالخضر -علٌه السبلم -فذلن ممام من ممامات األولٌاء لال به الصوفٌة ،وأنكره
بعض العلماء كما سبك.

ً (المتوفى001 :هـ) :مختصر
ٌٔ -نظر :دمحم بن علً بن أحمد بن عمر بن ٌعلى ،أبو عبد هللا ،بدر الدٌن البعل ّ
الفتاوى المصرٌة البن تٌمٌة ج ٔ ص  ،ٔ21المحمك :عبد المجٌد سلٌم  -دمحم حامد الفمً الناشر :مطبعة السنة
الدمحمٌة  -تصوٌر دار الكتب العلمٌة.
ٌٕ -نظر :صحٌح مسلم بشرح النووي باب ( )ٗٙمن فضابل الخضر -علٌه السبلم .-ص ٕٗٔ ج  1حدٌث
رلم ٓ .ٕٖ1مكتبة اإلٌمان -المنصورة .
ٙٔ0

تعمٌب على فصل التصوف:
من خبلل بحث آراء (فتح هللا كولن) فً التصوؾ ٌمكن االنتهاء إلى عدة أمور منها:
ٔ -مفهوم التصوؾ عند (كولن) موافك لمعانً التصوؾ عند مإرخً التصوؾ
والصوفٌة ،ولكنه على أي حال انتهى إلى تعرٌؾ خاص به ٌتبلءم مع لؽة العصر.
ٕ -المنازل الروحٌة عند كولن هً نفسها ما لرره المشٌري فً مماماته وأحواله ولكن مع
بسط بلؽة تناسب العصر ،فٌحاول تبسٌط المفاهٌم الصوفٌة للجمهور ،فمثبل عندما ٌؤتً
بمعنى من المعانً الصوفٌة ٌعرفها فً اللؽة ،وفً عرؾ السامعٌن لبل أن ٌعرفها عند
أربابها من الصوفٌة ،وٌموم بشرحها وإٌراد معانً مختلفة لتوضٌحها.
ٌٖ -هتم بالثمار العملٌة من وراء دراسة التصوؾ؛ ولذا فً كل معنى ٌذكر ثمرات
الموضوع ونتابجه العملٌة.
ٌٗ -هتم بالملب كثٌرا وبالوجدان وسبٌل حٌاته فً كل كتبه ومماالته؛ حتى ٌحدث توازن
بٌن الروح والبدن .
٘ -كولن لٌس صوفٌا كما ٌإكد هو بنفسه والدارسٌن لحركته من الداخل والخارج ،ولكن
ٌمكن أن ٌمال علٌه صوفٌا بالمعنى ،لتلبسه بمعانً التصوؾ المختلفة ،واهتمامه بحٌاة
الملب وتزكٌة النفس .
 -ٙكولن بكتابه التبلل الزمردٌة ٌعتبر دارسا أو باحثا فً التصوؾ  -ولٌس مجددا أو
مجتهدا -على ؼرار المدامى والمحدثٌن فً تنسٌمه ،وموضوعاته ،وٌختلؾ عنهم فمط فً
العرض واللؽة السهلة المناسبة للعصر ،أما التجدٌد الحمٌمً فهو مزجه روح التصوؾ فً
سابر فكره حٌث مزج بٌن العمل والملب ،وركز على الثمار المعنوٌة ،وأمكنه التؤثٌر فً
الوجدان ،وهذا ؼاٌة ما ٌإمل من طرٌك التصوؾ.
 -0من ممٌزات العرض أنه جمع فً كتابه بٌن المدٌم والحدٌث ،فاستشهد بمدامى الصوفٌة
وبالمحدثٌن ،وخاصة األتران.
 -1متابع ومتؤثر كثٌرا بالمشٌري ،وسابر على نفس طرٌمته فً الممامات واألحوال .
 -2متؤثر جدا بالرومً فمل أن تجد معنى ٌتحدث عنه إال وٌورد من كبلم (الرومً) أو
من المثنوي الفارسً له ،وكذا متؤثر ببدٌع الزمان النورسً.
ٌٔٔ -ظهر حسه الفنً واألدبً فً جمٌع ما ٌكتب؛ حٌث ٌظهر تؤثره الشدٌد بفن الشعر،
فٌورد كثٌرا من أشعار المدامى والمحدثٌن ٌإٌد بها فكرته ،فمن المدامى( :الشافعً)،
و(البوصٌري) ،و(زهٌر بن أبً سلمى) ،و(علً بن أبً طالب) ،و(رابعة) ،ومن
المحدثٌن( :نجٌب فاضل) ،و(ٌونس أمره).
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ٌٕٔ -إمن ببعض النظرٌات الصوفٌة كاإلنسان الكامل والحمٌمة الدمحمٌة ،وٌنتمد بعضها
كوحدة الوجود ،والحلول واالتحاد.
ٌٖٔ -لجؤ إلى تؤوٌل ألوال الصوفٌة المخالفة للشرٌعة مثل لول (ابن عربً) فً وحدة
الوجود ،وألوال ؼٌره فً الحلول ،ومولؾ التؤوٌل هذا وعدم رمً الصوفٌة بالكفر
والخروج عن الشرٌعة مولؾ لبعض رجاالت اإلسبلم عبر العصور مثل( :الجنٌد) و(ابن
تٌمٌة).
ٗٔ -وتؤكٌده كل حٌن على عدم تكفٌر الصوفٌة بظاهر الوالهم هو مولؾ أصٌل فً فكره
تجاه جمٌع المخالفٌن ،وهو ما نحتاجه فً زماننا المعاصر الذي صار التكفٌر فٌه كالماء
والهواء على ألسنة المتخالفٌن ،وتنبٌه على خطورة األمر ،وأرى أن ٌتبنى علم الكبلم
الجدٌد التؤكٌد على خطورة التكفٌر وأنه لٌس من أمر العامة -وال طلبة العلم -إطبلق
األحكام ،وإنما ٌسعنا ما وسع سلفنا من االعتذار والتؤوٌل للمخالؾ وسبلمة الصدر
للجمٌع.

ٙٔ2

الخاتمة
النتابج والتوصٌات
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الخاتمة
وبعد هذه الرحلة الماتعة  -رؼم مشمتهاٌ -تبادر إلى الذهن بعض األسبلة ما
الجدٌد الذي لدمته هذه األطروحة؟ ما النتابج والتوصٌات التً توصلت إلٌها ؟.
ولئلجابة ألول:
أوال :الجدٌد الذي لدمته:
ٌعتبر هذا البحث أول بحث علمً ٌكتب عن آراء كولن الكبلمٌة والفلسفٌة ،وهذا الجدٌد
الذي نمدمه للباحثٌن وللمكتبة العربٌة .
فؤما فً علم الكبلم فمد بدا جلٌا أن لكولن منهجا جدٌدا ٌتسم بالوضوح والوالعٌة ،وأما فً
الفلسفة فمد انشؽل بمضاٌا العصر ومستجداته.
وأما الجدٌد الذي لدمه فً منهجه ورإاه اإلصبلحٌة  -رؼم تؤثره بالنورسً ومالن بن
نبً -أنه حول الفكرة والرإٌة إلى والع؛ فتبنً المضاء على الجهل ،والفمر ،والفرلة
فتحولت هذه المثل العلٌا (المضاء على الفمر ،والمضاء على الجهل ،والمضاء على الفرلة)
إلى والع بجهود من تبنى فكرته من رجال األعمال ،والمتطوعٌن ،والناشطٌن.

ثانٌا :النتائج:
ٌٔ -تمٌز (كولن) فً عرضه لمضاٌا العمٌدة بالوضوح والبساطة ،إضافة إلى إلمام بالمدٌم
والحدٌث من هذا التراث وصبؽه بصورة عصرٌة تناسب العصر والجٌل وبذا ٌمكن أن
ٌعد من رواد التجدٌد وال سٌما فً علم الكبلم ،أو ما ٌسمى اآلن علم الكبلم الجدٌد.
أ -فمد جدد فً اللؽة فكانت سهلة واضحة علمٌة؛ لتناسب العصر ومنطمه ،وأفهام أهله.
ب -جدد فً األسلوب والعرض ،فكان ٌجمع بٌن الروح والعمل (التؤثٌر على الوجدان مع
اإللناع العملً) ،فؤكثر من استخدام العلم ومنجزاته -كما فعل فً اإلعجاز العلمً ،والرد
على المنكرٌن لوجود هللا ،وفً المنكرٌن الستبثار هللا تعالى بالؽٌب وؼٌرها الكثٌر)ٔ(-؛
لخدمة لضاٌا العمٌدة ،وأكثر من ضرب األمثلة العملٌة والمنطمٌة ،والشواهد من داخل
تراثنا وخارجه .
ج -أما عن موضوعات العمٌدة فلم ٌمسمها تمسٌم المتكلمٌن ،وكانت له مسمٌاته الخاصة(ٕ).

ٌٔ -نظر :المنكرون لوجود هللا والرد علٌهم ص ٖٓٔ ،واإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم ص  ،ٖ٘1فً
الؽٌب والسمعٌات ص .ٖ00
ٕ -وذلن مثل أدلة وجود هللا فإن كان اشترن مع المتكلمٌن فً بعض المفاهٌم إال أن له مسمٌات جدٌدة وأدلة
مستماة من اآلثار الكونٌة إلى جانب أدلة الوجدان والعمل ٌنظر مبحث  :االستدالل على وجود هللا تعالى  ،أدلة
وجود هللا عند كولن ص ٖ2من هذا البحث.
ٕٔٙ

د -إضافة إلى أنه لم ٌتحزب لفرٌك أو مذهب ،فسالها بصفابها معتمدا على الكتاب والسنة
كسند أول ،ثم وافك الجمهور كثٌرا ،وأحٌانا وافك الماترٌدٌة وآخر األشاعرة ،وثالث
استمل برإٌة واجتهاد خاص .
ٌٕ -متصر (كولن) على ما له صلة ،وأثر فً العمل ،وفً حٌاة الناس ،وال ٌبحث
المضاٌا الجدلٌة المذمومة ،أو التً ال ٌنبنً علٌها عمل ،وهذا واضح فً لضاٌا اإللهٌات،
والنبوات ،والسمعٌات التً ركز علٌها.
ٖ -فً اإللهٌات ركز على إثبات كمال هللا ،وتنزٌهه ،وإثبات الصفات دون الجدل فً
مسمٌاتها ،وألسامها ،وفً أسمابه الحسنى ركز على فعالٌتها فً الكون ال على المعنى
الحرفً لها ،واالختبلؾ حولها ،وفً اإلٌمان واإلسبلم ركز على ربطهما بالعمل ومفهوم
التدٌن.
ٗ -فً النبوات ركز الحدٌث عن شخصٌة النبً وعصمته ،ودفع الشبهات عنه وعن
رسالته ،وهذا ما ٌحتاجه المسلم المعاصر الذي ٌعٌش فً وسط ؼبار اإللحاد والتٌارات
المنحرفة ،وما نحتاجه للرد على الؽرب الذي ٌنشر كبراإه األباطٌل حوله  -ملسو هيلع هللا ىلص -فبل بد
من إٌجاد من ٌتصدى لها ،وٌجلً مرآة الحمٌمة.
٘ -اهتمام كبٌر بالمرآن حٌث هو المعجزة الخالدة البالٌة ،التً هً نور وحجة فً أٌدٌنا
إلحٌاء اإلسبلم ،ودعوة اآلخرٌن إلى اعتناله ،ولد أبرز لضٌة اإلعجاز العلمً كداعم
لبٌان عظمة المرآن ،ال أن ٌتخذ العلم ونظرٌاته أساسا ،ونإول المرآن وفما له ،بل العلم
خادم تابع للمرآن وٌمٌنٌاته.
 -ٙفً السمعٌات التصر على ظاهر النصوص ،ولم ٌخض فً لضاٌا جدلٌة؛ ولذا جاء
كبلمه ممتضبا ٌركز على ما له أثر ٌنفع الناس ،وانفرد بفلسفته للموت والساعة والبعث
بصورة تحمل على االرتٌاح ،ولٌس الخوؾ والفزع .
 -0دابما ما ٌربط لضاٌا العمٌدة بالجانب الروحً ،والوجدانً؛ للتؤثٌر على الفرد وتعزٌز
التناعه وإلباله على العمل ،مع التؤكٌد على األدلة العملٌة والعلمٌة ،وهذا ما ٌمٌز منهجه
أٌضا ،فهو ٌعزز المضٌة بجمٌع صور األدلة؛ إللناع كافة الناس وكافة المستوٌات.
 -1من خبلل عرضه لكل شبهة من الشبهات التً أثٌرت حول الرسول والرسالة كان
ٌؤتً فً معرض رده على كل شبهة بكل ما ٌتعلك بها من أدلة عملٌة ونملٌة ،ومن خلفٌة
تارٌخٌة ،ومن آراء لبعض المستشرلٌن ،وهذا ٌبٌن ثمافة (كولن) الموسوعٌة.
 -1من خبلل مطالعة ما كتب فً المضاٌا الفكرٌة أستطٌع المول إنه موسوعً ٌلم
بالتراث المدٌم ،وٌطالع الحدٌث فً جمٌع المجاالت العلمٌة والفكرٌة .
 -2جمع بٌن األصالة والمعاصرة فمد أسس منهجه على الذاتٌة أو (التراث) مع مواكبة
العصر ومتطلباته وتمنٌاته؛ ومن أحل ذلن دعا إلى أن نجدد ذواتنا فً كل شًء فً الفكر،
والعلوم ،وؼٌر ذلن حتى نلحك بركب الحضارة .

ٕٕٙ

ٓٔ -تبنى الدعوة إلى إلامة فلسفة خاصة بالمسلمٌن بعٌدا عن فلسفة الٌونان والؽرب
وؼٌرهم ،فلسفة تستمد طرٌمها ونظرتها من لٌمنا وأصولنا ،ال تملٌدا وترلٌعا من تراث
ؼٌرنا

ثالثا :التوصٌات:
ٔ -ضرورة تجدٌد علم الكبلم وفما لمتطلبات العصر وعلومه الحدٌثة ،وهذه دعوة ألهل
االختصاص جمٌعهم ،ولتكن البداٌة من أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات فً الممررات
الدراسٌة؛ حتى نخرج جٌبل ٌإمن بعمٌدته إٌمانا ٌمٌنٌا ،ولٌس حافظا مرددا لمضاٌا جدلٌة
تنفصل عن حٌاته بعدما ٌنتهً من الدراسة ومماعد البحث والطلب.
ٕ -منالشة المسابل والمشكبلت الفلسفٌة المعاصرة التً تهم والع المسلمٌن وااللتصاد فً
بحث الشخصٌات الفلسفٌة ،والفلسفة وممدماتها -رؼم أهمٌتها -أو على االلل ال تكون هً
كل الفلسفة ،وهذه دعوة للمختصٌن وأعضاء هٌبة التدرٌس فً الجامعات حتى ال ننعزل
عن العصر ،ونخرج جٌبل ال ٌعلم عن والعه شٌبا ،وٌكون عرضة لبلنحراؾ والتخبط؛
بسبب عدم تكون رإى واضحة صحٌحة لدٌه عن الوالع المعٌش والمضاٌا المعاصرة.
ٖ -على الباحثٌن الجدد طرق وبحث لضاٌا التجدٌد ،والمضاٌا المعاصرة؛ حتى نسد
الفجوة فً هذا المجال ،ونجلً صورة اإلسبلم المشرلة حٌالها .
ٗ -بحث داللة المعجزة على صدق الرسول دراسة مستفٌضة؛ حٌث اعتد المعاصرون
بالمرآن دون المعجزات الحسٌة فكان ذلن مدخبل لبعضهم إلنكار المعجزات الحسٌة.
٘ -البحث والتوسع فً تفسٌر اإلسبلم ولضاٌاه بالعلوم الحدٌثة؛ فذلن باب من أبواب
التجدٌد للعلوم ومواكبة العصر؛ وبؽٌة تمبل النشء الجدٌد العلوم اإلسبلمٌة واإللبال علٌها
ولد صارت فً حلة معمولة ومناسبة لعمله وعصره.
 -ٙاالهتمام بؤي محاولة معاصرة للتجدٌد؛ فذلن فوق أهمٌته لمواكبة العصر فهو من
جانب آخر إحٌاء للتراث وبٌان ألصالته؛ ألن الجدٌد مهما بلؽت جدته فلن ٌبنً رإاه على
سراب ،بل سٌإسس وٌشٌد على التراث ال محالة.
 -0البحث عن الشخصٌات الحدٌثة والمعاصرة التً تناولها البحث فمد كان لبعضهم
إسهامات ملموسة فً التصوؾ اإلسبلمً والفكر اإلسبلمً عامة؛ فلربما نمدم رإى جدٌدة
للمكتبة العربٌة واإلسبلمٌة ،ونبرز جوانبا كانت فً طً النسٌان لم تتناولها أٌد الباحثٌن.
وها هنا أكون لد وصلت إلى نهاٌة الرحلة فً عالم فتح هللا كولن وفكره الكبلمً والفلسفً
وكان هذا ؼاٌة جهدي ومبلػ علمً ،فما كان من توفٌك فمن فضل هللا تعالى ،وما كان من
زلل فاهلل ورسوله منه براء.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن
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الفهارس
ثبت بؤهم المصادر والمراجع
فهرس األعبلم
فهرس الفرق والمذاهب
فهرس الموضوعات
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فهرس األعالم
اسم العلم

رلم الصفحة

م
ٔ

ابن تٌمٌة

ٕ2

ٕ

ابن الجوزي

٘ٙ1

ٖ

ابن حجر

ٖ٘٘

ٗ

ابن خلدون

ٗ1

٘

ابن رشد

11

ٙ

ابن سٌنا

ٓ2

0

ابن عربً

ٕٗٙ

1

ابن لٌم الجوزٌة

ٖ2

2

ابن مسكوٌه

٘ٔ2

ٓٔ

أبو الحسن األشعري

ٔ٘

ٔٔ

أبو سعٌد الخراز

ٖٗ٘

ٕٔ

أبو العبلء المعري

ٕٗٙ

ٖٔ

أبو رٌدة(عبد الهادي)

ٗٙٙ

ٗٔ

أبو طالب المكً

ٕ٘٘

٘ٔ

أبوعبدالرحمن السلمً

ٓ٘2

ٔٙ

أبومنصورالماترٌدي

ٔ٘

ٔ0

أبو هاشم الصوفً

٘ٙ0

ٔ1

أبو الهذٌل العبلؾ

ٖٕٙ

ٔ2

أتاتورن

ٕٓ

ٕٓ

أحمد الفارولً

ٖ2

ٕٔ

اسبٌنوزا باروخ

ٖٓٙ

ٕ٘ٙ

ٕٕ

إسماعٌل مظهر

ٕٗٔ

ٖٕ

األلبانً

ٔٗ2

ٕٗ

ألكسٌس كارٌل

ٗ0

ٕ٘

ألوارلً أفه

ٗ

ٕٙ

أوؼست كونت

ٔٗ1

ٕ0

اإلٌجً

ٗ1

ٕ1

أٌنشتاٌن

ٕٗٔ

ٕ2

آرثر جٌفري

0ٓٙ

ٖٓ

الباجوري

ٖ٘ٔ

ٖٔ

البالبلنً(الماضً)

ٓ0

ٕٖ

برتراند راسل

1

ٖٖ

برجسون :هنري لوي

ٙٙ

ٖٗ

البسطامً(أبو ٌزٌد)

٘20

ٖ٘

بسكال بلٌز

2

ٖٙ

بشر بن المعتمر

ٖٕٙ

ٖ0

بوبر كارل

٘ٓ٘

ٖ1

بوذا

ٕٓ1

ٖ2

البوصٌري

ٖ

ٓٗ

بٌجوفٌتش(علً عزت)

20

ٔٗ

التفتازانى(سعد الدٌن)

ٔٙ0

ٕٗ

تولستوى

1

ٖٗ

توماس أرنولد

ٔ٘ٙ

ٗٗ

الجاحظ

ٔٓ0
ٕٙٙ

٘ٗ

الجبابً(أبو علً )

ٗٔٙ

ٗٙ

الجرجانً

ٖ٘ٔ

ٗ0

الجنٌد(أبو الماسم)

ٗ1

جبلل الدٌن الرومً

0

ٗ2

جمال الدٌن الماسمً

11

ٓ٘

الجوٌنً

12

ٔ٘

الجٌبلنً(عبد المادر)

ٖ٘٘

ٕ٘

الجٌلً(عبد الكرٌم)

ٙٓٙ

ٖ٘

حامد طاهر

ٗٗٙ

ٗ٘

حسٌن الجسر

ٖٗٙ

٘٘

الحبلج

ٕ٘ٗ

٘ٙ

خالد الكردي

ٖ٘٘

٘0

خواجة زاده

ٔٗ1

٘1

دارون(تشارلس)

2ٙ

٘2

دانتً

ٕٗٙ

ٓٙ

الدردٌر

ٕٕ1

ٔٙ

دوركهٌم

ٔٗ1

ٕٙ

درمنهٌم(إمٌل)

ٕٖ0

ٖٙ

دٌكارت رٌنٌه

ٖٕٔ

ٗٙ

ذو النون المصري

٘11

٘ٙ

رابعة العدوٌة

ٗ٘٘

ٙٙ

الرازي(فخر الدٌن )

ٖٙ

ٙ0

راسل

2
ٕٙ0

ٖٗ٘

ٙ1

رحمت هللا الهندي

ٖٗٙ

ٙ2

رشٌد رضا

ٖ٘ٔ

ٓ0

روسو جان جان

1

ٔ0

رٌتشارد بل

ٖٓ0

ٕ0

رٌنان(أرنست)

ٕٔ2

ٖ0

زرادشت

ٕٗٗ

ٗ0

زؼلول النجار

ٖٖٙ

٘0

سارتر

0

0ٙ

سفٌان الثوري

ٖٗ٘

01

سمراط

ٕٓ1

02

سلٌمان توناهان

ٕٗ

ٓ1

السهروردي

ٕٗٙ

ٔ1

السٌوطً

ٔٔ٘

ٕ1

الشاذلً(أبو الحسن)

ٓ٘ٙ

ٖ1

الطبري

ٕٖٙ

ٗ1

طنطاوي جوهري

ٖٖٙ

٘1

الطوسً

ٕ٘٘

1ٙ

عبد الجبار(الماضً)

ٙ2

10

عبد الحلٌم محمود

٘ٗٙ

11

عبد الرحمن الجامً

1

12

عٌاض(الماضً)

ٖ٘٘

ٓ2

ؼالب( الشٌخ)

ٖٓ٘

ٔ2

الؽزالً

ٔٓٙ
ٕٙ1

ٕ2

الفارابً

ٓ2

ٖ2

فروٌد

٘ٓٔ

ٗ2

فرٌد الدٌن العطار

٘٘٘

٘2

الفضٌل بن عٌاض

٘ٙ0

2ٙ

فولتٌر

1

20

فٌثاؼورس

ٕ٘ٗ

21

المادٌانً

ٗٗٗ

22

المشٌري

ٖ٘0

ٓٓٔ

كانط

1

ٔٓٔ

الكبلباذي

٘ٙ1

ٕٓٔ

الكواكبً

ٖ٘ٙ

ٖٓٔ

كونفوشٌوس

ٕٓ1

ٗٓٔ

كوستاؾ لوبون

ٖ٘2

٘ٓٔ

الالند

٘ٗ2

ٔٓٙ

المارن(جان)

ٗٔٔ

ٔٓ0

لٌنٌن

ٕٖ

ٔٓ1

ماسنٌون

٘ٙ1

ٔٓ2

مالن بن نبً

ٖ٘٘

ٓٔٔ

المحاسبً

٘٘٘

ٔٔٔ

دمحم حسٌن هٌكل

ٖٕٔ

ٕٔٔ

دمحم عاكؾ أرضوى

2

ٖٔٔ

دمحم عبده

ٔ2

ٗٔٔ

دمحم فرٌد وجدي

ٖٓٔ

ٕٙ2

٘ٔٔ

مسروق

ٓٙ1

ٔٔٙ

مصطفى رشٌد

ٔٗ1

ٔٔ0

مصطفى صبري

ٔ2

ٔٔ1

مصطفى عبد الرازق

ٗٗٙ

ٔٔ2

مصطفى محمود

ٕ01

ٕٓٔ

مصطفى النشار

ٗ2ٙ

ٕٔٔ

مبل زٌرن(دمحم)

ٓٔ٘

ٕٕٔ

نجٌب فاضل

0

ٖٕٔ

النسفً(أبو معٌن)

ٕٕ٘

ٕٗٔ

النسفً(أبو البركات)

ٔٗٙ

ٕ٘ٔ

النصر آباذي

ٔٔٙ

ٕٔٙ

النظام

ٖٕٙ

ٕٔ0

نور الدٌن طوبجو

ٓٗ

ٕٔ1

النورسً

ٗ

ٕٔ2

نٌازي المصري

٘20

ٖٓٔ

نٌكلسون

٘ٙ1

ٖٔٔ

هتلر

ٖٖ

ٕٖٔ

هورتن

٘ٗٙ

ٖٖٔ

هٌجل

2

ٖٗٔ

واصل بن عطاء

ٖٕٙ

ٖ٘ٔ

ولً الدٌن الدهلوي

ٖٓ٘

ٖٔٙ

ٌونس أمره

٘2ٙ

ٖٓٙ

فهرس الفرق والمذاهب
م

الفرلة
والمذهب

رلم
الصفحة

ٔ

االثنا عشرٌة

ٓ٘ٔ

ٕ

األشعرٌة

ٖ٘

ٖ

الباطنٌة

ٖٖٗ

ٗ

البراهمة

ٖٕ0

٘

البكتاشٌة

ٕٕ

ٙ

البوذٌة

ٗٗٗ

0

الجبرٌة

ٕٔٓ

1

الحشوٌة

ٖٔٙ

2

الداروٌنٌة

ٕٖ

ٓٔ

السامرة

ٗ٘2

ٔٔ

السلفٌة

ٔٗ1

ٕٔ

السمنٌة

ٕٗ0

ٖٔ

الشٌوعٌة

ٕٔٔ

ٗٔ

الصفوٌٌن

ٔ2

٘ٔ

الطورانٌة

ٖٔ

ٔٙ

العلمانٌة

ٕٔ

ٔ0

العلوٌون

ٕٔ

ٔ1

المادرٌة

ٗ

ٔ2

اللٌبرالٌة

ٖٔ

ٖٔٙ

ٕٓ

الماترٌدٌة

ٖ٘

ٕٔ

الماركسٌة

ٖٓ

ٕٕ

المرجبة

ٔ02

ٖٕ

المعتزلة

٘ٙ

ٕٗ

المولوٌة

ٖٕ

ٕ٘

المٌكافٌلٌة

ٗ01

ٕٙ

النمشبندٌة

ٕٕ

ٕ0

الهاشمٌة

ٖ1ٙ

ٕ1

الهشامٌة

ٗٔٙ

ٕ2

الوجودٌة

ٕٖ

ٖٓ

ٌهود الدونمة

ٔ2

ٕٖٙ

فهرس المصادر والمراجع

( ٔ)

أوال :المرآن الكرٌم وعلومه:
ٔ .ابن كثٌر :أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً البصري ثم الدمشمً
(المتوفى00ٗ :هـ) :تفسٌر المرآن العظٌم ،تحمٌك :سامً سبلمة ،دار طٌبة
للنشر والتوزٌع ،ط الثانٌةٕٔٗٓ :هـٔ222 -م.
ٕ .أبو دٌان األندلسً :أبو حٌان دمحم بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان أثٌر
الدٌن األندلسً (المتوفى0ٗ٘ :هـ) :تفسٌر البحر المحٌط ،تحمٌك :عادل احمد
عبد الموجود -علً دمحم معوض ،دار الكتب العلمٌة -لبنان -بٌروت ٕٔٓٓم.
ٖ .أبو منصور الماترٌدي(دمحم بن دمحم بن محمود المتوفى ٖٖٖهـ) :تؤوٌبلت أهل
السنة ،تحمٌك :د /مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان ٕٔٗٙهـ-
ٕ٘ٓٓم.
ٗ .البٌضاوي :ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشٌرازي البٌضاوي
(المتوفىٙ1٘ :هـ) :أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل ،تحمٌك :دمحم عبد الرحمن
المرعشً ،دار إحٌاء التراث العربً ،ط األولى ٔٗٔ1هـ.
٘ .الثعالبً :أبو زٌد عبد الرحمن بن دمحم بن مخلوؾ الثعالبً (المتوفى:
٘10هـ):تفسٌر الجواهر الحسان فً تفسٌر المرآن ،مإسسة األعلمً
للمطبوعات – بٌروت.
 .ٙالرازي :أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملمب
بفخر الدٌن الرازي خطٌب الري (المتوفىٙٓٙ :هـ) :التفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح
الؽٌب ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع – لبنان -بٌروت ،ط األولى
ٔٓٗٔهـٔ21ٔ -م.
 .0الزمخشري :أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا
(المتوفىٖ٘1 :هـ) :الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل ،الناشر :دار الكتاب
العربً – بٌروت الطبعة :الثالثة  ٔٗٓ0 -هـ ،الكتاب مذٌل بحاشٌة (االنتصاؾ
فٌما تضمنه الكشاؾ) البن المنٌر اإلسكندري (ت ٖ )ٙ1وتخرٌج أحادٌث
الكشاؾ لئلمام الزٌلعى].
 .8الطبري  :دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب اآلملً ،أبو جعفر الطبري
(المتوفىٖٔٓ :هـ) :جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن ،تحمٌك :أحمد دمحم شاكر
مإسسة الرسالة ط األولى ٕٓٓم.
 .9عبد الجبار بن أدمد(الماضً) :تنزٌه المرآن عن المطاعن.تحمٌك :د /أحمد عبد
الرحٌم الساٌح -المستشار/توفٌك علً وهبة ،مكتبة النافذة ،ط :األولى ٕٓٓٙم.
المرطبً :أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري
ٓٔ.
الخزرجً شمس الدٌن المرطبً (المتوفىٙ0ٔ :هـ) :الجامع ألحكام المرآن أو
تفسٌر المرطبً ،تحمٌك :أحمد البردونً -إبراهٌم أطفٌس ،دار الكتب المصرٌة -
الماهرة ٗٔ2ٙم.

ٔ -رتبت المصادر بذكر مإلؾ الكتاب بما اشتهر به من اسم أو لمب  -مع حذؾ األلؾ والبلم من االسم -
حسب الترتٌب الهجابً ثم ذكر االسم ،فالكتاب ،فالمحمك أو المترجم  ،ودار النشر ،والطبعة ،وسنة النشر.
ٖٖٙ

المشٌري :عبد الكرٌم بن هوازن بن عبد الملن المشٌري (المتوفى:
ٔٔ.
تفسٌر المشٌري ،تحمٌك :إبراهٌم البسٌونً،
٘ٗٙهـ) :لطابؾ اإلشارات
الناشر :الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب -مصر ،الطبعة :الثالثة.
دمحم عبده :تفسٌر سورة الفاتحة وجزء عم ،تمدٌم :د مصطفى لبٌب عبد
ٕٔ.
الؽنً ،سلسلة الذخابر ٕ ،ٔٙالهٌبة العامة لمصور الثمافة-الماهرة ٕٓٓ0م
دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسً (المتوفى :
ٖٔ.
ٖٖٔ2هـ) :التحرٌر والتنوٌر «تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العمل الجدٌد من
تفسٌر الكتاب المجٌد» ،الناشر :الدار التونسٌة للنشر -تونس ،سنة النشر:
ٗ ٔ21هـ.
النسفً :أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدٌن النسفً
ٗٔ.
(المتوفى0ٔٓ :هـ) :تفسٌر النسفً (مدارن التنزٌل وحمابك التؤوٌل) ،حممه
وخرج أحادٌثهٌ :وسؾ علً بدٌوي راجعه ولدم له :محًٌ الدٌن دٌب مستو،
الناشر :دار الكلم الطٌب ،بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٔ2 ،هـ ٔ221 -م.

ثانٌا :الددٌث وعلومه:
األزرلً :أبو الولٌد دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن الولٌد بن عمبة بن
٘ٔ.
األزرق الؽسانً المكً المعروؾ باألزرلً (المتوفىٕ٘ٓ :هـ) :أخبار مكة وما
جاء فٌها من األثار ،المحمك :رشدي الصالح ملحس ،الناشر :دار األندلس
للنشر.
ابن أبً شٌبة :أبو بكر بن أبً شٌبة ،عبد هللا بن دمحم بن إبراهٌم بن عثمان
.ٔٙ
بن خواستً العبسً (المتوفىٕٖ٘ :هـ) :مسند ابن أبً شٌبة ،تحمٌك :عادل بن
ٌوسؾ العزازي -أحمد بن فرٌد ،دار الوطن -الرٌاض ،ط :األولى ٔ220م.
ابن األثٌر( :مجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن
.ٔ0
عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن األثٌر (المتوفى ٙٓٙ :هـ) :جامع األصول فً
أحادٌث الرسول ،تحمٌك :عبد المادر األرناإوط التتمة ،تحمٌك :بشٌر عون مكتبة
الحلوانً  -مطبعة المبلح -مكتبة دار البٌانٔ2ٙ2مٖٔ12 -هـ.
ابن الجارود :أبو دمحم عبد هللا بن علً بن الجارود النٌسابوري المجاور
.ٔ1
بمكة (المتوفىٖٓ0 :هـ) :المنتمى من السنن المسندة  ،تحمٌك الشٌخ /عبد هللا
عمر البارودي ،الناشر :مإسسة الكتاب الثمافٌة -بٌروت ،ط األولى ٔٗٓ1هـ-
ٔ211م.
ابن دبان :دمحم بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد ،التمٌمً ،أبو
.ٔ2
حاتم ،الدارمً ،البُستً (المتوفىٖ٘ٗ :هـ) :صحٌح ابن حبان بترتٌب ابن بلبان،
تحمٌك :شعٌب األرنإوط ،مإسسة الرسالة ،ط الثانٌة ٕٔ22م.
ابن دجر العسمالنً :أبو الفضل أحمد بن علً بن دمحم بن أحمد بن حجر العسمبلنً
(المتوفى 1ٕ٘ :هـ):
الم َ
سانٌد الث ّ َمانِ ٌَ ِة تحمٌك :مجموعة من الباحثٌن فً
ٕٓ.
ط ُ
الب ال َعال ٌَةُ ِبزَ َوابِ ِد الم َ
 ٔ0رسالة جامعٌة تنسٌك :د/سعد بن ناصر بن عبد العزٌز ال َّ
شثري ،الناشر:
دار العاصمة للنشر والتوزٌع -دار الؽٌث للنشر والتوزٌع ،الطبعة :األولى.
فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،دار المعرفة -بٌروت ٖٔ02هـ.
ٕٔ.

ٖٗٙ

ابن ماجه :أبو عبد هللا دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً ،وماجة اسم أبٌه ٌزٌد
ٕٕ.
(المتوفىٕ0ٖ :هـ) :سنن ابن ماجه ،تحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً ،دار إحٌاء
الكتب العربٌة – بٌروت.
ابن الملمن(سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً
ٖٕ.
المصري المتوفى ٗٓ1هـ)" :البدر المنٌر فً تخرٌج األحادٌث واألثار الوالعة
فً الشرح الكبٌر ،تحمٌك :مصطفى أبو الؽٌط ،وعبد هللا بن سلٌمان ،وٌاسر بن
كمال ،الناشر :دار الهجرة للنشر والتوزٌع  -الرٌاض-السعودٌة ،الطبعة:
االولىٕٔٗ٘ ،هـٕٓٓٗ-م .
أبو الشٌخ األصفهـانً :أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن حٌان
ٕٗ.
األنصاري المعروؾ بؤبًِ الشٌخ األصبهانً (المتوفىٖٙ2 :هـ) :العظمة،
تحمٌك :رضاء هللا المباركفوري ،دار العاصمة -الرٌاض ،الطبعة األولى
ٔٗٓ1هــ.
أبو العباس شهاب الدٌن الكنانً :أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن أبً
ٕ٘.
بكر بن إسماعٌل بن سلٌم بن لاٌماز بن عثمان البوصٌري الكنانً الشافعً
(المتوفى1ٗٓ :هـ)" :إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد العشرة" تحمٌك :دار
المشكاة للبحث العلمً بإشراؾ أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم دار النشر :دار الوطن
للنشر ،الرٌاض الطبعة :األولى ٕٔٗٓ ،هـ  ٔ222 -م.
أبو داود ( سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو
.ٕٙ
س ِجسْتانً (المتوفىٕ0٘ :هـ) :سنن أبً داود .دار الكتاب العربً-
األزدي ال ِ ّ
بٌروت.
أبو عبد الردمن مدمود بن دمحم المالح :األحادٌث الضعٌفة والموضوعة
.ٕ0
التً حكم علٌها الحافظ ابن كثٌر فً تفسٌره ،لدم له :فضٌلة الشٌخ عبد هللا بن
مانع الرولً ،الناشر :مكتبة العلوم والحكم ،المدٌنة المنورة  -المملكة العربٌة
السعودٌة .الطبعة :األولى ٖٔٗٔ ،هـ ٕٓٔٓ -م.
أبو نعٌم (أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانً
(المتوفىٖٗٓ :هـ):
" المسند المستخرج على صحٌح اإلمام مسلم" ،تحمٌك الشٌخ :دمحم حسن
.ٕ1
إسماعٌل الشافعً الناشر :دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان الطبعة :األولى،
ٔٗٔ0هـ ٔ22ٙ -م.
دالبل النبوة تحمٌك :د/دمحم رواس للعه جً عبد البر عباس ،دار النفابس-
.ٕ2
بٌروت ،ط :الثانٌةٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
"حلٌة األولٌاء وطبمات األصفٌاء" الناشر السعادة  -بجوار محافظة مصر،
ٖٓ.
ٖٗٔ2هـ ٔ20ٗ -م.ثم صورتها عدة دور منها :دار الكتاب العربً -بٌروت-
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت -دار الكتب العلمٌة -بٌروت (طبعة
ٔٗٓ2هـ بدون تحمٌك).
أدمد بن دنبل :أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هبلل بن أسد
ٖٔ.
الشٌبانً (المتوفىٕٗٔ :هـ) :مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحمٌك :شعٌب
األرنإوط -عادل مرشد وآخرون ،إشراؾ :د /عبد هللا بن عبد المحسن التركً،
مإسسة الرسالة ،ط :األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٖ٘ٙ

اري الحسنً األزهري
ٕٖ.
أدمد بن دمحم بن الص ّدٌِك بن أحمد ،أبو الفٌض الؽُ َم ِ
(المتوفى ٖٔ1ٓ :هـ) :المداوي لعلل الجامع الصؽٌر وشرحً المناوي الناشر:
دار الكتبً ،الماهرة  -جمهورٌة مصر العربٌة ،الطبعة :األولىٔ22ٙ ،م.
األلبانً (أبو عبد الرحمن دمحم ناصر الدٌن ،بن الحاج نوح بن نجاتً بن آدم ،األشمودري )
(المتوفىٕٔٗٓ :هـ):
إرواء الؽلٌل فً تخرٌج أحادٌث منار السبٌل ،إشراؾ :زهٌر الشاوٌش،
ٖٖ.
الناشر :المكتب اإلسبلمً – بٌروت ،الطبعة :الثانٌة ٘ٓٗٔ هـ ٔ21٘ -م.
تخرٌج العمٌدة الطحاوٌة ألبً جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة بن عبد الملن
ٖٗ.
بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروؾ بالطحاوي (المتوفىٖٕٔ :هـ)،
المكتب اإلسبلمً  -بٌروت ،الطبعة :الثانٌة ٔٗٔٗ ،هـ.
التعلٌمات الحسان على صحٌح ابن حبان وتمٌٌز سمٌمه من صحٌحه،
ٖ٘.
وشاذه من محفوظه ،الناشر :دار با وزٌر للنشر والتوزٌع ،جدة  -المملكة
العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولى ٕٔٗٗ ،هـ  ٕٖٓٓ -م.
سلسلة األحادٌث الصحٌحة وشًء من فمهها وفوابدها ،الناشر :مكتبة
.ٖٙ
المعارؾ للنشر والتوزٌع ،الرٌاض ،الطبعة :األولىٔٗٔٙهـٔ22ٙ -م.
السلسلة الضعٌفة ،مكتبة المعارؾ -الرٌاض.
.ٖ0
البخاري :دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة البخاري ،أبو عبد هللا (المتوفى:
ٕ٘ٙهـ):
األدب المفرد ،تحمٌك :سمٌر بن أمٌن الزهٌري مستفٌدا من تخرٌجات
.ٖ1
وتعلٌمات الشٌخ األلبانً ،مكتبة المعارؾ -الرٌاض ط األولى ٔٗٔ2هـ -
ٔ221م.
صحٌح البخاري ،تحمٌك :دمحم زهٌر ناصر الناصر ،دار طوق النجاة،
.ٖ2
الطبعة :األولى ٕٕٗٔهـ.
البزار :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالك بن خبلد بن عبٌد هللا
ٓٗ.
العتكً المعروؾ بالبزار (المتوفىٕ2ٕ :هـ) :مسند البزار ،تحمٌك :محفوظ
الرحمن زٌن هللا ،مكتبة العلوم والحكم -المدٌنة المنورة ،ط األولى.
البٌهـمً (أبوبكر أحمد بن الحسٌنبن موسى الخسروجردي الخراسانً المتوفى ٗ٘1هـ ):
شعب اإلٌمان ،تحمٌك :د /عبد العلً عبد الحمٌد حامد ،مكتبة الرشد-
ٔٗ.
الرٌاض ،الطبعة :األولى ٖٕٓٓم.
السنن الكبرى ،تحمٌك :دمحم عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت،
ٕٗ.
لبنان ،ط الثالثة ٕٕٓٓم.
دالبل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشرٌعة ،الناشر :دار الكتب العلمٌة-
ٖٗ.
بٌروت ،الطبعة :األولى  ٔٗٓ٘ -هـ.
دالبل النبوة ،د/عبد المعطً للعجً ،الناشر :دار الكتب العلمٌة ،دار
ٗٗ.
الرٌان للتراث ،الطبعة :األولى  ٔٗٓ1 -هـ  ٔ211 -م.
التبرٌزي(دمحم بن عبد هللا الخطٌب العمري ،أبو عبد هللا ،ولً الدٌن
٘ٗ.
(المتوفى0ٗٔ :هـ) :مشكاة المصابٌح ،المحمك :دمحم ناصر الدٌن األلبانً الناشر:
المكتب اإلسبلمً -بٌروت ،الطبعة :الثالثة ٔ21٘ ،م.

ٖٙٙ

س ْورة بن موسى بن الضحان ،الترمذي ،أبو
.ٗٙ
الترمذي( :دمحم بن عٌسى بن َ
عٌسى (المتوفىٕ02 :هـ) :سنن الترمذي ،تحمٌك :بشار عواد معروؾ ،الناشر:
دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ،سنة النشر ٔ221 :م
تمام ( أبو الماسم تمام بن دمحم بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن الجنٌد
.ٗ0
البجلً الرازي ثم الدمشمً (المتوفىٗٔٗ :هـ) :الفوابد ،تحمٌك :حمدي عبد
المجٌد السلفً مكتبة الرشد  -الرٌاض ،الطبعة :األولى .
الدار لطنً :أبو الحسن علً بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن
.ٗ1
النعمان بن دٌنار البؽدادي الدارلطنً (المتوفىٖ1٘ :هـ) :سنن الدار لطنً ،
تحمٌك :السٌد عبد هللا هاشم ٌمانً المدنً ،دار المعرفة -بٌروت ٔ2ٙٙم.
الدارمً(أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد
.ٗ2
الصمد الدارمً التمٌمً السمرلندي) :سنن الدارمً .تحمٌك :حسٌن سلٌم أسد
دار المؽنً للنشر والتوزٌع ،المملكة العربٌة السعودٌة ،ط :األولى ٕٔٗٔهـ-
ٕٓٓٓم.
الزرلانً (أبً عبد هللا دمحم بن عبد البالً بن ٌوسؾ بن أحمد بن شهاب
ٓ٘.
الدٌن) :شرح الزرلانً على المواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة ،دار الكتب العلمٌة،
ط :األولى ٔٗٔ0هـٔ22ٙ -م.
الزركشً :أبو عبد هللا بدر الدٌن دمحم بن عبد هللا بن بهادر (المتوفى
ٔ٘.
ٗ02هـ) :الآللًء المنثورة فً األحادٌث المشهورة المعروؾ بالتذكرة فً
األحادٌث المشتهرة ،تحمٌك :مصطفى عبد المادر عطا ،دار الكتب العلمٌة-
بٌروت -لبنان ،ط :األولى ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
الزٌلعً :جمال الدٌن أبو دمحم عبد هللا بن ٌوسؾ بن دمحم الزٌلعً (المتوفى:
ٕ٘.
ٕ0ٙهـ) :تخرٌج األحادٌث واآلثار الوالعة فً تفسٌر الكشاؾ للزمخشري،
تحمٌك الشٌخ  :عبد هللا بن عبد الرحمن السعد ،الناشر :دار ابن خزٌمة -
الرٌاض الطبعة :األولىٔٗٔٗ ،هـ.
السخاوي :شمس الدٌن أبو الخٌر دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم السخاوي
ٖ٘.
(المتوفى2ٕٓ :هـ):المماصد الحسنة فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة على
األلسنة ،تحمٌك :دمحم عثمان الخشت ،الناشر :دار الكتاب العربً -بٌروت،
الطبعة :األولى ٔٗٓ٘ ،هـ ٔ21٘ -م.
السٌوطً( :عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن السٌوطً (المتوفى 2ٔٔ :هـ)ـ:
الجامع الصؽٌر فً أحادٌث البشٌر النذٌر دار الكتب العلمٌة – بٌروت-
ٗ٘.
لبنان.
الحاوي للفتاوى ،دار الفكر  -بٌروت -لبنان ٕٗٗٔهـ ٕٓٓٗ -م.
٘٘.
الدرر المنتثرة فً األحادٌث المشتهرة ،تحمٌك :دمحم بن لطفً الصباغ ،
.٘ٙ
عمادة شإون المكتبات -جامعة الملن سعود -الرٌاض.
الشوكانً (دمحم بن علً بن دمحم الشوكانً (المتوفىٕٔ٘ٓ :هـ) الفوابد
.٘7
المجموعة فً األحادٌث الموضوعة ،تحمٌك :عبد الرحمن بن ٌحٌى المعلمً
الٌمانً ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان.
الطبرانى :سلٌمان بن أدمد بن أٌوب بن مطٌر اللخمً الشامً ،أبو الماسم الطبرانً
(المتوفىٖٙٓ :هـ):
ٖٙ0

المعجم الكبٌر ،تحمٌك :حمدي بن عبد المجٌد السلفً ،مكتبة ابن تٌمٌة ،ط:
.٘1
الثانٌة .
المعجم األوسط ،تحمٌك :طارق بن عوض هللا بن دمحم -عبد المحسن بن
.٘2
إبراهٌم الحسٌنً ،دار الحرمٌن -الماهرة.
الطداوي(جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة بن عبد الملن األزدي) :مشكل
ٓ.ٙ
اآلثار تحمٌك :شعٌب األرناإوط ،مإسسة الرسالة ،ط :األولى ٘ٔٗٔهـ-
ٗٔ22م.
العجلونً( إسماعٌل بن دمحم بن عبد .الهادي الجراحً العجلونً
ٔ.ٙ
الدمشمً ،أبو الفداء (المتوفىٕٔٔٙ :هـ) :كشؾ الخفاء ومزٌل اإللباس ،الناشر:
المكتبة العصرٌة ،تحمٌك :عبد الحمٌد بن أحمد بن ٌوسؾ بن هنداوي ،الطبعة:
األولىٕٔٗٓ ،هـ ٕٓٓٓ -م.
المضاعً :أبو عبد هللا دمحم بن سبلمة بن جعفر بن علً بن حكمون
ٕ.ٙ
المضاعً المصري (المتوفىٗ٘ٗ :هـ) :مسند المضاعً ،تحمٌك :حمدي عبد
المجٌد السلفً ،مإسسة الرسالة -بٌروت ،ط :الثانٌة ٔٓ0هـٔ21ٙ -م.
اللكنوي(عبد الحً بن دمحم عبد الحلٌم األنصاري ) :اآلثار المرفوعة فً
ٖ.ٙ
األخبار الموضوعة  ،تحمٌك :دمحم السعٌد بسٌونً زؼلول ،مكتبة الشرق الجدٌد-
بؽداد.
المتمً الهندي :عبلء الدٌن علً بن حسام الدٌن ابن لاضً خان المادري
ٗ.ٙ
الشاذلً الهندي البرهان فوري ثم المدنً فالمكً الشهٌر بالمتمً الهندي
(المتوفى20٘ :هـ) :كنز العمال فً سنن األلوال واألفعال ،تحمٌك :بكري
حٌانً -صفوة السما ،مإسسة الرسالة ،الطبعة :الخامسة ٔٔ21م
مسلم بن الدجاج( :أبو الحسن المشٌري النٌسابوري (المتوفىٕٙٔ :هـ):
صحٌح مسلم بشر ح النووي .مكتبة اإلٌمان -المنصورة.
٘.ٙ
صحٌح مسلم ،تحمٌك :دمحم فإاد عبد البالً ،دار إحٌاء التراث العربً-
.ٙٙ
بٌروت.
النسائً(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب بن علً الخراسانً ،النسابً (المتوفى:
ٖٖٓهـ):
السنن الكبرى ،تحمٌك :حسن عبد المنعم شلبً ،إشراؾ :شعٌب
.ٙ0
األرنإوط ،تمدٌم :عبد هللا بن عبد المحسن التركً ،مإسسة الرسالة -
بٌروت ،ط :األولى ٕٔٓٓم.
السنن الصؽرى أو المجتبى من السنن ،تحمٌك :عبد الفتاح أبو ؼدة
.ٙ1
مكتب المطبوعات اإلسبلمٌة -حلب ،ط :الثانٌة ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
الهٌثمً( :أبو الحسن نور الدٌن علً بن أبً بكر بن سلٌمان )
.ٙ2
(المتوفى1ٓ0 :هـ) :مجمع الزوابد ومنبع الفوابد ،المحمك :حسام
الدٌن المدسً ،الناشر :مكتبة المدسً ،الماهرة  ،عام النشرٔٗٔٗ :هـ-
ٗٔ22م .

ثالثا :اللغة والمعاجم :
ابن فارس :أحمد بن فارس بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ،أبو الحسٌن
ٖ٘2هـ) :
ٖٙ1

(المتوفى:

مجمل اللؽة ،دراسة وتحمٌك :زهٌر عبد المحسن سلطان ،دار النشر:
ٓ.0
مإسسة الرسالة  -بٌروت ،الطبعة الثانٌة  ٔٗٓٙ -هـ  ٔ21ٙ -م
معجم مماٌٌس اللؽة ،المحمك :عبد السبلم دمحم هارون ،الناشر :دار
ٔ.7
الفكر ،عام النشرٖٔ22 :هـ ٔ202 -م .
ابن منظور(دمحم بن مكرم بن علً أبو الفضل جمال الدٌن) :لسان
ٕ.0
العرب ،دار صادر -بٌروت ،ط :الثالثة ٗٔٗٔهـ.
أبو بكر دمحم بن الدسن بن درٌد األزدي (المتوفىٖٕٔ :هـ) :جمهرة اللؽة،
ٖ.0
المحمك :رمزي منٌر بعلبكً ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن  -بٌروت ،الطبعة:
األولىٔ210 ،م.
أبو هالل العسكري :الفروق اللؽوٌة ،حممه وعلك علٌه :دمحم إبراهٌم
ٗ.0
سلٌم ،دار العلم والثمافة -الماهرة.
أدمد بن دمحم بن علً الفٌومً الدموي(المتوفى ٓ00هـ) :المصباح
٘.0
المنٌر فً ؼرٌب الشرح الكبٌر ،المكتبة العلمٌة -بٌروت.
أدمد مختار عبد الدمٌد عمر  :معجم اللؽة العربٌة المعاصرة ،عالم
.0ٙ
الكتب ،ط :األولى ٕٔٗ2هـٕٓٓ1 -م.
أدمد رضا :معجم متن اللؽة ،الناشر :دار مكتبة الحٌاة -بٌروت ٖٓٔ1
.00
هـ ٔ2ٙٓ -م.
المدرسة
جمٌل صلٌبا :المعجم الفلسفً ،دار الكتاب اللبنانً -مكتبة
.01
بٌروت -لبنان ٕٔ21م.
الخلٌل بن أدمد :أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم
.79
الفراهٌدي البصري (المتوفىٔ0ٓ :هـ) :العٌن ،المحمك :د /مهدي
المخزومً -د إبراهٌم السامرابً ،الناشر :دار ومكتبة الهبلل.
الخوارزمً :دمحم بن أحمد بن ٌوسؾ ،أبو عبد هللا ،الكاتب البلخً
ٓ.1
(المتوفىٖ10 :هـ) مفاتٌح العلوم ،المحمك :إبراهٌم األبٌاري ،دار
الكتاب العربً ،الطبعة :الثانٌة ٔ212م.
ُوزي (المتوفىٖٔٓٓ :هـ)  :تكملة المعاجم العربٌة
ٔ.1
رٌنهارت بٌتر آن د ِ
سلٌم الن َعٌمً ،جـ  :ٔٓ ،2جمال
نمله إلى العربٌة وعلك علٌه :جـ ٔ  :1 -مح َّمد َ
الخٌاط ،الناشر :وزارة الثمافة واإلعبلم ،الجمهورٌة العرالٌة ،الطبعة :األولى،
من  ٕٓٓٓ - ٔ202م.
الشرٌف الجرجانً :التعرٌفات ،المطبعة الخٌرٌة-الجمالٌة -مصر
ٕ.8
ٖٔٓٙهـ.
عبد الرازق الماشانً :معجم المصطلحات واإلشارات الصوفٌة
ٖ.8
(لطابؾ اإلعبلم فً إشارات أهل اإللهام) ،تحمٌك ودراسة :سعٌد عبد
الفتاح ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕ٘ٓٓم .
الفٌروز أبادي( مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب) :الماموس المحٌط ،تحمٌك :عبد
ٗ.8
الخالك السٌد عبد الخالك ،مكتبة اإلٌمان  -المنصورة ٕٓٓ2م .
مجمع اللغة العربٌة :المعجم الوجٌز عام ٔٗٔ1هـٔ220 -م.
٘.1
مجمع اللغة العربٌة :المعجم الفلسفً ،تصدٌر :د /إبراهٌم مدكور،
.1ٙ
الهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌة ٖٔ21م.
ٖٙ2

مجمع اللؽة العربٌة (إبراهٌم مصطفى -أحمد الزٌات -حامد عبد
.10
المادر -دمحم النجار) :المعجم الوسٌط ،الناشر :دار الدعوة -الماهرة
دمحم بن أبً بكر بن عبد المادر الدنفً الرازي (زٌن الدٌن أبو عبد هللا
.11
المتوفىٙٙٙ :هـ) مختار الصحاح  ،المحمكٌ :وسؾ الشٌخ دمحم ،المكتبة
العصرٌة  -الدار النموذجٌة ،بٌروت -صٌدا ،الطبعة :الخامسةٕٔٗٓ ،هـ /
ٔ222م.
دمحم بن أدمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفىٖ0ٓ :هـ)
.12
تهذٌب اللؽة ،المحمك :دمحم عوض مرعب ،الناشر :دار إحٌاء التراث
العربً  -بٌروت.
دمحم عمٌم اإلدسان المجددي البركتً :التعرٌفات الفمهٌة ،دار الكتب
ٓ.2
العلمٌة ،ط :األولى ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
مراد وهبة :المعجم الفلسفً ،دار لباء الحدٌثة -الماهرة ٕٓٓ0م.
ٔ.2
ٌالوت الدموي :شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌالوت بن عبد هللا الرومً
ٕ.2
الحموي المتوفى(ٕٙٙهـ) :معجم البلدان  ،دار صادر -بٌروت ،ط:
الثانٌة ٘ٔ22م.

رابعا :التارٌخ والتراجم:

ابن الجوزي :جمال الدٌن أبً الفرج بن الجوزي(المتوفى :)٘20
ٖ.2
صفة الصفوة ،تحمٌك :حامد أحمد طاهر ،الفجر للتراث -الماهرة،
ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م.
ابن دجر :دمحم بن أحمد بن علً ،تمً الدٌن ،أبو الطٌب المكً
ٗ.2
الحسنً الفاسً (المتوفى1ٖٕ :هـ) ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد
العلمٌة،
ص ٔ.ٖ٘0 /المحمك :كمال ٌوسؾ الحوت ،الناشر :دار الكتب
بٌروت ،لبنان ،الطبعة :األولىٔٗٔٓ ،هـٔ22ٓ/م.
ابن خلكان ( :أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم بن أبً بكر
٘.2
ابن خلكان البرمكً اإلربلً (المتوفىٙ1ٔ :هـ) :وفٌات األعٌان وأنباء أبناء
األولى
ط:
الزمان ،المحمك :إحسان عباس الناشر :دار صادر -بٌروت،
ٔٔ20م .
ابن عساكر :أبو الماسم علً بن الحسن بن هبة هللا المعروؾ بابن
.2ٙ
عساكر (المتوفى٘0ٔ :هـ) تارٌخ دمشك ،المحمك :عمرو بن ؼرامة
العمروي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع٘ٔٗٔ هـ -
٘ٔ22م.
ابن العماد :عبد الحً بن أحمد بن دمحم ابن العماد العَكري الحنبلً ،أبو
.20
الفبلح (المتوفىٔٓ12 :هـ) :شذرات الذهب فً أخبار من ذهب حممه:
محمود األرناإوط ،خرج أحادٌثه :عبد المادر األرناإوط ،الناشر :دار ابن
ٔ21ٙم.
كثٌر ،دمشك  -بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٓٙ ،هـ -
ابن كثٌر :أبو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر الرشً البصري ثم
.21
الدمشمً :لصص األنبٌاء ،تحمٌك :مصطفى عبد الواحد ،مطبعة دار التؤلٌؾ –
الماهرة ط :األولى ٖٔ11هـٔ2ٙ1 -م.

ٓٗٙ

ابن الملمن سراج الدٌن أبو حفص عمر بن علً بن أحمد الشافعً
.22
المصري(المتوفى ٗٓ1هـ) :طبمات األولٌاء ،تحمٌك :نور الدٌن
شرٌبه  ،مكتبة الخانجى ٘ٔٗٔهـٔ22ٗ -م.
ٓٓٔ .أبو سهل دمحم بن عبد الردمن المغراوي :موسوعة موالؾ السلؾ فً
الماهرة-
العمٌدة والمنهج والتربٌة ،المكتبة اإلسبلمٌة للنشر والتوزٌع-
مصر والنببلء للكتاب -مراكش-المؽرب ،ط :األولى.
ٔٓٔ .أبو عبد الردمن السلمً :الطبمات الصوفٌة ،تحمٌك :د /أحمد الشرباصً،
كتاب الشعب ،سلسلة دار الشعب ٔٗٔ2هـٔ221 -م.
ٕٓٔ .أدمد عبد العزٌز مدمود :تركٌا فً المرن العشرٌن ،المكتب الجامعً
الحدٌث ٕٕٔٓم.
ٖٓٔ .أدمد نوري النعٌمً :النظام السٌاسً فً تركٌا  ،دار زهران للنشر
والتوزٌع -األردن ،ط :األولى ٕٔٔٓم.
ٗٓٔ .أدمد بن ٌدٌى المرتضى :طبمات المعتزلة ،تحمٌك :سوسنه دٌفلد -فلزر،
بٌروت -لبنان ٖٓٔ1هـٔ2ٙٔ -م سلسلة النشرات اإلسبلمٌة ٌصدرها لجمعٌة
المستشرلٌن األلمانٌة :هلمرت رٌتر-ألبرت رٌترٌش ،الناشر :فرانز شتاٌنز.
٘ٓٔ .إسماعٌل بن دمحم بن مٌر سلٌم البابانً البغدادي(المتوفى ٖٔ22هـ) :هدٌة
العارفٌن أسماء المإلفٌن وآثار المصنفٌن طبع بعناٌة وكالة المعارؾ الجلٌلة
بٌروت  -لبنان.
باستانبول ٔ٘ٔ2م -دار إحٌاء التراث العربً،
 .ٔٓٙأكمل الدٌن إدسان أوغلً :الدولة العثمانٌة تارٌخ وحضارة بملم
البروفسور :أكمل الدٌن إحسان أوؼلً ،نمله إلى العربٌة :صالح
سعداوي ،تؤلٌؾ :عدد كبٌر من األساتذة ،وبإشراؾ وتمدٌم :أكمل
الدٌن إحسان أوؼلً ،مركز األبحاث للتارٌخ والفنون والثمافة اإلسبلمٌة
باستانبول(إرسٌكا) ٔ222م..
 .ٔٓ0أنطونً دي كرسبً -كٌنث مٌنوج :أعبلم الفلسفة السٌاسٌة المعاصرة
سلسلة ألؾ كتاب(الثانً) ٓ ،ٙترجمة ودراسة :د /نصار عبد هللا،
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٔ211م.
 .ٔٓ1بكر بن عبد هللا أبو زٌد بن دمحم بن عبد هللا بن بكر بن عثمان بن
ٌدٌى بن غٌهب بن دمحم (المتوفىٕٔٗ2 :هـ) :طبمات النسابٌن ،
الناشر :دار الرشد ،الرٌاض ،الطبعة :األولى ٔٗٓ0 ،هـ ٔ210 -م.
 .ٔٓ2البوطً(دمحم سعٌد رمضان) :فمه السٌرة النبوٌة مع موجز لتارٌخ الخبلفة
الراشدة ،دار الفكر المعاصر -بٌروت -لبنان -دار الفكر -دمشك-سورٌة ،ط:
العاشرة ٔٔٗٔهـٔ22ٔ -م.
ٓٔٔ .تاج الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن السبكً (المتوفى00ٔ :هـ) :
طبمات الشافعٌة الكبرى المحمك :د /محمود دمحم الطناحً -د /عبد
الفتاح دمحم الحلو ،الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة:
الثانٌةٖٔٗٔ ،هـ.
ٔٔٔ .جرجً زٌدان :تراجم مشاهٌر الشرق فً المرن التاسع عشر ط األولى
ٕٓٔ2م.
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ٕٔٔ .داجً خلٌفة :مصطفى بن عبد هللا المسطنطٌنً العثمانً المعروؾ بـ
«كاتب جلبً» وبـ «حاجً خلٌفة» :سلم الوصول إلى طبمات الفحول ،المحمك:
محمود عبد المادر األرناإوط ،إشراؾ وتمدٌم :أكمل الدٌن إحسان أوؼلً،
تدلٌك :صالح سعداوي صالح ،إعداد الفهارس :صبلح الدٌن أوٌؽور ،مكتبة
إرسٌكا ،إستانبول  -تركٌا ٕٓٔٓ م .
ٖٔٔ .دسن الضٌمة :الدولة العثمانٌة الثمافة المجتمع والسلطة ،دار المنتخب
العربً -بٌروت ،ط :األولى ٔ220م.
ٗٔٔ .دسٌن مجٌب المصري :معجم الدولة العثمانٌة ،الدار الثمافٌة للنشر ،ط
األولى ٕ٘ٗٔهـٕٓٓٗ -م
٘ٔٔ .الخطٌب البغدادي(أبو بكر أحمد بن علً بن ثابت بن أحمد بن
مهري) :تارٌخ بؽداد ،تحمٌك :دكتور /بشار عواد ،دار الؽرب
اإلسبلمً -بٌروت ،ط :األولى ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
 .ٔٔٙالذهبً( :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز )
(المتوفى 0ٗ1 :هـ) :
 .ٔٔ0سٌر أعبلم النببلء ،المحمك :مجموعة من المحممٌن بإشراؾ الشٌخ:
شعٌب األرناإوط ،الناشر :مإسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة ٘ٓٗٔهـ-
٘ٔ21م.
 .ٔٔ1مٌزان االعتدال فً نمد الرجال ،تحمٌك :علً دمحم البجاوي ،الناشر :دار
المعرفة للطباعة والنشر ،بٌروت -لبنان ،الطبعة :األولى ٖٔ1ٕ ،هـ
ٖٔ2ٙم.
 .ٔٔ2تارٌخ اإلسبلم ووفٌات المشاهٌر واألعبلم ،تحمٌك :د /بشار عواد
معروؾ ،دار الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ٖٕٓٓم.
ٕٓٔ .رضا هالل :السٌؾ والهبلل تركٌا من أتاتورن إلى أربكان الصراع بٌن
المإسسة العسكرٌة واإلسبلم السٌاسً ،دار الشروق ،ط :األولى ٔٗٔ2هـ -
ٔ222م.
ٕٔٔ .الزركلً :خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم بن علً بن فارس ،الزركلً
الدمشمً (المتوفىٖٔ2ٙ :هـ) :األعبلم ،الناشر :دار العلم للمبلٌٌن،
الطبعة :الخامسة عشر  -أٌار  /ماٌو مٕٕٓٓ.م.
ٕٕٔ .سمٌر ذٌاب اسبتٌان :تركٌا فً عهد رجب طٌب أردوؼان ،الجنادرٌة
للنشر والتوزٌع ،ط :األولى ٕٕٔٓم.
ٖٕٔ .السٌوطً :عبد الرحمن بن أبً بكر ،جبلل الدٌن (المتوفى  2ٔٔ :هـ):
إبراهٌم،
حسن المحاضرة فً تارٌخ مصر والماهرة ،تحمٌك :دمحم أبو الفضل
الحلبً وشركاه -مصر،
الناشر :دار إحٌاء الكتب العربٌة  -عٌسى البابً
الطبعة  :األولى  ٖٔ10هـ  ٔ2ٙ0 -م.
ٕٗٔ .شولً أبو خلٌل  :أطلس دول العالم اإلسبلمً ،دار الفكر -دمشك ،ط
الثانٌة ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
ٕ٘ٔ .الصفصافً أدمد المرسً  :أوراق تركٌة حول الثمافة والحضارة،
الناشر :جواد الشرق للنشر والتوزٌع -الماهرة ٕٕٓٓم
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 .ٕٔٙطاش كبرى زاده :أحمد بن مصطفى بن خلٌل ،أبو الخٌر ،عصام
الدٌن :الشمابك النعمانٌة فً علماء الدولة العثمانٌة ،الناشر :دار
الكتاب العربً  -بٌروتٖ٘ٔ2هـٔ20٘ -م.
 .ٕٔ0عادل نوٌهض :معجم المفسرٌن من صدر اإلسبلم وحتى العصر
الحاضر  ،تمدٌم مفتً لبنان الشٌخ :حسن خالد ،مإسسة نوٌهض
الثمافٌة للتؤلٌؾ والترجمة والنشر -بٌروت -لبنان ،ط  :الثالثة  ٔٗٓ2هـ-
ٔ211م.
 .ٕٔ1عبد الدمٌد(السلطان)(:مذكرات السلطان عبد الحمٌد) ،تمدٌم وترجمة :د/
دمحم حرب دار الملم -دمشك ط الثالثة ٕٔٗٔهـٔ22ٔ -م.
 .ٕٔ2عبد الدً بن عبد الكبٌر الكتانً :فهرس الفهارس والثبات ومعجم
المعاجم والمشٌخات والمسلسبلت  ،تحمٌك :إحسان عباس ،دار
الؽرب اإلسبلمً -بٌروت ط الثانٌة ٔ21ٕ:م..
ٖٓٔ .عبد الردمن بن عبد اللطٌف بن عبد هللا بن عبد اللطٌؾ بن عبد
الرحمن بن حسن بن دمحم بن عبد الوهاب :مشاهٌر علماء نجد
ط:
وؼٌرهم  .طبع على نفمة المإلؾ بإشراؾ :دار الٌمامة-الرٌاض،
األولى ٕٖٔ2هـٔ20ٕ -م.
سالمً ،البغدادي ،ثم
ٖٔٔ .عبد الردمن بن أدمد بن رجب بن الدسن ،ال َ
الدمشمً ،الدنبلً(زٌن الدٌن) (المتوفى02٘ :هـ) :ذٌل طبمات
الحنابلة المحمك :د /عبد الرحمن بن سلٌمان العثٌمٌن ،الناشر :مكتبة
العبٌكان-الرٌاض ،الطبعة :األولى ٕٔٗ٘ ،هـ  ٕٓٓ٘ -م.
ٕٖٔ .عبد الرزاق بن دسن بن إبراهٌم البٌطار المٌدانً الدمشمً (المتوفى:
ٖٖ٘ٔهـ) :حلٌة البشر فً تارٌخ المرن الثالث عشر ،حممه وعلك علٌه حفٌده:
دمحم بهجة البٌطار  -من أعضاء مجمع اللؽة العربٌة ،دار صادر ،بٌروت،
الطبعة :الثانٌة ٖٔٗٔ ،هـ  ٔ22ٖ -م.
ٖٖٔ .عبد الوهاب الشعرانً :الطبمات الكبرى ،المكتبة التوفٌمٌة -الماهرة.
ٖٗٔ .علً بن أنجب بن عثمان بن عبد هللا أبو طالب ،تاج الدٌن ابن
ساعً (المتوفىٙ0ٗ :هـ)  :الدر الثمٌن فً أسماء المصنفٌن ،تحمٌك
ال َّ
وتعلٌك :أحمد شولً بنبٌن  -دمحم سعٌد حنشً ،الناشر :دار الؽرب
اإلسبلمً ،تونس الطبعة :األولى ٖٔٗٓ ،هـ ٕٓٓ2 -م.
ٖ٘ٔ .عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغنً كدالة الدمشمً (المتوفى:
ٔٗٓ1هـ) معجم المإلفٌن ،الناشر :مكتبة المثنى  -بٌروت ،دار إحٌاء
التراث العربً  -بٌروت.
 .ٖٔٙفرٌد الدٌن العطار :أبو حامد دمحم بن ابً بكر بن إبراهٌم الشهٌر بفرٌد
الدٌن العطار النٌسابوري :تذكرة األولٌاء ،ترجمة وتعلٌك :د /منال
الٌمنً عبد العزٌز الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٓٓٙم.
 .ٖٔ0فؤاد كامل :أعبلم الفكر الفلسفً المعاصر دار الجٌل -بٌروت ،ط
األولى ٖٔ22م ٖٔٗٔ -هـ. -
 .ٖٔ1المفطً :جمال الدٌن أبو الحسن علً بن ٌوسؾ المفطً (المتوفى:
ٙٗٙهـ) :إنباه الرواة على أنباه النحاة ،المحمك :دمحم أبو الفضل
ٖٗٙ

إبراهٌم ،الناشر :دار الفكر العربً  -الماهرة ،ومإسسة الكتب الثمافٌة -
بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٓٙ ،هـ ٔ21ٕ -م.
 .ٖٔ2الماوردي :أبو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البؽدادي،
الشهٌر بالماوردي (المتوفىٗ٘ٓ :هـ) :أعبلم النبوة ،الناشر :دار ومكتبة الهبلل
 بٌروت ،الطبعة :األول  ٔٗٓ2 -هـ.ٓٗٔ .المباركفوري(صفً الردمن)( :المتوفى ٕٔٗ0هـ) الرحٌك المختوم ،
الناشر :دار الهبلل -بٌروت(نفس طبعة وترلٌم دار الوفاء للطباعة والنشر
والتوزٌع)الطبعة :األولى.
ٔٗٔ .المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌة :كتاب اإلسبلم فً عٌون المنصفٌن
نماذج لفكر ٌحمل مشاعر التنوٌر ،سلسلة لضاٌا إسبلمٌة ،العدد  ٔٙٙالمجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة -وزارة األولاؾ الماهرة ٕٔٗ2هـ ٕٓٓ1-م.
ٕٗٔ .دمحم أدمد درنٌمة :معجم أعبلم شعراء المدح النبوي ،تمدٌمٌ :اسٌن
األٌوبً ،الناشر :دار ومكتبة الهبلل ،الطبعة :األولى.
ٖٗٔ .دمحم بن شاكر بن عبد الردمن بن شاكر بن هارون الملمب بصبلح
الدٌن :فوات الوفٌات ،تحمٌك :إحسان عباس ،دار صادر -بٌروت،
الطبعة :األولى ٗٔ20م.
ٗٗٔ .دمحم بن دمحم بن سالم مخلوف :شجرة النور الذكٌة فً طبمات المالكٌة،
األولى
علك علٌه :عبد المجٌد خٌالً ،دار الكتب العلمٌة -لبنان ،ط:
ٕٗٗٔهـ ٕٖٓٓ -م.
٘ٗٔ .دمحم بن أدمد بن علً ،تمً الدٌن ،أبو الطٌب المكً الدسنً الفاسً
(المتوفى1ٖٕ :هـ) :ذٌل التمٌٌد فً رواة السنن واألسانٌد ،المحمك:
كمال ٌوسؾ الحوت ،الناشر :دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان،
الطبعة :األولىٔٗٔٓ،هـٔ22ٓ/م.
 .ٔٗٙدمحم درب  :العثمانٌون فً التارٌخ والحضارة المركز المصري
للدراسات العثمانٌة وبحوث العالم التركً -الماهرة ٗٔٗٔهـ ٔ22ٗ -م.
 .ٔٗ0دمحم خٌر بن رمضان بن إسماعٌل ٌوسف :ت َكملَة ُمعجم ال ُمإلفٌن،
َوفٌات ( ٔٗٔ٘ - ٖٔ20هـ) ( ٔ22٘ - ٔ200م) ،دار ابن حزم
للطباعة والنشر والتوزٌع ،بٌروت  -لبنان ،الطبعة :األولى ٔٗٔ1 ،هـ -
 ٔ220م.
 .ٔٗ1دمحم فرٌد بن المدامً(األستاذ)  :تارٌخ الدولة العلٌة العثمانٌة ،
تحمٌك :إحسان حمً ،دار النفابس ،ط  :األولى ٔٓٗٔهـٔ21ٔ -م.
 .ٔٗ2دمحم مهدي عالم :المجمعٌون فً خمسٌن عاما ،مجمع اللؽة العربٌة –
الماهرة ،الهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌة ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
ٓ٘ٔ .الوالدي(دمحم بن عمر بن والد السهمً األسلمً بالوالء ،المدنً ،أبو عبد
هللا ،الوالدي (المتوفىٕٓ0 :هـ :المؽازي تحمٌك :مارسدن جونس الناشر :دار
األعلمً  -بٌروت ،الطبعة :الثالثة ٔ212/ٔٗٓ2 -م.
ٌٔ٘ٔ .الوت الدموي :شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌالوت بن عبد هللا الرومً
إرشاد األرٌب إلى معرفة
الحموي المتوفى(ٕٙٙهـ) :معجم األدباء
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األدٌب ،المحمك :إحسان عباس  ،الناشر :دار الؽرب اإلسبلمً-
بٌروت ،الطبعة :األولى ٔٗٔٗ ،هـ ٔ22ٖ -م.

خامسا :الدورٌات:
ٕ٘ٔ .إبراهٌم البٌومً غانم  :ممال الخدمة فً خدمة عالمٌة اإلسبلم ،مجلة
حراء السنة التاسعة العدد (ٕٗ) لعام ٕٗٔٓم.
ٖ٘ٔ .ابراهٌم لٌل العالف  :بحث بعنوان :الحركة النورسٌة فً تركٌا
المعاصرة مركز الدراسات اإلللٌمٌة  -جامعة الموصل ،مجلة علوم
إنسانٌة السنة الرابعة العدد ٕٖ.
ٗ٘ٔ .عبد الرزاق الغول :بحث :بدٌع الزمان سعٌد النورسً والتصوؾ،
ٌناٌر
مجلة النور للدراسات الحضارٌة والفكرٌة ،السنة الرابعة/
ٖٕٔٓم /العدد.0 :
٘٘ٔ .عمار جٌدل :التعلم طرٌك للتحضر لراءة فً رسابل النور ،مجلة النور
للدراسات الحضارٌة والفكرٌة ،العدد ٕ السنة األولى ٌولٌوٕٓٔٓم.
فتح هللا كولن
 .ٔ٘ٙممال اإلنسان الجدٌد  ،مجلة حراء ،عدد ٔٔ عام ٕٓٓ1م
 .ٔ٘0ممال اإلنسان الذي نتوق إلٌه ،مجلة حراء ،السنة التاسعة العدد ٔٗ لعام
ٕٗٔٓم.
 .ٔ٘1ممال الروح الباعثة ،مجلة حراء السنة الحادٌة عشر العدد ٕ٘ لعام
ٕٓٔٙم
 .ٔ٘2ممال الوفاء مجلة حراء ،السنة الحادٌة عشر(مارس /إبرٌل)ٕٓٔٙم.
ٓ .ٔٙدمحم بابا عمً :ممال نموذج الرشد النموذج الحضاري البدٌل السنة
التاسعة-حراء ،العدد ٕٗلعام ٕٗٔٓم.
ٔ .ٔٙدمحم جكٌب :ممال التؽٌٌر الناجح لمحات من المنجز فً رإٌة فتح هللا
كولن ،السنة التاسعة  -حراء ،العدد ٕٗلعام ٕٗٔٓم
ٕ .ٔٙمصطفى بن دمزة :بحث بعنوان :أهمٌة روحانٌة النورسً المتبصرة فً
السنة
عالم مادي متؤزم ،مجلة النور للدراسات الحضارٌة والفكرٌة،
الرابعة ٌ /ناٌر ٕٕٔٓم  /العدد .0

سادسا :الموسوعات ودوائر المعارف:
ٖ .ٔٙأبو سهل دمحم بن عبد الردمن المغراوي :موسوعة موالؾ السلؾ فً

العمٌدة والمنهج والتربٌة ،المكتبة اإلسبلمٌة للنشر -الماهرة -مصر،
النببلء للكتاب  -مراكش-المؽرب ،الطبعة :األولى.
ٗ .ٔٙد /رفٌك العجم :موسوعة مصطلحات التصوؾ ،مكتبة لبنان ناشرون،
الطبعة :األولى ٔ222م.
٘ .ٔٙرونً إٌلً ألفا :موسوعة أعبلم الفلسفة العرب واألجانب  ،تمدٌم:
الربٌس شارل حلو مراجعة :دكتور /جورج نخل  ،دار الكتب
العلمٌة بٌروت -لبنان ،الطبعة :األولى ٕٔٗٔهـٔ22ٕ -م.
 .ٔٙٙسمٌح دغٌم :موسوعة مصطلحات علم الكبلم اإلسبلمً ،مكتبة لبنان
ناشرون ،ط :األولى ٔ221م
عبد الردمن بدوي:
٘ٗٙ

 .ٔٙ0موسوعة الفلسفة ،المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،الطبعة:
األولى ٗٔ21م.
 .ٔٙ1موسوعة المستشرلٌن ،دار العلم للمبلٌٌن ،ط الثالثة ٖٔ22م.
 .ٔٙ2عبد المنعم الدفنً :الموسوعة الصوفٌة ،مكتبة مدبولً ،ط :األولى
ٖٕٓٓم.
ٓ .ٔ0عبد الوهاب الكٌالً  :موسوعة السٌاسة ،دار الهدى -المإسسة
العربٌة للدراسات والنشر.
ٔ .ٔ7فؤاد كامل -جالل العشري -عبد الرشٌد الصادق  :الموسوعة الفلسفٌة
المختصرة :راجعها وأضاؾ شخصٌات إسبلمٌة :د /زكً نجٌب
محمود ،دار الملم -بٌروت – لبنان.
ٕ .ٔ7الالند( :أندرٌه الالند) :موسوعة الالند الفلسفٌة ،تعرٌب :خلٌل أحمد
خلٌل ،إشراؾ:أحمد عوٌدات ،منشورات عوٌدات بٌروت -بارٌس ،ط:
الثانٌة ٕٔٓٓم.
ٖ .ٔ0ما سٌنٌون -مصطفى عبد الرازق  :التصوؾ – دابرة المعارؾ
اإلسبلمٌة ( )ٔٙبملم :لجنة ترجمة دابرة المعارؾ :إبراهٌم خورشٌد -د:
المدرسة،
عبد الحمٌد ٌونس -حسن عثمان ،دار الكتاب اللبنانً -مكتبة
ط :األولى ٗٔ21م
المجلس األعلى للشئون االسالمٌة:
ٗ .ٔ0سلسلة الموسوعات اإلسبلمٌة المتخصصة(ٖ) موسوعة أعبلم الفكر
اإلسبلمً ،وزارة األولاؾ -المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة-
الماهرة ٖ٘ٗٔهـٕٓٔٗ -م.
٘ .ٔ0موسوعة العمٌدة اإلسبلمٌة (ٓٔ) ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة
ٖٔٗ0هـٕٓٔٙ -م.
 .ٔ0ٙموسوعة الفرق والمذاهب فً العالم اإلسبلمً ،وزارة األولاؾ-
المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة -مصر ٕ٘ٔٓم.
 .ٔ00موسوعة أعبلم الفكر اإلسبلمً ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة-
مصر ٕٗٔٓم.
 .ٔ01موسوعة التصوؾ اإلسبلمً ( ،)1وزارة األولاؾ  -المجلس األعلى
للشبون اإلسبلمٌة ٖٔٗ0هـٕٓٔٙ -م.
 .ٔ02الموسوعة اإلسبلمٌة العامة ،وزارة األولاؾ ،المجلس األعلى للشبون
اإلسبلمٌة الماهرة ٖٔٗٙهـٕٓٔ٘ -م.
ٓ .ٔ1موسوعة الفلسفة اإلسبلمٌة ( )2إشراؾ وتمدٌم :األستاذ الدكتور:
محمود حمدي زلزوق ،المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة ،وزارة
األولاؾ ٖٔٗ0هـٕٓٔٓ -م .
ٔ .ٔ1مرفت عبد الناصر :موسوعة تارٌخ األفكار  ،الهٌبة المصرٌة العامة
للكتاب ٕٓٔ0م.
ٕ .ٔ1دمحم التهانوي :موسوعة كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم  ،تمدٌم
وإشراؾ ومراجعة :د /رفٌك العجم ،تحمٌك :د /علً دحروج ،نمل
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النص الفارسً إلى العربٌة  :د /عبد هللا الخالدي ،الترجمة األجنبٌة :د/
جورج زٌناتً  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،ط :األولى ٔ22ٙم.
ٖ .ٔ1نجٌب العمٌمً :المستشرلون موسوعة فً تراث العرب مع تراجم
المستشرلٌن ودراساتهم عنه منذ ألؾ عام حتى الٌوم .دار المعارؾ ،ط:
الثالثة ٘ٔ2ٙم.
ٗ .ٔ1الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً :الموسوعة المٌسرة فً األدٌان
والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،إشراؾ وتخطٌط ومراجعة :د /مانع بن
حماد الجهنً ،الناشر :دار الندوة العالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،الطبعة:
الرابعة ٕٔٗٓ ،هـ.

سابعا:الموالع اإللكترونٌة:

HERKUL. ARAB
٘ .ٔ1فتح هللا كولن :ممال اثنتان من المإٌدات للحفاظ على نشاط الحٌاة
الدٌنٌة بتارٌخ ٕٓٔٓٔٙ -ٙ-م
 .ٔ1ٙممال (ٌمام العالم المٌتافٌزٌمً واالنبعاث المرتمب) سلسلة (الجرة
المشروخة) بتارٌخ ٖٕٕٓٔ٘/ٗ/م.
 .ٔ10ممال النفس المطمبنّة بتارٌخ ٕٓٔ٘/ٕ/ٕٙم .
 .ٔ11ممال دعاء ال ٌؽلبه اإللؾ والؽفلة بتارٌخ ٕٓٔٓٔ٘/ٗ/م
 .ٔ12ممال محور أصول الدٌن بتارٌخ ٕٗٓٔٙ /م.
ٓ .ٔ2ممال أسباب اإلصرار على اإللحاد بتارٌخ ٖٕٖٔٓٔ/ٔٔ/م
ٔ .ٔ2ممال تكامل الطبٌعة اإلنسانٌة واإلسبلم بتارٌخ ٕٓٔ٘/٘/0م .
ٕ .ٔ2ممال التعمك فً الشعور والفكر الدٌنً بتارٌخٕٓٔ٘ /2 /ٕ٘ :م.
ٖ .ٔ2ممال (اإلسبلم الحمٌمً واإلسبلم الشكلً) بتارٌخ ٕٔٔٓٔٙ/ٖ/م.
ٗ .ٔ2شبكة تداول اإللتصادٌة .www.tdwl.net
تركٌا بوست:
٘ .ٔ2ممال تركٌا زٌادة اإلنفاق على البحوث العلمٌة لرٌادة مستمرة بملم:
سامٌة السٌد بتارٌخ ٌٕٙناٌر ٕٓٔٙم.
 .ٔ2ٙممال (دمحم عاكؾ أرضوى شاعر تركٌا األول) بتارٌخ  ٕ0دٌسمبر
ٕٓٔٙم.
 .ٔ20دار اإلفتاء المصرٌة الرلم المسلسل  ٖ0ٗ1تارٌخ اإلجابة ٖ ٕٓٓ0/ٕ/م
الجواب الشٌخ علً جمعة دمحم.
 .ٔ98دار المعرفة ،سٌرة د /زغلول النجار بتارٌخ ٔ9نوفمبر ٕٓٔ7م .
 .ٔ22دكتور زغلول النجار  .www.elnaggarzr.comبتارٌخ ٔ2
نوفمبر ٕٓٔ0م.
ٕٓٓ .رئاسة الجمهورٌة التركٌة ٕٓٔ0 /ٔٓ / ٕ2م.
ٕٔٓ .صدٌفة العرب :هنادي الشوا :ممال (ؼوستاؾ لوبون المستشرق
الذي أنصؾ العرب)نشر فً ٕٓٔٗ/ٔٔ/2م العدد ٖٖ20صحٌفة
العرب (أول صحٌفة عربٌة تؤسست فً لندن ٔ200م).
ٕٕٓ .صدٌفة الٌوم على شبكة األنترنت(وفاة الربٌس البوسنً السابك علً
عزت بٌؽوفٌتش) بتارٌخ ٕٓ أكتوبر ٖٕٓٓم.
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مولع(فتح هللا كولن)http//fgulen.com/ar:
ٖٕٓ .الشرٌؾ حاتم عونً ،فكر ودعوة فتح هللا كولن والتصوؾ ،مولع فتح هللا
كولن بتارٌخ ٓٔ ٌونٌو ٕٗٔٓم.
ٕٗٓ .ممال فتح هللا كولن( :الوعً الجمعً) .
لناة TRTبالعربٌة..
ٕ٘ٓ .تصرٌح لربٌس الجمهورٌة التركٌة فً ٕٓ مارس ٕٓٔٙم عن
البحث العلمً فً تركٌا.
 .ٕٓٙممال (نجٌب فاضل سلطان الشعراء األتران) على مولع TRTالعربٌة
بتارٌخ ٕٕٔٓٔٙ/ٕ/م.
 .ٕٓ7المولع الرسمً لسمادة الشٌخ عبد العزٌز بن باز.

ثامنا :الكتب العلمٌة:
 .ٕٓ1إبراهٌم مدكور(الدكتور):

فً الفكر اإلسبلمً ،الهٌبة العامة للكتاب

ٕٓٓ1م.
 .ٕٓ2ابن إسداق( :دمحم بن إسحاق بن ٌسار المطلبً بالوالء ،المدنً
(المتوفىٔ٘ٔ :هـ) :سٌرة ابن إسحاق (كتاب السٌر والمؽازي)،
تحمٌك :سهٌل زكار ،الناشر :دار الفكر -بٌروت ،الطبعة :األولى
ٖٔ21هـ ٔ201/م
ابن تٌمٌة (شٌخ اإلسبلم :تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السبلم بن عبد
هللا بن أبً الماسم بن دمحم ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشمً (المتوفى0ٕ1 :هــ):
ٕٓٔ .االستمامة ،المحمك :د /دمحم رشاد سالم ،الناشر :جامعة اإلمام دمحم بن
سعود  -المدٌنة المنورة ،الطبعة :األولىٖٔٗٓ ،هـ.
ٕٔٔ .التضاء الصراط المستمٌم لمخالفة أصحاب الجحٌم ،تحمٌك :ناصر عبد
الكرٌم العمل ،دار عالم الكتب -بٌروت -لبنان ،ط :السابعة ٔٗٔ2هـ ٔ222 -م.
ٕٕٔ .الجن ،مكتبة اإلٌمان.
ٖٕٔ .درء تعارض العمل والنمل  ،تحمٌك :الدكتور دمحم رشاد سالم ،الناشر:
جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة،
الطبعة :الثانٌة ٔٗٔٔ ،هـ  ٔ22ٔ -م.
ٕٗٔ .رسالة التدمرٌة فً التوحٌد واألسماء والصفات والمضاء والمدر
مكتبة التراث اإلسبلمً -الماهرة.
ٕ٘ٔ .العبودٌة ،تحمٌك :دمحم زهٌر الشاوٌش ،الناشر :المكتب اإلسبلمً-
بٌروت ،الطبعة :الطبعة السابعة المجددة ٕٔٗٙهـ ٕٓٓ٘ -م.
 .ٕٔٙالفتاوى الكبرى .الناشر :دار الكتب العلمٌة ،الطبعة :األولى ٔٗٓ1 ،هــ
 ٔ210م. .ٕٔ0الفرلان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان  ،حممه وخرج أحادٌثه :عبد
٘ٓٗٔهـ -
المادر األرناإوط ،الناشر :مكتبة دار البٌان ،دمشك ،عام النشر:
٘ ٔ21م.
 .ٕٔ1لاعدة جامعة فً توحٌد هللا وإخبلص الوجه والعمل له عبادة واستعانة،
تحمٌك :عبد هللا بن دمحم البصٌري ،الناشر :دار العاصمة ،الرٌاض ،المملكة
العربٌة السعودٌة ،الطبعة :األولً ٔٗٔ1 ،هـٔ220/م
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 .ٕٔ2لاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلة تحمٌك :ربٌع بن هـادي المدخلً،
الفرلان ،ط :األولى ٕٕٗٔهــ ٕٓٓٔ -م..
ٕٕٓ .الكلم الطٌب ،تحمٌك :دمحم ناصر الدٌن األلبانً ،الناشر :المكتب
اإلسبلمً  -بٌروت ،الطبعة :الثالثة ٔ200 -م.
ٕٕٔ .مجموع الفتاوى ،المحمك :عبد الرحمن بن دمحم بن لاسم ،مجمع الملن فهد
لطباعة المصحؾ الشرٌؾ ،المدٌنة النبوٌة ،المملكة العربٌة السعودٌة،
ٔٗٔٙهـٔ22٘/م.
ٕٕٕ .نمض المنطك ،حمك األصل وصححه :الشٌخ /دمحم عبد الرازق حمزة
والشٌخ سلٌمان بن عبد الرحمن الصنٌع ،صححه :دمحم حامد الفمً،
مكتبة السنة الدمحمٌة.
ٖٕٕ .ابن دزم األندلسً الظاهري  :الفصل فً الملل واألهواء والنحل
تحمٌك :أحمد السٌد سٌد أحمد علً ،المكتبة التوفٌمٌة.
ٕٕٗ .ابن رشد :مناهج األدلة فً عمابد الملة تمدٌم وتحمٌك :دكتور محمود
لاسم ،مكتبة األنجلو المصرٌة ،ط :الثانٌةٗٔ2ٙم.
ابن سٌنا(أبً علً الحسٌن بن عبد هللا):
ٕٕ٘ .أحوال النفس ،تحمٌك و دراسة :د /أحمد فإاد األهوانً ،دار بٌبلٌون-
بارٌس.
 .ٕٕٙرسالة أضحوٌة فً أمر المعاد ضبطها وحممها :سلٌمان دنٌا ،دار
الفكر العربً ،طبعة :األولى ٖٔٙ1هـ ٔ2ٗ2 -م
 .ٕٕ0الشفاء (اإللهٌات) راجعه :د/ابراهٌم مدكور ،تحمٌك :األب لنواتً
واألستاذ /سعٌد زاٌد ،منشورات ذوي المربى ،ط :األولى .
 .ٕٕ1النجاة فً المنطك واإللهٌات ،تحمٌك: :د /عبدالرحمن عمٌرة ،دار
الجٌل ،بٌروت ،ط :األولى ٕٔ22م.
 .ٕٕ2الطبٌعٌات من عٌون الحكمة من رسابل فً الحكمة والطبٌعٌات
ترجمه من الٌونانً :حنٌن بن اسحاق ،مطبعة الجوابب-
المسطنطٌنٌة ،طبعة :األولى .ٕٔ21
ٖٕٓ .ابن عربً (الشٌخ محًٌ الدٌن ابن عربً) :فصوص الحكم ،تعلٌمات:
بٌروت -لبنان.
الدكتور أبو العبل عفٌفً علٌها ،دار الكتاب العربً-
ٖٕٔ .ابن فورن( دمحم بن الدسن) :مماالت الشٌخ األشعري ،تحمٌك :ا د/
أحمد عبد الرحٌم الساٌح ،مكتبة الثمافة الدٌنٌة ،ط :األولى ٕ٘ٗٔهـ-
ٕ٘ٓٓم.
ابن لٌم الجوزٌة:
ٕٖٕ .إؼاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان ،تحمٌك وتعلٌك :مجدي فتحً
السٌد ،دار الحدٌث  -الماهرة ٕ٘ٗٔهـ ٕٓٓٗ -م.
ٖٖٕ .مدارج السالكٌن ،تحمٌك :عبد هللا المنشاوي ،دار المنار -الماهرة ،ط
األولى ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ -م.
ٖٕٗ .أبو البركات النسفً(المتوفى ٓٔ7هـ) :شرح العمدة فً عمٌدة أهل
السنة والجماعة المسمى باالعتماد فً االعتماد ،دراسة وتحمٌك :د /عبد
دار
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للنشر ،ط:

هللا دمحم عبد هللا إسماعٌل ،المكتبة األزهرٌة للتراث -الجزٌرة
األولى ٕٕٔٓمٖٕٔٗ -هـ).
ٖٕ٘ .أبو عذبة(الحسن بن عبد المحسن) :الروضة البهٌة فٌما بٌن األشاعرة
والماترٌدٌة ،ط األولى ،مطبعة مجلس دابرة المعارؾ النظامٌة فً
الهند ٕٕٖٔهـ.
أبو الدسن األشعري :
 .ٕٖٙاإلبانة فً أصول الدٌانة ،تمدٌم وتحمٌك وتعلٌك :دكتورة فولٌة حسٌن
محمود ،دار األنصار ،ط  :األولى ٖٔ20هـٔ200 -م.
 .ٕٖ0رسالة إلى أهل الثؽر ،تحمٌك ودراسة :عبد هللا شاكر دمحم الجنٌدي
مكتبة العلوم والحكم -المدٌنة المنورة ،ط  :الثانٌة ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
 .ٕٖ1اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع ،صححه وعلك علٌه :د /حموده
ؼرابه ،مطبعة مصر ٘٘ٔ2م.
 .ٕٖ9مماالت اإلسبلمٌٌن واختبلؾ المصلٌن ،تحمٌك :دمحم محًٌ الدٌن عبد
الحمٌد ،مكتبة النهضة المصرٌة ،ط :األولى ٖٔٙ2هـٔ2٘ٓ -م.
ٕٓٗ .أبو العز الدنفً :شرح العمٌدة الطحاوٌة وبحاشٌتهـا تعلٌمات العبلمة دمحم
ناصر الدٌن األلبانً ،تحمٌك :عبد الرحمن فهـمً الزواوي ،دار الؽد الجدٌد،
ط :األولى ٖٓٗٔهـٕٓٓ2 -م.
ٕٔٗ .أبو الفرج بن الجوزي :فً تلبٌس إبلٌس ،دار الفكر -بٌروت -لبنان ،ط:
األولى ٕٔٗٔهـٕٓٓٔ -م.
عن
ٕٕٗ .أبو المظفر األسفراٌٌنً :التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة
األولى
الفرق الهالكٌن ،تحمٌك :كمال ٌوسؾ الحوت ،عالم الكتب ،الطبعة:
ٖٓٗٔهـٔ21ٖ -م..
ٖٕٗ .أبو الوفا التفتازانً :مدخل إلى التصوؾ اإلسبلمً ،دار الثمافة للطباعة
والنشر – الماهرة ٗٔ20م.
ٕٗٗ .أبو بكر دمحم الكالباذي  :التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ ،تحمٌك:
محمود أحمد النواوي ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة ،ط :الثانٌة ٓٓٗٔهـ -
ٓٔ21م .
ٕ٘ٗ .أبو طالب المكً دمحم بن علً بن عطٌة :لوت الملوب ،تحمٌك:
دكتور /محمود إبراهٌم دمحم الرضوانً  ،مكتبة دار التراث ،ط:
األولى ٕٔٓٓ مٕٕٔٗ -هـ.
أبو معٌن النسفً:
 .ٕٗٙبحر الكبلم فً أصول الدٌن ،تحمٌك :د /عبد هللا دمحم عبد هللا إسماعٌل-
األولى ٕٔٔٓم-
د /دمحم السٌد أحمد شحاتة ،المكتبة األزهـرٌة للتراث ،ط
ٕٖٗٔهـ.
 .ٕٗ0التمهٌد لمواعد التوحٌد ،تحمٌك :جٌب هللا حسن أحمد ،تمدٌم :د .دمحم
ربٌع الجوهري ،دار الطباعة الدمحمٌة -الماهرة ،ط :األولى ٔٗٓٙهـ-
ٔ21ٙم.
 .ٕٗ1أبو منصور دمحم بن دمحم بن مدمود الماترٌدي السمرلندي(متوفى
ٖٖٖهـ) :كتاب التوحٌد ،تحمٌك :األستاذ الدكتور /بكر طوبال أوؼلً
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واألستاذ المساعد الدكتور/دمحم آروشً ،دار صادر -بٌروت ،مكتبة
اإلرشاد -استانبول.
 .ٕٗ2أبو البركات أدمد بن دمحم بن أدمد الدردٌر(المتوفى ٕٔٓٔهـ) :
شرح الخرٌدة البهٌة ،تحمٌك :ا.د /فتحً أحمد عبد الرازق ،لطاع
المعاهد األزهرٌة ،ط :الثانٌة ٖٕٕٔٓٓٔٗ -م. .
المتوفى:
أبو دامد الغزالً(حجة اإلسبلم أبو حامد دمحم بن دمحم الؽزالً الطوسً
٘ٓ٘هـ):
ٕٓ٘ .الممصد األسنى فً شرح أسماء هللا الحسنى ،دراسة وتحمٌك :دمحم
عثمان ال ُخ ْشت ،مكتبة المرآن -الماهرة..
ٕٔ٘ .معراج السالكٌن ،مجموعة رسابل الؽزالً ،بإشراؾ ،مكتب البحوث
والدراسات المكتبة التوفٌمٌة.
ٕٕ٘ .معٌار العلم ،تحمٌك :د سلٌمان دنٌا ،دار المعارؾ -مصر ٔٔ2ٙم.
ٖٕ٘ .تهافت الفبلسفة ،تحمٌك وتمدٌم :دكتور سلٌمان دنٌا ،دار المعارؾ ،ط
الثامنة.
ٕٗ٘ .لانون التؤوٌل ،مجموعة رسابل اإلمام الؽزالً ،بإشراؾ :مكتب
البحوث والترجمة ،المكتبة التوفٌمٌة -الماهرة.
ٕ٘٘ .االلتصاد فً االعتماد ،دار الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنان ،ط :األولى
ٖٓٗٔ هـ ٔ21ٖ -م.
 .ٕ٘ٙإحٌاء علوم الدٌن ،تحمٌك :الشحات الطحان -عبد هللا المنشاوي
مكتبة اإلٌمان – المنصورة ،ط :األولى ٔٗٔ0هـ ٔ22ٙ -م
 .ٕ٘0إدسان إلهً ظهٌر :التصوؾ المنشؤ المصدر ،الناشر :إدارة ترجمان
السنة -الهور -باكستان ،ط :األولى ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م.
 .ٕ٘1أدالم إبراهٌم الصٌاد :أفعال هللا تعالى فً ضوء تحسٌن العمل
وتمبٌحه عند المعتزلة وأهل السنة  ،مكتبة الفرسان.
أدمد السٌد رمضان:
 .ٕ٘2نظرٌة النسبٌة والفلسفة ،مكتبة اإلٌمان -المنصورة.
ٓ .ٕٙالفلسفة الحدٌثة عرض ونمد ،مكتبة اإلٌمان -المنصورة .
ٔ .ٕٙاإلسبلم وفلسفة العلم  ،الدار اإلسبلمٌة للطباعة والنشرٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٕ .ٕٙأدمد الفارولً السرهندي :المكتوبات ،التعرٌب :دمحم مراد المترلوي ،دار
مكتبة الحمٌمة -استانبول  -تركٌا ٖٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
ٖ .ٕٙأدمد فؤاد باشا :فلسفة العلم اإلسبلمٌة من خبلل رإٌة كونٌة حضارٌة،
المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً -دار السبلم للطباعة والنشروالتوزٌع والترجمة،
ط :األولى ٖ٘ٗٔهـ ٕٓٔٗ -م
ٗ .ٕٙأدمد دمحم سالم :تجدٌد علم الكبلم لراءة فً فكر بدٌع الزمان النورسً،
دار سوزلر ،ط :األولى ٕٓٔٓم.
٘ .ٕٙأدٌب إبراهٌم الدباغ :الضاربون فً األرض ،دار النٌل ،ط  :األولى
ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
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 .ٕٙٙأرسطو طالٌس :األخبلق ،ترجمة :إسحاق بن حنٌن ،تحمٌك :د /عبد
الرحمن بدوي ،الهٌبة العامة لمصور الثمافة -الماهرة ٕٓٓ0م ،سلسلة
الذخابر(ٔ.)ٔٙ
 .ٕٙ0أرطغرول دكمة  :فتح هللا كولن لصة حٌاة ومسٌرة فكر ،ترجمة :عبد
المولى علً جربٌع -خالد جمال عبد الناصر ،دار النٌل ،ط :األولى ٖٕٔٓ م
 .ٕٙ1أسامة أبو دلٌمة :تؤمبلت علمٌة ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب
ٕ٘ٔٓم.
 .ٕٙ2األلبانً(دمحم ناصر الدٌن):التوسل أنواعه وأحكامه ،بحوث نسمهـا
وآلؾ بٌنهـا :دمحم عٌد عباسً المكتب اإلسبلمً -بٌروت ،ط :الرابعة
الخامسة ٗٓٗٔهــ ٔ21ٖ -م ،توزٌع رباسة إدارة البحوث العلمٌة
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
اآلمدي (سٌؾ الدٌن أبو الحسن سٌد الدٌن علً بن أبً علً بن دمحم بن سالم الثعلبً
(المتوفىٖٙٔ :هـ):
ٓ .ٕ0أبكار األفكار فً أصول الدٌن ،تحمٌك :أ د /أحمد دمحم المهدي ،مطبعة دار
الكتب والوثابك المومٌة -الماهرة ،ط  :الثانٌة ٕٗٗٔهـ ٕٓٓٗ -م.
ٔ .ٕ0ؼاٌة المرام فً علم الكبلم ،المحمك :حسن محمود عبد اللطٌؾ،
الناشر :المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة – الماهرة.
ٕ .ٕ0ألكسٌس كارٌل :اإلنسان ذلن المجهول ،تعرٌب :شفٌك اسعد فرٌد ،
مإسسة المعارؾ -بٌروت ،ط :الثالثة ٓٔ21م.
ٖ .ٕ0انتصار إبراهٌم أدمد :آراء كمال الدٌن البٌاضً وأثره فً تطور المدرسة
الماترٌدٌة ،عرض ونمد ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة
للبنات بالماهرة -جامعة األزهر ٕٓٓ2م.
ٗ .ٕ0أندرو دٌكسون واٌت :بٌن الدٌن والعلم تارٌخ الصراع بٌنهما فً
المرون الوسطى إزاء علوم الفلن والجؽرافٌا ،ترجمة :إسماعٌل
مظهر ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ٕٕٔٓم.
٘ .ٕ0إٌاد كرٌم الصالدً :مشكلة المعاد فً الفكر الفلسفً دراسة تحلٌلٌة ،بٌت
الحكمة -بؽداد ٕٔٔٓمٖٕٔٗ -هـ.
البالالنً(الماضً أبً بكر) :
 .ٕ0ٙالتمرٌب واإلرشاد ،لدم له وحممه وعلك علٌه :الدكتور /عبد الحمٌد بن
علً أبو زنٌد ،مإسسة الرسالة ،ط :األولى ٖٔٗٔهـ ٔ22ٖ -م.
 .ٕ00كتاب التمهٌد ،صححه ونشره :األب رتشرد ٌوسؾ مكارثً ،المكتبة
الشرلٌة -بٌروت ٔ2٘0م.
 .ٕ01برتراند رسل:
تارٌخ الفلسفة الؽربٌة ،الكتاب الثانً(الفلسفة الكاثولٌكٌة) ،ترجمة :د /زكً نجٌب
فتحً الشنٌطً ،الهٌبة
محمود .الكتاب الثالث (الفلسفة الحدٌثة) ،ترجمة :د /دمحم
المصرٌة العامة للكتاب ٕٕٔٓم.
 .ٕ02برجسون :منبعا األخبلق والدٌن ،تعرٌب :سامً الدروبً ،وعبد هللا عبد
الدابم .الهٌبة لعامة للكتاب ٕٓٔٓم.

ٕ٘ٙ

ٓ .ٕ1بركات دمحم مراد  :ظاهرة العولمة رإٌة نمدٌة ،وزارة األولاؾ
والشإون اإلسبلمٌة -لطر سلسلة كتاب األمة العدد  1ٙالسنة الحادٌة
والعشرون ،ط  :األولى ٕٕٗٔهـٕٓٓٔ -م.
ٔ .ٕ1البغدادي( أبً منصور عبد الماهر)  :أصول الدٌن ،نشره وطبعه
مدرسة اإللهٌات بدار الفنون التركٌة باستانبول ،ط :األولى -استانبول
مطبعة الدولة ٔ2ٕ1م.
ٕ .ٕ1البوصٌري(شرؾ الدٌن) :بردة المدٌح ،منشورات دار التراث
البودٌلمً .
ٖ .ٕ1الباجوري(برهان الدٌن إبراهٌم) :حاشٌة اإلمام الباجوري على
جوهرة التوحٌد المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد ،تحمٌك :د/
علً جمعه دمحم الشافعً ،دار السبلم ،ط :األولى ٕٕٗٔهـٕٕٓٓ -م.
ٗ .ٕ1بٌجوفٌتش(علً عزت بٌجوفٌتش) :اإلسبلم بٌن الشرق والؽرب
تمدٌم :عبد الوهاب المسٌري ،ترجمة :دمحم ٌوسؾ عدس ،دار الشروق ط:
الثالثة ٖٕٔٓم.
٘ .ٕ1البٌضاوى  :طوالع األنوار من مطالع األنظار ،تحمٌك :عباس سلٌمان
دار الجٌل -المكتبة األزهرٌة ،ط :األولى ٔٔٗٔهـ ٔ22ٔ -م .
 .ٕ1ٙتوفٌك الطوٌل:
 .ٕ10أسس الفلسفة ،مكتبة النهضة المصرٌة ،الطبعة الثالثة.
 .ٕ11مذهب المنفعة العامة فً فلسفة األخبلق ،مكتبة النهضة المصرٌة ،ط:
األولى ٖ٘ٔ2م.
 .ٕ12الجادظ(أبو عثمان عمرو بن بحر) :الدالبل واالعتبار على الخلك
واالعتبار ،مكتبة الكلٌات األزهرٌة -دار الندوة اإلسبلمٌة -ٔ210
ٔ211م.
ٓ .ٕ2الجرجانً :شرح الموالؾ للماضً عضد الدٌن اإلٌجً ،ومعه حاشٌة
السٌالكوتً والحلبً ،ضبطه وصححه :محمود عمر الدمٌاطً ،دار
الكتب العلمٌة -بٌروت -لبنانٔ221مٔٗٔ2 -هـ.
ٔ .ٕ2جالل الدٌن الدوانً ( دمحم بن سعد الدٌن الصدٌمً) :حمٌمة اإلنسان
والروح الجوال فً العوالم ،تعلٌك :الشٌخ دمحم زاهد الكوثري ،المكتبة
األزهرٌة للتراث -الماهرة ٕٓٓٙم.
ٕ .ٕ2جالل الدٌن الرومً :مثنوي موالنا جبلل الدٌن الرومً ،ترجمة
وشرح وتمدٌم :د :ابراهٌم الدسولً شتا ،المجلس األعلى للثمافة
ٕٕٓٓم ،طبع بالهٌبة العامة لشبون المطابع األمٌرٌةٔ220م
ٖ .ٕ2جمال الدٌن الماسمً  :دالبل التوحٌد ،دار الكتب العلمٌة بٌروت-
لبنان ط :األولى ٘ٓٗٔهٔ21ٗ -م..
الجوٌنً( إمام الدرمٌن أبو المعالً ) :
ٗ .ٕ2لمع األدلة فً لواعد عمابد أهـل السنة والجماعة ،تحمٌك :د /فولٌة
حسٌن محمود عالم الكتب – بٌروت ،ط :الثانٌة ٔٗٓ0هـٔ210 -م.
٘ .ٕ9العمٌدة النظامٌة فً األركان اإلسبلمٌة ،تحمٌك :دمحم زاهد الكوثري ،دار
المشرق -بٌروت.
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 .ٕ9ٙاإلرشاد إلى لواطع األدلة فً أصول االعتماد ،تحمٌك :د .دمحم ٌوسؾ
موسى -علً عبد المنعم عبد الحمٌد ،مكتبة الخانجى ٖٔٙ2هـ -
ٓ٘ٔ2م.
 .ٕ97جٌل كارول  :محاورات حضارٌة حوارات بٌن فتح هللا كولن وفبلسفة
الفكر اإلنسانً ،تمدٌم :البروفٌسور أكبر أحمد ،ترجمة :إلهام فتحً ،
أحمد سعٌد ،دار النٌل ،ط :األولى ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
 .ٕ21الجٌلً(العارف باهلل عبد الكرٌم)  :اإلنسان الكامل فً معرفة األواخر
و األوابل ،ضبطه وعلك علٌه الدكتور :عاصم ابر اهٌم الكٌالً
الحسٌنً الشاذلً الدرلاوي.
 .ٕ22دافظ بن أدمد دكمً :معارج المبول بشرح سلم الوصول إلى علم
األصول ،تحمٌك :عمر بن محمود أبو عمر ،دار ابن المٌم -الدمام ط
األولى ٓٔٗٔهـٔ22ٓ -م.
ٖٓٓ .دامد علً الخولً :النبوة بٌن المتكلمٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن ،ط
الثالثة ،الدار اإلسبلمٌة للطباعة والنشر.
ٖٔٓ .دامد طاهر :الفلسفة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ،مكتبة نهضة
مصر ،الطبعة الثانٌة ٕٓٓ2م
دسن الشافعً:
ٕٖٓ .اآلمدي وآراإه الكبلمٌة ،دار السبلم للطباعة والنشر ،ط :األولى
ٔٗٔ1هـٔ221 -م.
ٖٖٓ .المدخل لدراسة علم الكبلم .كراتشً -باكستان .
ٖٗٓ .دار الكتاب الممدس -مصر :الكتاب الممدس ،الطبعة التاسعة ٕ٘ٔٓم.
ٖ٘ٓ .دار النٌل -الماهرة  :مإتمر دولً :مستمبل اإلصبلح فً العالم
اإلسبلمً خبرات ممارنة مع حركة فتح هللا كولن التركٌةٕٓٓ2 ،م ط:
األولى ٕٔٔٓم
 .ٖٓٙالذهبً :شمس الدٌن أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن لَاٌْماز
الذهبً (المتوفى0ٗ1 :هـ) :العرش تحمٌك :دمحم بن خلٌفة بن علً
التمٌمً ،الناشر :عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسبلمٌة ،المدٌنة
المنورة ،المملكة العربٌة السعودٌة ،ط الثانٌةٕٔٗٗ ،هـٕٖٓٓ/م.
 .ٖٓ0راجح عبد الدمٌد الكردي  :نظرٌة المعرفة بٌن المرآن والفلسفة،
مكتبة المإٌد -السعودٌة ط األولى ٕٔٗٔهـٔ22ٕ -م ،المعهد العالمً
للفكر اإلسبلمً -الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .
الرازي(اإلمام فخر الدٌن):
 .ٖٓ1أصول الدٌن ،سلسلة لضاٌا إسبلمٌة(ٌٓ )ٔ22صدرها المجلس
األعلى للشبون اإلسبلمٌة -وزارة األولاؾ -الماهرة ٕٖٗٔهـ ٕٓٔٔ -م.
 .ٖٓ2المباحث المشرلٌة فً علم اإللهٌات والطبٌعٌات ،ط :األولى ،مطبعة
مجلس دابرة المعارؾ  -حٌدر آباد.
ٖٓٔ .النبوات وما ٌتعلك بها ،تحمٌك :د/أحمد حجازي السما ،مكتبة الكلٌات
األزهرٌة.

ٗ٘ٙ

ٖٔٔ .الرازي :تحرٌر المواعد المنطمٌة لطب الدٌن الرازي شرح الرسالة
الشمسٌة لنجم الدٌن عمر بن علً المزوٌنً المعروؾ بالكاتبً
وبؤسفله حاشٌة على تحرٌر المواعد المنطمٌة للشرٌؾ الجرجانً،
مطبعة مصطفى البابً الحلبً  -مصر ط الثانٌة ٖٔٙ0هـٔ2ٗ1 -م.
ٕٖٔ .راٌموند لٌفشٌز  :تكاٌا الدراوٌش الصوفٌة والفنون والعمارة فً
تركٌا العثمانٌة ،ترجمة :عبلة عودة ،مراجعة :د /أحمد خرٌس ،هٌبة أبو
ظبً للثمافة والتراث ،ط :األولى ٕٔٔٓم.
زكرٌا إبراهٌم:
ٖٖٔ .هٌجل أو المثالٌة المطلمة ،سلسلة عبمرٌات فلسفٌة ،مكتبة مصر-
الماهرة.
ٖٗٔ .المشكلة الخلمٌة ،سلسلة مشكبلت فلسفٌة ()ٙمكتبة مصر -الماهرة.
ٖ٘ٔ .زكً ساري توبران  :السبلم والتسامح فً فكر فتح هللا كولن ،دار
النٌل -الماهرة ٕٗٔٓم.
 .ٖٔٙزكً نجٌب مدمود  :نظرٌة المعرفة مطابع وزارة اإلرشاد المومً
ٔ2٘ٙم .
سعد الدٌن التفتازانً(مسعود بن عمر) :
 .ٖٔ7شرح العمابد النسفٌة ،تحمٌك :د /أحمد حجازي السما ،مكتبة الكلٌات
األزهرٌة ٔ211م .
 .ٖٔ1شرح المماصد ،تمدٌم وتعلٌك :إبراهٌم شمس الدٌن ،دار الكتب
العلمٌة -بٌروت – لبنان ،ط :الثانٌة ٕٔٔٓم.
 .ٖٔ2السفارٌنً( شمس الدٌن ،أبو العون دمحم بن أحمد بن سالم السفارٌنً
الحنبلً (المتوفىٔٔ11 :هـ) :لوامع األنوار البهٌة وسواطع األسرار
األثرٌة لشرح الدرة المضٌة فً عمد الفرلة المرضٌة ،الناشر:
مإسسة الخافمٌن ومكتبتها -دمشك ،الطبعة :الثانٌة  ٕٔٗٓ -هـ -
ٕ ٔ21م.
ٕٖٓ .سمر عبد الفتاح دسب هللا :رسالة دكتوراه بعنوان :الزمان الممدر بٌن
المثبتٌن والنافٌٌن بكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة للبنات بالماهرة -جامعة
األزهر ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
ٕٖٔ .السنندجً(عبد المادر) :تمرٌب المرام فً شرح تهذٌب الكبلم دار
السعادة للطباعة ٕٗٓٓمٕٓٓ٘/م..
ٕٕٖ .سلٌمان الشواشً :واصل بن عطاء وآراإه الكبلمٌة ،الدار العربٌة
للكتاب -لٌبٌا ٖٔ22م.
ٖٕٖ .الشرلاوي( :اإلمام الشٌخ عبد هللا ) :حاشٌة الشرلاوي على شرح
العبلمة الهدهدي على السنوسٌة ،دار إحٌاء الكتب العربٌة.
ٕٖٗ .شمس الدٌن السمرلندي :الصحابؾ اإللهٌة ،تحمٌك :أ د /أحمد عبد
الرحمن الشرٌؾ.
الشهرستانً ( :أبو الفتح دمحم بن عبد الكرٌم):
ٕٖ٘ .الملل والنحل تحمٌك :أمٌر علً مهنا -علً حسن فاعود ،دار المعرفة-
بٌروت -لبنان ،ط :التاسعة ٕٔٗ2هـٕٓٓ1 -م.
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 .ٖٕٙنهاٌة األلدام فً علم الكبلم ،حرره وصححه :ألفرٌد جٌوم ،مكتبة
الثمافة الدٌنٌة -الماهرة ،ط األولى ٖٓٗٔهـٕٓٓ2 -م.
 .ٖٕ0شٌخ زاده( :الشٌخ عبد النعٌم بن علً)  :نظم الفرابد وجمع الفوابد فً
من العمابد،
بٌان المسابل التً ولع فٌها االختبلؾ بٌن الماترٌدٌة واألشعرٌة
أصول
إبراهٌم،
رسالة ماجستٌر من إعداد الباحث :جمٌل إبراهٌم السٌد
الدٌن الماهرة – لسم العمٌدة والفلسفة ٗٔ22م
 .ٖٕ1طلعت رضوان :العلمانٌة والعبللة بٌن الدٌن والسٌاسة ،الهٌبة العامة
لمصور الثمافة ،ط :األولى ٕٕٔٓم.
 .ٖٕ2الطوسً(أبو نصر السراج) :اللمع ،تحمٌك :عماد زكً البارودي
المكتبة التوفٌمٌة.
ٖٖٓ .عباس مدمود العماد  :هللا  ،نهضة مصر ،ط :الرابعة أؼسطس
ٕ٘ٓٓم.
ٖٖٔ .عبد الجبار بن أدمد(الماضً) :
ٕٖٖ .األصول الخمسة المنسوبة للماضً عبد الجبار ،تحمٌك :دكتور فٌصل
بدٌر عون ،جامعة الكوٌت -لجنة التؤلٌؾ والتعرٌب والنشر ،ط:
األولى ٔ221م.
ٖٖٖ .شرح األصول الخمسة ،تعلٌك :اإلمام أحمد بن حسٌن بن أبً هاشم
حممه ولدم له :الدكتور عبد الكرٌم عثمان ،مكتبة وهبة ،ط :الثالثة
 ٔٗٔٙهـٔ22ٙ -م.
ٖٖٗ .المجموع فً المحٌط بالتكلٌؾ من جمع الشٌخ اإلمام ابن متوٌه عنً
بتصحٌحه ونشره :الب جٌن ٌوسؾ هو بن الٌسوعً ،المطبعة
الكاثولٌكٌةٓ بٌروت.
ٖٖ٘ .المؽنً فً أبواب التوحٌد والعدل ،تحمٌك :دمحم علً النجار -د /عبد
الحلٌم النجار ،مراجعة د/إبراهٌم مدكور ،إشراؾ د /طه حسٌن،
المإسسة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ واألنباء والنشر ،والدار المصرٌة
للتؤلٌؾ والترجمة.
 .ٖٖٙالمختصر فً أصول الدٌن رسابل العدل والتوحٌد تحمٌك :دمحم عمارة دار
الشروق.
 .ٖٖ0عبد الدلٌم عوٌس :فتح هللا كولن رابد النهضة الراشدة فً تركٌا
المعاصرة ،دار النٌل ،ط :األولى ٖٖٗٔهـ ٕٖٓٔ -م
عبد الدلٌم مدمود:
المعارؾ ،ط :الخامسة.
 .ٖٖ1لضٌة التصوؾ المنمذ من الضبلل ،دار
 .ٖٖ2التفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم ،دار المعارؾ ط :الثانٌة.
ٖٓٗ .عبد الردمن بدوي :مناهج البحث العلمً ،وكالة المطبوعات-
الكوٌت ،ط :الثالثة ٔ200م
ٖٔٗ .عبد الردمن بن دسن دبنكة المٌدانً :الببلؼة العربٌة ،دار الملم-
دمشك الدار الشعبٌة -بٌروت ،ط :األولى ٔٗٔٙهـٔ22ٙ -م
ٕٖٗ .عبد الردمن بن خلدون  :ممدمة ابن خلدون وهً الجزء األول من
تارٌخ ابن خلدون المسمى دٌوان المبتدأ والخبر فً تارٌخ العرب
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والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشؤن األكبر ،ضبط المتن والحواشً
بٌروت-
الفكر-
والفهارس :خلٌل شحادة ،مراجعة :د /سهٌل زكار ،دار
لبنان ٖٔٗٔهـ ٕٓٓٔ -م.
ٖٖٗ .عبد الردمن عبد الخالك :الفكر الصوفً فً ضوء الكتاب والسنة.
الكوٌت ٔٗٓٙهـٔ21ٙ -م .
عبد العزٌز سٌف النصر:
اإلسبلمٌة
الدراسات
ٖٗٗ .مفهوم وحمٌمة النبوة عند الفبلسفة  ،كلٌة
والعربٌة بنات بالماهرة.
ٖ٘ٗ .المدر وحرٌة اإلرادة اإلنسانٌة فً الفكر اإلسبلمً – مصر للخدمات
العلمٌةٕٓٓٙ -م.
 .ٖٗٙعبد المادر الجزائري(األمٌر) :الموالؾ فً التصوؾ والوعظ واإلرشاد،
الهٌبة العامة لمصور الثمافة  -الماهرة ٕٔٔٓم.
 .ٖٗ0عبد المادر اإلدرٌسً :نور وفتح لراءة فً فكر سعٌد النورسً وفتح هللا
كولن ،دار النٌل ،ط :األولى ٕٗٔٓم.
 .ٖٗ1عبد المتعال دمحم الجبري :االستشراق وجه لبلستعمار الؽربً ،دراسة
فً تارٌخ االستشراق ،وأهدافه ،وأسالٌبه الخفٌة فً الؽزو الفكري
لئلسبلم ،مكتبة وهبة ،ط :األولىٔٗٔٙهـٔ22٘ -م.
 .ٖٗ2عدنان دمحم أمامة :التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً ،دار ابن الجوزي ،ط
األولى ٕٗٗٔهـ.
ٖٓ٘ .عزالدٌن فراج :نبً اإلسبلم فً مرآة الفكر الؽربً ،تمدٌم :د /دمحم
عمارة ،هدٌة مجلة األزهر لشهر ربٌع األول ٖٗٗٔهـ.
ٖٔ٘ .عصمت برهان الدٌن عبد المادر  :الطرٌمة السلٌمانٌة فً تركٌا
المعاصرة ،مركز الدراسات اإلللٌمٌة ٘ (ٔٔ) جامعة الموصل.
ٕٖ٘ .علً سامً النشار  :نشؤة الفكر الفلسفً فً االسبلم ،دار المعارؾ-
الماهرة ،ط :التاسعة.
ٖٖ٘ .علً أونال :فتح هللا كولن وممومات مشروعه الحضاري ،ترجمة:
عبدالرازق أحمد دمحم ،دار النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
ٖٗ٘ .عمر بن إبراهٌم رضوان :آراء المستشرلٌن حول المرآن الكرٌم
وتفسٌره دراسة ونمد ،دار طٌبة للنشر -الرٌاض .
ٖ٘٘ .عٌاض بن موسى الٌدصبً :الشفا بتعرٌؾ حموق المصطفى ،دراسة
وتمدٌم وتعلٌك :أ.د /دمحم عمارة ،هـدٌة مجلة األزهـر لشهـر ربٌع
اآلخر ٖٔٗٙهـ.
 .ٖ٘ٙالفارابً :فصوص الحكم/رسابل الفارابً ،مكتبة األسرة ٕٓٓ0م.
فتح هللا كولن:
 .ٖ٘0االستمامة فً العمل والدعوة ،سلسلة أسبلة العصر المحٌرة (ٖ)
ترجمة :أورخان دمحم علً -د /عبد هللا دمحم عنتر ،دار النٌلٕٓٔ٘ ،م.
 .ٖ٘1إشرالات األمل فً دٌاجً الدزن واألسى ،ترجمة :د/عبد الرازق
أحمد – د/عبد هللا دمحم عنتر ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
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 .ٖ٘2أضواء لرآنٌة فً سماء الوجدان ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار
النٌل -مصر ،ط :الرابعة ٖٓٗٔهـ ٕٓٓ2 -م.
ٓ .ٖٙألوان وظالل فً مراٌا الوجدان ،ترجمة :هٌبة حراء للترجمة تعرٌب:
أدٌب الدباغ ،دار النٌل ،ط :األولى ٖٔٗٔهـ ٕٓٔٓ -م.
ٔ .ٖٙترانٌم روح وأشجان للب ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط:
الرابعة ٖٔٗٔهـٕٓٔٓ -م.
ٕ .ٖٙالتالل الزمردٌة ندو دٌاة الملب والروح ،ترجمة :إحسان لاسم
الصالحً ،دار النٌل ،ط :الرابعة ٕٔٔٓم.
ٖ .ٖٙدمٌمة الخلك ونظرٌة التطور ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار النٌل ،ط:
الرابعة ٖٓٗٔهـٕٓٓ2-م.
ٗ .ٖٙخواطر من ودً سورة الفاتدة ،ترجمة :أجٌٌر إشٌٌون ،دار النٌل-
الماهرة ٕ٘ٔٓم.
٘ .ٖٙالرد على شبهات العصر ،ترجمة :أورخان دمحم علً -عبدهللا دمحم
عنتر ،دار النٌل ،ط  :األولى ٖٕٔٓم.
 .ٖٙٙروح الجهاد ودمٌمته فً اإلسالم ،ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار
النٌل ،الطبعة :السابعة ٕٕٔٓم .
 .ٖٙ0شد الردال لغاٌة سامٌة ،ترجمة :عبد هللا دمحم عنتر -د /عبد الرازق
أحمد ،دار النٌل ٗٔٓٔم.
 .ٖٙ1طرق اإلرشاد فً الفكر والدٌاة .ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار
النٌل ،ط :الرابعة ٖٔٗٔهـٕٓٔٓ -م.
 .ٖٙ9المدر فً ضوء الكتاب والسنة .ترجمة :إحسان لاسم الصالحً ،دار
النٌل ،ط :السابعة ٕٕٔٓمٖٖٔٗ -هـ.
ٓ .ٖ0الموازٌن أو أضواء على الطرٌك ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار
النٌل ،ط :السابعة ٖٖٗٔهٕٕٓٔ -م.
ٔ .ٖ0الموشور(ٔ) تمدٌم :أحمد لوروجان ،ترجمة :عبد الرازق أحمد دمحم،
دار النٌل ٕ٘ٔٓم.
ٕ .ٖ0ندن نبنً دضارتنا المترجم :عونً عمر لطفً أوؼلو ،دار النٌل ،ط
الثانٌة ٕٕٔٓم.
ٖ .ٖ0ندو عمٌدة صدٌدة ،ترجمة :أورخان دمحم علً -عبد هللا دمحم عنتر
سلسلة أسبلة العصر المحٌرة(ٕ) دار النٌل ٕٗٔٓم.
ٗ .ٖ0نفخة البعث شواهد الدٌاة بعد الموت ،ترجمة :نور الدٌن صواش ،دار
النٌل ،ط :األولى ٕ٘ٔٓم.
٘ .ٖ0النور الخالد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مفخرة اإلنسانٌة ،ترجمة :أورخان دمحم علً ،دار
النٌل -الماهرة -ط الثامنة ٖٗٗٔهـ ٕٖٓٔ -م
 .ٖ0ٙوندن نمٌم صرح الروح ،ترجمة :عونً عمر لطفً أوؼلو ،دار
النٌل -الماهرة ،ط :الخامسة ٕٔٔٓمٖٕٔٗ -هـ.
 .ٖ00فرج دمحم الوصٌف  :بدٌع الزمان سعٌد النورسً عصره ودعوته ،دار
نور اإلسبلم ،ط :األولى ٔ22ٙم.
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 .ٖ01فرٌد األنصاري :رواٌة عودة الفرسان سٌرة دمحم فتح هللا كولن ،دار
النٌل ،ط :الثالثة ٖٖٗٔهـٕٕٓٔ -م.
 .ٖ02فٌصل عون :أعمال ؼٌر منشورة /دمحم عبد الهادي أبو رٌدة ،الجزء
األول الفلسفة اإلسبلمٌة وبعض لضاٌا الفلسفة.
ٓ .ٖ1لاسم دمحم عباس :الحبلج األعمال الكاملة  ،رٌاض الرٌس للكتب
والنشر -بٌروت -لبنان ،ط األولى مارس ٕٕٓٓم.
ٔ .ٖ1المشٌري( :أبً الماسم عبد الكرٌم بن هوازن) الرسالة المشٌرٌة فً علم
التصوؾ ،تحمٌك :هانً الحاج ،المكتبة التوفٌمٌة.
ٕ .ٖ1الكالباذي :أبو بكر دمحم التعرؾ لمذهب أهل التصوؾ ،مكتبة
الكلٌات األزهرٌة ،ط :الثانٌة ٓٔ21م.
ٖ .ٖ1الكلنبوي( :الشٌخ اسماعٌل)  :حاشٌة الكلنبوي على شرح جبلل الدٌن
الدوانً الصدٌمً وعلى هامشه حاشٌة للمولى المرجانً والخلخالً ،در
سعادت (مطبعة عثمانٌة) ٖٔٔٙهـ.
ٗ .ٖ1الكندي(أبو ٌوسؾ ٌعموب بن إسحاق) :كتاب الفلسفة األولى من
رسابل الكندي الفلسفٌة ،تحمٌك :دمحم عبد الهادي أبو رٌدة ،مطبعة
حسان -الماهرة ،ط الثانٌة.
٘ .ٖ1لبٌد بن ربٌعة بن مالن أبو عمٌل العامري الشاعر ،معدود من
الصحابة :دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري ،اعتنى به :حمدو طماس ،دار
المعرفة ،ط :األولى ٕ٘ٗٔهــٕٓٓٗ -م.
 .ٖ1ٙالاللكائً :شرح أصول اعتماد أهـل السنة والجماعة ،دار طٌبة-
السعودٌة ٖٕٗٔهــٕٖٓٓ -م..
 .ٖ10مالن بن نبً :شروط النهضة ،ترجمة :د /عبد الصبور شاهٌن – عمر
كامل مسماوي ،بإشراؾ :ندوة مالن بن نبً -دار الفكر – دمشك.
 .ٖ11ماٌمول دسن خان :فتح هللا كولن الرإٌة والتؤثٌر تجربة فاعلة فً
المجتمع المدنً ،ترجمة :أحمد سعٌد عبد الوارث -محمود علً
جمعه ،دار النٌل ٕ٘ٔٓم
 .ٖ12دمحم أبو زهرة :تارٌخ المذاهب اإلسبلمٌة .دار الفكر العربً ٕٓٓ2م.
ٓ .ٖ2دمحم أنس أركنه :فتح هللا كولن جذوره الفكٌة واستشرافاته الحضارٌة،
ترجمة :أورخان دمحم علً  ،دار النٌل ط الثانٌة ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
دمحم البهً :
ٔ .ٖ2الفكر اإلسبلمً الحدٌث وصلته باالستعمار الؽربً ،مكتبة وهبة ،ط:
الرابعة عشر ٕٔٗٙهـٕٓٓ٘ -م
ٕ .ٖ2العلمانٌة واإلسبلم بٌن الفكر والتطبٌك ،تمدٌم :ا د /دمحم رجب البٌومً،
هدٌة مجلة األزهر لشهر ذي الحجة ٕٔٗ1هـ .
ٖ .ٖ2تهافت الفكر المادي التارٌخً بٌن النظرٌة والتطبٌك  ،سلسلة لضاٌا
إسبلمٌة ٌصدرها المجلس األعلى للشبون اإلسبلمٌة العدد(ٖ)ٔ1الماهرة
ٖٔٗٔهـ ٕٓٔٓ -م.
ٗ .ٖ2دمحم عبد الهادي أبو رٌدة تجدٌد الخطاب الدٌنً والفلسفً/الفلسفة
اإلسبلمٌة تحمٌك :د /فٌصل بدٌر الهٌبة العامة للكتاب ٕٔٔٓم..
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٘ .ٖ2دمحم الهادي زٌان :من أجل طرح جدٌد لمضاٌا علم التوحٌد ،جمعٌة
الدعوة اإلسبلمٌة العالمٌة  -طرابلس ،ط :األولى ٕٔٗ0هـٔ221 -م.
 .ٖ2ٙدمحم أنس أركنه  :فتح هللا كولن جذوره الفكرٌة واستشرافاته الفكرٌة ،دار
النٌل ،ط :الثانٌة ٕٔٔٓم.
 .ٖ20دمحم بابا عمً :أرباب المستوى األكادٌمٌا باعتبارها جماعة علمٌة  .دار
النٌل ،ط :األولىٖٖٔٗ :هـٕٕٓٔ -م.
 .ٖ21دمحم بالر المجلسً  :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األبمة األطهـار،
الثالثة المصححة
دار إحٌاء التراث العربً -بٌروت  -لبنان ،ط:
ٖٓٗٔهـٔ21ٖ -م .
 .ٖ22دمحم جكٌب  :أشواق النهضة واالنبعاث ،دار النٌل -الماهرة ،ط :
األولى ٖٗٗٔهـٕٖٓٔ -م.
ٓٓٗ .دمحم دسنٌن مخلوف :المطالب المدسٌة فً أحكام الروح وآثارها
الكونٌة  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً وأوالده ،ط
الثانٌة ٕٖٔ1هـٔ2ٖٙ -م.
دمحم دسٌن هٌكل:
ٔٓٗ .اإلٌمان والمعرفة والفلسفة .دار المعارؾ ،ط :الثانٌة .
ٕٓٗ .حٌاة دمحم ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،ط :السادسة ٕٕٔٓم.
ٖٓٗ .دمحم رشٌد رضا :الوحً الدمحمي ،مإسسة الرأ للنشر والتوزٌع ٕٗٔٓم.
ٗٓٗ .دمحم سٌد أدمد المسٌر :الروح فً دراسات المتكلمٌن والفبلسفة ،دار
المعارؾ ،ط :الثالثة.
٘ٓٗ .دمحم شلبً شتٌوي -د /أدمد دمحم علً دسٌن :علم الملل والنحل
مصطلحات علمٌة وتطبٌمات والعٌة .دار المدس.
 .ٗٓٙدمحم عبده :رسالة التوحٌد ،تحمٌك :د /دمحم عمارة ،دار الشروق ،ط:
األولى ٗٔٗٔهـٔ22ٗ -م.
 .ٗٓ0دمحم بن علً بن أدمد بن عمر بن ٌعلى ،أبو عبد هللا ،بدر الدٌن
البعلً (المتوفى778 :هـ) :مختصر الفتاوى المصرٌة البن تٌمٌة،
ّ
المحمك :عبد المجٌد سلٌم  -دمحم حامد الفمً ،الناشر :مطبعة السنة
الدمحمٌة  -تصوٌر دار الكتب العلمٌة.
 .ٗٓ1دمحم علً أبو رٌان :أسلمة المعرفة العلوم اإلنسانٌة ومناهجها من
وجهة نظر إسبلمٌة  ،دار المعرفة الجامعٌة.
دمحم عمارة :
 .ٗٓ2إسبلمٌة المعرفة ماذا تعنً؟ سلسلة فً التنوٌر اإلسبلمً(ٗ ،)0نهضة
مصر ،ط األولى ٌناٌر ٕٓٓ0م.
ٓٔٗ .دمحم دمحم دسٌن :الروحٌة الحدٌثة دعوة هدامة تحضٌر األرواح
وصلته بالصهٌونٌة العالمٌة ،مإسسة الرسالة.
ٔٔٗ .مدمود دمدي زلزوق:
ٕٔٗ .االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للصراع الحضاري ،دار المعارؾ.
ٖٔٗ .ممدمة فً علم األخبلق دار الملم  -الكوٌت ،ط :الثالثة ٖٓٗٔهـ-
ٖٔ21م.
ٓٙٙ

ٗٔٗ .مدمود زٌدان  :نظرٌة المعرفة عند مفكري اإلسبلم وفبلسفة الؽرب
المعاصرٌن ،مكتبة المتنبً -المملكة العربٌة السعودٌة ٖٖٗٔهـ -
ٕٕٔٓم.
٘ٔٗ .مدمود عبد الدكٌم عتمان( الدكتور) :الفكر المادي الحدٌث ومولؾ
اإلسبلم منه ،مكتبة األنجلو المصرٌة  -الماهرة .
مصطفى النشار :
 .ٗٔٙمدخل جدٌد للفلسفة ،دار لباء ،ط :األولى ٔ221م.
 .ٗٔ0ضد العولمة ،دار لباء ،ط :األولى ٔ222م.
 .ٗٔ1مصطفى بن دمزة :ممال فلسفة الموت عند بدٌع الزمان سعٌد النورسً
ضمن كتاب سعٌد النورسً عمبلق الفكر الدٌنً فً العصر الحدٌث ،تحرٌر:
إحسان لاسم الصالحً -أدٌب الدباغ -أجٌر إشٌون ،دار النٌل -الماهرة ،ط:
األولى ٕٖٗٔهـٕٓٔٔ -م.
 .ٗٔ2مصطفى الشكعة :إسبلم ببل مذاهب ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،مكتبة
األسرة ٕٓٔ0م.
ٕٓٗ .مصطفى صبري :مولؾ العمل والعلم والعالم من رب العالمٌن وعباده
المرسلٌن ،دار إحٌاء التراث العرب بٌروت -لبنان ،ط :الثانٌة ٔٓٗٔ هـ-
ٔٔ21م.
ٕٔٗ .مصطفى عاشور  :عالم المبلبكة أسراره وخفاٌاه مكتبة المرآن-
الماهرة.
ٕٕٗ .د /مصطفى عبده :فلسفة األخبلق ،مكتبة مدبولً -الماهرة ،الطبعة:
الثانٌة عام ٔ222م.
مصطفى عبد الرازق:
ٖٕٗ .الدٌن والوحً واإلسبلم ،تمدٌم أ.د  /محمود حمدي زلزوق .هدٌة
مجلة األزهر لشهر محرم ٖٔٗ0هـ.
ٕٗٗ .تمهٌد لتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة ،تمدٌم :دمحم حلمً عبد الوهاب ،دار
الكتاب العربً الماهرة  -دار الكتاب اللبنانً -بٌروت ٕٔٔٓم.
ٕ٘ٗ .مصطفى لبٌب :التصور اإلسبلمً للطبٌعة (دور التؤسٌس) الهٌبة
العامة لمصور الثمافة ٕ٘ٔٓم.
مصطفى مدمود:
 .ٕٗٙاٌنشتاٌن والنسبٌة .دار المعارؾ  ،الطبعة السابعة.
 .ٕٗ0حوار مع صدٌمً الملحد تمدٌم /د/دمحم عمارة ،هدٌة مجلة األزهر
جمادى األولى ٖٔٗٙهـ -مارس ٕ٘ٔٓم .
 .ٕٗ1الممرٌزي :أحمد بن عدلً بن عبد المادر ،أبو العباس الحسٌنً
العبٌدي ،تمً الدٌن الممرٌزي (المتوفى1ٗ٘ :هـ) :إمتاع األسماع بما
للنبً من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ،المحمك :دمحم عبد الحمٌد
النمٌسً ،الناشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت ،الطبعة :األولى،
ٕٓٗٔ هـ  ٔ222 -م.
 .ٕٗ2منمذ بن مدمود السمار :هللا َج َّل جبللَهُ واحد أم ثبلثة؟  ،دار اإلسبلم
للنشر والتوزٌع ،الطبعة :األولى ٕٔٗ1 ،هـ  ٕٓٓ0 -م.
ٔٙٙ

ٖٓٗ .نخبة من العلماء األمرٌكٌٌن بمناسبة السنة الدولٌة لطبٌعٌات األرض:
هللا ٌتجلى فً عصر العلم ،أشرؾ على تحرٌره :جون كلوفر مونسٌما،
علٌه:
وعلك
ترجمة :الدكتور الدمرداش عبد المجٌد سرحان ،راجعه
الدكتور /دمحم جمال الدٌن الفندي ،الناشر :دار الملم ،بٌروت  -لبنان.
النورسً(بدٌع الزمان سعٌد):
ٖٔٗ .سٌرة ذاتٌة ،كلٌات رسابل النور ،إعداد وترجمة :شركة سوزلر-
الماهرة ط الثالثة ٕٓٓٓم.
ٕٖٗ .الشعاعات (ٗ) كلٌات رسابل النور ترجمة :إحسان لاسم الصالحً
سوزلر للنشر – الماهرة ط الثانٌة ٗٔٗٔهٔ22ٖ -م
ٖٖٗ .الكلمات -كلٌات رسابل النور ،ترجمة :احسان لاسم الصالحً ،شركة
سوزلر للنشر ،ط :الثانٌة بمصر ٕٔٗٔهـٔ22ٕ -م.
ٖٗٗ .اللمعات (ٖ)كلٌات رسابل النور بدٌع الزمان النورسً ،ترجمة:
إحسان لاسم الصالحً سوزلر -الماهرة ،ط :الثانٌة بمصر ٖٖٔٔهـ-
ٖٔ22م.
ٖ٘ٗ .المثنوي العربً النوري ،سلسلة كلٌات رسابل النور( )ٙترجمة:
إحسان لاسم الصالحً ،دار سوزلر للنشر -الماهرة ،ط :األولى
٘ٔٗٔ هـٔ22٘ -م.
 .ٖٗٙالمكتوبات (ٕ) كلٌان رسابل النور ،ترجمة :إحسان لاسم الصالحً
سوزلر ،ط :الثانٌة بمصر ٖٔٗٔهـٔ22ٕ -م
 .ٖٗ0نوسه السٌد مدمود :التصوؾ فً المرن الثانً الهجري مدارسه
ورجاله ،رسالة ماجستٌر ،جامعة األزهر بكلٌة الدراسات اإلسبلمٌة
والعربٌة للبنات بالماهرة ٕٕٔٓم .
ٌ .ٖٗ1منى طرٌف الخولً :الطبٌعٌات فً علم الكبلم من الماضً إلى
المستمبل ،مإسسة هنداوي للتعلٌم والثمافة.

ٕٙٙ

فهرس
الموضوعات

ٖٙٙ

الممدمة

ح

التمهٌد(التعرٌف بفتح هللا كولن)

ٔ

أوال :حٌاة فتح هللا كولن

ٕ

ٔ -أصوله

ٕ

ٕ -مولده ونشؤته

ٕ

ٖ -رحلته العلمٌة

٘

ٗ -عمله ووظابفه

ٗٔ

٘ -شبهات حول فتح هللا كولن

٘ٔ

ثانٌا :عصر فتح هللا كولن

ٔ8

ا -نظرة عامة على تركٌا لدٌما وحدٌثا

ٔ8

أ -تركٌا لدٌما

ٔ9

ب -تركٌا الحدٌثة

ٕٓ

ٕ -الحالة الدٌنٌة والسٌاسٌة

ٕٕ

أ -الدٌن

ٖٕ

ب -العلمانٌة

ٕ٘

ج -الصراع بٌن الدٌن والعلمانٌة

ٕ8

ٖ :الحالة الفكرٌة والعلمٌة

ٖٓ

أ -الحالة الفكرٌة

ٖٓ

ب -التعلٌم

ٖٗ

ج -الجامعات والبحث العلمً

ٖ7

د -الثمافة واجهزة االعبلم

ٖ8

ثالثا :مصطلحات فتح هللا كولن

ٖ9
ٗٙٙ

الباب االول  :آراء فتح هللا كولن الكالمٌة

ٗٙ

تمهٌد :فتح هللا كولن وعلم الكبلم

ٗ7

الفصل االول  :االلهٌات

٘9

المبحث االول  :ذات هللا تعالى

ٔٙ

المطلب االول :معرفة هللا تعالى

ٕٙ

الطرٌك األول :الفطرة

ٖٙ

حمٌمة المٌثاق

ٖٙ

الطرٌك الثانً  :النظر

ٙ8

حمٌمة النظر

ٙ8

حكم النظر معرفة هللا تعالى

0ٙ

أهل الفترة

ٔ1

أوال  :حمٌمة اهل الفترة وحكمهم

ٕ1

ثانٌا  :مسؤلة نجاة والدى المصطفى(ملسو هيلع هللا ىلص )

ٗ1

ثالثا  :الفترة فً العصر الحدٌث

٘1

رابعا :مسبولٌتنا تجاه أهل الفترة فً العصر الحدٌث

٘1

المطلب الثانً  :االستدالل على وجود هللا تعالى

11

المسؤلة األولى :أدلة وجود هللا فً الفكر اإلسبلمً

11

المسؤلة الثانٌة :أدلة وجود هللا عند كولن

ٖ2

المطلب الثالث :المنكرون لوجود هللا والرد علٌهم

ٖٓٔ

اوال  :تعرٌؾ اإللحاد

ٗٓٔ

ثانٌا  :شبهات اإللحاد

٘ٓٔ

ثالثا  :نظرٌة التطور

ٖٔٔ

رابعا  :مماومة اإللحاد وعبلجه

ٕٔ0
٘ٙٙ

المبحث الثانً :صفات هللا تعالى

ٖٓٔ

المطلب االول  :الصفات عند كولن

ٖٔٔ

أوال :صفة البماء

ٕٖٔ

ثانٌا :صفة الكبلم

ٖٖٔ

ثالثا :صفة التكوٌن

ٖٔ1

رابعا :صفة المدرة واإلرادة

ٖٔ1

خامسا :الوحدانٌة

ٖٔ2

المطلب الثانً  :التوسل

٘ٗٔ

أوال :تعرٌؾ التوسل

ٔٗٙ

ثانٌا :حكم التوسل

ٔٗ0

المطلب الثالث  :تنزٌه هللا تعالى

ٔ٘ٙ

المبحث الثالث :األسماء واألحكام

ٔٔٙ

المطلب األول :أسماء هللا الحسنى

ٕٔٙ

المسؤلة األولى :معنى أسماء هللا الحسنى

ٕٔٙ

المسؤلة الثانٌة أسماء هللا الحسنى تولٌفٌة

ٗٔٙ

المسؤلة الثالثة :تجلٌات األسماء اإللهٌة

ٔٙٙ

المطلب الثانً :اإلسبلم واإلٌمان

٘ٔ0

المسؤلة األولى :معنى اإلسبلم واإلٌمان

٘ٔ0

المسؤلة الثانٌة :العبللة بٌن اإلسبلم واإلٌمان

ٔ01

المسؤلة الثالثة :عبللة اإلٌمان بالعمل

ٔ02

المبحث الرابع  :المدر

ٔ12

المطلب األول :ممدمات فً المدر

ٓٔ2

المسؤلة األولى :معنى المضاء والمدر

ٓٔ2
ٙٙٙ

المسؤلة الثانٌة :المدر فً ضوء الكتاب والسنة

٘ٔ2

المسؤلة الثالثة :ثمرات اإلٌمان بالمدر

ٕٓٓ

المسؤلة الرابعة :عبللة المضاء بالمدر

ٕٕٓ

المطلب الثانً :أفعال هللا تعالى

ٖٕٔ

المسؤلة األولى :الهداٌة والضبلل

ٕٔٙ

المسؤلة الثانٌة :اآلجال

ٕٕٕ

المسؤلة الثالثة :التوفٌك واللطؾ

ٕٕ٘

المسؤلة الرابعة :المنح والمنع

ٕٕٙ

أوال :حكمة المنع

ٕٕ0

ثانٌا :الؽنى والفمر( الرزق)

ٕٕ0

ثالثا :الصحة والسمم

ٕٕ2

المطلب الثالث :أفعال العباد

ٕٖٕ

المسؤلة األولى :آراء العلماء فً أفعال العباد

ٕٖٕ

المسؤلة الثانٌة :معنى الكسب

ٖٕٗ

المسؤلة الثالثة :عبللة العلم بؤفعال العباد

ٕٔٗ

المسؤلة الرابعة :السببٌة وعبللتها بؤفعال العباد

ٖٕٗ

المبحث الخامس :رإٌة هللا تعالى

ٕٗ2

الفصل الثالث  :النبوات

ٕ٘٘

تمهٌد

ٕ٘ٙ

المبحث األول -:النبوة حكمها وؼاٌتها

ٕ٘0

المطلب األول :تعرٌؾ النبً والرسول

ٕ٘0

المطلب الثانً :حكم النبوة للنساء

ٕٔٙ

المطلب الثالث :النبوة هبة أم اكتساب؟

ٖٕٙ
ٙٙ0

المطلب الرابع :الحكمة والؽاٌة من البعثة

ٕٙ1

المطلب الخامس :حكم البعثة

ٖٕ0

المبحث الثانً :عدد األنبٌاء والرسل وصفاتهم

ٕ0ٙ

أوال :عدد الرسل واألنبٌاء

ٕ0ٙ

ثانٌا :ترتٌب األنبٌاء

ٕ02

ثالثا :صفات األنبٌاء والرسل

ٕٔ1

رابعا :خصابص دعوة األنبٌاء

ٕ10

المبحث الثالث :عصمة األنبٌاء

ٕٓ2

المطلب األول :معنى العصمة وحكمها

ٕٓ2

أوال :معنى العصمة

ٕٔ2

ثانٌا :حكم العصمة

ٕٔ2

ثالثا :األدلة على عصمة األنبٌاء

ٖٕ2
السابمة حول ٕ٘2

رابعا :االفتراءات الشنٌعة فً الكتب
األنبٌاء
المطلب الثانً :شبهات حول عصمة األنبٌاء

ٕ2ٙ

أوال :دفع هذه الشبهات إجماال

ٕ2ٙ

ثانٌا :دفع هذه الشبهات تفصٌبل

ٕ20

أ -ما نسب إلى آدم -علٌه السبلم-

ٕ20

ب -ما نسب إلى نوح -علٌه السبلم-

ٕ22

ج -ما نسب إلى إبراهٌم -علٌه السبلم-

ٕ22

دٌ -وسؾ رمز العفة

ٕٖٓ

المطلب الثالث :عصمة سٌدنا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)

ٖ٘ٓ

أوال :التنبٌهات الواردة فً حمه -ملسو هيلع هللا ىلص -فً المرآن الكرٌم

ٖ٘ٓ

ٙٙ1

ثانٌا :شبهات حول الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-

ٖٖٔ

المبحث الرابع :بعثته (صلً هللا علٌه وسلم )

ٖٔ2

أوال :أبعاد رسالته  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ٖٔ2

ثانٌا :عموم رسالته (ملسو هيلع هللا ىلص)

ٕٕٖ

ثالثا :ختم النبوة

ٖٕٙ

رابعا :أفضلٌة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) علً سابر األنبٌاء

ٖٕ0

المبحث الخامس :دالبل نبوته (صلً هللا علٌه وسلم )

ٕٖٖ

المطلب األول :المعجزة والكرامة

ٖٖٖ

اوال :تعرٌؾ المعجزة والكرامة

ٖٖٖ

المسؤلة الثانٌة :ولوعهما والفرق بٌنهما

ٖٖ٘

المطلب الثانً :رأي العلماء لدٌما وحدٌثا فً دالبل ٖٖ1
نبوته (ملسو هيلع هللا ىلص)
المطلب الثالث :دالبل النبوة عند فتح هللا كولن

ٖ٘ٗ

أوال :عبلمات سبمت نبوته(ملسو هيلع هللا ىلص)

ٖٗ٘

ثانٌا :بشارات األنبٌاء والكتب السماوٌة به :

ٖٗ٘

ثالثا :أخبلق الرسول دلٌل نبوته

ٖٗ1

رابعا :أثر النبوة فً تؽٌٌر العالم دلٌل صدله

ٖٓ٘

خامسا :معراجه  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ٖٓ٘

سادسا :المرآن الكرٌم

ٖ٘0

المسؤلة األولى :وجوه اإلعجاز فً المرآن الكرٌم

ٖ٘1

المسؤلة الثانٌة :المرآن من حٌث مضامٌنه

ٖٓٙ

المطلب الرابع :شبهة بشرٌة المرآن

ٖٓ0

الفصل الثالث  :السمعٌات

ٖ0ٙ
ٙٙ2

تمهٌد

ٖ00

المبحث األول :الروح

ٕٖ1

أوال :تعرٌؾ الروح

ٕٖ1

ثانٌا :نشؤة الروح

ٖٗ1

ثالثا :مولؾ كولن من التناسخ

ٖ٘1

المبحث الثانً :الموت والمبر

ٖٔ2

المطلب األولى :الموت

ٖٔ2

المطلب الثانً :المبر

ٖ22

المبحث الثالث :عبلمات الساعة

ٕٓٗ

أوال :ولت الساعة

ٕٓٗ

ثانٌا :كٌفٌة لٌام الساعة

ٕٓٗ

ثالثا :عبلمات الساعة

ٖٓٗ

المبحث الرابع :الٌوم اآلخر

ٗٓٙ

المطلب األول :البعث والنشر

ٗٓ2

المطلب الثانً :الشفاعة

ٕٗ2

المطلب الثالث :الجنة والنار

ٖٖٗ

المطلب الرابع :األعراؾ

ٖٗ0

المبحث الخامس :الروحانٌون

ٖٗ2

المطلب األول :المبلبكة

ٓٗٗ

المسؤلة األولى :تعرٌؾ المبلبكة

ٓٗٗ

المسؤلة الثانٌة :وظابؾ المبلبكة

ٔٗٗ

المسؤلة الثالثة :النورانٌة والتمثل عند المبلبكة

ٕٗٗ

المطلب الثانً :الجن

ٗٗ1
ٓٙ0

المسؤلة األولى :تعرٌؾ الجن

ٗٗ1

المسؤلة الثانٌة :وجود الجن

ٗٗ1

المسؤلة الثالثة :التصور والتشكل(التمثل)

ٓ٘ٗ

المسؤلة الرابعة :االتصال بالجن

ٔ٘ٗ

المطلب الثالث :الشٌاطٌن

ٗ٘ٙ

الباب الثانً :فتح هللا كولن وآراؤه الفلسفٌة

ٕٗٙ

تمهٌد فتح هللا كولن والفلسفة

ٖٗٙ

الفصل االول  :المعرفة

ٖٗ1

تمهٌد

ٗٗ1

المبحث االول  :حمٌمة المعرفة

ٗ1ٙ

المبحث الثانً :مصادر المعرفة

ٔٗ2

المبحث الثالث :العلم والدٌن فً فكر كولن

ٕٓ٘

المطلب األول :مولؾ كولن من العلم الحدٌث

ٕٓ٘

المطلب الثانً :العبللة بٌن العلم والدٌن فً فكر كولن

٘ٓ٘

الفصل الثانً :األخالق

٘ٔ٘

المبحث األول :حمٌمة األخبلق ومصدرها

٘ٔ0

المبحث الثانً :الفضابل والرذابل

ٕٔ٘

اوال :حمٌمة الفضابل والرذابل

ٕٔ٘

ثانٌا :الممارسة السلوكٌة لؤلخبلق

ٕ٘ٙ

ثالثا :اإلنسان المثالً عند كولن

ٕ٘1

المبحث الثالث :إصبلح النفس

ٖ٘1

المبحث الرابع :أركان النظرٌة الخلمٌة

ٗٗ٘

الفصل الثالث :التصوؾ

ٔ٘٘
ٔٙ0

المبحث األول :هل فتح هللا كولن صوفً؟

ٗ٘٘

المبحث الثانً :مفهوم التصوؾ فً فكر كولن

ٕ٘ٙ

المطلب األول :تعرٌؾ التصوؾ

ٕ٘ٙ

المطلب الثانً :التصوؾ من حٌث المنشؤ

٘ٙ0

اوال :تارٌخ الكلمة(الصوفً)

٘ٙ0

ثانٌا :تدوٌن العلوم

٘ٙ2

ثالثا :الظاهر والباطن

ٓ٘0

المبحث الثالث :المنازل الروحٌة عند كولن

ٖ٘0

تعرٌؾ الممامات واألحوال

ٖ٘0

المبحث الرابع :مولؾ كولن من مظاهر التصوؾ ٘2ٙ
ونظرٌاته
المطلب األول :رأي كولن فً مظاهر التصوؾ

٘2ٙ

المطلب الثانً :مولؾ كولن من بعض النظرٌات ٘22
الصوفٌة
الخاتمة

ٕٓٙ

الفهارس

ٖٕٙ

فهرس المصادر والمراجع

ٕٗٙ

فهرس األعبلم

٘٘ٙ

فهرس الفرق والمذاهب

ٓٙٙ

فهرس الموضوعات

ٖٙٙ

ٕٙ0

ٙ0ٖ

